




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 markalarını 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. 
Kullandığımız 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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Bize kısaca şirketinizinden ve sektör 
hikayenizden bahseder misiniz?

Ticari hayata başlangıcımız yada diğer bir deyiş 
ile ana iştigal konumuz sanayi ve sanayinin en 
zor ve emek gerektiren kollarından biri olan 
döküm Sanayi. Bu kapsamda AYZER DÖKÜM  
olarak 35 yıllık bir tecrübe ve birikim ile 2000 li 
yılların  başından itibaren yeni tesisimizde 9.000 
m2 lik bir alanda halen faaliyetlerimize devam 
etmekteyiz. 

2010 yılında yeni sektör arayışımız ve eğlence 
sektörü ile ilk defa bir yatırımcı olarak 
tanışmamız ile bu sektördeki maceramızda 
başlamış oldu. Başlangıçta bir sektör arayışı 
olarak başlayan çalışmamız bugün geldiğimiz 
noktada sektörün tanınan oyuncularından biri 
ve en iyi olmaya savaşan bir konuma getirdi 
bizi. Eğlence sektöründe şu an için 2 ana marka 
ile faaliyet gösteriyoruz. BOWLINGO markası 
adı altında bowling salonu işletmelerimiz ve 
PLAYPARK markası altında çocuk eğlence 
merkezleri işletmelerimiz bulunmakta. 
Önümüzdeki günlerde duyurusunu yapacağımız 
yeni bir marka ile de müşterilerimize çok farklı 
hizmetler vermeyi planlıyoruz.

Eğlence sektörü yatırımları ve işletmesi çok 
kolay olmayan bir sektör bu konuda nasıl bir 
yol izliyorsunuz?

Daha öncede bahsettiğim gibi eğlence sektörü 
bizim tek iştigal konumuz değil. O sebeple zaman 
zaman grup şirketleri yatırımları esnasında 
birbirlerine destek oluyorlar. Bununla birlikte 
projelerimizde oldukça seçici davranıyor ve 
mümkün olduğu kadar öz sermayemiz ile 
yatırımlarımızı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. 
Yatırım sonrası işletmenin kalitesi ve tüm 
çalışmalar da yatırımımızın geri dönüş süresini 
hızlandırmak için olmazsa olmaz kriterlerimiz.

Şu anki mevcut durumunuzdan şubelerinizden 
biraz bahseder misiniz?

Bugün için Türkiye genelinde  Bowling salonları, 
çocuk eğlence merkezleri ve çocuk teslim alma 
alanları olarak 24 noktada faaliyetteyiz.  Bu 
şubelerimiz şu an için son şubemiz Lefkoşe ile 
birlikte 10 ayrı şehirde faaliyet göstermekte.  
Şubelerimizde bugün itibari ile 160 civarında 
personelimiz 7 gün 12 saat hizmet vermekte.
Bowling salonlarımızda dünya standartlarında 
hiçbir teknik standart donanım ve gereklilikten 

ödün vermeden gerek profesyonel oyuncuların 
oynayabileceği gerekse amatör olarak eğlence 
amaçlı bowling oynamaya gelen müşterilerimizi 
memnun edecek yeterliliğe sahibiz. Şu an tüm 
dünyada geçerli bu işin profesyoneli 3 bowling 
üreticisi ile çalışıyoruz. Salonlarımızda hiçbir 
şekilde bowlinge ait teknik standartlardan fiziki 
ölçülerden ödün vermiyoruz, tüm salonlarımızda 
fiziki boyutlar el verdiği sürece kafe alanları, 
diğer oyun grupları ve  donanım ile hizmet 
veriyoruz. Sadece bowling ekipmanı ile değil 
halısından duvarına, koltuklarından cafesine 
kadar göze ve rahatlığa hitab eden her malzemeye 
en üst seviyede önem veriyoruz. 

Türkiye genelindeki 13 BOWLINGO şubemizde 
de , profesyonel bowling sporcuları içinde 
,eğlence amaçlı gelen müşterilerimiz içinde tekrar 
gelmelerini sağlayacak ortamlar yaratıyoruz. 
Hafta içi , hafta sonu, gündüz saatleri ,geç 
saatler gibi farklı zaman dilimlerinde farklı 
fiyat politikaları ile her kesimden her yaştan 
müşterimizin imkanlarımızdan yararlanmasını 
sağlıyoruz. Teşvik ve kampanya amaçlı olarak 
ödüller veriyoruz iyi skor yapan müşterilerimize 
ödül oyunlar veriyor, bayanların ve çocukların 
da gelmesini teşvik edecek kampanyalar 

Fatih Keçebir
Bowlingo&PlayPark

Yönetim Kurulu Başkanı
Herkes bildiği işi ve en iyi olduğu işi yapmalı.
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hazırlıyoruz. Grup organizasyonları ve şirketler 
için hem maddi açıdan hem de konfor açısından 
uygun saatler hazırlıyoruz turnuvalar yapıyorlar, 
hatta onlar oynarken çocuklarına ayrı bir 
ortamda ev sahipliği yapıyoruz. Buna benzer pek 
çok etkinlik ve kampanyalarımızı ara vermeden 
sürekli müşterilerimize duyuruyoruz. Alışılmışın 
biraz ötesinde tanıtım ve halkla ilişkiler için 
bütçeler ayırıyoruz. Ve en önemlisi bizim bir 
hedefimiz var ,bu hedefte yukarıda belirttiğim 
standartlardan sapmadan yolumuza devam 
ediyoruz.

Oyun grupları ve Bowling ekipmanlarınızı 
nasıl temin ediyorsunuz yada üretim yapıyor 
musunuz?

Hayır her iki grupta da üretim yapmıyoruz, 
üretim ile ilgili daha öncede bahsettiğim gibi 
sektörümüz çok farklı, bu sektör ile ilgili olarak 
da üretimi işin prefesyonellerine bırakıyoruz, 
herkes bildiği işi ve en iyi olduğu işi yapmalı. 
Bowling ile ilgili olarak Dünyanın bilinen ve 
en iyisi olarak tabir edilen 3 büyük markası ile 
de çalışıyoruz. gerek eğlence merkezlerimizde 
gerekse bowling salonlarımızda tüm dünya 
standartlarında olduğu gibi olmazsa olmaz 
tüm ürünler ve alternatiflere yer veriyoruz. Bu 
kapsamda %80 civarında tüm oyun grupları 
ve donanımlarını kendimiz ithal ediyoruz. 
Diğer kısmını da ülkemizde faaliyet gösteren 
yerli üretici firmalardan tedarik ediyoruz. Yerli 
firmalarımızın özgün makinalarını özellikle 
ön planda tutmaya gayret ediyoruz. Ancak 
hiçbir zaman güncellikten ödün vermiyoruz. 
Oyun salonlarımızda belki de hiçbir eğlence 
merkezinde olmayan oyuncakları görme şansınız 
çok yüksek. Yurtdışındaki tüm fuarları takip 
ediyoruz ve ilgi çekeceğini düşündüğümüz 
makinaları ilk olarak kendi salonlarımızda 
kullanmak üzere ithal ediyoruz. Ülkemizde sınırlı 
sayıda alışveriş merkezinde görebileceğiniz lazer 
park konseptine sahibiz. Ayrıca son dönemde 
açtığımız parklarımızda mutlaka yeni nesil soft 
play alanlar kuruyoruz ve bu soft play alanların 
hijyeni için Amerika’dan patentli top yıkama 
makinaları kullanıyoruz. 

Bugünkü duruma bakarsak anlaşıldığı 
kadarı ile BOWLINGO ve PLAYPARK hızla 
yoluna devam ediyor ve büyüyor, bu büyüme 
esnasında işletme ve yönetimsel olarak 
zorluklar yaşıyor musunuz?

Elbette böyle bir sektörde yani hizmet sektörü 
ve tamamen insana dayalı ve hedef kitlenizin 
çocuk olduğu bir sektörde büyümenin ve 
yaygınlaşmanın hele ki standartlarınızdan 
ödün vermeyeceğiniz bir misyonunuz varken 
zorluklar ile karşılaşmamanız mümkün değil, 
gerek teknik gerek yönetimsel açıdan gerekse 
büyümenin getirdiği kurumsallaşma esnasında 
sorunlar ile karşılaşıyoruz.Öncelikle bu konuda 
kendimize bir hedef koyduğumuz için ve zor 

bir misyonumuz olduğundan bu sektördeki 
profesyoneller ile çalışmamız ve kazanılmış 
tecrübeleri değerlendirmemiz gerekir diye 
düşündük. Bu kapsamda gerek merkez 
yönetimimiz de, koordinasyonumuzda, teknik 
ekiplerimizde, reklam tanıtım ve halkla ilişkiler 
departmanımızda yapılanmaya gittik. Mümkün 
olabildiğince sektörü tanıyan işi bilen arkadaşları 
da bünyemize kattık. Bunlar içinde belki de en 
önemli adımlarımızdan biri sektördeki 10 yılı 
geçgin tecrübesi ile  sektörde üst düzey 
yöneticilik yapmış , sistemin her noktasında 
görev almış bir arkadaşımız Serhat KARMA ile 
konuştuğumuz tüm yapının oluşturulması ve 
yönetiminde Genel Müdür olarak görev almak 
üzere 2015 senesi içerisinde çalışmaya başladık. 
Bu aşamada bu birlikteliğin gerek şirketimize 
gerekse sektöre bir hareket ve renk katacağına 
inanıyoruz.

Sektörün geleceği ile ilgili düşünceleriniz 
nelerdir, bu aşamada yatırımcıdan AVM 
yönetimlerinden yada devletten bir beklentiniz 
yada talebiniz ne olabilir?

Öncelikle belirtmek gerekirse sektörün bundan 
6-7 sene önceki ivmede olmadığını hepimiz  
biliyoruz. Bir yavaşlama mevcut. Gerek avm 
yatırımlarında gerekse buna bağlı olarak eğlence 
yatırımlarında. Ancak bununla birlikte tamamen 
durmuş demek yanlış olur. şekil değiştirmeye 
başladı  birazda daha temkinli oldu diyelim. 
Yani avm lerin kurulduğu bölgeler değişmeye 
başladı, şekiller değişti butik AVM ler oluşmaya 
başladı vb değişiklikler sektörü uzun süre daha 
aktif tutacak gibi görünüyor buna bağlı olarak ta 
eğlence sektöründe sürekli değişim göstermekte. 
Günün şartlarına, teknolojiye ve müşteri 
taleplerine göre kendini yeniliyor. Lakin bu 

değişimler esnasında maalesef gerek kanunlarda 
gerekse lokal yönetimlerin yönetmeliklerinde 
halen çok eski zamanlardan kalma yasa ve 
yönetmelikler var. Bunlar zaman zaman bizleri 
gerek ithalat esnasında gerekse işletme esnasında 
biraz zora sokuyor. Belediyeler arasında bir 
tutarlılık yok her belediye farklı mevzuat 
uyguluyor.

Vergi sistemleri ve sgk yaptırımları bazen işin 
içinden çıkılmaz hale getiriyor işi. Düzenlemeler 
getirilmeli. Güncellenmeli, bizce kesinlikle 
denetlenmeli ve artık bir sektör olduğuna göre 
sadece bu sektöre özel kurumlar oluşturulmalı.  
AVM ve yatırımcı tarafında ise bizleri en çok 
zorlayan kalemlerin başında kazançlarımızın 
TL bazında olup giderlerimizin döviz bazında 
olması. Ve her geçen sene katlanarak altından 
kalkılamaz bir hale gelmesi. Kaliteden ödün 
vermemek adına katlanmak zorunda olduğunuz 
değerler. Bir düzenleme getirilebilir. Aksi 
durumda bu şartlar altında özellikle bu sektör 
için söylüyorum çok da fazla dayanma gücü 

kalmadı. Yurt dışında birim oyun maliyetleri 
çok daha düşük. Türkiye halen dışarıya göre 
pahalı. İndirim yapmamız gerekirken maalesef 
belirttiğim şartlardan dolayı fiyatların dahada 
arttırılması gerekiyor. Nereye kadar bu şekilde bir 
denge sağlanır onu hep birlikte göreceğiz.
Diğer konu ise sektörde artık çok fazla oyuncu 
var. Lokal işletmeler de artık sektörün içinde. 
Bu aslında mutluluk verici ve olması gereken bir 
durum lakin. Kontrolsüzlük ve denetimsizlikten 
dolayı bazen sizlerinde duyduğu ve takip ettiği 
gibi istenmeyen durumlar, kazalar olabiliyor.

Eğlence sektöründe yer almak isteyen 
girişimcilere sunduğunuz bowling salonları 
ve oyun parkları kurulumu, ürün tedariki 
hizmetleriniz varmı bilgi alabilir miyiz? 

Aslında ana işimiz biz bu sektörde işletmeciyiz, 
eğlence merkezleri ve bowling salonları 
işletiyoruz. Lakin bu kurulumları inşaat 
aşamasından dekorasyonuna kadar bizzat 
yaptığımız ve kullanılan ürünlerinde teminini 
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kendi bünyemizde sağladığımız için, bu konuda 
da oldukça tecrübemiz oldu. Şu ana kadar bize 
gelen talepleri de geri çevirmedik. O sebeple bu 
konu bizim için ayrı bir faaliyet alanı haline geldi. 
Gerek anahtar teslim bir eğlence merkezi, gerekse 
ürün tedariki konusunda destek veriyoruz. Bu 
kapsamda sektöre girmek isteyen tüm girişimci 
ve yatırımcılara öncelikle bilgi ve akabinde 
şartların gerekliliklerine göre her türlü desteği 
veriyoruz. Bugüne kadar sadece yurt içinde değil 
perakende sektörünün hızla geliştiği Irak’ta da 
iki ayrı park kurduk. Oyun alanı ve bowlingin 
beraber olduğu bu iki park gibi sadece makina 
tedariki ve kurulum değil, yazılımdan personel 
eğitimlerine ve satış sonrası teknik desteğine 
kadar bir park için gerekli tüm adımları anahtar 
teslimi yapmaktayız. 

Eğlence sektöründe markalaşmak için hangi 
kriterler öne çıkıyor? Bir eğlence markası 
yaratmak ve bu markayı sürdürebilir kılmak 
için neler yapmak gerekli? 

Her şeyden önce eğlence sektörünün de bir 
hizmet sektörü olduğunun unutulmaması ve 
kaliteden asla ödün verilmemesi gerekmekte. 
Sektörde markalaşmanın diğer şartı yaygınlık, 
şube sayısı, son olarak ise süreklilik, istikrar ve 
standart. Bu üç ana grup kriteri sağlamadan ve 
kabul etmeden; marka olmak ya da diğer bir 
deyişle ulusal marka olmak çok zor. 

Eğlence alanlarının müşteri tarafından tercih 
edilmesindeki en önemli kriter sizce nedir? Soft 
play oyun alanlarınıza müşterilerinizin ilgisi 
nasıl? 

Müşteri hizmet sektöründe öncelikle kalite 
ve verdiğinin karşılığını almak ister. Diğer 
taraftan tercih sebebi olabilecek ürün ve ürün 
gruplarını ister ve süreklilik için yukarıdaki 

kalitenin sürekliliğini ve ürün gruplarında 
yenilikler ister. Bunlara ek olarak özellikle son 
dönemde aileler çocuklarını bıraktıkları alanların 
ve oyun makinalarının temizliğine özellikle 
dikkat etmekte. Son dönemde hali hazırda 
çalışmakta olduğumuz alışveriş merkezlerinden 
aldığımız geri bildirimler çerçevesinde çocuk 
teslim noktaları kurmaya başladık. Parkların 
büyüklüklerine göre 50 metrekare ile 150 
metrekare arasında farklı büyüklüklerde 
noktalarda yaptığımız çalışmalardan olumlu geri 
dönüşler alıyoruz. Üniversitelerin çocuk gelişimi 
bölümlerinden mezun veya anaokullarında görev 
yapmış tecrübeli personellerimizin gözetiminde 
aileler belirli saat dilimlerinde çocuklarını bize 
bırakarak kendileri alışveriş merkezlerinde 
sinema veya alışverişlerini gönül rahatlığı içinde 
yapabilmekte, bu sayede de misafirlerimizin 
bizim parklarımızda ve bulunduğumuz 
alışveriş merkezlerinde geçirdikleri süreyi 
uzatabilmekteyiz.

Sosyal sorumluluk olarak firmanız bir 
faaliyette bulunuyor mu neler yapıyor?

Bizim işimiz eğlence ve çocuk, o sebeple bizim 
bu tarz projelerimizde  çocuklar üzerine , 
Öncelikle tüm şubelerimiz bulundukları şehir 
yada ilçeye bağlı çocuk esirgeme kurumları 
yada yurtlar ile iletişimdeler. Her ay düzenli 
olarak bazı noktalarda avm’ninde ulaşım 
desteği sağlaması ile çocuklarımız şubelerimize 
getiriyor güzel bir gün geçirmelerini 
sağlıyoruz. Bunu mümkün olduğu kadar tek 
seferlik değil düzenli yapmaya çalışıyoruz.

Diğer taraftan milli eğitim ile bir anlaşmamız 
var 4 yıldır. Yine bölgesel olarak okullara 
ilanlar asıyoruz karne zamanında başarılı 
öğrencilerin (takdir – teşekkür alan ) 
öğrencilerin şubelerimize gelip ücretsiz oyun 
oynamasını sağlıyoruz. Yakın bir zaman 
içerisinde yine duyurusunu yapacağımız biraz 
daha kapsamlı 
2 yeni projemiz daha var onlarıda en kısa 
zaman zarfında sizlerle paylaşacağız.

Güzel bir sohbet ve röportaj oldu Son olarak 
eklemek istediğiniz yada buradan duyurmak 
istediğiniz bir konu var mı sormak isterim.

Evet bizcede güzel bir sohbet oldu, Aslında 
sanırım söylenmesi gereken herşeyi söyledik 
ama kısaca şunu eklemek isterim, biz bir 
yola çıktık, öncelikle bu sektörü ve bu işi çok 
sevdik. Ticaretin de dışında severek yapıyoruz. 
İstedikten sonra her şeyin yapılabileceğine 
inanan bir grubuz. Öncelikli isteğimiz öyle 
bir gün gelmeli ki tüm ihtiyaçlarımız ve 
donanımlarımızı Türkiye’den Türk üreticiden 
alabilir durumda olmak. Ve bunun yakın 
bir zamanda olacağına biz inanıyoruz diğer 
yandan olmaz denileni yapmak orada şube 
açılamaz denilen yerde bile bunu başarmak 
istiyoruz. Yakın bir süreçte bununla ilgili 
sizlere güzel haberlerimizde olacak.
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Seçimlere katılan tüm partileri ve 
seçim sonucunda Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde görev alacak olan, Adalet ve 
Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, 
Halkların Demokratik Partisi ve Milliyetçi 
Hareket Partisi’ni kutluyoruz.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin oy artışı 
ile tek başına iktidar olması sebebiyle, 
istikrarlı bir ekonomi ve gelişen demokrasi 
beklentimizi yineliyoruz. Tek parti 
iktidarının Türk ekonomisinin dinamiklerini 
hızlandıracağını düşünüyoruz.

Seçimlere katılım oranının yüksekliği 
ve içinden geçtiğimiz kritik dönemde, 
seçimlerin tüm yurtta güvenli bir şekilde 
yapılabilmiş olması dolayısı ile büyük 
memnuniyet duyuyoruz.

Türkiye’nin en hızlı gelişen sektörlerinden 
biri olan Alışveriş Merkezleri olarak, 
önümüzdeki dönemde, toplumsal 
barış ve uzlaşı temalarının ışığında 
hareket edilmesi, toplumsal huzurun 
yaşanabilmesi için gerekli tüm 
katkıyı sağlamak üzere, bizlere düşen 
sorumluluğun bilinciyle hareket etmeye 
hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.

Uygar, demokrat, güçlü bir Türkiye 
için, siyasi ve ekonomik reformların 
genişletilerek devam ettirilmesini arzu 
ediyor, seçimlerin ülkemize huzur 
getirmesini temenni ediyoruz.

26. Dönem 
Milletvekilliği Seçim 
sonuçlarının ülkemize, 
milletimize hayırlı 
olmasını diliyoruz.

Hulusi Belgü
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PANORA ALIŞVERİŞ MERKEZİ YILBAŞI 
AĞACI İLE ANKARA'DA GÜNDEM OLDU

Ankara'nın en gözde alışveriş merkezlerinden birisi olan Panora 
AVM yeni süslemeleri ile ziyaretçilerinden tam not aldı.

2 Mobil vinç ve 29 personelin çalışması ile 3 gece süren titiz 
bir çalışma sonucunda  MK Illumination – Türkiye tarafından 
üretilip dizayn edilen özel tasarım yılbaşı ağacı 15 metre 
yüksekliğinde olup 800 mt çapında bir platform üzerine 
yerleştirildi. Süsleri hariç 9.400 kg olan ağacın üzerinde 2.154 
adet yapay ağaç dalı bulunmaktadır.  Üzerinde 2.500 irili ufaklı 
dekoratif süs ve 19.000 gün ışığı led noktası bulunan muhteşem 
ağacın lansmanını son günlerin en çok aranan modelleri Cansu 
Vatansever ve Buket Akpunar yaptılar. Ankara'nın muhtelif 
yerlerinden gelen yüzlerce ziyaretçi ağacın önünde fotoğraf 
çektirmek için sıraya giriyorlar.
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VICTORIA'S SECRET EFSANEVİ İKONİK 
MAĞAZASINI ZORLU AVM'DE AÇTI!

Victoria’s Secret melekleri bu kez Zorlu Center’da yeryüzüne indi. 
Dünyanın en seksi iç çamaşırlarının yanı sıra Victoria’s Secret imzalı 
kokular ve vücut bakım ürünleri ile birlikte, kolej temalı PINK serisinden 
sütyen, külot, günlük giyim ve güzellik ürünleri; ve “Designer” koleksiyonu 
da satışa sunuluyor.

Markanın imzası olan iç çamaşırı ve uyku 
giyim koleksiyonları geniş bir yelpazede 
Victoria’s Secret ikonik mağazalarında satışa 
sunuluyor. Sütyenler, mağazada stillerine göre 
sergileniyor ve iç çamaşırı alışverişinin daha 
rahat yapılmasına imkan veriyor. Victoria’s Secret 
mağazasında, markanın iddialı ve feminen iç 
çamaşırı koleksiyonları yer alıyor.

Aralarında Victoria’s Secret Bombshell, 
Tease, Dream Angels Heavenly ve Victoria’s 
Secret Angel gibi popüler kokuların yer aldığı 
parfümlerle birlikte VS Fantasies vücut bakım ve 
PINK güzellik ürünleri de Victoria’s Secret ikonik 
mağazalarında satışa sunuluyor.

Ayrıca, markanın kolej temasından ilham alarak 
yarattığı Victoria’s Secret PINK serisinden renkli 
ve seksi iç çamaşırları ile rahat giyim ürünleri de 
mağazada yer alıyor.

MAĞAZA TASARIMI
Mağaza, göz alıcı ve sofistike tasarımıyla ön 
plana çıkıyor. Etkileyici pembe bir cepheden giriş 
yapılan Victoria’s Secret mağazası, kullanılan özel 
üretim avizeler ve iç çamaşırından esinlenilen 
detayların dikkat çektiği iç tasarımıyla, 
ev rahatlığını hissettiriyor. Mağazanın ön 
bölümünde süper modellerin siyah-beyaz 
fotoğraflarının sergilendiği galeri, gizemli ve 
dramatik bir etki yaratıyor; arka bölümde ise 
canlı pembe vurguların kullanımıyla mağaza 
aydınlık ve neşeli bir ortama dönüşüyor. 
Mağazaya hakim olan dev video ekranlarda 
Victoria’s Secret’ın efsanevi defilelerinden 
görüntüler yayınlanıyor.

Özel üretim mobilyaların kullanıldığı oturma 
alanları, tiftiklenmiş pembe ve kadife finişler, 
bazıları prova kabinlerinde bile bulunan parfüm 
tester’ları ile mağazada samimi ve muhteşem bir 
fitting deneyimi sunuluyor.

ÖZEL HİZMETLER
Eğitimli ve deneyimli Sütyen Uzmanları, 
müşterilere en uygun bedenleri ve modelleri 
bulmaları için hizmet verirken, her biri farklı 
tasarlanmış prova kabinlerinde yardım istemek 
için çağrı butonları da bulunuyor. 
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AVM VE PERAKENDE SEKTÖRLERİNE 
HİZMET İÇİN ÇÖZÜM ODAKLI İŞBİRLİĞİ
Nihat Sandıkcıoğlu, İngiliz Mimar Campbell Rigg ve KİNESİS İnşaat; AVM yenileme, Perakende 
Mağazaları Konsept Tasarım ve Uygulama konularında Türkiye ve Türk Yatırımcı ve Markalarının 
global pazarlardaki işleri için hizmet üretmek üzere birlikte çalışma kararı aldılar.

Nihat SANDIKCIOĞLU AVM ve 
Gayrimenkul sektörlerindeki 23 
yıllık ve son 7 yıldır AYD Genel 
Sekreterliği deneyiminin ardından 
AVMler ve Perakende Markaları ile 
iş yapmak isteyen hizmet ve ürün 
tedarikçilerine danışmanlık yapmak 
üzere NSa Danışmanlık işini kurdu. 
Nihat Sandıkcıoğlu, dünyaca ünlü İngiliz 
Mimar Campbell Rigg ve Türkiye’de 
22 yıldır yüksek teknolojik ve kimlikli 
bina, mağaza ve ofis yapımında 
uzman Kinesis İnşaat ile birlikte AVM 
Yenileme ve Perakende Markaları için 
konsept tasarım ve uygulama yapmak 
üzere anlaşarak, olgunlaşan AVM ve 
Perakende Sektöründeki yenilenme ve 
yeniden doğma işlerine hizmet üretmeye 
başladılar. 

“İlk tasarımların yapılmasıyla yaklaşık 30 
yıllık bir geçmişe sahip olan AVM Sektörü 
ve içlerinde 100 yılı aşan markaları olan 
perakendecilerimizin yıpranma, rekabet, 
günün şartlarına uygun olmak, müşteri 
beklentilerini daha iyi yerine getirmek, 
globalleşmek adına mekanlarının ve 
kimliklerinin yenilenmesi zorunlu. 
‘Yenilenen’ ile birlikte ‘tamamıyla yeni’ 
yerler, yeni deneyimler çekici olmakta, 
beklentileri karşılamak şart ancak 
beklentilerin üzerinde hizmetler ve 
görsellik sunan, rahatlatan, samimi 
mekanlar her zaman daha fazla 
insan çekmekte. Bunu zamanında 
yakalayamayan ‘eski’ kalan AVM ve 
markalar giderek müşteri kaybetmeye 
ve değerlerini yitirmeye mahkum 
olmaktadırlar. Ticari hayatlarının 
‘sürdürülebilir’ olması için bu şart” 
fikirlerinde birleşen Nihat Sandıkcıoğlu 
ve Campbell Rigg, “uzun yıllara varan 
deneyimlerimizle tasarımdan anahtar 
teslimi uygulamalara kadar sektörün 
hizmetinde olacağız” diyorlar.

Nihat Sandıkçıoğlu
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AVM Endeksi Eylül 2015 ve üçüncü çeyrek 
sonuçlarını değerlendiren AYD Başkanı 
Hulusi Belgü “AVM endeksi Eylül 2015 
döneminde bir önceki yılın aynı dönemi 
ile karşılaştırıldığında %8,2 oranında arttı. 
Üçüncü çeyrek verilerine baktığımızda da 
ciro artışının %13,9’a ulaştığını görüyoruz. 
Eylül ayı AVM ve perakende sektörü için 
yaz tatili sonrası yeni sezonun başladığı; 
okula dönüşle birlikte gerek ciro gerekse 
ziyaretçi sayısında önemli artışların yaşandığı 
bir ay. Bu yıl tüm bu etkenlerin yanı sıra 
9 günlük uzun Kurban Bayramı tatili de 
sektörü olumlu etkilemiş ve cirolarda yüksek 
artışa ulaşılmıştır. AVM sektörünün Eylül 
ayıyla birlikte ilk 2 çeyrekte olduğu gibi 3. 
Çeyreği de artışla tamamlaması 2015 yılını 
tahminlerimizin biraz daha üzerinde bir 
cirosal büyümeyle kapatacağı yönündeki 
olumlu sinyaller daha da artmıştır” dedi. 

Hulusi Belgü
AYD Başkanı 





MALl&MOTTO / Haberler

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 2

2.
sa

yı
 /

 A
ra

lık
 2

01
5

24

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin Eylül ayı sonuçları açıklandı. Her 
ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi Eylül 2015 döneminde 2014 Eylül ayına göre %8,2’lik bir artışla 185 puana ulaştı. 

AVM Endeksi verileri üçüncü çeyrek bazında da geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreği ile karşılaştırıldığında %13,9 oranında artış gösterdi. Endeks üçüncü 
çeyrekte 188 puana ulaştı. 

AVM’lerdeki kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Eylül 2015’te bir önceki yılın aynı ayına göre 14 puan arttı ve verimlilik m2 başına 760 TL’ye ulaştı. 
Verimlilik, İstanbul’da 826 TL, Anadolu’da ise 716 TL olarak gerçekleşti.

Çeyrek bazında da m2 başına düşen cirolarda artış yaşandı. AVM’lerdeki kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar 2015 yılının üçüncü çeyreğinde 2014 
yılı üçüncü çeyrek verileri ile karşılaştırıldığında %20,7 artarak 759 puana ulaştı.

