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Merakl�s� için okuma önerisi:
• Mark Twain, Âdem’le Havva’n�n 

Güncesi ve Seçme Öyküler, 
Çev. Ak it Göktürk, Yap� Kredi 
Yay�nlar�.

Güne  karas� bir çocuk…

B
u say�da farkl� bir eyler yazmak istiyordum ama son say�m�zdan bu 
yana geçen üç ayda o kadar çok üzücü olay ya ad�k ki, yine bana, 
insanl� �n gelece ine dair ümitsiz ya da en iyimser haliyle ümit k�r�c� 
bir yaz� yazmak kald�. Dört bir yan�m�z, sava lar, iç sava lar, sava  

tehditleri, terör olaylar�, do a katliamlar�yla çevrili. Hepsi bas�nda çokça yer 
ald� �ndan 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 h�rs? Neden yok etmek üzere programlanm�  
robotlara benziyoruz? K�s�tl� bir zaman diliminde üzerinde ya ad� �m�z dünyay� 
kirletip, kimimiz zamanla silinecek soluk izler b�rakarak, kimimiz sessiz 
sedas�z bu sahneden inip gidecekken neden ölümsüz tanr�lar gibi ya amaya 
çal� �yoruz?  

Mark Twain’in “Âdem’le Havva’n�n Güncesi”ni çok severim. O öyküde 
“Havva Anlat�yor” adl� bir bölüm vard�r. Cennetten kovulduktan sonra 
insano lunun nas�l yozla t� �n�, nas�l bozuldu unu, nas�l kirlendi ini Havva’n�n 
a z�ndan dinleriz.

Bizi d� ar� att�lar. Bu çorak bozk�ra att�lar bizi, ard�m�zdan kap�lar� kapatt�lar. 
Oysa kimsenin zarar�n� istememi tik. Üç ay oluyor. Bilgisizdik o zaman, imdi 
ise bilgi yönünden zenginiz çok. Ne zenginiz ya! Açl� �, susuzlu u, so u u 
ö rendik; hastal� �, ac�y�, üzüntüyü ö rendik; nefreti, ba kald�rmay�, aldatmay� 
ö rendik; iç ezikli ini, suç ile suçsuzlu u ayn� sayan vicdan� ö rendik; beden 
ile ruhun yorgunlu unu, dinçle tirmeyen uykuyu, dinlendirmeyen dinlenceyi, 
cenneti bize geri getiren, uyand� �m�z an gene al�p götüren dü leri ö rendik; 
Tanr�’n�n kendi görünü ünde yaratt� � insan gövdesinin gün � � �nda ç�plak 
oldu u zaman ay�plan� �n� ö rendik; korkuyu ö rendik; kibri, ta k�nl� �, 
çekememezli i, ikiyüzlülü ü ö rendik; sayg�s�zl� � ö rendik; sövmeyi ö rendik; 
do ruyu yanl� tan ay�rt etmesini, birinden kaç�nmay� ötekine yönelmeyi 
ö rendik; ahlak duygusunun sonuçlar�n� bütün zenginli iyle ö rendik,  imdi 
hepsine sahip durumday�z. Cennette bir saat kalmak için hepsini verirdik 
bunlar�n, hayvanlar� da bozard�k bu bilgilerle!  

Evet, genetik kodlar�m�zda var bozukluk; hayvanlar� bozacak kadar, 
savunmas�z insanlara zulmedecek kadar, bize fedakâr bir anne sevecenli iyle 
elinde avucunda ne varsa sunan do ay� yok edecek kadar, kanl� katliamlar 
planlayacak kadar bozuk ruh halimiz. 

imdi dü ünmeden edemiyorum; bu kadar kirlenecek ve kirletecektiysek 
e er, bari hep çocuk kalsayd�k diyorum içimden. Henüz çatlak dudaklar�na 
h�rs�n tükürü ü de memi , ince boynunu suçüstü e memi , kelepir 
madrabazl�klara gönül indirmemi , çak�r gözlü, güne  karas� bir çocuk mesela.
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8 Eylül 2013 Pazar günü, Ula t�r-
ma, Denizcilik ve Haberle me 
Bakan� Binali Y�ld�r�m, Türki-

ye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) 
Ba kan� M. Rifat Hisarc�kl�o lu ve 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryol-

lar� (TCDD) Genel Müdürü Süleyman 
Karaman’�n kat�l�m�yla, TCDD Manisa 
stasyonu Lojistik Sahas�’nda düzen-
lenen törenle u urlanan BALO’nun 
ilk tarifeli treninde SDV HOROZ’un da 
yükü vard�. SDV HOROZ Türkiye or-

ganizasyonu, hava ve deniz yolu for-
warding hizmetleri ve konteyner dahili 
ta �malar�n�n yan� s�ra, bundan böyle 
BALO ile organize edece i demir yolu 
servisiyle de mü terilerinin hizmetinde 
olacak.

Haber: Celal eherli

Henkel, mmergas, Kayseri eker ve Do an Tekstil’in tercihi Horoz Lojistik oldu.
Haber: Gencay Burnaz

Horoz’dan k�sa haberler

Henkel
Yap� t�r�c�, temizlik ve ki isel bak�m 
ürünleri alan�nda bir dünya devi olan 
Henkel, Türkiye geneli parsiyel da �-
t�mlar� için Horoz Lojistik’i tercih etti.

mmergas
Is�tma-so utma sektörünün yeni aktörle-
rinden talyan kombi üreticisi mmergas, 
ürünlerinin Türkiye geneli parsiyel da �-
t�m� için Horoz Lojistik ile el s�k� t�. 

Kayseri eker
Kayseri eker Fabrikas�’n�n Kütahya’dan ald� � 
linyit kömürü ta �malar�n�n ihalesi Horoz Lojistik’te kald�. 
Yakla �k dört ay sürecek olan 18 bin tonluk yükün trans-
ferinde, Horoz Lojistik’in demir yolu ta �mas� alan�ndaki 
gücü önemli rol oynayacak.

Do an Tekstil
Do an Tekstil’in 2013-2014 dönemi için 
Kahramanmara ’tan gerçekle tirece i komple araç 
sevkiyatlar�n� Horoz Lojistik üstlendi.

SDV HOROZ’da BALO ba lad�
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D ökme ve kuru yük s�n�-
f�ndaki yüklerin gemi 
ta �malar�n� fiyatland�r-

mak ve gerçekle tirmek ama-
c�yla kurulan “Kuru Yük Kira-
lama Masas�”, 12 Ekim 2012 
tarihinden bu yana SDV HO-
ROZ Proje Departman� bün-
yesinde, Sevim Erkalp yöne-
timinde faaliyetlerine devam 
ediyor. Tek yükleme baz�nda 
hizmet verilen tonaj aral� �, 2 
bin ile 200 bin ton aras�nda 
bulunuyor. Yük cinslerini ise, 
dökme, torbal�, paletli, ba lar 
halinde demir-çelik yükleri, 
çimento, kömür, mermer, 
hurda, bu day, un ve eker 
gibi maddeler olu turuyor. 
Nakliyesi yap�lacak yükün 
cinsine, tonaj�na ve yükleme/
bo altma liman� özelliklerine 
göre komple veya k�smi gemi 
kiralamas� yap�l�yor. Limanlar-
la ilgili herhangi bir k�s�tlama 
bulunmaks�z�n, uygun teknik 
özelliklere sahip gemi tiple-
riyle tüm dünya limanlar�nda 
yükleme, limanlar aras� ta �-
ma ve bu limanlarda bo alt-
ma imkân� sa layan Tramp 
Gemi Kiralama faaliyetlerinin 
as�l amac�, mü terilere reka-
bet edilebilir navlunlarla, talep 
ettikleri limanlarda sa l�kl� ve 
kaliteli hizmet sunmak. Talep-
ler do rultusunda Time-Char-
ter (süreli gemi kiralamas�) da 
yap�l�yor. 

Son olarak, Eti Ma-
den letmeleri Genel 
Müdürlü ü’nün 3 bin 56 ton 
torbal� ve paletli bor mamulü, 
Band�rma-Türkiye liman�ndan 
yüklenip, Azov-Rusya liman�-
na ta �nd�. 

SDV HOROZ Proje’nin Kuru Yük Kiralama Masas� 
gemi kiralama faaliyetleriyle mü terilerinin hizmetinde  
Haber: Fikret Tuzcu
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A frika k�tas�n�n tamam�nda “ad-
rese teslim” hizmet veren SDV 
HOROZ, son olarak dünya devi 

Lafarge’�n Uganda ve Benin yükleme-
lerini gerçekle tirdi. Dünya genelinde 
Lafarge’�n anla mal� lojistik orta � olan 
SDV, Afrika için Türkiye’de özel olarak 
üretilen beton klasifikatörlerinin Uganda 
ve Benin’deki fabrikalara teslimat�nda, 
tüm operasyon boyunca, özel çözüm-
ler geli tirdi. “Flat rack” tipi konteynerler 
üzerinde SDV International Logistics’e 

ait özel stevedoring ekipmanlar�yla, 
Benin’de bulunan Cotonou Liman�’na 
indirilen klasifikatörler, yine SDV Inter-
national Logistics’e ait t�rlara yüklenerek 
Benin’deki adreslere teslim edildi. 

Liman� olmayan iç ülkelerin ilk 
tercihi SDV

Afrika’da okyanusa k�y�s� olmayan ül-
kelerden biri olan Uganda’ya gönderilen 
di er klasifikatörler ise ayn� ekilde Ken-

ya Mombasa Liman�’nda kar �lanarak, 
kara yolu koridoru üzerinden s�n�r geçile-
rek, Uganda’daki fabrikaya teslim edildi. 
Lojistik imkânlar aç�s�ndan Afrika’n�n en 
geli mi  hizmet a �na sahip olan SDV, 
özellikle deniz + kara yolu eklinde özel 
koordinasyon gerektiren multi-modal ta-
�malarda en çok tercih edilen firma ko-

numunda bulunuyor.  

SDV HOROZ, Lafarge Afrika’ya 

adrese teslim hizmet veriyor
SDV, Afrika’da, özellikle deniz + kara yolu ta �mac�l� � gerektiren iç bölgelere 
yönelik sevkiyatlarda, en çok tercih edilen lojistik firmas� konumunda bulunuyor. 

Haber: Mithat Samurka



H oroz Lojistik’in, yurt içi ta �mac�-
l�k alan�nda geli en mü teri bek-
lentilerini ve büyüyen i  hacmini 

kar �lamada operasyonel mükemmeli-

yeti yakalamaya yönelik yenilikleri h�zla 

devam ediyor.

Mersin’e yeni lojistik merkezi
Horoz Lojistik, Mersin Lojistik 

Merkezi’ni, 2013 y�l�n�n Haziran ay� itiba-

r�yla, bin  metrekarelik bir alandan, 3 bin 
metrekarelik çok say�da rampal� ve daha 
modern bir tesise ta �d�. Horoz Lojistik, 
artan i  hacmiyle depolar�n� büyüttü ü 
gibi, yeni bireylere istihdam yarat�p Ho-
roz Ailesi’nin de büyümesine katk� sa la-
maya devam ediyor. 

Operasyonel yenilikler
Horoz Lojistik’in da �t�m operasyon-

lar�n�n i leyi inde yapt� � di er bir yenilik 

ise, ürünlerin teslim edildi inin tek ispat� 
olan teslimat evrak�n�n “Elektronik Ar-
iv” uygulamas�yla sisteme al�nmas�. lk 

etapta baz� mü terilerle ba lat�lan bu pi-
lot uygulaman�n, yak�n bir zamanda tüm 
Horoz mü terilerini kapsayacak ekilde 
geni letilmesi planlan�yor. Bu sayede, 
istenildi i anda elektronik ortamdan 
teslim evrak�na ula �labilecek ve ayn� za-
manda da kay�p evrak sorunu çözülmü  
olacak.

Horoz Lojistik’in yurtiçi operasyonlar�nda 
yenilikler h�z kesmeden devam ediyor
Haber: Hac� Ali Ero lu

HABERLER
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Türkiye’nin en büyük ve en iyi olmay� 
hedefledi i h�zl� tüketim, tekstil ve 
enerji sektörlerinde h�zl� ama sa lam 

bir ekilde ilerleyen Marmara irketler Gru-
bu, çal� anlar�n�, gelenekselle tirdi i ödül 
töreniyle bu y�l da taçland�rd�.

“Alt�n Aday Aran�yor” slogan�yla ikinci-
si düzenlenen ödül töreninde, 2012 y�l� ça-
l� malar� de erlendirildi.  “Y�l�n Çal� an�”, 
“Y�l�n Projesi”, “Y�l�n Mü teri Memnuniyeti 
Yaratan�”, “Y�l�n Tak�m�” gibi kategorilerin 
yer ald� � ödül töreninde keyifli dakikalar 
ya and�. 5’inci, 10’uncu, ve 15’inci y�l�n� 
dolduran çal� anlar�n da unutulmad� � 
ödül töreninde, Marmara irketler Grubu 
çal� anlar� taraf�ndan kurulan orkestra, tö-
rene kat�lanlara keyifli anlar ya att�.

Ölümünün 6’nc� y�ldönümü olan Mar-
mara irketler Grubu kurucusu rahmetli 
Abdullah Ö ücü ad�na özel bir ödülün 
de verildi i törende, bu ödülü almaya hak 

kazanan Marmara irketler Grubu Çorlu 
Fabrikalar Direktörü Kenan Telli, 2012 
y�l�nda ba latt� � Toplam Kalite Yönetimi 
(TPM) p rojesiyle Çorlu Kampüs’te nelerin 
de i ti ini ve kaydedilen geli meleri çal�-
anlarla payla t�. 

Marmara irket Grubu Yönetim Kuru-

lu Ba kan� Orhan Ö ücü’nün, i ini seve-
rek ve e lenerek yapmak üzerine kurgulu 
aç�l�  konu mas�n� da uzun süre alk� la-
yan çal� anlar, törenin sonunda irket ça-
l� anlar�ndan olu an Narnara adl� orkestra 
n�n melodileriyle dans edip ark�lar söyle-
yerek bu anlaml� günü ölümsüz k�ld�.

Marmara irketler Grubu 
çal� anlar�n� bu y�l da ödüllendirdi



H oroz Lojistik, yar�m asr� a an deneyi-
mi ve benzersiz kalitesiyle beyaz e ya 
sektörünün lider markalar�ndan Termi-

kel ile i  birli inin ikinci y�l�n�, Termikel’in Sin-
can Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikas�n-
da kutlad�.

Kutlamaya geçen sene de oldu u gibi bu 
y�l da, Termikel A  Yönetim Kurulu Ba kan� Ah-
met Kaya, Yönetim Kurulu Ba kan Yard�mc�s� 
Mustafa Kaya, SDV HOROZ Yönetim Kurulu 
Üyesi Hakan Yaman, Ankara Bölge Müdürü 
Hasan Ali Kuru ile Özel Mü teri Yönetmeni Ye-
im Örnekler’in yan� s�ra, iki irketin  yönetici 

ve çal� anlar� kat�ld�. Kutlamada kesilen pasta, 
iki firman�n da unvan ve logolar�yla süslendi. 
Pastan�n kesilmesinin ard�ndan kutlama, her iki 
taraf�n da uzun y�llar birlikte çal� abilme dilekle-
riyle sona erdi.

Horoz Lojistik ile Termikel i  birli i iki ya �nda 
Haber: Hasan Ali Kuru

S DV HOROZ, bir süredir Mersin Liman�’ndan Çin’e kontey-
ner içi dökme maden ta �malar� yap�yor. K�sa zamanda bu 
alanda önemli bir pazar pay�na sahip olan SDV HOROZ, 

dökme maden ta �malar�n� imdiden 2014 y�l� hedefleri aras�na 
koymu  durumda. 

Konteyner için dökme maden dolumu, Bob-Cat ad� verilen kü-
çük loaderlar arac�l� �yla yap�l�yor. Mersin Liman�, sadece bu i  için 
ayr� bir sahay� tesis etmi  durumda. Türkiye’den Çin’e konsantre 
krom ve parça krom sat� �n�n, Mersin Liman�’n�n ihracat�nda önem-
li bir pay� bulunuyor.

Haber: Ömügen Demirasal

H oroz Lojistik ve SDV HOROZ, genel merkezlerini Ha-
ramidere’deki tesislerinden Ba c�lar’da bulunan yeni 
merkez binalar�na ta �d�. Horoz Lojistik ve SDV HO-

ROZ, bundan böyle, Mahmutbey Mahallesi, Ta oca � Yolu, 
Özlem Sokak, K�s�k Plaza No:6 Kat:1 Ba c�lar adresinden yö-
netilecek. 

Horoz Lojistik ve SDV HOROZ yeni merkez binas�na ta �nd� 

SDV HOROZ, Mersin’de 
dökme maden ta �mac�l� � hizmeti veriyor

HABERLER
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 “Bugün, Avrupa ve Afrika’daki 30’u a k�n ülkeye ihracat yap�yoruz. 
hracatta, daha önce aktif olmad� �m�z pazarlarla ilgili ise birtak�m 

çal� malar�m�z var. 2014 y�l�nda ihracat yapt� �m�z ülke say�s�yla birlikte 
ihracat hacmimizi de art�rmay� planl�yoruz. 2012 y�l�nda, 95,2 milyon 

dolarl�k ihracat gerçekle tirdik. Bu y�l bu rakam� 100 milyon dolar�n üzerine 
ve 2014 y�l�nda da 120 milyon dolara ç�karmay� hedefliyoruz.” 

 “Bugü
hrac

çççal� malar
ihracat

ddddddddddddooooollaaaaarrl�k ihraca
v

“2014 y�l�nda ihracat�m�z� 

120 milyon dolara 
ç�karaca �z”

Enerji kablosu üretimi yapan Pamukkale Kablo, tüm yurt içi ve yurt d� � mü terilerine, tesisat kablo-
lar�ndan sanayi tipi alçak gerilim kablolar�na, ehir ebekelerinde kullan�lan orta gerilim kablolar�n-
dan yüksek gerilim kablolar�na kadar geni  bir ürün yelpazesiyle hizmet sunuyor. 2013 y�l�n�n ilk 
sekiz ayl�k bölümünü ba ar�l� bir ekilde geçirdiklerini söyleyen Pamukkale Kablo San. ve Tic. A. . 

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kavakl�o lu, bu süreçte ihracat rakamlar�n� geçen y�l�n ayn� dönemine göre 
yüzde 15 art�rd�klar�n� dile getirdi. 2014 y�l�nda, yeni ülke ve pazarlara girerek ihracatlar�n� yüzde 20 art�rma-
y� planlad�klar�n� belirten Mehmet Kavakl�o lu ile, firman�n gelece ine yönelik planlar�n�n yan� s�ra lojisti in 
firmalar� için ne kadar önemli oldu unu konu tuk. 

Pamukkale Kablo’nun kurulu  hikâyesinden bahsedip, geli im süreci hakk�nda bilgi verir misiniz?
Köklü bir aile irketi olan Pamukkale Kablo’nun kurulu u 1950’lere dayan�yor. Üretim faaliyetlerine 

1950’lerin ba �nda bak�r ve madeni e yayla ba layan irket, 1970 y�l�nda bak�r tel üretimine ve 1978 y�l�nda 
ise kablo üretimine geçti. Günümüzde ise, enerji kablolar� üretimi alan�nda Türkiye’nin önde gelen üreticile-
rinden biri konumunda bulunuyor. 

Sizin firmadaki görev ve sorumluluk alanlar�n�z nedir? 
irketin aktif yönetim kurulu üyesiyim. Tüm ticari faaliyetler ve finans�n yan� s�ra, iç ve d�  sat� tan da 

sorumluyum.  

Firman�z�n ürün yelpazesi ve pazardaki pay� hakk�nda neler söylemek istersiniz? 
Enerji kablosu üretimi yap�yoruz. Üretti imiz kablolar, elektrik enerjisini bir yerden bir yere ta �maya ya-

rayan güç kablolar�d�r. Üretim anlam�nda, ürün yelpazemiz oldukça geni . Tesisat kablolar�, sanayi tipi alçak 
gerilim kablolar�, ehir ebekelerinde kullan�lan orta gerilim kablolar� ve yüksek gerilim kablolar� üretiyoruz. 
Üretti imiz ürünleri 30’u a k�n ülkeye ihraç ediyoruz. Fabrikam�z Denizli’de bulunuyor ve üretimle ilgili tüm 
aktivitelerimiz Denizli’de gerçekle iyor. stanbul’da ise sat�  ofislerimizin bulundu u ticari bölge müdürlü ü-
müz var. Tüm ticari aktivitelerimizi de buradan yönetiyoruz. leri teknolojiye sahip makine ve ekipmanlarla 
donat�lm�  fabrikam�zda, Avrupa standartlar�nda her çe it enerji kablosu üretebiliyoruz. Üretti imiz bu ürün-
leri de ba ta Avrupa, Orta Do u ve Türk Cumhuriyetleri olmak üzere dünya pazarlar�na sunuyoruz. 

2013 y�l�n�n ilk sekiz ay�n� nas�l geçirdiniz?
Pamukkale Kablo olarak, 2012 y�l�n� ba ar�l� geçirdik. 2013 y�l�n� da iyi bir ekilde geçiyoruz. Asl�nda 

2013 y�l�na dair beklentilerimiz 2012 y�l�n�n sonunda daha yüksekti. Yani bu y�l�n geçen y�ldan daha iyi 
geçece ini tahmin ediyorduk. Ne var ki, uluslararas� alanda birtak�m ekonomik dalgalanmalar söz konusu 
olunca bu olumlu hava negatife döndü. Yine de irket olarak ihracat anlam�nda geçen y�ldan daha ileride ol-
du umuzu söyleyebilirim. Bu y�l geçen y�la göre ihracat�m�zda yüzde 15’lik bir art�  söz konusu. ç pazarda 
ise bir art�  olmad�. 



2014 y�l�na ait planlar�n�z neler?
2008 y�l�ndan sonra dünyada ticaretin 

ekli de i ti ve hâlâ ta lar yerine oturmad�. 
Yat�r�m anlam�nda, firma olarak biz de söz 
konusu tarihten sonra daha temkinli hare-
ket ediyoruz. Yapmay� planlad� �m�z büyük 
çaptaki yat�r�mlar�m�z� beklemeye ald�k. 
2014 y�l�n� da görmek istiyoruz. Pazarlama 
anlam�nda ise, planlar�m�z aras�nda pazar 
farkl�la mas�na gitmek yer al�yor. Bu konu-
daki çal� malar�m�z� h�zland�rd�k. Özellikle 
ihracatta daha önce aktif olmad� �m�z ül-
kelere yo unla �yoruz. 2014 y�l�nda, ihra-
cat�m�z� yüzde 20 art�rmay� planl�yoruz. u 
an itibar�yla dört k�tada 30’dan fazla ülkeye 
ihracat yap�yoruz. Özellikle Afrika k�tas�nda 
hâlâ ula amad� �m�z pazarlar var. Önümüz-
deki süreçte bu pazarlara mal ihraç etmek 
istiyoruz. Bunun yan� s�ra, konum olarak 
ülkemize uzak olan ve sektörümüzden 
birçok firman�n henüz pazar hedefleri ara-
s�nda yer almayan Amerika ve Kanada’da 
pazar taleplerini toplamaya ba lad�k. 

Faaliyet gösterdi iniz sektör 2013 
y�l�n�n ilk sekiz ay�nda nas�l bir 
performans ortaya koydu? Y�l 
sonunda durum ne olur?
Kablo ve letken Sanayicileri 

Derne i’nin ba kan�y�m. Türkiye’de kablo 
sektörünü derne imiz temsil ediyor. Ülke-
mizin en önemli 30 firmas� bizim üyemiz. 
30 üyenin kapasitesi, iç pazar ve ihracat 
anlam�nda Türkiye pazar�n�n yüzde 80-
85’ini olu turuyor. Sektör u an zorlu bir 
süreçten geçiyor. Bu durum daha ne kadar 
devam edecek, gerçekten kestirmek zor. 
Ama birkaç y�l daha devam edece i kesin. 
Sektörde çok say�da üretici var ve firma-
lar�n üretti i ürünler ço unlukla birbiriyle 
ayn�. A �rl�k üzerinden yap�lan mal�n ihracat 
sat�  fiyat� de erlemesinde, Almanya, talya 
ve hatta Çin’in bile gerisindeyiz. Çin’in ih-

raç etti i kablonun kilogram fiyat�, bizim ih-
raç etti imiz kablonun kilogram fiyat�ndan 
daha yüksek. Sektörün sorunu, ihracatta 
hep ayn� pazarlara mal sat�l�yor olmas�. 
Bu anlamda ciddi hata yap�l�yor. Bir Türk 
üreticinin rakibi yine di er bir Türk firmas�. 
Üreticilerimiz, ayn� pazarlardaki ayn� al�c�la-
ra, sadece fiyata dayal� rekabet yürüterek, 
ayn� ürünü çok daha ucuza ihraç ediyor. Bu 
da kârl�l� � negatif etkileyerek, ülkeye giren 
döviz miktar�n� azalt�yor. Sorunun çözümü, 
farkl� pazarlara aç�lmak ve ihracat pastas�n� 
büyüterek, kendimizle de il de di er ülke-
lerin firmalar�yla rekabet etmekten geçiyor. 
Bunlar sektörün negatif özelliklerini olu tu-
ruyor. Pozitif özelliklerine bakacak olursak, 
Türkiye’de üretim yapan firmalar�n birço-

unun iyi ve kaliteli üretim yapan tesisleri 
var. H�zl� hareket etme kabiliyetine sahipler. 
Söz konusu firmalar�n tamam�, farkl� ülkele-
re farkl� ürün gruplar�yla aç�l�m yapabilecek 
kapasiteye sahip. Buna ra men sektör ge-
nel anlamda söz konusu bu hamleyi yapa-
mad�. Bu hamlenin k�sa sürede yap�lmas� 
gerekiyor. Aksi takdirde, durum çok parlak 
de il.

Mü teri memnuniyeti sizin 
için ne kadar önemli? Mü teri 
memnuniyetini art�rmak için neler 
yap�yorsunuz ya da yapmay� 
planl�yorsunuz? Bu konuda 
sundu unuz hizmetler neler? 
Mü teri memnuniyeti olmadan hangi 

ürünü üretirseniz üretin ba ar�l� olma an-
s�n�z yok. leti im araçlar�n�n geli mesiyle 
birlikte tüketicilerin talep ettikleri ürünlere 
ula mas� da h�zland�. Art�k istedi iniz bir 
ürüne dünyan�n neresinde olursa olun 
kolayca ula abilirsiniz. Her alanda da ina-
n�lmaz bir rekabet ortam� var. Mü teriniz 
ürününüzden ve servis kalitenizden mutlu 
ve memnun kalacak ki sizinle ili kisi devam 
etsin. Mü terinizi memnun edemedi iniz 
takdirde dünyada alternatifiniz çok. Türkiye 
maalesef hiçbir üründe tekel üretici konu-
munda de il. 

Pamukkale Kablo için lojistik ne 
kadar önemli? Lojistik hizmeti 
firman�za ne tür avantajlar sa l�yor?
Pamukkale Kablo olarak firmam�z, 

özellikle Avrupa’ya yap�lan ihracatlarda 
ço unlukla kap�/depo teslimi eklinde ça-
l� �yor. Bu anlamda lojistik hizmeti, mü teri-
mize sundu umuz toplam hizmetin içinde 
önemli bir paya sahip. Bizim için lojistik 
hizmet anlam�nda, firmam�z�n yap�s�na uy-
gun ve uluslararas� alanda hizmet ve servis 
a � kalitesini belirli bir seviyeye ç�karmay� 

ba arm� , köklü ve lojistik felsefesine sahip 
firmalarla çal� mak çok önemli. Üretti imiz 
ürünlerin sevkiyat� ile beraber ba layan bu 
süreçte, bildirilen transit sürelerin a �lma-
mas� ve dolay�s�yla ürünlerin mü terilerimi-
ze zaman�nda ula t�r�lmas�, firmam�z�n en 
önem verdi i konular aras�nda yer al�yor. 
Ayr�ca, ta �ma esnas�nda, ürünlerimizin ha-
sar görmeden teslim edilmesi de oldukça 
önemli.

