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Bayramınız mübarek olsun ve bol kazançlı bir ay temennileri ile … 

Merhaba,

İçinde Kurban Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı barındıran ağustos ayı hayır-
lara vesile olur inşallah.

Bayram öncesi alışverişlerin hızlandığı AVM’lerde, back to school dönemiyle giriş ve 
ciro rakamları yükseliş trendinde devam edecek gibi görünüyor. Bu ay ki sayımızın 
kapak konusu olan İsfanbul projesinde yaptığımız röportaj sırasında Tankut Bey’in 
anlattıkları ve gördüklerim karşısında açıkçası çok etkilendim ve patronum Fatih 
Türkkan ile hakikaten anlatılanlar doğrumu diye yerinde ziyarete gittik. 

Girişten uğurlamaya kadar gerçekten son derece nazik, genç ve dinamik saha ekip-
lerine sahipler. Hijyene çok önem veriyorlar her istasyonun girişi ve çıkışında hijyen 
kitleri ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Sosyal mesafe ve istasyonlardaki oturma şekilleri 
de tamamen proses ve prosedürlere göre ayarlanmış. Biz saatlerce Fatih ile keyifli 
bir zaman geçirdik ve tekrar geleceğiz sözünü vererek patrona, ayrıldık. Sadece bir 
konuda standart olması gerektiğini düşünüyorum. Bir istasyona binen misafir süre 
dolunca tekrar binmek isteyince bekleyen sayısı dikkate alınmadan kimi istasyonda 
tekrar binebiliyor kimi istasyonda da bekleyenlere yer vererek, binmek isterse tekrar 
sıraya girmesi isteniyor. Bu durumu çocuk misafire anlatmak biraz zor oluyor. Eğer 
sırada bekleyen varsa fırsat eşitliği gereği sıraya tekrar girilmesi en adil uygulama 
olacaktır. Bu arada çocuklarınızı, yeğenlerinizi ve kuzenlerinizi mutlaka götürün on-
larla birlikte siz de eğleniyor ve müthiş bir gün geçiriyorsunuz.

Anpa Gross Market yeni şubesini Haramidere’de açtı. Türkiye’nin perakendeciye açık 
en büyük marketlerinden biri, fiyatları ve kalitesi ile perakende sektöründe sağlam 
bir oyuncu olarak yerini aldıktan sonra giderek yerini güçlendiriyor. Geleceğin ulusal 
zincirler kategorisinde yıldız markası olması hiç de sürpriz değil. Çok deneyimli ve 
alanında uzman bir ekiple kurdukları yolları açık olsun.

Geçen sayımızda dergimize yazmaya başlayan Ferhat Çapkın ile ilgili yaptığınız 
olumlu feedback’ler için de teşekkür ederiz. ‘Buz ve Kazak’ kitabını bir solukta oku-
dum tavsiye ederim. Okuyanlar için de kitabın ikincisi yolda geliyor. Benden söyle-
mesi.

Eylülde görüşmek üzere… İyi Okumalar…

www.balondayiz.com yakında...





“Eğitim programıyla HoReCa’ya rehberlik 
ediyoruz.”

“Krizi, dayanışma, optimizasyon ve müşteri 
odaklı yaklaşım ile aşacağız.”

“İş dünyasının tek amacı ve önceliği 
kârlılıklarını arttırmak olmamalıdır.”

“Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonunu, Vestel 
olarak benimsiyor; iş stratejilerimizin merkezine 
koyuyoruz.”

“Dünyanın sayılı cam üreticilerinden biri 
olarak yaşama değer katmaya devam 
ediyoruz.”

“Mimarimiz pandemi sürecinde ön plana 
çıktı.”

“Burada sağlığımız esas.”

“İsfanbul Tema Park’ta herkes çocuk olur 
diyoruz.”
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METRO TÜRKIYE GIDA GÜVENLIĞI DERNEĞI ONAYLI EĞITIMLERIYLE HORECA'YA DESTEĞINI SÜRDÜRÜYOR

Metro Türkiye, otel ve restoran çalışan-
larına yönelik hazırladığı hijyen eği-

timleri ile yeni normale adapte olmaya ça-
lışan işletmelere yol gösteriyor. Bugüne dek 
25 bine yakın sektör profesyonelinin katıldı-
ğı eğitimler, yeni normal dönemde pande-
mi ile mücadele ve hijyen önlemlerine dair 
detaylı bilgiler ve tavsiyeleri içeriyor.

Metro Türkiye’nin ilk gastronomi keşif plat-
formu olarak hayata geçirdiği Gastrono-
metro’nun web sitesinde yer alan eğitimle-
rin sonundaki soru modülünü tamamlayan 
katılımcılar, haziran ayı itibariyle Metro Aka-
demi ve Gıda Güvenliği Derneği onaylı ser-
tifikaları almaya hak kazanıyor.

Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığı 
1990 yılından günümüze HoReCa’nın (otel, 
restoran, kafe) bir numaralı iş ortağı olma 

vizyonuyla çalışmalar sürdüren Metro Tür-
kiye, pandemi döneminin ardından nor-
malleşme ile başlayan “Mutfağa Dönüş” 
sürecinde de işletmelere verdiği desteği 
sürdürüyor. Otel ve restoran çalışanlarının 
yeni normal döneme adaptasyonunu kolay-
laştırmak için Gıda Güvenliği Derneği ile iş 
birliği gerçekleştiren Metro Türkiye, Gast-
ronometro web sitesindeki sertifikalı eğitim 
içerikleriyle işletmelere yol göstermeye de-
vam ediyor.

HoReCa sektörüne özel eğitimler kapsamın-
da, restoran ve otel çalışanlarının, pandemi 
sonrası yeni normal dönemde yaşanan de-
ğişimlere hazırlanması amaçlanıyor. Sektör 
çalışanlarına rehberlik edecek ve Gıda Gü-
venliği Derneği tarafından onaylı içerikler, 
Gastronometro web sitesindeki “Covid-19 
ile Mücadele ve Hijyen Önlemleri” eğitim 
modülünde yer alıyor. Eğitimler sonucunda 
katılımcılar, online test sınavına tabii tutu-
luyor ve Gıda Güvenliği Derneği tarafından 
onaylı sertifikayı almaya hak kazanıyor. 

Gastronometro web sitesi üzerinden online 
olarak başvuru yapılabilen eğitimler için tek 
şart ise restoran veya otel çalışanı olmak.

25 bine yakın sektör profesyoneli eği-
timlere katıldı

Gastronometro.com.tr üzerinden ulaşılabi-
len eğitimlerde, oteller ve restoranlar için 
dijitalleşme, hijyen, sevkiyat, ön kontrol ve 
hukuk gibi birçok önemli konu hakkında 
özel içerikler yer alıyor. Bugüne kadar 25 

bine yakın otel ve restoran çalışanı online 
eğitimlere katıldı. Aralık ayına kadar devam 
etmesi planlanan eğitimleri tamamlayan ka-
tılımcılar, yapılan iş birliği doğrultusunda 29 
Haziran itibariyle de hem Metro Türkiye’nin 
hem de sivil toplum kuruluşu olan Gıda Gü-
venliği Derneğinin logosunu taşıyan sertifi-
kaları almaya hak kazanıyor.

‘Eğitim programıyla HoReCa’ya rehberlik 
ediyoruz’

Covid-19 sonrası “Mutfağa Dönüş” sürecin-
de HoReCa sektöründe hiçbir şeyin eski gibi 
olmadığını vurgulayan Metro Türkiye Yöne-
tim Kurulu Başkanı Boris Minialai, “Pande-
miden ciddi biçimde etkilenen yeme-içme 
sektörü, normalleşmeyle beraber önemli 
bir değişim yaşıyor. Sosyal mesafe önlem-
lerinden artan hijyen hassasiyetine ve dijital 
çözümlere kadar işletmelerin atması gere-
ken birçok adım var. Metro Türkiye olarak 
normalleşme döneminde de HoReCa’nın 
yanındayız. Sektördeki işletmelerin Mutfağa 
Dönüşe adaptasyonuna destek olmak, de-
ğişen koşullara uygun adımları atabilmele-
rini sağlamak amacıyla zengin içeriklerin yer 
aldığı bu eğitim programını hayata geçirdik 
ve bu eğitim Gıda Güvenliği Derneği tara-
fından da onaylandı. Bu süreçte işletmelere 
sağladığımız finansal desteklere ek olarak 
Gastronometro’nun web sitesi üzerinden 
sunduğumuz bu eğitimlerle HoReCa’ya reh-
berlik ediyor. Hem Mutfağa Dönüş sürecini 
verimli ve başarılı şekilde geçirebilmelerini 
sağlamayı hem de vizyon kazandırarak, ge-
leceğe hazırlanmalarını amaçlıyoruz” dedi.

Boris MINIALAI 

Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı



Yat ır ımlar ın ıza Değer Kazand ır ır !

eğlencenin ve alışverişin buluşma noktası açıldı!

/ atacornerdayiz www.atacorner.com
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HANZADE DOĞAN BOYNER PANDEMI SÜRECINDE PAYDAŞLAR KAPITALIZMINI
NASIL ÜST SEVIYEYE ÇIKARDIKLARINI ANLATTI

Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hep-
siburada’nın kurucusu Hanzade Doğan 

Boyner, Fast Company’nin Amerika Birleşik 
Devletleri dergisine verdiği röportajda, iş 
dünyasının tek amacının ve önceliğinin kâr-
lılığı arttırmak olmaması gerektiğinin altını 
çizdi. Doğan Boyner, Hepsiburada’nın başa-
rı hikâyesini de anlattığı röportajda, pande-
mi sürecinde, paydaşlar kapitalizmini nasıl 
üst seviyeye çıkardıklarından da bahsetti.

Türkiye ve bölgenin lider e-ticaret şirketi 
olarak 40’a yakın kategoride 25 milyondan 
fazla ürünle, aylık 200 milyondan fazla zi-
yarete ev sahipliği yapan Hepsiburada’nın 
kurucusu Hanzade Doğan Boyner, Fast 
Company’nin ABD dergisine konuştu. Dün-
yanın dört bir yanında kapitalizmin, paydaş-
lar kapitalizmini benimseyerek müşterilere, 
çalışanlara, tedarikçilere ve topluma kat-
kı yapmayı değerlendirdiği bir dönemde, 
Hepsiburada’nın pandemi dönemindeki 
hamleleri, “Paydaşlar kapitalizmi’’ fikrinin 
hayata geçmesi için çok güçlü bir örnek 
oluşturarak dikkat çekti.

Başarısı ve bağımsız çizgisiyle Türkiye'de 
kadın girişimciler için bir rol model haline 
gelen Hanzade Doğan Boyner, Fast Com-
pany’nin ABD dergisine verdiği röportajda, 
pandemi sürecindeki yaklaşımları ve Giri-
şimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı 
hakkında da bilgi verdi.

“Hepsiburada pandemi sürecinde, müş-
terilerinin ve işletmelerin yanında oldu”

Sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafe ve 
diğer önlemlerin uygulandığı dönemde, 
virüsün yaşamı nasıl veya ne kadar sürey-

le etkileyeceği bilinmezken, Hepsiburada 
mart ayında gerekli çalışmaları başlattı. Sal-
gın döneminde evlerinde daha fazla vakit 
geçirecek tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik 
sunulan hizmetleri genişleterek, kesintisiz 
hizmet sunan Hepsiburada, T.C. Ticaret Ba-
kanlığı ile birlikte çalışarak, salgın nedeniyle 
etkilenen üreticilere ve perakendecilere yö-
nelik ticari, operasyonel ve lojistik hizmet-
lerini kapsayan destekler sunmak üzere bir 
de “Dayanışma Programı” tasarladı. Doğan 
Boyner, “İçinden geçtiğimiz zorlu günlerde 
müşterilerimiz ve platformumuzda yer alan 
tüm işletmeler ve girişimciler için hayati 
destek sağladık, büyümeleri için kaldıraç 
olduk” dedi.

“İş dünyasının tek amacı ve önceliği kâr-
lılıklarını arttırmak olmamalıdır”

Kalkınmanın, kadınların ekonomiye katılı-
mını sağlamadan tam olmayacağına ina-
nan Doğan Boyner, 2017 yılında girişimci 
kadınların e-ticarete katılımını destekleyen 
Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü progra-
mını hayata geçirdi. Bir sosyal sorumluluk 
bilinciyle hayata geçirdikleri Kadın Girişimci 
programının, şirketin kârlılığında bir etkisi 
olmadığını belirten Doğan Boyner, “İş dün-
yasının tek amacı ve önceliği kârlılıklarını 
arttırmak olmamalıdır. Kadın Girişimci prog-
ramımız için belirlediğimiz önemli başarı 
kriterlerinden biri, girişimcilerimizin işlerini 
büyütmeleri üzerinde yarattığımız etkidir” 
dedi. Girişimci Kadın programına dahil olan 
kadın girişimciler, Hepsiburada’nın teknoloji 
desteğinin yanı sıra komisyon ücretlerinden 
%75 indirim, altı ay boyunca ücretsiz kargo, 
Hepsiburada platformunda reklam imkânı 
gibi birçok pazarlama ve satış desteğinden 

ve diğer hizmetlerden yararlanabiliyor.

“Gerekli önlemleri almak için hiç tered-
düt etmedik”

Hanzade Doğan Boyner, Hepsiburada'nın 
pandemi döneminde bir yandan müşterile-
rin ihtiyaçlarını kesintisiz şekilde karşılarken, 
öte yandan da çalışan, paydaş ve toplum 
sağlığını da korumak için bir dizi önlemden 
oluşan bir plan hayata geçirdiklerini vurgu-
ladı. Buna göre, şirketin tüm çalışanlarına ki-
şisel koruyucu ekipman sağlandığını, daha 
küçük gruplar şeklinde vardiya sistemine 
geçildiğini ve çalışanların güvenle işe ge-
lip gidebilmeleri için ekstra servis araçlarını 
devreye sokulmasının alınan tedbirlerden 
sadece bazıları olduğunu belirten Doğan 
Boyner, “Belki bu tedbirlere ve düzenleme-
lere ilk başta şaşıranlar oldu ancak bu bi-
zim konuyu ne kadar ciddiye aldığımızın bir 
göstergesiydi. Tereddütsüz, tüm önlemleri 
almak için gerekli adımları attık” dedi.

“Komşunuzun yiyecek yemeği yoksa 
onunla yemeğinizi paylaşırsınız”

Hepsiburada’nın pandemi dönemindeki 
hamleleriyle “Paydaşlar kapitalizmi” fikrini 
hayata geçirmesi, küresel anlamda iş dün-
yası için çok güçlü bir örnek oluşturdu. Hep-
siburada için kâr elde etmenin hiçbir zaman 
paydaşlarının genel refahından öncelikli 
olmadığını belirten Doğan Boyner, yetiştiril-
me tarzının iş yaklaşımının temellerini oluş-
turduğunu ifade etti. “Komşunuzun yiyecek 
yemeği yoksa onunla yemeğinizi paylaşırsı-
nız. Bu değer, bize çok küçük yaştan öğretil-
di” değerlendirmesinde bulundu.

Hanzade Doğan BOYNER 
Hepsiburada Kurucusu
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KOÇ HOLDING INSAN KAYNAKLARI DIREKTÖRÜ ÖZGÜR BURAK AKKOL 100 BIN ÇALIŞANI OLAN KOÇ’TA PANDEMI DÖNEMINI ANLATTI

Koç Topluluğu’nun kurumsal yayını, “Biz-
den Haberler Söyleşileri”ne konuk olan 

Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Öz-
gür Burak Akkol, “Pandemi Öncesi ve Sonrası: 
Koç Topluluğu’nda Çalışma Hayatı”nı anlattı.

• ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIK VE İSTİHDAMIN
         DEVAMI

• KAYGI ORANINI %60’DAN %12’YE
        DÜŞÜRDÜK

• HAFTADA 1 GÜN UZAKTAN ÇALIŞMA KALICI 
HALE GELİYOR

• ŞİRKETLER ARASINDA PAYLAŞIMLI    ORTAK 
OFİS DÖNEMİ BAŞLIYOR

Moderatörlüğünü Koç Holding Dış İlişkiler ve 
Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl’ın 
üstlendiği söyleşide Koç çalışanlarının sorula-
rını yanıtlayan Özgür Burak Akkol, “Koç Top-
luluğu’nda görev yapan 100 bin çalışma arka-
daşımızın %72’si, 1980 ve sonrası doğumlu. 
Yaş ortalamamız 34. Dolayısıyla çok genç bir 
Topluluğuz. Yeni normalden önce de bizim 
normalimiz sürekli bir değişime tabi idi. De-
ğişimin hızı esasında bu dönemde ana konu. 
Pandemi nedeniyle önümüzdeki 6 ay veya 
1-1,5 yıl, 5-10 yıllık değişimleri çok daha kısa 
zaman zarfında hissedeceğimiz bir dönem 
olacak. Biz bu değişimi insan kaynağımızla, 
geniş, kocaman bir aile olarak yöneteceğiz” 
dedi. 

Pandeminin ilk günlerinde ve tüm süreç bo-
yunca Koç Topluluğu çalışanlarının ihtiyaçla-
rını belirlemek için “Kendinizi nasıl hissedi-
yorsunuz?” anketi yaptıklarını anlatan Özgür 
Burak Akkol, yol haritalarını bu doğrultuda 
belirlediklerini aktarırken, “Biz neler yapa-
biliriz, öneriniz, eleştirileriniz nelerdir diye 
sorduk. İlk ankette kaygı oranı %60’tı. İkinci 
ankette %32’ye, üçüncü ankette ise %12’ye 
düştü. %12’yi de aşağı çekmek için çalışmaya 
devam ediyoruz. Bu dönemde tüm süreçle-
rimizi planlarken iki temel önceliğimiz oldu. 
Birincisi çalışma arkadaşlarımızın ve aileleri-
mizin sağlığı, ikincisi ise tek bir çalışma arka-
daşımızın dahi istihdam ve gelir kaybına uğ-
ramaması idi. Bunu sağladık. Ümit ediyorum 
ki bundan sonraki dönemi de bundan önceki 
4 ay gibi hep birlikte başarıyla yöneteceğiz” 
dedi. 

Özgür Burak Akkol, yeni dönemin dinamik-
lerini dikkate alarak “Future of Work” şem-
siyesi altında Koç Topluluğu’nda pek çok 
yeni insan kaynakları uygulamasını devreye 

almaya hazırlandıklarını da anlattı. Akkol, 
“Çevik dönüşüm (Agile) ve rotasyon gibi hâ-
lihazırda gündemimizde olan uygulamaların 
yanı sıra şirketler arası ofislerin ortak kullanı-
mı, hiyerarşinin azaltılması ve uzaktan çalış-
ma gibi pek çok yeni başlığı da çalışıyoruz. 
Pandemi döneminde 30 bine yakın çalışma 
arkadaşımız uzaktan çalıştı ve memnuniyet 
oranı %74. Bu uygulamaya pandemi sonrası 
dönemde de devam edeceğiz. Ofislerimizde 
görev yapan çalışma arkadaşlarımız haftada 
bir gün artık uzaktan çalışabilecekler. Ayrıca 
Koç ofislerinin, hangi şirkette çalıştığından 
bağımsız Koç çalışanları tarafından ortak kul-
lanılabileceğini düşünüyoruz. Gerektiğinde 
Sütlüce’de görev yapan bir çalışma arkada-
şımızın, Ataşehir’deki bir şirketimizdeki ofisi 
kullanabilmesini mümkün hale getireceğiz” 
diye konuştu.

Koç Holding Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim 
Direktörü Oya Ünlü Kızıl’ın moderatörlü-
ğünde ikincisi gerçekleşen “Bizden Haberler 
Söyleşileri”nin konuğu Özgür Burak Akkol, 46 
ülkede 100 bin çalışanı bulunan Koç Toplulu-
ğu’nun pandemi dönemi öncesi ve sonrasın-
daki insan kaynakları süreçlerini canlı yayında 
Topluluk çalışanları, bayileri ve emeklilerin-
den oluşan on binlerce kişiye anlattı.

Özgür Burak Akkol: “Sabah 07, akşam 21 
arasında evdeki, ofisteki, sahadaki çalışma 
arkadaşlarımıza dokunacak 1500’ün üze-
rinde uygulama hayata geçirdik.”

Oya Ünlü Kızıl’ın, “Son 5 yılda insan kaynakları 
süreçlerimizde çok ciddi, yenilikçi, iyi model 
olarak gösterilebilecek adımlar attınız. For-
bes’un ‘Dünyanın En İyi İşverenleri’ listesinde 
iki bin şirket arasında 35’inci sıradayız ve ilk 
100’de yer alan Türkiye’den tek şirketiz. Bu 
kadar büyük bir yapıda insan kaynakları sü-
reçlerimizi yönetmenin de zorlukları vardır. 
Pandemi döneminde süreçlerinizi nasıl belir-
lediniz?” sorusu ile başlayan söyleşide Özgür 
Burak Akkol’un yanıtı şöyle oldu: “Zorluk di-
yemesem de kolay olmayan tarafları var el-
bette. Koç Ailesi’nden başlayarak, CEO’muz, 
Başkanlarımız, iş sağlığı güvenliği ekiplerimiz, 
bütün Topluluğumuz bu süreçte bir araya 
geldik. Muazzam bir dayanışma ile kenetlen-
dik. İnsan Kaynakları olarak öncelikle çalışma 
arkadaşlarımızı dinledik. İhtiyaçları doğru ta-
nımlayabilmek için 30’a yakın 'persona' belir-
ledik. Topluluk genelinde maske ve dezen-
fektan süreçlerimizde hiç sorun yaşamadık. 
Hâlihazırda da 8 milyonun üzerinde maske 
stoğumuz var. Tüm altyapılarımız hazırdı ve 
evden çalışmaya çok hızlı geçtik. KoçAilem ile 

talep eden çalışma arkadaşlarımıza 5 GB in-
ternet hediye ettik. 30 bin kişi faydalandı. Tat, 
Sek ve Düzey’in ürünlerinde KoçAilem’e özel 
kampanyalarla 100 TL’lik alışverişe 50 TL’lik 
indirim sağladık. Koç Topluluğu Spor Kulübü 
ile sabah 7’de başlayan ve gün boyu devam 
eden online spor dersleri başlattık. Koç Aka-
demi’yi çok yoğun kullandık. Türkiye Büyük 
Millet Meclisimizin kuruluşunun 100’üncü 
yılını kutladığımız bu yılki 23 Nisan’ı, KoçAi-
lem Online Çocuk Şenliği ile kutladık. Kom-
şu Koçlu projemiz ile 1000’e yakın farklı ilçe 
grubu oluşturduk ve çalışma arkadaşlarımızın 
ihtiyaç olduğunda tanışmasalar bile birbirle-
rine, yaşlılarımıza, ailelerine destek olmasına 
vesile olduk. Çalışma arkadaşlarımızın merak 
ettiklerini sorabilecekleri bir WhatsApp hattı 
kurduk. Koç Holding Emekli ve Yardım Sağ-
lığı Vakfı üzerinden 5.000 TL’lik faizsiz finan-
sal yardım paketi sunduk, 15 bin arkadaşımız 
yararlandı. 

Bizim işletmelerimizin en önemli farklarından 
biri teknoloji kullanımıdır. Yapay zekâ destekli 
kamera teknolojileri ile filyasyon uygulama-
sını devreye aldık. Vaka çıkması durumunda 
geriye dönük olarak kiminle temas edildiğini 
hızlı şekilde belirleyebiliyoruz. Metal sektö-
ründeki işveren sendikamız MESS ile sosyal 
mesafenin korunup korunmadığını, riskleri 
analiz eden bir ürün geliştirdik. Arzu eden 
şirketlerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın 
hizmetine sunacağız. Özetle şöyle diyebilirim, 
Sabah 7, akşam 21 arasında evdeki, ofisteki, 
sahadaki çalışma arkadaşlarımıza dokunacak 
1500’ün üzerinde uygulama hayata geçirdik.”

Koç Akademi yıl sonuna kadar tüm Türki-
ye’nin erişimine açık olacak

12 binden fazla içeriği ile online eğitim plat-
formu Koç Akademi’yi pandemi döneminde 
Türkiye’nin erişimine açmalarının büyük ilgi 
gördüğünü de belirten Özgür Burak Akkol, 
“Koç Akademi’yi 2 aylığına açmıştık ancak 
çok kısa bir sürede 8 milyondan fazla kez gö-
rüntülendi. Yıl sonuna kadar platformumuzu 
tüm ülkemizin kullanımına sunmaya devam 
edeceğiz” dedi.

Kan paylaşım platformu devreye giriyor

Yeni devreye alacakları kan paylaşım platfor-
munu da ilk kez duyuran Özgür Burak Akkol, 
şöyle devam etti: “Aslında bu projeye pande-
mi öncesinde başlamıştık. Pandemi ihtiyacı 
körükledi. KoçAilem ile kan bağışı süreçlerini 
sahipleneceğiz. Bir ihtiyaç olduğunda tüm ça-
lışma arkadaşlarımızın KoçAilem mobil uygu-
laması üzerinden erişebileceği konum bazlı 
bir teknoloji olacak. Çalışma arkadaşlarımızın 
ve ailelerinin, bayilerimizin, emeklilerimizin 
hem ihtiyaç olduğunda kan bağışı yapabile-
cek diğer Koçlulara ulaşabilecekleri, hem de 
gönüllülük esasına dayalı şekilde bağışçı ol-
mak isteyenlerin isterlerse bağışçı olabilecek-
leri bir uygulamayı hayata geçiriyoruz.”

Özgür Burak AKKOL 

Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü

Oya Ünlü KIZIL
 

Koç Holding Dış İlişkiler
ve Kurumsal İletişim Direktörü
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VESTEL TÜRKIYE’NIN ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBILIRLIK DERECELENDIRMESI ALAN
TL CINSINDEN ILK YEŞIL TAHVIL IHRACINI GERÇEKLEŞTIRDI

Vestel Şirketler Grubu, Zorlu Grubu'nun 
sürdürülebilirlik yaklaşımı Akıllı Hayat 

2030 yolculuğunda önemli bir adım atarak, 
Türkiye'nin uluslararası bir derecelendirme 
kuruluşu tarafından onaylı TL cinsinden ilk 
yeşil tahvil ihracını Garanti BBVA aracılığı ile 
gerçekleştirdi. Yeşil tahvil aracılığıyla elde 
edilen gelirler, Vestel’in sürdürülebilirlik ve 
yeşil teknoloji yatırımlarında kullanılacak.

Sürdürülebilir büyüme ve dünya kaynakla-
rının korunması amacıyla uluslararası tahvil 
piyasalarına ihraç edilen yeşil tahvillerden 
elde edilen gelirler, yenilenebilir enerji kay-
nakları, yeşil teknoloji, çevreci ürünlerin ge-
liştirilmesi gibi alanlarda kullanılıyor. 

Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşlarından 
Vestel Şirketler Grubu, Türkiye’de gelirlerin 
tamamının doğa dostu yatırımlara harca-
nacak bu ihracı uluslararası derecelendir-
me alarak TL cinsinden gerçekleştiren ilk 
marka oldu. Uluslararası Sermaye Piyasaları 
Birliği’nin (International Capital Market As-
sociation-ICMA) Yeşil Tahvil Prensipleri’ne 
uygunluk açısından yapılan değerlendir-
me sonucunda en yüksek puanı alan ihraç; 
100,5 milyon TL tutarında, 1 yıl ve 2 yıl vadeli 
iki alternatifle yatırımcılara sunuldu. Garanti 
BBVA aracılığıyla gerçekleştirilen yeşil tahvil 
ihracıyla Vestel, sürdürülebilir ürün katego-
rilerindeki satışları, Ar-Ge harcamalarını ve 
girişimcilik ile inovasyon çalışmalarını 2022 
yılına kadar %50 oranında artırma hedefine 
katkı sağlamayı hedefliyor.

Tüketicilerine daha iyi bir yaşam sunmak, 
gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya 
bırakmak amacıyla teknoloji ürettiklerini 
ifade eden Vestel CEO’su Turan Erdoğan, 
“Zorlu Grubu’nun Birleşmiş Milletler’in 2030 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı rehber 
edindiği Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik 
vizyonunu, Vestel olarak benimsiyor; iş stra-
tejilerimizin merkezine koyuyoruz. Bu stra-
tejiye paralel ortak tanımlı hedeflerle Vestel 
Şirketler Grubu olarak, geçmiş deneyimimiz 
ve sektörümüze özgü dinamikler çerçeve-
sinde bu vizyonu hayata geçiriyoruz. Sür-
dürülebilirliğin en önemli kaldıracının aslın-
da finansman olduğunun bilincindeyiz. Bu 
sebeple, yeşil tahvil gibi finansal araçların 
kullanılmasına öncü olmaktan gurur duyu-
yoruz.

Sürdürülebilirliği müşteriler, çalışanlarımız 
ve faaliyet gösterdiğimiz topluluklar dahil 
tüm paydaşlarımız için ortak değer yarat-
mamızı sağlayan bir iş modeli olarak tanım-

lıyor; tüm yatırımlarımızı sürdürülebilirlik 
ekseninde gerçekleştiriyoruz. Yeşil Tahvil 
ile koyduğumuz 2022 hedeflerini de Akıllı 
Hayat 2030 vizyonu çerçevesinde gerçek-
leştirdik. İhraç kapsamında elde ettiğimiz 
kaynağı su kaynaklarının korunması, karbon 
azaltımı, enerji verimliliği ve atıkların azal-
tılması gibi alanlara katkı sağlayan Ar-Ge 
çalışmalarımız ve çevre dostu teknoloji yatı-
rımlarımız için kullanacağız. Uluslararası bir 
derecelendirme kuruluşu tarafından onaylı 
TL cinsinden Yeşil Tahvil ihracı ile Türkiye’de 
bir ilke imza attık.

Mevcut durumda bu alanda uluslararası 
arenada en itibarlı bağımsız bir yatırım ve 
sürdürülebilirlik derecelendirme kuruluşla-
rından biri tarafından değerlendirilerek en 
yüksek puanı aldık ve ‘Yeşil Tahvil Prensip-
leri’ne uygunluğumuz onaylandı. Bu yakla-
şımın sektörümüzde de ivme yaratmasını 
ve sürdürülebilirlik eksenindeki çalışmaların 
artmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru 
Dildar Edin ise, “Vestel’i bu öncü uygulama-
sı için gönülden tebrik ediyoruz ve ihraca 
aracılık ederek onların yanında yer almış 
olmaktan gurur duyuyoruz. Bu işlemde di-
jital ve mobil kanallarımızın da desteğiy-
le kurumsal müşterilerimizden bireysel ve 
özel bankacılık müşterilerimize kadar geniş 
bir yatırımcı tabanına ulaştık. Sürdürülebilir 
kalkınmaya katkı sağlayan yatırımların ge-
tirdiği fırsatları anlattık. 2020 yılının ilk ya-
rısında yeşil ve sürdürülebilir tahvil piyasa-
sının toplam ihraç hacmi 162,2 milyar Dolar 
olarak gerçekleşti. Yeşil yatırımlar yavaşlasa 
bile sosyal tahvil ihracı rekor seviyeleri gör-
düğü için piyasa büyümeye devam ediyor. 
Bu akım, küreselleşmiş ve birbiriyle sürekli 
etkileşimde olan finansal piyasalar sayesin-
de er ya da geç tüm ülkeleri içine alacak. 
Bunun sinyallerini Türkiye’de son dört yılda 
gerçekleşen sürdürülebilir ihraçlara gelen 
yüksek talepte görmeye başladık. Vestel 
ihracını özel kılan kendi sektöründe ilk ih-
raç olmasının yanında bence bireysel yatı-
rımcıya da hitap edebilmiş olması. Bu işlem, 
bireysel yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği 
yüksek katılımlı özel sektör ihraçlarından 
biri oldu. Bireylerin sürdürülebilirlik temalı 
yatırımlara gösterdiği bu ilgi oldukça umut 
verici. Garanti BBVA olarak müşterilerimize 
her türlü ihtiyaçlarında olduğu gibi sürdü-
rülebilirlik ve sürdürülebilir yatırım araçları 
konusunda da her türlü desteği vermeye 
devam edeceğiz” dedi.

Turan ERDOĞAN 

Vestel CEO’su



Yat ır ımlar ın ıza Değer Kazand ır ır !
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SMG’NIN SNAPMUSE PLATFORMUNDAN ROYALTY FREE YASAL MÜZIKLER

SMG, Türkiye’de ve yurt dışında 2009 
yılından beri, 30 ülkede, halka açık 

ticari mekânlarda, kapalı devrede yasal 
müzik ve anons yayını hizmetlerini sürdü-
rüyor. Hâlihazırda 850’den fazla kurumun 
şubeleri ile birlikte 11 bini aşkın noktasın-
da hizmet sunan SMG, İTÜ Teknokent’teki 
AR-GE merkezinde geliştirdiği özel yazılım 
ile müzik yayınını, depola-çal yöntemiyle 
tek merkezden gerçekleştiriyor. SMG, 6 
müzik stüdyosunda ürettiği 10 bini aşkın 
şarkıyla sektörde hizmet vermeye devam 
ederken, şarkıların ait olduğu Snapmuse 
platformu geçtiğimiz aylarda kullanıma 
açıldı.  

SMG kurucu ortaklarından
Gül Gürer Alimgil ile yeni platformları
snapmuse.com hakkında konuştuk.

Snapmuse nedir? Neden Snapmuse’a 
ihtiyaç var?

SMG’nin bir yan markası olarak kurulan 
Snapmuse, ofisinde bulunan son teknoloji 
ile donatılmış stüdyolarında kendi şarkı-
larını üretiyor. Snapmuse, “Royalty-free” 
müzik üretimi yapan bir oluşumdur. Bu 

şarkıları hizmet verdiğimiz işletmelerde te-
lif bedellerini eser hak sahiplerine ödeyerek 
yıllardır kullanıyorduk. Şimdi de snapmuse.
com platformunu kurduk ve müziklerimi-
zi bu platform üzerinden üyelik modeliyle 
verebiliyoruz. Sosyal medya paylaşımları, 
videolar, oyunlar, reklam filmleri, sinema 
filmleri için Snapmuse kataloğumuzdan en 
uygun tarzda ve bütçede müzikleri sunabi-
liyor ya da o markaya ve projeye özel mü-
zikler üretebiliyoruz. 

Facebook, Instagram, Youtube, Twitch, po-
dcast’ler ve firmanın web sitesi gibi mecra-
lar dijital platformdur. Üye olduktan sonra 
indirilen şarkılar istenilen dijital platformda 
kullanılabilir.

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan vi-
deolarda popüler şarkılar kullanıldığında 
bu platformlar içerikleri bloklar veya içe-
riğin sesini kapatır. Telif hakkı yasaların-
dan dolayı bu işlem neredeyse tüm sosyal 
medya platformlarında gerçekleştirilmek-
tedir. Bu sebepten dolayı, “Royalty-free” 
adı verilen telifsiz içeriklerin kullanılması 
gerekmektedir. Dijital platform harici kulla-
nımlarda özel fiyatlandırma yapılmaktadır.

Üyelik seçeneklerinden bahseder misi-
niz?

Snapmuse.com’da 3 adet üyelik seçeneği 
bulunmaktadır:

1. Standard - 12.99$ (aylık): Facebook, 
Instagram, Youtube, Twitch platformların-
da ve podcast’lerde video yayınlanabilir. 
Ama bu videolarla Google/Youtube/Ins-
tagram üzerinden reklam verilemez.

2. Commercial - 44.99$ (aylık): Dijital 
tüm platformlarda video yayınlanabilir. 
Ayrıca videolar reklam olarak kullanılabi-
lir.

3. Lifetime - 199.99$: Commercial pake-
tin aynısı fakat tek seferlik ödeme alınıyor 
ve ömür boyu üyelik veriliyor. (Kısa süreli 
lansman kampanyası.)

Aylık üyelik yapmak istemeyen müşteriler 
için tekil şarkı lisanslaması yapılabilir. Şar-
kıların kullanıldıkları platform ve amaçları-
na göre farklı fiyatlandırmaları var.

Tekil şarkı alımı yapıldığında, müşteri bir 
şarkı bedelini ödediğinde şarkının tüm 
versiyonlarını da kullanma hakkı alır. Satın 
alınan şarkı sadece tek bir projede kullanı-
labilir. Projenin yayınlanacağı tüm sosyal 
medya linkleri Snapmuse’a iletilmek duru-
mundadır. Bu işlem içeriklerin korunmaya 
alınması açısından çok önemlidir.

Markaya özel jingle prodüksiyonu da 
yapıyorsunuz değil mi?

Evet yapıyoruz. Öncelikle müşterimizden, 
talebiyle ilgili detayları öğreniyoruz. Han-
gi mecralarda kullanılacağı, kaç saniye, ne 
tarz bir müzik olacağı, vokalli mi enstrü-
mental bir müzik mi isteniyor gibi soru-
ların cevaplarını müşterimizden alıyoruz. 
Bu doğrultuda iş bütçelendiriliyor. Bu tarz 
talepler için hello@snapmuse.com’a mail 
atılabilir ya da 0 212 352 16 62 no’lu tele-
fon numaramızdan bize ulaşılabilir.

Gül Gürer ALİMGİL 

SMG Kurucu Ortağı
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PROF. DR. EMRE ALKIN MERKEZ BANKASI’NIN FAIZ KARARINI DEĞERLENDIRDI 

“Merkez Bankası yine mantıklı olanı 
yaptı”

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Emre Alkin, normal şartlarda Merkez 
Bankası’nın faizi 0.25 puan yükseltmesinin 
en mantıklı seçenek gibi göründüğünü, 
ancak ekonomik büyümeyle ilgili çok cid-
di problemlerin bulunduğu, vergilerin bile 
ertelendiği bir dönemde bunun yapılama-
yacağını belirtti.
  
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun 
politika faizini değiştirmeyerek, 8.25’te sa-
bit tutma kararını değerlendiren Altınbaş 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre 
Alkin, sabah kişisel internet sitesi ve sos-
yal medyada, “Merkez Bankası mantıklı 
olarak bugün faizi değiştirmez” dediğine 
dikkat çekerek şöyle devam etti: “Bazı ta-
kipçilerim, ‘En mantıklısı faizi yükseltmek 
değil mi?’ diye sordu. Onlara ‘En mantık-

lısı değil, mantıklısı’ diye cevap verdim. 
Normal şartlarda Merkez Bankası’nın faizi 
0.25 puan yükseltmesi en mantıklısı gibi 
gözükse de dünyanın ve Türkiye’nin nor-
mal şartlarda bulunmadığını göz önünde 
bulundurmak gerekiyor. Merkez Banka-
sı’ndan normal şartlarda atılabilecek bir 
adımı beklemek doğru olmaz.”

Prof. Dr. Emre Alkin, “Normal olmayan 
şartlar” tanımıyla neyi kastettiğini ise şöy-
le açıkladı: “Ekonomik büyümeyle ilgili 
çok ciddi problemlerin bulunduğu, vergi-
lerin ertelendiği, alttan alta vergi barışının 
hazırlandığı bir dönemde faizlerin yüksel-
tilmesi zaten mümkün değildi.”

İndirim de mümkün değil

Prof. Dr. Emre Alkin, faizlerde yeni bir in-
dirime gitmenin de mümkün olmadığını 
belirterek şunları söyledi: “Döviz kurları-
nın seyri, ekonominin kırılganlığı, likidite-

nin azlığı göz önüne alındığında ise faizle-
rin düşürülemeyeceği ortadaydı.”

Geçen ayki toplantıda Merkez Bankası’nın 
faizi indirse bile bunu çok küçük bir oran-
da yapacağı öngörüsünde bulunduğunu 
hatırlatan Prof. Dr. Emre Alkin, “Aslında 
gönlümüzdeki aslan, faizi hiç değiştirme-
mesiydi. Nitekim geçen ay faiz değiştiril-
meden sabit bırakılınca sosyal medyada, 
‘Bizim düşündüğümüzden de iyisini yaptı’ 
diyerek kararı alkışladık. Bizim gibi gerek-
tiğinde eleştiren uzmanların geçen ayki 
kararı olumlaması ve bu arada siyasetten 
de bir tepki gelmemesi, Merkez Bankası’nı 
bu ay da faizi sabit tutmaya itti” dedi.

Analistlerin ve uzmanların yorum yapma-
dan önce Merkez Bankası’nın geçmişte si-
yasi, ekonomik, toplumsal gelişmelere ne 
tepki verdiğinin iyi incelemesi gerektiğini 
belirten Prof. Dr. Emre Alkin, böylelikle 
alınacak kararı öngörmenin mümkün ola-
bileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Emre ALKİN 

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi
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LC WAIKIKI’DEN YENI AYAKKABI MAĞAZA ZINCIRI LCW STEPS

Türk moda perakendesinin lider mar-
kası LC Waikiki, LCW Steps markasıyla 

ayakkabı mağazalarını açmaya başladı.

Üç kıtada 47 ülkede 1000’den fazla ma-
ğazasında koleksiyonlarını müşterileriyle 
buluşturan LC Waikiki, Türkiye ve yurt dı-
şında LCW Steps markası ile ayakkabı ma-
ğazacılığına başladı. İlk mağazasını Malat-
ya Park AVM’de açan LCW Steps, Mardin, 
İstanbul ve Kazakistan’da açacağı mağa-
zalarla 2020 sonuna kadar 10 mağazaya 
ulaşmayı hedefliyor.

LC Waikiki, son yıllarda ayakkabı alanın-
da yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin ikinci 
büyük oyuncusu oldu. Faaliyet gösterdiği 
yurt dışı ülkelerinde de ayakkabı katego-
risinde ilk üçte yer alıyor.

10 binden fazla model 3 aşamalı test-
ten geçiyor

LCW Steps; kadın, erkek, çocuk ve bebek 
ayakkabılarında her yıl 10 binden fazla 
model tasarlayarak, her kesimden ve her 
yaş grubundan müşterilerinin tüm ayak-
kabı ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlı-
yor. LCW Steps’in zengin model skalasın-
da aynı zamanda lisanslı ürünler de dikkat 
çekiyor.

LC Waikiki, tüm ürün gruplarında olduğu 
gibi ayakkabı grubu ürünlerinde de “Ürün 
Sağlığı ve Güvenliği” politikasıyla müşte-
rilerine kalite ve sağlık güvencesi sunuyor.

LCW Steps ayakkabı üretimini gerçekleş-
tirirken, ayak sağlığı, çevreye duyarlılık ve 

kalite standartlarını gözeterek, “3 aşama-
lı LC Waikiki Ayakkabı Test Protokolü”ne 
uygun hareket ediyor. Ayakkabıların üreti-
me başlamasından önce tüm bileşenler ilk 
aşamada ekolojik ve fiziksel testlere tabi 
tutuluyor. İkinci aşamada ise deneme üre-
timindeki numune ürünler test ediliyor. 
Üçüncü aşamada müşterilerle buluşmaya 
hazırlanan ürünler son kez testten geçiri-
lerek, raflardaki yerini alıyor...

Yerli üretim ve ihracatla ekonomiye 
destek

LCW Steps ürünlerini, kendi bünyesinde 
yer alan tasarım ve ürün geliştirme ekiple-
riyle 47 ülkedeki farklı müşteri ihtiyaçlarını 
dikkate alarak tasarlıyor ve üretimi ağırlık-
lı olarak Türkiye’de yapıyor.

Ülkemizdeki ayakkabı sanayinin endüst-
rileşmesine, bu alanda istihdam yara-
tılmasına destek veren LC Waikiki, aynı 
zamanda ayakkabı ihracatı yoluyla da 
ekonomiye katkı sağlıyor. LCW Steps’in 
son 3 yılda ayakkabı sektöründe yaptığı 
alımlarla ekonomiye katkısı 1 milyar TL 
seviyesini aştı.
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KRIZI DAYANIŞMA OPTIMIZASYON
VE MÜŞTERI ODAKLI YAKLAŞIM ILE AŞACAĞIZ

STEFAN ZEISELMAIER
ECE TÜRKIYE GENEL MÜDÜRÜ VE CEO'SU

Yirmi yıldan bu yana Türkiye gayri-
menkul sektöründe küresel bir ya-

tırımcı ve tam hizmet sağlayıcı olarak 
bulunuyoruz. Tüm hizmetleri tek elden 
verdiğimiz bu benzersiz pozisyonumu-
zu, uzun vadeli, bütünleştirici ve yeni-
likçi stratejilerle sektörün faydası için 
kullanıyoruz. Bu stratejiler, firmamızın 
ülke çapında yüksek kaliteli bir yöne-
tim portföyü ve güçlü ortaklıklar ku-
rup sürdürmesine yardımcı olmuştur. 
Geçtiğimiz yirmi yıl boyunca, piyasa-
daki çeşitli iniş çıkışları yaşadık ve her 
seferinde tekrar yükselmeyi başardık. 
Pazardaki güçlü konumumuz sayesin-
de, zor günlerde güven ve istikrar, iyi 
zamanlarda ise benzersiz bir büyüme 
potansiyelini sizlere sunabiliyoruz.

İçerisinden geçmekte olduğumuz pan-
demi dönemi başlamadan çok önce, 
iş akışımızı yeni teknolojilerle optimi-
ze edebilmek amacıyla gelişmiş müş-
teri deneyimi ve çoklu kanal altyapısı 
üzerinde küresel ölçekte çalışmalar 
yapıyorduk. Bugün de müşterilerimize 
odaklanıp, onların beklentilerini anla-
yarak sektörümüzün geleceğini şekil-
lendirmeye devam ediyoruz.
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Bunların yanı sıra piyasanın mevcut 
oynak zemininde güvendiğiniz iş orta-
ğınız olarak sizlere hizmet vermekten 
mutluluk duyuyoruz. Bu zor zamanlar-
da, sektörümüzü desteklemek amacıy-
la bazı adımlar attık. Nisan ve mayıs 
aylarında kira talep etmeyip haziran 
ve temmuz aylarında da kira indirim-
leri uyguladık. Bunlara ek olarak, ortak 
alan giderlerini %50 oranında indirdik. 
Pazarlama giderleri de yeni “Gerçekli-
ğe” göre adapte edildi. Kiracılarımızın 
üzerindeki operasyonel giderlerin yü-
künü azaltmak amacıyla, açılış-kapanış 
saatlerini kısıtladık. Bununla birlikte, 
normale dönüş yolunda bir adım daha 
atarak Temmuz ayı itibari ile sabah 
10:00 – akşam 22:00 arasındaki olağan 
açılış-kapanış saatlerimize döndük. 
Elbette gerek çalışanlarımızı gerekse 
müşterilerimizi COVID-19 salgınına 
karşı korumak amacıyla tüm önlemleri 
de alıyoruz. Özellikle klimatizasyon sis-
temlerimizde buna yönelik olarak iyi-
leştirmeleri hayata geçirdik.

Varlık yönetimi şapkamız altında, hizmet 
verdiğimiz tüm paydaşlar için uygun 
olacak en iyi çözümleri ortaya çıkarmaya 
çalışıyoruz. Hâlihazırda, nihai müşteri-
lerimizin, perakendecilerin ve yatırım-
cılarımızın farklı çıkarları ve hedefleri 
var. Bizim görevimiz ise tüm bu farklı 
çıkarları uzlaştırıcı bir zeminde bir araya 
getirmek. Bu uzlaştırıcı yaklaşım, alış-
veriş merkezlerimizin mümkün olan en 
kısa sürede ve en güvenli şekilde tekrar 
operasyonlarına başlamalarına yardımcı 
oldu. Portföyümüzdeki alışveriş merkez-
lerinde yer alan mağazaların %95’i tekrar 
faaliyete geçmiş durumda. Elbette bu 
başarı, alınan operasyonel önlemlerin 
ötesinde kiracı ilişkilerindeki kazan-ka-
zan yaklaşımı ile de bağlantılı. Bulundu-
ğumuz noktada, güçlü ortaklık ruhunun 
önemini açık bir şekilde görüyoruz. Bize 
göre kilit konu, tüm taraflar için ortak 
zeminin bulunması ve tarafların bir diğe-
rinin içerisinde bulunduğu durumu an-
layabilmesidir. Sektörümüzün pandemi 
öncesindeki satış performanslarına eriş-
mek için zamana ihtiyacı olmakla birlik-
te, biz bu konuda da iyimseriz.

Bu süreçte, alışveriş merkezlerinin 
Türkiye ekonomisindeki önemli rolü 
unutulmamalıdır. Markalaşmış pera-
kende mağazalarının çok büyük bir 
çoğunluğu alışveriş merkezlerinde yer 
almaktadır. Bunun yanında Türkiye’de-
ki 440 alışveriş merkezinde 550 bin 
kişiye istihdam sağlanmaktadır. Mev-
cut koşullarda, iş birliği içerisinde yol 
almak, krizden çıkmamızı sağlayacak 
olan temel unsurdur. Bu zor zamanları, 
dayanışma ve açık bir iletişimle iş mo-
dellerimizi optimize ederek ve müşte-
rilerimizi odak noktamızda tutarak hep 
birlikte aşacağımıza güvenimiz tam.

Türkiye’nin uzun dönemli potansiyeli-
ne inanıyor ve yerel ortaklarımızla hem 
kendi ülkemizde hem de ECE’nin faa-
liyet gösterdiği diğer ülkelerde birlik-
te çalışmaktan gurur duyuyoruz. Son 
dönemde dünya çapında yaşanan ve 
kontrol edemediğimiz gelişmeler, bizi 
daha kuvvetli bir şekilde bir araya ge-
tirirken, iş birliğimiz, birlikte büyüme 
yolunda yeni kapıların açılabileceğini 
de bizlere gösteriyor.
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ŞIŞECAM %100 YERLI ANTIMIKROBIYAL V-BLOCK TEKNOLOJISI ILE
DÜNYADA BIR ILKE IMZA ATTI

Şişecam Topluluğu cam yüzeylerde virüs 
ve bakterilere karşı, “V-Block” teknoloji-
sini geliştirdi.

Cam ve kimyasallar iş kollarında küresel bir 
oyuncu olan Şişecam Topluluğu, sahip ol-
duğu üstün Ar-Ge kabiliyeti ve üretimden 
gelen gücünü birleştirerek, dünyada cam 
ev eşyası alanında çok önemli bir ilke imza 
attı. Küresel salgın döneminde normalleşme 
adımları küresel ölçekte hızlanırken, Şişe-
cam Topluluğu cam yüzeylerdeki virüs ve 
bakterileri etkisiz hale getiren özel bir kap-
lama teknolojisi geliştirerek, salgına karşı 
sürdürülen mücadeleye önemli ölçüde kat-
kı sağlayacak bir buluşu hayata geçirdi. Ön 
bulgularda koronavirüs üzerinde de etkili 
olduğu belirlenen teknolojinin bu alandaki 
test ve geliştirme süreçleri ise devam ediyor.

%100 yerli teknolojiyi öncelikle cam ev eş-
yası ürünlerine uygulayacak olan Şişecam 
Topluluğu, ürünlerini Türkiye’de satışa 
sunduktan sonra tüm dünya pazarlarına 
da açacak. Şişecam Topluluğu tarafından 
geliştirilen, “Antimikrobiyal V-Block Tekno-
lojisi” normalleşme sürecine olduğu kadar 
ülkemiz ekonomisine de büyük ölçüde katkı 
sağlayacak.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kır-
man, dünyanın sayılı cam üreticilerinden biri 
olan Şişecam’ın bu özel teknolojiyi 45 yıllık 
Ar-Ge birikimi sayesinde iki ay gibi rekor bir 
sürede geliştirdiğine dikkat çekerek, “Ala-
nında dünyanın önde gelen Ar-Ge merkez-
lerinden biri olan Şişecam Bilim, Teknoloji 
ve Tasarım Merkezi tarafından geliştirilen 

bu teknolojiyi cam ev eşyası üzerine dünya-
da ilk kez uygulayan cam üreticisi olmanın 
heyecanını yaşıyoruz. Gerekli resmi izin sü-
reçlerinin tamamlanmasının ardından An-
timikrobiyal V-Block Teknolojisi ile donatı-
lan ürünlerimizin ülkemizde kullanılmaya 
başlanması ile birlikte tüketicilerin özellikle 
otel, kafe ve restoran gibi dış mekanlarda-
ki sağlık endişelerinin azalacağına ve bu 
önemli buluşun turizm sektörüne katkı sağ-
layacağına, ihracat gelirlerimizi de artıraca-
ğına inanıyoruz” dedi.

Cam ve kimyasallar iş kollarında küresel 
bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, kü-
resel salgına karşı sürdürülen mücadele-
ye katkı sağlama hedefiyle çok önemli bir 
buluşa imza attı. Köklü inovasyon kültürü 
ve üstün Ar-Ge kabiliyeti ile cam yüzeyler-
deki virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren 
özel bir kaplama geliştiren Şişecam, üretim 
gücü sayesinde bu teknolojiyi cam ev eşya-
sı ürünlerine uygulayarak dünyada bir ilki 
gerçekleştirdi.

Kişiden kişiye temas ile geçebilecek virüs ve 
bakterilerin cam ev eşyası üzerinde yayıl-
ması ve üremesini engellemeyi hedefleyen 
Şişecam tarafından geliştirilen, “Antimik-
robiyal V-Block Teknolojisi” kapsamında 
formül ve uygulama yöntemine ilişkin la-
boratuvar testleri tamamlanırken, patent 
süreçleri de başlatıldı.