EYLÜL 2015’TE AVM CİRO ENDEKSİ %8,2 ARTTI
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Eylül ayında en büyük ciro artışı teknoloji kategorisinde gerçekleşti…

Geçtiğimiz yılın Eylül ayı ile karşılaştırıldığında 2015 Eylül döneminde kategoriler bazında ciro endeksi %14’lük bir artış gösterdi. En yüksek ciro artışı 
teknoloji kategorisinde %27’lik artışla yaşandı. Geçtiğimiz yılın Eylül ayı ile karşılaştırıldığında endeks ayakkabı-çanta kategorisinde %25, yiyecek 
kategorisinde %19, hipermarket kategorisinde %11 ve giyim kategorisinde %8’lik artış gösterirken AVM’lerdeki diğer alan cirolarında değişim yaşanmadı. 
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Ziyaret Sayısı Endeksi 

Eylül 2015 verilerini bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda ziyaret sayısı endeksinde bu dönemde %8,1’lik bir artış olduğunu görüyoruz.  
Ziyaret sayısı endeksi üçüncü çeyrek bazında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %7,1’lik bir artışla 106 puana ulaştı
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CAPACITY’DEN MUHTEŞEM YENİ YIL KAMPANYASI

Kusursuz marka karmasıyla modanın 
nabzını tutarken, gerçekleştirdiği 
etkinliklerle de eğlencede sınır tanımayan 

Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi, her 
sene olduğu gibi bu sene de ziyaretçilerine 
muhteşem bir Yeni Yıl Kampanyası vaat ediyor.  
“Mutlaka katılın, kazanan siz olun!” sloganıyla 
gerçekleşecek kampanya süresince alışveriş 
merkezinde bulunan mağazalardan yapılan 
her 100 TL’lik alışveriş, sürpriz bir yeni yıl 
hediyesi kazanma fırsatı yaratıyor! Eğlencenin 
Bakırköy’deki merkezi olan Capacity Alışveriş 
ve Yaşam Merkezi’nde, Milli Piyango İdaresi 
Genel Müdürlüğü Bahisler ve Oyunlar Dairesi 
Başkanlığı’nun 58259698-255.01.02-3197-7629 
nolu izni ile, 5 Aralık günü 10:00’da başlayarak 
14 Şubat 2016 tarihinde 22:00’a kadar sürecek 
muhteşem Yeni Yıl Kampanyası;  ziyaretçilere 
2 adet Mercedes-Benz marka otomobilin yanı 
sıra, 10 adet Apple Iphone 6 cep telefonu, 10 adet 
Apple Ipad tablet, 10 adet Samsung Curved TV  
televizyondan oluşan toplam 32 farklı hediyeden 
birini kazanma şansı sunuyor.

Her 100 TL alışveriş yeni bir şans 
Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi içerisinde 
marketten elektroniğe, giyimden aksesuara kadar 
tüm mağazalarından gerçekleştirilen 100 TL’lik 
alışveriş, çekilişe katılma hakkı sağlıyor. Yapılan 
2’inci 100 TL’lik alışveriş ise, 2’nci kez çekilişe 
katılma hakkını getirirken, katılımcıların 
kazanma şansını arttırıyor. Capacity  içerisindeki 
banka, döviz bürosu, tütün mamülleri, alkollü 
içecekler, şans ve talih oyun harcamaları, Tobacco 
Shop alışverişi, kuyum alışverişi, otopark ve vale 
harcamaları kampanyaya dahil edilemiyor. 

Şanslı isimler noter huzurunda belirlenecek
Kampanyaya katılım için, yapılan alışverişin 
faturasının alışveriş merkezinin içerisinde yer 
alan kampanya kayıt noktalarında ibraz edilmesi 
gerekiyor. Katılımcılar, bu kayıt noktalarında ad, 
soyad, adres, doğum tarihi ve telefon bilgilerini 
kayıt ettirerek, çekilişe katılım hakkı elde edecek. 
Kendilerine verilen çekilişe katılım numarası 
aracılığıyla da çekiliş sonuçlarını takip edebilecek.  
Kampanyanın bitiminde Milli Piyango İdaresi 
Genel Müdürlüğü aracılığıyla, Capacity Alışveriş 
ve Yaşam Merkezi’nde, 20 Şubat 2016, saat 
13.00’da noter huzurunda halka açık bir şekilde 
yapılacak çekiliş sonucunda belirlenecek şanslı 
ziyaretçilerin listesi, 26 Şubat 2016 tarihinde 
Posta gazetesinde yayımlanacak. Ayrıca,çekiliş 
sonuçları Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi 
kurumsal web sitesinde de  ilan edilecek. 
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ANTA VE FREDDY’NİN İSTANBUL’DAKİ İLK İKİ MAĞAZASI
VIAPORT VENEZZIA VE MARMARA PARK’TA AÇILDI
Dünyaca ünlü spor giyim markaları Anta 
ve Freddy, İstanbul’daki ilk iki mağazasını 
Viaport Venezzia’da ve Marmara Park’ta açtı. 
Türkiye pazarına yeni giren markalar, Aralık 
başında açılacak olan Capacity mağazası ile 
birlikte yılın üçüncü çeyreğinde İstanbul’da 
üç, Türkiye genelinde yedi mağaza açmış 
olacak. Anta’nın sahip olduğu yüksek 
teknolojiyle öne çıkan yeni spor ayakkabı 
koleksiyonuve Dünyada bir çok ünlünün 
tercih ettiği Freddy’nin 2015 Sonbahar – Kış 
Koleksiyonu, ard arada açılan mağazalarda 
tüketicilerle buluşuyor.

Ard Arda Gerçekleşecek Mağaza Açılışları

Dünyanın en büyük spor markalarından Anta ve 
Freddy’yi Türkiye’ye getiren NeoTrend, açılışını 
gerçekleştirdiğiViaport Venezzia ve Marmara 
Park mağazalarından sonra, mağaza zincirine 
eklenecek Capacity ile birlikte İstanbul’da üç 
mağaza birden açmış olacak. Neo Trend, Bursa, 
Gaziantep ve İstanbul mağazaları dışında yıl 
sonuna kadar toplam 7 mağaza açmayı planlıyor. 
Şirket, 2016 sonunda mağaza sayısını 20’ye 
çıkarmayı planlıyor.

Anta’nın spor ayakkabı ve Freddy’nin spor tekstili 
ürünlerinde en yeni kreasyonların bulunabileceği 
mağazalar, “şık ve sade” konseptiyle dekore edildi. 
Dekorasyonda, söz konusu markaların global 
kurumsal kimlikleri esas alındı. Anta ürünlerine 
ayrılan kısımda teknoloji odaklı çizgiler 
hakimken, Freddy’ye ayrılan bölümde beyazın 
tonları ve krom kaplamalar öne çıkıyor. Ayrıca, 
Freddy’nin kalça ve basen bölgesinde toparlama, 
bir beden küçültme ve kaldırma özelliğine sahip 
“WR.UP” kreasyonu için mağazalarda özel bir 
bölüm bulunuyor.

1976’da İtalya’da kurulan Freddy, Kate Beckinsale, 
Eva Longoria, Britney Spears, Katie Price, 
Hillary Duff, Abby Clancy, Lea Michele, Hayden 
Panettiere gibi dünyaca tanınmış isimlerin tercih 
ettiği aktif moda giyim markası.

Freddy 2015 Kış Koleksiyonu

Markanın 2016 Kış koleksiyonunun ana 
renklerini siyah, turuncu, sarı, pembe, bordo 
ve gri oluşturuyor. Freddy’nin tüm dünyada 
büyük rağbet gören, teri dışarı atarak, vücudu 
sürekli kuru tutma özelliğine sahip, patentli 
DIWO kumaşından üretilen parçaları bu sezon 
öne çıkıyor. İşlevsel ürünlere imza atan Freddy, 
ürünlerini eklediği kulaklık delikleri, telefon 
cepleri gibi detaylarla zenginleştiriyor. Marka’nın, 
2013 yılında geliştirdiği WR.UP teknolojisine 

sahip pantolon, etek, tulum ve elbiseler ise 
koleksiyonda öne çıkan diğer önemli parçalar. 
Toplamda 79 ülkede faaliyet gösteren marka, 
yılda 3 milyon WR.UP satışı gerçekleştiriyor.

Anta 2015 Kış Koleksiyonu

Anta’nın Türkiye’de satışa sunulan 
koleksiyonunda da teknoloji ön planda. Yeni 
koleksiyonda koşu ayakkabısında devrim 
yaratan jel teknolojisine sahip ayakkabılar, 
kış mevsiminin hava koşullarına uygun hale 
getirilerek kauçuğa dönüştürüldü. Koşu 
ayakkabılarında A- Strada teknolojisiyle, 

zemin etkisi ayakkabıda en düşük seviyeye 
çekilerek kullanıcıya rahat bir koşu tecrübesi 
sunuluyor. Antrenman ayakkabılarıysa üstün 
esneklik ve yaralanma riskini minimuma 
indiren teknolojilerle donatılarak ve kontrast 
renklerle estetik bir görünüş kazandırılarak 
şık bir koleksiyon oluşturuldu. Her yıl binlerce 
patent alan Anta, kurulduğu 1994 yılından bu 
yana istikrarlı bir şekilde büyüyerek 3,87 milyar 
dolarlık büyüklüğe ulaşan ve spor kategorisinde 
dünyanın en büyükleri arasına giren bir 
marka. Anta ürünlerini tercih edenler arasında 
NBA oyuncuları ve dünyaca ünlü sporcular 
bulunuyor.
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ALİŞAN PLATO AVM’Yİ SALLADI

Şarkıları ve televizyon programıyla 7’den 
70’e tüm Türkiye tarafından merakla takip 

edilen ünlü yorumcu Alişan, Hafta sonu 
Sultanbeyli Plato Alışveriş Merkezi’nin 3.yaş 
günü kutlamalarına katıldı. Hayranlarının 
akın ettiği alışveriş merkezinde hareket etmek 
neredeyse imkansız hale geldi. Hayranlarıyla 
bol bol fotoğraf çektiren Alişan, yaptığı illüzyon 
gösterisiyle farklı yetenekleri de olduğunu 
gösterdi. 

Alişan, Sultanbeyli Plato Alışveriş Merkezi’nin 
3.yaş kutlamalarında sevenleriyle buluştu.
10.000’e yakın ziyaretçi tarafından coşkuyla 
izlenen etkinlikte hayranlarıyla selfie çekilen 
Alişan, kendisinden önce sahne alan ünlü 
illüzyonist Levent Maruf ’la birlikte illüzyon 
gösterisi yaptı. Futbol ve müzikteki yeteneği 
herkesçe bilinen sanatçının el çabukluğu, 
izleyenleri hayretler içinde bıraktı.Ünlü modeler 
Cansu Vatansever ve Buket Akpunar’ın sunumu 
ile gerçekleşen etkinlikde izleyenler unutulmaz 
bir gün geçirdi. Farkındalık stüdyosunun 
organize ettiği etkinlik  Buket Akpunar ve Alişan 
düeti ile sona erdi.
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TEKNOSA’DA ÇALIŞANLAR ÇEVRİM İÇİ!

Türkiye teknoloji perakendeciliği lideri TeknoSA, 
300’e yakın mağaza, 3 bin çalışan ve müşterilerini, 
15 bin ürün ile “bir” noktada buluşturarak 
“Bağlantılı Mağaza” projesini hayata geçirdi. Tam 
donanımlı ve birbirleriyle etkileşim içinde olan 
TeknoSA çalışanları, müşteriler için 81 ildeki 
TeknoSA mağazalarında alışverişi keyifli ve kolay 
hale getirecek.

Teknoloji perakende sektöründe birçok ilke 
imza atan TeknoSA, yeniliklerini bir adım öteye 
götürüyor ve “Bağlantılı Mağaza” projesiyle, 
300’e yakın mağaza, 15 binden fazla ürün çeşidi 
ve 3 bin çalışanını birbirine bağlıyor. Sektörde 
bu kapsamda ilk kez geliştirilen sistem, Intel 
işlemcili 3 bin adet tablet aracılığıyla müşteri 
bilgilerini, tüm mağazaları ve ürün stoklarını 
3 bin mağaza çalışanın parmaklarının ucuna 
taşıyor. Sistem, çalışanların ürünler hakkındaki 
donanımını artırıp, stok takibini anlık hale 
getirirken, müşteriye özel, kesintisiz, daha kolay 
teknoloji alışverişi ve hizmet deneyimi sunuyor.

“Bağlantılı Mağaza” sistemi tüm TeknoSA 
mağazalarını tek bir mağaza haline 
dönüştürürken, çalışanlar ve tüm diğer 

platformlar birbiriyle entegre oluyor. TeknoSA 
mağaza çalışanları, ellerinde bulunan tabletler 
aracılığıyla müşterilere; ürünü seçme, 
filtreleme, karşılaştırma ve ürünün tamamlayıcı 
aksesuarlarındaki fırsatları görebilme, ürünün 
finansal opsiyonlarıyla tanışabilme imkanı 
sağlıyor. Müşteriyi tanıyan sistem sayesinde, 
müşteriye geçmiş siparişlerine göre öneriler 
geliştirmek, kendisine özel kampanyalar sunmak 
kolaylaşıyor. Tüm mağaza çalışanlarının da 
birbirleriyle etkileşim içinde olması sayesinde, 
müşteri nerede olursa olsun, hangi ürünü 
isterse istesin çalışanlar bilgi sahibi olurken, 
kasaya gitmeden sipariş oluşturulabildiğinden 
müşterilerin kasada sıra bekleme sorunu da 
ortadan kalkıyor.

TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan: 
“Bağlantılı Mağaza ile her çalışan, 300 mağazaya 
hakim olacak”

Intel ortaklığı ile yürütülen proje kapsamında 
müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımayı 
hedeflediklerini belirten TeknoSA Genel Müdürü 
Bülent Gürcan, konusunda uzman ve eğitimli 
çalışanların, müşteri memnuniyeti ve kesintisiz 

müşteri deneyimi yaratmak için kritik olduğuna 
vurgu yaptı. Bağlantılı Mağaza projesine ilişkin 
değerlendirmesinde Türkiye’nin 81 ilindeki 300’e 
yakın mağaza, 3 bin mağaza çalışanı ve 15 bin 
ürünü bir noktada bağladıklarının altını çizen 
Bülent Gürcan; “Uzun zamandır odak noktamız 
olan her kanaldan kesintisiz hizmet anlayışımız 
çerçevesinde önemli bir adım daha attık. Mağaza 
çalışanlarımız ellerindeki tabletler aracılığıyla 
müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun ürünü, 
en avantajlı fiyat seçenekleri ile en kısa sürede 
sunacak. Her çalışanımız artık 300 mağazanın 
tümüne hâkim olabilecek. Birbirleriyle etkileşim 
kurarak müşterilerin beklentilerine daha iyi 
cevap verecek.

Sistemi daha akıllı daha etkileşimli hale getirmek 
için önümüzde yeni fazlar da var. Tüketicileri 
son teknolojilerle ve kesintisiz hizmet ile 
buluştururken, teknolojik imkânları da en üst 
düzeyde kullanmaya devam edeceğiz. Tüm 
çalışanlarımızı çevrimiçi ve daha donanımlı hale 
getiren sistemle Turuncu Kart müşterilerimizin 
geçmiş alışveriş davranışları, marka tercihleri 
veya puanlarına göre ürün ve kampanya 
önerebileceğiz.” şeklinde konuştu.



Etkinlik / MALl&MOTTO

31

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 2

2.
sa

yı
 /

 A
ra

lık
 2

01
5

MALATYA PARK AVM 6.YILINI SABA TÜMER 
VE KADİR ÇÖPDEMİR İLE KUTLADI

Malatya Park Alışveriş merkezi 6.yılını 
muhteşem bir etkinlik ile kutladı.
Kuruluşundan bu yana bölgede 

yaptığı etkinlikler ile adından sıkça bahsedilen 
Malatya Park, İlk kuruluşunda yer alan ve 
sonradan AVM içinde yer alan kiracılarına 
plaket vererek başlayan etkinlikler Alışveriş 
Merkezi yatırımcıları ve Malatya valisinin de  
hazır bulunduğu pasta kesimi ile devam etti.
Farkındalık Stüdyosunun düzenlediği etkinlikte 
Kadir Çöpdemir ve Saba Tümer söyleşisi 
ziyaretçilere bol kahkahalı bir saat geçirdi. 
Özellikle Kadir Çöpdemir'in ben Elazığ'lıyım 
yarı Malatya'lı sayılırım burada memleketimde  
olmanın mutluluğunu yaşıyorum sözleri bol bol 
alkış aldı.
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PERAKENDE GÜNLERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

Perakende Günleri’ne ana sponsor olarak 
destek veren Multi Türkiye’nin Yönetim 
Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, perakende 
dünyasının geleceğe hazırlanmak için 
büyük bir değişime girmesi gerektiğine 
dikkat çekti.

Belgü, “Farklı kiracı karmaları, daha 
küçük mağaza boyutları ve müşteriyi 
online sipariş vermek yerine koltuğundan 
kalkıp sokağa çıkmaya ikna edecek farklı 
deneyimler sunmak gerekiyor” dedi.

Türkiye genelinde 16 Forum Alışveriş Merkezi 
ile Türkiye’nin en büyük perakende platformu 
olan Multi Turkey, 15. Perakende Günleri’nin bu 
senede ana sponsorları arasına yer aldı. Multi 
Türkiye’nin Yönetim Kurulu Üyesi ve AYD 
(Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği) 
Başkanı Hulusi Belgü, ‘AVM’lerin Geleceği’ 
başlıklı konuşmasında AVM’lerin yaşadığı büyük 
değişime dikkat çekti. Hulusi Belgü, “Perakende 

dünyası geleceğe hazırlanmak için artık daha 
büyük bir değişime girecek. Çünkü müşteriyi 
online sipariş vermek yerine koltuğundan kalkıp 
sokağa çıkmaya ikna edecek farklı deneyimler 
sunmak gerekiyor. İnsanlarda mutlaka AVM’ye 
gitmeleri ve gitmezlerse bir şeyleri kaçıracakları 
hissini yaratmak lazım. Bu nedenle farklı 
kiracı karmaları, daha küçük mağaza boyutları 
gündeme gelecek. Gelişen sevkiyat yöntemleri 
ile gelecekte mağazalarda bir ürünün her boyu 
ve çeşidini tutmak gerekmeyecek. Bu nedenle 
mağaza boyutları küçülecek. Pop-up mağaza 
konsepti, ülkemizde de yaygınlaşacak. Konut, 
ofis, alışveriş ve eğlenceyi bir araya getiren çok 
amaçlı kullanım konseptlerini artık daha çok 
göreceğiz” diye konuştu.

“Kendimize değil, tüketiciye uygun projelere 
imza atmalıyız”

Günümüzde tüketicilerin içinde bulunmaktan 
keyif aldıkları, tüm ihtiyaçlarını arşılayabildikleri, 
hayatını kolaylaştıran, şehir ile bütünleşen, çevre 

ile uyumlu projeler görmek istediğine dikkat 
çeken Belgü, “Bu ihtiyaca cevap verebilmek 
için biz sektör temsilcilerine çok önemli bir 
rol düşüyor. Tüketicinin nabzını tutmalı, 
dünyadaki trendleri yakından izleyerek ülkemize 
uyarlamalı; ‘kendimize uygun olan’ değil 
‘tüketiciye uygun olan’ projelere imza atmalıyız” 
dedi.

Alışveriş merkezi sektörü istikrarlı büyüyor

Yabancı sermaye, ciro, ziyaretçi ve istihdam 
oranlarına bakıldığında alışveriş merkezi 
sektörünün Türkiye’de istikrarlı bir şekilde 
büyüdüğünün görüldüğünü dile getiren Hulusi 
Belgü, sözlerine şöyle devam etti: “Bugün 
Türkiye çapında toplam 354 AVM’ye eriştik. 
Anadolu'da AVM'si olmayan 22-23 şehir kaldı. 
Türkiye genelinde AVM’ye gitme sıklığında 
artış var. AVM’de geçirilen süre arttı. Tüm bu 
veriler, ülkemizde alışveriş merkezlerine tüketici 
nezdinde ilginin canlı olduğunu gösteriyor ve 
gelecek için de bize ümit veriyor.” dedi.

Multi  Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve AYD Başkanı Hulusi Belgü : 
“Perakende dünyası, müşteriyi koltuğundan kalkıp sokağa çıkmaya ikna etmek zorunda”
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PERAKENDENİN GÜNEŞİ 15.KEZ PARLADI

Perakende sektörünün en prestijli 
ödülü olarak kabul edilen 

ve 15 yıldır sektörde ses getiren 
“Perakende Güneşi Ödülleri” 
sahiplerini buldu. Perakende 
Güneşi Ödülleri’nde Yaşam Boyu 
Başarı Ödülü’nün sahibi ‘Orka 
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman 
Orakçıoğlu’ oldu.

Her yıl başarılı ve özgün 
çalışmalarıyla sektörün 
gelişimine katkıda bulunan kişi 
ve kurumlarının ödüllendirildiği 
sektörün en prestijli ödülleri olan 
“Perakende Güneşi Ödülleri” 26 
Kasım 2015 Perşembe günü Lütfi 
Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
gerçekleşen törende sahiplerini 
buldu.

‘ATU Özel Ödülü’ ‘Perakendeye 
Katkı Ödülü’, ‘En Başarılı 
Profesyonel Yönetici Ödülü’, ‘Genç 
Liderler Ödülü’, ‘En Başarılı Sosyal 
Medya Kullanım Ödülü’, ‘En Başarılı 
İnsan Kaynakları Uygulaması 
Ödülü’ , Yaşam Boyu Başarı Ödülü 
kategorilerinin ödüllendirildiği 
tören, perakende sektörü ve iş 
dünyasının önde gelen isimlerinin 
katılımıyla gerçekleşti.

Perakende sektörüne yönelik 
etkinlikleri ile fark yaratan, katma 
değer sağlayan ve sektörü aynı çatı 
altında toplayan Soysal tarafından 
düzenlenen Perakende Günleri 
“Perakende Güneşi Ödülleri” ile 
sona erdi. Her yıl olduğu gibi 
sektörden gelen yoğun katılım 
sonrasında ayrıntılı ve titiz bir 
süreçle belirlenen ödüller 7 ayrı 
kategoride verildi.

PERAKENDE GÜNEŞİ 2015 ÖDÜLÜ’NE HAK KAZANANLAR

Yaşam Boyu Başarı Ödülü 
Süleyman Orakçıoğlu – Orka Yönetim Kurulu Başkanı

Perakendeye Katkı Ödülü 
Mudo Concept

ATU Özel Ödülü
Vakko

Genç Liderler Ödülü 
Talha Çilek – Çilek Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi

En Başarılı Profesyonel Yönetici Ödülü 
Cem Eriç – Kanyon Genel Müdürü

En Başarılı Sosyal Medya Kullanımı Ödülü 
Vestel - Pazar Kahvaltısı

En Başarılı İnsan Kaynakları Uygulaması Ödülü 
Lc Waikiki - Waisimo uygulaması
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PERAKENDE GÜNLERİ’NDE SEKTÖRÜN 
ÖNÜNDEKİ FIRSATLAR MASAYA YATIRILDI

Soysal tarafından düzenlenen Perakende 
Günleri 15’te dünyada ve Türkiye’de fikirleri, 
iş yapış biçimleri ve başarılarıyla fark yaratan 
isimlerin sahne aldığı oturumlar sektör 
temsilcilerinin büyük ilgisini çekiyor.

Türkiye perakende sektörüne çalışmalarıyla 
yön veren ve Soysal tarafından gerçekleştirilen 
Perakende Günleri 15 Fikirleri, hayata 
geçirdikleri ve başarı hikayeleriyle dünyada 
ve Türkiye’de perakende sektörüne yön veren 
isimlerin sahne aldığı oturumlar sektör 
temsilcileri tarafından ilgiyle izlendi.

Moderatörlüğünü sektörün genç isimleri; 
Derimod yönetim kurulu üyeleri Ali Zaim 
ve Murat Zaim’in üstlendiği PG 15’te; Tescilli 
Markalar Derneği Onur Ödülü perakende 
sektörüne ve kadın istihdamına verdiği 
desteklerden dolayı Demet Sabancı Çetin Doğan’a 
verildi.

TAMPF Başkanı Zafer Kurşun: “2016’da % 9’dan 
daha fazla büyüme ve 15’ten fazla yeni AVM 
geliyor”

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler 
Federasyonu Başkanı TAMPF Başkanı 
Zafer Kurşun perakende sektörüne dair 
değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasında 
şunları söyledi: “2015’te % 8-9 büyüme, 14 yeni 
AVM ve 50 bin yeni istihdam gerçekleştirdik. 
Derneğimiz perakende yasasının oluşumu ve 
yönetmelik yapımı çalışmasında önemli rol 
aldı. Diğer taraftan AVM yönetmeliğinde, ortak 
çalışmada katkılarımız olurken tüketici yasası 

konusunda da sektörün temsilini sağladık. 
Perakendeciler artık tek ses hareket ediyor. Bir 
uyum içinde tek çatı altında çalışıyoruz” dedi.

Kurşun sözlerine şöyle devam etti: “Komşu 
ülkelerle ticari ilişkileri çok önemsiyoruz. 
Pazar çeşitliliği çok önemli. AVM yatırımları, 
ülkemize dışarıdan gelecek yatırımlar için önem 
arz ediyor, makro düzeyde ekonomiye ciddi 
bir katkısı oluyor. 2016’da %9’dan daha fazla 
büyüme ve 15 yeni AVM’den daha fazlasını 
başarmak istiyoruz.”

İran'ın dünya çapında üne sahip strateji uzmanı, 
dünya devlerine İran'da iş yapmak konusunda 
yol gösteren Atieh Group Yönetici Ortağı Dr. 
Bijan Khajehpour da Perakende Günleri'nin 
konuklarından biri oldu. "İran'ı ve Sunduğu 
Fırsatları Doğru Anlamak" konulu oturumunda; 
ambargonun kalkmasından sonraki süreçte 
ülkedeki fırsatları değerlendirmek ve yol 
haritasını çizmek için ipuçları verdi.
İran piyasasında uzun vadeli bir mevcudiyet 

görülebilir mi görülemez mi? sorusuna Bijan 
Khajehpour şöle yanıt verdi: “Bu siyasi iktidara, 
batılı ülkelerle sürdürülecek siyasi istikrara bağlı. 
Karmaşık bir siyasi yapımız var. Ama İran’da 
kolay kolay alınan karardan geri dönülmez. 
2016 mayıs ayında seçim var. Şu anki gibi ılımlı 
insanlar seçilirse, orta ve uzun vadede durumun 
sürdürülebileceğinin garantisi verilebilir.”

Bijan Khajehpour konuşmasına şöyle devam 
etti: “İran, yatırım çekmek için ciddi yatırımlar 
yapmakta. Gidişat siyaset açısından çok olumlu. 
Yolsuzlukla mücadele başladı. Yolsuzluk en 
önemli güvenlik tehdidi olarak ilan edildi. İş 
ortamının iyileştirilmesi, özel sektöre göre 
tedbirler alınması için çalışmalar başlatıldı. 
Ekonomi büyüyor, kişi başı milli gelir arttı. 
Orta sınıf bizim için çok önemli ve büyümeye 
devam ediyor. İktisadi fırsatlar arttıkça daha da 
büyüyecek.” İran’daki %15-16’lardaki enflasyon 
oranını zorluklardan biri olarak nitelendiren 
Khajehpour hükümetin bu konuda tedbir aldığını 
ve enflasyonun %10’lara ineceğini belirtti. 

Ali Zaim - Murat Zaim

Zafer Kurşun
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Khajehpour: “İkinci zorluk ise işsizlik, özellikle 
gençler arasında, bu yüzden diyoruz ki İran’a 
gelin yatırım yapın, istihdam yaratın. Bu niyette 
olan herkese hükümet çok olumlu yaklaşacaktır. 
Petrol ve doğalgaza dayalı bir ekonomi değiliz, 
en yüksek petrol fiyatlarında bile gelirimizin 
%22’sini oluşturuyordu. Esas olarak gelirimizin 
%50’sini oluşturan hizmet sektörüne dayalıyız. 
Bu da sizler için önemli bir fırsat olduğunu 
gösteriyor.”

Khajehpour: “Ortak eylem planı 2016 birinci 
çeyreğinde uygulamaya konacak. Birçok alanda 
serbest ekonomi devreye girecek. Bankacılık 
sektörü ve mali hizmetlerdeki, ithalat ve 
ihracattaki engeller kalktı. Ulaştırma, taşımacılık 
ve nakliyede çok ciddi gelişim olmasının yanı 
sıra dolaşımda da serbestlik olacak. İran doğalgaz 
petrol ve madenler açısından zengin bir ekonomi, 
ihracata dayalı bir modelle ekonomiyi büyüttü. 
Jeostratejik konumu İran’ın ortada. Hazar ve 
Körfez yani enerji hublarına komşuyuz” diyerek 
konuşmasını sürdürdü.

Khajehpour İran’daki fırsatlar hakkında 
şunları söyledi: “Doğal kaynaklar ve insan 
kaynaklarından istifade edebilirsiniz, yatırım 
yapma maliyeti düşük. Yerel ve yabancı ortaklarla 
beraber yatırım yapabilirsiniz. Yaptırımlar 
kalktıktan sonra ekonomik reformlarda 
biraz dalgalanma yaşayabiliriz ancak güçlü 
yönlerimiz daha baskın.” İran’da perakendenin 
%75’i hala organik olmadığını söyleyen 
Khajehpour; “Perakende büyük oranda küçük 
ölçekli yapılarda. Küçük mağazalardan, artık 
zincir mağazalara geçiş başladı. Perakende 

ve eğlence kavramları da birleşiyor. Modern 
dağıtım kanalları için de büyük fırsatlarımız 
var. Coğrafi ve kültürel olarak birbirimize çok 
yakınız. İranlıların sizden öğreneceği çok şey 
var. Franchise çözümleri yaratabilirsiniz” diyerek 
sözlerine son verdi.