Ba ar�l� bir lojistik hizmeti nas�l 
olmal�?
Günümüz artlar� gere i, lojistik hizmeti 

ald� �m�z firman�n, son derece effaf ve on-
time enformasyon teknolojisine sahip, nite-
likli ve h�zl� servis verebilen i gücüne sahip 
olmas� gerekiyor. Herhangi bir sorunla kar-
�la t� �m�zda, lojistik hizmeti ald� �m�z fir-

man�n irketimizi zor durumda b�rakmadan 
bir çözüm orta � eklinde çal� mas�n� bek-
leriz. Bahsetti im tüm lojistik hizmetlerin, 
navlun dahil,  makul ve rekabetçi bedellerle 
sa lanmas�, di er ülkelerdeki rakiplerimiz 
kar �s�nda bizleri avantajl� konuma getire-
bilmesi aç�s�ndan önemlidir.

Pamukkale Kablo ile Horoz Lojistik 
aras�ndaki i  birli inden bahseder 
misiniz? Bu i  birli inin daha ileri 
boyutlara ta �nmas� için neler 
yap�lmal�d�r?
Horoz Lojistik ile olan i  birli imizden 

memnun oldu umuzu söyleyebilirim.  
birli imizin, özellikle yeni pazarlarla, artarak 
devam edece inden üphem yok. Firma 
olarak beklentimiz, talep etti imiz kaliteli 
hizmetin makul ve rekabetçi fiyatlarla bize 
sa lanmas�d�r.  Ayr�ca, kaliteli servisin sü-
rekli olmas�, çal� an kalitesinin korunmas� 
ve iyile tirilmesi sonucunda bu pozitif  i  
birli inin devam edece inden eminim. 

 
Horoz Lojistik’ten ald� �n�z 
hizmetlerden memnun musunuz? 

u anda Horoz Lojistik ile i  birli imiz 
pozitif yönde ilerliyor. 

Kendinize ay�rd� �n�z i  d� � 
zamanlarda vaktinizi nas�l 
de erlendirirsiniz? Özel ilgi 
alanlar�n�z nelerdir? 
Çok fazla say�da seyahatim oluyor. Çok 

bo  vaktimin oldu unu söyleyemem. Bo  
vakitlerimde spor yapmaya çal� �yorum. 
Önceden çok düzenli yap�yordum ancak 
yakla �k bir y�ldan bu yana o düzeni sa -
layamamaya ba lad�m. Bunun d� �nda bo  
vakitlerimi aileme ve dostlar�ma ay�rmaya 
çal� �yorum. 
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G
ürkan Gürbüz, Horoz Lo-
jistik Grubu’nun Yurtiçi 
Da �t�m ve Komple Ta �ma 
faaliyetlerinin yeni ad�yla 
Yurtiçi Ta �mac�l�k’�n Grup 

Ba kan�. 2013 y�l�n�n ikinci yar�s�n�, bir-
le meyi oturtma çal� malar�, yeni dönem 
stratejilerinin olu turulmas�, mü terilerine 
h�zl� ve efektif hizmet vermeyi sa layacak 
sistemlerin analiz edilmesi ve yeni proses-
lerin uygulanmas�yla geçirdiklerini belirten 
Gürbüz, 2014’ü, yap�lan bu çal� malar�n 
neticesinin al�naca � bir y�l olarak görüyor. 
Böylece piyasada daha aktif ve güçlü bir 
ekilde var olacaklar�n� ifade ediyor. Ho-

roz irketler Grubu’na 16 y�l önce kat�lan 
Gürkan Gürbüz’e göre, ekip olmak çok 
önemli… “Ekipsiz hiçbir ey olmaz” diyen 
Gürbüz, ard�ndan unlar� ekliyor: “Bir ba-
ar� kazan�rsan�z ekip vas�tas�yla kazan�rs�-

n�z. Ben, bireysel kahramanl� �n çok uzun 
süreli ba ar� getirdi ine inanmam. Bir 
yere varacaksan�z ekibinizle varacaks�n�z. 
Ekip ruhu bu i in olmazsa olmazlar�ndan. 
Benim de en önem verdi im konulardan 
biri.” Gürkan Gürbüz ile yurtiçi da �t�m ve 
komple ta �ma departmanlar�n�n birle -
mesinin irkete yans�malar�n� konu tuk. 

Kaç y�ld�r Horoz Lojistik’te görev 
yap�yorsunuz? 
Horoz Grubu, 1997 y�l�nda Renault 

Trucks’�n stanbul bayili ini ald�. Bu do -
rultuda ben de gruba dahil oldum. Son 
12 y�l otomotiv grubunda genel müdürlük 
görevini yürüttüm. Grup olarak son bir y�l-
d�r, otomotiv faaliyetlerimizin gelece ine 
yönelik neler yapaca �m�za dair çal� ma-
lar yap�yorduk. Bu çal� malar sonucunda 
otomotiv grubundan ç�kma karar� ald�k. 
Bu karar� al�rken, grubumuzun menfaatini 
dü ündük. Çünkü sektörün gelece ine 

yönelik bir tak�m belirsizlikleri gördük. 
Söz konusu sektörden çekilmemizle, ir-
ketimizin bütün kaynaklar�n� ve i  gücünü 
as�l mesle imiz olan lojistik taraf�na yön-
lendirdik. Bu do rultuda irketin lojistik 
taraf�nda bir yap�lanma söz konusu oldu. 
Beni de Horoz Lojistik Yurtiçi Da �t�m ve 
Komple Ta �ma Grup Ba kan� görevine 
uygun gördüler. Dolay�s�yla ben de bu ya-
p�lanma içinde, i in ba ka bir taraf�ndan 
ba ka bir taraf�na geçtim. Görevde yeni 
olmama ra men grubun içinde 16 y�ld�r 
bir fiil faaliyet gösteriyorum.   

Horoz Lojistik Yurtiçi Da �t�m 
ve Komple Ta �ma departman�n 
faaliyetlerinden bahseder misiniz? 
Departman�n firmadaki sorumluluk 
alanlar�n� aç�klar m�s�n�z?
Yurtiçi Da �t�m ve Komple Ta �ma de-

partman�nda yurt içi da �t�m, i in parsiyel 
taraf�n� olu turuyor. Yani parça ta �ma-
lar�na yönelik bir i  kolu. Komple ta �ma 
ise, yükün bir noktadan bir noktaya direkt 
transferi ilgili süreci ifade ediyor. Öncesin-
de bu faaliyetler iki farkl� organizasyondan 
yönetiliyordu. Son dönemde mü teri ihti-
yaç, beklenti ve i  yap� lar�na bak�nca, bu 
iki faaliyetin birçok mü teride ortak ihtiyaç 
haline geldi ini gördük. Dolay�s�yla,  ayn� 
mü teri portföyüne sahip bu iki faaliyeti bir 
araya getirmenin mü terilerimize daha et-
kin hizmet verme konusunda önemli katk� 
sa layaca �n� dü ündük. K�saca özetle-
mek gerekirse, özel proje ve konteyner 
ta �malar� hariç yurt içindeki her türlü yük 
hareketinden biz sorumluyuz.

Birle me için ne tür çal� malar 
yapt�n�z? 
Öncelikle operasyon ve sat�  faaliyetle-

rimizi h�zl� bir ekilde entegre ettik. Hedef-

“Horoz Lojistik Yurtiçi 

Da �t�m ve Komple 

Ta �ma departmanlar�n� 

bir araya getirerek, 

yurt içindeki bütün 

hareketi tek bir 

noktada birle tirdik. 

Birle meyle de büyük 

bir sinerji yaratt�k. 

Ayn� grup içinde 

benzer i  yapanlar�n 

tek bir merkezden 

yönetilmeleri büyük 

önem ta �yor. Böylece 

önümüzde ciddi 

f�rsatlar görünüyor.” 

ki grubu birle tirerek   
büyük bir sinerjiyaratt�k



lerimizi de ortak hale getirerek, konsant-
rasyon ve motivasyonumuzu verimlilik, 
sürat ve mü teri memnuniyeti üzerine 
yo unla t�rd�k. Sat�  direktörlü ünü tek 
bir çat� alt�nda toplayarak,  mü terilerimi-
zin özellikle entegre fiyat taleplerine, daha 
süratli ve rekabetçi çözümler üretir hale 
geldik. Bu sürat ve uyum, grubumuzun 
di er faaliyet alanlar�yla daha etkin bir ça-
l� ma ortam� yakalamam�za imkân sa la-
d�. Böylece, mü terilerimizin tüm ihtiyaçla-
r�na cevap verecek entegre lojistik hizmet 
sat� lar�n� daha da geli tirece iz. 

Operasyonda yine benzer ekilde or-
ganize oldu. Mü teri ili kilerini ve operas-
yonu, mü terilerimizin çal� ma ekillerine 
göre yeniden düzenledik. Böylece mü -
terilerimiz, operasyonel bilgi ve talepleri-
nin çözümlerine daha h�zl� ula abilecek. 
Söz konusu de i ikliklere çabuk adapte 
olmam�zdaki en büyük etken, tecrübeli, 
i ine katma de er üretmeye çal� an ve 
uzun y�llard�r ayn� ekibin içinde bulunan 
çal� ma arkada lar�m�z�n bünyemizde bu-
lunmas�d�r. Bundan sonra da söz konusu 
birle menin, hem mü teri memnuniyeti 
hem de ciro anlam�nda irkete çok ey 
kataca �n� dü ünüyorum.    

Horoz Lojistik Yurtiçi Da �t�m ve 
Komple Ta �ma departman� olarak 
2013 y�l�n�n ilk sekiz ay�n� nas�l 
geçirdiniz? Hedefler tutturuldu 
mu?

in geli mesi için iki ana hedefimiz 
var. Biri, i in olmazsa olmaz�, ciro ve 
kârl�l�k. kincisi de, mü teri memnuniyeti. 
Performans hedefleri olarak bakarsak, 
hep hedeflerimizin üstünde rakamlar 

elde ettik. Bizim sektörde, ini ler, ç�k� lar 
ve çalkant�lar çok fazla. Ciro taraf�ndan 
bakarsak, asl�nda hedefledi imizin biraz 
alt�nday�z. Hedefledi imizin yüzde 15’i ci-
var�nda bir eksiklik söz konusu. Onun da 
kayna �n�, piyasada ticaret hacminin dü -
mesi olu turuyor. Biz projeksiyonlar�m�z�, 
mü terilerimizden ald� �m�z verilere göre 
yap�yoruz. Mü terilerimizin kendi hedef-
lerinde de bir tak�m sapmalar oldu unda 
bu durum otomatik olarak bizim de ciro-
lar�m�za etki ediyor. Ama geçen seneye 
bakarsan�z da bu y�l� yüzde 12 civar�nda 
bir büyümeyle kapataca �m�z görünüyor. 
Asl�nda bu durumun, söz konusu pazar 
ko ullar�nda, etraf�m�zda olan siyasi ve 
ekonomik s�k�nt�lara ra men iyi bir ba ar� 
oldu unu söyleyebiliriz. 

2014 y�l� plan ve hedeflerinizi 
bizimle payla �r m�s�n�z?
Daha önce bahsetti im gibi 2013 y�l� 

bizim için, her ne kadar grup içinde de 
olsa birle me dönemini oturtma çal� ma-
lar�yla geçti. 2014 y�l�nda daha aktif ve 
güçlü bir ekilde piyasada var olmay� he-
defliyoruz. Önümüzdeki y�l�, ektiklerimizi 
biçme y�l� olarak görmek istiyoruz. Tabii 
ki en büyük beklentimiz sat�  hacimlerinin 
art�r�lmas�na yönelik. 

Bu durum da mevcut i lerimize ila-
ve yat�r�mlar yapma ihtiyac� do uracak. 
Bizim ana yat�r�mlar�m�z� i gücü, IT, ak-
tarma depolar� ve ta �ma yapt� �m�z için 
filo yat�r�mlar� olu turuyor. Depolarla ilgili, 
özellikle aktarma merkezi yat�r�mlar�m�z�n 
çok büyük bölümünü tamamlad�k. Geç-
ti imiz dönemlerde birço unu yeniledik 
ve kapasitelerini art�rd�k. Bir iki aktarma 

merkezinin d� �nda yap�lacak çok büyük 
bir yenilik yok. Mevcut aktarma merkez-
lerimizde verimlilik art�r�c� yat�r�m ve fa-
aliyetlere odaklanaca �z. gücü ve IT 
bizim için büyük önem ta �yan konular�n 
ba �nda geliyor. Çünkü buradaki e itim 
ve geli tirmeler i imizi do rudan etkiliyor. 
Büyüme hedeflerimiz do rultusunda y�l�n 
ikinci çeyre inde filo bölümümüzde yat�-
r�m yapmay� planl�yoruz. O bölümü biraz 
daha büyütmek istiyoruz. Mü terilerimize 
iyi hizmet verebilmek için güçlü bir filo 
olu turma zorunlulu u var. Biz buradaki 
gücümüze güç katmaya devam edece-

iz.  u anda grubumuzun çok fazla gir-
medi i, sektör ve proje i leriyle ilgili, o 
taraflara nas�l girebiliriz diye fizibilite çal� -
malar� yap�yoruz. 2014 y�l�nda mevcut i -
lerimizi büyütürken, bir taraftan da yeni i  
imkânlar�n� nas�l yakalar�z ona bakaca �z. 

Ta �ma miktar�n�z hakk�nda bilgi 
verir misiniz? 
Günlük ta �ma kapasitesi olarak söy-

lersem, her gün bin civar�nda araç yük-
leniyor. Türkiye’nin her yerine ula �m�m�z 
var. Önemli ticaret merkezlerinde hem 
bölge müdürlüklerimiz hem de aktarma 
merkezlerimiz bulunuyor. 81 ile 28 aktar-
ma merkezinden sevkiyat yap�yoruz. 250 
civar�nda araca sahibiz. Tabii ki tüm ta �-
malar�m�z� kendi araçlar�m�zla yapmam�z 
mümkün de il. Bu hizmeti tedarikçilerimi-
zi kullanarak sa lamaya u ra �yoruz. Baz� 
dönemler her bölgede her lojistik firmas�-
n�n a a � yukar� kar �la t� � dönemsel yo-

unluklar oluyor. Sipari lerin çok birikti i 
anlar ya an�yor. Bu filonun da ana amac�, 
bizim s�k� t� �m�z noktalarda, mü teriye o 
hizmeti sa layabilmek ve mü terinin mal�-
n�n yerde kalmas�n� engellemek. 

Hizmet verdi iniz firmalar 
hangileri? 

u anda 180 mü teriye hizmet veri-
yoruz. Bizim için mü terilerimizin hiç biri 
di erinden farkl� de il. Cirosal anlamda, 
mü terilerimizin en büyü üne de en kü-
çü üne de ayn� hizmeti vermeye u ra �-
yoruz. Kalite sistemimizin ana içeri ini 
bu durum olu turuyor. Cirosal bazda ba-
kacak olursak, en büyük üç mü terimizi, 
Toros Gübre, Vestel ve BSH olu turuyor. 
Önümüzdeki y�l bu rakam� 250 civar�na 
ç�karmak istiyoruz. 

Departmandaki çal� an say�n�z 
nedir? 
456 çal� an�m�z bulunuyor. Ta eronla-

r�m�zla birlikte bu say� 1000’i a �yor.

söyle i G Ü R K A N  G Ü R B Ü Z
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Mü teri memnuniyeti sizin 
için ne kadar önemli? Mü teri 
memnuniyetini art�rmak için neler 
yap�yorsunuz ya da yapmay� 
planl�yorsunuz? 
Ciddi rekabet artlar� nedeniyle i  

almak art�k çok zor. Önemli olan da al-
d� �n�z i i hakk�yla yapmak ve elde tuta-
bilmek. Bu nedenden dolay� mü teriye 
verdi iniz hizmet kalitesi çok önemli hale 
geliyor. Grup olarak, hakikatten iddial� 
hedeflerle çal� �yoruz. Bunu da yönetim 
olarak çok ciddi ölçüyoruz. Bazen hedef-
ler koyuyorsunuz ancak ölçüm kriterleri 
birbirini tutmuyor. Horoz Lojistik’te bu-
nunla ilgili çok düzgün i leyen bir sistem 
kurulmu . Mü terilerimizin hemen hemen 
hepsiyle mutab�k kal�nan bir performans 
kriteri var. Bizim ve özellikle de baz� mü -
terilerinizin performanslar� sektörün çok 
üzerinde bulunuyor. Biz u ana kadar 
bunlar� tutturmakta çok zorluk çekmedik. 
Asl�nda ba ta belki çektik ama kurgula-
d� �m�z  sistem ve prosedürler art�k bu 
hedeflere ula mam�zda bizi fazla zorlam�-
yor. Sonuca geldi inizde o kriterlerin her 
zaman üstündeyiz. Her mü teriye ayr� ayr� 
mü teri raporlar� haz�rl�yor bunu da mü -
terilerimizle payla �yoruz. Raporlar�m�z, 
bir iki kritere ba l� de il, çok detayl�. 

Lojistik sektöründe olmak sizin için 
ne ifade ediyor? 
Lojistik, gerçekten çok detayl� ve ge-

li melere hassas bir sektör. Öncelikle 
zaman kavram� diye bir ey yok. Sürekli 
hareket halindesiniz. Gece, önemli bir 
bölümde dünya duruyor ama ta �ma dur-
muyor. Dolay�s�yla hareket ve risk hiç bit-
miyor. Araçlar�, çal� an say�s�n� ve yapt� �-
n�z depo yat�r�mlar�n� dü ününce lojistik, 
çok ciddi de sermaye ba lad� �n�z bir i . 
O yüzden masan�n öbür taraf�nda lojis-
tikçilerle otururken onlar� hep takdir edip 
sab�r dilerdim. in bu taraf�na geçince as-
l�nda yarataca �n�z eylerin çok da s�n�r� 
olmad� �n� gördüm. Bu da insan� sürekli 
dinamik ve hareketli tutuyor. Benim de 
hareket halinde olmay� çok seven bir ya-
p�m var. Burada ba lad� �m için son dere-
ce memnunum. Hatta öyle bir hale geldi 
ki sanki geçmi  hiç olmam�  gibi. 

Ekip ruhu sizin için ne kadar 
önemli?
Ekipsiz hiçbir ey olmaz. Bir ba ar� 

kazan�rsan�z ekip vas�tas�yla kazan�rs�n�z. 
Ben, bireysel kahramanl� �n çok uzun sü-
reli ba ar� getirdi ine inanmam. Bir yere 
varacaksan�z ekibinizle varacaks�n�z. Ekip 

ruhu bu i in olmazsa olmazlar�ndan biri. 
Benim de en önem verdi im konulardan 
biri. Üzerinde çok çal� t� �m�z ve u ra t�-

�m�z bir durum. Bugünkü ekibimizle yeni 
çal� maya ba lad�k gibi görünse de 16 
y�ld�r ayn� irket içinde bulunuyoruz. Bu 
nedenle ekip ruhunu yakalamak çok zor 
olmad�. Tabii ki daha çok geli tirilmesi ge-
reken durumlar var. Bunun için de yeterli 
zaman ve enerjimiz var. Önce kendi içi-
nizde ekip olacaks�n�z. Buna paralel, gru-
bun genelinde ayn� havay� yaratacaks�n�z. 
Genç, benzer dü ünce ve kültür yap�s�n-
da dü ünen yönetici ve çal� anlardan olu-
an bir tak�ma sahibiz. Bu durumun bizim 

gibi entegre i  üreten ve sürekli birbiriyle 
ili kili çal� an yap�lar için çok faydal� ol-
du unu dü ünmüyorum. Sonuçta ekip 
dedi iniz eyin, irketin bütününü kap-
sayan, hem yatay hem de dikey organi-
zasyonlarda olmas� gerekir. Biz u anda 
bu ekip ruhunu daha da benimsemeye 
ve bunu da irketimizin bütün çal� anlar�-
na nüfus ettirmeye çal� �yoruz. Birbirinize 
destek olabildi iniz sürece vars�n�z. 

Çal� ma arkada lar�n�z sizi nas�l 
tan�mlar? Öne ç�kan bir özelli iniz 
var m�?
Kendimi tak�m lideri olarak görürüm. 

Departmanda bulunan arkada lar�m�n 
da yakla �m� ve beklentileri bu yöndedir. 
Sakin bir mizaca sahibim. Dinlemeyi se-
verim. Kat�l�mc� yönetim anlay� �n� benim-
serim. Sonuçta hiç birimiz i i yapandan 
daha iyi bilmiyoruz. Bütün çal� anlar�m�-
z�n yönetime kat�lmas�n� ve sürekli fikir 
üretmesini severim. Çal� ma arkada la-
r�mla aramda, bir müdürden çok, sayg� 
duyulan bir mesai arkada � eklinde bir 
ili ki oluyor. Pozitif bir insan�m. Olaylara 
her zaman pozitif taraf�ndan bakar�m. Bir 

i in niye yap�lamayaca �n� de il nas�l ya-
p�laca �na odaklanmay� tercih ederim. 

Sakinli imin bozuldu u en say�l� za-
manlar da insanlar�n kendisine ve i ine 
olan sayg�lar�n� kaybettikleri, sorumluluk-
tan ve tak�m oyunculu undan uzakla t�k-
lar� zamanlarda oluyor. ansl�y�m ki bu tip 
durumlarla da çok kar �la mad� �m ekip-
lerle çal� ma ans� buldum hep. Sayg� 
duymadan sayg� göremezsiniz. Tüm ça-
l� ma arkada lar�m�n ki ili ine ve yapt� � 
i lere sayg� duyar�m. Onlarla ileti imi bu 
çerçeve içinde kurmaya çal� �yorum. 

BO  VAK TLER N ZDE NELER 
YAPARSINIZ? ÖZEL B R LG  
ALANINIZ VAR MI?

u anda pek belli olmuyor fa-
kat y�llarca spor yapt�m. Yüzmek ve 
basketbol oynamak en büyük tut-
kum. Ancak bir müddettir uzak kal-
d�m. Di er bir tutkum da Be ikta . 
Be ikta ’ta büyüdüm. Çocukluktan 
gelen bir tutku benimkisi. Mümkün 
oldu unca bütün maçlara gitmeye 
çal� �r�m. Asl�nda bu durum benim 
için maça gitmek gibi de il, bütün ço-
cukluk arkada lar�m� görmek ve on-
larla vakit geçirebilmek. Bir tür sosyal 
payla �m haline geldi. Evde çok vakit 
geçirmeyi sevmem. Özel hayat�m�za 
çok s�n�rl� vakit kal�yor. Söz konusu 
vakti, olabildi ince yak�n arkada  
çevremle ve ailemle geçirmeyi seve-
rim. Vakit buldukça seyahat ederim. 
De i ik yerleri, kültürleri ve insanlar� 
tan�maktan büyük keyif al�r�m. 



Mehmet Atilla Sar�kaya (18.04.2013)
Mehmet Atilla Sar�kaya’n�n, 17 
Haziran 2013 tarihi itibar�yla Horoz 
Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret 
A ’nin Depo Operasyon Grup Ba -
kanl� �/Operasyon Direktörlü ü’ne 
ba l� Çay�rova/Kocaeli lokasyonun-
da  “Depo  Yönetmeni” pozisyonun-
da göreve ba lad� �n� memnuniyet-
le duyurmak isteriz. Mehmet Atilla 
Sar�kaya, 1988-2007 y�llar� aras�nda 

UPS’de “Türkiye Operasyonlar� Müdürü”, 2007-2011 
y�llar� aras�nda  “Uluslar   aras� Kara Nakliye Müdürü” ve 
2011-2013 y�llar� aras�nda da “Hat Planlama ve Da �t�m 
Müdürü” olarak görev alm� t�r. 

Muhammet Yakut (17.06.2013)
Muhammet Yakut’un 4 Temmuz 2013 tarihi 
itibar�yla Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri 
ve Ticaret A ’nin  Yurtiçi Ta �mac�l�k Grup 
Ba kanl� �/Operasyon Direktörlü ü’ne ba l� 
Kayseri lokasyonunda “ ube  Yönetmeni” 
pozisyonunda göreve ba lad� �n� memnuniyet-
le duyurmak isteriz. 1988 y�l�nda Dokuz Eylül 
Üniversitesi Manisa ktisadi ve dari Bilimler 
Fakültesi Maliye Bölümü’nde lisans ö reni-
mini tamamlayan Muhammet Yakut’un en son çal� t� � üç 
irkette yer ald� � görevler öyle:  “2010 y�l�nda Ser Ltd. 
ti’de ‘Sat�nalma ve Lojistik Sorumlusu’, 2010-2011 y�llar� 

aras�nda Home Garage’da ‘Sat�nalma Müdürü’, 2011-2012 
y�llar� aras�nda  Panpet A ’de ‘ letme Müdürü’, 2012-2013 
y�llar� aras�nda Ba yaz�c�o lu Tar�m’da ‘ dari Müdür’.” 

bizden
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Haz�rlayan: Defne Ba ocakç� / Horoz Holding nsan Kaynaklar� Yönetmeni

2 013 y�l� içinde, Horoz Holding A , Horoz Lojistik Kar-
go Hizmetleri ve Ticaret A , SDV HOROZ Ta �mac�l�k 
ve Ticaret A , Gümrük ve Ticaret Bakanl� � taraf�ndan 

“Yetkilendirilmi  Yükümlü Statüsü” kazanmak için zorunlu 
art olan ISO 27001 Bilgi Güvenli i Yönetim Sistemi (BGYS) 

çal� malar�n� ba ar�yla sonland�rd�. 22 Temmuz ve 2 A ustos 
2013 tarihlerinde gerçekle tirilen belgelendirme d�  denetimi 
sonras�nda tüm grup irketleri, ISO 27001 sertifikas� sahibi 
olmaya hak kazand�. 

ISO 27001 BGYS’nin kurulumuyla, en de erli varl�k olan 
bilginin gizlilik, bütünlük ve eri ilebilirli inin sa lanmas� amaç-
land�. Sistemin kurulumu a amas�nda varl�k envanterleri ta-
n�mland�. Bilgi güvenli i risk analizleri olu turularak aç�kl�klara 
kar � aksiyon planlar� yap�ld�. Yeni güvenlik uygulamalar� dev-
reye al�nd�. Gerekli politika ve prosedürlerin olu turulmas�n�n 
ard�ndan sistemin standardizasyonu sa land�. 

BGYS tüm çal� anlara, hem fiziki güvenli in sa lanmas� 

hem de bilgi güvenli inin sa lanmas� eksenlerinde sorumlu-
luklar getiriyor. BGYS politikalar� ve prosedürleri tüm kurum 
çal� anlar�yla payla �ld�. Böylece, tüm çal� anlar�n sistemin uy-
gulanmas� a amalar�ndaki sorumluluklar� bildirildi. 

BGYS uygulamas�n�n etkin olarak sürdürülebilirli inin 
sa lanmas� için tüm çal� anlarla e itimler interaktif ortamda 
gerçekle tirildi. Bu e itimlerle kullan�c�lar�n, sorumluluklar�, 
bili im sistemleri etik kullan�m ilkeleri, de erli kritik varl�klar 
ve bilgi güvenli i riskleri gibi konularda fark�ndal� � sa land�. 

Oryantasyon süreçlerine BGYS e itimleri dahil 
edilerek yeni i e ba layan personelin de fark�n-
dal� �n�n sa lanmas� hedefleniyor. 