Alanında dünyanın önde gelen Ar-Ge mer-
kezleri arasında yer alan Şişecam Bilim, Tek-
noloji ve Tasarım Merkezi tarafından geliş-
tirilen bu özel teknolojiyle donatılacak cam 
ev eşyası ürünleri önce Türkiye’de ardından 

tüm dünyada satışa sunulacak. Salgın dö-
neminde bulaş riskinin azalmasına destek 
olacak bu %100 yerli teknoloji, normalleş-
me sürecine olduğu kadar ihracata dola-
yısıyla da ülkemiz ekonomisine de büyük 
ölçüde katkı sağlayacak.

Prof. Dr. Ahmet Kırman

Şişecam Topluluğu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ve Genel Müdürü



“Dünyanın sayılı cam üreticilerinden biri 
olarak yaşama değer katmaya devam 
ediyoruz”

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet 
Kırman, konuya ilişkin olarak yaptığı açık-
lamada, dünyanın sayılı cam üreticilerinden 
biri olan Şişecam’ın 45 yıllık Ar-Ge birikimi 
sayesinde iki ay gibi rekor bir sürede orta-
ya çıkardığı Antimikrobiyal V-Block Tekno-
lojisi ile yaşama değer katmaya devam et-
tiklerini belirterek, şunları söyledi: “Şişecam 
Bilim Teknoloji ve Tasarım merkezi tarafın-
dan hayata geçirilen bu teknolojiyi cam ev 
eşyası üzerine dünyada ilk kez uygulayan 
cam üreticisi olmanın heyecanını yaşıyo-
ruz. Önümüzdeki dönemde bu teknolojiyi 
cam ambalaj, mimari camlar ve beyaz eşya 
camlarına da uygulama planlarımız bulunu-
yor. Yaşama değer katan bir Topluluk olma 
misyonumuz doğrultusunda insan sağlığına 
katkı sağlamak hedefiyle geliştirdiğimiz bu 
özel teknoloji, yaratıcı çözümler üreterek, 
teknoloji ve markaları ile fark yaratan bir 
şirket olma vizyonumuza da hizmet etmek-
tedir. Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi için 
formül ve uygulamaya yönelik patent süreç-
lerini başlattık. Sağlığa zararlı organizma-
ların camın yüzeyinde barınmalarına engel 
olan bu özel teknolojiyi ruhsatlandırma ve 
gerekli resmi izin süreçlerinin de tamam-
lanmasının ardından önce ülkemizde satışa 
sunacağız. Ardından katma değerli ürünle-
rini 150’den fazla ülkede müşterisiyle buluş-
turan Şişecam olarak tüm dünya pazarlarına 
ulaştıracağız.”

Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi’nin önce-
likle Şişecam’ın cam ev eşyası markası Pa-

şabahçe ürünlerine uygulanmasıyla normal-
leşme sürecinde HORECA sektörünün hijyen 
açısından destekleneceğini dile getiren Prof. 
Dr. Ahmet Kırman, “Antimikrobiyal V-Blo-
ck Teknolojisi ile geliştirilen cam ev eşyası 
ürünlerinin ülkemizde kullanılmaya başlan-
ması ile birlikte tüketicilerin özellikle otel, 
kafe ve restoran gibi dış mekanlardaki sağlık 
endişelerinin azalacağına ve bu önemli bu-
luşun turizm sektörüne katkı sağlayacağına, 
ihracat gelirlerimizi de artıracağına inancı-
mız tamdır” diye konuştu.

Sürekli gelişen ve genişleyen kullanım alan-
larıyla sağlık ve doğallığın temsilcisi camın 
sürdürülebilir bir gelecek yaratma konusun-
da sonsuz bir potansiyel vadettiğini ifade 
eden Prof. Dr. Kırman, şöyle devam etti: “Sür-
dürülebilirlik bağlamında çevre, iklim, enerji 
ve sağlık gibi küresel açıdan en kritik konula-
ra çözüm üretmesi, cam sektörünün önemini 
her geçen gün daha da artırmaktadır. Bugün 
dört kıtaya yayılan 14 ülkedeki üretim tesis-
leri ve 22 bin çalışanıyla küresel bir oyuncu 
olan Şişecam, ham maddeden nihai ürüne 
giden tüm süreçlerini ‘Care for Next’ olarak 
adlandırdığı sürdürülebilirlik stratejisi doğ-
rultusunda yürütmektedir. Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı da be-
nimseyen bir Topluluk olarak, geliştirdiğimiz 
Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi’ni sür-
dürülebilir bir gelecek için sağlayacağı katkı 
açısından da önemsiyoruz.”

Cam yüzeylerdeki virüs ve bakterileri et-
kisiz hale getiriyor

Şişecam Bilim Teknoloji ve Tasarım Merke-
zi’nde geliştirilen V-Block Teknolojisi, özel 
formülü ve uygulama tekniği sayesinde, 

7/24 hijyen sağlıyor. Üretim esnasında yük-
sek sıcaklıkta uygulanan buhar biriktirme 
yöntemi ile ürünlerin üzerine uygulanan for-
mül, sürekli aktif kalarak ev kullanımının yanı 
sıra oteller, restoranlar, kafeler, hastaneler, 
yemekhaneler gibi bulaş riski fazla olan or-
tamlar için de ideal. 

Gıda temas testleri başarıyla sonuçlanan 
Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi cam yü-
zeylerdeki virüs ve bakterileri etkisiz hale 
getiriyor. Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi 
ile kaplanmış cam ürünlerin Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli bakterileri; Bacteri-
ophage, Feline calicivirus (FCV), Adenovi-
rus, Canine parvovirus, Hepatitis A Virus, 
Herpes Simplex Virus, Influenza A, Murine 
Norovirus, Poliovirus, Rhinovirus, Rotavirus, 
Vacciniavirus gibi birçok farklı virüs ve bak-
teriye de yaşama ve yayılma şansı tanıma-
dığı bağımsız kuruluşlarca da onaylandı. Ön 
bulgularda koronavirüs üzerinde de etkili 
olduğu belirlenen teknolojinin bu alandaki 
test ve geliştirme süreçleri ise devam ediyor. 
Bu teknoloji ile üretilmiş Paşabahçe ürünleri 
renk, şeffaflık, ışık geçirgenliği gibi yüksek 
kalite unsurlarını korumaya devam ediyor-
lar. Böylece tüketicilerin ürünlerden aldıkları 
keyfi bozmadan hijyen ve maksimum koru-
ma sağlıyor.
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RÖNESANS INŞAAT FORTUNE 500 LISTESINDE
ÇALIŞAN SAYISI EN YÜKSEK ŞIRKETLER ARASINDA BIRINCI

Gelirlerinin %70’ini yurt dışından elde 
eden ve bu özelliğiyle Türkiye’den 

dünyaya mühendislik know-how’ı, teknolo-
ji ve iş gücü ihraç ederken, ülkeye düzenli 
döviz girdisi sağlayan Rönesans Holding, 
bünyesindeki RC Rönesans İnşaat Taahhüt 
A.Ş. ile Fortune 500’de lider konumda yer 
aldı. 

Rönesans İnşaat, geçtiğimiz yıl 40 bin olan 
çalışan sayısını bu yıl 54 bine taşıyarak, 
Türkiye’de en çok istihdam sağlayan şirket 
unvanını kazandı. Listeye göre inşaat sek-
töründe de birinci olan Rönesans İnşaat, 
Türkiye’deki en büyük 500 şirket arasında 
ise 10. sırada bulunuyor.

Uluslararası arenada faaliyet gösteren Rö-
nesans, dünyanın en büyük müteahhit-
lik şirketlerinin sıralandığı ENR listesinde 
2019’da 33. sırada yer alırken, Avrupa’nın 
da en büyükleri arasında 9. sırada bulunu-
yor.

Ulusal ve uluslararası arenada sürdürülebi-
lir iş modeliyle lider konumda faaliyet gös-
teren Rönesans Holding, Fortune Türkiye 
dergisinin hazırladığı, Türkiye’nin en büyük 
şirketlerinin sıralandığı, “Fortune 500” lis-
tesinde Rönesans İnşaat ile Türkiye’de is-
tihdama en çok katkı sağlayan şirket oldu. 
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Yurt dışındaki yatırımlarıyla büyümeye de-
vam eden ve gelirlerinin %70’ini yurt dışın-
daki projelerden elde ederek, ülkeye döviz 
girdisi sağlayan Rönesans İnşaat, 2019 yı-
lında 40 bin olan çalışan sayısını, 54 bine ta-
şıyarak liderliğe yükseldi. Rönesans İnşaat, 
listede kendi sektöründe de birinci olurken, 
Türkiye’deki en büyük 500 şirket arasında 
ise 10. sırada bulunuyor. Ankara merkezli 
şirketler arasında 1. olan Rönesans İnşa-
at, ihracat listesinde ise Türkiye’nin en çok 
ihracat yapan 4., öz kaynak karlılığında 7., 
FVÖK’ü en yüksek 50 şirket arasında ise 16. 
sırada bulunuyor.

Rönesans’ın gelirlerinin %70’i yurt dışın-
daki projelerden

Rönesans, Türkiye’de istihdamın lideriyken, 
aynı zamanda yurt dışında yürüttüğü başa-

rılı projelerle ülkeye döviz getirilmesine ve 
cari açığın finansmanına katkı sağlıyor. 

Uluslararası arenada faaliyet gösteren Rö-
nesans, gelirlerinin %70’ini yurt dışındaki 
projelerden sağlarken, bünyesinde istih-
dam ettiği çalışanları hem Türkiye’de hem 
de dünyanın dört bir yanındaki çeşitli pro-
jelerde görevlendiriyor.

Endüstri tesisleri, gayrimenkul, altyapı&üst-
yapı ve medikal inşaat alanlarında global 
çapta önemli projeler hayata geçiren Röne-
sans, 2019 yılında dünyanın en büyük mü-
teahhitlik şirketlerinin sıralandığı ENR liste-
sinde 33. sırada yer alırken, Avrupa’nın da 
en büyükleri arasında 9. sırada bulunuyor.

Türkiye’nin uluslararası arenada en hızlı bü-
yüyen şirketlerinden olan Rönesans, 2019 

yılı itibarıyla toplam 5,4 milyar dolar global 
ciro elde etti. Dünyanın 28 farklı ülkesinde 
faaliyet gösteren Rönesans, hayata geçir-
diği projeler, ülkeye yurt dışından getirdiği 
döviz ve tüm dünyada sağladığı istihdam 
ile Türkiye’ye ve dünyaya değer katmaya 
devam ediyor.

‘İlk’ ve ‘en’ projelerde Rönesans imzası

Küresel ölçekte başarılı projeleri hayata 
geçiren ‘en’lerin şirketi Rönesans Holding, 
yeni ve fark yaratan işlere imza atıyor. Rö-
nesans, dünyada yeni bir enerji hattı açıl-
masını sağlayan Yamal LNG Üretim Tesi-
si, dünyanın en uzun demiryolu Gotthard 
Base Tüneli, Avrupa’nın en yüksek binası 
Lakhta Center gibi geniş yelpazedeki pro-
jeleriyle uluslararası arenada başarılarını 
sürdürüyor.
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Tankut TONGER
İsfanbul Tema Park Direktörü

C.Serhat Türkkan
Mall and Motto Genel Direktör ve Yazı İşleri Müdürü

İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger: “İsfanbul Tema Park’ta herkes çocuk olur diyoruz ve tüm ünitelerimiz her yaş gru-
bundan misafirimize hizmet ediyor. Bu sebeple 7’den 70’e herkesi parkımızda ağırlıyoruz ve herkesi mutlu bir şekilde uğurluyoruz.”

Pandemi sürecinden sonra yeniden 
açılma aşamasında hangi tedbirleri al-
dınız?

Hijyen ve sağlık konularına yönelik ulus-
lararası standartlarda aldığımız önlemler 
sayesinde, misafirlerimiz güvenle ve gö-
nüllerince İsfanbul Tema Park’ta eğlen-
meye devam edecekler. Ekiplerimizi ciddi 
bir eğitimden geçirdik. Tüm çalışanla-
rımız maske, siperlik ve el dezenfektanı 
kullanırken, misafirlerimizin de bu kural-
lara uyup, uymadıklarını sürekli olarak 
kontrol ediyorlar. Ünitelerimiz ile ortak 
alanlar, park açılışından önce ve açılışın 
ardından belli aralıklarla dezenfekte edi-
liyor. Ünitelerin giriş ve çıkış bölümlerine 
koyduğumuz el dezenfektanlarını mi-
safirlerimizin kullanımına sunduk. Tema 
Park girişinde ateş ölçümü yapılırken, 
tüm misafirlerimizin maske kullanıyor ol-
masını da sağlıyoruz.
 
Tema Park’taki ünitelerimiz sosyal mesa-
feyi koruyacak şekilde, maksimum %50 
kapasite ile faaliyet gösteriyor. Misafirle-
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rimiz sosyal mesafeyi korumak amacıyla 
ünitelerde yan yana oturamıyorlar. Ancak 
aynı ailenin bireyleri ya da parka beraber 
gelmiş kişiler ünitelerde yan yana otura-
biliyorlar. Bu durumda da yine üniteler 
%50 kapasiteyle ve sosyal mesafe kuralı-
na uygun şekilde çalışıyor.

İsfanbul Tema Park’ı bizlere anlatır mı-
sınız? 

“Eğlencenin Başkenti” sloganı ile misafir-
lerine hizmet veren, İstanbul’un eğlence, 
alışveriş ve sosyalleşme merkezi olarak 
öne çıkan İsfanbul, yeni yatırımlar ve pro-
jeler ile gücünü artırarak ve yeni marka 
kimliği ile artık sadece Türkiye’nin değil, 
içinde bulunduğu coğrafyanın da eğlen-
ce, yaşam ve alışverişte en büyük adresi 
diyebiliriz. Türkiye’nin ve dünyanın gözde 
eğlence merkezi İsfanbul içerisinde bulu-
nan Tema Park ise misafirleri karşılayan 
masalsı şatosu ile 120 bin metrekarelik 
bir alanda konumlanıyor. Türkiye’nin en 
büyük açık hava Led ekranına sahip, 10 
bin kişilik dev gösteri sahnesindeki gös-
teriler ve konserler ile bitmeyen festival 
ortamı da İsfanbul’da misafirlerine hiz-
met ediyor.
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Okula dönüş dönemi için hazırlıkları-
nız nelerdir?

Bildiğiniz gibi okulların açılışı erken ta-
rihe alındı. Telafi eğitim döneminde, 
öğrencilerin okullarına adaptasyonunu 
kolaylaştırmak ve motivasyonunu sağ-
lamak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
Okul Müdürlükleri ile istişare ederek, 
güzel projeler geliştirmeye gayret edi-
yoruz. Bu projelerde de öğrencileri eği-
tirken, eğlendirmeyi hedefliyoruz. 

Çocuklar ile ebeveynleri birlikte eğle-
niyor. Birazda yetişkinler kendi adla-
rına eğlenmek için çocukları ile birlik-
te geliyorlar diyebilir miyiz?

İsfanbul Tema Park’ta herkes çocuk olur 
diyoruz ve tüm ünitelerimiz her yaş gru-
bundan misafirimize hizmet ediyor. Bu 
sebeple 7’den 70’e herkesi parkımızda 
ağırlıyoruz ve herkesi mutlu bir şekilde 
uğurluyoruz. Örneğin; 3 saniyede 110 
km hıza ulaşan dünyanın en iyi 4’üncü 
Roller Coaster’ı, 50 metreden adrena-
lin dolu bir iniş yaşatan “Adalet Kulesi”,  
macera severlerin ilgi odağı Viking, ef-
sanevi King Kong ve 20 milyon dolarlık 
yatırımla 4 bin metrekarelik bir alana ku-
rulan, İstanbul’un Fethi’ni insansı robot-
larla anlatan “Fatih’in Rüyası” İsfanbul 
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Tema Park’ın en sevilen üniteleri arasın-
da yer alıyor.

İstanbul'un Fethi’ni içeren tema ala-
nı gerçekten tüm çocukların gezmesi 
gereken bir alan. Milli Eğitim Müdür-
lüğü ile beraber bir proje düşündünüz 
mü?

Eğitirken, öğreten Milli Eğitim Bakanlı-
ğımızdan da tavsiye niteliğinde sıfat ka-
zanmış bir ünitemiz diyebilirim Fatih’in 
Rüyası için. Çok sevilen ünitelerimizden 
biridir. Bize İstanbul’un Fethi’nin can-
landırmasını yapıyor. Hikâye, küçük bir 
çocuğun gözünden, onun rüyası gibi be-
timleniyor. Kapalı ve karanlık bir ortam-
da, kayıklar içinde, su üzerinde gezer-
ken, sağ ve sol tarafınızda İstanbul’un 
Fethi’nden sahnelerin hikâyeleri canlan-
dırılıyor.

İstanbul'da merkezinde çocuk olan en 
büyük işletme sizsiniz. Bu sıfatla ge-
niş katılımlı bir çocuk festivali planlı-
yor musunuz?

Pandemi dolayısıyla bu tür festival ve et-
kinlik planlarımızı erteledik. Eğlencenin 
başkenti olarak, önümüzdeki dönemde 
hepsini gerçekleştirmeyi umuyoruz. 
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Tüm�cihazlarla �uyumlu�
%100�güvenli

.
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Sana�göre�çok�şey�onda!
www.balondayız.com
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Nevzat YAVAN
Esas Gayrimenkul CAMO'su

''Burada sağlığımız esas.''

Esas Gayrimenkul'un faaliyetleri/ya-
tırımları hakkında bilgi verir misiniz?

Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul ya-
tırım firmalarından biri olarak alanında 
uzman ekibimiz ile uzun vadede değer 
yaratan projeler geliştiriyor ve yönetiyo-
ruz. Yurt içi ve yurt dışında toplamda 3 
milyar Euro yatırımla 945 bin metreka-
re kiralanabilir alanda, çevre dostu olan 
ofis, konut, alışveriş merkezi ve otel pro-
jelerine imza attık. Yurt dışında Ameri-
ka Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, 
İskoçya, Almanya, Hollanda, Belçika ve 
İspanya olmak üzere toplamda 8 ülkede 
projelerimiz mevcut. Türkiye genelinde 
7 alışveriş merkezi, 3 ofis binası, 1 konut 
ve 1 otel projesini hayata geçirdik. Yö-
netimini üstlendiğimiz 3 alışveriş mer-
keziyle beraber toplamda 63 projeyle 
alışveriş merkezi, otel ve ofis binalarına 
yatırımlarımızı sürdürüyoruz.

Konya Kentplaza AVM iş birliği ve yö-
netimi alınan diğer AVM'ler hakkında 
ne söylemek istersiniz?

AVM yönetimi alanında da genişleme-
yi sürdürüyoruz. Yönetimini üstlendi-
ğimiz MalatyaPark ve Gaziantep Sanko 
Park AVM’ye ek olarak Konya Kentplaza 
AVM ile de iş birliğimizi başlattık. Sek-
törün önde gelen gayrimenkul geliştir-
me firmalarında biri olarak, Kentplaza 
AVM’nin, kiralama ve yönetim başta 
olmak üzere bundan sonraki tüm süreç-
lerine sahip olduğumuz deneyim ve tec-
rübeyle rehberlik edeceğiz. 2012 yılında 
kapılarını açan, toplam 40.000 metre-
kare kiralanabilir alanda hizmet veren 
Kentplaza AVM, Konya’nın sosyal yaşa-
mında önemli bir yere sahip. Esas Gay-
rimenkul olarak, önümüzdeki dönemde 
yeni iş birlikleriyle AVM yönetimi alanın-
da faaliyetlerimize devam edeceğiz.

AVM'lerinizin açılış sürecinden ve bu 
kapsamda alınan önlemlerden bahse-
decek olursak…

Esas Burda AVM’leri, normalleşme dö-
neminin başlamasıyla birlikte 1 Hazi-
ran’dan itibaren yeniden hizmet ver-
meye başladı. “Burda Sağlığınız Esas” 
sloganıyla kapılarını açan AVM’lerimizde 
tedbirler hassasiyetle uygulanıyor, AVM 
ziyaretçilerinin ve çalışanların sağlığına 
maksimum özen gösteriliyor. AVM’leri-
miz T.C. Sağlık Bakanlığı’nın mevzuatları 
doğrultusunda en iyi yöntemlerle temiz-
leniyor. Koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında AVM’ye giren herkesin ateşi ter-
mal kamerayla ölçülürken, her iş yeri için 
de ayrı ayrı sosyal mesafe kuralları geti-
rildi. İçeride kaç kişinin bulunduğu kuru-
lan kamera sistemiyle eş zamanlı olarak 
tespit ediliyor. İklimlendirmede %100 
taze havalandırma kullanılıyor. İklimlen-
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dirme cihazları, taze hava girişi sağlayan 
klima santrallerinin değişimi ve dezen-
feksiyonu ile %100 taze hava 24 saat ko-
runuyor, ziyaretçiler sağlıklı nefes alıyor. 
Zorunlu maske uygulaması sürerken, 
ziyaretçi yoğunluğunun olduğu bölüm-
lerde rutin dezenfeksiyon işlemlerinin 
artırılması ve devamlı kontrol edilmesi 
için özel hijyen ekipleri bulunuyor. Zi-
yaretçilerimiz, AVM içerisinde görünür 
alanlarda konumlandırılmış dezenfektan 
ünitelerine kolaylıkla ulaşabiliyor, ayrıca 
Danışma Bankosu’nda da dezenfektan 
temin edebiliyor. Her sabah ve her gece 
düzenli olarak temizlik yapılıyor, temiz-
lik işlemi gün içerisinde de saat başı 
tekrarlanıyor. Mağazalar düzenli olarak 
denetleniyor ve uzun süre koruma sağ-
layan Nano-Clean uygulaması yapılıyor.

Pandemi döneminde ne gibi önlemler 
aldınız?

Pandemi süreci her sektör gibi peraken-
de sektörünü de etkiledi. Bu dönemde 
AVM ziyaretçilerimizin, iş ortaklarımızın 
ve ekip arkadaşlarımızın sağlığına ön-
celik verdik. Bu kapsamda yetkili mer-
cilerin yönlendirmeleri doğrultusunda 
gerekli tüm adımları attık. Pandemi dö-
nemi içerisinde kiracılarımızı destekleyi-
ci çalışmalar yaptık. Kiranın yanı sıra ni-
san ve mayıs aylarında, iş ortaklarından 
işletme gideri almayacağını belirten ilk 
firmalardan biri olduk. İş ortaklarımız-
dan, 20 Mart’tan başlayarak, mayıs ayı 
sonuna kadar olan dönem için de kira 
almadık. Haziran, temmuz ve ağustos 
aylarını kapsayan 3 aylık dönem için sa-
bit kira uygulaması yerine, mevcut kira 
sözleşmelerinde yer alan ciro oranları 
üzerinden ciro kirası uyguluyoruz. Aynı 
zamanda mart ayı öncesi borçları ile ilgi-
li vadelendirme yapacağımızı, ileri vade-
ye erteleyeceğimizi de iş ortaklarımıza 
belirttik. Güçlü bir geri dönüş için açılış 
tarihini birlikte planladık. Tüm sektörler 
için zor olan bu süreçte iş ortaklarımızı 
dinliyor, empati yapıyoruz.

Son dönemde sektördeki trendler ne-
lerdir? 

Dijital dönüşüm trendi son dönemde 
daha da ön plana çıkıyor. Dijital dönü-
şümün içerisinde hem teknoloji hem 
insan var. Online ve offline perakende-
yi birbirine rakip olarak değil, birbirini 
tamamlayan iki etken olarak görmek 
gerekiyor. Dijital dönüşüm yaygınlaşsa 
da belirli bir kitlenin geleneksel alışve-
riş alışkanlıkları devam ediyor. Dijital ve 
geleneksel ticaret ayrılmaz birer bütün… 
Bu iki sektör bir bakıma birbirinden 
besleniyor. İnsanlar her ne kadar akıllı 
telefonlarına bağlı yaşasalar da fiziksel 
mağazalardan vazgeçmiş değiller. Takip 
ettikleri markaların fiziksel bir varlık-
larının olmasına dikkat ediyorlar. Aynı 
zamanda insanlar sosyalleşme ihtiyacı 
için AVM’leri tercih ediyor. AVM’ler de 
online alışveriş yapan müşterileri sade-
ce mağaza karmasıyla değil, farklı sosyal 
imkânlarla kendilerine çekiyor. AVM’ler 
artık sadece adında geçtiği gibi alışveriş 
merkezleri değil; sosyalleşme alanları-
na dönüşmüş durumda. Markalar dijital 
dönüşüm kapsamında çok kanallı müş-
teri deneyimi sunuyor, online ve offli-
ne’ı daha entegre şekilde kullanıyor. Biz 
de AVM’lerimizi sadece alışveriş odaklı 
tasarlamıyoruz. Yeni nesil alışveriş ve 
yaşam merkezlerimizin sunduğu sine-
ma, tiyatro, gösteri merkezi, yeme-içme 
alanları gibi noktalar, ziyaretçi trafiğini 
sürekli üst seviyede tutuyor. 

Online alışveriş-dijital dönüşüm ko-
nusunda ne gibi çalışmalarınız var?

Dijital dönüşüm o kadar hızlı ilerliyor 
ki bizler de pazarlama stratejilerimizi, 
iş yapış şekillerimizi ve iş süreçlerimi-
zi bu değişimlere ve yeni teknolojilere 
göre sürekli yeniliyoruz. Yaşanan dönü-
şümü firmamız için bir avantaj olarak 
görüyoruz. İş birliği içerisinde, hızlı ha-
reket eden çevik yapımızla bu kapsamlı 
dönüşüm sürecine ayak uyduruyoruz. 
Özellikle mobil ve omni-channel çözüm-
lerini iyi uygulayıp, dijital dönüşüm sü-

recini başarı ile devam ettiren AVM’ler, 
ciro ve kârlarında artış sağlıyor. Bugün, 
genç tüketiciyi kazanmak istiyorsanız 
mobil odaklı bir omni-channel strateji-
si ile birlikte dijital pazarlama araçlarını 
kullanmanız gerekiyor. Değişen tüketici 
alışkanlıklarının farkındayız. Dijital dö-
nüşüm sürecimizi kendi içimizde sürekli 
geliştiriyoruz. Dijital strateji master pla-
nımızı bitirdikten sonra ikinci fazda uy-
gulama sürecine başlayacağız. Alışveriş 
merkezlerimizdeki iş ortaklarımızla be-
raber, her iki tarafın ortak faydası adına 
çalışmalar gerçekleştireceğiz. Tüm yatı-
rımlarımızı insan kaynakları ve teknoloji 
odaklı gerçekleştiriyoruz.

Sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal 
sorumluluk alanına neler yapıyorsu-
nuz?

