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baíyaz

GüneƔ karas bir çocuk…

B

Hakan YAMAN
Pencere Dergisi
Genel Yayn Yönetmeni

Merakls için okuma önerisi:
• Mark Twain, Âdem’le Havva’nn
Güncesi ve Seçme Öyküler,
Çev. Akúit Göktürk, Yap Kredi
Yaynlar.

u sayda farkl bir úeyler yazmak istiyordum ama son saymzdan bu
yana geçen üç ayda o kadar çok üzücü olay yaúadk ki, yine bana,
insanlön geleceöine dair ümitsiz ya da en iyimser haliyle ümit krc
bir yaz yazmak kald. Dört bir yanmz, savaúlar, iç savaúlar, savaú
tehditleri, terör olaylar, doöa katliamlaryla çevrili. Hepsi basnda çokça yer
aldöndan burada bir bir saymak istemiyorum. Durum bu kadar vahimken bile
durup biz neden böyleyiz diye sormuyoruz kendimize. Biz neden bu kadar
nefret doluyuz? Neden bu hrs? Neden yok etmek üzere programlanmú
robotlara benziyoruz? Kstl bir zaman diliminde üzerinde yaúadömz dünyay
kirletip, kimimiz zamanla silinecek soluk izler brakarak, kimimiz sessiz
sedasz bu sahneden inip gidecekken neden ölümsüz tanrlar gibi yaúamaya
çalúyoruz?
Mark Twain’in “Âdem’le Havva’nn Güncesi”ni çok severim. O öyküde
“Havva Anlatyor” adl bir bölüm vardr. Cennetten kovulduktan sonra
insanoölunun nasl yozlaútön, nasl bozulduöunu, nasl kirlendiöini Havva’nn
aözndan dinleriz.
Bizi dúar attlar. Bu çorak bozkra attlar bizi, ardmzdan kaplar kapattlar.
Oysa kimsenin zararn istememiútik. Üç ay oluyor. Bilgisizdik o zaman, úimdi
ise bilgi yönünden zenginiz çok. Ne zenginiz ya! Açlö, susuzluöu, soöuöu
öörendik; hastalö, acy, üzüntüyü öörendik; nefreti, baúkaldrmay, aldatmay
öörendik; iç ezikliöini, suç ile suçsuzluöu ayn sayan vicdan öörendik; beden
ile ruhun yorgunluöunu, dinçleútirmeyen uykuyu, dinlendirmeyen dinlenceyi,
cenneti bize geri getiren, uyandömz an gene alp götüren düúleri öörendik;
Tanr’nn kendi görünüúünde yarattö insan gövdesinin gün úönda çplak
olduöu zaman ayplanún öörendik; korkuyu öörendik; kibri, taúknlö,
çekememezliöi, ikiyüzlülüöü öörendik; saygszlö öörendik; sövmeyi öörendik;
doöruyu yanlútan ayrt etmesini, birinden kaçnmay ötekine yönelmeyi
öörendik; ahlak duygusunun sonuçlarn bütün zenginliöiyle öörendik, úimdi
hepsine sahip durumdayz. Cennette bir saat kalmak için hepsini verirdik
bunlarn, hayvanlar da bozardk bu bilgilerle!
Evet, genetik kodlarmzda var bozukluk; hayvanlar bozacak kadar,
savunmasz insanlara zulmedecek kadar, bize fedakâr bir anne sevecenliöiyle
elinde avucunda ne varsa sunan doöay yok edecek kadar, kanl katliamlar
planlayacak kadar bozuk ruh halimiz.
ùimdi düúünmeden edemiyorum; bu kadar kirlenecek ve kirletecektiysek
eöer, bari hep çocuk kalsaydk diyorum içimden. Henüz çatlak dudaklarna
hrsn tükürüöü deömemiú, ince boynunu suçüstü eömemiú, kelepir
madrabazlklara gönül indirmemiú, çakr gözlü, güneú karas bir çocuk mesela.
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haberler

SDV HOROZ’da BALO baålad
Haber: Celal úeherli

8

Eylül 2013 Pazar günü, Ulaûtrma, Denizcilik ve Haberleûme
Bakan Binali Yldrm, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliøi (TOBB)
Baûkan M. Rifat Hisarckloølu ve
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryol-

lar (TCDD) Genel Müdürü Süleyman
Karaman’n katlmyla, TCDD Manisa
ùstasyonu Lojistik Sahas’nda düzenlenen törenle uøurlanan BALO’nun
ilk tarifeli treninde SDV HOROZ’un da
yükü vard. SDV HOROZ Türkiye or-

ganizasyonu, hava ve deniz yolu forwarding hizmetleri ve konteyner dahili
taûmalarnn yan sra, bundan böyle
BALO ile organize edeceøi demir yolu
servisiyle de müûterilerinin hizmetinde
olacak.

Horoz’dan ksa haberler
Haber: Gencay Burnaz

Henkel, ùmmergas, Kayseri úeker ve Doøan Tekstil’in tercihi Horoz Lojistik oldu.
Henkel

Kayseri úeker

Yapûtrc, temizlik ve kiûisel bakm
ürünleri alannda bir dünya devi olan
Henkel, Türkiye geneli parsiyel daøtmlar için Horoz Lojistik’i tercih etti.

Kayseri úeker Fabrikas’nn Kütahya’dan aldø
linyit kömürü taûmalarnn ihalesi Horoz Lojistik’te kald.
Yaklaûk dört ay sürecek olan 18 bin tonluk yükün transferinde, Horoz Lojistik’in demir yolu taûmas alanndaki
gücü önemli rol oynayacak.

ùmmergas
Istma-soøutma sektörünün yeni aktörlerinden ùtalyan kombi üreticisi ùmmergas,
ürünlerinin Türkiye geneli parsiyel daøtm için Horoz Lojistik ile el skût.

4

Doøan Tekstil
Doøan Tekstil’in 2013-2014 dönemi için
Kahramanmaraû’tan gerçekleûtireceøi komple araç
sevkiyatlarn Horoz Lojistik üstlendi.
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HABERLER

SDV HOROZ Proje’nin Kuru Yük Kiralama Masas
gemi kiralama faaliyetleriyle müåterilerinin hizmetinde
Haber: Fikret Tuzcu

D

ökme ve kuru yük snfndaki yüklerin gemi
taûmalarn fiyatlandrmak ve gerçekleûtirmek amacyla kurulan “Kuru Yük Kiralama Masas”, 12 Ekim 2012
tarihinden bu yana SDV HOROZ Proje Departman bünyesinde, Sevim Erkalp yönetiminde faaliyetlerine devam
ediyor. Tek yükleme baznda
hizmet verilen tonaj aralø, 2
bin ile 200 bin ton arasnda
bulunuyor. Yük cinslerini ise,
dökme, torbal, paletli, baølar
halinde demir-çelik yükleri,
çimento, kömür, mermer,
hurda, buøday, un ve ûeker
gibi maddeler oluûturuyor.
Nakliyesi yaplacak yükün
cinsine, tonajna ve yükleme/
boûaltma liman özelliklerine
göre komple veya ksmi gemi
kiralamas yaplyor. Limanlarla ilgili herhangi bir kstlama
bulunmakszn, uygun teknik
özelliklere sahip gemi tipleriyle tüm dünya limanlarnda
yükleme, limanlar aras taûma ve bu limanlarda boûaltma imkân saølayan Tramp
Gemi Kiralama faaliyetlerinin
asl amac, müûterilere rekabet edilebilir navlunlarla, talep
ettikleri limanlarda saølkl ve
kaliteli hizmet sunmak. Talepler doørultusunda Time-Charter (süreli gemi kiralamas) da
yaplyor.
Son olarak, Eti Maden
ùûletmeleri
Genel
Müdürlüøü’nün 3 bin 56 ton
torbal ve paletli bor mamulü,
Bandrma-Türkiye limanndan
yüklenip, Azov-Rusya limanna taûnd.
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haberler

SDV HOROZ, Lafarge Afrika’ya

adrese teslim hizmet veriyor
SDV, Afrika’da, özellikle deniz + kara yolu taûmaclø gerektiren iç bölgelere
yönelik sevkiyatlarda, en çok tercih edilen lojistik firmas konumunda bulunuyor.
Haber: Mithat Samurkaû

A

frika ktasnn tamamnda “adrese teslim” hizmet veren SDV
HOROZ, son olarak dünya devi
Lafarge’n Uganda ve Benin yüklemelerini gerçekleûtirdi. Dünya genelinde
Lafarge’n anlaûmal lojistik ortaø olan
SDV, Afrika için Türkiye’de özel olarak
üretilen beton klasifikatörlerinin Uganda
ve Benin’deki fabrikalara teslimatnda,
tüm operasyon boyunca, özel çözümler geliûtirdi. “Flat rack” tipi konteynerler
üzerinde SDV International Logistics’e

6

ait özel stevedoring ekipmanlaryla,
Benin’de bulunan Cotonou Liman’na
indirilen klasifikatörler, yine SDV International Logistics’e ait trlara yüklenerek
Benin’deki adreslere teslim edildi.

Liman olmayan iç ülkelerin ilk
tercihi SDV
Afrika’da okyanusa kys olmayan ülkelerden biri olan Uganda’ya gönderilen
diøer klasifikatörler ise ayn ûekilde Ken-

Pencere Say: 16 / Ekim 2013

ya Mombasa Liman’nda karûlanarak,
kara yolu koridoru üzerinden snr geçilerek, Uganda’daki fabrikaya teslim edildi.
Lojistik imkânlar açsndan Afrika’nn en
geliûmiû hizmet aøna sahip olan SDV,
özellikle deniz + kara yolu ûeklinde özel
koordinasyon gerektiren multi-modal taûmalarda en çok tercih edilen firma konumunda bulunuyor.

HABERLER

Horoz Lojistik’in yurtiçi operasyonlarnda
yenilikler hz kesmeden devam ediyor
Haber: Hac Ali Eroølu

H

oroz Lojistik’in, yurt içi taûmaclk alannda geliûen müûteri beklentilerini ve büyüyen iû hacmini
karûlamada operasyonel mükemmeliyeti yakalamaya yönelik yenilikleri hzla
devam ediyor.

Mersin’e yeni lojistik merkezi
Horoz Lojistik, Mersin Lojistik
Merkezi’ni, 2013 ylnn Haziran ay itiba-

ryla, bin metrekarelik bir alandan, 3 bin
metrekarelik çok sayda rampal ve daha
modern bir tesise taûd. Horoz Lojistik,
artan iû hacmiyle depolarn büyüttüøü
gibi, yeni bireylere istihdam yaratp Horoz Ailesi’nin de büyümesine katk saølamaya devam ediyor.

Operasyonel yenilikler
Horoz Lojistik’in daøtm operasyonlarnn iûleyiûinde yaptø diøer bir yenilik
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ise, ürünlerin teslim edildiøinin tek ispat
olan teslimat evraknn “Elektronik Arûiv” uygulamasyla sisteme alnmas. ùlk
etapta baz müûterilerle baûlatlan bu pilot uygulamann, yakn bir zamanda tüm
Horoz müûterilerini kapsayacak ûekilde
geniûletilmesi planlanyor. Bu sayede,
istenildiøi anda elektronik ortamdan
teslim evrakna ulaûlabilecek ve ayn zamanda da kayp evrak sorunu çözülmüû
olacak.

7

haberler

Marmara äirketler Grubu

çalåanlarn bu yl da ödüllendirdi

T

ürkiye’nin en büyük ve en iyi olmay
hedeflediøi hzl tüketim, tekstil ve
enerji sektörlerinde hzl ama saølam
bir ûekilde ilerleyen Marmara úirketler Grubu, çalûanlarn, gelenekselleûtirdiøi ödül
töreniyle bu yl da taçlandrd.
“Altn Aday Aranyor” sloganyla ikincisi düzenlenen ödül töreninde, 2012 yl çalûmalar deøerlendirildi. “Yln Çalûan”,
“Yln Projesi”, “Yln Müûteri Memnuniyeti
Yaratan”, “Yln Takm” gibi kategorilerin
yer aldø ödül töreninde keyifli dakikalar
yaûand. 5’inci, 10’uncu, ve 15’inci yln
dolduran çalûanlarn da unutulmadø
ödül töreninde, Marmara úirketler Grubu
çalûanlar tarafndan kurulan orkestra, törene katlanlara keyifli anlar yaûatt.
Ölümünün 6’nc yldönümü olan Marmara úirketler Grubu kurucusu rahmetli
Abdullah Öøücü adna özel bir ödülün
de verildiøi törende, bu ödülü almaya hak

8

kazanan Marmara úirketler Grubu Çorlu
Fabrikalar Direktörü Kenan Telli, 2012
ylnda baûlattø Toplam Kalite Yönetimi
(TPM) projesiyle Çorlu Kampüs’te nelerin
deøiûtiøini ve kaydedilen geliûmeleri çalûanlarla paylaût.
Marmara úirket Grubu Yönetim Kuru-
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lu Baûkan Orhan Öøücü’nün, iûini severek ve eølenerek yapmak üzerine kurgulu
açlû konuûmasn da uzun süre alkûlayan çalûanlar, törenin sonunda ûirket çalûanlarndan oluûan Narnara adl orkestra
nn melodileriyle dans edip ûarklar söyleyerek bu anlaml günü ölümsüz kld.

HABERLER

Horoz Lojistik ile Termikel iå birliâi iki yaånda
Haber: Hasan Ali Kuru

H

oroz Lojistik, yarm asr aûan deneyimi ve benzersiz kalitesiyle beyaz eûya
sektörünün lider markalarndan Termikel ile iû birliøinin ikinci yln, Termikel’in Sincan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasnda kutlad.
Kutlamaya geçen sene de olduøu gibi bu
yl da, Termikel Aú Yönetim Kurulu Baûkan Ahmet Kaya, Yönetim Kurulu Baûkan Yardmcs
Mustafa Kaya, SDV HOROZ Yönetim Kurulu
Üyesi Hakan Yaman, Ankara Bölge Müdürü
Hasan Ali Kuru ile Özel Müûteri Yönetmeni Yeûim Örnekler’in yan sra, iki ûirketin yönetici
ve çalûanlar katld. Kutlamada kesilen pasta,
iki firmann da unvan ve logolaryla süslendi.
Pastann kesilmesinin ardndan kutlama, her iki
tarafn da uzun yllar birlikte çalûabilme dilekleriyle sona erdi.

SDV HOROZ, Mersin’de
dökme maden taåmaclâ hizmeti veriyor
Haber: Ömügen Demirasal

S

DV HOROZ, bir süredir Mersin Liman’ndan Çin’e konteyner içi dökme maden taûmalar yapyor. Ksa zamanda bu
alanda önemli bir pazar payna sahip olan SDV HOROZ,
dökme maden taûmalarn ûimdiden 2014 yl hedefleri arasna
koymuû durumda.
Konteyner için dökme maden dolumu, Bob-Cat ad verilen küçük loaderlar aracløyla yaplyor. Mersin Liman, sadece bu iû için
ayr bir sahay tesis etmiû durumda. Türkiye’den Çin’e konsantre
krom ve parça krom satûnn, Mersin Liman’nn ihracatnda önemli bir pay bulunuyor.

Horoz Lojistik ve SDV HOROZ yeni merkez binasna taånd

H

oroz Lojistik ve SDV HOROZ, genel merkezlerini Haramidere’deki tesislerinden Baøclar’da bulunan yeni
merkez binalarna taûd. Horoz Lojistik ve SDV HO-

ROZ, bundan böyle, Mahmutbey Mahallesi, Taûocaø Yolu,
Özlem Sokak, Ksk Plaza No:6 Kat:1 Baøclar adresinden yönetilecek.
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ñì ORTAKLARI

“Bugü Avrupa ve Afrika’daki 30’u aûkn ülkeye ihracat yapyoruz.
“Bugün,
ùhrac
ùhracatta, daha önce aktif olmadømz pazarlarla ilgili ise birtakm
ç
çalûmalarmz
alûmalar
var. 2014 ylnda ihracat yaptømz ülke saysyla birlikte
ihracat hacmimizi de artrmay planlyoruz. 2012 ylnda, 95,2 milyon
d
olarlk ihraca
dolarlk
ihracat gerçekleûtirdik. Bu yl bu rakam 100 milyon dolarn üzerine
vve 2014 ylnda da 120 milyon dolara çkarmay hedefliyoruz.”

“2014 ylnda ihracatmz

120 milyon dolara
çkaracaäz”
nerji kablosu üretimi yapan Pamukkale Kablo, tüm yurt içi ve yurt dû müûterilerine, tesisat kablolarndan sanayi tipi alçak gerilim kablolarna, ûehir ûebekelerinde kullanlan orta gerilim kablolarndan yüksek gerilim kablolarna kadar geniû bir ürün yelpazesiyle hizmet sunuyor. 2013 ylnn ilk
sekiz aylk bölümünü baûarl bir ûekilde geçirdiklerini söyleyen Pamukkale Kablo San. ve Tic. A.ú.
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kavakloølu, bu süreçte ihracat rakamlarn geçen yln ayn dönemine göre
yüzde 15 artrdklarn dile getirdi. 2014 ylnda, yeni ülke ve pazarlara girerek ihracatlarn yüzde 20 artrmay planladklarn belirten Mehmet Kavakloølu ile, firmann geleceøine yönelik planlarnn yan sra lojistiøin
firmalar için ne kadar önemli olduøunu konuûtuk.

E

Pamukkale Kablo’nun kuruluû hikâyesinden bahsedip, geliûim süreci hakknda bilgi verir misiniz?
Köklü bir aile ûirketi olan Pamukkale Kablo’nun kuruluûu 1950’lere dayanyor. Üretim faaliyetlerine
1950’lerin baûnda bakr ve madeni eûyayla baûlayan ûirket, 1970 ylnda bakr tel üretimine ve 1978 ylnda
ise kablo üretimine geçti. Günümüzde ise, enerji kablolar üretimi alannda Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden biri konumunda bulunuyor.
Sizin firmadaki görev ve sorumluluk alanlarnz nedir?
úirketin aktif yönetim kurulu üyesiyim. Tüm ticari faaliyetler ve finansn yan sra, iç ve dû satûtan da
sorumluyum.
Firmanzn ürün yelpazesi ve pazardaki pay hakknda neler söylemek istersiniz?
Enerji kablosu üretimi yapyoruz. Ürettiøimiz kablolar, elektrik enerjisini bir yerden bir yere taûmaya yarayan güç kablolardr. Üretim anlamnda, ürün yelpazemiz oldukça geniû. Tesisat kablolar, sanayi tipi alçak
gerilim kablolar, ûehir ûebekelerinde kullanlan orta gerilim kablolar ve yüksek gerilim kablolar üretiyoruz.
Ürettiøimiz ürünleri 30’u aûkn ülkeye ihraç ediyoruz. Fabrikamz Denizli’de bulunuyor ve üretimle ilgili tüm
aktivitelerimiz Denizli’de gerçekleûiyor. ùstanbul’da ise satû ofislerimizin bulunduøu ticari bölge müdürlüøümüz var. Tüm ticari aktivitelerimizi de buradan yönetiyoruz. ùleri teknolojiye sahip makine ve ekipmanlarla
donatlmû fabrikamzda, Avrupa standartlarnda her çeûit enerji kablosu üretebiliyoruz. Ürettiøimiz bu ürünleri de baûta Avrupa, Orta Doøu ve Türk Cumhuriyetleri olmak üzere dünya pazarlarna sunuyoruz.
2013 ylnn ilk sekiz ayn nasl geçirdiniz?
Pamukkale Kablo olarak, 2012 yln baûarl geçirdik. 2013 yln da iyi bir ûekilde geçiyoruz. Aslnda
2013 ylna dair beklentilerimiz 2012 ylnn sonunda daha yüksekti. Yani bu yln geçen yldan daha iyi
geçeceøini tahmin ediyorduk. Ne var ki, uluslararas alanda birtakm ekonomik dalgalanmalar söz konusu
olunca bu olumlu hava negatife döndü. Yine de ûirket olarak ihracat anlamnda geçen yldan daha ileride olduøumuzu söyleyebilirim. Bu yl geçen yla göre ihracatmzda yüzde 15’lik bir artû söz konusu. ùç pazarda
ise bir artû olmad.
Pencere Say: 16 / Ekim 2013
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2014 ylna ait planlarnz neler?
2008 ylndan sonra dünyada ticaretin
ûekli deøiûti ve hâlâ taûlar yerine oturmad.
Yatrm anlamnda, firma olarak biz de söz
konusu tarihten sonra daha temkinli hareket ediyoruz. Yapmay planladømz büyük
çaptaki yatrmlarmz beklemeye aldk.
2014 yln da görmek istiyoruz. Pazarlama
anlamnda ise, planlarmz arasnda pazar
farkllaûmasna gitmek yer alyor. Bu konudaki çalûmalarmz hzlandrdk. Özellikle
ihracatta daha önce aktif olmadømz ülkelere yoøunlaûyoruz. 2014 ylnda, ihracatmz yüzde 20 artrmay planlyoruz. úu
an itibaryla dört ktada 30’dan fazla ülkeye
ihracat yapyoruz. Özellikle Afrika ktasnda
hâlâ ulaûamadømz pazarlar var. Önümüzdeki süreçte bu pazarlara mal ihraç etmek
istiyoruz. Bunun yan sra, konum olarak
ülkemize uzak olan ve sektörümüzden
birçok firmann henüz pazar hedefleri arasnda yer almayan Amerika ve Kanada’da
pazar taleplerini toplamaya baûladk.
Faaliyet gösterdiøiniz sektör 2013
ylnn ilk sekiz aynda nasl bir
performans ortaya koydu? Yl
sonunda durum ne olur?
Kablo
ve
ùletken
Sanayicileri
Derneøi’nin baûkanym. Türkiye’de kablo
sektörünü derneøimiz temsil ediyor. Ülkemizin en önemli 30 firmas bizim üyemiz.
30 üyenin kapasitesi, iç pazar ve ihracat
anlamnda Türkiye pazarnn yüzde 8085’ini oluûturuyor. Sektör ûu an zorlu bir
süreçten geçiyor. Bu durum daha ne kadar
devam edecek, gerçekten kestirmek zor.
Ama birkaç yl daha devam edeceøi kesin.
Sektörde çok sayda üretici var ve firmalarn ürettiøi ürünler çoøunlukla birbiriyle
ayn. Aørlk üzerinden yaplan maln ihracat
satû fiyat deøerlemesinde, Almanya, ùtalya
ve hatta Çin’in bile gerisindeyiz. Çin’in ih-
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raç ettiøi kablonun kilogram fiyat, bizim ihraç ettiøimiz kablonun kilogram fiyatndan
daha yüksek. Sektörün sorunu, ihracatta
hep ayn pazarlara mal satlyor olmas.
Bu anlamda ciddi hata yaplyor. Bir Türk
üreticinin rakibi yine diøer bir Türk firmas.
Üreticilerimiz, ayn pazarlardaki ayn alclara, sadece fiyata dayal rekabet yürüterek,
ayn ürünü çok daha ucuza ihraç ediyor. Bu
da kârllø negatif etkileyerek, ülkeye giren
döviz miktarn azaltyor. Sorunun çözümü,
farkl pazarlara açlmak ve ihracat pastasn
büyüterek, kendimizle deøil de diøer ülkelerin firmalaryla rekabet etmekten geçiyor.
Bunlar sektörün negatif özelliklerini oluûturuyor. Pozitif özelliklerine bakacak olursak,
Türkiye’de üretim yapan firmalarn birçoøunun iyi ve kaliteli üretim yapan tesisleri
var. Hzl hareket etme kabiliyetine sahipler.
Söz konusu firmalarn tamam, farkl ülkelere farkl ürün gruplaryla açlm yapabilecek
kapasiteye sahip. Buna raømen sektör genel anlamda söz konusu bu hamleyi yapamad. Bu hamlenin ksa sürede yaplmas
gerekiyor. Aksi takdirde, durum çok parlak
deøil.

baûarmû, köklü ve lojistik felsefesine sahip
firmalarla çalûmak çok önemli. Ürettiøimiz
ürünlerin sevkiyat ile beraber baûlayan bu
süreçte, bildirilen transit sürelerin aûlmamas ve dolaysyla ürünlerin müûterilerimize zamannda ulaûtrlmas, firmamzn en
önem verdiøi konular arasnda yer alyor.
Ayrca, taûma esnasnda, ürünlerimizin hasar görmeden teslim edilmesi de oldukça
önemli.
Baûarl bir lojistik hizmeti nasl
olmal?
Günümüz ûartlar gereøi, lojistik hizmeti
aldømz firmann, son derece ûeffaf ve ontime enformasyon teknolojisine sahip, nitelikli ve hzl servis verebilen iûgücüne sahip
olmas gerekiyor. Herhangi bir sorunla karûlaûtømzda, lojistik hizmeti aldømz firmann ûirketimizi zor durumda brakmadan
bir çözüm ortaø ûeklinde çalûmasn bekleriz. Bahsettiøim tüm lojistik hizmetlerin,
navlun dahil, makul ve rekabetçi bedellerle
saølanmas, diøer ülkelerdeki rakiplerimiz
karûsnda bizleri avantajl konuma getirebilmesi açsndan önemlidir.