IS O 27001 ç Tetkikçi E itimi’ni ba ar�yla ta-
mamlayarak,  “ISO 27001:2005 Bilgi Güvenli i 
Yönetim Sistemi Kurulu  çi Tetkikçi” sertifikas�n� 
almaya hak kazanan çal� anlar�m�z� ba ar�lar�n-
dan dolay� kutlar, e itmenimiz ISO 27001 Ba  
Denetmeni Ali Güne ’e te ekkürlerimizi sunar�z. 

Horoz Grup irketleri, ISO 27001 sertifikas� 
sahibi olmaya hak kazand�





bölge raporu A N T A L Y A

20 Pencere Say�: 16 / Ekim 2013



BÖLGE RAPORU

21Pencere Say�: 16 / Ekim 2013

Horoz Lojistik Antalya ube Yönetmeni Onur Y�ld�z: 

“Antalya ube, “Antalya ube,   
tar�m ve turizm faaliyetleriyletar�m ve turizm faaliyetleriyle

ön plandaön planda””
“Ba ta ilçeleri olmak üzere Antalya, turizm ve tar�m bölgesidir. Türkiye, sebze ve 
meyvesinin büyük bir bölümünü Antalya’dan tedarik eder. Ayr�ca önemli bir liman 

kentidir. Yani Antalya sahip oldu u bu özelliklerinden dolay� ülke ekonomisine büyük 
katk� sa lar. Biz de Antalya ube olarak bu y�l�n ilk sekiz ay�nda geçen y�la göre sat�  
hacmimizi yüzde 140 art�rd�k. Do al olarak bu durum kârl�l� �m�za da yans�d�. Ancak 

2014’te çok daha iyi olmay� planl�yoruz.” 

Her say�da Horoz Holding fa-
aliyet bölge ve ubelerinden 
birini konuk etti imiz bu bö-
lümümüzde, dergimizin yeni 

say�s�n�n konu u, Horoz Lojistik Antalya 
ube Yönetmeni Onur Y�ld�z oldu. Y�ld�z, 
ubenin önemi hakk�nda unlar� söyledi:  

Kaç y�ld�r Horoz Lojistik Antalya 
Bölge’de çal� �yorsunuz? 
Sorumluluk alanlar�n�z hakk�nda 
bilgi verir misiniz?
Horoz Ailesi’ne Antalya ube Yönet-

meni olarak 14 ay önce kat�ld�m. Antal-
ya ube olarak sorumluluk alanlar�m�z�, 
Antalya il ve ilçeleri, Burdur, Isparta il ve 
ilçeleri olu turuyor. Burada dört ubemiz 
bulunuyor. Dört ubeden biri, aktarma 

deposu. Söz konusu ube benim sorum-
luluk alan�m�n d� �nda fakat lojistik ube-
si. Ayr�ca ube olarak i letti imiz Toros 
Tar�m’a ait iki depo bulunuyor. Bunlara 
da ube diyebiliriz. Bunlar�n yan� s�ra, 
kamyon ve nakliyeciler sitesinde garaj 
ube var.  

Antalya ube’nin önemi için neler 
söylemek istersiniz? 
Ba ta ilçeleri olmak üzere Antalya, tu-

rizm ve tar�m bölgesidir. Türkiye, sebze ve 
meyvesinin büyük bir k�sm�n� Antalya’dan 
tedarik eder. Ayr�ca önemli bir liman ken-
tidir. Yani Antalya sahip oldu u bu özellik-
lerinden dolay� ülke ekonomisine büyük 
katk� sa l�yor. 

Hangi sektörlere hizmet 
veriyorsunuz? 
Tar�m ürünleri ba ta olmak üzere 

gübre, yap� kimyasallar�, in aat, g�da ve 
mobilya sektörlerine hizmet veriyoruz. 
Önümüzdeki y�l g�da sektörüne a �rl�k 
vermeyi planl�yoruz. Sözle me yapmay� 
planlad� �m�z ciddi büyüklükte iki g�da 
firmas� var. Hedefimiz onlarla çal� mak. 
Tabii mevcut sektörlerimizdeki faaliyetle-
rimize devam edece iz. 

Antalya ube olarak 2013 y�l�n�n 
ilk sekiz ay�n� nas�l geçirdiniz? 
Hedefler tutturuldu mu?
2011 ve 2012 y�llar�nda ya anan hem 

küresel hem de bölgesel çapl� krizlerden 
Antalya ube olarak biz de etkilendik. Bu-
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nun üzerine son dönemde akaryak�ta ge-
len zamlarla kâr oranlar�m�z iyice azald�. 
Ancak i  hacmimizde çok bir de i iklik 
olmad�. Horoz Lojistik Antalya ube aç�-
s�ndan ilk sekiz ay beklenenin üzerinde 
geçti. 2012 y�l�na göre daha iyi bir perfor-
mans sergiledik. Bu y�l�n ilk sekiz ay�nda 
geçen y�la göre sat�  hacmimizi yüzde 
140 art�rd�k. Do al olarak bu durum 
kârl�l� �m�za da yans�d�. 2014’te çok daha 
iyi olmay� planl�yoruz. 

Antalya ube’yi di er ubelerle 
kar �la t�r�r m�s�n�z? Hangi bölgesel 
avantajlara sahipsiniz? 
Antalya ube’yi Horoz Lojistik Trakya, 

Do u Marmara, stanbul, Bursa ve Gazi-
antep gibi bölgelerle kar �la t�rd� �m�z-
da daha dezavantajl�y�z. Di er bölge ve 
ubelerde sanayi faaliyetleri geli mi  bir 

durumda. Bu nedenle, Antalya’n�n zor bir 
ube oldu unu söyleyebilirim. Ancak An-

talya, tar�m ve turizm ile ön plana ç�k�yor. 
Tar�m sektörünün lojistik sektörüyle ba -
lant�l� olmas�ndan dolay� bir avantaj�m�z�n 
oldu unu söyleyebilirim. Liman kenti ol-
mas�n�n da önemini yads�mamak gereki-
yor. Antalya, ithalat ihracat hacminin yük-
sek oldu u bir yer. Bu hacim, her geçen 
sene artan oranlarla büyüyor. Özellikle de 
sebze meyve alanlar�nda. Bu konularda 
avantajl�y�z. Ancak sanayile menin yeterli 
olmamas� ve co rafyan�n da sebep oldu-

u nedenlerle biraz dezavantajl� oldu u-
muzu söyleyebilirim. 

Horoz Lojistik’i di er lojistik 
firmalar�ndan ay�ran özellikler 
nelerdir?
leti imimiz bire bir ve yüz yüze. 72 

senedir faaliyet gösteren bir irketin 
ubesiyiz. Bu durum mü terilerin bizi 

seçmesinde büyük rol oynuyor. Asl�nda 
en önemli sebep budur. Potansiyel ve 
mevcut mü terilerimizle sürekli ileti im 
halinde bulunuyoruz. kili yürüttü ümüz 
ili kilerimizden dolay� mü terilerimiz bizi 
tercih ediyor. 

Mü teri memnuniyetini art�rmak için 
neler yap�yorsunuz ya da yapmay� 
planl�yorsunuz?
Bulundu umuz ça da mü teriyi mem-

nun etmek için art�k sadece sat�  ve sat�  
sonras� hizmet yeterli olmuyor. Mü teri 
art�k daha fazla hizmet bekliyor. Horoz Lo-
jistik Antalya ube olarak, mü terilerimize 
daha iyi hizmet verebilmek için öncelikle 
onlar� tan�yoruz. htiyaç ve önceliklerini 
belirliyoruz. Genel hassasiyetleri kavr�yor, 
organizasyon içinde bilgi ak� �n� sa l�yo-

ruz. Çünkü güncel sorunlar�n çözümü için 
bilgiyi do ru zamanda mü teriye iletmek 
önem arz ediyor. Örne in, zaman hassa-
siyeti olan bir mü terimize telefon ve mail 
yoluyla teslimat bilgilendirmesi yap�yoruz. 
Bu durum mü terimizi gayet memnun 
ediyor. Çünkü Horoz Lojistik faaliyet alan-
lar�nda genelde tar�m a �rl� � Antalya’da 
bulunuyor. Bu nedenden dolay� bu uygu-
laman�n sadece Antalya ube’de yap�ld�-

�n� dü ünüyorum. 

ube olarak ba ar�lar�n�z�n alt�nda 
yatan unsurlar neler? 
Hizmet sektöründe insan faktörü bü-

yük önem ta �yor. Lojistik sektörü olarak, 
mal ya da ürün üretmiyoruz, mü terileri-
mize hizmet sunuyoruz. Bu nedenlerden 
dolay� “Ben” de il, “Biz” bilinciyle hareket 
ediyoruz. Ekip olarak yüksek bir moti-

ONUR YILDIZ K MD R?

1976 y�l�nda Eski ehir’de do -

dum. Ancak babam�n subay olmas� 

nedeniyle Ankara ve zmir’de de ya-

ad�m. lk, orta ve liseyi Ankara’da 

okuduktan sonra, üniversite ö reni-

mimi tamamlamak için 1997 y�l�nda 

Antalya’ya geldim. Yakla �k 16-17 se-

nedir Antalya’da ya �yorum. Akdeniz 

Üniversitesi ktisadi ve dare Bilimler 

Fakültesi letme Bölümü’nden me-

zun oldum. Turizm ba ta olmak üze-

re çe itli sektörlerde çal� t�m. Alt� y�l 

Antalya Havaliman� ç ve D�  Hatlar 

Terminali’nin yiyecek içecek bölü-

münde vardiya müdürlü ü yapt�m. 

Daha sonra hizmet sektörü oldu u 

için lojistik sektöründe çal� maya ka-

rar verdim. 



BÖLGE RAPORU
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vasyona sahibiz. Ne yapt� �n�n bilincinde 
olan bir ekiple çal� �yorum. Yapt�klar� i ten 
keyif al�yorlar. Bence ba ar�m�z�n s�rr� bu-
dur. leride ya ayaca �m�z ba ar�lar�n da 
s�rr� bu olacakt�r. 

Horoz Lojistik için neler söylemek 
istersiniz?
Horoz Lojistik, lojistik sektöründe ken-

disini kan�tlam�  bir firma. Süper Marka 
ödülüne sahip. Çal� an�na çok de er ve-
riyor. Horoz Lojistik bir aile ve bu ailenin 
ferdi olmaktan dolay� ekip olarak gurur-
luyuz. Ben bu aileye yeni kat�lmama ra -
men hemen adapte oldum. Asl�nda beni 
burada çal� maya iten sebepler, s�cak ve 
samimi olmas�n�n yan� s�ra, çal� an�na ver-
di i de erdir. Keyif ald� �m bir sektörde 
ve irkette çal� �yorum. Bu nedenle kendi-
mi de erli ve önemli hissediyorum. 

2013 y�l�n�n ilk sekiz ay� 
lojistik sektörü için nas�l 
geçti? 
2013 y�l�n�n son aylar�nda akaryak�ta 

gelen zamlar nedeniyle lojistik sektörü 
yara ald�. Kârl�l�k oranlar�m�z azald�. Fakat 
i lerimiz yürümeye devam ediyor. 2014 
y�l�na umutla bak�yoruz. irket yönetimi 
olarak bir de i im gösterdik. Daha pro-
fesyonel bir üst yönetimimiz var. Biz de 
bundan ald� �m�z güçle gelece e daha 
iyi bak�yoruz. Sektör olarak ilk dokuz ay� 
hedeflerimiz do rultusunda geçirdi imizi 
söyleyebilirim. 

Lojistik sektöründe çal� maya nas�l 
karar verdiniz? 
Önceki i  deneyimlerim hizmet sektö-

rüne yönelik oldu. Bundan dolay� hizmet 
sektörüne yabanc� de ilim. E itimim de 

bu yönde. Hizmet sektöründe ba ar�l� 
olaca �m� dü ündüm. Horoz Lojistik An-
talya ube’de yönetici ihtiyac� oldu unu 
gördüm. Bu firmayla çal� man�n benim 
için uygun olaca �na karar verdim. Bu-
rada çal� maktan çok mutluyum ve keyif 
al�yorum.

Yo un temponuz içinde 
kendinize ay�rd� �n�z vakti nas�l 
de erlendiriyorsunuz? Özel bir ilgi 
alan�n�z var m�?
Alt� y�ld�r evliyim, dört ayl�k bir o lum 

var. Bo  zamanlar�m� ailemle geçirmeyi 
tercih ediyorum. Onun d� �nda kalan bo  
zamanlar�m� spor yaparak geçiriyorum. 
Spor salonuna üyeyim. Tenis oynama-
y� seviyorum. Tenis kursuna ba lad�m. 
Sportif faaliyetlerde bulunmaktan keyif 
al�yorum. 



Ya am�m�z� kolayla t�ran en 
önemli yard�mc�lar�m�z makine-
lerdir. Yaz�m s�ras�nda en çok 
hata yapt� �m�z, hatta makine 

mühendisi bile olsak yazarken zaman 
zaman “makina” diye yanl�  yaz� �m�z 
sihirli bir kelimedir “makine”. 

Türk Dil Kurumu makineyi, herhangi 
bir enerji türünü ba ka bir enerjiye dö-
nü türmek, belli bir güçten yararlanarak 
bir i i yapmak veya etki olu turmak için 
çarklar, di liler ve çe itli parçalardan 
olu an düzenekler bütünü olarak ta-
n�mlam� t�r. Makineler i  üreten, bunu 
sa larken de kar �l� �nda güç tüketen 
düzeneklerdir. Çal� an her sistem gibi 
makineler de zaman içinde sürtünme-
den ve zaman�n etkisinden a �n�r, ilk 
günkü performanslar�n� yitirir. A �nmaya 
zamanla müdahale edilmezse, ar�zalar, 
kopmalar ve k�r�lmalarla kar �la �r�z. K�r�-
lan parça, kendisine de en di er parça-
lara da hasar verir ve sorun büyür. Ge-
nellikle kullan at sistemi de ilse, a �nan 

k�s�mlar�n, k�r�lmaya yol açmadan 
belli bir zaman sü-

resi içinde 

de i tirilmesi, makinenin fonksiyonlar�-
n� yine ilk günkü gibi yerine getirmesini 
sa lar.  

Makinelerde de i en bu k�s�mlara 
“yedek parça” ad� veriyoruz. Yedek par-
çalar�n da her ürün sistemi gibi kendine 
has baz� özellikleri vard�r. Lojistik süreç-
lerinin planlamas� için bu özelliklerin göz 
önüne al�nmas� gerekmektedir.

1. Yedek parçalar ihtiyaç do madan 
talep edilmezler. Reklamla veya pro-

mosyonla periyodik bak�m d� �nda-
ki yedek parçalar� satmak müm-

kün de ildir.
2.  Yedek parçalara ihtiyaç 

oldu u an, (makineler çal� -
mad� � için) temin süresinin 

çok k�sa, ula t�rma h�z�n�n 
çok yüksek olmas� gere-
kir.
3.  Ar�za yapan bir sis-
temde birden fazla ye-
dek parça talebi olu ur 
ve bunlar�n tamam� te-

min edilmeden ma-
kine çal� maz. 

Temin oran� 
yüzde 100 
olmak zo-

rundad�r.

4. Yedek parçalar�n fiyatlar�, ori-
jinal makine üzerindeki ma-
liyetinden daha yüksektir.
Plans�z tüketim oldu u için stok ma-
liyetleri ve ambalaj giderleri vard�r. 
Yüksek fiyatlarla ve kâr marjlar�yla 
sat�l�r.

5.  Bir makinenin yedek parça talep e -
risi vard�r. lk üretildi inde talep dü-
üktür, zamanla artar ve ekonomik 

ömrünün sonuna gelince azal�r. Bu 
nedenden dolay�, ba lang�ç evresin-
de talebin azl� � toplam geliri azalt�r, 
depo bekleme maliyetini art�r�r. Orta 
evrede, cirolar artar ve kâr yarat�r. 
Son evrede de sat�lamayan parça-
lardan dolay� maliyet yükselir ve elde 
kalma riski artar.

6.  Makineler garanti süresi içinde, ori-
jinal yani makine üreticisi taraf�ndan 
sa lanan yedek parçalar� kullan�r. 
Garanti süresi geçince tamir ve ba-
k�mlar piyasada yap�lmaya ba lar ve 
yedek parçalarda paralel temin ka-
nallar� olu ur. Böylece malzeme ka-
litesi dü er, fiyat� azal�r, kâr marjlar� 
iner ve ar�za olas�l� � artar.

7.  Yedek parçalar belli kalemlerde de-
polanmas� gereken malzemelerdir. 
Rafta bekleme s�ras�nda ortam art-
lar�ndan etkilenmemeleri için koru-
ma tedbirleri al�nmas� gerekir. Bu da 
stoklama maliyetini art�r�r.

8.  Belli bir sürede sat�lamayan yedek 
parçalar, ölü stok yani stok fazlas� 
olarak hurdaya ç�kart�l�r. Kay�tlara 
“fire” yani zarar olarak i lenir.

9.  Stok miktar�n�n ayarlanmas� önem-
lidir. Rafta bulunamayan bir parça, 
tüm talep listesinin ret olmas�na veya 
gecikmesine yol açar. htiyaçtan faz-
la parça stoklamas� da, maliyeti do-
lay�s�yla finans maliyeti yarat�r, sat�  
fiyat�n� yükseltir veya kâr� azalt�r.

10. Distribütörler kanal�yla yedek parça 
sat� � art�k dünya üzerinde azalmaya 
ba lam� t�r. Tüketimi servisler kana-
l�yla yapmak, ürün ve marka ba �m-
l�l� � sa lamak, pazar pay�n� yan sa-
nayi yedek parçalara göre art�rmak 
amac�yla artt�r. 

vizyon
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Yedek parça lojisti i

AT LLA YILDIZTEK N
Lojistik Yönetim Dan� man�

atilla@yildiztekin.com



Yedek parça lojisti i özel ihtisas 
gerektiren bir i  koludur. Onun da ye-
dek parçalar gibi kendine has özellikleri 
vard�r.
1. Yedek parçalar�n stoklamas� parça-

n�n özelli ine göre planlanan raflar-
da yap�l�r. Sadece paletli raf sistem-
leri de il, gözlü veya çekmeceli raf 
sistemleri kullan�l�r ve ciddi bir ilk 
yat�r�m gerekir. Yedek parça depola-
mas�nda çok katl� mezanin sistemle-
ri kullan�l�r. 

2. Gerçek stok adetlerinin kay�tlarla uy-
mas� çok önemlidir. Çünkü sat� lar fi-
ili raf adetlerinden de il, stok kontrol 
program� üzerinden sa lan�r. Stok 
kay�tlar�nda görünen ancak yerinde 
olmayan malzemeler teslimatt a so-
run yarat�r.

3. Hata yapmay� minimize eden kontrol 
sistemleri kullan�lmal�d�r. Bar-code 
ve RFID sistemleri gibi teknolojiler 
yedek parça lojisti inde çok rahat 
uygulanabilir. Her parça bar-kodlu 
ve her koli farkl� barkodlu olarak sak-
lan�r.

4. Sevkiyat genellikle küçük ölçekli 
yani parsiyel yap�l�r. Bu nedenle kar-
go ta �mas�na uygundur. 

5. Teslim süresinin k�sa olmas� nede-
niyle merkezi ana depodan de il, 
tüketime yak�n koltuk ambarlar�ndan 
teslimat daha kullan� l�d�r. Ana firma-
lar, bayi ve servislerinin stoklar�n� ar-
t�rmak zorundad�r. 

6. Paketleme s�ras�nda hasar� önlemek 
için farkl� paketleme ve koruma sis-
temleri kullan�lmal�d�r. A �r parçala-
r�n paketin alt�na yerle tirilmesi, için-
de bo luk kalmayacak ekilde paket 
ölçüsünün seçilmesi, plastik köpük, 
haval� yast�k ve mukavva gibi dolgu 
materyalleri kullan�lmas� gerekir.

Yedek parça lojisti ini organize 
edecek olan kurumlar�n yedek parça 
ve servis i  gruplar�n�, ana makine üre-
ticisi ve sat�  irketinin d� �nda dü ün-
mesi gerekir. Komple makine üretimi 
ve sat� � ile yedek parça ve servis hiz-
meti sat� � birbirinden farkl� i lerdir ve 
ayn� ticari anlay�  ile birle tirilemez-
ler. Her iki kurum aras�nda yatay ili ki 
olmal� ancak birbirlerini bast�rmama-
l�d�rlar. 

Lojistik sürecin kontrolü aç�s�n-
dan, bir makinenin yedek parçalar�n� 
yan sanayiden veya ana üreticiden 
toplama, bunlar� bir merkezde stok-

lama, koltuk ambarlar�na veya servisle-
re aktarma i leminde kullan�lan yaz�l�m 
da çok önemlidir. Bu yaz�l�m�n yedek 
parçalar�n ömür e risine, mevsimsel 
sapmalara, tüketim h�z�na, yedek parça-
n�n devir h�z�na ve fiyat�na ba l� olarak 
stoklar� ayarlamas� ve insan müdahale-
sini minimize edecek ekilde çal� mas� 
gerekir. Bu da piyasadaki mevcut stok 
kontrol programlar� d� �nda bir çal� -
mad�r. Amaç, mevcut stoku kay�t alt�na 
almak de ildir art�k. Gelecek talebi belir-
leyecek, stok devir h�z�n� art�racak, stok 
maliyetini dü ürecek, ula �m h�z�n� yük-
seltecek, çal� anlara kolayl�k sa laya-
cak, i verene son durumu anl�k göster-
mek d� �nda, gelecekte neler olaca �n� 
tahmin edecek programlar kullanmakt�r.  

Yedek parça lojisti i, lojisti in en 
güzel ekilde uyguland� � bir i  kolu-
dur. Gere i gibi yap�lmad� � takdirde 
makinelerimiz çal� mayacak ve mü teri 
memnunlu u yarat�lmayacakt�r. Makine-
lerimizin sorunsuz çal� mas�na o kadar 
al� m� �zd�r ki en küçük aksakl�k dünya-
m�z� zehir etmeye yetmektedir. 

Hasars�z, yedek parça ihtiyac�n�z�n 
olmad� �, zorunlu durumlarda diledi iniz 
her yedek parçay� bula-
bilece iniz günler 
diliyorum.

V ZYON
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Yedek parça lojisti ini 
organize edecek olan 
kurumlar�n yedek parça 
ve servis i  gruplar�n�, 
ana makine üreticisi ve 
sat�  irketinin d� �nda 
dü ünmesi gerekir. 
Komple makine üretimi 
ve sat� � ile yedek parça 
ve servis hizmeti sat� � 
birbirinden farkl� i lerdir 
ve ayn� ticari anlay�  
ile birle tirilemezler. 
Her iki kurum aras�nda 
yatay ili ki olmal� 
ancak birbirlerini 
bast�rmamal�d�rlar. 
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ekonomi MEHMET U UR C VELEK

2014, FED’in, muhtemelen tahvil al�mlar�n� s�n�rlay�p, 
parasal geni lemeyi durduraca � bir y�l olacak. Bu 
durma nedeniyle, geli mi  olan ekonomilerle geli mekte 
olan ekonomilerin sermaye piyasalar�nda bir ayr� ma 
ya anacak. Bu nedenle çok zor ve belirsizli in yüksek  
olaca � 2014 y�l�na borçsuz girmekte olabildi ince 
yarar var.

Türkiye ekonomisi 2013 y�l�n�n 
ilk sekiz ay�n� nas�l geçirdi? Y�l� 
nas�l kapat�r? Cari aç�k sorunu-
nu ortadan kald�rman�n yolu var 

m�? 2014’te Türkiye’yi neler bekliyor? 
Eminim siz de benim gibi bu sorula-

r�n cevaplar�n� merak ediyorsunuz. Eko-
nomist Mehmet U ur Civelek, ekonomi-
de ya anan geli meleri ve 2014 y�l�na 
ili kin öngörülerini Pencere okuyucula-
r�yla payla t�: 

2013 y�l� genelinde piyasalarda bü-
yüme konusunda y�la biraz daha umut-
lu ba lama e ilimi yüksekti. En az�ndan 
beklentiyle insanlar� biraz iyimserle -
tirmek, bu sayede daha kötü sonuçlar� 
önleme çabas� vard�. Y�l�n ilk çeyre inde 
yüzde 3,3’lük bir büyüme var. kinci çey-
rek ne olacak bilmiyoruz. Ama ben bu 
y�l, Türkiye’deki büyümenin, bir önceki 
y�l�n alt�nda kalma ihtimalinin yüksek ol-
du unu dü ünüyorum. Neden? Y�la yüz-
de 3,3’lük büyüme ile ba lad�k. Ancak 
ikinci çeyrekte ortal�k kar� maya ba lad�. 
D� ar�dan finansman bulmakta zorlan�r 
olduk. Türk liras� de er kaybetmeye ba -
lad�. Bu durum, iç talebi kademeli olarak 
etkileyecek. Geçen y�l�n ikinci yar�s�nda-
ki seviye bulunursa ba ar� saymak laz�m. 
O zaman y�l�n ikinci yar�s�nda büyüme 
olmayabilir. D� ar�dan kaynak s�k�nt�s� 
varsa ve faizler yükseliyorsa, kamu da 
geçen sene oldu u gibi harcamalarla 
büyümeyi pompalayamaz. Y�l�n ilk çey-
re indeki büyüme, özel sektörden ve 
yat�r�mlardan gelmedi. Kamudan geldi. 
D� ar�dan kaynak bulam�yorsak ve eko-
nomide birtak�m s�k�nt�lar varsa, kamu 
da bu harcamay� sürekli sürdüremez. 
Y�l�n ikinci yar�s� için yüzde 4 büyümenin 
yakalanmas� çok zor.

Herkesin kabul etti i bir ey var. 
FED, parasal geni lemeyi k�sacak. 10 
ve 30 y�l vadeli faizler de yükselecek. 
Bu yükseli , Türkiye’nin d�  piyasalar-
da tahvil ihrac�n� engelleyen ve risk 
alma iste ini azaltan bir durum. Ancak 
Türkiye’nin ciddi oranda d�  finansman 
ihtiyac� var. Onu kar �lamak zorla t�kça, 
kurlarda ve faizlerde hareket görece iz. 
Öncelikle, bu y�la hangi kur seviyesiyle 
ba lad�k, hangi kur seviyesiyle bitirece-

iz ona bakal�m. E er y�la, 1,80’lerde 
ba lay�p, y�l ortas�nda 1,90’lar�n üstüne 

2014 y�l�na borçsuz girmekte fayda var



ç�k�p ve y�l sonunda 1,70’lere dü ecek-
se, y�l�n ikinci yar�s� daha iyi olur. Ama y�l�, 
1,90’�n üzerinde bitirecekse, geçen y�l�n 
ikinci yar�s�na göre daha iyi olamaz. Biz 
yabanc� sermaye hareketine a �r� ba �ml� 
bir ülkeyiz. Yabanc� sermayenin gelme-
si bizim aya �m�z� yerden kesiyor. Ama 
gelmemesi de yere dü ürüyor. Bu y�l�n 
büyümesinin yüzde 3’ün üstünde olmas� 
için, bir mucize olmas� gerekiyor. Bunun 
için Türk liras�n�n süratle yeniden de er-
lenmesi, insanlar�n harcama yapmas� ve 
Türkiye’nin d� ar�dan kolay para bulmas� 
gerekiyor. Bunlar�n hepsinin birden ger-
çekle me ihtimali s�f�ra yak�n. 2013 y�l� 
görece olarak iyi ba lam�  olabilir ama iyi 
bitecek gibi görünmüyor. 

