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AKADEMETRE - AVM ENDEKSİ
AVM SOSYAL MEDYA LİGİ

Cansel�Turgut�YAZICI
EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü

Ofisler,�AVM’ler�ve
otellerde�çok�şey�değişecek!

Özcan�TAHİNCİOĞLU
Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı

Gayrimenkul�sektörünün
hızla�toparlanacağını�düşünüyoruz.

Deniz�BOZAN
Tepe Emlak Yatırım A.Ş. Genel Müdürü

Bu�dönemde�önceliğimiz
kamu�sağlığının�korunması.

Ruhsar�PEKCAN
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı

Kartelleşmeye�karşı
yapısal�tedbirler�geliyor.

2019
TÜRKİYE İNOVASYON
VE BAŞARI ÖDÜLÜ

Y
:6
-S
:7
7-

TE
M
M
U
Z
-2

02
0

Y
:6
-S
:7
7-

TE
M
M
U
Z
-2

02
0

Yeni�normalde�AVM'lerde�sosyal�hayatımızı
sürdürebileceğiz�ve�güvenle�alışverişimizi

yapmaya�devam�edebileceğiz.

AYD�Başkanı

Prof.�Dr.�Hüseyin�ALTAŞ

KURBAN BAYRAMINIZ
         Mübarek Olsun

15 TEMMUZ DEMOKRASİ
VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

Kutlu Olsun
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Değerli Mall&Motto okurları,

Temmuz ayına Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ve İşsizlik ödeneklerini birer ay uzatarak 
giriyoruz. Ekonomik göstergelerin iyi olduğu hatta son 11 yılın en iyi makro değerle-
rine ulaştığımız söylense de mikro ölçekte birçok esnaf zor durumda ya da daha zor 
duruma doğru gidiyor. AVM ciroları ile ilgili yapılan ve %65 gibi bir ciro kaybının 
telaffuz edildiği sistemde acil önlemler alınmalı. Mevcut durumda kamu ekonomisi 
elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor olsa da kamu bankaları KGF destekli ve 
sıfır faizli kredi desteği ile küçük işletmeleri desteklemeli, böylece ayakta kalabilen 
işletme de çalışanlarını ayakta tutabilsin.

Spesifik bir örnek vermek istiyorum. Balıkesir’de karı-koca çalışan bir ailede pandemi 
süreci öncesinde koca işten çıkartılmış. Diğer eş ise KÇÖ’den 1.700 TL alıyor. Bu para 
ile evi çekip, çevirip kira ve mutfak masrafı ile çocuk büyütmek zorunda kalıyorlar. Bu 
durumda şu anda binlerce vatandaşımız bulunmaktadır. Küçük işletmeler yani KOBİ 
ve çalışanlarını içeren sene sonuna kadar devam edecek bir çalışma hayata geçmez ise 
birçok kişiyi zor süreçler beklemekte.

AYD mevcut durumda AVM’lerin sokaklardan daha sağlıklı ve güvenli olduğuna dair 
bir dizi çalışma yapmalı diye düşünüyorum. Zira içerisinde hava sirkülasyonu sürekli 
izlenen, metrekareye insan sayısı değerleri takip edilen, ateş ölçer kontrolü ile içeri alı-
nan, maske takma zorunluluğuna dikkat edilen ve sürekli dezenfektanlar ile temizlenen 
AVM mevcutta en sağlıklı yerler.

Çocuk alanlarını açmasak da parkları kontrol edemiyoruz. Özellikle akşam saatleri 
parklarda maskesiz çocuklar ve ebeveynler alt alta üst üste beraber zaman geçiriyorlar. 
Özellikle çocuk oyun alanlarında, kaydıraklarda, salıncaklarda Allah korusun bir çocuk 
taşıyıcı teması olursa günlük minimum 20 aileyi enfekte edebilir. Bu bağlamda çocuk 
parklarına dikkat edilmeli.

Bu ay hem Kurban Bayramı’nı hem de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü 
birlikte kutlayacağız. Vesile ile bol sağlıklı ve huzurlu bir temmuz ayı diliyorum.

İyi okumalar…





Kartelleşmeye karşı yapısal tedbirler geliyor.

Ofisler, AVM’ler ve otellerde çok şey değişecek.

Covid-19 Y kuşağını vurdu.
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Bu dönemde önceliğimiz kamu sağlığının 
korunması.

Misafirlerimizi sevdikleri McDonald’s 
lezzetleriyle restoranlarımızda 
buluşturuyoruz.

Sağlık tedbirleri kapı girişinde başlıyor.

Gayrimenkul sektörünün hızla 
toparlanacağını düşünüyoruz.

İçİndekİlerİçİndekİler
8

25

22

30

34

45

43

36

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü

KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende
Sektör Lideri

AYD Başkanı

Tepe Emlak Yatırım A.Ş. Genel Müdürü
Deniz BOZAN

Elif GÖKTAŞ

Ertuğ TURAN
Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi Müdürü

Özcan TAHİNCİOĞLU

Ruhsar PEKCAN

Cansel Turgut YAZICI

Emrah AKIN

Prof. Dr. Hüseyin ALTAŞ

Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı

McDonald’s Türkiye Pazarlama Direktörü



/CapacityAVMAtaköy 1. Kısım Mahallesi Fişekhane Caddesi No: 7 34158 Bakırköy / İSTANBUL / 444 9 272 / www.capacity.com.tr

200
Dünya
Markası

İstanbul’un
Her Bölgesinden
Kolay 
Ulașım

2500 Araçlık
Geniș Otoparkı

Marmaray
5 Dk.

Gold Class
Sinema
Salonu

Tax Free

keyi�i
alısveris

200 dünya markasıyla



8

MALl&MOTTO / Haberler

Ruhsar PEKCAN
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı

TICARET BAKANI PEKCAN, YENI REKABET KANUNUNU DEĞERLENDIRDI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Resmi Ga-
zete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 

“7246 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanu-
na” ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

1994 yılında yürürlüğe giren 4054 sayılı 
Kanunun, Rekabet Kurumunun göreve baş-
ladığı 1997 yılından bu yana uygulandığını 
hatırlatan Pekcan, bu süre zarfında gerek 
Türkiye’deki gerekse uluslararası piyasalar-
daki değişimin, Avrupa Birliği rekabet hu-
kukundaki önemli gelişmelerin ve edinilen 
deneyimin, Kanunun bazı maddelerinin de-
ğiştirilmesi ve modern araçlarla güçlendiril-
mesi ihtiyacını doğurduğunu söyledi.

Yapılan değişikliklerle Rekabet Kanununun 
Avrupa Birliği ve gelişmiş uygulamalarla 
uyumlu hale getirildiğini anlatan Pekcan, 
“Söz konusu düzenlemeyle Rekabet Kanu-
numuz dinamik piyasaların ihtiyacını daha 
iyi karşılayabilecek bir yapıya ve araçlara 
kavuşturulmuştur. Rekabet Kurumumuzun 
da daha etkin, aktif ve dinamik hale geti-
rilmesi sağlanmıştır. Böylece bir yandan 
piyasa oyuncuları arasında etkin rekabet 
koşullarının oluşmasıyla tüketici refahının 
arttırılması sağlanırken, diğer taraftan Tür-
kiye’ye daha çok uluslararası yatırımcı çekil-
mesinin de önü açılmıştır” dedi.

Uzlaşma yolu ve taahhüt mekanizması 
hayata geçiyor

Kanunda yapılan önemli düzenlemeler 
hakkında bilgi veren ve yeni düzenleme ile 
“Taahhüt” ve ”Uzlaşma müesseselerinin” 
hayata geçirilmesinin mümkün hale geldi-
ğine dikkat çeken Pekcan, “Bu düzenleme 

ile teşebbüsler, olası bir rekabet ihlali duru-
mu söz konusu olduğunda Rekabet Kuru-
muna taahhüt verebilecek ya da uzlaşmaya 
gidebilecek. Böylelikle, hem soruşturma 
sürecinin kısaltılarak hızlı bir şekilde sonuç-
landırılması, hem dava süreçlerinin neden 
olacağı kamusal maliyetlerin azaltılması, 
hem de kamu kaynaklarının daha verimli 
bir şekilde kullanılması sağlanacak” ifade-
lerini kullandı.

Birleşme ve devralmalara yönelik maddede 
değişiklik yapılarak, “Hakim durum” kriteri 
yerine Avrupa Birliği hukukunda kullanıl-
makta olan, “Etkin rekabetin önemli ölçüde 
azaltılması” kriterinin devreye alındığını an-
latan Pekcan, “Örneğin iki firma birleşmek 
istediğinde ya da bir firma diğer bir firmayı 
satın almak istediğinde Rekabet Kurulun-
dan izin almak durumunda. Kurul, birleşme 
ve devralma sırasında hakim durumun var-
lığını tespit etmese bile, bunun etkin reka-
beti önemli ölçüde azaltabileceğine kanaat 
getirirse bu birleşme veya devralmaya mü-
dahale edebilecek” şeklinde konuştu.

Kartelleşmeye karşı yapısal tedbirler ge-
liyor

Bakan Pekcan, AB mevzuatına benzer şekil-
de Rekabet Kurulunun kartelleşme halinde, 
davranışsal tedbirlerin sonuç vermediğinin 
nihai kararla tespiti durumunda ilgili teşeb-
büslere ancak “İhlalle orantılı” ve “İhlalin 
etkin biçimde sona erdirilmesi için gerekli 
olması” kaydıyla yapısal tedbirlerin uygu-
lanabileceğini kaydetti. Pekcan, firmalara 
yapısal tedbirlere uymaları için en az 6 ay 
süre tanınacağını bildirdi.

Kurum kaynakları ciddi rekabet ihlalleri-
ne yönlendirilecek

Kanunun öngördüğü bir başka aracın da 
pazar payı ve ciro gibi ölçütler itibariyle 
belli bir eşiğin altında kalan teşebbüs faa-
liyetlerinin, rekabet üzerindeki etkilerinin 
göz ardı edilmesine olanak sağlayan, “de 
minimis” düzenlemesi olduğunu belirten 
Pekcan, bu düzenleme ile Rekabet Kurumu 
kaynaklarının daha etkin kullanılarak, ciddi 
rekabet ihlallerine yönlendirilmesine imkân 
tanınacağını kaydetti.

Pekcan, muafiyet rejimi açısından da Av-
rupa Birliği uygulamasında benimsenen 
teşebbüslerin, “Kendi kendine değerlen-
dirme” yöntemine tam uyumunun sağlan-
dığına işaret ederek, “Firmalar eskiden Re-
kabet Kurumuna başvurup, muafiyet kararı 
alırken, şimdi getirdiğimiz düzenlemeyle 
muafiyet konusunda kendileri değerlendir-
me yapabilecek, böylelikle hem zamandan, 
hem de olası maliyetlerden tasarruf edilmiş 
olunacak” ifadesini kullandı.

Kanunda, Rekabet Kurumunun idari işleyi-
şini daha etkin kılmaya yönelik bazı deği-
şiklikler de yapıldığına dikkat çeken Pekcan, 
“Söz konusu Kanun değişiklikleri sayesinde, 
Rekabete ilişkin mevzuatımızın, 2003 yılın-
dan sonra değiştirilen bu alandaki AB dü-
zenlemelerine ileri seviyede uygunluğunu 
sağlamış olduk. Hem ülkemizin Avrupa 
Birliği’ne üyelik müzakerelerinin Rekabet 
Politikası Faslı kapsamındaki çalışmalarına, 
hem de yeni doğrudan yatırımların önünün 
açılmasına katkı sağlayacak Kanunun ülke-
mize hayırlı olmasını diliyorum” değerlen-
dirmesinde bulundu.



Yat ır ımlar ın ıza Değer Kazand ır ır !

eğlencenin ve alışverişin buluşma noktası açıldı!

/ atacornerdayiz www.atacorner.com
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PANDEMIDE DUYGUSAL IYILEŞME VE IYILEŞTIRME SOHBETLERI
Kadının Güçlenmesi ve Sosyal Uyumun 
Desteklenmesi Projesi kapsamında GAP 
İdaresi Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Kal-
kınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilci-
liği ve Geleceğe Dokunan Anneler iş bir-
liğinde pandemi sürecinin etkileri üzerine 
‘Duygusal İyileştirme Sohbetleri’ devam 
ediyor!

GAP İdaresi Başkanlığı ve UNDP Türkiye 
Temsilciliği iş birliği ile uygulanan, “Kadı-
nın Güçlenmesi ve Sosyal Uyumun Des-
teklenmesi” projesi kapsamında, pandemi 
sürecinden en çok etkilenen, bölge kadın, 
çocuk ve gençlerine psiko-sosyal destek 
vermek amacıyla “Geleceğe Dokunan An-
neler” projesi ile iş birliği yapıldı. Bu kap-
samda, ÇATOM’lar (Çok Amaçlı Toplum 
Merkezleri), Gençlik Evleri ve Çocuk Geli-
şim Merkezleri bünyesinde görev alan so-
rumlu ve eğitmenlere yönelik online, “Duy-
gusal İyileştirme Sohbetleri” düzenlendi. 

Hacettepe Üniversitesi ve Boğaziçi Üniver-
sitesi akademisyenleri ile Madalyon Psiki-
yatri Merkezi uzmanları tarafından verilen 
seminerlerin ilk aşaması 5 gün sürüyor.

Türkiye’deki ev sahibi topluluklar ve Suri-
yeli kadınlar arasında sosyal uyumun des-
teklenmesi ve kadınların sosyo-ekonomik 
kapasitelerinin artırılmasını amaçlayan Ka-
dının Güçlenmesi ve Sosyal Uyumun Des-
teklenmesi Projesi kapsamında, çocuklukta 
yaşanan duygusal ihmal konusuna dikkat 
çekmek amacıyla 2017 yılında kurulan ve 

bugüne kadar birçok anne ve eğitmenle 
birlikte sahada seminerler düzenleyen Ge-
leceğe Dokunan Anneler Projesi’nin des-
teğiyle 23, 26, 29 Haziran tarihlerinde ilk 
üç günü gerçekleşti. 1 ve 3 Temmuz 2020 
tarihlerinde de düzenlenecek, toplamda 5 
farklı oturum ile ÇATOM’lar, Gençlik Evle-
ri ve Çocuk Gelişim Merkezleri bünyesin-
de görev alan sorumlu ve eğitmenler için 
‘Duygusal İyileştirme Sohbetleri’ temmuz 
ayında da devam edecek. 

Kadınlar Pandemi Sürecinde de Yalnız 
Kalmayacak

’Duygusal İyileştirme Sohbetleri’, Güney-
doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan ka-
dınların sorunlarının farkına varmalarına, 
sorunların çözümü için inisiyatif kullana-

bilmelerine, kadını güçlendirerek, fırsat 
eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulun-
mayı amaçlıyor. Bu kapsamda pandemi 
sürecinin etkileri ve sürecin getirdiği kaygı 
artışları dikkate alınarak, çocuk sağlığı, ço-
cukların beslenmesi, çocukların sosyal ve 
duygusal gelişim süreçleri, anne ve çocuk 
iletişimi, pandemi sürecinde artan ihmal ve 
istismar, ebeveynler için iş ve ev yaşantı-
sının dengelenmesi, ev içi iletişim ve ken-
dine değer verme konu başlıkları ile ilgili 
katılımcılar bilgilendiriliyor.

İlk aşamada, ÇATOM’lar, Gençlik Evleri ve 
Çocuk Gelişim Merkezleri bünyesinde gö-
rev alan sorumlu ve eğitmenlere online 
seminerler veriliyor. Böylece sorumlu ve 
eğitmenler sahada birebir iletişimde ol-
dukları kadın, çocuk ve gençlere “Duygusal 
iyileşme ve iyileştirme” konusunda destek 
olup bu süreçte onları yalnız bırakmayacak.

25 Sorumlu ve 45 Eğitmen

Söz konusu seminerlerde, Hacettepe Üni-
versitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana-
bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Elif Nur Özmert, 
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bö-
lümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. İsmihan Ar-
tan, Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Ergen 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülin Evinç, Ma-
dalyon Psikiyatri Merkezi Eğitim Psikolojisi 
Uzmanı Nil Ateşoğlu ve Toplumsal cinsiyet 
eşitliği konusunda çalışmalar yapan sosyal 
girişim Awen For Us eğitmeni ve Boğazi-
çi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Sevgi 
Kesim Güven konuşmacı olarak yer alıyor.

Online seminerlerin ikinci aşamasında söz 
konusu merkezlerdeki kadın, çocuk ve 
gençlerle; alanında uzman isimler bir araya 
gelerek, “Duygusal İyileştirme Sohbetleri” 
gerçekleştirilmeye devam edecek.

Prof.Dr. Elif Nur Özmert 

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı



Yat ır ımlar ın ıza Değer Kazand ır ır !
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ŞENAY LAMBAOĞLU'NDAN YEPYENI BIR TEKLI: MÜZIK IYILEŞTIRIR!

Başarılı projeleri ve güçlü sesiyle 
adından söz ettiren Şenay Lambaoğ-

lu, “Müzik İyileştirir” isimli yepyeni şarkı-
sını müzikseverlerle buluşturdu. 

Şenay Lambaoğlu, söz ve müziğinin yanı 
sıra prodüktörlüğünü de üstlendiği, “Mü-
zik İyileştirir” projesinin; düzenleme, mix 
ve mastering çalışmalarında Hakan Kur-
şun ile birlikte çalıştı. Projenin kapak ta-
sarımı ise Melek Boçoğlu imzası taşıyor.

Sanatçı, dünyaca yaşadığımız COVID-19 
süreci ve evde kaldığımız şu dönemlerde 
müziğin ne kadar önemli ve herkes için 
iyileştirici gücü olduğunu vurguluyor. 

“Covid-19’da ev yapımı klip”

Yeni şarkısının klip çekimi için Bora Balar 
yönetmenliğinde kamera karşısına ge-
çen Şenay Lambaoğlu, karantina dönemi 
ve sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu 
süreçte evinin kapılarını klibi için açtı. 

“Pandemi günlerinde müziğe sığın-
dım!”

Şenay Lambaoğlu şarkı ile ilgili duygula-
rını ise şu şekilde dile getiriyor: “Pandemi 
günlerinde müziğe sığındım ve müzikle 
şifa buldum. Müziğin iyileştirici gücü tüm 
o zor günlerde bana umut verdi.”

Şenay Lambaoğlu'nun yeni şarkısı, “Mü-
zik İyileştirir” ve klibi, Ada Müzik etiketiy-
le haziran ayında tüm dijital platformlar-
da yerini aldı.
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DEMOKRASİ VE MİLLİ
BİRLİK GÜNÜ

TEMMUZ

Kutlu olsun

A V M  V E  P E R A K E N D E  S E K T Ö R Ü N Ü N  H A B E R C İ S İ



21

 Haberler / MALl&MOTTO 



22

MALl&MOTTO / Haberler

sevgilerin en masumudur ...
,Kitap

COVID-19 Y KUŞAĞINI VURDU!

KPMG’nin ABD’de bin tüketiciyle yaptı-
ğı ‘Covid-19 Tüketicinin Nabzı’ anketine 
göre salgından geliri en fazla etkilenenler 
Y kuşağı oldu. Araştırmaya katılan Y ku-
şağından tüketicilerin gelirleri %47,7 ora-
nında azaldı.

KPMG yaptığı ‘Covid-19 Tüketicinin Nabzı’ 
araştırmasında, koronavirüs salgınının tü-
ketici üzerindeki etkisini inceledi. ABD’de 
bin tüketiciyle yapılan ankete göre salgın 
en fazla Y kuşağını etkiledi.

Katılımcıların neredeyse yarısı (%44) pan-
demi nedeniyle gelirlerinin düştüğünü 
söylüyor. Salgının Y kuşağının gelir du-
rumu üzerindeki etkilerine bakıldığında 
ise milenyum kuşağından katılımcıların 
%52’si gelirlerinin olumsuz etkilendiğini 
belirtti. Bu gruba gelir düzeylerindeki dü-
şüş sorulduğunda ise Y kuşağından tüke-
ticiler gelirlerinde %47.7’lik azalma yaşa-
dıklarını ifade etti.

Katılımcıların %11’i Covid-19 salgını ne-
deniyle artık çalışmadıklarını kaydetti. 
Karantina boyunca tüketicilerin büyük ço-
ğunluğunun zorunlu olmayan harcama-
lardan uzaklaştığı görülüyor. Y kuşağının 
sektörlere göre harcamalarına bakıldığın-
da ise ana ürün ve hizmetlerde harcama 
yapanların sayısının %62 arttığı gözleni-
yor.

Salgın sonrası toparlanma sürecinin nasıl 
ve ne zaman olacağı ile ilgili çok farklı gö-
rüşler var. Ekonominin düzelmesi ve har-
cama alışkanlıklarının normale dönmesiy-

le ilgili tahminler birbirinden hayli uzak. 
Ankete katılanların çoğunluğu hızlı eko-
nomik toparlanmanın olacağı konusunda 
umutlu değil. Çoğunluk toparlanmanın 6 
ay ve 2 yıldan fazla bir süre arasında ger-
çekleşeceğini ön görüyor.

Salgının tüketici grupları üzerindeki küre-
sel etkilerinden biri de yeme-içme alışkan-
lıklarındaki benzerlik. Anketin uygulandığı 
tüm gruplarda yeme-içme alışkanlıkları-
nın ‘evde yemek yapma’ temasına döndü-
ğü anlaşılıyor. Tüm gruplarda evde spor 
yapanların sayısının da arttığı görülüyor.

KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Pera-
kende Sektör Lideri Emrah Akın, “2008 
krizini de yaşayan milenyum kuşağı pan-
demi sırasında ekonominin durması ne-
deniyle en çok etkilenen sektörlerde ça-
lışıyor. Sosyoekonomik çöküşün etkilerini 
gelirlerinde hissediyorlar. Yaşam tarzları, 
harcama alışkanlıkları değişiyor. Bu, 20 yıl 
içinde yaşadıkları ikinci büyük kriz. Onlar 
Amerikan tarihinde muhtemelen ebevey-
nlerinden daha yoksul ilk nesil olarak tari-
he geçtiler. Borçlu ve düşük ücretli Y kuşa-
ğı, salgının etkilerini uzun süre yaşayacak 
gibi görünüyor” dedi.

Dört yeni tüketici modeli

Araştırmaya göre salgın dört yeni tüketici 
grubu ortaya çıkardı. Bunlar şöyle sırala-
nıyor:

Salgından derinden etkilenenler (%23): 
Gelir kesintileri veya iş kaybı yaşayan grup. 

Salgından önce de ekonomik anlamda zor 
durumda olan tüketiciler. Ortalama gelir-
leri yıllık 45 bin dolar, yaş ortalaması 51. 
Perakende kategorileri arası harcamaları 
düşük. Geleceğe umutlu/iyimser bakmı-
yorlar.

Dikkatli ilerleyenler (%45): İş kaybından 
daha az etkilenen harcamalarını drama-
tik bir şekilde değiştirmeyen tüketiciler. 
Ortalama gelirleri yıllık 60 bin dolar, yaş 
ortalaması 44.

Salgından ilk kategori kadar yüksek etki-
lenmediler. Salgından önce de salgın dö-
nemindeki miktarda harcama yapıyorlar-
dı. Gelecekle ilgili en şüpheli grup.

Evlerine sığınıp tasarrufa devam eden-
ler (%27): Görece varlıklı ve ekonomi ile 
en ilgili olan tüketici grubu. Daha faz-
la tasarruf ediyorlar ve zorunlu olmayan 
harcama kategorilerinde az harcama ya-
pıyorlar. Ortalama gelirleri yıllık 110 bin 
dolar, yaş ortalaması 53. Ekonomik olarak 
pandemi ile baş edebiliyorlar. Gelecekle 
ilgili en karamsar grup.

Harcamaya hazır (%5): En genç grup, 
ekonomi ile daha az ilgili olmalarına rağ-
men kategoriler arası çok rahat harcama 
yapan tüketiciler. Ortalama gelirleri yıllık 
65 bin dolar, yaş ortalaması 33. Salgından 
doğrudan ve yüksek oranda etkilenmedi-
ler. Geleceğe en olumlu bakan grup. Sos-
yal aktivitelere katılmaya hevesli ama yine 
sosyal mesafe kurallarına duyarlı.

Emrah Akın 

KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve 
Perakende Sektör Lideri
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MIGROS, TAM DONANIMLI YÜZEN MAĞAZASI “MIGROS DENIZ MARKET” ILE MÜŞTERILERINE 
DENIZDE DE HIZMET SUNUYOR!

Müşterilerine yüksek kalite stan-
dartlarından ödün vermeden, her 

koşulda kesintisiz hizmet sunan Migros, 
“Migros Deniz Market” ile Ege’deki ada-
lara ve kara bağlantısı olmayan koylara 
ulaşıyor. 45 metrelik boyu, 168 metreka-
relik satış alanıyla birebir Migros mağa-
zası formatında tasarlanan Migros Deniz 
Market’te 3 bin 500’den fazla ürün çeşi-
di bulunuyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle ilk gün-
den itibaren çalışanları ve müşterileri 
için aldığı önlemlerle Türk perakende-
sine öncülük eden Migros, Türkiye’nin 
81 ilindeki marketlerinde aldığı önlem-
lerin tamamını Migros Deniz Market’te 
de alarak sezonu açtı. Migros’un bundan 
beş yıl önce her noktadan ulaşılabilirlik 
hedefiyle hayata geçirdiği Migros Deniz 
Market, yaz süresince Fethiye Şövalye 
Adası ile Göcek’te bulunan adalara ve 
kara ulaşımı olmayan koylara hizmet 
götürüyor.

Migros, 3 bin 500’den fazla ürün çeşi-
di ile süpermarketi denize taşıyor

45 metrelik uzunluğu ve 168 metreka-
relik satış alanıyla süpermarketi denize 
taşıyan Migros Deniz Market’te paketli 
meyve-sebze, et ve şarküteri ürünle-
rinden, taptaze günlük ekmeğe, tekstil 

ürünlerinden deniz malzemelerine ve 
sıcak yaz günlerinin en önemli ihtiyacı 
olan buza kadar 3 bin 500’den fazla ürün 
çeşidi satışa sunuluyor.

Haftanın 7 günü müşterilerin hizme-
tinde

Özel tasarlanmış denizci kıyafetleri ve 
İngilizce bilen personelleri ile ayrıcalıklı 
hizmet sunuyor.

Müşteriler, Migros Deniz Market'in bot-
ları ile mağazaya getirilerek, alışverişle-
rini kendileri yapabiliyor. En taze ürün-
lerin özenle seçilerek, teslim edildiği 
Migros Deniz Market’in lokasyonu, de-
nizcilerin kullandığı aplikasyonlarla tam 
uyumlu olarak akıllı telefon ve tabletler-
den anlık takip edilebiliyor. Migros De-
niz Market, haftanın 7 günü 08.00-20.00 
saatleri arasında hizmet veriyor.
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OFISLER, AVM’LER VE OTELLERDE ÇOK ŞEY DEĞIŞECEK

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkile-
meye devam ediyor. Salgından bütün 

sektörler etkilendi. Yeni normal hayat yavaş 
yavaş başlarken,  EVA Gayrimenkul Değerle-
me Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, ofis-
leri, otelleri ve AVM’leri değerlendirdi. Yazıcı, 
alınacak önlemleri ve bundan sonraki süreçte 
karşılaşılacak adımları anlattı.

Gayrimenkul geliştirmeleri ve değerlemele-
rinde, planlamaları ve hesapları yeni beklen-
tilere göre yapacaklarını önemle vurgulayan 
Yazıcı, “Son kullanıcı başka ne gibi farkında-
lıkları yakalayacak hep beraber göreceğiz” 
dedi. 

Süreç uzadıkça evden çalışmanın birçok kişi 
için verimli olmadığını hatta sıkıcı olduğunu 
sözlerine ekleyen Yazıcı, sözlerine şöyle de-
vam etti: “Herkes karantina başında diyordu 
ki, ofis alanları küçülebilir herkes evden çalı-
şabiliyor. Ama süreç uzadıkça evden çalışma-
nın birçok kişi için verimli olmadığını hatta 
çok da sıkıcı olduğunu gördük. Evden çalış-
ma ve ofise gitme arasında esnek bir dönem 
geçireceğiz. Ofis alanlarının COVID-19 koşul-
larına göre yeniden düzenlenmesi gerekecek. 
Evde çalışmak için bir engeli olmayanlar, ev-
den çalışma verimli ise bu sistemin komple ya 
da haftanın belli günlerinde devam edeceğini 
düşünüyorum. İnsanoğlu her şeye alıştığı gibi 
evden çalışma düzenine de alıştı. Türk insa-
nı adaptasyon ve yeniliğe uyum konusunda 
bence muhteşem, uzaktan çalışma sistemine 
uyum sağlamamız bu yüzden çok da zor ol-
madı.”

“Ofiste olan kişi sayısını azaltacağız ya da 
bazıları hep evden çalışacak”

“Hayatımızda önümüzdeki bir süre daha gö-
rüntülü toplantılar yer alacak. Görüntülü bağ-
lanarak, yaptığımız toplantılarda, en az 2-3 
saatlik zaman kazandığımızı gördük. Toplan-
tılarda yolda harcanan zamanlar olmayınca 
verimlilik arttı” diyen Yazıcı, “Ama bu toplan-
tılar süreç uzadıkça ve hastalığın tedavisi ge-
lişince devam eder mi, ne kadar devam eder, 
bir alışkanlık olur mu yoksa gelenekler ağır mı 
basar bunu da süreç belirleyecek. Öte yandan 
bu sürede ofis kullanım alanlarını sosyal me-
safe şartları nedeni ile büyütmek veya özel 
önlemler alarak çalışmak zorunda kalacağız. 
Bunu yapamayacağımızda ya dönüşümlü 
olarak personeli çalıştırarak ofiste olan kişi 
sayısını azaltacağız ya da bazıları hep evden 
çalışacak. Bundan sonra cam veya pleksi pa-
nellerle yükseltilmiş çalışma alanları, bankolar 
hayatımızın devamında da yer alacak gibi gö-
rünüyor” şeklinde konuştu.

“Camı açılmayan binalar için zor günler 
geliyor”

“Paylaşımlı ofisler uzunca bir süre kendisini 
bence toparlayamayacak, bu süre hastalığın 
bitmesi ve psikolojimizin değişmesine göre 
belli olacak. Ofislerde aynı anda bütün bina-
nın hava sirkülasyonun sağlanması dönemi 
bitecek. Camı açılmayan binalar için zor gün-
ler geliyor, tercih edilirliği azalacak” ifadele-
rini kullanan Cansel Turgut Yazıcı yemekha-
neler ile ilgili ise şu sözleri söyledi: “Sonuçta 
evet evden çalışma bu süreç bitince de kıs-
men kalacak ama başta düşünüldüğü kadar 
büyük rağbet görmeyecek. Ofislerde genel 
sosyal alanlardan ziyade şirketlerin kendi per-
sonellerinin ortak alanlarının yaratılması mo-
deline geçilecek, yemekhanelerde yemekler 
paketsiz verilmeyecek veya şeffaf bölmelerin 
arkasında işaret edilerek alınabilecek. Yemek 
yeme yerlerinde oturan kişi sayısı azaltılacak 
ve yemek saatleri dönüşümlü hale gelecek. 
Daha uzunca bir süre şeffaf pleksi panellerle 
yükseltilmiş ve bölünmüş yemek alanlarında 
sosyalleşeceğiz.”

“Evden yemek getirmek trend olacak”

“Evden yemek getirmenin uzunca bir süre 
trend olacağı görüşündeyim” diyen Yazıcı, 
“Bunun için ofislerde mutfak alanlarını ge-
nişletip, oturulabilir yapılması, yemek ısıtma 
ve saklama imkânlarının ofislere getirilmesi 
gerekecektir. Paket servislerin ofislere ulaşımı 
konusunda plazaların önlemler alması gere-
kecek, kuryelerin katlara çıkması muhteme-
len bir süre izin verilmeyecek. Asansörlerdeki 
kişi sayısı az tutulacak. Maskesiz ve mesafesiz 
bize daha uzunca bir süre hayat olmayacak” 
dedi.

“En çok oteller etkilenecek”

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü 
Cansel Turgut Yazıcı, otellerin pandemi süreci 
ile ilgili şu sözleri aktardı: “Bu dönemden en 
çok etkilenecek olan oteller olacak. Ağır bir 
travma geçirecek sektör, gerek doluluk ge-
rekse misafirleri memnun etme bakımından 
kolay olmayacak. Otellerin, mobilya ve hijyen 
sağlama maliyetleri artacak. Öte yandan artık 
misafirler kendi valizlerini odalarına taşıma-
da daha istekli olacak, oda servisleri bir süre 
çalışamayacak. Butik oteller, kendine özel ha-
vuzlu villaların otelleri lüks segmentte rağbet 
görecek. Önümüzdeki bir süre kalabalık dol-
dur-boşalt oteller için hayat zor olacak. Özel-
likle yabancı turistten çok verim alan turizm 
sektörümüz, kapasitesini gerektiği gibi kulla-
namayacak ve bence orta vadede kendini en 
zor toplayan sektör olacak. Otel sektörü şüp-
hesiz toparlanacak ama süre alacak ve devlet 
desteğine ihtiyaç duyacaklar.” 

“Yerli işletmeler değerinin altında yaban-
cılara satılabilir”

“Sektör destek alamazsa korkarız önümüzde-
ki sürede yerli işletmelerin değerinin altında 
yabancılara satıldığını göreceğiz” diyen Yazı-
cı sözlerine şöyle devam etti: “Bazı otellerde 
resepsiyon işlemlerinin otomatik yapıldığını 
kart yerine telefon uygulamaları ile kapıların 
açıldığını, resepsiyon görevlisini bile görme-

den işlem yapılabildiğini göreceğiz. Bell boy 
hizmetleri, kat görevlileri azalacak, odaya 
bırakılan ürünler paketlenmiş hijyenli olarak 
hizmete sunulacak. Misafir odadan çıkınca 
otomatik çalışan hijyen sistemleri ve ışıkları 
gibi uygulamalar hizmet sektöründe görüle-
cek.”

“Havuz hijyeni başlı başına bir sorun olacak” 
Cansel Turgut Yazıcı: “Hatta bazı otellerin çar-
şaf gibi ürünler için bu hizmeti de opsiyonel 
olarak sunabileceğini, misafirin kendi yatağı-
nı kendisinin yapmasına izin verebilecekle-
rini düşünüyorum. Otellerde ortak alanların 
genişletildiği, daha büyük alanda daha az 
insanın kullandığı işletmeler göreceğiz. Ha-
vuz hijyeni ise başlı başına bir sorun olacak 
bu sene.” 

“AVM’de düşük sabit kira ve cirodan pay 
modeline dönülecek”

Yazıcı, “Alışveriş merkezleri tamamen entere-
san bir konu. Bilinçli tüketici uğramak istemi-
yor, diğerleri içinden çıkmıyor. Ama e-ticaret 
bu süreçte ciddi şekilde rüştünü ispatladı, 
belki 5 yıllık ivmelerini 2 ayda aldılar. Bundan 
insanları vazgeçirmek kolay olmayacak” diye-
rek sözlerine şöyle devam etti: “AVM kiraları 
ister istemez bu süreçten etkilenecek. Artık 
birçok AVM’de düşük sabit kira ve cirodan 
pay modeline dönülecek. Dönmeyenlerden 
kiracılar hemen çıkacak, mahkemeler onlara 
hak verecek.” 

