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Genel Direktör

Sevgili Mall&Motto okurları,
Mayıs sayımız ile karşınızdayız... Malum yer gök
koronavirüs ya da Covid-19 siz ne derseniz deyin.
Ben de bu musibet ile tanıştım hatta bir süre de birlikte
yaşadık. Süreci merak eden birçok arkadaşım telefonla
bilgi alsa da ben buradan sizlerle de yaşadığım bu süreci
paylaşmak istiyorum. En klasik soru virüsü nerden kaptın?
Bilmiyorum ama yakın çevremden almadığım belli çünkü
kimse hasta olmadı. Benim tahminim kuvvetle muhtemel
marketten bulaşın gerçekleştiği. Zira onlarca kişinin sosyal
mesafeye bakmadan, tüm ürünleri ellemesi hatta avuçlaması olası bir taşıyıcının veya
hasta kişinin virüsü ürüne bulaştırmasına davetiye çıkarıyor. Yapılan tüm araştırmalarda
da belli olduğu üzere risk yüksek. Bulaşın bu şekilde, market alışverişine çıkmış sağlıklı
kişiye veya bu kişinin belki de ailesine ulaşmasına sebep olabiliyor.
Süt şişesinin SKT’sine bakacağım diye raftaki bütün şişeleri sırayla elleyip, ondan
sonraki gelen müşteriye mikroplu bir alan bırakan sorumsuzlar mı, poşetlenmiş meyve
ve sebzeleri poşetten çıkarıp, sonra tekrar poşete koyanlar mı, ekmeği dahi mıncıklayarak
seçen mi arıyorsunuz? Hepsi marketlerde!
Belirtileri fark edip, Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs danışma hattı olan 184‘ü arayınca
hemen ambulans geldi. Hastaneye giderken yolda damar yolu açılıp, hastaneye tüm
bilgiler hazır şekilde teslim edildim. Direkt kan tahlili ve akciğer tomografisi istendi.
Burada bir konuya değinmeden geçemeyeceğim. Kimse bana, “SGK var mı, özel sigortan
var mı?” diye sormadı. Hatta tahliller bitip, ilaçlarımı da verdikten sonra herhangi bir
ücret talep etmemeleri sağlık sistemimizin ne denli güçlü olduğunu çok açık göstermiyor
mu? Amerika’da sağlık güvencesi olmadığı için hastaneye kabul edilmeyen hastane
kapısında hayatını kaybeden, medeniyet beşiği Avrupa başkentlerinin huzur evlerinde
kaderine terk edilen hastaların can çekişerek hayata veda edişlerini hastanede kaldığım
bir hafta boyunca televizyonlarda bolca izledim. Sezar’ın hakkını vermek, Dr. Fahrettin
Koca’yı da ayakta alkışlamak lazım.
Keşke medyamızda aynı performansı gösterseydi. Bir kanal, 42 yaşındaki bir babanın
ölmeden saniyeler önce eşi ile bizi bırakma şeklindeki konuşmaları ekranlara taşınması
gerçekten trajikomik bir habercilikti. Ben ve benim gibi evde veya hastanede olan hasta
izleyicileri hiç düşünmediler mi? “Biz de mi böyle öleceğiz?” sorusunu aklımıza getirdi.
Bir uzmanın sabah kuşağında bol C vitamini tüketin bağışıklık sistemini güçlendirin
derken aynı programın diğer uzman konuğu dakikalar sonra C vitamini bir işe yaramaz
bol su için tavsiyeleri de ilginçti. Çocuklara rutin aşılarını bu süreçte yapıp, yapmamayı
danıştıkları uzman psikoloğun benim uzmanlık alanım değil demesine rağmen ısrarla
yorum yapmasını bekleyen haber spikerimizde ilginçti. Aşı konusuna da değinmeden
geçemem bir hafta boyunca tüm kanallarda aşı ne zaman bulunacak sorusu sorulmayan
kimse kalmadı herkes en az 1 yıl var demesine rağmen defalarca bu soru soruldu. Hatta
bazen aynı uzmana aynı kanalda aynı yorumcu gün aşırı bu soruyu sordu.
Tüm bu soru silsilelerine rağmen ben 2 sorunun cevabını halen alamadım.
1-Ben bir daha hasta olabilir miyim? Cevap; normal şartlarda virüs için antikor üretilir
bir daha hasta olma şansınız yok ama bu virüs ile ilgili net bir bilgi yok.
2-Hastaneden çıkarken ne kadar süre ayakta kalırsam, hayatta kalırım? 14-21 gün
deniliyor. Uzmanlar farklı öngörülere sahip ama bu virüs ile ilgili net bir bilgi yok.
Mayıs ayı dolu dolu geliyor…
Bu ay Ramazan’ı, Ramazan Bayramı’nı, Hıdrellezi, Anneler Günü’nü ve 19 Mayıs’ı
yaşayacağız ama uzaktan yani online bir şekilde. 11 Mayıs’ta AVM’ler açılsa da 2020
için etkinlik ve organizasyonlar artık çok uzak görünüyor. Pazarlama etkinlikleri için
benim en iyi öngörüm 14 Şubat 2021. İnşallah yanılırım.

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.

Bu ay ki kapağımız Palladium Ataşehir AVM’nin Genel Müdürü sevgili Ayşen Yerşen
ve güzel kızı İrem Yerşen’e de teşekkür etmek istiyorum bu sıkıntılı süreçte bize zaman
ayırdıkları için.
İyi okumalar dilerim, sağlıcakla kalın…
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AKYAKA PARK AVM’DEN MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI’NA 1.071.000 TL!

Muhiddin GÜLAL
TMSF Başkanı

C

umhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem”
çağrısıyla başlattığı Koronavirüsle mücadele kapsamındaki Milli Dayanışma Kampanyası’na Akyaka Park AVM’den büyük
destek geldi. Akyaka Park AVM, Milli
Dayanışma Kampanyası’na 1.071.000 TL
bağışla katıldı.
22 Mart’tan bu yana müşterilerinin ve
çalışanlarının sağlığını en önemli önceliği olarak görüp kapılarını geçici olarak
kapatan Akasya Alçı Maden Üretim A.Ş
CEO’su Mahmut Çelik: “Devletimizin ve
Türk Halkının Koronavirüs ile mücadele
sürecinde sağlık politikaları ve ekonomik
yardımlarına destek olabilmek amacıyla TMSF Başkanımız Muhiddin Gülal’ın
direktifleri ve Yönetim Kurulumuzun
kararıyla Akyaka Park AVM olarak Milli
Dayanışma Kampanyası’na 1.071.000 TL
bağışta bulunduk çalışanlarımızada destek olmak içinde 1 maaş ikramiye verdik"
dedi.
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Yatırımlarınıza Değer Kazandırır !

eğlencenin ve alışverişin buluşma noktası açıldı!

/ atacornerdayiz www.atacorner.com
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SAKIP SABANCI'YI ULUSLARARASI ARAŞTIRMA
ÖDÜLLERİ İLE ANIYORUZ

004 yılında aramızdan ayrılan Sakıp Sa2
bancı’nın vasiyeti üzerine Sabancı Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Sakıp

Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri; bu
yıl eşitsizlikten gelir dağılımına, iklim değişikliğinden enerjiye, ulaştırmadan barınmaya
kadar geniş bir yelpazede ekonomi politikaları ile özel sektör ve kamunun rolüne odaklanan fikirleri ve bilim insanlarını ödüllendirdi. Teması “Ekonomi ve Türkiye’nin Geleceği”
olan Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma
Ödülleri’nde kazanan makaleler açıklanırken,
Jüri Özel Ödülü London School of Economics
(LSE) Profesörü Lord Nicholas Stern’e verildi.
Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, konuyla ilgili
açıklamasında, Sakıp Sabancı Uluslararası
Araştırma Ödülleri’nin sosyal bilimler alanında Türkiye’de bir ilki başlattığını belirterek
“Merhum Sakıp Bey, her zaman uluslararası düşünmeyi teşvik ederdi. Sakıp Sabancı
Uluslararası Araştırma Ödülleri Türkiye’nin
sosyal bilimler alanındaki uluslararası
vizyonuna önemli katkı yapıyor” dedi.
Güler Sabancı: “Bu zorluğu birlikte yeneceğiz”
Güler Sabancı sözlerine şöyle devam etti: “
Her yıl 10 Nisan’da kendisinin değerli hatırasını anmak ve ödülleri sahiplerine takdim
etmek üzere düzenlediğimiz törenimizi bu yıl
içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullar
nedeniyle maalesef yapamıyoruz. Merhum
Sakıp Bey’in dilinden düşürmediği ve son kitabına da adını verdiği ‘Her şeyin başı sağlık’
sözünün önemini her geçen gün daha iyi anladığımız bir dönemden geçiyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle dünya çok büyük bir
sınav verirken, tek rehberimizin bilim olması
gerektiğini bir kez daha görüyoruz. Bugün
ortak akla, bilime ve işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bireyler
sosyal olarak izole olurken; dünyanın tam
tersine daha fazla birleşmesi, yakınlaşması ve
hep birlikte bu sorunun üstesinden gelmesi
gerekiyor. Biz de aynı anlayışla, üniversitemizin imkanlarını seferber ettik. Üniversitemiz
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bünyesinde geliştirilen çözümler, emeklerine
büyük bir şükran borçlu olduğumuz sağlık
çalışanlarımızın günlük çalışmalarını kolaylaştırırken; Kompozit Teknolojileri ve Nanoteknoloji gibi merkezlerimiz altyapılarını aşı,
serum ve kit üreticilerine açarak yeni çözümlerin geliştirilmesine destek oluyor. Bilimin
ve teknolojinin yolumuzu aydınlatmasıyla,
dayanışma ruhu içinde bu zorluğu birlikte
yeneceğiz”.
“Ortak sorunlarımıza ortak çözümler gerekiyor”
Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi’nin bir
dünya üniversitesi olma vizyonuyla yola çıktığını ve dünyanın 50’den fazla ülkesinde üniversitelerle yürüttüğü uluslararası değişim
anlaşmaları ile öğrencilerine evrensel düşüncenin kapılarını açtığını belirtti. Güler Sabancı
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bilginin en büyük değer olduğu ve neredeyse ışık hızında
paylaşılabildiği bir dünyada, ortak sorunlarımıza çözüm getirebilecek bilim insanlarına
duyduğumuz ihtiyacı daha net görebiliyoruz.
Bu noktada Sakıp Bey’in de her zaman çok
önem verdiği uluslararası bakış açısından
yola çıkarak Dr.h.c. Dilek Sabancı ve Sevil
Sabancı’nın cömert ve cesur girişimleriyle
2018 yılında Columbia Üniversitesi’nde kurduğumuz Sakıp Sabancı Türkiye Çalışmaları
Merkezi, Sabancı Üniversitesi’nin de desteğiyle Türkiye üzerine araştırma ve farkındalığın artırılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Diğer yandan dünyanın ortak sorunlarına ortak çözümler sunan bilim insanlarıyla bir araya gelmeyi de önemsiyoruz. Alanında öncü
isimlerden biri olan Profesör Lord Nicholas
Stern’i aldığı Jüri Özel Ödülü için tebrik ediyorum. Aynı zamanda makale ödülü kazanan
genç araştırmacılarımıza da bilimin ışığında
çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum.”
Önümüzdeki 20 yıl dünyamız için çok kritik
Geçtiğimiz yıllarda Joseph Nye gibi çok değerli bilim insanlarına verilen ve büyük hayırsever Sakıp Sabancı’nın kurduğu Sabancı

Üniversitesi tarafından organize edilen böyle
özel bir ödülü almaktan onur duyduğunu ifade eden Profesör Lord Stern ise şu açıklamalarda bulundu: “Son 20 yıldır iklim değişikliği
üzerine çalışıyorum. İklim değişikliği, insanlığın geleceği için çok büyük bir tehdit. 2015
yılında imzalanan Paris Sözleşmesi’ne rağmen şu anki gidişat bu yüzyıl içinde dünyanın ortalama sıcaklığının 19. yüzyılın sonuna
göre 3 santigrat derece artacağını gösteriyor.
3 derecelik sıcaklık artışı sonunda muhtemelen milyarlarca insan yer değiştirmek zorunda kalacak ve bu da çok daha derin sosyal
çatışmalara neden olacak. Son yarım yüzyıldaki kazanımlarımız tersine dönebilir. Sıcaklığı stabil tutabilmemiz için karbon emisyonunu 0’a indirmemiz ve önümüzdeki 50 yıl
boyunca net 0 karbon emisyonunda kalmamız gerekiyor. Önümüzdeki 20 yıl bu açıdan
çok kritik.”
Net 0 hedefinin aynı zamanda sürdürülebilir, kapsayıcı, dirayetli bir büyüme hikayesi
yaratabileceğine dikkat çeken Profesör Lord
Stern, “Bu yüzyıl keşif, inovasyon, yatırım ve
refah dolu bir hikayeye dönüşebilir. Bize hareket edebildiğimiz, nefes alabildiğimiz ve
daha verimli olduğumuz şehirler getirebilir.
Bunun için liderliğe, stratejiye ve ilhama ihtiyacımız var. Aynı zamanda inovasyona, yaratıcılığa, iyi planlanmış finansa ve kesinlikle
Sakıp Sabancı’nın iş hayatında gösterdiği
niteliklere... Türkiye, iklim değişikliği konusunda Avrupa gibi çok kırılgan bir noktada
ama Türkiye’nin çok büyük bir avantajı da
bulunuyor. Geniş rüzgar ve güneş kaynakları var. Sahip olduğu özel coğrafya ve engin
kültürle dünya için odak noktası. Dolayısıyla
buna Türkiye’nin merkezde olacağı bir hikaye gözüyle de bakabiliriz.”
3 farklı ülkeden 3 makale
Bu yılın ödül kazanan üç makalesi ise şunlar
oldu:
• Toronto Üniversitesi’nden Jonathan D. Hall,
“Yol Ücretlendirmesinden Herkes Kazançlı
Çıkabilir mi? Trafik Yoğunluğu Fiyatlandırmasının Toplam ve Bölüşümsel Sonuçlarının
Tahmini” makalesi,
• Amsterdam Vrije Üniversitesi’nden Hans
Koster, “Yeşil Kuşak Politikasının Refah Etkileri: İngiltere’den Kanıtlar” makalesi,
• California Berkeley Üniversitesi’nden Nick
Tsivanidis, “Kentteki Toplu Taşıma Altyapısının Etkisinin Değerlendirilmesi: Bogotá’daki
Trans Milenio’dan Bulgular” makalesi.
2020 yılı jürisi
Bu yılki ödülün jüri başkanlığı görevini
Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) Dekan Yardımcısı Eren
İnci üstlenirken, uluslararası jüride Sabancı
Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İstanbul
Politikalar Merkezi Direktörü Fuat Keyman,
Sabancı Üniversitesi SSBF Dekanı Özgür Kıbrıs, Brookings Enstitüsü Kıdemli Danışmanı
ve Sabancı Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi Kemal Derviş, Pennsylvania
Üniversitesi Profesörü Gilles Duranton, UBC
Sauder Üniversitesi Profesörü Robin Lindsey,
Brown Üniversitesi Profesörü Matthew Turner yer aldı.
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HAFTA İÇİ ARTAN
TALEBE KARŞI
METRO TÜRKIYE’DEN
YENI ADIM
mağazalarımızda sosyal mesafe için oldukça uygun koşullarda aynı anda 500 ile 1.000
kişi arasında kişi ağırlayabiliyoruz.” şeklinde
konuştu.
Metro Türkiye’nin çalışma saatleri düzenlemesi kapsamında İstanbul, Ordu, Trabzon,
Kuşadası ve Ayvalık mağazaları dışındaki
tüm mağazaların çalışma saatleri 09.0021.00 olarak belirlendi. İstanbul’daki Metro
mağazaları 09.00-20.00 saatleri arasında
hizmet verirken, Kuşadası ve Ayvalık mağazaları 10.00-20.00, Ordu ve Trabzon mağazaları ise 09.00-18.15 saatleri arasında tüm
müşteriler için açık olacak.

M

etro Türkiye, koronavirüs salgının ilk
gününden bu yana yaptığı düzenlemelerle güvenli ve kaliteli alışveriş deneyimi
sunmaya devam ediyor. Hijyen ve dezenfekte çalışmaları, sosyal mesafe işaretlendirmeleri, siperlikli maske ve pleksi cam
uygulamaları gibi birçok öncü uygulamayı
hayata geçiren Metro, haftaiçi artan yoğunluğa karşı yeni çalışma saatleri düzenlemesine geçti. Bu kapsamda, Ayvalık ve Kuşadası mağazaları dışındaki tüm mağazalar saat
9.00 itibarıyla müşterilere hizmet verecek.
Metro Türkiye, müşterilerinin sosyal mesafeye uygun olarak daha sağlıklı ve güvenli
şekilde alışveriş yapabilmesi için bu kararı
aldığını paylaştı.
Türkiye’de 30 yıldır müşterilerine güvenilir
bir alışveriş deneyimi sunan Metro Türkiye,
koronavirüs salgınına karşı yaptığı çalışmaları sürdürüyor. Sürecin ilk gününden bu
yana düzenli dezenfekte çalışmaları, sosyal
mesafe işaretlendirmeleri, uyarı broşürleri
ve anonsları, siperlikli maske ve pleksi cam
gibi birçok önemli uygulamaya imza atan
Metro, müşterilerine daha kaliteli bir hizmet
sunmak için mağaza açılış-kapanış saatlerinde değişikliğe gitti. Bu kapsamda, sokağa çıkma yasağı sonrası artan yoğunluk ve
talebe karşı, Ayvalık ve Kuşadası mağazaları
hariç Türkiye genelindeki tüm Metro mağa-
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zaları 15 Nisan itibariyle sabah 09:00’da kapılarını müşterilerine açacak. Böylece, hem
sosyal mesafeye uygun şekilde alışveriş
yapılabilecek hem de daha fazla müşteriye
hizmet verilebilecek.
Mağazaların çalışma saatleri düzenlemesi
hakkında konuşan Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, “Metro
Türkiye olarak, müşterilerimizin güvenli
ve hijyenik koşullarda alışveriş yapmalarını sağlamak bizim için son derece önemli.
Türkiye’de ilk vaka henüz görülmeden önce
gerek hijyen ve dezenfekte gerekse stok ve
tedarik konularında aldığımız önlemlere ek
olarak süreç içerisinde de birçok önemli uygulamayı hayata geçirdik. Hafta sonu yaşanan gelişmeler, normal olarak hafta içinde
mağazalarımızda yoğunluğun yaşanmasına
ve talep artışına neden oldu. Bu kapsamda,
hem sosyal mesafeye uygun bir alışveriş
deneyimi sunmak hem de daha fazla sayıda müşterimize hizmet vermek amacıyla
mağaza açılış-kapanış saatlerimizi yeniden
düzenledik. Bu yeni düzenlemeyle tüm
müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve taleplerini
en kaliteli şekilde sağlamak istiyoruz.” dedi.
Metro marketlerin metrekare avantajına da
değinen Minialai, “Mağazalarımız, toptancı
market olmamızın sağladığı avantajla 10 bin
m2’ye kadar geniş alanlara sahip. Böylelikle

Boris MINIALAI
Metro Türkiye
Yönetim Kurulu Başkanı
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Carsten KNOBEL
Henkel CEO’su

HENKEL BÜYÜME PROGRAMINI HAYATA GEÇIRIYOR

H

enkel, geleceğe dönük stratejik çerçevesini açıkladı. Henkel CEO’su Carsten
Knobel, “Amaca yönelik büyüme için oluşturduğumuz yeni stratejik çerçevenin ana
unsurları; kazandıran bir portföy ve inovasyon, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanlarında ortaya konan rekabet üstünlüğünün
yanı sıra iş birliği kültürü ve yetkin insanların oluşturduğu sağlam bir temele dayanan, geleceğe hazır işletme modelleridir.
Bu stratejik çerçevemiz, orta ila uzun vadeli
finansal hedeflerimizde de kendini göstermektedir. %2 ila %4 arasında organik satış
büyümesi, imtiyazlı hisse başına karlılıkta
sabit kurlarda tek haneli yüzde oranın orta
ila üst seviyelerinde büyüme ve serbest nakit akışında gelişmeye yönelik devam eden
odaklanma” şeklinde konuştu.
Geçmişteki başarılı performansa dayanarak iddialı hedeflerle sürdürülebilirliği
artırmak
Henkel, 2040’a kadar iklim-pozitif bir şirkete
dönüşebilmek amacıyla, tüketicileri, müşterileri ve tedarikçileriyle birlikte, 2025’e kadar
üretimlerinden kaynaklanan karbon ayak
izini %65 oranında azaltmayı ve 100 milyon
ton karbondioksit tasarrufu sağlamayı planlıyor. Henkel aynı zamanda döngüsel bir
ekonomiyi hayata geçirmek ve doğada sıfır
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plastik atık hedefine ulaşmak amacıyla 2025
için iddialı ambalajlama hedefleri belirledi.
Üretilen ambalajların tamamının yeniden
dönüştürülebilir ya da yeniden kullanılabilir
olmasının yanı sıra Henkel, tüketim ürünleri ambalajlarında kullanılan fosil esaslı ve
daha önceden geri dönüştürülmemiş plastik miktarını %50 oranında azaltmayı amaçlıyor. Henkel aynı zamanda, içinde faaliyet
gösterdiği toplumlar bünyesinde ortaya
koyduğu pozitif toplumsal etkiyi, 50.000’in
üzerinde çalışanının sunduğu katkının artmasıyla ortaya çıkan sorumlu kaynak kullanımının yanı sıra 2025’e kadar dünya çapında 20 milyon insanın hayatını daha iyi hale
getirerek güçlendirmek istiyor.
Dijitalleşmeyi Müşteri ve Tüketici Değeri
Yaratan Bir Araca Dönüştürmek
Henkel, dijitalleşmeyi müşteri ve tüketici değeri yaratan bir araca dönüştürmeyi amaçlıyor. Şirket, doğrudan tüketici ilişkileri için
mevcut dijital platformların kapsamını genişleterek ve yenilerini yaratarak tüketici iş
birimlerinde 1’e 1 etkileşimi ve dijital satışları artırmak istiyor. Endüstriyel iş birimlerinde gerçekleşen baştan sona müşteri odaklı
dijitalleşme, yeni iş potansiyeli üretmek ve
müşteri deneyimini tüm temas noktalarında
daha dijital hale getirmek için kullanılacak.

Buna ek olarak Henkel, baştan sona veri entegrasyonu yönündeki çalışmalarını sürdürecek. Bu da şirkete, yapay zeka tarafından
yönetilen yenilikçi ve kişiye özel çözümler
geliştirmek gibi fırsatlar sağlayacak. Henkel
aynı zamanda, başta gelecek odaklı becerilere ve sektörde derin teknolojik uzmanlığa
sahip veri bilimciler ve mühendisler olmak
üzere dijital yeteneklere yatırım yapacak.
Son olarak, dijital işletme odağını ve verimliliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Henkel
dijital yapısını baştan sona yeniden organize edecek ve “Dijital İş Birimi” adı ile yeni
bir yapı oluşturacak. 2019 sonunda yeni bir
CDIO (Dijital ve Bilişim Yöneticisi) pozisyonu oluşturan Henkel, bünyesindeki Dijital ve
Bilgi Teknolojileri ekipleri ise bundan sonra,
direkt olarak CEO’ya bağlı olan CDIO liderliğinde, bir arada faaliyet gösterecek.
Henkel’in yeni “Dijital İş Modeli” iki ana temel üzerine inşa edilmiştir: Birincisi, verimliliği değer zinciri boyunca iş süreçlerini ve
Bilgi Teknolojileri sistemlerini sürekli optimize ederek yöneten bir araç olan “İş Teknolojisi.” İkinci temel ise, piyasa odaklı bir
geliştirme ve inovasyon birimi olan “Henkel
Dijital.” Henkel bu çatı altında Berlin, Silikon
Vadisi ve Asya’da dijital inovasyon merkezleri oluşturmayı hedefliyor.

Yatırımlarınıza Değer Kazandırır !
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FINANSAL GÜCÜ YÜKSEK KURUMSAL ŞIRKETLER BU DURUMU AVANTAJA ÇEVIRMELI

C

Tepe Home Genel Müdürü Levent Çapan, tüm dünyayı etkisi altına
alan Covid-19 virüsünün mobilya sektörüne etkilerini anlattı.
Çok zorlu bir süreçten geçildiğini ve büyük bir sınav verildiğini anlatan
Levent Çapan “Dünya, Covid-19 virüsü ile sadece sağlık anlamında değil
ekonomik olarak da olumsuzlarında yaşandığı bir döneme girdi. Çoğu
ülke ve dünya devi firmalar bu süreçte üretim faaliyetlerini durdurmak
zorunda kaldı. Çin başta olmak üzere dünyanın en büyük mobilya
üreticileri arasında yer alan İtalya, Almanya ve ABD'nin üretimleri büyük
ölçüde yavaşladı. Tüm dünyanın ekonomik anlamda bir toparlama
sürecine girmesinin zaman alacağını düşünüyorum. Türkiye açısından bir
değerlendirmede bulunursam doğru önlemlerin alınarak sürecin sağlıklı
yönetilmesi ile bu dönemi sonunda kısa sürede aydınlığa çıkmamızın
mümkün olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.
“Gerek doğal kaynakları gerek sanayi yetkinlikleri gerekse coğrafi konumu
değerlendirildiğinde Türkiye’nin çok fazla sayıda fırsatla bu dönemden
çıkacağını düşünüyorum” açıklamasında bulunan Levent Çapan sözlerine
şunları ekledi: “Bu fırsatları değerlendiren markaların da başarılı bir
geleceğe doğru büyük adımlar atabileceği kanısındayım. Türkiye’deki
finansal gücü yüksek kurumsal şirketler uzun vadede bu durumu
avantaja çevirebilecekken küçük firmalar ayakta kalmakta, ne yazık ki,
çok zorlanacaklar. Köklü geçmişimiz ve kurumsal altyapımız ile güçlü
çıkacağımıza inandığımız bu dönemin ardında da finansal risklerimizi
4 farklı alana dağıtarak; ihracat süreçlerimiz, perakende mağazalarımız,
e-ticaret sitemiz ile toplu satış ve projelerdeki çözüm ortaklıklarımız
kapsamında operasyonlarımızı sürdüreceğiz.”

Tepe Home Genel Müdürü
Levent Çapan
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PEPSICO TÜRKİYE’DEN COVID-19’LA MÜCADELEYE 12 MİLYON TL’Yİ AŞAN KATKI

Ece AKSEL
PepsiCo Türkiye Genel Müdürü

PepsiCo, COVID- 19’un toplum üzerindeki etkilerini azaltmak üzere yapılan çalışmalar kapsamında Türkiye’ye 12 Milyon
TL’nin üzerinde katkı yapacağını açıkladı.
PepsiCo Türkiye, geçen hafta PepsiCo
Vakfının, toplulukların bu krizi aşmalarına
yardımcı olmak amacıyla küresel düzeydeki programlara yapacağını bildirdiği 45
milyon Dolar değerindeki desteğe ilave
edilen fonla, ‘Yemek Ver Umut Ver’ girişimi çerçevesinde risk altındaki gruplara
temel gıda ulaştırılmasına yardım edecek.
PepsiCo Türkiye’de, risk altındaki ihtiyaç
sahiplerine gıda bankaları aracılığıyla 12
Milyon TL’yi aşan değerde temel gıda ve
temizlik malzemesi yardımında bulunacak. Bu destekler Türkiye genelinde 3 milyondan fazla kişiye ulaşacak.
PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ece Aksel
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şöyle dedi: “Bu olağanüstü dönemde en
büyük önceliğimiz insanlarımızın sağlığı.
PepsiCo olarak, gıda konusundaki uzmanlığımızı kullanarak ulusal yardım girişimlerine destek oluyoruz. Temel gıdaya
ihtiyacı olan insanlarımızın, bu dönemi
daha kolay atlatmalarını sağlayacak şekilde gıdaya erişimlerine katkıda bulunmak
istedik. Farklı gıda bankaları aracılığıyla
Türkiye’nin her bölgesinde 3 milyondan
fazla kişiye gıda ve temizlik malzemesi
sağlayarak ülkemize destek oluyor, bu zor
günleri birlikte aşacağımıza inanıyoruz.”
PepsiCo Avrupa CEO’su Silviu Popovici
ise şunları söyledi: “Bu günler Avrupa’daki
pek çok insan için zorlu bir dönem… Virüsün tüm dünyada çok ağır bir etkisi oldu.
PepsiCo olarak, risk altında bulunanlara
yardım etmek için elimizden geleni yapmamız gerektiğine inanıyorum. Gıda bi-

zim en iyi bildiğimiz konu. Bu nedenle,
gıdaya en fazla ihtiyaç duyan insanlara
yiyecek sağlamak için Avrupa’nın birçok
ülkesinde toplumsal dayanışma gruplarıyla, hayır kuruluşlarıyla ve STK’larla birlikte
çalışacağız. Faaliyet gösterdiğimiz toplumlara katkı yapmak istiyoruz. “
Kriz zamanında PepsiCo çalışanlarının
bulundukları bölgelerde yardım çalışmaları yapacağı gerçeğinden hareket eden
PepsiCo Vakfı da, ayrıca önümüzdeki
dört hafta boyunca çalışanlarının COVID-19 salgınıyla mücadele eden ve kâr
amacı gütmeyen kuruluşlara yapacakları
bağışların iki katının Vakıf tarafından bu
kuruluşlara yapılacağını bildirdi. Böylece
çalışanların seçtiği kâr amacı gütmeyen
kuruluşlara 13 milyon TL’den fazla destek
sağlanacağı öngörülüyor.

