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Merakl×s× için okuma önerisi:
• Victor Hugo, Sefiller, çev. Cenap
Karakaya, ÷letiúim Yayønlarø, 2013

eçen sayøda sayfam yettiöince, Mark Twain’den bir aløntøyla
insanoölunun onulmaz halini anlatmaya çaløúmøútøm. Bu yazømda
yine dev bir yazardan baúka bir aløntøyla kalan eksikleri gidermek
istiyorum. Victor Hugo’nun ünlü romanø “Sefiller”i pek çoöunuz
okumuútur. Ancak bu roman, iki ciltlik orijinal halinden deöil de, çocuklar için
køsaltølmøú baskøsøndan ve daha çok genç yaúlarda okunduöundan içindeki
önemli ayrøntølar øskalanør hep.
Victor Hugo, pek çok klasik romanla aynø talihsizliöi yaúayan bu dev
romanønda, tøpkø Twain gibi, insanoölunun analizini ne kadar iyi yapmøú olduöunu
gösterir bize. Zaten iyi yazarløk insanøn ruhsal anatomisini iyice kavramøú olmaktan
geçer. “Sefiller”in ikinci cildinde “Barikatøn Üzerinden Görülen Ufuk” baúløklø bir
bölüm vardør. Hugo, bu bölümde kahramanø Enjolras üzerinden önemli mesajlar
verir. Romanda adø geçen ABC Dostlarø Derneöi, düzene baúkaldøran bir öörenci
hareketidir; bu hareketin yakøúøklø lideri Enjolras’øn söylevine kulak verelim úimdi:
“Deniz ejderini yendik, úimdi onun adø “gemi”dir; karalarda ateú saçan
ejderhayø da yendik; onun da adø “lokomotif”tir. ùimdi de yarø kaplan yarø kartal
olan Anka’yø yenmek üzereyiz; yakaladøk bile, onun adø da “balon”dur. Bu
Prometheos’a lâyøk eser tamamlanøp da insanoölu mitolojinin üç ejderini – deniz
ejderini, kara ejderini ve yarø kartal yarø kaplan hava ejderini - kesin olarak buyruöu
altøna aldøöø gün, suya, ateúe, havaya hâkim olacaktør; vaktiyle eski tanrølar kendisi
için neyse, o da canlø yaratøklar için o deöerde olacaktør.” (1)
÷nsanoölu bu ejderhalarøn hepsini yendi, doöru; ancak kara, hava ve
denizdeki bu mutlak hâkimiyet bu defa bizi ejderhalaútørdø; Hugo’nun kahramanø
Enjolras’øn dediöi gibi yücelmek bir yana, aksine canavarlaútøk. Enjolras bu
sözlerle de yetinmez, geleceöe bir umut balonu gibi yolladøöø devrimci söylevini
úöyle sürdürür:
“Yurttaúlar! XIX. yüzyøl yücedir ama XX. yüzyøl mutlu olacaktør. O zaman eski
tarihe benzer hiçbir úey bulunmayacak. Bugün olduöu gibi, artøk korkulacak
bir fütuhat, bir istilâ, bir zorla alma, milletler arasønda silahlø rekabet, krallarøn
evlenmesi yüzünden medeniyete ara verme, babadan oöula geçen istibdatlarda
doöumlar, kongrelerle bölünen milletler, hanedan yøkølmasøyla meydana gelen
parçalanmalar, bölüúmeler, sonsuzluöun köprüsü üzerinde karúølaúan iki keçi gibi
karúø karúøya gelen iki dinin savaúø kalmayacak. Artøk køtløktan, sömürülmekten,
yoksulluk sonucu fuhuútan, iúsizlik sonucu sefaletten, daraöacøndan, hançerden,
savaútan, olaylar ormanøndaki geliúigüzel eúkøyaløktan korkulmayacak. Hiçbir olay
olmayacak denilebilir. ÷nsanlar mutlu olacak.” (2)
Bunun üzerine fazladan söz eklemek yersiz; iyi ki Hugo bu günleri görememiú
demekle yetinelim. Herkesin, yeni yøløn tüm insanløöa saöløk, barøú ve huzur
getirmesini temenni ettiöi bir dönemde úu yazøm size yine karamsar gelebilir,
ancak boú vaatler, gerçekleúmeyeceöini bildiöimiz politik temenniler yerine biraz
farkøndaløk yaratacaöøna inandøöøm bir yazø yazmak bana daha umutlu geldi. Yeni
yølda içimizdeki ejderhayø yine yenemeyeceöiz ama en azøndan onu eöitmek
ümidi de bizim yeni yøl dileöimiz olsun. Mutlu yøllar!
(1)
(2)

Sefiller II, Victor Hugo, çev. Nesrin Altønova, Hayat Neúriyat, ÷stanbul, 1969, s. 1016.
A.g.e. s. 1017
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Horoz Lojistik’in yeni lojistik üssü
HadÖmköy’de hizmete girdi
Horoz Lojistik, mü÷terilerine daha iyi, çaùda÷ ve kaliteli hizmet üretmek
amacéyla açtéùé lojistik merkezlere bir yenisini daha ekledi.
Haber: ùlker Özkocac×k

H

ad×mköy’de 1 Kas×m 2013’te hizmete giren yeni
depodan, ùstanbul Avrupa yakas×ndaki tüm daø×t×mlarla Türkiye geneline ürün sevkiyatlar× yap×lacak.
Horoz Lojistik’in Had×mköy’de 35 bin 500 metrekare kullan×m

alan×na sahip yeni lojistik merkezi, toplamda 33 adet rampadan hizmet veriyor. Yak×n bir gelecekte otomatik konveyör
sistemlerle desteklenecek olan Had×mköy Lojistik Merkezi,
böylece çok daha h×zl× ve hasars×z sevkiyatlar yapabilecek.

Horoz’dan kÖsa haberler
Haber: Gencay Burnaz

Koçal Kaùét, Endeks Kimya, Fanset Elektrikli Ev Aletleri, Pla÷ Plastik ve øpek
Plastik’in tercihi Horoz Lojistik oldu.
t×m alan×ndaki tercihini Horoz Lojistik’ten yana kulland×.
Fanset’in ùstanbul Halkal×’daki tesisinden sevk edilecek
ürünlerin taû×nmas× Horoz Lojistik’in daø×t×m aø× ile
gerçekleûtirilecek.

Koçal Kaùét
Sakarya Hendek’te bulunan tesislerinde endüstriyel
temizlik kaø×tlar× alan×nda üretim yapan Koçal Kaø×t, Türkiye geneli komple araç taû×malar× için Horoz Lojistik’i
tercih etti.

Endeks Kimya
Endüstriyel ve kiûisel temizlik ürünleri konusunda sektörün büyüyen firmas× Endeks Kimya, ùstanbul Beylikdüzü
ç×k×ûl× ürünlerinin Türkiye geneli komple araç sevkiyatlar×
için Horoz Lojistik ile el s×k×ût×.

Pla÷ Plastik
G×da, kozmetik, ilaç ve temizlik sanayinin ihtiyac× olan
ambalaj üretiminde sektör lideri olan Plaû Plastik
firmas×n×n Gebze Tesis ç×k×ûl× komple araç sevkiyatlar×n×
Horoz Lojistik üstlendi.

øpek Plastik
Fanset Elektrikli Ev Aletleri
Fantom markas×yla elektrikli ev aletleri sektörünün
önemli bir bölümüne hitap eden Fanset Elektrikli Ev
Aletleri, 2014 y×l× boyunca Türkiye geneli parsiyel daø×-
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Bebek bezi, hasta bezi ve kad×n baø× gibi hijyenik ürünler konusunda sektörün önemli aktörlerinden olan ùpek
Plastik, ùstanbul Beylikdüzü’ndeki üretim tesisinden yap×lan komple araç sevkiyatlar× konusunda Horoz Lojistik
ile masaya oturdu.
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SDV HOROZ Proje Kargo
enerji sektörüne hizmet vermeye devam ediyor
SDV HOROZ Proje Kargo, enerji sektöründe artan i÷ hacmine paralel olarak, enerji
÷irketlerinin proje kargo lojistiùi ihtiyaçlaré için özellikli operasyonel çözümler
üreterek, mü÷teri beklentilerini kar÷élamaya devam ediyor.
Haber: Fikret Tuzcu

S

DV HOROZ Proje Kargo son
olarak, Kalecik KKTC santrali
için bir adet 275 tonluk Wartsila
motorun Tekkeköy Samsun santralinde
“gantry lift” marifetiyle temelden araç
üzerine al×nmas×, santralden Yeûilyurt
Liman×’na 16 aksl× hidrolik treyler ile iç
nakliyesi, diøer tüm aksesuarlar×n sant-

ralden yüklenip Yeûilyurt Liman×’na iç
nakliyesi, gemi vinci ile yükleme operasyonu yap×lacak ûekilde Yeûilyurt
Liman×’ndan Gazi Maøusa Liman×’na
deniz yolu taû×mas×n× gerçekleûtirdi. Motorun Gazi Maøusa Liman×’ndan Kalecik
santraline Türkiye’den Ro-Ro ile önceden pozisyonlanan hidrolik treyler ile iç
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nakliyesi, Kalecik santralde önceden pozisyonlanan “gantry lift” marifetiyle motorun aç×k sahadan al×narak, temele getirilen alternatörüyle ask×da “coupling”i
sonras× krikolarla yaylar üzerine temele
yerleûtirilmesi ve diøer tüm aksesuarlar×n da aç×k alanda araç üzerinden zemine tahliyesi iûini üstlendi.
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SDV Horoz Mersin

büyümesini sürdürecek

Haber: Ömügen Demirasal

S

DV Horoz Mersin Bölge Müdürlüøü, ekim ay×nda kontrat× imzalanan GIZ Germany firmas×n×n Suriye devletine hibe usulü olarak verdiøi,
toplamda 58 adet arac×n transit olarak
Suriye tampon bölgelerine taû×nmas×
ihalesi kapsam×nda bulunan, 12 adet
Toyota marka ambulans×n ve alt× adet

6

Ford Kuga arac×n Kilis Öncüp×nar ve
úanl×urfa Akçakale’ye teslimatlar×n× baûar×yla gerçekleûtirdi. Projenin, 2014 y×l×
Ocak ay× içinde 18 adet Mercedes marka çöp kamyonu, 16 adet kepçe ve alt×
adet Volvo marka çöp kamyonu taû×mas×n×n gerçekleûtirilmesiyle tamamlanmas× hedefleniyor.
Pencere Say×: 17 / Ocak 2014

HABERLER

Marmara þirketler Grubu
Çorlu’da modern bir okul yaptÖrdÖ

Marmara öirketler Grubu’nun sahibi olan Öùücü Ailesi, Çorlu’da modern bir okul
yaptérdé. Anne ve babalarénén isimlerini verdikleri Gönüllü Hizmet Vakfé AyselAbdullah Öùücü Ortaokulu’nun açélé÷é, geni÷ bir katélémla 20 Kasém 2013’te
Tekirdaù Valisi Mehmet Ali Yerlikaya taraféndan yapéldé.

G

önüllü Hizmet Vakf× Aysel-Abdullah Öøücü Ortaokulu, 7 bin 660
metrekare alana kurulu alanda,
35 derslik, iki atölye, bir görsel sanatlar
s×n×f×, bir müzik s×n×f×, iki fen laboratuvar×,
iki bilgisayar odas× ve bir kütüphaneyle
öørencilerine hizmet veriyor. Gaziantepli Öøücü Ailesi, sanayi yat×r×mlar×n×n
tümünü Çorlu’da yap×yor. Tekstille baûlad×klar× iû yaûamlar×n×, enerji ve temizlik
kaø×tlar× sektörleriyle çeûitlendiren Öøücü Ailesi, Marmara Pamuklu, Marmara
Elektrik Üretim, Lila Kaø×t ve Onur Entegre Aú kuruluûlar×yla üretimlerine devam ediyor.
Toplumdan kazand×ø×n×n bir k×sm×n×,
topluma geri kazand×rma sorumluluøu
olduøuna inanan Öøücü Ailesi, bunu

yapman×n en kal×c× ve deøerli yolu olarak eøitimi görüyor. Aile, Gönüllü Hizmet Vakf× Aysel-Abdullah Öøücü ad×n×
verdikleri ortaokulla, vakf×n bugüne
kadar eøitime verdiøi desteklere bir
yenisini daha ekledi. Gönüllü Hizmet
Vakf×, 2010 y×l×nda Ayd×noølu ve Öøücü
aileleri ile ailelerin yak×n dostu ve aøabeyi olan Mustafa Saffet Ciøerli’nin önderliøinde kuruldu. Vakf×n hedefi, kamu
kurumlar× ile birlikte çal×ûarak yerel ihtiyaçlar× belirlemek ve Gönüllü Hizmet
Vakf×’n×n öncülüøünde yapt×rd×ø× eøitim, kültür ve saøl×k tesislerini kamuya
baø×ûlamak.
Vakf×n kurucusu olan Öøücü Ailesi,
2002 y×l×nda Kad×köy’de 300 yatakl× Aysel-Abdullah Öøücü K×z Öørenci
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Yurdu’nu, Mustafa Saffet Ciøerli de Kad×köy Mustafa Saffet Anadolu Lisesi’ni
inûa ederek, Milli Eøitim Bakanl×ø×’na
baø×ûlad×. Aile, kurduøu Gönüllü Hizmet Vakf× ile yap×lan kal×c× hizmetlere
kurumsal bir yap× oluûturarak sürekli ilgi
göstermeyi, insana ve insanl×øa daha iyi
hizmet vermeyi amaçl×yor.
Gönüllü Hizmet Vakf×’n×n kuruluûtan bugüne hizmetleri ûöyle: Pendik Mustafa
Saffet Fen Lisesi (Ekim 2013’te hizmete
aç×ld×), Çorlu Aysel- Abdullah Öøücü Ortaokulu (Kas×m 2013’te hizmete aç×ld×),
Ataûehir Mustafa Saffet Kültür Merkezi
(d×û cephesi bitti, iç donan×mlar× sürüyor,
2014 y×l× içinde hizmete aç×lacak), Gaziantep ùnal Ayd×noølu ùlköøretim Okulu
(inûaat× devam ediyor).
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Horoz Lojistik Depolar Direktörü AnÖl Haåimoâlu:

“HLM Depo, 2013 yÖlÖnÖ yüzde 95
doluluk oranÖna ulaåarak kapattÖ”
“HLM Depo (Horoz Lojistik Merkezi), satélabilir kapasitesini yél genelinde
yüzde 95 seviyesinin üzerinde dolu olarak geçirdi. Bu seviyenin üzerinde kalan
hacim, mevcut hizmet alan mü÷terilerin organik büyümelerine baùlé günlük
dalgalanmalaréné kar÷élamak için gerekli bir kapasitedir.”

H

LM Depo’yu, Horoz Lojistik’in
diøer depolar×ndan ay×ran baûl×ca özelliøin dört operasyon
noktas×n× bünyesinde bar×nd×rmas× olduøunu belirten Horoz Lojistik Depolar Direktörü An×l Haûimoølu, “Depo,
bugün itibar×yla bünyesinde milli depo,
cross-dock ç×k×û noktas× ve aktarma
merkezi bulunduruyor. Yak×n zamanda Erenköy Gümrük Müdürlüøü’ne
baøl× antrepomuz da devreye girecek.
Bünyemizde sadece antrepo ya da daø×t×m merkezi bulunduran depolar×m×z
bulunuyor. Ancak HLM Depo’nun bu
dörtlü kombinasyona sahip olmas×,
tasar×m× ve kullan×lan ak×ll× sistemler,
HLM Depo’yu diøer depolar×m×zdan
ay×ran temel özellikleridir” diyor. An×l
Haûimoølu’na, HLM Depo’nun 2014
y×l× hedeflerini sorduk.
Késaca kendinizden bahseder
misiniz? Kaç yéldér Horoz Lojistik’te
çalé÷éyorsunuz?
Horoz Lojistik’te dokuz y×ld×r çal×û×yorum. Sürekli geliûime inanan biri
olarak, usta kelimesini çok sempatik
bulmasam da, kalfal×k ve ustal×k dönemlerimi Horoz Lojistik ailesinin bir
bireyi olarak geçirdiøimi söyleyebilirim.
Endüstri Mühendisliøi kökenliyim, yükseköørenimimi Lojistik Sistem Yönetimi ve Sistem Mühendisliøi bölümünü
bitirerek tamamlad×m. Horoz ailesine
kat×lmadan önce yine ayn× sektörde
fakat daha küçük ölçekte firmalarda
çal×ût×m. Ancak benim için en deøerli
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iû akademisinin Horoz Lojistik olduøu
gerçeøi hiç deøiûmeyecek. Bunu, depolama departman×n×n büyüme sürecinde gördüklerime, yaûad×klar×ma ve
ekip arkadaûlar×mla baûard×klar×m×za
dayanarak söylüyorum. Kariyer hayat×m bana ne getirirse getirsin bu durumun deøiûmeyeceøi görüûündeyim.
úirketteki görevime ùû Geliûtirme Lojistik Uzman× olarak baûlad×m. Horoz
Lojistik çat×s× alt×nda s×ras×yla Lojistik
Hizmetler Yönetmeni, Yurtiçi Daø×t×m
Sat×û Direktörü, Entegre Lojistik Sat×û
ve Operasyon Direktörü gibi görevleri
üstlendim. Halen Horoz Lojistik Depolar Direktörü olarak görevime devam
ediyorum.
2012 yélénén Nisan ayénda faaliyete geçen HLM Depo’nun önemi
hakkénda neler söylemek istersiniz?
HLM Depo’nun Horoz Lojistik’in diøer depolar×na göre en büyük fark×,
dört operasyon noktas×n× bünyesinde
bar×nd×racak olmas×d×r. Depo, bugün
itibar×yla bünyesinde milli depo, crossdock ç×k×û noktas× ve aktarma merkezi bulunduruyor. Yak×n zamanda
Erenköy Gümrük Müdürlüøü’ne baøl×
antrepomuz da devreye girecek. Bünyemizde sadece antrepo ya da daø×t×m
merkezi bulunduran depolar×m×z bulunuyor. Ancak HLM Depo’nun bu dörtlü kombinasyona sahip olmas×, tasar×m× ve kullan×lan ak×ll× sistemler, HLM
Depo’yu diøer depolar×m×zdan ay×ran
temel özellikleridir.

