




Sonbahar tembelleğinden selamlar olsun,

Yaz ticari açıdan özellikle; Turizm sektörünün yüzünü pek güldürmedi. Geç 
açılan okullar ve bayram tatilinin birleşimi bi nebze yaprağı sokağa düşürdü. 
Sonrasında tekrarlanacak olan seçim arifesi derken...Gerçek ve Kurgu 
arasında sıkışıp kaldığımız doğrudur. 

Ortak alanlarımızda bir daralama var gibi...İster evde, ister ofis, ister sokak...
hatta büyük konulardan biridir AVM’lerin içinde ki ortak alan bile tartışma 
konusu olur. Geçtiğimiz günlerde madem nakit akışı, satış dereceleri ibre 
olarak değişken o zaman şu ortak alanlarda noluyor diye bakayım dedim. 
Herkes rölantide olduğundan bir şey yapmıyor.

Derken bir haber AVM markaları çok ilgilendiriyordu! 
“AVM’lerde ki ortak alan ödemesi dövizden, TL’ye dönecek” diye...

Aa! Döviz olarak mı ödeniyordu o ortak alanlar... Ben açıkçası bilmiyordum.  
Sonra sadece bu değil ki diye içimden geçirdim. 
Kullandığınız cep telefonu, araba,... hepsinde zaten bu etkiyi yaşıyoruz. 
Mahallelerde dolar üzerinden ev kiralayanlar... Bir iş yapacağım derken bin 
tane konusu çıkanlar... Yani öde öde bitmeyen masraf dünyası...

Yatırım amaçlı olsun ya da yaratım amaçlı olmasın. 
Hevesler kırıldı mı bu işlerden sıkılıp, Ege’ye yerleşip domates yetiştiricem 
diye konuşanların sayısı artıyor. 

Ortak alan derken aranız nasıl?
Hadi bu soru da benden olsun...

Mall&Motto yeni sayısında yine çarpıcı konular ve gözde röportajlarla 
karşınızdayız.

İyi Okumalar,
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Talha Çilek
Çilek A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı

58
2015 Yılında yurtiçi ve yurtdışında 
hedefimize ulaşmayı öngörüyoruz.

İçİndekiler

Orhan Kocabıyık
Ada-Yat Gayrimenkul Yatırım 
ve Geliştirme Ticaret A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı

04
Sakarya’da AVM denince ilk akla gelen
isim olmayı başardığımıza inanıyorum.

Güler Sabancı
Sabancı Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı

46
Dünyadaki durgunluğun, yavaşlayan 
büyümenin çaresi ticaretin artırılmasıdır.

AVM’ler TL’ye dönüyor!

Sami Kariyo
Birleşmiş Markalar Derneği 
Başkanı

38
Ticari gayrimenkul sektöründe, yabancı 
yatırımcının ilgisi hız kesmedi.

Avi Alkaş
JLL Türkiye Ülke Başkanı36

Nuri Şapkacı
ECE Türkiye 
Genel Müdür Yardımcısı

26
Park Afyon’un yakalayacağı başarıya 
güvenimiz sonsuz!

AVM Endeksi20

60Kasper Rorsted
Henkel CEO’su

2015 Yılında %3 ila %5 organik hedefine 
ulaşmayı bekliyoruz.

62Hakan Döngel
Barem Genel Müdürü

AVM’ler ve markalar birbirleriyle 
büyümekte.M
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Ayşen Çalık
Talent Smart İşe Alım 
Çözümleri Direktörü

83
Elenecek değil, seçilecek adayları 
sunmak önemlidir.

Ekim ayı sosyal 
medya verileri92

Mehmet Şimşek
Maliye Bakanı78

Hiçbir şey teröre bahane olamaz.

Filiz Özkol
Astrolog90

Ekim ayı iş dünyası burç yorumları.

66Muhtar Kent
Coca-Cola Yönetim Kurulu 
Başkanı (CEO)

Marka bir vaattir, iyi bir marka 
sözünde durmanın sonucudur.

75 Nurhan Demirel 
İletişim Uzmanı

Seçimlerde dijital devrim.

72Hulusi Belgü
AYD Yönetim Kurulu Başkanı

Sektör de global deneyim çok 
önemliyken lokallik de bir o kadar 
önemli 

Bahar Madazlı70
İş hayatına yeni katılacaklara 9 önemli 
uyarı!

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

67
Yaşa göre estetik nasıl olmalı?
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Adapazarı'nın en önemli buluşma noktası 
durumundasınız, Bu noktaya nasıl geldiniz? 
Bu konumunuza devam etmek için nasıl bir 
aksiyon planınız var?

Serdivan AVM olarak açıldığımız günden 
itibaren farklı pazarlama faaliyetleri ve güçlü 
marka karması ile insanların ilgilerini Serdivan 
AVM üzerine çekmeyi başardık. Sakarya 
şehrinde ilklerin AVM’ si olarak adımızdan 
sıkça söz ettirmemiz bu noktaya gelmemizin 
en önemli etkenidir. Her daim trend olan 
pazarlama faaliyetleri ve insanların takip ettiği 
önemli markaları Sakarya halkı ile buluşturmayı 
hede�iyoruz. Sakarya’ da AVM denince ilk akla 
gelen isim olmayı da bu hede�eri gerçekleştirerek 
başardığımıza inanıyorum.

Orhan Kocabıyık
Ada-Yat Gayrimenkul Yatırım ve 
Geliştirme Ticaret A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı

Sakarya’da AVM denince ilk akla gelen 
isim olmayı başardığımıza inanıyorum.
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Bölgenize AVM projesi dışında da sürekli 
önemli yatırımlar yapıyorsunuz ? Bu noktada 
önümüzde ki dönemde başka alanlarda 
yatırımlar yapmayı düşünüyor musunuz? 

Sakarya doğup büyüdüğümüz il olduğu 
için Sakarya’ya yatırım yapmaya devam 
edeceğiz. Bu arada Sakarya halkının yapmış 
olduğumuz yatırımlara karşı ciddi teveccühleri 
bulunmaktadır. Biz de bunları karşılıksız 
bırakmamaya özen gösteriyoruz. 

Profesyonel bir yönetim firması ile çalışıyor 
ve önemli bir iş birlikteliği ile sinerji 
oluşturuyorsunuz. Profesyonel yönetim 
firmaları ile yatırımcı ilişkisini nasıl 
yorumluyorsunuz? 

 Profesyonel anlamda yönetim ve kiralama olarak 
AVM Partners ile iş ortaklığımız başlayıp, AVM 
Partners - JLL güç birliğinde JLL ile yolumuza 
devam ediyoruz. Bu anlamda yönetim ve 
kiralama şirketinin perakende sektörü üzerindeki 
gücünü ve etkisini kullanarak marka karmamızı 
daha da geliştirmeye çalışıyoruz. JLL yaklaşık 
27 AVM yönetimi ve yaklaşık 100 AVM ve ofis 
kiralaması ile birlikte, bu anlamdaki profesyonel 
yönetim, kiralama gücünü ve desteğini sürekli 
hissediyoruz. 
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Birçok ulusal markayı bünyenizde 
barındırıyorsunuz. Marka karmanız gücü 
malum hatta % 100 doluluk oranına sahip 
nadir projelerdensiniz bu performansı 
yakalamak adına marka karmanızı 
oluştururken dikkat ettiğiniz kriterler neler 
oldu?

Günümüz perakende sektöründe insanların 
ilgilerini çekebilmek veya istediğiniz alana 
onları odaklayabilmeniz için modaya yön 
veren büyük ulusal markaları aynı çatı altında 
buluşturmanız gerekir. Biz de bu anlamda 
Serdivan AVM marka planlamamızı yaparken 
tamamen Sakarya halkının isteklerini göz önünde 
bulundurarak bir marka karması oluşturmaya 
çalıştık. Bu marka karmamızı öğrencileri de 
göz önünde bulundurarak, cafe konseptleri ile 
çeşitlendirmeye çalıştık.

Sakarya’nın gelişmekte olan yerleşim alanı 
Serdivan ilçesinde bulunuyor olmamız, konum 
olarak bizi insanların tercih noktasında ilk 
sıraya getirmektedir. , AVM’ nin geniş ve ferah 
mimarisi, Sakarya halkı tarafından tercih ediliyor 
olmamızı sağlamaktadır. 
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MÜZİĞİN BUĞULU SESİ 
LARA FABIAN ZORLU PSM’DE

Zorlu Performans Sanatları Merkezi, ülkemizde de büyük bir hayran 
kitlesine sahip olan pop müziğin efsane ismi Lara Fabian’ı ağırlıyor. 1986 
yılında başladığı müzik kariyerine 15 albüm ve biri Türkçe olmak üzere 23 
single sığdıran Lara Fabian, 15 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde 
hayranları ile buluşuyor.

İstanbul’un kültür sanat yaşamına yepyeni 
bir yön veren, geçtiğimiz sezonlarında 
Cats’den �e Phantom of the Opera’ya, Hugh 

Jackman’dan Gerard Depardieu’ya dünya starları 
ile efsane müzikallere ev sahipliği yapan Zorlu 
Performans Sanatları Merkezi, 3’üncü sezonunda 
yine bir efsane ismi ağırlıyor. Ülkemizde büyük 
bir hayran kitlesine sahip olan Lara Fabian 
konserine sürpriz konuk sanatçılar da eşlik 
edecek.

15 albüm, 23 single, 20 milyonun üzerinde 
albüm satışı...

‘L'Azziza Est En Pleurs’ 45’liği ile 1986 yılında 
başladığı müzik kariyerine 15 albüm ve biri 
Türkçe olmak üzere 23 single sığdıran, Belçika 
asıllı Kanadalı sanatçı Lara Fabian, 1988 yılında 
katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması’nda ’Croire’ 
adlı parçasıyla 4’üncü olarak müzik otoritelerinin 
dikkatini çekmişti. ’Croire’ aynı yıl Avrupa müzik 
listelerinde de hit olmuştu.

Dünyaca ünlü tenorların sesinden dinlemeye 
alıştığımız ‘Caruso’yu mükemmel bir şekilde 
seslendirmesiyle dikkatleri çeken sanatçı, ‘Adagio’ 
ile dünya çapında bir üne kavuşmuş; ‘Je t’aime’ 
adlı şarkısını bir stadyum dolusu seyircisiyle 
birlikte söylemesiyle adından çok söz ettirmişti. 
1986 yılından bu yana 15 albüm, 23 single ile 
dünya çapında 20 milyonun üzerinde satış 
rakamına ulaşan Lara Fabian, ‘albümleri tüm 
zamanların en çok satan Belçikalı kadın sanatçısı’ 
ünvanını da taşıyor. Fabian, kariyeri boyunca 
aralarında Félix ve World Music Awards’ın da 
bulunduğu birçok ödülün de sahibi.
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MUHTEŞEM KONUKLAR

19 - 26 EKİM SÜRPRİZ KONUKLAR

CANLI YAYIN!

CANLI YAYIN!

EKİM AYINDA HER PAZARTESİ SAAT : 14.00 - 16.00 ARASI

SİNAN AKÇIL
5 EKİM

12 EKİM
FİLİZ ÖZKOL

CANLI YAYIN!CANLI YAYIN!
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C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ilan revizecs6.ai   1   27.07.2015   00:03



MALl&MOTTO / H ab e rl e r

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 2

0.
sa

yı
 /

 E
ki

m
 2

01
5

14

EUROMONEY GAYRİMENKUL ÖDÜLLERİ’NDE 
BİRİNCİ DEĞİŞMEDİ

Dünyanın önde gelen finans dergilerinden Euromoney tarafından 
düzenlenen Gayrimenkul Ödülleri’nin danışmanlık kategorisindeki 
birincisi JLL Türkiye oldu. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da birinci 
olan JLL Türkiye ayrıca “Acente/Kiralama” kategorisinde de ilk sıraya 
yükseldi.

JLL Türkiye, bankacılık ve 
finans dünyasının en saygın 
yayınlarından Euromoney 
tarafından düzenlenen 
Gayrimenkul Ödülleri’nde iki 
kategoride birinciliğe layık 
görüldü. “En iyi danışman” 
kategorisinde geçtiğimiz yıl olduğu 
gibi bu yıl da ilk sırayı alan JLL 
Türkiye, geçen yıl ikinci sırasında 
bulunduğu “Acente/Kiralama” 
kategorisinin bu yılki birincisi 
olmayı başardı. JLL Türkiye ayrıca 
“Araştırma” kategorisindeki 
ikinciliğini korurken, “Değerleme” 
kategorisinde beşincilikten 
ikinciliğe yükseldi.

Sonuçlardan duydukları mutluluğu 
ifade eden JLL Türkiye Ülke 
Başkanı Avi Alkaş, “Euromoney 
tarafından gerçekleştirilen 
araştırmayı temel alan ödüllerdeki 
başarımızın, kurumsal 
gayrimenkul sektöründeki 
uzmanlığımızı bir kez daha 
kanıtladığına inanıyoruz. AVM 
Partners’ın JLL Türkiye çatısı 
altına girmesi ile daha da büyüyen 
ve güçlenen şirketimiz, uzman 
ekibinin enerjisiyle, müşterilerine 
her zaman en iyisini sunmaya 
devam edecek. Hedefimiz, 
hizmet verdiğimiz her alanda 
müşteri odaklı yaklaşımımız ile 
beklentilerin üzerine çıkmak ve 
ses getiren yeniliklere imza atmak” 
dedi.

Avi Alkaş
JLL Türkiye Ülke Başkanı
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"Lüks ve güç tutkunları 19 Eylül'de Alaçatı Zio Beach'te, 
Maserati test sürüşü etkinliğinde bir araya geldi. 
MarkaAnahtarı Entertainment organizasyonuyla Fer Mas 
genel müdürü Sinan Saip Bel'in de ev sahipliği yaptığı 
etkinliğe 20 özel davetli katıldı. İtalya'dan gelen resmi 
Maserati pilotları Alessandro Schiavo ve Massimiliano 
Musso eşliğinde Ghibli ve Quattroporte modellerini 
test eden isimler arasında Enriko Aliberti, Ömer Seval, 
Mustafa-Sinem Güres, Leon Kalma, İzi Aseyo gibi isimler 
vardı. Gün boyu süren etkinliği, Giuseppe Pressani'nin 
hazırladığı özel lezzetler süsledi."

Maserati Zio Beach
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VICTORIA'S SECRET 2015 
DEFİLESİ TEKRAR NEW YORK'TA

Victoria’s Secret melekleri 8 Aralık Salı gecesi 
CBS televizyonunda yayınlanacak Victoria’s 
Secret Fashion Show için yeniden New York’a 
dönüyor.

Dünyanın en ünlü defilesinde Adriana Lima, 
Alessandra Ambrosio, Behati Prinsloo, Candice 
Swanepoel ve Lily Aldridge gibi en tanınmış 
Victoria’s Secret meleklerinin yanı sıra en yeni 
melekler Elsa Hosk, Jac Jagaciak, Jasmine Tookes, 
Kate Grigorieva, Lais Ribeiro, Martha Hunt, 
Romee Strijd, Sara Sampaio, Stella Maxwell, 
Taylor Hill ve Victoria’s Secret Pink modeli 
Rachel Hilbert podyuma çıkacak.

İç giyim defilesinde pembe halı röportajları, 
model profilleri ve dünyanın en tanınmış 
şovunun nasıl yaratıldığını gösteren sahne arkası 
çekimler, ayrıca milyonlarca dolarlık Fantasy 
Bra ile birlikte daha sonra duyurulacak müzik 
performansları yer alacak.

Bugün küresel bir fenomen haline gelen Victoria’s 
Secret Fashion Show halen dünya çapında 
180’den fazla ülke ve bölgede izleniyor. İlk kez 
1995 yılında New York’ta gerçekleşen defile 
sonraki yıllarda Cannes, Los Angeles ve Miami 
gibi şehirlerde ve en son geçen sene Londra’da 
düzenlendi.

Yapımcılığını “done and dusted, inc.” firmasının 
üstlendiği Victoria’s Secret Fashion Show’un 
yürütücü yapımcıları ise Edward G. Razek, 
Monica Mitro, Ian Stewart ve aynı zamanda 
yönetmenlik koltuğunda oturan Hamish 
Hamilton.





MALl&MOTTO / H ab e rl e r

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 2

0.
sa

yı
 /

 E
ki

m
 2

01
5

20

SEKTÖRE DANIŞMANLIK HİZMETİ VEREN 
NTS DANIŞMANLIĞI BÜYÜTEÇ ALTINA ALDIK

NTS DANIŞMANLIK HAKKINDA

Doğru yatırımlar için doğru çözümler geliştirmeyi ilke edinen 
NTS DANIŞMANLIK, AVM gayrimenkul yatırımı, perakende 
sektöründe yurtiçi ve yurtdışında proje geliştirme, analiz ve 
raporlama, arazi alım-satımı, fizibilite, konsept oluşturma, 
tasarım, kiralama, pazarlama, yönetim ve yönetim danışmanlığı 
alanlarında hizmet sunmak üzere, Nisan 2007’de kuruldu.   
www.nts-avm.com

Ulusal, bölgesel ve uluslararası değişim trendlerini en isabetli 
biçimde yorumlayıp yönlendiren NTS DANIŞMANLIK, değer 
yaratma uzmanlarından oluşmuş deneyimli kadrosuyla, alışveriş 
merkezi ve perakende sektöründe faaliyet gösteren müşterilerine 
proje yönetiminden arz-talep analizine, geleceğe dönük yatırım 
fırsatlarından pazar araştırmalarına uzanan geniş bir spektrumda, 
ticari etiği gözeten bir hizmet sağlamaktadır.

NTS Danışmanlık AVM yönetimine ne gibi katkılar sunuyor?

AVM’ler komplike yapılardır. Bir bütün olarak ele alabileceğiniz bu yapıları 
tümevarım yöntemiyle, tek tek parçalardan hareketle bütünün komplesine 
de uygulayabilirsiniz. Doğru bir AVM yatırımının yapılanmasını; fizibl 
bir etüt, mağaza karması, lokasyon, marketing, PR, doğru kiralama ve 
ardından açıldıktan sonraki doğru yönetim stratejileri oluşturur. Yapılan 
araştırmalar ve ticari ilişkilere göre profesyonel danışmanlık hizmeti alan 
AVM’lerin, danışmanlık hizmeti almayan AVM’lere göre çok daha başarılı 
olduğunu ve müşteriyi çok daha iyi kanalize ettiğini gösteriyor.  NTS 
Danışmanlık , hem ticari sirkülasyonu, ekonomik dengeyi hem AVM’lerin 
Türkiye ve dünyadaki durumu gelişmesi ve yapması gereken konularda 
çok ciddi araştırma yaparak doğru zamanda doğru yerde doğru AVM’lere 
hizmet veriyor.

Bir AVM’nin öne çıkıp farklılık yaratabilmesi için danışmanlık hizmeti 
alması gerekiyor. Danışmanlık hizmeti AVM’lerin daha da profesyonel 
çalışmasını beraberinde getiriyor. ‘Müşteri memnuniyeti’ prensibinden 
hareket eden AVM danışmanları ‘müşteri ne istiyor’, ‘müşteriyi çekmek için 
neler yapılmalı’, ‘iyi bir AVM’de bulunması gerekenler neler’ sorularını hem 
müşteri kanadıyla hem de AVM yöneticileriyle irdeleyerek tam bir iletişim 
köprüsü kuruyor.
 

NTS Danışmanlığının kiralama sürecine etkileri nelerdir?

Kiralama süreci AVM’yi inşa etmek kadar zahmetli ve üzerinde fizibl 
düşünülmesi gereken bir konu. Aslında yatırım kararı alındığı andan 
itibaren başlayan bir süreçtir. İşte burada da NTS Danışmanlık devreye 

giriyor. NTS Danışmanlık yatırım planlamasına aldığı veya kiralama 
danışmanlığına karar verdiği projelerde öncelikle bölgeyi, çevre il ve 
ilçeleri detaylıca analiz ediyor. Lokasyon ve belirlenen hedef kitleye 
uygun olarak belirlenmiş olan kiralama stratejisi, alışveriş merkezinde 
oluşturulacak en uygun ürün ve marka karması ile merkezin değerinin 
artırılmasını hede�iyor.

Bir AVM’nin yatırım kararı aşamasında  NTS Danışmanlığın olmazsa 
olmazı nelerdir?

Alışveriş Merkezi projesinde “konum” çok önemlidir. Özellikle planlama 
aşamasında konuma bağlı kararlar alınması, geliştirilecek projenin başarısı 
açısından ilk sıradadır.

Bir alışveriş merkezinin bulunduğu lokasyon, o alışveriş merkezinin 
anchor marka nitelikliliğini, konseptini, hedef kitlesini, dizaynını, 
temel kavramlarını etkileyebilecek güce sahiptir. Marka seçimlerinde 
lokasyon, ulaşılabilirlik ve algılanabilirlik ile bir arada düşünülerek 
değerlendirilmelidir. Özellikle proje katlarındaki markaların 

D A N I Ş M A N L I K



H ab e rl e r /  MALl&MOTTO

21

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 2

0.
sa

yı
 /

 E
ki

m
 2

01
5

algılanabilirliği çok önemlidir. İyi bir lokasyona sahip olmadığı düşünülen 
bir projenin bile gelişmiş ve alternati�i ulaşım imkânlarına ve ilgi çekici 
markalara, renkli ve modern bir konsepte sahip olması, etki alanının geniş 
olmasını sağlayacak ve müşteri çekmesine yardımcı olacaktır. 

Başarılı bir kiralamadan bahsedilmesi için NTS Danışmanlığın yol haritası 
nedir?

Marka karması,  alışveriş merkezi konsepti ile yakın ilişkilidir. Hedef kitle ve 
konsepte göre belirlenmiş sektörel bir karma oluşturmak ve bunları markalar 
bazında dağıtmak mağaza karmasının temelini oluşturmaktadır. Mağaza 
karması belirlenirken perakende ve anchor (lider mağazaların) belirlenmesi 
büyük önem taşımaktadır. Mağaza karmasının değerlendirilmesi yapılırken; 

•Mağaza karmasının sektörel doğru metre kare uyumu, 

•Marka karmasının uyumu, 

•Görsel olarak marka dekorasyonlarının genel konsept, dekorasyonu ve 
birbirleri ile uyumu,

•Mağaza karması oluşturulması ve bunların yönetilmesinde “kiralama ve 
yönetimi”, aşaması aktif rol oynamaktadır.

 Kiralama yönetiminin başarısının sırrı ;  

• Doğru mağaza karmasının geliştirilmesine,  

• Mümkün olduğunca doğru ve fazla markaya ulaşılabilmesine,  

• Projenin doğru marka karmasının oluşturulmasına, doğru anchor 
seçilmesine  

• Tekrar etmeyen farklı markalara da ulaşılabilmesine, 

• Kira sözleşmelerinin yatırımcı ve kiracıyı koruyabilecek nitelikte olmasına, 

• Kira fiyatlarının / cirodan payların yatırımın geri dönüşü göz önüne alınarak 
bir fizibiliteye dayalı olarak geliştirilmiş olmasına, planlanmış mağazalar 
dışında verimli stant, kiosk ve reklam kiralanabilir alanlar oluşturulmasına 
bağlı olduğu görülmektedir.
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%19,75’LE ARTIŞ SÜRÜYOR
AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!AVM CİROLARI NET!
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Ziyaret Sayısı Endeksi 

Temmuz 2015 verilerini bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda ziyaret sayısı endeksinde bu dönemde 
%6,06’lık bir artış olduğunu görüyoruz. 

(*Diğer kategorisi; yapı market, mobilya, ev tekstili, hediyelik eşya, oyuncak, sinema, kişisel bakım ve kozmetik, kuyum, hoby, 
petshop, terzi ve ayakkabı tamir servisleri, döviz bürosu, kuru temizleme, eczane gibi mağazalardan oluşmaktadır.)
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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM 
Endeksi’nin Temmuz ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi Temmuz 
2015 döneminde 2014 Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında %19,75’lik bir artışla 194 puana ulaştı.

AVM’lerdeki kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Temmuz 2015’te bir önceki yılın aynı dönemi ile 
karşılaştırıldığında 32 puan arttı ve verimlilik m2 başına 738 TL’ye ulaştı. Verimlilik, İstanbul’da 787 TL, Anadolu’da 
ise 706 TL olarak gerçekleşti. 

Temmuz ayında en yüksek ciro artışı teknoloji ve diğer kategorilerinde gerçekleşti…

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında 2015 Temmuz döneminde kategoriler bazında ciro endeksi %20
’lik bir artış gösterdi. En yüksek ciro artışı ise diğer alan cirolarında %30’luk artışla yaşandı. Geçtiğimiz yılın Temmuz 
ayı ile karşılaştırıldığında endeks teknoloji kategorisinde %28, yiyecek kategorisinde %17, giyim kategorisinde %15, 
hipermarket kategorisinde %14 ve ayakkabı çanta kategorisinde de %13’lük artış gösterdi.
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AVM Endeksi Temmuz 2015 sonuçlarını 
değerlendiren AYD Başkanı Hulusi Belgü 
“AVM endeksi Temmuz 2015 döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 
%19,75 oranında arttı. Yaz aylarının yaşandığı 
bu dönemdeki artış oldukça sevindirici. Bayram 
alışverişleri, yaz indirim kampanyalarının 
başlaması ve Orta Doğu ülkeleri ağırlıklı olmak 
üzere turizm sezonunun pozitif etkileri endeksi 
yukarı taşıdı. AVM’lerde farklı kategorilerinin 
tamamının yükselmiş olması da verimlilik 
açısından önemli. Devletin kredi kartları ve 
çeşitli finansman koşullarında getireceği  yeni 
düzenlemelerle bu artışın sürekli devamının 
olacağına inanıyoruz. Sektör olarak bundan 
sonra hızlı kur artışlarının yaşanmış olduğu 
Ağustos ayı verilerini bekliyor olacağız 
ancak Eylül ayında ki bayram ve sonrasında 
okulların açılması, yılbaşının yaklaşması 
yükselme trendinin devam edeceğinin önemli 
göstergeleridir.” dedi. 

Hulusi Belgü
AYD Başkanı 



Canan Anderson Hakkında
Türkiye’nin dünyaya sunduğu en önemli keman sanatçılarından biri olan 
Canan Anderson, İtalya’nın Vicenza kentinde dünyaya gelmiştir. Türk bir 
anne ile Amerikalı bir babanın kızı olan Canan’ın müziğe olan yeteneği 
annesinin bir arkadaşı tarafından Canan şarkı söylerken keşfedilmiştir. 
İlk konserini 6 yaşında veren sanatçının, çocukluğu günde en az 7–8 
saat keman çalışmasıyla geçmiştir. Sanatçı, daha sonra Mimar Sinan 
Üniversitesi’nde müzik eğitimini tamamlamış ve bu süreci yurt içi ve yurt 
dışındaki müzik dolu yıllar takip etmiştir. 1993’te Avusturya’ya yerleşen 
sanatçı, 1994’te de dünyada ilk kez gösterime giren “Kugeln des Sultan” 
adlı eserde baş kemancı olarak sahne almıştır. Yurt dışında bulunduğu 
süre zarfında Salzburg Üniversite Orkestrası, Bombay Senfoni Orkestrası, 
Mozarteum Orkestrası gibi çok önemli orkestralarla çalışmıştır. Yine bu 
süre zarfında Barry White, Ian Anderson (Jetro Tull) ve Sarah Brightman 
gibi dünyanın önde gelen grup ve sanatçıları ile birlikte çalmıştır.
İstanbul’a döndüğünde kendi bestelerinden oluşan ilk albümü olan Nuh 
Tufanı’nı hayata geçirmiş ve bu arada şehrin elit eğlence mekanlarında 
sahne almıştır.

Canan AndersonCanan AndersonCanan AndersonCanan AndersonCanan AndersonCanan Anderson
              Ben gerçekten de kemanımla bir aşk 
yaşıyorum. Keman çalmaya başladığım 
andan itibaren dünyadan kopuyorum; 
bambaşka bir boyutta kemanım, ben 
ve yaptığım müzik baş başa kalıyoruz. 
Rüya gibi, masal gibi bir şeydir bu.

KEMAN SHOW : Dünyada çok sevilen hit olmuş parçalardan oluşan geniş 
repertuvarının yanı sıra Türk eserlerine de yer veren sanatçı izleyenlerin 
beğenisini toplamaktadır. Repertuvarı Asturias, We Will Rock You, Ne 
Nah Nah, Sabre Dance, İrlanda-Türk sentez parçaları, Czardash gibi çigan 
parçaları, Je Taime, Aygız, Yastayım, Smile gibi romantik parçalarla birlikte 
Nihavent Longa, Sultanı Yegah sirto, Gürcü anonim şarkıları ve Ramo gibi 
çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Showlarında özellikle sempatikliği ve 
yerinde duramayan sahne performansıyla herkesin sevgisini kazanan 
Canan Anderson sahnede dansçıları ile birlikte keman çalarak dans 
etmektedir. Modern ve oryantal dansları, Burlesque ve Tango showları 
gibi pek çok performansı büyük ilgi görmektedir. Showlarını 2 ya da 4 
dansçısı ile birlikte gerçekleştirmektedir.

ORKESTRA : Sahnesine  önce keman showla başlayan sanatçı ve 
orkestrası, daha sonra dans parçaları, rock and roll, tangolar, Türkçe pop 
parçaları kısaca yerli ya da yabancı misafirlere göre repertuvar seçimiyle 
gecenizi hem kemanı konuşturarak hem de seslerini konuşturarak 
büyüleyecekler. İsteğe bağlı olarak 1,5-2 saat sahne alan ekip, Canan 
Anderson hariç 5 kişilik orkestra ve iki dansçıdan  oluşmaktadır.

Canan Anderson performansı  iç in  i let iş im;
Farkındalık Studyosu : Gsm : +90 530 218 49 43
E.posta : info@fsreklam.com.tr - www.fsreklam.com.tr www.canananderson.com
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AFYONKARAHİSAR’IN 
MERKEZİNDE AÇILDI

ECE Türkiye Genel Müdür Yardımcısı, Nuri 
Şapkacı : ECE Türkiye’nin Park Afyon projesinde 
yer alması önemli bir karardı. Türkiye’nin bütün 
şehirlerinde yapılan veya yapılması planlanan 
AVM yatırımlarını çok yakından takip ediyoruz. 
Bununla birlikte bir Alışveriş Merkezi’nin 
yapılabilmesi için sosyal ve ekonomik anlamda 
bazı unsurların ve finansal rakamların oluşması 
gerekiyor. Yatırımcımız Afyon Girişim A.Ş. ile 
bu projede yer almak yönünde karar almamız 
çok zor da olmadı, çok kolay da olmadı! 
Afyon’a birçok kez gittik geldik. ECE Türkiye, 
sadece bir yönetim ve kiralama şirketi değil; 
aynı zamanda bir yatırım şirketiyiz. Bu gözle 
de bakıyoruz içinde bulunacağımız projeleri 
seçerken. Yatırımcımız Afyon Girişim A.Ş., 
120 tane girişimci iş adamının bir araya gelerek 
oluşturdukları bir yapı. Bu çok önemli, aynı 
zamanda zorlayıcı olabilecek bir operasyondu 
bizim açımızdan. Görüşmeler başladığında 
gördük ki, Afyon’a yakışır bir Alışveriş Merkezi 
yatırımını gerçekleştirmek üzere tamamen 
amatör ruhla işe başlayan, ancak profesyonel 
anlamda ECE Türkiye’ye güvenip doğru kararlar 
alacak bir yatırımcı ile karşı karşıyayız. Bu, 
bir işbirliği için karar alma sürecini her iki 
taraf için de kolaylaştırdı. ECE Türkiye’nin yer 
alacağı Alışveriş Merkezi projelerinde seçici 
olduğu, bütün projelere girmediği doğrudur. 