Haberler / MALl&MOTTO
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mekanizmamızı sürecin ilk gününden bu
yana takip ediyoruz. İç denetimde sağladığımız hassasiyeti bir manada çözüm
ortaklarımız olan üreticilerden, lojistik firmalarından ve sebze meyve hallerinden
de bekliyoruz. Ülke ekonomimizin ve vatandaşımızın refahı için tedarik zincirinin
tüm aktörlerini milli birlik ve seferberliğe
davet ediyorum. Devletimizin karar verici
mekanizmasının da tedarik zincirinde fırsatçılık kollayanları ayıklamasını temenni
ediyorum”.
Fahiş fiyat artışlarının takipçisiyiz

Ömer DÜZGÜN
Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı

'‘TEDARIK ZINCIRI TÜM AŞAMALARIYLA DENETLENMELI’'
Türkiye’nin dört bir yanında, başta istihdam olmak üzere birçok alanda katma değer yaratan market zincirlerini temsil eden
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF)
Koronavirüs pandemisi sürecinde sebze
meyve, gıda ve temizlik maddelerinin fiyatlarına yapılan artışlara dikkat çekti. Federasyon başkanlığından yapılan açıklamada; yerel market zincirlerinin, ülkemizin
geçtiği bu zorlu dönemde, halkı mağdur
etmeyecek bir fiyat politikası uygulamaya
çalıştıkları belirtildi.
TPF, üretim-satış zincirinin son halkası
olarak tüketici karşısında üretici ve aracı
firmaların uyguladıkları zamların sorumlusu olarak görüldüklerini, tedarik zincirinde
yer alan tüm aracıların oluşan fiyatlardaki
gerçek payının anlaşılması için Ticaret Bakanlığı’na, Tarım ve Orman Bakanlığı’na,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri
Bakanlığı’na başvuruda bulundu.
Organize perakendenin en büyük çatı örgütü Türkiye Perakendeciler Federasyonu
(TPF), Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan yoğun gündemde tüm yurtta alınan
tedbirler doğrultusunda vatandaşların
temel ihtiyaç ürünlerine hızlı ve kesintisiz
erişim sağlaması ve alım gücünü olumsuz
etkileyecek ürün fiyatlarındaki gereksiz
artışlara yönelik tedbir çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu dönemde halkı mağdur etmeyecek bir fiyat politikası uygulamaya çalıştıklarını belirten TPF Başkanı
Ömer Düzgün, üretim-satış zincirinin son
halkası olarak tüketici karşısında üretici
ve aracı firmaların uyguladıkları zamların
sorumlusu olarak görüldüklerini, bu duru-
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mun incelenmesi için yetkili mercilerden
araştırma talep ettiklerini belirtti.
Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “İçinde
bulunduğumuz olağanüstü pandemi sürecinde, halkımıza en kaliteli ürünü ve en
iyi hizmeti sunmakla mükellef olan üretici-satış zincirinin tüm halkalarını oluşturan paydaşlarımızla kenetlenerek bu amaç
etrafında çalışmalarımızı sürdürmeyi arzu
ediyoruz. Fakat, tedarik zincirinin ilk halkası olan üreticilerin, hallerin ve lojistik firmalarının ürün ve hizmet fiyatlarında artış
gerçekleştirmesi, yerel marketlerimizi bu
doğrultuda artan maliyetler sebebiyle fiyat düzenlemesi yapmaya zorunlu olarak
yönlendirmektedir. Bu nedenle perakende mağazaları, tüketicinin gözünde fiyat
artışlarının sorumlusu olarak algılanmaktadır. Oluşan bu algının gerçeği yansıtmadığı tedarik zincirinin tüm aşamalarında
gerçekleştirilecek denetimlerle tespit edilebilecektir.
Biz vatandaşlarımızın gereksinimlerini
milli seferberlik ruhuyla karşılamaya gayret ederken tedarik zincirinde buz dağının altı olarak nitelendirdiğimiz, üretim,
lojistik sektörleriyle birlikte sebze-meyve
hallerinin ürün fiyatlarında keyfi artış yapması perakende sektörünü mağdur etmektedir. Tüketicinin tepkisinin doğrudan
perakendecilere yönelmesi kamuoyunda
bizlere yönelik olumsuz algılara sebebiyet
vermektedir. Vatandaşımızın bütçesinden
çıkacak haksız her kuruşun takipçisi olmak için perakendeciler olarak iç denetim

Başkan Düzgün yaptığı açıklamada sözlerine şöyle devam etti: “Topraktan ya da
üretim hattından çıkan, bakliyat, ayçiçek
yağı, taze sebze-meyve, gıda ve temizlik
ürünleri dahil herhangi bir ürün, bizim raflarımıza gelene kadar pek çok aracı kişi/
kuruluştan geçmektedir. Özellikle, yerel
perakendeciler olarak, bu zincirin her halkasında bulunan ve bu işten para kazanan
hal ve dağıtım şirketleri gibi aracı kuruluşları hiçbir zaman göz ardı etmeden, direkt üreticiden satın alma yapmak yerine
sistemin tüm paydaşlarının işlevselliğini
yitirmemesi adına devamlılığını sağlamaya özen gösteriyoruz. Biz işimize bu kadar hassasiyetle yaklaşırken, keyfi şekilde
gerçekleştirilen fahiş fiyat artışlarının da
takipçisi olacağız. Bizleri zor durumda bırakan ve kamuoyunda oluşabilecek “perakendecilerin krizi fırsata çevireceğine”
yönelik olumsuz algının önüne geçmek
adına, ürün fiyatlarına yönelik tedbir ve
düzenlemelerin üretici ve lojistik sektörlerini de kapsayacak şekilde tedarik zincirinin tüm aşamalarında hayata geçirilmesini talep etmek üzere, Ticaret Bakanlığı,
Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’na
başvurularımızı yaptık. Pandemi süreci
devam ederken, önümüzdeki günlerde
başlayacak mübarek Ramazan ayı öncesinde oluşan bu durum karşısında, başta
ülke ekonomimiz olmak üzere vatandaşlarımızın ve perakendecilerin bu süreci en
az zararla atlatmasını sağlamayı görev biliyoruz”.
Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun
Türkiye’nin dört bir yanındaki üyesi yerel
marketler, tüm Türkiye’de her gün milyonlarca müşterisini ağırlıyor.

AVLU KÜLTÜR MERKEZİ

Hayatın Merkezi
@avlukongrevekulturmerkezİ

www.avlukongrevekulturmerkezİ.com
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BEYMEN’DEN COVID-19 İLE
MÜCADELEYE TOPLAM
5 MİLYON TL’LİK DESTEK

B

eymen, Covid 19 mücadelesi için Milli
Dayanışma Kampanyası’na 1 Milyon
TL, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi’ne toplam 1 Milyon TL bağışlıyor. Beymen nakdi bağışın yanı sıra, Türkiye’nin dört bir yanında büyük fedakarlık
ve özveri ile en ön safta olan doktor ve
sağlık çalışanlarının haftalık temiz kıyafet
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için özel hazırladığı giyim paketlerini ulaştırarak, diğer bağışlarıyla birlikte toplam 5 Milyon
TL değerinde destekte bulunuyor.
Beymen, Beymen Club, Divarese ve
NetWork markalarını bünyesinde bulunduran Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. CEO’su Elif Çapçı konu ile
ilgili açıklamasında; “İçinde bulunduğumuz bu zor dönemde beraberlik ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu
bir kez daha gördük.   Bu mücadeledeki
özverili çalışmaları için başta doktor ve
hemşirelerimiz olmak üzere tüm sağlık
çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi
sunuyoruz. Tüm uyarı ve önlemleri dikkate alarak ve uygulayarak, elele vererek,
birbirimize destek olarak bu zor zamanları
#BİRLİKTEAŞACAĞIZ” dedi.

Elif ÇAPÇI
Beymen Perakende
ve Tekstil Yatırımları A.Ş. CEO’su
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SECURITAS MOBIL KAMERA
ILE HIZLI ÇÖZÜM

G

üvenlikte bilgi lideri Securitas, işletmelerin değişen
yapı ve uygulamalarına uyum sağlayabilmek için
özel çözümler geliştiriyor. Hızla devreye alınabilen
Mobil Kamera da farklı güvenlik ihtiyaçlarına hızlı cevap
verebilmek için Securitas tarafından özel tasarlandı.
Mobil Kamera, tesis içerisinde hızlı değişen ihtiyaçlar
için üretilmiş taşınabilir bir güvenlik sistemi. Koşulların
ve risklerin her gün değişebildiği maden, AVM, enerji
sahaları veya şantiyeler gibi geniş alanların güvenlik
kurgularında etkin olarak kullanılabiliyor. Hızlı aksiyon
alınmasını sağlıyor.
Sistem, aynı zamanda Securitas Uzaktan İzleme merkezi
ile de entegre çalışıyor. Önceden kurgulanmış güvenlik
senaryolarına göre sistemi uyarı düştüğünde, Securitas
Operatörleri uzaktan bağlanarak, olası durumlara
müdahale ediyor.
Dinamik ve Etkin Bir Çözüm
Mobil kameranın dinamik ve değişkenlik gösteren
tesislerde önemli bir ihtiyaç olduğunu belirten Securitas
Güvenlik Teknolojileri Koordinatörü Emre Erdal,”Sistem
bize mobilite ve hız kazandırdı. Etkinliklerde ya da hizmet
verdiğimiz sektörlerde
güvenlik riski gördüğümüz
projelere anında destek olabiliyor, riskleri minimize
edebiliyoruz. Aynı zamanda iş ortaklarımız için dinamik
bir Güvenlik senaryosu da yaratmış oluyoruz.” dedi.
Platform, ihtiyaca özel olarak da tasarlanabileceği gibi
genelde iki sabit ve bir hareketli kameradan oluşuyor. Özel
römorku sayesinde bir araç arkasında çekilerek hizmet
verilecek bölgeye getirilebilen Mobil Kamera, dakikalar
içerisinde devreye alınabiliyor. Üzerinde bulunan ses ve
aydınlatma sistemleri ile ihlaller halinde gerekli uyarıyı
yaparak etkin caydırma sağlarken, bataryaları sayesinde,
elektrik bağlantısının kesildiği durumlarda bile saatlerce
hizmet verebiliyor. Kalabalık kontrolünde canlı izleme için
ek olarak kullanılabilirken, olay sonrası görüntüleri geriye
dönük olarak izleme imkanı da sunuyor.
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AND PASTEL’IN DIJITAL SATIŞ OFISI AÇILDI
Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınına yönelik sağlık tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe
kuralıyla birlikte birçok sektör faaliyetlerini sanal ortamdan gerçekleştirmeye
devam ediyor. AND Gayrimenkul, Kartal’da yaşamın başladığı konut projesi
AND Pastel için müşterilerine evlerinden çıkmadan ziyaret edebilecekleri dijital bir satış ofisi deneyimi sunuyor.
Geçtiğimiz iki yıl ‘’Bitmeyen Cuma’’
kampanyası kapsamında web sitesi üzerinden satışa çıkardığı toplam 60 dairenin tamamını satarak bir ilke imza atan
AND Gayrimenkul, online satış deneyimini yeni bir platforma taşıyor.

ziyaret ve online satış işlemlerini satış
ofisine gitmeden diledikleri yerden yapabilme imkanı sunuyor.
Web Sitesi : andpastel.com
Telefon: 0850 393 40 00
Online Görüşme
Online görüşme modülü ile satış ofisine
gitmeden satış danışmanları ile telefon
ve bilgisayar üzerinden, görüntülü veya
sesli görüşme gerçekleştirilebiliyor. Görüşmelerde proje sunumu, kat ve daire
planları, kişiye özel ödeme modelleri
gibi tüm detaylar interaktif tekilde satış
danışmanları tarafından aktarılabiliyor.

E-Anahtar Platformu ile Dijital Satış
Ofisi Deneyimi

Online Ziyaret

AND Gayrimenkul hayata geçirdiği
‘’E-Anahtar Platformu’’ ile ev satın almak isteyenlere online görüşme, online

Online ziyaret modülünde ise canlı olarak görüşme yapmayı tercih etmeyenler
için projenin farklı alanlarından anla-
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tımlı videolar bulunuyor. Satış ofisinde
çekilmiş projenin genel özelliklerinin
maket üzerinden anlatıldığı videonun
yanı sıra daire içi özelliklerin anlatıldığı örnek daire ve projenin içerisindeki
sosyal alanların anlatıldığı site içi videolar ile kişiler evlerinden çıkmadan diledikleri alanı tek tıkla ziyaret edebiliyor.
Aynı zamanda 2+1 ve 3+1 örnek daireler için 360 sanal tur ile daha detaylı şekilde daire içi özellikler incelemek
mümkün.
Online Satış
Tüm bu aşamaların ardından dairesini
seçen ve satın alma kararı veren kişiler
için yüzde 0,79 faiz oranı ve yüzde 10
peşinat avantajıyla web sitesi üzerinden
online satın alma modülüyle satış işlemleri yapılabiliyor. Banka süreçleri ve
tapu sürecinin ardından daire sahipleri
yeni yaşam alanlarına dilediği zaman
taşınabiliyor.

Haberler / MALl&MOTTO
Kartal bölgesinin ödüllü projesi
Kartal’da Adalar ve deniz manzarasına
hakim evleriyle; İstanbul’un ana ulaşım
akslarından E-5’in hemen yanında, metroya yürüme mesafesinde yer alan konumu ile dikkat çeken AND Pastel, 1+1,
2+1, 3+1 ve 4+1 daire tipleri ile 7 blok
ve 1243 konuttan oluşuyor. İçerisinde
okul öncesi eğitim kurumundan, sağlık
kurumuna ve alışveriş alanlarına kadar
bir mahallenin ihtiyaç duyacağı pek çok
fonksiyonu ve sosyal aktivite alanını barındıran AND Pastel’de yaşam Temmuz
2018’de başladı. Kartal bölgesinin en büyük ölçekli projelerinden biri olan AND
Pastel, Sign of the City- ‘Türkiye’nin En
iyi Konut Projesi’ ve European Property
Awards – ‘Avrupa’nın En iyi Peyzaj Mimarisi’ de dahil olmak üzere 8 farklı ulusal ve uluslararası ödülün sahibi.
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DIJITAL PAZARLAMA PASTASI BIR YILDA
YÜZDE 13 ARTACAK
Statista verilerine göre, dünya çapındaki dijital reklam harcamaları 2020 sonunda
384 milyar dolara ulaşacak. Araştırmaya göre, 2021’de pazar hacminin 435 milyar
dolara çıkması öngörülüyor. Şirketler, Covid-19’un olumsuz etkilerini azaltmak için
dijital pazarlamaya ağırlık verme eğiliminde.
12.04.2020
Koronavirüs günlerinde oluşan sosyal hareketsizlik ekonomideki canlılığın önünü kesiyor.
McKinsey’in paylaştığı verilere göre, küresel ekonomik büyüme oranı salgın nedeniyle
2020’nin başında öngörülen yüzde 2,5 yerine yüzde 1,8’e kadar düşecek. Türkiye’de
başta KOBİ’ler olmak üzere iş dünyası, Covid-19’un olumsuz etkilerini azaltmak için dijital
pazarlamaya ağırlık verme eğiliminde.
KOBİ’lerin yüzde 56’sı ürün satışı için online oluyor

EG Bilişim Teknolojileri CEO’su
Gökhan Bülbül
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Facebook’un Future of Business raporuna göre, Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 71’i yeni ürün
veya hizmetlerini tanıtmak için dijital platformları kullanıyor. Online araçları, müşteriler
ve tedarikçilerle iletişim kurma amacıyla kullananların oranı yüzde 63. İnterneti ürün
veya hizmet satışı için kullanan KOBİ’lerin oranı yüzde 56 iken, bilgi edinmek amacıyla
kullananlarınki ise yüzde 58.

Haberler / MALl&MOTTO

59 milyon vatandaş internete bağlı, 50 milyonu her gün online
Şirketlerin koronavirüs belirsizliğinde dijital pazarlamaya yoğunlaştıklarını belirten Google SMB Premier Partnerı EG Bilişim Teknolojileri
CEO’su Gökhan Bülbül, “Küresel Dijital Raporu’na göre, Türkiye’de 59 milyon internet kullanıcısı var. Kullanıcıların yüzde 84’ü her gün
internete giriyor. Toplam nüfusumuzun yüzde 63’ü sosyal medya platformlarını kullanıyor. Doğru hedef kitle analizi, pazarlama stratejisi ve
uygulamayla hedeflenen satış oranına ulaşmak ve marka değerini artırmak mümkün.” sözleriyle dijital pazarlamanın marka bilinirliğini ve
satışları artırdığına dikkat çekti.
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GOOGLE DÜNYANIN KORONAVIRÜS KARNESINI AÇIKLADI

A

lışveriş ve eğlence alanlarına en çok
ABD vatandaşları gitti. Hollanda işe en
çok giden ülkeyken, evde en çok kalan ülke
İtalya oldu. En az toplu taşıma kullanan ülke
ise İspanya.
Google, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı sosyal mesafe ve
ev karantinası uygulamalarının yoğunlaştırıldığı bu dönemde, insanların hareketlilik
aktivitelerini gösteren bir rapor yayımladı.
"Covid-19 Topluluk Hareketliliği" raporu,
koronavirüs ile mücadele etmeyi amaçlayan
uygulamalar sonrası değişen toplumsal hareketliliği gösteriyor.
ABD, salgına rağmen dışarı çıkmaya devam ediyor
Rapora göre, alışveriş ve eğlence alanlarını
en az kullanan ülkeler, topluluk hareketliliğindeki yüzde 94’lük düşüş ile İspanya ve
İtalya oldu. Salgın nedeniyle alışveriş ve
eğlence alanlarına daha seyrek giden Tür-
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kiye’nin topluluk hareketliliği yüzde 75 düştü. ABD ise topluluk hareketlerindeki yüzde
47’lik düşüş oranıyla alışveriş ve eğlence
alanlarına görece daha çok gidiyor.
İspanya toplu taşıma kullanımına temkinli yaklaşıyor
Rapora göre, toplu taşıma kullanımını en
aza indiren ülke, topluluk hareketliliğindeki yüzde 88 gerileme ile İspanya olurken,
hareketlilik oranı yüzde 51 olarak açıklanan
ABD pandemi günlerinde toplu taşımayı en
yoğun kullanan ülkeler arasında yer alıyor.
Türkiye’nin toplu taşıma kullanımındaki hareketlilik oranı ise yüzde 71.
İtalya’nın parklardaki hareketliliği yüzde
90 düştü
Bahar aylarını gelmesiyle park ve bahçelerde vakit geçirmek cazip gibi görünse de
mevcut durum bu hevesi bir süre daha ertelemek gerektiğine işaret ediyor. Bu konuya

en çok duyarlılık gösteren ülke, salgından
en çok etkilenen ülkelerin başında gelen
İtalya oldu. Park alanlarındaki hareketliliği
yüzde 90 oranında düşen İtalya’yı yüzde
89 ile İspanya ve yüzde 82 ile Fransa takip
ediyor.
Hollanda uzaktan çalışmak yerine ofise
gitmeyi tercih etti
İş yerlerindeki hareketlilik oranlarının da yer
aldığı rapora göre, İspanya’nın işe gitme
oranı yüzde 64 düştü. Türkiye’nin iş yerlerindeki hareketliliği yüzde 45 azalırken, Hollanda yüzde 35’lik hareketlilik oranıyla en
fazla işe giden ülke olarak raporda yer aldı.
Markete ve eczaneye en az İtalya gidiyor
Karantinada market ve eczanelere gitmek
kimi zaman zorunlu hale gelse de mümkün
olduğunca az evden çıkmak riski minimuma
indirmenin anahtarı durumunda. Bu konuda
en temkinli ülke ise market ve eczane kulla-
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nımını yüzde 85 düşüren İtalya. Türkiye’nin
market ve eczane kullanımında ise yüzde 39
azalma olduğu görülüyor.
#EvdeKal oranları da açıklandı
Rapora göre 16 Şubat-29 Mart tarihlerinde ev karantinasını ve izolasyonu en fazla
uygulayan ülke, evde kalma oranı yüzde 24
artan İtalya oldu. İspanya’nın yüzde 22 ile
ikamet edilen yerlerde kalma oranı yükselirken Türkiye’nin evde kalma oranı yüzde 17
yükseldi. Rapor hakkında görüşlerini bildiren Google SMB Premier Partnerı EG Bilişim
Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, topluluk hareketleri raporunun Covid-19 ile ilgili
sosyal mesafe uygulamasına verilen tepkileri anlamlandırmaya yardımcı olduğunu
söyledi. Bülbül, Covid-19 ile mücadelede,
Google Haritalar gibi servislerin, toplum
sağlığını ilgilendiren yeni politikalar ve uygulamalar geliştirmede etkili olabildiğine de
dikkat çekti.
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İrem YERŞEN

Ayşen YERŞEN

Palladium AVM Müdürü

“Bu zorlu dönemde, her sektör gibi AVM ve
perakende sektörü de ciddi olarak etkilendi.”

ANNELER GÜNÜ'NE ÖZEL RÖPORTAJIMIZDA AYŞEN HANIM VE KIZI İREM'E KONUK OLDUK.
Covid-19’un sektörel etkileri sizce neler olacak? Bu zorlu dönemi atlatmak
adına önerileriniz nelerdir?
Covid-19 salgınının hızlanmasıyla, küresel olarak bu süreçten etkilenmeden çıkacak neredeyse hiç bir sektör kalmadı.
Sosyal ve ekonomik hayatı durma noktasına getiren Covid-19 salgını, dünyada ve
Türkiye’de yaşam tarzı, iş yapış şekilleri
ve tüketici alışkanlıklarını ciddi oranda
değiştirdi ve bu değişiklikler devam edecek gibi duruyor. Bu zorlu dönemde, her
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sektör gibi AVM ve perakende sektörü de
ciddi olarak etkilendi. Koronavirüs krizinin etkilerini bizim sektörümüzde ancak
ortak bir çaba ile aşılabileceğini, AVM ve
perakende sektörünün mümkün olan en
iyi çözümleri bulmak için bundan böyle
birlikteliklerini arttırarak yani omuz omuza çalışacağına inanıyorum. Bu süreçte
gerek operasyonel gerekse diğer alınması gereken önlemler bakımından JLL
(Jones Lang Lasalle) AVM yönetim kadrosu olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Ayrıca halkı bilinçlendirme yönünde de

çalışmalarımıza devam edeceğiz. AVM ziyaretçilerimiz, kiracılarımızın ve çalışanlarımızın sağlığının korunması için tüm
hazırlıklarımızı bu süreçte profesyonel
şekilde yapıyoruz.
Ekonomik olarak bu dönemde ne gibi
önlemler alınmalı?
Milletçe birbirimize destek ve dayanışma içinde olmamız gereken bu dönemde
biz de yukarıda bahsettiğim gibi bu süre
içinde yaşanacak ekonomik sıkıntıları
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da gidermek adına kiracılarımıza gerekli desteği verme konusunda her zaman
yanlarında olduk. Bu dönemde gider
bütçelerinin minimize edilmesi, doğru
hesaplama önem arz etmektedir.
Siz bu süreci nasıl geçiriyorsunuz?
AVM’nin kapatılma kararından kısa bir
süre sonra, AVM yönetim ekibi olarak
AVM’de görev almaya ve aksiyon planlarımızı hazırlamak için çalışmalara başladık. AVM de bulunduğumuz sürede
mutlaka rutin AVM turlarımızı gerçekleştiriyor, yapılması gereken iyileştirmeleri
her zaman olduğu gibi devam ettiriyor ve
takip ediyoruz. Aslında AVM faaliyetteymiş gibi süreçlerimizi ilerletiyoruz.

larıyla misafirlerinin gözbebeği oldu. Ziyaretçi memnuniyetini her şeyin üstünde
tutan yönetim anlayışımız ile kaliteli sadık
bir kitle oluştu. Ziyaretçilerimiz bizi, biz
de onları çok sevdik ve sevmeye devam
ediyoruz. Onlarla aramızdaki bu samimi
ilişki ile burası tam bir yaşam merkezi
haline geldi. Her sabah ofise geldikten
sonra mağazalara yaptığım ziyaretleri ve
ziyaretçilerimizle sohbetlerimizi özledim.

Bu sene Meclisimizin açılışının 100.
Yılı olan ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı 23 Nisan’da, pandemi sebebi ile oldukça farklı kutlandı, siz neler
yaptınız?
Her zaman, sürprizlerle dolu yeni deneyimler yaşatma üzerine kurulu etkinlik ve
projelerle her yıl 23 Nisanda minik ziyaretçilerimize özel hazırladığımız etkinlikleri maalesef bu sene gerçekleştiremedik

Sizce hayat ne zaman normale dönecek, bu süreçte işlerinizi nasıl takip
ediyorsunuz?
Hayat ne zaman normale dönecek sorusuna, halkımız gerekli disiplin içinde
olup uyarılara hassas davranmaya devam
eder ve hükümetimizin aldığı kararlara
uymaya özen gösterir isek, en yakın zamanda hayatımızın normalleşmesini ümit
ediyorum. Bizler bu süreçte dediğim gibi
AVM’mizde görev almaya, sokağa çıkma
yasağının olduğu günlerde ise home office olarak çalışmaya devam ediyoruz.
Corona pandemi sonrası en çok neyi
özlüyorsunuz?
Palladium ailesini çok özlüyorum. Kiracılarımızı ve ziyaretçilerimizi... Açıldığımız
2008 yılında Ataşehir, İstanbul Anadolu
Yakası’nın önemli bir yaşam merkezi olmaya başlamıştı. Ataşehir’in gelişme sürecinin başında açılan Palladium, başta
ilçenin daha sonra Anadolu Yakası’nın
elit AVM’si olarak konumlandı. Çoğu Türkiye’de ilk kez gerçekleşen etkinliklere ev
sahipliği yaptı. Bünyesinde bulundurduğu Ulusal ve Uluslararası seçkin marka-
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ama sosyal medyamızda hazırladığımız
özel bir video ile miniklerimizi unutmadık.
Mayıs ayı malum çok özel bir ay, Anneler günü. Yoğun ve başarılı AVM yönetiminin yanında aynı zamanda da bir
annesiniz. İş ve özel yaşamda dengeyi
nasıl kuruyorsunuz. Anneler günü mesajınızı alabilir miyim?
Yaşamımız boyunca birçok farklı rol ediniriz. Genellikle birden fazla rolü aynı
anda yürütürüz. İş yerinde yönetici rolündeyken evde eş, anne ve evlat rolümüzü devam ettiririz. Her rol kendine
ait sorumlulukları beraberinde getirir.
Çalışan anne olmanın belki de en zor
kısmı birden çok rolü (eş, anne, çalışan
birey) eş zamanlı ve mümkün olduğunca
birbirini engellemeden yürütmeye çalışmaktır. Çalışan bir birey olarak işinizin
gerektirdiği problem ve sorumlulukları
profesyonellikle çözümlerken çocuğunuzun ihtiyaçlarını ve evinizin yönetimini
aksatmadan sürdürmeniz gerekir. Çalışan
bir anne olmak uzun, yorucu bir maraton
koşmak gibidir. Size destek olup sizi çok
zor koşullara hazırlamaya çalışan insanlar
(eşiniz, aileniz, dostlarınız) olsa bile maratonu yalnız koşarsınız. İş ve ev arasındaki dengeyi korumak ve kaliteli zaman
geçirmek için haftalık program yapıyorum. O haftanın iş yemekleri, katılmam
gereken davetler ve kızımla, eşimle geçireceğim zamanı planlıyorum. Bu plana
uyduğumda dengeyi sağlayabiliyorum.
Tabii ki eşimin de bu süreçte hayatıma
kattığı katkı çok büyük...
Hayatlarımızın en büyük anlamı ve karşılıksız sevginin simgesi olan Tüm Annelerimizin Anneler Günü’nü içtenlik ve sevgiyle kutluyorum.
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SİNGER EVDE GEÇİRİLEN ZAMANA DEĞER KATIYOR
Evden çalışmaya, eğitime devam ettiğimiz
bu günlerde hem kendimiz hem de çevremizdekilerin sağlığı için evde kalmamız büyük
önem taşıyor. Özellikle çocuklar ve ailenin
yaşlı bireylerinin evde sıkılmadan, keyifli vakit geçirmesi için ebeveynler sürekli
plan-program yapıyor. Sevdikleriyle zaman
geçirirken yeni bir şeyler öğrenmek-öğretmek ve eldeki malzemeleriyle üretmek isteyenler için Singer eğitmenleri pratik dikiş
fikirleri öneriyor.
- Elinizde bulunan artan kumaşlardan
çocuklarınız için pratik kalem kutusu dikebilirsiniz.
- Renkli iplikler ve keçeyle kendi zevkinize
göre rengarenk bileklikler yapabilirsiniz.
- Artık kullanılmayan veya eskiyen erkek
gömlekleri, kadın bluzları ile çocuk elbiseleri yapabilirsiniz.
- Eskiyen, artık bedeni uymayan, modası
geçmiş kot pantolonlarınızın bel bölgesinden çanta, bacak kısımlarından tablet kılıfı
ve mini fermuarlı çantalar dikebilirsiniz.
- Alışveriş çantanızı evinizde bulunan fazla
kumaşlardan veya giymediğiniz giysilerinizden kendi zevkinize göre dikebilirsiniz.
- Evinizde polar kumaşınız varsa, çocuğunuz
için eğlenceli emoji yastıklar dikebilirsiniz.
- Yine artan kumaşlardan veya eskiyen
gömleklerden çamaşır torbaları dikebilirsiniz.
- Rengarenk canlı kumaşlardan yaza hazırlık
yapabilir evinizi kırlentler ve runner örtüler
dikerek renklendirebilirsiniz
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Bülent GÜRCAN
Teknosa Genel Müdürü

Covid-19’un sektörel etkileri sizce neler
olacak? Bu zorlu dönemi atlatmak adına
önerileriniz nelerdir?
Tarihi bir süreçten geçiyoruz. Geriye dönüp
baktığımda, zamanın hem bu kadar hızlı
hem bu kadar yavaş aktığı bir dönem hatırlamıyorum. İşlerimiz açısından da durum
aynı. Bir taraftan sağlık tedbirleri doğrultusunda mağazaları kapadık, diğer taraftan
müşterilerimizi artan teknoloji ihtiyaçlarıyla
buluşturmak için kesintisiz çalışıyoruz.
Perakende, ekonomiye, istihdama katkı sağlayan lokomotif sektörlerden biri. Şu anda
sektörün önemli bir kısmında mağaza faaliyetlerine ara verildiği için gelirler ciddi
oranda düştü. Ancak virüsle mücadelede
olumlu gelişmelere istinaden çok yakında
kademeli şekilde normalleşmenin başlaması
bekleniyor. Her şey yolunda giderse üçüncü
çeyrek ve sonrası toparlanma dönemi olur.
Özellikle son çeyrekte daha olumlu bir gidişat görmeye başlarız.
Covid-19 sürecinde dijitalleşmenin ve teknolojinin hayatımızdaki rolünü bizzat deneyimledik. Perakende için müşteriyi anda anlamak, beklentilerini iyi analiz etmek değer
zincirinin ilk halkası. Yeni kanal trendlerini
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hızlıca uygulayabilmek, riskleri önceden görüp iş süreçlerini yeni duruma göre adapte
etmek için dijitalleşme yol haritası yaşamsal
öneme sahip.
Biz şirket olarak bu zor dönemde güçlü
altyapımız, müşteri odaklı dijitalleşme ve
dönüşüm konusunda son yıllarda attığımız
adımların faydasını çok gördük. Süreçlerimizi dijital ortama taşıdığımız için tüm işlerimizde sürekliliği sağlayabildik. Veriye dayalı ve omnichannel iş modelimiz sayesinde
müşterilerimize erişme, onların beklentilerini hızlı anlama ve buna uygun hizmet ve
öneri sunma konusunda hızlı aksiyon alabildik.
Teknosa olarak iş sürekliliği için aldığınız
tedbirler nelerdir? Sektörde birçok yeniliğe öncülük eden bir marka olarak bu
süreç ne gibi fırsatlar barındırıyor?
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni koronavirüs / COVID-19’a karşı ülkemizde ciddi bir
mücadele yürütülüyor. Bizler de bu mücadeleye kurumsal ve bireysel olarak maksimum seviyede katkı sağlamaya odaklanıyoruz. Perakende sektörü olarak da bu süreçte
güçlü bir dayanışma ve paylaşım örneği sergilediğimizi de belirtmek istiyorum.