“Bazı AVM’ler bir süre sonra kapanabilir”

Yazıcı AVM’lerle ilgili şöyle konuştu: “AVM 
yatırımcıları için zor kararlar alma dönemi ge-
liyor. Ortak alanların hijyeni, klimatizasyonda 
sağlık sağlanması gibi ekstra giderlerle boğu-
şurken, gelirleri düşecek, borcu olanların üs-
tüne bankalar giderse birçok banka AVM sa-
hibi olabilir önümüzdeki dönemde. Bu süreci 
geçemeyen kiracılarına maddi imkânlar sağ-
layamayan AVM’ler bir süre sonra kapanabilir 
veya geçici olarak faaliyetlerine ara verebilir. 
Açık alanı olan AVM’ler bu dönemde avantajlı 
olacak, zamanı geldiğinde ne kadar açık alanı 
varsa o kadar tercih edilir olacaklar.”

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü 
Cansel Turgut Yazıcı, AVM’lerin Yasal Mev-
zuatını ve bakış açısını da değerlendirerek, 
“İş hukuku mevzuatının da uzaktan çalışma 
koşullarına göre yeniden elden geçirilmesi 
gerekli, hem işveren hem de işçi açısında adil 
şartlar yaratan doğru ölçümlenebilir sistem-
ler geliştirilmeli” dedi. Yazıcı sözlerini şöyle 
tamamladı: “Önümüzdeki süreçte imar mev-
zuatının sil baştan elden geçirilmesi gerekli. 
Cam açılma koşulları, balkon imkânları, sosyal 
alanlar ve yoğunluğu, apartman görevlileri 
gibi konuların hızla tekrar elden geçirilmesi 
ve revizyonlar yapılması gerekiyor. Mevcutla-
rının hijyenin sağlanması, yeni yapılacaklarda 
yeni standartlar getirilmesi önemli. Yeni ofis 
projelerinde hatta bazı eski ofis projelerinden 
iklimlendirme ünitelerinin yeni gerçeklere yö-
nelik değiştirilmesi geliştirilmesi gerekecek. 
Artık birçok alanlarda, gerek belediyelerde 
gerekse tapularda işlem yaparken, daha az 
temasla işlerimizi yürüteceğimize inanıyo-
rum.”

Cansel Turgut YAZICI 

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel 
Müdürü
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SÜRDÜRÜLEBILIRLIK ANLAYIŞIYLA DÜNYANIN GELECEĞINE DEĞER KATIYOR
• Faber-Castell, küresel enerji ihtiyacının 
%82'sini yenilenebilir kaynaklardan elde 
ediyor.

• Brezilya’da kurduğu yaklaşık 10.000 hek-
tarlık ormana her yıl 300.000 ağaç dikerek, 
doğanın döngüsüne katkı sağlıyor.

• Global çapta yaklaşık 8.000 çalışanı ile şir-
ket, istikrarlı bir istihdam sağlıyor.

• Çocukların gelişimine, haklarının korun-
masına ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına 
önem gösteriyor.

Sürdürülebilirlik anlayışını 259 yıllık tarihi-
nin temel değerlerinden biri haline getiren 
Faber-Castell, global çapta yaptığı sürdürü-
lebilirlik faaliyetleriyle dünyanın geleceğine 
değer katıyor. Ayrıca, yüksek kaliteli ürünle-
ri, çevreye karşı duyarlılığı ve yenilikçi bakış 
açısı ile uzun süredir uluslararası pazardaki 
lider konumunu sürdürüyor. Ekonomik, çev-
resel ve toplumsal konularda yaptığı çalış-
malarla alanında örnek olan Faber-Castell, 
daha iyi bir dünya için faaliyetlerine aralıksız 
şekilde devam ediyor.

Globalde olduğu gibi Türkiye’de de FSC 
belgesi taşıyan, endüstriyel amaçla yetişti-

rilen ormanlardan elde edilen lata ile üretim 
yapan şirket, bu sayede sürdürülebilir kay-
naklara yöneliyor. 344 kişinin istihdam edil-
diği, Türkiye’nin en modern üretim tesisle-
rinden biri olan Adel Kalemcilik fabrikasında 
her yıl tüm üretim testlerine uygun şekilde 
2000’e yakın Faber-Castell ürünü üretilerek 
tüketiciyle buluşuyor.

900 bin tondan fazla karbon temizleni-
yor

Çevre dostu endüstriyel üretim yöntemleri 
ile alanında öncü olan Faber-Castell, dünya 
çapında sattığı birçok kalem için ham mad-
de ihtiyacını endüstriyel ormanlardan elde 
ediyor. Her yıl yaklaşık 300 bin yeni ağaç, 
yaklaşık 10 bin hektarlık (100 km²) bir ala-
na ekiliyor ve yetiştiriliyor. Yetiştirilen bu 
ormanlar yalnızca ham madde üretimi sağ-
lamakla kalmıyor, 600’den fazla endemik 
hayvan ve bitki türleri için de ev sahipliği 
yapıyor.

Faber-Castell'in Güneydoğu Brezilya'da bu-
lunan Prata'daki benzersiz ormancılık pro-
jesi, Faber-Castell'in sahibi ve CEO'su Kont 
Anton-Wolfgang von Faber-Castell tarafın-
dan 30 yıl önce başlatıldı. Alman Teknik De-
netim Derneği TÜV Rheinland® tarafından 

yapılan bilimsel araştırma ise bu ormanlar-
da 900 bin tondan fazla karbonun yok edil-
mesine yardımcı olduğunu onaylıyor.

Ekonomik ve Toplumsal Alanlarda da 
Sürdürülebilirlik

Yaklaşık 8.000 çalışanı ile yılda iki milyardan 
fazla kalem üreten Faber-Castell, sağladığı 
istikrarlı istihdam ile ekonomiye de katkı 
sağlıyor. Diğer yandan Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün (ILO) çalışma şartlarını ve çalış-
ma koşullarına bağlı kalarak hareket eden 
şirket, çocuk hakları, güvenliği, fırsat eşitliği 
ve eğitim konularında da hassasiyet göste-
riyor.

Türkiye’de 2012’den beri devam eden “Ya-
ratıcı Çocuk, Yaratıcı Beyin” seminerleri ile 
marka, bu anlayışı Türkiye’de de sürdürü-
yor. Şimdiye kadar 9 binden fazla öğretme-
ne ulaşarak eğitime katkı sağlamayı başaran 
Faber-Castell, eğitim ve çocukların gelişimi 
konusunda geliştirdiği projelerle birçok ha-
yata dokunuyor.

Faber-Castell’in global çapta gerçekleştir-
diği tüm sürdürülebilir çalışmalarını ve an-
layışını incelemek için web adresini ziyaret 
edebilirsiniz.



Siz alanınızı olusturun, 

detayları biz çözelim.
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TERRACITY ALIŞVERIŞ MERKEZI MISAFIRLERIYLE GÜVENLE BULUŞUYOR

Antalya’nın premium alışveriş merkezi 
TerraCity, pandemi sürecinin başından 

itibaren aldığı önlemleri, normalleşme dö-
neminde de aynı hassasiyetle sürdürüyor.

Misafirlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde 
alışveriş yapabilmesi için hijyen kurallarını 
en üst düzeyde uyguladıklarının altını çizen 
TerraCity Alışveriş Merkezi Müdürü Gözde 
Hoşten, bu çerçevede gerçekleştirilen tüm 
resmi denetimleri de %100 başarıyla geçtik-
lerini ifade ediyor.

ECE Türkiye tarafından yönetilen ve Antal-
ya’da ayrıcalıklı alışverişin adresi olan Ter-
raCity, normalleşme süreciyle birlikte misa-
firleriyle güvenle buluşmaya devam ediyor. 
Resmi olarak kapanmayan ve 20 Mart ta-
rihinden itibaren sadece süpermarket hiz-
metiyle faaliyetlerini sürdüren TerraCity’de 
haziran itibarıyla 170 mağaza ile yeniden 
hizmete girdi.

Sürecin başından itibaren Sağlık Bakanlı-
ğı tarafından bildirilen önlemlerin ve ilgili 
yönetmeliklerin tamamına uygun şekilde 
hareket eden TerraCity, Kamu Kuruluşları 
tarafından görevlendirilen ekiplerce haftalık 
yapılan tüm denetimleri de eksiksiz olarak 
geçti.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan 
TerraCity Alışveriş Merkezi Müdürü Gözde 
Hoşten, alınan önlemlere ilişkin şu bilgileri 
verdi: “11 Mayıs tarihinde TerraCity’de bu-
lunan yaklaşık 50 mağaza yeniden faaliyete 

başladı. Ancak tam dönüş haziran itibarıyla 
oldu. Şu anda mağazalarımızın %95’i açık 
ve yönetmeliklere uygun şekilde hizmet 
veriyorlar. AVM ana girişlerinde istisnasız 
herkes için ateş ölçümünü hem elle hem de 
otomatik vücut ısı algılayıcılarıyla gerçek-
leştiriyoruz. Maskesiz girişe kesinlikle izin 
vermiyoruz. Ayrıca kapı giriş sayılarını dijital 
kamera sistemiyle takip ederek, aynı anda 
içeride bulunabilecek kişi sayısını sınırlandı-
rıyoruz. Restoran-kafe ve yemek katındaki 
oturma düzenini ve hijyen şartlarını da il-
gili yönetmeliklere uygun şekilde sağladık. 
Çalışma saatleri dışında ULV gümüş-nano 
teknolojisi ile özel temizlik yapılan ortak 
alanlarımız ayrıca gün içinde de sık sık hij-
yen ekiplerimiz tarafından dezenfekte edi-
liyor. AVM iklimlendirmesini ise %100 taze 
hava ile sağlıyoruz. Müşteri asansörlerinde 
temassız kullanım için pedallar vasıtasıyla 
ayakla kontrol sağlayan bir sistem kurduk, 
tuvaletlerde ise kapılar için otomatik el sen-
sörü kullanıyoruz. Ayrıca maske ve eldiven 
atıkları için alışveriş merkezimizin çıkış nok-
talarına özel tıbbi atık kutuları yerleştirdik.”

AVM içinde sadece müşterilerin değil çalı-
şanların güvenliği ve sağlığı için de önlem-
ler alındığını hatırlatan Hoşten, “Çalışanla-
rımızın sağlığı önceliğimiz... Bu amaçla iş 
kıyafetleri ve kişisel hijyenin yanı sıra alış-
veriş merkezimizin görünmeyen yüzü olan 
yemekhane, giyinme odaları ve dinlenme 
odaları gibi tüm alanlarda da çalışma arka-
daşlarımız için gereken tüm önlemleri aldık” 
dedi.

Gözde HOŞTEN 
TerraCity Alışveriş Merkezi Müdürü
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“Yeni normalde AVM'lerde sosyal hayatımızı sürdürebileceğiz ve 
güvenle alışverişimizi yapmaya devam edebileceğiz.”

Prof. Dr. Hüseyin ALTAŞ 
AYD Başkanı

Yeni hayat dönemimizde AVM sektörü-
nün durumu ve geleceği hakkındaki gö-
rüşlerinizi öğrenebilir miyiz?

Koronavirüs sürecinden olumsuz etkilen-
meyen neredeyse hiçbir sektör olmadı. 
Alışveriş merkezleri, sosyal ve ticari hayatın 
bir arada yer aldığı, insanların hem alış-
veriş hem de sosyal ihtiyaçları için ziyaret 
ettiği yaşam merkezleridir. Bu nedenle ko-
ronavirüs salgını sırasında AVM’ler olarak 
bir yandan ekonomik hayatı canlı tutmaya 
çalışırken, diğer yandan birinci önceliğimiz 
olan kamu sağlığının korunmasına yönelik 
tedbirleri hızlı bir şekilde aldık. 11 Mayıs 
itibarıyla alışveriş merkezlerimizi yeniden 
açmaya başladık. Mevcut durumda şu ana 
kadar ulaşan veriler ziyaretçilerimizin ihti-
yaç odaklı alışveriş yaptığı yönünde. Nite-
kim özellikle tüm AVM’lerin açıldığı haziran 
ayında koronavirüs öncesine göre ziyaret 
sayılarında %45’leri yakalarken, cirolarda 
hızlı bir şekilde %60’lara ulaştık. Yani ziya-
retçi ihtiyaç odaklı hareket etmiş ve alışveriş 
amaçlı AVM’yi ziyaret etmiş. Bu durumun 
bir süre daha devam edeceğini insanların 
bu dönemde daha ihtiyaç odaklı hareket 
edeceğini öngörüyoruz. Sinema salonları, 
çocuk oyun alanları gibi temmuz ayından 
sonra faaliyete geçecek, kültür ve sosyal 
alanlar ile AVM’ler süreç içinde yeniden 
sosyal hayatımızın en önemli merkezlerin-
den biri haline gelecektir. Ancak burada ge-
rek alışverişlerimiz gerekse sosyal hayatımız 
yeni normallere göre şekillenecek; alışveriş 
merkezleri de hem mimarisi hem teknolojik 
altyapısı hem de perakendecisinden teda-
rikçisine iş yaptığı sektörlerle birlikte kamu 
sağlığını ön planda tutacak şekilde değişim-
ler geçirecektir. 

Artık teknolojiyi daha fazla kullanacağız. 
Hâlihazırda kontrol edilebilen ve denetlene-
bilen yapılar olarak güvenli alışveriş sağla-
yan AVM’ler bundan sonra daha da güvenli 
alışveriş ve sosyal ortamı sağlamaya devam 
edecektir. Koronavirüs sırasında AVM’lerin 
kapalı alanlar olması nedeniyle insanların 
buralara gidilmesi konusunda çekinceleri 
oldu. Ancak burada bir kez daha net şekilde 
ifade etmek isteriz ki, AVM’ler doğru hij-
yen standartlarının sağlandığı, kişi sayısının 
kontrol edilebildiği ve alınan tedbirlerin il-
gili otoritelerce sürekli şekilde denetlendiği 
yapılardır. Yani AVM’ler kontrol edilebilir ve 
denetlenebilir yapılardır. Bu yönüyle yeni 
normalde de AVM’lerde sosyal hayatımızı 
sürdürebileceğiz ve güvenle alışverişimizi 
yapmaya devam edebileceğiz.

Alışveriş merkezi yatırımlarının uzun vade-
li durumuna baktığımızda ise Türkiye’de-
ki alışveriş merkezleri yatırımları sektörün 
özellikle birçok şehirde belli bir doygunluğa 
ulaşması nedeniyle belli bir noktaya ulaştı. 

Son 2-3 yıldan beri projesi önceden ya-
pılmış ve finansmanı sağlanmış AVM’lerin 
açıldığını görüyoruz. Örneğin 2019 yılında 
Türkiye’de yeni açılan AVM sayısı 5 adet. Bu 
yıl şu ana kadar 1 yeni AVM açıldı. Yeni AVM 
yatırımlarının yavaşlaması koronavirüsten 
bağımsız olarak sektörün kendi dinamik-
leri ile ilgili bir durum. Bundan sonra yıllık 
bazda AVM sayısında çok fazla bir değişim 
olmayacağını projesi başlamış olan AVM’le-
rin tamamlanarak, hizmete açılacağını ifade 
edebiliriz.

Covid-19 döneminde AYD’nin çalışmaları 
ve projeleri hakkında bilgi verebilir misi-
niz? Sektörün gelişimine katkı sağlamak 
için ne gibi çalışmalarınız ve projeleriniz 
oluyor?

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derne-
ği (AYD) olarak biz de salgınının Türkiye’de 
tespit edildiği ilk andan itibaren kamu sağ-
lığının korunmasına destek olmak amacıyla 
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hızla pek çok adım attık. Perakendecilerin 
talepleri ve uygulamaları doğrultusunda, 
kamu sağlığının korunması mücadelesine 
destek olmak amacıyla; AVM’lerin geçici sü-
reliğine kapatılması, AVM’lerin kapalı kaldı-
ğı süre boyunca da kiracılardan kira bedeli 
tahsil edilmemesi gibi kamu sağlığını ve 
istihdamı korumaya yönelik tedbirler aldık. 
Bu süreçte bile zorunlu ihtiyaç temin eden 
market, eczane gibi mağazaların hizmet 
vermeye devam etmesini sağladık. Bir yan-
dan da yeniden açılışa hazırlık çalışmalarını 
yürüttük. Dünyadaki örnekler incelenerek, 
sektör görüşleri alınarak hazırlanan AVM’le-
rin hangi önlem ve uygulamalar ile açılması 
gerektiğine ilişkin önerilerimizi kamuoyuyla; 
Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu başta olmak 
üzere ilgili bakanlık ve kurumlarla paylaştık. 
Normalleşme süreci çerçevesinde AVM’le-
rin 11 Mayıs itibarıyla açılmaya başlaması 
sonrasında da AVM’lerimiz AYD’nin öneri-
leri doğrultusunda hazırlanan ve Sağlık Ba-
kanlığı ile ilgili bilim kurullarınca duyurulan 
tedbirlerle açılışlarını yaptı. Bundan sonra 
da alışveriş merkezlerinin operasyonel süre-
cinde birçok değişiklik olacak. Halk sağlığı 
en önemli önceliğimiz ve bunu korumak 
için Sağlık Bakanlığı'nın yönergeleriyle ko-
ordineli olarak önlemleri almaya devam 
edeceğiz. Gerekli tüm önlemleri ve daha 
fazlasını uygulayacağız. Yaşam tarzımızın 
kökten değişeceği açık. Yeni bir normal ola-
cak ve hepimiz bu yeni normale uyum sağ-
layacağız.

Covid-19 ile birlikte tüm sektörlerde ol-
duğu gibi AVM Sektörü’nde de ciddi dü-
zenlemeler oldu. Öncelikle kapalı kaldık-
ları dönemde AVM kiracıları için ne gibi 
önlemler aldınız?

Türkiye’de ilk vakaların görüldüğü mart ayı 
ortasından itibaren perakende markalarının 
büyük çoğunluğu da mağazalarını kapattı. 
Kapalı kalınan dönemin doğal sonucu ola-
rak, mağaza cirolarında düşüşler oldu elbet-
te. Ancak perakende markalarının birçoğu 
bu kayıplarının bir kısmını online alışveriş 
yoluyla bir miktar kapatabildi. AVM’lerin 
yeniden açılmasıyla birlikte de sektörden 
sektöre farklılıklar yaşandı. Geçen yılın aynı 
dönemine kıyasla ciroların ortalama %60 
seviyelerine ulaştığını görüyoruz.

Ancak ifade ettiğimiz üzere cirolar her sek-
töre göre önemli farklılıklar gösterdi bu dö-
nemde. Özellikle food court, sinema, cafe 
gibi alanlarda ciro kayıpları çok daha fazla 
yaşandı. AVM yatırımcısı ve perakendecisi 
birlikte bu süreci atlatacaktır. Bu durumun 
bilinciyle 15 Mart’tan mayıs sonuna kadar 
kiracısından kira talep etmeyen AVM’ler 
haziran ayında da kimi kiracısına ciro kira-
sı veya %60’a varan oranlarda kira indirimi 
gibi destekler sunmaya devam etti. Önü-
müzdeki dönemde de alışveriş merkezleri 
süreci ve kiracısının durumunu takip ede-
rek, destekler sunmaya devam edecektir. 
Her AVM kendi şartları ve kiracısının şartları 
doğrultusunda destekler sunacaktır.

Covid-19 için Türkiye’de alınan önlemleri 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Covid-19 tüm dünyada olduğu gibi ülke-
mizde de hem günlük yaşantımızda hem de 
iş yapma şekillerimizde bazıları kalıcı ola-
cak birçok değişime neden oldu. Artık yeni 
normallerimiz var ve hepimiz bu normallere 
göre hareket etmek durumundayız. Umu-
yoruz salgın hem ülkemizde hem de dün-
yada en kısa sürede ikinci bir dalga yaşan-
madan sona erer. Bunun için elbette kamu 
otoritelerinin de yönlendirmeleriyle kamu 
sağlığını birinci önceliği olarak gören ve 
sosyal hayatımızın önemli bir parçası olan 
AVM’ler, yeniden açılma sürecinde birçok 
tedbirlerle birlikte açıldı.

AVM’ler açılış süreçlerinde, sosyal mesafe 
kurallarına uyulması, bunu sağlayacak şekil-
de kontrollü giriş, sosyal mesafe çizgilerinin 
çekilmesi, bilgilendirme işaretlerinin bulun-
ması yönünde önlemler aldı. Ayrıca alışveriş 
merkezi, mağaza çalışanları ve tüm tedarik-
çilerinin AVM’de bulundukları süre boyunca 
kamu otoritesi tarafından uygunluğu onay-
lanmış türde maske takması zorunlu.

AVM girişinde kanun koyucunun belirlediği 
kurallar çerçevesinde temassız dijital termo-
metreyle ateş ölçümü yapılıyor. Ayrıca kamu 
otoritesinin koyduğu kurallar çerçevesinde 
termal kamera ve içerinin %100 temiz hava 
ile havalandırılması zorunluluğu bulunuyor. 
Asansörlerde, yürüyen merdivenlerde, tuva-
letlerde sosyal mesafeyi sağlayacak şekilde 
düzenlemeler yapıldı.
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Alışveriş merkezlerinin hâlihazırda yaptığı 
dezenfeksiyon işlemlerinin periyodunun 
arttırıldı ve mağaza içlerinin de mutlaka de-
zenfekte edilmesinin sağlanması konusun-
da kurallar oluşturuldu. AVM girişlerinde 
ve birçok noktaya el dezenfektan üniteleri 
yerleştirildi. Mağaza içlerinde de markalar 
deneme kabinlerinden ödeme noktalarına 
kadar her yerde gerekli hijyen tedbirlerini 
alıyor.

Türkiye’de alınan önlemler ve uyulması zo-
runlu kurallara baktığımızda ülkemizin bu 
konuda en yoğun tedbirleri alan ülkeler 
arasında bulunduğunu görüyoruz. Özellikle 
termal kamera ve %100 temiz hava zorunlu-
luğu salgının yoğun yaşandığı Avrupa ülke-
lerinde bile zorunlu değil. Bazı ülke örnek-
lerinde toplu taşıma dışında maske takma 
zorunluluğu dahi bulunmuyor. Havalandır-
ma işleminin %100 dış ortam havası ile sağ-
lanması, merkezi havalandırma sistemleri 
dışında klima sistemlerinin kullanılmaması 
gibi kurallar her ne kadar salgının yayılımını 
minimize etmek adına alınmış kararlar olsa 
da özellikle merkezi olmayan soğutma sis-
temlerinin çalıştırılmamasının pratikte uy-
gulanma güçlükleri bulunmakta.

Ülkemizde alışveriş merkezinde kurulan sis-
temlerin hemen hemen hepsi dizayn olarak 
tüm mahallere taze hava verebilecek şekil-
de planlanmıştır, bu minvalde kiracı alanla-
rına da taze hava verilebilmektedir. Ancak 
sadece %100 taze hava beslemesi ile kiracı 

alanlarında soğutma yapmak mümkün ola-
mamaktadır.

Yurt dışındaki benzer örnekleri incelendi-
ğimizde ise bu sistemlerin çalıştırılması ile 
ilgili alınan kararlarda risk seviyesine, olması 
hedeflenen ticaret hacmine ve çalışanların iş 
sağlığı ve güvenliği şartlarının teminine ba-
kılarak merkezi olmayan soğutma sistem-
lerinin belirli kriterlerde çalıştırılmasına izin 
verildiğini görüyoruz.

Ciro Endeksi’nde sektörel gelişimi na-
sıl değerlendiriyorsunuz? (Giyim, gıda, 
ayakkabı, teknoloji vb.) Rakamlarda siz-
ce ne zaman bir düzelme olacak?

Mayıs ayındaki kademeli ve haziran ayındaki 
tümüyle açılış sonrasında alışveriş merkez-
lerinde ciroların geçen yılın aynı dönemine 
göre %60’lara ulaştığını gördük. Ancak ifa-
de ettiğimiz gibi cirolar kategoriler bazında 
büyük değişimler gösterdi bu dönemde. 
Ayakkabı-çanta, hipermarket ciroları önem-
li artışlar kaydederken, özellikle food-court 
cirolarının düştüğünü gözlemledik. İnsanlar 
henüz sosyal hayata tümüyle dönmeye ha-
zır değiller. Alışveriş merkezlerine de ihtiyaç 
odaklı gidildiğini görüyoruz. Ziyaret sayı-
sının düşük seyretmesine rağmen ciroların 
daha hızlı artmış olması da bu durumu ka-
nıtlar nitelikte. Eylül ayından itibaren tüm 
sosyal alanların da faaliyete geçmiş olma-
sıyla birlikte tüm kategoriler bazında cirola-
rın yükselmeye başlayacağını; 2021 yılından 

itibaren de eski ciro oranlarımızı yeniden 
yakalayacağımızı tahmin ediyoruz.

İnsanların en çok sosyalleştiği yerler 
AVM’lerde ziyaretçiler için Covid-19 
pandemi döneminde güvenlidir, diye-
bilir miyiz? AYD’nin tutum ve önlemleri 
nelerdir?

AVM’ler, hijyen standartları, sosyal mesafe 
kuralları, havalandırma kuralları, ateş ölçü-
mü gibi kuralları ve standartları belirlenmiş 
ve en önemlisi bu kuralların sürekli denet-
lendiği yapılar. Bu nedenle biz ziyaretçile-
rimize rahatlıkla biz güvenliyiz diyebiliyor 
ve ziyaretçilerimizin de kendi önlemlerini 
mutlaka alarak AVM’lerimize ihtiyaçları için 
gönül rahatlığıyla gelebileceğini söylüyo-
ruz. AVM’lerin aldığı tedbirlerden zaten 
bahsetmiştik. Covid’le mücadele hepimizi 
içine alan toplumsal bir mücadele. Kamu 
kurumları ve bakanlıklar bilim kurulları tav-
siyesi doğrultusunda alınacak önlemleri be-
lirleyecek, bizler de bu önlemleri alacağız. 
Ancak bir diğer önemli husus, halk olarak 
bizlerin de bilinçli hareket etmesi ve kendi 
kişisel önlemlerini alması. Bizler AVM yöne-
timleri olarak bu konuda da ziyaretçilerimizi 
bilinçlendirmeye ve yönlendirmeye devam 
edeceğiz. Sosyal hayatımız yavaş yavaş yeni 
normallerle yeniden canlanmaya başlaya-
cak ve hayatın eve sığdığı gibi yeniden dı-
şarıya, sosyal alanlara, AVM’lere de güvenle 
sığacağı günleri hep birlikte yaşayacağız.
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“Bu dönemde önceliğimiz kamu sağlığının 
korunması.”

Deniz BOZAN
Tepe Emlak Yatırım A.Ş. Genel Müdürü 

Koronavirüs önlemleri kapsamında 20 Mart itibarıyla geçici süreliğine hizmetlerini sınırlayan Tepe Emlak Yatırım A.Ş. bünyesinde bulunan 
alışveriş merkezleri, 1 Haziran itibarıyla yeniden hizmet vermeye başladı. Dekorasyondan elektroniğe, kozmetik ve giyimden ev tekstil ürün-
lerine kadar ulusal ve uluslararası birçok markayla yeniden ziyaretçileriyle buluştuklarını söyleyen Tepe Emlak Yatırım A.Ş. Genel Müdürü 

Deniz Bozan, 11 Mayıs 2020 tarihinden itibaren hayata geçirdikleri çalışmaları anlattı.

AVM'leriniz ne zaman kapandı, bu sü-
reçte hangi çalışmaları hayata geçirdi-
niz?

Tepe Emlak Yatırım A.Ş. olarak, koronavi-
rüs salgınının Türkiye’de ortaya çıktığı an 
itibariyle büyük bir hassasiyetle gerekli 
önlemleri almaya başladık. Ardından top-
lum sağlığının korunmasına yönelik alınan 
tedbirler kapsamında, 20 Mart 2020 itiba-
rıyla yönetimimizde bulunan alışveriş mer-
kezlerimizin hizmetlerine geçici süreliğine 
ara verdik. Bu tarihten itibaren alışveriş 
merkezlerimizde sadece ziyaretçilerimizin 
sağlık ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilme-
si adına market ve eczanelerin hizmeti sı-
nırlı saatlerde devam etti.  Bu süreçte kamu 
otoriteleri tarafından alınması gereken tüm 
önlemleri hayata geçirerek, çalışanlarımız 
ve ziyaretçilerimiz için sağlıklı ve güvenli 
çalışma ortamını yarattık. 11 Mayıs tarihin-
de ise farklı hizmetleri ve marka karmaları 
bulunan alışveriş merkezlerimiz kendi kon-
septleri ve marka karmaları paralelinde ka-
demeli olarak açılmaya başladı. 1 Haziran 
itibarıyla sinemalarımız, etkinlik ve çocuk 
oyun alanlarımız kapalı olacak şekilde de-
korasyondan elektroniğe, kozmetik ve gi-
yimden ev tekstil ürünlerine kadar ulusal 
ve uluslararası birçok markamızla yeniden 
ziyaretçilerimize hizmet vermeye başladık. 
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Koronavirüs süreci kapsamında hangi 
önlemleri hayata geçirdiniz? Ziyaretçi 
oranlarınız eskiye göre nasıl?

Tepe Emlak Yatırım A.Ş. olarak alışveriş 
merkezi yönetiminde neredeyse çeyrek 
asırlık bir deneyimle, hizmetlerimize ara 
verdiğimiz günden bu yana tüm olasılıkla-
rı hesaplayarak açılış planları üzerinde ça-
lışmalarımızı yürüttük. Sağlık Bakanlığı’nın 
hazırladığı, “Salgın Yönetimi ve Çalışma 
Rehberi” kapsamında yer alan önemleri 
en üst düzeyde hassasiyetle uygulamaya 
başladık. Halk sağlığını ön planda tutarak, 
hayata geçirdiğimiz uygulamaların başında 
ortak alanlardaki klimalarda %100 temiz 
hava uygulaması geliyor. Ziyareçilerimiz ka-
dar çalışanlarımızın da bu dönemde gerekli 
koşullarda görev yapması için gerekli tüm 
önlemler alındı. 

Ziyaretçi ve çalışanların sağlığının korun-
ması için kamu otoritelerince belirlenen 
önlemleri hayata geçirirken, sağlık tedbirle-

rimize kapı girişlerinde sosyal mesafeyi sağ-
layan yönlendirmelerden itibaren başlıyo-
ruz. Kademeli giriş, maske kullanımı ve ateş 
ölçümünü tüm ziyaretçi ve çalışanlarımıza 
zorunlu olarak uyguluyoruz. Her 10 metre-
kareye 1 kişi kuralına uygun şekilde ziyaretçi 
girişi sağlıyoruz. Ortak alanlar başta olmak 
üzere sık kullanılan tuvalet kabinleri, yürü-
yen merdivenler, küpeşteler ve ATM alanları 
gibi bölgelere düzenli ve sık aralıklarla de-
zenfeksiyon ve temizlik çalışmaları gerçek-
leştiriyoruz. Ayrıca tüm ortak alanlarımıza 
aldığımız tedbirler ile ilgili bilgilendirici pa-
nolarımızı yerleştirdik; yemek alanlarımızın 
oturma düzenini sosyal mesafe kuralları 
çerçevesinde yeniden düzenledik. Genel 
kullanıma ait çöp kutuları haricinde eldiven 
ve maske atıkları için özel çöp kutularını 
da hazırladık. Alışveriş merkezlerimizdeki 
görevli ekiplerimiz her an maske ve siper-
lik  ile hizmet veriyor. Sağlık tedbirlerini üst 
düzeyde koruduğumuz alışveriş merkezle-
rimizde ziyaretçilerimizin gönül rahatlığıyla 
alışverişlerini yapmaları için çalışmaya de-

vam ediyoruz. 1 Haziran’dan bu yana çocuk 
oyun alanları ve sinema alanı kapalı olmaya 
devam etse de AVM’lerimizde toplam ma-
ğaza adetlerinin %85-90’ı aktif  olarak hiz-
met veriyor. Ziyaretçi oranlarımızın da emin 
adımlarla arttığını söyleyebilirim. Koronavi-
rüs öncesi ziyaretçi oranımızın ise %55’ine 
ulaştık ve her geçen gün bu oran artıyor. 

Bu dönemde önceliğimiz kamu sağlığının 
korunması. Ziyaretçilerimizin yanında ol-
duğumuzu hissettirmek, onlar için güvenli 
ortamlar sunmak birincil hedefimiz. Bu bir 
geçiş süreci, sektörün kısa vadeli geleceğini, 
bu süreçte alışveriş merkezleri, markalar ve 
ziyaretçilerimizin deneyimi sonrasında olu-
şacak yeni ihtiyaç ve beklentiler şekillendi-
recek. Bizler alışveriş merkezimize gelen her 
ziyaretçimizin huzur içinde sağlıklı bir alış-
veriş süreci geçirmesi için çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Ziyaretçi sayısının alınan 
önlemler ve tedbirlerin benimsenmesi ile 
önümüzdeki dönemlerde artacağını düşü-
nüyoruz.
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TAHİNCİOĞLU’NDAN EMLAK KONUT KAMPANYASINA DESTEK 
BUGÜN AL, ÖDEMELERİNE 3. YIL BAŞLA

Türkiye’de gayrimenkul sektörünün 
lider şirketlerinden biri olan Tahinci-

oğlu, Emlak Konut GYO’nun son yıllarda 
yapmış olduğu en önemli kampanyası, 
“Hayallerini Erteleme Türkiye”ye 2 projesi 
ile katılıyor. Nidapark Küçükyalı ve Nida-
park İstinye projelerinden ev sahibi olmak 
isteyenler, ödemelerine 3. yıl başlayabile-
cek, %5 peşinat ve %10 indirim imkânın-
dan faydalanabilecek.

Emlak Konut GYO güvencesi ve Tahincioğ-
lu ayrıcalığıyla hayata geçirilen Nidapark 
Küçükyalı ve Nidapark İstinye projelerinde 

görülmemiş bir kampanya başlıyor. Emlak 
Konut GYO’nun başlatmış olduğu, “Hayal-
lerini Erteleme Türkiye” kampanyası kap-
samında, Nidapark Küçükyalı ve Nidapark 
İstinye projelerinden ev sahibi olmak is-
teyenlere çok avantajlı fırsatlar sunuluyor. 

Bu projelerden daire sahibi olmak iste-
yenler ödemlerine 3. yılda başlayabilecek-
ler. %5 peşinat ve %10 indirim imkânı da 
bulunan kampanyada isteyenler ödeme-
lerini 24 ay erteleyerek, 180 ay 0,79 vade 
farkı avantajından da faydalanabilecekler. 
Üstelik ilk 2 yıl masraf da alınmayacak.

Özcan Tahincioğlu: “Gayrimenkul sek-
törünün hızla toparlanacağını düşünü-
yoruz.”