Pencere Say×: 17 / Ocak 2014
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haberler
HLM Depo’nun fiziki özellikleri hakkénda bilgi verir misiniz?
HLM Depo’nun 66 bin euro paletlik raf
lokasyonu, 11 bin metrekarelik rafs×z
kapal× operasyon alan×, dört baø×ms×z
tesis giriû kap×s× ve 57 adet de rampas×
bulunuyor. HLM’nin makine park×nda, 11
adet turret truck, dokuz adet reach truck,
beû adet forklift ve 33 adet de platformlu
akülü trans palet yer al×yor. Horoz Lojistik Yönetimi’nde, 70 bin metrekare çok
mudili lojistik depo, 103 bin metrekare
müûteri deposu var. Türkiye genelinde
ise, 50 bin metrekare aktarma faaliyetlerimizin yürütüldüøü bölge depolar×m×z
bulunuyor.
Bünyenizde kaç ki÷i görev yapéyor?
Sorumlu olduøum direktörlük, yaklaû×k
400 kiûilik bir ekiple ùstanbul aø×rl×kl×
olarak Türkiye’nin farkl× bölgelerinde konuûlan×yor. Yüzde 15’i yönetici ve diøer

beyaz yaka kadrolardan oluûan ekibimiz,
depo sat×û ve depo operasyon faaliyetlerini ifa ediyor.
HLM Depo olarak 2013 yéléné nasél
geçirdiniz?
HLM Depo’nun, en h×zl× dolum seviyesine
ulaûan ve doluluøunu koruyan depomuz
olduøunu söyleyebiliriz. Depo, sat×labilir
kapasitesini y×l genelinde yüzde 95 seviyesinin üzerinde dolu olarak geçirdi. Bu
seviyenin üzerinde kalan hacim, mevcut
hizmet alan müûterilerin organik büyümelerine baøl× günlük dalgalanmalar×n× karû×lamak için gerekli bir kapasitedir.
2014 yélé hedefleriniz neler? Geleceùe ili÷kin planlarénézé açéklar mésénéz?
HLM Depo’yu 2014 y×l×nda bekleyen
en büyük yenilik, Erenköy Gümrük
Müdürlüøü’ne baøl× antreponun hayata
geçecek olmas×d×r. Antrepo faaliyetinin

de hayata geçmesiyle dörtlü hizmet
kombinasyonu tamamlanacak ve HLM
Depo hedeflenen entegre lojistik merkezi kabiliyetlerine kavuûacakt×r. Bu
konuya ek olarak planl× büyümenin sürekli eøitim ve geliûimden geçtiøine inan×yoruz. Özellikle 2014, HLM Depo’da
eøitim y×l× olacak. Her y×l iû planlar×m×z
kapsam×nda gerçekleûtirdiøimiz ûirket
içi ve ûirket d×û× eøitimleri, 2014 y×l×nda
da büyük oranda art×rmay× hedeflerimiz
aras×na koyduk ve bu planda uygulamalar×m×z baûlad×. Hedefimiz, kontrollü
planlanm×û ad×mlarla, kilometre taûlar×n×
doøru zamanda doøru yerlere koyarak,
pazar pay×m×z× büyütmek. Böylece her
zaman ön planda olan müûteri memnuniyetimizi art×rmay× planl×yoruz.
Horoz Lojistik, HLM Depo ile hangi
sektörlere hizmet veriyor?
HLM Depo, depoculuk bünyesinde ev
geliûtirme perakendeciliøi, küçük ev aletleri ve beyaz eûya sektörlerinin lider firmalar×na hizmet veriyor. HLM çat×s× alt×nda faaliyetlerini ifa eden Anadolu Yakas×
Aktarma Merkezi ise, yan×c× ve parlay×c×
ürünler ve canl× hayvan d×û×nda farkl× sektörlerden yüzlerce firmaya parsiyel daø×t×m hizmeti veriyor.
Gebze’deki depo, Horoz Lojistik ve
mü÷terilerine ne tür katkélar saùléyor?
HLM Depo, tek noktadan dört farkl× hizmet dediøimiz antrepoculuk, milli
depolama, parsiyel daø×t×m merkezi ve
cross-dock aktarma noktas× ile Horoz
Lojistik’in hizmet seviyesini yükseltirken,
hizmet verdiøi müûterilerin de memnu-
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niyet seviyesini art×r×yor. Bu çat× alt×nda
hizmet verdiøimiz müûterilerimizin yurt
d×û× kökenli ürünleri ilk olarak antrepoya
giriû yapacak, millileûmesini takiben ayn×
çat× alt×nda bulunan gümrüksüz depo
lokasyonlar×na çekilebilecek. Ç×k×û aûamas×nda ise, taraf×m×za ulaûan parsiyel sipariûleri toplan×p, ayn× çat× alt×nda konuûlanm×û Horoz Anadolu Yakas× Aktarma
Merkezi’ne teslim ediliyor. Cross-dock
modelinde taraf×m×za gönderilmiû ürünler
de milli depo lokasyonlar×ndan toplanm×û
ürünlerle konsolide edilip, komple (FTL)
planlanm×û araçlarla gönderi adreslerine
iletiliyor. Tek noktada üretilen bu hizmetlerin yaratt×ø× sinerji, kazan-kazan ilkesiyle
tüm taraflara pozitif katk× saøl×yor.
Mü÷teri memnuniyetini artérmak için
neler yapéyorsunuz ya da yapmayé planléyorsunuz?
Sürekli geliûime inan×yoruz. Bunu yeni
depolar, yeni organizasyon yap×lanmalar×
ve yeni iû modelleriyle yap×yoruz. Mevcut
operasyonlar×m×z× daha yüksek hizmet
seviyelerine ç×karmak ve pazar pay×m×z×
planl× biçimde art×rmak için, daima yenilik ve verimlilik art×r×c× modeller peûindeyiz. Bu sebeple haritalanm×û operasyon
süreçlerimizi sürekli deøerlendiriyor ve
gerekli noktalar× revize ediyoruz. Müûteri
memnuniyetini departman d×û× baø×ms×z
yap×lanmalarda ölçüyor, geri dönüûleri
ekip olarak deøerlendiriyor ve düzeltici
aksiyonlar al×yoruz. Müûteri memnuniyetinin ancak etkin verimlilik ç×tas× ve proaktif
yaklaû×m ile saølanabileceøine inan×yor,
ekip olarak bu paralelde hedeflerimize
yürüyoruz.
Pencere Say×: 17 / Ocak 2014
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ií ortaklarÜ

DENñZ ATMACA

“2013 yélénda 3 binin üzerinde
sevkiyatla yél sonunda
yakla÷ék 130 milyon dolarlék
ihracat ve transit ticaret
gerçekle÷tirdik. 2014 yéléndaki
hedefimiz ise, bu rakamé
175 milyon dolarén üzerine
çékarmak.”
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2014 yÖlÖnda 175 milyon dolarÖn üzerinde ihracat

hedefliyoruz

R

usya’n×n St. Petersburg kentinde 1993 y×l×nda kurulan Rönesans ùnûaat, 2006 y×l×ndan
bu yana her y×l ENR Top 250
Uluslararas× Müteahhitler Listesi’ne giriyor.
2013 y×l×nda yay×mlanan listede Türkiye’nin
birinci, dünyan×n ise 64’üncü en büyük
uluslararas× müteahhitlik firmas× olarak yer
alan ûirketin genel merkezi Ankara’da bulunuyor. 30’u aûk×n bölgede daimi taûeronlarla birlikte 35 binden fazla çal×ûan× bulunan
Rönesans Holding’in, Sat×nalma ve Lojistik
Müdürü Deniz Atmaca ile firma faaliyetlerinin yan× s×ra, lojistiøin firmalar× için önemini
konuûtuk.

Rönesans øn÷aat’én kurulu÷ hikâyesinden bahsedip, geli÷im süreci
hakkénda bilgi verir misiniz?
ùnûaat, gayrimenkul yat×r×m ve enerji
üretim faaliyetlerine odaklanan Rönesans

Holding; Türkiye, Baø×ms×z Devletler Topluluøu ve MENA Bölgesi’ni içeren coørafyada çal×ûmalar×n× sürdüren bir ûirketler
topluluøudur. Rönesans’×n temelleri 1993
y×l×nda Erman Il×cak taraf×ndan kurulan
ve bugün Rönesans Grubu’nun lokomotif ûirketi olan Rönesans ùnûaat ile at×ld×.
Rusya’n×n St. Petersburg kentinde kurulan Rönesans ùnûaat, etkin yönetim anlay×û× ve doøru stratejilerle k×sa zamanda yeni
pazarlara aç×lmay× baûard× ve uluslararas×
bir müteahhitlik firmas× niteliøi kazand×.
Yönetim Kurulu Baûkan×m×z Erman
Il×cak’×n sürekli geliûime inanarak, kaliteden
ödün vermeksizin yaratt×ø× üstün baûar× öyküsünün simgesi olan Rönesans Holding,
bugün ana müteahhit ve yat×r×mc× olarak,
Türkiye, Rusya, Türkmenistan, Ukrayna,
Belarus, Avusturya, Azerbaycan, Libya,
Suudi Arabistan, Gabon, Irak ve Katar’da
al×ûveriû merkezleri, ofisler, oteller, konutlar,
karma yap×lar, aø×r sanayi tesisleri (çimento
fabrikalar× ve petrokimya tesisleri), altyap× tesisleri (havaalanlar× ve marinalar), hafif üretim tesisleri, kimyasal ve ilaç üretim tesisleri,
yiyecek ve içecek iûleme tesisleri, araba ve
makine fabrikalar×, devlet binalar× ve enerji
santralleri inûa ediyor.

Pencere Say×: 17 / Ocak 2014

2006 y×l×ndan bu yana her y×l ENR Top
250 Uluslararas× Müteahhitler Listesi’ne giren Rönesans ùnûaat, 2013 y×l×nda yay×mlanan listede Türkiye’nin birinci, dünyan×n
ise 64’üncü en büyük uluslararas× müteahhitlik firmas× olarak yer ald×. Genel merkezi
Ankara’da bulunan Rönesans Holding’in
30’u aûk×n bölgede daimi taûeronlarla birlikte 35 binden fazla çal×ûan× bulunuyor.
Sizin firmadaki görev ve sorumluluk alanlarénéz nedir?
19 y×ld×r Rönesans bünyesinde çal×û×yorum. Rönesans Holding, iûtirakleriyle
geniû yelpazeli birçok sektörde faaliyet
gösteren bir kuruluûtur. Holding merkezinde sat×nalma ve lojistik müdürü
olarak görev al×yorum. Balt×k D×û Ticaret
A.ú. ve Volga D×û Ticaret A.ú. arac×l×ø× ile
Rönesans’×n yurt içi ve yurt d×û× proje ve
ûantiyelerine, sat×nalma, lojistik ve d×û ticaret konular×nda hizmet saøl×yoruz.
Rönesans øn÷aat için 2013 yélé nasél
geçti? 2014 yélé hedefleriniz nelerdir?
Rönesans Holding’e baøl× sat×n alma ve
d×û ticaret firmalar×m×z Volga ve Balt×k aç×s×ndan 2013 y×l× oldukça verimli geçti. 2013
y×l×nda ortalama 3 binin üzerinde sevkiyat
ile y×l sonunda yaklaû×k 130 milyon dolarl×k
ihracat ve transit ticaret gerçekleûtirmiû olacaø×z. 2014 y×l×ndaki hedefimiz ise, bu rakam× 175 milyon dolar×n üzerine ç×karmak.

13
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DENñZ ATMACA

Rönesans øn÷aat ile Horoz Lojistik
araséndaki i÷ birliùinden bahseder misiniz? Bu i÷ birliùinin daha ileri boyutlara
ta÷énmasé için neler yapélmalédér?
Horoz Lojistik ile hem lojistik hem de
depolama anlam×nda uzun y×llard×r çal×û×yoruz ve daha da uzun y×llar çal×ûacaø×m×za inan×yoruz. Rönesans, h×zl× geliûen,
büyüyen ve takip edilmesi oldukça zor
bir kuruluûtur. Mevcut çal×ût×ø× ülkelerle
beraber her an yeni ülkelerde, yeni ve
farkl× iûler yapma konusunda sürpriz yapmay× da sever. Dolay×s× ile Horoz Lojistik
Rönesans’×, daha yak×ndan ve h×zl× takip
etmelidir. Gerisi kendiliøinden gelir zaten.

Rönesans øn÷aat için lojistik ne kadar önemli? Lojistik hizmeti firmanéza ne
tür avantajlar saùléyor?
Lojistik, bir projenin doørudan maliyetini ve iû program×n× etkiler. Özellikle yurt d×û×nda faaliyet gösteren tüm müteahhitlik ve
inûaat sektöründe iû yapan firmalarda olduøu gibi Rönesans için de lojistik, en önemli
ve temel iûlevlerden biridir. Projelerin maliyeti, devaml×l×ø× ve zaman×nda tamamlanabilmesi proje, planlama, sat×nalma, tedarik
sürecinin, lojistik ile olan doøru planlama,
h×z ve uyumu sayesinde gerçekleûir. Bu
nedenle, lojistik hizmetini alacaø×m×z firmalar× seçerken sonuca en h×zl×, verimli
ve güvenle ulaût×racak firmalar× seçmeye
özen gösteriyoruz.
Sizce ba÷arélé bir lojistik hizmeti nasél olmalé?
Ben bu soruyu, biraz daha açacaø×m.
Buna, “baûar×l× bir lojistik firmas× nas×l olmal×y×” da ekleyerek sorunuza cevap vereceøim. Öncelikle, sektörü ve müûterileri
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güncel ve iyi takip edebilmeli. Yeniliklere
ve teknolojiye aç×k olmal×. Müûterilerin
ihtiyaçlar×na cevap verebilmeli. Tecrübeden feragat etmemeli, ezbere çal×ûmamal×. Lojistik hizmetini sadece, bir noktadan
diøer bir noktaya taû×ma iûlemi olarak görmemeli. Her yap×lan iûi, baû×ndan sonuna
takip edebilmeli. Dokümantasyondan
sertifikaland×rmalara, planlamadan gözetime ve güncel sevk bilgilerini vermeye
kadar tüm konulara hâkim olmal× ve kontrol etmeli. Tüm bu konularda zaman×nda
müûteriye bilgi verebilmeli. Yükleme ve
boûaltmalarda raporlama yapt×rabilmeli.
Yurt d×û× taû×malarda mutlaka ilgili ülke
kurallar×n× ve s×k×nt×lar×n× çok iyi bilmeli.
Müûteriyi zaman×nda uyarabilmeli. Riskleri baûtan ve eksiksiz ûekilde belirtebilmeli.
Masraf kalemlerine iyi çal×ûmal×, sonradan
ek masraf oluûmas×na f×rsat vermemeli.
Taûere ettiøi yüklemelerde, tam anlam×yla hâkim olmad×ø× taûeron firmalara asla
iû vermemeli, mutlaka ûeffaf ve çözüm
odakl× olmal×d×r.
Pencere Say×: 17 / Ocak 2014

Horoz Lojistik’ten aldéùénéz hizmetlerden memnun musunuz?
Horoz Lojistik ile olan çal×ûmalar×m×zda,
verdikleri hizmetten, personelinin yaklaû×m
ve davran×ûlar×ndan, ufak veya büyük iû demeden gösterdikleri ciddiyetten, iû yapmak
için verdikleri gayretten ve de en önemlisi
verilen sözleri asla unutmamalar×ndan dolay× daima memnun kald×k. Bize güven veren,
Türkiye’deki nadide ve sektöründeki en
eski kuruluûlardan biri. Lojistik sektörünün
öncü ve duayenlerinden diyebiliriz. K×saca
biz memnunuz ve daima bu ûekilde daima
devam etmesini diliyoruz.
ø÷ dé÷é zamanlarda vaktinizi nasél
deùerlendirirsiniz? Özel ilgi alanlarénéz
nelerdir?
ùû harici, maalesef çok fazla vaktim
olmuyor. Ancak her f×rsatta seyahat etmek, özellikle ailemle birlikte seyahat etmek ve vakit geçirmek bana büyük zevk
veriyor. Ayr×ca bilgisayar yaz×l×m× ve programlama yapmak hobimdir. Sinema ve
tiyatroya da f×rsat buldukça gitmeye gayret ediyorum.

söyleíi
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“Bütçeleme

úirketler için olmazsa olmaz

bir süreci ifade eder
“Horoz Holding’de bütçe süreci ekim ayénda ba÷lar.
Süreç, cari yélén gerçekle÷meleri dikkate alénarak
enflasyon, büyüme, faiz ve kur öngörüleriyle gelecek
yélén, ÷irket ve faaliyet bazénda gerek ciro gerekse
masraf yerleri temelinde ayréntélé maliyet ve gider
bütçeleri yapélarak gerçekle÷ir. Yoùun çalé÷ma ve
müzakereler sonucu onaylanér. Fiili sonuçlaréyla
sapmalarén tespiti, sürecin devaméné ifade eder. Bütçe
disiplinine uyumun göstergesi olan bu sapmalarén
asgari düzeyde olmasé istenir. Yani bütçeleme,
÷irketler için olmazsa olmaz bir süreci ifade eder.”