Görsel mağazacılığı, sadece estetik kaygılarla 
yapılan uygulamalar olmaktan çıkaran 
GH&Associates, New York, Sao Paulo, 
Kurucusu ve Başkanı, FIT New York, ISEM 
Madrid Öğretim Üyesi, Brezilya Retail Design 
Institute’ün Kurucu Başkanı, Madrid ve 
Barselona Retail Design Institute’ün Kurucusu 
George Homer, Mağaza görselliğinin müşteriyi 
satışa yönlendirme sürecinde nasıl kullanılacağı, 
satışları nasıl artıracağı, mükemmel müşteri 
serüvenine nasıl destek olacağı gibi soruların 
cevaplarını sıradışı ve etkileyici taktiklerle 
Perakende Günleri'nde anlattı.

George Homer: “Para finans direktörüyle 
kazanılmaz. Ne kadar para harcadığınız değil, 
izleyici kitlenize nasıl ulaştığınız önemli. Görsel 
olarak müşteri, marka ile iletişim içinde, yani 

Bijan Khajehpour

“sessiz iletişim”. Esas sorulması gereken şu: 
‘Neden mağazaya gidiyoruz?’ Alışveriş için 
ama esas insanlar yenilik arıyor, fiyat arıyor, 
sosyalleşmek, deneyimlemek, öğrenmek istiyor. 
Bu liste çok uzun bir liste olur ama listenin en 
altında ‘bir şey almak için’ sebebi de bulunur. 
Mağaza sizin bir şey satın aldığınız bir yer değil. 
Marka ile iletişime geçtiğiniz, markanın size 
kim olduğunu gösterdiği bir yer. Sattığınız ürün 
dışında, onu nasıl sunduğunuz daha önemli. 
Ürünlerin ambalajı artık ürün mimarisinin 
ortasına konuluyor. Ambalaj, görsel konunun 
en önemli kısımlarından.” Hikayenin fark 
yaratmakta önemli olduğunu vurgulayan Homer, 
diyalog odaklı, eğlendirici ve heyecan verici 
mağaza deneyiminin ön plana çıkacağını belirtti.

Destek Menkul Değerler Stratejisti Ahmet 
Mergen, ‘Döviz kurları ne olacak?’ konulu 
konuşmasında: “Döviz kurları yukarıya doğru 
hareket edecek. Belki Euro biraz düşebilir. 
Politika da bu zamana kadar hep düşük kur 
yüksek faiz benimsendi. Şimdi işe yüksek kur 
düşük faiz olarak yeni bir politika izleniyor” 
diyerek öngörülerini paylaştı.

George Homer
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PERAKENDE GÜNLERİ 15.YILINDA 
SEKTÖRÜ BULUŞTURDU

Perakende Günleri 15’in ikinci gününün 
öğleden sonra oturumlarında Yazar Selim 
İleri, edebiyat dünyasından bir pencere 
açarken; dünyaca ünlü perakende fütüristi 
Doug Stephens, geleceğin mağazacılığında 
müşteri deneyimi ve hikaye yaratmanın 
öneminin altını çizdi. Günün son konuşmasını 
yapan Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır; 
ülke, toplum ve ekonomi üçgeninde yaptığı 
değerlendirmelerle perakendecilere ışık tuttu.

‘Perakendenin Geleceği: Hayaller Değil 
Gerçekler’ konulu konuşması ile Perakende 
Günleri 15’in dikkat çeken isimlerinden 
biri olan dünyaca ünlü perakende fütüristi 
Doug Stephens, son yıllardaki teknolojik ve 
ekonomik gelişmeler çerçevesinde perakende 
sektörünün fotoğrafını çekti.

“Tarihte ilk defa güç tüketicinin elinde”

Perakendenin geleceğine ilişkin paylaşımlarda 
bulunan Dünyaca Ünlü Perakende Fütüristi 
Doug Stephens; “2014 yılında bütün dünyada 

1.5 trilyon dolar e-ticaret hacmi oldu. Yıllık 
büyüme oranı %23. %30 - 35’lik büyümeler 
görebiliriz. Bekarlar gününde AliBaba’da 
dakikada 65 milyon dolarlık satış yapıldı. Ürün 
araştırmalarının %44’ü dijitalde yapılıyor. 
Şimdi e-ticaretin esas yapması gereken, satın 
alınan şeyleri en kısa sürede bize ulaştırmak... 
Perakendede esas savaş hızlı teslimat” dedi.

Tüketicilerin doğrudan satış alışlarında %70 artış 
olduğunu ve markaların %40’ının doğrudan satış 
yaptığını belirten Stephens; “E-ticaret gerçekten 
bütün mağazaları kapatacaksa, neden bütün 
internet şirketleri fiziksel mağaza açıyor? Çünkü; 
bir markaya sahip olmak, fiziksel ve duygusal 
bağ kurmak için mağaza gerekli ve mağazalara 
hep ihtiyaç duyucağız. Bu bağ ihtiyacı ortadan 
kalkmayacak. Ayrıca, şu da bir gerçek ki; çok 
uzun bir dönemin sonuna geliyoruz. Reklama 
yapılan harcama demek, fiziksel mağazaya çok 
insan gelmesi anlamına gelmiyor. Tüketicinin 
hareketlerini artık tahmin etmek çok zor. 
Tarihte ilk defa güç tüketicinin elinde, koşulları 
tüketiciler belirliyor. Tüketici nerede isterse Selim İleri

Bekir Ağırdır
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mağaza orada… Perakende geçiş dönemi içinde, 
markalar bunu anlamalı ve buna göre hareket 
etmeli. Mağazalar, sadece ürün tedarik eden 
bir yer değil, deneyim sunan bir yer olmalı. 
Artık bir öykü olmalı, hikaye yaşanmalı. Mobil 
teknolojileri öykü yaratmak için kullanmalı” 
açıklamasında bulundu.

Stephens sözlerine şöyle devam etti: “Perakende 
daha az insana ihtiyacımız olacak diye bir şey söz 
konusu değil. Ama farklı insanlara ihtiyacımız 
olacak; marka elçilerine, teknolojiden anlayan 
ve etkileşime geçebilenlere… Perakende satışı 
artırmak yerine daha fazla marka temsilcisi 
oluşturmayı hedefleyecek. Son olarak, şunu 
belirtmek isterim ki; perakende ölmedi; ne 
fiziksel ne de dijital olarak... Gelecek için yola 
teknoloji ile değil müşterinize nasıl bir deneyim 
sunacağınızı planlayarak çıkın. Tüketicilerin, 
mağazanızda nasıl bir deneyim yaşayacağını 
düşünün. Bu deneyimi tanımlayıp tasarlayın. İyi 
bir fikriniz olduğunu düşünüyorsanız ilk yapan 
siz olun. Yeni bir fikir sizi korkutmuyorsa yeteri 
kadar iyi değil demektir.”

Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır; seçim 
sonrasında Türkiye’yi yorumlayarak “20 ayda 
4 seçim yaptık, bunun sonucunda ortaya 
çıkan tablo bize nasıl bir geleceğin beklediğini 
söyleyecek. Hükümetin önünde iki yol var: 

“Seçimleri kazandık başkanlığı da getirelim” 
derlerse başka Türkiye; yapısal reformlar 
yaparlarsa başka Türkiye yaşayacağız. Peki 
Türkiye şimdi neyi hedef alacak? Daha önce 
Avrupa Birliği’ni hedefliyordu ve yapılması 
gerekenler belliydi” dedi.

Ağırdır; 2040 projeksiyonun ne olacağına 
ilişkin; “Avrupa’nın taşrası mı, bilgi toplumu 
mu, tohumu ve yazılımları üreten, hukuku 
düzgün olan, kadının hayata katıldığı 
ülkelerden mi, yoksa kadını iş gücüne ve sosyal 
hayata katmayan ülkelerden mi olacağız? Şu 
anki konjonktüre göre; sadece hükümetlerin 
tercihlerine bağlı olmayan bir durum var. 
Çevresel faktörler çok etkin. 1 Kasım sabahı 
olan problemlerin hepsi halen önümüzde, 
hatta daha da şiddetlenerek duruyor. Bu 
karmaşıklığı sadeleştirip hedefi ve çözümleri 
netleştirmeliyiz. Bugünün hayatı, basit neden 
ve sonuçlar üstüne değil, karmaşık ve farklı 
aktörlerin içinde olduğu bir senaryo üzerine 
kurulu. Son yaşadığımız 30 - 35 yılı bir 
bütün olarak inceleyip oradan sonuçlar ve iç 
görüler çıkarmak gerekli. Bugünün hayatında 
verimsizlik hakim, artık 18 ay sonrasını tahmin 
edemiyoruz. Yeniden biz olmayı öğrenmeliyiz. 
Toplumsal mutabakat sağlayamazsak 
sorunlarımızı çözemeyiz. Kuralları bütüncül 
bir şekilde koymalıyız. İşin doğasına uygun 

değişimi başarmamız lazım. Sırf moda olduğu 
için bir değişimi fetiş haline getirmemeliyiz” 
açıklamasında bulundu.

“Standardize iş yapma dönemi bitti”

Bazı şeyleri doğru tanımlamanın gerekliliğine 
dikkat çeken Ağırdır; “’Şirketinizin karakteri, 
doğası ve ona uygun olan nedir?’ sorusundan 
başlamak gerekiyor. Standardize iş yapma 
dönemi bitti. Artık gittiğiniz yerlerin kültürüne 
ve doğasına uygun davranmalısınız. Yabancılar 
yapıyor diye her ülke aynı kurallara uymak 
zorunda değil. Yerelin özelliklerine dikkat 
etmek lazım. Olaylara üç boyutlu bakmak 
gerekiyor. Farklı dinamikler, segmentler ayrı 
ayrı incelenmeli.” dedi.

Ağırdır, şirketlere şu tavsiyede bulundu: 
“Bu karmaşık durumda, aktörlere göre şekil 
alamazsınız. Bırakın partileri, Türkiye’nin 
sorunları açısından bir tavır almalısınız. 
Artık her şey siyasi… Fabrika açtığınız bir 
yerde sadece istihdam sağlamak yeterli değil. 
Güven ve itibar bilanço ile oluşmuyor. Bir 
vaadiniz olmalı ve o vaadi yerine getirecek 
bir duruş sergilemelisiniz. Bugünün hayatını 
plan ve bütçelerle yönetmek mümkün değil. 
Senaryolarla yönetebilirsiniz. Senaryo 
geçişlerini hızlı ve etkili yapmalısınız.”

Doug Stephens
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CORRIDOR KURUÇEŞME’ DE AÇILDI!
2003 yılından beri İstanbul gece hayatının vazgeçilmezlerinden olan Corridor eğlenceye kaldığı yerden devam 
ediyor. Corridor ruhu Kuruçeşme’ de 13 Kasım Cuma gecesi yeniden canlandı.

13 Kasım Cuma gecesi Kuruçeşme’ de açılışını gerçekleştiren Corridor, sıcak 
atmosferi ve sevilen müzikleriyle, büyüleyici boğaz manzarası eşliğinde 
müdavimleriyle yeniden bir araya geldi.
 
Magazin ve sanat dünyasından Sarp Leventoğlu, Birce Akalay, Keremcem, 
Mehmet Turgut, İsmet Öz, Emin Ali Çakırkaya gibi birçok ismin katıldığı 
açılışta davetliler Dj Hayk’ ın performansıyla keyifli dakikalar yaşadı. 
Corridor, İstanbul’un muhteşem boğaz manzarası karşısında, samimi 
ortamı, keyifli atmosferi, birbirinden lezzetli kokteylleriyle büyük ilgi 
topladı.

Hakan Özkan - Anıl Yazgan

Ferhan Talib

KeremcemBirce Akalay - Sarp Leventoğlu
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FETTAH CAN SEVENLERİYLE 
KAYSERİ PARK’TA BULUŞTU

Kayseri Park, alışverişin ve eğlencenin 
merkezi olmaya devam ediyor. 
Birbirinden farklı ve eğlenceli etkinliklere 

imza atan Kayseri Park Alışveriş Merkezi, bu 
etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Sevilen 
sanatçı Fettah Can Kayserili hayranlarıyla 
buluştu. Best FM'de Hitnoz programının başarılı 
radyocusu Yasemin Şefik ile söyleşi yapan ünlü 
sanatçı Fettah Can program esnasında akustik 
olarak en sevilen parçalarını seslendirdi. Müzik 
hayatından evdeki özel hayatına kadar tüm 
soruları içtenlikle cevaplayan sanatçı bir hayranı 
ile de sahnede düet yapmayı ihmal etmedi. 
Farkındalık Stüdyosunun düzenlediği etkinlikte 
ikili bu özel konsept ile daha bir çok AVM'de 
sevenleri ile buluşacaklarını açıkladı. Etkinlik 
sonrası yapılan çekilişte Fettah Can tarafından 
belirlenen bir şanslı ziyaretçi ev sahibi oldu.
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İZMİR MAVİBAHÇE AVM AÇILDI

200 milyon dolar yatırım hacmine sahip 
MaviBahçe, 14 Kasım, Cumartesi günü 
İzmir-Karşıyaka’da kapılarını açtı. 60.000 m2 
kiralanabilir alana sahip alışveriş merkezinde, 4 
kat üzerinde 200’den fazla mağaza, 47 restoran 
ve kafe, 2.000 kişi oturma kapasiteli yeme-içme 
alanı, İzmir’in en geniş çocuk katı ve eğlence 
alanları ile IMAX teknolojisini İzmirlilerle ilk kez 
buluşturacak olan 11 salonlu sinema yer alıyor. 
Teraslı restoran ve kafelerin, palmiye ağaçları ve 
Ege’ye özgü çiçekler ile bezenmiş havuzlu ferah 
bahçelerin çevrelediği meydanı, geniş rekreasyon 
alanları, ziyaretçileri benzersiz bir alışveriş ve 
eğlence deneyimine davet ediyor. 2.000 araç 
kapasitesine sahip otopark da ziyaretçilerin 
hizmetine sunuluyor. MaviBahçe’nin yatırımcısı, 
Favori Kuyumculuk tarafından kurulan Opera 
Gayrimenkul. ECE Türkiye, Alışveriş Merkezi’nin 
uzun dönemli yönetimini üstleniyor. MaviBahçe, 
yaklaşık 3.500 kişiye istihdam yaratarak şehrin 
sosyo-ekonomik gelişimine de fayda sağlıyor.

MaviBahçe’nin içinde İzmir var…

İzmirlilerin talep, ihtiyaç ve alışkanlıkları göz 
önünde bulundurularak planlanan projenin 
mimarisi, İzmir’in geleneksel evleri, köprüleri 
ve yeşil bahçelerinden ilham alıyor. İzmirlilere 
aşina oldukları “yaşam tarzını” sunacak olan 
MaviBahçe’de ziyaretçilerin, konforlu bir alışveriş 
deneyimi yaşamanın yanında, gerçekleştirilecek 
sanatsal ve kültürel etkinliklere katılmaları, 
Ege’nin özgün lezzetlerini tatmaları, ferah 
meydan ve teraslarda aileleri ve arkadaşları ile 
keyifli vakit geçirmeleri hedefleniyor.

Opera Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Selami Özel, “Çalıştığımız değerli iş 
ortaklarımızın katkıları ile rekabet üstü bir 
konsept ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. 
Bölge insanını çok iyi tanıyan İzmirli bir yatırım 
grubu olarak MaviBahçe’nin İzmirlilerin yaşam 
tarzına, satın alma alışkanlıklarına uyan, herkesin 

severek geleceği bir alışveriş ve yaşam merkezi 
olacağından, benzersiz bir alışveriş deneyimi 
sunacağından kuşkum yok. İçinde İzmir olan 
herkesi, MaviBahçe’ye bekliyoruz. MaviBahçe, 
benzersiz konsepti ile İzmir’de alışverişin havasını 
değiştirecek ” dedi.

ECE Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Nuri 
Şapkacı, “MaviBahçe, şehrin en seçkin konut 
yerleşim alanlarının tam merkezinde, yeni 
yatırımlar ile her geçen gün daha çok değerlenen 
Karşıyaka sınırları içerisindeki Mavişehir’de 
yer alıyor. MaviBahçe ile potansiyel ziyaretçi 
kitlesinin talep ve ihtiyaçlarına uygun, nitelikli 
perakende arzını sağlayabileceğimize inanıyoruz. 
Alışveriş Merkezi, tam da bu sebeple gerek 
perakende grupları gerekse müşteriler için 
çok cazip bir lokasyon olarak öne çıkıyor. 
Konumu, ulaşım olanakları, benzersiz mimarisi, 
seçkin marka karması, yüksek kaliteli yönetim 
hizmetleri ve gerçekleştirilecek prestijli 

ECE Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Nuri Şapkacı; “Mavibahçe, 
şehrin en seçkin konut ve yerleşim alanlarının tam merkezinde, 
yeni yatırımlar ile her geçen gün daha çok değerlenen Karşıyaka 
sınırları içerisindeki Mavişehirde yer alıyor.”
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etkinlikler ile MaviBahçe, bölgesel bir alışveriş 
merkezi olarak konumlanıyor” dedi.

Dünyaca ünlü markalar MaviBahçe’de

MaviBahçe, 200’ün üzerinde ulusal ve 
uluslararası markaya ev sahipliği yapıyor. 
Beymen, Vakko, Koton, LC Waikiki, DeFacto, 
Mango ve Marks&Spencer’ın da aralarında yer 
aldığı, modaya yön veren markaların yanında, 
Macrocenter, TeknoSA, D&R, Fun Time, Tepe 
Home, Mudo Concept ve IMAX teknolojisi ile 
Cinemaximum da alışveriş merkezi için çekim 
gücü oluşturuyor. Bu markalardan bazıları 
İzmir ve Ege Bölgesi’nde ilk mağazalarını 
açıyorlar. İçerisinde giyimden eğlenceye, çocuk 
kuaföründen aktivite alanlarına kadar çocuklara 
dair her şeyi barındıran, İzmir ve çevre illerin 
en büyük ve nitelikli çocuk katı MaviBahçe’yi 
rakiplerinden ayırıyor. Big Chefs, Midpoint ve 
Hayal Kahvesi’nin de aralarında yer aldığı, Türk, 
dünya ve Ege mutfağından lezzetler sunan, açık 
alanları ile seçkin restoran ve kafeler de alışveriş 
merkezinin çekim gücünü artırıyor.

MaviBahçe, yeni konut ve ticaret yatırımları 
ile hızla gelişen, modern bir yaşam standardı 
sunan ve İzmir’in en yüksek nüfusa sahip 
ilçelerinden olan Karşıyaka’nın sınırları 

içerisindeki Mavişehir’de bulunuyor. İzmir 
metropoliten alanını ve komşu şehirleri kapsayan 
çekim alanında yaklaşık 5,3 milyon kişi yaşıyor. 
Mavişehir’i anayollara ve çevre yoluna bağlayan 
Cahar Dudayev Bulvarı üzerindeki konumu 
sayesinde, ziyaretçiler, MaviBahçe’ye gerek 
özel araçları gerekse toplu taşıma olanaklarıyla 
kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Birçok önemli otobüs 
hattı ve metro hattı Alışveriş Merkezi’nin çok 
yakından geçiyor. İstanbul-İzmir otobanı ve 
Mavişehir-Karşıyaka tramvay hattı da göz önünde 
bulundurulduğunda, MaviBahçe şehrin her 
noktasına mükemmel şekilde bağlanıyor.



Mavi Bahçe
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Suna Dumankaya
Lokman Hekim Sağlığın devamıdır güzellik!
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Öncelikle merak ettiğim bir konu var. Lokman 
Hekimlik nedir? Kimler lokman hekim sıfatını 
taşıyabilir?

Sizinde bildiğiniz gibi bu konuda bir çok rivayet 
var, geçmişten bugüne kadar gelen… Aslında 
Lokman Hekim kimliği altında her tür hastalığın 
tedavisinin doğada bulunduğu anlatılır. 
Bitkilerin dünyasını bilmek, onların dilinden 
anlamak ve neye faydalı olduğunu bilmek 
bitkilerle konuşmak ve dertlere derman 
hastalıklara şifa olabilmektir. Anneannemden 
bana, onada kendi annesinden ve benden 
de kızıma devredeceğim doğadan, doğanın 
gücünden gelen bilgiler artık bugün modern 
bilimlede bütünleşerek nesilden nesile devam 
edecek. 

Sağlık ve Güzellik kavramlarını ürünlerinizde 
birlikte kullanıyorsunuz? Bu iki farklı kavramı 
nasıl yan yana kullanıyorsunuz bunun sırrı 
nedir?

İkise gerçek manada birbirleriyle uzak kavramlar 
değil zaten. Özellikle sağlıklıysanız kendinizi 
iyi hissedersiniz, etrafınıza yaydığınız pozitif 
enerjiyle güzel algılanır ve sonuçta güzel 
hissedersiniz, gerçek güzellikde budur. Sağlığın 
devamıdır güzellik… Standardı yoktur, tamamen 
kişiye özeldir yani herkes kendiyle güzeldir diye 
düşünüyorum.  

Ürünlerinizi Yedi Tepe Üniversitesi ile birlikte 
lanse ediyorsunuz? Bu önemli bir birliktelik bu 
süreç nasıl oluştu?

1989 yılı ilk TV’ye çıkışımla birlikte kitap 
dergi ve gazetelerde güzellik ve doğal bakım 
tarifleri veriyordum, 2006 yıllarıydı, Yeditepe 
Üniversitesinden teklif geldi, formülleri bilim 
ve teknolojiyle birleştirerek ambalajlayalım ve 
herkese yayalım diye… Yaklaşık bir yıl boyunca 
labaratuvar ve arge çalışmaları devam etti 2007 
yılında ilk ürünlerimizi satışa çıkardık…

Bir çok alanda ürün tedarik dışında bir 
çok önemli kişiye de bire bir danışmanlık 
veriyorsunuz? En çok talep gelen konu hangisi? 

Birebir danışmanlık yaptığım kişiler çoğunlukla 
düzenli cilt bakımı yaptığım kişiler, dolayısıyla 
belli bir talep oluşmasından ziyade düzenli 
bakım yapılan ciltler her an kendini yenileyerek 
toparlıyor ve sorun oluşturmuyor. Onun dışında 
ençok lekeli ciltler, kuru saçlar, pul pul ciltler, 
gözaltı morlukları, kazayakları gibi sorunlar 
geliyor… 

Reklam ve sosyal medyada sizin dışınızda bir 
çok sağlık,güzellik gibi konularda ürünlerin 
adı geçiyor. Bilinçlenme adına soruyorum, 
Bir ürünü talep ederken nelere dikkat etmek 
gerekiyor?

Bir ürünü incelerken tabii içerikleri kullanılan 
koruyucu katkı maddelerini incelemek önemli… 
Ancak onun kadar önemli bişey daha kendinizi 
tanımak ve kendi cildinizin özelliklerini bilmek. 
Ürünü kullanırken cildinizdeki etkilerini 
gözlemlemek. 

Günlük çalışma hayatında bayanların yaptığı 
güncel makyaj ile ciltler yıpranıyor? Bu ay 
bu konuda bayan okuyucularımıza neler 
önerirsiniz? Hangi ürününüz bu yıpranmayı 
önler? Niye?

Cilt bakımı bir bütündür, temizlik, nemlendirme 
ve koruma ana başlıklardır, her biri ayrı ayrı 
önemlidir. Her cilt tipinin, her cilt sorunun 
bakım önerileri ayrıdır. Yaşlanma karşıtı bakım 
serimizi 20’li yaşlardan sonra 30’lu yaşların 
üstünde kesinlikle öneriyorum. Çünkü cilt için 
gerekli olan bakımı maksimum düzeyde doğal 
ekstraklar içeren, paraben ve zararlı koruyucu 
bulunmayan, sağlığa uygun koşullarda üretilmiş 
olan ürünlerle yapmış olacaklar. 

Suna Dumankaya                                                                                            C.Serhat Türkkan



MELEKLER BİR KEZ DAHA 
GÖNÜLLERİ FETHETTİ!

Dünyaca ünlü Victoria’s Secret Melekleri Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Behati Prinsloo, Candice Swanepoel, Lily Aldridge, Elsa Hosk, Jac 
Jagaciak, Jasmine Tookes, Kate Grigorieva, Lais Ribeiro, Martha Hunt, Romee Strijd, Sara Sampaio, Stella Maxwell, Taylor Hill, PINK modeli Rachel 
Hilbert’in katılımıyla gerçekleşen bu seneki defilenin en gözde parçaları Swarovski kristalleriyle süslenmiş iç çamaşır, ikonik melek kanatları ve Mouawad 
tarafından yapılan 2 Milyon Dolarlık 2015 Fireworks Fantasy Bra oldu. Ellie Goulding, Selena Gomez, ve The Weeknd’in özel performanslarıyla renk 
kattığı defile, New York City’de bulunan Lexington Silah Deposunda gerçekleşen etkinlik yılın en çok konuşulacak etkinliği oldu...

The WeekndSelena GomezEllie Goulding









AVM Mağazaları  Cadde Mağazaları
      Perakendeci işletmeler, tüketicilerle iletişimdeki başarıları ve potansiyel pazarları gerçek pazarlar haline getirebilmeleriyle dağıtım kanallarının 
en önemli aktörü konumundadır. Bu perakendeci işletmeler, 2000’lerin ilk 15 yıllık sürecini kapsayan döneminde genel anlamda iki kategoriye 
ayrılarak üreticilere iki farklı “müşteriyle buluşma yöntemi” sunmuştur.

     Uzun zamandır alışveriş kültürünün bir parçası olarak talep gören cadde mağazalarının yanında, bu konseptin eğlence ve yeme-içme kültürüyle 
harmanlanarak sunulması esasını temel alan alışveriş merkezleri; 2000’li yıllardan bugüne, adından sıkça söz ettiren bir dağıtım kanalı haline 
gelmiştir.

      Değişen ve her geçen gün yeni bakış açılarıyla zenginleşen pazar şartlarında, perakende mağazalarının kuruluş yeri seçimi, söz konusu 
perakende mağazalarının bekası ve müşteri memnuniyeti açısından dikkatle analiz edilmesi ve etkili bir strateji belirlenmesi gereken bir hal almıştır.

04
AVM’lerin 

�ziksel ve sosyal özellikleri, 
kaliteli zaman geçirme 

imkanı sağlıyor.

03
Bazı perakendecilerin ilk 

tercihlerinin cadde mağazaları 
olması, �ziksel açıdan caddeyi 

andıran AVM’lerin 
yaygınlaşmasının 

önünü açıyor.

01
AVM’lerde bulunan 

pek çok farklı alanın öncü 
markaları, bu lokal merkezleri 

birer rekabet arenası 
olarak görüyor. 02

Rekabetin kızışması; 
müşterilerin, aynı ürünü 

daha uygun �yatlarla alabilme 
imkanı bulmaları açısından 

önemli.

Girişimcilerin, mağaza kuruluş yeri seçiminde müşteri pro�llerinin analizini yaparak titiz ve dikkatli olması gerekli. 

Coğra� Bilgi Sistemleri (CBS) bu alanda en çok tercih edilen analiz sistemidir. Bu sistem ile düşünülen kuruluş yerinin, 

söz konusu bölgede yaşayan insanların sosyo-ekonomik durumu, nüfus yoğunluğu; ulaşım şartları, yaşam tarzı, 

coğra� yapısı ve civar bölgelerdeki çekim merkezlerinin analizi yapılarak markanın hedef kitlesiyle örtüşüp 

örtüşmediğiyle  ilgili ipuçlarına sahip olmak mümkündür.

SV



Perakendeci İşletmelerin 
Kuruluş Yeri Seçiminde Mekan Tercihleri

#1Perakendeci işletmeler niçin genellikle AVM’leri tercih ediyor?

- Planlanmamış alışveriş yapma ihtimalinin yüksekliği.
- Mağaza içerisindeki havanın standart olması.
- Mevsim şartlarından etkilenmeme.
- Çocuk oyun alanlarının bulunması.
- Otopark imkanlarının bulunması.
- Sosyal aktiviteler açısından zenginlik sunması.
- Güvenlik hizmetleri.
- Mağazaların temizliği.
- Daha güvenilir işletme olma algısı.
- Alanının temsilcisi olan markaların, rakiplerinin alanına girme isteği.

#2 Bazı perakendeci işletmeler niçin Cadde mağazalarından vazgeçemiyor?

- Birçoğu semt merkezlerinde yer aldığından, bu alanlardaki potansiyel tüketici niteliğindeki 
insan yoğunluğundan vazgeçilememesi.
- Sadık müşterilerin bulunduğu alanlar yaratarak araç kullanılmadan da ulaşılabilir olmaları.
- ”Çarşı” yoğunluğunun gücüne inanmaları.
- Büyük şehirlerde bulunan trafik sorunu.
- Şehir içindeki işlek caddelerde yer aldıklarından, aynı zamanda birer reklam alanı niteliği 
taşımaları.
- Kira fiyatlarının AVM’lere kıyasla daha uygun olabilmesi.
- A+ müşteri kitlesine sahip markaların, kimliklerini yansıtacak AVM bulmakta zorlanması.
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FORUM GAZİANTEP
KAZANDIRAN KAMPANYALARI İLE 
ŞEHRİN YÜKSELEN YILDIZI OLDU...
Forum Gaziantep’in Haziran ayında başlayan ve yıl sonuna kadar devam 
edecek, hediye kazandıran kampanyaları büyük ilgi görüyor. Alışveriş 
merkezi, her hafta içi düzenlediği TaksiPara, Çark-ı Forum, Hediye Kabini 
ve Happy Hours Kampanyaları ile ziyaretçilerini mutlu ediyor.

Türkiye’nin en çok kazandıran, Gaziantep’in 
gözde alışveriş ve eğlence merkezi Forum 
Gaziantep’in ziyaretçilerini mutlu eden 

anında kazandıran kampanyaları tüm hızıyla 
devam ediyor. Alışveriş yaparken keyfine değer 
katmak isteyen Forum Gaziantep ziyaretçileri, 
aylardır kazanmaya devam ediyor.

