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AKADEMETRE -  AVM ENDEKSİ
AVM SOSYAL MEDYA LİGİ

TAHİR ÇELİK
GLA GAYRİMENKUL YÖNETİM KİRALAMA VE 

            DANIŞMANLIK A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“YENİLİKÇİ KONSEPTİMİZLE, ULUSAL VE ULUSLARARASI
MARKALARI BİR ARAYA GETİREREK MİSAFİRLERİMİZE

SIRADIŞI BİR ALIŞVERİŞ KEYFİ SUNUYORUZ.”

AKADEMETRE -  AVM ENDEKSİ
AVM SOSYAL MEDYA LİGİ

AKIN GÜRBÜZ
TAVADA TAVUK

 İŞ GELİŞTİRME VE FRANCHISE MÜDÜRÜ      
“MARKAMIZIN MOTTOSU OLAN MUTLU BAYİ
ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE İLK ADIM OLARAK

REKLAMA ÖNEM VERİYORUZ.”
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GÜLER SABANCI
SABANCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ÇİMENTODA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA ÜLKE

EKONOMİSİNE DEĞER YARATMAYA
ODAKLANIYORUZ.

YONCA AKÖZER
ALKAŞ GENEL MÜDÜRÜ

ETKİNLİKLERİMİZLE MÜŞTERİLERİMİZİN
PAZARLAMA FAALİYETLERİNİ GÜÇLENDİREN

ARALARINDA GÜÇLÜ BİR SİNERJİ YARATAN
PROJELER GELİŞTİRİYORUZ.

SELÇUK KARAÇAY
VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

VODAFONE OLARAK,MÜŞTERİLERİMİZE
KESİNTİSİZ İLETİŞİM SAĞLAMAK ÜZERE

ULUSLARARASI STANDARTLARDA HİZMET
VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ.

ŞERMİN CENGİZ
UBM ROTAFORTE KURUCU ORTAĞI

MÜCEVHERAT SEKTÖRÜMÜZ, ŞU AN
DÜNYANIN İLK 5 PAZARI ARASINDA YER ALIYOR.

DR.ERMAN ILICAK
RÖNESANS HOLDİNG BAŞKANI

TÜRKİYE'YE KATMA DEĞERLİ ÜRETİM 
SAĞLAYACAK BİR PROJEYE BAŞLIYORUZ.

29 EKİM CUMHURİYET
BAYRAMI KUTLU OLSUN
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Mall&Motto dergimiz yine sektörün nabzını tutarak birbirinden ilginç konu ve 
konukları ile bu ayda huzurlarınızda . Sektörel bazda organize perakende ve 
hizmet alanında değişim sürekli irtifa kazanarak ülkemizde AVM sektöründe 
yaşanmaya devam ediyor. Kendisini yenileyen ve geliştiren oyuncular fark 
atarak sektörde yükseliyor bunu bir örnek ile açmak istiyorum.

Eylül ayında Ankara Podium AVM de bir etkinliğe katıldım baştan ön yargılı 
olarak gittim zira bende kalan son fotoğraf marka karması orta derece ziyaretçi 
trafiği düşük ve boş dükkanlardı. Ama gelin görün o köprünün altından çok 
sular akmış Podium AVM kelimenin tam anlamıyla çağ atlamış. Dehşet güzel 
bir marka karması ve ziyaretçi trafiğinde de bir patlama olmuş. Kelimeleri 
seçerken mübalağa yapmıyorum. O boş AVM gitmiş Kafe ve Restaurant’ları 
önünde kuyruklar olan bir yaşam merkezi ortaya çıkmış ne diyelim sezar’ın 
hakkı sezar’a başarılı bir yönetim alkışlamak lazım.

İzmir’e de değinmeden geçemiyorum. İzmir Optimum bütün yaza damgasını 
vuran birçok etkinlik performansını şimdi Karşıyaka’da açılacak Hiltown AVM 
‘ye taşıyor. Ekim ayında açılacak AVM İzmir(Karşıyaka)  orjinli olacak ama 
tüm Türkiye konuşacak demedi demeyin. Burada yine AVM yönetim ekibinin 
performansı çok kıymetli. Performans olarak; Cem Yılmaz, Haluk Levent, 
Ediz, Fatih Erkoç şu anda sayabildiklerim marka karması ve mimarisini de 
gezip görmeniz lazım.

İyi Okumalar... 

MErhABA

Genel Direktör
C.Serhat TÜRKKANGenel Yayın Yönetmeni

Yazı İşleri Müdürü
Yasemin Şefik
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Telefon
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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.
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Çimentoda sürdürülebilirlik hedeflerimiz 
doğrultusunda ülke ekonomisine değer 
yaratmaya odaklanıyoruz.

Vodafone olarak,müşterilerimize kesintisiz iletişim 
sağlamak üzere uluslararası standartlarda hizmet 
vermeye devam edeceğiz.

Etkinliklerimizle müşterilerimizin pazarlama 
faaliyetlerini güçlendiren aralarında güçlü bir 
sinerji yaratan projeler geliştiriyoruz.

Mücevherat sektörümüz, şu an dünyanın ilk 
5 pazarı arasında yer alıyor.

Türkiye’ye katma değerli üretim sağlayacak 
bir projeye başlıyoruz.

Ürün çeşitliliği ve kaliteyi birlikte sunmaya 
odaklanan vizyonumuz bize olumlu bir şekilde 
geri dönüyor.

Markamızın mottosu olan mutlu bayi anlayışı 
çerçevesinde ilk adım olarak reklama önem 
veriyoruz.

İstihdamda ayrımcılık,ekonomik kalkınmanın 
karşısındaki en önemli engel.

İçİndekİlerİçİndekİler
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Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı

Alkaş Genel Müdürü

UBM Rotaforte Kurucu Ortağı

DR.ERMAN ILICAK
Rönesans Holding Başkanı

Oğuz Isıgöllü

Akın Gürbüz
Tavada Tavuk İş Geliştirme ve Franchise Müdürü

Aysun Zaman

Güler Sabancı

Selçuk Karaçay

Yonca Aközer

Şermin Cengiz

LEAD Network Türkiye Başkanı

Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü
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Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gü-
ler Sabancı, Sabancı Topluluğu’nun çimento 
sektöründe 50 yılı tamamlaması dolayısıyla 
yayımladığı kutlama mesajında sürdürüle-
bilirlik ve kaynakların sorumlu kullanımına 
vurgu yaptı. 

Sabancı mesajında şunları kaydetti: “Sabancı 
Topluluğu olarak sektörde yarım asrı devir-
dik. Bu sektördeki tecrübemiz, birikimimiz, 
yetkin insan kaynağımız ve güçlü bayi ağı-
mız ile ülkemiz ekonomisine katkı yaparken; 
dünya pazarlarında da rekabet ediyoruz. 

Topluluk olarak faaliyetlerimizde finansal 
başarının yanı sıra en önemli önceliğimi-
zi sürdürülebilirlik ve kaynakların sorumlu 
kullanımı olarak görüyoruz; alternatif yakıt 
kullanımını önemsiyoruz. Sadece bugüne 
dek 1 milyon tonun üzerinde atığı geri dö-
nüştürerek hedeflerimizin önüne geçtik. İs-
tanbul başta olmak üzere fabrikalarımızın 
bulunduğu illerdeki atık sorununa da çözüm 
ortağı olmayı hedefliyoruz. 2030 yılı sürdü-
rülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda bu 
alanda çalışmalarımıza devam ediyor, ülke 
ekonomisine değer yaratmaya odaklanıyo-

SABANCI HOLDING ÇIMENTO 
SEKTÖRÜNDE 50 YILI GERIDE BIRAKTI

SABANCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜLER SABANCI: “ÇİMENTODA, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA ÜLKE EKONOMİSİNE DEĞER YARATMAYA ODAKLANIYORUZ”

ruz. Yakın zamanda Akçansa Büyükçekmece 
Çimento Fabrikası Kaynakların Sorumlu Kul-
lanımı Sürdürülebilirlik Belgesi’ni Uluslara-
rası Beton Konseyi’nden Türkiye’de alan ilk 
çimento üretim tesisi oldu.”

Türkiye çimento üretiminin % 18’inde Sa-
bancı markası var

En fazla üretim tesisine sahip çimento gru-
bu olarak, Türkiye’nin çimento üretiminin 
%18’ini tek başına Sabancı Topluluğu’nun 
gerçekleştirdiğini belirten Güler Sabancı, 
“Aynı zamanda ülkemizin çimentodaki ihra-
cat lideri konumumuzla 65’ten fazla ülkeye 
kendi markamızla satış yapıyoruz ve yıllık             
1 milyar TL’nin üzerinde ihracat gerçekleş-
tiriyoruz. En son gerçekleştirdiğimiz İspanya 
Bunol Fabrikası satınalmasıyla da, beyaz çi-
mentoda bir Türk markası olarak dünya lide-
ri konumuna geldik” dedi. 

Çimentoda da öncü ve örnek olmaya de-
vam edeceğiz

Güler Sabancı sözlerini şöyle sürdürdü:  
“Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonumuzla tüm 

işlerimizde teknolojik dönüşümü ön plana 
alırken; çimentoda da Sanayi 4.0 uyumlu 
tesislerimizle üretimimizi sürdürüyoruz. 
Ayrıca AR-GE çalışmalarımızla da katma 
değerli ürünlere odaklanıyoruz ve müş-
terimizin ihtiyaçlarına en doğru çözüm-
leri sunuyoruz. 2000 yılında Mersin’de 
kurulup, 2017 yılında T.C. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenen 
Çimsa’nın AR-GE Merkezi Formülhane, 
Türkiye’nin sektördeki ilk bakanlık onaylı 
çimento araştırma ve uygulama merkezi 
oldu.

Bulunduğumuz her işkolunda olduğu gibi, 
çimento sektöründe de “öncü” ve “örnek” 
olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu 
başarılara liderlik eden başta CEO’muz 
Cenk Alper’e, Çimento Grubu Başkanı Ta-
mer Saka’ya,  Çimsa Genel Müdürü Ülkü Öz-
can’a ve Akçansa Genel Müdürü Umut Ze-
nar’a tüm çimento grubu çalışanlarına ve iş 
ortaklarımıza katkılarından dolayı yürekten 
teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde 
yönetim takımımız ve ekibimizle daha büyük 
başarılara imza atarak, tüm paydaşlarımıza 
değer yaratmaya devam edeceğiz”.  

Güler Sabancı
Sabancı Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı
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C
oca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, dünyanın saygın kurumsal yatırımcı dergisi “Institutional 
Investor” tarafından gerçekleştirilen Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi 2019 Yönetim Ekibi 
anketinde içecek sektörünün En İyi CEO’su seçildi. Coca-Cola İçecek, ankette ayrıca EMEA 
Bölgesi’nin En Saygın kurumları arasında yer aldı.

Coca-Cola İçecek (CCI) CEO’su Burak Başarır, New York merkezli “Institutional Investor” Dergisi tarafın-
dan gerçekleştirilen ve bine yakın liderin aday gösterildiği gelişmekte olan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika 
(EMEA) Bölgesi 2019 Yönetim Ekibi anketinde içecek sektörünün En İyi CEO’su seçildi.

Anadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan’da 10 ülkede top-
lam 26 fabrika ve 8.500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren CCI, ankette ayrıca gelişmekte olan EMEA 
Bölgesi’nin En Saygın 44 kurumu arasında yer aldı. Anket, 20’den fazla sektörden 369 şirketin 12 bini aşkın 
profesyonel tarafından değerlendirilmesiyle oluşturuldu. 

COCA-COLA İÇECEK CEO’SU BURAK BAŞARIR İÇECEK 
SEKTÖRÜNDE EN İYİ CEO SEÇİLDİ
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Alkaş’ı kısaca tanıtır mısınız?

Alkaş’ın geçmişine bakacak olursak, 1997 
yılında Avi Alkaş tarafından alışveriş merkezi 
ve perakende sektörüne proje geliştirme, ki-
ralama ve yönetim konularında hizmet ver-
mek amacıyla kuruldu. Ocak 2007’de Avi Al-
kaş’ın JLL Türkiye’de Ülke Başkanı olmasıyla 
kiralama ve yönetim hizmetleri fonksiyonu 
JLL Türkiye’ye devredildi ve ardından 2010 
yılında ‘Hizmetlerin Sinerjisi’ mottosuy-
la yenilenerek perakende ve gayrimenkul 
sektörüne fuarcılık, sponsorluk, etkinlik ve 
danışmanlık çalışmalarıyla hizmet vermeye 
başladık. Bahsettiğim ‘Hizmetlerin Sinerjisi’ 
anlayışı altında; Alkaş olarak perakende ve 
gayrimenkul alanında “global network için-
de yer almaları” konusunda müşterilerimize 
güçlü platformlara erişim fırsatı sunuyor, 
Türkiye temsilcisi olduğumuz MIPIM ve 
MAPIC ile “dünyaya açılma desteği” veriyo-
ruz. Odağımıza perakende, alışveriş merkez-
leri ve onlara hizmet veren firmaları alarak, 
sektörü bir araya getiren organizasyonlarda 
sponsorluk ajansı olarak konumlanıyoruz. 
Etkinliklerimizle, müşterilerimizin pazarlama 
faaliyetlerini güçlendiren, aralarında güç-
lü bir sinerji yaratan projeler geliştiriyoruz. 
Farklı sektör derneklerinin içinde aldığımız 
görevler ile “sektörün gelişmesine katkıda 
bulunmayı” ve “ulusal başarılarımızın kü-
resel platformlara taşınması” konularını da 
gönüllülük anlayışıyla misyonumuzun için-
de görüyoruz.
 
MIPIM ve MAPIC fuarlarımızın yanı sıra, 
MIPIM’in Türkiye’de yapılması için küçük 
bir prova niteliğinde başlayan, herkes ve 
her şey diyerek sektörün tüm paydaşlarını 
bir araya getirme amacı ile yola çıktığımız 
RE360 Gayrimenkul Buluşması, 2017 yılın-

dan bu yana yatırımcı – geliştirici, mimar, 
sektör tedarikçisi, banka-fon şirketi, danış-
man, bilişim teknolojicisi ve kamu kuruluş-
larını bir araya getiriyor. Global bir etkinlik 
olma hedefiyle hazırlıklarımızı sürdürdüğü-
müz RE360'ı bu yıl üçüncü kez 10-11 Aralık 
tarihlerinde gerçekleştireceğiz.

Bununla birlikte, 20 Kasım’da 300’ü aşkın 
üst düzey ve orta düzey perakende yöneti-
cisi ve e-ticaret sektörünün tüm paydaşları, 
360 derece bakış açısıyla çözüm üretmek ve 
yeni iş birlikleri sağlamak için e-ticaretteki 
son trendlerin konuşulacağı ve bu sene il-
kini gerçekleştireceğimiz, tek günlük konfe-
rans olan Future Commerce360 (FC360)’ta 
bir araya gelecek.

Gerçekleştirdiğimiz tüm etkinliklerde müş-
terilerimizin pazarlama faaliyetlerini güçlen-
direbilecekleri projeler üretmeye ve dahası 
sektörün gelişmesine katkıda bulunmak için 
özen gösteriyoruz.

MAPIC Fuarı’nda bu yıl katılımcı ve ziya-
retçileri neler bekliyor?

İlk başta, MAPIC’te, sektörün tüm paydaş-
larını bir araya getirerek, fikir alışverişine 
imkan tanıyan, deneyimlerin paylaşıldığı 
ve yeni iş birliklerinin doğduğu başarılı ve 
keyifli bir üç gün geçireceğimizden emin ol-
duğumuzu belirtmeliyim. Bu noktada Türk 
markalarının yurtdışına açılmasında, Alkaş 
olarak destek vermekten büyük bir mem-
nuniyet duyduğumuzu söyleyebilirim. 

Yurtdışında ilişkilerini daha da geliştirmek 
isteyenleri,  perakende sektöründe gerçek 
anlamdaki dünya trendlerini ve geleceğin 
ne olacağı hakkında kesin fikir edinmek is-

teyenleri pek çok etkinlik bekliyor. 

Uluslararası perakende ve gayrimenkul 
sektör temsilcilerine Türk perakende 
markalarını tek çatı altında tanıtmak için 
İHKİB (İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksi-
yon İhracatçıları Birliği) ve BMD (Birleş-
miş Markalar Derneği) işbirliği ile kuru-
lan sinerjinin de etkisiyle fuarda büyük 
adımlar atılması bekleniyor. Bununla 
birlikte bu yıl altıncı kez kurulacak olan 
Turkish Brands çatısı altında yer alan 
Avva, B&G Store, D’S Damat, Heming-
ton, İpekyol, Penti, Perspective, Kiğılı ve 
Yargıcı gibi Türkiye’nin öncü markaları 
toplantılar için hazırlıklara şimdiden baş-
ladı. Fuar alanında stantla katılan diğer 
firmalar arasında Dof Robotics, Polin ve 
Turkmall yer alıyor.

Bununla birlikte Alışveriş Merkezleri Ya-
tırımcıları Derneği (AYD)’nin de artık ge-
lenekselleşen akşam yemeği ile bu yıl da 
uluslararası yatırımcılar ve Türk markaları 
bir araya gelecek. 

Türkiye perakende sektörünün öncü 
markalarının yurtdışına açılma hedef-
lerini destekleyen MAPIC’in bu yılki 
ana teması nedir?

13 – 15 Kasım’da Fransa Cannes’da dü-
zenlenecek olan ve Türkiye temsilciliğini 
Alkaş’ın üstlendiği MAPIC, dünyanın en 
önemli perakende markalarının yanı sıra 
AVM yatırımcıları, masterfranchise’lar, 
mimarlar, tasarımcılar, eğlence yeri iş-
letmecileri, iş çözümü sağlayıcıları, bro-
kerlar, tedarikçiler, şehirler ve ülkelerden 
oluşan 8 bin 500’ün üzerinde katılımcıyı 
bir araya getirecek. Perakende sektörünü 
tüm yönleriyle ele alan organizasyonda 
bu yıl ana tema “Yeni Perakende: Alanlar 
ve mekanlar yeniden tasarlanıyor!” ola-
cak.

MAPIC Fuarı’na katılmanın sektör ak-
törlerince önemi nedir?

Bugün Türk firmaları ve Türkiye açısından 
ihracatın taşıdığı büyük önem ortada. 
Firmalarımızın hem Türkiye’nin marka-
laşması hem de kendi marka bilinirlikleri-
ni dünya çapına yaymak istedikleri de altı 
çizilmesi gereken bir başka gerçek. İşte 
bu noktada sadece bizim ifademizle de-
ğil, İHKİB Başkanı Sayın Mustafa Gültepe, 
BMD Başkanı Sayın Sinan Öncel’in de ifa-
de ettiği gibi MAPIC,  söz konusu hedef-
lere ulaşmada dünyadaki en önemli ve 
etkin platformlar arasında yer alıyor. Biz, 
mutlaka Türkiye perakende sektörünün 
öncü markalarının yurtdışına açılma he-
deflerini destekleyen firmalarımıza MA-
PIC’e katılmalarını öneriyoruz.

Yonca Aközer
Alkaş Genel Müdürü

‘’Etkinliklerimizle müşterilerimizin 
pazarlama faliyetlerini güçlendiren, 
aralarında güçlü bir sinerji yaratan 

projeler geliştiriyoruz.‘’
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HALUK LEVENT 19 EKİM / 20:00

FATİH ERKOÇ 27 EKİM / 20:00

EDİS 26 EKİM / 20:00
Hilltown Karşıyaka Alışveriş Merkezi'nde

sizleri bekliyor!

Izmir kadar güzel

etkinlikler! 

BÜYÜK
AÇILIŞ 

18 EKiM
11:00
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Procter and Gamble (P&G) Avrupa 
Yönetim Kurulu, 2019 – 2020 mali 
yılının marka stratejisini kararlaştır-
mak ve gelecek yıl planlamak için İs-

tanbul’da bir araya geldi. İlk defa Türkiye’de 
düzenlenen toplantı, Türkiye’nin P&G için 
öneminin bir göstergesi olarak kabul edili-
yor.

Toplantıya ev sahipliği yapmaktan gurur 
duyduklarını dile getiren P&G Türkiye, Kaf-
kasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı 
Tankut Turnaoğlu “P&G için Türkiye, Avru-
pa’nın en önemli büyüme merkezlerinden 
biri. Başarılı çalışmalarımız sonucunda P&G 
Türkiye merkez ofis liderliğinde yönettiği-
miz ülkelere yeni ülkeler bağlandı” dedi.

Dünyanın ve Türkiye’nin en büyük temiz-

P&G’NİN AVRUPA STRATEJİSİ TÜRKİYE’DE 
KARARLAŞTIRILDI

lik ve kişisel bakım ürünleri şirketlerinden, 
Ariel, Fairy, Prima ve Pantene gibi markala-
rın üreticisi P&G’nin Avrupa Yönetim Kurulu 
üyeleri Türkiye’de toplandı. Markanın 2019 
– 2020 mali yılı marka stratejisinin belirlen-
diği ve katılımcılarla paylaşıldığı toplantıda 
başta P&G Avrupa Başkanı Loic Tassel ol-
mak üzere bölgede faaliyet gösteren tüm 
markaların en üst düzey yöneticileri ağır-
landı. Toplantının İstanbul’da gerçekleşmesi 
ise Türkiye’nin gücünü ve P&G için önemini 
bir kez daha gösterdi.

Toplantı hakkında konuşan P&G Türki-
ye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu 
Başkanı Tankut Turnaoğlu, Avrupa Bölgesi 
yöneticilerine ev sahipliği yapmaktan gurur 
duyduklarını dile getirdi. Turnaoğlu “P&G 
için Türkiye, Avrupa’nın en önemli büyü-

me merkezlerinden biri. Geçtiğimiz yıllara 
baktığımızda Türkiye’de aralıksız olarak çift 
haneli büyümemizi sürdürdüğümüzü söyle-
yebilirim. Bu istikrarlı büyümemizi sürdürür-
ken Türkiye’deki kararlılığımızın bir göster-
gesi olarak yatırımlarımıza da devam ettik. 
Tüm bu başarılı çalışmalarımız sonucunda 
ise P&G Türkiye merkez ofis liderliğinde 
yönettiğimiz ülkelere yeni ülkeler bağlandı. 
Artık Orta Asya’da 7 ülkenin yönetimini İs-
tanbul’dan gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Avrupa yöneticileri İstanbul’a hayran kaldı
Çırağan Sarayı’nda düzenlenen toplantı 
sonrası yöneticilerin de katılımıyla İstanbul 
turu düzenlendi. İstanbul’un tarihi yapıları-
nın gezildiği ve anlatıldığı gezi sonrası Av-
rupa yöneticilerinin 8500 yıllık tarihi olan 
İstanbul’a hayran kaldıkları belirtildi.
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TUĞBA MELİS TÜRK

ÖZGE ULUSOY
ELİF ECE UZUN

SONBAHAR-KIŞ
D E F İ L E S İ

 29 Ekim / 16:00 ve 18:00

Izmir kadar güzel bir defile! 
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Arçelik, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endek-
si’nde sektörünün “Endüstri lideri” seçildi. 
Şirket ayrıca üç yıl üst üste Gelişmekte olan 
Piyasalar kategorisine Türkiye’den giren 
tek sanayi şirketi olma başarısını gösterdi. 
Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, geçtiğimiz 
günlerde düzenlenen dünyanın en büyük 
tüketici elektroniği fuarı IFA’daki açılış ko-
nuşmasında Dow Jones Sürdürülebilirlik 
Endeksi’nde Arçelik’i “Endüstri Liderliği”ne 
taşıyan vizyon ve teknolojileri anlattı. Bul-
gurlu, “Ürünlerimizle dünya çapında 146 ül-
kede milyonlarca eve ulaşıyoruz. Kendimizi 
çevreye saygı duyan bir vizyona adadık. 
Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın vizyonu-
muzla sürdürülebilir iş modelleri geliştiriyor, 
ürün ve üretimde sürdürülebilirliğe odakla-
nıyoruz. İklim değişikliği ve çevre konuları-
na öncelik vererek Ar-Ge çalışmalarımızı bu 
alanlara yoğunlaştırdık” dedi.

Sürdürülebilirlik alanındaki başarılarına bir 
yenisini ekleyen Arçelik, bu yıl Dow Jones 
Sürdürülebilir Endeksi’nde Dayanıklı Ev 
Aletleri Kategorisinde “Endüstri Lideri” oldu. 
Arçelik, 2017 yılından bu yana Dow Jones 
Sürdürülebilirlik Endeksi’ne (DJSI) üst üste 
giren tek Türk sanayi şirketi konumunda 
bulunuyor. Sürdürülebilirlik konusunda en 
önemli platformlardan biri olan DJSI’da 
dünyanın en büyük şirketleri yönetimden 
finansmana tedarik zincirinden şeffaflığına 
insan haklarından iklim değişikliği ile mü-
cadeleye çeşitli başlıklardaki performansıyla 
değerlendiriliyor. Dow Jones Sürdürülebi-
lirlik Endeksi, uluslararası yatırım uzmanlığı 
kuruluşu RobecoSam tarafından belirleni-
yor.

Bu yıl 6-11 Eylül tarihleri arasında düzen-
lenen Berlin’deki tüketici elektroniği fuarı 
IFA’nın 4 ana konuşmacısından biri olan Ar-
çelik CEO’su Hakan Bulgurlu sektör liderleri 
ve uluslararası basına hitaben yaptığı ko-
nuşmada şirketin sürdürülebilirlik vizyonu 
ve bu kapsamda geliştirdikleri teknolojileri 
aktardı.

Bulgurlu, “Ürünlerimizle dünya çapında 146 
ülkede milyonlarca eve ulaşıyoruz. Çevreye 
saygı duyan bir vizyonu benimsiyoruz. Dün-
yaya Saygılı, Dünyada Saygın vizyonumuzla 
sürdürülebilir iş modelleri geliştiriyor, ürün 
ve üretimde sürdürülebilirliğe odaklanıyo-
ruz. İklim değişikliği ve çevre konularına 
öncelik vererek Ar-Ge çalışmalarımızı bu 
alanlara yoğunlaştırdık” dedi.

Sorumluluk sahibi liderler ve şirketler olarak 
dünyanın geleceği için ortak hareket etme 

ARÇELİK DOW JONES SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ’NDE ENDÜSTRİ LİDERİ  
çağrısı yapan Bulgurlu, şirketin yöneticileri-
nin iklim değişikliği konusunda farkındalığı 
artırmak için 2011 yılından bu yana dünya-
nın en yüksek zirveleri Kilimanjaro, Elbruz, 
Aconcagua’ya çıktığını belirterek son olarak 
kendisinin mayıs ayında Everest’e tırmanış 
yolculuğunu anlattı ve dünyanın en yük-
sek noktası olan Everest’teki buzullardaki 
erimelere dikkat çekti.  Önümüzdeki 80 yıl 
içinde buzulların kalan kısmının erimesinin 
çevre ve bölgede yaşayan iki milyar insanın 
su kaynağı ihtiyacı üzerindeki olası etkile-
rinden bahsederek, iklim değişikliği değil, 
iklim felaketi ile karşı karşıya olduğumuza 
dikkat çekti Bulgurlu, Everest’e tırmanma 
videosunun yaklaşık 14 milyon kere izlen-
diğini, konu ile bilinçlendirme yaratmak için 
bunun önemli bir adım olduğunu belirtti. 

Günümüzde tüketicilerin sürdürülebilir 
ürünler için daha fazla ödemeye hazır ol-
duğunu vurgulayan Bulgurlu, girdikleri pa-
zarların yüksek enerji verimli ürünlere geçiş 
sürecine öncülük ettiklerini şu sözlerle ifa-
de etti: “2011'de Defy’ı satın aldığımızda 
Güney Afrika'da buzdolaplarının ortalama 
enerji sınıfı E seviyesindeydi. Regülasyon 
olmaksızın, gönüllü olarak pazarda sadece 
A enerji sınıfına sahip soğutucular satma-
ya karar verdik. Bu aynı zamanda yüzde 50 
daha az enerji tüketim demekti. Bu tüketi-
ciler için iyi bir şey çünkü elektrik için daha 
az ödüyorlar. Bizim için de oldukça faydalı 
çünkü doğru şeyi yaparak pazar payımızı 
artırdık. Şimdi, Güney Afrika örneğimizi alıp 
Sahra Altı Afrika’daki diğer pazarlara, Pakis-
tan'da Dawlance ile, Bangladeş'te Singer ile 
yaymayı hedefliyoruz.”   

“Mikro fiber filtreleme teknolojimizi ilgi 
duyan herkesle paylaşmaya hazırız”

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, konuşması-
nın sonunda geliştirdikleri mikro fiber filt-
releme teknolojisini sektörle paylaşmaya 
hazır olduklarını belirtti. Bulgurlu, “Çamaşır 
makinelerinin her yıkaması, su kaynaklarına 
1 milyondan fazla mikro fiber salıyor. Bu 
parçacıklar balıkların midelerine ve sonuç 
olarak besin zincirimize giriyor. Mikro fiber-
lerin su kaynaklarımıza karışmasını yüzde 90 
oranında engelleyen teknolojimiz, bugüne 
kadar geliştirdiğimiz en önemli inovasyon-
lar arasında yer alıyor. Bu teknolojimizi kul-
lanan çamaşır makinelerimizi önümüzdeki 
sene satışa sunmayı planlıyoruz ve tekno-
lojimizi kullanmaya ilgi duyan herkesle pay-
laşmaya hazırız. Hedefimiz bu teknolojinin 
yaygın olarak kullanılması ve mikro fiberle-
rin ve plastiklerin mümkün olduğunca ok-

yanusa girmesini önlemek” dedi.

Hakan Bulgurlu’nun konuşmasında değin-
diği diğer sürdürülebilir teknolojiler arasın-
da güneş enerjisiyle çalışan, akü ve invertör 
ihtiyacını ortadan kaldıran solar buzdolabı; 
soya, mısır ve yumurta kabuğu ile yapılan 
bio plastikler ve kompozitler kullanılarak 
tasarlanan bio buzdolabı, tamburunda geri 
dönüştürülmüş plastik su şişeleri kullanılan 
çamaşır makinesi, denizlere bırakılan atık 
balık ağlarının kullanıldığı fırın bulunuyor.

Arçelik’in DJSI’de Endüstri Lideri unvanını 
yakalamasının ardında, ürünler kadar üre-
tim süreçlerindeki sürdürülebilirlik odaklı 
faaliyetlerin de etkisi bulunuyor. 2012 yı-
lından bu yana hayata geçirilen 1364 enerji 
verimliliği projesi ile yıllık ortalama 82.000 
evin elektrik tüketimi kadar enerji tasarru-
fu elde edildi. Son 8 yıl içinde gerçekleşen 
su verimliliği projeleri sayesinde, 1,7 milyon 
hanenin günlük su tüketimine eş tasarruf 
sağlandı. 

Arçelik’in Bolu ve Eskişehir’de bulunan Atık 
Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE) Geri Dö-
nüşüm Tesisleri, sektörde öncü niteliğinde. 
Tesislerde, eski buzdolaplarında bulunan 
ozon tabakasına zararlı CFC’li gazlar kapalı 
kırma sistemi ile toplanabiliyor. AEEE’lerden 
elde edilen plastik, demir, bakır, alüminyum 
gibi malzemeler kaynak verimliliğine uygun 
olarak ekonomiye geri kazandırılıyor. Mar-
kası ne olursa olsun eski ürünlerin piyasa-
dan toplatılıp yenileriyle değiştirilmesi sa-
yesinde son 5 yılda 1 milyondan fazla ürün 
Arçelik’in geri dönüşüm tesislerinde işlem 
gördü ve günlük yaklaşık 31 milyon hanenin 
elektrik tüketimine eş enerji tasarrufu elde 
edildi, günlük 5,7 milyon hanenin tüketimi-
ne eş su tasarrufu sağlandı. 

Hakan Bulgurlu
Arçelik CEO’su
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İSTANBUL- KoçSistem ve iştiraki KoçDigital, 
International Awards Association (IAA) ta-
rafından her yıl düzenlenen Muse Creative 
Awards’da beş ayrı kategoride ödüle değer 
görüldü. Muse Creative Awards yarışması-
nın etkinlik kategorisinde kreatif tasarımı ve 
organizasyon başarısı ile öne çıkan KoçDigi-
tal lansmanı, Muse Creative Platin ödülü ile 
onurlandırıldı. 

KoçDigital’in web sitesi, Muse Creative 
Awards’ın kurumsal web sitesi kategorisin-
de; tanıtım kiti ise basılı ürünler kategorisin-
de ayrı ayrı Platin Ödül almaya hak kazandı. 
KoçSistem ise kurum içi dijital envanter uy-
gulaması Customer First ile iki Altın Ödülün 
sahibi oldu. 

IAA tarafından 2016 yılından bu yana dü-
zenlenen Muse Creative Awards, uluslara-
rası reklam ajanslarının kreatif profesyo-
nellerinden oluşan 130 kişilik jüri ile yılın en 
yaratıcı işlerini ödüllendiriyor. Bu yıl 50’den 
fazla ülkeden 13 bin başvurunun olduğu 
yarışmada KoçSistem ve KoçDigital beş ayrı 
kategoride öne çıkmayı başardı. Muse Crea-
tive Awards, fikirleri, konseptleri ve tasarım-
ları ile dünyaya esin kaynağı olan iletişim, 
grafik ve tasarım profesyonellerinin çizgi 
üstü çalışmalarını değerlendirmeye alıyor. 

MOTTO: DOĞAL OLARAK DİJİTAL

Dijitalleşmenin kurumlar açısından bir iş 
kültürüne dönüşmesi trendinden hareketle 
KoçDigital, “Doğal Olarak Dijital” mottosu-
nun markası ile bütünleşmesine özen gös-
teriyor. Bu nedenle Muse Creative Awar-
ds’ın Platin Ödülüne konu olan KoçDigital 
lansmanında bu tema, gerek sahne düzeni, 
gerekse sunumlarda düzenli olarak vurgu-
landı. 

Etkinlik için hazırlanan filmden, fuaye ala-
nındaki düzenlemelere ve ikramlara kadar 
doğalın etkisi hemen her yerde katılımcılara 
incelikli yöntemlerle hissettirildi. Lansman 
sırasında doğadaki sadelik ile zarafetin ar-
dında yatan matematiğin iş çözümlerine 
yansımalarını gösteren tanıtım filmi ise izle-
yicilerden büyük ilgi gördü. 

YILIN LANSMANI: KOÇDIGITAL 
KoçSistem’in yüzde 100 iştiraki KoçDigital, iş dünyasına getirdiği yeni soluğun yanı sıra lansman 
etkinliği ile de konuşulmaya devam ediyor. Daha önce çeşitli global ödülleri almaya hak kaza-
nan KoçDigital şimdi de Muse Creative Awards’ta yılın lansmanı ödülünü göğüsledi. KoçSistem 

ve yüzde 100 iştiraki KoçDigital Muse Creatif Awards’tan toplamda 5 ödül ile döndü.
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Detaylı bilgi ve katılım için: ALKAŞ
Erkan Özçoban • erkan@alkas.com.tr 
Tel: 0212 284 86 50

MAPIC Contact
Marc VETILLARD • marc.vetillard@reedmidem.com  
+33 (0) 1 79 71 94 38 • www.mapic.com

13-15 Kasım 2019
Palais des Festivals
Cannes, Fransa

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

Türk Markaları, Uluslararası Perakendeci 
ve Yatırımcılar ile MAPIC’te Buluşuyor

Perakende ve gayrimenkul sektörünün uluslararası etkinliği 
MAPIC’e Türkiye’den 80 firma ve 200’ün üzerinde kişi katılım gösterecek.

Son üç yıldır İHKİB ve BMD iş birliği ile  
kurulan ve bu yıl 6. kez kurulacak olan, B2B toplantıların gerçekleşeceği Turkish Brands standında Avva,  

B&G Store, D’S Damat, Hemington, İpekyol, Kiğılı, Penti, Perspective ve Yargıcı markaları yer alacak.

Bu sene MAPIC’e fuar alanında stantları ile katılım sağlayacak olan Dof Robotics,  
Polin ve Turkmall da projelerini uluslararası katılımcılara tanıtacak. 

Her yıl düzenlenen ve gelenekselleşen Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD)’nin  
ev sahipliğinde, Türkiye gayrimenkul ve perakende sektörünün uluslararası sektör liderleriyle 

 bir araya geleceği “Turkey Investors Networking Dinner” düzenlenecek.

Her sene olduğu gibi fuarın son gününde sektörün en prestijli ödüllerinin sahiplerini bulduğu  
MAPIC Ödül Töreni’nde finale kalan firmalar ödüllerini alacak.



21

 Haberler / MALl&MOTTO 

Yat ır ımlar ın ıza Değer Kazand ır ır !
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Türkiye’de başta perakende olmak üzere 11 
binden fazla noktaya kapalı devrede yasal 
müzik ve anons yayın hizmeti sunan SMG, 
Avrupa çapında daha güçlü bir iş dünyasının 
gelişimini desteklemek amacıyla düzenlenen 
“2019 Business Awards Europe”, Avrupa İş 
Ödülleri’nde girişimcilik dalında ‘Yılın Ulusal 
Kazananı’ oldu!

Türkiye’de 11 binden fazla noktaya kapalı 
devrede yasal müzik ve anons hizmeti sunan 
SMG, dünyanın en büyük ve prestijli ticari 
yarışmalarından biri olan “Business Awards 
Europe” Avrupa İş Ödülleri’nde girişimcilik 
dalında ‘Yılın Ulusal Kazananı’ seçildi. 

Avrupa çapında iş dünyasının gelişimini des-
teklemek amacıyla her yıl düzenlenen ödülle-
re bu yıl 120 bin firma katıldı ve aralarından 
seçilen 3 bine yakın firmayla birlikte SMG de-
ğerlendirmeye alındı. Yapılan değerlendirme 
sonrasında Avrupa İş Ödülleri Heyeti, SMG’yi 
‘The Inflexion European Entrepreneur of the 
Year Award'da Ulusal Kazanan ilan etti.

SMG’nin elde ettiği bu başarıdan dolayı duy-
dukları gururu dile getiren SMG Kurucu Or-
tağı Moris Alhale; ‘2009 yılında kurulan SMG, 
müzik, telif ve teknolojiyi aynı potada bu-
luşturan bir kurum. Sektörü için bir ilk olan 
markamız, kapalı devre merkezi müzik yayını 
hizmeti veriyor. Bu hizmeti de geliştirdiğimiz 
özel bir yazılım aracılığıyla depola - çal yön-
temiyle yapıyoruz. Şimdiye kadar Türkiye’de 
çok önemli projelere imza attık. 2017 yılında 
Teknokent’e girmeye hak kazandık. Türki-
ye’de ve dünyada kendi geliştirdiğimiz yazılım 
ile dijital müzik yayını yapan tek şirket olarak, 
yazılımımızla ilgili yeni projelerimizi İTÜ ARI 
Teknokent’teki ofisimizde gerçekleştiriyoruz. 
Kurumumuz, Türkiye’de en hızlı büyüyen şir-
ketlerin yer aldığı Deloitte Technology Fast50 
Türkiye Programı’nda dört yıl art arda listeye 
girme başarısı gösterdi. Bu anlamda da sek-
töründe ilk ve öncü bir konumda. Bu başarıyı 
uluslararası bir düzeye taşıdığımız için mut-
luyuz” dedi. 

Avrupa İş Ödülleri Genel Müdürü Adrian 
Tripp ise bu başarımız ile ilgili şunları söy-
ledi: “Bu önemli bir başarı ve SMG alanında 
öncü bir lider. Ulusal Kazanan olarak seçilmek 
demek, büyük yenilikçilik, etik ve başarı gös-
terdiğiniz anlamına gelir ve Avrupa'nın en iyi 
şirketlerinden biri olduğunuzu gösterir.

SMG 2019 AVRUPA IŞ 
ÖDÜLLERI'NDE GIRIŞIMCILIK 

DALINDA YILIN “ULUSAL 
KAZANAN’’I OLDU!

Adrian Tripp
Avrupa İş Ödülleri Genel Müdürü
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Cathay Group’un Basın Ekspres Yolu, Güneşli E-5, TEM ve sahil yolunu birbirine bağlayan kavşak noktasında 200 bin metrekare alan üzerin-
de gerçekleştirdiği Nivo İstanbul projesinin temizlik, güvenlik, teknik hizmetler yönetimi ve site yönetimini Atalian Türkiye gerçekleştirecek.

BASIN EKSPRES”IN BEKLENEN PROJESI NIVO ISTANBUL’UN TESIS 
VE SITE YÖNETIMINI ATALIAN TÜRKIYE ÜSTLENDI 

Türkiye’nin en büyük tesis 
yönetimi firmalarından Ata-
lian Türkiye, hizmet verdi-
ği gayrimenkul projelerine 
bir yenisini ekledi. Cathay 
Group’un Küçükçekmece’de 
hayata geçirdiği ödüllü kar-
ma projesi “Nivo İstanbul”un 
entegre tesis yönetimi Ata-
lian tarafından gerçekleşti-
rilecek. Nivo İstanbul, 200 
bin metrekare üzerine kurulu 
alanda konut, işyeri ve ma-
ğazalardan oluşuyor. Atalian, 
yapılan anlaşma kapsamında 
5 yıl süre ile projenin temiz-
lik, güvenlik, teknik hizmetler 
yönetimi ve site yönetimin-

den sorumlu olacak.