H

oroz Holding’de 22 y×l×n×
dolduran Cengiz Atabay, ûu anda ûirkette
Bütçe Kontrol ve Sigorta
Direktörlüøü yapman×n
yan× s×ra, Mehmet Emin Horoz Eøitim
Vakf×’n×n (HOREV) Yönetim Kurulu Üyeliøi ve Genel Müdürlüøü görevini üstleniyor. Atabay, Horoz Grubu Bütçe ve Sigorta Direktörlüøü’nde iki farkl× faaliyet
icra ediyor. Bütçe bölümünde, Grubun
bütçelerinin haz×rlanmas×, kontrolü ve
uygulamas× konusunda gerekli aksiyonlar× al×yor ve takip ediyor. Sigorta bölümünde ise, Horoz Grubu faaliyetlerinde
öngörülen tüm risklerin sigortalanmas×n× saøl×yor. HOREV’de, grubun sosyal
sorumluluk projelerini gerçekleûtirme
gibi vak×f faaliyetlerinde bulunan Cengiz Atabay ile, baû×nda bulunduøu dePencere Say×: 17 / Ocak 2014

partmanlar×n Horoz Lojistik için önemini
konuûtuk.
Késaca kendinizden bahseder
misiniz? Kaç yéldér Horoz Holding’de
çalé÷éyorsunuz?
1963 y×l×nda Artvin Borçka’da
doødum. ùlk, orta ve lise öørenimimi
Borçka’da tamamlad×m. Evliyim ve 16
yaû×nda Can ve 8 yaû×nda Efe ad×nda iki
oølum var. Önce F×rat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni, sonra da ùstanbul Üniversitesi ùktisat Fakültesi’ni bitirdim. ùktisatç×l×kla birlikte Serbest Muhasebeci Mali
Müûavirlik ruhsat×na sahibim. Özellikle
mali mevzuat× yak×ndan takip ediyorum.
22 y×ld×r Horoz Holding’de çal×û×yorum.
Grupta, Muhasebe Müdürlüøü’nden baûlayarak Denetim ve Mali ùûler Direktörlüøü
gibi görevlerde bulundum. úu anda Ho-

17

söyleíi

CENGñZ ATABAY

roz Holding’in Bütçe Kontrol ve Sigorta
Direktörlüøü’nü yap×yorum. Bunlar×n yan×
s×ra, Mehmet Emin Horoz Eøitim Vakf×’n×n
(HOREV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel
Müdürü pozisyonunda bulunuyorum.
Horoz Grubu’nun bütçe planlamaséné yapéyorsunuz. Bu görevinizden biraz
bahseder misiniz?
Horoz Grubu’nun ana faaliyet konular×n×; yurt içi taû×mac×l×k, yurt içi daø×t×m,
filo, uluslararas× taû×mac×l×k, depoculuk
ve holding hizmetleri oluûturuyor. Bu faaliyetlerin merkez d×û×nda, ülkenin farkl×
illerinde konumlanm×û birimleri mevcut.
Mali literatürde masraf merkezi olarak

tabir ettiøimiz gerek aktarma merkezleri
gerek depolar gerekse de nakliye ûubeleri ûeklinde organize olan faaliyetlerin bu
birimler baz×nda detayl× bütçeleri yap×l×yor. Önce faaliyetleri baz×nda ayr× ayr× deøerlendirilen bütçeler, taraf×mdan konsolide ediliyor. Dolay×s×yla bunlar×n organize
edilmesi, bütçe tekniøine uygun olarak
bütçelerinin yap×lmas×, varsay×mlar×n×n
tespit edilmesi ve ona göre fiili durumlar×n mukayese edilmesi, takip gerektirecek bir süreci beraberinde getiriyor. Söz
konusu süreci, SAP destekli uzman muhasebe ekip ve organizasyonuyla, hem
SAP bazl× BPC bütçe program× gibi bilgi
iûlem altyap×s×ndan faydalanarak hem
de bilgi ve tecrübelerimizle yönetiyoruz.
Y×llarca bu iûleri yap×yor olmam bana bu
konuda avantaj saøl×yor. Yoøun geçen
bir süreç sonras×nda yönetsel anlamda
önemli sonuçlar elde ediyoruz.
Bir ÷irketin bütçesini hazérlamak ve
kontrol etmek nasél bir duygu? Zorlanéyor musunuz?
Yap×lan iûlemlerin büyük çoøunluøu
bilgi iûlem altyap×s× gerektiriyor. Bunun
yan× s×ra, SAP destekli uzman ekip ve
organizasyonuyla muhasebenin önemli
bir desteøi var. Söz konusu bilgi iûlem
altyap×s× ve muhasebe desteøiyle zorluklar olsa da bir ûekilde kolaylaû×yor. Daha
önceleri manuel müdahaleler yap×l×rken,
ûimdi bilgi iûlem altyap×s× sayesinde veri
ak×û× saølan×yor. Biz, deøerlendirme ve
baz× konularda müdahale ederek, saøl×kl× bir ûekilde yönetime sunulmas×na
katk×da bulunuyoruz. Bir bak×ma, süreci
takip etmek, doøru analiz etmek ve yönlendirmelerde bulunmak için fonksiyonel
anlamda bilgilendirici unsur oluyoruz. Bu
sonuçlara bak×larak firmalar pozisyonlar×n× al×yor ve sektördeki yerlerini belirlemeye çal×û×yor. Dolay×s×yla s×k×nt×l× bir
süreç yaûam×yorum. Mesleøini seven biri
olarak, gereøini de yapmaya çal×û×yorum.
Bütçe yapma iûi, faaliyetlerin sorumluluøunda bulunuyor. úirketler ve faaliyetler
diye tabir ettiøimiz birimler bütçeyi yap×yor. Biz, sadece yönlendirici oluyoruz. Yap×lmas× gereken asgari standartlar×, varsay×m ve parametreleri yay×nl×yoruz. Bütçe
süreçleri için yap×lmas× gereken ne varsa
onlar× belirliyoruz. Bunlar×n d×û×nda süreci
kendileri tamaml×yor.
Bütçe Departmané’nén Horoz Lojistik açéséndan önemi nedir?
Horoz Holding’de bütçe süreci ekim
ay×nda baûlar. Süreç, cari y×l×n gerçekleû-
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meleri dikkate al×narak, enflasyon, büyüme, faiz ve kur öngörüleri ile gelecek
y×l×n ûirket ve faaliyet baz×nda gerek ciro
gerekse masraf yerleri temelinde ayr×nt×l×
maliyet ve gider bütçeleri yap×larak baûlar. Yoøun çal×ûma ve müzakereler sonucu onaylan×r. Fiili sonuçlar× ile sapmalar×n
tespiti sürecin devam×n× ifade eder. Bütçe disiplinine uyumun göstergesi olan bu
sapmalar×n asgari düzeyde olmas× istenir.
Dediøim gibi, her ne kadar benim nazar×mda somutlaû×yorsa da bütçeler geniû
bir ekip çal×ûmas× ve organizasyonun sonucu oluûmaktad×r.
Horoz Holding, 2013 yélénda bütçe
sürecini nasél geçirdi?
Bütçe sürecini 2013 y×l×nda, önceki
y×llardan farkl× olarak daha yoøun geçirmiû bulunmaktay×z. Gerek bütçe hedeflerine ulaûmada gerekse ûirket merkezinin taû×nmas×ndan doøan önemli veri
deøiûiklikleri, y×l×n ikinci yar×s×nda bütçe
revizyonunu zorunlu k×ld×. Bu nedenle
bu y×l bütçeleme sürecini ikinci kez yaûam×û olduk. 2013 y×l×n×, söz konusu revize edilmiû bütçelerimize paralel olarak
kapatm×û olacaø×z.
Peki, Horoz Grubu’nun 2014 yélé
bütçesi hazérlandé mé?
2014 y×l× bütçesini haz×rlarken 2013
y×l×nda olduøu gibi revizyona gerek duymayacak ûekilde tedbirler ald×k. Bütçe
sürecini de ona göre gerçekleûtirmeye
çal×û×yoruz. Ancak uluslararas× ekonomik ve siyasi geliûmeler yan×nda özellikle ülkemizin neredeyse anl×k ve köklü
gündem deøiûiklikleri sonucu etkilenen
ekonomik göstergeler, süreçte deøiûiklikleri kaç×n×lmaz k×l×yor. Örneøin, iki kez
kur ve faiz oran× tahminlerimizi revize
etmiûken, bugün itibar×yla üçüncü deøiûikliøi zorunlu k×lmaktad×r. Bu durum da,
uzun ve detayl× ekip çal×ûmas×n×n tekrar×n× getiriyor.
Bütçeyi, 2014 y×l×nda uygulamaya
geçecek bir aûamaya getirmiû bulunuyoruz. Mevcut müûterilerin hâlihaz×rdaki
sat×û hacimleri ve organik büyümeleri
dikkate al×narak, sat×û bütçelerine yeni
müûterilerden gelecek sat×û öngörüleri
eklenerek, toplam sat×û bütçeleri oluûturuldu. 2013 y×l×nda yaklaû×k 620 milyon
TL olan net sat×ûlar, 2014 y×l× için 680
milyon TL olarak öngörüldü. Bu da TL
olarak yaklaû×k yüzde 10’luk deøiûimi
getirmekte olup, büyümeden ziyade
2014 y×l× için daha çok maliyet ve kâr
odakl× bir bütçe öngörüsünü yans×t×yor.

SÖYLEìñ

Sigorta bölümündeki faaliyetlerinizden bahseder misiniz?
Lojistik sektörü, yap×s× itibar×yla önemli riskleri bünyesinde bar×nd×ran bir sektör. Risklerin olduøu yerde sigorta da
kaç×n×lmaz oluyor. Y×ll×k asgari olarak 200
milyon TL’lik teminat hacmi ve 2 milyon
TL üzeri prim ödemesi gerçekleûiyor.
Mümkün olduøunca risk doøuran iûlemlerin sigorta kapsam×na al×nmas× konusunda departman×n faaliyetlerini Sigorta
úefi Esin Bayar ile birlikte yürütmeye çal×û×yoruz.
HOREV’deki sorumluluk alanlarénéz
nedir?
Horoz Grubu’nun sosyal sorumluluk
projelerinin tezahürü olan Mehmet Emin
Horoz Eøitim Vakf× (HOREV), 1997 y×l×nda
özellikle sektörel eøitim faaliyetlerini desteklemek amac×yla kuruldu. Faaliyetleri,
Vakf×n Kurucu ve halen Mütevelli Heyet
Baûkanl×ø×n× yapan Mehmet Nurettin Horoz ve Genel Sekreter Nilgün Dandin ile
birlikte yürütüyoruz. Vakf×n birincil hedefi, üniversite öørencilerine burs vermek.
Özellikle sektöre yönelik eøitim gören
üniversite öørencilerine burs veriliyor. Bunun d×û×nda lojistik meslek liseleri yapt×r×p, Milli Eøitim Bakanl×ø×’na baø×ûl×yoruz.
Bunlar da sektöre yönelik okullar oluyor.
2005 y×l×nda Avc×lar Mehmet Emin Horoz
Anadolu Lojistik Meslek Lisesi’ni yap×p,
Milli Eøitim Bakanl×ø×’na baø×ûlad×k. Okul,
ûu anda büyük raøbet görüyor. 2012 y×l×nda da Gaziantep’te ûu anda Baûkan×m×z
Mehmet Nurettin Horoz’un ad×n× taû×yan
bir okul yap×p, milli eøitime baø×ûlad×k.
Vakf×n gelirlerinin büyük k×sm× baø×ûlardan oluûuyor. Bu baø×ûlar×n büyük k×sm×,
yönetim kurulu baûta olmak üzere ûirket

personelinin yapt×ø× baø×ûlardan geliyor.
Bunun d×û×nda, ülke çap×ndaki kamyon
sevk noktalar×m×zda yük verdiøimiz nakliyecilerden al×nan 3 TL’lik baø×ûlar, vakf×n
gelir bütçesini oluûturuyor.
Bu arada, belki fazla öne ç×karamad×ø×m×z bir konuyu müsaadenizle vurgulamak istiyorum. Vakf×m×z×n k×sa zamanda
önemli ve kal×c× büyük projelere imza att×ø×n× düûünüyorum. Yaklaû×k 25’er derslikli iki lojistik meslek lisesi yapt×r×p baø×ûlamak önemli bir katk×d×r.
Yeri gelmiûken söylemek isterim ki,
bu tür hay×r iûlerine arac×l×k ederken ûahit olduøum, özellikle de baø×ûlad×ø×m×z
okullar×n yaratt×ø× katk× ve gördüøü raøbet bizleri ziyadesiyle memnun ediyor.
Gurur duyuyorum. Bunun için gerek baø×ûta bulunarak gerekse sevk noktalar×nda nakliyecilerden baø×û alma konusunda, bizlere arac×l×k yaparak katk× saølayan
personelimize özellikle teûekkür ederek
ûükranlar×m× sunuyorum.
Yeni bir okul yapma plané var mé?
úimdilik somut bir projemiz yok ancak gelir bütçemizin artmas× durumunda
devreye gireceøi kuûkusuz. Düûüncemiz,
Vakf×n sadece baø×ûlarla yaûamas× deøil,
kendi bütçesini yaratarak sürekli gelir getirecek yap×ya kavuûmas×n× saølamak. Daha
doørusu gayrimenkul edinimi ve bu gayrimenkulden elde edilecek gelirle, Vakf×n
kendi hayat×n× devam ettirmesini istiyoruz.
Bu konuda baûlang×c×m×z× yapt×k. ùnûallah
devam×n× getiririz diye düûünüyoruz.
Lojistik sektöründe olmak sizin için
ne ifade ediyor?
Lojistik deyince akl×ma ilk olarak, dinamik sektör olduøu geliyor. Mali iûlerci
Pencere Say×: 17 / Ocak 2014

gözüyle lojistik sektörüne bakt×ø×m×zda,
hizmet verdiøimiz müûterilerimizin sektörün en organize olmuû gruplar× olduøunu
görüyoruz. Ancak hizmet ald×klar×m×z×n
ise, bu yap×dan oldukça uzak olduklar×,
dolay×s×yla her iki grupla muhatap olan
lojistikçiler olarak yaûanan s×k×nt×lar× ortadan kald×rmam×z× gerekli k×l×yor. Lojistik,
esneklik ve dinamik bir yap× gerektiren
bir sektör. Bunun d×û×nda da hacimler
yüksekken, kârl×l×k oranlar×n×n bu hacimlere göre daha düûük ancak emeøin oldukça yoøun olduøu bir sektör.
Çalé÷ma arkada÷larénéz sizi nasél
tanémlar? Öne çékan bir özelliùiniz
var médér?
Genelde ciddi ve disiplinli biri olarak
tabir edilirim. Kurallara uyar×m. Etraf×mdaki kiûilerin de uymas×n× beklerim. ùstikrar
ve devaml×l×ø× hayat×m×n anlam× olarak
görüyorum.
Bo÷ vakitlerinizde neler yaparsénéz?
Özel bir ilgi alanénéz var médér?
Edebiyat Fakültesi geçmiûimden dolay× edebiyata yatk×nl×ø×m var. Kitaplar,
benim için çok önemli unsurlard×r. Özellikle tarih ve edebiyata yatk×nl×ø×m bulunuyor. Onun d×û×nda doøa yürüyüûleri
yapmay× severim. Hafta sonlar×, arkadaû
grubumuzun düzenlediøi organizasyonlarda yer al×r×m. Bitirdiøim fakültenin mezunlar cemiyetinin yürüyüûleri var. Onlara
kat×l×r×m. ùyi bir Galatasaray taraftar×y×m.
Maçlar×n× mümkün olduøu sürece takip
ederim. Her ne kadar maça gidemesem
de, maçlar×n sonucunu merak edip, öørenirim. Mesleøim ile ilgili yay×nlar× takip
ediyorum. Bunun d×û×nda arkadaûlar×m
ve ailemle vakit geçirmeyi severim.
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ARAMIZA KATILANLAR
Bihter Aparan (04.11.2013)

öükrü Feyzioùlu (18.11.2013)

Bi
Bihter
Aparan, Horoz Lojistik Kargo
H
Hizmetleri ve Ticaret Aú’de Sat×û Yönetmeni
m olarak aram×za kat×ld×.1996 y×l×nda
Ahi
A Evran Ticaret Meslek Lisesi’nde
eøitimini
e
tamamlayan Bihter Aparan,
1999-2005
1
y×llar× aras×nda Halk Yat×r×m
M
Menkul
Deøerler Aú’de Dealer, 20052009
y×llar× aras×nda Sertrans Lojistik’te
2
Saha
S
Sat×û Sorumlusu, 2009-2013 y×llar×r aras×nda Mars Lojistik’te Saha Sat×û
S
Sorumlusu
olarak görev alm×ût×r.

Horoz Denizcilik Aú’de Sat×û Yönetmeni
olarak aram×za kat×lan úükrü Feyzioølu,
1995 y×l×nda Dokuz Eylül Üniversitesi
Deniz ùûletmeciliøi Fakültesi’nde lisans
öørenimini tamamlad×. úükrü Feyzioølu,
1996-1997 y×llar× aras×nda Bosfor Deniz
Taû×mac×l×ø×’nda Pazarlama Asistan×,
1997-2011 y×llar× aras×nda Turkon Line’da
Sat×û Pazarlama Yöneticisi, 2011-2013
y×llar× aras×nda Seago Line’da Sat×û Yönetmeni olarak görev alm×ût×r.

Selin Parmaksézoùlu (02.12.2013)
Horoz Holding Aú’de ùcra Kurulu Asistan× olarak aram×za kat×lan Zehra Selin Parmaks×zoølu, 1993
y×l×nda Dokuz Eylül Üniversitesi ùktisadi ùdari Bilimler Fakültesi’nde ùûletme Lisans öørenimini tamamlad×. Mayne Logistics Avustralya’da Süreç ùyileûtirme Koordinatörü, SAP Projesi Tak×m Lideri,
Fedex Express Kargo’da Proje Geliûtirme Koordinatörü, Bimsa Aú’de Kurumsal Müûteriler Yöneticisi olarak görev yapan Selin Parmaks×zoølu, NSW Right To Life Association Inc-Avustralya’da CEO
Asistan×, Heidelbergcement Trading Bv’de Üst Düzey Yönetici Asistan×, Bosphorus Gaz Aú’de Ceo
Asistan× olarak görev alm×ût×r.

Horoz Lojistik, Sedex sistemine üye oldu

H

oroz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret Aú’nin merkezi, Sedex sistem üyeliøi için akredite denetçi kuruluû ùntertek taraf×ndan gerçekleûtirilen denetimden
baûar×yla geçti.
Sedex, tedarik zincirlerini oluûturan firmalar×n etik
ve uluslararas× alanda sosyal sorumluluk konular×nda sürekli geliûimini ve etkinliøini hedefleyen, al×c×lar×n oluûturduøu bir topluluktur. Sedex sistemine yüklenen raporlar×n
büyük bir k×sm×, ETI (Ethical Trading Initiative-Ahlaki Ticari
Giriûim) prensiplerini temel alarak yap×lan denetimlere ait
raporlard×r.
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ùntertek’in yapt×ø× SMETA (Sedex Members Ethical Trade
Audit) Etik/Sosyal Uygunluk denetimlerine giren ûirketimiz,
Sedex sistemine de üye olarak, geçirdiøi denetim raporlar×n×
sisteme yükleyecektir. Böylelikle denetim sonuçlar×n×n, yetki
verdiøimiz birden çok Sedex üyesi müûterimiz taraf×ndan görülebilmesi de saølanacakt×r.
Müûterilerine sunduøu hizmette dokuz y×ld×r ISO 9001 temel kalite ilkeleri çerçevesinde sistem ûartlar×n× saølayan ûirketimiz, 2013 içinde bu çal×ûmalar×na Bilgi Güvenliøi standartlar×n× da ekledi. Y×l sonunda ise, Sedex ile müûterilerine sunduøu
hizmet kalitesi ve güvenilirliøiyle ilgili önemli bir ad×m daha att×.
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BÖLGE RAPORU

SDV Horoz ve Horoz Lojistik Çukurova Bölge Yönetmeni Ömügen Demirasal:

Mersin LimanÖ

dört büyük sanayi kentinin
kalbi konumunda bulunuyor
“Mersin, ta÷émacélék konusunda büyük bir potansiyele sahip. Mersin Bölge
olarak biz de Gaziantep, Kayseri, Konya ve Adana gibi sanayisi çok büyük ve
büyümeye devam eden kentlere ta÷émacéléùén yané séra, depolama, kara ve
dahili nakliye alanlarénda hizmet veriyoruz. Bu yüzden Mersin Limané bu kentlerin
kalbi konumunda bulunuyor.”