Haziran ayında başlayan ve her ay artan ilgiyle yıl 
sonuna kadar devam edecek kampanya serisiyle 
hem Gaziantepli’lerden hem de çevre illerde 
yaşayan alışveriş tutkunlarından büyük ilgi gören 
Forum Gaziantep, alışveriş için gelen konuklarına 
birbirinden değerli hediye fırsatları sunuyor. Dört 
farklı kampanyayı aynı anda başlatan alışveriş 
merkezi, ziyaretçilerini her hafta farklı bir 
kampanya karşılıyor.

TaksiPara kapsamında, her ayın ilk haftası 75 
TL ve üzeri alışveriş yapanlar, 15 TL değerinde 
TaksiPara hediye çeki kazanıyor, alışveriş sonrası 
evlerine ForumTaksi ile dönüyor. Çark-ı Forum 
kampanyası ise her ayın ikinci haftası tek seferde 
75 TL ve üzeri harcama yapanlara çarkı çevirerek 
birbirinden değerli hediyeler kazanma şansı 
sunuyor.

Her ayın üçüncü haftası Forum Gaziantep’te tek 
seferde yine 75 TL ve üzeri harcama yapanlar, 
Hediye Kabini Kampanyası kapsamında kabine 
girerek gönlünden geçen ve birbirinden değerli 
hediyelerden birini havada kapmaya çalışıyor. 
Happy Hours kampanyası ise her ayın son haftası, 
18.00 ila 22.00 saatleri arasında en fazla 75 TL ve 
üzeri harcama yapanlara, anında sinema bileti 

ve birbirinden değerli markalardan hediye çeki 
kazandırıyor.

Alışverişlerini Forum Gaziantep’te yapanlar, her 
75TL ve üzeri harcamalarına birbirinden değerli 
hediyeleri anında kazanmanın keyfini çıkarmaya 
devam ediyor. Büyük ilgi gören kampanyalara 
Forum Gaziantep ziyaretçilerinden adeta tebrik 
yağıyor. 

Başka hiç bir yerde her alışveriş sonrası her 
gün böylesi değer elde edemeyen ve Forum 
Gaziantep’te kendini önemli ve şanslı hisseden 
Forum Gaziantep ziyaretçileri, Türkiye’de ve belki 
de dünyada başka hiç bir yerde bulamayacakları 
bu fırsatı ayaklarına getiren Forum Gaziantep’i 
şehrin yükselen yıldızı yaptılar bile.
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Türkiye'de AVM'lerde kategori bazında 
ortalama kira değerleri ne seviyede? 
En çok kirayı hangi sektör ödüyor?

Alışveriş merkezlerinde kullandıkları metrekareden bağımsız olarak 
ödenen kira değerleri incelendiğinde, birim metrekarede en büyük 
kira bedellerini kuyumculuk sektörü öderken, bunu sırası ile aksesuar 
mağazaları, iletişim mağazaları, yiyecek-içecek mağazaları ve kişisel 
bakım mağazaları takip ediyor.  Metrekare kira bedeli bazında sinema-
eğlence-spor, yapı market ve süpermarket sektörlerinin en az kirayı 
ödediği görülüyor.

Değerleme sektörünün önde gelen 
kuruluşlarından EVA Gayrimenkul Değerleme, 
Türkiye genelinde alışveriş merkezlerinin kira 
değerleri ile ilgili gerçekleştirdiği "Türkiye 
Alışveriş Merkezleri Kategori Bazlı Kira ve Alan 
Analizi Raporu" araştırması ile bir ilke daha imza 
attı. Araştırma kapsamında EVA Gayrimenkul, 
Türkiye genelinde alışveriş merkezlerinde 
bulunan toplam kiralanabilir alanının %25'i 
üzerinde geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirerek, 
Türkiye genelinde AVM kira değeri haritasını 
çıkardı. Alışveriş merkezlerinde yer alan 
markaların sektörlerine göre 17 temel kategoride 
incelendiği çalışmada; ödenen ortalama kira 
değerleri, kullanım alanları, alan/kira verimliliği 
oranları tespit edildi.  Veriler 7 bölge, İstanbul, 
Ankara ve Anadolu bazında detaylandırıldı. 

EVA Gayrimenkul, Türkiye’de alışveriş merkezleri 
(AVM) sektörünü irdelemek amacıyla büyük 
resimde Türkiye geneli, bir alt ölçekte bölgeler, 
mikro düzeyde ise büyük şehirler ve Anadolu 
özelinde kategorilerin ağırlığını, verimliliğini, 
ortalama ödenen kira değerlerini irdelemek ve 
sektörün genel fotoğrafını çekmek amacıyla 
gerçekleştirdiği geniş kapsamlı çalışma ile bir ilki 
gerçekleştirdi. 

Çalışma, alışveriş merkezlerindeki mağazaların 
sattıkları ürün grubuna göre 17 ayrı kategoride 
ayrıştırılarak incelenmesi temeline dayanıyor. 
Araştırmadan çıkan sonuçlar raporda 
karşılaştırmalı analizlerle ortaya konuluyor, 
mahremiyet konularak markaların adlarına 
değinilmeden analizler kategorilerle açıklanıyor. 

AVM kira geliri lideri Marmara bölgesi
EVA Gayrimenkul'un yedi bölgeyi mercek 
altına alan araştırmasına göre ortalama kira 
gelirlerine bakıldığında Marmara Bölgesi'nin 
aylık 37,3 dolar/m2 kira geliriyle ilk sırada yer 
aldığı belirlendi. Sıralamayı Ege Bölgesi aylık 24,6 
dolar/m2, Karadeniz Bölgesi aylık 23,4 dolar/m2, 

Akdeniz Bölgesi aylık 21 dolar/m2, İç Anadolu 
Bölgesi aylık 20,8 dolar/m2, Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi aylık 16,3 dolar/m2, Doğu Anadolu 
Bölgesi aylık 14,9 dolar/m2 olarak takip ediyor. 
Marmara bölgesinin diğer bölgelere göre yüksek 
olmasının nedeni içinde İstanbul faktörünü 
barındırması olduğunun altı çiziliyor.      

İstanbul Avrupa Yakası kira şampiyonu
EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık 
Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, kira 
değerleri hakkında şunları söylüyor: “Alışveriş 
merkezlerinde kira değerleri ağırlıklı ortalaması 
Türkiye genelinde aylık bazda 29,03 dolar/m2 
olarak çıkıyor. Ancak bu rakamı kendi başına 
yorumlamak yeterli değil, alt kırılımlarına da 
bakmak gerekiyor. Buna göre kira bedellerinde 
aslı şehirler diyebileceğimiz İstanbul ve Ankara‘yı 
ayrıştırdığımızda ortalamaların düştüğünü 
görüyoruz. İstanbul ortalamada aylık bazda  
41,67 dolar/m2 ile başı çekerken, Ankara‘da 
ortalama aylık rakam 21,77 dolar/m2 değere 
oturuyor. Anadolu şehirlerinde bu rakam ayda 
19,17 dolar/m2’ye düşüyor. İstanbul AVM’lerde 
her türlü ortalamayı yükselten itici bir güç olarak 
göze çarpıyor.” 
Yazıcı, “İstanbul özelinde baktığımızda farklı 

bir analiz görüyoruz. Avrupa Yakası ortalamada 
aylık 44,10 dolar/m2 kira öderken, Anadolu 
Yakası aylık 38,5 dolar/m2 kira  ödüyor. Şehir 
geneli ortalama olarak ayda 41,67 dolar/m2 
kiraya oturarak Marmara Bölgesini yukarı 
çekiyor ve en yüksek kira getirili bölge yapıyor” 
değerlendirmesinde bulunuyor.

EVA Gayrimenkul’un İstanbul özelinde yaptığı 
değerlendirmede Anadolu Yakası ile Avrupa 
Yakasının kira  değeri ortalamalarında birbirlerini 
yakaladığı görülüyor. Ancak Avrupa Yakasında 
bulunan AVM’lerdeki birçok kategori, Anadolu 
Yakasına göre daha fazla kira ödüyor. Uzmanlar, 
nüfusun üçte ikisinin Avrupa Yakasında yaşadığı 
ve hane halkı gelirinin Avrupa Yakasından daha 
yüksek olması nedeniyle bu durumun normal 
bir sonuç olduğunu belirtiyor. Ancak yiyecek 
içecek kategorisi ile yapı marketi, süpermarket 
ve sinema gibi alışveriş merkezlerinin sinerjisini 
yaratan sürükleyici mağazaların her iki yakada da 
birbirine yakın kira bedeli ödediği belirleniyor. 
Anadolu Yakasında, Avrupa Yakasına göre daha 
fazla kira ödeyen kategorilerin ise spor giyim-
spor malzemeleri ile teknoloji marketleri olduğu 
belirtiliyor.
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# KATEGORİLER Anadolu İstanbul Ankara Türkiye

AĞIRLIKLI ORTALAMA 19,17 41,67 21,77 29,03 

Ortalama USD/m2/ay  

İSTANBUL ANALİZİ Anadolu 
Yakası 

Avrupa 
Yakası 

İstanbul Ağırlıklı 
Ortalama

AĞIRLIKLI ORTALAMA (USD/m2/Ay) 38,50 44,10 41,70

İSTANBUL ANALİZİ -örnek kategoriler-

Anadolu 
Yakası 

Ort.Kira 
(USD/m2/Ay)

Avrupa Yakası 
Ort.Kira 

(USD/m2/Ay)

İstanbul Ağırlıklı 
Ort. Kira 

(USD/m2/Ay)

1 BAY - BAYAN GİYİM 52,00 61,90 57,60
2 YİYECEK - İÇECEK 87,75 87,99 87,88
3 AYAKKABI - ÇANTA - DERİ 63,74 80,34 73,45

……
…………..

10 SPOR GİYİM - SPOR MALZEMELERİ 45,20 38,17 40,61
12 TEKNOLOJİ MARKET 30,10 27,42 28,43

………
13 SİNEMA - EĞLENCE 14,15 14,72 14,50
15 BEYAZ - ELEKTRİKLİ - KAHVERENGİ EŞYA 83,11 91,86 88,34

……….
…………

16 SÜPERMARKET - HİPERMARKET 11,65 11,57 11,61
17 YAPI MARKET 12,13 11,77 11,93

GENEL ORTALAMA 38,50 44,10 41,70

En yüksek kira bedelini kuyumculuk sektörü ödüyor

Türkiye genelinde AVM'ler gelir/alan verimliliği açısından incelendiğinde, metrekare bazında en büyük kira bedelini kuyumculuk mağazaları öderken, bu 
mağazaları sırasıyla aksesuar mağazaları, iletişim mağazaları, yiyecek-içecek mağazaları ve kişisel bakım mağazaları takip ediyor. Kuyumculuk ve iletişim 
mağazaları diğer kategorilere kıyasla çok daha az alan kaplasa da en yüksek kira bedellerini ödüyor. Metrekare bazında en düşük kira bedellerini ise sinema-
eğlence, yapı market ve süpermarket sektörleri ödüyor.

KATEGORİLER MARMARA BÖLGESİ KARADENİZ 
BÖLGESİ

DOĞU ANADOLU 
BÖLGESİ

GÜNEY DOĞU 
ANADOLU 
BÖLGESİ 

AKDENİZ 
BÖLGESİ 

EGE 
BÖLGESİ 

İÇ 
ANADOLU 
BÖLGESİ

1  KUYUMCULUK                      136,60                92,88                        49,65                  58,37                  78,70         101,94            78,85    
2  AKSESUAR                      101,86                55,39                        37,05                  43,14                  57,86            67,70            61,27    
3  İLETİŞİM                      100,59                62,54                        52,17                  40,83                  61,50            79,07            72,39    
4  YİYECEK - İÇECEK                         84,64                39,89                        32,36                  34,41                  51,72            46,15            52,81    
5  KİŞİSEL BAKIM - KOZMETİK                         87,29                43,58                        36,15                  26,97                  46,21            51,38            33,38    
…  ………….. 
…  …………….. 

15  SİNEMA - EĞLENCE                         13,78                   9,49                           4,98                     5,31                     9,42            10,56               8,38    
16  YAPI MARKET                         10,77                   8,31                           6,83                     7,86                     8,58               8,47               8,65    
17  SÜPERMARKET - HİPERMARKET                         10,50                10,37                           7,95                     5,78                     9,51               8,81               9,93    

BÖLGE ORTALAMALARI                         37,27                23,38                        14,90                  16,32                  20,97            24,60            20,80    

ORTALAMA USD/ m2/ AY  KİRALARI



MALl&MOTTO / Haberler

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 2

2.
sa

yı
 /

 A
ra

lık
 2

01
5

56

En büyük kira alanları bay-bayan giyim kategorisinde

Metrekare kullanım büyüklüklerine kategoriler bazında bakıldığında ise bay-bayan giyim sektörünün açık ara önde olduğu görülüyor. Araştırma sonuçlarına 
göre bay-bayan giyiminin özellikle öne çıktığı Anadolu'da metrekare kullanımının Marmara Bölgesi'ne kıyasla çok daha büyük olduğu tespit ediliyor. 
Dikkat çekici bir fark olarak Marmara Bölgesi'nin Karadeniz Bölgesi ile birlikte yiyecek-içecek kategorisinde diğer bölgelere göre daha fazla yer kullanıldığı 
ortaya çıkıyor. En fazla kira ödeyen kuyumculuk ve iletişim sektörleri ise metrekare kullanım büyüklüğünde alt sıralarda yer alıyor.

KATEGORİLER MARMARA 
BÖLGESİ 

KARADENİZ 
BÖLGESİ

DOĞU 
ANADOLU 
BÖLGESİ

GÜNEY 
DOĞU 

ANADOLU 
BÖLGESİ 

AKDENİZ 
BÖLGESİ 

EGE 
BÖLGESİ 

İÇ 
ANADOLU 
BÖLGESİ

1 BAY - BAYAN GİYİM 22,5% 30,9% 22,6% 27,4% 27,3% 29,0% 26,3%
2 YİYECEK - İÇECEK 6,1% 7,4% 4,1% 5,9% 3,5% 6,3% 5,0%
3 AYAKKABI - ÇANTA - DERİ 4,1% 7,8% 6,9% 5,6% 5,4% 6,1% 4,8%
4 DEKORASYON - MOBİLYA - EV TEKSTİLİ 4,4% 3,5% 3,3% 4,4% 3,6% 3,4% 5,3%
5 KİŞİSEL BAKIM - KOZMETİK 1,5% 1,5% 1,1% 1,8% 1,4% 1,5% 2,2%
6 AKSESUAR 1,5% 1,0% 0,9% 0,9% 1,1% 1,0% 1,2%
7 ÇOCUK GİYİM - OYUNCAK 2,6% 3,0% 1,9% 3,2% 2,0% 3,4% 3,0%
8 DEPARTMAN STORE 7,5% 6,2% 8,3% 6,7% 5,8% 3,0% 3,2%
9 İLETİŞİM 0,4% 0,4% 0,3% 0,6% 0,3% 0,3% 0,4%

10 SPOR GİYİM - SPOR MALZEMELERİ 2,8% 5,4% 2,6% 2,8% 3,9% 5,3% 3,0%
11 KUYUMCU 0,4% 0,3% 0,4% 0,5% 0,3% 0,4% 0,3%
12 TEKNOLOJİ MARKET 5,8% 7,3% 7,3% 10,0% 9,0% 7,4% 9,9%
13 SİNEMA - EĞLENCE 11,9% 9,5% 9,0% 12,8% 13,3% 10,5% 9,8%
14 KİTAP - DERGİ - OFİS MALZEMELERİ 1,2% 1,2% 1,1% 1,2% 0,6% 1,4% 0,6%
15 BEYAZ - ELEKTRİKLİ - KAHVERENGİ EŞYA 0,8% 1,1% 1,6% 1,8% 0,7% 0,9% 1,4%
16 SÜPERMARKET - HİPERMARKET 14,8% 8,4% 22,4% 7,3% 15,5% 16,7% 15,6%
17 YAPI MARKET 11,8% 5,0% 6,3% 7,3% 6,3% 3,3% 7,9%

Toplam 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

m2 BÜYÜKLÜKLERİNİN KATEGORİSEL DAĞILIMI

AVM kira gelirinin üçte biri bay-bayan giyiminden

Türkiye genelinde AVM gelirlerinin %31,8'i bay-bayan giyim kategorisindeki mağazalardan sağlanıyor. İkinci sırada %13 oranla yiyecek-içecek mağazaları 
yer alırken, üçüncü sırada %7,7 oranla ayakkabı-çanta-deri kategorisi yer alıyor. AVM'ler kira gelirlerinin yarısından fazlasını ilk üç sırada yer alan 
kategorilerde faaliyet gösteren mağazalardan elde ediyor. EVA Gayrimenkul uzmanları, AVM kira gelirleri arasında %6,1 oranla dekorasyon-mobilya-
ev tekstili sektörünün dördüncü sırada yer almasının, araştırmanın şaşırtıcı sonuçları arasında olduğunu belirtiyorlar. Uzmanlar, bay-bayan giyim, 
ayakkabı-çanta-deri, çocuk giyim ve spor giyim kategorilerinin "giyim" çatısı altında toplandığında, Türkiye genelinde AVM'lerde toplam alanın %35,7'sini 
kullandıklarını, AVM kira gelirlerinin ise %46,2'sini sağladıklarını açığa çıkarıyorlar. 

Cansel Turgut Yazıcı, belirlenen veriler hakkında şunları söylüyor: “Bay-bayan giyim, ayakkabı-deri-çanta, çocuk giyim ve spor giyim, kısaca “giyim“ 
sektörü kategorilerinin toplamına baktığımızda ilginç bir sonuç görüyoruz. Türkiye genelinde giyim sektörü toplam alanların %35,7'sini kullanırken gelirin 
%46,2‘sini sağlıyor. Yiyecek içecek sektörü alan olarak toplamın %5,67'sini kullanırken toplam gelirin %13'ünü getiriyor.  Sıralamada gelir açısından üçüncü 
sektör dekorasyon-mobilya-ev tekstili sektörü. Bu sektörün geliri %6,1'ni getirirken, alanın sadece %4,33'ünü kullanıyor.”

Kategoriler % Alan 
Kullanım % Gelir

1-3-11-12 35,70% 46,23%
2 5,67% 13,0%
4 4,33% 6,1%
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Alanda en verimli sektör kuyumculuk

Rapora göre en az gelir getiren üç sektör ise kuyumculuk, kitap-dergi-ofis malzemeleri ve iletişim sektöründen oluşuyor. Bay-bayan giyim, ayakkabı-
deri-çanta, çocuk giyim ve spor giyimi kapsayan giyim kategorilerinin toplamı İstanbul, Ankara ve Anadolu kırılımında incelediğinde, giyim sektörünün 
bütününün Türkiye alışveriş merkezileri kira gelirinin %46,2’sini oluştururken, İstanbul özelinde  %45,5'ini; Ankara özelinde %46,7'sini; Anadolu genelinde 
ise %47,2'sini oluşturduğu görülüyor. İkinci sırada yer alan yiyecek-içecek sektörünün de yüksek gelir sağladığı, Türkiye genelinde %13 orana sahip olduğu 
ortaya çıkıyor.

Türkiye genelinde kategoriler analiz edildiğinde; yani kullandıkları alan oranı getirdikleri kira geliri oranına bölündüğünde en yüksek verimliliğe sahip 
sektörün, en az alan kullanan ama en çok kira ödeyen kuyumculuk sektörü olduğunu görülüyor. Bunu sırası ile aksesuar-diğer, iletişim ve yiyecek içecek 
sektörleri takip ediyor.

TÜRKİYE GENELİ KATEGORİLER ANALİZ Alan  % si Gelir % si
BAY - BAYAN GİYİM 24,90% 31,8%
YİYECEK - İÇECEK 5,67% 13,0%
AYAKKABI - ÇANTA - DERİ 4,90% 7,7%
DEKORASYON - MOBİLYA - EV TEKSTİLİ 4,33% 6,1%
TEKNOLOJİ MARKET 7,37% 5,0%
SÜPERMARKET - HİPERMARKET 14,39% 4,9%
SİNEMA - EĞLENCE 11,40% 4,4%
DEPARTMAN STORE 6,22% 4,1%
AKSESUAR 1,27% 3,6%
KİŞİSEL BAKIM - KOZMETİK 1,63% 3,4%
SPOR GİYİM - SPOR MALZEMELERİ 3,21% 3,4%
ÇOCUK GİYİM - OYUNCAK 2,69% 3,3%
YAPI MARKET 9,18% 3,1%
BEYAZ - ELEKTRİKLİ - KAHVERENGİ EŞYA 1,01% 1,9%
KUYUMCU 0,41% 1,5%
KİTAP - DERGİ - OFİS MALZEMELERİ 1,02% 1,4%
İLETİŞİM 0,40% 1,1%
TOPLAM 100,00% 100,0%

Türkiye kategori bazında ortalama kira değerleri

Alışveriş merkezlerinde kullandıkları metrekareden bağımsız olarak bölgesel bazda kira değerleri incelediğinde; en büyük kira bedellerini metrekare 
bazında kuyumculuk sektörü öderken, bunu sırası ile aksesuar mağazaları, iletişim mağazaları, yiyecek-içecek mağazaları ve kişisel bakım mağazalarının 
takip ettiği görülüyor. Kuyumculuk ve iletişim çok az alan kaplasa da en yüksek kira bedellerini ödüyor. En düşük kira bedellerini ise metrekare bazında 
bakıldığında sinema-eğlence-spor, yapı market ve süpermarket sektörü ödüyor.

#   KATEGORİLER TÜRKİYE GENELİ               
(USD/ m2/ Ay)

11 KUYUMCULUK 109,45
6 AKSESUAR -DİĞER 83,25
9 İLETİŞİM 81,76

…………………
……………

1 BAY - BAYAN GİYİM 37,12
7 ÇOCUK GİYİM - OYUNCAK 35,32

……………..
……………
………………………….

13 SİNEMA - EĞLENCE - SPOR 11,17
17 YAPI MARKET 9,93
16 SÜPERMARKET - HİPERMARKET 9,88

AĞIRLIKLI ORTALAMA 29,03



MALl&MOTTO / Haberler

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 2

2.
sa

yı
 /

 A
ra

lık
 2

01
5

58

Mert Çakır
Spine Tower Bina Genel Müdürü

Tüm bina yönetimlerini sarsan bir dönemden 
başarı ile çıktık.
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Özellikle hem rezidans hem ofis amaçlı 
kullanılan binaların yönetiminde “güvenlik” 
çok önemli bir konudur. Güvenlik modeli 
olarak neden kendi sisteminizi kurmayı tercih 
ettiniz? 

Maslak Spine Tower, hem rezidans hem 
ofis amaçlı özellikleri olan bir bina. Bu tarz 
projelerde yaşanan sirkülasyon göz önüne 
alındığında taşeron firmalarla yürütülen 
güvenlik hizmetlerinin standardını oturtmak 
oldukça zordur. Binamızın Yönetim Kurulu’nu 
da oluşturan arsa sahipleriyle yaptığımız ilk 
görüşmelerden beri maliyetini hiç düşünmeden 
kendi güvenlik kadromuzu oluşturmaya karar 
verdik. Bütün prosedürleri ve olası senaryoları 7 
ay öncesinden planladık. Personel seçimlerimizi 
hayata geçmeden aylar önce detaylı ve titizlikle 
planladık. Maslak Spine Tower’ın mülk 
sahiplerinin de vizyonu paralelinde benimle 
birlikte göreve başlayan ekipten birisi de 
Güvenlik Müdürümüz oldu. Binamızdaki iş 
yerlerinde ve rezidanslarda süren aktif yaşamın 
güvenliğini sağlamak için kendi güvenlik 
ekibimizi kurmayı çok önemsedik.

Bu konuda teşhisiniz çok doğru. Ben de pek 
çok alışveriş merkezinin güvenlik firmalarını 
yakından biliyorum; öyle bir sirkülasyon var ki 
başarıyı hiç sağlayamıyorlar, sorunlar sürekli 
devam ediyor.

Bizim binamızda iki yıldır aktif yaşam sürüyor. 
İki senede değiştirdiğimiz personel sayısı 
sadece 5-6’dır. Onlar da başka projelerden 
aldıkları teklifleri değerlendirerek ayrıldı. Hepsi, 
kariyer planları dahilinde başarıları için izin 
vererek gönderdiğimiz insanlar. Çalışanlarımız 
yükselmek istiyor ve hak ediyorsa her zaman 
yanlarında oluruz. Hiçbir zaman “Güvenlik 
sertifikan var, gel burada çalış” demeyiz. Örneğin; 
karşılama görevi yürüten ve çok akıcı İngilizce 
bilen güvenliğimiz var. Sunduğumuz her hizmete 
kalite katıyoruz, bu amaçla beyaz eldivenli 
valelerimiz var. Biliyoruz ki misafirlerimiz ilk 
pozitif enerjiyi karşılamada almak ister. Orada 
görev yapan personel, bizim için en önemli 
personeldir. Karşılamadaki ekibimiz ilk izlenimi 
doğru verirse içerideki ekibimiz için memnuniyet 
sağlamak daha kolay olur. Bu hassas yapımız 
sayesinde şu an Türkiye’de bence hizmet kalitesi 
olarak ilk sıradayız.

Spine Tower henüz tam kapasite olarak 
hizmete geçmedi ama pek çok uluslararası ödül 
kazanmaya başlamışsınız.

Evet, örneğin 2014 yılı MIPIM Ödülleri’nde 
Türkiye’nin En İyi Projesi ödülünü aldık. RICS 
tarafından "Best Office Architecture Europe" 
ve "Best Office Architecture Turkey" ödüllerine 
layık görüldük. Leed Gold sertifikası olan ve yeşil 
alanlardan suyun tasarruflu kullanımına kadar 
bütün checklist’e uyan bir binayız. Örneğin; arka 

tarafta çim alanımız var ve binanın temelinden 
çektiğimiz su ile suluyoruz. Hiçbir şekilde şehir 
hattından gelen su kullanmıyoruz. Sulama 
dengesini sağlamak için ön taraf düzenlemesinde 
çimen yerine şimşir kullandık. Görüldüğü gibi 
burası çok detaylı bir checklist’ten geçmiş bir 
bina... Projenin hiçbir yerinde musluk şeklinde 
açılan bir armatür göremezsiniz, her yerde 
fotoselli armatürler kullandık. Enerjiyi en 
verimli şekilde kullanmak için tüm otomasyon 
sistemleri çok detaylı planlandı ve ciddi 
yatırımlar yapıldı. Ayrıca, çok önemsediğimiz 
başka bir konu da; rezidans ve ofislerin bir arada 
olması fakat hiçbirinin kendi yaşam alanı dışına 
çıkamamasıdır. Binanın içinde hem bir aradalar 
hem tamamen ayrılar ancak hem rezidans hem 
ofisi olanların kullandığı ayrı kapılar var. Buradan 
geçerek ofislerine gidecekleri şekilde net ayrımlar 
var binanın içinde.

Binaya özel kuralları içeren bir “Maslak Spine 
Tower Yaşam Kılavuzu”nuz da var...

Bize özel prosedürlerimiz, belli kurallarımız 
ve bunlara göre yazdığımız Yönetim Planı 
var. Gururla söyleyebilirim ki şu ana kadarki 
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vardır. Bu sebeple, Maslak Spine Tower’da 
olduğu gibi en az iki veya üç dönem binaların 
standartlarını belirleyen kişilerin, arsa sahipleri 
ve yatırımcılar gibi, Yönetim Kurulunu 
oluşturması önemlidir. Pek çok önemli proje 
bu sebeple bir çizgi yakalayamadı. O yüzden 
ben ilk olarak geçici yönetimler veya yönetim 
kurullarının en az 3 sene olmasına bakarım. 
Bunun dışında tabii ki teknik alt yapı çok 
önemlidir. Isıtma – soğutma sistemleri iyi 
planlanmalı, mekanik ve elektrik altyapı binanın 
coğrafi konumuna göre oluşturulmalıdır. 
Örneğin bizim bir başka farkımız, binanın 
taşıyıcı çekirdeğinde kullandığımız beton. C-80 
tipi baraj betonu olası bir depremde dayanma 
gücünü arttırıyor, riski en aza indiriyor. Çok 
ciddi bir yatırımdır bu, pek çok binayla mukayese 
dahi edilemez. Yatırımcıların kararlarını ben bile 
takdir ediyorum, Maslak Spine Tower’ın teknik 
alt yapısı çok iyi. Bunun dışında eğer bir mixed 
used proje tercih edeceksem ofis ve rezidans 
alanlarının kesinlikle birbirinden ayrı olmasını 
isterim. Eğer bu ayrımı iyi yapmazsanız her iki 
taraf için de çok ciddi sıkıntıların yaşanması 
kaçınılmazdır. Mesela bizim binamızda bu ayrım 
çok nettir, otoparktan çıkarken kullanılan asansör 
bile ayrıdır, hiçbir şekilde bir araya gelmezler. 
Bize gelen insanlar da bu konuyla özellikle 
ilgileniyorlar. Biz insanların ne şekilde rahat 

edeceğini bildiğimizden, hazırlığımızı ona göre 
yaptık. Zaten bu sebeple tercih edilmekle ilgili bir 
sıkıntımız yok. Yerli, yabancı birçok grup binayı 
gezdi ve aldığımız yorumlar her zaman olumlu 
oldu.

Çeşitli yeme-içme opsiyonları ve kuaför, 
market gibi opsiyonların yer aldığı bir 
“B1 Katı” var. Halka açık mı yoksa binada 
oturanlara mı ait?