Müûteri memnuniyeti sizin
için ne kadar önemli? Müûteri
memnuniyetini artrmak için neler
yapyorsunuz ya da yapmay
planlyorsunuz? Bu konuda
sunduøunuz hizmetler neler?
Müûteri memnuniyeti olmadan hangi
ürünü üretirseniz üretin baûarl olma ûansnz yok. ùletiûim araçlarnn geliûmesiyle
birlikte tüketicilerin talep ettikleri ürünlere
ulaûmas da hzland. Artk istediøiniz bir
ürüne dünyann neresinde olursa olun
kolayca ulaûabilirsiniz. Her alanda da inanlmaz bir rekabet ortam var. Müûteriniz
ürününüzden ve servis kalitenizden mutlu
ve memnun kalacak ki sizinle iliûkisi devam
etsin. Müûterinizi memnun edemediøiniz
takdirde dünyada alternatifiniz çok. Türkiye
maalesef hiçbir üründe tekel üretici konumunda deøil.

Pamukkale Kablo ile Horoz Lojistik
arasndaki iû birliøinden bahseder
misiniz? Bu iû birliøinin daha ileri
boyutlara taûnmas için neler
yaplmaldr?
Horoz Lojistik ile olan iû birliøimizden
memnun olduøumuzu söyleyebilirim. ùû
birliøimizin, özellikle yeni pazarlarla, artarak
devam edeceøinden ûüphem yok. Firma
olarak beklentimiz, talep ettiøimiz kaliteli
hizmetin makul ve rekabetçi fiyatlarla bize
saølanmasdr. Ayrca, kaliteli servisin sürekli olmas, çalûan kalitesinin korunmas
ve iyileûtirilmesi sonucunda bu pozitif iû
birliøinin devam edeceøinden eminim.

Pamukkale Kablo için lojistik ne
kadar önemli? Lojistik hizmeti
firmanza ne tür avantajlar saølyor?
Pamukkale Kablo olarak firmamz,
özellikle Avrupa’ya yaplan ihracatlarda
çoøunlukla kap/depo teslimi ûeklinde çalûyor. Bu anlamda lojistik hizmeti, müûterimize sunduøumuz toplam hizmetin içinde
önemli bir paya sahip. Bizim için lojistik
hizmet anlamnda, firmamzn yapsna uygun ve uluslararas alanda hizmet ve servis
aø kalitesini belirli bir seviyeye çkarmay

Kendinize ayrdønz iû dû
zamanlarda vaktinizi nasl
deøerlendirirsiniz? Özel ilgi
alanlarnz nelerdir?
Çok fazla sayda seyahatim oluyor. Çok
boû vaktimin olduøunu söyleyemem. Boû
vakitlerimde spor yapmaya çalûyorum.
Önceden çok düzenli yapyordum ancak
yaklaûk bir yldan bu yana o düzeni saølayamamaya baûladm. Bunun dûnda boû
vakitlerimi aileme ve dostlarma ayrmaya
çalûyorum.
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Horoz Lojistik’ten aldønz
hizmetlerden memnun musunuz?
úu anda Horoz Lojistik ile iû birliøimiz
pozitif yönde ilerliyor.

söyleíi
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÷ki grubu birleútirerek

büyük bir sinerji

yarattk

“Horoz Lojistik Yurtiçi
Daøtm ve Komple
Taûma departmanlarn
bir araya getirerek,
yurt içindeki bütün
hareketi tek bir
noktada birleûtirdik.
Birleûmeyle de büyük
bir sinerji yarattk.
Ayn grup içinde
benzer iû yapanlarn
tek bir merkezden
yönetilmeleri büyük
önem taûyor. Böylece
önümüzde ciddi
frsatlar görünüyor.”

ürkan Gürbüz, Horoz Lojistik Grubu’nun Yurtiçi
Daøtm ve Komple Taûma
faaliyetlerinin yeni adyla
Yurtiçi Taûmaclk’n Grup
Baûkan. 2013 ylnn ikinci yarsn, birleûmeyi oturtma çalûmalar, yeni dönem
stratejilerinin oluûturulmas, müûterilerine
hzl ve efektif hizmet vermeyi saølayacak
sistemlerin analiz edilmesi ve yeni proseslerin uygulanmasyla geçirdiklerini belirten
Gürbüz, 2014’ü, yaplan bu çalûmalarn
neticesinin alnacaø bir yl olarak görüyor.
Böylece piyasada daha aktif ve güçlü bir
ûekilde var olacaklarn ifade ediyor. Horoz úirketler Grubu’na 16 yl önce katlan
Gürkan Gürbüz’e göre, ekip olmak çok
önemli… “Ekipsiz hiçbir ûey olmaz” diyen
Gürbüz, ardndan ûunlar ekliyor: “Bir baûar kazanrsanz ekip vastasyla kazanrsnz. Ben, bireysel kahramanløn çok uzun
süreli baûar getirdiøine inanmam. Bir
yere varacaksanz ekibinizle varacaksnz.
Ekip ruhu bu iûin olmazsa olmazlarndan.
Benim de en önem verdiøim konulardan
biri.” Gürkan Gürbüz ile yurtiçi daøtm ve
komple taûma departmanlarnn birleûmesinin ûirkete yansmalarn konuûtuk.

G

Kaç yldr Horoz Lojistik’te görev
yapyorsunuz?
Horoz Grubu, 1997 ylnda Renault
Trucks’n ùstanbul bayiliøini ald. Bu doørultuda ben de gruba dahil oldum. Son
12 yl otomotiv grubunda genel müdürlük
görevini yürüttüm. Grup olarak son bir yldr, otomotiv faaliyetlerimizin geleceøine
yönelik neler yapacaømza dair çalûmalar yapyorduk. Bu çalûmalar sonucunda
otomotiv grubundan çkma karar aldk.
Bu karar alrken, grubumuzun menfaatini
düûündük. Çünkü sektörün geleceøine
Pencere Say: 16 / Ekim 2013

yönelik bir takm belirsizlikleri gördük.
Söz konusu sektörden çekilmemizle, ûirketimizin bütün kaynaklarn ve iû gücünü
asl mesleøimiz olan lojistik tarafna yönlendirdik. Bu doørultuda ûirketin lojistik
tarafnda bir yaplanma söz konusu oldu.
Beni de Horoz Lojistik Yurtiçi Daøtm ve
Komple Taûma Grup Baûkan görevine
uygun gördüler. Dolaysyla ben de bu yaplanma içinde, iûin baûka bir tarafndan
baûka bir tarafna geçtim. Görevde yeni
olmama raømen grubun içinde 16 yldr
bir fiil faaliyet gösteriyorum.
Horoz Lojistik Yurtiçi Daøtm
ve Komple Taûma departmann
faaliyetlerinden bahseder misiniz?
Departmann firmadaki sorumluluk
alanlarn açklar msnz?
Yurtiçi Daøtm ve Komple Taûma departmannda yurt içi daøtm, iûin parsiyel
tarafn oluûturuyor. Yani parça taûmalarna yönelik bir iû kolu. Komple taûma
ise, yükün bir noktadan bir noktaya direkt
transferi ilgili süreci ifade ediyor. Öncesinde bu faaliyetler iki farkl organizasyondan
yönetiliyordu. Son dönemde müûteri ihtiyaç, beklenti ve iû yapûlarna baknca, bu
iki faaliyetin birçok müûteride ortak ihtiyaç
haline geldiøini gördük. Dolaysyla, ayn
müûteri portföyüne sahip bu iki faaliyeti bir
araya getirmenin müûterilerimize daha etkin hizmet verme konusunda önemli katk
saølayacaøn düûündük. Ksaca özetlemek gerekirse, özel proje ve konteyner
taûmalar hariç yurt içindeki her türlü yük
hareketinden biz sorumluyuz.
Birleûme için ne tür çalûmalar
yaptnz?
Öncelikle operasyon ve satû faaliyetlerimizi hzl bir ûekilde entegre ettik. Hedef-
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merkezinin dûnda yaplacak çok büyük
bir yenilik yok. Mevcut aktarma merkezlerimizde verimlilik artrc yatrm ve faaliyetlere odaklanacaøz. ùûgücü ve IT
bizim için büyük önem taûyan konularn
baûnda geliyor. Çünkü buradaki eøitim
ve geliûtirmeler iûimizi doørudan etkiliyor.
Büyüme hedeflerimiz doørultusunda yln
ikinci çeyreøinde filo bölümümüzde yatrm yapmay planlyoruz. O bölümü biraz
daha büyütmek istiyoruz. Müûterilerimize
iyi hizmet verebilmek için güçlü bir filo
oluûturma zorunluluøu var. Biz buradaki
gücümüze güç katmaya devam edeceøiz. úu anda grubumuzun çok fazla girmediøi, sektör ve proje iûleriyle ilgili, o
taraflara nasl girebiliriz diye fizibilite çalûmalar yapyoruz. 2014 ylnda mevcut iûlerimizi büyütürken, bir taraftan da yeni iû
imkânlarn nasl yakalarz ona bakacaøz.

lerimizi de ortak hale getirerek, konsantrasyon ve motivasyonumuzu verimlilik,
sürat ve müûteri memnuniyeti üzerine
yoøunlaûtrdk. Satû direktörlüøünü tek
bir çat altnda toplayarak, müûterilerimizin özellikle entegre fiyat taleplerine, daha
süratli ve rekabetçi çözümler üretir hale
geldik. Bu sürat ve uyum, grubumuzun
diøer faaliyet alanlaryla daha etkin bir çalûma ortam yakalamamza imkân saølad. Böylece, müûterilerimizin tüm ihtiyaçlarna cevap verecek entegre lojistik hizmet
satûlarn daha da geliûtireceøiz.
Operasyonda yine benzer ûekilde organize oldu. Müûteri iliûkilerini ve operasyonu, müûterilerimizin çalûma ûekillerine
göre yeniden düzenledik. Böylece müûterilerimiz, operasyonel bilgi ve taleplerinin çözümlerine daha hzl ulaûabilecek.
Söz konusu deøiûikliklere çabuk adapte
olmamzdaki en büyük etken, tecrübeli,
iûine katma deøer üretmeye çalûan ve
uzun yllardr ayn ekibin içinde bulunan
çalûma arkadaûlarmzn bünyemizde bulunmasdr. Bundan sonra da söz konusu
birleûmenin, hem müûteri memnuniyeti
hem de ciro anlamnda ûirkete çok ûey
katacaøn düûünüyorum.
Horoz Lojistik Yurtiçi Daøtm ve
Komple Taûma departman olarak
2013 ylnn ilk sekiz ayn nasl
geçirdiniz? Hedefler tutturuldu
mu?
ùûin geliûmesi için iki ana hedefimiz
var. Biri, iûin olmazsa olmaz, ciro ve
kârllk. ùkincisi de, müûteri memnuniyeti.
Performans hedefleri olarak bakarsak,
hep hedeflerimizin üstünde rakamlar
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elde ettik. Bizim sektörde, iniûler, çkûlar
ve çalkantlar çok fazla. Ciro tarafndan
bakarsak, aslnda hedeflediøimizin biraz
altndayz. Hedeflediøimizin yüzde 15’i civarnda bir eksiklik söz konusu. Onun da
kaynaøn, piyasada ticaret hacminin düûmesi oluûturuyor. Biz projeksiyonlarmz,
müûterilerimizden aldømz verilere göre
yapyoruz. Müûterilerimizin kendi hedeflerinde de bir takm sapmalar olduøunda
bu durum otomatik olarak bizim de cirolarmza etki ediyor. Ama geçen seneye
bakarsanz da bu yl yüzde 12 civarnda
bir büyümeyle kapatacaømz görünüyor.
Aslnda bu durumun, söz konusu pazar
koûullarnda, etrafmzda olan siyasi ve
ekonomik skntlara raømen iyi bir baûar
olduøunu söyleyebiliriz.
2014 yl plan ve hedeflerinizi
bizimle paylaûr msnz?
Daha önce bahsettiøim gibi 2013 yl
bizim için, her ne kadar grup içinde de
olsa birleûme dönemini oturtma çalûmalaryla geçti. 2014 ylnda daha aktif ve
güçlü bir ûekilde piyasada var olmay hedefliyoruz. Önümüzdeki yl, ektiklerimizi
biçme yl olarak görmek istiyoruz. Tabii
ki en büyük beklentimiz satû hacimlerinin
artrlmasna yönelik.
Bu durum da mevcut iûlerimize ilave yatrmlar yapma ihtiyac doøuracak.
Bizim ana yatrmlarmz iûgücü, IT, aktarma depolar ve taûma yaptømz için
filo yatrmlar oluûturuyor. Depolarla ilgili,
özellikle aktarma merkezi yatrmlarmzn
çok büyük bölümünü tamamladk. Geçtiøimiz dönemlerde birçoøunu yeniledik
ve kapasitelerini artrdk. Bir iki aktarma
Pencere Say: 16 / Ekim 2013

Taûma miktarnz hakknda bilgi
verir misiniz?
Günlük taûma kapasitesi olarak söylersem, her gün bin civarnda araç yükleniyor. Türkiye’nin her yerine ulaûmmz
var. Önemli ticaret merkezlerinde hem
bölge müdürlüklerimiz hem de aktarma
merkezlerimiz bulunuyor. 81 ile 28 aktarma merkezinden sevkiyat yapyoruz. 250
civarnda araca sahibiz. Tabii ki tüm taûmalarmz kendi araçlarmzla yapmamz
mümkün deøil. Bu hizmeti tedarikçilerimizi kullanarak saølamaya uøraûyoruz. Baz
dönemler her bölgede her lojistik firmasnn aûaø yukar karûlaûtø dönemsel yoøunluklar oluyor. Sipariûlerin çok biriktiøi
anlar yaûanyor. Bu filonun da ana amac,
bizim skûtømz noktalarda, müûteriye o
hizmeti saølayabilmek ve müûterinin malnn yerde kalmasn engellemek.
Hizmet verdiøiniz firmalar
hangileri?
úu anda 180 müûteriye hizmet veriyoruz. Bizim için müûterilerimizin hiç biri
diøerinden farkl deøil. Cirosal anlamda,
müûterilerimizin en büyüøüne de en küçüøüne de ayn hizmeti vermeye uøraûyoruz. Kalite sistemimizin ana içeriøini
bu durum oluûturuyor. Cirosal bazda bakacak olursak, en büyük üç müûterimizi,
Toros Gübre, Vestel ve BSH oluûturuyor.
Önümüzdeki yl bu rakam 250 civarna
çkarmak istiyoruz.
Departmandaki çalûan saynz
nedir?
456 çalûanmz bulunuyor. Taûeronlarmzla birlikte bu say 1000’i aûyor.

SÖYLEìñ
Müûteri memnuniyeti sizin
için ne kadar önemli? Müûteri
memnuniyetini artrmak için neler
yapyorsunuz ya da yapmay
planlyorsunuz?
Ciddi rekabet ûartlar nedeniyle iû
almak artk çok zor. Önemli olan da aldønz iûi hakkyla yapmak ve elde tutabilmek. Bu nedenden dolay müûteriye
verdiøiniz hizmet kalitesi çok önemli hale
geliyor. Grup olarak, hakikatten iddial
hedeflerle çalûyoruz. Bunu da yönetim
olarak çok ciddi ölçüyoruz. Bazen hedefler koyuyorsunuz ancak ölçüm kriterleri
birbirini tutmuyor. Horoz Lojistik’te bununla ilgili çok düzgün iûleyen bir sistem
kurulmuû. Müûterilerimizin hemen hemen
hepsiyle mutabk kalnan bir performans
kriteri var. Bizim ve özellikle de baz müûterilerinizin performanslar sektörün çok
üzerinde bulunuyor. Biz ûu ana kadar
bunlar tutturmakta çok zorluk çekmedik.
Aslnda baûta belki çektik ama kurguladømz sistem ve prosedürler artk bu
hedeflere ulaûmamzda bizi fazla zorlamyor. Sonuca geldiøinizde o kriterlerin her
zaman üstündeyiz. Her müûteriye ayr ayr
müûteri raporlar hazrlyor bunu da müûterilerimizle paylaûyoruz. Raporlarmz,
bir iki kritere baøl deøil, çok detayl.
Lojistik sektöründe olmak sizin için
ne ifade ediyor?
Lojistik, gerçekten çok detayl ve geliûmelere hassas bir sektör. Öncelikle
zaman kavram diye bir ûey yok. Sürekli
hareket halindesiniz. Gece, önemli bir
bölümde dünya duruyor ama taûma durmuyor. Dolaysyla hareket ve risk hiç bitmiyor. Araçlar, çalûan saysn ve yaptønz depo yatrmlarn düûününce lojistik,
çok ciddi de sermaye baøladønz bir iû.
O yüzden masann öbür tarafnda lojistikçilerle otururken onlar hep takdir edip
sabr dilerdim. ùûin bu tarafna geçince aslnda yaratacaønz ûeylerin çok da snr
olmadøn gördüm. Bu da insan sürekli
dinamik ve hareketli tutuyor. Benim de
hareket halinde olmay çok seven bir yapm var. Burada baûladøm için son derece memnunum. Hatta öyle bir hale geldi
ki sanki geçmiû hiç olmamû gibi.
Ekip ruhu sizin için ne kadar
önemli?
Ekipsiz hiçbir ûey olmaz. Bir baûar
kazanrsanz ekip vastasyla kazanrsnz.
Ben, bireysel kahramanløn çok uzun süreli baûar getirdiøine inanmam. Bir yere
varacaksanz ekibinizle varacaksnz. Ekip

ruhu bu iûin olmazsa olmazlarndan biri.
Benim de en önem verdiøim konulardan
biri. Üzerinde çok çalûtømz ve uøraûtømz bir durum. Bugünkü ekibimizle yeni
çalûmaya baûladk gibi görünse de 16
yldr ayn ûirket içinde bulunuyoruz. Bu
nedenle ekip ruhunu yakalamak çok zor
olmad. Tabii ki daha çok geliûtirilmesi gereken durumlar var. Bunun için de yeterli
zaman ve enerjimiz var. Önce kendi içinizde ekip olacaksnz. Buna paralel, grubun genelinde ayn havay yaratacaksnz.
Genç, benzer düûünce ve kültür yapsnda düûünen yönetici ve çalûanlardan oluûan bir takma sahibiz. Bu durumun bizim
gibi entegre iû üreten ve sürekli birbiriyle
iliûkili çalûan yaplar için çok faydal olduøunu düûünmüyorum. Sonuçta ekip
dediøiniz ûeyin, ûirketin bütününü kapsayan, hem yatay hem de dikey organizasyonlarda olmas gerekir. Biz ûu anda
bu ekip ruhunu daha da benimsemeye
ve bunu da ûirketimizin bütün çalûanlarna nüfus ettirmeye çalûyoruz. Birbirinize
destek olabildiøiniz sürece varsnz.
Çalûma arkadaûlarnz sizi nasl
tanmlar? Öne çkan bir özelliøiniz
var m?
Kendimi takm lideri olarak görürüm.
Departmanda bulunan arkadaûlarmn
da yaklaûm ve beklentileri bu yöndedir.
Sakin bir mizaca sahibim. Dinlemeyi severim. Katlmc yönetim anlayûn benimserim. Sonuçta hiç birimiz iûi yapandan
daha iyi bilmiyoruz. Bütün çalûanlarmzn yönetime katlmasn ve sürekli fikir
üretmesini severim. Çalûma arkadaûlarmla aramda, bir müdürden çok, sayg
duyulan bir mesai arkadaû ûeklinde bir
iliûki oluyor. Pozitif bir insanm. Olaylara
her zaman pozitif tarafndan bakarm. Bir
Pencere Say: 16 / Ekim 2013

iûin niye yaplamayacaøn deøil nasl yaplacaøna odaklanmay tercih ederim.
Sakinliøimin bozulduøu en sayl zamanlar da insanlarn kendisine ve iûine
olan sayglarn kaybettikleri, sorumluluktan ve takm oyunculuøundan uzaklaûtklar zamanlarda oluyor. úanslym ki bu tip
durumlarla da çok karûlaûmadøm ekiplerle çalûma ûans buldum hep. Sayg
duymadan sayg göremezsiniz. Tüm çalûma arkadaûlarmn kiûiliøine ve yaptø
iûlere sayg duyarm. Onlarla iletiûimi bu
çerçeve içinde kurmaya çalûyorum.

BOö VAKùTLERùNùZDE NELER
YAPARSINIZ? ÖZEL BùR ùLGù
ALANINIZ VAR MI?
úu anda pek belli olmuyor fakat yllarca spor yaptm. Yüzmek ve
basketbol oynamak en büyük tutkum. Ancak bir müddettir uzak kaldm. Diøer bir tutkum da Beûiktaû.
Beûiktaû’ta büyüdüm. Çocukluktan
gelen bir tutku benimkisi. Mümkün
olduøunca bütün maçlara gitmeye
çalûrm. Aslnda bu durum benim
için maça gitmek gibi deøil, bütün çocukluk arkadaûlarm görmek ve onlarla vakit geçirebilmek. Bir tür sosyal
paylaûm haline geldi. Evde çok vakit
geçirmeyi sevmem. Özel hayatmza
çok snrl vakit kalyor. Söz konusu
vakti, olabildiøince yakn arkadaû
çevremle ve ailemle geçirmeyi severim. Vakit buldukça seyahat ederim.
Deøiûik yerleri, kültürleri ve insanlar
tanmaktan büyük keyif alrm.
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ARAMIZA KATILANLAR
Mehmet Atilla Sarkaya (18.04.2013)

Muhammet Yakut (17.06.2013)

M
Mehmet
Atilla Sarkaya’nn, 17
Haziran 2013 tarihi itibaryla Horoz
H
Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret
Lo
Aú’nin Depo Operasyon Grup BaûA
kanlø/Operasyon Direktörlüøü’ne
k
baøl Çayrova/Kocaeli lokasyonunb
d
da “Depo Yönetmeni” pozisyonund
da göreve baûladøn memnuniyetlle duyurmak isteriz. Mehmet Atilla
Sarkaya, 1988-2007 yllar arasnda
S
UPS’de “Türkiye Operasyonlar Müdürü”, 2007-2011
yllar arasnda “Uluslar aras Kara Nakliye Müdürü” ve
2011-2013 yllar arasnda da “Hat Planlama ve Daøtm
Müdürü” olarak görev almûtr.

Muhammet Yakut’un 4 Temmuz 2013 tarihi
itibaryla Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri
ve Ticaret Aú’nin Yurtiçi Taûmaclk Grup
Baûkanlø/Operasyon Direktörlüøü’ne baøl
Kayseri lokasyonunda “úube Yönetmeni”
pozisyonunda göreve baûladøn memnuniyetle duyurmak isteriz. 1988 ylnda Dokuz Eylül
Üniversitesi Manisa ùktisadi ve ùdari Bilimler
Fakültesi Maliye Bölümü’nde lisans öørenimini tamamlayan Muhammet Yakut’un en son çalûtø üç
ûirkette yer aldø görevler ûöyle: “2010 ylnda Ser Ltd.
úti’de ‘Satnalma ve Lojistik Sorumlusu’, 2010-2011 yllar
arasnda Home Garage’da ‘Satnalma Müdürü’, 2011-2012
yllar arasnda Panpet Aú’de ‘ùûletme Müdürü’, 2012-2013
yllar arasnda Baûyazcoølu Tarm’da ‘ùdari Müdür’.”

