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Sevgili Mall&Motto okurları,
1 Haziran’da AVM’ler Tekrar Kapılarını Açtı
Haziran ayı ile birlikte özlediğimiz yaz mevsimine merhaba dedik. AVM’ler açıldı ve
yeniden normalleşme süreci ile pandemi öncesine dönüş senaryoları hayata geçiriliyor.
Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın tüm ikaz ve önerilerine rağmen büyük
bir kitle cahil cesaretiyle maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına uymadan aylak aylak
gezmeye devam ediyor. Beklenen ve öngörü de olsa ihtimal dâhilindeki olası 2. dalga
sosyal hayatı bilemem ama ekonomik hayatı hiç düşünülmeyecek kadar kötü bir duruma
sokar. Hasta ziyaretine giderek ya da yasal olmayan taziye çadırlarında virüsü yüzlerce
kişiye enfekte eden insanların hikâyelerini basından takip ediyoruz.
Çocuk oyun alanları ve sinemaların ne zaman açılacağı bu bağlamda çok önemli özellikle
sinema yasağı bir an önce kalkar umarım. Koltuklar arası mesafe konularak aslında çok
rahat açılabilir sinemalar. Uçak ve otobüs yolculuğuna nasıl izin veriliyorsa sinema ve
tiyatrolara da izin verilmeli. Uçak ve otobüs yolculuğundan daha az riskli tiyatro ve
sinema gösterileri. Örneğin; 50 kişilik otobüse 25 kişi de binse İstanbul-Van seferinde
malum 10 küsur saat aynı kapalı ortamda bir taşıyıcı varsa herkese bulaştıracak. Uçak
yolculuğu için de aynı şeyler söz konusu.
12 Haziran’da ligler kaldığı yerden devam ediyor. Maçlar şifreli kanallardan yayınlanacak
saat 21.00’de maçlar başlıyor, 22.45’te bitiyor. Kahvehane ve restoranlar saat 22.00’de
kapanıyor. Bakalım bu süreç nasıl çözülecek. Tüm olumsuzluklara rağmen bu ay ki
sayımızı da çıkartarak, siz değerli okuyucularımızın karşısına çıkıyoruz.
Şimdiden iyi okumalar ve sevgiler…
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ESAS SOSYAL, GENÇLERE UMUT ERİYOR

Emine Sabancı Kamışlı
Esas Sosyal Kurucular Kurulu Başkanı

Esas Sosyal, COVID-19 salgını nedeniyle
yaşanan sosyal mesafe döneminde bir dizi
online eğitim, seminer ve söyleşiyi kapsayan
#genclereumutverin kampanyasını hayata
geçirerek, gençlere destek olmaya devam
ediyor.
Şevket Sabancı ve ailesi tarafından sürdürülebilir sosyal yatırımlar yaparak, ülke kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulan
Esas Sosyal, ilk yatırım alanını gençlik ve istihdam olarak belirledi. Eğitimlerini tamamlayıp, işe giremeyen gençlerin işsizlik sorununa çözüm modeli oluşturma çalışmaları
sonucu; araştırma, farklı kurumlarla geliştirilecek ortak projeler ve İlk Fırsat Programı’nı
içeren üçayaklı bir sosyal yatırım stratejisi geliştirildi. Bu strateji ekseninde yapılan araştırmalar; hedef kitle olarak belirlenen gençlerle
ilgili önemli bilgiler sundu. Hayata geçirilen
işler için önemli bir kaynak oluşturdu. TÜİK
2018 verilerine göre, Türkiye’de üniversite
eğitimi almış gençler arasında işsizlik oranı
%31. IPSOS’un Esas Sosyal için yaptığı araştırmada her 2 kişiden 1’i, üniversite mezunları arasındaki genç işsizliğini toplumun temel
sorunu olarak görüyor. 22-27 yaş aralığındaki bu gençler, ilk işlerini bulmada büyük
zorluklarla karşı karşıya kalıyor.
Özellikle Anadolu’daki devlet üniversitelerinden yeni mezun gençler, ilk işlerini ararken daha fazla fırsat eşitsizliğiyle karşılaşıyor.
Bunun en önemli nedeni ise deneyimsizlik ve
referans eksikliği olarak görülüyor. Tüm Türkiye’yi etkileyen bu sorunun kolektif etki ile
çözülmesi gerektiği fikriyle program tasarım
ve uygulama süreçlerinde çok sayıda kurum,
STK, özel sektör, eğitim kurumları ile iş birliği
geliştirilmeye devam ediliyor.
2016 yılında hayata geçirilen İlk Fırsat Programı özellikle daha az bilinen devlet üniversitelerinden yeni mezun gençlerin karşılaştıkları fırsat eşitsizliği sorununa çözüm modeli
sunuyor. İlk Fırsat Programı kapsamında bugüne kadar 95 genç, iş birliği yapılan sivil
toplum kuruluşlarında 12 aylık tam zamanlı
iş deneyimlerini ve 250 saatlik eğitim programını tamamladı. Ayrıca önemli kurumların yöneticilerinden mentorluk desteği de
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aldılar. Katılımcıların STK’larda çalıştıkları
süre boyunca maaşları, Esas Sosyal ve Esas
Sosyal’in vizyonunu paylaşan 21 kurumsal destekçi tarafından karşılandı. İlk Fırsat
Programı’nın istihdama etkisini ölçmek amacıyla Bilkent Üniversitesi iş birliği ile yapılan
araştırma gösterdi ki; İlk Fırsat Programı’na
katılan gençler programa katılmayan gençlere oranla çalışma hayatında daha kolay iş
buluyor. Katılımcıların, program bitmeden
yeni iş teklifi alma oranı %82 olurken, programı bitirdikten sonraki 3 ay içinde istihdam
oranları %93 olarak gerçekleşti. İlk Fırsat
Programı, dört yıl gibi kısa bir sürede; katılımcılar, katılımcılara iş veren STK’lar, eğitmenler, mentorluk desteği veren profesyoneller ve kurumsal destekçilerle 400 kişinin
dahil olduğu güçlü bir ekosistem yarattı. İlk
Fırsat Programı'nın yeni dönemi 6 Temmuz
2020’de başlayacak. Programa katılım süreçleri ile ilgili detaylar www.ilkfirsat.org sitesinden ve İlk Fırsat sosyal medya hesaplarından
takip edilebilir.
Esas Sosyal, COVID-19 sürecinde de gençlere desteğine hız kesmeden devam ediyor.
Bu amaçla sosyal mesafenin uygulandığı dönem dolayısıyla iptal edilen pek çok eğitim
ve seminerin yarattığı boşluğu online etkinliklerle gençlerin kendilerini geliştirmeye devam edip, istihdam yolculuğuna hazırlanmasında destek vermek amacıyla bir kampanya
başlatıldı. “#gençlereumutverin” ile özellikle
az bilinen devlet üniversitelerinde okuyan ve
yeni mezun olacak gençlerin, online olarak
kendilerini geliştirmelerini sağlamak, ilerleyen dönemlerde iş gücüne katılmalarına
destek olmak ve işe geçişlerinde fırsat eşitliği yaratmak hedefleniyor.
Esas Sosyal’in PERYÖN, E-nocta gibi ekosistemdeki birçok kurumun iş birliği ile hayata
geçirdiği kampanya kapsamında, nisan ayından itibaren gençlerin erişimine açık online
söyleşiler, webinarlar, video paylaşımları, İlk
Fırsat Kurumsal Destek Programı’nda yer
alan kurumların temsilcileri ve İlk Fırsat katılımcılarının yer aldığı online kariyer panelleri
ile özel eğitimler kendini geliştirmek isteyen
gençlerle buluşuyor.
Esas Sosyal Kurucular Kurulu Başkanı Emine
Kamışlı Sabancı #genclereumutverin kampanyası ile ilgili olarak, “Sosyal mesafe sürecinin herkes için zorlayıcı olduğunu biliyoruz.
Umudu olan hayal kurar ve ancak hayal kuranlar ülkesinin geleceğine, gelişimine katkı
yapabilir. Esas Sosyal olarak, gençlerin hayal
kurmaya devam edebilmeleri için çalışmalarımıza büyük bir hızla devam ediyoruz.
Evde olduğumuz bu süre içerisinde gençlerin zamanlarını daha verimli geçirmeleri
ve kendilerine yatırım yapabilmeleri için bir
dizi online eğitim organize ettik. Özellikle az
bilinen devlet üniversitelerinde okuyan ve
yeni mezun olan gençlerin bu eğitimlerden
çok faydalanacağını umuyorum. Gençlerin
ülkemizin umudu ve yarınları olduğuna inanıyorum ve farklı sektörlerden kurumları bu
vizyonu paylaşmaları için iş birliğine davet

ediyorum” dedi.
Yeni mezun gençlerin ilk işlerini arama sürecinde ve iş hayatında edindikleri tecrübelerini, akranları ile paylaşmalarının da etkili
olacağı fikrinden beslenen “#genclereumutverin” kampanyası kapsamında İK profesyonellerinin yanı sıra İlk Fırsat Programı mezunları da gençlerle online etkinliklerde bir
araya geliyorlar. Sosyal medya hesapları üzerinden duyurulan etkinliklere bugüne kadar
Akkök GYO İK Direktörü Özlem Özbatır, Esas
Sosyal Danışma Kurulu Temsilcisi Yönetim
ve İnsan Kaynakları Danışmanı Azer Erdem,
Ünlü&Co Yönetim Kurulu üyesi ve Finansal
Okuryazarlık ve Erişim Derneği Başkanı Atilla Köksal, Esas Gayrimenkul İK Müdürü Aslı
Kemal, Volkswagen Doğuş Finansman İnsan
Kaynakları ve İdari İşler Müdürü Bilgen Yıldırım, Collyer Bristow LLP Partner Tülin Hamit
gibi alanlarında profesyonel isimler katıldılar. Ayrıca, İlk Fırsat Programı mezunlarından
Arvento Mobile Systems Kurumsal İletişim
Uzmanı Emin Yiğit Koyuncuoğlu, Birleşik Uzmanlar YMM Vergi Uzmanı İlknur Karakoç,
Mazars Denge Denetim Asistanı Ali Yıldırım,
Related Dijital İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı Esra Aksakal, NE-AD Kurumsal İletişim Uzmanı Oğuzhan Gökçek, Koç Sistem
Digital Kreatif Satın Alma Uzman Yardımcısı
Haydar Demirtopuz, Aksigorta İdari İşler Uzmanı Enes Mustafa Dinç deneyimlerini diğer
gençlerle paylaştılar.
#genclereumutverin kampanyası kapsamında Nisan 2020 içerisindeki ön kayıt gerektiren eğitimlerden, sosyal medya üzerinden
yayınlanan söyleşilerden ve oturumlardan
500’ü aşkın üniversite öğrencisi ve yeni mezun genç yararlandı.
Esas Sosyal, “#genclereumutverin” kampanyası kapsamında mayıs ayında da farklı
etkinlikleri, eğitimleri ve meslek profesyonellerini gençlerle buluşturmaya devam
etti. 8 Mayıs’ta May Diego Genel Müdürü
Levent Kömür ile “Değişen Zamanlarda Liderlik” Eğitimi, 11 Mayıs’ta İlk Fırsat Mezunlarından Öğrencilere Deneyim Paylaşımı, 12
Mayıs’ta Çelikel Eğitim Vakfı Vakıf Yöneticisi
Tuba Çal ile “Duygusal Çeviklik” Atölyesi, 13
Mayıs’ta Kibar Holding Yetenek Yönetimi
ve İşveren Markası Müdürü Umut Önen ve
TÜRKONFED Proje Direktör Yardımcısı 2018
Katılımcısı Hande Yavuz ile Kariyer Paneli, 15
Mayıs’ta PERYÖN Akademi Eğitmeni Yaprak
Yapsan ile “Kişisel Marka Yönetimi ve Liderlik” Eğitimi, 20 Mayıs’ta Esas Sosyal İlk Fırsat
Program Yöneticisi Neslihan Yıldırım ve TOG
Kurumsal Kaynak Geliştirme ve İletişim Uzmanı 2017 katılımcısı Ceren Erdem söyleşisi
gerçekleşti.

Yatırımlarınıza Değer Kazandırır !

eğlencenin ve alışverişin buluşma noktası açıldı!

/ atacornerdayiz www.atacorner.com
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TEKNOSA ILK ÇEYREKTE 1 MILYAR 48 MILYON TL CIRO YAPTI,
E-TICARETTE 2 KAT BÜYÜME GELDI
Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa,
2020 yılının ilk çeyreğinde başarılı bir performans göstererek 1 milyar 48 milyon TL
ciroya ulaştı. Teknosa bir önceki yılın aynı
dönemine göre ciro bazında %25 seviyesinde büyüme gösterdi.

litiği modelleriyle müşterilerimizin ihtiyaç
ve isteklerine göre şekil alabiliyor, onlara
daha fazla değer sunabiliyoruz. Bunun
karşılığını almak bu alandaki atılımlarımızı
hızlandırmak anlamında hepimizi motive
ediyor” dedi.

Sabancı Holding iştiraklerinden, Türkiye
teknoloji perakendeciliğinin öncü markası
Teknosa, 2019 yılının son çeyreğinde gösterdiği başarılı performansı 2020 yılının ilk
çeyreğinde de devam ettirdi. ‘Yeni Neslin
Teknosa’sı mottosuyla dijitalleşme altyapısına yapılan yatırımlar ve müşteri odaklı
dönüşüm, ciro, sepet büyümesi, Teknosa.
com ve mobil platformlarında yükselen
satış grafiği ile kendisini gösterdi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre %25’lik bir
büyüme gerçekleştiren Teknosa’nın ilk
çeyrek cirosu ise 1 milyar 48 milyon TL
oldu.

Salgın teknolojinin sunduklarının önemini bir kez daha hatırlattı

Teknosa, 2020 yılının ilk üç ayında e-ticaret kanalındaki performansıyla da dikkat
çekiyor. 2020 yılında online satışlar, bir
önceki yılın aynı dönemine göre %109 büyüdü. Böylelikle online satışların payı Teknosa’nın bu dönemdeki toplam cirosunun
%10,7’sine ulaşmış oldu.
2020 yılı ilk çeyrek sonuçlarını değerlendiren Teknosa Genel Müdürü Bülent
Gürcan, “Dijitalleşme ve müşteri odaklı
dönüşüm ile yükselen performansımızı
sürdürdük. ‘Yeni Neslin Teknosa’sı vizyonuyla dijital altyapımıza önemli yatırımlar
yaparak müşterilerimize her an, her yerde,
diledikleri şekilde alışveriş yapabilmelerini
sağlamak üzere çalışıyoruz. Özellikle son
birkaç yıldır üzerine eğildiğimiz veri ana-

Bülent GÜRCAN
Teknosa Genel Müdürü
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19
(Koronavirüs) salgınının teknoloji alışverişi
ihtiyaçlarına etki ettiğini ifade eden Bülent
Gürcan, “Teknosa olarak bu dönemde en
temel önceliğimiz müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlığı. Bu kapsamda sürecin
en başından itibaren hızlıca önlemlerimizi
aldık ve mağazaları ilk kapatma kararı alan
teknoloji perakendecisi olduk. 22 Mart
gecesi itibariyle tüm mağaza faaliyetlerimizi geçici olarak durdurduktan sonra
müşterilerimize Teknosa.com ve mobil
platformlarımız üzerinden kesintisiz hizmet vermeye devam ettik. Bugüne kadar
gerçekleştirdiğimiz dijitalleşme yatırımları
hem müşterilere sunduğumuz hizmetin
devamlılığı hem de operasyonların, süreçlerin sürdürülmesi noktasında bu yeni
ve zorlu koşullara hızla adapte olmamızı
sağladı. Bu zor dönemde online kanallarımızdaki satış artışı, bizlere hayatlarımızda
teknolojinin ne kadar önemli bir yer kapladığını ve zaruri bir ihtiyaç olduğunu bir
kez daha gösterdi. Dileğimiz tüm dünyada
ve ülkemizde en kısa zamanda bu salgının
geride bırakılması. Tüm müşterilerimizle
online kanallarımızın yanı sıra mağazalarımızda en sağlıklı koşullarda buluşmak için
sabırsızlanıyoruz” açıklamasında bulundu.
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ANADOLU VAKFI MENTORLUK PROGRAMI ONLINE EĞITIMLERLE 8. DÖNEMINE BAŞLADI
yetiştirerek hem kendi geleceklerini hem
de bizlerin geleceğini en güzel biçimde
şekillendirmelerine destek olmaya devam
edeceğiz” diye konuştu.

Tuncay ÖZILHAN
Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

Anadolu Vakfı’nın Mentorluk Programı 8.
dönemine girdi. Mentorların, düzenlenen
eğitim programları ve panellerle menteelerin kişisel gelişimine katkıda bulunduğu program, COVID-19 nedeniyle içinden
geçtiğimiz bu olağanüstü dönemde
online olarak yürütülüyor.
Anadolu Vakfı tarafından 2013 yılında,
bursiyerlerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak hedefiyle hayata geçirilen Mentorluk Programı’nın 8. dönemi başladı.
Topluma; evrensel değerleri dikkate alan,
sağduyulu, inisiyatif alabilen, gelişime
açık tarafları ile yüzleşip kişisel gelişimini
önemseyen ve potansiyelini açığa çıkarabilen gençler kazandırmayı amaçlayan
program kapsamındaki eğitimler COVID-19 pandemisine karşı alınan önlem-

ler doğrultusunda online olarak veriliyor.
8. dönemde bursiyerler için çevresel koşulları, değişimi, kişileri ve olayları doğru
okumaları; doğru yolu bulmaları ve doğru
aksiyon planları belirlemelerine yönelik
eğitimler organize edilecek.

Farklı bölgelerdeki öğrencilerin uzaklarda olsalar da yanlarında olabilmenin bu
dönemde çok değerli olduğunu belirten Anadolu Vakfı Genel Müdürü Selim
Güven, “Bu olağanüstü dönemde, tüm
zor şartlara rağmen bir arada olabilmek,
hayatlara dokunabilmek eskisinden de
önemli bir ihtiyaç halini aldı. Bursiyerlerimizi yalnız bırakmıyoruz. COVID-19 pandemisi nedeniyle oluşan koşullara hızlı bir
şekilde uyum göstermelerini desteklemek
için onlara online mentorluk vermeyi sürdürüyoruz” dedi.

Hem Anadolu Grubu ailesi üyelerinin hem
de grup dışından destek veren gönüllülerin çabaları sayesinde bu zorlu dönemde
de gençlere destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Anadolu Grubu
ve Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Tuncay Özilhan, “Mentorluk Programı’nın
etkisi katlanarak büyüyor. Birlik ve beraberliğin, birbirine destek olmanın büyük
önem taşıdığı bu dönemde programımız
daha da anlam kazandı. Yenilikçi, yaratıcı,
cesur, tutkulu ve kendiyle barışık gençler

Selim GÜVEN
Anadolu Vakfı Genel Müdürü
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SALGININ DURDURAMADIĞI SERAMİK SEKTÖRÜNDE
İHRACAT %40 AZALDI

Erkan GÜRAL
Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral Türk seramik sektörünün
ihracat rakamlarında %40’a yakın oranda
bir azalmanın söz konusu olduğunun fakat
üretimlerinin hiç durmadığının altını çizdi.
Son birkaç aydır dünyayı etkisi altına alan
virüs salgını sebebiyle ekonomik kriz hızla
büyürken, ülkemizin önde gelen sanayi kuruluşlarından Kütahya Seramik’ten de sektördeki ihracat rakamlarına dair ilgi çekici
bir açıklama geldi.
NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral bir TV programına canlı
bağlantı ile katılarak, seramik sektörünün
ihracat rakamlarında %40’a yakın oranda
bir azalmanın söz konusu olduğunun fakat
üretimlerinin hiç durmadığının altını çizdi.
TÜRKİYE SERAMİK SEKTÖRÜNDE DÜNYADA 3. SIRADA
Türkiye’nin seramik sektöründeki öncü
grubu Kütahya Seramik YKB Erkan Güral,
“Türkiye’nin şu anda yarıştığı ülkeler öncelikle Avrupa’da İtalya ve İspanya. Türkiye

16

seramik sektöründe dünyada bu iki ülkenin
ardından kapasite ve bilinirlik olarak üçüncü sırada geliyor. Türk seramik sektöründeki firmalarımızın yaptığı nitelikli ürün ve
teknolojik yatırımlar, bizi İtalya ve İspanya’nın da yer yer önüne çıkartıyor” dedi.
Son yıllarda ABD ve Çin arasında yaşanan
ekonomik savaş ve problemler, geçmişten
gelen marka bilinirliğinin Türkiye’nin Çin
ve Hindistan’daki üreticilere nazaran batıya yönelik seramik ihracatında Türkiye’ye
fırsat kazandırdığının da altını çizen Güral,
bu konuda yerli firmalarımızın yatırımlarına devam etmesi ve nitelikli ürün üretmeye
yönelik çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini belirtti.
GÜRAL: “SERAMİK SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERLİ ÜRETİM ÇOK ÖNEMLİ”
Covid-19 salgınının seramik ve porselen sektörüne olan etkisini ve sektördeki
normalleşme adımlarını anlatan Kütahya
Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan
Güral, “Sıradan ürünler üretir ve kendimizi
geliştirmezsek bu konudaki gücümüzü hız-

lı şekilde kaybedebiliriz. Çin ve Hindistan
son yıllarda büyük yatırımlar yapıyor, marka bilinirliği ve nitelik olarak bu ülkelerin
önünde olsak da bu konuda çalışmada hız
kesmemeliyiz” dedi.
Kütahya Seramik olarak, büyük ses getiren
yeni ürünlerinin hem büyük hem dayanıklı
olmasıyla dünyada tek olan 120x240 ölçülü seramikler sadece Türkiye’de üretiliyor.
2014 yılından bu yana bir oda yüksekliğinde 240-260 cm yüksekliklerde üretilebilen
seramiklerin dünyada emsali yok. Yüksek
yatırım maliyeti olan bu ürünlerde “Türk
Malı” damgasının kendilerine mutluluk
verdiğini belirten Güral, dünyanın her yerinde üretilen seramiklerle en iyi şekilde rekabet edebilecek güçte olduklarının altını
çizdi.

Yatırımlarınıza Değer Kazandırır !
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KOÇ HOLDİNG YILIN İLK ÇEYREĞİNDE 39,4 MİLYAR TL KONSOLİDE CİRO VE 3,5 MİLYAR TL
KONSOLİDE ANA ORTAKLIK PAYI NET DÖNEM KÂRI ELDE ETTİ

Levent ÇAKIROĞLU
Koç Holding CEO'su

K

oç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu:
“Çağımızda benzerini yaşamadığımız
küresel bir sağlık kriziyle karşı karşıyayız.
Koronavirüs salgını; kamu sağlığını, toplumsal hayatı, iş yapış biçimlerini ve küresel
ekonomiyi derinden etkiledi. Koç Topluluğu
olarak sağlıklı bilançomuz, kuvvetli likiditemiz, deneyimli yönetim kadromuz ve çevik
yönetim anlayışımız ile salgın sürecini güçlü şekilde yönetiyoruz. Kısa ve uzun vadeli
planlamalarımız kapsamında da salgının etkilerini çok yönlü olarak ele alıyoruz. Ülkemizin ve toplumumuzun iyileşme sürecine
katkı sağlamak için milli seferberlik ruhuyla
hareket ediyoruz. Şirketlerimiz bu süreçte
güçlerini birleştirdi ve toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına karşılık verecek tedbirleri hayata geçirdi. Tüm imkânlarımızı kullanarak, fabrikalarımızda solunum cihazı ve
sağlık ekipmanları üretimi gerçekleştirdik.
Üretimin ve faaliyetlerimizin devamlılığı için
gerekli her türlü önlemi alarak çalışmaya
devam ediyoruz.”
Koç Holding, 2020 yılının ilk çeyreğinde
konsolide bazda toplam 39,4 milyar TL gelir
elde ederken, 3,5 milyar TL ana ortaklık payı
net dönem kârı açıkladı. Net dönem kârının
3,4 milyar TL’lik kısmı bir defaya mahsus
işlemlerden elde edildi. 2020 yılı ilk çeyrek
finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Çağımızda
benzerini yaşamadığımız küresel bir sağlık
kriziyle karşı karşıyayız. Kamu sağlığını, toplumsal hayatı, iş yapış biçimlerini ve küresel
ekonomiyi derinden etkileyen bu salgının
etkilerini kısa ve uzun vadeli planlarımızda
çok yönlü olarak ele alıyoruz. Salgın her ne
kadar ülkemizdeki etkisini mart ayının ikinci
yarısında göstermeye başlasa da dünyanın
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dört bir yanında faaliyet gösteren bir Topluluk olarak koronavirüsün etkilerine daha
erken maruz kaldık. Yurt dışı operasyonlarımızda edindiğimiz deneyimler doğrultusunda önlemlerimizi geciktirmeden aldık.
Salgın sürecinin en başından itibaren çalışma arkadaşlarımızın ve ailelerinin sağlığı en
önemli önceliğimiz oldu. Şirketlerimiz kesintisiz olarak hizmet vermeyi sürdürürken,
ülkemizin koronavirüsle mücadelesine destek olmak amacıyla hiç zaman kaybetmeden
güçlerimizi birleştirdik. Tüm imkânlarımızı
kullanarak, fabrikalarımızda solunum cihazı
ve sağlık ekipmanları üretimi gerçekleştirdik. Koç Holding’de kriz yönetim merkezimizi kurduk, sağlık ve güvenlik başta olmak
üzere Topluluğumuz genelinde uygulanacak ana prensipleri belirledik” dedi.
Levent Çakıroğlu: “Salgının etkilerini
ikinci çeyrekte daha net olarak göreceğimizi düşünüyoruz.”
Salgın yönetimini toplumsal sorumluluk
ve iş kollarının yönetimi olmak üzere iki
ana stratejik eksende yürüttüklerini kaydeden Levent Çakıroğlu, salgının Koç Topluluğu’nun faaliyet alanlarına etkisini şöyle
değerlendirdi: “Sağlam bilançomuz, güçlü
likiditemiz, deneyimli yönetim kadromuz ve
çevik yönetim anlayışımız sayesinde salgın
sürecini güçlü bir şekilde yönetiyoruz. Birçok farklı senaryoya yönelik planlamalarımız doğrultusunda şirketlerimizi dalgalanmalara karşı korurken, yeni koşullara hızlı
bir şekilde adapte olmalarını sağladık. Koronavirüs salgınının etkisi ile değişen makroekonomik koşullar çerçevesinde Topluluk
şirketlerimizle birlikte önümüzdeki dönem
için beklentilerimizi yeniden gözden geçirdik. Sektörler bazında baktığımızda, 2020
yılına güçlü bir şekilde başlayan otomotiv
sanayiinde üretim, salgının küresel tedarik
zincirine olan etkisi ve yurt dışı talebindeki
düşüş nedeniyle mart ayı sonundan başlayarak nisan ayı boyunca geçici olarak durdu. Diğer yandan genel ticari faaliyetlerin
iç ve dış piyasalarda aksaması ve salgının
akaryakıt talebi üzerindeki etkileri enerji
sektöründe de hissedildi. Tüm bunları göz
önüne aldığımızda salgının doğrudan etkilerini ikinci çeyrekte daha net olarak göreceğimizi düşünüyoruz. Diğer yandan bu dönem özellikle Koç Topluluğu olarak likidite
ve borçlanma kriterleri konusundaki tavizsiz
duruşumuzun, ne kadar önemli olduğunu
da bir kez daha gösterdi. Çeşitlendirilmiş
portföy yapımız ile yurt içi, yurt dışı piyasalardaki güçlü konumlanmamız sayesinde
salgının olumsuz etkilerini mümkün olan
en iyi şekilde yönetmeye devam ediyoruz.
Normalleşme süreci için de tüm planlamalarımızı tamamlamış durumdayız.”

Levent Çakıroğlu: “Ülkemizin ve toplumumuzun iyileşmesine destek vermek üzere
attığımız bu adımlar dünyada yankı buldu.
Dünyaya örnek gösterilmek bizleri gururlandırdı.”
Koç Topluluğu’nun Kurucusu Merhum Vehbi Koç’un “Ülkem varsa ben de varım” felsefesinin bu süreçte de yollarını aydınlattığını
belirten Çakıroğlu, salgın yönetiminde Dünya Ekonomik Forumu tarafından da övgüyle
karşılanan toplumsal sorumluluk bakış açılarını ise şöyle anlattı:
“Köklerini geçmişten alan, yüzünü ise geleceğe dönmüş bir Topluluk olarak, geriye
dönüp 94 yıllık geçmişimize bakınca, geleceğe ilişkin sorumluluğumuzu omuzlarımızda daha fazla hissediyoruz. Koç Topluluğu'nun kurumsal kültürü ve değerlerinden
aldığımız güçle memleketimize en iyi şekilde hizmet etmek için tüm şirketlerimizle
seferber olduk. Koç Topluluğu olarak dijital
dönüşüm stratejimizin sağladığı güç ve esneklik sayesinde salgınla mücadelede bir
yandan topluma hizmet vermeyi sürdürürken, diğer taraftan fabrikalarımız hızlı bir
dönüşüme imza attı. Arçelik, Tofaş, Ford
Otosan ve Türk Traktör sağlık ekipmanları
üretmeye başladı. İnsan hayatına dokunan
bu uygulamalar, aynı zamanda Topluluk
olarak değişimi merkezimize alan çevik yönetim anlayışımızın ve ülkemizin üretim kabiliyetlerinin en güzel göstergesi oldu. Arçelik mühendislerinin salgınla mücadelenin
en kritik ihtiyaçlarından biri olan solunum
cihazı üretimindeki başarısı sadece Topluluğumuzun değil tüm Türkiye’nin gururu
oldu. Divan Grubu, otellerini koronavirüsle
mücadelede emek veren sağlık çalışanlarına
açarak herkesin gönlünü kazandı. Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından
başlatılmış olan Milli Dayanışma Kampanyası'na Yapı Kredi, Tüpraş, Opet ve Aygaz'ın
destekleriyle toplam 20 milyon lira katkı
sağladık. Koronavirüsle mücadele günlerinde ülkemizin ve toplumumuzun iyileşmesine destek vermek üzere attığımız bu adımlar
dünyada da yankı buldu. Dünya Ekonomik
Forumu tarafından küresel ölçekte salgınla
mücadelede iyi örneklerin altını çizmek için
yapılan açıklamada, Türkiye'nin en büyük
şirketler Topluluğu olarak bizim koronavirüs ile mücadele etmek için kaynaklarımızı
seferber ettiğimiz vurgulandı. Bu şekilde örnek gösterilmek, Topluluğumuz bünyesinde
büyük emek sarf eden tüm çalışma arkadaşlarımıza büyük bir gurur yaşattı.”
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PENTİ'DEN KORONAVİRÜS İSTİHDAMI
Karaibrahimoğlu sözlerine, "1 ayı aşkın
süredir evlerimizde olduğumuz, birçoğumuzun uzaktan çalıştığı ve öğrencilerin
evden uzaktan eğitime başladığı bu süreçte, Penti olarak lider olarak konumlandığımız özellikle pijama ve ev giyim ürünleri
kategorisi, dışarıda rahatlıkla giyilebilen
ürünleriyle iç giyim kategorisi, evde sporun vazgeçilmezi active grubu altında yer
alan ürünlerimiz ile birlikte ev patikleri ve
soket çoraplar yoğun olarak talep ediliyor.
Tüm kategorilerimize olan talep 6 kat artmış durumda. Evde hem kadınlar hem de
çocuklar için her zaman olduğundan daha
da çok ihtiyaca dönüşen tüm bu ürün
gruplarına özel geliştirdiğimiz koleksiyonlar ve tüketicimizin ihtiyaçlarına en rahat
şekilde ulaşabileceği kampanyalar ile bu
dönemde de tüketicimizin yanında olmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mert KARAIBRAHIMOĞLU
Penti Giyim CEO'su

Türkiye’nin lider iç giyim markası Penti, küresel ölçekte yaşadığımız Covid-19
pandemisinde de istihdam yatırımını sürdürme kararı aldı.
“Hep birlikte” ilkesiyle, salgının ülkemizde
görüldüğü andan itibaren 30 kamu hastanesinde görev alan kadın sağlık çalışanlarına destek paketlerini ulaştırırken, tüm
sağlık çalışanları için 500 bin maske üretiminin ilk etabında 100 bin adet maske
üretimine de katkı sağladı. Penti şimdi de
e-ticarette artan talebi karşılamak amacıyla lojistik ağına 120 kişiyi daha dahil
edecek.
Covid-19 pandemisinin ilk haftasında alınan tedbirler kapsamında Türkiye’deki
400, yurt dışında ise yer aldığı 34 ülkenin
28’indeki mağazalarını; çalışanları, tüketicileri ve iş ortaklarının sağlığı için kapatma
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kararı alan Penti, bu süreçte tüketicilerin
ihtiyaçlarına e-ticaret kanalı penti.com
üzerinden cevap vermeye devam etti.
Penti, online alışverişe olan talepteki artışın büyük oranda lojistik kanalda iş gücü
ihtiyacı doğurduğuna dikkat çekti.
E-ticarette 1 ayda %600 büyüme…
E-ticaretteki satış hacminin nisan ayının
başından bugüne %600 artığını ifade
eden Penti Giyim CEO'su Mert Karaibrahimoğlu, "Sürecin ilk gününden itibaren
tedbirlerimizi maksimum seviyede tutarak
tüketicilerimizin yanında olduk, olmaya
da devam ediyoruz. Koronavirüs süreci
öncesinde de toplam ciro içerisinde Türkiye ortalamasının da üzerinde %7’lik pay
alan penti.com’un son bir ay içerisindeki
performansını %600 oranında arttırarak
büyük bir başarıya imza attık" ifadesini
kullandı.