Teknosa’da Türkiye’de vaka görülmeden
önce, korunma önlemlerini belirlemek, riskleri tanımlamak ve olası tedbirleri hayata
geçirmek için planlamalara başladık. Bu konuya özel farklı departmanlardan katılımla
çalışan / insan sağlığı ve güvenliği, iş sürekliliği ve ekonomik takip konularında üç
ayrı çalışma grubu oluşturduk. İcra Kurulu
ve çalışma gruplarının başındaki yöneticiler
ile uzun bir süredir her gün özel gündem
toplantısı gerçekleştiriyoruz.
Her zaman, her koşulda önceliğimiz çalışanlarımızın, ailelerinin ve toplumumuzun
sağlığı ve güvenliği. Bu doğrultuda, Sabancı
Topluluğu ile koordinasyon içinde en üst
seviyede önlemleri başından beri kademeli
olarak hayata geçiriyoruz. Teknosa olarak
Türkiye’de vaka görülmesinin hemen ardından çalışma ortamlarını ve mağazalarımızdaki ürünleri dezenfekte etme, çalışanlarımıza sağlık kitleri dağıtma, seyahatleri iptal
etme, dönüşümlü çalışma ve uzaktan çalışma başta olmak pek çok uygulamayı hayata
geçirdik.
Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını korumak, sosyal izolasyon konusunda
hassasiyete destek vermek için 22 Mart gecesi itibarıyla tüm mağazalarımızı kapattık.
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Merkez ofisimizde 23 Mart itibarıyla tamamen evden çalışma sistemine geçtik.
Covid-19 ile mücadeleye aldığımız tedbirlerle maksimum destek verirken, toplum
için sorumluluklarımızı yerine getirmeye,
paydaşlarımız için değer yaratmaya devam
ediyoruz. Online kanalımızdan bu dönemde
artan teknoloji ihtiyaçlarına paralel kesintisiz hizmet veriyoruz.
Bugün geldiğimiz noktada Covid-19 salgının da etkileri nedeniyle bir anda yılları ileriye sardık. Yıllar içinde böyle olur dediğimiz
şeyleri yaşıyor, deneyimliyoruz. Uzaktan
çalışmaya geçeceğiz, bir süre sonra ofisler
olmayacak diyorduk uzaktan çalışma bugün
iş yapma biçimimize dönüştü, yeni normal
oldu. Mobil yaşamda fiziksel toplantılar azalacak diyorduk, bugün yerini tamamen online/görüntülü toplantılar aldı. E-ticaret hızla
büyüyor diyorduk. Şu anda market, eczane
gibi temel ve sağlık ihtiyacını karşılayan tüm
mağazalar kapalı ve pek çok insan ihtiyaçlarını online alışverişle karşılamaya yöneliyor.
Bu süreçte ilk kez online eğitim alan, görüntülü toplantıya katılan veya online alışveriş
yapan pek çok insan var. Bu da önemli bir
potansiyel demek.

tışla teknoloji alışverişlerinde başı çekiyor.
Teknosa.com verilerine göre ev aletlerinde
dönem özelinde fırın, ütü ve su arıtmalı sürahiler de adet ve cirosunu en çok artıran
ürünler arasında yer alıyor.
Evde eğitim, eğlence ve uzaktan çalışmaya
dönük olarak akıllı telefonlar, notebooklar,
tabletler, gaming ürünleri, yazıcılar, wireless
modemler ve konsollar öne çıkıyor. Notebooklarda satış artışında yüzde 500’lere
yaklaştık. Gaming notebooklarda satış artışı
bu oranın da üzerinde. Dijital dünyada işlerimizi ve hayatımızı yürütmemize yardımcı olan, boyutlarıyla kullanımı kolay tablet
ürünlerinde 8 kat ve bu ürünlerin tamamlayıcısı bluetooth kulaklıkların satışında da 5
kata varan artışlar gerçekleşti. Benzer şekilde evin demirbaşları arasında olan televizyonlarda da 5 kat satış artışları gören ürün
grupları var.
Carrefoursa mağazalarında açılan teknoloji bölümleri gerçekten güzel bir proje
olmuş. Bu uygulamanın oluşum ve gelişim süreçlerinden bahseder misiniz? Bu
dönemi pozitife çevirmek adına başka
projeleriniz de olacak var mı?

Evde ve internette her zamankinden daha
fazla vakit geçirilen bu dönemde, Teknosa.
com hem trafik hem de satış olarak oldukça
hareketlendi. Müşterilerimizi online kanallarımız üzerinden iş, eğitim, iletişim, sosyalleşme, eğlence, hijyen, bakım ve sağlıklı
beslenme için evde ihtiyaç duydukları teknoloji ürünleriyle hızla buluşturuyoruz.

Bu süreçte evlerde artan teknoloji ihtiyaçlarını göz önüne alarak online alışveriş yapamayanlar, acil ihtiyacı olanlar için alternatif
bir erişim kanalı yaratmak üzere Carrefoursa ile güç birliğine gittik. Müşterilerimiz
markete temel gıda ihtiyaçları için gittiğinde ihtiyaç duydukları teknoloji ürünlerini
de alabilsinler istedik. İlk etapta teknoloji
alanlarımızı 5 Carrefoursa marketinde oluşturduk. Ardından İstanbul, Ankara, Bursa,
Adana ve Antalya’daki 20 markete yaygınlaştırarak bu sayıyı artırdık. Müşterilerimizden çok pozitif dönüşler alıyoruz.

Online satış trendlerine baktığımızda; evden çalışmayı, eğitimi sağlayan, ev hijyenini
kolaylaştıran, evde vakit geçirmeyi konforlu,
eğlenceli kılan ve kişisel bakım için ihtiyaç
olan ürünlere olan talepte önemli bir artış
yaşanıyor. Bu dönemde; tıraş makinelerine
ve saç kesme ürünlerinde satışlar, geçtiğimiz döneme göre yaklaşık 10 kat artmış
durumda. Ev temizliğinde kolaylık sağlayan
şarjlı süpürgeler satışlarda yaklaşık 9 kat ar-

Ayrıca, tüketicilerimizin ihtiyaç duydukları ürünlere hızlı erişmesi için Teknosa.com
üzerinden verilen siparişlerde aynı gün ve
ertesi gün teslimat hizmetlerimizi yaygınlaştırdık. Mart ortası itibarıyla 10 ilde aynı
gün, 26 ilde ertesi gün teslimat hizmeti
vermeye başladık. Yine Teknosa.com üzerinden sunduğumuz canlı destek hizmeti ile
ürün bilgi paylaşımları veya satın almadan
teslimat süreçlerine kadar farklı konularda

Teknosa.com ve mobil uygulamanız aracılığı ile bu dönemdeki satışlarınızı değerlendirir misiniz?

tüketicilerimizle birebir iletişim kuruyor ve
onların yanında oluyoruz.
Sizce hayat ne zaman normale dönecek,
bu süreçte işlerinizi nasıl takip ediyorsunuz?
Hayatın ne zaman normal seyrine döneceğiyle ilgili henüz net bir şey söylemek mümkün değil. Aslında pek çok şeyin eskisi gibi
olmayacağını da düşünüyorum. Mayıs sonu,
bayram ve bayram sonrası normalleşmenin
başlangıcı olabilir. Şu aşamada yetkili kurumların ve bilim insanlarının açıklamalarını yakından takip ediyor, sektör içinde bu
konuda değerlendirmeler yapıyoruz. Evlerimizde geçirdiğimiz bu günlerde de ekip
arkadaşlarımızla devamlı online toplantılar
düzenleyerek hem bu dönemi en verimli
ve dikkatli şekilde geçirmek, hem de önümüzdeki döneme hazırlanmak için titizlikle
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Teknosa.com için bu dönemin öğretileri
ile beraber ne gibi değişimler yapacaksınız?
Covid 19 süreciyle birlikte müşterilerimizin
ihtiyaçları ve davranışları değişti. Online
alışveriş yapan kitle koşullar gereği arttı.
E-ticarette yıllar sonra göreceğimiz trendleri görüyoruz. Bu sıkıntılı zamanlar, bundan
sonra bizi dijitalleşme ve dönüşüm konusunda daha da hızlı olmaya teşvik edecek.
Çoklu kanal stratejimizi derinleştirecek ve
yüz yüze yaşatabildiğimiz deneyimleri online kanala taşımaya öncelik vereceğiz.
Teknosa olarak tüketiciyle 20 yıla dayalı kurduğumuz bir güven ilişkisi var. Bu da
onların değişen ihtiyaçlarını iyi anlamamızdan, taleplerine doğru ve hızlı cevap verebilmemizden kaynaklanıyor. Bundan sonra
da müşteri beklentilerini çok boyutlu analiz
ederek yenilikçi modeller ve hizmetler geliştireceğiz.
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VAKKO’NUN KORONAVİRÜS SÜRECİNDEKİ ÇALIŞMALARINI VE HEDEFLERİNİ
VAKKO YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM HAKKO AÇIKLADI
edilmiş bir ortamda vardiyalı bir şekilde
maske üretimine başladı. Üretilip el değmeden paketlenen her koli, sağlık çalışanlarına teşekkürdür yansımasıydı. Ardından
çalışan arkadaşlarımızın sağlığını riske
etmemek adına; online mağazalarındaki
lojistik operasyonuna 20 gün ara verdik.”
diyerek süreci anlattı. Hakko, “Tüm bunlar
elbette böyle anlatıldığı zaman bir madde ve cümle oluyor ama her birinin içinde farklı duygular, dayanışma, bir arada
olmak gibi önemli değerleri barındırıyor.
Her şey normale döndüğünde ve arkamıza dönüp baktığımızda büyük hislerle
anacağımız günler yaşadık ve yaşamaya
devam ediyoruz” dedi. Bu dönem içerisinde VAKKO, çalışanlarını ve VAKKO Dostlarını da unutmadı. Özel yayınlar, teşekkür
mesajları ve gönderimleri ile onların hep
yanında oldu.

T

ürkiye’nin Covid-19 salgını ile devam eden mücadelesine destek veren
VAKKO, süreç boyunca yaşanan tüm gelişmeleri ve yeni normale geçiş sürecinde
aldığı önlemleri duyurdu. VAKKO Yönetim
Kurulu Başkanı Cem Hakko, yeni dönemdeki çalışmalarına, özel hizmet anlayışının
hakim olacağını söyledi.
Pandeminin ilk günlerinden itibaren hayata geçirdiği çalışmalarla salgınla mücadeleye destek olan VAKKO, normalleşme
sürecine hazır. Dijital çalışmalarına hız
veren marka, sosyal izolasyonu ve hijyen
koşullarını gözeterek özel hizmet mağazalarını iki lokasyonda konumlandırıyor.
VAKKO’nun ilk günden bu yana yaptığı
çalışmaları ve gelecek günlere hazırlıklarını VAKKO Yönetim Kurulu Başkanı Cem
Hakko anlattı.
VAKKO’nun
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koronavirüs

mücadelesi

kapsamındaki çalışmaları şubat ayında
başladı. Salgın hastalık karşısında çeşitli senaryolara hazırlandıklarını söyleyen
VAKKO Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, “VAKKO’nun tüm mağazaları, genel
merkezi ve üretim merkezi uzman ekipler tarafından şubat ayında nanoteknoloji
kullanarak dezenfekte edildi. İlk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından
üretim merkezi ve online dışındaki ekiplerin evden çalışması kararını aldık. Koronavirüsün yaygınlaşmasını engelleyecek
unsurları göz önünde bulundurarak, yine
aynı hafta önemli bir refleks geliştirerek
mağazalarını kapatan ilk markalar arasında yer aldık ve VAKKO mağazalarının faaliyetlerine 19 Mart’ta ara verdik. Salgınla
mücadelenin en sıcak zamanları olan 31
Mart’ta VAKKO Üretim Merkezi’ni Sağlık
Bakanlığı’na tahsis ederek cerrahi maske
üretimi yapmaya başladık. Sadece gönüllü olan çalışanların yer aldığı ekip, sterilize

•

Salgına karşı en önde, en zorlu mücadeleyi veren sağlık çalışanlarının
ihtiyaçlarını mevcut maske üretim kapasitesini arttırarak sağlayan VAKKO,
üretim merkezi parkuruna yeni makineler eklediğini ve bu makinelerin el
değmeden dikilip paketlenerek, Sağlık Bakanlığı’na teslim edilmeye hazır
hale getirilen 3 milyon adet maske
üreteceğini 13 Nisan’da açıkladı.

•

Ülkenin tek bir yürek olarak dayanışma ruhu sergilediği bugünlerde VAKKO, hiçbir çalışanını yalnız bırakmadı.
İç iletişimin tüm kaynakları sürekli
kullanılarak, tüm VAKKO çalışanları,
büyük bir aile içinde bir arada olmanın güvenini ve huzurunu yaşadı. 7
Nisan’dan itibaren 18 dijital eğitim
seansında 30 konuşmacı ve 14 bin
600 katılımcı ile bir araya gelindi.

•

Vakko çocuklarına özel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda
iç iletişim kanalıyla özel bir yayın gerçekleştirildi, 23 Nisan Vakko ailelerinin evlerinde coşkuyla kutlandı; 700’e
yakın aile bu yayında buluştu.
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•

İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir’de
yaşayan ve ulaşılabilen Vakko Dostlarına, Vakko Chocolate ve Vakko Eau
de Cologne’dan oluşan bir hediye
gönderimi gerçekleştirilerek gönülleri alındı.

VAKKO Yeni Döneme Hazırlanıyor
7/24 VAKKO Live
VAKKO, 6 Mayıs tarihinden itibaren yeni
bir dönemi Vakko Dostları ile paylaşmaya
hazırlanıyor. 7/24 VAKKO Live adını taşıyan ve özel bir hizmet anlayışına sahip
olan bu dönemi Cem Hakko, “7/24 VAKKO Live; hizmetin, zaman ve mekandan
bağımsız olarak VAKKO Dostları ne zaman ve nerede isterse orada sağlanacağı
anlamına geliyor. Bu sistem tamamlandığı
zaman bununla ilgili ayrıca bilgilendirme
yapacağız” diyerek özetliyor.

KO Dostları mağazaya randevuyla gelerek
ya da satış danışmanına bağlanarak istediği ürünü görebilecek, koleksiyonu online olarak inceleyebilecek, satın alabilecek
ya da Vakko şıklığı ile hediye edebilecek.
Kullanılan uygulamalar sayesinde kasasız
mağazacılıkla ödeme yapılabilecek.
Dijitalde Büyük VAKKO Atılımı
Bu hizmetlerin uzun bir süredir en yeni sistemlerin uygulamaya dahil edildiği VAKKO online alışveriş sitesi ve aplikasyon ile
7 gün 24 saat alınabileceğini anlatan VAKKO Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko,
“Haziran ayına kadar yenilenerek hizmete
girecek olan bu çalışmalar VAKKO dostlarına online alışverişin çok ötesinde; kulla-

nıcının tercihlerine göre ona ürün sunma,
anında servis veren fonksiyonlar getirecek
ve elektronik ortama insan ruhu ve dokunuşu katmak üzere danışman satış personeli bulunacak” dedi.
Vakko Bistrot Akmerkez ve Vakkorama
Café Akmerkez de 6 Mayıs’ta menüden
siparişler almaya başlayacak ve Vakko l’atelier web sitesi hizmete girecek. VAKKO
lezzetleri önce belirli bir yakın lokasyona
ardından tüm hizmet alanlarına ulaştırılacak. Yiyecek siparişleri Yemeksepeti
üzerinden, özel şefler tarafından üretilen
çikolata ve pastalar ise VAKKO ekipleri
tarafından ulaştırılacak. Anneler Günü ve
özel zamanlar için pasta, çikolata siparişi
de vermek mümkün olacak.

VAKKO Nişantaşı ve Suadiye mağazaları,
6 Mayıs’tan itibaren pilot mağaza olarak
özel konumlanacak. Amaç ise etap etap,
kontrollü olarak ve Vakko Dostlarına azami güven ortamı yaratarak hizmet vermek. 6 Mayıs’tan itibaren iki lokasyondaki
mağazalar her gün yeniden açılmadan
önce antiviral, antibakteriyel, antifungal,
doğa dostu olan ve henüz sadece bazı
hastanelerde bulunan “Nano Teknolojik
Antimic Sistemi” ile dezenfekte edilecek
ve dönemsel olarak RLU (Relative Lights
Units) kontrolleri yapılacak. Antimic sistemi ile dezenfektasyon periyodik olarak
tekrarlanacak. Her gün mağazalarda UV
lamba teknolojisi ile tüm departmanlar
dezenfekte edilecek. Mağaza girişlerimizde ve tüm reyonlarımızda sıvı el dezenfektanları ve yüzde 80 alkollü Vakko Eau de
Cologne’larımız kullanıma sunulacak. Tüm
deneme kabinleri, her servis sonrası UV
lamba teknolojisi ile dezenfekte edilerek
yeni servise hazırlanacak, denenen ürünler de dezenfekte edildikten sonra reyona
yeniden çıkarılacak.
VAKKO yönetiminin pilot olarak konumlandıracağı 2 mağaza, diğerleri açılana
kadar alınacak tüm önlemlerin kontrollü
bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak. Özel hizmet lokasyonu olan VAKKO
Nişantaşı ve Suadiye mağazaları, hediye
danışmanlığı, kişisel alışveriş danışmanlığı
ve özel dikim hizmetleri sağlayacak. VAK-

39

MALl&MOTTO / Haberler

COVID-19 ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN DE GELECEĞİNİ DEĞİŞTİRDİ

Oğuz ISIGÖLLÜ
Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü

Koronavirüs salgını günlük hayatımızda
pek çok şeyi değiştirirken; sosyal mesafe,
izolasyon gibi hassasiyetler geliştirmemize neden oldu. Salgın kontrol altına alınıp
hayat normale döndüğünde; insanların
eğlence, yeme-içme, alışveriş için sıklıkla
gittikleri AVM’lerde de hiçbir şey eskisi
gibi olmayacak.
Ülkemiz genelinde alınan sağlık önlemleri kapsamında hareketliliğin çok yoğun
yaşandığı AVM’ler de bir süre önce tedbir
amaçlı kapatıldı. Dünyaca ünlü markaların outlet mağazalarını İstanbul'un
Avrupa Yakası'na taşıyan Venezia Mega
Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü,
salgının sosyal hayatta yarattığı değişimlerin AVM’leri de etkileyeceğini söyledi.
Isıgöllü, “Sosyalleşme konusu, sosyal mesafe bilinciyle eskiye göre biraz değişece-
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ktir. Pandeminin sonlanmasının ardından,
dünya normalleşmeye başlayacak fakat
‘normal’ anlayışının AVM’ler için de
bugünkünden farklı olacağı kesin” dedi.
1 Aralık’ta Çin’de başlayıp hızla dünyaya
yayılan virüsün, 11 Mart’tan itibaren
ülkemizde de görülmeye başlandığını
hatırlatan Isıgöllü, sürecin AVM’ler üzerindeki etkilerini şöyle açıkladı: “Alışveriş
Merkezi ve Yatırımcıları Derneği (AYD)’nin
14 Mart’ta çalışma saatlerinin 12.0020.00 olarak düzenlemesi yönündeki tavsiye kararının ardından hayat, alışveriş
merkezleri için hızla değişmeye başladı.
19 Mart’taki ikinci toplantısında ise AYD,
‘önce sağlık’ diyerek AVM’lerin kapatılması tavsiyesinde bulundu. 20 Mart’a
gelindiğinde neredeyse market ve eczaneler dışında açık mağaza kalmamıştı.

Tarihte eşi benzeri olmayan düzeyde bir
küresel etki yaratan bu pandemi, elbet
bir süre sonra azalacak ve bitecek. Ancak
dünyadaki birçok alışkanlık değişecek.
Belki de zaman içerisinde yeni bir çağın
başlangıcı olarak kabul edilmesi şaşırtıcı
olmaz. Pandemi öncesi ve sonrası diye
sürekli kıyaslamalar yapılacak. AVM’ler de
artık eskisi gibi olmayacak.”
Açık AVM’ler avantajlı olacak
Sosyal mesafe hassasiyeti nedeniyle
AVM’lerde bazı düzenlemelerin yapılmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Oğuz Isıgöllü ‘yeniliklere’ yönelik
öngörülerini şöyle sürdürdü: “Hayat ‘normale’ dönmeye başladığında AVM yönetimlerine çok iş düşecek. Sosyal mesafelerin titizlikle uygulanması, kalabalığın
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kontrollü şekilde yönlendirilmesi, temizlik, hijyen ve düzenin sürekli sağlanması
gerekecek. İnsanlar bir süre kapalı ortamlara yoğun şekilde girmekten kaçınabilirler. AVM’lerin kapalı devre havalandırma
ve iklimlendirme sistemlerinin güvenilirliğini sağlamaları ve bunu hem çalışanlarına, hem de ziyaretçilerine çok iyi anlatmaları gerekecek. Açık AVM’ler çok daha
avantajlı durumda olacaklar.”
Sinema salonları, etkinlik alanları,
restoranlar yeniden düzenlenecek
AVM’lerde eğlence sektöründe de ciddi
düzenlemeler yapılması gerektiğinin altını
çizen Isıgöllü, “Sinemalarda sosyal mesafe
uygulamalarıyla kapasiteler muhtemelen düşecek. Toplu eğlence araçları yerini
daha fazla bireysel veya mesafe uygulanabilen ünitelere bırakacak. Çocukların etkinlikleri de yeniden düzenlenecek. Açık
havalı eğlence alanlarına rağbet artacak”
dedi.
Yiyecek içecek sektöründe de sosyal mesafe kuralların uygulanmaya devam edeceğini ve oturma kapasitelerinin azalacağını öngören Oğuz Isıgöllü, hijyen
kurallarının eksiksiz uygulanması ve insanlara bu uygulamaların güven verecek
şekilde aksettirilmesinin çok önemli olduğunu belirtti.
“Sepet
ortalaması
düşecek”

ciddi

şekilde

Oğuz Isıgöllü, “Normalleşmeye geçiş
sürecinde, ticari kazançları öncelikle ziyaretçi sayısına ve ziyaretçi başına yapılan

alışveriş tutarlarına endeksli olan AVM’ler
zorlanmaya başlayacaktır. Özellikle uluslararası dolaşım bir süre daha olmayacağı için alışveriş sepet ortalamasını ciddi
anlamda yükselten yabancı ziyaretçiler de
bir süre hayatımızda olmayacak. Yaz ortalarında salgınla ilgili kısıtlamaların gündemden düşmesi en büyük dileğimiz” ifadesini kullandı.
“Alışveriş alışkanlıkları değişti”
Değişen alışveriş alışkanlıklarına da değinen Isıgöllü, “Karantina döneminde ağırlıklı
olarak gıda ve temel ihtiyaçlar ön planda
olmak üzere alışveriş online platforma
doğru hızla kaydı. Zaman zaman online
ve offline alışverişin yüzdesel değişimleri
tartışılır ve gelecekte bu değişimin online lehine artış göstereceği öngörülürdü.
Yaşanan pandemi süreci bunu oldukça hızlandıracağa benziyor.
Alışverişin unsurları olan AVM’ler, üreticiler, perakendeciler ve tüketiciler için zor
ve değişimin kaçınılmaz olduğu bir dönemin içindeyiz. Sağlık kısmı atlatıldıktan
sonra işin sosyal ve ekonomik boyutları
gündeme gelecek. Elbette her şeyin başı
sağlık. Yaşanan bu sürecin, insanların tüm
dünyada günlük yaşantılarında virüslere
ve hastalıklara karşı alınması gereken
tedbirleri öğrenmeleri ve bundan sonra
oluşabilecek belki de daha büyük tehditler
karşısında daha dikkatli davranabilmeleri
konusunda bilinçlenmelerini sağladığı kesin” dedi.
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çeceklerdir. Birçok otelde halihazırda giriş işlemi esnasında manuel ateş ölçümü
yapılıyor, otellerin misafir ve çalışan giriş
alanlarına konulacak bir termal kamera ve
yazılımı ile istenen veriler anında kontrol
birimine aktarılabilecektir. Bunun yanında “Online Giriş ve Çıkış” kelimesi çok
duyulmaya başlanacaktır. Aplikasyonlar
üzerinden, giriş–çıkış işlemlerini tamamlamak, ödeme ve faturalama süreçlerini
yönetmek, kart veya anahtar teması olmadan barkod okuyucu vb. yöntemlerle
asansörleri kullanmak ve odaya girebilmek gibi birçok teknolojik sistem yaygın
hale gelecek.
Yeme–içme alanlarında köklü değişiklikler
oluşacak. Oturma düzenleri yeniden organize edilecek, sosyal mesafeye azami özen
gösterilecek, benzer oturma düzeni güncellemesi, düğün, davet, toplantı gibi aktiviteler için de yapılacak. Kapasitenin kısıtlı
kullanımı kâr marjlarında kayıpları beraberinde getirecek. Odalarda minibar gibi
günlük takibi gereken hizmetler minimize
edilecek, “Oda Servisi” gibi hizmetlerin ise
kullanımı artacaktır. Misafirler kendilerine
özel izole alanlarda yeme-içme ihtiyaçlarını karşılamayı tercih edeceklerdir.
Açık büfe servislerinin yerini kişiye özel
servislerin alması bekleniyor. Açık büfe
uygulamalarına devam eden tesislerde de
ek önlemler alınacaktır. Bu noktada açık
büfe servislerinin tamamen kaldırılması
durumunda, “Her şey Dâhil” sistemi ile çalışan tesisler başta olmak üzere, çok ciddi
maliyet artışları yaşanacaktır. Haliyle bu
artışlar tüketiciye yansıyacaktır. Sektörün
böyle bir kriz ortamında bu durumu kaldırabileceğini düşünmüyorum. Bulaş riskini
yok edecek önlemler dahilinde yenilenmiş
bir konsept ile açık büfe servislerinin devam etmesi muhtemeldir.
Yiyecek–içecek servislerinde tek kullanımlık ambalajlı ürünlerle daha fazla karşılaşacağız. Tabii ki değişen tek şey servisin
yapılış şekli olmayacak. İçeriklerde güncellenecek, sağlıklı ürünler öne çıkacak.