Horoz Grup äirketleri, ISO 27001 sertifikas
sahibi olmaya hak kazand

2

013 yl içinde, Horoz Holding Aú, Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret Aú, SDV HOROZ Taûmaclk
ve Ticaret Aú, Gümrük ve Ticaret Bakanlø tarafndan
“Yetkilendirilmiû Yükümlü Statüsü” kazanmak için zorunlu
ûart olan ISO 27001 Bilgi Güvenliøi Yönetim Sistemi (BGYS)
çalûmalarn baûaryla sonlandrd. 22 Temmuz ve 2 Aøustos
2013 tarihlerinde gerçekleûtirilen belgelendirme dû denetimi
sonrasnda tüm grup ûirketleri, ISO 27001 sertifikas sahibi
olmaya hak kazand.
ISO 27001 BGYS’nin kurulumuyla, en deøerli varlk olan
bilginin gizlilik, bütünlük ve eriûilebilirliøinin saølanmas amaçland. Sistemin kurulumu aûamasnda varlk envanterleri tanmland. Bilgi güvenliøi risk analizleri oluûturularak açklklara
karû aksiyon planlar yapld. Yeni güvenlik uygulamalar devreye alnd. Gerekli politika ve prosedürlerin oluûturulmasnn
ardndan sistemin standardizasyonu saøland.
BGYS tüm çalûanlara, hem fiziki güvenliøin saølanmas
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hem de bilgi güvenliøinin saølanmas eksenlerinde sorumluluklar getiriyor. BGYS politikalar ve prosedürleri tüm kurum
çalûanlaryla paylaûld. Böylece, tüm çalûanlarn sistemin uygulanmas aûamalarndaki sorumluluklar bildirildi.
BGYS uygulamasnn etkin olarak sürdürülebilirliøinin
saølanmas için tüm çalûanlarla eøitimler interaktif ortamda
gerçekleûtirildi. Bu eøitimlerle kullanclarn, sorumluluklar,
biliûim sistemleri etik kullanm ilkeleri, deøerli kritik varlklar
ve bilgi güvenliøi riskleri gibi konularda farkndalø saøland.
Oryantasyon süreçlerine BGYS eøitimleri dahil
edilerek yeni iûe baûlayan personelin de farkndalønn saølanmas hedefleniyor.
ISO 27001 ùç Tetkikçi Eøitimi’ni baûaryla tamamlayarak, “ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliøi
Yönetim Sistemi Kuruluû ùçi Tetkikçi” sertifikasn
almaya hak kazanan çalûanlarmz baûarlarndan dolay kutlar, eøitmenimiz ISO 27001 Baû
Denetmeni Ali Güneû’e teûekkürlerimizi sunarz.
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Horoz Lojistik Antalya æube Yönetmeni Onur Yldz:

“Antalya æube,
tarm ve turizm faaliyetleriyle

ön planda”
“Baûta ilçeleri olmak üzere Antalya, turizm ve tarm bölgesidir. Türkiye, sebze ve
meyvesinin büyük bir bölümünü Antalya’dan tedarik eder. Ayrca önemli bir liman
kentidir. Yani Antalya sahip olduøu bu özelliklerinden dolay ülke ekonomisine büyük
katk saølar. Biz de Antalya úube olarak bu yln ilk sekiz aynda geçen yla göre satû
hacmimizi yüzde 140 artrdk. Doøal olarak bu durum kârllømza da yansd. Ancak
2014’te çok daha iyi olmay planlyoruz.”

er sayda Horoz Holding faaliyet bölge ve ûubelerinden
birini konuk ettiøimiz bu bölümümüzde, dergimizin yeni
saysnn konuøu, Horoz Lojistik Antalya
úube Yönetmeni Onur Yldz oldu. Yldz,
ûubenin önemi hakknda ûunlar söyledi:

deposu. Söz konusu ûube benim sorumluluk alanmn dûnda fakat lojistik ûubesi. Ayrca ûube olarak iûlettiøimiz Toros
Tarm’a ait iki depo bulunuyor. Bunlara
da ûube diyebiliriz. Bunlarn yan sra,
kamyon ve nakliyeciler sitesinde garaj
ûube var.

Kaç yldr Horoz Lojistik Antalya
Bölge’de çalûyorsunuz?
Sorumluluk alanlarnz hakknda
bilgi verir misiniz?
Horoz Ailesi’ne Antalya úube Yönetmeni olarak 14 ay önce katldm. Antalya úube olarak sorumluluk alanlarmz,
Antalya il ve ilçeleri, Burdur, Isparta il ve
ilçeleri oluûturuyor. Burada dört ûubemiz
bulunuyor. Dört ûubeden biri, aktarma

Antalya úube’nin önemi için neler
söylemek istersiniz?
Baûta ilçeleri olmak üzere Antalya, turizm ve tarm bölgesidir. Türkiye, sebze ve
meyvesinin büyük bir ksmn Antalya’dan
tedarik eder. Ayrca önemli bir liman kentidir. Yani Antalya sahip olduøu bu özelliklerinden dolay ülke ekonomisine büyük
katk saølyor.

H
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Hangi sektörlere hizmet
veriyorsunuz?
Tarm ürünleri baûta olmak üzere
gübre, yap kimyasallar, inûaat, gda ve
mobilya sektörlerine hizmet veriyoruz.
Önümüzdeki yl gda sektörüne aørlk
vermeyi planlyoruz. Sözleûme yapmay
planladømz ciddi büyüklükte iki gda
firmas var. Hedefimiz onlarla çalûmak.
Tabii mevcut sektörlerimizdeki faaliyetlerimize devam edeceøiz.
Antalya úube olarak 2013 ylnn
ilk sekiz ayn nasl geçirdiniz?
Hedefler tutturuldu mu?
2011 ve 2012 yllarnda yaûanan hem
küresel hem de bölgesel çapl krizlerden
Antalya úube olarak biz de etkilendik. Bu-

21

bölge raporu

ANTALYA
nun üzerine son dönemde akaryakta gelen zamlarla kâr oranlarmz iyice azald.
Ancak iû hacmimizde çok bir deøiûiklik
olmad. Horoz Lojistik Antalya úube açsndan ilk sekiz ay beklenenin üzerinde
geçti. 2012 ylna göre daha iyi bir performans sergiledik. Bu yln ilk sekiz aynda
geçen yla göre satû hacmimizi yüzde
140 artrdk. Doøal olarak bu durum
kârllømza da yansd. 2014’te çok daha
iyi olmay planlyoruz.

ONUR YILDIZ KùMDùR?

Antalya úube’yi diøer ûubelerle
karûlaûtrr msnz? Hangi bölgesel
avantajlara sahipsiniz?
Antalya úube’yi Horoz Lojistik Trakya,
Doøu Marmara, ùstanbul, Bursa ve Gaziantep gibi bölgelerle karûlaûtrdømzda daha dezavantajlyz. Diøer bölge ve
ûubelerde sanayi faaliyetleri geliûmiû bir
durumda. Bu nedenle, Antalya’nn zor bir
ûube olduøunu söyleyebilirim. Ancak Antalya, tarm ve turizm ile ön plana çkyor.
Tarm sektörünün lojistik sektörüyle baølantl olmasndan dolay bir avantajmzn
olduøunu söyleyebilirim. Liman kenti olmasnn da önemini yadsmamak gerekiyor. Antalya, ithalat ihracat hacminin yüksek olduøu bir yer. Bu hacim, her geçen
sene artan oranlarla büyüyor. Özellikle de
sebze meyve alanlarnda. Bu konularda
avantajlyz. Ancak sanayileûmenin yeterli
olmamas ve coørafyann da sebep olduøu nedenlerle biraz dezavantajl olduøumuzu söyleyebilirim.

1976 ylnda Eskiûehir’de doødum. Ancak babamn subay olmas
nedeniyle Ankara ve ùzmir’de de yaûadm. ùlk, orta ve liseyi Ankara’da
okuduktan sonra, üniversite öørenimimi tamamlamak için 1997 ylnda
Antalya’ya geldim. Yaklaûk 16-17 senedir Antalya’da yaûyorum. Akdeniz
Üniversitesi ùktisadi ve ùdare Bilimler
Fakültesi ùûletme Bölümü’nden mezun oldum. Turizm baûta olmak üzere çeûitli sektörlerde çalûtm. Alt yl
Antalya Havaliman ùç ve Dû Hatlar
Terminali’nin yiyecek içecek bölümünde vardiya müdürlüøü yaptm.
Daha sonra hizmet sektörü olduøu
için lojistik sektöründe çalûmaya karar verdim.
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Horoz Lojistik’i diøer lojistik
firmalarndan ayran özellikler
nelerdir?
ùletiûimimiz bire bir ve yüz yüze. 72
senedir faaliyet gösteren bir ûirketin
ûubesiyiz. Bu durum müûterilerin bizi
seçmesinde büyük rol oynuyor. Aslnda
en önemli sebep budur. Potansiyel ve
mevcut müûterilerimizle sürekli iletiûim
halinde bulunuyoruz. ùkili yürüttüøümüz
iliûkilerimizden dolay müûterilerimiz bizi
tercih ediyor.
Müûteri memnuniyetini artrmak için
neler yapyorsunuz ya da yapmay
planlyorsunuz?
Bulunduøumuz çaøda müûteriyi memnun etmek için artk sadece satû ve satû
sonras hizmet yeterli olmuyor. Müûteri
artk daha fazla hizmet bekliyor. Horoz Lojistik Antalya úube olarak, müûterilerimize
daha iyi hizmet verebilmek için öncelikle
onlar tanyoruz. ùhtiyaç ve önceliklerini
belirliyoruz. Genel hassasiyetleri kavryor,
organizasyon içinde bilgi akûn saølyoPencere Say: 16 / Ekim 2013

ruz. Çünkü güncel sorunlarn çözümü için
bilgiyi doøru zamanda müûteriye iletmek
önem arz ediyor. Örneøin, zaman hassasiyeti olan bir müûterimize telefon ve mail
yoluyla teslimat bilgilendirmesi yapyoruz.
Bu durum müûterimizi gayet memnun
ediyor. Çünkü Horoz Lojistik faaliyet alanlarnda genelde tarm aørlø Antalya’da
bulunuyor. Bu nedenden dolay bu uygulamann sadece Antalya úube’de yapldøn düûünüyorum.
úube olarak baûarlarnzn altnda
yatan unsurlar neler?
Hizmet sektöründe insan faktörü büyük önem taûyor. Lojistik sektörü olarak,
mal ya da ürün üretmiyoruz, müûterilerimize hizmet sunuyoruz. Bu nedenlerden
dolay “Ben” deøil, “Biz” bilinciyle hareket
ediyoruz. Ekip olarak yüksek bir moti-

BÖLGE RAPORU

vasyona sahibiz. Ne yaptønn bilincinde
olan bir ekiple çalûyorum. Yaptklar iûten
keyif alyorlar. Bence baûarmzn srr budur. ùleride yaûayacaømz baûarlarn da
srr bu olacaktr.
Horoz Lojistik için neler söylemek
istersiniz?
Horoz Lojistik, lojistik sektöründe kendisini kantlamû bir firma. Süper Marka
ödülüne sahip. Çalûanna çok deøer veriyor. Horoz Lojistik bir aile ve bu ailenin
ferdi olmaktan dolay ekip olarak gururluyuz. Ben bu aileye yeni katlmama raømen hemen adapte oldum. Aslnda beni
burada çalûmaya iten sebepler, scak ve
samimi olmasnn yan sra, çalûanna verdiøi deøerdir. Keyif aldøm bir sektörde
ve ûirkette çalûyorum. Bu nedenle kendimi deøerli ve önemli hissediyorum.

2013 ylnn ilk sekiz ay
lojistik sektörü için nasl
geçti?
2013 ylnn son aylarnda akaryakta
gelen zamlar nedeniyle lojistik sektörü
yara ald. Kârllk oranlarmz azald. Fakat
iûlerimiz yürümeye devam ediyor. 2014
ylna umutla bakyoruz. úirket yönetimi
olarak bir deøiûim gösterdik. Daha profesyonel bir üst yönetimimiz var. Biz de
bundan aldømz güçle geleceøe daha
iyi bakyoruz. Sektör olarak ilk dokuz ay
hedeflerimiz doørultusunda geçirdiøimizi
söyleyebilirim.
Lojistik sektöründe çalûmaya nasl
karar verdiniz?
Önceki iû deneyimlerim hizmet sektörüne yönelik oldu. Bundan dolay hizmet
sektörüne yabanc deøilim. Eøitimim de
Pencere Say: 16 / Ekim 2013

bu yönde. Hizmet sektöründe baûarl
olacaøm düûündüm. Horoz Lojistik Antalya úube’de yönetici ihtiyac olduøunu
gördüm. Bu firmayla çalûmann benim
için uygun olacaøna karar verdim. Burada çalûmaktan çok mutluyum ve keyif
alyorum.
Yoøun temponuz içinde
kendinize ayrdønz vakti nasl
deøerlendiriyorsunuz? Özel bir ilgi
alannz var m?
Alt yldr evliyim, dört aylk bir oølum
var. Boû zamanlarm ailemle geçirmeyi
tercih ediyorum. Onun dûnda kalan boû
zamanlarm spor yaparak geçiriyorum.
Spor salonuna üyeyim. Tenis oynamay seviyorum. Tenis kursuna baûladm.
Sportif faaliyetlerde bulunmaktan keyif
alyorum.
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vizyon

Yedek parça lojistiäi

Y

aûammz
kolaylaûtran
en
önemli yardmclarmz makinelerdir. Yazm srasnda en çok
hata yaptømz, hatta makine
mühendisi bile olsak yazarken zaman
zaman “makina” diye yanlû yazømz
sihirli bir kelimedir “makine”.
Türk Dil Kurumu makineyi, herhangi
bir enerji türünü baûka bir enerjiye dönüûtürmek, belli bir güçten yararlanarak
bir iûi yapmak veya etki oluûturmak için
çarklar, diûliler ve çeûitli parçalardan
oluûan düzenekler bütünü olarak tanmlamûtr. Makineler iû üreten, bunu
saølarken de karûlønda güç tüketen
düzeneklerdir. Çalûan her sistem gibi
makineler de zaman içinde sürtünmeden ve zamann etkisinden aûnr, ilk
günkü performanslarn yitirir. Aûnmaya
zamanla müdahale edilmezse, arzalar,
kopmalar ve krlmalarla karûlaûrz. Krlan parça, kendisine deøen diøer parçalara da hasar verir ve sorun büyür. Genellikle kullan at sistemi deøilse, aûnan
ksmlarn, krlmaya yol açmadan
belli bir zaman süresi içinde

4.

AT÷LLA YILDIZTEK÷N
Lojistik Yönetim Danûman
atilla@yildiztekin.com

deøiûtirilmesi, makinenin fonksiyonlarn yine ilk günkü gibi yerine getirmesini
saølar.
Makinelerde deøiûen bu ksmlara
“yedek parça” ad veriyoruz. Yedek parçalarn da her ürün sistemi gibi kendine
has baz özellikleri vardr. Lojistik süreçlerinin planlamas için bu özelliklerin göz
önüne alnmas gerekmektedir.
1. Yedek parçalar ihtiyaç doømadan
talep edilmezler. Reklamla veya promosyonla periyodik bakm dûndaki yedek parçalar satmak mümkün deøildir.
2. Yedek parçalara ihtiyaç
olduøu an, (makineler çalûmadø için) temin süresinin
çok ksa, ulaûtrma hznn
çok yüksek olmas gerekir.
3. Arza yapan bir sistemde birden fazla yedek parça talebi oluûur
ve bunlarn tamam temin edilmeden makine
çalûmaz.
Temin oran
yüzde 100
olmak zorundadr.
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Yedek parçalarn fiyatlar, orijinal
makine
üzerindeki
maliyetinden
daha
yüksektir.
Plansz tüketim olduøu için stok maliyetleri ve ambalaj giderleri vardr.
Yüksek fiyatlarla ve kâr marjlaryla
satlr.
5. Bir makinenin yedek parça talep eørisi vardr. ùlk üretildiøinde talep düûüktür, zamanla artar ve ekonomik
ömrünün sonuna gelince azalr. Bu
nedenden dolay, baûlangç evresinde talebin azlø toplam geliri azaltr,
depo bekleme maliyetini artrr. Orta
evrede, cirolar artar ve kâr yaratr.
Son evrede de satlamayan parçalardan dolay maliyet yükselir ve elde
kalma riski artar.
6. Makineler garanti süresi içinde, orijinal yani makine üreticisi tarafndan
saølanan yedek parçalar kullanr.
Garanti süresi geçince tamir ve bakmlar piyasada yaplmaya baûlar ve
yedek parçalarda paralel temin kanallar oluûur. Böylece malzeme kalitesi düûer, fiyat azalr, kâr marjlar
iner ve arza olaslø artar.
7. Yedek parçalar belli kalemlerde depolanmas gereken malzemelerdir.
Rafta bekleme srasnda ortam ûartlarndan etkilenmemeleri için koruma tedbirleri alnmas gerekir. Bu da
stoklama maliyetini artrr.
8. Belli bir sürede satlamayan yedek
parçalar, ölü stok yani stok fazlas
olarak hurdaya çkartlr. Kaytlara
“fire” yani zarar olarak iûlenir.
9. Stok miktarnn ayarlanmas önemlidir. Rafta bulunamayan bir parça,
tüm talep listesinin ret olmasna veya
gecikmesine yol açar. ùhtiyaçtan fazla parça stoklamas da, maliyeti dolaysyla finans maliyeti yaratr, satû
fiyatn yükseltir veya kâr azaltr.
10. Distribütörler kanalyla yedek parça
satû artk dünya üzerinde azalmaya
baûlamûtr. Tüketimi servisler kanalyla yapmak, ürün ve marka baømllø saølamak, pazar payn yan sanayi yedek parçalara göre artrmak
amacyla ûarttr.

VñZYON

Yedek parça lojistiøi özel ihtisas
gerektiren bir iû koludur. Onun da yedek parçalar gibi kendine has özellikleri
vardr.
1. Yedek parçalarn stoklamas parçann özelliøine göre planlanan raflarda yaplr. Sadece paletli raf sistemleri deøil, gözlü veya çekmeceli raf
sistemleri kullanlr ve ciddi bir ilk
yatrm gerekir. Yedek parça depolamasnda çok katl mezanin sistemleri kullanlr.
2. Gerçek stok adetlerinin kaytlarla uymas çok önemlidir. Çünkü satûlar fiili raf adetlerinden deøil, stok kontrol
program üzerinden saølanr. Stok
kaytlarnda görünen ancak yerinde
olmayan malzemeler teslimatta sorun yaratr.
3. Hata yapmay minimize eden kontrol
sistemleri kullanlmaldr. Bar-code
ve RFID sistemleri gibi teknolojiler
yedek parça lojistiøinde çok rahat
uygulanabilir. Her parça bar-kodlu
ve her koli farkl barkodlu olarak saklanr.
4. Sevkiyat genellikle küçük ölçekli
yani parsiyel yaplr. Bu nedenle kargo taûmasna uygundur.
5. Teslim süresinin ksa olmas nedeniyle merkezi ana depodan deøil,
tüketime yakn koltuk ambarlarndan
teslimat daha kullanûldr. Ana firmalar, bayi ve servislerinin stoklarn artrmak zorundadr.
6. Paketleme srasnda hasar önlemek
için farkl paketleme ve koruma sistemleri kullanlmaldr. Aør parçalarn paketin altna yerleûtirilmesi, içinde boûluk kalmayacak ûekilde paket
ölçüsünün seçilmesi, plastik köpük,
haval yastk ve mukavva gibi dolgu
materyalleri kullanlmas gerekir.

lama, koltuk ambarlarna veya servislere aktarma iûleminde kullanlan yazlm
da çok önemlidir. Bu yazlmn yedek
parçalarn ömür eørisine, mevsimsel
sapmalara, tüketim hzna, yedek parçann devir hzna ve fiyatna baøl olarak
stoklar ayarlamas ve insan müdahalesini minimize edecek ûekilde çalûmas
gerekir. Bu da piyasadaki mevcut stok
kontrol programlar dûnda bir çalûmadr. Amaç, mevcut stoku kayt altna
almak deøildir artk. Gelecek talebi belirleyecek, stok devir hzn artracak, stok
maliyetini düûürecek, ulaûm hzn yükseltecek, çalûanlara kolaylk saølayacak, iûverene son durumu anlk göstermek dûnda, gelecekte neler olacaøn
tahmin edecek programlar kullanmaktr.
Yedek parça lojistiøi, lojistiøin en
güzel ûekilde uygulandø bir iû koludur. Gereøi gibi yaplmadø takdirde
makinelerimiz çalûmayacak ve müûteri
memnunluøu yaratlmayacaktr. Makinelerimizin sorunsuz çalûmasna o kadar
alûmûzdr ki en küçük aksaklk dünyamz zehir etmeye yetmektedir.
Hasarsz, yedek parça ihtiyacnzn
olmadø, zorunlu durumlarda dilediøiniz
her yedek parçay bulabileceøiniz günler
diliyorum.

Yedek parça lojistiøini
organize edecek olan
kurumlarn yedek parça
ve servis iû gruplarn,
ana makine üreticisi ve
satû ûirketinin dûnda
düûünmesi gerekir.
Komple makine üretimi
ve satû ile yedek parça
ve servis hizmeti satû
birbirinden farkl iûlerdir
ve ayn ticari anlayû
ile birleûtirilemezler.
Her iki kurum arasnda
yatay iliûki olmal
ancak birbirlerini
bastrmamaldrlar.

Yedek parça lojistiøini organize
edecek olan kurumlarn yedek parça
ve servis iû gruplarn, ana makine üreticisi ve satû ûirketinin dûnda düûünmesi gerekir. Komple makine üretimi
ve satû ile yedek parça ve servis hizmeti satû birbirinden farkl iûlerdir ve
ayn ticari anlayû ile birleûtirilemezler. Her iki kurum arasnda yatay iliûki
olmal ancak birbirlerini bastrmamaldrlar.
Lojistik sürecin kontrolü açsndan, bir makinenin yedek parçalarn
yan sanayiden veya ana üreticiden
toplama, bunlar bir merkezde stokPencere Say: 16 / Ekim 2013
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MEHMET U ï UR Cñ VELEK

2014 ylna borçsuz girmekte fayda var

T

2014, FED’in, muhtemelen tahvil almlarn snrlayp,
parasal geniûlemeyi durduracaø bir yl olacak. Bu
durma nedeniyle, geliûmiû olan ekonomilerle geliûmekte
olan ekonomilerin sermaye piyasalarnda bir ayrûma
yaûanacak. Bu nedenle çok zor ve belirsizliøin yüksek
olacaø 2014 ylna borçsuz girmekte olabildiøince
yarar var.
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ürkiye ekonomisi 2013 ylnn
ilk sekiz ayn nasl geçirdi? Yl
nasl kapatr? Cari açk sorununu ortadan kaldrmann yolu var
m? 2014’te Türkiye’yi neler bekliyor?
Eminim siz de benim gibi bu sorularn cevaplarn merak ediyorsunuz. Ekonomist Mehmet Uøur Civelek, ekonomide yaûanan geliûmeleri ve 2014 ylna
iliûkin öngörülerini Pencere okuyucularyla paylaût:
2013 yl genelinde piyasalarda büyüme konusunda yla biraz daha umutlu baûlama eøilimi yüksekti. En azndan
beklentiyle insanlar biraz iyimserleûtirmek, bu sayede daha kötü sonuçlar
önleme çabas vard. Yln ilk çeyreøinde
yüzde 3,3’lük bir büyüme var. ùkinci çeyrek ne olacak bilmiyoruz. Ama ben bu
yl, Türkiye’deki büyümenin, bir önceki
yln altnda kalma ihtimalinin yüksek olduøunu düûünüyorum. Neden? Yla yüzde 3,3’lük büyüme ile baûladk. Ancak
ikinci çeyrekte ortalk karûmaya baûlad.
Dûardan finansman bulmakta zorlanr
olduk. Türk liras deøer kaybetmeye baûlad. Bu durum, iç talebi kademeli olarak
etkileyecek. Geçen yln ikinci yarsndaki seviye bulunursa baûar saymak lazm.
O zaman yln ikinci yarsnda büyüme
olmayabilir. Dûardan kaynak sknts
varsa ve faizler yükseliyorsa, kamu da
geçen sene olduøu gibi harcamalarla
büyümeyi pompalayamaz. Yln ilk çeyreøindeki büyüme, özel sektörden ve
yatrmlardan gelmedi. Kamudan geldi.
Dûardan kaynak bulamyorsak ve ekonomide birtakm skntlar varsa, kamu
da bu harcamay sürekli sürdüremez.
Yln ikinci yars için yüzde 4 büyümenin
yakalanmas çok zor.
Herkesin kabul ettiøi bir ûey var.
FED, parasal geniûlemeyi ksacak. 10
ve 30 yl vadeli faizler de yükselecek.
Bu yükseliû, Türkiye’nin dû piyasalarda tahvil ihracn engelleyen ve risk
alma isteøini azaltan bir durum. Ancak
Türkiye’nin ciddi oranda dû finansman
ihtiyac var. Onu karûlamak zorlaûtkça,
kurlarda ve faizlerde hareket göreceøiz.
Öncelikle, bu yla hangi kur seviyesiyle
baûladk, hangi kur seviyesiyle bitireceøiz ona bakalm. Eøer yla, 1,80’lerde
baûlayp, yl ortasnda 1,90’larn üstüne
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çkp ve yl sonunda 1,70’lere düûecekse, yln ikinci yars daha iyi olur. Ama yl,
1,90’n üzerinde bitirecekse, geçen yln
ikinci yarsna göre daha iyi olamaz. Biz
yabanc sermaye hareketine aûr baøml
bir ülkeyiz. Yabanc sermayenin gelmesi bizim ayaømz yerden kesiyor. Ama
gelmemesi de yere düûürüyor. Bu yln
büyümesinin yüzde 3’ün üstünde olmas
için, bir mucize olmas gerekiyor. Bunun
için Türk lirasnn süratle yeniden deøerlenmesi, insanlarn harcama yapmas ve
Türkiye’nin dûardan kolay para bulmas
gerekiyor. Bunlarn hepsinin birden gerçekleûme ihtimali sfra yakn. 2013 yl
görece olarak iyi baûlamû olabilir ama iyi
bitecek gibi görünmüyor.
Temmuz ay rakamyla yllk yüzde
9’a yaklaûan bir enflasyon olduøunu görüyoruz. Kurdaki artû da kalc olacak
gibi görünüyor, geçici olacak gibi görünmüyor. Bunun kura yansmas da olacak.
O zaman yl umulandan daha yüksek bir
enflasyonla bitireceøiz. Orta Vadeli Plan
hedefi, yüzde 5-5,5’lik enflasyona göre,
yüzde 4 büyüme olarak hedefleniyordu.
Enflasyondaki söz konusu sapû, büyümeyi otomatik olarak aûaøya çekecek.
Kur etkisi ve maliyetler devreye girecek.
Yl sonunda enflasyonun öngörülenin
çok üstünde olmasn bekliyorum. Bu
durum, finansman maliyetlerini ve varlk
deøerlerini etkileyecek. Sonuç olarak, iç
talep daralacak. Beklenenden yüksek
enflasyon, insanlarn yln son çeyreøindeki harcama davranûlarn, beklenenden daha radikal bir ûekilde etkileyebilir.
ùstanbul, Türkiye ekonomisinin lokomotif ûehri. Ancak artk ùstanbul’da eskisi kadar bir üretim olmadøn görüyoruz.
Tarm zaten yok. Sanayi üretimi de görece düûmeye baûlad. Yüzde 70-75’lerde olan hizmet sektörü de, kurlardan ve
sermaye giriû çkûlarndan aûr etkileniyor. Hizmet sektörü, çok kolay istihdam
yaratmasnn yan sra, çok da kolay kaybediyor. Bu yln ikinci yarsnda hizmet
sektöründe, yaprak dökümünün kademeli baûlayabileceøini düûünüyorum. O
nedenle sfr büyüme bekliyorum. Sermayenin çkûa geçmesi enflasyon beklentisini bozar, iç talebi daraltr ve hizmet
sektörünü çok olumsuz etkiler.