B

ölge Raporu bölümünün bu
say×daki konuøu, SDV Horoz
ve Horoz Lojistik Çukurova
Bölge Yönetmeni Ömügen
Demirasal, bölgenin özelliklerini ve Horoz Lojistik ayr×cal×klar×n× Pencere Dergisi okurlar× için anlatt×:
Kaç yéldér Horoz Lojistik Mersin
Bölge’de çalé÷éyorsunuz? Sorumluluk
alanlarénéz hakkénda bilgi verir misiniz?
Mersin Bölge Horoz Lojistik’te yeni
say×l×r×m. Yedi ayd×r firmada çal×û×yorum.
Türkiye’deki diøer bölgelerden farkl× olarak, SDV Horoz ve Horoz Lojistik Çukurova Bölge Müdürü olarak görev yap×yorum.
Genelde diøer bölgelerde SDV Horoz ve
Horoz Lojistik’in ayr× bölge müdürleri oluyor. Bölgemdeki tüm idari iûler bana baøl×
olmakla beraber biraz farkl× bir yap×s× da
var. Sat×û departman×m×z, Türkiye sat×û×na baøl× ekibe destek veriyor, operasyon
ekibimiz de Türkiye operasyonuna yani
ùstanbul’a baøl×. Ancak genel olarak bölgenin tüm iûlerinden ben sorumluyum
diyebilirim.
Mersin Bölge’nin önemi için neler
söylemek istersiniz?
Mersin Liman×; Gaziantep, Kayseri,
Konya ve Adana gibi sanayisi çok büyük
ve büyümeye devam eden kentlerin kalbi
konumunda. Dolay×s×yla, biz de Mersin
Bölge olarak taû×mac×l×k konusunda bü-

tün bu kentlere hizmet veriyoruz. Bunu,
söz konusu ûehirlere giderek ve müûteri ziyaretleri gerçekleûtirerek yap×yoruz.
Taû×mac×l×k konusunda illerde bulunan
firmalara hizmet vermenin yan× s×ra, depolama, kara ve dahili nakliye hizmetleri veriyoruz. Mersin, taû×mac×l×k konusunda büyük bir potansiyele sahip. Bunun d×û×nda
Mersin’in bir potansiyeli bulunmuyor. Tabii
ki Mersin’in kendi sanayisi de var ancak
söz konusu ûehirlere göre daha küçük
boyutta kal×yor. O yüzden geriye sadece
liman kal×yor. Bu nedenle Mersin’i liman
kenti olarak adland×r×yoruz.

c×l×ø× da yapt×ø×m×z için sektör veya müûteri
seçme gibi bir lüksümüz yok. Maden sektöründen tutun da g×daya kadar her türlü
sektöre hizmet veriyoruz. Bir tek petrol taû×mac×l×ø× yapm×yoruz. Horoz Lojistik olarak,
Mersin Toros Gübre fabrikas×n×n içinde bir
ofisimiz, nakliyeciler sitesinde bir ofisimiz
ve çeûitli müûterilerimizin binalar×n×n içinde ofislerimiz bulunuyor. Çukurova Bölge
olarak, Mersin-Adana Karayolu üzerinde
büyük bir aktarmam×z var. Gelen ürünler,
burada depolan×yor. Ondan sonra küçük
araçlarla bayiye teslim ediliyor. Ayn× ûekilde
Adana’da da bir aktarmam×z var.

Bünyenizde kaç araç ve personel
bulunuyor? Büyüme oranénéz nedir?
Mersin Bölge’de SDV Horoz olarak
bünyemizde beû öz mal arac×m×z var. úu
anda ùzmir’de büyük bir proje olduøu için
bu araçlar× belli bir süreliøine söz konusu ûehre kayd×rd×k. Ancak belli bir süre
sonra geri çekeceøiz. Burada alt tedarikçilerimiz var. Onlarla müûterilerimize her
türlü hizmeti saøl×yoruz. SDV Horoz olarak, Mersin ofisimizde benimle beraber
alt× kiûi çal×û×yor. Horoz Lojistik k×sm×nda
ise bana baøl× olarak çal×ûan toplam 14
personel görev al×yor.

Mersin Bölge olarak 2013 yéléné nasél
geçirdiniz? Hedefler tutturuldu mu?
2013 y×l×nda 2012 y×l×na göre yüzde
50-60 büyüme olduøunu söyleyebilirim.

Hangi sektörlere hizmet
veriyorsunuz? öubeleriniz var mé?
Biz, uluslararas× hava, deniz ve kara taû×mac×l×ø×n×n yan× s×ra, yurt içi kara taû×maPencere Say×: 17 / Ocak 2014

ÖMÜGEN DEMùRASAL KùMDùR?
1976 y×l×nda Mersin’de doødum.
ùlkokul, ortaokul ve lise öørenimimi
Mersin’de bulunan Toros Koleji’nde,
üniversite öørenimimi ise Ankara
Baûkent Üniversitesi ùktisadi ve ùdari
Bölümler Fakültesi Turizm ùûletmeciliøi Bölümü’nde tamamlad×m. Evliyim ve üç buçuk yaû×nda bir oølum
var.
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Mersin Bölge, SDV Horoz bak×m×ndan yeni
yap×land×r×lmaya baûland×. 2013’ün baûlang×c× itibar×yla tam olarak bu bölgeye aø×rl×k
verildi. úu anda SDV olarak, Mersin Bölge hedeflerimizi tutturduk. 2014’te daha
yüksek hedefler bekliyor ve yeni hedefleri
tutturmay× amaçl×yoruz. Hedefimiz, yüksek
potansiyele sahip olan bu bölgeden, daha
çok yer kapmak.
2014 yélé hedefleriniz için neler
söylemek istersiniz?
2014 y×l× zorlu bir y×l olacak. Özellikle
taû×mac×l×k sektörü çok etkilenecek diye
düûünüyorum. Fakat biz tüm hedeflerimize
ulaûmak hatta geçmek için çok çal×ûacaø×z.
Sorumluluøumuzun bilincindeyiz ve baûarmak için tüm gayretimizi sarf edeceøiz.
Mersin Bölge’yi diùer bölgelerle
kar÷éla÷térér mésénéz? Hangi bölgesel
avantajlara sahipsiniz?
Mersin Bölge, bir ùstanbul deøil. Biz,
Gaziantep, Kayseri ve Konya gibi sanayisi
çok büyük ûehirlere hizmet veriyoruz. ùstanbul Kapal×çarû×’da bir esnaf, belki buradaki orta ölçekli bir fabrikadan daha büyük
paralar kazanabiliyor. Fakat Mersin Bölge
olarak, sanayi ûehirlerine yak×nl×ø×m×zla
ùzmir’e göre çok daha avantajl× durumda
bulunuyoruz. Tabii dezavantajlar× da olmuyor deøil. úöyle ki Mersin, konumundan
dolay× büyük bir öneme sahip. Bu nedenle
yurt d×û×ndan ve ùstanbul’dan gelen büyük
nakliye firmalar×, burada ûube aç×yor. Bir
de iûin içinde personel olarak çal×ûm×û ve
belli bir tecrübeye sahip olduktan sonra
kendi ofisini açm×û yerel firmalar da bulu-

nuyor. Onlar× da sayarsak ortadaki pastan×n ne kadar küçüldüøünü daha iyi görebiliriz. Bir örnek vermek gerekirse, bundan
çok deøil yedi sekiz y×l öncesinde randevu
bile almadan direkt Gaziantep’e gider, firmalarla görüûürdük. úu anda bu firmalar×,
çok fazla say×da taû×mac×l×k firmas× ar×yor
ve ziyaret ediyor. San×r×m onlarda da bir
b×kk×nl×k oluûmuû durumda. Bu nedenle
bazen randevu vermeye bile çekiniyorlar.
Mersin’de havaalan× olmamas× da bölge
için büyük bir dezavantaj oluûturuyor. Bu durumun kentin ticaretine büyük darbe vurduøunu söyleyebilirim. Ancak inûaat× baûlad×.
Havaalan×, üç y×la kadar tamamlanacak.
Horoz Lojistik’i diùer lojistik
firmalaréndan ayéran özellikler nelerdir?
Horoz Lojistik, Türkiye’de 70 y×l×n×
geride b×rakm×û, “lojistik” kelimesini de
isminin içinde kullanan ilk firma. SDV
Horoz’un uluslararas× deniz ve hava taû×mas× yapmas×, Horoz Lojistik’in yurt içi
ve yurt d×û× kara nakliyesi yapmas×n×n
yan× s×ra, depolama ve aktarma gibi departmanlarla hizmet vermesi, müûterilerimize komple lojistik hizmetler vermemizi
saøl×yor. Son y×llarda literatürümüze giren
“Entegre Lojistik Çözümler” kavram×n×
Türkiye’de en iyi uygulayan firmalar×n
içinde ilk s×ralarda yer al×yoruz. Örneøin,
Gaziantep’ten teslim ald×ø×m×z bir yükü,
Mersin’e getirip gerekirse depolad×ktan
sonra, gemiyle Afrika’ya gönderiyoruz.
Oradan da demir yoluyla iç taû×ma yaparak, son noktaya teslim edebiliyoruz. Tabii ki bu örnek, çeûitli taû×ma ûekilleri ve
lojistik hizmetlerle çeûitlendirilebilir.
Mü÷teri memnuniyetini artérmak
için neler yapéyorsunuz ya da yapmayé
planléyorsunuz?
Müûteri memnuniyeti bizim olmazsa
olmaz×m×zd×r. Çünkü biz hizmet sektörün-
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deyiz ve elle tutulur bir ûey satm×yoruz.
Bu yüzden müûteri memnuniyetini her
zaman en üstte tutmal×y×z. Bu kadar yoøun rekabetin olduøu bir ortamda bunu
saølayamazsak zaten müûteri de bizimle
çal×ûmaz. Memnuniyeti art×rmak için müûterinin isteklerini her zaman sonuna kadar
dinliyoruz. Olabilecek ölçülerde kendilerine her türlü çözüm yolunu gösteriyoruz. Bu ûekilde onlar×n seçtiøi veya bizim
gösterdiøimiz yoldan kusursuz bir ûekilde
yürümeye çal×û×yoruz. SDV olarak operasyonlar×m×z ùstanbul’dan yürürken, sat×û×n
olduøu yerden operasyonun yürütülmesine karar verdik. Yeni bir arkadaû×m×z×
müûteri departman×na ilave ederek art×k
operasyonlar×m×z× buradan yürüteceøiz.
Bu da mutlaka müûteri üzerinde daha fazla memnuniyet saølayacakt×r.
Bölge olarak ba÷arénézén alténda
yatan unsurlar neler?
Baûar×n×n zamana yay×lan bir süreç
olduøunu ve sonu olmad×ø×n× düûünüyorum. Belli bir baûar×y× yakalay×p durmak da
olmaz. Hep daha iyisini istiyoruz ve sürekli
daha fazlas×n× yapabilmek için çok çal×û×yoruz. úu andaki baûar×lar×m×z×n alt×nda yatan
en önemli unsurlar×n baû×nda, birbirlerini
dinleyen, sürekli yeni bir ûeyler planlayan
ve her konuda fikirlerini aç×kça söyleyebilen bir ekibimiz var. Bu da baûar× için çok
önemli elbette.
Horoz Lojistik için neler söylemek
istersiniz?
Kliûeleûmiû bir laf vard×r. úirketler ya
da tak×mlar hep “Biz bir aileyiz” der. Bu
durum, Horoz Lojistik için gerçekten geçerli bir durum. Horoz Lojistik’in üst yönetiminde yer alan kiûiler içinde en yenisi
10 senedir bu görevde. Bu da gerçekten
aile ortam×nda çal×ût×ø×m×z×n en büyük kan×t×d×r bence.

BÖLGE RAPORU

rek lojistik sektöründe kald×m. O günden
beridir de ayn× sektörde çal×ûmaya devam
ediyorum.
Ekip ruhu sizin için ne kadar önemli?
Messi ya da Ronaldo gibi büyük isimleri, 3. ligde oynayan bir tak×ma koyarsan×z
baûar×l× olamad×klar×n× görürsünüz. Bizim
sektörümüzde de iyi ekip büyük önem arz
ediyor. Bu nedenle iûini severek yapan ve
yapt×ø× iûten zevk alan insanlarla çal×ûmak
gerekiyor. Sektörümüz çok stresli ve bu
stresi keyfe dönüûtürebilmek gerekiyor.
Bu da ekip ruhu ve çal×ûmas×ndan geçiyor. Herkes ne kadar iûine ve birbirine
baøl× olursa, bizim de baûar×m×z o oranda
artacakt×r.
2013 yélé lojistik sektörü için nasél
geçti?
2013 y×l×, sektör için çok iyi geçmedi.
Günden güne ç×ø gibi büyüyen rekabet
tabii ki sektörü çok etkiliyor. Her ûeye sürekli zam gelirken, bizim taû×ma fiyatlar×m×z
sürekli geriliyor ya da ayn× kal×yor. Bu durum sektördeki oyuncular× zor duruma sokuyor. Ayakta kalabilmek de günden güne
zorlaû×yor.
2014’ün sektör için nasél bir yél
olmaséné bekliyorsunuz?
2014 y×l×n×n daha zorlu ve çetin geçeceøini öngörüyorum. Halk aras×nda yeni
bir krizin olacaø× söyleniyor. Bu durum
gerçekleûirse, faaliyet gösterdiøimiz sektör
için büyük darbe olur. Çünkü ticaret olmazsa, biz de taû×yacak bir ürün bulamay×z.
Her ûey yolunda gittiøi ortamda bile sürekli
artan rekabetten dolay× sektörde yer almak

günden güne zorlaû×yor. Fakat Horoz Lojistik olarak, her zaman buraday×z ve müûterilerimize mükemmel hizmeti saølayabilmek
amac×yla çal×û×yoruz.
Lojistik sektöründe çalé÷maya nasél
karar verdiniz?
Turizm iûletmeciliøi bölümünden 2000
y×l×nda mezun oldum. Mezun olduøumda
temmuz ay×yd×. Yani turizm sezonunu art×k
kaç×rm×ût×m. Bir süre aile iûinde çal×ût×ktan
sonra, kariyer yapmaya karar verdim. Turizm ve lojistik sektörlerinde iû aramaya
baûlad×m. Öncelikle lojistik sektörü için
yapt×ø×m baûvuruya yan×t geldi. Ben de hemen iûe baûlad×m. Baûlad×ktan birkaç gün
sonra, turizm sektörü için yapt×ø×m iû baûvurusuna da dönüû yapt×lar. Yani orada da
iûe al×nm×û×m. Ama birkaç günde olsa bile
lojistik sektörü beni o kadar içine çekmiû
ki turizm sektörüne hay×r cevab×n× verePencere Say×: 17 / Ocak 2014

Yoùun temponuz için de
kendinize ayérdéùénéz vakti nasél
deùerlendiriyorsunuz? Özel bir ilgi
alanénéz var mé?
Asl×nda kendime pek vakit ay×ram×yorum. En büyük s×k×nt×m da bu zaten. Özel
bir ilgi alan×m maalesef olam×yor. Fotoørafç×l×øa ilgi duyuyorum. Makine ald×m fakat
bir türlü fotoøraf çekmeye vaktim yok. Bir
oølum var. ùûten sonra geriye kalan birkaç
saatte de onunla ilgileniyorum. úu anda
bütün ilgimi ona veriyorum. Oølumdan
kalan zaman×mda klasik olacak ama kitap
okumay× çok seviyorum. Sinemaya gitmek
bana büyük keyif veriyor. Bu nedenle vizyon filmlerini takip ediyorum. Bunun yan×
s×ra, çok önemli bir ûey olmad×ø× sürece
Fenerbahçe maçlar× benim için vazgeçilmezdir. 90 dakika boyunca tüm dünyay×
unutuyorum.
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vizyon

Lojistik sektöründe risk ve

Ç

kriz yönetimi

al×ûan her sistem varl×ø×n×
devam ettirmek için üretmek
zorundad×r. Kurumlar×n da
varl×klar× uzun dönem performanslar×n× korumak hatta geliûtirmek
için kullan×l×r. Ölçülebilir performanslar×n
baû×nda da elde edilen ticari kazanç yani
kâr gelmektedir. Yoøun bir rekabet ortam×nda çal×ûmaktay×z ve pazar×n bask×s×yla
kâr etmek gün geçtikçe zorlaûmaktad×r.
úirketlerin kâr miktarlar×, iû hacimleri
ile kâr marjlar×n×n doørudan fonksiyonu
olarak ortaya ç×kmaktad×r. ùû hacmini
art×rmak da yeni yat×r×m× yani bu yat×r×m×
finanse edecek kâr miktar×n× gerektirmektedir. Bu miktar×n artmas× ancak kâr
marj×n×n yükselmesi ile saølanabilmektedir. Bu marj×n büyüklüøü de göze al×nan
risk ile doøru orant×l×d×r. Risk oran× artt×kça kâr marj× yükselir ancak riskler de iyi
yönetilmediøi takdirde, iki taraf× keskin
bir b×çak gibi ûirketleri zora sokmakta
hatta iûten çekilmelerine yol açabilmektedir. Bu nedenle risklerin yönetimi iûletmelerde beklenen kâr× garantilemeye,
daha ötesi geleceklerinin sigortas× olmaya olanak saølamaktad×r.
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Türkiye, sürekli krizlerle ve bunlar×n
yaratt×ø× risklerle birlikte yaûad×ø×m×z
bir ülkedir. Bu nedenle her kurumun
ileride karû×laûacaø× krizleri bilmesi,
bunlara tedbir almas× ve riskleri mini-
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mize etmesi hatta krizlerden bir f×rsat
yaratmas× gerekmektedir. Kriz yönetimi “iû yapma süreçlerimizde oluûacak
beklenmedik deøiûikliklerin meydana
gelmesini önlemek, geciktirmek ve kaç×n×lmaz durumlarda etkisini azaltmak”
olarak tan×mlanmaktad×r.
Krizi yaratan faktörler söz konusudur. Bunlar× deøiûime kapal× olmak, tutuculuk, geliûime direnç, dar çerçevede
düûünmek, haz×rl×k yap×lmamas×, tedbirsizlik, senaryo eksikliøi, tecrübe eksikliøi, tarihçenin olmamas×, dan×ûman
kullan×lmamas×, eleman hatalar×, altyap×
eksikliøi, dar olanaklar, destek eksikliøi,
ölçeklerin küçük veya büyük olmas×, tek
iûe odaklanmak, bölgesellik ve deøiûime
ayak uyduramamak gibi s×ralayabiliriz.
Krizleri de,
• Ekonomik krizler,
• Ham madde ve ürün krizleri,
• Enerji krizleri,
• Çal×ûanlardan oluûan krizler,
• Tabii afetler ve kazalar,
• Haks×z rekabet,
• Politik krizler olarak gruplamak
mümkündür.