Temmuz ay� rakam�yla y�ll�k yüzde 
9’a yakla an bir enflasyon oldu unu gö-
rüyoruz. Kurdaki art�  da kal�c� olacak 
gibi görünüyor, geçici olacak gibi görün-
müyor. Bunun kura yans�mas� da olacak. 
O zaman y�l� umulandan daha yüksek bir 
enflasyonla bitirece iz. Orta Vadeli Plan 
hedefi, yüzde 5-5,5’lik enflasyona göre, 
yüzde 4 büyüme olarak hedefleniyordu. 
Enflasyondaki söz konusu sap� , büyü-
meyi otomatik olarak a a �ya çekecek. 
Kur etkisi ve maliyetler devreye girecek. 
Y�l sonunda enflasyonun öngörülenin 
çok üstünde olmas�n� bekliyorum. Bu 
durum, finansman maliyetlerini ve varl�k 
de erlerini etkileyecek. Sonuç olarak, iç 
talep daralacak. Beklenenden yüksek 
enflasyon, insanlar�n y�l�n son çeyre in-
deki harcama davran� lar�n�, beklenen-
den daha radikal bir ekilde etkileyebilir. 

stanbul, Türkiye ekonomisinin loko-
motif ehri. Ancak art�k stanbul’da eski-
si kadar bir üretim olmad� �n� görüyoruz. 
Tar�m zaten yok. Sanayi üretimi de gö-
rece dü meye ba lad�. Yüzde 70-75’ler-
de olan hizmet sektörü de, kurlardan ve 
sermaye giri  ç�k� lar�ndan a �r� etkileni-
yor. Hizmet sektörü, çok kolay istihdam 
yaratmas�n�n yan� s�ra, çok da kolay kay-
bediyor. Bu y�l�n ikinci yar�s�nda hizmet 
sektöründe, yaprak dökümünün kade-
meli ba layabilece ini dü ünüyorum. O 
nedenle s�f�r büyüme bekliyorum. Ser-
mayenin ç�k� a geçmesi enflasyon bek-
lentisini bozar, iç talebi daralt�r ve hizmet 
sektörünü çok olumsuz etkiler. 

Türkiye’nin 2013’te yüzde 0   
büyümesi ba ar� say�l�r

Türkiye ekonomisinin en büyük so-
runu ise cari aç�k. Cari aç�k sorununu 
ortadan kald�rman�n birçok yolu bulunu-

yor. Bunlardan biri, d� ar�ya, ald� �n�zdan 
daha çok mal satmak ya da satabildi i-
nizden daha çok mal almaktan kaç�n-
mak. Bunun için, ya ihracata yönelik ya-
t�r�mlar yap�lacak ya da iç talep k�s�lacak. 
Öncelikle una bakal�m. Dünyada ne 
kadar yat�r�m yaparsak yapal�m, rekabet 
gücümüzü ve ihracat�m�z� art�rma ans�-
m�z var m�? Geli mekte olan ekonomi-
ler durgun. Olmayanlar da durgunlu a 
girmeye ba lad�. Herkes ihraç ediyor. 
Korkunç bir rekabet var ve rekabet 
ko ullar� giderek bozuluyor. Bu or-
tamda ihracat� art�rmak çok zor. 
Mevcudu korumak ise ba ar� 
say�l�r. Demek ki, mevcut d�  ko-
ullar ve sürdürülebilir olmayan 

e ilimler nedeniyle, ihracat� ar-
t�rarak cari aç� � kapatma an-
s�m�z yok. Cari aç� � küçültmenin di er 
yolu, iç talebi k�smak. ç talebi k�smak, 
i sizli in artmas�, ekonominin daralmas� 
ve bütçe aç� �n�n büyümesi demek. Cari 
aç� � k�smak için yap�lacaklara sistem ta-
hammül edemiyor. Onun için cari aç� � 
büyüttük. Finanse edebildi imiz sürece 
sorun yok dedik. Günü kurtard�k ancak 
sorunlar� a �rla t�rd�k. Bugün çözemiyo-
ruz. Türkiye’nin 2013’te yüzde 0 büyü-
mesi ba ar� say�l�r, dedim. O büyümede 
bile, gayrisafi milli has�lan�n yüzde 7’sine 
yak�n cari aç�k olacak. Yüzde 0 büyüme-
de bu aç�k oluyorsa, cari aç� � küçültmek 
için, söz konusu ekonominin ne kadar 
küçülmesi gerekiyor. Ve bunun yarata-
ca � yan tesirler neler olur. 

 FED, tahvil al�mlar�n� 
s�n�rlayacak

imdi bir de 2014 y�l�nda Türkiye’yi 
neler bekliyor ona bakal�m. Asl�nda bu 
duruma Türkiye’den de il, dünyadan 
bakmak durumunday�z. 2014, FED’in, 
muhtemelen tahvil al�mlar�n� s�n�rlay�p, 
parasal geni lemeyi durduraca � bir y�l 
olacak. Söz konusu durma önümüz-
deki y�l içinde ya anacak. Bu durma 
nedeniyle, geli mi  olan ekonomilerle 
geli mekte olan ekonomilerin sermaye 
piyasalar�nda bir ayr� ma ya anacak. Ge-
li mekte olanlar�n sermayesi eskisi gibi 
gitmeyecek. Geli mi ler ise mevcut dü-
zeyini kendi aras�nda dayan� arak koru-
yacak. Ama geli mekte olan ülkelerden 
para ç�kacak. Sermaye piyasalar� geri-
leyecek. Varl�klar�n gerilemesi d�  kredi 
imkânlar�n� daraltacak. Kredi imkanlar�n-
daki daralma, sorunlu kredilerdeki art� , 
Türkiye’de, hizmet ve in aat  sektörünü 

de vurmaya ba laya-
cak. 2014 y�l�, çok 
zor ve belirsizli in 
çok yüksek oldu-

u bir y�l ola-
cak. 2014 

y�l�na borçsuz 
girmekte olabildi ince yarar var. 2014 
y�l�nda sis bulutlar�, 2008 y�l�ndan daha 
yo un olacak. 2014 y�l�na girmeden 
önce tedbir al�nmal�. Sis da �l�r ve görü  
mesafesi aç�l�rsa istediklerini yapabilir-
ler. Önce emin olmalar� gerekiyor. Yoksa 
çok çaresiz duruma dü ebilirler. Ç�rp�n-
d�kça daha da batabilirler. 
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EKONOM

Dünya çok hasta
Son olarak yat�r�mc�lara 
unu öneririm: Paras� 

olanlara herkes ak�l satacak. 
Herkes kendi pay�na bir ey 
ç�karmaya çal� acak. Euro/
dolar paritesi kontrolden 
her iki yönde ç�kabilir. Dolar 
daha güçlü olabilir. Alt�n 
ise dalgalan�r. E ilimler 
kesinlikle sürdürülebilir de il. 
Dünya çok hasta. Kazanma 
pe inde ko maktan çok, 
kaybetmemeye odaklanmak 
gerekiyor. Sistemin 
k�r�lganl� � giderek art�yor. 
Borçlu olma! Zor günler için 
ay�rd� �n bir ey varsa onunla 
da fiziki alt�n al. 2001 y�l�ndan 
bu yana bunu söylüyorum 
ve hâlâ de i tirmedim. 
Alt�n�n dü ece ini ve 
dalgalanaca �n� biliyorum. 
Ama alt�n�n� satma.  



S
anayicinin rekabet gücünü ar-
t�rmay� hedefleyen Büyük Ana-
dolu Lojistik Organizasyonlar� 
(BALO) projesi, Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birli i (TOBB) öncülü ünde 
ba lad�. Proje kapsam�nda 8 Eylül’de 
Manisa’dan hareket eden ilk blok tren, 
dört günde Almanya’ya ula t�. TOBB, 
bürokratik süreçler h�zland�r�larak süre-
nin minimuma çekildi ini ve dört günde 
al�nan bu yolun demir yolu ta �mac�l� �n-
da tarihi bir rekor oldu unu belirtti. 

BALO projesi ile Anadolu’nun farkl� 
ehirlerinde bulunan ihracatç�lar�n kon-

teyner yükleri, kap�lar�ndan al�narak 
yerel Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir-
yollar� (TCDD) lojistik merkezlerinde bir-
le tirilecek ve buralardan blok trenlerle 
Band�rma’ya getirilecek. Yükler, bura-
dan konteyner gemilerle Tekirda ’a, bu-
radan da tarifeli blok trenlerle Avrupa’ya 
ta �nacak. Kombine ta �mac�l� a iyi bir 
örnek olu turan bu modelle hem za-
mandan hem de ta �ma ücretlerinden 
tasarruf edilecek. Ayr�ca Avrupa ülkele-
rinden Türkiye’ye gelecek yükler de yine 
benzer ekilde var�  noktalar�na ula t�r�-
lacak.

stanbul, ihracat�n�n yüzde 51’ini, z-
mir yüzde 61’ini, Bursa ise yüzde 78’ini 
Avrupa’ya yap�yor. Anadolu’nun orta-
s�ndaki Konya üretiminin yüzde 33’ünü 

Avrupa’ya ihraç ederken, Gaziantep’te 
bu oran, sadece yüzde 24. Yani, nakliye 
masraflar� rekabet gücünü azaltt� � için 
Anadolu, Gümrük Birli i’ne giremiyor. 
BALO projesi ile bu sorunun çözülme-
si hedefleniyor. Sanayiciler, ürünlerini 
demir yolu ta �mac�l� �yla, daha uygun 
navlunlarla Avrupa’ya yollayacak.  

Haftada iki blok tren sefer 
yap�lacak
BALO’nun ortaklar� aras�nda, ba ta 

TOBB olmak üzere, 51 oda, 24 borsa, 
15 organize sanayi bölgesi, UT KAD ve 
UMAT yer al�yor. Projede, ta �mac�l�kta 
yüzde 30 daha fazla yük alan 45 Hc kon-
teynerler kullan�lacak. lk ba ta haftada 
iki defa  trenle Münih ve Köln’e gidile-
cek. Haftal�k kar �l�kl� iki blok tren sefer 
yapacak. 2014 ba �nda haftal�k kar �l�kl� 
be  blok tren olacak. 350 konteyner 
875’e ç�kacak. Avrupa’da var�  noktas� 
dörde ç�kacak. ki tren feribotu olacak.

Yük toplama 
merkezleri kurulacak
Zamanla di er Avrupa ülkelerine 

de yük ta �mac�l� �n�n ba lamas� he-
deflenirken, Anadolu’nun baz� ille-
rinde yük toplama merkezleri kurula-
cak. Bat� ile Anadolu’daki sanayici ara-
s�nda kilometrelerce uzakl�k fark� olma-
s�na ra men, Almanya’ya gidecek bir 
t�r hacmindeki yükün navlun fark�, or-
talama olarak 125-200 euroya kadar 
dü ecek. Böylelikle yabanc� yat�r�mc�, 
lojistik sorunlar�n� çözmeye ba layan 
Anadolu’ya daha çok ilgi gösterecek, 
yeni yat�r�mlarla bölge, katma de eri 
yüksek ihraç ürünleri satar duruma ge-
lecek. Sonuç olarak, tarifeli blok tren ta-
�malar� organize edilerek, Anadolu’dan 

Avrupa ve skandinavya’ya ve devam�n-
da Pakistan treni ile ba lant� sa layarak, 
Orta Asya ve Uzak Do u’ya demir yolu 
ile yük ta �ma faaliyetlerine ba lamak 
hedefleniyor.

Nakliye masraflar� 
rekabet gücünü azaltt� � 

için Anadolu, Gümrük 
Birli i’ne giremiyor. 
BALO projesi ile bu 
sorunun çözülmesi 

hedefleniyor. 
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gündem

Anadolu’nun yükleri BALO ile 
art�k Avrupa’da 
Anadolu’daki yüklerin Avrupa’n�n iç kesimlerine demir yolu ile ula t�r�lmas�n� 
sa lamak üzere Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar� (BALO) projesi hayata 
geçirildi. lk blok tren, Almanya’ya dört günde ula t�. 



G Ü N D E M
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Lojistikçilerin oda �nda “Asya” var 
Türk lojistik pazar�, uzun süreli kira kontrat�na sahip, arsa sahiplerinin hem 
geli tirici hem de yat�r�mc� olarak hareket ettikleri, kullan�c�lar�n amaçlar�na 
uygun geli tirilen projelerle ekilleniyor. Bu kapsamda lojistikçiler, geli tirme 
faaliyetinin güçlü oldu u stanbul’un Asya yakas�na odaklan�yor. 

Türkiye’de lojistik arz� a �rl�kl� 
olarak, ula �m ve i  gücü alt-
yap�s� güçlü, stratejik konu-
ma sahip liman bölgelerinde 

ya da önemli da �t�m noktalar�nda yo-
unla �yor. Bu kapsamda Türkiye’de-

ki toplam lojistik arz�n�n yüzde 40’l�k 
bölümünü olu turan Marmara Böl-
gesi, en fazla öne ç�kan bölge olarak 
dikkat çekiyor. Marmara Bölgesi’nde 
ise stanbul ve Kocaeli, kullan�c� talep-
leri ve sunduklar� nitelikli arza ba l� ola-
rak öne ç�kan iller aras�nda yer al�yor.
Gebze-Tuzla ile Esenyurt-Had�mköy 
bölgeleri, geli en altyap� olanakla-
r�na ba l� güçlü ula �labilirlikleri ve 
sunduklar� nitelikli lojistik projeleriyle 
stanbul’da en fazla tercih edilen lojis-
tik alt bölgeleri olmaya devam ediyor.
Lojistik arz� aç�s�ndan alt bölgeler de er-
lendirildi inde, arz�n yakla �k yüzde 67’lik 
bölümünün stanbul’un Asya yakas�nda 
ve stanbul’un bir alt bölgesi konumunda 
olan Kocaeli ilinde yer ald� � görülüyor. 

u an in aat halinde olan lojistik proje-
lerinin olu turdu u arz�n büyük bölümü 
(yakla �k yüzde 55’lik oranla) stanbul’un 
Avrupa yakas�nda bulunuyor. Bölgenin 
önümüzdeki dönemde Kocaeli’den son-
ra en büyük arza sahip alt bölge olmaya 
devam edece i görülüyor.

Asya, yüzde 16’l�k bo luk 
oran�yla dolulu u en yüksek 
lojistik alt bölgesi

A s�n�f� birimlerde bo luk oran� yüzde 
5 seviyelerinde iken, B s�n�f� birimlerde 
bo luk yüzde 18 seviyelerinde 
bulunuyor. Alt bölgelerin bo luk alanlar� 
de erlendirildi inde, stanbul Asya 
yakas� yakla �k yüzde 16’l�k bo luk oran� 
ile dolulu u en yüksek lojistik alt bölgesi 
olarak öne ç�k�yor. Lojistik pazar�nda 
son dönemde h�zl� tüketim mallar� 
sunan firmalarla telekomünikasyon, 
3PL, otomotiv ve elektrik ve elektronik 

alan�nda faaliyet gösteren irketlerin 
en aktif lojistik kullan�c�lar� olarak öne 
ç�kt�klar� görülüyor. Ayr�ca kullan�c�lar�n 
a �rl�kl� olarak Amerika Ulusal Yang�n 
Koruma Birli i (NFPA) güvenlik 
standartlar�na sahip A s�n�f� lojistik depo 
aray� �nda olduklar� göze çarp�yor.

2013’ün ilk yar�s�nda en fazla 
talebi Gebze gördü 
2013 y�l�n�n ilk yar�s�nda gerçekle en 

kiralama hacmi, y�l sonunda 2011 y�l� 
seviyelerinin yakalanabilece i sinyalleri-
ni veriyor. lk yar�da gerçekle en 10 bin 
metrekarenin üzerindeki kiralama i lem-
lerine bak�ld� �nda Gebze’nin en fazla ta-
lep gören bölge oldu u görülüyor. 2013 
y�l�nda kullan�c� talebi iyile me gösterse 
de, bu talebin kira seviyelerine önemli bir 

etkisi olmad� � belirtiliyor. Mevcut pazar 
ko ullar� de erlendirildi inde, pazardaki 
kira seviyelerinin mal sahipleri taraf�n-
dan de il, kirac� talepleri do rultusunda 
belirlendi i görülüyor. 2013’ün ikinci 
yar�s�nda birincil kira oran� metrekare 
ba �na 6-7 dolar düzeyinde sabit kald� � 
vurgulan�yor. Daha küçük ve dü ük kalite 
alanlarda ise kira seviyelerinin metrekare 
ba �na ayl�k 4-5 dolar düzeyinde oldu u 
görülüyor. Alt pazarlar baz�nda ise, Avru-
pa yakas�n�n metrekare ba �na ayl�k 6-7 
dolar olan kira seviyesiyle, metrekare ba-
�na 5-5.5 dolar olan Anadolu yakas�ndan 

daha yüksek kira seviyelerini yakalad� � 
görülüyor. Ancak, olumlu görünüm saye-
sinde, orta vadede kira seviyelerinde bir 
art�  olmas� beklenmiyor.  



kad�nca B E D R Y E  H Ü L Y A
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b-fit ile kad�n 
evde oturur dü üncesini k�rd�k

G
iri imcili e kendisi için 
kurdu u ufak i lerle ba -
layan Bedriye Hülya’n�n 
b-fit’i kurma hikâyesi, 
Amerika’da e itim ald� � 

s�rada tan� t� � yayg�n bir spor sistemiy-
le ba lam� . Günde sadece 30 dakika-
s�n� ay�rd� � bu egzersiz metoduyla çok 
daha sa l�kl� bir ya ama sahip oldu unu 
ke fetmi . Bunun sonucunda da, “Bu 
benim i ime yarad�ysa Türk kad�n�n�n 
da i ine yarar” dü üncesinden yola ç�k-
m�  ve b-fit’i kurmaya karar vermi . Daha 
sonra Amerika’da 13 milyon ki inin kat�l-
d� � bu sistemi, Türkiye ve Türk kad�nlar� 
için uygun bir formata sokmu . u anda 
Türkiye’nin 48 ilinde 220 b-fit merkezi 
bulunuyor. Bedriye Hülya’ya b-fit’in bu 
denli yayg�nla mas�n�n s�rr�n� sordu u-
muzda, “Kad�nlar�n hem spor yaparak 
sa l�kl� olmas� hem de ekonomik olarak 
kendilerini ba �ms�z k�lmas�n� hedefledik. 
Yöntemin k�sa sürede yayg�nla mas�n�n 
s�rr�, b-fit’in giri imci kad�n� hiçbir zaman 
yaln�z b�rakmamas� ve ona her alanda yar-

“ u anda 48 ilde 220 b-fit 
merkezi bulunuyor. Sadece 
kad�nlara franchising 
veriyoruz. Erkekler yüzde 
50 ortak olabiliyor ama 
i letmeye giremiyor. Asla 
yüzde 51 olmuyor. Dolay�s�yla, 
bir kad�n�n önderli inde 
yürüyebilecek mekânlar in a 
ettik. Bu sayede Türkiye’de 
geleneksel hale gelen ‘kad�n 
evde oturur’ dü üncesini 
k�rd�k. Kad�nlar� i  sahibi 
yapt�k.”   



KADINCA
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d�mc� olmas�d�r” cevab�n� al�yoruz. Bedriye 
Hülya ile, sahip oldu u giri imci ruhunu ve 
Türkiye’de kad�n giri imci olman�n zorluk-
lar�n� konu tuk.  

Sizi biraz tan�yabilir miyiz?
zmir Amerikan Lisesi’nden mezun 

oldum. Daha sonra i letme ve psikoloji 
dallar�nda, lisans ve lisansüstü e itimlerimi 
tamamlad�m. Ard�ndan çal� ma hayat�na 
at�ld�m. Kendime kurdu um ufak i lerle 
giri imcili e ba lad�m. Turizm sektöründe 
aktif olarak yer ald�m. Oteller, restoranlar, 
seyahat acentelerinin yan� s�ra, hediyelik 
e ya dükkânlar�, tekstil ve ithalat firmalar� 
kurup, i letmecili ini yapt�m. Çe itli üniver-
sitelerde, psikoloji ve i  hayat�nda giri im-
cilikle ilgili e itimler verdim. Amerika’da 
e itim ald� �m süre içinde bir spor sistemi 
dikkatimi çekti. Hemen kafamda, bu siste-
mi Türkiye’ye adapte edebilmek için ne-
ler yapabilirim diye dü ündüm. Ard�ndan 
yan�ma be  kad�n arkada �m� da alarak, 
2005 y�l�nda b-fit’i kurduk. b-fit ile, kad�nla-
r�n franchising yoluyla kendi i ini kurmas�-
n� sa lad�k. Bunun yan� s�ra, Türk kad�n�n� 
bir bak�ma sporla tan� t�rd�k. Bundan yedi 
y�l önce, her yerde futbol sahalar� ve ma-
halle aras� erkek spor salonlar� vard�. b-fit 
ile, yedi y�l gibi bir sürede, 220 merkez-
le 190 binden fazla kad�n üyeye ula t�k. 

2009 y�l�nda Türkiye’de Endeavor Giri im-
cisi, 2012 y�l�nda ise Ashoka Fellow olarak 
seçildim. Ekibimde yer alan arkada la-
r�mla, yeni i ler kurmaya devam ediyoruz. 
2011 y�l�nda “Türkiye’nin ilk çocuk hareket 
üssü” olan “Muzipo Kids”i kurduk. “Muzi-
po Kids”, be  farkl� lokasyonda çocuklara 
hizmet veriyor. 

lk irketinizi 23 ya �n�zda kurdu u-
nuzu biliyorum. Giri imci ruhunuz nere-
den geliyor?

ans! nsan, önündeki bir olana � de-
erlendirince, di er olanaklar� da i e yarar 

hale getirebilece ini görüyor. Bir de her-
hangi biri yapt�ysa, ben de yapar�m diye bir 
inanc�m var. Bu inanç da uradan geliyor: 
Çok zeki bir insan olmamama ra men ça-
l� arak pek çok eyi ba abildi imi gördüm. 
Demek ki çal� arak yap�lmayacak bir ey 
yok. Çal� may� göze alan herkes istedi i 
her eyi yapabilir. 

b-fit sistemi hakk�nda bilgi 
alabilir miyim sizden?
Hayat�m boyunca ihtiyaçlarla kaynak-

lar� birle tirmekten çok mutlu oldum. Bun-
lar� kolay yapmam�n nedeni, gördü ümü 
ve duydu umu “birinin ihtiyac� olur” diye 
hep akl�mda tutmam. Kurdu um i lere de 
bu felsefe yans�d�. Amerika’da ya ad� �m 

y�llarda, günde sadece 30 dakikam� eg-
zersize ay�rarak, çok daha sa l�kl� bir ya-
ama sahip oldu umu ke fettim. Bunun 

sonucunda da, “Bu benim i ime yarad�ysa 
Türk kad�n�n�n da i ine yarar” dü üncesin-
de yola ç�karak, b-fit’i kurmaya karar ver-
dim. Ard�ndan iki y�l boyunca ara t�rmalar 
yapt�m ve çe itli e itimlere kat�ld�m. Ancak 
önemli olan, Amerika’da 13 milyon ki inin 
kat�ld� � bu sistemi, Türkiye ve Türk kad�n-
lar� için uygun bir formata sokmakt�. Or-
taklar�mla b-fit sisteminin, bir üye ve spor 
salonu ili kisinden ibaret olmamas� gerek-
ti i fikrinde birle tik. Yaratt� �m�z fark�nda-
l�kla kad�nlar�n hem i  sahibi hem çal� an 
hem de üye olabildi i b-fit markas� do du. 
Amerika Sa l�k Örgütü taraf�ndan onay-
lanan 30 dakikal�k bu yöntem, egzersiz 
programlar� içinde en çok kalori yakt�ran�. 
b-fit’te dokuz egzersiz aleti ve dokuz plat-
formdan olu an 18 istasyon bulunuyor. 
Her platformda 30’ar saniye kal�n�yor. 30 
saniyenin bitiminde duyulan sinyal sesiyle 
yandaki platforma geçiliyor. Böylece, tüm 
turun bitiminde, vücutta çal� mam�  kas 
grubu kalm�yor.

Kaç ehirde ne kadar ubeniz var?
u anda 48 ilde 220 b-fit merkezi bu-

lunuyor. 



b-fit kad�nlara özel bir spor sistemi. 
Sadece kad�nlara yönelik 
olmas�n�n özel bir sebebi 
var m�?
Sadece kad�nlara özel spor ve ya am 

merkeziyiz. Çünkü b-fit makinalar�, kad�n-
lar için çok yararl�. S�k�la maya yönelik 
i levleri var. Erkeklere ise, kondisyon sa -
l�yor. Ancak paz� yapmad� � için erkekler, 
bir süre sonra ilgilerini kaybediyor. Bir 
de Türkiye’de, orta gelir düzeyine sahip 
kad�nlar�n gidebilece i spor merkezleri 
yoktu. Dolay�s�yla, bu bo lu u doldurmak 
iyi bir f�rsatt�. Var olan bir ihtiyaçtan yola 
ç�kt�k. Bir kesim spor yap�yor, di er kesim 
yapam�yorsa, yapmayanlar da mutlaka is-

tiyordur, diye dü ündük. Çünkü bu alan 
bizim için bakirdi. Bunun yan� s�ra, sade-
ce kad�nlara franchising veriyoruz. Bu da 
bizim i imizin en önemli k�sm�. Pozitif ay-
r�mc�l�ktan söz ediyoruz. Kotalardan bah-
sediyoruz. Bir sürü sivil toplum kurulu u 
bu konular üzerine çal� �yor. Çok iyi, harika 
ama somut bir eyler yapmak gerekiyordu. 
Bu nedenle yaln�zca kad�nlara franchising 
veriyoruz. Erkekler yüzde 50 ortak olabili-
yor ama i letmeye giremiyor. Asla yüzde 
51 olmuyor. Dolay�s�yla, bir kad�n�n önder-
li inde yürüyebilecek mekânlar in a ettik. 
Bu sayede Türkiye’de geleneksel hale ge-
len ‘kad�n evde oturur’ dü üncesini k�rd�k. 
Kad�nlar� i  sahibi yapt�k.  

Sundu unuz hizmetlerden 
bahseder misiniz?
b-fit merkezlerinde 30 dakikal�k istas-

yon çal� malar�n�n yan� s�ra, birçok farkl� 
hizmet de kad�nlara sunuluyor. Bunlar; fit 
popo/fit kar�n seanslar�, aerodans, magic 
ball, stüdyo dersleri (zumba, pilates, yoga 
ve dans gibi), çe itli aktiviteler, diyetisyen, 
kafe ve ürün sat� � gibi birçok hizmetimiz 
bulunuyor. 

b-fit’in al� �lm�  spor merkezlerinden 
fark� nedir?
Ara t�rmalar, her gün yap�lan ayn� tip 

egzersizlerin vücudu bir süre sonra al� -
kanl� a iterek beklenen fayday� dü ürdü-

ünü gösteriyor. Oysa, b-fit’te geçirdi iniz 
her 30 dakika, bir öncekinden farkl� oluyor 
ve vücudunuzu sadece dayan�kl�l�k ya da 
sadece aerobik çal� malar�ndan olu an 
al� kanl�ktan koruyor. A �rl�k esasl� maki-
nalar�n vücuda verdi i zorlama olmad� � 
için a r� da olmuyor. Süratinizi ve dolay�-
s�yla makinan�n vücudunuza uygulad� � 
kar � kuvveti siz ayarl�yorsunuz. Makinalar� 
ne kadar süreyle ve hangi s�rayla kullana-
ca �n�z sizin için önceden belirleniyor. Bu 
nedenle ne yapaca �n�z� bilmeniz gibi bir 
durum yok. Ayr�ca sizden daha fit arkada -
lar�n�zla ayn� grupta çal� abilirsiniz. Çünkü 
makinalar sizin gücünüze göre kendini 
ayarlar. b-fit’i, bir spor merkezinden çok, 
içinde spor da olan bir kad�nlar kulübü 
olarak tan�mlayabiliriz. 