Cathay Group ve Atalian Türkiye arasında yapılan iş birliğine yönelik bir açıklama yapan 
Atalian Türkiye CEO’su Barış Ünalp: “İstanbul’un önemli projeleri arasında yer alan Nivo 
İstanbul’un entegre tesis yönetimini üstlenmekten dolayı mutluyuz. Cathay Group, profes-
yonel bir bakış açısına sahip olmamız ve tesis yönetimi alanındaki uluslararası tecrübemiz 
nedeniyle bizi tercih etti. Atalian, yapısı itibarıyla kendi bünyesinde de tesis yönetimini be-
nimsemiş bir şirket. Bu çok sesliliğimizle de iş ortaklarımızın farklı isteklerini hızlı bir şekilde, 
tek noktadan gerçekleştirecek kapasitede ve esneklikte hizmet sunabiliyoruz. Bu sayede 
müşterilerimize maliyet, zaman, enerji verimliliği gibi pek çok konuda avantaj sağlıyoruz” 
dedi.

Nivo İstanbul projesinin temizlik, güvenlik, teknik hizmetler yönetimi ve tesis yönetimini yü-

rütecek olan Atalian Türkiye; teknik hizmet-
ler kapsamında, klima-kazan-asansör ba-
kımları, tüm elektrik ve mekanik sistemlerin 
bakım ve arıza sistemleri yönetimi sunacak. 
ayrıca ısıtma-soğutma tesisatı, sıhhi tesisat, 
havalandırma, yangın söndürme tesisatı, 
klima bakım onarım hizmetleri de verilecek.

Barış Ünalp
Atalian Türkiye CEO’su
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Avrupa Birliği ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye’de gıdadan temizliğe, giysiden ev aletlerine kadar her türlü ürünün güvenlik koşullarına dair far-
kındalık haftaları başlatıyor. Tüketicileri bilinçlendirmek için 2 ay boyunca 10 konferans düzenlenecek, 10 ilde 25 alışveriş merkezinde ‘ürün 
güvenliği stantları’ kurulacak.

Gıdadan, temizliğe, giysiden mobilyalara günlük hayatta yüzlerce ürün kullanıyoruz. Bu ürünlerin sağlığımızı ve güvenliğimizi tehdit etme-
mesi için gerekli düzenlemeler de mevzuatlarla belirlenmiş durumda. Bu mevzuatlara uyulup uyulmadığı ise resmi kurumların denetimleriyle 
kontrol altına alınabiliyor.

Ancak tüm bu mevzuat ve denetimlere rağmen piyasada güvenli olmayan ve sağlığımızı tehdit eden ürünlerle karşılaşabiliyoruz. Aktarı-

GÜVENLİ ÜRÜN İÇİN TÜKETİCİ FARKINDALIĞI ARTACAK

lan kaynaklara rağmen piyasadaki 
milyonlarca ürünün tek tek denet-
lenmesi ise mümkün değil.

Ürün güvenliği konusunda en 
önemli desteklerden biri; tüketici-
nin sağlıksız ve güvenli olmadığı-
nı düşündüğü ürünleri yetkililere 
bildirmesi. Yani tüketicinin ürün 
güvenliğine ilişkin farkındalığının 
artması.
İşte bu nedenle Avrupa Birliği ve 
Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
finanse edilen ve Ticaret Bakan-
lığı tarafından yürütülen yeni bir 
farkındalık artırma kampanyası 
başlıyor. “Ürün Güvenliği, Piyasa 
Gözetimi ve Denetimi ile Uygun-
luk Değerlendirmesi Alanlarında 
Farkındalığın Artırılması Projesi” 
kapsamındaki kampanya, 20 Eylül 
2019 tarihi itibariyle başlayacak.

Bu kampanya çalışmaları kapsa-
mında sırasıyla İstanbul, Tekirdağ, 
Bursa, Samsun, İzmir, Manisa, 
Van, Şanlıurfa, Hatay ve Ankara 
olmak üzere 10 ildeki 25 alışveriş 
merkezinde oluşturulacak ürün 
güvenliği stantlarında, tüketiciler 
ürün güvenliği konusunda nelere 
dikkat etmeleri gerektiğine ilişkin 
bilgi edinebilecekler. Aynı illerde 
gerçekleştirilecek ‘Ürün Güvenliği 
Konferansları’ ise tüketici derne-
ği temsilcilerinin ve özellikle yeni 
nesillerin farkındalığını artırmak 
üzere, Milli Eğitim Bakanlığı iş-
birliğiyle öğretmenlerin katılımını 
hedefliyor.

Oyuncaklar, çocuk giysileri, koz-
metik ürünler, temizlik malzeme-
leri, kırtasiye ürünleri, asansörler, 
mobilyalar, stor perdeler ve CE 
işareti taşıması gereken ürünlerin 
oluşturabileceği tehlike ve riskleri 
tanıtan, tüketicilere alışverişleri es-
nasında pratik bilgiler sunan bro-
şürler, tüm ürün güvenliği stantla-
rından temin edilebilecek.
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‘de bu ay...

Capacity, misafirlerini ekim ayında çok özel tasarım 
atölyelerine davet ediyor. 

Akıl ve Zekâ Oyunları ile başlayacak ekim ayı atölyelerinde; Ah-
şap Duvar Panosu Boyama, Kumdan Özel Dekoratif Süsler Ya-
pımı, Ahşap Supla Yapımı, Ahşap Duvar Süsü Kutusu Boyama ve 
Cep Telefonu Şarj Kutusu Boyama gibi özel dekoratif tasarımlar 
hazırlanacak. Bu ay 29 Ekim’e özel Türk Bayrağı Yapımı Atölyesi 
ile Cumhuriyet Bayramı’nın neşesi çocuklarla birlikte yaşanacak. 

Capacity’de bu ay dördüncüsü düzenlenen Farklı Tasarımlar 
Festivali’nde ise, çeşit çeşit tasarım ürünler misafirlerinin be-

FESTİVAL TADINDA EĞLENCE 
CAPACITY’DE SİZLERLE!

Geleceğin umut vadeden yeteneği Melis Fis, ilk kez 
Capacity AVM’de sevenleriyle bir araya geliyor.

Sosyal medyada yayınladığı cover parçalarıyla sevenlerini kendi-
sine hayran bırakan Melis Fis, hem sesi hem de sempatik tavırla-
rıyla ilgi çekiyor. Sosyal medya fenomeni olan Melis, çaldığı ens-
trümanlar ve seslendirdiği şarkılarla müzikseverlerin yeni yıldızı 
adeta. Capacity’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek organizasyon 
ile Fis, hayranlarıyla ilk kez bir alışveriş merkezinde buluşacak 
olmanın heyecanını yaşıyor.  

Genç neslin yetenekli sesi, 12 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’de 
Capacity AVM’de konser, söyleşi ve imza günü ile hayranlarına 
unutulmaz bir gün yaşatacak. 

Enerjisi yüksek, eğlenceli bir günün yaşanacağı etkinlikte kaçırıl-
mayacak bir sürpriz de sizleri bekliyor olacak. Bu özel sürprizin 
şanslı kazananlarından biri olmak için Capacity’nin sosyal medya 
hesaplarını takip etmeyi unutmayın.

MELİS FİS 
CAPACITY’DE 

SEVENLERİYLE 
BULUŞUYOR!

ğenisine sunulacak. 17-20 Ekim 
tarihleri boyunca devam edecek, 
aksesuar ve tekstil ürünlerinin yer 
alacağı bu keyifli festivale tüm mi-
safirlerimiz davetlidir.

Her yıl eşsiz bando gösterileri-
nin yanı sıra, ay yıldızlı balonlar 
ve bayraklarla kutlanan 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’nı, gelin bu 

yıl da Capacity’de hep birlikte coşkuyla kutlayalım! Dopdolu 
yaşanacak bir ekim ayında etkinlik ve atölyeler ile ilgili detaylı 
bilgi almak için www.capacity.com.tr adresi veya Capacity AVM 
(@capacityavm) sosyal medya hesaplarını ziyaret etmeyi unut-
mayın!

Capacity’de anneler ve bebekleri için düzenlenen 
Anne&Bebek Yogası ekim ayında da devam ediyor.

Bedensel ve zihinsel gelişimlerinin yanı sıra bebeklerin sosyal açı-
dan yaşadığı keyifli dakikalara ev sahipliği yapan Anne&Bebek 

Capacity’nin ev sahipliğinde Mercedes-Benz Türk MobileKids 
Trafik Eğitim Projesi çerçevesinde gerçekleştirilecek trafik 
etkinliğinde çocuklar, projenin sevimli trafik koçu Moki’yle 

beraber trafik hakkında bilinçleniyor.   

Ailelerin çocuklarıyla birlikte katıldığı bu özel etkinlikte, güvenilir 
trafik koçu Moki, trafiğin olmazsa olmaz kurallarını eğlenceli oyun-
lar ile anlatıyor. MobileKids Trafik Eğitim Projesi kapsamında 7-12 
yaş arası çocukların trafik bilgisinin ve farkındalığının artırılması, 

CAPACITY’DE ÇOCUKLARA ÖZEL TRAFİK 
ETKİNLİĞİNİ KAÇIRMAYIN!

trafik ile ilgili kavram, beceri ve tu-
tumların kazanılması hedefleniyor. 
Eğlenceli oyunlar ile desteklenen 
eğitimde, temel trafik kavramla-
rı, trafikte dikkat, trafik kuralları, 
karşıdan karşıya geçme ve trafikte 
özel durumlar gibi bölümlerden 
oluşan bir eğitim sunuluyor.

Moki, 5 Ekim Cumartesi günü 11.00 
ve 17.00 saatleri arasında tüm ço-
cukları Capacity’e davet ediyor. 
 

ANNE VE BEBEKLERİN EN KEYİFLİ 
ETKİNLİĞİ CAPACITY’DE

Yogası, annelerin ilk tercih ettiği et-
kinlik olmaya devam ediyor. İlginin 
yoğun, neşenin ise bol olduğu bu 
özel etkinlikte anneler buluşuyor, 
bebekler eğleniyor.

Zeynep Gözübüyük’ün eğitmenli-
ğiyle keyifli bir yolculuğa çıkacak 
anne ve bebekleri, 10 Ekim Perşem-
be günü saat 11.00’de Capacity’de 
eğlenceli bir gün bekliyor olacak.

Ücretsiz ve sınırlı sayıda kontenjanın olduğu etkinliğimize katılım 
için www.capacity.com.tr/kayit adresinden kayıt yaptırabilirsiniz. 
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Teknoloji ile birlikte, so-
kakta oyun oynamak da 
rafa kalktı Eskiden so-
kaklarda koşup zıplayan 

çocukların yerine artık evlerinde 
saatlerce bilgisayar başında ya 
da ellerinde tabletlerle oturup 
oyun oynayan bir nesil oluştu. 
Geleneksel olarak adlandırılan 
sokak oyunlarının çocukların 
eğitimi ve kişiliğine olumlu et-
kileri olduğu belirtilmiştir. 

Lovelet Outlet yakantop, istop, 
körebe, yağ satarım, ip atlarım, 
boyamaca, mendil kapmaca, 
bombili, seksek, halat çekme-
ce gibi bir çok sokak oyununu 
çocuklarla tanıştırmaya hazırla-
nıyor. 

ÇOCUKLUĞUMUZUN 
YILDIZI SOKAK OYUNLARI 
ARTIK LOVELET OUTLET’TE

Lovelet Outlet’te, Mavitaç 
(Mavi Toplum Aile ve Çocuk 
Derneği) desteği ile oluştu-
rulan sokak oyunları hafta 
sonları güneşli havalarda 
sizleri bekliyor. Ücretsiz ger-
çekleştirilecek etkinliğe tüm 
çocuklar davetlidir.

Karadeniz’in en büyük Outlet 
merkezi olan Lovelet Out-
let yaptığı kampanyalar ve 
gerçekleştirdiği etkinlikler 
ile Karadeniz Halkı’nın be-
ğenisini kazanmaya devam 
ediyor. 
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Vodafone, olası afet koşullarında kesintisiz iletişim hizmeti sağlayabilmek için yaptığı çalışmalarla, Türkiye’de uluslararası ISO 22320 
Acil Durum Yönetimi Standardı sertifikası almaya hak kazanan ilk teknoloji şirketi oldu.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerinin kesintisiz iletişim hakkını olası afet koşul-
larında da sağlayabilmek için yaptığı çalışmaları uluslararası ISO 22320 Acil Durum Yönetimi Standardı ile tescilledi. Böylece Vodafone, 
Türkiye’de ISO 22320 belgesiyle Acil Durum Yönetimi Standardı’na geçen ilk teknoloji şirketi oldu.

Konu hakkında bir değerlendirme yapan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Karaçay, şunları söyledi: 

“Vodafone olarak, uzun yıllardır sahip olduğumuz 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası kapsamında şirket genelinde bir kül-
tür haline gelen iş sürekliliği yönetimi ve acil durum hazırlıklarımız sayesinde her koşulda kesintisiz iletişim sağlamak için alınabilecek 
tüm önlemleri alıyoruz. Her yıl AFAD ile ortak ve şirket içinde gerçekleştirdiğimiz afet ve acil durum tatbikatları sayesinde, ülkemizde 
gerçekleşen deprem, sel, yangın gibi afetlerin yaratabileceği iletişim kesintisinin önüne geçebilmek amacıyla sürekli çalışıyor ve tecrübe 
kazanıyoruz. Bu yıl ise şirketimizin afet ve acil durumlara karşı aldığı önlemlerin dünya standartlarında olduğunu belgeleyen ISO 22320 
Acil Durum Yönetimi Standardı için harekete geçtik. Uluslararası denetimden başarıyla geçerek, sadece Türk telekomünikasyon sektö-
ründe değil, Vodafone Grubu genelinde de bu sertifikayı almaya hak kazanan ilk şirket olduk. Vodafone olarak, müşterilerimize kesintisiz 
iletişim sağlamak üzere uluslararası standartlarda hizmet vermeye devam edeceğiz.” 

İş sürekliliğinde önde gelen şirket

ISO 22320 Acil Durum Yönetimi Standardı ile ISO Kalite Standart Sertifikasyonlarına bir yenisini daha ekleyen Vodafone, bünyesinde 
ayrıca Arama Kurtarma Takımı kurarak sosyal sorumluluk bilinciyle olağanüstü durumlara karşı teknoloji, süreç ve insan kaynağı ile ha-
zırlanıyor. İş sürekliliğinin olgunluğunu yıllara göre iyileştiren şirket, potansiyel tehditlerin neden olabileceği operasyonel etkilere cevap 
verebilecek, kurumsal esneklik sağlayan yöntemlerle standardını korumaya ve geliştirmeye devam ediyor.

VODAFONE TÜRKIYE’DE ISO 22320 ACIL DURUM YÖNETIMI 
STANDARDI’NA GEÇEN ILK TEKNOLOJI ŞIRKETI OLDU

Selçuk Karaçay
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
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TİM, KOBİ düzeyindeki firmaların ihracata 
özendirilmesi ve uluslararası arenada far-
kındalık oluşturmak amacıyla KOSGEB ile 
işbirliği anlaşması imzaladı.

TİM Başkanı İsmail Gülle, “Bir gün 3,5 mil-
yon KOBİ’mizin ihracat ailemize katılmasını 
görmek, TİM olarak en büyük en büyük he-
defimizdir. İhracata başlamak isteyen KO-
Bİ’lerimizin uluslararası arenaya çıkarmak 
üzere, KOSGEB ile birlikte uzun soluklu bir 
iş birliğine imza atıyoruz. TİM ve KOSGEB 
olarak güçlerimizi birleştirerek, firmaları-
mıza eğitim ve danışmanlık hizmeti vere-
cek, araştırma faaliyetlerine dâhil ederek en 
doğru ürünle en doğru pazarda yer almala-
rını sağlayacağız. Bu yapıyı daha kurumsal 
bir birlikteliğe dönüştürmek için, ülkemiz-
de ihracatın merkezi sayılan bu binamız-
da KOSGEB’in bir ofis açması, ihracatımıza 
önemli bir katkı sunacaktır” dedi.

61 ihracatçı birliği, 13 genel sekterliği ve 27 
sektörü ile 85 bine yaklaşan ihracat ailesi-
nin çatı kuruluşu Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM), ihracata yeni başlayacak KOBİ’lerin 
tüm ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıy-
la KOSGEB ile güçlerini birleştirdi. TİM Baş-
kanı İsmail Gülle ve KOSGEB Başkanı Prof. 
Dr. Cevahir Uzkurt, Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Musta-
fa Varank’ın katıldığı törenle “TİM-KOSGEB 

TİM BAŞKANI İSMAİL GÜLLE: 

3,5 MİLYON KOBİ’Yİ İHRACAT 
AİLEMİZE KATMAYI HEDEFLİYORUZ

İhracata İlk Adım Seferberliği İşbirliği Proto-
kolü”nü imzaladı.

İmza töreninde konuşan TİM Başkanı İsmail 
Gülle, 2018’de Türkiye’nin maruz kaldığı kur 
saldırılarının olumsuz etkilerini karşılamada 
ihracatçıların ciddi bir direnç gösterdiğini ve 
bu durumun işletmeler için gerçek manada 
bir ihracat seferberliğine dönüştüğünü be-
lirterek, “2008-2018 yılları arasında her yıl 
ortalama 11 bin firmamız ihracata merhaba 
derken, 2019’un sadece ilk 8 ayında tam 12 
bin firma ihracat ailesine katıldı. Bu firmala-
rımızın 2,2 milyar dolar ihracata imza atma-
ları, bizler için son derece büyük bir mutlu-
luk, bir gurur kaynağı. Köklü firmalarımız ile 
birlikte, ihracata başlayan KOBİ’lerimiz, geç-
tiğimiz yıl 168 milyar dolar olan ihracatımızı, 
ağustos ayında 12 aylık periyotta 180 milyar 
dolara taşımayı başardı. Hükümetimizle bir-
likte, bu seferberliği ülke sathına yaymak, 
bir gün, 3,5 milyon KOBİ’mizin ihracat ai-
lemize katılmasını görmek; TİM olarak en 
büyük en büyük hedefimizdir” diye konuştu.

KOBİ’lerimiz için dünya pazarlarını erişe-
bilir kılacağız

Bu sorumluluk çerçevesinde bugüne kadar 
girişim evlerinden dijital dönüşüm projele-
rine, 7/24 hizmet veren ALO TİM hattından 
TİM aplikasyonuna, İnovasyon ve Girişimci-
lik Akademisi bünyesinde yürütülen İnoSu-
it Programına kadar birçok yeniliği hayata 
geçirdiklerini söyleyen Gülle, sözlerine şöyle 
devam etti:

“İhracata başlamak isteyen KOBİ’lerimizin 
uluslararası arenaya çıkarmak üzere, KOS-
GEB ile birlikte uzun soluklu bir iş birliğine 
imza atıyoruz. İmzaladığımız protokolle, 
ülkemizdeki KOBİ düzeyinde firmalarımı-
zın ihracata özendirilmesini amaçlıyoruz. 
KOBİ’lerimize ihracat konusunda kapsamlı, 
mentörlük ve eğitim projeleri yürütüp, on-
lar için dünya pazarlarını erişebilir kılacağız. 
Tüm dijital platformlarımızla, ticaret he-
yetlerimizle, fuarlarımızla, pazar araştırma-
larımızla ve devlet destekleriyle ve dünya 
genelindeki Türkiye Ticaret Merkezlerimizle 
KOBİ’lerimiz artık tüm dünyaya erişebilecek. 

En büyük çekincelerin başında gelen, yurt 
dışının uzaklık ve yabancılık algısının KO-
Bİ’lerimiz nezdinde kırılmasını sağlayacağız. 
TİM ve KOSGEB olarak güçlerimizi birleşti-
rerek, firmalarımıza eğitim ve danışmanlık 
hizmeti verecek, araştırma faaliyetlerine 
dâhil ederek en doğru ürünle en doğru pa-
zarda yer almalarını sağlayacağız. Eğitimle-
ri başarı ile tamamlayan firmalarımıza “Dış 
Ticaret Eğitimi Katılım Sertifikası” vereceğiz. 
Teorik bilgileri pratiğe dökebilmeleri için, 
KOSGEB’in İşletme Geliştirme Destek Prog-
ramı kapsamında KOBİ’lerimizin ihtiyaçları-
nı gözeterek TİM olarak yeni model ticaret 
heyetleri düzenleyecek, firmalarımızı po-
tansiyel müşterilerle buluşturacağız. Dünya 
pazarlarındaki alıcılarla ilk temaslarında on-
ların yanında olacağız, ilk sözleşmelerinde, 
ilk sevkiyatlarında onlara destek vereceğiz. 
KOBİ’lerimizin dünya pazarlarına açılmasın-
da gereken finansman desteği için önemli 
bir görev üstlenmiş olan EXİMBANK’ımız ile 
birlikte yeni nesil finansman metotları üze-
rinde çalışacak ve ihracatçılarımızı rakiple-
rine karşı güçlü kılacağız. Bu yapıyı daha 
kurumsal bir birlikteliğe dönüştürmek için, 
ülkemizde ihracatın merkezi sayılan bu bi-
namızda KOSGEB’in bir ofis açması, ihraca-
tımıza önemli katkı sunacaktır.”

Mikro düzeydeki başarıları, makro düze-
ye taşıyacağız

Tüm gayretlerinin ihracatçıların hedeflere 
ulaşması ve aşması için olduğunu vurgula-
yan Gülle, şunları kaydetti:

“Bu güç birlikteliğinin de desteği sayesinde, 
100 binin üzerinde ihracatçı ile 226,6 milyar 
doları aşacağımıza eminiz. Protokol ve aka-
binde ortaya konacak çalışmaların etkinliği-
ni de çok sıkı takip edeceğiz. Programlarımı-
za katılan firmalarımızın ihracat faaliyetlerini 
ve devamlılıklarını düzenli olarak ölçeceğiz. 
Süreklilik sağlayan firmalarımızı bir üst sı-
nıfa taşıyarak Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve 
markalaşmaya eğilmelerini sağlayacağız. 
Bu sayede, mikro düzeyde elde edeceğimiz 
başarıların makro düzeyde ihracatımıza ve 
buradan hareketle yatırım, istihdam ve bü-
yümeye katkılarını hep birlikte göreceğiz.”

“ ”

 Hayatın Merkezi
A v l u  K ü l t ü r  M e r k e z İ  

K o n s e r  -  S ö y l e ş İ  -  T İ yat r o  -  F e s t İ va l  -  T O P L A N T I

www.avlukongrevekulturmerkezi.com@avlukongrevekulturmerkeziavlukongrevekulturmerkezi
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Yeni bir araştırma sonucuna göre, siber saldırıların yaklaşık %99’unda insan hataların-
dan yararlanılıyor. Özellikle oltalama taktiklerinin oldukça fazla kullanıldığını belirten 
Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, çoğu siber saldırının, çalı-

SİBER SALDIRILARIN %99’U 
İNSAN HATALARINA ODAKLANIYOR

şanlara kötü niyetli bağlantıyı tıklamaları 
için cezbedici bir oltalama e-postası ile 
başladığına dikkat çekiyor.

Proofpoint’in 2019 İnsan Faktörü ra-
poruna göre siber suçlular, kötü amaçlı 
yazılım yüklemek, veri çalmak veya do-
landırıcılık işlemlerini başlatmak için ço-
ğunlukla sistemler yerine insanları hedef 
alıyor. Gerçekleşen saldırıların yaklaşık 
%99’unda insan hatalarına yoğunlaşan 
hackerler e-posta, bulut uygulamaları 
ve sosyal medya hedeflerine sızmak için 
sosyal mühendisliği kullanıyor. Şirket ça-
lışanlarına yönelik oltalama taktiklerinin 
sıklıkla kullanıldığını belirten Bitdefender 
Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akko-
yunlu, kullanıcıların çevrimiçi faaliyetle-
rinde daha bilinçli davranması gerektiğini 
hatırlatıyor.

Sistemleri Değil İnsanları Hedefliyorlar

Sahte e-postalar göndermek, kimlik bilgilerini çalmak 
veya kötü amaçlı ekleri bulut uygulamalarına yüklemek, 
başarısız olma olasılığı yüksek olan pahalı, zaman alıcı 
bir saldırıdan daha kolay ve çok daha karlı. Tehditle-
rin önemli bir çoğunluğunun oltama e-postasındaki bir 
bağlantıya tıklama veya kötü amaçlı bir belgeyi açma 
gibi insan etkileşimine bağlı olduğuna dikkat çeken 
Alev Akkoyunlu, bu tarz saldırılarda sosyal mühendis-
liğin çok önemli rol oynadığını ve güvenlik teknolojileri 
ne kadar gelişirse gelişsin bu saldırıların devam edece-
ğini belirtiyor. 2018'deki her 4 kimlik avı e-postasından 
1’inin Microsoft ürünleriyle ilişkili olması da araştırmada 
öne çıkan bulgularından biri.

Proofpoint’in 2019 İnsan Faktörü raporunda öne çıkan 
diğer sonuçlar ise şöyle;

• Tespit edilmekten kaçınan hackerler, şirket yazışma-
larını taklit ediyor. Saldırganlar, e-posta gönderimlerini 
kurumsal e-posta trafiğine uygun olarak gerçekleştiri-
yorlar.

• Kötü amaçlı bağlantıya tıklama oranlarındaki coğrafi 
farklılıklar, iş kültürü ve e-posta kullanımı alışkanlıkla-
rındaki farklılıkları yansıtıyor.

• Eğitim, finans, reklamcılık ve pazarlama sektörleri en 
yüksek oltalama saldırısı oranı ile zirveye ulaşan sektör-
ler.

• Chalbhai kimlik avı saldırısı, 2019'un ilk 
yarısında en popüler üçüncü kimlik avı 
saldırısı oldu.

• 2018’deki en etkili kimlik avı tuzağı, di-
yet ve zihin geliştirme aldatmacalarından 
“Brainfood” oltalamasıydı. Mesaj başına 
1.6 tıklamadan fazla tıklama oranına sa-
hip olan ve saldırganların aynı zamanda 
insan güvensizliğinden yararlandığını 
gösteren bu oltamala yöntemi ile kredi 
kartı bilgilerini toplanmıştı.

Kahvenizin yanında 

Bi’Kitap?

Şatış noktalarımız : •Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi     •Avlu Balıkesir AVM     •212 AVM     •Prestige mall AVM korkutkitabevi korkutkitabevi

Alev Akkoyunlu
Türkiye Operasyon Direktörü
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Kentsel Dönüşüm Planı’nın ülkemiz ekono-
misine de ciddi katkı sunacağını söyleyen 
Baymak CEO’su Ender Çolak, “Plan kapsa-
mında 6,7 milyon konuttan acil, öncelikli 
denilen 1,5 milyon konutun dönüşümünün 
5 yıl içerisinde sağlanacağı açıklandı. Yapı-
lacak yeni binalarda kullanılacak enerji ve-
rimliliği yüksek ürünler sayesinde Türkiye, 
yılda yaklaşık 500 milyon dolarlık tasarruf 
edebilir” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ta-
rafından açıklanan Kentsel Dönüşüm Eylem 
Planı, Türkiye’de 500 milyon dolarlık tasar-
rufun da kapısını araladı. Kentlerin dönü-
şüm anayasasını oluşturacaklarını söyleyen 
Murat Kurum, dönüştürülmesi acil olan 6,7 
milyon konuttan acil, öncelikli denilen 1,5 
milyon konutun dönüşümünün de 5 yıl içe-
risinde gerçekleştireceğini ifade etti. 

MİMARİ KADAR TASARRUF DA ÖNEMLİ

Söz konusu eylem planının Türkiye’nin yapı 
stokunu daha güvenli hale getireceğini bu-
nun yanı sıra Türkiye ekonomisine büyük 
katkıda bulunacağını ifade eden Baymak 
CEO’su Ender Çolak, “Kentsel Dönüşüm Pla-
nı’nın ülkemiz ekonomisi için de son derece 
önemli sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. 
Plan kapsamında 6,7 milyon konuttan acil, 
öncelikli denilen 1,5 milyon konutun dönü-
şümünün 5 yıl içerisinde sağlanacağı açık-
landı. Bu yapıların neredeyse tamamında 
eski ısıtma sistemleri kullanılıyor. Yapılan 
son düzenlemeler ışığında; inşa edilecek 
yeni binalarda enerji verimliliği yüksek 
ürünler kullanılacak. Bu sayede de Türkiye, 
yılda yaklaşık 500 milyon dolarlık tasarruf 
edebilir. Biz de Baymak olarak mimarinin 
gücü kadar; sürdürülebilir, tasarruflu, çevre 
dostu özelliklerle binalar inşa etmenin ülke-
mizin geleceği için olan önemini biliyoruz 
ve bu konuda başlatılan seferberliğe her 
türlü katkıyı sunmaya hazırız” dedi.

İKLİMLENDİRME PAZARI DEĞİŞİYOR

İklimlendirme sektöründe sadece Türki-
ye’de değil tüm dünyada çok köklü deği-
şiklikler yaşandığını ifade eden Ender Çolak 
şöyle devam etti: “Artık bütün ilgili kurumlar 
ve şirketler, yaşanan bu değişime hazırlıklı 
olmak zorunda. Gelecek bize çocuklarımızın 
yaşayabileceği bir dünya için temiz enerji 
kullanımını, yenilenebilir kaynak tüketimini 
işaret ediyor. Yenilenebilir enerji kullanımı 

için geçtiğimiz yıl dünyada 200 milyar do-
ların üzerinde yatırım yapıldı. Araştırmalar 
10 yıl içinde Avrupa’da kombi ve kazan 
pazarının yüzde 30 oranında daralacağını, 
katı yakıtlı kazan pazarının da zaman için-
de yok olacağı gösteriyor. Diğer yandan 
Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan 
projeksiyonda, 2060 yılına kadar dünyada 
kullanılan elektriğinin yarısından fazlasının 
güneş enerjisiyle üretileceği ve sera gazı 
emisyonlarını önemli ölçüde azaltacağı ön-
görülüyor.”

Yenilenebilir enerjinin payı iki katına çı-
kacak

17 Avrupa ülkesi ve Avrupa Birliği ülkeleri-
nin yüzde 90’ından oluşan bir komisyonun 
2020 itibarıyla inşa edilecek yeni binaların 
yüzde 100 “Sıfır Enerji Tüketen Binalar” ol-
ması için bir direktif (nZEB) hazırladığını da 
sözlerine ekleyen Çolak, “G20 ülkelerinin 
2030’daki hedefi konut ve ticari binalarda 
kullanılan elektriğin yenilenebilir enerji-
den elde edilmesi ve yenilenebilir enerjinin 
toplam enerji tüketimindeki payının iki ka-
tına çıkartılması yönünde. Bu doğrultuda, 
ısı pompaları da sektörün gelecekteki en 
önemli unsurları olacak. Bu 
kapsamda ısı pompası pazarı-
nın 10 yıl içinde 4 kat büyüme-
sini bekliyoruz. Avrupa’da ısı 
pompası pazarının 2017-2020 
dönemi arasında yüzde 42 bü-
yüyerek 2020 yılında 555.000 
adet seviyesine ulaşması bek-
leniyor. Türkiye’de ısı pompa-
sı pazarında, son iki yılda tek 
haneli büyüme yaşanırken, biz 
yüzde 50’ye yakın büyüdük” 
dedi. 

Akıllı evler de ‘verimlilik 
seferberliği’ne destek vere-
cek

Akıllı ev teknolojilerinin de bu 
verimlilik seferberliğine ciddi 
katkı sunacağının altını çizen 
Ender Çolak şöyle devam etti: 
“Akıllı ev teknolojileri sayesin-
de binalar akıllı telefonlar gibi 
sürekli güncellenen ve kulla-
nım kılavuzu olan sistemler 
haline geldi. Artık sadece dai-
releri değil; çok katlı binaların 
merkezi sistemlerini dahi cep 

telefonlarından ve tabletlerden yönet-
mek mümkün. Bu alanda yeni teknolojiler 
de çok kısa vadede hayatımızda yaygın-
laşacak. Bu sayede binaların enerji kayna-
ğı da çok daha kolay ve verimli biçimde 
yönetilebilecek.”

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’na 
da girdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tara-
fından yayınlanan Ulusal Enerji Verimliliği 
Eylem Planı’nda da konuyla ilgili önemli 
hedefler bulunduğunun altını çizen En-
der Çolak, “Mevcut binaların rehabilitas-
yonu ve enerji verimliliğinin geliştirilmesi 
kapsamında, bina sektöründe ısı yalıtımı 
ile yüksek verimli pencere, aydınlatma, 
beyaz eşya, ısı pompası, kazan ve asan-
sör motoru kullanımı gibi alanlarda enerji 
verimliliğinin artırılması için son kullanı-
cıların bilinçlendirilmesi, doğrudan ya da 
dolaylı olarak desteklenmesi ve yükümlü-
lükler getirilmesi amaçlanıyor. 2023 yılına 
kadar tamamlanması planlanan bu aksi-
yon planı da Türkiye’nin cari açıkla mü-
cadelesine önemli katkıda bulunacaktır” 
dedi.

TÜRKIYE KENTSEL DÖNÜŞÜMLE YILDA 500 
MILYON $ TASARRUF SAĞLAYACAK

Ender Çolak
Baymak CEO’su
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Facebook, Türkiye’deki ilk topluluk mer-
kezi “Facebook İstasyon”u resmi olarak 
açtı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ve Habitat Derneği (Habitat) iş 

birliğiyle hayata geçirilen Facebook İstasyon, 
Facebook’un Türkiye’deki en büyük yatırım-
larından biri olarak görülüyor.

Facebook İstasyon, Türkiye’deki insanları, 
toplulukları ve işletmeleri bir araya getirerek 
onların büyümek için ihtiyaç duydukları be-
cerilere, kaynaklara ve bilgilere erişmelerine 
yardımcı olmayı amaçlıyor. Facebook İstas-
yon, Türkiye toplumunun ve ekonomisinin 
dijitalleşmesine odaklanan bir dizi farklı 
eğitime, programa ve atölye çalışmasına ev 
sahipliği yapacak. Farklı sosyal grupların ve 
toplulukların bir araya gelerek fikir paylaşı-
mında bulunabilecekleri ve çalışabilecekleri 
fiziksel bir alan olmayı hedefleyen Facebook 
İstasyon, aynı zamanda ülkedeki işletmelere 
küresel pazarlara ulaşmaları ve iş arayışın-
da olan bireylere iş bulmaları için de destek 
olacak.

Açılış seremonisine TOBB Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu’nun da katıldığı Facebook İstas-
yon açılış etkinliği, farklı toplulukları, küçük 
ve orta büyüklükte işletmeleri ve önemli 
paydaşları bir araya getirdi.

Facebook Türkiye Kamu Politikaları Depart-
man Başkanı Çağatay Pekyörür ve Facebo-
ok Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş‘ın 
açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik, Fa-
cebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge 
Başkanı Ari Keşişoğlu’nun moderasyonunu 
yaptığı bir panelle devam etti.
“KOBİ’lerimizi dijital dünyada öne çıka-

FACEBOOK TOBB VE HABITAT IŞ BIRLIĞINDE TÜRKIYE’DEKI 
ILK TOPLULUK MERKEZI “FACEBOOK ISTASYON”U AÇIYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Facebook ve Habitat Derneği ülke ekonomisini ve 
toplulukları güçlendirmek adına Türkiye’deki ilk topluluk merkezi “Facebook İstas-

yon”u resmi olarak faaliyete geçirdiklerini duyurdular.

rarak Türkiye ekonomisinin küresel ekonomik entegrasyonunu artıracak, kişi başı ge-
lir seviyesinin artışına katkı sunacağız.”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı açılış konuşmasın-
da girişimci olmanın ve girişimcilerin işlerini büyütmelerinin eskiye kıyasla çok daha kolay 
olduğunun altını çizdi.

“Dijital araçları doğru kullanan şirketler, dünyanın dört bir yanındaki potansiyel müşterilere 
bir tık uzakta. Facebook ve Habitat işbirliğinde açtığımız bu merkezde KOBİ’lere ve girişimci 
olmak isteyen herkese hizmet vereceğiz. KOBİ’lere dünyanın en büyük teknoloji şirketlerin-
den biri olan Facebook’un geliştirdiği araçları nasıl doğru kullanabileceklerini öğreterek bü-
yümelerine destek olacağız. Facebook İstasyon sadece İstanbul’daki şirketleri ya da birey-
leri hedeflemeyecek. TOBB Kadın ve Genç Girişimci Kurullarımızın liderliğinde İstanbul’da 
geliştireceğimiz programlar Anadolu’daki KOBİ’lere ve insanlara da ulaşacak. Facebook 
İstasyon’un Anadolu şehirlerindeki uydu merkezlerine Odalarımız ev sahipliği yapacak. Bu-
gün burada sadece bir mekan açmıyoruz. Bugün tüm Türkiye’deki KOBİ’lerin 21’nci Yüzyıl 



yetkinliklerini geliştirmelerini sağlayacak 
içerikler üreteceğimiz ve KOBİ’lere suna-
cağımız bir süreci başlatıyoruz.”

“İnsanların, toplulukların ve KOBİ‘lerin 
teknolojiyi kullanarak başarılı olmaları-
na daha çok yardımcı olacağız”

Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya 
Matraş, Facebook’un insanların, topluluk-
ların ve KOBİ‘lerin teknolojiyi kullanarak 
başarılı olmaları için daha çok şey yapmak 
istediğini dile getirdi.
“Geçtiğimiz sene, Türkiye ekonomisine 
daha fazla yatırımda bulunmak için İstan-
bul’da bir topluluk merkezi açacağımızın 
sözünü vermiştik. Türkiye’deki insanların, 
toplulukların ve KOBİ’lerin dijital becerile-
re erişerek başarılı olmaları için daha çok 
şey yapmak istiyoruz. Umuyoruz ki, Face-
book İstasyon bu hedefimizi gerçekleştire-
bileceğimiz bir yer olacak.

Facebook çok uzun zamandır Türkiye eko-
nomisine katkıda bulunmak için çalışıyor. 
Şimdiye kadar, başarılı da olduk. Deloitte 
Türkiye’nin raporu bize platformlarımız 
aracılığıyla ülkede 209 bin ek istihdam 
yarattığımızı ve Türkiye ekonomisine 15,3 
milyar TL katkıda bulunduğumuzu göster-
di.

Bu sayıların artmasını istiyoruz. Facebook 
İstasyon’da gerçekleşecek bir dizi farklı 
eğitim programıyla, Türkiye’deki KOBİ‘le-
rin işletmelerini büyüterek uluslararası pa-
zarlara ulaşmalarına yardımcı olmaya de-
vam edeceğiz. Böylece büyüyecek, daha 
fazla insan işe alabilecek ve topluluklarını 
güçlendirebilecekler.“

“Türkiye’nin dört bir yanından 35,000 ki-
şiye eğitim vereceğiz”

Facebook Türkiye Kamu Politikaları Depart-
man Başkanı Çağatay Pekyörür de, Face-
book İstasyon’un Türkiye’deki topluluklara 
katacağı değerin altını çizdi. “Facebook’ta-
ki 45 milyon kişilik topluluğuyla, Türkiye 
bizim için her zaman bir öncelik oldu. Bu 
topluluk merkezi ile toplulukları, ortakları, 
politika yapıcıları, yöneticileri, kuruluşları, 
akademisyenleri ve insanları bir araya ge-
tirerek diyalog kurmalarına ve birbirlerinin 
network’lerine değer katmalarına yardımcı 
olacağız.

Girişimlerimiz sadece İstanbul ile sınırlı kal-
mayacak. TOBB ve Habitat iş birliğiyle, Tür-

kiye’nin sekiz farklı ilinde daha bölgesel top-
luluk merkezleri açacağız. Gaziantep, Denizli, 
Samsun, Antalya, Diyarbakır, İzmir, Ankara 
ve Kayseri’deki bu topluluk merkezlerinde 
işletmelerin çevrimiçi alanda büyümelerine, 
dijital varlığın çevrimiçi alanda güvenli yöne-
timine ve çevrimiçi içeriğin bilinçli kullanımı-
na odaklanan eğitim programları ve atölye 
çalışmaları düzenleyeceğiz.

Bu çalışmalarla hem Türkiye’de gelişmekte 
olan startup ekosistemine katkıda bulunma-
yı, hem de KOBİ’lerimize ihtiyaç duydukları 
dijital becerileri sunmayı hedefliyoruz.”

Habitat’ın ilerleyen dönemlerde de Facebo-
ok ile iş birliği kapsamında girişimciliği ve 
Türkiye’nin dijital dönüşümünü destekleye-
ceğini dile getiren Habitat Başkanı Sezai Ha-
zır ise, sözlerine şöyle devam etti:

“Facebook ve TOBB ile geçmişten beri sü-
regelen yakın ilişkilerimizin, projenin tüm 
taraflar için bu denli kolay ilerlemesine bü-
yük katkı yaptığını kanısındayım. Bu son iş 
birliğimiz kapsamında da Habitat Derneği 
olarak, hem Facebook İstasyon’un aktif şe-
kilde yaşatılmasında rol alacak, hem de hem 
de yakın zamanda başlayacak olan Sınırları 
Aşan KOBİ’ler Programı’nın ve program bün-
yesinde gerçekleşecek olan etkinlerin de yü-
rütücülüğünü üstleneceğiz.