Topluma fayda sağlayacak projelerle 
adımızdan sıklıkla söz ettiriyoruz. Pan-
demi ile mücadeleye katkı sunma ama-
cıyla, alışveriş merkezlerimizin hizmet 
verdiği şehirlerde Sağlık İl Müdürlükleri 
ile ortak çalışma yaparak maske ve tu-
lum bağışında bulunuyoruz. Sokak hay-
vanları için faaliyet gösterdiğimiz şehir-
lerde belediyeler ile iş birliği içerisinde 
hareket ederek, mama istasyonları kuru-
yor ve hayvanlar için mama temin edi-
yoruz. Her zaman için toplumsal faydayı 
önceliğimiz olarak görüyoruz. Faaliyet 
yürüttüğümüz şehirlerde yerel yönetim-
ler ile güçlü ilişkiler kurarak STK’ları des-
tekliyor, ekonomik ve sosyal kalkınmayı 
destekleyecek adımlar atıyoruz. Bulun-
duğumuz şehirlerde, ticari bir kuruluş 
olmanın yanı sıra lokal üretimi destek-
liyor ve lokal girişimlere AVM’lerimizde 
yer vermeyi kiralama stratejimizin bir 
parçası olarak görüyoruz. Sorumluluk 
duygumuz, hareket etme kapasitemiz 
kadar büyük. Bizi küresel vatandaşlar 
olarak etkileyen bazı daha geniş sorun-
lara değinen eğitim, sağlık programlarını 
destekliyoruz. Sokak hayvanları için çalı-
şıyoruz. Bunun yanı sıra faaliyet göster-
diğimiz bazı şehirlerde spor kulüplerine 
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destek veriyoruz. Aynı zamanda 01 Bur-
da AVM’de yer alan ve Adana’nın sosyal 
ve kültürel yaşamına büyük hareketlilik 
getiren Performans Gösteri Merkezi de 
kültürel sosyal sorumluluk anlamında 
önemli bir proje olarak öne çıkıyor.

Hem Esas Burda markası hem de iş 
ortaklarınız için yüksek katma değer 
sağlayacak çalışmalar yapıyorsunuz. 
Bu konuyu biraz açabilir misiniz?

Esas Burda markası olarak Covid-19 ön-
cesinde kendi ihtiyaçlarımız ve değişen 
perakendeye ilişkin yönettiğimiz bir di-
jital dönüşüm projemiz vardı. Covid-19 
bu süreci hızlandırdı. Pandemi dönemin-
de sağlık markası olma zorunluluğumuz 
dışında, perakendenin nispeten hızla-
nan değişimine hemen ayak uydurma 
durumu oluştu. İş ortaklarımıza yalnız-
ca “Fiziki bir varlık/property” sağlamak 
değil, perakende alanında bir “Platform” 
sağlıyor olma vizyonuyla çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Esas Gayrimenkul olarak, 
sektör paydaşlarımıza COVID-19 sonrası 
dönem için yön verebilecek ve rehberlik 
yapabilecek çalışmalar gerçekleştiriyo-
ruz. Bu çerçevede ‘Burdayız’ isimli we-
binar serisini organize ettik. Bir gayri-
menkul geliştirme firması olarak katma 
değer yaratmayı amaçlıyoruz. Covid-19 
sonrası geri dönüş senaryolarımızı ha-
zırlamak ve sektör paydaşlarına yardım 
etmek en büyük amacımız. 

B2B etkinliklerinizden ve konsept ge-
liştirme çalışmalarınızdan bahseder 
misiniz?

Esas Gayrimenkul olarak bugünün değil, 
geleceğin projelerini yaratma hedefi ile 
hareket ediyoruz. Farklı beğeni ve ihti-
yaçlara cevap veren alışveriş merkezle-
rimizle ziyaretçilerimize her alanda farklı 
bir tecrübe yaşatıyoruz. Oyun severlere 
eğlenceli aktiviteler deneyimleme şansı 
sunan alanların yanı sıra e-sporcuların 
kullandığı güncel donanım ve ekipman-
larla konforlu bir ortamda oyun oyna-
mak isteyen herkesin buluşma noktası 
e-spor arena gibi konseptlerle yer aldı-
ğımız bölgenin yaşam ve kültür merkezi 
olarak öne çıkıyoruz. Peyzaj alanlarımız-
la ferah bir ortamda paylaşılabilir dene-
yimler sunuyoruz. Konuklarımıza ulusal 
anlamda ün yapmış restoran zincirleri ile 
gastronomi şöleni yaşatıyoruz. Pek çok 
ilki, yer aldığımız şehirlerin halkıyla bu-
luşturuyoruz. Artık biliyoruz ki deneyim 
ürünün önünde. O yüzden biz alışveriş 
merkezlerimizde sadece satın almanın 
bir yolculuk olmadığını biliyor ve buna 
çeşitli deneyim unsurları ekliyoruz.  2019 
sonunda açılışını yaptığımız 01 Burda, 
buna iyi bir örnek olarak gösterilebilir. 
Covid-19 sonrası dönemde, tüketicinin 
fiziksel alanlarda bulunma arzusu, ürün 
çeşitliliğinden çok yaratılacak anlarla te-
tiklenebilir.
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Siz alanınızı olusturun, 

detayları biz çözelim.
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VENEZIA MEGA OUTLET AVM YÖNETIMINI DIJITALE TAŞIDI 

Pandemi süreci, tüm iş dünyasını oldu-
ğu gibi AVM’leri de teknoloji yatırım-

larını hızlandırmaya ve çeşitlendirmeye 
yönlendirdi. Yeni Nesil AVM Yönetim (GİK) 
programı aplikasyonuyla iş süreçlerini di-
jitalleştiren Venezia Mega Outlet, olağa-
nüstü durumlara karşı hazır hale geldi.

Açık hava konseptiyle yeni dönemde daha 
fazla tercih edilmeye başlayan Venezia 
Mega Outlet, pandemi nedeniyle alınan 
tedbirleri dijitale taşıyarak, bu konuda 
öncü oldu. Venezia Mega Outlet, ‘Yeni 
Nesil AVM Yönetimi Programı’ ile mağa-
zalar arasındaki pek çok iş sürecini dijital 
ortama aktardı. 

AVM’de kâğıt dönemi bitti!

Pandemi sürecinin, tüm iş dünyasını ol-
duğu gibi AVM’leri de dijitalleşme yatı-
rımlarını hızlandırmaya ve çeşitlendirme-
ye yönelttiğini kaydeden Venezia Mega 
Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, 
bu süreçte kendilerinin de tedbir ve ge-
lişim fırsatları açısından teknolojik altyapı 
yatırımında düğmeye bastıklarını söyledi. 

Bu kapsamda günlük işleyişte basılı ma-
teryalleri neredeyse ortadan kaldıran ve 
mağazalarıyla diyaloglarını artırmalarına 
fırsat veren bir aplikasyonu hayata geçir-
diklerini kaydeden Isıgöllü, şöyle konuştu: 
“Yeni Nesil AVM Yönetim uygulamasıy-
la birlikte artık girişlerde personel kimlik 
kartları yerine, her bir personelin uygula-
ma üzerinden oluşturabildiği mobil kart-
lar kullanılıyor. Çalışma formları yine bu 
uygulamayla, online platform üzerinden 
yönetim onayına gönderiliyor ve iş akış 
süreci, tamamen sistem üzerinden kontrol 
edilebiliyor. AVM yönetimimizce yapılan 
duyurular da mobil uygulama üzerinden 
bildirim ya da mail yolu ile yapılıyor.”

Acil Durum Butonu ile güvenlik ve tıbbi 
yardım ekipleri tek tuşla mağazada!

Aplikasyon üzerinden mağaza ciroları-
nın günlük olarak sisteme işlenebildiğini 
ve AVM yönetimindeki ilgili departmana 
kolayca ulaştırılabildiğini aktaran Isıgöllü, 
“Yine GİK üzerinden mağazalarımız artık 
AVM yönetimini ilgilendiren teknik arıza-
larla ilgili bilgilendirmeleri, direkt yetkili 

kişilere iletebiliyor ve süreci online takip 
edebiliyor. Ziyaretçi adetlerinin görüntü-
lenebildiği uygulamayla ayrıca gelişim ve 
iyileştirmeye yönelik olarak markalarımı-
zın görüşlerini anlık olarak alabilir ve an-
ketler uygulayabilir duruma geldik.

Otelcilik sektöründe dünya çapında uzun 
yıllardır kullanılan benzer sistemlerin 
AVM sektöründe eksikliği hissediliyordu. 
GİK’le birlikte AVM yönetimlerine uyar-
lanmış güçlü bir örneğe sahip olduk. Sek-
törde öncü olarak, sistemin gelişimi ve 
yaygınlaşması için çalışacağız” dedi. 

Isıgöllü, uygulamadaki Acil Durum Buto-
nu sayesinde, mağazalarda oluşabilecek 
acil durumlarda güvenlik ve tıbbi yardım 
ekiplerine tek tuşla ulaşabilme imkânı 
sunduklarını da ifade etti.
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VENEZIA MEGA OUTLET 5. YAŞINI KUTLUYOR

İstanbul’un Avrupa Yakası’nda alışveriş 
alışkanlıklarını değiştiren Venezia Mega 

Outlet’in Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, 
yılın 365 günü sundukları geniş marka se-
çenekleri ve uygun alışveriş imkânlarıyla 5 
yıl içerisinde İstanbul’da outlet alışverişin 
en çok tercih edilen adresi olmayı başar-
dıklarını söyledi.

Özgün mimari yapısı ve yıl boyu sundu-
ğu avantajlı fiyatlarıyla markaların outlet 
mağazalarına ev sahipliği yapan Venezia 
Mega Outlet, bu yıl 5. yaşını kutluyor.

Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü 
Oğuz Isıgöllü, dünya çapındaki markaların 
yanı sıra büyük yerli moda markalarına da 
ev sahipliği yaptıkları Venezia Mega Out-
let’de, 5 yıl içinde hem İstanbulluların hem 

de yabancı turistlerin alışveriş için yoğun 
olarak tercih ettiği yerlerin başında gel-
meyi başardıklarını söyledi. 

“Açıldığımız günden bugüne Türkiye’nin 
en önde gelen konsept alışveriş merkez-
lerinden biri olduk” diyen Isıgöllü, “Vene-
dik temamız ve açık havalı konseptimizle 
ayrıştığımız İstanbul’da, yılın 365 günü 
indirimli alışveriş imkânı sunuyor, zengin 
marka karmamızla outlet alışverişi ziyaret-
çilerimiz için fırsata çeviriyoruz” şeklinde 
konuştu.

“Mimarimiz pandemi sürecinde ön pla-
na çıktı”

Pandemi sürecinde 2 ay kadar kapalı kal-
malarının ardından, tüm tedbirleri alarak 

kapılarını 11 Mayıs’ta ‘Hijyenik Alışverişin 
Merkezi’ sloganıyla açtıklarını hatırla-
tan Isıgöllü, “AVM içinde su kanalların-
da gondollarla gezmeye ve açık havada 
alışveriş yapmaya imkân veren Venedik 
konseptimiz, pandemi ile birlikte çok 
daha ön plana çıkmaya başladı. İklimlen-
dirme yapma ihtiyacımızın olmadığı açık 
AVM’mizde, temiz havada cadde konsep-
tinde alışveriş konforu sağlıyoruz” diye 
konuştu. 

Ziyaretçi sayılarının geçen senenin aynı 
dönemine göre %50 seviyelerine ulaştı-
ğını belirten Isıgöllü, günden güne artan 
mağaza cirolarının yüzleri güldürmeye 
başladığını ve kısa süre içerisinde pan-
demi dönemindeki ciro kayıplarının telafi 
edilmesini beklediklerini belirtti.

Oğuz ISIGÖLLÜ 

Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü
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T icari ve Bireysel İklimlendirme Sis-
temleri sektörünün liderlerinden 

Form Şirketler Grubu, 55 yıllık tecrübesi, 
başarılı yabancı iş ortaklıkları, AR-GE ve 
yerli üretime verdiği değer ve önemle ka-
palı alanlara verimliliği yüksek ürünlerle 
iklimlendirme çözümleri sunmaya devam 
ediyor.

Form Endüstri Ürünleri, İstanbul San-
caktepe’de açılacak olan Çamsan Park 
AVM’ye yabancı iş ortaklıklarıyla ürün 
gamında bulunan ürünler ve AR-GE’ye 

verdiği önemle geliştirip, imalatını yaptı-
ğı yerli ürünleriyle iklimlendirme hizmeti 
sunuyor.

Form Endüstri Ürünleri, Çamsan Park 
AVM yaptığı iklimlendirme tedariğinde, 
150 adet FORM marka ısı pompası, 3 
adet Lennox marka Rooftop ve 2 adet so-
ğutma kulesi kullandı. AVM’nin iklimlen-
dirme ihtiyacına yönelik kullanılan tüm 
bu verimliliği yüksek ürünlerle AVM’ye 
toplamda 5.000 kw soğutma kapasitesi 
sağlandı.

FORM’DAN ÇAMSAN AVM’YE YÜKSEK VERIMLI IKLIMLENDIRME ÇÖZÜMLERI
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PANDEMIDE GAYRIMENKUL ALIRKEN BALON RAKAMLARA ALDANMAYIN

Evrim BAŞARAN
Gayrimenkul Danışmanı

Emlakta fırsatçılara dikkat!

Korona nedeniyle durağanlaşan ekonomi, 
kredilerde görülmemiş faiz oranıyla can-
landırılmaya çalışılıyor. Kamu bankalarının 
sıfır konutta kredi faizini 0.64’e, ikinci elde 
0.74’a çekip 12 ay ödemesiz 15 yıl vade 
imkânı sunmasının ardından özel bankalar 
da son dakika hamlesi ile 2 yıl ödemesiz 
dönem başlattı. Ancak kredi kolaylığını 
fırsat bilen bazı ev sahipleri ve emlakçılar 
gayrimenkul fiyatlarını artırdı.

Bankaların sağladığı kredinin önemine 
dikkat çeken Gayrimenkul Danışmanı Ev-
rim Kırmıztaş Başaran, “Ekonominin can 
damarı gayrimenkul. Bu kredi hamlesiyle 
piyasaya bir hareket geldi. Korona süre-
cinde yeterince yıprandık. Her kışın sonu 
bahardır diyorduk. Şimdi ekonomiye ba-
har geldi” dedi.

Bir gecede %35 zam

Bankaların bu hamlesini kötüye kullanmak 
isteyen fırsatçılara dikkat çeken Başaran, 
“Avantajlı kredilerin çıkmasıyla bazı fırsat-
çılar talep var diye evlerin fiyatlarını kat-
ladı. Bir gecede evlerin fiyatları 565.000 
TL’den 834.000 TL’ye, 355.000 TL’den 
394.000 TL’ye, 500.000 TL’den 580.000 
TL’ye kadar çıktı. %35-40’lara kadar artış 
olan gayrimenkuller var. Bunların mantıklı 
bir yanı yok” dedi.

Fırsatçılara önlem geldi

Ancak yapılan açıklamaya göre söz ko-
nusu fırsatçılara yönelik bankalar yeni bir 
tedbir aldı. Buna göre göre, fiyat artışı ya-

pan firmalar, kredi paketi kapsamı dışına 
çıkarılacak. 27 Mayıs'tan itibaren fiyat ar-
tışı yapan firmalar, fiyatları artış öncesine 
çekmek şartıyla uygulamaya dahil olabi-
lecek. Kırmızıtaş, alınan kararı çok olumlu 
olarak değerlendirdiğini belirterek, “Ban-
kaların, fiyatlarını artıran firmalara destek 
sunmaması çok önemli. Çünkü her gayri-
menkulün bir ederi var. Normalde bir si-
tede çoğu ev, 600.000 TL-700.000 TL ara-
lığındayken, bir evin içi altın kaplama bile 
olsa 1.000.000 TL olmaz” dedi.

“Piyasayı tıkamayalım”

Şu an ekonominin tıkanmaması için tüm 
mülk sahiplerine mülklerinin ederi fiyattan 
satış yapmaları çağrısında bulunan Kır-
mızıtaş, “Şu an herkes gayrimenkulünün 
ederi neyse o şekilde piyasaya sokarsa biz 
satmaya can atarız. Ev sahiplerine bunu 
diyoruz. Hem siz paranızı alın hem diğer 
insanlar ev sahibi olsunlar. Piyasada tıka-
nıklığa neden olmayalım” diye konuştu.

Evi iyi araştırın

Yeni bir ev almak, yatırım yapmak iste-
yenler için çok ideal bir zaman olduğu-
nu belirten Evrim Kırmızıtaş Başaran, ev 
almayı düşünenlere de şu uyarıları yaptı: 
“Pandemi dönemindeyiz, balon rakam-
lara aldanmayın. Bir gayrimenkul alırken, 
benzer yerlerdeki evlere de bakın. Tapu-
ya, iskanı olmasına, projeye uygun olma-
sına gibi tüm detayları titizlikle araştırın. 
Burası çok güzel deyip, hemen aldığınız 
evden sonra pişman olmayın. Bunlar için 
profesyonel bir gayrimenkul danışmanı ile 
çalışmalısınız.”
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BILIM KURULU ÜYESINDEN AVM ZIYARETÇILERINE ÖNEMLI UYARILAR

Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN

Bilim Kurulu Üyesi

Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Mus-
tafa Necmi İlhan, alışverişin yoğunluk 

kazandığı Kurban Bayramı öncesi alışveriş 
merkezlerinde dikkat edilmesi gereken hu-
susları anlattı…

• Maskeyle girilmeli ve maske içerde çı-
karılmamalı.

• Dolaşırken fiziki mesafeye dikkat edil-
meli.

• Yemek esnasında kalabalık grupla gi-
dildiyse tek masaya oturulmamalı.

• Yürüyen merdivenlerde 3 basamak ara 
olmalı.

• Asansörler az tercih edilmeli.

• Çocuklar da maske takmalı.

Kontrollü sosyal yaşama geçiş ile birlikte 
alışveriş ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak 
isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı’nın da 
yaklaşması ile alışveriş merkezi ziyaretlerine 
hız veriyor. AVM’lerde tüm tedbirlerin alın-
ması kadar ziyaretçi davranışlarının da öne-
mine dikkat çeken uzmanlar önemli uyarı-
larda bulunuyor.

Başkentin en büyük, geniş, ferah alanlarına 
sahip, ANKAmall’a gelen Bilim Kurulu Üyesi 
Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, alı-
nan tedbirleri değerlendirerek, vatandaşla-
rın da özellikle sosyal mesafe ve maske ko-
nularında çok özenli olmaları gerektiğinin 
altını çizdi.

TRT muhabiri Çağla Gül Tuncer’e vatandaş-
ların dikkat etmesi gereken kurallar hakkın-
da bilgi veren İlhan yerinde uygulamalarla 
yapılması gerekenleri şöyle anlattı.

Maskeyle girilmeli ve maske içerde çıka-
rılmamalı

Prof. İlhan, girişlerde kontrollü girişin sağ-
landığı ANKAmall’da, AVM’ye giriş kapıla-
rında vücut ısısını ölçen kameraların ateş 
ölçerken, maskeli/maskesiz girişleri de takip 
ettiğini, gerektiğinde uyarıda bulunduğunu 
ve bunun bir avantaj olduğunu; ancak her 
AVM’nin bu imkâna sahip olmadığını bu 
durumda ziyaretçi ve çalışanların çok dik-
katli olması gerektiğini söyledi.

Sosyal mesafe unutulmamalı

AVM içerisinde tüm hijyen çalışmalarının 
yapılması yanında ziyaretçilerin de kuralları 
ihlal etmeden ve sosyal mesafeyi göz ardı 
etmeden ihtiyaçlarını karşılamasının büyük 
önem taşıdığını ifade eden İlhan, “AVM içe-
risinde dolaşırken, önümüzde yürüyenlerle 
aramızda mesafe bırakmaya dikkat etmeli, 
buna uymayanları ise uyarmalıyız. Bu saye-
de riski azaltmış oluruz” dedi.

Yürüyen merdivenlerde 3 basamak ara 
bırakılmalı

İlhan, yürüyen merdivenlerde 3 basamak 
ara bırakmanın ve sürekli temizlense de risk 
oluşturabileceğinden merdiven bantlarına 
dokunmamak gerektiğini ifade etti.

Asansörlere mümkün olduğunca binil-
memeli

Pandemi öncesinde AVM içerisindeki asan-
sörlerin yoğunluğuna vurgu yapan ve bu 
süreçte minimum ölçüde kullanılmasının 

büyük bir avantaj olduğuna değinen İlhan, 
“Pandemi öncesinde yoğunluk gösteren 
asansörler şu an çok kullanılmıyor. Bu nok-
tada duyarlılıklarından ötürü ziyaretçileri de 
kutlamak gerekiyor. Ayrıca 17 kişi kapasitesi 
olan asansörler şu an 4 kişi binecek şekilde 
ayarlanmış, bu çok doğru” dedi.

Yemekte kalabalık gelindiyse farklı ma-
salara oturulmalı

Ziyaretinde yemek katını da gezen İlhan, 
masalar arası bırakılan mesafenin çok uy-
gun olduğu belirtti. Kalabalık gruplar ha-
linde gelenlerin tek masa yerine iki, üç ma-
sada oturmalarının riski azaltacağına dikkat 
çeken İlhan, “Son dönem vakalarında aynı 
aileden hastalananların fazla olduğunu göz-
lemliyoruz. Vatandaşlarımız ailemden bana 
bulaşmaz diye düşünüyorlar, bu yanlış bir 
düşünce. Yemek yerken maskemizi çıka-
ralım, ancak yemeğimiz bitince muhakkak 
maskelerimizi takalım” diye konuştu.

“Çocuklar da maske takmalı”

İlhan, anne babaların maske takarken, ço-
cukların maske takmamasının yanlış oldu-
ğunu hatırlatarak şunları söyledi: 

“Mutlaka çocukların da maske takması ge-
rekiyor. Maskesiz bir şekilde çocukların da 
riski artıyor. Çocukların enfeksiyon alması, 
enfeksiyonu eve taşımaları anlamına geli-
yor. Şu anda Türkiye’deki vakaların %5’i 18 
yaş altında… Yani küçükler de hasta olabilir. 
18 yaş altında nasıl etkiler yapıyor bilmiyo-
ruz, belki onlarda kalıcı etkiler de yapabilir.’’
ANKAmall’da tüm alanları gezerek, yerinde 
uygulamalarla önemli hususları anlatan İl-
han, ziyaretçilerin kurallara uymalarının ha-
yati öneme sahip olduğunu özellikle maske 
ve sosyal mesafenin unutulmaması gerekti-
ğini hatırlattı.
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KARADENIZ'IN ILK VE TEK TEMA PARKI ZAMUNDA EĞLENCE KRALLIĞI AÇILDI

Her yaş grubuna hitap eden on üç farklı 
eğlence alanıyla ziyaretçilerine ben-

zersiz bir deneyim yaşatacak krallık, Love-
let Alışveriş Merkezi'nde 7 bin 500 metre-
karelik bir alanı kaplıyor.

Zamunda'da eğlence adına yok yok...

Zamunda Play ve Zamunda VR'da sanal or-
tamda eşine rastlamadığınız bir maceraya 
sürüklenirken, Counter Laser'de arkadaşla-
rınızla amansız bir kapışmaya adım atabi-
lirsiniz. Zamunda Akademi ve Robolab'da 
kodlama bilgilerini geliştiren çocuklar, Za-
munda Cars'da geleceğin becerikli sürücü-
leri haline geliyor.

Zamunda Krallığı’nın gizli ormanında bir 
gezintiye ne dersiniz? Safari Park içerisinde 
çocuklar, günümüz vahşi yaşamının yanı 
sıra nesli tükenmiş hayvanları da tanıma 
fırsatı buluyor. Zamunda Hokkabaz'da ise 
gökdelenlerin tepesinden Afrika savana-
larına geçip, bu kareleri sosyal medyada 
paylaşmak an meselesi!

Tertemiz kumlarla kaplı 100 metrekarelik 
alanıyla Karadeniz'in en eğlenceli plajının 
Zamunda Krallığı sınırları içerisinde oldu-
ğunu biliyor muydunuz? Peki, çocukları-
nız için doğum günleri, baby showerlar ve 
diğer özel günlerinizde kullanabileceğiniz 
farklı sürprizlerle dolu Zamunda Party'nin 
emrinize amade olduğunu?

Türkiye'deki en büyük, “Ters Ev” konsep-
tiyle Zamunda House sizleri bekliyor. Pay-
laşacağınız fotoğraflarla tüm dostlarınızın 
aklını başlarından alın.

Gerçek dünyayla tanışmak isteyen tüm 
çocuklara Zamunda City’nin kapıları sonu-
na kadar açık. Ekip çalışmasının değerini 
burada kavrayan çocuklar, finans, sosyal 
yaşam, çevre bilinci gibi konular üzerinde 
bilgi sahibi oluyorlar. Zamunda City içinde 
tıp, şehir planlaması ve güvenliği başlıkla-
rı altındaki meslekleri yaşayarak, özgüven 
ve sorumluluk bilincini kazanan çocuklar 
emekleri karşılığında ise krallık parası olan 
Zillaları topluyorlar. Zamunda Krallığı’nın 
kalbi City'de atıyor.

Tüm bu heyecan ve koşuşturmadan sonra 
soğuk bir şeyler içmek için ise TropiCafe'ye 
uğramayı sakın unutmayın.
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ÇOCUĞUNUZLA TATILE GIDILEBILECEK 6 FARKLI DESTINASYON
Normalleşme takviminin açıklanmasıyla tatil hazırlıkları da hız kazandı. 18 yaş ve altına uygulanan kısıtlamaların aile kontrolünde olmak 
şartıyla kaldırılmasıyla da ebeveynleri bir telaş sardı. İçinde bulunduğumuz gündem nedeniyle çocuklarınızla konforlu bir tatil için uygun bir 

tatil beldesi ve otel bulmanın zorlukları olabilir. İşte bu farkındalıkla çocuklarla birlikte tatile gidilebilecek 6 farklı destinasyon!

Yeni normalleşme adımları kapsamında, daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 0-18 yaş arasındaki çocuklar, aile kontrolünde olmak 
şartıyla artık dışarı çıkabiliyor. Ancak içinde bulunduğumuz gündem nedeniyle çocuklarınızla konforlu bir tatil için uygun bir tatil beldesi 
ve otel bulmak oldukça zor olabilir. Hem aile olmanın rahatlığını yaşayabileceğiniz hem de ucuz ve kaliteli bir tatil geçirebileceğiniz 6 farklı 

destinasyon sizlerle.

Çeşme

Çeşme, çocuklarla gidilecek bir tatil için en 
iyi yerlerden birisi. Yaz aylarında deniz suyu 
çocuğunuzun üşümemesini sağlayacak de-
recede sıcak oluyor. Ilıca Plajı’nda sahil şe-
ridinin 1 metreyi aşmayan derinlikte olması 
da yine çocuğunuzun denizde güvenle oy-
namasını sağlayacak olan en önemli ayrıntı-
ların başında geliyor. Ayrıca bölgedeki çoğu 
otelde su parkı ve çocukların güzel vakit 
geçirebileceği aktiviteler de mevcut. Ünlü 
animasyon karakterlerle oyun oynarlarken, 
çocuklarınızın canları sıkılmayacak. Akşam 
saatlerinde çocuklarınızı götürebileceğiniz, 
güzel bir lunapark da mevcut.