Yaratılan sinerji ve olumlu işbirliğimiz ile 
doğru bir karar aldığımızı gördük. Park 
Afyon’un gerek bünyesinde barındırdığı önemli 
ulusal, uluslararası ve yerel markaları, gerekse 
profesyonel yönetim anlayışı ile şehrin gözbebeği 
olacağına inanıyoruz. 

ECE Türkiye’nin sosyal sorumluluk projeleri 
açısından da farklı bir misyonu olduğundan 
bahsetmek istiyorum. Bu konuyu çok 
önemsiyoruz. Özellikle yakın zamanda 
yönetimimizdeki beş Alışveriş Merkezinde 
engelli ziyaretçilerimizin hayatlarını bir nebze 
olsun kolaylaştırmak, Alışveriş Merkezlerimize 
gelip daha rahat yollarını bulmalarını 
sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz “Sesli 
Adımlar” projesi ile 2015 yılında ICSC Altın 
Ödülü’nü kazandık. Tüm projelerimizde 
engelli vatandaşlarımız için belli standartları 
uygulamak adına girişimlerimizi başlattık ve 
devam ediyoruz. Afyon’da da bu standartları 
uygulayacağız. Park Afyon, şehir merkezindeki 
mükemmel konumu, kolay ulaşımı, güçlü marka 
karması, yenilikçi mimarisi ve profesyonel 
yönetimi ile Afyonkarahisar’da birçok ilke imza 
atacak. Türkiye’deki 15. yılımızda, Anadolu için 
bu denli önemli bir şehirde, böyle güzel bir 
projenin açılışını yapmaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz. Afyon’a ve bize güvenerek projemizde 

Konsept geliştirme, kiralama ve 
uzun dönemli yönetim hizmetlerinin 
ECE Türkiye tarafından üstlenildiği, 
Afyon Girişim A.Ş.’nin 120 milyon 
dolar yatırımla hayata geçirdiği 
Afyonkarahisar’daki Alışveriş Merkezi 
‘Park Afyon’, 18 ay süren inşaatın 
ardından 10 Eylül 2015, Perşembe günü 
saat 10:00’da hizmete açıldı.

Batı Anadolu’da bir kavşak noktası 
olan Afyonkarahisar’ın şehir 
merkezindeki konumu ile dikkat çeken 
Park Afyon, 45 bin m2 kiralanabilir 
alana sahip. 4 kat üzerinde 160 
mağazadan oluşan projede, ulusal 
ve uluslararası moda markaları, çok 
katlı mağaza, süpermarket, teknoloji 
market, çocuk eğlence merkezi, buz 
pisti, bowling salonu, sinema ve 
2 bin kişi oturma kapasiteli yeme 
içme alanının yanı sıra türk ve dünya 
mutfağından lezzetler sunan seçkin 
kafe ve restoranlar da yer alıyor. 
Bunlara ek olarak 1.150 araç kapasiteli 
otopark da müşterilerin hizmetine 
sunuluyor.
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yer alan seçkin markalar ile birlikte Park 
Afyon’un yakalayacağı başarıya güvenimiz 
sonsuz. Yatırımcımız Afyon Girişim A.Ş.’ye 
vizyonu için teşekkür ediyoruz” dedi.

Afyon Girişim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Aktan ; Bildiğiniz gibi Afyonkarahisar, 
Anadolu’nun  kalbinde binlerce yıllık geleneği 
çağdaş yaşamla kaynaştığı önemi bir merkez 
olma özelliği  taşıyor. Ayrıca Kurtuluş Savaşımızı 
kesin zafere ulaştıran Ulu Önder Atatürk ve silah 
arkadaşlarıyla birlikte kahramanca Kocatepe’de 
gerçekleştirdiği büyük taarruza da ev sahipliği 
yapmış ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin 
temelleri Afyonkarahisar da atılmıştır. 
Afyonkarahisar, son 10 yılda önemli gelişmeler 
kaydetmiştir. İlimizde ticari hareketlilik gün 
geçtikçe artmaktadır.  Bunun başlıca sebepleri 
coğrafi konumunun getirdiği avantajlar ve 
ulaşım imkanlarıdır. Hepimizin yakından takip 
ettiği üzere, özellikle son yıllarda Afyonkarahisar 
sanayileşmede ve turizmde yeni bir döneme 
girmiştir. Biz de Afyon Girişim A.Ş. olarak 
Afyonkarahisar’a yakışan modern ve gelişmiş 
bir Alışveriş Merkezi yapma kararı aldık. Tüm 
şehir için bunun ciddi bir eksiklik olduğunu 
gördük. Afyonkarahisar tüm olanaklara sahip, 
modern bir Alışveriş Merkezini hak eden bir 
şehir. Afyonlu iş adamları tarafından Afyon 
için 120 milyon dolar yatırım ile hayata geçen 
bu projenin 1.400 kişiye iş imkanı yaratacağına, 
sosyal ve ekonomik gelişimine büyük katkı 
sağlayacağına, Afyon’un bölgedeki önemini 
arttıracağına inanıyoruz. Afyonlu işadamları 
olarak yerel sermaye ve emek birlikteliği 
içerisinde şehrimize değer katacak bir yatırımı 
gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Bu projenin 
başarılı olması için Türkiye ve Avrupa’da 
alanında lider konumda bulunan ECE Grubu’nu 
yanımıza alarak doğru bir karar vermiş 
olduğumuzu görüyoruz.

Park Afyon AVM Müdürü, Kemal Baştürk :  
Park Afyon, Zafer Bölgesi’nin en büyük Alışveriş 
Merkezi. Afyon, Uşak, Kütahya ve Akşehir başta 
olmak üzere, Afyonkarahisar ve çevresinin en 
büyük Alışveriş Merkezi’ni onurla açıyoruz. 
Bütün stratejimizi, Park Afyon’un “bölgenin 
merkezi” konumunu almasına yönelik olarak 
geliştirdik. Reklam planlamamızı da bu şekilde 
yaptık ve hayata geçirdik. Afyonkarahisar’da 
yaşayan vatandaşlar, tabii ki hitap ettiğimiz temel 
kitle olacak. Özellikle ailelerin, konforlu ve ferah 
ortamda zaman geçirebilecekleri, perakende 
anlamında ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, 
onları sosyal ve kültürel anlamda da 
doyurabilecek bir yapımız var. Afyonkarahisar’da 
eğitim gören üniversite öğrencilerinin yanı 
sıra, termal turizm için şehre gelen turistler 
de yine hedef kitlemizi oluşturuyor. Şu an 
bulunduğumuz nokta, Alışveriş Merkezimizin 
aktivitelerinin gerçekleşeceği nokta.  Yıl 
boyunca burada, şimdiden planlanmış olan 

birçok aktiviteyi gerçekleştirecek ve böylelikle 
şehrin sosyal hayatına canlılık getireceğiz. ECE 
Grubu’nun 50 yıllık tecrübesini Anadolu’nun 
tam merkezine, Park Afyon Alışveriş Merkezi’ne 
taşıyor olmanın gururun ve mutluluğunu 
yaşıyoruz.

ECE Türkiye Kiralama Direktörü, 
Fulya Durak :  Park Afyon, Afyon ilinin en 
büyük Alışveriş Merkezi olarak kapılarını açıyor. 
4 kat üzerinde bulunan, 160 mağazadan oluşan 
güçlü bir marka karmamız var. Bu markalar, 
hem Afyonun günlük hayatını kucaklayacak, 
hem Afyon halkının burada keyi�i bir şekilde 
zaman geçirmesini sağlayacak. 160 markanın, 60 
tanesi Afyon’da ilk defa yer alıyor. Kısacası Park 
Afyon, Afyonkarahisar’ın buluşma noktası olarak 
faaliyete geçiyor. Alışveriş Merkezi’nde bulunan 
eğlence alanları, buz pisti, bowling ve sinema ile 
tüm Afyon halkının sahipleneceği, hem alışveriş 
yapıp hem de keyi�i vakit geçirecekleri bir 
Alışveriş Merkezi olmayı hede�edik. Burası, bir 
yaşam merkezi olarak kurgulandı. AVM’mizde 
toplamda 27 restoran ve kafenin yanı sıra, 2.000 
kişi oturma kapasitesine sahip bir yeme içme 
alanı da bulunuyor. 

Organize perakende, alışveriş merkezleri ile 
birlikte şehre çok daha kuvvetli şekilde geliyor. 
Organize perakende dediğiniz zaman, gerçekten 
de profesyonel işletmeler, şehirde perakendeye 
çok ciddi profesyonel bir bakış açısı ve hizmet 
kalitesi getiriyor. Bununla birlikte biz, Park Afyon 
Alışveriş Merkezi planlamalarını yaparken, 
yerel perakendecilere de yer verecek şekilde 
bir planlama yaptık. Örnek olarak, Afyon’un 
yerel ve çok iyi tanınan markalarından olan bir 
lokumcumuz ve bir pastanemiz var Alışveriş 
Merkezimizde. Bu anlamda farklı markaları da 
bünyemize almak içinde hazırlıklarımız mevcut. 

60 ulusal ve uluslararası marka, Afyonlularla 
ilk kez buluşacak.

Şehrin kalp atışlarının duyulacağı bir yaşam 
merkezi olarak tasarlanan Park Afyon’da yerel, 
ulusal ve uluslararası markalardan oluşan 
160 mağaza yer alıyor. Aralarında Boyner, 
CarrefourSA, Cinemaximum, Armağan 
Oyuncak, Deichmann, H&M, İpekyol, Network, 
Soobe ve Vakko’nun de bulunduğu Afyon’da ilk 
kez mağaza açacak olan 60’a yakın markanın 

yanı sıra, DeFacto, Koton, LCWaikiki, Madame 
Coco, TeknoSA ve Park Afyon Eğlence Merkezi 
gibi büyük mağazalar, Alışveriş Merkezi için 
önemli bir çekim gücü oluşturuyor. Kahve 
Dünyası, Kasap Döner, KFC, Mado, Simit Sarayı 
ve Starbucks gibi markalar ile birlikte Afyon’un 
güçlü yerel markası Gülyurt Bistro & Cafe gibi 
açık terasları da bulunan 27 kafe ve restoran, 
misafirlere Türk ve dünya mutfağından lezzetler 
sunuyor.

Park Afyon, Afyonkarahisar’ın eski otogar 
alanında, şehrin tam merkezinde, ana 
bulvarların kesiştiği noktada yer alıyor. Bu 
merkezi konumu sayesinde ziyaretçiler, Park 
Afyon’a hem yaya yolu, hem de özel ve toplu 
taşıma araçları ile kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Park 
Afyon’un çekim alanında yaklaşık 700 bin kişi 
yaşıyor.

Park Afyon, ECE Türkiye tarafından yönetilecek 
olan 11’inci Alışveriş Merkezi. Türkiye’de 
büyük ölçekli Alışveriş Merkezi projelerinin 
geliştirilmesi, planlanması, gerçekleştirilmesi, 
kiralanması ve yönetimi alanında hizmet vererek 
başarılı projelere imza atan ECE Türkiye, Batı 
Anadolu’da bir kavşak noktası olan Park Afyon 
ile Anadolu’da büyümeye devam ediyor.

Kemal Baştürk                       C.Serhat Türkkan
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Andreas Hohlmann - Yücel Albay - Tuncay Keskin - Ömer Aktan - Nuri Şapkacı - Fulya Durak - Kemal Baştürk

Andreas Hohlmann - C.Serhat Türkkan - Nuri Şapkacı - Kemal Baştürk





Tüm yolların kesiştiği nokta...
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Palladıum Antakya AVM,  ziyaretçileri için 
birbirinden güzel etkinliklere devam ediyor.
4-5-6 Eylül tarihlerinde, organizasyonunu 
Farkındalık Stüdyosunun yaptığı etkinlik de 
ünlü astrolog Filiz Özkol , ziyaretçilere 2015 – 
2016 yılına dair  özel burç yorumlarını anlattı. 
Katılımın oldukça yoğun olduğu etkinlik 3 gün 
boyunca Palladium Antakya AVM ‘ye renk kattı. 
Burç yorumlarının yanında imzalı kitaplarını 
da ziyaretçilere  hediye eden Filiz Özkol en kısa 
sürede tekrar geleceğini söyledi.

PALLADIUM ANTAKYA’DA FİLİZ ÖZKOL 
İLE ASTROLOJİ RÜZGARLARI ESTİ
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TİCARİ GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE 
YABANCI YATIRIMCININ İLGİSİ HIZ KESMEDİ

JLL Türkiye, perakende, ofis, lojistik ve otel sektörlerindeki gayrimenkul 
pazarını değerlendirdiği ‘Türkiye Ticari Gayrimenkul Pazarı Görünümü’ 
raporunu yayınladı. Sektördeki gelişmelere ışık tutan raporda, ülkedeki 
siyasi belirsizliğin olumsuz etkilerine rağmen Türkiye pazarına girmek 
isteyen uluslararası markaların ilgisinin yılın ilk yarısında güçlü bir 
şekilde devam ettiği ve yatırım faaliyetlerinde herhangi bir yavaşlama 
görülmediği vurgulandı.

Kurumsal gayrimenkul danışmanlığı 
alanında faaliyet gösteren JLL 
Türkiye, her altı ayda bir hazırladığı 

‘Ticari Gayrimenkul Pazarı Raporu’nu 
açıkladı. Rapora ilişkin bilgi veren JLL 
Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş, siyasi 
gündemde yaşanan hareketliliğin ekonomi 
üzerindeki etkisine dikkat çekti. Bu 
hareketliliğin Türkiye ekonomisine ilişkin 
yakın gelecekteki başlıca risk faktörlerinden 
biri olmaya devam edeceğini söyleyen Avi 
Alkaş, “Ancak siyasi belirsizliğin yatırım 
pazarını ve genel ekonomiyi geçmişte 
olduğu kadar etkilemediği de görülüyor. 
Kapsamlı raporumuz, devam eden işlemlere 
ilişkin herhangi bir aksama olmadığını ve 
yatırımcıların özellikle siyasi duruma ilişkin 
endişelerinin bulunmadığını gösteriyor” 
dedi.

Şe�a�ık artırılmalı
JLL Küresel Gayrimenkul Şe�a�ık 
Endeksi’nin önceki iki araştırmasında en 
çok gelişme kaydeden ülkelerden birinin 
Türkiye olduğuna dikkat çeken Alkaş, 
“Türkiye, 2014 yılında yayınlanan sekizinci 
araştırmada ne yazık ki düşüş kaydetti. 
Gayrimenkul sektöründe şe�a�ık kavramını 
güçlendirecek somut adımların atılmasının, 
yatırım ivmesini korumak adına zorunluluk 
haline geldiğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

Perakendede normale dönülecek
Avi Alkaş, perakende pazarı özelinde 
değerlendirildiğinde Türk Lirası’nda 
yaşanan değer kaybının kiralama işlemlerini 
yavaşlattığını belirterek, “Bununla birlikte, 
Türkiye pazarına girmek isteyen uluslararası 
markaların ilgisinin yılın ilk yarısında 
güçlü bir şekilde devam ettiği ve yatırım 
faaliyetlerinde herhangi bir yavaşlama 
olmadığı görüldü. TL’deki aşağı yönlü 
baskının, siyasi belirsizliğin son bulmasıyla 
birlikte belli bir ölçüde azalması bekleniyor. 
Bu durum perakende pazarının da normale 
dönmesini sağlayacaktır.” dedi.

Ticari Gayrimenkul Pazarı Raporu’nda öne 
çıkan noktalar

Perakende pazarı
Seçim döneminden kaynaklanan siyasi 
belirsizlik nedeniyle oluşan kur dalgalanmaları 
ve TL’nin değerindeki sert düşüş, 2015’in 
ilk yarısı boyunca uluslararası ve yerel 
perakendecilerin ana gündem maddesi oldu.

TL’nin değer kaybetmesinin, özellikle 
perakendecilerin operasyonel maliyetleri 
içinde önemli bir yer tutan kira giderleri 
üzerinde olumsuz bir etki yarattığı, dolayısıyla 
da kiralama işlemlerinin yavaşladığı 
gözlemlenmektedir.

Bununla birlikte, Türkiye pazarına girmek isteyen 
uluslararası markaların ilgisinin güçlü bir şekilde 
devam ettiği ve yatırım faaliyetlerinde herhangi 
bir yavaşlama olmadığı görülmektedir.

Kurdaki dalgalanmalar
Kurlarda yaşanan dalgalanmalar, Türkiye’de 
halihazırda faaliyet göstermekte olan uluslararası 
perakendecileri, pazara girmeyi planlayan fakat 
daha faaliyete geçmemiş markalara göre daha 
fazla etkilemektedir.

TL’ deki aşağı yönlü baskının, siyasi belirsizliğin 
son bulmasıyla birlikte belli bir ölçüde azalması 
beklenmektedir ve bu durum pazarın normale 
dönmesine neden olacaktır.

Avi Alkaş
JLL Türkiye Ülke Başkanı
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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği 
tarafından yayınlanan Alışveriş Merkezi 
Endeksi, perakende talebi bakımından pozitif 
bir görünüm sergilemektedir. 2014 yılının aynı 
dönemiyle karşılaştırıldığında, Nisan 2015 
için ciro değerlerinde %20 oranında bir artış 
görülmektedir.

Oxford Economics projeksiyonuna göre, 
Türkiye 2015 ve 2017 yılları arasında Avrupa’nın 
olgunlaşmış piyasalarından daha yüksek 
olan %5’lik perakende satış büyüme oranına 
ulaşacaktır.

Birincil kiraların yılın ilk yarısı boyunca, 2014 
yıl sonuna göre sabit kaldığı ve EUR 90 m2/ay 
seviyesinde olduğu görülmektedir.
Perakende yoğunluğu arttı

2014 yıl sonunda her 1.000 kişi başına 129 
metrekare kiralanabilir alan olarak ölçülen 
Türkiye’nin perakende yoğunluğu, 2015’in ilk 
yarısı itibariyle artış göstererek, her 1.000 kişi 
başına 132 metrekare seviyesine ulaşmıştır.
Her 1.000 kişi başına düşen 198 metrekare 
kiralanabilir alan seviyesinde olan Avrupa 
ortalaması ile karşılaştırıldığında, Türkiye’nin 
alışveriş merkezi gelişimi açısından potansiyel 
sunduğu gözlemlenmektedir.

AVM geliştirme projeleri sürecek
2015’in ilk yarısı itibariyle, Türkiye’deki alışveriş 
merkezlerinin toplam kiralanabilir alanı 
(TKA), 350 merkezde 10,3 milyon metrekareye 
ulaşmıştır.

2015-2018 dönemi boyunca alışveriş merkezi 
geliştirme projelerinin güçlü bir şekilde devam 
etmesi ve 2018 yıl sonu itibariyle toplam 
stoğun 420 alışveriş merkezinde 12,8 milyon 
metrekareye ulaşması beklenmektedir. İnşaat 
halindeki stoğun ağırlıklı olarak dördüncü 
kuşak üst bölgesel merkezlerden oluştuğu 
görülmektedir.

Ofis pazarı
Raporda, talep, arz ve yeni eğilimler bakımından 
Türkiye’nin en gelişmiş ofis pazarı olan ve 
ülke çapındaki yüksek kalitede modern ofis 
arzının yaklaşık yüzde 80’ini sağlayan İstanbul 
incelenmiştir.

Kiracı taleplerinde siyasi belirsizlik nedeniyle 
2014 son çeyrekte başlayan yavaşlama sürecinin, 
2015’in ilk yarısı boyunca da devam ettiği 
görülmektedir. USD kurlarında yaşanan 
dalgalanma da azalan talebi etkilemektedir. 
Ofis kullanıcıları temkinli davranmakta ve mal 
sahipleri ile kiracılar arasındaki pazarlık süreçleri 
uzamaktadır.

Ofis arayışında olan şirketlerin daha çok metro 
hattına yakın ofis binalarını tercih etmeye devam 
ettikleri ve metro hattına yakın olmanın kullanıcı 

tercihlerinde giderek daha belirleyici bir etken 
olduğu gözlemlenmektedir.

İstanbul’daki mevcut A sınıfı ofis stoku 
yılın ilk yarısı itibariyle, 2014 yıl sonu ile 
karşılaştırıldığında, 129.000 metrekarelik 
bir artış göstererek, 4,1 milyon metrekareye 
ulaşmıştır. İnşaat halindeki arzın tamamlanması 
ile toplam A sınıfı ofis arzının 2018 yıl 
sonunda 6,6 milyon metrekareye ulaşması 
beklenmektedir.

Kiracı dostu koşullara yönelim
2016 yılında tamamlanması beklenen inşaat 
halindeki stokla birlikte, İstanbul ofis pazarı 
daha “kiracı dostu” koşullara doğru yönelim 
göstermektedir.

Yılın ilk yarısında, ofis kullanıcılarına perakende 
alanı, restoran, kültürel aktivite ve spor kulüpleri 
gibi olanaklar sunan prestijli ofis binalarına 
yönelik talebin yoğun olduğu gözlemlenmiştir.
Merkezi İş Alanı’nda 2015’in ilk yarısında 
yaklaşık 77.000 metrekare ofis arzı sunulmuştur.

2014 yıl sonunda %16,5 seviyesinde olan boşluk 
oranı, %15,2 seviyesine gerilemiştir.

Lojistik pazarı
Rapor, İstanbul ve Kocaeli’ni kapsayan Marmara 
Bölgesi’ndeki lojistik sektörünün dinamiklerini 
arz ve talep yönünden incelemektedir.

Uluslararası yatırımcıları çekmenin önündeki en 
büyük engellerden biri olan yüksek arsa fiyatları, 
lojistik getiri oranları üzerinde de olumsuz bir 
etkiye sahiptir. Kira seviyelerinin beklenen getiri 
oranlarını karşılayamadığı görülmektedir.

3. Köprü, 3. Havalimanı, Organize Liman 
Bölgesi ve Liman Kent Projesi gibi önemli 
altyapı projelerinin lojistik pazarı üzerindeki 
olumlu etkilerinin önümüzdeki iki sene içinde 
görülmesi beklenmektedir.

E-ticaretin lojistik pazarında gelişmeyi 
tetikleyen başlıca eğilim olması beklenmesine 
rağmen, Türkiye’de e-ticaretin piyasa 
performansı beklenen ivmeyi yakalayamamıştır 
ve durgunluk göstermektedir.

Üç sektör başı çekiyor
2015’in ilk yarısında perakende ve gıda şirketleri 
gibi son kullanıcıların pazarda aktif olduğu 
ve son kullanıcı talebinin 5.000 ile 10.000 
metrekare arasındaki daha küçük alanlarda 
yoğunlaştığı görülmektedir. Perakende, hızlı 
tüketim ve otomotiv Türkiye’de lojistik pazarını 
taşıyan başlıca sektörler olarak sıralanmaktadır.

2015’in ilk 6 ayı boyunca 377.000 metrekarelik 
lojistik kiralama işlemi gerçekleşmiştir ve 
kiralama işlem hacmi 2014 yılının aynı 
dönemine göre küçük bir düşüş göstermiştir.

İstanbul ve Kocaeli alt pazarlarını kapsayan 
Marmara Bölgesi’ndeki toplam lojistik arzı, 
2014 yıl sonunda 7,8 milyon metrekare 
seviyesindeyken 2015’in ilk yarısı itibariyle 8,1 
milyon metrekareye ulaşmıştır.

Otel pazarı
İstanbul turizm ve otel sektöründe 2013 ve 
2014 yıllarında, küresel ve bölgesel jeopolitik 
sebeplerden kaynaklanan bir yavaşlama eğilimi 
görülmüştür. Seçim sonrası süreci ile pazardaki 
belirsizliğin 2015 yılının ikinci yarısında da 
devam etmesi beklenmektedir.

Bütün bu gelişmelere rağmen 2015 
yılının ikinci çeyreğinde bazı önemli 
performans ölçütlerinde olumlu gelişmeler 
gözlemlenmiştir.

Ayrıca İstanbul, dünyadaki başlıca kongre 
destinasyonlarından biri olarak konumunu 
güçlendirmiş ve Uluslararası Kongre ve 
Konvansiyonlar Birliği’ne (ICCA) göre, 2014 
yılında 130 uluslararası toplantı ile dokuzuncu 
sırada yer almıştır.

İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısının 
2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde, 2014 yılının 
aynı dönemine göre %5,5 artış göstererek 5,7 
milyona ulaştığı görülmektedir.

Doluluk oranları arttı
Otel doluluk oranları bir önceki yılın Ocak-
Mayıs dönemine göre %3,2 artarak %66,8 
olurken, ortalama günlük oda fiyatlarının 
%5,7 azalarak EUR 123,54 seviyesine indiği 
ve oda başına düşen gelirin %2,6 azaldığı 
gözlemlenmiştir.Seçim sonrası sürece 
bağlı olarak, pazardaki belirsizliğin 2015 
yılının ikinci yarısında da devam edeceği 
öngörülmektedir.

İstanbul Finans Merkezi, 3. Köprü, hızlı tren ve 
Kuzey Marmara Otoyolu gibi projelerin yanı 
sıra gelişmekte olan ofis alt pazarlarına bağlı 
olarak İstanbul’un Anadolu Yakası’nın otel 
yatırımcıları ve operatörleri için daha cazip bir 
hale geldiği görülmektedir. Asya Yakası’nda yer 
alan oteller, İstanbul’daki toplam otel arzının 
%13’ünü oluşturmaktadır.

Son dönemde hızla devam eden otel 
yatırımlarının, var olan talebin üzerinde 
bir artış eğiliminde olduğu görülmektedir. 
İnşaat halinde ve planlanmakta olan tüm otel 
projelerinin tamamlanmasıyla, İstanbul’daki 
toplam otel arzının 2016 yılı sonu itibariyle 
%13 artması beklenmektedir.

Yerli ve yabancı yatırımcıların İstanbul turizm 
ve konaklama sektörüne yönelik artan yatırım 
iştahı ve sektörün sunduğu fırsatlardan 
faydalanmak istemeleri, İstanbul pazarının 
çekiciliğinin devam edeceğini göstermektedir.
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AVM’LER TL’YE DÖNÜYOR
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) 

Başkanı Sami Kariyo, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı'nın yayımladığı Alışveriş 

Merkezleri Hakkında Yönetmelik Taslağı'nın 
sektörde yeni bir dönemi başlatacağını belirterek, 
"AVM'lerdeki ortak alan ödemesi dövizden TL'ye 
dönecek, markalarımız nefes alacak" dedi.

BMD tarafından yapılan açıklamada görüşlerine 
yer verilen Kariyo, ortak kullanım alanı 
giderlerine ilişkin kiracı katılım paylarının döviz 
yerine, TL üzerinden hesaplanıp ödeneceğini 
aktararak, böylece adil, hukuken tanımlanmış 
ve denetlenebilir bir uygulamaya geçileceğini 
söyledi. Ortak alan giderlerinin hesaplanmasında 
şe�af bir döneme geçileceğini bildiren Kariyo, 
"Yönetmelik taslağını hakkaniyet ve adalet 
çerçevesinde olması gerekenin ilanı olarak 
değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kariyo, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 
hazırlanan ve bakanlık web sitesinde yayınlanan 
Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik 
Taslağı'nın perakende sektöründe yeni bir 
dönemi başlatacağını vurguladı. Kiracı-kiraya 
veren ilişkisinde markaların aleyhine işleyen 
mevcut sistemin telafi edilmeyecek zararlara yol 
açtığına yönelik çağrılarını anımsatan Kariyo, 
seslerinin yasa koyucu tarafından işitilmesinden 
duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sami Kariyo yeni düzenlemeye ilişkin şu bilgileri 
verdi:

"Hakça ve adil bir sistem kurulması çağrılarına 
beklediğimiz yanıtı alamadığımız uzun yıllar 
sonrasında ulaştığımız bu aşamayı, 'hakkaniyet 

ve adalet çerçevesinde olması gerekenin ilanı' 
olarak görüyoruz. Taslağa göre bundan sonra; 
ortak kullanım alanlarına ilişkin giderler, 
perakende işletmelerin kiraladıkları alanların 
alışveriş merkezinin satış alanına oranına göre 
paylaştırılacak. Kiracı olarak faaliyette bulunan 
perakende işletmelerden bu giderler dışında 
ortak gider adı altında herhangi bir bedel talep 
edilemeyecek. Ortak kullanım alanı giderlerine 
ilişkin kiracı katılım payları TL üzerinden 
hesaplanacak ve ödenecek. Her bir perakende 
işletmeye ait katılım payı hesaplamaları 
AVM'ler tarafından açıkça gösterilecek. Ortak 
kullanım alanı giderlerine ilişkin kiracı katılım 
payları yalnızca bu giderlerin karşılanmasında 
kullanılacak."

Kariyo, sektörde adil, hukuken tanımlanmış 
ve denetlenebilir bir uygulamaya geçileceğini 
belirterek, "Yıllardır AVM'lerle yaptığımız 
görüşmelerde genel giderlerin hak ve adalet 
çerçevesinde belirlenmesi için çaba harcadık. 
Harcamalar TL ile yapılırken neden döviz 
bazında ortak alan ödediğimizi sorguladık. 
Giderleri oluşturan kalemlerin yeterince 
açık ve şe�af olmasını ve belli periyotlarla 
raporlanmasını talep ettik ve nihayet ortak alan 
giderlerinin yasal bir güvenceye kavuşacağını 
görmek bize memnuniyet veriyor. Böylece, 
AVM'lerdeki ortak alan ödemesi dövizden TL'ye 
dönecek, markalarımız nefes alacak" dedi.

BMD Başkanı Kariyo, şe�a�ık ve hakkaniyetten 
yana tavırlarından kuşku duymadıkları AVM 
yöneticilerinin de Alışveriş Merkezleri Hakkında 
Yönetmelik Taslağı'na tam destek vereceklerine 
inandıklarını sözlerine ekledi.

Sami Kariyo
Birleşmiş Markalar 
Derneği (BMD) Başkanı 
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YENİ YÖNETMELİKTE SÜREKLİ İNDİRİM 
ALDATMACASINA SON VERİLECEK

29/1/2015 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 6585 sayılı 
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun kapsamında Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’nın hazırladığı, alışveriş merkezlerine 
ilişkin hususları düzenleyen “Alışveriş Merkezleri 
Hakkında Yönetmelik Taslağı” 11.9.2015 
itibarıyla tüm tara�arın görüşüne açıldı.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı resmi internet 
sitesinden yayınlanarak kamuoyunun görüşüne 
açılan ve ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek 
görüşlerle son şekli verilecek olan taslakla, 
alışveriş merkezlerinin nitelikleri ile açılış, 
faaliyet ve denetimlerine ilişkin usul ve esasların 
düzenlenmesi amaçlanıyor.

Tüketicilerin daha fazla korunmasına yönelik 
hükümler içeren yönetmelik taslağı, alışveriş 
merkezlerine ilişkin ilke ve kurallar ile alışveriş 
merkezi yönetiminin, yetkili idarelerin ve 
diğer ilgili kurum ve kuruluşların alışveriş 
merkezlerine ilişkin görev ve sorumluluklarını 
kapsıyor.
 
İndirimli Satışlara Standart Geliyor
 
Tüketicileri yanıltmaya dönük sürekli 
indirimli satışlara ilişkin bilgi kirliliği ortadan 
kaldırılarak, alışveriş merkezlerinin indirimli 
satış türünü gösteren ya da çağrıştıran ibareleri 
kullanabilmeleri kurala bağlanacak. İçindeki 
perakende işletmelerin tamamı bu satış türünde 
faaliyet göstermeyen alışveriş merkezlerinin bu 
ibareleri kullanmaları engellenecek. Alışveriş 
merkezi içindeki perakende işletmelerin söz 
konusu ibareleri kullanabilmeleri ise her bir 
perakende işletmenin satışa sunduğu malların en 
az yüzde yetmişinin sürekli indirimli satışa konu 
mal niteliğinde olması şartına bağlı olacak. Bu 

hükümler sayesinde aslında sürekli indirimli satış 
yapmayan perakende işletmelerin sebep olduğu 
bilgi kirliliği ortadan kaldırılacak.
 