Aynı zamanda Ankara, Denizli, Mersin, Kay-
seri, Gaziantep ve Samsun’da da açılacak 
olan bölgesel topluluk merkezlerinin de taki-
binde ve yürütücülüğünde aktif rol alacağız.”

Facebook ilerleyen dönemde Facebook İs-
tasyon aracılığıyla çalışmalarına devam ede-
rek Türkiye’deki dijital, sosyal ve ekonomik 
ekosistem üzerindeki olumlu etkilerini artı-
mayı hedefliyor.
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Son yıllarda özellikle beyaz yakalıların bi-
rinci tercihi haline gelen İzmir, yeni açılan 
İstanbul-İzmir Otoyolu’nun sağladığı avan-
tajlarla konut sektörünün parlayan yıldızı 
haline geldi.

 Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut San-
cak, son 5 yılda İzmir’de gayrimenkul yatırı-
mı yapanların yüksek gelir elde ettiklerini ve 
tüm verilerin bu ivmenin hızlanarak sürece-
ğini işaret ettiğini söyledi.

İzmir, son dönemlerde hem Türkiye’de 
hem de dünyada adından en çok söz etti-
ren metropollerin başında yer alıyor. ABD'li 
araştırma kuruluşları Brookings Enstitüsü 
ve JP Morgan Chase tarafından hazırlanan 
"Global Metro Monitor 2014" raporuna 
göre dünyanın en hızlı büyüyen 300 kenti 
arasında 2. olan İzmir, bu yükselişini gayri-
menkul sektöründe de sürdürüyor.

İZMİR DÜNYADA İKİNCİ SIRADA

Ege’nin incisi İzmir, uluslararası emlak da-
nışmanlık ve değerlendirme şirketi Knight 
Frank’in hazırladığı ve geçtiğimiz ay açık-
lanan “Global Residential Cities Index”te 
de zirvede yer aldı. 2017’nin 2. çeyreği ile 
2018’in 2. çeyreği arasında yer alan bir yıl-
lık dönemi kapsayan ve geçtiğimiz aylarda 
açıklanan çalışmaya göre İzmir, konut fiyat-
larındaki % 16,2’lik artışla 2. sırada yer aldı. 
Aynı listede Ankara % 8,4 artışla 29’uncu, 
İstanbul ise % 3,6’lık artışla ancak 79’uncu 
oldu.

BEYAZ YAKALILARIN GÖZDESİ

İzmir’de yaşanan bu hızlı yükselişin ardında 
kent ekonomisinin büyümesi kadar kentin 
aldığı göçün de önemli bir payı var. Türkiye 
İstatistik Kurumu verilerine göre 2008-2018 
yılları arasında tüm Türkiye içinden toplam 
1 milyon 305 bin 384 kişi ikamet adresini 
İzmir’e taşıdı. 

2008-2018 yılları arasında, İstanbul’dan 155 
bin 189 kişi, Manisa’dan 106 bin 39 kişi, An-
kara’dan 85 bin 850 kişi, Antalya’dan ise 34 

bin 646 kişi İzmir’e göç etti.

İzmir aynı zamanda nitelikli göçün de bir 
numaralı adresi. Yine TÜİK verilerine göre; 
2018 yılında ikametgâhını İzmir’e taşıyan-
ların 35 bin 780’i yüksekokul veya fakülte 
mezunu. 4 bin 368 kişi yüksek lisanslı. 602 
kişi de doktoralı.

SANCAK: TÜRKİYE İZMİR’İ KONUŞUYOR

Kentteki değişimi ve sektörün geleceğini 
değerlendiren İzmir’in en büyük, Türkiye’nin 
sayılı markalı konut üreticilerinden olan Fol-
kart’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mesut San-
cak, şunları söyledi:

“İzmir, hem ekonomik büyüme hem de gay-
rimenkul sektörü açısından önemli bir ivme 
yakaladı. Aslında bu durumun 8-10 yıllık bir 
geçmişi var. Fakat aynı dönemde genellikle 
İstanbul ön planda olduğu için İzmir yete-
rince dikkati çekmedi. Oysa kentte istikrarlı 
bir büyüme söz konusu. Buna rağmen kent 
fiyat avantajını koruyor. Metrekare fiyatı 
olarak halen İstanbul’un gerisinde… Özel-
likle yeni açılan İstanbul-İzmir Otoyolu’nun 
sağladığı ulaşım avantajı, yapımı devam 
eden İstanbul-Çanakkale-İzmir Otoyolu ve 
Çanakkale Boğaz Geçişi Projesi’nin yakın za-
manda sağlayacağı imkânlar ile kente olan 
ilgi artarak sürecek. 

Ayrıca İzmir yerel yönetimlerinin yapmış ol-
duğu, kenti geleceğe taşıyacak yatırımlara 
da dikkat çekmek isterim. İzmir Körfezi’nin 
temizlenmesine yönelik adımlar, kıyı düzen-
lemeleri, sosyal etkinlikler gibi konular da 
kentimize değer katan unsurlar.

Tüm bunlar dikkate alındığında, kente be-
yaz yakalıların ilgisi de bir hayli yoğun... Son 
dönemde operasyonlarını İzmir’e taşıyan 
uluslararası şirketlerin sayısı da hızla artıyor. 
Giderek daha fazla insan hem yaşamak hem 
çalışmak için İzmir’i tercih ediyor. Bu ilginin 
gayrimenkul sektörüne olumlu yansıyacağı 
kesin... Türkiye son yıllarda İzmir’i konuşu-
yor, önümüzdeki dönemde de İzmir’in sun-
duğu fırsatları konuşacak. Biz, İzmir’de ya-

tırım yapmayı planlayanlara geç kalmadan 
harekete geçmelerini tavsiye ediyoruz.”

“İŞİNİ DOĞRU YAPANLAR ÖNE ÇIKTI”

Gayrimenkul sektörünün son birkaç yılda 
döviz fiyatlarında yaşanan iniş çıkışlı seyir 
ile enflasyon ve faizlerin yükselmesinden 
olumsuz etkilendiğine dikkati çeken Me-
sut Sancak, “Bu dönemde piyasada bir arz 
fazlası oluştu. Sağlam adımlarla yol alma-
yan irili ufaklı bazı firmalar sıkıntı yaşadı. 
2011’de % 92,18 seviyesini gören inşaat 
güven endeksi, 2019’un Ocak-Eylül dönemi 
ortalamasında % 53,9’a kadar geriledi. Bu 
tür dönemler sektör adına kötü olmakla be-
raber faydalı yanları da var. İşler yolunday-
ken görülmeyen sorunlar böyle zamanlarda 
belirginleşiyor. İşini doğru yapanla yanlış 
yapan net olarak görülüyor. Açıkçası söz 
konusu dönem bizim açımızdan son derece 

KONUT YATIRIMININ
 YENI YILDIZI IZMIR

Mesut Sancak
Folkart’ın Yönetim 
Kurulu Başkanı



43

 Haberler / MALl&MOTTO 

faydalı oldu” diye konuştu.

“BİZ GÜVEN VE YÜKSEK GETİRİ İNŞA 
EDİYORUZ”

Mesut Sancak, bugüne kadar İzmir’de 6 mil-
yar liralık yatırım değerine sahip projelere 
imza attıklarını belirterek, Folkart’ın projele-
rinin yatırımcıya sağladığı kazançlara vurgu 
yaptı. 

Sancak, şöyle konuştu:

“12 Mayıs 2015’te Folkart Life Bornova’nın 
lansmanını yapmıştık; Ekim 2017’de teslim-
lere başladık. Mayıs 2016’da Folkart Time’ın 
lansmanına çıktık; Ekim 2018’de teslim ettik. 
Çeşme projelerimizle birlikte 2018 yılında 5 
ayrı projemizde anahtar teslimi yaptık.  Fol-
kart Incity lansmanına Mayıs 2017’de start 
verdik, Kasım ayı sonu teslimlere başlıyo-
ruz. Yatırımcılarımız yüksek kâr elde ediyor. 
Folkart Life Bornova’da lansman fiyatlarıyla 

bugünkü değer arasında % 88 ila % 107’lik 
bir artış söz konusu. Folkart Time’da bu 
oran % 74 ila % 99 arasında. Incity’de ise 
daha şimdiden % 43 ila % 92 arasında de-
ğişiyor.

Bunun bir neticesi olarak da bağımsız 
araştırma kurumu tarafından bire bir yapı-
lan araştırmaya göre Folkart Yapı’nın mar-
ka bilinirliği oranı 2018 yılında % 97,3’e 
yükseldi. Güvenilirlik puanı % 92,2, tavsiye 
edilme oranı da % 90 olarak belirlendi. 

Yine aynı dönemde Folkart Yapı, Türki-
ye İtibar Akademisi tarafından ülkenin 
en itibarlı şirketleri arasında gösterildi. 
Folkart’ın İzmir’den listeye giren tek şir-
ket olması bizim açımızdan gurur verici. 
Yine Yıldız Teknik Üniversitesi’nin öncü-
lük yaptığı, itibarlı şirketlerin ekonomiye 
ve topluma yansımalarını ortaya koyan 
Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE) araştırma-
sında da Altın Lig’de yer almayı başardık. 
Bu başarı sadece bizim değil, yıldızı hızla 
yükselen İzmir’in başarısıdır.”

“FAİZ İNDİRİMİ SEKTÖRÜ CANLAN-
DIRDI”

Bünyesinde üç bin kişiye istihdam sağ-
layan Saya Grup’un parçası olan Folkart 
Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, 
Merkez Bankası’nın Ağustos ve Eylül ay-
larında faiz indirimine gitmesinin sektörde 
yeniden bir yükseliş dalgası başlatacağı-
nı vurguladı. Sancak, faizlerin aşağı yön-
lü düşüş trendi içine girmesinin; özellikle 
politik belirsizliklerin de geride kalmasıyla 
bütünleşerek, büyümeye yönelik adım-
larla birlikte; Türkiye için pozitif bir ortam 
açacağını, ekonominin toparlanma süreci-
ne girdiğini belirtti.

Mesut Sancak
Folkart’ın Yönetim 
Kurulu Başkanı
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Türkiye’de fuarcılık sektörü ne durumda? 

Türkiye’de fuarcılık sektörünün 2006-2017 
yılları arasındaki gelişimini incelediğimizde, 
sektörün fuar sayısı, katılımcı sayısı, ziyaret-
çi sayısı ve katılımcılara kiralanan stant ala-
nı gibi parametreler bakımından büyüme 
trendi içerisinde olduğu söylenebilmekte-
dir. Bu büyümeye en büyük katkıyı sağlayan 
unsurun uluslararası ihtisas fuarları olduğu 
görülmektedir. Zira uluslararası ihtisas fuar-
ları, bizatihi yabancı katılımcıların ve ziyaret-
çilerin katılımının yanı sıra fuarın uluslarara-
sı niteliği sayesinde yerli katılımcıların ve 
ziyaretçilerin fuara daha çok ilgi göstermesi 
nedeniyle ulusal fuarlara kıyasla daha büyük 
ölçeğe ulaşmaktadır. 

Türkiye’de fuarcılık sektörü her geçen yıl 
büyümeye devam ediyor. Sektörümüzün 
bugün gelişmiş Batı ülkelerinin çok daha 
uzun yıllardır var olan fuarcılık kuruluşları 
ile başa baş yarışabilecek konuma ulaştığını 
söylemek beni mutlu ediyor. Bu büyümenin 
en büyük sebepleri arasında; son yıllarda ül-
kemizdeki üretim/hizmet sanayisinin geliş-

mesine paralel olarak, ihracatımızı artırmak 
amacıyla yeni pazar arayışları içine girilmesi 
oluşturuyor. Bu hedef, ülkemizin ihracat he-
defleri ile de bir araya geldiğinde ülkemizde 
düzenlenen fuarların hacmine ve fuarların 
ilgili olduğu sektörlere katkı sağlamaya de-
vam ediyor. İMMİB verilerine göre mücev-
her ihracatımız 2016 – 2018 yılları arasında 
%81 artış kaydetti. (2016: 2.43 milyar USD, 
2018: 4.40 milyar USD) Bu başarıya katkı 
sağlayan ana unsurlardan birisi de Istanbul 
Jewelry Show’dur. Fuarımız kapsamında ya-
pılan iş görüşmeleri Türk mücevher sektörü 
ihracatının %80’nin gerçekleşmesine katkı-
da bulunmaktadır. 

Ülkemiz ekonomisinin başkenti İstanbul, 
fuarcılık sektörünün de kalbi konumunda. 
Uluslararası fuarların düzenlenebileceği 
alanların ve dünya ulaşımının kilit nokta-
sında olması İstanbul’u sektörümüz için 
vazgeçilmez kılıyor. İstanbul’un yanı sıra 
Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Adana, 
Eskişehir, Samsun, Kayseri, Malatya, Kocaeli, 
Diyarbakır ve Van da, Türkiye fuar endüst-
risine yön veren şehirlerimiz arasında yer 

alıyor. TOBB 2018 Fuar İstatistiklerine göre 
2017 yılında yurt içinde toplam 475 fuar dü-
zenlenirken, 2018 yılında bu sayı 499’a yük-
seldi. Türkiye, düzenlenen fuarı sayısı ba-
kımından Avrupa bölgesinde Almanya’nın 
ardından ikinci sırada gelmektedir. 

2018 yılında fuar ziyaretçi sayısı da 2017 
yılına göre 1 milyon 134 bin 423 kişi arttı. 
2017 yılında düzenlenen fuarları toplam 21 
milyon 719 bin 714 kişi ziyaret etmişken, 
2018 yılında bu rakam 22 milyon 854 bin 
137 kişiye yükseldi. 2017 yılında düzenle-
nen fuarları toplam 587 bin 128 yabancı zi-
yaret ederken, 2018 yılında bu sayı artarak 
714 bin 160 kişi oldu. 

Fuarların Türkiye ekonomisine en önemli 
katkıları nedir?

Fuarlar sadece ilgili sektörlere değil, düzen-
lendiği şehre de ek bir katma değer yara-
tıyorlar. Turizm, ulaşım, ticaret başta olmak 
üzere şehir ekonomilerine mevcut gelirleri-
nin yanında ek gelir sağlıyorlar. TÜRSAB’ın 
verilerine göre de; kıyı turizminde kişi başı 
harcama 600-700 dolar iken, kongre turiz-
minde 2 bin-2 bin 500 dolar seviyesinde. Bu 
ekonomik katkıların yanı sıra fuarlar, ülke-
mizin tanıtımı konusunda da büyük destek 
sağlıyor. 

TİM’e göre ülkemizde 3.1 milyon kişiye is-
tihdam sağlayan 70.000 ihracatçı firma var. 
Bu firmaların büyük bir bölümü, ihracatla-
rını fuarlar kapsamında imzaladıkları iş an-
laşmaları sayesinde gerçekleştiriyorlar. 2019 
yılında Türkiye’de 170’i aşkın fuar organiza-
törü tarafından 500’ün üstünde fuar ger-
çekleştirilecek. Yalnızca bu fuarlar nedeniyle 
ülkemizde ağırlanacak yabancı ziyaretçiler 
düşünülünce fuarların ülke ekonomisine ne 
kadar büyük bir katkısı olacağı görülebilir. 

Fuarcılık sektörünün en önemli eksi ve 
artıları nedir?

Sizin de bildiğiniz üzere bir ülkenin eko-
nomisinin sürdürülebilir olarak büyümesi, 
var olan pazarlardaki ihracat payının artı-
rılması ve yeni pazarlara giriş yapabilmesi 
ile mümkündür. Fuar organizatörleri olarak 
bizler, katılımcılarımızın hedef ülkeleri doğ-
rultusunda çalışmalar yaparak, alıcıları fuar-
larımıza getiriyor ve dünya standartlarında 
ürün ve hizmetler sunan katılımcılarımızın 
uluslararası pazarın birer oyuncusu olmala-
rına katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda Istanbul 
Jewelry Show olarak biz de T.C. Ticaret Ba-
kanlığı koordinatörlüğünde, İstanbul Ma-
den ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) 
Genel Sekreterliği, Mücevher İhracatçıları 
Birliği Fve Informa Markets organizatör-
lüğünde 1.000’i aşkın alıcıyı “Türk fuarcılık 
sektörünün en büyük alım heyeti organizas-

Şermin Cengiz
UBM Rotaforte Kurucu Ortağı

‘’Mücevherat sektörümüz, şu an
dünyanın ilk 5 pazarı arasında

yer alıyor. ‘’
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yonu” ile ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. 
Fuarcılık sektörü ülke ihracatına yaptığı kat-
kılardan dolayı, ülke ekonomisinin büyü-
mesinde öncelikli desteklenmesi gereken 
sektörlerden biri… Devlet kurumlarımızın 
sağladığı yurtiçi fuar teşvikleri sayesinde ar-
tık firmalarımız her geçen gün bulundukları 
sektörlere ait ihtisas fuarlarında çok daha 
kolay yer alabiliyor ve rakipleri ile rekabet 
şansı elde edebiliyorlar. 

Fuarlar gerçekleştikleri alanda ticaretin geli-
şimine katkı sağlayan, gündemdeki gelişme 
ve sorunların dile getirildiği önemli plat-
formlar. Bu sebeple meslek gruplarının da 
bu etkinliklere sahip çıkması, gerekli nokta-
larda fuarcılık firmalarıyla işbirliği içerisinde 
olması ve üyelerini teşvik etmesi gerektiğini 
düşünüyorum. 

Kuyumculuk sektörünün en önemli eksi 
ve artıları neler?

Türkiye mücevherat sektörü uzun yıllar bo-
yunca fason üretim döngüsü içinde sıkışıp 
kalmış durumdaydı. Gerek yeterli sermaye 
yapısının olmaması, gerekse çok zengin bir 
tarihsel birikim ve deneyime rağmen özgün 
ürünlerin kendini gösterecek cesareti, orta-
mı bulamaması fason üretim döngüsünün 
en büyük nedenleriydi.

Istanbul Jewelry Show, sektörümüzün tem-
silcisi Türkiye Mücevher İhracatçıları Birli-
ği’nin de katkılarıyla birlikte bu döngüyü 
kırma konusunda büyük rol oynadı. Yıllar 
içinde her açıdan büyük ilerlemeler kay-
deden fuar, Türkiye mücevher sektörünün 
dünyaya tanıtımında en önemli aktör haline 
geldi. Yılda iki kez olmak üzere her yıl %n 
fazla ülkeden on binlerce sektör profesyo-
nelinin ziyareti ve fuar kapsamında kurulan 
birebir ilişkiler, sektörümüzün cesaretini ve 
motivasyonunu artırdı. Türkiye mücevher 
sektörü bugün, tamamen özgün tasarıma 
sahip koleksiyonları ile dünya mücevher 
modasına yön veren en önemli ülkeler ara-
sında yer alıyor.

Aynı zamanda Türkiye Mücevher İhracatçı-
ları Birliği ile düzenlediğimiz Designer Mar-
ket de usta ve genç mücevher tasarımcıla-
rımızın tasarımlarını dünyaya tanıtma fırsatı 
sunarak bu gelişmeyi sürekli besleyen bir 
altyapı oluşturdu.

Fuarcılık sektörünün ülke ihracatına yap-
tığı katkılar neler?

34 yıl önce, yani 1985 yılında ilk Istanbul 
Jewelry Show’u düzenlediğimizde fuarımız-
da sadece 38 firma yer alıyordu. Fuar alanı-
mız ise Yıldız Sarayı Silahhane salonuydu ve 
büyüklüğü sadece 1.000 metrekareydi. 50-
60 ziyaretçi geldiği için çok mutlu olmuştuk. 

Bugün ise her yıl 80.000 metrekarelik bir 
fuar alanı, 845 katılımcıyla ile hepsi sektör 
profesyoneli olan 49 binin üzerinde ziyaret-
çiden söz ediyoruz.

Bu verileri daha da anlamlı kılan en önemli 
gösterge ise 1992 yılında sadece 2,8 milyon 
ABD doları olan altından mamul mücevher-
ci ve kuyumcu eşyası ihracatının, 2018 yılı 
rakamlarıyla 4.40 milyar ABD dolarına ulaş-
mış olması; ihracatımızdaki % 80’lik payın 
ise Istanbul Jewelry Show kapsamında ger-
çekleşmesidir.
Istanbul Jewelry Show, bugün tüm dünyada 
tanınan, 600 civarındaki ilgili fuar arasından 
dünyanın en büyük beş mücevherat fuarın-
dan biri konumuna yükselmeyi başarmış 
bir organizasyondur. Görülen o ki “Istanbul 
Jewelry Show” firmalarla birlikte, firmalar 
da “Istanbul Jewelry Show” ile birlikte bü-
yümüştür.

Informa Markets’ın cirosu, yaptığı yatı-
rımlar ve son yıllara ait değerlendirme 
rakamları neler? 

Istanbul Jewelry Show, Informa PLC'nin 
bir bölümü olan Informa Markets tarafın-
dan düzenlenmektedir. Informa Markets 
uzmanlaşmış pazarların ve endüstrilerin 
ticari faaliyetlerini yürütmelerini, yenilikçi 
girişimlerde bulunmalarını ve büyümeleri-
ni destekleyen platformlar geliştirmektedir. 
Portföyümüz; aralarında Sağlık Hizmetleri & 
İlaç Ürünleri, Altyapı, İnşaat & Emlak, Moda 
& Hazır Giyim, Turizm, Yiyecek & İçecek ve 
Sağlık & Beslenme sektörlerinin de bulun-
duğu çeşitli pazarlarda 550 uluslararası B2B 
organizasyon ve markadan oluşmaktadır. 
Geliştirdiğimiz fuarlar, uzmanlaşmış diji-
tal içerikler ve işlenebilir veri çözümlerimiz 
vasıtası ile tüm dünyadaki iş ortaklarımıza 
birbirleri ile etkileşime geçme, tecrübe ka-
zanma ve yeni iş fırsatlarını değerlendirme 
fırsatları sunmaktayız. Dünyanın önde gelen 
fuar organizasyon firması olarak çok çeşitli 
uzmanlaşmış sektörleri canlandırıyor, onlara 
yeni iş fırsatları sağlıyor ve yılın 365 günü 
büyümelerini mümkün kılıyoruz.

2020 hedefleri neler?

Bu yıl 49’uncusunu düzenlediğimiz Istanbul 
Jewelry Show’u, sektörden aldığımız güçle 
bugün yılda 845’den fazla firmanın katılım-
cı firmanın yer aldığı ve yaklaşık 49.000’nin 
üzerinde mücevher alıcısının ziyaret ettiği, 
dünyanın sayılı fuarlarından biri haline ge-
tirdik. Tüm sektör profesyonellerinin gün-
deminin ilk sırasında fuarımız var. 49. kez 
düzenlemekten mutluluk duyduğumuz fu-
arımız Türkiye mücevher sektörüne büyük 
çaplı katkılar sağlıyor. 2019 Mart fuarımız-
da yabancı ziyaretçi sayımız % 9 artış gös-
termişti. Bunun Ekim fuarımızda da artarak 

devam edeceğini öngörmekten oldukça 
memnunuz.

2020 yılının ilk fuarı ise yine Mart fuarımız 
olacak ve Istanbul Jewelry Show’un 35. yı-
lında, 50. fuarını kutlayacağız. Her yıl artış 
gösteren ziyaretçi sayımız ve mücevher ih-
racat rakamları bize 2020 yılında, hem Mart 
hem de Ekim fuarlarımızın katılımcı ve ziya-
retçi açısından aynı doygunlukta geçeceği-
nin sinyallerini veriyor. 

Sektörün şu anda en önemli gündem 
maddesi nedir? Varsa sorunlarınızın çö-
zümüne yönelik öneri ve beklentileriniz 
nelerdir?

Mücevherat sektörümüz, şu an dünyanın ilk 
5 pazarı arasında yer alıyor. Sektör, ihraca-
tımızı artırmanın yanı sıra, en son teknoloji-
leri kullanarak, Türkiye’ye özgü tasarımlarla 
dünya pazarındaki payını da artırmaya ça-
lışıyor. Fuarımızın destekleyenleri arasında 
yer alan Mücevher İhracatçıları Birliği, bu 
konuda hem yerel, hem de uluslararası baz-
da tanıtım ve eğitim çalışmaları yürütüyor. 
Bunun haricinde de sektörde çözüm bekle-
yen konular için tüm ilgili paydaşlarla ileti-
şim halinde. 

Son zamanlarda dövizde yaşanan dalga-
lanmaların sektöre etkileri neler?

Aslında altın fiyatları ile dövizdeki istikrar-
sızlık bugüne özel değil. Küresel ekonomi-
ye entegre bütün ülkeler gibi Türkiye de 
uluslararası piyasalarda meydana gelen her 
tür hareketliliği hissediyor. Bu tür hareket-
liliklerde ve iniş çıkışlarda en önemli unsur, 
hem ülke hem de sektör olarak sahip olu-
nan ekonomik güçtür. Ülke ve sektör olarak 
temel sağlamsa üretim ve ticaret hareketli-
liklerine dayanıklı olunur. Türk mücevherat 
sektörü köklü bir gelenekten beslenerek 
Türk insanının üstün girişimcilik özellikle-
riyle güçlenerek hem çağa hem de dünyaya 
ayak uydurdu, hatta dünya piyasalarını yön-
lendirme başarısını gösterdi. 1992 yılında 
2,8 milyon dolarlık ihracattan bugünkü 4.40 
milyar dolarlık ihracata ulaşılmış olması bile 
Türk mücevherat sektörünün sahip olduğu 
gücün en büyük kanıtıdır.   



46

MALl&MOTTO / Analiz

AVM Perakende Ciro Endeksi Ağustosta % 7,8 Arttı…

Ağustosta Metrekare Verimliliğinde En Yüksek Artış Yiyecek-İçecek Kategorisinde…

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Pera-
kende Ciro Endeksi’nin ağustos ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 
Ağustos 2019 döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendi-
ğinde % 7,8 artış kaydederek 344 puana ulaştı. 

AVM’lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar ağustos 2019’da İstanbul’da 1.502 TL, Anadolu’da 1.185 TL 
olarak gerçekleşirken Türkiye geneli metrekare verimliliği ise ağustos 2019’da 1.312 TL olarak kaydedildi.

Ağustos ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış yiyecek-içecek kategorisinde yaşan-
dı. Yiyecek-içecek kategorisi metrekare verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılma-
dan % 17,8’lik artış kaydetti. 

Geçtiğimiz yılın ağustos ayı ile karşılaştırıldığında, AVM’lerdeki ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği % 15,6, 
hipermarket kategorisi metrekare verimliliği % 12,4, giyim ve teknoloji kategorilerinin metrekare verimlilikleri % 
8,3 ve “diğer kategorisi*” metrekare verimliliği ise % 1,5 oranında arttı. 
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Ziyaret Sayısı Endeksi 

Ağustos 2019 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde % 2,7 oranında bir azalma 
yaşandığı gözlemlendi.

Ağustos ayı endeksi ile ilgili olarak AYD tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı: “Ağustos ayında endeks 
%7,8 artış gösterse de bir önceki ayda olduğu gibi enflasyon oranının altında kalmıştır. Ağustos ayı enflasyon ora-
nı olan %15,01 olarak açıklanmış olup, endeks artışının neredeyse enflasyon oranının yarı seviyelerinde kaldığını 
görüyoruz. Bu sonuçta yaz aylarının etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Kurban Bayramı tatiliyle de birleşen 
ağustos ayında yaz tatili döneminde insanların dışarıda vakit geçirmeyi tercih ettiklerini göz ardı etmemek gerek. 
Kategoriler bazında endeks yiyecek-içerecek ve ayakkabı kategorilerinde enflasyonun üzerinde artış göstermiştir. 
Her ne kadar AVM’lerdeki ziyaret sayısı düşse de metrekare verimliliği artmaya devam etmektedir.”
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Akın bey öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 

Merhaba ismim Akın Gürbüz evliyim ve 30 
yaşındayım. Yaklaşık 3 yıldır Tavada Tavuk 
firmasında kiralama ve franchise direktörlü-
ğü yapmaktayım. 

Tavada Tavuk markası hakkında bilgi ve-
rebilir misiniz ? Kuruluşundan bu yana 
nasıl gelişimler keydetti ?

Tavada Tavuk markası arkasında genç, çalış-
kan ve vizyoner bir ekibin kollektif çalışma-
sı sonucu şu an Türkiye genelinde 50 şube 
yurt dışında 3 ülke ile yoluna devam ediyor. 
İlk şubemiz 2015 yılında Avcılar Pelican Mall 
Avm'de açtık ve o günden beri devamlı 
konseptini , sektöre bakış açısını , değişen 
ve gelişen teknolojiyi takip edip pozitif bir 
şekilde güncelledik.

Gıda sektöründe 5 yıldır faaliyet göste-
ren bir marka olarak şu an yurt içi ve yurt 
dışında kaç şube ile hizmet veriyorsunuz 
? Hangi bölgelerde büyümeyi hedefliyor-
sunuz ?
Yukarıda belirttiğim üzere Türkiye geneli 30 

şehirde 50 şube ve yurt dışında Irak , Ürdün 
KKTC'de şubelerimizi açmış bulunuyoruz.
Ağırlıklı olarak yurt dışından talep almakla 
beraber Türkiye içerisindeki hedefimiz önü-
müzdeki yıl 100 şubeye ulaşmaktır.

Restoranlarınızda nasıl bir konsept ha-
kim ? Bu konsept nasıl belirlendi?

Özellikle Avm müşterilerinin son zamanlar-
da rahat bir konsepti , lezzetli bir yemeği 
uygun fiyata yemek gibi tercihleri oluştu. 
Bilinçli tüketici dediğimiz bu müşteri kitlesi 
ağırlıklı beyaz ve mavi yakalardan oluşuyor. 
Bu detaylar bizim konseptimizi belirledi ve 
gün geçtikçe bu detaylar sayesinde devamlı 
güncelleme içindeyiz.

Hem yurt içinde hem de yurt dışında bü-
yüyen bir markasınız. Tavada Tavuk'un 
planlı bir şekilde büyümesinde en önem-
li etken ne oldu? Başarınızın sırrı nedir ?

Çok genç ve dinamik bir ekibiz Birbirimize 
ve iş değerlerimize çok bağlıyız. Bu ener-
ji işimizede yansıyor açıkcası. Yurt dışında 
özellikle çok iyi partnerlerimiz var onlarında 

bulunduğu ülkelerde şube sayılarını en kısa 
sürede sürdürülebilir bir şekilde arttıracağı-
na eminim. Önümüzdeki 3 yıl boyunca gi-
deceğimiz yolu ve varacağımız hedefleri or-
taya koyup stratejimizi ona göre belirledik. 
Sanırım başarımızın sırrı bu oluyor.

Franchise şartlarınızdan bahseder misi-
niz ?

Öncelikle yatırımcılarımızda aradığımız en 
önemli özelliklerden biri markamızın tem-
sili konusunda ivedi özen gösterip işletme 
operasyon ve reklam çalışmalarımızdan 
şube müdürü ile bölge yöneticisinin özenli 
çalışmalarını destekleyip , kendi bölgesinde 
her an yatırım yapmaya ve şube açmaya ha-
zır olması en büyük beklentimiz. İşin rakam-
sal boyutuna gelirsek anlaşmamız halinde 
75.000 TL franchise katılım bedeli almak-
tayız. Akabinde proje onaylandıktan sonra 
ortalama 100 - 150 metrekare bir mağaza 
için yaklaşık 450.000 - 480.000 TL bir yatırım 
bütçesi ile A'dan Z'ye bir mağaza kurulu-
mu gerçekleştirebiliyoruz. Adayımız isterse 
inşaat , mekanik , elektrik gibi projenin en 
büyük kalemini projeye sadık olacak şekil-

“MARKAMIZIN MOTTOSU OLAN MUTLU BAYI
ANLAYIŞI ÇERÇEVESINDE ILK ADIM OLARAK

REKLAMA ÖNEM VERIYORUZ.”

Akın Gürbüz
Tavada Tavuk

İş Geliştirme ve Franchise Müdürü
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de yapabilmektedir. Tabi bizim mimarımızın 
kontrolü dahilinde.

Şube açılacak lokasyonun sizin için nasıl 
bir önemi var ? Hangi özelliklere dikkat 
ediyorsunuz? 

Kiralama havuzumuzun ağırlıklı olarak  
AVM’lerle olmasına rağmen ciddi talep aldı-
ğımız cadde mağazaları içinde arkadaşları-
mız bir data oluşturuyor. Bu datalarla bera-
ber yatırımcılarımızla karar verirken önemli 
bir kaç hususun altını çizerek onları doğru 
yönlendirmeye çalışıyoruz. Noktalardaki 
fizibilite çalışması ile beraber mağazaların 
özellikle cephesi ve müşterilerin yürüyüş 
aksında olmalarına özen gösteriyoruz.

Franchise sisteminizin temelinde mutlu 
bayii anlayışı yatıyor. Peki , bayilerinizin 
mutlu bir şekilde işletmelerini sürdüre-
bilmeleri için neler yapıyorsunuz ? Onla-
ra nasıl destekleriniz oluyor ? 

Markamızın mottosu olan mutlu bayi an-
layışı çerçevesinde işletmelerimizi ilk adım 
olarak operasyonel ve reklam anlamında 
eğitiyoruz. Sık aralıklarla şube müdürlerimi-
zi belirlediğimiz stratejiler çerçevesinde eği-
timlere alıyoruz. Ayrıca şubelerimize destek 

olmak amacıyla kampanyalı satışlarından ve reklam faaliyetlerinde bedelsiz ürün vererek 
teşvik ediyoruz.

Şubelerinizde ürün - hizmet farkı olmaması ve standartları korumak adına neler ya-
pıyorsunuz ?

Şube personellerini açılıştan önce mutlaka İstanbul merkez şubemizde eğitime alıyoruz. 
Burada özellikle ürünlerin müşteriye gelmeden son halini operasyon ustalarımızla çalışıp 
görüp gerekli yetiyi kazanmalarını sağlıyoruz. Ayrıca şunu belirtmek isterim ki ürünlerimiz 
pişmeye hazır ve marinasyonlu bir şekilde özel ambalajlarında araçlarımız ile şubelere ulaş-
tırılıyor ve şubelerde el değmeden sadece pişiriliyor. Dolasıyla ürünlerimizin standartlarını 
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bu şekilde kontrol edebiliyoruz.

Franchise vermenin büyümenizde ve sürdürülebilir bir marka olmanızda nasıl bir rolü 
var ? 

Francise sistemi tüm bayilerinizle eşit şekilde ilgilenip maliyet analizlerini ve cost raporunu 
doğru bir şekilde çıkartıp gerekli stratejileri belirleyip zamanında aksiyon almanız duru-
munda büyümenizde ve sürdürülebilir bir marka olmanızda müthiş bir önemi var.

Sizi Farklı kılan nedir? Müşteriler neden Tavda Tavuk'u tercih ediyor ?

Tavada Tavuk olarak son tüketici nokta-
sından ürünlerin hijyen standartlarına uy-
gun olarak müşterilerimize lezzetli ürün-
lerimizi uygun fiyatlarla ulaşabilme fırsatı 
sunuyoruz. Yatırımcılarımız bu stratejimiz 
doğrultusunda yatırımlarını gerçekleştir-
me ve mutlu bayii anlayışı ile yatırımlarının 
değerlenmesini vaat ediyoruz.

Müşteri memnuniyeti ve sadakati için 
yapmış olduğunuz çalışmalar oluyorsa 
bunlardan  bahseder misiniz ?

Müşterilerimizin bu konuda bir telefon 
kadar uzağındayız. Özel bir telefon nu-
marası ile şikayetlerini 7 gün 24 saat bize 
iletebiliyorlar bu sayede anında müdahele 
edebiliyoruz.

2020 yılında yurt içi ve yurt dışı yeni ya-
tırım planlarınız var mı ?

2020 yılı için Türkiye'de  80 şube hedefi-
mize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyo-
ruz. Ayrıca yurt dışında Avrupa , Balkanlar 
ve Ortadoğu'da yaptığımız görüşmelerle 
beraber bayrağımızı daha fazla ülkede 
dalgalandırmak istiyoruz.
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Türkiye’nin en büyük online istihdam platformu Kariyer.net’in, istihdam piyasasının nab-
zını tutmak amacıyla her ay düzenli olarak yayınladığı İstihdam Endeksi’nin Ağustos 2019 
verileri açıklandı. Ağustos ayında iş günü ortalamasına göre yayınlanan yeni iş ilanı sayısı; 
temmuz ayına göre %6,  Ağustos 2018’e göre %2 oranında artış gösterdi. Geçtiğimiz aya 
göre, ağustos ayında ilan sayısında en çok artış yakalayan sektörler; Turizm (+%23), Ticaret 
(+%18), Eğitim (+14) ve Tekstil (+%7) oldu.  Üretim/Endüstriyel ürünler, Elektrik/Elektronik, 
Hizmet, Bilişim, Sağlık ve Gıda sektörlerinin ilan sayılarında da yukarı yönlü hareket olduğu 
görüldü.

Türkiye’nin en büyük online istihdam platformu olan Kariyer.net’in, istihdam piyasasının 
nabzını tuttuğu İstihdam Endeksi’nin Ağustos 2019 sonuçları açıklandı. Ağustos ayında bir 
iş günü ortalamasına göre yayınlanan yeni iş ilanı sayısı; temmuz ayına göre %6, Ağustos 
2018’e göre %2 artış gösterdi. Kariyer.net’in, her ay gerçekleşen milyonlarca iş başvurusu 
ve yayınlanan binlerce ilandan yola çıkarak ortaya koyduğu İstihdam Endeksi’nin ağustos 
sonuçları, istihdam piyasasında hareketliliğin başlığına işaret etti. 

Yayınlanan yeni iş ilanları incelendiğinde, hemen hemen tüm sektörlerdeki iş ilanı sayıla-
rında artış görüldü. En çok iş ilanı yayınlayan, dolayısıyla istihdama en çok katkı sağlayan 
sektörler sıralamasında “Tekstil” sektörü ilk sırada yer aldı. Tekstil sektörünü; Bilişim, Üretim/
Endüstri ve Hizmet sektörleri takip etti. 

Ağustos ayında en çok yeni iş ilanı yayınlayan sektörler pozisyon bazında incelendiğinde; 

YAZ BİTERKEN İSTİHDAM PİYASASINDA 
HAREKETLİLİK BAŞLADI!

Tekstil sektöründe satış danışmanı, üretim/
endüstri sektöründe makine mühendisi, 
hizmet sektöründe ise çağrı merkezi müş-
teri temsilcisi pozisyonları ilk sırada yer aldı. 

İşe alımlarda en çok artış Turizmde!

İstihdam Endeksi verileri sektör bazında in-
celendiğinde, iş ilanı sayısını %23 arttıran 
turizm sektörü ilk sırada yer aldı. Turizm 
sektörünü %18 artışla ticaret,  %14 artışla 
eğitim ve %7 artışla tekstil sektörleri izle-
di. Turizm sektöründe resepsiyonist, ticaret 
sektöründe satış danışmanı, eğitim sektö-
ründe ise ingilizce öğretmeni pozisyonları 
en çok iş ilanı yayınlanan pozisyonlar oldu. 

Eğitim, bilişim ve gıda sektörleri canlılı-
ğını koruyor

Yayınlanan yeni iş ilanı sayılarında,  geçtiği-
miz yıla oranla en çok artış yakalan sektörler 
eğitim, bilişim ve gıda oldu. Ağustos ayında 
bu üç sektörde yayınlanan yeni iş ilanı sa-
yıları, bir önceki aya göre de artış gösterdi.
o Geçen aya göre %14 artış gösteren eği-
tim sektöründeki iş ilanları, 2018 Ağustos’a 
göre %36 arttı.

o Bilişim sektöründe yayınlanan yeni iş ilanı 
sayılarının geçtiğimiz aya göre %6, bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre ise %5 oranında 
arttığı görüldü.

o Gıda sektöründe yayınlanan yeni iş ilanı 
sayıları incelendiğinde ise geçtiğimiz aya 
göre %3, bir önceki yılın aynı ayına göre %4 
oranında artış kaydedildi.

Mavi yaka istihdamında “İşin Olsun” 
Anadolu’da da gözde platform!

Kariyer.net’in mavi yaka istihdamına katkı 
sağlamak amacıyla hayata geçirdiği lokas-
yon bazlı iş ve eleman arama uygulaması 
İşin Olsun, bugüne kadar 3 milyondan fazla 
kişi tarafından indirildi. 200 bine yakın iş-
verene mavi yaka çalışan arayışında destek 
olan İşin Olsun’da bugüne kadar 580 binin 
üzerinde iş ilanı yayınlandı.

Ağustos 2019 itibarıyla İşin Olsun’da bir 
önceki yılın aynı ayına göre yeni iş ilanı sa-
yısında en yüksek artış Kahramanmaraş’ta 
(%211) yaşandı. Kahramanmaraş’ı; Sivas 
(%138), Karaman (%114), Siirt (%83), Malat-
ya (%81), Van (%72) ve Yozgat (%61) izledi. 

Bu veriler, her ay 2 milyonun üzerinde iş 
başvurusuna aracılık eden İşin Olsun’un 
Anadolu’da da mavi yakalı istihdamında 
gözde platform haline geldiğini ortaya koy-
du. Ağustos ayında İşin Olsun’da en çok ilan 
yayınlanan pozisyonlar sırasıyla garson, te-
mizlik görevlisi, sekreter, aşçı ve komi oldu.
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hediye ederek bir ilke imza attı.