30 dakikal�k bir spor program� 
olan b-fit metodu, her ya  grubundan 
kad�na uygun mu? 
30 dakika, 15-75 ya  aras�ndaki bütün 

kad�nlar�n sa l�kl� ve zinde kalmas�, kilo 
vermesi ve metabolizmas�n� h�zland�rmas� 
için yeterli olan vakti sa l�yor. Özellikle, za-
man darl� �ndan ikayet eden milyonlarca 
insan için zamans�zl�k mazeretini ortadan 
kald�r�yor. E er isterseniz bu 30 dakikan�n 
yan� s�ra, ba ka fiziksel etkinlikler de ka-
tarak hayat�n�z� zenginle tirebilirsiniz. b-fit 
size, sa l�k ve fiziksel zenginlik için gerekli 
tüm altyap�y� sunuyor. Ara t�rmalara göre, 
ayn� tip sporu, ayn� sürede ve ayn� kuvvet 
seviyesinde yapan bir ki inin vücudu, bir 
süre sonra bu tempoya al� �yor. Vücudun 
egzersizlere al� mas�, beklenen fayday� dü-
ürüyor. Bu yüzden b-fit’te de i ik kuvvet 

seviyelerinde spor yapma imkân� bularak, 
her seferinde de i ik bir 30 dakika ya a-
man�z mümkün. Fit kalman�n en önemli 
anahtarlar�ndan biri, kendinizi zorlamaya 
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müsait spor etkinliklerinde bulunman�zd�r. 
b-fit’teki makinalar, burada geçirdi iniz 30 
dakika süresince, fitness düzeyinize uygun 
ve sizi zorlayarak hedefledi iniz amaçlara 
ula man�z� sa lar.

Yurt d� �na da franchising veriyor 
musunuz, yoksa bu sadece 
Türkiye’de mi uygulan�yor?

u an Almanya ve K�br�s’ta franchi-
singlerimiz bulunuyor. leriki dönemlerde, 
Orta Do u, Orta Asya ve Balkanlara da 
aç�lmay� planl�yoruz. Bunun için çal� ma-
ya ba lad�k. Daha sonraki yolumuz yine 
kad�nlara do ru gidiyor. Meslek e itimleri 
alan�nda çal� may� planl�yoruz. Ayr�ca 2-12 
ya  çocuklar� için hareket etme merkezleri 
kurduk. Onun da büyümesi için çal� �yo-
ruz. Anneleri rol modeli yap�yoruz ama 
çocuklar da çok hareketsiz kal�yor. Ayr� 
bir sistemle çocuklar� çal� t�r�yoruz. Bu kez 
erkeklere de franchising veriyoruz. Bunun 
yan� s�ra, kad�nlara e itim alan�nda yeni ya-
t�r�mlar�m�z olacak.

b-fit’in fiyatlar� çok uygun. Türkiye’ye 
özellikle yurt d� �ndan gelen 
uygulamalarda güdülen fiyat 
politikas� dü ünülünce, bunu nas�l 
ba ard� �n�z� merak ediyorum?
b-fit projesini olu tururken öncelikle, 

Türk kad�n�n�n spor yapamama bahanele-
rini ara t�rd�k. Bunlardan biri de, kad�nlar�n 
sporu lüks olarak görmesiydi. Spor asla bir 
lüks de ildir. Sadece do ru kurgulanarak 
uygun fiyatlara getirilmeliydi. Tüm projeyi 
buna göre olu turduk. Dünyadaki örnek-
lerini inceledik. Fiyat politikas�n� uygun 
tutmak asl�nda kime ula mak istedi inizi 
belirleyen bir seçim.

Schwab Foundation taraf�ndan, 
“2013 Y�l� Sosyal Giri imcisi” 
seçildiniz. Bu konuda neler 
söylemek istersiniz?
Türkiye’de hâlâ ne yapt� �m�z� pek 

anlamay�p bize garip gözlerle bak�yorlar. 
Örne in, neden kad�nlara franchising ver-
di imizi veya kad�nlara hizmet etti imizi 
sorguluyorlar. Oysa bunun arkas�nda top-
lumsal birkaç soruna çözüm aramak var.  
Ne yapt� �m�z� anlayan Schwab  Foundati-
on Vakf� gibi sayg�n platformlar taraf�ndan 
ödüllendirilmek tabii ki bizi mutlu ediyor. 

b-fit’in bu kadar yayg�nla mas� 
konusunda neler söylemek istersiniz? 
b-fit için geli tirdi imiz franchising 

yöntemiyle, kad�nlar�n hem spor yaparak 
sa l�kl� olmas� hem de ekonomik olarak 
kendilerini ba �ms�z k�lmas�n� hedefledik. 
Yöntemin k�sa sürede yayg�nla mas�n�n 
nedeni, b-fit’in giri imci kad�n� hiçbir za-
man yaln�z b�rakmamas� ve ona her alanda 
yard�mc� olmas�d�r. Ayr�ca her b-fit merkezi 
üyesiyle, ayda bir kere aktivite yap�yor ve 
aile gibi sürekli bir arada oluyoruz. b-fit’e 
bir kez gelen, sosyal hayata dahil oluyor. 
Bu kadar ba ar�l� olmas�n�n sebepleri ara-
s�nda bunlar yer al�yor.

b-fit franchisingi olman�n maliyeti 
nedir? 
Bir b-fit merkezi açman�n bedeli illere 

göre de i iklik gösteriyor. Ortalama mali-
yeti, 35-40 bin TL’dir. Bu bedelin içine, ma-
kinalar ve franchising bedeli dahildir. Ek 
olarak dekorasyon maliyetiniz var.

Türk kad�n�n�n spora bak�  aç�s� 
nas�l?
Kad�nlar�n spora dair s�kça sordu u 

sorular, zaman zaman endi e olarak orta-
ya ç�kar ve kad�nlar� spordan uzakla t�r�r. 
Bunlar�n baz�lar�n�n bahane oldu u, yap-
t� �m�z çal� malar sonucunda ortaya ç�kt�. 
Söz konusu sorular aras�nda, spora ba -
land� �nda asla b�rak�lamayaca �, sürekli 
spor yapt� � veya makinalarda a �rl�k ça-
l� t� � takdirde “paz�lar�n�n ç�kaca �”, spora 
ba lamak için geç kal�nd� � gibi endi eli 
dü üncelerin yan� s�ra, ço unlukla “ben 
yapamam”�n yer ald� �n� gördük. Ard�ndan 
sistemimizi bu bahaneleri a mak üzere 
kurgulad�k. Özellikle kad�nlar�n spora ar-
kada lar�yla gelmeleri veya arkada  edin-
meleri ile daha uzun süre üyemiz olarak 
kald� �n� gördük. Ayr�ca haftada en az 
üç gün ve üzeri gelenler daha uzun süre 
üyeli ine devam ediyor. Yani b-fit ile 190 
bin Türk kad�n�na spor yapma al� kanl� � 
kazand�rd�k. 

Türkiye’deki kad�n giri imciler 
hakk�ndaki dü üncelerinizi 
ö renebilir miyim? 
Kad�n giri imcilerin kar �la t�klar� en 

büyük sorun, ailelerinden ve çevrelerinden 
destek görememesiyle paraya ula malar�-
n�n zor olmas�d�r. Bir fikri olan ya da kendi 
i ini kurmak isteyen kad�nlar, bu sebeple 
daha dü ünme a amas�nda vazgeçmek 
zorunda kal�yor. Çal� an kad�n ise, ev ile 
i  aras�nda gidip gelirken yoruluyor ve bir 
gün kendini evde otururken buluyor. Çün-
kü çocu una bakmak ve evin bütün so-

rumlulu unu üstlenmek zorunda kal�yor. 
Bu gibi etkenlerden dolay� kad�nlar�n i  
gücüne kat�l�m oran� ne yaz�k ki her geçen 
gün dü üyor. 

Türkiye’de kad�n giri imci olmak 
zor mu? Kad�n giri imcilere 
önerileriniz neler?
Türkiye’de kad�n giri imci olmak 

kendi ba �n�n çaresine bakmak gibi. b-fit 
olarak hiçbir yerden destek alam�yoruz.  
Türkiye’de spora yeni bir bak�  aç�s� getir-
dik ancak hâlâ spora uygulanan KDV ora-
n� yüzde 18. Spor, lüks olarak görülüyor. 
Hele giri imci kad�n ise ba ka bir hikâye 
ba l�yor. Çünkü çocuk bak�m olanaklar� 
ve krediye ula �m� s�n�rl�.  kurmak için ge-
reken çevre ve aile deste i ise neredeyse 
yok! Ancak umut hep var. Umut olmasa 
devam edemezdik.

Kad�nlar toplumda belli bir noktaya 
gelmek için mücadele halindeler. 
Henüz tam olmas� gereken noktaya 
da ula �lamad�. Kad�n�n toplumda 
hak etti i noktaya gelmesi için neler 
yap�lmal�? 
Devlet politikalar�n�n kad�n� destekle-

yen türden olmas� iyi olurdu. Kotalar, ka-
d�na bir basamak atlat�r. Sivil toplum kuru-
lu lar� kad�n konusunda çok iyi. Biraz daha 
organize hareket edebilirsek etkimiz daha 
da artar.
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Afrika’n�n en i lek liman� 

Durban
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Dillere destan bir sahil eridine sahip Durban, Güney Afrika’n�n 1994’deki ilk 
demokratik seçimlerinden önce “Natal” ismiyle an�l�yordu. Bu isim, 1493 y�l�nda söz 
konusu sahilleri ke feden ve çok etkilenen me hur Portekizli ka if Vasco de Gama 
taraf�ndan verilmi ti. Afrika k�tas�n�n en i lek liman�na sahip olmas�n�n yan� s�ra, 
zaman�nda ülkenin en önemli turizm merkezi de olan ehir, 1990’l� y�llardan itibaren 
bu özelli ini Cape Town’a kapt�rsa da, son y�llarda yap�lan altyap� yat�r�mlar� 
sayesinde önemli bir kongre merkezi olarak öne ç�k�yor. The International Centre 
(ICC) ismiyle bilinen kongre merkezi, Afrika’n�n da en büyü ü...
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üney Afrika Cumhu-
riyeti’nde, Hint Okya-
nusu k�y�s�nda bulu-
nan Durban, ülkenin 
ikinci büyük ehri ol-
mas�n�n yan� s�ra, bü-
yük bir kültür, ticaret, 
turizm ve de sanayi 
merkezi. ehrin bir 

di er  özelli i de Afrika k�tas�n�n en i lek 
liman�na sahip olmas�. 

KwaZulu-Natal bölgesinin de en büyük 
ehri olan Durban, Güney Afrika’n�n 1994 

y�l�ndaki ilk demokratik seçimlerinden 
önce, “Natal” ismiyle an�l�yordu. Bu isim, 
1493 y�l�nda bu sahilleri ke feden ve çok 
etkilenen me hur Portekizli ka if Vasco de 
Gama taraf�ndan verildi. Asl�nda Durban’�n 
geli meye ba lamas� 1820’li y�llarda ba -
lad�. Bu dönemlerde ngilizlerin getirdi-

i Hintli i çiler nedeniyle günümüzde 
Durban’da büyük bir Asyal� nüfus ya �yor. 
Durban, Hindistan’�n d� �nda en fazla Hintli 
nüfusa sahip ehir olma özelli ini ta �yor.

Durban’� merkez, kuzey, bat� ve gü-
ney olmak üzere dört k�sma ay�rabilirsi-
niz. ehir merkezi, adeta do u ve bat�n�n 
bir sentezi olarak göze çarp�yor. Bu ne-
denle size sanat galerilerinden plajlara 
kadar geni  aktivite olana � tan�yor. Ku-
zey k�sm� ise, Hint Okyanusu’na bak�yor 
ve ülkedeki en iyi golf kurslar�na ev sa-
hipli i yap�yor. Bat� k�sm�n�n d� �nda yer 
alan bölgede ise, Sonsuz Tepeli Vadi, 

Durban’a gelmi ken görülmesi gereken 
yerler aras�nda yer al�yor.  

ehrin en turistik ve popüler 
bölgesi Golden Mile
Muhte em kumsallara sahip 

Durban’da gezinize, en turistik ve popüler 
bölge olan Golden Mile’dan ba layabilir-
siniz. Buraya Golden Mile denmesinin se-
bebi, sahip oldu u alt�n renkli kumsallar. 
Bu bölge, kumsal boyunca uzanan bar 
ve restoranlar� kaps�yor. Bölgede büyük 
beyaz köpek bal�klar� ya �yor. Nadiren de 
olsa köpek bal� � sald�r�lar� olmas� nede-
niyle kumsallar�n ço unda köpek bal�k-
lar�ndan koruyan bir a  bulunur. Köpek 
bal�klar�n� gözlemlemek için Köpek bal� � 
Enstitüsü’nün düzenledi i turlara kat�labi-
lirsiniz. 

ehirde yap�lan en önemli su sporu 
ise dalga sörfü. Sörf yapmay� seviyorsan�z, 
aktivitelere kat�labilirsiniz. Hay�r, ben sörf 
yapmay� de il, izlemeyi sevenlerdenim 
diyorsan�z, iskelede oturup, sörf yapanlar� 
izleyebilirsiniz.  Ya da güne lenip, denize 
girebilirsiniz. ehirde tarihi bir sörf müzesi 
oldu unu da unutmay�n! Bu durum gez-
mek için size iyi bir alternatif olabilir. 

 Dünyadaki en büyük akvaryumlar-
dan biri olan Ushaka Deniz Dünyas� da 
Durban’da bulunuyor. ehre gitti inizde 
akvaryum çevresinde çok say�da dalg�çl�k 
ve sörf e itimi veren merkez göreceksiniz. 
E er uzun süre Durban’da kalacaksan�z, 

bu kurslardan birine kat�l�p, alt� ayda pro-
fesyonel bir dalg�ç ya da sörfçü olabilirsiniz. 

Botanik bahçesini ise cumartesi günü 
ziyaret etmenizi öneririm. Çünkü bu bahçe, 
cumartesi günleri çok say�da gelin ve da-
mada ev sahipli i yap�yor. Di er bir önemli  
bahçe ise, Kuzey Japonya bahçeleri. Belki 
duydu unuzda inanamayacaks�n�z ama 
kentte y�lanlar için bir park bulunuyor. Lo-
wer Marina Parade’deki Fitzsimons Y�lan 
Park�’n� gezerek burada bulunan çe itli y�-
lanlar� görebilirsiniz. Phoenix’teki Mahatma 
Gandhi yerle imi, kentin kozmopolit yap�-
s�n� kan�tlar nitelikte, Kwazulu Natal Ulusal 
Park� ve Glenholme Do a Rezervi de gör-
meniz gereken yerler aras�nda yer al�yor. 
Tongaat Nehri k�y�s�nda kurulan timsah 
çiftli inde ise yakla �k 7 bin timsah ya �yor. 
Bu çiftlikte farkl� türlerde çe itli sürüngenle-
ri de görmeniz mümkün. 

Harika bir tropikal sahil eridine ve 
plajlara sahip olan Durban’da görülmesi 
gereken bir di er yer, her türden ku un 
ya ad� � Oribi Gorge Dopa Park�. Safari 
parklar�ndan Hluwluve ve St. Lucia da, bu 
eyalet içinde yer al�yor. Beach Front, sahil-
deki boncuk ve sepet i çileriyle Durban’�n 
en yo un k�sm�d�r. Mutlaka görülmesi ge-
reken yerler aras�nda Amanzimtoti, Umh-
langa Rocks, Ballito ve Shakas Rock’� sa-
yabiliriz. Dünyaca ünlü Gunston 500 sörf 
yar� lar� da her y�l Durban’da yap�l�yor. 
Durban, turistik öneminin yan� s�ra, büyük 
bir i  ve sanayi merkezi ayn� zamanda. 



GEZ

37Pencere Say�: 16 / Ekim 2013

Renkli ve hareketli 
bir gece hayat�na sahip
Durban’da çok renkli ve hareketli 

bir gece hayat� bulunuyor. En hareketli 
bölge ise Florida Yolu. Bu caddede çok 
say�da bar ve restoran yer al�yor. Ak am 
gün bat�m�n� izlemek için mutlaka Wil-
son skelesi’ndeki kafelere gitmelisiniz. 
Bu kafelerin ço u belli bir saatten sonra 
gece kulübü havas�na bürünüyor. Joe’s 
Cool isimli mekân, gün bat�m�n�n en 
güzel izlendi i yerler aras�nda yer al�r. 
Zacks, Wilson skelesi’nde yer alan ke-
yifli ve huzurlu bir mekând�r. 

Kentten alabilece iniz en güzel 
hediyelik e yalar boncuk i i üzerine. 
Zulu boncuklar� ve bu boncuklardan 
yap�lan tak�lar, çe itli sepetler ve hedi-
yelik e yalar oldukça dikkat çekici. Ga-
teway sadece kentin de il, tüm Güney 
Yar�mküre’nin en büyük al� veri  merke-
zi durumunda bulunur. ehre gidip bu 
al� veri  merkezine u rad� �n�zda siz de 
yapay dalga havuzunda sörf yapabilirsi-
niz. Victoria sokak pazar�, uygun fiyatlara 
yerel ürünleri bulabilece iniz oldukça 
renkli bir pazar. Wilson skelesi’nde ve 
Florida Yolu’nda ufak dükkânlar�n yan� 
s�ra, sokak tezgâhlar� da kuruluyor. Es-
senwood El Ürünleri Merkezi’nde sade-
ce Güney Afrika’dan de il, Afrika k�tas�-
n�n çe itli yerlerinden getirilmi  ürünler 
de sat� a sunuluyor. 

Nas�l gidilir?
Türkiye’den Durban’a 

direkt uçu  bulunmuyor. 
Emirates, THY, South 
African Airways ile Johan-
nesburg aktarmal� olarak 
gidebilirsiniz. Aktarmalarla 
birlikte uçu  süresi yakla �k 
12-13 saat. Durban Havaa-
lan�, ehir merkezine yakla-
�k 40 kilometre mesafede 

bulunuyor. Buradan ehre 
taksiyle ula �m ise, yakla �k 
50 dolar.

Ne zaman 
gidilir?
Okyanus k�y�s�nda 

oldu u için yaz aylar�nda 
denizden esen rüzgârlar, 
havan�n çok bunalt�c� olma-
mas�n� sa l�yor. K�  ayla-
r�nda ise sadece ak am 
saatlerinde hava s�cakl�klar� 
çok dü müyor. Bu nedenle 
Durban, y�l�n her dönemi 
gidilebilir bir ehir. Ancak 
y�l�n en güzel zamanlar� 
kas�m-mart dönemi. Bu dö-
nemde ö leden sonralar� 
ya �  alsa da bu seyahate 
engel te kil etmiyor. 

Ne yenir 
ne içilir?
Turistik bir kent olan 

Durban’da dünya mutfa-
�n�n bütün örneklerini 

bulman�z mümkün. Di er 
Güney Afrika Cumhuriyeti 
ehirlerine göre Durban’�n 

fark�, mutfa �nda çok fazla 
köri kullan�lmas�. Bunun 
sebebini ise ehirde büyük 
bir Hintli nüfusun ya ama-
s� olu turuyor. Durban’�n 
en önemli yiyece i, bir 
ekmek parças� kopart�p, 
içine istedi iniz çe it köriyi 
ekleterek yiyebilece i-
niz “Bunny Chow”dur. 
En popüler restoranlar 
Golden Mile bölgesinde, 
Florida Yolu’nda ve Wilson 
skelesi’nde yer al�yor. Hint 
yeme i yemek için Vintage 
Restoran�, talyan tarz� 
yemek için Roma Revol-
ving Restoran� ve Spiga 
d’oro’yu deneyebilirsiniz. 
Windermere Yolu’ndaki 
Bean Big Bohemia ise her 
zaman kalabal�k olan çok 
kaliteli bir mekân.  
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Afrika’da 45 ülkede 250’nin 
üzerinde ofisle dev bir lojistik 
a �na sahip olan SDV’nin Dur-
ban’daki merkezinin önemi 

giderek art�yor. Bölge ülkelerinin artan 
d�  ticaret hacmine paralel olarak sürekli 
yat�r�mlarla bölgedeki lojistik imkânlar�n� 

geli tiren SDV, bölge ülkeleri için kilit ko-
numdaki sektörler için de özel çözümler 
üretiyor.

SDV’nin Güney Afrika Cumhu-
riyeti’nin do usunda, Hint Okyanusu 
k�y�s�nda yer alan liman ehri Durban’�n 
yan� s�ra, Johannesburg, Cape Town, 

East London ve Port Elisabeth gibi 
önemli ehirlerde lojistik merkezleri bu-
lunuyor. SDV, bölge ekonomileri için 
hayati öneme sahip madencilik, enerji 
ve petrol-gaz gibi sektörlerde de 
en önemli çözüm orta � konumunda bu-
lunuyor. 

SDV Durban 
Güney Afrika ekonomilerini 
dünyaya ba l�yor 
Güney Yar�mküre’nin en büyük liman� Durban Port, Güney Afrika ve hinterland�n�n 
dünyaya aç�lan kap�s� konumunda bulunuyor.  

Haber: Mutlu Maruflu
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Güney Yar�mküre’nin 
en büyü ü
Güney Yar�mküre’nin en büyük li-

man� olan Durban Port, k�tan�n en geli -
mi  ekonomisi Güney Afrika’yla birlikte 
120 milyon nüfuslu geni  bir hinterlan-
d�n da dünyaya aç�lan en önemli kap�-
s� konumunda. Afrika’n�n tamam�nda 
oldu u gibi Güney Afrika Bölgesi’nde 
de kendi t�rlar�yla hizmet veren SDV, 
denize k�y�s� olmayan Botswana, Zim-
babwe, Zambiya ve Malawi gibi ülkele-
ri de kara yolu koridorlar�yla limanlara 
ba l�yor. Güney Afrika, Mozambik ve 
Namibya limanlar�ndan Afrika’n�n iç 
bölgelerine 450 t�rl�k filosuyla hizmet 
veren SDV, yaln�z Güney Afrika’n�n fark-
l� ehirlerinde 85 bin metrekarelik aç�k 
ve kapal� depolama alan�na sahip.   

NETWORK

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

Y�lda yakla �k 2.5 
milyon TEU hacimle 
Güney Afrika’n�n en 
önemli liman� olan 
Durban Liman�, ayn� 
zamanda Güney 
Yar�mküre’nin 
en büyük liman� 
unvan�na da sahip.
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zleyicilerimle y�llard�r 

süregelen a k�m�z�n, 

ba l�l� �m�z�n kar �l� � 

olarak bana “Sultan” 

lakab� ithaf edildi. 

Bana “Sultan” 

denildi i zaman hep 

mahcup oluyorum. Bu 

payeyi ne kadar hak 

ettim bilmiyorum. Hak 

etmeye çal� �yorum. 
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Kitabım 
sevenlerimle kucakla mam için

 vesile oldu
“Sinemada çok uzun y�llar�n tan� � oldu um için kitap yazmaya karar verdim. Hangi 

a amalardan bugünlere gelindi, bu süreçlerde neler ya and�, hepsini biliyorum. Yazd� �m 
kitab�n bana en büyük geri dönü ü, sevenlerimle kucakla ma imkân� sa lamas� oldu. 
Böylece yüreklerimiz bulu uyor. Dertle iyor, kucakla �yor, öpü üyor ve a la �yoruz.”

Türkan oray, iri siyah 
gözleri, dillere destan 
kirpikleri, siyah uzun 
saçlar�, insan�n içini �s�-
tan s�ms�cak gülümse-
yi i, duru u ve samimi-
yetiyle Türk sinemas�n�n 

yan� s�ra, gönüllerin de sultan�... Dünyan�n 
en çok ba rolde yer alan kad�n oyuncusu 
olarak Guinness Rekorlar Kitab�’na giren 
Türkan oray, mesle i ad�na birçok ba-
ar� elde ederek, bütün mutluluklar� ya a-

yan nadir insanlardan biri. Türk sinema-
s�n�n sultan�, 16 ya �nda sinemaya ad�m 
att� � ilk günkü hisselerini, “Yapt� �m i in 
ne kadar önemli oldu unun fark�nda de-

ildim ve hiçbir sorumluluk hissetmiyor-
dum. Ba ar�l� veya ba ar�s�z olmak gibi 
bir endi em, korkum, h�rs�m ve hedefim 
yoktu. Rol yapm�yordum, o gün kame-
ra önünde benden yapmam� istedikleri, 
benim için sanki gündelik ya amda ya-
ad�klar�m gibi geliyordu” diye anlat�yor. 

Oyunculu un yan� s�ra, senaristlik ve yö-
netmenlik de yapan Türkan oray, imdi 
de sevenlerinin kar �s�na yazar kimli iyle 
ç�kt�. Sinemas�n� ve kendini kaleme ald� � 
“Sinemam ve Ben” adl� kitab�nda duygu 
ve dü üncelerini, ya ad�klar�n�, birikimle-
rini ve tecrübelerini anlatt� �n� söyleyen 

Türkan oray’la, kitab� ve hayat� üzerine 
keyifli bir sohbet gerçekle tirdik. 

52 y�lda 200 filmde rol alarak “Dün-
yan�n en çok ba rolde yer alan ka-
d�n oyuncusu” s�fat�yla Guinness 
Rekorlar Kitab�’na giren biri olarak, 
hayat�n�z� anlatan Sinemam ve Ben 
kitab�n�z� yay�mlad�n�z. Sizi, kitap 
yazmaya iten unsurlar neler oldu? 
Sinemam ve Ben adl� kitab�m�, Türk si-

nemas� için görevim olarak dü ündü üm 
için yazmaya karar verdim. Çünkü sine-
mada çok uzun y�llar�n tan� �y�m. Hangi 
a amalardan bugünlere gelindi, bu süreç-
lerde neler ya and�, sinemadaki ko ullar 
nelerdi ve o filmler hangi ekilde çekildi, 
hepsini biliyorum. Çünkü bunlar� bire bir 
ya ad�m. Ve bu ya ad�klar�m� yani y�llar 
önceki sinemay�, yeni nesillerin bilmesini 
istedim. Sinema nereden nereye geldi.  
Söz konusu ko ullar nas�l de i ti. O gün-
kü sinema neydi bugünkü sinema nas�l. 
Duygular�m�, dü üncelerimi, ya ad�klar�-
m�, birikimlerimi ve tecrübelerimi yazarak 
ben de bir belge kalmas�n� istedim. Bir 
de y�llarca bu filmleri izleyen seyircilerin, 
belleklerinde kalan filmleri tekrar canlan-
d�rmalar�, o an�lar�n� tazelemeleri için de 
güzel olur diye dü ündüm. yi ki böyle 

bir kitap yazmaya kalk� t�m. öyle güzel 
bir geri dönü ü oldu bana. Böylece imza 
günleri benim için çok önem kazanmaya 
ba lad�. Bu sebeple y�llarca beni seven, 
benim filmlerimi takip eden seyircilerimle 
bulu ma imkân�m oldu. Kitap ç�kt� �ndan 
bu yana sevenlerime dokunabiliyorum. 
Onlar da bana dokunuyor. Böylece yü-
reklerimiz bulu uyor. Dertle iyor, kucak-
la �yor, öpü üyor ve a la �yoruz. Kitab�m 
bana sevenlerimle kucakla mak için vesi-
le oldu. 

