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Yaz çabuk geçer... Bak oldu mu ağustos!
İhtiyaç duyduğun şeyi tek seferde gidip almak istersen eğer gideceğin yerde her
şey olsun istersin.
Eskiden ne tarz alışverişin olursa olsun Eminönü çarşısı , Osmanbey gibi
başlıca sayabileceğim iki semt alışverişin İstanbul adresiydi.
Hala da bu konuda önemliler. Bu %n Türk insanı bir şey almak isterse orada
her şeyi bulmak ister. Bu tek bir noktadan her konuyu halletme durumu şu anda
özellikle AVM’lerin içeriğinde. Bilmem ne markasında ayakkabı bakmaya
gidiyorsa, tamamlayıcılarını ya da kombinlerini aynı yerde devam ettirmek
ister. Hatta en sevdiği restaurantından, kitapçısına, kahvecisine kadar o noktada
bulunmak ve bulmak ister.
Akademetre’nin yaptığı araştırmaya göre;
Giyim alışverişlerinin en çok yapıldığı yer olarak % 68 oranıyla AVM’ler öne
çıkıyor.
Cadde mağazalarının oranı % 31,2 iken, son 3 ayda alışveriş yapmayanların
oranı ise % 0,8.
Toplu gıda, kozmetik, giyim/aksesuar, ayakkabı, ev tekstili, elektronik, ve
oyuncak alışverişleri en çok AVM’lerden gerçekleştirilirken kırtasiye alışverişi
en çok cadde mağazalarından yapılmaktadır.
AVM’leri ziyaret amaçlarının alışveriş yapmak olduğunu belirtenlerin oranının
% 93,3 olduğu araştırmada, katılımcıların % 3,5’i yemek yemek, % 2’si
arkadaşlarımla bir araya toplanmak, % 1’i yalnızca dolaşmak, % 0,2’si ise
etkinlikleri takip etmek için AVM’lere geldiğini belirtiyor.
AVM ziyaretlerinin en önemli tercih sebebi % 37,5 oranıyla yakınlığı olarak
ortaya çıkıyor.
Mağaza/marka çeşitliliği % 20,2 oranıyla ikinci sırada yer alırken, AVM’deki
fiyatları uygun bulanların oranı % 11,8,
ulaşım kolaylığı, gezmek, alışkanlık gibi nedenler diğer tercih sebepleri
arasında yer alıyor.
Çekim alanı yaratmak istiyorsanız, markalaşmanın en önemli unsurlarından
“ihtiyaç” durumundan ziyade arzu edilen olmanız gerekiyor. Sizi diğerlerinden
ayıran şey nedir? konusu önemli!
Mall&Motto olarak yine özel içeriklerle karşınızdayız.

Tüm yayın hakları “FS Reklam Tanıtım Organizasyon ve Hizmetleri
Limited Şirketi’ne ait olup iktisap edilemez.
Reklamların sorumluluğu, reklam verene yazıların sorumluluğu da
yazıyı yazana aittir.
FS Reklam Ltd. Şti.’nin Ücretsiz Yayınıdır.

İyi okumalar,
Yasemin Şefik

İçİndekİler
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DOĞAN
HOLDING
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BORA
YALINAY
ATANDI

Enerji, akaryakıt perakendesi, finans, internet-eğlence, sanayi,
otomotiv, turizm, ticaret ve gayrimenkul alanlarında faaliyet gösteren Doğan Holding’in CFO’luk
görevine Bora Yalınay getirildi. Yalınay, 29 Temmuz 2019 tarihi itibariyle CFO ve Mali İşlerden Sorumlu
İcra Kurulu Üyesi olarak Holding
bünyesindeki görevine başladı.
60 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Doğan
Holding büyüme, verimlilik ve yenilikçilik
odaklı çalışmalarına devam ediyor. Grubun
büyüme stratejileri doğrultusunda, özellikle risk ve denetim konularına odaklanmak
üzere Grubun CFO’su Ahmet Toksoy geçtiğimiz Nisan ayında Doğan Şirketler Grubu
Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak
atanmıştı. Yeni isim atanana kadar CFO’luk
görevini de sürdüren Toksoy, CFO ve Mali
İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevini, uluslararası ve halka açık yerel ve uluslararası şirketlerde 20 yılı aşkın deneyimi
bulunan Bora Yalınay’a devretti.

8

1997 yılında Bilkent Üniversitesi Ekonomi
Bölümü’nden mezun olan Bora Yalınay,
kariyerine aynı yıl Deloitte İstanbul ofisinde başlamış ve en son kıdemli müdür pozisyonunda bulunarak, 2000 ve 2002 yılları
arasında Deloitte Kanada ofisinde de görev yapmıştır.
Yalınay, 10 yılı aşkın denetim tecrübesinden ve 1 senelik bir Yaysat mali kontrol deneyiminden sonra, 2009 yılında Yıldız Holding Grup Finansal Kontrol Genel Müdürü
olarak kariyerine devam etmiştir. 2010 ve
2016 yılları arasında Ülker Bisküvi CFO’su
olarak görev yapmış, 2010 yılında şirketin
yeniden finansal yapılanma ile başlayan
sürecinde birçok şirket satın alması, şirket satışı ve şirket birleşmeleri projelerini
yürütmüş, 1 milyar ABD doları değerinde
yurtdışı finansman projelerini tamamlamış,
2013 yılında ikincil halka açılma sürecine
liderlik etmiştir. 2015-2016 yılları arasında
ise Ülker Bisküvi’nin Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Romanya, Kazakistan, Lübnan
ve Pakistan operasyonlardan sorumlu Mali
İşler Başkan Yardımcısı olarak görev yap-

mıştır. Bu görevi esnasında, altı farklı

coğrafyada 200’den fazla mali işler uzmanından oluşan bir ekibi yönetmiştir.
Ülker’deki görevi kapsamında, Yıldız
Holding’in merkezi satın alma şirketinin
mali operasyonlarını da yönetmiştir.
Uzman olduğu alanlar arasında finansal
yeniden yapılandırma, yatırımcı ve analist ilişkileri, finansman, halka arz, maliyet optimizasyonu, finansal planlama ve
analiz gibi alanlar yer alan Bora Yalınay,
en son 2016-2019 yılları arasında Gürallar Grubu’nun CFO’su olarak görev almış
ve Grup’un ilk yurt dışı finansman ve yurt
dışı büyüme projelerini yürütmüştür.
SMMM belgesi sahibi olan Yalınay, iyi
derecede İngilizce bilmektedir ve bir çocuk babasıdır.
Ahmet Toksoy ise Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyeliği ve farklı komitelerdeki görevlerini sürdürmeye devam
edecektir.
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•KORDSA, AXIOM MATERIALS’I
MİLYON DOLARA SATIN ALDI

181

ile yeni ürün geliştirme potansiyeli de güçlenmiş oluyor.

•SABANCI HOLDİNG CEO’SU MEHMET
GÖÇMEN: “KORDSA, GLOBAL ÖLÇEKTE
İLERİ MALZEME TEKNOLOJİLERİ ÜRETEN
BİR ŞİRKETE DÖNÜŞÜYOR”

Kordsa’nın Yeni Neslin Sabancı’sı olarak tanımlanan vizyonlarındaki yerine işaret eden
Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen,
“Sabancı Topluluğu’nun dönüşümündeki
odak konularımız dinamik portföy yönetimi ve yüksek teknoloji odaklı yatırımlardır.
Yüksek katma değerli alanlarda büyüme
vizyonumuzun ana platformu olan Kordsa,
son iki yılda yaptığımız yaklaşık 300 milyon
ABD dolarlık yatırım ile global ölçekte ileri
malzeme teknolojileri üreten bir şirkete dönüşüyor. Son iki yılda ABD’de dört önemli
şirketi bünyemize kattık ve yıllık 150 milyon
ABD dolarını aşan bir iş kolu yarattık. Dünya
devlerinin tedarikçisi konumundaki Kordsa,
yeni yatırımlarımızla, havacılık endüstrisinde
dünyada seramik matriks kompozitler alanında iddialı bir konuma geliyor. Sabancı
Topluluğu olarak işlerimizi evrensel standartlarda yönetme anlayışımızın bir göstergesi olan bu önemli satın alma, ülkemizin
uluslararası piyasalardaki gelişimini de destekleyecektir”.

Sabancı Holding iştiraklerinden ve güçlendirme teknolojileri pazarının global oyuncusu Kordsa, ABD’li Axiom Materials’ı bünyesine kattı. 181 milyon ABD doları şirket
değeri üzerinden gerçekleşen satın alma
sayesinde Kordsa, havacılık endüstrisinde
seramik matriks kompozitler alanında iddialı bir konumuna geliyor.
Kordsa, geleceğin malzemesi olarak görülen ileri kompozit teknolojilerine Sabancı
Üniversitesi ile hayata geçirdiği Kompozit
Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi yatırımı ile adım atmıştı. 2018 yılında bünyesine kattığı uzay ve havacılık endüstrisine
ileri kompozit malzemeler sağlayan Fabric
Development, Textile Products ve Advanced Honeycomb Technologies şirketleri ile
faaliyet alanını ve yetkinliklerini genişletmişti. Axiom Materials satın almasıyla ikinci
bir Kordsa yaratma hedefinin ilk aşamasını
tamamlamış oldu. Axiom Materials’ın ürettiği ileri kompozit malzemeler, uçak motorlarının yanı sıra farklı sektörlerde yeni nesil
birçok uygulamada kullanılıyor. Kordsa’nın
stratejik ve yüksek büyüme potansiyeline
sahip alanlarda yetkinliklerini geliştirmek
adına kritik önem taşıyan olan bu satın alma
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Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı ve
Kordsa Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Alper
de, Axiom Materials satın almasıyla ilgili
olarak şunları söyledi: “ Kompozit teknolojileri pazarında organik büyümemizi inorganik büyüme ile de desteklemeye devam
ediyoruz. Büyüme stratejimizin ilk adımını
dünyanın sayılı entegre üretim merkezleri arasında yer alan Kompozit Teknolojileri

Mükemmeliyet Merkezi ile attık. Yüksek
mühendislik isteyen yapısal malzemeler
üreten Fabric Development ve Textile Products’la başlayan havacılık sektörü yolculuğumuzda; kabin içi parçalar üreten Advanced Honeycomb Technologies’i satın
almamızla yetkinliklerimiz genişledi. Axiom Materials yatırımı ile uzay ve havacılık
endüstrisinin üssü Kuzey Amerika’da bir
büyüme platformu yaratacağız.”
Yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ile kompozit pazarına yön veren Axiom Materials’ın
Kordsa bünyesine katılmasıyla ilgili Kordsa CEO'su Ali Çalışkan şunları dile getirdi: “‘Yaşamdan ilham alarak, yaşamı güçlendirme’ vizyonumuzu destekleyen çok
önemli bir adım attık. Uzay ve havacılık
endüstrisinin yanı sıra, gelecek nesil ulaşım araçlarına da ileri teknoloji kompozit
malzemeler sağlayan ve yürüttüğü Ar-Ge
çalışmaları ile kompozit pazarına yön veren Axiom Materials’ın Kordsa bünyesine
katılmasıyla, ileri teknoloji kompozit ara
mamul portfolyomuzu tamamladık ve
kompozit ürünleri alanında yetkinliklerimizi genişlettik. Axiom Materials satınalması
ile ikinci Kordsa yaratma hedefimizin de ilk
aşamasını tamamlamış oluyoruz. Bugün
artık, uçak motorlarında kullanılan yüksek
ısıya dayanıklı Oksit-Oksit seramik kompozit malzemeleri pazarının lider oyuncusu
olduk. Lastiklerini güçlendirdiğimiz uçakların kanatları, gövdeleri ve kabin içlerinden
sonra artık motorları da Kordsa tarafından
güçlendirilecek".
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Z. Altan Elmas
Konutder Yönetim Kurulu Başkanı
Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı

“KONUT KREDI INDIRIMI SEKTÖRÜMÜZ
IÇIN BÜYÜK BIR ADIM”
Konut kredilerinin düşürülmesi sektörümüz için büyük bir adım oldu. Sayın
Hazine ve Maliye Bakanımız birkaç gün
önce yaptığı toplantıda bunun işaretini
vermişti. Devletimize ve kamu bankalarımıza teşekkür ediyoruz. Açıkçası konut
kredilerinde beklediğimiz faiz indirimi
1.20 – 1.30 seviyelerinde kademeli bir indirim olacağı yönündeydi. 0.99’a çekilmiş
olması hem konut piyasası açısından hem
Türkiye piyasası için büyük bir sürpriz olmuştur. Vadenin 180 aya çıkarılması ise
dinamiklerin farklı bir zemine taşınması
anlamında gelmektedir.

disinin % 12’yle hem de 15 yıl gibi vadeye
çıkarılması konut sektörümüze önemli bir
katkıdır. Sektör bu teşvikle mutlaka harekete geçecektir. Bunun öncü göstergesini mart ayında görmüştük. Ziraat Bankası
tarafından bir aylık yapılan uygulamayla 1.28’e çekilmişti. 1.28’de bile bir ivme
yaşamıştı konut sektörü. Özellikle uygun
fiyatlı, ucuz konutlarla iyi bir ivme göstermişti ama 0.98 - 99 tabii çok daha büyük
bir rakam ve Türk halkının da matematiğini bildiği bir rakam, alıştığı bir rakam. 120
ayda çok rahat son 8 - 10 yıldır bir şekilde
çalışan bir sistem haline gelmişti.

Bilindiği üzere, son bir buçuk iki yıldır ciddi anlamda yavaşlayan bir konut sektörü
ve satışları söz konusu. Maliyet artışlarının
yansıtılamadığı fiyat tablosu var ortada.
Dolayısıyla bu çok büyük bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. 0.99 mevduat faizinin % 17 -18 olduğu günlerde konut kre-

Biz konut satışlarından büyük bir hareketlilik bekliyoruz. Çünkü son 1 buçuk yıldır
ertelenen bir talep vardı. Talep ortadan
kalkmadı ama vatandaşlarımız alımlarını
ertelediler. Zaten % 2 faizle almalarının da
bir mantığı yoktu. Şu anda büyük bir fırsat
doğdu. 180 ay da bence çok önemli. Burayı
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da vurgulamamız lazım. Sadece 0.99 değil,
180 ayda 500 bin lira ve altında yani; 300
bin lira, 250 bin lira, 350 bin lira gibi kredi kullanabilecek olan vatandaşlarımız için
çok büyük bir fırsat. Orada da neredeyse
kira öder gibi bir taksite düşürüyor konut
bedellerini.
Şunu da belirtmek istiyorum; bankalarımızın yaptığı açıklamalar içerisinde, bu
rakamların anlaşmalı konut firmalarının
anlaşması dahilinde daha da aşağı düşürülebileceği belirtiliyor. Yani bizler, Konutder
üyeleri olarak, bankalarımızla anlaşarak rakamları daha aşağı çekebiliriz.
0.80’e kadar çekilebilir, sektörümüz bunu
yapabilir. O zaman 180 ay çok daha cazip bir ürün haline gelecektir. Ayrıca bunu
önümüzdeki dönemde kampanyalaştırabiliriz sektör olarak. Konut sektörümüz bu
indirimle büyük bir fırsat ve ivme bekliyor.

MALl&MOTTO / Haberler

Servet Yıldırım
CCI Kurumsal İlişkiler Direktörü

COCA-COLA İÇECEK’TEN DAHA SÜRDÜRÜLEBILIR BIR DÜNYA IÇIN 152 YENI PROJE
Coca-Cola İçecek’in (CCI) 11.’sini yayınladığı Sürdürülebilirlik Raporu’na
göre; 2018’de Türkiye’de sıfır atıkla üretim yapan fabrika sayısını artıran CCI, 6
ülkede operasyonel iyileştirmeler, akıllı
teknoloji kullanımı ve sürdürülebilir ambalajlama projeleri ile 18 milyon ağacın
bir yılda çektiği miktarda karbondioksitin atmosfere karışmasını önledi.
Anadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu,
Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu, Orta Asya
ve Pakistan’da faaliyet gösteren Coca-Cola
İçecek (CCI), 11. Sürdürülebilirlik Raporu’nu
yayınladı. Rapor, şirketin sürekli geliştirdiği
sürdürülebilirlik performansını ve 2018 yılında hayata geçirdiği projeleriyle çevreye
ve topluma sağladığı katkıları şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam ediyor.
UNGC 100 Endeksinin Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) tarafından 2013 yılında başlatılmasından bu yana
CCI, Türkiye’den endekse giren ilk ve tek
şirket olmaya devam ediyor. Tüm faaliyetlerinde daha az tüketerek daha çok üretmeye odaklanan CCI, çevresel ayak izinin
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en aza indirilmesi, doğal kaynakların verimli
kullanımı ve daha sürdürülebilir bir dünya
hedefiyle 2018’de 152 yeni projeyi hayata
geçirdi.
Türkiye, Ürdün, Kazakistan, Azerbaycan, Pakistan ve Kırgızistan’da yapılan iyileştirme
projeleriyle toplam 11 milyar litre su doğaya
geri kazandırıldı, 18 milyon ağacın bir yılda
çektiği miktarda karbondioksitin atmosfere
karışması önlendi ve yaklaşık 500 milyon
kilovat saat üzerinde elektrik tasarrufu elde
edildi.
Türkiye ve Pakistan’da desteğe ihtiyaç duyan kadın, çocuk ve aileler ile birlikte engelli bireyler, mülteci çocuklar ve yaşlılara
yönelik olarak 23 şehirde 1000’e yakın CCI
gönüllüsü 140 binin üzerinde insana ulaştı.
Coca-Cola İçecek Kurumsal İlişkiler Direktörü Servet Yıldırım rapor ile ilgili şu açıklamada bulundu:
“Çok uluslu bir içecek şirketi olarak en
önemli amacımız, ürünlerin hammadde tedarikinden tüketicilere ulaşana kadar süren

yolculuğunda, operasyonlarımızı sürdürdüğümüz tüm ülkelerde, paydaşlarımız için
sürdürülebilir değer yaratmak. Çevresel etkimizi en aza indirerek daha az atık üretme,
toplam karbon ayak izimizi azaltma, enerji
verimliliğimizi artırma ve su yönetimi çalışmalarımız sürdürülebilirlik stratejimizin temelini oluşturuyor. Faaliyet gösterdiğimiz
tüm coğrafyalarda suyun geri kazandırılması ve karbondioksit salınımının önlenmesine yönelik yürüttüğümüz projelerle
2018’de kaydettiğimiz başarı bizim için büyük bir gurur kaynağı. Türkiye operasyonumuz bugün tüm dünyadaki Coca-Cola sistemi içerisinde en az su ve enerji kullanan
operasyonlardan biri. Türkiye'de plastik,
cam, metal ve alüminyum ambalaj atıkları
için geri dönüşüm oranımız 2018 yılında
%56’ya ulaştı. Tasarımdan geri dönüşüme
kadar bütün süreçleri kapsayan sürdürülebilir ambalajlama çalışmalarımız çevresel
ayak izimizi azaltmak adına en çok önem
verdiğimiz konu. Sorumlu bir kurumsal
vatandaş olarak daha iyi bir gelecek yaratmak ve faaliyet gösterdiğimiz toplumlara
daha çok fayda sağlamak için çalışmaya
devam edeceğiz.”

Haberler / MALl&MOTTO
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Alp Önder Özpamukçu
Türkiye Alışveriş Merkezlerl ve Perakendeciler
Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı

TAMPF – NIELSEN PERAKENDE CIRO ENDEKSI
YARI YIL SONUÇLARI AÇIKLANDI
Alp Önder Özpamukçu: “Mağaza açılışları
istihdamı büyüttü”
Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) ile Nielsen tarafından hazırlanan ‘TAMPF - Nielsen Perakende
Endeksi’ yarı yıl sonuçları açıklandı. Haziran
2019 verilerine göre, perakende sektörünün
enflasyondan arındırılmış toplam cirosu yılın
ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine
göre %6 artış gösterdi.
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Türkiye’de organize perakendenin çatı kuruluşu olan Türkiye Alışveriş Merkezleri ve
Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) ile
Nielsen tarafından hazırlanan ‘TAMPF - Nielsen Perakende Endeksi’ Haziran 2019 verileri
açıklandı. Bu verilere göre, perakende sektörünün enflasyondan arındırılmış toplam
cirosu yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı
dönemine göre %6 artış gösterdi.
‘TAMPF - Nielsen Perakende Endeksi’ Haziran 2019 verilerini yorumlayan Türkiye

Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı Alp
Önder Özpamukçu, “Enflasyondan arındırılmış
sektör büyümesi %6 olurken, gıda %7, gıda
dışı %1 büyüme gösterdi. Mağaza açılışları
%10 artış gösterip, istihdamı %3 büyütürken
özellikle gıda dışı perakendede m2 başına cirolar enflasyonu yakalayamadı. Önümüzdeki
dönem enflasyonda beklenen iyileşmeyle birlikte, m2 başına büyümenin de enflasyon artışını geçmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Haberler / MALl&MOTTO
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ADEL KALEMCILIK ÖĞRETMENLER PLATFORMUYLA
NESILLERIN GELIŞIMINE EŞLIK EDIYOR
Hayallerini şekillendirmek ve iz bırakmak
isteyen herkesin hayatında olma vizyonuyla hareket eden Adel Kalemcilik, İz Bırakan
Öğretmenler Platformu ile nesillerin gelişimine katkı sağlıyor.
Bilgi ve deneyimlerin nesilden nesle aktarılmasına katkı sağlayan Adel Kalemcilik, yaptığı çalışma ve iş birlikleriyle 50 yıldır eğitim sektöründe farkındalık yaratıyor. 2012
yılında başlattığı ve Öğretmen Akademisi
Vakfı (ÖRAV) iş birliğiyle sürdürdüğü ‘Yaratıcı Çocuk Yaratıcı Beyin’ eğitimleri ile şirket,
bu yıl 10 farklı ilde, bine yakın öğretmenle
bir araya geliyor. Etkinlik kapsamında öğretmenler, Adel ve Faber-Castell ürünleriyle
yaratıcı tasarım ve öğrenme stilleri konularında deneyim kazanıyor.
Eğitimlerle birlikte bilgi ve deneyimlerin
paylaşılmasını ve çoğalmasını hedefleyen
Adel Kalemcilik, yeni platformu izbirakanogretmenler.com’u hayata geçirdiğini de
duyurdu. Vizyon geliştiren farklı içeriklerle
ön plana çıkan platform, öğretmenlerin eğitim modellerine yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor. Ders konularını klasik bir
eğitim sürecinden daha yaratıcı ve keyifli
bir sürece çevirmeye yönelik uygulamalar
sunan izbirakanogretmenler platformu, öğ-
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retmenlerin tüm eğitim süreçlerinde en iyi
yardımcısı oluyor.
Özünde barındırdıkları “iyilik” değeri ile
eğitimin ve eğitimde yaratıcılığın en büyük destekçisi olarak proje ve çalışmalarına
devam ettiklerini belirten Adel Kalemcilik
Genel Müdürü Evrim Hizaler, “Yaratıcılığın
bir bölümü genlerle belirlenmiş olsa da çoğunun çevreyle şekillendiğine inanıyoruz.
Çocuğun içinde bulunduğu çevrenin, yaratıcılığını geliştirebilecek kadar zengin olmasını sağlamak bu noktada oldukça önem
taşıyor. Bu nedenle eğitimin tüm süreçlerinde yaratıcılığı tetikleyecek etmenlerin var
olması gerekiyor. Adel Kalemcilik olarak biz
de bu konuda önemli bir adım atarak İz Bırakan Öğretmenler Plaformu’muzu hayata
geçirdik. Bu sayede değerli öğretmenlerimizle birlikte çocuklarımızın yaratıcılıklarının ve el becerilerinin gelişimi ile kendilerini
ifade etmelerine destek oluyoruz” dedi.
Yaratıcılık Öğrenmenin Gücüyle Birleşiyor
İz Bırakan Öğretmenler Platformu içinde yer
alan birbirinden farklı ve yaratıcı uygulamalar, öğrenme deneyimine yeni bir boyut kazandırıyor.

Öğretmenler, platformda sunulan video ve
görsel anlatım içerikleri sayesinde su, resim
kartonu, pastel boya, keçeli kalem gibi basit
materyallerle, öğrencilerine renkli ve yaratıcı bir dünyanın kapılarını açıyor. Bu sayede
öğretmenler, müfredatta yer alan ders konularını, çok daha ilgi çekici ve yaratıcı şekilde öğrencilerine aktarma fırsatı elde ediyor.
Kullanıcı dostu ara yüze sahip izbirakanogretmenler platformu, öğretmenlerin tercihlerine göre kişiselleştirebilecekleri bir kullanım deneyimi yaşatıyor.
Öğrencilerin Motor Gelişimi Hızlanıyor
Kesme, yapıştırma ve katlama gibi hareketler küçük kas kullanımı ile motor gelişimini
destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.
Bununla birlikte boyama yapmak, çocukların kalem kontrolünün gelişmesine de
destek oluyor. Tam da bu noktada Adel Kalemcilik’in izbirakanogretmenler platformu
sayesinde öğretmenler, parmak boyama,
şablon renklendirme gibi zahmet gerektirmeyen tekniklerle anasınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin el ve motor becerilerinin
gelişimine destek oluyor. Aynı zamanda
platformda yer alan poster şablonları, öğretmenlerin özel günler için de kullanabilecekleri yaratıcı bir kaynak sunuyor.

ntsyelken
Haberler / MALl&MOTTO
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YILDIZ HOLDING’IN SÜRDÜRÜLEBILIRLIK PROJELERI BIRLEŞMIŞ
MILLETLER’IN GÜNDEMINDE
Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Platformu’nun, küresel ilkelere uyumlu olarak
sürdürdüğü iki proje, Cumhurbaşkanlığı
Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal
tarafından Birleşmiş Milletler’de (BM)
sunuldu. “Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları, 2. Gönüllü Gözden Geçirme
Raporu”nda yer alan projeler ise sürdürülebilirlik konusunda Türk iş dünyasında
ortak bir vizyon oluşturmayı hedefleyen
“Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi” ve Kerevitaş’ın tüm süreçlerde
sebze ve meyvelerdeki atık oranını en
aza indirerek sürdürülebilir bir üretimi
amaçlayan “Topraktan Tabağa Sıfır
Gıda Kaybı” projeleri oldu.
Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Platformu
öncülüğünde geçtiğimiz yıl hayata geçirilen iki proje, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve
Bütçe Başkanı Naci Ağbal tarafından Birleşmiş Milletler’e (BM) sunuldu. New York’ta
düzenlenen “BM Yüksek Düzeyli Siyasi Fo-
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rum”da yapılan sunumlarda, Türkiye’den
seçilen 6 projenin ikisi Yıldız Holding ve
Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren
Kerevitaş’ın projeleri oldu.
Geçtiğimiz yıl aralık ayında düzenlenen ve
Türk iş dünyasında ortak bir vizyon oluşturmayı hedefleyen “Sürdürülebilir Gelecek İçin
Liderler Zirvesi”, Türkiye ekonomisinin gelişimi için uzun yıllardır faaliyetlerini sürdüren
şirketlerin liderleri tarafından, iş dünyasının
rolünü "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"
rehberliğinde yeniden tanımlama amacıyla
düzenlendi. Zirvede ayrıca, sürdürülebilir ve
katma değeri yüksek üretimin teşvik edilmesi amaçlanırken; sürdürülebilirlik alanına
henüz odaklanmamış şirketleri de harekete
geçirecek bir işbirliği için ilk adım atıldı.
Kerevitaş’ın tüm süreçlerde sebze ve meyvelerdeki atık oranını en aza indirerek sözleşmeli tarım desteğiyle sürdürülebilir bir
üretimi amaçlayan ve yerli üretimi destek-

leyen “Topraktan Tabağa Sıfır Gıda Kaybı”
projesi de BM katılımcılarıyla paylaşılan diğer proje oldu. Proje kapsamında çiftçilere,
bulundukları bölgelerin uygunluğu ve özellikleri gözetilerek sertifikalı tohumlar verildi.
Ürünlerin sınıflandırılması, yıkanması, dondurulması ve paketlenmesi sırasında ürün
israfını önleyici tedbirler alınması amaçlandı. Her iki proje aynı zamanda “2. Gönüllü
Gözden Geçirme Raporu”nda yer aldı.
Bu yıl Türkiye, “Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları, Gönüllü Gözden Geçirme Raporu”
başlığıyla proje ve uygulamalarını paylaşırken; yapılan sunumda, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ve 2030 ajandasına uyumu değerlendirildi. Geçtiğimiz
3 yıldır BM üye ülkelerinin 2030 hedefleri
ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)
doğrultusundaki çalışmalarını kamuoyuyla
paylaşmak amacıyla 102 ülkeden toplam
162 Gönüllü Gözden Geçirme Raporu sunuldu.

Haberler / MALl&MOTTO
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KUMSMALL FACTORY AVRUPA’DA BIR ILKE IMZA ATARAK KLASIK ALIŞVERIŞ
MERKEZI ILE MOBILYA VE DEKORASYON KONSEPTINI BIR ARAYA GETIRECEK
TOKİ tarafından Kayseri’de yaptırılan Avrupa ve Türkiye’nin en büyük karma projesi
‘KUMSmall Factory’ Radisson Blu Hotel Kayseri'de, mobilya sektör temsilcilerine tanıtım
toplantısı düzenledi. 2 milyar TL’ye yakın
yatırım maliyetiyle Anadolu’nun kalbi Kayseri’de kurulan KUMSmall Factory tanıtım
toplantısına mobilya sektörünün önemli dinamikleri, iş dünyası temsilcileri ve kent yöneticileri katılım gösterdi. Toplantıya Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı
Mustafa Palancıoğlu, mobilya sektör temsilcileri, iş ve basın dünyasından isimler katıldı.
KUMSmall Factory içerisinde bulunan AVM,
iş merkezleri, otel, eğlence merkezleri ile
mobilyadan dekorasyona, modadan yeme
içmeye, spordan eğlenceye kadar ziyaretçilerine eşsiz bir alışveriş deneyimi sunacak.
KUMSmall Factory; 1.5 milyon metrekare
açık, 900 bin metrekare kapalı alanı ve 302
bin metrekare satış alanında, 6 bin araçlık
otoparkı ve 400 mağazasıyla konforu ve alışveriş keyfini bütünleştirecek. 180 bin metrekarelik kiralanabilir alanda Avrupa’da bir ilke
imza atacak klasik bir alışveriş merkezi ile
mobilya ve dekorasyon konseptini bir araya
getirecek. Yönetim ve kiralaması GLA Gayrimenkul Yönetim Kiralama ve Danışmanlık
AŞ. tarafından yapılacak ve KUMSmall Factory AVM, Ekim 2019’da kapılarını açacak.
Kayseri Mobilyacılar Odası Yönetim Kurulu
Üyesi ve Erciyes Yapı Kooperatifi Müdürü
Sayın Ercan Sarıkaya toplantıda yaptığı ko-
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nuşmada, “Özellikle son iki üç yıldır hammadde fiyatlarında yaşanan artışlar ve haksız
rekabet koşulları düşünüldüğünde çok çetin
bir yolda olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu projeye yaklaşık 10 yıl önce bir Avrupa Birliği
projesi ile başladık. Bu sıkıntıları geçmişte de
yaşadığımız için sektörün birlik ve beraberlik
içerisinde hareket edeceği yurt içi ve yurt dışında pastadan daha fazla pay almasını sağlayacak bir projeye başladık. KUMSmall Factory, içerisinde bir Avrupa Birliği projesi olan
mobilya teknoloji altyapısını geliştirmeye
yönelik MOBİTEK isimli bir proje. Projemizi
üstlenen Kocasinan Belediyesi'ne ve başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a çok teşekkür
ederim. Özellikle kış aylarında perakendeye
dönük alışveriş festivalleri ile toptana dönük
özellikle yurt içinden çok sayıda ziyaretçinin
geleceği, yılın 365 günü fuar mantığında işleyecek bir alışveriş merkezi oluşturduk. Biz
burada alışverişi tüm yönleri ile bir araya getirdik. Bu projeyle hem mobilya sektörüne,
hem şehrimize hem de ülkemize elimizden
gelen katkıyı vermeyi, istihdamı artırmayı ve ihracat ağını
genişletmeyi istiyoruz. Kentimizin lokomotif sektörü olan
mobilya üzerinden bir alışveriş
merkezi yaparak, aslında şehir
sanayisinde üretilen ürünlerin
ön plana çıktığı rol model bir
alışveriş merkezi yaptık. Burada “Türkiye'de Alışverişin Merkezi” sloganı ile yola çıktığımız
için tüm üreticilere ve meslektaşlarımıza kapımız açık” ifadelerini kullandı.