Normalleşme süreci ve konut faizlerinde 
yapılan indirimlerin etkisiyle gayrimen-
kul sektöründe olumlu dalgalar görmeye 
başladıklarını söyleyen, Tahincioğlu Gay-
rimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan 
Tahincioğlu, “İçinden geçtiğimiz bu zorlu 
süreçte sektörümüzde bir süre duraksama 
yaşadığımız doğru. Ancak tüm piyasala-
rın hareketlenmesiyle birlikte gayrimen-
kul sektörünün de hızla toparlanacağını 
düşünüyoruz. İnsanların evde geçirdikleri 
süre arttıkça yaşadıkları yerlerden beklen-
tileri de yükseldi. Bu sebeple karma kul-
lanımlı projeler daha çok dikkat çekmeye 
başladı. 

Nidapark Küçükyalı projemiz spor salon-
larından çocuk parklarına, alışveriş cad-
desine kadar ihtiyaçları karşılayacak tüm 
alanlara sahip. Sene başında kalitenin 
simgesi haline gelen, 'Palladium' markası-
nı projenin içerisine taşıdık. Mağaza, res-
toran ve kafelerin yer alacağı 350 metre 
uzunluğundaki alışveriş caddesi, 'Palladi-
um Cadde Küçükyalı' Anadolu Yakası'nın 
yeni cazibe merkezi olacak. Palladium 
Cadde’deki mağaza çeşitliliği, alışveriş 
yapmak için dışarı çıkma zorunluluğunu 
ortadan kaldıracak ve tüm ihtiyaçları Ni-
dapark Küçükyalı sakinlerinin ayağına ge-
tirecek.

Nidapark İstinye projemiz ise yatay mima-
riye sahip az katlı bahçeli ve geniş terasla-
rın yer aldığı butik bir proje. İstinye koyu 
manzaralı ve projeye ait 50.000 m² özel 
koru alanına sahip olması ile de farklılaşı-
yor. Emlak Konut GYO’nun bu kampanyası 
dahilinde projelerimizde uyguladığımız 
cazip avantajlarla yatırımcıların ev sahibi 
olması çok daha kolay ve karlı hale geldi” 
dedi. 

Özcan TAHİNCİOĞLU 

Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı
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Nidapark Küçükyalı

Anadolu Yakası'nın ilk karma kullanımlı 
projesi olan Nidapark Küçükyalı; 12 bloğu, 
4 ofis kulesi ve 1+1’den 5+1 dublekse ka-
dar uzanan daire tipi seçenekleri ile tica-
ret-konut alanları, okul, meydan, belediye, 
hizmet ve park alanlarından oluşuyor. Her 
etap için tasarlanan yüzme havuzu, fitness 
salonu, spor sahası, kafeterya, yürüyüş 
ve bisiklet yolları, çocuk oyun kompleksi, 
kent meydanı ve parklar da yer alıyor. 

Nidapark Küçükyalı’da az katlı mimarisi ve 
geniş teras alanları ile dikkat çeken blok-
lar da mevcut. Projede; Nidapark Küçük-
yalı Heybeli, Nidapark Küçükyalı Kınalı, 
Nidapark Küçükyalı Burgaz ve Nidapark 
Küçükyalı Sedef ve Nidapark Küçükyalı 
Mahalle olmak üzere 5 ayrı etap bulunu-
yor. İstanbul Anadolu Yakası'nın en pres-
tijli bölgelerinden biri olan Küçükyalı’da 
konumlanan projede, lokasyon öne çıkıyor.

Palladium Cadde Küçükyalı’nın ana mey-
dana bağlantısı yapılan Küçükyalı metro 
durağıyla ulaşımda çok büyük kolaylık 
sağlanıyor. E-5 Karayolu yan yolu üzerin-
de, E-5 ile Bağdat Caddesi (minibüs yolu) 
arasında yer alan proje ayrıca deniz ulaşı-

mına da oldukça yakın konumda. Bostancı 
İskelesi'ne 3 km uzaklıkta bulunuyor. Sa-
biha Gökçen Havalimanı’na ise kara yo-
luyla 25 dakikada ulaşılabiliyor. İlerleyen 
dönemde M4 Metro hattına ilave istas-
yonlar da eklenerek, Sabiha Gökçen Ha-
valimanı’na ulaşım daha da kısalacak.

Nidapark İstinye

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım 
ortaklığı şirketi Emlak Konut GYO güven-
cesiyle sektörünün öncülerinden olan Ta-
hincioğlu’nun, hayata geçirdiği Nidapark 
İstinye; Panorama, Vadi ve Koru etapla-
rından oluşuyor ve her etap kendi sosyal 
tesisiyle ayrıcalıklı bir konuma sahip bu-
lunuyor. 

Nidapark İstinye Panaroma; 24 blok, 202 
bağımsız bölüm, Nidapark İstinye Koru; 
12 blok, 134 bağımsız bölüm ve Nidapark 
İstinye Vadi ise 19 blok, 202 bağımsız bö-
lümden oluşuyor. Bahçe üzerine 4 ve 5 
katlı olarak tasarlanan bloklar, 2+1’den 
5+2’ye uzanan seçenekleriyle her ihtiya-
ca rahatlıkla cevap verebilecek özelliklere 
sahip. 90 m² ile 663 m² arasında değişen 
üniteler, yaklaşık 15 m² büyüklüğündeki 
depo alanıyla rahatlığınız için ekstra alan 

sağlıyor. Yüksek nitelikli bölümleri, lami-
ne parke zeminli salon ve odalarıyla üst 
seviyede bir kalite anlayışını önünüze se-
rerken, yerden ısıtma sistemi ve soğutma 
üniteleriyle hayatınıza konfor katıyor.

Az katlı mimari konsepte tasarlanan Ni-
dapark İstinye Projesi, ev sahiplerine bah-
çe katları, ara katlar ve çatı katlarındaki 
ünitelerle her katında farklı yaşam alter-
natifleri sunuyor. Bahçe kullanım imkânı 
sunan bahçe katları dubleks veya simp-
leks olmak üzere iki farklı ünite tipinden 
oluşuyor. Nidapark İstinye Projesi sosyal 
tesislerinde, kafe, çocuk oyun alanları, üc-
retsiz eğitmen eşliğinde fitness, özel stu-
dio odaları, kapalı ve açık havuz, kuaför, 
market, özel yemek salonları, TV odaları, 
sinema salonu, oyun odaları, müzik bale 
okulu, aktivite odası bulunuyor. Yürüyüş 
parkurları ve spor sahalarının yer aldığı 
projede, İstinye merkezine yakın noktala-
ra shuttle ile ulaşım imkânı da sağlanıyor. 
Projede ayrıca elektrikli araç şarj istas-
yonu, ücretsiz teknik destek servisi, özel 
kiralanabilir depo alanları ve aplikasyon 
aracılığıyla hizmetler sunuluyor. Nidapark 
İstinye, İstinye Koyu manzarasına hâkim 
bir konumda yer alıyor.
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EV ARIYORLAR!

Gayrimenkul Danışmanı Evrim Başaran 
Kırmızıtaş, koronavirüsün yayılımın 

düşük olduğu bölgelere talebin arttığını 
söyledi. Kırmızıtaş, “Sağlık Bakanlığı’nın 
Hayat Eve Sığar uygulamasından edindi-
ğimiz bilgilere göre Zekeriyaköy, Uskum-
ruköy, Göktürk, Kilyos gibi bölgelerde 
koronavirüs yoğunluğu yeşil olarak ifade 
ediliyor. Yani bu bölgelerde koronavirüs 
çok fazla yayılmadı” dedi.

Bunun bir tesadüf olmadığını ifade eden 
Kırmızıtaş, “Bu bölgeler yeşil alanın çok 
olduğu, müstakil villaların bulunduğu ve 
insan yoğunluğu olarak da fazla kalaba-
lığın olmadığı yerler. Buralara talebin art-
masının en büyük nedeni ise insanlar hem 
koronavirüsün ne kadar devam edeceğin-
den emin değil hem de bu süreçte evin, 
bahçenin ve kalabalıklardan uzak yaşama-
nın ne kadar önemli olduğunu fark etme-
leri” diye konuştu.

Zekeriyaköy’ü istiyorlar

Taleple orantılı olarak fiyatların da arttı-
ğını aktaran Kırmızıtaş, “Uskumruköy, Ze-
keriyaköy bölgelerinde %20’ye kadar artış 
var. Yine Kilyos ve Şile'de %15 oranında 
artış yaşandı. Anadolu Yakası’nda ise özel-
likle Beykoz ve Çamlıca’da villalara büyük 
talep var” diye konuştu.

Evrim BAŞARAN
Gayrimenkul Danışmanı

Gürültü rahatsız etti

Apartmanlardan kaçışın başladığını belir-
ten 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’ın verdiği bilgilere göre ta-
lebin arttığı bir diğer ev tipi ise havuzlu 
villalar. Başaran, bunun en büyük nedenini 
ise şöyle açıklıyor: “Bu yıl hazirandan iti-
baren turizmde normalleşme bekleniyor 
olsa da insanların büyük bir kısmı hâlâ ta-
tile 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. Eski-
den balkonları eve katarak evi büyütmek 
isteyenler pişman oldu. Şimdi müstakil ya 
da havuzlu villalar için bütçesi olmayanlar 
balkonlu ya da teraslı ev arıyor” diyor.
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VAKKO, ANKARA KUZU EFFECT AVM’DE YEPYENI BIR YAŞAM DENEYIMINE BAŞLADI
‘Moda Vakko’dur sloganıyla bir yaşam tar-
zını belirleyen VAKKO şimdi yeni mağaza-
larıyla bölgesel yatırımlarını güçlendiriyor. 
Kuzu Effect AVM bünyesindeki Vakko, Vak-
ko Wedding ve Vakko Bistrot, haziran ayın-
da kapılarını açtı.

Yaşam stilini tamamlayan yepyeni ürünle-
riyle Vakko, deneyimi odak noktasına alan 
hizmetlerinin yanı sıra önemli yatırımlar ya-
parak, lüksü Ankara’da Kuzu Effect AVM’ye 
taşıyor. Vakko, imza ürünleri ve yeni dene-
yim alanlarıyla Kuzu Effect AVM içerisindeki 
mağazalarını 11 Haziran tarihinde açtı.

Ankara’da açılan yeni Vakko mağazanın 
giriş katında Vakko kadın, erkek, ayakkabı 
ve çanta, V2K Designers, monogram, eşarp, 
couture, Parfums Vakko ve Vakko Home 
yer alıyor. Üst katta ise Vakko Wedding ve 
geniş terası ile hizmet veren Vakko Bistrot 
misafirlerini ağırlıyor.

Vakko’nun zamansız, şık tasarımlarının yanı 
sıra yaz sezonuna yaşam enerjisi katan yeni 
koleksiyonları da yeni mağazanın öne çıkan 
parçaları arasında bulunuyor. Yaklaşık 2 bin 
metrekarelik bir alanı kapsayan, 2 kattan 

oluşan mağazada özel VIP girişi, asansörü 
ve VIP kabinlerinin yanı sıra Vale hizmeti de 
bulunuyor.

Gelinlik Modasına Yön Veriyor: Vakko 
Wedding

Dünya gelinlik modasının iddialı tasarım-
cılarının eşsiz koleksiyonlarına ev sahipliği 
yapan Vakko Wedding de Ankaralılarla bu-
luştu. Aralarında Pronovias ve Vakko Coutu-
re’ün de yer aldığı seçkin marka ve tasarım 
seçenekleriyle Vakko Wedding Ankara’daki 
yeni ve tek adresinde gelinlik ve abiye mo-
dasının en yeni tasarımlarını modaseverle-
rin beğenisine sunuyor.

Fransız Lezzetleriyle Vakko Bistrot

Ankara Kuzu Effect AVM’deki Vakko yatı-
rımları arasında ayrıca Vakko Bistrot da yer 
alıyor. Vakko mağazasının ikinci katından 
geçiş olan Vakko Bistrot, tüm lezzetleriyle 
açık ve kapalı oturma alanlarıyla konuklarını 
ağırlıyor. 

Fransız mutfağını ve dünya lezzetlerini şık 
ve özenli sunumlarıyla buluşturan, öğlen ve 

akşam yemeklerine sofistike yorumlar katan 
Vakko Bistrot konseptinin menüsünde, Mic-
helin yıldızlı şeflerin danışmanlığında hazır-
lanan dünya lezzetlerinin en iyileri yanı sıra 
Fransız patisserie’lerinin en özel pastaların-
dan ve Vakko Chocolate’in eşsiz çikolata 
çeşitlerinden çok geniş bir seçki yer alıyor.

Vakko Bistrot; Kuzu Effect AVM’de şık ve 
rahat atmosferi ve geniş terası ile keyifli bu-
luşmaların vazgeçilmezi olacak. Vakko Bist-
rot, özenle hazırlanmış menüsüyle sabah 
kahvaltısından, öğle ve akşam yemeğine, 
kahve buluşmalarına kadar her ana lezzet 
katıyor.

Tüm Vakko mağazalarında olduğu gibi 
Kuzu Effect AVM bünyesindeki Vakko’larda 
da özel hijyen ve sosyal mesafe önlemleri 
uygulanıyor.
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PEPSICO 2019 SÜRDÜRÜLEBILIRLIK RAPORU'NU YAYINLADI!

Rapor, daha sürdürülebilir bir gıda 
sisteminin oluşturulmasına yardım 

edilmesine ilişkin ilerlemeyi ön plana çı-
karıyor.

Küresel Yiyecek ve İçecek Lideri, Güvenli 
Suya Erişim Hedefine Beş Yıl Erken Ulaş-
tı ve 2030 Yılına Kadar 100 Milyon Kişiye 
Ulaşma Gibi İddialı Bir Yeni Hedef Belir-
ledi!

PepsiCo, Inc. şirketin sürdürülebilirlik he-
deflerine ilişkin kat ettiği mesafeyi vur-
gulayan ve daha sürdürülebilir bir gıda 
sisteminin inşasına yönelik şirketin bakış 
açısını bir kez daha teyit eden 2019 Sür-
dürülebilirlik Raporu'nu dün yayınladı.

PepsiCo CEO'su ve Başkanı Ramon Lagu-
arta, “Günümüz küresel ortamı ve top-
lumsal baskıları, sistem değişikliğine olan 
ihtiyaca odaklanmayı beraberinde getiri-
yor" diyerek sözlerine şöyle devam etti: 
“Bu zorluklar, özel sektörün daha faz-
la sorumluluk almasını gerekli kılmakla 
kalmayıp, ispat edilmiş ve sürekli eylemi 
zorunlu kılmaktadır. Küresel bir yiyecek 

ve içecek şirketinin lideri olarak, yayılan 
pandemi nedeniyle daha da zorlanan 
gıda sistemimize yönelik tehditlerin aşıl-
ması da dâhil olmak üzere uzun vadeli 
zorlukların üstesinden gelinmesinde öl-
çeğimizi ve etkimizi kullanma sorumlu-
luğumuz bulunuyor. Beni çok gururlan-
dıran önemli bir ilerleme kaydediyoruz. 
Ne var ki, hepimiz daha fazla yol kat et-
memiz gerektiğini biliyoruz. Gıda üretimi 
ve ürün imalatından pozitif değişikliğe 
ilham kaynağı olmaya kadar insanlar ve 
dünyamız için daha iyi bir gelecek inşa 
edilmesini sağlamaya kararlıyız.”

2019 Sürdürülebilirlik Raporu, aşağıda 
yer alan PepsiCo'nun en anlamlı etkiyi 
yaratabileceğine inandığı öncelikli alan-
larda kaydedilen ilerlemeyi paylaşmakta-
dır. Tarım, su, iklim, ambalaj, ürünler ve 
insanlar. 

Öne çıkan konular:

Güvenli Suya Erişim: PepsiCo, suyun bir 
insan hakkı olduğuna inanıyor. PepsiCo 
Vakfı, dünya genelindeki suya erişimde 

44 milyon yetersiz hizmet alan insanın 
2006 yılından bu yana dağıtım, arıtma ve 
koruma programları aracılığıyla güvenli 
suya erişimini sağlamış, 2025 yılına kadar 
25 milyon kişiye ulaşma hedefinin çok 
üzerine çıkmıştır. Bu programların başa-
rısının üzerine koyarak sürdürmek üzere 
PepsiCo, 2030 yılına kadar toplam 100 
milyon kişiye ulaşmak gibi iddialı yeni bir 
hedef koydu. COVID-19 sonrasında halk 
sağlığını iyileştirmek adına yakın vade-
li çalışmalarını su dağıtımı, halk sağlığı 
tedbirleri ve hijyen programlarına odak-
layacak.

Tarımsal Girdilerin Daha Sürdürülebilir 
ve Dayanıklı Tarım Yöntemleri Aracılı-
ğıyla Tedariki: PepsiCo dünya genelin-
deki çiftliklerde verimli kaynak kullanımı, 
çevre bilinci ve işçi hakları konusundaki 
standartları yükseltirken, çiftçilerin geçim 
kaynaklarını iyileştirmek için çalışmalar 
gerçekleştiriyor. Şirketin Sürdürülebilir 
Tarım Programı (SFP) sayesinde, 2019 yı-
lında patates, mısır, portakal ve yulaf gibi 
PepsiCo'nun çiftçilerden tedarik ettiği ta-
rımsal ham maddenin yaklaşık %80'inin 
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sürdürülebilir kaynaklardan sağlandığı 
onaylanmış oldu. Böylece, şirket SFP’nin 
2020 yılına kadar %100 oranına ulaşma 
hedefine doğru önemli bir ilerleme kay-
detmiş oldu.

İklim Çalışmalarının Hızlandırılması: Pep-
siCo, mutlak sera gazı emisyonlarını 2019 
yılında küresel değer zincirinde %6 ora-
nında düşürmüştür. Nisan 2020'de, Pep-
siCo iklim değişikliğine ilişkin çalışma-
larını BM'nin 1.5°C'lik İş Dünyası Hedefi 
taahhüdünü imzalayarak hızlandırmış, 
diğer lider şirketlerle birlikte tüm değer 
zincirinde bilimsel olarak belirlenmiş 
emisyon azaltma hedeflerini taahhüt et-
miş olup, küresel ısınmayı 1.5°C ile sı-
nırlandırmayı amaçlamıştır. Şirket aynı 
zamanda 2050 yılına kadar net-sıfır emis-
yon hedefine ulaşılması için uzun vadeli 
bir strateji geliştirmiştir. Bu, şirketin en 
büyük pazarı olan ABD genelindeki doğ-
rudan faaliyetleri için çeşitli çözümler-
den oluşan bir portföy aracılığıyla %100 
yenilenebilir enerjiye geçme konusunda 
yılın başında yaptığı duyuruya ilave bir 
adımdır. PepsiCo’nun Avrupa'daki ticari 

faaliyetlerinde yer alan dokuz ülkede hâ-
lihazırda elektriğin %100'ü yenilenebilir 
kaynaklardan gelmektedir.

PepsiCo’nun Sürdürülebilirlikten Sorum-
lu Başkan Yardımcısı Simon Lowden, 
“Önümüzdeki on yıla baktığımız zaman, 
iklim değişikliği ile küresel mücadeleyi 
daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ge-
leceği desteklemek hiç olmadığı kadar 
önem kazanmıştır" dedi. Lowden, “Yeter-
siz hizmet alan toplumlarda güvenli suya 
erişimi sağlamadan mahsullerin daha 
sürdürülebilir şekilde yetiştirilmesini sağ-
lamak için çiftçilerle iş birliği yapılması-
na ve ambalaj konusunda yeniliğe gidil-
mesine kadar uzun vadeli gündemimize 
odaklanmayı sürdürüyoruz. Bu çalışma-
lar, çeviklik, toplu hareket ve iş birliğini 
gerektirecek. Yaklaşımımız üzerine düşü-
nürken, COVID-19'dan önemli bir ders çı-
karma konusunda kararlıyız. Dünya, ortak 
bir hedefe doğru birlikte çalışarak, daha 
hızlı bir şekilde seferber olabilir. Daha 
dirençli bir gıda sisteminin inşa edilme-
sinin mümkün olduğunu biliyoruz ve biz 
de daha güzel yarınlar için değişimi te-

tiklemek amacıyla dünya genelindeki or-
taklarımız ile çalışmaya devam edeceğiz” 
şeklinde sözlerini tamamladı.

Tamamen dijital ve etkileşimli 2019 Sür-
dürülebilirlik Raporu, hedeflere yönelik 
ilerlemeyi vurgulayan bir özet ile diğer 
indirilebilir kaynaklarla birlikte sunul-
maktadır. Şirketin belirli ana hususlarla 
ilgili güncel politikaları ve performansı 
hakkında daha ayrıntılı bilgi şirket inter-
net sitesinin ESG Konuları bölümünde 
bulunabilir.

Bu ayın başında, PepsiCo insan kaynak-
larına saygı konusundaki taahhüdünü, 
yaklaşımını ve kaydettiği ilerlemeyi ana 
hatlarıyla belirten ilk İnsan Kaynakla-
rı Raporu'nu da yayınladı. Son on yılda, 
PepsiCo değer zincirinde olası insan kay-
nakları etkilerini belirlemek, önlemek ve 
ele almak üzere hedefe yönelik aksiyon 
almıştır. İlk raporun ardından, PepsiCo 
İnsan Kaynakları'na ilişkin ilerlemesi ve 
çalışmalarını düzenli olarak raporlamayı 
ve bu konuda daha şeffaf olmayı taahhüt 
ediyor. 
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TELEFONU ÇALDIRMANIN NEDEN OLACAĞI YIKIMI 
HAFIFLETMENIN YOLLARI!

Akıllı telefonlar her gün kullandığımız, 
e-postamızı kontrol ettiğimiz, sosyal 

medyaya bağlandığımız, ödemelerimizi 
gerçekleştirdiğimiz kıymetli cihazlara dö-
nüştü. Onları kaybetmek canımızı hayli 
sıkar ve genellikle de içinde kötüye kulla-
nılabilecek pek çok hassas bilgi vardır. Si-
ber güvenlik kuruluşu ESET, telefonumuz 
kaybolmadan önce ve kaybolduktan sonra 
hangi adımları atmamız gerektiğini paylaş-
tı.

Kaybolan veya çalınan cihazlara yönelik 
takip uygulamaları geliştiren ABD merkezli 
Prey şirketi, müşterilerinin mobil cihazları-
nın %69'unun kaybolduğunu, %31'inin ise 
çeşitli şekillerde çalındığını bildirdi. 

Telefonlarımız, yanlış ellere düştüğünde 
kötüye kullanılabilecek pek çok kıymet-
li bilgiye sahip. Bu nedenle cihazlarımızın 

güvenliğini, onu kaybetmeden önce sağ-
lamalıyız. Peki telefonumuz kaybolmadan 
önce ve sonra hangi adımları atmalıyız? 
ESET Türkiye Teknik Uzmanı Sıla Gürbüz, 
telefonsuz kalmanın acısını hafifletecek 
önerilerde bulundu. İşte o öneriler:

Telefonunuzu yedekleyin, verileri gü-
venli bir yerde saklayın

Henüz yapacak fırsatınız olmadıysa bir an 
önce yapmalısınız. Mesela şimdi. Bunun 
birçok yolu var. Özetle, kişiler, mesajlar ve 
fotoğraflar gibi tüm temel gereksinimleri 
içeren yerel bir yedekleme dosyasını bilgi-
sayarınıza kaydedebilirsiniz. Bunu ayda bir 
kez yapmanız uzun vadede başınızı ağrıta-
cak sıkıntılardan kurtulmanızı sağlayabilir.

Alternatif olarak, verilerinizi düzenli bir 
şekilde buluta yedekleyecek otomatik ye-
dekleme özelliğini telefonunuzda etkinleş-
tirebilir veya dosyalarınızı buluta manuel 
olarak yedekleyebilirsiniz. Bulut seçene-
ğinde, telefonunuz çalınırsa saklanan veri-
lerinizi kolayca yeni bir telefona yükleye-
bilirsiniz.

Parola ve biyometrik kilitlerle kale gibi 
korunun

Akıllı telefonlar, sıkı korunmalarına yönelik 
artık sayısız yöntem sunuyor. En iyi seçe-
nek, güçlü bir parola ve parmak izi gibi bir 
biyometrik kilit kombinasyonu kullanmak-
tır. Biyometrik güvenlik, faydalı ekstra bir 

güvenlik katmanı sağlar. Parola konusunda 
da varsayılan seçeneği kullanmayın, daha 
karmaşık bir parola seçin. Parola ne denli 
karmaşıksa bir hırsızın parolayı kırması da 
o denli zorlaşır.

"Telefonumu bul" özelliğini aktifleştirin

Telefonunuzun markasına veya çalıştır-
dığınız sisteme bağlı olarak, üzerinde 
mutlaka bir 'telefonumu bul' seçeneği 
yüklüdür. iPhone'larda “iPhone'umu Bul“, 
Samsung'larda “Mobil Chzmı Bul“ ve genel 
olarak Android'lerde “Cihazımı Bul“ özelliği 
bulunur. Elbette etkinleştirilmesi gerekir. 
Uygulama yalnızca cihazınızı bulmanıza 
yardımcı olmakla kalmaz, genellikle birden 
fazla güvenlik özelliği de barındırır.

Telefonunuzu kaybettiyseniz zil çaldırma 
özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik tele-
fonun ses çıkarmasını sağlar, böylece ya-
kındaysanız zil sesini duyabilirsiniz.

Ayrıca telefonunuzu uzaktan silebilirsiniz. 
Bu seçeneği yalnızca son çare olarak kulla-
nın. Telefonunuzu kaybedersiniz ancak en 
azından verileriniz gizli kalır. Cihazınızı bir 
daha asla göremeyeceğinizden eminseniz 
operatörünüzle iletişim kurmalı ve telefo-
nunuzun kaybolduğunu veya çalındığını 
bildirmelisiniz. Kötüye kullanılmaması için 
SIM kartınızı devre dışı bırakacaklardır.

Hazırlıklı olun!

Önceden planlama, cihazınızı kaybetmeniz 
durumunda sizi birçok sıkıntıdan kurta-
rabilir. Özetle; telefonunuzu güvenli hale 
getirin, tüm verileri yedekleyin ve 'telefo-
numu bul' özelliğini ayarlayın. Cihazınız 
çalınır veya kaybolursa en azından cihazı 
güvence altına almak ve geri dönüşünü 
kolaylaştırmak için mümkün olan her şeyi 
yaptığınızdan emin olabilirsiniz.

Sıla GÜRBÜZ 

ESET Türkiye Teknik Uzmanı
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TEPE NAUTILUS’TA GÜVENLI VE HIZLI ALIŞVERIŞ DÖNEMI BAŞLADI

Tepe Nautilus, koronavirüs önlemle-
ri kapsamında hayata geçirdiği yeni 

düzenlemelerle haziran itibarıyla yeniden 
ziyaretçileri ile buluştu. Halk sağlığının ko-
runması amacıyla mart ayından bu yana 
sürdürülen çalışmalar kapsamında hayata 
geçirdiği hijyen tedbirlerine ek olarak, ortak 
alanlarda %100 temiz hava uygulamasını 
başlatan Tepe Nautilus, ziyaretçilerine gü-
venli ve hızlı alışveriş konforu sağlıyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 20 Mart 
itibarıyla geçici olarak hizmetlerini sınırla-
yan ve 11 Mayıs tarihinde de kademeli ola-
rak açılan Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi, 
1 Haziran itibariyle ziyaretçilerine yeniden 
hizmet vermeye başladı. 

Çalışanların ve ziyaretçilerinin sağlığının 

maksimum seviyede korunması için üst 
düzey tedbirleri hayata geçiren Tepe Na-
utilus’ta güvenli ve hızlı alışveriş dönemi 
başladı.

Klimalarda %100 Temiz Hava Uygulama-
sı

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Salgın Yö-
netimi ve Çalışma Rehberi’ kapsamında alı-
nan önlemlerle Tepe Nautilus, halk sağlığını 
ön planda tutarak, ortak alanlarda bulunan 
klimalarda %100 temiz hava uygulaması ile 
alışveriş merkezi içerisinde ziyaretçilerini 
ağırlıyor. Boyner, Tepe Home, Decathlon, 
Zara, Marks & Spencer, Paşabahçe, Tek-
nosa, Ayakkabı Dünyası, Sephora, Mudo 
Collection, Network, Yargıcı, LC Waikiki gibi 
dekorasyondan elektroniğe, kozmetik ve gi-
yimden ev tekstil ürünlerine kadar ulusal ve 
uluslararası birçok markasıyla ziyaretçilerine 
yeniden hizmet vermeye başladıklarını söy-
leyen Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi Mü-
dürü Ertuğ Turan, “İçinde bulunduğumuz 
süreç içerisinde ziyaretçilerimiz için tüm 
önlemleri hayata geçirerek güvenli ve hızlı 
alışveriş dönemini başlattık” dedi. 

Sağlık Tedbirleri Kapı Girişinde Başlıyor

“Ziyaretçi ve çalışanların sağlığının korun-
ması için kamu otoritelerince belirlenen 
önlemleri hayata geçirirken sağlık tedbir-
lerimize kapı girişlerinde sosyal mesafeyi 
sağlayan yönlendirmelerden itibaren başlı-
yoruz” diyen Ertuğ Turan alınan önlemleri 
şu şekilde ifade etti: “Tepe Nautilus’ta kade-
meli giriş, maske kullanımı ve ateş ölçümü-
nü tüm ziyaretçi ve çalışanlarımıza zorunlu 

olarak uyguluyoruz. Bunun yanı sıra Tepe 
Nautilus’ta ortak alanlarda bulunan klima-
larda tüm filtrasyon ekipmanları değiştirile-
rek dezenfekte ediliyor ve %100 temiz hava 
uygulaması da yapılıyor.” 

Ortak Kullanım Alanlarında Sürekli De-
zenfeksiyon

Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi Müdürü 
Ertuğ Turan: “Merkezi konumuyla ulaşı-
mın kolay olduğu Tepe Nautilus’ta, her 10 
metrekareye 1 kişi kuralına uygun şekilde 
ziyaretçi girişi sağlıyoruz. 1 Haziran’dan bu 
yana Tepe Nautilus’ta cafe, restoran, çocuk 
oyun alanları ve sinema alanı kapalı olmaya 
devam etse de koronavirüs öncesi ziyaret-
çi oranımızın %40’ına ulaştık. Ortak alanlar 
başta olmak üzere sık kullanılan tuvalet ka-
binleri, yürüyen merdivenler, tırabzanlar ve 
ATM alanları gibi bölgelere düzenli ve sık 
aralıklarla dezenfeksiyon ve temizlik çalış-
maları gerçekleştiriyoruz. Ayrıca tüm ortak 
alanlarımıza aldığımız tedbirler ile ilgili bil-
gilendirici panolarımızı yerleştirdik; yemek 
katımızın oturma düzenini sosyal mesafe 
kuralları çerçevesinde yeniden düzenledik. 
Genel kullanıma ait çöp kutuları haricin-
de eldiven ve maske atıkları için özel çöp 
kutularını da hazırladık. Tepe Nautilus’taki 
görevli ekiplerimiz her an maske ve eldiven 
ile hizmet veriyor. Sağlık tedbirlerini üst dü-
zeyde koruduğumuz alışveriş merkezimizde 
ziyaretçilerimizin gönül rahatlığıyla alış-
verişlerini yapmaları için çalışmaya devam 
ediyoruz. Ziyaretçi sayısının alınan önlemler 
ve tedbirlerin benimsenmesi ile artacağını 
düşünüyoruz.”

Ertuğ TURAN

Tepe Nautilus
Alışveriş Merkezi Müdürü
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SMG GÜÇLÜ YAZILIMI ILE BÜYÜMEYE DEVAM EDIYOR

Dijital müzik yayıncılığının lider şirketi 
SMG, 31 ülkede 850’den fazla kurumun 

11 bini aşkın noktasında hizmet vermeye 
devam ediyor. Türkiye’de başladığı mü-
zik yolculuğunu teknolojiyle birleştirerek, 
anons ve reklam yayını faaliyetleri sürdüren 
SMG, her geçen gün yeni projelerle karşımı-
za çıkıyor. İTÜ Teknokent’teki AR-GE merke-
zinde geliştirmeye devam ettiği özel yazılım 
ile müzik yayınını depola-çal yöntemiyle tek 
merkezden gerçekleştiriyor. 

SMG kurucu ortaklarından Serkan Polat 
ile SMG’nin yazılım teknolojisi ve detayları 
hakkında konuştuk.

İşletmelerde müzik yayını sağladığınız 
sistem teknik olarak nasıl çalışıyor?

Windows, Linux, Mac, Arm tabanlı her tür 
bilgisayarda çalışan SMG’ye ait yazılımımız 
ile merkezden tanımladığımız müzik lis-
telerini işletmelere iletiyoruz. Yazılım, ma-
ğazada ne zaman, hangi aralıklarla, hangi 
listeleri çalacağı bilgisini kendi içine kayde-
diyor, daha sonra şarkıları indiriyor, inter-
net bağlantısı arızalansa bile sistemin için-
de müzikler zaten kayıtlı olduğu için yayın 
devam edebiliyor. İnternet bağlantısı geri 
geldiğinde sistem, belirli aralıklarla yeni bir 
değişiklik olup, olmadığını soruyor, buna 
göre yeni listeleri tespit edip, müzikler in-
diriyor ve çalıyor. Her mağaza haftanın her 
günü farklı saatlerde açılıp kapanıyor olabi-
lir. Her mağaza için ayrı ayrı, haftanın her 

günü için açılış ve kapanış saat tanımı yapa-
biliyoruz. Özel günler, kurban bayramı, sev-
gililer günü, yılbaşı gibi zamanlarda açılış ve 
kapanış için özel zamanlamalar tanımlaya-
biliyoruz. Anons ve jingleları, istenen sıklıkla 
ayarlayabiliyoruz.
 
Müşterilerimizin kullandığı iç sistem her ne 
olursa olsun, hangi güvenlik protokolle-
ri olursa olsun, sistemimizi onlara entegre 
edebiliyoruz. Parça indirmelerini istediğimiz 
saatlerde gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin; 
mağaza yoğunluğunun düşük olduğu saat-
lerde ya da gece mağaza kapandıktan sonra 
müzikleri sisteme indirebiliyoruz. Ya da gün 
içerisinde indirme hızını düşürebiliyoruz. 
Böylece mağazanın günlük işleyişini boz-
madan sistemi çalıştırabiliyoruz
 
Yayını internet üzerinden mi ulaştırıyor-
sunuz?

İnterneti sadece ilk yükleme yaparken ve 
güncellemeleri yapacağımız sırada kullanı-
yoruz. Fakat yayını internet üzerinden sü-
rekli akış (streaming) şeklinde yapmıyoruz, 
depola-çal yöntemiyle gerçekleştiriyoruz. 
Çünkü zincir mağazalarda ya da Anadolu’da, 
internet bağlantı problemlerinden dola-
yı sağlıksız ve %100 güvenirlikte olmadığı 
öngörüsündeyiz. Dolayısıyla tüm çalacak 
parçaları sisteme indirip, ne zaman çalma-
sı gerektiğini de mağazanın veya AVM’nin 
bilgisayarına kaydedebiliyoruz. Böylece in-
ternet bağlantısı olmadan da müzik yayını 
devam ediyor. 

Özellikle zincir mağazalarda tek bir ortak 
yayın mı sağlıyorsunuz yoksa lokasyona 
göre farklı içerikler iletebiliyor musunuz? 