Türkiye’nin 2013’te yüzde 0
büyümesi baûar saylr
Türkiye ekonomisinin en büyük sorunu ise cari açk. Cari açk sorununu
ortadan kaldrmann birçok yolu bulunu-

yor. Bunlardan biri, dûarya, aldønzdan
daha çok mal satmak ya da satabildiøinizden daha çok mal almaktan kaçnmak. Bunun için, ya ihracata yönelik yatrmlar yaplacak ya da iç talep kslacak.
Öncelikle ûuna bakalm. Dünyada ne
kadar yatrm yaparsak yapalm, rekabet
gücümüzü ve ihracatmz artrma ûansmz var m? Geliûmekte olan ekonomiler durgun. Olmayanlar da durgunluøa
girmeye baûlad. Herkes ihraç ediyor.
Korkunç bir rekabet var ve rekabet
koûullar giderek bozuluyor. Bu ortamda ihracat artrmak çok zor.
Mevcudu korumak ise baûar
saylr. Demek ki, mevcut dû koûullar ve sürdürülebilir olmayan
eøilimler nedeniyle, ihracat artrarak cari açø kapatma ûansmz yok. Cari açø küçültmenin diøer
yolu, iç talebi ksmak. ùç talebi ksmak,
iûsizliøin artmas, ekonominin daralmas
ve bütçe açønn büyümesi demek. Cari
açø ksmak için yaplacaklara sistem tahammül edemiyor. Onun için cari açø
büyüttük. Finanse edebildiøimiz sürece
sorun yok dedik. Günü kurtardk ancak
sorunlar aørlaûtrdk. Bugün çözemiyoruz. Türkiye’nin 2013’te yüzde 0 büyümesi baûar saylr, dedim. O büyümede
bile, gayrisafi milli haslann yüzde 7’sine
yakn cari açk olacak. Yüzde 0 büyümede bu açk oluyorsa, cari açø küçültmek
için, söz konusu ekonominin ne kadar
küçülmesi gerekiyor. Ve bunun yaratacaø yan tesirler neler olur.

FED, tahvil almlarn
snrlayacak
úimdi bir de 2014 ylnda Türkiye’yi
neler bekliyor ona bakalm. Aslnda bu
duruma Türkiye’den deøil, dünyadan
bakmak durumundayz. 2014, FED’in,
muhtemelen tahvil almlarn snrlayp,
parasal geniûlemeyi durduracaø bir yl
olacak. Söz konusu durma önümüzdeki yl içinde yaûanacak. Bu durma
nedeniyle, geliûmiû olan ekonomilerle
geliûmekte olan ekonomilerin sermaye
piyasalarnda bir ayrûma yaûanacak. Geliûmekte olanlarn sermayesi eskisi gibi
gitmeyecek. Geliûmiûler ise mevcut düzeyini kendi arasnda dayanûarak koruyacak. Ama geliûmekte olan ülkelerden
para çkacak. Sermaye piyasalar gerileyecek. Varlklarn gerilemesi dû kredi
imkânlarn daraltacak. Kredi imkanlarndaki daralma, sorunlu kredilerdeki artû,
Türkiye’de, hizmet ve inûaat sektörünü
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de vurmaya baûlayacak. 2014 yl, çok
zor ve belirsizliøin
çok yüksek olduøu bir yl olacak. 2014

ylna
borçsuz
girmekte olabildiøince yarar var. 2014
ylnda sis bulutlar, 2008 ylndan daha
yoøun olacak. 2014 ylna girmeden
önce tedbir alnmal. Sis daølr ve görüû
mesafesi açlrsa istediklerini yapabilirler. Önce emin olmalar gerekiyor. Yoksa
çok çaresiz duruma düûebilirler. Çrpndkça daha da batabilirler.

Dünya çok hasta
Son olarak yatrmclara
ûunu öneririm: Paras
olanlara herkes akl satacak.
Herkes kendi payna bir ûey
çkarmaya çalûacak. Euro/
dolar paritesi kontrolden
her iki yönde çkabilir. Dolar
daha güçlü olabilir. Altn
ise dalgalanr. Eøilimler
kesinlikle sürdürülebilir deøil.
Dünya çok hasta. Kazanma
peûinde koûmaktan çok,
kaybetmemeye odaklanmak
gerekiyor. Sistemin
krlganlø giderek artyor.
Borçlu olma! Zor günler için
ayrdøn bir ûey varsa onunla
da fiziki altn al. 2001 ylndan
bu yana bunu söylüyorum
ve hâlâ deøiûtirmedim.
Altnn düûeceøini ve
dalgalanacaøn biliyorum.
Ama altnn satma.
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Anadolu’nun yükleri BALO ile
artk Avrupa’da
Anadolu’daki yüklerin Avrupa’nn iç kesimlerine demir yolu ile ulaûtrlmasn
saølamak üzere Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar (BALO) projesi hayata
geçirildi. ùlk blok tren, Almanya’ya dört günde ulaût.
anayicinin rekabet gücünü artrmay hedefleyen Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar
(BALO) projesi, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliøi (TOBB) öncülüøünde
baûlad. Proje kapsamnda 8 Eylül’de
Manisa’dan hareket eden ilk blok tren,
dört günde Almanya’ya ulaût. TOBB,
bürokratik süreçler hzlandrlarak sürenin minimuma çekildiøini ve dört günde
alnan bu yolun demir yolu taûmaclønda tarihi bir rekor olduøunu belirtti.
BALO projesi ile Anadolu’nun farkl
ûehirlerinde bulunan ihracatçlarn konteyner yükleri, kaplarndan alnarak
yerel Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar (TCDD) lojistik merkezlerinde birleûtirilecek ve buralardan blok trenlerle
Bandrma’ya getirilecek. Yükler, buradan konteyner gemilerle Tekirdaø’a, buradan da tarifeli blok trenlerle Avrupa’ya
taûnacak. Kombine taûmacløa iyi bir
örnek oluûturan bu modelle hem zamandan hem de taûma ücretlerinden
tasarruf edilecek. Ayrca Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye gelecek yükler de yine
benzer ûekilde varû noktalarna ulaûtrlacak.
ùstanbul, ihracatnn yüzde 51’ini, ùzmir yüzde 61’ini, Bursa ise yüzde 78’ini
Avrupa’ya yapyor. Anadolu’nun ortasndaki Konya üretiminin yüzde 33’ünü

S

Nakliye masraflar
rekabet gücünü azalttø
için Anadolu, Gümrük
Birliøi’ne giremiyor.
BALO projesi ile bu
sorunun çözülmesi
hedefleniyor.

28

Avrupa’ya ihraç ederken, Gaziantep’te
bu oran, sadece yüzde 24. Yani, nakliye
masraflar rekabet gücünü azalttø için
Anadolu, Gümrük Birliøi’ne giremiyor.
BALO projesi ile bu sorunun çözülmesi hedefleniyor. Sanayiciler, ürünlerini
demir yolu taûmacløyla, daha uygun
navlunlarla Avrupa’ya yollayacak.

Haftada iki blok tren sefer
yaplacak
BALO’nun ortaklar arasnda, baûta
TOBB olmak üzere, 51 oda, 24 borsa,
15 organize sanayi bölgesi, UTùKAD ve
UMAT yer alyor. Projede, taûmaclkta
yüzde 30 daha fazla yük alan 45 Hc konteynerler kullanlacak. ùlk baûta haftada
iki defa trenle Münih ve Köln’e gidilecek. Haftalk karûlkl iki blok tren sefer
yapacak. 2014 baûnda haftalk karûlkl
beû blok tren olacak. 350 konteyner
875’e çkacak. Avrupa’da varû noktas
dörde çkacak. ùki tren feribotu olacak.
Pencere Say: 16 / Ekim 2013

Yük toplama
merkezleri kurulacak
Zamanla diøer Avrupa ülkelerine
de yük taûmaclønn baûlamas hedeflenirken, Anadolu’nun baz illerinde yük toplama merkezleri kurulacak. Bat ile Anadolu’daki sanayici arasnda kilometrelerce uzaklk fark olmasna raømen, Almanya’ya gidecek bir
tr hacmindeki yükün navlun fark, ortalama olarak 125-200 euroya kadar
düûecek. Böylelikle yabanc yatrmc,
lojistik sorunlarn çözmeye baûlayan
Anadolu’ya daha çok ilgi gösterecek,
yeni yatrmlarla bölge, katma deøeri
yüksek ihraç ürünleri satar duruma gelecek. Sonuç olarak, tarifeli blok tren taûmalar organize edilerek, Anadolu’dan
Avrupa ve ùskandinavya’ya ve devamnda Pakistan treni ile baølant saølayarak,
Orta Asya ve Uzak Doøu’ya demir yolu
ile yük taûma faaliyetlerine baûlamak
hedefleniyor.

GÜNDEM

Lojistikçilerin odaända “Asya”

var

Türk lojistik pazar, uzun süreli kira kontratna sahip, arsa sahiplerinin hem
geliûtirici hem de yatrmc olarak hareket ettikleri, kullanclarn amaçlarna
uygun geliûtirilen projelerle ûekilleniyor. Bu kapsamda lojistikçiler, geliûtirme
faaliyetinin güçlü olduøu ùstanbul’un Asya yakasna odaklanyor.
ürkiye’de lojistik arz aørlkl
olarak, ulaûm ve iû gücü altyaps güçlü, stratejik konuma sahip liman bölgelerinde
ya da önemli daøtm noktalarnda yoøunlaûyor. Bu kapsamda Türkiye’deki toplam lojistik arznn yüzde 40’lk
bölümünü oluûturan Marmara Bölgesi, en fazla öne çkan bölge olarak
dikkat çekiyor. Marmara Bölgesi’nde
ise ùstanbul ve Kocaeli, kullanc talepleri ve sunduklar nitelikli arza baøl olarak öne çkan iller arasnda yer alyor.
Gebze-Tuzla ile Esenyurt-Hadmköy
bölgeleri, geliûen altyap olanaklarna baøl güçlü ulaûlabilirlikleri ve
sunduklar nitelikli lojistik projeleriyle
ùstanbul’da en fazla tercih edilen lojistik alt bölgeleri olmaya devam ediyor.
Lojistik arz açsndan alt bölgeler deøerlendirildiøinde, arzn yaklaûk yüzde 67’lik
bölümünün ùstanbul’un Asya yakasnda
ve ùstanbul’un bir alt bölgesi konumunda
olan Kocaeli ilinde yer aldø görülüyor.
úu an inûaat halinde olan lojistik projelerinin oluûturduøu arzn büyük bölümü
(yaklaûk yüzde 55’lik oranla) ùstanbul’un
Avrupa yakasnda bulunuyor. Bölgenin
önümüzdeki dönemde Kocaeli’den sonra en büyük arza sahip alt bölge olmaya
devam edeceøi görülüyor.

T

Asya, yüzde 16’lk boûluk
oranyla doluluøu en yüksek
lojistik alt bölgesi
A snf birimlerde boûluk oran yüzde
5 seviyelerinde iken, B snf birimlerde
boûluk yüzde 18 seviyelerinde
bulunuyor. Alt bölgelerin boûluk alanlar
deøerlendirildiøinde, ùstanbul Asya
yakas yaklaûk yüzde 16’lk boûluk oran
ile doluluøu en yüksek lojistik alt bölgesi
olarak öne çkyor. Lojistik pazarnda
son dönemde hzl tüketim mallar
sunan firmalarla telekomünikasyon,
3PL, otomotiv ve elektrik ve elektronik

alannda faaliyet gösteren ûirketlerin
en aktif lojistik kullanclar olarak öne
çktklar görülüyor. Ayrca kullanclarn
aørlkl olarak Amerika Ulusal Yangn
Koruma Birliøi (NFPA) güvenlik
standartlarna sahip A snf lojistik depo
arayûnda olduklar göze çarpyor.

2013’ün ilk yarsnda en fazla
talebi Gebze gördü
2013 ylnn ilk yarsnda gerçekleûen
kiralama hacmi, yl sonunda 2011 yl
seviyelerinin yakalanabileceøi sinyallerini veriyor. ùlk yarda gerçekleûen 10 bin
metrekarenin üzerindeki kiralama iûlemlerine bakldønda Gebze’nin en fazla talep gören bölge olduøu görülüyor. 2013
ylnda kullanc talebi iyileûme gösterse
de, bu talebin kira seviyelerine önemli bir
Pencere Say: 16 / Ekim 2013

etkisi olmadø belirtiliyor. Mevcut pazar
koûullar deøerlendirildiøinde, pazardaki
kira seviyelerinin mal sahipleri tarafndan deøil, kirac talepleri doørultusunda
belirlendiøi görülüyor. 2013’ün ikinci
yarsnda birincil kira oran metrekare
baûna 6-7 dolar düzeyinde sabit kaldø
vurgulanyor. Daha küçük ve düûük kalite
alanlarda ise kira seviyelerinin metrekare
baûna aylk 4-5 dolar düzeyinde olduøu
görülüyor. Alt pazarlar baznda ise, Avrupa yakasnn metrekare baûna aylk 6-7
dolar olan kira seviyesiyle, metrekare baûna 5-5.5 dolar olan Anadolu yakasndan
daha yüksek kira seviyelerini yakaladø
görülüyor. Ancak, olumlu görünüm sayesinde, orta vadede kira seviyelerinde bir
artû olmas beklenmiyor.
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b-fit ile kadn

evde oturur düˍüncesini krdk

“øu anda 48 ilde 220 b-fit
merkezi bulunuyor. Sadece
kadnlara franchising
veriyoruz. Erkekler yüzde
50 ortak olabiliyor ama
iùletmeye giremiyor. Asla
yüzde 51 olmuyor. Dolaysyla,
bir kadnn önderliöinde
yürüyebilecek mekânlar inùa
ettik. Bu sayede Türkiye’de
geleneksel hale gelen ‘kadn
evde oturur’ düùüncesini
krdk. Kadnlar iù sahibi
yaptk.”

iriûimciliøe kendisi için
kurduøu ufak iûlerle baûlayan Bedriye Hülya’nn
b-fit’i kurma hikâyesi,
Amerika’da eøitim aldø
srada tanûtø yaygn bir spor sistemiyle baûlamû. Günde sadece 30 dakikasn ayrdø bu egzersiz metoduyla çok
daha saølkl bir yaûama sahip olduøunu
keûfetmiû. Bunun sonucunda da, “Bu
benim iûime yaradysa Türk kadnnn
da iûine yarar” düûüncesinden yola çkmû ve b-fit’i kurmaya karar vermiû. Daha
sonra Amerika’da 13 milyon kiûinin katldø bu sistemi, Türkiye ve Türk kadnlar
için uygun bir formata sokmuû. úu anda
Türkiye’nin 48 ilinde 220 b-fit merkezi
bulunuyor. Bedriye Hülya’ya b-fit’in bu
denli yaygnlaûmasnn srrn sorduøumuzda, “Kadnlarn hem spor yaparak
saølkl olmas hem de ekonomik olarak
kendilerini baømsz klmasn hedefledik.
Yöntemin ksa sürede yaygnlaûmasnn
srr, b-fit’in giriûimci kadn hiçbir zaman
yalnz brakmamas ve ona her alanda yar-
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dmc olmasdr” cevabn alyoruz. Bedriye
Hülya ile, sahip olduøu giriûimci ruhunu ve
Türkiye’de kadn giriûimci olmann zorluklarn konuûtuk.
Sizi biraz tanyabilir miyiz?
ùzmir Amerikan Lisesi’nden mezun
oldum. Daha sonra iûletme ve psikoloji
dallarnda, lisans ve lisansüstü eøitimlerimi
tamamladm. Ardndan çalûma hayatna
atldm. Kendime kurduøum ufak iûlerle
giriûimciliøe baûladm. Turizm sektöründe
aktif olarak yer aldm. Oteller, restoranlar,
seyahat acentelerinin yan sra, hediyelik
eûya dükkânlar, tekstil ve ithalat firmalar
kurup, iûletmeciliøini yaptm. Çeûitli üniversitelerde, psikoloji ve iû hayatnda giriûimcilikle ilgili eøitimler verdim. Amerika’da
eøitim aldøm süre içinde bir spor sistemi
dikkatimi çekti. Hemen kafamda, bu sistemi Türkiye’ye adapte edebilmek için neler yapabilirim diye düûündüm. Ardndan
yanma beû kadn arkadaûm da alarak,
2005 ylnda b-fit’i kurduk. b-fit ile, kadnlarn franchising yoluyla kendi iûini kurmasn saøladk. Bunun yan sra, Türk kadnn
bir bakma sporla tanûtrdk. Bundan yedi
yl önce, her yerde futbol sahalar ve mahalle aras erkek spor salonlar vard. b-fit
ile, yedi yl gibi bir sürede, 220 merkezle 190 binden fazla kadn üyeye ulaûtk.

2009 ylnda Türkiye’de Endeavor Giriûimcisi, 2012 ylnda ise Ashoka Fellow olarak
seçildim. Ekibimde yer alan arkadaûlarmla, yeni iûler kurmaya devam ediyoruz.
2011 ylnda “Türkiye’nin ilk çocuk hareket
üssü” olan “Muzipo Kids”i kurduk. “Muzipo Kids”, beû farkl lokasyonda çocuklara
hizmet veriyor.
ùlk ûirketinizi 23 yaûnzda kurduøunuzu biliyorum. Giriûimci ruhunuz nereden geliyor?
úans! ùnsan, önündeki bir olanaø deøerlendirince, diøer olanaklar da iûe yarar
hale getirebileceøini görüyor. Bir de herhangi biri yaptysa, ben de yaparm diye bir
inancm var. Bu inanç da ûuradan geliyor:
Çok zeki bir insan olmamama raømen çalûarak pek çok ûeyi baûabildiøimi gördüm.
Demek ki çalûarak yaplmayacak bir ûey
yok. Çalûmay göze alan herkes istediøi
her ûeyi yapabilir.
b-fit sistemi hakknda bilgi
alabilir miyim sizden?
Hayatm boyunca ihtiyaçlarla kaynaklar birleûtirmekten çok mutlu oldum. Bunlar kolay yapmamn nedeni, gördüøümü
ve duyduøumu “birinin ihtiyac olur” diye
hep aklmda tutmam. Kurduøum iûlere de
bu felsefe yansd. Amerika’da yaûadøm
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yllarda, günde sadece 30 dakikam egzersize ayrarak, çok daha saølkl bir yaûama sahip olduøumu keûfettim. Bunun
sonucunda da, “Bu benim iûime yaradysa
Türk kadnnn da iûine yarar” düûüncesinde yola çkarak, b-fit’i kurmaya karar verdim. Ardndan iki yl boyunca araûtrmalar
yaptm ve çeûitli eøitimlere katldm. Ancak
önemli olan, Amerika’da 13 milyon kiûinin
katldø bu sistemi, Türkiye ve Türk kadnlar için uygun bir formata sokmakt. Ortaklarmla b-fit sisteminin, bir üye ve spor
salonu iliûkisinden ibaret olmamas gerektiøi fikrinde birleûtik. Yarattømz farkndalkla kadnlarn hem iû sahibi hem çalûan
hem de üye olabildiøi b-fit markas doødu.
Amerika Saølk Örgütü tarafndan onaylanan 30 dakikalk bu yöntem, egzersiz
programlar içinde en çok kalori yaktran.
b-fit’te dokuz egzersiz aleti ve dokuz platformdan oluûan 18 istasyon bulunuyor.
Her platformda 30’ar saniye kalnyor. 30
saniyenin bitiminde duyulan sinyal sesiyle
yandaki platforma geçiliyor. Böylece, tüm
turun bitiminde, vücutta çalûmamû kas
grubu kalmyor.
Kaç ûehirde ne kadar ûubeniz var?
úu anda 48 ilde 220 b-fit merkezi bulunuyor.
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Sunduøunuz hizmetlerden
bahseder misiniz?
b-fit merkezlerinde 30 dakikalk istasyon çalûmalarnn yan sra, birçok farkl
hizmet de kadnlara sunuluyor. Bunlar; fit
popo/fit karn seanslar, aerodans, magic
ball, stüdyo dersleri (zumba, pilates, yoga
ve dans gibi), çeûitli aktiviteler, diyetisyen,
kafe ve ürün satû gibi birçok hizmetimiz
bulunuyor.
b-fit’in alûlmû spor merkezlerinden
fark nedir?
Araûtrmalar, her gün yaplan ayn tip
egzersizlerin vücudu bir süre sonra alûkanløa iterek beklenen fayday düûürdüøünü gösteriyor. Oysa, b-fit’te geçirdiøiniz
her 30 dakika, bir öncekinden farkl oluyor
ve vücudunuzu sadece dayankllk ya da
sadece aerobik çalûmalarndan oluûan
alûkanlktan koruyor. Aørlk esasl makinalarn vücuda verdiøi zorlama olmadø
için aør da olmuyor. Süratinizi ve dolaysyla makinann vücudunuza uyguladø
karû kuvveti siz ayarlyorsunuz. Makinalar
ne kadar süreyle ve hangi srayla kullanacaønz sizin için önceden belirleniyor. Bu
nedenle ne yapacaønz bilmeniz gibi bir
durum yok. Ayrca sizden daha fit arkadaûlarnzla ayn grupta çalûabilirsiniz. Çünkü
makinalar sizin gücünüze göre kendini
ayarlar. b-fit’i, bir spor merkezinden çok,
içinde spor da olan bir kadnlar kulübü
olarak tanmlayabiliriz.

b-fit kadnlara özel bir spor sistemi.
Sadece kadnlara yönelik
olmasnn özel bir sebebi
var m?
Sadece kadnlara özel spor ve yaûam
merkeziyiz. Çünkü b-fit makinalar, kadnlar için çok yararl. Sklaûmaya yönelik
iûlevleri var. Erkeklere ise, kondisyon saølyor. Ancak paz yapmadø için erkekler,
bir süre sonra ilgilerini kaybediyor. Bir
de Türkiye’de, orta gelir düzeyine sahip
kadnlarn gidebileceøi spor merkezleri
yoktu. Dolaysyla, bu boûluøu doldurmak
iyi bir frsatt. Var olan bir ihtiyaçtan yola
çktk. Bir kesim spor yapyor, diøer kesim
yapamyorsa, yapmayanlar da mutlaka is-
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tiyordur, diye düûündük. Çünkü bu alan
bizim için bakirdi. Bunun yan sra, sadece kadnlara franchising veriyoruz. Bu da
bizim iûimizin en önemli ksm. Pozitif ayrmclktan söz ediyoruz. Kotalardan bahsediyoruz. Bir sürü sivil toplum kuruluûu
bu konular üzerine çalûyor. Çok iyi, harika
ama somut bir ûeyler yapmak gerekiyordu.
Bu nedenle yalnzca kadnlara franchising
veriyoruz. Erkekler yüzde 50 ortak olabiliyor ama iûletmeye giremiyor. Asla yüzde
51 olmuyor. Dolaysyla, bir kadnn önderliøinde yürüyebilecek mekânlar inûa ettik.
Bu sayede Türkiye’de geleneksel hale gelen ‘kadn evde oturur’ düûüncesini krdk.
Kadnlar iû sahibi yaptk.
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30 dakikalk bir spor program
olan b-fit metodu, her yaû grubundan
kadna uygun mu?
30 dakika, 15-75 yaû arasndaki bütün
kadnlarn saølkl ve zinde kalmas, kilo
vermesi ve metabolizmasn hzlandrmas
için yeterli olan vakti saølyor. Özellikle, zaman darløndan ûikayet eden milyonlarca
insan için zamanszlk mazeretini ortadan
kaldryor. Eøer isterseniz bu 30 dakikann
yan sra, baûka fiziksel etkinlikler de katarak hayatnz zenginleûtirebilirsiniz. b-fit
size, saølk ve fiziksel zenginlik için gerekli
tüm altyapy sunuyor. Araûtrmalara göre,
ayn tip sporu, ayn sürede ve ayn kuvvet
seviyesinde yapan bir kiûinin vücudu, bir
süre sonra bu tempoya alûyor. Vücudun
egzersizlere alûmas, beklenen fayday düûürüyor. Bu yüzden b-fit’te deøiûik kuvvet
seviyelerinde spor yapma imkân bularak,
her seferinde deøiûik bir 30 dakika yaûamanz mümkün. Fit kalmann en önemli
anahtarlarndan biri, kendinizi zorlamaya