 Kategori: Stratejik Pazarlama (Gümüş 
Ödül)

 “İndirim Treni” – Forum Gaziantep: Forum 
Gaziantep restore ederek satış istasyonuna 
dönüştürdüğü 1987 model vagonun içe-
risinde indirimli ve outlet ürünlerin satışını 
yaparak nostaljik motiflerle modern alışveriş 
kültürünü bir araya getirdi. 

Kategori: Halkla İlişkiler (Onur Ödülü)

“AVM’leri Anneler Yönetirse” – Forum Erzu-
rum, Forum Kayseri, Forum Magnesia, Fo-
rum Mersin, Forum Trabzon: Multi Türkiye, 
Anneler Günü’nde portföyündeki 5 AVM’nin 
yönetimini annelere bıraktı. AVM’nin çeşitli 
alanlarında karşılarında görevli anneleri bu-
lan ziyaretçiler şaşkınlık dolu, unutulmaz an-
lar yaşadı.

Kategori: Halkla İlişkiler (Onur Ödülü)

“Zamanda Aşk Yolculuğu” – Marmara Fo-

rum: Marmara Forum AVM içine kurulan 
stüdyoda makyaj artistleri, kostüm ve akse-
suarların yardımı ile çocukluğuna döndürü-
len veya yaşlandırılan ziyatetçiler, zamanda 
aşk yolculuğuna çıkarak sıradışı bir deneyim 
yaşadı.

Kategori: Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
(Onur Ödülü)

“Bana Kitap Oku” – Forum Bornova: Altı 
Nokta Körler Derneği Manisa Şubesi ile iş-
birliği ile Forum Bornova’da kurulan Sesli 
Kitaplar Odası’na gelen ziyaretçiler, görme 
engelliler için kitap okuyarak unutulmaz bir 
projenin parçası oldu.

Kategori: Satış ve Ziyaretçi Trafiğini Yük-
seltme Aktivasyonu (Onur Ödülü)

“Harcadıkça Kazan” – Gordion: Ziyaretçi-
lerine inovatif yöntemlerle fırsatlar sunan 
Gordion AVM, oluşturduğu web platformu 
ve mobil aplikasyon sayesinde tüketicilere 
harcadıkça puan kazandıran sanal hediye 
kartı geliştirdi.

Multi Türkiye portföyünde bulunan Mar-
mara Forum, Forum Gaziantep, Forum 
Trabzon, Forum Kayseri, Forum Erzurum, 
Forum Magnesia, Forum Mersin, Forum 
Bornova ve Gordion alışveriş merkezleri, 
Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konse-
yi ICSC’nin düzenlediği Solal Pazarlama 
Ödülleri’ne 7 ödülle damgasını vurdu. 
Sektörün Oscar’ı olarak anılan törende 
Gümüş Kategori’de 3 ödül alan Multi 
Türkiye AVM’leri, 4 Onur Ödülü’nün de 
sahibi olarak iz bırakan bir performansa 
imza attı.

Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konse-
yi ICSC’nin düzenlediği Solal Pazarlama 
Ödülleri’nde, Avrupa’nın en büyük gayri-
menkul yatırım, yönetim ve geliştirme şir-
ketlerinden Multi’nin Türkiye portföyün-
deki AVM’lerine ödül yağdı. İşte 25 Eylül 
gecesi İngiltere’nin başkenti Londra’da 
gerçekleştirilen ödül töreninde, Multi 
Türkiye çatısı altındaki AVM’lerin kazan-
dıkları ödüller ve kategorileri:

Kategori: Satış ve Ziyaretçi Trafiğini 
Yükseltme Aktivasyonu (Gümüş Ödül)

“Paylaşmayı Seviyorum” - Marmara Fo-
rum: Üst üste 3 yıldır ICSC’den ödüllerle 
dönen Marmara Forum, “Askıda Ne Var” 
platformu ile yaptığı işbirliği çerçevesin-
de tüm üniversite öğrencileri için askıya 
Marmara Forum’da kullanılabilecek yüz-
lerce hediye bıraktı. Ziyaretçiler de “pay-
laşmayı seviyorum” sloganıyla bu akımın 
parçası oldu.

Kategori: Satış ve Ziyaretçi Trafiğini 
Yükseltme Aktivasyonu (Gümüş Ödül)

“Forum Süper Lig” – Forum Trabzon, Fo-
rum Kayseri: Türk Futbol Liginin resmi ya-
yın haklarına sahip Bein Medya ile işbirliği 
yapan Multi Türkiye, Forum Trabzon ve 
Forum Kayseri’deki müşterilerine belirli 
bir alışveriş karşılığı haftalık maç paketleri 

FORUM AVM’LER 
SEKTÖRÜN 
OSCARLARI’NA 
DAMGA VURDU
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Yurt içinde yakaladığı başarı grafiğini, 
yurt dışında da hız kesmeden sürdü-
ren Reneva; Avrupa’dan Amerika’ya, 

Suudi Arabistan’dan Avustralya’ya kadar 
dünyanın farklı coğrafyalarında sağlıklı ya-
şamı tercih edenlerle buluşmaya devam 
ediyor. Türkiye’nin ‘ilk kolajen proteinli içe-
ceği’ olarak kısa zaman önce raflarda yerini 
alan Reneva, içeriğindeki bioaktif kolajen 
peptitiyle, sonsuz gençliğin ve güzelliğin 
sırrını sunuyor.

Günümüz koşullarında sağlıklı beslenirken, 
bitkisel ve hayvansal kaynaklardan gelen 
iyileştirici vitamin ve minerallere daha kolay 
ulaşmak isteyenlerin en son gözdelerinden 
biri olan kolajen, farklı formları ve kullanım 
alanlarıyla büyük talep görmeye devam edi-
yor. İçeriğindeki bioaktif kolajen peptitiyle, 
türevleri arasındaki en pratik ve lezzetli 
seçenek olan Reneva, kısa sürede sadece 
Türkiye’de değil dünyanın dört bir yanında 
gördüğü taleple, sağlıklı yaşamayı tercih 
edenlerle buluşmaya devam ediyor.

Türkiye’nin ilk kolajen proteinli içeceği olan 
Reneva; Amerika, KKTC, İsrail, Ürdün, Katar, 
Ukrayna’da satış noktalarında yer alırken, 
Ekim sonuna Avustralya, Suudi Arabistan, 
Lübnan, Kuveyt, Dubai ve Bosna Hersek’te 
de raflarda yerini alacak. Şu anda dünyanın 
pek çok farklı bölgesinden talep almaya 
devam ettiklerini söyleyen Reneva Şirket 
Müdürü Özgür Özdemir, ‘Türkiye’de bir ilk 
olan markamız, çok sayıda ülkede de içerik 
olarak oldukça orijinal ve faydalı bulundu. 
Özellikle sosyal medya aracılığıyla ürünle-
rimizi keşfeden distribütör ve satış kanalla-
rından yoğun bir ilgi var. Bu kadar genç bir 
marka olarak bu başarıyı yakalamak olduk-
ça gurur verici. Bu durum, bize markamızı 

geliştirmek ve ürün skalamızı genişletmek 
adına büyük motivasyon kaynağı’ dedi. 

Şeker ve Türevlerini İçermiyor

Kadınlar için özel olarak geliştirilen ve içe-
riğinde 3 gram kolajen peptit, vitaminler ve 
biotin yer alan Reneva Beauty, sporcular ve 
kas sağlığına özen gösterenler için gelişti-
rilen ve içeriğinde 10 gram kolajen peptit, 
vitaminler ve mineraller yer alan Reneva Fit 
olmak üzere 2 çeşidi bulunan Reneva; içimi 
kolay ve aromatik lezzetiyle, ister tek başına 
isterseniz de yemeklerle beraber tüketilebi-
liyor. İçeriğinde şeker ve türevleri yer alma-
yan Reneva, kolajen tüketmek isteyen ama 
‘pratiklik ve lezzet beklentisi’ olan herkesin 
favori içeceği olmaya devam ediyor.

2 Yıl Süren Ar-Ge’nin Eseri

Reneva’nın Türkiye’de iki yıl süren Ar-Ge 
çalışmasının ardından içilebilir hale getirdiği 
kolajen peptit, uzun yıllardır güzellik ürünle-
rinde etkili bir içerik olarak kullanılıyor. Tüm 
dünyada kişisel bakımına ve dış görünümü-
ne özen gösteren kadınlar için en güvenilen 
aktif içerikler arasında yer alan kolajen; yüz 
kremleri ve vücut losyonları, şampuan ve 
banyo malzemeleri gibi tropikal uygulanan 
kişisel güzellik ve bakım ürünlerinde başarı 
ile kullanılıyor. Tendon, bağ doku, deri ve 
kaslar da dâhil olmak üzere vücudun çeşit-
li bölümlerini oluşturan bağ dokuların ana 
bileşeni olan kolajenin cilt güzelliği dışında, 
kemik yapısı ve dayanıklılığı açısından da 
önemli işlevi bulunuyor.

Kolajenin Altı Yararı

Reneva Ar-Ge Merkezi’nden Uzman Diye-

tisyen Ayşenur Fişek, kolajen alımının sağlık 
üzerindeki 6 yararını kısaca şöyle özetliyor. 

Deri Yaşlanmasını Yavaşlatır

Kolajen cildin ana bileşenlerinden biridir.  
Derinin dayanıklılığını artırmanın yanı sıra 
esnekliğini ve nemliliğini korumasına da 
yardımcı olur. Yaşlandıkça vücutta kolajen 
üretimi azalır, deride kuruluk ve kırışıklıklar 
ortaya çıkmaya başlar.Ancak, çeşitli araştır-
malar kolajen peptitleri ya da kolajen içe-
ren besin desteklerinin kırışık ve kuruluğu 
azaltarak cildin yaşlanmasını yavaşlattığını 
göstermektedir. Kolajen desteklerinin kırışık 
azaltıcı etkisi vücudun kendi kolajen üreti-
mini tetikleme yetisini de artırmaktadır. 

Eklem Ağrılarını Azaltır 

Kolajen, eklemleri koruyan kauçuk benzeri 
kıkırdağın bütünlüğünü korumasına yar-
dımcı olur. Vücudunuzdaki kolajen miktarı, 
yaşlandıkça azalır ve osteoartrit gibi rahat-
sızlıklara yol açan dejeneratif eklem sorun-
larının baş gösterme tehlikesi ortaya çıkar. 
Kolajen desteği almak osteoartrit belirtileri-
nin düzelmesine ve genel olarak eklem ağ-
rılarının azalmasına yardımcı olur.

Kalp Sağlığına Destek Olur

Araştırmacılar kolajen desteği almanın kalp 
sağlığı ile ilgili sorun riskini azaltabileceğini 
ileri sürmektedir. Kolajen, arterlerin; kalpten 
tüm vücuda kan taşıyan damarların yapısını 
güçlendirir. Yeterli kolajen olmazsa damar-
lar güçsüzleşir ve kırılganlaşır. Bu da damar-
ların daralması ile kendini gösteren aterosk-
leroza sebep olur. Ateroskleroz ise durumu 
kalp krizi ve felce kadar götürebilir. Kolajen 

TÜRKİYE’NİN İLK KOLAJEN 
PROTEİNLİ İÇECEĞİ RENEVA

DÜNYANIN DÖRT BİR 
YANINDA!
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desteği almak kalp ile ilgili risk faktörlerinin azaltılmasına yardımcı ola-
bilir. 

Kemik Erimesini Önleyebilir

Kemikler büyük oranda kolajenden oluşur. Kolajen kemiğin yapısını oluş-
turduğu gibi dayanıklılığını korumasını da sağlar. Vücudunuzdaki kolajen 
yaşla birlikte azalırken kemik kütlesi de aynı şekilde azalır. Bu da düşük 
kemik yoğunluğu ve kemik kırığında artan risk olarak kendini gösteren 
osteoporoz gibi durumlara yol açar. Çalışmalar kolajen desteği almanın 
osteoporozun yol açtığı kemik kırıklarını önlemede yardımcı olan belli 
etkileri olabileceğini göstermektedir. 

Kas Kütlesini Artırabilir

Kas dokusu yüzde 1 – 10 arasında kolajenden oluşmaktadır. Bu prote-
in kaslarınızı güçlü ve gerektiği gibi çalışır halde tutmak için gereklidir.  
Çalışmalar, yaşla birlikte kas kütlesinde azalmayla ortaya çıkan sarkope-
ninin azaltılmasında kolajen desteğinin kas kütlesini artırmaya yardımcı 
olduğunu ileri sürmektedir. Araştırmalar kolajen desteği tüketiminin yaşa 
bağlı kas kütlesi azalmasına karşı insanlarda kas büyümesini artırdığını 
göstermektedir. 

Saç ve Tırnakları Güçlendirir

Düzenli kolajen alımı kırılmayı önleyerek tırnakları güçlendirmesinin yanı 
sıra saç ve tırnak uzamasını hızlandırabilir. 
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Dünyada birçok stratejik müteahhitlik proje-
sine imza atan Rönesans Holding, yeni bir 
sektöre adım atıyor. Rönesans, müteahhitlik, 
gayrimenkul, sağlık ve enerji sektörlerinde-
ki yatırımcı kimliğine ek olarak endüstriyel 
yatırım alanında uluslararası bir petrokimya 
üreticisi olmaya hazırlanıyor.

Rönesans Holding hem kendisinin hem de 
Ceyhan Endüstri Bölgesi'nin ilk endüstriyel 
üretim projesi olan Ceyhan Polipropilen 
Üretim Tesisi'nin resmi ortaklık ve lisans an-
laşmalarına imza attı. 1,4 milyar dolarlık pro-
jenin ortakları arasında Cezayirli Sonatrach 
ve Güney Koreli GS E&C bulunuyor.  Türki-
ye'nin cari açığını 250 milyon dolar azaltma-
sı beklenen projenin teknoloji altyapısının 
lisansörleri ise ABD kökenli UOP Honeywell 
ve Hollanda kökenli LyondellBasell olacak.

Rönesans Holding, ana faaliyet alanı olan 
müteahhitlik sektörünün yanı sıra 2013'ten 
bu yana hazırlıklarını sürdürdüğü yepyeni 
bir sektöre adım atıyor ve endüstriyel yatırım 
alanında uluslararası bir petrokimya üreticisi 
olmaya hazırlanıyor. Rönesans'ın uluslarara-
sı güçlü ortaklarla 1,4 milyar dolarlık bir yatı-
rımla hayata geçireceği Ceyhan Polipropilen 
Üretim Tesisi, Türkiye’de özel sektörün tek 
kalemde gerçekleştirdiği en büyük sıfırdan 
sanayi yatırımlardan biri olacak. Ceyhan Pet-
rokimya ve Endüstri Bölgesi'nde 2020 so-
nunda inşaatına başlanacak tesis,  son yıllar-
da bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilen 

en önemli endüstriyel yatırımlardan biri ola-
rak öne çıkıyor. Ceyhan Polipropilen Üretim 
Tesisi 2023'te tamamlandığında Türkiye'nin 
cari açığını 250 milyon dolar azaltacak. 
Projenin uluslararası resmi ortaklık ve lisans 
anlaşmaları için imzalar atıldı. Projenin ana 
ortakları arasında Cezayir’in milli enerji şir-
keti Sonatrach ve dünyanın lider mühen-
dislik, tedarik ve inşaat (EPC) şirketlerinden 
Güney Koreli GS E&C bulunuyor. Ceyhan 
Polipropilen Üretim Tesisi'nin teknoloji alt-
yapısının lisansörleri ise ABD kökenli UOP 
Honeywell ve Hollanda kökenli LyondellBa-
sell olacak.

26 Eylül'de Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti-
rilen resmi ortaklık imza törenine T.C. Ener-

ji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 
Cezayir Enerji Bakanı Mohamed Arkab, 
Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilı-
cak, Sonatrach CEO’su Rachid Hachichi, GS 
Grup CFO’su Tae-jin Kim, UOP EAFSU Genel 
Müdürü Nigel Orchard ve Lyondellbasell Li-
sanslama Direktör Yardımcısı Maurizio Bac-
ci katıldı.

T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez, imza töreninde yaptığı konuş-
mada “Ülke olarak enerjinin her alanında 
önemli hamleler gerçekleştirmeye ve yerli 
kaynak üretimi konusunda yeni rekorlara 
imza atmaya devam ediyoruz. Türkiye için 
2023 yılının büyüme hikayesi enerji bağım-
sızlığı etrafında şekillenecek. Bugün Röne-
sans Holding’in dünyanın önde gelen şirket-
leri ile birlikte kuracağı Ceyhan Polipropilen 
Üretim Tesisi’nin imza töreni için bir araya 
geldik ve bu proje ile bir hedefimize daha 
ulaşmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 
Rönesans Holding ve Sonatrach’ın gerçek-
leştirdiği uzun vadeli anlaşma Türkiye’nin 
yatırımcılar için güvenli bir liman olmaya 
devam ettiğini gösteriyor” dedi.

Cezayir Enerji Bakanı Mohamed Arkab ise 
“Rönesans ve Sonatrach’ın ortaklığı po-
lipropilen alanında iki ülkenin de konumu-
nu güçlendirecektir. Bu işbirliği iki ülke için 
enerji alanındaki güçlerini artırmak, her iki 
ülke ekonomisinin de kalkınması ve dost-
luklarını daha da güçlendirmeleri için bir 
fırsattır” şeklinde konuştu.

Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak, 
Ceyhan Endüstri Bölgesi Ortaklık ve Lisans 
Anlaşmaları'nın imza töreni için İstanbul'da 
düzenlenen basın toplantısında, Rönesans'ın 
uluslararası müteahhitlik projelerinin yanı 
sıra petrokimya alanında da global bir üre-
tici olmaya hazırlandığını ve süreçte Türkiye 
ekonomisinin en fazla dış ticaret açığı ver-
diği alanlardan birine odaklandığını açıkladı. 
Ilıcak, yaptığı konuşmada, "Türkiye'ye kat-
ma değerli üretim sağlayacak bir projeye 

RÖNESANS HOLDİNG YENİ BİR SEKTÖRE ADIM ATIYOR VE ULUSLARARASI 
BİR PETROKİMYA ÜRETİCİSİ OLMAYA HAZIRLANIYOR

Dr. Erman Ilıcak
Rönesans Holding Başkanı
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başlıyoruz. Son 10 yıldır ulusal ve ulusla-
rarası birçok enerji ve petrokimya şirketi 
için önemli endüstri tesisleri inşa ettik. 
Yıllar içinde bu alanda kazandığımız bilgi 
ve tecrübe birikimini, ülkemizin en büyük 
dış ticaret açığı verdiği alanların başında 
gelen petrokimya sektörüne yapacağımız 
yatırımda kullanacağız." dedi.

"TÜRKİYE’NİN BİR YILLIK CARİ AÇIĞINI 
250 MİLYON DOLAR AZALTACAK" 

Dr. Erman Ilıcak, yüksek polipropilen it-
halatı ve artan tüketim talebi nedeniyle 
Rönesans Holding'in hedefini, Türkiye'nin 
petrokimya alanındaki dışa bağımlılığını 
en aza indirmek ve ihracata odaklanmak 
olarak belirlediklerini ifade etti ve ekledi: 
"Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi, Türki-
ye’nin polipropilen ithalatının beşte birini 
ikame edecek ve cari açığa 250 milyon 
dolar pozitif katkı sağlayacak." 

Ilıcak konuşmasını şu sözlerle noktaladı: 
"Aynı zamanda işletmesini üstlendiğimiz 
Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi'nde 
1,4 milyar dolar yatırımla hayata geçire-
ceğimiz projemizi bir başlangıç olarak 
görüyoruz. Alanında dünya lideri ortakla-
rımızla birlikte bölgenin ilk yatırımcısı ol-
makla kalmayacağız. Avrupa'nın en büyük 
ve dünyanın üçüncü büyük endüstriyel 
bölgesinin işletmecisi olan Hollandalı Port 
of Rotterdam ile önümüzdeki 10 yıl içeri-
sinde bölgeye yaklaşık 15 milyar dolarlık 
yerli ve yabancı yatırım çekmek için çalı-
şacağız. Rönesans olarak biz de bölgede-
ki petrokimya ve endüstri yatırımlarımızı 
sürdüreceğiz." 

450 BİN TON KAPASİTELİ TESİS 2023 
YILI SONUNDA TAMAMLANACAK

Türkiye halihazırda petrokimya hammadde-
si ve plastik ürünler alanında yılda 13 milyar 
dolarlık dış ticaret açığı veriyor. Bu rakam 
ülkemizin cari açığının yüzde 20'sinden faz-
lasına denk geliyor. Petrokimya ithalatında 
polipropilen önemli bir paya sahip. Sonat-
rach ve GS E&C ile ortaklaşa inşa edilecek 
olan Polipropilen Üretim Tesisi'nin, Türki-
ye’nin polipropilen ithalatının beşte birini 
tek başına karşılaması bekleniyor. Polipropi-
len alanında Türkiye’nin toplam üretiminin 
3 katını tek başına gerçekleştirecek olan 450 
bin ton kapasiteli tesisin inşaatının 2023 yı-
lının sonunda tamamlanması hedefleniyor.

2040'A KADAR HAMMADDE GARANTİSİ 

Rönesans Yatırımlar Grup Başkanı Kamil Ya-
nıkömeroğlu ise, yatırım kararı için neden 
özellikle Ceyhan'da karar kılındığını şu söz-
lerle açıkladı: "Ülkemizin polipropilen tüke-
timinin çok büyük bir kısmı Ceyhan'ın 200 
km çapında gerçekleştiriliyor. Ceyhan Po-
lipropilen Tesisi'ne yaklaşık 180 km mesa-
fedeki Gaziantep dünyada polipropilen tü-

ketiminin en yoğun olduğu kentlerden biri 
konumunda. Kentin sanayisinde önemli bir 
hammadde olan polipropilen tüketimi, Tür-
kiye’nin toplam tüketiminin yaklaşık üçte 
ikisine karşılık geliyor. Ceyhan'ı denize kı-
yısı olması, liman bölgesine ve polipropilen 
talebinin yüksek olduğu bölgelere yakınlığı 
nedeniyle tercih ettik."

Bu tip endüstriyel yatırımlarda hammadde 
tedariğinin önemine dikkat çeken Yanık- 
ömeroğlu, Sonatrach ile yapılan ortaklık 
anlaşması çerçevesinde Ceyhan Polipropi-
len Tesisi'nde kullanılacak hammadde olan 
propan gazının teminini için 2040’a kadar 
anlaşma yaptıklarını açıkladı ve ekledi: "An-
laşma bu alanda tek bir tedarikçiden bu ka-
dar uzun süreli yapılan nadir sözleşmeler-
den biri oldu. Dünyada bu tip hammadde 
anlaşmaları genellikle birkaç yıllık vadelerle 
gerçekleştirilirken, hammadde tedariki ko-
nusunda da ender rastlanan bir anlaşmaya 
imza attık."

Tesisin ve endüstri bölgesinin aynı zamanda 
ciddi bir istihdam kaynağı olacağına dikkat 
çeken Yanıkömeroğlu, Ceyhan Polipropilen 
Üretim Tesisi'nin inşaatında yaklaşık 2000 
kişinin çalışacağını ve tesisin hayata geç-
mesiyle birlikte yaklaşık 600 kişilik istihdam 
yaratılacağını söyledi.

Dünyada her yıl yaklaşık 70 milyon ton 
polipropilen tüketiliyor. Türkiye, toplam 
polipropilen ihtiyacının yüzde 90'ından 
fazlasını ithalat yoluyla karşılıyor ve yılda 
yaklaşık 2 milyon tonla dünyada Çin’den 
sonra en fazla polipropilen ithal eden ikinci 
ülke konumunda. 2023 yılına kadar Türki-
ye polipropilen talebinin 2,65 milyon tona 
çıkması bekleniyor. 2040 yılında ise bu tale-
bin 4,8 milyon tona ulaşması öngörülüyor. 
Plastik sanayide çok önemli bir madde olan 
polipropilen, tarımdan savunma sanayine, 
otomotivden inşaata, tüketici ürünlerinden 
sağlık sektörüne dek hemen her alanda kul-
lanılan yüzde 100 geri dönüştürülebilir bir 
ürün olarak dikkat çekiyor. 
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Türkiye’nin önde gelen hijyenik te-
mizlik kağıdı üreticisi Lila Group’un 
üst segment markası Sofia ve Türki-

ye’de modern perakende sektörünün 
öncüsü Migros, doğal ormanlarımızın 
devamlılığını sağlamak amacıyla yep-
yeni bir kampanya başlattı. 

‘Geleceğimiz için 10 Bin Fidan’ Hatıra Or-
manı 

Kampanya kapsamında Migros mağazaları-
na özel olarak tasarlanmış Sofia 32’li tuvalet 
kağıtlarının ve üzerinde kampanya bilgi-
si bulunan tüm Sofia’ların satışından elde 
edilen gelirin bir kısmı ile TEMA’ya (Türkiye 
Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Do-
ğal Varlıkları Koruma Vakfı) bağışta bulunu-
larak ‘Geleceğimiz için 10 Bin Fidan’ Hatıra 
Ormanı’ oluşturulacak. 

Son reklam filmi ile bir kez daha doğal or-
manların korunmasının yaşamımızdaki öne-
mine dikkat çekerken, üretimde sadece en-
düstriyel amaçlı yetiştirilen ağaç kullanımını 
desteklemeye devam eden Sofia, Migros ile 
‘Geleceğimiz için 10 Bin Fidan’ Hatıra Orma-

nı  projesine başladı. Kasım ayının sonuna 
kadar devam edecek olan kampanya’da So-
fia ürünleri 12-25 Eylül 2019 tarihleri arasın-
daki Migroskop kapsamında indirimli fiyat-
larla satışa sunuldu. 

İş birliği ile ilgili olarak Lila Group CEO’su 
Alp Öğücü şöyle konuştu: “Migros ve TEMA 
gibi ülkemizin iki önemli kurumuyla böyle-
sine kıymetli bir projenin içinde yer almak 
bizim için mutluluk. Her iki kuruma da iş 
birlikleri için teşekkür ediyorum. Her zaman 
söylediğimiz gibi kurum olarak ülkemiz ve 
dünyamız için sürdürülebilirlik ve sosyal 
sorumluluk ilkelerimiz gereği çevre konusu 
sahiplendiğimiz alanlardan biri. Her fırsatta 
endüstriyel ağaç tarımının, doğal ormanla-
rın korunması için önemini söylüyoruz. Bu-
nunla birlikte doğal ormanların artırılmasına 
yönelik de desteklerimiz oluyor. ‘Geleceği-
miz için 10 Bin Fidan’ Hatıra Ormanı  pro-
jemiz de bu adımlardan biri.  Çok yakın bir 
süre önce relansmanını yaptığımız doğada 
çözünebilen ambalaja da sahip olan Sofia 
markamız ile bu amaca öncülük etmekten 
gurur duyuyor, projelerimizin iş dünyasına 
örnek teşkil etmesini arzu ediyoruz.” 

Öğücü sözlerine şöyle devam etti: “Son 
dönemde bir yanda İzmir, Muğla gibi şe-
hirlerimizde ardıardına çıkan orman yan-
gınları, Kaz Dağlarında yaşanan üzücü 
olaylar, diğer tarafta  Amazon ormanla-
rında çıkan yangınlar hepimizi derinden 
etkiledi. Her ne kadar tüm ürünlerimizde 
endüstriyel amaçla yetiştirilen ağaçlardan 
elde edilen selülozu kullansak da ham 
maddesi tamammen selüloz olan bir sek-
törde faaliyet gösteren kurum olarak do-
ğal ormanlarımızın zarar görmesinin acısı-
nı belki de en derinden hisseden bizleriz. 
Bu farkındalık ve sorumluluk duygusu ile 
2014 yılından bu yana yine Sofia marka-
mızın öncülüğünde ülkemizde endüstriyel 
ağaç tarımını desteklemeye başladık. Dö-
nem dönem hayata geçirdiğimiz projeler 
ve reklam kampayaları ile bu bilinci tüke-
ticiler nezdinde de oluşturmak için çaba-
ladık. Bu özel proje ile satış gelirlerimizin 
bir kısmını hatıra ormanlarına aktararak 
tüketicilerimizi de bu sürece dahil etmek 
istedik.  İşte ‘Geleceğimiz için 10 Bin Fidan 
Hatıra Ormanı’  projemizin çıkış noktası da 
her zamanki doğal ormanları korumaya 
yönelik sorumluluk anlayışımızla oldu.” 

SOFIA VE MİGROS EL ELE BİRLİKTE GÜZEL BİR GELECEĞE
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Sezon ortası indirimleri, perakende sektö-
rünün tüm satış kanallarında bir hareketli-
lik sağlarken, outlet AVM’lerdeki alışveriş 
yoğunluğu da artarak devam ediyor. Out-
let kültürünün yıllar içinde yerleşmesiyle 
alışveriş alışkanlıkları değişirken, kalite ve 
uygun fiyatı bir arada bulmak isteyen tüke-
ticiler için outlet AVM’ler değişmeyen adres 
olmayı sürdürüyor.

“Sepet ortalamasında %45’lik artış bek-
leniyor”

Dünyaca ünlü markaların outlet mağazala-
rını Venedik Mimarisi’nin eşsiz atmosferin-
de ziyaretçileriyle buluşturan Venezia Mega 
Outlet’in Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, 
outlet AVM algısı konusunda tüketicinin 
gözünde yaşanan olumlu değişmenin se-
pet ortalamasına da yansıdığını ifade etti. 
Isıgöllü; “Outlet AVM’ler markaların hem 

yeni sezon hem de sezon sonu ürünlerine 
indirimli fiyatlarla sahip olabileceğiniz alış-
veriş noktaları olarak sadık bir müşteri kit-
lesine sahip. Sezon ortası indirimlerin baş-
laması, tüketicinin uygun fiyatlarla alışveriş 
yapmak üzere outlet AVM’leri tercih etme 
alışkanlığını değiştirmiyor. Hem İstanbullu 
hem de yurt dışından gelen ziyaretçilerimi-
zin Venezia Mega Outlet’e olan ilgisi son-
bahar indirimlerinin başladığı dönemde de 
yoğun olarak devam ediyor. Ekim ayı ile 
birlikte sepet ortalamasında bu yıl %45 ar-
tış bekliyoruz. Bu artışta turistlerin payı da 
yadsınamaz” dedi. 

“Cirosal olarak dünya sıralamasına giren 
markalarımız var”

Venezia Mega Outlet’in bünyesinde yer 
alan yerli ve yabancı markalarla oldukça 
zengin bir ürün çeşitliliği sunarak fark ya-

rattığının altını çizen Isıgöllü; “Giyimden 
kozmetiğe, teknolojiden ev yaşam kate-
gorisine kadar Türkiye’nin ve dünyanın en 
popüler markalarını outlet avantajlarıyla 
sunuyoruz. Global firmaların ciro ve met-
rekare verimliliği alanında dünya sıralama-
sına giren outlet mağazalarına ev sahipliği 
yapıyoruz. LC Waikiki’nin dünyadaki en 
büyük mağazası yine Venezia Mega Out-
let’te bulunuyor. Ürün çeşitliliği ve kaliteyi 
birlikte sunmaya odaklanan vizyonumuz 
bize olumlu bir şekilde geri dönüyor” dedi. 

Yıl boyunca düzenlediği festivaller ve et-
kinliklerle aktif bir programa sahip olan 
Venezia Mega Outlet, gelenekselleşen İn-
dirim Panayırları ve küçük esnafı vatandaş-
la buluşturan Çarşı Pazar katı ile hem ziya-
retçilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap 
vermeyi hem perakende sektörünü can-
landırmayı öncelikleri arasına yerleştiriyor. 

Y
ıl boyunca uygun fiyatlarla alışveriş imkanı sunarak sadık bir müşteri kitlesi oluşturan outlet AVM’ler, sezon 
indirimleri döneminde dahi sepet ortalamasını artırmaya devam ediyor. 

Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, outlet AVM’lerin tüketici gözünde kaliteli ve avan-
tajlı alışverişin adresi olarak yer ettiğini vurgularken, online alışverişin yükselmesinin dahi outletlere talebi azaltma-
dığını belirtti. 

OUTLET AVM’LERE TALEP 
AZALMIYOR TÜKETİCİ 
UYGUN FİYATIN PEŞİNDE! 

Oğuz Isıgöllü
Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü
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Yapay zeka teknolojilerinin üretim 
teknolojilerini derinden etkilediği 
ve dönüştürdüğü gerçeğiyle karşı 
karşıyayız. Bu nedenle, önümüz-

deki on yılda varlığını sürdürmek isteyen 
firmalar şimdiden üretim araçları, Ar-Ge 
süreçleri, Müşteri ilişkileri Yönetimi, çalışan 
eğitimi ve hatta işe alım süreçlerinde yapay 
zekayı kullanmaya başladılar. Bunun temel 
nedenleri arasında; üretim süreçlerinde 
hataları önceden tespit ederek olası prob-
lemleri minimize etmek ve hatta ortadan 
kaldırmak, verimliliği artırmak, daha inova-
tif ürün ve hizmetler sunabilmek ve elbette 
maliyet avantajı elde etmek yer alıyor.

Türkiye’de yapay zeka teknolojileriyle ilgili 
daha doğru bilgi sağlamak, bu alanda ya-
tırım yapacaklara doğru bir kaynak suna-
bilmek amacıyla yola çıkan Türkiye Yapay 
Zaka İnisiyatifi’nin Kurucusu Halil Aksu, 
yapay zekanın her sektörde olduğu gibi 
üretim sektöründe de dönüşümün merke-
zinde olduğunu ve bu dönüşümün kaçınıl-
maz olduğunu aktarıyor. Yakın zamanda 

SIFIR HATAYLA ÜRETİM YAPAY 
ZEKA İLE MÜMKÜN

gerçekleştirdikleri “Üretim ve Yapay Zeka” 
konulu Meet-Up etkinliğinde farklı sek-
törlerin yapay zekayı nasıl adapte ettiğiy-
le ilgili başarılı örnek çalışmalar hakkında 
bilgiler paylaşıldığını aktaran Aksu şöyle 
konuştu; 

“Toplantıda yapay zekanın endüstriyel 
üretimden, insan kaynakları uygulamala-
rına pek çok alanda nasıl fayda yarattığını 
başarılı örnekler üzerinden bir kez daha 
görmüş olduk. Yapay zeka üretim alanın-
da makine öğrenmesi olarak karşımıza çı-
kıyor, elbette bu noktada veri ve verinin 
analitiği de devreye giriyor. Veri ve ana-
litik, üretim operasyonlarını modernize 
etme ve dönüştürme gücüne sahip. Elde 
edilen verilerin doğru şekilde depolan-
ması ve analiz edilmesi, iş ve üretim sü-
reçlerinin modellenmesinde çok önemli. 
Böylece iş süreçleri hatasız şekilde ve oto-
matik olarak tekrarlanabiliyor, olası prob-
lemler tespit edilerek, önlenebiliyor ve iş 
sağlığı ve güvenliği alanlarında önemli 
faydalar sağlanıyor.”

Dijital İkizler Üretimde Hatayı Sıfıra Düşü-
rebilir

Öğrenebilen teknolojilerin üretimde sı-
fır hata hedefine ulaştırdığını da aktaran 
Aksu, “Üretimde olası hataların önlenmesi; 
ürünün kalitesinin artırılması, daha güvenli 
bir üretim süreci ve maliyet tasarrufu de-
mek. Bunu sağlamak için birçok şirketin 
ürünlerinin dijital ikizlerini oluşturduklarını 
görüyoruz. Dijital ikizler esasen, herhangi 
bir fiziksel sistemin yapısını, bağlamını ve 
davranışını temsil eden veri ve istihbarat 
kombinasyonu, geçmişi ve mevcut işlemi 
anlamayı ve geleceğe yönelik öngörüler 
yapmayı sağlayan bir ara yüz sunuyor. Ürü-
nün gerçek fiziksel dünyadaki davranışları-
nı sergileyen sanal bir kopyası olan Dijital 
İkizler, sorunları tespit edilmesi, yeni ayar-
ların test edilmesi, her türlü senaryonun si-
müle edilmesi ve sonuçların analiz edilmesi 
gibi pek çok fayda sağlıyor. Gerçek ve diji-
tal dünya arasında köprü olabilen bu sis-
tem sayesinde daha güvenli, daha kaliteli 
ve ucuz üretimin mümkün” dedi. 

Halil Aksu
Türkiye Yapay Zaka 
İnisiyatifi’nin Kurucusu
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Günümüzde farklı kuşaklar farklı müşte-
ri deneyimi beklentisine sahip. Bu yüzden 
müşterilere yaklaşırken farklı kuşaklara farklı 
deneyimler sunmak gerekiyor. 

Müşteri deneyimi, sunulan ürün ve hizmet 
bazında farklılaşıyor. Her sektörün müşteri 
deneyimine yaklaşımı ve stratejisi farklılık 
gösteriyor. İşletmelerin müşteri deneyimi 
stratejilerini belirlerken dikkat etmesi gere-
ken diğer önemli bir konu ise hitap edilen 
kuşak. 

Günümüzde 5 farklı kuşağın olduğu kabul 
ediliyor. 1927-1945 yılları arasında iki dün-
ya savaşının tam ortasında doğan Sessiz 
Kuşak, 1945-1964 yılları arasında doğan ve 
dünyadaki doğum hızındaki büyük artışı 
temsil eden Bebek Bombardımanı Kuşağı, 
1965-1979 yılları arasında bireyciliği temsil 
eden X Kuşağı, 1980-1999 arasında doğan 
ve bugün en büyük tüketici grubunu temsil 
eden Y kuşağı, 2000 ve sonrasında doğan 
ve doğuştan dijital olarak da adlandırılan Z 
Kuşağı.

Her kuşak farklı bir deneyim istiyor

Müşteri deneyimi yönetim çözümü Wise-
back'in Kurucu Ortağı Hasan Genç, yaptığı 
açıklamada, 5 farklı kuşağın müşteri deneyi-
minden beklentileri hakkında bilgi verdi. Her 
kuşağın hayata bakışında olduğu gibi müş-
teri deneyimine yaklaşımın da farklı oldu-
ğunu ve beklentilerin farklılaştığını belirten 
Genç, şunları söyledi: " Birden fazla kuşağa 
hitap ediyorsanız ürün ve hizmetlerinizi ku-
şaklara göre çeşitlendirebilirsiniz. Odaklan-
dığınız bir kuşak varsa müşteri deneyiminizi 
o kuşağa göre şekillendirebilirsiniz. X,Y ve Z 
kuşaklarının nasıl bir müşteri deneyimi bek-
lediğini anlamak için önce bu kuşakların öne 
çıkan özelliklerine bakmalıyız."

Sadık X Kuşağı

İlk olarak X kuşağının beklentilerinden bah-
seden Genç, şunları söyledi: “X Kuşağı, iş ve 
özel hayat dengesine dikkat eden ve birey 
olma kavramını hayatının merkezine koyan 
ilk kuşak. Teknolojik devrime de şahitlik 
eden bu kuşak, analog teknolojilerden dijital 
teknolojilere geçişe adapte olmayı başar-
mıştır. Bilgisayar, televizyon gibi teknolojiler 
bu kuşağın vazgeçilmezleri arasındadır.
Bugün 40-55 yaş aralığındaki bu kesim iş 
hayatında yönetici pozisyonlarda sıkça kar-
şımıza çıkar. Bu kuşağın önemli isimleri ara-
sında Jeff Bezoz, Tiger Woods, Jerry Yang ve 
Michael Dell gibi isimler dikkat çekiyor.

Ürün ve hizmet kalitesine dikkat eden bu 
kuşakta müşteri sadakati kavramı gelişmiş-
tir. En iyi ürün ve hizmeti almayı hedefleyen 
X Kuşağı, kaliteyi her zaman ilk sırada tutar.
Teknolojiye adapte olma konusunda başarılı 
olan X Kuşağı, iletişim araçlarını da etkin kul-
lanmaya çalışır. X Kuşağı’nın gözde medya 
aracı televizyondur. Bu kuşağa SMS, e-posta 
ve telefon yoluyla da ulaşmak mümkündür.”

Optimist Y Kuşağı

Y Kuşağı’nın temsilcileri bugün 20-40 yaş 
aralığındaki en büyük tüketici grubunu 
temsil ettiğini belirten Genç sözlerine şöyle 
devam etti: “Teknolojiyi etkin kullanan Y ku-
şağı, teknolojik trendleri takip eder ve dene-
yimlemek ister. Optimist bir bakış açısına sa-
hip Y Kuşağı’nda marka bağlılığı gelişmiştir. 
Sosyal ağları en aktif kullanan kuşak olarak 
da Y Kuşağı öne çıkıyor. Y Kuşağı’nı tüm sos-
yal ağlarda görmek mümkün. Facebook’un 
kurucusu Mark Zuckerberg, pop yıldızı Jus-
tin Bieber, Y Kuşağı’nın ünlü isimleri arasın-
da yer alıyor.

Y Kuşağı’nın dikkatini çekmek için çarpıcı 
mesajlar kullanmalısınız. Marka bilincinin üst 
seviyede olduğu bu kuşağa markanızın me-
sajını mutlaka vermelisiniz. Marka bağlılığı 
olan bu kuşaktakiler olumsuz bir algı oluş-
tuğunda markalarını hızlıca değiştirebilirler. 
Çevresel konulara duyarlı olan bu kuşağın 
temsilcileri çevre dostu markaları tercih 
etme eğilimindedir.
Fiyat / kalite dengesine önem veren Y Kuşa-
ğı, en iyisini en uygun fiyata alabilmek için 
araştırmayı sever. Ekonomik uçak biletleri, 
sezon sonu indirimleri, erken rezervasyon 
fırsatları bu kuşağın radarındadır.Y Kuşa-
ğı’na sunulan müşteri deneyimi güçlü bir 
marka mesajı ile sunulmalıdır.”

