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Merhaba,

Sevgili dostlar, 2010’a girerken penceremizdeki manzara bizi kasvete
bo¤uyor. Neler var bu manzarada? Dünyam›z›, ülkemizi, flehirlerimizi,
mahallelerimizi, ailelerimizi, benli¤imizi, ifl hayat›m›z› sarsan o kadar
çok önemli geliflme var ki, bunlar› “PENCERE”mizin önsözüne
s›¤d›rabilmem, önem s›ras›na sokabilmem imkans›z.

Irk ve din ekseninde geliflen çat›flmalar, fakir nüfusun h›zla artmas›
ve zenginlerin daha da zenginleflmesi sonucu dayan›lamaz hale gelen
“kaynaklar›n paylafl›m›” problemi var. Biliflim teknolojileri destekli
globalizmin do¤ru anlaflılıp, sürdürülebilir  siyasal ve ekonomik düzen

için yeni dönemin ihtiyac› olan sil bafltan düzenlemelerin yap›lamamas› var. Global
dev flirketlerin devlet otoritelerini ve regülasyonlar›n› alt etmesi, t›pk› biliflim teknolojilerinin
bizi nereye ulaflt›raca¤›n› bundan 10-20 y›l öncesinde kestiremedi¤imiz gibi bugün
de nükleer, nano ve gen teknolojilerinin sosyal, ekonomik ve ekolojik hiçbir de¤erlendirme
yap›lmadan “kurtar›c›” olarak öne ç›kar›lmas› var. Çevre problemlerinin geri dönüflü
olmayan k›r›lma noktas›n›n ötesine geçmesi, iflsizlik ve daha pek çok önemli konuya
çözüm oluflturulabilmesi bir yana, bütün bu konular aras›ndaki çaprafl›k ve kompleks
iliflkilerin çözüm yolunda de¤il ilerlemek, içerisinde yaflad›¤›m›z kaos ortam›n› alg›lamam›z›
bile mümkün k›lam›yor oluflu var.

Bu görüntüler bizi, evimizin korunakl› duvarlar› gerisinde flu an için belki de çok fazla
etkilemiyor olabilir ama penceremizdeki manzara çok kötü.

Bir flirket yay›n›n›n ilk say›s›n›n önsözü için san›r›m biraz al›fl›lmad›k oldu. Ancak ifl
arkadafllar›m haz›rl›¤›n› yapt›klar› dergi için “PENCERE” ismini öne sürdüklerinden beri
zihnime kopamad›¤›m bir imge yerleflti. Usta mimar-grafiker M.C.Escher, Roma Kenti’ni
tarihi kale surlar›n›n s›rt›ndaki atölyesinden resmetmifltir. Resmin perspektifi s›ra d›fl›
bir gerçekliktedir. M.C.Escher bu tablosunu, ev-atölyesindeki küçük bir t›rafl aynas›
üzerinden resmetmifltir. Pencereden içeri s›zan kent görüntüsü, bireyin en özel haliyle
bütünleflerek d›flar›daki hayat›, konuk oldu¤u bireyle birlikte tekrar flekillendirmifltir.
‹ç ve d›fl mekan, toplum ve birey yeni bir gerçeklikte buluflmufltur.

Hocam›z siyaset bilimci Prof. Ahmet ‹nsel, 20. yy da kapitalizm, komünizm ve ard›ndan
tek kutuplu dünya düzeninde ortaya ç›kan neo-liberal uygulamalar›n bizi bu kötü
manzarayla bafl bafla b›rakt›¤›n› anlatarak ancak yeni bir sosyal devlet tan›m›yla ifllerin
düzelebilece¤ini öne sürüyor.

Ona çok kat›l›yorum.

Art›k  müflteri, tedarikçisiyle; tedarikçi olarak biz kendi tedarikçilerimizle, çal›flanlar›m›zla,
meslektafllar›m›zla, bürokrasimizle, STK’lar›m›zla, do¤am›zla, sanatç›lar›m›zla,
ayd›nlar›m›zla, bilim insanlar›m›zla, hükümetlerimizle, iflçilerimizle, yöneticilerimizle
yeni bir iliflkiler yuma¤› oluflturmal›y›z.

Sevgili dostlar,“PENCERE”mizin amac› sizlere ulaflaca¤›m›z yeni bir reklam medyas›
yaratmak de¤il. Amac›m›z, penceremizdeki görüntüye yefliller, maviler, ›fl›klar katabilmek;
“A‹LE”mizle birlikte pencereden gördüklerimizi sizlerle paylaflmak, birlikte ö¤renmek,
birlikte düflünmek, birlikte çal›flmak, birlikte baflarmak ve birlikte kutlamak.

Gelece¤e Ece’leyerek bakman›n vakti art›k gelmifltir.
O halde hep beraber solo ve üç s›ra koro halinde, “Düz ayak çivit badanal› bir kent
nas›l kurulur abiler ?”

Hep beraber bir düflünelim “Abiler”.

Taner Horoz
Horoz Lojistik
Yönetim Kurulu ve
‹cra Baflkanı
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M. C. Escher’in
Aynal› Natürmort tablosu



oroz Lojistik, Türkiye’nin önde gelen
ev gereçleri flirketi Koçtafl’a 3 y›ld›r
lojistik destek veriyor. 3 y›l önce

Koçtafl’›n Tafldelen’deki kendi depolar›ndan
sevkiyatlarla bafllayan lojistik çözüm ortakl›¤›
süreci, Koçtafl firmas›n›n depolar›n› da
“outsource” ederek Horoz Lojistik’in
fiekerp›nar deposunu kullanmaya
bafllamas›yla tamamlanm›fl oldu.

Horoz Lojistik, fiekerp›nardaki deposunda
depolad›¤› Koçtafl ürünlerinin Türkiye
genelinde bulunan 25 Koçtafl ma¤azas›na
da¤›t›m›n› sa¤lamakla kalmay›p son kullan›c›
teslimatlar›nda da katma de¤er yaratan
çözümler sunmaktad›r.

Koçtafl’a sunulan tedarik zinciri sürecinde
ma¤azan›n stok yönetim birimi taraf›ndan
ihtiyaç duyulan siparifllerin oluflturulmas›yla
bafllayan süreç, Koçtafl Tedarik zinciri

uzmanlar›n›n sipariflleri onaylamas›yla
devam ediyor. Sonras›nda siparifller
elektronik ortamda Horoz Lojistik’e
gönderiliyor. Horoz Lojistik müflteri
temsilcileri gelen sipariflleri kontrol edip
iflleme al›yorlar. RF terminallerine düflen
ifl emirleri Horoz Lojistik depo personeli
taraf›nda toplanarak sevkiyat havuzlar›na
çekiliyor. Akabinde paketlemesi yap›l›p
irsaliyesi kesilen ürünler araçlara yükleniyor
ve ürünlerin Koçtafl ma¤azalar›na sevkiyat›
sa¤lan›yor.

Horoz Lojistik’in Koçtafl projesinde lojistik
merkezi olarak kulland›¤› 10,500 m2 alana
sahip fiekerp›nar deposu bu proje
kapsam›nda iki flekilde besleniyor. Milk run
projesi ile Koçtafl tedarikçilerinden ürünler
Horoz Lojistik araçlar›yla toplan›p depoya
al›n›yor, ayr›ca baz› tedarikçiler kendi
araçlar›yla depoya ürünlerini teslim ediyorlar.

KOÇTAfi’IN ÇÖZÜM ORTA⁄I
HOROZ LOJ‹ST‹K

En uzunu ve a¤›r› yaklafl›k 37 metre ve 100
tonluk bas›nçl› tanklar› fabrikas›ndan al›p
Derince liman›na tafl›nmas›n›
gerçeklefltirdikten sonra buradan
yurtd›fl›nda gidece¤i nihai destinasyona
nehir tipi gemilerle naklediyoruz. Bunlar
d›fl›nda yurtiçinde tafl›malar›na devam
etti¤imiz enerji projeleri bulunuyor.

2010 senesi sizce proje tafl›mac›l›¤›
aç›s›ndan nas›l bir y›l olacak. Bu konuda
da bilgi alabilir miyiz?

‹lgili lisans uygulamas›n›n rahatlamas›yla,
rüzgar enerjisi iflleri 2010 senesinde artarak
devam edecek görünüyor ve proje yükü
tafl›mac›l›¤› ihtiyac› da bu geliflmelere paralel
olarak artacakt›r. Ayn› flekilde, Karadeniz’de
artan hidroelektrik santraller (HES) için
rotor, statör, vb. proje yükü tafl›mac›l›¤›
gerektiren ifller de h›z kesmemekte. Enerji
sektörüne özel olarak proje tafl›mac›l›¤›n›n
yo¤un olaca¤› bir sene bekliyoruz. Di¤er
sektörlerde ihtiyaç duyulan proje yükü
tafl›mac›l›¤›nda 2009 senesindeki ile afla¤›
yukar› ayn› seviyede yo¤unluk bekledi¤imizi
söyleyebiliriz. 2008’den 2009 senesinin
birinci yar›s›na sarkan yurtd›fl› siparifllerin
devam›nda 2009’un ikinci yar›s› için al›nacak
siparifller çok merak edilmekte idi ve kimi
firmalar için beklentileri bir ölçüde
karfl›land›, kimi firmalar için de siparifllerde
düflüfl olmakla birlikte, beklenen kadar da
kötü gelmedi denebilir. Genel olarak; 2010
senesinin ikinci yar›s›ndan itibaren kriz
yaralar›n›n sar›lmaya bafllayaca¤› yönünde
beklentimiz var.

SDV HOROZ Proje Tafl›mac›l›¤›
departman› bu y›l da yeni
projelere imza at›yor.

Fikret Tuzcu
SDV HOROZ Proje Kargo Direktörü

eni bir y›la bafllarken flimdiden öne
ç›kan proje tafl›malar›n› SDV HOROZ
Proje Kargo Direktörü Say›n Fikret

Tuzcu’ya sorduk.

Fikret Bey, SDV HOROZ bu y›la hangi
proje tafl›malar›yla girecek? Bize yeni
projelerden biraz bahsedebilir misiniz?

Öncelikle 2009 y›l›nda bafllad›¤›m›z ve
halen devam eden baz› proje tafl›malar›m›z
var. Bunlar›n bafl›nda Yunanistan’da
kurulan bir petrol rafinerisi için
Romanya’dan tedarik edilen yaklafl›k 11000
metreküplük malzemelerin aç›k yük
gemileriyle tafl›mas› ifli geliyor. 2009 y›l›nda
bafllayan projenin, 2010 y›l›n›n Mart ay›na
kadar sürmesini bekliyoruz.

Yine 2009 y›l›n›n sonlar›nda bafllad›¤›m›z
ve 2010 y›l›n›n Mart ay›na kadar sürecek
bir di¤er projemiz de Angola’ya
yüklemelerini yapt›¤›m›z boru tafl›malar›.
Liman içinde teslim ald›¤›m›z yüklerin her
ay 4000-5000 metreküplük partiler halinde
Gemlik’ten Angola’ya nakliyesini
gerçeklefltiriyoruz.
Ayr›ca düzenli olarak yüklemelerini
yapt›¤›m›z bas›nçl› tank tafl›malar› var.

H

Y

haberhaber

2



HOROZ’DA
SAP DÖNEM‹

oroz Lojistik’in SAP
uygulamalar›na geçifl süreciyle
ilgili sorular›m›z› flirketin Bütçe

ve Muhasebe Direktörü Dr. M. Sad›k
Karacao¤lu’ya sorduk.

Sad›k Bey, Horoz Lojistik’in SAP
uygulamalar›na geçiflinde, SAP Proje
Lideri olarak görev ald›n›z. Bize k›saca,
Horoz Lojistik’in SAP uygulamalar›na
geçifl sürecinden bahsedebilir misiniz?

Günümüzün zorlu ifl ortam›nda en iyi
yönetilen flirketlerin, ifllerinin her yönünü
en aç›k ve en fleffaf, en h›zl› ve en do¤ru
zamanda görmeyi baflarabilenler oldu¤u
konusunda san›r›m herkes hemfikir
olacakt›r.‹flte her aç›dan fleffafl›k bu
flirketlere durumu daha iyi kavrama, etkinlik
ve esneklik kazand›rarak h›zl› hareket etme
olana¤› sa¤lar. Küçük ve orta ölçekli flirketler
de dahil olmak üzere her ölçekte flirket iyi
bir program kullan›yor ise hem maliyetlerini
azaltabilir, hem performans› optimize
edebilirken ayr›ca  strateji ve yürütme
aras›ndaki fark› kapatmak için gereken
anlay›fl ve çabuklu¤unu da birlikte
kazanabilir.

Horoz grup flirketleri  yönetim kurulunun
flirketlerin en iyi flekilde yönetilebilmesi ve
daha do¤ru kararlar›n al›nmas›n› sa¤lamak
amac›yla grup flirketlerinin gerek yurt içinde

gerekse yurt d›fl›nda ortak bir platformda
hem tek bafllar›na hem de konsolide olarak
sadece finansal de¤erlerin de¤il, di¤er tüm
flirket de¤erlerinin de toplu olarak
gösterilmesini sa¤lamak için SAP yaz›l›m›n›n
al›nmas› karar›, 2008 y›l› 3. çeyrek sonunda
hayata geçirildi. SAP uygulamalar›na geçifl
karar›m›z› etkileyen en önemli unsurlardan
biri do¤ru zamanda do¤ru raporlar›
alabilmek ve ilgili raporlar› tüm finans ve
ifl çevreleriyle kabul edilmifl ortak lisanlar
üzerinden anlafl›labilir flekilde paylaflmakt›.

Tüm Sap kullananlar›n çok iyi bildikleri ve
zaman içinde çok ulvi ve önemli bir kavram
haline de dönüflen ve ortak dil olan ‘’canl›ya
geçirilme süreci‘’ bizde de çok canl›
tart›flmalarla bafllad›. Bu süreç için bir proje
grubu kuruldu. Daha evvel SAP
programlar›n›n uyguland›¤› tüm flirketlerde
rutin olan program›n tan›t›m›, kullan›lan
programlar›n anlat›lmas›, e¤itim süreçleri
ve daha sonra ilgili flirkete özgün
senaryolar›n üretilmesi ve bunlar›n test
aflamalar› geçildi. Bu süreçlerin ard›ndan
flirketlerimiz birbirlerinden farkl› kendilerine
özgü yap›lar› nedeni ile ayr› ayr› ve uzun
zamana yay›larak gerçekleflebilecek do¤al
süreci grubumuz, 2008 y›l› sonunda
çözümleyerek 1.1.2009 da her yan› ile
“canl›”ya geçirilmesini baflard›.