Organik ürünler, probiyatik alternatifler,
sağlıklı pişirme yöntemleri menülerde
daha fazla yer bulacak. Açık içecek satışlarında tek kullanımlık ürünler öne çıkacak.
Özellikle alkollü içecek sektöründe şişeleme ebatları yeniden gözden geçirilecektir.
50 Cl - 70 Cl - 100 Cl gibi ebatların yerine
5 Cl – 10 Cl – 20 Cl gibi kişiye özel ebatlar
öne çıkacaktır.
Oteller kapasite sınırlaması nedeniyle
kaybedecekleri marjın yerine, yeni gelir
kalemleri bulmak için çaba sarfedeceklerdir. Otel içerisinde üretimi yapılan yiyecek
ürünlerinin, dışarıya satışa yönelik ürün
haline getirilmesi, ilk adım olacaktır diye
düşünüyorum. Bu dönemde Catering,
Take Away, Take Out, Slow Food, Healthy
Food tanımlarını daha sık duyacağız.
Oda temizliği prosedürleri yeniden dizayn
edilecektir. Odalarda giriş işlemi öncesi
ve çıkış işlemi sonrası izolasyon amaçlı,
bekletilme süreleri başlayacaktır. Temizlik işlemleri için yeni kimyasal ürünler ve
ekipmanlarla da tanışacağız. Bu süreçte
İnsan Kaynakları departmanlarına da çok
iş düşecek. Çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışabilmesi için gerekli
ortam yaratıldıktan sonra çalışanlarımızı
çok profesyonel eğitimlerle bilinçlendirmeliyiz ki, hem kendi güvenliklerini, hem
de izole ortamların güvenliğini sağlayabilsinler. Eğitimden, üniforma ve çalışma
ekipmanı dizaynına, çalışanlara sunulan
yiyecek–içecek servislerine, ulaşım alternatiflerine kadar birçok konu yeniden
gözden geçirilmek zorunda olacak. Şu
anda kulağa garip geliyor olabilir ama
işletmeler çalışanlarına bulundukları bölgenin uygunluğuna göre, çalışan servisi,
toplu ulaşım kartı veya yol yardımı yerine,
bisiklet, elektrikli bisiklet vb. haklar sunmaya başlayabilirler.
Maliyetler artacak, işletmeler bu süreçten nasıl etkilenecek?
Otellerde kısıtlı kapasite kullanımı, kişiye
özel servislerin artacak olması, seyahat

araçlarında uygulanacak kapasite azaltımları, seyahat sağlık sigorta primlerinin
artırılması ya da ülke dışında geçersiz
olması, seyahat esnasında talep edilecek
belgelerdeki artış ve benzer konular, hem
hizmeti veren hem de hizmeti satın alanlar için ek maliyetler getirecektir.
Bununla birlikte yeni dönem, yeni alışkanlıkları beraberinde getirecektir. Kalabalık gruplarla gerçekleşen turlara talepler
azalırken, bireysel organize edilen seyahatlerde artış gözlemlenecektir. Segment
bazlı baktığımızda dış pazarlar için döviz
kurunun sağlayacağı avantaj ve tesislerimizin fiziksel üstünlüklerinin öne çıkmasıyla kişiye özel havuz, oyun sahası vb.
aktiviteler sunan, çok odalı, villa konseptli
tesisler öne çıkacaktır. Bu durum lüks segmenti hareketlendirecektir ama bu sürecin hemen mayıs–haziran gibi başlaması
mümkün görünmüyor. Krizin arkasından
oluşacak ekonomik ortamı göz önünde
bulundurursak, orta segment turist hareketlerinin azalması sürpriz olmayacaktır.
Yine yüksek yaş ortalamasına sahip turist
hareketlerindeki düşüşler, kültürel turlarda kayıpları beraberinde getirecektir.
Bunun yanı sıra bu süreçte daha az oda
sayılarına sahip ve kişiye özel hizmet sunan butik tesislerin ve apart diye tabir ettiğimiz içerisinde kendi mutfağı bulunan,
birden fazla odaya sahip tesisler de öne
çıkacaktır.
Bir sürü bilinmezin içerisinde olmamıza rağmen, bu süreçteki en büyük avantajımız, yakın periyotlarda içeriği salgın
olmasa da çok güçlü krizler yaşamış olmamız olacaktır. Son yıllardaki krizlerden
edindiğimiz tecrübeler, bizim bu krizden
daha hızlı çıkmamıza yardımcı olacaktır.
Bununla birlikte bugüne ait stratejilerini,
geleceğin şartlarına göre yeniden gözden
geçirebilen işletmeler, tüketicinin değişen
ihtiyaçlarına cevap verebilen işletmeler
ve bu süreçten hazırlıklarını tamamlamış
olarak çıkan işletmeler, salgın sonrası dönemin ekonomik yönde kazananları olacaktır.
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POCKET
GURU

nik lezzetlerinin önemli rol oynadığı güçlü
şarkılarımız eşlik ediyor.
Snapmuse ekibimizden Metin Levi, müzik
üretimi ve düzenlemelerde Ayhan Sayıner,
Gonca Varol, Yılmaz Yeşilyurt Pocket Guru
projesinde aktif rol almaktadırlar.
Global arenada yayına çıkacak bu uygulamada, meditasyon dünyasının önemli
isimlerinin hazırladığı farklı içerikleri sunuyor olacağız.

SMG’DEN YENI BIR PROJE DAHA!
Pocket Guru Markası ile Oluşturdukları Meditasyon Aplikasyonu İhtiyacınız
Olan Her An Yanınızda!
Kendi geliştirdiği yazılımı ile 30 ülkede
11.000 noktada yasal müzik, anons ve
jingle yayını hizmeti sunan SMG, kendi müzik kataloğu Snapmuse için dünya standartlarındaki 6 adet kendi müzik
stüdyosunda eser üretimini hızla sürdürüyor. Tüm hakları kendilerine ait olan 10
bini aşkın eser sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. SMG’nin hazırladığı
bir diğer proje olan Pocket Guru hakkında
şirket ortağı Moris Alhale ile konuştuk.
Pocket Guru projesi nedir?
Pocket Guru her gün uygulayabileceğiniz meditasyon içeriklerinden olusan bir
mobil uygulamadır. Gurularımızın yönlendirmeleri ile hazırladığımız meditasyonlarımız sayesinde güne enerjik bir şekilde
başlayabilir, stresli anlarınızda rahatlayıp sakinleşebilir, olumsuz duygular
hissettiğiniz zamanlarda şükretmenin gücü ile yaşam enerjinizi yükseltebilirsiniz.
Çeşitli anlar ve duygu değişimlerine göre sınıflandırdığımız
meditasyonlarımıza,
Snapmuse kataloğumuzdan
seçtiğimiz, meditasyonlarımızın hedeflerine odaklı
özel olarak tasarlanmış
dünya ve Türk müziği
enstrümanlarının et-

44

Bu projenin amacından, nasıl oluştuğundan biraz bahseder misiniz ve herkes kolaylıkla ulaşabilecek mi?
Biz bu proje için 1 yıl önce başladık çalışmaya. Zaten meditasyon yapan ve bunun
faydasının farkında olan bir ekibiz. Bu faydayı daha geniş kitlelere nasıl yayarız diye
bir araya gelip bu projeye start verdik.
Son dönemde yaşadıklarımız maalesef
alışılmışın dışında. COVID-19 salgını sebebiyle tüm insanlığın anlamları sorguladığı,
farkındalığın arttığı, özgürlüklerin kısıtlandığı tüm normların yıkıldığı bir sürece
girdik. Maruz kaldığımız ortam hepimizi
stres, panik, endişe duygularıyla baş başa
bıraktı. Bu belirsizlik içerisinde kendimizi
ve ailemizi korumak öncelikli mücadelemiz oldu. Hepimizin ruhumuzu ve zihnimizi besleyecek meditasyonlara olan ihtiyacımız daha da arttı. Herkesin birbirine
destek olması gerektiği bu dönemde biz
de Pocket Guru olarak, daha nitelikli bir
hayat sürmek, kendi beden ve zihin gücümüzü yeniden keşfetmek için sizlere eşlik
edecek meditasyonları uygulamaya yüklemeye başladık. Her gün pocketguru.app
adresinde, ücretsiz olarak ulaşılabilecek
yeni bir meditasyonu yayına alıyoruz. Çok
yakında daha fazla sayıda meditasyonun yer
aldığı mobil uygulamamızı yayına alacağız.
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Karantina günlerinde evde neler yaptınız?
Bu zor dönemlerde uzun süredir yapamadığımız kendimize zaman ayırma sürecini
başlattık . Hergün egzersiz yapmayı rutine
aldım. Bol bol kitap okudum ve yeni dünya ticaret alanlarını keşfedip bazı konularda online seminer ve kurslara katıldım.
Sizce hayat ne zaman normalleşecek?
En kısa sürede birdenbire değilde yavaş
yavaş normalleşme sürecine gireceğimizi
tahmin ediyorum. Bununla birlikte yeni
ticaret dönemine uyum sağlamak gerektiğinin özellikle altını çizmek isterim . Bu
düzenden kastım artık hepimizin birşeyler
üretmesi gerekliliğidir.
Corona pandemisi sonrası en çok neyi
özlüyor sunuz? Neden?
30 yıllık bir alışkanlığım olan seyehat etmeyi çok özledim. İlk fırsatta bunu yapmak istiyorum onun dışındaki birçok şeyi
bulunduğum coğrafya gereği sık olmasada yapıyorum.
Bu süreçte işlerinizi nasıl takip ediyor
sunuz?
Bu süreçte büyük zamanımı evde ve yakın
çevredeki doğal atmosferi olan yerlerde
değerlendiriyorum gün aşırı avm ye uğruyorum kimse ile temas etmeden birkaç
saat içinde organize olup doğadan dinlenerek yürütmeye çalışıyorum.

Türker NACAROĞLU
Palladium Alışveriş Merkezi (Antakya) Müdürü
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AVM PERAKENDE CIRO ENDEKSI, OCAK AYINDA YÜZDE 27,3 ARTTI
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin ocak ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi Ocak 2020 döneminde bir önceki yılın
aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 27,3 oranında artış kaydederek 340 puana ulaştı.

TL, Anadolu’da 1.083 TL olarak gerçekleşirken Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Ocak 2020’de 1.297 TL oldu.

Geçtiğimiz yılın Ocak ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 28,9, hipermarket kategorisi metrekare verimliliği yüzde 26,6, giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 26,2, diğer* alanlar kategorisi metrekare verimliliği
yüzde 23,0 ve yiyecek-içecek kategorisi metrekare verimliliği ise yüzde 16,1 artış göstermiştir.
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(*Diğer kategorisi; yapı market, mobilya, ev tekstili, hediyelik eşya, oyuncak, sinema, kişisel bakım ve kozmetik, kuyum, hoby,
petshop, terzi ve ayakkabı tamir servisleri, döviz bürosu, kuru temizleme, eczane gibi mağazalardan oluşmaktadır.)

Ziyaret Sayısı Endeksi
Ocak 2020 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 1,9’luk bir azalış olduğu gözlemlendi.

Ocak ayı endeksi ile ilgili olarak AYD tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı: “Geçtiğimiz yılın son aylarında başlayan toparlanma sürecinin güzel rakamlarla devam ettiğini görüyoruz. Endeks, ocak ayında yüzde 27,3 oranında artış gösterdi. Bu oran ocak
ayı enflasyon oranının 15 puan üzerinde. Yine ocak ayında tüm kategoriler enflasyon oranının üzerinde artış göstermiştir. Kategoriler
bazında teknoloji kategorisinin yüzde 44,4 artış ile öne çıkmasında sömestr tatili ve karne hediyelerinin etkili olduğunu düşünüyoruz.
Ziyaretçi sayısında küçük oranda düşüş olsa da verimlilik ve karlılıklarımızın yüksek olması sevindirici.”
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GLOBALTURK CAPITAL KURUCU VE YÖNETICI ORTAĞI VE EMPEA ÜLKE TEMSILCISI
BARIŞ ÖNEY DEĞERLENDIRDI:

Koronanın ekonomiye olumsuz etkisi
kriz sonrası yeni fırsatlar yaratabilir!
Satın Alma ve Birleşmeler Türkiye’de krizden çıkışın anahtarı olabilir mi?
Dijital şirket satın almalar yolda. Plazalara
ilgi azalacak, ticari mülkler konuta dönüşecek!
Globalturk Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı ve 5 trilyon dolar varlık yöneten özel
sermaye fonlarının birliği EMPEA’nın Türkiye temsilcisi Barış Öney, korona virüsün
ekonomiye ve yatırımlara etkilerini değerlendirerek, satın alma ve birleşmelerin
Türkiye’nin krizden nasıl daha hızlı çıkmasına yardımcı olabileceğine dair öngörülerini paylaştı. Salgın öncesi süreçte özel
sermaye ve girişim sermayesi yatırımlarının ağırlıklı olarak ABD ve Çin’e gittiğini,
yükselen pazarların ise fon çekmekte büyük zorluklar yaşadığını hatırlatan Öney,
artık bunun değişeceğini ifade etti.
Salgın nedeniyle birçok şirketin mali ka-

48

yıplara uğrayacağını, özellikle yaşı ileri
aile büyükleri tarafından yönetilen ve işi
bırakacak bir sonraki jenerasyonda ferdi olmayan aile şirketlerinin işletmelerini
satmaya daha meyilli olacaklarını söyleyen Öney, bunun 2,4 trilyon dolar nakdi
olan özel sermaye fonları için büyük fırsat
olacağını söyledi. 2008 küresel krizi sonrasında da özel sermaye fonları yaptıkları
yatırımlardan çok büyük getiriler elde etmişlerdi.
Satın alma ve birleşme işlemlerini tetikleyecek olan bir diğer önemli konunun,
üretici çok uluslu şirketler için tedarik
zincirlerinin yeniden değerlendirilmesi
olacağını belirten Öney, tedarik zincirinde
çeşitliliğin yeni yatırımlara ve dolayısıyla
şirket satın almalarına sebebiyet vereceğini söyledi. Üretimin kendi ülkelerine veya
yakın ülkelere kayma eğiliminin artacağını
bekleyen Öney, bu bağlamda Onshoring
ve Nearshoring felsefesi sonucu hareketlenecek bu tür aksiyonların etkili olmasını
beklemek gerektiğini de belirtti. Türkiye’nin, üretim üssü olması, esnek üretim

odaklı davranabilmesi, girişimci ruhu, tüm
dünyaya ihracat yapabilme özelliği ve Avrupa’ya yakınlığı gibi konulardan ötürü
çok sayıda yabancı doğrudan yatırımcının
ilgisini çekeceğini ifade etti.
Temel ürün ve hizmet ihtiyaçlarının önümüzdeki yılların yatırım teması olacağı ve
zorunlu olmayan lüks harcamaların azalmasının beklediğini söyleyen Öney’e göre,
birçok lüks markanın şayet farklı alanlara
dönüşemezse satışlarının çok düşebileceğine hatta kaybolabileceğine dikkat çekti.
Diğer taraftan söz konusu yatırımların
gerçekleşmesinin önünde de bazı engeller oluşabileceğini aktaran Öney, "Bunun
da altını çizmekte fayda var, şöyle ki: Şirket satın almaları seyahat kısıtlamaları
ve stratejik nedenlerle ilk aşamada daha
yerel ağırlıklı olabilir. Devletler, ülkeleri
için özellikle böylesi felaketlerde stratejik
olduğunu düşündükleri bazı sektörler için
ilk aşamada yabancı mülkiyeti sınırlayabilirler ve sınır ötesi birleşme ve satın alma
işlemlerine izin vermeyebilirler. Ancak bu
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durum zamanla gerekli önlemler sonucu
tekrar hafifletilebilir" diye konuştu.

devletin de vergi kaybına uğrayacağını
ekledi.

BAZI SEKTÖRLER YÜKSELECEK

Ancak satın alma ve birleşmelerin Türkiye'nin bu krizden daha hızlı çıkmasına
yardımcı olabilecek bir fırsat da yaratabileceğini belirten Barış Öney, devlet,
bankalar ve şirketler tarafından şimdiden
yapılmasının yararlı olabileceği hususları şöyle sıraladı: “Devlet şirket satın alma
ve birleşmeyi teşvik edebilir. Böylece hem
uzun bir zamandır sağlanamayan sektörel
konsolidasyon gerçekleşir hem de finansman sıkıntısına düşmüş şirketler kurtulur,
büyür ve daha çok yabancı sermaye çeker.
Yabancı doğrudan yatırım ve bu kapsamdaki özel sermaye fonları malum büyük
şirketlere yatırım yapmayı tercih ediyor.
Bankaların bu amaçla gerçek anlamda ‘Satın Alma Finansmanı’ sağlaması önemli.

Salgından sonra yatırımların daha çok temel ürün ve hizmet ihtiyaçlara yöneleceğini, zorunlu olmayan lüks harcamaların
azalacağını, bazı lüks markaların değer
kaybedebileceğini öngören Öney’e göre,
seyahat ve otel işletmeleri yeni hijyen ve
güvenlik kurallarına tabii olacak. İş amaçlı uzun seyahatler azalacak. Ticari emlak
sektörü, uzaktan çalışma uygulamalarının
pek çok şirket için devam etme ihtimali
yüksek olacağı için konuta ya da sağlık
amaçlı kullanımlara dönüşecek. Pencereleri açılmayan plazalara ilgi azalması kaçınılmaz olarak gündeme gelecek ve buralara yeni kullanım kurallarına göre altyapı
yatırımlarının süratle yapılması gerekecek.
Bu alanda teşvikler ve destekler süratle
gündeme gelecek.
Öney, restoran ve kafelerde yeni hijyen
ve güvenlik kurallarının ortaya çıkacağını,
müşterilerin alınmadan ateşinin ölçülebileceğini, oturma alanlarında 1,5 ila 2 metre arasında sosyal mesafe boşluğu yaratılmak zorunda kalınacağını, masa örtüleri
ve sofra takımlarının sterilize ve tek kullanımlık olabileceği gibi yeni uygulamalara
geçilmesi gerekebileceğini belirtti.
Öney, ortaya çıkacak yeni yatırım alanlarını ise şöyle sıraladı: "Teknoloji alanındaki yatırımlara, özellikle insan ve çevre
sağlığına ve yeni yaşam biçimine adapte
olmasını kolaylaştıracak olanlara büyük
ilgi olacak. Ev içi çalışma kabinleri, berber,
kuaför, dükkân, toplu taşıma araçları için
ekstra hijyen kabinleri, hijyen ekipmanları,
tek kullanımlık giysiler, rahat giyime yönelik tekno-gömlekler ve tişörtler, ilaç ve
sağlık ile biyo-teknoloji alanları öne çıkacak."
SATIN ALMA VE BİRLEŞME KRİZDEN
ÇIKIŞIN ANAHTARI OLABİLİR Mİ?
Zor duruma düşen her şirketin devlet tarafından kurtarılmasının mümkün olamayacağını söyleyen Öney, bu yüzden çoğu
şirketin kapanma riski ile karşı karşıya
olduğunu söyledi. Bu durumda işsizliğin
artacağını, kredilerin ödenemeyeceğini,

Satın alma ve birleşmelerde, özellikle satın alan için kurumlar vergisi muafiyeti
olmalı. Aynı zamanda satın alma sigortası oluşturulmalı. Son derece karmaşık
olabilen satın alma birleşme işlemlerinde
danışmanlık ücretleri için şirketlere teşvik
sağlanmalı. Çalışanların şirketi satın almalarına kredi kolaylığı getirilmeli.
Yatırımlar için bankaların sadece yatırımın
yaratacağı nakit akımlarını temlik etmek
suretiyle ‘proje finansmanı' sağlaması teşvik edilmeli. Yerli bireysel emeklilik fonlarındaki birikimlerin özel sermaye fonlarına
da yatırım yapabilmesi sağlanmalı ki yerli
fon yönetim şirketlerimiz sermaye sağlamakta ve bu kaynakları şirketlere aktarmakta aktif olabilsinler.
Kurumlar vergisi ve stopaj acilen %10’lar
seviyelerine düşürülmeli, SGK işveren payları azaltılmalı ki şirketler artık çok daha
kayıt içine alınabilsin. Bankaların borçları
uzun vadeye yayarak yeniden yapılandırmaları ve hatta şayet bir satın alacak
şirket varsa onunla uygun şartlarda borç
azaltma benzeri işlemlere daha fazla izin
verilmeli.”

tirdiğini ve dijitalleşmeye yönlendirdiğini
de anlatan Barış Öney, özel sermaye ve
girişim sermayesi fonlarından yatırım bekleyen ya da şirketini satmayı hedefleyen
şirketlerin artık hiç olmadığı kadar şimdi
sanal ortamda hazır olması gerektiğini
belirterek, şu uyarılarda bulundu: “Çünkü artık bu işlemler uzaktan ve teknoloji
kullanılarak yapılmak zorunda kalınacak,
tarafların fiziksel toplantıları pek mümkün olmayacak. Bu durumda da şirketlerin
tüm operasyonel ve mali rakamlarının net
görülebiliyor olması önemli. Sözleşmelerden önce yapılan müzakereler çoğunlukla
dijital ortamlarda yapılacak. Yüz yüze iletişim azalacak, daha çok video konferans
teknolojileri kullanılacak. Bu tür iletişimler
daha iyi ekranlar ve daha fazla 3 boyutlu
artırılmış gerçeklik ya da hologram teknolojisini kullanılacak. Hatta belki de bu
durum işin doğası haline gelecek. Ayrıca
şirketlerin fabrikalarının ve şirket merkezlerinin drone’larla incelenebilir hale getirilmesi gerekecek.”
AVRUPA’DA ÇOK ŞİRKET EL DEĞİŞTİRECEK
Barış Öney sözlerini şöyle bitirdi: “Avrupa’da da çok sayıda aile şirketi benzer
nedenlerle el değiştirecek. Özel sermaye
fonları ile özellikle Asyalı iyi şirketler buralarda şirket almak isteyecektir. İyi Türk
şirketleri için de bu durum çok uygun fiyatlarla şirket alabilmeye fırsat verecektir.
Durumun iyi değerlendirilmesinde ve hızlı
hareket edilmesinde büyük yarar var. Bu
konuda da devletin iş dünyamızı motive
etmesinin önemli olduğunu düşünüyorum.”

DİJİTAL SATIN ALMALAR HAYATIMIZA
GİRECEK - ŞİRKETLER ACİLEN DAHA DA
ŞEFFAFLAŞMALI VE DİJİTALLEŞMELİ
Korona virüsle ortaya çıkan yeni ortamın,
işlem dinamiklerini önemli ölçüde değiş-
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FLO, EV EGZERSİZLERİ KONUSUNDA UYARDI
manızı ve hareketlerinizi kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda zeminde ayağın kaymasını engelleyerek olası kazaların önüne
de geçebileceksiniz.’ dedi.
65 yaş üstü de dikkatli olmalı
Ülkemizde dışarı çıkma yasağı olan
65 yaş üstü kişilerin de bu süreçte ev
içinde yürüyüş ve basit ayak jimnastiği
hareketleri yapmalarını öneren Derya
Çoban, bu süreçte evde hareketsiz kalmanın başka hastalıkların gelişmesine
neden olabileceğini söyledi.

Derya ÇOBAN
Ayak Sağlığı Danışmanı Podolog

Türkiye’nin en büyük ayakkabı perakendecisi FLO, tüketicilerin ayak konforu için
başlattığı FLOtomic projesi kapsamında
Podolog Derya Çoban aracılığıyla bugünlerde evlerde yapılan egzersizler sırasında
dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirdi.
Türkiye’nin en büyük ayakkabı perakendecisi FLO; yeni markası “FLOtomic” ile ayak
sağlığına ve konforuna verdiği önemi bir
kez daha ön plana çıkarırken, tüketicilere
doğru taban kullanımı konusunda öneride bulunuyor. FLO aynı zamanda ayak
sağlığı danışmanı Podolog Derya Çoban
aracılığıyla koronavirüs (COVID-19) nedeniyle evlerde yapılmaya başlanan egzersizler sırasında dikkat edilmesi gereken
noktalara değindi.
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Evde egzersiz yaparken sakatlanmamaya dikkat
Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs nedeniyle evlerden çıkmamaya özen gösterdiğimiz bu günlerde egzersiz yapmamız da sağlığımız açısından
büyük önem teşkil ediyor. Bu konuda
uyarıda bulunan Podolog Derya Çoban,
hareketsiz kalan bedenimizin, birçok fiziksel ve ruhsal hastalığa davetiye çıkarmakta olduğu bu günlerde evde yapacağımız
egzersizlerin bizleri fiziksel ve ruhsal
açıdan zinde tutacağını belirtiyor.
Evde egzersiz yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda uyaran
Çoban, ‘Evde yapılan fiziksel egzersiz
aktivitelerini çıplak ayakla veya ev terliği
ile yapmak sakatlıklara neden olabilir.
Bu nedenle spor ayakkabısı ya da zemin
kaymıyorsa çorapla egzersizlerinizi yapmanızı öneririm. Spor ayakkabı kullanımı;
güvenlik, performans ve konfor açısından
öncelikli tavsiyemdir. Bununla birlikte
spor ayakkabısı kullanarak yapılan egzersizlerde, topuğa binen yükün azalması
sporun etkinliğini artırırken dengede dur-

65 yaş üstü kişilerin evde yapabilecekleri
egzersizleri anlatan Çoban; ‘Ayak parmak
ucunu kendinize doğru çekip birkaç saniye sayıp bırakmak ve tam tersi yönde ayak
parmak uçlarını ileri doğru itip bırakmak
hem kas yapısını güçlendirecek hem de
ayağa giden damarların esnekliğini artırarak kan akışına katkı sağlayacaktır. Yine
ayağı saat yönünde ve ters yönde çevirmek ayak bileğini güçlenmesinde destek
olurken ayak parmakları ile yerde bir şey
yakalamaya çalışmak parmakların güçlenmesine yarar sağlayacaktır.’ diye konuştu.
Evin içinde yürüyüşler yapmanın bu süreci
hem bedensel hem psikolojik olarak daha
sağlıklı atlatılmasına katkı sağlayacağını
ifade eden Çoban; ayak bileğini koruyan,
yumuşak yüzeyli, bası esnasında şoku absorbe eden taban yapısına sahip bir spor
ayakkabısı ile yürümenin hem hareketleri
kolaylaştıracağını hem evde takılma ve
düşmelerin önüne geçeceğini sözlerine
ekledi.
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BOYNER’DEN EVDE KALDIĞIMIZ DÖNEMDE CILT BAKIMIYLA ILGILI ÖNERILER

Dilek Çağlayan DEĞİRMENCİ
Giyim Dışı Kategori Direktörü

C

OVID-19 salgınının ülkemizde göründüğü andan itibaren yapılan uyarılar
ve alınan önlemlerle birçoğumuz evlerimize kapandık, işlerimizi evimize taşıdık. Moral ve motivasyonumuzu yüksek tutmamız
gereken bu süreç içinde gündem de farklı
yönde değişti. Evde egzersiz önerileri, pratik yemek tarifleri, çocuklarla yapılacak farklı
etkinliklerin yanı sıra evde kişisel bakım konusu da hepimizin merakla araştırdığı konular arasında ilk sıraya oturdu.
Evde kaldığımız bugünlerde moral ve motivasyonu yüksek tutmak adına kendimize
iyi bakmamız ve cildimizi ihmal etmememiz
gerektiğini ifade eden Boyner Büyük Mağazacılık Kozmetik Direktörü Dilek Çağlayan
Değirmenci konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: “Evde olduğumuz bu dönemde kendimizi iyi hissetmek ve motivasyonumuzu
yüksek tutmak için cildimize bakmayı ihmal
etmemeliyiz. Sağlıklı bir cilt için su içmek,
doğru ve dengeli beslenmek, cildimizi temiz
ve nemli tutmak çok önemli.”
Dilek Çağlayan Değirmenci, evde cilt bakımıyla ilgili şu önerilerde bulunuyor:
- “Işıl ışıl, sağlıklı bir cildin en önemli adımı,
cildin düzenli olarak her sabah ve günün
sonunda temizlenmesidir. Evde olunan bu
dönemde bu işlemi ihmal etmemeli mutlaka her günün sonunda yüzünüzü cilt yapınıza uygun ürünle temizlemelisiniz. Bunun
için cilt yapısına ve kullanım alışkanlıklarına
göre temizleme jelleri, nemlendirici içeriği

olan sabunlar ya da temizleme sütleri oldukça yardımcı olacaktır.
- Yüzü temizleme işleminin ardından cildin
gözeneklerini arındırmak, siyah nokta ve sivilce oluşumunu engellemek amacıyla tonik
kullanılmalıdır.
- Cildin nemlendirilmesi ve beslenmesi de
cilt bakımında bir diğer önemli husustur.
Bunun için, cilt endişesine uygun serumla konsantre bakımın ardından uygun bir
nemlendirici kullanmak oldukça fayda sağlayacaktır. Ancak her krem her cilt yapısına
uygun değildir. Bu nedenle cilt yapısına uygun, su bazlı ya da yağ bazlı bakım kremi ile
yüzünüzü her sabah ve akşam nemlendirerek cildinizin daima nemli kalmasını sağlayabilirsiniz.
- Günlük nemlendirme rutininizin yanı sıra
haftalık olarak yapacağınız bakım maskeleri
de cildinizin sağlıklı ve ışıl ışıl görünmesini
sağlayacak, gerekli olan nemi verecektir.
- Ölü derileri temizlemek ve cildinizin nefes
almasını sağlamak için haftada 1 kere peeling yapabilirsiniz.
- Uyku cildin yenilenmesi için en önemli
adımlardan biridir. Her gün en az 7-8 saat
uyuyarak cildinizin yenilenmesine fırsat verebilirsiniz.

etmemelisiniz. Unutmayın, su içmek sadece
cilt için değil tüm metabolizma için iyi gelmektedir.
Yapılmaması gerekenler!
Değirmenci, cilt bakımında yapılmaması gerekenlere de dikkat çekerek sözlerine şöyle
devam ediyor: “Özellikle cildimizi temizlerken nazik davranılmaması, cilt tipine uygun
olmayan ürünlerin kullanılması, sivilceli ciltlere sert granüllü peelinglerin uygulanması
ve kılcal damarları yüzeye yakın ciltlere buhar uygulanması sıklıkla yapılan hatalar arasındadır. Cilt bakımımız için yaptığımız her
yatırımı, geleceğimize bir sigorta gibi düşünebiliriz. Bu nedenle genç yaşlar itibariyle, yaşa ve cilt tipine uygun bakım yapmak
ileriki yaşlarda sağlıklı ve bakımlı bir cilde
sahip olabilmek için büyük önem taşıyor.
Evde olduğumuz bu dönemde, gün içinde
ayıracağımız kısa bir vakitle hem cildimize
hem kendimize iyi bakabilir, moral ve motivasyonumuzu yukarı çekebiliriz.”
Dilek Çağlayan Değirmenci, Boyner olarak
dünyaca ünlü markaların zengin seçenekleri
ve farklı cilt tiplerine en uygun bakım ürünleri ile müşterilere hizmet vermeye devam
ettiklerini, evde olunan bu süreçte cilt bakımını ihmal etmek istemeyenlere boyner.
com.tr üzerinden çeşitli ayrıcalıklar ve fırsatlar sunduklarını sözlerine ekledi.