GLA Gayrimenkul Yönetim Kiralama Danışmanlık AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Tahir
Çelik, “Alışveriş merkezleri birbirinin tekrarı
olmaya başladı ve Türkiye bu konuda bir doyuma ulaştı. Şu anda Türkiye genelinde 426
tane alışveriş merkezimiz var. Türkiye'nin
2021 de 459, 2023'de ise 500 alışveriş merkezi olması bekleniyor. Ancak Türkiye'de kaç
tane AVM olursa olsun KUMSmall Factory ile
Türkiye'deki AVM anlayışı farklı bir noktaya
gelecek. KUMSmall Factory, Kayseri'nin tanıtımın da büyük rol üstlenecek ve Erciyes
Kayak Merkezi'ne gelen turistler içinde uğrak noktası olacak. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşulların ise çok uzak olmayan bir tarihte düzelmeye başlayacağına
inanıyoruz. Ülkemiz ekonomisi için çizilen
karanlık tablolarda dahi önemli markaların
Kayseri'ye gelmesini sağladık. Çok daha iyi
yerlere geleceğimize inanıyoruz. TÜİK'in bir
verisine göre yaptığımız harcamaların %
6.4'ünü kriz ortamında mobilyaya harcıyoruz. Tüm bunları göz önünde bulundurarak
mobilya sektörüne önemli katkılar sunacağımızı ve Türkiye'deki alışveriş merkezlerine
yeni bir vizyon kazandıracağımıza inanıyoruz” dedi.
Tahir Çelik, KUMSmall Factory için hazırlanan kısa tanıtım filmi ve slaytlar eşliğinde
konuşmasını tamamladı. Tahir Çelik'in ardından söz alan Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, Erciyes
Kayak Merkezi ve Kayseri'nin turizm potansiyeline yönelik planlar yatırımlar hakkında
bilgiler paylaştı.
Tanıtım toplantısının ardından katılımcılar,
alışveriş merkezi inşaat alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Yüzlerce ulusal ve uluslararası alternatif
markayı çatısı altında toplayarak, kalıpların
ötesinde bir konseptle sektöre yön veremeye hazırlanan KUMSmall Factory, bir Erciyes
KSS Yapı Kooperatifi projesi. Merakla beklenen bu dev projenin yönetimi GLA Gayrimenkul Yönetim Kiralama ve Danışmanlık
AŞ. firması tarafından yapılacak ve KUMSmall Factory Ekim 2019’da açılacak.
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Gül Gürer Alimgil
SMG Yönetim Kurulu Başkanı

SMG’DEN YAZA VE BAYRAM NEŞESİNE UYGUN MÜZİK LİSTELERİ

T

ürkiye’de halka açık mekanlarda kapalı
devrede yasal müzik, anons ve jingle yayını yapan en büyük kurum olan
SMG, bayramın neşesine uygun müzik listeleriyle yazın enerjisini birleştiriyor.
Hali hazırda yaklaşık 30 ülkede, 10 bini aşkın
noktada 700’den fazla kuruma telifli müzik
yayını sunan SMG, Kurban Bayramı’nda da
hizmet verdiği alışveriş merkezleri, oteller,
perakende satış noktaları, showroomlar,
restoranlar ve turistik tesisler için dönemin
ihtiyaçlarına uygun listeler ve anonslar hazırladı.
SMG’nin deneyimli ekibi tarafından o yılın
trendleri doğrultusunda oluşturulan Playlist’ler ile hem tüketicilere hem de o noktada çalışan kişilere özel bir deneyim yaşatmayı hedefleyen SMG, Ağustos ayında
da yazın enerjisine uygun yayın yapmaya
devam edecek.
Yurtdışındaki ilk ofisini İngiltere’de açtı
Bu sene 10. yaşını kutlayan SMG, bu deneyimini yakın bir zaman önce Avrupa’ya taşıdı.
Yurt dışındaki ilk şubesini İngiltere’de açan
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marka, böylece dünyanın telifli müzik yayını
anlamında en zorlu pazarlarından birine de
girmiş oldu.
Yeni ofisiyle yurt dışındaki yabancı firmalara da hizmet verecek SMG, önümüzdeki
dönemde daha çok kuruma erişmeyi, SMG
teknolojisini daha geniş bir coğrafyaya yaymayı hedefliyor. Yurt dışı ofisi ile Avrupa'da
bulunan Türk ve yabancı firmalara çok daha
kolay ulaşacak olan kurum, global alandaki
hizmet noktalarını da artırmayı arzuluyor.
Kendi geliştirdiği yazılım ve kendi ürettiği
müzik ile dijital yayın yapan SMG, sadece
bir müzik şirketi değil! Özel yazılımı sayesinde aslında bir teknoloji şirketi. Öyle ki
Deloitte Technology Fast50 Programı’nda
2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında sıralamaya dâhil olarak, dört yıl art arda bu listeye girdi.
Türkiye’de kendi geliştirdiği yazılım ile dijital müzik yayını yapan tek şirket olan, bu
başarısı ile dünyada da sayılı markalar arasında yer alan SMG, tüm projelerini İTÜ ARI
Teknokent’teki ofisinde gerçekleştiriyor. Şu

anda Harmonik benzerlik, üçüncü parti
entegrasyonu, SaaS (Software as a Service) gibi pek çok yenilik üzerinde çalışan
SMG, hizmet kalitesini her geçen gün
daha da artırıyor.
“Teknolojimizi ve kendimizi sürekli
güncelliyoruz”
SMG’nin 10 yıllık yolculuğunda pek çok niş
projeye imza attığını anlatan SMG Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetici Ortağı Gül
Gürer ALİMGİL: “İlk günden bu yana yenilikçi projelerin içinde olduk. Türkiye için
bir ilk olan yazılımımız ile sayısız kuruma
hayal ettikleri hız ve kolaylıkta, pratik ama
yüksek sonuç veren hizmet sunduk. Müzik
yapım firmamız Snapmuse ile tüm hakları kendimize ait bir katalog oluşturduk.
Müzikleri kendimiz üretiyoruz ve ürettiğimiz bu müziklerle hizmet verdiğimiz
müşterilerimiz aracılığıyla yurt dışında da
yayın yapıyoruz. Global alandaki hizmet
noktalarımızı artırmayı hedefliyoruz. Kendimizi ve teknolojimizi sürekli yeniliyoruz.
Amacımız Türkiye’deki lider konumumuzu
dünyaya yaymak”.

Haberler / MALl&MOTTO
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TSKB’NIN
AKTIF
BÜYÜKLÜĞÜ
41,6 MILYAR
TL’YE ULAŞTI
Suat İnce
SKB Genel Müdürü

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

(TSKB) 2019 yılının ilk yarısına ilişkin
faaliyet sonuçlarını açıkladı. TSKB’nin konsolide olmayan finansal
tablolarına göre, toplam aktif büyüklüğü 41,6 milyar TL’ye ulaştı. TSKB
Genel Müdürü Suat İnce, finansal
sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Ekonomideki dengelenme sürecinde güçlü finansal yapımızı korumaya öncelik verirken,
beklentilerimizle uyumlu güçlü bir
performans sergiledik. Kalkınma ve
yatırım bankası olarak, ülkemizin
sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmasına destek olma misyonunun
bize yüklediği sorumluluğun bilincindeyiz. Bu kapsamda, ekonomiye
verdiğimiz katkıyı daha da güçlendirmek adına kaynak portföyümüzü
çeşitlendirme ve yeni temalar bulma yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ dedi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2019
yılının ilk yarısına ilişkin dönemde toplam
aktif büyüklüğünü yılbaşına göre % 8,7 artırarak 41,6 milyar TL’ye ulaştırdı. Bankanın
kredi portföyü aynı dönemde % 8,4 artışla
30,6 milyar TL’ye yükseldi.
TSKB’nin özkaynak büyüklüğü 4,8 milyar
liraya ulaşırken, altı aylık net dönem kârı
380,1 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.
Banka bu dönemde yıllık bazda % 16,0 öz-
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kaynak getiri oranı elde etti. Sermaye yeterlilik oranı ise %16,4’e yükseldi.
“Güçlü finansal yapımızı korumaya öncelik verirken, beklentilerimizle uyumlu
güçlü bir performans sergiledik”
TSKB’nin finansal sonuçlarını değerlendiren
Genel Müdür Suat İnce: “Global kaynak sağlayıcılarıyla yarattığımız sinerjiyle pek çok
alanda yenilikçi uygulamaları Türkiye’ye getiren ilk banka olmanın gururunu yaşıyoruz.
Bunun son örneği Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası’nın (EBRD) Türkiye’de sadece TSKB
ile imzaladığı risk paylaşımı işbirliği anlaşması oldu. Bu anlaşmayla özel sektöre yatırım ve işletme kredisi olarak EBRD ile birlikte 100 milyon Euro tutarına kadar kaynak
sağlayacağız” dedi.
TSKB, Temmuz ayı içinde, uluslararası piyasalarda önde gelen 12 farklı ülkenin prestijli
bankalarının katılımı ile 367 gün vadeli 97,5
milyon Euro ve 67,5 milyon dolar olmak
üzere iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon
kredisi anlaşması imzaladı. Banka ayrıca
uluslararası piyasalarda ihraç fırsat pencerelerine verimli şekilde erişim sunan GMTN
(Global Medium Term Note) program büyüklüğünü 1,4 milyar ABD Dolarından 2 milyar ABD Dolarına yükseltti.
TSKB’nin değişime her zaman uyum sağladığını ve yaklaşık 70 yıldır başarıyla yaptığı
üzere kalkınmaya destek yolunda kararlılıkla ilerlediğini söyleyen Suat İnce, “Ekonomideki dengelenme sürecinde güçlü finansal
yapımızı korumaya öncelik verirken, bek-

lentilerimizle uyumlu güçlü bir performans
sergiledik. Kalkınma ve yatırım bankası
olarak, ülkemizin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmasına destek olma misyonunun
bize yüklediği sorumluluğun bilincindeyiz.
Bu kapsamda, ekonomiye verdiğimiz katkıyı daha da güçlendirmek adına kaynak
portföyümüzü çeşitlendirme ve yeni temalar bulma yönünde çalışmalarımıza devam
ediyoruz” dedi.
“Önümüzdeki dönemde gerek kredilendirme gerekse danışman bankacılık hizmetleri ile ülkemizin kalkınma hedeflerine artan oranda katkı vermeye devam
edeceğiz”
TSKB’nin Türkiye’nin kalkınma finansmanı
alanında öncü özel bankası olduğunu vurgulayan Suat İnce sözlerini şöyle sürdürdü:
“TSKB olarak özel sektörün yatırımları için
sağladığımız temalı kredilerimiz, öngörülü ve yenilikçi finansman kapasitemizin
yanında kalkınma bankacılığı alanındaki
birikimimiz sayesinde danışmanlık hizmetlerimizle de iş dünyasına katma değer yaratıyoruz. Bankamızın ekonomi, finans ve
teknik danışman kadrolarıyla öne çıkan uzman ekipleri; kurumlara dönüşüm, gelişim
ve sürdürülebilirlik yolculuklarında rehberlik ediyor. Kurumsal finansman ve yatırım
bankacılığı alanında da bankamızın etkinliğini artırmak üzere yepyeni bir çalışma
modeline geçmiş durumdayız. Önümüzdeki dönemde gerek kredilendirme gerekse
danışmanlık hizmetlerimizle ülkemizin kalkınma hikâyesine artan oranda katkı vermeye devam edeceğiz.”
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TATILE RENK KATACAK EĞLENCELI
ATÖLYELER
‘DE
Ağustos ayında birbirinden özel
atölyeler ile yaz tatilini verimli ve
eğlenceli geçirmek isteyen çocuklar, Capacity’nin keyifli dünyasıyla tanışıyor.
Tüm yıl gerçekleştirdiği etkinlikler
ve modaya yön veren markalarıyla keyifli bir alışveriş deneyimi sunan Capacity, ağustos ayı
boyunca her cuma canlı müzik
dinletileriyle şölen yaşatmaya
devam ediyor.

istemeyen çocuklar, plan
yapmaya şimdiden başlamalısınız!
Ağustos ayı boyunca her
hafta sonu 14.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek bu keyifli atölyelere
katılım için;
www.capacity.com.tr/kayit

adresinden kaydınızı yaptırmayı sakın unutmayın!
Bu yıl 97. yıl dönümünü
kutlayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramı, Capacity AVM’de etkileyici
bando gösterisiyle birlikte
coşkuyla kutlanacak. Bu
özel kutlamada sizleri de
bayramın neşesini doyasıya yaşamaya davet ediyoruz.
28

Kurban Bayramı heyecanının
yaşandığı ağustos ayı programında; Akıl ve Zekâ Oyunları,
minyatür, üç boyutlu resim ile
mozaik yapıştırma ve puzzle
yapma atölyelerinin yanı sıra
çim adam yapımı ve tuval boyama gibi keyifli atölyeler de
yer alacak. Eğlenceyi kaçırmak

A v l u K ü lt ü r M e r k e z İ
Hayatın Merkezi
Kon s e r - S öyle şİ - T İyat ro - Fe st İval - TOPL ANT I
avlukongrevekulturmerkezi

@avlukongrevekulturmerkezi

www.avlukongrevekulturmerkezi.com
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LOVELET SAHNESINDE ÜCRETSIZ DRAMA
ATÖLYELERI DEVAM EDIYOR…

K

aradeniz’in en büyük
Outlet Alışveriş Merkezi olan Lovelet Outlet
Samsun'un ilk özel sahnesin de çocuklara ücretsiz
özel drama dersleri veriyor.
Lovelet Sahnesinde çocukların duygularını fark edebilmeleri, hayal güçlerini
geliştirebilmelerine yönelik
Her Pazar 14:00 ile 16:00
arası Drama Atölyeleri gerçekleşiyor.
Drama derslerinin içeriğinde, diksiyon, hayal gücü,
doğaçlama, rol-mimik, ve
duygularını uygun şekilde
ifade edebilmelerini, çocukların sosyal beceriler
kazanmasına, zeka ve kişilik gelişimlerinin olumlu
etkilenmesine,
sosyalleşmelerine, dil becerilerinin
gelişmesine yardımcı olunan drama derslerine 7 - 13
yaş arası tüm çocukları katılabilir.
Lovelet Outlet Alışveriş merkezi Özgün konsepti, mimarisi ve nefes aldıran açık
alanlarıyla ziyaretçilerine
farklı bir alışveriş deneyimi
sunmaya devam ediyor.
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MARKALAR ÇILDIRMIŞ OLMALI
DOĞU ANADOLU BÜYÜK GARAJ GÜNLER MNG ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİNDE
%70 VARAN İNDİRİMLERLE BAŞLIYOR

T

ekstil, ayakkabı, aksesuar, ev dekorasyonu… Erzurum MNG Alışveriş ve
Yaşam Merkezi’nin kapalı otoparkında
Ağustos ayında konukları “Şehrin Yeni Efsanesi” olmak için yola çıkan büyük bir alışveriş organizasyonu karşılayacak! Bu yıl ilk
kez 15 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Büyük Garaj Günleri’nde
100’e yakın seçkin marka yaza damgasını
vuracak çarpıcı indirimlerle Erzurum ve çevre illerden gelen konuklara cazip fırsatlar
sunacak. Doğu Anadolu Alışveriş Festivali
(DAF) Projesi ile işletmecilikteki deneyimini
uluslar arası boyutta bir organizasyona dönüştüren MNG Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürü Dr. Aydoğan Süer dev etkinlikle
ilgili olarak, “Büyük Garaj Günleri’nde açık
havada kurulan pazarların cazip fiyatlarını,
bir alışveriş merkezinin sunduğu kalite ve
konforla buluşturuyoruz” dedi.
Alışveriş açısından bakıldığında yazın en
güzel yanı markaların olabilecek en cazip
indirimleri sunması olsa gerek. Her yıl konuklarına renkli etkinlikler ve neşeli organizasyonlarla ulaşan MNG Alışveriş Merkezi’nde bu yazın sürprizi ise Büyük Garaj
Günleri… İlk kez düzenlenen ve önümüzdeki süreçte gelenekselleşmesi hedeflenen
etkinlik, pek çok çekiliş ve ünlü konuklarla
renkleniyor. Markalar ve farklı şehirlerden
hatta ülkelerden gelen ziyaretçileri, en
sevdikleri markalar, cazip indirimler ve bol
seçenekle buluşturacak olan Büyük Garaj Günleri’ni gezmek isteyenler, Erzurum
MNG’deki Büyük Garaj Günleri’ni gezmek
için mutlaka zaman ayırmalı.
100’e Yakın Sevilen Marka Çadırda İndirim Yapacak
Tema Parkı, spor salonu, tiyatrosu, sineması ve 170’e yakın seçkin markası ile dünya
standartlarında alışveriş keyfi sunan Erzurum MNG, tüketicilerin hayal ettiği cazip
kampanyaları ve indirimli rakamları güçlü bir organizasyonla sunmak isteyen tüm
markaları, Büyük Garaj Günleri’nde buluşturdu. Alışveriş merkezinin açık otoparkı
açıldığı günden bu yana renkli konserlere ev
sahipliği yaparken bu kez kapalı otoparkta
konukları, ünlü markaların şaşırtıcı indirimleri ve renkli etkinlikler karşılayacak.
MNG, Açıldığı Günden Bu Yana Organizasyon Başarısı İle Öne Çıktı
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Doğu Anadolu’nun en büyük alışveriş merkezi olan ve açıldığı günden beri şehri benzersiz yenilikler ve uluslar arası büyük organizasyonlarla tanıştıran MNG Alışveriş ve
Yaşam Merkezi, bu yıl ilk kez 15 Eylül – 30
Eylül tarihleri arasında kapalı otoparkında
cazip indirimler sunacak olan Büyük Garaj
Günleri’ni düzenliyor!
Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum’un
kalbinde yer alan MNG Alışveriş ve Yaşam
Merkezi, küresel markaların yanı sıra milli
markalarımızın da komşu ülkelere ulaşmasında önemli bir görev üstleniyor. Şehrin
merkezindeki cazip lokasyonunu, işletmecilikteki deneyimi ile bütünleştiren Erzurum
MNG Yönetimi, Türkiye’den İran, Azerbaycan gibi yakın coğrafyadaki ülkelere gidip
gelen uluslar arası konukların da alışveriş
merkezinde keyifli bir alışveriş deneyimi yaşamaları için büyük etkinliklere imza atıyor.
Bugüne kadar bölgede benzeri görülmeyen Doğu Anadolu Alışveriş Festivali-DAF’ın
ikinci yılında 3 günde 100 bine yakın İranlı
turisti ağırlayan MNG, 4 hafta sürecek olan
Garaj Günleri’nde de yine yüz binlerce kişiye cazip fiyatlarla alışveriş yapma ve çekilişlerde şanslı hediyeler kazanma fırsatını
sunacak. Her geçen gün daha da gelişen
havalimanı ve şehirlerarası otobüs terminalinin merkezle buluşma noktasında konumlanan 160 bin metrekarelik alışveriş merkezi,
Erzurum’a farklı şehirlerden gelenler kadar
yakın ülkelerden gelip turistik lokasyonlara
gitmekte olanların da uğradıkları önemli bir
adres konumunda… Pek çok seçkin markayı bünyesinde barındırarak hem ülkemize
döviz kazandıran hem de Türk markalarının
Orta Doğu coğrafyasında yaygınlaşmasında
öncülük eden işletme, bünyesinde yer alan
tüm markalara yılın 365 günü cazip etkinliklerde yer alma fırsatı sunuyor.
Görülmemiş Cazip Fiyatların Sunulacağı
Garaj Günleri’ni Kaçırmayın!
Büyük Garaj Günleri’nde yılda bir kez kapalı
otopark alanında süper indirimler ile konuklarını ağırlayacak olan Erzurum MNG; bu organizasyonda Adidas, Altınyıldız, Mavi, LC
Waikiki gibi dünyaca ünlü markaların görülmemiş derecede cazip indirimlerini Garaj Günlerinde tüketiciye sunmak için yola
çıktı. Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi
olan MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi, ilk

yıl 100’e yakın marka ile başlayacak olan
geçici etkinliği, 200 markaya kadar çıkartabilmek için gerekli alana sahip.
Otopark Konserleri Dillere Destan!
Genç ve dinamik ekibi ile yaptığı tüm organizasyonlarda başarısını ortaya koyan
MNG Yönetimi, Garaj Günleri’ni de son
derece iddialı hazırladı. 200 TL ve üzerinde alışveriş yapanların Hediye Çarkı’ndan
sürprizlerle ödüllendirileceği etkinlik, müzikseverleri de unutmadı. Açılışını efsane
bir konser ile yapan ve yaş günü kutlamalarında özel konserler sunan Erzurum
MNG’nin açık otoparkı etkinlikleriyle ünlü.
Alışveriş Merkezi Büyük Garaj Günleri’nde
yine ücretsiz konserler, havai fişek ve animasyon gösterileri ile dolup taşacak! Ziyaretçiler, alışveriş sonrasında sevilen sanatçı
ve grupların konserlerini izleyebilir ya da
yemek katında yaptıkları her 50 TL’lik alışveriş için ücretsiz sinema biletlerini alarak
yorgunluk atabilirler. Alışverişte kalori yakanlar için 200 TL’lik alışverişe 20 TL’lik yemek çeki ya da miniklerden tam not alacak
Tema Park kuponu da fırsatlara dâhil.
Seçkin markaların benzersiz indirimlerinden yararlanmak için Büyük Garaj Günleri’ni mutlaka gezin!

Haberler / MALl&MOTTO

33

MALl&MOTTO / Haberler

SENSORMATIC BILIŞIM 500’DE
YINE ZIRVENIN SAHIBI OLDU
Sensormatic, Bilişim 500’de
Güvenlik Donanımı Kategorisi’nde bu yıl yeniden
1. seçildi. Türkiye’nin ilk 500
bilişim şirketinin belirlendiği
Bilişim 500 listesinde ise 50.
sırada yer aldı.
Lider güvenlik teknolojileri entegratörü
Sensormatic, Türkiye’nin en büyük bilişim
şirketlerini belirleyen Bilişim 500 listesinde
50. sırada yer aldı ve bir kez daha Güvenlik
Donanımı Kategorisi lideri olmayı başardı.
Sensormatic ayrıca Sistem Entegratörü ve İş
Ortağı kategorisinde 11. sırada konumlandı.
BThaber Gazetesi tarafından hazırlanan ve
20 yıldır Türkiye’nin en büyük 500 bilişim
şirketini belirleyen araştırmanın 2019 yılı
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sonuçları, 2018 ciroları baz
alınarak hazırlandı.
Türkiye’de bilişim sektörüne öncülük eden kuruluşlardan biri olmanın gururunu yaşadıklarını ifade
eden Sensormatic CEO’su
İsmail Uzelli, “Kurulduğumuz 1994 yılından bu yana
gelişen teknolojiyle birlikte
kendimizi yeniliyor, güvenlik teknolojileri sektörüne
ve Türkiye’ye, yeni nesil
teknolojilerle değer üretiyoruz. Sensormatic olarak
25. yılımızda Bilişim 500’de
lider olarak listelenmenin
mutluluğunu yaşıyor, araştırmayı yapan BTHaber ve
M2S’e teşekkür ediyoruz.”
diye konuştu.
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BAŞKANLIK GÖREVINI MURAT
SÖYLEMEZ DEVRALDI

O

rganize perakendenin en önemli
halkası olan yerel zincir marketlerin
çatı örgütü Türkiye Perakendeciler
Federasyonu'na bağlı Doğu Anadolu Perakendeciler Derneği’nde (PERDER) bayrak
değişimi yaşandı. Bölgede önemli başarılara
imza atan Ömer Düzgün, TPF Genel Başkanlığı’na seçilmesi ardından, görevini Murat
Söylemez’e devretti.
Perakende sektörünün en büyük örgütü
olan Türkiye Perakendeciler Federasyonu
(TPF) çatısı altında çalışmalarını sürdüren
Doğu Anadolu PERDER’de bayrak değişimi yaşandı. Doğu Anadolu Bölgesi’nde
Erzurum, Ağrı, Kars ve Bayburt kentlerinde
97 satış noktasıyla faaliyet gösteren Doğu
Anadolu PERDER’in Yönetim Kurulu Başkanı
görevini Murat Söylemez devraldı.
Bayrağı, Türkiye Perakendeciler Federasyonu yeni dönem başkanı olarak seçilen
Ömer Düzgün’den devralan Murat Söylemez, “Doğu Anadolu PERDER olarak 4 kentte faaliyet gösteriyoruz. 26 üye işletme ve
buna bağlı 97 şubede, 1.688 kişiye istihdam
sağlıyoruz. Doğu Anadolu Perder başkanlığını devraldığım için çok mutluyum. Yeni
dönemde derneğin bölgedeki konumunu
güçlendirmek için çalışmalarımızı artıracağız ve müşteri odaklı çalışmalarımıza ağırlık
vereceğiz. Yerelde ekonomiye güç katmaya,
bölgenin büyümesine katkıda bulunmaya
gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemde yine perakendenin Doğu Anadolu’daki
nabzı olmaya ve yereli desteklemeye devam
edeceğiz.” şeklinde konuştu.
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ANATOLIUM ANKARA AVM “ICSC 2019 SOLAL”
PAZARLAMA ÖDÜLÜ FINALISTI SEÇILDI…

Y
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önetim ve kiralamasını Mallexpert’in
üstlendiği Maya Grubu’na ait Anatolium Ankara AVM, ICSC 2019 SOLAL
Pazarlama ödüllerinde, “Evim Güzel Evim
(EGE)” kampanyası ile Tactical Activation
(Taktiksel Aktivasyon) kategorisinde başarı
sağlayarak finalist oldu.

Anatolium Ankara AVM, Evim Güzel Evim
(EGE) kampanyası ile ev eşyaları ve dekorasyon kategorisi kiracılarını, söz konusu
kampanya ile destekleyip, onların ciro ve
giriş sayılarını arttırmayı başarmış ve bunu
‘’ICSC Solal Marketing Awards 2019’’ yarışmasında finalist olarak da ispatlamıştır.

Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi (ICSC) tarafından her yıl düzenlenen ve
Avrupa genelinde 161 AVM katılımcısının
arasından seçilen finalistlerden biri olan
Anatolium Ankara AVM, Pazarlama başarısını uluslararası platformda da onaylatmış
oldu.

Sektörün merakla beklediği ICSC Solal
Marketing Awards 2019 yarışmasının sonuçları, 25 Eylül Çarşamba günü İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşecek
olan ödül töreninde açıklanarak, başarı
sağlayan finalistlere de ödülleri aynı gecede takdim edilecektir.
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13-15 Kasım 2019
Palais des Festivals
Cannes, Fransa

Volkan ATİK

AVVA, Yönetim Kurulu Başkanı

MAPIC, gerek alışveriş merkezi
gerekse perakende yatırımcıları ile bir
araya gelme, fikir ve bilgi alışverişinde
bulunma, iş birliği potansiyellerini
değerlendirme adına önemli bir
platform. Hayatın her anında AVVA diyerek çıktığımız bu
yolda smart casual tarzını benimseyen koleksiyonumuz
ve hızla büyüyen yapımız ile global hedeflerimiz
doğrultusunda, AVVA olarak MAPIC’te olmaktan son
derece mutluyuz.

80 Ülke • 2.000 Perakendeci • 8.500 Katılımcı
2.200 Geliştirici • 100 Oturum • 1.300 Yatırımcı
750 Katılımcı Firma

Nejdet AYAYDIN

İpekyol-Twist-Machka Yönetim Kurulu Üyesi

Türkiye menşei markalarımızla
açıldığımız global
yolculuğumuzda, MAPIC gibi
önemli bir platformun yanımızda
olması bizi her sene olduğu gibi
bu sene de bir adım ileri taşıyor. Sektör duayenlerinin
yanında binlerce ziyaretçisiyle aynı anda bir arada
olmak ve mevcut gücümüzü yeni iş birlikleriyle
pekiştirmek adına bizim için oldukça önemli ve değerli
bir platform.

Seyidullah NEBATİ
B&G Store, Kurucu Başkan

MAPIC, markamızın giderek
genişleyen uluslararası yolculuğunda
bizlere yeni global yatırımcılarla
tanışma fırsatı sunan önemli bir
kanaldır.

Osman ARAR
D’S Damat, CEO

Global marka vizyon ve stratejimizle,
uluslararası kimliğe sahip tüm
potansiyel yatırımcılarla “kazan
kazan” iş birliğine dayalı ortaklıklar
sağladığımız MAPIC, gösterdiğimiz
büyümede bizim için itici güçtür.

Hilal SUERDEM
Kiğilı, CEO

MAPIC, Kiğılı olarak markamızın
global yolculukta hız kazanmasını
sağlayan önemli bir etkinlik.
Türkiye’den doğmuş bir marka
olarak hedefimiz, Türkiye’de
oluşturduğumuz ‘Türkiye’nin erkek giyim markası’
algısını yurtdışına da entegre ederek “Brand of
Turkey” algısıyla birleştirmek. Bu doğrultuda her yıl
olduğu gibi bu yıl da perakendenin stratejik buluşma
noktası olan MAPIC’te yerimizi alacağız.

Mert KARAİBRAHİMOĞLU

Yaman İnönü YARDIMCI

Gönül Kahvesi, Yönetim Kurulu Başkanı

“Dünya’da birgün herkes Türk
Kahvesi’ni tadacak.’’ hedefimize
daha da yaklaşmak için bu sene de
MAPIC’teyiz.

Umut BOZ

Penti Giyim, CEO

Global olma hedefiyle yola çıkan
markalar için hızlı bir etkileşim ağı
yaratan MAPIC, perakende sektörü
için iyi bir vitrin konumunda.
Binlerce sektör oyuncusunun
buluşma noktası olan fuar, katılımcılarına kazandırdığı
yenilikçi vizyon ve dinamik bakış açısı ile global pazar
stratejilerine yüksek fayda sağlıyor.

Hemington, Genel Müdür

Yüzde yüz saflık ve doğallık
prensibiyle üretim yapan Hemington,
dünyanın en özel yerlerinden temin
ettiği çok özel kalite ipliklerle
oluşturulmuş koleksiyonlarıyla
bu sene MAPIC’te. Hemington olarak ilk kez içinde
bulunacağımız bu organizasyonla güçlü iş birlikleri
kurmayı, özel fırsatlar yaratmayı ve stratejik ortaklıklar
edinmeyi umuyoruz.
Detaylı bilgi ve katılım için: ALKAŞ
Erkan Özçoban • erkan@alkas.com.tr
Tel: 0212 284 86 50

Barış Kemal TEZMEN
Yargıcı, CEO

Uluslararası büyüme
serüvenimizde, MAPIC Fuarı’nın
doğru ortaklarla tanışmak ve
global yenilikleri keşfetmek için en
doğru adres olduğuna inanıyoruz.
MAPIC Contact
Marc VETILLARD • marc.vetillard@reedmidem.com
+33 (0) 1 79 71 94 38 • www.mapic.com
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SOSYAL
GIRIŞIM
YÜKSELIŞTE
PEKI IŞ
DÜNYASI
LIDERLIK
ETMEYE
HAZIR MI?
Cem Sezgin
Deloitte Türkiye İnsan Kaynakları
Hizmetleri Lideri

Deloitte tarafından bu yıl dokuzuncusu hazırlanan ‘2019 Küresel İnsan
Kaynakları Trendleri’ raporu yayımlandı.

İ

nsan Kaynakları ve iş dünyasından 10.000 yöneticinin görüşleriyle hazırlanan ‘Sosyal girişime liderlik etmek: İnsana odaklanarak yeniden icat etmek’
başlıklı 2019 Küresel İnsan Kaynakları Trendleri raporunda Deloitte, çalışanlar için kimlik ve anlam oluşturulmasına yardımcı olunması kapsamında; işgücü
ile etkileşim kurma, motive etme ve deneyimleri ki-
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şiselleştirme de dahil, organizasyonların, kendilerini
nasıl yeniden icat edebileceklerine yönelik yöntemleri
araştırıyor.
Araştırmaya katılanlar, sosyal girişimin rolünün her
zamankinden daha önemli olduğunu belirtirken sosyal girişime liderlik etme ile organizasyonun finansal
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performansı arasında pozitif bir bağlantı olduğunu ifade ediyor. Endüstride
öncü konumdaki sosyal işletmelerin %
73’ü, 2019’da, 2018’e nazaran daha etkili bir iş büyümesi beklerken, bunların
% 55’i için, sosyal girişim bir öncelik taşımıyor. Ancak, % 19’u organizasyonlarının, bir sosyal işletme olarak olgunluk
döneminde, ‘endüstri liderleri’ olduklarını belirtiyor.
% 44’lük bir oran ise, bugün, sosyal girişim konularının, organizasyonları için,
üç yıl öncesinden daha önemli olduğunu ifade ederken % 56’lık bir kesim de,
gelecekteki üç yıl içerisinde, daha da
önemli olmasını bekliyor.
Deloitte Türkiye İnsan Kaynakları Hizmetleri Lideri Cem Sezgin raporda
öne çıkan başlıkları şu şekilde yorumluyor: “Çalışanları odağa almayı işletmeler göz ardı etmemeli… Teknolojik
gelişmeler, şirketlere rekabet avantajı
sağlarken, iyi yönetilmediği takdirde,
çalışanların iş yerlerinde kimliklerini,
aidiyetlerini kaybetmelerine yol açabiliyor. Rapor, şirket içinde sürekli öğrenme, kişisel gelişime yönelik fırsatlar
oluşturma, insan kaynağı yaklaşımlarını yeniden keşfetme ihtiyacını ortaya
koyuyor. Türkiye’ye ilişkin verileri değerlendirdiğimizde ise; İnsan Kaynağı Bulut sistemleri, İnsan Deneyimi ve
Öğrenme ilk 3 sıradaki trend olarak
karşımıza çıkıyor. Küresel olarak ortaya çıkan sonuçlardan farklı olarak ise
Türkiye’deki kurum ve kişiler raporda
ortaya çıkan 10 trende global rakipleri kadar hazır değiller. Kurumların bu
trendlere hazır olmaması, değerlendirmemesi ise uzun vadede nitelikli işgücü bulma anlamında problemler yaşamalarına sebep olacaktır.
İşgücünün geleceği
Araştırmaya göre; organizasyonların,
sosyal girişimi etkili bir şekilde yönetmenin yollarını ararken, işi yeniden yapılandıran güçlere ve iş gücüne yönelik
göstergelere - hem yapı, hem de kabiliyetler bakımından-adapte olmaları,
bu arada da, çalışanlar için, anlam verici bir deneyimi yerleştirmeleri gerekiyor.
Katılımcıların % 86’sı, insanların öğrenme yönteminin değiştirilmesinin
önemli olduğunu belirtiyor. Sürekli
gelişen ve evrilen iş ve işin gerektirdiği yeni yetkinlikler bu trendin neden

önemli olduğunu ortaya koyuyor. Öğrenme küresel olarak 2019’un 1 numaralı trendi olarak ortaya çıkarken Türkiye’de ise % 83’lük oranla üçüncü sırada
yer alıyor. Önde gelen organizasyonlar,
öğrenmeyi, sadece iş akışına değil, hayatın akışına da entegre edecek yeni
araçlara ve insanların sürekli beceri
geliştirme ihtiyaçlarına yönelik yatırım yapıyor. Diğer yandan, öğrenmeye
vurgu yapılmasına rağmen, araştırmaya katılanların sadece % 10’u, bu konuyu ele almaya ‘çok hazır’ % 36’sı ise
“hazır” olduğunu belirtiyor. Türkiye’de
ise bu trend için ‘çok hazır’ ve ‘hazır’
olanların oranı sadece % 28.
Araştırmaya göre profesyonellerin %
64’ü, otomasyonun insan kaynakları
alanında önemli ya da çok önemli olduğunu ifade ediyor. Otomasyon teknolojilerinin şirketlerce benimsenmesi
mevcut işlerin daha dijital, veri odaklı
multidisipliner işlere dönüşmesine sebep oluyor ve sürekli öğrenme ihtiyacını arttırıyor. Ancak bu teknolojilerden
gerçek anlamda faydalanabilmek için
de organizasyonların işleri, insan boyutunu ortaya çıkaracak şekilde yeniden
tasarlamasını gerektiriyor. Bu yeniden
tasarım sonucunda da geleneksel işlerle entegre rollerle birleştiren ‘süper
işler’ , ortaya çıkıyor. Araştırmaya göre
global olarak süper işlerin % 66’lık
oranla trendler arasında 8.sırada yer
alırken Türkiye’de % 74 ile 7. sıradaki
trend olarak karşımıza çıkıyor.
Organizasyonun geleceği
Araştırmaya katılanların % 49’u çalışanlarının/meslektaşlarının,
işlerinin
tasarımından memnun ya da çok memnun olduğuna ve % 42’si, çalışanlarının, günlük çalışma uygulamalarından
memnun ya da çok memnun olduğuna
inanıyor.
Organizasyonlar, çalışanlarının işlerini desteklemek üzere teknoloji temin
etmenin yollarını ararken, yanıt verenlerin sadece % 38’i, işle ilgili mevcut
araçlar ve teknolojilerden memnun
ya da çok memnun olduklarını ifade
ediyor. Sonuç olarak, yanıt verenlerin
sadece % 38’inin, işlerinde, iyi kararlar
verme konusunda, yeterli özerkliğe sahip olduklarını düşünmeleri, işlerin neden yeniden icat edilmeri konusunda
önemli bir kanıt ortaya koyuyor.
Ankete yanıt verenlerin % 81’i ‘21. yüz-

yılın liderlerinin’ kendine özgü zorluklar ve ihtiyaçlarla karşı karşıya kaldığına inandığını ifade ediyor. Bu da,
organizasyonlar için, organizasyon
içerisinde liderler bulma ve geliştirmenin önemine dikkat çekiyor. Yeni
liderlerin içeriden geliştirilmesi; etki
bırakarak yönetmek, şeffaflığı yaymak ve daha işbirlikçi ve bağlantılı bir
dünyada zenginleşmek de dahil, kritik
becerileri daha iyi hale getirmekte çalışanlara yardımcı olabilir.
Bu değişimin altında, geleneksel hiyerarşik organizasyonel modelin yeniden icat edilmesinin sürmekte olması yatıyor. Ankete yanıt verenlerin
üçte biri organizasyonlarının, şu anda
hiyerarşik bir çerçevede, çoğunlukla ekipler halinde işlemekte olduğunu ifade ederken, % 46’sı da, kısmen
ekip çalışmasına dayalı hareket ettiklerini belirtiyor. Ancak, üst yöneticilerin, araçların, kültürlerin ve teşviklerin çoğu, halen, ekibe dayalı modeli
uygulamaya koymak ve desteklemek
konusunda mücadele veriyor. Yeni
teknolojinin ortaya çıkması ile birlikte,
organizasyonlar, artık veri ve fikirleri,
bu değişimi tamamlamak için kullanabiliyor.
İK’nın geleceği
İşletmenin her yerinde gerçekleşen
bir yetenek hareketliliği, son derece önemli hale geliyor. Ankete yanıt
verenlerin dörtte üçü kariyerler ve iç
hareketliliğe yönelik yeni araçların ve
modellerin önemli ya da çok önemli olduğunu belirtiyor. Hareketliliğin
de ötesinde, organizasyonlar, bulutun temin ettiği teknolojiyi, bir varış
yeri olarak değil, bir fırlatma rampası
olarak görmeleri gerektiğini keşfediyor. Ancak, İK teknolojisine milyarlar
yatırılmasına rağmen, yanıt verenlerin
% 65’i, bu teknolojinin, genel hedeflere ulaşmalarında yetersiz olduğunu
ya da sadece orta düzeyde yeterlilik
taşıdığını ifade ediyor.
Yeni yetenek yaklaşımları ile birlikte,
birçok organizasyonun, çalışanlarına
ücret ödeme ve ödüllendirme şeklinin
demode hale geldiği ortaya konuyor.
Bugün, ankete yanıt verenlerin sadece
% 11’i, ödül sistemlerinin, organizasyon hedefleriyle, büyük ölçüde paralel
olduğunu belirtirken, neredeyse üçte
biri, çalışanlarının, hangi ödüllere değer verdiğini bildiklerini düşünmüyor.
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yonu yetki belgesi ile Paris’ten Dubai’ye Johannesburg’dan Moskova’ya, Cakarta’dan
Addis Ababa’ya kadar Türk ihracatçılarıiçin
önemli olan dünyanın birçok merkezinde
yılda ortalama 30 fuar düzenleyen Expotim&Ladin Grubu, yılın ikinci yarısında inşaat ve yapı sektöründe bütün dünyanın
gözünü diktiği üç fuara hazırlanıyor.
Bu fuarlardan ilki bu yıl 25-28 Kasım’da
40’ıncı kez kapılarını açacak olan The BIG 5
Show Dubai Yapı ve Yapı Malzemeleri Fuarı. Türk inşaat firmaları için bölgenin en
seçkin inşaat platformu olarak görülen ve
birçok Türk firmasının Ortadoğu’dan aldığı
sipariş kapasitesini doldurdukları bu fuara,
milli katılımı Expotim&Ladin Grubu koordine ediyor. Geçen yıl fuara katılan 250’den
fazla Türk firması, dünyanın 134 farklı ülkesinden gelen 70 bin profesyonel ziyaretçi ile
buluştu. Türkiye bu fuarda ilk kez İtalya’yı
da geride bırakarak, fuara en geniş katılım
sağlayan ikinci ülke oldu.Bu yıl ise fuara ilgi
oldukça fazla.
BIG 5 Show Dubai, 2,5 trilyon dolarlık
pazarın merkezinde
The BIG 5 Show Dubai, yer bulmanın giderek
zorlaştığı bir fuar haline geldi. 2018 yılında
fuara 60 ülkeden 2 bin 248 firma katıldı ve
fuar 110 bin metrekare gibi çok büyük bir
alanda gerçekleştirildi. Şu anda Dubai’nin
merkezinde bulunduğu Körfez Bölgesi’nde
yapımı planlanan inşaat projelerinin toplam
değeri 2,5 trilyon dolar. Petrol ve doğalgaz
ihracatçısı zengin ülkelerin olduğu Körfez
bölgesi, inşaat sektörü için çok önemli iş
fırsatları sunuyor. Afrika ve Asya’dan gelen
ciddi alıcıların tercihi de her zaman The BIG
5 Show Dubai oluyor.