Perakendeciler için yeni bir dönemin
başladığını ifade eden Karaibrahimoğlu,
"Evlerimize çekildiğimiz bu dönemde hiç
olmadığı kadar motivasyona, umuda ve
mutluluğa ihtiyaç duyuyoruz.Tüketicilerimizin en yakın dostları olarak onları bu
dönemde de mutlu etmeye ve ihtiyaçlarına en sağlıklı koşullarda cevap vermek
üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Son 1
ayda elde ettiğimiz talep artışını karşılayabilmek ve mükemmelleştirilmiş müşteri
memnuniyeti için lojistik operasyonumuzda yeni istihdam sağlayarak yeni 120 kişiyi
bünyemize dahil ettik’’ dedi.
Re-tailer’dan E-tailer’a geçiş…
Gelirinin %90’nı perakende şirketi yönetiminden gelen yapısını yeni dönem ile birlikte e-tailer bir yapıya dönüştüren Penti,
çevik yönetim kaslarını e-ticaret şirketi yönetimine ve iş yapış şekline dönüştürmeye
odaklayarak, gelecek dönem için Türkiye
perakendesinin gideceği yön olan e-tailer
yönetim şeklinde öncü rolü üstlendi.

Haberler / MALl&MOTTO
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HALKBANK GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ARSLAN: “BIZ 82 YILDIR ÖNCE HALK, SONRA BANKAYIZ”
ği, IMF’nin kamu bankaları ve Halkbank’ın
özelleştirilmesi talebinin olduğu, tasfiyesi
gündemde olan ve o dönemde orta boy bir
işletme kadar değer biçilmeyen Halkbank’ın
2020 yılında aktif büyüklüğünü 491,2 milyar TL'ye taşıdığına dikkat çekerek şunları
söyledi: “Kamu bankalarımız bugün geldiğimiz noktada reel sektöre sunulan kredilerin %50'sini karşılar duruma gelmiştir. Bu
kurumlarımızın gücü, Türkiye'nin gücüdür.
Kuruluşundan itibaren reel sektörün destekçisi olan Halkbank'ın KOBİ Bankacılığı
alanındaki pazar payı %19,4'e ulaşmıştır.
Bu başarı bir tesadüf değil; çünkü Halkbank
önce halk, sonra bankadır.”
2002 sonrasında nakdi kredilerini 270
kat, mevduatını 27 kat artırdı

Osman ARSLAN
Halkbank Genel Müdürü
Küçük esnaf ve sanayi erbabına uygun koşullarla kredi kullandırma amacıyla 1938
yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla
kurulan Halkbank 82. yaşını kutluyor. Aktif
büyüklük bazında sektörde üçüncü banka olarak faaliyetlerini sürdüren Halkbank,
yeni yaşına KOBİ Bankacılığı alanında %19,4
pazar payı ile girmenin gururunu yaşıyor.
Türkiye ekonomisinin sağlam bir mali altyapıya sahip olduğuna ve ekonomik istikrarın
korunmasında kamu bankalarının etkin rol
oynadığına dikkat çeken Halkbank Genel
Müdürü Osman Arslan, “Halkbank bugün
aktif büyüklük bazında sektörde üçüncü
sıradadır. Bugün geldiğimiz nokta bizi gururlandırıyor. Halkbank 82 yıldır önce halk,
sonra bankadır” dedi.
Türkiye'ye salgınla mücadelede güç veren Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında
Halkbank'ın verdiği toplam destek miktarı 59 milyar TL'ye ulaştı. Esnaf, sanatkâr ve
KOBİ'lerin yanı sıra bireysel müşterileri için
de özel çözümler üreten Halkbank, 82. yılında da Türkiye ekonomisine değer katmaya devam etti. Mart sonu itibarıyla aktif
büyüklüğünü 491,2 milyar TL’ye taşıyarak
sektörde üçüncü sırada yer alan Halkbank,
bu dönemde toplam kredilerini 441,5 milyar TL'ye yükseltti. Reel ekonominin güçlü
destekçisi olan Halkbank'ın KOBİ Bankacılığı
pazar payı %19,4 olarak gerçekleşti.
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan,
özellikle 2001 krizi sonrası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) aktarılan
bankaların devlete büyük bir yük getirdi-
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Türk bankacılık sisteminin etkin şekilde
yapılandırıldığı ve köklü bir dönüşüm geçirerek finansal altyapısını geliştirdiği 2002
sonrası dönemde Halkbank aktif toplamını
27 kat büyüterek sektörün 3. bankası oldu.
Nakdi kredilerini 270 kat büyüterek sektörün 2. bankası olan Halkbank, mevduatını
da 27 kat büyüterek sektörün 2. bankası
haline geldi.
Özellikle esnaflara verdiği desteklerle ön
plana çıkan banka, 2002 yılında 153 milyon
TL olan esnaf kredileri bakiyesini 2020 yılı ilk
çeyreğinde 286 kat artış ile 43,9 milyar TL'ye
yükseltti. 2002-2020 yılları arasında Halkbank tarafından 2,7 milyon esnaf ve sanatkâra 141 milyar TL esnaf kredisi kullandırıldı.
“1000 şubemiz ve 22.500 çalışanımızla
halkımızın hizmetindeyiz”
Taşıdıkları sosyal sorumluluk bilinci ile her
zaman milletinin yanında olan ve bu kapsamda Milli Dayanışma Kampanyası’na 56
milyon TL bağış gerçekleştiren Halkbank’ın
Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında verdiği toplam destek 59 milyar TL'ye ulaştı. Bu
miktarın 52,8 milyar TL’lik kısmı esnaf, KOBİ
ve kurumsal müşterilere ticari kredi olarak
kullandırılırken, 6,2 milyar TL’lik kısmı da bireysel müşteriler tarafından kullanıldı. Halkbank’ın bu dönemdeki kredilerinden yaklaşık 650 bin işletme ve 1 milyondan fazla
bireysel müşterisi yararlandı. Esnaf Destek
Paketi kapsamında yaklaşık 450 bin esnaf ve
sanatkâra da 9 milyar TL tutarlık Paraf Esnaf
Kart limit tahsisi gerçekleştirildi.
Halkbank’ın özellikle istihdam konusunda,
kuruluş felsefesi ve bugüne kadar sürdürdüğü temel ilkeye bağlı kalarak Türkiye’nin
81 ilinde 1000 şubesi ve 22.500 çalışanıyla halkımıza hizmet etmeyi sürdürdüğünü
belirten Arslan: “Bu yıl çeşitli unvanlarda

personel alımına başladık, yıl sonuna kadar
1.035 kişiyi daha Halkbank Ailesine katarak,
gençlerimize kariyer olanağı sağlamanın
mutluluğunu yaşayacağız” dedi.
“Salgın, bankacılıkta
önemini gösterdi”

dijitalleşmenin

İnternet şubesi üzerinden başvuru yapan
668 bin kişiye Bireysel Temel İhtiyaç Destek
Kredisi, 369 bin kişiye Esnaf Destek Paketi,
31 binden fazla kişiye de İşe Devam Desteği- Küçük İşletme Can Suyu Kredisi kullandırarak toplamda 1 milyon kişiye web kanalları
üzerinden ulaştıklarını belirten Arslan şunları söyledi: “Salgın sürecinde kredilerin başvuru ve kullandırım aşamalarında özellikle
mobil şube, internet bankacılığı, SMS, ATM
ve Halkbank Dialog gibi alternatif dağıtım
kanallarını devreye sokarak, en kısa sürede
en fazla kişinin başvurusunu karşılamaya
çalıştık. Bu süreçte uçtan uca dijital ortamda
yürütülen kredi ürünleri geliştirip halkımızın hizmetine sunduk. Bilanço kalitemizin
yanında, teknolojik altyapımızı geliştirmek
üzere uzun sürede kararlılıkla sürdürdüğümüz altyapı yatırımlarının ne kadar önemli
olduğunu hep birlikte gördük. Önümüzdeki
dönemde de dijital bankacılık hizmetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.”
Türkiye sanayisinin en büyük destekçisi
Halkbank'ın reel sektörün ihtiyaçlarına uygun yenilikçi çözümlerle Türkiye'nin büyümesine 82 yıldır büyük katkı sağladığına
dikkat çeken Arslan şunları söyledi: “Üreten
Türkiye’nin bankası olarak KOBİ bankacılığı alanındaki uzmanlığımızla reel sektörün
ihtiyaçlarına yanıt veren ürün ve hizmetler
geliştirmek, orta ve uzun vadeli kredilerle
yatırımları desteklemek 82 yıldır önceliğimiz oldu. Ülkemizin milli menfaatlerine
bağlı milli bir banka olarak, bugüne kadar
yurt genelinde birçok küçük işletmenin büyük sanayi kuruluşuna dönüşmesine katkı
sağladık. Yerli sanayicimizin rekabet gücünü
artırarak dünyaya açılmasını da tüm imkânlarımızla ve var gücümüzle destekledik. İşletmelerin istihdam imkânlarını geliştirmelerine destek olmaya da her zaman büyük
önem verdik. Bankamız güçlü teknolojik ve
finansal altyapısıyla bundan sonra da tüm
imkânlarıyla Türkiye'yi gelecek hedeflerine
ulaştırmak için çalışmaya devam edecektir.
Ülkemizin milli markamız Halkbank’ın desteğiyle ürettiğini, büyüdüğünü ve geleceğe
umutla baktığını görmek en büyük gururumuzdur.”

MALl&MOTTO / Haberler

TEPE SERVIS’TEN NORMALLEŞME SÜRECINDE
AVM’LERE ÖZEL HIJYEN PLANLARI!
okulların yanı sıra hastane ve AVM’lerin
de aralarında bulunduğu çok sayıda ortak
kullanım alanının temizliğinden sorumlu olduklarını aktaran Çakmakcı, pandemi hastaneleri olan Yozgat ve Isparta şehir hastanelerine de hizmet sunduklarını belirtti.
Farklı alanlar için farklı eylem planları
hazırlandı

Canan ÇAKMAKCI
Tepe Servis ve Yönetim Genel Müdürü

Koronavirüs (COVID-19) salgınının ardından ilk adımları atılan normalleşme süreci
ile birlikte AVM’lerin açılması, hijyen konusunun önemini daha da artırdı. Türkiye’nin
dört bir yanında bulunan çok sayıdaki alışveriş merkezine temizlik hizmeti sunan Tepe
Servis ve Yönetim de AVM’lerde hijyen konusunda devreye alınması gereken tedbirlerle ilgili kapsamlı bir çalışmaya imza attı.
Çalışmada; AVM’lerin risk oluşturabilecek
alanları belirlendi ve bunlara yönelik çözüm
önerileri sunuldu.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tepe
Servis ve Yönetim Genel Müdürü Canan
Çakmakcı, “Alışveriş merkezlerinde her açıdan yeni bir dönem başlıyor. Artık ziyaretçilerin AVM tercihlerindeki en büyük kriteri,
sağlanan hijyen koşulları olacak. Biz de yıllardır edindiğimiz tecrübeden yola çıkarak
AVM’lerin risk oluşturabilecek alanlarını
belirledik, buralardaki iş yapış şekillerimizi yeniden ele aldık. Yol gösterici olacağını düşündüğümüz bu çalışmamızı alışveriş
merkezlerinin yönetimleri ile paylaşacağız”
dedi.
Koronavirüs (COVID-19) salgınının ardından kapanan alışveriş merkezlerinin kademeli olarak açılmaya başlaması, ek hijyen
önlemlerini de gündeme getirdi. Bilkent
Holding şirketlerinin oluşturduğu Bilkent
Hizmet Grubu çatısı altında yer alan, Türkiye’nin %100 yerli sermayeli şirketlerinden
Tepe Servis ve Yönetim de hijyen konusunda AVM’lerde alınması gereken tedbirlerle
ilgili bir çalışma hazırladı.
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“Pandemi hastanelerine de hizmet veriyoruz”
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tepe
Servis ve Yönetim Genel Müdürü Canan
Çakmakcı, AVM’lerin yeniden açılması ile
birlikte dikkat edilmesi ve iyi yönetilmesi
gereken bir sürecin başladığının altını çizerek, “Alışveriş merkezlerinde her açıdan
yeni bir dönem başlıyor. Artık insanların
en büyük kriteri AVM’lerin sağladığı hijyen
koşulları olacak. Biz de kendi hizmetlerimiz
doğrultusunda sürecin iyi yönetilmesi için
bir çalışma hazırladık. Çalışmamızı, hizmet
verdiğimiz alışveriş merkezlerinin yönetimlerine ileteceğiz” diye konuştu. Entegre tesis
yönetimi hizmetlerini tek elden sunan Tepe
Servis ve Yönetim olarak; fabrika, liman ve

Türkiye’de toplamda 31 AVM’ye hizmet
sunduklarını anlatan Çakmakcı, “Normalleşme sürecinde AVM’ler önemli bir sınavdan
geçecek. Biz de bu dönemin yönetilmesi için neler yapılması gerektiğini yeniden
gözden geçirdik. Bu kapsamda AVM’lerin
bazı noktalarındaki temizlik personeli sayılarının ve görev tanımlarının gözden geçirilmesi, sosyal mesafe, periyodik dezenfeksiyon gibi konuların aksamaması için hijyen
sorumlularının yanı sıra food court, WC’ler
ve dinlenme alanları için de önerilerimiz
var” açıklamasını yaptı.
Tepe Servis ve Yönetim’in hazırladığı çalışmada; AVM’lerin girişleri, danışma bankoları, WC alanları, mağazalar, dinlenme ve
yemek alanları, yürüyen merdivenler, asansörler ve otoparklara dair ayrı ayrı tasarlanmış önlem ve eylem planları yer alıyor.
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ACCOR OTEL GRUBU VE BUREAU VERITAS GÜÇLERINI BIRLEŞTIRIYOR!

Accor Otel Grubu ve Bureau Veritas güçlerini birleştirerek, yeni hijyen standartlarını
birlikte hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Dünyanın öncü otel gruplarından Accor
Otel Grubu ile test, gözetim ve belgelendirmede dünya lideri Bureau Veritas, işletmeleri yeniden hizmete açmak üzere uygun
sağlık standartlarının ve temizlik protokollerinin sağlandığını belgelemek için güçlerini
birleştirerek, yeni bir sistem geliştirecek.
Fransa merkezli Avrupa’nın en önde gelen
otel zinciri Accor Otel Grubu, test, gözetim
ve belgelendirmede dünya lideri Bureau
Veritas ile iş birliği gerçekleştirerek, otelcilik
ve restoran endüstrisinin dönüşünü destekleyen, yeni hijyen standartlarına dayanan
bir sertifikalandırma sistemi çıkarıyor. Bu
doğrultuda tasarlanan bir sistem geliştirmek üzere sektörlerinin öncüsü Accor Otel
Grubu ve Bureau Veritas global düzeyde
güçlerini birleştirdi.

Yeni hijyen standartları getirecek proje için
tasarlanan sistem üzerinde doktorlar ve epidemiyologlar birlikte çalışıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19)
salgını çerçevesinde işletmeler yeni sağlık
standartları ve temizlik protokolleri ile yeniden hizmete açılacak. Yeni sistem somut
olarak otelcilik sektöründeki tüm paydaşların kullanımına sunulan operasyonel bir
rehber olacak. Bu sayede hem konuk hizmet alanlarında hem de arka ofis ve yemek
alanlarında yetkililer tarafından (Dünya
Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı vb.) önerilen
sağlık ve güvenlik önlemlerinin titizlikle uygulanması sağlanacak.
Accor Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su
Frank Gervais iş birliği hakkında şunları
söyledi: "Accor'un DNA'sında ve yaptığımız
işin kalbinde tüm misafirlerimizi karşılamak,
korumak ve layıkıyla ilgilenmek yer almaktadır. Bugün, çalışanlarımıza, misafirlerimize ve partnerlerimize mümkün olan en iyi
karşılamayı sunacağımızın güvenini vermek
her zamankinden daha fazla gereklidir.

Misafirperverlikte Avrupa lideri olarak, en
yüksek standartlara uyarak ihtiyaçları temin etmek, sağlık ve güvenlik önlemlerini
alarak desteklemek bizim görevimizdir. Bureau Veritas ile bu güce öncülük etmekten
ve tüm paydaşlarımıza sunmaktan mutluluk
duyuyoruz.”
Bureau Veritas Afrika & Fransa CEO’su Jacques Pommeraud ise iş birliği ile ilgili
olarak şunları ekledi: “Yaklaşık 200 yıldır,
Bureau Veritas'ın misyonu, bir güven dünyası şekillendirmek oldu. Bu etiketle bugün
sağlık ve güvenlik açısından toplumumuzun
güncel beklentilerini karşılama yeteneğine
sahibiz. Ayrıca bu tanımla, otelcilik ve restoran endüstrisinin güvenle yeniden açılmasına katkıda bulunacağız. Accor ile ilk
başta Fransa'da ve daha sonra tüm Avrupa
ülkelerinde çalışmaktan gurur duyuyoruz.
Bu yaklaşım sektördeki her şirkette Bureau
Veritas tarafından sertifikalandırılma talebi
oluşturabileceği için tüm sektöre fayda sağlayacaktır.”
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1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NÜN AYAKLARI TAMAMLANDI
18 Mart 2022’de hizmete açılması planlanan ve tamamlandığında dünyanın en geniş açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip
olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde
önemli bir aşama tamamlandı. Son kule
bloklarının yerleştirilmesi ile köprü ayakları
tamamlandı.
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale
edilen ve inşaat çalışmaları Daelim, Limak,
SK&EC ve Yapı Merkezi ortaklığı tarafından
yürütülen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün
ayakları, son blokların yerleştirilmesiyle tamamlandı.
16 Mayıs 2020 tarihinde Çanakkale’de düzenlenen 1915 Çanakkale Köprüsü Kule
İnşaatları Tamamlanma Töreni’ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle katıldı. T.C. Ulaştırma ve
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915
Çanakkale Köprüsü inşaat sahasındaki tören
alanından canlı bağlantı ile Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a proje hakkında bilgi verdi.
Törende ayrıca proje ortaklarını temsilen
Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Limak Yatırım Yönetim Kurulu
Başkanı Ebru Özdemir, Yapı Merkezi Yöne-

26

tim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu ve Yapı
Merkezi Genel Müdürü Sami Özge Arıoğlu
da hazır bulundu.

kavuşacak” dedi.

1915 Çanakkale Dünyanın Takdirini Topluyor

1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa
denizin üstünden dördüncü kez, toplamda
ise altıncı kez birleştirilmiş olacak.

1915 Çanakkale ÇOK A.Ş. Yönetim Kurulu
adına söz alan Yapı Merkezi Yönetim Kurulu
Başkanı Başar Arıoğlu, projenin sadece Türkiye’de değil uluslararası alanda da takdir
topladığına ve henüz tamamlanmadan pek
çok ödül kazandığına dikkat çekti.
Projenin faydalarını özetleyen Arıoğlu,
“1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, Avrupa ile Türkiye’nin batı ve güney bölgeleri arasında doğrudan bağlantı olacak ve
bu bölgelerde gelişmeyi hızlandıracak. ‘Bir
Kuşak Bir Yol Projesi’ kapsamında, Türkiye’nin öncülük ettiği 'Orta Koridor' girişiminin bir parçası olarak, Pekin’den Londra’ya
kesintisiz bir ticaret yolu oluşturma hedefine doğrudan katkı sunacak. Trakya ve Batı
Anadolu’daki sanayi, ticaret ve hizmet sektörleri ivme kazanacak. Projenin sunacağı
daha hızlı ve daha düşük maliyetli yük taşımacılığı avantajı bu bölgelerin sadece ekonomik faaliyetlerini değil, sosyal bağlarını
da güçlendirecek. Böylece Çanakkale, şanlı
tarihine ve 21. Yüzyıl’a yaraşır dev bir esere

1915 Çanakkale Köprüsü Hakkında

Tamamlandığında 2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma
köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 334 metrelik tepe noktası yüksekliği
ile de dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü unvanına sahip olacak.
Köprünün ayakları arasındaki 2023 metrelik
orta açıklık, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.
Kuruluş Yılı’nı sembolize edecek.
Deniz seviyesinden itibaren 318 metre kule
yüksekliği ise Türk milletinin bağımsızlığını
kazanmasındaki en önemli tarihlerden biri
olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni sembolize
edecek.
1915 Çanakkale Köprüsü’nün toplam uzunluğu 2023 metre orta açıklık, 770’er metre
yan açıklıklar ile 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle beraber 4608 metre
olacak.
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TÜPRAŞ, TARIHTE EŞI GÖRÜLMEMIŞ KOŞULLARIN YAŞANDIĞI 2020 YILI İLK ÇEYREĞINDE DE
ÜLKEMIZIN ENERJI İHTIYACINI KARŞILAMAYA VE YATIRIMLARINA DEVAM ETTI

Türkiye’nin lider sanayi kuruluşu Tüpraş,
2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde toplam 6,0 milyon ton üretim ve 6,2 milyon ton
satış yapan Tüpraş’ın bu dönemdeki yatırım
tutarı ise 320 milyon TL oldu.
Petrol ürünleri talebi, küresel ekonomideki
yavaşlama ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle
yıla zayıf bir başlangıç yaptı. Dünyayı etkisi
altına alan Koronavirus (Covid-19) salgınını
önlemeye yönelik karantina tedbirlerinin
hayata geçirilmesinin ardından ise daha
önce hiç görülmemiş bir talep daralması yaşanmaya başladı.
Küresel havacılık faaliyetleri, uluslararası ve
bölgesel uçuşların iptalleriyle büyük ölçüde
durma noktasına gelince en büyük olumsuz etki jet yakıtı talebinde yaşandı. Dünya
nüfusunun yarısından fazlasını kapsayan
gönüllü ve zorunlu sokağa çıkma yasakları
nedeniyle kara yolu yakıtlarına olan talep de
bu zayıflamadan payını aldı ve düşen talebin etkisiyle ürün marjları baskılandı.
Talep Şoku Üstüne Arz Tarafında Yaşanan Anlaşmazlık İle Petrol Fiyatlarında
Tarihi Düşüş
Yıla 66 $/v seviyelerinde başlayan Brent
petrol fiyatı, talep tarafında yaşanan gelişmeler ışığında yaklaşık %21 azalarak mart
ayı başlangıcı itibarıyla 52 $/v seviyelerine
indi. Petrol fiyatlarını desteklemek amacıyla
OPEC’in 5 Mart’ta gerçekleştirdiği toplantıda üretim kısıtlamalarının devam etmesine
dair sonuç alınamayınca, tarihte ilk kez eş
zamanlı arz ve talep krizi yaşandı ve Brent
fiyatı mart sonu itibarıyla yaklaşık 18 $/v seviyelerine kadar geriledi.

28

Petrol Fiyatlarında Keskin Düşüş ile Büyük Stok Zararı Kaydedildi
Tüpraş 2020 yılının ilk çeyreğinde %84,6’lık
kapasite kullanımıyla 6,0 milyon ton üretim
yaparken, 4,6 milyon tonu yurt içinde olmak
üzere, toplam 6,2 milyon ton ürün satışı
gerçekleştirdi. Tüpraş’ın 2020 yılı ilk çeyrek
cirosu %18 azalarak 16,9 milyar TL oldu.
Tüpraş, düşük rafineri karlılığı ortamına
ilave olarak petrol fiyatındaki gerileme neticesinde görülen stok zararının da etkisiyle, 2020’nin ilk çeyreğinde 2.265 milyon TL
net zarar kaydetti. Tüpraş, yürüttüğü güçlü
ve disiplinli finansman politikalarıyla içinde bulunduğumuz dalgalı dönemde güçlü
bilançosunu korudu. Güçlü bilançonun devamlılığını hedefleyen etkin finansman yönetimi önümüzdeki dönemde de Tüpraş’ın
operasyonlarını destekleyecek şekilde esas
olmaya devam edecek.
Tüpraş, Emniyetli İşletme Anlayışı ile
Türkiye’nin Akaryakıt İhtiyacı Karşılamaya Devam Ediyor
Emniyetli üretim önceliğiyle hareket eden
Tüpraş; salgının ilk günlerinden bu yana,

Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkili mercilerin
güncel öneri ve direktifleri doğrultusunda
gerekli önlemleri almış ve Türkiye’nin akaryakıt ihtiyacını karşılama görevini, hiçbir
aksaklığa izin vermeden başarıyla yerine
getirmiştir.
Türkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanması
konusunda stratejik öneminin bilincinde
olan Şirket, 2020 yılının ilk çeyreğinde de
modernizasyon ve enerji verimliliği konularında projelerini sürdürerek, toplam 320
milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirmiştir.
Tüpraş, güçlü insan kaynağı ve küresel rekabet gücü ile hissedarları, iş ortakları ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam
edecektir.
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CAPITOL’DEN BENZERSİZ BİR
DAYANIŞMA ÖRNEĞİ
İş ortakları için benzersiz bir dayanışma örneği gösteren ve bu dayanışmayı sürdüreceğini açıklayan Capitol, 1 Haziran 2020 tarihinde aldığı geniş tedbirler doğrultusunda
#BizimCapitol’ü açmaya hazırlanıyor!
15 Mart 2020 - 30 Mayıs 2020 tarihleri arasında ‘zorunlu hizmet birimleri’ dışındaki iş
ortaklarından kira almayan Capitol, bu uygulamaya haziran ayında da devam edecek.
Gelecek dönem için ise Capitol, temmuz,
ağustos, eylül ve ekim aylarında da kiraların
sadece %50’lik bir kısmını alacak.

Selda TAŞA
AVM’nin Yönetim Kurulu Üyesi

Capitol, kira bedellerinde %50 indirim
yaparak, kira almama politikasını genişletiyor!
Tüm dünyayı saran koronavirüs (Covid-19)
salgını nedeniyle hem ziyaretçilerinin hem
de iş ortaklarının sağlığını ön planda tutarak,
evde kalmayı ve sosyal mesafeyi desteklemek amacıyla 21 mart 2020 tarihinde geçici
olarak kapılarını kapatan Capitol, koronavirüsle mücadele için aldığı tedbirlerle ilgili
çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
ZORLUKLARI BİRLİKTE AŞACAĞIZ!
Salgın nedeniyle geçirilen kötü günleri geride bırakmayı ve zorlukları birlikte aşmayı
hedefleyen Capitol, haziran ayını da dahil
ettiği kira almama politikasını, 2020 yılı temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayları boyunca
ödenmesi gereken asgari maktu kira bedellerinde %50 indirim yaparak genişletiyor.
Capitol, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu’ndan,
pandeminin seyrinde belirlenen tarihi etkileyebilecek olumsuz bir görüş gelmediği ve
herhangi bir yasal kısıt veya engel olmadığı
takdirde; 1 haziran 2020 tarihi itibariyle de
alınan geniş tedbirlerle #BizimCapitol’ü açıyor.
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METRO TÜRKIYE 2025 YILINA KADAR GIDA KAYBINI %50 ORANINDA AZALTMAYI HEDEFLIYOR

Boris MINIALAI
Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı

D

ünya nüfusunun büyümesine paralel
olarak artan gıda talebi sebebiyle gıda
atığı ve israf konularındaki çalışmalar pandemi dönemi ile birlikte tekrar gündeme geldi.
Gıda atığının önüne geçmek için üreticiler ve
tüketiciler de dahil olmak üzere sektördeki
tüm oyunculara büyük sorumluluk düşüyor.
Metro Türkiye 2025 yılına kadar gıda kaybını %50 oranında azaltmayı hedeflerken, yeme-içme sektöründeki işletmelere gıda atığı
konusunda öneriler sunuyor.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün
(FAO) Türkiye'de gıda kaybı ve israfına yönelik yaptığı çalışma Türkiye'de yılda yaklaşık
26 milyon ton gıdanın israf olduğunu ortaya
koyuyor. Gıda israfındaki ürünlerin başında meyve ve sebzeler geliyor; bu ürünlerin
%53'ü tarladan tüketiciye ulaşana kadar israf
oluyor. 2019 yılı sonu itibarıyla 350 bin öğüne denk gelen 164 ton gıda bağışı gerçekleştiren Metro Türkiye’nin bu alandaki temel
hedefi 2025 yılına kadar gıda kaybını %50
oranında azaltmak.
Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığı
1990 yılından günümüze HORECA’nın bir
numaralı iş ortağı olma vizyonuyla hareket
eden Metro Türkiye, gıda atığına yönelik
yaptığı çalışmaların yanı sıra mutfağa dönüşte restoran ve işletmelere de gıda atığı konusunda öneriler veriyor.
Mutfağa Dönüşte Gıda Atık Yönetimi
Önerileri
Gıda atık yönetimi tüm sektörler için her
zaman önemli olan ve dikkatle yürütülmesi
gereken bir süreç ancak rakamlar özellikle
restoranların gıda atığı konusunda büyük sorumluluğa sahip olduğunu gösteriyor. Gıda
atığı konusunda kalıcı ve sürdürülebilir çözümler sunmayı hedefleyen bu sebeple 2018
yılında Fazla Gıda iş birliği ile yaptığı araştırma sonucunda HORECA sektöründe gıda
atığının hangi aşamalarda gerçekleştiğini
tespit eden Metro Türkiye, mutfağa dönüş
sürecinde de gıda atığının önlenmesine destek olmayı hedefliyor. Otel ve restoranlarda
en fazla atığın tabakta tüketilmeyerek çöpe
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giden yemeklerde olduğunun, her şey dahil
otellerde tabaktan geri dönen miktarın %65,
butik otelde %52, restoranlarda ise %74’e
ulaştığının tespit edildiği araştırma, menü
planlamadan, müşteri yapısına göre tabak
veya porsiyon büyüklüğüne, siparişten depo
yönetimine kadar yapılabilecek birçok iyileştirmeler olduğunu gösteriyor. Metro Türkiye,
müşterilerin hijyen ve sağlığın yanı sıra israfa da daha hassas yaklaşmaya başladığı bu
süreçte kapılarını yeniden açan işletmelere
gıda atık yönetiminin nasıl yapılması gerektiğine dair öneriler sunuyor.
Mutfağa dönüş sürecinde gıda atık kontrolü yapabilmek ve gıda atığını en aza indirmek için işletmelerin:
Servis öncesi aksiyonları için sunum ve porsiyonların boyutunun doğru belirlemesi,
Tercih edilmeyen ürün ve gıdaların da menülerinden kaldırması,
Porsiyonların hangi ölçüde tüketildiğini ve
hangi menülerin tercih edildiğini analiz etmesi,
Yiyeceklerin neden ve hangi koşulda atığa
dönüştüğünün ve en çok hangi ürünlerin
israf olduğunun analizini yapması ve satın
alma işlemlerini buna göre düzenlemesi gerekiyor.
Gıda atık yönetimi konusunda hem personeli hem de müşterilerin hassasiyetinin artırılmasının öneminin de altını çizen Metro Türkiye, atık zincirindeki tüm halkalara büyük
sorumluluklar düştüğünü ifade ediyor. Gıda
atığı yönetiminde öne çıkan maliyet kontrolü, işletme ihtiyaçları takibi gibi alanları
doğru yönetmek isteyen işletmelere dijital
araçların kullanımı öneriliyor. Normalleşme
dönemiyle gıda atık konusu kritik bir konu
haline gelirken, bu süreçte gıda atık yönetimini iyi yapan işletmelerin gelecek dönemde
sürdürülebilir bir iş modeline sahip olacağı,
finansal maliyetlerde avantaj yakalayacağı,
çevreye duyarlı uygulamalarıyla güçlü bir itibara sahip olacağı öngörülüyor.
“Gıda atığı konusunda tedarik zincirinin
tüm halkalarına büyük sorumluluk düşüyor”
Metro’nun HORECA müşterilerine özel olarak yaptığı araştırma kapsamında, dünyadaki
HORECA müşterilerinin %36’sının gıda atığının azaltılmasının en önemli konulardan biri
olduğunu söylediğini belirten Metro Türkiye
Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, “Pandemi döneminde gıda üretiminin arkasındaki emek ve kullanılan kaynakların değeri bir
kez daha güçlü bir şekilde gündeme geldi.
Gıda israfı ürün ile birlikte birçok kaynağın
da israf edilmesi anlamına geliyor. Gıda atığının azaltılması için hem bireysel hem de
kurumsal bilinçlenme büyük önem taşıyor.