Dr. M. Sad›k Karacao¤lu
Horoz Lojistik  Bütçe ve Muhasebe Direktörü

H

GAP
PAZARLAMA’NIN
TERC‹H‹ HOROZ
LOJ‹ST‹K

oroz Lojistik, tekstil, enerji, inflaat,
finans sektörlerinde faaliyet
gösteren Çal›k Holding

bünyesindeki Gap Pazarlama A.fi. ile
Türkmenistan tafl›malar› için anlaflma
sa¤lad›. Bu anlaflmaya göre Türkmenistan
hatt›nda yap›lacak ithalat ve ihracat
tafl›malar›nda Horoz Lojistik hizmet verecek.

H

haberhaber
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Kaliteli ve H›zl› Hizmet
Horoz Tafl›t’ta

enault Trucks’›n sat›fl, servis, yedek
parça ve 2.el sat›fl›ndaki ilk bayisi
olan Horoz Tafl›t Servis A.fi., artan

ticari araç park›n›n servis ihtiyaçlar›n› en
h›zl› ve en kaliteli biçimde karfl›lamak için
yaklafl›k 1.000 metrekare kapal›
showroom, 4.000 metrekare kapal› servis
atölyesi, 2.000 metrekare servis atölyesi
önü aç›k alan ve 5.000 metrekare ikinci
el park›yla müflterilerine hizmet vermeye
devam ediyor.

R



RENAULT DEN‹ZLERDE
SDV HOROZ
GÜVENCES‹NDE!
Fransa’n›n en büyük global otomotiv
markalar›ndan Renault, denizyolu ihracat
tafl›mac›l›¤›nda SDV HOROZ ile anlaflt›.

Renault’nun üretti¤i parçalar›n deniz yoluyla
dünya pazarlar›na ulaflt›r›lmas› konusunda
uzun süren de¤erlendirmeler sonras›nda
global yeterlilik, çözüm ve en iyi teklif
kriterlerinde öne ç›kan SDV HOROZ,
Renault’nun çözüm orta¤› oldu. Üç y›ll›k
anlaflma kapsam›nda Renault'nun Güney
Amerika ülkelerine yapt›¤› ihracat
yüklemeleri ile Asya'dan gerçeklefltirdi¤i
ithalat tafl›malar›n› SDV HOROZ yürütecek.

ürkiye’nin önce gelen boru ve ek
parça üreticilerinden Dizayn Grup,
parsiyel ve komple tüm sevkiyatlar›

için Horoz Lojistik’i tercih etti. Dizayn
Grup’un Çorlu’da bulunan fabrikas›ndan
teslim al›nan ürünler Horoz Lojistik
güvencesinde parsiyel veya komple olarak
81 ildeki bayilere teslim ediliyor.

D‹ZAYN GRUP’UN
ÜRÜN DA⁄ITIMLARINI
HOROZ LOJ‹ST‹K
YAPIYOR

SDV, BANGLADEfi’TE
YEN‹DEN YAPILANIYOR

T

Horoz Lojistik, ‹stanbul ç›k›fll› Macaristan,
Çek Cumhuriyeti ve Polonya parsiyel
ç›k›fllar›na Bursa’y› da ekledi.

Bursa gümrüklü parsiyel ç›k›fllar Perflembe,
Cuma ve Cumartesi günleri yap›l›yor.
Özellikle, Polonya plakal› özmal araçlar› ile
Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Polonya
hatt›nda Horoz Lojistik fark› öne ç›k›yor.

Bursa’dan
Macaristan, Çek
Cumhuriyeti ve
Polonya’ya

haberhaber

bafl›nda faaliyetine geçen SDV
BANGLADESH, Dhaka ve Chittagong
ofisleriyle hizmet veriyor. K›sa sürede
Hindistan ve Pakistan’da açt›¤› ofislerin
ard›ndan Bangladefl’te de yap›lanan SDV
International Logistics, IPBC ülkeleri olarak
ifade edilen Hindistan, Pakistan, Bangladefl
ve Sri Lanka’daki yap›lanmas›n› tamamlam›fl
oldu.

SDV’nin bu bölgede Hindistan’da 20, Sri
Lanka’da 1, Pakistan’da 2 ve Bangladefl’de
2 olmak üzere toplam 25 ofisi bulunuyor.

Horoz Lojistik’in deniz ve hava forwarding
hizmetleri alan›nda 2000 y›l›ndan beri orta¤›
olan SDV International Logistics,
Bangladefl’in güçlü lojistik firmalar›ndan
Expolanka Freight ile ortak oldu. Aral›k
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Delamode Group’un Romanya’da Bükrefl,
Köstence, Craiova, Bacau, Sibiu, Cluj-
Napoca, Timisoara ve Oradea’da ofisleri
bulunuyor.

Haftan›n her günü karfl›l›kl› komple,
Cuma günleri parsiyel ç›k›fllar› ile Horoz &
Delamode ortakl›¤› müflterilerinin

hizmetinde.

OROZ LOJ‹ST‹K, SC Delamode
Romania SRL ile acente anlaflmas›
imzalad›. Bu iflbirli¤i ile Horoz

Lojistik, Romanya trafi¤ini artt›rmay›
hedefliyor. Delamode Group, ‹ngiltere,
Bulgaristan, Moldova, Macaristan
Litvanya’daki ofisleri ve Romanya’daki 8
farkl› noktada bulunan depolar› ile özellikle
tekstil lojisti¤inde uzmanlaflm›fl, sektörün
güçlü kurulufllar›ndan biri konumunda.

oroz Lojistik`in çözüm orta¤› olarak
destekledi¤i ve kullan›m ömrünü
tamamlam›fl lastiklerin çevreye olas›

zarar›n›n engellenmesini, ekonomiye geri
kazand›r›lmas›n› veya alternatif enerji
kayna¤› olarak kullan›lmas›n› öngören proje
çerçevesinde fiubat 2009`dan bu yana
‹stanbul il s›n›rlar› içerisinde 437 ton lastik
topland›. Proje çerçevesinde, ÖTL`lerin

ROMANYA’DA
‹fiB‹RL‹⁄‹

HOROZ KAZAK‹STAN YOLLARINDA
paralel olarak Horoz Lojistik de inflaat
sektörü baflta olmak üzere Kazakistan’a
yap›lan tafl›malarda pay›n› gün geçtikçe
artt›r›yor. Kazakistan baflta olmak üzere
Türki Cumhuriyetlere yap›lan ihracat
yüklemelerinde rekabetçi fiyatlar› ve 67
y›ll›k tecrübesi ile Horoz Lojistik damgas›n›
vuruyor.

biriktirildi¤i noktalardan, çevre kirlili¤ine
yol açmadan toplanmas›, tafl›nmas› ve
malzeme geri kazan›m› ve enerji geri
dönüflümü ifllemi yapacak tesislerin
depolama alanlar›na teslimi öngörülüyor.
ÖTL`ler gereken da¤›t›m sistemine uyum
sa¤lanmas› için Horoz Lojistik’in römorklar›
üzerinde oluflturdu¤u geçici depolama
alanlar›nda biriktirilebiliyor.

HOROZ LOJ‹ST‹K’TEN DO⁄AYA KATKI

azakistan, Orta Asya’da Türk
yat›r›mlar›n›n önemli bir k›sm›na ev
sahipli¤i yap›yor. Türkiye sermaye

miktar› aç›s›ndan Kazakistan’daki en büyük
dördüncü yat›r›mc› ülke olup, ayn› zamanda
buradaki en çok yabanc› sermayeli flirkete
sahip ülke konumda. Özellikle müteahhitlik
hizmetleri aç›s›ndan Türk firmalar›n›n y›ld›z›
gün geçtikçe parl›yor. Tüm bu geliflmelere
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Tiffany 2010 yaz çekimleri
Ölüdeniz’de gerçekleflti

iffany 2010 yaz koleksiyonu
çekimlerini Fethiye’de gerçeklefltirdi.
Ölüdeniz’in turkuvaz maviliklerinden

hayat›n capcanl› renklerini yans›tan isim
ise ünlü foto¤rafç› Tamer Y›lmaz. Stylingini
Bengüsu Gürel’in yapt›¤›, 22 kiflilik bir
ekiple gerçekleflen çekimlerde makyöz
Hamiyet Akp›nar ve Kuaför ‹brahim Zengin
ise dokunufllar› ile renklerin markas›

Tiffany’nin çekimlerinde yer ald›. ‹srailli
Sholomit Riger, Avustralyal› Victoria Grace,
Amerikal› Laura Glasson ile Türk manken
Eren Mergen’in görev ald›¤› çekimler 6 ve
7 Ekim tarihlerinde Fethiye’de gerçekleflti.
2010 yaz›nda tüm bayanlar›n renklerle
zerafet ve güzelli¤i bir arada tafl›mas›na
olanak verecek koleksiyonda Tiffany’nin
farkl›laflan çizgileri göze çarp›yor.
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Yaz› ve foto¤raflar: Hakan Yaman*

Tarihle
 müzi¤in valsi.

Viyana!Viyana!

gezigezi
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Baflard›¤›m›zda ise Avrupa’y› fethediyor,
tarih yaz›yoruz. Spor ya da siyaset
arenas›nda, her nerede olursa olsun bu
de¤iflmiyor. Bat›’ya eskiden beri Viyana’dan
bak›yoruz biz, ona ancak Viyana kadar
yaklaflabiliyoruz. Avrupa’ya oradan giriyor,
giremezsek de oradan geri dönüyoruz.
Y›llard›r, Avrupa’n›n efli¤i, girifl kap›s› oluyor
Viyana bize.

‹flte bu yüzden biz de bir kez daha gelip
dayand›k Viyana kap›lar›na. Dergimizin ilk
say›s›yla ç›kt›¤›m›z ve uzun sürmesini
arzulad›¤›m›z yolculu¤umuza Viyana’dan
bafllayal›m istedik.

Bu giriflin ard›ndan art›k kenti gezmeye
bafllayabiliriz. Avusturya’n›n baflkenti
Viyana, alt› bölgeden olufluyor. Eski flehrin
büyük bölümünü yürüyerek veya dilerseniz
“Fiaker” ad› verilen faytonlarla
gezebilirsiniz. Biz kenti gezmeye
Stephansdom semtinden bafllaman›z›
öneririz. Semte ad›n› veren Stephansdom
Katedrali kentin de simgesi gibidir.
Viyana’n›n kalbi buras›d›r. Yine ayn› bölgede
ünlü besteci Mozart’›n 1784-1787 y›llar›
aras›nda yaflad›¤› ve ünlü eseri “Figaro’nun
Dü¤ünü”nü besteledi¤i bina bulunuyor.
Bugün müze olarak kullan›lan barok bina
“Figarohaus” olarak adland›r›l›yor.

Ayn› bölgeden uzaklaflmadan Prens
Eugene’in k›fll›k saray› da gezilebilir.

imi tarihçilerce “sonun bafllang›c›”
olarak nitelendirilen bu hadisenin
ard›ndan Osmanl›

‹mparatorlu¤u’nun geniflleme devrinin bitip,
gerileme ve nihayetinde çöküfl sürecine
girildi¤ini biliyoruz.

Fakat bütün bu tarihi gerçekleri bilsek de
Osmanl›’n›n torunlar› olan bizler Avrupa’ya
girme arzusundan kolay
vazgeçemedi¤imizden olsa gerek Viyana
kap›lar›na dayanma iflini ›srarla sürdürmüfl,
hatta bunu al›flkanl›k haline getirmifliz.
Rakip Avusturya olmasa da her milli maç
öncesi yeniden Viyana kap›lar›na
dayand›¤›m›z hissine kap›l›yoruz. Buna
ço¤u zaman bas›n da kendi mehter
tak›m›yla efllik ediyor. Avrupa’ya her
ç›k›fl›m›z›, Avrupa ile müzakerelere her
oturuflumuzu birer Viyana kap›lar›na
dayanma olarak alg›lanabiliyoruz pekala.

Sab›rl› bir milletiz, y›lm›yoruz öyle kolay›na.
Viyana kap›lar› geçit vermese de biz
dayanmam›z› sürdürüyoruz bunca senedir.
Tarihte Viyana kap›lar›ndan eli bofl
dönüflümüzü millet olarak öylesine
içsellefltirmifl, sonuçlar›na da öylesine
içerlemifliz ki istedi¤imizi alamad›¤›m›zda
hepimiz birer Merzifonlu Kara Mustafa
Pafla’ya dönüflüyor, kendimizi onun kadar
mutsuz, onun kadar baflar›s›z
hissedebiliyoruz. Paflan›n karanl›k ruh hali
kolayca çökebiliyor üzerimize.

Osmanl› ordular›, bilindi¤i
gibi ilki 1529’da, ikincisi 1683
y›l›nda olmak üzere iki kez
Viyana kap›lar›na kadar gelip
flehri kuflatm›fllar, ancak
zaptedemeden geri dönmek
zorunda kalm›fllard›. ‹kinci
Viyana Kuflatmas›n›n
ard›ndan baflar›s›z olan
Merzifonlu Kara Mustafa
Pafla’n›n idam›yla
Osmanl›’n›n Viyana kentini
ele geçirip, buradan
Avrupa’n›n içlerine do¤ru
geniflleme hayalleri de son
bulmufltu.

K
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1683’deki ‹kinci Viyana Kuflatmas›nda flehri
baflar›yla koruyan Prens Eugene taraf›ndan
1694’te yapt›r›lm›flt›r.

Buradan Belvedere semtine geçip, bu kez
kumandan Prens Eugene’in yazl›k saray›
Belvedere görülebilir. Kentteki bir di¤er
önemli saray, Fransa’daki Versailles Saray›na
rakip olarak yap›ld›¤› söylenen Schönbrunn
Saray›d›r. Opera binas›, Burgtheater,
Prunksaal ve Karlskirche kentte mutlaka
görülmesi gereken di¤er önemli yap›lar.

Müze gezmek isteyenlere Do¤a Tarihi
Müzesi, Kunsthistorisches Müzesi, Viyana
Kent Tarihi Müzesi, Albert Dürer’in
eserlerinin de sergilendi¤i Albertina
Müzelerini önerebiliriz. Ayr›ca psikanalizin
babas› Sigmund Freud’un evini
gezebilirsiniz. Bunun için Berggasse’ye
gitmeniz gerekiyor. Freud’un 1891-1938
y›llar› aras›nda yaflad›¤› ev bugün müze
olarak gezilebiliyor. Freud’un kiflisel
eflyalar›n›n sergilendi¤i müzede ünlü
yuvarlak gözlüklerini de görmek mümkün.

fiehrin biraz d›fl›nda, sanatç› Friedensreich
Hundertwasser’in 1985 y›l›nda modern
mimarinin bir tür protestosu olarak

Öneriler:

Yemek: finitzel (Wiener Schnitzel)
‹çki: Kay›s› flnaps›
Al›flverifl: Neues Rathaus önündeki
tezgahlar
Kitap: Romantik Bir Viyana Yaz› – Adalet
A¤ao¤lu, Viyana Kuflatmas› – John Stoye
Müzik: Rondo all Turca (Türk Marfl›)-
W.Amadeus Mozart, Viyana Valsleri -
Johann Strauss
Film: Amadeus – Yön. Milos Forman
Ulafl›m: Viyana Fiakeri
Kahve: Pharisaer
Pasta: Sachertorte

tasarlad›¤› Hundertwasse Haus isimli renkli
bloklar› gezebilirsiniz.