Peki, ne kadar sürede yazd�n�z  
kitab�n�z�?
Bir y�lda yazd�m. Bir gün balkonda 

oturuyordum. Ya mur ya m� t�. Kar �dan 
vapur geldi ini gördüm. Aniden çok hü-
zünlendim. Asl�nda böyle ba lad�. Ya -
mur o kadar güzel ya �yordu ki seyretme-
ye doyam�yordum âdeta. Birden içimden 
ke ke u anda bir kamera olsayd� da gü-
zel bir film sahnesi çekilseydi diye geçir-
dim. Kitaba böyle ba lar�m, dedim. Kitap, 
7 ya �ndan ba lar. Sonra kendimce sine-
masal kurgu yapt�m. Bütün bunlar� gözüm 
kapal�, balkonda dü ünüyorum ama bun-
lar hep benim dü üncem, birine anlatm�-
yorum. ç sesim gibi… Bütün hayat�m� ve 
50 y�ll�k sinemay� dü ünüyorum ve tekrar 
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o ana geliyoruz. çeriden Ya mur’un se-
siyle kendime geldim. Ya mur, “Annee! 
Kahvalt� haz�r” diye ba �r�yordu. Hayata 
ükrediyorum. “ çeride k�zarm�  ekmek 

kokusu ve Ya mur’umun varl� �” diye biti-
riyorum kitab�. 

Sizin hakk�n�zda dört kitap daha bu-
lunuyor. Sinemam ve Ben’in di er 
kitaplar�n�zdan fark�  nedir?
Evet, daha önce sinema geçmi im ve 

özgeçmi imle ilgili dört kitap yaz�lm� t�. 

Bu kitaplar, yazarlar�n kendi yorumlar�yla 
ve tespitleriyle yaz�ld�. Ancak Sinemam ve 
Ben’i kelime kelime ben yazd�m. Tama-
men kendi duygular�mdan olu uyor. Tek 
kelimesinde bile bir ba kas�n�n katk�s� 
yok. Farkl�l� � budur. 

Dünyan�n en çok ba rolde yer alan 
kad�n oyuncusunuz. Bu nas�l bir 
duygu? 
Bu durum Allah’�n bana bir lütfu. z-

leyicilerimle y�llard�r süregelen a k�m�z�n, 

ba l�l� �m�z�n kar �l� � olarak bana “Sul-
tan” lakab� ithaf edildi. Bana “Sultan” 
denildi i zaman hep mahcup oluyorum. 
Bu payeyi ne kadar hak ettim bilmiyorum. 
Hak etmeye çal� �yorum. Ben, her i imde 
benden bekleneni vermeye çal� �yor ve 
te ekkür ediyorum.

San�r�m, sinemada en be endi iniz 
isimlerin ba �nda Kadir nan�r geli-
yor. Kadir nan�r d� �nda be endi i-
niz oyuncular ve filmler hangileri?
Evet, Kadir nan�r’� gerçekten çok 

be eniyorum. Bizim dostlu umuz çok 
uzun y�llara dayan�yor.  Zaman zaman da 
görü üyoruz. Çok güvenirim kendisine. 
Ba �m s�k� sa, bir ey olsa ilk arayaca-

�m insanlardan biridir. Sinemadaki ka-
rakterini, sert tav�rl� halini özel hayat�nda 
da ta �d� � zannediliyor ama asl�nda hiç 
öyle de il. Son derece ho  sohbet, son 
derece cömert. Yani içi pamuk gibi. Ger-
çekten inan�lmaz yak� �kl�. Bunu ona da 
söylüyorum.  Cüneyt Ark�n’� da çok be-

enirim. Bence dünya sinemas�nda onun 
kadar yak� �kl� bir erkek yok. Cüneyt Ar-
k�n, Alain Delon’dan 100 milyon kat daha 
yak� �kl�. 

Ye ilçam oyuncular�na dünya sine-
mas�na aç�lma ans� verilmedi ini 
dü ünüyor musunuz?
Ne yaz�k ki verilmedi. Türk sinemas� 

sektör de il. Bu nedenle yap�mc�lar sade-
ce Türkiye ile yetinmi , Türk sinemas�n� 
dünya sinemas�na tan�tmak için hiçbir 
çaba sarf etmemi . Devlet de ilgisini esir-
gemi  tabii. Ancak son y�llarda ki isel bir 
çaba ba lad� �n� görüyorum. Ba ka ül-
kelerde devlet, ülkesinin ödül almas� için 
filmin tan�t�m�n� yap�yor, her ülke kendi 
stand�n� kuruyor. Ancak bizim devletimiz, 
Türk sinemas�n� dünyada tan�tmak için 
y�llarca hiçbir ey yapmad�. Bir ülkeyi ta-
n�tmak için o ülkenin sinemas� çok büyük 
önem arz ediyor. Mesela biz Amerika’n�n 
neden hamburgerini, ehirlerini, kültü-
rünü biliyoruz? Çünkü bize kültürünü 
y�llarca filmlerle empoze etmi . Ülkemizi 
tan�tmak için en büyük araç, sinemad�r. 
Bunlar� yapmad�k. Donetella diye talyan 
bir televizyoncu benim belgeselimi yapt�. 
Tabii belgeselimi yapmak için filmlerimi 
izledi. “Siz bu kadar filmi nas�l tan�tma-
d�n�z, dünya çap�nda olabilirdiniz” diye 
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a k�nl� �n� ifade etti. Cüneyt Ark�n, Fikret 
Hakan, Ahmet Mekin ve Tar�k Akan’�n 
gençlik filmleri inan�lmaz. Kad�n oyuncu 
olarak da, ben, Fatma Girik, Hülya Koçyi-

it ve Filiz Ak�n hepimiz güzel ve yetenek-
liydik ama Türkiye s�n�rlar� içinde kald�k. 
O dönemdeki bütün oyuncular dünya 
çap�nda olabilecek yetenekte, güzellikte 
ve yak� �kl�l�kta olan oyunculard�r. imdiki 
nesilse katbekat iyi. Dünyada çok güzel 
yerlere gelecekler. Art�k Kültür Bakanl� � 
her filme destek veriyor. Onun için imdi 
gençlerin ve Türk sinemas�n�n yolu aç�k. 
5-10 sene sonra bizim oyuncular�m�z� 
dünya çap�nda görebiliriz. Onlar da hak-
k�yla orada olacaklar. Hem yetenekliler 
hem de fiziksel olarak çok güzeller, çok 
yak� �kl�lar, üstelik e itimliler. imdi finan-
sal kaynaklar da ço ald� ve yurt d� �ndaki 
festivallerin önemi anla �ld�. Türk sinema-
s� çok güzel bir yere geldi. Biz maalesef 
bunlar� ya ayamad�k ama bundan sonra-
ki nesil ya ayacak. 

Ye ilçam’� özlüyor musunuz?
Tabii ki özlüyorum. Çünkü o dönem 

meslek ya am�m�n en güzel dönemiydi. 
Her gün film setlerinde olmak beni çok 
mutlu ediyordu. Halk�n tek e lencesi si-
nemayd�. O dönem çekilen film say�s� 
da çok fazlayd�. O y�llarda imkân vard� 
ve y�lda neredeyse 200 film çekiliyordu. 

imdilerde ise, bu kadar az film çekildi i 
için kendimi sudan ç�km�  bal�k gibi his-
sediyorum.

Sinema geçmi iniz çok uzun y�llara 
dayan�yor. Bu kadar y�l bu sektörde 
kalmay� ve ad�n�z� sürekli gündemde 
tutmay� nas�l ba ard�n�z?
Ba ar�m� öncelikle vefal� Türk insa-

n�n�n sevgisi ve alg�s�na borçluyum. Ben 
de onlardan ald� �m bu güçle, mesle imi 
hayat�mda hep öncelikli gördüm. Her za-
man, “Sinema sinema” dedim.

Her insan�n hayat�nda dönüm nokta-
lar� vard�r. Sizin için bu dönüm nok-
talar�n� hangileri?
Hayat�m�n en büyük dönüm noktas�n�, 

ö renciyken tesadüf eseri sinema filmin-
de oynamam olu turuyor. Sonraki y�llarda 
anne olmam da hayat�mda çok ey de i -
tirdi.

Peki, hayat�n�zda geçmi e dair, siz-
de derin izler b�rakan olaylar oldu 
mu?
Evet, kesinlikle oldu. lk önce anne 

ve babam�n anla amamas� ve ayr�lmalar�. 
Ard�ndan da annemin iki k�z�yla ya am sa-
va � vermesi bende çok derin izler b�rakt�.

Tüm Türkiye sizi çok seviyor. Mil-
yonlarca hayran�n�z var. Böyle bir 
ilgi kar �s�nda tam olarak neler his-
sediyorsunuz?
Bu ilgiyi Allah’�n büyük bir lütfu olarak 

görüyorum. O yönüyle Türkan oray ol-
mak beni çok mutlu ediyor. Ve ben bunu 
hiçbir zaman bir yük olarak görmüyorum. 
nsanlar beni kalplerinde bir yerlere koy-
duysa, hep orada kalmak benim için çok 
önemli. Bu sevgiyi hak etmi imdir in allah. 
Seyircimin sevgisi olmazsa ya ayamam. 
Onlara ölene kadar vefa borcum var.

Bir gün bu sevginin bitmesinden 
korkuyor musunuz? 
Ben, bana olan sevgi için ellerimi aç�p 

“Allah’�m bana bu mutlulu u ya att� �n 
için ükürler olsun! Ölene kadar bu mut-
lulu u bana ya at” diye dua ediyorum. 
Bana olan sevgi biterse ya ayamam. i-
mi çok sevmemin ana nedeni insanlar�n 
bana gösterdikleri sevgidir.

Türkan Han�m, sizden yeni projele-
riniz hakk�nda da bilgi almak istiyo-
rum. Kitap yazd�n�z, imdi s�rada ne 
var?
200’den fazla filmim var. Kostümlerim 

sergileniyor. imdi s�ra sese geldi. S�rada 
albüm var. Ayr�ca bu y�l üç sinema filmi 
çekmeyi dü ünüyorum. Mühürlü Kalp diye 
bir de dizi projesi var. Sinema filmleri eylül 
ay�ndan itibaren çekilmeye ba lanacak. 
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Arama Kurtarma Derne i (AKUT) 
Ba kan�, Kar Leopar�, yüksek 
irtifa da c�s�, foto rafç�, ya-
zar... Daha bitmedi. Ayn� za-
manda yamaç para ütçüsü, 

dalg�ç ve yelkenci... Bu unvanlar�n hepsinin 
tek bir sahibi var, o da Ali Nasuh Mahruki. 
Everest Da �’na t�rmanan ilk Türk ve ilk 
Müslüman da c� olan Nasuh Mahruki, Tür-
kiye’deki birçok ilki gerçekle tirmenin hakl� 
gururunu ya ayan ender insanlardan biri. 
Çünkü Everest’e t�rmanan ilk Türk olma-
s�n�n yan� s�ra, Kar Leopar� ve yedi k�tan�n 
en yüksek da �na t�rmanan yedi zirvenin 
en genci gibi unvanlar�n da Türkiye’deki ilk 
sahibi. Everest’e ilk kez 1995 y�l�nda,  ikin-
ci kez ise 2010 y�l�nda t�rmanan Mahruki, 
sponsor buldu u takdirde ayn� da a üçün-
cü kez ç�kabilece ini söylüyor. Hayatta hep 
hedeflerinin ve yapmak istedi i bir eylerin 
oldu unu dile getiren Nasuh Mahruki, o 
amaç ve eylem bütünlü ünün insan� motive 
etti ini ifade ediyor. Mahruki ile üniversite-
de okurken tan� t� � da c�l�k sporunu ve zir-
ve yolculuklar�n� konu tuk.  

Bize biraz çocukluk y�llar�n�z� anlat�r 
m�s�n�z? 

Büyükbabam�n yapt�rd� � bir evde do -
dum ve u anda da burada oturuyorum. 
Etiler’in en eski evlerinden biri. 50 y�ldan 
fazla bir geçmi e sahip. Bahçeli, büyük bir 
ev. Çocukluk y�llar�m do a ve hayvanlarla 
iç içe geçti. Babam�n köpe inin yan� s�ra, 
bahçemizde keklik, kertenkele, kaplum-
ba a, beyaz fare ve hamster gibi hayvan-
lar vard�. imdi de iki tane köpek var bah-
çede.  Hep hayvanlar�m oldu. Camc�dan 
kestirdi im cam� silikonla yap� t�rarak ilk 
akvaryumumu kendim yapt�m. Bunu yapt�-

�mda daha ilkokula gidiyordum. Do a ve 
hayvanlarla aram çok iyiydi. Çok hareketli 
bir çocukluk geçirdim. 

Okul y�llar�n�z� nas�l geçirdiniz?
Pek iyi bir ö renci de ildim.  Ancak üni-

versiteden çok keyif ald�m. Üniversite, insa-
n�n hayat�na yenilikler getiriyor ve f�rsatlar 
sunuyor. Kampüs hayat�n�n içinde bulunan 
kulüplerde nitelikli ö renci ve ö retmenler 
bir arada oluyor. Sonuç olarak, kampüs ha-
yat� iyi bir hayat. O yüzden ben üniversite 
ö rencilerine hep unu söylerim: Akademik 
e itim ve ö retim çok güzel ama en az onun 
kadar kampüs hayat�ndan da size gelecek 
çok ey var. Mutlaka topluluk, grup faaliyet-
lerine kat�l�n. 

Peki, Nasuh Mahruki’nin da c�l�k maceras� 
nas�l ba lad�? 

20 ya �mdayken yani üniversitede okur-
ken, panoda “Da c�l�k grubu kuruluyor” 
diye bir ilan gördüm. Ondan önce öyle bir 
niyetim yoktu. lan� görünce çok ilgimi çekti. 
Ad�m� yazd�r�p, ilk toplant�ya kat�ld�m. Da -
c�l�k maceram panoda gördü üm basit bir 
ilan sayesinde ba lad�. 

Kariyerinizde çok önemli t�rman� lar var. 
Bunun sonucunda da Kar Leopar� ve 
yedi k�tan�n en yüksek da �na t�rmanan 
yedi zirvenin en genci gibi unvanlar�n 
Türkiye’deki ilk sahibisiniz. Ayr�ca 
Everest’e t�rmanan ilk Türksünüz. Everest’i 
tercih etme sebebiniz neydi? 

Hedefim, 8 bin metreden yüksek 
bir da a t�rmanan ilk Türk da c� olmak-
t�. Dünyada 14 tane 8 bin metreden 
yüksek da  var. Herhangi birine t�rmanma-
ya raz�yd�m. Çünkü Türkiye’den hiç kimse 
bunu yapmam� t�. Kar �ma Everest’e gitme 
f�rsat� ç�kt�. Yine Ruslarla yapt� �m t�rman� -
lardan birinde ngiliz ekiple denk geldim. On-
lar�n seneye Everest’e gidece ini ö rendim.
Ben de acaba kat�labilir miyim diye ken-
dimi yoklad�m. Tabii bu uç bir hedef. 
Sonra una karar verdim. “E er bu sene 

“Türkiye’de 
birçok konuda 
ilkler bana 
nasip oldu. 
Çünkü hayatla 
çok yak�ndan 
ilgiliyim. Hayat�n 
f�rsatlar�, 
seçenekleri, 
zorluklar�, 
tehditleri ve 
tehlikelerinin 
çok fark�nda 
olmal�y�z ki 
onlardan 
sak�nabilelim. 
Tabii bir tarafta 
da f�rsatlar var. 
Bu f�rsatlar� da 
yakalayabilelim 
ve bunlar� hayata 
yans�tabilelim. 
Ama bunun için 
hayatla dinamik 
bir ili ki kurmak 
gerekiyor.”

F�rsatlar� yakalamak için hayatla

bir ili ki kurmak art
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Kar Leopar� unvan�n� alabilirsem önümüz-
deki sene Everest’e gidece im” dedim. 
Pobeda’ya t�rmanamasam gitmeyecektim. 
Karar�m� öyle vermi tim. Seri, be  t�rman� � 
gerektiriyor. Ben dördünü tamamlam� t�m. 
Bir tek sonuncusu yani en zoru kalm� t�. 
“En zorunu tamamlayabilirsem, seneye 
Everest’e gidiyorum” dedim. Kendi içim-
de bu karar� ald�m. Söz konusu t�rman� � 
tek ba �ma ve çok h�zl� yapt�m. O yüzden 
para da almad�lar benden. Sonra, “Tamam, 
ben bu Everest’i deneyecek hale geldim” 
dedim. Daha sonra s�ra sponsor bulmaya 
geldi. Sponsor bulmak daha zor bir süreç 
oldu. Çünkü Türkiye’de bahsetti im tarih 
1994, yani 19 y�l öncesi... Türkiye’de o za-
manlar böyle bir kavram yok.  Futbol, bas-
ketbol belki biraz da voleybol ilgi görüyor. 
Ama onun d� �nda böyle alternatif, marjinal 
ve do a sporlar�nda sponsorluk örne i yok. 

letme e itimi almam kaynak yaratma k�s-
m�nda çok i ime yarad�. Bir dosya haz�rla-
d�m. Haz�rlad� �m dosyay� birçok yere, hatta 
o dönemde ba bakan olan Tansu Çiller’e 

bile gönderdim. Hiç ilgilenmedi. Ama Yap� 
Kredi Bankas� bana sponsor oldu. 

lk olarak Everest’e 1995 y�l�nda 
t�rmand�n�z. kinci kez ise 2010 y�l�nda 
ç�kt�n�z ayn� da a. Everest’e bir daha 
t�rmanmay� dü ünür müsünüz?

E er yine sponsor bulabilirsem dü ü-
nürüm. Çünkü ben, Everest’e oksijen des-
teksiz t�rmanmak istiyordum. ki denemem-
de de oksijensiz zorlad�m ancak olmad�. 
1995’te 8600’e, 2010’da 8500’e kadar 
ç�kt�m. Ondan sonra oksijene geçtim mec-
buren. Çünkü ayak parmaklar�m� donduru-
yordum neredeyse. Daha önce Kar Leopar� 
unvan�n�n pe indeyken dondurmu tum. O 
yüzden bir daha a �r� so uk ortama girince 
çabuk etkilendi. 2010 y�l�nda da küresel 
iklim de i ikli i yüzünden hava bekledi i-
mizden çok daha so uk oldu. Rüzgârdan 
dolay� oksijensiz devam edemedim. Bir 
daha ko ullar denk gelir de gidebilirsem 
oksijensiz gitmek isterim. 

Türkiye’de ilk defa 8 bin metrenin 
üzerine ç�karak, açt� �n�z kulvarda önder 
oldunuz. Bu konuda neler söylemek 
istersiniz?

Türkiye’de u anda Everest’e t�rmanan 
15 da c� var. Dört tane de kad�n da c� bulu-
nuyor.  Türkiye’de birçok konuda ilkler bana 
nasip oldu. Bu çok güzel bir duygu. Ben, ha-
yatla çok yak�ndan ilgiliyim. Hayat�n f�rsatlar�, 
seçenekleri, zorluklar�, tehditleri ve tehlikele-
rinin çok fark�nda olmal�y�z ki onlardan sa-
k�nabilelim.  Tabii bir tarafta da f�rsatlar var. 
Bu f�rsatlar� da yakalayabilelim ve bunlar� ha-
yata yans�tabilelim. Ama bunun için hayatla 
dinamik bir ili ki kurmak gerekiyor. Çünkü 
hayat dinamik bir süreç. Etki-tepki, sebep-
sonuç ili kisine dayal�. Hayat, sebepler ve 
sonuçlar dünyas�. Bir ey olduysa, onu var 
eden kök bir sorun, olay ya da sebep var.  
Biz de bir ey yapmak istiyorsak o sonuca 
ula mak için sebeplerini yaratmal�y�z. Tabii 
bu hedeflerle alakal� bir ey. Bunu ba ara-
bilmek için somut hedeflere ihtiyac�m�z var. 
Ben, hayat�m boyunca hedef odakl� bir in-
san oldum. Benim hep hedeflerim, yapmak 
istedi im bir eyler ve amac�m vard�r. O 
amaç ve eylem bütünlü ü insana bir eyler 

yapt�r�yor. E er bir de siz bunu di erlerin-
den daha ak�lc� ve önce görüyorsan�z ve o 
ilk ad�m� atacak cesareti gösterebiliyorsan�z 
zaten birçok eyi yapm�  oluyorsunuz. 

Ufukta yeni bir proje ya da yeni bir rekor 
denemesi var m�?

Da c�l�k anlam�nda o tür hedeflerim yok 
önümde. Ben, performans sporcusuydum. 
20’li ya lar�mda ve 30’lu ya lar�m�n ba �nda 
yapt� �m t�rman� larda, profesyonel kariye-
rimde yüksek irtifada benden daha h�zl� 10 
ki iyle tan� mad�m. Yüksek irtifada çok sü-
ratli bir da c�y�m. O performansa bir daha 
ula abilece imi zannetmiyorum. Uzun y�llar 
çok a �r antrenmanlar yapt�m.  Antrenman 
anlam�nda kendimi çok zorlad�m. Bunlar� 
yaparken son derece disiplinli ve ciddiy-
dim. Da lara çok s�k gittim. Y�l�n yar�s�n� 
da larda geçirdim. Bu durum o zaman�n 
hayat tarz�yd�. Hayatla kurdu um ili ki-
de beni en çok bunlar mutlu ederdi. Ama 
imdi 45 ya �nday�m ve babay�m. Yeni bir 

hayat. AKUT’a daha çok önem veriyorum. 
Çünkü AKUT kuvvetli bir yere geldi. Güzel 
i ler üretiyor. Aram�za çok nitelikli insanlar 
kat�l�yor. Orada yürüyen bir alan var. Yeni 
kitaplar yazmak, yeni motosiklet seyahat-
leri yapmak ve yelkenli bir tekneyle dünya 
seyahatine ç�kmak istiyorum. Kafamda bir 
sürü ey var. 

Zirveyi gören Nasuh Mahruki’nin 
hayallerine ula amad� � durumlar oldu 
mu?

Oldu tabii. Örne in, Everest’e oksijen-
siz ç�kamad�m. Çok istedi im bir eydi ama 
olmad�. Ke ke olsayd�. Hayat�mda eksik 
kald�. 

Yazd� �n�z kitaplardan birinin ad� 
“Kendi Everest’inize T�rman�n.” Bir 
anlamda slogan niteli indeki bu sözle ne 
anlatmak istiyorsunuz?

“Kendi Everest’inize T�rman�n”, bir ki-
isel geli im kitab�. Kariyerimde, özellikle 

20 ya �nda da c�l� a ba lad�ktan sonraki 
hayat�m� analiz etti im, geriye dönüp irde-
ledi im ve bir ki isel geli im yolculu u ola-
rak bölümlere ay�r�p birle tirdi im bir süreç. 
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Sonuç olarak, ortaya, 64 ad�mdan olu an 
ba ar� ve mutlulu un zihin ve yol haritas� 
dedi im bir formül ç�kt�. Söz konusu 64 
maddeyi de birbirini tamamlayan ve birbiri-
nin etkisini kuvvetlendiren maddeler olarak 
koydum. Kitapta onu anlat�yorum asl�nda.  
“Kendinizi tan�y�n, hedef belirleyin, hedef 
odakl�, disiplinli, cesaretli, kararl� ve iyi bir 
tak�m oyuncusu olun” diyorum. Bunun yan� 
s�ra riskleri, krizleri, bilgiyi ve zaman�n�z� iyi 
yönetin gibi bir sürü maddeden bahsedi-
yorum. Bunlar�n önce teorik ve kavramsal 
aç�klamas�n� yap�yorum. Sonra kendi ha-
yat�mdaki pratik örneklerle destekliyorum. 
Piyasada çok fazla say�da ki isel geli im 
kitab� var. Çok da güzel kitaplar bulunuyor. 
Ben de çok faydalan�yorum ve keyif alarak 
okuyorum. Ancak piyasadaki kitaplar�n ta-
mam�, i in teorisini ve bilimini bilen akade-
misyenler taraf�ndan yaz�l�yor.  Ben, pratik 
süreçlerden geliyorum. Dedi im her eyi 
yapt�m. Yapmad� �m bir eyi anlatm�yorum.  
Anlatt�klar�m� yapt� �m için okuyucunun 
üzerinde ba ka bir lezzet b�rak�yor. “Adam, 
anlatt�klar�n� yapm�  ve buralara gelmi ” 
diyorlar. Di er tarafta ise okuyucu, “Bana 
bunlar� yap diyorsun da, sen kitapta yazd�k-
lar�n� yapabiliyor musun?” sorusunu sorma 
ihtiyac� hissediyor. 

Do a sporlar�yla u ra mak pahal� m�?
Her sporun malzeme ve lojistik ihtiyac� 

var. Ama kulüpler bu konuda çok iyi çal�-
�yor. Ortak ve teknik malzemeler kulüpler-

den sa lan�yor.  Geriye tek yat�r�m yap�lmas� 
gereken, ki isel malzemeler kal�yor. O yüz-
den çok pahal� oldu u söylenemez. Grup 
malzemeleri oldu u sürece ahsi malzeme-
ler üzerinden bak�ld� �nda pahal� oldu unu 
söylemek do ru olmayacakt�r. Ama “Ben” 
Everest’e ç�kaca �m diyorsan, o ba ka bir 
durum. Çünkü daha üst kalitede ve en özel 
üretilmi  malzemelere sahip olmay� gerek-
tiriyor. Tabii onlar daha pahal�. Alada lar’a 
gitmek ve Türkiye’de birtak�m aktivitelerde 
bulunmak için çok fazla bir bütçeye ihtiyaç 
yok.  Ama bu spor atletizm de de il, bir ort 
bir ayakkab�yla ç�k�p yapamazs�n�z. Temin 
edilmesi gereken bir malzemeye ihtiyaç 
var. Ama çok pahal� bir spor deyip, kestirip 
at�lacak bir konu da de il. 

1996 y�l�nda AKUT’u kurdunuz. Ancak 
Türkiye sizi 1999 depreminden sonra 
tan�d�. O süreci anlat�r m�s�n�z?

1994’ün Kas�m ay�nda Bolkar 
Da lar�’nda bir da  kazas� ya and� � ve iki 
çocu un kayboldu u haberi geldi. O y�l-
larda Türkiye’de organize kurtarma ekibi 
yok tabii. Da larda tek tük kazalar olur, o 
zaman da di er da c�lar gidip yard�m eder-
di. Bu olayda da öyle oldu. Çocuklar, 20-21 
ya lar�nda Y�ld�z Teknik Üniversitesi Da c�-
l�k Kulübü’nden. ki grup halinde 100 ki i 
falan 14 gün arad�k ama bulamad�k. Birinin 
cenazesi sekiz ay önce ç�kt�, di erinin hâlâ 
yok. Bu olaydan sonra, aralar�nda benim de 
bulundu um bir avuç da c�, bir araya gel-
dik ve gelecekle alakal� birtak�m öngörü ve 
saptamalarda bulunduk. 

AKUT’un ba ar�s�n� neye ba l�yorsunuz?
Bir araya gelme sebebimiz ülkemizdeki 

insanlara fayda yaratmak. Kimse buradan 
maa  alm�yor. AKUT’ta 1600-1700 gönüllü, 
dört maa l� personel var. Dolay�s�yla her ey 
gönüllü olarak yürüyor. Aram�za hiç para 
sokmad�k. Yani bu dernekten kimse para 
kazanm�yor. Arada hiç para yok ve herkes 
vermek için bir araya gelmi  durumda. 
Dolay�s�yla effafl� �m�z� ve hesap verebilir-
li imizi hiç kaybetmedik. De erlerimizi de 
bunun üzerine kurduk. AKUT’un be  temel 
de eri var: Gönüllülük, kar �l�ks�z yard�mse-
verlik, insan hayat�na de er vermek, dürüst-
lük ve güvenilirlik. Biz operasyonel bir tak�-
m�z ama iki de erimiz ahlak üzerine kurulu. 
AKUT’u bu felsefe üzerine kurduk.  Söz 
konusu felsefeyi o gün bugündür devam 
ettiriyoruz. Aram�za kat�lanlar da bu 
duruma uyum sa l�yor. Çün-
kü bu çok do ru, etik 
ve ahlaki.  Herkes 
de çok rahat bir 
ekilde yer bu-

luyor ve parças� 
oluyor. 