Yeni normal düzende ve devamındaki süreçte bu konudaki bilinç seviyesinin hem tüketiciler hem de sektör profesyonelleri nezdinde
artacağına inanıyorum. Metro Türkiye olarak
hem gıda hem de gıda dışı atığın azaltılması
hedeflerimiz doğrultusunda, atık yönetimi
süreçlerini tedarik zincirimizin tüm halkalarına odaklanarak entegre bir yaklaşımla yönetiyoruz. HORECA’ya da 'Mutfağa Dönüş'
sürecinde gıda atığını nasıl azaltacağına dair
yol gösterici çalışmalar yapıyoruz ve gıda
atık yönetiminin neden önemli olduğunu
anlatıyoruz. HORECA’nın en önemli iş ortaklarından biri olma vizyonumuzla işletmelere
her alanda önerilerimizi ve tavsiyelerimizi
sunarken, her birlikte daha güzel bir gelecek
yaratacağımıza inanıyoruz. Atık gıda yönetimi konusunda bireysel tüketiciden işletme
sahiplerine, tedarikçilerden personele kadar
herkese büyük sorumluluklar düşüyor” dedi.
2019 yılında 164 ton gıda bağışı
Metro Türkiye tarafından TÜBİTAK ile 2016
yılında, atık ve kayıpların nedenlerini bilimsel
bir yaklaşımla ortaya koymak için marul, domates ve şeftali ürünlerini baz alarak gerçekleştirilen çalışma, hasattan satış aşamasına
kadar hangi alanda iyileştirmelerin yapılacağını ortaya çıkardı. Çalışma sonuçlarına göre
doğru zincirde taşıma, paketleme ve sergileme yöntemlerinin kullanılması atık yönetimi
için hayati önem taşıyor. Tek bir ürünün çöpe
atılması ise birçok kaynağın israf edilmesi
anlamına geliyor; israf edilen bir kg domates yanında 50 litre suyu da götürüyor. Hasat
edilen ürün soğuk zincirde taşınmazsa %9.5,
uygun ambalajda satılmazsa %9, soğukta
sergilenmezse %13’lük kayba uğruyor. Ürünlerin iyi koşullarda ve kötü koşullarda tedarikini temel alan bu araştırma neticesinde kötü
koşullarda tedarik edilen ürünün, iyi koşulda
tedarik edilene kıyasla 9 kat daha fazla atığa
dönüştüğü gözlemlendi. Araştırma sonuçları doğrultusunda marul için nem önleyici
ambalaj kullanmaya başlayan Metro Türkiye
marulun raf ömrünü 3 kat uzatmayı başardı.
Reyondan çekme süresi gelmiş ancak son
kullanma tarihi geçmediği için hala satılabilir
olan ürünleri de israf olmaktan kurtarıp ihtiyaç sahiplerine ulaştıran ve 2019 yılı sonu
itibarıyla 350 bin öğüne denk gelen 164 ton
gıda bağışı gerçekleştiren Metro Türkiye,
2019 operasyonlarında oluşan gıda atığının
%15’ini hayvan barınaklarına verdi. Şirket,
ayrıca bağışlanamayacak durumda olan gıdaları çöpe atmak yerine kompost alanlarına
göndererek bu gıdaları hem toprağın yapısını zenginleştirerek gübre haline getirebilen
hem de sıfır atık üreten bir sisteme öncülük
etmeyi de hedefliyor.

Haberler / MALl&MOTTO

KORONAVIRÜS YÜZÜNDEN TAŞINIYORLAR!
Yine Kilyos ve Şile'de %15 oranında artış
yaşandı. Anadolu Yakası’nda ise özellikle
Beykoz ve Çamlıca’da villalara büyük talep
var” diye konuştu.
Gürültü rahatsız etti
Apartmanlardan kaçışın başladığını belirten
Başaran, “Apartmanlarda, plazalarda oturan danışmanlarımız buradaki evlerini satıp bahçeli ev talep ediyorlar. Çünkü hepsi
apartman dairelerinde çok sıkıldı. Bu talep
değişikliğinde yürüyüş yapacak alanlarının
olmaması ve komşulardan gelen gürültülü
sesler de çok etkili oldu” dedi.
Ev ve tatil bir arada

Evrim BAŞARAN
Gayrimenkul Danışmanı

G

ayrimenkul Danışmanı Evrim Başaran
Kırmızıtaş, koronavirüsün yayılımın
düşük olduğu bölgelere talebin arttığını
söyledi. Kırmızıtaş, “Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar uygulamasından edindiğimiz
bilgilere göre Zekeriyaköy, Uskumruköy,
Göktürk, Kilyos gibi bölgelerde koronavirüs
yoğunluğu yeşil olarak ifade ediliyor. Yani
bu bölgelerde koronavirüs çok fazla yayılmadı” dedi.

Evrim Başaran’ın verdiği bilgilere göre talebin arttığı bir diğer ev tipi ise havuzlu villalar. Başaran, bunun en büyük nedenini ise
şöyle açıklıyor: “Bu yıl hazirandan itibaren
turizmde normalleşme bekleniyor olsa da
insanların büyük bir kısmı hâlâ tatile çıkmaya hazır değil. Fakat tatil yapmak bir ihtiyaç.
Bu yıl tatile gidemeyen insanlar kendi evlerinde, sağlıklı ve güvenli bir tatil yapmak
istiyor.”
En azından balkon olsun
Müstakil evler için bütçesi olmayanlar ise
balkonu ya da terası olan evlere taşınmak
istiyor. Evrim Başaran, “Bu süreç balkon ve
terasların önemini de gösterdi. Eskiden balkonları eve katarak evi büyütmek isteyenler
pişman oldu. Şimdi müstakil ya da havuzlu
villalar için bütçesi olmayanlar balkonlu ya
da teraslı ev arıyor” diyor.

Bunun bir tesadüf olmadığını ifade eden
Kırmızıtaş, “Bu bölgeler yeşil alanın çok olduğu, müstakil villaların bulunduğu ve insan yoğunluğu olarak da fazla kalabalığın
olmadığı yerler. Buralara talebin artmasının
en büyük nedeni ise insanlar hem koronavirüsün ne kadar devam edeceğinden emin
değil hem de bu süreçte evin, bahçenin ve
kalabalıklardan uzak yaşamanın ne kadar
önemli olduğunu fark etmeleri” diye konuştu.
Zekeriyaköy’ü istiyorlar
Taleple orantılı olarak fiyatların da arttığını
aktaran Kırmızıtaş, “Uskumruköy, Zekeriyaköy bölgelerinde %20’ye kadar artış var.
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COVID-19 DÖNEMINDE TIYATROLARA DESTEKTE İLK ADIM ANADOLU EFES’TEN

Tuğrul AĞIRBAŞ

Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü
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“Amacımız, Türkiye’nin sosyal ve kültürel
gelişimine katkı sağlamak.”

Kapak Röportajı / MALl&MOTTO

Anadolu Efes, COVID-19 pandemisi sebebiyle kapalı olan özel tiyatrolara katkı sağlamak için Tiyatro Kooperatifi tarafından
başlatılan "Bizde Yerin Ayrı" kampanyası
kapsamında kurumsal destek veren ilk şirket oldu. 'Dayanışma Birlikte Güzel' diyen
Anadolu Efes, kampanya kapsamında aldığı 1000 gösterim kartını tıp öğrencilerine hediye ediyor.
COVID-19 sebebiyle iki aydır kapalı olan
özel tiyatroların gelirleri, gösterilerin
durması sebebiyle kesilmiş durumda. Bu
nedenle özel tiyatroların ayakta kalarak
izleyicisiyle yeniden buluşabilmesi için Tiyatro Kooperatifi ‘Bizde Yerin Ayrı’ kampanyasını başlattı.
Tiyatroseverler, kooperatif üyesi tiyatroların yeni sezonda sahnelenecek oyunlarına

bugünden rezervasyon yaparak kültür sanata destek olabilecek.
Pandemi sürecinin başından itibaren Dayanışma Birlikte Güzel diyerek çeşitli alanlarda sosyal fayda projeleri hayata geçiren
Anadolu Efes, tiyatrolar için başlatılan bu
kampanyanın ilk kurumsal destekçisi oldu.
Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, "1987’den bu yana kültür sanata kesintisiz destek veriyoruz. Amacımız
Türkiye’nin sosyal ve kültürel gelişimine
katkı sağlamak. COVID-19 sürecinde birçok sektörde olduğu gibi kültür sanat
alanında da zor günler yaşanıyor. Anadolu Efes olarak bu belirsiz ve zorlayıcı dönemde de tiyatrolarımızın yanında olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda
Bizde Yerin Ayrı kampanyasından 1000

gösterim kartı alarak bunları COVID-19
sürecinde aktif çalışmalar yapan Türk Tıp
Öğrencileri Birliği’ne hediye ediyoruz.
Buna vesile oldukları için Tiyatro Kooperatifi’ne teşekkür ediyor, sahnelerin yeniden
açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.
Kampanyanın öncülerinden ve Tiyatro
Kooperatifi Yönetim Kurulu üyelerinden
oyuncu Mert Fırat konuyla ilgili olarak,
"Anadolu Efes'e Tiyatro Kooperatifi adına
kültür sanata kesintisiz desteğini bu dönemde de sürdürdüğü için teşekkür ediyoruz. Bu kampanyaya kurumsal olarak
destek vererek öncülük etmeleri çok kıymetli. Bu desteklerinin ilham verici olduğunu düşünüyor ve başka kurumların da
kampanyamıza katkı sağlayacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.
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ÜLKER 2020’NIN ILK ÇEYREĞINDE BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ
cesi Kâr) ise %25,7 artışla 415 milyon
TL’ye ulaştırdı.
Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada
hassas bir dönemden geçildiğine, bu salgınla mücadelede toplumun her kesimine önemli sorumluluklar düştüğüne dikkat çeken Ülker CEO’su Mete Buyurgan
sözlerine şöyle devam etti: “Biz de gıda
üreticisi olarak bu mücadelede ön saflarda yerimizi aldık. Sağlık Bakanlığımızın
14 kuralı ve ilave önemlerini tüm fabrikalarımızda ve ofislerimizde uygulamaya
aldık. Bu dönemde de ülkemiz ve halkımız için aralıksız üretiyoruz. Sivil Toplum
Kuruluşları aracılığıyla karantina yurtlarında kalan vatandaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza ürünlerimizle destek olmaya
devam ediyoruz. Diğer yandan, ihtiyaç
sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan
200 bin adet Ramazan gıda kolisine de
ürünlerimizle katkı sağladık. Bu vesileyle
tüm çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür
etmek istiyorum.”

Mete BUYURGAN
Ülker CEO’su

T

ürkiye’nin halka açık en büyük gıda
şirketi Ülker Bisküvi, 2020 yılının ilk
çeyreğinde de büyümesini sürdürdü.
Şirketin Türkiye operasyonları %22,7,
ihracat ve yurt dışı operasyonları %21,8
büyüdü. Satışları da bir önceki yılın aynı
dönemine göre %22,3 artışla 2,38 milyar
TL’ye ulaştı.
Türkiye’nin halka açık en büyük gıda şirketi Ülker Bisküvi, 2020 yılının ilk çeyrek
sonuçlarını açıkladı. Şirket, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği
açıklamaya göre, bu yılın ilk çeyreğinde
satışlarını 2019 yılının aynı dönemine
göre %22,3 artırarak 2,38 milyar TL’ye,
FAVÖK’ünü (Faiz Amortisman Vergi Ön-
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Ülker Bisküvi’nin sağlam bilançosuyla
faaliyet gösterdiği pazarlardaki güçlü
konumunu sürdürdüğünü dile getiren
Buyurgan hem yurt içinde hem de yurt
dışında inovatif yeni ürünler ve etkin
operasyon yönetimiyle hacim ve operasyonel karlılık artışı yakaladıklarını belirtti.
Buyurgan, Ülker Bisküvi’nin ilk çeyrek
finansal sonuçlarıyla ilgili de şu bilgileri
aktardı: "Türkiye’deki sektör liderliğimizin yanı sıra bölgede de güçlü bir oyuncuyuz. Bisküvi pazarında Suudi Arabistan
ve Mısır’da liderliğimizi sürdürüyoruz.
Dijitalleşme, AR-GE ve inovatif yeni ürünler gündemimizde ön sıralarda yer alıyor.
İleri teknolojiyle israfsız üretim bize verimlilik, üretkenlik, hız, maliyet avantajı
ve rekabet üstünlüğü getirirken, tedarik
zinciri süreçlerini de uçtan uca izliyoruz.
Satış ve dağıtım ağındaki dijital uygulamalar bizi daha da ileri taşıyor. Sürdürülebilirliği tüm iş yapış süreçlerimize
entegre ettik. 2014’ten bu yana karbon
salım artışı olmadan büyüme sağlıyoruz."

Haberler / MALl&MOTTO

ÖZGE ULUSOY TÜM ZARAFETIYLE
WELTEW HOME’UN REKLAM
YÜZÜ OLDU

M

obilyada “Ustalık ve zarafetin buluşması” mottosuyla dikkat çeken ve şimdilerde yepyeni reklam kampanyasıyla da televizyonlarda yer alan Weltew Home’un ekran
yüzü; güzel oyuncu, sunucu ve model Özge
Ulusoy oldu.
Yönetmenliğini Enes Erkan’ın gerçekleştirdiği
reklam filminde, kalite, emek ve ustalıkla ortaya çıkan Weltew Home ürünleri Özge Ulusoy’un zarafetiyle buluştu.
Grand Pera’nın muhteşem ambiyansında
gerçekleşen çekimlerde Özge Ulusoy, zümrüt yeşili elbisesi ve tüm zarafetiyle dikkatleri
üzerine çekerken, markanın reklam yüzü olması nedeniyle duyduğu mutluluğunu da dile
getirdi.
“Korona günlerinde ev dekorasyonuna
merak sardım”
Korona günlerinde evde çok vakit geçirdiği
için dekorasyona iyice merak sardığını ve evini baştan sona yenilemek istediğini belirten
Özge Ulusoy, “Bu süreçte gardrobumda kullanmadığım eşyalarımı da tamamen ayırdım
ve bir nevi bahar temizliği yaptım” dedi.
Mobilya markası Weltew Home ile 1 yıllık
reklam anlaşmasına imza atan güzel model,
Weltew Home ürünleriyle evini yaza özel yeni
baştan dekore edeceğini söyledi.
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KOÇ TOPLULUĞU’NDA KORONAVİRÜS SEFERBERLİĞİ

Levent ÇAKIROĞLU
Koç Holding CEO'su

fazla hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Kuruluş
harcımızı oluşturan ‘Ülkem varsa ben de varım’ düsturunu adeta milli seferberlik ruhuyla yaşadığımız, bu ruhla tüm şirketlerimiz ile
güçlerimizi birleştirdiğimiz günlerden geçiyoruz. İşlerimizi yönetirken sahip olduğumuz
güç ve çeviklik koronavirüs salgını ile topyekûn mücadele etmemizi kolaylaştırdı. Salgın sürecinin en başından itibaren, bir yandan topluma hizmet vermeyi sürdürürken,
şirketlerimiz ile de krizin ilk anlarında hiç zaman kaybetmeden harekete geçtik. Koç Holding’de bir kriz yönetim merkezi kurduk ve
Topluluğumuz genelinde uygulanacak ana
prensipleri belirledik. Şirketlerimizle birlikte
gelişmeleri yakından takip ederek uygulamalarımızı ihtiyaca göre sürekli güncelledik.
Bunun bir örneği olarak Arçelik, Tofaş, Ford
Otosan ve Türk Traktör kendi faaliyetlerinin
dışına çıkarak sağlık ekipmanları üretmeye
başladı. Tüm şirketlerimiz kendi etki alanları
dahilinde salgınla mücadelede sorumluluk
almayı vazife bildiler. Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Milli
Dayanışma Kampanyası’na Yapı Kredi, Tüpraş, Opet ve Aygaz’ın desteğiyle toplam 20
milyon TL katkı sağladık. Topluluk Şirketlerimizin salgının başından beri yürüttüğü çalışmalara bir arada baktığımızda göğsümüz
kabarıyor. Hep birlikte çalışarak bu zor günlerden daha da kuvvetlenerek çıkacağımıza
inancım tam.”

KOÇ HOLDİNG CEO’SU LEVENT ÇAKIROĞLU: “MİLLİ SEFERBERLİK RUHUYLA
GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRDİK.”

İşte Koç Topluluğu Şirketleri’nin koronavirüsle mücadele dönemine damga vuran çalışmaları:

Koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde
Koç Topluluğu adeta tek yürek oldu. Koç
Holding’in liderliğinde hiç zaman kaybetmeden harekete geçen Koç Topluluğu Şirketleri sağlık ekipmanları üretimini başarıyla
gerçekleştirdi. Toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına yönelik aksiyonları hayata geçirdi.
Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Koç
Holding’i tüm dünyaya iyi örnek olarak göstermesine kadar uzanan süreç ve Koç Topluluğu Şirketleri’nin bu dönemdeki üstün gayretleri Bizden Haberler dergisinde bir araya
geldi.

Arçelik-Beko

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu bu
döneme damgasını vuran stratejilerini şöyle
anlattı: “Türkiye’de özel sektörün girişimci,
çevik ve esnek çalışma yapısına, koronavirüsle mücadele kapsamında bir kez daha şahit
olduk. Dünyadaki pek çok ülkeden daha hızlı
bir şekilde kaynaklarımızı, üretim hatlarımızı,
fabrikalarımızı dönüştürüp toplumsal mücadeleye dâhil olabildik. Ülke olarak verdiğimiz
iyi sınava, Koç Topluluğu olarak katkı sağlayabildiğimiz için gururluyuz. 100 yıla yaklaşan geçmişimize bakınca geleceğe ilişkin
sorumluluğumuzu omuzlarımızda çok daha
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Arçelik, sağlık sektörünün koronavirüs salgını ile ortaya çıkan ihtiyaçlarına solunum cihazı üretimiyle destek oldu. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı öncülüğünde, Aselsan ve Baykar
firması ile birlikte Biosys'in geliştirdiği mekanik ventilatörün seri üretimine başladı.
Türkiye genelinde 200’ün üzerinde hastaneye sağlık personellerinin ihtiyaçları için toplam 3 milyon 500 bin TL değerinde çay, kahve, tost, çamaşır makinesi, fırın ve kurutucu
gibi ürünler sağladı.
Beko ise operasyonlarının olduğu Tayland,
Vietnam ve İtalya gibi ülkelerde de benzer
hizmetleri hayata geçirdi.
Ford Otosan
Tüm üretim ve ürün geliştirme yetkinliklerini
kullanarak, sağlık sisteminin ihtiyaçlarını karşılamak için ekipman üretmeye başladı.
30 bin adet siperli maske, 10 bin adet tulum
ve hastanelerden alınan geri bildirimler ışı-

ğında daha rahat ve kolay bir kullanım sunan
bin adet aerosol box üretti.
Sağlık Bakanlığı’nın kullandığı tüm Ford ambulanslara ücretsiz servis vermeye başladı.
Yeniden kullanılabilen ve temizlenebilen filtresiyle virüslere karşı %99.9 oranında koruyuculuk sağlayan bir maske tasarımı yapan
Ford Otosan, bu maskeyi seri üretime hazır
hale getirdi.
Kısa süreli kullanım için eldeki malzemelerden kolay üretilebilecek bir ventilatör tasarlayıp, seri üretime hazır hale getirdi.
Tofaş
Tofaş, 50 bin adet siperlikli maske, 971 adet
entübasyon ve 300 adet biyolojik numune
alma kabini üreterek, Sağlık Müdürlükleri
koordinasyonunda 69 ildeki sağlık kuruluşlarına ulaştırdı.
tofas.com.tr internet adresi üzerinden bu
ekipmanların açık kaynak tasarını yayınlayarak, üretim yapabilecek diğer firmalara da
çağrıda bulundu. Bu çağrıya kulak veren 10
firma üretime destek vermeye başladı.
Divan Grubu
Divan Grubu üç otelini ücretsiz olarak sağlık çalışanlarının hizmetine açtı ve kumanya
desteği sağladı.
Vehbi Koç Sağlık Kuruluşları
Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi pandemi hastanesi olarak görev yaparken, tüm hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve sağlık personelimiz üstün bir
görev bilinci ve gayretle çalıştı.
Ayrıca online sağlık hizmeti Koç e-Sağlık hızla geliştirilerek pandemi döneminde uygulamaya alındı.
Tüpraş
Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL
destekte bulundu.
Rafinerilerinin bulunduğu illerdeki 30 ortaokulda açtığı "Robotik Kodlama, Üç Boyutlu
Modelleme, Üretim Beceri” sınıflarında sağlık
çalışanları için 30 okuldaki 60 gönüllü öğretmenin desteğiyle koruyucu siperli maske
üretimine başladı.
Derince Devlet Hastanesi’nden gelen talep
üzerine hastaneye bir laboratuvar kurma
kararı veren Tüpraş, tesislerinin bulunduğu
Körfez/Kocaeli, Aliağa/İzmir, Kırıkkale ve Batman’daki hastanelerden ve belediyelerden
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gelen maske ve tulum taleplerini karşıladı.
Yapı Kredi
Devlet hastanelerinin acil ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon TL'lik destekte
bulundu.
Hazine destekli ve Kredi Garanti Fonu teminatıyla hayata geçirilen “Çek Ödeme Destek
Paketi” ve “Ekonomik İstikrar kalkanı Kredi
Desteği”ne dahil oldu.
Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne 10 adet hasta takip monitörü
ve 1 adet merkezi izlem monitörü bağışladı.
Aygaz
Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon lira
katkı sağladı.
Pürsu ile Türkiye genelinde 20’den fazla devlet hastanesine 2 milyon şişe su ulaştırdı.
Opet
Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon lira
destek veren Opet, bu süreçte fedakârca çalışmalarına devam eden sağlık çalışanlarına
Opet ve Sunpet istasyonlarında 500 TL’ye
kadar akaryakıt alışverişlerinde geçerli %5
yakıt puan hediye ediyor.
Opet Fuchs
Ege Üniversitesi Hastanesi’nden gelen maske talebine istinaden 12 bin adet cerrahi
maske ve 3 bin adet FFP2 maske teslim eden
Opet Fuchs, Ford ambulanslara verilen servis
hizmeti için bedelsiz motor yağı sağladı.
Otokoç Otomotiv
Sağlık çalışanlarının güvenle işlerine gidip
gelebilmeleri için İstanbul’da 42, İzmir’de 50,
Ankara’da 25, Bursa’da 20, Antalya’da 50,
Adana’da 20, Konya’da 10, Trabzon’da 10,
Balıkesir’de 10 ve Samsun’da 10 olmak üzere
toplam 347 araç tahsis edildi.
100 aracını Koç Üniversitesi Hastanesi ve
Amerikan Hastanesi’ne tahsis etti.
Ayrıca sağlık çalışanlarına 15 bin adet yüz siperliği teslimi gerçekleştirdi.
Avis ve Budget araç kiralama hizmetlerinde
sağlık çalışanlarına %50 indirim tanımladı.
Koç Akademi
Koç Topluluğu çalışanları ve ailelerinin geli-

şimi için kullanılan Online Eğitim Platformu
Koç Akademi’nin iki binden fazla eğitim ve
içeriğini ücretsiz olarak tüm Türkiye'nin erişimine açması ilgiyle karşılandı. Platforma
bugüne kadar 1 milyondan fazla ziyaretçi
girerek, eğitimlerden faydalandı.
Koç Topluluğu Spor Kulübü
Yogadan pilatese, kick bokstan jimnastiğe
kadar tüm antrenmanlarını online platforma
taşıdı. 19 farklı branştaki dersler tüm Türkiye’ye IGTV üzerinden ve Instagram canlı yayınlarından ulaşıyor.
Koçfinans
Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 100 bin TL değerinde tıbbi malzeme desteğinde bulundu.
150 adet pulse oxymetre, 50 adet temassız
ateş ölçer, 50 adet nebülizatör, 50 adet tansiyon aleti, 22 adet laringoskop ve 2 defibrilatör yetkililere ulaştırıldı.
Koçtaş
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası'nın ameliyathane ve yoğun bakım ünitesinde kullanılmak üzere 12 adet aspiratör
cihazı bağışladı.
Koçtaş ayrıca tedarikçilerinin desteğiyle 2 bin
adet çamaşır suyu, 100 bin eldiven ve 4 bin
pili de hizmet binasının çeşitli birimlerinde
kullanılmak üzere temin etti.

de yer alıyor.
Türk Traktör
Türk Traktör, 163 adet entübasyon ve biyolojik numune alma kabinini Sakarya, Ankara
ve Kocaeli’nde 25 farklı hastanede kullanıma
sundu.
"Tarlam Cepte" uygulamasını tüm çiftçilere
bir yıl boyunca ücretsiz erişime açtı.
Zer
6 hastaneye ve 3 farklı lojistik noktasına toplam 46 bin adet maske ve 4 hastaneye 3 bin
500 adet siperlik bağışı gerçekleştirildi.
Vehbi Koç Vakfı Kültür Kurumları ve Rahmi Koç Müzesi
Rahmi Koç Müzesi http://www.rmk-museum.org.tr/istanbul/ziyaret-plan... linki üzerinden sanal olarak ziyarete açıldı.
Arter’in ürettiği dijital içeriklere Arter.org.tr
web sitesinden ve sosyal medya kanallarından ulaşılabiliyor.
Sadberk Hanım Müzesi ise Google Art&Culture üzerinden ziyaret edilebiliyor.
Meşher ise “Alexis Gritchenko İstanbul Yılları” sergisinin çevrimiçi olarak keşfedilebildiği
bir program hazırladı.

Setur Marinas
Müşterilerine ödeme kolaylığı sunan Setur
Marinas, geçmiş dönem bakiyeleri dahil,
pandemi süresince müşterilerinin teknelerine ait ödeme işlemlerinde anlaşmalı banka
kredi kartlarına 12 aya kadar taksit uygulamasına geçtiğini duyurdu.
Tat Gıda
Çiftçiye verdikleri destek paketini bu yıl artıran şirket, 2019 yılına göre toplam avans
miktarını %30 artırarak, 23 milyon TL’ye yükseltti. Tarımın sürdürülebilir olması için çiftçiye verdiği destek paketi ise tohum, fide, tarımsal gübre ve diğer sulama materyalleriyle
beraber nakit avansı da kapsıyor.
500’e yakın sözleşmeli mevsimlik çiftçinin yaşadığı Bursa ve İzmir civarındaki 10 ayrı yerde duşlar ve tuvaletler yerleştirildi. Çiftçilerin
sağlığını korumak ve üretimin sürekliliğini
temin etmek için hayata geçirilen çalışmalar
arasında; ateş ölçer dağıtımı ile eldiven, maske, sabun, şampuan gibi hijyen için gerekli
temel ürünlerin bulunduğu bir paket desteği
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MRD Group'tan biraz bahseder misiniz?
2019 yılında Cizre merkezli bir şirket olarak, Murat Ercan tarafından
kurulan MRD Group faaliyet alanına ikamet amaçlı binaların inşaatı ile
başlayarak 2019 yılında yapılan Cizre
konut projesinin tamamını bitirmiş ve
şu anda Cizre Park AVM inşaatına devam ederek bölgeye değer katan projelere imza atmayı hedeflemektedir.
İnşaat dışında cafe- restoran alanında
Burger King Cizre franchise ve Morad
Tea Cafe Bistro markalarınıda bünyesine ekleyip kaliteli hizmet vermeyi
amaçlamaktadır.
Cizre Park AVM projenizden biraz
bahseder misiniz?
Şırnak‘ın en önemli ilçelerinden biri
olan Cizre’de projelendirilmiş Cizre
Park AVM, Yatırımı MRD Group, mimarisi MYTrend, Kiralaması ve yönetimi NTS Danışmanlık tarafından yapılan, 45.920 m2 inşaat alanına sahip
büyük bir kompleks üzerinde yer almaktadır.Toplam 128 daire ve 14.500
m2 kiralanabilir mağaza alanına sahip
projede aynı zamanda birçok marka
ilk mağazasını açıyor.

Murat ERCAN

MRD Group Kurucusu

“Başarı ekip işidir!”

CİZRE PARK AVM 17 TEMMUZ ‘ DA AÇILIYOR!
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ğer katıp, ziyaretçilerin sosyal hayatına renk getirmesi, aktivite ve sosyal
alanlar ile de bölgeye katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Cizre Park Avm - Cizre

NTS Danışmanlık tarafından kiralama
ve yönetimi yapılan Cizre Park, Lcw,
Migros, Flo, Burger King, Playpark,
Bowlingo, Koton, Adl, Gratis, D’S Damat, Soulmate Coffee, Yengeç Gift,
Schatzi, Cizre Park Sinema, Morad
Tea, Lezzet Dünyası ve birçok markası ile 17 Temmuz 2020 Cuma günü
kapılarını açıyor.
Projenin Lokasyonu; Bölgenin en bü-

yük ticari aksı olan Irak-Silopi Yolu,
Şırnak Cizre arası ulaşımı kolaylaştıracak Yeni Şırnak Yolu ve Mardin-Şırnak
yolunun kesişim noktasında olan lokasyonu ile projeye değer katmaktadır.

Açılışı 17 Temmuz 2020 ‘de yapılacak
olan Cizre Park AVM’nin, Cizre'nin
ilk Alışveriş Merkezi olarak şehre de-

Ulusal pek çok mağazaya ve hipermarkete ev sahipliği yapan alışveriş
merkezi; kafe ve restoranları, çocuk
eğlence alanları, bowling ve sinema
salonlarıyla Cizre halkına ve bölge ziyaretçilerine önemli bir yaşam merkezi olmayı amaçlıyor.
Cizre Park 7’den 70’e her yaştan insana hitap ederken ziyaretçilerin sadece
alışveriş yapmaları değil, gezinti alanlarında, oluşturulan tarihi noktalarda
hem fotoğraf çekerek anılarını oluşturmaları, hem sevdikleri ile birlikte
huzurla, güvenle vakit geçirmelerini
sağlayacak bir buluşma merkezidir.

Cizre Park Avm - Cizre
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Behiye SAVAŞKAN
NTS Danışmanlık Kurucusu

“Sürdürülebilir başarı için Doğru ekip, Doğru proje!”