Prater, lunapark›, ünlü Ferris Dönmedolab›,
yeflil alanlar›yla özellikle güzel havalarda
gezilebilecek bir yer.

Viyana denince akla klasik müzik, kahve
ve ünlü pastalar› gelir. Kentte gezerken
birbirinden fl›k tarihi kahvehanelere
rastlayabilirsiniz. Bunlardan en ünlüleri bir
dönem yazarlar›n u¤rak yeri olan
Central’dir. Di¤er ünlü kahvehaneler
aras›nda Landtmann ve Hawelka ile bir
zamanlar Mozart’›n eserlerini seslendirdi¤i
Frauenhuber kahvehanesini özellikle tavsiye
ediyoruz.

Viyana’da klasik müzi¤in ne kadar önemli
bir yeri oldu¤unu san›r›z tekrarlamaya gerek
yok. Bu kenti gezerken her yanda klasik
müzik bestecilerinden izlere rastlamak
mümkün. Wolfgang Amadeus Mozart,
Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven,
Christoph Willibald Gluck, Franz Schubert,
Johann Strauss, Gustav Mahler, Johannes
Brahms, Anton Brucker... Hepsi bu kentte
bir dönem yaflam›fl ve iz b›rakm›fl
bestecilerdir.

* Hakan Yaman
SDV Horoz, Satıfl ve Pazarlama Direktörü





Haz›rlayan: Fezal Karakad›o¤lu *söyleflisöylefli

zgen Bey, bizi k›rmay›p, söylefli
talebimizi kabul etti¤iniz için
öncelikle teflekkür ederiz. Bize
Franke’den ve faaliyetlerinizden

biraz bahseder misiniz?

Franke 1911 y›l›nda kurulmufl bir ‹sviçre firmas›.
Merkezi Aarburg kentinde bulunan Franke,
bugün 5 k›tada toplam 84 ülkede yerleflik 102
firmas›nda çal›flan 12.000 kiflinin üzerinde
personeliyle dünyan›n en büyük paslanmaz
çelik, granit ve sentetik evye üreticisidir. 2011
y›l›nda grubumuz 100. y›l›n› kutlayacak.

Franke Holding birçok alt gruptan olufluyor.
Birincisi, evye, armatür, ocak, f›r›n ve
davlumbaz›n üretildi¤i mutfak dünyas› grubu.
‹kinci olarak sanayi mutfa¤› grubu var. Burada
da dünyan›n önde gelen pek çok “h›zl› g›da”
zincirine sanayi tipi mutfak ekipman› üretiyor.
Üçüncü olarak kahve makineleri grubu var.
Franke, dünyadaki en büyük kahve makineleri
üreticilerinden biridir. Ürün kalitesi olarak en
pahal› ürün grubu. Dördüncü grupta çelik
ifllemeye yönelik özel ifller yap›yor. Örne¤in
barajlardaki çelik tribünler, Avrupa’n›n uzaya
roket yerlefltirmek için kulland›¤› RNA füzesinin
alev ç›k›fl nozullar›n› Franke yap›yor.

Franke, Türkiye mutfak grubu içinde yer al›yor.
Bu grupta dünya 4 bölümde yönetiliyor ve biz
Güney Avrupa grubuna ba¤l› çal›fl›yoruz. Esas
odakland›¤›m›z konu ev tipi mutfaklar ve bu
mutfaklarda kullan›lan evye, armatür, ankastre
cihaz ve davlumbaz. Grubumuz dünyan›n en

büyük evye üreticisi. Dünya pazar›n›n % 20’sine
sahibiz. Bu % 20’nin çok büyük bir k›sm› Avrupa
ve Amerika a¤›rl›kl›. Ortado¤u ve Uzak Do¤u’da
da çok ciddi pazar paylar› var. Kendinden sonra
gelen en büyük üreticiden minimum 4 kat
büyük. Di¤er konumuz davlumbaz. Franke,
dünyan›n en büyük 3 davlumbaz üreticisinden
biri. Özellikle dekoratif davlumbazda da
dünyan›n en büyü¤ü. Bunun yan›nda bir de
mutfa¤›n di¤er unsurlar› olan f›r›n, ocak, bulafl›k
makinesi, mikrodalga, buzdolab› gibi konularda
orta üstü prestijli bir marka. Daha çok marka
imaj› yüksek ve pazar›n prestijli ürünlerine sahip.

Türkiye’deki organizasyon 1999 y›l›nda kuruldu.
Grubun, Gebze ve Manisa’da iki tesisi
bulunuyor. 2005 y›l›nda dünyan›n en büyük
davlumbaz firmalar›ndan biri olan Faber’i sat›n
alan Franke, bu alanda da dünyan›n en büyük
üreticileri aras›na girdi. Eylül ay›ndan itibaren
iki firma Franke Türkiye olarak tek flirket oldu.

Gebze’deki tesisin ana faaliyeti yurtiçi pazarlama
ve sat›fl. Ayn› zamanda Dominox markam›z›n
evyeleri de Gebze’de üretiliyor. Manisa
tesisimizde 1.5 milyon adet aspiratör davlumbaz
üretiliyor. Çok büyük bir tesis. Manisa cirosunun
büyük k›sm›n› ihracat ile karfl›l›yor. Grubun
personel say›s› 450’nin üzerinde.

Kurum kültürünüzü nas›l tan›mlars›n›z?

Bizim gerek merkez, gerek Türkiye’de kurum
kültürümüzün temeli müflteri memnuniyeti.
Bizim için en önemli fley müflteri memnuniyeti
ve müflteriye olan yak›nl›¤›m›z. Tüm sistemimizi
de buna göre kurmaya çal›fl›yoruz. Mümkün
oldu¤u kadar insanlar›n sat›n ald›ktan sonra
mutlu kalabilece¤i düzenler kurmaya gayret
ediyoruz. Bizim için sat›fl; sat›fl öncesi, sat›fl
s›ras› ve sat›fl sonras›n› birlikte ifade ediyor.
Müflterimiz bunun her aflamas›nda memnun
olmak zorunda.

Franke’nin sektöründeki yeri ve önemi
nedir?

Evye ve davlumbazda hiç mütevaz› de¤iliz.
Mutfa¤›n di¤er parçalar› olan ankastre ürünlerde
marka imaj›m›z üst grupta ve istatistiklere göre
sat›lan adetler konusunda da Türkiye’nin üçüncü
büyük firmas›y›z. Bulundu¤umuz yerden de
oldukça memnunuz.

Sektörün gelece¤ini nas›l görüyorsunuz?

Esas itibar›yla bir evin mutfa¤›nda muhakkak
bir evye oluyor. Aspiratör veya davlumbaz da
oluyor. Ankastre taraf›nda 2 de¤iflik marka ile
de pazar›n pek çok katman›na hitap ediyoruz.
Özellikle evye ve davlumbazdaki büyüme
pazar›n normal büyümesine paralel oluyor.
Burada da gayet olumlu bir beklenti var.
Türkiye’deki mutfak kullan›m al›flkanl›¤›
de¤ifltikçe yani daha modern, ergonomi ve
tasar›m paralelinde gelifltirilmifl daha estetik
ankastre dedi¤imiz mutfaklara do¤ru ciddi bir
geçifl var. Bu geçifl öyle bir geçifl ki ekonomik
krize ra¤men y›l›n 2. ve 3. çeyre¤ini çok iyi
geçirdik. Sene sonuna do¤ru bir büyüme mi
yoksa ufak bir küçülme mi olacak bilemiyoruz.
Ama ne olursa olsun cihaz dünyas›nda ankastre
her halükarda büyüyecektir. Bu sebeple
sektörün gelece¤ini ben son derece olumlu
görüyorum.

2009 y›l›n› nas›l geçirdiniz? 2010 y›l› için
beklentileriniz neler?

Bizim standartlar›m›zda kötü geçirmedik. ‹lk
çeyrek hepimizin moralini bozdu. 2. ve 3. çeyrek
de hiç beklemedi¤imiz gibi geçti. Haziran ve
Temmuz’da flirketi kurdu¤umuzdan beri
yapt›¤›m›z en yüksek ayl›k cirolar› yapt›k. Son
çeyrek de fena gitmiyor. Geçen seneye göre
%10’lara yak›n bir büyüme ile kapataca¤›z y›l›.

Franke Türkiye Genel Müdürü

Özgen Özkan

“Ekonomik krize ra¤men
Haziran ve Temmuz’da, flirketi
kurdu¤umuzdan beri yapt›¤›m›z
en yüksek ayl›k cirolar› yapt›k.”

Dergimizin “Söylefli” köflesinin ilk konu¤u Franke Mutfak ve Banyo Sistemleri Sanayi ve
Ticaret A.fi. Türkiye Genel Müdürü Say›n Özgen Özkan oldu.

1964 y›l›nda ‹stanbul’da do¤an Say›n Özgen Özkan, 1987 y›l›nda ODTÜ Endüstri
Mühendisli¤i bölümünden mezun oldu. Ard›ndan ‹stanbul Üniversitesinde ‹flletme
mast›r› yapt›. ‹fl hayat›nda bu güne kadar iki temel firma oldu. ‹lki, 1990-1998
y›llar› aras›nda farkl› bölümlerde görev ald›¤› Eczac›bafl› Yap› Grubu, ikincisi ise
1998 y›l›ndan beri yöneticilik yapt›¤› Franke Türkiye. Say›n Özkan, evli ve bir
çocuk babas›.

Ö
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Lojistik sektöründe son befl senedir ciddi bir
ilerleme gözlemliyorum. Ama ne yaz›k ki
firmalar hala lojisti¤i nakliye olarak görüyor.
Ürünün üretimden ç›k›fl›ndan son tüketiciye
ulaflmas›na kadar geçen bu süreç çok önemli
fakat firmalar bunu gözden kaç›r›yor. Bu
anlamda ne maliyetlere katland›klar›n›n asl›nda
fark›nda de¤iller.

Horoz ile iflbirli¤inizde yakalad›¤›n›z
avantajlar, öne ç›kan konular nelerdir?

Benim için Horoz’un en büyük avantaj› bana
zaman kazand›rmas›d›r. Çünkü Horoz ile
çal›flt›¤›m zaman lojistik sürecini hiç
düflünmüyorum ve kendi iflime daha çok
konsantre olabiliyorum. Benim uzmanl›¤›m
lojistik de¤il benim uzmanl›¤›m ürün üretmek,
tasarlamak, satmak ve pazarlamak. Ben Horoz’u
bir tek faturalar›n› imzalarken hat›rl›yorum.
Horoz benim lojistik ile ilgili tüm ihtiyaçlar›m›
çözüyor ve bana zaman kazand›r›yor. Biz flirket
olarak uzman› olmad›¤›m›z hiçbir iflte çal›flmak
istemiyoruz. Lojisti¤in uzman› Horoz ise bu ifli
Horoz yapacak.

Sektörünüzde müflterilerin de¤iflen
beklentilerine Franke nas›l karfl›l›k veriyor?

Mümkün oldu¤u kadar amac›m›z sektörün
içinde olmak ve mümkünse sektör ihtiyaçlar›n›
önceden alg›layabilmek. Bizden ne tür ve nas›l
hizmet bekleniyorsa pazara yak›n olup
alg›lamaya çal›fl›yoruz. Mümkünse talepten
evvel bunu pazara sunmak istiyoruz. E¤er geride
kald›ysak da talep edilen ne ise buna mümkün
oldu¤unca en h›zl› flekilde adapte olmaya
çal›fl›yoruz. Ne yaparsak yapal›m en önemli
düflüncemiz müflterimizin menfaatini ön planda
tutmakt›r.

Sizce nas›l bir yöneticisiniz?

Zor bir yöneticiyimdir. Çünkü insanlarla ilgili
çok beklentim var ve alamay›nca çok
sinirleniyorum. Sinirlendi¤imde de kesin belli
ederim ve içimde tutmam. Benim birlikte
çal›flt›¤›m insanlarda bakt›¤›m en önemli fley
ö¤renme kabiliyetidir. Ben de ö¤renmek
zorunda olan bir insan›m. E¤er insan
ö¤renebiliyorsa hiçbir problem yok; o zaman
her konuda anlaflabiliriz. En sevmedi¤im ise
kapasitesi varken kullanmayan insand›r. Zor bir
yönetici olmamla da övünmüyorum asl›nda.
Belki benim de zor bir yönetici olmamay›
ö¤renmem laz›m.

Beni ifl hayat›nda en çok rahats›z eden fley
varsay›mlar, iletiflim kalitesizli¤i ve kalitesiz bilgi
ile karar vermek. ‹nsanlar›n uzman olmad›klar›
konuda yorum yapmalar› da beni çok rahats›z
eder. ‹fl hayat›nda verilen kararlar önemli ise
bunu bir uzmana dan›flal›m demeyi de bilmeleri
gerekir.

‹fl yaflam›nda sizi en keyiflendiren size
“Evet, iflimi seviyorum” dedirten fleyler
neler?

Franke’nin nihai tüketici ve sat›fl yapt›¤›m›z
kanalda gerçek bir marka oldu¤unu görmek
beni çok mutlu ediyor. Gerçekten görüyoruz
ve hissediyoruz. Organizasyona yönelik ise birini
yetifltirebildi¤imi görmek beni çok mutlu eder.
Birini bir yerden al›p baflka bir yere ulaflmas›n›,
baflarmas›n› görmek ve benim de bunda katk›m
oldu¤unu hissetmek bana çok keyif verir.

‹fl d›fl›ndaki ilgi alanlar›n›z neler?

Ailem ve çocu¤um. Ben 36 yafl›nda baba

* Fezal Karakadıo¤lu
Horoz Holding
Kalite Sistemleri Yönetmeni

Ekonomik krize ra¤men de bu bence oldukça
iyi bir sonuç.

2010 y›l›nda ülkenin kendi iç dinamikleri d›fl›nda
bir çevresel faktör olmazsa olumlu geçece¤ini
düflünüyorum. 2010 y›l›nda tüketicinin evine
yönelece¤ini, belki de¤ifltirece¤ini belki elden
geçirece¤ini düflünüyorum. Bankalar›n da ucuz
kredilerle bu amaçla  tüketiciyi destekledi¤ini
görüyorum. 2010 için hedefimizi biz çok agresif
koyuyoruz ve en az % 35 büyümeliyiz diyoruz.

Ekonomik kriz flirketinizi nas›l etkiledi?