Sırf bina içinde çalışanlar için değil, halka açık 
zaten ona göre planlanmış. Zaten şu an dışarıdan 
çok ciddi ziyaretçi alıyoruz.

Haziran ve Kasım ayları arasında ekonomide 
5 aylık bir fetret devri yaşandı. 2 Kasım sabahı 
bir sihirli değnek değdi, dolar bile yurtdışında 
yükselmesine rağmen ülkemizde düşüş 
gösterdi. Siz de zannediyorum döviz üzerinden 
yapıyorsunuz kiralama ve satışlarınızı. 
Dövizin bu iniş çıkışlarından kurtulup rayına 
oturacağını düşünüyor musunuz? 

2 Kasımdan sonra döviz kurlarının rayına 
oturacağını düşünüyorum. Bu durum bizi çok 
etkilemedi, yatırımcı dolar üzerinden olan 
hareketleri dolar üzerinden indirim yaparak 
çözüyor. Çok önemli bir gerçek var ki Maslak 

doluluğumuzda topluluğumuz bu kurallara 
harfiyen uyuyor. Özellikle yakın zamanda 
Müşteri İlişkileri Müdürüm Beste Hanım’a gelen 
yorumlarda memnuniyet seviyesinin gerçekten 
mutlu edici düzeyde olduğunu görüyoruz, bu 
da bizi sevindiriyor. Türkiye zor bir dönemden 
geçerken biz de geçtik. Taleplerin dengeli 
gitmediği, doluluk yakalamanın bütün binalar 
için zor olduğu bir dönem oldu ama biz o dönemi 
doluluk oranımızı arttırarak geçirmeyi başardık. 
Binaya gelip de kiralamayan olmadı. Maslak 
Spine Tower içinde titizlikle uyguladığımız 
çok yüksek ve düzgün standartlarımız var. 
Çok şanslıyız ki Yönetim Kurulumuz bana ve 
ekibimize ciddi anlamda destek sağlıyor. Bu 
sayede düşündüğümüz her şeyi hızla hayata 
geçirebiliyoruz. 

Yaşam alanı ya da iş alanı olarak proje 
arayanların nasıl bir checklist’i olması gerekir? 
Projelerde metre kare fiyatının dışında nelere 
bakmalarını tavsiye ediyorsunuz? 

Daire alacak olanların öncelikle Geçici Yönetim 
Kurulu’nun görev süresinden başlaması gerekir. 
Kat malikleri ve Genel Kurul yapılanması çok 
önemli bir gerekliliktir. Fakat bu tip projelerde 
yaşam standartlarının oluşması ve belli bir 
alışkanlığın sağlanması için bir süreye ihtiyaç 
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Spine Tower projesi, arsa sahiplerinin ekonomik 
gücü ve projeye ilgisi sayesinde çok sıkıntılı 
dönemleri atlattı. Tüm bina yönetimlerini sarsan 
bir dönemden başarı ile çıktık. Bunda kalitemiz 
önemli rol oynadı. Herkesin ciddi fedakarlıklar 
yapması gereken bir dönemdi ve herkes yaptı 
sadece bizim binamız değil Maslak’taki pek 
çok bina ve mal sahipleri de... Elbette doların 
belirsizliğinden mahalledeki bakkal dahil 
herkes sekteye uğradı. Ancak bizim için bu 
hedefimizden şaşma yaklaşık %5 civarında 
olmuştur, kiralama %25 olacağına %20 olmuştur. 

Sizin de bildiğiniz gibi AVM’lerde de 
yatırımcının dayanma gücü ne kadarsa, kiracı 
kavgalarına, ortak gelirlerin pazarlığında 
da, pazarlamanın da gücü o kadar oluyor. 
Perakendeciler için de böyle eğer markalar ölçüm 
yapmadan rasyonellik aramadan her AVM de bir 
mağaza açarsa birbirini öldürüyor, dayanma gücü 
gidiyor. Zaten organize perakendenin sermaye 
gücü yok, hep kredi ile dönen işler. Buradaki 
fark, Maslak Spine Tower’ın yatırımcılarının uzun 
vadede düşünebilecek güce sahip olmasıdır.

Hakan Özmen

Bengü Bilik

Koray Karaca

C.Serhat Türkkan
Beste Şeker Mert Çakır
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KOTON TÜKETİCİNİN EN GÜVENDİĞİ 
KADIN GİYİM MARKASI SEÇİLDİ

Koton, BrandSpark International tarafından Türkiye’de yapılan “Alışveriş 
Tutum ve Alışkanlıkları Araştırması 2015”in “Kadın Giyim” kategorisinde, 
‘Alışverişçilerin En Çok Güvendiği Kadın Giyim Markası’ seçildi.

Türkiye’nin moda ve perakende öncüsü 
olan Koton, başarılarına bir yenisini 
ekleyerek, BrandSpark International 

tarafından Türkiye’de yapılan “Alışveriş Tutum ve 
Alışkanlıkları Araştırması 2015”in “Kadın Giyim” 
kategorisinde, ‘Alışverişçilerin En Çok Güvendiği 
Kadın Giyim Markası’ seçildi.

BrandSpark International araştırma şirketi, 
her yıl, medya ve perakende sponsorlarının da 
desteğiyle, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu beş 
ülkede geniş kapsamlı bir tüketici araştırması 
yürütüyor. Gıda, içecek, kişisel bakım, güzellik, 
çamaşır ve ev bakım ürünleri kategorilerinde 
ödül veren BrandSpark Türkiye Alışveriş Tutum 
ve Alışkanlıkları Araştırması, alanında mevcut en 
geniş kapsamlı ve en güncel araştırmalardan biri 
olarak değerlendiriliyor. Türkiye’de ev alışverişi 
yapan müşteri profilini temsil eden ve bu sene 
6.000’i aşkın kişinin katıldığı araştırmada, 49 ayrı 
kategoride değerlendirme yapıldı.

Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, 
ödüle ilişkin yaptığı açıklamada “Her daim 
müşteri memnuniyetini misyon edinmiş bir 
marka olarak, tüketici tarafından sonuçları 
belirlenen bir yarışmada ‘En Güvenilir Kadın 
Giyim Markası’ seçilmenin gururunu yaşıyoruz. 
BrandSpark gibi saygın bir ödüle layık 
görülmenin sorumluluğu ile dünya çapında bir 
marka olma yolunda büyük bir motivasyona 
sahibiz” dedi.

Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz
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AKBATI ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİNE 
MARCOM AWARDS’DAN 7 ÖDÜL BİRDEN

Akbatı AVYM, İletişim ve Pazarlama dünyasının 
önde gelen ödül programı Marcom Awards’da 
toplam 7 ödülün sahibi oldu.

Akbatı AVYM, her yıl 6 binden fazla kişinin 
başvurduğu Marcom Awards’da farklı projeleriyle 
üç Platinum, iki Gold ve iki Honorable mention 
olmak üzere toplam 7 ödüle birden layık görüldü.

Akiş GYO A.Ş markası olan, yoğun ilgi ile 
takip edilen, Akbatı’nın evsahipliği yaptığı 
"Yaşam Akademisi” projesi ile Communication 
Program/İletişim Programı, Corporate Social 
Responsibility/Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
ve Public Relations Program/Halkla İlişkiler 
Programı kategorilerinde 3 Platin , iki yıldır 
devam eden ve büyük ilgi gören “Bayrak Sizsiniz” 
projesi ile Special Event/Özel Etkinlik ve 
Corporate Social Responsibility/Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk alanında 2 Altın ve ayrıca “Genç 
Yaşam Festivali”yle Special Event/Özel etkinlik 
kategorisinde ve Corporate Social Responsibility/
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kategorisinde iki 
mansiyon ödüle layık görüldü.

Marcom Awards dünyanın en köklü pazarlama 
ve iletişim platformlarından AMCP (Association 
of Marketing and Communication Professionals/
Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği) 
tarafından düzenlenmekte ve ödüller Uluslararası 
Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri 
denetiminde, alanının önde gelen uzmanlarından 
oluşan bir jüri tarafından verilmektedir.
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DELOITTE 2015 İNSAN KAYNAKLARI 
TRENDLERİ ARAŞTIRMASI

Denetim, vergi, yönetim danışmanlığı, 
kurumsal risk ve finansal danışmanlık 
hizmetlerinde dünyanın en büyük 

şirketlerinden biri olan Deloitte’un 2015 İnsan 
Kaynakları Trendleri araştırması yayınlandı. 
106 ülkede 3 bin 300’den fazla iş ve İK liderinin 
katılımıyla yapılan araştırma, Y Kuşağı’nın iş 
gücüne katılması, dijitalleşme ve teknolojinin 
artan bir şekilde hayatımıza girmesi ile 
değişen dünyada, insan kaynakları yönetimi 
ve uygulamaları konusunda firmaları etkileyen 
trendleri ve bu trendler karşısında firmaların 
hazırlık seviyelerini ortaya koyuyor.

Rapor, bugüne kadar ‘ikincil’ öneme sahip olduğu 
düşünülen çalışan bağlılığı, liderlik, eğitim ve 
gelişim gibi unsurların çalışanlar nezdinde artık 
çok büyük bir önem taşıdığını ve bu üç konunun 
en önemli 10 trend arasında ilk üçü paylaştığını 
ortaya koyuyor. Önemli İK trendleri geçen 
seneye göre çok farklılık göstermese de, firmalar 
bu trendlerin ve öneminin farkında ancak 
kendilerini hala hazır hissetmiyor.

Deloitte Türkiye Stratejik Planlama, İş Geliştirme 
ve Pazarlama Ortağı Uğur Süel konuya ilişkin 
şu değerlendirmede bulundu: “Yetenek ve iş 
gücü talebindeki artış, yetkin insan kaynağı 
açığının büyümesi, güç dengesini işverenden 
çalışana doğru değiştirmiş durumda. Bu sebeple 
de, günümüzde artık kurumların çalışanlarını 
sadece ‘çalışan’ olarak görmemeleri, onları 
‘müşteri’ gibi ele almaları gerekiyor. Nasıl ki 
kurumların uzun vadeli müşteri ilişkisine 
ihtiyaçları varsa, çalışanları ile de uzun soluklu 
ilişkiler geliştirmeleri önem taşıyor. Çünkü 
çalışanlar artık daha mobil, çalıştıkları işte 
daha ulvi bir amaç arıyorlar, kişisel gelişim ve 
sürekli eğitim, yenilikçilik, hız, esnek çalışma, 
iş – özel hayat dengesi beklentisindeler. Bu 
da, çalışanların kurumlara bağlılıklarının 
artırılmasını zorlaştırıyor. Bu zorluğu aşabilmek 
için bakış açısının değişmesi gerekiyor. Kurumlar, 
insanlardaki güçlü yönleri gören, çalışanlara 
ilham vererek en iyi performansı göstermelerini 
sağlayan liderleri yetiştirecek yapıyı kurmalılar. 
Bu da ancak insanları yaşam boyu iş arkadaşı 
olarak görmek ve onları hem kişisel hem 

İş gücü talebi artarken, kurumlar yetkin insan kaynağı bulmakta 
zorlanıyor. Daha fazla seçim şansına sahip çalışanlar, işveren tercihlerinde 
daha seçici davranıyor. Bu da, kurumların çalışanları artık ‘müşteri’ gibi 
ele almasını ve çalışan bağlılığını artırmaya odaklanarak kendilerini daha 
çekici kılacak yenilikçi yaklaşımlar geliştirmelerini gerektiriyor.

profesyonel olarak geliştirecek mentorluk yapısını 
benimsemekle mümkün.”

Çalışanların değişen beklentilerinin yanı sıra 
firmaların ihtiyaç duydukları beceriler ve 
yetkinliklerin de çok hızlı bir şekilde geliştiğini 
vurgulayan Uğur Süel sözlerine devam etti 
“Bugün firmalar yetkinlik eksikliğini iş 
stratejilerini hayata geçirmeleri önünde en 
önemli engel olarak görüyor. Bu sebeple de, 
firmaların değişime ayak uydurması ve her 
seviyede gerekli yetkinliklerin geliştirilmesi 
için eğitim ve gelişim programlarını gözden 
geçirmeleri gerekiyor. Ayrıca, günümüz 

çalışanları kariyer basamaklarını hızlı çıkma, 
daha kısa zamanda daha fazla sorumluluk alma 
beklentisindeler. Türkiye’de her iki Y Kuşağı’ndan 
biri lider olmak istiyor. Bu nedenle, firmaların 
liderlik gelişimini de daha düzenli, uzun vadeli 
bakış açısıyla ele almaları ve eğitimin ve gelişimin 
bir parçası olarak yatırım yapmaları gerekiyor.”

İnsan kaynakları yönetiminde dönüşüm şart

Araştırmaya katılanların sadece %5’i 
kurumlarının insan kaynakları yönetiminin 
‘mükemmel’ seviyede iş çıkardığı inancında 
ve sadece %22’si insan kaynakları birimlerinin 
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değişen iş dünyasına ve İK trendlerine ayak 
uydurabildiğine inanıyor. Günümüzde hızla 
değişen iş dünyasına uyum sağlamak için insan 
kaynaklarının daha çevik ve esnek olması, 
operasyonları iyi bilmesi, teknolojiyi ve veriyi 
kullanarak veriye dayalı kararlar alan bir 
fonksiyon haline dönüşmesi ve her seviyede 
liderlere katma değer sunacak birer ‘danışman’ 
rolüne bürünmesi gerektiği belirtiliyor.

İK yatırımları artıyor ancak etkisi sınırlı

İK yatırımları ağırlıklı olarak İK teknolojisi 
alanına yapılıyor. Teknoloji alanına yapılan 
yatırımlar önemli olsa da teknoloji sadece bir 
araç. Önemli olan çalışanın odakta olduğu 
bakış açısına uygun bir şekilde iş yapış şeklini 
değiştirmek, buna göre süreçleri yeniden 
yapılandırmak ve bu doğrultuda teknolojiyi 
tasarlamak ve uygulamak. Tüm bunlar 
yapılmadan gerçekleştirilen İK teknolojisi 
yatırımları beklenilen etkiyi yaratmıyor.

Rapordaki en önemli bulgular ise şu şekilde:

Liderlik: Araştırma kapsamında görüşülen İK 
liderlerinin ve yöneticilerin %86’sı (her 10 kişiden 
9’u) liderlik konusunun en önemli ve zorlu 
gündem maddelerinden olduğunu belirterek 
lider yetiştirme konusunu en önemli ikinci trend 
olarak belirliyor. Liderlik konusuna yatırım 
yapılmasına rağmen ‘yetkinlik açığı’ geçen seneye 
oranla artıyor (-34’den -36’ya).

Eğitim ve gelişim: Firmalar yetkinlik eksikliğini 
iş stratejilerini hayata geçirmeleri önünde en 
önemli engel olarak görüyor. Eğitim ve gelişim en 
önemli 3. konu olarak ortaya çıkarken, konunun 
İK yöneticileri için önemi geçen seneye oranla 
%21 artmış durumda. Ancak yöneticilerin sadece 
%28’i öğrenme ve gelişim alanında firmalarını 
‘hazır’ ya da ‘çok hazır’ olarak görüyor. Çalışanlar 
kişiselleştirilmiş ve dijital bir eğitim deneyimi 

istiyor. Firmalar da eğitim ve gelişim konularında 
yeni yaklaşımlar (kitlesel açık çevrimiçi ders, 
dijital, video, bulut tabanlı, vb.) keşfetmeye 
çalışıyorlar.

Çalışan bağlılığı: 2015’in en önemli İK konusu 
olarak ortaya çıkmıştır. Geçen seneye kıyasla 
iki kat katılımcı konuyu ‘çok önemli’ olarak 
nitelendiriyor. Kurumlar, bağlılık yaratma 
ve yetenekleri elde tutma konularında kriz 
niteliğinde sorunlar yaşadıklarından çalışan 
bağlılığını artıracak önemli girişimleri artık 
gündemlerine almış durumdalar. Esneklik, 
kişisel gelişim ve eğitim, inisiyatif kullanabilmek, 
dijitalleşme, mobilite, yenilikçilik ve hızın 
yanı sıra çalışanları yaşam boyu iş arkadaşı 
olarak görmek ve mentorluk ilişkisi geliştirmek 
çalışanların kuruma bağlılığını uzun soluklu hale 
getirmede önem taşıyor.

Talep üzerine iş gücü: Firmalar iş gücünü çok 
yönlü ve sofistike bir yaklaşım ile ele alıyor ve 
iş gücü ihtiyacı konusuna saat ücretli, maaşlı 
ve müteahhit (sözleşmeli) çalışma şartları gibi 
her türden farklılık ve ihtiyaçları talebe göre 
değerlendirecek şekilde yaklaşıyorlar.

Performans yönetimi: Kurumlar geleneksel 
derecelendirmeye dayalı performans yönetimi 
yerine sürekli gelişim ve geri bildirime dayalı 
yenilikçi performans ölçümü yöntemlerine 
başvuruyorlar. Firmaların %89’u performans 
sistemlerini yakın geçmişte değiştirmiş ya da 
önümüzdeki 18 ayda değiştirmeyi planlıyor. 
Yöneticilerin de bu yeni performans yönetimi 
çerçevesinde kendilerini geliştirmeleri, 
değerlendiren ve puan veren rolünden koç ve 
mentorlara dönüşmeleri gerekiyor.

İK analitiği: Katılımcıların %75’i bu alanı 
‘önemli’ olarak değerlendirirken sadece %8’i 
kendilerinin bu alanda güçlü olduğunu belirtiyor. 
Öncü organizasyonlar iş gücü analitiğini 

kullanarak çalışanları nelerin motive ettiğini, 
nelerin şirkette daha uzun seneler kalmaya ya 
da ayrılmaya yönelttiğini, hangi deneyimlerin 
ve geçmiş tecrübelerin en başarılı liderleri 
yetiştirdiği vb. bilgileri anlamalarına yardımcı 
olacak iç görüleri sağlıyor.

Çalışan verileri her yerde: İşgücü analitiği 
sadece firma içinde toplanan verilerden 
beslenmiyor. Çalışan verileri sosyal medyanın 
yaygınlaşması ile artık her yerde ve bu veriler 
çalışanlar hakkında çok daha fazla bilgi sağlıyor.
Çalışma ortamının sadeleştirilmesi: Aşırı 
bilgi yüklemesinin yanı sıra giderek karmaşık 
hale gelen organizasyon ve sistemlere karşılık 
kuruluşlar çalışma ortamı ve uygulamalarını 
basitleştiriyor.

İşgücünün hayatını kolaylaştıran teknolojiler: 
Yeni teknolojilerin iş yerine entegre edilmesi 
üretkenliği, iş güvenliğini artırıyor ve kurumları 
iş yapılarını ve çalışanların yetkinliklerini 
yeniden düşünmeye zorluyor.
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EFSANEVİ PİRELLİ TAKVİMİ’NİN 
KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Zanaatkarlıkla en sofistike teknolojiler dünyanın en ünlü takviminin 
setinde bir araya geldi. Her yıl merakla beklenen Pirelli Takvimi, bu yıl ünlü 
ABD’li Fotoğrafçı Annie Leibovitz tarafından hazırlandı. Bu yıl takvime, 
sadece güzellikleri ile değil kendi alanlarında başarılı çalışmaları ile öne 
çıkan ünlü Tenisçi Serena Williams, Japon Asıllı ABD’li sanatçı Yoko Ono, 
müzisyen Patti Smith, film yapımcısı Kathleen Kennedy, Rus Topmodel 
Natalia Vodianova gibi isimler poz verdi.

Dünyanın en merakla beklenen takvimi olan 
ve kısaca The Cal™’ olarak adlandırılan Pirelli 
Takvimi’nin, 43’üncü baskısı için gerçekleştirilen 
fotoğraf çekimlerinin kamera arkası görüntüleri 
yayınlandı. Dünyanın en farklı yerlerinde, özel 
bir ışık, ruh hali ve duygu arayarak, her zaman 
tüm formları, nüansları ve ruhuyla güzelliği ifade 
eden Pirelli Takvimi, bu yıl Amerikalı ünlü moda 
ve sanat fotoğrafçısı Annie Leibovitz tarafından 
hazırlandı.

Her yıl dünyanın en başarılı fotoğrafçıları 
tarafından hazırlanan ve birbirinden çekici 
modellere yer veren Pirelli Takvimi, tarihinde 
ilk kez bu yıl sadece güzellikleri ile değil, sanat, 
müzik, spor ve iş dünyasında başarılarıyla öne 
çıkan kadınlara ev sahipliği yaptı.

Pirelli 2016 Takvimi için bu yıl, Ünlü Tenisçi 
Serena Williams, Sanatçı Yoko Ono, Müzisyen 
Patti Smith, Holywood Film Yapımcısı 
Kathleen Kennedy, Dünyanın en Etkili 25 Genç 
Kadını’ndan biri seçilen Blogger ve yayımcı 
Tevi Gavinson, ABD’li yazar ve komedyen Amy 
Schumer, Rus Topmodel Natalia Vodianova, 
İranlı Sanatçı Sihirin Neshrat’ın da aralarında 
bulunduğu 13 başarılı kadın kamera karşısına 
geçti.

Ava Duvernay

Natalia Vadianova
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Yao Chen

Shriin Neshat
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GRATİS, 1 YILDA 103 MAĞAZA AÇTI 
300 MAĞAZAYA ULAŞTI

Türkiye’de kişisel bakım sektöründe 52 ilde 300 mağazası ile 
lider konumda bulunan Gratis, Türkiye’nin tüm illerinde hizmet 
vermeyi hedefliyor. Gratis, 300’üncü mağaza açılışını özel bir 
kampanya ile kutluyor.

Hızlı büyümesi ile dikkat çeken Gratis, 300’üncü mağazasını hizmete açtı. 
Büyüyen hizmet ağı ve mağaza sayısı ile Türkiye Kişisel Bakım Marketi 
Sektörü’nün lideri olan Gratis, bu başarısını tüketicilerle birlikte kutlamak için 
ses getiren kampanyalarından bir yenisine daha imza attı. “Tüm ürünlerde 
yüzde 40 + Gratis Kart’a özel yüzde 10 indirim” fırsatı sunan kampanyanın ilk 
günü beklenenin üzerinde yoğun ilgi gördü. 

300’üncü mağaza açılışı için Gratis CEO’su Bahadır Özbek; şu an 134 AVM 
ve 166 cadde mağazasında, tamamı kadın olan 2 bine yakın çalışanı ile 52 ilde 
hizmet verdiklerini ve en yakın hedeflerinin Türkiye’nin 81 ilinde yer almak 
olduğunu belirtti. Gratis’in gerek mağaza sayısı, gerek Türkiye’ye getirdiği 

farklı markaları ve sıradışı kampanyalarla sunduğu alışveriş deneyimi ile 
sektörde fark yarattığının altını çizen Bahadır Özbek, “Gratis yüzde 100 
bir Türk markası. Gratis olarak 2009’da kurulduğumuz günden bu yana 
Türkiye perakende pazarına özel ve tüketicimizin beklentisi doğrultusunda 
mağazacılık yapıyoruz. Bu stratejimizin büyümemizde önemli bir etkisi var. 
1 yılda 103 mağaza açma başarısı ardından bugün 300’üncü mağazamızı 
hizmete açma başarısına ulaştık. Bu başarımızda tüketicilerimizin desteği 
çok büyük. Biz de bu başarının mutluluğunu ve gururunu, büyük bir 
kampanya ile tüm müşterilerimizle paylaşmak ve onlara teşekkür etmek 
istedik. Herkesin kendisine daha güzel bakması hedefi ile Gratis’in beklenen 
tüm illerde olması için bu büyümeyi sürdüreceğiz” dedi.

Gratis CEO’su Bahadır Özbek
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Yer altı suyunun kullanarak kendi enerjisini 
üreten alışveriş merkezi fikri nasıl ortaya çıktı?

Şöyle ki, bizce alışveriş merkezlerinde konfor, 
aranan en önemli şartlardan biri ve mimariyle 
konfor birbirine çok entegre olabilen konular. 
Biz projelendirmemizde bu konforu çok göz 
önünde bulundurduk.  Adana’yı incelediğimizde 
insanlar Adana’yı yaz aylarında bir serinleme 
mekanı olarak görüyor. Dolayısıyla bazı yapılmış 
projelerde bunların işlemediğini ve çok büyük 
sıkıntılar çekildiğini gördük. Bunları mekanik 
ekiple paylaştığımızda da çok ciddi enerji 
maliyetlerinden bahsettiler. Projemizde zemin 
firmalarıyla çalışırken yer altında altı metreden 
sonra çok büyük bir su bloğunun olduğunu ve 
suyun 30 metrenin altında da içilebilir nitelikte 
kaliteli bir su olduğunu öğrendik. Yapılarda yer 
altındaki suyun sıcaklığının kullanımı konusunda 
daha önceden deneyimlerim olduğundan, bu 
konu üzerinde araştırmalar yapmaya başladım. 

PARKADANA AVM enerji üretimi özelliğiyle, 
process gereği yüksek enerji tüketimi 

oranlarına sahip alışveriş merkezlerine farklı 
nasıl bir anlayış getiriyor? Enerji kullanımı ve 
maliyet açısından bu projenin klasik formattaki 
diğer projelere göre farkları nelerdir?

Yaptığımız araştırmalar ve konunun uzmanlarına 
danıştığımız doğrultuda şöyle bir fikir gelişti, 
yer altı su sıcaklığı eğer bizim istediğimiz 
derecelerdeyse, biz bunu soğutma suyu olarak 
kullanabiliriz. Sonrasında bu kullanılan suyu 
daha alt derinliklerde tekrardan yer altına vererek 
hem yer altındaki suyun sıcaklığını kullanma, 
hem de herhangi bir şekilde mevcut suyun 
ekosistemi etkilemeyecek şekilde planlama gibi 
bir şema gelişti. Sonrasında bu konunun üzerine 
araştırmalar yaptık, suyu tahlillere gönderdik. 
Suyla ilgili öğrendiğimiz şeyler çok hoşumuza 
gitti. 17 derece suyun sıcaklığını bulduk ve bunu 
tamamen sisteme entegre edebileceğimiz konusu 
gündeme geldi. Üretici firmaların da bize özel 
cihazlar geliştirmesiyle bunu çok daha verimli 
hale getirebileceğimizi gördük. Sonrasında 
yapılan hesaplarda, bu sistem olmadan kurulan 
normal şartlardaki enerji dengesinde, bu sistemin 

getirdiği farkla iki katından fazla kazanım elde 
edebileceğimizi bildirdiler. 

Bu konsept'in kullanımı ülkemizde yaygın 
ve sürdürülebilirlik noktasında nasıl bir yol 
almasını bekliyorsunuz?

Adana gibi sıcak iklime sahip olan bir ilde, 
enerji konusunda bu denli verimlilik sağlayan ve 
ekonomik anlamda kar elde ettiren bir sistemin 
hem ülkeye, hem de işverenlerimize büyük 
getirisi olacağını düşünüyorum. Bu sistem hayata 
geçirildiğinde bütün artılarıyla birlikte, sistem 
raporlarını da yayınlamayı düşünüyoruz. Elde 
edilen kazanımlar, bundan sonra yapılacak 
olan diğer sistemleri de daha hızlı gündeme 
getirecektir. Çünkü alışveriş merkezlerinde en 
büyük tüketimin ‘enerji’ olduğu şu anda çok iyi 
bilinen bir gerçek... Ayrıca en önemli kriterlerden 
biri de, bu sistemin yatırım maliyeti, normal 
sistemin yatırım maliyetinden daha uygun. 
Çünkü sulu soğutma sistemlerinde soğutma 
kuleleri yerine bu sistemin ön plana çıkması, 
yatırıma ciddi anlamda ekonomik katkı sağlıyor.

Sabri Paşayiğit
SPDO Yönetim Kurulu Başkanı

Bizce alışveriş merkezlerinde konfor, aranan 
en önemli şartlardan biri...
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MAPIC 2015’TE TÜRK FİRMALARINA YOĞUN İLGİ 

Alkaş’ın Türkiye temsilciliğini yaptığı dünyanın 
en büyük uluslararası perakende ve gayrimenkul 
fuarı MAPIC, 18 Kasım 2015’te Fransa-Cannes’da 
kapılarını açtı. Fuarın ikinci gününde 14 Türk 
perakende devinin yer aldığı Turkish Brands 
standına ilgi, daha da büyürken, 18 Kasım 
2015 akşamı Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları 
Derneği’nin (AYD) düzenlediği ve artık 
geleneksel hale gelen akşam yemeğinde Türk 
perakende devleri, uluslararası yatırımcılarla bir 
araya geldi. Akşam yemeğinde toplam 200 kişilik 
katılım olurken, bunların 100’ü uluslararası 
yabancı yatırımcılardan oluştu.

18-20 Kasım 2015 tarihleri arasında yapılacak 
olan MAPIC 2015’e uluslararası arenadan büyük 
bir ilgi söz konusu.  Açılışın ilk gününden 
itibaren büyük bir canlılığın gözlendiği MAPIC 
2015’te Türk firmaları da yoğun bir ilgi görüyor.

Türkiye perakendesinin gücünü Turkish Brands 
çatısı altında sergileyen 14 Türk perakende 
devi, fuarın açıldığı tarih olan 18 Kasım 2015’te 
günün ilk saatlerinden itibaren uluslararası 

yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.  Global 
bir marka olma hedefine odaklanan ve bu 
doğrultuda MAPIC’i en önemli uluslararası 
platform olarak değerlendiren Turkish Brands 
çatısı altındaki 14 Türk firması, özellikle Fransa, 
İspanya, İtalya, Almanya, Suudi Arabistan, Rusya, 
Portekiz, Ukrayna, Polonya, Fas ve İsviçreli avm 
yatırımcıları ve franchise’larından büyük ilgi 
gördü. MAPIC 2015’in açılış saatinden itibaren 
söz konusu ülkelerin önde gelen kuruluşlarıyla 
B2B toplantılar yapan Türk perakende devleri, 
oldukça yoğun saatler geçirdi. Fuarın ilk günü 
uluslararası yatırımcıların gösterdiği ilgi, ikinci 
gün artarak devam etti. Uluslararası isimlerle 
yapılacak B2B sayısının 1.000’i aşması gösterilen 
yoğun ilgi, bu hedefe ulaştığını ortaya koydu.