Doğuştan Dijital Z Kuşağı

“Bu kuşağı anlamak zordur” diyen Hasan 
Genç, şöyle dedi: “2000 yılından itibaren 

HER KUŞAK FARKLI BİR MÜŞTERİ 
DENEYİMİ İSTİYOR

dünyaya merhaba diyen Z kuşağını anla-
mak biraz zor olabilir. Dijital bir dünyaya 
doğan bu kuşak henüz iş hayatında değil.

Tüketici olarak alışkanlıkları tam olarak 
netleşmemiş olsa da Z Kuşağı her şeyi in-
ternette arar. Z Kuşağı için internette ol-
mayan bir şey dünyada da yok demektir.

Her şeyin hemen olmasını isteyen Z Kuşa-
ğı’yla hızlı iletişim kurabilmek önemli. An-
lık mesajlaşma, chatbot gibi teknolojiler 
bu kuşakla iletişim kurabilmeyi kolaylaştı-
rabilir. Telefon, SMS, e-posta bu kuşağın 
tercih etmediği demode iletişim araçları 
arasında. Telefon ve bilgisayar üzerinden 
film ve dizi izleyen, müzik dinleyen bu ku-
şak için televizyon ve radyo yayınları da 
ilgi alanlarının dışında kalıyor.

Marka bağlılığı olmayan, sosyal yönü ge-
lişmiş, iş birliğine yatkın ve arkadaş can-
lısı Z Kuşağı’na geleneksel yöntemlerin 
dışında bir müşteri deneyimi sunabilmek 
önemli.”

Her kuşağın mecrası farklı

İşletmenizin sunduğu müşteri deneyimine 
kuşakların gözünden bakıp hangi kuşakla-
ra hitap ettiğinizi görün. Günümüzde X,Y,Z 
kuşaklarına aynı anda hitap edebilen bir-
çok marka ve işletme mevcut.

Sunduğunuz müşteri deneyimini ölçüm-
lemek için farklı mecraları kullanarak farklı 
kuşaklara daha kolay ulaşabilirsiniz. Do-
kunmatik ekranlara alışkın ve konuşmak 
yerine yazmayı tercih eden Z ve Y kuşağına 
kiosk ekranlardan ya da mobil uygulama-
lardan, aldığı tüm mesajları dikkatle değer-
lendiren ve konuşmayı seven X Kuşağı’na 
ise telefon, e-posta, sms ile ulaşabilirsiniz.

Wiseback sunduğu omni-channel yapı sa-
yesinde her kuşak için müşteri deneyimini 
yönetmenize olanak sunuyor.

Halil Aksu
Türkiye Yapay Zaka 
İnisiyatifi’nin Kurucusu

Hasan Genç
Wiseback’in Kurucu Ortağı



62

MALl&MOTTO / Haberler

Dünyada yaşanan dijital devrimin etkisiyle 
tüm dünyada yıllık 250 ila 450 milyar dolar 
arasında bir gelir elde edilen veri ekonomi-
siyle karşı karşıyayız. Önümüzdeki 10-20 yıl 
boyunca, veri temelli bu büyümenin per-
çinleneceği ve sadece veri üzerinden diğer 
bütün hizmetlerin verileceği öngörülüyor. 
Haliyle ülkeler de gerek devlet gerekse özel 
sektör nezdinde veriden elde edilebilecek 
en üst seviyede faydaya odaklanıyor. Tür-
kiye’nin bu pazardan pay alabilmesi içinse 
yerli veri merkezlerinin desteklenmesi ve 
korunması gerekiyor. Son dönemde ya-
şanan gelişmeler veri merkezleri alanında 
umutları yeşertiyor.

Temmuz ayında Resmi Gazete’de yayımla-
nan Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleriyle 
İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde bil-
ginin dijital ortamlara taşınması, bilgiye eri-
şimin kolaylaşması, altyapıların dijital hale 
gelmesi ve bilgi yönetim sistemlerinin yay-
gın olarak kullanılması gibi konuların ciddi 
güvenlik risklerini beraberinde getirdiğinin 
altı çiziliyor. Genelgenin 7 maddesinde doğ-
rudan veya dolaylı olarak veri merkezlerine 
atıf yapılıyor ve bilgi güvenliği açısından 
yerli veri merkezlerinin önemi ortaya konu-
yor. Genelge veri güvenliği konusunda kar-
şılaşılan güvenlik risklerinin azaltılması ve 
etkisiz kılınması noktasında büyük bir önem 
taşıyor. Özellikle gizliliği, bütünlüğü veya 
erişilebilirliği bozulduğunda milli güvenli-
ği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin 
bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki 
verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla 

yayımlanan genelgede veri merkezleri hu-
susunda aşağıdaki tedbirlerin alınması uy-
gun görülüyor.

•Nüfus, sağlık ve iletişim kayıt bilgileri ile 
genetik ve biyometrik veriler gibi kritik bilgi 
ve veriler yurtiçinde güvenli bir şekilde de-
polanacaktır.
•Kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan kri-
tik veriler, internete kapalı ve fiziksel güven-
liği sağlanmış bir ortamda bulunan güvenli 
bir ağda tutulacak, bu ağda kullanılacak ci-
hazlara erişim kontrollü olarak sağlanacak 
ve log kayıtları değiştirilmeye karşı önlem 
alınarak saklanacaktır.
•Kamu kurum ve kuruluşlarına ait veriler, 
kurumların kendi özel sistemleri veya ku-
rum kontrolündeki yerli hizmet sağlayıcılar 
hariç bulut depolama hizmetlerinde saklan-
mayacaktır.
•Sosyal medya ve haberleşme uygulamala-
rına ait yerli uygulamaların kullanımı tercih 
edilecektir.
•Kamu kurum ve kuruluşlarınca temin edi-
lecek yazılım veya donanımların kullanım 
amacına uygun olmayan bir özellik ve arka 
kapı (kullanıcıların bilgisi/izni olmaksızın 
sistemlere erişim imkânı sağlayan güvenlik 
zafiyeti) açıklığı içermediğine dair üretici ve/
veya tedarikçilerden imkânlar ölçüsünde ta-
ahhütname alınacaktır.
•Kamu e-posta sistemlerinin ayarlan güven-
li olacak biçimde yapılandırılacak, e-posta 
sunucuları, ülkemizde ve kurumun kontro-
lünde bulundurulacak ve sunucular arasın-
daki iletişimin şifreli olarak yapılması sağla-
nacaktır.
•Haberleşme hizmeti sağlamak üzere yetki-
lendirilmiş işletmeciler Türkiye’de internet 
değişim noktası kurmakla yükümlüdür. Yur-
tiçinde değiştirilmesi gereken yurtiçi iletişim 
trafiğinin yurtdışına çıkarılmamasına yöne-
lik tedbirler alınacaktır.

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri 
Derneği (TELKODER) Yönetim Kurulu Başka-
nı Yusuf Ata Arıak, Resmi Gazete’de yayım-
lanan bu genelgeyi ülkemizin veri güvenliği 
çerçevesinde oldukça önemli bulduklarını 
ve mutlulukla karşıladıklarını dile getiriyor. 
Bu çerçevede yerli veri merkezlerine yönelik 
koruyucu ve destekleyici tedbirlerin de bir 
an önce ele alınması gerektiğini vurgulayan 
Arıak konuyla ilgili şu değerlendirmelerde 
bulunuyor: “TELKODER olarak Türkiye’nin 
verisinin Türkiye’de kalması gerektiğini 
her fırsatta dile getiriyor ve bu çerçevede 
gerek özel sektör gerekse kamu tarafında 
çalışmalar yapılması için adımlar atıyoruz. 
Yayımlanan bu genelge bizim de sürekli 
vurguladığımız yurt dışında bulunan veri 
merkezlerinde yer alan verilerimizin güven-
de olmadığı gerçeğinin devlet nezdinde ele 
alındığını ve gerekli çalışmaların yapılacağı-
nı gösteriyor. Bu noktada yerli veri merkezi 

işletmecilerinin desteklenmesi ülkemiz için 
büyük bir önem taşımaktadır. Bireyler, özel 
şirketler ve kamu kurum/kuruluşları kritik 
verilerini; ülkemiz topraklarında bulunan 
veri merkezlerinde ve bulut hizmetleri su-
nan işletmeciler üzerinde daha güvenli ba-
rındırıyor, saklıyor ve daha hızlı erişim sağ-
layabiliyorlar.

TELKODER’’ göre Türkiye’de veri merkezle-
rinin desteklenmesi noktasında atılması ge-
reken adımlar şöyle:

•Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 
veri merkezlerine yönelik destek ve teşvik-
lerin kullanılabilmesi için bölge (23 il sınırı) 
ve beyaz alan sınırı (5000 m2) kaldırılmalı, 
ülke geneline yaygınlaştırılmalıdır.
•Veri merkezi işletmecilerine özel elektrik 
tarifesi hazırlanmalıdır. Bu tarife en fazla sa-
nayi elektriği tarifesinin yarısı kadar olma-
lıdır.
•5 yıl süre ile veri merkezi personelinin gelir 
vergisinden %100 muafiyeti sağlanmalıdır.
•Sıfır maliyetli fiziksel şartlara sahip %100 
uyumlu bina/kampüs imkânı sağlanmalıdır.
•Türkiye dışına satacağı servislerin gelirle-
rinde %100 vergi muafiyeti sağlanmalıdır.
•Türkiye içerisine satacağı servislerde %50 
oranında vergi muafiyeti sağlanmalıdır.
•Anlaşmalı üniversiteler ve kurumlardan 
gerekli teknik personelin yetiştirilmesi şartı 
ile bu personelin maaşlarında %50 oranında 
devlet desteği sağlanmalıdır.
•Veri Merkezlerimizin, dünya standartla-
rında hizmetler verilebilmesi, yaşamakta 
oldukları ve onlar ile doğrudan ilişkilendi-
rilemeyecek hukuka aykırılıkların önlenebil-
mesi için “Veri Merkezi İşletmecisi” tanımı 
en kısa sürede Kanunlarda yerini almalıdır.
•Tüm Erişim Sağlayıcıların katılımının zo-
runlu olacağı birden fazla İnternet Değişim 
Noktasının kurulması biran önce gerçekleş-
tirilmelidir. 
•Türkiye’nin sahip olduğu fiber altyapının 
artması gerekmektedir. Ülkemizde veri mer-
kezlerine fiber hizmet sunan işletmeci sayısı 
en fazla 3-4’le sınırlı kalmaktadır. Bu rakam 
Avrupa’da yaklaşık 35, komşumuz Bulgaris-
tan’ın başkenti Sofya’da ise yaklaşık 50’dir.
•Veri merkezlerinin bağlantı hızları yüksel-
meli, fiyatları düşürülmelidir. Fiber erişim 
sağlayıcıların Veri Merkezlerine özel indi-
rimli tarife oluşturmaları zorunlu tutulma-
lıdır.

VERI EKONOMIS TÜM 
DÜNYADA YILLIK 250 ILA 
450 MILYAR DOLARLIK 
BIR PAZAR YARATIYOR

Yusuf Ata Arıak
Serbest Telekomünikasyon 
İşletmecileri Derneği (TELKODER) 
Yönetim Kurulu Başkanı



63

 Haberler / MALl&MOTTO 

Sosyal medya paylaşımları iş sözleşmesi 
feshine sebep olabilir mi?

Teknolojinin iş yaşamına entegrasyonuy-
la birlikte işverenler, çalışanlarını sosyal 
medyadan araştırıp değerlendirirken, cep 
telefonları sayesinde ulaşılabilirlik arttı ve 
çalışma saati kavramı neredeyse günün ta-
mamına yayıldı. BİLGİ’de bir araya gelen iş 
ve sosyal güvenlik alanı uzmanı akademis-
yenler, işverenin işçi bulma ve sonrası süreç-
lerdeki sosyal medya takibini, işçinin ulaşıla-
mama hakkını ve yeni teknolojilerle değişen 
işçi tanımını ele aldı.

Teknolojik gelişmeler hayatın her alanında 
olduğu gibi iş yaşamında ve şirketlerin stra-
tejilerinde de köklü değişikliklere yol açtı. 
İşveren ve çalışanlar arasındaki ilişkiler de 
yaşanan bu değişimle şekillenmeye devam 
ediyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştır-
malı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi, bu yıl dördüncü 
kez düzenlediği “İş Hukukunda Yeni Yakla-
şımlar Sempozyumu” ile bu değişimi gözler 
önüne serdi. Etkinliğin açılış konuşmasını İs-
tanbul Bilgi Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. 
Dr. Kübra Doğan Yenisey yaptı. 

İşçi bulma ve seçme süreçlerinde sosyal 
medya etkisi

Sempozyumda söz alan İstanbul Teknik 
Üniversitesi İşletme Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 
Gizem Sarıbay Öztürk, iş başvurusu yapan 
adayların artık sosyal medya hesapları üze-

rinden araştırıldıklarına dikkat çekti. Sosyal 
medya hesaplarının işe alındıktan sonra 
da takip edildiğinin altını çizen Dr. Öztürk 
paylaşımların istenerek yapıldığını ve buna 
elektronik teşhircilik de denildiğini belirtti. 
Öztürk; “Amerika’da yapılan araştırmalara 
göre çalışanlar LinkedIn hesaplarında daha 
ihtiyatlı davranıyorlar. Türkiye’de de durum 
farklı değil. Tüm bu bireysel davranışlar 
işverenler tarafından takip ediliyor” dedi. 
Farklı ülkelerde sosyal medya paylaşımları 
nedeniyle işine son verilen kişilerin davala-
rından örnekleri katılımcılarla paylaşan Öz-
türk aynı şekilde iş için değerlendirme sü-
recindeyken, atılan bir tweet yüzünden geri 
çekilen iş tekliflerinin de mevcut olduğunu 
söyledi. Dr. Öztürk, “Çalışanlar kendileri-
ni zor durumda bırakacak paylaşımlardan 
kaçınmalı ama ifade özgürlüklerini de gö-
zetmeli. İşveren kontrolü ise özel hayatın 
ihlaline girmemeli. Ne yazık ki karşılaştırma-
lı hukuka baktığımız zaman kişisel verilerin 
korunması kanununda işçiye yönelik özel 
hükümler, iş kanununda da ifade özgürlü-
ğüne yönelik maddeler yok. Konu kaygan 
bir zeminde” dedi.

Teknoloji kişilik haklarını sınıyor

Her şeyin çok hızlı geliştiği iş yaşamında 
çalışanlarda aranan en büyük özelliklerden 
biri ulaşılabilirlik. Esnek çalışma saatleri 
yüzünden iş ve özel hayat dengesini kur-
mada zorlanan çalışanlar, akıllı telefonlar 
aracılığıyla 7/24 ulaşılabilir hale geldi. Ma-
nisa Celal Bayar Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi 

Sevil Doğan, mevcut durumun özel yaşama 
müdahale noktasına vardığını belirtti. Dr. 
Öğr. Üyesi Doğan; “Türkiye’de çalışanların 
yüzde 33’ü uzun sürelerde (haftalık 48 saat 
ve üstü) çalışıyor. Bu konuda OECD ülkeleri 
arasında son sıradayız. Buna bir de izinler-
de, tatillerde ve iş aralarında ulaşılma da 
eklenince iş ve dinlenme arasındaki sınır 
bulanıklaşıyor” dedi. İşçinin ulaşılamama 
hakkına ilişkin ülkelerdeki yasal düzenle-
meleri ele alan Doğan; “İlk kez Fransa’da 
işçinin ulaşılamama hakkı pozitif biçimde 
düzenlenmiştir. İtalya’da da benzer bir du-
rum söz konusudur. Almanya’da ise yasal 
bir düzenleme olmamasına rağmen şirket 
politikalarıyla bir koruma mekanizması ge-
liştirilmiş durumda. Volkswagen, IBM gibi 
global ölçekteki bazı markalar iş saatleri dı-
şında serverlarını kapatarak önlem alıyorlar. 
Türk hukuku bakımından baktığımızda da 
işçinin dinlenme süreleri içinde ulaşılama-
ma hakkının olduğunu söylemek mümkün 
ancak işlerliği maalesef tartışılır durumda. 
Çalışma sürelerine ilişkin düzenlemelerde 
reformlara ihtiyaç var” dedi.

Yeni çalışma düzeni ve işçi tanımı

Sempozyumda söz alan isimlerden Dokuz 
Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. 
Üyesi İlke Gürsel, şirketlerde yaşanan fesih-
lerin geçerli olabilmesi için hukuksal bir kar-
şılığı olması gerektiğini belirterek, “İşletme-
lerin karar alma özgürlüğünü de göz önüne 
alacak şekilde denetimler yapılmalı” dedi.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. 
Öğr. Üyesi Sedef Koç Tangün ise gelecekte 
robotların da devreye girmesiyle daha da 
farklı bir çalışma ağının oluşacağına dikkat 
çekerek, “İngiltere’de yapılan araştırmaya 
göre düzenli olarak evden çalışanların sayısı 
2005’de 1 milyon 280 bin kişiyken 2015’te 1 
milyon 521 bin kişiye çıktı. Geleneksel mo-
delden farklı bir iş görme edimi oluşuyor. 
Elbette bütün koşullarda iş ve sosyal güven-
lik hukuku var olmaya devam edecek” dedi. 
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ar. 
Gör. Hazal Tolu da Airbnb, Letgo, Armut, 
Getir, Scotty gibi mobil uygulamaların iş 
kavramını farklılaştırdığını belirttiği konuş-
masında, “İşçilerin yerini makineler almasa 
bile işçi kavramı değişti ve bu konuda hu-
kuksal düzenlemelerin yapılması olmazsa 
olmaz bir hal aldı” ifadelerini kullandı.

Sempozyumda İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Vekil Rektörü Prof. Dr. Kübra Doğan Ye-
nisey, İstanbul Teknik Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Prof. Dr. Gülsevil Alpagut, Gala-
tasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
Prof. Dr. Murat Engin ve İstanbul Teknik 
Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Prof. Dr. 
Mahmut Kabakcı da oturum başkanı olarak 
yer aldı.

İŞ HUKUKUNDA YENİ YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU

Gizem Sarıbay Öztürk
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme 
Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi
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Perakende ve tüketici malla-
rı sektörlerinde kadın liderlerin 
sayısını artırma hedefiyle yola 
çıkan ve 7 ülkeden 4400 üyesi 
bulunan Lead Network’ün Türki-
ye temsilciliği “LEAD Network Tür-
kiye”, yeni dönem ilk toplantısını 
gerçekleştirdi.
 
Bu yıl LEAD Network Türkiye’nin başkanlı-
ğına getirilen Migros Ticaret A.Ş. Pazarlama 
Direktörü Aysun Zaman, toplantının açılış 
konuşmasında, “İstihdamda ayrımcılık, eko-
nomik kalkınmanın karşısındaki en önemli 
engel. Karar mekanizmalarında çeşitliliğin 
sağlanması yani kadının daha aktif olma-

“İSTİHDAMDA AYRIMCILIK, EKONOMİK KALKINMANIN 
KARŞISINDAKİ EN ÖNEMLİ ENGEL”

LEAD Network Türkiye Başkanı Aysun Zaman: 

sı şirketlere ve dolaylı olarak da ekonomi-
ye büyük katkı sağlayacaktır” dedi. LEAD 
Network Türkiye, yeni dönem toplantısında 
Ekonomist Murat Sağman’ı konuk etti. Sağ-
man, yılın son çeyreğinde piyasaların gel-
diği son durum ve ekonomik parametreler 
hakkında bilgiler verdi.
 
Perakende ve tüketici malları sektörlerinde 
çalışan kadın liderleri destekleyen, üst dü-
zey kadın yöneticilerin sayılarını artırmayı 
ve gelişimlerine katkıda bulunmayı misyon 
edinen LEAD Network Türkiye’nin yeni dö-
nem ilk toplantısı Migros Genel Merkezi’nde 
düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını 
yapan LEAD Network Türkiye Başkanı Ay-
sun Zaman, “Yapılan araştırmalar gösteriyor 
ki istihdamda ayrımcılık, ekonomik kalkın-

manın karşısındaki en önemli engel. 
Karar mekanizmalarında çeşitliliğin 
sağlanması yani kadının daha aktif 
olması şirketlere ve dolaylı olarak da 
ekonomiye büyük katkı sağlayacaktır. 
LEAD Network olarak, perakende sek-
töründe daha fazla kadın yöneticinin 
yer alması için çalışmalar yürütüyoruz. 
LEAD Network gibi çeşitlilik ve kap-

sayıcılık konularını gündeme getiren 
bir organizasyonun, perakende sektö-
rüne ivme kazandırdığını görmekten, 
bu gücün bir parçası olmaktan mut-
luluk duyuyoruz” dedi. Yeni dönemin 
ilk toplantısının konuğu Ekonomist 
Murat Sağman ise yılın son çeyreğin-
de piyasaların geldiği son durum ve 
ekonomik parametreler hakkında bilgi 
verdi.

Türkiye’den 250, dünyadan 4400 
üyesi var

Türkiye’de yaklaşık 4 yıldır faaliyet 
gösteren LEAD Network Türkiye’nin 
başkanlığına Mayıs ayında Migros Ti-
caret A.Ş. Pazarlama Direktörü Aysun 
Zaman getirilmişti. Merkezi Amster-
dam’da olan LEAD Network’ün Türki-
ye’den 250, dünyada 7 ülkeden 4400’ü 
aşan üyesi bulunuyor. LEAD Network 
Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliği, çe-
şitlilik, istihdamda ve yönetimde kadın 
gibi konular üzerine çalışıyor. 

LEAD Network’ün global toplantısı 
2020’de İstanbul’da

Katılımcılar, gerçekleştirilen ilk top-
lantının sonunda merkezi Hollanda’da 
bulunan ve şimdiye kadar Amsterdam, 
Londra ve Madrid’de ufuk açıcı su-
numlara sahne olan LEAD Network’ün 
2020 yılında İstanbul’da yapılacak bir 
sonraki uluslararası etkinliğine dün-
yanın dört bir yanındaki üyeleri davet 
etti. 
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Vodafone, işletmelere yönelik sun-
duğu en yeni dijital teknoloji çö-
zümlerini tanıtmak üzere Türkiye’yi 

dolaşıyor. #dijitalleşmeyolunda toplam 12 
şehri gezecek olan Vodafone Dijitalleşme 
Tırı, turuna Adana’dan başladı. Tır, daha 
sonra sırasıyla Mersin, Gaziantep, Diyarba-
kır, Trabzon, Kayseri, Antalya, İzmir, Ankara, 
Bursa, Kocaeli ve İstanbul’a gidecek. Voda-
fone Dijitalleşme Tırı ile yaklaşık 3 ayda 10 
binden fazla kişiye ulaşılması hedefleniyor.

3 Ekim 2019 – Türkiye’nin dijitalleşmesine 
liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren 
Vodafone, İstanbul’da bulunan teknoloji 
üssü İTÜ Vodafone Future Lab’de sunduğu 
dijital teknoloji çözümlerini Türkiye’nin di-
ğer şehirlerindeki işletmelerle de buluştur-
mak amacıyla Vodafone Dijitalleşme Tırı ile 
yola çıktı. Vodafone Dijitalleşme Tırı, toplam 
12 şehri kapsayan turuna Adana’dan başla-
dı. Adana’dan sonra sırasıyla Mersin, Gazi-
antep, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri, Antalya, 
İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli ve İstanbul’a 
gidecek olan Vodafone Dijitalleşme Tırı, 
yaklaşık 3 ayda 10 binden fazla kişiye ula-
şacak.
 
Meltem Bakiler Şahin: “Türkiye’nin işlet-
melerine ‘dijitalleşme yolunda’ destek 
oluyoruz” 

Küçük büyük tüm şirketlerin dijitalleşebil-
dikleri ölçüde rekabet avantajını ellerinde 
tutabildiğini belirten Vodafone Türkiye İcra 
Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler 
Şahin, şunları söyledi:

“Dünyada artık pek çok şirket, dijitalleşme 
ile fırsatlar yakalayabileceğinin, maliyetlerini 
azaltabileceğinin, verimliliği ve rekabet gü-
cünü artırabileceğinin farkında. Vodafone 
Business olarak, işletmelerin ihtiyaçlarını ya-
kından takip edip onlara özel çözümler üre-
terek dijitalleşme süreçlerine en hızlı şekilde 
destek oluyoruz. Bu kapsamda, işletmelere 
Red Kontrol’den Araç Takip Sistemleri’ne, 
Metro Ethernet’ten Dijital Pazarlama Çö-
zümleri’ne kadar işyerlerini dijitalleştire-
cek, verimlilik ve tasarruf sağlayacak geniş 
bir çözüm portföyü sunuyoruz. Türkiye’nin 
teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab’de 
sergilediğimiz bu çözümlerimizi şimdi de 
Vodafone Dijitalleşme Tırı ile Türkiye’nin 
diğer şehirlerindeki işletmelerin ayağına 
götürüyoruz. Vodafone Business olarak, 
işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözüm ve 
teknolojiler geliştirerek ‘dijitalleşme yo-
lunda’ yanlarında olmaya devam edece-
ğiz.”   

İşletmelere uçtan uca 
çözümler

Vodafone Dijitalleşme 
Tırı’nı ziyaret eden iş-
letmeler, dijital skor da 
doldurarak dijitalleşme-
de hangi noktada ol-
duklarını görebiliyor ve 
ihtiyaçlarına göre kendi-
leri için en doğru çözü-
me ulaşabiliyor. Vodafone Dijitalleşme Tı-
rı’nda, aralarında Red Kontrol, Dijital Tarım 
İstasyonu, Metro Ethernet, Araç ve Motor 
Takip, Güvenli Depo, Dijital Koruma, One-
dio Reklam Hizmeti, Hedefli SMS, Güvenli 
Depo ve Kurumsal Sanal Ağ, Bulut Depo ve 
Sanal Sunucu’nun da bulunduğu toplam 
20 dijital çözüm sergileniyor. Ziyaretçiler, 
Vodafone Business çözümleri hakkında ilk 
ağızdan bilgi alma ve ürünleri deneyim-
leme imkânı bulabildikleri gibi, dilerlerse 
yalnızca ziyaretçilere özel kampanyalarla 
ürünlere sahip olabiliyorlar. Vodafone Di-
jitalleşme Tırı’nda e-ticaret konusunda da-

nışmanlık hizmeti de veriliyor. 

Elektronik atıklar kodlama sınıfına dö-
nüşecek

Çevreyi korumaya yönelik projelerini sür-
düren Vodafone, Dijitalleşme Tırı ile gittiği 
illerde elektronik atık da toplayacak. Top-
lanan e-atıkların geri dönüşümünden elde 
edilecek gelirle, Türkiye Vodafone Vakfı ve 
Habitat işbirliğiyle yürütülen “Yarını Kod-
layanlar” projesi kapsamında Adana Sarı-
çam’daki Kürkçüler Ortaokulu’nda bir kod-
lama sınıfı oluşturulacak.

VODAFONE DIJITALLEŞME TIRI 3 AYDA 10 BINI AŞKIN KIŞIYE ULAŞACAK
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Dört mevsimi doyasıya yaşayabildiğimiz 
cennet ülkemizde kuzey bölgeler sonbaha-
rın serinliğini-yağmurlarını yaşamaya baş-
lamışken, güneyde ve Ege’de havalar hala 
mevsim normallerinin üzerinde. Havanın 
ılıman olduğu, denizden ılık ılık meltemin 
estiği, yaz tatilcilerinin elini ayağını çekti-
ği, sakin bir tatil arayanlara özel 10 rotayı, 
Türkiye’nin otel arama motoru Neredekal.
com’un keşif rehberi editörleri seyahat se-
verler için derledi. 

1 – Bodrum

Bodrum, yazı ayrı baharı ayrı güzel bir yer. 
Yaz sezonunda yerli ve yabancı tatilcilerin 
akın ettiği Bodrum, sonbaharda daha sakin 
ve bir başka güzel. Denizi sıcacık, güneşi 
bunaltmayan, akşamları terletmeyen hava-
sıyla Bodrum’un tam zamanı. Birçok tesisin 
halen hizmet verdiği bu tatil beldesinde 
bütçenize ve konaklama zevkinize göre bir 
tesis bulabilirsiniz. 

2 – Anamur

Akdeniz’in incisi Mersin’in bakir toprakların-
dan biri olan Anamur’da denizin ve güneşin 
en güzel zamanı başladı. Yazlıkçıların plajları 
ve denizi sakinliği seven tatilcilere bıraktığı 
Anamur’da, hem kültür turu yapabilir hem 
de denizin ve güneşin tadını doyasıya çıka-
rarak ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. 

3 – Kaş

Antalya’nın en sevilen tatil beldelerinden 
biri olan Kaş’ta bu aylarda hem aktivitele-
re katılarak dolu dolu bir tatil hem de bol 
dinlenmeli bir tatil yapabilirsiniz. Kalabalık 
grupların elini eteğini çektiği bu güzide ta-
til beldesinde bir gün su altının muazzam 
güzelliklerini keşfeder, başka bir gün yamaç 
paraşütü yaparak Kaş’a bir de yukarıdan ba-
karsınız. 

4 – Mardin 

Uçsuz bucaksız Mezopotamya topraklarının 
başlangıç noktası olan Mardin, geçmişten 
günümüze tarihi bir film izlermiş gibi kar-
şımıza çıkıyor. Tüm doğal yapısıyla, tarihi 
mimarisiyle ve insanlarıyla Mardin’i keşfet-
mek için en doğru zaman sonbahar ayları… 
Mardin; Kasımiye Medresesi, Mor Gabriel 
Manastırı, Ulu Cami, Meryemana Kilise-
si-Patrikhanesi ve daha nice kültür varlık-
larıyla dinlerin, insanların kardeşçe yaşadığı 
bir kent. 

5 – Fethiye

Tarihi, yemyeşil doğası ve masmavi deni-
ziyle öne çıkan Fethiye, mavi turcuların ve 
sakinliği seven tatilcilerin tercihleri arasında. 
Sakin, dümdüz, çarşaf gibi bir deniz ve mis 
gibi güneş için Çalış Plajı, alternatif spor-
lardan olan yamaç paraşütü için Ölüdeniz 
Babadağ, akvaryum gibi bir koyda yüzmek 
için Cennet Koyu ve Katrancı Koyu, doğayla 
iç içe olmak için Saklıkent Kanyonu, rafting 
heyecanı için Dalaman Çayı, derin bir ta-
rih içinse Amintas kral mezarının yer aldığı 
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Telmessos antik kenti de Fethiye’de sizleri 
bekliyor. 

6 – Adana

Adana; Toros Dağları’nın eteklerinde, Sey-
han Nehri’nin kıyısında kurulmuş Türki-
ye’nin beşinci büyük şehri. Ulaşım açısından 
da oldukça rahat bir konuma sahip olan 
şehirde, ulusal ve uluslararası uçuşlara açık 
olan havaalanı, tren garı ve otobüs termi-
nali haftanın her günü, 24 saat hizmet ve-
riyor. Tüm dünyaya nam salmış kebabın 

cenneti olan Adana; şırdanı, ciğeri, kebabı, 
şalgamıyla gastronomi kentlerinin başında 
geliyor. Adana sadece mutfağıyla değil, Ka-
pıkaya Kanyonu, Varda Köprüsü gibi doğal 
güzellikleriyle de ön plana çıkıyor.  

7 – Datça 

Sıcakların yerini ılık ılık esen rüzgara bırakan 
yerlerden biri de Datça. Denizin ve güne-
şin en güzel olduğu bu zamanlarda Datça, 
inanılmaz keyifli bir tatil sunuyor ziyaretçi-
lerine. Datça denizinin yanı sıra; Ovabükü, 

Palamutbükü, Kargı ve Aktur gibi koylarıyla, 
dünyaca ünlü Knidos Antik kentiyle, tarihi 
yel değirmenleriyle ve bademiyle, Datça’nın 
tam zamanı. 

8 - Marmaris 

Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü Marma-
ris; tertemiz, mavi bayraklı denizi, yemyeşil 
doğasıyla özellikle yaz aylarında ve bahar 
aylarında tatilcilerin özellikle tercih ettiği 
yerlerin başında geliyor. İçmeler Plajı, Uzun-
yalı Plajı, Turunç Plajı en sevilen plajlardan. 
Ayrıca Orhaniye Kızkumu, Sedir Adası, yem-
yeşil doğasıyla Bördübet, Kumlubük ve 
Boncuk Koyları da görülmeye ve sularında 
yüzmeye değer, keşfedilesi yerler arasında.  

9 – Kemer

Akdeniz’in en önemli ve en ünlü turizm 
merkezlerinin başında gelen Kemer, Antal-
ya’nın gözbebeği olan beldelerinden biri. 
Tarihi dokusuyla, doğal güzellikleriyle, koy-
larıyla ve mavi bayraklı plajlarıyla Kemer’de 
tatil sezonu tüm güzellikleri ile devam edi-
yor. Özellikle sonbahar, çılgın kalabalıktan 
eser kalmayan Kemer’in tadını çıkarmanın 
tam zamanı…

10 – Kıbrıs

Adanın tadı baharda bir başka güzeldir. De-
niziyle, plajlarıyla ve otelleriyle sakinliğin ve 
huzurun adresi yavru vatan Kıbrıs. Her büt-
çe, her konaklama zevkine göre bir tesisin 
bulunduğu adada, havalar da oldukça sıcak. 
Yaz aylarındaki gibi yakmayan Akdeniz gü-
neşi, sonbaharda içinizi ısıtıyor. Yöresel ye-
meklerini doyasıya yiyeceğiniz, tarihi doku-
sunu rahat rahat gezeceğiniz adada yerinizi 
hemen ayırtın. 

ŞİMDİ TÜRKİYE’DE SICACIK 
TATİL YAPMAK İÇİN

 10 ADRES
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Yönetimi Farkındalık 
Stüdyosu tarafından 
gerçekleşen, Balıke-
sirlilerin eğlence ve 
kültür-sanat etkinlik-
lerinde buluşma nok-
tası olan Avlu Kongre 
ve Kültür Merkezi 
2019’ u uğurlamaya 
hazırlanırken yeni se-
zon hazırlıklarına hız 

AVLU KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZI 
SUNAY AKIN’I AĞIRLADI

kesmeden devam ediyor.

Açıldığı günden bugüne 
Balıkesir’e yepyeni bir soluk 
getiren Avlu Kongre ve Kül-
tür Merkezi Balıkesir’de kültür 
ve sanat alanında büyük bir 
boşluğu doldurarak alanında 
uzman eğitimci, yazar, sa-
natçı, topluluk ile Balıkesirlileri 
buluşturarak bölgenin çekim 
merkezi oldu.
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AVLU KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZI 
SUNAY AKIN’I AĞIRLADI

‘’İki kitap bir heves’’  adlı tek kişilik tiyat-
ro oyunu ile gönülleri fetheden Sunay 
Akın, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi 
içinde yer alan Korkut Kitabevi açılış 
organizasyonuna katıldı. Eğitimde kitap 

okumanın önemini belirterek, gençlere mutlaka 
okumaları gereken kitapları önerdi.

Oyun sonrasında Korkut Kitabe-
vi’nin açılışına gelen konuklara 
kendi kitabı olan ‘’ Kalede 1 Başı-
na’’ kitabını da imzalayarak hedi-
ye eden Akın, hayranları ile bol bol 
fotoğraf çektirdi.
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Dünyaca ünlü markaların ürünleri, en uygun fiyatlarla 
212 AVM ziyaretçileri ile Fırsat Garajı’nda pop müzi-

ğin hızla yükselen sanatçısı Tuğçe Kandemir ile buluştu.

Tekstilden ayakkabıya, ev dekorasyonundan mobilyaya, 
kırtasiyeden oyuncağa, zücaciyeden kozmetiğe dünya-
ca ünlü markaların ürünlerinin cazip fiyatlarla tüketiciye 
sunulduğu 212 Fırsat Garajı, organizasyonunu Farkın-
dalık Stüdyosu’nun gerçekleştirdiği Tuğçe Kandemir'in 

konseriyle 212 Outlet'te baş-
ladı. Hem alışverişe hem de 
eğlenceye doyan ziyaretçiler, 
konserde sanatçı Kandemir'in 
sevilen şarkılarına eşlik etti.

 212 Fırsat Garajı, 6 Ekim ta-
rihine kadar devam edecek. 
Birçok dünyaca ünlü markanın 
ürünleri 3P kapalı otoparktaki 
projeye özel hazırlanan alış-
veriş alanında ve %50'ye va-
ran indirimli fiyatlarla alışveriş 
tutkunlarının bekliyor…

FIRSAT 
GARAJI TUĞÇE 
KANDEMIR ILE 

BAŞLADI
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ÜNLÜ DJ ve ARANJÖR SELAMI BILGIÇ MALL&MOTTO 
IÇIN ANLATIYOR!

01 - David Duetta & Bebe Rexha & J Balvin - Say My Name
02 - Astrid S - Closer

03 - Ofenbach - Rock It (Acoustic) 
04 - Hannah Jane Lewis - Frozen

05 - Twin Bandit , Joshua Hyslop - Stolen Dance
06 - Madilyn Bailey, Leroy Sanchez - Despacito

07 - Nina Nesbitt - Loyal to Me
08 - Thomas Daniel - Lovely

09 - Gabriela Silva - I Don’t Care
10 - Sara Farell - Bad Guy

Yavaş yavaş havaların so-
ğumasıyla mekanlarda kış 
konsetplerine geçişler başladı.

Mağazaların cafelerin restoranların 
iç tasarımları ,ürünleri ve sunumları  
kış mevsimine daha uygun hale 
getirilmeye çalışılıyor.Kış aylarına 
uygun kıyafetler ,yiyecekler, içe-
cekler ve daha bir çok ürün gurubu 
insanların ihtiyaçlarına uygun şekil-
de markalar tarafından standlarda 
raflarda sunulmaya hazırlanıyor.Bu 
hazırlıklar yapılırken markanıza uy-
gun müzik seçimlerinide yenilemeyi 
unutmayın derim.Nasıl her insanın 
kendi ruhuna ,zevkine göre dinledi-

ği şarkılar varsa,gündelik hayatta 
gittiğimiz cafeler restoran alışve-
riş mağazalarının vs. gibi yerlerin 
de kendine özgü kendi kimliğini 
yansıtan müzik listeleri olmak 
durumunda.’’İnternette harika 
bir set buldum direk çalarım’’ 
cümlesi markanıza yapacağı-
nız en büyük kötülük olacaktır.
Satışlarınızı doğru yönde etkile-
mesi müşterilierinizin mekanınızda 
harika zaman geçirip memnun 
ayrılması adına ,markanızın müzik 
konseptini profesyonel  insanlar 
ile birlikte karar vermenizi tavsiye 
ederim. 
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P
restige Mall Alışve-
riş ve Yaşam Mer-
kezi, özel tasarım 
butikleri, dünyaca 
ünlü markaları, özel 
konseptli çocuk 

oyun alanları ve teraslı gurme 
restoranlarıyla ziyaretçilerinin 
tüm ihtiyaçlarını bir AVM içeri-
sinde karşılamayı amaç edinmiş 
Butik AVM konseptiyle Bahçe-
şehir ‘de yenilenerek bambaşka 
bir yaşam tarzı ve farklılık sunu-
yor. 

Ziyaretçilerine keyifli anlar ya-
şatmak isteyen Prestige Mall 
AVM, astroloji severleri Uzman 
Astrolog Filiz Özkol ile buluş-
turdu. 22 Eylül’de başlayan ilk 
etkinlikte ziyaretçilerin ilgisi yo-
ğun oldu.

2 haftada bir pazar günleri 
16.00-18.00 saatleri arasında 
gerçekleşecek etkinliklerde, 
burcunuz ile ilgili tüm merak et-
tiklerinizi, kişisel doğum harita-
nız çıkartılarak birebir öğrenme 
şansını yakalamak için etkinlik 
öncesi etkinlik masasına isim 
yazdırmanız yeterli. Prestige 
Mall AVM Astroloji günleriyle 
başlayan etkinlikleri; çeşitli ço-
cuk atölyeleri, söyleşiler, sağlık 
günleri gibi etkinliklerle çeşit-
lendirerek ziyaretçileriyle bu-
luşturmaya hazırlanıyor.