NTS DANIŞMANLIK YENI PROJELERI ILE 13. YILINI KUTLUYOR!
Doğru yatırımlar için doğru çözümler
geliştirmeyi ilke edinen NTS DANIŞMANLIK, AVM gayrimenkul yatırımı,
perakende sektöründe yurt içi ve yurt
dışında proje geliştirme, analiz ve raporlama, arazi alım-satımı, fizibilite,
konsept oluşturma, tasarım, kiralama,
pazarlama, yönetim ve yönetim da-

Sante Park Avm - Gölbaşı
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nışmanlığı alanlarında hizmet sunmak
üzere, 2007'de Behiye SAVAŞKAN
tarafından kuruldu. Bu yıl,NTS Danışmanlık yeni projeleri ile 13. Yılını kutluyor.Ulusal, bölgesel ve uluslararası
değişim trendlerini en isabetli biçimde yorumlayıp yönlendiren NTS DANIŞMANLIK, değer yaratma uzmanla-

rından oluşmuş deneyimli kadrosuyla,
alışveriş merkezi ve perakende sektöründe faaliyet gösteren müşterilerine
proje yönetiminden arz-talep analizine, geleceğe dönük yatırım fırsatlarından pazar araştırmalarına uzanan
geniş bir spektrumda, ticari etiği gözeten bir hizmet sağlamaktadır.
Sante Park - Ankara Gölbaşında göl
manzaralı terasları, bölgede ilk olacak marka karması ve ferah mimarisi
ile misafirlerine, ‘nezih’ bir alışveriş ve
gastronomi deneyimi sunmayı hedeflemektedir. İlkokul, Ortaokul ve Lise
Öğrencileri, 100 kadar Öğretmen ve
Personel, 12.000 yakın kampüs öğrencisi toplam 25.000 üniversite öğrencisinin erişebileceği, Oran ve Dikmen
semtleri de dahil olmak üzere günde
4 bin kişiye hizmet verecek olan 250
yatak kapasiteli devlet hastanesinin
hemen yanında, 6.000 konutluk Örencik TOKİ’ye uzaklığı 1.5 km, kısa bir
süre sonra yapımına başlanacak olan,
10.000 konutluk Yayla Şehir projesine
ise 3,5km olan lokasyonu ile bölgenin
ilk ve tek AVM’si olacaktır.
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1071 Bayburt - Bayburt
1071 Bayburt - Bayburt

Markalarla Dolu Bir Dünya 1071
BAYBURT’ ta
NTS Danışmanlık tarafından kiralaması ve yönetimi gerçekleştirilen
1071 Bayburt projesinde TANJANT,
çatısı altında U.S. Polo ASSN, Mavi,
Hummel, Columbia, Puma, Dockers,
FashionFriends, Levis, Lee Cooper,

Ata Corner - Lüleburgaz

Skechers, Cazador ve birçok marka ile
açıldı. Lokasyon olarak sırasıyla Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ve Bayburt
adliye sarayı yanında yer alan 1071
Bayburt projesi, yıldırım çayının kenarında konumlanırken
merkezde
180 adet konut ve 15 bin metrekare
kiralanabilir alanda bölgenin İlk Cadde AVM projesi olarak hayata geçiyor. Proje, her yaştan tüketiciye hitap
eden mağazaları, kafeleri ve restoranlarıyla tüketicilerinin aradığı her şeyi
bir arada bulabileceği bir alışveriş ve
yaşam merkezi olma yolunda ilerliyor.
Proje yatırımcımız Ata GYO ile Ata
Corner Lüleburgaz projemizde şehir merkezine yürüyüş mesafesinde,
geniş otopark kapasiteli, otogar karşısında konumlandırılmış,her yaştan
tüketiciye hitap eden, bünyesinde
Kahve Dünyası, Burger King, Koçtaş Fix,A101, bin metrekare içerisinde kendisine ait asansör ve yürüyen
merdivenin olduğu 3 kattan oluşan,
ailelerin gelip çocuklarını güvenli bir
şekilde teslim edebilecekleri, her yaşa
hitap eden oyun parkurları ve oyun
makinaları ile bilardo ve gençlik merkezi alanları yaratan Playpark projemizde yer alıyor.

Denge Towers, Yatırımı DENGEYAPI
tarafından gerçekleştirilen Sancaktepe merkezde, Ataşehir, Kartal, Çekmeköy ilçelerine komşu merkezi bir
lokasyonda , Tem bağlantı yoluna 2
dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne 18 dakika, Fatih Sultan Mehmet
Köprüsüne 20 dakika mesafede bulunan projemiz içerisinde markalar yerlerini almaya başladı, A101 ile market
kategorisini tamamlayan proje diğer
markalarıyla teknolojiden fast food,
cafe alanlarına kadar her yaştan ziyaretçinin yakından takip edebileceği sosyal yaşam alanı olarak 2020 yılı
içerisinde hayata geçecek.

Denge Towers - Sancaktepe
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ESAS HOLDING’TEN
AYAKKABI DÜNYASI’NA
ÜST DÜZEY ATAMA GERÇEKLEŞTI
Esas Private Equity’de Direktör olarak görev yapan,
aynı zamanda Esas Holding’in Medline markası altında yer alan Acil Sağlık şirketi ve Adana Hastanesi’nin İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenen Ergenekon, Ayakkabı Dünyası Genel
Müdürlüğü görevine getirildi.
İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan ve sonrasında aynı üniversitede Elektronik ve Haberleşme alanında yüksek lisansını yapan Ahmet Gürkan Ergenekon, iş hayatına
Alcatel Teletaş’ta başladı.
Türkiye ve Belçika’da görev yaptıktan sonra KoçSistem ve CPG Ericsson’da çalışan Ergenekon, kuruluşunda yer aldığı Sabancı Telekom’da ve İşNet’te
Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Aynı
dönemde kuruluşundan itibaren üyesi olduğu Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği Telkoder’de Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Ergenekon, 2007 yılında Esas Holding’e ait Medline Acil
Sağlık’da Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya
başladı.
2010-2015 yılları arasında Esas Holding’in özel sağlık sektörü alanındaki tüm yatırımlarını içeren Medline Sağlık Grubu CEO’su olarak görev yaptı. Ahmet
Gürkan Ergenekon, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ahmet Gürkan Ergenekon
Ayakkabı Dünyası
Yeni Genel Müdürü
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TİM BAŞKANI İSMAİL GÜLLE: “İHRACATA BÜYÜK DESTEK”
TİM Başkanı İsmail Gülle, firmaların e-ticaret sitelerine üyeliklerini, sanal ticaret
heyetleri ve sanal fuarlara katılımını, sanal fuar düzenlenmesini destek kapsamına alan Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin
Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı
Kararını değerlendirdi. Gülle, “İhracatçılarımız için çok önemli olan bu desteğin hızlı bir şekilde hayata geçmesindeki
emeklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret
Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’a TİM adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu süreçte,
klasik pazarlama yöntemlerinin uygulanamadığı ortamda ihracatçı firmalarımızı
e-ticaret sitelerine üye olmaya, sanal heyetlere ve sanal fuarlara katılmaya davet
ediyoruz” dedi.
Resmi Gazete’de yayınlanan ve firmaların
e-ticaret sitelerine üyeliklerini, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımını,
sanal fuar düzenlenmesini destekleyen
Cumhurbaşkanı Kararı, ihracatçıları sevin-

dirdi. TİM Başkanı İsmail Gülle, kararı şu
sözlerle değerlendirdi: “Şirketlerin uluslararası e-ticaret sitelerine üyelik giderleri
%60 oranında ve e-ticaret sitesi başına 8
bin TL’ye kadar desteklenirken, sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin
genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar
desteklenecek. İhracat Genel Müdürlüğü
tarafından uygun görülen iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair genelgede belirtilen
giderlere, %50 oranında ve faaliyet başına 100 bin dolara kadar destek verilecek.
İhracatçılarımız için çok önemli olan bu
desteğin hızlı bir şekilde hayata geçmesindeki emeklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve
Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’a
TİM adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Salgının ülkemiz ihracatına olumsuz etkilerini ve ihracatçı firmalarımızın uğradığı
pazar kayıplarını en aza indirerek bu süreci atlatmak en büyük temennimizdir.”

Sanal Ticaret Heyetlerinin İkincisi Kenya’ya Düzenlendi
TİM olarak bünyelerinde kurdukları sanal fuarlar ve ticaret heyetleri komitesiyle birlikte
yaklaşık 2 aydır bu konuda yoğun bir şekilde
çalıştıklarını söyleyen Gülle, şunları kaydetti:
“Salgının ülkemiz ihracatına olumsuz etkilerini ve ihracatçı firmaların uğradığı pazar
kayıplarını en aza indirmek amacıyla Ticaret
Bakanlığımızın koordinasyonu ile sanal ticaret heyetlerimize başladık. Sanal fuarlara da
temmuz-ağustos ayında başlayacağız. Bu
kapsamda ilk ticaret heyetimizi 13-15 Mayıs’ta Özbekistan ile gerçekleştirdik. Bugün
de Kenya ile sanal ticaret heyetimizi düzenledik. Yıl içinde aralarında; Hindistan, Güney
Kore, Pakistan, Nijerya, Kazakistan, Almanya, Bulgaristan, İngiltere’nin de olduğu 28
ülkeye ticaret heyetlerimizi gerçekleştirmeyi
planlıyoruz. Bu süreçte, klasik pazarlama
yöntemlerinin uygulanamadığı ortamda ihracatçı firmalarımızı e-ticaret sitelerine üye
olmaya, sanal heyetlere ve sanal fuarlara
katılmaya davet ediyoruz.”
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yapılıyor, tüm enstrümanlar canlı olarak
çalınıyor ve kadın - erkek vokaller tarafından şarkılar seslendiriliyor. Sosyal medya paylaşımları, videolar, oyunlar, reklam
filmleri, sinema filmleri için Snapmuse kataloğumuzdan en uygun tarzda ve bütçede müzikleri sunabiliyor ya da o markaya
ve projeye özel müzikler üretebiliyoruz.
1 yıldır üzerinde çalıştığımız snapmuse.
com projemizi hayata geçirdik. Artık bu
platform üzerinden üye olunarak şarkılar
indirilip kullanılabilinecek. Şu anda site
tüm dünyadan trafik almaya başladı. Site
açılışını binlerce şarkı, 11 albüm ile yaptık
ve şarkılar eklenmeye devam ediyor. Siteye eklenen şarkıların tescili ve tüm dijital
platformlarda koruması yapıldı, aynı zamanda Youtube üzerinden de bu şarkılara
ulaşılabiliniyor. 11 albüm Spotify, Deezer,
Apple Music, Fizy ve diğer (Amazon, Tidal,
Beatport, +100 Platform) platformlarda
yayına çıktı.
Platformun özellikleri nedir ve nasıl
kullanılacak?

Moris ALHALE
SMG kurucu ortaklarından

T

SMG’NIN MÜZIK YAPIM MARKASI
SNAPMUSE PLATFORMU AÇILDI

ürkiye’de ve yurt dışında 30 ülkede,
halka açık mekanlarda, kapalı devrede
yasal müzik, anons ve reklam yayını yapan
SMG, 2009 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. Hâlihazırda 850’den fazla
kurumun şubeleri ile birlikte 11 bini aşkın
noktasında hizmet sunan SMG, İTÜ Teknokent’teki AR-GE merkezinde geliştirdiği
özel yazılım ile müzik yayınını depola - çal
yöntemiyle tek merkezden gerçekleştiriyor. SMG, 6 müzik stüdyosunda ürettiği
10 bini aşkın şarkıyla sektörde hizmet vermeye devam ederken, şarkıların ait olduğu Snapmuse markası, kataloğu ve platformuyla dünya pazarına da açıldı.

44

SMG kurucu ortaklarından Moris Alhale
ile yeni platformları snapmuse.com hakkında konuştuk.
Bize Snapmuse’dan ve yeni müzik platformunuzdan bahseder misiniz?
Müzik yapım markamız Snapmuse ile prodüktörlerin, ses mühendisi, DJ ve vokalistlerin bulunduğu bu yapıda kendi müziklerimizi üreterek yurt içinde ve yurt dışında
markaların beğenisine sunuyoruz. Dünya
standartlarında olan 6 müzik stüdyomuzda şarkı sözleri yazılıyor, müzikler besteleniyor, şarkıların mixing ve masteringi

Kullanıcıların plaftormda müzik ararken 3
ana fonksiyonda arama yapmasına olanak
sağladık. Müzik tarzı, ruh hali ve kullanım alanına göre. Örneğin; kullanıcı latin
tarzında bir müzik arıyor ya da neşeli bir
şarkı arıyor veya bir yemek videosu var
ve kullanıcı arama alanına ingilizce olarak
‘food’ yazarak kullanım alanı ihtiyacına
göre de arama yapabiliyor. Binlerce şarkı
için tarz, ruh hali ve kullanım alanları tek
tek belirlendi. Şarkıları kategorize etme
süreci oldukça uzun ve detaylı bir işti.
Siteden şarkıların kullanılması aylık üyelik
modeli ile olacak. Yıllık üyeliklerde ise indirim yapacağız. Kısa bir süre için şu anda
sınırsız ömür boyu üyelik de yapıyoruz.
SMG’nin mevcut müşterilerine sunulacak
bir fırsat olacak. Daha detaylı bilgi almak
istenirse bize hello@snapmuse.com adresinden ve 0 212 352 16 62 no’lu telefon
numaramızdan ulaşabilirler.
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ARÇELIK, 2030 SÜRDÜRÜLEBILIRLIK HEDEFLERINI AÇIKLADI
demisi, çevremizin, ekosistemin, biyoçeşitliliğin ve doğal kaynakların korunmasının, en
önemli sorumluluklarımız olduğunu bizlere
bir kere daha hatırlattı. Pandemi sonrası sürdürülebilirliğin tüm şirketler için bir iş modeli
haline geleceğine inanıyoruz. İnsanlar, satın
alım kararlarıyla şirketlere çevresel ve sosyal
konularda sorumluluk almaları gerektiğini net
olarak ifade edecektir.”
Üretimde ürün başı enerji tüketimi ve su
çekimi %45 azalacak

Hakan Bulgurlu
Arçelik CEO’su
“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonuyla sürdürülebilirliği iş modeli olarak benimseyen Arçelik, 2030 yılına doğru kısa-orta-uzun
vadeli hedeflerini açıkladığı 12’nci Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Arçelik CEO’su
Hakan Bulgurlu, “Sürdürülebilir bir dünyanın
bugünden atacağımız adımlarla mümkün
olacağı inancıyla ‘Geleceği İyileştiren Teknolojiler’ çatı yaklaşımımızı belirledik. Global
yaygınlığımız, geniş paydaş ağımız; gezegeni,
yaşamımızı ve işimizi iyileştiren teknolojilerimizle çevresel ve sosyal sorunların çözümü
için somut adımlar atıyoruz. 2030 yılına kadar
global üretim tesislerimizde kullandığımız
elektriğin %100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı, atık geri dönüşüm
oranımızı %99’a, ürünlerimizde kullandığımız
geri dönüştürülmüş plastik oranını ise %40’a
çıkartmayı hedefliyoruz” dedi.
Sürdürülebilirlik alanında sektöre liderlik eden
Arçelik; Türkiye, Romanya, Birleşik Krallık, Rusya, Fransa, İsveç, Çin, Norveç, Finlandiya, Güney Afrika, Tayland ve Danimarka olmak üzere
12 ülkedeki operasyonları ile ilgili gelişmeleri
paylaştığı 2019 Sürdürülebilirlik Raporu'nu
yayımladı. İş stratejilerini “Dünyaya Saygılı,
Dünyada Saygın” vizyonuyla belirleyen Arçelik, raporda 2030 yılına doğru kısa-orta-uzun
vadeli hedeflerini açıkladı.
Şirketin 12’nci Sürdürülebilirlik Raporu ile ilgili
değerlendirmelerde bulunan Arçelik CEO’su
Hakan Bulgurlu, “Sürdürülebilir bir dünyanın
bugünden atacağımız adımlarla mümkün
olacağı inancıyla ‘Geleceği İyileştiren Teknoloji’ çatı yaklaşımımızı belirledik. Global yaygınlığımız, geniş paydaş ağımız; gezegeni,
yaşamımızı ve işimizi iyileştiren teknolojilerimizle çevresel ve sosyal sorunların çözümü
için somut adımlar atıyoruz” dedi. Arçelik’in
2030 hedeflerine dikkat çeken Bulgurlu, şunları söyledi: “Global üretim tesislerimizde kullandığımız elektriğin %100’ünü yenilenebilir
enerji kaynaklarından sağlamayı, atık geri dönüşüm oranımızı %99’a, ürünlerimizde kullandığımız geri dönüştürülmüş plastik oranını ise
%40’a çıkartmayı hedefliyoruz. Tüm dünyayı
kısa sürede etkisi altına alan COVID-19 pan-

Arçelik, raporda “Gezegenimizi İyileştiren
Teknoloji” başlığı altında şirketin iklim krizi
ve diğer çevresel sorunlara karşı belirlediği
hedefleri paylaştı. Buna göre şirket, 2030 yılına kadar 15 MW gücünde yenilenebilir enerji
sistemi kurmayı, Güney Afrika, Rusya, Türkiye,
Romanya, Çin, Tayland ve Pakistan operasyonlarında ürün başına enerji tüketimini, baz
yıl kabul ettiği 2015 yılına göre %45 azaltmayı
hedefliyor.
Arçelik 2019 yılında üretimde ürün başı enerji tüketimini Türkiye, Romanya, Çin, Rusya ve
Güney Afrika operasyonlarında 2010 yılına
kıyasla %43,5 oranında azalttı. 2025 yılında
Türkiye’de üretim tesislerinde karbon nötr
olmayı hedefleyen Arçelik, 2030 yılında ürün
başına su çekimini yine 2015 baz yılına göre
%45 azaltmayı hedefliyor.
Şirket, 2019 yılında Türkiye, Romanya, Çin,
Rusya ve Güney Afrika operasyonlarındaki
ürün başına ortalama su çekimini 2012 baz
yılına göre %52 oranında azaltarak 2020 hedeflerine ulaştı.

Arçelik’in 2019 yılında sürdürülebilirlik alanında diğer dikkat çeken ilerlemeleri şöyle;
Sürdürülebilirlik Raporu kapsamındaki işletmelerde 233 adet enerji verimliliği projesi uygulamaya geçirildi. Bu proje ve iyileştirmeler
sayesinde 64.000’i Türkiye’de olmak üzere
yaklaşık 90.000 GJ enerji tasarrufu elde edilirken, sera gazı salımı da 7.180 ton azaltıldı.
Verimlilik projeleriyle 1,03 milyon Euro’luk tasarruf sağlandı.
Tüm fabrikalardaki su verimliliği ve atık azaltım projeleriyle 400.000 Euro tasarruf elde etti.
Türkiye işletmelerinde üretilen ürün ambalajlarında ortalama %77 oranında geri dönüştürülmüş 15.878 ton kutu kullanarak 270.748
ağacın kesilmesini engelledi.
Eskişehir ve Bolu’daki AEEE geri dönüşüm
tesislerinin 2014 yılında devreye alınmasından itibaren 2019 sonuna kadar yüksek enerji
tüketen eski ürünlerin şebekeden elektrik tüketmesinin önüne geçilmesi ile toplamda 299
GWh, yani yaklaşık 36 milyon hanenin günlük
elektrik tüketimi kadar enerji tasarrufu elde
etti. Bu miktar 2,5 MW gücünde 46 adet rüzgâr türbininin yıllık enerji üretimine eş değer.
Bu sürede geri dönüştürülen atık ürünlerle
yaklaşık 143.000 ton CO2 salımının da önüne
geçildi. Ek olarak, eski teknolojiye sahip ürünleri çevre dostu yeni ürünlerle değiştirerek 6,2
milyon ton su tasarrufu sağlandı.
Sürdürülebilirlikte Sektör Liderliği

Arçelik, “İşimizi İyileştiren Teknoloji” başlığı
altında ise tedarik zinciri ve bayileri başta olmak üzere tüm paydaşlarına ilham vermeye
odaklanarak, çalışanlara yönelik hedeflerini
açıkladı.

Arçelik 2019 yılında sürdürülebilirlik alanında
yaptığı tüm bu çalışmalarla ulusal ve küresel
platformlarda lider pozisyonunu pekiştirdi.
Kurumsal sürdürülebilirlikte altın standardı temsil eden ve dünyanın en büyük şirketlerinin sürdürülebilirlik performanslarını
değerlendiren Dow Jones Sürdürülebilirlik
Endeksi’nde (DJSI) bir ilki gerçekleştirerek Dayanıklı Ev Aletleri Endüstri Lideri seçildi. DJSI
Gelişmekte Olan Piyasalar Kategorisi’nden üç
yıl üst üste Endeks’e girmeyi başaran Arçelik,
aynı zamanda listelenen tek Türk sanayi şirketi
konumunda bulunuyor.

Kadın yönetici oranını 2019 yılında %18,6’ya
yükselten Arçelik, 2030 yılında bu oranı %30’a
yükseltmeyi hedefliyor. Arçelik, bu yılki raporunda çalışanların %50’sinden fazlasının her
yıl en az bir gönüllülük aktivitesine katılması
için yüreklendirmeyi de hedefler arasına koydu.

Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi,
MSCI Sürdürülebilirlik Endeksi ve FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’ne de
girmeye devam ederek başarılarını sürdüren
Arçelik, 2019 yılında ayrıca T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık Özel Sektör Ödülü’ne layık görüldü.

80 milyon kişinin sağlıklı yaşam konusunda farkındalığı artırılacak

Arçelik, iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki çalışmalarıyla dünyanın en önemli çevre
girişimlerinden biri olan Karbon Saydamlık
Projesi’nin (Carbon Disclosure Project-CDP)
2019 İklim Programı’nda A- derecesi alarak
Türkiye’de CDP 2019 İklim Programı’nda en
yüksek dereceyi alan şirketlerden biri oldu.
Şirket, CDP 2019 Su Programı’nda ise B derecesini aldı.

Kadın yönetici oranı 2030’da %30’a yükselecek

“Yaşamı İyileştiren Teknoloji” kapsamında da
Beko markası ile sağlıklı nesiller yetiştirilmesine destek olmak amacıyla sürdürülen çalışmalarla 2030 yılına kadar 80 milyon kişinin
sağlıklı yaşam konusunda farkındalığının artırılması hedefleniyor.
Grundig markasıyla gıda israfı ile mücadele ve
tüketim bilincini artırmak amacıyla yürütülen
projeler ile 500 bin kişiye 1 milyon öğün ulaştırmak, bin 200 ton gıda atığının önüne geçmek ve 3,5 milyon kişinin gıda israfıyla ilgili
farkındalığını artırmak amaçlanıyor.
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AVM PERAKENDE CIRO ENDEKSI, OCAK AYINDA %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 %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 %28,9, hipermarket kategorisi
metrekare verimliliği %26,6, giyim kategorisi metrekare verimliliği %26,2, diğer* alanlar kategorisi metrekare verimliliği %23,0 ve
yiyecek-içecek kategorisi metrekare verimliliği ise %16,1 artış göstermiştir.
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(*Diğer kategorisi; yapı market, mobilya, ev tekstili, hediyelik eşya, oyuncak, sinema, kişisel bakım ve kozmetik, kuyumcu, 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 %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 %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 %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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Elif ÇOBAN
Şölen CEO’su

ŞÖLEN 57 FARKLI ÜRÜNÜYLE BAYRAMI EVLERE GETIRIYOR
Şölen CEO’su Elif Çoban: “BAYRAMDA
GIDA GÜVENLİĞİNDEN VE KALİTEDEN
TAVİZ VERMEYİN”
Türkiye’nin lider şirketlerinden Şölen,
içinden geçtiğimiz bu zor dönemde tüketicilerinin evlerinde bayram havasını
yaşatmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye’de atıştırmalık sektörünün önde
gelen şirketlerinden biri olan Şölen, Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirmelerine ek
olarak aldığı ileri seviyedeki tedbirlerle
tesislerindeki bayram çalışmalarını hızla
sürdürüyor. Geniş ürün yelpazesiyle evlere bayram coşkusunu getirecek olan
Şölen, gıda güvenliği alanında yaptığı yatırımlarla tüketicilerine kaliteli ve hijyen
unsurları gözetilerek ürettiği ürünlerini
sunuyor.
“Gıda güvenliğine sürekli yatırım yapıyoruz”
Alışılagelmiş bayramlardan çok farklı bir
bayram geçireceğimizi söyleyen Şölen
CEO’su Elif Çoban, “Bu sene geleneklerimiz arasında önemli bir yere sahip olan
bayram ziyaretlerini gerçekleştiremeyeceğimiz için biraz buruk bir bayram olacak ancak biz ürünlerimizle bayramı evlere getirmeye çalışıyoruz. Gaziantep’te
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bulunan ve endüstri 4.0 donanımıyla
dünyanın sayılı tesislerinden olan Türkiye’nin Çikolata Fabrikası’nda, el değmeden ürettiğimiz ürünlerimizi tüketicilerimizle buluşturacağız. Tüketicilerimize
bayramda gıda güvenliği ve kaliteden
taviz vermemelerini öneriyoruz. Şölen
olarak gıda güvenliğini en üst seviyede tuttuğumuz tesislerimizden çıkan 16
marka ve 57 farklı lezzet ile bu bayramın
çikolata ve şekerde en fazla ürün çeşitliliğine sahip markasıyız” dedi.
4 bin 700 kişiye ek istihdam
İçinden geçtiğimiz zorlu dönemde önceliğin çalışanların sağlığı olduğunu söyleyen Elif Çoban, “Hem tesislerimizde
hem de sahada en üst seviyede tedbirleri
alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışanlarımız, bu zorlu koşullarda tüketicilerin hayatlarına dokunmak, keyif katmak
için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Hepsine emekleri için teşekkür
ediyorum” diyerek sözlerini şöyle devam
etti: “2019 yılında dökme çikolata pazarında ciro pazar payımız %40.2’den %41’e
yükseldi ve dökme çikolatada pazar liderliğimiz açık ara devam etti. Dökme şeker
pazarında ise pazarda %10.8 ciro pazar
payı ile 3. sırada yer aldık. Nielsen Perakende Ölçüm Raporu'na göre; hediyelik

çikolata pazarında, ikinci büyük firma konumumuzu devam ettirdik. İndirim marketleri hariç toplam Türkiye ciro pazar
payımız bir önceki seneye paralel %20
olarak gerçekleşti. 2019 yılında indirim
marketlerinin büyümesine paralel olarak,
hediyelik çikolata pazarının ciroda %48’i
tonajda ise %63’ü bu kanalda gerçekleşti.
Dökme şeker pazarında da tüm kanallar
büyüdü. Yerel zincir ve bakkalların büyümesi ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Bu yıl ise sene başında koyduğumuz
hedefleri yakalamak zor görünse de bu
dönemi el birliğiyle atlattıktan sonra yılın
geri kalanında tüm gücümüzle çalışmaya
devam edeceğiz.”
Her sene olduğu gibi bu sene de bayram
döneminde sahada ek istihdam sağlayacaklarını belirten Çoban, “Tesislerimizde
çalışan 2 bin 300 çalışanımıza ek olarak
4 bin 700 kişi sahada görev yapacak. Bu
arkadaşlarımız bayramda stantlarımıza
gelen müşterilerimize ürünleri mümkün
olduğunca elletmeyecekler, kendileri eldiven ve maske ile çalışarak poşetlere
dolum yapacak, tartacak ve nihai paketi
teslim edecekler” dedi.
Geçtiğimiz yıl hediyelik çikolata pazarında top 10 ürünün 3’ünün Şölen ürünü
olduğunu söyleyen Çoban: “Octavia, Mi-
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lango ve Matmazel tüketicilerin en sevdiği ve en çok tercih ettiği ürünler arasında
yerini aldı. Bu bayram da tüketicilerimize hem çikolatada hem de şekerde çok
zengin bir ürün portföyü sunacağız. 16
marka ve 57 farklı lezzet ile bu bayramın
da çikolata ve şekerde en fazla ürün çeşitliliğine sahip markayız. Çikolatada her
damak zevkine ve her bütçeye uygun, 15
farklı marka, 23 farklı lezzetimiz var. Şekerde ise 6 farklı şeker tipinde 34 farklı
lezzet sunuyoruz. Bu sıkıntılı günlerde
birbirimizden ayrı olsak da bayram lezzetleriyle gönülleri yakınlaştırmak, bayramın ruhunu yaşatmak istiyoruz.”

•

Gerçek çikolata olması çok önemli.
Çok ucuz ve merdiven altı kokolin
ürünlerini gerçek çikolata ile karıştırmayın.

•

Üzerinde kokolin veya kakao kaplı
yazan ürünler gerçek çikolata değildir, gerçek çikolatadan aldığınız kakao lezzetini alamazsınız.

•

Gerçek çikolatanın en belirgin özelliklerinden biri pürüzsüz olmasıdır.

•

Mat renkli çikolatalardan kaçının,
parlak renkli olanları tercih edin.

Çikolata alırken dikkat edilmesi gerekenler:

•

Gerçek çikolatanın tadı homojendir,
kendine özgü aromasının ağızda
uyum içinde dağılması, hızlı erimesi
ve yumuşak olması gerekir. Ağızda
metal tadı olmamalı ve ağız içinde
yağlı, yapışkan kalıntı veya tabaka
bırakmamalıdır.

•

Tadı acı olan çikolataları almayın,
ürünün taze olmadığının işaretidir.

•

Çikolatanın ambalajlı olmasına özen
gösterin. Ürünü satın alırken etiketini dikkatli okuyun. Ambalajsız, üreticisini bilmediğiniz ürünlerden uzak
durun.

•

Çikolata alırken öncelikle ürünün
markasına, güvenirliğine dikkat edin.

•

Kilogram fiyatı 35 TL’nin altında olan
ürünlerin taklit veya kalitesiz çikolata
olması olasılığı çok yüksektir.

49

MALl&MOTTO / Moda

H&M RENKLI BIR DOĞA YAŞAMI KOLEKSIYONU IÇIN EMMA JAYNE ILE İŞ BIRLIĞI YAPIYOR
Vahşi yaşamın canlı ve eğlenceli karakterlerine sahip olan H&M çocuk giyim kapsül
koleksiyonu, İngiltere merkezli illüstratör ve
tasarımcı Emma Jayne ile beraber bu yaz için
oluşturuldu. Ressamın guaj illüstrasyonları,
hayvanların ve bitkilerin farklı özelliklerini
eğlenceli ve ilginç bir şekilde yakalayarak,
çeşitli çocuk kıyafetleri, mayo, aksesuar ve
ayakkabılara yansıyor.

fından sağlanan dokuma viskon ve pamuk
kaynakları ile üretildi. Canlı yaz renklerinden
oluşan renk paleti ise parlak yeşil, turkuaz,
mercan ve sarı gibi gün batımı renkleri, soft
siyah, beyaz ve metalik dokunuşlardan oluşuyor. Bağlama detayları, büzme beller ve
yumuşak fırfırlar da yeni sezon hissini canlandırıyor. Aksesuarlar arasında sandaletler,
şapkalar ve saç bantları bulunuyor.

Emma Jayne’in çarpıcı ufak görsellerden
tüm kıyafeti kaplayan baskılara kadar kapsamlı illüstürasyonları, t-shirt, atlet, şort,
elbise ve mayoların üzerinde tropik kuşlar,
kaplanlar ve deniz yaşamının yanında palmiye ağaçları, fantastik çiçekler ve su altı
yeşillikleriyle karşımıza çıkıyor. Koleksiyon,
daha sürdürülebilir bir pamuk üretimini
destekleyen Better Cotton Initiative tara-

Emma Jayne, H&M iş birliği ile hazırladığı
koleksiyona duyduğu heyecanı şu sözlerle
aktarıyor: “Karakterleri, bulundukları çevrelerle beraber oluşturmayı seviyorum, bu
yüzden tropik kuşları, güzel çiçeklerle ve
büyük yapraklı palmiyelerle karıştırmak
veya bir safari seyahati hayal etmek güzeldi.
Bu H&M iş birliğinde, çocukları katılmak istedikleri parlak, renkli ve oldukça yaratıcı bir
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dünyaya taşımak istedim. Bu yüzden koleksiyondan giydikleri parçalarla nasıl oyun oynadıklarını izlemek için sabırsızlanıyorum.”
Çocuk Giyim Tasarımı Direktörü Sofia Löfstedt ise koleksiyon ile ilgili şöyle konuştu:
“Emma Jayne’in çalışmalarında, hem çocukların hem de yetişkinlerin hayal gücünü
yakalayan harika bir mutluluk duygusu var.
H&M iş birliği için Emma Jayne’in yazı çağrıştıran resim baskılarını seçtik. Tropiklerin
sıcaklığı, keyifli tatiller ve su altı maceraları...
İş birliğinin canlı vahşi yaşamın renklerini ve
duygularını canlandırma şeklini seviyoruz.”

Moda / MALl&MOTTO
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TOPLU ALANLARDA SOSYAL MESAFE VE DOLULUK
ORANI SENSÖRLERLE YÖNETILECEK
alarm sensörüne kadar pek çok ilgi çekici
ürünü bulunuyor.
Sosyal mesafeye
alarmlar devrede

uymayanlar

için

Sağlık Bakanlığı tarafından normalleşme
döneminde uyulması gereken en önemli
kural olarak belirtilen sosyal mesafe, toplum sağlığı ve virüsün tekrar yayılımını
engellemek için hayati bir öneme sahip.
Özellikle zaman zaman sosyal mesafenin
kaybolduğu market ve pazar yerlerinde,
geliştirilen sensörler kişiler arası uzaklığı
gerçek zamanlı ölçerek ihlal edildiği durumlarda sesli ve ışıklı alarmları devreye
sokuyor. Aynı zamanda sosyal mesafe bilekliğiyle de kişinin kapalı alanı paylaştığı
diğer kişilerle sosyal mesafeye uyulmaması durumunda uyarılar yapılıyor.