VñZYON
VñZYON

Kriz yönetiminin ilk ûart×, ûemsiyelerimizi yaømur yaømadan almak olarak
tan×mlad×ø×m×z önceden haz×rl×k yapmakt×r. Bu da ancak krizin olmad×ø×
dönemlerde al×nacak olan tedbirlerle
saølan×r. Krizin haz×rl×ks×z yakalad×ø× sistemler, krizden en kötü oranda etkilenecek yap×lard×r.
Krizlere ne kadar haz×rl×k yaparsak
yapal×m bir gün karû×laûacaø×m×z kesindir. Önemli olan krizin baûlad×ø× dönemi
anlayabilmek ve krizlerin etkisi iûletmeyi
etkilemeden, önceden belirlenen tedbirleri ve uygulamalar× yürürlüøe koymakt×r.
Kriz baûlamadan önce gizli kriz dönemi
yaûanmaktad×r. Bu dönem içinde etkiler
hissedilmeye, uzun dönem beklentiler
deøiûmeye baûlar. Kurumlar, yavaû yavaû savunma mekanizmalar×n×n art×k çal×ûmad×ø×n× hissetmeye baûlarlar.
Krizlerin ikinci dönemi kontrol alt×na
al×nabilen dönemlerdir. Bu süre zarf×nda
erken uyar× sistemleri çal×ûmaya baûlar.
ùûler zorlaû×r, bas×nda veya görüûmelerde krizden söz edilir. Kurumlar×n yedekleri kullan×lmaya baûlan×r ve performanslarda düûüû gözlenir. Sat×ûlar azal×rken
tahsilatlar zorlaûmaya, kredi temininde
zorluklar yaûanmaya baûlar. Bu dönem
yay×lma dönemidir. ùû birliøi yap×lan kurumlar da bu durumdan etkilenir.
Üçüncü dönem, krizin iûletmeyi
çerçevelediøi, kontrol d×û×na ç×k×û periyodudur. Bu noktada deøiûim planlar×
yap×lmaya baûlan×r, baz× kiûiler veya
departmanlar sorumluluk al×rken, baz×
bölümlerde de kaçma ve saklanma dönemi baûlam×ût×r art×k. Üst yönetim, kriz
önleme planlar× yapar veya yap×lmas×n×
önerir. Baz× yöneticiler kurtar×c× olarak
ortaya ç×kmaya ve yükü omuzlamaya karar verirler. Kimi yöneticiler de bekleyelim nas×l olsa bir gün geçer düûüncesini
savunurlar. Verim iyice düûer ve gerileme belirtileri görünür. Nakit temininde

zorluklarla karû×laû×l×r ve ödemeler ask×ya al×n×r. Genelgeler yay×nlan×r ve kontrol
mekanizmas× s×klaû×r.
Son dönem çöküû dönemidir. Burada geçmiûe dönük suçlamalar, istifalar
ve kaç×û baûlam×ût×r art×k. ùûletme gücünü yitirmiû ve günü kurtarmak çabas×ndad×r. Kriz, uzun sürdüøü takdirde ufalma hatta kapanma söz konusudur.
Krizlerin yaratt×ø× risklere karû× al×nacak ilk tedbir, kriz sinyallerini alg×lama
sisteminin kurulmas×d×r. Yöneticilerin
kararlar×n×, ortaya ç×kan bir olay karû×s×nda, bir reaksiyon olarak vermesi yerine, henüz alg×lanmam×û beklentiler için
proaktif tedbir önerilerinin belirlenmesi
ûartt×r. Beklentilerin önceden ikazlar halinde haz×rlanmas×, s×k s×k senaryolar×n
gözden geçirilmesi, olumlu yaz×lar ve
talimatlarla motivasyonun yükseltilmesi
önemlidir.
Kriz kontrol ekiplerinin oluûturulmas×, etkilenme haritalar×n×n çizilmesi, alternatif senaryolar×n haz×rlanmas×, uyum ve
kaynaûma saølanmas×, krizlerin bir f×rsata dönüûümü için varsay×mlar×n belirlenmesi, baûar× hikâyelerinin ve geçmiû tecrübelerin yaz×l× hale getirilmesi
önemlidir.
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Krizler sonunda bitecektir. Olumlu veya olumsuz etkileri yaûanacak ve
çal×ûanlar× etkileyecektir. Her krizin bir
tecrübe olacaø×, ikinci sefer daha kolay
atlat×lmas× için bir aû× olacaø× unutulmamal×d×r. Krizler geleceøimize yat×r×m yaparken, bizlerle birlikte olacak elemanlar×m×z×n seçimi için de bir deøerlendirme
kriteri olmaktad×r.
Unutulmamal×d×r ki kurumlar kâr ettikleri sürece yaûarlar. Kâr, göze al×nan
risk ile doøru orant×l×d×r. Risksiz ticaret
söz konusu deøildir. Krizler de risk alman×n ayr×lmaz bir parças×d×r. Kriz riskiyle birlikte yaûamak, öørenebilen bir
süreçtir.
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ekonomi

ARDA COìAR

ABD’den gelen sinyaller
toparlanmaya içaret ediyor

D

ünya ekonomisinde son durum ne? ‘Durgun Avrupa’ ne
zaman ayaøa kalkacak? Dünyan×n en büyük ekonomisi
ABD’de geliûmeler ne yönde? Küresel
ekonomide toparlanma baûlad× m×? ALB
Menkul Araût×rma Uzman× Arda Coûar,
küresel ekonomiye iliûkin öngörülerini
Pencere okuyucular×yla paylaût×:
ABD’deki ekonomik toparlanma ile
ilgili olarak neler söylemek istersiniz?
ABD’nin son dönem ekonomik verileri, genelde beklentilerin aûaø×s×nda
kalmakla beraber, var olan kademeli
ekonomik toparlanman×n devam×n× teyit ediyor. Yani ABD’de de ekonomik
toparlanma devam ediyor. Tabii FED’in
may×s ve haziran aylar×nda QE’den ç×k×û
sinyallerinin piyasa faizlerinin yükselmesi
yoluyla ekonomiye verdiøi zarar ve geçtiøimiz dönemde hükümetin 17 gün kapal× kalmas×n×n kamu hizmetleri yoluyla
verdiøi zarar, verilerde gözleniyor ancak
telafi edilebilir boyutta. ABD’de de mevcut durumda ekonominin ana gündem
maddesi FED, dolay×s×yla iûsizlik ve enflasyon. ABD istihdam piyasas×nda düzelme devam etmekle beraber enflasyon
yüzde 2,5 hedefinden hem uzak hem de
yakalamas× zor. Bir yandan hükümetin
17 gün kapal× kalmas×n×n verdiøi hasar×n
da katk×s×yla toparlanman×n k×smen ivme
kaybettiøini görüyoruz. Mevcut ekonomik görünüm yan×nda FED’in may×s ve
haziran aylar×nda QE dediøimiz varl×k
al×m program×ndan ç×k×û sinyallerinin piyasa faizlerini yükselttiøini gördük.
Peki, bu ÷artlar alténda FED 2014’e
kadar varlék além programénda bir deùi÷ikliùe gidecek mi?
Bu durum pek olas× görünmüyor.
Her ûeyden önce varl×k al×m program×n×n
azalt×lmas×, ABD’de piyasa faizlerini art×r×yor. Bu durum da baûta konut piyasas×
olmak üzere çeûitli kanallarla ekonomik
toparlanmay× yavaûlat×yor. Bu yüzden
FED’in para politikas× deøiûikliøine gitmesi için 2014 y×l×n× bekleyeceøini düûünmek makul.
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Euro Bölgesi ekonomisi resesyondan
ç×k×p art×ya geçti. Euro Bölgesi’nde ekonomik büyüme Avrupa Merkez Bankas×
(ECB) Baûkan× Mario Draghi’nin de iûaret ettiøi gibi Euro Bölgesi kredi hacminin hâlâ azalmas×ndan dolay× k×r×lgan
ancak bu sorunun da çözülmesiyle
beraber Euro Bölgesi daha güçlü bir
ekonomiye kavuûabilir. ECB’ye gelince
para politikas×nda ûu an için zaten s×k×laûma ihtimali olmayan banka, mevcut
durumda yeni parasal geniûlemeye ihtiyaç duymayacakt×r. Mevcut parasal politikaya daha uzun süre devam etmesi
en makul ihtimal.

“ABD’nin son dönem
ekonomik verileri,
genelde beklentilerin
a÷aùésénda kalmakla
beraber, var olan
kademeli ekonomik
toparlanmanén
devaméné teyit
ediyor. Yani ABD’de
ekonomik toparlanma
devam ediyor.”
Avrupa’da durum nasél?
Atlantik’in diøer yakas× Avrupa’da
ise ilginç geliûmeler oluyor. Sürpriz
bir ûekilde ekonomik toparlanmas×
h×zlanan ùngiltere’nin yan× s×ra, Euro
Bölgesi’nde de yavaû bir ekonomik
toparlanman×n devam× gözlemleniyor.
Pencere Say×: 17 / Ocak 2014

Asya ve geli÷mekte olan ülke ekonomileri için ne öngörüyorsunuz?
Asya ve geliûmekte olan ülke ekonomilerinde ise Japonya’n×n Abeconomics’inin ûimdilik çal×ût×ø×n× görüyoruz.
Yani ekonomik toparlanma devam ediyor. Japonya’da mali ve parasal geniûlemeler yoluyla ekonomik canlanman×n
devam×n×n yan× s×ra, Çin ekonomisinde
daha önce dillendirildiøi gibi bir ekonomik yavaûlaman×n olduøunu görmüyoruz. Çin bu sene yüksek ihtimalle, yüzde
7,5 büyüme rakam×n× yakalayacak. Bu
sene ikinci yar×da özellikle FED ç×k×û
stratejileri sinyali ile en çok etkilenen ülkeler, geliûmekte olan ülkeler oldu. Geliûmekte olan ülkeler bir yandan FED’in
verdiøi sinyallerle para birimlerinde görülen oynakl×klarla mücadele ederken,
bir yandan da sermaye ç×k×ûlar×n×n getireceøi etkileri bertaraf etmeye çal×û×yor.
2013 y×l× içinde varl×k al×m program×nda
bir deøiûiklik yap×lmayacaø× beklentisinin oluûmas×yla rahat nefes alan Türkiye
ve geliûmekte olan ülkeler, 2014 FED
ç×k×û stratejilerinin getireceøi baûta döviz
kurlar×nda ve faizlerde görülmesi muhtemel oynakl×klarla karû× karû×ya kalacak.
2014 y×l× geliûmiû ülkeler için ekonomik
toparlanman×n devam×n× iûaret ederken,
geliûmekte olan ülkeler de dalgalanmalara aç×k görünüyor.

MÜGE ÇEVñK

EKONOMñ

“Saälam bir altyapÖ üzerine
kurulan çirketler baçarÖlÖ olur”

ø

irketlerde altyap× ve üstyap×
dengesinin
kurulamamas×
yani altyap× haz×r olmadan
üstyap×n×n h×z×na yetiûme
çabas× ciddi sorunlara neden oluyor. ùnsanlar×n hayatlar×nda da altyap×lar×n×n ne
kadar yükselmeye müsait olduøu anlaû×lmadan belli giriûimlerde bulunmas×n×n o
kiûinin yükselmesine deøil, devrilmesine
yol açt×ø×n× söyleyen eøitim, dan×ûmanl×k
ve koçluk firmas× úapka’n×n kurucusu
Müge Çevik, alt ve üstyap× dengesinin
dan×ûmanl×k ve koçluk desteøi al×narak
kurulabileceøini dile getiriyor.
öirketler için altyapénén önemi nedir?
Bir bina için temelin önemi ne ise, ûirketler için de altyap× bu demektir. Nas×l
ki binan×n dayan×kl×l×ø× için temelin güçlü
olmas×na, binan×n sorun ç×karmamas×
için ise tüm tesisat×n kusursuz olmas×na ihtiyaç varsa, organizasyonlarda da,
hem temel hem de iç organizasyon sorunsuz olmal×d×r. Aksi takdirde, her gün
bir baûka konuda aksama, sorun, verimsizlik ortaya ç×kacak, iûi yavaûlatacak ya
da bazen çal×ûamaz hale getirecektir.
Bir ÷irketin saùlam bir temel üzerine kurulmasé için neler yapélmalé, nasél
bir strateji izlenmeli?
úirketlerde saølam temel, farkl× bacaklardan oluûur. Bunlardan ilki tabii ki
finansal bir zemindir. úirketin saølam
olabilmesi, saølam bir finansal zeminden geçer. Bir diøer bacak, yap×lanmad×r. Yani, temel ne kadar saølam olursa
olsun, kat ç×karken binan×n neresine
hangi taû×y×c× kolon konulacaø×, doøru
×û×k ve havaland×rma için nas×l bir sistem
kurulacaø×, büyük önem taû×r. úirketlerde de görev ve yetkilerin belirgin olmas×, her bir pozisyonun net tan×mlanm×û
olmas× ve beklentilerin herkesçe netleûmiû olmas× önemlidir. Bir diøer altyap×
unsuru da, ûirketin üzerine inûa edildiøi temel prensiplerdir. Bir ûirket dürüstlük ve güven gibi temel prensipleri
zeminine veya organizasyonun ruhuna
katmad×ø× sürece, üstyap× olarak ortaya

“öirketler üstyapélaréné, hem saùlam ama esnek hem de
kuvvetli ama bir o kadar kontrollü bir altyapénén üstüne
kurduùunda ba÷aré odaklé sonuçlar elde edebiliyor.”
koyabileceøi hiçbir hizmette bu unsurlar
bulunamaz.
öirketlerde altyapé ile üstyapé nasél
dengede tutulur?
Finansal, organizasyonel ve kültürel
olarak saølam bir altyap×s× olan bir ûirketin, üstyap×s×ndaki sorunlar zaten gelip
geçici olacakt×r. Hizmetleri, ürünleri hep
geliûiyor ve büyüyor olacakt×r. Deøiûen
koûullara uyumu ve esnekliøi onu dengede tutacakt×r. Genelde dengesizlik altyap×daki eksiklikten ya da zaman içinde
oluûan zay×flamadan, y×pranmadan, eskimeden ya da deøiûen koûullara cevap
verememekten doøar.
Pencere Say×: 17 / Ocak 2014

Altyapé ve üstyapé dengesinin kurulmasé açéséndan ÷irketinizin sunduùu
hizmetler neler?
Bunun için verdiøimiz en temel hizmet
dan×ûmanl×k. Ancak bu sürecin içinde
farkl× teknik ve araçlar kullan×yoruz. Her
durumda öncelikle durum analizi yap×yor
ve dengesizliklerin nedenini ya da yeni
kurulacak dengelerin ihtiyaçlar×n× belirliyoruz. Sonra bunun stratejik plan×n× yap×yor
ve bu plan×n gerçekleûmesi aûamas×nda
eøitim ve koçluk desteøi veriyoruz. Mutlaka takip sürecinde bulunuyoruz. Sistemin
en mükemmel halinde iûlediøinden emin
olup b×rakmak istiyoruz. Bu nedenle de
uzun soluklu iû birlikleri yap×yoruz.
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gündem

Freelog, ‘akÖllÖ taçÖmacÖlÖk’
projesini baçlattÖ

Y

urt içi taû×mac×l×ø×ndaki karmaûaya son vermek ve maliyetleri
minimuma indirmek amac×yla
kurulan Freelog, yoøun AR-GE
çal×ûmalar× sonucunda Ak×ll× Taû×mac×l×k projesini hayata geçirdi. Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanl×ø×’n×n Sanayi Tezleri
Program× (SAN-TEZ) kapsam×nda desteklediøi, Çankaya Üniversitesi iû birliøinde
hayata geçirilen projeyle, taû×nacak yükün,
en uygun ve en yak×n araca yönlendirilmesini saølayacak bir sistem oluûturuldu. Freelog çaør× ve araç takip merkezlerinde yönetilecek olan sistem, sektördeki plans×z
taû×may× düzenlemeyi ve kurumsal kaynak
planlamas×n× gerçekleûtirmeyi amaçl×yor.
Firmalar×n lojistik maliyetlerini önemli ölçüde azaltacak sisteme, hem yük sahipleri
hem de yükü taû×yan firma ücretsiz üye
olabilecek.
Avea, Denizbank, Petrol Ofisi ve Groupama projenin destekçileri aras×nda
yer al×yor. Sistem, ûöyle iûliyor: Sisteme
dahil olan araç sahiplerinin araçlar×na bir
adet tablet monte ediliyor. Tablet üzerindeki program ve Avea taraf×ndan saølanan GSM hatlarla Freelog, taû×mac×ya
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Türkiye’nin neresinde olursa olsun yük
bulacak ve dönüûlerini organize edecek.
Üstelik taû×ma fiyat× konusunda kamyon
iûleticisine bir fiyat bask×s× olmayacak.
Sistem, yükü bazen en uygun fiyat veren
taû×mac× ile taû×t×rken, bazen Freelog’daki
en iyi performans gösteren kamyon iûleticisine verebilecek. Taû×mac×, navlununu
her zaman olduøu gibi yine, doørudan
yük sahibi ile yapm×û olduøu anlaûma sayesinde bizzat kendisi tahsil edecek. Bu
sistem sayesinde yük sahipleri, yükleri
için güvenilir bir nakliyeci ile çal×ûacak,
h×zl× ve uygun fiyat teklifi alacak. Yük sahipleri ödeyecekleri navlun ücreti d×û×nda
Freelog’a üyelik ya da herhangi baûka
bir ücret ödemeyecek. Sistemin yük sahiplerine sunduøu bir diøer avantaj ise
taû×nan her yükün Groupama taraf×ndan
navlun sigortas× yap×larak taû×n×yor olmas×. Freelog sistemine giren tüm kamyon
iûletmecileri, Denizbank ticaret kart×na da
sahip olacak ve Petrol Ofisi’nden yüzde
7 indirimli, 90 gün vadeli indirim temin
edebilecek.
Öncelikle yurt içi taû×mac×l×k için oluûturulan sistem, yak×n dönemde uluslaraPencere Say×: 17 / Ocak 2014

ras× yük taû×mac×l×ø×nda geçerli olabilecek. Günümüzde ticari hayat×n tamamen
biliûim sektörü ile baø×nt×l× hale gelirken,
biliûimden uzak kalan ticari yap×lar kan
kaybediyor. Bu noktada lojistikte yeni bir
at×l×m yaratmak için oluûturulmuû olan
Freelog, uzman kadrosuyla lojistik sektörünün ihtiyac× olan yaz×l×m ve donan×m×
geliûtirdi. Sistem, hem yük saølay×c×s×na
hem de yükü taû×yana büyük avantajlar
sunuyor. Sistem sayesinde araçlar×n verimliliøinin de artmas× bekleniyor. Araçlar×n çevreye verdiøi zarar×n da en aza
indirilmesi hedefleniyor.