- Tüm bu bakım önerilerinin yanında cilt
sağlığınız için yeterli oranda su içmeyi ihmal

51

MALl&MOTTO / Haberler

DELOITTE, 42 KATEGORİDE SALGININ ETKİLERİNİ ANALİZ ETTİ

Hakan GÖL
Danışmanlık Hizmetleri Lideri

Tüm dünyada etkisi hissedilen ve Türkiye’deki yaşamı da durma noktasına
getiren koronavirüs salgını sonrasında
değişen yaşam tarzı ve tüketici alışkanlıkları, satın alma tercihlerini de etkiledi.
Deloitte Danışmanlık ekibi tarafından
hazırlanan, “Küresel Covid-19 Salgını’nın
Türkiye’de Farklı Kategorilere Etkileri
Raporu”na göre, uzaktan eğitim ve çalışma, ulusal market zincirleri, sağlıklı ürünler ve hobi siteleri etkileşimlerini artırırken;
özel sağlık kurumları, havayolu şirketleri,
emlak ve otomobil satışları, otel ve konaklama şirketleri ile kültür sanat faaliyetleri
salgından negatif yönde en çok etkilenen
kategoriler oldu.
Tüm dünyayı etkisi altında alan, sosyal ve
ekonomik hayatı durma noktasına getiren Covid-19 salgını, yaşam tarzı, iş yapış
şekilleri ve alışkanlıklarımızı ciddi oranda
değiştirdi. Bu değişim, bazı kategorilere
pozitif etkileşim getirirken bazı kategoriler için negatif bir etki yarattı.
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Deloitte Danışmanlık ekibinin hazırladığı,
“Küresel Covid-19 Salgını’nın Türkiye’de
Farklı Kategorilere Etkileri Raporu” 42
alt kategoride sektörlerin salgından etkilenme oranlarını ve tahmini toparlanma
hızlarını ortaya koydu.
Uzaktan eğitim ve çalışma 15 kat, ulusal
marketler 2 kat fazla etkileşim gösterdi
Virüsün yayılımını durdurmak için alınan
önlemler sonrasında eğitim ve çalışma
hayatının eve kaymasıyla beraber Skype,
Zoom ve EBA gibi video konferans ve
uzaktan eğitim sistemleri 15 katlık bir
büyüme ile diğer kategorilerden ayrıldı.
Bu kategorideki en hızlı gelişimi ise MEB’in
uzaktan eğitim sistemi olan EBA gösterdi.
Evde yaşamanın bir diğer gereksinimi
olan online alışveriş sonrasında, uzaktan gıda alışverişleri hızlı bir şekilde artış
gösterdi. Bu kategoride ulusal marketler,
indirim marketlerine oranla dijitalleşme
yatırımları, kuvvetli lojistik ve eve dağıtım
altyapıları ve e-ticaret deneyimleri ile 2

kata yakın etkileşim artışı gösterdi.
Sağlıklı beslenme ve bağışıklığı güçlü
tutmanın daha da önemli olduğu bu
dönemde, tüketiciler, vitamin, bal ve aktar
ürünlerine yönelmesi sonucunda sağlıklı
ürünler kategorisi de yükselişte olan kategoriler arasında yer aldı.
Örgü ve el işi gibi hobi siteleri evde daha
fazla vakit geçiren tüketicilerden yüksek
ilgi gördü.
İnternet-TV hızlı yükselirken, kıyafet-ayakkabı kategorisi agresif indirim kampanyaları ile büyüdü
Salgın sonrasında en hızlı yükselen bu
kategorileri, internet-TV, medya, evcil
hayvan, oyun ile kıyafet ve ayakkabı kategorileri takip ediyor. Salgının gündem olmaya başladığı ikinci hafta düşüş yaşayan
kıyafet-ayakkabı kategorisi, agresif indirim kampanyaları ile son iki haftada yükselen bir trend göstermesine karşın, sosyal etkileşimin sınırlandığı bu dönemde
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bu artışın geçici olma riski de bulunuyor.
E-ticarete erken uyum sağlamış firmalarsa
yaşanan süreçten daha az etkileniyor.
Çocuk ve bebek ürünleri kategorisiyse
bez, mama, ıslak mendil gibi hızlı tüketim ürünleri özellikle büyük boy paketlerle
ilgi görürken; bebek arabası gibi dayanıklı
ürünlerin tercihinde düşüş yaşanıyor.
İndirim marketleri hazırlıksız yakalandı
Pozitif büyüme gösteren son bölümdeyse kişisel bakım, iç giyim, kozmetik, kitap,
akaryakıt ve indirim marketleri yer aldı.
Son yıllarda ulusal zincirlere karşı agresif mağazalaşma atağıyla hızlı büyüme
sürecine giren indirim marketleri, salgın
döneminde talebin hızlıca dijital kanala
kaymasına hazırlıksız yakalandı.
Mart ayının ilk haftalarında petrol fiyatlarındaki küresel düşüşün de etkisiyle
akaryakıt firmalarının etkileşimleri hızlı bir
şekilde artarken, ayın ikinci yarısında girdiği düşüş trendinin ticari ve sosyal hayatın
durgunlaşmasıyla devam etmesi bekleniyor.
Sosyal medyanın penetrasyonu sınırlı
kaldı
Geleneksel medya kanallarından 3 kattan
daha fazla etkileşime sahip sosyal medyanın, salgın dönemindeki performans
artışı sınırlı oldu. Genç nüfusu ile sosyal
medya penetrasyonu zaten yüksek olan
Türkiye’de, salgın döneminde etkileşiminde büyük bir artış olmazken, Twitter
en pozitif ayrışan platform olarak öne çıktı. Ev gereçleri, yapı malzemeleri ve elektronik eşya kategorilerinde sınırlı bir pozitif yansıma gözlendi.
Liglerin başlamasıyla bahis ve spor medyasında daha hızlı bir toparlanma
öngörülüyor.
Salgının yayılmasına paralel olarak
kamu randevu taleplerinde ve özel hastane etkileşimlerinde istikrarlı bir azal-

ma gerçekleşti. Özel sektördeki negatif
kayıpların kamuya göre daha az olduğu
gözlenirken, bu negatif trendin yavaşlayarak devam etmesi bekleniyor.
Ev temizliği, oto kiralama, nakliye ve
tamirat gibi hizmetler veren platformların
etkileşimleri, tüketicilerin hastalık bulaşma riskini azaltmak ve tasarruf yapmak
amacıyla ihtiyaçlarını ötelemelerine bağlı
olarak sert bir düşüş gösterdi. Negatif
trendin salgın döneminde devam etmesi
öngörülüyor.
Spor medyası, mücevher, bahis, ulaşım
kanalları, kültür sanat faaliyetleri, otel ve
konaklama salgının negatif etkisini en
fazla hisseden kategorilerin başında yer
alıyor. Bahis ve spor medyasının, liglerin başlamasıyla birlikte, diğer sektörlere
göre daha hızlı toparlanması bekleniyor.
Otomobil ve emlak yatırımları erteleniyor, ithalat azalıyor
Ev, işyeri, arsa kiralama ve satış yapılan
sitelerde mart ayı başıyla başlayan negatif trend, ayın ikinci yarısında hızlanarak
devam etti. Tüketicilerin risk algısının artmasıyla birlikte uzun dönemli bir yatırım
olan emlak kategorisinde etkileşimin daha
da azalması beklenirken, benzer durum
otomobil satışlarında da gözleniyor. Otomobil satış sitelerinin de etkileşimleri aynı
haftalarda emlak kategorisinden daha fazla oranda azaldı.
Havayolu kategorisinde mart ayında
başlayan negatif eğri, seyahat kısıtlamalarıyla beraber giderek artış gösteriyor.
Uluslararası pazaryerlerinin yurt dışı sitelerinden yapılan ithalat talebinin martın
son haftalarında sert bir şekilde düştüğünü
gözlemliyoruz. İthal edilen ülke fark etmeksizin gördüğümüz bu düşüşün tüketim ürünleri ithalatı için öncü bir gösterge
olduğunu ve ithalatta önümüzdeki aylarda
paralel bir düşüş göstermesi bekleniyor.

Yemek sipariş sitelerindeki negatif trendin daha hızlı toparlanması
bekleniyor
Ticaret hayatının yavaşlamasına paralel
olarak kariyer siteleri, kurumsal hizmetler
ve yemek sipariş sitelerinde de azalış
dikkat çekiyor. Eve azalan siparişler sonrası tarif sitelerinin trafikleri 3-4 kat arttı.
Evde yemek yapma trendine paralel olarak dayanıklı tüketim ürünlerindeki talebin
küçük ev aletlerine (su ısıtıcı, mixer, mini-fırın vb.) kaydığı gözlemlendi, makarna, maya, kabartma tozu gibi ürünlerin
talebi hızlı artış gösterdi. Bu ürünlerdeki
doygunluğa yaklaşıldığını ve trendin
yavaşlaması öngörülüyor.
Sosyal etkileşimin azalmasından en fazla etkilenen sektörlerden birisi de cinsel
sağlık ürünleri oldu. Kondom gibi ürünlere
olan talepteki azalış trendinin devam etmesi bekleniyor.
Kamu hizmetlerinde Sağlık Bakanlığı ve
Milli Eğitim Bakanlığı pozitif ayrıştı
Sosyal ve ticari hayatın yavaşlaması, belli
kamu hizmetlerinin azaltılması ile başta
e-devlet olmak üzere kamu hizmet platformlarının etkileşimleri azalırken, Sağlık
Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı diğer
kurumlardan pozitif ayrışıyor.
Mobilya, pazaryeri, spor alışverişlerinde
sınırlı da olsa bir negatif etki görülürken, en hızlı toparlanma pazaryerlerinde
bekleniyor.
Bankacılık ve kargo taşımacılığında
negatif etki sınırlı kaldı
Ticari hayatın yavaşlaması (örn: sigorta, vergi sistemleri ve ihale portalleri
etkileşimleri %30-40 azaldı) bankacılık
kategorisinde negatif ayrışma yarattı.
Her ne kadar bireysel dijital bankacılık
etkileşimleri çok azalmasa da ticaretin
yavaşlamasıyla ticari bankacılık faaliyetlerinin yavaşlaması negatif bir etki
yarattı. Bunun yanında, tüketicilerin evde
toplu alışverişler yapması işlem adetlerini
artırıyor.
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Pazaryerlerinin performansları farklılık
gösteriyor. Örneğin, tüketim ürünleri satanlarda etkileşim artsa da emlak/araba
satışlarındaki sert düşüş genel olarak sektörün negatif performans sergilemesine
sebep oluyor. Pazaryerlerinin etkileşimindeki düşüş ve firmaların kendi lojistik
imkanlarını da seferber etmeleri kargo
firmalarının etkileşimini az da olsa negatif
etkiliyor.
Farklı seviyelerde özel ve kamu eğitim
kurumları etkileşimleri incelendiğinde
martın ilk haftalarında okullara ve üniversitelere ara verilmesiyle etkileşimlerde
görülen düşüş, son haftalarda telafi edildi.
Özel ve kamuda tüm seviyelerde uzaktan
eğitimin yaygınlaşması ile eğitim kurumlarının trendi kuvvetli bir şekilde pozitife
çevirmesi bekleniyor.
Deloitte Şirket Ortağı Hakan Göl:
“Sürece hızlı adapte olan firmalar
başarılı oldu”
Salgın süreci öncesi ve sırasındaki iyi uygulamaları değerlendiren Deloitte Şirket
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Ortağı Hakan Göl, normal zamanlarda iş
süreçlerinde yaşanan sıkıntıların çözümü
için yatırım yapan firmaların yanı sıra
salgın sürecinde değişen beklenti ve taleplere hızlı adapte olan firmaların bu
süreci başarıyla geçirdiğini söyledi. Hakan Göl sözlerine şöyle devam etti: “Kurumsal hizmet ve ürün satışı yapan firmalar evden çalışmanın artması ve ticaretin
yavaşlamasıyla bu dönemde tüketici ürün
ve hizmetlerine yönelerek trendi tersine
çevirmeyi başardılar. Talepte sert düşüş
yaşayan firmalarsa tüketicileriyle olan
bağlarını ücretsiz içerik ve webinarlar ile
korumaya çalışıyor.
Gıda dışı birçok tüketim ürünü kategorisinde ilk haftalardaki negatif dalga,
mart ayının sonlarına doğru agresif indirim kampanyaları, ücretsiz teslimat ve
değişim garantisi gibi yüksek faydalar ile
tersine döndü.
El değmeden paketleme, temiz paketleme
malzemeleri, günlük temizlenen teslimat
araçları ve maske, eldiven gibi koruma
önlemleri alan dağıtım personeli gibi uy-

gulamalar müşterilerin hijyen endişelerini
azaltmada yardımcı oldu.
Hızlı yükselen e-ticarete hazırlıksız yakalanan firmalarda sipariş takip ve teslimat
süreçlerinde yaşanan yoğunluk müşteri
kayıpları meydana getirdi. Sipariş ve teslimat süreçlerinin tamamen dijitalleşmesi
ya da bu alanda üçüncü parti desteği alan
firmaların daha başarılı bir şekilde ayrıştığını gözlemlemekteyiz. Efsane Cuma
gibi yoğun satış dönemlerinde yaşanan
kapasite sıkıntıları ve müşteri memnuniyetsizliklerini çözmek için kendi dağıtım
ağına ve ekiplerine yatırım yapan firmalar
bu yatırımlarının karşılığını salgın sürecinde almışlardır.”
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KRIZ ANINDA BENLIĞIMIZ VE KAYGILARIMIZ

Burcu Polatdemir

NLP Uzmanı & Çocuk Kaygı Terapisti

D

ünya üzerindeki herkesin kaygı seviyesini şu an ölçmeye kalksak nasıl bir
durumla karşılaşırdık sizce? Muhtemelen
çok yüksek olurdu . Öyle kaygılıyız ki artık. Evden çıkmasak, güvende olduğumuz
bir yerde olsak da farklı konulardan kaygılıyız. Geçici süre de olsa yakınlarımızla
fiziksel temas kurmayıp onları koruduğumuzu düşünsek de kaygılıyız. Bu virüsün
aşısı bulunsa da kaygının şiddeti geçecek
ama ‘kaygılı olma ‘hali kolay kolay geçmeyecektir. Çünkü uzun süreli maruz kalınan
bir travma yaşanıyor dünya genelinde.
İnsanın yeryüzünde kendine anlam katan
‘özgürlüğü’ kendi dışındaki bir uyarana
bağlı olduğu için ve bunun için elinden
bir şey gelemediği için (eğer savaş yıllarını
görmeyen biriyseniz) muhtemelen hayatımızda daha önce hiç karşılaşmadığımız
bir şey yaşıyoruz. Sadece filmlerde izlenen
ve izlerken bile aklımızın almadığı hatta
dünya üzerindeki bu kadar insanın aynı
şeyi yaşayabilme ‘ihtimalini’ bile mantık
süzgecinden geçiremezken olayların tam
da göbeğinde bu gerçeklikle meşgul olmak insana nasıl bir ruh hali bırakabilir
onu şimdiden kestirebilmek zor.

bir arabayı gördüğünüzde düşünmeden
karşıya fırlamanız ya da ani yüksek sese
maruz kaldığınızda aniden eğilip kendimizi korumamız da düşünmeden gerçekleştirdiğimiz eylemlerdir.. Bunlar reflekstir
. Ama kaygı hali kronik hal alırsa burada zihin sürekli eski haline dönme isteği
duyacak fakat vücudumuzdan beklediği
yanıtı alamayacaktır.Burada bir dengeye
ihtiyacı olacaktır. İnsanoğlunun her acı
duruma verdiği tepki gibi buna ihtiyacı
vardır. Zihin –ruh –beden üçlüsü herhangi
bir sarsıntı almamak için kendini korumak
adına sırasıyla önce alınan haberi İNKAR
EDER . Bunu birçoğumuz deneyimleriz zihin : Bu durum kabul edilemeyecek kadar
imkansız hayır böyle bir şeyin gerçekleşmesi söz konusu dahi OLAMAZ der. Bu
nokta zaten; bedensel tüm hastalıkların
ortaya çıktığı vücudun savunma sisteminin verdiği alarmdır. Hani kötü rüya gördüğümüzde dudak kenarında uçuk çıkar
ya bu stresin içerden patlamasıdır. Zihin
o rüyadaki kötü gerçeklikten kaçmak için
tepki verir. İkinci aşama; ÖFKE DALGASI
yla gelir. Bu bazen inkarla bir arada da
ortaya çıkabilir. Kişi bundan sorumlu birini, tanıdığı yakınını ,bir nesneyi,bir canlıyı arar suç onda demek için. Bu her ne
olursa olsun ona öfke duyar. Saldırganlaşır içe kendisine doğru ya da dışarı bir

tepkide bulunur. Bunun bazen kontrollü
olarak duygu deşarjı açısından sağlıklı olduğu söylenir. Ama dışarıda yapılan aktiviteler,doğaya çıkmak,farklı uygulamalar
vs şu anki ev ortamlarımızda çok da akla
yatkın gelmediği için öfkeyi boşaltmaya
farklı yöntemlerle yaklaşıyoruz bir şekilde.
Üçüncü aşama ise öyle hemen gelemeyen,
insanın sahiden içinden çıkacak hiçbir yolun bulunmadığı durumlarda gerçekleşen
bir durumdur. En zoru ama en etkilisidir.
KABULLENMEK.. Her ne kadar yaşanan durumlardan insanoğlunu hırpalayıp zorlasa
da başka bir çıkış yolunun olmadığında
‘birey tarafından ‘alınacak sağlıklı karardır.
(Evet bunu kişi bireysel de almalıdır her ne
kadar dış etkenlerden dolayı zorunlu olsak da bu benliğimizi iyi hissettirir)Burada
‘Dur ve Sindir’ der insan kendine. Zor olan
ama asıl çözümün bu olduğu aşamadır.
Burada zihin,ruh ve beden uyumsuzluktan
kurtulur ve bedene yapılan baskı azalır.
Dolayısıyla bu bilgilerle genel olarak şu
anki fiziksel durumumuza bakarsak bu üçlüyü de sağlıklı tutarsak savunma mekanizmamızı daha sağlıklı ayakta tutabilir bu
zamanların daha az stresle atlatılmasını
sağlayabiliriz.
Hepimizin sağlıklı kalması dileğiyle.

Her ne kadar biz insanoğlu ‘Savaş ya da
kaç’ gibi hayatta kalma enstrümanlarımızla dünyaya gelmişken bunlardan
da mahrumken ‘Dur ve sindir ‘ mesajına
uyum sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü bizim ‘belli bir süre için’ hafif derecedeki
kaygılı ve endişeli olmamız bizi hayatta
tutar. Örneğin; üzerinize gelen son hız
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İYİ BİR EKİP İÇİN LİDERLİK TEKNİKLERİ
- Ekip arkadaşlarını dinlerler ve yeni fikirlere açıktırlar.
- Şirket hissedarlarını, yatırımcılarını ve
rakiplerini dinlerler.

Engin Yıldırım

Dinledikten sonra, liderlerin ürünlerini
satabilmek için ama daha da önemlisi
fikirlerini satabilmek için onları bir hikaye
ile özdeşleştirmesi gerekir. Anlatılan bir
hikaye insanları büyüler ve harekete geçmeye teşvik eder. İyi bir hikaye ya da örnek
ile özdeşleştirmek ise anlatılan şeyin daha
iyi anlaşılmasını sağlar.
2. Yol haritası çıkarın

“İnsanlara liderlik etmek istiyorsanız onlarla birlikte yürüyün.” - Lao Tzu
Yüksek performanslı takımlara sahip olmak, her yönetici için kritik değer taşıyor.
Fakat iyi ekipler kurmak ve yönetmek,
liderlik gerektiriyor. Vizyonu belirlemek,
kendine güvenmek, hayale inandırmak, iyi
bir ekip kurmak için çok önemli öğeler...
1. Dinlemek
"Dinlemeyi severim. İnsanları dikkatle
dinleyerek çok şey öğrendim. Çoğu insan
karşısındakini hiç dinlemez." - Ernest Hemingway
Yüksek performanslı ekipler korkmadan
dinleyen, aşırı veya negatif tepki geliştirmeden diğerlerinin konuşmasına müsaade
eden veya hangi konuya katılmadığını ifade
eden insanlardan oluşur. İnsanların önünü
kesen ve görüşlerinin değerli olmadığını
ima eden kötü diyalog davranışlarının
önünü hemen keser. Ayrıca liderler yüksek seviyede inovasyon elde etmek için
takımdaki insanların korkmadan olağandışı
düşüncelerini ifade etmesi ve deneysel
süreçleri savunması gerektiğini bilir.
Dinlemek, iyi giden her ilişkinin temelidir.
İyi liderler;
- Müşterilerinin ne istediğini, ne beklediğini ve ne gibi zorluklarla karşılaştığını
dinlerler.
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Lider, ‘nereye gittiğini biliyorsan yol seni
oraya götürür’ sözünü göz önünde bulundurur. Yolu belli olmayan bir yolculuğun
takımı, ruhsuz ve kaybolmuş hissettireceğini bilir. Nereye doğru gidileceği hakkında takımları sürekli bilgilendirmek ve
oraya nasıl ulaşılması gerektiğini aktarmak,
liderlerin operasyonel koşullarda ve hatta
amaçlardaki değişimleri kabul etmesi ve
adapte olması demektir. Liderler arkasına
yaslanıp izlemez, bunun yerine vizyonu ve
insanları kaybetmeden ekip ruhunu yaratarak, canlı tutmak zorundadır.
3. Kendinize güvenin ve güvenilir olun
Bir şekilde günlük mücadelelerin üzerinde
ve üstünde liderler, takımlarında projeye
güven duyulmasının farkına varılmasını
sağlar. Etkili liderler ekibin projeye olan
güvenini sağlamak için destekten kaçınmadan ve gerçek konuları ve problemleri, hatta zor ve yüzleşilemeyecek olanları
süzgeçten geçirerek diyaloglarını hazırlar.
Bu yüzden her zaman organizasyonda ‘ne
oldu’ ve ‘nedeni nedir’ sorularını işaret
eder. Akıl hocası olmaya çalışmazlar çünkü
bunun işe yaramadığını görürler. Genellikle doğrudan hedefe ateş edenlerdir. Sıkı
oynayan, adil dövüşen ve asla pes etmeyen.
Günün sonunda, ne olursa olsun liderin tek
başına ayakta kalacağını takım üyeleri bilir.
Bu da ekiptekilere güven verir ve onlarda
ayakta duracağını hisseder. Ayrıca gerçekten kötü şeyler olduğunda ekipler, liderlerinin onları yarı yolda bırakmayacağını veya
suçlamayı onlara yönlendirmeyeceğini,

bunun yerine ateşin içinde yanmak pahasına da olsa onları korumanın yollarını arayacağını anlar.
4. Samimi olun, kendiniz olun
"Kendim olmanın beni bu kadar zengin
edeceğini bilseydim, buna daha erken
başlardım.’’ - Oprah Winfrey
İyi bir lider, ne diyorsa odur ve kıyaslamanın
ötesinde bir bütünlüğe sahiptir. Hakiki bir
liderin özelliklerinden olan açıklık ve tevazu, insanları harekete geçirici ve pozitif
bir enerji yaratır. Müşteriler, çalışanlar ve
hatta medya bile kendi gibi olan bir insanın
başarıya ulaşmasını ister.
İyi liderler, kendi içindekileri nasıl ve ne
zaman ifade etmesi gerektiğine dair güçlü
hislere sahiptir. Hatta etrafındakilerin saygısını kazanmak için kendi zayıflıklarını
doğru zamanda açığa çıkartır. Kendileri
hakkında mükemmel imaj yaratmak konusunda takıntıları yoktur. Etkili liderler kendi hatalarına gülerek iyi sonuçlar elde ettiklerini bilir.
5. Takım Oyunu
"Yetenek maçı kazandırır ama zeka ve
takım oyunu şampiyonluğu." - Michael
Jordan
Çalışılan kurum büyük ya da küçük olsun,
çalışanlarla sürekli iletişim halinde oluruz.
Diğerlerinin başarı kazanmasını, öne çıkmasını ve inovatif fikirleri teşvik etmek
sevilen bir liderin yaptığı işlerdir. Bir liderin örgütü içerisinde çözüm için yaratıcı
düşünebilmeyi içeren bir başarı kültürü
yaratması gerekmektedir.
Takımının iyi yönde ilerlemesi için bir lider,
zor konuları konuşmaktan korkmaz. Problemlerin üstünü örtmekle onlardan kurtulamayacağını bilerek zor diyalogların nasıl
yönetileceğinin yollarını bulur. Liderler
aynı zamanda bilir ki kendisi konuşmazsa
kimse konuşmaz ve pek çok şeyin dile getirilmemesi kurumun kültürü haline gelir.
Yüksek performanslı takımların liderleri
güven inşa etme ve sağlamanın yollarını
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bulur. Özellikle takımların sorumluluklarını
yerine getirmesi ve amaçların netliği için
görüşlerinin alınması konularında. Ayrıca
körü körüne bağlılıkla profesyonelliği birbirinden ayırmayı da bilir. Yüksek performanslı takımlarda iletişim konusunda herkes birbirini eşit görür. Bu anlamda liderler,
insanların ifade etme ihtiyacını karşılamak
için onları cesaretlendirir.
6. Performans gösteremeyen oyuncularla yüzleşin
Bu yüksek performanslı ekibin en önemli
karakteristiklerinden biridir. O da liderlerin ekibi aşağı çeken oyuncuları tolere etmemesi. Deneyimli liderler ekipte birlik ve
disiplin sağlanması için dışarıdan ‘tutkulu
şampiyonlar’ adı verilen insanları takıma
sıkça müdahil eder. Lider, birbiriyle yakın
iş ilişkisi kurması anlayışını geliştiren ve ekibin amaçlarına konsantre ve bağlı birkaç
tutkulu şampiyonu etrafında toplayabilir.
Onlar işlerin tamamlanması konusunda
yetkinlerdir. Ve yardımcı olmakta başarısız
olanları veya yardımcı olmak istemeyenleri
ekipten çıkarmaktan korkmaz.
7. Sorumluluk
"Hayatın %10'u başımıza gelenler, %90'ı ise
onlara nasıl tepki verdiğimizdir." -Charles
Swindoll
İyi bir lider, müşterilerine, personellere ve
yatırımcılara karşı sorumluluk sahibidir.
Şirketteki tüm çalışanlar, şirketi daha iyi
ya da daha kötüye götürecek bir iş yapabilir. Önemli olan, kazanan bir lider olarak bunun farkında olmak ve sorumluluk
kültürünü şirkete içselleştirmeyi başarmaktır.
Gelen bir e-mail, sesli mesaj, bir not ya
da tweet'e güzel bir şekilde cevap vermek onu gönderen müşteriniz ya da iş

arkadaşınıza önem verdiğinizi gösterir ve
organizasyonun tümü üzerinde pozitif bir
etki yaratır.
8. Uyumluluk
"Sizin için değişim bittiğinde, siz de bitmişsiniz demektir." -Ben Franklin
Pazar, hiçbir zaman şimdiki kadar hızlı değişmeye açık olmamıştı. Bir lider,
koşullardaki ve zorluklardaki değişiklikleri
yönetmede esnek ve değişikliklere karşı
harekete geçmede atak olmalıdır. İnatçılık,
artık modern bir liderde istenen özellikler
arasında yer almıyor. Onun yerine, ‘alçak
gönüllülük ve istekli olmak’ bir lider için
gerekli özellikler.
9. Tutku
"Bir işi iyi yapabilmenin tek yolu yaptığınız
işi sevmektir." -Steve Jobs
Yaptığı işi seven biri, tüm gün boyunca
çalışmak zorunda değildir. Çünkü bu durum onun için bir zorunluluk yaratmaz,
keyif verir. Bir şirkete tutku ve istek katabilen liderler diğerlerine göre önemli derecede avantajlıdır. Çünkü tutku bulaşıcıdır
ve diğer çalışanlara ve müşterilere de
geçer. Tutku, iş verimini artıran etkenlerin
başında gelir.
10. İnsanları Şaşırtabilmek
"Gerçek bir lider her zaman elinde kimsenin önceden bilmediği bir sürpriz tutar,
böylece halkının nefesini kesebilir, onu
heyecanlı tutabilir." -Charles de Gaulle
Çoğu insan günlük hayatta sürprizlerle karşılaşmayı severler. Sevilen bir lider, etrafındakileri olumlu yönde şaşırtabilendir.
Ekstra
para
harcamadan
sürpriz yapabilmenin birçok yolu vardır. Bir

gülümseme bile bu ihtiyacı karşılayabilir.
Bu gibi yapılan küçük sürprizler ve insanları şaşırtan hareketler önemli fırsatların
kapısını açabilir, hiç umulmayan bir anda
işleri kolaylaştırabilir.
11. Kaynak Yaratma
Var olmayan kaynakları ortaya çıkaranlar
lider, olan kaynakları etkin şekilde idare
edenler ise iyi yöneticilerdir.
12. Hatalarının bilincinde olmak
Hatalarını sahiplenmek ve bunların sorumluluğunu üstlenmek gerçek liderin en temel özelliğidir. Gerçek liderler toplum
nezdinde tolerans gören kişilerdir ve liderlere saygı duyulması ve de topluluk
nezdinde benimsenmeleri ancak onların
hatalarını kabul etmesi ve bu hataları telafi
etmesiyle mümkün olabilir.
13. Kendine Yapılan İyiliği Unutmamak
"Durmak ve hayatımızda fark yaratan insanlara teşekkür etmek için zaman ayırmalıyız." -John F. Kennedy
İyi bir lider, başarıya ulaşmasına yardımcı olan, katkıda bulunan kişilere teşekkür
etmeyi bilendir. Bir patrona, önünü açan
kişiye, danışmana, müşteriye, çalışma arkadaşına ya da diğer paydaşlara teşekkür
etmeyi bilmek; bir lideri mütevazi, takdir
edilen biri yapar ve çevresine olumlu etki
bırakır. Ayrıca kişiyi de daha iyi hissettirir.
Yukarıdakilerin dışında iyi bir lider olabilmek için altın kural: ‘’Size nasıl davranılmasını istiyorsanız diğer insanlara da öyle
davranın.’’
İYİ BİR LİDER, SIRADAN İNSANLARI SIRA
DIŞI İŞLER YAPAR HALE GETİRİR...
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EVİNİZDE MEKSİKA RÜZGARI ESTİRİN!

Meksika lezzetlerini denemenin tam zamanı!

Malzemeler:

Dünya lezzetlerini mutfağına taşımak isteyenlere özel muhteşem bir tarif sizlerle. Meksika’dan gelen lezzet rüzgarı ile mutfağında
maharetlerini göstermek isteyenlere, kızgın
tavanın üstünde mis gibi dumanı tüten
dana fajita özel tarifi!