Her bölgenin kültürel olarak dinamiği farklı-
dır aynı şekilde müşteri kitlesi de... Bizim için 
her bir mağaza veya AVM farklı bir radyo is-
tasyonu gibi düşünülür. Anonslar, reklamlar 
farklı zaman dilimlerinde gerçekleşebiliyor. 
Her noktayı ayrı olarak yönetiyoruz. Her şe-
hirde, her bölgede, mağazaların ve AVM’le-
rin bulunduğu lokasyona bağlı olarak, müş-
teri kitlesi ve iş dinamikleri farklı olabiliyor, 
bu sebepten dolayı her bölgede çaldığımız 
içerikler farklı oluyor. 

Mağazalar, AVM’ler, restoranlar ve oteller-
de, bazen birden farklı müzik türü çalmamız 
gereken yerler olabiliyor. Altyapı uygunsa 
SMG yazılımı ile her bir iç mekâna birbirin-
den farklı içerik gönderebiliyoruz. Örneğin; 
çocuk katı, yemek katı, SPA, havuz başı, lob-

by gibi alanlarda farklı farklı içerikler ya-
yınlayabiliyoruz.

Müzik yayını yapacağınız mekânda na-
sıl bir teknik altyapı olmalı? Bu altyapı 
yoksa siz mi sağlıyorsunuz? 

Ortalama bir internet bağlantısı, ses sis-
temi (hoparlör ve amfi), herhangi bir ma-
ğaza bilgisayarı, ya da bizim vereceğimiz 
sadece bu iş için ayrılmış bilgisayar yeter-
lidir.

Müşteri altyapısı yeterli olmadığı durum-
da, A’dan Z’ye tüm noktalarda hizmet 
sunabiliyoruz. Mağaza dekorasyon ya da 
mimarisine uygun hoparlör seçimi, tavan 
yüksekliğine göre hoparlör çapı, akustik 
yapısı dolayısı ile hoparlör sayısı, kablo-
lama, internet bağlantısı, bazı müşterile-
rimizde 3G VINN benzeri bağlantılar ile 
yayın hizmeti bile veriyoruz. Amfi seçimi, 
tedariği, bilgisayar temini, yerinde kuru-
lumu, kısacası her türlü teknik altyapıyı 
oluşturabilecek malzemeleri tedarik ede-
biliyoruz. 

İTÜ Teknokent’te geliştirdiğiniz proje-
nizden bahseder misiniz?

Biz şarkı listelerinin shuffle yani karıştı-
rılmasından çok memnun değildik. Çün-
kü listeler oluşturulurken DJ’ler belli bir 
harmonik düzene göre hareket ediyorlar. 
Buna harmonik benzerlik diyorlar. Bizim 
yazılımımızın da listeleri bu özelliklere 
göre karıştırması gerektiğini düşündük. 
Sıralama birbirine uyumlu olmalıydı. Ses-
ler arasında fark olmamalıydı. Sistemi 
akıllı hale getirdik. Bu proje aynı zamanda 
bizim Teknokent’e de giriş biletimiz oldu 
diyebiliriz. Bu geliştirdiğimiz sistem; her 
şarkının ortalama notasını ve dakikadaki 
vuruş sayısını (BPM) biliyor. Sonra bunu 
mağazadaki yazılıma yolluyor. Mağaza-
daki yazılım, şarkı listesinin değiştirileceği 
zaman harmonik benzerlik tablosuna göre 
hangi notadan sonra hangi nota gelmeli 
mantığıyla listeyi tarayıp, listeyi yeniden 
düzenliyor. Bu proje üzerinde çalışmaları-
mıza devam ediyoruz. 

Ayrıca; kendi bünyemizde çalışan yazılım-
cılarımız var ve her sektörün yazılım ihti-
yaçlarına cevap verebiliyoruz. Backend, 
frontend, masaüstü uygulamalar, mobil 
uygulamalar ve firmalara özel projeler için 
yazılım çözümleri sunabiliyoruz. Bize ulaş-
mak isterseniz; 0212 352 16 62 no’lu tele-
fon numaramızdan ve teknik@smg.com.tr 
adresinden ulaşabilirsiniz.

Serkan POLAT

SMG Kurucu Ortağı
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MCDONALD’S RESTORANLARI YENI DÖNEME HAZIR!

Türkiye’nin eve kapandığı dönemde 
lezzet tutkunlarına kaliteli ve sağlıklı 

ürünlerini ulaştıran McDonald’s Türkiye, 
restoranlarını kademeli olarak açmaya 
başladı. Çalışanların ve müşterilerin sağ-
lığının birinci öncelik olduğu McDonald’s 
restoranlarında, 2 Haziran itibarıyla sosyal 
mesafe kurallarına uygun şekilde ziyaretçi 
kabul edilmeye başlandı. 

McDonald’s Türkiye Pazarlama Direktö-
rü Elif Göktaş, “Tüm önlemlerimizi aldık, 
hizmete kaldığımız yerden devam ediyo-
ruz. Misafirlerimizi sevdikleri McDonald’s 
lezzetleriyle restoranlarımızda buluşturur-
ken, sosyal mesafemizi de koruyacağız” 
dedi.

McDonald’s Türkiye, kontrollü sosyal ha-
yata geçişle birlikte restoranlarını yeniden 
açtı. Türkiye’nin evde kaldığı süreçte lez-
zet tutkunlarının kaliteli ve sağlıklı gıdaya 
erişimini sağlayan McDonald’s Türkiye, 
yeni dönemde de hizmete kaldığı yerden 
devam ediyor. Haziran itibarıyla restoran-
larını kademeli olarak açmaya başlayan 
McDonald’s, hijyen ve güvenlik prosedür-
lerine uygun yeni uygulamalarıyla ziyaret-
çilerini ağırlıyor.

McDonald’s Türkiye Pazarlama Direktörü 
Elif Göktaş, “Önce sağlık” diyerek salgının 
ilk gününden itibaren üst düzey önlemleri 
hayata geçirdiklerini söyledi. Göktaş, “Mc-
Donald’s Türkiye olarak hepimizin evde 
vakit geçirdiği günlerde Eve Servis, Araca 
Servis ve Gel Al hizmetlerimiz ile ürünle-

rimizi güvenli bir şekilde bizi sevenlerle 
buluşturduk. Yeni dönemde misafirleri-
mizle yeniden bir arada olacağımız için 
mutluyuz. Tüm restoranlarımızda Sağlık 
Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda 
önlemlerimizi aldık. Bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da herkesi, sevilen ve 
özlenen McDonald’s lezzetleriyle buluş-
turmaya devam edeceğiz” dedi.

Göktaş, alınan önlemleri şöyle sıraladı:

“Ürünlerimiz tüm üretim aşamalarında 
birçok kontrolden geçiyor ve özenle ha-
zırlanıyor. Restoranlarımız ve kullandığı-
mız ekipman sık sık dezenfekte ediliyor. 
Çalışanlarımızın ateş ölçümleri düzenli 
olarak yapılıyor. Tüm çalışanlarımız mas-

ke ve eldiven takıyor. Düzenli aralıklarla 
maske ve eldivenlerini değiştiriyorlar. 30 
dakikada bir ellerini mikrop kırıcı sabunla 
yıkıyorlar. Restoranlarımıza girerken müş-
terilerimizin ateş ölçümü yapılıyor, maske 
takmalarının zorunlu olduğunu ve ellerini 
sık sık dezenfekte etmelerini belirten uya-
rılarımız bulunuyor. 

Müşterilerimizin sipariş verirken ve bek-
lerken sosyal mesafeyi korumalarını sağ-
lamak için zeminde yer alan göstergeler 
mevcut. Masa ve sandalyelerde de sosyal 
mesafeye göre düzenleme yaptık. Kulla-
nıma uygun olanları işaretlerle belirledik. 
İnternet sitemiz ve sosyal medya hesapla-
rımızda da aldığımız önlemlere detaylıca 
yer veriyoruz.”

Elif GÖKTAŞ 

McDonald’s Türkiye
Pazarlama Direktörü
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PANDEMIDE NEFES ALDIRACAK 19 EŞSIZ ROTA!

Pek çok sektörü derinden etkileyen pan-
demi sürecinin tüm dünyada turizm alış-

kanlıklarını da değiştireceği öngörülüyor. 
Normalleşme süreçlerinin kendini hisset-
tirmesiyle eve kapananların tatil planlarına 
başladığı şu günlerde ekoturizmin daha 
çok ilgi göreceğini belirten Orman Genel 
Müdürü Bekir Karacabey, “Doğaya duyarlı 
bir seyahat olarak nitelendirdiğimiz ekotu-
rizm, son yıllarda yaşanan iklim değişiklik-
leri ve doğal kaynakları koruma bilincinin 
artmasıyla tüm dünyada ve ülkemizde ilgi 
görüyor. Pandemiden dolayı yaşadığımız 
izolasyon süreci önümüzdeki dönemde 
ekoturizmi daha da büyütecek. Orman Ge-
nel Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımıza ko-
naklayabilecekleri, yürüyüş yapıp, bisiklet 
sürebilecekleri, çocukları ile doğayı keşfe-
debilecekleri tüm Türkiye genelinde 19 adet 

eşsiz ekoturizm güzergâhı ve toplamda 350 
km’lik yürüyüş ve bisiklet parkuru kazandır-
mak için çalışıyoruz” dedi.

Çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını 
gözeten bir seyahat olarak nitelendirilen 
ekoturizm, değişen iklim koşulları, kuraklık 
ve doğal kaynakların her geçen gün azal-
masından dolayı son yıllarda tüm dünyada 
daha fazla ilgi görmeye başladı. Türkiye’de 
de Orman Genel Müdürlüğü tarafından 
uzun süredir üzerinde çalışılan bu alterna-
tif turizm, 7’den 77’ye herkese doğa içinde 
konaklama, yürüyüş ve bisiklet rotaları ve 
doğal habitatı keşfetme imkânı sunuyor.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) olarak 
2011 yılından bu yana ekoturizme odaklan-
dıklarından bahseden Karacabey, ekoturizm 

fonksiyonu belirlenmiş orman alanlarının 
nasıl yönetileceğini, ormanlar hakkında 
bilinçlendirmeyi, doğa ve orman sevgisini 
artırmayı, orman köylüsüne katkı sağlama-
yı amaçlayan ve Türkiye’nin tümünü kapsa-
yacak ‘Ekoturizm Eylem Planı’ hazırlandığını 
kaydetti. Karacabey ayrıca, 2024 sonuna ka-
dar bu plan kapsamında 81 ilde 110 planla 
2.500 km’lik bir ekoturizm alanının Türki-
ye’ye kazandırılacağının altını çizdi.

İstanbul’dan Kahramanmaraş’a kadar 17 
ilde 19 adet ekoturizm rotası hazırlandı-
ğından bahseden OGM Genel Müdürü 
Karacabey, “Ormanlar; odunundan, bitkile-
rinden ve hayvanlarından faydalandığımız 
bir kaynak olmanın yanında, insan ruhuna, 
psikolojisine de hizmet eder konuma geldi. 
Halkımız son iki aydan fazla süredir evlerin-
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de kalarak büyük özveri gösteriyor. Doğaya 
aşık bir insan için evde durmak zor gelebilir. 
Biliyoruz ki ormanda yürümeyi, koşmayı çok 
özledi vatandaşlarımız. Biraz daha sabır di-
yoruz. Bu zor günler geçtiğinde ve normal-
leşme süreçleri ile birlikte bu yaz halkımızı, 
kuş seslerinin yaprak sesine karıştığı, uçsuz 
bucaksız ormanlarımıza bekliyoruz” dedi.

Doğa sevgisi ve ormanları koruma bilincinin 
kazandırılması bakımından da büyük önem 
taşıyan ekoturizmin bir diğer önemli katkısı-
nın yöre halkına olduğundan bahseden Ka-
racabey, “9 yıl önce kurduğumuz Ekoturizm 
Şube Müdürlüğümüz ile bugüne kadar çok 
yol kat ettik. Bu alandaki önemli bir amacı-
mız da bu rotaların yer aldığı bölgelerdeki 
yöre halkına maddi kaynak sağlamak” diye 
belirtti.

Bugün Türkiye genelinde, Sakarya, Bursa, 
Adana, Zonguldak, Konya, İzmir, Eskişehir, 
Muğla, İstanbul, Amasya, Antalya, Kütahya 
ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdür-
lükleri’nde toplam 19 adet ekoturizm yöne-
tim planları hazır bulunuyor.

İzmir’in Anadolu’ya açılan kapısı Kemalpa-
şa’da, Nazarköy Ekoturizm Alanı 25 km’lik 
yürüyüş ve bisiklet parkuruna sahip. İzmir-
liler 3 bin yıllık Hitit Anıtı'nı ziyaret ederek 
ormanı keşfe çıkabiliyor.

Dünya'da sadece Köyceğiz Gölü çevresinde 
orman oluşturabilen Anadolu sığla ağacı 65 
milyon yıldır burada ve 16 km’lik yürüyüş ve 
bisiklet parkurunu içeren Kavakarası Ekotu-
rizm Alanı’nın içinde yer alıyor.

Yine Köyceğiz’de Çandır Ekoturizm Alanı’n-
da 35 km’lik parkurda Kaunos Antik Kenti’ni, 
Köyceğiz Gölü'nü ve Dalyanı seyredecek or-
man köylüsü ve bal ormanları ile tanışma 
imkânı bulacak.

Adana’nın Aladağ ilçesi Meydan Yaylası 
Ekoturizm Alanı 19 km’lik parkuru ile or-
manda yürümeyi, koşmayı özleyen vatan-
daşları bekliyor.

Türkiye’nin en uzun parkurlarından biri ola-
cak Artvin Çoruh Ekoturizm yönetim planı 
olmak üzere, İstanbul Büyükada, Eskişehir 
Şehir, Kütahya Domaniç, Denizli Çameli, 
Yalova Termal, Antalya Sapadere Kanyonu, 
Kahramanmaraş Başkonuş, Amasya Şehza-
deler Ekoturizm alanları kısa zamanda açı-
lacak.
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ZORLU HOLDING’DE YENI PARLAK FIKIRLER IÇIN
GERI SAYIM BAŞLADI

Zorlu Holding, gelecek vizyonu Akıllı 
Hayat 2030’un en kritik süreçlerinden 

biri olarak gördüğü kurum içi girişimcilik 
programı Parlak Bi’Fikir’in ikinci döngüsü-
nü, Türkiye’nin farklı şehirlerine yayılmış 
sektörlerindeki çalışanlarının katılımıyla 
webex üzerinden yaptığı canlı yayın ile 
başlattı.

300’den fazla girişim fikrinin toplandığı, 
8 ay boyunca yoğun bir çalışma, mentor-
luk ve eğitim sürecinin gerçekleştiği ilk 
döngüde, ‘ConectoHub’ ve ‘AbilityPool’ 
takımları, yatırım almaya hak kazanarak 
geçtiğimiz şubat ayında Zorlu Holding 
ortaklığında şirketlerini kurmuştu. Pande-
mi sonrası yeni iş alanlarına, ürün ve hiz-
metlere olan ihtiyacın oluşmasının; yeni 
döngüdeki girişim fikirlerinin de ortaya 
çıkmasında itici güç olması bekleniyor.

Zorlu Holding, inovatif ve teknolojik ye-
niliklerden beslenen daha iyi bir gelecek 
hayalini gerçeğe dönüştürmek üzere ha-
yata geçirdiği Akıllı Hayat 2030 sürdürü-
lebilirlik vizyonu çerçevesinde başlattığı 
çalışanlarına yönelik projelerine devam 
ediyor. Bu kapsamda; Zorlu Holding, gele-
cek vizyonu Akıllı Hayat 2030’un en kritik 
süreçlerinden biri olarak gördüğü kurum 
içi girişimcilik programı Parlak Bi’Fikir’in 
ikinci döngüsünü webex üzerinden yaptı-
ğı canlı yayın ile başlattı.

Zorlu Grubu’nun kurum içi girişimci-
lik programının 2. döngüsünde, grubun 

gelecek vizyonunu yansıtan Akıllı Hayat 
2030 sürdürülebilirlik haritası ve uzun 
vadeli stratejik yatırım alanlarına yönelik 
fikir çağrısı 10 Haziran’da başladı. Seçilen 
fikirlerde çalışmak üzere Grup çalışanları-
na takım çağrısı yapılacak ve takımlar yak-
laşık 8 aylık bir maratona çıkacak. Süreçte 
tohum yatırımı alan, yoğun bir eğitim ve 
mentorluk programından geçecek takım-
lar ise finalde Zorlu Grubu hissedarlarına 
ve üst yönetimine sunum yaparak girişim-
lerini hayata geçirmek için yatırım almaya 
çalışacak.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
Emre Zorlu: “Pandemi sürecinde giri-
şimcilik ruhunun, hızlı hareket etme, 
uyum sağlama özelliklerinin ne kadar 
hayat kurtarıcı olduğunu bir kez daha 
gördük.”

Moderatörlüğünü Hakan Akben’in üst-
lendiği online buluşma; Zorlu Grubu’nun 
hissedar temsilcileri, üst yönetimi, Zorlu 
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, 
Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Zorlu 
Holding CFO’su ve Sürdürülebilirlik Komi-
tesi Başkanı Cem Köksal, Vestel Ventures 
Genel Müdürü Metin Salt, Zorlu Holding 
İnsan Kaynakları Direktörü Zülal Öztürk 
Kaya, Hukuk Yurt içi İşlemleri Müşavir Yar-
dımcısı Nihan Esendal ve Muhasebe Mü-
dürü Zafer Şeyben’in yanı sıra Türkiye’nin 
farklı şehirlerindeki Zorlu Grubu çalışan-
larının katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda; 
proje paydaşları süreç ile ilgili bilgi payla-

şımında bulunurken, ilk döngüde yatırım 
alan AbilityPool ve ConectoHub’ın kurucu 
ortakları ve yeni döngüde inovasyon elçi-
leri olarak destek verecek ilk döngü katı-
lımcıları, Zorlu Grubu çalışanları ile dene-
yimlerini paylaştı.

Pandemi sürecinin girişimcilik ruhunun 
önemini bir kez daha ortaya çıkardığını 
dile getiren Zorlu Holding Yönetim Ku-
rulu Üyesi Emre Zorlu, “Ülkemiz için ön-
görülmeyen bir pandemi sürecini yaşadık; 
yaşamaya devam ediyoruz. Bu günlerin, 
normal şartlarda belki 3. hatta 4. döngüde 
online’a taşıyacağımız Parlak Bi’Fikir için 
de bir hızlandırıcı oldu. Bu dönemde giri-
şimcilik ruhunun, hızlı hareket etme, uyum 
sağlama özelliklerinin ne kadar hayat kur-
tarıcı olduğunu bir kez daha anladık. İş 
dünyası, kamu, sivil toplum; girişimcilik 
ekosisteminin bu yanlarını örnek alabile-
ceğini de deneyimledi. Biz de ne mutlu 
ki hem girişimcilik, sosyal inovasyon gibi 
alanlardaki yetkinliğimiz, know-how’ı-
mız hem de yetkin insan kaynağımızla bu 
dönemde farklı öğrenimler elde ettik. Bir 
kez daha gördük ki; kurum içi girişimciliği 
destekleyerek, grubumuzda inovasyon ve 
girişimcilik ruhunu güçlendirme yolunda 
adımlar atarak çok doğru bir yolda iler-
liyoruz. Bu programla içimizden start-
up’lar çıkarıyor olmamız çok önemli ama 
bundan daha önemli olan, sürecin tama-
mının grup genelinde yarattığı dönüştü-
rücü etki... İkinci döngüyle birlikte bu et-
kiyi daha da belirgin şekilde göreceğimize 
inanıyorum. İnovasyon ve girişimcilik ru-
hunu güçlendiren sürece tüm çalışma ar-
kadaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül: 
“Parlak Bi’Fikir, pandemi sonrası yeni 
normale paralel şekillenen ihtiyaçlara 
yönelik yeni fırsatlar yaratacak.”

Sürdürülebilirlik odaklı Akıllı Hayat 2030 
vizyonu ile birlikte son 3 yılda kurum içi 
inovasyonu harekete geçirmek üzere 
koydukları hedefleri geliştirmek için var 
güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Zor-
lu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “Bu-
nun ne kadar önemli ve kritik olduğunu 
bu salgın sürecinde çok açık bir şekilde 
gördük. Toplum için değer yaratan işleri 
üretenlerin, sürdürülebilirliği sağlamak 
için teknoloji ve inovasyona yatırım ya-
panların ayakta kaldıklarına şahitlik ettik. 
Bu açıdan Parlak Bi’Fikir kurum içi girişim-
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cilik programımızın, pandemi sonrası yeni 
gerçekler ve normallere paralel; dünyanın, 
ülkelerin ve bireylerin hayatına katkı sağ-
layan; yeniden şekillenen ihtiyaçlarına yö-
nelik yeni fırsatlar yaratacağını düşünüyo-
rum. Bu süreç aynı zamanda, daha iyi bir 
dünya için ne yapabilirim diye düşünen 
çalışanlarımız için önemli bir fırsat yaratır-
ken; yetkinliklerini artırıp yeni iş dünyası-
nın ihtiyaçlarına yönelik kendilerini geliş-
tirebilecekleri bir zemin de oluşturacaktır” 
şeklinde konuştu.

Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Komi-
tesi Başkanı Cem Köksal: “Akıllı Hayat 
2030 ile birlikte, yaptığımız işin sürdü-
rülebilir olması için radikal değişimlere, 
negatif koşullara hızla uyum sağlayabi-
lecek şekilde iş kültürümüzü yeniden 
tasarlıyoruz.”

Yaşanan pandemi sürecinde şirketlerin 
çevikliği ve ani değişen koşullara uyum 
sağlayabilmesinin büyük önem kazandı-
ğını; bunun da şirketlerin yaratıcılığı ve 

inovasyon ihtiyacını öne çıkardığını dile 
getiren Zorlu Holding Sürdürülebilirlik 
Komitesi Başkanı Cem Köksal ise, “Bugün 
ülkeler arasında sınırların bir anda nasıl 
keskin şekilde çizildiğini; bunların eko-
nomik-finansal yansımalarının kurumsal 
ve bireysel hayatlarımızda ne kadar derin 
etkileri olduğunu görüyoruz. Bu sebeple 
Akıllı Hayat 2030 ile birlikte, yaptığımız 
işin sürdürülebilir olması için radikal de-
ğişimlere, negatif koşullara hızla uyum 
sağlayabilecek şekilde iş kültürümüzü 
yeniden tasarlıyor olmanın ne kadar kri-
tik olduğunu bir kez daha anladık. Bu an-
layışla, inovasyonun sürdürülebilirliğini 
sağlamanın en hassas başlıklardan biri 
olduğunu görerek hayata geçirdiğimiz 
Parlak Bi’Fikir programına büyük önem 
veriyoruz. İlk döngü sonrasında çalışma 
arkadaşlarımızdan aldığımız geri bildirim-
ler bu konuda attığımız adımların karşılık 
bulduğunu gösteriyor. Covid-19 sonrası 
koşulların bizi konfor alanımızdan çıkma-
ya zorlayacağı bir dönemde başlayan ikin-
ci döngünün ise yeni dünyanın şirketi ya 

da bireyleri olma yolunda hem Grubumuz 
hem de ülkemiz için farklı kazanımları ola-
cağına gönülden inanıyorum” dedi.

Vestel Ventures Genel Müdürü Me-
tin Salt: “Parlak Bi’Fikir ile inovasyon 
odaklı kültürel dönüşümü tetiklerken 
aynı zamanda grubumuzu yeni yatırım 
alanlarıyla buluşturacak start-up’lar çı-
karıyoruz.”

Artık hiç kimsenin eski iş yapış biçimle-
riyle yoluna devam edemeyeceğini ifade 
eden Vestel Ventures Genel Müdürü Me-
tin Salt, “Bu pandemi sürecinde ayakta ka-
labilmenin yolunun sürekli inovasyondan 
geçtiğini bir kez daha gördük. Bu konuda 
Zorlu Grubu’nun oldukça güçlü kasları var. 
İnovasyon yatırımlarının tüm aşamalarını 
başarıyla geçtik. Vestel Ventures’ın yaptığı 
yatırımlar arasında değerini %50 kat art-
tıran start-up’lar var. Start-up’larımızdan 
biri Vestel ile birlikte, pandemi ile haya-
ti bir konu haline gelen solunum cihazı 
(ventilatör) üretiyor. Yine start-up’larımız-
dan biri Türkiye’nin elektrikli otomobilinin 
en önemli teknolojik cihazlarından birini 
üretiyor. Sahip olduğumuz tüm bu dene-
yimi kurum içi girişimciliğe aktarıyoruz. İlk 
döngü, bizim için başlangıçtı ama içimiz-
den çıkardığımız iki start-up çok kısa süre-
de çok hızlı yol aldı. Hatta daha bir yılı bile 
doldurmadan yeni bir yatırım aşamasına 
geldiler. 

Bununla birlikte “Parlak Bi’Fikir ile inovas-
yon odaklı kültürel dönüşümü tetikleyecek 
bir iş ortamı yaratma isteğimizin de ciddi 
bir karşılık bulduğunu gözlemliyoruz. İçe-
ride çok ciddi bir dinamizm yarattık. İlk sü-
reci deneyimleyen çalışma arkadaşlarımız, 
grubumuzda farklı alanlarda çalışmaya 
devam ederken, bir yandan da inovasyon 
elçisi olarak yepyeni bir kariyere adım at-
tılar. Yeni döngüde yeni sorumluluklar 
üstlenip, gönüllü olarak farklı şapkalarla 
sürecin parçası olmaya devam edecekler. 
Bu çalışmaları Zorlu Holding’de hayata 
geçirdiğimiz Alan 1 gibi, fikir üretenlerin 
buluşacağı inovasyon mekanlarıyla da 
güçlendirmeye çalışıyoruz. Eğer bunu bir 
maça benzetirsek, bu maçın bir kaybedeni 
yok. Kurum içi girişimcilik sürecine katılan 
her arkadaşımız kendini geliştiriyor ve bir 
üst lige çıkarıyor. Böylece Parlak Bi’Fikir ile 
inovasyon odaklı kültürel dönüşümü tetik-
lerken, aynı zamanda grubumuzu yeni ya-
tırım alanlarıyla buluşturacak start-up’lar 
çıkarıyoruz” sözlerini kullandı.
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Women + Waves’in kurucusu Rachel Murp-
hy, “Bu H&M iş birliğiyle her parçanın pratik 
olmasının yanı sıra kadınların birlikte sörf 
yapmasının yarattığı kuvveti ve güçlenme-
yi yansıtmasını da istedik. Topluluğumuz 
gelişigüzel bir şekilde haftada bir buluşma-
lar gerçekleştirirken şimdi birbirini sürek-
li destekleyen gerçek bir birliğe dönüştü. 
Umuyorum ki H&M iş birliği, kadınlara sörf 
yapmaları konusunda ilham verir, artı olarak 
okyanusları temiz tutma konusunda da far-
kındalığı arttırır” dedi.

H&M Kadın Departmanı Tasarım Başkanı 
Maria Östblom ise koleksiyon ile ilgili şu 
sözleri kullandı: “Women + Waves ile ilk 
defa karşılaştığımızda bu tamamı kadın-
lardan oluşan sörf topluluğunun gücü ve 
özgünlüğü karşısında çok etkilendik. Tama-
men özgün, pozitif ve ilham vericiler, dola-
yısıyla onlarla iş birliği yapmış olduğumuz 
için inanılmaz derecede mutluyuz. Birlikte, 
koleksiyonun çekirdeği olarak işlevsel ve 
modaya uygun olabilecek mayolara sahip 
olmanın önemli olduğunu biliyorduk, için-
de bulunduğumuz güncel durum içerisinde 
yaz planlarımızın hayalini kurarken her türlü 
duruma uygunluk gösterebilmelilerdi.”

WOMEN + WAVES ILE SÜRDÜRÜLEBILIR MAYO KOLEKSIYONU!

H&M, tamamı kadınlardan oluşan sörf 
topluluğu Women + Waves ile sürdürü-
lebilir bir mayo koleksiyonu için iş birliği 
yaptı.

H&M ilk defa, tüm dünyada kadın birliğini 
kuvvetlendirmek ve buna dair ilham yara-
tabilmek için tamamen kadınlardan oluşan 
bir sörf topluluğuyla iş birliği yapıyor. 2017 
yılında Rachel Murphy tarafından Cornwall, 
İngiltere’de kurulan Women + Waves ile ya-
pılan iş birliğinde oluşturulan mayo kolek-
siyonu sakin bir 1990’lar stili kalıplarından 
tasarlanmış, aktif bir yaşama uygun olan 
parçalardan oluşuyor.

Bu iş birliği, geri dönüştürülmüş polyamid, 
geri dönüştürülmüş polyester ve organik 
pamuk gibi sürdürülebilir kaynaklı malze-
melerden tasarlanmış parçalar ile Women + 
Waves için modaya dair atılan ilk adım ni-
teliğinde. Women + Waves x H&M koleksi-
yonu haziran itibariyle hm.com’da ve Zorlu 
ve İstinye Park H&M mağazalarında satışa 
sunuldu.

Women + Waves koleksiyonunun perfor-
mansı, tek parçalardan, koruyucu üstlerden, 

yüksek kalitedeki doğal kauçuktan oluşan 
dalış kıyafetlerinden, modern mayolardan 
oluşan seçkisiyle okyanusta ve karada eşit 
seviyede hem sörf ruhlu hem de stili yerin-
de. 

H&M’in kendi tasarım ekibinin Women + 
Waves kadınlarıyla yakın iletişimde ola-
rak tasarladığı koleksiyonun silüetleri, sörf 
sporunu aktif bir spor olarak yapan ve bu 
sebeple bir araya getirdiği kadınlara saygı 
göstermek adına güçlü ve zarif.

Üyelerden İlüstratör Clara Jones’un tasarla-
dığı Women + Waves logosunu barındıran 
kapüşonlu bir sweatshirt, bir tişört ve akse-
suarlar da koleksiyona dahil. Tüm koleksiyo-
nun en azından %50’si geri dönüştürülmüş 
polyamid, geri dönüştürülmüş polyester ve 
organic pamuk gibi kumaş karışımlarından 
oluşuyor. Fermuar uçları, vücudu daha gü-
zel gösteren dikişler, güvenlik kayışları gibi 
detayların yanı sıra haki yeşili, uçuk sarı ve 
siyahtan oluşan renk paleti de cool ve ken-
dine güveni tetikleyen tonlardan oluşuyor, 
aynı bu sörf kız kardeşliğinin bir parçası 
olan kadınlar gibi.
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Fırat ÇAPKIN

COVID-19 VE ÇALIŞMA PSIKOLOJISI

“Covid-19 ve İş Yaşamı”

Çok değerli okuyucular, sizlerle ilk kez 
Mall and Motto’da buluşmanın heyeca-
nıyla merhaba diyorum! 

Sevgili C. Serhat Türkkan ile yaptığımız 
görüşmelerden sonra beni sizlerle bu-
luşturduğu için öncelikle kendisine çok 
teşekkür ederim. Şimdi sizlerle, gündem-
de olan ve önümüzdeki aylarda da gün-
demden hiç düşmeyecek olan meşhur, 
“Covid-19 ve Çalışma Psikolojisi” konusu 
ile ilgili görüş ve düşüncelerimi paylaşa-
cağım. Alın kahvelerinizden birer yudum, 
başlayın keyifle okumaya…

Hayat bazen hiç ummadığınız iyi veya 
kötü sürprizlerle karşılar sizi. Bu ilginç 
sürprizlerden birine, tüm dünya canlıları 
2020 yılı başlarında şahit oldu. Bazen bir 
kelebek dünyanın bir ucunda kanatlarını 
çırpar ve dünyanın öbür ucunda hiç bek-
lenmedik bir etki yaratır. İşte bu etki tüm 
dünyayı etkisi altına alan, “Covid-19” vi-
rüsü oldu. Basında da fazlasıyla yer alan 
haberlerle Covid-19 virüsü hemen he-
men herkesin korkulu rüyası haline geldi. 

Oysaki, başka hastalıklarla ilgili rakamsal 
veriler karşılaştırmalı olarak incelemeye 
alındığında, Covid-19 önemini biraz da 
olsa kaybetmekle beraber, tüm dünyada 
çok yüksek seviyede haber olarak gün-
demde tutulması nedeniyle ister istemez 
tüm insanların çok temkinli davranması-
na neden oldu. 

Hayaldi, gerçek oldu! 

İş dünyasında yıllardır çalışan bizlerin za-
man zaman hayallerini Covid-19 öncesi 
ve sonrası olarak birkaç başlıkta yazmak 
istiyorum: 

Covid-19 Öncesi 

- Evden çalışsak ya işte, oh ne rahat 
olur.  

- Ne gerek var bu trafiği her sabah çek-
meye!

- Adamlar Amerika’da nasıl çalışıyor, bir 
bilsen!

Covid-19 Sonrası

- Evden çalışmak çok zor, çocuk hiç dur-
muyor.

- Sabah ve akşam trafiğinde farkında ol-
madan kendime vakit ayırıyormuşum.

- Disipline olmak için ofis ortamı şart!

Yukarıda yazdıklarıma haydi sizler de 
birkaç madde ekleyin. Zenginleşsin bi-
raz. Hep derler başa gelmeden bilinmez 
diye. Belki birçok çalışan için öncesinde 
yukarıdaki gibi hayaller varken, süreç 
yaşandığında ve sonrasında artık böyle 
hayalleri kalmadı. Çünkü günlük rutine 
alışan bizler, bu rutinin dışına çıkıldığın-
da beyin otomatik olarak tepki veriyor. 
Rutini arıyor. Bulamadığında da bocala-
ma evresine giriyor. Aslında insan beyni 
belirsizlikten hoşlanmaz. Her şeyi bilmek 
ister. Ancak ne gariptir ki, bir kitap olsa 
ve bu kitapta, “Seninle ilgili her şey tek 
tek yazıyor” al oku deseniz, o kitaba elini 
sürmez. Aslında tüm yaşamda ikilemler 

Eğitmen I Yazar I Konuşmacı
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de var. Bu nedenle Covid-19 dönemini 
biraz daha kolay atlatmak için önerilerim 
ise şöyle:

• Bozulan rutinin yerini başka bir ru-
tinle doldurun.

• Uzaktan çalışmak aslında hepimizin 
tahmin ettiği gibi çok kolay ve eğ-
lenceli değil, belki de tam tersine 
disiplin ortamı zafiyete uğradığı için 
başarısızlık ve depresyon başlangı-
cının habercisi olabilir. Bu nedenle 
mümkün olduğu kadar önlemleri 
alıp, iş hayatına devam etmeye ça-
balayın.

• Sürekli olumsuz haberleri izleyip, 
kendinizi de çevrenizdekileri de iki 
kat daha fazla sıkıntıya sokmayın. 
Kaynağı belli olan haberleri izleyin. 
Diğerlerinden uzaklaşın.

• Hedeflerinizi gözden geçirin. Bu dö-
nem belki de hayatınızda yarım bı-
raktığınız birçok işi tamamlamak için 
çok iyi dönem olabilir. Krizi fırsata 
çevirin.

• Evde kalarak çalışmaya devam etmek 
durumundaysanız, evdeki konfor ala-
nının sizi fethetmesine izin vermeyin. 
Yani, birazdan yaparım veya şu bölü-
mü izleyeyim sonra işi yaparım gibi 
düşünce ve eylemlerden uzak durun. 