KADINCA
müsait spor etkinliklerinde bulunmanzdr.
b-fit’teki makinalar, burada geçirdiøiniz 30
dakika süresince, fitness düzeyinize uygun
ve sizi zorlayarak hedeflediøiniz amaçlara
ulaûmanz saølar.
Yurt dûna da franchising veriyor
musunuz, yoksa bu sadece
Türkiye’de mi uygulanyor?
úu an Almanya ve Kbrs’ta franchisinglerimiz bulunuyor. ùleriki dönemlerde,
Orta Doøu, Orta Asya ve Balkanlara da
açlmay planlyoruz. Bunun için çalûmaya baûladk. Daha sonraki yolumuz yine
kadnlara doøru gidiyor. Meslek eøitimleri
alannda çalûmay planlyoruz. Ayrca 2-12
yaû çocuklar için hareket etme merkezleri
kurduk. Onun da büyümesi için çalûyoruz. Anneleri rol modeli yapyoruz ama
çocuklar da çok hareketsiz kalyor. Ayr
bir sistemle çocuklar çalûtryoruz. Bu kez
erkeklere de franchising veriyoruz. Bunun
yan sra, kadnlara eøitim alannda yeni yatrmlarmz olacak.
b-fit’in fiyatlar çok uygun. Türkiye’ye
özellikle yurt dûndan gelen
uygulamalarda güdülen fiyat
politikas düûünülünce, bunu nasl
baûardønz merak ediyorum?
b-fit projesini oluûtururken öncelikle,
Türk kadnnn spor yapamama bahanelerini araûtrdk. Bunlardan biri de, kadnlarn
sporu lüks olarak görmesiydi. Spor asla bir
lüks deøildir. Sadece doøru kurgulanarak
uygun fiyatlara getirilmeliydi. Tüm projeyi
buna göre oluûturduk. Dünyadaki örneklerini inceledik. Fiyat politikasn uygun
tutmak aslnda kime ulaûmak istediøinizi
belirleyen bir seçim.
Schwab Foundation tarafndan,
“2013 Yl Sosyal Giriûimcisi”
seçildiniz. Bu konuda neler
söylemek istersiniz?
Türkiye’de hâlâ ne yaptømz pek
anlamayp bize garip gözlerle bakyorlar.
Örneøin, neden kadnlara franchising verdiøimizi veya kadnlara hizmet ettiøimizi
sorguluyorlar. Oysa bunun arkasnda toplumsal birkaç soruna çözüm aramak var.
Ne yaptømz anlayan Schwab Foundation Vakf gibi saygn platformlar tarafndan
ödüllendirilmek tabii ki bizi mutlu ediyor.
b-fit’in bu kadar yaygnlaûmas
konusunda neler söylemek istersiniz?
b-fit için geliûtirdiøimiz franchising

yöntemiyle, kadnlarn hem spor yaparak
saølkl olmas hem de ekonomik olarak
kendilerini baømsz klmasn hedefledik.
Yöntemin ksa sürede yaygnlaûmasnn
nedeni, b-fit’in giriûimci kadn hiçbir zaman yalnz brakmamas ve ona her alanda
yardmc olmasdr. Ayrca her b-fit merkezi
üyesiyle, ayda bir kere aktivite yapyor ve
aile gibi sürekli bir arada oluyoruz. b-fit’e
bir kez gelen, sosyal hayata dahil oluyor.
Bu kadar baûarl olmasnn sebepleri arasnda bunlar yer alyor.
b-fit franchisingi olmann maliyeti
nedir?
Bir b-fit merkezi açmann bedeli illere
göre deøiûiklik gösteriyor. Ortalama maliyeti, 35-40 bin TL’dir. Bu bedelin içine, makinalar ve franchising bedeli dahildir. Ek
olarak dekorasyon maliyetiniz var.
Türk kadnnn spora bakû açs
nasl?
Kadnlarn spora dair skça sorduøu
sorular, zaman zaman endiûe olarak ortaya çkar ve kadnlar spordan uzaklaûtrr.
Bunlarn bazlarnn bahane olduøu, yaptømz çalûmalar sonucunda ortaya çkt.
Söz konusu sorular arasnda, spora baûlandønda asla braklamayacaø, sürekli
spor yaptø veya makinalarda aørlk çalûtø takdirde “pazlarnn çkacaø”, spora
baûlamak için geç kalndø gibi endiûeli
düûüncelerin yan sra, çoøunlukla “ben
yapamam”n yer aldøn gördük. Ardndan
sistemimizi bu bahaneleri aûmak üzere
kurguladk. Özellikle kadnlarn spora arkadaûlaryla gelmeleri veya arkadaû edinmeleri ile daha uzun süre üyemiz olarak
kaldøn gördük. Ayrca haftada en az
üç gün ve üzeri gelenler daha uzun süre
üyeliøine devam ediyor. Yani b-fit ile 190
bin Türk kadnna spor yapma alûkanlø
kazandrdk.
Türkiye’deki kadn giriûimciler
hakkndaki düûüncelerinizi
öørenebilir miyim?
Kadn giriûimcilerin karûlaûtklar en
büyük sorun, ailelerinden ve çevrelerinden
destek görememesiyle paraya ulaûmalarnn zor olmasdr. Bir fikri olan ya da kendi
iûini kurmak isteyen kadnlar, bu sebeple
daha düûünme aûamasnda vazgeçmek
zorunda kalyor. Çalûan kadn ise, ev ile
iû arasnda gidip gelirken yoruluyor ve bir
gün kendini evde otururken buluyor. Çünkü çocuøuna bakmak ve evin bütün so-
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rumluluøunu üstlenmek zorunda kalyor.
Bu gibi etkenlerden dolay kadnlarn iû
gücüne katlm oran ne yazk ki her geçen
gün düûüyor.
Türkiye’de kadn giriûimci olmak
zor mu? Kadn giriûimcilere
önerileriniz neler?
Türkiye’de kadn giriûimci olmak
kendi baûnn çaresine bakmak gibi. b-fit
olarak hiçbir yerden destek alamyoruz.
Türkiye’de spora yeni bir bakû açs getirdik ancak hâlâ spora uygulanan KDV oran yüzde 18. Spor, lüks olarak görülüyor.
Hele giriûimci kadn ise baûka bir hikâye
baûlyor. Çünkü çocuk bakm olanaklar
ve krediye ulaûm snrl. ùû kurmak için gereken çevre ve aile desteøi ise neredeyse
yok! Ancak umut hep var. Umut olmasa
devam edemezdik.
Kadnlar toplumda belli bir noktaya
gelmek için mücadele halindeler.
Henüz tam olmas gereken noktaya
da ulaûlamad. Kadnn toplumda
hak ettiøi noktaya gelmesi için neler
yaplmal?
Devlet politikalarnn kadn destekleyen türden olmas iyi olurdu. Kotalar, kadna bir basamak atlatr. Sivil toplum kuruluûlar kadn konusunda çok iyi. Biraz daha
organize hareket edebilirsek etkimiz daha
da artar.
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Afrika’nn en iˍlek liman

Durban
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Dillere destan bir sahil ûeridine sahip Durban, Güney Afrika’nn 1994’deki ilk
demokratik seçimlerinden önce “Natal” ismiyle anlyordu. Bu isim, 1493 ylnda söz
konusu sahilleri keûfeden ve çok etkilenen meûhur Portekizli kaûif Vasco de Gama
tarafndan verilmiûti. Afrika ktasnn en iûlek limanna sahip olmasnn yan sra,
zamannda ülkenin en önemli turizm merkezi de olan ûehir, 1990’l yllardan itibaren
bu özelliøini Cape Town’a kaptrsa da, son yllarda yaplan altyap yatrmlar
sayesinde önemli bir kongre merkezi olarak öne çkyor. The International Centre
(ICC) ismiyle bilinen kongre merkezi, Afrika’nn da en büyüøü...
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üney Afrika Cumhuriyeti’nde, Hint Okyanusu kysnda bulunan Durban, ülkenin
ikinci büyük ûehri olmasnn yan sra, büyük bir kültür, ticaret,
turizm ve de sanayi
merkezi. úehrin bir
diøer özelliøi de Afrika ktasnn en iûlek
limanna sahip olmas.
KwaZulu-Natal bölgesinin de en büyük
ûehri olan Durban, Güney Afrika’nn 1994
ylndaki ilk demokratik seçimlerinden
önce, “Natal” ismiyle anlyordu. Bu isim,
1493 ylnda bu sahilleri keûfeden ve çok
etkilenen meûhur Portekizli kaûif Vasco de
Gama tarafndan verildi. Aslnda Durban’n
geliûmeye baûlamas 1820’li yllarda baûlad. Bu dönemlerde ùngilizlerin getirdiøi Hintli iûçiler nedeniyle günümüzde
Durban’da büyük bir Asyal nüfus yaûyor.
Durban, Hindistan’n dûnda en fazla Hintli
nüfusa sahip ûehir olma özelliøini taûyor.
Durban’ merkez, kuzey, bat ve güney olmak üzere dört ksma ayrabilirsiniz. úehir merkezi, adeta doøu ve batnn
bir sentezi olarak göze çarpyor. Bu nedenle size sanat galerilerinden plajlara
kadar geniû aktivite olanaø tanyor. Kuzey ksm ise, Hint Okyanusu’na bakyor
ve ülkedeki en iyi golf kurslarna ev sahipliøi yapyor. Bat ksmnn dûnda yer
alan bölgede ise, Sonsuz Tepeli Vadi,
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Durban’a gelmiûken görülmesi gereken
yerler arasnda yer alyor.

úehrin en turistik ve popüler
bölgesi Golden Mile
Muhteûem
kumsallara
sahip
Durban’da gezinize, en turistik ve popüler
bölge olan Golden Mile’dan baûlayabilirsiniz. Buraya Golden Mile denmesinin sebebi, sahip olduøu altn renkli kumsallar.
Bu bölge, kumsal boyunca uzanan bar
ve restoranlar kapsyor. Bölgede büyük
beyaz köpek balklar yaûyor. Nadiren de
olsa köpek balø saldrlar olmas nedeniyle kumsallarn çoøunda köpek balklarndan koruyan bir aø bulunur. Köpek
balklarn gözlemlemek için Köpek balø
Enstitüsü’nün düzenlediøi turlara katlabilirsiniz.
úehirde yaplan en önemli su sporu
ise dalga sörfü. Sörf yapmay seviyorsanz,
aktivitelere katlabilirsiniz. Hayr, ben sörf
yapmay deøil, izlemeyi sevenlerdenim
diyorsanz, iskelede oturup, sörf yapanlar
izleyebilirsiniz. Ya da güneûlenip, denize
girebilirsiniz. úehirde tarihi bir sörf müzesi
olduøunu da unutmayn! Bu durum gezmek için size iyi bir alternatif olabilir.
Dünyadaki en büyük akvaryumlardan biri olan Ushaka Deniz Dünyas da
Durban’da bulunuyor. úehre gittiøinizde
akvaryum çevresinde çok sayda dalgçlk
ve sörf eøitimi veren merkez göreceksiniz.
Eøer uzun süre Durban’da kalacaksanz,
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bu kurslardan birine katlp, alt ayda profesyonel bir dalgç ya da sörfçü olabilirsiniz.
Botanik bahçesini ise cumartesi günü
ziyaret etmenizi öneririm. Çünkü bu bahçe,
cumartesi günleri çok sayda gelin ve damada ev sahipliøi yapyor. Diøer bir önemli
bahçe ise, Kuzey Japonya bahçeleri. Belki
duyduøunuzda inanamayacaksnz ama
kentte ylanlar için bir park bulunuyor. Lower Marina Parade’deki Fitzsimons Ylan
Park’n gezerek burada bulunan çeûitli ylanlar görebilirsiniz. Phoenix’teki Mahatma
Gandhi yerleûimi, kentin kozmopolit yapsn kantlar nitelikte, Kwazulu Natal Ulusal
Park ve Glenholme Doøa Rezervi de görmeniz gereken yerler arasnda yer alyor.
Tongaat Nehri kysnda kurulan timsah
çiftliøinde ise yaklaûk 7 bin timsah yaûyor.
Bu çiftlikte farkl türlerde çeûitli sürüngenleri de görmeniz mümkün.
Harika bir tropikal sahil ûeridine ve
plajlara sahip olan Durban’da görülmesi
gereken bir diøer yer, her türden kuûun
yaûadø Oribi Gorge Dopa Park. Safari
parklarndan Hluwluve ve St. Lucia da, bu
eyalet içinde yer alyor. Beach Front, sahildeki boncuk ve sepet iûçileriyle Durban’n
en yoøun ksmdr. Mutlaka görülmesi gereken yerler arasnda Amanzimtoti, Umhlanga Rocks, Ballito ve Shakas Rock’ sayabiliriz. Dünyaca ünlü Gunston 500 sörf
yarûlar da her yl Durban’da yaplyor.
Durban, turistik öneminin yan sra, büyük
bir iû ve sanayi merkezi ayn zamanda.

GEZñ

Nasl gidilir?
Türkiye’den Durban’a
direkt uçuû bulunmuyor.
Emirates, THY, South
African Airways ile Johannesburg aktarmal olarak
gidebilirsiniz. Aktarmalarla
birlikte uçuû süresi yaklaûk
12-13 saat. Durban Havaalan, ûehir merkezine yaklaûk 40 kilometre mesafede
bulunuyor. Buradan ûehre
taksiyle ulaûm ise, yaklaûk
50 dolar.

Ne zaman
gidilir?
Okyanus kysnda
olduøu için yaz aylarnda
denizden esen rüzgârlar,
havann çok bunaltc olmamasn saølyor. Kû aylarnda ise sadece akûam
saatlerinde hava scaklklar
çok düûmüyor. Bu nedenle
Durban, yln her dönemi
gidilebilir bir ûehir. Ancak
yln en güzel zamanlar
kasm-mart dönemi. Bu dönemde öøleden sonralar
yaøû alsa da bu seyahate
engel teûkil etmiyor.

Renkli ve hareketli
bir gece hayatna sahip
Durban’da çok renkli ve hareketli
bir gece hayat bulunuyor. En hareketli
bölge ise Florida Yolu. Bu caddede çok
sayda bar ve restoran yer alyor. Akûam
gün batmn izlemek için mutlaka Wilson ùskelesi’ndeki kafelere gitmelisiniz.
Bu kafelerin çoøu belli bir saatten sonra
gece kulübü havasna bürünüyor. Joe’s
Cool isimli mekân, gün batmnn en
güzel izlendiøi yerler arasnda yer alr.
Zacks, Wilson ùskelesi’nde yer alan keyifli ve huzurlu bir mekândr.
Kentten alabileceøiniz en güzel
hediyelik eûyalar boncuk iûi üzerine.
Zulu boncuklar ve bu boncuklardan
yaplan taklar, çeûitli sepetler ve hediyelik eûyalar oldukça dikkat çekici. Gateway sadece kentin deøil, tüm Güney
Yarmküre’nin en büyük alûveriû merkezi durumunda bulunur. úehre gidip bu
alûveriû merkezine uøradønzda siz de
yapay dalga havuzunda sörf yapabilirsiniz. Victoria sokak pazar, uygun fiyatlara
yerel ürünleri bulabileceøiniz oldukça
renkli bir pazar. Wilson ùskelesi’nde ve
Florida Yolu’nda ufak dükkânlarn yan
sra, sokak tezgâhlar da kuruluyor. Essenwood El Ürünleri Merkezi’nde sadece Güney Afrika’dan deøil, Afrika ktasnn çeûitli yerlerinden getirilmiû ürünler
de satûa sunuluyor.

Ne yenir
ne içilir?
Turistik bir kent olan
Durban’da dünya mutfaønn bütün örneklerini
bulmanz mümkün. Diøer
Güney Afrika Cumhuriyeti
ûehirlerine göre Durban’n
fark, mutfaønda çok fazla
köri kullanlmas. Bunun
sebebini ise ûehirde büyük
bir Hintli nüfusun yaûamas oluûturuyor. Durban’n
en önemli yiyeceøi, bir
ekmek parças kopartp,
içine istediøiniz çeûit köriyi
ekleterek yiyebileceøiniz “Bunny Chow”dur.
En popüler restoranlar
Golden Mile bölgesinde,
Florida Yolu’nda ve Wilson
ùskelesi’nde yer alyor. Hint
yemeøi yemek için Vintage
Restoran, ùtalyan tarz
yemek için Roma Revolving Restoran ve Spiga
d’oro’yu deneyebilirsiniz.
Windermere Yolu’ndaki
Bean Big Bohemia ise her
zaman kalabalk olan çok
kaliteli bir mekân.
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SDV Durban
Güney Afrika ekonomilerini
dünyaya baälyor
Güney Yarmküre’nin en büyük liman Durban Port, Güney Afrika ve hinterlandnn
dünyaya açlan kaps konumunda bulunuyor.
Haber: Mutlu Maruflu
frika’da 45 ülkede 250’nin
üzerinde ofisle dev bir lojistik
aøna sahip olan SDV’nin Durban’daki merkezinin önemi
giderek artyor. Bölge ülkelerinin artan
dû ticaret hacmine paralel olarak sürekli
yatrmlarla bölgedeki lojistik imkânlarn

A
38

geliûtiren SDV, bölge ülkeleri için kilit konumdaki sektörler için de özel çözümler
üretiyor.
SDV’nin Güney Afrika Cumhuriyeti’nin doøusunda, Hint Okyanusu
kysnda yer alan liman ûehri Durban’n
yan sra, Johannesburg, Cape Town,
Pencere Say: 16 / Ekim 2013

East London ve Port Elisabeth gibi
önemli ûehirlerde lojistik merkezleri bulunuyor. SDV, bölge ekonomileri için
hayati öneme sahip madencilik, enerji
ve petrol-gaz gibi sektörlerde de
en önemli çözüm ortaø konumunda bulunuyor.

NETWORK

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde, Johannesburg, Cape Town,
Port Elisabeth ve East London’da da lojistik merkezleri olan SDV’nin
liman ûehri Durban’daki merkezinde, bölge için hayati öneme sahip
enerji, madencilik ve petrol-gaz gibi sektörler için özel çözümler üretiliyor.

Ylda yaklaûk 2.5
milyon TEU hacimle
Güney Afrika’nn en
önemli liman olan
Durban Liman, ayn
zamanda Güney
Yarmküre’nin
en büyük liman
unvanna da sahip.

Güney Yarmküre’nin
en büyüøü
Güney Yarmküre’nin en büyük liman olan Durban Port, ktann en geliûmiû ekonomisi Güney Afrika’yla birlikte
120 milyon nüfuslu geniû bir hinterlandn da dünyaya açlan en önemli kaps konumunda. Afrika’nn tamamnda
olduøu gibi Güney Afrika Bölgesi’nde
de kendi trlaryla hizmet veren SDV,
denize kys olmayan Botswana, Zimbabwe, Zambiya ve Malawi gibi ülkeleri de kara yolu koridorlaryla limanlara
baølyor. Güney Afrika, Mozambik ve
Namibya limanlarndan Afrika’nn iç
bölgelerine 450 trlk filosuyla hizmet
veren SDV, yalnz Güney Afrika’nn farkl ûehirlerinde 85 bin metrekarelik açk
ve kapal depolama alanna sahip.
Pencere Say: 16 / Ekim 2013

39

kkeyif
eyif

TÜRKAY
T
Ü R K A Y ìORAY
ìORAY

yllardr
ùzleyicilerimle
zn,
süregelen aûkm
arûlø
baøllømzn k
ultan”
olarak bana “S
ildi.
lakab ithaf ed
Bana “Sultan”
n hep
denildiøi zama
rum. Bu
mahcup oluyo
r hak
payeyi ne kada
m. Hak
ettim bilmiyoru
orum.
etmeye çalûy

KEYñF
K
EYñF

Kitabım
sevenlerimle kucaklaümam için

vesile oldu
“Sinemada çok uzun yllarn tanø olduøum için kitap yazmaya karar verdim. Hangi
aûamalardan bugünlere gelindi, bu süreçlerde neler yaûand, hepsini biliyorum. Yazdøm
kitabn bana en büyük geri dönüûü, sevenlerimle kucaklaûma imkân saølamas oldu.
Böylece yüreklerimiz buluûuyor. Dertleûiyor, kucaklaûyor, öpüûüyor ve aølaûyoruz.”

T

ürkan úoray, iri siyah
gözleri, dillere destan
kirpikleri, siyah uzun
saçlar, insann içini stan smscak gülümseyiûi, duruûu ve samimiyetiyle Türk sinemasnn
yan sra, gönüllerin de sultan... Dünyann
en çok baûrolde yer alan kadn oyuncusu
olarak Guinness Rekorlar Kitab’na giren
Türkan úoray, mesleøi adna birçok baûar elde ederek, bütün mutluluklar yaûayan nadir insanlardan biri. Türk sinemasnn sultan, 16 yaûnda sinemaya adm
attø ilk günkü hisselerini, “Yaptøm iûin
ne kadar önemli olduøunun farknda deøildim ve hiçbir sorumluluk hissetmiyordum. Baûarl veya baûarsz olmak gibi
bir endiûem, korkum, hrsm ve hedefim
yoktu. Rol yapmyordum, o gün kamera önünde benden yapmam istedikleri,
benim için sanki gündelik yaûamda yaûadklarm gibi geliyordu” diye anlatyor.
Oyunculuøun yan sra, senaristlik ve yönetmenlik de yapan Türkan úoray, ûimdi
de sevenlerinin karûsna yazar kimliøiyle
çkt. Sinemasn ve kendini kaleme aldø
“Sinemam ve Ben” adl kitabnda duygu
ve düûüncelerini, yaûadklarn, birikimlerini ve tecrübelerini anlattøn söyleyen

Türkan úoray’la, kitab ve hayat üzerine
keyifli bir sohbet gerçekleûtirdik.
52 ylda 200 filmde rol alarak “Dünyann en çok baûrolde yer alan kadn oyuncusu” sfatyla Guinness
Rekorlar Kitab’na giren biri olarak,
hayatnz anlatan Sinemam ve Ben
kitabnz yaymladnz. Sizi, kitap
yazmaya iten unsurlar neler oldu?
Sinemam ve Ben adl kitabm, Türk sinemas için görevim olarak düûündüøüm
için yazmaya karar verdim. Çünkü sinemada çok uzun yllarn tanøym. Hangi
aûamalardan bugünlere gelindi, bu süreçlerde neler yaûand, sinemadaki koûullar
nelerdi ve o filmler hangi ûekilde çekildi,
hepsini biliyorum. Çünkü bunlar bire bir
yaûadm. Ve bu yaûadklarm yani yllar
önceki sinemay, yeni nesillerin bilmesini
istedim. Sinema nereden nereye geldi.
Söz konusu koûullar nasl deøiûti. O günkü sinema neydi bugünkü sinema nasl.
Duygularm, düûüncelerimi, yaûadklarm, birikimlerimi ve tecrübelerimi yazarak
ben de bir belge kalmasn istedim. Bir
de yllarca bu filmleri izleyen seyircilerin,
belleklerinde kalan filmleri tekrar canlandrmalar, o anlarn tazelemeleri için de
güzel olur diye düûündüm. ùyi ki böyle
Pencere Say: 16 / Ekim 2013

bir kitap yazmaya kalkûtm. úöyle güzel
bir geri dönüûü oldu bana. Böylece imza
günleri benim için çok önem kazanmaya
baûlad. Bu sebeple yllarca beni seven,
benim filmlerimi takip eden seyircilerimle
buluûma imkânm oldu. Kitap çktøndan
bu yana sevenlerime dokunabiliyorum.
Onlar da bana dokunuyor. Böylece yüreklerimiz buluûuyor. Dertleûiyor, kucaklaûyor, öpüûüyor ve aølaûyoruz. Kitabm
bana sevenlerimle kucaklaûmak için vesile oldu.
Peki, ne kadar sürede yazdnz
kitabnz?
Bir ylda yazdm. Bir gün balkonda
oturuyordum. Yaømur yaømût. Karûdan
vapur geldiøini gördüm. Aniden çok hüzünlendim. Aslnda böyle baûlad. Yaømur o kadar güzel yaøyordu ki seyretmeye doyamyordum âdeta. Birden içimden
keûke ûu anda bir kamera olsayd da güzel bir film sahnesi çekilseydi diye geçirdim. Kitaba böyle baûlarm, dedim. Kitap,
7 yaûndan baûlar. Sonra kendimce sinemasal kurgu yaptm. Bütün bunlar gözüm
kapal, balkonda düûünüyorum ama bunlar hep benim düûüncem, birine anlatmyorum. ùç sesim gibi… Bütün hayatm ve
50 yllk sinemay düûünüyorum ve tekrar
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baøllømzn karûlø olarak bana “Sultan” lakab ithaf edildi. Bana “Sultan”
denildiøi zaman hep mahcup oluyorum.
Bu payeyi ne kadar hak ettim bilmiyorum.
Hak etmeye çalûyorum. Ben, her iûimde
benden bekleneni vermeye çalûyor ve
teûekkür ediyorum.
Sanrm, sinemada en beøendiøiniz
isimlerin baûnda Kadir ùnanr geliyor. Kadir ùnanr dûnda beøendiøiniz oyuncular ve filmler hangileri?
Evet, Kadir ùnanr’ gerçekten çok
beøeniyorum. Bizim dostluøumuz çok
uzun yllara dayanyor. Zaman zaman da
görüûüyoruz. Çok güvenirim kendisine.
Baûm skûsa, bir ûey olsa ilk arayacaøm insanlardan biridir. Sinemadaki karakterini, sert tavrl halini özel hayatnda
da taûdø zannediliyor ama aslnda hiç
öyle deøil. Son derece hoû sohbet, son
derece cömert. Yani içi pamuk gibi. Gerçekten inanlmaz yakûkl. Bunu ona da
söylüyorum. Cüneyt Arkn’ da çok beøenirim. Bence dünya sinemasnda onun
kadar yakûkl bir erkek yok. Cüneyt Arkn, Alain Delon’dan 100 milyon kat daha
yakûkl.

o ana geliyoruz. ùçeriden Yaømur’un sesiyle kendime geldim. Yaømur, “Annee!
Kahvalt hazr” diye baøryordu. Hayata
ûükrediyorum. “ùçeride kzarmû ekmek
kokusu ve Yaømur’umun varlø” diye bitiriyorum kitab.