Alışveriş Merkezlerinin Nitelikleri Ortaya 
Konulacak
 
Taslakta alışveriş merkezi olarak 
adlandırılabilecek perakende işletmelerin 
belirlenmesi hede�eniyor. Böylece, 6585 sayılı 
Kanun ile mevzuatımızda ilk defa kendine yer 
bulan alışveriş merkezlerinin özellikle çarşı, 
han, pasaj gibi içinde perakende işletmelerin 
bulunduğu yapılardan ayırt edilmesi sağlanacak.
 
Her Alışveriş Merkezinde Sosyal Donatı 
Bulunacak
 
Alışveriş merkezlerinde, tüketicilerin konforunun 
artırılması amacıyla sosyal ve kültürel etkinlik 
alanı, acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, 
bebek bakım odası, çocuk oyun alanı, tuvalet ve 
dinlenme alanları oluşturulması zorunluluğu 
getiriliyor. Ayrıca ortak kullanım alanlarına 
ilişkin giderlerin alışveriş merkezlerindeki 
perakende işletmelerce hakkaniyet çerçevesinde 
üstlenilmesini sağlamak üzere, giderlerin 
perakende işletmelerin kiraladıkları alanların 
büyüklüğüne göre belirlenmesi şartı getiriliyor. 
Belirli dönemlerde tekrarlanmayan ve 
hesaplamaları açıkça gösterilmeyen giderlerin 
kiracılardan talep edilmesinin engellemesi 
planlanıyor.
 
Esnaf Ve Sanatkârlar İle Geleneksel Mesleklere 
Yer Ayrılacak
 
Esnaf ve sanatkâr işletmecileri ile geleneksel, 
kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya 

Tüketicilerin daha fazla korunmasına yönelik hükümler içeren yönetmelik 
taslağı, alışveriş merkezlerine ilişkin ilke ve kurallar ile alışveriş merkezi 
yönetiminin, yetkili idarelerin ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların alışveriş 
merkezlerine ilişkin görev ve sorumluluklarını kapsıyor.

yüz tutmuş meslekleri icra edenlere 
alışveriş merkezlerinde belirli oranlarda 
yer ayrılması mümkün olacak. Ayrılan 
yerlerin duyurulmasına, kira bedellerinin 
tespit edilmesine ve başvurunun ne şekilde 
yapılacağına ilişkin usuller ortaya konulacak. 
Böylece hem esnaf ve sanatkâr işletmecilerinin 
alışveriş merkezlerinde faaliyet gösterebilmeleri 
noktasındaki fırsat eşitsizliğinin ortadan 
kaldırılması hem de ticari hayattan silinmekte 
olan bazı mesleklerin yeniden ticari hayata 
kazandırılması sağlanacak.
 
Ruhsatlandırmayı Büyükşehir Belediyeleri 
Yapacak

Alışveriş merkezlerinin büyük şehirlerde, 
ekonomik, sosyal, demografik, çevresel vb. 
unsurlar açısından şehrin tamamını etkileyecek 
büyüklükte yatırımlar olduğundan hareketle 
büyük şehirlerde alışveriş merkezlerine yapı 
ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ile işyeri 
açma ve çalışma ruhsatının büyük şehir 
belediyeleri tarafından verilmesi sağlanacak. 
Ruhsatlandırma süreçleriyle ilgili yenileme 
ve değişiklik işlemleri de yine büyükşehir 
belediyelerinin yetkisine verilecek. Ayrıca 
alışveriş merkezlerine ilişkin ruhsatlandırma 
süreçlerinde, henüz inşaat aşamasına 
geçilmeden üst meslek kuruluşlarının 
görüşünün alınması şartı getirilerek perakende 
sektörünün aktörlerinin bu sürece katkı vermesi 
sağlanacak.
 
6585 sayılı Kanunun ikincil mevzuatının 
oluşturulmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde 
hazırlanan taslak, tara�ardan gelecek 
görüşler doğrultusunda nihai şekli verilerek 
yayımlanmak üzere Başbakanlık’a gönderilecek.
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ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 
EĞLENCE ALANLARIYLA YILDIZLAŞIYOR

‘Alışverişten daha fazlası’nı sunmak için 
sürekli yeni projelerle ziyaretçilerinin 
karşısına çıkan AVM’lerde eğlence 
ve dinlence etkinlikleri her geçen 
gün daha fazla ön plana çıkıyor. Bu 
kapsamda AYD’nin yaptırdığı Tüketici 
Algı Araştırması insanların AVM’leri 
hangi sıklıkta ve ne için ziyaret ettiğini 
ortaya koymuştur. Geçen yıl 1,5 milyar 
kişi tarafından ziyaret edilen AVM’lere 
insanlar, ayda ortalama 5,6 kez gitmiştir. 
Özellikle eğlence, oyun, yemek ve 
alışverişin aynı çatı altında sunulduğu 
alışveriş merkezleri büyük bir cazibe 
merkezi olmaya devam ediyor. Hesaplı 
alışverişin adresi olmasının yanı sıra bir 
yaşam alanı haline dönüşen AVM’ler 
için ‘eğlenmek ve dinlenmek’ büyük bir 
endüstrinin doğmasına da neden oluyor. 
Özellikle son on yıl içerisinde ülkemizde 
310 adet yeni alışveriş merkezinin 
açılmış olması bu endüstrinin yeni 
yatırımlarda nasıl bir rekabetin entegresi 
olduğunu göstermektedir. Bu rekabet 
ortamında sadece 1 yıl içerisinde 
eğlence sektörünün büyüklüğünün 
17,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 
Bu kapsamda büyüyen ve her geçen 
gün farklı alanlarda şekillenen bu 
sektörün gelişiminde katkıda bulunmak 
ve öncülük etmek amacıyla Tureks 
Uluslararası Fuarcılık tarafından 
Türkiye’nin ve çevre ülkelerin ilk 
Eğlence-Etkinlik, Park-Rekreasyon 
fuarı ATRAX düzenleniyor. Uluslararası 
platformda 4.kez kapılarını açacak 
olan ATRAX, 3-5 Aralık 2015 tarihleri 
arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 
misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. 
Modern hayatın yaşam merkezleri olan 
AVM’ler eğlence alanlarını, Türkiye’nin 
tek eğlence fuarı ATRAX ile bir adım 
öne taşıyor.

Fuar kapsamında Türkiye eğlence - rekreasyon sektörünün ilk ve tek yarışması olan ve bu yıl 
üçüncüsü düzenlenen Shining Star Awards ödül töreninde, Alışveriş merkezleri  “En Başarılı 
AVM Eğlence Alanı”, “En Başarılı Temalı Kapalı Alan Eğlence Merkezi” ve “En Başarılı Etkinlik” 
kategorilerinde yarışacak. Eğlence sektörünün farklı alanlarından hizmet ve ekipmanların tanıtılacağı 
fuarda ATRAKSİYON VE REKREASYON ENDÜSTRİSİ DEV BİR SEKTÖRE DÖNÜŞÜYOR başlığı 
altında da bir panel düzenlenecek. Panel çerçevesinde Eğlence ve Rekreasyon alanlarının önemi, 
sektörün şu anki durum analizi, geleceği, beklenti ve ihtiyaçları, dünya standartlarına ulaşması için 
yapılması gerekenler konunun uzmanları tarafından değerlendirilecek.

Sektöre yeni bir soluk getirmek için ATRAX Fuarı kapsamında düzenlenen ‘Shining Star Awards’ta 
başvurular www.eglenceodulleri.com adresinden online ve ücretsiz olarak gerçekleştirilebiliyor. 

“En Başarılı AVM Eğlence Alanı” kategorisinde çocuk eğlenme alanları, yetişkin eğlence üniteleri, 
özel aktivite alanları faaliyette olan alışveriş merkezleri başvuru yapabiliyor.
 
“En Başarılı Temalı Kapalı Alan Eğlence Merkezi” kategorisinde AVM içerisinde yer alan ve belli bir 
teması bulunan içeriğinde çocuk eğlenme alanları, yetişkin eğlence üniteleri, özel aktivite alanları yer 
alan tesisler başvurabiliyor. 

“En Başarılı Etkinlik” kategorisinde ise AVM, gösteri merkezleri, TV, oteller,  açık hava sahneleri 
ve parklarda sahnelenen başarılı etkinlikler (çocuk gösterisi, dans gösterisi, animasyonlar, yetenek 
Showları, akrobasi gösterileri) başvuru yapabiliyor.

2014 yılında; En Başarılı AVM Eğlence Alanı kategorisinde Viaport, En Başarılı Temalı Kapalı Alan 
Eğlence Merkezi kategorisinde Kidzania ödüle layık görülürken, En Başarılı Etkinlik kategorisinde 
jüri ödüllendirme yapmamıştır. 

Ayrıntılı bilgiye www.eglenceodulleri.com, www.atraxexpo.com adreslerinden ve 0 212 570 63 05 
numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
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En Başarılı Temalı Açık Alan Eğlence merkezi Vialand

En Başarılı Temalı Kapalı Alan Eğlence Merkezi Kidzania

En Başarılı Otel Eğlence Alanı Pirates Inn Cactus Hotel

En Başarılı Avm Eğlence Alanı Viaport

En Başarılı Belediye Parkı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve 

Harikalar Sahili, Kocaeli Derince 

En Başarılı Müze ve Ören Yeri
Mardin Müzesi, T.C. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı

Yıldızlı Proje
Pendik Botanik Eğitim Parkı ve Tohum 

Bankası, Pendik Belediyesi

En Başarılı Yeni Ürün Cinecoaster, AMEGA

En Başarılı Festival İzmir Uluslararası Kukla Günleri

Yılın Girişimcisi
Gürsoy Grup ve VIA Properties 

Ortaklığı

En Dikkat Çekici Stand Yarış Temalı Konsepti ile AMEGA

En Dikkat Çekici Ürün
Kara Tren, Umut Tasarım ve Mini 

Bowling-Cirsus, Swich Bowling

2014 YILINDA TÜM KATEGORİLER İÇİN ÖDÜL DAĞILIMI
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LACOSTE 2016 OLİMPİYAT RUHUNU YANSITIYOR
Lacoste, New York Moda Haftası’nın 3. gününde gerçekleştirdiği defileyle 
2016 İlkbahar / Yaz koleksiyonunu moda severlerin beğenisine sundu. 
Evrensel renklerin hâkim olduğu koleksiyondaki “grafik detayları” moda 
otoritelerinden tam puan aldı.

Koleksiyonun Hikayesi

Ödüllü tenisçi Réne Lacoste’un söylediği gibi 
“Stilin olmadan oynamanın ve kazanmanın 
bir önemi yoktur.” Lacoste’un kreatif direktörü 
Felipe Oliveira Baptista’nın dokunuşları bu kez 
30’lardan günümüze olimpiyat estetiğini sıra dışı 
bir şekilde yorumluyor. Markanın DNA’sında 
bulunan “fair play” ve “evrensellik” ise İlkbahar/ 
Yaz 2016 koleksiyonundaki parçalarda vücut 
buluyor.

Koleksiyon Notları

“Rahat şıklığın” çıkış noktası olduğu koleksiyon 
spor görünüme yeni bir bakış açısı getiriyor. 7 
gün 24 saat kullanabileceğiniz parçalar “şehirli” 
veya “spor” görünüm olarak bir ayrım yapmıyor. 
Ülkelerin bayrakları birbirleriyle bütünleşiyor 
ve muhteşem kamu�aj desenlerinin yer aldığı 
parçalar hem göze hem ruha hitap ediyor.  

Görünüş: Askı detaylı ve iri boy fermuarların 
yer aldığı mini elbiseler en şaşırtıcı parçalar 
arasında yer alırken, bomber ceketler ve safari 
elbiseler dikkatleri üzerine çekiyor. 2016 yaz 
olimpiyatlarının bir sonraki adresi Rio de 
Janeiro’dan ilham alınıyor ve 80’lerin jimnastikçi 
sportif görünümüne vurgu yapılıyor.

Renkler: Fransa, Amerika, Rusya ve İngiltere 
bayraklarının renklerini oluşturan;  kırmızı, 
beyaz ve mavi ana renkler arasında yer alırken, 
gök mavisi ve sarı renkler İsveç bayrağına 
gönderme yapıyor.

Kumaş: Koton pike, ince dokulu naylon, jarse, 
örgü ve grafik desenli kumaşlar.

Aksesuarlar: Çi� tara�ı ve iki renkli L.12.12 
çanta, kadın ve erkek seçeneğiyle karşımıza çıkan 
ikonikleşmiş Rénne sneaker’lar. 

Bu yıl Lacoste’un davetlisi olarak defileyi en ön 
sıralarda izleyen Umut Eker, dünya starlarıyla 
aynı anda gelecek sezonun trendlerine tanıklık 
etti. 
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GÜLER SABANCI 

G20’nin iş dünyası ayağını temsil eden B20 (Business 20) Türkiye Konferansı, 60 ülkeden 1000’in üzerinde 
iş adamı ve finans dünyası temsilcisinin katılımıyla Ankara’da yapıldı. Konferansta, B20 Türkiye Ticaret Görev 
Gücü Başkanı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı “21. Yüzyılda Ticaret: Engeller, Çözümler 
ve İstekler” panelinin açılış konuşmasını yaptı.
Güler Sabancı, konuşması öncesinde IMF Başkanı 
Christine Lagarde ile biraraya geldi. Sabancı 
ve Lagarde, yakında gerçekleştirilecek Girls20 
Zirvesi’ne dair görüş alışverişinde bulundular. 

Güler Sabancı’nın konuşmasının ardından 
gerçekleşen panelin moderatörlüğünü ise B20 
Ticaret Görev Gücü Koordinasyon Eş Başkanı 
Harold McGraw üstlendi. Panelde Nestle CEO’su 
Paul Bulcke, Maersk Grup CEOS’su Nils S. 
Andersen, Severstal CEO’su Alexey Mordashov, 
COFCO Başkanı Frank Ning, NATPET Başkanı 
ve CEO’su Jamal Malaikah yer aldı.
Güler Sabancı, konuşmasında dünya ticaretindeki 

durgunluğun aşılması için kritik üç anahtar 
öneriyi paylaşarak şunları söyledi:

“Hepimizin bildiği gibi, ticaret, ekonomik 
büyümenin motoru ve her hükümetin 
gündeminde olan önemli bir konu. Fakat 
maalesef son yıllarda ticari büyüme daha durgun. 
Örneğin, geçtiğimiz 2014 yılında ticaret büyümesi 
%2,8’e düştü. Bu değer kriz öncesi büyüme değeri 
olan %7’nin yarısının bile altında. IMF ve Dünya 
Bankası mevcut koşulların devam etmesi halinde 
ticari büyümenin %2’nin de altına düşebileceğini 
öngördüler. WTO’ya göre, 2014 yılında ticari 
büyümenin azalmasına katkıda bulunan 

faktörlerden bazıları şunlar: Genel küresel durgun 
GSYİH büyümesi, özellikle büyümekte olan 
ekonomilerde yavaşlama ve gelişmiş piyasalardaki 
eşitsiz toparlanma. Döviz kuru dalgalanmaları, 
2014 yılında ABD dolarındaki %10’un üzerindeki 
değer artışı ve artan jeopolitik gerginlikler… 
Bunlarla birlikte, gelecekte de ticaretin 
toparlanmasına yönelik tehdit olma konumunu 
koruyacak, yapısal etmenler bulunmakta.

IMF ve Dünya Bankası bulgularına göre, 
bu yapısal problemler şunlar: Küresel değer 
zincirlerinin genişlemesindeki yavaşlama artan 
korumacılık ve ticarete yönelik yatırımlardaki 
azalma. Bununla birlikte bu karamsar tablo 
karşısında ellerimiz bağlı değil. Hükümetlerin 
ticaretin toparlanmasına katkıda bulunabilmek 
adına uygulayabileceği anahtar eylemler var. 
İşletmeler olarak bizim buradaki rolümüz, 
bu anahtar eylemleri ısrarla savunmak ve 
uygulandıklarından emin olmaktır.

Bu yılki B20’nin talebi, önceki önerilerin 
uygulanması olduğundan, bizler, B20 Türkiye 
Ticaret Görev Gücü olarak, Şubat ayından beri 
en hızlı, en etkili ekonomik büyümeye liderlik 
etmek için alınması gereken muaccel önlemleri 
belirlemek için birlikte çalışmış bulunuyoruz. 
B20 Ticaret Görev Gücü, iş birliğiyle G20 
hükümetlerine sunulmak üzere 3 anahtar öneri 
üzerinde uzlaşmıştır”.

G20 HÜKÜMETLERİNE ÜÇ ANAHTAR 
ÖNERİ

Sabancı, B20 Ticaret Görev Gücü’nün G20 
hükümetlerine yaptığı önerileri şöyle dile getirdi: 
“İlk önerimiz: “Dünya Ticaret Örgütü’nün 
(WTO) Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması’nın 
onaylanması ve yüksek standartlarla 
uygulamasının hızlandırılmasıdır. 2013 yılında 
159 WTO üyesi Bali’de ticareti kolaylaştırma 
önlemleri üzerinde uzlaşmış ve 2014 yılında 
Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması’nı (TFA) 
imzalamıştır. Bununla birlikte yapılacaklar 
bitmemiştir. Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması’nın 
yasal olarak bağlayıcı olabilmesi için, WTO 
üyelerinin üçte ikisinin onayı gerekmektedir. 
Bugüne kadar 4’ü G20 üyesi olan yalnızca 12 
üye anlaşmayı imzalamıştır. Avrupa’nın Ticareti 
Kolaylaştırma Anlaşması’nı imzalaması halinde 
anlaşmayı imzalamış olan ülkelerin sayısı derhal 
40’a çıkacaktır. Burada uygulamanın öneminin 
altını bir daha çizmek istiyorum. Uygulanmayan 

“DÜNYADAKİ DURGUNLUĞUN, YAVAŞLAYAN BÜYÜMENİN ÇARESİ TİCARETİN ARTIRILMASIDIR”
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bir anlaşmanın hiçbir değeri yoktur! Küresel 
ekonominin bundan yararlanabilmesi 
için, anlaşmanın hızlı ve yüksek standartta 
uygulanması hayati önem taşımaktadır”.

“TİCARET KOLAYLAŞIRSA 21 MİLYON 
YENİ İŞ YARATILIR”

Sabancı sözlerine şöyle devam etti: “OECD’nin 
çalışmalarına göre ticareti kolaylaştırma 
önlemlerinin uygulanması ticaret maliyetlerini 
%17’e kadar düşürebilecektir. Ticaret 
maliyetlerindeki her %1 iyileşmenin dünya 
ekonomisine 40 milyar ABD dolarından fazla 
katkı sağlaması bekleniyor Benzer şekilde, 
Peterson Enstitüsü’nün bulgularına göre 
anlaşmanın uygulanmasının, 18 milyonu 
gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere, 21milyon 
yeni iş yaratacağı, dünya toplam gayrisa� 
hasılasında 1 trilyon ABD dolarına varan katkıda 
bulunacağı tahmin edilmektedir. Bütün bunlar 
anlaşmanın imzalanması ve uygulanması için 
daha fazla ısrar etmemiz gerektiğini gösteren 
önemli rakamlardır.

B20 Ticaret Görev Gücü olarak, biz G20 
hükümetlerinin tüm dünyada Ticareti 
Kolaylaştırma Anlaşması’nın uygulanmasında 
önemli rol oynayabileceğine inanıyoruz. 
Öncelikle, anlaşmanın WTO’nun Nairobi’deki 
toplantısına kadar imzalanması ve böylelikle 
diğer WTO üyeleri için örnek teşkil etmesi. 
İkincisi, G20 hükümetlerinin anlaşmayı kendi 
ülkelerinde yüksek standartlarla uygulamasının 
hızlandırılması. Ve üçüncüsü, gelişmekte ve 
az gelişmiş ülkelerde anlaşmanın uygulanması 
konusunda desteklenmesi gerekiyor. Her ne 
kadar bugün size 3 öneri sunacak da olsak, 
bunların ilki en etkilisi ve hükümetler tarafından 
uygulanması en kolay olanıdır. Dünya ticareti için 
büyük bir fırsat sunmaktadır. Lütfen bu fırsatı 
kaçırmayalım!”

 “G20 ÜLKELERİNDE KORUMACILIĞIN 
ACİLEN DİZGİNLENMESİ GEREKİYOR”

Sabancı, B20 Türkiye Ticaret Görev Gücü’nün 
G20 hükümetlerine ikinci önerisinin 
korumacılığın kontrol altına alınması için, 
özellikle tarife dışı engeller konusunda, ivedi 
önlemlerin alınması olduğunu belirtti. Sabancı 
şöyle devam etti, ”Her ne kadar hükümetler 
Askıya Alma Anlaşması’na iştiraklerini 
pekiştirmiş ve korumacı önlemleri durdurmaya 
ilişkin eylemleri taahhüt etmiş olsalar da, 
maalesef tarife dışı kısıtlamalar geçtiğimiz yıla ait 
tebliğde arzu edilen özeni görmemiş ve korumacı 
önlemler 2015 yılında da artmaya devam etmiştir. 
B20 Ticaret Görev Gücü olarak, bizler G20 
hükümetlerine korumacı önlemlerin derhal 
kontrol altına alınması için kayda değer eylemler 
almaya başlamalarını öneriyoruz!
B20 Ticaret Görev Gücü, korumacılığın geniş 
bir konu olduğunun ve hedef konmadan ya da 
öncellikler belirlenmeden eyleme geçmenin 
ya da bu eylemlerin sonuçlarını takip etmenin 

zor olacağının farkındadır. Bu nedenle, B20 
Ticaret Görev Gücü olarak kapsamı daraltmaya 
ve nereden başlanabileceğine dair yol gösterme 
kararı aldık. Bu bağlamda G20 ülkelerinin 
önümüzdeki yıl içinde, zorunlu yerelleştirme 
ve zorunlu yerel içerik kategorisinde önlemler 
almalarını acilen durdurmalarını ve önceden 
alınmış eylemlerin feshedilmesini öneriyoruz”.

“DİJİTAL EKONOMİ TİCARET İÇİN BÜYÜK 
POTANSİYEL TAŞIYOR”

Güler Sabancı B20 Ticaret Görev Gücü’nün 
üçüncü önerisinin ise,  küresel ticaret sisteminin 
iyileştirilmesiyle dijital ekonominin önündeki 
engellerin kaldırılması olduğunu söyleyerek 
sözlerini şöyle sürdürdü, “Dijital ekonomiye 
değinip ve bunu da üçüncü önerimiz olarak 
sunan iş camiası olarak, dünya çapında dijital 
ekonominin olağanüstü bir hız ile büyüdüğünün 
farkında olduğumuzu ifade etmek istedik. 
Neredeyse her gün yeni bir alan yaratmasına, 
iş ve ticaret yapma şekillerini değiştirmesine 
ve nasıl değiştireceğine tanıklık ediyoruz. 
B20 Ticaret Görev Gücü olarak ayrıca dijital 
ekonominin ticaret için devasa bir potansiyel 
taşıdığını görüyoruz Bu sebeple, bu konuyu 

2016 yılı tartışmalarına zemin oluşturmak için 
B20 Türkiye gündemine dahil etmeye ve böylece 
G20 hükümetlerinin dikkatlerini büyüyen dijital 
ekonomiye engel teşkil eden temel konulara 
çekmeye karar verdik.

Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması’nın 
imzalanması ve uygulanması, korumacılığın 
dizginlenmesi, dijital ekonomi için küresel 
ticaret sisteminin iyileştirilmesi önerilerimizin 
birlikte uygulanması halinde, G20 tarafından 
belirlenen değere eşdeğer olan, neredeyse 
küresel gayrisa� hasılanın %2’sine katkıda 
bulunması beklenmektedir. Ticaretin yeniden 
canlandırılması ve küresel ekonominin 
güçlendirilmesi için, B20 Türkiye Ticaret Görev 
Gücü olarak, G20 hükümetleri gündeminde bu 3 
önerimizin aciliyeti olduğuna inanıyoruz.

Yılsonunda gerçekleştirilecek Nairobi Zirvesi’ne 
kadar Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması’nın 
derhal imzalanması için bir kez daha çağrıda 
bulunmak istiyorum. G20 liderlerinin aciliyetin 
farkına varmalarını ve bu küresel anlaşmanın 
uygulanması için yolun açılmasına yönelik 
girişimlerde bulunmak konusunda hiç 
olmadıkları kadar kararlı olmalarını bekliyoruz.”
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MİNYONLAR MCDONALD’S’LARDA
4 Eylül’de vizyona giren Minyonlar filminin 

ön gösterimi McDonald’s sponsorluğunda 
İstinye Park Cinemaximum’da 

gerçekleştirildi. Büyük beğeni alan filmin 
galasına, birbirinden ünlü isimler çocuklarıyla 
birlikte katıldı.

Yönetmenliğini Kyle Balda ve Pierre Co�in’in 
üstlendiği, Universal International Pictures 
işbirliğiyle hayata geçen ve Türkiye’de Beren 
Saat ile Kenan Doğulu’nun seslendirdiği 
“Minyonlar” filmi için McDonald’s’ın 
Minyonlar’a özel hazırladığı Muzlu 
Sundae ve filmin birbirinden eğlenceli 
9 kahramanı Happy Meal ile birlikte 
restoranlarda yerlerini aldı.

Minyonlar McDonald’s’larda
McDonald’s, 7’den 70’e herkesi 
eğlenceye sürükleyen Minyonlar’ın 
çılgın maceralarını rengarenk 
oyuncaklarla keşfetmeye çağırıyor.

Tüm dünyada sevilerek izlenen 
Minyonlar filminin sevimli 
kahramanlarının, tarihin 
başlangıcından beri yaşadıkları 
çılgın maceraları anlatan Minyonlar 
filminin son derece eğlenceli 
kahramanları ve filme özel hazırlanan 
Minyonlar Muzlu Sundae 260’dan 
fazla McDonald’s restoranında ve 
AloServis’te yerlerini aldı.

Minyonların maceraları yepyeni 
bir film ile devam ederken, Sohbetçi 
Bob’dan Korsan Minyon’a, Vampir 
Minyon’dan Gitarist Stuart’a Minyonlar 
filminin 9 çılgın kahramanı ile çocuklar için 
yemek yemek artık daha da keyi�i.

Dilek Dölek
McDonald's Genel Müdürü

Kenan Doğulu - Beren Saat Esra Dermancıoğlu Engin Hepileri - Beyza Şekerci
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BROOKS BROTHERS’DAN  
SONBAHAR İÇİN RENKLİ KOLEKSİYON

Brooks Brothers 2015-2016 Sonbahar Kadın Koleksiyonu, kraliyet 
ailesini hatırlatan ekoseli kumaşlar, sarmaşık örgüler ve ipeksi kaşmirleri 
kullanarak tasarlanmış parçalarla ve minimalist gölgelerle dengelenmiş 
duruşuyla kadınsı bir çekicilik sunuyor. Kuzey ışıklarını çağrıştıran siyah 
ve zümrüt yeşili ile özgürlüğü anımsatan deniz mavisi tonlarla süslenmiş 
kış beyazı elbiseler gibi zamansız tasarımlar yeni sezonda öne çıkıyor. 

Parıltılı ipek sırma ile işlenmiş kısa ve kalın jakarlı kumaşlarla tasarlanmış 
kıyafetler ise kolleksiyonun en dikkat çekici parçaları olarak öne çıkıyor.

Brooks Brothers 2015-2016 Sonbahar Kış koleksiyonlarına İstanbul 
Zorlu AVM ve Akasya Acıbabem, Ankara Panora AVM Brooks Brothers 
mağazalarından ulaşabilirsiniz.
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5. YILA ÖZEL 5 BÜYÜK HEDİYE SAHİBİNİ BULDU

Kozyatağı’da alışveriş ve etkinlik faaliyetlerini bir arada sunan Kozzy 
Alışveriş ve Kültür Merkezi kuruluşunun 5. yılına özel düzenlemiş olduğu 
çekiliş kampanyasında ödüller sahiplerini buldu. 

Alışveriş ve kültür sanatı bir arada sunan İstanbul Anadolu yakasının köklü alışveriş merkezlerinden olan Kozzy 
Alışveriş ve Kültür Merkezi, kuruluşunun 5. yılına özel düzenlediği kampanya ile dağıttığı 5 büyük hediye 
2 Eylül’de gerçekleştirilen çekilişle sahiplerini buldu.

23 Nisan – 29 Ağustos tarihleri arasında 200 TL ve üzeri alışveriş yapıp çekilişe hak kazanan ziyaretçiler arasından 
büyük ödül Opel Corsa, Asus T100 Notebook, Ipad Air, LG Smart Led Tv ve Iphone Plus için çekiliş düzenlendi. 
MPİ ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle ödüller sahiplerini buldu.

Ödül Kazanan Talihliler (Asil)
* 2015 Model Yeni Corsa 1.2 Essentia
F. Bülent Uraz

* IPhone 6 Plus 16 GB 
Burcu Birtürk

* LG 55LB652 V Smart Led Lcd Tv 
Meltem Türkmen

* IPad Air Wifi 64 GB 
Emine Ayla Soydemir

* Asus T100TAF-DK001 B Notebook
Banu Cenik

Ödül Kazanan Yedek Talihliler
* 2015 Model Yeni Corsa 1.2 Essentia
Özgürer Akyüz

* IPhone 6 Plus 16 GB 
Aylin Dumankaya
* LG 55LB652 V Smart Led Lcd Tv 
Gülsüm Var
* IPad Air Wifi 64 GB 
Cumalı Erdoğan

* Asus T100TAF-DK001 B Notebook 
Ertuğrul Oğuz Erman
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EROĞLU GAYRİMENKUL, CITYSCAPE 
FUARI’NDA PROJELERİNİ GÖRÜCÜYE ÇIKARDI

Eroğlu Gayrimenkul, dünyanın en önemli gayrimenkul etkinliklerinden 
biri olan Cityscape Global’da, projelerini yatırımcılarına tanıttı.

Eroğlu Gayrimenkul 8-10 Eylül 2015 tarihleri 
arasında, Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde 

gerçekleştirilen Cityscape Global’da dünyanın 
dört bir yanından gelen yatırımcılarına projelerini 
tanıtmak üzere yerini aldı. Fuara bu yıl, 300’e 
yakın yerel, bölgesel ve uluslararası gayrimenkul 
şirketi ve 61 Türk firması katıldı.

Eroğlu Gayrimenkul’un kentin yeni merkezi 
Seyrantepe’deki Skyland İstanbul ve Bursa’nın 
yeşil ilçelerinden Nilüfer’deki Harmony Towers 
projeleri fuarda tanıtılırken, özellikle bu projeleri 
Körfez bölgesindeki yatırımcılardan büyük ilgi 
gördü.

Nurettin Eroğlu: 'Fuara katıldığımız her yıl 
gördüğümüz ilgi daha da artıyor’

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin 
Eroğlu fuara ilişkin şu değerlendirmelerde 
bulundu: “Cityscape Global yabancı yatırımcıları 
Türkiye’ye çekmek için etkin bir platform. İç 
piyasada yaşadığımız dönemsel daralmalar 
nedeniyle yabancı yatırımcılara ulaşabildiğimiz 
Cityscape Global gibi fuarlar büyük önem taşıyor. 
Biz de bu yıl üçüncü kez katıldığımız fuardan 
hede�erimiz doğrultusunda ayrıldık.

Birçok gayrimenkul şirketinin katıldığı 
Cityscape Global’da çok iyi bir pazar oluşuyor. 
Fuarda İstanbul Seyrantepe’deki Skyland ve 
Bursa Nilüfer’deki Harmony projelerimizi 
uluslararası gayrimenkul dünyasının beğenisine 
sunarak; potansiyel müşterilerimizle buluşma 
fırsatı yakaladık. Yatırımcıların standımıza ve 
projelerimize gösterdiği ilgiden çok memnunuz. 
Fuara katıldığımız her yıl gördüğümüz ilgi daha 
da artıyor.” dedi.