PRESTIGE 
MALL AVM’DE 

ASTROLOJI 
GÜNLERI 

BAŞLADI…
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BAŞARILI CEO’NUN DAVRANIŞLARI VE NİTELİKLERİ

Engin Yıldırım

Hedefiniz ne olursa olsun, o hedef ulaşma 
yolunda her zaman basamakları tek tek 
çıkmak zorundasınız. Özellikle başarılı bir 
kariyere sahip olan insanların birçoğu, iş 
hayatlarının başlangıcında sıradan, hatta 
oldukça zorlayıcı işler yapmıştır. Dünya’nın 
en büyük markalarının CEO’luğunu yapan 
isimler de bu başarılı insanlara dahil. Birçok 
CEO ilk işlerini sadece biraz para kazanmak 
için yaptılar, ancak bu işlerden gelecekteki 
başarıları için kritik olan birçok ders aldılar. 
Patronlar arasında yapılan bir araştırma so-
nucunda ideal bir CEO  için “olmazsa olmaz” 
nitelikler çoğunlukla;

- Liderlik,
- Dürüstlük,
- Güvenirlik

Özelliklerinin ön plana çıktığı anlaşılıyor.
Patrondan patrona değişmekle birlikte araş-
tırmada adı geçen diğer nitelikler şunlardır:

•İşinin ehli olma,
•Etik davranma,
•Çalışkanlık,
•Pazarlama ve iletişim yönünün güçlü ol-
ması,
•Değerlere bağlı olması,
•Hızlı karar alabilmesi,
•Disiplinli olması,
•Değişen şartlara uyum sağlayabilmesi,
•İş geliştirme yeteneği,
•Özgüven,
•Hedef odaklılık,
•Yabancı dil bilgisi,
•Şirkete bağlılık,
•Adil olmak,
•Farkındalık yaratabilme,
•Uyumlu çalışabilme,
•Yeniliği takip etmek,
•Yüksek duygusal zeka,
•Analitik düşünme,
•Mütevazılık,

•Vizyon sahibi olmak,
•Pozitiflik,
•Müşteri odaklılık,
•Gelişmiş empati yeteneği 
•Güçlü ve etkili iletişim kabiliyeti,
•Enteklektüel olma,
•Sosyal olma,
•Müteşebbis ruhlu olması,
•Çözüm odaklı olması,
•Temsil gücü yüksek olması,
•Rakamlara hakimiyet,
•Esneklik,
•Saygınlık,
•Stratejik düşünebilmek,
•Güçlü network,
•Sosyal olmak.

ABD’de 10 yıl süren ve 17.000 veriyi içeren 
“CEO Genetiği” adında kapsamlı projeye 
göre, CEO adayını idealmiş gibi gösteren 
özelliklerle onları gerçekten başarılı yapan 
özelliklerin pek de örtüşmediği; Gerçek ha-
yatta başarı sağlamış CEO’ların çoğunlukla 
aşağıdaki dört temel davranışı sergiledikleri 
anlaşılmıştır:

1.Hızlı Karar Vermek 

Başarılı CEO olmak demek, her zaman 
önemli kararlar almak demek değildir. Aksi-
ne, hızlı, zamanında ve inançla karar almak 
demektir. İyi bir CEO, kötü bir kararın ka-
rarsızlıktan daha iyi olduğunu bilir. Araştır-
mada, “kararlı” olarak tanımlanan CEO’ların, 
yüksek performans gösterme olasılıklarının 
12 kat daha fazla olduğu görülmüştür.

2.Etkili İletişim

CEO bir işi geliştirirken, onu çalışanlarına ve 
paydaşlarına anlatır. Bu işin sonuçları itiba-
riyle şirkete, hissedarlara, çalışanlara ve di-
ğer paydaşlara nasıl bir değer yaratacağını 
açıklar. Bu paylaşım, onların değer zincirine 
şevkle katılmalarını teşvik ederek işin daha 
kolay gerçekleşmesine yardımcı olur.

3.Değişen koşullara uyum sağlamak

Başarılı bir CEO, değişen koşullara anında 
uyum sağlama kapasitesine sahiptir. Bu yet-
kinliğe sahip CEO’ların 6-7 kat daha başarılı 
oldukları saptanmıştır. CEO’ların genelde 
zamanının % 50’sine yakınını uzun vadeye 
ayırdıkları anlaşılmıştır. Zira uzun vadeye 
odaklanmak, öncü göstergeleri ve uyarıları 
erken almalarına sebep olur.

4.İnandırıcı sonuçlar üretme

CEO’nun inandırıcı sonuçlar üretmesi, dört 

davranış kalıbı içinde en önemli olanı-
dır. Araştırmada, inandırıcılığı yüksek olan 
CEO’ların işe alınma olasılıklarının 2 kat, ba-
şarılı olma olasılıklarının ise 15 kat olduğu 
anlaşılmıştır. Patronlar ve yatırımcılar, sözle-
rini tutan, istikrarlı bir bir şekilde şirkete kar 
ve değer yaratan CEO’ları tercih ederler. 

Sonuç olarak, her ne kadar bu dört özellik 
ön plana çıkmaktaysa da tüm şirketler için 
tek bir CEO tipi önermek doğru değildir. 
Hangi davranış ve özelliklerin daha önem-
li olduğuna olay bazında; Sektör, şirket ve 
hatta patron özelinde bakılması daha doğru 
olur. 

Dip Not: Başarılı CEO’ların başarılarının al-
tında hatırı sayılır bir şekilde bilgi ve dene-
yim yatıyor. Bu yüzden yeni bir işe başlarken 
veya bir iş kurarken iş dünyasının önemli 
isimlerinden her zaman öğrenilebilecek bir 
şeyler var. Bu ilham verici sözler, söz olmak-
tan çok daha öte bir şekilde hedef ve ideal-
lerimiz için ömür boyu uygulayabileceğimiz 
öğütler diyebiliriz. İşte o sözlerden bazıları:

1.  “Mükemmel şirketler ve onların çalışma 
şekilleri, önce mükemmel yöneticiler ile 
başlar.” // Microsoft – CEO, Steve Ballmer
2. “Eğer sevdiğiniz ve tutkunu olduğunuz 
bir şeyi yapıyorsanız, her şeyin nasıl işleye-
ceğini gösteren büyük bir plana ihtiyacınız 
yoktur.” // Facebook – Kurucu Ortak, Mark 
Zuckerberg
4. “Şuna gerçekten inanıyorum ki, başarılı 
girişimcileri başarısız girişimcilerden ayıran 
şey sadece azimdir.”  // Apple – Kurucu Or-
tak, Steve Jobs
5. “Çalışmak için ayrı bir zamana ihtiyacınız 
yoktur; hem özel hem de profesyonel haya-
tınız 7/24 olmalıdır. Konu, her birine doğru 
zaman ayırarak her bir günün ne kadar farklı 
olacağını görmektir.” // Dupont – CEO, Ellen 
Kullman
6. "Başlamak istiyorsan konuşmayı bırak ve 
işe koyul." // Disney – Kurucu Ortak, Walt 
Disney
7 ."İnsanlar sıklıkla yanlış şeyler üzerine çok 
fazla çalışıyorlar. Doğru şeyler üzerine çalış-
mak, çok fazla çalışmaktan daha önemlidir." 
// Flicker - Kurucu Ortak, Caterina Fake
8. "Yüksek beklentiler her şeyin anahtarıdır." 
// Walmart – Kurucu, Sam Walton
9. “Aslında kendimizle yarışıyoruz, başka-
larının başarısı üzerinde bir kontrolümüz 
yok.” // Mashable – CEO, Pete Cashmore
10. “Bir şirketin kalbi ve ruhu, yaratıcılık ve 
yeniliktir.” // Walt Disney – CEO, Robert Iger
11. "Bir yenilik yaptığınız zaman, insanların 
size deli gözüyle bakmasına hazır olun." // 
Oracle – Kurucu Ortak, Larry Ellison



74

MALl&MOTTO / Makale

Bahar Nalan Danış
Avukat

21. yüzyıl itibariyle uluslararası iş dünyasın-
da çok kullanılan ve son yıllarda ülkemizde 
de sıklıkla duymaya başladığımız bir kavram 
“start-up”. Kökenlerini araştırdığımızda, bu 
kavramın ilk olarak 1976 yılında Forbes der-
gisi tarafından, akabinde de 1977 senesin-
de Business Week tarafından kullanıldığını 
görüyoruz. 

Görünen o ki 70’lerin sonu ve 80’lerin ba-
şında yaşanan teknolojik gelişmeler, inova-
tif fikirleri olan girişimciler için yeni bir ta-
nım bulma gerekliliği doğurmuş. Daha çok 
teknoloji ve bilişim alanındaki girişimler için 
kullanıldığına tanık olsak da, aslında start-
up sayılabilmek için belirli bir sektöre dahil 
olmak veya belirli bir yılda ortaya çıkmış ol-
mak şart değil.  Tarihsel gelişimine baktığı-
mızda Bill Gates’in Microsoft’unun bu tanı-
ma en uygun düşen girişim olduğu görülse 
de, Ray Kroc’un McDonald's markası, hatta 
Henry Ford’un Ford Motors’u tarihin ilk ba-
şarılı start-up’ları olarak kabul ediliyor. 

Girişimci Ruhun Yeni Adı

Start-up bir veya daha fazla yatırımcı tara-
fından, ilgili pazara yeni bir ürün ya da hiz-
met sunmak için kurulan yeni girişim olarak 
tanımlanmakta. Tipik bir start-up ilk etapta 
sınırlı bir bütçeyle, ilk sermayenin kurucular 
veya eş-dost-aile tarafından karşılanmasıyla 
kuruluyor. Start-up’ın ilk hedefi de haliyle, 
amaçlanan ürün veya hizmetin geliştirilmesi 
için yatırım/fon bulmak oluyor. Bu noktada 
start-up’ların, hedeflenen miktarı toplaya-
bilmek için prototipler üreterek, pazar ra-
porları, sunumlar vs. hazırlayarak yatırımcı-
ları, ilgili ürün veya hizmetin orijinal ve karlı 
olduğuna ikna etmeleri gerekiyor. 

Start-up’ların en sık başvurduğu finansman 
kaynağı, banka veya kredi kurumlarından 
kredi ya da devletten yatırım teşviki veya 
KOSGEB gibi kuruluşlardan destek alınması 

oluyor. Start-up’a level atlatacak esas ivme 
ise, risk sermayedarları ve “angel investor” 
denilen, bu tür girişimlerin büyümesi ve ge-
lişmesi için mentorluk, network ve sermaye 
sağlayan kişi ve kuruluşlar sayesinde kaza-
nılıyor. 

Uluslararası yatırım dünyasında sıklıkla kar-
şılaştığımız melek yatırımcılık kavramı, ülke-
mizde de önemli hale geldi. Melek yatırım-
cılığı teşvik amacıyla 2013 yılında “Bireysel 
Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik” 
çıkarılmış olup, takip eden senelerde ve 
en son 2018 yılında Yönetmelik hükümleri 
değiştirilerek güncellenmişti. Hazine Müs-
teşarlığı web sayfasında yayınlanan 2018 
yılına ilişkin “Bireysel Katılım Sermayesi Sis-
temi İlerleme Raporu” uyarınca Türkiye’deki 
toplam lisanslı melek yatırımcı sayısı 458’ye 
ulaşmış durumda.

Start-Up’ların Hukuki Altyapısı (ya da 
Altyapısızlığı)

“Start-up Hukuku” adını çokça duymaya 
başlamış olsak da, esasen bu alana özel ola-
rak oluşturulmuş ayrı bir hukuk dalı yoktur.  
O nedenle Start-up Hukuku denilince, içine 
Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Fikri Mül-
kiyet Hukuku, Rekabet Hukuku gibi huku-
kun farklı dallarının girdiği ve ayrıca vergi, 
çalışma ve sosyal güvenlik düzenlemeleri, 
kişisel verilerin korunması, iş sağlığı ve gü-
venliği gibi bir çok alanı kapsayan bir kon-
sept akla gelmelidir. 

Start-up’ların yasal ve idari dayanağının 
oluşturulması konusunda dünyadaki örnek-
lere baktığımızda, ABD’de “Jumpstart Our 
Business Startups Act” veya kısaca JOBS 
Kanunu olarak bilinen düzenleme bulun-
maktadır. Yasa, ülkedeki menkul kıymetlere 
ilişkin düzenlemeleri kolaylaştırarak küçük 
işletmelerin fonlanmasını teşvik amacıyla, 
2012 yılında Başkan Obama tarafından yü-

rürlüğe konmuştur.

AB ülkelerindeki duruma baktığımızda ise; 
start-up’ların kurulumu ve geliştirilmesi için 
tüm üye ülkeleri kapsayan birleştirici bir ya-
sal düzenleme tasarlanmakta, ancak mevcut 
durumda her ülkenin konuyla ilgili ayrı yasa 
ve yönetmelikleri olduğu görülmektedir.

Bir çok farklı yasal ve idari düzenlemeyi ilgi-
lendirmesi ve bu tür girişimcilerin genellikle 
risk almayı seven kimseler olması nedeniy-
le, start-up’ların gelişiminde, özellikle dün-
yadaki örneklerinde, “öncesinde izin alma, 
harekete geç, sonradan özür dilersin” gibi 
cüretkar bir yaklaşım izlendiğine tanık olu-
yoruz. Son dönemde Airbnb ve Uber’in kar-

YÜZYILIMIZIN GIRIŞIMCILERI: 
START-UP’LAR
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şılaştığı idari cezalar ve davalar, bu man-
tıkla hareket etmenin ne kadar maliyetli 
olabileceğini gösteriyor. 

Start-up’ların karşılaşabileceği bu tür so-
runların önüne geçmek amacıyla danış-
ma merkezi, kuluçka merkezi, girişimcilik 
klübü gibi isimlerle kurulmuş bir çok yar-
dımcı kuruluş bulunuyor. Bu gibi merkez 
ve programlar ülkemizde de ciddi sayılara 
ulaşmaya başladı. Start-up girişimcilerinin 
bir konu hakkında hızlı karar alıp hemen 
aksiyona geçmeden önce bu gibi kuru-
luşlardan destek almaları büyük önem arz 
ediyor. 

Bir Start-Up’ın Değerlemesinin Yapıl-
ması

Start-up ilk yola çıktığında bir geçmişi 
veya karlılığı olmadığı için, böyle bir girişi-
me yatırım yapmak aslında büyük risk an-
lamına geliyor. Bu nedenle bir start-up’ın 
değerini ölçmek için yatırımcılar farklı de-
ğerlendirme yöntemleri uygulamakta. 

Bunlardan ilki, start-up’ın geliştirdiği 
ürün veya hizmet için o ana dek ne ka-
dar harcama yapıldığına ve maddi varlık 
alındığına bakma yöntemi. Bu değerleme 
türünde şirketin potansiyeline veya maddi 
olmayan varlıklarına (fikri haklar, know-
how gibi) değerlendirmeye alınmıyor. 
“Pazar yaklaşımı” olarak bilinen metotta, 
yakın geçmişte benzer şirketlerin satın 
alımı için yapılan harcama ve masraflar 
dikkate alınıyor. “İndirgenmiş nakit akışı” 
yönteminde şirketin beklenen nakit akış-
ları değerlendiriliyor. “Gelişim evresi yak-
laşımı” olarak adlandırılan yöntemde ise 
fikrin ne kadar yeni olduğuna ve nasıl bir 
potansiyel barındırdığına odaklanılıyor.

Şüphesiz start-up’larda yatırımcıyı çeken – 
kar elde etme haricinde motivasyonlar da 
var:  Kim çığır açan buluşların ilk serma-
yedarı olmak istemez ki? Özellikle günü-
müzdeki start-up’lar inovatif fikirleri olan 
genç insanlar tarafından geliştirildiklerin-
den yapay zeka, otonom araçlar gibi alan-
larda büyük teknolojik ilerlemelere olanak 
sağlanıyor. Hatta start-up’lar sayesinde, 
plastik gibi maddelere alternatif çözüm 
yolu getiren veya benzin ve doğalgaza 
alternatif enerji kaynaklarının üretilmesi-
ne olanak sağlayan buluşlar geliştirilerek, 
ekosistemin korunması ve dünyamızın 
geleceği açısından önemli gelişmeler ya-
şandığına tanık oluyoruz.
Start-Up Büyüyünce Ne Olur?

İş dünyasında genel kabul gören görü-
şe göre; şirketinizin yıllık geliri 20 milyon 
ABD dolarından azsa, 80 kişiden az çalışan 
istihdam ediyor ve şirketi yönetsel anlam-

da birebir siz kontrol ediyorsanız şirketiniz bir start-up olabilir. Farklı bir senaryoda, sınırlı 
bir bütçeyle kar amacıyla yeni bir şirket kurmuşsanız ve globalde büyük hedefleriniz varsa, 
evinizden çalışıyor olsanız bile start-up olarak değerlendirilebilirsiniz.
Yine genel görüşe göre, şirkete yatırımcı ilgi göstermeye başlamış ve hisse alım atım konuş-
maları başlamışsa artık start-up evresi tamamlanmış anlamına gelmeli. Şirketin halka arzı 
düşünülüyor veya şirket hisseleri borsada işlem görmeye başlamış ise artık start-up aşaması 
çok gerilerde kalmış oluyor.

Geleceğe Bir Bakış

Tüm bu süreçleri tamamlamış ve start-up’lık sınıfını başarıyla geçmiş olan popüler iş ağı Lin-
kedIn en son; bulut bilişim, sürücüsüz otomobil, cilt bakım ve güzellik ürünleri ile blockchain 
(blok zincir) teknolojisi alanlarında faaliyet gösteren belli başlı şirketleri gelecek vaad eden 
star-up’lar olarak sıraladı. 

Türkiye’deki örneklere baktığımızda ise start-up’ların daha çok giyim, organizasyon vs. için 
online sipariş üzerine çalışan web siteleri veya mobil uygulamalar olduğunu görüyoruz. Bu 
durum, aslında genel olarak Türk girişimciliğinin farklı alanlara yayılması gerektiğinin bir 
göstergesi. 

Yaratıcı fikirler ve başarılı iş modellerinin sadece web sitesi veya mobil uygulama geliştire-
rek değil; enerjiden blockchain’e, bulut bilişimden otomobile, tekstilden tarıma, gıdadan 
kozmetiğe muhtelif alanlarda gerçekleşebileceğini ABD ve Avrupa’daki start-up örnekleri 
ispatlamış durumda. Bu gibi farklı alanlarda sektör bilgisi ve tecrübesi olan girişimcilerimizin 
start-up kavramıyla tanışması, böylelikle ihtiyaç duydukları yatırıma ve devlet desteklerine 
ulaşmalarının önünün açılması gerek. 

Umudumuz; ülkemizden de bir gün Silikon Vadisi’ndeki örnekleri gibi, öncü iş modellerine 
ve teknolojik gelişmelere imza atan start-up’ların ortaya çıkması yönünde… 
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YENI NESIL ÇOCUK FESTIVALI’NE YOĞUN ILGI
OKULA DÖNÜŞ FESTİVALİ’NE 10 BİNDEN FAZLA KİŞİ KATILDI

Türkiye’nin en büyük oyun çadırı Okula Dönüş Festivali kapsamında Tepe Nautilus’ta kuruldu. 2500 m2’lik dev alanda gerçekleşen 
festivalde dünyaca ünlü oyunlar ve 90’ların en sevilen oyunları 7’den 70’e tüm oyun severlerle buluştu. Binlerce kişinin yoğun ilgi 
gösterdiği festivalde, oyun severler ödüllü yarışmalara katılımın yanı sıra sevdikleri çizgi film karakterleri ile tanışırken, eğlenceli sahne 
şovlarıyla keyifli anlar yaşadı.

Tepe Nautilus, Okula Dönüş Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Türkiye’de ilk kez 2500 m2’lik dev bir çadırda gerçekleşen festivale 10 bin-
den fazla kişi katılım gösterdi. Oyun severler 2 gün boyunca Tepe Nautilus’ta kurulan büyülü oyun dünyası ile unutamayacakları anlar 
yaşadı. Macera, eğlence, geçmişe yolculuk, sürpriz showlar ve eğitici etkinliklerin yer aldığı Okula Dönüş Festivali’ne sadece çocuklar 
değil, yetişkinler de büyük ilgi gösterdi. 

En Sevilen Karakterler Dev Çadırda

Okula Dönüş Festivali’nde çocuklar, Minika Çocuk etkinlik alanında Minika TV ve Minika Go’nun karakterleri Koyun Shaun, İstanbul 
Muhafızları, Littlest Pet Shop ve Maceracı Yüzgeçler ile tanışma fırsatı bulurken, Play Doh etkinlik alanında oyun hamurlarıyla yara-

tıcılıklarını geliştirdi. Minik ziyaretçiler 
Play Doh maskotları ile My Little Pony 
etkinlik alanında ise Pinkie Pie ile keyifli 
dakikalar geçirdi. Transformers etkinlik 
alanında birbirinden farklı aktivitele-
ri deneyimleme şansı bulan çocuklar 
Transformers karakterleri Optimus Pri-
me ve Bumble Bee ile de bir araya geldi. 

Retro Games ile Geçmişe Yolculuk 

Festivalin en dikkat çeken alanlarından 
biri olan Retro Games’te minik ziyaret-
çiler daha önce hiç yaşamadıkları bir 
oyun deneyimi yaşarken, yetişkinler ise 
80’ler ve 90’ların unutulmayan oyunları 
Commodore 64, Tilt, Atari, Arcade Ga-

mes ve Langırt ile geçmişe yolculuk yaptı. 

Eğlence ve Macera Bir Arada

Nerf kapışma alanında yeteneklerini sergi-
leyen çocuklar, heyecan, aksiyon ve takım 
ruhunu bir arada yaşadı. Hasbro Gaming 
Area’da en sevilen kutu oyunları Mono-
poly, Süper Doktor, Connect 4 ve Bil Baka-
lım Kim? oyunları dev alanlarda oynanırken 
alanda bulunan Dream Printer, çocukların 
ileride hayalini kurduğu meslekleri karika-
türize etti. Ana sahnede gerçekleşen bubb-
le, illüzyon, balon katlama showları, You-
tuber Hasan Mustan’ın eğlenceli gösterisi 
ve birbirinden keyifli aktiviteler, miniklere 
renkli saatler yaşattı. 
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ERTELEMENIN DAYANILMAZ HAFIFLIĞI

Burcu Polatdemir
 NLP Uzmanı &Çocuk Kaygı Terapisti 

Ertelemek eylemi , bu işi ‘şimdi yapmaya 
hazır değilim’  dediğimiz bir eylem olsa da; 
bana hep bir şeylerden kaçış olarak gelmiş-
tir. Üstelik hayatımın bir döneminde sürekli  
bu eylemi  tekrarlayarak gerçekleştirmeme 
rağmen. Hem fiziksel hem zihinsel olarak 
bana  ve karakterime uzun süreli  uygun 
değil bu durum. Peki bizim dışında olaylar 
karşısında mecbur kaldığımız durumda da  
gerçekten öyle oluyor mu?  Çoğunlukla  bir 
rahatlama mekanizması olarak kullanılıyor 
olabilir mi... 

Eğer bu konuda emin olmadığımızı hissedi-
yorsak, olayların akışı ya da sonucunu net 
göremediğimizi hissediyorsak sonraya bi-
rakmak rahatlatır.Hatta deyimler de vardır... 
Konunun üzerine yatmak yani biraz zamana 
bırakmak, enine boyuna düşünmek gibi... 
Bunun belli bir standardı yoktur elbette ama 
bazen hayatımızdaki birçok konuyu da bu 
zincire kaptırmış devam ettiriyor oluyoruz 
öyle değil mi ... Örneğin; yeni bir alışkanlık 
kazanacak ,bir kursa gidecek,yeni bir hobi 
edinecek ya da ne zamandır yapmadığınız 
bir aktiviteyi yapacaksınız. O aktiviteyi de 
yapmak istiyorsunuz ama çok uzun zaman-
dır da kendinizde bunu yapacak yeterli itici 
gücü bulamıyorsunuz üstelik bunun neden 
olduğunu da bilmiyorsunuz... Bingo... Doğ-
ru yerdesiniz. Hadi erteleyelim. 

Çok enteresandır ki  rahat koltuğun rahat-
lığını fark eden birinin sandalyede oturma 
süresini nasıl kısaltabilirim diye düşünmesi 
gibi bir şeye benzer bu durum çoğunlukla...  
(Değişik bir örnek oldu bu kabul ediyorum 
) Aslında güvenli alana kaçmak gibi de de-
nirse yanlış olmaz. Ama sonuca ulaşmak 
sonraya bırakıldığı için rahatsızlık hali daha 
uzun sürüyor  bir nevi. Bir işe koyulduğu-
muzda her ne kadar o an bize zor gelse de 
kendimizi zorladığımızda özdisiplinimizi 
harekete geçirdiğimizde ya da o an için sı-

kıştıysak kaçacak başka yerimiz yoksa bir şekilde o yapmamız gerekeni yaparız öyle değil 
mi? İşte o zaman zorlansak da yaparız ama sonrasında farklı bir rahatlık olur. Oh sonunda 
yaptım bitti gibi.

Sorun ; sonraya bırakılanda. Hep ya bir sonraki güne ya da haftaya atılan yapılacaklar bizi 
ne kadar daraltıyor acaba? Bazı durumlarda sadece kişinin olaydan kaçması değil olaylar ve 
şartlar da uygun olmayabiliyor belki de  mecbur kalıyorsunuz ertelemeye...

Ama burada bahsettiğim kişinin acil olmayan diye beklettiği giderek büyüyüp köşeye sı-
kıştıran küçük bir ev oyuncağına  dönüyor zamanla. Ve ertelenme süresi arttıkça da baş-
lıyor sizin rahatınızı bozmaya ,huzurunuzu kaçırmaya,gözünüzde gitgide büyümeye. Ben 
genelde eğer defalarca niyetlenip bir şeylere başlayamadığımı ,ertelediğimi fark edersem 
orada beni alıkoyan şeyin ne olduğunu bulmaya çalışırım. İsteyerek yaptığım alışkanlıklarım 
beni zorlamıyor da sürekli düzenli erteliyorsam bir acıdan,istenmeyenden  kaçış söz konusu 
olabilir  genellikle de vardır. Bakarım orada ne var? En son o şeyi yaptığımda kötü bir şey 
yaşadım mı? Örneğin; biraz kilomu dengelemek için  düzenli spor yapmışımdır sonucunu 
büyük bir mutlulukla karşılamışken duygusal olarak savunmasız bir sürede bu kiloyu tekrar 
almanın mutsuzluğu beni geri itebilir, ayaklarım gitmeyebilir spor salonuna. Zihin aynısını 
yaşama diye kendince seni korumaya alır sen de başlarsın bahane üretmeye. O spor salo-
nu zaten havasızdı,hoca  iyi değildi vs cümleler söyleyip kendini yaptığın davranışta haklı 
çıkaracak sebepler aramaya başlamışsındır bile. Bunlar gerçekse de başka bir spor salonu 
arayabilirim yapmam gerekenden pes edip vazgeçmek yerine ama bu da başka aksiyon 
almamı gerektirebilir.

Dolayısıyla bahanelerimiz, ertelemelerimizin arkasında ne olursa olsun bizi o an o işi yap-
maktan alıkoyan şeyin fiziksel mi ruhsal mı olduğunun ayırdına iyi varmamız oldukça önem-
lidir.Bizim dışımızda bir sebep mi yoksa kendimizin sürekli otomatiğe bağladığı bir davranış 
biçimimi bize bunu yaptıran . Bunun   farkındalığına vardığımızda sorunu daha net göre-
biliriz. Ondan sonrası da o şeyi ne kadar süre yapacağımıza  ya da hayatımızda ne kadar 
tutacağımıza karar vermesine kalır.

İşlerinizi az ertelediğiniz  günler dilerim.
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1969 yılında kargo gemilerinin nakliye bel-
gelerini hava yoluyla el bagajında transfer 
etme fikriyle yola çıkan üç arkadaşın kur-
duğu DHL 50. yaşını kutluyor. Yarım yüzyıl 
boyunca yenilikçi lojistiğin temsilcisi olarak 
sektörün öncülüğünü üstlenen şirket bugün 
220 ülke ve bölgedeki ağıyla global ticareti 
kolaylaştırmayı sürdürüyor. 

Neil Armstrong’un aya ayak basmasından 
kısa bir süre sonra Adrian Dalsey, Larry Hil-
lblom ve Robert Lynn, kargo gemilerinin 
nakliye belgelerini hava yoluyla el bagajın-
da transfer etmek gibi devrim niteliğinde 
bir fikir geliştirdi. Bu, kargoya dair gümrük 
işlemlerinin, gemiler varış noktasına ulaş-
madan önce başlayabilmesi ve böylelikle 
limanda bekleme sürelerinin büyük ölçüde 
kısalması anlamına geliyordu. Söz konusu 
fikir aynı zamanda yepyeni bir sektörün, 
uluslararası hızlı hava taşımacılığı hizmeti-
nin ve DHL’in benzersiz yolculuğunun baş-
langıcı oldu. 

50 yıl önce çıktığı yolda bugün dünyanın 
en önde gelen lojistik şirketi haline gelen 
Deutsche Post DHL Group, yenilikçi lojistik 
ve taşımacılık çözümleriyle insanların gerek 
özel gerekse profesyonel gündelik hayatla-

rını kolaylaştırmak için çalışıyor. DHL Exp-
ress CEO’su John Pearson, şirketin ve hızlı 
hava taşımacılığı sektörünün 50. yılına iliş-
kin değerlendirmesinde şunları kaydetti: 

“Şirket olarak bugüne kadar geliştirdiği-
miz pek çok hizmetle sektör üzerinde kalıcı 
etki bıraktığımızı görmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Teslimat ve nakliye süreçlerini 
mümkün olduğunca verimli hale getirmek 
ve çalışanlarımıza iş yapışlarında destek ol-
mak amacıyla tedarik zincirinin tamamında 
yenilikçi teknolojileri test edip hayata ge-
çiriyoruz. Tedarik zincirinde artırılmış ger-
çeklik ve robotik çözümleri kullanmanın 
yanında, bilhassa ulaşılması zor teslimat 
bölgelerine teslimat yapmak için yeni yön-
temler bulmuş olmamızdan gurur duyuyo-
rum. Örneğin otonom DHL paket drone’u-
muz, Victoria Gölü’ndeki ücra bir adaya hızlı 
ilaç teslimatı yapmamıza imkân tanıyor ve 
Çin’de bir müşterimize düzenli olarak gün-
de iki kez önemli dokümanlar ulaştırılıyor. 
Ayrıca, kendi geliştirip ürettiğimiz StreetS-
cooter, lojistik sektörünün geleceğinde ve 
çevrenin korunması konusunda yüz yüze 
kalınacak sorunların çözümüne yönelik ilk 
adımları şimdiden atmamızı sağladı.”

Pearson: “Bu yıl dünya çapında toplam 1 
milyon ağaç dikeceğiz”

Deutsche Post DHL Group olarak çevre ko-
ruma konusunda da öncü rol üstlendikle-
rine işaret eden Pearson, 2050 yılında sıfır 
emisyon hedefine değinerek, “Grubumuz 
adına bu önemli kilometre taşına, hem 2025 
yılı için kendimize koyduğumuz oldukça id-
dialı ara dönem hedefleriyle hem de “Hedef 
2050: Sıfır Emisyon” sürdürülebilirlik strate-
jimiz kapsamında 50. yıldönümümüzün bir 
parçası olarak başlatılan pek çok kampanya 
ve etkinlik sayesinde, başarıyla ulaşacağımı-
za eminim. 50. yıl kutlamalarımız kapsamın-
da pek çok ülkede pek çok etkinlik gerçek-
leştirdik. Ancak bizim için yılın tartışmasız 
en çarpıcı etkinliği, Bryan Adams’ın, kendisi-
ne resmi lojistik ortağı olarak eşlik ettiğimiz 
“Shine A Light” turnesi kapsamında gerçek-
leştirilen ağaç dikme kampanyası oldu. İk-
lim koruma konusunda hep beraber örnek 
bir tavır sergilemek istiyoruz; Bryan Adams, 
the Arbor Day Foundation, Plant-for-the 
Planet, WeForest ve Taking Root ile iş bir-
liği içerisinde, satılan her konser bileti için 
bir ağaç dikme sözü verdik. Bu yıl toplamda 
dünya çapında bir milyon ağaç dikeceğiz” 
diye konuştu. 

Lassen: “50. yılımızda en önemli yatırım-
lardan biri Türkiye’de”

DHL Express Türkiye CEO’su Claus Lassen 
ise, Türkiye’de 1981 yılında faaliyete başla-

dıklarını ve 38 yıllık bir tarihe sahip olduk-
larını belirterek, “Kurulduğumuz günden bu 
yana küresel ticaretin kolaylaştırıcısı olarak 
Türkiye’yi dünyaya bağlıyoruz. Şirketler için 
ihracatı neredeyse Türkiye’de iş yapmak ka-
dar kolay hale getirmek için kapsamlı ürün 
ve hizmetler sunuyoruz. Ayrıca şirketimizin 
global olarak 50. yılını kutladığı bir dönem-
de, en önemli yatırımlarından birini Türki-
ye’de gerçekleştiriyor olmasından mutluluk 
duyuyoruz. Toplamda 135 milyonluk bir ya-
tırım olan ve halihazırda inşaatı devam et-
mekte olan İstanbul Havalimanı’ndaki yeni 
operasyon merkezimizi önümüzdeki yıl hiz-
mete açmayı planlıyoruz” dedi. 

DHL’in 50 yılı 

DHL, 2019 yılında şirketin 1969’da San Fran-
cisco’da üç girişimci tarafından kuruluşunun 
50. yılını kutluyor. DHL, dokümanları hava 
yoluyla kısa sürede dağıtmak üzere bürok-
rasiyi ekarte eden inovatif yeni bir hizmetle 
yola çıkarak geleneksel teslimat sektörünün 
kalıplarını kırdı. O günden bu yana DHL, lo-
jistik ve tedarik zinciri hizmetleri yelpazesi-
nin tamamını kapsayan, 220 ülke ve bölgede 
yaklaşık 380 bin çalışanıyla küresel alanda 
faaliyet gösteren bir DHL şirketler ailesine 
dönüştü. DHL’in müşteri-merkezli ve çözüm 
odaklı kültürü 50 yıl boyunca inovasyonun 
yakıtı oldu; dünyadaki ilk kelime işleme 
bilgisayarlarından bir olan DHL 1000’den 
Deutsche Post DHL Group tarafından geliş-
tirilen ve elektrikle çalışan özel yapım çevre 
dostu teslimat aracı StreetScooter’a kadar… 
2050 yılına kadar grup olarak “0” emisyo-
na ulaşma kararlılığını ortaya koyan Hedef 
2050 taahhüdü ile DHL, lojistik sektöründe 
öncülüğe devam ediyor.   

HIZLI HAVA TAŞIMACILIĞI 
SEKTÖRÜNÜN KURUCUSU 

DHL 50 YAŞINDA

 John Pearson
DHL Express CEO’su

Claus Lassen
DHL Express Türkiye CEO’su
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Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARIFLER

Sinüsleri Açan Doğal Destek
½ su bardak kaynar su
1 yemek kaşığı elma sirkesi
1 çay kaşığı kırmızıbiber
1 adet limon suyu

Yapılışı:

Tüm malzemeler karıştırılır. Yemek aralarında doğal içecek olarak azar azar içebilirsiniz.

Kas Ağrıları için
1 kâse yeşil kil
1 yemek kaşığı kâfur
1 çay kaşığı uçucu yağ (tercih sizin)

Yapılışı:

Tüm malzemeyi 15 dakika kaynatın. Suyun çok olmamasına dikkat edin. Ilık 
olunca ağrıyan yaraya yarım saat bekletip yıkayınız.

Aşırı Terlemeye Doğal Çözüm
1 yemek kaşığı deniz tuzu
Yarım limon suyu
3 damla lavanta
1 çay bardağı su

Yapılışı:

Tüm malzemeler karıştırılır her gün duştan 
koltuk altına sürülür.

Claus Lassen
DHL Express Türkiye CEO’su
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Perakendede yeniliklere öncülük eden Türkiye’nin erkek giyim markası Kiğılı, bu kez de yeni ne-
sil buluşma serisi “Kiğılı Talks” ile sahnede. Akademisyenlerden girişimcilere, fikir önderlerinden 
trendleri oluşturanlara, iş dünyasına yön verenlerden oyunu değiştirenlere birçok önemli isim, 
ekim ayından itibaren Zorlu PSM’de Kiğılı Talks’ta bir araya geliyor. Yeni nesil ekosisteminde 
hedef kitleyi bir araya getirmeyi amaçlayan etkinlik,  insanların hayatlarına dokunarak değer 
katmayı, hikayelerle ilham vermeyi ve merak edilen sorulara cevap bulmayı hedefliyor. 

‘KIĞILI TALKS’ EKIM AYINDA 
ZORLU PSM’DE BAŞLIYOR!

Türkiye’nin erkek giyim markası Kiğılı, 
kendi sektöründe yine bir “ilk”i ger-
çekleştiriyor. Erkek modası denildiğin-
de akla gelen ilk giyim markalarından 
Kiğılı, Pazarlamasyon işbirliği ile  pro-
fesyoneller başta olmak üzere, eko-
nomi, moda, yaşam, sanat, teknoloji 
ve dijital dönüşümü yakından takip 
etmek isteyen herkesi “Kiğılı Talks” et-
kinlik serisinde bir araya getiriyor.  

İlki ekim ayında, “Fikirleriyle heyecan 
yaratanlar” mottosuyla start alacak 
Kiğılı Talks kapsamında, yaptıkları, fi-
kirleri ve deneyimleri ile sektörde fark 
yaratanlar sahnede olacak. Profesyo-
nellerin ilham verici hikayelerinden 
oluşan oturumlarla başlayacak olan 
zirvelerin her biri, Türkiye’nin günde-
mine yerleşecek. Ekosistemdeki in-
sanları bir araya getirmeyi amaçlayan 
etkinlik, profesyonellerin entelektüel 
derinliğini artırarak, onlara ilham ver-
meyi ve hayatlarına dokunmayı hedef-
liyor.   

SEKTÖRÜNÜN DUAYENLERİ YER 
ALACAK

Yeni nesil buluşma serisi ‘Kiğılı Talks’ta, 
içerisinde medyadan, pazarlamaya, 
teknolojiden, perakende sektörüne 
kadar uzanan profesyonellerin bulun-
duğu konuşmacılar yer alacak.
İlki 15 Ekim saat 19:00’da Zorlu PSM 
Sky Lounge’te düzenlenecek buluş-
mada, Trend Avcısı M.Serdal Kuzuloğ-
lu ve FutureBright Yönetici Ortak Akan 
Abdula ‘New Gen Publishers Day’ de 
profesyonellerle bir araya gelecek. 
2020 Nisan ayına kadar her ay farklı 
bir konu başlığı ile gerçekleştirilecek 
etkinlikler ücretsiz olarak düzenlene-
cek. 
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Fatma Fidan

İnsan sağlığının öncelikle sağlıklı bir bağır-
sak florası ile ilişkili olduğu MÖ 4 YY’ da Hi-
pokrat tarafından belirtilmiştir. Günümüzde 
bağırsak florasının güçlendirilmesi için en 
yaygın uygulama probiyotiklerdir  ve salgın 
hastalıkların en fazla ortaya çıktığı dönem-
lerden biri olan mevsim geçişlerinde yapıl-
ması gerekenlerden en önemlisi vücutta 
bulunan dost bakterilerin sayısını arttırmak-
tır. Bunun için en etkili yollarından biri pro-
biyotik kullanımıdır.

Çağımızın hastalığı olarak gösterilen obezi-
te ile bağırsak florası arasında da yakın bir 
ilişki olduğu, alerjik, romatizmal ve nörolojik 
hastalıklarda bazı karaciğer hastalıklarının 
da ilişkili olduğu yapılan çalışmalarla kanıt-
lanmıştır.
 
PROBİYOTİKLER

Probiyotikler gerçek bakterilerdir.

Sindirim sistemimizde 500’den fazla bakte-
ri türü bulunur. Bakteriler bağırsak yüzeyini 
sağlıklı tutmaya ve yiyecekleri sindirmeye 
yardımcı olur.

‘ Dost bakteriler’ de diyebileceğimiz probi-
yotikler, bağırsak duvarını kaplayarak koru-
yucu bir tabaka oluşturur ve ‘düşman bak-
teriler’ e karşı doğal biyolojik barajlar inşa 
eder. Bu barajlar, zararlı bakterilerin gere-
ğinden fazla çoğalmalarını, bağırsak duva-
rını yıpratıp bozulmalarını ve duvarı geçerek 
vücuda ulaşmalarını önler.

Antibiyotikler, zarar verici bakterileri öl-
dürerek enfeksiyondan kurtarır. Fakat aynı 
zamanda yararlı bakterilerinde ölümüne 
sebep olurlar. Bu da antibiyotik alımından 
kaynaklanan ishal veya maya enfeksiyonu-
nu tetikler. Probiyotik almak bu riski almaya 
yardımcı olur. Probiyotikler aynı zamanda 
laktoz in toleransının semptomlarını da ha-
fifletir, huzursuz bağırsak sendromunun et-

kilerinin azalmasına yardımcı olur.

Yapılan çalışmalar; probiyotikler kanserli 
hücrelerin üremesini engeller. Özellikle ko-
lon ve göğüs kanserinden korunmada çok 
etkili olduğunu ortaya koymaktadır. DNA 
hasarının azalmasında da etkilidir. 

Yapılan başka bir çalışmada; 1 ay boyunca 
düzenli probiyotik kullananların psikolojik 
sıkıntı seviyelerinin azaldığı ve negatif bil-
gilere daha az dikkat ettiği, pozitif bilgilere 
ise daha fazla dikkat ettiği gözlemlenmiştir.

 Probiyotikler,alınan kalorinin sindirimini ve 
vücutta enerji kullanımını düzenleyerek kilo 
kaybına yardımcı olur. Yapılan çalışmalar, 
diyete eklenen probiyotiklerin kilo kaybını 
desteklediğini ortaya koymaktadır.