• Günlük olarak iş planı yapın ve buna 
göre hareket edin.

• Diğer yandan bu krizin hepimizin ha-
yatını yavaşlattığını gözlemliyoruz. 
Bunun da farkına varıp, uzun zaman-
dır yapmak isteyip de yapamadığınız 
şeylere vakit ayırın.

Eğer tüm yazdıklarımı toparlarsak, ha-
yatta sürprizlerle karşılaşırız. Bazen bu 
sürprizler hayatımızda köklü değişiklik-
ler yapmamıza neden olur. Bu durum-
dan katma değerle çıkmanın anahtarı ise, 
“Uyum sağlamak!” 

Şartlara uyum sağlarsanız ve sağlarsak o 
zaman değişimle daha kolay bütünleşip, 
yaşamımıza devam ederiz. Hepinize sev-
diklerinizle birlikte sağlıklı ve güzel gün-
ler diliyorum. 
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WYNDHAM GRAND IZMIR ÖZDILEK ''GÜVENLI TURIZM SERTIFIKASI'' ILE
HIZMETLERINE DEVAM EDIYOR

Wyndham Grand İzmir Özdilek Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı adına Türk 

Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından ya-
pılan, “Güvenli Turizm Sertifikası” denet-
lemesini başarıyla geçerek, bu sertifikaya 
İzmir merkezde sahip olan ilk beş yıldızlı 
otel oldu. 

Dünyayı etkileyen salgınla mücadelede de 
gerekli tüm hijyen önlemlerini en üst sevi-
yede aldıklarını belirten Wyndham Grand 
İzmir Özdilek’in Genel Müdürü Funda 
Çam,  “Bizler, zorlukların başarıyı daha da 
çok kıymetli kıldığını düşünüyoruz” dedi. 

“Misafirlerimize güvenle hizmet veri-
yoruz” 

Özdilek ailesi olarak biz her zaman, “De-
ğişmeyen tek şey değişimdir’’ ilkesi ile ha-
reket ediyoruz diyen Funda Çam,  “Tüm 
dünya ülkelerini etkileyen salgın süreci de 
bu ilkemizin haklılığını yeniden kanıtla-
dı. Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada 
çok ciddi bir değişim dönemi yaşanıyor. 
Toplumların hayata ve çevreye karşı bakışı 
değişiyor. Bu büyük değişimin yaşandığı 
süreçte profesyonel ekip arkadaşlarımla 
birlikte, aldığımız detaylı eğitimler ve ti-
tizlikle uygulanan hizmet süreçlerimizle 
beş yıldızlı uluslararası zincire bağlı bir 

otelin sağladığı, üstün kalitede güvenilir 
hizmet sağlamaya devam ediyoruz. Gele-
cekte de açıldığımız ilk günden bu yana 
aldığımız birçok ödülle perçinlenen başa-
rılarımızın devam edeceğinden eminim. 
Otelimiz konforlu konaklamalara, başarılı 
toplantılara, unutulmaz güzellikteki dü-
ğün ve davetlere en güvenilir şekilde ev 
sahipliği yapmaya devam edecektir’’ dedi.

Dünya çapındaki Wyndham otelleri ara-
sında yapılan değerlendirme sonucunda 
üst üste iki yıl Best Of Wyndham Grand 
seçilen Wyndham Grand İzmir Özdilek, 
üstün hizmet kalitesi ve deniz kıyısındaki 
konumuyla misafirlerine benzersiz bir ko-
naklama deneyimi sunarak, “Şehrin En İyi 
Oteli” iddiasının da karşılığını veriyor.

Qualitasspa’dan 5 yıldızlı konfor

Ayrıca otelin bünyesinde yer alan Quali-
tasspa İzmir Agamemnon Thermal & Well-
ness Center’daki muhteşem havuz keyfiyle 
konuklar, yaz boyunca güneşin ve temiz 
havanın keyfini havuzda doyasıya çıkartabi-
liyor. Termal SPA merkezi üyelerine ve otel 
misafirlerine açık - kapalı havuzlar kullanımı 
sağlamanın yanı sıra jakuzi, Türk hamamı, 
sauna, buhar banyosu, aromaterapi odası, 
fitness center kullanım imkânı sunuyor. 

Funda ÇAM 

Wyndham Grand İzmir Özdilek Genel 
Müdürü
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Burcu Polatdemir
NLP Uzmanı & Çocuk Kaygı Terapisti

Bazen göz açıp, kapayıncaya kadar ol-
dubittiye getirdiğimiz bazen de kırk 

gün kırk gece düşünsek de yetmez diye-
ceğimiz; zaman zaman tuhaf ve kaygılı, 
zaman zaman da huzur içinde hissettiren 
o karar verme anları ne uğraştırır bizi.

‘Bireyin mevcut seçenekleri değerlendir-
mesi ve seçenekler arasından kendi için 
en uygun olanı seçmesi’ olarak tanımlanır 
“Karar vermek.”

Her verilen karar kendimiz için en uygun 
olan mıdır? Bazen şartlar gereği uygun 
olmayan kararlar da almaz mıyız kendi 
hayat yolculuğumuzda… Hem nasıl alırız!
İnsanoğlu sosyal bir varlık hiç şüphesiz. 
Uyum içinde yaşamak üzere programlan-
mış. Bazen sevilmek ve saygı duyulmak 
için başkası sırf öyle uygun görüyor diye 
ona uygun davranan, bazen de sanki karşı 
koymak dünyanın en kolay işiymiş gibi sü-
rüde kara koyun görünmekten çekinme-
yecek kadar korkusuz olur insan. Sosyal-
leştikçe öğrendiğimiz korku gibi, sevgiye 
olan ihtiyacımız gibi, saygı duyulmaya 
olan bağlılığımız gibi bizi doğru yaptığı-
mıza inandırandır karar verme becerimiz...
Her karar bizim rızamızla olmasa da so-
nuçlarını da alıp, bağrına basmaktır. Doğ-
ru karar verdin dedirten iç sesindir karar 

KARAR VERMEK!

vermek. Bazen sonuçtan hayıflanmak, ola-
cak olanın önüne geçilemeyeceğini bil-
mektir. Bazen verdiğimiz kararın efendisi 
gibi hissettiren bazen de çaresiz, ansızın 
ortaya çıkan bir rüzgârın savurduğu yap-
rak gibi hissettirendir karar vermek...

Ne olursa olsun sessizce zorlayandır. Ha-
yat hep seçimler üzerinedir öyle ya da 
böyle. İsteyip, istememek arasında kaldı-
ğında da istemediğin tarafın gider karşı 
tarafından olur, o kararın nasıl bu noktaya 
geldiğini düşündürür ya da bir daha uğra-
mamak üzere çeker gider. Hatırlatmadık-
ça da gelmez bir daha... Hayat da böyle 
değil midir zaten? Her yaptığın etki, başka 
bir şey üzerinde bir harekete neden olmaz 
mı kelebek etkisi misali... Hayatı anlam-
landırmaya çalışırken, geçmişte yaptık-
larımızı eşelerken, hangi kararla nerelere 
geldim derken de vermiş olmuyor muyuz 
çoktan kararımızı. Her sonuçtan memnun 
olmadığımız gibi her memnun olduğumu-
zun da bize istediğimiz sonucu vermediği 
olmuyor mu sanki? Yani ‘kendi için doğru 
olanı’ bilmeye de bilir insanoğlu, kuvvet-

le muhtemel bildim sanır. Bazen yanılsa-
maya kapılır, objektif bakamaz çünkü tek 
gördüğü kendi gözünün gördüğüdür.

İşin özü, karar vermemizi etkileyen en be-
lirleyici şey duyguların ta kendisi değil de 
nedir? Hatırda kalır kalp ağrısıyla aldıy-
san... Canın yandıysa… Nasıl oldu dediy-
sen… Unutmazsın duyguna dokunmuştur, 
yanık kâğıt görmüş gibi olursun ama ko-
kusu gitmiştir çoktan üstünden... 

Duygu olmayan iz bırakmaz çünkü dönüp 
baktırmaz. Nerede hikâyen varsa oraya 
kim bilir kaç kez gelip, gidersin istenme-
yen misafir gibi. Her seferinde beklediğin 
samimiyet yerini tanımadık komşu görün-
tüsüne bırakır kendini. İşte tam da bura-
da alırsın en sağlam kararı. İçin cız etmez, 
tanımazsın, bilmezsin, ne ruhun tanır ne 
kalbin. Kolay karar almak mı, zorlayıp iç 
sızlatmak mı? Kararı almaya karar verin 
yol açılır...

Hepinize mutlu günler.



56

MALl&MOTTO / Haberler

BIGCHEFS YENI DÖNEMDE SAĞLIK VE LEZZETLE BIR ARADA!

Unutulmaz lezzetleriyle buluşmaların 
vazgeçilmez noktası BigChefs, haziran 

ayından itibaren yeniden hizmet vermeye 
başladı. Uzun bir aradan sonra lezzet sever-
lerle yeniden buluşan marka, normalleşme 
sürecinde aldığı güçlendirilmiş önlemlerle, 
misafirlerini sağlık ve lezzetle ağırlamaya 
hazır.

Çalışanlar ve misafirlerinin sağlığına verdiği 
önemle bir süreliğine hizmetlerine ara ve-
ren BigChefs, 5 Haziran 2020 tarihi itibariyle 
kapılarını yeniden açtı. Sabırsızlıkla bekle-
nen bu açılışla BigChefs misafirleri, samimi 
buluşmalar ve unutulmaz tatların adresinde 
yeniden bir araya gelmenin tadını çıkardı. 
“Yeniden, sağlık ve lezzetle bir aradayız” 
sloganıyla tüm misafirlerini restoranlarının 
özlenen atmosferine davet eden marka, 
güçlendirilmiş hijyen tedbirleri ve Sağlık 
Bakanlığı’nın getirdiği yeni düzenlemelerle 
misafirlerini ağırlamaya hazırlandı.

Normalleşme sürecine yönelik olarak ger-
çekleştirdiği düzenlemeleri, tüm iletişim ka-
nallarından misafirleriyle paylaşan BigChefs, 
inovatif yaklaşımıyla uygulamaya koyduğu 
yenilikleriyle de dikkat çekiyor.

Sosyal mesafede 1,5 metre kuralı

Yeni restoran düzeninde masalarını 1,5 met-
relik sosyal mesafe kuralına uygun aralık-
larla konumlandıran BigChefs, misafirler ve 
çalışanlarının sağlığını korumak adına, iç ve 
dış mekânda yer alan tüm alanlarını sosyal 
mesafe kurallarını gözeterek yapılandırıyor.

Salgının başladığı ilk günden itibaren Co-

vid-19 konusunda nitelikli bir eğitime tabi 
olan BigChefs çalışanlarının tümü, Milli Eği-
tim Bakanlığı’ndan onaylı “Hijyen Eğitim 
Sertifikası” alarak hijyen konusundaki yet-
kinliklerini artırdı. Misafirlere sosyal mesafe 
kuralları gereğince servis yapacak BigChefs 
çalışanları, Covid-19 önlemleri gereğince el 
yıkama, maske ve eldiven kullanımı, sosyal 
mesafenin gözetilmesi, kişisel hijyen ve gıda 
hijyeni eğitimlerine periyodik olarak devam 
ederek mevcut bilgilerini sürekli olarak gün-
celliyor. 

Her gün mekâna girer ve çıkarken ateş öl-
çümleri yapılan BigChefs çalışanları, mü-
zik sistemine kayıtlı olan “El Yıkama Uyarı 
Anonsu” ile her 30 dakikada bir ellerini yı-
kayarak dezenfekte ediyor.

Güçlendirilmiş hijyen her yerde

Bütün şubelerinde güçlendirilmiş hijyen 
tedbirlerini devreye alan BigChefs, misafir-
lerine sağlık ve güvenle hizmet vermek için 
büyük bir titizlikle çalışmalarını yürütüyor. 
Sık temas edilen her nokta, restoran açılış 
ve kapanışlarının yanı sıra her saat başı ve 
her kullanım sonrasında özenle dezenfekte 
edilerek temizleniyor.

Restoranların girişinde misafirlerine tek kul-
lanımlık maske temin eden BigChefs, belirli 
noktalara ve tüm masalara el dezenfektanı 
yerleştirerek sağlık tedbirlerini en üst dü-
zeyde uyguluyor.

QR kodlu menüyle temassız sipariş

BigChefs’in yeni menüsü Gururla Bizden’in 

benzersiz içeriğini keşfetme fırsatı sunar-
ken, bir yandan da menüye temassız erişim 
olanağı sağlayan QR kodla sipariş uygula-
ması ise sağlık ve lezzeti buluşturan yaratıcı 
uygulamaların başında geliyor. Bu yenilikçi 
uygulamayla misafirler, fiziki menüye hiç 
dokunmadan, sağlık ve güvenle, kolayca si-
pariş vermenin keyfini çıkarıyor.

Tek kullanımlık ürünlerle yüksek koruma

BigChefs ayrıca yeni dönemdeki tüm faa-
liyetlerinde ve servis alanlarında tek kulla-
nımlık ürün kullanımını hayata geçirerek en 
yüksek koruma tedbirleriyle hizmet verecek. 
Söz konusu düzenlemeyle servis sırasın-
da temasın en aza indirilmesi ve önlemle-
rin artırılması hedefleniyor. Restoranlarda 
kullanılan kişisel koruyucu donanımlar, el 
ve yüzey dezenfektanları ve tüm temizlik 
malzemeleri de Sağlık Bakanlığı tarafından 
onaylı ekipmanlardan oluşuyor. 

Sık temas edilen noktalar ve tuvaletler, her 
kullanım sonrası ve saat başı temizlenerek 
dezenfekte edilirken, işlem kontrolleri kayıt 
altına alınıyor ve merkezi olarak denetleni-
yor.

Günün her saatinde misafirlerine sıcacık bir 
ev ortamı sunmaya özen gösteren BigChefs, 
yeni dönemde de misafirlerine sağlık ve lez-
zeti bir arada sunmaya hazır.
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Engin Yıldırım

AVM YÖNETIMINE DAIR 24 ALTIN IPUCU

"Doğru Yer"de açılan bir alışveriş merkezi 
ancak, "Doğru Yönetim" ile başarılı olabilir. 
Yönetmek; bilgi, beceri, deneyim ve tutku 
gerektiren zor bir görevdir. İyi bir yönetici 
ile daha iyi bir yönetici arasındaki en belir-
gin fark ‘tutku’dur. 

Tutku, bir yöneticinin, yetkinliklerinden öte-
ye geçerek, başkalarına ilham veren, dina-
mik bir lider olmasını sağlayan içsel güçtür. 
İşine olan tutku, bir insanın işine adanma-
sını sağlar, içsel değerlerini ortaya çıkarır, 
güçlerini canlandırır, belki varlığını bilme-
diği kaynaklarını, yeteneklerini, enerjisini 
harekete geçirir. Tutku, bir insanı ve onun 
çevresindekileri yukarılara taşıyan gücün 
ateşleyicisidir. Bu şüphesiz bilgi, beceri ve 
deneyimin önemini azaltmaz. 

Her yönetici, temel bilgilere sahip olmak, 
yeteneklerini ortaya koymak durumunda-
dır. Bu yazımda, 'tutku' dolu geçen 24 yıllık 
AVM Yönetim tecrübeme dayanarak, AVM 
Yönetimine dair çok sayıda önemli başlıktan 
bana göre ilk 24’ünü yazıyorum:

1) Alışveriş Merkezi yönetim ekibinin, AVM 
açılmadan önce kurulması, inşaat aşamasın-
da AVM'yi tanıması, kiracılarla görüşmeler-
de bulunması ve AVM'yi açılışa hazır hale 
getirmesi,

2) Alışveriş merkezinin lokasyonu, bölge 
halkının ekonomik/sosyal durumu, beğe-
ni ve beklentileri, merkezin konsepti, rakip 
merkezlerin durumuna göre doğru kiralama 
ve marka karmasının yapılması,

3) Alışveriş merkezlerinde yer alan mağaza 
sahiplerine en çok satış için konforlu, temiz, 
güvenli ortamı oluşturarak; ortaklara dü-
zenli, istikrarlı kira geliri sağlanması,

4) AVM yatırımcısı, kiracısı, müşterisi ve yö-
netim kadrosu arasında ayrı ayrı yaklaşımlar 
oluşturarak, eş zamanlı, dengeli, verimli ko-
ordinasyonu sağlamak,

5) "Müşterim kimdir ve beni neden tercih 
ediyor?" sorusunu doğru cevaplayarak, 
‘Doğru Müşteri’nin gelmesini sağlamak, 
ciroyu artırmak, yönetim giderlerini düşük 
tutmak ve ‘alışveriş merkezinin değerinin 
artırılması’,

6) Bir iş yapmadan önce mevcut durum 
analiz edilmelidir. Ardından yapılan faali-
yetlerle oluşturulan etkiyi ve şirket faali-
yetlerine kattığı değeri ölçümlemek lazım. 
Çünkü, "Ölçmezsen bilemezsin, bilmezsen 
yönetemezsin",

7) Müşterilerin değişen ve artan beklenti-
lerine paralel, rekabet ortamında fark ya-
ratacak hizmet anlayışı getirilmelidir. Hem 
fark yaratacak hizmet anlayışını getirmek 
için hem de verimliliği ve satışı artırmak için 
eğitim şart,

8) Müşteriyi olumlu anlamda şaşırtmalı, 
sürekli yeni hizmetler, fırsatlar sunmalıyız. 
Böylece benzerlerimizden ve rakiplerimiz-
den farklılaşıp, tüketicinin zihninde marka-
mızı oluşturmalıyız. Ama marka olmaktan 
daha zor olan marka kalmaktır. Markamıza 
sürekli yatırım yapmalıyız,

9) AVM Yönetimine dair 'kısa, orta ve uzun' 
vadeli hedefler koyup, gerekli planları ya-
pıp, bu planları doğru bir şekilde uygulama-
lı; zaman zaman plan ve stratejileri revize 
etmeliyiz,

10) İşini seven, tecrübeli ve öğrenmeye açık 
ekiplerle, karmaşık sorunlara yenilikçi çö-
zümler getirerek; şeffaflık, hesap verebilirlik, 
katılımcılık, yenilikçilik, tutarlılık, sorumluluk 
gibi evrensel yönetim ilkelerini hassas bir 
şekilde samimiyetle uygulamak gerekiyor,

11) Algı Yönetimi ve Kurumsal İmaj Yöneti-
mini başarıyla idare edebilmek,

12) Enerji tasarrufunu ve verimliliğini artır-
mak,

13) Hedef kitleye uygun pazarlama projele-
ri geliştirmek,

14) AVM pazarlama faaliyetleri ile mağaza 
satış&pazarlama faaliyetlerini sinerji oluştu-
racak ve verimliliği artıracak şekilde organi-
ze etmek, ortak projeler üretmek,

15) AVM Yönetim ekibi kiracılarla iletişimini 
düzenli, sağlıklı yürütmeli; mağaza yöneti-
cilerinden öneriler almalı, istişare ve empati 
yapmalı,

16) AVM’lerin yönetimine liyakat sahibi yö-
netici ve personeller getirilmeli ve sabırla 
desteklenmeli,

17) Alışverişte farklılık yaratmak için işe, 
‘neşe ve mizah’ katılmalıdır. Neşe bizi bir-
birimize bağlar, neşeyle öğrenilen bilgiler 
kolay kolay unutulmaz, neşe dilden dile 
reklam yaptırır! O nedenle alışverişte neşe 
faktörü ciddiye alınmalı,

18) Sektördeki yenilikler takip edilmeli, alış-
veriş merkezi, rakipler, perakendeciler ve 
hedef kitleyi iyi tanımak lazım,

19) Global düşünüp, yerel hareket edilmeli,

20) AVM'de yaptığımız pazarlama ve kira-
lama faaliyetleri ile markaya değer katmak, 
müşteri sayısı ve ciroyu artırmak, dolayısıyla 
mülkün değerini artırmak lazım,

21) Kurumsal itibar, gerçekler ve algıların 
bileşimidir. AVM’lerin ticari beklenti içinde 
olmadan samimi olarak kurumsal sosyal 
sorumluluklarını yerine getiriyor olmaları 
itibarlarının güvencesidir,

22) "Rekabet, insanların güncel beğeni ve 
beklentilerine karşılık vermek, hedef kitle 
değişimi, yenilik ihtiyacı, büyüme ihtiyacı, 
AVM'nin el değiştirmesi, fiziksel yıpranma, 
konsept yenileme" gibi nedenlerden ötürü 
yeni bir vizyon, yeni bir misyon yüklene-
rek alışveriş merkezinde zamanı geldiğin-
de renovasyona gidilmelidir. Renovasyon 
ile AVM yeniden moda oluyor, yerine göre 
%20-50 oranlarında ziyaretçi artışı sağlıyor. 
Dolayısıyla ziyaretçi artışı ile birlikte cirolar-
da da önemli artışlar elde ediliyor. Yenileme 
sürecini mümkün olduğunca ziyaretçilere 
ve kiracılara rahatsızlık vermeden yönetmek 
önemlidir.

23) Esneklik ve uyumluluk. Her zaman odak-
lanmış bir şekilde kalmalı, esnek olmalı, yeni 
fikirlere ve imkânlara açık olmalıyız. Bir şey-
ler değiştiğinde, yeni tecrübelere veya farklı 
çevrelere uyum sağlamak için hızlı olmalıyız. 
Yaşamda başarılı olanlar, becerilerini ve viz-
yonlarını değişen durumlara adapte ederler.

24) Değişen koşullara uyum sağlamak. De-
ğişen koşullara anında uyum sağlama ka-
pasitesine sahip yöneticilerin 6-7 kat daha 
başarılı oldukları saptanmıştır. 
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KOÇTAŞ 100. MAĞAZASINI AÇTI, HEDEF 400!

Ev geliştirme perakendeciliğinin lideri 
Koçtaş, Fix adını verdiği mahalleli for-

matıyla Türkiye’de yaygınlığını her geçen 
gün arttırıyor. 

Büyük mağazaları ile müşterilerine hizmet 
vermeye devam eden Koçtaş, mahalleli 
Koçtaş Fix mağazaları ile açılışlarına hız ve-
rerek toplam mağaza sayısını 100’e çıkardı. 
Konuyla ilgili açıklama yapan Koçtaş Ge-
nel Müdürü Devrim Kılıçoğlu: “İstanbul’da 
başlayan Koçtaş Fix yolculuğumuz, Artvin 
Kemalpaşa’dan Çanakkale'ye uzandı. Hem 
büyük mağazalarımız hem de mahalle-
li formatımız Koçtaş Fix ile toplamda 100 
mağazaya ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. 
Koronavirüs salgını sürecinde mahallelerde 
konumladığımız Koçtaş Fix mağazalarımızın 
önemini bir kez daha anladık. Bu kapsam-
da 2024 hedefimizi korumaya karar verdik. 
2024 yılı sonunda 6 coğrafi bölge, 47 ilde, 
400 mağaza sayısı ve buna paralel olarak 
yaklaşık 5 bin saha çalışanımız ile müşteri-
lerimize hizmet vermeyi hedefliyoruz” dedi.

Ev geliştirme perakendeciliğinin lideri Koç-
taş, çok kanallı perakendecilikte Türkiye’nin 
en önemli örneklerinden biri olan mahalleli 
mağazaları Koçtaş Fix’leri yaygınlaştırmaya 
devam ediyor. Hâlihazırda büyük mağaza-
larıyla da müşterilerine hizmet veren Koçtaş, 
61. Koçtaş Fix mağazasını Çanakkale’de açtı 
ve toplam mağaza sayısını 100’e çıkarmış 
oldu.

“Koronavirüs salgını Koçtaş Fix mağaza-
larımızın önemini ortaya çıkardı”

Koçtaş’ın çoklu kanal yapılanmasının kılcal 
damarlarının Koçtaş Fix mağazaları olduğu-
nu belirten Koçtaş Genel Müdürü Devrim 
Kılıçoğlu, “Koronavirüs salgını sürecinde 
Koçtaş Fix mağazalarımızın önemini çok iyi 
anladık. Evinden fazla uzaklaşmak isteme-
yen, toplu taşımaya binmeyi tercih etme-
yen tüketicilerin acil ve temel, ustalarımızın 
ise tüm ihtiyaçlarını mahallelerde uygun 
fiyatlarla karşılıyoruz. Koçtaş Fix mağazala-
rımızda, en çok satan 5 bin ürünümüz yer 
alıyor. Ayrıca müşterilerimizin hızlı sipariş 
ekranlarımızda bulabilecekleri 100 bine ya-
kın ürünü ister evlerine, ister ücretsiz nakli-
ye opsiyonuyla en yakın mağazamıza teslim 
edebiliyoruz. Aynı zamanda müşterilerimi-
zin mahallesindeki Koçtaş Fix mağazalarımız 
iade, nakliye, montaj gibi tüm satış sonrası 
hizmetler konusunda büyük kolaylık sağlı-
yor. Hayatın yeni normale döndüğü bu dö-
nemde, mağazalarımızda uyguladığımız Sı-
fır Tolerans ilkelerimizle müşterilerimiz tüm 
hijyen ve temizlik önlemleri alınmış olarak 
güvenle alışveriş yapabiliyor. Tüm mağaza-
larımızda olduğu gibi Koçtaş Fix mağazala-
rımızda da bu kuralları esnetmeden titizlikle 
uygulamaya devam ediyoruz” dedi.

“2024 hedefimizi koruyoruz, 400 mağa-
zaya ulaşacağız”

Koçtaş olarak büyüme stratejilerini her du-
rum ve koşulda aralıksız hayata geçirmeye 
devam ettiklerini vurgulayan Kılıçoğlu söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Koçtaş Fix, büyüme-
mizin lokomotifi konumunda. 2019 yılında 
büyük bir atak yaptık ve hız kesmeden bü-
yüme yolculuğumuza devam ettik. Özellikle 
bu süreçte Koçtaş Fix mağazalarımıza yap-

tığımız yatırımın ne kadar değerli olduğu-
nu gördük. Bu kapsamda 5 yıllık hedefimizi 
korumaya karar verdik. 2024 yılı sonunda 6 
coğrafi bölge, 47 ilde, 400 mağaza sayısı ve 
buna paralel olarak yaklaşık 5 bin saha ça-
lışanımız ile müşterilerimize hizmet vermeyi 
hedefliyoruz. Bulunduğumuz mahallelerde 
istihdam yaratmayı ve bölgeyi kalkındırmayı 
amaçlıyoruz.”

“100. mağazamızı açmanın heyecanını 
yaşıyoruz”

Çoklu kanal stratejisinin en önemli bacak-
larından birinin Koçtaş Fix mağazaları oldu-
ğunun altını çizen Kılıçoğlu şöyle konuştu: 
“Çoklu kanallardaki yetkinliklerimiz, Türki-
ye’de yayıldığımız Koçtaş Fix mağazalarımız 
ile artıyor. 2019 yılı, hızlı büyüme sürecine 
start verdiğimiz ve ilklerin yaşandığı bir 
yıldı. Bu kapsamda mağaza açma süreci-
ni tüm paydaşlarımızla birlikte geliştirerek, 
her hafta 1, bazen 2 mağaza açma hızına 
ulaştık. İstanbul’da başlayan Koçtaş Fix yol-
culuğumuz Karadeniz’den Trakya’ya uzandı. 
Müşterimize artık çok daha yakınız. Bugün 
itibariyle büyük format mağazalarımızla 
birlikte toplam 100. mağazamızı açmış ol-
manın heyecanını yaşıyoruz. Mağazalarımı-
zın yeniden hizmete açılışıyla birlikte, hem 
büyük formatlı mağazalarımızda hem de 
Koçtaş Fix’lerde müşterilerimizden tahmin 
etmediğimiz oranda bir ilgi gördük. Sıfır 
Tolerans ilkelerimiz kapsamında, mağaza 
içinde bulunabilecek maksimum kişi sayısı 
uygulaması neticesinde mağaza önünde 
de kuyruklar oluşuyor. Tüm müşterilerimiz 
bütün kurallara son derece saygı gösteriyor; 
sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek ma-
ğaza önünde sırasının gelmesini bekliyor. 
Bu dönemde Koçtaş markası ve güvenini en 
üst düzey hijyen ve güvenlik önlemleriyle 
mahallelere taşımaya devam edeceğiz.”

Devrim KILIÇOĞLU 

Koçtaş Genel Müdürü
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TICARI ELEKTRONIK ILETILERDE YENI DÜZENIN ADI: IYS

Dijital dünya ve elektronik tüm sis-
temler için son derece hızlı gelişme-

lerin yaşanmakta olduğu bir süreçteyiz. 
Doğruluğu, yanlışlığı ya da gerekliliği 
tartışmalı olsa da somut gerçek bundan 
sonraki dönemde dijital hayatın getirdiği 
düzenlemeleri asla göz ardı etmememiz 
gerekeceği yönünde. Covid-19 sürecinin 
katalizör olduğu bu gerçeklik, artık tüm 
paydaşlarına da dikkatli bir takip sorum-
luluğu getiriyor. 

Söz konusu düzenlemelerden en ön sıra-
larda etkilenen alanlardan biri de “Ticari 
elektronik iletiler.”

Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan 
gerçek ya da tüzel kişilerin (Hizmet Sağla-
yıcı) mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazar-
lamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama 
ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını 
artırmak amacıyla müşteri/alıcılarına tele-
fon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama 
makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, 
elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi 
vasıtalar kullanılarak, elektronik ortamda 
gerçekleştirdikleri ve ticari amaçlarla gön-
derilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri, 
ticari elektronik ileti olarak değerlendiril-
mektedir. 

Hizmet sağlayıcılar tarafından alıcılara 
gönderilecek olan ticari elektronik iletiler, 
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlen-
mesi Hakkında Kanun ile Ticari İletişim 
ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yö-
netmelik kapsamında, Yönetmelik ile be-
lirlenen istisnalar dışında, alıcının onayı 

olmaksızın gönderilemez ve izin dâhilinde 
gönderilen iletilerde de alıcılara ret imkâ-
nı sağlanmak zorundadır. 

Dolayısıyla, elektronik ticari faaliyette bu-
lunan ve ticari elektronik ileti kullanarak, 
mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, 
işletmesini tanıtmak isteyen tüm gerçek 
ya da tüzel kişilerin ticari elektronik ileti-
leri gönderebilmek için iletiyi alacak olan 
tarafın onayına ihtiyacı bulunmaktadır. 

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler 
Hakkında Yönetmelik’te bu onayın yazılı 
olarak veya elektronik ortamda her türlü 
iletişim aracıyla alınabileceği ifade edil-
mekteydi. Ancak, söz konusu onay meka-
nizması, 4 Ocak 2020 tarihinde yapılan bir 
düzenleme ile sistematik bir yapıya kavuş-
muştur.

4 Ocak 2020 tarihli Ticari İletişim ve Ticari 
Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
ile Ticaret Bakanlığı tarafından ulusal bir 
ticari elektronik ileti yönetim sisteminin 
kurulması yönünde düzenleme yapılarak, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bu konu-
da görevlendirilmiştir. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği tarafından ise bu amaçla 
hizmet vermek üzere İleti Yönetim Siste-
mi A.Ş. kurularak, İleti Yönetim Sistemi’nin 
(İYS) hayata geçirilmesi yolunda ilk adım 
atılmış oldu.

Yeni Yönetmelik ile birlikte Ticari Elektro-
nik İleti gönderimi yapmak isteyen ger-
çek/tüzel kişilerin öncelikle İYS’ye kayıt 
yapması zorunluluğu getirilmiştir. İlave-
ten, İYS üzerinde onayı bulunmayan alı-
cılara, ticari elektronik ileti gönderilemez 
denilmek suretiyle, elektronik ticari faa-
liyette bulunan ve ticari elektronik ileti 
kullanarak, mal ve hizmetlerini tanıtmak, 
pazarlamak, işletmesini tanıtmak isteyen 
tüm gerçek ya da tüzel kişilerin iletileri 
gönderebilmek için alıcılardan edinmiş 
oldukları onayları İYS vasıtasıyla yönet-
meleri gerekecektir. 

Hizmet sağlayıcı, kendisine iletilen ret bil-
dirimlerini 3 iş günü içinde İYS'ye bildire-
cek, alıcı reddetme hakkını İYS üzerinden 

de kullanabilecektir. Şikâyet başvuruları 
ise öncelikle İYS üzerinden ön incelemeye 
tabi tutulacaktır.

İYS sistemine kayıt için ilk etapta tanınan 
süre 1 Haziran 2020 olarak belirlenmişse 
de gerek Yeni Yönetmelik’in yürürlüğe 
girmesi ile tanınan süre arasındaki sürenin 
kısalığı gerekse Covid-19 sürecinden kay-
naklı ertelemeler göz önünde bulunduru-
larak, söz konusu süre 31 Ağustos 2020’ye 
kadar uzatılmıştır. Yani hizmet sağlayıcıla-
rın onaylarını İYS’e yüklemeleri gereken 
son tarih 31 Ağustos 2020’dir.

Pek çok elektronik ticari faaliyette bulu-
nan ve ticari elektronik ileti yöntemini 
kullanan gerçek ve tüzel kişi tarafından 
bilinmeyen ya da gözden kaçan bu yeni 
düzenleme bundan sonraki süreçlerde 
sıkça karşımıza çıkacak son derece önemli 
sistematik bir yapıdır. 

Zira, İYS sistemi, hizmet sağlayıcı ile alıcı 
arasında tam bir entegrasyon sağlanmaya 
çalışarak, alıcının da vermiş olduğu izinleri 
kontrol imkânı sağlamaktadır. Dolayısıyla 
da gerek İYS gerekse iletinin her iki tara-
fınca da süreçler elektronik olarak takip 
ve ispat edilebilme seviyesine taşınmak 
istenmektedir. 

Her ne kadar İYS sisteminin bir diğer yön-
den Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı 
açısından tartışılması mümkün olsa da şu 
aşamada aksi bir düzenleme ya da yargı 
kararı oluşuncaya kadar İYS sisteminin uy-
gulanması gerekeceği ortadadır. Hizmet 
sağlayıcılar tarafından onayların İYS’ye 
yüklenmesi gereken son tarih de son de-
rece yakın bir zaman sonra dolmaktadır.

Bu nedenle elektronik ticari faaliyetlerin 
her zamankinden de çok hız kazandığı 
bu dönemde İYS düzenlemelerine elekt-
ronik ticari faaliyette bulunan tüm gerçek 
ve tüzel kişiler tarafından süratle vakıf 
olunması ve konuya gereken önemin ve-
rilmesi yönünde çalışmaların biran önce 
tamamlanması gerekmektedir. Bu ufak 
hatırlatmamızın süreç açısından farkında-
lık oluşmasına gereken katkıyı sağlaması 
dileğiyle... 
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BEYMEN BODRUM YALIKAVAK MARINA
2020 YAZININ EN GÖZDE KOLEKSIYONLARI ILE SEZONA MERHABA DIYOR

Denize sıfır konumu ve büyüleyici 
manzarası ile ayrıcalıklı bir dünyanın 

kapılarını aralayan BEYMEN Bodrum Ya-
lıkavak Marina, haziran itibariyle sezona 
merhaba dedi.