Diğer yandan global markalaşma hedefinde 
MAPIC’i en önemli uluslararası platform olarak 
değerlendirerek Turkish Brands çatısı altında 
yer alan Türk perakende devi sayısı %100’e yakın 
artış göstererek 14’e ulaşmış durumda.  Turkish 
Brands çatısı altında katılım gösteren firma ve 
kuruluşlar Birleşmiş Markalar Derneği ve Ankara 

Ticaret Odası’nın katılımıyla Avva, Chakra, So 
CHIC, Kiğılı, Mavi, Penti, Collezione, Damat 
Tween, Faik Sönmez, Hatem Saykı, Karaca 
Porselen ve Mudo isimlerinden oluşuyor. Ayrıca, 
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş., Vadistanbul 
ve Tarık Ediz firmaları da MAPIC 2015’e stant ile 
katılan isimler arasında yer aldı.

AYD’NİN GELENEKSEL AKŞAM YEMEĞİNDE 
YABANCI YATIRIMCILARDAN, “TÜRKİYE’YE 
YATIRIMA GELİN KAZANACAKSINIZ” 
ÇAĞRISI

Diğer yandan AYD’nin artık geleneksel hale 
gelen Turkey Investors Networking Dinner isimli 
akşam yemeği Türk firmalarıyla uluslararası 
yatırımcıları 18 Kasım Çarşamba akşamında 
Majestic Otel’de bir araya getirdi. Akşam 
yemeğine hem Türk perakende devleri hem de 
uluslararası yatırımcılardan büyük bir ilgi söz 
konusu oldu. Yemeğe 100’ü uluslararası yabancı 
yatırımcı olmak üzere toplamda 200 kişi katıldı. 
AYD’nin akşam yemeğinde Türkiye’de yatırımı 
olan yabancı yatırımcılar çağrıda bulunarak, 
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“Türkiye’ye yatırıma gelin kazanacaksınız” 
çağrısında bulundular.

AYD Başkanı Hulusi Belgü’nün açılış 
konuşmasını yaptığı akşam yemeğinde 
Türkiye’de yatırımı olan ve hali hazırda 
yatırımları süren yabancı firma temsilcileri de 
söz alarak Türkiye’ye yatırımın avantajlarına 
dikkat çektiler. Türkiye’ye yaptıkları 
yatırımlardan son derece memnun olduklarını 
belirten yabancı firma temsilcileri, Türkiye’nin 
hızlı büyümesi ve ekonomik gelişme 
rakamlarının da altını çizerek, Türkiye’ye 
yatırım davetinde bulundular.

TÜRK MARKALARI ARANAN İSİMLER 
ARASINDA

Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve JLL Türkiye 
Ülke Başkanı Avi Alkaş, MAPIC 2015’te 
Turkish Brands standına gösterilen ilgiyi, uzak 
olmayan bir gelecekte dünyanın perakendedeki 
yıldız şehirlerinde ve yıldızlaşacak 
şehirlerinde Türk markalarının aranan isimler 
arasına gireceği yönündeki beklentinin 
gerçekleşeceğinin kanıtı olarak değerlendirdi. 

Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer ise, 
Turkish Brands standına gösterilen uluslararası 
ilginin altını çizdi. Her geçen yıl daha da 
büyük bir ilgiyle karşılanan Türk perakende 
devlerinin MAPIC 2015’in de yıldız isimleri 
arasına girdiğine dikkat çeken Aközer, “Türk 
ekonomisinin giderek yükselen gücünü ortaya 
koyabilmek kadar markalarımızın eriştiği 
üretim ve kalite gücüyle yurtdışına açılımlarına 
destek olabilmek için bu yıl da pek çok randevu 
gerçekleştiriyoruz” dedi. 

B2B SAYISININ 1.000’İ AŞMASINI 
BEKLİYORUZ

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Sami Kariyo, geçen yıl 
BMD önderliğinde kurulan Turkish Brands 
standında bu yıl bir araya gelen 14 markanın 
gördüğü ilginin altını çizen isimler arasında 
yer aldı. Geçen yıl 520’den fazla B2B görüşme 
yapan firmaların bu yıl yapacağı görüşme 
sayısının 1.000’i aştığına dikkat çeken Kariyo, 
ayrıca standda gerçekleştirilecekleri kokteyl 
ve düzenledikleri “Türk Ekonomisinin Gizli 
Gücünü Ortaya Çıkarmak” isimli oturumun 
da belirlenen hedefler doğrultusunda büyük 
bir ilgi gördüğünü şimdiden gözlemlediklerini 
vurguladı. Kariyo, 
şöyle devam etti:

“Geçmişteki tüm krizleri atlatan ve genel 
seçimi geride bırakmış Türkiye’nin bölgedeki 
en güçlü ekonomilerden biri olduğunu 
vurguladık. Ayrıca, perakende sektörümüzün, 
Türk ekonomisinin güçlü aktörlerinden biri 
olduğunu anlattık. Yabancı yatırımcıları 

Türkiye’ye yatırımı sürdürmeye davet ettik, Türk 
markalarının uluslararası genişleme planlarını ve 
yurtdışı yatırımlarını aktardık.”

TÜRK PERAKENDE DEVLERİ 2 ETKİNLİKTE 
DAHA ULUSLARARASI YATIRIMCIYLA BİR 
ARAYA GELİYOR

Diğer yandan, uluslararası yatırımcının dikkatini 
Türkiye’nin üzerine çeken iki etkinlik daha söz 
konusu. 19 Kasım’da gerçekleştirilen “Türkiye 
Daha İyi, Daha Hızlı, Daha Güçlü” ve “Türkiye 
Ekonomisinin Gizli Gücü Ortaya Çıkıyor” isimli 
oturumlarla Türkiye perakende sektörünün 
sesinin tüm dünyaya duyuruluştur.

AYD Başkanı Hulusi Belgü’nün 
moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Türkiye 
Daha İyi, Daha Hızlı, Daha Güçlü” isimli 
oturumda Rönesans Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Erman Ilıcak, Zorlu Yatırım Genel Müdürü 
Didem Aydın ve uluslararası pazarda gözünü 

Türkiye’ye çevirmiş Imax Başkan Yardımcısı 
Dolci Giovanni konuşmacı olarak yer aldı. 
Oturum, 19 Kasım’da saat 14:30’da fuar alanında 
uluslararası firmaların da katılımıyla gerçekleşti. 

Aynı gün gerçekleştirilen “Türkiye 
Ekonomisinin Gizli Gücü Ortaya Çıkıyor” 
moderatörlüğünü ise BMD Başkanı Sami 
Kariyo gerçekleştirdi. oturumda ECE Project 
Managament Direktörü Klaus Striebich ve 
Deloitte Turkey Perakende Başkanı Özgür 
Yalta konuşmacı olarak yer aldı. Bu oturumda 
panelistler, Türkiye’deki yabancı perakende 
yatırımları, Türk perakende markalarının yurtiçi 
ve yurtdışı büyümesi, panelin ana başlıkları 
oldu. 

MAPIC 2015’teki en önemli etkinliklerden 
“MAPIC Ödül Töreni Seremonisi”nde ise 
Türkiye’den Torunlar GYO, Mall of İstanbul 
projesi ile En İyi AVM kategorisinde finalist 
olarak belirlendi. 
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AKASYA ACIBADEM’E 15 ULUSLARARASI ÖDÜL

AKASYA ACIBADEM, iletişim ve pazarlama 
dünyasının önde gelen uluslararası ödül programı 
olan Marcom Awards2015'de (Uluslararası 
Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği)
sosyal sorumluluk, halkla ilişkiler, iletişim-
pazarlama, etkinlik, dergi ve satış promosyonu 
kategorilerinde toplam 5 Platin, 5 Gold, 5 
Honorable Mention ödülü kazandı.

Dünyanın en büyük şirketlerinin, reklam ve halkla 
ilişkiler ajansları ile sivil toplum kuruluşlarının 
başvurduğu Marcom Ödülleri'ne 2015 yılında 
tüm dünyadan 6.500 başvuru yapıldı. Marcom 
Ödülleri, Uluslararası Pazarlama ve İletişim 
Profesyonelleri denetiminde, alanının önde 
gelen uzmanlarından oluşan bir jüri tarafından 
veriliyor.

6 Mart 2014'ten bu yana toplam 34 değerli 
Uluslararası Ödül Akasya Acıbadem'in..

6 Mart 2014 yılındaki açılışından itibaren, Akasya 
Acıbadem dünya çapında gerçekleştirilen en 
prestijli uluslararası ödüllerde;

Gayrimenkul alanının her yıl Uluslararası 
Alışveriş Merkezleri Konseyi tarafından 
düzenlenen en saygın ödüllerinden biri olan 
ve alanında en başarılı alışveriş merkezlerinin 
değerlendirildiği ICSC Avrupa Alışveriş 
Merkezleri Ödülü 2015’de Akasya Acıbadem 
“New Developments : Large” Kategorisinde "En 
İyi Alışveriş Merkezi"ödülünü aldı.

HERMES ÖDÜLLERİ, Pazarlama ve İletişim 
Profesyonelleri Derneği tarafından yaratıcılığı 
teşvik etmek amacıyla 1995 yılından beri 
Amerika'da düzenleniyor. Yarışmaya kurumsal 
pazarlama ve iletişim birimleri, reklam ajansları, 
halkla ilişkiler şirketleri, prodüksiyon firmaları, 
web tabanlı girişimciler ve freelance çalışanlar 
katılabiliyor. Akasya Acıbadem pazarlama 
çalışmaları 2015 yılında, 4 Platin, 7 Altın, 5 
Mansiyon ile ödüllendirildi.

INTERNATIONAL STEVIE AWARDS ise 2002 
yılından beri, 30'dan fazla ülkeden binlerce 
projenin değerlendirildiği, Amerika’nın en 
prestijli organizasyonlarından biri. Akasya 
Acıbadem ilk yılında 2 de Bronz Steive ödülü aldı.
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SMG, TÜRKİYE’NİN EN HIZLI BÜYÜYEN 
6. TEKNOLOJİ FİRMASI OLDU

Türkiye’de halka açık mekanlarda kapalı 
devrede yasal müzik ve reklam yayını 
yapan SMG, Deloitte’un Türkiye’nin en 

hızlı büyüyen teknoloji şirketlerini belirlemek 
amacıyla yürüttüğü, prestijli Deloitte Teknoloji 
Fast 50 Türkiye 2015 Programı’nda ilk 10 arasına 
girdi. Kuruluşların 2011-2014 yılları arasında 
net satış gelirlerinde kaydettikleri büyümeye 
göre sıralandıkları programda SMG, % 441’lik 
büyüme hızı ile listede 6. sırada yer aldı.

SMG CEO’su Gül Gürer Alimgil, 2011-2014 
yılları arasında cirolarında kaydettikleri 
muazzam büyümenin ardında lisansı 
kendilerine ait olan yazılımın ve müşteri 
memnuniyetini merkeze alan titiz 
çalışmalarının etkili olduğunu söyledi. Alimgil, 
değerlendirmesine “SMG olarak uzman 
kadromuzla alışveriş merkezleri, oteller, 
perakende satış noktaları, restoranlar, turistik 
tesisler, showroomlar, sağlık merkezleri gibi 
oldukça geniş bir yelpazede 240’ın üzerinde 
firmaya 4000’e yakın noktada, yasal müzik ve 
reklam yayını hizmeti veriyoruz” sözleriyle 
devam etti.

Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2015 
Programı’nda 6. sırada yer almaktan gurur 
duyduklarını ifade eden Alimgil, “Müziğin ve 
teknolojinin hayatımızdaki etkisi yadsınamaz. 

Biz işimizi ileri teknoloji ile yüksek 
standartlarda gerçekleştirmek için teknolojiye 
ve insan kaynağına yatırım yaparak büyümeye 
devam edeceğiz” dedi.

Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2015 
Programı’na katılmak isteyen şirketlerin 2011 
yılında en az 50.000 Euro, 2014 yılında ise en az 
800.000 Euro net satış geliri elde etmiş olmaları, 
merkezlerinin Türkiye’de bulunması ve bir 
“teknoloji şirketi” olması gerekiyor. Programda, 
faaliyet gelirlerinin önemli kısmını sağladığı bir 
teknolojiye sahip olan ya da gelirlerinin önemli 
bir bölümünü teknoloji araştırma ve geliştirme 
çalışmalarına ayıran firmalar, “teknoloji şirketi” 
olarak tanımlanıyor. Diğer şirketlere ait bir 
teknolojiyi farklı bir şekilde kullananlar ise bu 
başlık altında değerlendirilmiyor.

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) 
bölgesindeki Deloitte Teknoloji Fast 50 
programlarında sıralamaya giren firmalar, 
EMEA’nın en hızlı büyüyen 500 teknoloji 
şirketinin belirlendiği Deloitte Teknoloji Fast 
500 EMEA Programı’na girmeye de otomatik 
olarak hak kazanıyor. Deloitte’un Teknoloji 
Fast 50 veya Teknoloji Fast 500 programları 
hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler 
http://fast50.deloitte.com.tr/ adresini ziyaret 
edebilirler.

Gül Gürer Alimgil
SMG CEO’su



HARLEY-DAVIDSON’IN ASİ RUHU
2016 DARK CUSTOM MODELLERİ
OPEN HOUSE ETKİNLİĞİNDE!

Motosiklet severlerin tutkuyla bağlı olduğu Harley-Davidson, 28-29 Kasım tarihinde İstanbul, 
İzmir, Ankara ve Antalya’daki bayilerinde düzenlediği Open House Etkinliği ile Türkiye’deki 
Harley severlere 2016’ın yeni favorilerini tanıtı. Etkinlikte, geniş performans aralığı ve seri 
boyunca yapılan stil iyileştirmeleri ile 2016 model serisinin öne çıkan üyeleri ilk kez kullanıcılarla 
buluşacak.

Etkinlikte, yeni Iron 883™ , Forty-Eight®, güçlü bir yapı ve son moda stili sunan sınırlı üretim Fat 
Boy® S ve Softail Slim® S, Project RUSHMORE’un touring devrimi Road Glide® Ultra gibi pek çok 
yeni model İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya bayilerinde beğeniye sunulacak.

Open House etkinliğinde ayrıca aksesuar ve parçalar ile motosiklet sürücülerine stil katan 
tasarımlarıyla Harley Davidson yeni sezon kış koleksiyonundan yeni ürünler de görücüye çıkacak.

2016 Harley-Davidson Motosikletlerinin Öne Çıkan Noktaları

Yeni Iron 883™ ve Forty-Eight® modelleri, modern tasarım ve yeni süspansiyonlar ile güncellenen 
Dark Custom önderliğini ortaya koyuyor.

Fat Boy® S ve Softail Slim® S zengin cila ve etkileyici Screamin’ Eagle Twin Cam 110 motoru ile 
bütün bakışları üzerine çeken bir stil ve performans sunmak için bir araya getiriyor.

Daha önce sadece Harley-Davidson Touring motosikletlerinde olan High Output Twin Cam 103™ 
motorlar bütün Softail® modellerinin gücünü güncelliyor ve Harley-Davidson tarihindeki en 
güçlü cruiser serisini ortaya çıkarıyor.

Project RUSHMORE’un touring devrimi, Road Glide® Ultra motosikletlerinin dönüşü ile daha da 
büyüyor.

28-29 Kasım tarihlerinde Harley-Davidson bayilerinde gerçekleşecek, motosikletseverlerin 
ücretsiz olarak katılabileceği Open House etkinliğiyle ilgili daha fazla bilgi almak için www.h-d.
com.tr adresine girebilir ya da en yakın Harley Davidson bayisine ulaşabilirsiniz.
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KOÇ HOLDİNG 2015 YILI 9 AYLIK 
FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

Koç Holding, yılın ilk 9 ayında konsolide bazda 
toplam 51,3 milyar TL gelir elde ederken, 3,1 
milyar TL vergi öncesi kâr ve 2,2 milyar TL 
ana ortaklığa ait net dönem kârı gerçekleştirdi. 
Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Koç 
Topluluğu olarak 2015 yılının ilk 9 ayında, 
finansal piyasalardaki belirsizliklere karşın 
ülkemize olan inancımız, ara vermeden 
sürdürdüğümüz yatırımlarımız ve güçlü risk 
yönetimi anlayışımız ile büyümeyi sürdürdük. 
Gururla ifade etmek isterim ki, Topluluğumuzun 
gerek üretim, gerekse ihracat açısından çok 
önemli rol oynadığı otomotiv, beyaz eşya 
ve enerji sektörlerindeki yüksek büyüme 
performansı Türkiye ekonomisinin itici gücü 
oldu. Önümüzdeki dönemde de ülkemizin 
büyümesine ve kalkınmasına katkı sağlarken, 
dünya çapında rekabet gücümüzü artıracak, 
inovasyon, teknoloji ve verimlilik odaklı 
yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Levent Çakıroğlu: “Koç Topluluğu şirketleri 
ilk 9 ayda toplam otomotiv üretiminin 
%45’ini, toplam otomotiv ihracatının %43’ünü 
gerçekleştirdi.”

Koç Topluluğu şirketlerinin otomotiv sektöründe 
başarılı performanslarını sürdürdüğüne dikkat 
çeken Levent Çakıroğlu, “Yılın ilk 9 ayında 
ülkemizde otomotiv pazarı senelik bazda %39 
büyürken, Koç Holding’in ana faaliyet segmenti 
olan ticari araçlardaki sektörel büyüme %44 
seviyesinde gerçekleşti. İlk 9 ayda Topluluk 
şirketlerimiz otomotiv sektörünün itici gücü 
olarak toplam üretimin %45’ini, toplam ihracatın 
%43’ünü gerçekleştirdi” dedi. Levent Çakıroğlu, 
Avrupa pazarındaki iyileşmeye paralel Türkiye 
otomotiv ihracatı ilk 9 ayda adetsel bazda %8 
artarken, Koç Topluluğu şirketlerinden Ford 
Otosan ve Tofaş’ın toplam ihracat adetlerinin ise 
%27 seviyesinde arttığını belirtti.

Levent Çakıroğlu şöyle devam etti: “Bu dönemde 
Ford Otosan’ın geçmiş yıllardaki büyük ölçekli 
yatırımları ve yenilenen ürün gamı sayesinde 
satışlarını önemli derecede artırmasının; Tofaş’ın 
ise Amerika ve Kanada pazarlarına sunduğu 
Doblo ‘RAM ProMaster City’ ürününün yoğun 
taleple karşılaşmasının gurur ve mutluluğunu 
yaşadığımızı ifade etmek isterim. Otomotiv 

sektöründe, yılın ilk 9 ayındaki önemli 
gelişmelerden biri de Eylül ayı sonunda Tofaş’ın 
yeni kompakt sedan modeli Egea’nın üretimine 
başlanması oldu. Tofaş, Fiat Stil Merkezi ve kendi 
Ar-Ge’si ile birlikte geliştirdiği bu ürün ile Ar-Ge 
alanında dünya çapında bir oyuncu olduğunu 
yeniden kanıtladı. Sedan modelle aynı platformda 
üretilecek ve çoğunlukla ihraç edilecek hatchback 
modelinin 2016 yılı ilk yarısında, station wagon 
modelinin ise 2016 yılının üçüncü çeyreğinde 
devreye girmesi için de yatırımlara hız kesmeden 
devam ediyoruz” dedi.

Levent Çakıroğlu: “Beyaz eşya sektöründe de 
büyümenin en büyük destekçisi olduk.”

Beyaz eşya sektörü açısından da 2015’in güçlü 
bir yıl olduğunu söyleyen Levent Çakıroğlu, 
şöyle devam etti: “Yılın ilk dokuz ayında, iç 
piyasa beyaz eşya satışları senelik bazda %8 artış 
gösterirken, Topluluğumuz, ülkemizin toplam 
beyaz eşya ihracatındaki %46’lık pazar payı ile 
büyümenin bu sektörde de en büyük destekçisi 
oldu. Beyaz eşya sektöründeki lider şirketimiz 
Arçelik, Beko markası ile pazar payını artırmayı 
sürdürürken, Avrupa’daki en büyük ikinci 
marka olmaya devam etti. Arçelik, Tayland’daki 
buzdolabı fabrikası projesini planlandığı şekilde 
sürdürüyor. Tayland’da üretimin yıl sonunda 
başlamasını hedefliyoruz.”

Levent Çakıroğlu: “Tüpraş Fuel Oil Dönüşüm 
Projesi hem finansallarımıza hem de Türkiye 
ekonomisine olumlu katkıda bulundu.”

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, 
2015 yılının ilk 9 ayında en gurur verici 
gelişmelerinden birinin; Tüpraş’ın Fuel Oil 
Dönüşüm Projesi’nin tüm üniteleriyle tamamen 
devreye girmesi olduğunu belirtti. Yaklaşık 3 
milyar dolar yatırım ile gerçekleştirilen bu tesisin 
devreye girmesi sonucunda, önemli bir kısmı 
ithalatla karşılanan motorinin üretim artışı ile 
ülkemizin cari açığının azaltılmasına katkıda 
bulunduklarına dikkat çeken Levent Çakıroğlu, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Böylece Tüpraş, 
başta motorin olmak üzere ithal edilen katma 
değerli ürünlerdeki yerli üretimimizin artmasını 
sağlayarak ülkemiz ekonomisi için yarattığı 
değeri önemli derecede artırmış oldu. Tüpraş, 
bu sayede daha rekabetçi ve küresel rafineri 
marjlarındaki dalgalanmalara daha dirençli 
bir oyuncu haline geldi. Yılın ilk dokuz ayında 
Akdeniz rafineri marjlarındaki iyileşmenin yanı 
sıra Fuel Oil Dönüşüm projesinin de katkısıyla 
gerek finansallar gerekse de büyüme açısından 

oldukça olumlu bir tablo ile karşılaştık.”

Levent Çakıroğlu: “Yapı Kredi akıllı büyüme 
stratejisi ile yatırımı sürdürdü, aktif müşteri 
sayısını artırdı.”

Yılın ilk 9 ayında finansal piyasaların risk 
algısındaki yüksekliğe karşın Yapı Kredi’nin 
Türkiye büyümesini destekleyecek şekilde akıllı 
büyüme stratejisi ile yatırımlarına devam ettiğine 
dikkat çeken Levent Çakıroğlu, “Güçlenen 
dağıtım kanalları ve dijitalleşme yatırımları ile 
aktif müşteri sayısını artırmaya devam eden Yapı 
Kredi, yılın ilk 9 ayında kredi ve mevduat pazar 
payını artırdı” diye konuştu.

Levent Çakıroğlu: “Ekonomik ve toplumsal 
gelişimin bir arada gerçekleşebilmesi için 
kaynaklarımızı seferber ediyoruz.”

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, 
ülkemizin çağı yakalamasının ve rekabetçi 
kalabilmesinin sadece ekonomik değil, sosyal 
ve çevresel alanları da aynı anda gözeterek 
gelişim sağlayabilmesine bağlı olduğunun 
farkında olduklarını belirtti. Sürdürülebilir 
ve tekrarlanabilir modellerle ülkemize fayda 
sağlamayı amaçladıklarını da vurgulayan 
Çakıroğlu, ekonomik ve toplumsal gelişimin bir 
arada gerçekleşebilmesi için Koç Topluluğu’nun 
tüm kaynaklarını seferber ettiğini söyledi.

Levent Çakıroğlu
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TOPSHOP UNIQUE 2016 İLKBAHAR/YAZ DEFİLESİ 
LONDRA MODA HAFTASINI SALLADI!

Julia Restoin Roitfeld Suki watherhouse - Poppy Delevinge Jourdan Dunn



Moda / MALl&MOTTO

77

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 2

2.
sa

yı
 /

 A
ra

lık
 2

01
5

Londra Moda Haftası kapsamında 20 
Eylül pazar Günü, Queen Elisabeth 
Centre'da gerçekleştirilen Topshop 
Unique ilkbahar/ Yaz 2016 defilesi 
moda dünyasında büyük beğeni 
kazandı.

Dünyaca ünlü modeller Bella Hadid 
ve Imaan Hammam'ın podyumda 
boy gösterdiği defilede, Ciara 
Jackie,Poppy Delevinge,Suki 
Waterhouse Alexa Chung, Anna 
Wintour, Jourdan Dunn, Cressida 
Bonas, Chloe Green, Anais Gallagher 
davetliler arasındaydı.

Alexa Chung

Cressida Bonas

Bella Thorne

Ciara

Anais Gallagher



MALl&MOTTO / Haberler

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 2

2.
sa

yı
 /

 A
ra

lık
 2

01
5

78



Haberler / MALl&MOTTO

79

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 2

2.
sa

yı
 /

 A
ra

lık
 2

01
5



MALl&MOTTO / Etkinlik

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 2

2.
sa

yı
 /

 A
ra

lık
 2

01
5

80

FETTAH CAN PARK VERA’DA 
HAYRANLARI İLE BULUŞTU

Rahat alışverişin Ankara’daki yeni adresi Park 
Vera Alışveriş Merkezi ziyaretçilerini birbirinden 
keyifli etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor.
Park Vera, müzik sektörünün başarılı ismi,  söz 
yazarı, besteci, şarkıcı Fettah Can’ı Ankaralı 
hayranlarıyla buluşturdu. Organizasyonunu 
Farkındalık Stüdyosu’nun düzenlediği etkinlikte 
“Hazine” şarkısıyla tanınan, pop müziğin sevilen 
isimlerinden Fettah Can, DJ Yasemin Şefik ile 
birlikte yer aldığı sahnede akustik performans 
ile dinleyenleri büyüledi. Sevilen şarkılarını 
seslendirmenin yanında DJ Yasemin Şefik’in 
sunumuyla merak edilen soruları da yanıtlayan 
Fettah Can, etkinlik öncesinde hayranlarıyla 
fotoğraf çektirip onlara imza verdi. Konser 
sonrası hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan 
sanatçı hayranlarıyla selfie çektirdi.  

İstanbul yolundaki tek sezon alışveriş merkezi 
olma özelliğiyle ilgi gören Park Vera Alışveriş 
Merkezi H&M, Sportive, Koton, Teknosa, 
Jack&Jones,  Vero Moda, Defacto, Flo, LCW gibi 
perakende sektörünün önde gelen markaları 
ve eğlenceli etkinlikleriyle Ankaralılara 
birbirinden renkli, keyifli saatler sunmaya devam 
edecek. Park Vera Alışveriş Merkezi’ndeki tüm 
kampanya, moda ve etkinlikleri
facebook.com/parkvera
twitter.com/avmparkvera 
instagram.com/avmparkvera 
adreslerinden takip edebilirsiniz.
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EVLİLİK AŞKI ÖLDÜRMEZ GÜÇLENDİRİR
Yıllardır evliliğin aşkı öldürdüğü söylenip 

durur.  Spiritüel Yaşam Uzmanı Gülden Üner 
ise ezberleri bozuyor ve “Bu bir yanılgıdır. Kişiler 
ilişkilerinde doğru bağı kurduklarında, alma 
verme dengesini ve düzeni oluşturduklarında,  
evlilik ilişkilerini besleyecektir. İlişkinin bu üç 
dinamiği bir evlilikte doğru şekilde işliyorsa 
evlilik aşkı öldürmez aksine güçlendirir” diyor.

Aşk ve evlilik sanki bir arada olamazlarmış 
gibi, evliliğin aşkı öldürdüğü söylenip durur. 
Sanki aşk ve evlilik yan yana duramazlar gibi. 
Spiritüel Yaşam Uzmanı Gülden Üner ise, 
yıllardır kabul gören bu görüşün aksini söylüyor. 
Evliliğin aşkı öldürdüğü düşüncesinin bir 
yanılgı olduğunu belirterek, “Bir ilişkinin üç 
ayrı dinamiği var. Bunlardan ilki bağ kurmak, 
ikincisi alma vermede dengede olmak, üçüncüsü 
de birlikte düzen kurmak. Bu dinamikler varsa 
bir ilişkide,  evlilik aşkı öldürmez, tam tersi aşkı 
güçlendirebilir” diyor. 

Gülden Üner’e göre sistem bize var olabilmemiz 
için bir takım şeylere özellikle de maddi şeylere 
sahip olmamız gerektiğini dayattığı için, 
ilişkilerde de bu dayatmanın etkisini yaşıyoruz. 
Bir de bunlara, özel hayatlarımızda yaşadığımız 
deneyimler eklenince bilinçaltımız toplumsal ve 
özel deneyimlerin yarattığı kodlarla seçimlerimizi 
belirliyor. Karşımızdakine kadın ya da erkek 
olarak bakamıyoruz. Onun eğitimi, ne iş yaptığı, 
ne kadar maaş aldığı hatta ve hatta aile bağının ne 
kadar güçlü ya da zayıf olduğuyla ilgileniyoruz. 