Bu kitaplar, yazarlarn kendi yorumlaryla
ve tespitleriyle yazld. Ancak Sinemam ve
Ben’i kelime kelime ben yazdm. Tamamen kendi duygularmdan oluûuyor. Tek
kelimesinde bile bir baûkasnn katks
yok. Farkllø budur.

Sizin hakknzda dört kitap daha bulunuyor. Sinemam ve Ben’in diøer
kitaplarnzdan fark nedir?
Evet, daha önce sinema geçmiûim ve
özgeçmiûimle ilgili dört kitap yazlmût.

Dünyann en çok baûrolde yer alan
kadn oyuncusunuz. Bu nasl bir
duygu?
Bu durum Allah’n bana bir lütfu. ùzleyicilerimle yllardr süregelen aûkmzn,
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Yeûilçam oyuncularna dünya sinemasna açlma ûans verilmediøini
düûünüyor musunuz?
Ne yazk ki verilmedi. Türk sinemas
sektör deøil. Bu nedenle yapmclar sadece Türkiye ile yetinmiû, Türk sinemasn
dünya sinemasna tantmak için hiçbir
çaba sarf etmemiû. Devlet de ilgisini esirgemiû tabii. Ancak son yllarda kiûisel bir
çaba baûladøn görüyorum. Baûka ülkelerde devlet, ülkesinin ödül almas için
filmin tantmn yapyor, her ülke kendi
standn kuruyor. Ancak bizim devletimiz,
Türk sinemasn dünyada tantmak için
yllarca hiçbir ûey yapmad. Bir ülkeyi tantmak için o ülkenin sinemas çok büyük
önem arz ediyor. Mesela biz Amerika’nn
neden hamburgerini, ûehirlerini, kültürünü biliyoruz? Çünkü bize kültürünü
yllarca filmlerle empoze etmiû. Ülkemizi
tantmak için en büyük araç, sinemadr.
Bunlar yapmadk. Donetella diye ùtalyan
bir televizyoncu benim belgeselimi yapt.
Tabii belgeselimi yapmak için filmlerimi
izledi. “Siz bu kadar filmi nasl tantmadnz, dünya çapnda olabilirdiniz” diye
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ûaûknløn ifade etti. Cüneyt Arkn, Fikret
Hakan, Ahmet Mekin ve Tark Akan’n
gençlik filmleri inanlmaz. Kadn oyuncu
olarak da, ben, Fatma Girik, Hülya Koçyiøit ve Filiz Akn hepimiz güzel ve yetenekliydik ama Türkiye snrlar içinde kaldk.
O dönemdeki bütün oyuncular dünya
çapnda olabilecek yetenekte, güzellikte
ve yakûkllkta olan oyunculardr. úimdiki
nesilse katbekat iyi. Dünyada çok güzel
yerlere gelecekler. Artk Kültür Bakanlø
her filme destek veriyor. Onun için ûimdi
gençlerin ve Türk sinemasnn yolu açk.
5-10 sene sonra bizim oyuncularmz
dünya çapnda görebiliriz. Onlar da hakkyla orada olacaklar. Hem yetenekliler
hem de fiziksel olarak çok güzeller, çok
yakûkllar, üstelik eøitimliler. úimdi finansal kaynaklar da çoøald ve yurt dûndaki
festivallerin önemi anlaûld. Türk sinemas çok güzel bir yere geldi. Biz maalesef
bunlar yaûayamadk ama bundan sonraki nesil yaûayacak.
Yeûilçam’ özlüyor musunuz?
Tabii ki özlüyorum. Çünkü o dönem
meslek yaûammn en güzel dönemiydi.
Her gün film setlerinde olmak beni çok
mutlu ediyordu. Halkn tek eølencesi sinemayd. O dönem çekilen film says
da çok fazlayd. O yllarda imkân vard
ve ylda neredeyse 200 film çekiliyordu.
úimdilerde ise, bu kadar az film çekildiøi
için kendimi sudan çkmû balk gibi hissediyorum.

nnn sevgisi ve algsna borçluyum. Ben
de onlardan aldøm bu güçle, mesleøimi
hayatmda hep öncelikli gördüm. Her zaman, “Sinema sinema” dedim.
Her insann hayatnda dönüm noktalar vardr. Sizin için bu dönüm noktalarn hangileri?
Hayatmn en büyük dönüm noktasn,
öørenciyken tesadüf eseri sinema filminde oynamam oluûturuyor. Sonraki yllarda
anne olmam da hayatmda çok ûey deøiûtirdi.
Peki, hayatnzda geçmiûe dair, sizde derin izler brakan olaylar oldu
mu?
Evet, kesinlikle oldu. ùlk önce anne
ve babamn anlaûamamas ve ayrlmalar.
Ardndan da annemin iki kzyla yaûam savaû vermesi bende çok derin izler brakt.
Tüm Türkiye sizi çok seviyor. Milyonlarca hayrannz var. Böyle bir
ilgi karûsnda tam olarak neler hissediyorsunuz?
Bu ilgiyi Allah’n büyük bir lütfu olarak

görüyorum. O yönüyle Türkan úoray olmak beni çok mutlu ediyor. Ve ben bunu
hiçbir zaman bir yük olarak görmüyorum.
ùnsanlar beni kalplerinde bir yerlere koyduysa, hep orada kalmak benim için çok
önemli. Bu sevgiyi hak etmiûimdir inûallah.
Seyircimin sevgisi olmazsa yaûayamam.
Onlara ölene kadar vefa borcum var.
Bir gün bu sevginin bitmesinden
korkuyor musunuz?
Ben, bana olan sevgi için ellerimi açp
“Allah’m bana bu mutluluøu yaûattøn
için ûükürler olsun! Ölene kadar bu mutluluøu bana yaûat” diye dua ediyorum.
Bana olan sevgi biterse yaûayamam. ùûimi çok sevmemin ana nedeni insanlarn
bana gösterdikleri sevgidir.
Türkan Hanm, sizden yeni projeleriniz hakknda da bilgi almak istiyorum. Kitap yazdnz, ûimdi srada ne
var?
200’den fazla filmim var. Kostümlerim
sergileniyor. úimdi sra sese geldi. Srada
albüm var. Ayrca bu yl üç sinema filmi
çekmeyi düûünüyorum. Mühürlü Kalp diye
bir de dizi projesi var. Sinema filmleri eylül
ayndan itibaren çekilmeye baûlanacak.

Sinema geçmiûiniz çok uzun yllara
dayanyor. Bu kadar yl bu sektörde
kalmay ve adnz sürekli gündemde
tutmay nasl baûardnz?
Baûarm öncelikle vefal Türk insaPencere Say: 16 / Ekim 2013
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Frsatlar yakalamak için hayatla

bir iliçki kurmak çart
“Türkiye’de
birçok konuda
ilkler bana
nasip oldu.
Çünkü hayatla
çok yakndan
ilgiliyim. Hayatn
frsatlar,
seçenekleri,
zorluklar,
tehditleri ve
tehlikelerinin
çok farknda
olmalyz ki
onlardan
saknabilelim.
Tabii bir tarafta
da frsatlar var.
Bu frsatlar da
yakalayabilelim
ve bunlar hayata
yanstabilelim.
Ama bunun için
hayatla dinamik
bir iliûki kurmak
gerekiyor.”

A

rama Kurtarma Derneöi (AKUT)
Baùkan, Kar Leopar, yüksek
irtifa daöcs, fotoörafç, yazar... Daha bitmedi. Ayn zamanda yamaç paraùütçüsü,
dalgç ve yelkenci... Bu unvanlarn hepsinin
tek bir sahibi var, o da Ali Nasuh Mahruki.
Everest Daö’na trmanan ilk Türk ve ilk
Müslüman daöc olan Nasuh Mahruki, Türkiye’deki birçok ilki gerçekleùtirmenin hakl
gururunu yaùayan ender insanlardan biri.
Çünkü Everest’e trmanan ilk Türk olmasnn yan sra, Kar Leopar ve yedi ktann
en yüksek daöna trmanan yedi zirvenin
en genci gibi unvanlarn da Türkiye’deki ilk
sahibi. Everest’e ilk kez 1995 ylnda, ikinci kez ise 2010 ylnda trmanan Mahruki,
sponsor bulduöu takdirde ayn daöa üçüncü kez çkabileceöini söylüyor. Hayatta hep
hedeflerinin ve yapmak istediöi bir ùeylerin
olduöunu dile getiren Nasuh Mahruki, o
amaç ve eylem bütünlüöünün insan motive
ettiöini ifade ediyor. Mahruki ile üniversitede okurken tanùtö daöclk sporunu ve zirve yolculuklarn konuùtuk.
Bize biraz çocukluk yllarnz anlatr
msnz?
Büyükbabamn yaptrdö bir evde doödum ve ùu anda da burada oturuyorum.
Etiler’in en eski evlerinden biri. 50 yldan
fazla bir geçmiùe sahip. Bahçeli, büyük bir
ev. Çocukluk yllarm doöa ve hayvanlarla
iç içe geçti. Babamn köpeöinin yan sra,
bahçemizde keklik, kertenkele, kaplumbaöa, beyaz fare ve hamster gibi hayvanlar vard. øimdi de iki tane köpek var bahçede. Hep hayvanlarm oldu. Camcdan
kestirdiöim cam silikonla yapùtrarak ilk
akvaryumumu kendim yaptm. Bunu yaptömda daha ilkokula gidiyordum. Doöa ve
hayvanlarla aram çok iyiydi. Çok hareketli
bir çocukluk geçirdim.
Pencere Say: 16 / Ekim 2013

Okul yllarnz nasl geçirdiniz?
Pek iyi bir öörenci deöildim. Ancak üniversiteden çok keyif aldm. Üniversite, insann hayatna yenilikler getiriyor ve frsatlar
sunuyor. Kampüs hayatnn içinde bulunan
kulüplerde nitelikli öörenci ve ööretmenler
bir arada oluyor. Sonuç olarak, kampüs hayat iyi bir hayat. O yüzden ben üniversite
öörencilerine hep ùunu söylerim: Akademik
eöitim ve ööretim çok güzel ama en az onun
kadar kampüs hayatndan da size gelecek
çok ùey var. Mutlaka topluluk, grup faaliyetlerine katln.
Peki, Nasuh Mahruki’nin daöclk maceras
nasl baùlad?
20 yaùmdayken yani üniversitede okurken, panoda “Daöclk grubu kuruluyor”
diye bir ilan gördüm. Ondan önce öyle bir
niyetim yoktu. ÷lan görünce çok ilgimi çekti.
Adm yazdrp, ilk toplantya katldm. Daöclk maceram panoda gördüöüm basit bir
ilan sayesinde baùlad.
Kariyerinizde çok önemli trmanùlar var.
Bunun sonucunda da Kar Leopar ve
yedi ktann en yüksek daöna trmanan
yedi zirvenin en genci gibi unvanlarn
Türkiye’deki ilk sahibisiniz. Ayrca
Everest’e trmanan ilk Türksünüz. Everest’i
tercih etme sebebiniz neydi?
Hedefim, 8 bin metreden yüksek
bir daöa trmanan ilk Türk daöc olmakt. Dünyada 14 tane 8 bin metreden
yüksek daö var. Herhangi birine trmanmaya razydm. Çünkü Türkiye’den hiç kimse
bunu yapmamùt. Karùma Everest’e gitme
frsat çkt. Yine Ruslarla yaptöm trmanùlardan birinde ÷ngiliz ekiple denk geldim. Onlarn seneye Everest’e gideceöini öörendim.
Ben de acaba katlabilir miyim diye kendimi yokladm. Tabii bu uç bir hedef.
Sonra ùuna karar verdim. “Eöer bu sene
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bile gönderdim. Hiç ilgilenmedi. Ama Yap
Kredi Bankas bana sponsor oldu.
ùlk olarak Everest’e 1995 ylnda
trmandnz. ùkinci kez ise 2010 ylnda
çktnz ayn daøa. Everest’e bir daha
trmanmay düûünür müsünüz?
Eøer yine sponsor bulabilirsem düûünürüm. Çünkü ben, Everest’e oksijen desteksiz trmanmak istiyordum. ùki denememde de oksijensiz zorladm ancak olmad.
1995’te 8600’e, 2010’da 8500’e kadar
çktm. Ondan sonra oksijene geçtim mecburen. Çünkü ayak parmaklarm donduruyordum neredeyse. Daha önce Kar Leopar
unvannn peûindeyken dondurmuûtum. O
yüzden bir daha aûr soøuk ortama girince
çabuk etkilendi. 2010 ylnda da küresel
iklim deøiûikliøi yüzünden hava beklediøimizden çok daha soøuk oldu. Rüzgârdan
dolay oksijensiz devam edemedim. Bir
daha koûullar denk gelir de gidebilirsem
oksijensiz gitmek isterim.

Kar Leopar unvann alabilirsem önümüzdeki sene Everest’e gideceøim” dedim.
Pobeda’ya trmanamasam gitmeyecektim.
Kararm öyle vermiûtim. Seri, beû trmanû
gerektiriyor. Ben dördünü tamamlamûtm.
Bir tek sonuncusu yani en zoru kalmût.
“En zorunu tamamlayabilirsem, seneye
Everest’e gidiyorum” dedim. Kendi içimde bu karar aldm. Söz konusu trmanû
tek baûma ve çok hzl yaptm. O yüzden
para da almadlar benden. Sonra, “Tamam,
ben bu Everest’i deneyecek hale geldim”
dedim. Daha sonra sra sponsor bulmaya
geldi. Sponsor bulmak daha zor bir süreç
oldu. Çünkü Türkiye’de bahsettiøim tarih
1994, yani 19 yl öncesi... Türkiye’de o zamanlar böyle bir kavram yok. Futbol, basketbol belki biraz da voleybol ilgi görüyor.
Ama onun dûnda böyle alternatif, marjinal
ve doøa sporlarnda sponsorluk örneøi yok.
ùûletme eøitimi almam kaynak yaratma ksmnda çok iûime yarad. Bir dosya hazrladm. Hazrladøm dosyay birçok yere, hatta
o dönemde baûbakan olan Tansu Çiller’e
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Türkiye’de ilk defa 8 bin metrenin
üzerine çkarak, açtønz kulvarda önder
oldunuz. Bu konuda neler söylemek
istersiniz?
Türkiye’de ûu anda Everest’e trmanan
15 daøc var. Dört tane de kadn daøc bulunuyor. Türkiye’de birçok konuda ilkler bana
nasip oldu. Bu çok güzel bir duygu. Ben, hayatla çok yakndan ilgiliyim. Hayatn frsatlar,
seçenekleri, zorluklar, tehditleri ve tehlikelerinin çok farknda olmalyz ki onlardan saknabilelim. Tabii bir tarafta da frsatlar var.
Bu frsatlar da yakalayabilelim ve bunlar hayata yanstabilelim. Ama bunun için hayatla
dinamik bir iliûki kurmak gerekiyor. Çünkü
hayat dinamik bir süreç. Etki-tepki, sebepsonuç iliûkisine dayal. Hayat, sebepler ve
sonuçlar dünyas. Bir ûey olduysa, onu var
eden kök bir sorun, olay ya da sebep var.
Biz de bir ûey yapmak istiyorsak o sonuca
ulaûmak için sebeplerini yaratmalyz. Tabii
bu hedeflerle alakal bir ûey. Bunu baûarabilmek için somut hedeflere ihtiyacmz var.
Ben, hayatm boyunca hedef odakl bir insan oldum. Benim hep hedeflerim, yapmak
istediøim bir ûeyler ve amacm vardr. O
amaç ve eylem bütünlüøü insana bir ûeyler
Pencere Say: 16 / Ekim 2013

yaptryor. Eøer bir de siz bunu diøerlerinden daha aklc ve önce görüyorsanz ve o
ilk adm atacak cesareti gösterebiliyorsanz
zaten birçok ûeyi yapmû oluyorsunuz.
Ufukta yeni bir proje ya da yeni bir rekor
denemesi var m?
Daøclk anlamnda o tür hedeflerim yok
önümde. Ben, performans sporcusuydum.
20’li yaûlarmda ve 30’lu yaûlarmn baûnda
yaptøm trmanûlarda, profesyonel kariyerimde yüksek irtifada benden daha hzl 10
kiûiyle tanûmadm. Yüksek irtifada çok süratli bir daøcym. O performansa bir daha
ulaûabileceøimi zannetmiyorum. Uzun yllar
çok aør antrenmanlar yaptm. Antrenman
anlamnda kendimi çok zorladm. Bunlar
yaparken son derece disiplinli ve ciddiydim. Daølara çok sk gittim. Yln yarsn
daølarda geçirdim. Bu durum o zamann
hayat tarzyd. Hayatla kurduøum iliûkide beni en çok bunlar mutlu ederdi. Ama
ûimdi 45 yaûndaym ve babaym. Yeni bir
hayat. AKUT’a daha çok önem veriyorum.
Çünkü AKUT kuvvetli bir yere geldi. Güzel
iûler üretiyor. Aramza çok nitelikli insanlar
katlyor. Orada yürüyen bir alan var. Yeni
kitaplar yazmak, yeni motosiklet seyahatleri yapmak ve yelkenli bir tekneyle dünya
seyahatine çkmak istiyorum. Kafamda bir
sürü ûey var.
Zirveyi gören Nasuh Mahruki’nin
hayallerine ulaûamadø durumlar oldu
mu?
Oldu tabii. Örneøin, Everest’e oksijensiz çkamadm. Çok istediøim bir ûeydi ama
olmad. Keûke olsayd. Hayatmda eksik
kald.
Yazdønz kitaplardan birinin ad
“Kendi Everest’inize Trmann.” Bir
anlamda slogan niteliøindeki bu sözle ne
anlatmak istiyorsunuz?
“Kendi Everest’inize Trmann”, bir kiûisel geliûim kitab. Kariyerimde, özellikle
20 yaûnda daøcløa baûladktan sonraki
hayatm analiz ettiøim, geriye dönüp irdelediøim ve bir kiûisel geliûim yolculuøu olarak bölümlere ayrp birleûtirdiøim bir süreç.
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Sonuç olarak, ortaya, 64 admdan oluûan
baûar ve mutluluøun zihin ve yol haritas
dediøim bir formül çkt. Söz konusu 64
maddeyi de birbirini tamamlayan ve birbirinin etkisini kuvvetlendiren maddeler olarak
koydum. Kitapta onu anlatyorum aslnda.
“Kendinizi tanyn, hedef belirleyin, hedef
odakl, disiplinli, cesaretli, kararl ve iyi bir
takm oyuncusu olun” diyorum. Bunun yan
sra riskleri, krizleri, bilgiyi ve zamannz iyi
yönetin gibi bir sürü maddeden bahsediyorum. Bunlarn önce teorik ve kavramsal
açklamasn yapyorum. Sonra kendi hayatmdaki pratik örneklerle destekliyorum.
Piyasada çok fazla sayda kiûisel geliûim
kitab var. Çok da güzel kitaplar bulunuyor.
Ben de çok faydalanyorum ve keyif alarak
okuyorum. Ancak piyasadaki kitaplarn tamam, iûin teorisini ve bilimini bilen akademisyenler tarafndan yazlyor. Ben, pratik
süreçlerden geliyorum. Dediøim her ûeyi
yaptm. Yapmadøm bir ûeyi anlatmyorum.
Anlattklarm yaptøm için okuyucunun
üzerinde baûka bir lezzet brakyor. “Adam,
anlattklarn yapmû ve buralara gelmiû”
diyorlar. Diøer tarafta ise okuyucu, “Bana
bunlar yap diyorsun da, sen kitapta yazdklarn yapabiliyor musun?” sorusunu sorma
ihtiyac hissediyor.
Doøa sporlaryla uøraûmak pahal m?
Her sporun malzeme ve lojistik ihtiyac
var. Ama kulüpler bu konuda çok iyi çalûyor. Ortak ve teknik malzemeler kulüplerden saølanyor. Geriye tek yatrm yaplmas
gereken, kiûisel malzemeler kalyor. O yüzden çok pahal olduøu söylenemez. Grup
malzemeleri olduøu sürece ûahsi malzemeler üzerinden bakldønda pahal olduøunu
söylemek doøru olmayacaktr. Ama “Ben”
Everest’e çkacaøm diyorsan, o baûka bir
durum. Çünkü daha üst kalitede ve en özel
üretilmiû malzemelere sahip olmay gerektiriyor. Tabii onlar daha pahal. Aladaølar’a
gitmek ve Türkiye’de birtakm aktivitelerde
bulunmak için çok fazla bir bütçeye ihtiyaç
yok. Ama bu spor atletizm de deøil, bir ûort
bir ayakkabyla çkp yapamazsnz. Temin
edilmesi gereken bir malzemeye ihtiyaç
var. Ama çok pahal bir spor deyip, kestirip
atlacak bir konu da deøil.

1996 ylnda AKUT’u kurdunuz. Ancak
Türkiye sizi 1999 depreminden sonra
tand. O süreci anlatr msnz?
1994’ün Kasm aynda Bolkar
Daølar’nda bir daø kazas yaûandø ve iki
çocuøun kaybolduøu haberi geldi. O yllarda Türkiye’de organize kurtarma ekibi
yok tabii. Daølarda tek tük kazalar olur, o
zaman da diøer daøclar gidip yardm ederdi. Bu olayda da öyle oldu. Çocuklar, 20-21
yaûlarnda Yldz Teknik Üniversitesi Daøclk Kulübü’nden. ùki grup halinde 100 kiûi
falan 14 gün aradk ama bulamadk. Birinin
cenazesi sekiz ay önce çkt, diøerinin hâlâ
yok. Bu olaydan sonra, aralarnda benim de
bulunduøum bir avuç daøc, bir araya geldik ve gelecekle alakal birtakm öngörü ve
saptamalarda bulunduk.
AKUT’un baûarsn neye baølyorsunuz?
Bir araya gelme sebebimiz ülkemizdeki
insanlara fayda yaratmak. Kimse buradan
maaû almyor. AKUT’ta 1600-1700 gönüllü,
dört maaûl personel var. Dolaysyla her ûey
gönüllü olarak yürüyor. Aramza hiç para
sokmadk. Yani bu dernekten kimse para
kazanmyor. Arada hiç para yok ve herkes
vermek için bir araya gelmiû durumda.
Dolaysyla ûeffaflømz ve hesap verebilirliøimizi hiç kaybetmedik. Deøerlerimizi de
bunun üzerine kurduk. AKUT’un beû temel
deøeri var: Gönüllülük, karûlksz yardmseverlik, insan hayatna deøer vermek, dürüstlük ve güvenilirlik. Biz operasyonel bir takmz ama iki deøerimiz ahlak üzerine kurulu.
AKUT’u bu felsefe üzerine kurduk. Söz
konusu felsefeyi o gün bugündür devam
ettiriyoruz. Aramza katlanlar da bu
duruma uyum saølyor. Çünkü bu çok doøru, etik
ve ahlaki. Herkes
de çok rahat bir
ûekilde yer buluyor ve parças
oluyor.

sl yapmas, nereden baûlamas gerektiøi
konusunda kafas karûk. Bizi yönetenler
de doøru yönlendirmiyor. Tabii bir taraftan
kaderci bir yanmz da var. Bugün bir ûey
olmad deyip, stres ve korkuyla hayatmz
sürdürüyoruz.