‹lk çeyrekte gerçekten flöyle bir i¤ne batt›,
hepimiz irkildik. Ürünlerinin tamam›na yak›n›
ithal olan bir firmada biz hiç korkmad›k. Kriz
tabii ki bizi maliyetlerimiz konusunda çok ciddi
terbiye etti. Daha önce bakmad›¤›m›z bir sürü
fleyi sorgulad›k. Örne¤in ben atasözlerine çok
de¤er veririm. Ama baz›lar›n›n da bizi yanl›fl
yönlendirdi¤ini düflünürüm. Damlaya damlaya
göl olur yerine damlaya damlaya göl boflal›r
olarak düflünmek isterim. Muhakkak damlalar›n
fark›nda olmal›y›z ki bu kriz de bize bunu
ö¤retti. Daha verimli, daha basit, daha dinamik,
daha sorgular çal›flmay› ö¤rendik. Gerçek baflar›,
ifller kötüyken iyi olmakt›r.

Horoz ile iflbirli¤inizin kapsam› nedir?
Horoz ile kaç y›ld›r çal›fl›yorsunuz?

Horoz ile tan›fl›kl›¤›m asl›nda çok eskiye
dayan›yor. Ben ‹stanbul do¤umluyum ama
kütü¤üm Tarsus’ta. Çocuklu¤umda Tarsus’a
gitti¤imizde gezerdim. fiimdi hayal meyal
hat›rl›yorum; Horoz’un Tarsus yolu üzerinde,
limanda garajlar› vard›. Oralarda dolaflm›fll›¤›m
vard›r. Seneler sonra Eczac›bafl›’nda d›fl sat›mda
görev yaparken Nurettin Horoz ile çal›flmaya
bafllam›fl ve grubu da Horoz ile tan›flt›rm›flt›m.

Franke olarak Horoz’u biz lojistik dünyas›n›n
her aflamas›nda kullan›yoruz. ‹thalat
nakliyesinde, ithalat antreposunda,
ihracat›m›zda... ‹ç piyasadaki tüm da¤›t›m›m›z›
da komple Horoz yap›yor. Horoz ile kiflisel
olarak 1991 y›l›ndan beri çal›fl›yorum. Franke
olarak ise 2004 y›l›ndan beri çal›fl›yoruz.

Ürünleriniz için lojistik sektörü önemi nedir?

Ben ilk Franke grubuna girdi¤imde dünyadaki
her yeri dolaflt›m. Bir yerde bana “Bugün çok
önemli bir akademisyen konuk var, sen de
mutlaka kat›lmal›s›n.” diye davet ettiler. Konu
lojistikti. Yani ürünlerimiz için lojistik sektörü
her fleydir. Ürün zaman›nda ve sa¤lam müflteriye
gitmedikçe üretimin bir anlam› yok. Ürünün
nihai müflteriye ulaflmas›ndaki en önemli
aflamad›r lojistik. Tabi ki di¤er aflamalarda çok
önemlidir ama müflteri en çok bu aflamayla
ilgilenir.

oldu¤um için o¤lum benim için çok de¤erli.
Basketbolu çok severim ve hala da en az haftada
bir gün oynar›m. Ayr›ca motor sporlar›n› çok
seviyorum. Eskiden motor dahi kulland›m. fiimdi
de h›zl› arabalara merak›m var. Formula’ya,
Antalya’daki Dünya Ralli fiampiyonas›na
giderim. Bir tek Dünya Motokros fiampiyonas›na
gidemedim ve kaç›rd›¤›m için de çok üzüldüm.

Mutlaka yapaca¤›m dedi¤iniz bir hayaliniz
var m›?

Hayat›m boyunca asl›nda flark› söylemek
istedim. ODTÜ’de Türk Sanat Müzi¤i
korosundayd›m. Zekai Tunca hocam›zd›. Bir
orkestrada vokal yapmak hayallerimden biri.
Fiilen olmasa da gitti¤im her ortamda ba¤›rarak
flark› söyleyerek buna destek oluyorum zaten.
Ayr›ca 7. maça kalm›fl bir NBA final serisinde
7. maç› yerinde gidip seyretmek istiyorum.

Eklemek istedikleriniz…

Horoz’un bize verdi¤i hizmetten son derece
memnunuz. En çok keyif ald›¤›m fley de bizden
gelen hiçbir talepte Horoz’dan “ama” ile
bafllayan bir cümle ile cevap almam›fl olmam›z.
Mutlaka bizi dinlediler, çözüm arad›lar ve cevap
verdiler. Tüm taleplerimiz mutlaka karfl›lanm›flt›r.
Horoz’un bu sorun çözmedeki yak›nl›¤› ve baflar›s›
aç›kças› benim takdir etti¤im yönlerinden biri.
Umar›m hep böyle devam eder.

Dergi girifliminizi de takdir ediyorum. Horoz
gibi flirketlerin sosyal sorumluluklar› olmas›
gerekti¤ine inan›yorum. Nurettin Bey de bizim
a¤abeyimiz; zaten o da her fleyin fark›nda.
Mesela Lojistik Meslek Lisesi benim hiç akl›ma
gelmeyecek bir fleydi. Ayn› flekilde Horev Vakf›.
Lojistik dünyas› ad›na böyle bir dergi çok
sevindirici. Sizin bir sürü büyük müflteriniz var.
Onlar›n da baflkalar›n›n deneyimlerini paylaflmak
ad›na böyle bir dergiyi takip etmeleri ve di¤er
müflterilerin tecrübelerini okumalar› bence çok
önemli bir fley. Hay›rl› olsun diliyorum.

‹lk say›da bana yer vermeniz beni çok
onurland›rd› ve gururland›rd›. Teflekkür
ediyorum.

K›sa k›sa

• Hangi tak›m taraftar›s›n›z?
Galatasaray taraftar›y›m. Ama çok fanatik
de¤ilim; di¤er tak›mlar› da seviyorum.

• En çok sevdi¤iniz yazar?
Aç›kças› çok fazla okumuyorum. Bundan da
gurur duymuyorum. Okudu¤um zaman beni
sürükleyecek fleyler istiyorum. O yüzden de
Dan Brown’u veya bana çok ilginç gelen kitaplar›
okuyorum. “%100 ‹stanbul” kitab› var mesela.
‹stanbul’un tüm tarihi mekanlar›n› hikayeleriyle
anlat›yor. Bu tarz kitaplar› da çok seviyorum.

• En çok sevdi¤iniz film?
“Y›ld›z Savafllar›” serisini çok seviyorum.“Y›ld›z
Savafllar›” filminin 5’li serisi ç›km›flt›, onu
alm›flt›m; zaman zaman s›k›lmadan izlerim. Bu
seriyi yaratan George Lucas’a da korkunç sayg›m
var.

• En çok sevdi¤iniz yemek?
En çok sevdi¤im yemek bal›k. Bal›¤›n her
türlüsünü seviyorum. ‹stanbullu olup da
Bo¤az’da olmak ve bal›¤› sevmemek mümkün
de¤il.

• Favori tatil mekan›n›z?
Favori tatil mekan›m Bodrum, Yal›kavak.
Bodrum’un en düzgün kalan yerlerinden biri.

“Lojistik sektöründe son befl
senedir ciddi bir ilerleme

gözlemliyorum. Ama ne yaz›k ki
firmalar hala lojisti¤i nakliye

olarak görüyor. Ürünün
üretimden ç›k›fl›ndan son

tüketiciye ulaflmas›na kadar
geçen bu süreç çok önemli fakat
firmalar bunu gözden kaç›r›yor.

Bu anlamda ne maliyetlere
katland›klar›n›n asl›nda fark›nda

de¤iller.”

“Benim için Horoz’un en
büyük avantaj› bana zaman

kazand›rmas›d›r.”
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Cenk Arslan
Horoz Holding

Strateji Gelifltirme & IT
Grup Baflkan›

Pazar.

09:00 Bugün erken kalkt›m. ‹flten
arkadafllarla futbol oynamak için evden
ç›karken mutfaktaki al›flverifl listesini de
yan›ma ald›m.

10:20 Maçta çok e¤lendik, biraz da
patronu çekifltirdik. Dönerken
hipermarkete u¤rad›m, tüm listeyi
koskoca ma¤aza içinde sadece 15
dakikada toplad›m. Hatta ç›k›flta yolu
az›c›k daha uzatt›m, gazeteleri ve terziye
verdi¤im pantolonumu da ald›m. Terzi
pazar günleri de çal›fl›yormufl, iyi oldu.

11:00 Evde herkes hala uyuyor. Dört kiflilik
kahvalt›y› gene ben haz›rlad›m. Tek
bafl›na o kadar ifli darac›k mutfakta
yapmak ne kadar zormufl, ama yine de
han›mdan h›zl›y›m dersem yalan olmaz.
‹yi bir istifle iki turda masay› kur, iki turda
her fleyi kald›r. Bardak, tabak, hepsi de
sapasa¤lam yerinde üstelik.

12:00 Bulafl›klar makinede y›kan›yor,
hepsini s›¤d›rmay› baflard›m. Telefon
çald›, arayan annem. Ailecek caddede
al›flverifle gidilecekmifl. Günü iyi
planlamak laz›m o zaman.

13:00 Annemleri ald›k, yolda han›m›n
eflyalar›n› kuru temizlemeye verdik,
çocuklar› yüzme dersine b›rakt›m.
Aralardan trafi¤e tak›lmadan caddeye
indik ki bundan iyi rotay›  benim diyen
yapamaz.

17:00 Üç saattir gezinip duruyorlar
kalabal›kta, ne yaparlar anlam›yorum.
Ben gezinirken saatime pil takt›rd›m (iyi
ki kolumdayd›, bazen takm›yorum),
kahve içtim, hatta telefonla patronun
hat›r›n› sordum.  Birazdan çocuklar›
almaya gidece¤im; bir ara han›mla
annemi almaya gelirim.

18:30 Karn›m çok ac›kt›, çocuklar da
huysuzland›. Annemlerle ›fl›klarda
buluflaca¤›z, trafi¤e fazla tak›lmadan
sahilden kaçar›z. Bu arada yemek iflini
de halletmem gerekli. En iyisi yoldaki
pideciye u¤ramak. Önceden randevulu
gidersem yer de beklemem, pideleri de.

20:00 Nihayet evdeyim. Bagajdaki tüm
paketleri nas›l tek seferde yukar› ç›kard›m

görseniz flaflard›n›z. Ne kadar para harcad›k
diye han›ma sormaya korkuyorum.
Çocuklar birazdan yata¤a gidecek, ama
annem hala bizde. Yorgunluk kahvesi
içecekler. Benim maç da neredeyse
bafllamak üzere; tak›mlar sahaya ç›kt›.

20:55 Annemi eve b›rak›yorum, tam devre
aras›na denk getirdim. Süper oldu.
Han›mla da anlaflt›k, ikinci yar›y›
Ahmet’lerde seyredip öyle dönece¤im.
Tabii bankamatikten para çekmek,
çocuklar›n çantalar›n› geceden haz›rlamak
ve yar›n kay›npederin buzdolab› servisini
organize etmek kayd›yla.

23:45 Eve döndüm. Han›m uyumufl, ama
hayalet gibi sessiz hareket ediyorum, ruhu
duymad›. Bu arada dört gol yedik.
Bilgisayardan postalar›ma bak›yorum,
herkes bir fleyler yazm›fl, patron bile...
‹flle ilgili olan birkaç mesaj› cevaplay›p
yataca¤›m. Maç d›fl›nda bugün çok
mutluyum. Ne çok gezdim ve ne çok ifl
yapt›m. Lojistik dehas› m›y›m nedir?

Pazartesi.

09:00 Ofise daha yeni girdim, flirkete varmak
tam iki saat sürdü, yolda kaza varm›fl.
Do¤al olarak geç kald›m. “Patron üst katta
seni bekliyor” dedi elemanlar›m.

09:30 Fena f›rça yedim, dün gece yaz›flt›¤›m
‹zmir flirketi ürünleri bugün
yetifltiremeyecekmifl. Aksi gibi elimizde
stok da yok. Hem yok satarken.

11:30 Nakliyeci ile sorun yafl›yorum, bir
saattir telefonlar›ma ç›km›yor. Efendim
neymifl, bu kadar k›sa sürede kamyon
bulmak mümkün de¤ilmifl. Ben mi
direksiyon sallayaca¤›m Malatya’ya?

14:30 Hah! Hafta sonu ç›k›fl yapt›¤›m›z
araçlardan biri yolda kalm›fl, sevkiyat
gecikiyor. ‹nsan daha önce aray›p haber
vermez mi? Çözüm üretmem gerekliymifl.
Di¤er bölge bayisini arayay›m bari, belki
konsinye mal verir de aç›¤› kapat›r›z.

18:00 Konsinye mal ifli yatt›. O sevkiyat
gecikti, di¤eri de san›r›m bugün
ç›kamayacak. Çok normal, nakliyecinin
faturas›n› kaybetmifliz de ondan imtina
ediyormufl. Ben imzalay›p sisteme
girmifltim, nas›l kayboldu anlamad›m.
Bütün bu aksakl›klar›n üstüne bir de
stoklarda problem oldu. 103 depoda
tekrar say›ma gitme karar› ald›k. Hep bu
‹zmir’deki flirket yüzünden. Say›m herhalde
gece yar›s› biter.

23:30 Bugün zor da olsa bitti. Stoklar tuttu
ama ne çok lojistik kazas› yaflad›m, olacak
fley de¤il. ‹ki kamyon mal› yerine
ulaflt›ramad›lar; 100 palet mal›n hesab›n›
tutamad›k. Neyse, bilgisayar›m›
kapat›yorum. Kalan iflleri art›k yar›n
tamamlar›m.

Her hanede bir
lojistik uzman›
yaflar

serbest kürsüserbest kürsü
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Büyüklük görecelidir!

Enerji santrali, petrol rafinerisi, baraj ya da büyük inflaat projeleri... SDV Horoz Proje Departman›,

ulusal ya da uluslararas› platformda endüstriyel proje yükünüz ne olursa olsun, 5 k›tada,

89 ülkede, 520 ofisiyle sahip oldu¤u uzmanl›k ve özel donan›mla, proje yüklemenize en uygun

operasyonel çözüm hizmetini sunmaya haz›r.

‹stanbul, 0212 456 10 00 • www.sdvhoroz.com.tr • proje@horoz.com.tr

“ B ü y ü k  d ü fl ü n e n l e r i n  t e r c i h i ! ”



bizdenbizden Haz›rlayan: Canan Gülalio¤lu*

* Canan Gülalio¤lu
Horoz Holding
‹nsan Kaynakları Yönetmeni

Aram›za
Kat›lanlar

Yaflanan kan s›k›nt›s›n›n önüne geçebilmek,
hasta ve hasta sahiplerinin ma¤duriyetini
önleyebilmek, ihtiyaç duyulan kan›, gönüllü
ve karfl›l›k beklemeyen kan ba¤›flç›lar›ndan
temin ederek bu konuda toplumumuzda
duyarl›l›k oluflturabilmek amac› ile hizmet
vermekte olan K›z›lay ile yap›lan ortak
çal›flmalar neticesinde 11 Kas›m 2009
tarihinde flirketimizde kan ba¤›fl›
kampanyas› düzenlenmifltir. Türkiye K›z›lay
Derne¤i Kuzey Marmara Bölge Kan
Merkezi'nden gelen görevliler flirketimiz
içinde küçük bir kan alma istasyonu
oluflturmufl ve yap›lan kontrollerden sonra
kan ba¤›fllar›n› kabul etmifllerdir.