Çağatay Erşahin
Expotim Genel Müdürü

Expo, fuara ilgiyi daha artırıyor

KÖRFEZ’DE EXPO VE DÜNYA KUPASI BEREKETI
TÜRK INŞAATÇILARI BEKLIYOR
Her yıl ortalama 30 fuar düzenleyen
Expotim&Ladin Grubu, yılın ikinci
yarısında inşaat ve yapı sektöründe bütün dünyanın gözünü diktiği
üç fuara hazırlanıyor: BIG 5 Dubai,
BIG 5 Qatar ve Mosbuild Fuarı. Üç
fuara da milli katılımı Expotim&Ladin
Grubu gerçekleştiriyor. Expo 2020
için toplamda 42,5 milyar dolarlık
projelerini hayata geçirecek olan
Dubai, 2.5 trilyon dolarlık pazarın da
merkezinde yer alıyor. Sadece 2022
Dünya Kupası için 220 milyar dolar42

lık harcama yapacağını açıklayan
Katar, haftada 500 milyon dolarlık
harcama gerçekleştiriyor. Bununla birlikte Rusya’nın ve bölgenin en
büyük yapı fuarı olan Mosbuild Fuarı
ise, Doğu Avrupa için olduğu kadar,
Orta Asya için de etkili bir fuar organizasyonu olarak kendinden söz
ettiriyor. Her üç fuar, bu pastadan
pay almak için önemli bir olanak
sunuyor.
Ticaret Bakanlığı’nın yurtdışı fuar organizas-

Ayrıca, fuara bu yıl ayrı bir boyut katan bir
başka konu ise Birleşik Arap Emirlikleri’nde
(BAE) gerçekleşecek olan Expo 2020 Dubai.
190 ülkenin katılacağı bu organizasyon, bugüne kadar Arap dünyasında gerçekleşecek
olan en büyük organizasyon olarak lanse
ediliyor ve bu büyük etkinliği destekleyecek
birçok inşaat ve altyapı projesi geliştiriliyor. İnşaat ve yapı malzemeleri sektörü için
çok önemli ihracat fırsatı anlamına gelen
bu organizasyonu destekleyecek projelerin
toplam değeri ise 42,5 milyar dolar. 25-28
Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan The BIG 5 Show Dubai fuarı, Expo
2020 öncesi son yapı fuarı olacak ve Expo
2020’de pay sahibi birçok uluslararası inşaat
firmasının yetkilileri de bu fuarda yer alacak.
Türkiye, Katar’ın en önemli partneri oldu
Yapı ve inşaat sektörü için kritik öneme sa-
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bu yıl 65 ülkeden 77,000+ ziyaretçiyi 1,200
katılımcı ile buluşturdu. Ülkemizden 45 firmanın katıldığı fuar, Doğu Avrupa için olduğu kadar, Orta Asya için de etkili bir organizasyon. Fuara, irili ufaklı özerk devletleri ve
en uzak bölgeleri de dâhil olmak üzere Rusya’nın 82 farklı bölgesinden ziyaretçi katılmakta. Milli katılım kapsamındaki sektörler
dâhilinde organize edilecek daha geniş bir
Türkiye pavilyonu ile ihracatçı firmalarımızın
Rusya pazarındaki etkinliğini Mosbuild Fuarı sayesinde bir hayli arttırdık, arttıracağız”
dedi.
“Doğru zamanda doğru fuarlarda olmak
önemli”

hip ikinci fuar, yine Körfez’in önemli ülkelerinden olan Katar’da düzenlenecek olan The
BIG 5 ConstructQatar Yapı ve Yapı Malzemeleri Fuarı.
Katar kişi başına düşen 130 bin dolarlık gelir
ile dünyanın en zengin ülkesi. Diğer körfez
ülkeleri gibi, Katar da petrol bağımlı ticari
yapısını farklı sektörlerle çeşitlendirmeyi
amaçlıyor. Bu sektörlerin en başında yine
yapı ve inşaat sektörü geliyor. Ülkede birçok
mega proje hayata geçiriliyor. Şu an çevre
ülkeleri ile ilişkileri gerileyen Katar, mevcut
siyasi ortamda Türkiye ile yakınlaşıyor. Türkiye’nin neredeyse Katar’da tek pazar haline gelmesi, ticari olarak yeni iş ortaklıkları,
daha güçlü ticari bağlar ve sayısız işbirliği
imkânı yaratıyor. Türkiye geçen yıl Katar’a
sadece yapı malzemeleri sektöründe 260
milyon doların üstünde ihracat gerçekleştirmiş olması da bunun bir göstergesi.

Fuarı’nın da Türkiye milli katılımını organize
ediyor. 23-25 Eylül’de ikinci kez düzenlenecek fuara geçen yıl 34 Türk firması katılmıştı.
Bu yıl ise yoğun ilgi sebebiyle, geçen yılki
katılımın çok üstüne çıkılacağı öngörülüyor.
Doğu Avrupa için olduğu kadar, Orta
Asya içinde etkili bir organizasyon
Rusya’nın ve bölgenin en büyük yapı fuarı
ise, 31 – 3 Nisan 2020 tarihinde düzenlenecek olan Moskova Mosbuild Fuarı.
2019 yılında önemli bir girişim olarak nitelendirdikleri Moskova Mosbuild Fuarı’nda
başarılı bir milli katılım organizasyonu ile
fuarda Türkiye’nin temsiline önemli destek
sağladıklarından söz eden Çağatay Erşahin,
“T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Mosbuild Yapı ve İç Dekorasyon Fuarı,

Düzenlediği yurtdışı fuarları ile bir yandan
ihracatçıları doğru pazarlara taşıdıklarını
bir yandan da Türkiye’nin ihracatına önemli
katkılar sunduklarını belirten Expotim&Ladin Grubu Genel Müdür Vekili Çağatay Erşahin, “Expotim & Ladin Grubu olarak kurulduğumuz 2003 yılından itibaren bizim tek
bir amacımız var: Türkiye’nin ihracatını artırmak. Türkiye’nin cesur üreticilerini doğru
pazarlara taşımak ve yeni müşterilerle pazar
paylarını artırmalarını sağlamak. Bu suretle
Türkiye için önemi yüksek olan pazarlarda
düzenlediğimiz prestijli milli katılımlar ve
ana organizatörlüğünü üstlendiğimiz fuarlarımızla ülkemizin ihracatına hem katkı
sağlıyor hem de yön veriyoruz. Expotim ve
Ladin olarak iki şirketimizle birlikte bugüne
kadar 14 binden fazla katılımcı firmamızla,
44 ülkede 400’den fazla fuar organizasyonu
düzenleyerek, 330 bin metrekareden fazla
fuar alanı satışı gerçekleştirdik. Doğru zamanda doğru fuarlarda olmanın ne kadar
önemli olduğunu biliyoruz. Gerek BIG 5
Dubai ve gerekse BIG 5 Qatar’ın Türk yapı
ve inşaat sektörü için doğru fuarlar olduğu
kanaatindeyiz. Ve yine herkes doğru zamanın bugün olduğunu çok iyi biliyor” diyerek
sözlerine son verdi.

Dünya kupası için 220 milyar dolar harcayacak
Ayrıca; 2022 Dünya Kupası’nın Katar’da yapılacak olması da Katar’da inşaat ve altyapı
piyasasını canlandıran ayrı bir etken. Dünya
Kupası projeleri kapsamında haftada 500
milyon dolar harcama yapan Katar’da inşaat ve altyapı piyasası şu anda en hareketli
günlerini yaşıyor. Ülke tanıtımı için de çok
önemli olan bu uluslararası turnuvaya kadar
Katar’ın ayırdığı bütçe ise 220 milyar dolar.
Expotim & Ladin Grubu; düzenlendiği ülkelerin en büyük ve en geniş katılımlı fuarları
olmayı başaran ve Dubai’den sonra en büyük ikinci yapı fuarı olmaya aday The BIG
5 ConstructQatar Yapı ve Yapı Malzemeleri
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Bu sene katılımcılarımızı yepyeni bir Perakende Günleri ile karşılayacağız. Haliç Kongre Merkezi’nin yapısı pek çok yenilik yapma
olanağı verdi. Öncelikle fuar ve konferans
bir arada olacak ve katılımcılarımız Perakende Günleri’nin her bölümüne kolay ve hızlı
bir şekilde erişebilecek.
Konferansımızı birden fazla sahnede gerçekleştirme şansımız olacak. Konferansımız
bu sene dört ayrı sahnede gerçekleşecek.
3000 kişilik ana sahnede tüm katılımcıları
ilgilendiren, tüm gündemi kapsayan oturumlarımız yer alırken, üç ayrı uzmanlık
sahnesinde perakendenin sıcak konularının
derinine inme şansı elde edeceğiz. Dijital
dönüşüm, gıda perakendesi, müşteri deneyimi, girişimcilik gibi konuları daha detaylı
ele alıp konuşma şansı bulacağız.
Bu sene etkinlik içinde etkinlik gibi yeniliklerimiz de olacak. Sürpriz oturumlar, canlı fuarımız ve değişik etkinliklerimizle dolu dolu
iki gün geçireceğiz.
Türkiye perakende sektörünün uluslararası arena da sesini duyurmasını sağlıyorsunuz. Bu yılki buluşmada konuşmacı
ya da konu başlığı olarak öncelikleriniz
neler olacak?

Suat Soysal

Soysal Eğitim Danışmanlık Kurucusu

35 yıldır Türkiye’de perakende sektörüne hizmet veren Soysal Eğitim ve Danışmanlık olarak, hizmetlerinizden bahseder misiniz?
Soysal kurulduğu günden beri perakendenin eğitim, gelişim ve bilgi merkezi olarak
faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar hizmetlerimizle sektörde yol gösterici olmaya çalıştık. Etkinliklerimizin yanı sıra sektörün tüm
kadrolarına, tüm ihtiyaçlara yönelik eğitimler sunuyoruz. Sektörün içinden gelen danışmanlarımızla perakendenin her alanına
çözümler üretiyoruz. Aynı zamanda Meçhul
Müşteri ve deneyim araştırmalarımızla tüm
perakende operasyonunu kontrol edip ölçümlüyoruz.
Sektörde daima ilkleri gerçekleştiriyor,
hizmetlerinizle adeta geleceğe yön veriyorsunuz. Bu yıl 19. Düzenlenecek’’
Perakende Günleri’’ hakkında bilgi verir
misiniz? Neden orada olunmalı?
Perakende Günleri ilk günden bu yana
Türkiye’deki en büyük ve verimli buluşma
platformu oldu. Sektöre yön veren konuşmacıları, katılımcılara sunduğu iş geliştirme
fırsatları, fuar, yurt dışı B2B görüşmeleri ve
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“Perakende Günleri, 19. yılında bir kez
daha perakendecilere bu dönemde
başarı için rehberlik edecek.”
Perakende Güneşi Ödülleri’nin coşkusu ile
her sene keyifli ve verimli geçiyor. Perakende günleri tüm sektörün buluşma noktası.
Katılımcılar yeni iş birliklerinin, yeni ortaklıkların temellerini atıyor, işbirliklerini güçlendiriyor.
Bu sene de gündemi hızla değişen perakende sektörüne ışık tutmak ve gelecek vizyonunu kurmak
için 80 üzerinde
konuşmacımızla
zengin bir içerik
sunacak. Fuarımız yine kalabalık ve katılımcıları pek çok yenilik
bekliyor.
Perakende
Günleri
konferansı bu yıl
Haliç
Kongre
Merkezinde
gerçekleşecek.
Bu sene ziyaretçileri bekleyen
başka yenilikler
olacak mı?

Bu yıl içeriğimizi hız, akıl ve teknoloji üzerine
kurduk. Hızla gelişen teknoloji, dijitalleşme
ve sürekli farklılaşan tüketici davranışlarıyla
yaşanan büyük değişim döneminde, teknoloji kadar önümüzdeki fırsatları da akıllıca
kullanmalıyız. Perakende Günleri 19. yılında
bir kez daha perakendecilere bu dönemde
başarı için rehberlik edecek.
Önemli oturumlarımızdan birisini keynote
konuşmacımız Pascal Coppens gerçekleştirecek. Çin uzmanı, girişimci ve yazar Coppens bize dünyadaki inovasyon savaşlarını,
bu rekabette Çin’in yerini ve inovasyon sa-
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vaşlarının bizi ve geleceğimizi nasıl etkileyeceğini anlatacak. Coppens 20 yıl boyunca
Çin ve Silikon Vadisi’nde çalışmış ve pek çok
girişime imza atmış ve inovasyon savaşlarının iki tarafını da çok iyi bilen bir uzman.
Konuşmasıyla dünyaya ve gelecek beklentilerimize bakışımızı değiştirecek.
Yurt dışı konuşmacılarımızdan bir diğeri
SAP Global Perakende Başkanı Achim Schneider. Günümüzün sıcak konularından biri
olan deneyim ekonomisinde ayakta kalmak
isteyen firmalara somut öneriler sunacak.
Artık ürün ve hizmet almakla yetinmeyip
deneyim yaşamak isteyen müşterinin beklentisine cevap verebilecek firmalar kendilerini akıllı işletmelere dönüştürenler olacak.
Schneider dünya perakendesinden örneklerle bu konuya ışık tutacak.

Günleri’nde olacak. Ülkemizin uluslararası
arenadaki konumu ve olası senaryoları konuşacağımız bu oturumun yanı sıra Prof.
Dr. Özgür Demirtaş ile de dünya ve ülke
ekonomisini değerlendireceğiz.

Vestel Genel Müdürü Ergün Güler kendi
deneyimlerinden yola çıkarak bir yandan
perakendede devrim niteliğindeki değişimlerin önemini vurgulayarak dünya perakendesindeki önemli ama gözden kaçan
gelişmeleri aktaracak, bir yandan da Vestel’in perakendeye yeni soluk getiren ino-

vasyonlarını ve uygulamalarını anlatacak.
Perakende Günleri’nde müzisyen baba-oğul Paul Dwyer ve Eren Dwyer ile bir de
müzik ziyafetimiz olacak. Türk ezgilerini başarıyla yorumlayan ikiliyle çok keyifli zaman
geçireceğiz.
Ana salonda yer alacak oturumlarımızın yanı
sıra üç ayrı sahnemiz olacak. Her sahnede
bir gün boyunca bir konuyu derinlemesine
ele alacağız. Hatta sahnelerimizden biri etkinlik içinde etkinlik içerecek. Zamanla tüm
konuşmacı ve yeniliklerimizi duyuracağız.

Geleceğin firmalarından biri olmanın yolu
e-ticaretten geçiyor. Artık başlı başına dev
bir endüstri haline gelen e-ticareti, yeni
trendleri ve geleceği Akinon’un kurucu ortağı Tola Tatari’den dinleyeceğiz. Tatari e-ticaret yeni teknolojilerle evrilirken firmaların
dijital dönüşümünü hızlandırmalarının önemini, e-ticaret platformları, mobil ve mağaza içi uygulamaları, pazaryeri entegrasyonları gibi çözümlerin işletmelere katacağı
değeri anlatacak.
Türkiye ve dünya gündemini uluslararası
ilişkilerin ülkemiz, toplum ve iş hayatı üzerindeki etkisini en iyi analiz eden isimlerden
Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan da Perakende
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AVM Ciro Endeksi, Haziranda %19,2 arttı
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AYD AVM Perakende
Ciro Endeksi’nin haziran ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2019 Haziran döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde % 19,2 artış kaydederek
347 puana ulaşmıştı. Endeks böylece haziran ayı için % 15,7 olarak açıklanan enflasyon oranının üzerinde seyretmiş oldu.
Endeks sonuçlarında teknoloji dışındaki tüm kategorilerde metrekare verimliliğindeki yükselişin enflasyonun üzerinde gerçekleşmesi dikkat çekiyor.
AVM Perakende Ciro Endeksi verileri ikinci çeyrek bazında da geçtiğimiz yılın ikinci çeyreği ile karşılaştırıldığında % 19,1 artış
gösteriyor. Sektöre ait ciro endeksi, Anadolu ve İstanbul’un GLA büyüklükleri ağırlıklandırarak hesaplanmıştır.

AVM’lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Haziran 2019’da İstanbul’da 1.542 TL, Anadolu’da 1.174 TL olurken
Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Haziran 2019’da 1.321 TL olarak gerçekleşti.
Çeyrek bazlı m2 başına düşen ciro göz önünde bulundurulduğunda, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre ve
enflasyondan arındırılmadan % 18,8’lik bir artış yaşandı. 2019 yılında ikinci çeyrekte metrekare verimliliği 1.183 TL olarak gerçekleşti ve ikinci çeyrekte metrekare verimliliği, ikinci çeyrek enflasyon oranını aşmış oldu.
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Haziran 2019’da Metrekare Verimliliğinde En Yüksek Artış Hipermarket Kategorisinde
Haziran ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış hipermarket kategorisinde yaşandı. Hipermarket
kategorisi metrekare verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan % 23,6’lık artış kaydetti.
Geçtiğimiz yılın haziran ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki yiyecek-içecek kategorisi metrekare verimliliği % 23, ayakkabı
kategorisi metrekare verimliliği % 22,6, giyim kategorisi metrekare verimliliği % 21,2, “diğer kategorisi*” metrekare verimliliği
% 15,7 ve teknoloji kategorisi metrekare verimliliği % 14,3 artış gösterdi. (*Diğer kategorisi; yapı market, mobilya, ev tekstili,
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hediyelik eşya, oyuncak, sinema, kişisel bakım ve kozmetik, kuyum, hoby, petshop, terzi ve ayakkabı tamir servisleri, döviz
bürosu, kuru temizleme, eczane gibi mağazalardan oluşmaktadır.)

Ziyaret Sayısı Endeksi
Haziran 2019 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde % 5,5 oranında bir azalma
yaşandığı gözlemlendi. Ziyaret sayısı endeksinde ikinci çeyrek bazında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre % 3,6’lık düşüş
yaşandı.
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TEMMUZ AYI İHRACATINDA CUMHURİYET
TARİHİ REKORU
TİM’in açık iletişim platformu niteliğindeki bölgesel meclislerinin dördüncüsü olan “TİM Ege Meclisi’ni
düzenlediği İzmir’de temmuz ayı rakamları açıklandı. Türkiye’nin ihracatı temmuz ayında yüzde 8,3 artış
göstererek 16 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihi rekoruna imza attı.
TİM Başkanı İsmail Gülle, “Geçen yıl aynı
dönemde kırdığımız ihracat rekorunu,
bu yıl bir üst noktaya taşıyarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık. Bu yıl 182 milyar
dolar hedefimizi, 2023 yılında 226,6 milyar dolara taşımak ve geçmek, en kritik
önceliğimiz” dedi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla temmuz ayı geçici dış ticaret verilerini, TİM’in
açık iletişim platformu niteliğindeki bölgesel meclislerinin dördüncüsü olan “TİM
Ege Meclisi’ni düzenlediği İzmir’de açıkladı.
Temmuz ayında Cumhuriyet tarihi rekoruna

imza atan ihracatçılar, Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre bir önceki yılın aynı ayına
kıyasla % 8,3 artışla 15 milyar 958 milyon
dolar ihracat gerçekleştirdi. Özel Ticaret Sistemi’ne (ÖTS) göre ise, % 8,5 artışla 15 milyar 238 milyon dolar oldu. Yılın ilk 7 ayında
ise ihracat % 3,1 artış ile 104 milyar dolara
ulaşırken, son 12 aylık ihracatta 180 milyar
dolar ile Yeni Ekonomi Programı 2019 hedefine daha da yaklaşıldı.
2018 Temmuz ayı ihracat rakamlarının tüm
zamanların en yüksek temmuz ayı ihracatı olduğunu hatırlatan TİM Başkanı İsmail
Gülle, geçen yıl aynı dönemde kırılan ihra-

cat rekorunu bu yıl bir üst noktaya taşımayı
başardıklarına dikkat çekti. TİM Başkanı İsmail
Gülle sözlerine şöyle devam etti:
“83 bini aşkın ihracatçımızla, ülkemizin bayrağını tüm dünyada dalgalandırmaya devam
ediyoruz. Bu başarılarından dolayı tüm ihracatçı firmalarımızı yürekten tebrik ediyorum.
İnşallah bundan sonraki aylarda da nice rekorları hep birlikte açıklayacağız. Bunun göstergelerinden birisi, Merkez Bankası’nın gelecek 3 aylık ihracat sipariş beklentisi endeksi.
Endeksin olumlu seyri, önümüzdeki aylarda
da ihracatımızın önemli sıçramalara, rekorlara
imza atacağının en önemli göstergesi.”
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Tahir Çelik

GLA Gayrimenkul Yönetim Kiralama ve
Danışmanlık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı

Anadolu'nun en önemli ticaret merkezlerinden birisi olan Kayseri'de yapacağınız
yatırım ile şehrin ekonomisine şüphesiz
büyük bir ivme kazandıracaksınız. Turizm ve Gastronomiden sonra mobilya
noktasında da Kayseri sizce ulusal bir
markaya dönüşecek mi? Mobilyacılık da
bir çekim noktası olacak mı?
Kayseri mobilya konusunda öncü bir şehir.
Şöyle ki; şehrimiz, ülkemizin en büyük mobilya üretim merkezidir. Bugün, Türkiye'nin
en büyük 20 mobilya markasının 10’u Kayseri’de doğup büyüyen ve markalaşan isimlerden oluşmaktadır. Şehir, bugün, vergi
dairelerinde kayıtlı bulunan 2.000 den fazla
mobilya firması ile bu sektördeki liderliğini
sürdürmektedir.
Bizim yapmak istediğimiz ise mevcut olan
bu gücü vitrine çıkarıp yurt içinde ve özellikle de yurt dışında toptan satışımızı artırmak.
Yüzlerce mobilya mağazasının modern mimari ve nezih bir atmosferde bir araya geldiği ve yılın 365 günü, tıpkı bir fuarda sergilenir gibi ürünlerini sergilediği bir oluşum
ile klasik bir AVM’de bulunan modadan
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“KUMSmall Factory AVM, sadece Türkiye’nin değil,
Avrupa’nın en büyük projesi olarak hayata geçiyor”

lezzete birçok markanın buluştuğu bir konseptten bahsediyoruz. Büyük sinerji ve güç
birliği ile harmanlanmış bir çatı oluşturuyoruz esasında...
Koltuk takımları gibi büyük mobilya ünitelerinin yanı sıra perde, aydınlatma, ev tekstili
şeklindeki tamamlayıcı ürünlerle, giyimden
ayakkabıya, yeme içmeden sinema ve eğlenceye uzanan tam anlamıyla bir yaşam
alanı konsepti ile hizmet vermeyi amaçlıyor
KUMSmall Factory. Markamız, Kayseri ve
çevre illere perakende seçeneği sunmayı,
yurt içi ve yurt dışına ise toptan satış sağlamayı hedefliyor.
Konu bununla da sınırlı değil. Mobilya sektörüne KUMSmall Factory bünyesinde yer
alan orta ve büyük ölçekli mobilya üreticilerinin çoğunlukta olduğu, uluslararası kabul
görmüş bir tasarım ve inovasyon merkezini,
MOBİTEK (Mobilya Alt Yapısını Geliştirme
Projesi)’i kazandırıyoruz. Bu inovasyon merkezi, Orta Anadolu Kalkınma Birliği, Erciyes
Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi ile Kayseri
Marangozlar, Döşemeciler ve Mobilyacılar
Odası’nın ortak olduğu, ayrıca Avrupa Birli-

ği’nden 9.6 milyon Avro yatırım alan bir AB
Projesi olarak hayata geçmiştir. Kobilerin
tasarım ve AR-GE desteğiyle modern, yenilikçi ve alternatif ürün geliştirerek rekabet
üstünlüğü sağlayabilecekleri, ayrıca uzmanlardan satış, dış ticaret ve pazarlama desteği
alacakları bir Türkiye projesi!
Sektör olarak ulusal mı yoksa uluslararası pazarı mı hedefliyor sunuz? Bu konuda
nasıl bir pazarlama planı yaptınız?
Kayseri ve bölgesinde perakende satışı
yapacağız, ancak asıl hedefimiz yurt içi ve
özellikle yurt dışına toptan satış yapmak.
Çok büyük bir kapasitemiz var ve bunu ancak yurt dışındaki pazarı hedefleyerek doyuma ulaştırabiliriz. Bugünün dünyasında
her ne kadar dijital iletişim ve online tanıtımlar popüler olsa da, büyük ürünlerin söz
konusu olduğu, büyük alımların gerçekleştiği mobilya sektörü gibi sahalarda ürünler
birebir görülmek isteniyor, malzemesine,
işçilik kalitesine yakından bakarak ve hatta
üretim tesislerini de görerek kararlar veriliyor. Bu nedenle bu sektörde hala fuarlar
popüler ve yoğun ilgiyle karşılanıyor. Biz de
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uluslararası pazarı hedefleyen bir marka
olarak, kısıtlı zamanlarda gerçekleşen fuar
çalışmalarını bir nevi yılın bütününe yayıp,
sektörün bütününü de aynı noktada buluşturuyoruz.
Ülkemizde ve Dünya'da çalkantılı bir
ekonomi mevcut oynak kur dalgalanmaları küresel rekabetin yoğunluğu siz
bu ortamda ciddi bir yatırım yapıyorsunuz ve büyüme ile istihdama ciddi bir
katkınız olacak. Bu bağlamda tahmini
olarak oluşturacağınız istihdam ve diğer argümanlar ile ekonomiye sağlayacağınız katma değeri nasıl ön görüyorsunuz?
Öncelikle şunu vurgulamak istiyoruz;
KUMSmall Factory, Kayseri sanayisinde
öncelikli ne üretiliyor ise o ürünlerin vitrine çıktığı bir proje. Bu ürünleri bölgeye,
perakendeye, yurt içine ve yurt dışına toptan satabileceğimiz bir cazibe merkezi ve
‘Pazar’ yeri oluşturduk. Yani klasik AVM
modeline yeni bir kimlik ekleyerek diğer
sektörlere de örnek olacağız. Bu nedenle
inşaatlarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın
talimatları ile TOKİ yaptı.
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Bu yatırımla mobilya sektöründe ve AVM’de
5.000 kişilik bir istihdam sağlıyoruz. Mobilya sektöründe yeni müşteriler ve yeni pazar
sahası ile birlikte üretimin ve kapasitenin artacak olmasından dolayı, önümüzdeki 3 yıl
içerisinde, en az 10 bin kişilik yeni istihdam
oluşacağını tahmin ediyoruz. KUMSmall Factory ile şu anda 500 milyon dolar civarında
olan ihracatımızı uzun vadede 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

Son olarak da Projenizi sizin gözünüzden
okuyucularımız ile paylaşmanızı rica
ediyoruz ?
Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın en
büyük projesi olarak hayata geçiyor KUMSmall Factory ve ülkemizin ilk karma projesi
olması kimliğinin yanı sıra 2 milyar TL’ye yakın maliyeti ile göz dolduruyor. Türkiye’nin
tam göbeğinde, tarih boyunca ticaretin mer-

kezi olan, İpekyolu güzergahının en önemli
noktasında bulunan Kayseri’de yer alıyor.
1,5 milyon metrekare açık ve 900bin metrekare kapalı alanı, 302bin metrekare satış
alanı ile kendi ‘dev’ misyonu ‘dev’ bir proje
hayata geçiyor...
Ziyaretçilerimize 6000 araçlık otoparkımızla
konforlu park, 400 mağazasıyla bol seçenekli
alışveriş seçeneği, lezzet ve eğlencenin yanı
sıra birbirinden farklı ve cazip etkinlikleriyle
sosyal ve kültürel aktiviteler sunuyoruz.
180bin metrekarelik kiralanabilir alanı olan
KUMSmall Factory, Türkiye’nin de ilk karma
projesi olması sebebiyle konseptlerin buluşma noktası.
Kuzey Çevre Yolu üzerinde, bölgede hem
çevre illerden hem de kent merkezinden en
kolay ulaşılabilecek konumda yer alan projemiz bununla da sınırlı değil. Bu proje kapsamında 28 katlı iki iş merkezi ve bir otelimiz
bulunuyor.
Havalimanına sadece 7 dakika uzaklıkta bulunan KUMSmall Factory’nin yanı başında ise
Şehir Hastanesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi yer alıyor.
Güneş panelleri ve doğalgaz ile elektrik üreten ‘trijenerasyon’ sistemi ile doğayla da yakın dostluk kuran KUMSmall Factory, doğru
noktada, doğru konseptte ziyaretçileriyle yakın zamanda buluşacak olmanın büyük heyecanını yaşıyor...
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İsmail Uzelli başkanlığa seçildi. İsmail
Uzelli, başkanlık görevini Oryal Ünver’den
devraldı.
GÜSOD ve ÖGF Kurucu Üyesi Oryal Ünver, görevi devrederken yeni başkan
Uzelli ve yönetim kurulu üyelerine başarı
diledi ve sektörün ilerlemesi noktasında
çeşitli tavsiyelerde bulundu. İsmail Uzelli
de Oryal Ünver’e teşekkür ederek değerli
fikir ve önerilerinden faydalanacağını bildirdi.
“Özel güvenlik sektöründe sinerji yaratacağız”
Önümüzdeki süreçte Özel Güvenlik Federasyonu Başkanlığını yürütecek olan
İsmail Uzelli, genel kurul sonrasında
yaptığı açıklamada “Dijitalleşen dünyada
sektörlerin ve kurumların yeni nesil güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için tüm
güvenlik ekosisteminin uyum içinde çalışması gerekiyor. ÖGF, sektör oyuncularının referans noktası ve birleştirici gücü
olarak bu sinerjiyi korumaya ve özel güvenlik sektörünün gelişim sürecine katkı
sağlamaya devam edecektir.” dedi.
İsmail Uzelli kimdir?
İsmail Uzelli, 1969 yılında İstanbul’da
doğdu. English High School’u bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi Turizm
ve Otelcilik bölümüne devam eden
Uzelli, sonrasında aile şirketi olan Uzelli
A.Ş.’de yöneticilik yaptı.