Alkin AKSOY
Detaysoft Genel Müdürü ve
NetOP Teknoloji Yönetici Ortağı

Kafe ve restoranlarda doluluk sensörleri iş başında
COVID-19 salgını sonrasında tüm dünya
yeni şartlara uyum sağlamaya çalışırken,
sosyal mesafe kuralı, bir lokasyondaki kişi
sayısı, ortamın sıcaklığı, hava kalitesi vb.
unsurlar toplum sağlığı için büyük önem
taşıyor. Salgınla mücadele için geliştirilen
sosyal mesafe bilekliği gibi sensör temelli
teknolojik çözümler, toplu kullanıma açık
alanlarda sosyal mesafe kuralını denetleyip, ihlal edenleri anlık olarak uyaracak.
Toplam vaka sayısının 5 milyonu aştığı
COVID-19 salgınında dünyanın büyük bölümünde yeni bir evreye geçiliyor. Salgınının kontrol altına alındığı ve bulaşıcılığının
azaldığı ülkelerde normalleşme sinyalleri
verilirken, salgının tekrar yayılımını önlemek için maske kullanımı ve sosyal mesafe
kuralına uyulması gerekiyor. Sosyal mesafenin fabrika, okul, hastane, AVM, kafe ve
restoran gibi alanlarda düzenli olarak nasıl ölçüleceği zihinlerde soru işareti oluştururken, çözüm yine teknoloji şirketlerinden geldi.
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Londra’daki kırmızı otobüslerin yakıt tüketiminin takibinden, Kanada’daki orman
yangınları için erken uyarı sistemine kadar
pek çok noktada nesnelerin interneti adı
verilen (IoT) sensörler aracılığıyla çözüm
geliştiren, NetOP Teknoloji şirketi, sosyal
mesafe kuralının denetlenmesini sağlayan
çözümleri kullanıma sundu. Sensör temelli teknolojiler geliştiren NetOP Teknoloji’nin, masa doluluk oranı sensöründen
vücut ısısı sensörüne, ortamın hava kalitesini ölçen sensörlerden kapalı alanda kaç
kişinin bulunduğunu ölçen sensörlere,
sosyal mesafe bilekliğinden akıllı mesafe

Kapalı alanlarda sosyal mesafenin yanı sıra
doluluk oranı da dikkat edilmesi gereken
bir diğer husus. Bu noktada geliştirilen
sensörlerle kapalı alanlardaki aktif kişi sayısı ölçülerek yeni girişler önlenecek. Kafe
ve restoran gibi alanlarda ise masalardaki
doluluk oranı ve sosyal mesafe takip edilerek gerekli uyarıların yapılması sağlanıyor.
Geliştirilen sensör teknolojisinde günde
yüzlerce müşteriyle temas eden çalışanlar
da unutulmadı. Akıllı mesafe alarm sensörü ile çalışanlar ile müşteriler arasındaki
mesafe düzenli olarak denetlenerek ihlal
edilmesi durumunda uyarı verilebilecek.

Haberler / MALl&MOTTO

Evde karantina, IoT teknolojisiyle denetim altında
COVID-19 hastalarının büyük bir bölümü
hastalığın hafif seyri nedeniyle evde tedavi altına alınıyor. IoT çözümlerinden biri
olan EvdeKal sensörü ile karantina kurallarına uyulup, uyulmadığı uzaktan takip
edilebiliyor. Tedavi gören hastaların yanı
sıra risk gurubundaki kişiler için de tercih
edilen sensörler; küçük boyutlu, su geçirmeyen ve uzun ömürlü bir pile sahipken,
çıkarılamayan bir kayışı bulunuyor. Kesilip
atılması durumunda ise yetkililere uyarı
veriyor. Sağlık çalışanları, yalnız yaşayanlar, bakım evi konukları ve toplu taşıma
araçlarında çalışan şöförler gibi risk altındaki diğer kesimler için geliştirilen vücut
ısısı sensörü ise yeni tip koronavirüsün
en yaygın belirtisi olan vücut ateşini, belli
aralıklarla ölçerek kişiyi bilgilendiriyor.

"Covid-19 ile mücadele çözümlerini
Türkiye pazarına sunmaktan dolayı gururluyuz"
IoT temelli teknolojileri 50’den fazla ülkeye ihraç eden Hollanda merkezli NetOP
Teknoloji, IoT alanındaki çözümlerini, ülkemizin %100 Türk sermayeli en büyük
SAP İş Ortağı Detaysoft ile Türkiye’de ve
tüm dünyada yaygınlaştırmayı hedefliyor.
Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş
olan Covid-19 ile mücadele çözümlerini
Türkiye pazarına sunmaktan dolayı gururlu olduklarını belirten Detaysoft Genel
Müdürü ve NetOP Teknoloji Yönetici Ortağı Alkin Aksoy, sözlerine şöyle devam
ediyor: "Güvende ve sağlıklı kalmak için
sunduğumuz IoT çözümleri, başkalarıyla
etkileşimde bulunulan başta AVM, okul,
fabrika, hastane, havalimanı ve iş yerleri

olmak üzere, yeni normale alışmaya çalışan tüm dünyanın ajandasında yer alan
önemli bir konu. Biz Detaysoft olarak bu
çözümleri sunmanın yanı sıra yine NetOP
Teknoloji iş birliği ile bugün en önemli gündemimiz olan Covid-19 önlemleri
kapsamında akıllı sağlık uygulamalarından başlayarak işletmelerin Endüstri 4.0
dönüşümleri, akıllı şehirler, akıllı havalimanları, akıllı tarım, akıllı lojistik gibi pek
çok alanda geliştirilen sensörlerin tasarımından üretimine, yönetim platformlarından verilerinin analiz edildiği yapay zeka
katmanlarına kadar uçtan uca anahtar teslim projeler yürütüyoruz. Sanayi Bakanlığı
onaylı Ar-Ge merkezimiz ve yerli teknoloji çözümlerimizle, TÜBİTAK projeleri ve
üniversite iş birlikleri ile yazılım ihracatına
odaklıyız."
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ATASUN OPTIK CADDE MAĞAZALARIYLA YENIDEN AÇILDI!

Atasun Optik, 4 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla 26 ilde 54 cadde mağazasıyla en üst
düzeyde önlemlerle yeniden hizmet vermeye başladı.
Koronavirüs salgını nedeniyle mağazalarını geçici süreliğine kapatan Atasun Optik,
müşterilerinin online ticaret kanallarından
yasal kısıtlamalar nedeniyle temin edemedikleri numaralı gözlük ve lens gibi sağlık
ihtiyaçları başta olmak üzere tüm taleplerine cevap vermek adına, 26 ilde 54 cadde mağazasıyla yeniden hizmet vermeye
başladı. 12.00-18.00 saatleri arasında hiz-
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met veren mağazalarda müşteri ve çalışan
sağlığının güvenliği için önlemler en üst
seviyeye çıkarıldı.
Mağazaların yeniden hizmet vermesi hakkında açıklama yapan Atasun Optik CEO’su
Nihat Aydın, “'Yeniden görüşmek üzere'
diyerek çalışanlarımız ve müşterilerimizin
sağlığını korumak amacıyla kapattığımız
mağazalarımızda, müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda, gerekli tüm
tedbirleri alarak yeniden hizmet veriyoruz.
Sosyal mesafeyi koruduğumuz, hijyen ve
sterilizasyon önlemlerini en üst seviye-

de tuttuğumuz, çalışanlarımızın maske,
eldiven ve yüz siperlikleri ile hizmet vermesini sağladığımız düzenlemelerimizle
müşterilerimiz için hazırız. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurumlarının
aldığı önlemler, uygulamalar ve tavsiye
kararları neticesinde ülke olarak süreci
iyi yönettiğimize inanıyorum. Böylelikle
normalleşme sürecini de doğru planlanmalarla gerçekleştireceğiz. En kısa sürede
mağazalarımızın tamamıyla ve hep birlikte
faaliyetlerimize kaldığımız yerden daha da
güçlü bir şekilde devam edeceğimizi temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
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HAYALLER HAYATLAR
bir dönem “Hayalperest olup da boş işlerle uğraşacağına gir sigortalı masa başı bir
işe çalış” mantığı olduğu için Einstein’ın
deyişiyle, “Hayatta aynı şeyleri yaparak
farklı şeyler beklemek deliliktir” sözüyle
çok da ters düşmeyeceğim.

Burcu Polatdemir

NLP Uzmanı & Çocuk Kaygı Terapisti

“En büyük hayalin ne?”
Hayal kurmak... Okul zamanlarımdan hatırlıyorum ne yazık ki hayal kurmayı bu
zamanki kadar değerli ve eşsiz olarak anlatmamışlardı. Hayal kurmak eşittir, boş
işlerle zaman geçirmekle ilintiliydi. Son 20
yılda çıkan, “En büyük hayalin ne?” sorusuna da çok fazla hayal kurmaya cesaret
eden kimse çıkmadı o kuşaktan. Hayalperest kelimesi de uçan sevimli bir hayalet kadar masum ve çocuksuydu. Hayal
kuranlar da zaten olayın bu kısmıyla hiç
ilgilenmemişlerdir diye tahmin ediyorum.
Bir duvar yazısında görmüştüm: “Hayaller
Paris, Gerçekler Bitlis” diyordu. “Neden?”
dedim böyle bir benzetme? Şartlar ne kadar eşit ya da tam olarak beklediğin ne?
Her iki şehirde de güzel hayaller kuran insanların olması yeterli derecede güzel değil mi? Mecazi olarak benzetme olsa da iki
şehirdeki değil dünyanın hangi köşesinde
olursan ol, nerede yaşarsan yaşa, ‘kendi
hayallerini nasıl gördüğünle’ ilgili değil mi
tüm bunlar?

Ebeveynler, çocukların yegâne rol modelleridir. Çocuk da ailenin aynası olduğu için
bunu iki kez düşünmek gerekir. Çocuklar,
doğdukları andan itibaren aileleri ve yakın
çevrelerindeki tüm etkileşimlerle şekil alıyorlar ve böylece genetikten gelen mizaca
çevreyle şekillenen karakter de ekleniyor.
Bunlarla beraber, elinde kitap görmediği
ailesinin, “Kitap okumak çok faydalıdır”
sözlerini ne kadar alışkanlık haline getirebileceklerini de buyurun düşünelim.
Çocuklar söylediklerimizi değil yaptıklarımızı yaparlar dolayısıyla hayal konusuna
gelirsek; somut olmayan şeylerle arası
pekiyi olmayan toplumumuzun zihinde
bir şeyler yaratmak fikrine de alışması zor
oluyor. Şu hayatta kullandığımız her ko-

laylık, bir başkasının hayaliydi bir yerden
bir yere taşıyan araçlardan, giydiğimiz
giysilere kadar. Hayal olmayanı somuta
getirmek de fabrikasyon dediğimiz aynılıktan başka bir şey değil. Ebeveyn olmayı
da hayal etmemiştim diyorsanız dünyayla
sürprizle gelmiş çocuğunuza bir iyilik yapıp, hayal kurmanın ne demek olduğunu
modellemesini sağlamaya ne dersiniz?
Biz yaparsak mutlu olursak anlatırsak beraber denersek severler. “Büyüyünce ne
olmak istiyorsun?” sorusuna çocuklarının
verdiği cevaptan hoşnut olmayan ebeveynlerin, “Saçmalama o da meslek mi”
gibi açıklamaları olmadığı sürece; her
şeyi düşünmelerine izin vermek, eğer bir
şeyi gerçekten isterlerse ve yapabilecekleri konusunda kendilerine güvenirlerse
zaten yapacaklarını anlatın onlara. Ve en
önemlisi de her ne yaparlarsa yapsınlar
arkalarında hep ebeveyn olarak orada olduğunuzu anlatın. Bunlar yeter... Siz kaygı
duymazsanız onlar da duymazlar.
Mutlu ve sağlıklı günler

Eğitimlerim ve seanslarım sırasında ebeveynlere bu soruyu ağırlıklı olarak yöneltiyorum. “En büyük hayaliniz nedir?” diye.
Çocukça gülümseyip, hatta tavana bakıp,
“Valla pek düşünmedim galiba hayatın
koşturmacası içinde hayal kurmaya zaman
mı kaldı?” cevabından çok da farklısına
pek rastlayamadım. Kültürel gerçeğimiz;
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fırsatı bulduk. Ekonomideki toparlanma sinyallerinin yılın özellikle ilk iki ayında kredi
talebine olumlu yansıdığını gözlemledik.
İklim değişikliği finansmanında öncü kimliğimize uygun şekilde, ilk çeyrekte bu alana desteğimizi sürdürdük. Bu kapsamda,
yenilenebilir enerji yatırımları öne çıkmaya
devam etti. Önümüzdeki dönemde de kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak, sürdürülebilir ekonomik kalkınma için katkımızı
sürdüreceğiz” dedi.
“Yatırım Bankacılığı ve Danışmanlık Hizmetleri alanlarında müşterilerimiz için
katma değer üretmeye devam ediyoruz“
Ece BÖRÜ
TSKB Genel Müdür Vekili

TSKB’NIN AKTIF BÜYÜKLÜĞÜ 47,2 MILYAR TL’YE ULAŞTI

T

ürkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
(TSKB) 2020 yılının ilk üç ayına ilişkin
faaliyet sonuçlarını açıkladı. TSKB’nin konsolide olmayan finansal tablolarına göre,
toplam aktif büyüklüğü 47,2 milyar TL’ye
ulaştı. TSKB Genel Müdür Vekili Ece Börü,
yaptığı değerlendirmede, “Alınan ekonomik
ve sosyal tedbirlerin hassasiyetle uygulanması sayesinde, koronavirüs salgınının en
kısa sürede ve en az hasarla ortadan kalkacağına inanıyoruz. TSKB olarak, yıla güçlü
bir sermaye yapısı ve likidite ile başladık. 70
yıllık tarihimizde olduğu gibi bu süreçte de
sahip olduğumuz öz kaynaklarımızı en etkin
şekilde kullanarak, ülkemiz ekonomisi için
değer yaratmayı sürdüreceğiz” dedi.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, 2020 yılının
ilk üç ayına ilişkin dönemde toplam aktif
büyüklüğünü yılbaşına göre %12,4 artırarak
47,2 milyar TL’ye ulaştırdı. Bankanın nakdi
kredileri ise aynı dönemde %8,9 büyüme
kaydederek 34,2 milyar TL oldu.
TSKB’nin öz kaynakları 5,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, üç aylık net dönem
karı 160,2 milyon TL oldu. Banka ilk çeyreği
%17,5 seviyelerinde sermaye yeterlilik oranı
ile tamamladı.
“Zorlu zamanlarda birlik ve beraberlik
içinde hareket ederek bu süreci de aşacağız”
Toplum sağlığında üzücü sonuçlar yaratan
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koronavirüs salgının, küresel ekonomide
de önemli dalgalanmalara yol açtığını hatırlatan TSKB Genel Müdür Vekili Ece Börü,
“Ekonomik ve sosyal tedbirlerin hassasiyetle
uygulanması sayesinde, koronavirüs salgınının en kısa sürede ve en az hasarla ortadan kalkacağına ve hızla normalleşmeye kavuşacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte başta
çalışanlarımızın sağlığı için gerekli önlemleri
alırken, iş sürekliliğini sağlamak için de çalışmaya devam ediyoruz. Banka olarak, 70
yıllık tarihimizde olduğu gibi bu süreçte de
sahip olduğumuz öz kaynaklarımızı en etkin
şekilde kullanarak, ülkemiz ekonomisi için
değer yaratmayı sürdüreceğiz” dedi.
“Başarılı Eurobond ihracımız ile 2020’ye
güçlü bir başlangıç yaptık”
TSKB’nin 70 yıllık yolculuğunda olduğu
gibi kredilendirme çalışmalarını, taahhütleri kapsamında ve bankaya özgü güçlü risk
değerlendirmesi yaklaşımıyla sürdürdüğüne
işaret eden Börü, “Uluslararası piyasalarda
gerçekleştirdiğimiz başarılı Eurobond ihracımız ile 2020’ye güçlü bir başlangıç yaptık.
TSKB olarak, Ocak 2020'nin ilk Eurobond
ihracını gerçekleştirdik. 400 milyon ABD
dolar tutarında 5 yıl vadeli ve sabit faizli
olarak gerçekleşen ihraç, dünyanın dört bir
yanından ihraç tutarının 10 katı seviyesinde
talep aldı. Oldukça geniş bir coğrafyaya yayılan yatırımcı dağılımı ile başta ABD’li yatırımcılar olmak üzere pek çok farklı ülkeden
katılımcıyla yatırımcı tabanımızı genişletme

Kurumsal bankacılık hizmetlerinin yanı sıra
TSKB’nin 70 yıllık bilgi birikimi ve deneyimi
ile yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetleri alanlarında da etkin rol aldığına işaret eden Börü şöyle devam etti: “Geçtiğimiz
yıllarda organizasyonel yapımızda önemli
değişiklikleri ve gerekli yatırımları hayata
geçirdiğimiz yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetleri alanlarındaki odağımızı
genişlettik. Her geçen gün sayıları artan ve
çeşitlenen projeler ile müşterilerimiz için
katma değer üretmeye devam ediyoruz. İlk
çeyrekte iki adet satıcı taraf finansal danışmanlığı projemizi başarı ile tamamladık. Ayrıca tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde, sahada çalışmaya ve
üretmeye devam etmek zorunda olan şirketler için bir yol haritası oluşturduk. Bunu
bir sosyal sorumluluk bakış açısıyla tüm kamuoyuyla paylaştık.”
2020 yılının TSKB’nin 70’inci yılı olması nedeniyle çok özel bir öneme sahip olduğunu belirten Börü, sözlerini şöyle tamamladı:
“Nitelikli insan kaynağımız, bilgi ve deneyim birikimimizin getirdiği güçlü yetkinliklerimizle faaliyetlerimizi, çağımızın piyasa
gerekleri ve son dönemde önemli oranda
genişleyen müşteri tabanımızın beklentilerine uygun ele alarak; kurumsal bankacılık,
yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetleri segmentlerine odaklı bir bakış açısıyla
artırmaya kararlıyız. TSKB olarak ülkemiz
ekonomisine sürdürülebilir katkı sunarken,
gelecek nesillere de yaşanılır bir dünya
miras bırakmak üzere, çok yönlü ve artan
oranda değer yaratmaya devam edeceğiz.”
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BAŞARILI OTEL YÖNETİMİ

Engin Yıldırım

Otelin başarılı bir şekilde işletilmesinde müdürler kilit rol oynar ve bu nedenle birtakım
bilgi ve beceriye sahip olmaları gerekir. Mükemmel müşteri deneyiminin birkaç günde
elde edilemeyeceğini de personelin birkaç
hafta içinde cengaver duruma gelemeyeceğini de bilirler.
Başarılı otel yöneticileri, nelere öncelik vereceklerini, istenmeyen durumlardan kısa ve
orta vadede nasıl uzak duracaklarını bilirler. Konaklama sektöründeki görevler listesi
uzun olabilir ancak önceliklerin belirlenmesi
yöneticiler açısından kilit önemdedir. Otel
yönetimi, yöneticinin üzerinde durması gereken birkaç temel özellik barındırır.
Otel yöneticilerinin odaklanması gereken temel konular:
1.MÜŞTERİ DENEYİMİ ÖNE ÇIKACAK
Misafir deneyimi ve müşteri ilişkilerinin önemi daha da artacak. Müşteri deneyimi fiyat
ve servisin de üzerine çıkacak. Temel belirleyen farklılaştırılmış ürünler olacak. Konaklama sektörü müşteri deneyimlerine daha
yakın ilgi göstermek durumunda.
a) Müşteri gereksinimlerine yakın ilgi gösterin.

yorumları görüntüleyen web siteleri %200
oranında daha fazla görüntüleniyor. Seyahatçilerin %92’si yakınlarının ve aile bireylerinin yaptığı olumlu/olumsuz yorumlara itimat
ediyor.

Bu başlık altında;

İşte bu alandaki sorumluluklarınız;

c) Fiyatlama stratejisini rekabet analizine
göre yapın.

a) Yorumları inceleyin ve otelinizin online
varlığını yönetin.

c) Online teklifler, promosyonlar ve daha fazlası için sosyal medyayı kullanın.

f) Satış figürlerini iyi analiz edin.

d) Misafirlerin sorularına zamanında yanıt
verildiğinden emin olun.
e) Marka stratejisi oluşturun ve markanızı hatırlatın.
3. İLGİSİZ PERSONEL MÜŞTERİYİ KAÇIRIYOR
İyi bir rol model olun. Otel yöneticileri yaptıkları işlerden dolayı birçok şapkaya sahiptir. Otel personelinin eğitimi ve geliştirilmesi
otel müdürünün bir diğer görevidir. Başarılı otel müdürleri, iyi bir müşteri deneyimi
ile çalışanların yetkinliği arasındaki direkt
bağlantıdan haberdardır. Bir otel çalışanının duygusal sağlığı, direkt olarak müşteri
memnuniyetini yansıtır. Beklentilerinin karşılanmadığını gören müşteri konuyu doğruca
online ortama taşır. Saygısız veya ilgisiz personel tutumları, müşteriyi otelden uzaklaştıran başlıca nedenlerdendir.
Otel yöneticileri bu başlık altında;
a) Çalışanların beceri ve yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olun.
b) Çalışanların motivasyonunu yüksek tutmak için pozitif bir çalışma ortamı sağlayın.

c) Meseleleri ele almaya ve çözmeye zaman
ayırın, kişisel dokunuşlarda bulunun.

d) Çalışanların sürece katılımı konusunda insan kaynakları ile yakın çalışın.

d) Müşteri deneyimini geliştirmek için yenilikçi yöntemler kullanın.

e) Taklit etmek istedikleri bir rol model olun.

İtibar yönetimi ve markalaşma. Online otel
değerlendirmeleri son yıllarda büyük önem
kazandı. Yorumların ve sosyal medyanın
etkisi göz ardı edilemez. Dakikada binlerce
yorumun yazıldığı otellerin içinden, orijinal

d) Otel gelirlerini iyi takip edin, bütçeleri iyi
yönetin.
e) Dağıtım kanallarını, pazar segmentlerini ve
raporları iyi analiz edin.

b) Hem pozitif hem de negatif geri bildirimlerini iyi okuyun.

2. MARKA STRATEJİSİ YARATIN

b) Dağıtım kanallarını ve günlük işlemleri iyi
yönetin.

b) Her bir yorumu samimi bir şekilde yanıtlayın.

c) Personelle iletişim kurun, onlarla kariyer
beklentileri ve hedefleri konularında konuşun.

e) Konaklama sektöründeki teknoloji trendlerini yakından takip edin ve bunları müşterileri ilişkilerinizde kullanın.

a) Geliri talep ekseninde optimize edin.

4. BÜTÇENİZİ İYİ YÖNETİN
Gelir ve bütçe yönetimi. Otel endüstrisi değişen koşullar karşısında genellikle savunmasızdır. Otel yöneticileri ekonomik eğilimleri
iyi takip etmeli ve yüksek doluluk seviyelerini sürdürecek stratejiler geliştirmelidir. Bu
sadece dolulukları ve fiyatları belirli bir seviyede tutmak, hatta yükseltmekten ibaret
değildir. Yönetici, çok sayıda belirsizliğin
olduğu bir ortamda başarılı olmanın yolunu
bulmalıdır.

5. GÖZLERİNİZİ RAKİPLERİNİZDEN AYIRMAYIN
En son otel teknolojilerine odaklanın. Her
ne iş olursa olsun müşteri talebi tarafından
yönlendirilir. Müşteriyi cezbetmede ve kalış
sürelerini uzatmada teknoloji anahtar bir rol
oynar. Müşteriye otantik bir deneyim yaşatmak için gayret ederken yöneticiler, teknolojinin farkında olmalıdır. Hangi teknolojinin
otelde gerçek bir değere dönüşebileceğini
bilmek önemlidir. Başarılı oteller artık ücretsiz kahvaltı veya Wi-Fi’nin ötesine geçti.
Mükemmel bir sanal gerçeklik veya müşteri
davranışlarının öngörülmesi aşamalarından
bahsediyoruz. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, müşterilerin %64’ü tercihini, daha iyi
bir müşteri deneyimi için teknolojiye yatırım
yapan otellere yöneltti.
Peki bu başlık altında neler yapabilirsiniz?
a) En son otel teknolojileri hakkında kusursuz
bir bilgiye sahip olun.
b) Gözlerinizi rakiplerinizin üzerinde ayırmayın.
c) Otel yönetimini iyileştirmek için bulut tabanlı teknolojiler kullanın.
d) Hedeflerinizi destekleyecek yeni teknolojileri keşfedin.
Otellerde COVID-19 operasyon yönetimi
mobil teknolojiyle “Temassız” gerçekleşiyor.
Oteller müşterilerine COVID-19 yönetimi
konusunda güven vermek ve personelini
eğiterek korumak adına; araştırıyor, yatırım
yapıyor, deniyor. Herkesin elinden geleni
yapmak üzere çok emek ve para harcadığı
bir dönemdeyiz. Otellerde alınacak önlemlerin başarılı olması için hızlı uygulanır, kalıcı ve
sürdürülebilir olması gerekiyor. Tüm bunları
sağlamak için de mobil teknolojilerden yararlanmak kaçınılmaz hale geliyor. Misafir otele
giriş yaptığında mobil uygulamayı kişisel cep
telefonuna yükleyerek otelin COVID-19 yönetimi kurallarına dijital platformda ulaşıyor.
Bu kurallara dair dijital bildirge ve sözleşmeyi onaylaması ile COVID-19 yönetimi Hotel
Mobil Uygulama üzerinde başlamış oluyor.
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SALGIN HASTALIĞIN “MÜCBİR SEBEP” ETKİSİ

Gonca Tekeli
Avukat

H

ukukumuzda; “Kira Sözleşmesi”, “Vekalet Sözleşmesi”, “Komisyon Sözleşmesi” gibi Borçlar Kanununda özel olarak
düzenlenmiş sözleşme türleri ile ticari hayatta, hatta günlük yaşantıda karşılaşılan
tüm sözleşmeler (Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun gibi kanunlarda öngörülen özel düzenlemeler saklı kalmak üzere)
genel olarak Borçlar Kanununa tabidir.
Sözleşmelerin dayandığı temel prensip
ise “Tarafların taahhütlerini ifa etmekle
yükümlü olmaları”dır. Buna “Ahde Vefa
İlkesi” denilmektedir. Ancak sonradan, tarafların sözleşme tahtındaki borç ve alacaklarını etkileyen değişiklikler meydana
gelebilir… Bu değişiklik hallerinin başında,
hiç şüphesiz son günlerde sıklıkla duymaya başladığımız “Mücbir Sebep” hali gelmektedir.
Kavram Olarak “Mücbir Sebep”
Mücbir sebep kavramının Antik çağlara
dayandığı biliniyor. Nitekim kadim dönemlerde mücbir sebep, “Tanrı’ya atfedilen olay” olarak görülmüş ve borçlu
mücbir sebepten sorumlu tutulmamıştır.
Hammurabi Kanunlarında “Sürünün aslan
tarafından yenilmesi durumunda, çobanın
malike karşı sorumluluktan kurtulacağı”
yazmaktadır.
Günümüzdeki birçok kurum ve kavramın
temelinin dayandığı Roma İmparatorluğu döneminde; mücbir sebep halleri için
“Damnum fatale” (Alın yazısı zararı), “Vis
divina” (Tanrı’dan gelen güç, ilahî güç),
“Vis naturalis” (Doğadan gelen güç) gibi
kavramlar kullanıldığını ve genel bir so-
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rumluluktan kurtuluş nedeni sayıldığını
görüyoruz.

Hükümde sözü edilen imkânsızlaşma sürekli veya geçici nitelikte olabilir;

Modern hukuka baktığımızda ise; bu ifade esasen Fransız Medeni Kanunu’ndaki
“Force Majeure” terimine dayanmaktadır.
Fransa haricinde İsviçre ve Türkiye gibi
ülkelerin de içinde bulunduğu Kıta Avrupası hukuk sistemlerinde mücbir sebep
kavramı kullanılmaktadır. Genel olarak
Kıta Avrupası hukuk sistemlerine ait bir
kavram olsa da, mücbir sebep şu anda
Anglo-Sakson hukuk sistemleri de dâhil,
dünyada neredeyse tüm ülke kanunlarına
girmiş durumdadır.

i. “Sürekli İmkânsızlık”, ifanın önündeki
engelin ortadan kalkmasının mümkün olmaması anlamına gelmektedir. Örneğin
yurt dışına teslimi taahhüt edilen gıda
maddeleri, salgın sebebiyle gümrüklerin
kapatılması üzerine kötü olmuşsa mücbir
sebep nedeniyle sürekli imkânsızlık meydana gelir.

Türk Hukukunda Mücbir Sebep
Ülkemiz kanunlarında mücbir sebep için
bir tanım yapılmamıştır. Mücbir sebebin
hukukumuzda nasıl bir çerçevede kabul
gördüğünü anlamak için öğretiye ve Yargıtay içtihatlarına bakmak gerekir, ancak
öğretide yeknesaklaşmış bir mücbir sebep
kavramı olmadığı gibi, Yargıtay kararlarında da bu terimin uygulanmasında istikrarlı bir tutum sergilenmemiştir. Genel kabul
gören belli başlı ifadelerden hareketle,
hukukumuzdaki mücbir sebep tanımını şu
şekilde yapabiliriz;
- Önceden öngörülemeyen/sezilemeyen,
önüne geçilemeyen/karşı koyulamayan,
- Taraflara atfı mümkün olmayan, iradeleri
ve kontrolleri dışında oluşan,
- Ortadan kaldırılmasına imkân bulunmayan,
- Sürekli veya geçici “İfa İmkânsızlığı”na
veya “İfa Güçlüğü”ne sebep olan,
- Harici bir etkenden ileri gelen olay.
İfa İmkânsızlığı (Borçlar Kanunu madde
136)
Türk Hukukunda, mücbir sebep gibi taraflardan birinin edimini ifa etmesini imkânsız hale getiren bir durumun ortaya çıkması halinde öncelikle Borçlar Kanununun
136. maddesinde yer alan “İfa İmkânsızlığı” hükmü uygulanmaktadır;
“Borcun ifası borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle imkânsızlaşırsa borç
sona erer.”

ii. Borcun kararlaştırılan zamanda ifasının
önünde kesin bir engel bulunmakla birlikte, daha sonra mümkün hale gelebilecek
olmasına ise “Geçici İmkânsızlık” denilmektedir. Geçici imkânsızlıkta kural olarak
bir imkânsızlık değil, halen ifası mümkün
bir edimin yerine getirilmesinde gecikme
söz konusudur. Zamanla bu engel ortadan
kalkmakta ve borç ifa edilebilir hale gelmektedir.
Ancak bir durum geçici olsa da, borcun
sonradan yerine getirilmesi anlamsız olabilir veya geçici imkânsızlık halinin ne
zaman sona ereceği belli olmayabilir. Bu
hallerde, alacaklının sözleşme ile bağlı kalması dürüstlük kuralına göre ondan
beklenemeyeceği için ifa imkânsızlığının
gerçekleştiği kabul edilmelidir.
Örneğin salgın nedeniyle yabancıların ülkeye girişi yasaklanmışsa ve borçlu ülkeye
giremediği için borcunu ifa edemiyorsa
bu durum da sözleşmenin amacını tehlikeye düşürüyorsa salgın hali geçici bir
olay olsa da ifa imkânsızlığının gerçekleştiği kabul edilmelidir.
Mücbir sebep nedeniyle İfa İmkânsızlığı
sonucunda borçlunun ifa yükümlülüğü
hakim kararı gerekmeksizin kendiliğinden
sona erer. Mücbir sebep halinde uygulanabilecek bir diğer hüküm de Borçlar
Kanununun 137. maddesinde düzenlenen
“Kısmi İmkânsızlık”tır;
“Borcun ifası borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle kısmen imkânsızlaşırsa borçlu, borcunun sadece imkânsızlaşan kısmından kurtulur. Ancak, bu kısmi
ifa imkânsızlığı önceden öngörülseydi
taraflarca böyle bir sözleşmenin yapılma-
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yacağı açıkça anlaşılırsa borcun tamamı
sona erer.”
Kısmi imkânsızlık, borcun maddi olarak
bölünebilir olduğu hallerde göze çarpmaktadır. Örnek olarak; bir öğretmen,
üniversite sınavı için bir öğrenciye haftanın belirli günleri ders vermeyi taahhüt
etmişse ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle
bir hafta ders verememişse kısmi imkânsızlık meydana gelir. Benzer bir durum;
turizm acentesi birkaç şehri kapsayan bir
gezi düzenliyorsa ve bazı şehirler karantinaya alındığı için girmek mümkün olmuyorsa turun tamamı değil bir kısmı etkileneceğinden kısmi imkânsızlık oluşur.
İfa Güçlüğü (Borçlar Kanunu madde 138)
Borcun ifası imkânsızlaşmamış ancak
borçlunun bunu yerine getirmesi, sözleşmenin kurulma aşamasındakine kıyasla
külfetli hale gelmişse Borçlar Kanununun
138. maddesinde yer alan “İfa İmkânsızlığı” hükmü uygulama alanı bulur;
“Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca
öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum, borçludan
kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkar
ve sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut
olguları, kendisinden ifanın istenmesini
dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirir ve borçlu
da borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın
aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olursa borçlu, hakimden sözleşmenin yeni koşullara
uyarlanmasını isteme, bu mümkün olmadığı takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir...”

mutlaktır, herkes için geçerlidir.
- İfası ne kadar güçleşmiş olursa borç yerine getirilebilir nitelikte ise Mücbir Sebep
yoktur; Beklenmeyen Hal vardır.
En sık karşılaşılan “İfa Güçlüğüne sebep
olan Beklenmeyen Hal” durumu; enflasyonun olağanüstü ölçüde artması, para değerinin önemli ölçüde düşmesi gibi mali
değişimlerdir.
SONUÇTA
Bir olay esasen ancak somut olayın özelliklerine göre “İfa Güçlüğü” veya “İmkânsızlık” olarak değerlendirilebilir. Mesela,
deprem bazı durumlarda mücbir sebep
teşkil edip borcun ifasını imkânsızlaştırabileceği gibi, bazı hallerde beklenmeyen
hal sayılarak ifa güçlüğüne neden olabilir.
Kanımızca; mücbir sebebi beklenmeyen
hali de kapsayan bir “Üst Kavram” olarak almak, durumun ağırlığına ve taraflar
arasındaki borç ilişkisinin bundan nasıl
etkilendiğine bakılarak da Sürekli, Geçici
veya Kısmi İfa İmkânsızlığına mı yoksa İfa
Güçlüğüne mi sebebiyet verdiğine karar
vermek gerek.
Taraflar arasında yazılı sözleşme varsa
ilk yapılması gereken mücbir sebep hükmü olup olmadığına ve nasıl bir sonuca
bağlandığına bakmaktır. Karşılaştığım
çoğu sözleşmede mücbir sebep hükmü
olsa bile salgın hastalığın “Mücbir Sebep
Halleri” arasında yazılmadığını görmekteyim. Yine de sözleşmelerde sayılan mücbir sebep hallerinin örnekleme niteliğinde

olduğu, o nedenle salgın hastalığı hariç
tutmadığı kabul edilmelidir.
Yargıtay’ın; tarafların tacir olmalarını ve
salgının sınırlı olmasını göz önüne alarak
bazı salgınları “Mücbir Sebep” olarak görmediği kararları mevcut. Ancak gündemdeki Covid-19 salgını Dünya Sağlık Örgütü
tarafından pandemi ilan edildi, ayrıca 518
No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle
mükelleflerin Vergi Usul Kanununun Mücbir Sebep hükümlerinden faydalanması
kabul edildi. Bunlara salgının hızı, etki alanı vs. de eklenince, daha önce yaşadığımız
domuz gribi gibi hastalıklardan çok daha
etkili olduğu ortada.
Netice olarak, yaşamlarımıza girmesiyle
her şeyi değiştiren yeni tip koronavirüsün,
ticari hayatı ve sözleşme ilişkilerini de değiştirmesi kaçınılmaz. Normalleşme sürecine girdiğimiz haziran ayı itibariye birçok
sözleşme feshi, uyarlama davası ve bunlara dayalı icralar/alacak davaları görmeye
de başlayacağız gibi duruyor.
Geride bıraktığımız dönemde “Hayat eve
sığar” mottosuyla temel ihtiyaçlarımızın aslında ne kadar az olduğunu birebir
tecrübe ettik. Azla yetinmenin önemini
hatırlatan bu olağanüstü sürecin insanlığa ders vermiş olduğunu ümit ediyor, bu
bakış açısının ticari müesseselere de sirayet etmesini ve “En kötü anlaşma en iyi
davadan yeğdir” bilinciyle hareket edilerek, salgından doğan tüm uyuşmazlıkların
birbirimize anlayış göstererek çözülmesini
diliyorum.