Daha önce iki grup halinde ‹stanbul'da 50
kiflinin kat›l›m› ile düzenlenen “Müflteri
‹liflkilerinde Mükemmellik” e¤itimi Kas›m
ay› içinde ‹zmir flubemizde tekrarland›.
E¤itim, ‹ndus Dan›flmanl›ktan Efsun Yüksel
Tunç taraf›ndan verildi.

K›z›lay’a Kan Ba¤›fl›

Müflteri ‹liflkilerinde
Mükemmellik
Müflteri ‹liflkilerinde
Mükemmellik

u bölümümüzde geçti¤imiz aylarda
aram›za kat›lan yöneticilerimizi k›saca
tan›tmak istiyoruz.

Uzun y›llard›r iki faaliyetimizin de grup
baflkanl›¤›n› yürütmekte olan Say›n Alper
Balc›’n›n, büyüyen ifl hacmimiz göz önüne
al›narak sadece Yurtiçi Komple
Tafl›malardan sorumlu grup baflkan› olarak
görev yapmas›na karar verilince kendisinden
boflalan Uluslararas› Karayolu Grup
Baflkanl›¤› görevine Say›n Cem Kumuk
getirilmifltir. Say›n Kumuk, daha önce Unok,
Balnak, Ekol gibi sektördeki önemli
firmalarda üst düzey yönetici olarak görev
alm›fl, son olarak Ulusoy firmas›nda Genel
Müdürlük yapm›flt›.

Uluslararas› Karayolu Sat›fl Direktörlü¤ü
görevine Say›n Ziver M›s›rl› getirilmifltir.
Daha önce sektörün önde gelen
firmalar›nda üst düzey yöneticilik yapan
Say›n M›s›rl›, Köln Üniversitesi Pazarlama
ve D›fl Ticaret mezunu.

Say›n Onur Talay da yine Uluslararas›
Karayolu Tafl›mac›l›¤› departman›nda yak›n
zamanda göreve bafllayanlardan. Say›n
Talay, Uluslararas› Karayolu Operasyon
Direktörü olarak görev yap›yor. ‹stanbul
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu
olan Onur Talay, son olarak Ulusoy’da
görev yap›yordu.

Geçti¤imiz Eylül ay›nda, SDV HOROZ Proje
Kargo Direktörlü¤ü görevine Say›n Fikret
Tuzcu getirildi. Say›n Tuzcu, Bo¤aziçi
Üniversitesi Çevre Bilimleri mezunu olup,
aram›za kat›lmadan önce DHL Danzas ve
Panalpina firmalar›nda önemli görevlerde
bulunmufltu.

Yine geçti¤imiz aylarda SDV HOROZ Sat›fl
Yönetmenli¤i görevine Say›n Cumhur
Karaman getirildi. Say›n Karaman aram›za
kat›lmadan önce Kuhne & Nagel ve DSV
gibi sektörün önde gelen kurulufllar›nda
yöneticilik yapm›flt›.

Say›n Cihangir K›rkgöz, Horoz Lojistik
Depo ve Da¤›t›m Departman›nda Sat›fl
Yönetmeni olarak göreve bafllad›. ‹stanbul
Üniversitesi ‹ktisat Bölümü mezunu olan
Say›n K›rkgöz, daha önce DHL Express’de
görev yapm›flt›.

Say›n Gencay Burnaz, Yurtiçi Komple
Tafl›ma Sat›fl Yönetmeni olarak göreve
bafllad›. ‹stanbul Üniversitesi Orman
Mühendisli¤i mezunu olan Say›n Burnaz,
firmam›zda göreve bafllamadan önce UPS
ve Yeni Sabat Lojistik firmalar›nda yöneticilik
yapm›flt›.

B

14





Mersin – Lazkiye Ro-Ro
seferleri için çal›flmalara
baflland›.
‹TO Baflkan› Murat Yalç›ntafl Mersin TSO
Baflkan› fierafettin Aflut ile Beyrut Büyükelçisi
Serdar K›l›ç’›n Mersin-Lazkiye Ro-Ro seferlerinin
bafllat›lmas› için çal›flma yapt›¤›n› bildirdi.
Beyrut’un Ortado¤u ve Körfez ülkeleri
aç›s›ndan önemli bir noktada oldu¤unu
söyleyen Murat Yalç›ntafl, “E¤er Beyrut ile
Lazkiye aras›nda gemi seferi ya da Ro-Ro seferi
koyabilirsek, bizim Ortado¤u’ya ve Körfez’e
gidecek TIR’lar›m›z daha h›zl› ve uygun bir
flekilde ulafl›m sa¤layabilecek. Ayn› flekilde
Lübnan’dan Avrupa’ya karayoluyla gitmek
isteyenler ve TIR’lar rahat edecek”
aç›klamas›nda bulundu.
Kaynak: Radikal Gazetesi

AB’ye göre Türkiye,
demiryolu reformunda
geç kal›yor.
Avrupa Birli¤i'ne (AB) göre Türkiye, demiryolu
reformunda gecikiyor. Avrupa Komisyonu
Türkiye Temsilcili¤i Ulaflt›rma Sektörü Yöneticisi
Göktu¤ Kara, Türkiye'nin AB'yle uyumlu bir
demiryolu sektörü oluflturmada geç kald›¤›n›
belirtirken, önümüzdeki dönemde küresel kriz
nedeniyle bu alana yat›r›m›n güçleflece¤i
endiflesi tafl›d›¤›n› söyledi. Kara, sektörde 15
y›l içinde sadece öncelikli alt yap› projelerinin
maliyetinin 15 milyar euroyu geçebilece¤ini
kaydetti.
Göktu¤ Kara, sektörün bir an önce kendini
finanse edebilen ve özel yat›r›m çekebilen bir
düzene kavuflturulmas› gerekti¤ini belirtirken,
2006 y›l›nda tamamlanan 2 kanun tasla¤›n›n
da acilen yasalaflt›r›lmas›n›n flart oldu¤unun
alt›n› çizdi.
Kaynak: Referans Gazetesi

AB, karayolu tafl›mac›l›¤›
paketini resmen kabul etti.
AB, karayolu operatör lisanslar›n› harmonize
ederek belli bir standarda kavuflturan, kabotaj
uygulamalar›n› da afla¤› çekmesi beklenen
karayolu tafl›mac›l›¤› paketini resmen kabul

AB Komisyonu'nun raporunda Euro Bölgesi'nin
d›fl›nda kalan ‹ngiltere'nin de yüzde 4,3
küçülmesi beklenirken, Polonya'n›n bu y›l yüzde
1 büyüyece¤i tahmin edildi.

Pakistan’la karayolu
tafl›mac›l›¤› anlaflmas›
imzaland›.
Türkiye ile Pakistan aras›nda ‘’Uluslararas›
Karayolu Tafl›mac›l›¤› Anlaflmas›’’n›n Pakistan
Federal Hükümeti taraf›ndan geçti¤imiz
haftalarda onayland›¤› bildirildi.
Pakistan’›n T.I.R. Konvansiyonu’na üye olmad›¤›
da dikkate al›nd›¤›nda, ikili anlaflman›n karayolu
tafl›mac›l›¤› önündeki sorunlar› azalt›p, ihracat›n
art›r›lmas›na katk› sa¤lamas› bekleniyor
Kaynak: Lojistik Haber

Cezalar 1 Ocak’tan itibaren
uygulanmaya bafll›yor.
Ticari araç sahipleri ve sürücüler 1 Ocak
2010’dan itibaren K1, K2 araç yetki belgeleri,
SRC Belgesi ve Psikoteknik Belgesi olmadan
faaliyet gösterdikleri takdirde ceza alacak.
Ulaflt›rma Bakanl›¤› 25 fiubat 2004 tarihli ve
25384 Say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan
yönetmelik ve bu yönetmelikte de¤ifliklik yapan
11 Haziran 2009 tarihli ve 27255 Say›l› Resmi
Gazetede yay›mlanan yönetmelik ile tafl›ma
iflleri kavram› ve kapsam› geniflletilerek K yetki
belgesi, K1-K2 yetki belgeleri olarak ihdas edildi.
Yurtiçi eflya tafl›mac›l›¤› Karayolu Tafl›ma
Yönetmeli¤i’nde üç bafll›k alt›nda topland›. Söz
konusu tafl›ma flekillerine göre afla¤›da
tan›mlanan yetki belgelerinin al›nmas›
zorunlulu¤u getirildi.
Bu belgelere sahip olmadan faaliyet gösteren
ticari araç sahibi firma ve sürücülerini 1 Ocak
2010’dan itibaren çeflitli cezalar bekliyor.
Kaynak: Lojistik Haber

RODER Had›mköy’de
yap›lmas› planlanan ‹stanbul
Lojistik Üs’sünü kurmaya
talip.
RODER 2. Baflkan› Zahit Sa¤l›k lojistik üs planlara
ifllenir ifllemez çal›flmaya bafllar›z ve 1 y›l içinde
üssümüz devreye girer” dedi.
‹stanbul ve çevresindeki lojistik sektörünün
içinde bulundu¤u da¤›n›kl›¤› ortadan kald›racak
mucize “‹stanbul Lojistik Üssü”. Sektör
temsilcilerinin gereklili¤ini her f›rsatta dile
getirdi¤i ancak bir türlü hayata geçirilemeyen
projenin yap›m›n› RODER üstleniyor. RODER 2.
Baflkan› Zahit Sa¤l›k Had›mköy’de 500 dönüm
arazi üzerinde kurulmas› planlanan üssün
yap›m›na talip olduklar›n› aç›klad›. Sa¤l›k, üssün
yap›m›na bafllanmas› için Eylül-Ekim aylar›n›
gösteriyor. Beklemenin sebebinin tamamen
bürokratik oldu¤unu belirten Sa¤l›k, “‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi 1/25 binlik planlara üssü
iflledi¤i anda çal›flmalar bafllar ve 1 y›l içinde
tüm sektörü tek çat› alt›nda toplayacak üssümüz
devreye girer” diye konufltu. Üssün devreye
girmesi ile de ‹stanbul ve çevresinde da¤›n›k
halde duran, fazlas›yla kent içinde kalan t›r
parklar›, gümrük binalar›, ofisler, depolar,
antrepolar bu merkeze tafl›nacak. Sa¤l›k,
böylece hem kentin rahat bir nefes alaca¤›n›
vurgularken di¤er taraftan da maliyetlerin en
aza indirilece¤ine dikkat çekti.
Kaynak: Lojistik Haber Türkiye

gündemgündem
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Yük Nakliye Birli¤i (The Freight Transport
Association -FTA) Bakanlar Kurulu’nun karayolu
tafl›mac›l›¤› paketini resmen kabul etti¤ini
aç›klayarak, karayolu paketindeki yeni
kurallar›n daha güvenli karayoluyla, daha
baflar›l› rekabet ortam›n› destekleyece¤ini
belirtti.�
AB karayolu tafl›mac›l›k paketi 24 Eylül’de
görüflülmeye baflland›. Paket, tüm Avrupa’daki
karayolu operatör lisanslar›n› harmonize ederek
belli bir standarda kavufltururken, hükümetlerin
kabotaj uygulamalar›n› da 2010 bahar›ndan
itibaren kesin olarak afla¤› çekmesi bekleniyor.
Kaynak: Lojistik Haber

Atatürk Havaliman›'nda
'Kargo Köyü' kurulacak.
Devlet Hava Meydanlar› ‹flletmesi (DHM‹),
Atatürk Havaliman›'na yap›lmas› planlanan
Kargo Köyü'nün ön fizibilite raporunu onay
için Yüksek Planlama Kurulu'na gönderdi.
Maliye Bakanl›¤›ndan tahsis edilen
havaliman›n›n yan›ndaki 650 milyon
metrekarelik alana yap›lmas› planlanan Kargo
Köyü'nün inflaat› için 2010'un ilk çeyre¤inde
Yap-‹fllet-Devret modeliyle ihaleye ç›k›lmas›
hedefleniyor. DHM‹, ''Kargo Köyü''nün toplam
yat›r›m tutar›n› yaklafl›k 120 milyon euro olarak
belirledi. Türkiye'deki kargonun yüzde 90'›
‹stanbul Atatürk Havaliman›'nda iflleniyor.
Kargonun yüzde 90'›n›n yolcu uçaklar› ile
tafl›nd›¤›na dikkati çeken yetkililer, bu nedenle
kargo köyünün ‹stanbul'a yap›lmas›na karar
verildi¤ini vurgulad›.
Kaynak: Sabah Gazetesi

Türk Hava Yollar›’na 2 adet
A330-200 Kargo Uça¤›
Türk Hava Yollar›, Airbus’la 2 adet A330-200
Kargo uça¤› al›m› için kati anlaflma imzalad›.
Siparifl edilen yeni uçaklar A¤ustos 2010
tarihinde Türk Hava Yollar›’n›n filosuna
kat›lacak. A330-200 Freighter ilk uçuflunu 5
Kas›m tarihinde yapm›flt›.
Kaynak: Eye For Transport

Avrupa Birli¤i'ne göre
durgunluk sona eriyor.
AB Komisyonu, Euro Bölgesi'nin durgunluktan
çıkmakta oldu¤unu, fakat y›l›n ilk yar›s›ndaki
kötü performans nedeniyle ekonominin, bu y›l
yüzde 4 küçülece¤ini bildirdi. Geçici ekonomik
tahminler raporunu yay›mlayan AB Komisyonu,
durgunluktan ç›k›fl müjdesi yan›nda "Belirsizlik
hüküm sürüyor. Toparlanma çok k›sa vadede
ortaya ç›karak sürpriz yapsa bile bunun
sürdürülebilirli¤ini görmek gerekiyor" uyar›s›nda
bulundu. AB'ye göre bu y›l Euro Bölgesi'nin
önde gelen ekonomilerinden Almanya yüzde
5,1, ‹talya yüzde 5, Hollanda yüzde 4,5, ‹spanya
yüzde 3,7 ve Fransa yüzde 2,1 küçülecek.