Bodrum

Ailenize uygun oteller bulabileceğiniz Bitez 
ve civarında temiz ve çok derin olmayan 
ince kumlu plajlar aile tatili için oldukça ide-
al. Gündoğan Koyu’nda çocuğunuzla çok 
sayıda su aktivitesi yapabilirsiniz. Akyarlar 
Plajı ise sahilden 25-30 metre ilerleseniz bile 
su derinliğinin diz seviyesini geçmediği bir 
plaj olarak güvenli bir tercih. Çocuk havuz-
ları ve animatörleri ile çocuğunuz için güzel 
bir deneyim olacak.

Fethiye

Fethiye, çocuklu ailelerin en sevdiği yerle-
rin başında geliyor. Fethiye’de bulunan 22 
bin metrekarelik bir alana kurulu Çocuk 
Cenneti’nde her yaştan çocuğa çok sayıda 
eğlence fırsatı sunuluyor. Makyaj odalı ço-
cuk tiyatrosu, bebek plajı, 8 tane havuz, su 
kaydırakları, sanat atölyeleri, oyun alanları, 
spor tesisleri de bulabileceğiniz bu tesiste 
çocuklarınız yaşlarına göre gruplandırılıyor. 
Fethiye’de çocuklarınız için dalış ve yelken 
kursları da bulabilirsiniz.
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Kemer

Kemer’de su parkı ve oyun alanları gibi ço-
cuklar için her türlü imkânı bulmak müm-
kün. 5 yıldızlı otellerin çoğunda, 0-12 yaş 
arası çocuklar ücretsiz olarak tatil yapabili-
yor. Üstelik çoğu otel her şey dahil olarak 
çalıştığı için fiyatlar da uygun. Çocuklarla 
farklı bir tatil geçirmek istiyorsanız doğru 
adres…

Bozcaada

Şehir hayatından uzakta bir tatil yapıp, ço-
cukları bilgisayarlardan, konsol oyunlardan 
uzakta tutmak ve gerçek doğayla tanıştır-
mak istiyorsanız Bozcaada güzel seçim… 
Sahil boyunca uçurtma uçurabileceğiniz, 
voleybolu ya da futbolu öğretebileceğiniz 
müsait yerler tam siz göre. Civarındaki kü-
çük adalara da bir tekne turu ile ulaşabilir-
siniz. Temiz havada piknik yapabileceğiniz 
çok sayıda yeşil alan Bozcaada’da sizi bek-
liyor.

Belek

Antalya’nın turizm bölgesi Belek’teki otelle-
rin çoğunun su parkı var ya da bir aqua park 
ile anlaşmaları var. Çocukları en çok eğlen-
diren ise her gün değişik aktivitelerle yeni 
bir şey öğrenecekleri mini çocuk kulüpleri 
olacak. Belek ile ilgili en güzel şeylerden bi-
risi de plajların mavi bayraklı olması çocu-
ğunuz denizde oynarken, temizlik açısından 
gönlünüz rahat olabilir. Eğer çocuğunuz su 
sporlarını öğrensin istiyorsanız, kesinlikle 
doğru yerdesiniz.
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Dünyanın öncü otel gruplarından Ac-
cor Otel Grubu, yeni tip koronavirüs 

(Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye’de 
geçici olarak kapatılan otellerini, Temmuz 
2020'den itibaren ALLSAFE güvenlik stan-
dartlarıyla birlikte faaliyete sundu.

Fransa merkezli Avrupa’nın en önde gelen 
otel zinciri Accor Otel Grubu, yeni tip ko-
ronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle Tür-
kiye’de geçici olarak kapatılan otellerini 
temmuz ayı itibarıyla yeni ALLSAFE hijyen 
ve güvenlik standartları eşliğinde yeniden 
hizmete açtı.

Epidemiyolojik durumun iyileşmesi ve gru-
bun faaliyet gösterdiği şehirlerdeki kısıtla-
maların kaldırılmasıyla birlikte otel faali-
yetlerinin yeniden başlaması mümkün hale 
geldi. Tüm oteller, Bureau Veritas iş birliği 
ile Accor tarafından geliştirilen, yeni ALLSA-
FE güvenlik standartlarına göre faaliyetlerini 
sürdürecek. Bununla birlikte yerel otoritele-
rin tavsiyeleri de bu standartlara uyarlana-
cak.

ALLSAFE, hijyen ve odaların dezenfeksiyo-
nu için protokoller, ortak alanlar, konukların 
ve personelin sağlık durumlarının izlenme-
si, konuklara dezenfektanlar, oda servisi ve 
restoran operasyonları için yeni düzenleme-
ler de dahil olmak üzere sıhhi güvenlik ve 
sağlığın korunması için artan gereksinimler 
çerçevesinde alınan önlemleri kapsıyor. Bu 
standartlar, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Ba-

kanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve 
Kültür Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu tav-
siye ile aynı doğrultuda kriterler gözetilerek 
belirlendi. 

Şu anda, tüm çalışan ve yeni açılan otellerde 
bu yeni prosedürler uygulanıyor. Gelecekte, 
sektördeki tüm oyuncular ALLSAFE dene-
timlerini geçmeleri halinde uygun kalite eti-
ketini alabilecek.

Accor Yeni Doğu Avrupa COO’su Alexis De-
laroff konu hakkında şunları söyledi: "1 Ha-
ziran'dan itibaren COVID-19 salgınının zirve 
yapmasıyla beraber geçici olarak kapatılan 
otellerin işletmesini kademeli olarak devam 
ettirmeye başladık. Otellerimiz misafirlerini 
hâlihazırda karşılamaya hazır. Olumsuz epi-
demiyolojik durum göz önüne alındığında, 
konuklarımız Accor'u seçtiğinde huzur ve 
güvenliklerinden emin olmalarını sağla-
mak için her türlü çabayı göstermekteyiz. 
Bölgemizdeki otellerde ve dünya çapında 
ALLSAFE standartlarını uygulayarak sadece 
yerel düzenleyicilerin tüm gereksinimlerini 
karşılamakla kalmayıp, birçok yönden daha 
fazlasını da sağlamaktayız."

Türkiye otellerinin yanı sıra grubun dünya 
çapındaki otelleri de yaz turizm sezonu için 
hazırlanıyor. Accor Otel Grubu, küresel ağı-
nın %70'inin ALLSAFE uygunluk sertifikası 
aldığı takdirde konuklarını karşılamaya baş-
layacağını öngörüyor.

Konuklarına seyahatlerini planlama ve gü-
venliklerini koruma altına alma konusunda 
daha fazla esneklik sağlamak için Accor, ALL 
Sadakat Programı kapsamında iptal politi-
kasını esnetiyor ve üyelere ayrıcalıklarını ve 
statülerini koruma fırsatı sunuyor. Örneğin, 
esnek bir ücret karşılığında rezervasyon 
yaptırarak, konuklar iptal anında tam para 
iadesi alabilecek ve 2019'da elde edilen 
programdaki statü 2021 yılına kadar oto-
matik olarak uzatılabilecek.

Tüm bunlara ilave olarak COVID-19 ile kü-
resel savaş henüz tamamen kazanılmadı-
ğından, Accor Dayanışma Grubu'nun vakıf 
fonu, virüse karşı araştırma ve girişimleri 
desteklemek için Pasteur Enstitüsü ile or-
taklık kurdu. ALL üyeleri bu ortaklığı des-
tekleyebilecek ve vakfa biriken puanlarını 
bağışlayabilecek. Accor Dayanışma da Ens-
titüye eşdeğer karşılığını ödeyecek ve kendi 
fonlarını ekleyecek.

COVID-19 salgının başlaması ile çalışanları-
na ve partnerlerine, “ALL Heartist Fund” adı 
altında 70 milyon Avro değerinde fon kuran 
Accor grubu, bu fon ile çalışanlarına destek 
vermeyi sürdürüyor. Accor Türkiye Otelleri, 
pandemi sürecinin başından beri Türkiye’de, 
hane bireylerinin işten çıkarılması, hastalık 
sebebi ile çalışamama gibi çeşitli sebepler 
ile finansal sıkıntı yaşayan 65 çalışanını bu 
fondan yararlandırdı ve ilerleyen süreçte de 
ihtiyaçlar göz önünde bulundurarak, fon 
desteklerinin sürdürüleceğini duyurdu.

ACCOR TÜRKIYE OTELLERI YENI ALLSAFE GÜVENLIK STANDARTLARIYLA YENIDEN HIZMETE AÇILDI
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RÖNESANS HOLDING GÖNLÜ ZENGINLER LISTESI’NDE 2. SIRADA

Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman 
Ilıcak, her yıl düzenli olarak yayınla-

nan “Gönlü Zengin 50 İş İnsanı” listesinde 
2. sırada yer aldı.

Gelirlerinin %70’ini yurt dışından elde 
ederek, ülkeye düzenli döviz girdisi sağ-
layan ve cari açığın finansmanına katkıda 
bulunan Rönesans Holding, iş dünyasın-
daki ticari başarılarının yanı sıra, sosyal 
sorumluluk ve toplumsal fayda konusuna 
da odaklanmaya devam ediyor. 

Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilı-
cak, 2019 yılında yaptıkları bağışlarla, 8. 
kez yayınlanan, “Gönlü Zengin 50 İş İnsa-
nı” listesinde 2. sırada yer aldı. Geçen se-
neye göre yaptığı bağışlarda %256’lık bir 
artış olan Rönesans Holding, 2019 yılın-
da toplam 582 milyon 312 bin TL’yi hayır 
işlerine ayırdı. Rönesans, önceki yıllarda 
olduğu gibi 2019 yılında da kalıcı eserler, 
eğitim yardımları, karşılıksız burs, kültür 
ve sanat yardımlarında bulundu.

2020’de sağlık ön planda

Rönesans Holding’in sosyal sorumluluk 
çalışmaları eğitim, sürdürülebilirlik, genç-
ler ve kadınlar üzerine kurulu olmasına 
rağmen, 2020 yılında tüm dünyayı etkile-
yen COVID-19 pandemisi sebebiyle bağış 
planları yeniden düzenlendi. Bu vesileyle 
Rönesans Holding, 2020 yılının başından 
bu yana yaşanan deprem ve pandemi gibi 
toplumsal olaylarda, süreklilik arz eden 
bağışlarının yanı sıra, yıllık bağış bütçe-
sinde olmayan çeşitli yardımları hayata 
geçirdi. Bunların başında, salgının ortaya 
çıkardığı olumsuzlukları azaltmak ama-
cıyla sağlık sektörüne yapılan yardımlar 
geliyor. Bu doğrultuda Rönesans Holding, 
toplumun ihtiyaçları doğrultusunda ge-
rektiği takdirde imkânlarını zorlayarak ve 
bütçe kısıntısı olmaksızın üzerine düşen 
görevi özveriyle yerine getirmeye devam 
ediyor.
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VAKKO WHITE LINE ILE HER ÖZEL DAVET IÇIN
BEYAZ ELBISELER

Dünya gelinlik modasının iddialı tasarımcılarının eşsiz koleksi-
yonlarına ev sahipliği yapan Vakko Wedding, White Line ko-

leksiyonunda çok özel beyaz elbiseler ile şık davetlere ışıltı katmaya 
devam ediyor.

Gelinlik modasını, hayatlarının en özel gününe hazırlanan gelin 
adayları ile buluşturan Vakko Wedding, yeni ve özel koleksiyonu 
Vakko White Line ile after party, nişan, mezuniyet, evden çıkış, ni-
kah, white nights gibi çeşitli davetler için özel tasarımlar sunuyor.

Vakko White Line eğlenceli, genç, dinamik, her tarza ve beğeniye 
uygun modellerin bulunduğu geniş bir koleksiyon. Dantel, tül ve 
payetlerden oluşan tasarımlar, ışıltı, tüy, fırfır ve fiyonk gibi detay-
larla farklılık kazanıyor. Koleksiyonda mini/midi/maxi elbise çeşitleri 
yanında pantolon/bluz takımları da bulunuyor. Beyaz rengin ağırlık-
lı kullanıldığı tasarımlarda gümüş ve nude tonları da ışıltı, doğallık 
ve renk katıyor.

Yaz 2020 Couture ve Wedding koleksiyonlarının arasında özel ve 
genç bir çizgi olarak dikkat çeken Vakko White Line’ı, Vakko Wed-
ding mağazalarında ve vakko.com’da keşfetmeye davetlisiniz.
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Fırat ÇAPKIN
Eğitmen I Yazar I Konuşmacı

DÜNYA TOZ VE GAZ BULUTUYDU

“Gündem Dinamikleri”

Çok değerli okuyucular, sizlerle ilk kez 
Mall and Motto’da geçen ay buluştuk. Siz-
lerden çok güzel mesajlar aldım. Öncelikle 
mesaj gönderenlere çok teşekkürler.

Bu ay ki yazımda sizlerle gündemde uzun-
ca süre kalacak olan ve alışveriş merkezle-
rinin de zaman zaman korkulu rüyası ha-
line gelen “Değişim ve belirsizlik” konusu 
ile ilgili görüş ve düşüncelerimi paylaşa-
cağım. 

Alın kahvelerinizden birer yudum, başla-
yın keyifle okumaya… 

Ama hep de kahve hep de kahve, yeter! 
Bu defa frappucino olsun. Değişim diye 
başladık madem…

İnsanlar en çok neden korkar? 

Bilmediğinden korkar. Bu da değişimin ta 
kendisidir.

Sektör ayrımı olmaksızın herkesin aklını 
karıştıran bu belirsizlik, diğer yandan in-
sanlarda ve iş dünyasında korkuyu tetik-
liyor. Kriz başladığı an itibariyle kriz yö-
netimi konusunda dünya çapında yapılan 
majör ve minör hatalar nedeniyle sonuç-

ların kısa, orta ve uzun vadede ne olaca-
ğını kestirmek ise gizemini hala koruyor. 

Haydi şimdi gelin bu belirsizliği bir de 
aşağıdaki bakış açıları ile ele alalım. 

Değişim beraberinde problemler getirir. 
Aslında problemlerle barış imzalamak la-
zım. Çünkü “Problemleriniz varsa bu, ya-
şadığınızın belirtisidir” der ünlü yönetim 
Ur-Gurusu Prof. Dr. Ichak ADIZES. Deği-
şim problemler getiriyorsa problemlere 
de çözüm odaklı yaklaşmak en doğrusu-
dur. Eğer problemi çözmüyorsanız prob-

lemin bir parçası da sizsiniz demektir.  

İnsanlar alıştıkları rutinin dışında bir du-
rumla karşılaştıklarında, insan davranışları 
üzerine çok özel araştırmalar yapmış Psi-
kiyatrist Elizabeth Kubler Ross’un geliştir-
diği değişim sürecine göre aşağıdaki aşa-
malardan geçerler: 

1. Aşama —> Şok: Beklenmedik bir du-
rum karşısında donup kalma.  

- Tüm dünya Covid-19 ile birlikte büyük 
şok yaşadı, hepimiz donup kaldık.
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2. Aşama —> İnkâr: Bana bir şey olmaz, 
ne alakası var!

- Hemen hemen hiç bir ülke bu konuyu 
ciddiye almadı.

3. Aşama —> Düş Kırıklığı: İşin gerçekli-
ği ile acı bir yüzleşme.

- Vaka ve vefat sayıları arttıkça yüzleşme 
zor da olsa gerçekleşti.

4. Aşama —> Depresyon: İstemsiz ya-
şanan durum karşısında yüksek seviyede 
moral çöküntüsü.

- Tüm dünya insanlarının moral ve moti-
vasyonları çöktü.

5. Aşama —> Deneme: Bununla yaşama-
yı bir deneyelim bakalım!

- Bazı insanlar ve şirketler duruma uyum 
sağlayıp, yeni normalde yaşamayı dene-
meye başladı.    

6. Aşama —> Karar Alma: Yapacakları-
mıza tamam mı, devam mı?

- Denemeye başlayanlar karar aşamasına 
geldiler. Tamam veya devam dediler.

7. Aşama —> Uyumlaşma: Yaşananlarla 
beraber hayata devam…

- Bence şimdilerde tüm insanlar bu du-
rumla uyumlaşmak için büyük çaba sarf 
ediyorlar. 

Şimdi gelin hep birlikte ortaokul yıllarınıza 
gidelim. Fen bilgisi dersini hatırlayın. Dün-
yanın oluşum süreci anlatılırken, dünyanın 
toz ve gaz bulutundan oluştuğunu öğ-
renmiştik. Benim fen bilgisi öğretmenim 
İbrahim KAPLAN bunu nebula olarak an-
latmamıştı ancak, “Toz ve gaz bulutuydu” 
derken ki yüz ifadesi hala aklımda, belki 

de bu yüzden hiç unutmadım.

“Madem dünya oluşurken ortam bu ka-
dar karmaşıktı da şimdi ne değişti?” 

Karmaşa devam ediyor. Aslında başından 
beri yabancısı olmadığımız bir durumla 
karşı karşıyayız. Alışveriş merkezleri yö-
netimleri, kiracı olanlar, mağazalarda ça-
lışanlar ve evlerine ekmek götüren herkes 
KORKMAYIN! Sakin olun! Telaşe müdür-
lüğü yapmaya gerek yok. Her şey kaldığı 
yerden devam edecek. Evet, internet or-
tamında satışlar artıyor gibi görünse de 
insanlar evlerinde hapsolmaktan çok sıkıl-
dılar. Sokaklara çıkmak ve güvenli yerler-
de dolaşmak için çok büyük arayış içinde-
ler. Bu noktada kendi bulunduğunuz yeri 
çekim merkezi haline getirmeniz gerekli. 
Peki yeni normalde bu nasıl olacak? Tabi 
ki de servis kalitesini yükselterek! İşte size 
atmanız gereken adımlar: 

1. Ekiplerinizin motivasyonunu yükselt-
mek için aksiyonlar planlayın. Bu aksiyon-
ları şirket içi ve şirket dışı kaynaklardan 
organize edin. (Moralleri çok düşmüş ola-
bilir.)

2. Özellikle yöneticiler olarak “Kriz yöne-
timi” konusunda eğitimler alın. Global bir 
krizin nasıl yönetilemeyeceğini hep birlik-
te bu dönemde gördük. Nasıl yönetileceği 
konusunda çok iyi uzmanlardan kesinlikle 
eğitimler alın. 

3. Servis kalitenizi yükseltin. Mağazaların, 
AVM’lerin sağlığa uygunluğunu (Hijyen 
denetimlerini) ve temizliğini (Özellikle tu-
valetlerin, çocuk bakım odalarının, masa 
ve sandalyelerin, koltukların) müşterileri-
nizin göreceği şekilde yapın. Bazı resto-
ranların açık mutfak politikası var; sizlerin 
de hijyen ve temizlik politikası bu şekilde 
olsun. Müşterilerinizin gözünde güven ar-
tışı sağlarsınız.

4. Reaktif davranış ve tutum sergileyen in-
sanlardan kendinizi uzak tutun. Duygular 
bulaşıcıdır. Olumlu duygulara sahip insan-
larla etkileşiminizi arttırın. 

5. Tüm bunlarla ilgilenirken, kendinizi ve 
sevdiklerinizi ihmal etmeyin, tehlikeye at-
mayın. 

Hepinize sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve 
güzel günler diliyorum. 
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MIGROS TOPTAN’DAN TURIZM SEKTÖRÜNE GÜVEN DESTEĞI

Migros’un, işletmelerin ihtiyaçlarına 
yönelik olarak çalışmalarını sürdüren 

hizmeti Migros Toptan, turizm sektörünün 
canlanması ve hızlıca yeni normale adapte 
olabilmesi için harekete geçiyor. 

Çalışmalarına hız veren otel, restoran ve 
kafelerin alacakları hijyen önlemleri konu-
sunda destek olmak üzere “Gıdada Hijyen 
İyi Gelecek” isimli online seminerler düzen-
leyen Migros Toptan, işletmelerin normale 
dönüş yolunda sektör çalışanlarına yol gös-
terecek. “Gıda Zincirinde Hijyen Önlemleri 
ve Covid-19 ile Mücadele” ve “Gıda Atığı 
ve Gıda Atığının Azaltılması” olmak üzere 2 
ana başlıkta düzenlenen seminerler, turizm 
sektöründen katılmak isteyen tüm işletme-
lere açık ve ücretsiz gerçekleşiyor.

Geniş ürün gamıyla işletmelerin tüm ihti-
yaçlarını tek bir noktadan sağlayabilmesi-
ne olanak tanıyan Migros Toptan, turizm 
sektörünün canlanması ve müşterilerinin 
güven duymasına katkı sağlamak amacıyla 
Gıda Güvenliği Derneği tarafından onay-
lı, “Gıdada Hijyen İyi Gelecek” isimli online 

seminerleri düzenliyor. Migros Toptan, gö-
nüllülük esasına dayalı olarak hazırladığı se-
minerleri “Gıda Zincirinde Hijyen Önlemleri 
ve Covid-19 ile Mücadele” ve “Gıda Atığı 
ve Gıda Atığının Azaltılması” olmak üzere 2 
ana başlıkta veriyor. Turizm ve yeme-içme 
sektöründeki dernekler ve işletmelerin yön-
lendirmesiyle katılımcılara ulaşan seminer-
ler, isteyen tüm işletmelere açık ve ücretsiz 
olarak veriliyor.

“Gıda Zincirinde Hijyen Önlemleri ve Co-
vid-19 ile Mücadele Semineri” konaklama 
tesislerinde hijyen uygulamalarının en üst 
seviyeye ulaşmasına katkıda bulunmayı, 
gıda zincirinde müşteriye sunum dahil ol-
mak üzere riskleri azaltmayı ve çalışanların 
bilgisini arttırmayı, Covid-19 özelinde alın-
ması gereken önlemlerin, uygulamalarla 
ilgili bilinç farkındalığının en üst seviyeye 
çıkarılmasını hedefliyor. Bununla birlik-
te turizm ve yeme-içme sektöründe gıda 
atıklarının azaltılabilmesi ve gıda israfının 
önlenmesi için çalışanlarda farkındalığın ar-
tırılması ve döngüsel ekonomiye katkı sağ-
lanması amaçlanıyor.

Migros Kalite ve Çevre Yönetimi Direktör-
lüğü’nün sektörde tecrübeli gıda mühen-
disleri tarafından verilen seminerlerde, 
Covid-19 dönemine uygun özel önlemler 
ve alınacak tedbirler anlatılıyor. Çevresel, 
sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği teh-
dit eden küresel bir sorun haline gelen, 
gıda kaybının ve israfının azaltılması ko-
nusundaki seminer başlığını ise Migros’un 
çözüm ortaklarından olan Fazla Gıda fir-
masının yetkili uzmanları veriyor. 

Mevsimsel olarak öncelikli Ege ve Akde-
niz bölgelerindeki turizm şirketleri olmak 
üzere her bölgeye ayrı planlanan online 
seminerlerde mutfak ekibinden satın alma 
ekiplerine, kalite ekiplerinden üst düzey 
yöneticilere kadar, uzmanlıklarına göre 
farklı modüllerde içerikler yer alıyor. On-
line seminerlere katılanlara katılım belgesi 
verileceği gibi online olarak uygulana-
cak değerlendirme sonucunda başarılı 
olan katılımcılara Gıda Güvenliği Derneği 
Onaylı Başarı Belgesi takdim edilecek.
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Burcu Polatdemir
NLP Uzmanı & Çocuk Kaygı Terapisti

ÜŞENME ERTELEME VAZGEÇME

Zaman zaman hiç yapmak istemediği-
niz, hatta ayağınızı sürükleyerek yap-

tığınız eylemlerden sonra “İyi ki yapmı-
şım” duygusuyla kendinizi desteklediğiniz 
oluyor mu?

Bu bazen fiziksel hareketten üşenme (Şim-
di kalk giyin, hazırlık yap, trafik, iş dışında 
ayrılan zamandan fedakârlık vs.) ya da ru-
hen o şeyi yapmak için içinizde en ufak 
bir kırıntı dahi olmamasından kaynaklana-
bilir. Yani denebilir ki, “Bu durumla ilgili 
içinde bulunmamam bana ne kaybettire-
cekse onu şimdiden kaybetmeye razıyım.” 
Bazen de sahiden sadece istemezsiniz. 
Hani insanın kendisinin bile kendine ağır 
geldiği zamanlarınızdaysanız zor bir mü-
cadele ister. 

Bir yandan gitsem fena olmaz deyip, ken-
dinizi zorlarsınız; bir yandan da gitmeme-
ye karar verdikten sonra kendinizi suçlar, 
“Keşke gitseydim tembellik yapmasay-
dım” diye geçmişten buna benzer davra-
nışlarınızı zihninize hatırlatır durursunuz.

Böyle durumlar çoğu zaman güdülenme-
ye muhtaç durumlardır. Birkaç deneme 
yeterli olmayabilir. Kafada ister istemez 
hesaplar başlar. “Şimdi kalk Nişantaşı’n-
dan Kadıköy’e git. Toplantı üyelerinin top-
lanmasını bekle, kendi işlerinden ekstra 
iki saat ver ama bir sonuç çıkmasın.” Eğer 
böyle bir örneğiniz yakın geçmişte vuku 
bulduysa kabul ediyorum ki, motivasyo-

nunuz biraz düşük başlamış olabilirsiniz. 
Ama burada durmamak en iyisi, devam 
edin. “Evet, o projeden hiç ses çıkmamıştı 
ya bundan da çıkmazsa o kadar hazırlı-
ğa değer mi?” cümlelerini biraz bekletip, 
farklı bir sayfa açalım. 

Gideceğiniz proje size maddi katkı sağla-
mayacağı ihtimali yüksek olduğu için mi 
orda olmamalısınız, yoksa hiçbir plan-
lanmamış proje daha önce size manevi 
(Mesleki dayanışma, sosyal kuruluşlar vs.) 
dolayısıyla maddi fırsatlar getirmedi mi? 
Biz kültürümüzde genel olarak şu anlayış-
la hareket ederiz: Hemen işe yarıyor mu? 
Hemen sonuç görmeliyizdir yoksa yorul-
mak istemeyiz. Fayda göreninden, gör-
meyeninden konuyla haşır neşir insanların 
anlatımlarından etkilenir, kendimizi her 
konuya balık misali atlıyor gibi görünür 
olmak da istemeyiz.  Ama farklılıkları da 
hep ilk önce düşünen, davranan, cesaret 
eden, risk alanlar yaratır. 

Bazı konularda illa onlarca örneğin biz-
den önceki yolu arşınlayıp, eskitmesi bize 
fayda sağlamayabilir. Her yol, denenmiş,  
kullanılmış, garantisi hesap edilmiş riskle-
ri temizlenmiş değildir. Hayatta bunların 
hiçbirinin olmadığı bir yolla karşılaşabilen 
varsa ne mutlu!

Ama işler hiç de öyle olmaz. Zorlanarak 
gittiğiniz bir iş toplantısına hiç aklınıza 
gelmeyecek bir konuda size yardımı do-
kunabilecek bir kişiyle tanışma olasılığını 
yakalayabilirsiniz.