PREBİYOTİKLER

Prebiyotik bağırsaklarda yaşayan yararlı 
bakterilerin sayısını, aktivitesini ve probi-
yotiklerin etkisini arttıran sindirilmeyen bi-
leşiklerdir. Prebiyotik bileşenler, daha çok 
karbonhidrat grubunda yer alan ve genel-
likle çözünür lif işlevi gören oligosakkarit 
veya polisakkaritlerdir.
Prebiyotikler; bağırsak mikroflorasının bile-
şimini ve aktivitesini olumlu yönde etkile-
yerek, bağırsak hareketlerini düzenlemekte, 
kalsiyum ve magnezyum gibi minerallerin 
emilimini ve biyoyararlığını ( vücutta kulla-
nım etkinliği) arttırmakta ve patojen mikro-
organizmaların çoğalmasını önleyebilmek-
tedir.

Probiyotik içeren besinler

Kefir

Kefir Kuzey Kafkasya kökenli probiyotik bir 
süt ürünüdür.

Fermentasyon yardımı ile meydana gelen 
kefirin, probiyotik içeriği sütün içerdiği pro-
biyotiklerden daha fazladır.

Sindirime yardımcı olan bakteriler (lakto-
basiller) bakımından zengindir. Bağışıklık 
sistemini güçlendirir, sindirimde mevcut 
bakteri ve mikropların temizlenmesine yar-

dımcı olur, mide ülserine neden olan ‘ he-
likobakter pilori’ isimli bakteriyi öldürür ve 
antibiyotik özelliği vardır.

Yoğurt
En bilinen doğal probiyotik kaynağı besin 
yoğurttur. Bu sağlıklı besin sindirim siste-
mine zararlı mikroplara karşı savaşan Lac-
tobacillus, Acidophilus ve diğer probiyotik 
kültüründen oluşur.

Özellikle ev yoğurdunun probiyotik içeriği 
daha yüksektir ve vücuttaki T hücrelerinin 
aktifleşmesini sağlayarak, bağışıklığın arttı-
rılmasına yardımcı olmaktadır.

Peynir

Peynir vücutta bağıklığı güçlendiren ther-
mophillus, bifudus, bulgaricus ve acidophi-
lus isimli faydalı bakteri içerir,

Ayran

Yapısında doğal olarak bulunan probiyo-
tik, sindirim sistemine yerleşmiş olan zararlı 
bakterilerin yok edilmesine ve yararlı bakte-
rilerin ise artırılmasına yardımcı olmaktadır.

Keçi sütü

Keçi sütü actobacili, bifidus bakterileri içeren 
yüksek probiyotik kaynağıdır. Bu bakteriler 
vücudunuza enerji sağlar ve bağışıklık siste-
mini güçlendirmek için yardımcı olurlar.

Lahana Turşu

Probiyotik içeriği yüksek bir besindir.
Mükemmel bir beta karoten, demir, kalsi-
yum, A vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini ve C 
vitamini kaynağıdır.

Bitter Çikolata

Süt ve şeker içermeyen bitter çikolata, bazı 
süt ürünleriden dahi daha fazla miktarda 
probiyotik içermektedir.

Prebiyotik besinler;

Çavdar, muz, soğan, sarımsak, pırasa, engi-
nar, bezelye, hindiba, yer elması, kuşkonmaz, 

VÜCUDUMUZDAKI SAKLI ECZANE
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INFLOW Global Summit&Awards'19, hem 
yerli hem de yabancı influencerları, ajans-
lar ve markalarla buluşturmaya hazırlanı-
yor. 22 Ekim 2019 tarihinde Four Seasons 
Hotel Bosphorus’ta gerçekeleşecek olan 
etkinlikte, dijital fikir liderleri, bloggerlar, 
sosyal medya içerik üreticilerinin katılımı 
ile paneller düzenlenecek. INFLOW Global 
Summit&Awards'19 için 25 farklı ülkeden 
katılım sağlayacak influencer’lar İstanbul’u 
ve Türkiye’yi de tanıma fırsatı bulacak.

INFLOW Global Summit&Awards'19, Influ-
encer Pazarlaması alanındaki fikir liderleri 
ve sektör profesyonellerini buluşturacak. 
Marka ve influencer görüşmelerinin de yer 
alacağı etkinlikte alanında uzman kişiler ta-
rafından paneller de gerçekleştirilecek.

Amerika, Rusya, Almanya, Hindistan, İsveç, 
Danimarka, İtalya, İspanya’nın da aralarında 
bulunduğu 25 farklı ülkeden 80’den fazla  

DÜNYANIN EN BÜYÜK INFLUENCER BULUŞMASI 
ISTANBUL’DA GERÇEKLEŞECEK 

influencer katılım sağlayacağı etkinlikte, 100’ü aşkın yerli influencer da yer alacak. INFLOW, bu yıl da yaklaşık 200 influencer aracılığıyla 
ülkemizi dünyaya tanıtacak.

INFLOW Kurucu Ortağı Afşın Avcı, Twitch Yaratıcı Pazarlama Uzmanı Ryan Lee, Facebook Dikey Strateji Lideri Irmak Emekdaş ve Kişisel Mar-
ka Uzmanı Leonard Kim’in de aralarında bulunduğu kendi alanında profesyonel isimler, 22 Ekim Salı günü gerçekleşecek konferanslarda 
katılımcılara sektördeki gelişmelerden ve kendi deneyimlerinden bahsedecek.

Markalarla Influencer’ların Buluşma Noktası

INFLOW, Brand to Influencer (B2I) sistemi ile sektörünün önde gelen markalarını ve dünyaca ünlü  influencerlarla bir araya getirecek. Mar-
kalar, influencerlara stratejilerini, bakış açılarını anlatma fırsatı bulacak, influencerlar ise markalar için yaratabilecekleri içerik fikirlerinden 
bahsetme şansına sahip olacak. INFLOW Global Summit&Awards'19 kapsamında markalar ve influencer’lar bu sistem sayesinde işbirliği 
yapma fırsatı elde edecekler. 

INFLOW Global Summit’18, 
500 Milyon Kişiye Erişim 
Sağladı

Geçtiğimiz yıl dünyanın dört 
bir yanından gelen güzellik, 
bakım, moda gibi konularda 
yüksek takipçili 100’e yakın 
yabancı ve çok sayıda yerli inf-
luencer, İstanbul'da ağırlandı. 
Influencer Pazarlaması alanın-
daki fikir liderleri, sektör pro-
fesyonelleri, yerli ve yabancı 
influencer'ları buluşturan zirve 
boyunca Instagram, Facebook, 
Twitter, Youtube kanallarında 
toplam 1.184 paylaşım  yapıldı. 
13 Milyon Dolar medya değe-
rine sahip paylaşımlarla, dünya 
çapında yaklaşık 500 milyon 
kişiye erişim sağlamış oldu. 
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Mert Güler

tokalaşmayı ve öpüşmeyi sağlıklı bulmuyo-
rum. Eller en çok kirlenen bölgelerin başında 
geliyor. İnsan yanınız da mendilsiz hapşırıyor 
ellerini birbirine sürterek temizliyor ardın da 
merhaba tokalaşması için uzatıyor. Uzatsanız 
olmaz uzatmasanız saygısızlık. Bir de öpüşme 
sırasında karşı taraf ıslak bir öpücük kondur-
duysa yanağınıza şap diye! O sıra da silsen 
olmaz ayıp olur fakat yanağın üzerinde bir 
ıslaklık hissedersin tuhaf bir durumdur. Başı-
mıza buna benzer olaylar gelmiştir.

Biz her ne kadar eski çağlardaki gibi selam-
laşıyor isek de aslında selamlaşmanın manası 
çok daha derindir ve sağlıklı olmalıdır.

Selamlaşma biçiminin sadece bir karşılaşma 
sözcüğünden ibaret olmadığını, temel olarak 
insanı yüceltmek ona değer vermek mantığı 
üzerine kurulmuş olup, aynı zamanda yaşa-
nan hayata, yapılan işe dair düşünceleri ve iyi 
dilekleri de içerir.

Selamlaşma; sıcaklık, kardeşlik, dostluk, arka-
daşlık, saygı, emniyet, huzur, sağlık, rahatlık, 
bana güvenebilirsin, iyi netice, kurtuluş, esen-
lik, sevgi, barış gibi manalara gelir. Fiziksel se-
lamlama tüm bu kavramların ifadesidir. Kişinin 
ruhunda beslediği amaç ne ise fiziksel olarak 
bedeni de ona uyar. Yani selamladığınız bir 
insana kötülük yapmayı düşünmezsiniz.

Selamlama kişiler arasında güven açısından 
bir sözleşme gibidir, bir iletişim ve ilişkinin 
başlangıcı sayılır. Selamlaşmada, karşılıklı 
tanınma ve bilinme ile beraber ahenk içinde 
estetiği de getirir.

Selam verilen bir kişinin o selama daha gü-
zeliyle veya en azından aynısıyla karşılık ver-
mesi gerekir. Selamın karşılığını daha güze-
liyle vermek, tam anlamıyla alçak gönüllü ve 
hoşgörülü olmanın ifadesidir.

Selam, her şeyden önce bir duygu alışveri-
şidir.

Klasik yoga öğretisinde de selamlaşmanın 
yeri ve önemi büyüktür. Yoga’da iki avuç 
birleştirilip, tüm parmaklar yukarı bakacak 
şekilde göğüs hizasına getirilirken öne ha-
fifçe eğilerek “Namaste” denir.

Namaste; “Senin önünde eğilirim, selamla-
rım…” anlamı taşımaktadır. İki elin avuç içle-
rini birleştirerek selam vermek tüm dünyada 
barış ve huzuru gösteren bir jest olarak bi-
linir. On parmağın ve avuç içinin birleşmesi 
bütünlüğün ve her şeydeki birliğe inanan 
samimi sevgi dolu kalbin ifadesidir. Yoga 
çalışmalarına başlamanın ve bitirmenin uy-
gun ve hoş bir yoludur…
Sevgiler…

Selamlaşmanın anlamını ve önemini 
biliyor muyuz dersiniz! Hiç zan-
netmiyorum. Çünkü günümüzde 
kocaman apartmanlarda yan yana 

iki dairede oturanlar, her hangi bir yerde 
karşılaşanlar, dahası bir ilişki kurmak zo-
runda olsalar bile selamlaşmıyorlar artık. 
Hatta birinin diğerinden belki maddi an-
lamda veya eğitim anlamında kendince 
üstün olması, bazen da memleket veya 
ırk anlamında, kendilerince doğulu veya 
batılı olması gibi asılsız gerekçelerle se-
lamlaşılmıyor ne yazık ki…

Oysa tersi olsaydı daha mı kolay olurdu 
insana ve doğaya aykırı bu sistemle mü-
cadele edebilmek acaba!

Peki ya, hiç kimsenin birbirine selam ver-
mediğini hayal edelim kısa bir süreliğine; 
Merhaba, günaydın, iyi akşamlar, iyi ge-
celer, hal hatır sorma gibi sözcüklerin yanı 
sıra gülümseme, el sallama, baş eğme, 
göz kırpma şeklinde jest ve mimikleri çı-
kartalım hayatımızdan…

Nasıl olurdu? İnsanlar arasında soğukluk, 
zıt kutuplaşma ve hiç sosyallik olmazdı 
herhalde. Evet, bu bir gelişme ve kültür 
sorunudur.

Ya çocuklukta öğrenilir ve alışılır, ya da in-
san düşünür, bunu bilincine çıkarır, ken-
disini zorlar ve sonra kendiliğinden bir 
davranış haline getirir. Bu süreç aslında 
“İnsan”a doğru evrimleşmenin aşamala-
rından da birisidir.

Selamlaşma geleneği insanlığın yaratı-
lışından bu yana istisnasız tüm toplum-
larda müşterek bir davranış biçimi olarak 
süre gelen bir adettir. İlk çağlarda iki in-
san karşılaştığında silahlı olmadıklarını, 
silahlı olsalar bile birbirlerine karşı kullan-
mayacaklarını göstermek için sağ ellerini 
uzatır tokalaşırlarmış ve emin olmak için 
ellerini sallayıp uzun süre bu pozisyonda 
kalırlarmış, diye biliniyor selamlaşmanın 
çıkışı. Bir de daha sonraki çağlarda olsa 
gerek yanaktan öpme ilave olmuş toka-
laşmaya en az bir en çok üç defa. Ben 

SELAMLAŞMASELAMLAŞMA
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Dünyanın önde gelen ulus-
lararası iş ödüllerinden 
Stevie Altın Ödülü’nü 

kazanan ısıtma ve soğutma 
sektörünün ilk ve tek markası 
Buderus oldu. Buderus, Stevie 
Altın Ödülünü Türkiye’nin En İyi 
Kombi Ustası yarışmasıyla ka-
zandı.

Buderus, sponsorluğunu üst-
lendiği “Türkiye’nin En İyi Kom-
bi Ustası Yarışması” projesiy-
le “Canlı Etkinlik” kategorisi 
altında “Topluluk Etkinliği” bö-
lümünde “Altın Stevie” ödülüne 
layık görüldü. Stevie ödüllerin-
de, bu yıl 74 ülkeden 4 bini aş-
kın şirket yarıştı. Buderus spon-

STEVIE ALTIN ÖDÜLÜ 
SEKTÖRÜNDE ILK 
KEZ BUDERUS’UN 

OLDU 

sorluğunda düzenlenen “Türkiye’nin İlk 
ve Tek, İnteraktif ve Canlı Kombi Ustası 
Yarışması” ile sektörün önemli bir üyesi 
olan kombi montaj ustalarının sektörde 
sadece montaj yapan değil, aynı zaman-
da son kullanıcıya en kaliteli ve en doğru 
hizmet veren marka temsilcileri olduğu-
nun vurgusu yapıldı. Bu yarışma sayesin-
de ustalar Buderus markasını yakından 
tanıma ve ürünlerini deneyimleme fırsatı 
buldular. Buderus’un sponsorluğunda 
yapılan bu yarışma ile ustalık mesleğinin 
önemine dikkat çekerken ustalığın ve 
iş kalitesinin sektör için çok önemli bir 
konu olduğunun da altı çizilmiş oldu. 
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Taylan Kümeli
Sağlıklı Beslenme ve

Diyet Uzmanı

VE KARŞINIZDA...

Sonbahar, kimine göre hüzün 
ve depresyon mevsimidir...

Tatilller biter, stres başlar, yor-
gunluk, iş, okul ve koşuşturma yine 
kaldığınız yerden devam eder.

Oysa ki bana göre sonbahar, bir şey-
lerin bitişine üzülmek yerine, yeniden 
başlamanın, yenilenmenin ve arınma-
nın heycanını yaşadığımız bir mevsim 
olmalıdır...

Sonbaharda depresyondan kurtul-
manın en iyi yolu bedeninizi yeni-
lemektir. Böylece hem vücüdunuzu 
hem de ruhunuzu rahatlıkla kışa ha-
zırlayabilirsiniz.

Sağlıklı Beslenmenin Tam Zamanı!

Yaz aylarında hızlı kilo vermek uğruna 
yaptığınız şok diyetler, tüm varlıkları 
ile kendini göstermeye başlar. Çok 
hızlı verdiğiniz 5 kilo bir anda son-
baharda size geri döner ve bu da sizi 
oldukça mutsuz yapar.

Eğer hayatınız boyunca sağlıklı kilo-
nuzda kalıp, sağlığınıza bu şekilde 
dikkat etmek istiyorsanız sağlıklı bes-
lenme ilkelerini öğrenmeli ve bunları 
tüm yaşamınız boyunca uygulaması-
nız. Nasıl kilo verebilirim, nasıl daha 

ince olabilirim diyen insanların bunu anlayabilmeleri çok önemlidir. Sözgelimi 
‘Yaza kadar en az 5 kilo vermeliyim’ gibi herhangi kısa vadeli bir hedef, sadece o 
dönem için geçici bir çözümü getirecektir. Bu ilkeler devamlı uygulanmıyorsa o 
dönemde verilen 5 kilo Sonbahar ya da kış geldiğinde tekrar alınacaktır. Devamlı 
kilo alıp veren bir vücutta oluşan zararlar en az devamlı kilolu olan bir vücuttaki 
zarar kadar yüksektir.

İnsan devamlı olarak kilo alıp verdikçe vücudunda bir sürü zarar meydana gelir.
Bu zararlar:

- Bağışıklık sisteminin zayıflaması
- Düşük kalorili beslenme alışkanlığı ve buna bağlı olarak herhangi bir şey yap-
madan duran bir vücuda gereken enerji demek olan bazal metabolizma hızının 
düşmesi
- Yağ hücrelerindeki sayı artışından dolayı şişmanlama ve metobolik hastalıkla-
ra yakalanma riskinin artması (şeker, safra kesesi bozuklukları, gut, hiper lipide-
mi-yüksek yağlanma, adet düzensizlikleri vs)
- Kendine güven kaybı vb psikolojik dengesizlikler

Bunları yaşamak ya da bu risklere sahip olmaktansa yaşam boyu uygulamak zo-
runda olduğumuz sağlıklı beslenme ilkelerini öğrenerek uygulamamız en iyi çö-
zümdür.

Lütfen kendinizi bu kısır döngüden uzak tutun ve sağlıklı beslenmenin gelip ge-
çici bir süreç olmadığını kendinize sık sık hatırlatın.
Benim düşünceme göre diyet ve sağlıklı beslenme, kişinin başlangıç ile bitiş kilo-
su arasındaki beslenme alışkanlıklarının değişiminden meydana gelir.

Yani asıl önemli olan sizin hangi besini, ne şekilde, ne zaman ve nasıl tüketmeyi 
öğrenmeniz ve öğrendiklerinizi hayatınız boyunca prensip haline getirmenizdir.

Bunu bir okul gibi de düşünebilirsiniz;

Okula başlarsınız, öğretmeninizden bilgileri alıp temelinizi sağlam bir şekilde 
oluşturur ve mezun olursunuz, sonra bu bilgiler hayatınız boyunca her alanda 
size başarı kazandırır. Bu bilinci edinen kişi her zaman dikkatli ve seçerek yemek 
yer.

Unutmayın;

Ne sağlığımızdan vazgeçmeliyiz ne de lezzetli, zevk veren, insana insan olduğunu 
hissettirip yaşamdan zevk almasını sağlayan güzel yemekler ve gıdalardan...

Sonbahar
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PERAKENDE: 
DASSAULT 
SYSTÈMES’İN 
ANKETİNE GÖRE 2030 
YILINDA KASİYERSİZ 
MAĞAZALAR 
STANDART HALE 
GELECEK 

Perakende sektörü ve tüketiciler, önemli 
bir dijital dönüşümden geçiyor. Bu sürekli 
dönüşüm kapsamında yürütülen inovas-
yon çalışmalarının amacı, yeni teknolo-
jilerle en iyi müşteri deneyimini sunmak 
ve tedarik zincirinden sipariş sürecinin 
tamamlanmasına kadar karmaşık müşteri 
ve çalışan süreçlerini çok kanallı platform-
larda yönetmek. 2018 yılı sonunda pazar 
büyüklüğü 1 trilyon Türk lirasına ulaşan  
Türk perakende sektörü, bir yenilenme ve 
yeniden yapılanma süreci yaşıyor. Ayrıca, 
Türkiye’deki firmalar rekabetçi konumları-
nı koruyabilmek için en yeni inovasyonlara 
yönelmeyi hedefliyorlar.
 
Dassault Systèmes bu alanda yaptırdığı bir 
anketle perakende sektörünün geleceğine 

dair önemli bulgulara ışık tutuyor. Dassault 
Systèmes’in anketi, tüketicilerin, 2030 yılın-
da perakende teknolojilerinin, hayatlarında 
nasıl bir yer tutacağına dair öngörülerini or-
taya koyuyor. CITE Research (www.citerese-
arch.com), Dassault Systèmes adına ABD’de 
1.000 yetişkinin katılımıyla online bir anket 
gerçekleştirdi.  19-29 Kasım 2018 tarihleri 
arasında yanıtlanan ankette, kullanıcıların 
ev, seyahat, sağlık ve perakende alanların-
daki tüketici deneyimi öngörüleri araştırılı-
yor. 

Dijital çağda, pratik mobil ödemeli alışve-
rişin kolaylaşmasını bekleyen tüketiciler, üç 
boyutlu yazıcılarla anında üretim yapabile-
cekler. Ürünler neredeyse anında ellerine 
geçecek ve alışverişte kişisel bir deneyim 
yaşayacaklar. Ankete göre, teslimat seçe-
neklerinin, mobil ödemenin, mağaza içi di-
jital teknolojilerin ve kişiselleştirmenin 2030 
yılında standart hale geleceği öngörülüyor. 
Perakende teknolojilerindeki gelişmelerin 
başlıca avantajları pratiklik, erişilebilirlik ve 
kişiselleştirme olacak.

Kasiyersiz mağaza öngörüsü erkeklerde 
daha yüksek

Tüketicilerin çoğu, 2030 yılında her saat-
te her ürünün teslim edilebileceğini (%84), 
mobil ödeme seçeneklerinin (%84) ve 
mağaza içi dijital teknoloji kullanılacağını 
(%81), bunlara ek olarak kişiselleştirilmiş 
ürünler ve kasiyersiz otomatik mağazaların 
ortaya çıkacağını (%80) öngörüyor. Alışve-
rişin artık sadece sanal ortamda yapılacağı 
konusunda ise şüpheler var. (%45’i buna 
ihtimal vermiyor).  Buna ihtimal vermeyen-
lerin oranı 55 yaş ve üstü katılımcılarda %57.

Erkekler arasında kasiyersiz otomatik ma-
ğazaların olacağını (%79) ve yüz tanıma 
ya da footprint payment (%75) teknolo-
jilerinin kullanılacağını düşünenlerin oranı 
daha fazla. Erkekler için otomasyon daha 
önemli (%45). Kadınların ise %33’üne 
göre, otomasyon ilk üç sırada. Öte yan-
dan, kadınlar erişilebilirliğe erkeklerden 
daha fazla önem verirken (%71) erişilebi-
lirlik, erkeklerin %62’sinin önem verdiği ilk 
üç konudan biri).

Sosyal sorumluluk, genç katılımcılar için 
çok daha önemli. 18-24 yaşındakilerin 
%49’u, 25-34 yaşındakilerin %47’si, 35-44 
yaşındakilerin ise %43’ü sosyal sorum-
luluğa önem veriyor. Gençler sosyal so-
rumluluğun en önemli üç avantajdan biri 
olduğunu belirtirken bu oran, 45-54 yaş 
grubunda sadece %21, 55 yaş ve üstü ka-
tılımcılarda ise %28.

En büyük değişim ev aletlerinde bekle-
niyor

Katılımcıların açık arayla en fazla değişi-
mi öngördüğü ürünler ise ev aletleri. Onu 
kişisel aksesuarlar takip ediyor. Özellikle 
ileri yaştaki katılımcılar (45 yaş ve üstü) ev 
aletlerini ilk sıraya koyma eğiliminde (45-
54 yaşındakilerin %74’ü, 55 yaş ve üzeri 
katılımcıların %75’i).

Yine ev aletlerini ilk sırada belirten 18-24 
yaş grubunun, diğer kategorileri de birinci 
sıraya koymaları daha büyük yaş grubun-
dakilere göre çok daha yüksek bir olasılık. 
Bu da diğer kategorilerde daha büyük yaş 
gruplarından daha fazla değişim öngör-
dükleri şeklinde yorumlanabilir.
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Türkiye’de olduğu gibi dünya genelinde de co working (ortak çalışma) modeli her geçen yıl bir önceki yıla kıyasla iki katı bü-
yüme kaydediyor. Son 3 yılda co working sektöründe hizmet veren firmaların sayısı yüzde 90 arttı. Avustralya’dan dünyaya 
açılarak 23 ülke, 54 şehir ve 160 lokasyona yayılan uluslararası ofis yöneticisi Servcorp, Türkiye’de 9 yıl içinde Tekfen Tower ve 
Nişantaşı Orjin binası gibi stratejik iki yatırımın ardından İzmir ve Ankara merkezleri için de harekete geçtiklerini açıkladı. Türki-
ye’de yeni açılacak lokasyonlarda 100’ün üzerinde ofis projesini hayata geçirmeyi planlayan şirket, 2019 mali yılı için globalde 
hedeflerinin 40 milyon dolar kar elde etmek olduğunu vurguladı.

TÜRKIYE PAZARINA IKI ÖNEMLI YATIRIM  

Türkiye’de birçok firma Ağustos 2018’de 
yaşanan döviz artışından dolayı küçülüyor. 
İş insanları artık klasik ofis maliyetlerinin al-
tında ezilmemek için hazır ofis sektörünün 
cazibesinin de farkına vardı. Yaşanan bu 
durumun hazır ofis sektörüne pozitif yön-
de hareketlilik kattı. Türkiye’deki ofis anla-
yışının değişime uğramasıyla yatırımlarına 
ağırlık veren Servcorp, başta İstanbul’daki 
yatırımlarını artırarak Ankara ve İzmir’de de 
100’ün üzerinde ofis açacağını bildirdi. Son 
olarak Almanya ve Japon’ya pazarlarına gi-
riş yaptıklarını da belirten Servcorp Türkiye 
Direktörü Damla Özgönül, “2019 yılı hedef-
lerimiz arasında Almanya ve Japonya pazarı 
yer alıyordu. Gerekli alt yapının oluşmasıyla 
da hedeflerimizi gerçekleştirdik. Türkiye’de 

iş dünyası gerek kur artışından dolayı gerek 
iş kültürünün değişiminden dolayı hazır ofis 
sektörünün cazibesi de artış gösterdi. Türki-
ye pazarının hızla büyüdüğünü göz önüne 
aldığımızda yatırımlarımızı artırma kararı 
aldık. Başta İstanbul lokasyonumuz olmak 
üzere Ankara ve İzmir’de lokasyon çalışma-
larımıza başlayacağız.” dedi. 

Modern dönüşüm için 50 milyon dolarlık 
yatırım 

Son birkaç yıldır co-working sektörüne 
uyum sağlaması için imajı dahil büyük de-
ğişimler yapan şirket, globalde 160 lokas-
yonda 80’ini modernize etti. Modernleşme 
için ortalama 50 milyon dolarlık sermaye 
yatırımı yaptıklarını belirten Servcorp Türki-
ye Direktörü Damla Özgönül, “Teknoloji açı-
sından bakacak olursak, 2019 Mayıs ayın-
da yeni bir internet sağlayıcı ile çalışmaya 
başladık. İnternet altyapımızı daha da güç-
lendirdik. Şu anda sektördeki hiç bir firma 
paylaşımsız kişiye özel internet sağlayama-
dığı gibi, teknoloji yatırımlarını minimumda 
tutmakta. Servcorp’da ise durum tam tersi, 
firmaların marketing için harcadıkları mik-
tarların çok daha fazlasını teknoloji geliştir-

meye harcıyoruz.” dedi.

Global pazarın en önemli yapılarında sa-
dece Servcorp var 

Organik büyüme stratejileri doğrultusunda 
her zaman sektörün en büyüğü olmayı de-
ğil, en iyisi olmayı hedefleyen şirket, Global 
pazarda dünyanın en önemli yapılarında 
yer alıyor. Bunlardan bazıları sıralayacak 
olursak: Amerika - Dünya Ticaret Merkezi 
85.kat, Londra - Mayfair, Dubai - Emirates 
Towers, Katar - Tornado Tower, Sidney – 
Barangaroo. Damla Özgönül, bu prestijli 
lokasyonlara baktığımızda Servcorp’un ra-
kiplerinin bu tarz yatırımlar yapmadığını da 
vurguladı.



88

MALl&MOTTO / Haberler

Bilgisayar, tablet ve telefonlar, artık okul 
hayatının normalleri haline dönüşürken, 
çocuk ve gençler dijital hayata neredeyse 
büyükler kadar dahil olmuş durumda. İn-
ternetteki her üç kişiden biri çocuk. Antivi-
rüs ve internet güvenliği kuruluşu ESET, bu 
nedenle verilerin güvenliği için öğrencilerin 
uygulayabileceği 7 tavsiyede bulunuyor. 

İngiltere merkezli ‘Çocuklara Yönelik Zor-
balığı Önleme Ulusal Birliği‘nin (National 
Society for the Prevention of Cruelty to 
Children – NSPCC) araştırmasına göre ço-
cukların internetle etkileşimi hayli üst düze-
ye çıkmış durumda. Buna göre internetteki 
her üç kişiden biri çocuk. 

Çocuklar ebeveynlerinden daha bilgili

“Bunun bir adım ötesine geçersek, bilişim 
sistemleri konusunda çocukların ebeveyn-
lerinden daha bilgili olduğunu da söyleye-
biliriz“ tespiti yapan ESET Türkiye Ürün ve 
Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, “Yine 
de çocukların, ebeveynler ve uzmanların 
denetim ve yönlendirmesine ihtiyacı var. 
Çünkü gerçek hayattaki tehlikeler ve hatta 

fazlası internette  de var“ dedi. 

“Çocuk ve gençler önemsemeyebilir ancak 
veri hırsızlığı pek çok tatsız maddi-manevi 
tecrübeye dönüşebilir“ uyarısında bulunan 
Can Erginkurban, özellikle okulda, üniver-
sitede kendi dizüstü bilgisayar, tablet ya 
da akıllı telefonunu kullanan öğrencilere 
yönelik tavsiyelerde bulundu. Erginkurban, 
riskleri minimuma indirmek için şu önerileri 
yaptı: 

1.Güçlü ve farklı parolalar kullanın. 

Bütün hesaplarınızda farklı ve güçlü parola-
lar kullandığınızdan emin olun. SMS, mail ve 
bunun gibi yollarla gelen linklere tıklamayın 
ve bu tür sitelere parolanızı vermeyin.

2.Hedefi daraltın.

Özellikle halka açık bir yerde dizüstü bilgi-
sayarınızı, tablet ve akıllı telefonunuzu kilit-
lemeden başı boş bırakmayın. Bu cihazlar, 
sizin bakmadığınız bir anda kolayca çalına-
bilir. Öte yandan dijital cihazınızı, içinde ne 
olduğunu açıkça belli etmeyen çantalarda 

taşımaya ve araçların dışarıdan görünen bö-
lümlerinde bırakmamaya dikkat edilmelidir. 

3.Güvenliğinizi güçlendirin. 

Oltalama uygulamaları ve fidye yazılımları, 
mobil cihazlar üzerinde de oldukça yaygın 
bir hale geldi. Dijital dünyada zararlı yazılım 
sayısı ise 1 milyar adete yaklaşmak üzere. 
Bu nedenle tüm dijital cihazlarınızı proaktif 
ve güncel bir internet güvenliği yazılımı ile 
koruyun.  ESET Internet Security; virüs, so-
lucan, truva atı, botnet, rootkit, fidye ve ca-
sus yazılımı gibi her türden offline ve online 
tehdide karşı koruma sağlar. https://www.
eset.com/tr/home/products/internet-secu-
rity/
   
4.Halka açık Wi-Fi ağlarında dikkatli 
olun.

Herkese açık Wi-Fi ağlarında hiç bir zaman 
kiminle aynı ağı paylaştığınızdan emin ola-
mazsınız. Bu nedenle özellikle okul ya da 
cafe gibi yerlerde internet kullanırken çok 
daha fazla dikkatli olun, gerekirse VPN kul-
lanın. Parasal işlemler yapmamaya özen 
gösterin. Güncel bir internet güvenliği ya-
zılımı bu konuda da korunmanıza yardımcı 
olacaktır.

5.Zararı en aza indirin.

Kayıp ve çalıntı durumlarında cihazınızı ta-
kip edebilmek için cihazınıza takip uygu-
laması yükleyebilirsiniz. ESET’in Anti-Theft 
uygulaması bu konuda yardımcı olabilir: ht-
tps://anti-theft.eset.com. Ayrıca, eğer ciha-
zınızdaki dosyalar şifrelenmiş ise, başka biri 
bilgisayarınıza erişmiş olsa bile, bilgileriniz-
den her hangi bir kâr elde edemeyecektir.

6.USB aygıtları virüse karşı kontrol edin. 

Ders notlarının kaydedildiği ve paylaşıldığı 
taşınabilir bellekler, korunmayan pek çok 
sisteme girip çıktığı için virüslerin yayılma-
sına neden olabiliyorlar. Okul zamanı çok 
kullanıldıkları için USB’leri güncel bir virüs 
tarayıcı ile taratmak faydalı olur. Daha da 
iyisi USB’yi bilgisayarınıza taktığınız anda 
tarayacak bir güvenlik yazılımı edinin. Aylar-
ca uğraşıp üzerinde çalıştığınız ödevinizin 
veya bitirme tezinizin çöpe gittiğini görmek 
istemezsiniz.  

7.Ebeveynlerinizi dışlamayın. 

Cesur olun ve dijital hayatınızdaki etkin-
liklerinizi mümkün olduğu ölçüde ebevey-
nlerinizle paylaşın. Oyunlarınıza ve sosyal 
medyanıza dahil edin, cihazların doğru 
kullanılmasını anlamalarına yardımcı olun. 
Sorunlarınızı anlatın. Faydasını mutlaka gö-
rürsünüz. 

İNTERNET KULLANAN HER 3 KİŞİDEN BİRİ ÇOCUK

Can Erginkurban
ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü
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 Haberler / MALl&MOTTO 

Türkiye’nin 14 şehrindeki 25 mağaza-
sı ve online alışveriş sitesi decathlon.
com.tr ile ülkemizde spor tutkusunu 
yaymaya devam eden Decathlon’da 

doğa yürüyüşü ve kampla ilgili yüzlerce 
ürünü bir arada bulabilirsiniz.

Sonbaharda hafta sonlarınızı doğa yürüyüş-
leri ve kamp yaparak değerlendirmek için 
Decathlon mağazalarında doğa yürüyüşü 
kıyafetleri, su geçirmez ürünler, arazi yürü-
yüşlerine uygun ayakkabılar, özel tekstiller-
den üretilen spor kıyafetleri,çadırlar ve sırt 
çantaları gibi ürünleri çok uygun fiyatlara 
bulabilirsiniz.

DECATHLON’LA 
SONBAHARDA 
DOĞA YÜRÜYÜŞÜ 
VE KAMP ZAMANI!

Havalandırma, nefes alma 
ve %100 su geçirmez özelli-
ğiyle doğa yürüyüşü mont-
ları; hareket serbestliği 
sağlayan özel doğa yürü-
yüşü pantolonları; engebeli 
araziler için darbeleri emen 
özel doğa yürüyüşü ayakka-
bıları; dünyanın en prestijli 
tasarım ödüllerini kazanan, 
2 saniyede kurulabilen ve 
kolayca toplanan ‘Quechua 
2 Second’çadır ; kendini-
zi yatağınızda kadar rahat 
hissettirecek uyku tulumları; 
doğa yürüyüşüne özel sırt 
çantaları gibi pek çok ürün 
Decathlon mağazaları ve 
decathlon.com.tr’de.
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MOTTO SAĞLıK

Katkılarıyla...
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PROSTAT KANSERİ HER 12 ERKEKTEN 1’İNİ ETKİLİYOR
Prostat kanseri her 12 erkekten birini etkiliyor. Prostat kanserinin en yay-
gın kanser türleri arasında dördüncü sırada yer aldığını belirten Ana-
dolu Sağlık Merkezi Üroloji Uzmanı ve Üroonkoloji Merkezi Direktörü 
Prof. Dr. Cemil Uygur, “Prostat kanseri, erken evrede yakalandığında 
tedavi edilebiliyor. Risk altındaysanız, 40 yaşınızdan sonra, ailenizde 
prostat kanseri yoksa da 50 yaşınızdan sonra yılda bir kez PSA ölçümü 
ve prostat muayenesi yaptırın” dedi.

Prof. Dr. Cemil Uygur
 Üroloji Uzmanı ve Üroonkoloji Merkezi 

Direktörü

Prostatın erkek üreme sisteminin bir bölü-
mü ve idrar kesesinin altında bulunan küçük 
bir salgı bezi olduğunu hatırlatan Anadolu 
Sağlık Merkezi Üroloji Uzmanı ve Üroonko-
loji Merkezi Direktörü Prof. Dr. Cemil Uygur, 
“Prostat kanserine ek olarak orta yaş üstü 
erkeklerin günlük hayatını zorlaştıran pros-
tat bezi büyümesi de sık idrar sıkıştırması ve 
idrarı tam olarak boşaltamama olarak belirti 
veriyor” açıklamasında bulundu.

Ürolojiye başvuran 40 yaş üstü tüm er-
keklere prostat kanseri taraması yapılıyor

Prostattaki büyümenin 40’lı yaşlardan sonra 
dikkat çektiğini ve şikayetlerin bu dönem-
de arttığını söyleyen Prof. Dr. Cemil Uygur 
“Hastalar çoğunlukla idrar akımının zayıfla-
ması, sık sık tuvalete gitme isteği, tuvalette 
tam boşaltım yapamama, gece idrar sıkıştır-
masıyla uykudan uyanma şikayetleriyle heki-
me başvuruyor” dedi. Hangi nedenle olursa 
olsun üroloji polikliniğine başvuran 40 yaşın 
üzerindeki kişilerin muayenesinde ilk olarak, 
hastanın prostat kanseri olup olmadığının 
araştırıldığını söyleyen Prof. Uygur, “Çünkü 
kendine has belirtisi bulunmayan prostat 
kanseri yalnızca ileri evrede, idrar yolunda 
sıkışmaya neden olabiliyor” dedi.

Prostat kanseri hiçbir belirti vermeyebiliyor
Prostat kanserinin erken dönemde herhangi 
bir belirti vermediğini vurgulayan Üroloji Uz-
manı ve Üroonkoloji Merkezi Direktörü Prof. 
Dr. Cemil Uygur “Genel olarak geç dönemde 
ortaya çıkan şikayetler idrara çıkmada zor-
lanma, idrar yaptıktan sonra idrar varmış his-
si, kesik idrara çıkma, gece uykudan uyanıp 
sık idrara çıkma olabilirken, bazen de hiçbir 
belirti olmayabiliyor” şeklinde konuştu.

Risk faktörleri

Prostat kanserinin sebeplerinin kesin olarak 

bilinmediğini vurgulayan Prof. Dr. Cemil Uygur, risk faktörlerini şöyle sıraladı: 

•Yaş: En önemli risk faktörüdür. 45 yaş altında nadir görülür. Yaşlandıkça risk artar. 
•Aile öyküsü: Erkek kardeşinde, babasında prostat kanseri olanlarda risk daha fazladır.
•Irk: Araştırmalara göre Afrikalı Amerikalılarda, beyazlardan daha yaygındır. 
•Diyet: Hayvansal yağdan zengin ve et içeren gıdalarla beslenmek, bazı çalışmalara göre 
riski artırmaktadır. 
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KEPÇE KULAK SORUNU OKUL HAYATINI 
OLUMSUZ ETKİLİYOR

Kulak estetiğinde en çok yapılan ameliyatların başında kepçe kulak 
şekil bozukluğu geliyor. Kepçe kulağın yaklaşık olarak toplumun yüzde 
5’ini etkilediğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Ataşehir Tıp Merkezi 
Dermokozmetik ve Estetik Kliniği Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 
Uzmanı Op. Dr. Ercan Cihandide, “Anne ya da babadan birinde kep-
çe kulak varsa çocuklarında görülme olasılığı da yükseliyor. Kepçe ku-
lak sorunu okul yılları boyunca çözülmemişse hastanın hayatında ağır 
travmalara sebep olabiliyor. Yaşanacakların önüne geçmek için okul 
yıllarının bitmesini beklemeye gerek yok” açıklamasında bulundu.

Op. Dr. Ercan Cihandide
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 

Uzmanı

Kepçe kulak sorunu “çocuğun yaşı daha 
ufak” veya “büyüyünce düzelir” gibi neden-
lerle ertelenebiliyor. Kepçe kulak sorununun 
özellikle okul yıllarındaki çocukları etkiledi-
ğinin ve içe kapanma, sosyalleşememe gibi 
sorunlara neden olabildiğinin altını çizen 
Anadolu Sağlık Merkezi Ataşehir Tıp Merke-
zi Dermokozmetik ve Estetik Kliniği Estetik, 
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. 
Dr. Ercan Cihandide, “Kepçe kulak ameliyat-
larında sadece kulak geriye alınmıyor, aynı 
zamanda yaşanan travmanın izleri de geri 
plana alınıyor ve hastalar çok daha mut-
lu bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar” 
dedi.

Kulaklar gelişimini 6 yaşında tamamlıyor

Kulakların 5 buçuk-6 yaşlarında yüzde 97 
oranında fizyolojik gelişimlerini tamamladı-
ğını söyleyen Op. Dr. Ercan Cihandide, “Yani 
başımız, vücudumuz fizyolojik büyümesini 
sürdürürken, kulaklarımız neredeyse tüm 
gelişimini, henüz biz ilkokula başlamadan 
önce tamamlamış oluyor. Dolayısıyla kulak 
estetiği için en erken yaş olarak 5 buçuk-6 
diyebiliyoruz. Bu nedenle 18 yaşına kadar 
beklemek gerekmiyor. Hatta okul öncesin-
de yapılan ameliyatla sorunun çözülmesi, 
okul hayatı boyunca yaşanacak büyük trav-
mayı da önlemesi açısından önemli” şeklin-
de konuştu.