Akéllé ta÷émacéléùén sektöre
faydalaré:
• Sektörde ölçülmemiû verileri toplayarak
bilgi havuzu oluûturulacak,
• Taû×mac×l×k tamamen kay×t alt×na al×nacak,
• Yasa d×û× taû×malar×n önüne geçilecek,
• At×l durumdaki araç say×s×nda düûüû
olacak,
• Rekabet koûullar× iyileûtirilerek, sektörün büyümesine h×z katacak,
• Çevreye verilen zarar azalt×lacak.

GÜNDEM

Hava kargo taçÖmacÖlÖäÖnda
elektronik konçimento dönemi baçlÖyor

Hava kargo ta÷émacéléùénda verimlilik ve héz arté÷é yaratacak E-AWB uygulamaséna
geçilmesi sürecinde yürütülen çalé÷malar héz kazandé.

H

ava kargo taû×mac×lar×, taû×mac×l×kta verimlilik ve h×z
yaratacak elektronik hava
konûimentosu (E-AWB) uygulamas×na geçiyor. 2015’te tüm dünyada uygulamaya al×nmas× planlanan
E-AWB’nin Türkiye’de yayg×nlaût×r×lmas×na yönelik çal×ûmalar da h×zland×. E-AWB
uygulamas× sayesinde doküman iûleme
süresi k×sal×yor, doküman kay×plar×na
baøl× handling gecikmelerinin önüne
geçiliyor. Sistemle, hava kargo acentelerinin operasyon ve dokümantasyon sürecine verimlilik ve h×z katmas× bekleniyor.
Tüm lojistik süreçlerde olduøu gibi, hava
yolu kargo taû×mac×l×ø×nda da sevkiyat
ile ilgili datalar×n ortak bir elektronik platform üzerinden gerek hava yolu taû×y×c×s×, gerek gümrük gerekse de gönderici

ve al×c×lar aras×nda paylaû×m×, tedarik
zincirinde mal hareketlerinin h×zlanmas×,
maliyetlerin azalmas×, bilginin güvenirliliøi
ve lojistik hareketlerin takip edilebilirliøi
aç×s×ndan büyük önem taû×yor. FIATA ve

IATA’n×n ortaklaûa çal×ûmas× ile tüm dünyada ivme kazanan E-AWB uygulamas×,
THY’nin önderliøinde ve ev sahipliøinde
IATA ve UTùKAD’×n katk×lar×yla Türkiye’de
gerçekleûiyor.

KÖç lastiäinizi takmayÖ unutmayÖn!

U

laût×rma Bakanl×ø× Kara
Yollar× Düzenleme Genel
Müdürlüøü’nün 27 Kas×m
2012 tarihli genelgesi uyar×nca kamyon, çekici, tanker, otobüs,
minibüs ve kamyonet türü araçlar ile yine
Kara Yollar× Taû×ma Yönetmeliøi uyar×nca
‘’A’’ türü yetki belgelerine kay×tl× otomobiller için 1 Aral×k’tan itibaren takip eden
y×l×n 1 Nisan tarihine kadar k×û lastiøi kullan×lmas× zorunlu hale geldi.
K×û lastiøi seçimlerinde sertifikal×
ürünlerin tercih edilmesi büyük önem arz
ediyor. Söz konusu yönetmelik gereøi al×nacak k×û lastikleri üzerinde mutlaka m+s
iûareti bulunmak zorunda. Bu sebeple olas× idari para cezalar×na maruz kalmaman×n
yan× s×ra, can ve mal güvenliøi aç×s×ndan
konuya azami hassasiyet gösterilmesi
önem taû×yor. Bu bak×mdan, k×û mevsiminin yavaû yavaû kendisini göstermeye baûlad×ø× ûu günlerde, k×û lastiøi takt×rmay×, k×û
bak×m×n× yapt×rmay× ve özellikle araçlara
antifriz koydurmay× unutmay×n.
Pencere Say×: 17 / Ocak 2014
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KADINCA

KadÜn olmak

her zaman iki kat fazla çalÖçmak demektir
“Kad×n olmak, her zaman koûmaya geriden baûlamakt×r. Her zaman iki kat fazla çal×ûmakt×r. Kad×n×n
en önemli özelliøi, çal×ûkanl×ø×, vefas× ve aile birliøine olan inanc×d×r. Günümüz kad×n× birçok ûeyi
karû×s×na alarak var olamayacaø×n×n bilincinde. Bu nedenle yeni oluûan dünya ve deøerlerle birlikte
Türk kad×n× da deøiûiyor.”
û hayat×ndaki baûar×s×yla son y×llarda isminden s×kça söz ettiren Zuhal
Pirinççioølu, VIP Turizm’de görev almas×n×n yan× s×ra, Jazeebe isminde
bir organizasyon firmas×n× yönetiyor.
VIP’in seyahat ve etkinlik yönetimindeki
hizmetleri, bireyden kurumlara uzanan
bir skalada gerçekleûtirdiøini aktaran
Pirinççioølu, Jazeebe ile de birbirinden
görkemli organizasyonlara imza att×klar×n× dile getiriyor. ùû yaûam×nda baûar×yla
ilerlediøini ancak doøumuyla birlikte hayat×ndaki önceliøinin oølu F×rat olduøunu
belirten Pirinççioølu, “Ailem, her zaman
birinci s×rada gelir. Özellikle 0-3 yaû bir
bebeøin anneyle büyümesi gerektiøine
inanan bir anne olarak iûimi, seyahatlerimi ve sosyal yaûant×m× F×rat’a göre planlar
oldum. Eûim de bu konuda benimle ayn×
fikirde ve beni çok destekliyor” diyor. Günümüz modern Türkiye’sinde maalesef
halen kad×n erkek eûitsizliøinin gözlendiøine dikkat çeken Zuhal Pirinççioølu
ile, gelecek günlerdeki yeni projelerini ve
Türkiye’de kad×n×n×n iû hayat×ndaki yerini
konuûtuk.

å

Zuhal Haném, sizi birbirinden ba÷arélé i÷lerinizle tanéyoruz. Bize kendinizi
anlatér mésénéz?
ùstanbul’da doødum. Kuyumculukla
uøraûan bir ailenin k×z×y×m. Babam, aile
iûinde olmam× istediøinden belli bir süre
Kapal×çarû×’da ve kuyumcu maøazam×zda, alt×n ve tasar×m üzerine eøitim ald×m.
Fakat sonra kendi baû×ma çal×ûmak istediøime karar verip, bir süre bankac×l×k
yapt×m, ard×ndan büyük bir lojistik firmas×nda çal×ût×m. Daha sonra, bir tan×d×ø×mla birlikte catering iûine girdik ve ûirket
kurduk. Tam o dönemlerde Ceylan Bey
ile tan×ût×m. Gerek VIP Turizm ile birlikte

gerekse kendimiz, çok baûar×l× organizasyonlar, davetler yapt×k. Evlendiøim y×ldan
bu yana hem VIP Turizm’de hem de kendi
kurduøum Jazeebe Davet Organizasyon
ûirketinde çal×û×yorum.
F×rat’×n doøumuyla hayat×mdaki öncelik oølum oldu tabii. Ailem, her zaman
birinci s×rada gelir. Özellikle 0-3 yaû bir
bebeøin anneyle büyümesi gerektiøine
inanan bir anne olarak iûimi, seyahatlerimi ve sosyal yaûant×m× F×rat’a göre planlar
oldum. Eûim de bu konuda benimle ayn×
fikirde ve beni çok destekliyor. ùûim gereøi
organize biriyim. ùûimi, etkin ve verimli profesyonellerle yürütüyorum. Ancak takip
ve zaman zaman yönlendirme yap×yorum.
Kiûilik olarak da pratik ve h×zl× hareket ederim. Ayr×ca herkesle sohbet etmeyi, yeni
insanlarla tan×ûmay× ve deøiûik ortamlara
girmeyi severim. Ancak belli bir mesafem
ve ölçülü yak×nl×ø×m vard×r. Seyahat, spor,
müzik, dal×û, kayak, moda ve gourmet ilgi
alanlar×m aras×nda yer al×r.
E÷iniz Ceylan Bey ile nasél tané÷ténéz? öu anda da birlikte çalé÷éyorsunuz. Bu nasél bir duygu?
Bodrum’da tan×ût×k. Ben, o s×ra catering ûirketimi açmak üzereydim. ùûlerim
yoøunlaûmadan, her sene yapt×ø×m gibi
bir k×z arkadaû×mla ailemin yazl×ø×na gittik.
Ortak arkadaû×m×z×n tan×ût×rmas× üzerine
denizde uzun bir sohbetle birbirimizi tan×maya baûlad×k. Hâlâ birlikte yüzerek, uzun
uzun sohbet ederiz (gülüyor).
ùlk baûta eûlerin ayn× iû yerinde olmalar× ne kadar saøl×kl× olur diye düûündüm
ama kayg×lar×m yersizmiû. Birlikte çal×ûmak, görevdeûlik yaratmak ve baûar×l×
geçen projelerin hazz×n× birlikte yaûamak
çok keyifli. Huzurlu bir çal×ûma ve iû birliøi
içindeyiz. Birbirimizi daha iyi anl×yor, payPencere Say×: 17 / Ocak 2014

laû×m ve fikir al×ûveriûinde bulunuyoruz. ùû
yerinde, toplant× ya da kalabal×k ortamlarda birbirimize, “han×m ve bey” diye hitap
ediyoruz. Kim stresliyse diøer taraf alttan
al×yor. K×sacas× iûte iûi, evde evimizi yaûamaya özen gösteriyoruz.
VIP Turizm hakkénda bilgi alabilir
miyim sizden?
VIP Turizm, seyahat ve etkinlik yönetimi alan×nda 45 y×ld×r faaliyet gösteren öncü
bir ûirket. Tüm çal×ûmalar×na deøer katarken, bütünlük ve yüksek performans×,
en son trendleri ve teknolojik geliûmeleri
hizmetlerine entegre eden VIP, kaliteli hizmet sunmak üzere profesyonel bir ekiple
çal×û×yor. Yola ç×karken edindiøi misyon,
“Türk misafirperverliøini profesyonel anlamda uygulamak ve dünyaya tan×tmak”
olmuûtur. Bu amaçla Türkiye’nin turizm
alan×nda uluslararas× platformlarda tan×nmas× için durmadan çal×û×yor.
Seyahat ve etkinlik yönetimindeki hizmetleri, bireyden kurumlara uzanan bir
skalada gerçekleûtiriyor. Dünyan×n her
yerine seyahat ve etkinlikler düzenlerken, yedi k×taya yay×lan bir hizmet aø×
ve Kuoni-GTS gibi uluslararas× iû ortaklar×
ile birlikte hareket ediyor.
VIP markas× alt×nda, VIP Turizm, VIP
Kongre, VIP Event ve VIP DMC markalar× bulunuyor. 150 kiûilik kadrosuyla
ùstanbul, Ankara ve Avrupa ofisleri ve
uluslararas× çözüm ortaklar×yla dünya
markas× olma yolunda ilerliyor. Kardeû
ûirketimiz olan Jazeebe’de ise, etkinlik
organizasyonlar× yap×yoruz. Çok genç, dinamik ve yarat×c× bir ekibimiz var. Temal×
düøünler, aç×l×ûlar, partiler ve davetler organize ediyoruz. Bir etkinliøi A’dan Z’ye
yürütüyoruz. Misafirlerimize sadece dostlar×yla hoûça vakit geçirmeleri kal×yor.
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Gelecek günlerde ne gibi projeleriniz olacak?
VIP’in deneyimlerini birleûtiøi “Jazeebe” ad×nda ve benim yönetimimde bir
organizasyon ûirketim var. Önümüzdeki
sezon için yeni tasar×mlarla, çok eølenceli, cazibeli, capcanl× k×û düøünleri,
davetler ve aç×l×ûlar yapma projelerimiz
bulunuyor. Sanal ortamda hizmet verdiøimiz birçok renkli site çal×ûmalar×m×z
mevcut. Yine yeni bir oluûum içindeyiz.
“Odanhazir.com” ad×nda seyyahlar×m×z×n
çok rahat ve kolayl×kla istedikleri destinasyonlarda, kendilerine ve zevklerine
uygun 210 bine yak×n konaklama alternatifleri sunan bir site olacak. úu an beni
çok heyecanland×ran en genç projemiz
bu. “Uzaya Yolculuk” projemize de katk×da bulunuyorum. Yurt içi kültürel gezilerimiz, ehl-i keyif turlar×m×z, keyifli otellerde
tatil olanaklar×nda VIP fark×n× yaûatma ve

gemi seyahatlerimiz hep çal×ûmalar×m×z
içinde yer al×yor. Önümüzde, uzun ve
deøerlendirilmesi gereken bir k×û dönemi, sömestir tatili ve Sevgililer Günü var.
Dünyan×n çeûitli yerlerine turlar×m×z mevcut. Erken rezervasyon dönemi baûlad×
ve yüzde 45’e varan indirimler sunuyoruz. THY ile Miles&Smiles Program× kapsam×nda VIP Turizm’le seyahat edenlere
hediye miller sunduøumuz program×m×z
devam ediyor.
ùleriki zamanlarda da yine ailemle de
bol bol seyahat edip, dünyay× gezmek
istiyorum. Galapagos’ta oølumu dev
kaplumbaøa üstünde, Avustralya’da kangurular×n peûinden s×çrarken, kokulu koalan×n ona sar×ld×ø×n×, safari yaparken aslanlarla birlikte görmek ve görüntülemek
isterim. Bunun yan× s×ra, Maldivler’de
sular alt×ndaki renkli dünyada vakit geçirmeyi arzular×m. Uzay yolculuøu da
hemen sonras×nda geliyor. Oradan dünyaya bakmak, insan×n bak×û aç×s×n× deøiûtirecek bir tecrübe olacak diye düûünüyorum. Dergilere seyahat yaz×lar× yazmay×
da seviyorum.
Her zaman bakémlé ve güzel görüyoruz sizi. Özel bakém sérlarénéz var mé?
Öncelikle teûekkür ederim. Beslenme ve doøall×øa inanan, her zaman da
en iyi ûekilde uygulamaya çal×ûan biriyim. Dengeli ve bilinçli beslenmeyle vücudunuzda birçok ûeyi halledebilirsiniz.
Cildim için saf bitkisel yaø kar×û×mlar×m
var, onlar× kullan×r×m. Mesela yüzüme
kulland×ø×m tonik doøal bir gülsuyu.
Gül suyu ile cildi nemlendirmek yeterli.
Düzenli olarak da çörekotu yaø× içerim.
Hem saøl×øa hem de cilde çok faydal×.
Estetiøe inan×r×m ama bana göre gerçekten gerekliyse yap×lmal×, keyif için
deøil. Aksi takdirde güzelleûmek için
doøall×ktan çok uzaklaû×l×yor. Ben,
estetikle deøil, sebze ve çiø beslenmeyle, kimyasal içermeyen ürünlerle ve homeopatik olarak bak×m×m×
saøl×yorum. Haftada iki gün pilates yap×yorum. Günlük yaûant×mda da sade ve doøal yaûamay×
seviyorum. Abart× olan her ûeyden
uzaø×m k×sacas×.
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Kéyafetlerinizi seçerken nelere dikkat ediyorsunuz?
Her zaman kendime yak×ûan× tercih
ederim. Çok ×srarc× olduøum bir marka
yoktur. Gündüzleri, çoøunlukla sade ve
rahat, gece abart×s×z û×k olmay× tercih ederim. Uyumsuzluktan bir uyum yaratmay×,
renkli bir pantolonla beyaz bir gömleøi
kombinlemeyi severim. Bana göre, yap×lan seçimler, pozitif enerji vermeli, yarat×c×l×ø× ve kiûiyi ön plana ç×karmal×. Ayakkab×da ise, hem û×kl×k hem de rahatl×k olmal×.
Türkiye’de tatil yapmaktan en çok
keyif aldéùénéz yer neresi?
Türkiye’nin her ûehri ayr× güzelliøi bünyesinde bar×nd×r×yor. Ben de ülkesine âû×k
biriyim. Çok ûansl×y×z ki kültürel olarak zengin bir ülkede yaû×yoruz. Dört mevsim gezilecek yörelerimiz var. Yaz aylar×nda kendi
sahillerimizde tatil yapmay× seviyoruz. Yaz
mevsiminde Bodrum’da yaû×yoruz. Orada
bir evimiz var. Aralarda Çeûme, Dikili ve
Antalya’ya gidiyoruz. Bahar aylar×nda Karadeniz ve Güneydoøu’ya muhakkak gideriz.
Mesela, Gaziantep’teki Zeugma Müzesi’ne
aç×ld×ø×ndan beri birçok kez gittim. Mutlaka
tavsiye ederim. Bunun yan× s×ra, Hasankeyf, Göbeklitepe, Mardin, Diyarbak×r ve
úanl×urfa hepsi ayr× keyif veriyor insana.
Oølumuzun ad×n× da böyle bir gezi sonras×,
“F×rat” koymaya karar verdik. Önümüzdeki haftalarda da kayak için Kartalkaya ve
Erzurum’a gideceøiz. K×sacas×, ülkemin
her ûehri, insan×yla, yemekleri ve kültürüyle
ayr× bir keyif veriyor bana.
Türk insanénén tatile baké÷ açésé nasél?
Ülkemizde “tatil” kavram×, uzun zamandan bu yana, özellikle aile bireyleri
ile geçirilecek zaman ve aile ziyaretleri
baûta olmak üzere ülke için seyahat anlam×na geliyordu. Art×k bu anlay×û deøiûmeye baûlad×. Gerek yurt içi turlar× gerekse
yurt d×û× turlar× alternatiflerini göz önünde bulundurduøumuzda, Türk tüketicisi
olarak daha fazla yurt içinde tatile ç×k×yoruz. Türk seyyahlar için tatil denince,
deniz-kum-güneû hâlâ ilk s×radaki yerini
koruyor. Ancak son y×llarda tatilseverler,
deniz-kum-güneû tatiline alternatif olan,
“deneyimsel turizm”e yöneldi. Bu turizme
talep de giderek art×yor. Diøer taraftan 10
y×ldan bu yana da ülkemizdeki seyyahlar,
yurt d×û×nda seyahat etme kültürü kazanmaya baûlad×. Yurt d×û× seyahatler belli bir
grubun al×ûkanl×ø× olmaktan ç×kt×. Hatta ûu
anki aûamada seyyahlar, yurt d×û×nda deneyim dolu tatil anlay×û×na girdi. Örneøin,
kruvaziyer turlar×n× üst gelir grubu deøil,
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orta ve ortan×n alt× gelir grubundaki Türk
turistleri tercih etmeye baûlad×. Özetle, tatil
anlay×û×m×z yemek, içmek ve güneûlenmenin ötesine geçiyor. Doøa, spor ve kültürel
içerikli her tür tatile duyulan ilgi, y×llar içinde giderek art×û gösteriyor.
Sosyal sorumluluk projelerinizden
bahseder misiniz?
Günümüzde çok fazla vak×f ve dernek
var. Hepsi de gayet baûar×l× projeler yap×yor.
Birkaç sene evvel tek bir derneøe baøl× çal×ûmay× b×rakt×m. Belli baûl×lar×na d×ûar×dan,
gerek VIP Turizm ve Jazeebe Davet ûirketlerimizle olsun gerekse bireysel anlamda
destek veriyoruz. Örneøin, han×mlar için
Gaziantep’te bir Zeugma Müzesi turu düzenledim. Geliriyle Türkiye Engelliler Spor
Yard×m ve Eøitim Vakf× (TESYEV) olarak engelli vatandaûlara tekerlekli sandalye al×n×p,
burs olanaø× saøland×. Onun d×û×nda dernek ve vak×flardan baø×ms×z kendi yapt×ø×m
sosyal sorumluluklar×m var. Bence maddi
manevi imkân× olan her vatandaû bu konuda bilinçli olup, gereøini yapmal×.
Bo÷ vakitlerinizde neler yaparsénéz? Özel bir ilgi alanénéz var mé?
ùû seyahatlerimiz yoøun. Mesailerimiz
bazen günlerce 24 saat sürebiliyor. Tabii
annelik mesaim de ayn× ûekilde. Her f×rsatta ama özellikle boû zamanlar×mda, oølumla ve eûimle çok keyifli zaman geçiriyoruz.
F×rat, 3 yaû×nda ve onunla birlikte sürekli
yeni ilgi alanlar× oluûturuyoruz kendimize. F×rat ile birlikte bizimde öørendiøimiz
ûeyler oluyor. Çocuklar, deøiûik pencereler aç×yorlar insana. F×rat’×n doøumundan
sonra “Anne Bebek Beslenmesi” konular×na yöneldim. Homeopatik ve bitkisel
yöntemler hakk×nda çok fazla araût×rma
yapt×m. F×rsat buldukça da araût×rmaya
devam ediyorum. ùleriki zamanlarda tüm
bilgileri derleyip bir kitap yazmay× düûünüyorum. Eûimle dal×û yapmay× seviyoruz.
Bana göre denizlerde, yeryüzünden daha
fazla keûfedecek ûey var. ùnan×lmaz bir
dünyaya dal×yorsunuz. Yeryüzünde olmayan renkleri görme imkân×n×z oluyor. Dalmak, stres atman×n da çok güzel ve keyifli
bir yolu. Ayr×ca adrenalini yüksek seyahatler yapmay× da severiz. Pirana ve timsah
av×na ç×kmak, balta girmemiû ormanlarda
yürüyüû ve ûelalelerde yüzmek gibi...
Kadéné i÷ hayaténa kattéùénézda neler deùi÷ir Türkiye’de?
Günümüz modern Türkiye’sinde maalesef halen kad×n erkek eûitsizliøi gözleniyor. Bölgeler aras×ndaki eûitsizlik de