Türk halk deprem
konusunda bilinçlendi mi ya da
ne kadar bilinçlendi?
Türk halk depremden korkmas gerektiøini çok iyi biliyor. Ama ne yapmas, naPencere Say: 16 / Ekim 2013
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Dünyanın en esk borsasına

Azano

ev sahplğ yapıyor
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Aizanoi, Kütahya’nn Çavdarhisar ilçesinde yaplan
kazlarla gün ûøna çkarld. Kentin ismi,
Zeus’un kz su perisi Erato ile Arkadya ulularndan
Kral Arkas’n oølundan geliyor. Kültürel yapsyla
sanat çevreleri tarafndan “ùkinci Efes” unvann
alan Aizanoi’de, türünün en iyi korunmuû Zeus
Tapnaø, dünyann ilk örneklerinden stadyum-tiyatro
kompleksi ve 1750 yaûndaki dünyann ilk borsa
binas yer alyor.

Pencere Say: 16 / Ekim 2013
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lk yerleûim izlerinin MÖ 3 bin ylna kadar uzandø Aizanoi, antik
Frigya’ya baøl olarak yaûayan Aizanitislerin ana yerleûim merkezi
olarak biliniyor. Bölge, MS 133’te
Roma ùmparatorluøu’nun egemenliøine
giriyor. Roma döneminde tahl ekimi,
ûarap ve yün üretimi sayesinde zenginleûen ve ünü bölge snrlarn aûan Aizanoi,
en parlak dönemini MS 2. yüzylda yaûyor. Bu dönemde büyük imar faaliyetleri
görüyor ve bugün ortaya çkarlan yaplar
inûa ediliyor. Efes, Bergama ve Side gibi
kentlerle çaødaû olan Aizanoi’de Roma
döneminde yaklaûk 80 bin kiûinin yaûadø tahmin ediliyor. Dünyann ilk borsa
binasnn burada inûa edilmesinin sebebi de çaønn en önemli ticaret merkezlerinden biri olmas.
1824 ylnda Avrupal gezginlerce
yeniden keûfedilen kent, 1830-1840’l
yllarda incelendi ve tanmland. 1926
ylnda M. Schede ve D. Krencker baûkanlønda Alman Arkeoloji Enstitüsünce ilk kazlar yapld. Ara verilen kaz
çalûmalarna 1970 ylndan bu yana her
yl sistematik olarak devam ediliyor. Kalntlar arasnda Anadolu’daki en iyi korunmuû Zeus Tapnaø, 15 bin kiûi kapasiteli tiyatro ve tiyatroya bitiûik nizamda
yaplmû 13 bin 500 kiûilik stadyum, iki
hamam, dünyann ilk borsa binas bulunuyor. Bunun yan sra kentte, sütunlu
cadde, Kocaçay üzerinde ikisi ayakta
kalmû beû köprü, iki agora, gimnazyum,
Meter Steunene kutsal alan, nekropoller, antik bir bent, su yollar ve kap yaplar yer alyor.
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Aizanoi’deki borsa,
iûlev olarak ticaret
borsalarnn atalarndan…
Günümüz finansal sisteminin en
önemli yaps olan menkul kymet borsalarnn tarihi yaklaûk 500 yl geriye
gidiyor. Dünyadaki ilk modern borsann
16’nc yüzylda Belçika’da kurulduøu kabul ediliyor. Baûka bir görüûse modern
borsann doøuûunun 17’nci yüzylda
Hollanda’da (Amsterdam) gerçekleûtiøini savunuyor. Ancak Kütahya’nn Çavdarhisar ilçesinde yaplan kazlarla gün
ûøna çkarlan Aizanoi’deki 1750 yllk
borsa binasnn yannda, Avrupa’daki bu
borsalar daha dünkü çocuk gibi kalyor.
Dünyann ilk borsas MS 301’de Roma
ùmparatoru Diocletianus tarafndan bugün Çavdarhisar olarak anlan Aizanoi’de
kuruluyor. Kentteki borsa, iûlev olarak ticaret borsalarnn atas. Ticaret borsalar
bulunduklar yerlerdeki mal fiyatlarnn
serbest rekabet düzeni içinde tespit ve
ilann üstlenen organize pazarlar olarak
tanmlanyor.

Taû sütunlardaki fiyat listesi
1971 ylnda kazs yaplan Aizanoi
borsa binasnn en önemli özelliøi, MS
300’de ùmparator Diocletianus’un çkarttø bir kanunun Latince metninin duvarlarnda yazl olmas. “Maksimum Fiyat
Listesi” ad verilen bu kanun, Akdeniz civarndaki Roma topraklarnda satûa sunulan mal ve hizmetler için sabit fiyatlar
saptyor. Diocletianus’un amac, sürekli
artan enflasyona karû, halkn ayn ürünü
Pencere Say: 16 / Ekim 2013

her yerde ayn fiyata alabilmesini saølamak. Listede köleden ayakkabya, asker
ücretinden bira ve ûarap fiyatna, cam
bardaklardan seramiklere, çivilerden öøretmen maaûlarna her türlü hizmet ve
ürünün fiyat yer alyor. Listede, “kuvvetli
bir köle iki eûek fiyatna, bir at ise üç köle
fiyatna, yani 30 bin dinara eûit” gibi ilginç
tarife ve fiyatlar bulunuyor.

úehrin ana kutsal alan
Zeus Tapnaø
úehrin ana kutsal alan olan Zeus
Tapnaø’nn yapmna MS 2. yüzyln
ikinci çeyreøinde, ùmparator Hadrian
döneminde baûlanmû. Yap, 8x15 ölçülerinde 120 adet iyon ve dört adet Korint
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üslubunda sütunlarla dip teras planl olarak inûa edilmiû. Bu tapnaøn en önemli özelliøi, altnda tonozlarla örtülü bir
baûka mekânn olmas. Bu, Anadolu’da
Roma döneminde pek alûlmamû bir
uygulama ve bir benzerine henüz rastlanmamû. Tapnaøn önünde bulunan
kadn büstü biçimli akroter, tapnaøn yalnzca Zeus’a adanmû olmayabileceøini
gösterir nitelikte. Son dönem araûtrmalar ise, bu tapnaøn hem Zeus’a hem de
Kibele’ye adanmû olamayacaøn ortaya
koyuyor. Tapnaøn güney ksmnda, büyük bölümü Bizans döneminde tahrip
edilmiû bir odeon bulunuyor.
Zeus Tapnaø’nn kuzeydoøusunda, stadyumla ayn doørultuda iki katl

olarak inûa edilen tiyatro yer alyor. 15
bin izleyici kapasiteli tiyatronun sahne
çap, 56 metre. Yapnn duvarlarndaki
yaztlardan, Zeus Tapnaø ve dört numaral Roma köprüsünde ad geçen
Apileius’un bu kompleksin yapmnda
da rol oynadø anlaûlyor. Tiyatroya
bitiûik 220x50 metre ölçülerindeki stadyumun inûaat, MS 160’larda baûlamû,
MS 250’lere kadar da sürmüû. 13 bin
500 kiûilik stadyumun bat yönünde
geniûçe bir kaps, giriûte de sporcularn kazandø madalyalarn bulunduøu
“úeref Köûesi” yer alyor. Stadyum ile
tiyatroyu ayran mermer kapl duvarn
her iki yüzü, av sahnesi betimlemeleriyle süslü.
Pencere Say: 16 / Ekim 2013

Borsa binasna kuzeydoøudan bitiûik dükkân ve galerilerin sralandø
sütunlu yol, borsadan geçip bir köprüyle Zeus Tapnaø’na, oradan da Kibele
Kutsal Alan’na kadar uzanyor. “Sütunlu Cadde” ad verilen yol yapmnda, bir deprem sonucu yklan Artemis
Tapnaø’nn mimari elemanlar da kullanlarak, çok sayda heykel ve kapyla
süslenmiû. Kentte bulunan antik köprüler, Penkalas denilen Kocaçay’n üzerinde yer alyor. Antik Çaø’da iki yakay
birbirine baølayan beû köprüden yayalar için yaplmû olan ahûap köprü, diøer
dördü ise kemerli taû köprülerdir.
Günümüze ise bunlardan sadece ikisi
ulaûabilmiûtir.
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Sony a3000 ile
az çkl ortamda bile net
görüntü
Sony, yeni a3000 fotoøraf makinesi modeliyle fotoøraf tutkunlarna “Artk her ûeye ayn anda sahip olabilirsiniz” diye sesleniyor. Rahat ûekilde
kavranabilen ve bolca yaratc kontrol sunan a3000, daha iyi fotoøraflar
çekmeye hazr herkese doøru görünüm hissi veriyor. Çekimleri güvenle
çerçevelemenize yardmc olmak üzere net bir elektronik vizörün yan
sra elinizde konfor, güvenlik ve denge hissi yaratan yeni tasarlanmû
bir tutma yeri de bulunuyor. Böylece, sabit lensli kompakt fotoøraf makineleri kullanmaya alûmû kiûiler için ilham verici görüntü kalitesi elde
ediliyor. a3000’in içinde, 20,1 megapiksellik büyük bir Exmor APS HD
CMOS sensör bulunuyor. Giderek artan bir dizi E-Mount deøiûtirilebilir
lens seçeneøi ile bir araya getirilen sensör, kiûilikli portreler ve sokak
sahnelerinden ihtiûaml manzaralara kadar kusursuz detaylara sahip
fotoøraflar elde edilmesinde kilit bir rol oynuyor.

GoldMaster
Tab-728 HD tablet ile
hayata baäl kaln

GoldMaster Tab-728 HD, iûlemci hz, ekran
kart, çift kameras, HDMI çkû ve android
cihazlarn performansn ölçmeyi saølayan
program 11400 ANTUTU deøeri özelliklerinin
yan sra, dokunmatik ve ekran kalitesiyle ön
plana çkyor. Ekran çözünürlüøü ve yüksek
hzl performans ile fark yaratan GoldMaster
Tab-728 HD, 7.0 inch 1024x600 çözünürlüøü
ve 169.55 yüksek PPI özelliøi sayesinde yüksek ekran kalitesine sahip. 1 GB Ram, CPU
baûna 1.6 GHZ çift iûlemciyle dört kata varan
yüksek performansyla göz dolduran tablet, 4
çekirdekli GPU fonksiyonuyla çok zor açlan
oyunlar bile kolayca açarak eølencenin zevkini
çkarmanz saølyor. Çift kamera özelliøi
bulunan, HD arka kameras ve ön kameras ile
görüntülü görüûme imkân sunan GoldMaster
Tab-728 HD, otomatik güncelleme özelliøi
sayesinde iûlemlerinizde sorun yaûamanz
önlüyor. 3G USB modem desteøi sayesinde
nerede olursanz olun her an istediøiniz bilgiye
ulaûabilmenize imkân veren GoldMaster
Tab-728 HD ile, isterseniz oyun oynayabilir
isterseniz internette sörf yapabilirsiniz.
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Samsung, Galaxy Mega ile
tablet rahatlä yaçatyor
Samsung, geniû ekranl Galaxy Mega
ile kullanclara tablet rahatlø sunuyor.
Taûnabilirlik ve iletiûim açsndan uygun
boyutlara sahip olan Galaxy Mega,
istediøiniz her yerde, yüksek görüntü
kalitesinde oyun oynamanza, film
izlemenize ya da internette dolaûmanza
olanak tanyor. Galaxy Mega, çoklu
pencere ve uygulamalar aras çoklu
iûlev gibi popüler akll telefon ve tablet
özelliklerini bir arada sunuyor. Yatay
mod desteøine sahip 6.3 inç’lik HD
LCD ekranyla Galaxy Mega, internette sörf, video izleme ve SNS gibi
farkl uygulamalar için, sra dû bir
geniû ekran deneyimi yaûatabiliyor.
Samsung Galaxy Mega, e-posta ve
office uygulamalaryla iû hayatnzda
da size büyük kolaylk saølyor.
E-posta, Mesajlar, Dosyalarm, S
Memo, S Planner ve pek çok benzer uygulamann çalûmasna izin
veren çoklu ekran verimliliøi artrrken, Air View özelliøi de kullanclarn e-postalarndaki bilgilerin, galerilerindeki
fotoøraflarn ve hzl arama listelerindeki kiûilerin ön izlemesine olanak
saølyor. En yeni Android 4.2 Jelly Bean ile çalûan Samsung Galaxy
Mega, çift çekirdekli iûlemciye sahip. Favori uygulamalar, müzikler, videolar ve fotoøraflarn depolanmasnn yan sra, dahili hafzaya ek olarak
64 GB’a kadar geniûletilebilen ek hafza olanaø bulunuyor. Cihazlarn
geliûmiû yazlmlar ayn zamanda daha verimli iûlemci kullanmyla
artrlmû pil ömrü saølayarak, kullanclara daha uzun telefon görüûme
süresi ve daha uzun multimedya kullanm vadediyor.
Pencere Say: 16 / Ekim 2013
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Ttec EasyCharge Smart
çarjnz dört katna
çkaryor

Next&Nextstar
navigasyonla hz
keçfedin
Ttec, akll telefon ve tabletlerin en büyük sorunu olan ûarj problemine inovatif ürünlerle çözüm
sunmaya devam ediyor. Ttec EasyCharge Smart taûnabilir
ûarj cihaz, en hzl ve etkin ûekilde ûarj imkân sunuyor. Teknolojinin
tasarm ve estetikle buluûtuøu bu ürün ile iki cihaz birden ûarj etmek
mümkün. Ayrca ürünün sakl bölmesinde gerektiøinde çkarp kullanmak
üzere bulunan USB ve micro USB kablolar, ekstra kablo taûma zahmetini
ortadan kaldryor. Akll telefonlarn cihaz kullanm süresinin tam dört kat
uzamasna yardmc olan Ttec EasyCharge Smart taûnabilir ûarj cihaznn,
kullanm da çok basit. Cihaz, prizden baømsz olarak portatif ûekilde
kullanlabiliyor ve ûarj konusunu bir sorun olmaktan çkaryor. úk tasarm
ile dikkat çeken Ttec EasyCharge Smart, ayrca ultra yüksek bir kapasiteye sahip. Sallaynca görünen LED pil göstergesi özelliøi bulunan ürün,
Ttec’in patentli bir teknolojisi. Bu sayede kullanclar, ûarj durumunu an
be an takip edebiliyorlar. Güvenli ûarj için devre korumas bulunan Ttec
EasyCharge Smart, dahili mikro USB ve USB kablolar bulunduøu için
de ekstra kabloya ihtiyaç brakmyor. 2A çkû ile hzl ûarja imkân tanyan
ürün, tüm akll telefonlar, tabletler ve diøer dijital cihazlar için uygun.

Next&NextStar, seyahatlerinizde yolunuzu kaybetmeden aracnz kullanmanz için geliûtirdiøi yepyeni navigasyon
cihazn beøeninize sunuyor. En son
teknolojiye geliûtirilen Next&NextStar
YE-G 5015-5055 navigasyon cihaz,
1000 Mhz iûlemci hzyla rakiplerine
fark atyor. Cihaz, 5 inç, Over-Sense
dokunmatik ekran özelliøi, harici
trafik bilgi sistemi, 64 kanall GPS
alcs, 4 GB dahili flash belleøiyle her
türlü güzergâhta rahatlkla ve anlaûlr
biçimde yolunuzu takip etmeniz için
kullanm kolaylø saølyor. Özellikle
1000 Mhz ultra iûlemci hz, 256 MB
RAM, video ve flash oynatc özelliøiyle
diøer navigasyon cihazlar arasnda ön
plana çkyor.

Toshiba’nn yeni laptoplar hem çk hem de kullançl
Toshiba’nn ince tasarmda güçlü performans sunan, “Satellite U ve M” serisi laptoplar, 2,1 kilogram aørlklar ve 2,1 mm incelikleriyle hem ûk hem de kullanûl. Satellite U50t, Windows 8 ara yüzünde kolayca
gezinebilmeyi saølayan on nokta dokunmatik ekranyla donatlmû 15,6 inç boyutlarnda bir ultrabook. Yüksek performansna raømen uygun fiyatl olan Satellite U50t, canl renklere sahip ekran
ve uzun pil ömrüyle hareket halindeyken bile konfor içinde izleme imkân sunuyor. 39,6
santimetre (15,6”) Satellite M50, M50t, M50D ve M50Dt üstün eølence deneyimi
için en yeni ve en hzl Nvidia ekran kartlarna sahip. Satellite M Serisi ise, güç
verimliliøi ve hz için dördüncü nesil Intel Core iûlemciler ile AMD’nin yeni
nesil APU iûlemcileri arasnda seçim olanaø sunuyor. 2 GB Vram ile Nvidia
GeForce GT 740M veya Intel HD Graphics 4400 ekran
kart seçeneklerinin yan sra, Nvidia Optimu teknolojisi
sayesinde daha iyi bir eølence deneyimi yaûatyor.
Pencere Say: 16 / Ekim 2013
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Gelinli÷inizi
Karg bezinden diktirebilirsiniz!
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nutulmaya yüz tutmuû yöresel el sanatlarndan biri
olan Karg bezi dokumaclø Çorum’da ilk olarak
1850 ylnda yaplmaya baûland. Söz
konusu tarihte Karg’nn ilçe ve köylerinde pek çok evde bulunan dokuma
tezgâhlarnda (iûlik) dokuma yapan
kadnlar, böylece ev halknn temel giyim ihtiyaçlarn karûlard. Marifetli yöre
kadnlar, birbirinden zahmetli ve aylar
sürecek göz nuru isteyen iûlemelerle de
gelinlik kzlarna çeyiz hazrlard. Pamuk
kullanlarak dokunan kumaûlar, terletmemesi sebebiyle iç çamaûr, kadn
ve erkek gömleøi, çocuk kyafeti, peûkir, perde, önlük, örtü ve daha pek çok
alanda yaygn olarak kullanlrd. ùpekten
yaplan dokumalar (ibriûim) çeyizlerin
olmazsa olmaz olur, ûk ve zarif örtüler
olarak da deøerlendirilirdi.

Altn çaøn 1960 ylnda yaûad
Özellikle 1960’l yllarda neredeyse
her evde bulunan dokuma tezgâhlaryla
Karg bezi altn çaøn yaûad. 1970’li
yllara kadar da Karg merkez ve köylerinde Karg bezi dokumaclø yaplmaya
devam etti. Ancak teknoloji ve sanayinin
geliûmesiyle birlikte, sanayi ürünü olan
makine dokumalar hem kolay hem de
emeksiz bir biçimde elde edilmeye baûlannca bu yoøun emek gerektiren el sanat büyük zarar gördü. Buna, özellikle
Karg’da çok ciddi boyutta olan köyden
kente göç de eklenince bir kültür miras
neredeyse yok olma noktasna geldi.

Ustalar tekrar tezgâh
baûna geçti
2011 ylnn baûndan bu yana kültür
miras Çorum Karg bezi dokumacløna

sahip çkmak adna çalûmalar yaplyor.
Bu amaçla Karg’da orijinal tezgâhlar
kuruldu ve bu sanatn son temsilcileri ile ustalar tekrar tezgâh baûna
geçti. Nineler, kullanmaya kyamadklar nefis dokuma örneklerini çeyiz
sandklarndan çkard. ùlçenin kadnlarna Karg bezi dokumas üzerine
aylar süren eøitimler verildi. Bugün
gelinen noktada, tarihsel doku en
ufak bir zedelenmeye ya da deøiûikliøe uøramadan, yöresel motifler günün ihtiyaçlaryla buluûmaya
baûlad. El tezgâhlarnn baûndaki kadnlar bir kültür mirasn ekonomik bir
deøer haline getirmenin hazzn yaûarken, Karg bezinin gelecek nesillere aktarlmasnn önü sonuna kadar açld.

Çorum’un geleneksel
el sanatlarndan Karg
bezi, geçmiûte tamamen
yöre halknn temel giysi
ihtiyaçlarn karûlamak
amacyla dokunurdu.
Günümüzde her ne kadar
unutulmaya yüz tutsa
da son yllarda yaplan
çalûmalarla yeniden
gündeme geldi. Bugün
Karg bezinden; kadn
ve erkek gömleøi, çocuk
kyafeti, peûkir, perde,
önlük, masa örtüsü, atk,
ûal, deniz havlusu, yöresel
örtülerin yan sra abiye ve
gelinlik de üretiliyor.
Pencere Say: 16 / Ekim 2013

Karg bezinden dokunan
gelinlikler Roma’da sergilendi
Karg bezinden, kadn ve erkek
gömleøi, çocuk kyafeti, peûkir, perde, önlük, masa örtüsü, atk, ûal, deniz
havlusu, yöresel örtüler üretilirken, son
yllarda yaplan çalûmalarla bunlara gelinlik ve abiye de eklendi. Kargl moda
tasarmcs Ahmet Özceyhan’n 48 parçalk abiye ve gelinlik koleksiyonu, geçen yl Çorum’dan Roma’ya (ÇOROME)
etkinliøi kapsamnda ùtalya’nn baûkenti
Roma’daki “Hitit Uyanû” adl defilede
sergilendi. Saf, temiz, tamamen el dokumas ve son derece yumuûak bir malzemeden oluûan gelinlikler, Karg’nn eli
knal knal kadnlar tarafndan dikildi.
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Victorinox,
Maverick saat modelini yeniledi
ùsviçreli Victorinox Swiss Army, Ma-verick saatin modelini yenileyerek,
klasikleûmiû spor tarza yeni bir
yorum getirdi. Klasik görünümden vazgeçemeyenlerin tutkuyla
baølandø spor modeli ile Victorinox Maverick, ûimdi hem daha
fonksiyonel hem de daha zarif…
Rahat okunan kadran ve keskin
renklerle daha cesur ve güçlü bir
kimliøe bürünen Victorinox Maverick, yeni bir atakla saat tutkunlarn sevindirdi. Çelik ve altndan
oluûan iki renkli bileklik ve altn
renkli çelik kasas ile dikkat çeken
Maverick; modern yorumunda, çe-lar
lik, krmz, mavi ve koyu kahve tonlar
deli
ile de fark yaratmay sevenlerin modeli
oldu. Victorinox Maverick, sportif özelliøini
devam ettirirken, yenilenen modern yüzü,
deøiûmeyen ana hatlar ve hayat kolaylaûtran fonksiyonlar ile sihirli
bir dokunuû gibi kolunuzdaki cazibesini artryor. Dört farkl renk
seçeneøi eklenen Maverick, çelik ve kauçuk kayû alternatifinin yan
sra, birbirine uyumlu canl ve scak renkleri ile de dikkat çekiyor.

Favori’den
n altn ve oltu
taçn harmanlayan
tasarmlar
Kullandkça parlayan oltu taûnn kalitesini ve altnn
zarafetini buluûturan Favori, yeûil altn taûl kolye uçlar
ile büyülüyor. Oltu taûnn baz özelliklerinden yola
çkarak piyasaya sürülen kolye uçlar, kullanclarna
estetiøin yannda kaliteyi ve kullanlabilirliøi de vadediyor. Psikolojik açdan da kiûiyi rahatlattø bilinen oltu
taû, gerginliøi giderici, stres azaltc, mutluluk verici
özelliklere sahip olduøundan Favori’nin bu tasarmlarn farkl klyor. ùûlendikçe sertleûen ve kullandkça
parlayan oltu taû, Favori tasarmclar sayesinde yeniden hayat buluyor. Erzurum oltu taû koleksiyonundaki bu sra dû tasarmlar hem kalite açsndan hem de
estetik açdan bir adm öne çkyor.