BEYMEN Collection ve Academia’nın yanı 
sıra Balenciaga, Balmain, Brunello Cuci-
nelli, Etro, Dolce&Gabbana, Emilio Puc-
ci, Off White ve Versace gibi dünyaca 
ünlü modaevlerinin kadın ve erkek yaz 
koleksiyonlarını aynı çatı altında moda-
severlerle buluşturan BEYMEN Bodrum 
Yalıkavak Marina, yaz boyunca stilinizi 
tamamlıyor.

2020 yazının gözde markaları All Things 
Mochi, Love Shack Fancy, Marysia, Ose-
ree, Patbo ve Sir The Label’ın mayo ve 
plaj koleksiyonları; Alexander McQueen, 
Balenciaga, Dolce & Gabbana, Gianvito 
Rossi, Jimmy Choo, Saint Laurent, Valen-
tino Garavani, Bottega Veneta gibi dünya 
markalarının ayakkabı ve çanta koleksi-
yonları, BEYMEN Bodrum Yalıkavak Ma-
rina’da sizleri bekliyor.

Mario Luca Giusti, Baci Milano, Acqua di 
Parma, Missoni Home gibi ünlü markala-
rın ev koleksiyonları ile yaşam alanlarını-
za sofistike bir dokunuş katan BEYMEN 
Bodrum Yalıkavak Marina, niş parfüm 
dünyasının favori markaları Creed, Par-
fums de Marly, Frederick Malle, Roja, 
Memo, Amouge, Maison Francis Kurkd-
jian, Aqua di Parma, Initio, Bond No.9’un 
etkileyici esanslarıyla da unutulmaz bir 
yazı müjdeliyor.

BEYMEN Bodrum Yalıkavak Marina, tem-
muz ve ağustos aylarında da her gün 
10.00-01.00 saatleri arasında hizmet ver-
meye devam edecek.
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Hem Ferahlatır
hem de Zayıflatır
Malzemeler:

• 1 çubuk tarçın
• 2 – 3 adet karanfil
• 1 orta boy elma
• Yarım limon
• 1,5 litre su

Yapılışı:

Gün boyunca içeceğiniz suyu, bu 
tarifle hazırlayın. Ödem atmayı 
sağladığı gibi ferahlık hissi de ve-
recektir.

El ve Tırnak Bakımı
Malzemeler:

• 1 çorba kaşığı deniz tuzu
• 1 tatlı kaşığı limon suyu
• 1 tatlı kaşığı sirke
• 1 çay kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

Bir tas ılık suya deniz tuzu, limon 
suyu ve sirkeyi koyup zeytinyağını 
da ekleyin. Ellerinizi tutabildiğiniz 
kadar uzun bir süre bu suyun içinde 
tutun. Eğer her akşam bu formülü 
uygularsanız tırnaklarınız çok kısa 
bir zaman içerisinde güçlenecektir. 
Bu formülü ayak tırnaklarınız için de 
kullanabilirsiniz.

Lekeli Ciltlere Tonik
Malzemeler:

• 1 çay kaşığı doğal sirke
• 1 çay kaşığı limon suyu
• 1 çay kaşığı su

Yapılışı:

Hepsini karıştırıp sabah akşam yü-
zünüzü bu karışım ile ıslanmış bir 
pamukla silin. Nemlendirici ve ko-
ruyucu güneş kremlerinizi sürmeyi 
ihmal etmeyin.

SUNA DUMANKAYA'DAN DOĞAL TARIFLER

Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

Makale / MALl&MOTTO 
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ADEL KALEMCILIK IYILIK DEĞERIYLE DOĞA IÇIN IZ BIRAKIYOR
Adel Kalemcilik, gelecek nesillere ve çev-

reye olan sorumluluğunun bilinciyle 
hayata geçirdiği çevreci projeleri ile sürdü-
rülebilir bir gelecek için iz bırakıyor.

Türkiye'de nesillerin gelişimine eşlik eden 
Adel Kalemcilik, sürdürülebilirliğe en üst se-
viyede önem vererek doğanın korunmasına 
katkı sağlamaya devam ediyor. Benimsediği 
iyilik değeriyle hareket eden Adel, daha iyi 
bir gelecek için yeni proje ve çalışmaları ha-
yata geçiriyor. Son olarak 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı-
na özel gerçekleştirdiği İyilik Ağacı Projesi 
kapsamında, çocukların geleceğine sürdü-
rülebilir bir iz bırakma hedefiyle 30 bin ağaç 
tohum topu bağışlayan Adel, geleceğe ve 
doğaya yatırım yaparak ormanların gelecek 
nesillere aktarılmasına katkıda bulunuyor.

Tüm iş süreçlerinde sürdürülebilir anlayış

Adel Kalemcilik, tüm operasyonlarında çev-
re ve doğa dostu bir anlayış benimsiyor. 
Kalem üretiminde kullanılan tüm ağaç ham 
maddesi FSC sertifikasına sahip olup, yal-
nızca endüstriyel amaçla yetiştirilmiş ağaç-
lardan sağlanıyor. Adel, etkili atık yönetimi 
politikalarıyla geri kazanım oranlarını en üst 
seviyeye çıkartırken minimum miktarda atık 
ortaya çıkmasını sağlıyor.

Paketlemede ise ambalajlama materyalleri-
nin hacmi ve ağırlığı optimize ediliyor. Geri 
dönüştürülmüş veya alternatif materyal se-
çeneklerinden faydalanılarak ambalaj mal-
zemesi kullanımı azaltılıyor.

Bahçe sulaması için yağmur sularını kulla-
nan Adel, atık su arıtımında ileri teknoloji-
lerden faydalanırken, atık su kalitesini ve 
miktarını düzenli biçimde takip ediyor.

Kullanılan enerjinin %50’si yenilenebilir 
enerji kaynaklarından elde ediliyor

Adel Kalemcilik, çevreye saygılı üretimi des-
tekleyerek yıllık enerji ihtiyacının %50’sini 
fabrikasında üretim sonucu ortaya çıkan 
odun talaşından karşılıyor ve sürekli geli-
şim için enerji verimliliği projelerine yatırım 
yaparak, sera gazı ve NOx, SOx gibi diğer 
hava emisyonlarını da azaltmak yönünde 
çalışıyor.

Özünde barındırdığı “iyilik” değeri ile sür-
dürülebilir bir gelecek için önemli adımlar 
atan Adel Kalemcilik’in sürdürülebilirlik po-
litikasıyla ilgili detaylı bilgiye web adresin-
den ulaşabilirsiniz.
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Fatma FİDAN
Uzm.Diyetisyen

BEDENIMIZI YIPRATAN SERBEST RADIKALLER

Modern yaşamın, sanayileşmenin ve 
teknolojinin ürettiği serbest radikal-

lerden uzaklaşmak ve daha sağlıklı yaşa-
yıp, geç yaşlanmak bizim elimizde!

Serbest Radikaller

Oksijen yaşamın temelidir ve tüm hücre-
lerimizin oksijenle beslenmesi gerekir. Yi-
yecekler yenildikten sonra vücuda enerji 
vermek için oksijenle yanar. Yanma sıra-
sında zararlı maddeler olan ‘serbest radi-
kaller’ oluşur. Çoğalan serbest radikaller, 
vücudun tüm hücre ve organlarına zarar 
vermeye başlar. Serbest radikallerden ta-
mamen uzak kalabilmek mümkün değildir 
ancak yaşam biçimi ve bilinçli beslenme 
desteğiyle serbest radikal oluşumu azal-
tılabilir.  

Ultraviyole ışınlar, radyasyon, işlenmiş gı-
dalar, katkı maddeleri, sigara, alkol, egzoz 
dumanı ve stres gibi çevresel faktörler de 
vücudumuzda serbest radikal oluşumu-
nu arttırır. Çoğalan serbest radikallerin 
neden olduğu oksidatif stres sonucu vü-
cudumuzda meydana gelen hücre hasa-
rı, lipitler, proteinler ve genetik şifrenin 
bulunduğu DNA gibi temel hücre yapıla-
rına zarar vermekte ve hızlı yaşlanmayla 
birlikte, obezite, kalp damar ve akciğer 
hastalıkları, kanser, diyabet, artrit, bağı-
şıklık sisteminin zayıflaması ve buna bağlı 

enfeksiyon hastalıkları gibi birçok sağlık 
sorununa yol açmaktadır. 

Antioksidanlar, serbest radikallerle reaksi-
yona girerek, hücrelere zarar vermelerini 
önleyen yapılardır. Bu özelliklerin tümör 
oluşumu riskini azalttıkları gibi hücre yı-
kımını da azalttıkları için daha sağlıklı ve 
yaşlılık etkilerinin minimum olduğu bir 
hayat yaşama şansını yükseltir.

Vücudumuzda üretilen antioksidanlar: 
Superoxide dismutase, Katalaz, glutathio-
ne peroxidase.

En iyi bilinen antioksidanlar

Flavonoid ve polyphenol

Birçok meyve ve sebzede yüksek oranda 
bulunan sarı-beyaz pigmentlerdir. Elma, 
armut, ayva, muz, lahana, karnabahar, çay, 
yulaf, üzüm gibi meyvelerde bulunur.

Karatoneoidler

A vitamini öncüsüdür. Antioksidan etkiye 
sahiptirler. (Beta karoten, likopen, lutein)

Likopen

Sebze ve meyvelerde doğal olarak bulu-
nan karoten familyasına ait bir pigmenttir. 
Likopen güçlü bir antioksidandır. Başlıca 
kaynakları; domates ve domates türevle-
ri, greyfurt, karpuz, vişne, kiraz, ahududu, 
nar, pancar gibi kırmızı rengi veren besin-
lerde bulunur.

Lutein

Karoten familyasına mensuptur ve doğal 
olarak besinlerde bulunur. En iyi kaynak-
ları; ıspanak, marul, maydanoz, tere, de-
reotu, pırasa, yeşilbiber, brokoli, Brüksel 
lahana gibi koyu yeşil sebzelerde bulunur.

Beta-karoten

Yağda çözünebilen bir çeşit karotenoid-
dir. Aynı zamanda provitamin A olarak da 
bilinir. Havuç başta olmak üzere turuncu 
sebzeler ve meyveler beta-karoten açısın-
dan zengindir. Patates, bal kabağı, kabak, 
dolmalık biber, kayısı ve papatyada bulu-
nur.

Koenzim Q

Kanser ve nörolojik hastalıklara pozitif et-
kisi olan önemli bir antioksidandır. Vücut 
tarafından üretilen antioksidandır. Balık 
(uskumru ve sardalye) ve kalp, karaciğer, 
böbrek, sığır eti ve kümes hayvanları, yer 
fıstığı, soya yağında bulunur.

Askorbik Asit (C vitamini)

Turunçgiller (limon, portakal, greyfurt), 
domates, yeşil yapraklı sebzelerde (bro-
koli, ıspanak vb.) bulunmaktadır.

Alfa Tokoferol (E Vitamini)

Zeytinyağı, ayçiçeği yağı, ceviz, badem, 
tereyağı, kırmızı et, süt, ıspanak, lahana, 
pazı, brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler iyi 
kaynaklarıdır.

Selenyum

E Vitamini ile birleştiğinde antioksidan 
olarak görev yapar ve hücre yapısına za-
rar veren serbest radikallere karşı koruma 
sağlar. En zengin kaynakları; deniz ürün-
leri, karaciğer, kırmızı et, tavuk, balık, yu-
murta ve baklagillerdir.

Omega-3 Yağ Asitleri

Omega-3 (n-3) Yağ Asitleri, alfa–linolenik 
asitten türer. Omega-3 Yağ Asitleri zengin 
kaynakları; somon balığı, uskumru, alaba-
lık, ceviz, soya ve keten tohumu vb. besin-
lerde bulunur. 

Sağlıklı günler dilerim...
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SABANCI HOLDING, ÇALIŞANLARI IÇIN KENDI ‘SOSYAL MEDYASINI’ KURDU

Sabancı Holding, Yeni Neslin Saban-
cı’sı vizyonu doğrultusunda bir ye-

niliği daha hayata geçirdi. Bu doğrultu-
da, Topluluk çalışanlarının birbirleriyle 
dijital ortamda daha fazla iletişim ve iş 
birliği içinde olacakları Sabancı’ya özel 
Topluluk içi dijital sosyal ağ platformu 
Sabancı Social’ı kurdu.

Sabancılılar, mobil uygulama veya web 
üzerinden kolaylıkla erişebilecekleri 
Sabancı Social sayesinde, Sabancı Top-
luluğu ve şirketleri ile ilgili konularda 
güncel haberlere ulaşabilecek, Saban-
cı Topluluğu’nun farklı şirketlerindeki 
kariyer fırsatlarını daha yakından takip 
edebilecek, ihtiyaç duydukları alanlarda 
çalışma arkadaşlarına destek olabilecek, 
birbirlerinden öğrenebilecek ve çeşitli 
gruplar aracılığı ile birbirleriyle sosyal-
leşebilecekler.

Sabancı Social’ın dijitalleşen dünyanın 

Hakan TİMUR

Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve 
Sürdürülebilirlik Grup Başkanı

gereksinimlerine uygun olarak tasarlan-
dığını belirten Sabancı Holding İnsan 
Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Baş-
kanı Hakan Timur, “Sabancı Social; Yeni 
Neslin Sabancı’sı vizyonu ile hedefledi-
ğimiz Dijitalleşme, Yetenek Yönetimi ve 
Sabancı Ekosisteminde Değer Yaratma 
stratejik önceliklerimizi ve tüm Saban-
cılıların sahip olduğu samimiyet, sürekli 
gelişim ve katılım değerlerimizi en iyi 
yansıtacak şekilde tasarlandı.

Sabancı Topluluğu olarak, çalışanlarımı-
zın birbirleriyle teknolojinin imkânlarını 
kullanarak daha fazla iletişim ve iş birliği 
içinde olması, bir süredir en önemli gün-
dem maddelerimizden biriydi. Covid-19 
Pandemi süreci ile artan sosyal mesafe 
sonucunda bu konunun önemini daha 
da içselleştirmiş olduk. Bu bağlamda 
Sabancı Social’ın tüm çalışanlarımız için 
etkin bir dijital buluşma platformu ola-
cağına yönelik inancım tam” dedi.
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Taylan KÜMELİ
Sağlıklı Beslenme ve

Diyet Uzmanı

ZAYIFLAMANIZA YARDIMCI OLACAK 9 ADIM!

Fazla kilolarınızı vermenizi zorlaştıran belli 
başlı sebepler vardır. Bunların farkına varır-

sanız engelleri aşarak, hedefinize ulaşabilirsi-
niz. Kilo vermenin ve bunu devam ettirmenin 
ne kadar zor olduğunu anlatmaya gerek yok. 
Kilo kaybını zorlaştıran nedenleri öğrenirseniz 
her aksaklıkta veya engelde kendinize yük-
lenmeyi bırakıp, bunun yerine başarı şansınızı 
arttırmak için çalışabilirsiniz.

1. Vücudunuz size karşı savaşır

Kilo vermeye çalışırken, yalnızca yeme isteğiy-
le değil aynı zamanda kendi vücudunuzla da 
savaş halinde olursunuz.

Kilo kaybı, beyninize doyma sinyalleri gönde-
ren leptin hormonunun düşmesine ve açlık 
hissiyatı veren grelin hormonunun yükselme-
sine sebebiyet verir. Bu hormon dengesizliği 
siz kilo verdikten uzun süre sonra bile devam 
eder. Bu da kilo alımından uzaklaşmanızı daha 
da zorlaştırır.

Ayrıca kalori alımınızdaki hızlı düşüş, metabo-
lizmanızı da yavaşlatacaktır. Kalori alımını net 
bir şekilde düşürdüyseniz ve sonucunda epey 
hızlı kilo verdiyseniz; bu muhtemelen kilo de-
ğil kas kaybıdır. Kaslar, metabolizmamızın ça-
lışmasını sağlayan bir motor gibidir. Kaslar ol-
mayınca metabolizma da düzgün çalışamaz.

Yemeyi kesmek ters teper çünkü kendinizi 
uzun süre kısıtlamanız fazla kilo alımıyla so-
nuçlanacak ve böylece ters yöne doğru git-
meye başlayacaksınız. Fiziksel aktiviteyi arttı-
rıp, kalorileri yeterli derecede düşürmenizin 
uzun vadede işe yaradığını göreceksiniz.
 
2. Hızlı çözümler işe yaramaz

Kilo verme sürecinde sabırlı olmak gerçekten 
çok zordur. Etkili bir şeyler deneme isteğiniz-
den vazgeçin. Hızlı açlık diyetleri metaboliz-
manıza büyük hasar vereceğinden dolayı, 
uzun vadede, kilo verme çabalarınıza zarar 
verir. Diyete başladığınızda, yavaşça ve istik-
rarlı bir şekilde kilo vermek, en devam edile-
bilir olanıdır.

3. Egzersiz tek başına yetmez

Egzersiz kilo vermenize ve formda kalmanıza 
yardımcı olur ama yalnızca egzersizle kilo ver-
mek neredeyse imkânsızdır. Küçük bir hesap 
yapalım: 60 kiloluk bir insan, saatte 20 km/h 
ile 60 dakika bisiklet sürerse 369 kalori yaka-
caktır. Ama bunun hepsini spor sonrası bir 
protein bar ile zaten geri alacaktır. Yağ kütlesi 
kaybedebilmek için tükettiğinizden 3 bin 500 
kalori fazla yakmanız gerekmektedir. Yani, 
zayıf bir diyetle birlikte egzersiz yapmanın ne 
kadar zor olduğunu görebilirsiniz. Egzersizini-
ze ve yediklerinize dikkat edin. Eğer diyette bir 
sihir varsa o kesinlikle bu kombinasyonda...

4. Diyet ilaçları hiçbir işe yaramaz

Metabolizmanızı güçlendirdiği iddia dilen 
haplar sizi cezbedebilir ama gerçekten işe 
yaradıklarına dair neredeyse hiç kanıt yok. 
Sıvı diyetlerin, hızlı kilo verdirmeyi amaçlayan 
diyetlerin ve reçetesiz satılan diyet ilaçlarının 
kilo vermekle uzaktan yakından bir ilgisi ol-
madığını birçok araştırma kanıtladı. Peki ne 
yapmalıyız? Daha az yağ tüketip, bol egzer-
siz yapıp, reçeteli ilaçlar alıp ve uzman diyet 
programlarına katılmalıyız.

5. Hızlı kilo verdiren diyetler uzun vadede 
bir fayda sağlamaz

Greyfurt, lahana, elma sirkesi vb. tüm bu söz-
de, “Muzice” diyetlerden kilolarınızı yok etme-
sini ve yağlarınızı yakmasını bekleyebilirsiniz.

Acı gerçek: Açlık diyetleri kalorilerinizi kıstığı-
nız süre boyunca kısa vadede kilo vermenizi 
sağlar ama uzun vadede başarısızlık kaçınıl-
mazdır. Sorun şu ki, insanlar genellikle tüm 
gıda gruplarından kaçınamaz veya kalori 
alımlarını ciddi şekilde sınırlandıramaz. Bu se-
bepten dolayı, sonunda daha fazla ve kalorili 
bir yeme isteği oluşur.
 
6. Bir diyet herkese uymaz

Herkesin vücudu kendine hastır. Bu yüzden 
arkadaşınıza, annenize, kardeşinize vb. iyi 
gelen bir diyet size uymayabilir. En iyi nasıl 
kilo verebileceğinizi araştırırken, sağlığınızı, 
metabolizmanızı, aktivite oranınızı, yaşınızı, 
cinsiyetinizi ve neleri sevip, sevmediğinizi göz 
önünde bulundurmalısınız. Diyet yaparken 

sevdiğiniz yiyecekleri kendinize yasaklama-
mak çok önemlidir. Aksi halde kendinizi mah-
rum kalmış hissedecek ve muhtemelen sağlık-
lı yeme planınızı sürdüremeyeceksiniz. Başarılı 
bir kilo kaybı için diyetinizi kendi vücudunuza 
uydurmanız ve bir diyetin asla herkese uygun 
olmayacağını kabul etmelisiniz.
 
7. Kardiyo şarttır (Güç antremanları da yar-
dımcı olur)

Yetişkinlerin 150 dakikalık orta yoğunlukta 
aerobik egzersizi veya 75 dakikalık güçlü ea-
robik egzersizi (her ikisinin kombinasyonu da 
olabilir) ve ayrıca, tercihen bir haftaya yayılmış 
şekilde, iki ya da daha fazla gün kas güçlendir-
me egzersizi almaları gerekir. Ve her hareket 
önemlidir. Gün boyunca daha fazla hareket 
etmenizi öneriyorum. Bu bir blok etrafında bir 
yürüyüş olsa bile.
 
8. Erkekler, kadınların yiyebildiğinden 
daha fazla yiyebilirler

Erkeklerin kadınlardan daha fazla yemelerine 
rağmen kilo verebilmeleri hiç adil görünmez. 
Bu olay; erkeklerin, daha uzun boyları, daha 
büyük kas kütleleri ve kasların büyümesini 
teşvik eden testosteron hormonu seviyeleri-
nin yüksek olması nedeniyle erkeklerin kadın-
lardan doğal olarak daha fazla kalori yakma 
eğiliminde oldukları şeklinde açıklanıyor. Ay-
rıca, erkek bedeni genetik olarak kadın vü-
cudundan daha fazla kaslı ve daha az yağlı 
tasarlanmıştır çünkü erkeklerin çocuk doğur-
mak için gereken enerjiyi depolaması gerek-
mez. Bu gerçekle uzlaşıp, erkek partneriniz 
veya arkadaşlarınızdan daha az yemeye baş-
ladığınızda, o ölçek size karşılığını verecektir.
 
9. Diyet değil, yaşam tarzı değişikliği!

Kilo vermek ve formda kalmak istiyorsanız 
yalnızca hedef kiloya ulaşana kadar değil ay-
lar ve yıllar boyunca davranışlarınızı, alışkan-
lıklarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Çünkü 
diyeti bıraktığınız zaman muhtemelen vermek 
için çok çaba sarf ettiğiniz kilolarınızı geri ala-
caksınız. Kilo vermede başarılı olabilmek için 
neredeyse her öğünde sağlıklı yiyecek tercihi 
ve her hafta bolca egzersiz yapmak gibi sür-
dürülebilir yaşam tarzı değişiklikleri yapmanız 
gerekir.
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MÜRVER RESTAURANT YENI DÖNEMDE KAPILARINI YAZ MENÜSÜ SÜRPRIZIYLE AÇTI

İstanbul Karaköy’deki Mürver Restaurant, 
normalleşme süreci ile birlikte kapılarını 
yeniden açtı. Pandemi dönemi sonrasında 
belirlenen kurallar dikkate alınarak dizayn 
edilen Mürver Restaurant, Şef Yılmaz Öz-
türk’ün elinden çıkan yaz menüsü ile mi-
safirlerine ‘merhaba’ dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs 
salgınında misafir ve çalışanlarının sağ-
lıklarını korumak amacıyla hizmetine ara 
veren Mürver Restaurant, kontrollü sosyal 
hayat ile başlayan normalleşme süreciyle 
birlikte haziran ayında kapılarını yeniden 
açtı.

Karaköy’deki Novotel İstanbul Bospho-
rus’un terasında, Tarihi Yarımada ve İstan-
bul Boğazı manzaralı konumu ve Anadolu 
lezzetleri mutfağı ile kısa zamanda buluş-
ma noktası haline gelen Mürver Restau-
rant, koronavirüs pandemisi sonrası be-
lirlenen hijyen ve sosyal mesafe kuralları 
dikkate alınarak yeniden şekillendirildi.

Mürver Restaurant, bu yeni döneme Şef 
Yılmaz Öztürk tarafından hazırlanan yaz 
menüsüyle girdi.

HAYRAN BIRAKAN LEZZETLER

Mürver Restaurant’ın menüsünde atıştır-
malık ve paylaşmalı seçenekler dikkat çe-
kiyor.

Başlangıç olarak Çıtır, Etli Kısır, Ördek To-
pik, Ege Otlu Mücver, Mangalda Sucuk, 
Külde Ahtapot, Sahanda Kuzu Ciğeri, Balık 
Turşu, Yaz Salatası ve Kuru Cacık misafir-
lere servis ediliyor.

Ana yemeklerde, başı Mürver’in dille-
re destan lezzeti Trakya Kıvırcık çekiyor. 
Trakya Kıvırcık, Antakta firik, acılı kom-
posto ve tuzlu yoğurt ile sunuluyor. Mal-
kara mercimek ve siyez erişte ile sunulan 
odun ateşinde fileto Levrek de bir diğer 
seçenek. Keçi yoğurdu ile acı yağlı olarak 
sunulan Dana Kuyruğu Katmer ve köz sa-
rımsak, yaş sebzeleri ile dana ilikten olu-
şan Kuru Dinlendirilmiş Dana Pirzola da 
Mürver’in menüsünü oluşturuyor.

Tatlı kısmında ise yine Mürver’in klasik 
tatlarından Yanık Sütlaç’ın yanı sıra İrmik 
Helva, Çikolata, Peynir ve Bal da menünün 
sürprizli tatları olarak misafirlere sunulu-
yor.

Yılmaz ÖZTÜRK
Mürver Restorant Şefi



67

 Haberler / MALl&MOTTO 

COVID-19 ATLATAN KIŞILER, DOKTORA DANIŞARAK
SPOR YAPMALI!

Spor salonlarında ve açık havada hangi 
önlemler alınmalı?

Covid-19 pandemisi sürecinde yaşanan ola-
ğanüstü günlerin ardından başlayan nor-
malleşme ile beraber hayatın her alanında 
yeni davranışlar geliştirilmesi gerekiyor. 
Spor yaparken yapılması gerekenlere dikkat 
çeken uzmanlar, özellikle futbol ve basket-
bol gibi mücadele gereken sporların virüs 
açısından halen riskli olduğunu belirterek, 
araya mesafe konulabilecek aktivitelerin 
tercih edilmesini öneriyor. Uzmanlar, Co-
vid-19 ile enfekte olmuş ve hastalığı ağır 
geçirmiş kişilerde akciğerler, kalp kası ve is-
kelet kasları etkilenebileceğinden spor yap-
madan önce mutlaka doktora danışılması 
uyarısında bulunuyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin 
Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzma-
nı Dr. Mehmet Soyarslan, normalleşme ile 
birlikte açılan spor salonlarında yapılması 
gerekenleri ve açık havada yapılabilecek 
spor aktivitelerine ilişkin değerlendirmede 
bulundu.

Hangi spora, nasıl başlamalı?

Normalleşme süreci ile birlikte herkesin 
pandemi öncesi günlük yaşantılarına dön-
me hayali kurduğunu belirten Dr. Mehmet 
Soyarslan, “İnsanlar, yeniden sahillerde yü-
rümek, bisiklete binmek, spor salonlarında 
terlemek ve arkadaşlar arasında oynanan 

halı saha futbol maçlarına tekrar başlamak 
istiyor. Akıllarda soru işaretleri olsa da bazı 
temel kurallara uyarak spora dönmek müm-
kün” dedi.

Kardiyo ağırlıklı sporla başlanabilir

Spora verilen bu uzun aradan sonra hangi 
spora nasıl başlanacağının önemli olduğu-
nu kaydeden Dr. Mehmet Soyarslan, şu tav-
siyelerde bulundu:

Öncelikle yürüyüş, koşu, yüzme ve bisiklet 
gibi kardiyo ağırlıklı sporlarla başlayın. İste-
diğiniz forma ulaşmadan zorlayıcı program-
lar yapmayın.

Futbol ve basketbol gibi mücadeleli spor-
lar esnasında diğer sporcularla sık sık yakın 
temas olabileceği için bu dönemde virüs 
bulaşması açısından bu sporlar tehlikelidir. 
Daha güvenli zamanlar gelene kadar yakın 
temas sporlarından uzak durun.

Tenis ve masa tenisi gibi rakibinizle araya 
yeterli mesafe koyabildiğiniz sporları tercih 
edin.

Spora başlamadan önce ve bitirdikten sonra 
mutlaka germe egzersizleri yapın.

Covid-19 geçiren kişiler doktora danış-
malı

Covid-19 ile enfekte olmuş ve hastalığı ağır 

geçirmiş kişilerde akciğerler, kalp kası ve is-
kelet kasları etkilenebileceğinden spor yap-
madan önce mutlaka doktora danışmalı.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ta-
rafından hazırlanan ve cep telefonunuza 
ücretsiz indirebileceğiniz, “HisApp” uygula-
ması ile evde de spor yapabilirsiniz.

Kapalı alanlarda spor yapanlar bu tavsi-
yelere dikkat!

Dr. Mehmet Soyarslan, kapalı alanlarda spor 
yapmayı planlayan kişilere Covid-19’dan 
korunmak amacıyla alınması gereken ön-
lemler konusunda şu tavsiyelerde bulundu:

Spor salonuna gitmeden önce randevu ala-
rak gideceğiniz saati mutlaka bildirin. Bu 
aşırı yoğunluğun önüne geçeceği gibi spor 
salonundan geri çevrilme riskinizi de azaltır.

Mümkünse kişisel havlu ve temizlik ekip-
manınızı götürün.Götürmeniz mümkün ol-
muyorsa spor salonu yönetimiyle önceden 
konuşarak havlu gibi kişisel temizlik mal-
zemelerinin uygun şartlarda yıkandığından 
emin olun.

Maske ve 1 metre mesafe kuralına dikkat

Günlük hayatta yeni normallerle birlikte 1 
metre olan sosyal mesafenin terleme ve bu-
harlaşma nedeniyle spor salonlarında en az 
2 metre olması gerektiğini unutmayın.

Spor salonunda kullanılan aletlerin çoğu 
ellerimiz ile temas gerektirdiği için spor es-
nasında ellerinizi yüzünüze sürmeyin. Müm-
künse spor esnasında maske takın.

Spor aletleri arasında geçiş yaparken, el de-
zenfektanı kullanın. Birkaç kez el dezenfek-
tanı kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın.

Özellikle mat üzerinde yüzünüzün yere değ-
mesini gerektirecek hareketlerden kaçının.

Açık havada da maske hep takılmalı

Dr. Mehmet Soyarslan, açık alanlarda alına-
bilecek tedbirlere ise şöyle dikkat çekti:

Yürüyüş yaparken maske takılarak 1 met-
re olan sosyal mesafenin koşma esnasında 
maskesiz olarak 2 metre, plajlar ve yüzme 
alanlarında ise 1.5 metre olduğunu unut-
mayalım.

Bisiklete binmek gibi yüksek hızlarda yapı-
labilen sporlarda da 2 metre sosyal mesafe 
kuralına uyalım.

Futbol, basketbol ve voleybol gibi rakiple 
ve takım arkadaşlarıyla temas riski yüksek 
sporlardan uzak duralım.

Dr. Mehmet SOYARSLAN 

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Ortopedi ve 
Travmatoloji Uzmanı



68

MALl&MOTTO / Haberler

Buz ve Kazak
Yazar:  Fırat Çapkın

Yayınevi: Dorlion Yayınevi
Sayfa Sayısı: 123

Perakende ve Mağazacılık Sektörünün 
Satış Kitabı

“Buz ve Kazak” Okuyucuları ile Buluşuyor!

Deneyimli eğitmen Fırat Çapkın’ın ilk 
kitabı, “Buz ve Kazak” doğuştan gelen 
satıcılık yeteneklerinizi açığa çıkarmakla 
kalmayıp, deneyimleyerek satıcı olmak 
isteyenlere de kılavuzluk ediyor.

“Satıcının iyisi kutuplarda buz, çölde kazak 
satar!” mottosunu kapağına taşıyan bu 
kitabın, sayfaları arasında gezinirken, 
yazarın esprili dili kitabı tek solukta 
okumanızı sağlıyor.

Emsallerinin aksine teknik bir dil 
kullanmayan Çapkın’ın bu eserini okurken, 
global dünyadaki şaşırtıcı gelişmelere de 
göz atmış oluyorsunuz. Satış yapmanın 
formüllerini sunarken, iletişimin 
inceliklerini yazarın deneyimleriyle 
harmanlayan, “Buz ve Kazak” satıcılar için 
gerçek bir rehber.

Kitapta;

· Rekabet Yönetimi,

· İdeal Satıcı Profili,

· Yüz Yüze İletişim,

· Satış Görüşmelerinin Aşamaları,

· İdeal İmaj ve Karizma Oluşumu,

· Yeni Bir İmparatorluk “Markistan”,

· Fark Yaratan Hizmet gibi konular 
yaşanmış örnek olaylarla analiz ve 
sentezlenerek okuyucuya sunuluyor.

Yazarın başlangıç notunda belirttiği gibi 
keyifle okumanız dileği ile… 
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Katkılarıyla...
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Doç. Dr. Elif Hakko 
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

YENI NORMALIN EN ÇOK MERAK EDILEN 6 MADDESI

Yavaş yavaş geçiş yapılan “Yeni normal” 
dönemi ile ilgili herkesin kafasında 

soru işaretleri var. Coronavirus salgını ne-
deniyle iki ayı aşkın süredir devam eden 
‘Evde Kal’ süreci yerini kontrollü bir sosyal 
hayata bırakıyor. Bu dönemde dikkat edil-
mesi gerekenleri Anadolu Sağlık Merkezi 
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif 
Hakko açıkladı.

Türkiye, Ramazan Bayramı sonrasında “Nor-
malleşme” sürecine girdi. Bu yeni dönemde 
“İşe dönüşte nelere dikkat edilmeli? Tatil 
yapmak, deniz ya da havuza girmek sakın-
calı mı? Toplu taşıma araçlarında nelere dik-
kat etmeliyiz?” gibi birçok konuda akıllarda 
soru işaretleri var. Normalleşme sürecinin 
değişmeyen 3 unsurunu maske kullanımı, 
sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma 
olarak sıralayan Anadolu Sağlık Merkezi 
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif 
Hakko, “Havaların ısınması ile virüsün et-
kisi azalır mı sorusu çok fazla geliyor. Co-
ronavirus’lerin ultraviyole ışınlarına daya-
nıklı olmadığı biliniyor. ABD’de yapılan bir 
çalışmada, hava ısısının artmasıyla virüsün 
çoğalma etkisinin azaldığı gösterildi. Ancak 
Güney Amerika’da, hava sıcaklığının yüksek 
olduğu ülkelerde vakaların görülmesi de 
kafa karıştırıcı. Yaz aylarında açık havada, 
daha geniş alanlarda bulunmanın etkisiyle 
virüsün bulaşmasının azalması bekleniyor” 
dedi.  Doç. Dr. Elif Hakko, bu durumun ön-
lemlerden vazgeçebileceğimiz anlamına 
gelmediğinin de altını çizdi. 

Çay kahve molalarına dikkat 
Maske kullanımının sadece işe giderken 
değil, çalışma ortamında da gerekli oldu-
ğunu anlatan Doç. Dr. Elif Hakko, “Çalışma 
ortamlarında maskenin ağzı ve burnu tam 
olarak kapatacak şekilde kullanılması, elle-
rin sık sık yıkanması veya el dezenfektanı ile 
temizlenmesi ve iş arkadaşlarıyla araya 1,5 
metre kadar mesafe konması önemli” dedi. 
Sosyal mesafe kurallarına toplantılarda, açık 
ofislerde, yemek ve çay, kahve molalarında 
özellikle maske çıkartıldığında dikkat edil-
mesi gerektiğini hatırlatan Doç. Dr. Elif Hak-
ko, “Maskeler eller dezenfekte edilmeden 
çıkarılmamalı ve ortalıkta bırakılmamalı” 
diye konuştu. 