ülkemizde sorun olmaya devam ediyor.
Bu eûitsizliøin giderilmesi için o bölgede
yaûayan insan gücüne ve giriûimciliøin geliûtirilmesine ihtiyaç var. Türkiye’nin önemli güçlerinden biri de kad×n giriûimcilerdir.
Devletin kad×n giriûimcileri daha fazla desteklemesi gerekiyor. Çal×ûan kad×n say×s×n×n artmas×, iû hayat×na renk getiriyor, farkl×
bir bak×û aç×s× kazand×r×yor ve ekonomiye
büyük katk× saøl×yor. Bu yüzden kad×nlar×n iû hayat×nda desteklenmesi gerektiøini
düûünüyorum.
Türkiye’de kadén giri÷imci olmak
zor mu? Kadén giri÷imcilere önerileriniz neler?
Kad×n olmak, bütün dünyada çok zor
bir durum. K×saca kad×n olmak, her zaman koûmaya geriden baûlamakt×r. Her
zaman iki kat fazla çal×ûmak demektir.
Kad×n×n en önemli özelliøi, çal×ûkanl×ø×,
vefas× ve aile birliøine olan inanc×d×r. Günümüz kad×n× birçok ûeyi karû×s×na alarak
var olamayacaø×n×n bilincinde. Bu nedenle yeni oluûan dünya ve deøerler ile birlikte Türk kad×n× da deøiûiyor. Bilgisini ve
birikimini paraya çevirmeye baûlad×. Yeni
giriûimlerde bulunmak için düzenli bir ûekilde araût×rma yapmak, aç×k fikirli olmak
ve piyasan×n ihtiyaçlar×n× takip etmek gerekir. Kad×n giriûimciler de sürekli olarak
kendini yenilemeli. Modern çaø×n iletiûim
platformu olan internet üzerinden yeni
teknolojiler, doøru ûekilde takip edilmeli.
Bir de f×rsat buldukça farkl× ülkelere seyahat edip farkl× kültürleri görmeli, dünyay×
tan×mal×. Öncelikli vereceøim tavsiyeler
bunlar olabilir.
Pencere Say×: 17 / Ocak 2014

Kadénlar toplumda belli bir noktaya
gelmek için mücadele halinde. Henüz
tam olmasé gereken noktaya da ula÷élamadé. Kadénén toplumda hak ettiùi
noktaya gelmesi için neler yapélmalé?
úu bir gerçektir ki kad×n erkekten farkl× bir bak×û aç×s×na sahip. Gerek çevresiyle
iliûkilerinde gerekse doøas× gereøi, aile ve
iû yaûant×s×n× dengede tutabilmesiyle birçok alanda erkeklerden daha baûar×l×. Dolay×s×yla kad×na daha fazla iû imkân× yarat×lmal×. Eøitimlerine önem verilmeli ve toplum
içindeki statüleri yükseltilmeli. Türkiye’de
hat×r× say×l×r düzeyde kad×n nüfusu var. Burada erkeklere de iû düûüyor. Öncelikle bir
kad×n×n hayat×nda bulunan eû kad×n×na,
baba k×z×na ve erkek kardeû k×z kardeûine
deøer verip, sayg× duyacak ve yüceltecek.
Ondan sonra kad×n×n toplumda saølam bir
yeri olur. Eøer kad×n ekonomik özgürlüøüne sahipse, söz konusu durumlar saøland×ø× takdirde hak ettiøi noktaya gelir.
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ACCRA

Gana’nÖn dünyaya
açÖlan kapÖsÖ
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Gana’nén ba÷kenti Accra, ülkenin dünyaya
açélan kapésé konumunda. Afrika’nén en modern
÷ehirlerinden biri olan 4 milyon nüfuslu Accra,
ayné zamanda Gana’nén ticaret, sanayi ve kültür
merkezi. “Accra” kelimesi “karéncalar” anlaména
gelen “Nkran”dan türetilmi÷. Accra bu ismi,
çevresinde bulunan çok sayéda tümsek ÷eklindeki
karénca yuvaséndan aléyor.

Pencere Say×: 17 / Ocak 2014
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ACCRA

frika k×tas×n×n bat×s×ndaki
Gana ya da resmi ad× ile
Gana Cumhuriyeti’nin baûkenti Accra’d×r. Ülkenin
komûular×n× Fildiûi Sahili,
Burkina Faso ve Togo oluûtururken, güneyinde Gine Körfezi (Atlas
Okyanusu) bulunur. Ülke s×n×rlar× içinde
yer alan zengin maden yataklar×n×n en
önemli parças×n× oluûturan alt×n nedeniyle eski koloni sahibi, Birleûik Krall×k
ülkeye koloni döneminde “Alt×n Sahili”
ismini vermiûtir. Ülkenin baûkenti olmas×n×n yan× s×ra, en büyük ûehri de olan
Accra, Gana’n×n dünyaya aç×lan kap×s×
konumundad×r. Ayn× zamanda Afrika’n×n
en modern ûehirlerinden olan Accra, ülkenin ticaret, sanayi ve kültür merkezidir.
“Accra” kelimesi, ”kar×ncalar” anlam×na
gelen “nkran”dan türetilmiûtir. Accra bu
ismi, çevresinde bulunan çok say×da
tümsek ûeklindeki kar×nca yuvas×ndan
al×r.
Gana’n×n iklim koûullar×n× kuzeydoøuda Sahra üzerinden gelen s×cak, kuru ve
toz yüklü hava kütlesi ile güneybat× Atlas
Okyanusu’nun güney kesimi üzerinden

38

gelen tropik hava kütlesi belirliyor. Tropikal iklimin hâkim olduøu Gana’da s×cakl×k y×l içinde 26 ve 32 derece aras×nda
seyrediyor. Gana’da, ×slak ve kuru olmak
üzere iki mevsim yaûan×yor. Savannah
bölgesinde yer alan Accra’da ise tropikal iklim hâkim. Y×ll×k ortalama s×cakl×k
26.8 derece iken, en s×cak ay 28 derece ile mart, en serin ay ise 24 derece ile
aøustostur. Serin dönemlerde nem oran×, s×cak dönemlere göre daha yüksektir.
Accra’n×n yaømurlu sezonlar× ise, may×stemmuz ortas× ve aøustos ortas×-ekim aylar×d×r. úehre bu aylar d×û×nda her dönem
gidilebilir. Eøer baz× park alanlar×na girememeyi göze al×yorsan×z, ûehre yaømur
dönemlerinde de gidebilirsiniz.

Kenti gezmek için Trotos
denilen aracé kullanabilirsiniz
Accra’y× gezmek isterseniz bunu
Trotos denilen toplu ulaû×m araçlar×na
binerek yapabilirsiniz. Ancak bu araçlarda farkl× bir iûaret dili mevcut. Arac× kullanan kiûi taraf×ndan baûparmak yukar×
kald×r×l×rsa araç Accra’n×n merkezine,
aûaø× doøru yöneltilirse Kwame NkruPencere Say×: 17 / Ocak 2014

mah (Akra’n×n çevresi) bölgesine gidiyor
demektir. úehirde gezmeye Baø×ms×zl×k
Meydan× ya da Oxford caddesinden baûlayabilirsiniz. Devam×nda Ulusal Kültür
Merkezi’ni dolaûabilir, burada yer alan
el iûçiliøi tablolar, aøaç oymalar× ve iûlemeleri izleyebilirsiniz. Ayr×ca Le Pleasue
Beach’e gidip güneûlenebilir ve denizin
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tad×n× ç×karabilirsiniz. Ancak göl ve nehirlerde yüzmek kesinlikle sak×ncal×d×r.
Gana’n×n nüfusu 24 milyon iken,
baûkent Accra’da 4 milyon kiûi yaû×yor.
Accra’n×n refah düzeyi en iyi olan bölgeleri Hatso, Adenta, Taifa ve Malam. Baûkentin d×û×na ç×k×ld×kça k×rsal alanda 30
kiûiye bir tuvalet, 48 kiûiye bir mutfak ve
22 kiûiye bir banyo düûüyor. Bu arada ülkeye gidip birileriyle tan×ûmak için elinizi
uzatt×ø×n×zda bunu sol elinizle yapman×z×
öneririz. Çünkü kentte sol el ile tokalaûmak özellikle erkekler aras×nda en çok
kullan×lan selamlaûma türü. Gece hayat×
ise çok hareketli. Ayr×ca size vereceøimiz güzel bir haber var. Çünkü burada
gece kulüplerinin çoøu ücretsiz. Hiphop,
R&B tarz× müzik dinleyebilir, dans edebilirsiniz. Gece gidebileceøiniz en popüler
mekânlar×n baû×nda ise, Bass Line, Bywel
Bar, Champs Sports Bar, Duncan’s Bar,
Indigo, Jazz Tone, Macumba, Osekan ve
Ryan’s Irish Pub geliyor.

Festivaller ve kutlamalar
Gana kültürünün bir parçasé
Kentten alabileceøiniz en güzel hediyelik eûyalar, el iûçiliøi aøaç oymalar, renkli tablolar, yerel k×yafet olan kenteler ve
Afrika bebekleri. Aid to Artisans Ghana,
Loom ve Woodi Boutique al×ûveriû yapabileceøiniz baûl×ca merkezler. Mokolahem
ise, hem her ûeyi bulabileceøiniz güzel bir
pazar hem de fotoøraf çekmek ve yerel
halkla kaynaûmak için ideal bir mekân.
Festivaller ve kutlamalar da Gana kültürünün bir parças×n× oluûturuyor. Birçok etnik
gruba ev sahipliøi yapan Accra’da hemen
her topluluøun bir festivali var. Homowo,
Odwira, Aboakyer, Dodoleglime, Hogbetsotso, Tedudu, Deza ve Sandema bunlardan baz×lar×. Bunun yan× s×ra, doøum,
ergenliøe geçiû, evlilik ve ölüm de çeûitli
ritüellerle kutlan×yor. Her bir kutlama ayr×
bir festival gibi. Accra’daki en önemli festival ise, aøustos ve eylül aylar×nda yap×lan
Homowo Festivali.

Nerede kalénér?

Accra’da 5 y×ld×zl× otellerden ziyade konukevleri ve
ekonomik oteller yayg×n. ùûte
konaklayabileceøiniz yerler:
Aplaku Guesthouse,
Wolton Guesthouse, Crystal
Hostel, Sikasso Beach Hostel,
Pink Hostel International.
Ekonomik oteller: Alisa
Hotel 3 y×ld×zl×, Mensvic Palace
Hotel 3 y×ld×zl×.
Lüks oteller: Labadi Beach
Hotel 5 y×ld×zl×, La Palm Royal
Beach Hotel 5 y×ld×zl×, Golden
Tulip Hotel 5 y×ld×zl×, Novotel
Hotel 5 y×ld×zl×.

Ne yenir ne içilir?
Fufui Kenkey, Banku,
Ampesi, Garito ve Tsintsinga
(Gana kebab×) ûehrin en meûhur yöresel yemekleri. At×ût×rmal×k olarak ise, Kelewele ve
Tatale çok tüketiliyor. úehirde
yerel alkol üretimi de mevcut.
Yüzde 40 alkol içeren Akpeteshie cin, Palm ûarab× ve Pito
dedikleri dar× ûarab× denenebilir. Yine kendi üretimleri olan
alkolsüz ûaraplar da öneriliyor.
Asaana m×s×rdan, Lamujii ise
zencefilden üretiliyor. Yöresel
yemek yiyebileceøiniz restorana gitmek isterseniz Dynasty ve
Ragal sizin için iyi bir alternatif
olabilir. Bunun d×û×nda ûehirde,
The Office, Fusion, Vibe Cafe,
Jokers, Don’s Place ve Afrikiko
gibi çok say×da kafe ve bar
bulunuyor.

Kentin önemli
mekânlaré
Le Pleasure Beach, Deniz
Feneri, Ulusal Müze, Timber
Market (Burada içi doldurulmuû hayvan postuna kadar her
ûey var), Mokola Market, Christianborg (Oso) Kalesi, Kwame
Nkrumah An×t Park×, Ulusal
Kültür Merkezi, Baø×ms×zl×k
Meydan×, Kokrobite Beach
(Accra’ya 25 kilometre mesafede), Ulusal Tiyatro Binas×,
Ohene Djan Stadyumu, Afrika
Müzik ve Sanat Akademisi.

Pencere Say×: 17 / Ocak 2014
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Bollore Africa Logistics’den Tema LimanÖ’na 15 milyon dolarlÖk yatÖrÖm

Bollore liman yatÖrÖmlarÖnda
aslan payÖ Tema’ya

Tema Limané, 2007 yéléndan bu yana Gana’nén limanlardan sorumlu resmi birimi Ghana
Ports and Harbours Authority (GPHA) ile Bollore Group ortakléùéyla kurulan Meridian
Port Services (MPS) taraféndan i÷letiliyor.
Haber: Mutlu Maruflu

S

SDV’nin de baøl× bulunduøu
Bollore Group, Afrika limanlar×na yönelik altyap× yat×r×mlar×nda
aslan pay×n×, son y×llarda artan
trafiøiyle dikkat çeken Tema Liman×’na
ay×rd×.
Gana’daki Tema Liman×’n× iûletmeye
baûlad×ø× 2007 y×l×ndan bu yana, liman×n
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yenileme ve geniûletme çal×ûmalar× için
100 milyon euro yat×r×m yapan Bollore
Group, 15 milyon euroluk bu yeni yat×r×m
kapsam×nda, Tema Liman×’na yeni vinç
ve ekipman×n al×m×n× gerçekleûtirecek.
Afrika’da 50 y×ldan uzun bir süredir faaliyet gösteren ve k×ta genelinde kara ve
demir yollar×, liman ve lojistik altyap×s×na
Pencere Say×: 17 / Ocak 2014

y×lda 300 milyon euro yat×r×m yapan Bollore Group, Afrika’da Tema Liman×’n×n yan×
s×ra, stratejik öneme sahip 16 liman× daha
iûletiyor. Gana’daki iki büyük limandan biri
olan ve ülkedeki konteyner trafiøinin yüzde 90’×n×n gerçekleûtirildiøi Tema Liman×,
özellikle son y×llarda artan yük hacmiyle
dikkat çekiyor.

NETWORK

Afrika’nén son yéllarda
yéldézé parlayan ülkelerinden
Gana’daki iki büyük
limandan biri olan Tema’da,
ülke konteyner trafiùinin
yüzde 90’é gerçekle÷iyor.