Kısa bir hatırlayışla bir proje çalışmasının 
çok başarılı olmayacağını düşünmememe 
rağmen verdiğim söz gereği işin içinde 
taslak fikirlerle orada bulunduğumda ha-
rika bir sosyal sorumluluk projesinin adı-
mını atmak toplantının ilk ve en önemli 
sürpriziydi. Bunun dışında başka bir ör-
nekte ise, bulunmak istemediğim sosyal 
bir ortamda hayatımda çok yakın arka-
daşlık bağı hissettiğim bir insanla tanış-
ma şansı elde ettim. Hala hayatımda en 
önemli zamanlarımda yanımdadır. En son 
örneğim ise, yalnız kalmak istediğim, ileti-
şim kurma konusunda çekimser kaldığım 
bir ortamda, “Beni konuşturmaya çalışan” 
kişiden kurtulamayacağımı anladığımda 
yerimi değiştirmek yerine, karşı tarafla 
etkileşime girmek beni yıllardır yapmak 
istediğim ve hayatımı çevreleyen bir uğ-
raşıyla tanışmama neden oldu.

Bunları neden mi anlattım? Bazen sabah 
yataktan kalkmak, yoğun günün ardın-
dan ekstra bir konuşmaya katılmak, insan 
kalabalığını hiç kaldıramayacağınızı dü-
şündüğünüz bir anda kutlama için davet 
edilmek, birkaç saat için değmeyeceğini 
düşündüğünüz bir yolculuk yapmak size 
korkutucu gelebilir içinde bulunduğunuz 
durumların etkisiyle.  Ama inanın bunlar-
dan birinde mutlaka sonraki hayatınıza 
ışık tutacak yeni bir feneriniz daha ola-
cak. O yüzden üşenmeyin, harekete geçin, 
sonra “İyi ki yapmışım” dersiniz.

Mutlu günler.
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ALTINYILDIZ CLASSICS ALMANYA’DA IKINCI MAĞAZASINI AÇTI

Erkek giyim sektörünün öncü markası 
Altınyıldız Classics, tüm dünyayı etki-

si altına alan pandemi süreci sonrası yeni 
normale dönüş ile birlikte, yurt dışı atı-
lımlarına devam ediyor. Almanya’daki ilk 
mağazası Frankfurt’ta bulunan Altınyıldız 
Classics, normalleşme sürecine geçiş ile 
birlikte ikinci mağazasını Dortmund şeh-
rinde açtı. 

Altınyıldız Classics, Almanya'nın en 
önemli sanayi şehirleri arasında yer alan, 
kültür ve teknoloji şehri olarak bilinen 
Dortmund’da Thier Galerie AVM’de yeni 
konseptiyle 170 metrekarelik alanda hiz-

met vermeye başladı.

Altınyıldız Classics, Dortmund Thier Gale-
rie AVM’de çok yönlü tasarımlarının yanı 
sıra inovatif tasarımları, takım elbiseden 
gömlek ve aksesuara kadar ürettiği günün 
her anına uygun stil sahibi ürünleri, müş-
terilerinin beğenisine sunuyor.

Yurt dışında 22. mağazasını açan ve yıl so-
nuna doğru Almanya’daki üçüncü mağa-
zasını Köln’de açmayı planlayan Altınyıldız 
Classics, yurt dışında en hızlı büyüyen pe-
rakende markaları arasında erkek modası-
nın öncüsü olmaya devam edecek.
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Engin Yıldırım

KONUT ALIRKEN DIKKAT EDILECEK ÖZELLIKLER

Öncelikle konut edinme amacımızı belir-
lememiz gerekir. Yatırım amacıyla satın 

alınıyorsa getirilerine, kullanma amacıyla alı-
nıyorsa ihtiyaçlarımıza göre karar vermeliyiz. 
Satın alınması planlanan konutun yaşam ka-
litesine ve konforuna olumlu etkiler yaratan 
sosyal ihtiyaçlara (Toplu taşıma, okul, hasta-
ne, alışveriş merkezi, yeşil alanlar vb.) yakın 
olmasına dikkat edilmelidir. Satın alınması 
planlanan konutun yakın çevresinde insan 
sağlığına zararı olan tesislerin olmaması için 
bilgi edinilmelidir. Konut veya henüz inşaatı 
başlanmamış ise arsanın ilgili Tapu Müdür-
lüğü’nde araştırması yapılarak, tapu kaydı 
üzerinde ipotek, intifa, kira, haciz vb. satın 
alınacak konutun değerini düşürecek veya 
konut inşaatına başlanmasına engel ola-
cak herhangi bir şerh, beyan olup, olmadığı 
kontrol edilmelidir. İlgili idareler tarafından 
konutun projelerinin resmi olarak incelen-
diği ve onaylandığı anlamını taşıyan Yapı 
Ruhsatı’nın olup olmadığı araştırılmalıdır. 
Tamamlanmış ve teslime hazır olarak satılan 
konutun mevzuata uygun olarak yapıldığını 
gösteren ‘yapı kullanma izin belgesi’ olup 
olmadığı araştırılmalıdır. Yapı kullanma izin 
belgesine sahip konut için kat mülkiyeti tesis 
edilip edilmediği kontrol edilmelidir.

İnşaat aşamasındaki bir projeden konut satın 
alındığında kat irtifakı tesis edilip edilmediği, 
tapu sicil müdürlüklerinden kontrol edilmeli-
dir. Satın alınması düşünülen konutun vazi-
yet planı ve mimari projesi incelenmeli, resmi 
evraklardaki konumu ile mevcuttaki konu-
munun aynı olup olmadığı tespit edilmelidir. 
Kat irtifakı tesis edilmiş konutlarda satın alın-
ması planlanan konutun onaylı mimari pro-
jesi ile inşaatı devam eden ve tamamlanmış 
konutun yerinde uygulamasının aynı olup 
olmadığı kontrol edilmelidir. İlgili belediyede 
mutlaka arşiv dosyası incelenmeli, herhangi 
bir tutanak, yapı tatil zaptı, yıkım kararı vb. 
olup olmadığı, imar planı ve yapılaşma ko-
şulları kontrol edilmelidir. Satın alınması 
planlanan konutun satışta belirtilen alanı ile 
kullanım alanı arasında fark olup olmadığına 
dikkat edilmelidir. Net-brüt alanların incele-
mesi mimari projeden ve bitmiş bir proje ise 
yerinde tespit ile yapılmalıdır.

Satın alınması planlanan konutun satış fiya-
tına alım-satım tapu harcı, iskan harcı, cins 
tashih harcı, KDV vb. gibi nelerin dâhil oldu-
ğu araştırılmalıdır. Satın alınması planlanan 
konutun bulunduğu projede otopark, sosyal 
tesis ve spor alanları gibi alanların ücrete tabi 
olup olmadığı, bunların bağımsız bölüm sa-
yısı ile orantılı olup olmadığı hakkında bilgi 
edinilmelidir. Satış fiyatı, benzer ve emsal 
olabilecek konutlarla karşılaştırılmalı, birim 
metrekare satış fiyatı analiz edilmelidir.

Ev almaya karar verdiniz ve seçeneklere tek 
tek bakmaya başladınız, peki ev almaya ka-
rar verenler en çok hangi özelliklere bakıyor? 
İşte cevapları:
1) Ulaşım kolaylığı,
2) Sosyal çevre,
3) Sağlamlık ve depreme dayanıklılık,
4) Bulunduğu yer-semt,
5) Yeterli araç park alanı,
6) Fiyat,
7) Prim potansiyeli yüksek merkezi lokasyon,
8) İnşaat teknolojisi,

9) Köklü güvenilir inşaat firmaları tercih edi-
liyor,
10) Yeşil alan,
11) Sosyal imkânlar,
12) Güvenlik,
13) Aidat,
14) Isı ve ses yalıtımı,
15) Donanımlı asansör,
16) Akıllı ev sistemleri,

17)Mutfağa kolay açılan balkonu/terası var 
mı?

18)Küçük de olsa bir kiler var mı?

19)Çamaşır makinası için bölme var mı?

20)Koridor vs. gibi dolaşım alanı gereksiz bü-
yük mü?

21)Beton terleme yapıyor mu, izolasyonda 
sorun var mı?

Konfor sağlayan detaylar

Yeterli prizin olmaması, balkonda musluk ol-
maması veya banyodaki yanlış eğim gibi du-
rumlar küçük detaylar gibi gözükse de zor-
luklara sebep oluyor. Yepyeni bir ev aldıktan 
sonra bu sorunlar nedeniyle eve tekrardan 
rötuşlar yapmayı kimse istemeyecektir. Bu 
yüzden evleri gezerken, yaşanabilir olup ol-
madığına dikkat edilmelidir. Tolere edilebilir 
sorunları da eve yerleşmeden önce fark edip 
çözülmesi ev yaşamını kolaylaştıracaktır.

Yeterli güneş ışığı, ev dekorasyonlarında ve 
yaşam alanlarında ferah ve aydınlık evler 
vazgeçilmez tercihler arasında bulunuyor. 

İnsanların psikolojilerinde de güneş ışığının 
çok önemli bir yeri olduğu biliniyor. Bu yüz-
den ev arayışına girildiğinde, evin pencere-
lerinin yeterli olup olmadığını kontrol etmek 
gerekiyor.

Ev satın alırken bunları mutlaka kontrol 
edin

1) Duvar Kontrolü. Duvarın dalgalı ya da pü-
rüzlü olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer 
duvarlarda boya yerine duvar kâğıdı kullanıl-
mışsa ek yerlerinin düzgün olup olmadığını 
inceleyin.

2) Özellikle eski tip ve kullanılmış evlerde 
pencere ve pervaz arasında ya da duvar bir-
leşim yerlerinde boşluk ya da düz olmayan 
kısımlar var mı, birleşim yerleri iyice kontrol 
edilmeli.

3) Zemine dikkat.

4) Ahşap malzeme pek çok evde kapılarda 
ya da mutfak dolaplarında kullanılır. Evet, bu 
malzemenin görüntüsü sıcak ve hoştur. An-
cak ağaç ve işçilik iyi değilse ileride çok faz-
la soruna sebep olabilir. Öncelikle ürünlerin 
hangi ağaçtan yapıldığı sorgulanmalıdır.

5) Evin su ve elektrik tesisatını kontrol edin.

6) Eğer ankastre ürün ve marka taahhüdü 
verilmiş yeri satın alıyorsanız eşyaları denet-
leyin.

7) Satın alınacak olan evin, sosyal alanlarının 
ve otopark gibi unsurların ücrete tabi olup 
olmadığı ve aidat stratejisine dair planlama-
lar önceden öğrenilmelidir.

COVID-19 salgınıyla birlikte dünya genelinde 
milyonlarca insan sosyal izolasyon ve karan-
tina tedbirleri kapsamında uzunca bir süre 
evlerine kapandı. Bu süreçte balkon, bahçe, 
teras ve çalışma odası gibi evdeki yaşam 
alanlarının önemi bir kez daha görüldü. Sos-
yal izolasyon ve karantina uygulamalarıyla 
evlerde daha çok vakit geçirilirken, evlerin 
mimari ve kullanım şekli bu tip durumlarda 
yeterlilikleri yönüyle sorgulanır hale geldi. 
Salgınla birlikte satın alınmak ya da kiralan-
mak istenen evlerde balkon, teras, bahçe ve 
çalışma odaları gibi yaşam alanlarının satın 
alma kararını etkileyen en önemli kriterler 
arasına girdi. Artık insanlar bir konut bakar-
ken, en az depreme dayanıklı olması kadar 
olası yeni salgınlarla birlikte evden çıkama-
maları durumunda neler yapabileceklerini 
de sorguluyor. Daha çok çocuklu ailelerde 
gördüğümüz bu ihtiyacın bahçeli, teraslı ya 
da geniş balkonlu evlerle çözüme kavuşaca-
ğı kanaatindeyim. Salgın hastalıkların tüketici 
nezdinde afet olarak değerlendirildiği ve sa-
tın alma davranışlarını doğrudan etkileyece-
ği görülmektedir. 



58

MALl&MOTTO / Makale

Bahar Nalan Danış
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AVM’LERIN VAZGEÇILMEZLERI FRANCHISE’LAR

Günümüz ticari hayatının vazgeçilmez 
iş modeli olan, “Franchising”i, en ge-

niş anlamıyla bir işletmenin yayılma ve 
büyüme stratejisi olarak tanımlayabiliriz.

Etimolojik kökeni, Fransızcadaki özgürlük, 
hak, ayrıcalık anlamına gelen, “Frank” ke-
limesine dayanan franchisingin geçmişine 
baktığımızda, milattan önceye kadar uza-
nan bir tarihsel gelişim görüyoruz. Daha 
yakın tarihe geldiğimizde ise, 1860’larda 
ABD’de İç Savaş yıllarında Singer’in ilk di-
kiş makinesini bularak, bireysel satıcılara 
kendi bölgeleri için makinelerin satış hak-
kını vermesi ve karşılığında belirli bir ücret 
alması şeklinde bir iş modeli geliştirmesi-
nin milat olduğunu söyleyebiliriz. 

Yine bu dönemlerde ABD’de otomobille-
rin seri üretimi başlıyor ve Ford da bu sis-
temle büyümeye başlıyor. Oto seri üretimi 
ile yollardaki araba sayısı artınca, Chev-
ron gibi benzin istasyonları da franchise 
sistemiyle yayılıyor. 1950 ve 60’lı yıllarda 
karayollarının gelişmesi, hızlı gıdanın art-
ması gibi etkenler sonucunda, “Drive-In” 
denilen bir “Karayolu üzeri restoranı” olan 
McDonald’s markasının yayılması için Ray 
Kroc’un geliştirdiği franchising sistemi, 
yani dükkânlarda tektiplik ve temizlik gibi 
kriterler getirilmesi sonucunda modern 
anlamda bildiğimiz franchising doğmuş 
oluyor.

Ülkemizde ilk franschising örneği de zaten 
80’lerde Türk ekonomisinin liberalleşme-
siyle 1985’te McDonalds’ın Türkiye’ye gi-
rişiyle olmuş ve bunu birçok yabancı mar-
ka izlemiş. Ardından da Türk yatırımcılar 
bu sistemi benimsemeye başlamışlar. Bu-

rada, 1991’de kurulan Ulusal Franchising 
Derneğinin (UFRAD) ülkemizde franchi-
sing alanındaki çalışmalara yaptığı katkı-
ları vurgulamak gerek.

Bir İşletmenin Franchising Serüveni

Bir işletmenin yayılma aşamasına geçebil-
mesi için öncelikle belirli derecede ismini 
duyurmuş bir ürün veya hizmet markası 
oluşturmuş olması şart. Sonrasında, bu 
ürün veya hizmetin sunulması için belirli 
standartlar belirleyerek, dağıtım ve satış 
hakkı için üçüncü firmalarla anlaşmaya 
varması gerekiyor. 

Uygulamada oto kiralamadan tekstil ma-
ğazacılığına, kozmetikten kuru temizle-
meye birçok alanda franchising verildiğine 
şahit oluyoruz. Özellikle de yiyecek-içecek 
sektörü franchising alanında başı çekiyor. 

Verilen franchising türlerini ise genel 
olarak 3 ana gruba ayırabiliriz:

Ürün/Hizmet ve Marka Franchisingi: Bu 
modelde marka sahibi ana firma, franc-
hising alan şirketlere ürün veya hizmetin 
satış hakkını ve marka kullanma imtiyazını 
verir. Bu sistemde; konsept, operasyon, 
fiyat, ürün standardı, kalitesi gibi uyum-
lu bir sistem oluşturmadan, isim kullanım 
hakkı verilmekte.

Türkiye’de “Marka Koruması” olmasına 
rağmen “İşletme Sistemi” diye yasalar-
ca tanımlanmış bir kavram olmadığı için 
franchising alan dükkanlarda uygulanan 
konsept, operasyon, dekorasyon gibi 
unsurların bir bütün olarak korunması 
mümkün bulunmamakta. Yani bir marka-
nın izinsiz kullanımına karşı yasal düzen-
lemeler olmasına rağmen, işletmenin bir 
sistem olarak taklit edilmesi halinde buna 
karşı yasal bir düzenleme bulunmuyor. O 
nedenle, marka kullanma imtiyazı verilen, 
“Ürün/Hizmet ve Marka Franchisingi”inin, 
Türkiye’de en çok tercih edilen franchi-
sing modeli olduğunu söyleyebiliriz. 

İşletme Sistemi Franchisingi: Bu metotta, 
sadece ürün/hizmet ve markayla sınır-
lı değil, bir bütün olarak işletme sistemi; 
pazarlama stratejileri, planlama, eğitim, 
kalite kontrol vs. dâhil şekilde franchi-
se veriliyor. Örneklerini oto kiralamada 
(Hertz, Avis), fast food’da (McDonald’s, 
Burger King vs.) ve otellerde (Ramada Inn) 
görebiliyoruz. 

Yukarıda değindiğim gibi işletme sistemi 
bir bütün olarak marka gibi korunmuyor 
ancak tüm mağazalarda belirli bir stan-
dart uygulandığından, “İşletme Sistemi 
Franchisingi” markanın saygınlığını koru-
ması için daha faydalı. Zaten son yıllarda 
bu franchise türünün büyüme hızının, di-
ğerlerine göre daha çok olduğunu görü-
yoruz.

Master Franchising: Franchise veren bir 
ülke/bölge için bir şirkete kendisi adına 
franchise verme yetkisi tanır. Tek tek fran-
chise verme yerine, bir “Master Lisansör” 
bulur ve o ülke/bölgede franchise ver-
me yetkisini ona devreder. Örneğin Mc-
Donald’s Türkiye master franchise vereni 
Anadolu Grubu, Burger King Türkiye mas-
ter franchise vereni Tab Gıda’dır.

Franchising İlişkisinin Kurulması

İsim ve marka sahibi franchise veren 
(franchisor) ile franchise alan (franchisee), 
franchise ilişkisinin temel taraflarını teşkil 
etmekte. Franchise veren; eğitim, teknik 
destek, reklam gibi destekler sunmak, 
franchise alan da onun şartlarına uygun 
olarak mağazasını işletmek üzere bir an-
laşmaya varırlar. Franchise alabilmek için 
genellikle franchise veren firmaların ön-
gördüğü, “İsim kullandırma lisans bedeli” 
de denilen bir “Giriş bedeli” vardır. Bunun 
haricinde, brüt ciro üzerinden ödenen ay-
lık/periyodik/yıllık bir oran olan İmtiyaz 
Bedeli (Royalty) ile franchise veren ana 
firmanın reklam giderine katılım payı olan 
Reklam Fonu ödenmesi de kararlaştırıla-
bilir.
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Uygulamada franchise alım sürecini ge-
nelde şu adımları izleyerek gerçekleştiri-
yoruz:

- Her şeyden önce taraflar arasında bir 
Gizlilik Sözleşmesi ve/veya Niyet Mektu-
bu yapıyoruz.

- Sözleşme aşamasına gelmeden önce ise;

- Gereken sermaye, yatırımın ne kadar sü-
rede kendini amorti edeceği gibi konula-
rın değerlendirildiği bir fizibilite çalışması 
yapılıyor.

- Franchise veren, franchise alana; şirket 
içi operasyonlarına ilişkin ve operasyonla-
rın nasıl işleteceğine dair işletme bilgile-
rini içeren bazı kitapçıklar verir, franchise 
alan bu dokümantasyonu inceler.

- Bunlar çerçevesinde franchise alan bir 
karar verir, ya yatırımından vazgeçer ya da 
sözleşme aşamasına geçilir.

- Sözleşme ile genel olarak; franchise 
verenin işletmeyi denetleme ve kontrol, 
muhasebe kayıtlarını inceleme, belir-
li dönemlerde rapor ve bilgi isteme gibi 
hakları ile franchise alanın belirli bir sa-
tış hacmine ulaşma, know-how ve ticari 
sırları saklama, iş yerini sigorta ettirme, 
franchise veren ile rekabet etmeme gibi 
yükümlülükleri düzenlenir.

Türk Hukukunda Franchising Sözleş-
mesi

Türk Hukukunda, Franchise Sözleşmeleri 
belirli bir kategori altında düzenlenme-
mekte, kendine has (Sui Generis) veya 
“Karma Sözleşme” olarak kabul edilmek-
tedir 

Borçlar Kanunumuzda tanımlı sözleşme 
tipleri olan Hizmet Sözleşmesi ve Vekâlet 
Sözleşmesi ile Ticaret Kanunumuzda ta-
nımlı sözleşme tipleri Acentalık ve Komis-
yon Sözleşmesi’ne ilişkin hükümler, bazı 
benzerlikleri nedeniyle Franchise Sözleş-
meleri’ne uygulanmaktadır.

Salgının Franchising Sözleşmelerine Et-
kisi

Covid-19 salgını nedeniyle birçok işlet-
me devletin talimatı ile kapatılmak duru-

munda kaldığından, bu süreçte franchise 
işletmecililerinin sözleşmelerinde karar-
laştırılan ödemelerini sözleşmeye uygun 
şekilde yapması mümkün olmadı. Her 
şeyden önce ciro elde edemediler veya 
çok düşük ciroları oldu.

İşte bu süreçteki yükümlülüklerin akıbe-
tini anlamak için öncelikle Mücbir Sebep 
ve “Uyarlama” hükmü var mı diye söz-
leşmelere bakılması gerek. Bu hükümler 
yoksa sonucunda aşağıdaki ihtimallerin 
gündeme geleceği, ilgili sektör ve işletme 
açısından somut durum değerlendirmesi 
yapılması gerekiyor.

- Salgın, franchise verenin hizmet verme-
sini tamamıyla imkânsızlaştırmışsa “Müc-
bir Sebep” gerçekleşmiş sayılmalıdır. Bu 
durumun hukuki karşılığı “İfa İmkânsızlı-
ğı” olup, sözleşmenin askıya alınması veya 
feshi sonuçlarını beraberinde getirir. Ör-
neğin nargile kafeler salgın nedeniyle ka-
patılmış olup, bir daha ne zaman açılacağı 
da belli olmadığından, kanaatimizce bu 
kafeler açısından Mücbir Sebep gerçek-
leşmiş sayılmalıdır. 

- Mücbir Sebep sonucunda borçlunun 
borcunun sadece bir kısmı da imkânsız-
laşmış olabilir. Birden fazla borçtan biri-
nin imkânsızlaşmasının diğerlerinin yerine 
getirilmesini engellemediği bu tür du-
rumlara hukukumuzda “Kısmi İmkânzlık” 
denilmektedir. Bu ihtimalin hukuki sonu-
cu, borçlunun borcunun sadece imkânsız-
laşan kısmından kurtulmasıdır. Örneğin 
salgın sonucunda yeme-içme alanında 
faaliyet gösteren bir franchise, devlet ta-
limatıyla zaruri olarak kapatıldığından, o 
süreçte ciro yapması mümkün olmamıştır, 

dolayısıyla franchise veren ana firmaya 
ödemekle yükümlü olduğu, brüt ciro üze-
rinden hesaplanan bedeli aynen ödemesi 
kendisinden beklenemez. Diğer yandan 
sözleşmede ana firmanın reklam gideri-
ne katılması öngörülmüşse Reklam Fonu 
ödeme yükümlülüğünün aynen devam et-
tiği söylenebilir. 

-Franchise alanın faaliyet kolu nedeniy-
le salgın hastalık halinin onun açısından 
Mücbir Sebep teşkil edip etmeyeceği 
tartışmalı ise yani sokağa çıkma yasağı, 
devletin kapatma emirleri vs. o iş kolun-
da faaliyet göstermeyi imkânsızlaştır-
mamış ancak güçleştirmişse bu durum, 
“Beklenmeyen Hal” kabul edilip, “Aşırı İfa 
Güçlüğü” teşkil edebilir. Aşırı ifa güçlüğü, 
sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca 
öngörülmeyen olağanüstü durum olup, 
böylesi bir halde borçludan borcun ay-
nen ifasını istemek “Dürüstlük kuralı”na 
aykırı olacaktır. Bu durumda da taraflarca 
mahkemeye başvurularak, hakimden söz-
leşmenin değişen koşullara uyarlanması 
istenebilir.

Koronavirüs salgını franchise modelinin 
uygulandığı birçok faaliyet alanını direkt 
olarak etkiledi. Mevcut duruma baktığı-
mızda, franchise modeliyle çalışan birçok 
işletmenin bu süreci karşılıklı anlayış ve iyi 
niyet çerçevesinde geçirdiğini görüyoruz. 
Ancak salgın henüz bitmediği gibi ekono-
mik ve psikolojik etkileri de halen geçme-
di. 

O nedenle geçmişte yapılmış olan Franc-
hise Sözleşmeleri’nin bu gözle tekrar ele 
alınarak, karşılıklı anlaşma ile revize edil-
mesinde fayda görüyoruz. 
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GODIVA BODRUM’DA KAFE KONSEPTLI ILK MAĞAZASIYLA YAZA TAT KATACAK

Dünyanın önde gelen premium çikola-
ta markası Godiva, Bodrum Yalıkavak 

Marina’da açtığı kafe konseptli yeni ma-
ğazasında misafirlerine eşsiz bir deneyim 
yaşatmayı amaçlıyor.

Türkiye’deki 14’üncü mağazasını Bod-
rum’da açan premium çikolata markası 
Godiva, kafe konseptli yeni mağazasında 
misafirlerini gerçek Belçika çikolatasının 
doyulmaz lezzetleriyle buluşturuyor.

Benzersiz pralin, trüf ve kare çikolataları-
nın yanı sıra dondurmalı profiterol, Belçi-
ka Waffle, Speculoos Krep ve çikolataya 
batırılmış taze meyveler gibi birbirinden 
farklı lezzetlerin yer aldığı yaz menüsüyle 
çikolata sanatını Ege sahillerine getiren 
Bodrum Godiva Café, açık havadaki otur-
ma alanında enfes Godiva tatlarını keyifli 
bir atmosferde deneyimlemenizi sağlıyor.

Taze meyveler ve Godiva çikolatalarıyla 
soğuk taş üzerinde hazırlanan dondurma-
nın yapım aşamasının izlenebildiği özel 
cam bir bölüme sahip mekânda, misafir-
ler diledikleri dondurmayı ikonik Belçika 
çikolatasıyla birlikte sipariş edebiliyor. 
Dondurma çeşitlerine ek olarak Godiva 
Café’nin menüsünde, soğuk çaylar, limo-
natalar ve Belçika çikolatasıyla zenginleş-
tirilen Chocolixir içeceği de bulunuyor.