Klimalar riskli 
Klimaların virüs yayma açısından riskli oldu-
ğunu söyleyen Doç. Dr. Elif Hakko, “Klima 
temiz hava veriyorsa sorun yok ancak orta-
mın havasını filtre edip, yeniden veriyorsa 
risk artıyor. Bu sebeple mümkünse pencere-
ler açılarak havalandırma sağlanmalı. Evde 
veya kendi özel arabanızda sadece sizin 
kullandığınız klimaların kullanılmasında ise 
sakınca yok” dedi. 

Açık alanı olan AVM’leri tercih edin 
Mümkün olduğu kadar AVM’lere gidil-
memesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Elif 
Hakko, “Gidilecekse açık alanı olanlar tercih 
edilmeli” dedi.  Doç. Dr. Elif Hakko, AVM 
ziyaretlerinin kısa tutulması, asansör yeri-
ne yürüyen merdivenlerin tercih edilmesi 
ve yüzeylerle temastan kaçınılmasının öne-
mini hatırlattı. Doç. Dr. Elif Hakko, giyinme 
kabininde deneme yapılacaksa kabinin her 
müşteriden sonra temizlendiğinden emin 
olunması, içeride uzun süre kalınmaması ve 
yüzeylerle temas sonrası ellerin temizlen-
mesi gerektiğini söyledi. 

Eldiven kullanmayın
 
Maskelerin doğru şekilde takıldığından 
emin olunması ve maskenin ellenmeme-
si gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Elif Hakko, 
“Yüzeylerle temas sonrası eller dezenfekte 
edilmeli. Eldiven kullanmak ise doğru değil. 
Eldiven takıldığında eldivenlerle her yere 
rahatça temas ediliyor ve eldivenli ellerle 
maskeye ve yüze temas olabiliyor. Çanta, 
cep telefonu gibi özel eşyalar kirli eldiven-
lerle kirlenebiliyor. Onun yerine eldiven ta-
kılmaması ve ellerin sık dezenfekte edilmesi 
daha doğru” dedi. 

Deniz ve havuz riskli değil
 
Yaz aylarının gelmesi ile deniz ya da havu-
za girmenin riskli olup olmadığı konusunda 
çok fazla soru geldiğini belirten Doç. Dr. Elif 
Hakko, “Virüs doğru oranda klorlanmış ha-
vuz suyuna ya da denize girmekle bulaşmaz 
ancak sudan çıktıktan sonra güneşlenirken 
sosyal mesafeye dikkate edilmeli. Havlular 
kişiye özel olmalı, şezlonglar her kullanım-
dan sonra silinmeli” dedi. 

Virüs yemeklerden bulaşmaz
 
Restoranlar ve eğlence yerleri ile ilgili de 
açıklama yapan Doç. Dr. Elif Hakko, “Res-
toranlar için Sağlık Bakanlığı bazı düzenle-
meler getiriyor. Bu önerilere hem işletmeler 
hem müşteriler uymalı. Servis kaşıkları, ta-
baklar herkes tarafından ellendiği için açık 
büfenin riskli olduğu yönünde ortak bir 
görüş var. Diğer taraftan bulaşıklar yüksek 
ısıda yıkanırsa kap, çatal, kaşık riskli değil. 
Ancak yıkandıktan sonra bunların herkes ta-
rafından ellenmeden, doğrudan müşteriye 
iletilmesi önemli. Aynı şekilde virüs, yemek-
lerle de bulaşmaz” diye konuştu.
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Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz
Göz Hastalıkları Uzmanı 

SARI NOKTA HASTALIĞINA IYI GELEN 13 BESIN

Hayatın bir parçası olan yaşlanma; cilt, 
saç ve eklemlerdeki değişikliklerin yanı 

sıra gözde de gerçekleşiyor. Yaşla birlikte 
görme sisteminde de birtakım değişiklikle-
rin görülebildiğini hatırlatan Anadolu Sağ-
lık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. 
Yusuf Avni Yılmaz, “Sağlıklı bir yaşam tarzı 
dengeli beslenmeden geçiyor. Görme siste-
minde yaşa bağlı olarak görülme sıklığı ar-
tan sarı nokta hastalığı da sağlıklı beslenme 
ile geciktirilebilir” dedi. Op. Dr. Yusuf Avni 
Yılmaz, sarı nokta hastalığını geciktiren 13 
besini ve faydalarını sıraladı.

Balık

Birçok balık, omega-3 yağ asitlerinin zengin 
kaynaklarıdır. Yağlı balıklar, bağırsakların-
da ve vücut dokularında yağ bulunan ba-
lıklardır. Bu nedenle onları tüketmek daha 
yüksek seviyelerde omega-3 bakımından 
zengin balık yağı sunar. En yararlı omega-3 
seviyelerini içeren balıklar tuna, somon, ala-
balık, orkinos, sardalya ve hamsidir. 

Ispanak

Ispanak, lutein ve zeaksantin kaynağı olan 
bir grup yeşil yapraklı sebzedir. Bir fincan 
ıspanak, görme yeteneğini iyileştirmede 
önemli olan yaklaşık 20.4 mg iki bileşene 
sahiptir. Ispanak pişirilme dışında suyu sıvı 
hale getirilip içecek olarak da tüketilebilir.

Mısır

Mısır, birçok şekilde tüketilebilen bir besin-
dir. Lezzetli bir besin kaynağı olmasının ya-
nında görme sistemine katkısı vardır.

Yumurta 

Yumurta mükemmel bir protein, omega-3, 
lutein ve E vitamini kaynağıdır. Doğada ser-
best gezen tavuklar, doğru miktarda lutein 
ve zeaksantin içerdiği bilinen en iyi yumurta 
kaynağıdır.

Narenciye

Görüşünüzü geri kazanmaya yardımcı olan 
başka bir yiyecek kategorisi, C vitamini bakı-
mından zengin meyvelerdir. C vitamini açı-
sından zengin gıdalar, portakal, limon grey-
furt gibi tüm narenciye meyvelerini içerir.

Brokoli

Brokoli yüksek bir lif konsantrasyonuna sa-
hiptir ve C vitamini açısından da zengindir. 
Lutein ve zeaksantinin yanı sıra brokoli için-
de bulunan diğer büyük besin ise beta-ka-
rotendir. Bu üç besin, görmeyi iyileştirmek 
için gereklidir. Çeşitli şekilde kolaylıkla ha-
zırlanıp tüketilebilir.

Kiraz

Önemli oranda karbonhidrat içermekle be-
raber çeşitli mineral ve vitamin ihtiva eder.

Papaya

Papaya, A vitaminine dönüştürülen karote-
noidler ve beta-karoten gibi büyük antiok-
sidanlarla doludur. Lutein ve zeaksantinin 
ek bir yararı, gözleri UV ışınlarının hasarın-
dan korumaya yardımcı olmalarıdır. Papaya 
bu besinlerin her ikisini de içerir. 

Yaban mersini 

Yaban mersini meyvesi tüketilebilir veya 
takviye olarak da alınabilir. Yaban mersini 
birçok mineral ve vitaminin yanı sıra lutein 
ve zeaksantin içerir.

Kale

Kale, bir lahana türüdür. Son yıllarda bili-
nirliği oldukça artmıştır. Kanserle savaşan 
antioksidanlar ve vitaminler sağladığı bi-
linmektedir. Bu sebzeler mükemmel bir be-
ta-karoten kaynağıdır ve hem lutein hem de 
zeaksantin içerir. Araştırmalar, bir fincan la-
hanada toplam 23.8 mg lutein ve zeaksan-
tin olduğunu göstermektedir.

Baklagiller

Mercimek, börülce, yeşil bezelye ve yeşil fa-
sulye, vücudumuzun besinleri ve vitaminleri 
emmesine yardımcı olan harika bir çinko 
kaynağıdır. Baklagiller ayrıca büyük bir pro-
tein kaynağıdır.

Kuruyemiş

Kaju fıstığı, ceviz ve badem gibi tüm fındık-
lar, büyük omega-3 yağ asitleri ve vitamin 

kaynaklarıdır. Ayrıca gözün hücrelerini ve 
dokusunu koruyan lutein, zeaksantin ve E 
vitamini içerirler.

Et

Kırmızı et çinko bakımından zengindir. Gö-
zün kendisi, özellikle retina ve retinayı çev-
releyen vasküler dokuda yüksek düzeyde 
çinko içerir. Çinko, maküla dejenerasyonu 
ve yaşa bağlı görme kaybını geciktirmeye 
yardımcı olabilir.

Taze ve besleyici gıdalar tüketmek daha 
sağlıklı bir yaşam tarzı için en iyi yoldur, 
ancak taze sebze ve meyvelere her zaman 
yeterli erişim olmadığı durumlarda takviye 
olarak vitamin ve mineral tüketilebilir.
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Ezgi Dokuzlu
Uzman Psikolog 

YENI NORMALI KABULLENMEK ÖNEMLI

Uzun süredir evde olan ve sosyal ola-
rak aktif olmayan kişilerin yeni düzene 

alışması kolay olmayabilir. İnsanların dışarı 
çıktığında sosyal mesafeyi koruyup, hijyen 
kurallarına uysalar bile bir süre virüs kapma 
endişesi duyabileceklerini belirten Anadolu 
Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi 
Dokuzlu, “Dozunda olmak şartıyla yaşaya-
cağımız endişe daha dikkatli olmamızı sağ-
lar. COVID-19 öncesine özlem duyabiliriz 
fakat bu durumu, yeni düzeni, yeni yaşam 
tarzımızı kabullenmemiz gerekiyor” dedi.

Salgın döneminde yasaklara uyan ve müm-
kün olduğunca evde kalmaya özen göste-
ren kişilerin yeniden toplu taşıma araçlarını 
kullanmak zorunda kaldıklarında kaygı ya-
şayabileceklerini vurgulayan Anadolu Sağlık 
Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuz-
lu, “Hastalık kapacağından korkma şüphesi 
ve korkusuyla birlikte artan kaygı nedeniyle 
günlük yaşamlarında daha dikkatsiz davra-
nabilirler. Örneğin hastalık bulaşmasın diye 
dikkat eden obsesif bir hasta, aksine dikkat-
siz davranarak, daha çok hata yapabilir. Bu 
da bir döngü olarak kişiye daha kötü hisset-
tirebilir. Özellikle geçmişte takıntı hastalığı, 
temizlik takıntısı olan kişiler için bu durum 
oldukça zor olabilir. Eğer kişi tedbir alıyor 
ve dikkat ediyor olmasına rağmen hastalık 
kapma korkusuyla evden çıkamıyorsa veya 
toplu alanlara kontrollü de olsa giremiyorsa 
destek almalı” dedi.

Yeni normale alışma sürecinde yapılan 
en büyük hata tedbirsiz yaşamak

Yeni normale alışma sürecinde yapılan en 
büyük hatalardan birinin hastalık riskinin 
bittiğinin düşünülerek tedbirsiz yaşamak 
olduğunu dile getiren Uzman Psikolog Ezgi 
Dokuzlu, “Kişisel hijyen kurallarına dikkat 
etmeliyiz, karantina sürecinden normal sü-
rece adım adım geçmeliyiz ve en önemlisi 
çevremizde tedbirlere ve hijyen kurallarına 
dikkat etmeyenleri mutlaka uyarmalıyız. 
Suçlamak yerine kurallara uymayanları na-
zikçe uyarmalıyız ve bilgisi olmayanları bil-
gilendirmeliyiz. İnsanların birbirlerine sosyal 
anlamda hem özlem duyduğu hem de bir-
birlerinden hastalık nedeniyle korktuğu bir 
dönemdeyiz. Bu süreçte olabildiğince anla-
yışlı olmalıyız” şeklinde konuştu.

Çocuklara neden maske takıldığı açıkça 
anlatılmalı

Bu süreçte çocukların, maske takan insanları 
görünce korkabileceklerini vurgulayan Ezgi 
Dokuzlu, “Çocuklara herkesin neden mas-
ke taktığını, maskenin ne işe yaradığını ve 
ne zaman takacağımızı açıkça anlatmalıyız” 
dedi.

Panik atağı olanlar normale geçiş süre-
cinde zorluk yaşamaları durumunda des-
tek almalılar

Panik bozukluk veya obsesif kompülsif bo-
zukluğu olan kişilerin bu yeni düzene alış-
makta zorluklar yaşayabileceklerine dikkat 
çeken Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Bazı 
kişiler tüm insanların hasta veya taşıyıcı 

olduğunu veya çevresindekilerin tedbir al-
malarına rağmen ona bilerek ve isteyerek 
hastalık bulaştırma amacıyla yaklaştığını 
düşünebilirler. Bu gibi problemleri olan ki-
şiler normalleşme sürecine geçişte zorluk 
yaşıyorlarsa mutlaka psikolojik destek al-
malılar” önerisinde bulundu.

Normalleşmeye geçiş kaygıları azaltıyor

Virüsle mücadelenin olumlu sonuçlarının 
alındığı bugünlerde, bu olumlu sonuçta alı-
nan tedbirlerin ve herkesin sabrının katkıla-
rının büyük olduğunu dile getiren Uzman 
Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Hepimiz uzun bir 
süre sosyal mesafe kurallarına uygun ya-
şayacağımızı kabul etmeliyiz. Muhtemelen 
yeni düzen toplumsal alışkanlıklarımızın ve 
alışkın olduğumuz birçok düzenin değişme-
sine sebep olacak” dedi. Virüsle mücadele 
döneminde kaygı ve korkunun fazla olduğu 
olumsuz günler geçirildiğine dikkat çeken 
Ezgi Dokuzlu, “Şimdi normalleşmeye yavaş 
yavaş geçişin kaygıları azalttığını görüyoruz. 
Birçok kişi durumu kabullenmiş ve tedbir-
lere alışmış durumda. Tedbirler ve sosyal 
mesafe yeni yaşam tarzımızda bir süre daha 
olacak. Tüm bunların da bitmesini ve pan-
demi öncesi döneme tekrar dönmek istiyor 
olabiliriz fakat yeni yaşam tarzımızı yıllarca 
alıştığımız düzenle kıyaslamak yerine yeni 
mevcut düzene uyum sağlamaya çalışma-
lıyız. Tedbirlerimize güvenmeli ve uzman 
kişilerin yönlendirmelerini takip etmemiz 
yeterli. Her birimiz hasta olma endişesi du-
yuyoruz ve kendimiz için birtakım tedbirler 
alıyoruz fakat bu önlemlerin aynı zamanda 
topluma karşı bir sorumluluk olduğunu da 
unutmamalıyız” diye konuştu.



Astrolog

Burç Yorumları

5 Temmuz Parçalı Ay Tutulması, kariyer ve iş alanlarınızda önemli olayları, dönüşümleri tetikleyecek. İş alanlarınızda, göz önünde 
olacağınız yerlerde gücünüzü ve yapacaklarınızı göreceksiniz. Önemli bir iş ve kariyer dönüşümü karşınıza gelebilir. 12 Temmuz 
Merkür düzelmesiyle beraber ev, aile ve yuva alanlarınızda yaşadığınız iletişim sorunlarının geride kaldığını görebilirsiniz. 15-21 

Temmuz tarihlerinde dikkatli olmalısınız. Kariyerinizdeki sorumlulukları taşımak kolay olmazken, olumsuzlukları aile hayatınıza yansıtma etkisine dikkat 
edin. 20 Temmuz oluşan Yeni Ay ile beraber eviniz, yuvanız, ailenizle ilgili almak istediğiniz önemli kararlar varsa bu kararları bu Yeni Ay ve sonrası 15 

gün içinde yapabilirsiniz. Emlak alım, satım, yer değiştirme ve yuva kurmayla ilgili kararlarınızı devreye sokun. 22 Temmuz’dan sonra yönünüzü aşk hayatınıza çevi-
receksiniz. Sanatsal alanlarınız hareketlenecek, hobileriniz ön plana geçerken, çocuğunuz varsa onun konularıyla veya yeni çocuk oluşumlarıyla ilgilenebilirsiniz. 27 
Temmuz’da annenizin kardeşlerine yardım edeceğiniz veya ilişkilerinizi geliştireceğiniz bir dönem içinde olacaksınız. Kurban Bayramı’nın ilk günlerinde yardımsever, 
fedakâr etkilerle ailenizi ve sevdiklerinizi fazlasıyla mutlu edebilirsiniz.

Temmuz ayında önemli ve daha önceden planladığınız iş görüşmeleriniz devrede olurken, gezmeye, dolaşmaya, elektronik eşya-
lara para harcayabilirsiniz. 2 Temmuz’da Satürn gerileyerek, son kez seyahat, eğitim, yurt dışı bağlantılı işler, medya, hukuk, ticaret 
alanlarınıza geçecek. Bu alanlarda bazı sorunlar veya engellerle karşılaşabilirsiniz. 5 Temmuz Parçalı Ay Tutulması, seyahat, eğitim, 

yabancılarla yapılacak olan işler, hukuk, ticaret, daha az tanıdığınız insanlarla yaptığınız işlerde krizleri ve sorunları karşınıza getirebilir. Önemli sorun-
lar önemli dönüşümler altına girmenize neden olacak. Partnerinizin kardeşleri varsa onların hayatındaki değişim ve dönüşümler sizin hayatınıza da 
yansıyabilir. 15-21 Temmuz bazı olumsuzluklar karşısında hayata negatif bakabilirsiniz. Düşüncelerinizdeki gitgeller bu dönemde sorumluluk ve güçle 

ilerlemenizi zorlaştırabilir. Sinirli ve gerin yapınızı 8-27 Temmuz’da dengeleyin. Patlamalara açık bir dönem olacağı gibi içinizde biriktirdiklerinizi yakın çevrenizdeki 
insanlara kusabilirsiniz. 20 Temmuz’da oluşan Yeni Ay, yakın çevrenizdeki konu ve olayları hızlandıracak. Satış, reklam, pazarlama, bilgisayar ya da bilişim sektör-
lerinden biriyle uğraşıyorsanız bu alandaki kararlarınızı önünüzdeki dönemde devreye sokmalısınız. 22 Temmuz itibarıyla önemli konular aile içinde konuşulmaya 
başlanabilir. Aile hayatınıza daha fazla vakit ayıracak, sorunlarınız varsa çözüm üretmekten kaçınmayacaksınız. Yuvanıza gereken özeni göstermelisiniz. Davranışları-
nızı, alışkanlıklarınızı gözden geçirebilirsiniz.

2 Temmuz’dan sonra eğitimsel işlerinizde, geleceğinize yönelik planlarınızda, seyahat alanlarınızda, medya ve ticari konularda 
nerelerde nasıl davrandığınızı ve nerelerde hatalar yaptığınızı bulacağınız bir dönem başlıyor. Sorumluluklarınız hafifleyebilir.
5 Temmuz Parçalı Ay Tutulması ortak mali alanınızda önemli dönüşümleri ve krizleri hayatınıza taşıyabilir. Parasal işlerinizde 

aradığınızı bulamayabilirsiniz. Sinirli ve gergin yapınızı bu süreçte iyi kontrol edin mesela 8 Temmuz’da parasal bir beklentiniz karşılanmayabilir. 15-21 
Temmuz’da para dengenizi korumalısınız. Karşılaşacağınız olaylar sizi zorlayabilir. Bu dönemde kredi veya borç almamaya çalışın. Kurban Bayramı’n-
da parasal konularda abartmaya meyilli olacaksınız, bütçenizde delik açmamak için dikkatli olun. 20 Temmuz’da oluşan Yeni Ay, parasal konularda 
önemli adımlarınız için sizi destekliyor. Atılacak doğru adımlar, ticaret, alım, satım, sanat ve kreatif alanlarda sizi yukarılara taşıyabilir. Maddi konularda 

harekete geçebilirsiniz. 22 Temmuz’dan sonra akraba veya kardeşlerinizle olan iletişiminizi hızlanıyor. Onlara vereceğiniz akılla sorunları varsa dertlerine derman 
olacaksınız. Bir yandan da onlardan alacağınız görüşler işinize yarayabilir. Satış, reklam, ticari işlerinizde hızlanmalar olabilir. 22 Temmuz’dan sonra eğitim hayatınız 
önem kazanabilir. Sınavlarınızdan alacağınız sonuçla neler yapabileceğinizi göreceksiniz.

Temmuz ayı sizin ayınız sevgili yengeçler. Hayatınızı ilgilendirecek önemli kararlar devreye girerken, bu ay ilişkilerinize kendinizi 
vereceksiniz. 2 Temmuz itibarıyla Satürn son kez ikili ilişkiler ve ortaklı işler alanlarınıza geçerek gerilemeye devam edecek. 
İlişkilerinizden yana öğrenmeniz gereken dersleri alacağınız bu dönemde ilişkilerinize dikkat edin. Bazı yavaşlamalar ve sorun-

lar oluşabilir. 5 Temmuz’da oluşan Parçalı Ay Tutulması, algınızı ilişkilerinize, evliliğinize, ortaklı işlerinize çevirebilir. Bu tutulmada bu alanlarda hızlı 
duygusal sonuçlara ve kararlara açık olabilirsiniz. İş alanlarınızda konuştuklarınıza, söylediklerinize 8-27 Temmuz’da dikkat edin. 12 Temmuz itibarıyla 
Merkür düzeliyor. Sizin burcunuzda sorunları hayatınıza taşımış olan Merkür’ün düzelmesiyle beraber artık rahat nefes almaya başlayabilirsiniz. 15-21 

Temmuz’da ilişkilerinizde güç çekişmelerine açık olacaksınız. Bazı ilişkileriniz, ortaklıklarınız bu dönem sonlanabilir. 20 Temmuz’da bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Hayatınız 
adına atılacak adımları, girişilecek projeleri, yeni başlangıçları ve kararlarınızı, kafanızda oluşturduğunuz tüm plan ve projeleri harekete geçirmek için adımlarınızı bu 
Yeni Ay zamanı atmaya özen gösterin. 22 Temmuz ve 1 ay boyunca parasal işleriniz hızlanabilir veya paranızı ve gelirlerinizi arttırmak için tüm gücünüzle çalışabilir-
siniz. Para getirilerinizi arttırmak isteyeceğiniz bir dönem olacak.

5 Temmuz’da gerçekleşen Parçalı Ay Tutulması, sağlığınızda hızlı ve beklenmedik olayları karşınıza getirebilir. Bu dönemde 
kemiklerinize, dizlerinize, cildinize, dişlerinize dikkat etmelisiniz. Romatizma, eklem ağrıları, fibromiyalji gibi hastalıklara açık bir 
dönem. 8 Temmuz’da çabuk sinirlenebilir, duyacaklarınız karşısında kolay tepkiler verebilirsiniz. 15-21 Temmuz iş alanlarınızda 

zorlanabilirsiniz, bu iki gün sağlığınıza da dikkat edin. 20 Temmuz’da oluşan Yeni Ay, diğer burçların aksine hiçbir şekilde harekete geçmemeniz ge-
rektiğinin altını çiziyor. Kötü bir alışkanlığınız varsa bu alışkanlığınızı bırakmak için harekete geçebilirsiniz. 22 Temmuz’dan sonra kendinizi düşünece-
ğiniz, isteklerinize yoğunlaşacağınız ve fiziki görüntünüze önem vereceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Daha çok kendinizi, planlarınızı, yapacaklarınızı 
konuşacağınız ve dillendireceğiniz bir süreç olacak. Önemli konuşmalar ve görüşmeler oluşabilir. 27 Temmuz’da arkadaş ilişkilerinizde bazı sorunlara 

veya hayal kırıklıklarına açık olabilirsiniz. Parasal konularda gözünüzü dört açın.

Temmuz ayında aşk ve çevre alanlarınızda yaşayacağınız tutulmalar önem kazanıyor sevgili başaklar. 2 Temmuz’da Satürn aşk 
ve çocuk alanlarınıza gerileyerek, bu alanlarda fark etmeniz gerekenleri önünüze serebilir. 5 Temmuz’da oluşan Parçalı Ay Tutul-
ması, aşk hayatınızda önemli dönüşümleri, güçlü olayları karşınıza getirebilir. Yine çocuğunuz varsa onun hayatındaki olaylarla 

uğraşabilirsiniz. Yine hayatınızı kökten ve derinden değiştirecek bir bebek haberi gündeme gelebilir. 15-21 Temmuz’da sosyal çevrenizdeki insanlarla 
anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Güç çekişmelerine girmeyin. 8-27 Temmuz’daysa parasal konularda sinirleriniz çabuk gerilebilir. Konuşmalarınızda ağzı-
nızın kemiği olsun. 20 Temmuz’da sosyal çevrenizi hareketlendiren bir Yeni Ay oluşacak. Geleceğe yönelik planlarınızı bu Yeni Ay sayesinde devreye 

sokabilirsiniz. Arkadaşlarınızla düşündüğünüz, organize ettiğiniz birtakım işler ve projeler varsa uygulamaya koymanın tam zamanı. Merkür gerilerken, yaşadığınız 
sıkıntıların üzerinden geçebilirsiniz. 22 Temmuz’dan sonra kendinize vakit ayıracak, önemli işlerde geri planda duracaksınız. Arkanızdan konuşan insanların varlığında 
bu dönem artış olabilir. Sağlığınızı ihmal etmeyin. 22 Temmuz’dan sonra enerjinizde azalmalar görülebilir. Bağışıklık sisteminize dikkat edin. Bu dönemde vitamin 
takviyeleri işinize yarayabilir. Bel, sırt bölgesi, dalak, tansiyon ve kalp rahatsızlıklarınız ortaya çıkabilir.



Temmuz ayında kariyer ve iş fırsatlarınız yüksek akarken, bu alanınızda gerileyen Merkür bazı iletişim sorunlarıyla sizi karşılaştırabilir. 
12 Temmuz’a kadar dikkatli olun. 2 Temmuz’da oğlak burcuna geçerek, gerilemesine aile ve ev ortamlarınızda devam edecek olan 
Satürn, aile ortamlarınızda ve yaşantınızda önemli konuları gözden geçirmeniz için karşınıza gelecek olan son fırsat niteliğinde, hala 

bu alanlarda oturtamadığınız, gözünüzde büyüttüğünüz konular varsa artık hayat sizi yaşatacağı bazı sorunlarla hareketlendirebilir. 5 Temmuz’da olu-
şan Parçalı Ay Tutulması, aile hayatınızda oluşan duygusal meseleleri karşınıza getirecek. Baba ve baba tarafınızın konuları, kendi aileniz, evinizle ilgili 
konulara algınızı döndüreceksiniz. 12 Temmuz Merkür düzelmesiyle beraber iş alanlarınızda daha rahat kararlar alabilirsiniz. 15-21 Temmuz’a dikkat 

edin. Hem aile, hem iş alanlarınızda hayat sizi sınayabilir. Önemli girişimlerinizi bugünlere denk getirmeyin. 22-30 Temmuz’da daha etkili ve rahat olacaksınız. 20 
Temmuz’da oluşan Yeni Ay sizin kariyer ve iş alanlarınızı ön plana çıkartacak ve önünüzdeki o beş gün boyunca işinizle, kariyerinizle ilgili önemli konu ve olaylara 
daha fazla itina göstereceksiniz. Önemli kararlarınızı devreye sokun. 22 Temmuz’dan sonra arkadaşlarınızla yapacağınız konuşmalar yeni planları ve yeni işleri dev-
reye sokabilir. Yine iş ilişkileriniz, sosyal ortamlarda size güzel kapılar aralayacak. Yeni insanlarla tanışacak, gireceğiniz çevrelerde kendinizi rahat ifade edeceksiniz.

Temmuz ayının hemen başında sevdiğiniz insanla güzel tatil planları devrede olurken, okuyorsanız sınav sonuçlarınızın 
hayatınıza olumlu yansıdığını göreceksiniz. 2 Temmuz’dan sonra eylül ortasına kadar Satürn son kez yakın çevre ve iletişim 
alanlarınızda gerileyecek. Daha önceden fark etmediğiniz konular ortaya çıkabilir. 5 Temmuz’da gerçekleşen Parçalı Ay 

Tutulması, yakın çevrenizde önemli bir konuyu karşınıza getirebilir. Etrafınızda olup, bitenlerden etkileneceğiniz bu dönemde, tam da büyümek ve 
daha gelişme arzusundayken, küçük konularla uğraşmak durumunda kalabilir, yakın çevrenizin konularına yönelebilirsiniz. Bir işinizin sonucu bu dö-
nemde belli olabilir. 8-27 Temmuz’da iş alanlarınızda hırslı ve biraz da düşüncesiz hareket edebilirsiniz. Dilinizin kemiği olsun, insanlara bu tarihlerde 

bulaşmayın. 15-21 Temmuz biraz olumsuz düşündüğünüz, bazı işlerinizin karşılığını alamadığınızı zannettiğiniz zamanlar. Bazı işleriniz yolunda gitmese bile belki de 
böylesi hayırlıdır sevgili akrepler. 20 Temmuz’daki Yeni Ay, seyahat, eğitim, hukuk, medya, yabancılarla yapılacak olan işlerinizde yeni başlangıçlarınızı ve kararlarınızı 
destekliyor. Yaptığınız görüşmelerin altına imza atmak için ya da tanıştığınız insanlarla yeni işlere başlamak için uygun bir dönem. 22 Temmuz’dan sonra kendinizi ka-
riyerinizde ortaya koyacaksınız. Konuşma ve görüşmeleriniz artmaya başlıyor. Toplumsal konularınız ön planda olacak. Çok çalışacak, göz önünde bulunacak ve bun-
dan keyif alacaksınız. Kurban Bayramı’nda ay sonunda tatildeyseniz çok abartmayın. Keyfiniz yerinde olacak ama sevdiklerinize tutamayacağınız sözler verebilirsiniz.

Temmuz ayı önemli parasal meselelerle başlıyor. Bu alanlarda neler yapılması gerektiğini bilecek, günlük hayatınızı daha 
rahat düzene sokacaksınız. 2 Temmuz itibarıyla parasal konularda üstlendiğiniz sorumluluklarda geri çekilmeler oluşabilir. 
Birkaç ay boyunca Satürn bu alanlarınızda gerilerken, tüm bu konuları gözden geçirecek vakti bulacaksınız. 5 Temmuz’da 

oluşan Parçalı Ay Tutulması, para alanlarınızda gerçekleşiyor. Önemli bir para mevzusu karşınıza gelebilir. Bir krizle uğraşabilir veya maddi olarak 
elinize geçmesi gereken işleriniz üzerine eğilebilirsiniz. Bazı ilişkileriniz parasal konular yüzünden kopma noktasına gelebilir. 15-21 Temmuz’a dikkat 
edin. Maddi konularda istediklerinizi yapmak kolay olmayacak. 20 Temmuz oluşan Yeni Ay’la birlikte parasal konularda yeni başlangıçlar ve kararlar 

sizi destekliyor. Parayla ilgili büyük bir borç alacaksanız, büyük bir kredi altına girecekseniz bu tarihten sonra hareket edin. 22 Temmuz’dan sonra seyahat, ticaret, 
dış bağlantılı işler, yabancılarla atılacak adımlar, akademik konular önem kazanmaya başlayabilir. Gezme, görme isteğiniz yüksek olurken, tatilde olmayan yaylar 
daha az tanıdıkları insanlarla yapacakları önemli işlerle ilgilenebilirler. Ay sonunda bayramda parasal harcamalarınızı abartabilirsiniz. Ev ortamlarınızda sevdiklerinizi 
ağırlayabilir, bu bayramda tatilden ziyade kendi aile ortamlarınızda bulunmayı tercih edebilirsiniz.

Temmuz ayında özel hayatınız ve ailevi konular önemli olurken, hayatınızla ilgili önemli kararlar almak isteyebilirsiniz.
1 Temmuz hayata bakış açınızı esnek kılarken, sorunlarınızı sevdiğinizle konuşmak akıllıca olabilir. 2 Temmuz itibarıyla ha-
yatınızı yeniden yapılandıran ve size ciddi yükler ve sorumluluklar bindiren Satürn sizin burcunuza geçerek, gerilemeye 
devam edecek. Birkaç ay boyunca sorumluluklarınızı taşımak size ağır gelebilir. 5 Temmuz Parçalı Ay Tutulması kendi kişisel 

hayatınızda alacağınız kararları öne çıkaracak. Görüntünüz, sağlığınızla ilgili önemli olaylar karşınzıa gelebilir. Dönüştürücü ve değiştirici etkilerle be-
zeneceksiniz. Önemli kararlar almadan önce Merkür’ün 12 Temmuz’a kadar gerilediğini aklınızdan çıkarmayın. 8-27 Temmuz sinirli konuşmalardan 
kaçının. Tartışmalar da bel altı vurmayı sevebilir ve sözlerinizle sevdiğinizi incitme potansiyeline sahip olabilirsiniz. 15-21 Temmuz yine dikkat çekici, 

bu dönemlerde ilişkinizde kopuşlar oluşabilir. Sevdiğiniz insanla aranıza duvar örmeyin. 20 Temmuz’da ikili ilişkiler ve evlilik evinizde oluşan Yeni Ay, bu alandaki 
kararları ve başlangıçlarınızı destekliyor. Bir evlilik kararı, nişan/söz gibi adımlar için harekete geçebilir veya sorunlar yaşadığınız ilişkinizi bitirme kararı verebilirsiniz. 
Ortaklaşa işlerinizde de zorlanmalar oluşabilir. 22 Temmuz’dan sonra banka işleri, kredi, faiz, vergi konuları, ortak para konuşmaları ve görüşmeleri artıyor. Değişim 
ve dönüşümlere açık bir döneme giriyorsunuz. Hayatı daha fazla sorgulayabilir ve çevrenizdeki değişimlerin farkında olabilirsiniz. Kurban Bayramı’nda daha içten 
ve samimi yaklaşımlar sergileyebilir, yakın çevrenizle beraber planlar yapabilirsiniz. Yine artık ilişkilerinizi hala bitirmediyseniz şans vermekte zorlanmayacaksınız.

Temmuz ayında sağlığınız ve günlük işleriniz önemli olurken, özel hayatınıza vakit ayırmanız gerektiğini göreceksiniz sev-
gili kovalar. Ev ve aile hayatınızda esnek ve rahat yapınızla işlerinizi kolay halledeceksiniz. 2 Temmuz’da son kez kadersel 
alanınıza gerileyerek geçen Satürn, karşınıza getirecekleriyle sabrınızı zorlayabilir. 5 Temmuz’da oluşan Parçalı Ay Tutul-
ması, kadersel alanınızda gerçekleşecek. İş hayatınızda, günlük düzeninizde bir olayla karşılaşabilir ve sizi değiştirecek, 

dönüştürecek kadersel sorunla uğraşabilirsiniz. Bu dönemde şartları çok fazla zorlamamalı, gizli saklı işlerdeyseniz bu işlerin sorumluluğuyla ve 
sorunlarıyla yüzleşmelisiniz. 8-27 Temmuz’da dilinizin kemiği olsun. Çalıştığınız ortamlarda insanları konuşmalarınızla zorlayabilirsiniz. Herkes 

sizin gibi olmayabilir sevgili Kovalar, iş alanlarınıza biraz daha anlayışla yaklaşın. 15-21 Temmuz’da gerginlikleriniz, güç çekişmeleriniz had safhaya varabilir. İnatçı 
ve alıngan yapınızla iş ortamlarınızda korktuğunuz olayları başınıza çekmemeye çalışın. 20 Temmuz’da oluşan Yeni Ay işle ilgili, hizmetle ilgili konularda yeni 
başlangıçlarınızı karşınıza getirecek. Bu süreçte yeni bir işe başlamak, yeni bir iş başvurusunda bulunmak, aynı zamanda sağlığınızda kontrollerinizi yaptırmak 
adına fayda sağlayabilirsiniz. 22 Temmuz’dan sonra özel hayatınız, ikili ilişkiniz öne çıkmaya başlıyor. Bu alanlarda sorunlarınız varsa konuşmak, sevdiğiniz insanla 
iletişiminizi artırmak için de doğru bir dönem olacak. Güçlü bağlantılarla ortaklı işlerinizde önemli ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Kurban Bayramı’nda diğer insan-
lara, çevrenize yardım etmeyi sevecek, işlerinizi bitirmeden tatile gidiyorsanız verdiğiniz sözleri dönüşünüzde tutmakta zorlanacaksınız.