teknolojiteknoloji

000’li y›llara girerken olgunlaflan ses
tan›mlama teknolojileri, günlük
hayatta ve endüstride kullan›labilen

birçok yenili¤in de yolunu açm›fl oldu. Dijital
örnekleme teknolojileri ile birlikte sunulan
uygulamalar, fark›nda olmadan günlük
hayat›m›z›n parças› haline geldi. Örne¤in
flirket santrallerinde kullan›lan ve aranan
kiflinin ismini alg›layan operatör sistemleri
akla ilk gelen endüstriyel kullan›mlardan
bir tanesi. Di¤er taraftan cep
telefonlar›m›zdaki “sesli numara arama
özelli¤i” gündelik hayat›m›zda en s›k
faydaland›¤›m›z ses tan›mlama uygulamas›.
Lojistik sektöründe ise bu teknolojiler
özellikle sesli toplama (pick by voice)
uygulamalar› ile kabul gördüler. Bu
uygulamalar, bir depo veya da¤›t›m merkezi
içerisinde siparifl toplayan operatörlerin
ilgili adreslere yönlendirilmeleri, toplama,
düflüm veya say›m faaliyetlerini
yürütebilmeleri için temel olarak ses tabanl›
teknolojileri kullan›rlar. Toplama emirleri
operatörlere sesli ve rahat anlafl›labilir
mesajlar olarak iletilir. ‹fllemlerin
tamamlanmas›, bilgi girifli ve tüm di¤er
etkileflimler ise,  operatörlerin iletti¤i sesli
mesajlar›n alg›lanmas› ve veriye
dönüfltürülmesi ile yürütülür.
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Haz›rlayan: U¤ur Duman*

Teknoloji Ajandas›

RFID 2010
23-26 Mart 2010, Paris

Bu y›l ilki düzenlenecek etkinlikte RFID
teknolojileri ve kullan›m alanlar› hakk›nda
genifl bilgi edinmek, mevcut uygulamalar›
takip etmek mümkün olacak. Avrupa’da
RFID konusunda en kapsaml› içeri¤i sunacak
organizasyon hakk›nda web sitesinden
detayl› bilgi alabilirsiniz.

http://www.rfid-show.com

The EU Logistics CIO Forum
17-18 May›s 2010, Amsterdam

Eye For Transport taraf›ndan bu sene
11. si organize edilen etkinlik, lojistik
sektöründe çal›flan biliflim profesyonellerinin
buluflma noktas›. Özellikle Fortune 500
flirketlerinin ifltirak etti¤i bu forum
sunumlar›, vakalar›, atölye çal›flmalar› ve
önemli konuflmac›lar› ile sektörün en ilgi
çekici organizasyonu.

http://events.eyefortransport.com/log
isticstecheu/* U¤ur Duman

Horoz Holding
Bilgi Sistemleri Direktörü

Sesli toplama sistemleri operatörler
taraf›ndan giyilebilen mikrofon, kulakl›k ve
iletiflim birimlerinde oluflur. Son dönemde
bir çok sesli toplama sistemi, sesle
yönlendirmenin yan› s›ra geleneksel RF
terminalleri ve di¤er veri toplama cihazlar›
ile entegre de çal›flabilmektedir. Bu sayede
operatör, uzun barkod etiketleri veya
gürültülü ortamlar gibi sesli veri giriflinin
zor olaca¤› noktalarda RF/klavye, di¤er
uygun noktalarda ses kullanma tercihine
de sahip olabilmektedir.
Sesli toplama sistemleri geleneksel
sistemlere oranla çeflitli avantajlar
sa¤lamaktad›r:
• Operatörler iki ellerini birden toplama

ve yerlefltirme için kullanabilmektedirler.
• Ekipman e¤itim ihtiyac› minimum

seviyeye inmektedir.
• Ses tan›ma sayesinde daha iyi güvenlik

ve kolay yetkilendirme yetene¤i
sa¤lanabilmektedir.

• Operatörlere sesli mesaj ile ulaflmak,
gerekirse yönlendirme yapmak mümkün
olmaktad›r.

Son sekiz y›l içinde Avrupa’da kullan›ma
giren sesli ünite say›s› tam 56 kat artm›flt›r.
Günümüzde özellikle toplama
operasyonlar›nda baflar›l› olan ve kabul
gören bu teknoloji depo içinde cross-dock,
envanter say›m› gibi di¤er faaliyetlerde de
kullan›lmaktad›r. Ses tan›mlama teknolojileri
mikro da¤›t›m, kalite kontrol, depo içi
katma de¤erli faaliyetler ve hatta k›smi
üretim faaliyetlerinde kullan›lacak
potansiyele sahiptirler.
Mevcut veri toplama sistemleri (barkod
terminalleri, klavye vb.) ile entegre
edilebilen, RFID teknolojileri ile uyumlu ses
tabanl› teknolojiler, gerekli yaz›l›m deste¤ini
bulmalar› halinde lojistik sektörünün
gelece¤inde belirleyici rol oynayacaklard›r.

Lojistik sektöründe
Ses Tan›mlama
(voice recognition)
Uygulamalar›



‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti
etkinlikleri sergiler, konserler, sinema
gösterimleri, atölye çal›flmalar› ve
konferanslarla y›l boyu sürecek. Etkinlik
takvimine www.istanbul2010.org web
adresinden ulafl›labilir.

‹stanbul Devlet Senfoni Orkestras›n›n 8
Ocak 2010 tarihinde Caddebostan Kültür
Merkezinde verece¤i konseri flef Christian
Schulz yönetecek. Solist: Julia Ergüden.
Konserde, L.Boccherini’nin
Si Bemol majör Piyano Konçertosu ile
G.F.Handel’in Su Müzi¤i adl› eseri
seslendirilecek.

12 fiubat 2010 tarihinde Sevgililer Günü
özel konseri, ‹stanbul Teknik Üniversitesi
Maçka salonunda. Konserde,
J.Brahms’dan eserler seslendirilecek.
fief: Alexander Rahbari, Solist kemanc›
Tedi Papavrami.

5 Mart 2010 tarihinde yine Caddebostan
Kültür Merkezi’nde Chopin’in 200.Do¤um
Y›l Dönümü münasebetiyle verilecek özel
konserin solisti ‹dil Biret. Sanatç› konserde,
Chopin, Mascagni ve J.Brahms’dan
eserler seslendirecek.

Konser

Devlet Opera ve Balesi bu y›l, önceki y›llarda
da sahnelenen ve büyük be¤eni toplayan
gösteriler sunuyor. ‹stanbul’da, G.Verdi’nin
La Traviata, Puccini’nin La Boheme,
G.Donizetti’nin Don Pasquale operalar›,
fien Dul opereti ve Kamelya’l› Kad›n bale
gösterisi, ‹zmir’de Verdi’nin Othello ile
Simon Boccanegra, Carl Orff’un Carmina
Burana operalar›n›n yan›s›ra Ken Ludwig’in
Bir Tenor Aran›yor isimli müzikal komedisi,
G.F.Haendel’in Imeneo Barok operas›,
Ankara’da Çaykovski’nin Anna Karenina
balesi ile W.A.Mozart’›n Cosi Fan Tutte ve
Idomeneo, G.Verdi’nin Aida operalar›,
J.Strauss’un Venedik’te Bir Gece opereti,
seyircileriyle buluflacak gösterilerden
baz›lar›.

Opera ve Bale

kültür ve sanatkültür ve sanat

Devlet Tiyatrolar›
perdelerini bu y›l
da birbirinden
güzel oyunlarla
tiyatro severlere
aç›yor.

Nobel ödüllü
yazar Patrick
Süskind’in
Kontrabas
oyunu bu y›l da
sahnelenecek.

Güngör Dilmen’in Kuzguncuk Türküsü adl›
oyunu, Boris Vian’›n ‹mparatorluk Kuranlar,
Naz›m Hikmet’in Benerci Kendini Niçin
Öldürdü, William Saroyan’›n Masumlar›n
Katliam›, Aziz Nesin’in Ne Dersin Azizim?,
Stefan Tsanev’in Sokrates’in Son Günü
isimli oyunlar› Devlet Tiyatrolar›nda
görülmeye de¤er di¤er oyunlardan baz›lar›.

Tiyatro

Sergi

20. yüzy›l›n en önemli sanatç›lar›ndan biri
kabul edilen Marc Chagall’›n resim
sergisi 24 Ocak’a kadar Pera Müzesi’nde
görülebilir.

''Seyahatnameler'' sergisi Ocak ay›nda
‹stanbul Modern Sanat Galerisi'nde.
Osmanl› co¤rafyas›n›n güncesini tutan
seyyahlar›n, tarih boyunca flehir flehir
gezerek izlenimlerini aktard›klar›
seyahatnameler, kütüphanelerin tozlu
raflar›ndan ç›k›yor.

Osmanl› Döneminde Venedik ve
‹stanbul, Nam-› Di¤er Aflk bafll›kl› sergi
28 fiubat 2010 tarihine kadar S.Ü. Sak›p
Sabanc› Müzesi’nde görülebilir.

Rahmi M. Koç Müzesi, tarihi Fenerbahçe
Vapuru, Gemi Modelcileri ve Gemi Severler
Derne¤i taraf›ndan gerçeklefltirilen “Gemi
ve Deniz Sevgisi” sergisine ev sahipli¤i
yap›yor. Tüm müze ziyaretçilerine aç›k
olacak sergi, 14 fiubat 2010 tarihine kadar
Rahmi M. Koç Müzesi Fenerbahçe
Vapuru’nda merakl›lar›n› bekliyor.

20. yüzy›l›n yetifltirdi¤i, dünyan›n istisnai
sanatç›lar›ndan Yüksel Arslan’›n ilk
retrospektif sergisi 13 Eylül 2009 – 21
Mart 2010 tarihleri aras›nda Garanti
Bankas› ana sponsorlu¤unda
Santralistanbul’da.
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okurunu onun kadar biçimlendirir. Orhan
Kemal umudu ve ayd›nl›¤› yeniden
kazanman›z için yol gösterir bize.
Edebiyat›m›z›n en de¤erli ustalar›ndan biri
olan Orhan Kemal’in kitaplar›n›
yay›mlamaktan onur duyuyoruz.
(Arka kapaktan)

Floransa
Büyücüsü
SALMAN
RUSHDIE
Can Yay›nlar›
388 sayfa

Salman Rushdie'nin
'Bu kitab› yazmak için
y›llarca okuyup
araflt›rma yapmam
gerekti,' dedi¤i

roman, türlü türlü anlat›c›lar, gezginler,
serüvenciler taraf›ndan aktar›lan, Babur
‹mpa-ratorlu¤u ve Osmanl›lar, Mo¤ollar ve
Rönesans Floransa's›n›n tarihine ve
kültürlerine göndermeler yapan, bölgenin
tarihini masallarla kaynaflt›ran büyüleyici
bir yap›t. Kitaptaki cinsellik ve erotizmin
oda¤› olan güzeller güzeli Floransa
Büyücüsü, asl›nda erkekler dünyas›nda
kendi yazg›s›na kendisi egemen olmak
isteyen bir kad›n. Ama kendi kaderine
hükmederken, hükümdarlar›n yazg›s›n› bile
de¤ifltiriyor ve en parlak dönemlerini
yaflayan Mugal payitaht› ile Floransa'n›n
toplumsal yaflamlar›nda bir dönüm noktas›
oluyor. Floransa Büyücüsü, kader, güzellik,
savafllar, t›ls›mlar ve sadakatle örülmüfl bir
yolda Rönesans ‹talya's›n›n saraylar›ndan
Hindistan'›n uzak k›y›lar›na bir solukta
uzanaca¤›n›z bir baflyap›t.
(Arka kapaktan)

Filin Yolculu¤u
JOSE
SARAMAGO
Turkuvaz Kitap
196 sayfa

16. yüzy›lda Portekiz
Kral›, Süleyman adl›
filini Avusturya
Arflidükü
Maximilian'a hediye

etmek ister ve Süleyman bu uzun yolculu¤a
ç›kar. Nobel Edebiyat Ödülü sahibi José
Saramago'nun en nefleli, en keyifli roman›
Filin Yolculu¤u iflte bu tuhaf serüvenin
hikâyesini anlat›yor.
Saramago severleri flafl›rtacak bu keyifli
roman, bir yandan da filin gariban ama
köylü kurnaz› terbiyecisi Subhro ile kafileye
efllik eden soylular ba¤lam›nda filin tan›k
oldu¤u insanl›k komedyas›na e¤lenceli-
elefltirel bir bak›fl getiriyor.
(Arka kapaktan)

Kitap

Binbir Çiçekli
Bahçe
YAfiAR KEMAL
Yap› Kredi
Yay›nlar›
294 sayfa

Demokrasiden
bar›fla, Orhan
Kemal'den Abidin
Dino'ya,

gazetecilikten yazarl›¤a… Binbir Çiçekli
Bahçe, Türkiye'nin evrensel yazar› Yaflar
Kemal'in yaz›lar›n›, konuflmalar›n› ve
söyleflilerini bir araya getiriyor. Yaflar Kemal,
Binbir Çiçekli Bahçe'de, Türkiye'nin
gelece¤inin önünde duran sorunlar›n
kökenlerine dair saptamalarda bulunuyor,
çözüm önerileri sunuyor. Üç bölümden
oluflan kitab›n birinci bölümü, Yaflar
Kemal'in 2007'de Ankara'da
gerçeklefltirilen 'Türkiye Bar›fl›n› Ar›yor'
konferans›nda yapt›¤› konuflmayla aç›l›yor.
'Kimlikler' bafll›kl› ikinci bölüm, Orhan
Kemal'den Mehmed Uzun'a, yazar›n yak›n
dostu olmufl pek çok ismi a¤›rl›yor. Dokuz
yafl›ndaki Helin Zeynep Miser'in Yaflar
Kemal'le yapt›¤› söylefliyi de içeren
'Konuflmalar' ise Binbir Çiçekli Bahçe'nin
üçüncü bölümünü oluflturuyor.
(Arka kapaktan)

Murtaza
ORHAN KEMAL
Everest Yay›nlar›
360 sayfa

‹nsan› en derininden
kavrayarak anlatan
kalemlerin bafl›nda
gelen Orhan Kemal,
ölümsüz karakteri
Murtaza ile Türk

edebiyat›na asla silinemeyecek biçimde
damgas›n› vurmufltur. Yaz›ld›¤› günden
beri defalarca filmlere, oyunlara konu olan
bu karakter, insan›n en çaprafl›k
durumlar›ndan birini kara mizahla yüklü
bir dille anlat›r. Otorite ile do¤ru kavram›
aras›nda s›k›fl›p kalan, do¤ruculu¤undan
ödün vermemek için çabalad›kça daha
çözümsüz durumlara düflen, bu arada
gittikçe insan› anlamaktan uzaklafl›p salt
ilkelerini savunan bireyin bafl›na gelenlerin
ac›kl› bir güldürüsüdür Murtaza'n›n öyküsü.
Türk edebiyat›n›n en önemli klasiklerinden
biri olan Murtaza, her okurun mutlaka
okumas› gereken
bir kitap. Orhan Kemal’in kitaplar› bir
okurun hayatta rastlayabilece¤i o çok nadir
hazineler aras›nda yer al›r. Çok az yazar
okurun dünyas›nda onun kadar iz b›rak›r,

Müzik

If On A
Winter's Night
Sting

The Police
grubunun efsanevi
vokalisti Sting, yeni
solo albümü If On

A Winter's Night ile geri döndü. Yeni
albümünü haz›rlarken en sevdi¤i mevsim
olan k›fl mevsiminden ilham ald›¤›n› belirten
Sting’e  bu albümde pek çok müzisyen
efllik etmifl.1996 y›l›nda yay›nlad›¤› Mercury
Falling albümünde yer alan “Lullaby for
an Anxious Child” ile “The Hounds of
Winter” d›fl›nda albüm tamamen yeni
kay›tlardan olufluyor. If On A Winter’s
Night, ismi ve kapa¤› ile tam bir k›fl albümü
ancak içindeki flark›lar dinleyenleri so¤uk
k›fl günlerinde ›s›tacak güzellikte.