400 gr. Bonfilet Dana Fajita,

Mutfağında farklı lezzetleri test edenler
veya etmek isteyenler, dünya mutfağına
merakı olanlar, sizler için yepyeni ve oldukça kolay bir tarifi derledik. Evde çok kolay
bir şekilde hazırlayacağınız dana fajita tarifi
sizlerle!

1 yemek kaşığı tuz,
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2 adet kırmızı soğan,
1 adet yeşil biber,
1 adet kırmızı biber,
1 adet sarı biber,
1 çay kaşığı karabiber,
1 yemek kaşığı zeytinyağı,
1 yemek kaşığı tereyağı.

Yapılışı:
Biberleri ve soğanları hemen hemen aynı
boyda olacak şekilde jülyen doğrayın. Derin bir tavayı zeytinyağı ile hafif yağlayıp,
bütün malzemeleri soteleyin. Güveç veya
ısıya dayanıklı porselen bir kabı kısık ateşte
ocağa yerleştirin. Tereyağını ilave edin ve
erimesini bekleyin. Eriyen tereyağının üzerine etleri, biberleri ve soğanları ilave edin.
Lavaşları üzerine kapatıp, iyice ısınmasını
bekleyin. Dikkatlice ocağın üzerinden alıp
servis edin. Dilerseniz üzerine taze maydanoz ilave ederek servis edebilirsiniz, afiyet
olsun.
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iş kazası mı meslek hastalığı mı olduğu yönündedir. Sorunun cevabı ise pek çok farklı
açıdan değişiklik arz ediyor.
Mevzuatımızda iş kazaları, sosyal güvenlik hukuku, iş sağlığı ve güvenliği hukuku,
borçlar hukuku ve ceza hukuku gibi farklı
boyutlara sahip olması nedeniyle farklı kanunlarda düzenlenmiştir.

Gonca Tekeli
Avukat

COVID-19’UN HUKUKSAL İZDÜŞÜMÜ
Tüm dünyanın tek bir yürek halinde savaşmakta olduğu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi hali olarak ilan edilen Covid-19 salgını, herkes için geri dönülemez
yaralar açmaya devam ederken, insanlığı da
büyük bir sınavın parçası olmaya zorunlu
kıldı. Tüm sektörler bu sınavdan kendince
zorluklar çekerek, başarılı ya da hüsranla çıkmak zorunda. 2020’nin Mart ayından
itibaren ülkemizi de hızla etkisi altına alan
ve tüm hayatı en küçük noktasına kadar
etkileyen Covid-19, en çok da işverenler ve
çalışanlar için büyük karmaşalar yaratmaya
devam ediyor.
Pek çok açıdan işverenlerin korkulu rüyası
olan bu hastalık, beraberinde de çeşitli hukuksal izdüşümleri getirdi. İlk etapta iş yerlerinin zorunlu olarak kapatılması ve çalışanların özlük haklarının etkilenmesi ön planda
iken, akabinde çalışmaya devam edecek
iş yerleri açısından çalışan sağlığının ve iş
yerinin güvenliğinin korunması, alınacak
tedbirler, çalışmak istemeyen personel ile
yaşanan iş yerinin sevk ve idaresi sorunları,
hastalığının tanı ve tedavisi için paylaşılan
çalışan bilgilerinin özel nitelikte kişisel veri
olmasının getirdiği sıkıntıların baş göstermesi gibi pek çok farklı hukuksal konunun
ortaya çıkması söz konusu oldu. Hukuksal
ve daha pek çok sorunla bir anda yüzleşmek zorunda kalan iş yerleri belki de tüm
çalışma hayatları boyunca yaşanabilecek en
önemli krizi sağlıklı bir şekilde yürütmeye
gayret göstererek hayatta kalmaya çalışıyor.
Ancak en büyük yansıma kuşkusuz iş sağlığı ve güvenliği yönünden yaşanmakta.
Çalışanların fiziksel ve psikolojik yönden
sağlıklı olmasını sağlamak, sürdürmek ve
çalışma koşullarından kaynaklanabilecek
sağlık sorunlarından korumak iş sağlığının
temel amaçları arasındadır. Bu temel amaç
çerçevesinde kapatılması zorunlu olmayan
her iş yeri için alınması gereken pek çok
tedbir mevcut. Peki iş yerleri kendilerine yasal olarak zorunlu kılınan tüm önlemleri alsalar dahi iş yerindeki çalışanlarında ortaya
çıkan Covid-19 hastalığının hukuki karşılığı
ne olmalıdır?
Bu konudaki en büyük kafa karışıklığı ise
böyle bir durumun iş hukuku bakımından

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda iş kazası, “İş yerinde veya işin yürütümü
nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet
veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da
bedenen engelli hâle getiren olay” şeklinde
tanımlanmışken, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’u benzer
bir tanımı biraz daha geniş şekilde yapmaktadır.
Ancak her ne olursa olsun, iş kazasından
bahsedebilmek için işverenin, sözleşmeye
aykırı hareketi, kusur, zarar ve hareket ile
zarar arasında uygun nedensellik bağının
bulunması gerekecektir.
İşveren, iş sağlığı ve güvenliği bakımından
yükümlülüklerini yerine getirip, tüm risklerin bertarafı için azami özeni göstermek
zorundadır. Fakat alınan tüm önlemlere
rağmen, işverenin talimatları çerçevesinde işçinin iş görme edimini yerine getirdiği sırada Covid-19 sebebiyle hastalanması
halinde iş kazasından bahsetmek mümkün
olabilecektir.
Zira, Covid-19’un neden olduğu sonuçlar
açısından halihazırda bu konuda oluşmuş
bir içtihat olmasa da verdiği emsal bir kararda Yargıtay, işçinin domuz gribi nedeni
ile vefat etmesinden dolayı işvereni sorumlu tutmuştur (Yargıtay 21.Hukuk Dairesi
2018/5018 E., 2019/2931 K. 15.04.2019).
Yine yaşanan güncel gelişmeler nedeniyle halihazırda İl Sağlık Müdürlükleri tarafından hastane ve diğer sağlık kuruluşları
yönünden yapılan resmi bildirimlerde bu
hastalığın tespit edildiği sağlık çalışanları
için teşhisi koyan hekim tarafından iş kazası
bildirimi yapılması gerektiği konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır. Dolayısıyla, somut
durum açısından idare nezdinde sağlık çalışanları açısından Covid-19’un, bir iş kazası
hali olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır.
Dolayısıyla salgın süresince işçi ve işveren
tarafından her türlü önlem alınmasına rağmen mutlak bir kontrol edilebilirlikten söz
etmek mümkün olmadığına göre, hastalığa
yakalanma durumunda, işçi açısından bunun daha ziyade “İş kazası” olarak değerlendirilmesi, her işin kendi özelinde değerlendirilecek dahi olsa da mümkün olacaktır.
Fakat, Covid-19’un sonuçlarının bununla kalmayıp, hastalığa maruz kalım riskinin
yüksek olduğu işlerde çalışan, meslek dışı
etkilenimle açıklanamayan ve iş kazası olarak değerlendirilmeyen durumlarda, rastlantısal olarak değerlendirilmeyen Covid-19

hastalarının durumunun daha farklı ele alınması gerekecektir.
Meslek hastalığının tanımı ana hatları ile iki
ayrı kanunda yapılmıştır. 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, “Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir
sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden
uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hâlleri” meslek
hastalığı olarak tanımlanmışken, 6331 sayılı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ise meslek hastalığı için, “Mesleki risklere maruziyet
sonucu ortaya çıkan hastalık” tanımlamasına yer verilmiştir.
Meslek Hastalığı; iş kazasından farklı olarak,
tekrarlanan bir sebebe bağlıdır ya da işin
yürütüm şartları yüzünden ortaya çıkar. Dolayısıyla meslek hastalığının oluşumu uzun
bir sürece bağlıdır.
Bu nedenle de 5510 sayılı Kanun’a dayalı
olarak yürürlüğe girmiş olan Çalışma Gücü
ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nde hangi
hallerin meslek hastalığı sayılacağı ve bu
kapsama girmeyen hastalıklar için ortaya
çıkacak uyuşmazlıkların, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’nca karara bağlanacağı
düzenlenmiştir.
Covid-19 açısından bakılacak olursa koşulların son derece kısa bir zamanda ortaya
çıkmış olması mevzuat yönünden meslek
hastalığında aranan şartların oluşmasına
henüz yeterli değilmiş gibi gözükse de pandemi halinin özerk yapısı nedeniyle özellikle
sağlık gibi belirli meslek grupları açısından
konunun daha farklı değerlendirilmesi gerecektir.
Halihazırda her ne kadar Yönetmelik’te ya
da güncel başka bir mevzuat ile Covid-19’a
maruz kalım riskinin yüksek olduğu işler
açısından meslek hastalığı bağlamında bir
değişiklik yapılması söz konusu olmamışsa
da bu yönde bir çalışma yapılması ya da T.C.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan gelecek bir açıklama tereddütleri
giderecek nitelikte olacaktır.
İşverenin, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği açısından objektif özen yükümlülüğü ve
kusur sorumluluğu bulunmaktadır. Verilen
sınavlar açısından hukuk sisteminin de gerek çalışanların hak kaybına sebebiyet verilmemesi gerekse işverenin sorumluluğunu
hakkaniyete aykırı şekilde genişletmemek
adına vereceği sınavda, Yüksek Mahkemeler, İdare, Yüksek Kurullar ve Bakanlıklar
nezdinde ortak sonuçlara ulaşılacak kararlara ihtiyaç bulunmaktadır. Aksi takdirde Covid-19’un sağlık üzerinde yarattığı sonuçlara çare bulunacak olsa dahi hukuksal olarak
yarattığı krizin izleri uzun yıllar hafızalardan
silinmeyecektir.
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AVRUPA BIRLIĞI’NDEN TOGG’A
TASARIM TESCILI

T

ürkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi’ne yaptığı tasarım başvuruları için tescil almaya hak kazandı. Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde yüz Türkiye’ye ait olan araçların tasarımlarının üçüncü şirketler tarafından kopyalanmasını
önlemek amaçlı önemli bir adım atıldı
Otomotiv endüstrisinin bir mobilite ekosistemine dönüşümüne öncülük ederek ülkemizin ilk küresel mobilite markası olmak amacıyla kurulan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG)’un otomobillerin iç ve dış tasarımları Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi (EUIPO)
tarafından tescil edildi. Beş yıl süreyle geçerli olacak tescil haklarıyla birlikte, fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde yüz Türkiye’ye ait olan
araçların tasarımlarının tamamen ya da kısmen kopyalanması da engellenmiş oluyor.
TOGG mühendisleri ve tasarımcıları tarafından ortaya konan, fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde yüz Türkiye’ye ait doğuştan elektrikli
modüler araç platformu üzerine geliştirilmekte olan Türkiye’nin otomobili, tasarım sürecinde önemli bir aşamayı daha tamamlamış oldu.
TOGG’un askı sürecindeki Asya ve Amerika’daki tasarım tescil başvurularının da 2020 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor.
Tasarım, 150 bin saatlik çalışma ile ortaya çıktı
Türkiye’nin Otomobili, TOGG tasarım ve mühendislik ekiplerinin liderliğinde toplam 150 bin saatlik bir çalışma sonunda ortaya çıktı. Tasarım
süreci kapsamında Türkiye’den ve dünyadan toplamda 18 tasarım evi, TOGG’un belirlediği 6 farklı kriter ile objektif bir değerlendirmeye
alındı. TOGG Tasarım Ekibi yaptığı değerlendirmede en yüksek skoru alan 3 tasarım eviyle sürece devam etme kararı verdi. Türkiye’nin
otomobilinin tasarımını belirlemek için geniş kitlelerle yapılan otomobil satın alma davranışları araştırmasındaki bulgular doğrultusunda
hazırlanan tasarım kılavuzu bu 3 tasarım eviyle paylaşılarak 2 boyutlu tasarım yarışması süreci başladı.
4 aşamalı olarak kurgulanan tasarım evi yarışması toplamda 6 ay sürdü
Bu süre zarfında 100’ün üzerinde farklı tema değerlendirildi, tüketici araştırmalarında tespit edilen beklentiler tasarım evlerine geribildirim
olarak verildi.Süreç tamamlandığında her tasarım evinden gelen bir dış ve bir iç tasarım çalışması geniş kitlelerle klinik çalışmalar yapılarak
test edildi. Ortaya çıkan sonuç yine TOGG Tasarım Ekibi tarafından endüstrileşmeye uygunluğu konusunda değerlendirildi. Bu aşamalardan
sonra dünyanın en iyilerinden Pininfarina tasarım evi iş ortağı olarak seçildi ve 3 boyutlu tasarım aşamasına geçildi. Türk tüketicilerinin iç
görüleri doğrultusunda TOGG Tasarım ekibi ve Pininfarina tasarım evinin ortak çalışmaları sonucunda sadece Türkiye’de değil; dünyanın
farklı coğrafyalarında da beğeni ile kabul görecek özgün bir tasarım dili ortaya kondu.
Bu Toprakların Kültürü Tasarıma İlham Verdi
Türkiye’nin otomobili, modern ve özgün tasarımında Anadolu topraklarının köklü simgelerinden biri olan laleden esinlendi. Otomobilin
yoldaki imzası olarak algılanacak ön ızgarasına, bütünsel şıklığı tamamlayan jantlarına ve iç mekân detaylarına modern bir incelikle işlenen
lale figürleri ile birlikte Selçuklu dönemi esintileri coğrafyamızın kültür mirası ile olan bağı vurguluyor.
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SUNA DUMANKAYA'DAN DOĞAL TARİFLER

Tazeleyici ve Yenileyici Çay
Kahveli Peeling
Malzemeler:

Suna Dumankaya

Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

•

1 Tatlı kaşığı kahve

•

2 - 3 Damla limon

•

1 Çay kaşığı bal

Yapılışı:

Cildinize Özel Nemlendirici
Bakım Formülü
Malzemeler:
•

8 Damla papatya yağı

•

8 Damla gül yağı

•

8 Damla sandal ağacı yağı

•

Yarım çay bardağı susam yağı

Bu karışımı hazırlayın. Temiz cilde yayın
ve ellerinizle hafifçe dairesel masajlar yaparak cildinizi ovun. Soğuk suyla yıkayın
ve bolca nemlendirin. Faydaları; arındırır,
aydınlatır ve pürüzsüzleştirir.

Malzemeler:
•

1 Çay kaşığı biberiye

•

1 Çay kaşığı zeytin yaprağı

•

1 Çay kaşığı yeşilçay

•

Elma kabukları

Yapılışı:
2 bardak sıcak suya malzemeleri ve elma
kabuğunu ekleyip 7 - 8 dakika demleyin
ve süzerek için.

Malzemeler
Tüm yağları bir cam şişeye damla damla
ekleyin ve karıştırın. Akşamları yatmadan
2 - 3 saat önce tüm cildinize (dekolteniz
de dahil) masaj yaparak sürün.
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KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE GIDA SEKTÖRÜNDE ONLINE ALIŞVERİŞ
1 AYDA %61 ARTTI
iPara, koronavirüs salgını nedeniyle artışa geçen bir aylık e-ticaret verilerini açıkladı. iPara’nın verilerine göre; koronavirüs nedeniyle online alışverişte bir ayda gıda sektöründe
%61, genelde ise %10 oranında artış yaşandı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise online
alışveriş verileri %10.3 oranında artış gösterdi.
E-ticaret alanında sunduğu gelişmiş ve çözüm odaklı servisleri ile hizmet veren iPara, koronavirüs salgını nedeniyle artışa geçen online alışveriş verilerinin bir aylık değerlendirmesini
açıkladı. iPara verilerine göre önceki aya göre online alışveriş verileri %10 oranında artış
gösterdi. Online alışverişte iPara altyapısını kullanan markaların satış rakamlarına göre belirlenen listenin ilk sırasında sektörel bazda hijyen ve temizlik malzemeleri sektörü yer alırken,
gıda sektöründeki online alışveriş %61 artış gösterdi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre
ise iPara toplam tahsilatları %86 oranında artış gösterdi.
Yüzde 40 artış bekleniyor!

Tarık ONAT
iPara Genel Müdürü
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Koronavirüs salgınının online alışverişe etkisini değerlendiren iPara Genel Müdürü Tarık
Onat, “Koronavirüs salgını tüm dünyada ve ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor.
Ülkemizde ilk virüs vakasının tespit edildiği 10 Mart’tan bu yana iPara çözümleriyle gerçekleşen alışveriş verileri bir ayda toplam %10 oranında artış gösterdi. Gıda sektöründeki satışlar %61 arttı. Virüs tehdidi ortadan kalkana kadar önümüzdeki dönemde turizm, seyahat,
restaurant ve eğlence yerleri harici sektörlerde online alışveriş verilerinde %40 bandında
artış olmasını bekliyoruz” dedi.
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ORUÇLA BEDENİNİZİ ŞAŞIRTARAK HAFİFLEYİN!
Sağlıklı Oruç Tutmanın Püf Noktaları
Sahuru kahvaltı yerine koyun!

Fatma FİDAN
Uzm.Diyetisyen

U

zun süreli açlık, ara öğünlerin ortadan kalkması ve toplam öğün sayısının azalmasına bağlı olarak metabolizma
yavaşlama eğimi gösterir ve kilo problemi
zorlaşır. Doğru beslenme ile metabolizmanın yavaşlamasını engellemek, Ramazan ayını sağlıklı ve kilo almadan geçirmek
mümkün…

Oruç ile birlikte beslenme düzenindeki değişimden dolayı sağlıklı bireyler de Ramazan ayında kabızlık, mide yanması, uyku
hali, dikkatsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi,
kan şekeri düşüklüğü gibi birtakım sağlık
sorunları ile karşılaşılabilir. Vücut açlıkta
önce kandaki glikozu sonrasında ise karaciğerde depo ettiği glikoz deposunu kullanır.
Vücuttaki fonksiyonlar yaklaşık 8 saat glikozla idare ettikten sonra kan şekeri hızla
düşer. Besin alımının 2 öğüne düşmesi ve
yüklü miktarda besin tüketilmesiyle vücutta hızla depolanır. Ve kilo alımı kaçınılmaz
olur. Ramazan ayında sağlıklı beslenme ve
vücutta yaşanan değişimler konusunda da
bilinçli ve dikkatli olmamız gerekir.
Vücudumuz Ramazan ayında zararlı toksinlerden arınarak kendini yeniler, mide – barsak sistemimiz dinlenir, karaciğerimiz kendini yeniler, kanımız temizlenir.
Yapılan çalışmalarda oruç tutmanın sağlıklı
bireyler üzerinde olumlu etkiler yarattığını
göstermektedir.
Ramazan boyunca öğün sayısının 2 ye düşürülmesi ve saatlerdeki değişiklikler nedeniyle besin alımında ve iştahta azalma olduğu görülmektedir.

Sahuru bir kavatlı öğünü gibi düşünmek
gerekir. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, ceviz, badem gibi besinlere tüketerek,
protein ağırlıklı beslenmek gün boyu tok
kalmamıza yardımcı olur. Aynı zamanda en
kaliteli protein kaynağı olan yumurta, uzun
süre tok kalmanızı sağlayacak en temel
besin öğesidir. Tam buğday ürünleri, kuru
baklagiller ve özellikle kabuklu yemişler (ceviz, çiğ badem) tüketilmelidir. Sahura kalkılmaması ya da sahurda sadece su içilmesinin
zararlı olduğu unutulmamalıdır. Çünkü bu
beslenme tarzı yaklaşık 17 saat açlığı, ortalama 20 saate çıkarmaktadır. Bu da açlık kan
şekerinin daha erken düşmesine ve buna
bağlı olarak, günün daha verimsiz geçmesine neden olmaktadır. Eğer sahur öğünü ağır
yemeklerden oluşursa gece metabolizma
hızı düştüğü için yemeklerin yağa dönüşme
hızı ve kilo alma riski artmaktadır.
Hızlı yemek yemeyin!
Sahurdan iftara doğru düşen kan şekeri bir
an önce yemek yeme isteği duymanıza neden olur.
Beyin doyma emrini yemekten 20 dk. sonra
verir. Bu nedenle çok hızlı bir şekilde yemek
yenildiğinde doyma emrini algılamada yüksek miktarda enerjili besinler ve bu durum
kilo alımına zemin hazırlayabilir.
İftarı hurmayla açın!
Uzun saat açlıktan sonra kan şekerini dengeleyecek hafif yiyeceklerle iftar açılmalıdır.
Hurma kan şekerini dengelemek için ideal
besindir. İftarda hurma ve su ile oruç açılıp
çorbayla devam edilmelidir. Oruç açıldıktan
20 dk. sonra ana yemeğe geçilmelidir. Ana
yemekte az yağlı et yemeği, sebze yemeği
ve salatayla devam edilebilir. Kan şekerini
hızlı yükselten beyaz ekmek, pirinç pilavı
gibi glisemik indeksi yüksek besinler yerine
bulgur pilavı, kepekli ekmek gibi glisemik
indeksi düşük besinler tercih edilmelidir.
İftarda aşırı şerbetli tatlılar yerine sütlaç,
güllaç, dondurma gibi hafif tatlılar ara öğün
olarak tercih edilebilir.
Ara öğünler oluşturun!
Yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmak
için iftar ve sahur arasına küçük ara öğünler
eklenmelidir. İftardan sonra 1- 1,5 saat aralıklarla iki ara öğün oluşturulabilir. Düzen-

lenen bu ara öğünde ise porsiyon kontrolüne dikkat ederek, mevsim meyvelerinden
bir porsiyon meyve ve bir bardak süt veya
1 kâse yoğurt tüketilebilir. Eğer kişi kabızlık
sorunu yaşıyor ise 1 bardak süt yerine bir
bardak kefir tüketebilir.
Tuzlu yiyeceklerden kaçının!
Özellikle tuzlu peynir, zeytin, turşu, sucuk,
salam, sosis gibi salamura yiyecekler gün
içinde daha fazla susamanıza neden olacağı için bu besinler Ramazan boyunca sınırlı
tüketilmelidir.
Yağlı yiyeceklerden uzak durun!
Yağlı yiyeceklerin midede kalma süresi oldukça uzundur, sindirimi güçleştirir. Bu
nedenle, iftar ve sahur sofralarında kızartma ve kavurma gibi yağ içeriği yüksek olan
yemekler, kremalı ve soslu yiyeceklerden
kaçının.
Pide ve beyaz ekmekten uzak durun!
Ramazan’da ekmek seçimine dikkat edilmelidir. Tam tahıllı ekmekler içerdikleri lif oranı
sayesinde tokluk süresini uzatarak, midenin
geç boşalmasını sağlar. Bu nedenle pide
veya beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmekler tercih edilmelidir.
İftardan bir süre sonra maden suyu tüketin!
İftardan bir süre sonra sade maden suyu
tüketmek vücudumuzun mineral dengesini
katkı sağlar.
Sporu ihmal etmeyin!
Ramazan’da 17 saatlik açlık döneminden
dolayı yavaşlayan metabolizma hızı kilo
almamız için zemin hazırlar. Bu nedenle iftardan bir saat sonra hafif tempolu yürüyüş
yapılmalıdır.
Yeterli sıvı tüketin!
Sıcaklıkların etkisiyle artan terleme ile yeterince sıvı alınmaması halinde dehidratasyon (sıvı kaybı) ve mineral kaybı sonucunda
bayılma, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık
problemleri yaşanmaktadır. Susama hissi
duymasanız bile iftar ve sahur arasında en
az 2-2,5 litre (12-14 su bardağı) su içilmelidir. İftarda azar azar su içmeye başlayarak,
sahura kadar mutlaka günlük su ihtiyacı tüketilmelidir.
Ramazan ayını sağlıklı geçirmeniz dileğiyle.
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ÇOCUKLARINIZLA EVDE
YAPABILECEĞINIZ
BEŞ EĞLENCELI
MÜHENDISLIK
AKTIVITESI

3. Balon gücüyle çalışan arabaların yarışı
Sadece bir balon, plastik bir kap, payet,
iplik ve bant kullanarak, balon gücüyle
çalışan yarış otomobilinizi yapın.

2.

Z

amanımızın tümünü evde geçirdiğimiz
bugünlerde, aile fertleriyle birlikte yapılacak aktivitelerin önemi arttı. Dyson, bu
süreci keyifli hale getirebilecek bilim ve mühendislik aktiviteleriyle size yardımcı oluyor.
Dyson mühendisleri tarafından çocukların
eğlenirken, öğrenmesi için hazırlanan bu
aktiviteler, mühendislik konusunda da merak uyandırıyor.
Çocuğunuzla birlikte yapabileceğiniz beş
aktivite önerisi için gelin geriye doğru sayalım!

1.

2. Misketi bir dakika boyunca düzenekte
tutun
Karton ve banttan başka bir şey kullanmadan misketin yuvarlanma sürecini en az bir
dakika tutabilen kendi düzeneğinizi tasarlayın. Dyson mühendislerinin aynı aktiviteyi
Dyson makinelerinin parçalarını kullanarak
nasıl yaptığını keşfedin.

5. Kartondan bir gemi inşa edin

3.
4.

Binlerce ton ağırlığındaki gemilerin nasıl
yüzdüğünü hiç merak ettiniz mi? Evdeki
materyalleri kullanıp, bir gemi yaparak
tasarım ve icat becerilerinizi test edin.

1. Ev yapımı periskobunuza göz atın
Görünmeden köşelere bakabilmeyi hiç istediniz mi? En eski casusluk araçlarından biri
olan periskobu yapmak için aynaların ve
ışığın nasıl bir araya gelebileceğini öğrenin.

4. Spagettiyle Golden Gate Köprüsü
yapın
San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü
şimdiye kadar inşa edilen en ikonik
yapılardan biri. Sadece spagetti kullanarak
Amerika’daki bu ikonik köprüyü yeniden
tasarlama fırsatı karşınızda!
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ZAYIFLAMANIZA YARDIMCI OLACAK,
KILO VERME HAKKINDA İLGINÇ GERÇEKLER
ğinizden vazgeçin. Hızlı, açlık diyetleri metabolizmanıza büyük hasar vereceğinden
dolayı, uzun vadede, kilo verme çabalarınıza
zarar verir. Diyete başladığınızda, yavaşça
ve istikrarlı bir şekilde kilo vermek, en devam edilebilir olanıdır.

Taylan KÜMELİ
Sağlıklı Beslenme ve
Diyet Uzmanı

F

azla kilolarınızı vermenizi zorlaştıran belli başlı sebepler vardır. Bunların farkına
varırsanız engelleri aşarak hedefinize ulaşabilirsiniz. Kilo vermenin ve bunu devam ettirmenin ne kadar zor olduğunu anlatmaya
gerek yok. Kilo kaybını zorlaştıran nedenleri
öğrenirseniz her aksaklıkta veya engelde
kendinize yüklenmeyi bırakıp, bunun yerine
başarı şansınızı arttırmak için çalışabilirsiniz.
Vücudunuz size karşı savaşır!
Kilo vermeye çalışırken, yalnızca yeme isteğiyle değil aynı zamanda kendi vücudunuzla da savaş halinde olursunuz.
Kilo kaybı, beyninize doyma sinyalleri gönderen leptin hormonunun düşmesine ve
açlık hissiyatı veren grelin hormonunun
yükselmesine sebebiyet verir. Bu hormon
dengesizliği siz kilo verdikten uzun süre
sonra bile devam eder. Bu da kilo alımından
uzaklaşmanızı daha da zorlaştırır.
Ayrıca kalori alımınızdaki hızlı düşüş, metabolizmanızı da yavaşlatacaktır. Kalori alımını
net bir şekilde düşürdüyseniz ve sonucunda
epey hızlı kilo verdiyseniz; bu muhtemelen
kilo değil kas kaybıdır. Kaslar, metabolizmamızın çalışmasını sağlayan bir motor gibidir.
Kaslar olmayınca metabolizma da düzgün
çalışamaz.
Yemeyi kesmek ters teper çünkü kendinizi
uzun süre kısıtlamanız, fazla kilo alımıyla
sonuçlanacak ve böylece ters yöne doğru
gitmeye başlayacaksınız. Fiziksel aktiviteyi
arttırıp, kalorileri yeterli derecede düşürmenizin uzun vadede işe yaradığını göreceksiniz.
Hızlı çözümler işe yaramaz
Kilo verme sürecinde sabırlı olmak gerçekten çok zordur. Etkili bir şeyler deneme iste-

Egzersiz tek başına yetmez
Egzersiz kilo vermenize ve formda kalmanıza yardımcı olur ama yalnızca egzersizle
kilo vermek neredeyse imkansızdır. Küçük
bir hesap yapalım: 60 kiloluk bir insan, saatte 20 kmh ile 60 dakika bisiklet sürerse
369 kalori yakacaktır. Fakat yaktığı kaloriyi
spor sonrası bir protein bar ile zaten geri
alacaktır. Yağ kütlesi kaybedebilmek için
tükettiğinizden 3,500 kalori fazla yakmanız
gerekmektedir. Yani zayıf bir diyetle birlikte
egzersiz yapmanın ne kadar zor olduğunu
görebilirsiniz. Egzersizinize ve yediklerinize
dikkat edin. Eğer diyette bir sihir varsa o kesinlikle bu kombinasyonda!
Diyet ilaçları hiçbir işe yaramaz
Metabolizmanızı güçlendirdiği iddia edilen
haplar sizi cezbedebilir ama gerçekten işe
yaradıklarına dair neredeyse hiç kanıt yok.
Sıvı diyetlerin, hızlı kilo verdirmeyi amaçlayan diyetlerin ve reçetesiz satılan diyet ilaçlarının kilo vermekle uzaktan yakından bir
ilgisi olmadığını birçok araştırma kanıtladı.
Peki ne yapmalıyız? Daha az yağ tüketip,
bol egzersiz yapıp, reçeteli ilaçlar alıp ve uzman diyet programlarına katılmalıyız.
Hızlı kilo verdiren diyetler uzun vadede
bir fayda sağlamaz
Greyfurt, lahana, elma sirkesi vb. tüm bu
sözde ‘muzice’ diyetlerden kilolarınızı yok
etmesini ve yağlarınızı yakmasını bekleyebilirsiniz.
Acı gerçek: Açlık diyetleri kalorilerinizi kıstığınız süre boyunca kısa vadede kilo vermenizi sağlar ama uzun vadede başarısızlık kaçınılmazdır. Sorun şu ki, insanlar genellikle
tüm gıda gruplarından kaçınamaz veya kalori alımlarını ciddi şekilde sınırlandıramaz.
Bu sebepten dolayı, sonunda daha fazla ve
kalorili bir yeme isteği oluşur.
Bir diyet herkese uymaz
Herkesin vücudu kendine hastır. Bu yüzden
arkadaşınıza, annenize, kardeşinize vb. çevrenize iyi gelen bir diyet size uymayabilir.