Peki gerçekten sevgi dolu bir ilişkiyi nasıl 
yaratabiliriz?  “Evlilik aşkı öldürmez, tam 
tersi aşkı güçlendirebilir” diyen Gülden Üner, 
bir ilişkinin üç dinamiği olduğunu belirterek 
konuşmasını şöyle sürdürüyor: 

Kurduğumuz bağ, ilişkinin kaderini belirliyor 

 “Bunlar; bağ kurmak, alma-verme dengesi ve 
düzen. Biriyle tanıştığımız anda onunla bir bağ 
kuruyoruz. Ancak kurduğumuz bağın ne olduğu, 
ilişkinin kaderini belirliyor. İnsanların birçoğu 
kişinin kendisine değil, etiketlerine bakıp bağı bu 
şekilde kuruyor. Biriyle onun etiketleri yüzünden 
bağ kuruyorsak bu ilişki bitmeye mahkum bir 
ilişkidir. Bir kadın ve bir erkek arasında bağ; 
kadının erkeği erkek olduğu için istemesi, erkeğin 
de kadını kadın olduğundan dolayı istemesinden 
geçiyor. Kişiyi tüm özelliklerinden önce salt 
bir kadın veya erkek olduğundan dolayı kabul 
etmek, bağı da bu şekilde kurmak gerekiyor. 
Bunu yaparsak onun kadınlığına ve erkekliğine 
her zaman saygı duyarız. Bu şekilde ’varlığında 
da yokluğunda da seninle olurum’ mesajı veririz 
ve sevgi kazanır. İlişki de, huzurlu ve dengeli olur. 
Ancak bunu yapmazsak, verdiğimiz mesaj ‘senin 

kadınlığına veya  erkekliğine değer vermiyorum, 
benim için senin özelliklerin önemlidir’.”

Bir ilişkideki diğer dinamiklerin alma- verme 
dengesi ve düzen olduğunu söyleyen Gülden 
Üner, ilişkide bu dengenin nasıl kurulabileceğini 
şöyle anlatıyor:

“İlişkide alma –verme dengesi o kadar önemli 
ki. Bir taraf alan diğer taraf hep veren ise, o 
ilişki de bitmeye mahkumdur. İlişkide alma ve 
verme dengesi iyi kurulmalıdır. Her şey uyum 
içinde ve eşit olmalıdır. Aksi halde taraflardan 
biri kendini kullanılmış diğeri ise bıktırılmış 
hissedecektir. Örneğin taraflardan biri diğer 
taraf aynı yoğunlukta karşılık vermediği halde; 
sürekli mesajlar atarsa veya hediyeler alırsa 
ilişkideki alma verme dengesi sekteye uğrayacak 
ve ilişki sağlığını kaybedecektir. Karşıdaki kişiyle 
mecazen dans etmeyi bilmeli ve onunla uyumlu 
olmalıyız. Bir ilişki yeni başlıyorsa ruhumuzla, 
bedenimizle, her şeyimizle onunla o anın içinde 
olabilmek gerekir. Kurduğunuz bağ doğru 
ve alma-verme dengesi kurulmuşsa, taraflar 
ilişkiyi belli bir düzene oturtabilmiş demektir. 
Düzene oturtmak “biz olmayı” başarmaktır. 
Taraflar birbirlerinin sahibi değil, yol arkadaşları 
olmalıdır. İki tarafın da kendine ait ayrı iki hayat 
alanları ve ikisinin de dahil olduğu bir “biz” 
alanları olmalı. Bu üçünün varlığı insanı özgür 
kılar. Hayatımıza biri girmeden önce özgürüzdür. 
İlişki, bu özgürlüğümüzü kısıtlamıyorsa, o ilişki 
içinde kendimiz olarak var olduğumuz için mutlu 
oluruz ve mutluluk bulaşıcıdır. Yaratılan düzenin 

içinde ilişki bu düzeni koruyacak şekilde devam 
ettirilmeli. Bir ilişkide bu üç dinamik sağlam 
temellerle başlatılır ve korunursa, ilişki sevgi 
dolu ve huzurlu hal alacaktır. İlişkinin tarafları 
birbirlerini birer rakip gibi değil, bu hayatı 
birlikte deneyimlediği ve deneyimlerken mutlu 
olduğu bir yoldaş olarak göreceklerdir. Evlilik, 
bu dinamiklerin ortasında yer almalıdır. Bu 
şekilde günden güne bağlar daha da derinleşecek 
aşk beslenecektir. Aksi halde ilişkide çatlaklar 
oluşmaya başlayacaktır.”

Yaşamın dengesi kaostan geçer 

Gülden Üner, evlilikteki çatlak seslerini duymaya 
başladığımız anda bunu yok saymak yerine kabul 
verip ardından da “neden bunları yaşıyorum” 
sorusunun cevabını aramamız gerektiğini 
söylüyor ve ekliyor: 

“Doğru soruları sorup samimiyetle cevaplarsak, 
çatlak büyümeden aşka kaldığı yerden 
devam edebiliriz. Ancak bunu tek başınıza 
yapamıyorsanız mutlaka profesyonel bir destek 
alın. Arkadaşlarınız veya ailenizle kesinlikle 
konuşmayın. Çünkü herkes kendi deneyimine 
göre yönlendirecektir. Oysa ki sizin ilişkiniz size 
özgüdür. Sizin aranızdaki bağ ve kurduğunuz 
düzen başka, onların ki başkadır. Herkes 
kendisine neyin iyi geleceğini biliyor. Spiritüel 
açıdan konuya yaklaşanlar, bu alanda biriyle 
çalışmayı seçebiliyor. Ben danışanlarımla 
seanslarıma başlarken; ilk önce konuşarak 
zihninden bilgileri alıyorum. İnsanlar iyileşmeye 
gelse de illa ki zihinsel olarak kendini düzgün 
göstermeye çalışacak. Oysaki yaşamın dengesi 
kaostan geçer. Yani her şeyi düzenli göstermeye 
çalışmayı bırakıp önce içerdeki kaosu ve 
düzensizliği iç görü ile algılamak önemli. Bunu 
yapabilmek için zihinsel düşünce süreçlerinden 
uzaklaşmak gerekiyor. Bu aşamada zihni askıya 
aldığımız bir ruhsal çalışma yapıyoruz. Çünkü; 
zihinsel yapılan aktiviteler hiçbir işe yaramıyor. 
Zihni askıya alarak gerçeğiyle karşılaştırıyoruz. 
Bunun için de kişinin niyet etmesi gerekiyor. 
Sonrasında kişilik testi yapıyorum. Bu test 
sıradan bir kişilik testi değil. Kişinin psikolojik 
dünyasını ortaya koyarken aynı zamanda nefs 
yapısını da algılatan bir test. Nefs aslında bizim 
gerçeğimizdir. Nefsi bildiğimiz oranda kendimizi 
biliyoruz. Kişinin nefs yapılanmasını fark 
etmesini sağlayarak kendini gerçekleştirirken 
nerelerde tıkanabileceğini ortaya çıkarıyoruz. 
Bilinçaltındaki kodlarına bakıyoruz.  Ondan 
sonra negatif inançlarla barışma, iç aile ile 
barışma, özgürleşme, içerdeki çocuğu büyütme 
süreçlerine geçiyoruz. Ve kişi kendi yaşam 
dengesini yaratıyor. Düzenli olarak 3 ay bu konu 
üzerine çalışan kişi,  kendi yaşamının dengesini 
kurmaya başlıyor.”

Gülden Üner
Spiritüel Yaşam Uzmanı
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KIŞ KOMBİNLERİNİZİ LEVI’S GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ 
İLE TAMAMLAYARAK COOL STİLLER YARATIN!

Levi’s güneş gözlüklerinin 
göz alıcı tasarımları, 
sıradışı çizgisi, birbirinden 
farklı özel cam ve çerçeve 
çeşidiyle kombinlerinizde 
fark yaratmak artık çok 
kolay!
Genç ve kendini her daim genç hisseden 
kişilere hitap eden Levi’s güneş gözlükleri 
günlük hayatın vazgeçilmezleri arasında 
yer alarak stillerimize cool Levi’s ruhunu 
ekliyor. Markanın rahat ve trendy duruşu 
ile kış kombinleriniz artık daha kolay! Bir 
jean, salaş bir kazak ve botlarla birlikte 
kombinleyebileceğiniz Levi’s gözlük ile 
farkınızı hissettirmeniz kaçınılmaz.

Metal sapları kontrast renkleri bir arada 
barındıran kemik çerçevelerle bir arada 
yorumlayan, kendi tercihlerini çerçeve 
şekillerine uyarlamaktan çekinmeyen 
ve “Levi’s tarzını” tüm tasarımlarında 
hissettiren koleksiyon, sezonun esintilerine 
de göz kırpıyor ve ikonik modelleri farklı 
dokunuşlarla farklılaştırıyor.

Jean'i 140 yıl önce icat eden Levi's, gözlük 
koleksiyonlarında da günlük yaşamdan ve 
sıradan kişilerden ilham alıyor. Marka " Live 
in Levi's " sloganı ile günlük hayatın çok 
yoğun geçtiği son yıllarda bir kampanyadan 
çok daha fazlasını, kişinin ruhunu 
canlandıran bir etki yaratıyor.

Özgürlüğün ve rahatlığın sembolü olarak 
kabul edilen Levi’s güneş gözlüklerinin özel 
desenli asetatları, yüksek kaliteli metalleri, 
gerçek denim çerçeveleri, aviator modelleri 
ile dikkatleri üzerinize çekmemeniz 
imkansız!
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KIVRIMLI GÜZELLİĞİN SIRRI SIRTINIZDA 
Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak’a göre güzellik her çağda başka 

bir şeyi ifade ediyor. İlk çağlarda bereket tanrıçasının heykellerine bakacak olursak doğurganlığı 
ifade eden bugün nerdeyse obez diyebileceğimiz bir görüntüye sahip olduğunu görüyoruz. 

İlerleyen yüzyıllarda Rönesans resimlerine kadar yine kadın figürü, çok daha kıvrımlı hatlara 
sahip. Aysun Bölükbaşı Mamak, ressamların ve heykeltıraşların kendi güzellik algılarını ve 
gustolarını eserlerinde işleyerek, toplumdaki güzellik algısının şekillenmesini sağladığını 
söylüyor. Michelangelo’nun Venüsü çok daha küçük memeli, geniş kalçalı ve kalın baldırlı 
bir kadını işaret ediyor. Venüs’ün doğumu olarak da bilinen Botticelli’nin Venüs’ünde ise 
normal standartların üzerinde bir boyun uzunluğu, dar omuzlar ve uzun saçların altı 
çiziliyor.

Modayla İncelen Kadınlar Yeniden Kıvrımlı Hatlara Dönüyor 

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak, “toplum üzerinde 
yön belirleyici olan bu sanatçılar sayesinde güzellik algısı da her yüzyılda değişerek 
devam etti. İlerleyen yıllarda her sene kadın figürü biraz daha inceldi” diyor. 1960’larda 

moda sektörü vasıtasıyla anoreksik sayılabilecek bir zayıflığa rağbet artsa da; 
sosyal medyanın çıkışıyla son 10 senede ise daha feminize, kıvrımlı kadınlara 

dönülüyor. Beyonce gibi ünlü, kıvrımlı etnik kadınlar, yeni nesil çekiciliğin 
fark edilmesini sağlıyor. 

Kıvrım oluşturmak için meme ameliyatları çok iyi biliniyor olsa da, yeni 
güzellik kavramında kalça ve sırt estetiğinin de önemli olduğu ortaya 
çıkıyor. Aysun Bölükbaşı Mamak, etnik ve kıvrımlı kadınların moda olduğu 
son zamanlarda bu görüntüyü sağlamak konusunda oldukça deneyimli 
olan Plastik Cerrah Constantino Mendieta da eğitimlerinde aynı konuya 
değindiğinden bahsediyor. 

Güzelliğin Yükü de Sırtta 

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak, 
plastik cerrahların yeni tekniklerle “ideal kadın sırtını” nasıl 
oluşturduklarını şöyle anlatıyor; “Klasik tekniklerde yağ alma ve kontur 
bozukluğunu gidermeye çalışıyorduk. Bu teknik ise kalça ve bel 
kavisinin oluşturulmasına en az meme ameliyatı kadar önem verilen 
ve yenilikçi bir tekniktir. Sırtta özellikle sütyen katlantı bölgesindeki 
fazlalıkların ve bel çevresindeki yağlı kısmın liposuctionla inceltilmesi 
sağlanıyor. Bu bölgedeki yağlar spora oldukça dirençli olup bir türlü 
incelme sağlanamayan bölgelerdir. Sırt ve bel bölgesindeki fazla 
yağlar alındıktan sonra sırt daha düz ve bel çok daha ince görünüyor.” 
Vücudunuzdan Çıkan Yağlar Tekrar Geri Konuyor; Ancak Bu Sefer 
Doğru Bölgelere…

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak, 
alınan yağların süzülerek bir takım işlemlerden geçirildiğini sözlerine 
ekliyor. Sebep ise bu yağları, kalçaları basık ve düşük olan kişilere 
tekrar uygulamak… Böylece kalçaların hem yukarı kalkması, hem 
de yuvarlaklaştırılması sağlanıyor. Bütün olarak bakıldığında ise bel 
kavisi daha kıvrımlı ve ince görünüyor. Ameliyat sonrası 3-4 gün 

dinlenme döneminin ardından rahatlıkla tekrar işe dönülebiliyor. Bu 
yöntem daha önce liposuction yaptırıp bazı bölgelerinde çökmeleri olan 

kişiler için de oldukça ideal bir yöntem olarak gösteriliyor. Vücutta çöken 
yerlerin yağ ile doldurularak tekrar şekillendirilmesi daha düzgün bir 

görünüm oluşmasını sağlıyor. Sırt ve bel bölgesinde yeterince yağı olmayan 
hastaların kalça şekillendirmesi ise protez yardımıyla oluyor. Bu bölgeye 

özel protezlerin büyüklüğü ayarlandıktan sonra kas  içine yerleştiriliyor. Op. 
Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak son olarak şunları söylüyor; “Vücut estetiği bir 
bütündür, sırt ve kalçalar ise unutulmaması gereken bölgelerdir.”
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AVM’LERİN BULUŞMA NOKTASI 
ATRAX, KAPILARINI AÇIYOR

Türkiye ve çevre ülkelerin tek ihtisas fuarı 
ATRAX, AVM’lerin eğlence alanlarını 
farklılaştıracak ekipman ve hizmetleri AVM 
yatırımcıları ve yöneticileri ile buluşturuyor. 
AVM’lerde bulunan ve bu alanlarda geçirilen 
zamanların daha kaliteli olmasını sağlayan 
jetonlu oyun makinalarından, trambolinlere, 
simülatör cihazlarından, şişme oyun parklarına 
kadar birçok ürün grubu ATRAX Fuarında, 
ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.  

ATRAX kapsamında, Kategori Mağazacılığı 
Derneği (KMD) tarafından 3 Aralık Perşembe 
günü “Alışveriş Merkezlerindeki Eğlence 
Alanları ve Trendler – Edutainment” oturumu 
düzenlenecek. Artık sadece alışverişin yapıldığı 
yerler olmaktan çıkıp, sosyalleşme ve eğlence 
mekanları haline gelen alışveriş merkezlerinin 

Dünyanın önde gelen eğlence tesisi yatırımcılarını, oyun ve ekipman 
üreticilerini, etkinlik organizatörü firmalarını, turistik işletme sahiplerini, 
belediye, AVM yöneticilerini ve mimarları buluşturan Eğlence-Aktivite, 
Park-Rekreasyon Endüstrisi ve Hizmetleri Fuarı ATRAX 2015, 3-5 Aralık 
tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde kapılarını açıyor.

eğlence alanlarının doğru ve etkin kullanımıyla 
nasıl farklılaştığı ele alınacak.

4’ncü yılında uluslararası organizasyon olarak 
büyümeye devam eden ve resmi havayolu 
sponsorluğunu Türk Havayolları’nın üstlendiği 
ATRAX, bu yıl Ekonomi Bakanlığı destekli Alım 
Heyeti programı, B2B online randevu sistemi, 
sektörün genel değerlendirmesinin yapılacağı 
konferans ve eğlence - rekreasyon sektörünün 
enlerini belirleyen ilk ve tek yarışma olan 
“Shining Star Awards 2015 - Eğlence Ödülleri”ni 
3. Kez düzenleniyor.

Alışveriş merkezleri içerdikleri eğlence alanları 
ile farklılaşıp markalaşırken, şehir sakinlerinin 
yaşam kalitesini ve refahını arttırıyor, ekonomik 
ve sosyal anlamda önemli katkılar sağlıyor. 

Bu yaşam merkezlerinin daha fazla ziyaretçi 
ağırlaması ve müşteri bağlılığı oluşturmasında 
sunduğu eğlence alanları ve etkinlikleri 
belirleyici bir faktör oluşturuyor. Son yıllarda 
açılışı yapılmış AVM’ler deki büyük ve kapsamlı 
eğlence alanları bunun en büyük ispatı. AVM’ler 
bu konseptle ön plana çıkmaya çalışırken 
Uluslararası düzeyde gerçekleşen ATRAX, tüm 
dünyada sektördeki en son yenilikleri, teknoloji, 
yeni ürün ve projeleri, hizmetleri AVM’ler ile 
buluşturuyor. 

Alım Heyetleriye Rekor Ziyaretçiye Ulaşılması 
Hedefleniyor

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün 
“Alım Heyeti” programı dahilinde sektörün tüm 
katılımcı ve ziyaretçi profiline yönelik ticari 
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müşavirlikler aracılığıyla alım heyeti programı 
da yurt dışından yoğun ilgi görüyor. Azerbaycan, 
Gürcistan, Kazakistan, Türkmenistan, 
Özbekistan, Rusya, Ukrayna, Ürdün, Saudi 
Arabistan, İran, Irak, Cezayir, Fas, Nijerya, 
Güney Afrika, Tunus ve Kenya ülkelerinden ticari 
müşavirlikler aracılığıyla alım heyeti programı 
gerçekleştirilecek. Aynı zamanda “Türk Dünyası 
Belediyeler Birliği” tarafından desteklenen 
ATRAX’da bu yıl Türki Cumhuriyetlerde ve 
Balkanlarda yapılan duyurular sayesinde daha 
fazla sayıda profesyonel ziyaretçi yer alacak. 

B2B Randevu Sistemi İle Hedef Kitlenize Daha 
Rahat Ulaşın

Tema Park, Eğlence Parkları Sahipleri 
ve İşletmecilerinden; Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarına, İnşaat Firmalarından, Peyzaj 
Mimarlarına kadar geniş bir ticari hedef 
kitlesine sahip olan fuar, bu yıl iş fırsatlarını 
maksimum düzeye taşımak, katılımcılar ve 
alıcılar için verimli bir iş platformu oluşturmak 
adına B2B online sistem başvuruları ve 
randevu sistemini başlattı. B2B Online Sistem’i 
kullanarak ziyaretçiler görüşmek istedikleri 
katılımcıları filtreleyip, tercih edilen bir zaman 
dilimi için görüşme talebi gönderebilecekler. 
Sistem, ziyaretçilerin fuar öncesi ilgi alanlarını 
oluşturan firmalardan randevu alarak, görüşme 
takvimlerini planlamalarını ve daha çok kişi ile 
görüşmelerini bu sayede de fuardan daha fazla 
verim alabilmelerini sağlayacak.

Atraksiyon Ve Rekreasyon Endüstrisi Dev Bir 
Sektöre Dönüşüyor

Türkiye’de Eğlence ve Rekreasyon endüstrisinin 
öncelikle dünya standartlarına ulaşmasını ve 
Türkiye’nin dünyada örnek teşkil edecek projelere 
ev sahipliği yaparak bu büyük endüstriye yön 
verir konuma gelmesini sağlamak amacıyla 
Polin Waterparks ve Vialand sponsorluğunda 
bu yıl “Atraksiyon Ve Rekreasyon Endüstrisi 
Dev Bir Sektöre Dönüşüyor” başlıklı bir 
panel düzenlenecek. Eğlence ve Rekreasyon 
endüstrisinin ürün ve hizmet sunduğu geniş 
yelpazede bütünsel olarak değerlendirilmesini 
sağlamak amacıyla üretici, devlet, akademik 
kurumlar, dernek, birlik,  turizm acentaları, 
ürün ve hizmet alıcıları (belediye, AVM, otel 
vb.) panel kapsamında bir araya gelecek. 
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 paylaşılacak. Bu 
kapsamda düzenlenecek olan ve başkanlığını 
TESDER (Türkiye Etkinlik ve Eğlence Sektörü 
Derneği) Başkanı Fırat Kasapoğlu’nun yapacağı, 
“Türkiye’de Eğlence Sektörü Analizi” başlıklı 
oturumda, Balo Yönetim Kurulu Başkanı Levent 
Baloğlu; ‘Sektörün Türkiye’deki geçmişi, bugünü 
ve geleceğini’, Tureks Uluslararası Fuarcılık 

Genel Müdürü Nergis Aslan; ‘Türkiye’de Eğlence 
Endüstrisi Kavramı, Kapsamını, İstanbul 
Akvaryum Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi 
Dilek Çapanoğlu; ‘Eğlence, Eğitim ve Gelişim 
Açısından Sosyal Yaşam Projeleri ve Tematik 
Kanallarını’ ve Anadolu Üniversitesi, Spor 
Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Kerem Yıldırım Şimşek ‘Sektörde 
nitelikli istihdam ihtiyacının karşılanmasını’ 
dinleyicileriyle paylaşacaklar.

KMD, Eğlence Alanlarının önemine dikkat 
çekerek Edutainment Trendlerini Paylaşacak 
CarrefourSA ve Koçtaş’ın desteğiyle, KMD 
(Kategori Mağazacılığı Derneği) tarafından 
düzenlenecek olan oturumun moderatörlüğünü 
CarrefourSA Yatırım Direktörü Onur Ehliz 
üstlenirken, oturumun diğer konuşmacıları 
AG Event kurucu ortağı Ali Gürak, Smart Play 
Eğlence Hizmetleri kurucusu Hüseyin Mutuş 
ve Galleria AVM Genel Müdürü Kemal Arslan 
olacak. Oturumda, alışveriş merkezlerindeki 
eğlence etkinliklerinin düzenlenirken nelere 
dikkat edildiği, hedef kitleye göre değişen 
içeriklerin nasıl hazırlandığı, mekanların 
nasıl planlandığı ve yönetildiği görüşülecek. 
Ayrıca özellikle çocuklara yönelik bu alanlarda 
eğlendirerek yeni şeyler öğretmenin, yani 
Edutainment kavramının önemine değinilecek. 
Eğlence alanlarının planlanmasındaki ve etkinlik 
yönetimindeki yeni trendlerin ne yönde olduğu 
katılımcılarla paylaşılacak.

“Şehir Hayatında Eğlence Ve Rekreasyon 
Alanlarının Önemi” başlığı altında 
değerlendirilecek olan oturumun başkanlığını 
REKÇAD (Rekreasyon Çalışmaları ve 
Araştırmaları Derneği) Başkanı Doç. Dr. 
Bülent Gürbüz gerçekleştirecek. Fuarın 2.günü 
gerçekleştirilecek olan oturumda Osmaniye 
Belediye Başkanı Kadir Kara, Cemer Kent 
Ekipmanları Genel Müdürü Yardımcısı – Ömer 
Cihat Akay ve Rekreasyon Bilimi Uzmanı Yrd 
Doç. Dr. Ümit Kesim Türkiye’deki rekreasyon 
çalışmalarını değerlendirecekler. 
“Eğlence - Etkinlik - Turizm İlişkisi”nin 
değerlendirileceği oturumda da; Eski Turizm 
Bakanı Bahattin Yücel’in oturum başkanlığında; 
Vispo Travel Seyahat Acentası Sahibi ve 
Araştırmacı Emre Gezgin; ‘Tematik Parklar ve 
Turizme Global Etkisi’ni, TESDER (Türkiye 
Etkinlik ve Eğlence Sektörü Derneği) Başkanı 
Fırat Kasapoğlu; ‘Eğlence Sektöründe Kültür 

Endüstrisinin Önemi’ni, Polin Waterpark 
Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü 
Şöhret Pakis; ‘Waterparkların Turizm 
Tesislerine Kattığı Değer ve Dünyadaki Son 
Trendler’ini ve PAYD (Profesyonel Animasyon 
Yöneticileri Derneği) Başkanı Murat Gencer; 
‘Animasyon Faaliyetlerinin Otellere Katkıları’nı 
değerlendirecekler.

Türkiye’nin Parlayan Projeleri Shining Star 
Awards’da Ödüllendirilecek

Fuar kapsamında; Türkiye eğlence ve rekreasyon 
sektörünün enlerini belirleyen ilk ve tek 
yarışması “Shining Star Awards 2015 - Eğlence 
Ödülleri” de düzenlenecek. Shining Star Awards 
başvuruları eğlence ve rekreasyon sektöründen 
büyük ilgi gördü. Önemli bir ihtiyaca dönüşen 
eğlence ve rekreasyon alanlarına yönelik 
farkındalık ve gündem oluşturarak sektörün 
daha nitelikli ürün ve hizmetler sunmasına katkı 
sağlamak amacıyla düzenlenen Shining Star 
Awards Eğlence Ödülleri yarışması, Türkiye’nin 
öne çıkan eğlence ve rekreasyon alanlarını 
değerlendiriyor. Her yıl sektör profesyonelleri ve 
takipçileri tarafından yoğun ilgi gören yarışmaya 
bu yıl 11 kategoride 93 aday başvuruda bulundu. 
4 Aralık 2015 Cuma günü Wov Otel’de “TM 
Event Management”ın etkinlik sponsorluğunda 
düzenlenecek olan ATRAX Gala gecesinde 
gerçekleşecek ödül töreninde kategorilerin 
birincileri açıklanacak. Gala Gecesinde canlı 
müzik ve sürpriz gösteriler de tüm katılanlara 
eğlenceli saatler yaşatacak. En Başarılı Temalı 
Açık Alan Eğlence Merkezi, En Başarılı Temalı 
Kapalı Alan Eğlence Merkezi, En Başarılı Otel 
Eğlence Alanı, En Başarılı Avm Eğlence Alanı, 
En Başarılı Belediye Parkı, En Başarılı Müze 
ve Ören Yeri, Yıldızlı Proje, En Başarılı Yeni 
Ürün, En Başarılı Festival,  En Başarılı Etkinlik, 
Yılın Girişimcisi, Fuarın Yıldız Standı ve Fuarın 
Yıldız Ürünü başlıkları altında 13 kategoride 
değerlendirilecek olan yarışmanın kazananları 
uzman ve tarafsız jüri üyeleri tarafından tek tek 
değerlendirilecek.

Önemli bir ihtiyaca dönüşen eğlence ve 
rekreasyon alanlarına yönelik farkındalık ve 
gündem oluşturarak sektörün daha nitelikli ürün 
ve hizmetler sunmasına katkı sağlamak amacıyla 
düzenlenmeye başlayan Shining Star Awards 
Eğlence Ödülleri yarışması, Türkiye’nin öne 
çıkan yapı ve alanlarını değerlendiriyor. Her yıl 
sektör profesyonelleri ve takipçileri tarafından 
yoğun ilgi gören yarışmanın sonuçları 4 Aralık 
2015 Cuma günü ATRAX Fuarı Gala Gecesi’nde 
görkemli bir tören ile açıklanacak.

Konferans Sponsorları



MALl&MOTTO / Makale

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 2

2.
sa

yı
 /

 A
ra

lık
 2

01
5

86

ANEL GRUP’TAN AVM’LERDE DOĞRU 
İKLİMLENDİRME ÖNERİLERİ

Avm’lerde iyi kurgulanmayan iklimlendirme sistemleri müşteri kaybı ve 
enerji israfına sebep oluyor.
1986 yılından bu yana elektromekanik 
mühendislik yetkinliği gerektiren birçok 
büyük projeye imza atan Anel Grup, özellikle 
kalabalık kitlelerin bulunduğu yapılardaki 
iklimlendirmenin önemine dikkat çekiyor. 
Anel Grup Mekanik Tasarım Koordinatörü 
Nejat Babür’e göre; kış aylarında AVM’lerde 
iklimlendirme sistemleri ile, özellikle soğutma 
yapılmasının yanı sıra yeterli taze hava da 
sağlanmalıdır. Bu sayede AVM’lerde insanların 
soludukları havanın kalitesi artırılarak daha 
hijyenik, konforlu ve daha temiz ortamlar 
oluşturulmalı.

Kapalı ortamlarda solunan havanın kalitesi, 
müşteri popülasyonu ile doğru orantılı olarak 
taze hava miktarı arttırılarak sağlanmalıdır.. Kış 
mevsiminin gelmesiyle AVM’lerdeki müşteri 
sirkülasyonundaki artış, solunan havanın 
kalitesini de doğal olarak düşürüyor. Salgın 
hastalıkların sıklıkla görüldüğü bu tarihlerde 
AVM’lerin iklimlendirme çalışmalarına ekstra 
özen göstermeleri şart. Yaklaşık 30 yıldır 
uluslararası havalimanlarından, teknoloji 
merkezlerine, raylı sistemlerden, otellere 
ve hastanelere kadar birçok büyük projeye 
elektromekanik taahhüt hizmeti veren 
Anel Grup’un Tasarım Koordinatörü Nejat 
Babür, AVM’lerdeki sağlıklı iklimlendirme 
çalışmalarının, AVM henüz yapım 
aşamasındayken gerekli tüm teknik altyapının 
sağlanmasıyla mümkün olacağının altını çiziyor.

AVM'lerdeki en büyük şikayetlerden biri 
yetersiz havalandırma

AVM’lerde gerekli teknik detaylara önem 
verilmesi gerektiğine değinen Babür; AVM’ye 
giden ziyaretçi, bulunduğu ortamın ısı ve 
havalandırmasıyla ilgili rahatsızlık hissediyorsa 
bir daha gitmeyi tercih etmiyor diyor ve ekliyor; 
“Çoğu işletmeci tarafından belki de önemsiz 
gibi görünen bu sorun, müşteri kaybına dahi 
neden olabiliyor. AVM’ler halka açık alanlardır. 
Kişi sayısı zaman içinde oldukça değişkendir. 
Temiz hava debisinin müşteri yoğunluguna bağlı 
olarak kontrolü aynı zamanda enerji kazancı 
da sağlayacaktır. AVM’lerdeki dükkânların ısı 
yükleri iç tasarımlarına ve mamüllerine göre 
değiştiğinden, esnek olarak tasarlanarak her 
kiracının isteğine uygun kapasite sağlanmalıdır. 
Kiracı değişmesi sırasında yapılacak değişiklikler 

diğer kiracıları etkilememeli, sistem kolayca izole 
edilmelidir. Kış aylarında soğutma sistemlerinin 
kullanılmaması sebebiyle, aşırı müşteri ve iç 
ısı kaynakları nedeniyle, ortam sıcaklıkları 
istenilenin üstünde olmaktadır.”