Türk halk� deprem 
konusunda bilinçlendi mi ya da 
ne kadar bilinçlendi?

Türk halk� depremden korkmas� gerek-
ti ini çok iyi biliyor. Ama ne yapmas�, na-

s�l yapmas�, nereden ba lamas� gerekti i 
konusunda kafas� kar� �k. Bizi yönetenler 
de do ru yönlendirmiyor. Tabii bir taraftan 
kaderci bir yan�m�z da var. Bugün bir ey 
olmad� deyip,  stres ve korkuyla hayat�m�z� 
sürdürüyoruz. 
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A�zano�  
Dünyanın en esk� borsasına

ev sah�pl�ğ� yapıyor 
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Aizanoi, Kütahya’n�n Çavdarhisar ilçesinde yap�lan Aizanoi, Kütahya’n�n Çavdarhisar ilçesinde yap�lan 
kaz�larla gün � � �na ç�kar�ld�. Kentin ismi,kaz�larla gün � � �na ç�kar�ld�. Kentin ismi,
 Zeus’un k�z� su perisi Erato ile Arkadya ulular�ndan  Zeus’un k�z� su perisi Erato ile Arkadya ulular�ndan 
Kral Arkas’�n o lundan geliyor. Kültürel yap�s�yla Kral Arkas’�n o lundan geliyor. Kültürel yap�s�yla 
sanat çevreleri taraf�ndan “ kinci Efes” unvan�n� sanat çevreleri taraf�ndan “ kinci Efes” unvan�n� 
alan Aizanoi’de, türünün en iyi korunmu  Zeus alan Aizanoi’de, türünün en iyi korunmu  Zeus 
Tap�na �, dünyan�n ilk örneklerinden stadyum-tiyatro Tap�na �, dünyan�n ilk örneklerinden stadyum-tiyatro 
kompleksi ve 1750 ya �ndaki dünyan�n ilk borsa kompleksi ve 1750 ya �ndaki dünyan�n ilk borsa 
binas� yer al�yor. binas� yer al�yor. 
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lk yerle im izlerinin MÖ 3 bin y�l�-
na kadar uzand� � Aizanoi, antik 
Frigya’ya ba l� olarak ya ayan Ai-
zanitislerin ana yerle im merkezi 
olarak biliniyor. Bölge, MS 133’te 

Roma mparatorlu u’nun egemenli ine 
giriyor. Roma döneminde tah�l ekimi, 
arap ve yün üretimi sayesinde zenginle-
en ve ünü bölge s�n�rlar�n� a an Aizanoi, 

en parlak dönemini MS 2. yüzy�lda ya �-
yor. Bu dönemde büyük imar faaliyetleri 
görüyor ve bugün ortaya ç�kar�lan yap�lar 
in a ediliyor. Efes, Bergama ve Side gibi 
kentlerle ça da  olan Aizanoi’de Roma 
döneminde yakla �k 80 bin ki inin ya a-
d� � tahmin ediliyor. Dünyan�n ilk borsa 
binas�n�n burada in a edilmesinin sebe-
bi de ça �n�n en önemli ticaret merkezle-
rinden biri olmas�.

1824 y�l�nda Avrupal� gezginlerce 
yeniden ke fedilen kent, 1830-1840’l� 
y�llarda incelendi ve tan�mland�. 1926 
y�l�nda M. Schede ve D. Krencker ba -
kanl� �nda Alman Arkeoloji Enstitüsün-
ce ilk kaz�lar yap�ld�. Ara verilen kaz� 
çal� malar�na 1970 y�l�ndan bu yana her 
y�l sistematik olarak devam ediliyor. Ka-
l�nt�lar aras�nda Anadolu’daki en iyi ko-
runmu  Zeus Tap�na �, 15 bin ki i kapa-
siteli tiyatro ve tiyatroya biti ik nizamda 
yap�lm�  13 bin 500 ki ilik stadyum, iki 
hamam, dünyan�n ilk borsa binas� bulu-
nuyor. Bunun yan� s�ra kentte, sütunlu 
cadde, Kocaçay üzerinde ikisi ayakta 
kalm�  be  köprü, iki agora, gimnazyum, 
Meter Steunene kutsal alan�, nekropol-
ler, antik bir bent, su yollar� ve kap� yap�-
lar� yer al�yor.

Aizanoi’deki borsa, 
i lev olarak ticaret 
borsalar�n�n atalar�ndan…
Günümüz finansal sisteminin en 

önemli yap�s� olan menkul k�ymet bor-
salar�n�n tarihi yakla �k 500 y�l geriye 
gidiyor. Dünyadaki ilk modern borsan�n 
16’nc� yüzy�lda Belçika’da kuruldu u ka-
bul ediliyor. Ba ka bir görü se modern 
borsan�n do u unun 17’nci yüzy�lda 
Hollanda’da (Amsterdam) gerçekle ti-

ini savunuyor. Ancak Kütahya’n�n Çav-
darhisar ilçesinde yap�lan kaz�larla gün 
� � �na ç�kar�lan Aizanoi’deki 1750 y�ll�k 
borsa binas�n�n yan�nda, Avrupa’daki bu 
borsalar daha dünkü çocuk gibi kal�yor. 
Dünyan�n ilk borsas� MS 301’de Roma 
mparatoru Diocletianus taraf�ndan bu-
gün Çavdarhisar olarak an�lan Aizanoi’de 
kuruluyor. Kentteki borsa, i lev olarak ti-
caret borsalar�n�n atas�. Ticaret borsalar� 
bulunduklar� yerlerdeki mal fiyatlar�n�n 
serbest rekabet düzeni içinde tespit ve 
ilan�n� üstlenen organize pazarlar olarak 
tan�mlan�yor. 

Ta  sütunlardaki fiyat listesi
1971 y�l�nda kaz�s� yap�lan Aizanoi 

borsa binas�n�n en önemli özelli i, MS 
300’de mparator Diocletianus’un ç�kart-
t� � bir kanunun Latince metninin duvar-
lar�nda yaz�l� olmas�. “Maksimum Fiyat 
Listesi” ad� verilen bu kanun, Akdeniz ci-
var�ndaki Roma topraklar�nda sat� a su-
nulan mal ve hizmetler için sabit fiyatlar 
sapt�yor. Diocletianus’un amac�, sürekli 
artan enflasyona kar �, halk�n ayn� ürünü 

her yerde ayn� fiyata alabilmesini sa la-
mak. Listede köleden ayakkab�ya, asker 
ücretinden bira ve arap fiyat�na, cam 
bardaklardan seramiklere, çivilerden ö -
retmen maa lar�na her türlü hizmet ve 
ürünün fiyat� yer al�yor. Listede, “kuvvetli 
bir köle iki e ek fiyat�na, bir at ise üç köle 
fiyat�na, yani 30 bin dinara e it” gibi ilginç 
tarife ve fiyatlar bulunuyor.

ehrin ana kutsal alan�
Zeus Tap�na �

ehrin ana kutsal alan� olan Zeus 
Tap�na �’n�n yap�m�na MS 2. yüzy�l�n 
ikinci çeyre inde, mparator Hadrian 
döneminde ba lanm� . Yap�, 8x15 ölçü-
lerinde 120 adet iyon ve dört adet Korint 

İ
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üslubunda sütunlarla dip teras planl� ola-
rak in a edilmi . Bu tap�na �n en önem-
li özelli i, alt�nda tonozlarla örtülü bir 
ba ka mekân�n olmas�. Bu, Anadolu’da 
Roma döneminde pek al� �lmam�  bir 
uygulama ve bir benzerine henüz rast-
lanmam� . Tap�na �n önünde bulunan 
kad�n büstü biçimli akroter, tap�na �n yal-
n�zca Zeus’a adanm�  olmayabilece ini 
gösterir nitelikte. Son dönem ara t�rma-
lar� ise, bu tap�na �n hem Zeus’a hem de 
Kibele’ye adanm�  olamayaca �n� ortaya 
koyuyor. Tap�na �n güney k�sm�nda, bü-
yük bölümü Bizans döneminde tahrip 
edilmi  bir odeon bulunuyor. 

Zeus Tap�na �’n�n kuzeydo usun-
da, stadyumla ayn� do rultuda iki katl� 

olarak in a edilen tiyatro yer al�yor. 15 
bin izleyici kapasiteli tiyatronun sahne 
çap�, 56 metre. Yap�n�n duvarlar�ndaki 
yaz�tlardan, Zeus Tap�na � ve dört nu-
maral� Roma köprüsünde ad� geçen 
Apileius’un bu kompleksin yap�m�nda 
da rol oynad� � anla �l�yor. Tiyatroya 
biti ik 220x50 metre ölçülerindeki stad-
yumun in aat�, MS 160’larda ba lam� , 
MS 250’lere kadar da sürmü . 13 bin 
500 ki ilik stadyumun bat� yönünde 
geni çe bir kap�s�, giri te de sporcula-
r�n kazand� � madalyalar�n bulundu u 
“ eref Kö esi” yer al�yor. Stadyum ile 
tiyatroyu ay�ran mermer kapl� duvar�n 
her iki yüzü, av sahnesi betimlemeleriy-
le süslü. 

Borsa binas�na kuzeydo udan bi-
ti ik dükkân ve galerilerin s�raland� � 
sütunlu yol, borsadan geçip bir köprüy-
le Zeus Tap�na �’na, oradan da Kibele 
Kutsal Alan�’na kadar uzan�yor. “Sü-
tunlu Cadde” ad� verilen yol yap�m�n-
da, bir deprem sonucu y�k�lan Artemis 
Tap�na �’n�n mimari elemanlar� da kul-
lan�larak, çok say�da heykel ve kap�yla 
süslenmi . Kentte bulunan antik köprü-
ler, Penkalas denilen Kocaçay’�n üze-
rinde yer al�yor. Antik  Ça ’da iki yakay� 
birbirine ba layan be  köprüden yaya-
lar için yap�lm�  olan ah ap köprü, di er  
dördü  ise  kemerli  ta   köprülerdir. 
Günümüze  ise bunlardan  sadece  ikisi 
ula abilmi tir. 
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GoldMaster 
Tab-728 HD tablet ile 

hayata ba l� kal�n 

Sony a3000 ile 
az � �kl� ortamda bile net 
görüntü  

 Samsung, Galaxy Mega ile 
tablet rahatl� � ya at�yor

GoldMaster Tab-728 HD, i lemci h�z�, ekran 
kart�, çift kameras�, HDMI ç�k� � ve android 
cihazlar�n performans�n� ölçmeyi sa layan 

program 11400 ANTUTU de eri özelliklerinin 
yan� s�ra, dokunmatik ve ekran kalitesiyle ön 
plana ç�k�yor. Ekran çözünürlü ü ve yüksek 
h�zl� performans� ile fark yaratan GoldMaster 

Tab-728 HD, 7.0 inch 1024x600 çözünürlü ü 
ve 169.55 yüksek PPI özelli i sayesinde yük-
sek ekran kalitesine sahip. 1 GB Ram, CPU 

ba �na 1.6 GHZ çift i lemciyle dört kata varan 
yüksek performans�yla göz dolduran tablet, 4 
çekirdekli GPU fonksiyonuyla çok zor aç�lan 

oyunlar� bile kolayca açarak e lencenin zevkini 
ç�karman�z� sa l�yor. Çift kamera özelli i 

bulunan, HD arka kameras� ve ön kameras� ile 
görüntülü görü me imkân� sunan GoldMaster 

Tab-728 HD, otomatik güncelleme özelli i 
sayesinde i lemlerinizde sorun ya aman�z� 

önlüyor. 3G USB modem deste i sayesinde 
nerede olursan�z olun her an istedi iniz bilgiye 

ula abilmenize imkân veren GoldMaster 
Tab-728 HD ile, isterseniz oyun oynayabilir 

isterseniz internette sörf yapabilirsiniz.

Sony, yeni a3000 foto raf makinesi modeliyle foto raf tutkunlar�na “Ar-
t�k her eye ayn� anda sahip olabilirsiniz” diye sesleniyor. Rahat ekilde 
kavranabilen ve bolca yarat�c� kontrol sunan a3000, daha iyi foto raflar 
çekmeye haz�r herkese do ru görünüm hissi veriyor. Çekimleri güvenle 
çerçevelemenize yard�mc� olmak üzere net bir elektronik vizörün yan� 
s�ra elinizde konfor, güvenlik ve denge hissi yaratan yeni tasarlanm�  
bir tutma yeri de bulunuyor. Böylece, sabit lensli kompakt foto raf ma-
kineleri kullanmaya al� m�  ki iler 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 de i tirilebilir 
lens seçene i ile bir araya getirilen sensör, ki ilikli portreler ve sokak 
sahnelerinden ihti aml� manzaralara kadar kusursuz detaylara sahip 
foto raflar elde edilmesinde kilit bir rol oynuyor.

Samsung, geni  ekranl� Galaxy Mega 
ile kullan�c�lara tablet rahatl� � sunuyor. 
Ta �nabilirlik ve ileti im aç�s�ndan uygun 
boyutlara sahip olan Galaxy Mega, 
istedi iniz her yerde, yüksek görüntü 
kalitesinde oyun oynaman�za, film 
izlemenize ya da internette dola man�za 
olanak tan�yor. Galaxy Mega, çoklu 
pencere ve uygulamalar aras� çoklu 
i lev gibi popüler ak�ll� telefon ve tablet 
özelliklerini bir arada sunuyor. Yatay 
mod deste ine sahip 6.3 inç’lik HD 
LCD ekran�yla Galaxy Mega, inter-
nette sörf, video izleme ve SNS gibi 
farkl� uygulamalar için, s�ra d� � bir 
geni  ekran deneyimi ya atabiliyor. 
Samsung Galaxy Mega, e-posta ve 
office uygulamalar�yla i  hayat�n�zda 
da size büyük kolayl�k sa l�yor. 
E-posta, Mesajlar, Dosyalar�m, S 
Memo, S Planner ve pek çok ben-
zer uygulaman�n çal� mas�na izin 
veren çoklu ekran verimlili i art�r�r-
ken, Air View özelli i de kullan�c�-
lar�n e-postalar�ndaki bilgilerin, galerilerindeki 
foto raflar�n ve h�zl� arama listelerindeki ki ilerin ön izlemesine olanak 
sa l�yor. En yeni Android 4.2 Jelly Bean ile çal� an Samsung Galaxy 
Mega, çift çekirdekli i lemciye sahip. Favori uygulamalar, müzikler, vide-
olar ve foto raflar�n depolanmas�n�n yan� s�ra, dahili haf�zaya ek olarak 
64 GB’a kadar geni letilebilen ek haf�za olana � bulunuyor. Cihazlar�n 
geli mi  yaz�l�mlar� ayn� zamanda daha verimli i lemci kullan�m�yla 
art�r�lm�  pil ömrü sa layarak, kullan�c�lara daha uzun telefon görü me 
süresi ve daha uzun multimedya kullan�m� vadediyor.



Next&Nextstar 
navigasyonla h�z� 

ke fedin

Toshiba’n�n yeni laptoplar� hem �k hem de kullan� l�

Next&NextStar, seyahatlerinizde yolu-
nuzu kaybetmeden arac�n�z� kullanma-
n�z için geli tirdi i yepyeni navigasyon 
cihaz�n� be eninize sunuyor. En son 
teknolojiye geli tirilen Next&NextStar 
YE-G 5015-5055 navigasyon cihaz�, 
1000 Mhz i lemci h�z�yla rakiplerine 
fark at�yor. Cihaz, 5 inç, Over-Sense 

dokunmatik ekran özelli i, harici 
trafik bilgi sistemi, 64 kanall� GPS 

al�c�s�, 4 GB dahili flash belle iyle her 
türlü güzergâhta rahatl�kla ve anla �l�r 
biçimde yolunuzu takip etmeniz için 
kullan�m kolayl� � sa l�yor. Özellikle 
1000 Mhz ultra i lemci h�z�, 256 MB 

RAM, video ve flash oynat�c� özelli iyle 
di er navigasyon cihazlar� aras�nda ön 

plana ç�k�yor.
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Ttec EasyCharge Smart 
arj�n�z� dört kat�na 

ç�kar�yor 

Ttec, ak�ll� telefon ve tabletlerin en büyük so-
runu olan arj problemine inovatif ürünlerle çözüm 

sunmaya devam ediyor. Ttec EasyCharge Smart ta �nabilir 
arj cihaz�, en h�zl� ve etkin ekilde arj imkân� sunuyor. Teknolojinin 

tasar�m ve estetikle bulu tu u bu ürün ile iki cihaz� birden arj etmek 
mümkün. Ayr�ca ürünün sakl� bölmesinde gerekti inde ç�kar�p kullanmak 
üzere bulunan USB ve micro USB kablolar, ekstra kablo ta �ma zahmetini 
ortadan kald�r�yor. Ak�ll� telefonlar�n cihaz kullan�m süresinin tam dört kat� 
uzamas�na yard�mc� olan Ttec EasyCharge Smart ta �nabilir arj cihaz�n�n, 
kullan�m� da çok basit. Cihaz, prizden ba �ms�z olarak portatif ekilde 
kullan�labiliyor ve arj konusunu bir sorun olmaktan ç�kar�yor. �k tasar�m� 
ile dikkat çeken Ttec EasyCharge Smart, ayr�ca ultra yüksek bir kapasi-
teye sahip. Sallay�nca görünen LED pil göstergesi özelli i bulunan ürün, 
Ttec’in patentli bir teknolojisi. Bu sayede kullan�c�lar, arj durumunu an 
be an takip edebiliyorlar. Güvenli arj için devre korumas� bulunan Ttec 
EasyCharge Smart, dahili mikro USB ve USB kablolar� bulundu u için 
de ekstra kabloya ihtiyaç b�rakm�yor. 2A ç�k�  ile h�zl� arja imkâ n tan�yan 
ürün, tüm ak�ll� telefonlar, tabletler ve di er dijital cihazlar için uygun. 

Toshiba’n�n ince tasar�mda güçlü performans sunan,  “Satellite U ve M” serisi laptoplar�, 2,1 kilogram a �r-
l�klar� ve 2,1 mm incelikleriyle hem �k hem de kullan� l�. Satellite U50t, Windows 8 ara yüzünde kolayca 
gezinebilmeyi sa layan on nokta dokunmatik ekran�yla  donat�lm�  15,6 inç boyutlar�nda bir ultrabo-

ok. Yüksek performans�na ra men 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 e lence deneyimi 
için en yeni ve en h�zl� Nvidia ekran kartlar�na sahip. Satellite M Serisi ise, güç 

verimlili i ve h�z için dördüncü nesil Intel Core i lemciler ile AMD’nin yeni 
nesil APU i lemcileri aras�nda seçim olana � sunuyor. 2 GB Vram ile Nvidia  

GeForce GT 740M veya Intel HD Graphics 4400 ekran 
kart� seçeneklerinin yan� s�ra, Nvidia Optimu  teknolojisi 

sayesinde daha iyi bir e lence deneyimi ya at�yor.  
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Gelinli inizi 
Karg� bezinden diktirebilirsiniz!



Unutulmaya yüz tutmu  yö-
resel el sanatlar�ndan biri 
olan Karg� bezi dokuma-
c�l� � Çorum’da ilk olarak 

1850 y�l�nda yap�lmaya ba land�. Söz 
konusu tarihte Karg�’n�n ilçe ve köyle-
rinde pek çok evde bulunan dokuma 
tezgâhlar�nda (i lik) dokuma yapan 
kad�nlar, böylece ev halk�n�n temel gi-
yim ihtiyaçlar�n� kar �lard�. Marifetli yöre 
kad�nlar�, birbirinden zahmetli ve aylar 
sürecek göz nuru isteyen i lemelerle de 
gelinlik k�zlar�na çeyiz haz�rlard�. Pamuk 
kullan�larak dokunan kuma lar, terlet-
memesi sebebiyle iç çama �r�, kad�n 
ve erkek gömle i, çocuk k�yafeti, pe -
kir, perde, önlük, örtü ve daha pek çok 
alanda yayg�n olarak kullan�l�rd�. pekten 
yap�lan dokumalar (ibri im) çeyizlerin 
olmazsa olmaz� olur, �k ve zarif örtüler 
olarak da de erlendirilirdi.

 
Alt�n ça �n� 1960 y�l�nda ya ad�
Özellikle 1960’l� y�llarda neredeyse 

her evde bulunan dokuma tezgâhlar�yla 
Karg� bezi alt�n ça �n� ya ad�. 1970’li 
y�llara kadar da Karg� merkez ve köyle-
rinde Karg� bezi dokumac�l� � yap�lmaya 
devam etti. Ancak teknoloji ve sanayinin 
geli mesiyle birlikte, sanayi ürünü olan 
makine dokumalar� hem kolay hem de 
emeksiz bir biçimde elde edilmeye ba -
lan�nca bu yo un emek gerektiren el sa-
nat� büyük zarar gördü. Buna, özellikle 
Karg�’da çok ciddi boyutta olan köyden 
kente göç de eklenince bir kültür miras� 
neredeyse yok olma noktas�na geldi. 

Ustalar tekrar tezgâh 
ba �na geçti
2011 y�l�n�n ba �ndan bu yana kültür 

miras� Çorum Karg� bezi dokumac�l� �na 

sahip ç�kmak ad�na çal� malar yap�l�yor. 
Bu amaçla Karg�’da orijinal tezgâhlar 
kuruldu ve bu sanat�n son temsilci-
leri ile ustalar� tekrar tezgâh ba �na 
geçti. Nineler, kullanmaya k�yama-
d�klar� nefis dokuma örneklerini çeyiz 
sand�klar�ndan ç�kard�. lçenin kad�n-
lar�na Karg� bezi dokumas� üzerine 
aylar süren e itimler verildi. Bugün 
gelinen noktada, tarihsel doku en 
ufak bir zedelenmeye ya da de i-
ikli e u ramadan, yöresel motif-

ler günün ihtiyaçlar�yla bulu maya 
ba lad�. El tezgâhlar�n�n ba �ndaki ka-
d�nlar bir kültür miras�n� ekonomik bir 
de er haline getirmenin hazz�n� ya ar-
ken, Karg� bezinin gelecek nesillere ak-
tar�lmas�n�n önü sonuna kadar aç�ld�.

Karg� bezinden dokunan 
gelinlikler Roma’da sergilendi 
Karg� bezinden, kad�n ve erkek 

gömle i, çocuk k�yafeti, pe kir, per-
de, önlük, masa örtüsü, atk�, al, deniz 
havlusu, yöresel örtüler üretilirken, son 
y�llarda yap�lan çal� malarla bunlara ge-
linlik ve abiye de eklendi. Karg�l� moda 
tasar�mc�s� Ahmet Özceyhan’�n 48 par-
çal�k abiye ve gelinlik koleksiyonu,  ge-
çen y�l Çorum’dan Roma’ya (ÇOROME) 
etkinli i kapsam�nda talya’n�n ba kenti 
Roma’daki “Hitit Uyan� �” adl� defilede 
sergilendi. Saf, temiz, tamamen el do-
kumas� ve son derece yumu ak bir mal-
zemeden olu an gelinlikler, Karg�’n�n eli 
k�nal� k�nal� kad�nlar� taraf�ndan dikildi.

NOSTALJ

55Pencere Say�: 16 / Ekim 2013

Çorum’un geleneksel 
el sanatlar�ndan Karg� 
bezi, geçmi te tamamen 
yöre halk�n�n temel giysi 
ihtiyaçlar�n� kar �lamak 
amac�yla dokunurdu. 
Günümüzde her ne kadar 
unutulmaya yüz tutsa 
da son y�llarda yap�lan 
çal� malarla yeniden 
gündeme geldi. Bugün 
Karg� bezinden; kad�n 
ve erkek gömle i, çocuk 
k�yafeti, pe kir, perde, 
önlük, masa örtüsü, atk�, 
al, deniz havlusu, yöresel 

örtülerin yan� s�ra abiye ve 
gelinlik de üretiliyor. 
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Favori’den alt�n� ve oltu 
ta �n� harmanlayan 
tasar�mlar
 
Kulland�kça parlayan oltu ta �n�n kalitesini ve alt�n�n 
zarafetini bulu turan Favori, ye il alt�n ta l� kolye uçlar� 
ile büyülüyor. Oltu ta �n�n baz� özelliklerinden yola 
ç�karak piyasaya sürülen kolye uçlar�, kullan�c�lar�na 
esteti in yan�nda kaliteyi ve kullan�labilirli i de vadedi-
yor. Psikolojik aç�dan da ki iyi rahatlatt� � bilinen oltu 
ta �, gerginli i giderici, stres azalt�c�, mutluluk verici 
özelliklere sahip oldu undan Favori’nin bu tasar�m-
lar�n� farkl� k�l�yor. lendikçe sertle en ve kulland�kça 
parlayan oltu ta �, Favori tasar�mc�lar� sayesinde yeni-
den hayat buluyor. Erzurum oltu ta � koleksiyonunda-
ki bu s�ra d� � tasar�mlar hem kalite aç�s�ndan hem de 
estetik aç�dan bir ad�m öne ç�k�yor. 

Thann ile ya am alanlar�nda 
romantik bir rüzgâr esiyor

Do al terapiyi modern dermatoloji bilimi ile birle tiren cilt 
bak�m markas� Thann, sonbahara özel olarak seçti i mum ve 
oda kokusu koleksiyonlar� ile tüm ya am alanlar�nda romantik 
bir rüzgâr estiriyor. Birbirinden özel içeriklerin as�rl�k aroma-
terapi ilkelerine dayan�larak Thann ustal� �nda harmanlanma-
s�ndan olu an mum ve oda kokular� hem göze hem de ruha 
hitap ediyor. Thann’�n Oriental Essence serisinin içeri inde 
yüzy�llard�r a r�lar� dindirmesi ve ruhu rahatlatmas� ile bilinen 
lemongrass ve kaffir lime yer al�yor.  

sviçreli Victorinox Swiss Army, Ma-
verick saatin modelini yenileyerek, 
klasikle mi  spor tarza yeni bir 
yorum getirdi. Klasik görünüm-
den vazgeçemeyenlerin tutkuyla 
ba land� � spor modeli ile Victori-
nox Maverick, imdi hem daha 
fonksiyonel hem de daha zarif… 
Rahat okunan kadran ve keskin 
renklerle daha cesur ve güçlü bir 
kimli e bürünen Victorinox Mave-
rick, yeni bir atakla saat tutkun-
lar�n� sevindirdi. Çelik ve alt�ndan 
olu an iki renkli bileklik ve alt�n 
renkli çelik kasas� ile dikkat çeken 
Maverick;  modern yorumunda, çe-
lik, k�rm�z�, mavi ve koyu kahve tonlar� 
ile de fark yaratmay� sevenlerin modeli 
oldu. Victorinox Maverick, sportif özelli ini 
devam ettirirken, yenilenen modern yüzü, 
de i meyen ana hatlar� ve hayat� kolayla t�ran fonksiyonlar� ile sihirli 
bir dokunu  gibi kolunuzdaki cazibesini art�r�yor. Dört farkl� renk 
seçene i eklenen Maverick, çelik ve kauçuk kay�  alternatifinin yan� 
s�ra, birbirine uyumlu canl� ve s�cak renkleri ile de dikkat çekiyor. 