Yalıkavak Marina ve diğer mağazalarında 
gerek misafir gerekse çalışanlarının sağ-
lığı ve güvenliği için Sağlık Bakanlığı’nın 
önerdiği tüm hijyen ve güvenlik önlem-
lerini almayı sürdüren Godiva, hem klasik 
hem de yeni lezzetlerini kafeleri aracılı-
ğıyla daha fazla noktada çikolata tutkun-
larına sunmayı amaçlıyor.
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Avokado Maskesi
Malzemeler:

• Yarım olgun avokado
• 1 tatlı kaşığı bal
• 2 - 3 damla limon
• Cildiniz çok kuru ise 1 tatlı kaşığı 

hindistan cevizi yağı ilave edebi-
lirsiniz.

Yapılışı:

Bütün malzemeleri parçalıyıcıdan 
geçirip, cildinize sürün. 20 dakika 
bekletip, yaşlanma karşıtı bir sabun 
veya köpük ile yıkayın. Bu maske cil-
dinizi besler, nemlendirir, yeniler ve 
kırışıklıklara iyi gelir.

SUNA DUMANKAYA'DAN DOĞAL TARIFLER

Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

Limon ve Sekerli Vücut 
Scrub’u

Malzemeler:

• 3 bardak şeker
• 3/4 bardak zeytinyağı
• Taze sıkılmış 1 adet limon suyu
• 2 yemek kaşığı vanilya özütü
• 2 adet limonun incecik rendelen-

miş kabukları

Yapılışı:

Tüm malzemeleri büyük bir kapta 
karıştırın ve küçük cam kavanozlarda 
muhafaza edecek şekilde parçalara 
ayırın. Rahatlamak istediğinizde duş 
alırken, scrub olarak kullanın.

(Scrub: Banyo sırasında uygulanan 
cilt bakımıdır.)

,

Ödem Atan ve Ferahla-
tan Saglıklı Içecek
Malzemeler:

• Bir büyük sürahi
• Yeşil elma
• Çubuk tarçın
• Taze zencefil
• 1 tatlı kaşığı karanfil
• 10 adet kakule
• 1 yemek kaşığı tane yenibahar
• Sıcak su
• Renk katması adına isterseniz 

birkaç yaprak reyhan ilave ede-
bilirsiniz.

Yapılışı:

Geceden büyük bir sürahiye yeşil 
elmayı dilimleyin daha sonra kalan 
bütün malzemeleri sürahinin içine 
koyun. Üzerine sıcak su ilave edin. 
Sabaha kadar demlemeye bırakın. 
Afiyetle tüketin ve suyu azaldıkça 
ilave edin. 2 gün içebilirsiniz.

- .
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DOĞTAŞ TARZ VE UYUM AŞKINI LONDRA’YA TAŞIYOR

Doğtaş, Londra Edmonton’da açılan 
yeni mağazasıyla 2020 büyüme he-

deflerine bir adım daha yaklaştı. 2020 
yılında yurt içi ve yurt dışı %40 büyüme 
hedefiyle yola çıkan Doğtaş, bu yolda hız 
kesmeden adım atmaya devam ediyor.

28 ülkede 400’e yakın mağazayla tüke-
ticilerine hizmet veren Doğtaş Kelebek 
grubunun lokomotif markası Doğtaş, bir 
süredir yeni yatırımcısıyla birlikte açacağı 
Londra mağazasının hazırlıklarını sürdü-
rüyordu.

Doğtaş’ın bu sene başında açıkladığı yurt 
dışındaki mağaza sayısını artırma hede-
fi çerçevesinde emin adımlarla yollarına 
devam ettiklerini belirten Doğtaş Kele-
bek CEO’su İsmail Doğan sözlerini şöyle 
devam ettirdi: “Artık geride kaldığını um-
duğumuz pandemi sürecinde yaptığımız 
hazırlıklar, yılın ikinci yarısında açacağımız 
yurt içi ve yurt dışı mağazalarıyla gerçe-
ğe dönüşüyor. Geçtiğimiz dönemde Çin’e 
olan talebin azalmasıyla birlikte, Türkiye 
mobilya sektörü, yeni pazarlara açılma ve 
büyüme adına pozitif bir görüntü sergili-
yor. 

Türk Mobilya sektörü 2019 yılında üretim-
de 13, ihracatta ise 12. sıradaydı. Bu yeni 
gelişmeleri faydaya çevirerek, Türkiye’nin 
bu alanda kazançlı çıkacağına inanıyorum. 
Biz de Doğtaş olarak, yeni lokasyonlarda 
yeni yatırımcılarla görüşmeye devam edi-
yoruz.”

Haziran ayında perakende mağazacılık 
alanında başarılı bir geçmişe sahip olan 
yeni iş ortağıyla birlikte açılan Doğtaş 
mağazası, tarz ve uyum konseptini Lond-
ra’daki müşterisiyle buluşturmaya hazır.
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Fatma FİDAN
Uzm.Diyetisyen

KILO KONTROLÜNÜN ANAHTARI LEPTIN

Leptin, “Tokluk hormonu” diye de ad-
landırılan, peptidler sınıfından, tokluk 

duygusu yaratarak, organizma içindeki yağ 
stoklarını ve iştahı düzenleyen bir hormon-
dur. Leptin; vücudun en büyük endokrin or-
ganı olan yağ dokusundan salgılanır.

Leptin, beynimizdeki iştah ve açlıktan so-
rumlu reseptörlere bağlı bir hormondur. Bu 
hormon doyduğumuz zaman beynimize, 
“Doydun, daha fazla yeme” sinyalini gön-
dererek, iştahımızı baskılamakla sorumlu-
dur. Aynı zamanda hangi besinlerin yağa 
çevrilip, depolanacağını kontrol eder. Lep-
tin hormonu, vücudunuzda depoladığınız 
enerji miktarındaki değişiklikleri algılayarak, 
yaktığınız kalori miktarının artmasını sağla-
yabilir. 

Vücutta leptin hormonu eksikliği durumun-
da, kişilerde doyma hissi oluşmaz ve obe-
zite gelişir. Bununla birlikte obez bireylerde 
artmış yağ dokusundan fazlaca leptin salgı-
lanmaktadır.

Leptin direnci vücudun yeterli seviyede lep-
tin hormonu salgılayamaması sonucu olu-
şur. Vücut, leptin direncini açlık olarak algı-
lar, bu nedenle aşırı yağ depolarını yakmak 
yerine yağ depolarını artırmak için harekete 
geçer. Ve kilo kaybı zorlaşır. Bunun en bü-
yük sebebi dengesiz beslenme sonucu dü-
zensizleşen früktoz ve şeker seviyeleridir. 
Leptin seviyeleri düşük insanlarda hep bir 
açlık hissi yaşanır. Yemek yense bile açlık 
devam eder. Bu nedenle obeziteden ko-
runmak için yeterli ve dengeli bir beslenme 
programı planlanmalıdır.

Leptin direncini önlemek, obeziteden ko-
runmak için basit karbonhidratlar, şeker, 
beyaz ekmek, pirinç vb. gibi kan şekeri-
ni hızla yükselterek, depo yağlarını artıran 
kaynaklar yerine, kompleks karbonhidratlar 
olan, tam tahıllılar, bulgur, sebze vb. gibi ka-
liteli karbonhidratlar tercih edilmelidir.

Yumurta: B12 açısından zengin olan yu-
murta vücuttaki yağların çözülmesini sağ-
layarak, yağ yakımına yardımcı olmaktadır.

Somon: Omega-3 içermektedir. Somon ve 
omega-3 içeren diğer balık çeşitleri vücutta 
yer alan leptin hormonunun arttırılmasına 
neden olur.

Sarımsak: Antioksidan içeren sarımsak vü-
cuttaki insülin seviyesini düzenleyerek, tok-
luk hissinin daha uzun sürmesine yardımcı 
olmaktadır. 

Keten Tohumu: Omega yağ asitleri içeren 
keten tohumu, yağların vücutta depo edil-
mesini engeller ve yağ yakım hızı yükselir. 

Ceviz: Somon balığı gibi omega-3 içeren 
yiyeceklerden birisidir.

Ispanak: Meyve ve sebzeler, özellikle de ıs-
panak, doğal lif açısından zengindir. Leptin 
seviyesini arttırıp, tokluk hissi verir. 

Portakal, Greyfurt ve Limon: C vitamini 
bakımında zengindirler. C vitamini içeren yi-
yecekler vücuda alınan yağın öncelikle daha 
kolay çözünmesini sağlar, ardından vücut-
tan atılmasına neden olur.

Havuç: Havuç, beynin leptin duyarlılığını 
arttıran karoten ve antioksidan içerir.

Stresten uzak durmaya gayret edin. Stres 
anında artan kortizol seviyeleri, beynin lep-
tine olan duyarlılığını azaltarak, daha fazla 
yememize sebep olabilmektedir. Stres sevi-
yesini düzenlemek için günlük olarak egzer-
siz yapın. Düzenli egzersiz yaparak, leptin 
hormonunuzu dengeleyebilirsiniz.

Sabahları güne, içerisine elma sirkesi katıl-
mış bir bardak su ile başlamak leptin hor-
monunu kontrol etmenizi sağlar. Yetersiz 
uyku, leptin düzeyini arttırır. Yeteri kadar 
uyku ve dinlenmek gerekir.  
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OTOPRATIK YENI DÖNEMDE GÜVENLI YOLCULUĞUN IPUÇLARINI PAYLAŞTI

Brisa’nın hızlı bakım servis markası Otop-
ratik, COVID-19 salgını normalleşme 

sürecinde, şehirler arası yolculukların başla-
ması ile birlikte ortaya çıkabilecek emniyet 
risklerini önlemek için sürücülerin yanında 
yer alıyor. Araç bakımı konusunda pratik 
bilgiler paylaşan Otopratik, aynı zamanda 
ücretsiz lastik ve akü bakımı kampanyasıyla 
da araç sahiplerini destekledi. 

Türkiye lastik pazarı lideri Brisa’nın binek 
ve hafif ticari araç bakımı üzerine uzman-
laşan, hızlı bakım servis zinciri Otopratik, 
COVID-19 sürecindeki yeni dönemde yol-
culukların emniyetle gerçekleşmesi için bil-
gilendirme ve ücretsiz destek çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor. 

Bu kapsamda uzun zamandır kullanılmayan 
araçların seyahatlere hazırlanması için uz-
manlığını araç sahipleriyle paylaşıyor. Aynı 
zamanda tüm mağaza ve operasyonlarında 
küresel salgına karşı güçlü önlemler alan 
Otopratik, zorunlu yolculuklar için sunduğu 
ücretsiz dezenfeksiyon hizmetlerini de üc-
retsiz bakım hizmetleri ile devam ettiriyor. 

Emniyetli sürüş için araç ve lastik bakımı

Otopratik, araç sahiplerinin yolculuğa çık-
madan önce basit önlemlerle emniyetli bir 
sürüş gerçekleştirebileceklerini belirtiyor. 
Bununla birlikte lastiklere ve araca düzenli 
olarak bir uzman tarafından bakım yapıl-
ması da hem ürün ömrünü uzatıyor hem 
de emniyetli bir sürüş deneyimini güvence 
altına alıyor.

Araç sahiplerinin alması gereken başlıca 
önlemler ise şöyle:

• Aracınızda ilk yardım çantası olduğun-
dan emin olun.

Buradaki QR kod ile
video linkine ulaşabilirsiniz.

• Aracınızda yedek lastiğin sağlam ve 
havasının tam olduğundan emin olun, 
takım ve avadanlıklar (Kriko, bijon 
anahtarı ve varsa şifreli bijon, tornavida 
ve pense) araç üzerinde tam ve eksiksiz 
olarak bulundurun.

• Aracınızda çekme halatı ve takozların 
olduğundan emin olun.

• Reflektörler ve fosforlu yelekler bulun-
durulmalı yok ise tamamlanmalıdır.

• Aracınızda her duruma karşı taşınabilir, 
çok amaçlı elektrikli çakmak pompası 
ve takviye kablosu bulundurun.

• Aracınızın iç ve dış temizliği yola çık-
madan önce yapılmalı, araç içinde ka-
palı alanda uzun zaman geçirileceği 
için aracın iç temizliğinin yapılması, 
tozlardan olabileceği kadar temizlen-
mesi, yolculuk edenler ve özellikle ço-
cuklar için çok önemlidir.

• Aracın emniyet kemerleri ve tertibatı 
elle teker teker kontrol edilmeli, sağ-
lam ve çalışır durumda olduğundan 
emin olunmalı.

• Uzun süre kullanılmayan araçlarda kli-
ma kompresörü bozulabilir. Bunu en-
gellemek için soğuk havalarda da ara 
ara klimanızı çalıştırmanız önemli. Ay-
rıca aracınızı stop etmeden önce her 
zaman klimanın kapatılması gerekiyor.

• Son olarak yola çıkmadan önce dinle-
nilmeli, uykulu, yorgun ve alkollü yola 
çıkılmamalı, güvenli sürüş için kurallara 
tam ve eksiksiz olarak riayet edilmeli. 
En fazla 4 saat dinlenmeden araç kul-
lanılmalı ve en az 30 dakika mola ve-

rilmeli ve bir gün içinde en çok 8 saat 
araç kullanılmalıdır. Eğer yolculuk 8 sa-
atten fazla sürecek ise yedek bir sürücü 
ile dönüşümlü olarak araç kullanılmalı. 
En önemlisi gece yolculuğundan müm-
kün olduğu kadar kaçınılmalı ve gün-
düz yolculuğu tercih edilmelidir.

Otopratik’in ücretsiz bakım hizmetleri ile 
yolculuklar daha emniyetli

Otopratik, yolculukların başladığı yeni dö-
nemde Türkiye’de 60’tan fazla noktada sü-
rücülerin yanında yer almaya devam ediyor. 
Temmuz ayına kadar sunduğu kampanya 
ile akü kontrolü ve şarjı, lastik diş derinliği 
kontrolü ve basınç ayarı ücretsiz yapıldı. Bu 
hizmetler, lastik hava ve diş derinliği kont-
rolü ve ayarı, düzensiz aşınma tespiti, lastik 
ve jant hasar durumu kontrolü, lastik subap 
ve subap kapakları kontrolü, tekerlek bijon 
kontrolü, lastik basınç ayarı, akü kontrolleri 
(Kutup başları, kablolar, yüzey voltajı, marş 
gücü) ve akü şarjını kapsadı.

Otopratik mağazaları, sosyal mesafe ve 
hijyen kurallarına uygun olarak yeniden 
tasarlanmış, steril mağaza alanlarında 
hizmet sunmaya devam ediyor.

Tek noktada araçların tüm ihtiyaçlarını kar-
şılayan Otopratik, Brisa’nın öncü lastik mar-
kaları Bridgestone, Lassa ve Dayton’ın yanı 
sıra Otopratik marka aküleri müşterilerine 
sunuyor. Her marka ve model binek ve hafif 
ticari araca yedek parça ve işçilik garantili 
olarak hizmet veren Otopratik mağazaların-
da, 52 noktanın kontrol edildiği check-up 
hizmetine ek olarak farklı nokta için servis 
ve bakım sağlanıyor. Bu hizmetler arasında 
başlıca; lastik, jant, akü, ön düzen bakımı, 
yağ değişimi, filtre değişimi, klima gazı do-
lumu, fren balata ve disk değişimi, amorti-
sör değişimi ve periyodik bakım bulunuyor.
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Taylan KÜMELİ
Sağlıklı Beslenme ve

Diyet Uzmanı

DEMIRIN EN SAĞLIKLI KAYNAĞI 10 BESIN

Size beslenmenizde yeterince demir ala-
madığınız söylendiyse yalnız değilsiniz. 

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre demir eksik-
liği, dünya genelinde -özellikle çocuklar ve 
hamile kadınlar arasında- en yaygın bes-
lenme eksikliği ve gelişmiş ülkelerde yay-
gın olarak görülen tek besin eksikliğidir. Ve 
bu büyük bir problemdir. Çünkü bu mine-
ral, vücudumuzun günlük işleyişinde çok 
önemli roller üstleniyor.

Demir, vücut tarafından hemoglobinin, 
daha sonra vücutta oksijen taşıyan kırmızı 
kan hücrelerinde, akciğerlerimizden kasla-
rımıza ve diğer organlarımıza taşınmasına 
yardımcı olmak için kullanılır. Kan hücrele-
ri, vücudun diğer kısımlarından akciğerlere 
karbon dioksit taşınmasına yardımcı olmak 
için hemoglobin kullanır ve burada vücut-
tan nefes veririz. Ayrıca, vücudun bazı hor-
monlar ve bağ dokusu üretmek için de de-
mire ihtiyacı vardır.

Demir, gerçekten eksikliğini yaşamak iste-
meyeceğiniz bir mineraldir. Demir eksikliği 
anemisi (veya sadece anemi) olarak adlandı-
rılan bir durum yeterli demir almamak, kan 
hücrelerinizin dokularınızın ve organlarını-
zın ihtiyaç duyduğu oksijeni vermesini zor-
laştırır. Dikkat edeceğiniz belirtiler arasında 
yorgun hissetme veya enerji almama, mide 
rahatsızlığı, konsantre olma veya hatırlama-
da zorlanma, vücut sıcaklığınızı düzenli tut-
makta zorlanma veya kolayca enfeksiyona 
yakalanma veya hastalanma sayılabilir.

Ne kadar demir almalısınız?

19 ila 50 yaş arasındaki kadınlar günde 18 
miligram (mg) demir almalı ve eğer hamile 
iseler 27 mg almalıdır. (Vücudunuzdaki kan 
miktarı hamile olduğunuzda artar çünkü 
bebeğinizin organlarına ve kendinize oksi-
jen verirsiniz; daha fazla demir gerektirir.) 
50 yaşın üzerindeki kadınlar daha az demire 
ihtiyaç duyar -günde sadece 8 mg- kadın-
lar adet görmeyi bıraktıktan sonra daha az 
demire ihtiyaç duyarlar. 19 yaş ve üstü er-
keklerin her gün 8 mg demire ihtiyacı var-
dır. Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin önerilerine 
göre, çocuklar ve bebeklerin yaşlarına bağlı 
olarak günde 7 ila 15 mg arasında olması 
gerekir. (Not: Çok fazla demir alıyor da ola-
bilirsiniz. Gençler ve yetişkinler için günde 
45 mg'ı ve 13 yaş ve altı çocuklar için günde 
40 mg'ı aşmayın.)

İyi haber şu ki, çikolata ve kabak çekirdeği, 
bazı tahıllar ve kırmızı etlere kadar birçok 
yaygın besin demir bakımından yüksek. 

"İki tür demir vardır: Hayvan kaynaklarından 
'hem demir' hem de bitki kaynaklarından 
'hem olmayan' demir."

Hem demir, vücut tarafından bitki bazlı hem 
olmayan demirden daha kolay emilir, bu 
nedenle beslenmenizde her iki besin mad-
desini de almak önemlidir. Yalnızca bitki 
kaynaklarına güveniyorsanız günde nere-

deyse iki kat daha fazla demir hedeflemeniz 
gerekir.

İhtiyacınız olan tüm mineralleri almanıza 
yardımcı olabilecek demirden yüksek 10 
besine göz atalım:

1- Yumurta, kırmızı et, karaciğer ve sakatat-
lar Heme Demiri’nin en önemli kaynakları-
dır.

2- İstiridye ve midye zengin demir kaynak-
larıdır.

3- Nohut vejetaryen dostu demirin güç 
merkezidir.

4- Kahvaltılık gevreklerde artırılmış demir 
bulunur.

5- Kabak çekirdeği küçük olabilir ama çok 
demir içerir.

6- Soya fasulyesi çok fazla demir ve diğer 
temel besinlerle doludur.

7- Siyah Fasulye yine iyi bir demir kayna-
ğıdır.

8- Mercimek, çok demir içeren başka bir 
baklagildir.

9- Susam, yine demir açısından yüksek bir 
tohumdur.

10- Ispanak. (Bonus: Daha yüksek bir demir 
dozu almak için pişirin.)
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ISTANBUL MODERN’IN KOLEKSIYON SERGISI YENILENDI

İstanbul Modern, Beyoğlu’ndaki geçi-
ci mekânında yer alan yeni koleksiyon 

sergisini izleyiciyle buluşturdu. Sergide, 
1950 sonrası Türkiye sanat ortamındaki 
soyut ve figüratif resmin gelişimi ile doğa 
ve çevre üzerinden şekillenen çağdaş sa-
nat yapıtları bir araya geliyor.

İstanbul Modern, 2004 yılından bu yana 
Türkiye modern ve çağdaş sanat tarihinin 
değişim ve dönüşümüne yer verdiği, ulus-
lararası bir yönelimle gelişen koleksiyonu-
nu paylaştığı sergilerine devam ediyor.

Müzenin 2. katında çağdaş sanat dün-
yasının doğa ve çevre üzerinden şekille-
nen farklı yapıtları sergileniyor. Sergi bu 
katta resim, heykel, video, yerleştirme, 
fotoğraf gibi farklı disiplinlerde doğa 
kültürünün izini süren, çevre sorunlarına 
duyarlı sanatçıların yakın dönemde üret-
tiği çalışmalara odaklanıyor. Bu seçim ve 
sergileme doğanın yitimine, kaynakların 
tükenmesine ve çevre sorunlarının önle-
nemez artışına dikkat çekmek isteyen bir 
yaklaşımla farklı kuşaklardan sanatçıları 
bir araya getiriyor.

3. katta ise 1950 sonrası Türkiye sanat or-
tamındaki soyut ve figüratif resmin geli-
şimi, kronolojik bir akış içerisinde, ikonik 
örnekler üzerinden sergileniyor. İlk bö-
lüm, geometrik ve lirik bir yaklaşım ekse-
ninde temellenen soyut resmin Anadolu 
ve İslam kültüründen beslenen görsel ve 
düşünsel etkilerini görünür kılıyor. İkin-
ci bölümde ise figüratif resmin toplum-
sal gerçekçi örneklerinden 1970’li yılların 
yeni figüratif yaklaşımları ile 1980’li yılla-
rın dışa vurumcu ve kavramsal örneklerine 
uzanıyor.
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30 sanatçı ve 2 sanatçı ikilisi, 40 yapıt

İlk kez izleyiciyle buluşacak yapıtların da 
yer aldığı sergide farklı kuşaklardan 30 
sanatçı ve 2 sanatçı ikilisinin 40 yapıtı ser-
gileniyor.

Sergide yapıtları yer alan sanatçılar şöyle 
sıralanıyor: Kuzgun Acar, Haluk Akakçe, 
Erol Akyavaş, Tomur Atagök, Alper Ay-
dın, Barbara – Zafer Baran, Bedir Baykam, 
Cihat Burak, Ergin Çavuşoğlu, Nejad Me-
lih Devrim, Latifa Echakhch, Neş’e Erdok, 
Abidin Elderoğlu, Ahmet Elhan, Tayfun 
Erdoğmuş, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren 
Eyüboğlu, Kamil Fırat, Mehmet Güleryüz, 
Neşet Günal, Balkan Naci İslimyeli, İhsan 
Cemal Karaburçak, Komet, MentalKLINIK, 
Nusret Nurdan, Orhan Peker, Jennifer Ste-
inkamp, Ziya Tacir, Canan Tolon, F. Tülin, 
Ömer Uluç, Fahrelnissa Zeid.

Abidin Elderoğlu / Uzaydan Görünüm 1962

Haluk Akakçe, Göllü Manzara, 2004
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Katkılarıyla...
Sağlık & Motto
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Doç. Dr. Elif Hakko 
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

YAZ TATILINDE DE SOSYAL MESAFE KORUNMALI

Düşmeyen COVID-19 vaka sayıları tatile 
gidecek olan kişileri endişelendiriyor. 

Tatilde de normalleşme sürecinin değişme-
yen 3 unsuru, yani maske kullanımı, sosyal 
mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi 
gerektiğini hatırlatan Anadolu Sağlık Mer-
kezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. 
Elif Hakko, “Virüs deniz ve havuzda bulaşmaz 
ancak havuz başında veya sahilde güneşle-
nirken, sosyal mesafeye özen gösterilmeli. 
Tatilde de önlemlerden kesinlikle vazgeçil-
memeli. Maske, mesafe ve el hijyeni her or-
tamda, her durumda dikkate alınmalı” açıkla-
masında bulundu.

Zor geçen bir kış mevsiminin ardından tatil 
planları yapılmaya başlandı. Tatile çıkarken, 
önlem alınmış yerlerde konaklanılmasının 
Covid-19’dan korunmada önemli olduğunu 
belirten Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon 
Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Bu 
yaz tatilciler yazlık ev, karavan, çadır, yayla ve 
tekne gibi alternatiflere yönelebilir. Mümkün 
olduğunca kalabalık alanlardan kaçınılmalı. 
Bir grup vatandaş önlem almayarak salgın 
bitmiş, tehlike ortadan kalkmış gibi davranı-
yor maalesef. Oysa tehlike hala var, durum 
hala aynı şekilde ciddi” dedi.

Açık büfelere dikkat edilmeli

Otel ve tatil beldelerinin de bakanlığın ge-
tirdiği düzenlemelere uyarak çeşitli önlem-
ler aldığını dile getiren Doç. Dr. Elif Hakko, 
“Bu önerilere hem işletmeler hem müşteriler 
uymalı. Açık büfelere dikkat edilmeli. Servis 
kaşıkları, tabaklar herkes tarafından ellendiği 
için açık büfenin riskli olduğu yönünde ortak 

bir görüş var. Ayrıca bulaşıklar yüksek ısıda 
yıkanırsa kap, çatal, kaşık riskli değil. Ancak 
yıkandıktan sonra bunların herkes tarafından 
ellenmeden, doğrudan müşteriye iletilmesi 
önemli. Aynı şekilde virüs, yemeklerle de bu-
laşmaz” diye konuştu. 

Bu süreçte iyi beslenmenin mikroorganiz-
malara karşı mücadelede önemli olduğunu 
vurgulayan Doç. Dr. Elif Hakko, “Dengeli 
beslenme, vücudun direnci için çok önemli-
dir. Tatilde de dengeli beslenmeye özen gös-
terilmeli” şeklinde konuştu. 
Deniz ve havuza girilebilir

Yaz aylarının gelmesi ile deniz ya da havu-
za girmenin riskli olup, olmadığı konusunda 
çok fazla soru geldiğini söyleyen Doç. Dr. Elif 
Hakko, “Virüs doğru oranda klorlanmış ha-
vuz suyuna ya da denize girmekle bulaşmaz 
ancak sudan çıktıktan sonra güneşlenirken, 
sosyal mesafeye dikkat edilmeli. Havlular ki-
şiye özel olmalı, şezlonglar her kullanımdan 
sonra silinmeli, hiçbir şey ortak kullanılma-
malı” dedi. 

Maske doğru şekilde takılmalı, eldiven 
kullanmak yerine eller sık sık dezenfekte 
edilmeli

Maskelerin doğru şekilde takıldığından emin 
olunması ve maskenin ellenmemesi gerekti-
ğini hatırlatan Doç. Dr. Elif Hakko, “Ortak kul-
lanılan alanlara temas edildikten sonra eller 
maskeye, yüze, ağız ve burna değdirilmemeli 
ve mutlaka yıkanmalı. Eldiven takıldığında el-
divenlerle her yere rahatça temas ediliyor ve 
eldivenli ellerle maskeye ve yüze dokunabi-
liniyor. Çanta, cep telefonu gibi özel eşyalar 
kirli eldivenlerle kirlenebiliyor. Eldiven tak-
mak yerine eller sık sık dezenfekte edilmeli” 
önerisinde bulundu.