Isı pompaları ile AVM’lerde enerji tasarrufu 
sağlanabilir

Yurtdışındaki AVM’lerde yaygın olarak 
kullanılan su kaynaklı ısı pompaları, maalesef 
ülkemizde bu sıklıkta kullanılmıyor. Oysa ki ısı 
pompası, basit ve enerji tasarrufu sağlayan bir 
sistem olması sebebiyle kullanılması halinde 
daha düşük karbon ayak izi oluşumu sağlayabilir. 
Isı pompaları ile eş zamanlı soğutma ve ısıtma 
sağlanabilir. Bu sistemin güzel yanı; ısının 
atılması gereken yerlerden gelen ısıyı, ısıtılması 
gereken yerlere, ısı kaynağı olarak yönlendirerek 
işletmeci için enerji tasarrufu da sağlamasıdır. 
Genelde AVM’lerdeki halka açık alanlarda 
karışımlı hava dağıtımı kullanıldığından 
deplasmanlı havalandırma sistemi diğer bir 

seçenektir. Buna göre, şartlandırılmış havanın, 
düşük hızla döşeme kotundan ya da yere 
çok yakın bir bölgesinden ortama verilmesi 
sağlanmalıdır. Yaşam bölgesinde konfor 
şartlarının tam ve üniform olarak sağlanması 
ile hissedilen konfor arttırılabilir. Belirli bir 
yükseklikte şartlandırma yapıldığından, 
kullanılmayan bölge ile yaşam bölgesi arasında 
sıcaklık tabakalaşması sağlanarak, enerji 
tasarrufu da elde edilmektedir. Bu şekilde 
karışımlı havalandırma sistemlerine göre 
deplasmanlı havalandırma sistemi %40-50 daha 
küçük tasarlanabilmektedir.

Diğer bir konuda, yemek yeme alanlarındaki ve 
merdiven boşluklarındaki havanın kontrolüdür. 
Hava-basınç kontrolü için, konulan fanların hava 
emiş noktaları arasındaki mesafeleri de tasarım 
sırasında dıkkate alınmalıdır. Yemek bölümleri 
çatıya yakın en üst seviyelere konulmalı, aynı 
zamanda bu alanın basınç dengesi yapılarak 
yemek kokularının AVM içine yayılması 
engellenmelidir.

Nejat Babür
Anel Grup 
Mekanik Tasarım 
Koordinatörü
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KIŞA HAZIRLANIRKEN TÜKETİLMESİ 
GEREKEN 10 BESİN

Metabolizmayı sonbahara hazırlamak, ani ısı değişimlerinde 
hastalanmamak ve sonbahar depresyonundan korunmak için bazı 
besinleri sofralardan eksik etmemek gerekiyor. Bu yiyeceklerden 
bir kısmının faydası çiğken ortaya çıkarken, bazılarının da pişirme 
yöntemlerine çok dikkat edilmesi gerekiyor. Memorial Şişli Hastanesi 
Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uz. Dyt. Merve Yüksek, mevsime uygun 
beslenmek için tüketilmesi gereken gıdalar hakkında bilgi verdi.

Elma: Kalbe yararlı flavonoidler ve antioksidan öğeler içerir. Asıl 
vitamin kabuğunda bulunduğundan iyi yıkanmış bir şekilde kabuğuyla 
tüketilmelidir.

Ayva: Kabızlığı önler. Bronşit ve öksürüğe de iyi gelir; çekirdekleri 
kaynatılıp içildiğinde göğsü yumuşatır. Ayva çiçeği ile bal karıştırılıp 
macun halinde tüketilirse baş ağrısına iyi gelir. Ayva, damar sertliği ve 
karaciğer sağlığı için de faydalıdır; tansiyonu düşürür, safrayı düzene 
sokar. Sonbahar depresyonundan korunmak için de sakinleştiren 
yapraklarının çayı içilebilir.

Balık: Ekim ayı palamut, kasım da lüfer zamanıdır. Haftada 2-3 defa 
mutlaka tüketilmelidir. Balığın içeriğindeki omega-3, fosfor başta olmak 
üzere vitamin ve mineraller hamilelikte anne karnındaki bebeğin gelişimi 
için, çocukluk çağında beyin gelişimi, yetişkin ve yaşlılarda göz, zihin, 
karaciğer, kalp ve damar sağlığı üzerinde oldukça önemli role sahiptir. 
Balık kızartma yerine ızgara, buğulama ve fırınlama yöntemleri ile 
sağlıklı bir şekilde tüketilebilir.

Bal kabağı: Vitamin, mineral, diyet lifi, omega-3 ve antioksidan kaynağı 
olan bal kabağı cilde iyi gelir. Betakaroten içeren bal kabağı, akciğer, 
kolon, mesane, serviks, meme ve cilt kanserlerine yakalanma riskini 
azaltmakta, kalp hastalıklarına karşı da korumaktadır.

Brüksel lahanası: İyi bir demir kaynağıdır. Kanser başta olmak üzere 
hastalıklara karşı vücudun doğal savunma sisteminin aktivitesini 
artırır. Tam bir sağlık deposu olan bu sebzeyi 7 dakika buharda pişirip, 
tükettiğinizde maksimum fayda sağlayacaktır.

Turp: Kökü iyi bir C vitamini kaynağı iken, yapraklarında fazla miktarda 
A, K vitamini ve folat bulunur. Metal ile temas ettirmeden seramik bıçak 
ya da cam rende ile zeytinyağlı salatalarda kullanılabilir. Kanı temizler, 
gut hastalığına karşı korur. Bağırsakları temizler, cilde tazelik verir, 
saçların sağlıklı olmasını sağlar. Kabızlığı giderir, stresi azaltır.
Karnabahar: İçeriğindeki fitokimyasallar sayesinde anti kanserojendir. 
Karnabahar salata, püre veya kıymalı yemek şeklinde tüketilebilir.

Nar: Vücutta damar sağlığını, özellikle de kalbi korur. Damar 
tıkanıklıklarına iyi gelen nar, tansiyon düşürücüdür. Narda 10 bardak 
yeşil çaya ve 4 bardak kızılcık suyuna eşdeğer antioksidan madde 
bulunur. Doğal bir antioksidan olarak anti-tümör özelliği vardır.

Taze ceviz ve fındık: Çok iyi bir enerji kaynağıdır, vücuda güç ve 
enerji verir, beden ve zihin yorgunluğunu giderir. Kolesterolü düşürür, 
düzenli olarak her gün bir avuç tüketilmesi kalp krizi geçirme riskini 
azaltmaktadır.

Armut: Bağırsak sağlığı için çok faydalıdır. Fırınlama veya haşlama 
yöntemi ile bir tatlı haline getirilip, tüketilebilir.

Uz. Dyt. Merve Yüksek
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2016’NIN EN POPÜLER DESTINASYONLARI
Dünyadaki seyahat trendlerine ayak uyduran Türk halkı, “son dakikacı” 
olma huyundan da yavaş yavaş vazgeçiyor. 2016’nın tatil planını 
şimdiden yapanlar, dünyanın dört bir yanına düzenlenen turlara büyük 
ilgi gösteriyor. Online seyahat asistanı bavul.com’un Türkiye Ülke 
Müdürü Mazhar Özsoy, tatil severlere çeşitli avantajlarla tur ve uçak bileti 
hizmeti sunduklarını belirterek, “2016 turlarımıza gösterilen ilgiden çok 
memnunuz. Şu anda en çok ilgi gösterilen destinasyonlarımız Fransa, 
Hollanda, İtalya, Rusya, Karadağ ve Dubai” dedi. Özsoy, bavul.com'un en 
çok aranan turlarını şöyle sıraladı:

Fransa, Hollanda: Benelux-Paris turu, 27 
Aralık-3 Ocak tarihleri arasında. Turun ilk 
durağı Brüksel. Burada panoramik şehir turu 
ve isteyenler için ayrıca Lüksemburg & Remich 
& Shengen turu var. Brüksel sonrası, ver elini 
Paris… Eyfel Kulesi, ünlü alışveriş caddesi 
Champs Elysees, Louvre Müzesi, Zafer Meydanı 
ve Takı, Parfüm Müzesi ile Napolyon’un mezarı 
görülmeye değer yerlerden. İsteyenler için ekstra 
Paris ikonları, Seine Nehri ve Disneyland turu 
da var. Paris sonrası, goblenleriyle ünlü şirin 
Ortaçağ kenti Brugge’e hareket ediliyor. Buradan 
Rotterdam’a, ardından da Amsterdam’a geçiliyor. 
Dam Meydanı, Kraliyet Sarayı, Çiçek Pazarı 
ve Kırmızı Fener Sokağı buradaki güzellikler 
arasında öne çıkıyor. Tur, 399 Euro’dan başlayan 
fiyatlarla satışta.

İtalya: “Baştanbaşa mega İtalya turu”, sizi 
İtalya’nın tüm güzelliklerini keşfetmeye davet 
ediyor. 9 Ocak’ta başlayan tur, 7 gece sürüyor. 
İlk gün, Slovenya’nın başkenti Ljubljana’dan 
başlıyor ve Avrupa’nın en güzel 10 köyü listesine 
girmiş Bled kasabasındaki Bled Gölü’ne yapılan 
geziyle sürüyor. Sonra sırasıyla Venedik, 
Floransa, Roma ve Napoli’nin tüm güzellikleri 
sizi bekliyor. Venedik şehir turunda San 
Marco Meydanı ve San Marco Kilisesi, Dükler 
Sarayı, Çan ve Saat Kulesi, Roma’daki şehir 
turunda ise Colosseum, Venedik Meydanı, 

Vatikan ve San Pietro Bazilikası, İspanyol 
Merdivenleri ve Aşk Çeşmesi mutlaka görülmesi 
gereken yerler arasında. Ekstra düzenlenen 
Verona&Garda&Sirmione turu ya da Toscana 
turu da diğer alternatifler. Tur, 399 Euro’dan 
başlayan fiyatlarla satışta.

Karadağ: Budva turu için 28 Temmuz’da 
yola çıkılıyor. 4 günlük bu turda, Karadağ’ın 
muhteşem sahil şehri Budva’ya giderken, 
büyüleyici Sveti Stefan Adası panoramik olarak 
tepeden izleniyor. 15. yy’da surlarla korunan 
Ada, 1950’lere kadar balıkçı kasabasıymış. 
Sveti Stefan Adası, bir zamanlar Sophia Loren, 
Marilyn Monroe ve Elizabeth Taylor gibi 
ünlülerin uğrak yeri olmuş. Budva'da muhteşem 
sahiller ve çok renkli bir gece hayatı sizi bekliyor. 
İsterseniz, ekstra düzenlenen Dubrovnik turuna 
da katılabilirsiniz. Dubrovnik, Hırvatistan'ın 
Adriyatik sahilinde Ortaçağ’dan kalma tarihi 
eserleriyle ünlü çok büyüleyici bir şehir. Tur, 449 
Euro’dan başlayan fiyatlarla satışta.

Rusya: St. Petersburg-Moskova turu, 19 Ocak 
ile 29 Mart tarihleri arasında düzenleniyor. 6 
günlük bu tur için kendinize en uygun tarih 
aralığını belirleyebilirsiniz. St. Petersburg 
şehir turunda Nevsky Caddesi, Puşkin Anıtı 
ve Saray Meydanı görülecek yerler arasında. 
Ekstra düzenlenen Hermitage Sarayı ve Müzesi 

turu da çok ilgi çekici. Çarlık dönemine ait 
yaklaşık 4 milyon eseri barındıran müze, en 
çok tablo koleksiyonunun bulunduğu müze 
olması nedeniyle Guinness Rekorlar Kitabı’na 
girmiş. St. Petersburg’un ardından Moskova’ya 
geçiliyor. Buradaki şehir turunda Tverskaya 
Caddesi, Moskova Nehri, Poklonnoya Tepesi, 
Bolshoy Tiyatrosu, Kızıl Meydan ve Kremlin 
Sarayı panoramik olarak görülecek yerler 
arasında. Ekstra düzenlenen bir turla Moskova 
Metrosu, Arbat Caddesi ve Kremlin’i gezilebilir, 
ayrıca Nazım Hikmet’in mezarını da ziyaret 
edebilirsiniz. Tur, 449 Euro’dan başlayan 
fiyatlarla satışta.

Dubai: 24 ve 30 Ocak tarihlerinde yapılacak 4’er 
günlük Dubai turu, size farklı bir tatil alternatifi 
sunuyor. Dubai şehir turunda Emirates Towers, 
dünyanın tek yedi yıldızlı oteli Burj Al Arab ve 
ünlü Jumeirah Plajı’nda fotoğraf molası verebilir, 
Jumeirah Camii, Sheikh Palace, Dubai’yi iki 
bölgeye ayıran Dubai Creek, Altın ve Baharat 
Çarşıları’nı panoramik olarak görebilirsiniz. 
İsterseniz deniz, güneş ve kumun tadını 
çıkarıp doyasıya alışveriş yapabilir, ya da ekstra 
düzenlenen “akşam yemekli çöl safari” turuna 
katılabilirsiniz. Bu turda 4x4 ciplerle çölde 
unutulmaz anlar yaşayabilir, deve çiftliklerini 
ziyaret edebilir ve gün batımını izleyebilirsiniz. 
Tur, 849 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışta.
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MOBBING MAĞDURU OLABİLİR MİSİNİZ?

Son yıllarda ismini sık sık duyduğumuz mobbing, 
çalışma yaşamanın başlangıcından bu yana 
uygulanan ancak açığa çıkarılmaktan çekinilen 
bir süreçtir. İş dışında diğer sosyal ortamlarda da 
sıkça rastlanan bu duruma maruz birçok insan 
mobbing mağduru olduğunun bile farkında 
varamıyor. Günümüzde konu üzerine birçok 
araştırma ve çalışma yapılıyor.

Sorumluluğunuzun üstünde veya altına iş 
veriliyorsa, devamlı olarak yetersiz olduğunuza 
ilişkin eleştiriler, alıyorsanız, gereksiz yere sık 
sık işyeri değişikliğiniz yapılıyorsa; Mobbing 
mağduru olabilirsiniz.

Konu üzerine bir çok kez araştırma yapan 
Arslan Hukuk Bürosu’ndan Av.Hilmiye Arslan 
Tan, çalışanların mobbing mağduru olup 
olmadıklarını anlamaları için, web sitesinden ve 
sosyal medya hesaplarından bir test yayınladı.

Teste katılanlara mağdur olmaları durumunda 
neler yapmaları gerektiğinin de altını çizen 
Av.Hilmiye Arslan Tan’ın hazırladığı test ve 
açıklamalarını aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz:

http://www.arslanlaw.com/mobbinge-ugrayan-calisanlara-hangi-yasal-haklar-taninmistir

Av.Hilmiye Arslan Tan
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KAAN TANGÖZE
GÖLGE ETME

OF’LU HOCANIN ŞİFRESİ
DİDEM BALCIN - AHMET VARLI - ÇETİN ALTAY 

SENDEN BANA KALAN
NESLİHAN ATAGÜL - EKİN KOÇ 

İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN
SABAHATTİN ALİ

4 N 1 K
BÜŞRA YILMAZ 

GÜLBEN ERGEN
KALBİMİ KOYDUM

AŞK İLE
KORAY AVCI

CENK EREN

MABEL MATİZ
GÖK NEREDE

REPERTUAR TANJU OKAN ŞARKILARI 

NİYAZİGÜL DÖRT NALA
DEMET AKBAĞ - ATA DEMİRER 

SON UMUT
 RUSSEL CR0WE -CEM YILMAZ - YILMAZ ERDOĞAN 

DÜĞÜN DERNEK
MURAT CEMCİR - AHMET KURAL 

TUTSAK GÜNEŞ

YEŞİL DENİZ KABUĞU

AYŞE KULİN 

SARAH JIO 

KÜRK MANTOLU MADONNA
SABAHATTİN ALİ 
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CINEMA  (LICENSEE) 

REVIVAL (LICENSEE) (DELUXE EDITION) 

STRESTEN UZAK DİNLENDİREN KLASİKLER 

MADE IN THE A.M. (DELUXE EDITION) 

KİTAP OKURKEN MÜZİK 2 

ANDREA BOCELLI

KARMA

ONE DIRECTION

KARMA

SAN ANDREAS - SAN ANDREAS FAYI

STAR WARS TRIOLOGY EPISODE 4-5-6

STAR WARS TRIOLOGY EPISODE 1-2-3

TERMINATOR : GENISYS

CARLA GUGINO - DWAYNE JOHNSON 

MARK HAMILL - HARRISON FORD 

MARK HAMILL - HARRISON FORD 

JASON CLARKE - ARNOLD SCHWARZENEGGER 

JURASSIC WORLD
BRYCE DALLAS HOWARD - CHRIS PRATT 

NEGOTIATE TO WIN
PATRICK COLLINS COLLINS 

THE LITTLE PRINCE
ANTOINE DE SAINT - EXUPERY 

FIFTY GREAT SHORT STORIES

İNGİLİZCE DİL KARTLARI
JOSE ENRIQUE SOTO 

ENGLISH GRAMMAR TODAY : TÜRKÇE AÇIKLAMALI
MURAT KURT 

MILTON CRANE

SELANA GOMEZ
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İnatçı ve pratik zekanızı daha da geliştirecek 
ve geniş bir kapasitede kullanacaksınız. Zor-
lukların sizi etkileyemeyeceği bir performans 
çizeceksiniz. Enerjinizi en hızlı bir şekilde 
kullanmanızı sağlayacak. Zihinsel aktiviteni-
zin yüksek olmasından dolayı huzursuzluk 
duyabilirsiniz. Egonuzu güçlü tutacak ve is-
teklerinizde aşırıya kaçacaksınız. Yönetme 
kabiliyetiniz artıyor. Yönetici pozisyonunda 
iseniz, çevrenizi yeniden koordine edecek 
gerekli titizliği işinize başarılı bir şekilde yan-
sıtacaksınız. Tüm bunlara rağmen, içinizdeki 
huzursuzluğu yenmek için çaba sarf etmeniz 
gerekebilir. Fikirlerinizi söylerken politik olma-
ya özen göstermelisiniz.

İş arkadaşlarınızla güzel bir performans sağ-
layacaksınız. Girişimde bulunduğunuz alan-
larda geri dönüşümleri hesaplarken zihniniz 
çok daha rasyonel çalışacak ve bilgilerinizi 
pratik bir şekilde ortaya dökeceksiniz. Sos-
yal ilişkileriniz ve iş yaşamınız önemli olacak. 
Çok fazla efor sarf etmeden cesaretinizi ve 
yeteneklerinizi zekanızla birleştirerek hedefe 
ulaşacaksınız. Gelirlerinizin artışı karşısında 
keyfiniz yerine gelecek. Şimdiye kadar sorun 
olan maddi konularınıza çözüm bulacaksınız.

Farklı düşünüyor, farklı hareket ediyor fakat, 
duruma hakim oluyorsunuz. İnsanlar sizden 
etkilenirken, karşı çıkamıyorlar. Telaşlı, aktif 
ve heyecanlı bir dönemde bulunuyorsunuz.. 
Hedefleriniz doğrultusunda bilinçli hareket et-
menin vereceği avantajlı günler sizi bekliyor. 
Yaşam parametrelerinin olanakları sizin emri-
nize sunulmuş durumda. Olaylar karşısındaki 
duygusal yaklaşımlarınız, günlük yaşantınız-
daki küçük dengeleri bozmayacak şekilde 
gerçekleşiyor ve başarıyorsunuz da.

Ev ve aile yaşamınız ikinci planda kalırken iş 
ve kariyer öne çıkacaktır. Ortak çalışmalar, 
yolculuklar, idealleriniz ve yeni fikirler önem 
kazanacaktır. Bulunduğunuz konumu farklı 
platformlara taşımayı amaçlarken, eski alış-
kanlıklarınızdan kurtulmak isteyeceksiniz. 
Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek 
ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz. Bu dö-
nemde toplumsal reformistlerin çıkması si-
zinde yaşam felsefenizi etkileyecektir. Başka 
kültürler ve alanlar merak sahanıza girerken, 
denemediğiniz işlere girişebilir, iyi konumlara 
gelebilirsiniz.
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Para kazanacak ve bol bol harcayacaksınız. 
Birçok yerden maddi değerler gelecek ve is-
teklerinizde büyük bir artış olacak. Planladı-
ğınız projelerde, parasal konularda istediğiniz 
bolluğa kavuşacaksınız. Fakat harcamaları-
nızdaki artışları da düzenlemek zorundasınız. 
Hedefleriniz doğrultusunda bilinçli hareket 
etmenin vereceği avantajlı günler sizi bekli-
yor. Yaşam parametrelerinin olanakları sizin 
emrinize sunulmuş durumda. İş arkadaşlıkla-
rı, grup çalışmaları gibi aktiviteler ve kişisel 
tatminleriniz doğrultusunda çalışmalar içinde 
olacaksınız. Bazı karşıt düşüncelere karşı 
taktikler geliştirmeniz gerekebilir.

Bu ay bilmediğiniz konuları araştıracak ve 
gerekli tüm enerjinizi kullanacaksınız. İstekle-
riniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleş-
tirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumda-
sınız. Oldukça güçlü pozisyonlarda çalışarak 
işbirliği içinde olduğunuz kişileri düşünceleri-
nizle etkileyeceksiniz. Kendinizi geliştirirken 
etrafınıza da örnek olacaksınız. İnatçı tavır-
larınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da, 
size daha sonra hak vereceklerdir. Her şeye 
rağmen hızlı gerçekleştirilebilecek idealler 
peşinde olabilirsiniz. Yeni projelendireceğiniz 
çalışmaların alt yapısını kurarken, düşünce-
lerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemeyecek-
siniz.

Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepkiler 
vermeyin. Uyumlu ve güzel bir yapılanmayı 
özleseniz de, her şeyin çok kolay gerçekleş-
meyeceğini de bilmelisiniz. Kendinizde ye-
tersiz gördüğünüz konuları tekrar ele alırken, 
daha disiplinli olmak zorundasınız. Bazıları 
alıştıkları evlerden ayrılma planları ve ya iş 
değiştirme planları yapmak isteyecekler. Tar-
tışmaların ve kırıcı konuşmaların olabileceği 
ortamlardan uzak kalmalısınız. Durum değer-
lendirmesi yaparken çevredeki kişilerden yan-
lış fikirler alarak etkilenmemeye çalışın.

Yılın ilk yarısı maddi konularda, nasıl dav-
ranmanız gerektiği konusunda tecrübe sahibi 
oldunuz. Doğru projeler ve doğru yatırımlar 
için kolları sıvayın bakalım. Yıllardır istediğin 
yükseliş durumları sizden yana. Birlikte çalış-
tığınız insanlarla iyi iletişim kurabiliyorsunuz 
fakat onlara gereğinden fazla iş potansiye-
li yüklemeyin. Onlardan istem dışı tepkiler 
alabilirsiniz. Çağırdığınız her türlü sosyal 
aktiviteye katılmaya çalışın. Gözleriniz hem 
çevrenizi taramalı. Her şeyi iyi bir şekilde ha-
fızanıza almalısınız. Zamanı geldiğinde bun-
ları hatırlayarak, işinize yarayacaktır.

Hiç ummadığınız yerlerden gelecek teklifler 
karşısında şaşkınlık geçirebilirsiniz. Sizden 
yaşça büyük veya üstün kariyerli kişilerle ta-
nışacaksınız. Onların üzerinizde etkisi olduk-
ça büyük olacak. Mükemmel bir çizgi üzerin-
de yürüyeceksiniz. Kariyerinizle ilgili elinizde 
zafer meşalesi ile dolaştığınızı görür gibiyiz. 
Yaşamda artık ne istediğinizi biliyor ve önü-
nüze serilen ışıktan geleceğinizi görebiliyor-
sunuz. Sanki önünüze çıkan zorluklara birer 
tekme atıyor gibisiniz.

Ay’ın 2. Yarısında kendinizden ve fikirlerin-
izden emin olacaksınız. Uzak yolculuklarla 
ilgili planlarınızı uygulayabilirsiniz. Öğrenme 
içgüdünüz oldukça yüksek. Öğreniminiz ve 
akademik kariyerinizle ilgili gelişimlere açık 
olacağınız bir süreç. Değişik fikirlere sahip 
arkadaşlarınız olacak. Marjinal dostluklardan 
etkileneceksiniz. Uranüs’ün de yardımıy-
la sürpriz gelişmelere tanık olurken, pratik 
ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için 
amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz.

Uzun süredir cesaret edemediğiniz birçok 
aktivitelerde bende varım diyeceksiniz. Ener-
jinizi büyük hedeflere odaklarken, bazıları-
nız büyük karmaşalar yaşayacak. Merkür 
ve Mars para kazanma konusunda birbirini 
destekliyorlar. Merkür geçmişinizle uzlaşma-
nızı ve bazı konuları kesin bir sonuca bağla-
manızı istiyor ve bu konuda gereken desteği 
verecek. Bunu eski dostlarınızla veya patro-
nunuzla bir araya gelerek veya yarıda kalmış 
bir projeyi yeniden ele alarak yapabilirsiniz. 
Gelecek için, doğru yolu seçebilmek için geç-
miş dönemli ve ipuçlarını aramalısınız. 

Hesaplarınızı ince yapmalısınız. Aceleci ve 
pratik davranış tarzınızla, tüm bunları hızlı 
bir şekilde yapacaksınız. Fakat, bu içsel ge-
lişmelerinizi karşı tarafın hissetmesi mümkün 
değil. Çünkü, yaşam pratiğinde bu özellikleri-
nizi gizlemeyi iyi biliyorsunuz. Bu dönem; iliş-
kilerinizi belli bir denge ve yumuşaklık içinde 
götürmelisiniz. Aşırı koşuşturma sizi yıprata-
bilir.. Siz gülümserken bile, kafanızda bir ta-
kım hesaplarınız var. Kendinizden başka hiç 
kimsenin güvenilir olmadığına kendinizi inan-
dırmış durumdasınız. Yakınlarınızın dışında 
hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz.
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TerracityGimart Outlet
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TerracityGimart Outlet

2015 YILI ZİHNEN BİTTİ

2015 yılı artık resmi olarak sona ermese de akıllarda bitti. Sektör 2016 yılının 
bir an önce başlamasını beklerken 2016 pazarlama planları bitti son revizeler 
yapılıyor. Çalışanlarda yeni pozisyon beklentileri ve yeni yapılanmaların getireceği 
sosyal hak iyileştirilmelerinden tutunda yeni üst düzey beklentileri için fısıltı 
gazeteleri çalışmaya devam ediyor. Perakende günleri bu söylemlerin en üst 
düzeyde paylaşıldığı alan oldu. Söyleşi ve konferans aralarında herkes bir biri ile 
2016 yapılanmalarını paylaştı. AYD Konferansında birçok arkadaşımız farklı 
pozisyonlarda hatta farklı firmalarda karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Yönetim 
firmalarından ayrılan birçok deneyimli kişide sektörel bilgilerini ortaya koyarak 
yeni şirket kurulumlarına gidiyorlar. Hepsinin yolu ve şansı açık olsun.

Mall&Motto olarak günden güne gelişen ve siz değerli okurlarımızdan gelen 
talepler ile 2016 yılında yenilikler ile karşınızda olmak istiyoruz. Büyüyen gelişen 
sektörümüzde sahasında iyi bir oyuncu olmak için çalışmaya devam ediyoruz. 
Aynı zamanda Farkındalık Stüdyosu olarak ajans faaliyetlerimizde de yenilikleri 
hedefliyoruz. Aralık ayında senenin en iyi moda show’unu yaparak yılı kapatmayı 
hedefliyoruz. Birçok sürprizi de içinde barındıran etkinliğimiz Capacity Alışveriş 
merkezinde görücüye çıkacak ciddi bir hazırlık süreci geçirerek hazırlandık umarız 
beğenirsiniz.

2016 yılına girerken AVM süslemelerinden de bahsetmeden geçemeyeceğim. 
Ankara’da Panora AVM müthiş bir süsleme ile adeta girenleri şaşkına çeviren bir 
uygulama yapmış yine İstanbul’da Forum İstanbul ve İstinye Park büyüleyici bir 
performans ile ziyaretçileri ile buluştu. Emeği geçen herkesin eline ve yüreğine 
sağlık. AVM Pazarlama ekiplerini özellikle kutlamak lazım.

Ayrıca son olarak bir Karşıyaka’lı olarak Mavi bahçe projesinin ihtişamından da 
bahsetmek gerekiyor. İzmir’e yeni bir soluk ve imaj kazandıran bu proje ile İzmir’de 
çıta oldukça yükselmiş durumda. Bi gezmek ve görmek lazım.

2016 yılında tüm beklentilerinizin gerçekleşmesi dileği ile kendinize iyi davranın…
Sevgiler…

Zehra Tümkaya

Nihat Sandıkçıoğlu

Mustafa Süzen Nurettin Hancıoğlu

Fatma BozdağEmine Türkkan

Emine TürkkanAyşen Yerşen

C.Serhat Türkkan
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Behiye Savaşkan

Salih Tolan

Behiye SavaşkanÜmit Teoman

Fatih Keçebir

Levent SelçukUğur Berk

Tuğçe Özdoğan Cansu Özegemen

Burcu Tokatlıoğlu

C.Serhat Türkkan

Meryem Özkan Aybars Kümbetli

Toker Gürer

Mutlu Yıllar...
www.monemel.com
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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 
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