Yeni Braun SensoCare,
ideal sy kendi ayarlyor
Akll saç ûekillendiricisi yeni Braun
SensoCare, içindeki sensörler sayesinde
her bir saç telinin nem orann alglayarak,
scaklk seviyesini kendiliøinden ayarlyor.
Böylece, saça kökten uca kadar ideal sy
uygulayarak güvenle ûekillendirme saølyor.
Her saç telinin nem miktar farkl olduøu
için saçn kökü ile ucu, farkl scaklk
seviyesine ihtiyaç duyar. Saçlar ypratmadan ûekil vermek için tasarlanan yeni
Braun SensoCare saç ûekillendirici, en üst
düzey s korumas için scakløn ayarlyor. Düzleûtirme, mükemmel bukleler ve
dalgalar için geliûtirilen yeni Braun SensoCare, sensörleri sayesinde her saç telinin
nem miktarn ölçüyor. Saç saniyede 20
kere alglayan yeni Braun SensoCare, en iyi
derecede s kontrolünü saølamak için, plaka
ssn sürekli olarak saça göre ayarlyor. Yeni Braun
SensoCare saç ûekillendiricisine, saç özellikleri girilerek
kiûiye özel bir profil kaydedilebiliyor ve üç farkl profil
oluûturulabiliyor.
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Thann ile yaçam alanlarnda
romantik bir rüzgâr esiyor
Doøal terapiyi modern dermatoloji bilimi ile birleûtiren cilt
bakm markas Thann, sonbahara özel olarak seçtiøi mum ve
oda kokusu koleksiyonlar ile tüm yaûam alanlarnda romantik
bir rüzgâr estiriyor. Birbirinden özel içeriklerin asrlk aromaterapi ilkelerine dayanlarak Thann ustalønda harmanlanmasndan oluûan mum ve oda kokular hem göze hem de ruha
hitap ediyor. Thann’n Oriental Essence serisinin içeriøinde
yüzyllardr aørlar dindirmesi ve ruhu rahatlatmas ile bilinen
lemongrass ve kaffir lime yer alyor.
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Fix Silver’da eylül ayna
na
yas
özel indirim kampanyas
Sunduøu seçkin koleksiyonlar ve geniû
ürün yelpazesi ile özellikle gençlerin ilgii
odaø olan Fix Silver ürünlerine, eylül
ayna özel yüzde 50’ye varan indirim
frsatlar ile sahip olmak mümkün.
niû
Gümüû tak ve saat kategorisinde geniû
ni
ürün yelpazesiyle gençlerin beøenisini
kazanan Fix Silver, eylül ay sonuna
aran
kadar tüm ürünlerine yüzde 50’ye varan
øur
indirimler uyguluyor. Multidizayn, Uøur
n
Böceøi gibi eølenceli koleksiyonlarn
yan sra Bir Dilek Tut ve Meleklerin
Kanatlar gibi özel tasarmlarn ön plana
çktø Fix Silver koleksiyonlarnda, güra,
müû ve altn renkli ürünlerin yan sra,
pembe altn gibi renk alternatifleri de
dikkat çekiyor.

Atlantis’ten farkllk
arayanlar için özel
tasarm alyanslar

MomoDesign’dan spor tutkunlarna özel
sade ve çekici saat modelleri
Acarsoy Saat tarafndan Türkiye’ye getirilen MomoDesign saatleri, tasarm ve fonksiyonelliøi ile özellikle
spor tutkunlarna, seçkin zevk sahiplerine hitap
ediyor. MomoDesign tarafndan geliûtirilen Jet modeli,
sportif tarz benimseyenler için ideal bir seçim oluûturuyor. ùtalyan kültürünün sofistike ve karakteristik
öz
özelliklerini
yanstan tasarm, ùsviçre yapm mekanizmaya sahip. 42 milimetrelik boyuta sahip titanyum
kas saat, beyaz kauçuk silikon kayû ile mükemmel
kasal
bir birliktelik sergiliyor. Beyaz kayû, farkl zevklere
y n
yö
yönelik
olarak düûünülen pembe, yeûil, mavi, turuncu,
s
siyah
detaylara sahip. Kronometreli bu özel tasarm
saa
saatlerin
100 metreye kadar su geçirmezlik özelliøi de
bu
bulunuyor.
ùtalyan tarzn yanstan modern ve yenilikçi
s tasarmlar ile fark yaratan MomoDesign; eûsiz,
saat
so
sofistike,
dinamik tasarmlar, güçlü ve maskulen tarz
ile erkeklerin yan sra kadnlarn da dikkatini çekiyor.

Atlantis alyanslar, alûlmû tasarmlardan
uzak çizgisiyle, farkllk arayan ve kendini
özel hisseden çiftlerin beøenisine sunuluyor. Kuyumculuk sektöründe 45 yldr
faaliyet gösteren Atlantis, 2 bini aûkn
ürünüyle her zevke hitap ediyor. ùddial
ûklø sevenlerin vazgeçilmezleri arasna
giren Atlantis alyanslar, farkllk arayan
çiftlerin seçimi oluyor. Atlantis alyanslar,
zarif tasarm, kalitesi ve ûkløyla mutlu
evliliklerin de ûahidi. Her biri 14 ayar altndan yaplan üzeri taû iûlemeli alyanslar,
kadnlarn zarif ellerinde ûldarken, erkeklerde ise daha çok sade tasarmlar dikkat
çekiyor.

NFX Xtreme saç köpüäü ile
sezon trendlerini yakalayn
Neva Kozmetik, geliûtirdiøi doøal, zahmetsiz, tüm saç tiplerine
ve her boy saça uygun NFX Xtreme Saç Köpüøü ile, sezon
trendine uygun saç modellerini kolaylkla uygulama imkân sunuyor. Düz, skca toplanmû görüntüsünün aksine asi ve salaû
daønk topuzlarn moda olduøu yeni sezonda, topuzlar NFX
Xtreme Saç Köpüøü ile sabitleniyor. Birkaç sezondur modasn
kaybetmeyen her türlü örgü ile snr tanmadan yepyeni modeller yaratlabileceøi gibi, NFX Xtreme Saç Köpüøü ile gün boyu
bozulmayan yenilikçi modeller oluûturabilecek.
Pencere Say: 16 / Ekim 2013
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Zamanda Aìk
Yönetmen: Richard Curtis
Oyuncular: Rachel McAdams, Domhnall Gleeson,
Lee Asquith-Coe
Genç yaûtaki Tim Lake, ailesiyle birlikte sra dû bir yeteneøe
sahiptir. Tim, hayatnn farkl yönlerini deøiûtirmek için bu özelliøini
kullanmaya baûlar. Mary, adnda bir kza âûk olur ve çalûmak için
Londra’ya taûnr. Tim’in gizli yeteneøi iliûkilerine de yeni bir boyut
getirir. Ancak genç adam, yakn zamanda her sorunu bu ûekilde
çözemeyeceøini fark edecektir.
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Paranoia

Büyük Kumar
Yönetmen: Brad
Furman
Oyuncular: Ben
Affleck, Justin
Timberlake,
Gemma Arterton
Justin
Timberlake, okulu
için kullanmas
gereken tüm
parasn, online
poker oynanan
yasa dû bir kumar
sitesinde oynadø
oyunlara harcar.
Her ûey yolunda
giderken yaptø bir
hata, borç bataøna
sürüklenmesine ve
belal site yöneticisine
borçlanmasna sebep
olur.
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Yönetmen: Robert Luketic
Oyuncular: Gary Oldman,
Harrison Ford, Liam Hemsworth
Bu gerilim filminde Adam
Cassidy (Liam Hemsworth),
haberleûme devi Wyatt
Corporation’da yükselmeye
çalûan hrsl bir teknoloji
uzmandr. Ancak büyük
bir hatadan sonra, Adam’a
acmasz CEO Nicholas Wyatt
(Gary Oldman) ûantaj yapar.
Adam’dan firmann en büyük
rakibi olan ve Wyatt’n eski akl
hocas Jock Goddard (Harrison
Ford) tarafndan yönetilen
baûka bir firmaya giderek
casusluk yapmas istenir. Adam, ksa süre sonra
kendisini hayalindeki hayat yaûarken bulur. Özel kulüplere
girebilen Adam, lüks arabalara ve Manhattan bekâr hayatnn
tüm güzelliklerine sahiptir. Ancak bu görüntünün arkasnda
Wyatt’n güç oyununda sadece bir piyondur ve milyar dolarlk
avantajn kazanabilmek için, asla durmayacak olan patronundan
kurtulmann bir yolunu bulmak zorundadr.
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Basn Fotoérafçlé’nn
105 ylna tanklk edin!
Tarih : 14 Eylül-31 Ekim 2013
Yer
: Fotoørafevi
ùstanbul Fotoøraf Müzesi’nin katklaryla gerçekleûtirilen,
küratörlüøünü Cengiz Kahraman’n yaptø “Basn
Fotoørafçlarndan (1908-2013)” isimli fotoøraf sergisi,
14 Eylül’de açld. Kronolojik sralamayla, belli bir tema
olmadan gazete ve dergi fotoørafçlarndan örnek
karelerin yer aldø sergi, 1908 ylnda Foto Apollon’un
(Aûil Samanc) çektiøi fotoørafla baûlyor. Sergi, Erhan
Sevenler’in 2013’ün Mart aynda Suriye’de çektiøi
fotoørafla sona eriyor. 51 foto muhabirinden 51 karenin yer
aldø sergi, 31 Ekim 2013 tarihine kadar Fotoørafevi’nin
Beyoølu’ndaki galerisinde ziyarete açk olacak.

Akbank Caz Festivali,
caz severleri bir araya getiriyor
Tarih: 25 Eylül-12 Ekim 2013
Yer: Çeûitli Mekânlar
Gece-gündüz temposu hiç düûmeyen, her semtinde farkl bir melodi, her caddesinde farkl bir
ritimle sessizliøi hiç sevmeyen bir ûehir olan ùstanbul, kendi müziøi olan, müziøini insana mutlaka
sevdiren bir ûehir. Akbank, her zaman büyük bir heyecanla bizi kucaklayan bu ûehri,
23 yldr kendine çok yakûan caz müziøiyle buluûturuyor. Bu yl 23. kez caz severleri bir araya
getirecek Akbank Caz Festivali, 25 Eylül-12 Ekim 2013 tarihleri arasnda gerçekleûecek.

Borusan Contemporary
Bienal’i iki yeni sergiyle karìlyor
Tarih : 14 Eylül 2013-16 úubat 2014
Yer
: Perili Köûk
Çaødaû sanatn en büyük destekçilerinden Borusan Contemporary,
14 Eylül 2013’te açlacak olan 13. ùstanbul Bienali’ni iki farkl sergiyle
karûlyor. Uluslararas alanda tannmû sanatç Rafael Lozano-Hemmer,
iûlerinde biyometrik alclar, projeksiyon cihazlar, özel yazlmlar ve
mekanik motorlar gibi hem ileri hem de basit teknolojiler kullanyor. Tabii
hava, kese kâød ve insanlar da unutmamak lazm. Sanatçnn, yaûamsal
ögeler aracløyla duygusal ve kiûisel çaørûmlar yapmay hedefleyen
eserlerinden oluûan Vicious Circular Breathing ve Borusan Çaødaû
Sanat Koleksiyonu’ndan bir seçkiden oluûan Segment #4, Perili Köûk’te
görülebilir. 13. ùstanbul Bienali etkinliklerine paralel olarak kurgulanan bu
iki sergi, 20 Ekim’de sona erecek Bienal’den sonra da, 16 úubat 2014
tarihine kadar çaødaû sanatn dinamizmini ùstanbul’a taûmay sürdürecek.
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Örümcek Kapan
Yazar: Cemil Kavukçu
Yaynevi: Can Yaynlar
Cemil Kavukçu, Örümcek Kapan’nda, kendi yazma yöntemlerini, öyküye iliûkin düûüncelerini
tüm açklø ve yaûamndan örneklerle anlatyor. Denemeleri okurken, 1960’larla 1970’lerin
ùnegölü’ne, ans hâlâ canl ilk gençlik yllarna, sanatla tanûlan ve o zorlu örümcek kapanna
girilen asi çaøa uzanacak, bir yazarn kendi yaûamnn içinden sanatn nasl bir mücadeleyle
söküp çkardøn göreceksiniz. Kitapta Cemil Kavukçu’nun sevdiøi öykücülerle ilgili düûünceleri,
önemli bulduøu öykülerin çevresinde giriûtiøi çözümlemeleri de var. Bu bakmdan Örümcek
Kapan, edebiyatseverler için çok deøerli bir el kitab olma özelliøi taûyor.

Tek Kanatl Bir Kuì
Yazar: Yaûar Kemal
Yaynevi: Yap Kredi Yaynlar
Yaûar Kemal, yeni roman Tek Kanatl Bir Kuû’ta, toplumda bulaûc bir hastalk gibi yaylan
korkuyu anlatyor. Yazar, kitabn ana temas korku ile ilgili olarak, “Ben hep korkudan korktum.
Korkudan çok korktum. Roman yazdøm zaman içimde bir korku istemezdim. O yüzden bu
kitapta da korkuyu anlattm. Kayseri’de askerlik yaptøm kasabann üzerinde büyük bir taû vard
ve bütün kasaba bu taûn üstlerine düûeceøinden korkuyordu. Düûmesin diye taû demir zincirlerle
baølyorlard. Madem korkuyorsunuz o zaman çekin gidin derdim. Seneler senesi bu korkuyu
yazmak istedim” diyor.

Tanr Parçacénn Srr
Yazar: Özer Uçuran Çiller
Yaynevi: Doøan Kitap
Uzun zamandr kiûisel ve ruhsal geliûim alanna yoøunlaûan, bu konularda Türkiye’nin yan sra,
ABD’de yaymlanan kitaplaryla dikkat çeken Özer Uçuran Çiller, sekizinci kitab Tanr Parçacønn
Srr Tanrsal Sistem-Bilimsel Yaklaûm ile okuyucularyla yeniden buluûtu. Yazar, Avrupa Nükleer
Araûtrma Merkezi’nde (CERN) araûtrmalar halen devam eden ve tüm dünyann merak ettiøi
Tanr parçacønn taûdø srr, dünyada ilk kez bilimsel bir yaklaûmla açklyor. Varoluûu ve evrimi
anlamann yolunun tanrsal sistemi anlamaktan geçtiøini belirten yazar, kitabnda, yaratann kâinat
çok boyutlu evrensel bir demokrasi içinde meydana getirdiøi ve tüm insanlarn kiûisel katklaryla
ûekil verdiøi, akllara durgunluk veren muhteûem bir ilahi mekanizma olarak anlatyor. ùnanç
kavramnn içerik ve nitelik boyutunda yant bulunamamû sorulara da yant getiriyor.

Mario ile Sihirbaz Toplu Öyküler II
Yazar: Thomas Mann
Yaynevi: Can Yaynlar
Mario ile Sihirbaz-Toplu Öyküler II, aralarnda çok sevilen ve bu kitaba adn veren “Mario ile
Sihirbaz”n da bulunduøu, Thomas Mann’n geç dönem öykülerini bir araya getiriyor.
Yazarn 1919-1943 yllar arasnda kaleme aldø geç dönem öyküleri, Toplu Öyküler’in birinci cildi
Zor Saat’te yaymlanan erken dönem öykülerinden farkl bir izleøe sahip. Zor Saat’teki öykülerinde
daha çok sanatç sorunsalna odaklanan yazar, ikinci cilt Mario ile Sihirbaz’da gözlem gücünü bu kez
keskin insann en derin, en kuytu duygularn betimlemek için kullanyor. Mario ile Sihirbaz, kesin, açk
ve dolaysz diliyle Alman öykücülüøüne yeni bir üslup getiren Nobel ödüllü Thomas Mann’n, hayranlk
verici bir olgunluk dönemi eseri.
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MÜZñK
Hazrlayan: Gencay Burnaz / Horoz Lojistik Yurt ùçi Komple Taûma Satû Yönetmeni

Bu saymzda yerli yapmlar arasnda iki ünlü solist ve iki de ünlü müzik grubunun yeni çalûmalarna yer verdik. Yabanc kategorisinde ise büyük usta Joe
Satriani’den söz etmeden geçemedik. Devamnda da alternatif müziklerle son zamanlara damgasn vuran sanatçlarn çalûmalarna deøindik. Yeni saymzda beøeninize sunduøum önerilerim, umarm hoûunuza gider. Bol müzikli günler dileøiyle…

YERLù ALBÜM

YABANCI ALBÜM

CANDAN ERÇETêN / Milyonlarca
K
Kuɫtuk
Ca
Candan
Erçetin,
üç buçuk yl
aradan
ar
sonra
“Milyonlarca
“M
Kuûtuk”
K
isimli
yedinci
y
albümünü
müzikseverlerin
m
beøenisine
b
sundu.
s
Nazm
H
Hikmet’in
eserlerine
e
de
yer
y verilen
albüm, 12 ayda
tamamland.
Balkan ezgilerinin de bulunduøu
toplam 15 parçalk çalûma, sanatçnn en beøenilen
albümleri arasnda yerini alacak.

PêNHANê / Canl Yayn
y
Pinhani, yaymladø
Pi
üç
üçüncü
stüdyo
albümünün
al
ardndan
bu defa “canl” bir
ka
kaytla
dinleyenlerine
hitap
h
ediyor. Grubun
“Canl
“C
Yayn” adn
verdiøi
v
dördüncü
a
albümü
ksa bir süre
ö
önce
görücüye çkt.
Tamamen
T
akustik
enstrümanlardan oluûan toplam 11 parçalk
albüm hak ettiøi baûary ûimdiden yakalamû görünüyor.

DUMAN / Darmaduman
Türkiye’de milyonlarca
dinleyicisi olan ünlü rock
grubu Duman, dört yllk
aradan sonra hazrladø
“Darmaduman” isimli
çalûmasyla hayranlarna
yeniden merhaba diyor.
Birbirinden güzel, toplam
13 parçadan oluûan albüm,
müzikseverlerin beklentilerini
fazlasyla karûlyor.

JOE SATRIANI / Unstoppable Momentum
Canl performans
ile nefes kesen
efsanevi gitarist Joe
Satriani’nin yepyeni
stüdyo albümü
“Unstoppable
Momentum”, müzik
marketlerdeki yerini
ald. Albümde
Satriani’ye
davullarda Vinnie
Colauita, basta
Chris Chaney ve
klavyede Mike Keneally eûlik ediyor. Toplam 11 ûarklk bir
müzik ûöleni sunan albüm ûimdiden sanatçya gönül vermiû
dinleyicilerinin best-of’lar arasna girmeyi baûard.

THE GYPSE QUEENS / The Gypse Queens
Farkllklar ve
“en”leriyle dikkat
çeken, yeni ve eski
neslin karmas,
kült olma yolunda
ilerleyen, tazecik
bir grup The
Gypsy Queens…
Tüm dünyada
dillere dolanmû
kült ûarklarn, The
Gypsy Queens’in baûarl yorumlarndan oluûan toplam 10 eserlik
albüm, Türkiye’de de büyük bir ilgi gördü.

CARO EMERALD /
The Shocking Miss Emerald
Son yllarn en çok ses getiren yeni seslerinden Caro Emerald,
yepyeni çalûmas “The Shocking
Miss Emerald” ile yeniden
adndan söz ettirmeyi baûaryor.
Dönem olarak 1920’li ve 60’l
yllarn Avrupa’snn temel
alndø albümde birbirinden
güzel toplam 15 ûark yer alyor.
Uzun bir çalûmann ardndan
hazrlanan albüm, piyasaya
çktø günden itibaren yarattø ilgiyi
iyi
hâlâ koruyor.
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Pankreas kanseri
tedavisinin neresindeyiz?
62
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P

Galatasaray
Spor Kulübü eski
baûkanlarndan
Özhan Canaydn’n,
bir süre sonra
da gazeteci
Mehmet Ali
Birand’n pankreas
kanserinden
ölmesi, pankreas
kanserini, bir
anda gündeme
taûd. Sizlerden
gelen konuya
iliûkin sorular
nedeniyle de bu
makalede pankreas
kanserine iliûkin
merak edilenleri
irdeleyeceøiz.

ankreas, karn boûluøunun
üst arka kesiminde yer alan,
sar renkli yumuûak bir organdr. Saødan sola doøru
uzanan pankreas, baû, gövde ve kuyruk
kesimlerinden oluûur. Ön yüzü, mide ve
kaln baørsak tarafndan örtülür. Salgladø enzimlerle gdalarn sindirilmesini
saølar. ùnsülinle de karbonhidrat (ûeker)
dengesini kontrol altnda tutar.
Toplumda mide kanseri gibi baz
kanserlerin giderek azaldøn bilmekteyiz. Ancak baûta akciøer olmak üzere
meme, kaln baørsak ve prostat gibi
baz kanserlerin yannda, pankreas kanseri de giderek artmaktadr. Bu artûa
karûn pankreas kanseri, sralamada,
oldukça altlarda yer alr. Toplumda her
yl 100 bin kiûiden 9-10’u, pankreas
kanserine yakalanmaktadr. Çok sk görülmemesine karûn, kanserden ölümler
arasnda dördüncü srada yer almas,
hastaløn önemini artrmaktadr.
Pankreas kanserinin nedenini bilmiyoruz. Ancak baz etkenlerin kolaylaûtrc rol oynadø gerek klinik gerekse
deneysel olarak ortaya konulmuûtur. Bu
etkenlerin baûnda sigara gelmektedir.
Gerçekten de sigara içenlerde pankreas kanseri 2-3 kat daha sk görülür.
Pankreas kanseriyle kahve tüketimi arasndaki baølant eskiden beri bilinmektedir. Kafeinli veya kafeinsiz aûr kahve
içen kiûilerde risk en az ikiye katlanmaktadr. Kiûi sigara kullanyorsa riskin daha
da artacaøna inanlmaktadr.
Pankreas kanseri ile alkol arasnda
kesin bir iliûki kurulamamûtr. Ancak alkolle birlikte yüksek kalorili, kat yaølar,
karbonhidrat ve etten zengin bir beslenme tarznn riski artrdøna iliûkin çalûmalar bulunmaktadr. Yine bu çalûmalarn sonuçlar, bol taze meyve sebze, lifli
ve tahll gdalarla beslenmenin pankreas kanserine karû koruyucu etki yaptøn göstermiûtir. Diyabet (ûeker hastalø)
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ile pankreas kanseri iliûkisi öteden beri
çeûitli araûtrmalara konu olmuûtur. Günümüzde diyabetin pankreas kanserine
yol açabileceøine iliûkin kant bulunamamûtr. Ancak özellikle 50 yaûndan
sonra ortaya çkan diyabetin, pankreas kanserinin öncü belirtisi olabileceøi
inanc giderek taraftar bulmaktadr.
Pankreas kanserlerinin dörtte üçü
baû ksmnda, kalanlar gövde ve kuyruk kesiminde yerleûir. Baûta yerleûen
kanserler, safrann baørsaøa akûn engelleyerek sarløa yol açar. Bu nedenle
pankreas baûnda yerleûen kanserlere daha erken dönemde tan konulur.
Ameliyatla iyileûtirilebilen vakalar yalnzca baû bölgesi kanserleridir. Gövde ve
kuyruk kanserlerinde sarlk çok nadirdir
ve geç dönemde ortaya çkar. Gövde ve
kuyruk kanserlerine tan konulduøunda,
yakn ve uzak yaylmlarn (metastaz)
yapmû olduklarndan vakalarn hemen
tümünde ameliyat ûans ortadan kalkmûtr.
Pankreas kanserli hastalarn tümünde kilo kayb en belirgin baûvuru nedenidir. Baûta yerleûenlerde buna çoøu
kez sarlk, aør, kaûnt, idrarn koyu
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renkli ve dûknn renksiz olmas eûlik
eder. Diøer kanserlerde ise kilo kayb
ve aør ana yaknmalar oluûturur. Aør
genellikle göbekten yukarda ve orta kesimde hissedilir. Bele ve kuûak tarznda
yanlara vuran aør, hastaløn ileri aûamada olduøunu düûündürür.
Pankreas kanserine özgü bir laboratuvar bulgusu yoktur. Sarlkla baûvuran
hastalarda, kanda bilirubin yüksekliøi
hastalø akla getirir. CA 19-9 ad verilen
tümör belirleyicisi, pankreas kanserli
hastalarn yüzde 75’inin kannda yüksek bulunur. Ancak bu durum, hastalk
ilerleyince yükselir ve erken tan-tarama
arac olarak deøer taûmaz.
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Pankreas kanserinden kuûkulanlan
hastalarda en yararl tan yöntemleri,
bilgisayarl tomografi (BT) ve manyetik
rezonans (MR) görüntülemedir. MR,
küçük tümörlerin tansnda daha deøerlidir. Görüntüleme yöntemleri ile belirlenen kitlelerden gerektiøinde ince iøne
biyopsisi yaplarak tan kesinleûtirilir.
Ancak klinik ve radyolojik bulgular çoøu
kez yeterli görülür ve biyopsiye gerek
görülmez.
Pankreas kanserlerinin büyük çoøunluøu, yaklaûk olarak yüzde 90’ tan
srasnda çevreye veya uzak organlara
yaylmlarn yapmûlardr. Tedavi amacyla ameliyat edilenlerin oran, yüzde
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20’nin altndadr. Gövde ve kuyruk tümörlerinde ise bu oran, çok daha düûüktür. Ameliyata uygun bulunan vakalarda, pankreasn önemli bir kesimiyle
birlikte onikiparmak baørsaønn tümü
ve midenin alt kesimi birlikte çkarlr.
Ameliyatn baûarl olduøu hastalarda
beklenen yaûam süreleri ortalama 1820 aydr. Hastalarn yalnzca yüzde 10’u
beû yl hayatta kalabilir.
Ameliyat edilemeyen pankreas kanserlerinde aør önemli bir sorundur. Aøzdan alnan güçlü aør kesicilerle sonuç
alnamayan hastalara, sinir blokajlar yaplarak aørlar dindirilir. Radyoterapi ve
kemoterapinin tedaviye katklar snrldr.