Dünyaca ünlü yapılara attığı imza ile adından 
söz ettiren mimari, şehircilik ve tasarım şirketi 
Broadway Malyan’ın Kapadokya’nın peri 
bacalarından esinlenerek tasarladığı Skyland 
İstanbul, rezidans, ofis kuleleri, otel ve alışveriş 
merkezinden oluşuyor. Proje, havaalanları, 
metro istasyonu, köprü ve ana yollara yakınlığı 
ile yaklaşık 12 bin kişiyi buluşturan hareketli 
bir merkez olacak. Bursa’da Uludağ manzarası 
gören daireleri, 6 katlı teras evleri, 5500 m² 
büyüklüğündeki iç avlusu ile 23 ve 28 katlı iki 
kuleden oluşan Harmony Towers, Bursa’nın yeni 
ikonu olarak yükseliyor.
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İGS STARCITY OUTLET’TE AÇILDI

Kalite konusundaki 
hassasiyeti, kumaş 
seçimlerindeki özeni 

ve tasarımlarında yakaladığı 
modern çizgisi sayesinde kısa 
sürede Türkiye’nin en saygın 
erkek giyim markası haline 
gelen İGS, Starcity Outlet 
ziyaretçilerine hizmet vermeye 
başladı.

Marka, spor ve klasik stillerde 
tasarlanan koleksiyonuyla her 
sezon ürün yelpazesindeki 
zengin renk seçeneklerini 
müşterilerinin beğenisine 
sunmaktadır. Bu yelpazenin 
önemli ürünlerinden bir tanesi 
de erkek pantolon modelleridir. 
İGS her sezon ve mevsime 
göre farklı ve özel kumaşlardan 
moda renklerde özel tasarım 
pantolonlar üretmektedir. 
İGS kalitesi, deneyimi ve şık 
tasarımı İGS erkek pantolon 
modellerinde hayat bulmuştur.

Paltodan takım elbiseye, 
trikodan gömleğe ve 
aksesuarlara kadar farklı ürün 
gruplarında erkek giyiminin 
moda çizgisini belirleyen 
İGS, açılışa özel indirim ve 
fırsatlarıyla Starcity Outlet’te 
sizleri bekliyor!
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SYMBOL AVM’DE RENGARENK ETKİNLİKLER

•Hafta sonu düzenlenen rengarenk 
aktiviteler, çocuklar tarafından büyük ilgi 
gördü.

•30 Ağustos Zafer Bayramı Symbol AVM'de 
Büyük Bir Coşkuyla Kutlandı!

Alışveriş ve eğlence severlerin öncelikli 
adresi Symbol AVM, düzenlediği birbirinden 
eğlenceli etkinlikleriyle ha�a sonlarına renk 
katmaya devam ediyor.

Açıldığı günden itibaren her ha�a sonu 
çocuklara eğlence ve eğitim dolu aktiviteler 
düzenleyen Symbol AVM'nin etkinlikleri 
misafirler tarafından büyük ilgi görüyor. 

Çocuklar Eski Mısır Dönemine Yolculuk 
Yaptı.

Eski Mısır etkinliğinin yapıldığı Symbol 
AVM'de, çocuklar döneme ait tarihi bilgiler 
öğrenerek, eğlence dolu bir gün geçirdi. 

Eski Mısır döneminin yansıtıldığı bir 
platform üzerinde çocuklara döneme ait 
danslar ve yaşam hakkında bilgiler aktarıldı.

Akıl Oyunları ile Hem Öğrenip 
Hem De Eğlendiler

Ha�a sonunun öne çıkan diğer etkinliği 
ise Akıl Oyunları oldu. Yemek katında 
gerçekleştirilen etkinlik, çocukların zekalarını 
geliştiren ve aynı zamanda onları eğlendiren 
oyunlardan oluştu. 

Balon Show ve Yüz Boyama Etkinlikleri 
Eylül Ayı boyunca devam etti.

Çocukların hayal dünyalarını geliştirecek 
farklı şekillerin verildiği sosis balon show, yüz 
boyama etkinlikleri ve çocukların sevgilisi 
maskotlar Eylü ayı boyunca Symbol'de yer 
almaya devam etti.

Symbol'de Zafer Bayramı Coşkuyla 
Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir 
sevinç ile kutlayan Symbol AVM içerisinde 
dolaşan “Zafer Bandosu” ziyaretçilere bayram 
coşkusunu doyasıya yaşattı.
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BROOKS BROTHERS’DAN  
ERKEKLER İÇİN ZAMANSIZ TASARIMLAR

Anglosakson stili ile yaklaşık 200 yıldır 
Amerika’da bir efsane haline gelen 
Brooks Brothers, 2015 Sonbahar 

Kış sezonu için hazırladığı kadın, erkek ve 
çocuk koleksiyonları ile İstanbul’da Zorlu 
AVM ve Akasya Acıbabem, Ankara’da 
Panora AVM Brooks Brothers mağazalarında 
modaseverlerle buluşuyor. Brooks Brothers 
2015-2016 Sonbahar Erkek Koleksiyonu, 
markanın ikonik Amerikan tarzı ve klasik 

stilinde geniş seçenekler sunuyor. Zamansız 
tasarımların ağırlıkta olduğu koleksiyon 
avcılık, atıcılık ve binicilik gibi sporlarına 
selam duruyor. Farklı dokular ve desenlerin 
birlikte ve katmanlar halinde kullanıldığı 
koleksiyonda, takım elbiseler triko ve dış giyim 
parçalarıyla kombinleniyor. Brooks Brothers 
2015 Sonbahar Erkek Koleksiyonu’nun renk 
paletinde koyu zeytin yeşili, devetüyü, hardal 
ve lacivert gibi ana tonlarla kontrast olarak gri 

ve vizon gibi renkler öne çıkıyor. Koleksiyonun 
anahtar parçaları arasında yer alan Saxxon yün 
düğmeli hırka ceket pirinç örgü dokusuyla, 
lacivert blazer ise sivri uçlu yaka detayı ile 
dikkat çekiyor. Pantolonlarda ince ve kalın 
fitilli kadifenin yanı sıra İskoç ekose kumaşın 
pamuklu versiyonu kullanılırken, spor 
gömleklerde ise kırçıllı ve şambre pamuklu 
kumaş, yoğun renklerdeki Oxford ve desenli 
kumaş seçenekleri  sunuluyor.
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ATLASPARK AVM AÇILDI
55 yıllık deneyimi ile sektörde fark yaratan Ziylan Grubu Şirketi olan 
Ziylan Gayrimenkul A.Ş., Uzman Ticaret ve İnşaat A.Ş. , HD Holding 
A.Ş., Azim Gayrimenkul A.Ş., Enoa İnşaat A.Ş., Sultanbeyli Gayrimenkul 
A.Ş. firmaları tarafından tarafından 400 milyon Türk Lirası düzeyinde 
yatırımla Sultanbeyli’de hayata geçirilen ATLASPARK AVM açıldı. 

Ziylan Gayrimenkul A.Ş., Uzman 
Ticaret ve İnşaat A.Ş., HD Holding 
A.Ş., Azim Gayrimenkul A.Ş, Enoa 

İnşaat A.Ş., Sultanbeyli Gayrimenkul A.Ş. 
firmaları tarafından 400 milyon Türk Lirası 
düzeyinde yatırımla İstanbul Anadolu Yakası’nın 
yükselen bölgesi Sultanbeyli’de hayata geçirilen 
ATLASPARK AVM, 27 Ağustos Perşembe günü 
ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Anadolu 
Yakası’nın en büyük üç AVM’sinden biri olan 
ATLASPARK, 55 bin metrekarelik kiralanabilir 
alanı ve 150 mağazası ile bölgenin yeni çekim 
merkezi olmayı hede�iyor. 

Sultanbeyli’de TEM kenarında, Sabiha 
Gökçen Havalimanı’na 10 dakika mesafede 
ve önümüzdeki yıllarda açılışı gerçekleşecek 
Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının girişinde 
oldukça değerli bir lokasyonda yer alan 
ATLASPARK AVM, Sultanbeyli bölgesinin 
ihtiyaçlarından yola çıkan bir yaşam ve alışveriş 
merkezi olarak ön plana çıkıyor.

Geniş marka karması, sinema salonları, eğlence 
alanları ve hipermarketleri ile ziyaretçilerine 
ferah ve konforlu bir alışveriş deneyimi sunan 
ATLASPARK, yaklaşık 2 bin kişiye sağladığı 
doğrudan istihdamla bölgeye de değer katmaya 
hazırlanıyor. Önemli ölçüde ziyaretçiyi ağırlaması 
beklenen AVM, bölgenin yeni buluşma noktası 
olmayı hede�iyor.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 
tüm yatırımcıların üst düzey katılımıyla 
gerçekleşen açılışta Şirketin Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Sn. Sabih ÖZGÜL, 
“Sultanbeyli ilçesi, her geçen gün artan 
konut projeleri ile orta ve uzun vadede çok 
yüksek bir potansiyel barındırıyor. Biz de 
ATLASPARK AVM ile Sultanbeyli bölgesinde 
uzun zamandır ihtiyaç duyulan her anlamda 
kolay ulaşılabilir, ziyaretçilerin her türlü 
ihtiyaçlarını bulabildikleri, ferah ve konforlu 
bir alışveriş ve yaşam merkezini sunduk. 
Burası 55 bin metrekare kiralanabilir alanı ile 
Anadolu Yakası’nın en büyük 3 AVM’sinden 
birisi olarak hizmet gösterecek. İçerisinde pek 
çok markanın en büyük mağazasını barındıran 
400 milyon lira değerindeki bu yatırım, hem 
doğrudan 2 binlere ulaşan istihdam rakamları 
hem de Sultanbeyli çevresine kattığı değer ile 
Anadolu Yakası’nın yeni çekim merkezi olacak.  
Bölgenin ilk 5M Migros’u, 1900 metrekarelik 
alana yayılan JoyPark eğlence alanı, TeknoSA, 
FLO, LC Waikiki, H&M, Koton, Mavi, 
MADO, Kahve Dünyası, Simit Sarayı gibi 
markaları bir arada sunan ATLASPARK AVM 
ile ziyaretçilerin bütün ihtiyaçlarına hitap 
edeceğiz.” dedi.

Anadolu Yakası’nın ilk ve tek 5M Migros’u 
ATLASPARK’ta  müşterilerinin aradığı her 
şeyi tek bir çatı altında buluşturan AVM’de 

Anadolu Yakası’nın ilk ve tek 5M Migros’u 
da yer alıyor. 4 bin 500 metrekarelik alanda 
hizmet gösterecek bölgenin ilk 5M Migros’u 
Eylül ayında satışa başladı.

ATLASPARK’ta Atmos sistemli sinema 
deneyimi

ATLASPARK AVM, bölgenin ilk Dolby Atmos 
(360 derece sound) sistemli sinemalarına da 
ev sahipliği yapıyor. Son teknolojiye sahip 
ses sitemi sayesinde izleyicilere alışılagelmiş 
sinema seyrinin ötesinde çok daha gerçekçi ve 
çok boyutlu bir deneyim sunuyor.

ATLASPARK AVM’de yer alan mağazalar; 
5M Migros, ATLASPARK Sinema, JoyPark, 
TeknoSA, Bosch, AVEA, Turkcell, Vodafone, 
FLO, LC Waikiki, H&M, Koton, Adidas, 
Mavi, Colin’s, DeFacto, Çetinkaya, Collezione, 
Penti, Aker, Sport in Street, Marka Park, 
Bambi, Kemal Tanca, Greyder, Kiğılı, KİP, 
Süvari, Altınbaş, Saat&Saat, Atasun Optik, 
Opmar Optik, Yves Rocher, Gratis, Rossmann, 
Flormar, Kelebek Mobilya, English Home, 
Madame Coco, KRC, Bernardo, Esse, Schafer, 
Toyzz Shop,  HD İskender, Burger King, 
Popeyes, Sbarro, Usta Dönerci, Tavuk Dünyası,  
Bolulu Mangal Evi, Bereket Döner, Simit 
Sarayı, MADO, Alaçatı Muhallebicisi,  Kahve 
Dünyası, Kahve Sarayı. 
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ÇİLEK TRABZON’DAKİ ÜÇÜNCÜ MAĞAZASINI AÇTI

Türkiye’nin en beğenilen bebek, çocuk ve 
genç odası markası Çilek, gördüğü yoğun 

ilgiyle Trabzon’daki üçüncü mağazasını Ortahisar 
ilçesinde açtı. 5 kıtada, 66 ülkede 444 mağazası 
olan Çilek, daha çok çocuk hayallerindeki odaya 
kavuşsun diye büyümesini sürdürüyor.

Türkiye’nin en beğenilen bebek, çocuk ve genç 
odası markası Çilek, yurtiçinde mağaza sayısını 
artırmaya devam ediyor. 2015 yılına hızlı giriş 
yapan ve arka arkaya yeni mağazalar açan 
Çilek, karadeniz bölgesindeki 21. Trabzon’da ise 
üçüncü mağazasını açtı. Tüm Türkiye’de olduğu 
gibi, Trabzonlu çocukların da büyük beğenisini 
kazanan Çilek’in Ortahisar ilçesindeki yeni 

mağazası, 2015 yılının başından bu yana yurt 
içinde açılan 20. mağaza oldu.

Çilek’in Yönetim Kurulu Üyesi Talha Çilek yeni 
açılan mağazalarla ilgili şu şekilde konuştu; “2014 
yılında yurtiçi ve yurtdışında toplamda 35 yeni 
satış noktası açarak, bir önceki yıla oranla %18 
büyüme gösterip 300 Milyon TL ciro ettik. 2015 
yılında da yurtiçi ve yurtdışı mağazalarımızla 
yıl sonu hedefimize ulaşmayı öngörüyoruz. 
Ocak ayından bu yana yurtiçinde toplamda 20 
mağaza açtık. Gördüğümüz yoğun ilgi karşısında 
mutluyuz. Daha çok çocuk Çilek’le hayallerinin 
odasında uyusun diye büyümeye devam 
ediyoruz.” dedi.
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METROGARDEN AVM 1.YILINI KUTLADI
Sur Yapı’nın başarılı alışveriş merkezi Metrogarden 4 Eylül’de birinci yaşını 
kutladı. Ulusal ve uluslararası markaları, eğlence alanları, gerçekleştirdiği 
etkinlikleri ve kampanyaları ile bölgenin çekim merkezi haline gelen 
Metrogarden, birinci yıl etkinlikleri kapsamında ziyaretçilerine binlerce 
hediye dağıttı.  

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında kapılarını açan 
Metrogarden Alışveriş Merkezi, birinci 
yılını başarılarla tamamladı. Hizmet 

vermeye başladığı günden bu yana Fred Perry, 
İpekyol, e-bebek, Bimeks, Gold, Kemal Tanca, 
Stefanel, Koton, Timberland, Mavi Jeans, LCW, 
B&G, SuperStep, Silvian Heach, Ecco, Elle, 
Migros, De Facto, Mudo Concept, Flo, Teknosa, 
Mac, Imaginarium, Starbucks ve So Chic gibi 
çok sayıda sevilen yerli ve yabancı markaları; 
sineması, eğlence alanları, spor merkezi ile 
bölge halkının alışveriş ve eğlence ihtiyaçlarını 
karşılayan Metrogarden, yıl boyunca düzenlediği 
etkinliklerle de ilçenin sosyo-kültürel yapısına 
katkı sağladı.

Birinci yıl kutlamaları kapsamında ziyaretçilerine 
binlerce hediye dağıtan Metrogarden AVM, 
keyi�i müzik dinletilerinin yanı sıra çocuklar 
için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Gösteri 

dünyasının ünlü Paytak’ı Kerem Eser’in 
performansları ve balon gösterisi ile eğlenen 
çocuklar çeşitli oyunlarla keyi�i vakit geçirdi. 
Sosyal yaşam merkezi Metrogarden!
Anadolu yakasında Ümraniye ilçesinde 
Ümraniye, Sancaktepe ve Çekmeköy’ün, kesişme 
noktasında bulunan Metrogarden Alışveriş 
Merkezi; Network, Fabrika gibi bünyesine 
eklediği yeni markalarla ziyaretçilerin beğenisini 
kazanmaya devam ediyor. Teknolojinin, 
alışverişin, yeme-içmenin, kuaför ve terzi gibi 
günlük ihtiyaçların adresi olarak da öne çıkan 
ve birinci yılını dolduran Metrogarden Alışveriş 
Merkezi, MacFit ile sağlıklı yaşamın da adresi 
olarak dikkat çekiyor. 

İstanbul’un eski çarşı kültürünün modern 
bir şekilde yorumlandığı ve açık temalı 
Metrogarden Alışveriş Merkezi’nin restoranları 
ve kafeleri her damak tadına uygun çok sayıda 

alternati�e hizmet veriyor. Metrogarden 10 
salonlu Cinemaximum sinemasıyla da sosyo-
kültürel gelişime katkıda bulunuyor. Bowling 
tutkunlarının vazgeçilmez adresi Bowlingo’yu da 
geçtiğimiz aylarda hizmete açan Metrogarden, 
düzenlediği özel bowling turnuvaları ve eğlenceli 
aktivitelerle ziyaretçilerini eğlendiriyor ve günlük 
stresten uzaklaşmalarına yardımcı oluyor. 

Çocukları ve gençleri de unutmayan 
Metrogarden, Playpark ve her ha�a sonu 
gerçekleştirilen sanat atölyeleri ile ziyaretçilerine 
keyi�i anlar yaşatmaya devam ediyor.

Anadolu Yakasının merkezi noktalarına komşu 
konumda bulunan Metrogarden Alışveriş 
Merkezine yakında açılacak olan Üsküdar-
Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun 
Necip Fazıl metro durağından direkt ulaşım 
sağlanacak.
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HENKEL, İKİNCİ ÇEYREKTE 
GÜÇLÜ BİR PERFORMANS SERGİLEDİ

2015'in ilk yarısında, Henkel'in 
satışları 1 milyar 59 milyon gibi 
önemli bir artış göstererek 9 milyar 
125 milyon Euro'ya ulaştı. Bu rakam, 
2014 yılının ilk yarısına kıyasla, 
%13,1'lik bir artıştı. Kur etkileri 
açısından düzeltilen satışlar %6,5 
oranında büyüdü. Döviz kuru, satın 
alma ve elden çıkarmaların etkisinden 
arındırılmış olarak organik büyüme 
Henkel'in tüm iş birimlerinin sağlam 
bir performans sergileyerek, katkıda 
bulunmasıyla %3 oranında arttı. 
Düzeltilmiş faaliyet karı 182 milyon 
Euro artarak, 1 milyar 293 milyon 
Euro'dan 1 milyar 475 milyon Euro'ya 
yükseldi ( + %14 ). Düzeltilmiş satış 
kazancı %16'dan %16,2’ye yükseldi. 
Azınlık paylarının düşülmesinden 
sonra yılın ilk yarısına ait düzeltilmiş 
net gelir ise %12,3 artarak 951 milyon 
Euro’dan 1 milyar 68 milyon Euro’ya 
yükseldi.

2015 hede�eri onaylandı

Henkel CEO'su Kasper Rorsted, 
dev kuruluşun mali yıla ilişkin 
tahminlerini onayladı. Rorsted, "2015 
yılında, %3 ila %5 organik büyüme 
hedefine ulaşmayı bekliyoruz. 
Düzeltilmiş satış kazancımızın %16’ya 
yükseleceğini öngörmenin yanı sıra, 
düzeltilmiş imtiyazlı hisse senedi 
başına karda yaklaşık %10 artış 
beklentisi içindeyiz." dedi.
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KAHRAMANMARAŞ PİAZZA
BÖLGE EKONOMİSİNİN VE SOKAĞIN NABZINI TUTUYOR

Rönesans Holding bünyesindeki Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş’nin 
Kahramanmaraş’a kazandırdığı Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, bölge 
ekonomisinin ve sokağın nabzını tutuyor.

Alışveriş ve Yaşam Merkezi

200 MİLYON TL’LİK YATIRIM
2013 yılının Nisan ayında 200 milyon TL’lik 
yatırımla hizmete açılan Piazza, dünya modasını, 
tatlarını ve eğlenceyi bölge halkının ayağına 
getirerek, bölgenin sadece alışveriş değil, 
eğlence ve yaşam merkezi de oldu. Kentin sosyal 
dokusuna hitap edecek şekilde düzenlenen ve 
36 dönümlük alana kurulan bölgenin en büyük, 
Kahramanmaraş'ın ise ilk AVM'si olan Piazza’da, 
toplam 110 bin metrekarelik kapalı alanında 
160'a yakın ulusal ve uluslararası marka yer 
alıyor. Alışverişin yanı sıra eğlence ve yaşam 
merkezi olarak inşa edilen Piazza'da çocuk oyun 
alanları, buz pisti, bowling ve sinema salonları da 
bulunuyor.

ULAŞIM KOLAYLIĞI
Kent merkezinde bulunan Kahramanmaraş 
Piazza AVM, ulaşım kolaylığı, yürüyen 
merdivenleri, panoramik asansörleri ve 
açık-kapalı toplam 1.100 araçlık otoparkı ile 
ziyaretçilerine rahat ve ferah alışveriş yapma 
imkânı tanıyor. Bünyesinde; 5M Migros, 
Koçtaş, Teknosa, LC Waikiki, Media Markt ve 
Crazy Game gibi önemli markaları bulunduran 
Kahramanmaraş Piazza, 100’ü aşkın markayı da 
ilk kez Kahramanmaraş halkıyla buluşturdu.

SOSYAL SORUMLULUK
Çeşitli sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere ev 
sahipliği yapan Piazza’da, ziyaretçiler, aradığı her 
şeyi en uygun fiyat ve bol seçenekle bulabilmenin 
keyfini yaşıyor. Yaklaşık 2.500 kişiye de istihdam 
sağlayan Piazza, çeşitli sosyal sorumluluk 
projeleriyle de kente katkı sağlıyor. 
Rönesans Eğitim Vakfı ile işbirliği içinde, kitap 
toplama kampanyaları düzenleyerek,  ihtiyaç 
sahibi okullara gönderen Piazza, kentin sosyo-
kültürel imkânlarından yararlanma olanağı 
bulamayan çocukları da misafir ederek yaşamın 
farklı yönlerini gösterme ve ufuklarını açma gibi 
misyonları da üstleniyor. 

KENTE BİR ANAOKULU DA KAZANDIRDI
Rönesans Eğitim Vakfı, eğitime katkıyı kente 
kazandırdığı 8 derslikli Neriman Çetinkaya 
Anaokulu ile de sürdürdü.  AVM’nin ortak 
kullanım alanlarına yerleştirilen dev kitap 

kumbaraları ile eğitime katkı sağlayan Piazza, 
kent yararına olan birçok projede de yer alıyor. 

MİLYONLARI AĞIRLIYOR
Ulaşım kolaylığı nedeniyle çevredeki 
Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, 
Adana ve İskenderun illerine de hitap eden 
Kahramanmaraş Piazza, bölgenin sadece 
ekonomisine değil, sosyal hayatına da yön 
veriyor.
Kent dokusuna uygun ve gün ışığının mekan 
içine yansımasına izin veren göz alıcı mimarisi 
ve geniş koridorlarıyla sağlıklı, ferah ve 
nezih ortamda, herkese rahat bir alışveriş ve 
yaşam imkanı sunan Kahramanmaraş Piazza, 
milyonlarca ziyaretçi ağırlıyor.

ÖZEL GÜNLERE DEĞER KATIYOR
Ziyaretçilerine alışverişten daha fazlasını sunan 
Piazza, keyif ve huzur veren ortamıyla, sıradan 
bir günü bile “özel bir dinlenme ve eğlence 
gününe” dönüştürüyor. Milli ve dini bayramların 

yanı sıra Anneler Günü ve Babalar Günü gibi 
özel günleri de o günün anlam ve önemine 
uygun etkinliklerle kutlayan Piazza, her özel 
güne ayrı bir değer katıyor.

ÇOCUKLARIN DA ÖNCELİKLİ TERCİHİ 
Çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine 
uygun aktivitelerin düzenlendiği ve eğlenerek 
öğrenmenin amaç edinildiği Piazza Çocuk 
Kulübü’nden her ha�a şen kahkahalar 
yükseliyor. 
Uzman eğitmenler nezaretinde gerçekleştirilen 
etkinliklere katılan minik ziyaretçiler, çocuk 
olmanın tadını çıkarıyorlar. Unutulmaz anıları 
hafızalarına kazıyan çocuklar, ailece eğlenmek 
için tercihlerini Piazza’dan yana kullanıyorlar. 

Her yaşa hitap eden Piazza’da anne-babalar 
seçkin markalardan gönüllerince alışveriş 
yaparken, küçükler de Piazza Çocuk 
Atölyelerinin güvenli ortamında nitelikli 
aktivitelerle eğlenerek öğreniyorlar.
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“AV M ’ l e rd e  E n  Ço k  Te rc i h  Ed i l e n  ve  E n  B e ğ e n i l e n  M a r ka l a r ”

1 NUMARALI MARKALAR
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından verilen ve  
“1 Numaralı Markalar” ödüllerinin belirlendiği “AVM’lerde En Çok Tercih 
Edilen ve En Beğenilen Markalar” araştırması bu yıl Türkiye’nin öncü 
araştırma şirketlerinden BAREM tarafından gerçekleştirilecek.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları 
Derneği (AYD), yedi yıldır “AVM’lerde 
En Çok Tercih Edilen ve En Beğenilen 

Markalar” araştırmasıyla belirlenen “1 Numaralı 
Markalar” ödüllerini sahipleriyle buluşturuyor. 
Ödül alacak markalar ise öncesinde kapsamlı 
bir tüketici araştırmasıyla belirleniyor.  
Tüketici Araştırması bu yıl Türkiye’nin öncü 
araştırma şirketlerinden BAREM tarafından 
gerçekleştirilecek.

İlk kez CAPI (Bilgisayar Destekli Yüzyüze 
Görüşme) yöntemi kullanılacak olan araştırma, 
bu yıl Türkiye temsili  NUTS1 bölgelerinden 12 
ilden 1.300 kişinin katılımı ile yapılacak.
En Beğenilen Marka Yüzü de Seçilecek
Ödüllere bu yıl “AVM’ye gitme sebebi olan ana 
marka”, “kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili 5 
değere göre en beğenilen markalar” kategorileri 
de eklendi. Ödül verilecek toplam 21 kategorinin 
diğerleri ise şu şekilde; “En Beğenilen Marka 
Yüzü, Hazır Giyim Kadın&Erkek, Genç Günlük 
Giyim, Çocuk Giyim, Bebek-Oyuncak, Spor 
Malzemeleri, Ayakkabı/Çanta, Kişisel Bakım-
Kozmetik, Ev Geliştirme, Teknoloji, Aksesuar, 
Restoran, Hızlı Servis Restoran ve Cafe”. 
Bu yıl 7’nci kez gerçekleştirilecek olan ödül töreni 
3 Aralık 2015 Perşembe günü Zorlu Performans 
Sanatları Merkezi’nde düzenlenecek.  

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği 
(AYD), Başkanı Hulusi Belgü, “1 Numaralı 
Markalar - 2015” ödülleri öncesinde titiz ve 
kapsamlı bir araştırma gerçekleştirildiğinin 
altını çizdi ve bu yıl BAREM tarafından ilk 
kez gerçekleştirilecek araştırma sürecinde 
kullanılacak yeni ve farklı yöntemlerin başarılı 
sonuçlarını görmekten ve tüketicinin belirlediği 
markaları ödüllendirmekten mutluluk 
duyacaklarını belirtti. Verilen her ödülün 
alışveriş merkezlerinde alışveriş yapan tüketicinin 
en beğendiği markalara verdiği oylarla 
belirlenmesinin önemine özellikle dikkat çeken 
Belgü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Jüri sisteminin 
olmaması ve tüketicinin ödüllendireceği markayı 
kendisinin belirlemesi verilen ödüllerimizi 
çok daha önemli bir yere taşıyor. Bizler de 
tüketicilerin tercih ettiği ve ödüllendirdiği bu 
markaları çok önemsiyoruz. Türkiye’de başarılara 
imza atmış markaların aynı başarıyı yurt dışında 
da gösteriyor olmalarıyla da ayrıca gurur 
duyuyoruz.” dedi.

BAREM Genel Müdürü Hakan Döngel ise; 
“AVM’ler ve markalar birbirleriyle büyümekte 
ve ekonomik gelişmeye, istihdama katkıda 
bulunmaktadır. AYD Ödülleri, başarılı markaları 
ödüllendirmekte, onore etmekte; böylelikle de 
markaya ve tüketiciye yatırım yapan markalar, 
yatırımların karşılığını görmektedir.  Ülkemiz, 

kayıtlı ticaret olan organize perakendenin 
büyümesi yönünde atılan her adımı 
desteklemelidir. Aynı zamanda da, küresel 
rekabette markalaşmanın öneminin anlaşılması 
gerekmektedir. Tüm perspektif ile ödülleri tüketici 
tarafından takdir edilen markalar; en güzel 
teşekkürü de tüketiciden almaktadırlar.” dedi.     

Hakan Döngel
BAREM Genel Müdürü
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PRIMEMALL İSKENDERUN ALIŞVERİŞ MERKEZİ
5’İNCİ YAŞINI KUTLADI 

Prime Development’in ilk alışveriş merkezi projesi olan ve 2010 yılında 
açılan Primemall İskenderun, 5’inci yaşını 29 Ağustos 2015 Cumartesi 
günü dev bir pasta eşliğinde İskenderunlularla birlikte kutladı.

İskenderun’un ilk alışveriş merkezi olan 
Primemall İskenderun, bir yaşını daha geride 
bıraktı. Primemall İskenderun, 5’inci kuruluş 
yıldönümünü kutlamak için 29 Ağustos 
Cumartesi günü saat 15.00’da hem ziyaretçileri 
hem de Alışveriş Merkezindeki mağaza 
çalışanlarıyla bir araya geldi. Yeni yaşını dev bir 
pasta keserek kutlayan Primemall İskenderun 
ailesi ve ziyaretçiler çok keyi�i anlar yaşadı. 
Primemall İskenderun’un 5. yaşına özel 
tasarlanan dev pasta, Alışveriş Merkezi müdürü 
ve mağaza yöneticileri ile beraber kesilirken, 
ziyaretçilere de ikram edildi. 2014 yılında 
PerAModa tarafından “Anadolu’da Yılın En 
Başarılı AVM Projesi” ödülünü alan Primemall 
İskenderun bölgenin gözdesi olmaya devam 
ediyor.
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MUDO’DA DEĞİŞİM BAŞLADI
Mudo Collection Kadın Koleksiyonu, moda tasarımcısı 
Gamze Saraçoğlu’nun Kreatif Direktörlüğü’nde Sonbahar 
Kış 2015/16 sezonuyla başlayan işbirliği ile yenilendi. 
Mudo’nun sevilen çizgisini global trendler, mükemmel 
kalıplar, kadınsı kuplar, feminen detay ve renklerle 
yorumlayan Gamze Saraçoğlu ve Mudo tasarım ekibi, 
Mudo Collection kadın koleksiyonunu yeniden tasarladı.

Zeynep ÖzyılmazelHande ÇokrakMerve KohenEzgi MolaElvan Tığlıoğlu

Ömer Taviloğlu - Gamze Saraçoğlu - Barış Karakullukçu - Hakan KavaklıAbdullah Kiğılı - Nuri Tığılıoğlu
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“Mudo’da Değişim Başladı” lansman daveti cemiyet, 
sanat ve moda dünyasından bir çok ismi bir araya 
getirdi.