Araba ve uçakla yolculuk edeceklere öne-
riler

• Dinlenme tesislerinde ortak lavabo kullanı-
lırken, mutlaka maske takılmalı, klozet, klozet 
kapağı, sifon gibi alanların temasından sonra 
eller mutlaka güzelce yıkanmalı ve dezenfek-
tan kullanılmalı.

• Kalabalık alanlarda kapı kollarına dokun-
duktan sonra eller mutlaka temizlenmeli.

• Mümkünse yolculuk sırasında ev yapımı 
sandviç gibi gıdalar tüketilmeli. Mümkün 
değilse de mola alanlarında veya havaalanla-
rında su, sandviç gibi ürünler satın alındıktan 
sonra eller ve satın alınan ürünlerin paketleri 
alkol bazlı mendillerle temizlenmeli, eller de-
zenfekte edilmeden ağız ve burna dokunul-
mamalı. 

• Uçak seyahati yapacak olanlar maskeleri-
ni kesinlikle çıkarmamalı, online bilet işlemi 
tercih edilerek, temas minimuma indirilmeli. 
Bekleme alanlarında sosyal mesafeye dikkat 
edilmeli. Uçak içerisinde koltuğa oturduktan 
sonra kolun konduğu kısımlar ve masa de-
zenfekte edilebilir. Eller temizlenmeden mas-
keye ve yüze temastan kaçınılmalı.

• Otobüs yolculuğunda da uçak yolculuğun-
da olduğu gibi kesinlikle maske yüzden çı-
karılmamalı. Maskesini çıkaranlar görevlilere 
bildirilmeli.

• Seyahatte mutlaka yanınızda yedek maske 
ve dezenfektan bulunmalı.

• Çocuklar virüs konusunda bilgilendirilmeli, 
hijyen kuralları ve doğru maske kullanımı an-
latılmalı. En önemlisi örnek olunmalı. 
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YAZIN GIYILEN SERT TABANLI TERLIK
VE SANDALETLER NASIR SEBEBI

Ayak sağlığı her mevsim önemli olmakla 
birlikte yaz aylarında daha çok görünür 

hale geliyor. Bu sebeple ayakların bakımı 
da önem kazanıyor. Havaların ısınmasıyla 
birlikte sıklıkla çıplak ayaklarla giyilen sert 
tabanlı terlikler, sandaletler, topuklu ayak-
kabıların ayaklarda çatlamalara, kuruluklara, 
nasırlara sebep olabildiğini belirten Anado-
lu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Kübra Esen Salman, “Ayrıca eğer ayak-
larda mantar, siğil gibi bulaşıcı enfeksiyon-
lar varsa iyi temizlenemeyen ve havalandırı-
lamayan ayakkabılardan tekrar tekrar bulaş 
olabiliyor” açıklamasında bulundu.

Özellikle yaz aylarında açık ayakkabılar gi-
yildiğinde görülen kuru ve çatlamış topuk-
ların kozmetik açıdan rahatsız edici olabildi-
ğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Deri 
Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, 
“Ayrıca uzun süre sert tabanlı ayakkabılar 
giymeye bağlı deride oluşan kalınlaşmalar 
bir süre sonra ağrılı nasırlara sebep olur. Bu 
nedenle dışarıdan geldiğimizde ayaklarımızı 
ılık suyun içerisinde bir süre dinlendirdikten 
sonra, kalınlaşmış olan bölgeleri topuk ta-
şıyla törpüleyip, dermatoloğunuzun önerdi-
ği, ayağınızdaki kuruluğun şiddetine uygun 
bir kremle nemlendirmek ağrılı nasırların 
oluşmasını engellemekte faydalı olur” öne-
risinde bulundu.

Sert tabanlı ve dar ayakkabılardan uzak 
durulmalı

Nasırın sürtünme, çarpma gibi tekrarla-
yan travmalara bağlı olarak gelişen bölge-
sel deri kalınlaşması olduğunu vurgulayan 
Salman, “Özellikle sert tabanlı ya da tam 
olmayan dar ayakkabılar giyildiğinde veya 

ayak kemikleri ile ilgili bir deformite mev-
cut olduğunda, genellikle kemik çıkıntıları 
üzerinde gelişir. Oldukça serttir. Hastala-
rın özellikle ayakkabı giyildiği zaman artan 
şiddetli ağrı şikâyetleri olur. Ayaklarımız-
da nasır oluşmaması için çok sıkı, içinde 
ayaklarımızı rahat hareket ettiremediğimiz, 
sert tabanlı, dar burunlu ayakkabılar giyil-
memeli” dedi. Eğer bir kemik deformitesi 
mevcutsa mutlaka bir ortopedi uzmanına 
muayene olunması gerektiğini hatırlatan Dr. 
Kübra Esen Salman, “Nasırların tedavisinde 
kalınlaşmış bölgeyi yumuşatıcı ve soyucu 
kremler, dermatoloğunuzun kontrolünde 
yapılan küretaj dediğimiz nasır temizlen-
mesi ve gerekirse yapılabilecek soğuk sprey 
(Kriyoterapi), koterizasyon gibi küçük cer-
rahi girişimler yapılabilir. Yüzeysel olan, öz 
dediğimiz merkez kısmı çok derinleşmemiş 
nasırlarda, kişinin evde kendisinin yapaca-
ğı topuk taşı, krem sürme gibi işlemlerle ve 
tabii ki dar ayakkabılardan sakınarak, nasırı 
geçirmek de zaman zaman mümkün olabi-
lir” açıklamasında bulundu. 

Uzun süre kapalı ayakkabı giymek man-
tar enfeksiyonuna neden olabilir

Açık ve sert tabanlı sandalet ve terliklerin 
bu etkilerine karşı, uzun süre kapalı, sıkı ve 
terlemeye sebep olan ayakkabılar giymenin 
ise mantar enfeksiyonlarına, tırnak batma-
larına, eğer siğil varsa bunların yayılmasına 
ve ayaklarda kaşıntılara sebep olabildiğini 
hatırlatan Dr. Kübra Esen Salman, şu öneri-
lerde bulundu:

• Ayakkabı ve terlik alırken, mümkün olduğu 
kadar ayakların içinde rahat hareket edebil-
diği, yumuşak tabanlı olanlar tercih edilmeli. 

• Her gün aynı ayakkabıyı giymek yerine, en 
az 1 gün havalandırarak giyilmeli. 

• Kapalı ayakkabılar çorapsız giyilmemeli ve 
çok terleyen ayaklarda çorap gün içerisinde 
de değiştirilmeli. 

• İnce, pamuklu çoraplar tercih edilmeli. 

• Ayaklar eve geldikten sonra yıkayıp, gü-
zelce kurulandıktan sonra gerekli durumlar-
da uygun nemlendiricilerle nemlendirilmeli. 

• Kaşıntılı deri kalınlaşmaları ya da soyul-
maları olduğunda, ağrılı nasır ya da siğil 
düşündüren lezyonların varlığında mutlaka 
dermatoloğa başvurulmalı.
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Dr. Ebru Öztürk Öksüz
Kadın Hastalıkları, Doğum

ve Tüp Bebek Uzmanı 

TARIM ILAÇLARI VE HAVA KIRLILIĞI
GEBE KALMA ŞANSINI AZALTIYOR

Tarım ilaçları ve gıda koruyucusu olarak 
yaygın şekilde kullanılan fosfat türevle-

ri üreme potansiyelini olumsuz yönde et-
kiliyor. Yüksek miktarda pestisitlere (Tarım 
ilacı) maruz kalan kadınlarda tüp bebek ile 
gebe kalma şansının, düşük miktarda ma-
ruz kalan kadınlara göre yaklaşık %18 ora-
nında daha az olduğunu belirten Anadolu 
Sağlık Merkezi Kadın Hastalıkları, Doğum 
ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Ebru Öztürk Ök-
süz, “Pestisitlere maruz kalmanın erkekler 
üzerinde de etkisi çok açık. Sperm sayı ve 
kalitesinin yıllar içinde azalmasına neden 
oluyor. Ayrıca hava kirliliği de üreme sağ-
lığını olumsuz etkiliyor” şeklinde konuştu.

Yiyecekler yıkanarak sadece yüzeysel pes-
tisitler uzaklaştırılmış oluyor. Önerilen en 
iyi temizleme şeklinin su ve halk arasında 
kabartma tozu olarak bilinen sodyum kar-
bonatı karıştırarak, yıkamak olduğunu söy-
leyen Anadolu Sağlık Merkezi Kadın Has-
talıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. 
Ebru Öztürk Öksüz, tarım ilaçlarının insan 
üremesi üzerine etkilerini şöyle açıkladı: 

• Pestisit artıkları içeren yiyeceklerle bes-
lenen erkeklerde sperm sayı ve kalitesinin 
anlamlı şekilde düşmesine ve sertleşme 
problemlerine neden olduğu,

• Kadınlarda adet düzensizliklerine, do-
ğumsal anomalilere (Doğan bebekte sa-
katlık, hastalık) ve düşük doğum ağırlığına 
neden olduğu,

•  Bunlara ek olarak da düşük ile sonuçla-

nan gebeliklere, erken doğumlara hem er-
kek hem de kadında üreme potansiyelinin 
azalmasına neden olduğu görülmektedir.
Hava kirliliği düşük riskini arttırıyor

Kalp damar hastalıkları, solunum yolu has-
talıkları gibi genel sağlık problemlerinin 
yanı sıra özellikle ağır hava kirliliği ve buna 
uzun süre maruz kalma durumlarının ha-
milelerde düşüklere, erken doğuma (37 
haftadan önce) ve yeni doğan bebeklerin 
doğum ağırlıklarının düşük olmasına ne-
den olabildiğini söyleyen Kadın Hastalıkla-
rı, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Ebru 
Öztürk Öksüz, “Tüp bebek ve hamilelik 
sürecinde mümkün olduğu kadar doğal 
temizlik malzemeleri kullanmak, ev içeri-
sinde sigara içmemek, bu süreçte evi bo-
yamamak, evin temizliğini detaylı yaparak, 
toz ve küf bulunmadığından emin olarak 
(Özellikle yaz aylarında klima kullanılıyor-
sa temizliğini yaptırmak) evin içindeki hava 
kirliliğini engeller. Evimizin dışındaki kirlili-
ğe karşı ise tüp bebek ve hamilelik süresin-
ce trafiğin çok yoğun olduğu zamanlarda 
yolculuk etmemek, kimyasal üretim yapan 
fabrikalardan uzak durmak ve haftada en 
az iki gün yeşil alanlarda yürüyüş yaparak 
önlem alınabilir” önerisinde bulundu.

Hava kirliliği sperm hareketliliğini de 
azaltıyor

Erkeklerin de hava kirliğinden etkilendiği-
nin altını çizen Dr. Ebru Öztürk Öksüz, “Ya-

pılan çalışmalar hava kirliliği ile anormal 
sperm şeklinin artması ve sperm hareket-
liliğinin azalması arasında sıkı bir ilişki ol-
duğunu gösteriyor. Bu da çiftlerin normal 
yoldan gebe kalmaları yönünde bir engel 
olabiliyor. Yapılan çalışmalara göre hava 
kirliliğinin yüksek seviyelerde olduğu böl-
gelerde hem sperm hem de yumurta üre-
timi ve kalitesindeki olumsuz etkilerden 
dolayı infertilitenin arttığı gözlemleniyor” 
dedi.

Tüp bebek yapmak isteyen çiftlere öne-
riler 

Genel sağlığı etkileyen tüm faktörlerin üre-
me sağlığını da aynı şekilde olumsuz etki-
lediğinin altını çizen Dr. Ebru Öztürk Öksüz, 
tüp bebek yapmak isteyen çiftlere şu öneri-
lerde bulundu: “Sigara içmek, çok miktarda 
şekerli yiyecek tüketmek, işlenmiş gıdalar 
tüketmek, şekerli ve gazlı içeceklerin fazla 
miktarda tüketilmesi gibi genel sağlığımızı 
da olumsuz etkileyen davranışlar, tüp be-
bek sürecini de olumsuz şekilde etkiliyor. 
Bu süreçte taze sebze ve meyve tüketmek, 
daha çok evde yaptığımız yiyecekleri tü-
ketmek, şekerli ve gazlı içeceklerden uzak 
durmak ve daha da önemlisi stresten uzak 
durmak tüp bebek sürecinin daha olumlu 
ve rahat geçmesinde yardımcı olur.”
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 355.655 1 ANKAmall AVM 540.717 1 Mavibahçe AVM 353.207
2 City's Nişantaşı AVM 322.191 2 Forum Ankara Outlet 134.322 2 TerraCity AVM 340.506
3 İstanbul Cevahir AVM 241.257 3 ACity Outlet 95.392 3 Espark AVM 132.451
4 Kanyon AVM 235.522 4 Cepa AVM 70.208 4 Park Afyon AVM 131.391
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 197.386 5 Kentpark AVM 69.716 5 Kulesite AVM 116.229
6 İsfanbul AVM 193.939 6 Gordion AVM 64.398 6 Forum Kayseri AVM 108.715
7 Marmara Park AVM 180.849 7 Next Level AVM 54.978 7 Forum Mersin AVM 108.636
8 Emaar Square Mall 151.276 8 Atlantis AVM 49.625 8 Gebze Center 105.874
9 Trump AVM 143.407 9 Taurus AVM 49.096 9 Forum Gaziantep AVM 105.832

10 Mall of İstanbul 111.031 10 Nata Vega Outlet 41.334 10 Forum Bornova AVM 103.102
11 İstinyePark AVM 108.330 11 One Tower AVM 40.302 11 MarkAntalya AVM 94.258
12 Brandium AVYM 103.704 12 Podium Ankara AVM 37.623 12 Forum Trabzon AVM 91.849
13 Aqua Florya AVM 103.218 13 Antares AVM 37.583 13 Özdilek Bursa AVM 91.744
14 Buyaka AVM 102.049 14 Arcadium AVM 34.281 14 Antalya Migros AVM 91.033
15 Maltepe Park AVM 101.398 15 Anatolium Ankara AVM 31.704 15 ÖzdilekPark Antalya AVM 84.410
16 Zorlu Center 101.226 16 Kızılay AVM 27.196 16 Outlet Center İzmit 80.056
17 Torium AVM 94.766 17 Panora AVYM 26.227 17 Point Bornova AVM 79.592
18 Palladium AVM 92.223 18 365 AVM 23.654 18 MalatyaPark AVM 76.096
19 Viaport Asia Outlet 89.688 19 Atakule AVM 22.464 19 Kent Meydanı AVM 59.381
20 Tepe Nautilus AVM 87.314 20 Tepe Prime Avenue 21.048 20 Deepo Outlet Center 58.621

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 57.489 1 ANKAmall AVM 13.063 1 Özdilek Bursa AVM 29.400
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 56.086 2 Antares AVYM 6.942 2 Park Afyon AVM 7.745
3 Akyaka Park 52.239 3 Kentpark AVM 4.856 3 TerraCity AVM 7.354
4 Kanyon AVM 49.345 4 Tepe Prime Avenue 4.535 4 Sera Kütahya AVM 6.057
5 Emaar Square Mall 18.734 5 Cepa AVM 3.499 5 HighWay Outlet AVM 5.871
6 Capitol AVM 14.486 6 Armada AVM 3.467 6 Kayseri Park AVYM 5.331
7 Trump AVM 14.300 7 Gordion AVM 2.766 7 MalatyaPark AVM 4.894
8 Buyaka AVM 13.248 8 Atlantis AVM 2.628 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.684
9 Viaport Asia Outlet 11.897 9 ACity Outlet 2.121 9 Gebze Center 4.223

10 İstinyePark AVM 10.077 10 Arcadium AVM 1.969 10 Deepo Outlet Center 3.635
11 Zorlu Center 8.049 11 Next Level AVM 1.787 11 Korupark AVM 3.354
12 Astoria AVM 7.752 12 365 AVM 1.770 12 Espark AVM 3.211
13 Akasya AVM 7.492 13 Forum Ankara Outlet 1.678 13 Forum Mersin AVM 3.196
14 Sapphire Çarşı 5.447 14 Bilkent Center AVM 1.648 14 17 Burda AVM 2.836
15 ArenaPark AVYM 5.317 15 Anatolium Ankara AVM 1.371 15 Antalya Migros AVM 2.799
16 Palladium AVM 5.111 16 One Tower AVM 1.066 16 Outlet Center İzmit 2.411
17 Marmara Forum AVM 5.051 17 Gimart Outlet 987 17 Palladium Antakya AVM 2.290
18 İsfanbul AVM 5.026 18 Park Vera AVM 571 18 Bursa Kent Meydanı AVM 2.134
19 Galleria Ataköy AVM 4.780 19 Kızılay AVM 338 19 Forum Bornova AVM 2.085
20 Watergarden İstanbul 4.460 20 Metromall AVM 278 20 Oasis AVM 2.045

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 87.743 1 ANKAmall AVM 122.660 1 TerraCity AVM 80.855
2 Zorlu Center 77.594 2 Antares AVYM 38.542 2 Mavibahçe AVM 74.517
3 İstinyePark AVM 53.634 3 Cepa AVM 31.698 3 M1 Adana AVM 51.778
4 İsfanbul AVM 52.927 4 Gordion AVM 29.614 4 Optimum - İzmir 48.600
5 City's Nişantaşı AVM 50.490 5 Nata Vega Outlet 29.516 5 41 Burda AVM 43.726
6 Buyaka AVM 49.365 6 Armada AVM 25.792 6 Park Afyon AVM 40.878
7 Watergarden İstanbul 46.979 7 ACity Outlet 25.272 7 Kulesite AVM 40.767
8 Mall of İstanbul 45.377 8 Kentpark AVM 24.454 8 Westpark Outlet AVM 34.956
9 Forum İstanbul AVYM 43.201 9 Podium Ankara AVM 23.466 9 Point Bornova AVM 33.872

10 Vadistanbul AVM 41.442 10 Metromall AVM 23.322 10 Forum Bornova AVM 33.375
11 212 İstanbul Power Outlet 41.330 11 Atlantis AVM 22.741 11 17 Burda AVM 30.562
12 Akyaka Park AVM 38.544 12 Panora AVYM 22.016 12 Agora AVM 30.507
13 Maltepe Park AVM 38.511 13 Atakule AVM 21.096 13 Özdilek Bursa AVM 30.331
14 Kanyon AVM 38.494 14 Forum Ankara Outlet 16.370 14 Agora Antalya AVM 30.090
15 Hilltown AVM 37.623 15 Arcadium AVM 15.606 15 Antalya Migros AVM 29.718
16 Marmara Park AVM 34.811 16 Taurus AVM 14.733 16 39 Burda AVM 29.286
17 Trump AVM 32.834 17 Bilkent Center AVM 14.209 17 01Burda AVM 28.658
18 Venezia Mega Outlet 28.985 18 One Tower AVM 13.842 18 Mall of Antalya AVM 27.915
19 Meydan İstanbul AVM 28.834 19 Next Level AVM 9.335 19 10Burda AVM 26.862
20 Axis AVM 26.088 20 Kartaltepe AVM 8.357 20 Sanko Park AVM 25.839
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
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9 Trump AVM 143.407 9 Taurus AVM 49.096 9 Forum Gaziantep AVM 105.832

10 Mall of İstanbul 111.031 10 Nata Vega Outlet 41.334 10 Forum Bornova AVM 103.102
11 İstinyePark AVM 108.330 11 One Tower AVM 40.302 11 MarkAntalya AVM 94.258
12 Brandium AVYM 103.704 12 Podium Ankara AVM 37.623 12 Forum Trabzon AVM 91.849
13 Aqua Florya AVM 103.218 13 Antares AVM 37.583 13 Özdilek Bursa AVM 91.744
14 Buyaka AVM 102.049 14 Arcadium AVM 34.281 14 Antalya Migros AVM 91.033
15 Maltepe Park AVM 101.398 15 Anatolium Ankara AVM 31.704 15 ÖzdilekPark Antalya AVM 84.410
16 Zorlu Center 101.226 16 Kızılay AVM 27.196 16 Outlet Center İzmit 80.056
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18 İsfanbul AVM 5.026 18 Park Vera AVM 571 18 Bursa Kent Meydanı AVM 2.134
19 Galleria Ataköy AVM 4.780 19 Kızılay AVM 338 19 Forum Bornova AVM 2.085
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11 212 İstanbul Power Outlet 41.330 11 Atlantis AVM 22.741 11 17 Burda AVM 30.562
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14 Kanyon AVM 38.494 14 Forum Ankara Outlet 16.370 14 Agora Antalya AVM 30.090
15 Hilltown AVM 37.623 15 Arcadium AVM 15.606 15 Antalya Migros AVM 29.718
16 Marmara Park AVM 34.811 16 Taurus AVM 14.733 16 39 Burda AVM 29.286
17 Trump AVM 32.834 17 Bilkent Center AVM 14.209 17 01Burda AVM 28.658
18 Venezia Mega Outlet 28.985 18 One Tower AVM 13.842 18 Mall of Antalya AVM 27.915
19 Meydan İstanbul AVM 28.834 19 Next Level AVM 9.335 19 10Burda AVM 26.862
20 Axis AVM 26.088 20 Kartaltepe AVM 8.357 20 Sanko Park AVM 25.839
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BU BENIM MASALIM ŞARKISIYLA MILYONLARA ULAŞAN ALEYNA TILKI KENDI MASALINI ANLATTI

Aşkın markası Cornetto ile bu yazın 
şarkısı Bu Benim Masalım’a imza atan 

Aleyna Tilki, klişeleri değiştirdiği renkli 
klibiyle Aleyna Gezegeni'ni ve nasıl masal 
kahramanı olduğunu anlattı.

Her yaz heyecanla beklenen, gençleri #il-
kadımıat diyerek cesaretlendiren Cornet-
to, bu yaz da Aleyna Tilki ile “Bu Benim 
Masalım” şarkısına imza attı. Aleyna Til-
ki’nin klibiyle tüm masal klişelerini değiş-
tirerek, baştan yazdığı masalların kahra-
manı olduğu “Bu Benim Masalım” şarkısı, 
Cornetto’nun yeni ürünü UniCornetto’nun 
masalsı dünyasını anlatıyor. 

Aleyna Tilki, masallardaki kadınların, genç 
kızların klişeleşmiş rollerini yıkarak, herke-
sin kendi hikâyesini yaratması için ilham 
veriyor. Bu Benim Masalım şarkısıyla mil-
yonlara ulaşan Aleyna, şarkısını, klibini ve 
kendi masalını anlattı.

“Konserler vermeyi, sahnede ışıldamayı 
çok özledim” 

Şarkısında yer alan Aleyna Gezegeni’nin 
rengârenk dünyasını gerçeküstü ve anti 
klişe olarak tanımlayan Aleyna, şarkı söy-
lemeyi çok özlediğini ve müziksiz yapa-
mayacağını bir kez daha anladığını dile 
getirdi.

Aleyna Tilki, karantina günlerinde evde 
kalarak, kendi içinde bir yolculuğa çık-
tığını ve meditasyon yaptığını söyledi. 
“Evren bize kendi içimize dönmeyi ihmal 
ettiğimizi anlamamız için bir mesaj veri-
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yor. Evde kaldığımız dönemde doğayı çok 
kirlettiğimizi gördük ve mesajı aldık” şek-
linde konuştu.

Tilki, “Değiştirdiğim en büyük klişe 16 ya-
şında pop star olmak… Belli bir yaşa gelin-
diğinde meslek sahibi olunacağı ve başa-
rının yakalanabileceği gibi bir klişe vardı. 
Bunu kırdığımı düşünüyorum. Türkiye’nin 
en genç pop starı olarak, yeteneklerin kul-
lanım alanlarının yaşla değil içten gelen 
enerji ile ilgili olduğunu düşünüyorum” 
dedi.

“Çocukken en sevdiğim masal, okuma-
yı öğrendiğim Pamuk Prenses ve Yedi 
Cüceler”

Aleyna Tilki, okumayı 4 yaşındayken an-
nesinin verdiği Pamuk Prenses ve Yedi 
Cüceler kitabıyla öğrendiği için bu masalı 
çok sevdiğini söyledi. Hangi masalın kah-
ramanı olmak isterdin sorusuna ise, “Ala-
addin’in Sihirli Lambası’ndaki cin olmak 
isterdim” cevabını verdi. Klipte Rapunzel’i 
canlandıran Aleyna, “Rapunzel olsaydım 
oturup prensimi beklemez, saçlarımı ke-
ser, onu her yerde arardım” ifadelerini 
kullandı.

“Genç kızlara kendi masallarını yazma-
ları için ilham vermek istedik” 

Aleyna Tilki, “Cornetto ile genç kızların, 
cesaretle ve kalıplara takılmadan alışılmış 
hikâyeleri dinlemeden, kendi masallarını 
yazıp, kendi yollarında yürümelerine ilham 
vermek istedik” dedi.
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MASERATI GHIBLI HYBRID EKIMDE TÜRKIYE’DE

İtalyan lüks otomobil üreticisi Masera-
ti, Avv. Giovanni Agnelli Fabrikası’nda 

100 bin adetten fazla ürettiği efsane mo-
deli Ghibli’nin hibrit versiyonunu hayata 
geçirmeye hazırlanıyor. Gerçekleştirdiği 
modernizasyon yatırımlarıyla üretim hat-
larını yenileyen ve geleceğin teknolojile-
rini tecrübesiyle buluşturan marka, böy-
lelikle Ghibli Hybrid ile tarihinin ilk hibrit 
motorlu aracını da ortaya çıkarmış olacak. 
Maserati Ghibli Hybrid’in ülkemizde ekim 

ayında satışa sunulması planlanıyor.

Tarihinde 105 yılı geride bırakan Mase-
rati, otomobil tutkunlarının hafızalarına 
damga vuran Ghibli modelini yeni bir se-
viyeye taşımaya hazırlanıyor. Maserati, bu 
kapsamda bugüne kadar Avv. Giovanni 
Agnelli Fabrikası’nda 100 bin adetten faz-
la ürettiği efsane Ghibli modelinin hibrit 
versiyonunu, sürdürülebilir bir gelecek 
için dünya pazarlarına sunacak. 

Estetik ve güçlü otomobil üretim gelene-
ğini yeni dönem vizyonuyla buluşturan 
Maserati’nin modernizasyon yatırımının 
meyvelerinden olan çevreci Ghibli, aynı 
zamanda markanın ürettiği ilk hibrit mo-
torlu otomobil olmasıyla da önem taşıyor. 

Ghibli Hybrid, Maserati’nin Türkiye’de-
ki tek temsilcisi olan Fer-Mas aracılığıyla 
ekim ayında Maserati tutkunlarıyla bulu-
şacak.  
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