ÖZEL GÜVENLIK FEDERASYONU’NUN
YENI BAŞKANI İSMAIL UZELLI OLDU!
Türkiye özel güvenlik sektörünün çatı kuruluşu Özel Güvenlik Federasyonu’nda (ÖGF)
bayrak değişimi yaşandı. Federasyonun başkanlık görevini, Sensormatic CEO’su İsmail
Uzelli devraldı.
Özel güvenlik sektörünün gelişim sürecine
etkin bir katkı sağlamak, üstlendiği misyona uygun olarak sektörün en önemli sivil

toplum kuruluşu hedefine erişmek ve bu
konuda sektörün vizyonunu oluşturmak
amacıyla 2011'de beş sektör derneği tarafından İstanbul'da kurulan Özel Güvenlik
Federasyonu’nda bayrak değişimi yaşandı.
Türkiye’de özel güvenlik sektörünün ve
özel güvenlik hizmetlerinin gelişmesine
katkı sağlamak amacıyla kurulan ÖGF'nin
yeni başkanı İsmail Uzelli oldu.
ÖGF’nin 26 Nisan Cuma günü yapılan olağan genel kurulunda Sensormatic CEO’su

İsmail Uzelli, Mart 1994’te, bugün Türkiye’nin lider elektronik güvenlik entegratörü olan Sensormatic’i kurdu. Sensormatic Grup Şirketleri, Özel güvenlik
sektörünün lider şirketi Securitas ile
Temmuz 2011’de birleşme sağladı. İsmail Uzelli, halen Sensormatic CEO’su
olarak görev yapmaktadır.
Güvenlik Endüstrisi Sanayi ve İş
Adamları Derneği’nin (GESİDER) kurucu üyelerinden olan İsmail Uzelli, 4
yıl boyunca derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdürdü ve takiben
dünyanın en büyük güvenlik derneği
olan ASIS’in Türkiye Başkanlığı görevini üstlendi ve bu görevini sürdürüyor.
Nisan 2019 tarihinden itibaren Türkiye
özel güvenlik sektörünün çatı kuruluşu
Özel Güvenlik Federasyonu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olan Uzelli, bunların yanında AMPD ve TÜYAK (Türkiye
Yangından Koruma ve Eğitim Vakfı)
Mütevelli Üyesi’dir.
İsmail Uzelli, evli ve iki çocuk babasıdır.
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GODADDY’DEN
GIRIŞIMCILIK
ANKETI: Y
KUŞAĞI,
“ESNEKLIK”
IÇIN KENDI
IŞININ PATRONU
OLMAK ISTIYOR
Selina Bieber
GoDaddy Türkiye ve MENA Bölge Direktörü

GoDaddy Global Girişimcilik Anketi’nin sonuçlarına göre Türkiye’deki Y kuşağı, sağladığı “esneklik” için başka bir şirkette çalışmak yerine
kendi işinin patronu olmayı tercih ediyor. Bu esnekliği sağlayan unsurların başında ise teknoloji geliyor.
Dünyanın dört bir yanındaki girişimcilerin online dünyada başarılı olması için gerekli araç ve yardımı sunan GoDaddy, Global Girişimcilik
Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre, Türkiye’deki Y kuşağı başka bir şirket için çalışmanın kendilerini mutlu etmeyeceğini düşündüğünden kendi işinin patronu olarak, zorluklara göğüs germeyi tercih ediyor.
GoDaddy Global Girişimcilik Anketi’nin sonuçlarına göre Türkiye’deki küçük işletme sahipleri ve girişimcilerin (tüm yaş grupları) % 25’i kendi
işinin patronu olmanın en iyi yanının sağladığı “esneklik” olduğunu belirtti. Kendi işinin patronu olmanın en iyi yanının getirdiği “işletme
sahibi” statüsü olduğunu belirtenlerin oranı ise % 26 idi. Farklı yaş gruplarının yanıtlarına bakıldığında, Y kuşağının esnekliğe en çok önem
veren grup olduğu görülüyor.
GoDaddy Türkiye ve MENA Bölge Direktörü Selina Bieber, “Türkiye’de Y kuşağı kendi işinin patronu olmanın kendilerine iş hayatında daha
fazla esneklik sağladığına inanıyor. Ankete katılanların % 67’si, kendi işlerini yaparken daha fazla çalışmaları gerekebileceğini ancak bunu
kendi tercihleri doğrultusunda yapabildiklerini belirtiyor. Buna paralel olarak, anket sonuçları Y kuşağının % 42’sinin tüm gün bir ofiste
oturmak yerine arabalarından, kahvecilerden, seyahat ederken çalıştığını gösteriyor.
GoDaddy’nin entegre ürün kataloğunda yer
alanlar gibi, bugün mevcut olan teknolojik
araçların Türkiye’deki Y kuşağına aradıkları
esnekliği sağladığına ve işlerini kendi tercihleri doğrultusunda büyütmelerine yardımcı olduğuna inanıyoruz,” dedi.
Teknoloji, Y kuşağının “esnek” olmasına
yardımcı oluyor
GoDaddy Global Girişimcilik Anketi sonuç-
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larına göre Türkiye’deki Y kuşağının % 38’i
teknolojik araçların kendilerine daha iyi pazarlama yapma, görünür ve bulunabilir olma,
yeni müşterilere erişme konularında yardımcı olduğunu belirtiyor. Y kuşağı katılımcıların % 25’i de teknolojik araçların işlerini
daha verimli ve uygun maliyetli bir şekilde
yönetmelerini sağladığını dile getiriyor.

Teknolojiyi verimli bir şekilde kullanmak,
Türkiye’deki Y kuşağına diğer yaş gruplarına oranla daha fazla global müşteri de getiriyor. Tüm yaş gruplarından katılımcıların
% 4’ü müşterilerinin çoğunluğunun global
olduğunu belirtirken, bu oran Y kuşağı için
% 8 seviyesinde.
Teknoloji kullanımında en popüler yöntem “Kendin Yap”
Katılımcıların % 71’i, halihazırda bir web
sitesine sahip olduklarını veya yakın zamanda bir site kurmayı planladıklarını belirtiyor. Web sitesi yönetimi, müşterilerle
iletişim kurma ve operasyon yönetimi gibi
faaliyetlerle alakalı teknolojilerin yönetimi
söz konusu olduğunda ise katılımcıların %
39’u “kendin yap” yöntemine başvurduklarını söylüyor. % 21’i ise bir web geliştirici
veya tasarımcı ile birlikte çalışıyor.
Bieber, sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha ileri yaştaki katılımcılarla karşılaştırıldığında,
her şeyi yeni baştan yapma şansına sahip
olsalar, Y kuşağı yine kendi işinin patronu
olmayı tercih edeceğini söylüyor. Türkiye
sonuçlarına genel olarak baktığımızda, teknolojinin sunduğu esneklik gibi avantajlar
sayesinde katılımcıların % 65’inin girişimciliğe soyunduklarından beri daha mutlu
olduğunu görüyoruz ve bu bizim için çok
heyecan verici bir sonuç. GoDaddy olarak
küçük işletme sahipleri ve girişimcileri desteklemeye, hayallerini ve tutkularını hayata
geçirmeleri için onları cesaretlendirmeye
odaklanıyoruz. Bariyerleri yıkıp, cesaretli
davranarak hayallerini başarılı girişimlere
çeviren müşterilerimiz var ve onların GoDaddy ile kurdukları web siteleriyle nasıl
başarıyı yakaladıklarının hikâyesini anlatmaya devam ederken, ileride sayılarının
artmasını umuyoruz.”
GoDaddy Global Girişimcilik Anketi Nisan
ve Mayıs 2019’da, Savanta araştırma şirketi tarafından yapıldı. Ankete Avustralya,
Kanada, Almanya, Hong Kong, Hindistan,
Meksika, Güney Afrika, Türkiye, İngiltere
ve ABD’den 4.505 adet küçük işletme sahibi katıldı. Ankete Türkiye’den ise 25 veya
daha az çalışana sahip, 500 adet küçük işletme sahibi katılım sağladı.
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ürünlerimizin ruhunu yansıtan bir isim olmasına özen gösterdik. Répertoire kelime
anlamı olarak ‘’Farklı mecralarda sunulan
en iyi şeyler’’ anlamına geliyor. Bunun için
hem yaşam alanları hem de bu alanları kullananlar için farklı ürünler tasarlıyoruz. Kokularımız ile hatırlanmak ve unutulmaz olmak için özel ürünler üretip müşterilerimiz
ile buluşturuyoruz. Ürünlerimizi üretirken
kadınlardan ve doğanın bitmez tükenmez
güzelliklerinden ilham alıyoruz.
Repertoire serisi bildiğimiz kadarıyla 2
seriden oluşuyor. Bu seriler neye göre
belirlendi? Ürün hazırlık ve piyasaya sunum süreci nasıl ilerliyor?
Répertoire serisi iki gruptan oluşuyor. Birinci seride mekan kokuları var. Bu kokular
arasında; oda spreyleri, çubuklu oda kokuları, mumlar, oda parfümleri yer alıyor.
Mekanlar içinde yaşayanları yansıttığı için
kokularımızı tasarlarken bu özelliği göz
önünde bulunduruyor ve herkese hitap
edebilecek kokular üretiyoruz. Bizim için
her mekan kokusu ile bütünleşirse eşsiz ve
unutulmaz olur.
İkinci grupta ise daha çok kişisel bakım
ürünleri var. Bu ürünler arasında parfümler, sabunlar, duş jelleri, kremler, losyonlar ve bakım jelleri gibi ürünler yer alıyor.
Türkiye’de ilk defa tamamen doğal ürünler kullanılarak üretilen Fransız ‘Savon De
Marseilles’i hem sıvı hem de katı olarak
yedek ambalajı ile tasarlayıp sunduk. Bu
ürün doğallığı ve özel formülü sayesinde her türlü vücut temizliğinde rahatlıkla
kullanılırken müthiş bir temizleme gücüne
sahip. Ayrıca saç için geliştirdiğimiz doğal
şampuan ve saç bakım ürünlerinin içinde
kimyasal maddeler bulunmadığı için çok
çabuk onarma sağlıyor.

LaleTanaci

Madame Coco’nun Kozmetik Markası
Répertoire’ın Kurucusu

“Marka olarak temel prensibimiz
doğadan ilham alarak doğal
ürünler üretmek”

Bize kendinizi tanıtır mısınız?

bahseder misiniz?

Madame Coco’nun kozmetik markası Répertoire’ın kurucusuyum.

Répertoire ürünleri iki buçuk yıl süren ve
her aşaması titizlikle yürütülen AR-GE çalışmalarının ardından kuruldu. Kuruluş
aşamasında marka ismine karar verirken

Repertoire markası oluşum sürecinden
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Serilerimizi üretirken insanların beklentilerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyoruz. Herkesin kendinden bir şeyler
bulacağı ürünler tasarlamak bize mutluluk
veriyor. Üretimlerimizi Fransa’nın Provence bölgesinde bulunan laboratuvarımızda
yüzlerce yıllık geçmişe sahip esans üreticileriyle birlikte yapıyoruz. Üretim aşamasından başlayarak raflara gelene kadar özenle
çalışıyoruz.
Repertoire markasının müşteri tercihi
olmasının sizce sebepleri nelerdir?
Marka olarak temel prensibimiz doğadan
ilham alarak doğal ürünler üretmek. İnsanlar kullandıkları ürünlerin içinde neler
olduğunu merak ediyor, kendileri için en
iyisini ve doğalını bulmaya özen gösteriyor. Biz üretim esnasında tamamen natürel
hammaddelerden, gerçek yağlardan, bitki
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ekstraktlarından ve doğal hammaddelerden faydalanıyoruz. Ürünlerimiz kimyasal sülfat, sles gibi köpürtücü ve hayvan
türevi maddeler içermiyor. Ürünlerimizin
içinde bulunan doğal maddeler sayesinde ilk kullanımdan itibaren cildiniz ve
saçınızda anında onarılmalar başlıyor. Bu
etkiyi fark eden müşterilerimiz Répertoire ürünlerinden vazgeçemiyor.
Repertoire markası olarak 2019 sonu
hedefleriniz nelerdir?
Marka olarak yenilikleri seviyoruz. Ürün
gamımızı daha da genişletmeyi ve müşterilerimiz ile buluşturmayı hedefliyoruz.
Bu yıl sonuna kadar ürün portföyümüze
eklemeyi düşündüğümüz ürünler var.
Bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Kısa süre içinde müşterilerinizle buluşacak yeni ürünler olacak mı?
Répertoire markası her zaman kendini
yenileyen bir marka. Üretim aşamasında
olan yeni ürünlerimiz var. Ürünlerimizi
üretirken tüm aşamalarda titizlikle çalışıyor ve ürün yelpazemize her geçen gün
yeni ürünler eklemeye özen gösteriyoruz.
Yeni ürünlerimiz yakında raflarda yerlerini alacak.
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PERAKENDE
SEKTÖRÜ,
TEKNOLOJİK
ÇÖZÜMLERİ
ÖDÜLLENDİRİYOR

P

erakende sektörüne teknolojik çözüm
üreten, yeni ve yaratıcı projeleri hayata
geçiren, süreçlerde iyileştirme ve verimlilik sağlayan tüm teknoloji firmaları ve
perakendeciler ödül programına başvurabilecek
Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD), perakende sektörüne en çok fayda sağlayan
teknoloji çözüm ortaklarını ödüllendiriyor.
Teknolojinin, sektörün tüm süreçlerine her
geçen gün daha da dahil olmasıyla birlikte, verimli ve yenilikçi çözümler geliştiren
teknoloji firmalarının ödüllendirilmesi, tüm
sektöre duyurulması ve global arenalara taşınmasının önünün açılması amacıyla
düzenlenen KMD Perakende Teknolojileri
Ödülleri, 1 Ekim 2019’da sahiplerini bulacak.
Ödül programında dijitalleşmeye ve gelişime hizmet eden çözümlerin ve bu çözümleri geliştiren teknoloji çözüm ortaklarının ve
perakendecilerin ödüllendirilmesi amaçlanıyor.
Tüm başvurular ödül jürisi tarafından değerlendirmeye alınacak. Ödül jürisi; perakende sektörünün önde gelen isimlerinden,
uzmanlardan ve akademisyenlerden meydana geliyor:
KMD Perakende Teknolojileri Ödüllerinin
değerli jüri üyeleri:
Alp Önder Özpamukçu – Koçtaş Genel Müdürü
Avi Alkaş – Jones Lang LaSalle Türkiye Başkanı
Bülent Gürcan – TeknoSA Genel Müdürü
Prof. Dr. Ercan Öztemel – Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı
Başkanı
Kerim Tatlıcı – Migros Bilgi Teknolojileri ve
İş Geliştirme Direktörü
Mete Yurtdaş – Watsons Türkiye Genel Müdürü
Yenal Gökyıldırım – MediaMarkt Türkiye
CEO
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Ödül programına başvurular 30 Ağustos
2019 Cuma gününe kadar kabul edilecek

de çözüm geliştirip kullanan perakendeciler
de değerlendirmeye alınacak.

Perakende sektörüne teknolojik çözüm üreten, yeni ve yaratıcı projeleri hayata geçiren,
süreçlerde iyileştirme ve verimlilik sağlayan
tüm teknoloji firmaları ödül programına
başvurabilecek.

KMD Perakende Teknolojileri Ödülleri’nin
bu seneki kategorileri şöyle:

Tüm başvurular tamamlandıktan sonra jüri
tarafından finalistler belirlenecek, finale kalan adaylar jüriye sunum yaparak çözümlerini anlatacaklar. Kazananlar ise 1 Ekim 2019
tarihinde Intercontinental Istanbul Taksim’de düzenlenecek olan KMD Perakende
Teknolojileri Konferansı’nda açıklanacak.
Hem perakendeci hem de çözüm ortağı
ödüllendirilecek
Bu sene ödül programında çözümü geliştiren teknoloji firmasının yanı sıra kendi için-

En İyi Teknoloji Çözümü Ödülü: Bu kategoride, perakende işletmelerin stoklarını kontrol etmelerine, ödeme sistemlerini geliştirmelerine, satışlarını artırmalarına, müşteri
hizmetlerini geliştirmelerine, süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan, perakende teknolojilerindeki yenilikleri içeren programlar/
yazılımlar/uygulamalar ve bu çözümleri geliştiren teknoloji çözüm ortakları değerlendirilecektir.
Perakendede En İyi Teknoloji Uygulaması
Ödülü: Bu kategoride, perakende firmalarının, operasyon iyileştirme ve verimlilik
yönünde kendi bünyelerinde geliştirdiği
teknolojik çözüm, uygulama vb projeler değerlendirilecektir.
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ECE TÜRKIYE AVM’LERINE YEŞIL
BINA SERTIFIKASI
rektörü Semet Yolaç Canlıel, “Marmara
Park ve Espark, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla ziyaretçilerine benzersiz bir
alışveriş ve eğlence deneyimi sunmanın
yanı sıra ekosisteme ve insan sağlığına
verdikleri değer ile de diğer alışveriş
merkezlerine örnek oluyor. Yapılan çalışmalar, kendi yatırımımız olan bu alışveriş merkezlerinde, operasyonel giderlerin azaltılmasına ve verimlilik artışına
da olanak sağlıyor” dedi.
İngiltere’de 2009 yılında BRE Global
(British Research Establishment) tarafından geliştirilen, var olan ticari binaların
sürdürülebilirliğini değerlendiren, derecelendiren ve belgelendiren BREEAM
In-Use sertifikasyon sistemi, dünya üzerinde 30’dan fazla ülkede uygulanıyor.
Her yıl yenilenen sertifika ile bina sahibi ve kullanıcıları için çevresel etkilerin
azaltılması ve bina yönetiminin geliştirilmesi hedefleniyor.

ECE Türkiye yönetiminde bulunan İstanbul’daki Marmara Park ve Eskişehir’deki
Espark alışveriş merkezleri, ticari binaların çevresel performansını değerlendirme konusunda dünyanın en saygın derecelendirme metodlarından biri olarak
kabul edilen BREEAM In-Use’da, “mükemmel” derece ile sertifika almaya hak
kazandılar.
Yapı performansı ve bina yönetimi ana
başlıklarında, enerji, su, sağlık ve konfor,
yönetim, malzeme, ulaşım, arazi kullanımı ve ekoloji, kirlilik ve atık yönetiminden
oluşan dokuz sürdürülebilirlik kategorisinde yapılan değerlendirmeler sonucu,
Yeşil Bina Sertifikalarının derecesini “iyi”
düzeyden “mükemmel” dereceye çıkartan alışveriş merkezleri, bina yapıları ve
sürdürülebilirlik konusundaki başarılı
uygulamalarını bir kez daha uluslararası
ölçekte tescillemiş oldu.
ECE Türkiye Alışveriş Merkez Yönetim Di-
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kez ziyaret ettim, özellikle de İstanbul’u.
Gidiş gelişlerim sırasında İstanbul pazarı ilgimi çekti ve araştırmaya başladım.
Araştırdıkça da burayı gerçekten çok sevdim. Sonrasında bu pazarın ihtiyaçlarının
ne olduğunu belirledim. Gelecekte hangi
iş alanlarının gelişeceğini de belirlememin
ardından Türkiye’ye yerleştim. Gençlerin teknolojiyi sevmesinin yanı sıra perakende ve pazarlama anlamında da Türkiye’nin çok iyi bir potansiyeli olduğunu
düşünüyorum. Üstelik dünyaya açılmak
için de Türkiye doğru bir konuma sahip.
Bütün bunları bir araya getirerek Reality
Inventors firmasını kurdum. İlk ürünümüz
Huunty fikrini geliştirdik. Huunty App’i
Türkiye’ye yaydıktan sonra dünyaya açılmayı hedefliyoruz.
Huunty App’i bize anlatabilir misiniz?
Nasıl bir uygulama?
Huunty’nin amacı; sizlere ilgi duyduğunuz
kuponları interaktif bir şekilde, kısa bir
yürüme mesafesinde ulaştırmak ve “Artırılmış Gerçeklik” teknolojisini kullanarak
dijital ortamda sizi bekleyen kuponu yakalamanızı sağlamak. Hem eğlenceli hem
de indirimlerle dolu bir uygulama olarak
düşünebiliriz. Biz projemizi hazırlarken
çok eğlendik, kullanıcılarımızın da eğlenmesini canı gönülden istiyoruz.
Huunty kullanımı gerçekten çok kolay bir
uygulama, basit birkaç adımdan oluşuyor;
ilk olarak uygulama üzerinden kaydoluyoruz, ad – soyad gibi bilgileri doldurduktan
sonra, ilgi alanlarımızı seçiyoruz. Bu nokta
önemli çünkü verdiğimiz kuponların sizin
sevdiğiniz ve istediğiniz kategorilerden
olmasına önem veriyoruz.

Mohammad Qadriah
Reality Inventors Kurucu Ortağı

Kendinizden kısaca bahseder misiniz?
1994 yılında Filistin’de doğdum. San-George School ve Beit-Safafa High School’u
derecelerle tamamlayıp, Al-Ahliyya Amman Üniversitesi’nden mimarlık eğitimi
alarak 2017 yılında mezun oldum.
4th Dimension for Sensory Environmets
şirketinde iş hayatına ilk adımlarımı atarken kısa süre içinde spor salonu, AVM ve
hastane gibi toplu yaşam alanlarının tasarımlarına imza attım.
Mimarlık eğitimim sırasında teknolojiye
duyduğum yoğun ilgiden dolayı prog-
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‘’ Hunnty’i hem eğlenceli hem de
indirimlerle dolu bir uygulama olarak
düşünebiliriz. ‘’

ramlama, modelleme, artırılmış gerçeklik
teknolojileri üzerine çeşitli kurumlardan
sertifikalı eğitimler aldım.
2015 yılında da Türkiye’ye yerleşip, 2019
yılının Ocak ayında Reality Inventors firmasının kurucu ortağı oldum ve sonrasında da Artırılmış Gerçeklik teknolojisiyle
pazarlamanın buluştuğu Huunty App’i tasarlayıp kullanıcılara sundum.
Türkiye’ye yatırım yapma fikri nereden
aklınıza geldi?
Türkiye’yi öğrenciliğim sırasında pek çok

Sonrasında önümüze harita geliyor, ilk
kayıttan sonra her seferinde bu sayfayı
göreceğiz girişimizde. Harita üzerinden
bize yakın olan yürüme mesafesinde
kuponları görüyoruz. İstediğimiz kuponu
seçiyoruz ve avlanmaya başlıyoruz.
Türkiye’de “Artırılmış Gerçeklik” teknolojisi ile pazarlama yapan ilk firmalar arasında olduğunuzu biliyoruz. Artırılmış gerçeklik uygulaması nedir? Bu
konuyu açar mısınız?
Artırılmış Gerçeklik, fiziksel dünyayı genişleten, ona yeni dijital katmanlar ekleyen bir teknoloji.
Son yıllarda firmalar, ürünlerini interaktif
bir şekilde pazarlamak için bu teknolojiyi
kullandıkları uygulamaları tercih ediyorlar. Bu şekilde kullanıcıyı yani potansiyel
müşteriyi etkilemek daha da kolaylaşırken
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ve kampanyalar farklılık yaratıyor. Kullanıcı ile marka arasında duygusal bir bağ
oluşuyor. Düşük maliyetle çok sayıda dönüşüm elde edilebiliyor. Satışlara etkili ve
ölçülebilir biçimde etki ettiğini söyleyebilirim.
Artırılmış Gerçeklik teknolojisi ile ilgili
çalışmalarınızın devamı gelecek mi?
Evet, ilerisi için gerçekten farklı ve büyük
projelerimiz var. Bunların bazıları planlama aşamasındayken bazıları ise yapım
aşamasında. Özellikle yapılmayanı yapmak konusunda çok istekliyiz. Bu anlamda artırılmış gerçekliği birçok farklı alanda
kullanmayı hedefliyoruz.

“Pazarlama Danışmanlığı” hizmetimiz bulunuyor.
Huunty App’in tüketici açısından avantajları nelerdir?
Huunty uygulaması, kullanıcılarına önemli özellikleri ile hem eğlence hem de en
iyi fırsatları sunmayı hedefliyor. Örneğin;
kolay kullanıcı ara yüzü ile pratik kullanı-

labiliyor. Herkesin ilgisine göre kuponlar/
fırsatlar sunarak kişiye özel hizmet veriyor. Bütünleştirilmiş harita navigasyonu
sayesinde etrafınızdaki tüm indirimleri
önünüze çıkarıyor. Yine kupon değişimi
özelliği ile kullanıcıların aralarında kuponlarını değiştirmesine yarayan bir platform
olarak tüketiciye avantaj sağlıyor. Ayrıca
“Hazine Adası” dediğimiz bir özelliği de
çok yakında kullanıcılarla buluşacak.

Perakende firmalarının Huunty App’e
yaklaşımı nasıl?
Markalar pazarlama ve satış konularında
teknolojiyi nasıl kullanabiliriz konusunu
çok önemsediklerini biliyoruz. Artırılmış
Gerçeklik konusuyla yakından ilgililer. Huunty ile yakından ilgilendiler. Çünkü böyle
bir çalışma yapmaları için altyapı kurmak
ve işletmek için büyük bir ekip kullanarak büyük bir yükün altına gireceklerinin
de farkındalar. Ama Huunty ile böyle bir
yük taşımayacaklarını biliyorlar. Huunty
onlar için yeni pazarlama kanalı yaratmış
olacak. Kuponlar sayesinde ana hedef
kitlelerine kolayca ulaşabilecekler. Ayrıca
Huunty’nin en önemli özelliklerinden birisi olan kupon takası özelliği ile potansiyel
müşterilerine de ulaşmış olacaklar.
Huunty App perakende firmalarına ne
gibi avantajlar sunuyor?
Huunty App markalara özellikle satış ve
pazarlama konusunda büyük avantajlar
sağlıyor. Marka ile kullanıcı arasında sıcak bir iletişim kurarak, markanın istediği
lokasyonlardaki ulaşılabilirliğini artırıyor.
Ulaşılabilirlik kolaylaştığı için de her türlü
kampanyanın duyurulması ve satışa dönmesi sağlanıyor. Ayrıca, potansiyel müşteriyi online-offline mağazaya gönderip
direkt yönlendirme de yapabiliyor.
Huunty App, Türkiye’de “Artırılmış Gerçeklik” teknolojisi ile pazarlama yapan ilk
firmalar arasına girmenizi ve rakipleriniz
arasından sıyrılmanızı da sağlamış olacak.
Marka bilinirliğini ve itibarına da olumlu
yönde bir etkisi olduğunu söyleyebilirim.
Huunty marka sistemi ile kampanyalarınızı tek merkezden yönetebilir, bütçenizi
raporlara göre daha verimli yönetebilirsiniz. İki aylık deneme süresince ücretsiz
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Wonderland Eurasia, GLA Yönetim’i seçti !
Çok konuşulan, çok ses getiren ve yılda 5
milyon turist hedefiyle Başkent’in turizmine can katacak ‘Wonderland Eurasia’ kiralanabilir alanları için, GLA Gayrimenkul
Yönetim Kiralama ve Danışmanlık A.Ş. ile
anlaştı.
GLA Gayrimenkul Yönetim Kiralama ve
Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Tahir Çelik ‘Wonderland Eurasia’ ile ilgili
olarak;

ASYA VE AVRUPA’NIN
EN BÜYÜK TEMA PARKI
Asya ve Avrupa’nın en büyük tema parkı ‘Wonderland Eurasia’ Dünya standartlarında Eğlence Konsepti, Bilim, Kültür, Tarih’in bir arada olduğu Başkent’in Dünya’ya açılan yeni
yüzü olarak hizmet vermeye başladı.
Asya ve Avrupa'nın sentezi olarak kurgulanan, tematik alanlarıyla Taş Devri'nden günümüze pek çok farklı konsepti bünyesinde barındıran Tema Park eğlence alanlarının dışında
yeme, içme ve alışveriş alanlarıyla da ziyaretçilerine geniş yelpazede hizmet vaad ediyor.
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“Wonderland Eurasia, tüm paydaşları için
çok heyecan verici bir proje. Emsallerinden
çok farklı. En önemli özelliği ülke ekonomisine ve Ankara turizmine büyük katkı sağlayacak olması. Dev tema parkta ailelerin
çocuklarıyla birlikte eğlenebilmesi için her
türlü ayrıntı düşünülmüş. Wonderland Eurasia'da, 2 bin 117 eğlence ünitesi bir arada
bulunuyor. Bu çok ciddi bir rakam. Tema
Park’ta eğlenceden yorulan aileler içinse 2
milyondan fazla bitki ve araç türünden oluşan botanik çeşitliliği ile yeme-içme keyfi
bir arada sunuluyor. Dev tema parkta yeme-içme alanları ve alışveriş noktaları tek
merkezde tüm ihtiyaçların çözüm noktasında iyi bir alternatif oluşturuyor”
Avrupa’nın En Büyükleri Bize Emanet
GLA Gayrimenkul Yönetim Kiralama ve
Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Tahir Çelik, “Devler ligindeyiz en büyük
metre kareli projelerin yönetim ve kiralamasını yapıyoruz. Avrupa ve Türkiye’nin
En Büyük Karma Projesi KUMSmall Fa-

Haberler / MALl&MOTTO

ctory ve diğer yönetim, kiralamasını
üstlendiğimiz projelere ek şimdide Asya
ve Avrupa’nın en büyük tema parkı
Wonderland Eurasia’nın kiralama işlerini üstlendik. Her iki projemizde yaklaşık 1,5 milyon metrekare açık ve kapalı
alanlarıyla fark oluşturuyor. Ortak noktaları alışveriş, yeme-içme ve eğlence
konseptlerini bir arada bulunduruyor
olmaları ve sadece hizmet verdikleri şehirlerle sınırlı kalmayıp ulusal ve
uluslararası arenada marka değerlerinin
olması. Gelecek ve geçmişi harmanlayan konsepti ile Wonderland Eurasia
GLA’nın profesyonel ekibinin heyecanla
çalışacağı ve benimse 20 yıllık tecrübe-

mi keyifle aktarmak istediğim bir proje oldu”
Marka ve Yatırımcılar için
büyük fırsat !
Her yeni proje yatırımcılar için fırsattır, ancak;
1.300.000m2 toplam alanı, 2117 eğlence ünitesi,
110.000m2 kapalı alanı,
15.000m2 yetişkin oyun
alanı, 6.800 araç kapasiteli otoparkı, 14 adet Roller
Coasterı, 2.000.000 adet
bitki ve ağacıyla Wonderland Eurasia, markalar ve
yatırımcılar için bulunmaz
bir fırsat.
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liyoruz” diye konuşan Övünç, yeni marka
alımları olacağını sözlerine ekledi.
Yurt dışında 2019 hedefi 9 yeni ülke, 120
mağaza

Burak Övünç
FLO Mağazacılık CEO’su

FLO 2019 YILINDA DA YATIRIM VE BÜYÜMEYE HIZ KESMEDEN DEVAM EDIYOR

A

yakkabı sektörünün köklü markası FLO,
2019 yılı ilk 6 ayında toplam % 30 büyüme elde etti. Yılsonuna kadar toplamda
600 mağaza ve 1020 kişilik yeni istihdam ile
toplamda 10.520 çalışan sayısına ulaşmayı
hedefleyen FLO; 2019 yılında toplam 140
milyon liralık yeni yatırım yapacak. Yurtdışında da büyümeye devam eden FLO, 2019
yılı sonunda 9 yeni ülkeye girmiş olacak.
Ayrıca FLO; marka portföyünü genişletmeye devam ettiğini ve Nine West markasının
lisans haklarını aldığını açıkladı.
Türk ayakkabı sektörünün lider ve öncü
markası FLO, yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Yılın
ilk yarısını geçen yılın aynı dönemine göre
ciro bazında toplam % 30’luk bir büyüme ile
kapatarak 2.1 milyar lira ciroya ulaşan FLO,
sadece ilk altı ayda 600 yeni istihdam yarattı ve yılsonuna kadar 1.020 yeni istihdam
sağlamış olmayı hedefliyor. İlk 6 ayda 554
mağazaya ulaşan FLO; sene sonuna kadar
toplam 600 mağazaya ulaşacak. E-ticaret
alanında da bütünsel müşteri deneyimine
odaklanan FLO’nun, online satışlarının perakende satışlarına oranı % 11’e ulaşacak.
2019’un ilk altı ayının iş sonuçlarının açıklandığı basın toplantısında konuşan FLO
Mağazacılık CEO’su Burak Övünç; teknoloji-IT, yeni mağazalar ve üretim alanında yaptıkları yatırımlarla önemli büyüme
oranlarına ulaştıklarını ifade etti. Yılsonunda toplam 140 milyon liralık yeni yatırım
yapmış olacaklarını açıklayan Övünç; yılsonunda toplam 4,6 milyar TL ciroya ulaşmayı
hedeflediklerini belirtti.
İlk 6 ayda istihdama 600 kişilik katkı ile
sene sonunda 10.520 çalışan olacak
Burak Övünç, istihdam anlamında da planları anlattı. Buna göre, yılın ilk 6 ayında
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600 yeni istihdam yarattıklarını açıklayan
Övünç, yılsonuna kadar bu rakamı 1.020
kişiye ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.
Burak Övünç; “Şanlıurfa’da açılan ikinci fabrika ile toplam 1.500 istihdama ulaştık. OSB
bölgesindeki 13 tesisin de devreye girmesi
ile bölge 10 bin kişiye istihdam sağlayacak.
FLO Mağazacılık olarak Türkiye’de ayakkabı
sektörünün endüstriyel üretime geçmesindeki öncülüğü yanı sıra üretim ve istihdam
kapasitesi ile Türk ayakkabı sektörünün ‘lokomotif’ şirketiyiz. Bu liderliği, istihdam anlamında da sürdürmek istiyoruz.” dedi.
Yeni mağaza açılışlarına yılın ilk yarısında
50 milyon TL yatırım yapan FLO, 62 futbol
sahası büyüklüğüne eşdeğer alanda hizmet
veriyor.
Yalnızca cirolarını büyütmekle kalmadıklarını, mağaza ağını da büyütmeye devam
ettiklerinin altını çizen Övünç; “2019’un ilk
altı ayında beş yeni FLO mağazası açtık.
Tüm bunların sonucunda yılın ilk altı ayında
yaptığımız yatırım miktarı 50 milyon TL’ye
ulaştı. Yılsonunda bu rakam teknoloji – IT,
yeni mağaza ve üretime yapılan yatırımlar
ile 140 milyona ulaşacak.” Şeklinde konuştu.
Modern, Şık Kadının Adresi Nine West
FLO ile büyüyecek
Burak Övünç FLO’nun ayakkabı dünyasında
yaptığı yeni bir atılımın da haberini verdi.
“Bir başka ikonik marka, moda dünyasının
ayakkabı alanındaki yıldızlarından biri olan,
ünlü ayakkabı markası Nine West’in lisans
haklarını almış bulunuyoruz. Tasarımlarımızı
Amerika’daki ekiple birlikte geliştiriyoruz.
Nine West’le modern ve şık kadına daha
çok çeşit sunmayı hedefliyoruz. 1 Eylül itibari ile başlayacağımız operasyonlarımızı
hız kesmeden sürdürüp 50 mağazaya ulaşmayı ve yurt dışı pazarlarına açılmayı hedef-

Burak Övünç, yurt dışında 2019’un ilk yarısını, franchise mağazalar dahil toplam ciro
bazında geçen yılın aynı dönemine göre %
158’lik bir büyüme ile kapattıklarını açıkladı. “Doğu Avrupa ve Afrika’da büyümeye
devam ediyoruz. Fas, Kenya, Nijerya, Katar,
Lübnan, Afganistan, Karadağ, Bulgaristan
ve Romanya ile 9 yeni ülkeye gireceğiz. Yurt
dışında toplam mağaza sayımız yılsonunda
120 olacak.” diye konuşan Övünç; ayrıca
yurt dışı büyümesinde toptan satışların da
önemli bir yer tuttuğunu belirterek, FLO mağazasının bulunmadığı Romanya, Polonya,
Rusya, Ukrayna, Makedonya, Bulgaristan,
Sırbistan, Macaristan, Yunanistan, Karadağ,
Dubai ve Fildişi Sahilleri’ne toptan satış yapmaya başladıklarını söyledi. Toptan satış
kanalında özellikle Lumberjack ve US Polo
markaları ile büyümeye devam edeceklerini,
ilerleyen dönemlerde Kinetix ve Polaris markalarını da bu pazarlara açacaklarını ve yeni
pazarlara da gireceklerini sözlerine ekledi.
Turuncu Bağcık ile çocuklar için birlikte
adım atıyoruz
Topluma kazandırdıkları sosyal faydayı da
büyümenin göstergelerinden biri olarak
gördüklerini vurgulayan Burak Övünç; “Biz
önce insan diyoruz ve toplum, sektör ve
çalışanlarımız için sürdürülebilirlik çatısı altında yatırımlarımıza devam ediyoruz. Başta
Kızılay olmak üzere STK’lar ile iş birliklerine
giderek topluma katkı sunuyoruz. İhtiyacı
olan okullara yardım, kadın emeğine destek
gibi konular önceliklerimiz arasında.” dedi.
Büyük ses getiren Turuncu Bağcık kampanyasına da değinen Övünç, şöyle konuştu:
“Bu alanda ‘Turuncu Bağcık’ kampanyamızla
gurur duyuyoruz. Turuncu Bağcık ve Kolide
Ne Var kampanyamız insanı, insanlar içinde
en korunmasız, en savunmasız, en sevgiye
ve desteğe ihtiyacı olan çocukları odağına
alıyor. Bunun için müşterilerimize bir çağrıda
bulunmuş ve ‘Mağazalarımızdan satın alacağınız turuncu bağcıkların gelirleri birleşecek,
elde edilen miktara eşit bir bağış da FLO’dan
gelecek ve KIZILAY iş birliği ile ulaşacağımız
ihtiyaç sahibi çocuklarımıza yeni ayakkabılar
armağan edeceğiz,’ demiştik. Kampanyamız
amacına ulaşıyor. Turuncu Bağcık ve Kolide
Ne var projeleri kapsamında 250 binden fazla turuncu bağcık satıldı, 2018 yılsonundan
bugüne kadar 1000’den fazla köy okulunda
30 bin çocuk yeni ayakkabılarına kavuştu.
2019 yılsonu hedefimiz ise 1500 okula ve
100 bin çocuğa ulaşmak.”
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hil olmasıyla birlikte Türkiye’de şirketlerin IT
kadrolarının daha da güçlendiğini kaydeden Micro Focus CEO’su Stephen Murdoch,
“Türkiye’de iş yapan şirketlerin sürekli bir
inovasyon arayışı ve Ar-Ge vizyonu çizdiğini görüyoruz. Bu da hem bölgesel hem
global anlamda Türkiye’yi yatırım yapmak
için ideal bir pazar haline getiriyor. Türk iş
insanlarında gözlemlediğimiz bu motivasyon, Micro Focus’un bölgesel hedeflerinde
Türkiye’nin önemli bir aktöre dönüşmesini
sağladı.” diye konuştu.
Dijital dönüşüm uzun soluklu bir maraton

Stephen Murdoch
Micro Focus’un CEO’su

GLOBAL YAZILIM DEVI AÇIKLADI:

“TÜRKIYE DIJITAL DÖNÜŞÜME
ÖNCÜLÜK EDECEK!”
Dünya genelinde 50 ülkede 18 bin çalışanı bulunan global yazılım devi Micro Focus’un CEO’su Stephen Murdoch, iki gün
süren Türkiye ziyaretinde kamu iş dünyasının liderleriyle temaslarda bulundu. Micro Focus CEO’su ayrıca Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret etti.