Görüldüğü üzere “Güçlük” halinde “İmkânsızlık”tan farklı olarak borç sona ermez
ancak sözleşmenin yeni koşullara uyarlanması mümkündür; bu da uygulamada
“Uyarlama Davası” açılarak yapılmaktadır.
Hükümde öne çıkan ifade “öngörülemeyen, beklenmeyen olağanüstü durum”dur.
Maddede sözü edilen bu gibi durumlara
“Beklenmeyen Hal” denilmektedir. Peki
Beklenmeyen Hal ile Mücbir Sebep arasındaki fark nedir;
- Mücbir Sebep, daha şiddetli ve yoğundur.
- Beklenmeyen Halde kaçınılmazlık görecelidir, sadece olaydaki borçlu yönündendir. Mücbir Sebepte ise kaçınılmazlık

59

MALl&MOTTO / Haberler

LIMAK OTELLERI’NDEN ‘HIJYEN MANIFESTOSU’
sıyla tüm toplumumuzun sağlığını koruma hedeflidir; bu nedenle uyarı ve yönergelerimizi misafirlerimizle paylaşarak, bize
bu konuda destek vermelerini önemle rica
ediyoruz. Bu zor günleri tüm önlemlere
uyarak geride bırakacağımıza yürekten
inanıyorum” şeklinde konuştu.
PERSONEL İÇİN KATI ÖNLEMLER ALINDI
Bu noktada alınan önlemlerle ilgili bilgiler
paylaşan Kavaloğlu, “Her bir personelimize ayrı ayrı olmak üzere, işbaşı yapmadan
önce gerekli sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılıyor. Servis amaçlı kullandığımız
araçlar %50’lik doluluk oranıyla personelimize hizmet ediyor. 24 saat gözetim altında bulunan personel lojmanlarına dışarıdan ziyaretçi girişi kabul edilmiyor” dedi.

Kaan KAVALOĞLU
Limak Turizm Grubu Koordinatörü

L

imak International Hotels & Resorts
grubu, tüm dünyayı etkisi altına alan
koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı
bir “Hijyen Manifestosu” yayınladı. Grup,
misafirlerine tatillerinin başlangıcından
sonuna kadar huzurlu ve sağlıklı bir tatil
sözü veriyor.
Sıcak misafirperverlik ve mükemmel hizmet garantisiyle turizm sektörünün önde
gelen markalarından biri olan Limak International Hotels & Resorts grubu, çalışanlarının ve misafirlerinin sağlığı için
koronavirüs pandemisi sürecinde yaşanabilecek olası salgın risklerinde karşı hijyen
ve temizlik önlemlerini artırdı.
Limak International Hotels & Resorts grubu Türkiye ve Kıbrıs’taki toplam 8 otelde
uygulanmakta olan standartlara ilaveten
pandemi nedeni ile gerekli tüm hijyen önlemlerini aldığını duyurdu.
Konuyla ilgili bir “Hijyen Manifestosu”
yayınlayan şirket, misafirlerinin tatilinin
başlangıcından bitişine kadar mükemmel,
huzurlu ve sağlıklı geçmesi için her detayı
düşünerek hizmet verecek.
BİRİNCİ ÖNCELİK TOPLUM SAĞLIĞI
İnsan odaklı hizmet anlayışıyla ilk günden bu yana çalışmalarını sürdürdüklerine
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dikkat çeken Limak Turizm Grubu Koordinatörü Kaan Kavaloğlu, “Koronavirüs
vakasının ülkemizde ilk defa tespit edildiği andan itibaren oluşturduğumuz Kriz
Yönetim Birimi, Departman İçi Komiteler
ve İş yeri Sağlık & Güvenlik ekibimiz ile
gündemi ve gelişmeleri yakından takip
ediyoruz. Salgın ile ilgili tespitler ve önerilerle gelişen yeni durumlara göre ‘Limak
Post Covid Aksiyon Planı’nı uygulamaya
devam ediyoruz. Böylesi olağanüstü bir
dönemde tesislerimizde tatil yapma kararı
alan misafirlerimize karşı olan sorumluluğumuzun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Almış olduğumuz tüm önlemler
misafirlerimizin ve personelimizin dolayı-

VİRÜSE KARŞI ÖZEL ETKİLİ DEZENFEKTAN
Tüm otellerin ince püskürtme tekniğine
sahip ULV cihazlarıyla düzenli olarak dezenfekte edildiğine de dikkat çeken Kavaloğlu, şu bilgileri paylaştı: “Misafir odaları,
restoranlar, barlar, rekreasyon alanları,
çocuk kulübü ve oyun alanları, toplantı,
kongre salonları eğitimli dezenfeksiyon
ekipleri tarafından 24 saat boyunca ULV
cihazlar ve Sağlık Bakanlığı onaylı koronavirüse karşı etkili dezenfektanlarla dezenfekte ediliyor. Yine mutfak alanları, depolar, ofisler ve genel kullanım alanları da
aynı titizlikle virüsten arındırılıyor.”
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SUNA DUMANKAYA'DAN DOĞAL TARİFLER

.
Naneli Detoks Içecegi( Cildinizi Tazeler )
Suna Dumankaya

Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

Malzemeler:
•

1 salatalık

•

10 dal nane

•

Buz

•

1 litre su

Yapılışı

Karma Ciltler için
Yenileyici Maske
Malzemeler:
•

3 damla biberiye yağı

•

1 çay kaşığı bal

•

1 tatlı kaşığı beyaz kil

•

yarım limon suyu

Yapılışı
Tüm malzemeleri karıştırın ve temiz cilde
dekolteniz dahil yayın. 20 Dakika cildinizde bekletin. Ilık suyla yıkayıp nemlendirin.
Biberiye yağı kılcal damarlara etki ederek
cildin genç görünmesini sağlar.

1 adet salatalığı halka halka doğrayın,
nane yapraklarını dallarından ayıklayın.
1 litre suya salatalık ile nane yapraklarını
ekleyin ve 1 gece buzdolabında bekletin.
Ertesi gün servis ederken taze nane yaprağı ve buzla servis edin.

Çilek Maskesi
Malzemeler:
•

5 adet çilek

•

1 tatlı kaşığı dolusu süzme yoğurt

•

1 tatlı kaşığı bal

Yapılışı
Malzemeleri parçalayıcıdan
geçiriniz ve cildinize
masaj yaparak uygulayınız.
20 dk bekletip yıkayınız.
Hassas cilt tipine sahip olanlar hariç tüm
cilt tipine uygundur.
Haftada 2 kere yapabilirsiniz. Cildinizi nemlendirir, canlandirir, ölü deriden
arındırır, yeniler ve ciltteki kırışıklık oluşumunu engeller.
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İSTANBUL CEVAHIR AVM’DEN
INSTAGRAM KULLANICILARINA ÖZEL FILTRE
“Cevahirdeymişsin gibi” filtresi,
1.301.509 kullanıcıya ulaştı!
Pandemi dolayısıyla geçici bir süreliğine kapılarını kapatan İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi, sosyal mesafe kuralları gereği evde kaldığımız
süre boyunca pek çok başarılı dijital
projeye imza attı. Cevahir AVM, son
olarak Instagram kullanıcılarına özel
olarak hazırladığı, “Cevahirdeymişsin gibi” filtresi ile farklı ve eğlenceli
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bir aksiyon alarak, buluşmaya çok az
bir vakit kala tüm ziyaretçileriyle özlem giderdi.
İstanbul Cevahir AVM, geçtiğimiz
günlerde sosyal medya kullanıcıları
için yeni bir filtre yayınladı. Sosyal
medyada sık sık TikTok kullanıcılarının Cevahir’e olan özleminin dile
getirilmesinden yola çıkan marka,
bu özlemi bir nebze olsun dindirebilmek adına, Instagram kullanıcı-

larına özel “Cevahirdeymişsin gibi”
filtresini tasarladı.
Filtreyi kullanıma sunmadan önce
hazırladığı teaser ile “TikTok kullanıcıları Cevahir AVM olmadan ne
yapıyor?” diye soran marka, Instagram’da büyük bir yankı uyandırdı. “Cevahirdeymişsin gibi” filtresi,
1.301.509 kullanıcıya ulaşırken paylaşılan içerikler yaklaşık 5 milyon kez
görüntülendi.
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DÜZENLİ BESLEN İYİ KALPLİ OL
fine karbonhidratların tüketiminin azaltılması, tekli doymamış yağ asitlerinin ve
posa içeriği yüksek besinlerin tüketiminin
arttırılması temel hedeflerdendir.

Fatma FİDAN
Uzm.Diyetisyen

FAZLA KİLOLARINIZDAN KURTULUN
İdeal vücut ağırlığınızı koruyun. Aşırı vücut yağı, kalp hastalığı riskini arttırır.
BELİNİZİ İNCELTİN

Ü

lkemizde ve dünyada yetişkin nüfustaki ölüm nedenlerinin ilk sırasında
koroner kalp hastalıkları yer almaktadır.
Yetişkin nüfusumuzun yarıya yakını kalp
hastalıkları ile risk altındadır.
Yaşam kalitesini düşüren kalp damar hastalıklarının başlıca risk faktörleri; Hipertansiyon (yüksek tansiyon), LDL- Kolesterol
(kötü kolestrol) ve trigliserit düzeylerinin
yüksek, HDL-Kolesterol (iyi kolesterol) düşük olması, sigara, diyabet ve şişmanlıktır.
Sağlıklı bir damar yapısı ile vücudumuzun
her bir organına oksijen ve besin taşınması sağlanmaktadır. Çocukluk çağından başlayarak, yetişkin bireylerde artan
oranlarda damar duvarlarında yağ, kas ve
bağ dokularının birikmesi ile damarlarda
‘plaklar’ oluşur. Bu plaklar zamanla kanın
akışını engeller ve koroner kalp hastalığına sebep olurlar. Bu nedenle alışkanlıklarımızda yaptığımız değişiklikler, ileriki
yaşlarda ne derece sağlıklı olacağımızın
birer göstergesidir.
Epidemiyolojik çalışmalar sonucunda
obezite ile kardiyovasküler risk faktörleri
arasında güçlü bir ilişki olduğu gösterilmektedir. Obezite, kalp üzerinde yaratmış
olduğu yapısal değişiklikler nedeni ile tek
başına kardiyovasküler riskini arttırmaktadır ve yanlış beslenme alışkanlıkları, kalp
ve damar hastalıklarının en önemli tetikleyicilerindendir.
Kalp damar hastalıkları risk faktörlerinin
iyileştirilmesinde; doymuş yağların ve ra-

Vücutta fazla yağın depolandığı bölgeye
göre de kalp sağlığı etkilenir. Bel/kalça
oranınızın normal olması kalp sağlığı açısından önemlidir. Bel/kalça oranı erkeklerde 0,9, kadınlarda ise 0.85 üzerine çıkılmamalıdır.
YAĞI AZALTIN
Beslenmemizde toplam yağ tüketimi
enerjinin %30’unu geçmemelidir. Yediğiniz tüm besinlerin yağ miktarını dikkate
alın.
DOYMUŞ DEĞİL DOYMAMIŞ YAĞ TERCİH EDİN
Kalp sağlığınız için öncelikle doymuş yağları mutfağınızdan çıkarmalısınız. Hayvansal yağlar doymuş yağ içerir. (Tereyağı,
margarin, kuyruk yağı vb.) Bu yağların yerine zeytinyağı, ayçiçek yağı, fındık yağı,
mısırözü yağı tercih edilmelidir. Bu doymamış yağlar, kan yağlarını düşürürken,
iyi kolesterolü arttırıcı etkiye sahiptir.
Tüketilen yağın miktarı kadar çeşidi de
kolesterol dengesini sağlamak için önemlidir. Örneğin; 1 tatlı kaşığı yağ yerine 2
adet ceviz, 5 adet zeytin veya 4-5 adet fındık tercih edilebilir.
SEBZE VE MEYVE TÜKETİMİNİ ARTTIRIN
Mevsiminde taze meyve ve sebze tüketimine ağırlık verilmelidir. Sebze ve meyveler yüksek oranda Beta karoten, A ve C
vitaminlerini içermektedir ve tüketimi kalp
sağlığını olumlu etkilemektedir.

MAGNEZYUM VE POTASYUM İÇEREN
BESİNLER TÜKETİN
Yeşil yapraklı sebzeler, deniz mahsulleri,
fındık, ceviz, kuru baklagiller magnezyum
yönünden zengindir. Yeşil yapraklı sebzeler, patates, meyveler, süt ve süt ürünleri
potasyumdan zengin besinlerdir.
SOĞAN VE SARIMSAK TÜKETİN
Soğan ve sarımsağın düzenli ve sık tüketiminde kalp hastalıklarına karşı koruyucu
etkisi vardır.
BALIK TÜKETİN
Beslenmenizde balığa daha çok yer verin
En az haftada 2 kere balık tüketin. Balık
omega 3 yağ asidi yönünden zengindir.
ŞEKERE DİKKAT EDİN
Şeker ve şekerli besin tüketimini azaltın.
POSA TÜKETİMİNİ ARTTIRIN
Araştırmalar lif açısından zengin bir diyetin kolesterol seviyesini düşürdüğünü,
bunun sonucunda kalp hastalıkları riskini
azalttığını gösteriyor.
ALKOLDEN KAÇININ
Sürekli alkol alımı kolesterol metabolizmasını olumsuz yönde etkiler. Alkol ve
gazlı içeceklerden mümkün olduğunca
uzak durulmalıdır. Bu tür içecekler kalp
ritmini bozmada etkilidir.
HAREKET EDİN
Kalp sağlığınız için fiziksel aktivitenizi arttırın. Aktif yaşam; kan kolesterol ve trigliserit düzeylerinizi normalde tutar, kan
basıncını düşürür, stresi kontrol etmenize
yardımcı olur.
Sağlıklı günler…
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Elif ÇAPÇI
Beymen Grup CEO’su

BEYMEN CLUB ERKEKLERE ÖZEL İLK MAĞAZASINI İSTİNYEPARK’TA AÇIYOR!
30 yılı aşkın geçmişiyle Türk moda sektörünün öncü markalarından Beymen Club,
büyüyen erkek koleksiyonunu daha geniş
bir seçkiyle sunmak amacıyla sadece erkek tasarımlarının yer aldığı ilk mağazasını, 1 Haziran Pazartesi günü İstinyePark
AVM’de açıyor.
Beymen Grup’un en hızlı büyüyen markalarından Beymen Club’ın yeni konsept
mağazası Beymen Club İstinyePark Erkek, hazır giyimden ayakkabıya, çantadan aksesuara farklı ürün kategorilerinde
markanın en yeni erkek tasarımlarını modaseverlerle buluşturuyor. Beymen Club
İstinyePark Erkek’ın açılışının ardından,
İstinyePark’ta uzun yıllardır hizmet veren
Beymen Club mağazası ise markanın sadece kadın koleksiyonlarını sunmaya devam edecek.
Beymen Club’ın Türkiye genelindeki 56.
mağazası olan Beymen Club İstinyePark
Erkek, modern dekorasyonu ve ferah atmosferi ile erkekler için ayrıcalıklı, rahat
ve konforlu bir alışveriş deneyimi sunuyor. Mağaza, uzman satış danışmanları ile
her gün 12.00-20.00 saatleri arası hizmet
veriyor.
Beymen Club’ın hızla büyüyerek grup
içindeki payını her yıl arttırmaya devam
ettiğini belirten Beymen Grup CEO’su Elif
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Çapçı, “2019 yılında 10 yeni mağaza açılışı
gerçekleştiren Beymen Club, yılı %43’lük
büyüme ile tamamladı. Geçtiğimiz yıl Beymen cirosu içinde %13’lük paya ulaşan
Beymen Club’ın 2020 yılı içerisinde açılan
ikinci mağazası olan Beymen Club İstinyePark Erkek bizim için çok kıymetli. Bu açılış yeni konseptteki ilk mağaza oluşunun
yanı sıra pandemi gibi zor bir dönemde

bile Beymen Club’ın büyümesini sürdürmesi adına çok özel bir anlam taşıyor.
Müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda erkek koleksiyonlarımızı daha
geniş metrekarelerde onların beğenisine
sunmak amacıyla hayata geçirdiğimiz yeni
konsept mağazamız Beymen Club İstinyePark Erkek, markanın genç ve dinamik
yapısını yansıtıyor” dedi.
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HER GÜN DAHA AZ YEMENIZI SAĞLAYACAK ÖNERILER

Taylan KÜMELİ
Sağlıklı Beslenme ve
Diyet Uzmanı

oturun. Çünkü araştırmalara göre, daha
fazla ışıklı ve aydınlık ortamlar sizi salata
gibi daha sağlıklı seçimler yapmaya yöneltiyor. Daha az ışık alan karanlık ve televizyona yakın masalar ise, daha fazla yiyip
içmenizi sağlıyor.
MUTFAKTA

G

ünlük hayatınızda fark etmeden gereksiz atıştırmalar yaparak alabileceğiniz kalorileri bir düşünün!
Bilimsel araştırmalara dayanarak hazırlanmış bu öneriler ile gün içinde alacağınız
gereksiz kalorilere bir son verebilir ve alışkanlıklarınız üzerinde küçük değişiklikler
yaparak tüm yaşamınızda sağlıklı beslenmeyi sürdürebilirsiniz.
MARKETTE
- Sakız çiğneyin. Markette gezinirken sakız çiğnemek gerçekten de abur cuburlara
yönelmenizi azaltıyor, çünkü sakız çiğnerken beyin o yiyeceklerin çıtırtısı veya lezzetlerini hayal edemiyor.

- Kötü yemek alışkanlıkları, marketten
başlayıp mutfağınıza gelir. Abur cuburlar
ile doldurulan mutfaklar gereksiz yemenize ve kalorilere zemin hazırlar.
- Yemeklerinizi asla mutfak tezgâhının
üstünde bırakmayın. Tezgâhlarında görülebilir bölgelerde cips, kurabiye gibi abur
cubur muhafaza eden kişiler, tezgâhı boş
olan kişilere oranla yılda en az 5 kilo daha
fazla almaktadır.
- Sizi cezbeden ve kalorili yiyecekleri, bir
gece buzdolabı önü atıştırmasında mideye indirmemek için, buzdolabında saklarken alüminyum folyo ile saklayın. Böylece

içinde ne olduğunu dolap kapağını açar
açmaz görmezsiniz. Daha sağlıklı yiyeceklerinizi de plastik şeffaf poşetlere koyarsanız onlara ulaşmanız daha kolay olur.
Unutmayın, temiz beslenme reformu, yiyecek stoklarından başlar.
Buzdolabınızda, erzak dolabınızda ve kilerinizde sizi yolunuzdan çevirebilecek
zararlı yiyecekler var ise, onlardan hiç
düşünmeden kurtulmaya bakın. Evinizde
daima sağlıklı beslenmeyi sürdürebileceğiniz alternatifler bulundurun.
Evinizde mutlaka bulunması gereken yiyecekler;
•
•
•
•
•
•
•

Yulaf
Ton Balığı
Laktozsuz süt
Kuru Meyveler
Baharatlar
Yumurta
Tam tahıllar

- Market sepetinizi ikiye ayırın. Sepetin
büyük yarısı meyve ve sebzeler, geri kalan
kısmı ise diğer yiyeceklerden oluşmalıdır.
Bu da size, koca paket cipsler ve kurabiyeler gibi, paketleri kadar büyük kalorili
yiyecekler için yerinizin olmadığını hatırlatır.
OFİSTE
- Yemeklerinizi çalışma masanızda yemeyin. Çalışma masanızda yemek yerken,
dikkatiniz bilgisayarınız veya iş ile ilgili bir
yerde olacağından, yediğiniz şeyi fark etmeyip hızlı yiyerek, istemeden daha fazla
yiyebilirsiniz.
- Eğer yemeğinizi dışarıda yiyecekseniz,
gittiğiniz yerde bol ışık alan bir masaya
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KEREVITAŞ BIRINCI ÇEYREKTE KONSOLIDE CIROSUNU %13 ARTIRDI

Türkiye’nin dondurulmuş gıda ve margarin
pazarının lider şirketi Kerevitaş, 2020 yılının
ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu
Aydınlatma Platformu’na açıkladı.
Buna göre, şirketin birinci çeyrekte
konsolide cirosu %13 oranında artışla 692
milyon TL olarak gerçekleşti. Konsolide brüt
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kar 160,3 milyon TL’ye yükselirken, FAVÖK
ise 97,1 milyon TL oldu.
Kerevitaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na
yaptığı açıklamada, 2020 yılının ilk
çeyreğinde konsolidede 692 milyon TL’lik
ciroya ulaştığını duyurdu. Piyasa değerine
göre Yıldız Holding’in halka açık ikinci büyük

gıda şirketi olan Kerevitaş’ın FAVÖK’ü 97,1
milyon TL olurken; FAVÖK marjı %14 olarak
gerçekleşti.
Kerevitaş’ın, Dondurulmuş Gıda ve Konserve
İş Birimi’nde ciro %13,8 artışla 206,7 milyon
TL olarak gerçekleşirken; Yağ İş Birimi'nde
ciro %13,2 artışla 493,6 milyon TL oldu.
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TURIZM SEKTÖRÜNDE NORMALLEŞME ADIMLARI

Eray DURSUN
Accor Otelleri
Profesyonel
Otel Yöneticisi

C

ovid-19 salgınının daha kontrol edilebilir hale gelmesi ve vaka sayılarında
azalma görülmesi ile birlikte, hayatımıza
yeni bir terim girdi ‘Yeni Normal’. Nedir
bu yeni normal, insanları ve sektörleri nasıl etkileyecek, bu süreçte nelerle karşılaşacağız? Bu konuda onlarca soru sorabiliriz ama basit tanımlama yapmak gerekirse
artık hiçbir şey eskisi olmayacak.
Bu süreçte karşımıza çıkan birçok yenilik, hayatımızda kalmaya devam edecek
ve sektörel gelir-gider dengelerinde değişiklikler yaşanacak. Mesela geçtiğimiz
günlerde Twitter CEO’su Jack Dorsey, çalışanlarına bir e-posta göndererek, kademeli bir şekilde ofislerini açacaklarını ama
evden çalışmak isteyen çalışanlarının, evlerinden çalışmaya devam edebileceklerini dile getirdi. Yine, bu süreçte uzaktan
çalışmak, öğrenmek ya da sosyalleşmek
için kullandığımız, sanal toplantı servisi
“Zoom” hayatımıza girdi ve bundan sonra da hayatımızda kalıcı olacak. Firmanın
piyasa değeri şimdiden 50 milyar doları
aştı. Zoom markasının kurucusu Eric Yuan
çok kısa sürede servetinde müthiş bir artış elde ederek, dünya zenginleri listelerinde anılmaya başlandı. Peki bu bize neyi
gösteriyor, bunun cevabını da yine bir
başka milyarder iş insanının yatırımlarına

verdiği yönden çıkartabiliriz. “Berkshire
Hathaway” şirketinin sahibi Warren Buffett; American Airlines, Southwest Airlines, United Airlines ve Delta Airlines'daki
yüksek tutarlı hisselerinin tamamını, ciddi
bir zarar payını kabul ederek sattı. Yine
dünyaca ünlü havayolu şirketleri, devlet
destekleri olmadan ayakta kalamayacaklarını dile getirdiler. Birçok havayolu şirketi ise hizmetlerini durdurma kararı aldı.
Sabit sektörlerin, hareketli sektörler karşısında elde ettiği yükseliş, sektörel daralma yaşayan ulaşım sektörünün “Yeni
Normal” ile birlikte hemen toparlanmasını
çok mümkün kılmayacak gibi görünüyor.
Toparlanma zaman alacaktır ve ulaşımda
yaşanacak kayıplar ülkeler arası ulaşım
zorlukları doğuracaktır. Peki bu süreçten
nasıl çıkacağız, turizmde ne zaman eski
günlerimize döneceğiz?
Resesyon süreçlerinde finans uzmanları,
ön görülerini “V”, “W”, “U”, “L” gibi stenografik tablolarla paylaşırlar. Peki biz
hangi süreci yaşayacağız? Her bir teorinin ortak noktası bir şekilde dibi görüyor
olmak. Ön görülmesi gereken nokta ise
yükselişin ne zaman başlayacağı. O zaman verilerin bize ne söylediğine bakmamız gerekecek. Nisan ve mayıs aylarında
ülkeye giriş yapan turist sayısı %99 üzerinde azalmış durumda, bu durum hâlihazırda dibi görmüş olduğumuzun kanıtı,
peki bundan sonraki süreç ne durumda?
1 Haziran itibariyle kısıtlamalar tedbirli
olarak yumuşatılmaya başlanıyor iç ve dış
hat uçuşlarının da önümüzdeki 15 gün
içerisinde kademeli olarak başlayacağını
söyleyebiliyoruz ama talep olur mu noktasında sektör çok fazla ümitli değil. Birçok
tesis açık kalmanın, kapalı olmaktan daha
maliyetli olduğunu düşünürek faaliyetlerini durdurdu ya da ara verdi.

Hizmete devam eden tesisler ise zorlu
şartlarla boğuşmak zorundalar. Turizm
sektörünün en önemli fuarlarından birisi,
“ATM (Arabian Travel Market) Dubai” 1-3
Haziran tarihlerinde, tarihte yeri unutulmayacak bir şekilde, ilk kez sanal ortamda
online olarak gerçekleşecek. Seyahat üzerine kurulu bir sektörün, en önemli fuarlarından birinin sanal ortama taşındığı bir
atmosferde taleplerde ani geri dönüşler
beklemek hayal kırıklığı yaratacaktır.
2020 yılının ikinci yarısı, yaraları sarmak
için bir başlangıç olmakla birlikte, 2019 yılında yakaladığımız 52 milyona yakın ziyaretçi sayısına ve yaklaşık 35 milyar dolarlık
turizm gelirine ulaşmak artık mümkün görünmüyor.
Özetle bu süreçteki toparlanma beklentisini “V” olarak görmek çok mümkün değil,
“U” olarak tanımlamak biraz daha uygun
görülebilir. Olası bir ikinci dalga ise bizi
“W” ile karşılaştırabilir. Yılın ikinci yarısında alternatif oluşumlarla ayakta kalmayı
başararak, 2021 yılında hedeflediğimiz
yükselişleri elde edebiliriz.
Bu süreçte sektör en büyük faydayı “İç
Turizm” ile elde edecektir. Döviz girişinin daralışı tabii ki, sadece “İç Turizm”
ile kompanse edilemez ama en azından
ayakta durabilecek gücü verebilir. Döviz
girdisi sağlayamıyorsak en azından çıktısını önlemek bizim elimizde. 2019 yılında, Türkiye’den yurt dışına seyahat eden
yaklaşık 8,5 milyon Türk vatandaşının ülke
dışında yaklaşık 5 milyar dolar harcama
yaptığını düşünürsek bu rakamın yarısının
bile ülke sınırları içinde kalması sektöre
ciddi destek oluşturacaktır. Bunu hâlihazırda azalmış şekilde devam edecek yurt
dışı talepleri ve “Sağlık Turizmi” ayağı ile
destekleyebilirsek 2020 yılını en az hasarla
kapatabiliriz.
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Senin Ramazan’ın-Ramazan’ın
İnsanı Güzelleştirmesine Dair
Yazar: M. Fatih Çıtlak
Yayınevi: İnsan Yayınları
Sayfa Sayısı: 272

Ramazan ayı, eşref-i mahlukat olan
insandaki güzelliğin ortaya çıktığı
manevi bir mevsimdir. Bu ayda
tutulması farz olan oruç ibadetiyle
hayatımız bambaşka bir şekil alır, yine
bu aya mahsus teravih, mukabele ve
itikâﬂa, fıtratımıza uygun davranarak
Fıtır Bayramı’na ulaşırız.
Kur’an-ı Kerim’de oruç nasıl
anlatılmıştır? Efendimiz (sas) oruçla
alakalı hangi müjdeleri vermiştir?
Teravih namazı ilk defa nasıl
kılınmıştır? Mukabele nasıl
okunmalıdır? İtikâfta nelere dikkat
edilmelidir? Elinizdeki kitap Ramazan
ayı denildiğinde hemen hemen
herkesin ilk olarak aklına gelecek bu
soruları cevaplamakla kalmıyor, bizleri
Ramazan ayı hakkında yeniden
düşünmeye sevk ediyor.
Oruç tutuyoruz ama orucun ruhu
nedir? Ramazan ayı, içerisindeki
ibadetlerle bize ne anlatır? İbadetlerin
görünen kısımlarının ardında, mana
boyutunda neleri düşünmeliyiz? Gelin,
hep birlikte Ramazan ayının bize neler
anlattığını dinleyelim...
“Ramazan, insana bir aylık süre
içerisinde en az bir senelik hayat
tarzını, insanca ve Müslümanca yaşama
şeklini tatbik ve tarif eder. Ramazan,
her sene yepyeni bir insan inşa eder.
Ramazan, tüm senenin isini pasını,
gaﬂetini, uyuşukluğunu alır; bayram
sabahıyla fıtratını bulan insana,
gelecek Ramazan’a kadar istikamet
çizer. Ramazan nasiptir. Ramazan
hayattır. Ramazan dinin ruhudur.
Müslüman’ın hayat şeklidir. Sene
boyunca olması gerek ahlakın canlı, eşi
bulunmaz örneğidir.”
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Katkılarıyla...
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BEL VE SIRT AĞRILARINA DIKKAT

Kayropraktist
Prof. Dr. Semih Akı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Uzmanı

B

el ve sırt ağrıları hayatının bir bölümünde hemen hemen herkesi etkileyebiliyor. Özellikle sosyal izolasyon nedeniyle evden çalışma ve hareketsiz yaşam nedeniyle
sırt ve bel ağrılarında artış görülebildiğini
belirten Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp
ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist
Prof. Dr. Semih Akı, “Bel ağrılarından korunmak tedaviden daha kolay. Bu nedenle
günlük olarak egzersiz yapmayı alışkanlık
haline getirmek bel ve sırt ağrılarını önlemek için oldukça faydalı” açıklamasında
bulundu.

Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı,
“Yapısal olmayan bu bozukluklar, duruş egzersizleri, germe ve esneme egzersizleri ile
boyun-sırt-bel ve karın kaslarının güçlendirilmesini sağlayan fizik tedavi ile düzelebilir.
Ancak sonrasında bu egzersizlerin günlük
yaşantıda bir alışkanlık haline getirilmesi çok
önemli” diye konuştu. Hareketsiz kalmanın
yol açabileceği kondisyon kaybını önlemek
için yürüyüş ve bisiklet gibi egzersizlerin
yapılabileceğini belirten Prof. Dr. Akı, “Bu
egzersizlere günde 20 dakika ile başlanıp,
her hafta bu süreye 5 dakika ekleyerek ideal
süre olan haftada 3-5 gün, 30-45 dakikalık
egzersiz kapasitesine ulaşılabilir” dedi.

narak bel gerilmemeli. İpin seviyesi mutlaka
boy uzunluğuna göre ayarlanmalı.”

Yerden bir şey kaldırırken dizleri bükerek
eğilin

Aynı oturma pozisyonunda 30-40 dakikadan fazla kalmayın

Evde bir eşyayı kaldırmadan önce onun ne
derecede ağır olduğunun tahmin edilerek
hareket edilmesi gerektiğini hatırlatan Prof.
Dr. Semih Akı, evde bel rahatsızlıklarını önlemek için şu önerilerde bulundu: “Yerden
alırken dizlerinizi bükerek ve çömelerek alın.
Belden eğilmek doğru bir hareket değildir.
Bir eşyayı alırken ona doğru uzanmayın,
yanına iyice yaklaşın. Ağırlık taşımanız gerekiyorsa, yükü her iki elinize de eşit olarak
paylaştırın. Ağır yükü, belden daha yükseğe
kaldırmayın. Ayrıca eşyayı gövdenize yakın
tutun. Çamaşır asarken yukarıya doğru uza-

Doğru oturma pozisyonunda diz eklemlerinin kalça eklemlerinden daha yüksekte olması ve ayak tabanlarının yere tam olarak
temas etmesi gerektiğini hatırlatan Prof. Dr.
Semih Akı, “Otururken zaman zaman pozisyon değiştirin. Aynı oturma pozisyonunu
30-40 dakikadan fazla devam ettirmeyin.
Sandalyeden kalkarken bir ayağınız diğerinin önünde olmalı, bacak kaslarınız ve kollarınızın yardımıyla kendinizi yukarıya doğru iterken sırtınız dik pozisyonda bulunmalı.
Çalışırken masa sandalye bilgisayar ilişkisi
daima önerilen ölçülere uygun olmalı” önerisinde bulundu.

Dümdüz yüz üstü ve sırt üstü yatmayın
Bel ağrısını önlemek için ayrıca yataktan
kalkarken önce tam yan dönülerek daha
sonra ellerle yandan destek alırken bacakların kıvrılarak oturur pozisyona geçilip kalkılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Semih
Akı, “Yatmak için ise bu işlemleri tersten
uygulayıp yatağa uzanın. Yüzüstü ve sırtüstü dümdüz yatmaktan mümkün olduğunca
kaçının. Uygun olanı, kalça ve dizlerinizden
çekip bacaklarınızı toplayarak, ana rahmindeki gibi yatmak” dedi.

Toplumda bel ağrılarının nedeninin bel fıtığı olduğu düşünülse de bel ve sırt ağrılarının birçok farklı nedene bağlı olarak
görülebildiğini söyleyen Anadolu Sağlık
Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, “Bel
ağrılarının en sık görülen nedeni hareketsiz
kalmak. Bel ağrısı kişinin günlük aktivitesini
bozar ve tedavi edilmediğinde kronikleşebilir” dedi.
Günde 20 dakika egzersiz yapılmalı
Oturuş sırasında duruşa dikkat edilmemesi
ve yanlış duruşun alışkanlık haline gelmesinin omurgada bozukluklara neden olabileceğini anlatan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
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EVDE ÇOK FAZLA TELEFON VE TABLET KULLANIMI GÖZÜ YORUYOR

S

osyal izolasyon sürecinde insanlar evde
bilgisayar, telefon ve tablet gibi ışıklı ekranlarla daha çok vakit geçiriyor. Bu durumun da profesyonel çalışma hayatında sıklıkla görülen ekranlı alet kullanımına bağlı
bilgisayar göz sendromu veya bilgisayar
göz yorgunluğu sendromuna neden olabileceğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni
Yılmaz, “Göz yorgunluğu baş ağrısı, bulanık
görme, kuru gözler nedeniyle gözlerde batma yanma, boyun ve omuz ağrısına neden
olabilir” dedi.
Uzun süreli bilgisayar, tablet ve cep telefonu kullanımından kaynaklanan bazı göz ve
görme ile ilgili sorunlarla sıklıkla karşılaştıklarını vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni
Yılmaz, “Bu sorunun süresi ve derecesi dijital ekran kullanım süresi ile doğrudan ilişkili.
Günümüzde profesyonel hayatta bilgisayarsız çalışma ortamı yok denecek kadar azaldı
ve bilgisayar kullanımı hayatın bir parçası
haline geldi. Covid-19’dan dolayı evde kalma süresinin artması da göz yorgunluğunun
artmasına neden oluyor” şeklinde konuştu.
Görsel semptom yaşama derecesi dijital ekrana bakma süresine bağlı

tülemek yazdırılan bir sayfayı okumaktan
farklıdır. Genellikle bilgisayardaki veya taşınabilir aygıttaki harfler o kadar kesin veya
keskin bir şekilde tanımlanmamıştır. Harflerin arka plana kontrast seviyesi azalır ve
ekranda parlama ve yansımaların bulunması
görüntülemeyi zorlaştırabilir” dedi.
Görme sorunları bilgisayar kullanım konforunu etkileyebilir
Küçük görme sorunlarının varlığının bir bilgisayardaki veya diğer dijital ekran cihazlarını kullanırken konforu ve performansı
önemli ölçüde etkileyebileceğine dikkat
çeken Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Gözlük
veya kontak lens kullanan kişiler bilgisayar
ekranlarındaki yazıları kendi gözlükleriyle
uygun ergonomik mesafeden konforlu bir
şekilde göremeyebilirler. Bazı insanlar kafalarını garip açılarda eğiyor çünkü gözlükleri
bir bilgisayara bakmak için tasarlanmamıştır. Özellikle 40 yaş üstü insanlar uzak ve yakın gözlük kullanmalarına rağmen bilgisayar
için ara mesafe odaklara ihtiyaç duyarlar. Bu
nedenle açıkça görmek için ekrana doğru
eğilirler. Duruşları kas spazmlarına veya boyun, omuz ve sırtta ağrıya neden olabilir”
açıklamasında bulundu.

Bilgisayar göz yorgunluğu sendromunun
birçok nedeninin olduğuna değinen Göz
Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Bunların başlıca olanları zayıf aydınlatma, dijital ekrana bakma sırasında göz
kırpmanın azalması, göz yaşında azalma,
uygunsuz mesafeler, kötü oturma duruşu,
düzeltilmemiş görme problemleri ve bu
faktörlerin birden fazlasının birlikte olması olarak sayılabilir” dedi. Bireylerin görsel
semptomları yaşama derecesinin dijital ekrana bakma süresine bağlı olduğunu vurgulayan Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Hipermetropi ve astigmatizma gibi düzeltilmemiş
görme problemleri, yetersiz göz odaklama
ve yaşa bağlı yakın görme kusurları, bilgisayar veya dijital ekran cihazı kullanılırken
görsel semptomların gelişmesine katkıda
bulunabilir” açıklamasında bulundu.

Kapsamlı göz muayenesi önemli

Bilgisayar kapandıktan sonra gözlerde
batma ve baş ağrısı görülebilir

Bilgisayar görme sendromu ile ilişkili görme
sorunlarının önlenmesi veya azaltılmasının
cihaz ekranındaki aydınlatma ve parlamayı
kontrol etmek için çözüm üretmeyi, ekran
için uygun çalışma mesafeleri belirlemeyi, belli bir süre baktıktan sonra kısa aralar
vererek dinlenmeyi, göz kırpma sayısını artırmayı ve küçük görme problemlerinin bile
doğru bir şekilde düzeltilmesini içerdiğini
paylaşan Op. Dr. Yılmaz, “Bilgisayar görme
sendromu, semptomlarını önlemede veya
azaltmada bazı önemli faktörlerin nasıl kullanıldığı ile ilgilidir. Bunları; aydınlatma koşulları, koltuk konforu, monitörün konumu
ve dinlenme molalarının kullanımı olarak

Kullanıcıların yaşadığı görsel belirtilerin çoğunun geçici olduğuna ve bilgisayar çalışmasını durdurduktan veya dijital cihazı kullandıktan sonra azaldığına dikkat çeken Op.
Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Bununla birlikte, bazı
kişiler bilgisayarda çalışmayı bıraktıktan
sonra bile bir süre daha bulanık görme, baş
ağrısı ve gözlerde yanma, batma gibi sorunlar yaşayabilir. Düzeltilmemiş görme sorunları, bilgisayar görme sendromu veya dijital
göz gerginliği semptomlarının şiddetini artırabilir. Bilgisayarı veya dijital ekranı görün-
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Bilgisayarlı görme sendromunun kapsamlı
bir göz muayenesi ile teşhis edilebileceğine
dikkat çeken Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, görmenin ne ölçüde etkilenebileceğini değerlendirmek için görme keskinliği ölçümleri,
bir kırılma kusurunun varlığının belirlenmesi, gözlerin nasıl odaklandığının, hareket
ettiğinin ve birlikte çalıştığının test edilmesi
gerektiğini belirterek, “Bu testlerden elde
edilen bilgileri ve diğer testlerin sonuçlarını
kullanarak, göz doktorunuz bilgisayar görme sendromu olup olmadığını belirleyebilir
ve size tedavi seçenekleri hakkında tavsiyelerde bulunabilir” önerisinde bulundu.
Bilgisayar göz yorgunluğu sendromunu
önlemek için 7 öneri

Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz
Göz Hastalıkları Uzmanı

sıralayabiliriz” açıklamasında bulunarak bilgisayar göz yorgunluğu sendromunu önlemek için 7 öneride bulundu.
• Bilgisayar ekranının konumu önemli. Çoğu
insan gözler aşağı doğru bakarken bir bilgisayarı görüntülemeyi daha rahat bulur. Optimal olarak, bilgisayar ekranı, ekranın merkezinden ölçüldüğü şekilde göz seviyesinin
15 ila 20 derece açıyla aşağıda ve gözlerden
50 ila 70 cm uzakta olmalıdır.
• Bilgisayar ekranını, özellikle üstten aydınlatmalı, pencerelerden gelen parlamayı
önlemek için güneşlikler veya perdeler kullanılmalı.
• Parlamayı en aza indirmenin bir yolu yoksa, ekran filtresi kullanmak yansıyan ışık
miktarını azaltır.
• Sandalyeler rahatça oturulacak şekilde
seçilmeli. Sandalye yüksekliği, ayaklar yere
düz basacak şekilde ayarlanmalı.
• Göz yorgunluğunu önlemek için bilgisayarı uzun süre kullanırken gözlerin dinlendirilmeye çalışılması önemli. Bu dinlenme
belli süre ekrana baktıktan sonra bir süre
ara verme şeklinde olmalı. Örneğin bir saat
bilgisayar kullanımından sonra 10 dakika
ara verilmeli, ayrıca bu bir saat içerisinde de
her 20 dakikada bir 20 saniye uzağa bakarak ekrandan uzaklaşılmalı.
• Bilgisayar kullanırken kuru göz gelişme
riskini en aza indirmek için sık sık göz kırpmaya çalışmak gereklidir. Bu göz kırpma
göz yaşı salgısını artırarak gözün ön yüzeyini nemli tutar.
• Bütün bunlara ilave olarak mevcut bir göz
probleminin olma ihtimaline karşı düzenli
göz muayenesi önemli.

PANIK ATAK KADINLARI 2 KAT DAHA FAZLA ETKILIYOR

Ezgi Dokuzlu
Uzman Psikolog

E

ndişe veya yoğun korku dalgalanması
olan panik atak; çarpıntı, terleme, boğulma hissinin eşlik ettiği, beklenmedik
bir anda gerçekleşen ve size kendinizi çaresiz hissettiren bir durumdur. Panik atak
durumunda beden ve zihin kontrolünü
kaybetme korkusunun yaşandığını ve genellikle kalp krizi geçirildiği veya ölündüğünün düşünüldüğünü belirten Anadolu
Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi
Dokuzlu, “Toplumda her 75 kişiden birinde panik atak görülür. Kadınlarda erkeklere oranla yaklaşık iki kat daha fazla görülüyor. Başlangıç yaşı genellikle 20'li yaşlar
olsa da yaşamın her döneminde görülebilir” açıklamasında bulundu.

ilk olarak kaçmaya ve organizmanın yaşamını sürdürmesini sağlamaya çalıştığına
değinen Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu,
“Tetikleyici olay veya durum karşısında
sempatik sinir sistemi devreye girer ve
vücudumuz alarm durumunda kaçmak ve
savaşmak için kendini hazırlar. Kişi hızlı
nefes alıp vermeye başlar ve kalp atışları
hızlanır. Vücudun düzeni aniden kontrolsüz şekilde değiştiğinde kontrolü kaybediyormuş gibi hisseder ve panik durumu
yaşar. Travmalar, psikolojik ve psikiyatrik
bozukluklar, uyarıcı madde kullanımı ve
birçok kaynağı olabilir” şeklinde konuştu.
Panik atak 10 ile 30 dakika arasında sürebilir
Hastaları en çok korkutan ve çaresiz hissettiren atakların aniden gelmesi olduğunu söyleyen Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Panik atak belirtileri bir anda başlar
ve 10 dakika içerisinde şiddetini arttırarak
devam eder. Genellikle 10-30 dakika devam eder ve kendiliğinden sonlanır. Atak

sırasında çarpıntı, baş dönmesi, terleme,
nefes darlığı veya boğulma hissi, soluğun
kesilmesi, göğüs ağrısı, göğüste sıkışma
hissi, bulantı, kusma, mide bulantısı, karın ağrısı, kontrolünü kaybetme korkusu,
kendini veya çevresindekileri tuhaf hissetme, ölüm korkusu, üşüme veya ateş basmaları, vücudun çeşitli yerlerinde uyuşma,
titreme gibi belirtiler olabilir” dedi.
Hasta yakınları panik atak sırasında
hastayı sakinleştirmeli
Panik atağın tedavisinde psikoterapi, ilaç
tedavisi, hastanın bilinçlenmesi, fiziksel
egzersiz, uyuşturucu maddelerden uzak
durmak ve nefes egzersizlerinin oldukça etkili olduğunu belirten Ezgi Dokuzlu,
“Hasta yakınları atak sırasında olabildiğince sakin olmalı ve hastayı sakinleştirmek
adına telkinde bulunmalılar. Hasta, panik
durumu geleceği korkusu ile günlük hayatında kaçınma davranışında bulunuyorsa
bunu desteklememeli ve hastayı cesaretlendirmeli” açıklamasında bulundu.

İnsanların tedirgin edici bir etken veya bir
durum ile karşı karşıya kaldığında “fight or
flight” yani “savaş veya kaç” mekanizmasının devreye girerek adrenalin hormonunun salındığını söyleyen Anadolu Sağlık
Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Evrimsel olarak bizi tehlikelerden
koruma ve hayatımızı sürdürebilme görevi gören bu sistem yerinde çalışmadığında kontrol dışı bir panik durumu yaşarız”
dedi.
Travmalar ve psikolojik bozukluklar
panik atağı tetikliyor
Beynin herhangi bir tehlike durumunda
bu tehlikeyi ayrıntılı incelemeden önce
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Burç Yorumları
Haziran ayında yaşayacağınız bazı ruhsal deneyimler hayata farklı gözlerle bakmanızı sağlarken, yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde bazı
zorlanmalar oluşabilir. Evinizi ve ailenizi önemsemeli, hayata biraz daha olumlu yaklaşmalısınız sevgili koçlar. 3 Haziran’da sıkıntı ve sorun
yaşadığınız bir ilişkiyi düzeltecek güzel koşullar karşınıza gelebilir. Sinirli ve gergin olmadığınız müddetçe işler tam da istediğiniz gibi
ilerleyecek. 5 Haziran’da oluşan Parçalı Ay Tutulması; seyahat, eğitim, yabancı insanlarla yapılacak olan işler alanlarınızı tetikleyecek. Eğitim hayatınızda hızlı
kararlar alabilir veya ortaya çıkacak bir konuyla daha fazla ilgilenebilirsiniz. 18 Haziran’da Merkür yılın 2. gerilemesine başlıyor. Ev, aile ve yuva alanlarınızda
gerileyecek olan Merkür, bu alanlarda iletişim sorunlarını, ifade zorlanmalarını karşınıza getirebilir. 12 Temmuz’a kadar evinizi değiştirmeyin, yeni anlaşmalardan kaçının. 21 Haziran’da oluşan Parçalı Güneş Tutulması, ev ve aile alanlarınızda hızlı ve beklenmedik olayları karşınıza getirebilir. Ev değişimi, ev alımı, satımı, aile
bireylerinin hayatındaki önemli olaylar karşınıza gelebilir. 25 Haziran’da Venüs’ün düzelecek. Hem özel hayatınızda hem de parasal işlerinizde rahatlayacaksınız. 28 Haziran
ile beraber enerjiniz yenilenecek. Hızlanıyorsunuz. Kendinizi göstereceğiniz ve sadece kendinize yönelik hareket etmek isteyeceğiniz bir dönem başlıyor. Sakarlıklara, düşmelere, çarpmalara, ufak tefek kazalara karşı dikkatli olun. 30 Haziran kariyer ve iş alanlarınızda güçlü ve şanslı etkiler devrede olacak. Sorunlarınız varsa bu sorunlara güzel
çözümler bulabilirsiniz.
Haziran ayında parasal konularda kendinize olan güveniniz yerine gelirken, başka insanlara yardım etmeyi sevecek, arkadaşlarınızla girişeceğiniz planlarınızda bazı hayal kırıklıklarına açık olacaksınız. Kendi para kaynaklarınıza önem vermeniz gereken bir ay olacak. Ortak bir
para mevzusu veya bir borçla uğraşabilirsiniz. 5 Haziran’da oluşan Parçalı Ay Tutulması; ortak para alanlarınızı hareketlendiriyor. Parasal ödemeler, borcunuz
varsa bununla ilgili konular, eşinizin parasal durumunu ilgilenderecek önemli duygusal kararlar bu dönemde karşınıza gelebilir. 18 Haziran’da Merkür bir kez
daha sahneye çıkmaya hazırlanıyor. 12 Temmuz’a kadar iletişiminize ekstra özen gösterin zira yakın çevrenizdeki insanlara karşı alınganlıklarınız ve savunma
sisteminiz yüksek olabilir. 18 Haziran’da Merkür gerilemesi eğitim alanlarınızda bazı iletişim sorunlarını karşınıza getirebilir. Bu dönemi, kendi içinize dönme
ve daha sıkı çalışma dönemi olarak algılamaya çalışın. 21 Haziran’da kısa vadeli eğitim, kurs hayatınızda hızlı kararlar almaya yatkın olabilirsiniz. 21 Haziran’da oluşan Güneş
Tutulması, yakın çevrenizde oluşacak. Yakınınızda bulunan kişilerin, akraba, kardeş, kuzen, yakın dostlarınızın hayatındaki değişimlere tanık olabilirsiniz. Yine iletişime dayalı
işlerinizde bozulan bazı konuları tamir etmek veya tamamlamaya çalışmak önemli olacak. 25 Haziran’da Venüs düzeliyor. Parasal konularda daha net ve rahat kararlar almaya başlayacak, kendinize güvenecek ve yapmanız gerekenleri daha rahat hayata geçireceksiniz. Sağlığınız için yaptığınız ve sizi zorlayan harcamalar geride kalmaya başlıyor.
28 Haziran’dan sonra enerjinizi tam kapasite kullanmakta zorlanabilirsiniz. Önemli sırlarınızı çok fazla tanımadığınız insanlarla paylaşmamaya çalışın, bu dönemde anlık
çıkışlarınızı kontrol etmeniz gerekebilir. Diğer taraftan sağlığınıza, vücudunuzun savunma sistemine dikkat etmelisiniz. 30 Haziran’da kendinizi güçlü ve şanslı hissettiğiniz
konularda gözden geçirmeniz gerekenlere odaklanın.
Haziran ayında sıkıntı ve sorunlarınızı gidermek için fırsatlarınız yüksek olacak. İş alanlarınızdaki girişimlerinize 11-13 Haziran’da dikkat
etmelisiniz. 5 Haziran’da oluşan Parçalı Ay Tutulması, özel ilişkilerinizde önemli kararları karşınıza getirebilir. Bu tutulmayla beraber
kendinizi evlilik, söz, nişan, yeni bir ilişkiye başlama, ilişkinizi sonlandırma gibi hızlı ve baş döndürücü olaylar içinde bulabilirsiniz. Ayrıca
bu tutulmaya denk gelen süreçte parasal gelişmeler sizi mutlu edebilir. 18 Haziran’da iletişim gezegeni Merkür 2. kez gerilemeye başlayacak. Para evinizde
oluşan bu gerilemede parasal konuları ele alabilir, aile hayatınız için yatırımlarınızı gözden geçirebilirsiniz. 12 Temmuz’a kadar para işlerinizde, ticaret hayatınızda dikkatli adımlar atmayı unutmayın. 21 Haziran Parçalı Güneş Tutulması, maddi konularda hızlı ve beklenmedik olayları karşınıza getirebilir. Hızlı
kararlar alınabilir, elinize bu tutulma ve sonrasında para geçebilir ama bu parayı borçlarınıza ve gitmesi gereken yerlere vermek durumunda kalabilirsiniz. 25
Haziran’da Venüs düzelmesiyle birlikte rahatlayacaksınız. Hayatınızdan alacağınız keyif artarken, sosyalleşmenin tadını çıkarabilir, kendinize daha fazla vakit ayırabilirsiniz. 28
Haziran itibarıyla enerjinizi sosyal çevrenize harcamaya başlıyorsunuz. Grup çalışmaları, takım işleri, organziasyonlar, davetler, etkinlikler mücadele alanlarınız. Yeni tanışacağınız insanlarla önemli girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz. 30 Haziran özel hayatınızda sevdiğiniz insanın parasal gücünün arttığını görebilirsiniz. Ortak parasal işlerinizde
güzel gelişmeler oluşabilir. Çalışmalarınızın, disiplinli olmanızın karşılığını alacaksınız.
Haziran ayında biraz dinlenmek isteyebilirsiniz. Her tür ilişkinizi sorgulayacağınız ve gözden geçireceğiniz bu ay 3-6 Haziran’da dış
ortamlarda dikkatli olmalısınız. 5 Haziran’da gerçekleşen Parçalı Ay Tutulması, günlük hayatınızın düzeninde, iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda hızlı konu ve olayları, sonuçları karşınıza getirebilir. Yeni bir iş konusu, başvurusu, konuşması karşınıza gelebilir. Çevrenizden
alacağınız desteklerle planlarınızı bu tutulmayla beraber hayata geçirebilirsiniz. 11 Haziran’da daha az tanıdığınız insanlar sizi kolay kandırabilirler. Gerçekçilikten uzaklaşmayın. 18 Haziran’da Merkür yılın 2. gerilemesine başlıyor. 12 Temmuz’a kadar kendinizi yanlış ifade etmeye açık olabilirsiniz. Alınganlıklar,
anlık çıkışlar yanlış anlaşılmaları tetikleyecek. Bu tarihe kadar anlaşmalardan ve yeni başlangıçlardan uzak durmalısınız. 21 Haziran’da oluşan Parçalı Güneş
Tutulması, hayatınızda, fiziki görüntünüzde önemli değişimleri, beklenmedik ve ani olayları karşınıza getirebilir. Önemli kararlar alacaksınız. Değişimler için
destekleniyorsunuz ama başka insanların sorumlulukları üzerinizde stres yaratabilir. Özellikle 21 Haziran ( +,- 3 gün) civarında doğduysanız hayatınızı değiştirecek, sizi öne
çıkartacak yeni oluşumlara hazır olmalısınız. Özel hayatınızdaki rahatlamalarla gelecek planlarınızı kolayca yapabileceksiniz. 25 Haziran’da Venüs düzelmesiyle beraber hem
gelecek alanlarınızda hem aile ilişkilerinizde rahatlayacaksınız. 28 Haziran itibarıyla iş ve kariyer alanlarınızda dolaşmaya başlayacak olan Mars, sizi atak, cesur ve lider kılabilir.
Uğraşılarınızı toplum önü işlerinize ve amaçlarınıza çevireceksiniz. Tüm yaz boyunca bu alanlarınız aktif olacak, ani kararlardan kaçınmalı, başkalarını da düşünerek hareket
etmelisiniz. Hırslarınızı ve tutkularınızı iyi kontrol etmezseniz başarı kazanacağınız yerde, gülünç durumlara düşebilirsiniz. 30 Haziran’da özel ilişkilerinizde hayatı daha büyük
bir oktavdan algılayabilirsiniz. Büyük ve güçlü bir ilişki hem özel hayatınıza hem de sevdiğinizle beraber iş yapmaya neden olabilir.
Haziran ayında çevre ilişkileriniz önemli olacak. Parasal konularda kandırılma ihtimalinize dikkat edin. Bir arkadaşınızla girişeceğiniz
parasal işlerinizde hayal kırıklıkları oluşabilir. 11-16 Haziran bu anlamda dikkat çekici. 5 Haziran’da oluşan Parçalı Ay Tutulması, aşk
hayatınızı alevlendirebilir. Sosyal çevrenizde tanışacağınız bir insanla bu tutulma ve sonrasında hızlı kararlar alabilirsiniz. Yine özel
hayatınız mercek altında olacak. Çocuk haberi gündeme düşebilir, çocuk sahibi olacağınızı öğrenebilirsiniz. Önemli bir sanatsal iş karşınıza gelebilir. 18
Haziran’da Merkür bir kez daha gerilemeye başlıyor. Geçmiş konu ve olaylarla uğraşacak, çevrenizi, yaptıklarınızı, ilişkilerinizi gözden geçireceksiniz. Parasal
konularda da bazı zorlanmalar karşınıza gelebilir. 12 Temmuz’a kadar dikkatli olun. Anlaşmalardan kaçının. 21 Haziran oluşan Güneş Tutulması, kadersel
alanınızda gerçekleşiyor. Bu süreçte hesapta olmayan birtakım gelişmeler canınızı sıkabilir. Riskli girişimler, atılacak adımlar istenmeyen birtakım olayları
karşınıza getirebilir ve kayıplar oluşabilir. Yine eşinizin, partnerinizin iş ve hizmet alanlarında hızlı gelişmeler altında olacaksınız. 25 Haziran’da Venüs düzelecek. Arkadaşlık
ilişkilerinizi gözden geçirmenizi sağlayan Venüs’ün düzelmesiyle beraber etkinlik, davetler, organziasyonlar ve takım çalışmalarınız hızlanıyor. 28 Haziran’da Mars, uzak çevre, seyahat veya eğitim alanlarınızı harekete geçirecek. Uzak yolculuklarda sabırsızlık ve kafanıza göre davranma etkileri oluşabilir. Kazalara sebebiyet verecek oluşumlardan
uzak durmalısınız. Tüm yaz boyunca bu alanlarınızda dolaşacak olan Mars, hızlı bir yaz geçirmenizi sağlarken, sizi daha az tanıyan insanlarla mücadeleleriniz yaza damgasını
vurabilir. Çok gezeceksiniz.
Haziran ayında göz önünde olacağınız yerlerde daha fazla bulunarak, iş ve kariyer alanlarınızı toparlayarak başlayacaksınız. 3 Haziran’da elinize bir fırsat geçebilir. Hem iş alanlarınızda hem de eşinizin ailesiyle ilgili konularda özür dilemeniz gerekiyorsa bu tarihi iyi
değerlendirin. 5 Haziran’da oluşan Parçalı Ay Tutulması; ev, aile, yuva alanlarınızda hızlı duygusal kararları karşınıza getirebilir. Bu tutulmada hayata esnek gözlerle bakacaksınız. Aile içi bir meseleyi çok uzatmamalı, sevdiğiniz insanı ve ailesiyle ilgili problemleri kendinize dert etmemelisiniz.
18 Haziran’da Merkür, birkez daha sahneye çıkmaya hazırlanıyor. 12 Temmuz’a kadar arkadaşlarınızla olan iletişiminize dikkat edin. Grupsal işlerde, organizasyonlarda bazı iletişim sıkıntılarına açık olabilirsiniz. Eski arkadaşlarınızla bu dönem karşılaşabilirsiniz. 21 Haziran’da gerçekleşen Güneş Tutulması, sosyal
çevre alanlarınızda gerçekleşiyor. Sosyal çevrenizde, ideallerinizde, fikirlerinizde büyük ve hızlı değişimlere hazır olun. Yine arkadaşlarınızın hayatında da hızlı
ve beklenmedik olaylar cereyan edebilir. Çevreniz değişebilir. 23 Haziran’da Neptün geriliyor. İkili ilişkiler ve özel hayatınızda görmezden geldiğiniz ve kendinizi kandırdığınız
noktaları görmek için bu süreçte bir sürü olay yaşayabilirsiniz. Yine partnerinizin hayatında da bu dönemde zorlanmalar oluşabilir. 25 Haziran’da Venüs’ün düzelmesiyle
beraber rahat bir nefes almaya başlayacaksınız. Hem iş alanlarınızda hem de ailevi konularda rahatlıyorsunuz. 28 Haziran itibarıyla tüm yaz boyunca parasal konularda cesur,
atak ve biraz da düşüncesiz olabilirsiniz. Ortak para harcamalarınız hızlanabilir. Bu dönemde aciliyeti yoksa operasyonlardan kaçının, tehlikeli yerler ve kişilerden uzak durun.