En iyi nasıl kilo verebileceğinizi araştırırken,
sağlığınızı, metabolizmanızı, aktivite oranınızı, yaşınızı, cinsiyetinizi ve neleri sevip,
sevmediğinizi göz önünde bulundurmalısınız. Diyet yaparken sevdiğiniz yiyecekleri
kendinize yasaklamamak çok önemlidir.
Aksi halde kendinizi mahrum kalmış hissedecek ve muhtemelen sağlıklı yeme planınızı sürdüremeyeceksiniz. Başarılı bir kilo
kaybı için diyetinizi kendi vücudunuza uydurmanız ve bir diyetin asla herkese uygun
olmayacağını kabul etmelisiniz.
Kardiyo şarttır! (Güç antremanları da
yardımcı olur)
Yetişkinlerin 150 dakikalık orta yoğunlukta
aerobik egzersizi veya 75 dakikalık güçlü
earobik egzersizi (her ikisinin kombinasyonu da olabilir) ve ayrıca tercihen bir haftaya
yayılmış şekilde, iki ya da daha fazla gün kas
güçlendirme egzersizi almaları gerekir. Ve
her hareket önemlidir. Gün boyunca daha
fazla hareket etmenizi öneriyorum. Bu bir
blok etrafında yürüyüş olsa bile.
Erkekler, kadınların yiyebildiğinden daha
fazla yiyebilirler
Erkeklerin kadınlardan daha fazla yemelerine rağmen kilo verebilmeleri hiç adil görünmez. Bu olay; erkeklerin, daha uzun boyları,
daha büyük kas kütleleri ve kasların büyümesini teşvik eden testosteron hormonu
seviyelerinin yüksek olması nedeniyle erkeklerin kadınlardan doğal olarak daha fazla kalori yakma eğiliminde oldukları şeklinde açıklanıyor. Ayrıca, erkek bedeni genetik
olarak kadın vücudundan daha fazla kaslı ve
daha az yağlı tasarlanmıştır. Çünkü erkeklerin çocuk doğurmak için gereken enerjiyi
depolaması gerekmez. Bu gerçekle uzlaşıp,
erkek partneriniz veya arkadaşlarınızdan
daha az yemeye başladığınızda, o ölçek size
karşılığını verecektir.
Diyet değil, yaşam tarzı değişikliği!
Kilo vermek ve formda kalmak istiyorsanız
yalnızca hedef kiloya ulaşana kadar değil
aylar ve yıllar boyunca davranışlarınızı, alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekmektedir.
Çünkü diyeti bıraktığınız zaman muhtemelen vermek için çok çaba sarf ettiğiniz
kilolarınızı geri alacaksınız. Kilo vermede
başarılı olabilmek için neredeyse her öğünde sağlıklı yiyecek tercihi ve her hafta bolca
egzersiz yapmak gibi sürdürülebilir yaşam
tarzı değişiklikleri yapmanız gerekir.
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ANDREA BOCELLI'DEN ÇOK ÖZEL BİR PERFORMANS: “MUSIC FOR HOPE”

İtalyan tenör Andrea Bocelli hayatının en sıradışı performansını sergiledi. Milan'ın ikonik Duomo Katedrali'nde seyircisiz ancak Dünya'nın her yerinden insanların aynı anda
canlı olarak bu duygusal ana tanıklık ettiği bu özel etkinlik YouTube üzerinden canlı
yayınlandı ve tüm dünya evlerinde ayrı otururken insanları bir araya getirdi.
Dünyaya müzik aracılığıyla sevgi, şifa ve umut mesajları sunan bu benzersiz performans,
Milan'daki tarihi katedral Duomo'da şehrin ve katedralin daveti üzerine gerçekleşti.
Bocelli etkinlik hakkında şunları söyledi: “Bu eşi görülmemiş deneyim benim için çok
değerli. İçinden geçtiğimiz bu zorlu zamanlar acı verici olsa da hayatım boyunca
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yaşadığım en sevgi dolu anlar arasında
yerini aldı. Hep birlikte aynı anda yalnız
olma hissini doruklarında yaşadığımız
bu günlerde milyonların dualarının sesi
olmak beni derinden etkiledi. Sevgi bir
lütuftur. Ve onun akışını sağlamak hayatın
başlıca amacıdır. Kendimi hayata karşı bir
kez daha borçlu hissediyorum. Bu etkinliği mümkün kılan herkese, Milan ve Curia şehirlerine ve bu daveti kabul ederek
gezegen çapında bir kucaklaşmaya katılan
ve bize cennetten bahşedilen lütfu kabul
ederek yüreklerimize cesaret, dürüstlük
ve iyimserlik getiren herkese şükranlarımı
sunuyorum.”
Milan şehri ve Duomo katedrali tarafından
düzenlenen bu etkinliğin prodüksiyonu
ise Universal Music Group ve Sugar Music tarafından yapıldı ve YouTube'un katkılarıyla milyonlara ulaştı.
Katedralin organisti Emanuele Vianelli
eşliğinde özenle oluşturulmuş bir seçkiyi, solo vokal ve organ için özel olarak düzenlenmiş versiyonlarıyla söyledi.
Bu seçki arasında Bach ve Gounod'nun
'Ave Maria'sı ve açılışı tamamen eşliksiz
söylenen 'Amazing Grace' de bulunuyordu. Şehirde devam eden karantina halinde
inanılmaz dokunaklı anlar yaşandı. Tüm
performansın kaydı ise saatler içinde dijital platformlardaki yerini aldı.
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Sineklerin Tanrısı
Dünya klasikleri arasında gösterilen “Sineklerin Tanrısı”, William
Golding’in en önemli eserleri arasında gösteriliyor. Nobel
edebiyat ödülü almasıyla ise tüm dünyada büyük üne kavuşan
eser, ıssız ada yaşamını bambaşka bir yönden ele alıyor.
Karakter analizlerine ve davranışlara odaklanan kitap, saf ve
temiz çocukların bile aslında ne kadar vahşileşebileceklerini
gözler önüne seriyor. Okuyucuları, davranışlar üzerinde
düşünmeye iten bu kitapla siz de hayatta kalma mücaledesine
giren çocukların derinden etkileyen hikayesiyle baş başa
kalacaksınız.
Hayatta Kalmak İçin Verilen
Acımasız Mücadelenin Öyküsü
Kitap, II. Dünya Savaşı’nda yaşanan
nükleer atom bombası etkisinden
korunmak için Britanyalı bir grup
çocuğun, uçak ile taşınmasını konu
alarak başlıyor. Söz konusu uçak
varmak istediği noktaya
gidemeden, ıssız bir adaya düşünce
hayatta kalan çocukların yaşam
mücadelesi başlamış oluyor.
Kitabın ana kahramanı Ralph, iyi
niyetli ve temiz kalpli bir çocuk
karakter olarak tanıtılır. Ralph’in
yakın arkadaşları olarak
göreceğimiz bir de Domuzcuk
lakaplı şişman ve gözlüklü bir
çocuk ile Simon vardır. Çocuklar ilk
başlarda ebeveynlerinin baskısı
olmadan rahat ve huzurla bu adada
yaşayabileceklerine inansalar da
zamanla işbirliği yapıp hayatta
kalma mücadelesi vermeleri
gerektiğini anlarlar. Domuzcuk
oldukça zeki bir karakterdir ve
Ralph’e pek çok konuda akıl verir.
Bunlardan ilki, hayatta kalan diğer
tüm çocukları bir araya toplama
fikridir. Denizden çıkardıkları deniz
kabuğunu öttürerek ise diğerlerine
ulaşmayı başarırlar.
Çocuklar arasında bir de Jack
karakteri göze çarpar. Adada
liderliği ele geçirebilmek için pek
çok kötülük yapmaya hazır olan bu
çocuk ile Ralph’in arası hiçbir
zaman düzelmeyecektir. Jack ve
Ralph’in liderliğinde 2 gruba ayrılan
çocuklar, birbirlerini sevemezler.
Öyle ki Jack’in önderliğindeki
çocuklar, adadaki 2 çocuğun
ölümüne dahi göz yumar. Peki o 2
kişi kimdir? Ve çocuklar adadan
kurtulabilecek midir?
Bunları Biliyor muydunuz?
William Golding’in yayınlandığı andan itibaren çok ses
getiren kitabı “Sineklerin Tanrısı”, 1963 yılında
beyaz perdeye de aktarılmıştır.
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Sineklerin Tanrısı
Yazar: William Golding
Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları
Sayfa Sayısı: 262
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Katkılarıyla...
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KANSER HASTALARINA 15 ‘CORONAVIRUS’ ÖNERISI
la yıkayın. Su ve sabun olmayan yerlerde
el dezenfektanları veya 80 derecelik kolonya da kullanabilirsiniz.
2. Ellerinizle yüzünüze dokunmayın.
Özellikle de göz, burun ve ağzınızla temas etmemeniz önemli. Virüs buralardan
bulaşıyor.

Prof. Dr. Şeref Kömürcü
Medikal Onkoloji Uzmanı

T

üm dünyayı tehdit eden Coronavirus
(COVID-19), özellikle kanser hastalarında daha ağır seyredebilir ve hayati
tehlikelere neden olabilir. Kanser hastalarının bağışıklık sistemlerinin zayıf olabileceğini, bu nedenle enfeksiyonlara
daha yatkın olabildikleri için hastaların
daha dikkatli önlem almaları gerektiğini
belirten Anadolu Sağlık Merkezi Medikal
Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Şeref Kömürcü,
“Kanser hastaları, bu dönemde çevreden
izole olmalarının ve dengeli beslenmelerinin yanı sıra hijyen kurallarına her zamankinden çok daha fazla dikkat etmeliler” dedi.
Dünyada en sık görülen kanserlerin başında sırasıyla; akciğer, meme, bağırsak,
prostat ve deri kanserleri geliyor. Türkiye’de kadınlarda meme, akciğer, tiroit ve
bağırsak kanserleri en sık görülen kanserler olarak sıralanırken; erkeklerde ise
akciğer, prostat ve kolorektal kanserler
başı çekiyor. Türkiye’de her yıl ortalama
200.000 yeni kanser tanısının konduğuna dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi
Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Şeref
Kömürcü, kanser hastalarına Coronavirus’ten korunmaları için 15 öneride bulundu:

3. Aile bireyleri dahil, kimseyle tokalaşmayın, temas etmeyin. İnsanlarla aranıza
en az 1-1 buçuk metre mesafe koyun.
Mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmeyin.
4. Öksüren, hapşıran insanlardan uzak
durun. Virüs damlacık yoluyla size bulaşabilir. Gerekli durumlarda, özellikle de
sokağa çıktığınızda maske kullanın.
5. Kapalı ortamlardan uzak durun, kalabalık yerlerde bulunmayın.
6. Şu dönem seyahat etmeyin.
7. Bol su için.
8. Hekiminizin önerdiği egzersizleri ya-

pın. Egzersiz bağışıklık sistemini güçlendirir.
9. İyi uyumaya dikkat edin. Sağlıklı bir
uyku bağışıklık sistemini güçlendirir.
10. Hekiminizin önerdiği meyve ve sebzelerden tüketin. Bağışıklık sisteminin güçlü olması için sağlıklı beslenmek önemli.
11. Sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak
durun.
12. Mümkün oldukça evde vakit geçirin,
eve misafir kabul etmeyin.
13. Acil durumlar dışında hastanelere gitmeyin. Kemoterapi, immünoterapi veya
hedefe yönelik tedavilerinizi aksatmayın.
Bu salgın döneminde, hastaneye gidiş
gelişlerinizde mutlaka maske ve eldiven
kullanın.
14. Öksürük, ateş, nefes darlığı gibi şikayetleriniz olursa hekiminize başvurun.
15. COVID-19 salgını döneminin geçici
olduğunu düşünüp panik yapmayın, önlemlerinizi alın.

1. Herhangi bir yere dokunduktan sonra
ellerinizi 20 saniye boyunca su ve sabun-
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EVDEN ÇALIŞIRKEN BILGISAYARINIZIN YÜKSEKLIĞINI
GÖZ HIZASINDA AYARLAYIN
Coronavirus salgını nedeniyle binlerce kişi
evden çalışıyor. Evden çalışmanın psikolojik zorluklarının yanı sıra fiziksel problemler yaratabileceğine de dikkat çeken
Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist Prof.
Dr. Semih Akı, “Boyun ve omurga sağlığı
açısından bilgisayar ekranının üst kenarı,
göz hizasında ya da biraz altında olacak
şekilde düzenlenmeli ve telefon kafa ve
boyun arasına sıkıştırılmamalı, kulaklık
kullanılmalı” önerisinde bulundu.
Evde çalışırken günlük olarak egzersiz yapılmasının bel, boyun ve omurga sağlığı
için çok önemli olduğuna değinen Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr.
Semih Akı, “Olabildiğince hareket edilmeli. Düzenli fiziksel aktivite yapan bireylerin
tekrar eden boyun ağrısı geliştirme olasılığı daha azdır” dedi. Evde de tıpkı iş yerinde olduğu gibi bir çalışma masası/alanının
oluşturulmasının boyun sağlığı açısından
önemli olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı,
evden çalışanlara önerilerde bulundu.
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Evden çalışırken boyun ağrılarını önlemenin 7 yolu
- Masa başı çalışanlar sık sık gerinmeli ve
masa başında basit egzersizler yapmalı.
Omuzlar yukarı doğru, kulak hizasına kadar yükseltildikten sonra düşürülebildiği
kadar düşürülerek 5 kez tekrar edilmeli.
Ayrıca kürek kemikleri birleştirilerek beş
saniye durduktan sonra gevşeme egzersizi yapılmalı. Yan boyun kaslarını esnetmek
için oturur pozisyonda sol elle koltuğun
oturağına tutunarak gövde ve boyun zıt
tarafa doğru eğilmeli ve bu hareket sağ
elle de tekrar edilmeli.
- Olabildiğince hareket edilmeli. Düzenli fiziksel aktivite yapan bireylerin tekrar eden boyun ağrısı geliştirme olasılığı
daha düşüktür.
- Çalışma masası ve koltuğu, ekran göz hizasına gelecek şekilde ayarlanmalı.
- Yüzüstü yatılmamalı. Yüzüstü yatmak
boyna fazladan yük bindirir. Boynunuzun
doğal kıvrımını destekleyecek bir yastık
seçilmeli.

Prof. Dr. Semih Akı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı

- Zihinsel stres oranı düşürülmeli. Boyun
bölgesindeki gerilmeler kas zorlanmalarına neden olabilir.
- Telefonda kafa ve omuz arasında sıkıştırılmamalı. Telefonda çok konuşuluyorsa
kulaklık-mikrofon kullanılmalı.
- Dişler sıkılmamaya gayret edilmeli. Diş
sıkmak boyun kaslarını gerebilir.

SOSYAL IZOLASYONUN OLUMSUZ ETKILERINDEN
KURTULMANIN 4 YOLU
Uzaktan da olsa sosyalleşin

Ezgi Dokuzlu
Uzman Psikolog

C

oronavirus salgını tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkilerken, kişisel
hijyen ve sosyal izolasyon da her geçen
gün daha fazla önem kazanıyor. Bu durumun da yüksek stres ve kaygıya neden
olduğunu ve bağışıklık sisteminin olumsuz yönde etkilendiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog
Ezgi Dokuzlu, “Özellikle alışık olmadığımız
günlük rutinlerimizden farklı olarak uzun
süre sosyal olarak izole olmak ve defalarca hijyen adımlarını uygulamak birtakım
psikolojik etkiler yaratabilir. Sosyal izolasyonun olumsuz etkilerini en aza indirmek için yapabileceğimiz basit ama etkili
adımlar var” dedi. İşte Uzman Psikolog
Ezgi Dokuzlu’nun önerileri...

Sosyal izolasyon sürecinde evdeyken de
başkaları ile iletişiminizi sürdürmeniz oldukça önemli. Sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla telefon görüşmeleri ve görüntülü
görüşmelerle sosyalleşebilirsiniz. Evde
bulunduğunuz süre boyunca eğer aile
üyeleri ile birlikteyseniz zaman zaman
ortak etkinlikler yapmaya özen gösterin.
Örneğin yemek saatlerinde aynı anda birlikte olmaya çalışın veya ortak bir konu
üzerinde sohbet edin, dizi-film izleyin,
oyun oynayın.
Düzenli uyuyun ve düzenli beslenin
Kaygı ve tedirginlik uyku düzensizlikleri
yaşamanıza ve iştahsızlığa sebep olabilir.
Özellikle vaka haberlerinin geç saatlerde
paylaşılması uyku öncesi kaygıyı arttıra-

biliyor. Sonrasında yaşanılan uykuya dalmada güçlük ve huzursuzluk hissini en
aza indirmek için haberleri gündüz takip
etmeye çalışın.
Güçlü bir bağışıklık sistemi için düzenli
uyku ve sağlıklı beslenme büyük önem taşır. Her gün aynı saatte uyumaya ve aynı
saatte sağlıklı beslenmeye dikkat edin.
Kendinize vakit ayırın
Psikolojik olarak zor günler geçirdiğimiz
bu süreçte kendiniz için yapacaklarınız
önemlidir. Uzun zamandır yapmayı ertelediğiniz bir iş, fırsat bulup izleyemediğiniz
bir film, denemek istediğiniz bir yemek
tarifi veya bir hobi etkinliği, sosyal olarak izole olduğunuz bugünlerde kendinize vereceğiniz, sizi iyi hissettirecek minik
ödüllerdir.

Durumu kabullenin
Virüsle mücadele aşamasında evde kalmanın önemini ve gerekliliğini unutmayın.
Durumun bir süre sonra son bulacağını
yalnızca bir süre üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirmeniz gerektiğini hatırlayın ve içerisinde bulunduğunuz durumu
kabullenin. Durumun düzelmesini beklemek kaygı seviyenizi arttırabilir; onun
yerine mevcut durumu kabullenip, şu
an yapmanız gerekenlere odaklanmanız
daha sağlıklıdır.
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Koç
21 Mart- 20 Nisan
Bu ay kariye yapmak istiyorsanız, tanrı vergisi sevimli yönlerinizi kullanabilirsiniz.
Yollardan beklediğiniz ve kariyerinizi etkileyecek haberlerin gündem
kazanması sonucunda ideallerinizi
gerçekleştirebilirsiniz. İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir ay. Çevrenizle iş birliği içinde olacaksınız..
Bazı paslaşmalar sonucunda ayın
son günlerinde istediğiniz ortamı
yakalıyorsunuz. Yaşama felsefi baktığınız için, çevrenizi yargılamaktan
çekiniyor ve hoşgörülü davranmanız gerektiğine inanıyor, fakat
zorlanıyorsunuz. İnatçı yapınızın
kendinize zarar verdiğini sizde biliyorsunuz.

Yengeç
23 Haziran- 22 Temmuz
Çevrenize örnek olmayı başaracaksınız.
Ayın ilk haftası düşüncelerinizi sezgilerinizle birleştirerek, ideallerinizi
gerçekleştirme yolunda adımlar
atacaksınız. Karşı görüşteki insanlarla tartışmacı bir kimlik içinde tepkili
olacaksınız. Verilen sözlerin yerine
getirilmemesi konusunda oldukça
titiz davranacaksınız. 5 Mayıs’tan
sonra Kuzey ay düğümü sizin ruhsal
ve çalışma evinizi etkileyecek. Maddi konularda yenilikler sizi bekliyor.
Başladığınız işin büyüyüp kazanç
konusunda size artı getirmesi sizi
mutlu edecektir. . Sabit düşüncelerden uzaklaştığınız zaman, kendinizi
daha iyi hissediyorsunuz.

-

Boğga
21 Nisan- 21 Mayıs
Aşkı ve maddeyi hiç
bu kadar iç içe görmediğinizi söyleyebiliriz. Bu ay eşiniz ve ya sevgiliniz yanınızda olacak ve sizi mutlu
edecek, özellikle maddi konularla
ilgili yardımlarını esirgemeyecektir.
Konuşacağınız ve paylaşımlarınızı aktaracağınız kişilerden önemli
destek verici davranışları sizi memnun edecektir. Bu ay Venüs retro
durumunda ve Uranüs 15 mayısta
geri hareketine başlıyor. Aranızda
kavga çıkmasını istemiyorsanız,
sevgilinizle baş başa kalmak ve
onun sorunlarıyla ilgilenmelisiniz.
Tartışmaktan kurtulur ve bu dönemi rahatlıkla atlatırsınız.

-

Aslan
23 Temmuz- 22 Ağgustos
Bu ay girişimci ruhunuzun uzun vadelere
yayılacağı başlangıçların temelini
kuracaksınız. Egolarınızın yüksek
olduğu bu günlerde çevredeki kişilerin fikirleri ikinci planda kalacak,
kişisel inisiyatifiniz her konuda hakim olacak. Karşınıza çıkacak şartlarla mücadele edecek, taviz vermeyeceksiniz. Kariyer ve toplumsal
hayatınızı destekleyici çalışmalar
içinde olacaksınız. İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Ay boyunca
elde ettiğiniz kazançlarla ilgili yeni
ve olumlu gelişmeler gündeme gelecek.

.
Ikizler
22 Mayıs- 22 Haziran
Ay’ın ikinci k haftalarında aşk yaşantınız ön plana çıkacaktır. Retro Venüs ve yönetici
gezegeniniz Merkür el ele vererek,
çalışma yaşantınızla ilgili size hareket ve kıvraklık kazandıracaktır. Eski
fırsatlar yeniden karşınıza çıkabilir.
İletişim ve aşk bu ay önemli bir olgu
olacak. Yaşam pencerenize açılan
bütün güzelliklere önem vereceksiniz. Fakat, bu arada güçlü isteklerinizi kontrol etmeyi öğrenmelisiniz.
5 Mayıstan sonra Kuzey ay düğümü İkizler burcuna geçecek yeni
fikirlerden yola çıkarak kendinizi
geliştirmek isteyecek ve sizi motive
edecek arkadaşlara ihtiyaç duyuyorsunuz.

-

Başsak
,
23 Ağgustos- 22 Eylül
Bu ay çalıştığınız kişilerin iş disiplini ve
iş ahlakına önem veriyorsunuz ve
bu konuda haklısınız. Çünkü, bu
dönemde hızlı ve yüksek hedeflerin peşinde olacağınız işleri tercih
ederken, iş birliği yapacağınız kişilerin performansı önemli olacak. 5
Mayıstan sonra enerjiniz yükseliyor.
Sezgilerinizin yüksek olmasından
dolayı arkadaşlarınız arasında farklı yönleriniz dikkat çekecek. Sürekli
değişim içinde, hareketli bir yaşamı tercih edeceksiniz. Sizi popüler
yapan ilişkileri tercih ediyorsunuz.
Enerjinizi doğru kullandığınız zaman
hiçbir problem çıkmayacağına emin
olabilirsiniz.

Terazi
23 Eylül- 22 Ekim

Akrep
23 Ekim- 21 Kasım

Yay
22 Kasım- 21 Aralık

Bu ay, çevre koşullarınızı yükselteceksiniz. Uzak
çevrelerin aranılan kişisi haline
geleceksiniz. . Finans Gezegeninizin size vereceği kozmik destekle
para konularında akıllıca davranacaksınız. Yatırımlarınız size kazanç
olarak geri gelecektir. Atılımlarınız
ve sosyal çalışmalarınız için yeni
başlangıçlar yapabilirsiniz. Bazılarınız, pratik yaşama geçiremediğiniz
hedefleri doğrultusunda uygulamaya geçebilirler. (İş değişimleri, ticari
konulardaki yeni yollar, eğitim süreci ile ilgili olumlu değişimler v.s.
gibi.) Karar verilmesi gereken konularda gereksiz bir acelecilikle çevrenizi de olumsuz etkileyebilirsiniz.

Bu ay kariyerinizin
zirvesinde olacaksınız. İşyerinizde değişimler ve yeni başlangıçlar
için uyumlu dönemlerinizden birini
yaşıyorsunuz. Paraya ve lükse olan
merakınız, sizi daha çok çalışmaya
yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını
alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Çevrenizde de sizin bu konudaki hırslarınıza eşlik edebilecek
kişiler arayacaksınız. Yüksek mevki
arayışı içindesiniz. Uyumlu düşüncelerinizle ortaklıklar konusunda
ılımlı bir hava estirecek, aileniz için
her türlü fedakarlığa hazır olacaksınız. Çalışma hayatınızla ev yaşantınızı dengeli bir şekilde yürüteceksiniz.

Aşk ve ilişiklerinizi
kontrollü yaşamak için göstereceğiniz çabalar olumlu sonuçlar verecek. Birçok sosyal çalışmada yönetici
kişiliğiniz ön planda olacak.. Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu
yönlendirecek enerjiler alacağınız
bir dönemdesiniz. Güçlü kişilerin
desteğini üzerinizde hissedecek ve
onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı
başaracaksınız. Ortak çalışmalarınızın
ses getireceği, hayallerinizin genişleyeceği bir ortamı paylaşacaksınız.
Siz artık duygularınıza katı kurallar
getirdiniz. Yaşadığınız bir ilişki varsa,
hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı
almayın.

-

Oglak
22 Aralık- 21 Ocak

Kova
22 Ocak- 19 ŞS, ubat

5 Mayısta Kuzey
Ay
düğümünden
önemli etkileşim alacaksınız. Bu
dönemde içinizde küçük çılgınlıklar ve kıpırdanmalar söz konusu
olacak. Katılacağınız toplantılarda
önemli dikkat çekici olacaksınız.
Ufukta aşk var. Kararsızlıklar peşinde olabilirsiniz. Arkadaş çevreniz
genişledikçe tercihleriniz genişliyor.
Sizi yaşam boyunca mantığınızdan
ayrılamayan bir yapınız olduğu için
içinizdeki kıpırdamalara bir anlam
vermekte zorlanabilirsiniz. Aşk ve
iş hayatınızı karıştırmamalısınız. Yemekler ve romantik toplantılarda ne
hissettiğiniz çok önemli.

Duygulardan çok,
akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih
edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla,
fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak
ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz. 5 Mayıstan sonra duygularınızda anılar önem kazanacak. Aşkla
ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız.
Duygularınızı ve hırslarınızı içsel
olarak büyütüyorsunuz. Enerjinizi
büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız büyük karmaşalar yaşayacak.
Sorumluluk duygunuz artacak ve
düzenli hareket etmeyi yeğleyeceksiniz.

Balık
20 Subat20 Mart
,
Merkür kişiliğinizi ön
plana çıkaracak ve kariyerinizi olumlu etkileyecek güçlü işbirlikleri gündeme gelecektir. Yaşam
kaliteniz yükseliyor. Yeni projeler,
yeni fikirlerin doğrultusunda, yeni
organizasyonların ortaya çıkacağı
ve kendinizi destekleyen kişilerle bir
arada olacağınız günler olacak. Bu
olayların tümüne birden içsel anlamda düşüncelerinizde meydana gelen “ruhi temizlenme” adı verilebilir.
Mesleki olarak yeni bir proje çalışmanız varsa, uygun bir dönem. Ani
değişimleriniz çevrenize ilginç gelecektir. İlişkinizin fiziksel yönleri ile
ilgili değişimler gündeme gelecektir.