D

ünyanın 50 ülkesinde 18 bin çalışanı bulunan, 40
binden fazla müşteriye hizmet sunan global yazılım devi Micro Focus’un Türkiye’ye ilişkin planları 27
ve 28 Haziran tarihlerinde gerçekleşen Micro Focus
CEO’su Stephen Murdoch ziyareti sırasında netlik kazandı. Türkiye’ye iki günlük ziyaret düzenleyerek yazılım alanında bölgesel ihtiyaç ve beklentileri iş dünyasının liderleriyle masaya yatıran Murdoch, ayrıca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir görüşme gerçekleştirdi. Murdoch yaptığı görüşmelerde
dijital dönüşüm başlığı altında çok büyük potansiyele
sahip olan Türkiye’nin bu alanda bölgesel liderliğe oynadığını vurguladı.

Türkiye ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Murdoch, “Dijital dönüşümün sonuçları çok hızlı ve etkili
biçimde gözlenebiliyor. Fakat bu dönüşümün kendisini aynı hızda yapmak, koşullar
olgunlaşmadığı takdirde hataya davetiye
çıkarıyor.” hatırlatmasını yaptı.
Şirketlerin dijitalleşme yolculuğuna çıkarken hassas analizler gerçekleştirerek, ihtiyaç
ve hedefleri doğru belirlemesinin önemine
dikkat çeken Murdoch, “Örneğin pek çok
şirkette tam dijital bir yapıyı bir anda kurmak mümkün değil. Bunun için öncelikle
geleneksel IT altyapılarını yeni nesil sistem
ve uygulamalarla harmanlayan hibrit tasarımlar çıkarılması gerekiyor. Şirketler bu
nedenle mevcut IT altyapılarını dijital altyapılarla birlikte kullanabilecekleri daha çevik
projeler üzerinden ilerleyerek verimlilik sağlıyor.” dedi.
Micro Focus Türkiye Yunanistan Genel Müdürü Deniz Kırca, “Bugün için dijital dönüşümün en verimli, en gerçekçi uygulaması
hibrit altyapılardır. Şirket içindeki altyapıyı,
özel bulut ve genel bulut ile birlikte kullanan bu tip yapılanmalar kurumların mevcut
IT yatırımlarını koruyarak, daha kontrollü ve
güvenli adımlar atmalarını sağlıyor. Micro
Focus olarak bu süreçte DevOps, IT operasyonları, bulut, güvenlik, bilgi yönetimi ve
Linux/Açık Kaynak gibi pek çok alana dokunan geniş bir çözüm ağı ile kurumların yanında yer alıyoruz.” diye ekledi.

Genç ve teknolojiye yatkın nüfusun iş dünyasına da-
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ŞEFFAF GÜVENILIR HIZLI VE EKONOMIK ULUSLARARASI E-TICARET ILE
“HEPSIYURTDIŞINDAN” TÜRK TÜKETICISININ HIZMETINDE

T

ürkiye’nin lider e-ticaret platformu
Hepsiburada, yine bir ilke imza atarak
müşterilerinin Türkiye’de bulunmayan
ürünlere birkaç tıkla, zahmetsizce ulaşabilmesi için “hepsiyurtdışından” ismini verdiği
hizmeti başlattı.
35’den fazla kategoride, 24 milyonu aşkın
ürün çeşidiyle aylık 100 milyonun üzerinde
ziyarete ev sahipliği yapan Türkiye’nin lider
e-ticaret platformu Hepsiburada, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayarak hayatlarını kolaylaştırmak için hizmetlerine yenilerini eklemeye devam ediyor.
Hepsiburada, geniş ürün çeşidinin yanı
sıra, müşterilerinin Türkiye’de bulunmayan
ürünlere de güvenle, kolay, ekonomik ve
hızlı bir şekilde ulaşması amacıyla “hepsiyurtdışından” hizmetini devreye aldı. Bu
yeni hizmet kapsamında oto aksesuarlarından spor/outdoor ürünlerine, kozmetikten
teknoloji ürünlerine, modadan ev ve mutfak
gereçlerine kadar binlerce farklı ürünü Türkiye’deki müşterilerine sunmaya başlayan
Hepsiburada, dünyada doğudan – batıya
küresel e-ticarette bir merkez üssü oluyor.
hepsiyurtdışından Nasıl Çalışıyor?
Yeni hizmet ile https://www.hepsiburada.
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com/kampanyalar/hepsi-yurt-disindan
sayfasına gidilerek Türkiye’de bulunmayan
binlerce ilgi çekici ürünü incelemek mümkün. Ayrıca Hepsiburada platformundaki
herhangi bir ürün detay sayfasında görülebilen hepsiyurtdışından etiketiyle de yurt
dışından sipariş edilebilecek ürünler kolayca
ayrıştırılabiliyor. Beğenilen ürünler sepete
eklendiğinde gümrük vergisi otomatik olarak hesaplanıyor ve yurt dışından gelecek
ürünler için ekstra bir kargo ücreti ödenmiyor. Satın alma ve sonrası tüm süreçlerde
müşteriler Hepsiburada’nın yüksek hizmet
standartları ve güvencesiyle kaliteli bir yurtdışı alışverişi deneyimi yaşıyor.
Yurtdışı Alışverişinde Gümrükle Uğraşma
ve Ekstra Kargo Devri Sona Erdi!
hepsiyurtdışından ile satın alınan ürünler
için gümrük bedeli, seçilen ürünler alışveriş sepetine eklendiği anda hesaplanıyor ve
tüm gümrük işlemleri Hepsiburada güvencesiyle gerçekleştiriliyor. Yurt dışından gelecek ürünün kargosu ne kadar tutar derdine
son veren Hepsiburada, hepsiyurtdışından
hizmeti kapsamında yapılan alışverişleri de
Türkiye’deki kargo bedelleri ile müşterilerine sunuyor. Böylece müşteriler beğendikleri
ürüne Türkiye’den alışveriş yaparmışçasına
kolay ve zahmetsizce ulaşabiliyor.

Şeffaf, Güvenilir Uluslararası Ticaret
Hepsiburada “hepsiyurtdışından” ile
müşterilerinin Türkiye’de olmayan ürünleri yerli bir platform aracılıyla temin
edebilmelerini sağlarken, öte yandan
da yurt dışından yapılan alışverişlerin
A’dan Z’ye her adımının şeffaf ve takip
edilebilir olmasını sağlıyor. Satın alınan
ürünlerin niteliklerinden içeriklerine,
gümrüklendirmeden kargolamaya kadar olan tüm aşamalar takip edilebilir
ve belgelenebilme özelliğine sahip. Hizmet aynı zamanda yurt dışından alışveriş
sürecinde yer alan tüm aktörlerin vergi
yükümlülüklerinin doğru ve zamanında
ödenmesini sağlayan alt yapıya da sahip.
Şimdiye kadar en çok talep gören
ürünler neler oldu?
Hepsiburada, henüz platform üzerinde
çok yeni sunulan hepsiyurtdışından’da
en çok talep gören ürünleri paylaştı.
Yapılan açıklamaya göre, yurtdışından
en çok talep gören ürünler telefon aksesuarları, saat, gözlük gibi aksesuarlar
ve makyaj ürünleri, hayatı kolaylaştıran
ev, mutfak ve banyo gereçleri olarak sıralandı.

Haberler / MALl&MOTTO

Z KUŞAĞI ESNEK ÇALIŞMADA ISRARLI
2019 yılında yapılan “Türkiye’nin En İyi İşverenleri Benchmark” araştırmasına göre çalışanların % 87'si yöneticisine güveniyor. Asya ülkelerinde bu oran % 88, Latin Amerika'da
ise % 90.

K

alDer Ankara Şubesi tarafından düzenlenen İnsan Kaynakları Kongresi “Arayış”
teması ile Ankara'da gerçekleşti. Etkinliğe
katılan Great Place to Work Enstitüsü Müşteri Çözümleri Takım Lideri Burcu Pekgüzel, çalışanlar için güven ve yenilikçiliğin en
önemli değerler olduğunu söyledi. Şirketlerin değişen önceliklerine dikkat çeken Pekgüzel, insan kaynakları departmanlarının
gündeminde değişen şartlara uyum sağlamak ve çevikliği artırmak olduğunu aktardı.
Asya ve Latin Amerika'nın gerisinde kaldık
2018 yılında yapılan “Türkiye’nin En İyi İşverenleri Benchmark” araştırmasında En İyi
İşverenler listesine giren şirketlerde yönetici-çalışan güven oranının % %82 olduğunu,
2019’da bu oranın %87'ye yükseldiğini belirten Pekgüzel, “Ülkemizdeki yönetici-çalışan güven oranı yükselmesine rağmen Asya
ve Latin Amerika'nın gerisinde kaldı. Asya
ülkelerinde liste şirketlerindeki çalışanların
yöneticilerine duydukları güven oranı %88.
Latin Amerika'da ise çalışanların %90'ı yöneticilerine güveniyor.” açıklamasında bulundu.

İlaç sektörü önde
Türkiye’de yaptıkları araştırmada, ‘Genel
olarak buranın çok iyi bir iş yeri olduğunu
söyleyebilirim’ diyen çalışanların sektörel
dağılımını da analiz ettiklerini ifade eden
Pekgüzel, “İlaç sektörü bu konuda %80 ile
ilk sırada yer alırken, profesyonel hizmetler
%77 ile ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırayı %76 ile bilgi teknolojileri ve üretim-imalat sektörleri alırken, perakende sektörü
%73’lük oranına sahip.” dedi.
Güven kültürü, bağlılık ve çalışan-yönetici iletişimi başarıyı belirliyor
2019 yılında yapılan “Türkiye’nin En İyi İşverenleri Benchmark” araştırmayla ilgili sonuçları değerlendiren Great Place to Work
Türkiye Müşteri Çözümleri Takım Lideri
Burcu Pekgüzel, güven kültürü ve değişime
ayak uydurmanın şirketler açısından kritik
öneme sahip olduğunu belirtti. Pekgüzel,
şunları söyledi: “Araştırmamızda özellikle
kriz ortamının yaşandığı süreçlerde güven
kültürünün şirketlerin başarısında ne kadar

önemli olduğunu gördük. Ortaya çıkan
rakamlar, Asya ve Latin Amerika'yla kıyaslandığında bu yolda alınması gereken
bir yol olduğu gerçeğini ortaya koyuyor.
Güven kültürünün inşası, çalışanların iş
yerlerine olan bağlılıkları, çalışanlarla
yöneticiler arasındaki iletişimin sağlıklı
kurulması kurumların başarısı açısından
kritik öneme sahip.”
Z kuşağının iş hayatına bakışı X ve
Y’den farklı
Araştırmaya göre, iş dünyasının yeni
oyuncusu Z kuşağı, X ve Y kuşaklarına
göre çalışma hayatına daha farklı bakıyor. Z kuşağının kurumlardan en belirgin beklentileri, esnek çalışma olanakları,
bina ve ofislerin fiziksel şartları, topluma
değer katma biçimleri ve sosyal olanaklar
ile yan haklar. X ve Y kuşağı ise iş hayatında işverenlerden samimi ve dostça bir
çalışma ortamı, son çare olarak işten çıkartılma ve işini doğru yapabilmesi için
gerekli kaynak ve donanımın sağlanmasını talep ediyor.
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AKYAKA PARK AVM 3. YAŞINI İREM DERICI ILE KUTLADI

Ümraniye’nin yükselen yıldızı Akyaka
Park AVM 3. Yılı kapsamında gerçekleştirdiği muhteşem kampanyasını İrem
Derici konseri ile taçlandırdı. 23 Mart
tarihinde başlayan ve 14 Temmuz da
tamamlanan kampanyada 100 TL.’lik
alışveriş ile çekiliş hakkında sahip olan
ziyaretçilerin heyecanlı bekleyişi İrem
Derici ve dansçılarının muhteşem performansı ile son buldu.
Organizasyonu Farkındalık Stüdyosu
tarafından gerçekleştirilen etkinlikte,
5000 kişinin saatler öncesi yerini aldığı
konser alanında hayranları, İrem Derici’nin dillere marş olan şarkılarına eşlik
ettiler. Konser öncesi yaptığı röportaj
da oldukça samimi açıklamalarda bulunan sempatik sanatçı ve dansçıları göz
doldurdu. Kampanyanın en değerli hediyesi olan Toyota CHR araç talihlisinin
de çekilişini yapan İrem Derici ’’Sahibi
çıkmazsa araba benim.’’ dedi. Çekilişin
moderatörlüğünü ise Best FM’in ödüllü
radyo programcısı Yasemin Şefik ger-
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çekleştirdi. İrem Derici , AVM’nin sosyal medya üzerinden yaptığı yarışma ile tanışma
fırsatı kazanan hayranları ile de fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
Konser sırasında kendisini izlemeye gelenlerin de isteklerini kırmadan seslendiren
İrem Derici karşılaştığı yoğun ilgiden karşısında kendisini hayranları ile buluşturan
Akyaka Park AVM Yönetimine de teşekkür etti.
Akyaka Park AVM, düzenlediği kazançlı kampanyaları ve etkinlikleri ile başarısını ziyaretçileri ile paylaşmaya devam edecek…
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SABANCI GELECEĞE
CENK ALPER İLE KOŞACAK
30 Mart 2017 tarihinden bu yana Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Chief
Executive Officer (CEO) olarak görev yapan
Mehmet Göçmen, 31 Temmuz 2019 tarihi
itibarıyla görevlerinden ayrılma kararı aldı.
Sabancı Holding CEO’luk görevine halen
Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Cenk Alper atandı.
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Güler Sabancı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "16 yıl önce aramıza katılan ve çeşitli
üst düzey görevlerin ardından son iki yıldır
Sabancı Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak Topluluğumuza katkı yapan
Mehmet Göçmen’e teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz.

mız yola yeni bir lider ile devam ediyoruz.
Bu atama kararı, Sabancı Holding’i farklılaştıran, daha ileriye taşıyan kurumsal yönetim
kültürümüzün sürekliliğinin de önemli bir
göstergesidir. 1996 yılında Topluluğumuza
katılarak, çeşitli yurtdışı ve yurtiçi sorumluluklar üstlenen Cenk Alper, tecrübeleri,
teknoloji ve inovasyon odaklı bakış açısı ve
vizyonuyla devam eden stratejik dönüşüm
yolculuğumuza liderlik edecektir. Cenk Alper’in önümüzdeki dönemde tüm paydaşlarımıza daha fazla değer yaratacağına ve
Topluluğumuzu daha da ileriye taşımaya
devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

“Yeni Neslin Sabancı’sı” vizyonu ile çıktığı-

Cenk Alper, 1991 yılında Ortadoğu
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Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Aynı
üniversitede Makine Mühendisliği Yüksek Lisansı ve Sabancı Üniversitesi’nde
MBA yapmıştır. Topluluğumuza 1996
yılında, Beksa bünyesinde Proses Mühendisi olarak katılmış, Beksa bünyesinde yurtiçi ve yurtdışı çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2007 yılında
Kordsa’ya Global Teknoloji Direktörü
olarak atanmıştır. Kordsa bünyesinde
çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuş,
2013-2017 yılları arasında da Kordsa
CEO’su olarak görev yapmıştır. Akabinde 2017 yılında Sabancı Holding
Sanayi Grup Başkanı olarak atanan
Alper, yeni görevi ile birlikte bu görevi
de sürdürecektir.

Makale / MALl&MOTTO

ÜNLÜ DJ ve ARANJÖR SELAMİ BİLGİÇ
MALL&MOTTO İÇİN ANLATIYOR!
01 – R3HAB – Lullabay (Acoustic)
02 – Madilyn Bailey, Leroy Sanchez - Despacito
03 - Havana – I Lost You
04 – Ofenbach - Rock It
05 - Alan Walker, Sabrina Carpenter, Farruko – On My
Way
06 - Hannah Jane Lewis - Frozen Frames (Acoustic)
07 - Thomas Daniel - Lovely
08 - Alec Benjamin - Let Me Down Slowly
09 – Kiddo & Gashi - Coming Down
10 - Jax Johes & Mabel & House Gospel Choir – Ring RIng
Çevremizde çoğu insandan
mutlaka duyduğumuz cümledir ''alışverişe gittim inan içerisi
gece kulübü gibi kimse kimseyi
duymuyor''. Evet maalesef bir
çok marka kapalı devre müzik
yayınını bol gürültülü şekilde
gerçekleştiriyor.Kendilerince
planlarıkları şey aslında satışı
arttırmak ve gelen müşterilerine
enerjik bir markayız imajı çizmek.Bazı markalar sesin yüksek
olduğunun farkında bile değil.
Genel olarak kendi beğendikleri şarkıları çalıyorlar ve eğleniyorlar ki malum her ortamda
müzikten anladığını düşünen
biri mutlaka vardır.Fakat bu ortama bakıldığı zaman tek eksik

elinizde içeceğinizin olmaması
çünkü gerçekten eğlence mekanlarından bir farkı yok gibi
duruyor.Aradığınız bir ürünü
bulurken verdiğiniz mücadeleyi söylemeye gerek yok sanırım zira görevli kişiye kendinizi
duyurmakta zorlanıyorsunuz.Bu
tarz sorunları müşterilerinize yaşatmama adına kapalı devre
müzik servisinizi bu işi profesyonel olarak yapan şirketlerden
veya kişilerden danışmanlık
alarak çözebilirsiniz.Bu sayede
mağazanız için özenle seçilen
müzikler belirli bir ses seviyesinde tutularak müşterilerinizi hem
kulağını hem ruhunu mutlu
edebilirsiniz.
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tüketicilerle buluşturuyor.
“Internet mağazamız sayesinde Türkiye’nin her yerinde mağazamız var”
Tchibo’nun online mağazasının 10 yıllık başarısının altında, müşterilerin davranış ve ihtiyaçlarına göre sürekli gelişmesinin ve değişmesinin yattığını söyleyen Tchibo Genel Müdürü;
Tuba Yapıncak, web sitelerini 4 yıl önce yenileyerek yepyeni bir ara yüzle müşterilerinin
karşısına çıktıklarını belirterek, “Dijitalleşme
artık perakendecilikte de vazgeçilmez bir unsur. Yaptığımız pazar araştırmaları ve müşteri
geribildirimleri sonucunda web sitemizi 2015
yılında yeniledik. Bu yenilenme hem ziyaretçi
sayımızı hem de satışlarımızı artırırken, hızla
gelişen E-ticarette de bize büyüme ve başarı
getirdi. Internet mağazamız 10. yaşında, Tchibo toplam satış cirosunda yaklaşık %28’lik bir
paya sahip hale geldi. Bu payı her geçen yıl
artırmayı hedefliyoruz. Biz www.tchibo.com.
tr sayesinde Türkiye’nin her yerinde mağazamız var diye düşünüyoruz. Türkiye’nin dört
bir yanındaki müşterilerimize daha iyi hizmet
verebilmek adına operasyonel süreçlerimizde sürekli optimizasyonlar yaparak, hizmet
kalitemizi en üst seviyeye taşımayı ve her yıl
çift haneli büyümeyi amaçlamaktayız.” diye
konuştu.
Erkeklerin sepet tutarları kadınlarınkinden
fazla
www.tchibo.com.tr ziyaretçi profili hakkında
çarpıcı veriler de paylaşan Yapıncak, internet
mağazası satışlarının yaklaşık %40’ının, Tchibo’nın mağazası bulunmayan illerden geldiğini söyledi, “İnternet mağazamızdan alışveriş
yapan müşterilerimizin ortalama yaş aralığı
33-44. Türkiye’nin hemen her yerinden sipariş alıyoruz. Müşterilerimizin % 67’sini kadınlar oluşturuyor. Enteresan bir bilgi olarak ise
şunu söyleyebilirim; müşterilerimiz arasında
%33’lük oranı oluşturan erkeklerin ortalama
sepet tutarları kadınlarınkinden daha fazla.”

Tuba Yapıncak
Tchibo Genel Müdürü

Akıllı telefondan da alışveriş keyfi

TCHIBO E-TICARETTE 10. YAŞINI KUTLUYOR
Yepyeni kategorileri ve sürprizlerle dolu,
sürekli yenilenen koleksiyonları ile online ve klasik mağazacılıkta fark yaratan
Tchibo, bu yıl E-ticarette 10’uncu yaşını
kutluyor. Özgün perakendecilik anlayışı
ile Türkiye genelindeki mağazalarının
yanı sıra, 2009’dan bu yana dev internet mağazası www.tchibo.com.tr ile de
müşterileriyle buluşan Tchibo, Türkiye’nin
her yerinden yılda 40 milyonu aşan online ziyaretçisine 7/24 hizmet sunuyor.
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Türkiye’ye 14 yıl önce özgün perakendecilik anlayışı ile müşterilerine hizmet vermeye başlayan Tchibo, 2009 yılında hayata geçirdiği online satış mağazası ile de,
10 yıldır Türkiye’nin dört bir yanına 7/24
ulaşıyor. 10. Yılında 40 milyona ulaşan ziyaretçisi ve her yıl artan satış hacmi ile dev
bir internet mağazası olarak konumlanan
www.tchibo.com.tr, farklı konseptlerin
yanı sıra sabit 7 ana kategoride binlerce
ürünü lokasyon ve zaman fark etmeksizin

Tchibo, internet mağazası ile değişen temalarının yanı sıra, kahve severlere kahve makinaları, kahve çeşitleri ve kahve ekipmanlarını
da internet üzerinden alma imkanı sunuyor.
Sürekli yenilenen kampanyaları ve değişen
tema ürünlerinin yanı sıra sadece o güne özel
indirim ve fırsatlarla da müşterilerine sürprizler yapan Tchibo, internet alışverişini kolay,
güvenli ve keyifli hale getiriyor. Hızlı kargo,
internet alışverişlerinde 90 gün içinde Tchibo
mağazaları dahil iade ve değişim hakkı, “Tchibo Teknik Servis” hizmeti, kapıda ödeme
seçeneği gibi avantajlar da sunan mağaza,
Tchibo'nun Akıllı Telefon ve Tablet uygulaması ile de cep telefonundan kolayca sipariş
imkanı veriyor.
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AVM Yönetimine Dair 23 Altın İpucu
Engin YILDIRIM Kimdir?

1996 yılından beri Türkiye’nin önemli alışveriş merkezleri ve karma projelerinde ( Capitol,
Olivium, M1 Tepe Alışveriş Merkezleri, Tepe Nautilus, Forum AVM’leri, kurucusu olduğu
MallArt Kiralama ve Yönetim Danışmanlığı, Sapphire Çarşı, Plato AVM, Ağaoğlu Maslak
1453, KKTC’de City Mall AVM) ‘’ Genel Müdür, Koordinatör, Direktör, AVM Müdürü" vb.
üst düzey yönetici olarak çalıştı. Kariyerinde kiralama ve yönetim danışmanlığı hizmeti
de verdi.

Engin Yıldırım
‘Doğru Yer’de açılan bir alışveriş merkezi
ancak ‘Doğru Yönetim’ ile başarılı olabilir.
Yönetmek; Bilgi, beceri, deneyim ve tutku
gerektiren zor bir görevdir. İyi bir yönetici
ile daha iyi bir yönetici arasındaki en belirgin fark ‘tutku’dur. Tutku, bir yöneticinin,
yetkinlerinden öteye geçerek, başkalarına
ilham veren, dinamik bir lider olmasını sağlayan içsel güçtür. İşine olan tutku, bir insanın işine adanmasını sağlar, içsel değerlerini
ortaya çıkarır, güçlerini canlandırır, belki
varlığını bilmediği kaynaklarını, yeteneklerini, enerjisini harekete geçirir. Tutku, bir insanı ve onun çevresindekileri yukarılara taşıyan gücün ateşleyicisidir. Bu şüphesiz bilgi,
beceri ve deneyimin önemini azaltmaz. Her
yönetici, temel bilgilere sahip olmak, yeteneklerini ortaya koyma durumundadır. Bu
yazımda 'tutku' dolu geçen 23 yıllık AVM
Yönetim tecrübeme dayanarak, AVM Yönetimine dair çok sayıda önemli başlıktan
bana göre ilk 23’ünün başlıklarını yazıyorum:
1) Alışveriş Merkezi yönetim ekibinin, AVM
açılmadan önce kurulması, inşaat aşamasında AVM'yi tanıması, kiracılarla görüşmelerde bulunması ve AVM'yi açılışa hazır hale
getirmesi,
2) Alışveriş merkezinin lokasyonu, bölge
halkının ekonomik/sosyal durumu, beğeni ve beklentileri, merkezin konsepti, rakip
merkezlerin durumuna göre doğru kiralama
ve marka karmasının yapılması,
3) Alışveriş merkezlerinde yer alan mağaza
sahiplerine en çok satış için konforlu, temiz,
güvenli ortamı oluşturarak; Ortaklara düzenli, istikrarlı kira geliri sağlanması,
4) AVM yatırımcısı, kiracısı, müşterisi ve yönetim kadrosu arasında ayrı ayrı yaklaşımlar
oluşturarak, eş zamanlı, dengeli, verimli koordinasyonu sağlamak,
5) 'Müşterim Kimdir ve Beni neden tercih ediyor? sorusunu doğru cevaplayarak,
‘Doğru Müşteri’nin gelmesini sağlamak,

Engin YILDIRIM, Alışveriş Merkezleri sektöründeki ilk kitap olan ‘’Alışveriş Merkezi Yönetim
Sırları’’ isimli kitabı ile ‘’Alışverişin mARKA Bahçesi’’ ve ‘’A'dan Z'ye Alışveriş Merkezi Yönetimi'’ isimli kitaplarının da yazarıdır. Sektörel veya ulusal basında AVM ve Perakende sektörülerine dair köşe yazılarına uzun yıllardır devam etmektedir. YILDIRIM, AVM sektöründeki kariyerine devam ederken çeşitli üniversitelerde AVM ve Gayrimenkul sektörlerinin
'Yönetim, Kiralama, Markalaşma, İşletme ve Pazarlama' konularında öğretim görevlisi
olarak dersler vermekte, seminer ve konferanslara konuşmacı olarak katılmaktadır.

ciroyu artırmak, yönetim giderlerini düşük
tutmak ve ‘alışveriş merkezinin değerinin
artırılması’,
6) Bir iş yapmadan önce mevcut durum
analiz edilmelidir. Ardından yapılan faaliyetlerle oluşturulan etkiyi ve şirket faaliyetlerine kattığı değeri ölçümlemek lazım. Çünkü
''Ölçmezsen bilemezsin, bilmezsen yönetemezsin'',
7) Müşterilerin değişen ve artan beklentilerine paralel, rekabet ortamında fark yaratacak hizmet anlayışı getirilmelidir. Hem
fark yaratacak hizmet anlayışını getirmek
için hem de verimliliği ve satışı artırmak için
eğitim şart!,
8)Müşteriyi olumlu anlamda şaşırtmalı, sürekli yeni hizmetler, fırsatlar sunmalıyız.
Böylece benzerlerimizden ve rakiplerimizden farklılaşıp, tüketicinin zihninde markamızı oluşturmalıyız. Ama marka olmaktan
daha zor olan marka kalmaktır. Markamıza
sürekli yatırım yapmalıyız,
9) AVM yönetimine dair 'kısa, orta ve uzun'
vadeli hedefler koyup, gerekli planları yapıp, bu planları doğru bir şekilde uygulamalı; Zaman zaman plan ve stratejileri revize
etmeliyiz,
10) İşini seven, tecrübeli ve öğrenmeye açık
ekiplerle, karmaşık sorunlara yenilikçi çözümler getirerek; Şeffaflık, hesap verebilirlik,
katılımcılık, yenilikçilik, tutarlılık, sorumluluk
gibi evrensel yönetim ilkelerini hassas bir
şekilde samimiyetle uygulamak gerekiyor,
11) Algı Yönetimi ve Kurumsal İmaj Yönetimini başarıyla idare edebilmek,
12) Enerji tasarrufunu ve verimliliği artırmak,
13) Hedef kitleye uygun pazarlama projeleri
geliştirmek,
14) AVM pazarlama faaliyetleri ile mağaza
satış&pazarlama faaliyetlerini sinerji oluşturacak ve verimliliği artıracak şekilde organize etmek, ortak projeler üretmek,
15)AVM Yönetim ekibi kiracılarla iletişimini
düzenli, sağlıklı yürütmeli; Mağaza yöneticilerinden öneriler almalı, istişare ve empati

yapmalı,
16) AVM’lerin yönetimine liyakat sahibi yönetici ve personeller getirilmeli ve sabırla
desteklenmeli,
17) Alışverişte farklılık yaratmak için işe
‘neşe ve mizah’ katılmalıdır. Neşe bizi birbirimize bağlar, neşeyle öğrenilen bilgiler
kolay kolay unutulmaz, neşe dilden dile
reklam yaptırır! O nedenle alışverişte neşe
faktörü ciddiye alınmalı,
18) Sektördeki yenilikler takip edilmeli, alışveriş merkezi, rakipler, perakendeciler ve
hedef kitleyi iyi tanımak lazım,
19) Global düşünüp, yerel hareket edilmeli,
20) AVM'de yaptığımız pazarlama ve kiralama faaliyetleri ile markaya değer katmak,
müşteri sayısı ve ciroyu artırmak, dolayısıyla
mülkün değerini artırmak lazım,
21) Kurumsal itibar, gerçekler ve algıların
bileşimidir. AVM’lerin ticari beklenti içinde
olmadan samimi olarak kurumsal sosyal
sorumluluklarını yerine getiriyor olmaları
itibarlarının güvencesidir,
22) 'Rekabet, insanların güncel beğeni ve
beklentilerine karşılık vermek, hedef kitle
değişimi, yenilik ihtiyacı, büyüme ihtiyacı,
AVM'nin el değiştirmesi, fiziksel yıpranma,
konsept yenileme...' gibi nedenlerden ötürü
yeni bir vizyon, yeni bir misyon yüklenerek
alışveriş merkezinde zamanı geldiğinde renovasyona gidilmeli. Renovasyon ile AVM
yeniden moda oluyor, yerine göre % 20-50
oranlarında ziyaretçi artışı sağlıyor. Dolayısıyla ziyaretçi artışı ile birlikte cirolarda da
önemli artışlar sağlanmaktadır. Yenileme
sürecini mümkün olduğunca ziyaretçilere
ve kiracılara rahatsızlık vermeden yönetmek
önemlidir.
23) Esneklik ve uyumluluk. Her zaman odaklanmış bir şekilde kalmalı, esnek olmalı, yeni
fikirlere ve imkanlara açık olmalıyız. Birşeyler değiştiğinde, yeni tecrübelere veya farklı
çevrelere uyum sağlamak için hızlı olmalıyız.
Yaşamda başarılı olanlar, becerilerini ve vizyonlarını değişen durumlara adapte ederler.
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YAZIN TÜM COŞKUSU OPTIMUM
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İzmir’e gelerek Optimum Bahçe
Konserleri’nde sahne alan sanatçı Ufuk Beydemir, “Ay Tenli Kadın”
şarkısını İzmirli hayranları için söyledi.
Farkındalık Stüdyosu tarafından
düzenlenen etkinlikte sevenleri ile
buluşan Beydemir, “Ay Tenli Kadın” şarkısıyla kısa sürede ünlenmiş ve sosyal medyada en çok
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konuşulan isimlerin arasına girmişti.
Optimum konserinde müzik severlere unutulmaz anlar yaşatan Beydemir’e, popüler şarkılarını söylerken seyirciler de eşlik etti. Konser
başlamadan önce gazetecilerle
buluşan Ufuk Beydemir, müzik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Keyif
aldıkları yoğun bir sürecin içinde
olduklarını, bu %n uzun zamandır İzmir’e gelemediğini söyleyen

Beydemir, İzmirli hayranlarından
çok fazla mesaj aldığını, şimdi ise
burada olmaktan dolayı mutlu olduğu dile getirdi.
Bahçe Konserleri kapsamında İzmirlileri birbirinden değerli sanatçı
ile buluşturacak İzmir Optimum
AVM, rahat , keyifli ve hesaplı
alışverişin ayrıcalıklarını eğlence ile
buluşturmaya devam edecek…
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YİNE, YENİ, YENİDEN “YARGI REFORMU”

Gonca Tekeli
Avukat

2023’e kadar izlenecek “güven veren ve erişilebilir adalet sistemi” vizyonuyla geçtiğimiz Mayıs ayı sonunda açıklanan, basında
ve kamuoyunda “Yargı Reformu Paketi” olarak anılan Yargı Reformu Strateji Belgesinde
sona gelinmek üzere. 9 ana başlıktan oluşan ve Meclis’te uzun istişarelere konu olan
paketin bir bölümünün bu yaz tatili öncesi
yasalaşacağı beklentisi vardı. Paketin ilkesel
kararlarının açıklanmasıyla birlikte, hedeflerin nasıl uygulanacağını gösteren yasa
taslakları peyderpey Meclis’te görüşülmeye
başlanmıştı. Ancak üzerinde uzlaşı sağlanamayan konular bulunduğundan, reformlar
bu yılki yasama yılına yetişemedi ve çalışmalar Eylül ayına ertelendi.
Paketten Neler Çıktı?
Paketin kamuoyuna duyurulmasının Avrupa
Komisyonu’nun 2019 yılı Türkiye raporunu
açıklamasından bir gün sonra yapılması
dikkat çekiciydi. Zira Avrupa Komisyonu raporundaki temel eleştiri noktalarından biri
cezaevlerinde halen iddianame düzenlenmesini bekleyen 57.000 kişinin bulunuyor
olmasıydı. Adalet Bakanlığı verilerine baktığımızda ise, Cumhuriyet Başsavcılıklarına
son 10 yılda gelen dosya sayısında %50’nin
üzerinde artış olduğunu görüyoruz.