Soulbook
Rod Stewart

Rod Stewart uzun
bir sessizli¤in
ard›ndan tan›nm›fl
Soul ve Motown
flark›lar›n›
yorumlad›¤› on üç

flark›l›k bir müzik koleksiyonuyla yeniden
müzikseverlerle bulufltu. Albümde “Rainy
Night in Georgia”, “Just My Imagination”,
“Wonderful World”, “My Cherie Amour
“gibi pek çok tan›nm›fl flark› yer al›yor.”My
Cherie Amour”da, Rod Stewart’a flark›n›n
bestecisi Stevie Wonder da efllik etmifl. Son
olarak 2006 y›l›nda The Great Rock
Classics of our time adl› albümü ç›karan
Stewart, rock klasiklerinin ard›ndan bu kez
Motown ve soul müzi¤e de bir koleksiyon
arma¤an etmifl. Solo kariyerine 1969 y›l›nda
bafllayan Rod Stewart’›n yeni albümü
Soulbook soul müzik severler ve özellikle
Stewart’› özleyenler için tam bir müzik
ziyafeti.

Faces & Places
Fahir Atako¤lu

Fahir Atako¤lu’nun
son albümü Faces &
Places, 52.Grammy
Ödüllerine tam 7
dalda aday gösterilen

baflar›l› bir albüm. Fahir Atako¤lu, 2005
y›l›nda piyasaya ç›kan If adl› caz albümüyle
yakalad›¤› çizgiyi Faces & Places albümünde
de sürdürmüfl. Fahir Atako¤lu’ya bu
çal›flmas›nda John Patitucci, Randy Brecker,
Rogerio Boccato, Wayne Krantz, Horacio
El Negro Hernandez, Romero Lubambo,
Rene Toledo, Bob Mintzer gibi önemli
sanatç›lar efllik etmifl.

kitap - müzikkitap - müzik
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Rotterdam film festivali - En iyi Film,
‹stanbul Film Festivali- En ‹yi Yönetmen/En
‹yi Senaryo da dahil birçok yerli ve yabanc›
ödüle sahip film, ‹stanbul Galata’da, sahaf
Yakup Bey, ‹talyan as›ll› Clara ve müezzin
Musa’n›n zaman zaman nefleli, zaman
zaman da iç burkan öykülerinden olufluyor.
Senaryoda eme¤i olan Tar›k Tufan’› ayn›
zamanda “Kraliçe’nin Pireleri”,”Kekeme
Çocuklar Korosu” adl› kitaplar›ndan da
tan›yoruz.

Oyuncular: Serhat Tutumluer, Berrak
Tüzünataç
Senaryo: Zeki Demirkubuz

“C Blok”, “Masumiyet”, “‹tiraf”, “Bekleme
Odas›”, “Kader” filmlerinin baflar›l›
yönetmeni Zeki Demirkubuz’un yeni filmi
“K›skanmak”, Antalya Film Festivali’ndeki
galas›ndan sonra Kas›m ay›nda vizyona
girdi. ‹nsana dair meseleleri kendine has
sinema diliyle ve olanca ç›plakl›¤›yla ortaya
koyan yönetmenin bu filmi Nahid S›rr›
Örik’in ayn› adl› roman›ndan sinemaya
uyarland›. Minimal sinema severlere…

Aralar›nda 2009  ‹ngiltere  Film ve
Televizyon Sanatlar› Akademisi Ödülleri
BAFTA (‹ngilizce Dilde Çekilmemifl En ‹yi
Film) ile 2008 Avrupa Film Akademisi En
‹yi Avrupa Filmi Ödülleri de dahil olmak
üzere 10’u aflk›n ödül alan film, son
dönemde izledi¤im en etkileyici filmlerin
bafl›nda geliyor. Yazar ve akademisyen
Philippe Claudel’in ilk yönetmenlik deneyimi
olan “Seni O Kadar Çok Sevdim ki”,
flimdiden ‘Ça¤dafl bir baflyap›t’ tan›m›n›
hak ediyor.

SEN‹ O KADAR ÇOK SEVD‹M K‹
(Y: Philippe Claudel - 2008)
Oyuncular: Kristin Scott Thomas,  Elsa
Zylberstein
Senaryo: Phillipp Claudl

KISKANMAK
(Y: Zeki Demirkuz - 2009)

SOYSUZLAR ÇETES‹
(Y: Quentin Tarantino - 2009)
Oyuncular: Brad Pitt, Diane Kruger

Al›fl›lm›fl sinema kal›plar›n› kendine has
yorumuyla yeniden ele alan Quentin
Tarantino’nun son filmi “Soysuzlar Çetesi”
yaz sonunda ülkemizde gösterime girdi.
Film, ailesinin Nazi Albay› Hans Landa
taraf›ndan katlettirilmesine tan›kl›k eden
Shosanna’n›n (Melanie Laurent) katliamdan
k›l pay› kurtularak kaçmas› ile bafll›yor.
Shosanna y›llar sonra, Paris’te bu kez sinema
salonu iflletmecisi olarak karfl›m›za ç›k›yor.
Yine ayn› günlerde Avrupa’n›n baflka bir
köflesinde Te¤men Aldo Raine (Brad Pitt),
bir grup Yahudi askeri organize ederek
Nazilere karfl› misilleme eylemleri
düzenlemektedir. Filmin ilerleyen
bölümlerinde Raine’›n “Soysuzlar” olarak
tan›nan grubunun, 3.Reich’›n liderlerini yok
etmek için Alman aktris ve gizli ajan Bridget
von Hammersmark’a (Diane Kruger)
kat›ld›¤›n› görüyoruz. Finale do¤ru Aldo
Raine’in Soysuzlar Çetesi üyelerinin
kaderleri, Shosanna’n›n kendi intikam
planlar›n› yapt›¤› sinemada kesiflecektir.
Filmde öne ç›kan oyuncu, vasat›n alt›nda
kalan performans›yla tabii ki Brad Pitt
de¤il.”Soysuzlar Çetesi” filmine en önemli
katk›, ‘Yahudi avc›s›’ Albay Hans Landa
rolündeki oyunuyla Christoph Waltz’den
gelmifl. Zaten bu y›lki Cannes festivalinde,
bu filmdeki oyunuyla ‘En iyi erkek oyuncu’
kategorisinde ödüllendirilmesi de bunu
kan›tl›yor. Tarantino, ad›n› ‹talyan sinemac›
Enzo G. Castellari’nin 1978 tarihli filmi ‘The
Inglorious Bastards’tan ald›¤› filmde bu kez
bir trajediyi her zamanki alayc› üslubuyla
beyaz perdeye aktarm›fl. Tarantino ile
yap›lan söyleflilerde kendisinin s›kça sözünü
etti¤i gibi bu filmin de senaryosunu yazarken
ya da çekimler s›ras›nda kahkahalar atm›fl
olmal›. Pekiyi, yer yer oldukça sert sahnelerin
yer ald›¤› film seyirciye kahkahalar att›r›yor
mu? Bu sorunun cevab› için “Soysuzlar
Çetesi”ni izlemeniz gerekiyor.

UZAK ‹HT‹MAL
(Y: Mahmut Faz›l Coflkun - 2009)
Oyuncular: Nadir Sar›bacak, Görkem
Yeltan Senaryo: Tar›k Tufan, Görkem
Yeltan ve Bektafl Topalo¤lu

Haz›rlayan: Celal fieherli*sinemasinema

* Celal fieherli
SDV Horoz, ‹zmir Bölge Satıfl
Yönetmeni
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M. O¤uz Küpeli
SDV Horoz

Deniz Operasyon Direktörü

sporspor

NELER
KAYBETT‹K?

u y›l Güney Afrika’da düzenlenecek
olan 2010 Dünya Kupas›na
kat›lamayaca¤›m›za göre art›k

“Neden kaybettik?” sorusu yerine “Neler
kaybettik?” diye sormam›z gerekiyor belki
de. Ve ald›¤›m›z cevaplardan dersler
ç›kar›p, futbolun art›k ekonomilere yön
veren ciddi bir endüstri oldu¤u
gerçe¤inden hareketle ayn› hatalara bir
daha düflmemek üzere hiç vakit
kaybetmeden alaca¤›m›z önlemleri
düflünmeye bafllaman›n zaman›. Fakat
yine de insan kaybedilenler karfl›s›nda
üzüntü duymuyor de¤il. Üstelik iyi bir kura
ile kolay say›labilecek bir gruba düflmüflken
bu gruptan ç›kamamak gerçekten ulusca
hepimizin can›n› s›kt›. Ancak kaybedilen
sadece 2010 Güney Afrika vizesini
alamamak, sadece futbol tak›m›zla,
taraftar›m›zla orada olamamak de¤il;
Afrika ile ticari iliflkiler gelifltirmeye
çal›flt›¤›m›z flu dönemde orada medya
ordumuzla, sporseverimizle, siyasetçimiz,
ifl adamam›zla bulunamamak, tüm
dünyan›n global krizden etkilendi¤i bir
dönemde ekonomiye biraz hareket
getirecek bir f›rsattan yararlanamamak.
‹flin insan› as›l üzen taraf› buras›. Yoksa
dünya kupalar› her zaman olacak. Bir
dahaki sefere belki biz de kat›laca¤›z ancak
bir daha 2010 Afrika flans› gelmeyecek.
Bu flans› zaman›nda ve yerinde
de¤erlendiremedi¤imiz için de
kaybettiklerimizi bir daha geri
getiremeyece¤iz.

Bilindi¤i üzere 4 y›lda bir düzenlenen
dünya kupalar› günümüzde gerek kupa
öncesi, gerek turnuva boyunca, gerekse
kupa sonras›nda ekonomik etkileri
aç›s›ndan sportif organizasyonlar›n en
önemlilerinden birisi haline geldi.

Dünya kupalar›n›n hem ev sahibi ülkeye, hem
de kupaya ifltirak eden di¤er ülkelere
ekonomik katk›lar›, bu süre içinde yaratt›¤›
di¤er katma de¤erler ve toplum üzerindeki
pozitif etkileri dikkate al›nd›¤›nda, bu
organizasyonun ne kadar önemli oldu¤u ve
futbol oyununun art›k bütün dünyada kabul
edilen bir flov endüstrisi haline geldi¤i aç›kça
görülebilmektedir.

2010 y›l›nda Güney Afrika’da düzenlenecek
olan Dünya Kupas›’nda küresel kriz nedeni
ile, geçmifl y›llardaki gibi hem organizasyonu
düzenleyecek ülkeye, hem de kat›lacak olan
ülkelere yükselen trend paralelinde bir
ekonomik katk› ve katma de¤er sa¤lamayaca¤›
konusundaki flüphelere kat›lmakla beraber,
yine de biz ülkemizin bu dünya kupas›na
kat›lamamakla neler kaybetti¤ini burada
irdelemek istiyoruz.

Uzmanlar, Türkiye’nin 2010 Dünya Kupas›’na
kat›lam›yor olmas› nedeniyle ülke
ekonomisinin yaklafl›k 400-650 milyon dolarl›k
bir kayba u¤rayaca¤›n›, bu kayb›n en çok
etkileyece¤i sektörlerin bafl›nda ise elektronik,
tekstil, reklam ve tan›t›m, turizm, mobil iletiflim
teknolojileri sektörlerinin gelece¤ini
belirtiyorlar.

Sektörlere göre tahmini kaybedilecek döviz
miktarlar› ise gerçekten iflin boyutunun büyük
oldu¤unu gösteriyor.

Elektronik sektörünün tahmini kayb› yaklafl›k
150 milyon dolar. Tekstil sektöründeki kayb›n
ise 75 milyon dolar civar›nda olaca¤› tahmin
ediliyor. Tan›t›m ve reklam sektörü de milli
tak›m›m›z›n dünya kupas›na kat›lamamas›ndan
nasibini fazlas›yla al›yor; kay›p 25 milyon dolar.
Mobil iletiflim teknolojileri 20 milyon dolar ve
son olarak turizm sektörü de bu kriz ortam›nda
bir darbe de milli tak›mdan al›yor; turizm
sektörümüzün kayb› 15 milyon dolar.

Kuflkusuz, böyle bir ekonomik kay›ptan lojistik
sektörü de etkilenecektir. Sektörün tahmini
kayb›n›n, toplam ciro/lojistik pay anlam›nda
yaklafl›k 100 milyon dolar civar›nda olaca¤›
tahmin edilmektedir.

Sonuç olarak, flimdi hay›flanmak zaman›
de¤ildir. Art›k, neden, nas›l, nerede hata
yapt›k k›s›r tart›flmalar›n› bir an önce sona
erdirmek, duygusall›¤› bir kenara b›rakarak,
hiç vakit kaybetmeden önümüzdeki ilk hedef
olan 2012 Londra Olimpiyatlar› ve 2012
Avrupa Futbol fiampiyonas› için yeniden
yap›lanmak ve bir an önce gelece¤in temelini
oluflturacak bu yeni yap›lanma sürecinde
hiçbir fedakarl›ktan kaç›nmadan çal›flmalara
bafllama zaman›d›r.

B
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Av. Tülay Çetin
Horoz Holding Hukuk Danıflmanı

ncelikle yay›n hayat›na ilk ad›m›n› atan
dergimizin tafl›mac›l›k sektörüne hay›rl›
olmas›n› diliyor, eme¤i geçen herkesi

katk›lar›ndan ötürü tebrik ediyorum.

Dergimizin ilk say›s›nda tafl›mac›l›k sektöründe
yank›lar uyand›ran ve 11 Haziran 2009
tarihinde yürürlü¤e giren 27255 say›l› Karayolu
Tafl›ma Yönetmeli¤inin getirmifl oldu¤u
düzenlemeleri de¤erlendirmenin
okuyucular›m›z için faydal› olaca¤›n›
düflündüm. Sistematik olmas› aç›s›ndan,
yönetmeli¤i mülga yönetmelik ile
karfl›laflt›rarak de¤ifliklik öngören can al›c›
düzenlemelere vurgu yapmaya çal›flt›m. Ancak
düzenlemelere geçmeden önce belirtmek
gerekir ki; yeni yönetmelik mülga yönetmelikte
yer alan kavram ve dizin karmaflas›n› ortadan
kald›rm›fl, düzenlemeleri sistematik bir dizine
koyarak daha aç›k ve anlafl›l›r k›lm›flt›r.