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

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

BEĞENİ

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

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

BEĞENİ

358.263
324.837
243.005
237.879
198.913
195.546
182.362
152.437
144.725
111.302
108.971
104.695
103.926
103.049
102.326
101.350
95.254
93.031
90.235
87.788

545.598
TAKİP
135.333
58.211
96.366
56.779
70.969
53.546
70.357
49.796
64.950
19.078
55.655
14.629
50.107
14.525
49.666
13.492
41.589
12.052
40.674
10.148
37.977
8.121
37.836
7.834
34.440
7.554
31.933
5.537
27.854
5.406
26.467
5.171
23.880
5.147
22.715
5.093
21.254
4.824
4.529

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

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

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

TIWITTER
DİĞER
Mavibahçe AVM
ANKARA
TerraCity AVM
ANKAmall AVM
Espark AVM
Antares AVYM
Park Afyon AVM
Kentpark AVM
Kulesite AVM
Tepe Prime Avenue
Forum Kayseri AVM
Cepa AVM
Forum Mersin AVM
Armada AVM
Forum Gaziantep AVM
Gordion AVM
Gebze Center
Atlantis AVM
Forum Bornova AVM
ACity Outlet
MarkAntalya AVM
Taurus AVM
Forum Trabzon AVM
Arcadium AVM
Özdilek Bursa AVM
Next Level AVM
Antalya Migros AVM
365 AVM
ÖzdilekPark Antalya AVM
Forum Ankara Outlet
Point Bornova AVM
Bilkent Center AVM
Outlet Center İzmit
Anatolium Ankara AVM
MalatyaPark AVM
One Tower AVM
Kent Meydanı AVM
Gimart Outlet
Deepo Outlet Center
Park Vera AVM
Konya Kent Plaza AVYM
Kızılay AVM
INSTAGRAM

BEĞENİ
545.598
135.333
96.366
70.969
70.357
64.950
55.655
50.107
49.666
41.589
40.674
37.977
37.836
34.440
31.933
27.854
26.467
23.880
22.715
21.254

BEĞENİ
355.367
TAKİP
343.681
13.418
133.658
7.091
132.543
4.910
117.185
4.625
109.653
3.545
109.345
3.515
106.814
2.785
106.614
2.676
103.953
2.153
95.063
2.132
92.568
2.017
92.218
1.820
91.688
1.798
85.088
1.705
80.338
1.678
79.756
1.392
76.360
1.121
59.854
1.006
59.010
589
57480
339

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

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

BEĞENİ
545.598
135.333
96.366
70.969
70.357
64.950
55.655
50.107
49.666
41.589
40.674
37.977
37.836
34.440
31.933
27.854
26.467
23.880
22.715
21.254

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

ANKARA
ANKAmall AVM
Antares AVYM
Kentpark AVM
Tepe Prime Avenue
Cepa AVM
Armada AVM
Gordion AVM
Atlantis AVM
ACity Outlet
Taurus AVM
Arcadium AVM
Next Level AVM
365 AVM
Forum Ankara Outlet
Bilkent Center AVM
Anatolium Ankara AVM
One Tower AVM
Gimart Outlet
Park Vera AVM
Kızılay AVM
INSTAGRAM

TAKİP
13.418
7.091
4.910
4.625
3.545
3.515
2.785
2.676
2.153
2.132
2.017
1.820
1.798
1.705
1.678
1.392
1.121
1.006
589
339

16
17
18
19
20

Zorlu Center
Torium AVM
Palladium AVM
Viaport Asia Outlet
Tepe Nautilus AVM

101.350
95.254
93.031
90.235
87.788

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

DİĞER
Mavibahçe AVM
TerraCity AVMİSTANBUL
City's
EsparkNişantaşı
AVM AVM
ÖzdilekPark
İstanbul AVM
Park Afyon AVM
Akyaka
Park
Kulesite AVM
Kanyon
AVM AVM
Forum Kayseri
Emaar
Forum Square
Mersin Mall
AVM
Capitol
AVM
Forum Gaziantep AVM
Trump
AVM
Gebze Center
Buyaka
AVM AVM
Forum Bornova
Viaport
Asia Outlet
MarkAntalya
AVM
İstinyePark
AVMAVM
Forum Trabzon
Zorlu
Center
Özdilek
Bursa AVM
Astoria
AVM
Antalya Migros AVM
Akasya
AVM Antalya AVM
ÖzdilekPark
Sapphire
Çarşı AVM
Point Bornova
ArenaPark
AVYM
Outlet Center
İzmit
Palladium
AVM
MalatyaPark
AVM
Marmara
Forum
AVM
Kent Meydanı
AVM
İsfanbul
AVM
Deepo Outlet Center
Galleria
Ataköy
AVM
Konya Kent
Plaza
AVYM
Watergarden İstanbul

BEĞENİ

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

DİĞER
Özdilek Bursa AVM
İSTANBUL
Park Afyon AVM
Emaar
Square
TerraCity
AVMMall
Zorlu
Center AVM
Sera Kütahya
İstinyePark
AVM AVM
HighWay Outlet
City's
Nişantaşı
AVM
Kayseri Park AVYM
Buyaka
AVM AVM
MalatyaPark
İsfanbul
AVMAntalya AVM
ÖzdilekPark
Watergarden
Gebze Centerİstanbul
Mall
of Outlet
İstanbul
Deepo
Center
Forum
İstanbul
Korupark
AVM AVYM
Vadistanbul
Espark AVMAVM
212
İstanbul
Power
Forum
Mersin
AVMOutlet
Maltepe
17 BurdaPark
AVMAVM
Kanyon
AVM
Antalya Migros AVM
Akyaka
Park AVM
Outlet Center
İzmit
Hilltown
PalladiumAVM
Antakya AVM
Marmara
Park
AVM AVM
Bursa Kent Meydanı
Trump
Forum AVM
Bornova AVM
Meydan
İstanbul
Agora İzmir
AVM AVM
Istmarina AVM
Akasya AVM

TAKİP

355.367
TAKİP
343.681
58.211
133.658
56.779
132.543
53.546
117.185
49.796
109.653
19.078
109.345
14.629
106.814
14.525
106.614
13.492
103.953
12.052
95.063
10.148
92.568
8.121
92.218
7.834
91.688
7.554
85.088
5.537
80.338
5.406
79.756
5.171
76.360
5.147
59.854
5.093
59.010
4.824
57480
4.529

29.694
BEĞENİ
8.252
93.671
7.708
79.266
6.152
54.420
5.971
52.748
5.356
50.740
4.967
49.084
4.727
48.257
4.280
45.536
3.706
45.061
3.416
43.114
3.232
42.098
3.197
40.395
2.883
39.557
2.811
39.084
2.431
38.757
2.310
35.579
2.200
34.543
2.106
29.760
2.056
26.071
24.586
77

16
18
17
19
18
20
19
20

Palladium
365
AVM AVM
MarmaraAVM
Forum AVM
Atakule
İsfanbul
AVM
Tepe
Prime
Avenue
Galleria Ataköy AVM
Watergarden İstanbul
TIWITTER

5.171
23.880
5.147
22.715
5.093
21.254
4.824
4.529

16
18
17
19
18
20
19
20

Anatolium Ankara
MalatyaPark
AVM AVM
One Tower
AVM
Kent
Meydanı
AVM
Gimart Outlet
Outlet Center
Deepo
Park
Vera
Konya KentAVM
Plaza AVYM
Kızılay AVM

1.392
76.360
1.121
59.854
1.006
59.010
589
57480
339

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

ANKARA
ANKAmall AVM
Antares AVYMİSTANBUL
Emaar Square
Kentpark
AVMMall
Zorlu Prime
CenterAvenue
Tepe
İstinyePark
Cepa
AVM AVM
City's
Nişantaşı
Armada
AVM AVM
Buyaka AVM
Gordion
AVM
İsfanbul AVM
AVM
Atlantis
Watergarden
ACity Outlet İstanbul
Mall of AVM
İstanbul
Taurus
Forum İstanbul
Arcadium
AVM AVYM
Vadistanbul
AVM
Next Level AVM
212 AVM
İstanbul Power Outlet
365
Maltepe
Park AVM
Forum
Ankara
Outlet
KanyonCenter
AVM AVM
Bilkent
Akyaka Park
AVM AVM
Anatolium
Ankara
Hilltown
AVM
One
Tower
AVM
Marmara
Park AVM
Gimart
Outlet
Trump
AVM
Park
Vera
AVM
Meydan
İstanbul AVM
Kızılay
AVM
Istmarina AVM
Akasya AVM
INSTAGRAM

TAKİP

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

INSTAGRAM
DİĞER
Özdilek Bursa AVM
ANKARA
Park Afyon AVM
ANKAmall
AVM
TerraCity AVM
Antares
AVYMAVM
Sera
Kütahya
Cepa AVMOutlet AVM
HighWay
GordionPark
AVMAVYM
Kayseri
Nata Vega Outlet
MalatyaPark
AVM
Armada AVMAntalya AVM
ÖzdilekPark
Kentpark
AVM
Gebze
Center
ACity Outlet
Deepo
Outlet Center
Podium Ankara
Korupark
AVM AVM
Metromall
Espark AVMAVM
AtlantisMersin
AVM AVM
Forum
Panora
AVYM
17
Burda
AVM
Atakule Migros
AVM AVM
Antalya
Forum Center
Ankaraİzmit
Outlet
Outlet
Arcadium AVM
Palladium
Antakya AVM
TaurusKent
AVMMeydanı AVM
Bursa
Bilkent Bornova
Center AVM
Forum
AVM
One Tower
Agora
İzmir AVM
AVM
Next Level AVM
Kartaltepe AVM

29.694
BEĞENİ
8.252
129.205
7.708
39.201
6.152
32.302
5.971
30.562
5.356
30.252
4.967
26.465
4.727
25.048
4.280
25.043
3.706
24.325
3.416
23.292
3.232
23.185
3.197
22.257
2.883
21.463
2.811
17.078
2.431
15.628
2.310
14.938
2.200
14.636
2.106
14.390
2.056
9.552
8.780

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

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

13.418
BEĞENİ
7.091
93.671
4.910
79.266
4.625
54.420
3.545
52.748
3.515
50.740
2.785
49.084
2.676
48.257
2.153
45.536
2.132
45.061
2.017
43.114
1.820
42.098
1.798
40.395
1.705
39.557
1.678
39.084
1.392
38.757
1.121
35.579
1.006
34.543
589
29.760
339
26.071
24.586

BEĞENİ
129.205
39.201
32.302
30.562
30.252
26.465
25.048
25.043
24.325
23.292
23.185
22.257
21.463
17.078
15.628
14.938
14.636
14.390
9.552
8.780

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

DİĞER

TerraCity AVM
Mavibahçe AVM
M1 Adana AVM
Optimum - İzmir
41 Burda AVM
Park Afyon AVM
Kulesite AVM
Westpark Outlet AVM
Point Bornova AVM
Forum Bornova AVM
17 Burda AVM
Antalya Migros AVM
Agora AVM
01Burda AVM
Agora Antalya AVM
39 Burda AVM
Mall of Antalya AVM
Özdilek Bursa AVM
10Burda AVM
Hiltown Karşıyaka

TAKİP

BEĞENİ
84.914
76.252
51.043
49.882
44.867
41.839
40.418
36.058
35.135
34.380
30.936
30.754
30.722
30.649
30.386
29.642
28.852
27.891
27.371
26.274
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UNIVERSAL MCCANN’DEN TÜRKIYE'NIN KORONA GÜNLERI ARAŞTIRMASI

M

edya Ajansı Universal McCann (UM)
Nisan ayının ilk günlerinde 1223 örneklemle gerçekleştirdiği Türkiye'nin Korona
Günleri Araştırması’nda tüketicilerin yeni rutinini inceliyor. Türkiye'deki 60 milyon yetişkini temsil edecek biçimde yapılan çalışmada, salgının resmi ağızlardan açıklandığı 11
Mart’tan bu yana ülkemizin içinde bulunduğu
duygu durumu, tüketicinin ruh hali, davranış
ve tercihlerindeki değişiklikler, hayatlarında
önem kazanan “an”lar ile yeni yaşamlarındaki
medya ve alışveriş tercihleri soruldu ve bu
krizde oluşan ihtiyaç alanları belirlendi.
Mehmet Koyuncuoğlu (UM - CEO) : Kriz
dönemlerinde bildiğimiz, alıştığımız rutinde
muhakkak çatlaklar oluşur. Bu çatlakları önceden anlamak, normale dönüş sürecinde
doğru aksiyonlar almak bizim gibi, markalara
pazarlama iletişimi alanında danışmanlık veren firmalar için de son derece önemlidir. Biz
bu çalışma ile sadece iş alanımızdaki medya
ve ilgi alanlarına değil; toplumun genel moduna, ruh haline, bu dönemi nasıl geçirdiklerine, özlem duyduğu anlara ve deneyimlere odaklanarak hangi çatlaktan ışık sızdığını
bulmaya çalıştık. Böylece yeni dünyanın yeni
tüketicisine ve olası davranış biçimlerine dair
öngörüler geliştirmeyi hedefledik.
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Melis Tufur (MBI – Genel Müdür): “Türkiye'nin
Korona Günleri araştırması pandemi gibi ülkemizin modern tarihinde olmayan bir krizin
vatandaşlar üzerindeki etkisini anlamak üzere
tasarlandı. Yaşanan sürecin duygu haritasında korku, kaygı, tedirginlik ve üzüntü hakim
olmakla birlikte toplumun sosyo-ekonomik
ve kültürel anlamda farklı katmanlarına farklı
biçimlerde yansıdığı gözlemlendi. Zira biyolojik serüveninde olduğu gibi koronavirüs
her sosyolojik katmanda aynı etkiyi yapmıyor.
Aynı pratiklere ve ihtiyaçlara yol açmıyor. İnsanların ne hissettiğini, ne durumda ne yaptığını, krizle baş edebilme kapasitesini anladığımız yerlerde sözümüzün bir kıymeti var.
Şimdi sözün ne olduğundan önce o bağlamı
bulmanın zamanı.
Koronavirus’ün Yarattığı Ruh Hali
Türkiye toplumu 11 Mart tarihinde de salgına
ilişkin ilk resmi açıklama yapıldığıandan itibaren en çok korku, kaygı, tedirginlik ve üzüntü
hissetmiş. Süreçte öne çıkan duygular toplumun sosyo-ekonomik ve kültürel anlamda
farklı katmanlarına farklı düzeylerde yansıyor. Katılımcıların paylaştıkları 1223 öyküden
tepki, ihtiyaç ve çözüm üretme kapasitesine
göre ayrı gruplar oluşturuldu.

Burada en büyük iki grup Kontrollü Gerginler
ve Endişeliler. Kontrollü Gergin’lerin baskın
duygusu “Korku ve Tedirginlik” iken Endişeli’de “Üzüntü” ön plana çıktı.
Üçüncü büyük grup ise kısmen olanaklarının
uygunluğu, alınan önlemlere duyduğu güven
ile tedbirini alıp gündelik hayatının ritmini neredeyse bozmadan yaşayan Tedbirli Sakinler
(%16) oldu. Bir diğer grup ise öncesinde de
işsizlikle boğuşan ve en fazla zarar gören Çaresizler. Kadınların biraz daha ağırlıkta olduğu Kırılgan Ruhsal Dengeliler krize az ya da
çok kaygı bozukluğu şeklinde tepki verenlerden oluşuyor. .
Toplumun %12’sini oluşturan bu grupta tıbbi
destek alan ve almaya ihtiyacı olanlarla, endişesini ortalamanın üstünde yaşayanlar yer
aldı. Aralarında hatırı sayılır kamu çalışanı bulunan %9’luk Sonradan Farkeden Tedirginler
ise geç farketmiş olmanın, dolayısıyla yeterince tedbir almamanın tedirginliğini yaşıyor.
Karadeniz Bölgesi’nde ve İzmir’de ortalamanın üstünde bulunan bu grubun 25-44 yaş
aralığında olduğu gözlendi.
Krize yaklaşımları diğer gruplardan radikal
biçimde ayrışan iki grup ise Dindar/Kaderci
ve İlgisiz/Uzak. İlk grup konuyu tamamen
Allah’ın takdiri olarak görüyor ..
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Hayatımızda ne değişti?
Türkiye’de iş gücüne katılım oranı TÜİK Ocak
ayı raporuna göre %51 iken Türkiye’nin Korona Günleri araştırma sonuçlarına göre bu
oran %44.. Bu farkın TÜİK’in15 yaş üstü bireyleri, bu araştırmanın ise 18 yaşüstü bireyleri kapsamasından kaynaklanabilir.
Türkiye’nin Korona Günleri araştırmasında,
Covid-19 salgınının hayatımızda aile/ev, temizlik/hijyen ve sosyal mesafe kavramlarını
yükselttiğini tespit edildi.. Katılımcıların %7’si
daha fazla TV izlediğini, %6’si daha fazla kitap/gazete/dergi okuduğunu, %2’si daha
fazla sosyal medya tükettiğini, belirtirken
%3’ten fazla katılımcı maneviyata yöneldi.
Covid-19 salgını döneminde, sigara ve alkol
tüketiminde eskiye göre anlamlı bir fark gözlenmiyor. Sadece Sonradan Farkeden Tedirginler grubunun %2’si daha fazla alkol/sigara
tükettiğinibelirtti.
Kime güveniyoruz?
Toplumun %75’i virüsle ilgili Sağlık Bakanı’ndan gelen bilgilere güveniyor. Sağlık Bakanına güven konusunda gruplar arasında fark olmazken, hükümetten gelen bilgilere Dindar/
Kadercilerin ortalamanın üstünde güvendiği
gözlendi. Sağlık Bakanı’nı sağlık çalışanlarının
bireysel açıklamaları ile hükümet açıklamaları
takip ediyor. Bilgi kaynağı olarak televizyon
haberlerine sosyal medyada yer alan haberlerden daha fazla güvenildiği anlaşıldı.
Kuralla uyuyor muyuz?
Türkiye’de koronavirüse karşı önlemler arasında yer alan el yıkama kuralına herkesin
uyduğu gözlemlendi. Kolonya %85, dezenfektan ise %61 oranında kullanılıyor.. Katılımcıların %82’si sosyal mesafe kuralına uyduğunu belirtiyor. Toplumun %17’si yi beslenmeyi
arzu ettiği halde gerçekleştiremediğini söylenler burada Çaresiz grubu göze çarpıyor.
Sosyal mesafe en çok Dindar/Kaderci grubu
için uygulaması zor bir kural olarak öne çıkıyor.
Neyi özlüyoruz?
Katılımcıların %59’u dışarıda vakit geçirmeyi
özlerken, onu arkadaş/aile/sevdiklerle sosyalleşmeyi özleyenler %56 izledi. İşe gitmeyi
bu süreçte en fazla işini kaybeden grup olan
Çaresizler %31, en az ise Kontrollü Gerginler
(%9) özledi.

sıkılanlar ise bu oranın yarısını oluşturuyor.
Evde kalmaktan en fazla mutluluk duyan ev
kuşları ise: Dindar/Kaderci ile Endişeli.
HERKES MUTFAĞA SARDI: İzolasyon sürecinde katılımcılar ortalama 2.7 kilo aldılar.
Kadınlar 2.5, erkekler ise ortalama 3 kg aldıklarını Belirtti.
EV İÇİ MECRALAR: Televizyonda yer alan haber tartışma programları toplumun %84’ine
ulaşıyor. Bu programları en çok izleyenler;
emekliler, 55 yaş üstü olanlar, çoğunlukla erkekler ve lise altı eğitim sahip olanlar.
Katılımcıların %80’i düzenli olarak internet
kullanıyor. En çok kullananlar; Sonradan Farkeden Tedirginler, 18-44 yaş aralığında olanlar ve X jenerasyonu.
Dini programları en çok izleyenler ise dindar/
kaderciler 45 yaş üstü olanlar, emekliler ve ev
kadınları. PC veya konsolda oyun oynayanlar
ise erkek ağırlıklı, 18-34 yaş ağırlığında olanlar Z jenerasyonu,özel sektör çalışanları ve
öğrenciler.
İnternette ne yapıyoruz?
Internet kullanan hanelerin %19’unda online
platform üyeliği mevcut. Sonradan Farkeden
Tedirgin Spotify ve Puhu’yu en fazla kullanan
grup olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin en popüler iletişim platformu ise Whatsapp.
Çaresizler en çok TikTok’ta, Sonradan Farkeden Tedirgin grubu WhatsApp ve Youtube’da yoğun zaman geçiriyor. Dindar/Kaderci
grubu ise Twitter’a uzak.

lımcıların %59’u bu servislerden faydalandı.
Hobilere dönük online araştırma yapmak ise
%54 ile ikinci sırada. Bu araştırmaların önemli bir kısmının yemek yapmakla ilgili olduğu
tahmin ediliyor zira görüşmeciler izolasyonun ilk 2.5 haftasında ortalama 2.7 kg aldı.
(Kadınlar 2.5, erkekler ise ortalama 3 kg) Bu
aktivitenin en önemli takipçisi ise %30’luk
oranla ev kadınları.
- İçerik Üretimi Yapanlar: Sonradan Farkeden
Tedirginler, Çaresizler 25-34 yaş aralığındakiler.
- Sosyal medyada şarkıcıların, fenomenlerin
şovlarını izleyenler: Çaresizler, Tedbirli Sakinler, 18-24 yaş aralığındakiler ve Z jenerasyonuda yer alanlar.
- Konser/ müze/ belgesel gibi sanatsal aktiviteleri takip edenler: Lise üstü eğitim almış
olanalar, Tedbirli Sakinler ve Kontrollü Gerginler
- İnternetten bilgi ve beceri arttıracak eğitim
programlarına katılanlar: Lise üstü eğitim
alanlar ve Y kuşağı.
- İnternetten yüz yüze görüşmeler yapanlar:
Kadınlar, Y kuşağı , Kontrollü Gerginler, Tedbirli Sakinler
- İnternette oyun oynayanlar: Erkek ağırlıklı ,
18-24 yaş aralığındakiler Z jenerasyonuda yer
alanlar, işi olmayanlar ve öğrenciler.
- Online radyo dinleyenler: Y kuşağı , özel
sektör çalışanları ve lise üstü eğitim almış
olanlar.

İnternetten yüz yüze görüşmeler bu dönem
en fazla kullanılan iletişim şekli oldu. Katı-

Evde Hayat
EV KUŞLARI: Sanıldığının aksine Çaresiz dışında kalan gruplar evde olmaktan sıkılmadı.
10’lu ölçekte en az 8 düzeyinde keyif alanlar
toplamın %36’sini oluşturdu. Evde kalmaktan
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2020 MODEL STELVIO TÜRKIYE’DE SATIŞA SUNULDU!
Alfa Romeo’nun sportif SUV'u Stelvio’nun
2020 model yılı versiyonları ülkemizde satışa
sunuldu. Mart ayında ön sipariş veren üç
müşteriye teslimatı gerçekleştirilen Stelvio;
yenilenen teknolojileri, donanım özellikleri
ve yeni renk seçenekleriyle dikkat çekiyor.
Ülkemizde yeni model yılıyla birlikte, 2.0 litrelik 200 HP ve 280 HP güç üreten 2 ayrı benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman kombinasyonuyla satışa sunulan dört tekerlekten
çekişli Stelvio’da; nisan ayı boyunca Premium
Ses Sistemi, Bi-Xenon Aydınlatma Paketi, İleri
Aktif Güvenlik Sistemleri, Park Yardım Sistemi,
Klimatik Konfor Paketi ve Foksiyonel Paket
özelliklerini içeren 40 bin TL değerindeki Premium Paket ücretsiz olarak sunuluyor.
Alfa Romeo'nun sportif SUV’u Stelvio,
2020 model yılı versiyonuyla Türkiye’de
satışa sunuldu. Tasarım özellikleri, dinamik
sürüş karakteri ile dikkat çeken Alfa Romeo
Stelvio’nun 2020 model yılı versiyonları; 2 ayrı
benzinli motor seçeneği ve 2 ayrı donanım
paketiyle birlikte, standart olarak dört tekerlekten çekişli sürüş özelliğiyle ön plana çıkıyor.
Nisan ayı boyunca 565 bin TL’den başlayan
daha iddialı anahtar teslim satış fiyatıyla Alfa
Romeo Stelvio, yeni dokunmatik ekran ve
2. seviye otonom sürüş sistemi özellikli bilgi eğlence sistemiyle sportif SUV heyecanını
daha da yükseğe tırmandırıyor.
Kokpitte yenilik operasyonu
2020 model yılı Alfa Romeo Stelvio, kaslı, dinamik, güçlü görünümü ve İtalyan tasarım
anlayışı ile farklı olmayı sürdürüyor. Yeni
model yılı ile 13 farklı gövde rengi seçeneğine
kavuşan Alfa Romeo Stelvio’daki en önemli
değişimler kabin içinde yer alıyor. Stelvio’nun
gösterge paneli tamamen yenilenirken, yeni
gösterge panelinin kalbinde, tüm versiyonlarda standart olarak sunulan 7 inçlik TFT ekran
yer alıyor. Ekran düzeni, daha fazla bilgiyi daha
makul bir biçimde sunacak ve otonom sürüş
teknolojisi parametrelerini de kapsayacak
biçimde yeniden tasarlanıyor. Bu kapsamda
orta konsolda yer alan 8,8 inçlik dokunmatik
ekran, yenilenen premium select terrain kontrol paneli ve orta konsolda artan premium
dokunuşlar dikkat çekiyor. Stelvio’nun navigasyon için “Free Text Search” özelliğini kullanan gelişmiş bir ses tanıma sistemiyle donatılmış olan yeni ekranlı bilgi eğlence sistemi,
tam bağlantı kabiliyetiyle; Apple CarPlay™,
Android Auto™ gibi arayüzleri üzerinden tüm
mobil cihazlarla (Apple iOS ve Android işletim
sistemli cep telefonu, akıllı telefon ve tabletler)
kullanılabiliyor. Dokunmatik özelliği eklenen
ve widget odaklı iyileştirilmiş görüntüye sahip
yeni orta ekranda sağa-sola kaydırma işlemi
ile Alfa DNA, radyo, medya, akıllı telefon,
navigasyon, klima, bağlı hizmetler ve ADAS
erişim ekranları açılabiliyor. Sürücü bu öğelere erişmek için dokunmatik ekran özelliğini
kullanabileceği gibi vites topuzunun yanındaki yeni kumanda panelini de kullanabiliyor.
Kabin içinde ayrıca İtalya bayrağı ile süslenen
yeni tip deri vites topuzu da değişen tasarım
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unsurları arasında yer alıyor.
2 farklı motor 2 farklı donanım
Alfa Romeo tarihinin ilk SUV modeli olan
Stelvio'nun 2020 model yılı versiyonları, motorları ve donanımları farklı dört tekerlekten
çekiş özelliğiyle aynı olan 2 kombinasyonla
satışa sunuluyor. Sprint adı verilen yepyeni
bir donanım seçeneğine sahip Alfa Romeo
Stelvio versiyonları, standart olarak sunulan
dört tekerlekten çekiş özelliği ve 2.0 litrelik
200 HP güç üreten benzinli motorla tercih
edilebiliyor. 8 ileri otomatik şanzımanla kombinlenen 2.0 litrelik yeni motor versiyonu, 330
Nm tork üretebiliyor. 200 HP’lik Stelvio, 0-100
km/s hızlanmasını 7.2 saniyede tamamlarken,
215 km/s’lik son hıza erişebiliyor. Alfa Romeo
Stelvio’nun yeni Sprint donanım seviyesinde;
LED ön ve arka fren lambaları, 35W Bi-Xenon
ön farlar + AFS ve far yıkama özelliği, siyah
fren kaliperleri, parlak siyah cam çerçeveleri,
19 inç hafif alaşımlı spor alüminyum jantlar,
siyah kaplama çift egzost çıkışı, spor deri vites
topuzu, alüminyum spor pedallar ve kapı eşiği
çıtası, spor deri direksiyon simidi üstünde motor çalıştırma düğmesi, kumaş-deri koltuklar,
arka park sensörleri, çift yönlü otomatik klima,
USB girişi, yağmur sensörü, Alfa DNA Sistemi,
Alfa Uconnect 8.8 inç 3D Ekranlı Radyo (MP3,
Aux-in, Bluetooth®) (Apple Car Play&Android
Özellikli), 7 inç TFT ekranlı gösterge paneli,
Stop & Start sistemi, Alfa Ses Sistemi (8 adet
hoparlör), Entegre Fren Sistemi (Otonom Acil
Durum Fren Sistemi dahil), Ön Çarpışma Uyarı
Sistemi, Şerit Değiştirme İkaz Sistemi, Yokuş
İniş Destek Sistemi, Lastik Basınç Kontrol Sistemi ve 6 adet hava yastığı standart olarak
sunuluyor.
Alfa Romeo Stelvio’nun Veloce isimli üst donanım seviyesi ise 2.0 litrelik benzinli motorun
280 HP’lik versiyonunun yine 8 ileri otomatik şanzımanla kombinlenmesiyle karşımıza
çıkıyor. Yine standart, dört tekerlekten çekişli
olarak çıkan 280 HP’lik Stelvio Veloce, 0-100
km/s hızlanmasını 5.7 saniyede tamamlarken, 230 km/s’lik son hıza erişebiliyor. Sprint
donanım seviyesine ek olarak Alfa Romeo
Stelvio’nun Veloce donanım paketinde ise
20 inçlik hafif alaşımlı siyah spor alüminyum
jantlar, sürücü tarafı hafızalı 6 yönlü otomatik ayarlanabilir ısıtmalı spor deri ön koltuklar,

ısıtmalı spor deri direksiyon simidi, ısıtmalı
cam yıkama püskürtücüleri standart olarak
sunuluyor.
Yeni Nesil Otonom Destekli Sürüş Sistemleri
Euro NCAP testlerinde kendi segmentinin en
yüksek güvenlik puanını alarak farkını ortaya
koyan Alfa Romeo Stelvio, rakipsiz olduğunu
kanıtlıyor. Yenilenen ve standartları daha da
yukarı çıkarılan değerlendirme kriterlerine
göre, %97’lik yetişkin yolcu koruma notuyla 5
yıldız alan Alfa Romeo Stelvio’da, başta fren
mesafesini önemli oranda düşüren IBS öne
çıkıyor. Özel AlfaLinkTM adaptif süspansiyon
sistemiyle yol tutuş kabiliyeti mükemmele
yakın olan tüm Stelvio modellerini durdurma
görevini ise ilk olarak Giulia’da görülen Alfa
Romeo markasına özgü yenilikçi elektromekanik Entegre Fren Sistemi (IBS) üstleniyor.
Elektronik Stabilite Kontrolü sistemiyle geleneksel hidrolik fren sistemini bir arada kullanan yenilikçi elektromekanik sistem sayesinde
çok daha hızlı anlık fren tepkimesi ve rekor
seviyede fren mesafesi elde edilebiliyor.
Sınıfının güvenlik teknolojileri bakımından en
güçlü ve zengin modellerinden biri olan Alfa
Romeo Stelvio, mükemmel bir sürüş keyfi ve
destek sistemi dengesiyle mümkün olan en
yüksek otonom sürüş seviyesini sunan özellikleriyle ön plana çıkıyor. Yeni Alfa Romeo
Stelvio’nun sunduğu 2. seviye otonom özellikleriyle sürücüler, gaz, fren ve direksiyon
kontrolünü belirli koşullarda büyük bir destek
sağlayan elektronik sistemler aracılığıyla araca
bırakabiliyor. Örneğin olası bir çarpışma tehlikesi algılandığında sürücüyü sesli olarak uyaran ve ardından fren yapan Önden Çarpma
Uyarı Sistemi, yaya algılama özelliğine sahip
Otonom Acil Durum Fren Sistemi ve otomobilin içinde bulunduğu şeridin dışına istem
dışı çıkması halinde sürüyücü uyaran Şerit
Değiştirme İkaz Sistemi, sürüş güvenliğini
sağlayan sistemlerden bazıları olarak dikkat
çekiyor. Arka Çapraz Yol Tespit Sistemi’ne sahip Kör Nokta Uyarı Sistemi, otomobilin her
iki tarafından kör noktayı sürekli olarak gözlemliyor ve olası bir çarpışma potansiyeli söz
konusu olduğunda sürücüyü uyarıyor. Adaptif Hız Sabitleme Sistemi ise araç hızını trafik
koşullarına göre kendi kendine ayarlıyor.
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