- Toplumda oluşan “cezasızlık algısı”nın
önüne geçilmesi ve suçla etkin mücadele
amacıyla cezaların yeniden belirlenmesi,
hırsızlık gibi suçlarda kısa süreli bile olsa hapis cezası getirilmesi,
- “İfade Özgürlüğü” kapsamının genişletilmesi, internet üzerinden ifade özgürlüğünün geliştirilmesi, internet sayfalarına
erişim engeli konusunun yeniden değerlendirilmesi,
- Ceza Mahkemelerinin 24 saat hizmet vermesi,
- İstinaf mahkemelerinin (Bölge Adliye
Mahkemeleri) güçlendirilmesi,
- Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda görevli
olacak özel mahkemeler kurulması,
- Şiddet içermeyen aile uyuşmazlıkları için
“Aile Arabuluculuğu” getirilmesi,
- Avukatların bilgi ve belgelere erişim yetkilerinin geliştirilmesi, avukatlık hizmetlerinin
vergilendirilmesi konusunda iyileştirici düzenlemeler yapılması,
- Hukuk fakültelerinin eğitim süresinin 5 yıla
çıkarılması,
- Hakim ve Savcılar için özel meslek sınavları
getirilmesi, Hakim ve Savcı Yardımcılığı getirilmesi, hakim ve savcılara coğrafi teminat
sağlanması, Savcıların taktir hakkının genişletilmesi,
- Her asliye hukuk mahkemesi yargı çevresinde bir Noterlik kurulmasının zorunlu hale
getirilerek yeni Noterlikler açılması,
- Meslekten ihraç olanlara itiraz ve yeniden
değerlendirme yollarına başvuru imkanı
sağlanması,
- Yargı alanında teknolojiden daha fazla

yararlanılması, elektronik dilekçe, hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla görüntülü
görüşmesi, denetimli serbestlik sırasında
elektronik izlemenin güçlendirilmesi.
Bazı Eleştiriler…
“Adalet sisteminde reform”, “Yargının yeniden yapılandırılması” gibi tanımlar aslında gündemimize çok yabancı değil. 2002,
2006 ve 2015 yıllarında da aynı vizyonla
yargı sisteminde revizyonlar öngörülmüştü. Yeni Yargı Reformu Paketi de esasen
bu düzenlemelerin tekrarı niteliğinde.
2002’den beri söylenegelen içeriklerin
tekrar ifade edilmesi, adalet sistemimizdeki tıkanıklık noktalarının yeniden vurgulanması ne derece reform sayılabilir,
tartışılır…
Açıklanan paketin Türkiye’nin AB’ye uyum
sürecine bağlılığının halen devam etmekte olduğunu göstermede önemli bir gelişme olduğu muhakkak… Ancak asıl önemli
ve gerekli olan, zaten bir “Hukuk Devleti”
olmanın gereğini teşkil eden ve halihazırda yasalarımızda kabul edilmiş olan
“tutuksuz yargılamanın esas olması” gibi
ilkelerin uygulanmasıdır.
Sözün özü ülkemizin asıl ihtiyacı “Yargı
Paketi” hazırlanmasının ötesinde, evrensel
hukuk ilkelerinin güvence altına alınması
ile bu durumun iş hayatlarımıza ve günlük
yaşantılarımıza yansımasıdır.

Adalet sistemimizdeki bu gibi sorunların
önüne geçmek amacıyla pakette özetle şu
tedbirlerin öngörüldüğünü görüyoruz;
- Tutuksuz yargılamanın asıl olması, tutukluluğun ancak zorunlu hallerde istisnai olarak uygulanması,
- Şiddet dışı suçlardan hükümlü olan yaşlı,
hamile ve çocukların cezalarının elektronik
izleme merkezi aracılığıyla evde infazına
olanak tanınması,
- Ağır hasta hükümlü ve tutuklulara ilişkin
infaz süreçlerinin yeniden belirlenmesi,
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üzerinde mağazada fazladan stokların % 30
düşürülmesini sağlarken, stok süresini de %
10 oranında kısaltarak çabuk bozulan ürün
atıklarını % 34 azalttı.
Dünya genelinde binlerce yazılım envanter
yönetiminde uzman iş ortağı ve bu ödüle
başvuran 50 aday iş ortağı arasında birinci
olarak seçilen Makronet, geliştirdiği SAMClick adlı IP çözümü ile Yılın Global Yazılım
Envanter Yönetimi İş Ortağı seçildi. Microsoft Bulut teknolojileri ile müşterilerine
maliyet avantajı, esneklik ve hız kazandıran
Makronet, SAMClick ile kurum içinde kullanılan tüm yazılım envanterini çıkartmak,
lisanslı ve lisanssız yazılımları belirlemek,
kullanılmayan ya da zararlı yazılımları tespit
etmek, siber güvenlik raporu oluşturmak,
lisans optimizasyonu sağlayacak bulut çözüm önerilerini öğrenmek ve ilgili raporlara
ulaşmak gibi çözümleri bir arada sunuyor.

MICROSOFT YILIN İŞ ORTAĞI ÖDÜLLERINDE
3 TÜRK ŞIRKET ÖDÜL ALDI
Las Vegas’ta gerçekleşen Microsoft Inspire etkinliğinde Microsoft'un
dünyadaki başarılı ve yenilikçi iş ortaklarına Yılın İş Ortağı 2019 ödülleri verildi. 115 farklı ülkeden 2 bin 900’ün üzerinde iş ortağı arasından
yapılan değerlendirme sonrasında verilen ödüllerde Türkiye’den
Obase “Yılın Perakende İş Ortağı”, Motiwe “Yılın Ülke İş Ortağı” ve
Makronet “Yılın SAM (Yazılım Envanter Yönetimi) İş Ortağı” ödüllerini
aldı.
Bilişim teknolojileri konusunda dünyaca
ünlü kanaat önderleri ve vizyon sahiplerinin
katıldığı Microsoft’un en büyük iş ortağı etkinliği Microsoft Inspire, Las Vegas’ta gerçekleşti. Etkinlikte Microsoft'un dünyadaki
başarılı ve yenilikçi iş ortakları ödüllerini
alırken verilen ödüller arasında 3 Türk şirket
de yer aldı.
Obase, Microsoft’un akıllı bulut platfor-
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mu Azure üzerinden hayata geçirdiği akıllı
envanter yönetim sistemi Replenishment
ile 2019 Microsoft Yılın Global Perakende İş Ortağı Ödülü’nü aldı. Şirketlerin ERP
sistemleriyle entegre olan yazılım, senaryo
bazlı interaktif panolarla tedarik zinciri yöneticilerinin sistem parametrelerinde doğru
kararlar vermesine yardımcı oluyor. Güçlü bir veri analitiğiyle raflardaki ürünlerin
bulunabilirliğini de artıran çözüm, 5 binin

“Yılın Ülke İş Ortağı” ödülünün sahibi olan
Motiwe ise, Türkiye ve tüm dünyadaki müşterileri için yeni nesil video çözümleri geliştiriyor. Finans, Sağlık ve Medya başta olmak
üzere birçok sektördeki farklı video ihtiyaçlarına video akışı uygulamalarıyla yanıt
veren Motiwe, bulut ve yapay zekâ desteğiyle yaratıcı çözümler sunuyor. Motiwe’nin
Cloudtivi ve Cognitiwe uygulamalarıyla
örneğin, banka çalışanlarına uzaktan dijital
eğitim programları sunmak; hastanelerdeki
doktorlara, asistan ya da tıp öğrencilerine
canlı ameliyat yayını sağlamak; farklı sektörlerde müşteri ortamlarında kurulan video
kameralarla nesneleri algılamak ve karşılaştırmak; madenlerde, fabrikalarda, inşaatlarda işyeri güvenliği senaryolarını sunmak
gibi yenilikçi hizmetler mümkün ve erişilebilir hale geliyor.
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KENDİNE ALAN AÇMAK
Burcu Polatdemir

NLP Uzmanı & Çocuk Kaygı Terapisti

Kendine alan açmak sizde neyi çağrıştırıyor? Bizden önceki kuşağın nispeten gelenek ve görenekler yoluyla ötelediği, ailenin
beklentileri dolayısıyla önceliğin aile bireylerimiz veya yapmak zorunda olduğumuz
şeylerin olduğu öğretisiyle büyüyen nesiliz hatta bu neslin çocuklarıyız. Kendimizle
kalmaya bile çok alışık olmadığımız arada
kalan Y Kuşağı sakinlerinden bahsetmek
istiyorum bugünkü yazımda.
Kendiyle çok meşgul olmanın çocukluğumuzda garip karşılandığı, tek başına bir cafede kahve içtiğini söylediğinde karşı tarafı
şaşırttığın ,aileden veya çevreden birinin
yardıma ihtiyacı olduğunda bu iştirake katılmayıp kendi planını öne koymanın ayıp
olduğu bir kuşağın torunlarıyız.Hatta böyle
bir davranışı gerçekleştiren kişinin de ötelendiği ,soyutlandığı ya da çok fazla kabul
görmediği zamanlar geçiren büyüklerimiz
olmuştur mutlaka etrafımızda.

Kendine zaman ayırmak ,kendine alan açmak biraz benci olmaksa bencil olmakla
karıştırmamak belki daha iyi hissettirebilir.
Bencil kelimesi de kültürel olarak olumsuz
içeriyor çünkü toplumumuzda. Başkalarının
beklentilerine tamamen duyarsız kalmak
gibi anlamlar da içerdiğinden ‘benci’ olmak daha kendine özgü olmak dersek çok
da yanlış olmaz diyebilirim. Aslına bakarsınız genel bir kötülüğü yok ama kültürel
bir durum. Kendini toplumsal değerlerin
önüne koymak bundan 10 sene önce bizim ülkemizde ayıpken Almanya ‘da ki bir
Almana göre değildi. Artık bizde de genç
kuşaklar gelişip büyüdükçe,internet günümüz boyutlara gelip gündelik hayatlarımızın içine girdikçe yavaş yavaş bir şeylerin
değişip evrildiğini görebiliyoruz. Ama önceden daha çok dış odaklı yetiştiriliyorlardı
çocuklar.
Eğer bir tanıdık, eş dost komşu sizden birşey istediğinde sizin de önemli bir durumunuz olduğundan dolayı onun yanında
olamayacağınızı nasıl söyleyeceğiniz karın
ağrıtıcıydı. Ne yapar eder kendi işinizi ,kendinizi ikinci plana atar o işin içinde olurdunuz ama şimdi durum nispeten farklı
diye düşünüyorum . Bu iki kişi arasındaki
yakın dostluklar için geçerli değil tabi bu
başka bir değer konusu. Benim burada
bahsettiğim toplum dolayısıyla ‘elalem ne
der’ baskısından nispeten çoğunlukla çıkmış olmamız. Bunda mesela benim en çok
dikkatimi çeken örnek; misafir kabul etme

konusu.
Ben çocukken sorgusuz sualsiz misafirliğe gitme,gelinme konusu vardı yani falanca hanım ‘akşam size geliyoruz’ dediğinde reddetmek bile ayıptı. Şimdi takdir
edersiniz ki yaşam hızlı akıyor kimse kimsenin evine çat kapı gelemiyor önceden
planlamak ayarlamak gerekiyor. Benim ‘
eskinin samimiyeti hiç kalmadı’ söylemlerine inat bu özerkliğin, kendi özel alanın
kesinlikle kesin sınırlarla çizilmesinin kişi
ve aile için iyi olduğunu savunanlardanım. Birey olmak, kendi varlığınla özgür
iradenle birşeylerden sırf olması gerektiği gibi olmasından çekinmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Eskinin evde onca
misafir varken ‘çocuklar okula gidecek
erken yatsınlar’ sözü bile zor edilirken
şimdi çocuk okula gidiyor misafir kabul
edemiyoruz kusura bakmayın noktasına
gelinmiş olmasının da kültürel değişmeye doğru gittiğimizin göstergesidir. Bu
fikrim de görecelidir ama artık kimse bir
diğerinin hayatı hakkında yorum yapılmasından, hayatına müdahale edilmesinden hoşlanmadığı için ortak paydalarda
buluşmanın insan ilişkileri açısından daha
sağlıklı olduğunu düşünenlerdenim. Dolayısıyla özel alanlarımız ne kadar temiz
kalırsa daha sağlıklı sosyal ilişkiler kurabiliriz bana kalırsa. ’Benci ‘ olmak uzun
sosyallik sağlar.
Mutlu günler.

Şu an 25-40 yaşları arasında olan tüm yetişkinler nispeten daha şanslı diye düşünüyorum. Çünkü bizler bireysellik nedir anlayabildik biraz olsun. Sırf gelenekten dolayı
ya da başkası bizi değersizleştirecek korkusuyla bir şeyleri zorla yapmaktan hoşlanmıyoruz. Ya mazeretimiz var ya da açık
açık bahanelerimiz.. Kötü mü neden kötü
olsun merkezde kendimiz varız. Biz iyi olursak etrafımız da iyi olur onlarla ilişkilerimiz
de.. Uçaklarda,toplu taşıma araçlarında ilk
yardım için oksijen maskeleri en kıymetli
varlıkları olan çocuklarından önce neden
anneye takma önceliği veriyor ? Çünkü
annenin sağ kalması bebeğin sağ kalması
demek de ondan. Anne fiziksel,ruhsal sağlıklıysa bebek de bir o kadar iyi olur da ondan. Biz iyi olalım iyi güzel de bunun hangi
boyutu ‘çok’ kime göre mesela? Genel kanıya göre derseniz sanırım bencil olmakla
benci arasında olmakta arada kaldığımız o
noktadadır derim.
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TEKZEN 140. MAĞAZASINI
DIDIM’DE AÇTI

“Her ilde bir TEKZEN” hedefiyle
büyümeye devam eden Tekzen,
Aydın’daki 5. şubesini Didim Kipa
AVM’de açarak Türkiye genelindeki mağaza sayısını 140’a yükseltti.
Mağaza yatırımlarıyla ev güzelleştirme perakendesinin öncüsü olma konumunu güçlendiren Tekzen, hem tatil hem de yerleşim
konusunda önemli bir nüfusa sahip olan
Ege’nin mavi kenti Didim’de açtığı 995 m2
satış alanına sahip mağazasıyla mobilyadan
ev ve mutfak gereçlerine, inşaat ve tesisat
malzemelerinden elektrik ve aydınlatma
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ürünlerine, bahçe dünyasından evcil hayvan
dünyasına kadar geniş yelpazedeki binlerce
çeşit ürününü ihtiyaç sahibi tatilciler ve yerleşik yaşayan halk ile buluşturdu.
Tekzen Didim mağazasının açılışı Tekzen
Operasyon Müdürü Ekrem Erol ve Tekzen
Bölge Müdürü Suat Yıldırım’ın yanısıra yerel
yetkililer ve basın mensuplarının katılımıyla
gerçekleşti.
Tekzen, 140. mağaza açılışına özel stoklarla sınırlı ürünlerini 4 Ağustos 2019 tarihine
kadar Didim Kipa AVM’deki mağazasında
satışa sunacak. Kampanya kapsamında; Patio Bahçe/Balkon Seti’ni 599 TL’ye, Alanya

Oturma Grubu’nu 1,499 TL’ye, Pratik Katlanabilir Plastik Balkon Setini 249 TL’ye,
Nivico Soğuk - Ilık Su Sebili’ni 379 TL’ye,
Zen Home Ayaklı Vantilatör’ü 109 TL’ye,
Zen Home Mobil Soğutucu’yu 489 TL’ye,
Bodrum 4 Kapılı 2 Çekmeceli Gardırop’u
559 TL’ye, 4 Kanat Tavan Vantilatörünü 199
TL’ye, 500W Maestro Darbeli Matkap ve
Şarjlı Vidalama Seti’ni 109 TL’ye, Şiraz 5’li
Beyaz Avize’yi 109 TL’ye, 80 cm Karen Rio
Banyo Dolabı’nı 419 TL’ye avantajlı fiyatlarını tüketicileriyle buluşturuyor.
59 ilde 140 mağaza ile faaliyet gösteren
Tekzen, geniş ürün çeşitliliğini uygun fiyatlara müşterilerine sunmaya devam ediyor.
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SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER
Gözaltı şişliği ve morluğu için
Malzemeler
½ yaş maya
1 tatlı kaşığı süt

Suna Dumankaya

Yapılışı
Yaş maya ve sütü karıştırın gözaltınıza uygulayın 15 dakika bekleyip yıkayın. Morluk
ve torbalanmada çok etkili bir tariftir.

Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

Güneş lekeleri için maske
Malzemeler
1 kahve fincanı maş fasulyesi
1 çorba kaşığı ev yoğurdu
1 tatlı kaşığı bal
Yapılışı
Malzemeleri blender ’da iyice karıştırın. Yüzünüze sürüp 20 dakika bekletip
ılık suyla yıkayınız. Her gün 15 dakika cildinize uygulayabilirsiniz. Serin yerde
muhafaza ediniz.

Güçlü Saç Kökleri için
Malzemeler
1 çay kaşığı çörekotu yağı
1 yaprak alovera jel
1 çay kaşığı tatlı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı bal
1 evigen ampul
Yapılışı
Tüm malzemeyi porselen kapta karıştırın.
Parmaklarınızı batırıp saç diplerinize masaj yaparak
yedirin en az 2 saat bekletip streçle sarınız.
Yıkarken şampuanınızı sulandırın fazla şampuan
kullanmadan yıkayınız. Haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.
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MEDIAMARKT ANILARI
ÖLÜMSÜZLEŞTIRIYOR
MediaMarkt, teknolojiseverlere yepyeni bir hizmet daha sunmaya başladı. Artık Fotoğraf Baskı Servisi hizmeti ile teknoloji severler telefonlarından veya fotoğraf makinelerinden çektikleri
fotoğrafların baskısını mediamarkt.com.tr veya fotobaskiservisi.com adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Baskısı alınan fotoğraflar ise kullanıcılara kargo ile gönderilecek.
Avrupa’nın açık ara en büyük teknoloji perakendecisi MediaMarkt, Türkiye’de Fujifilm
ortaklığıyla yepyeni bir hizmetini daha teknolojiseverlere sunmaya başladı. Mobil cihazların gelişmesiyle unutulan fotoğraf baskısı,
artık tekrar özel anıları ölümsüzleştirecek.
Telefondan çekilen fotoğraflar adrese
gönderiliyor
Fotoğraf Baskı Servisi ile talep edilen dijital
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fotoğrafların baskısı MediaMarkt aracılığıyla gerçekleştirilerek teknolojiseverlerin
adresine gönderilecek. Fotoğraf Baskı Servisi, cep telefonu ya da fotoğraf makinesiyle çekilen fotoğraflarını sadece dijital
ortamda saklamak istemeyip baskılarını
muhafaza etmek isteyen herkese hitap
ediyor. Albüm oluşturmak ya da özel günlerde çekilen kareleri ölümsüzleştirmek
adına hizmete sunulan sisteme Mediamarkt.com.tr veya fotobaskiservisi.com ad-

resinden ulaşılıyor.
Sistem nasıl çalışacak?
Kullanıcılar; fotobaskiservisi.com adresine
üye olup giriş yaptıktan sonra hizmetten
faydalanabilecek. İstenilen fotoğraflar siteye yüklenerek; adet, baskı, filtre gibi
özellikler seçilip alışveriş tamamlanacak.
Baskıların gönderimi ise kargo hizmetiyle
sağlanacak.

Makale / MALl&MOTTO

ŞEKER HASTALIĞININ IKI ADIM ÖNCESI

Fatma Fidan

semidir. Reaktif hipoglisemi 25-35 yaşlarında kadınlarda, insülin direnci olanlarda
daha sık görülür. Yüksek karbonhidratlı
beslenme reaktif hipoglisemiyi tetikler.
Reaktif hipoglisemi sık karşılaşılan bir sağlık problemi olmakla birlikte yeterince bilinmemektedir. Reaktif hipoglisemi büyük
oranda pankreastan insülin salgılanmasındaki bozukluğa bağlı olarak başlamakla birlikte, tiroid ve böbreküstü bezlerinin
hormon salgılamasındaki bozukluk da reaktif hipoglisemiye yol açabilir
Reaktif Hipoglisemi Hastaları Nelere
Dikkat etmelidir?

Kanda şekerin normal seviyenin altında olması durumu olan “Hipoglisemi”,“ diyabet
kadar yaygın görülen bir hastalıktır. Hipogliseminin bir çeşidi olan “tepkisel (reaktif)
hipoglisemi”nin diyabete giden yolda, diyabetin iki adım öncesi olarak kabul edilir.
Şişmanlamanızın nedeni Reaktif Hipoglisemi olabilir..!
Gün içinde acıkma atakları oluyor ve şekerli besinlere saldırıyorsanız; uykudan
birkaç saat sonra gece yarısı uyanıyor ve
zor uyuyabiliyorsanız, çabuk sinirleniyor ve
kontrolünüzü kaybediyorsanız, şekerinizde
düşüklük olabilir.
Reaktif Hipoglisemi;

-Diyetisyen kontrolünde uygun beslenme
programları düzenlenmelidir
-Reaktif hipogliseminin en önemli tedavi
yolu beslenmede yapılacak değişikliklerdir.
-İdeal vücut ağırlığına ulaşılmalıdır.
-Sık sık ( 3 ana, 3 ara öğün olarak ) beslenilmeli, asla öğün atlanmamalıdır.
-Öğünler arası 2,5- 3 saat aralık olmalıdır
-Şeker ve şeker içeren ( reçel, çikolata,
meşrubat, tatlı gibi) besinlerden kaçınılmalıdır.
-Öğünler arası 2,5- 3 saat aralık olmalıdır.

-Glisemik indeksi yüksek besinler( şeker
ve şeker içeren besinler, beyaz unla yapılan ekmek ve unlu mamuller, beyaz pirinç,
patates, meyve suları ) tüketimi sınırlandırılmalıdır.
-Glisemik indeksi düşük besinler; kepekli, tam tahıllılar, kurubaklagil, sebzeler ve
meyveler) beslenmemizde özellikle yer verilmelidir.
-Doğmuş yağ içeren margarin ve tereyağından uzak durulmalıdır.
-Kırmızı et yerine, beyaz et( balık, tavuk,
hindi ) öncelik verilmelidir ve etlerde görünen yağlar yani derileri ayrılmalıdır.
-Et içeren yemeklere ilaveten yağ eklenmemelidir.
-Sebze yemekleri az su ile pişirilmeli, yağlı
suları tüketilmemelidir.
-Kızartma kavurma işlemleri yerine; haşlama, ızgara, buğulama ve fırında pişirme
yöntemleri tercih edilmelidir.
-Yemeklere ekstra tuz ilave edilmemelidir.
-Günde ortalama 7-8 saat uyunmalı ve haftada en az 2 gün 45dk yürüyüş yapılmalıdır.
Sağlıklı beslenerek şekerimizi dengelemek
bizim elimizdedir..

Reaktif Hipoglisemi kan glukoz yani kan
şekeri değerinin yemeklerden 1-2 saat
sonra ani olarak düşmesi demektir.
Özellikle glisemik indeksi yüksek, yani kan
şekerini hızlı yükselten karbonhidratlar yenildikten sonra, önce kandaki şeker ve insülin hormonu hızla yükselir. ( insülin; kan
şekerini düşüren bir hormondur.) Kanda
artan insülin 2-3 saat sonra kan şekerinin
normalin altına düştüğü için şiddetli bir
yeme isteği, terleme, çarpıntı, sinirlilik hali
olur. Yaşanılan bu durum karbonhidrat içeren besin tüketiminden hemen sonra düzeliyorsa, bu tablo ‘reaktif hipoglisemi’ olarak adlandırılır. Şekerli besinler yenildikten
sonra kan şekeri tekrar yükselir; ancak yükselen insülin seviyesi yüzünden 2-3 saat
sonra kan şekeri tekrar düşer. Bu durum
kısır döngü şeklinde devam eder ve hızlı
kilo alımına yol açar.
Hızla şişmanlayan, kilo vermekte zorlanan
çok kişinin sorunu aslında reaktif hipogli-
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MARKALAR EN ÇOK SOSYAL MEDYA YÖNETIMI
İÇIN DIJITAL AJANS ARIYOR
Şirketler ve girişimlerin reklam, pazarlama ve yazılım ihtiyaçları için kurumsal ajans ve firmaları buluşturan marka geliştirme ve dijitalleşme platformu Edvido, dijital pazarlama trendlerini
açıkladı. Edvido’da brief oluşturan markaların verilerine göre; firmalar sosyal medya yönetimi
ve Instagram odaklı reklam kampanyalarına ilgi gösteriyor. Amaç marka bilinirliğini ve satışları
artırmak. En çok ilgiyi de e-ticaret markaları gösteriyor.

F

irmaların reklam, pazarlama ve yazılım
ihtiyaçları için ajans ve yazılım firmalarıyla buluştuğu marka geliştirme ve dijitalleşme platformu Edvido, güncel verilerini
yayınlayarak dijital pazarlama dünyasındaki
trendlere ışık tuttu. Yayınlanan verilere göre
firmalar en çok sosyal medya alanında hizmet almak için dijital ajans arıyor. Marka
ihtiyaçlarını analiz etmek için gelen kullanıcılardan brief alan platform; toplam brief
sayısının % 23'ünün Sosyal Medya kategorisinde oluşturulduğunu, ardından eş paya
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sahip % 13'lük dilimlerde Mobil Uygulama
ve Dijital Reklam'ın bu kategoriyi takip ettiğini açıkladı.
Aylık bütçe 5-10 bin TL
Edvido'da brief oluşturan markaların sektörel bazlı dağılımına bakıldığında e-ticaret
ilk sırada geliyor. Onu sırasıyla; tekstil, sağlık, yazılım ve yiyecek sektörü takip ediyor.
Sonrasında da sigorta, tarım, hukuk, emlak
sektörleri sıralanıyor. Sektörel dağılım, pa-

zarlama ihtiyaçlarıyla orantılı olarak dijital
dönüşüme yatırım yapan sektörleri ön plana çıkarıyor. Firmaların projeleri için ayırdığı
aylık bütçe 5-10 bin TL arasında değişiyor.
Burada karşımıza çıkan dikkate değer bir
diğer veri ise % 37 oranında kullanıcının
almak istediği hizmete ayıracağı bütçeden
emin olmaması. Firmalar çoğunlukla tecrübeli ve uygun fiyatlı bir ajansla çalışma eğilimindeler. Edvido'nun verilerine göre butik
ajansların köklü ajanslardan daha çok talep
görmesi de bu noktada ilgi çekiyor.
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NEREDEN
GELIR,
NEREYE
GIDERIM?
KENDINI
ARAYIŞ

Mert Güler
mi dengeli değildin?

‘Nereden gelir, nereye giderim?
Durmaz arar, çoğaltırım kendimi.
Bazen kaybolur, bazen bulurum yolumu.
Şimdi ve her daim.
Bilinmeyene, yeni keşiflere,
Engin denizlere yol alırım…
Her çiçekten bal alır,
Aşkın ateşiyle kor olur,
Aydınlığa koşarım…’

ayırıyoruz, sevdiklerimize, ailemize vakit
ayırmaya gayret ediyoruz. Ama kendimize çok vakit ayıramıyoruz, çünkü kalmıyor.
Tüm enerjimizi iş, trafik ve koşuşturmacaya
veriyoruz.

Aşkla Gülümse Kitabımdan
Aydınlığın peşinde miyiz acaba? Işığın, güzelliğin, güneşin peşinde miyiz? Bu dünyaya
daha çok sevgi, daha çok sevda, daha çok
Aşk gerektiğini düşünüyorum. Ve bu sebeple bir arayış içerisindeyiz gibi geliyor bana…

Artık bundan sonra dengelenmek için çaba
harca. Kişisel gelişim bu %n çok değerli.
İçindeki özü, iyiliği, potansiyeli, gücü açığa
çıkartmak için kendini çok daha yakından
tanımalısın. Ve başkasının söyledikleri senin
gerçeğin olmasın, İçindeki gerçek olanı açığa çıkar.

Çünkü kötülükler olduğu zaman kendimizi
iyi hissetmiyoruz. Daha çok iyilik olsun istiyoruz, daha çok güzellik olsun istiyoruz.
Bunu yapabiliriz ama herkesin kendi içsel
yolculuğuna çıkması, nereden gelip nereye
gittiğini araştırması gerekir…

İlk farkındalık kendimizi unuttuğumuzu,
kendimize ilgi göstermediğimizi fark etmektir. Gerçekten de sen kendine bir adım
gelirsen o sana bin adım gelir. O kadar da
zarif ve vericidir. Yeter ki içselliğe, içsel farkındalığa enerjin kalsın.

Ne kadar kendinle olursan ruhun o kadar
özgür olur. Lütfen ilk önce yolunu belirle.
Nereye varmak istiyorsun. Varamasan da
o yolda var olmak çok değerlidir. İlk önce
yolunu, arayışını belirlemen gerekiyor. Ve
dünyanın en güzel arayışı kendini aramaktır, en güzel yolculuk kendine yapılan yolculuktur. Bu arayışta yolun açık olsun, aydınlık
olsun. Ve biliyorum bu güzelliği arayanlar
bir gün bir yerde muhakkak buluşacak ve
inşallah biz de muhakkak buluşuruz.
Aşkla…

Bu çok değerli… Para kazanmak için vakit

Seni yıkan mı güçlüydü, yoksa o anda sen

Mert Güler

Kendini arayış yolculuğuna çıktın mı hiç, ya
da kendini hiç kaybettin mi? Savruldun mu?
Dengesiz yakalandın mı?

Sen çok dengeli olursan seni yıkabilirler mi,
bunu düşünmek lazım. İlham almamız gerek. Şiirlerden, kitaplardan, sanattan, kişilerden, bilimden… ilham alabilirsen gerçekten
çok özel kapılar açılır ve bu kapılar seni farklı
yerlere götürür. Artık tekrar tekrar aynı şeylerle karşılaşmazsın, özellikle olumsuz olay
ve kişilerle. Bizim katımızın değişmesi, manzaramızın değişmesi için çaba harcamalıyız.
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YAPAY ZEKA İK
SÜREÇLERINDE DE
KULLANILACAK

G

reat Place to Work'ün 13 ülkeyi
kapsayan “Avrupa İnsan Kaynakları” araştırmasına göre, 2022 yılında İK alanında yapay zekâ kullanımının
yaygınlaşması öngörülüyor. Bu dönüşümle; performans değerlendirmeleri,
yetenek yönetimi gibi süreçlerde önemli
değişimler yaşanacak.
Great Place to Work Enstitüsü, Türkiye’nin En İyi İşverenleri Araştırmasında
listeye giren şirketlerle “Inspiring the
Excellece Series” etkinliği düzenliyor. Katılımcılara ilham vermeyi amaçlayan son
etkinlik, Viessmann Türkiye bünyesinde gerçekleştirildi. Üst düzey yönetimin
ve İK yöneticilerinin katıldığı etkinlikte
Viessmann'ın ilham veren insan yönetimi uygulamaları ve fark yaratan şirket
kültürü hakkında bilgi verildi. Kurumun
Manisa'daki fabrikasında gerçekleştirilen
etkinlikte Viessman Türkiye’yi başarıya
taşıyan uygulamalar, kurum kültürü dönüşümü ve Türkiye’nin En İyi İşverenleri
araştırması hakkında ayrıntılar aktarıldı.
Şirketler yönetici-çalışan arasındaki
güven duygusuna yatırım yapıyor
Güven üzerine inşa edilen yapıların her
zaman ayakta kalacağına dikkat çeken
Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Great Place to Work
olarak bakış açımızı, milyonlarca çalışana anket uygulayarak ve dünya çapında
binlerce işvereni araştırarak oluşturduk.
Şirketlere mükemmel bir iş yeri kültürü
oluşturmaları, bunu sürdürmeleri ve ölçebilmeleri için yardımcı oluyoruz. Deneyimlerimiz yüksek performanslı şirketlerin; çalışanların saygı ve takdir görmesini,
birbirleriyle uyum içinde çalışan güçlü
bir takım ruhunun oluşturulmasını, şeffaf şekilde bilgi paylaşılmasını ve yapılan
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işten gurur duyulmasını teşvik eden yüksek
güven kültürü üzerine kurulduğuna işaret
ediyor. Faaliyet gösterilen sektörler, pazar
dinamikleri, uzmanlık alanları, ürün veya
hizmetler farklı olsa da şirketler için prensip
daima güçlü bir güven temeli inşa etmek.”
dedi.
İşe alım ve performans değerlendirmeleri değişecek
Great Place to Work'ün 13 ülkeyi kapsayan
“Avrupa İnsan Kaynakları” anket sonuçlarına
değinen Toprak, “İşe alım sürecinde büyük
bir değişim bizi bekliyor. Üst düzey yöneticiler ve İK direktörleri 2022 yılında yapay
zekâ çözümlerin işe alım sürecinde yaygınlaşacağını öngörüyorlar. Bu dönüşümle; işe
alım, performans değerlendirmeleri, eğitim,
yetenek yönetimi, koçluk gibi pek çok sürecin daha verimli bir şekilde yönetilmesi
bekleniyor.” açıklamasında bulundu.

yer alıyor.” bilgisini verdi.
En önemli değişim dijital hayat ve paylaşım ekonomisi
Etkinlikte iş dünyasının başarı algısının da
değişmekte olduğu gerçeğinin altı çizildi.
Gelecekte iş yeri kültüründe en önemli değişimlerin, dijital yaşam, paylaşım ekonomisi, hizmetlerin transformasyonu konularında olacağı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca yapay
zekâ, sanal gerçeklik 3D teknolojileri, bulut
bilişim, giyilebilir teknolojiler gibi unsurların yeni gelişen ekonomiler açısından kritik
öneme sahip olduğu belirtildi.

Teknoloji kaçınılmaz ama çalışan bağlılığının önemi değişmiyor
Araştırmaya göre şirketlerin önceliklerinin
de değiştiğine dikkat çeken Toprak, “Şirketlerin 2022 yılı için önceliklerinde ise değişen şartlara uyum sağlamak ve şirketlerin
çevikliğini artırmak birinci sırada yer alıyor.
Yapılan araştırma doğrultusunda organizasyonel öğrenme, yatırımların geri dönüşümü, çalışan bağlılığı, yeni teknolojilerin
kullanımı, liderlik gelişimi ve veri analizi şirketlerin 2022 yılındaki öncelikleri arasında

Eyüp Toprak
Great Place to Work Türkiye
Genel Müdürü
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DELIKSIZ BIR UYKU IÇIN TAVSIYELER
Kaliteli bir şekilde uyuyamamaktan yakınıyorsanız bu sorundan kurtulmanız zor değil. Özellikle yeme-içme alışkanlıklarınızda yapacağınız sağlıklı bir düzenleme mışıl mışıl uyumanızı sağlayabilir…
iki saat sonra bir porsiyon mevsim meyvesi
yanında light yoğurt veya süt içmek besleyici olacaktır. Ilık süte bir miktar tarçın ekleyerek sakinleştirici etki de sağlayabilirsiniz.

Taylan Kümeli

Sağlıklı Beslenme ve
Diyet Uzmanı
Neler yapılmalı?