Haziran başında eskiden çalıştığınız insanlarla yarım kalmış projeleriniz devreye girebilir. Eğitim hayatınızda tamamlanması gereken bir
konu üzerine düşebilirsiniz. Çok gezeceğiniz bu ay iş ve kariyer hayatınızda önemli adımlar atmak isteyeceksiniz ama elinizi çabuk tutun
çünkü 18 Haziran’da Merkür kariyer alanlarınızda gerilemeye başlıyor. 5 Haziran’da oluşan Parçalı Ay Tutulması, yakın çevrenizde hızlı
olayları başlatabilir. Akraba, kardeşlerinizin hayatında önemli açılımlar bu tutulmada karşınıza gelebilir. Yine sosyal medya, network alanlarınızda duygusal ve
hızlı kararlar alabilirsiniz. 6 Haziran’da iş hayatınızda sabırsız olacaksınız, beraber iş yaptığınız insanlarla takışmamaya çalışın. 11-13 Haziran’da dikkatli olmalısınız. Yanıltan koşullar iş alanlarınızda hiç olmadık bir projenin, işin peşinden gitmenize neden olabilir. 21 Haziran Parçalı Güneş Tutulması, kariyerinizde hızlı
ve beklenmedik başlangıçları hayatınıza taşıyabilir. Bu tarih ve sonrasında işlerinizin daha hızlı ilerlediğini görebilir ve karşınıza gelecek olan fırsatları değerlendirebilirsiniz. 25 Haziran’da Venüs’ün düzelmesiyle beraber hayata bakış açınız rahatlıyor. Şimdi seyahatleriniz daha rahat akacak, hayattan alacağınız keyif yükselecek.
28 Haziran’da enerjinizi ikili ilişkilerinize akıtacaksınız. Sevdiğiniz insana karşı sabırsız, aceleci ve baskın yönleriniz ortaya çıkabilir. Hayatı geldiği gibi yaşamak ve ilişkinizde
özgür olmak isteyebilirsiniz. Sevdiğiniz insan size ayak uydurursa ne ala, uyduramazsa kavga ve tartışmalar kaçınılmaz olabilir.
Haziran ayında gezileriniz, aşk hayatınız, parasal durumunuz önemli olurken, hemen haziran başında parasal konularınız şifalanabilir, önemli görüşmeler yapabilir, eski konuların, para mevzularının üstünden geçebilirsiniz. 5 Haziran’da oluşan Parçalı Ay
Tutulması, elinize bir para geçmesine neden olabilir. Sorunlu ve uğraştığınız bir parayı tahsil edebilir, bankaya başvuruda bulunduysanız kredinizin onaylandığını, parasal konularda rahatladığınızı bu tutulmada görebilirsiniz. 18 Haziran Merkür, seyahat, eğitim, yurt dışı alanlarınızda
gerilemeye başlıyor. 12 Temmuz’a kadar bu alanlarda yeni bir işe başlamayın, daha önceden iş yaptığınız insanlarla işlerinizi tamamlayabilir veya geliştirebilirsiniz. Daha önceden gidip, gördüğünüz yerlere gitmek akıllıca olabilir. 21 Haziran Parçalı Güneş Tutulması, seyahat, yurt dışı bağlantılı işler, ticaret,
medya, yayıncılık, yabancılarla atılacak adımlar, hukuk alanlarınızı tetikleyecek. Bu alanlarda hızlı ve beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Karşınıza daha önceden bir şekilde
olmamış fırsatlar gelebilir. 25 Haziran’da 40 gün boyunca gerileyen Venüs düzeliyor. Parasal işlerinizde daha rahat hareket edeceksiniz. 28 Haziran itibarıyla iş ve hizmet
alanlarınızda daha cesur, atak ve lider özelliklerinizi ortaya çıkarmaya başlıyorsunuz. Tüm yaz boyunca bu alanlarınızda Mars dolaşacak ve eylül ayında burada gerileyecek.
Kasım ayına kadar sağlığınız, günlük hayatınızın düzeni ve hizmet alanlarınız önemli olacak. Bu dönemde beraber çalışacağınız insanlara karşı nazikliği ve anlayışı elden
bırakmayın. Sağlığınızı fazla zorlamayın.
Haziran başında sevdiğiniz insanla sorunlarınızı masaya yatırabilir, eski konuları konuşarak üzerinden geçebilirsiniz. 5 Haziran’da
oluşan Parçalı Ay Tutulması, hayatınızla ilgili hızlı olayları tetikleyebilir. Sağlığınız, görüntünüz ve kişisel hayatınızla ilgili önemli
olaylar yaşayacaksınız sevgili yaylar. 6 Haziran’da aile ortamlarınızda sinirli ve gergin olabilirsiniz. Yine eviniz ve ailenizle ilgili konularda yanıltıcı etkiler 11-13 Haziran’da yakanızı bırakmayabilir. Bu dönemde hayal kırıklıklarına açık olacaksınız. 18 Haziran’da
Merkür para alanlarınızda gerileyecek. Ortak parasal işlerinizde bazı zorlanmalara açık olabilirsiniz. Yine partnerinizin hayatında da parasal konularda
zorlanmalar oluşabilir. Bu dönemde kredi almayın, bir borcun altına girmeyin, hele hele kimseye borç vermeyin. 21 Haziran’da son kez yengeç burcunda
gerçekleşen Parçalı Güneş Tutulması; partnerinizin, ortağınızın parasal durumunda hızlı ve beklenmedik gelişmeleri hayatınıza taşıyacak. Banka işleri,
parasal konular, vergi, stopaj, miras, nakafa işleri bir anda karşınıza gelebilir. Hızlı olaylarla bu tutulma hayatınızı şekillendirecek. Parasal konularda planlarınızla bazı işler
birbirini tutmasa bile, iyimserliğinizi geride bırakmayın. 25 Haziran’da Venüs düzeliyor. Özel ilişkilerinizde ve evliliğinizde rahat bir nefes almaya başlayacaksınız. 28 Haziran
itibarıyla tüm yaz boyunca kendinizi oldukça keyifli, aktif hissedeceksiniz. Sportif faaliyetler, eğlenceli ortamlar daha fazla ilginizi çekecek. Çok cesur olacaksınız bu yüzden
aşk hayatınızda harekete geçmek için sabırsızlık duyabilirsiniz. 30 Haziran parasal konularda hırslarınız artabilir. Maddi konularda yatırımlarınızda bazı konuları fark edecek,
sorunları çok fazla kendinize dert etmeyeceksiniz.
Haziran ayında iş ve hizmet alanlarınızda ilişkilerinizi yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir. Beraber çalıştığınız bir insanla sorunlarınızı çözmek için 3 Haziran’ı değerlendirin. O tarihte oluşacak bir olay sinirleri gerse bile, durumları toparlamasını bileceksiniz.
5 Haziran’daki Parçalı Ay Tutulması, kadersel alanınızda gerçekleşiyor. Bazı sırlar, kapalı konular açığa çıkabilir. Beklenmedik etkilerle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Olayların nedenlerini anlamaya başlayacaksınız. Bu tutulma ve sonrası sağlığınıza dikkat
etmeyi ihmal etmeyin. 18 Haziran’da gerilemeye başlayan Merkür, özel hayatınız, evliliğiniz ve ortaklı işlerinizde iletişim sıkıntılarını karşınıza getirebilir.
Eski konu ve olayların üzerinden geçmek için uygun bir dönem. Yeni olasılıklar, ilişkiler ve kararlar için uygun bir dönem değil. 21 Hazira’da oluşan Parçalı
Güneş Tutulması, özel hayatınızda, ikili ilişkilerinizde hızlı olaylar yaşamanıza neden olacak. Partnerinizin hayatındaki hızlı gelişmeler sizin hayatınızı da
etkileyebilir. Taşınma, yer değiştirme, ortaklı bir projeye veya işe dahil olmak öne çıkabilir. Hukuki meselelerle, açık düşmanlıklarla karşılaşabilirsiniz. Özel hayatınızda yeni
bir dönem başlıyor gibi düşünebilirsiniz sevgili oğlaklar. 25 Haziran’da Venüs düzelmesiyle beraber her tür ilişkinizde rahat bir nefes alabilirsiniz. İş alanlarınızda yaşadığınız
zorlanmalara daha mantıkla ve rahat bakmaya başlayacaksınız. Bu dönem sonrasında sağlığınızda da rahatlamalar görülebilir. 28 Haziran’dan sonra Mars tüm yaz boyunca
ev ve aile alanlarınızda hareket etmeye başlayacak. Bu dönemde ailenize ve sevdiklerinize karşı oldukça sabırsız, kontrolsüz, düşüncesiz olabilirsiniz. Bu yaz evinizde hareket
var, eve giren çıkan çok olabilir veya siz devamlı bir yerleri gezebilirsiniz. Eylül ayında Mars’ın bu alanlarınızda gerilemesi yaklaşık 6 ay boyunca ailevi alanda önemli devinimler ve olaylar yaşayacağınızı gösteriyor.
Haziran ayı geçmiş aşkları, konuları karşınıza sererken, 3 Haziran’da bozulan ilişkilerinizi tamir etmek önemli olacak. 5 Haziran’da
yay burcunda gerçekleşen Ay Tutulması, sosyal çevre ve arkadaşlık evinizde oluşuyor. Arkadaşlarınızla, çevrenizle ilgili olaylar hızlanabilir. Sosyal çevrenizle olan ilişkilerinize bu dönem dikkat edin. Sevdiğiniz kişiyle olan ilişkinizde de arkadaşlarınız yüzünden
bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. 6 Haziran’da konuşmalarınıza dikkat edin, pasifliğe tahammülünüz olmayabilir. Hırslarınız artarken
riskli kararlar almaya çalışabilirsiniz. 11-13 Haziran parasal girişimlerinizde yanılma ihtimaliniz çok kuvvetli. Sosyal medya ve internet üzerinden alışveriş
yapıyorsanız dikkatli olun. Bu dönem yazılacağınız bir spor veya eğitim kursu çok uzun soluklu olmayabilir. 18 Haziran’da iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda
Merkür gerileyecek. 12 Temmuz’a kadar işlerinizi yeniden ele almak, tamamlamak, bitirmek için uygun günler. İş değişimlerinden uzak durun, başlangıçlardan ve imzalardan kaçının. Yapmak zorunda kalırsanız şartları birkaç kez gözden geçirmelisiniz. 21 Haziran’da gerçekleşen Parçalı Güneş Tutulması; iş hayatınızda, günlük
hayat düzeninizde ve sağlığınızda hızlı gelişmeleri karşınıza getirebilir. İş düzeninizde yeni bir düzen başlıyor. Mevcut işlerinizde yeni bir döneme geçiş yapıyor olabilirsiniz.
Bazı konuların üzerinden geçmeniz ve yapılması gerekenleri tamamlamanız çok önemli. Yine bu tutulmada sağlığınızla ilgili eski meseleler ani bir şekilde karşınıza gelebilir.
25 Haziran’da Venüs düzelmesiyle beraber aşka, keyfe, eğlenceye, varsa çocuğunuza daha fazla vakit ayıracaksınız. 28 Haziran ve tüm yaz boyunca Mars yakın çevre alanlarınızda dolaşacak. Akraba veya kardeşlerinize karşı sabırsız, anlayışsız ve fevri tutumlar içine girebilirsiniz. Yine kısa yolculuklarda kaza tehlikesine karşı dikkatli olmalısınız.
Genel olarak kendinizden emin, cesur ve atak olacaksınız. Satış, reklam, tanıtım, yayıncılık, eğitim, pazarlama, bilgisayar, yazılım alanlarınızda uğraşlarınız artacak.
Haziran başında eski bir aile mevzusu, sorunu çözüme kavuşabilir. Af dilemeniz gereken birileri varsa 3 Haziran’da bu fırsatı yakalayabilirsiniz. 5 Haziran’da Parçalı Ay Tutulması, kariyer ve iş alanlarınızda gerçekleşecek. Bu alanlarda hızlı kararlar ve olaylar
yaşayabilirsiniz. Eviniz ve işiniz arasında gerilimli bir dönem geçirebilir, iş alanlarınızda bazı sorunlara açık olabilirsiniz. Toplum önü
yaşacağınız bazı olayların özel hayatınızı etkilemesine izin vermeyin. 6 Haziran’da aile ortamlarınızda gerginliğiniz yüksek olabilir.
Kararsızlıklarınız, mağdur davranışlarınızla aile hayatınızdaki bir insanla mücadeleler ortaya çıkabilir. 11 Haziran’da dikkatli olun. Bazı hayal kırıklıkları yaşayacak, evinizde bazı sorunlara açık olacaksınız. 18 Haziran’da Merkür geriliyor. Aşk ilişkilerinize, varsa çocuğunuzla olan iletişiminize dikkat etmelisiniz. Bu
dönemde yanlış anlaşılmaları ve sorunları hayatınıza çekebilirsiniz. Eski aşklar, ilişkiler yeniden kendini gösterebilir. 12 Temmuz’a kadar girişimlerden uzak
durun. 21 Haziran’da oluşan Parçalı Güneş Tutulması, aşk hayatınızda, çocuk alanlarınızda hızlı olayları karşınıza getirebilir. Bu tarihlerde yeni bebeğin hayatınıza katılması,
çocuğunuz varsa onunla ilgili konular, bir bebek haberi gündeme bomba gibi düşebilir. Bu zaman kadar aşk hayatınızda aradığınızı bulamadıysanız bu tarih ve sonrasında
aşk karşınıza gelebilir. Nihayet 25 Haziran’da ilişkiler gezegeni Venüs düzeliyor. Aile, ev hayatınızda sorun yaşadığınız konuları düzelteceğiniz bir döneme giriyorsunuz.
28 Haziran’dan sonra parasal konularda hızlanmak isteyebilir, gereksiz cesaret göstererek bazı geri dönüşü olmayan adımlar atabilirsiniz. Para kazanma arzunuz yüksek
olacak. Kazandığınız kadar giderleriniz de oluşabilir. Tüm yaz boyunca parasal konular hayatınızda önemli olacak. 30 Haziran’da kendinizi güçlü görmek istediğiniz alanları
gözden geçirecek, büyük adımlar atmak istediğiniz konulardaki sıkıntıları göreceksiniz.
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NO
1
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10
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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
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BEĞENİ

NO
1
NO
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
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10
12
11
13
12
14
13
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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

357.285
323.923
242.262
237.021
198.357
194.903
181.791
152.007
144.240
111.154
108.748
104.343
103.611
102.701
102.019
101.145
95.056
92.758
90.105
87.628

543.916
TAKİP
134.959
57.926
96.005
56.473
70.720
53.123
70.074
49.672
64.740
18.928
55.468
14.585
49.933
14.419
49.463
13.485
41.515
11.987
40.550
10.144
37.843
8.108
37.767
7.805
34.366
7.536
31.837
5.512
27.467
5.359
26.401
5.153
23.799
5.116
22.633
5.050
21.198
4.810
4.503

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
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7
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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
Arcadium AVM
Forum Trabzon AVM
Next Level AVM
Özdilek Bursa AVM
365 AVM
Antalya Migros AVM
Forum Ankara Outlet
ÖzdilekPark Antalya AVM
Bilkent Center AVM
Point Bornova AVM
Anatolium Ankara AVM
Outlet Center İzmit
One Tower AVM
MalatyaPark AVM
Gimart Outlet
Kent Meydanı AVM
Park Vera AVM
Deepo Outlet Center
Kızılay AVM
Metromall AVM
INSTAGRAM

BEĞENİ
543.916
134.959
96.005
70.720
70.074
64.740
55.468
49.933
49.463
41.515
40.550
37.843
37.767
34.366
31.837
27.467
26.401
23.799
22.633
21.198

BEĞENİ
354.295
TAKİP
342.671
13.280
133.253
7.031
132.092
4.906
116.805
4.587
109.337
3.538
109.081
3.500
106.495
2.788
106.306
2.659
103.679
2.139
94.812
1.986
92.300
1.809
92.052
1.798
91.520
1.697
84.845
1.673
80.121
1.376
79.753
1.093
76.098
1.001
59.672
577
58.877
333
280
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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
543.916
134.959
96.005
70.720
70.074
64.740
55.468
49.933
49.463
41.515
40.550
37.843
37.767
34.366
31.837
27.467
26.401
23.799
22.633
21.198

TIWITTER
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2
3
4
5
6
7
8
9
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16
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20

ANKARA
ANKAmall AVM
Antares AVYM
Kentpark AVM
Tepe Prime Avenue
Cepa AVM
Armada AVM
Gordion AVM
Atlantis AVM
ACity Outlet
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
Metromall AVM
INSTAGRAM

TAKİP
13.280
7.031
4.906
4.587
3.538
3.500
2.788
2.659
2.139
1.986
1.809
1.798
1.697
1.673
1.376
1.093
1.001
577
333
280

16
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19
20

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

101.145
95.056
92.758
90.105
87.628
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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
Watergarden İstanbul

BEĞENİ

NO
1
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2
13
24
35
46
57
68
79
8
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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
İsfanbul
AVMAVM
MalatyaPark
Buyaka
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

354.295
TAKİP
342.671
57.926
133.253
56.473
132.092
53.123
116.805
49.672
109.337
18.928
109.081
14.585
106.495
14.419
106.306
13.485
103.679
11.987
94.812
10.144
92.300
8.108
92.052
7.805
91.520
7.536
84.845
5.512
80.121
5.359
79.753
5.153
76.098
5.116
59.672
5.050
58.877
4.810
4.503

29.586
BEĞENİ
8.033
91.130
7.582
78.442
6.108
54.050
5.945
51.565
5.352
51.485
4.946
50.098
4.715
47.371
4.262
45.400
3.668
44.341
3.396
42.209
3.241
41.732
3.204
39.728
2.861
39.189
2.826
38.844
2.425
38.324
2.301
35.288
2.175
33.941
2.099
29.409
2.046
25.621
24.377
77
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20

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

5.153
23.799
5.116
22.633
5.050
21.198
4.810
4.503

16
18
17
19
18
20
19
20

One Tower AVM
MalatyaPark
AVM
Gimart
Outlet AVM
Kent
Meydanı
Park Vera
AVM
Deepo
Outlet
Center
Kızılay AVM
Metromall AVM

1.093
76.098
1.001
59.672
577
58.877
333
280
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1
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2
1
3
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3
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4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
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12
14
13
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14
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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
İsfanbul AVM
Gordion
Buyaka AVM
Atlantis
AVM
Watergarden
ACity Outlet İstanbul
Mall of İstanbul
Arcadium
AVM
ForumLevel
İstanbul
Next
AVMAVYM
Vadistanbul
365 AVM AVM
212 İstanbul
Power
Outlet
Forum
Ankara
Outlet
MaltepeCenter
Park AVM
Bilkent
AVM
Kanyon AVM
Anatolium
Ankara AVM
Akyaka
ParkAVM
AVM
One
Tower
HilltownOutlet
AVM
Gimart
Marmara
Park
Vera Park
AVMAVM
Trump AVM
AVM
Kızılay
Meydan İstanbul
Metromall
AVM AVM
Istmarina AVM
Akasya AVM
INSTAGRAM

TAKİP
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1
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2
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8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
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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
ACity Outlet
Gebze
Center
Kentpark
AVMCenter
Deepo
Outlet
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

29.586
BEĞENİ
8.033
126.304
7.582
38.874
6.108
31.975
5.945
30.199
5.352
29.908
4.946
26.188
4.715
24.880
4.262
24.860
3.668
23.922
3.396
23.336
3.241
22.975
3.204
21.966
2.861
21.760
2.826
16.776
2.425
15.479
2.301
14.792
2.175
14.470
2.099
14.245
2.046
9.474
8.624
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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
ACity Outlet
Kentpark AVM
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

13.280
BEĞENİ
7.031
91.130
4.906
78.442
4.587
54.050
3.538
51.565
3.500
51.485
2.788
50.098
2.659
47.371
2.139
45.400
1.986
44.341
1.809
42.209
1.798
41.732
1.697
39.728
1.673
39.189
1.376
38.844
1.093
38.324
1.001
35.288
577
33.941
333
29.409
280
25.621
24.377

BEĞENİ
126.304
38.874
31.975
30.199
29.908
26.188
24.880
24.860
23.922
23.336
22.975
21.966
21.760
16.776
15.479
14.792
14.470
14.245
9.474
8.624

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
Agora AVM
17 Burda AVM
Antalya Migros AVM
Agora Antalya AVM
01Burda AVM
39 Burda AVM
Mall of Antalya AVM
Özdilek Bursa AVM
10Burda AVM
Hiltown Karşıyaka

TAKİP

BEĞENİ
83.188
75.285
51.745
49.494
43.961
41.366
40.340
35.665
34.660
34.055
30.515
30.341
30.338
29.961
29.642
29.228
28.487
28.435
26.942
26.074

farkındalık stüdyosu
KONSER • DEFİLE • İMZA GÜNÜ • BASIN PR
AÇILIŞ ORGANİZASYONU • GRAFİK TASARIM
ÇOCUK ETKİNLİKLERİ • SOSYAL MEDYA ANALİZİ
SÖYLEŞİ • DİJİTAL MEDYA PAZARLAMA
ÖZEL ETKİNLİKLER • TV & RADYO PRODÜKSİYON

FarkindalikStudyosu

farkindalikstudyosu

www.fsreklam.com.tr
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AKBANK SANAT’TAN YENİ BİR KONUŞMA SERİSİ: DİJİTAL SANATTA ŞİMDİ
Akbank Sanat, kültür-sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarında sanatseverlerle buluşturmaya devam
ediyor.
Türkiye’de ve dünyada dijital ifade olanaklarının sunduğu imkânlar üzerinden eserler üreten sanatçıların
çalışma pratiklerine odaklanan, “Dijital Sanatta Şimdi” başlıklı konuşma serisi, Akbank Sanat Youtube kanalında izlenebiliyor. Sanatçıların, teknoloji ile yaratıcılığı nasıl bütünleştirdiklerinden son dönem işlerine
kadar uzanan bir yol haritasını da izleyen serinin ilk konuğu müzisyen, akademisyen ve sanatçı Selçuk
Artut. Serinin ikinci konuğu ise fiziksel ve dijital alanlar arasındaki sınırları bulanıklaştırdığı çalışmaları ile
tanınan Can Büyükberber.
“Dijital Sanatta Şimdi” serisi; bir yanıyla yapay zeka, arttırılmış gerçeklik, görsel/işitsel performanslar, bilgisayar teknolojileri gibi farklı konu başlıklarına odaklanırken, bir yanıyla da konuk ettiği sanatçıların keşif
yolculukları, ilham kaynakları ve kariyerine dair bireysel fragmanlara yer veriyor.
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Selçuk ARTUT
Müzisyen, Akademisyen ve Sanatçı

Can BÜYÜKBERBER
Visual Artist & Director
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ALFA ROMEO EFSANESI
24HP MODELIYLE BAŞLADI

“Storie Alfa Romeo” Birinci Bölüm: (19061925)
Alfa Romeo’nun 110 yıllık geçmişi üzerine
kurulan ve tarihe damga vuran otomobillerinin daha önce yayınlanmayan hikâyeleriyle
arşiv görüntülerini internet üzerinden gözler
önüne serdiği serisi Storie Alfa Romeo, 24
HP, 40/60 HP, RL ve P2 modelleri ile başladı. 1906 yılında Napoli kentine gelen Fransız
otomobil girişimcisi Darracq, Alfa Romeo’ya
temel teşkil edecek fabrikayı kurarken daha
sonrasında işi devralan Ugo Stella, efsane tasarımcı Giuseppe Merosi ile birlikte ürettiği
24 HP ile Alfa efsanesini başlattı. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından tekniğini giderek daha
da geliştiren şirket, Nicola Romeo’nun patron
olmasıyla hem yol hem de yarış pistlerinde,
başarıdan başarıya koştu ve İtalyan estetiğinin dünyadaki simgesi haline geldi.
Açılımı “Anonima Lombarda Fabbrica Automobili” olan ALFA’nın hikâyesi resmi olarak 24
Haziran 1910 tarihinde kurulmasından birkaç
yıl önce Fransa’da başladı. Bordeaux şehrinde
bir bisiklet fabrikasının sahibi olan Fransız girişimci ve teknik ressam Pierre Alexandre Darracq, otomobillere yatırım yapmak ve üretim
gerçekleştirmek istiyordu. Bu konuda hazırlıklarını tamamladıktan sonra otomobil üretim hayalini gerçekleştiren Darracq, zaman
içerisinde İngiltere ve İtalya’da şubeler açarak
ihracata da başladı. İtalya faaliyetlerine ise ilk
olarak 1906 yılında Napoli kentinde başlayan
Darracq, bu kentin Fransa’ya uzak kalmasının
da etkisiyle odak noktasını Milano’ya çevirerek, Portello bölgesinde üretim kararı aldı. O
dönemin İtalyası’nda halkın satın alma gücü
Fransa’ya kıyasla düşüktü ve yollarda sadece
birkaç bin otomobil bulunuyordu. Potansiyel İtalyan müşterilerin beklentileri ise Pierre
Alexandre Darracq’ın ürettiği otomobillerin
çok daha üzerinde bir lüks ve estetik anlayış
barındırmaktaydı. Darracq, İtalyan zevkine
uygun olmayan otomobillerinin üretimine
devam etmek istemeyerek, 1909 yılının sonlarında şirketini tasfiye etti.
Milano’lu cesur girişimci!
Darracq’ın şirketinde genel müdür olarak çalışan İtalyan Cavalier Ugo Stella, girişimci bir
ruhla tasfiye sürecinin sonrasında bu şirketi
satın almaya karar verdi. Milano Tarım Bankası’ndan aldığı destekle harekete geçen Stella,
daha önce Darracq’ın fabrikasında çalışmış
200’den fazla insanı da tekrar işe alarak Alfa
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Romeo’nun temellerini atmaya başladı. Darracq’ın aksine, ne tür otomobillerin İtalya’da
beğenileceğini ve hangi faktörlerin risk unsuru taşıdığını öngörebilen Stella, araçların nasıl
ve kim tarafından tasarlanacağının planlarını
da hazırladı. Stella, çeşitli sektörlerde çalışan
Piacenzalı Giuseppe Merosi ile anlaşıp kendisinden 12 ile 24 beygir güç aralığında iki yeni
otomobil tasarlamasını istedi. Bu otomobiller
hem Darracq’ın ürettiklerinden daha güçlü
hem de İtalyan müşterilerin zevkine uygun
bir şasi ve karosere sahip olacaktı. Bu doğrultuda tasarımcı Merosi, Milano Via Capuccio
17 adresindeki lojmanında gecesini gündüzüne katarak, 1 Ocak 1909 tarihinde ilk otomobil planlarını teknik ofise iletti.

sürede bin 200'ün üzerine çıktı.

Serüven 24 HP ile başlıyor!

Yeni markanın adını taşıyan ilk araçlar 20-30
HP ve türevi olan ES Sport oldu. Merosi tarafından savaş öncesinde başlatılan stratejiyi
izleyen yeni şirketin otomobilleri; zarif, hızlı,
sportif ve belirgin bir karakterde otomobil
üretimlerini sürdürdü. Savaş sonrası yıllarda
Avrupa’da isim yapmaya başlayan Giuseppe Campari, Antonio Ascari, Ugo Sivocci ve
genç Enzo Ferrari gibi yarış pilotları; Mugello,
Parma-Poggio di Berceto, Targa Florio, Aosta-Gran San Bernardo, Coppa delle Alpi gibi
yarışlarda Alfa Romeo ile başarılı oldular.

Böylelikle otomotiv dünyasında bir ilk olarak,
satışı gerçekleştirecek marka belli olmadan
önce tasarlanan ilk otomobil 24 HP adı ile
üretilmiş oldu. İlk üretilmeye başladığından
itibaren üst seviyede konumlandırılan ve Premium bir otomobil olma hedefiyle tasarlanan
24 HP, yan destekleri ve C-presli sacı barındıran sağlam bir şasiye sahipti. Dönemin İtalyan
karoser üreticileri olan Castagna, Schieppati,
Sala ve Bollani’den limuzin dahil birçok farklı
versiyon için karoser desteği alındı. Aracın 4
silindirli, 4 litre hacimli ve o dönem nadir görülen monoblok yapısıyla 42 HP güç üreten
motoru, bu gücü şaft aktarmalı olarak arka
tekerleklere iletiyordu. 24 HP modeli, premium sınıf otomobil olmasının yanında saatte
100 km hıza ulaşmasıyla da yüksek bir performansa sahipti ve bu yönüyle de müşteriler
tarafından beğeni topladı. Tüm bu nitelikler,
aynı zamanda Alfa Romeo’nun tarihi boyunca sihirli formülü olarak diğer markalardan
ayrı konumlandırılmasını sağladı.
Yakalanan bu beğeni ve başarıyı daha da ivmelendiren tasarımcı Merosi, 1911 yılında 24
HP Corsa’yı geliştirdi. Daha hafif, daha güçlü
ve daha fazla çekiş gücüyle günümüzün GTA
otomobilleri mantığında tasarlanan araç, yarış dünyasına da adım attı. 24 HP Corsa; 1913
yılında Parma-Poggio di Berceto yarışında pilot Nino Franchini ile genel klasmanda ikinci
ve kendi kategorisinde birincilik başarılarını
elde etti.
Bir adım sonrası: 40/60 HP
24 HP Corsa’nın yarış dünyasındaki bu başarısının ardından Merosi, yeni bir motor konseptiyle yeni bir yarış otomobili üretmeye
karar vererek, 1913 yılında 40/60 HP’yi geliştirdi. İtalyan Kont Ricotti’nin talebi üzerine,
karoser üreticisi Castagna’ya bilimsel prensiplere uygun aerodinamik bir modelleme
sipariş edildi. Çalışmalar sonunda ise adeta
Jules Verne’in bilim kurgu romanlarından
çıkmış görünümüyle 139 km/s hıza ulaşabilen sıra dışı otomobil 40/60 HP Aerodynamic
Ricotti Torpedo üretildi.
ALFA cephesindeki bu gelişmeler esnasında
Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması ise hayatın
seyrini tamamen değiştirdi. Değişen sosyal ve
ekonomik koşullarla birlikte Portello fabrikası,
Nicola Romeo & Co adındaki şirket tarafından satın alındı ve uçak motorları ile mühimmat üretmek üzere dönüştürüldü. Tesis, doğrudan ABD'den satın alınan takım tezgahları
ve ekipmanlarla donatılmış yeni bir eritme ve
dökümhane ile şekillendi. Çalışan sayısı kısa

Alfa Romeo adı sahnede!
İlerleyen süreçte İtalya Krallığı’nda senatörlük
de yapacak olan mühendis Nicola Romeo,
savaş sırasında “Costruzioni Meccaniche di
Saronno”, Roma'daki “Officine Meccaniche
Tabanelli” ve Napoli'deki “Officine Ferroviarie
Meridionali” gibi büyük makine mühendisliği şirketlerini satın aldı. Romeo, “Mühendis
Nicola Romeo Anonymus Co.” adlı şirketiyle
ALFA'yı tamamen satın aldıktan sonra, önceki sahipleriyle isim haklarıyla ilgili bir sorun
yaşamamak adına, ürettiği otomobilleri Alfa
Romeo ismiyle satmaya karar verdi.

Merosi’nin şaheseri: Dünyanın en şık aracı
Alfa Romeo RL!
1921 yılının Kasım ayında, Londra Otomobil
Fuarı’nda tanıtılan Alfa Romeo RL için İngiliz
basınında, “İtalyanların dünyanın en şık araçlarına cevabı” şeklinde ifadeler yayınlandı.
Otomobilin kurallarını yeniden yazan ve yine
Merosi’nin eseri olan RL, saatte 110 kilometreye ulaşan hızı ve bununla birlikte kontrollü
sürüşe sahip olmasıyla ilgi odağı oldu. Otomobil, 3 litre hacimli, 6 silindirli, monoblok
gövdeli ve 56 HP güç üreten motoru, çıkarılabilir silindir kafası ve üst kapak sistemi ile
kontrol edilen supaplara sahip olmasıyla da
dikkat çekti. 1923 yılında iki özel Corsa yarış versiyonu daha meydana getiren Merosi,
otomobil ağırlığını 980 kilograma düşürdü.
İki araç da ünlü Targa Florio yarışını kazanarak büyük başarı elde ettiler. Otomobilin yan
tarafında beyaz zemin üzerine boyanmış yeşil
bir dört yapraklı yonca ile başlangıç çizgisinde yerini alan Pilot Ugo Sivocci, uzun zaferler
serisinin ilki olan 15. Targa Florio yarışında
zafer kazandı. İtalyanca’da Quadrifoglio olarak telaffuz edilen 4 yapraklı yonca, marka
tarihinin sembollerinden biri oldu.
Yarış dünyasında gelen zaferler
Seri üretim yarış otomobilleri serisini özel
üretim Grand Prix yarış otomobillerinden
ayırmaya karar veren şirket, pilot Enzo Ferrari’nin tavsiyesiyle motor ve şasi mimarisinde
uzman olan mühendis Vittorio Jano ile çalışmaya başladı. “Düşük hacimli yüksek sıkıştırmalı motor” gibi yenilikçi fikirler neticesinde
üretilen GP P2 yarış otomobili, Cremona yarış
pistinde Ascari pilotajında ortalama 158 km/s
hıza ulaşarak tüm rakiplerini geride bıraktı.
P2 ile kazanılan zaferler Alfa Romeo'yu yarış
dünyasının zirvesine taşırken, marka 1925 yılında Uluslararası Onaylı Otomobil Kulüpleri
Birliği tarafından düzenlenen ilk Grand Prix
Dünya Şampiyonası'nda da büyük bir zafere
imza attı. Alfa Romeo logosu, söz konusu zaferin anısına bir defne çelengi ile çevrelendi.
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Tıklayın, Habersiz Kalmayın!

www.mallandmotto.com
GÜNCEL HABERLER • PERAKENDE HABERLERİ • RÖPORTAJ • MODA • ETKİNLİK HABERLERİ
ANALİZ RAPORLARI • MAKALE • SOSYAL MEDYA LİGİ • ASTROLOJİ • KAHVE MOLASI • SAĞLIK

Akatlar Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi Dünya Palas 34/B D:3 Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Tel : 0212 924 32 96 - Gsm : 0530 218 49 43 - Mail : info@mallandmotto.com.tr
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