Mudo Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Taviloğlu, Mudo 
CEO ve Yürütme Kurulu Başkanı Barış Karakullukçu ve 
Mudo Hazır Giyim Genel Müdürü Hakan Kavaklı’nın ev 
sahipliğinde gerçekleşen lansman davetine;

Mudo Onursal Başkanı Mustafa Taviloğlu, Aslı Taviloğlu, 
Abdullah Kiğılı, Cem Hakko, Ayşe Tolga, Ayşe Kucuroğlu, 
Tuba Ünsal, Ezgi Mola, Salih Memecan, Özhan Carda, Aslı 
Ekşioğlu, Zeynep Özyılmazel, Merve-Moris Kohen, Beliz 
- Deniz Sarıyer, Arzu Kaprol, Abdullah Burnaz, Ela-Ali 
Murat Kızıltaş, Mehtap Elaidi, Seda Lafçı, Hande Çokrak, 
Giray Sepin, Özgür Masur, Özlem Kaya, Ece Gözen, Nihan 
Peker’in de aralarında bulunduğu bir çok davetli katıldı.

Değişimin Başlangıcı vitrin tasarımı İç Mimar Beliz 
Sarıyer imzasını taşıyor.

Marka konseptindeki tüm yenilenme vitrinlerden, imaj 
çekimlerine kadar tüketiciye dokunulan her noktada 
yaşandı. Mudo Collection mağaza vitrinleri Gamze 
Saraçoğlu ile başlayan değişimi yansıtacak şekilde, İç 
Mimar Beliz Sarıyer tarafından “Değişimin Başlangıcı” 
konsepti ile hazırlandı.

Mudo Collection yine, yeni, yeniden…
Yenilenen Mudo Collection kadın koleksiyonu, global 
moda trendlerine göre modernize edilerek tasarlandı. 
Kumaş dokuları değişti. Mudo kadınının her anına 
kolaylıkla eşlik edebilecek, nefes alabilen, gün boyu 
deforme olmayacak pratik kumaşlar kullanıldı. Doku, 
tuşe ve likrayla içinde rahat hissedilecek, şık olurken 
rahatlığı ve konforu göz ardı ettirmeyecek, harekete 
izin veren kumaş seçimleri yapıldı. Tüm kalıplar dünya 
standartları ölçülerine göre revize edildi. Hepsi birbiriyle 
kombinlenebilecek 600 parçalık geniş bir koleksiyon 
hazırlandı.

Tüm baskılar, nakışlar ve danteller Mudo’yu ifade 
eden hikayelerle tasarım ekibi tarafından özel olarak 
tasarlandı. Koleksiyondaki tüm ürünler renkleriyle, 
kumaşlarıyla, baskılarıyla birbirleriyle kombinlenmeye 
uygun hale geldi. 

Aksesuarlar koleksiyondaki tüm parçalara uyumlu 
olacak şekilde yeniden uyarlandı. Koleksiyonda 
tasarım gustosunun ön planda tutulduğu, zamansız, 
sonraki sezonlarda yeni ürünlerle kombinlenebilecek 
vazgeçilmez parçalar bulunuyor. Mudo kadını kendini 
her biri ince zevk ve dokunuşlarla tasarlanmış yeni 
Mudo Collection ile ifade ediyor.

Mudo Collection Sonbahar Kış 2015/16 koleksiyonu, 
tüm Mudo mağazalarında satışa sunuldu.

Gamze Saraçoğlu

Aslı TaviloğluAslı EkşioğluÖzlem GüsarSedefhan OğuzDeniz - Beliz Sarıyer

Ayşe Tolga Arzu Kaprol
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MUHTAR KENT’TEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst 
Yöneticisi (CEO) Muhtar Kent, herkesin mobil 
webe de odaklanması gerektiğini belirterek, 
“Mobil webin hızlanması, internetin hızlanması... 
Bugünün uzmanları 2025 yılında 1 trilyon 
cihazın webe bağlı olacağı düşünüyor. Ticaretin 
her şeyi bu yoldan olacak.” dedi.

G20 Genç Girişimciler İttifakı Zirvesi'nin 
"Girişimcilik: G20 ve B20 Gündeminde İlk Defa" 
başlıklı oturumunda konuşan Kent, sözlerine 
Hakkari'nin Dağlıca bölgesindeki terör saldırısını 
lanetleyerek başladı.

Salonda bulunan genç iş adamlarının dünyanın 
farklı ülkelerinden geldiklerini dile getiren 
Kent, “Dinamik genç girişimcilere hoş geldiniz 
diyorum. Sizler hem hayal gücüne sahipsiniz. 
Aynı zamanda yapıyor, başarıyor ve her gün fark 
yaratıyorsunuz. Güç sizin elinizde. İşlerinizle çok 
olumlu bir etki yaratıyorsunuz. Sayısız insanın 
hayatını etkiliyorsunuz. Bu etki gelecekte de 
devam edecek.” diye konuştu.

Kent, genç girişimcilerden hiçbir zaman kendi 
güçlerini sorgulamamalarını, güçlerinden 
endişe etmemelerini isteyerek, onların büyük bir 
ekonomik faaliyet içinde bulunduğunu, zenginlik 
ve istihdam oluşturduğunu, sosyal ve ekonomik 
alanda adalet sağladığını, yaptıkları her işte 
olumlu katkılar sunduklarını anlattı.
Kendi işinin tüketiciyi tanımak olduğunu dile 
getiren Kent, tüketiciyi tanımak, tüketiciyi 
etkileyen trendleri bilmek zorundayız. 
Tüketicinin istekleri daima önemli olmuştur 
bizim için. Tüketici ile çalışan şirketler 21. Yüzyıl 
tüketici görüşlerine hazır olmalı.” ifadelerini 
kullandı.
 
"Piyasada olanları değil olacakları bilmelisiniz"

Kent, piyasalarda şu anda neler olduğunu 
değil olacakları bilmek gerektiğini belirterek, 
teknolojinin tüketicinin bir sonraki isteğini 
anlamalarına yardımcı olduğunu söyledi. 
"Tüketicinin özel isteklerini de gözden 
kaçırmamamız gerekiyor. Bunları yaparsak 
gerçek ve sürdürülebilir bir rekabetçi avantaja 
sahip olabiliriz" diyen Kent, pazarlamanın hızla 
değiştiğini ve geliştiğini aktardı.

Kent, markaların bugün artık monolog içinde 
olmadığını, tüketiciyle sürekli konuşması lazım 
gelen markaların onlarla diyalog kurması 
gerektiğini ifade etti. Markanın monolog 
ilişkisinin tüketiciden gelen mektupla, twitle, 
e-posta ile kesintiye uğrayacağını dile getiren 
Kent, önceden ürün hakkında iyi bir dağıtım 
ve reklam sayesinde tüketiciden olumlu 
tepki alınabildiğini bildirdi. Kent, “Bu dünün 
modeliydi. Artık yeni bir iş modeli var. Olumlu 

tüketici ifadelerini siz oluşturmalısınız. Tüketici 
sizin markanızdan, ürününüzden, şirketinizden, 
çalışanlarınızdan bahsetmeli ve bunu olumlu 
şekilde yapmalı. Kendi aralarında bile sizin 
hakkınızda konuşmalı. İşte etkili ve verimli bir 
pazarlama bugün ancak böyle olur.” diye konuştu.

Şişelerdeki isim kampanyası satışları 
olumlu etkiledi

Kent, kitle pazarlamasından bireysel pazarlamaya 
geçildiğini belirterek, kitleden bireylere geçmenin 
tüketicinin zevkiyle yakından ilgili olduğunu 
söyledi. Bunu teknolojinin kolaylaştırdığını 
aktaran Kent, kendi şirketinde tüketicilerin 
marka ile bağlantı kurmalarını sağladıklarını 
bildirdi.

Muhtar Kent, Coca Cola şişelerinin üzerinde 
tüketicinin ismi bulunduğunu anımsatarak, bu 
değişimin tüketicilerde büyük etki yarattığını 
anlattı. Piyasayı etkileyen makro etkenlerin 
ikiye ayrılabileceğini dile getiren Kent, “Birincisi 
makro güçler. Şirketlerin, markaların değişmesini 
etkileyen faktörler. İkincisi tüketiciyi yetkin hale 
getiren güçler.” diye konuştu.

Kent, dünyadaki nüfusun giderek yaşlandığını, 
genç tüketici sayısının hızla arttığını, Batıdan 
Doğuya ekonomik gücün yayıldığını, su, sermaye, 
enerji gibi kaynakların giderek azaldığını 
kaydederek, tüketicilerin eskiye kıyasla bugün 
daha etkili olduğunu söyledi. Bütün dünyadaki 
çalkantılara rağmen orta sınıfın 800 milyon 
arttığını belirten Kent, “Mobil komplikasyonun 

artması dünyanın birbiriyle iletişim kurmasını 
sağladı. Finansal ruh, sosyal ve fiziki sağlık 
giderek önem kazandı. Bütün bu değişikliklere 
ilaveten makro trendlerin değişmesi sonucunda 
tüketiciye hitap eden markaların da rolü değişti.” 
dedi.

“Bir litre Coca Cola için bir litre suyu dünyaya 
geri vereceğiz”

Muhtar Kent, tüketicilerin sürdürülebilirliğe 
verdiği öneme değinerek, şöyle devam etti: 
“Dolayısıyla şirketler olarak, sürdürülebilir 
bir şekilde kaynaklarımızı elde etmeliyiz. 
İmalatımızı, dağıtımımızı sürdürülebilir 
bir şekilde yapmalıyız. Hizmet ettiğimiz 
toplumlara böyle yaklaşmalıyız. Ancak o zaman 
markalarımızı parlatabiliriz. Bu bize bir fırsat 
getiriyor. Ürünleriniz için daha iyi bir bedel alma 
konusunda size yardımcı olacaktır. Bu nedenle 
benim şirketimde iş tarihimizde ilk defa 2015'te 
biz global olarak su konusunda nötr oluyoruz 
diye ilan ettik. Her ürettiğimiz bir litre Coca 
Cola'nın karşısında kaynakların tazelenmesi 
amacıyla bütün dünyaya bir litre suyu  geri 
sunuyor olacağız. Yani kullandığımız su nötr 
olacak. Suyu tüketmeyeceğiz. Ayrıca giderek 
azalan diğer kaynakların da azalmasında dikkatli 
olacağız.”

Kent, üzerinde durdukları "3 W" olduğunu 
belirterek, “Su, Kadın ve İnsanların Sağlığı”nın 
ana konuları olduğunu aktardı. Bu üç ana 
konu hakkındaki faaliyetlerinden bahseden 
Kent, gittikleri bütün kıtalarda önceliklerinin 
değişmediğini söyledi.

“Marka bir vaattir, iyi bir marka sözünde 
durmanın sonucudur”

Kent, markanın bir "vaat" olduğunu belirterek, iyi 
bir markanın sözde durmanın sonucu oluştuğunu 
bildirdi. Teknolojinin hızlanmasına da değinen 
Kent, “Teknolojinin kabulü giderek artıyor ve 
teknoloji muazzam bir hızla gelişiyor. Televizyon, 
bilgisayar, iPhone, Twitter nasıl gelişti. Önceden 
yılları alan bir iş bugün birkaç gün içinde 
halledilebiliyor. Bugün dünyada 580 milyon twit 
atılacak. Günde 580 milyon 10 yıla kıyasla daha 
fazla bir ileti oluyor. Şu değişime bir bakın.” diye 
konuştu.

Kentleşme konusuna da değinen Kent, hızla 
gelişen kentleşmenin markalar üzerindeki 
etkilerinden bahsetti. Muhtar Kent, herkesin 
mobil webe de odaklanması gerektiğini altını 
çizerek, “Mobil webin hızlanması, internetin 
hızlanması... Bugünün uzmanları 2025 yılında 1 
trilyon cihazın web’e bağlı olacağını düşünüyor. 
Ticaretin her şeyi bu yoldan olacak.” ifadelerini 
kullandı. 

Muhtar Kent
Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Üst Yöneticisi (CEO) 



M ak al e  /  MALl&MOTTO

69

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 2

0.
sa

yı
 /

 E
ki

m
 2

01
5

YAŞA GÖRE ESTETİK NASIL OLMALI? 
Estetik sadece ilerleyen yaşlarda ya da cerrahi zorunluluklar durumunda başvurulması gereken bir yöntemden 
öte, 18’li yaşlarda doğru uygulamalarla başlanarak yaş alma etkilerini yavaşlatmak amacıyla tercih edilmesi 
gereken bir destek. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak, yaş aralıklarına göre 
kişisel estetik ihtiyaçlarını bakın nasıl anlatıyor? 

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun 
Bölükbaşı Mamak, Eleanor Roosevelt’in “Genç 
güzel insanlar doğanın tesadü�eri ama yaşlı 
güzel insanlar sanat eseridir” sözünü hatırlatarak 
estetik cerrahinin önemine değiniyor. Estetik 
yaptıranlar yakın bir zamana kadar çevresinden 
ve toplumdan gizlerken; şimdilerde durum farklı. 
Tıbbi ve kozmetik gelişmelerle kişilerin doğal 
gençlik ve güzelliklerini geri kazanması şansı, 
günümüzde bu durumu tersine döndürdü. Öyle 
ki erken yaşta önlem amaçlı başlayan cerrahi dışı 
estetik uygulamalarda patlama yaşandı.
Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun 
Bölükbaşı Mamak, yaşa göre yapılan estetik 
uygulamaları şu şekilde anlatıyor…

18-25 Yaş Arası Tercih edilen Estetik 
Uygulamalar

Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. 
Aysun Bölükbaşı Mamak’a göre iyi bir yaş alma 
için güzellik uygulamalarına ideal başlama 
yaşı 18'li yaşlar. Bu yaşlarda kremlerle, yüzü 
yıkayarak, doğru nemlendirerek en basit cilt 
bakımı uygulamaları ile işe başlamalı. 18-25 yaş 
arasında en çok tercih edilen estetik ameliyatlar 
burun, meme estetiği ve liposuction ameliyatları. 
Genellikle lise mezuniyeti ile birlikte hatta 
mezuniyet töreni öncesi en çok yapılanlar, burun 
estetiği ameliyatları. Ardından meme estetiği 
ve liposuction geliyor. Bunların dışında bu yaş 
grubunda en çok istenen müdahalelerden bir 
diğeri dudak dolgusu. Nadir de olsa yapısal kaş 
düşüklüğü olanlarda kaş askısı veya kaşlarını 
çok çatanlarda önlem amaçlı botox uygulaması 
yapılabiliyor.

25-35 Yaş Arası Tercih Edilen Estetik 
Uygulamalar

25’li yaşlarla birlikte özellikle dudak dolgusu 
uygulamaları çok tercih ediliyor ve botox 
uygulamaları düzenli olarak yapılmak amacıyla 
yerini alıyor.30 itibari ile alındaki mimik 
çizgileri belirginleşmeye, göz çevresi kazayağı 
çizgileri artmaya başladığı için  botox’un düzenli 
yapılması öneriliyor. Bu yaş aralığı genellikle hem 
kadınlar hem de erkekler için yeni işe başlama, 
iş yaşamını oturtma ve evlilik kurma dönemine 
denk geliyor. Evlilik öncesi kadınların en çok 
tercih ettiği ameliyatlar arasında yine meme 
estetiği ameliyatları geliyor. Bunlar özellikle 
meme büyütme veya küçültme ameliyatlarını 

kapsıyor. Erkeklerin en çok oldukları ameliyat 
ise erkekte meme büyümesi anlamına gelen 
jinekomasti düzeltme ameliyatları… 

35-45 Yaş Arası Tercih Edilen Estetik 
Uygulamalar

Bu yaşlarda genellikle çocuk sahibi olunduğu için 
kadınların en çok rağbet ettiği ameliyat grubu, 
annelik estetiği denilen kombine ameliyatlar. 
Genellikle aynı seansta hem karın germe, 
hem liposuctionla bel inceltme hem de meme 
toparlama operasyonları yapılıyor. Bazı göğüslere 
protez ile toparlama yapılırken bazılarına 
protez gerektirmeden toparlama uygulanıyor. 
Karın germe operasyonu ve liposuction beraber 
yapılarak hem bel kavisi oluşturuluyor hem de 
dışarı doğru bombeleşen karın sıkı hale getirilerek 
fazla olan karın derisi gerginleştiriliyor. Bu yaş 
aralığında morbid obes olanlara en çok mide 
küçültme ameliyatları ve devamında vücut 
toparlama ameliyatları yapılıyor. Kol ve uyluk 
germe, popo yükseltme, bel ve karın çevresi 
daraltma, meme toparlama ameliyatları da diğer 
müdahaleleri oluşturuyor. 35-45 yaş aralığında 
yavaş yavaş yüzde sarkma başladığı için yüz 
uygulamaları, dolgu ve botox en popüler estetik 
müdahaleleri oluyor. Derin nemlendirme 
işlemleri, kimyasal soyma, leke ve akne skar 
tedavisi gibi tedaviler de en çok tercih edilenler 
arasında yer alıyor. 

45-55 Yaş Arası Tercih Edilen Estetik 
Uygulamalar

45’li yaşlarla birlikte özellikle göz kapaklarında ele 
veren bir yaşlanma başlıyor. Üst göz kapaklarında 
cilt fazlalığı, alt göz kapaklarda ise torbalanma 
olanlar göz kapağı estetiği operasyonlarını tercih 
ediyor. Yüze yağ enjeksiyonları, fibroblast kültürü 
enjeksiyonları, dolgu ve botox uygulamaları, 
askı uygulamaları en çok tercih edilen işlemleri 
oluşturuyor. 
20’li yaşlardan sonra her yaşta yapılan 
uygulamalar arasında cilt nemlendirme, ışıltılı 
bir cilt için mezoterapi yöntemleri yer alıyor. 
Özellikle kuru ciltlerin ya da fazla güneşlenenlerin 
bu işlemlere daha fazla ihtiyacı oluyor. 

45-50 yaş arasında göz kapağı düşenlere üst göz 
kapağı ameliyatları yapılırken, yüzünde fazla 
çökme olanlara kendi vücudundan alınan yağlar 
enjekte ediliyor. 

55 Yaş Sonrası Tercih Edilen Estetik 
Uygulamalar (Menapoz Estetiği)

Bu yaşlarda menopoz ve etkileri cilt üzerinde 
belirgin şekilde oluşmaya başlıyor. Ciltteki 
sarkma, gözaltlarında çökme, kaşlarda düşme 
olmasıyla birlikte en çok tercih edilen ameliyatlar 
yüz ve boyun germe olup beraberinde yağ 
enjeksiyonları ve göz kapağı estetiği geliyor. 
Kollarda ve uyluk içlerinde sarkmalar oluşması 
nedeniyle bu yaş grubunda en çok yapılan 
ameliyatlar arasında kol ve uyluk germe sayılıyor. 
Boyun, dekolte ve ellerdeki kuruluk, incelme 
nedeniyle başvuran uygulamalar ise boyun ve 
dekolteye mikrobotox’un yanı sıra hyalüronik asit 
içeren dolgu uygulamaları oluyor. 

Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak
Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı
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BELEDİYELERİN PARLAYAN PROJELERİ 
SHINING STAR AWARDS’DA ÖDÜLLENDİRİLECEK

Eğlence anlayışının değişmesi, insanların 
günlük yaşamın yoğun stres ve baskısından 
uzaklaşarak aileleri ve sevdikleriyle 

birlikte daha kaliteli zaman geçirmek isteyişleri 
şehirlerde park ve rekreasyon alanlarının 
ihtiyacını doğurmuş ve arttırmıştır.Tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de belediyeler bu beklenti 
ve ihtiyacı karşılamaya çalışmaktadır. Bununla 
birlikte tüm dünyada şehirler içerdikleri eğlence, 
park ve rekreasyon alanları ile farklılaşıp 
markalaşmaya, şehir sakinlerinin yaşam kalitesini 
ve refahını arttırırken yurtiçi ve yurtdışından 
aldığı turistik gezilerle turizm geliri elde etmeye 
hatta isimlerini ön plana taşımaya başlamışlardır. 
Bu büyük değişimde Türkiye’nin ve çevre 
ülkelerin tek ihtisas fuarı olarak Eğlence-Etkinlik, 
Park-Rekreasyon Sektörünü çatısı altında 
toplayan ATRAX, Belediyeleri park - rekreasyon, 
eğlence – etkinlik alanlarını farklılaştıracak 
ekipman ve hizmetleri ile buluşturuyor. 3-5 
Aralık 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan 
fuarda; ATRAKSİYON VE REKREASYON 
ENDÜSTRİSİ DEV BİR SEKTÖRE 
DÖNÜŞÜYOR başlığı altında da bir panel 
düzenlenecek. Panel çerçevesinde Eğlence ve 
Rekreasyon alanlarının önemi, sektörün şu anki 
durum analizi, geleceği, beklenti ve ihtiyaçları, 
dünya standartlarına ulaşması için yapılması 
gerekenler konunun uzmanları tarafından 
değerlendirilecek.

Fuar kapsamında; Türkiye eğlence ve rekreasyon 
sektörünün enlerini belirleyen ilk ve tek yarışması 
“Shining Star Awards 2015 - Eğlence Ödülleri” 
düzenleniyor. Yarışmada Başarılı park, bahçe ve 
rekreasyon alanları konusunda her geçen gün 
farklı projelere imza atan belediyeler için “En 
Başarılı Belediye Parkı” kategorisi ve kültürel 
miraslarımızı gelecek kuşaklara aktarmakta en 
etkili kuruluşlardan; müzelere yönelik de “En 
Başarılı Müze ve Ören Yeri” kategorisi yer alıyor. 
Ayrıca “En Başarılı Festival” başlığı altında 
il, ilçe ve belediyelerin bölgesel çalışmalarına 
göre de ilgili kurumlar Shining Star Awards 
2015”e başvuruda bulunabilecekler. ATRAX 
Fuarı kapsamında düzenlenecek yarışma için 
kurumlar www.eglenceodulleri.com adresinden 
başvurularını online gerçekleştirebilecekler.
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Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan ödül 
töreninde, 2014 yılında; En Başarılı Belediye 
Parkı Kategorisinde çok güçlü adaylar 
içerisinde en fazla öne çıkan 2 aday olan 100.
yıl Atatürk Kültür Parkı – Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi ve Harikalar Sahili – Kocaeli Derince 
Belediyesi’ne ödülleri verildi. En Başarılı Müze 
ve Ören Yeri Kategorisinde de Mardin Müzesi’ne 
ve En Başarılı Festival Kategorisinde İzmir 
Uluslararası Kukla Günlerine ödülleri taktim 
edildi.

En Başarılı Belediye kategorisinde; en az 3 aydır 
aktif faaliyette olan park ve bahçelerinde çocuk 
eğlence alanları, spor aletleri, bilim - kültür 
parkları, rekreasyon alanları, özel aktivite ve 
dinlenme alanları bulunduran belediyeler 
başvurabilecekler.

En Başarılı Müze ve Ören Yeri kategorisinde en 
az 3 aydır aktif faaliyette olan devlet kurumu 
ya da özel müze ve ören yerleri başvuruda 
bulunabilir.

En Başarılı Festival kategorisinde ise; en az 2 
yıldır kamu kurumları veya özel kuruluşlar 
tarafından organize edilen festivaller adına 
başvuru yapılabilir. Değerlendirme Kriterleri 

• Etkinlik Zenginliği 
• Kültürel ve Tarihi Değerleri Koruma Başarısı
• Eğitime Katkısı 
• Sürdürülebilirlik 
• Ziyaretçi İlgisi 
• Temizlik Koşulları
• Güvenlik Önlemleri 
• Konaklama İmkânları
• Ulaşım İmkanları 
• Yiyecek-İçecek Alanlarının Yeterliliği 
• Festival Alanının Düzeni 
• Tanıtım Faaliyetleri 
• Atmosfer şeklinde belirlenmiştir.

13 kategoride düzenlenen eğlence sektörünün 
ödüllendirildiği ilk ve tek yarışma “Shining Star 
Awards 2015 Eğlence Ödülleri” 4 Aralık 2015 
Cuma günü sahiplerini bulacak.

En Ba arl Temal Açk Alan E lence merkezi Vialand
En Ba arl Temal Kapal Alan E lence Merkezi Kidzania
En Ba arl Otel E lence Alan Pirates Inn Cactus Hotel
En Ba arl Avm E lence Alan Viaport
En Ba arl Belediye Park 100. Yl Atatürk Kültür Park, Gaziantep Büyük ehir Belediyesi
En Ba arl Belediye Park Harikalar Sahili, Kocaeli Derince Belediyesi
En Ba arl Müze ve Ören Yeri Mardin Müzesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanl 
Yldzl Proje Pendik Botanik E itim Park ve Tohum Bankas, Pendik Belediyesi
En Ba arl Yeni Ürün Cinecoaster, AMEGA
En Ba arl Festival zmir Uluslararas Kukla Günleri
Yln Giri imcisi Gürsoy Grup ve VIA Properties Ortakl 
En Dikkat Çekici Stand Yar  Temal Konsepti ile AMEGA
En Dikkat Çekici Ürün Kara Tren, Umut Tasarm
En Dikkat Çekici Ürün Mini Bowling-Cirsus, Swich Bowling

ğ
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İŞ HAYATINA YENİ KATILACAKLARIN BAŞARI 
IŞIĞINI YAKALAMALARI İÇİN 9 ÖNERİ

İş hayatına, yıllar süren bir eğitimle 
hazırlanıyoruz. Oysa iş hayatı bize 
bambaşka bir dünyanın kapılarını aralar. 

Profesyonel hayat artık ilişkileri yönetmeyi, 
hoş görüyü, anlayışı ve disiplini öğretmek 
için varlığını göstermeye başlar. Gençler bu 
yeni hayatlarında yol alırken davranmasını, 
giyinmesini ve telefonu yanıtlarken 
ses tonunun nasıl olması gerektiğini 
bilemeyebilir hatta bocalayabilirler. 
Şantiyede başlayan ve anlık karar verip 
“Yazılımcı” ünvanı ile değiştirdiği 30 yıllık 
kariyer yolculuğunu Türkiye’nin önde 
gelen firmalarından birinde “Yazılımdan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı” ünvanı 
ile tamamlayan Bahar Madazlı, iş yaşamı 
yolundaki gençlere ışıklarını bulmaları için 
yol göstermek amacıyla “Yoldan Çekilin 
Hede�eyim” adlı ilk kitabını kaleme aldı.

Kitabında deneyimlerini aktaran Bahar Madazlı, 
profesyonel hayata yeni atılacaklara önerilerde 
bulundu;

1- Biliyormuş gibi yap, öğrenmemen için bir 
sebep yok !

Bilmediğiniz bir konu ile ilgili önünüze fırsatlar 
çıkabilir. Onları hemen reddetmeyin. Belki de 
onlar iş hayatınızda yakalayabileceğiniz en parlak 
ışığınız olabilir. Anlık karar verebilir ve fırsatı 
değerlendirebilirsiniz, bilmediğiniz bir alan bile 
olsa. Ama bir şartla, diğer insanlardan iki kat 
daha fazla çalışarak . Çok çalışan insan ,bilmediği 
bir işi yapabilir o alanda üstünlük sağlayabilir 
kendiyle mücadele etmeyi öğrenebilir.

Yolunuza çıkan ışıkları değerlendirmek için 
önemli olan risk alabilecek cesarete sahip 
olmak ve kendinize olan inancınızı hep sağlam 
tutmaktır.

2- İş hayatının kodunu çözmek için deneyimin 
önemini unutmayın.

Profesyonel iş hayatının kurallarını bulmak için 
okuldan mezun olmayı beklemeyin. Daha mezun 
olmadan staj yapın, fırsatınız var ise dönemsel 
işlerde çalışın. İş hayatı deneyimleyerek öğrenilen 
bir alandır. Staj yaparken veya dönemsel 
çalışırken mutlaka herkesi gözlemleyin. Nasıl 
giyindiklerine, yöneticilerin üstleriyle nasıl 
konuştuğuna dikkat edin. Tecrübe, iş disiplininizi 
sağlamaya ve insan ilişkilerini geliştirmenize 
yardımcı olacaktır.

3- Güzel bir dış görünüş, özgeçmişten ve 
sözlerden daha etkilidir.

Yeni tanıştığınız bir kişinin sesinden ziyade 
nasıl göründüğünü hatırlarız. Araştırmalara 
göre bunun nedeni beyin ile göz arasındaki 
sinirlerin diğer sinirlere göre daha yakın ve 
güçlü olmasıdır. Bu sebeple, sizi yansıtan 
ve bulunduğunuz yere uygun bir görünüm 
hatırlanmanızı kolaylaştırır. Biliyoruz ki insanlar 
önce dış görünüşleri ile karşılanırlar. Her şeyden 
önce giyiminiz kendinize verdiğiniz değeri 
gösterir. Giyiminizle karşınızdakinin size olan 
saygınlığını ve hayranlığını kazanırsınız. Ayrıca 
saygınlığımızın yanında işimizi yaparken de aynı 
özeni göstereceğimizin intibasını yaratırız. İlk 
intiba, kendimize olan güven ve değer ile doğru 
orantılıdır.

Doğru ve güven veren bir imaj yaratabilmek için 
çalıştığınız sektöre, yaşınıza ve vücut yapınıza 
uygun kıyafetler seçmelisiniz. Her zaman 
bakımlı, temiz giyinmeye önem vermeliyiz.

4- Zamanını yöneten hayatını yönetir.

Hayatımızda en çok zamana ihtiyaç duyarız. 
Çünkü toplumda birden fazla kimliğimiz ve 
sorumluluklarımız vardır. Öğrenci iken tek 

sorumluluğumuz okulu bitirmek iken hayat 
okyanusunda ise işimize, yöneticilerimize, 
ailemize, arkadaşlarımıza, eşimize, çocuğumuza 
karşı sorumluluklarımız bulunur. Hepsini aynı 
anda yapabilmemiz için zaman yönetimini 
öğrenmeliyiz.

Hayatınızda önceliklerinizi belirleyin. Daha 
sonra ise iş hayatınızdaki verimliliğiniz artırmak 
ve zamanı etkin kullanmak için planlamalar 
yapın. Acil ve önemli olan işlerinize öncelik 
verin. Kolay ve acil olmayan işleri önce 
yaparsanız; önemli olan işlere ayıracağınız 
vakit azalacaktır. Onun yerine önemli işlerinize 
odaklanın. Günlük iş listesi hazırlayın. 
Önemliden önemsize göre işlerinizi düzenleyin 
ve uygulamaya başlayın. Sosyal hayatınızı, 
aileniniz ihmal etmeyin. Keşke dememek için 
aileniniz ve arkadaşlarınızın her zaman yanında 
olun. Onlara vakit ayırmak için de yeterli 
zamanınız olduğuna inanın.

5- Problemlerin üstesinden gelmenin en kilit 
noktası sorumluluk almaktır.

Hayatın her noktasında sorunlar ile 
karşılaşırız. İş hayatınızda, başarılı olabilmek 
için o işe nelerin engel olduğunu tespit edip 
kaldırdığınızda işler zaten kendiliğinden yürür. 
Bu yüzden, karşılaştığınız sorunları tespit ve 
çözme becerisi kazanmanız gerekir.

Sorumluluk almaktan korkmayın ki iş hayatında 
fark yaratabilesiniz. Esnek, hoşgörülü ve 
olayları çok yönlü düşünmeye çalışmalısınız. 
En pratik ve mantığınıza uygun çözüm yolunu 
seçebilirsiniz. Yanlış kararlar verip; hatalı bir 
yol seçmiş olabilirsiniz. Hata sizin en büyük 
hazinenizdir. Hata yapamanın keyfini çıkarın. 
Çünkü hayatta bir sakıncası olmadığını bilin.

Bahar Madazlı
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6- Hata yapmaktan korkmayın.

Hatalar, ilerlemenin bedeli olarak yaşadığımız 
fırtınalardır. Hataların varlığını keşfettiğiniz 
zaman başarı merdivenlerini de tırmanmaya 
başladığınız anlamına gelir. Hatanın sebebini 
önce kendimizde arayıp hatayı kabullenmeliyiz. 
Sonra ise hatayı telafi etmek için hemen harekete 
geçmeliyiz. İnkar ve yanlışlıklar ile ne kadar 
meşgül olursanız gerçeklere ve çözümlere 
odaklanmazsanız. 

7- İş hayatınızda ve ofiste eğlenmeye yer ayırın.