Gün boyu bitkisel çay tüketin
Kafeinli içeceklerden uzak durun. İnsomnia
yani uykusuzluk problemi çeken kişilere kediotu, fırıldak çiçeği, yulaf sapı ve papatya
bitkilerinin kullanımı yardımcı olabilir.

Ruhsal ve fiziksel olarak dinlenebilmek,
güne enerjik başlamak için birinci kural, kaliteli bir uykudur. Uykunun süresinden çok
kalitesinin önemine dikkat çeken uzmanlar,
herkesin ihtiyaç duyduğu uyku süresinin
farklı olduğunu ve bu sürenin dönemsel
olarak değişiklik gösterebileceğini söylüyor.
Çağımızın hızlı temposunda, genellikle önerildiği gibi günde sekiz saat uyumak herkes
için mümkün olmayabilir. Ama bu süreyi verimli kılmak elimizde…

Stres yapmayın

Nasıl beslenmeli?

Kendinize ayıracağınız birkaç özel saat,
alacağınız minik hediyeler enerjinizi yerine
getirebilir. Bunun için de bir SPA merkezinde zaman geçirebilir, sinemaya gidip keyif
yapabilirsiniz.

Uzun süreli zindelik hissi için güne mutlaka kahvaltıyla başlayın. Kahvaltıda tüketilen
ekmek, mısır gevreği gibi karbonhidratlar
serotonin denen hormonun salgılanmasına
neden olarak rahatlatıcı bir işlev görürler.
Basit şeker oranı yüksek besinlerden, kafein
oranı çok yüksek içeceklerden uzak durun.
Bunlar günün ilerleyen saatlerinde sersemlik hissi yaratabilir.

Bitmeyen işleri, ödenmeyen faturaları, sinirlendiğiniz sevgilinizi düşünerek yatağa girmeyin. Su, stresten arınmak için en önemli
yardımcılardan biridir. Stres atmak için oda
ısısında su için, elinizi yıkayın, ılık bir duş yapın. Sizi mutlu eden olayları, kişileri, anları
hayal ederek uykuya dalın.

Kendinizi şımartın

Alkol tüketmemeye özen gösterin

Mayalı içecekler bazı bireylerde uyku hali
yaratabileceği gibi, bazı kişilerde ani enerji iniş çıkışlarına neden olabilir. Özellikle
enerji içecekleri veya bunlarla hazırlanan
alkollü içecekler gece boyunca kişilere
enerji sağlarken, uyku kalitesinin düşmesine yol açabilir.

Vitaminsiz kalmayın
Uykusuzluk ya da uykuya aşırı meyil vücudun belli vitamin ve mineraller açısından
fakir olduğunu gösterebilir. Bu durumun
kesin nedenini öğrenmek için kan tahlili
yaptırmalı, gerekli destekleri mutlaka uzman kontrolünde almalısınız.

Hareketli olun
Akşamüstü egzersizleri yaparak deşarj
olabilir, uyumak için aklınızdaki sıkıntıları unutturacak, fazla enerjiyi atmanıza
yardımcı olacak bir egzersiz programına
katılabilirsiniz. Spor vücudun enerji üretmesine sebep olur, yorulmasına değil.

Altı öğün kuralına uyun
Üç ana, üç ara öğün beslenmeyi hayat felsefesi haline getirin. Taze ve mevsime uygun sebze ve meyveleri yemeye çalışın.

Biyolojik saatinizi ayarlayın
Biyolojik saatimizi her gün benzer saatlerde uyumaya alıştırmalıyız. Nasıl ki metabolizmamıza belli saatlerde ara öğün yeme
alışkanlığı kazandırıp saate bakmadan
acıktığımızı hissediyorsak, uykuya dalma ve
uyanma saatlerimiz de bu şekilde belirlenebilir olmalı. Tabii ki hayatımız her zaman
bu duruma elverişli olmayabilir ama önemli
olan bu ritmi yakalayabilmektir.

Hacmi büyük kalorisi düşük beslenin
Yatmadan önce hafif ve uykunuzu kaçırma
yacak şeyler yiyin. 19.30-20.00 saatlerinde
yediğinizi varsaydığım akşam yemeğinizden
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uygulamasıyla 150.000’den fazla aktif kullanıcıya hizmet vermeyi sürdüren istegelsin,
önümüzdeki dönemde web sitesi üzerinden de satış yapmaya hazırlanıyor. istegelsin, kısa vadede kullanıcı sayısını 1 milyona
ulaştırmayı hedefliyor.
Gıda perakendeciliği e-ticaretin en hızlı
büyüyen alanı
Online süpermarket girişiminin ciddi yatırım
gerektiren bir iş modeli olduğunu belirten
istegelsin Kurucu ve Genel Müdürü Sedat
Yıldırım, “Son 3-4 yıldır dünyada e-ticaret’te
en hızlı büyüyen alanın gıda perakendeciliği olduğunu gözlemliyoruz. Marketler artık küçülüyor, dev marketler yerine insanlar
kolayca ulaşabilecekleri ve hızlı alışveriş
yapabilecekleri küçük marketleri tercih etmeye başladılar. Bunun yanında daha fazla
çeşitlilik sağlamaları sebebiyle dijital süpermarketler de daha çok tercih edilmeye başladı. Bizler de değişen tüketim alışkanlıkları
paralelinde oluşturduğumuz iş modelimizle
hizmet vermeye başladık” diyor.

Sedat Yıldırım
istegelsin Kurucu ve Genel Müdürü

istegelsin, soğuk zinciri bozmadan kapıya teslim ediyor

DIJITALDEN SÜPERMARKET ALIŞVERIŞI
YAPANLARIN SAYISI ARTIYOR
Market alışverişinin zaman kaybetmeden, kolayca yapılmasını
sağlayan istegelsin tarafından
açıklanan verilere* göre süpermarket alışverişini dijitalden yapan kullanıcılar siparişlerini en
çok 19.00-22.00 saatleri arasında
veriyor. En çok, gıda ve yemeklik
ürünlerin satın alındığını gösteren verilere göre market alışverişi yapan kullanıcıların ortalama
sepet büyüklüğü ise 130 TL’nin
üzerinde.
2019 Ocak ayında kullanıcılarına hizmet
vermeye başlayan istegelsin, uçtan uca bir
süpermarket olarak faaliyet gösteriyor. 140
farklı şirketten tedarik ettiği ürünleri kendi
depolarında saklayarak soğuk zincir bozulmadan müşterinin kapısına kadar teslim
eden istegelsin tarafından açıklanan veriler tüketicilerin market alışveriş tercihlerine
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dair ilginç detayları ortaya koydu. Ortalama
sepet büyüklüğünün 130 TL’nin üzerinde
olduğunu gösteren verilere göre en çok
gıda ve yemeklik ürün satın alınıyor. Verilere göre kullanıcılar en çok siparişi 19.0022.00 saatleri arasında verirken, en çok
sipariş verilen lokasyonun ise Kadıköy olduğu görülüyor.
İstanbul’un
%
98’ine dağıtım
yapan istegelsin, soğuk hava
depolarında
saklanan meyve,
sebze ve etleri
soğuk zincir kırılmadan, 1 saatlik
zaman aralıklarıyla kapıya kadar teslim etme
avantajı sunuyor. Kısa sürede 500.000’den
fazla indirilme
sayısına ulaşan

Sahip oldukları güçlü altyapı ve dağıtım ağı
sayesinde soğuk zinciri bozmadan siparişleri müşterilerinin kapısına kadar teslim ettiklerini vurgulayan Sedat Yıldırım, “istegelsin’i
‘süpermarketin yeni hali, yeni nesil süpermarket’ olarak tanımlıyoruz. İş modelimiz
normal bir süpermarketten farklı olarak sadece fiziksel anlamda bir mağaza açmamak
üzerine kurulu. Ürün portföyümüzde halihazırda 6.500 çeşit ürün bulunuyor, her geçen gün ürün çeşitliliğimiz artmaya devam
edecek, çeşitliliğimizi gıda ve gıda dışı tüm
ev ihtiyaçlarının % 90'ını karşılayacak hale
getirmek istiyoruz. İstanbul’da mevcutta 7
dağıtım merkezimiz bulunmakta. Önümüzdeki dönemdeki planlarımız arasında 10 büyükşehirde daha faaliyete geçmek var” dedi.
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VERSACE ILE İHTIŞAMI BILEĞINIZDE TAŞIYIN
LÜKS ŞIKLIĞIN TEMSILCISI OLAN VERSACE’NIN GÜÇLÜ VE IDDIALI TASARIMLARIYLA DIKKAT ÇEKEN YENI MODELLERI, KARAKTERINI SAATIYLE VURGULAMAK ISTEYENLERIN VAZGEÇILMEZ AKSESUARI OLACAK.
Lüks şıklığın temsilcisi olan Versace’nin güçlü ve iddialı tasarımlarıyla dikkat çeken yeni
modelleri, karakterini saatiyle vurgulamak
isteyenlerin vazgeçilmez aksesuarı olacak.
Dünyaca ünlü saat markalarının Türkiye’deki tek yetkili distribütörü Saat&Saat,
Versace’nin göz alıcı tasarıma sahip yeni
modellerini saat severlerle buluşturuyor.
Versace’nin ihtişamının estetik bir çizgide
işlendiği modeller, lüksü seven kadın ve erkeklerin başını döndürüyor.

Zarif yuvarlak kasası ve pembe altın-metalik renklerinin harmanlandığı bileziğiyle son derece estetik bir görüntüye sahip
olan Versace’nin kadın modeli, şıklığa yeni
bir tanım getiriyor. İkonik Medusa logosunun işlendiği kadranın ve tasarımındaki
ince dokunuşların eşsiz bir görünüm kattığı saat, adeta ihtişamın bileklerdeki yansıması oluyor.
Versace’nin erkekler için tasarladığı modeli ise son derece cesur bir duruşa sahip.

Kahverengi deri kayışı ve çelik kasasının
eşsiz uyumuyla dikkat çeken model, lüks
ve estetiği aynı çizgide buluşturuyor. Kadranında Versace’ye özgü İkonik Medusa
logosunun yanı sıra üç sayaçlı kronograf
ve tarih göstergesi de bulunan model,
kendini saatiyle anlatmak isteyen erkeklere tercüman oluyor.

Versace’nin erkek ve kadın saat koleksiyonları Saat&Saat mağazalarında ve www.saatvesaat.com.tr adresinde satışa sunuluyor.

87

MALl&MOTTO / Haberler

BALTIK COĞRAFYASINDA CRUISE AYRICALIĞI

Y

az mevsiminin yılın en güzel zamanları olduğunu pek çoğumuz kabul
eder. Sıcak hava, masmavi bir gökyüzü, rahat giysiler ve en önemlisi mutlu-gülen yüzler... Tabloya bir de tatil eklenince
yazın anlamı çok daha başka bir hal alır.
Her yaz yaptığınız deniz-güneş tatili yerine
bu yaz farklı bir rota arıyorsanız, Baltıkların
keşfi harika bir alternatif olacaktır. Mevsim
şartlarının da iyileşmesiyle yaz ayları için
ideal bir rota haline gelen Baltık Başkentleri'nde doğa içerisinde keyifli bir kültür turu
yapabilirsiniz. Üstelik bu keşfi gemiyle yaptığınızda birçok şehri aynı program içinde
görme ve kapsamlı bir gezi yapma şansı
yakalarsınız. Her sabah Baltık Başkentleri’nden birine uyandığınızı ve Baltık’ın modern şehirlerinden birinde güne başladığınızı bir an olsun hayal edin! Ve hayali bir
kenara bırakıp, Cruise ile Baltık başkentleri
turları neleri kapsıyor, hangi şehirlere uğruyor merak ediyorsanız hazırladığımız bu
rehbere bir göz atın.
Kuzeyin Yıldızı: Stockholm
Yüksek yaşam standartları, huzur dolu atmosferi ve farklı mimarisi ile Stockholm,
cruise ile Baltık başkentleri keşfi yapanların popüler şehir listesinde ilk sırada yer
alıyor. Kuzeyin en farklı şehirlerinden biri
olan Stockholm'u yaz mevsiminde keşfetmek de şehrin canlı atmosferini yaşamak
için en doğru planlama olarak görülür.
Günlerin uzun olduğu yaz mevsiminde,
Stockholm'ün ünlü parklarında vakit geçirebilir, göl kıyılarında keyif yapabilirsiniz.
Stockholm kültür turu yapmak için de oldukça fazla seçenek sunuyor. Şehir turunuz
sırasında Nobel Ödülleri'nin verildiği Belediye Binası'nı gezmeyi ve binanın çatısın-
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dan enfes Stockholm manzarasının tadını
çıkarmayı da ihmal etmeyin. İsveç Kraliyet
Sarayı'na da ev sahipliği yapan Stockholm,
hem tarih hem de doğa tutkunlarına dolu
dolu bir gezi vadediyor. Stockholm ayrıca
en iyi deniz ürünlerinin sunulduğu restoranlarıyla da göz kamaştırıyor.
Bir Orta Çağ masalı: Tallinn
Estonya'nın başkenti Tallinn Baltık gezilerinin de vazgeçilmez rotalarından biri...
Tallinn'i böylesine popüler bir rota yapan
özelliklerinin başında UNESCO kültür mirası listesine girmeyi başarmış eski şehir
bölgesi geliyor. Orta Çağ'dan kalma eski
şehir bölgesinde Tallinn'in büyülü geçmi-

şini keşfedebilir ve gotik mimariye sahip
yapıları ziyaret edebilirsiniz. Şehrin kalbinin attığı bu bölgeyi gezerken 1422'den
beri açık olan Avrupa'nın eski eczanesini
de mutlaka keşfetmelisiniz. Tallinn'i gezerken yapılacak en keyifli aktivitelerden biri
ise meydanlardaki şirin kafelerde oturmak
ve kahvenizi yudumlayarak şehrin akışına
kendinizi bırakmaktır. Kahvenin yanında
ülkenin meşhur lezzetlerinden çikolatayı
denemeyi de unutmayın.
Kartpostallardan fırlayan bir şehir: Kopenhag
Kuzeyin yıldızlarından bir diğeri ise her
yıl dünyanın en mutlu ülkesi seçilen Da-
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nimarka'nın başkenti Kopenhag. Düzenli
mimarisi, yemyeşil sokakları ve birçok kültürü kucaklayan kozmopolit yapısıyla Kopenhag sadece yaşayanlarını değil, şehri
ziyaret edenleri de mutlu etmeyi başarıyor.
Kopenhag geziniz sırasında şehir keşfinizi
kolaylaştıracak en iyi şey hemen bir bisiklet
kiralamak ve halkın arasına karışmaktır.
İlk durağınızın renkli evleriyle bilinen eski
Liman Bölgesi olmasına ne dersiniz? Burada hiç sıkılmadan birkaç saat geçirebilir,
ünlü masal yazarı Andersen'in de bir zamanlar yaşadığı 20 numaralı evin önünde
hatıra fotoğrafı çektirebilirsiniz. Herkesin
"mutlu anlar yakalama" felsefesiyle yaşadığı Kopenhag'da göl kenarında oturup

kendinizi doğanın huzurlu kollarına bırakmanın tadı da bir başka oluyor. Kopenhag
gezinizi taçlandıracak bir diğer durak ise
dünyanın en eski ikinci lunaparkına ev sahipliği yapan Tivoli Bahçeleri. Adeta minyatür bir Kopenhag izlenimi veren Tivoli'de
Japon bahçelerini gezebilir, adrenalin dolu
oyuncaklara binerek çocukluğunuza dönebilirsiniz.
Rus hazinelerinin hamisi : St. Petersburg
Rusya'nın bilim ve kültürle yoğrulmuş şehri St. Petersburg, Baltık turlarının olmazsa
olmaz rotalarından biridir. Cruise gemileri
için popüler bir nokta olan St. Petersburg;
kanalları, mimarisi ve sahip olduğu kültü-

rel mirasla eşsiz bir Baltık deneyimi vadeder. St. Petersburg denince akla ilk olarak
dünyanın en büyük ve eski müzelerinden
Hermitage gelir. Bu müze Çarlık Rusya'sının tarihine ilgi duyanların yanı sıra, Rus
kültürünü ve sanatını yakından tanımak isteyenlerin de ilk durağı olmaktadır. Sadece
Hermitage değil, şehirdeki kilise, tiyatro ve
daha birçok farklı mimari yapı ihtişamlı Rus
kültürünü gözler önüne seriyor. St. Petersburg gezinizde vaktinizi bir bale gösterisi
izlemeye ayırabilir, böylece şehri sadece
turist gibi değil yerlisi gibi yaşama keyfini
yakalayabilirsiniz. Tüm bu deneyimlerin en
güzel yanı ise, yaz döneminde neredeyse
hiç akşamın yaşanmadığı Beyaz Geceler'e
tanıklık edebilmektir.
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MOTTO SAĞLıK

Katkılarıyla...
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KIRMIZI VE KOYU RENK SINEKLERI ÇEKIYOR

Prof. Dr. Salih Türkoğlu
Mikrobiyoloji Uzmanı

Çok sayıda sivrisinek çeşidinin olduğunu ve
bilimsel çalışmaların belli türler ile yapıldığını ve türden türe davranış farklılıklarının da
araştırılması gerektiğinin altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Mikrobiyoloji Uzmanı
Prof. Dr. Salih Türkoğlu, “Her ne kadar ciddi
hastalık bulaştıranlar en önemli grup ise de
basitçe bizi ısıranlar da yeterince önemli”
dedi.
Isırılmamak için önlem alınmalı

Sivrisinek sokması, basit gibi görünen ancak sıtma başta olmak üzere, zika ve sarı humma gibi hastalıkları insanlara bulaştırabiliyor. Sivrisineklerin aynı ortamda kimi insanları ısırdığını, kimilerini de ısırmadığını
belirten Anadolu Sağlık Merkezi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Salih Türkoğlu, “Sivrisinekler kan ile besleniyor ve O kan grubu insanlar A grubu
olanlarla karşılaştırıldığında sinekler için anlamlı derecede daha çekiciler. Ayrıca kırmızı ve koyu renk giysiler de sinekleri çeker” açıklamasında bulundu.
olarak “görmeleri” gerekiyor. Buradan yola
çıkarak, sivrisineklerin akşamüzeri itibariyle
görüşleri artıyor. Koyu ve kırmızı renklerin sivrisinekleri çektiğine dair araştırmalar
mevcut.

yor. Sinekler özellikle terdeki laktik asit, ürik
asit, amonyak ve diğer maddelere geliyorlar. Bu egzersizle olabileceği gibi bazı kişilerin genetik olarak bunu daha çok sağladığı
üzerine de çalışmalar sürdürülüyor.

•Gazlar-karbondioksit: Çıkardığımız karbondioksit ne kadar yoğunsa (ne kadar çok
soluyup üretiyorsak, iri isek) sivrisineklerin o
kadar yoğun çekildiği ve metrelerce öteden
algıladıkları söyleniyor; sivrisineklerin gece
başın üzerinde dönüp durmasının sebebi
de bu şekilde açıklanıyor.

•Deri üzerindeki bakteriler: Kişilerin derilerinde doğal olarak bulunan bakterilerin kişiden kişiye farklılık göstermesinin “seçmede”
etkili olduğu dile getiriliyor.

•Sıcak ve ter: Sıcak ve ter sivrisinekleri çeki-

•Hamilelik: Hamile kadınların daha “çekici”
olduğu görülüyor. Bunun artan vücut ısısı
ve artan karbondioksit ile de açıklanabileceği belirtiliyor.

Isırılmamanın önemine değinen Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Salih Türkoğlu, sivrisineklerin olduğu yerlerde mecburi olarak bulunuluyorsa, onların çıktığı saatlerde
ısırılmamak için uzun kollu giysilerin tercih
edilmesi gerektiğini belirterek, “İç mekanlara girmelerini engelleyecek birçok bariyer
yaratılabilir. Merkezi otoriteler bu konuda
kaynak ve çaba harcayabilirler” şeklinde konuştu.
0 grubu insanlar sinekleri daha çok çekiyor
Bazı insanların kan gruplarına bağlı olarak
daha dirençli olduklarını söyleyen Prof. Dr.
Salih Türkoğlu, “Sinekler kan ile besleniyor.
0 grubu insanlar sivrisinekleri derilerine belirgin oranda daha çok çekiyorlar. Buradan
hareketle bazı kişilerin kesin olarak direnci
varsa bu durumu tam olarak ortaya çıkarıp,
özellikle hastalık bulaşmasında insanların
sokulmaması sağlanabilir” dedi.
Sivrisinekleri “çeken” 5 faktör
Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Salih Türkoğlu, kan grubunun yanı sıra sivrisineklerin “seçiciliklerini” etkileyen diğer faktörleri
şöyle sıraladı:
•Giyim: Sivrisinekler, hedeflerini seçerken ilk
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ÇOCUĞUNUZU 3 YAŞINDAN ÖNCE EKRANLARLA TANIŞTIRMAYIN
Günümüzde çocuklar tablet, telefon ve televizyon ekranıyla çok küçük yaşlarda tanışıyor. Çocukların çok
erken yaşlarda ekranlarla tanışmaması gerektiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Figen Karaceylan Çakmakçı, “Çocuğunuzu 3 yaşından önce ekranlarla tanıştırmayın, örnek
olun, rehberlik edin ve kurallar belirleyin” dedi. Çakmakçı, ailelere ekran bağımlılığı konusunda 8 önemli
öneride bulundu:
Çocuğunuzu ekranla tanıştırmak için
aceleci olmayın
3 yaşına kadar çocuklar hiçbir elektronik
alete maruz kalmamalı. Televizyon, cep telefonu, tablet gibi elektronik aletler asla çocuğun oyalanması için tercih edilen oyuncaklar veya sorun çözücüler olmamalı. Ayrıca
eğer çocuğun yeme sorunu varsa, yemek
yedirmek için veya evde bakım veren kişinin çocuğu oyalama amacıyla ekranı tercih
etmesi, henüz beyin gelişimi devam eden
çocuklara ciddi zarar verebilir. Erken yaştan
itibaren ekrana maruz kalan çocuklarda dil
gelişiminde gecikmeler, öğrenme ve dikkat
sorunları en önemlisi de gerçekle kurguyu
ayırt etmesi olgunlaşmamış çocuklarda ciddi kaygı ve davranış bozukluklarına zemin
hazırlayabilir.
Ekran saatinin başlangıç ve bitiş saatini
tanımlayın
Çocukla karşılıklı yapacağınız bir anlaşma ile
ekran saatini tanımlayın. “Bu saat diliminde
ister televizyon izle, ister tabletinle, istersen
de cep telefonunla vakit geçirebilirsin. Ekran iznin şu saatte başlar, şu saatte biter”
diyerek net sınır ve kurallarınızı belirleyin.
36 aya kadar ekranla temas olmamalı. Tek
istisna aile bireyleri ile yapılacak görüntülü
görüşmeler olabilir. 36 ay -5 yaş arası en
fazla günlük bir saat ile, 6 yaş sonrasında ise
2 saatle sınırı olmalı. Büyük yaş grubu çocuklarda ekran süresinin, çocuğunuzun uykusundan, fiziksel aktivitelerinden ve sağlıklı
gelişimi için gerekli diğer etkinliklerden çalmasına izin vermeyin.
Ekranı yasaklamak yerine alternatifler
önerin
Ekran saatlerine uymayan bir çocuğunuz
varsa, sinirlenip yasaklar koymak ya da ceza
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vermek çatışmaya davetiye çıkarır. Bunun
yerine beraberce başka şeyler yapmayı
önermek, çocuğun yaşına, onun ve sizin
tercihlerinize bağlı olarak bir şeyler sunmak
uygun olabilir. Beraber kutu oyunları oynamak, mutfak faaliyetleri, bisiklete binmek,
yürüyüş yapmak ya da çocuğun tercih ettiği her şey alternatif olabilir. Sunulan öneriler mutlaka çocuk için cazip olmalı ve tercih
edilebilmeli.
Model olun
Çocuklar sıklıkla anne-baba davranışlarını
taklit ederler. Ebeveyn telefonla uğraştığından daha uzun süreyi kitap okumaya
ayırıyorsa, çocuğunun da benzer bir tercih
yapma olasılığı da artar. Dolayısıyla dijital
araçlarla kendi ilişkinizi gözden geçirin.
Bunlara ne kadar zaman harcıyorsunuz?
Mesajlarınızı, haberleri, e-postaları ne sıklıkla kontrol ediyorsunuz? Kendinize internetsiz, dijital araçsız saatler ya da günler
ayırıyor musunuz?
Çocuğunuza dijital aletleri kullanmada
rehberlik edin, kontrolü bırakmayın
Bilgisayar, telefon, televizyon veya tablet
gibi elektronik aletlerin kullanım amacının
sadece eğlence amaçlı olmadığını çocuğunuza öğretin. Çocuğun cep telefonunun
kontrol edileceği, şifre konulmasının istenmediği, sosyal medya hesaplarının ebeveyn
tarafından takip edilme zorunluluğu çocukla birlikte anlaşılarak bir kurala bağlanmalı.
Çocuğunuzun ilgilendiği içeriklerin neler olduğuna ve niteliklerine dikkat edin
Aşağı yukarı orta öğretim bitene kadar
çocuğun internet erişimi ebeveyn kontrolünde olmalı. Çocuğun hangi oyunları oynadığı, hangi videoları izlediği, ekran başın-

Dr. Figen Karaceylan Çakmakçı
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı
da neler yaptığı ciddi olarak denetlenmeli,
eğitici içerikli kullanılması da teşvik edilmeli.
Çocuk 14 yaşından önce sosyal ağlarda
bulunmamalı
Bilgisayarda girdiği platformalar, sosyal
medya kullanımı ve tehlikeleri ile ilgili bilgiler çocuğa mutlaka öğretilmeli. 14 yaşından
önce çocuğunuz sosyal ağlarda bulunmamalı. Daha büyük çocuklar için sosyal ağları
kullanmak önemli hale gelir. Ergenlik çağındaki çocukların internet hayatının ilkelerini
öğrenmesini sağlayın. Ergenin sosyal medya hesaplarını takip edeceğinizi belirtin ancak hesapları üzerinden yorum yapmak ya
da kişisel alanını ihlal edecek davranışlarda
bulunmaktan kaçının.
Çocuğunuzu riskler konusunda bilgilendirin
Kendi başına internette gezinmesine izin
verdiğiniz yaşa geldiğinde, çocuğunuz internetin olası tehlikeleri hakkında bilinçlenmiş olması gerekir. Çocuğunuz internet
zorbalığına nasıl cevap verileceğini, gizlilik
ayarlarının önemini ve nasıl yapılacağını, kişisel verilerin erişime açık olmasının tehlikeli
sonuçlarını, belge indirmeyi ve intihalin ne
demek olduğunu öğrenmiş olmalı.

İŞLENMIŞ ET ÜRÜNLERI KANSER RISKINI ARTTIRIYOR
Sağlıksız besinlerin ve paketli gıdaların tüketimi her geçen gün daha
çok artıyor. Özellikle paketli gıdaların etiketinin mutlaka okunması gerektiğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, ”Raf ömrünü uzatan, aroma ve kıvam verici katkı maddeler birçok hastalığa davetiye çıkarıyor” açıklamasında bulundu.

Tuba Örnek

Beslenme ve Diyet Uzmanı
Lancet Global Health dergisinde yayımlanan, 1990-2010 yılları arasında yaklaşık 190
ülkede yapılan gözlemlere göre insanların
sağlıklı yiyecekleri daha fazla tükettiklerinin
görüldüğünü ancak besin değeri olmayan
abur cubur tüketiminde ise sağlıklı yiyecek
tüketiminden daha fazla bir artış görüldüğünü vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi
Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek,
“Kentleşme hızının yüksekliği, çalışan sayısının artışı, hızlı ve aşırı işlenmiş gıdalara olan
talebin artışına sebep oluyor. Bununla beraber Birleşik Devletler Sağlık Enstitüsü’nün
yayınladığı bir derlemede, 2-11 yaş arası
çocukların yiyecek ve içecek tercihleri ve
isteklerinin televizyon gıda reklamlarından
etkilendiği görüldü” dedi.
Abur cuburlar hastalıklara davetiye çıkarıyor

toz şurubu, sodyum metabisülfit ve sodyum
sorbat, sitrik asit, benzoik asit ve fosforik
asit, aspartam, sakarin içermemesi önemli.
100 kalori başına 120 mg’dan fazla sodyum
içeren ürünlerin tüketilmemesi öneriliyor”
açıklamasında bulundu. Gluten veya laktoz
hassasiyeti olanların bu maddeleri içeren
paketli gıdalardan uzak durması gerektiğini söyleyen Örnek, “Salam, sucuk, sosis
gibi işlenmiş et ürünlerine antibakteriyel
ve renk tutucu olsun diye eklenen sodyum
nitrit kanser riskini arttıran bir maddedir.
MSG, cips, bazı katı yağlar, et suları, hazır
çorbalar, soslar, işlenmiş et ürünlerinde,
mayonezlerde bulunuyor. Bunların haricinde tabii ki son tüketim tarihine ve paketin
deforme olup olmamasına dikkat etmek de
gıda güvenliği açısından önemli” uyarısında
bulundu.
Çocuklar paketli gıdaları tattıktan sonra
doğal tatlara isteksiz olabiliyor
Çocukların abur cubur tüketiminin ailelerin
tutumuyla yakından ilişkili olduğunu hatırlatan Tuba Örnek, “Çocuklar küçük yaşlardan itibaren bu gıdaları tattıktan sonra doğal tatlara karşı isteksiz olabiliyor ve yetersiz
beslenmiş oluyorlar. Çocuklara abur cubur-

lar yerine sağlıklı atıştırmalıklar sunulmalı.
Bunlar ceviz, fındık, badem, kuru veya taze
meyveler, ev yapımı meyve ve süt/yoğurt
karışımları, az şekerli limonata, sütlü az şekerli ev yapımı tatlılar, fırında patates cipsleri, sade dondurma gibi seçenekler olabilir”
önerisinde bulundu.
Sağlıklı beslenerek birçok hastalığı önlemek mümkün
Aşırı işlenmiş gıdaların her yaşta zararlı
olduğunu özellikle bebek, çocuk, hamile,
emzikli, yaşlı bireylerde sakıncalı olduğunu vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı
Tuba Örnek, “Diyabet, tansiyon, kalp, kanser gibi hastalıkları olan kişilerin de bu konuda dikkatli olmaları gerekir” dedi. Sağlıklı
besinlere yönelmek için sağlık personelleri
tarafından bilinçlendirilmenin çok önemli
olduğunu söyleyen Örnek, “Ev, iş, okul ortamlarında abur cubur alışkanlıklarının yerine sağlıklı atıştırmalıklar konmalı. İnsan
ömrü ve hastalıklarıyla beslenme arasındaki
ilişki hakkında pek çok çalışma var. Bunların
sonuçları bize gösteriyor ki sağlıklı beslendiğimiz zaman birçok hastalığın önünü çok
büyük oranlarda kesmiş oluyoruz” açıklamasında bulundu.

Cips, asitli şekerli içecekler ve tatlı tuzlu
atıştırmalıkların lif, vitamin ve mineraller
bakımından da yoksun olduğunu belirten
Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek,
“Dolayısıyla bu yiyecekler kalp hastalıkları,
diyabet, tansiyon gibi hastalıklara zemin hazırlarlar. Mide bağırsak hastalıkları ve hatta
kanser riskini arttırabildiğine dair çalışmalar
mevcut. Bu gıdalar aynı zamanda bağışıklık
sistemini baskılar ve vücudu dirençsiz bırakarak çeşitli hastalıklara da davetiye çıkarabilirler” şeklinde konuştu.
İşlenmiş et ürünleri kanser riskini arttırıyor
Paketli gıdaları alırken etiketinin mutlaka
okunması gerektiğini belirten Beslenme ve
Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Trans yağ içermemesi, 100 gramında 1,25 gramdan fazla tuz içermemesi, monosodyumglutamat
(MSG), şeker çözeltisi, glukoz şurubu, susuz
dekstroz, fruktoz şurubu, mısır şurubu, mal-
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Filiz Özkol’dan

İş Dünyası Burç Yorumları

Bu ay, karmaşadan kurtulmak istiyorsanız ayın ilk
iki haftasını sakin ve evde
geçirin. Mümkünse izin alın ve
sizi kimselerin görmediği bir yere
gidin. Bol bol uyuyun ve spor yapın.
İyi giden işlerinizde, olabilecek kötü
gelişme olasılıklarını da düşünerek, iş
akışını kontrol altında tutun. Duygusal
zaaflarınız artabilir. Kendinizi baskı
altında hissedebilirsiniz. Değerinizin
anlaşılmadı duygusuna kapılabilirsiniz. Kuruntulu düşünce yapınız çevrenize karşı yanlış kullanabilirsiniz.
Birlikte çalıştığınız kişilerden şüphelenebilirsiniz. Biliyorum, “ne oluyoruz”
diyorsunuz. Mars aile ve yuva evinizde ilerliyor. Hiç bir konuda sakin olabileceğiniz düşünemiyorum.

Uranüs burcunuzda ilerliyor. Sadece başarınızı
vurgulamakla kalmayacak,
kendinizi çok daha güçlü ve mantıklı hissedeceksiniz. Bu olaylar ani bir
şekilde gelişerek, sizi şaşırtacak. Ait olduğunuz iş çevresi ve sosyal gruplardan
destek alacaksınız. Kariyer konusunda
mutlu ve başarılısınız.. Kardeşlerle daha
iyi anlaşacaksınız. İletişim konusunda
iyisiniz ve kendinizi çok iyi ifade edebileceğiniz bir dönemdesiniz. Seçim hakkınızı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Fakat bu dönemin en olumsuz yönlerinden
biri: eleştirici yönlerinizin ortaya çıkması
ve bu nedenle ilişkilerinizde pürüzler
yaşama olasılığıdır. Uzun süredir almak
isteyip, bulamadığınız bir eşyayı şaşırtıcı
bir şekilde çok ucuza alabilirsiniz

Yeni başlangıçlar
için daha hırslı ve
gücünüzün bilenmiş
olduğunu
hissedeceksiniz.
Atılımlar için uygun bir dönem. Eski
hesaplaşmalarınızın enerjisi dinginleşmiş olacak. Oldukça hareketli bir
yaşama geçiş yapıyorsunuz. Yaşam
enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu arttırıyor. Çevrenize karşı artan
ilgi düzeyinizle birlikte, onlarla olan
ilişkilerinizin ön plana çıkacak. Karşıt
para evinizde yer alan Satürn, destek
vermeye devam edecek. Uzun süredir
beklediğiniz fırsatlar karşınıza çıkarken,
karar verme konusunda tereddütler
yaşamanıza da neden olacak. Karar
verme potansiyelinizin artması sizin kişisel davranışlarınızı belirleyecek.

Kariyerinizle ilgili duygu değişimleri yaşıyorsunuz. Bazılarınız yaşama
daha duygusal bakacaksınız. Sizi
ilgilendiren konularda karizmatik çekim gücünüzü yoğun bir şekilde kullanacaksınız. İsteklerinizi yumuşak bir
şekilde karşı tarafa sunacak ve kabul
göreceksiniz.. İş takiplerinde sinirli olmamalı ve ani olaylar karşısında
tepkilerinizi frenlemelisiniz. Orijinal
fikirlere ve paylaşıma hala hazırsınız.
Yaşantınıza yeni katılacak kişilerle
uyum içinde olacak ve fikir alış verişleri içine gireceksiniz. Pratik yaşama
geçirmeniz imkansız olan konular, kafanızda yeni şekillerin oluşmasına ve
fikirlerinizin yenilenmesine zemin hazırlayacaktır.