Kulağın kendi dokusundan faydalanılı-
yor

Kepçe kulak deformitesinin çözümü için son 
50 yıldır uygulanan klasik cerrahiye alterna-
tif olarak 11 yıldır kendi yöntemi olan “Ci-
handide yöntemi”ni kullandıklarını anlatan 
Op. Dr. Ercan Cihandide, “Klasik cerrahide 
yüzde 20 ila 50 oranında nüks görülürken, 

bu yöntemde nüks söz konusu değil” dedi. 
Bu yöntemde canlı dokudan faydalanarak 
kulağı restore ettiklerini anlatan Dr. Cihan-
dide, “Kulağın arkasındaki kendi dokusunu 
hareket ettirerek (flep cerrahisi) kulağın 
arkaya doğru kıvrılmasını sağlıyor ve yatırı-
yoruz. Narin ve ince bir yapıya sahip olan 
kıkırdaktan değil, kulağın arkasındaki kalın 
dokudan dikiş geçiriliyor. Bu tip kulak ame-
liyatlarının hepsinde dikiş oluyor. 5 dakika-
da dikişsiz kulak ameliyatları gibi tabirler 
yanıltıcı olabilir. Ayrıca son 4-5 yıl içinde 
biraz daha Cihandide yöntemimizi geliştire-
rek, kulak iç çukurundaki genişlik ve kulak 
memesindeki dışarı kıvrılma sorunlarını da 
benzer şekilde tedavi edebiliyoruz” açıkla-

masında bulundu.

Operasyon 1 buçuk saat sürüyor

Kepçe kulak ameliyatı için yetişkin hastalara 
sedasyon uygulandığını ve sonrasında kulak 
çevresinin lokal anesteziyle uyuşturulduğu-
nu belirten Op. Dr. Ercan Cihandide, “Her bir 
kulak için 45 dakika, toplamda 1 buçuk sa-
atte ameliyat tamamlanıyor. Çocuklarda ise 
genel anestezi yapılıyor, çünkü hiçbir çocuk 
bu süre içinde sedasyonla kımıldamadan 
duramaz” dedi. Yetişkin hastalar 2-3 saatte, 
çocuk hastalar da genellikle aynı günde ta-
burcu olsa da genellikle bir gece yatış yapı-
lıyor” şeklinde konuştu.
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MEME KANSERİNE KARŞI HAREKETE GEÇMEK İÇİN 8 NEDEN

Dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin kadına meme kanseri tanısı 
konuyor ve meme kanseri her 8 kadından birini etkiliyor. Meme kan-
serinin görülme sıklığının yaşla birlikte arttığını belirten Anadolu Sağ-
lık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı ve Meme Sağlığı Merkezi Direktörü 
Prof. Dr. Metin Çakmakçı, “Meme kanseri erken tanı ile tedavisi kolay 
bir hastalık. Sağlıklı bir yaşam meme kanserinden korunmada oldukça 
önemli. Meme kanserinde erken tanı için düzenli olarak meme mua-
yenesi yapılmalı, 40 yaşından sonra yılda bir kez mamografi çekilmeli” 
dedi. Prof. Dr. Metin Çakmakçı

Genel Cerrahi Uzmanı ve Meme 
Sağlığı Merkezi Direktörü

40 yaşını geçtiyseniz... 

Meme kanserinde yaş oldukça önemli bir 
risk faktörü. Bu nedenle de -özel bir risk un-
surunuz yoksa- 40 yaşından itibaren her yıl 
düzenli olarak mamografi çektirin ve doktor 
muayenelerini ihmal etmeyin. 

Kendi kendinize meme muayenesi yap-
mayı ihmal ediyorsanız...

Vücuttaki bir değişikliği erken fark etmek, 
erken tanı ve tedavi başarısı açısından 
önemli. Bu nedenle vücudunuzun farkında 
olmalı, memelerinizi ayda bir, adetinizin bi-
timinden 3 ila 5 gün sonra muayene ede-
bilirsiniz. Menopozdaysanız ve adet gör-
müyorsanız ise her ay aynı tarihte bu işlemi 
gerçekleştirmeye çalışmalı, memede ele ge-
len bir kitle, çöküntü, akıntı gibi herhangi bir 
değişiklik fark ettiğinizde hekime başvur-
malısınız. Bunu yapamayan ya da yapmak 
istemeyen kadınlarda ısrar etmiyoruz ama…

Ailenizde meme kanseri ya da yumurta-
lık kanseri tanısı almış olanlar varsa...

Meme kanserlerinin bir kısmında aile öy-
küsü ve genetik yapı çok önemli bir rol oy-
nuyor. Sadece anne tarafında değil, baba 
tarafında da meme kanseri ya da bazen yu-
murtalık kanseri hastalarının olması bu has-
talığa yakalanma riskinizi yükseltiyor. Eğer 
risk grubundaysanız daha 40 yaşından önce 
düzenli kontrollerinizi yaptırın. 

Sağlıklı beslenemiyorsanız...

Araştırmalara göre, sağlıklı beslenmek ge-
nel olarak kansere yakalanma riskini yüzde 
30-40 civarında düşürebiliyor. Meme kan-
serinden korunmak için düşük yağlı ve seb-
ze, meyve, tahıl ağırlıklı beslenmeye özen 

gösterin, işlenmiş ürünlerden ve fazla şeker tüketiminden kaçının.

Sigara içiyorsanız...

Tütün kullanımı meme kanseri riskini arttırıyor. Meme kanserinden korunmak için tütün 
ürünlerinden ve içilen ortamlardan uzak durun.

Hareketsizseniz ve düzenli egzersiz yapmıyorsanız...

Araştırmalar, düzenli egzersizin meme kanseri riskini anlamlı oranda azalttığını gösteriyor. 
Mümkünse haftada 5-6 saat egzersiz yapın. Hareketli bir yaşam tarzı benimseyin.

Stresi yönetemiyorsanız...

Bazı araştırmalara göre yaşam şekli, çalışma koşulları ve yüksek stres meme kanserini te-
tikleyebiliyor. Stresli ortamlardan uzak durmak zor, ancak stresi yönetmek mümkün. Stres 
düzeyinizi azaltmak için kendinize uygun yöntemler bulmaya çalışın… 

Kilonuzu kontrol edemiyorsanız... 

Obezite, sadece estetik bir kusur değil, kanser olma olasılığını da artıran bir faktör. Bu ne-
denle fazla kilolardan kurtulun, sağlıklı kiloda kalmaya özen gösterin.

Prof. Dr. Metin Çakmakçı, Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı kapsamın-
da meme kanserine karşı harekete geçmek için 8 öneride bulundu.



Üst seviyelerde bir aşka ha-
zır mısınız? Önünüzde çok 

güzel ve ilginç fırsat çıkacak. 
Siz özenli, duygusal ilişkilerden hoş-

lanıyor ve dostluklarınızı da bu yönde 
seçiyorsunuz. Bazılarınız, gireceğiniz 
topluluklarda duygusal ve romantik iliş-
kiler yaşayacaklar. İş yaptığınız kişilerin 
size olan ilgileri hoşunuza gidecek ve 
bazılarınız eski aşklarıyla ilgili duygula-
rını testten geçirecekler. Pratik zekanızı 
akılla birleştirecek ve kişisel ilişkilerinizi 
güçlü bir şekilde etkileyeceksiniz. Fi-
kirlerinizi benimsemeyen ve size des-
tek vermeyen kişileri yaşantınızdan 
uzaklaştırabilirsiniz. İlişkilerinizi gözden 
geçirmek için tam sırası. Partnerinize 
daha çok zaman ayırmalı, onun sizden 
beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.

Öğrenme kabiliyeti-
nizdeki artışlar, önemli 

kararlar almanıza neden 
olacaktır. Bilginizi çevrenizle pay-

laşırken, kendinizi ispat etmek isteye-
ceksiniz. Yakın dostlarınızla aranızda 
duygusal bağlarınız güçlenecek, okul 
aşkları ve yakın arkadaşlarınızla ara-
nızda aşk ve hissi konularınız gündeme 
gelecek. Bazılarının birliktelikleri ilginç 
bir hal alacak. Aşk ilişkinizde sır olmayı 
tercih edebilirsiniz   Çevrenizde ente-
lektüel aktivitelere katılırken, sanatsal 
gösterilere de ilgi göstereceksiniz. Ak-
lınıza gelen birçok düşünceyi yaşama 
geçirme konusundaki tereddütlerinizi 
yeneceksiniz. Sevdiğiniz işleri yapmak 
istiyor ve hızlı gelişen olayları seviyor-
sunuz. 

Gücünüzün sınırlarını faz-
la abartmamalısınız. Altın-

dan kalkamayacağınız ko-
nulardan uzak kalmalısınız.  Anaç 

duygunuz size zarar verebilir. Eğer; 
sanatla uğraşıyorsanız, çalışmalarınız 
yoğunlaşacak. Sosyal çalışmalarınızda 
da meydana gelecek olumlu gelişme-
leri beklemelisiniz. Kendinizi de kontrol 
altında tutmayı öğreneceksiniz. Bu dö-
nem, şimdiye kadar düşünmediğiniz 
konuların değerlendirmesini yapabi-
lirsiniz.. Gözlemciliğinize güvenebilir-
siniz. Çünkü, hisleriniz doğrultusunda 
tahminleriniz olduğu gibi çıkıyor ve 
sezgileriniz mükemmel çalışıyor. Çev-
renizdeki olayların psikolojik yönlerini 
rahatça göreceksiniz. Ailenizle ilgili 
olayları önemseyeceksiniz. 

Tüm enerjinizi yaşa-
mınızdaki uğraşıları-

nıza çevireceğiniz için 
ayın tamamı çok yoğun 

olacaksınız. Bu yoğunluğun al-
tından kalkmak istiyorsanız, plan-
larınızla birlikte günlük yaşamınıza 
başlayın. Aksi taktir de bu tempo 
ile baş etmeniz güçleşebilir. Birlikte 
çalıştığınız kişilerle sıkı bir sinerji ya-
ratacaksınız. Güzel konuşma ve ye-
teneklerinizi karşı tarafa aksettirme 
konusunda başarılısınız. Girdiğiniz 
sosyal çevrelerde karizmanız bas-
kın olacak. Doğrularınızı savunurken, 
inatçı yönlerinizde artışlar gözlene-
cektir. Yeniliklerden yana oluşunuz, 
bazı konularda reformist yönlerinizi 
ortaya çıkaracak. 

Sosyal aktivite-
lerden kazançlı 

çıkacaksınız. Partne-
riniz veya sevdiğiniz kişiyle 

maddi kazançlarınızı birleştirebilir, 
size gelir sağlayacak çalışmalarda 
bulunabilirsiniz. Bu günlerde yara-
tıcılığınızı kullanabileceğiniz alanları 
belirlemelisiniz. Jüpiter karşıt geze-
geniniz aynı zamanda ortaklıklarla 
ilgili konuları ortaya çıkarıyor. Part-
neriniz veya sevdiğiniz kişiyle maddi 
kazançlarınızı birleştirebilir, size gelir 
sağlayacak çalışmalarda buluna-
bilirsiniz. Bu günlerde yaratıcılığınızı 
kullanabileceğiniz alanları belirle-
melisiniz. Sizi rahatlatan ve kişiliğinizi 
vurgulayan işler için her türlü çılgın-
lığa hazırsınız. 

Aşırı görev düşkün-
lüğü içerisinde, üs-

tünüze vazife olmayan 
konularda da çaba sarf 

ederek, yoğun günler geçirebilirsiniz. 
Ama tüm bunlar yaşam enerjinizin gi-
derek azalması ve yorgunluk demek-
tir. Bu nedenle, dingin olabileceğiniz 
şartları yaratarak, sakin bir şekilde 
olaylara daha geniş açıdan bakın. 
Harcadığınız enerjiyi tekrar elde ede-
bilmek için, kaybettiğiniz zaman ka-
dar daha ek bir zamana gereksinim 
duyacağınızı ve bunun da hayatınız-
da kayıp günler olduğunu unutmayın. 
İçsel durumunuzun olumlu psikolojik 
tepkiler içinde olması nedeniyle, çev-
renizle uyumlu ruhsal birliktelikler, or-
taklıklar içinde bulunacaksınız.

Filiz Özkol’dan
İş Dünyası Burç Yorumları

Astrolog
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Çevrenizle Erkek-
lerle yapacağınız 

ortak organizasyon 
çalışmalarında güç birliği 

oluşturacaksınız. İyi niyetli davrandı-
ğınız için şans size yardım edecektir. 
Sizden bir çok kişi destek bekleyecek 
ve yakın çevrenizin de yardımına ko-
şacaksınız. İletişim konusunda akıllıca 
yaptığınız bağlantılar gerekli kişilere 
ulaşacak ve sonuçlardan çevreniz 
kadar siz de memnun kalacaksınız. 
Duygusal hatalar yapmaya müsait 
bir döneminiz. Kıskanılacak ve tenkit 
edileceksiniz. Duygularınızdaki artış-
lar yüzünden oto kontrol sınırlarınız 
denetlemek zorunda kalacaksınız. 
Güç gösterisinde bulunabilir, partne-
rinize meydan okuyabilirsiniz. 

Çevrenizi istediğiniz 
koşullara doğru yön-

lendirebileceksiniz. Cinsel 
enerjinizin ve fiziksel enerji-

nizin güçlü olduğu bir ay.  Yanlış iliş-
kiler yaşamak istemiyorsanız, zamanı 
ve kişileri doğru seçmeli, size zaman 
kaybettirecek birlikteliklerden kaçın-
malısınız.  Yatırım konusunda, tem-
kinli hareket ediyor ve paranızı en iyi 
ve uyumlu şekilde değerlendirmeyi 
amaçlıyorsunuz. Karşı taraftan gelen 
teklifler karşısında sizi olumlu kılacak 
ve avantajlı duruma sokacak veriler 
mevcut. Seçimlerinizi yaparken, fazla 
aklınız karışmasın. Duygularınızı abar-
tabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözü-
nüzde büyütebilirsiniz. Değişik duygu-
larla hareket edeceksiniz.

Yaşam felsefesi 
ile ilgili değişen 

düşüncelere sahip 
olacaksınız. Bilinçaltınızda 

takıntı halinde bulunan idealleriniz-
de yoğunluk yaşayacaksınız. Gizli 
planlar ve eski arkadaşlarınızla ya-
pılan “düşünce jimnastikleri” bazın-
da organizasyonlar önemli olacaktır. 
Bu dönem, baskıcı davranışlardan 
çabuk etkilendiğiniz için kendini-
zi korumaya alacaksınız. Kişiliğinizle 
ilgili takıntılarınıza dikkat etmeli ve 
ilişkilerinizde hayalleriniz yüzünden 
birlikte çalıştığınız kişilerle  çatışma-
lara neden olabilecek saplantılardan 
uzak kalmalısınız. . Fedakarlıklarınızın 
karşılık görmeyeceğinizi zannederek 
susmayı tercih ediyorsunuz. 

Yaşamınızı kaliteli 
yaşamaktan ya-

nasınız ve önünüze 
sunulan aşk fırsatlarını 

değerlendirirken dikkatli olmalısınız. 
Birilerine acıyarak bir yerlere gele-
mezsiniz. Özellikle size uygun olma-
yan kişilerin duygusal dünyalarına 
girmemeli ve sadece size karşı hisleri 
yoğun diye onları dinlememelisiniz. 
Partnerinizin üzerinde etkiniz güçlü bir 
şekilde hissedilecek. Bazılarınız, uzun 
sürecek duygusal ilişkilerin temelle-
rini atacaksınız. Duygusal zaaflarınız 
artabilir. Kendinizi baskı altında his-
sedebilirsiniz. Değerinizin anlaşılmadı 
duygusuna kapılabilirsiniz. Kuruntulu 
düşünce yapınız çevrenize karşı yanlış 
kullanabilirsiniz.

Hayallerinizi ve çıl-
gınlıklarınızı askıya 

almanız gerekmektedir. 
Yeni fırsatlar için beklemeli ve 

düşündüğünüz konu ne olursa olsun, 
denetimden geçirmeden uygulama-
ya geçmemelisiniz. Girdiğiniz top-
luluklarda güzel konuşmalarınızla ve 
kendinizden emin tavırlarınızla dikkat 
çekeceksiniz. İş yemekleri ve kariye-
rinizi destekleyici toplantılarda bulu-
nacaksınız. Buralarda karşılaşacağınız 
kişilere dikkat etmelisiniz. Daha sonra 
birlikte çalışmanız için tekliflere bulu-
nacaklardır. Sosyal çevrenizi istemle-
riniz doğrultusunda kullanabilecek-
siniz. İş temponuz ve yoğunluğunuz 
artacak. Duygusal yaşantınızda iste-
diğiniz tempoyu tutturabileceksiniz. 

Çalışma arkadaşları-
nızla aranızda  hala yo-

lunda gitmeyen durumlar 
mevcut.. Çabaladığınız ko-

nularda bir adım bile ilerleyememek sizi 
üzmemeli. Evrenin engeli söz konusu ve 
bazı durumları gözden geçirmeniz için 
küçük molaların size yararı olacağı ke-
sin.. Hızlı sonuçların daha sonra sorun 
yarattığını düşünürsek; göz ardı ettiğiniz 
küçük ayrıntılar üzerinde durmalısınız. 
İlişkilerinizde tatlı bir yaklaşım söz ko-
nusu. Görüşeceğiniz veya işbirliği için-
de olacağınız kişilerin güçlü ve kariyerli 
olmasına özen göstereceksiniz. Özellikle 
size finans kapısını aralayacak dostlukları 
arzulayacaksınız. Bazılarının sansasyonel 
ilişkileri olacak. Sizden yaşça büyük bi-
riyle aşk yaşayacaksınız. 
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 363.199 1 ANKAmall AVM 547.608 1 TerraCity AVM 347.736
2 City's Nişantaşı AVM 331.070 2 Forum Ankara Outlet 137.562 2 Mavibahçe AVM 345.576
3 İstanbul Cevahir AVM 246.354 3 ACity Outlet 98.489 3 Espark AVM 133.306
4 Kanyon AVM 243.132 4 Cepa AVM 72.296 4 Park Afyon AVM 128.506
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 202.630 5 Kentpark AVM 70.264 5 Kulesite AVM 119.259
6 İsfanbul AVM 199.469 6 Gordion AVM 66.325 6 Forum Kayseri AVM 111.504
7 Marmara Park AVM 166.720 7 Next Level AVM 57.017 7 Forum Mersin AVM 110.897
8 Emaar Square Mall 153.545 8 Atlantis AVM 50.806 8 Forum Gaziantep AVM 109.380
9 Trump AVM 139.563 9 Taurus AVM 50.776 9 Gebze Center 108.269

10 İstinyePark AVM 109.055 10 Nata Vega Outlet 41.818 10 Forum Bornova AVM 105.459
11 Mall of İstanbul 107.992 11 One Tower AVM 40.979 11 MarkAntalya AVM 96.528
12 Brandium AVYM 107.110 12 Podium Ankara AVM 38.240 12 Forum Trabzon AVM 94.217
13 Maltepe Park AVM 104.121 13 Antares AVM 38.006 13 Özdilek Bursa AVM 93.978
14 Buyaka AVM 100.365 14 Arcadium AVM 34.187 14 Antalya Migros AVM 93.673
15 Zorlu Center 97.696 15 Anatolium Ankara AVM 32.514 15 ÖzdilekPark Antalya AVM 85.953
16 Torium AVM 95.787 16 Kızılay AVM 28.282 16 Point Bornova AVM 81.978
17 Aqua Florya AVM 95.785 17 Panora AVYM 26.799 17 MalatyaPark AVM 78.063
18 Palladium AVM 94.456 18 365 AVM 24.280 18 Outlet Center İzmit 77.192
19 Viaport Asia Outlet 91.508 19 Atakule AVM 23.054 19 Kent Meydanı AVM 60.740
20 Tepe Nautilus AVM 87.328 20 Tepe Prime Avenue 20.795 20 Deepo Outlet Center 59.915

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 59.718 1 ANKAmall AVM 13.126 1 TerraCity AVM 8.710
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 58.217 2 Antares AVYM 8.680 2 Sera Kütahya AVM 6.320
3 Akyaka Park 55.941 3 Kentpark AVM 4.825 3 HighWay Outlet AVM 6.071
4 Kanyon AVM 50.512 4 Tepe Prime Avenue 4.774 4 Kayseri Park AVYM 5.428
5 Emaar Square Mall 19.526 5 Nata Vega Outlet 4.409 5 MalatyaPark AVM 5.025
6 Trump AVM 14.994 6 Cepa AVM 3.541 6 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.768
7 Capitol AVM 14.982 7 Armada AVM 3.444 7 Gebze Center 4.364
8 Buyaka AVM 13.610 8 Atlantis AVM 3.136 8 Deepo Outlet Center 3.819
9 Viaport Asia Outlet 12.356 9 Gordion AVM 2.721 9 Park Afyon AVM 3.658

10 İstinyePark AVM 10.180 10 Panora AVYM 2.631 10 Korupark AVM 3.479
11 Astoria AVM 7.995 11 ACity Outlet 2.197 11 Espark AVM 3.286
12 Zorlu Center 7.840 12 Taurus AVM 2.177 12 Forum Mersin AVM 3.107
13 Akasya AVM 7.544 13 Arcadium AVM 2.052 13 17 Burda AVM 2.974
14 Sapphire Çarşı 5.656 14 Next Level AVM 1.815 14 Antalya Migros AVM 2.854
15 ArenaPark AVYM 5.489 15 365 AVM 1.768 15 Outlet Center İzmit 2.359
16 Marmara Forum AVM 5.339 16 Bilkent Center AVM 1.702 16 Palladium Antakya AVM 2.319
17 İsfanbul AVM 5.297 17 Forum Ankara Outlet 1.652 17 Bursa Kent Meydanı AVM 2.272
18 Palladium AVM 5.255 18 Anatolium Ankara AVM 1.301 18 Forum Bornova AVM 2.115
19 Galleria Ataköy AVM 4.883 19 Podium Ankara AVM 1.265 19 Agora İzmir AVM 2.077
20 Watergarden İstanbul 4.631 20 Podium Ankara AVM 1.250 20 Zafer Plaza AVM 2.046

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 77.123 1 ANKAmall AVM 109.147 1 TerraCity AVM 72.601
2 Zorlu Center 69.940 2 Antares AVYM 38.755 2 Mavibahçe AVM 67.598
3 Buyaka AVM 59.717 3 Cepa AVM 30.979 3 M1 Adana AVM 44.490
4 City's Nişantaşı AVM 52.592 4 Gordion AVM 28.165 4 Optimum - İzmir 42.811
5 İsfanbul AVM 49.443 5 Nata Vega Outlet 27.091 5 Kulesite AVM 38.605
6 İstinyePark AVM 49.421 6 Atlantis AVM 25.801 6 41 Burda AVM 37.896
7 Watergarden İstanbul 44.592 7 Armada AVM 24.029 7 Park Afyon AVM 37.290
8 Mall of İstanbul 41.326 8 Podium Ankara AVM 22.205 8 Point Bornova AVM 34.857
9 Hilltown AVM 38.659 9 Kentpark AVM 22.024 9 Forum Bornova AVM 31.749

10 Akyaka Park AVM 38.156 10 ACity Outlet 20.052 10 Westpark Outlet AVM 31.717
11 Kanyon AVM 36.474 11 Panora AVYM 19.605 11 Agora AVM 27.642
12 Maltepe Park AVM 36.181 12 Metromall AVM 19.204 12 Antalya Migros AVM 26.886
13 Marmara Park AVM 35.235 13 Atakule AVM 18.467 13 Mall of Antalya AVM 26.670
14 Trump AVM 34.119 14 Bilkent Center AVM 14.474 14 Agora Antalya AVM 26.615
15 Vadi İstanbul AVM 33.678 15 Arcadium AVM 14.037 15 17 Burda AVM 24.799
16 Meydan İstanbul AVM 31.440 16 Forum Ankara Outlet 13.986 16 39 Burda AVM 24.608
17 212 İstanbul Power Outlet 30.931 17 Taurus AVM 12.457 17 Agora Adapazarı AVM 21.368
18 Forum İstanbul AVYM 28.900 18 One Tower AVM 11.249 18 Sanko Park AVM 21.154
19 Viaport Asia Outlet 24.772 19 Next Level AVM 9.544 19 Kent Meydanı AVM 20.895
20 Istmarina AVM 21.761 20 Kartaltepe AVM 8.815 20 10Burda AVM 20.665
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8 Buyaka AVM 13.610 8 Atlantis AVM 3.136 8 Deepo Outlet Center 3.819
9 Viaport Asia Outlet 12.356 9 Gordion AVM 2.721 9 Park Afyon AVM 3.658

10 İstinyePark AVM 10.180 10 Panora AVYM 2.631 10 Korupark AVM 3.479
11 Astoria AVM 7.995 11 ACity Outlet 2.197 11 Espark AVM 3.286
12 Zorlu Center 7.840 12 Taurus AVM 2.177 12 Forum Mersin AVM 3.107
13 Akasya AVM 7.544 13 Arcadium AVM 2.052 13 17 Burda AVM 2.974
14 Sapphire Çarşı 5.656 14 Next Level AVM 1.815 14 Antalya Migros AVM 2.854
15 ArenaPark AVYM 5.489 15 365 AVM 1.768 15 Outlet Center İzmit 2.359
16 Marmara Forum AVM 5.339 16 Bilkent Center AVM 1.702 16 Palladium Antakya AVM 2.319
17 İsfanbul AVM 5.297 17 Forum Ankara Outlet 1.652 17 Bursa Kent Meydanı AVM 2.272
18 Palladium AVM 5.255 18 Anatolium Ankara AVM 1.301 18 Forum Bornova AVM 2.115
19 Galleria Ataköy AVM 4.883 19 Podium Ankara AVM 1.265 19 Agora İzmir AVM 2.077
20 Watergarden İstanbul 4.631 20 Podium Ankara AVM 1.250 20 Zafer Plaza AVM 2.046

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 77.123 1 ANKAmall AVM 109.147 1 TerraCity AVM 72.601
2 Zorlu Center 69.940 2 Antares AVYM 38.755 2 Mavibahçe AVM 67.598
3 Buyaka AVM 59.717 3 Cepa AVM 30.979 3 M1 Adana AVM 44.490
4 City's Nişantaşı AVM 52.592 4 Gordion AVM 28.165 4 Optimum - İzmir 42.811
5 İsfanbul AVM 49.443 5 Nata Vega Outlet 27.091 5 Kulesite AVM 38.605
6 İstinyePark AVM 49.421 6 Atlantis AVM 25.801 6 41 Burda AVM 37.896
7 Watergarden İstanbul 44.592 7 Armada AVM 24.029 7 Park Afyon AVM 37.290
8 Mall of İstanbul 41.326 8 Podium Ankara AVM 22.205 8 Point Bornova AVM 34.857
9 Hilltown AVM 38.659 9 Kentpark AVM 22.024 9 Forum Bornova AVM 31.749

10 Akyaka Park AVM 38.156 10 ACity Outlet 20.052 10 Westpark Outlet AVM 31.717
11 Kanyon AVM 36.474 11 Panora AVYM 19.605 11 Agora AVM 27.642
12 Maltepe Park AVM 36.181 12 Metromall AVM 19.204 12 Antalya Migros AVM 26.886
13 Marmara Park AVM 35.235 13 Atakule AVM 18.467 13 Mall of Antalya AVM 26.670
14 Trump AVM 34.119 14 Bilkent Center AVM 14.474 14 Agora Antalya AVM 26.615
15 Vadi İstanbul AVM 33.678 15 Arcadium AVM 14.037 15 17 Burda AVM 24.799
16 Meydan İstanbul AVM 31.440 16 Forum Ankara Outlet 13.986 16 39 Burda AVM 24.608
17 212 İstanbul Power Outlet 30.931 17 Taurus AVM 12.457 17 Agora Adapazarı AVM 21.368
18 Forum İstanbul AVYM 28.900 18 One Tower AVM 11.249 18 Sanko Park AVM 21.154
19 Viaport Asia Outlet 24.772 19 Next Level AVM 9.544 19 Kent Meydanı AVM 20.895
20 Istmarina AVM 21.761 20 Kartaltepe AVM 8.815 20 10Burda AVM 20.665

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
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MALl&MOTTO / Röportaj

Dördüncü albümün olan “Daha Bi’ Aşık” dinleyiciyle buluştu. 
Biraz yapım sürecinden bahseder misin? Ne kadardır üstünde 
çalışıyorsun, kimlerle çalıştın?

Albüm süreci 2 yıl sürdü, “Bağdat”tan 1 yıl sonra çalışmaya başla-
dım. Aslında ilk başta “Hayat” ve “Hükümdar” vardı elimde. Onların 
üzerine diğer şarkılar gelmeye başladı. Aslında çok da zorlandım “O 
mu? Bu mu? Hangisi?” diye; çünkü bir yandan da ciddi bir üretim 
süreci vardı, onların içinden seçmek de çok zor oldu. 5 ayrı aranjörle 
çalıştım: Erhan Bayrak, Orhan Sancak, Okay Barış, Alper Atakan ve 
Serkan Ölçer.

Albümün çıkış parçası da albümle aynı adı taşıyor. “Daha Bi’ 
Aşık” kıpır kıpır, insanın içini ısıtan bir şarkı. Peki şarkının yazım 
öyküsünü öğrenebilir miyiz? 

“Daha Bi’ Aşık” tamamen sürpriz çıkan şarkılardan biri, hiç planlan-
madan kendi geldi bize, çok uğraşmadık. Biz Serdar Aslan’la bir-
likte başka bir beste üstüne çalışıyorduk, o 
şarkının ara nağmesini çalışırken bir anda 
ortaya çıktı. O şarkıyı bıraktık, “Daha Bi’ 
Aşık”a geçtik. Sözlerini ben yazdım, mü-
ziğini beraber yaptık Serdar Aslan’la. Yani 
aslında şarkı bize geldi. Ben başlangıçta 
şarkıyı birilerine vermeyi düşünmüştüm; 
ama Okay Barış “Asla” dedi, “Bunu ben se-
nin repertuarına aldım. Sen kesinlikle ka-
rışmıyorsun, bana güven, bana bırak bunu” 
dedi. “Peki Okay’cım” dedim. Sonra da al-
büme adını veren şarkı oldu.

“Bir şarkıyı dinleyiciye hissettirebilmek 
için yaşanmışlığın olması gerekir” der-
ler. “Daha Bi’ Aşık” da dinleyiciye do-
kunan, ulaşan bir şarkı. Yazım sürecin-
de aşk hayatın nasıldı, neler hissederek 
yazdın? Birine ithaf edilmiş bir şarkı ola-
bilir mi?

Benim zaten hep verdiğim bir cevaptır, 
bana hep sorarlar “Çok mu yaşadın? Çok 
mu çektin? Çok mu sevdin?” diye. Tabii ki 
benim hayatım, başkalarının hayatı… Hep-
sinden etkileniyorum. Ama en önemlisi 
hâlden anlamakla ilgili, yazdıklarım hisset-
tirdiklerim. “Daha Bi Aşık”ta da aşkı biliyo-
rum, tanıyorum, aşkın insana yaptırdıklarını 
biliyorum. Bana da tabii. Aşk, her defasında 
daha farklıymış gibi hissettiriyor, “Bu daha 
bir başka, daha bir fena, daha bir iyi” diye 
düşünüyor insan. Öyle olmuyor mu? Daha 
bir farklı hissediyorsun. Aslında aynı aşk, 
hissettiklerin de aynı; ama aşk sana “daha 
da daha da” hissi veriyor.

Klip de en az şarkı kadar romantik ve 
renkli. Çekimler nasıl geçti? Nihat Oda-
başı gibi başarılı bir isimle çalışmak na-
sıl bir duyguydu?

Nihat, çok başarılı bir fotoğrafçı ve yönet-
men. Çok eğlenceliydi klip çekimi, aynı 
zamanda sıkıntılı, zordu, yorucuydu. Ama 
ben zoru severim, zaten çok disiplinliyim-
dir. Sıkılan, bıkan bir insan değilim. Ener-

jimin son damlasına kadar çalışırım. Nihat 
da zor beğenen ve zorlayan biri, beni de 
zorladı; ama ben de hiç bundan rahatsızlık 
duymadım, aksine zevk aldım. Benim için 
bu kadar özenen, çalışan ve önemseyen bir 
insana elimden ne geldiyse yaptım. Tabii ki 
çok titiz biri, çok şey öğrendim. Gözü çok 
iyi, bakışı çok farklı. Bir de işini sevgiyle ya-
pıyor, işine çok saygı duyuyor. İçine sinme-
yen hiçbir şeyi paylaşmıyor. O yüzden çok 
mutluyum Nihat’la çalışmaktan. İyi ki var.

“Türkân”, “Bağdat”, “Dantel”, “İzmirli”, 
“Bir Dönebilsem” gibi birçok şarkın hit 

oldu ve ödüller aldı. 
Sen bir şarkıyı yazar-
ken “Bu kesin çok se-
vilecek” diyor musun? 
Yani bunun farkına 
varıyor musun yazar-
ken, yoksa sürpriz mi 
oluyor? 

Şanslıyım, çok ödül al-
dım, çok sevildi şarkıla-
rım. Yazarken çok ödüle, 
ona, buna takılmıyorsu-
nuz. Zaman zaman tek 
başıma yazıp bestele-
sem de çoğunlukla ar-
kadaşlarım var: Şebnem 

Sungur, Serdar Aslan, Gökhan Tepe, Hakkı 
Yalçın… Bunlar benim gözbebeklerim. Bir-
likte yazdığım bir şarkı sonrasında birlikte 
eğlenebiliyorsak şarkının şansı olduğunu 
düşünüyorum. En büyük ödülü de dinleyici 
size veriyor zaten.

“Daha Bi’ Aşık”ta aşkın her hâlinden 
bahsetmişsin neredeyse. Sevgi, şefkat, 
öfke, hüzün, ayrılık… Peki senin için 
‘aşk’ nasıl bir şey?

Benim adım aşk… Aşkın içinde bu saydıkla-
rının hepsi var. Aşk sizi biraz başka biri de 

“AYLA ÇELİK:

“Birçok şarkıda benim 
hayatımla ilgili küçük anlar, 

anılar var. 
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yapıyor, kendi hâlinizi törpülüyorsu-
nuz, parlatıyorsunuz, güzelleşiyorsu-
nuz; ama bir o kadar da olmadığınız 
bir insan da yapıyor sizi. Aşık oldu-
ğunuz kişiyle beraber evriliyorsunuz. 
Sizi hiçbir şey değiştiremiyor; ama 
aşk değiştirebiliyor.

Şarkılarını nasıl yazıyorsun? Sen 
de yaşadıklarından etkilenenler-
den misin? Neler sana ilham kay-
nağı oluyor?

Şarkılarımı ağırlıklı olarak sabah ya-
zıyorum. Gece çalışmayı çok sevmi-
yorum, akşamı kendime ayırıyorum. 
En geç 11 gibi oturmuş oluyoruz şarkıların 
başına. Serdar Aslan ve Hakkı Abi geliyor, 
bazen Gökhan Tepe ve Şebnem Şungur. 
Kahvaltıyla başlıyoruz, sonrasında akşa-
ma kadar çalışıyoruz. Benim ya da Hakkı 
Abi’nin getirdiğimiz notlar oluyor, onun 
üzerinden tartışarak yürüyoruz. Yaşadıkla-
rımdan tabii ki etkileniyorum, bahsetmek 
istediğim şeyleri not alıyorum ya da Hakkı 
Abi’ye ve Şebnem’e söylüyorum “Şunu dü-
şünüyorum, nasıl yaparız?” diye. Bazen de 
onlar bana fikirle geliyor, öyle yürüyoruz. 
Birçok şarkıda benim hayatımla ilgili küçük 
anlar, anılar var. Beni anlatan şarkılarım da 
var içlerinde.

Başarılı –hatta ödüllü- bir söz yazarı ve bestecisin, 
peki söz yazmak mı seni daha mutlu ediyor yoksa 
şarkıları seslendirmek mi?

Yazmak da söylemek de bir bütün aslında. Düşündüğü-
nü söylememek gibi oluyor seslendirmediğin vakit. Ben 
seslendirmeyi de çok seviyorum ve çok zevk alıyorum. 
Ama yazmanın da keyfi çok başka. Herkes bilir bu işin 
mutfağında benim ne kadar çok eğlendiğimi, keyif aldı-
ğımı. Bunları hayata geçirmek de bambaşka bir duygu. 
Uğraşıyorsun haftalarca, bir elbise dikiyorsun, prova edi-
yorsun. Orasını yapıyorsun, burasını yapıyorsun, en son 
onu giyip aynaya bakmak istiyorsun. Her terzi bunu ister, 
ben de istiyorum.

Birçok ünlü isme şarkı yazıyorsun. Peki sözleri yazıp “Şu şarkı 
tam X’lik” dediğin oldu mu hiç? Şarkı sözlerini neye göre de-
ğerlendirip karşı tarafa veriyorsun?

Evet, çoğunlukla hissediyorum şarkının kime gideceğini. Zaten bel-
li ediyor şarkı… Tarzıyla, formuyla kendi solistini seçiyor. Bunların 
içinden değerlendirme yapıyoruz arkadaşlarımla ve genellikle şa-
şırmıyoruz, biliyoruz kime gideceğini. Bazen de direkt belli bir kişi 
üzerine çalışıyoruz. O zaman da o kişinin üslubuna göre hareket 
ediyoruz. “Bu lafı o etmez” diyoruz mesela. Kişinin kendi kültürel 
ve kişisel yapısı, ses rengi, aralığı tamamen etkiliyor yazdıklarımızı. 

“Daha Bi’ Aşık”ta Erkin Koray’a ait bir şarkı da var: “Çok De-
rinlerde”… Daha önce de Aysel Gürel’i anmak için hazırlanan 
“Aysel’in” albümünde bir şarkı seslendirmiştin. Böylesine bü-
yük ustaların eserlerini okumak nasıl bir duygu?

Erkin Koray tamamen 
tesadüf oldu. Arabada 
gidiyorduk, Barbaros 
“Çok güzel bir radyo 
kanalı buldum, sen se-
versin” dedi, o sırada bir 
şarkı çalıyordu, o bitti, 
bir sonraki şarkı “Çok 
Derinlerde”ydi. O anda 
âşık oldum şarkıya ve 
“Ben bunu okumalıyım” 
dedim ve aradık, rica 
ettik, kendisi de sağ ol-
sun müsaade etti. Zaten 
çok kıymetli bir besteci, 
söz yazarı. Ülkede çok 
önemli izleri, eserleri 
olan biri. Böyle bir şar-
kıyı seslendiriyor olmak 
benim için de gurur 
kaynağı.
Aysel Gürel zaten bizi 
çok etkileyen, bizi sar-
san bir kadın. Çok kıy-
metli ve çok özel. Yazdı-
ğı, dokunduğu her şey, 
onunla birlikte olmak, 
onunla çalışmak, onu 
tanımak, ona ait bir şey-
leri seslendirmek tabii ki 
çok kıymetli.
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Okullar açıldı ve uzun yaz günlerinin 
de sonuna doğru gelinirken, sonba-
har da yavaş yavaş ve emin adımlarla 

yaklaşıyor. Bu ise tek bir anlama geliyor: O 
da bir sonbahar kaçamağı planlama vakti-
nin geldiği… İster güneşli kaçamaklar, şe-
hirde molalar,  isterse de sevdiklerinizle bir 
etkinlik olsun; Hotels.com™'da bu sonba-
harda da herkes için bir şey var. 

Jumeirah Beach Hotel, Dubai

Jumeirah Beach Hotel, sonbahar günlerinde 
ek D-vitamini arayanlar için, konuklarına el 
değmemiş kumsallar ve berrak sular sunan 
lüks bir tatil köyü. Otel, Dubai'nin merkezin-
de, görülecek yerlere ve alışveriş alanlarına 
kısa bir sürüş mesafesi uzakta yer alıyor. 
Dubai’deki bu otel, mükemmel bir deniz ta-
tili ve şehir kaçamağı birleşimi için ideal bir 
alternatif. 

The Winery Hotel, Stockholm

Sakin ve ‘lezzetli’ bir sonbahar kaçamağı için 

Stockholm şehir merkezine 5 dakika tren 
yolculuğu mesafesinde yer alan Solna'daki 
The Winery Hotel, leziz ve şarap tadımları ile 
eğitsel deneyimler sunuyor. Alışveriş tutkun-
ları için İskandinavya'nın en büyük alışveriş 
merkezi ise 10 dakikadan daha kısa bir yürü-
yüş mesafesinde.  

The Winery Hotel'de fiyatlar, oda başına bir 
gece için 743 TL’den başlıyor*. Daha fazla 
bilgi ve rezervasyon için Hotels.com sayfasını 
ziyaret edebilirsiniz.

Break Sokos Hotel Flamingo, Vantaa

Sonbaharın serin günlerinde aktivite dolu bir 
aile tatili istiyorsanız Break Sokos Hotel Fla-
mingo ideal bir seçim. Otel, ailelere eğlenceli 
saatler sunan Flamingo Eğlence Merkezi ya-
kınlarında yer alıyor. Otel, aynı zamanda ara-
larında Fazer ziyaretçi merkezi, Heureka ve 
Haltia doğal koruma alanının da bulunduğu 
birçok etkinliğe kısa bir sürüş mesafesinde.

HOTELS.COM’DAN
KEYIF VERECEK SONBAHAR 
KAÇAMAK ALTERNATIFLERI
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