En yoğun çalışma ortamlarında bile eğlenmenin 
mutlaka bir yolunu bulun. Eğlendiğiniz bir 
işte keyif almanız ve mutluluğa ulaşmanız 
daha kolaydır. Keyif alınan bir iş ortamı, 
motivasyonu artırdığı gibi işteki başarının da 
anahtarlarındandır. Birlikte gülebildiğiniz hem de 
çok gülebildiğiniz arkadaşlarınıza gözünüz gibi 
bakın, çünkü onlar çok kıymetlidir.

8- İletişim araçlarını kullanmak da 
profesyonellik ister.

Zamanımızın birçoğu bilgisayar başında veya 
telefonun ucunda geçmektedir. Gerek e-posta 
atmanın gerekse telefonu yanıtlamanın profesyonel 
olarak yapılması gereklidir.

Telefonları her zaman kendinizi nasıl temsil 
etmek istediğinizi düşünerek cevaplayın. Telefonu 
yanıtlamadan önce ses tonunuzu ayarlayıp; 
pozitif, nazik ve yumuşak bir ses tonu kullanın. 
Vurgulamalar çok önemlidir. Yapılan yanlış bir 
vurgulama sizin sert algılanmanıza yol açabilir. Bir 
yeri aradığınızda ise adınızı-soyadınızı ve nereden 
aradığınızı belirtmeniz gereklidir. 

Günümüzün en vazgeçilmez aracı ise e-postadır. 
E-posta yazarken her zaman “Konu” kısmını 
doldurun. Eklediğiniz “konu” kısmı hem sizin 
hem de karşıdaki kişinin e-postanın rahat 
bulmasına yardımcı olur. E-postanın altında 
mutlaka çalıştığınız yerin kurumsal imzası ve 
sizin iletişim bilgileriniz bulunmalıdır. E-postanın 
içeriğinde ise konu kibar ve anlaşılır bir sadelikte 
ele alınmalıdır. Mutlaka karşınızdakine saygınızı 
ve teşekkürünüzü sunmayı ihmal etmeyin.

9- Sosyal medya aslında profesyonel iş 
hayatınızın önemli bir parçasıdır.

Son yılların en önemli gelişmelerinden bir tanesi 
ise sosyal medya platformlarıdır. Sosyal medya 
artık hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Sosyal 
medyada yaptığınız her bir paylaşım profesyonel 
hayatınızı etkiler. Her ne kadar sosyal medya 
kişisel bir alan olsa bile profesyonel bir sayfa gibi 
yönetmek; her gün bir paylaşımda bulunmak 
gereklidir. Aplikasyonlarda değişen her bir yeni 
özelliği bilmek ve onları kullanmak yenilikleri 
takip ettiğinizi ve kendinizi geliştirdiğinizi de 
gösterir.
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SAMSUN “ANADOLU SOHBETLERİ”
NE EV SAHİPLİĞİ YAPTI!

Toplantının açılış konuşmalarını AYD 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Multi Türkiye 
Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü ile 

Kategori Mağazacılığı Derneği Başkanı ve Koçtaş 
Genel Müdürü Alp Özpamukçu yaptı. Ekonomist 
Deniz Gökçe’nin “Türkiye Ekonomisi Nereye 
Gidiyor?”başlıklı sunumunun ardından geçilen 
soru – cevap bölümünde sektör sorunları, istekler 
ve geleceğe yönelik beklentiler tartışıldı.

Türkiye genelinde 340’ın üzerinde AVM 
olduğunun belirten AYD Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Multi Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi 
Hulusi Belgü, büyümenin yavaş yavaş Anadolu’yu 
da kapsayarak gerçekleştiğini, Anadolu’da açılan 
AVM’lerin yatırımcılara büyük sorumluluklar 
getirdiğinin altını çizdi. Belgü: “Bugün, geçmiş 
yıllara oranla yeni yapılan AVM’ler kadar eski, 
atıl kalmış binaların işlevsel ve modern AVM’lere 
dönüştürülme süreçleri oldukça önemli. Çok 
daha titiz, dikkatli ve özellikle de doğadan 

uzaklaşmama bilinciyle hareket edilmeli. 
Yatırımcı olarak dönüştürülme süreçlerinde 
toplum ve insanla uyumlu hale getirilip halkın 
hizmetine sunulmasının gerekliliğin farkındayız, 
farkında olmalıyız! Sektörde global deneyim çok 
önemliyken lokallik de bir o kadar önemli ve 
Samsun da bunun güzel bir örneği” dedi.

Kategori Mağazacılığı Derneği Başkanı ve 
Koçtaş Genel Müdürü Alp Özpamukçu ise; 
konuşmasında AVM’lerin gelişiminin Türk 
perakendesinin dinamosu olduğunu, bu sayede 
zaman içinde büyük markaların oluştuğunu, 
hatta giderek bu markaların edindikleri 
organize perakende tecrübeleri ile rahatlıkla 
yurtdışına açıldıklarını belirtti. Modern 
perakendenin dünya ile mücadele ve rekabette 
çok önemsenmesi gerektiğinin altını çizen 
Özpamukçu, ihracat kapısının açılması için 
organizasyonel hareket etmenin önemini de 
vurguladı. Özpamukçu sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Perakende modern ve organize olunca, başka 
şeylere de ihtiyaç oluyor ve farklı sektörleri 
de beraberinde büyütüyor. Örneğin lojistik, 
insan kaynağı… Bugün perakende sektöründe 
770 bin kişiye istihdam sağlanıyor. 1 milyonu 
hede�ediğimizde eğitim bacağı daha da önemli 
olacak. Önemli olan bir konu da mega trendlerin 
mutlaka takip ediliyor olması.Geleceğe yönelik 
özellikle iklim değişiklikleri ile ortaya çıkacak 
sorunları da ön görmeliyiz. Perakende sektörü, 
insanlarla en çok iletişimde olunan sektörlerden 
biri. Yaşanabilecek olası etkileri minimize 
edebilecek yapıları devlet kadar bizlerin de 
önemsemesi gerek.

“Anadolu Sohbetleri” buluşmasında “Türkiye 
Ekonomisi Nereye Gidiyor?” başlıklı sunumunu 
gerçekleştiren Ekonomist Deniz Gökçe son geniş 
bir değerlendirmeyle ülke ekonomisinin özellikle 
son 10 yılını mercek altına aldı. Gökçe: “Dünya 
krize girince ihracat pazarlarımız da etkilendiği 

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF), 
organize perakende sektörünün tüm aktörlerini “Anadolu Sohbetleri” 
toplantısında Bulvar Samsun AVM’de bir araya getirdi. 
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için ihracatı arttıramıyoruz. Cari açığı azaltmak 
zorlaşıyor. Büyümeyi yavaşlatıyoruz o da işsizliği 
arttırıyor.Dış etkiden kurtulmak için de içeride 
büyüme ve işsizliği kötüleştiriyoruz.” dedi. 
Kırsal nüfusun azalması ve tarım sektörünün 
küçüldüğü ile ilgili eleştiri alan bazı konulara ve 
de erken emeklilik dolayısıyla yaşanan iş gücü 
kaybı konusuna da açıklama getiren Deniz Gökçe 
sözlerini şöyle sürdürdü: “ Dünyada gelişmiş 
ülkelerin sektör dağılımlarına baktığımızda tarım 
sektörü büyüklüğü genelde %2,5 oranındadır. 
Bizde ise; %8. Zaten tarım sektörü her yıl 
ülkemizde de %2 büyüyor ancak diğer sektörlerin 
büyüme oranı daha yüksek dolayısıyla da payı 
küçülüyor. Ülkemizde insanlar ortalama 44 
yaşında emekli oluyor ve hayat beklentisi ise 77. 
Dolayısıyla da yaklaşık 33 sene emeklilik hayatı 
yaşıyor. Halbuki perakende gibi sektörlerde her 
yaş için fırsat var. Erken emekliliği faturası milli 
gelirin %4.5’i ne karşılık geliyor ve bu her yıl 
35 milyar dolar kamu zararı demek.Bu zararın 
kotarılması da ancak 2040 yılında emeklilik 67 
yaşa getirildiğinde mümkün olacaktır.

Sektörün nabzını ölçmek, mevcut sorunları 
saptamak ve geleceğe yönelik beklentileri, 
hede�emek adına düzenlenen soru cevap 
bölümünde katılımcıların merak ettiği sorular 
AYD Yönetim Kurulu Başkanı ve Multi Türkiye 
Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Kategori 
Mağazacılığı Derneği Başkanı ve Koçtaş Genel 
Müdürü Alp Özpamukçu ile Ekonomist Deniz 
gökçe tarafından yanıtlandı.

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler 
Federasyonu (TAMPF)

2013 yılında kurulan Türkiye Alışveriş Merkezleri 
ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF), 
organize perakende sektörünün çatı kuruluşu 
olarak;

*750 binden fazla çalışan,

*100 milyarın üzerinde ciro,

*15 milyon metrekarelik alan ve

*60 binin üstünde mağazayı temsil etmektedir.

TAMPF kurucu dernekleri olan;

*Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları (AYD)

*Birleşmiş Markalar Derneği (BMD)

*Gıda Perakendecileri Derneği (GPD)

*Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD)

*Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri 
Derneği (TURYİD)

Hulusi Belgü
AYD Yönetim Kurulu Başkanı ve 

Multi Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi

Alp Özpamukçu
Kategori Mağazacılığı Derneği 

Başkanı ve Koçtaş Genel Müdürü

Ekonomist Deniz Gökçe
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PERAKENDEDE YÜKSELEN TREND 
YENİ ÖDEME TEKNOLOJİLERİ

MasterCard, Dünya Perakende Kongresi’nde üç yeni araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonuçlarına 
göre tüm dünyada tüketiciler, perakende alışverişlerinde yenilikçi ödeme deneyimini tercih ediyor.

8-10 Eylül tarihleri arasında Roma’da düzenlenen 
Dünya Perakende Kongresi, geniş katılımla 
tamamlandı. Kongre boyunca MasterCard’ın 
açıkladığı sonuçlar ve anketler, perakende 
dünyasında tüketicilerin yenilikçi ödeme 
teknolojilerine yatkınlığını ortaya koydu.

MasterCard, Dünya Perakende Kongresi’nde 
temassız ödemelerdeki sınırı yükselteceğini 
duyurdu. Avro bölgesinde 25 Avro olan tek 
seferde temassız ödeme limiti 2017 yılında 
yükseltilecek. Böylece tüketiciler PIN kodu ya 
da telefonlarında parmak izi okutarak daha 
yüksek meblağda alışverişlerini de temassız 
olarak yapabilecek. 2020 yılında Avrupa’da tüm 
POS makinelerinde temassız ödemelerin kabul 
edileceğini duyuran MasterCard böylece temassız 
ödemelerin standartlaşması yolunda yeni bir 
adım atmış oldu.

Avrupa’da tüketicilerin temassız ödeme tercihi 
giderek artıyor. 2015’in ikinci çeyreği verilerine 
göre temassız ödemeler bir önceki yıla nazaran 
%170 büyüdü. Temassız ödemeyi hali hazırda 
kullanmakta olan tüketicilerin temassız ödeme 
kullanma alışkanlığı da %20 arttı. 2014’ün ikinci 
çeyrek verilerine kıyasla 2015’in ikinci çeyreğinde 
temassız harcamalar Avro bazında tam üç 
katına çıktı. Her iki temassız ödemenin biri gıda 
alışverişlerinde yapıldı. Her 10 alışverişten biri ise 
perakende mağazalarında gerçekleşti.

Avrupa’da 40 ülkede temassız ödemeler 
kullanılıyor. %61 kullanım oranıyla Çek 
Cumhuriyeti öne çıkıyor. Büyüme trendlerine 
göre Polonya %41 ile, Macaristan %27 ile ve 
Slovakya %27 ile temassız ödemeyi en çok 
benimseyen ülkeler arasında yer alıyor.

Sosyal medyada temassız ödemeye ilgi büyük

MasterCard, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarına 
yönelik olarak sosyal mecralar üzerinde 
gerçekleştirdiği “Sosyal Perakende Araştırması”nı 
da Dünya Perakende Kongresi’nde kamuoyuyla 
paylaştı. MasterCard ile Prime Research’in 1,6 
milyon adet sosyal medya mesajını analiz ederek 
ortaya çıkardığı veriler dünya çapında toplam 
61 farklı pazardan derlendi. 12 ay süren veri 
toplama ve analiz çalışmasıyla tüketicilerin sosyal 
medyadaki alışveriş ve perakende yorumları 
değerlendirildi.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa 
bölgesinde dijital cüzdanlar ve uygulama içi 
ödeme teknolojileriyle ilgili olumlu mesajlar %93 
oranında seyrediyor. Temassız ödemeler ise %91 
oranında sosyal alışveriş yorumlarında yer alıyor. 
Avrupa’da sosyal medya üzerinden olumlu şekilde 
bahsedilen iki sektör eğlence ve moda olarak %95 
ile birinci sırayı paylaşıyor.

MasterCard Sosyal Perakende Araştırması’nın 
sonuçlarına göre yeni ödeme teknolojileri 
en çok konuşulan konuların başında geliyor. 
%77 oranında olumlu yorum ile yeni dijital 
ödemeler konusu, özellikle ulaşım sektöründe 
öne çıkıyor. Seyahatlerinde cüzdanlarını 
çıkarmadan ödemeleri gerçekleştirebilmek ve 
mobil ödemeleri kullanmak tüketicilerin olumlu 
karşıladığı bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

Bilinçli tüketiciler doğru fiyata doğru ürün için 
araştırma yapıyor

MasterCard’ın Dünya Perakende Zirvesi’nde 
yayımladığı Omnishopper anketine göre 

tüketiciler günümüzde alışveriş öncesinde 
internetten daha çok araştırma yapıyor ve 
mağazalarda daha az zaman geçiriyor. Her 10 
tüketiciden 6’sı ideal fiyatı kafalarında oturtmak 
için internette zaman geçiriyor. Araştırmaya 
katılanların %51’i tüketicinin ihtiyacını tam 
olarak anlamayan satıcılardan hoşlanmadığını 
itiraf ediyor. Omnishopper anketine katılanların 
%80’i, internetteki alışveriş sitelerinden fiyat 
araştırmasının yanında, mağaza içindeyken 
akıllı telefonlarıyla fiyat kıyasladığını söylüyor. 
Tüm perakende alışverişlerinin %7,5’lik kısmını 
teşkil eden e-ticaretteki büyüme durgunlaşırken, 
bilinçli tüketiciler hızlı alışveriş, daha iyi 
müşteri hizmeti ve sosyal bir alışveriş deneyimi 
için yüz yüze alışverişi tercih ediyor.

Dijital çağın bilinçli tüketicileri daha sadık. 
Parmak uçlarında sayısız seçenek olmasına 
ve eskisine nazaran daha çetin araştırmalar 
yapmalarına rağmen sadece %26 yeni bir 
mağazadan alışveriş yapmak istiyor. Genelde 
tanıdıkları ve bildikleri mağazaları tercih 
ettiklerini ifade ediyorlar. Bu da yeni müşteriler 
çekmek isteyen perakendeciler için bir risk 
oluşturuyor.

Dünya çapında tüketicilerin %80’i mağaza 
içinde ve online alışverişte paralarının tam 
karşılığını aldığını düşünüyor. %82 için ise 
alışverişte en büyük mutluluk doğru fiyata 
doğru ürünü bulmak. Tüketiciler artık 
alışverişlere ürün odaklı yaklaşıyor. Aradıkları 
ürün dışında sürpriz alışverişler yapmıyorlar 
ve %73 aradığı ürünün stokta olmadığını 
öğrenince hayal kırıklığı yaşıyor. Bu veri 
perakendeciler için depo yönetiminin önemini 
ortaya koyuyor.
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SEÇİMLERDE DİJİTAL DEVRİM
Türkiye, seçim sonrasında yapılan koalisyon turları ve görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle erken seçime 
gidiyor. Bu süreçte partiler propaganda yapabilmek için hazine yardımı alamayacak. Seçime çok kısa bir süre 
kaldığı için bu süreçte geniş katılımlı mitinglerin de düzenlenmesi oldukça zor görünüyor. Bu şartlar aldında 
seçmenin kalbine giden yol ise sosyal medyadan geçiyor. 

Meydanlarda nutuk atma dönemi sona erdi, 
artık Periscope var! 

Türkiye, koalisyon görüşmelerinden sonuç 
alınamaması nedeniyle erken seçime hazırlanıyor. 
Sürenin kısıtlı olması ve hazine yardımı 
yapılmaması nedeniyle siyasetçilerin vatandaşa 
en kestirme yoldan ulaşması gerekiyor. Siyasal 
iletişim artık geleneksel yöntemlerden ziyade 
dijital iletişimle yürüyor. Siyasiler, sosyal medya 
ve internet teknolojileri aracılığıyla milyonlarca 
vatandaşla buluşma şansına sahip. Özellikle 18-
45 yaş aralığı genç ve orta yaşlı seçmen kitlesinin 
büyük çoğunluğu sosyal medyada aktif olarak yer 
alıyor. 

İnternet ve sosyal medyadaki paylaşımlar, büyük 
bir hızla yayılarak, düşünceleri ve kararları 
önemli derecede etkileyebiliyor. Siyasilerin parti 
otobüsüyle  il il gezip, sesi kısılıncaya kadar nutuk 
atmasına teknoloji öncesi dönem seçmenlerini 
etkilemekten öteye gidemiyor. YouTube, Twitter, 
Facebook, Instagram ve diğer sosyal medya 
siteleri aracılığıyla milyonlarca insana anlık 
olarak fikirlerinizi duyurmanız mümkün. 
Özellikle son dönemde milyonlarca insanın 
kullanmaya başladığı Periscope uygulamasıyla 
sosyal iletişim bambaşka bir hal almaya başladı. 
Twitter’ın bir ek uygulaması olarak ortaya 
çıkan ve bir kaç gün içerisinde dünya çapında 
yayılan Periscope sayesinde, seçmenlere canlı 
yayın yaparak, daha sempatik ve modern bir 
propaganda çalışması yapılabilinir. Cemil 
Çiçek ve MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural 
Periscope'u siyasette kullanan ilk isimlerden... 
Keza Başbakanımız sayın Ahmet Davutoğlu 
da Twitter'ın canlı yayın uygulaması Periscope 
üzerinden yapılan canlı yayında, eşi Sare 
Davutoğlu ile miting programıyla ilgili sohbet 
etti ve Periscope kullanan siyasetçiler arasında 
yer aldı. Kemal Kılıçdaroğlu da Periscope’la 
takipçileriyle buluştu. Periscope’u diğer sosyal 
ağlardan ayıran en önemli farkı ise videonun 
yayın sonrası kaydedilip, indirilebiliyor olması. 
Bu sayede dilerseniz yayınınızı kendi web 
sitenizde veya diğer sosyal hesaplarınızda da 
paylaşabilirsiniz. 

Facebook da canlı yayın özelliği ile bu yarışta 
ezeli rakibi Twitter’a göz kırptı. Facebook 
mentions’la da kitlelere seslenmek artık mümkün 
hale geldi. Ancak Facebook mentions özelliğini 
şu anda sadece doğrulanmış hesaplar ve tanınmış 

kişiler tarafından kullanabiliyor.  Geniş kitlelere 
ulaşması ve aktif olarak kullanıcılar tarafından 
kullanılabilmesi bir kaç ayı alır. Canlı yayınların 
dışında kısa Vine’lar çekebilir, kendinize 
YouTube kanalı da açabilirsiniz. 

Dijital Samimiyet!

Burada en önemli noktayı kaçırmamamız 
gerekiyor: “Samimiyet”! Hangi iletişim 
aracını kullanırsak kullanalım nihayetinde 
varacağımız nokta ne kadar kendimizi yansıtıp 
yansıtamadığımız olacaktır. Aslında sosyal 
medya olağanüstü bir devrim yaratarak 
eskiden ulaşılamayan olanları ulaşılabilir 
hale getirdi. Yani yıldız bir futbolcuyla sohbet 
etme olasılığımız neredeyse yokken şimdi 
bire bir sohbet edip canlı yayında evine 
bağlanabiliyoruz. Bu yakınlık beraberinde 
yeni bir iletişim kültürünü de getirdi. Eskiden 
uzak olan, ulaşılamayan kişinin özel hayatını 
bilemiyorduk ancak şimdi çok yakından 
izleyebiliyoruz. Bundan dolayı “yargı”larımız da 
değişime uğradı. Eğer siyasiler de kürsülerden 
konuşup yaptıklarını sosyal medyadan devam 

ettiremezlerse bir samimiyet boşluğu oluşabilir 
ve etkili olan araç birden tehdit unsuru haline 
de gelebilir. Bundan dolayı siyasilere ısrarla 
uzmanlarla çalışın tavsiyemiz bundandır. 
Twitter ve Facebook’u iyi kullanmayı bilen ve 
sadece bundan ibaret olan kişi ve kuruluşlarla 
değil insan ilişkileri, psikoloji, sosyoloji ve 
toplum üzerine fikir üreten bilim dallarına aşina 
insanlarla ve kurumlarla çalışılması, siyaset gibi 
çok önemli bir alan için olmazsa olmazdır.

Hangi harfin kuşağı olursanız olun insanlık 
adına ortak olan bir şey var ki o da “sempati”dir. 
Sosyal medyanın hayatımıza kattığı diğer bir 
yenilik, bizim için iletişim kurması uzak olan 
insanları daha sempatik halleriyle görebilme 
şansına sahip olmamızdır. Arabada giderken, 
önemli bir toplantıya hazırlanırken veya 
ailesiyle bir arada otururken görüntülerini 
paylaşan ünlü isimler bize daha sempatik 
gelmeye başladılar. Siyasilerin de bu sempati 
olgusunu iyi yorumlaması ve sosyal medya 
hesaplarından seçmenlerin gözüne hoş gelecek 
görüntü ve video paylaşmaları çok ama çok 
önemli bir etki potansiyeline sahip bulunuyor. 

Nurhan Demirel 
İletişim Uzmanı
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6. KEZ DÜZENLENEN İFS ZİRVESİNDE TÜRKİYE’Yİ 
ETKİLEYEN KÜRESEL LİKİDİTE KRİZİ ELE ALINDI
Turkcell anasponsorluğunda İstanbul’da bu yıl 6. kez düzenlenen İstanbul Finans Zirvesi'nde Türkiye’yi de 
etkileyen küresel likidite krizi ele alındı. Ana teması "Düşük Büyüme ve Düşük Faiz Ortamında Yol Almak" 
olan zirvede, enflasyonu ve faizleri düşürmek için ekonomileri soğutmanın neden olacağı finansal ve sosyal 
sorunlara da dikkat çekildi. Finans zirvesi katılımcıları, sözlerine başlamadan önce terör saldırılarını kınadı. 

İstanbul Hilton Convention Center’da Turkcell 
Ana sponsorluğunda gerçekleştirilen 6. İstanbul 
Finans Zirvesi’nin ana teması olarak “Düşük 
büyüme ve düşük faiz ortamında yol almak” 
konusu belirlendi. Yavaşlayan küresel ekonomik 
büyüme, düşük faize ilişkin endişeleri de 
beraberinde getirirken farklı ülkelerin merkez 
bankası başkanları ve başkan yardımcıları da 
İstanbul’da bu sorulara yanıt aradı. Başbakan 
Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun’un da 
katıldığı zirvenin en ilgi çekici oturumlarından 
biri olan "Para Politikası ve Finansal İstikrar" 
konulu oturum oldu. Merkez Bankası Başkanı 
Erdem Başçı ve İzlanda Merkez Bankası 
Başkanı Mar Gudmundsson’un yanısıra önemli 
ekonomist İtalya Merkez Bankası Başkan 
Yardımcısı Salvatore Rossi de para politikalarının 
uluslararası seyrini masaya yatırdılar. ABD 
Merkez Bankası’nın (FED) Eylül toplantısından 
hemen önce gerçekleşen oturumda, tüm 
dünyanın FED kararlarını bekleyerek ona göre 
aksiyon almasının neden olduğu sorunlar ele 
alındı.

Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dağlıca’da 
ve Iğdır başta olmak üzere şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, aileleri, TSK ve milletimize de başsağlığı 
dileyerek başladığı açılış konuşmasında, terörün, 

demokrasiye, özgürlüklere, insanların yaşam 
kalitesine, ekonomiye ve kalkınmaya tehdit 
olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Demokrasimiz ve ekonomimize düşman olan 
teröre hep birlikte karşı çıkmamız gerektiğinin 
altını çizmek istiyorum. Siyasi görüşümüz ne 
olursa olsun birlik ve beraberlik içinde topyekün 
teröre karşı çıkmak, terörün bütün boyutlarıyla 
kararlı şekilde mücadele etmek zorundayız. 
Terörün gerçekleştiği bölgeler maalesef 
ekonomik açıdan da büyük darbe alıyor. Turizm 
hareketlerinden yatırımlara birçok konuda, 
özellikle de Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan 
vatandaşlarımız, bunun bedeline katlanmak 
zorunda kalıyor"

Teröristleri, arkasında duranları, teröre destek 
verenleri lanetleyen Yılmaz, terör gibi hadiselerin 
doğrudan zarar vermekle kalmadığını, ülkenin 
huzurunu bozarak büyük insani maliyetlere 
de yol açtığını aktardı. Terörün neden olduğu 
can kaybının maliyetinin ölçülemeyeceğini 
vurgulayan Yılmaz, sivil toplumu, akademi ve iş 
dünyası, gazetecisi, siyasetçisi ve bütün kesimlerle 
terörün karşısında durulması gerektiğini söyledi. 
Yılmaz, birlik, beraberlik ve ülkenin gelişmesine 
darbe vuran terör karşısında kardeşliği, 
birliği daha da pekiştirerek hak ettiği cevabın 

verilmesinin gerektiğini, bunun için de siyasal 
görüş ayrılığı olmaksızın tüm kesimlerin işbirliği 
yapması gerektiğini söyledi. Terörle ülkelerin tek 
başına değil, uluslararası çapta mücadele edilmesi 
gerektiğini söyleyen Yılmaz, gerek bölgesel gerek 
küresel ölçekte terörle mücadelede uluslararası 
iş birliğinin son derece önemli olduğunun altını 
çizdi.

Yılmaz, bu anlamda terörün dünya ekonomisi 
ve dünya huzuru açısından da çok önemli 
olduğunu kaydederek, "Gerekçesi ne olursa olsun, 
ister etnik, ister inanç ister ideoloji gerekçeyle 
yapılsın kim yaparsa yapsın, kime karşı yapılırsa 
yapılsın terörün karşısında ilkeli olarak durmak 
durumundayız. Burada dünyada çok daha güçlü 
bir dayanışmaya ihtiyaç var. Bugünkü dayanışma 
düzeyinin yeterli olduğunu söyleyemeyiz" 
ifadelerini kullandı.

Dünyada en çok insanın sığındığı ülke Türkiye

Dünyanın gözleri önünde yerinden yurdundan 
olan sığınmacıların Akdeniz’de yaşadıkları 
facialara dikkat çeken Yılmaz, Türkiye’nin 
sığınmacı sayısı itibarıyla dünyada birinci sırada 
olduğunu anımsattı. Türkiye'nin devleti, milleti, 
sivil toplumuyla beraber bu yükü omuzladığını 
söyleyen Yılmaz, sığınmacı meselesinin insanlık 
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meselesi olduğunu dikkate alarak uluslararası 
dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini anlattı 
ve “Buradan da görüyoruz ki, gerek ülke gerekse 
global düzeyde siyaset ile ekonomi çok iç içe 
aslında" diye konuştu.

Türkiye enerji talebi artışında ikinci sırada

6. İstanbul Finans Zirvesi’nin açılışında bir 
konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Ali Rıza Alaboyun, sözlerine, ilk önce 
terör olayını lanetleyerek ve şehit yakınlarına 
başsağlığı dileyerek başladı. Alaboyun, "Terörün 
ulusal ya da uluslararası ayrılması söz konusu 
olamaz. Terör her zaman terördür. Dolayısıyla, 
terör her zaman ülkelerin kalkınması, refahı 
ve özellikle demokrasisi için en büyük tehdidi 
oluşturmaktadır" dedi.

Türkiye’nin dünyada enerji talebi artışı 
sıralamasında Çin’in ardından ikinci sırada 
olduğunun altını çizen Alaboyun; dünyanın 
2008 krizinin etkilerini hala yaşadığını, buna 
rağmen büyümeye devam eden Türkiye’nin 
enerji talebinin de arttığını belirtti. Türkiye’nin, 
büyüme hamlesinin gereksinim duyduğu enerjiyi 
karşılamak için yeni enerji yatırımlarının 
zorunlu olduğunu belirten Alaboyun, "Enerji 
yatırımlarının arzu edilen seviyelere ulaşması 
için farklı finansman modellerinin geliştirilmesi 
kaçınılmazdır. Bu modeller, öncelikli olarak 
düşük faiz oranları ile finansman maliyetlerini 
düşürebilmeli, sonrasında uzun vade ile sektörün 
sürdürülebilirliğini sağlamalıdır" dedi.

"Türkiye, son 10 yılda kaydettiği ekonomik 
büyümeye paralel olarak dünyanın en hızlı 
büyüyen enerji piyasalarından biri haline 
gelmiştir. Gerek elektrik piyasalarında gerekse 
de doğalgaz piyasalarında dağıtım ve perakende 
ayağında özelleştirmeler tamamlanmıştır" diyen 
Alaboyun, şöyle konuştu:

"Üretim tarafına baktığımızda 2002’de kamunun 
payı elektrik piyasalarında %65 özel sektörün 
yüzde 35 iken bugün itibari ile bu tam tersine 
dönmüş özel sektörün payı %65 kamunun 
payı yüzde 35 olmuştur. Önümüzdeki süreçte 

enerji üretim varlıkları özelleştirilmesinin 
tamamlanmasını öngören özelleştirme 
programımız, ülkenin enerji sektörüne son 
derece rekabetçi bir yapı ve büyüme için 
yeni ufuklar kazandıracaktır. Bakanlığımız, 
ülkemiz adına çok önemli uluslararası projeleri 
yürütmekle birlikte ülkemizin enerji altyapı 
yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve enerji 
piyasalarının rekabete dayalı olarak yeniden 
yapılandırılması sürecini yönetmektedir.

"Belirlenmiş olan 2023 hede�erine göre 
bugünkü tüm parametreler neredeyse 
yaklaşık ikiye katlanmak zorundadır" diyen 
Bakan Alaboyun,"Bu da enerji sektörünün 
önümüzdeki 8 yıl içerisinde kat etmesi gereken 
önemli mesafeyi göstermektedir. Sektörümüz 
sermaye yoğun bir alt yapı sektörü olup, tüm 
segmentlerinde önemli ölçüde bilginin yanı sıra 
büyük finansmana da ihtiyaç duymaktadır. Enerji 
yatırımlarının arzu edilen seviyelere ulaşması 
için farklı finansman modellerinin geliştirilmesi 
kaçınılmazdır. Bu modeller, öncelikli olarak 
düşük faiz oranları ile finansman maliyetlerini 
düşürebilmeli, sonrasında uzun vade ile sektörün 
sürdürülebilirliğini sağlamalıdır" diye konuştu.

Enerji piyasasında yatırım ortamının 
iyileştirilmesi için atılan en önemli adımlardan 
birinin enerji borsası olan Enerji Piyasaları 
İşletme Anonim Şirketi'nin (EPİAŞ) kurulması 
olduğunu anımsatan Alaboyun sözlerine şöyle 
devam etti:

"Enerji Borsası, sektörümüzde 2001 yılından beri 
sürdürmekte olduğumuz liberalleşme sürecinin 
en güncel ve en önemli halkalarından biridir. 
EPİAŞ ülkemizde spot enerji ürünlerinin işlem 
göreceği merkezi borsa olacaktır. Aynı zamanda 
Borsa İstanbul’un oluşturacağı finansal ürünler 
için geçiş köprüsü mahiyetindedir. Enerji Borsası 
ile ilk olarak elektrik piyasasında daha sonra ise 
doğal gaz, petrol ve diğer enerji piyasalarında 
fiyatın şe�af bir şekilde oluşması sağlanacaktır. 
Bu sayede yatırım öngörülerinin sağlam ve doğru 
bir şekilde yapılmasına, ulusal ve uluslararası 
yatırımcıların doğru yönlendirilmesine katkı 
sağlanacaktır."