Temmuz ayında yakın çevrenizden alacağınız yardımlar yüksek, yazma işindeyseniz sanatsal alanlarınız iyi çalışacak.
2 Temmuz Satürn oğlak burcuna geçerek, gerilemeye devam ediyor.  Sosyal çevrenizde bazı sorumlulukları üstlenmek 
bu dönemde zor gelebilir. 5 Temmuz’da oluşan Parçalı Ay Tutulması topluluklarda, sosyal çevrenizle beraber yapacağınız 
işlerde, gelecek planlarınızda hızlı ve ani olayları karşınıza getirebilir. Bu dönemde bir arkadaşınızla papaz olabilirisiniz ya 

da arkadaşlarınızdan birinin hayatında önemli bir durum oluşabilir. Çevre ilişkilerinizi iyi dengelemelisiniz. 12 Temmuz Merkür düzeliyor. Özel 
hayatınızda ve aile ortamlarınızda daha iyi bir iletişim sizi bekliyor. 15-21 Temmuz’da dikkatli olun. Önemli bir iş yüzünden bazı kişilerle güç çe-
kişmeleri ve zorlanmalar yaşayabilirsiniz. 8-27 Temmuz’da da dilinizin kemiği olsun. Sevdiklerinize acı çektirmeyin. 20 Temmuz’da oluşan Yeni Ay, 

aşk hayatınızdaki yenilikleri başlatacak. Bütün kararlarınızı, başlangıçlarınızı uygulayabilirsiniz. Çocukla ilgili konularda önemli kararlarınızı devreye sokabilirsiniz.
22 Temmuz’dan sonra bazı konuları gözden geçirmek, iş arkadaşlarınızla iletişim halinde olmak, konuşmak, yeni bir iş başvurusunda bulunmak, işinizdeki sorun-
ları gözden geçirmek için uygun bir döneme giriyorsunuz.  Sağlığınızla ilgili konuları da gözden geçirebilirsiniz. Ay sonunda Kurban Bayramı’nda keyfiniz yerinde 
olacak. Çevrenize vereceğiniz sözlere dikkat edin, abartıdan kaçının, o sözleri yerine getirmek kolay olmayabilir.
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 356.351 1 ANKAmall AVM 542.265 1 Mavibahçe AVM 353.335
2 City's Nişantaşı AVM 323.056 2 Forum Ankara Outlet 134.618 2 TerraCity AVM 341.559
3 İstanbul Cevahir AVM 241.718 3 ACity Outlet 95.702 3 Espark AVM 132.877
4 Kanyon AVM 236.261 4 Cepa AVM 70.437 4 Park Afyon AVM 131.759
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 197.864 5 Kentpark AVM 69.856 5 Kulesite AVM 116.562
6 İsfanbul AVM 194.236 6 Gordion AVM 64.594 6 Forum Kayseri AVM 109.048
7 Marmara Park AVM 181.303 7 Next Level AVM 55.208 7 Forum Mersin AVM 108.834
8 Emaar Square Mall 151.611 8 Atlantis AVM 49.767 8 Forum Gaziantep AVM 106.179
9 Trump AVM 143.786 9 Taurus AVM 49.274 9 Gebze Center 106.072

10 Mall of İstanbul 111.013 10 Nata Vega Outlet 41.414 10 Forum Bornova AVM 103.394
11 İstinyePark AVM 108.564 11 One Tower AVM 40.417 11 MarkAntalya AVM 94.549
12 Brandium AVYM 104.002 12 Podium Ankara AVM 37.732 12 Forum Trabzon AVM 92.096
13 Aqua Florya AVM 103.398 13 Antares AVM 37.685 13 Özdilek Bursa AVM 91.915
14 Buyaka AVM 102.361 14 Arcadium AVM 34.361 14 Antalya Migros AVM 91.278
15 Maltepe Park AVM 101.694 15 Anatolium Ankara AVM 31.782 15 ÖzdilekPark Antalya AVM 84.605
16 Zorlu Center 101.455 16 Kızılay AVM 27.324 16 Outlet Center İzmit 79.944
17 Torium AVM 94.892 17 Panora AVYM 26.299 17 Point Bornova AVM 79.867
18 Palladium AVM 92.482 18 365 AVM 23.725 18 MalatyaPark AVM 75.815
19 Viaport Asia Outlet 89.870 19 Atakule AVM 22.565 19 Kent Meydanı AVM 59.529
20 Tepe Nautilus AVM 87.484 20 Tepe Prime Avenue 21.116 20 Deepo Outlet Center 58.754

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 57.717 1 ANKAmall AVM 13.174 1 Özdilek Bursa AVM 29.501
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 56.271 2 Antares AVYM 6.981 2 Park Afyon AVM 7.893
3 Akyaka Park 52.626 3 Kentpark AVM 4.880 3 TerraCity AVM 7.463
4 Kanyon AVM 49.473 4 Tepe Prime Avenue 4.554 4 Sera Kütahya AVM 6.083
5 Emaar Square Mall 18.804 5 Cepa AVM 3.523 5 HighWay Outlet AVM 5.910
6 Capitol AVM 14.530 6 Armada AVM 3.487 6 Kayseri Park AVYM 5.343
7 Trump AVM 14.347 7 Gordion AVM 2.786 7 MalatyaPark AVM 4.920
8 Buyaka AVM 13.263 8 Atlantis AVM 2.648 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.703
9 Viaport Asia Outlet 11.937 9 ACity Outlet 2.131 9 Gebze Center 4.243

10 İstinyePark AVM 10.115 10 Arcadium AVM 1.977 10 Deepo Outlet Center 3.652
11 Zorlu Center 8.075 11 Next Level AVM 1.799 11 Korupark AVM 3.370
12 Astoria AVM 7.773 12 365 AVM 1.787 12 Espark AVM 3.240
13 Akasya AVM 7.516 13 Forum Ankara Outlet 1.688 13 Forum Mersin AVM 3.204
14 Sapphire Çarşı 5.473 14 Bilkent Center AVM 1.659 14 17 Burda AVM 2.844
15 ArenaPark AVYM 5.338 15 Anatolium Ankara AVM 1.378 15 Antalya Migros AVM 2.820
16 Palladium AVM 5.135 16 One Tower AVM 1.075 16 Outlet Center İzmit 2.418
17 Marmara Forum AVM 5.081 17 Gimart Outlet 991 17 Palladium Antakya AVM 2.289
18 İsfanbul AVM 5.033 18 Park Vera AVM 576 18 Bursa Kent Meydanı AVM 2.153
19 Galleria Ataköy AVM 4.801 19 Kızılay AVM 339 19 Forum Bornova AVM 2.093
20 Watergarden İstanbul 4.478 20 Metromall AVM 279 20 Oasis AVM 2.040

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 89.180 1 ANKAmall AVM 124.294 1 TerraCity AVM 81.898
2 Zorlu Center 78.005 2 Antares AVYM 38.692 2 Mavibahçe AVM 74.961
3 İstinyePark AVM 53.971 3 Cepa AVM 31.828 3 M1 Adana AVM 51.525
4 İsfanbul AVM 51.012 4 Gordion AVM 29.907 4 Optimum - İzmir 49.106
5 City's Nişantaşı AVM 50.845 5 Nata Vega Outlet 29.686 5 41 Burda AVM 43.690
6 Buyaka AVM 49.748 6 Armada AVM 25.913 6 Park Afyon AVM 41.057
7 Watergarden İstanbul 46.773 7 ACity Outlet 24.893 7 Kulesite AVM 40.974
8 Mall of İstanbul 45.376 8 Kentpark AVM 24.646 8 Westpark Outlet AVM 35.360
9 Forum İstanbul AVYM 43.786 9 Podium Ankara AVM 23.697 9 Point Bornova AVM 34.266

10 Vadistanbul AVM 41.854 10 Metromall AVM 23.474 10 Forum Bornova AVM 33.774
11 212 İstanbul Power Outlet 41.549 11 Atlantis AVM 22.829 11 Agora AVM 30.438
12 Maltepe Park AVM 39.143 12 Panora AVYM 21.957 12 17 Burda AVM 30.085
13 Kanyon AVM 38.848 13 Atakule AVM 21.434 13 Antalya Migros AVM 30.002
14 Akyaka Park AVM 38.696 14 Forum Ankara Outlet 16.544 14 Agora Antalya AVM 29.867
15 Hilltown AVM 38.006 15 Arcadium AVM 15.423 15 39 Burda AVM 29.215
16 Marmara Park AVM 35.132 16 Taurus AVM 14.732 16 01Burda AVM 28.927
17 Trump AVM 33.376 17 Bilkent Center AVM 14.317 17 Özdilek Bursa AVM 28.723
18 Venezia Mega Outlet 30.679 18 One Tower AVM 14.016 18 Mall of Antalya AVM 28.264
19 Meydan İstanbul AVM 29.152 19 Next Level AVM 9.398 19 10Burda AVM 26.817
20 Istmarina AVM 25.237 20 Kartaltepe AVM 8.485 20 Sanko Park AVM 26.024
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 356.351 1 ANKAmall AVM 542.265 1 Mavibahçe AVM 353.335
2 City's Nişantaşı AVM 323.056 2 Forum Ankara Outlet 134.618 2 TerraCity AVM 341.559
3 İstanbul Cevahir AVM 241.718 3 ACity Outlet 95.702 3 Espark AVM 132.877
4 Kanyon AVM 236.261 4 Cepa AVM 70.437 4 Park Afyon AVM 131.759
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 197.864 5 Kentpark AVM 69.856 5 Kulesite AVM 116.562
6 İsfanbul AVM 194.236 6 Gordion AVM 64.594 6 Forum Kayseri AVM 109.048
7 Marmara Park AVM 181.303 7 Next Level AVM 55.208 7 Forum Mersin AVM 108.834
8 Emaar Square Mall 151.611 8 Atlantis AVM 49.767 8 Forum Gaziantep AVM 106.179
9 Trump AVM 143.786 9 Taurus AVM 49.274 9 Gebze Center 106.072

10 Mall of İstanbul 111.013 10 Nata Vega Outlet 41.414 10 Forum Bornova AVM 103.394
11 İstinyePark AVM 108.564 11 One Tower AVM 40.417 11 MarkAntalya AVM 94.549
12 Brandium AVYM 104.002 12 Podium Ankara AVM 37.732 12 Forum Trabzon AVM 92.096
13 Aqua Florya AVM 103.398 13 Antares AVM 37.685 13 Özdilek Bursa AVM 91.915
14 Buyaka AVM 102.361 14 Arcadium AVM 34.361 14 Antalya Migros AVM 91.278
15 Maltepe Park AVM 101.694 15 Anatolium Ankara AVM 31.782 15 ÖzdilekPark Antalya AVM 84.605
16 Zorlu Center 101.455 16 Kızılay AVM 27.324 16 Outlet Center İzmit 79.944
17 Torium AVM 94.892 17 Panora AVYM 26.299 17 Point Bornova AVM 79.867
18 Palladium AVM 92.482 18 365 AVM 23.725 18 MalatyaPark AVM 75.815
19 Viaport Asia Outlet 89.870 19 Atakule AVM 22.565 19 Kent Meydanı AVM 59.529
20 Tepe Nautilus AVM 87.484 20 Tepe Prime Avenue 21.116 20 Deepo Outlet Center 58.754

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 57.717 1 ANKAmall AVM 13.174 1 Özdilek Bursa AVM 29.501
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 56.271 2 Antares AVYM 6.981 2 Park Afyon AVM 7.893
3 Akyaka Park 52.626 3 Kentpark AVM 4.880 3 TerraCity AVM 7.463
4 Kanyon AVM 49.473 4 Tepe Prime Avenue 4.554 4 Sera Kütahya AVM 6.083
5 Emaar Square Mall 18.804 5 Cepa AVM 3.523 5 HighWay Outlet AVM 5.910
6 Capitol AVM 14.530 6 Armada AVM 3.487 6 Kayseri Park AVYM 5.343
7 Trump AVM 14.347 7 Gordion AVM 2.786 7 MalatyaPark AVM 4.920
8 Buyaka AVM 13.263 8 Atlantis AVM 2.648 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.703
9 Viaport Asia Outlet 11.937 9 ACity Outlet 2.131 9 Gebze Center 4.243

10 İstinyePark AVM 10.115 10 Arcadium AVM 1.977 10 Deepo Outlet Center 3.652
11 Zorlu Center 8.075 11 Next Level AVM 1.799 11 Korupark AVM 3.370
12 Astoria AVM 7.773 12 365 AVM 1.787 12 Espark AVM 3.240
13 Akasya AVM 7.516 13 Forum Ankara Outlet 1.688 13 Forum Mersin AVM 3.204
14 Sapphire Çarşı 5.473 14 Bilkent Center AVM 1.659 14 17 Burda AVM 2.844
15 ArenaPark AVYM 5.338 15 Anatolium Ankara AVM 1.378 15 Antalya Migros AVM 2.820
16 Palladium AVM 5.135 16 One Tower AVM 1.075 16 Outlet Center İzmit 2.418
17 Marmara Forum AVM 5.081 17 Gimart Outlet 991 17 Palladium Antakya AVM 2.289
18 İsfanbul AVM 5.033 18 Park Vera AVM 576 18 Bursa Kent Meydanı AVM 2.153
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3 İstinyePark AVM 53.971 3 Cepa AVM 31.828 3 M1 Adana AVM 51.525
4 İsfanbul AVM 51.012 4 Gordion AVM 29.907 4 Optimum - İzmir 49.106
5 City's Nişantaşı AVM 50.845 5 Nata Vega Outlet 29.686 5 41 Burda AVM 43.690
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17 Trump AVM 33.376 17 Bilkent Center AVM 14.317 17 Özdilek Bursa AVM 28.723
18 Venezia Mega Outlet 30.679 18 One Tower AVM 14.016 18 Mall of Antalya AVM 28.264
19 Meydan İstanbul AVM 29.152 19 Next Level AVM 9.398 19 10Burda AVM 26.817
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20 Tepe Nautilus AVM 87.484 20 Tepe Prime Avenue 21.116 20 Deepo Outlet Center 58.754

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 57.717 1 ANKAmall AVM 13.174 1 Özdilek Bursa AVM 29.501
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 56.271 2 Antares AVYM 6.981 2 Park Afyon AVM 7.893
3 Akyaka Park 52.626 3 Kentpark AVM 4.880 3 TerraCity AVM 7.463
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6 Buyaka AVM 49.748 6 Armada AVM 25.913 6 Park Afyon AVM 41.057
7 Watergarden İstanbul 46.773 7 ACity Outlet 24.893 7 Kulesite AVM 40.974
8 Mall of İstanbul 45.376 8 Kentpark AVM 24.646 8 Westpark Outlet AVM 35.360
9 Forum İstanbul AVYM 43.786 9 Podium Ankara AVM 23.697 9 Point Bornova AVM 34.266

10 Vadistanbul AVM 41.854 10 Metromall AVM 23.474 10 Forum Bornova AVM 33.774
11 212 İstanbul Power Outlet 41.549 11 Atlantis AVM 22.829 11 Agora AVM 30.438
12 Maltepe Park AVM 39.143 12 Panora AVYM 21.957 12 17 Burda AVM 30.085
13 Kanyon AVM 38.848 13 Atakule AVM 21.434 13 Antalya Migros AVM 30.002
14 Akyaka Park AVM 38.696 14 Forum Ankara Outlet 16.544 14 Agora Antalya AVM 29.867
15 Hilltown AVM 38.006 15 Arcadium AVM 15.423 15 39 Burda AVM 29.215
16 Marmara Park AVM 35.132 16 Taurus AVM 14.732 16 01Burda AVM 28.927
17 Trump AVM 33.376 17 Bilkent Center AVM 14.317 17 Özdilek Bursa AVM 28.723
18 Venezia Mega Outlet 30.679 18 One Tower AVM 14.016 18 Mall of Antalya AVM 28.264
19 Meydan İstanbul AVM 29.152 19 Next Level AVM 9.398 19 10Burda AVM 26.817
20 Istmarina AVM 25.237 20 Kartaltepe AVM 8.485 20 Sanko Park AVM 26.024

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM
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farkındalık stüdyosu

FarkindalikStudyosu farkindalikstudyosu www.fsreklam.com.tr



80

MALl&MOTTO / Sanat

ULUSLARARASI GÖÇ FILMLERI FESTIVALI’NDE GÖRKEMLI KAPANIŞ

Bir haftada yaklaşık 30 milyon izleyiciye ula-
şan, dünyanın en geniş katılımlı ve kapsamlı 
tematik film festivali Uluslararası Göç Filmleri 
Festivali, ‘artırılmış gerçeklikle’ düzenlenen 
görkemli kapanış töreniyle sona erdi.

Son 8 senede çoğu kadın ve çocuk 25 bin 
kişinin Akdeniz’in azgın sularında hayatını 
kaybettiğini, Avrupa’ya sığınan 10 bin mülte-
ci çocuğun akıbetinin bilinmediğini belirten 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video 
konferansıyla katıldığı gecede, “Göçle ilgili ön 
yargılarımızı bir tarafa bırakarak, göçmelerin 
gittikleri ülkelere ve gittikleri toplumlara kat-
kılarını görmemiz gerektiğine inanıyorum” 
mesajı verdi.

Festivalin mimarı İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu ise, “2011 yılından beri anlatamadığı-
mız, daha doğrusu anlatıp, hissettiremediği-
miz pek çok duyguyu, bu sayede anlatabilmiş 
ve hissettirebilmiş olduk. Gönüllere girmek 
istedik ve galiba başardık” sözleriyle festivalin 
amacına ulaştığını söyledi.

Oscar’a aday olan Suriyeli Waad Al Kateab ve 
İngiliz Edward Watts’ın yönettiği, “For Sama/
Sama İçin” belgeselinin “En iyi Uzun Metraj” 
film seçildiği gecede 26 bin Avro ödül dağı-
tıldı.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen dünyanın en geniş 
katılımlı ve kapsamlı tematik film festivali 
Uluslararası Göç Filmleri Festivali, gerçek za-
manlı 3D sanal stüdyoda ‘artırılmış gerçek-
likle’ düzenlenen yeni nesil açılış, kapanış ve 
ödül töreniyle sona erdi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İn-
giltere’deki 4 bin yıllık Stonehenge Anıtı ile 
12 bin yıllık Göbeklitepe’nin dijital olarak 
harmanlanmasıyla oluşturulan sanal sahnede 
gerçekleştirilen kapanış törenine video kon-
feransla katıldı. Son 8 senede çoğu kadın ve 
çocuk 25 bin kişinin Akdeniz’in azgın suların-
da hayatını kaybettiğini söyleyen Erdoğan, 
Avrupa’ya sığınan 10 bin mülteci çocuğun 

akıbetinin bilinmediğini söyledi. Erdoğan, 
“Eskiden beri kültürel etkileşimin en önemli 
vasıtası göç, aynı zamanda yeni bir buluşma-
dır. Bu süreçte yaşananlar, dilimizde yeni ke-
limeler, ağzımızda yeni tatlar, hafızalarımızda 
yeni birliktelikler bırakır. Hüznüyle, sevinciyle 
göç hikâyelerinin etkili bir şekilde anlatılma-
sı noktasında sinema güçlü bir araçtır. Göç-
le ilgili ön yargılarımızı bir tarafa bırakarak, 
göçmelerin gittikleri ülkelere ve gittikleri 
toplumlara katkılarını görmemiz gerektiğine 
inanıyorum” dedi.

Süleyman Soylu: “Festivalin mesajı; göç-
ten korkma.”

Organizasyonun mimarı İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu ise festivalin amacına ulaştığını 
söyledi. Soylu: “Suriye kaynaklı göçün baş-
ladığı 2011 yılından beri anlatamadığımız, 
daha doğrusu anlatıp, hissettiremediğimiz 

pek çok duyguyu, bu sayede anlatabilmiş ve 
hissettirebilmiş olduk. Göçün sırt çevireme-
yeceğimiz dramları ve trajedileri olduğunu; 
medeniyetimizin her noktasında göçler, göç-
ten izler olduğunu; göçün umutla başladığını 
ve gittiği yere de umut götürdüğünü anlat-
maya çalıştık. Gönüllere girmek istedik ve 
galiba başardık. Bana sorarsanız bu festivalin 
mesajı ‘Göçten korkma’ olmalıdır. Göçün bir 
sorun olarak algılanmasının nedeni gereksiz 
ön yargılar ve korkudur. Bu filmler bize as-
lında hepimizin birer göçmen olduğunu an-
latmıştır. 21. yüzyılın en önemli meselesine 
sinemanın gücüyle merhametten yana mü-
dahil olan herkese, Nuh’un Gemisi’nin tüm 
yolculara ayrı ayrı teşekkürler.’’

En İyi Uzun Metraj Film: “For Sama/Sama 
İçin”

Festivalde Suriyeli Waad Al Kateab ve İn-
giliz Edward Watts’ın yönettiği, “For Sama/

Süleyman SOYLU

Türkiye Cumhuriyeti
İçişleri Bakanı



81

Sanat / MALl&MOTTO 

Sama İçin”, “En iyi Uzun Metraj” film seçildi. 
Suriye’de yaşanan iç savaşı genç bir annenin 
gözünden çarpıcı bir dille aktaran ve 2019’da 
Oscar adayı olan 7 ödüllü belgesel, 15 bin 
Avro para ödülünün de sahibi oldu.

İtalyan yönetmen Costanza Quatriglio’nun 
Doriana Leondeff ile birlikte senaryosunu 
yazıp yönettiği, Afganistan’daki Taliban zul-
münden kaçıp, Avrupa’da yaşayan iki karde-
şin hikâyesini anlatan, “Oğlum Gibi/JustLike 
My Son”, “En İyi İlham Veren Senaryo” seçildi. 

1979’daki İran Devrimi sırasında ailesiyle bir-
likte ülkesini terk edip, Avusturya’da yaşamak 
zorunda kalan İranlı yönetmen Arash T. Ria-
hi’nin imzasını taşıyan, “Oskar&Lilli” ise, “Jüri 
Özel Ödülü”nün sahibi oldu.

“Unicef En İyi Kısa Film Ödülü” Amelia Nan-
ni’nin yönettiği, “Kıyının Çocukları/Children 
of the Shore”, “Aynı Gemide Kısa Film Ödü-
lü” ise Zeynep Köprülü’nün yönettiği, “Ora-
da/There” filmlerine verildi. 

Nuri Bilge Ceylan başkanlığında dünya-
ca ünlü isimlerin yer aldığı jürinin ‘en iyi’leri 
seçmek için dijital ortamda bir araya geldiği 
yarışmada 26 bin Avro para ödülü dağıtıldı.

‘Göçün Çığlığı’ dünyaca ünlü müzisyen-
lerden

Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin kapanış 
töreninde açılışta olduğu gibi yine, “Göçün 
Çığlığı” sahne aldı. Dünyanın dört bir yanın-
dan dijital olarak bir araya gelen sanatçılar 
Yemen Türküsü, Sarı Gelin ve Altın Hızma 
türkülerini seslendirdi. Gecenin sunuculuğu-
nu Oylum Talu ile Reynmen (Yusuf Aktaş) 
üstlendi.

Festival, yaklaşık 30 milyon izleyiciye 
ulaştı

Bir haftada 30 ülkeden, 45 filmin gösterildiği 
festival; ustalık sınıfları, atölyeler, konserler ve 
son teknolojilerin kullanıldığı yeni nesil sergi-
leriyle dünyada yaklaşık 30 milyon izleyiciye 
ulaştı.

HOLLYWOOD’UN DÜNYACA ÜNLÜ 
YILDIZLARINDAN ULUSLARARASI GÖÇ 
FİLMLERİ FESTİVALİ’NE ÖVGÜ

Hollywood’un ünlü yıldızları, ABD’li usta 
oyuncu Harvey Keitel, Oscarlı oyuncu Helen 
Mirren, Oscarlı yönetmen Taylor Hackford ve 
başarılı oyuncu John Savage, Uluslararası Göç 
Filmleri Festivali’ne övgüler yağdırdı. Ünlü yıl-
dızlar, gönderdikleri videolarla festivali dü-
zenleyen İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Harvey Keitel: “Muhteşem bir fırsat sun-

dunuz.”

Taksi Şoförü, Rezervuar Köpekleri, Ucuz Ro-
man gibi filmlerin efsane oyuncusu Harvey 
Keitel, festival komitesine gönderdiği mesaj-
da, “Göçle ilgili bir festival düzenledikleri için 
Göç İdaresi’ne tebriklerimi iletiyorum. Muh-
teşem bir fırsat sundunuz, teşekkürler’’ ifade-
lerine yer verdi.

Taylor Hackford: “Bu festival harika bir 
fikir.”

Oscarlı oyuncu Helen Mirren, “Göç en temel 
insan hikâyelerini beraberinde getirir” der-
ken Şeytanın Avukatı, Ray gibi unutulmaz 
filmlerin Oscarlı yönetmeni Taylor Hackford 
ise, “İkimizde bundan neredeyse 10 yıl ka-
dar önce Antalya Film Festivali’ne katıldık. 
Bizim için muhteşem bir tecrübeydi. Çünkü 
Türkiye’nin zenginliklerini ve tarihini görme 
şansımız oldu. Hayatımızda gördüğümüz en 
harika Roma ve Yunan harabelerini ziyaret 
ettik. Tabii ki göçün ve göçmenliğin ne kadar 
önemli olduğunu düşündük. Kültürler hare-
ket eder, değişir ve zenginleşir. Bu yüzden 
Uluslararası Göç Filmleri Festivali harika bir 
fikir” diye konuştu.

John Savage: “Umarım Türkiye’yi destek-
lemenin bir yolunu bulabiliriz.”

John Savage denince akla ilk, “The Deer Hun-
ter-Avcı” filminde Robert De Niro ile karşılıklı 
oynadığı Rus ruleti sahnesi gelir. Sinema ta-
rihinde savaşın anlamsızlığını özetleyen belki 
de en iyi sahnelerden biridir bu. Amerikan 
sinemasında saygın bir yere sahip olan John 
Savage da gönderdiği mesajda Türkiye’nin 
çabasını destekleyebiliriz mesajı verdi: “F. 

Murray Abraham’dan bir mesaj aldım. Ken-
disi müthiş bir karakter. Türkiye’de göçmen-
likle ilgili düzenlenen bir film festivali için 
çalıştığını, festivale başkanlık ettiğini söyledi. 
Gerçekten etkilendim. Festivaller, küçük bir 
alanda çok önemli sonuçlar elde edebilirler. 
Umarım biz de Türkiye’nin ortaya koyduğu 
bu inanılmaz çabayı desteklemenin yollarını 
bulabiliriz.”

Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin Os-
carlı Onursal Başkanı F. Murray Abraham: 
“TÜRKİYE’NİN MÜLTECİLER İÇİN YAPTIĞI 
OLAĞANÜSTÜ BİR BAŞARI”

Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin Onursal 
Başkanı usta sinema ve tiyatro oyuncusu F. 
Murray Abraham, festivalin Instagram hesa-
bında yapılan söyleşisine konuk oldu. Kendisi 
de Suriye göçmeni bir aileden gelen Oscarlı 
oyuncu, Türkiye’nin mülteciler politikasına 
ve festivale övgüler yağdırırken, başta kendi 
ülkesi ABD olmak üzere bu konuda duyarsız 
kalan tüm ülkeleri ise eleştirdi.

F. Murray Abraham, “Bu festival olağanüstü 
bir başarı. Dünyada mültecilerle ilgili neler ol-
duğunu filmlerle anlatmaktan daha iyi bir yol 
var mı bilmiyorum. Bu onların gözünden, on-
ların hikâyeleri. Çok fazla hikâye var. ‘Mülteci’ 
kelimesini ‘insani’ bir bakış açısıyla ele alıyor. 
Onların da aileleri, hayatları, aşkları, tutkuları, 
umutları, ihtiyaçları, korkuları var. Tıpkı birço-
ğumuzun olduğu gibi… Ne yazık ki benim ül-
kem politikaları yüzünden bu insanların ihti-
yaçlarına umutsuzca yaklaştı. Sizin ülkeniz ise 
çok kolay olmamasına rağmen bu insanlara 
kapılarını açtı. Milyonlarca kişiden bahsediyo-
ruz” dedi.

“Diğer ülkeler için utanç verici bir durum”

F. Murray Abraham sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu söylerken 
haklıydı. ‘Bu bizim ülkemiz için iyi olabilir. On-
lar bizim vatandaşımız olabilir, çalışkanlar ve 
bizim büyümemize yardımcı olabilirler’ dedi. 
Bu gerçekten olağanüstü bir başarı... Diğer 
yardım etmeyen ülkeler ve insanlar için de 
utanç verici bir durum. Ülkenizdeki mülteciler 
için para yardımı yapabilir ya da bazı mülteci-
leri bizim ülkemize gönderin diyebilirler. Belki 
fikirlerini değiştirebilirler. Bu konuda başarı 
sağlayacak harika bir festival. Bazen insanlığı-
mızı unutuyoruz. Benim ülkemin politikaların-
da olduğu gibi. Tüm dünya bencil davrandı. 
İnsani ve sorumluluk duygusunu kaybettiler. 
Bu insanlar tehlikeli ya da düşman değil.”



82

MALl&MOTTO / Otomobil

2020 MODEL JEEP COMPASS TÜRKIYE’DE SATIŞA SUNULDU

Jeep Compass, 2020 model yılı versiyonla-
rıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Mayıs ayına 

özel, ayrıcalıklı bir satış kampanyası ile pazara 
sunulan 2020 model yılı Compass modelle-
ri, 100 bin TL için 3 ay ertelemeli ve %0 faizli 
kredi ile Jeep showroom’larındaki yerlerini 
alıyor. 

Konuya dair açıklamada bulunan Jeep Mar-
ka Direktörü Özgür Süslü, pazardaki talep ve 
Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nede-
niyle sene başından bu yana yeni araç bulu-
nulabilirliğinin azaldığına dikkat çekti. Süslü: 
“Jeep markası olarak, Compass modelinin 
yeni model yılı versiyonunu otomobil sever-
lere ulaştırmak için yoğun girişimde bulun-
duk. Mayıs itibariyle 160 adet 2020 model yı-
lına ait Jeep Compass’ı ülkemize getirdik. Kısa 
süre içerisinde yeni araçlarımızı sahipleriyle 
buluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Özgürlük, tutku ve macera severlerin ortak 
noktası Jeep’in, zarafet ve tarzı bir araya ge-
tiren modeli Compass, 2020 model yılı versi-
yonlarıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Standart 
4x4 çekiş sistemine ek olarak, 170 HP’lik ben-
zinli motor ve 9 ileri otomatik şanzıman kom-
binasyonuyla satışta olan 2020 Jeep Com-
pass modellerinde, 2 zengin donanım paketi 
seçeneği yer alıyor. Yakıt verimliliğine sahip 
güçlü motoru, özgün Jeep tasarımı, ‘on-ro-
ad’ ve ‘off-road’ sürüş dinamikleri ve yenilikçi 
güvenlik teknolojilerini sürdüren 2020 model 
Compass, lüks kompakt SUV segmentinin id-
dialı oyuncuları arasında yer alıyor. 

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sü-
recinde, dijital altyapısını genişleterek, tüm 
bayilerinde online görüşme hizmeti verme-
ye başlayan Jeep, showroom’larda bulunan 
2020 model Compass’ları görüntülü görüş-
me hizmetiyle müşterilerin evine taşıyabi-
liyor. Jeep ayrıca, mayıs ayında 2020 model 
yılı Compass modelleri için ayrıcalıklı bir kam-
panya sunuyor. Kampanya ile Jeep Compass 

modellerinde 100 bin TL için 15 ay vadeli sıfır 
faizli ve 3 ay ertelemeli kredi imkânı sunulu-
yor. 

“160 adet Compass geldi”

Konuyla ilgili bilgi veren Jeep Marka Direktö-
rü Özgür Süslü, “Pazardaki talep ve Yeni Tip 
Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisiyle, 
sene başından itibaren yeni araç bulunabilir-
liği azaldı. Bu durum, özellikle ithal modelleri 
etkiledi. Söz konusu dönemde Jeep markası 
olarak, Compass’ın yeni model yılı versiyonu-
nu otomobil severlere ulaştımak için yoğun 
girişimde bulunduk. Sonuç olarak, mayıs ayı 
itibariyle 160 adet 2020 model yılına ait Jeep 
Compass’ı ülkemize getirmeyi başardık. Aldı-
ğımız talep doğrultusunda kısa süre içerisin-
de 160 adet Compass’ın satışını gerçekleştir-
meyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Teknoloji ve özgün tasarım 

Limited ve Limited Exucutive donanım seçe-
nekleriyle satışa sunulan Jeep Compass, ta-
sarımını teknolojiyle birleştiriyor. Sürücü ve 
beraberindeki yolcularını malzeme kalitesi 

yüksek, üstün teknik detaylarla bezenmiş iç 
mekânıyla karşılayan Jeep Compass’ın Limi-
ted versiyonlarında 8,4 inç’lik Car Play&And-
roid özellikli dokunmatik ekrana ev sahip-
liği yapıyor. Compass modellerinde ayrıca, 
UConnect Multimedya Sistemi, ısıtmalı kol-
tuklar ve direksiyon, Anahtarsız Giriş ve Çalış-
tırma Sistemi, Park Yardım Sistemi, geri görüş 
kamerası, elektrikli bagaj kapağı gibi birçok 
özellikle otomobil severleri bekliyor. Bununla 
beraber, buz çözme özellikli dış dikiz aynala-
rı, pasif giriş/anahtarsız çalıştırma, 40/20/40 
bagaja açılan katlanabilir arka koltuk, kaldırı-
labilir ve yüksekliği ayarlanabilir bagaj tabanı 
ve ön yolcu koltuğu altında saklama gözü 
gibi fark yaratan özellikler de yer alıyor. 

Üstün 4x4 kabiliyeti

1.4 litre silindir hacimli ve 170 HP’lik motorlu 
Jeep Compass modellerinde standart olarak 
sunulan ‘Jeep Selec-Terrain’ 4x4 sürüş siste-
mi, her türlü hava ve yol şartında mümkün 
olan en iyi dört tekerlekten çekiş performan-
sını sağlamak üzere sürücüye, “Normal, Kar, 
Kum ve Çamur” sürüş modları sunmasıyla da 
ön plana çıkıyor. 
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