Takıntılı aşklar gündeme gelebilir. Kafanızdaki kişiyi gözünüzde
fazla abartabilir ve gereksiz düşünceler içinde size uygun
olmayan aşklar yaşayabilirsiniz. Kendinize karşı hoşgörülü olabilir ve bazı
gerçekleri saptırabilirsiniz. Öfkelerinizi
içinizde saklama gereği duymaktan,
gergin bir ay geçirebilirsiniz. Oysa
içgüdülerinizin güçlü olduğu bu dönemde, hala kendi şartlarınızı özdenetiminizden geçiriyorsunuz. Kişisel
egolarınızın güçlü olması, çalışma
şartlarında gelişen olaylara karşı sizi
zor durumda bırakabilir. Üst yöneticilerinizin değişik tutumları, sizin prensiplerinizle çatışabilir. Partnerinizle kişisel çekişmeler içine girebilirsiniz.

İdealleriniz
uğruna
çevrenize karşı kırıcı
tutumlar içine girebiliyorsunuz. Koşullarınız olumlu
gelişse bile, yaptığınız her işte gizli bir
tatminsizlik duygusu sizi rahatsız ediyor. Hedeflerinizle ilgili düşüncelerinizi
gizleme gereği duyacaksınız. Zorlayıcı
koşullar nedeniyle, alışkanlıklarınızdan
taviz vermek durumunda kalabilirsiniz.
Mesleki konumlarınız ve iş başarılarınız
gündeme gelecek, kişisel ilişkilerinizden kopmayacak fakat o kadar yoğun yaşamayacaksınız. Birçok olumlu
pozisyon sizi bekliyor. Karşılaşacağınız
engellerle mücadele edecek güçtesiniz. Girişimci ruhunuzun uzun vadelere
yayılacağı başlangıçların temelini kuracaksınız

Haberler / MALl&MOTTO

Alışılmışın dışında
tutkuların, duyguların
ve ilginç fantezilerin
ortaya çıktığını göreceksiniz. Bu tür sevecen yaklaşımlarla karşı
cins üzerinde çekiciliğinizi ve cinsel
potansiyelinizi istediğiniz gibi kullanabileceğiniz anlar yaşayacaksınız.
Karşınızdaki kişileri gereğinden fazla
abartmamalısınız. Aşk hayatınızda oldukça romantik günler geçirebilirsiniz.
Uyumlu düşüncelerinizle ortaklıklar
konusunda ılımlı bir hava estireceksiniz. Gireceğiniz sosyal etkinliklerde
duruşunuzla etkileyeceğiniz kişiler
olabilir. Bu tür sohbetlerde karşınızdakini dinlemeye gayret edin. Bırakın,
kendilerini ifade etsinler. Dostluklar ve
iş anlaşmaları ön planda olacak.

Karşı görüşteki insanlara karşı
tartışmacı bir kimlik
içinde ve tepkili olacaksınız. Egolarınızın yüksek olması nedeniyle, çevrenizdeki kişilerin fikirleri
ikinci planda kalacak, kişisel inisiyatifiniz her konuda hakim olacak. İkna
yeteneğinin yüksek olduğu bir dönem.. Yaşama felsefi baktığınız için,
çevrenizi yargılamaktan çekiniyor ve
hoşgörülü davranmanız gerektiğine
inanıyor, fakat zorlanıyorsunuz. Enerjimizi ortaya çıkaracak işler yapmak
isterken, egolarımızda güçlenecek.
Yatırım konularında ikna gücünüzü
yükselecek. Yaşama yeni bir tablo ile
çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi
genişleteceksiniz.

Sessizce çalışarak,
kişisel hırslarınız doğrultusunda
kendinizi
ispat etmeye çalışacaksınız.
Sevdiğiniz işleri yapmaktan zevk alıyorsunuz, Sosyal hayatı sevmenize
rağmen, bu dönemde belli sürelerde
yalnız kalmak isteyecek ve yaşadıklarınızın muhasebesini yapacaksınız.
Zorluk çıkaran olaylar üzerine odaklaşacaksınız. Olumsuzluklar karşısında da ketum bir tavır takınıyorsunuz.
Maddi konularınızı destekleyici aşklar
gündeme gelecektir. Kendinizi yıpratmayacak bir taktik geliştirmeniz
mümkün. Kararsızlık çektiğiniz anlarda
arkadaşlarınızdan yardım alacaksınız.
Sosyal konumunuzda yükselme olabilir.

Sosyal hayatınızda kısa
mesafeli yolların size
sağlayacağı
olanakları,
kendi istek doğrularınıza göre
değerlendireceksiniz. Eski bir arkadaşının buluşma teklifi karşısında sosyal aktivitelerle ilgili harcamalarınızda
artışlar olabilir. Gereksiz masrafları
kısarak bir disiplin oluşturun. Enerjinizi
dengelemelisiniz. Sosyal ilişkileriniz ve
iş yaşamınız önemli bir konumda. Çok
fazla enerji sarf etmeden cesaretinizi
ve yeteneklerinizi zekanızla birleştirerek hedefe ulaşacaksınız. Yakın çevre
ilişkilerinizdeki sorunlar aile içi tartışmalara neden olabilir. Sosyal ilişkilerinize yeni bir düzen getirecek. Dost
zannettiğiniz kişilerin gerçek yüzünü
göreceksiniz.

Bu dönemde iç
sesinizi
dinlemeli,
özellikle para kazanma ve harcama konusunda dengeyi kurmaya çalışmalısınız.
Bütçenizi yeniden gözden geçirin. Duygularınızın sizi yönlendireceği konuları
iyi seçmelisiniz. Tercihleriniz konusunda
iyi düşünmelisiniz. Toplum tarafından
beğenilecek ve fikirlerinizle kabul göreceksiniz. Her türlü şekilde kişiselliğinizi
vurgulayacak çalışmalar yapabilirsiniz.
Hayallerinizin peşinde koşmanız gerekecek. Aileniz bu konuda size destek
vermek yerine zorlayıcı kurallarla karşınıza çıkacak. Ailenizin kadınları ve
erkekleri geleneksel davranışları sizde
sorun yaratacaktır. Bu ay daha fazla
enerji sarf etmeniz gerekecek.

Hayata iyimser ve
geniş
bakabilmeniz
sayesinde, içinde bulunduğunuz yakın arkadaş
çevresine pozitif bakış açıları kazandırıyorsunuz. Maddi gücünüzü, sosyal
ilişkilerinizle bir arada harmanlamak
istiyorsunuz. Aktivitelerinize, duygusallıklarınız başka bir anlam kazandırıyor
ve keyifli ortamlar yaratıyorsunuz. Güç
birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla
birlikte, organize çalışmalar içinde bulunacaksınız. Beraberce yaptığınız grup
çalışmalarınızdan kazançlı çıkacaksınız.
Özgürlük duygularınızın belirgin olmasına rağmen, alışkanlıklarınızdan da vaz
geçemiyorsunuz. Sezgilerinizin ışığında
hareket ederek, güçlü bir konsantrasyon sağlıyorsunuz.
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NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

İSTANBUL
Forum İstanbul AVYM
City's Nişantaşı AVM
İstanbul Cevahir AVM
Kanyon AVM
ÖzdilekPark İstanbul AVM
İsfanbul AVM
Marmara Park AVM
Emaar Square Mall
Trump AVM
İstinyePark AVM
Brandium AVYM
Mall of İstanbul
Maltepe Park AVM
Buyaka AVM
Zorlu Center
Torium AVM
Palladium AVM
Aqua Florya AVM
Viaport Asia Outlet
Capacity AVM FACEBOOK

BEĞENİ

NO
1
2
NO
13
24
35
46
57
68
79
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
19
20

ANKARA
ANKAmall AVM
Forum AnkaraİSTANBUL
Outlet
ACity Outlet
City's
Nişantaşı AVM
Cepa AVM İstanbul AVM
ÖzdilekPark
Kentpark
AVM
Akyaka
Park
GordionAVM
AVM
Kanyon
Next Level
AVM
Emaar
Square
Mall
Taurus AVM
AVM
Trump
AtlantisAVM
AVM
Capitol
Nata Vega
Outlet
Buyaka
AVM
One Tower
Viaport
AsiaAVM
Outlet
Antares AVM
İstinyePark
AVM
PodiumAVM
Ankara AVM
Astoria
Arcadium
AVM
Zorlu
Center
Anatolium
Ankara AVM
Akasya
AVM
Kızılay AVM
Sapphire
Çarşı
Panora AVYM
ArenaPark
AVYM
365 AVM Forum AVM
Marmara
Atakule AVM
İsfanbul
Tepe PrimeAVM
Avenue
Palladium
Galleria Ataköy AVM
TIWITTER
Watergarden İstanbul

BEĞENİ

NO
ANKARA
1 ANKAmall AVM

364.321
332.588
247.213
244.521
203.541
199.687
159.098
153.791
138.495
108.834
107.675
105.618
104.644
99.004
96.918
95.592
94.816
94.187
91.746
87.818

549.858
138.187
TAKİP
99.069
60.027
73.293
58.548
70.187
56.808
66.690
50.638
57.106
19.655
51.155
15.130
50.920
15.078
41.980
13.570
40.862
12.409
38.472
10.200
38.361
8.037
33.985
7.805
32.752
7.556
28.445
5.663
26.883
5.500
24.370
5.417
22.219
5.379
20.692
5.261
4.879
4.651

TAKİP
13.416

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

ANKARA
ANKAmall AVM
Forum Ankara Outlet
ACity Outlet
Cepa AVM
Kentpark AVM
Gordion AVM
Next Level AVM
Taurus AVM
Atlantis AVM
Nata Vega Outlet
One Tower AVM
Antares AVM
Podium Ankara AVM
Arcadium AVM
Anatolium Ankara AVM
Kızılay AVM
Panora AVYM
365 AVM
Atakule AVM
Tepe Prime Avenue

BEĞENİ

NO
1
2
NO
13
24
35
46
57
68
79
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
19
20

DİĞER
TIWITTER
TerraCity AVM
Mavibahçe AVM
ANKARA
Espark AVM
ANKAmall
AVM
Park Afyon
AVM
Antares
AVYM
Kulesite AVM
Kentpark
AVM
ForumPrime
Kayseri
AVM
Tepe
Avenue
Forum
Mersin
AVM
Nata
Vega
Outlet
ForumAVM
Gaziantep AVM
Cepa
Gebze Center
Armada
AVM
Forum Bornova
Atlantis
AVM AVM
MarkAntalya
Gordion
AVMAVM
Forum Trabzon
Panora
AVYM AVM
Antalya
Migros AVM
ACity
Outlet
ÖzdilekAVM
Bursa AVM
Taurus
ÖzdilekPark
Antalya AVM
Arcadium
AVM
PointLevel
Bornova
Next
AVMAVM
MalatyaPark
AVM
365
AVM
Outlet Center
Bilkent
Centerİzmit
AVM
Kent Meydanı
Forum
Ankara AVM
Outlet
Deepo Outlet
Center
Anatolium
Ankara
AVM
Podium Ankara AVM
One Tower AVM

BEĞENİ

NO
DİĞER
INSTAGRAM
1 TerraCity AVM

549.858
138.187
99.069
73.293
70.187
66.690
57.106
51.155
50.920
41.980
40.862
38.472
38.361
33.985
32.752
28.445
26.883
24.370
22.219
20.692

342.411
340.340
TAKİP
133.316
13.416
127.898
8.917
120.147
4.856
112.101
4.784
111.337
4.448
110.003
3.555
108.710
3.408
105.703
3.126
96.774
2.723
94.599
2.624
94.106
2.217
93.185
2.182
86.260
2.064
82.485
1.813
77.994
1.768
76.783
1.701
62.271
1.653
59.999
1.299
1.254
1.210

TAKİP
8.704

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

ANKARA
ANKAmall AVM
Forum Ankara Outlet
ACity Outlet
Cepa AVM
Kentpark AVM
Gordion AVM
Next Level AVM
Taurus AVM
Atlantis AVM
Nata Vega Outlet
One Tower AVM
Antares AVM
Podium Ankara AVM
Arcadium AVM
Anatolium Ankara AVM
Kızılay AVM
Panora AVYM
365 AVM
Atakule AVM
Tepe Prime Avenue

BEĞENİ
549.858
138.187
99.069
73.293
70.187
66.690
57.106
51.155
50.920
41.980
40.862
38.472
38.361
33.985
32.752
28.445
26.883
24.370
22.219
20.692

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

ANKARA
ANKAmall AVM
Antares AVYM
Kentpark AVM
Tepe Prime Avenue
Nata Vega Outlet
Cepa AVM
Armada AVM
Atlantis AVM
Gordion AVM
Panora AVYM
ACity Outlet
Taurus AVM
Arcadium AVM
Next Level AVM
365 AVM
Bilkent Center AVM
Forum Ankara Outlet
Anatolium Ankara AVM
Podium Ankara AVM
One Tower AVM

TAKİP
13.416
8.917
4.856
4.784
4.448
3.555
3.408
3.126
2.723
2.624
2.217
2.182
2.064
1.813
1.768
1.701
1.653
1.299
1.254
1.210

INSTAGRAM
NO
ANKARA
1 ANKAmall AVM

BEĞENİ
110.307

14
15
16
17
18
19
20

Buyaka AVM
Zorlu Center
Torium AVM
Palladium AVM
Aqua Florya AVM
Viaport Asia Outlet
Capacity AVM

NO
1
2
NO
31
42
53
64
75
86
97
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
19
20

DİĞER
TerraCity AVM
Mavibahçe AVM
İSTANBUL
Espark
AVM AVM
City's Nişantaşı
Park
Afyon AVM
ÖzdilekPark
İstanbul AVM
Kulesite
AVM
Akyaka Park
Forum
KanyonKayseri
AVM AVM
Forum
Mersin Mall
AVM
Emaar Square
Forum
AVM
Trump Gaziantep
AVM
Gebze
CapitolCenter
AVM
Forum
BuyakaBornova
AVM AVM
MarkAntalya
AVM
Viaport Asia Outlet
Forum
Trabzon
İstinyePark
AVMAVM
Antalya
Migros AVM
Astoria AVM
Özdilek
Bursa AVM
Zorlu Center
ÖzdilekPark
Akasya AVMAntalya AVM
Point
Bornova
Sapphire
Çarşı AVM
MalatyaPark
AVM
ArenaPark AVYM
Outlet
Center
İzmit
Marmara
Forum
AVM
Kent
Meydanı
İsfanbul
AVM AVM
Deepo
Outlet
Center
Palladium
AVM
Galleria Ataköy AVM
Watergarden İstanbul

NO
1
2
NO
31
42
53
64
75
86
97
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
19
20

DİĞER

TerraCity AVM
Sera Kütahya AVM
İSTANBUL
Kayseri
Park AVYM
Emaar Square
Mall
MalatyaPark
Zorlu Center AVM
ÖzdilekPark
Antalya
City's Nişantaşı
AVMAVM
Gebze
Center
İstinyePark
AVM
Deepo
BuyakaOutlet
AVM Center
Korupark
AVM
İsfanbul AVM
Park
Afyon AVM
Watergarden
İstanbul
Espark
Mall of AVM
İstanbul
Forum
AVM
AkyakaMersin
Park AVM
17
BurdaAVM
AVM
Hilltown
Antalya
AVM
MarmaraMigros
Park AVM
Bursa
Kent
Meydanı
Maltepe
Park
AVM AVM
Outlet
KanyonCenter
AVM İzmit
Palladium
AntakyaAVM
AVM
Meydan İstanbul
Forum
Bornova
AVM
Vadi İstanbul
AVM
Forum
AVM
Trump Gaziantep
AVM
Agora
İzmir AVM
212 İstanbul
Power Outlet
Zafer
AVMAVYM
ForumPlaza
İstanbul
Viaport Asia Outlet
Akmerkez AVM

NO
DİĞER
1 TerraCity AVM

99.004
96.918
95.592
94.816
94.187
91.746
87.818

BEĞENİ
342.411
340.340
TAKİP
133.316
60.027
127.898
58.548
120.147
56.808
112.101
50.638
111.337
19.655
110.003
15.130
108.710
15.078
105.703
13.570
96.774
12.409
94.599
10.200
94.106
8.037
93.185
7.805
86.260
7.556
82.485
5.663
77.994
5.500
76.783
5.417
62.271
5.379
59.999
5.261
4.879
4.651

N

TAKİP
8.704

6.352
BEĞENİ

N

5.431
70.660
5.037
66.310
4.782
54.065
4.379
48.294
3.828
45.558
3.502
42.970
3.419
41.940
3.309
39.700
3.078
38.227
3.001
37.199
2.856
35.345
2.400
35.123
2.350
34.719
2.327
31.941
2.134
31.853
2.106
29.725
2.071
29.166
2.060
26.870
24.165
20.641

BEĞENİ
71.582

97

14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
20

Sapphire
Çarşı
Kızılay AVM
ArenaPark
AVYM
Panora AVYM
Marmara
365 AVM Forum AVM
İsfanbul
Atakule AVM
Palladium
Tepe PrimeAVM
Avenue
Galleria Ataköy AVM
Watergarden İstanbul
TIWITTER

5.663
28.445
5.500
26.883
5.417
24.370
5.379
22.219
5.261
20.692
4.879
4.651

14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
20

NO
1
NO
2
13
24
35
46
57
68
79
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
20

ANKARA
ANKAmall AVM
Antares AVYMİSTANBUL
Emaar
Square
Kentpark
AVMMall
Zorlu
CenterAvenue
Tepe Prime
City's
Nişantaşı
AVM
Nata Vega
Outlet
İstinyePark
Cepa AVM AVM
Buyaka
ArmadaAVM
AVM
İsfanbul
Atlantis AVM
Watergarden
Gordion AVMİstanbul
Mall
of İstanbul
Panora
AVYM
Akyaka
Park AVM
ACity Outlet
Hilltown
AVM
Taurus AVM
Marmara
Arcadium Park
AVMAVM
Maltepe
Park
AVM
Next Level
AVM
Kanyon
AVM
365 AVM
Meydan
İstanbul
AVM
Bilkent Center
AVM
Vadi
İstanbul
Forum
AnkaraAVM
Outlet
Trump
AVM
Anatolium Ankara AVM
212
İstanbul
Power
Podium
Ankara
AVMOutlet
Forum
İstanbul
One Tower
AVMAVYM
Viaport Asia Outlet
Akmerkez AVM INSTAGRAM

TAKİP

NO
1
NO
2
13
24
35
46
57
68
79
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
20

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

ANKARA
ANKAmall AVM
Antares AVYM
Cepa AVM
Gordion AVM
Nata Vega Outlet
Atlantis AVM
Armada AVM
Kentpark AVM
Podium Ankara AVM
ACity Outlet
Panora AVYM
Metromall AVM
Atakule AVM
Bilkent Center AVM
Forum Ankara Outlet
Arcadium AVM
Taurus AVM
One Tower AVM
Next Level AVM
Kartaltepe AVM

13.416
BEĞENİ
8.917
70.660
4.856
66.310
4.784
54.065
4.448
48.294
3.555
45.558
3.408
42.970
3.126
41.940
2.723
39.700
2.624
38.227
2.217
37.199
2.182
35.345
2.064
35.123
1.813
34.719
1.768
31.941
1.701
31.853
1.653
29.725
1.299
29.166
1.254
26.870
1.210
24.165
20.641

BEĞENİ
110.307
38.743
31.978
27.480
26.875
25.291
23.658
21.993
21.867
19.627
18.544
18.420
16.616
13.925
13.758
13.691
12.449
11.474
9.546
8.957

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

Next
AVMAVM
PointLevel
Bornova
365
AVM
MalatyaPark AVM
Bilkent
Centerİzmit
AVM
Outlet Center
Forum
Ankara AVM
Outlet
Kent Meydanı
Anatolium
Ankara
AVM
Deepo Outlet
Center
Podium Ankara AVM
One Tower AVM
INSTAGRAM
DİĞER

TerraCity AVM
ANKARA
Sera Kütahya AVM
ANKAmall
AVM
Kayseri Park
AVYM
Antares
AVYM
MalatyaPark
AVM
Cepa
AVM Antalya AVM
ÖzdilekPark
Gordion
AVM
Gebze Center
Nata
Vega
Outlet
Deepo Outlet
Center
Atlantis
KoruparkAVM
AVM
Armada
AVM
Park Afyon
AVM
Kentpark
AVM
Espark AVM
Podium
AnkaraAVM
AVM
Forum Mersin
ACity
Outlet
17 Burda
AVM
Panora
AntalyaAVYM
Migros AVM
Metromall
Bursa Kent AVM
Meydanı AVM
Atakule
AVM İzmit
Outlet Center
Bilkent
Center
AVMAVM
Palladium Antakya
Forum Ankara
BornovaOutlet
AVM
Arcadium
AVM
Forum Gaziantep AVM
Taurus
AVMAVM
Agora İzmir
One
ZaferTower
Plaza AVM
Next Level AVM
Kartaltepe AVM
DİĞER

TerraCity AVM
Mavibahçe AVM
M1 Adana AVM
Optimum - İzmir
Kulesite AVM
Park Afyon AVM
41 Burda AVM
Point Bornova AVM
Westpark Outlet AVM
Forum Bornova AVM
Antalya Migros AVM
Agora AVM
Mall of Antalya AVM
Agora Antalya AVM
17 Burda AVM
39 Burda AVM
Agora Adapazarı AVM
Korupark AVM
Kent Meydanı AVM
Gebze Center

1.813
82.485
1.768
77.994
1.701
76.783
1.653
62.271
1.299
59.999
1.254
1.210

TAKİP
8.704

BEĞENİ
6.352
110.307
5.431
38.743
5.037
31.978
4.782
27.480
4.379
26.875
3.828
25.291
3.502
23.658
3.419
21.993
3.309
21.867
3.078
19.627
3.001
18.544
2.856
18.420
2.400
16.616
2.350
13.925
2.327
13.758
2.134
13.691
2.106
12.449
2.071
11.474
2.060
9.546
8.957

BEĞENİ
71.582
66.584
40.501
40.364
38.628
36.442
36.050
35.051
31.901
31.035
27.101
27.091
25.735
25.372
23.731
22.980
21.079
20.413
20.063
19.613
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SUAT ATEŞDAĞLI:

“Ben çok çalışıyorum.
Çok sahadayım.
Sahada olduğum
için her gün kendimi
yeniliyorum”

Yaklaşık 35 yıldır bu sektör içerisindesiniz. Bu mesleğe ilk başladığınız zamana
geri dönersek nasıl başladınız? Sizi bu
mesleğe çeken neydi?
Mesleğe 83, 84 yılında Moda 29’ da başladım. Çocukluğumdan beri, o zaman meslek
olarak çok az da yapılsa, hep Dj olmak istiyordum. Çocuk yaşlarda bile plaklarım vardı ve bütün aileyi oturtturup bunları çalar,
dinletirdim. Tek hedefim buydu. İstanbul’ a
okumaya gelmiştim, lise yıllarım.. Ailemin
de çok büyük katkısıyla Moda 29’da Metin
Fadıllıoğlu’ nun yanında çalışmaya başladım.
Metin Fadıllıoğlu’ nun 35 yılın başlangıcında
çok büyük katkısı oldu. Ben çok şanslıyım.
Çok iyi bir eğitim ve öğretim aldığıma inanıyorum. Harç iyi olunca, yapı da güzel çıktı.
Beni bu mesleğe çeken en önemli şey; kendimi insanlara ifade etme yolumun müzikten geçtiğine inanmam. Ruhumu, enerjimi
o yaşta bile müzikle ifade edebileceğimi
hissediyordum.
35 yıllık süreç nasıl geçti? İstediğiniz
noktaya geldiniz mi? Hayalleriniz gerçekleşti mi?

100

35 yıl içinde çok düştük, çok kalktık, çok öğrendik halen öğrenmeye devam ediyoruz.
Bir ömür verdik, karşılığında bu mesleği
saygın bir hale getirdiğimizi insanlardan
duymak beni çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor. O yıllarda şimdiki gibi bir dönem
yoktu. Ben ilk Dj olacağımı zannettiğim
Moda 29’ a başladığımın ertesi günü badana boya yaptım. Altı ay mutfakta bekledim,
eve geldiğimde üstüm yağ kokuyordu.
Ailem soruyordu bana; “Senin üstün yağ kokuyor” diye, gururuma yediremiyordum “Dj
kabini mutfağın yanında” diyordum. Uzun
bir süreç, çok uzun bir süreç şimdiki gibi
usb’ler, internet, downlod’lar falan yoktu
öyle.
Benim dönemimde, bu mesleğe başladığım
yıllarda bu günlerin hayallerini kurmak bile
çok ütopik bir şeydi. Aileme; “Türkiye’ de Dj
olarak çok konuşulan biri olacağım merak
etmeyin” diyordum, ailem de diyordu ki;
“Meslek konuşulmuyordu ki sen konuşulabilesin.” Bu benim için çok büyük bir idealdi. İnsanın hedefleri, hayalleri hiç bitmez.
34, 35 sene sonra geriye dönüp, baktığım
zaman Türkiye’nin o şartlarında başladığım
mesleğimde bugün geldiğim nokta hakika-

ten bir başarı öyküsü. Bunun daha üstü var
mıdır? Vardır. Bununla da yetinmiyorum;
mümkün olduğu kadar, ayakta durduğum
kadar mesleğimde daha iyi şeyler sunmak
için çaba sarf edeceğim.
Evet istediğim noktadayım. Bu net.. Suat
Ateşdağlı hem iyi bir insan, hem adam, hem
iyi bir Dj dedirtmek için çok uğraştım. Oldu.
Ben bu ülkede bu mesleği zirveye taşımak
istedim, bunda da büyük katkım olduğuna
inanıyorum. Bir sürü kişi arkamdan geldi,
çok iyi yerlerdeler. Dile kolay 34 sene… Hiçbir işi bu kadar uzun yapamıyorsunuz, ben
hala yapıyorum. Doktor emekli oluyor, düşünebiliyor musun her işte bir son var. Ben
ayakta durarak, bu işi doğru yapmak isteyen
insanlara da rol model oluyorum.
Kariyerinizde diğer kırılma noktaları neler oldu?
Havana ve Reina benim için önemli kararlar oldu. Özel radyoculuğa ilk başlamam da
çok önemli bir kardı.
Club 29’ da çalışıyordum bir gece Metin
Bey, geldi dedi ki; “Özel bir radyo kurulacak,
Cem Uzan kuracak. Seni istiyor” dedi. Ben-
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de; “Hay hay” dedim. Ertesi gün Cağaloğlu’ na gittim. Radyomuzu açtık. Çok güzel
bir 5 sene geçirdim, çok büyük bir tecrübe
edindim. Radyoda konuşma yoktu, sadece
müzik yayını. Sonra Süper Fm’i kurduk, ardından Kral FM’i… Bunlar benim hayat çizgimde mesleğimle ilgili önemli yapı taşları
oldular.
Bu işin iyi usta isimlerinden biri olarak
ilk günkü heyecanınızı koruyor musunuz
hala?
İlk günkü heyecanımı, çalışma azmimi koruyorum. Küçüklüğümden beri hep yaptığım
işin en iyisini yapmaya çalıştım. En iyi çok
geniş bir kavram; ama kendinle barışık ol,
ben kendimi iyi hissediyorum en önemli şey
bu.. Heyecanım bunun için ayakta. Soruyorlar bana; “Her gece başka yerdesin zevk
alıyor musun?” Bu işi dışardan böyle göstermemeleri lazım. Ben de bir iş yapıyorum.
Bu bir iş, gittim çaldım; eğlendiğim, çok keyif aldım durumu yok. Bunu anlamaları lazım. Dışarıdan bakıldığı zaman “Çok keyifli
bir şey yapıyorsun” diyorlar; ama esas öyle
değil, sen ne iş yapıyorsan ben de aynı işi
yapıyorum. Bir iş yapıyorum. Biraz daha göz
önündeyim, o kadar.

değişiyor.
DJ’lik sizin başladığınız dönemdeki gibi
değil, oldukça popüler ve bilinen bir
meslek haline geldi. Siz yeni nesil DJ’ler
konusunda neler düşünüyorsunuz? Var
mı size göre yaptıkları yanlışlar?
Şöyle yeni nesil Dj adı altında başka işler
yapan soytarılar mı; yoksa yeni Dj’ ler mi?
Buna karar vermek lazım. Diğerleri ile zaten
hiç ilgilenmiyorum. Allah ıslah etsin. Dj’ lerin
maalesef meslekleri erozyona uğradığı için
çok çaba sarf etmeleri lazım. Kabinlerine,
mesleklerine sahip çıksınlar ve üretsinler.
Size göre iyi bir DJ’in prensipleri neler
olmalı?
DJ’lik ya da başka meslek, kendinle barışık
olman lazım. Karakterinin sağlam olması lazım, o seni her yere götürür.
Siz, kendinizi bu alanda geliştirmek adına neler yapıyorsunuz?
Ben çok çalışıyorum. Çok sahadayım. Sahada olduğum için her gün kendimi yeni-

liyorum, onun için halen bu mesleğe devam
ediyorum. Sahada olmak çok önemli ben
halen öğreniyorum, herkese bakıyorum, dinliyorum, araştırıyorum. Müzikte ne oluyor,
nereye doğru gidiyor hep bunun içindeyim.
Yeni projeleriniz neler?
Yeni projelerimiz en önlemlilerinden biri
Bosphorus müzik dijital ortamını hayata geçirmek. Prodüksiyon stüdyomuzla birlikte
bu alanda yeni şarkılar, yeni klipler üreteceğiz. Yeni soundlar dinleteceğiz, işin prodüksiyon tarafını daha ağırlık vereceğiz.
Compilationlarım var. En son Bosphorus
Nihgt 5 yayınlandı. Bunlar devam edecek.
Suat Ateşdağlı remix albümü çıkacak, yeni
soundlarla bazı şarkıları tekrar dinleyicilerle
buluşturacağım.
Bir de prodüktör tarafınız var..
Prodüktörlük tarafım on senedir var. Birçok
sanatçıyla çalıştım. En son Bengü, Gökçe Kırgız.. Bu işlerin tüm prodüksiyonları bana ve
ekibime ait; şarkıyı bulmasından, düzenlemesine, sahadaki gidişatına kadar.

Düzenleme yapacağınız şarkılarda nelere
dikkat ediyorsunuz?
Ruhuma hitap edip, dinleyiciyle buluşmam
lazım. En önemli dikkat ettiğim şey bu..
Peki, siz son zamanlarda en çok hangi
düzenlemeleri beğeniyorsunuz?
Türkiye’de halen düzenlemelerde çok ilerde olduğumuza inanmıyorum. Aralarında
çok tercih ettiğim bir düzenleme yok. Bizim
daha çok kendimizi aşmamız lazım. Yetenek
var, imkan var; ama kalıpsal bir durum var.
Yurt dışında David Guetta’ yı seviyorum.
Düzenlemeleri bana daha yatkın. Onla benim ruhumla daha çok örtüşüyor. Daha risk
alıyor. Bob Sinclar’ ı da seviyorum. Onun
tarzı da benim eski tarzım gibi onu da seviyorum. Ben biraz daha doğru noktalarda,
doğru hedefler seçen aranjeleri seviyorum.
Hardwell’i seviyorum, halen başarılı buluyorum. Afrojack’ i seviyorum.
Son zamanlarda eğlence anlayışlar biraz
değişti sanki… Canlı müzik mekanları
arttı, kulüpler azaldı gibi… Siz bu konuda
ne düşünüyorsunuz?

Röpor t aj

Yoo azalmadı. Bir dönem canlı müzik moda
oluyor, bir dönem klüpler moda oluyor
öyle diyelim. Azalma yok; ama canlı müziğe
karşı çok büyük bir talep var bu ara tabii..
Böyle dönemler oluyor tercih sıralamaları
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EN ATEŞLİ İNGİLİZ ‘DBS SUPERLEGGERA’
2 YENİ RENK SEÇENEĞİYLE SHOOWROM’A GELDİ
İngiliz Efsanesi Aston Martin’in yeni amiral gemisi ‘DBS Superleggera' Dubonnet
Rosso ve Jet Black renk seçenekleriyle
Aston Martin Türkiye Showroom’larında
yerini aldı. 725 beygirlik V12 motoru ile
dikkat çeken otomobil, 0’dan 100 km/s
hıza 3.4 saniyede ulaşıyor.
İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin’in, asfaltlar yeni efendisi olarak tanıttığı ‘DBS Superleggera' modeli 2 yeni renge kavuştu. Dubonnet Rosso ve Jet Black
renk seçenekleriyle Aston Martin Türkiye
Showroom’larında yerini alan model otomobil tutkunlarının büyük ilgisini çekti. Çift
renk kullanımı, aracın çok daha dinamik bir
görünüme sahip olmasını sağlarken, oval
tasarımın keskin çizgiler ile birleşmesi, DBS
Superleggera’yı alışık olunanın dışında çok
daha agresif bir görüntüye kavuşturdu.
Twin turbo beslemeli 5.2 litrelik V12 motoru bulunan DBS Superleggera, 725 beygirlik
bir güce ve 900 Nm torka sahip. 8 ileri tam
otomatik şanzımana sahip olan araç, 0’dan
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100 km/s hıza 3.4 saniyede, 0’dan 160 km/s
hıza ise 6.4 saniyede ulaşabiliyor. Aracın
maksimum hızı ise saatte 340 kilometre.
Aston Martin Türkiye distribütörü olan
D&D Motorlu Araçlar’ın Yönetim Kurulu
Başkanı Nevzat Kaya “Aston Martin’in Türkiye satış ve servis operasyonlarını büyük
bir başarı ile devam ettiriyoruz. Tüm Aston
Martin modelleri Türk otomobil tutkunları
tarafından heyecan ile bekleniyor ve karşılanıyor. D&D Motorlu Araçlar olarak DBS
Superleggera modelinin satış grafiğimizi
geçen yıllara göre daha da arttıracağını
öngörüyoruz. Showroom’larımıza daha
yeni gelmesine rağmen ilgi çok büyük”
dedi.
3 FARKLI SÜRÜŞ MODU
Aston Martin, DBS Superleggera ile V12
motorun egzoz sistemini de güncellemiş
durumda. Dört çıkışlı yeni egzoz sistemi,
gazın dışarıya daha iyi atılmasını sağlarken
çıkardığı sesle de dosta güven düşmana

korku salıyor. Ayrıca egzoz valfi de değiştirilen sürüş moduna göre açılıp kapanabiliyor.
DBS Superleggera’nın GT, Sport ve Sport
Plus adında üç farklı modu bulunuyor. Aracın alüminyum şasisi, DBS Superleggera’nın
çok daha hafif ve güçlü olmasını sağlarken,
güçlendirilmiş olan çift salıncaklı çoklu bağlantılı süspansiyon sistemi, aracın yol tutuşunu ve zemin geri bildirimlerini çok daha
iyi hale getiriyor.
‘UNUTULMAZ SÜRÜŞ DENEYİMİ’
DBS Superleggera’da Standart donanımda
deri döşeme, anahtarsız giriş, anahtarsız
motor çalıştırma, lastik basıncı izleme sistemi ve park yardımı ile 360 derecelik bir
kamera dahil olmak üzere bir çok ekstra
yer alıyor. Elbette bilgi eğlence sistemi, navigasyon, Bluetooth, iPod, iPhone ve USB
çalma özellikleri de bulunuyor. Şirketin
“Unutulmaz bir sürüş deneyimi yaşatmak
için tasarlandı” dediği yeni amiral gemisi,
şimdiden global çapta tüm gözleri üzerine
çekmiş durumda.
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