KÜRESEL EKONOMİNİN NABZI 
İSTANBUL’DA ATTI

Zirve’de düşük büyüme ve düşük faiz ortamında 
finansal karar alıcıların büyük risk alma 
eğilimleri, finansal merkezlerin geleceği ve 
küresel kalkınmaya etkileri de ele alındı. 
MRL Corporation (İngiltere) Yönetim Kurulu 
Başkanı Cornelia Meyer moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen panelde; Casablanca Finance City 
Authority CEO’su Said Ibrahimi, Lüksemburg for 
Finance CEO’su Nicolas Mackel, Borsa İstanbul 
Yürütme Kurulu Üyesi Halil Tunalı ve Frankfurt 
Main Finance Genel Müdürü Hubertus Vath 
görüşlerini dile getirdi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Tuncay Dinç 
Borsa İstanbul’un en önemli hede�erinden 
birinin Balkanları, Orta Asya, Kuzey Afrika ve 
Orta Doğu bölgelerini kapsayan bölgesel bir 
borsalar ağı oluşturmak olduğunu belirtti. Bu 
kapsamda, 2013'te Karadağ Borsası’na yüzde 24,4 
ortak olarak Bakü, Saraybosna ve Kırgızistan'la 
birlikte yatırım yapılan borsa sayısını 4’e 
çıkarttıklarını belirten Dinç şöyle konuştu:

“Tüm bu çalışmalar, İstanbul’u bölgesel 
merkez ve küresel bir aktör olarak öne 
çıkaracak girişimlerdir. Borsa İstanbul, 2023 
yılında 500 milyar dolarlık ihracat hacmi ve 
2 trilyon dolarlık ekonomik büyüklük hedefi 
koyan Türkiye'nin bu hede�ere erişebilmesi, 
İstanbul'un, Hong Kong ile Frankfurt arasındaki 
bölgede küresel bir finansal merkez haline 
gelmesini sağlayacaktır.”

Açılış konuşmasında düşük büyüme ortamının 
karşımıza çıkaracağı riskleri fırsata çevirmek 
için eğitim, bilim, ar-ge, teknoloji ve inovasyona 
yatırım yapılmasının önemine dikkat çeken 
Turkcell Yönetim Kurul Üyesi Mehmet Bostan, 
"Turkcell olarak planlarımızı hem ekonomimize 
katkı sağlama vizyonu, hem de müşterilerimize 
en yüksek katma değeri yaratma perspektifiyle 
yapmaktayız. Geçtiğimiz ha�alarda 
gerçekleştirilen 4.5G ihalesinde 1,6 milyar Avro 
ödeyerek aldığımız frekans kapasitesi, bunun en 
güzel örneklerinden bir tanesi" diye konuştu.
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HİÇBİR ŞEY TERÖRE BAHANE OLAMAZ
Turkcell ana sponsorluğunda İstanbul’da bu yıl 6. kez düzenlenen İstanbul Finans Zirvesi'nde Türkiye’yi de 
etkileyen küresel likidite krizi ve terör tartışıldı. Zirvenin ikinci gününde konuşan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 
“Ben de bir Kürt çocuğuyum, okuma yazma bilmeyen bir ailenin çocuğu olarak bu ülke beni eğitti, şans verdi 
ve Maliye Bakanı yaptı. Bu ülkede herkes için fırsat var. Kimse hiçbir şeyi terör için bahane yapmasın. Hiçbir 
şey teröre bahane olamaz” dedi. 

İstanbul Hilton Convention Center’da Turkcell 
Ana sponsorluğunda, “Düşük büyüme ve 
düşük faiz ortamında yol almak” temasıyla 

gerçekleştirilen 6. İstanbul Finans Zirvesi’nde; 
küresel ekonomik büyümenin yavaşlaması ve 
düşük faize ilişkin endişeler farklı ülkelerin 
merkez bankası başkanları ve başkan yardımcıları 
tarafından tartışıldı. Başbakan Yardımcısı 
Cevdet Yılmaz ile Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Ali Rıza Alaboyun’un açılışını yaptığı 
zirvenin ikinci gününde konuşan Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 2015 için büyüme rakamı 
vermenin olanaksız olduğunu ama beklentisinin 
% 3 olduğunu söyledi. Konuşmasına başlarken 
Türkiye’yi yasa boğan terör olaylarına değinen 
Şimşek, “Ben de bir Kürt çocuğuyum, okuma 
yazma bilmeyen bir ailenin çocuğu olarak bu 
ülke beni eğitti, şans verdi ve Maliye Bakanı yaptı. 
Bu ülkede herkes için fırsat var. Kimse, hiçbir 
şeyi terör için bahane yapmasın. Hiçbir şey teröre 
bahane olamaz.” dedi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
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Dağlıca ve Iğdır başta olmak üzere şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, aileleri, TSK ve milletimize 
de başsağlığı dileyen Şimşek, teröristlerle 
mücadelenin en etkin şekilde gerçekleştirileceğini 
söyledi. Dünyanın hiçbir demokrasisinde eli 
silahlı eşkıyaya tahammül gösterilemeyeceğini 
belirten Şimşek sözlerine şöyle devam etti:

“Çözüm süreci istismar edilmiştir. Bunun 
karşılığı verilecektir. Kasım ayında yapılacak 
seçimlerde güçlü bir hükümet ve siyasi istikrar 
bekliyoruz. Türkiye potansiyel büyümenin 
çok altında… Karşı karşıya olduğumuz en 
önemli risk uzun süreli siyasi istikrarsızlık ve 
bu ikiz açığa davettir. Türkiye, en�asyonun çi� 
haneli rakamlara çıkmasına izin vermemelidir. 
En�asyon büyümenin önünde engeldir. 
Verimliliği arttırmadan, çalışmadan, üretmeden 
en�asyonu düşürmek için sadece Merkez 
Bankasını beklemek anlamlı olmaz. En�asyonu 
kalıcı bir şekilde % 5’in altına düşürmenin yolu 
güçlü bir hükümetten geçer, sadece Merkez 
Bankası bunu yapamaz.

Gelişmekte olan ülkelerin hızlı büyüme dönemi 
en azından yakın gelecek için sona erdi. Sadece 
Türkiye’de değil gelişmekte olan ülkelerde ilave 
yapısal reform ihtiyacı var ama siyasi belirsizlik 
engel oluyor. Bunları sınırlamanın tek yolu var, 
reformlara güçlü bir şekilde sarılmak.”

Taksit sınırlaması sürecek

Kurlardaki en önemli etkenin siyasi belirsizlik 
olduğunu söyleyen Şimşek, özelleştirmede bu 
senenin hede�erini tutturacaklarını ve OVP’yi 
güncelleyeceklerini söyledi. Seçime rağmen 
hükümetin Aralık ayına kadar geçici bütçeyi 
mutlaka çıkartması gerektiğini belirten Maliye 
Bakanı, 2016 için özelleştirme hedefini de 10 
milyar TL olarak açıkladı. Elektrik dağıtım 
şirketlerinin TL satıp Dolar yükümlülüğü 

almasını bir risk olarak değerlendiren Şimşek 
kredi kartına taksit sınırlandırmasının süreceğini 
şu sözlerle açıkladı: “Son birkaç yıl makro 
ihtiyati çerçeve ortaya koyduk ve başarılı olduk. 
Bunlardan biri taksit sınırlamasıdır. Benim şahsi 
görüşüm makro ihtiyati çerçevenin devam etmesi 
gerekiyor. Burada henüz gevşemeye alan yok. 
Krediyi gevşetirseniz çok hızlı büyüme eğilimi 
olduğunu gördük. Daha ılımlı bir kredi büyümesi 
ve ekonomik büyüme ülkenin menfaatinedir. 
Yapısal reformlar güçlü şekilde hayata geçene 
kadar da bunu sürdürmeliyiz.”

En�asyonu düşürmek için verimliliğin 
artmasından başka yol olmadığını belirten 
Maliye Bakanı Şimşek, “Rekabetin olmadığı 
yerde verimlik de olmaz. Bu nedenle rekabetin 
önündeki engelleri kaldıracağız. Bizim için 
en önemli olan şey AR-GE’dir.” diye konuştu. 
Gelinen noktada Türkiye’nin durumunu umutsuz 
görmediğini söyleyen Şimşek, sözlerine, “AB 
süreci sonucu her ne olursa olsun devam 
edecektir. Türkiye için bu süreç çok önemlidir. 
Son dönemde halkı sokağa çıkartmak için 
kışkırtma var.” diye devam etti. Terörün amacının 
duyarlı insanları tedirgin ederek sokağa dökmek 
ve masum insanların zarar görmesini sağlamak 
olduğunu söyleyen Şimşek halkı serinkanlı 
olmaya ve terör odaklarını yönetenlerin oyununa 
gelmemeye davet etti.

KÜRESEL EKONOMİNİN NABZI 
İSTANBUL’DA ATTI

Düşük Gelirli Bir Dünyada Yatırım Bankacılığı, 
Özel Sermaye ve Bankacılık Dışı Finansal 
Kurumlar başlıklı panelde de yatırımların 
artmasına dönük iyileştirme seçenekleri ele 
alındı. Turkcell Grup CFO’su Murat Doğan 
Erden, Willis Group Küresel Finans Enstitüleri 
Endüstrisi Başkanı Mary O’Connor, İtalya’nın 
önde gelen varlık yönetim şirketi Azimut Holding 

Ülke Müdürü Georgia Medda özellikle gelişmekte 
olan ülkelerdeki yatırımların artmasının önemini 
vurguladılar.

Zirvenin öne çıkan panellerinden bir başkası 
olan Büyüme Finansmanı, Sanayi ve Altyapı 
oturumu Hazine Müsteşarı Cavit Dağdaş’ın 
moderatörlüğünde gerçekleştirildi. İslam 
Kalkınma Bankası Altyapı Direktörü Dr. Walid 
Abdelwahab, Black Sea Trade & Development 
Bank Başkanı İhsan Uğur Delikanlı ve Global 
Client Services Başkan Yardımcısı Dimitris 
Tsitragos ekonominin hizmet sektörüne ağırlık 
verdiği bir dönemde sanayinin finansmanının 
karşılaştığı sorunları irdelediler.

Düşük gelirli bir dünyada sektörlerin çıkış 
sağlayabilmesinde iletişim ve teknoloji 
sektörünün öneminin altını çizen Turkcell 
Genel Müdür Yardımcısı Murat Doğan Erden 
“Bilişim altyapısı, kısa vadede İstanbul’un küresel 
finans merkezlerinden biri haline gelmesinde 
en önemli rekabet unsurlarından biri olacak. 
Bu noktada biz Türkiye’nin entegre iletişim 
ve teknoloji hizmetleri sunan şirketi Turkcell 
olarak teknolojimizle üzerimize düşen görevi 
yerine getirmek için hazırız. Finans sektörünün 
gündemindeki en önemli başlıklar arasında yer 
alan mobilite, bulut bilişim, veri merkezleri ve 
dış kaynak kullanımı konularında Turkcell olarak 
yoğun yatırımlar gerçekleştirip etkin çözüm ve 
hizmetler sunuyoruz” diye konuştu.

Küresel dünyanın sorunlarının konuşulduğu 
ve çözüm önerilerinin getirildiği İstanbul 
Finans Zirvesi, geçtiğimiz beş yılda 35 farklı 
ülkeden 173 konuşmacı ve 51 farklı ülkeden 
beş binin üzerinde katılımcıyı ağırladı. Bu sene 
de gündemin nabzını tutan bir ana temayla 
düzenlenen IFS, Kuzey Amerika, Avrupa, Körfez 
Bölgesi ve Doğu Asya olmak üzere birçok küresel 
lideri İstanbul’da bir araya getirdi.
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ORGANİZE PERAKENDECİLER ELEMAN AÇIKLARINI 
KAPATMAK İÇİN İSMEK’LE BERABER OKUL KURDU
Perakende sektörünün önde gelen firmalarının 
üye olduğu Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) 
ve Kategori Mağazacıları Derneği (KMD) 
İSMEK ve İŞKUR ile birlikte sektörün en temel 
sıkıntılarından biri olan istihdam sorunu için 
kalıcı bir çözüm geliştiriyor.

Perakende sektöründe ihtiyaç duyulan 
elemanların yetiştirilmesi için temel basamak 
görevini üstlenecek İSMEK Perakende Okulu; 
Satış Danışmanı, Satış Görevlisi, Reyon Görevlisi, 
Depo Görevlisi, Teknoloji Marketi Satış 
Danışmanı, Market Satış Danışmanı (Et, Balık, 
Şarküteri, Manav, Pastane) ve Mağaza Elemanı 
ana başlıklarındaki programlarıyla eğitimlere 
başlayacak.

Eğitim süreleri branşlara göre 72 saat ile 248 
saat arasında değişim gösteriyor. İşbaşı Eğitimi 
staj süreleri ise GPD ve KMD üyesi işyerleri 
ile İŞKUR tarafından adayla görüşülerek 
belirleniyor.

KMD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder 
Özpamukçu, projenin önemini şu sözleriyle 
ortaya koyuyor:

“Türkiye’nin en önemli konularından biri işsizlik, 
organize perakendenin en önemli sorunlarından 
biri de eleman sıkıntısı. Bu iki sorunun çözümü 
için dernek olarak istihdam yaratmaya yönelik 
eğitim projelere odaklanıyoruz. Bu bağlamda 
ilk okulumuz olan İSMEK Perakende Okulu 
Mecidiyeköy’deki binasında 31 Ağustos 2015 
Pazartesi günü eğitimlere başladı.”

GPD Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir 
ise sektörün gücünü ön plana koyarak, istihdam 
açığını çözmek için firmaların ve çalışanlarının 
birlikte gelişmesi fikrine vurgu yapıyor.

“Üyelerimiz 24.000 satış noktasında 245.000 
kişiyi istihdam ediyor. Ülkemizin her köşesine 
ulaşabilmek için mağaza açmaya ve istihdam 
yaratmaya devam ediyoruz. Günde 15 milyon 
tüketiciye daha kaliteli ve hesaplı ürünleri 
ulaştırırken, bizi temsil eden çalışanlarımız en 
büyük kaynağımız. Bu kaynağımızı ne kadar 
eğitebilirsek başarımız da o derece artacaktır.”

Perakende Okulu Sponsorlarla Döşendi
GPD ve KMD’nin birlikte yürüttüğü Eğitim 
ve İstihdam Çalışma Grubunun çalışmalarıyla 
şekillenen ve hayata geçen proje, derneklere 
üye firmaların sponsorlukları ve destekleri ile 
tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yaşam Boyu 

Öğrenme Merkezi olan İSMEK tarafından 
İstanbul’un en merkezi noktalarından biri olan 
Mecidiyeköy’de tahsis edilen okulun tadilatı, iç 
düzenlenmesi, mobilya ve tüm gereçleri proje 
sponsorları tarafından karşılandı.

İSMEK Perakende Okulu, projeye ilk anından 
itibaren destek veren dernek üyeleri arasında 
sınıf sponsorları olarak CarrefourSA, CHEP, 
IFCO, MİGROS, REAL, VESTEL ve WATSONS; 
destekleyici sponsorlar arasında BİM, BİMEKS, 
KOÇTAŞ, METRO, IKEA ve TeknoSA var.

Perakende Okulu’na Kayıt Online

İSMEK Perakende Okulu’nda eğitim alarak 
perakende sektörünün önde gelen firmalarında 
iş imkânı yakalamak isteyen katılımcıların 18 
yaşını doldurmuş ve en az ilköğretim mezunu 
olması gerekiyor. Kayıt olabilmek için adayların, 
internet ortamındaki ön kayıt işlemi www.
ismek.org adresinden tamamlayıp ardından da 
İSMEK Mecidiyeköy Kurs Merkezi’ne şahsen 
başvurarak kesin kayıt işlemlerini tamamlamaları 
gerekmektedir.
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VİZESİZ GİDİLEBİLECEK 10 POPÜLER ÜLKE
Arnavutluk
Vizesiz gidebileceğiniz Avrupa ülkelerinden 
bir tanesi Arnavutluk. 1.5 saatlik bir uçak 
yolculuğuyla Tiran, Elbasan ve Butrint gibi 
Arnavutluk şehirlerini ziyaret etme şansına sahip 
olabilirsiniz. Özellikle Unesco Dünya Mirası 
listesinde bulunan Butrint antik kentini görmeniz 
açısından iyi bir fırsat olacaktır. Seyahatinizi 
Arnavut ciğeri, elbasan tava ve Arnavut böreği ile 
tatlandırmayı ihmal etmeyin.

Belarus
Belarus veya diğer adıyla Beyaz Rusya, 
elinizi kolunuzu sallaya salaya vizesiz seyahat 
edebileceğiniz bir başka Avrupa ülkesi. 
Belarus gezinizi küçük bir Rusya gezisi olarak 
düşünebilirsiniz. Ülkenin başkenti olan Minsk, 
sahip olduğu Sovyet mimarisi, modern şehir 
yapısı ve alışveriş merkezi olması dolayısıyla 
Belarus’un en önemli turistik yerlerinden biri. 
Canlı gece hayatı sayesinde günün ilk ışıklarına 
kadar hız kesmeden eğlenebileceğiniz başkent 
Minsk, Slav müzik festivallerinin şehri Vitebsk ve 
doğayla baş başa kalabileceğiniz Belarus köyleri 
sizi bekliyor!

Bosna Hersek
Osmanlı izlerini hala çok canlı olarak 
görebileceğiniz Bosna Hersek, en çok vizesiz 
seyahat yapılan ülkelerin başında geliyor. Tarihi 
yapısı, maketi andıran evleri, zarif bir kolyeye 
benzeyen köprüleri ile bir film platosunu andıran 
Bosna Hersek’te yapacağınız seyahatten en güzel 
hikayeler ve dostluklarla ayrılmanız mümkün. 
Sıcakkanlı halkı, zengin mutfak çeşitleri ve 
meşhur tatlarıyla yanı başınızdaki Bosna Hersek 
dostlarını karşılamaya her an hazır!

Karadağ
2006 yılında bağımsızlığına kavuşan Karadağ’da 
vizesiz olarak seyahat edilebilecek ülkeler 
arasında. Doğal güzelliklere ve birçok tarihi esere 
sahip olan Karadağ, milli parkları ile ön plana 
çıkan şehirlere sahip. Doğa gezginleri için keyi�i 
bir tatil vadeden noktalardan biri Durmitor Milli 
Parkı ve Skadar gölü. En ünlü tatil bölgelerinden 
biri ise güzelliğiyle kendine hayran bırakan Sveti 
Stefan Adası..

Kosova
Avrupa’da vizesiz giriş yapılabilecek ülkeler 
içerisinde kendinizi yabancı hissetmeyeceğiniz 
ülkelerden biri Kosova. Geçmişi, kültürü ve 
sosyal dokusuyla adeta bir Türk şehrini andırıyor. 
Prizen ve Priştine görülmesi gereken şehirlerin 
başında geliyor. Tarihi sokakları, Osmanlıdan 
kalma eserleri ile Balkanlardaki Türk izlerini 
takip edeceğiniz Kosova gezisinde en güzel 
yöresel yemekler sizi bekliyor olacak!

Makedonya
Vizesiz olarak seyahat yapılabilecek en yakın ve 
en ekonomik ülkelerden bir tanesi Makedonya. 
Üsküp ve Ohrid en önemli şehirlerinin başında 
geliyor. Üsküp’te büyük İskender heykeli, Rahibe 
Teressa Evi, hanlar ve bit pazarları görülmesi 
gereken yerlerden. Ohrid bölgesinde ise Ohrid 
Gölü ve Kalesi ziyaretçiler hoş vakit geçirebilirler.

Moldova
Renkli gece eğlenceleriyle ün salmış olan 
Moldova vize uygulaması olmadan gidilebilecek 
bir başka ülke. Moldova, vize uygulamasının 
olduğu yıllarda da hatırı sayılır şekilde turist 
çeken bir coğrafya. Başkent Kişinev ise en önemli 
turistik noktalarından biri.

Rusya
Vize uygulaması olmadan gidilebilecek en gözde 
ülke şüphesiz Rusya. Köklü tarihi, Moskova ve 
St Petersburg gibi önemli şehirleri, birbirinden 
güzel anıtları, binaları ve tarihi meydanlarıyla 
en çok turist çeken ülkelerden biri. Unesco 
dünya mirası listesinde 25’e yakın noktası 
bulunan Rusya’yı vizesiz olarak ziyaret etmek 
kaçırılmayacak bir fırsat.

Sırbistan
Sırbistan balkanların en güzel ülkelerinden 
bir tanesi. Başkent Belgrad ise Balkanların en 
modern kentlerinden. İçerisinden Tuna Nehri 
geçen Belgrad tarihi güzellikleri ve modern şehir 
yapısıyla vizesiz olarak seyahat etmenin keyfini 
doyasıya çıkaracağınız bir şehir. Belgrad kalesi, 
Nicola Tesla Müzesi, Knez Mihailova Caddesi, 
Stari Grad’ı görebilir,Tuna Nehri tekne turuna 
katılabilirsiniz. 

Ukrayna
Kiev, Donesk ve Odessa gibi önemli şehirlere 
sahip olan Ukrayna, Doğu Avrupa’nın en çok 
turist çeken ülkelerinden biri. Adı festival ve 
fuarlarla sık sık anılan şehir aynı zamanda önemli 
bir ticaret kapısı. Gece hayatıyla da gündemde 
olan Ukrayna’nın Odessa kıyıları, plajları ile 
gözde tatil mekânlarından bir tanesi.

Karadağ

Sırbistan

Makedonya

Bosna Hersek

Belarus

Arnavutluk
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TEKZEN 53 İLDE 106 MAĞAZAYA ULAŞACAK
Türkiye’nin en yaygın ulusal yapı market zinciri TEKZEN, yeni 
yatırımlarıyla hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Bu yıl 20’inci yılını 
kutlayacak olan TEKZEN, Ankara ve Van mağazaları ile mağaza sayısını 
106’ya çıkaracak.

Türkiye’nin coğrafi olarak en yaygın yapı 
market zinciri TEKZEN’in Başkentte 
Anatolium AVM’de açtığı 2.800m2 

alana sahip yeni mağazası Ankara’daki altıncı 
mağazası oldu. Açılış TEKZEN Yönetim Kurulu 
Başkanı Murat Gigin, Yönetim Kurulu Üyesi 
Ahmet Işıkgece, Mağazalar Kurulum Müdürü 
Hasan Şener Bilge, Pazarlama Müdürü Mehmet 
Cem Kızılkaya, Operasyon Müdürü Ekrem 
Erol, Satınalma Müdürü Özgür Küçükçetin, 
Bölge Müdürü E�al Özdemir ve başkentlilerin 
katılımıyla gerçekleşti.

Kurdele kesiminin adından konuşma yapan 
TEKZEN Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Gigin: “Biz, insanların evlerinin ihtiyaçlarını 
karşılıyoruz, evlerini güzelleştirmelerine 
yardımcı oluyoruz. Müşteri velinimetimizdir. 
Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun ürünler 
sunuyoruz. Onların memnuniyeti ve sürekliliği 
bizim için çok önemli. Bunu yaparsak başarılı 
oluruz” açıklamasında bulundu.

Romanya, Kıbrıs ve Kuzey Irak olmak üzere 
yurt dışında 3 ülkede mağazalarının olduğunu 
belirten TEKZEN İcra Kurulu Başkanı Ahmet 
Işıkgece ise; TEKZEN, kendi sektöründe en hızlı 
büyüyen zincir, her yıl ortalama % 30 büyüyoruz. 
Ankara’dan sonra ilk açılışımızı Van’da yapacağız, 
dedi.

Birbirinden renkli sürprizlere ve eğlenceli 
yarışmalara sahne olan açılışta, Ünlü Mimar 
Selim Yuhay da ev dekorasyonu konusunda 
dikkat edilmesi gereken püf noktaları 
Ankaralılarla paylaştı.

Açılışa özel olarak, el aletlerinden banyo 
dolabına, mobilyadan ev gereçlerine kadar birçok 
üründe gerçekleştirilen indirim kampanyası 30 
Eylül’e kadar devam etti.

Yeni mağazası ile Türkiye genelinde 5 ilde 105 
mağazaya ulaşan Tekzen’in 2015 sonu ciro hedefi 
650 milyon TL.
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FİRMALAR EN İYİ ADAYI TALENT İLE SEÇİYOR
İnsan kaynakları alanında firmalara işe alım hizmeti sunan 
Talent Smart şirketlerin ilk ve orta kademe yönetici ve 
nitelikli uzman pozisyonlarına en uygun adayları belirleyerek, 
müşterilerine en uygun adaylar arasından en iyisini seçme 
imkanı sağlıyor.

Temmuz ayı itibarıyla çalışmalarına başlayan Talent Smart, 
şirketlerin insan kaynağı ihtiyaçlarına yönelik çözümü, önereceği 
profesyonelin işe, kuruma, yöneticisine ve ekibine uyumunu 

değerlendirerek sunacak. İşe alım sürecinde, güçlü psikometrik 
ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden yararlanan Talent Smart, 
adayların pozisyona uygunluğunun yanı sıra yöneticisine, ekibine 
ve kurum kültürüne uygunluğunu da değerlendirecek. Ölçme 
değerlendirme firması Assesment Systems’ın iştiraki olan Talent 
Smart, müşterilerine adaylar hakkında geniş kapsamlı geribildirim 
alma olanağı sağlıyor.

Doğru işe doğru profesyoneli yerleştirebilen firmaların, 
hede�edikleri iş sonuçlarına daha kolay ulaştığını belirten 
Talent Smart İşe Alım Çözümleri Direktörü Ayşen Çalık, 
firmanın temel ilkelerini şöyle dile getiriyor: “Elenecek değil 
seçilecek adaylar sunmak, çok yönlü değerlendirme yaparak 
şirketlere aday hakkında geniş kapsamlı geribildirim vermek 
ve hızlı ve etkili sonuç üretmek.” Çalık,  işe alım çözümleri 
sunarken dört aşamalı bir süreç izlediklerini belirtiyor.  
Pozisyon kapandıktan sonra tara�arın memnuniyetinin 
düzenli olarak takip edilmesine ise, özellikle önem 
verdiklerinin altını çiziyor.   

Beş farklı sektördeki (Perakende, 
Bankacılık ve Finans,  Hızlı Tüketim, 
BT/Telekomünikasyon ve Üretim) beş 
ana fonksiyona (Satış ve Pazarlama, 
Bilgi Teknolojileri, Mühendislik ve 
Eğitim, Finans ve Mali İşler, İnsan 
Kaynakları) odaklanan Talent 
Smart, şirketlerin ilk ve orta 
kademe yönetici ve nitelikli uzman 
pozisyonlarına yönelik en uygun 
adayları belirleyerek, müşterilerine 
en uygun adaylar arasından en 
iyisini seçme imkanı sağlıyor.
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ADESE’DE GÖREV DEĞİŞİMİ
2012 yılından bu yana Adese’nin Genel Müdürü olarak görev yapan Sıtkı 
Erben, İttifak Holding’in perakende grubu danışmanı oldu. Erben, genel 
müdürlük görevini sektörün deneyimli isimlerinden Murad Yavuz Gök’e 
devretti.

Erben ve Gök, 1 Eylül 2015 tarihi itibarıyla yeni 
görevlerine başladı.

İttifak Holding’in perakende sektöründeki ulusal 
markası Adese’de görev değişikliği yaşandı. 
Adese’de üç yıldır genel müdürlük görevini 
yürüten Sıtkı Erben, İttifak Holding’in perakende 
grubu danışmanı olurken, genel müdürlük 
pozisyonuna ise sektörün deneyimli isimlerinden 
Murad Yavuz Gök getirildi. İttifak Holding 
tarafından KAP’ta yapılan açıklamaya göre yeni 
görevlendirmeler 01 Eylül 2015 tarihi itibarıyla 
resmi olarak başladı.

Adese daha seri koşmaya hazır.

Genel müdürlük görevine geldiği günden bu 
yana ekibi ile birlikte yürüttüğü verimlilik 
çalışmalarında kısa sürede başarılı işlere imza 
atan Sıtkı Erben’in, İttifak Holding bünyesinde 
20 yıllık profesyonel deneyimi bulunuyor. İttifak 
Holding’de stajyer olarak iş hayatına atılan 
ve Adese’de genel müdürlüğe kadar yükselen 
Erben, önümüzdeki dönemde grubun perakende 
sektöründeki faaliyetlerine danışmanlık 
yapacak. Erben, Adese’de üç yıllık Genel 
Müdürlük görevinden önce dört yıl da Genel 
Müdür Yardımcılığı, İttifak Holding’in tarım-
hayvancılık sektöründeki markası Selet’te İşletme 
Müdürlüğü ve yine grup şirketlerinden Beyşehir 
Yem’de Finans Müdürlüğü yapmıştı. Erben’in 
genel müdürlük görevi süresince sorumluluğu, 
Adese’nin verimliliğini artırmaktı.

Genel müdürlüğü döneminde verimlilik 
ve sürdürülebilirlik odaklı yürüttükleri 
çalışmalarla Adese’yi daha seri koşmaya 
hazır hale getirdiklerini ifade eden Erben; 
“Bağlı bulunduğumuz İttifak Holding’in 
“Odaklanma Dönemi” olarak tanımladığı 2011-
2015 döneminin başında bir istikamet planı 
çizilmişti. Bu istikamet planı dahilinde tüm 
iş süreçlerimizi verimlilik ve sürdürülebilirlik 
stratejimiz ekseninde yeniden yorumladık. Planlı 
ve kararlılıkla yürüttüğümüz operasyonlarla 
verimlilik oranlarımızı sektör ortalamalarının 
üzerinde artırdık” dedi.

Orta Anadolu merkezli büyüme projeksiyonu 
çerçevesinde Adese’nin yeniden yapılanmasını 
tamamladıklarını ve ölçeğini büyütme 
aşamasına geldiklerini belirten Erben “Adese’nin 
önümüzdeki dönemde büyüme konusunda 

daha hızlı yol alacağını düşünüyorum. Yeni 
Genel Müdürümüz Murad Bey’in de sektördeki 
tecrübesini Adese’ye en iyi şekilde aktaracağını ve 
Adese’nin başarısını bugün geldiği noktadan çok 
daha ilerilere taşıyacağına inanıyorum. Kendisine 
yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Büyüme ve karlılık hede�ediğimiz Adese’nin 
geleceğinden heyecan duyuyoruz.

Perakende sektöründeki kariyerine 1995 yılında 
Migros’ta mağaza müdürü olarak başlayan ve 
ağırlıklı olarak grubun Anadolu’daki yatırım ve 
satış operasyonlarında sorumluluk alan Murad 
Yavuz Gök, 2013 yılından bu yana Migros’ta 
Bölge Satış Müdürü olarak görev yapıyordu. Gök, 
bir süre Yıldız Holding’de Şok Marketlerin ‘hard 
discount’ formatına geçişinde de aktif görev ve 
sorumluluk aldı. Uzun süre gıda perakendeciliği 
sektörünün birçok alanında deneyim kazanan 
Gök, 01 Eylül 2015 itibarıyla Adese genel 
müdürlük görevini Sıtkı Erben’den devraldı.

Migros’un Anadolu’daki faaliyetlerinde aktif 
rol alan Gök, şirketin ülkemizin doğusundaki 
mağazalarının yatırım planlaması, oluşumu 

ve tutundurulması süreçlerini yönetti. Gök’ün 
Anadolu’yu iyi bilmesi, Adese’ye transfer 
olmasında ve şirketin Anadolu’da aktif olma 
hedefinde büyük paya sahip.