Yönetmeli¤in “Yetki Belgesi Türleri” bafll›kl›
6. maddesi mülga yönetmelik ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda; A3 belgesinin kald›r›ld›¤›,
A1 yetki belgesi ile flehir içi hariç, il içi ve 100
km alt› flehirleraras› tafl›malar›n tümünün
yap›lmas›n›n sa¤land›¤›, B1 ve B2 belgelerinin
kapsamlar›n›n yurtiçini alacak flekilde
geniflletildi¤i, F yetki belgesi, E1 ve E2
belgelerinin kald›r›ld›¤› görülmektedir. Böylece
ayn› tür içinde say›lan yetki belgesi say›lar›
azalt›larak ve baz›lar›nda kapsamlar
geniflletilerek yönetmelikte geçen yetki

belgelerinin daha ifllevsel k›l›nmas›n›n
amaçland›¤› düflünülmektedir.

Mülga Yönetmeli¤in 29. maddesinde, yetki
belgesi verilme süresi 60 gün iken, Yeni
Yönetmeli¤in “Yetki Belgelerinin Verilmesi”
bafll›kl› 15. maddesinde; söz konusu süre
k›salt›larak, baflvurular›n 15 gün içerisinde
sonuçland›r›lmas› flart› konulmufltur. Sürenin
k›salt›lmas› baflvuru sahipleri aç›s›ndan ticari
anlamda ciddi bir avantaj olarak
de¤erlendirebilir.

“Yetki Belgelerinin Yenilenme Süresi”
bafll›kl› 18. maddede; mülga yönetmelikteki
30 günlük süre, 60 gün olarak de¤ifltirilmifltir.
Süre bitiminden sonraki 30 gün içerisinde
baflvuru halinde ise, mülga düzenlemeden
farkl› olarak, ödeme tarihindeki “geçerli tam
ücretin yar›s›n›n al›nmas›” hüküm alt›na
al›nm›flt›r. Böylece baflvuru sahibi üzerindeki
mali külfet hafifletilmifltir.

“Yetki Belgelerinin De¤ifltirilmesi” bafll›kl›
19. maddede yer alan yeni düzenleme ile
yetki belgesinin bir baflka yetki belgesi ile
de¤ifltirilmesine imkan tan›nm›flt›r. Kanaatimce

bu düzenleme ile de, baflvuru sahipleri mali
külfet anlam›nda korunmufl, ayr›ca yetki
belgesi de¤iflimi sa¤lanarak yasal düzenleme
daha pratik k›l›nm›flt›r.

Yenilik getiren bir di¤er düzenleme
“Tafl›tlar›n Sadece Bir Yetki Belgesine
Kay›t Olma Zorunlulu¤u” bafll›kl› 26.
maddede yap›lm›fl, bu düzenleme ile tafl›tlar›n
sadece tek bir yetki belgesine kay›t olma
zorunlulu¤u getirilmifltir. Ancak söz konusu
madde; Mülga yönetmelikte “sadece bir
tafl›mac›n›n yetki belgelerine kay›tl› olma”
fleklinde ifade edildi¤inden “ayn› tafl›mac›n›n
farkl› belgelerine kay›t olmay› mümkün
k›lmaktayd›. Yeni Yönetmeli¤in 26. madde
düzenlemesi ile bu imkan da ortadan
kald›r›ld›¤›ndan, de¤ifliklik sektörde ciddi
elefltirilere u¤ram›flt›r.

27255 say›l› Yönetmelikte önemli addedilen
di¤er düzenlemeler, hukuki yapt›r›m  ve
cezalar› öngören “‹dari Para Cezalar› ve
Di¤er ‹dari Yapt›r›mlar” bafll›kl› ‹kinci ve
Üçüncü Bölümlerdir. ‹dari Para Cezalar› d›fl›nda,
Uyarma, Geçici Durdurma ve ‹ptal cezalar›
getirilmifl, ancak düzenlemelere birlikte
bak›ld›¤›nda, mülga yönetmeli¤e nazaran;
idari yapt›r›m ile yapt›r›ma konu uygunsuzluk
aras›nda orant›l›l›k ilkesinin korundu¤u
gözlemlenmifltir. Ceza Hukukunun temel
ilkelerinden biri olan “orant›l›l›k” ilkesine sad›k
kal›nmas› hukuki aç›dan sevindiricidir.

27255 Say›l› Karayolu
Tafl›ma Yönetmeli¤i
Kapsamında Getirilen
Düzenlemeler

Yönetmeli¤in 77. maddesinde yer alan
“Geçici Durdurma Cezalar›” mülga
yönetmeli¤in aksine ayr›nt›l› ve oldukça
kapsaml› olarak belirtilmifltir.

Ayn› flekilde 78. maddede, “‹ptal” halleri
ayr›nt›l› olarak belirtilmifltir.

Yönetmelikte yer açan süreli ifllemler ve
bunlara iliflkin yapt›r›mlar, sektörde ciddi
tepkilere yol açm›fl, bu nedenle Ulaflt›rma
Bakanl›¤› taraf›ndan 8 A¤ustos 2009 tarihinde
yay›nlanarak yürürlü¤e giren 26 Nolu Genelge
ile Karayolu Tafl›ma Yönetmeli¤inde bir k›s›m
yeni düzenleme ve de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.
Genelgede yap›lan de¤ifliklikleri alt ana
bafll›klar› halinde belirtmek gerekirse;

• Yeni sözleflmeli tafl›t oranlar›na uyum için
sürenin 31 Aral›k 2009 tarihine kadar
uzat›lmas›,

• Yeni özmal-sözleflmeli tafl›t oranlar›n›n
üzerinde sözleflmeli tafl›t› bulunan yetki
belgesi sahiplerinin bu süre zarf›nca yeni
sözleflmeli tafl›t taleplerinin kabul edilmemesi,

• Verilen tarihe kadar gerekli uyumu
sa¤lamayan yetki belgesi sahiplerinin tafl›t
belgelerinde kay›tl› bütün tafl›tlar›n›n re’sen
düflümünün yap›lmas›,

• Re’sen düflümü yap›lan tafl›tlar›n yeniden
yetki belgesine kayd›n›n talep edilmesi
halinde, düflüm tarihinden sonra
düzenlenmifl tafl›t kira sözleflmesinin ibraz›n›n
flart koflulmas›,

• Tarifeli yolcu tafl›mac›l›¤›na iliflkin
düzenlemeler (burada ayr›nt›l› olarak
belirtilmemifltir.)

• Yönetmeli¤in yay›m tarihinden önce vefat
eden gerçek kifliler için yönetmeli¤in 20/1.
maddesinde belirtilen bildirim süresinin 1
y›l olarak uygulanmas›,

• Yönetmeli¤in Geçici 5.maddesinde yer alan
sürelerin 31 Aral›k 2009 tarihi olarak esas
al›nmas›.

Karayolu tafl›malar›n›, ülke ekonomisinin
gerektirdi¤i flekilde düzenlemek, tafl›mada
düzeni ve güvenli¤i sa¤lamak, tafl›mac›, acente,
tafl›ma iflleri komisyonculu¤u, nakliyat ambar›
iflletmecili¤i, kargo iflletmecili¤i, lojistik
iflletmecili¤i, tafl›ma iflleri organizatörlü¤ü,
terminal iflletmecili¤i, oto kiralama iflletmecili¤i,
da¤›t›c›l›k ve benzeri hizmetlerin flartlar›n›;
tafl›ma ifllerinde istihdam edilenlerin
niteliklerini, haklar›n› ve sorumluluklar›n›
belirlemek, karayolu tafl›malar›n›n, di¤er tafl›ma
sistemleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlay›c›
olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut
imkanlar›n daha yararl› bir flekilde
kullan›lmas›n› sa¤lamak amac›yla Ulaflt›rma
Bakanl›¤› taraf›ndan 25 fiubat 2004 tarihinde
yay›mlanarak yürürlü¤e giren 25384 say›l›
Mülga Karayolu Tafl›ma Yönetmeli¤i ile Tafl›ma
Hukuku’nda mevcut 4925 say›l› Karayolu
Tafl›ma Kanunu’nun daha aç›k ve anlafl›l›r
k›l›nmas› sa¤lanmaya çal›fl›larak hukuksal
anlam›nda ciddi bir ad›m at›lm›flt›r.

11 Haziran 2009 tarih ve  27255 say›l› yeni
Yönetmelik ile de, eski yönetmeli¤in ihtiyaca
cevap vermeyen, gereksiz ve karmafl›k
düzenlemeleri ortadan kald›r›larak daha fazla
mesafe kat edilmifltir. Her ne kadar baz› hakl›
elefltiriler içerse de; yeni yönetmeli¤in eskiye
nazaran daha etkin, kavram karmaflas›
içermeyen, ihtiyaca cevap veren ve anlafl›l›r
oldu¤u düflüncesindeyim.
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çsuz bucaks›z bir ovad›r
Anadolu’nun yemek kültürü. Siyasi
yaz›lardan yemek kültürü

araflt›rmalar›na geçeli yirmi küsur sene oldu.
Halen iflin bafllang›c›nda gibi hissediyorum
kendimi. Her ilin, ilçenin, köyün, hatta
kentteki mahalle ve sokaklar›n birbirine hiç
benzemeyen yemek ve yiyecek kültürleri
vard›r. Ayn› yeme¤i, karn›yar›¤› iki komflu
piflirir. Lezzetleri tamamen ayr›d›r ama ikisi
de karn›yar›kt›r. ‹çerisinde yer alan
malzemelerin ço¤u ortakt›r ama mutlaka
birisi di¤erine oranla ya ac› ya daha salçal›
ya da daha baharatl›d›r.

Size bu köflede belki bilmedi¤iniz, belki de
bilip de fark›na varmad›¤›n›z çeflitli
yiyeceklerden, yemek geleneklerinden ve
onlar› haz›rlayan insanlardan
bahsedece¤im. Örne¤in, sadece Van
Gölü’nde yaflayan ve z›playarak flelaleyi
geçip yumurtlamaya giden ‹nci kefallerini,
bu zor ve meflakkatli yolculuklar›nda
insano¤lunun onlar› nas›l ac›mas›zca
avlad›klar›n› anlataca¤›m.

Ödemifl’te yap›lan ve içerisine dolma
konulan tencereye benzeyen ekmeklerden
bahsedece¤im! Gaziantep’te kilosu 50
liraya sat›lan keme isimli mantar› da
unutmayaca¤›m tabii.

Yemek kültürü deyince akla bir tabak
içerisinde tercihen üzerinden duman ç›kan
piflirilmifl et, sebze baharat ve tuz kar›fl›m›
gelir akl›n›za. Foto¤rafa dikkatlice bak›nca

pek de öyle olmad›¤›n› görürsünüz. Yeme¤i
meydana getiren yiyecek olay› toprakta
bafllar önce.Çiftçi bin bir emek ve cefa ile
topra¤› iflleyip sebzeyi ya da hayvan›
yetifltirir. Sebze yetifltirmek çok zor ifltir,
yo¤un emek ister. Eti meydana getiren
hayvanlar› yetifltirmek de öyle. fiimdi
de¤iflen günün koflullar› ile ileri teknik
hizmetler tarlaya girdi. A¤aç üzerinde
bulunan portakal, mandalina, limon vb gibi
meyveler donmas›n diye rüzgâr makineleri
kullan›l›yor art›k. Ama bütün bu teknik
imkanlara ra¤men hala zarar etme riskini
tafl›r çiftçi. Bir örnek verecek olursam,
Güneydo¤u Anadolu’daki 2008-2009
zeytin rekoltesini yazabilirim. O sene Nizip’te
küresel ›s›nma nedeniyle kurak giden
havalar ve zeytin çiçe¤inin üzerine ya¤an
hafif çamur yüzünden hiç zeytin olmad›
örne¤in.

Bir de iflin keyifli taraf› var. ‹yi, lezzetli
yemekler yemek... Hiç akl›n›za gelmeyen,
uyum sa¤layabilece¤ini düflünmedi¤iniz iki
farkl› yiyecek dama¤›n›zda harikalar
yaratabilir. Tokat’ta yap›lan, ismine yavan
sarma denilen kurutulmufl viflne, erik ve
bulgurla yap›lan yemek uzun süre piflirilir.
Bu uzun süre zarf›nda viflne çekirde¤inin
aromas› bulgur taraf›ndan emilir. O kadar
lezzetli bi yemek olur ki hayret edersiniz.
Üstelik yeme¤in et gibi baharat gibi lezzet
verecek fazla bir malzemesi de yoktur.

Ülkemiz, yiyecek çeflitlili¤i bak›m›ndan flansl›
ülkelerden birisidir. Co¤rafi yerinin do¤u
ile bat› aras›nda bir geçifl noktas›nda olmas›,
topraklar›nda farkl› dilden, dinden ve ›rkdan
insanlar›n yaflam›fl olmas›, gezginlerin,
kafliflerin Anadolu topraklar›n› pek sevmesi
ve dört mevsimi birden yaflamas› zengin
bir yemek/yiyecek kültürünün oluflmas›na
neden olmufl. ‹flte bu köflede dilimin
döndü¤ü kadar bunlar› anlatmaya
çal›flaca¤›m size.

Ayfer T. Ünsal
Gazeteci ve Yemek Kitabı Yazarı

atunsal@gmail.com

a¤›z tad›a¤›z tad›

Her ilin, ilçenin, köyün, hatta kentteki mahalle
ve sokaklar›n birbirine hiç benzemeyen
yemek / yiyecek kültürleri vard›r.

Ay›ntab’dan Gaziantep’e Yeme ‹çme

Gaziantep, ünlü yemek kitab› yazar› Paula
Wolfert’›n deyimiyle Türkiye’de gastronominin
baflkentidir. F›rat nehrine yak›n olmas›, tarihin
derinliklerinde Zeugma’da var oldu¤u kabul
edilen köprü, Uzak Do¤u’dan gelen tüm
mallar›n Antep’ten Avrupa’ya geçmesi yemek
çeflitlili¤ini olumlu yönde etkilemifltir. Gaziantep
yemek kültüründe etli yemekler kadar, meyveli
yemekler, bulgurlu yemekler kadar salatalar
genifl bir yelpazede yer al›rlar.

Ayfer Ünsal bize bu kitapda Gaziantep’te nas›l
rak› içildi¤ini, patl›can kebab›n›n ailenin her
bireyinin katk›lar›yla yap›ld›¤›n› ve ço¤u yerde
“zararl› ot” olarak at›lan yabani semizotunun
nas›l lezzetli bir yemek haline dönüfltürebildi¤ini
anlat›yor.
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