Victorinox, 
Maverick saat modelini yeniledi 

Yeni Braun SensoCare, 
ideal �s�y� kendi ayarl�yor 

Ak�ll� saç ekillendiricisi yeni Braun 
SensoCare, içindeki sensörler sayesinde 

her bir saç telinin nem oran�n� alg�layarak, 
s�cakl�k seviyesini kendili inden ayarl�yor. 
Böylece, saça kökten uca kadar ideal �s�y� 
uygulayarak güvenle ekillendirme sa l�yor. 
Her saç telinin nem miktar� farkl� oldu u 
için saç�n kökü ile ucu, farkl� s�cakl�k 
seviyesine ihtiyaç duyar. Saçlar� y�prat-
madan ekil vermek için tasarlanan yeni 
Braun SensoCare saç ekillendirici, en üst 
düzey �s� korumas� için s�cakl� �n� ayarl�-
yor. Düzle tirme, mükemmel bukleler ve 
dalgalar için geli tirilen yeni Braun Senso-
Care, sensörleri sayesinde her saç telinin 
nem miktar�n� ölçüyor. Saç� saniyede 20 
kere alg�layan yeni Braun SensoCare, en iyi 

derecede �s� kontrolünü sa lamak için, plaka 
�s�s�n� sürekli olarak saça göre ayarl�yor. Yeni Braun 
SensoCare saç ekillendiricisine, saç özellikleri girilerek 
ki iye özel bir profil kaydedilebiliyor ve üç farkl� profil 
olu turulabiliyor.  

n

-

-
lar� 
deli 



Neva Kozmetik, geli tirdi i do al, zahmetsiz, tüm saç tiplerine 
ve her boy saça uygun NFX Xtreme Saç Köpü ü ile, sezon 
trendine uygun saç modellerini kolayl�kla uygulama imkân� su-
nuyor. Düz, s�k�ca toplanm�  görüntüsünün aksine asi ve sala  
da �n�k topuzlar�n moda oldu u yeni sezonda, topuzlar NFX 
Xtreme Saç Köpü ü ile sabitleniyor. Birkaç sezondur modas�n� 
kaybetmeyen her türlü örgü ile s�n�r tan�madan yepyeni model-
ler yarat�labilece i gibi, NFX Xtreme Saç Köpü ü ile gün boyu 
bozulmayan yenilikçi modeller olu turabilecek. 

 NFX Xtreme saç köpü ü ile 
sezon trendlerini yakalay�n
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Sundu u seçkin koleksiyonlar ve geni  
ürün yelpazesi ile özellikle gençlerin ilgi 
oda � olan Fix Silver ürünlerine, eylül 
ay�na özel yüzde 50’ye varan indirim 
f�rsatlar� ile sahip olmak mümkün. 
Gümü  tak� ve saat kategorisinde geni  
ürün yelpazesiyle gençlerin be enisini 
kazanan Fix Silver, eylül ay� sonuna 
kadar tüm ürünlerine yüzde 50’ye varan 
indirimler uyguluyor.  Multidizayn, U ur 
Böce i gibi e lenceli koleksiyonlar�n 
yan� s�ra Bir Dilek Tut ve Meleklerin 
Kanatlar� gibi özel tasar�mlar�n ön plana 
ç�kt� � Fix Silver koleksiyonlar�nda, gü-
mü  ve alt�n renkli ürünlerin yan� s�ra, 
pembe alt�n gibi renk alternatifleri de 
dikkat çekiyor.

Fix Silver’da eylül ay�na 
özel indirim kampanyas�

MomoDesign’dan spor tutkunlar�na özel 
sade ve çekici saat modelleri 

Acarsoy Saat taraf�ndan Türkiye’ye getirilen Momo-
Design saatleri, tasar�m� ve fonksiyonelli i ile özellikle 

spor tutkunlar�na, seçkin zevk sahiplerine hitap 
ediyor. MomoDesign taraf�ndan geli tirilen Jet modeli, 

sportif tarz� benimseyenler için ideal bir seçim olu -
turuyor. talyan kültürünün sofistike ve karakteristik 

özelliklerini yans�tan tasar�m, sviçre yap�m� mekaniz-
maya sahip. 42 milimetrelik boyuta sahip titanyum 

kasal� saat, beyaz kauçuk silikon kay� � ile mükemmel 
bir birliktelik sergiliyor. Beyaz kay� , farkl� zevklere 

yönelik olarak dü ünülen pembe, ye il, mavi, turuncu, 
siyah detaylara sahip. Kronometreli bu özel tasar�m 

saatlerin 100 metreye kadar su geçirmezlik özelli i de 
bulunuyor. talyan tarz�n� yans�tan modern ve yenilikçi 

saat tasar�mlar� ile fark yaratan MomoDesign; e siz, 
sofistike, dinamik tasar�mlar�, güçlü ve masku len tarz� 
ile erkeklerin yan� s�ra kad�nlar�n da dikkatini çekiyor.

Atlantis alyanslar, al� �lm�  tasar�mlardan 
uzak çizgisiyle, farkl�l�k arayan ve kendini 
özel hisseden çiftlerin be enisine sunu-
luyor. Kuyumculuk sektöründe 45 y�ld�r 
faaliyet gösteren Atlantis, 2 bini a k�n 
ürünüyle her zevke hitap ediyor. ddial� 
�kl� � sevenlerin vazgeçilmezleri aras�na 

giren Atlantis alyanslar�, farkl�l�k arayan 
çiftlerin seçimi oluyor. Atlantis alyanslar�, 
zarif tasar�m�, kalitesi ve �kl� �yla mutlu 
evliliklerin de ahidi. Her biri 14 ayar alt�n-
dan yap�lan üzeri ta  i lemeli alyanslar, 
kad�nlar�n zarif ellerinde � �ldarken, erkek-
lerde ise daha çok sade tasar�mlar dikkat 
çekiyor.
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Atlantis’ten farkl�l�k 
arayanlar için özel 
tasar�m alyanslar



Yönetmen: Brad 
Furman
Oyuncular: Ben 
Affleck, Justin 
Timberlake, 
Gemma Arterton 

Justin 
Timberlake, okulu 
için kullanmas� 
gereken tüm 
paras�n�, online 
poker oynanan 
yasa d� � bir kumar 
sitesinde oynad� � 
oyunlara harcar. 
Her ey yolunda 
giderken yapt� � bir 
hata, borç bata �na 
sürüklenmesine ve 
belal� site yöneticisine 
borçlanmas�na sebep 
olur. 
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Zamanda A k

ParanoiaBüyük Kumar

Yerçekimi

Yönetmen: Richard Curtis 
Oyuncular: Rachel McAdams,  Domhnall Gleeson, 
                     Lee Asquith-Coe 

Genç ya taki Tim Lake, ailesiyle birlikte s�ra d� � bir yetene e 
sahiptir. Tim, hayat�n�n farkl� yönlerini de i tirmek için bu özelli ini 
kullanmaya ba lar. Mary, ad�nda bir k�za â �k olur ve çal� mak için 
Londra’ya ta �n�r. Tim’in gizli yetene i ili kilerine de yeni bir boyut 
getirir. Ancak genç adam, yak�n zamanda her sorunu bu ekilde 
çözemeyece ini fark edecektir. 

Yönetmen : Alfonso Cuarón 

Oyuncular : Sandra Bullock, George Clooney 

Filmde Sandra Bullock, ilk uzay görevindeki zeki t�p mühendisi Stone rolünü, 

George Clooney ise son görevine ç�kan tecrübeli astronot Matt Kowalsky’yi 

canland�r�yor. Önceleri son derece normal görünen görevde felaketin ba  

göstermesiyle uzay gemisi harap olur, Stone ve Kowalsky’i tamamen yaln�z kal�r. 

Birbirlerinden ba ka hiçbir dayanaklar� kalmayan ikili, uzay�n derinliklerinde kaybolur. 

Derin sessizlik onlara, dünya ile bütün ili kilerinin kesildi ini ve kurtulma anslar�n�n 

kalmad� �n� söylerken, korkular� pani e dönü üp çok az kalan oksijenlerini de 

tüketir. Eve dönmenin tek yolu belki de uzay�n derinliklerine inmektir.  

Yönetmen: Robert Luketic 
Oyuncular: Gary Oldman, 
Harrison Ford, Liam Hemsworth 

Bu gerilim filminde Adam 
Cassidy (Liam Hemsworth), 
haberle me devi Wyatt 
Corporation’da yükselmeye 
çal� an h�rsl� bir teknoloji 
uzman�d�r. Ancak büyük 
bir hatadan sonra, Adam’a 
ac�mas�z CEO Nicholas Wyatt 
(Gary Oldman) antaj yapar. 
Adam’dan firman�n en büyük 
rakibi olan ve Wyatt’�n eski ak�l 
hocas� Jock Goddard (Harrison 
Ford) taraf�ndan yönetilen 
ba ka bir firmaya giderek 
casusluk yapmas� istenir. Adam, k�sa süre sonra 
kendisini hayalindeki hayat� ya arken bulur. Özel kulüplere 
girebilen Adam, lüks arabalara ve Manhattan bekâr hayat�n�n 
tüm güzelliklerine sahiptir. Ancak bu görüntünün arkas�nda 
Wyatt’�n güç oyununda sadece bir piyondur ve milyar dolarl�k 
avantaj�n� kazanabilmek için, asla durmayacak olan patronundan 
kurtulman�n bir yolunu bulmak zorundad�r. 



Borusan Contemporary 
Bienal’i iki yeni sergiyle kar �l�yorkar �l�yor

Akbank Caz Festivali, 
caz severleri bir araya getiriyor 

Tarih : 14 Eylül 2013-16 ubat 2014
Yer : Perili Kö k

Ça da  sanat�n en büyük destekçilerinden Borusan Contemporary, 
14 Eylül 2013’te aç�lacak olan 13. stanbul Bienali’ni iki farkl� sergiyle 
kar �l�yor. Uluslararas� alanda tan�nm�  sanatç� Rafael Lozano-Hemmer, 
i lerinde biyometrik al�c�lar, projeksiyon cihazlar�, özel yaz�l�mlar ve 
mekanik motorlar gibi hem ileri hem de basit teknolojiler kullan�yor. Tabii 
hava, kese kâ �d� ve insanlar� da unutmamak laz�m. Sanatç�n�n, ya amsal 
ögeler arac�l� �yla duygusal ve ki isel ça r� �mlar yapmay� hedefleyen 
eserlerinden olu an Vicious Circular Breathing ve Borusan Ça da  
Sanat Koleksiyonu’ndan bir seçkiden olu an Segment #4, Perili Kö k’te 
görülebilir. 13. stanbul Bienali etkinliklerine paralel olarak kurgulanan bu 
iki sergi, 20 Ekim’de sona erecek Bienal’den sonra da, 16 ubat 2014 
tarihine kadar ça da  sanat�n dinamizmini stanbul’a ta �may� sürdürecek.

Tarih: 25 Eylül-12 Ekim 2013
Yer: Çe itli Mekânlar

Gece-gündüz temposu hiç dü meyen, her semtinde farkl� bir melodi, her caddesinde farkl� bir 
ritimle sessizli i hiç sevmeyen bir ehir olan stanbul, kendi müzi i olan, müzi ini insana mutlaka 
sevdiren bir ehir. Akbank, her zaman büyük bir heyecanla bizi kucaklayan bu ehri, 
23 y�ld�r kendine çok yak� an caz müzi iyle bulu turuyor. Bu y�l 23. kez caz severleri bir araya 
getirecek Akbank Caz Festivali, 25 Eylül-12 Ekim 2013 tarihleri aras�nda gerçekle ecek. 
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Bas�n Foto rafç�l� �’n�n 
105 y�l�na tan�kl�k edin! 
Tarih : 14 Eylül-31 Ekim 2013
Yer :  Foto rafevi

stanbul Foto raf Müzesi’nin katk�lar�yla gerçekle tirilen, 
küratörlü ünü Cengiz Kahraman’�n yapt� � “Bas�n 
Foto rafç�lar�ndan (1908-2013)” isimli foto raf sergisi, 
14 Eylül’de aç�ld�. Kronolojik s�ralamayla, belli bir tema 
olmadan gazete ve dergi foto rafç�lar�ndan örnek 
karelerin yer ald� � sergi, 1908 y�l�nda Foto Apollon’un 
(A il Samanc�) çekti i foto rafla ba l�yor. Sergi, Erhan 
Sevenler’in 2013’ün Mart ay�nda Suriye’de çekti i 
foto rafla sona eriyor. 51 foto muhabirinden 51 karenin yer 
ald� � sergi, 31 Ekim 2013 tarihine kadar Foto rafevi’nin 
Beyo lu’ndaki galerisinde ziyarete aç�k olacak.



kültür-sanat K TAP

Yazar: Cemil Kavukçu 
Yay�nevi: Can Yay�nlar�
Cemil Kavukçu, Örümcek Kapan�’nda, kendi yazma yöntemlerini, öyküye ili kin dü üncelerini 

tüm aç�kl� � ve ya am�ndan örneklerle anlat�yor. Denemeleri okurken, 1960’larla 1970’lerin 
negölü’ne, an�s� hâlâ canl� ilk gençlik y�llar�na, sanatla tan� �lan ve o zorlu örümcek kapan�na 
girilen asi ça a uzanacak, bir yazar�n kendi ya am�n�n içinden sanat�n� nas�l bir mücadeleyle 
söküp ç�kard� �n� göreceksiniz. Kitapta Cemil Kavukçu’nun sevdi i öykücülerle ilgili dü ünceleri, 
önemli buldu u öykülerin çevresinde giri ti i çözümlemeleri de var. Bu bak�mdan Örümcek 
Kapan�, edebiyatseverler için çok de erli bir el kitab� olma özelli i ta �yor. 

Yazar: Thomas Mann
Yay�nevi: Can Yay�nlar�
Mario ile Sihirbaz-Toplu Öyküler II, aralar�nda çok sevilen ve bu kitaba ad�n� veren “Mario ile 

Sihirbaz”�n da bulundu u, Thomas Mann’�n geç dönem öykülerini bir araya getiriyor.
Yazar�n 1919-1943 y�llar� aras�nda kaleme ald� � geç dönem öyküleri, Toplu Öyküler’in birinci cildi 

Zor Saat’te yay�mlanan erken dönem öykülerinden farkl� bir izle e sahip. Zor Saat’teki öykülerinde 
daha çok sanatç� sorunsal�na odaklanan yazar, ikinci cilt Mario ile Sihirbaz’da gözlem gücünü bu kez 
keskin insan�n en derin, en kuytu duygular�n� betimlemek için kullan�yor. Mario ile Sihirbaz, kesin, aç�k 
ve dolays�z diliyle Alman öykücülü üne yeni bir üslup getiren Nobel ödüllü Thomas Mann’�n, hayranl�k 
verici bir olgunluk dönemi eseri.

Yazar: Özer Uçuran Çiller
Yay�nevi: Do an Kitap
Uzun zamand�r ki isel ve ruhsal geli im alan�na yo unla an, bu konularda Türkiye’nin yan� s�ra, 

ABD’de yay�mlanan kitaplar�yla dikkat çeken Özer Uçuran Çiller, sekizinci kitab� Tanr� Parçac� �n�n 
S�rr� Tanr�sal Sistem-Bilimsel Yakla �m ile  okuyucular�yla yeniden bulu tu. Yazar, Avrupa Nükleer 
Ara t�rma Merkezi’nde (CERN) ara t�rmalar� halen devam eden ve tüm dünyan�n merak etti i 
Tanr� parçac� �n�n ta �d� � s�rr�, dünyada ilk kez bilimsel bir yakla �mla aç�kl�yor. Varolu u ve evrimi 
anlaman�n yolunun tanr�sal sistemi anlamaktan geçti ini belirten yazar, kitab�nda, yaratan�n kâinat� 
çok boyutlu evrensel bir demokrasi içinde meydana getirdi i ve tüm insanlar�n ki isel katk�lar�yla 

ekil verdi i, ak�llara durgunluk veren muhte em bir ilahi mekanizma olarak anlat�yor. nanç 
kavram�n�n içerik ve nitelik boyutunda yan�t bulunamam�  sorulara da yan�t getiriyor.

Örümcek Kapan�

Mario ile Sihirbaz Toplu Öyküler II

Yazar: Ya ar Kemal
Yay�nevi: Yap� Kredi Yay�nlar�                               
Ya ar Kemal, yeni roman� Tek Kanatl� Bir Ku ’ta, toplumda bula �c� bir hastal�k gibi yay�lan 

korkuyu anlat�yor. Yazar, kitab�n ana temas� korku ile ilgili olarak, “Ben hep korkudan korktum. 
Korkudan çok korktum. Roman yazd� �m zaman içimde bir korku istemezdim. O yüzden bu 
kitapta da korkuyu anlatt�m. Kayseri’de askerlik yapt� �m kasaban�n üzerinde büyük bir ta  vard� 
ve bütün kasaba bu ta �n üstlerine dü ece inden korkuyordu. Dü mesin diye ta � demir zincirlerle 
ba l�yorlard�. Madem korkuyorsunuz o zaman çekin gidin derdim. Seneler senesi bu korkuyu 
yazmak istedim” diyor.

Tek Kanatl� Bir Ku

Tanr� Parçac� �n�n S�rr�
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MÜZ K
Haz�rlayan: Gencay Burnaz / Horoz Lojistik Yurt çi Komple Ta �ma Sat�  Yönetmeni

Bu say�m�zda yerli yap�mlar aras�nda iki ünlü solist ve iki de ünlü müzik gru-
bunun yeni çal� malar�na yer verdik. Yabanc� kategorisinde ise büyük usta Joe 

Satriani’den söz etmeden geçemedik. Devam�nda da alternatif müziklerle son za-
manlara damgas�n� vuran sanatç�lar�n çal� malar�na de indik. Yeni say�m�zda be e-
ninize sundu um önerilerim, umar�m ho unuza gider. Bol müzikli günler dile iyle…

CANDAN ERÇET N / Milyonlarca 
Ku tuk
Candan Erçetin, 
üç buçuk y�l 
aradan sonra 
“Milyonlarca 
Ku tuk” isimli 
yedinci albümünü 
müzikseverlerin 
be enisine 
sundu. Naz�m 
Hikmet’in 
eserlerine de 
yer verilen 
albüm, 12 ayda 
tamamland�. 

Balkan ezgilerinin de bulundu u 
toplam 15 parçal�k çal� ma, sanatç�n�n en be enilen 
albümleri aras�nda yerini alacak.

P NHAN   / Canl� Yay�n
Pinhani, yay�mlad� � 
üçüncü stüdyo 
albümünün ard�ndan 
bu defa “canl�” bir 
kay�tla dinleyenlerine 
hitap ediyor. Grubun 
“Canl� Yay�n” ad�n� 
verdi i dördüncü 
albümü k�sa bir süre 
önce görücüye ç�kt�. 
Tamamen akustik 

enstrümanlardan olu an toplam 11 parçal�k 
albüm hak etti i ba ar�y� imdiden yakalam�  görünüyor.

DUMAN / Darmaduman
Türkiye’de milyonlarca 
dinleyicisi olan ünlü rock 
grubu Duman, dört y�ll�k 
aradan sonra haz�rlad� � 
“Darmaduman” isimli 
çal� mas�yla hayranlar�na 
yeniden merhaba diyor. 
Birbirinden güzel, toplam 
13 parçadan olu an albüm, 
müzikseverlerin beklentilerini 
fazlas�yla kar �l�yor.

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 e lik ediyor. Toplam 11 ark�l�k bir 
müzik öleni sunan albüm imdiden sanatç�ya gönül vermi  
dinleyicilerinin best-of’lar� aras�na girmeyi ba ard�. 

THE GYPSE QUEENS / The Gypse Queens
Farkl�l�klar� ve 
“en”leriyle dikkat 
çeken, yeni ve eski 
neslin karmas�, 
kült olma yolunda 
ilerleyen, tazecik 
bir grup The 
Gypsy Queens… 
Tüm dünyada 
dillere dolanm�  
kült ark�lar�n, The 
Gypsy Queens’in ba ar�l� yorumlar�ndan olu an toplam 10 eserlik 
albüm, Türkiye’de de büyük bir ilgi gördü.

 CARO EMERALD  / 
The Shocking Miss Emerald
Son y�llar�n en çok ses getiren yeni seslerinden Caro Emerald, 
yepyeni çal� mas� “The Shocking 
Miss Emerald” ile yeniden 
ad�ndan söz ettirmeyi ba ar�yor. 
Dönem olarak 1920’li ve 60’l� 
y�llar�n Avrupa’s�n�n temel 
al�nd� � albümde birbirinden 
güzel toplam 15 ark� yer al�yor. 
Uzun bir çal� man�n ard�ndan 
haz�rlanan albüm, piyasaya 
ç�kt� � günden itibaren yaratt� � ilgiyi 
hâlâ koruyor.

YERL  ALBÜM              YABANCI ALBÜM
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Pankreas kanseri  Pankreas kanseri  
tedavisinin neresindeyiz?tedavisinin neresindeyiz?



P
ankreas, kar�n bo lu unun 
üst arka kesiminde yer alan, 
sar� renkli yumu ak bir or-
gand�r. Sa dan sola do ru 

uzanan pankreas, ba , gövde ve kuyruk 
kesimlerinden olu ur. Ön yüzü, mide ve 
kal�n ba �rsak taraf�ndan örtülür. Salg�-
lad� � enzimlerle g�dalar�n sindirilmesini 
sa lar. nsülinle de karbonhidrat ( eker) 
dengesini kontrol alt�nda tutar. 

Toplumda mide kanseri gibi baz� 
kanserlerin giderek azald� �n� bilmek-
teyiz. Ancak ba ta akci er olmak üzere 
meme, kal�n ba �rsak ve prostat gibi 
baz� kanserlerin yan�nda, pankreas kan-
seri de giderek artmaktad�r. Bu art� a 
kar �n pankreas kanseri, s�ralamada, 
oldukça altlarda yer al�r. Toplumda her 
y�l 100 bin ki iden 9-10’u, pankreas 
kanserine yakalanmaktad�r. Çok s�k gö-
rülmemesine kar �n, kanserden ölümler 
aras�nda dördüncü s�rada yer almas�, 
hastal� �n önemini art�rmaktad�r. 

Pankreas kanserinin nedenini bilmi-
yoruz. Ancak baz� etkenlerin kolayla -
t�r�c� rol oynad� � gerek klinik gerekse 
deneysel olarak ortaya konulmu tur. Bu 
etkenlerin ba �nda sigara gelmektedir. 
Gerçekten de sigara içenlerde pank-
reas kanseri 2-3 kat daha s�k görülür. 
Pankreas kanseriyle kahve tüketimi ara-
s�ndaki ba lant� eskiden beri bilinmek-
tedir. Kafeinli veya kafeinsiz a �r� kahve 
içen ki ilerde risk en az ikiye katlanmak-
tad�r. Ki i sigara kullan�yorsa riskin daha 
da artaca �na inan�lmaktad�r. 

Pankreas kanseri ile alkol aras�nda 
kesin bir ili ki kurulamam� t�r. Ancak al-
kolle birlikte yüksek kalorili, kat� ya lar, 
karbonhidrat ve etten zengin bir beslen-
me tarz�n�n riski art�rd� �na ili kin çal� -
malar bulunmaktad�r. Yine bu çal� mala-
r�n sonuçlar�, bol taze meyve sebze, lifli 
ve tah�ll� g�dalarla beslenmenin pankre-
as kanserine kar � koruyucu etki yapt� �-
n� göstermi tir. Diyabet ( eker hastal� �) 

ile pankreas kanseri ili kisi öteden beri 
çe itli ara t�rmalara konu olmu tur. Gü-
nümüzde diyabetin pankreas kanserine 
yol açabilece ine ili kin kan�t buluna-
mam� t�r. Ancak özellikle 50 ya �ndan 
sonra ortaya ç�kan diyabetin, pankre-
as kanserinin öncü belirtisi olabilece i 
inanc� giderek taraftar bulmaktad�r. 

Pankreas kanserlerinin dörtte üçü 
ba  k�sm�nda, kalanlar� gövde ve kuy-
ruk kesiminde yerle ir. Ba ta yerle en 
kanserler, safran�n ba �rsa a ak� �n� en-
gelleyerek sar�l� a yol açar. Bu nedenle 
pankreas ba �nda yerle en kanserle-
re daha erken dönemde tan� konulur. 
Ameliyatla iyile tirilebilen vakalar yaln�z-
ca ba  bölgesi kanserleridir. Gövde ve 
kuyruk kanserlerinde sar�l�k çok nadirdir 
ve geç dönemde ortaya ç�kar. Gövde ve 
kuyruk kanserlerine tan� konuldu unda, 
yak�n ve uzak yay�l�mlar�n� (metastaz) 
yapm�  olduklar�ndan vakalar�n hemen 
tümünde ameliyat ans� ortadan kalk-
m� t�r. 

Pankreas kanserli hastalar�n tümün-
de kilo kayb� en belirgin ba vuru nede-
nidir. Ba ta yerle enlerde buna ço u 
kez sar�l�k, a r�, ka �nt�, idrar�n koyu 
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Galatasaray 
Spor Kulübü eski 
ba kanlar�ndan 
Özhan Canayd�n’�n, 
bir süre sonra 
da gazeteci 
Mehmet Ali 
Birand’�n pankreas 
kanserinden 
ölmesi, pankreas 
kanserini, bir 
anda gündeme 
ta �d�. Sizlerden 
gelen konuya 
ili kin sorular 
nedeniyle de bu 
makalede pankreas 
kanserine ili kin 
merak edilenleri 
irdeleyece iz. 
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sa l�k

renkli ve d� k�n�n renksiz olmas� e lik 
eder. Di er kanserlerde ise kilo kayb� 
ve a r� ana yak�nmalar� olu turur. A r� 
genellikle göbekten yukar�da ve orta ke-
simde hissedilir. Bele ve ku ak tarz�nda 
yanlara vuran a r�, hastal� �n ileri a a-
mada oldu unu dü ündürür. 

Pankreas kanserine özgü bir labora-
tuvar bulgusu yoktur. Sar�l�kla ba vuran 
hastalarda, kanda bilirubin yüksekli i 
hastal� � akla getirir. CA 19-9 ad� verilen 
tümör belirleyicisi, pankreas kanserli 
hastalar�n yüzde 75’inin kan�nda yük-
sek bulunur. Ancak bu durum,  hastal�k 
ilerleyince yükselir ve erken tan�-tarama 
arac� olarak de er ta �maz. 

Pankreas kanserinden ku kulan�lan 
hastalarda en yararl� tan� yöntemleri, 
bilgisayarl� tomografi (BT) ve manyetik 
rezonans (MR) görüntülemedir. MR, 
küçük tümörlerin tan�s�nda daha de er-
lidir. Görüntüleme yöntemleri ile belirle-
nen kitlelerden gerekti inde ince i ne 
biyopsisi yap�larak tan� kesinle tirilir. 
Ancak klinik ve radyolojik bulgular ço u 
kez yeterli görülür ve biyopsiye gerek 
görülmez. 

Pankreas kanserlerinin büyük ço-
unlu u, yakla �k olarak yüzde 90’� tan� 

s�ras�nda çevreye veya uzak organlara 
yay�l�mlar�n� yapm� lard�r. Tedavi ama-
c�yla ameliyat edilenlerin oran�, yüzde 

20’nin alt�ndad�r. Gövde ve kuyruk tü-
mörlerinde ise bu oran, çok daha dü-
üktür. Ameliyata uygun bulunan vaka-

larda, pankreas�n önemli bir kesimiyle 
birlikte onikiparmak ba �r sa �n�n tümü 
ve midenin alt kesimi birlikte ç�kar�l�r. 
Ameliyat�n ba ar�l� oldu u hastalarda 
beklenen ya am süreleri ortalama 18-
20 ayd�r. Hastalar�n yaln�zca yüzde 10’u 
be  y�l hayatta kalabilir. 

Ameliyat edilemeyen pankreas kan-
serlerinde a r� önemli bir sorundur. A �z-
dan al�nan güçlü a r� kesicilerle sonuç 
al�namayan hastalara, sinir blokajlar� ya-
p�larak a r�lar� dindirilir. Radyoterapi ve 
kemoterapinin tedaviye katk�lar� s�n�rl�d�r. 