Murad Yavuz Gök yeni görevi ile ilgili yaptığı 
ilk açıklamada; Adese’nin geleceğinden heyecan 
duyduğunu, büyüme ve karlılığa ağırlık 
vereceklerini dile getirdi. Gök açıklamasında; 
“İttifak Holding’in perakende sektörüne dair 
çizdiği stratejinin devamını getirmek şahsıma 
nasip oldu. Adese’nin sektörde yaklaşık 25 
yıllık bir geçmişi var. Oldukça dinamik olan bu 
sektörde 25 yıl var olmak ve geleceğe dönük ciddi 
hede�er koymak büyük bir başarı. Özellikle Sıtkı 
Bey’in döneminde gerçekleştirilen verimlilik 
ve yeniden yapılanma çalışmaları neticesinde 
artan performans ve olumlu seyir bunun en 
somut göstergesi. Gelinen noktada koşmaya 
hazır bir Adese var. Bu doğrultuda önümüzdeki 
dönemde daha hızlı ve karlı büyümeye 
odaklanacağız. Adese’de alışveriş deneyimini 
de yeniden yorumlayarak marka algımızı daha 
da güçlendireceğiz. Mevcut müşterilerimize 
yeni deneyimler sunarken, Adese’yi daha çok 
müşteriyle tanıştıracağız” dedi.

Sıtkı ErbenMurad Yavuz Gök



H ab e rl e r /  MALl&MOTTO

87

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 2

0.
sa

yı
 /

 E
ki

m
 2

01
5

18.ULUSLARARASI İSTANBUL KUKLA FESTİVALİ

En önemli kültür miraslarımızdan biri olan Karagöz 
Gölge Oyunu’nu  yurtiçinde ve yurtdışında tanıtmak, 
yeni nesillere aktarmak için kurulan İstanbul 
Karagöz Kukla Vakfı tarafından bu yıl on sekizincisi 
düzenlenen Uluslararası Kukla Festivali 13-25 Ekim 
tarihlerinde İstanbul’da yapılacak.   

Dünyanın saygın festivallerinden biri haline gelen 
ve yıllardır kukla sevenleri dünyanın en seçkin 
kuklaları ile buluşturan Uluslararası İstanbul Kukla 
Festivali’nin iletişim çalışmalarını bu yıl Beze 
Group gerçekleştirecek. Bu yılın yanı sıra 2017’de 
düzenlenecek festival de Beze Group’a emanet. 
Ayrıca 2017’de Karagöz’ün Türkiye’ye gelişinin 500. 
yılı İstanbul Karagöz Kukla Vakfı tarafından dünya 
çapında etkinliklerle kutlanacak. 

Uluslararası İstanbul Kukla Festivali Sanat Yönetmeni 
ve İstanbul Karagöz Kukla Vakfı Başkanı Cengiz Özek, 
festivalin iletişim çalışmaları için 1986’dan beri halkla 
ilişkiler ve stratejik pazarlama iletişimi alanının en 
deneyimli ve önde gelen şirketlerinden Beze Group ile 

18. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali  “13 - 25 Ekim 2015”  tarihlerinde dünyanın en seçkin kuklalarını 
İstanbul’da buluşturuyor. Bu Yıl AVM’lerde daha çok gösteri yapılacak.

anlaştıklarını belirtti.  Projeyi sadece festival iletişimi 
olarak değil bütüncül bir iletişim perspektifiyle ele 
aldıklarını belirten Beze Group Kurucu – Başkanı 
Bengü Bilik ise: “Kurulduğumuz günden beri daima 
toplumumuza ve ülkemize katma değeri olan çalışma 
ve projelerin içerisinde olmaya gayret ediyoruz. Bizim 
vizyonumuz, kurulduğumuzdan beri ‘iletişim’in 
kesintisizliği ve sürdürülebilirliğini sağlamak oldu. Bu 
vizyon kapsamında tarihimizin ve toplumumuzun en 
önemli değerlerinden ve miraslarından olan Karagöz 
Gölge Oyununun hem yurtdışında hem yurtiçinde 
daha geniş kitlelere ulaştırılması, yaşatılması ve 
geliştirilmesi için çok kapsamlı iletişim faaliyetlerini 
üstlendik. Sayın Cengiz Özek başkanlığında İstanbul 
Karagöz Kukla Vakfı ile çalışmaktan ve Karagöz 
Gölge Oyunu kültür mirasının daha geniş kitlelere 
tanıtılmasına katkıda bulunmaktan büyük heyecan 
ve gurur duyuyoruz. Bizim için bu proje sadece 
bir festival iletişimi değil bir kültür varlığının 
tanıtılmasına katkıda bulunmak anlamına geliyor. Bu 
yıl halkla iletişimde önemli merkezler olan AVM’lerde 
yapılan gösteri sayısı artacaktır” dedi.

Cengiz Özek 
Uluslararası İstanbul Kukla Festivali 

Sanat Yönetmeni ve İstanbul 
Karagöz Kukla Vakfı Başkanı
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METRO TÜRKİYE, 3 YILDA 60 CAĞRAFİ İŞARETLİ 
ÜRÜNLE, 12.400 ÜRETİCİYE SAHİP ÇIKTI

Metro Toptancı Market’in Türkiye’nin yerel lezzetlerini kayıt altına almak 
amacıyla yürüttüğü Coğrafi İşaretli Ürünler Projesi 3. yılında somut 
sonuçlarıyla yüz güldürüyor. 

Türkiye’deki 25. yılında 19 ilde 32 mağaza 
ile hizmet veren Metro Toptancı Market, 
2014 yılını 3.2 milyar TL ciro ile kapattı. 

Bugün Türkiye’deki 68 bin HO-RE-CA noktası 
içerisinde 62 bin noktaya hizmet veren Metro’nun 
sattığı 50 bin ürün ile hesaplanan iç en�asyon 
oranı %6 ile sektör ortalamasının altında kaldı.

Metro Toptancı Market, Türkiye’nin eşsiz 
lezzetlerini kayıt altına alarak gelecek nesillere 
bırakacağımız kültür mirasımızı oluşturmak 
adına, 2012 yılında başlattığı Coğrafi İşaretli 
Ürünler Projesi’ni kararlılıkla sürdürüyor.

Bugüne kadar Finike portakalından Taşköprü 
sarımsağına, Aydın incirinden Denizli 
Kale biberine, Giresun tombul fındığından 
Gümüşhane kömesine kadar 60 coğrafi işaretli 

ürünü ra�arına taşıyan Metro, bir yandan 
kaybolma tehlikesi yaşayan ürünlere sahip 
çıkarken diğer yandan yerel üreticiyi eğitiyor ve 
küresel rekabet gücünü artırıyor.

Türkiye’de coğrafi işaret alabilecek ürün sayısı 
2.500…

Metro Toptancı Market Türkiye Genel Müdürü 
Kubilay Özerkan, Coğrafi İşaretli Ürünler 
Projesi’nin ulaştığı noktayı ve gelecek hede�erini 
aktarmak üzere bir basın toplantısı düzenledi. 
Özerkan, 26 ülkede coğrafi işaret almış ürün 
sayısının 1.260; Türkiye’de ise coğrafi işaret 
alabilecek potansiyel ürün sayısının 2.500 
olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:
“Bu proje, bir yandan biyoçeşitliliği korurken 
diğer yandan kırsal kalkınmaya destek veriyor. 

Biz coğrafi işaretli ürünleri tanıtmayı, 
üreticilerimiz ve ülkemizle birlikte büyümeyi 
hede�edik. Böylece gerçek ürünleri, gerçek 
lezzetleri toplumla buluşturuyoruz; hem 
ürünler, hem üreticiler hem de Türkiye 
kazanıyor. Bu bakış açısıyla, iş yapış şeklimizde 
‘O (sıfır) kilometre yaklaşımını benimsedik. 
Ürünü yerinde alıp yerinde satıyoruz. Böylelikle 
Metro ile üretici arasındaki aracılar azaldı, 
üretici daha çok kazanmaya başladı. Aynı 
zamanda kırsal kalkınma ve sürdürülebilir 
tarıma da destek veriyoruz. Geleneksel 
ürünlerimizin sonraki nesillere aktarılmak 
üzere korunmasını sağlıyoruz. Ürünler artık 
daha uzun süre ra�arda kalıyor, gıda atığı ve 
kaybı azalıyor. Enerji, iş gücü, su ve toprak 
korunuyor. Bu sayede karbon ayak izimiz de 
küçülüyor.”

Kubilay Özerkan
Metro Toptancı Market 
Türkiye Genel Müdürü
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Taşköprü Sarımsağı kendi ikliminde yetişti, 
rekolte %50 oranında yükseldi, artışın 
üreticinin cebine yansıması 14 milyon 800 
bin TL oldu

Coğrafi İşaretli Ürünler Projesi ile 3 yılda 
60 tedarikçi ve 12.400 üreticiye ulaştıklarını 
kaydeden Özerkan, “Metro’dan önce alıcı 
bulamadığı için tarlalarını satmak ve 
satamadığı ürünleri çöpe atmak zorunda 
kalan yerel üreticiler, Metro ile birlikte 
GLOBAL G.A.P. standartlarında üretime 
geçti. Böylece kendi topraklarını daha verimli 
hale getirerek, ürünlerinden daha fazla hasat 
almaya başladı. Örneğin; dünyada selenyum 
miktarı açısından en zengin sarımsak türü 
Taşköprü’de üretiliyor. Ancak buradaki 
üreticide Çin sarımsağının daha verimli 
olduğuna dair yanlış bir algı oluşmuştu. Biz 
bunu kırdık. Üreticilere, Taşköprü sarımsağını 
uygun koşullarda ekmeleri halinde çok 
daha fazla verim alabileceklerini öğrettik. 
Ve bu eğitimler sayesinde artık tohumu 
doğru şekilde ekiyor, doğru zamanda hasat 
ediyorlar. 10 sene önce 50 bin ton olan 
rekolte, 2014 yılına gelindiğinde 12 bin tona 
kadar gerilemişti. 2015 yılı rakamlarına 
bakıldığında, verdiğimiz eğitimlerle rekoltenin 
%50 oranında artarak 18 bin tona ulaştığını 
görüyoruz. 6 bin tonluk artış üreticinin 
cebine 14 milyon 800 bin TL olarak yansıdı. 
Biz Coğrafi İşaretli Ürünlerin tüm topluma 
ulaşması gerektiğine inanıyoruz. Bu sadece 
Metro’nun değil tüm Türkiye’nin üzerinde 
durması gereken bir konu. 1900’ler de rokfor 
peynirini Coğrafi İşaretli Ürün olarak kayıt 
altına alan Fransa’da bugün konuyla ilgili 250 
birim görev alıyor. Avrupa’da coğrafi işaretli 
ürünler % 30 ila % 200 oranında katma 
değerle satılıyor. ” diye konuştu.

Dünya Metro’larına kurutulmuş incir, üzüm 
ve kayısı, Metro Türkiye’den gidiyor

Metro Türkiye’nin, coğrafi işaretli ürünleri 
ve yerel ürünleri dünyadaki diğer Metro 
mağazalarının ra�arına taşıdığını vurgulayan 
Kubilay Özerkan, şunları kaydetti: “İhracat 
rakamlarımız 3 yılda 20 kat artarak 8 bin tona 
çıktı. Bu, 500 kamyon ürüne karşılık geliyor. 
Coğrafi işaretli ve yerel ürünlerimiz, aralarında 
Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, 
İtalya, Rusya’nın da olduğu 17 ülkede Metro 
ra�arında yer alıyor. En çok Romanya, Rusya 
ve Almanya’ya ihracat yapıyoruz. Tüm dünya 
Metrolarındaki kurutulmuş incir, üzüm ve 
kayısılar, Metro Türkiye’den gidiyor. Dünyada 
limon rekoltesi kötü bir dönem geçirirken 
Ortaca limonu kalitesiyle öne çıktı. Limon 
ihracatımız 3 yılda 80 kat artarak 2 bin 500 
tona yükseldi. Üreticilerimizin ürünler Global 
G.A.P sertifikalı olduğu için ne Almanya’dan 
ne de Rusya’dan hiç bir ürünümüz geri 
dönmedi.” dedi.
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DEMET AKALIN
PIRLANTA

MUCİZE
TALAT BULUT - MERT TURAK 

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ
MELİSA SÖZEN - MERT FIRAT 

KÜRK MANTOLU MADONNA
SABAHATTİN ALİ

DÖRT MEVSİM
KOLEKTİF

BURAY
1 ŞİŞE AŞK

AŞK İLE
KORAY AVCI

SELDA BAĞCAN

SİBEL CAN
BİR PARMAK BAL

40 YILIN 40 ŞARKISI

NİYAZİGÜL DÖRT NALA
DEMET AKBAĞ - ATA DEMİRER 

SON UMUT
 RUSSEL CR0WE -CEM YILMAZ - YILMAZ ERDOĞAN 

KOCAN KADAR KONUŞ
MURAT YILDIRIM - EZGİ MOLA

GREY

İLK ÖĞRETİMLER İÇİN YAZIM KILAVUZU

E L JAMES

TDK YAZIM KOMİSYONU

Fİ
AKİLAH AZRA KOHEN 
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NUMBER 1 SUMMER HITS 2015 

STRESTEN UZAK DİNLENDİREN KLASİKLER

SELECTION

UZUN YOL ŞARKILARI 

REINA  7 BY UFUK  AKYILDIZ 

KARMA

LARA FABIAN

KARMA

KARMA

INSURGENT : KURALSIZ

FIFTY SHADES OF GREY : GRİNİN ELLİ TONU

FAST&FURIOUS 7 : HIZLI VE ÖFKELİ 7

MAD MAX : FURY ROAD

SHAILENE WOODLEY - KATE WINSLET 

JAMLE DORNAN - DAKOTA JOHNSON 

PAUL WALKER - VIN DIESEL 

TOM HARDY - CHARLIZE THERON

 THE IMITATION GAME : ENIGMA
KEIRA KNIGHTLEY - BENEDICT CUMBERBATCH

ENGLISH GRAMMAR TODAY : TÜRKÇE AÇIKLAMALI
MURAT KURT

GREY: FIFTY SAHADES OF GREY AS TOLD BY CHRISTIAN 
E L JAMES 

WWW.DBE.OFF.LINE.READINGS 1

İNGİLİZCE DİL KARTLARI
JOSE ENRIQUE SOTO 

FIFTY GREAT SHORT STORIES
MILTON CRANE

FÜGEN GÜLSEN - GAYE TOLUNGÜÇ

KARMA
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Güç ve irade sizden yana. Yeni başlangıçlar 
için daha hırslı ve gücünüzün bilenmiş oldu-
ğunu hissedeceksiniz.  Aşırı disiplinli hareket 
etmenin yoruculuğunu farkındasınız  ama 
bu  dönem elinizde olmadan aşırı bir çalışma 
eğilimindesiniz. Yanınızda çalışan kişilerle 
aranızda tartışmalar çıkabilir. Dikkatli olun ve 
küçük nedenleri gözünüzde büyütebilirsiniz. 
Bir çok kombinasyon çalışmaları birlikte yü-
rütecek ve daha hareketli olacaksınız. . Ça-
lışkanlığınızın karşılığında elde edeceğiniz 
maddi olanaklarınızı doğru yerlerde değer-
lendirmesini öğreneceksiniz Yine bu dönem-
de el beceriniz artacak bir çok hobi çalışması 
içinde olacaksınız.

Kişisel özgürlüğünüzü ve hiçbir şeye bağlı 
olmadan kendi inisiyatiflerinizi ortaya koya-
bilmeniz için büyük transitlerden güç alıyor-
sunuz. İşbirliği yaparak sonuçlandırmaya 
çalıştığınız olaylar geri planda kalacak olma-
sına rağmen, hala çevrenizin desteği önemini 
koruyor. Her ne kadar bağımsız davranmaya 
meyilli olsanız da, önünüzdeki aylarda çevre-
nizle olan iyi ilişkileriniz sayesinde bazı kaza-
nımlarınız olacak. Ayrıca eğitim konusunda 
yeni atılımlar, seyahatler ve metafizik konula-
rına olan ilginizde artışlar gözlenecek.

Hiç kimsenin cesaret edemeyeceği işlere kal-
kışacaksınız. Üstelik dostlarınız için kendinizi 
ön satıhlara atabilirsiniz. Kendiniz kadar çev-
renizi düşünmeniz tabii ki çok güzel. Fakat za-
man zaman aşırıya kaçabilir, sevdiklerinizin 
de, harcamalarını denetlemek isteyebilirsiniz. 
Bu ay artık geçmişin hesabını yapmak istemi-
yorsunuz. Girdiğiniz ortamlarda kendinizden 
emin tavırlarınız ve etkileyici cümlelerinizde 
arkanızda bir hayranlık ordusu bırakacaksı-
nız. Biraz da, bunu bilerek yapacaksınız.

Birlikte iş yaptığınız  arkadaşlarınızın  çalış-
ma ortamınızda hata yapmalarına izin ver-
memelisiniz. Ah siz; ne yardan ne serden 
vazgeçiyorsunuz. . Dargınlıklar ve küskün-
lüklerle ilgili kaynaştırma çabasına girebilirsi-
niz. Sizi olumsuz etkileyecek dış etkenlerden 
etkilenmeyerek, öz güveninizi güçlendirme-
niz gerekiyor. Yenilikler ve alışkanlıklarınız 
arasında gereken dengeyi kurmak zorunda 
kalacaksınız. Bu arada, arkadaşlıklarınızı ve 
sizi koşullandıran çevre faktörlerinizi yeniden 
gözden geçirmek zorunda kalabilirsiniz. Har-
camalar konusunda dikkat etmeniz gereken 
bir dönem. Finans durumunuzu dengelemek 
zorundasınız.
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Karşınızdaki kişileri incitmekten çekindiğiniz 
için fikirlerinizi açıklamakta zorlanabilirsiniz.  
Fedakarlıklarınızın karşılık görmeyeceğinizi 
zannederek susmayı tercih ediyorsunuz. Fa-
kat, yardım etme duygunuz oldukça yoğun 
ve birlikte çalıştığınız kişilerin işlerini kolay-
laştırmak için elinizden gelen her şeyi yapa-
caksınız. “Özellikle, yeni bir anlaşmanın eşi-
ğindeyseniz; şartlar büyük bir olasılıkla sizin 
inisiyatifinizde belirlenecek. Çok yoğun ve si-
zin lehinize olan iş aktiviteleri sonucunda ka-
zancınız artacak. Maddi olanaksızlıklar nede-
niyle şimdiye kadar sonuç alamadığınız işler, 
bu dönemde olması gereken yerine ulaşacak.

İş hayatınızla ilgili ilginç bir haber alabilirsiniz. 
İç dünyanız karışacak. Bazı şartlarınızda de-
ğişimler olacak. “Acaba bu benim sorunum 
mu” diyerek olaylara yaklaşacaksınız. Sez-
gileriniz doğrultusunda hareket etmelisiniz. 
İlgi alanlarınız değişirken, birlikte çalıştığınız 
kişiler hakkında fikirleriniz değişebilir. Dost-
larınızla ilgili farklı düşüncelere sahip ola-
caksınız…. Bu dönem bulunduğunuz şartları 
değiştirmek yerine çevrenizin içinde bulun-
duğu mevcut şartlara uyum göstermelisiniz. 
Altından kalkamayacağınız konulardan uzak 
kalmalısınız.

Odaklanacağınız konuları iyi belirliyor ve baş-
langıçlar konusunda oldukça cesaretli davra-
nıyorsunuz. İstekleriniz konusunda hırsınızı 
ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yo-
ğunlaştırmış durumdasınız. Satın alma duy-
gunuzun yoğun olmasından dolayı düşündü-
ğünüz şeyleri gerçekleştireceksiniz. Ticaretle 
uğraşıyorsanız; işinizle ilgili atılımları gerçek-
leştireceksiniz. Yeni iş fırsatlarıyla ilgili yakın 
çevrenizden önemli ve güzel destekler ala-
caksınız. Kendinize güveniyor ve başlattığınız 
işler konusunda kararlı adımlar atıyorsunuz. 

Değişim süreci içine girmiş bulunuyorsunuz. 
Kendinizi rahat ve olumlu hissedeceğiniz bu 
dönemde, isteklerinizdeki artışla beraber iş 
konusunda atacağınız olumlu adımlar başarı-
yı da beraberinde getirecek. Sosyal çevrenizi 
istemleriniz doğrultusunda kullanabileceksi-
niz. İş temponuz ve yoğunluğunuz artacak. 
Maddi konularda olabilecek inişlere çıkışlara 
dikkat edin. Eski bir arkadaşının buluşma tek-
lifi karşısında sosyal aktivitelerle ilgili harca-
malarınızda artışlar olabilir. Çok fazla enerji 
sarf etmeden cesaretinizi ve yeteneklerinizi 
zekanızla birleştirerek hedefe ulaşacaksınız.

Gizli düşmanlıklar söz konusu. Birlikte iş yap-
tığınız kişilerle uyumlu bir beraberliği arzu 
ediyor olmanıza rağmen gelişmelerin sizin 
çabalarınıza bağlı olmadığını görmek canını-
zın sıkılmasına neden olabilir Eski işyeriniz-
den gelebilecek tekliflere de hazır olun. Ka-
riyerinizi destekleyici işler yapmak isterken, 
planlarınızı uyumlu ve dengeli bir şekilde 
ayarlamalısınız. İş konusunda yardım alaca-
ğınız kişilerin sizden çok farklı olması hay-
ranlık duygularınızın ortaya çıkmasına neden 
olacak. 

Bu dönemde, birçok iş konusunda istekli 
davranacak ve yoğun başarı arzusu içinde 
olacaksınız. Jüpiter’inde karşıt finans evin-
ize geçmesiyle  enerjiniz ve gücünüz artıyor. 
Girişimde bulunduğunuz çalışmaların geri 
dönüşümlerini hesaplarken, zihniniz çok 
daha rasyonel çalışacak ve bilgilerinizi pratik 
bir şekilde ortaya dökeceksiniz. Ay boyun-
ca para konusunda odaklaşacak, azimli ve 
kararlı davranışlarınız sayesinde yeni fikirl-
erinizi yaşama geçireceksiniz. 

İş birliği içinde olduğunuz kişiler üzerinde, 
mevcut potansiyelinizi kullanarak etkinlik 
sağlayacaksınız. Bu ilişkiler çerçevesinde ge-
reğinden fazla sorumluluk yüklenebilirsiniz, 
dikkatli olmalısınız. Fakat, her şeye rağmen; 
bu günlerde dostluklarınız derinleşecek, ortak 
çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle önemli 
kararlar alacaksınız. Jüpiter’in de aynı evde 
Venüs’e eşlik etmesi nedeniyle, asil duygula-
rın yer aldığı arkadaşlıklara hazır olun. Aynı 
düşünceye sahip kişilerle birlikte ortak işbir-
likleri ve yurt dışını kapsayan entelektüel ça-
lışmalarda bulunacaksınız. 

Yakın çevrenizde maddi olanakları ve sosyal 
statüleri iyi olan arkadaşlarınızdan yardım 
görebilirsiniz. Bu çerçevede seyahatleriniz 
gündeme gelebilir. Hedeflerinize kilitlenebi-
lirsiniz. Sizin için güzel günlerden biri. Uzun 
süredir gerçekleştirmeyi tasarladığınız, kendi 
inisiyatifleriniz ön planda olacak. Düşlediğiniz 
yolculuklara çıkabilirsiniz. Özgürlüğünüzü is-
tediğiniz alanda rahatça kullanırken doğru 
kararlar vereceksiniz. İş pozisyonlarınızla 
ilgili isteklerinizi ifade etmekte güçlük çeke-
bilirsiniz. Kariyer beklentilerinizde olabilecek 
gecikmeler, işinize karşı konsantrasyonunuzu 
bozmamalı. 
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Değerli Mall&Motto okuyucuları, 
adım adım 2016 yılı yaklaşırken 
ülkemizin içinde bulunduğu olumsuz 

sürece rağmen sektörümüzün ters bir orantı 
ile büyümesi AVM ciro endeksinin ve kapı 
girişlerindeki olumlu tablolara ek olarak yeni 
açılan alışveriş merkezleri ile devam eden 
projeler sektörün geleceği hakkında olumlu bir 
tablo olarak karşımıza çıkmaktadır. Mübarek 
kurban bayramı ve  back to scholl döneminin 
üst üste gelmesi ile AVM’ler de hareketli 
günler yaşanmakta. Bir çok AVM bu günlere 
istinaden çok güzel çocuk etkinlikleri yapmakta 
ve çocukları mutlu etmekte bu söylemi içinde 
sadece bir iki çocuk markası bulunduğu halde 
adet yerini bulsun diye bu tür etkinlikleri yapan 
AVM’leri  dahil etmeden söylüyorum. Burada 
teori ile pratik arasında ki farkı analiz etmek 
önemli bir ayıraçtır. Çocuk ile yapılan alışveriş 
nasıl olur ? Ne şartlarda olur ? Hangi alanlarda 
olur gibi datalara hakim olmak lazım. 23 Nisan 

ile Back to scholl aynı format değildir. 
23 Nisan’da çocukları mutlu bir alışveriş 
formatında ağırlamak ön planda, Back to 
scholl’da ise önemli bir alışveriş sürecini 
tetikleyen bir de üstüne üstlük bayram alışverişi 
de işin içindeyse bu konsepti iyi kurgulamak bir 
performanstır.

Afyonda yeni açılan Park Afyon AVM ‘nin 
açılışına katılmak için Afyondaydım .Klasik 
ECE profesyonelliğinde hayata geçen proje 
kısa süre sonra Orta Anadolu’nun önemli bir 
projesi olmaya aday. Mağaza karması ve konumu 
ile müthiş bir iş olmuş. Zaten bu performans 
beklentisinde olmasa Nuri Şapkacı altına imzasını 
atmazdı.

Ha�a sonu katıldığım, Lüks ve güç tutkunlarını 
Alaçatı Zio Beach'te buluşturan ve Maserati’nin  
genel müdürü Sinan Saip Bel'in de ev sahipliği ile 
gerçekleşen  test sürüşleri çok keyi�iydi.İtalya'dan 

gelen resmi Maserati pilotları Alessandro 
Schiavo ve Massimiliano Musso eşliğinde Ghibli 
ve Quattroporte modellerini test ettik. 

2016 Yılında Türkiye’nin en prestijli reklam 
alanlarından birisi olan Çeşme Marina’da 
reklam çalışmalarını Marka Anahtarı ajansı 
ile birlikte yapacağımızı da sizinle paylaşmak 
istiyorum. Sevgili Mustafa Doğan ile çözüm 
ortaklığı şeklinde ilerleyeceğiz. Ekim ayının son 
ha�asında da North Aegean Cup ‘da sponsor 
olarak bizi göreceksiniz. Dünya O�shore 
şampiyonasından dan sonra denizcilik ile 
ilgili alanlarda başka etkinliklerde de karşınıza 
çıkacağız. 

Kasım ayında yeni konu ve konuklar ile 
buluşana kadar sağlık ve mutluluklar diliyorum. 
Perakende günlerinde yer alacak standımızda 
sizlerle buluşacak olmanın heyecanıyla 
kendinize iyi davranın… 

C.Serhat Türkkan

23 NİSAN İLE BACK TO SCHOOLL 
AYNI FORMAT DEĞİLDİR
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İLK BULUŞMADA TELEFONLA FAZLA 
İLGİLENMEK PUAN KAYBETTİRİYOR

eÇift’in yaptığı araştırmaya göre hem erkekler hem de kadınlar ilk 
buluşmada aşka hala inanıyor! İlk buluşma için erkekler daha aceleci, 
kadınlar daha konuşkan, telefonla fazla ilgilenmek ise her iki taraf için 
de negatif!

5 milyondan fazla üyesiyle Türkiye’nin önde 
gelen ‘ciddi ilişki ve evlilik’ sitelerinden biri olan 
eÇi�, sanal ortamda tanışanların ilk buluşma 
eğilimlerini araştırdı.

“Online tanıştığınız biriyle ilk buluşmanız 
ne kadar süre sonra olmalı?” sorusunda 
erkeklerin daha aceleci, kadınların ise daha 
temkinli olduğu ortaya çıktı. Erkeklerin %90’ı 
buluşmak için tanıştıktan sonra 1 ha�adan az 
bir süre geçmesinin yeterli olduğunu söylerken, 
kadınların %90’ı ise 1 aydan fazla zaman geçmesi 
gerektiğini belirtti. İlk buluşmada negatif algı 
oluşturacak 3 unsur sorulduğunda üyelerin yarısı 
karşısındakinin telefonu ile ilgilenmesi, yapmacık 
ve ukala tavırlar sergilemesi derken, kalan %30’u 
soğuk ve sessiz tavırlar, olumsuz bakış açısı ve 
kaprisli kişiliğin itici olduğunu belirtti. Geriye 
kalan %20 ise gereğinden fazla samimiyet, negatif 
bir konuşma üslubu ve yemek yeme şekli dedi. İlk 
buluşmada sizi pozitif etkileyecek 3 şey nedir diye 
sorulduğunda ise üyelerin yarısı “gülümseme, 
bakımlı olma ve konuşma tarzı” dedi. %10’u yine 
telefonu ile ilgilenmemesi, samimiyet ve sohbet 

yeteneği derken, %20’si bakışların, ahlaklı ve 
kendinden emin duruşunun önemli olduğunu 
vurguladı. %20’si ise bakışların yanı sıra giyim 
tarzı ve iyi kokması dedi.

İlk buluşmada hesabın paylaşılması konusunda 
ise cevap net. Üyelerin %90’ı hesabın erkek 
tarafından ödenmesi gerektiği konusunda 
hemfikir. Erkek üyelerin %80’i ilk buluşmada 
karşısındakini evden almanın uygun 
düşmeyeceğini belirtirken, %20’si ancak eğer 
karşısındaki isterse onu evinden alacağını belirtti. 
İlk buluşmada onu nereye götürürsünüz diye 
sorulduğunda üyelerin %80’i restoran, cafe ve 
pastane derken, %20’si sakin ve huzurlu bir 
sahilde buluşmayı tercih ediyor. Üyelerin %40’ı 
ilk buluşulacak yeri kadınların belirlemesi 
gerektiğini, %40’ı da ortak karar alınmasının 
daha doğru olduğunu belirtti. Mekanı erkeklerin 
belirlemesi gerektiğini söyleyenler ise yalnızca 
%20.

Üyelerin %80’i ilk buluşmada aşk doğabileceği 
konusunda umutlu! Üyelerin %50’si ilk 

buluşmada aşka inanırken, %30’u aşık 
olunmasa bile kuvvetli bir duygu hissedilmeye 
başlanabileceğini söylüyor. İlk buluşmada aşık 
olmanın imkansız olduğunu düşünenlerin 
oranı ise %20. İlk buluşma için ortalama ne 
kadar bütçe ayırdıkları sorulduğunda üyelerin 
%80’i bütçe konusunu önemsemiyor ve özel 
bir bütçe yapmıyor. %10’u 100 TL’ye kadar 
çıkabileceklerini söylerken, geri kalan %10 
ise yapacakları harcamanın buluştukları 
kişiye göre değişeceğini söylüyor. İkinci 
buluşma teklifinin erkekten gelmesi gerektiği 
konusunda da eÇi� üyeleri hemfikir. 
Erkeklerin %90’ı ikinci buluşma teklifini 
kadının yapmasını tercih etmezken, kadınların 
da %90’ı teklifi erkeklerden bekliyor.

İlk buluşmada erkek üyeler konuşmaya 
kıyasla dinlemeyi daha çok seviyor. Erkek 
üyelerin %70’i dinlemeyi daha çok sevdiğini 
belirtiyor. Dinlemeye kıyasla konuşmayı 
daha çok sevdiğini söyleyen erkeklerin %28’i 
düşünmeden konuşabileceğini söylerken, bu 
oran kadınlarda %42’yi buluyor.
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Enlightening  
 your vision.

Visionary conceptual festive lighting in every aspect.

Mk Illumination - Türkiye 
turkiye@mk-illumination.com.
Tel : +90 212 886 72 65 - 66

www.mk-illumination.com 