Gana’n×n kuzeyinde yer alan ve denize k×y×s× olmayan Burkina Faso, Mali ve Nijer
gibi ülkelerin yüklerinin de katk×s×yla zaman zaman yoøunluøun daha da artt×ø×
Tema Liman×’nda elleçlenen konteyner
say×s×n×n, bir önceki y×la göre 75 bin konteyner artarak, bu y×l 800 bin konteynere
ulaûmas× bekleniyor. Gana’n×n baûkenti
Accra yak×nlar×nda, ülkenin endüstriyel
bölgesine komûu 3.9 milyon metrekarelik
alan üzerine kurulu Tema Liman×’na büyük çoøunluøu konteyner gemileri olmak
üzere y×lda 1650 gemi yanaû×yor.
Pencere Say×: 17 / Ocak 2014
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JLELõGHøLOõdRNõNRPSOLNHõELUõLûõROPDV×Q
GDQõ GROD\×õ SDKDO×G×Uõ (Qõ XFX]XQXõ \DS
PD\DõNDONDUVDQ×]õRõ]DPDQõGDõNDOLWHGHQõ
|GQõ YHULUVLQL]õ %HQõ GHõ RQGDQõ KRûODQ
PDPµõFHYDE×Q×õDO×\RUXPõ&DQõ*U]DS·ODõ
7UNL\H·GHõYHõGQ\DGDõWL\DWURQXQõGXUX
PXQXõNRQXûWXNõ
Türkiye’de ve dünyada tiyatro nereye gidiyor?
'Q\DGDõWL\DWURõoRNõL\LõGXUXPGDõEX
OXQX\RUõ 2\XQõ V×N×QW×V×õ YDUõ HVNLõ R\XQODU×õ
R\QX\RUODUõ DQFDNõ EDûNDõ IRUPOOHUõ GHõ
EXOX\RUODUõ %DW×·\×õ WDELLõ EXQDõ |UQHNõ DOD
ELOLUL]õ%DW×·GDõWL\DWURODUõGROX\RUõ3DULV·WHõ
YHõ /RQGUD·GDõ ELUõ JHFHGHõ ·GHQõ ID]ODõ
WL\DWURõSHUGHõDo×\RUõ%HONLõGHõGDKDõID]ODõ
%XõGXUXPõ<XQDQLVWDQõ0DFDULVWDQõùWDO\Dõ
YHõùVSDQ\D·GDõGDõE|\OHõ%L]GHõNOWUõYHõ
VDQDWDõ|QHPõYHULOPL\RUõ
Peki, bu söylediklerinizin üzerine
tiyatro Türkiye’de bitiyor ancak dünyada iyi gidiyor diyebilir miyiz?
7L\DWURõ GQ\DGDõ ELWPH]õ 7UNL\H·GHõ
LVHõLQûDOODKõELWPH]õ%LUõoLoHøLõVXODPD]VD
Q×]õNXUXUõ6DQDWODUõGDKDõL\L\HõJLWPHNõLoLQõ
VXODQPDNõ LVWHUõ 6DQDWODUõ ELUõ WRSOXPXQõ
EH\QLQLQõYLWDPLQLGLUõ9LWDPLQVL]õELUõYFXWõ
EH\LQõ oDO×ûPD]õ 6DQDWODUõ EH\QLQõ JHOLû
PHVLõ LoLQõ YDUõ ROPXûõ NOWUHOõ NRQXODUG×Uõ
*HQoOHULQõ |]HOOLNOHõ oRFXNOXNWDQõ EDûOD\D
UDNõVDQDWODõYHõWL\DWUR\ODõoRNõ\DN×QõROPDOD
U×õJHUHNL\RUõ.RQVHUOHUOHõEDOHõYHõRSHUD\ODõ
Loõ LoHõ \DûDPDO×ODUõ %Xõ VD\G×NODU×Põ D\Q×õ
]DPDQGDõ ELUHUõ RNXOGXUõ ùQVDQ×Qõ EH\QLQLõ
KD\DWDõ EDN×û×Q×õ JHOLûWLUHQõ ELUõ WRSOXPGDõ
ROPDV×õJHUHNHQõHQõ|QHPOLõNXUXPODUG×Uõ

Türkiye’de tiyatroya ilgiyi nasél görüyorsunuz?
*LGHUHNõLOJLõGHõD]DO×\RUõ1DV×OõLOJLõEHN
OHUVLQL]õ NLõ 7L\DWURõ VDORQXQX]õ \RNõ *LGL
\RUVXQX]õ KHUKDQJLõ ELUõ WL\DWURõ VDORQXQGDõ
R\QX\RUVXQX]õ %D]×õ E|OJHõ EHOHGL\HOHUL
QLQõ oRNõ L\Lõ WL\DWURõ VDORQODU×õ YDUõ gUQHøLQõ
&DGGHERVWDQ·GDõELUõR\XQõR\QX\RUVXQX]õ
2\XQõEHøHQLOL\RUõ7L\DWURGDõNXODNWDQõNX
ODøDõ|QHPOLGLUõ6H\UHGHQOHUõHûLQHõGRVWX
QDõ WDYVL\Hõ HGL\RUõ 2QODUõ GDõ ELOHWõ DOPDNõ
LVWL\RUõ7L\DWURGDNLõJLûHFLõ´%LWWLõELUõR\XQ
GXµõ GL\RUõ 6|]õ NRQXVXõ WL\DWURõ R\XQXQXõ
L]OHPHNõLVWH\HQOHUõ´3HNLõQHõ]DPDQõR\QD
QDFDNµõGL\RUõ´%LOPL\RUX]µõFHYDE×Q×õDO×\RUõ
úLPGLõRõLQVDQõRõR\XQXõQDV×OõWDNLSõHGHFHNõ
(GHPH]õ NLõ %XQXQõ \DQ×õ V×UDõ JHQoOHULQõ
\DSW×ø×õWL\DWURODUõYDUõ$SDUWPDQõGDLUHOHULQ
GHõNDIHOHUGHõEXOGXNODU×õKHUKDQJLõNoNõ
PHNkQODUGDõõ\DõGDõHQõID]ODõõNL
ûLOLNõVDORQODUGDõWL\DWURõ\DS×\RUODUõ+kOEXNLõ
WL\DWURQXQõDVJDULõELUõJHUHøLõYDUG×Uõ2õJH
UHNOHULõ\HULQHõJHWLUPHQL]õJHUHNL\RUõ%XõGDõ
EDûWDõGDõV|\OHGLøLPõJLELõVDORQGXUõ*HQo
OHULQõ \DSW×ø×õ EDQDõ J|UHõ NDKUDPDQO×NW×Uõ
.DU×QõWRNOXøXQDõoDO×û×\RUODUõ

ølk tiyatro eùitiminizi babanézdan
aldéùénézé biliyorum. Babanéz sizi nasél
yönlendirdi?
%XQDõ WL\DWURõ HøLWLPLõ GHPH\HOLPõ GHõ
J|UJõGL\HOLPõdQNõHøLWLPLõRNXOGDõDO
G×Põ6RQUDGDQõDQODG×PõNLõEHQõEDûNDõELUõ
Lûõ\DSDPD]P×û×Põ0DVDEDû×õELUõLûõEDQDõ
J|UHõ GHøLOõ =DWHQõ IHQõ NRQXVXQGDõ SHNõ
\HWHUOLõGHøLOGLPõ'DKDõ]L\DGHõHGHEL\DWDõ
\DWN×QO×ø×PõYDUG×õ%XõGXUXPXQõEDEDGDQõ
JHOGLøLQLõ V|\OH\HELOLUL]õ %DEDPõ WL\DWUR\
ODõGLUHNWõLOJLOL\GLõ%DEDP×QõEDEDV×\VDõ\DU×õ
DPDW|UõRODUDNõLOJLOHQPLûõ$VO×QGDõEHQõVL
QHPDõ UHMLV|Uõ ROPDNõ LVWL\RUGXPõ )DNDWõ
EDEDPõ´%XQXQõPHNWHELQLõRNX\DFDNV×Qõ
RNXPDGDQõ ROPD]µõ GHGLõ 2õ ]DPDQODUõ
7UNL\H·GHõ VLQHPDQ×Qõ PHNWHELõ \RNWXõ
\XUWõG×û×QGDõYDUG×õ0DGGLõDo×GDQõGDõ\XUWõ
G×û×QGDõ NDOPDNõ YHõ RNXPDNõ ]RUGXõ %HQõ
GHõ WL\DWUR\Dõ JLULSõ R\XQFXõ YHõ \|QHWPHQõ
ROPD\DõNDUDUõYHUGLPõ$QFDNõ|QGHõJHOHQõ
DU]XPõ \|QHWPHQOLNõ \DSPDNW×õ $QFDNõ
RNXOODU×P×õ ELWLUGLNWHQõ VRQUDõ KHPõ R\XQ
FXOXNõKHPõGHõ\|QHWPHQOLNõ\DSW×Põ
Bir daha dünyaya gelsem ayné i÷i
yapardém diyor musunuz?
'L\RUXPõ %HQõ ELUõ GDKDõ GQ\D\Dõ
JHOVHPõ |\OHõ ELUõ LPNkQõ ROVDõ NLõ |\OHõ ELUõ

Tiyatrocunun en büyük sorunu nedir?
2\XQõR\QD\DPDPDV×G×UõùûLQLõoRNõVH
YL\RUVDõoRNõDF×õELUõûH\õ
Türkiye’deki tiyatro eùitimi için neler söylemek istersiniz?
ù\Lõ ELUõ HøLWLPõ ROGXøXQXõ GûQP\R
UXPõ %WQõ HøLWLPOHULPL]õ VRUXQOXõ 9H
ULOHQõ WL\DWURõ HøLWLPLQLQõ \HQLGHQõ J|]GHQõ
JHoLULOPHVLõJHUHNL\RUõ1DV×OõROXUõELOPL\R
UXPõWDELLõ%LOL\RUXPõGDõQDV×Oõ\DS×O×UõRQXõ
ELOPL\RUXPõ
Pencere Say×: 17 / Ocak 2014
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LPNkQõ \RNõ ELUõ RODV×O×Nõ ]HULQHõ NRQXûX
\RUX]õ 7L\DWURõ \DSDFDø×Q×]õ \HUõ |QHPOLõ
0DDOHVHIõ EXõ ONHGHõ WL\DWURõ oRNõ ]RUõ \D
S×O×\RUõ %HQõ ELUõ GDKDõ GQ\D\Dõ JHOVHPõ
ELOPHPõ NDoõ VHQHõ VRQUDõ DFDEDõ WL\DWURõ
QHõ GXUXPGDõ RODFDN"õ úXõ DQGDõ oRNõ LVWH
PHPHõUDøPHQõWL\DWURõ\DSDP×\RUXP
Neden?
3HNõ oRNõ QHGHQGHQõ GROD\×õ %LUõ NHUHõ
VDORQõ\RNõ WL\DWURQXQõPXWODNDõELUõVDORQXõ
ROPDV×õJHUHNL\RU õ<HWHULõNDGDUõR\XQõ\RNõ
<DEDQF×õR\XQõGDõEXOXQPX\RUõ$UDûW×UPD
ODU×PDõ GD\DQDUDNõ V|\O\RUXPõ 2\XQFXõ
EXOPDNõ GDõ ROGXNoDõ ]RUõ %LUõ GHõ \HWHUOLõ
LPNkQõVDøODQP×\RUõ7L\DWURõSDKDO×õELUõLûWLUõ
%LUõURPDQõûLLUõ\D]PDNõ\DõGDõSL\DQRõoDO
PDNõJLELõGHøLOõdRNõNRPSOLNHõELUõLûõROPD
V×QGDQõGROD\×õSDKDO×G×Uõ(QõXFX]XQXõ\DS
PD\DõNDONDUVDQ×]õRõ]DPDQõGDõNDOLWHGHQõ
|GQõ YHULUVLQL]õ %HQõ GHõ RQGDQõ KRûODQ
PDPõ 2õ EDN×PGDQõ ûXõ DQGDõ PXWVX]XPõ
%XQFDõ\×OõEXõONHõWRSUDNODU×õ]HULQGHõEXõ
VDQDWDõYHõNOWUHõKL]PHWõYHUGLPõ6LQHPDõ
WHOHYL]\RQõ WL\DWURõ YHõ WL\DWURQXQõ SHNõ oRNõ

GDO×QGDõ \|QHWLFLõ \|QHWPHQõ oHYLUPHQõ
R\XQFXõ YHõ KRFDõ RODUDNõ J|UHYõ \DSW×Põ
<DSPDPõ JHUHNHQGHQõ GDKDõ ID]ODV×Q×õ ELUõ
|PUHõ V×øG×UPD\Dõ oDO×ûW×Põ V×øG×UG×Põ GDõ
.|WõLûOHUõGHõ\DSP×ûõRODELOLULPõDPDõ\DQO×ûõ
LûOHUõ\DSPDPD\DõoDO×ûW×Põ
öu anda yok ama ileride olabileceùini dü÷ünüyor musunuz?
+D\×UõRODELOHFHøLQLõGûQP\RUXP
Ama tiyatroyu bérakmadénéz?
7L\DWUR\Xõ E×UDNW×Põ VD\×O×Uõ %HQõ
HPHNOL\LPõ 6RQõ RODUDNõ ùVWDQEXOõ 'HYOHWõ
7L\DWURVX·QGDõELUõR\XQGDõoDO×û×\RUGXPõ
8]XQõVUHõSURYDV×õ\DS×OG×õ'XUGXõWHNUDUõ

SURYDõ\DS×OG×õDQFDNõWHNUDUõGXUGXõ6RQ
UDõ GDõ \|QHWLFLOHUõ ´2\XQõ oRNõ NDODEDO×Nõ
YHõWL\DWURQXQõEWoHVLõ\RNµõGHGLOHUõ%HQõ
õ \×OGDQõ ID]ODõ 'HYOHWõ 7L\DWURVX·QGDõ
oDO×ûW×Põ %WoHõ ROPDG×ø×õ LoLQõ R\XQXQõ
LODQõHGLOGLNWHQõVRQUDõNDONW×ø×Q×õKLoõGX\
PDG×Põ õ NLûLOLNõ ELUõ R\XQGXõ %L]õ õ
\]\×OGDõ \D]×OP×ûõ HQõ J]HOõ R\XQODUGDQõ
ELULõ RODQõ ´<DûO×õ +DQ×P×Qõ =L\DUHWLµõ DG×Q
GDõELUõR\XQõKD]×UO×\RUGXNõ%L]LPõR\XQXQõ
EDûOD\DFDø×õ V×UDGDõ EDûNDõ ELUõ õ NLûLOLNõ
R\XQõ RODQõ ´$ûN×P×]õ $NVDUD\·×Qõ (Qõ %
\Nõ<DQJ×Q×µõR\QDQG×õDQFDNõEL]LPõR\XQõ
NDOG×U×OG×õ %LUõ JHUHNoHõ GHõ J|VWHULOPHGLõ
õ NVXUõ \×Oõ KL]PHWõ YHUGLøLPõ ùVWDQEXOõ
'HYOHWõ 7L\DWURVX·QXQõ EDQDõ \DSW×ø×õ ELUõ
D\×SW×UõEXõ
Yönetmenlik yapténéz. Bunun yané
séra, tiyatro, dizi ve sinema filmlerinde
rol aléyorsunuz. Siz bunlardan en çok
hangisinde oynamayé tercih edersiniz?
ù\Lõ RODQõ KHSVLQGHõ R\QDPD\×õ WHUFLKõ
HGHULPõ
“Söz Söyleme ve Diksiyon” ile “Konu÷an ønsan” adlarénda iki kitap çékardénéz. Yeni bir kitap yayémlama dü÷ünceniz var mé?
(YHWõ ûXõ DQGDõ \HQLõ NLWDE×Põ ]HULQHõ
oDO×û×\RUXPõ<DûDP×PODõGHPH\H\LPõGHõ
J|USõJHoLUGLNOHULPOHõLOJLOLõELUõDQ×õURPDQõ
\D]×\RUXPõ %HQLPõ HQWHUHVDQõ ELUõ \DûD
P×PõROGXõ$LOHPõoRNõGHøLûLNõ\HUOHUGHQõ
JHOPLûõ.DG×N|\·GHõWHVDGIHQõELUõDUD\Dõ
JHOPLûOHUõ .LWDSõ EHQLPõ GRøXPXPODõ
EDûO×\RUõ*LULûõN×VP×QGDNLõNLûLOHUõYHõROD\
ODUõWDPDPHQõJHUoHNõ7DELLõURPDQõKDOL
QHõJHWLULUNHQõKD\DOõJFQ]õGHõNXOOD
Q×\RUVXQX]õùONõõVD\IDV×Q×QõEHQLPõLoLQõ
oRNõ ]RUõ RODFDø×Q×õ ELOL\RUGXPõ úXõ DQGDõ
NLWDSõõVD\IDõROGXõDPDõGDKDõDQQHPõ
ELUõ \Dû×QGDõ %|\OHõ ELUõ JHoPLûõ YDUõ \DQLõ
%HONLõ LNLõ FLOWõ RODELOLUõ )RWRøUDIODUõ GDõ \HUõ
DODFDNõ 7UNL\H·\Lõ GHõ DQODW×\RUXPõ <D
ûDG×NODU×Q×]õ ELUõ PHPOHNHWWHõ JHoL\RUVDõ
KDOL\OHõ Rõ PHPOHNHWLõ GHõ DQODWDFDNV×Q×]õ
7DULKLõELOJLõYHõROD\ODUõGDõ\HUõDODFDNõ.L
WDSõ·OHUGHõEDûO×\RUõEXJQHõNDGDUõ
JHOHFHNõ
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Uzun bir süre Kurtlar Vadisi’nde rol
aldénéz. öimdi ekranlarda Medcezir’le
görüyoruz sizi. Seçici olduùunuzu biliyorum. Sizi Medcezir’e çeken ne oldu?
Medcezir, Türkiye’nin en iyi ûirketlerinden biri olan Ay Yap×m taraf×ndan
yap×l×yor. Dizinin içeriøini öørendim ve
bana cazip geldi. Gerçekten doøru bir
iû yapt×ø×m× ise çekimler s×ras×nda anlad×m. Çok iyi bir kadroyla çal×û×yorum.
Yönetmenimiz Ali Bilgin çok genç bir
arkadaû ve bu iûte yetenekli. Ben, çok
zevk al×yorum.
Dizide oynuyor, kitap yazéyor ayné
zamanda eùitmenlik yapéyorsunuz. Bu
yoùunluk arasénda kendinize vakit ayérabiliyor musunuz?
Sapanca’da bir evim var. ùçinde
tavuklar×m, ördeklerim, kedilerim ve
köpeklerim bulunuyor. Orada rahat çal×ûabiliyorum. Yak×n olduøu için f×rsat
buldukça Sapanca’ya kaç×yorum. Ancak fazla kalam×yorum, dersim ya da
çekimim oluyor. Kendime zaman ay×rd×ø×mda bile çal×û×r×m ben. Çal×ûmadan
duramam. Ya okurum ya çizerim ya da
yazar×m. Ya da oyun arar×m.
Birçok karakter canlandérdénéz çok
isteyip de canlandéramadéùénéz bir karakter oldu mu?
Ben, ûansl× bir aktörüm. Tiyatroda
hep sevdiøim rolleri oynad×m. ùyi oyunlarla karû×laût×m. Tabii sevmediøim ve
beøenmediøim oyunlar oldu. Gençlikte Devlet Tiyatrosu’nda size veriyorlar.
“Ben, bunu oynamam” demezdim, o
rolü sevmeye çal×û×rd×m. Mutlu bir tiyatro
hayat×m oldu. ùyi rejisörler ve aktörlerle
çal×ût×m. Dizilerde de öyle çok sevmeden oynad×ø×m belki bir iki rol olmuûtur.
Ama geri kalan×n× severek oynad×m.
Dialog Anlatém øleti÷im hakkénda
bilgi verir misiniz?
Dialog’u 23 y×l önce kurdum. úimdiki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi o zaman ùstanbul Devlet
Konservatuvar×’yd×. Üniversitenin tiyatro

da eøitim vermeye baûlayan ilk özel
d
kurumuz. Oyunculuk, yarat×c× drama,
k
sspikerlik-sunuculuk, dublaj - seslendirmenin yan× s×ra, kurumsal eøitimler de
m
vveriyoruz.

bölümünü 1978 y×l×nda ben kurdum.
kurdum
Fakat oradan bizi çeûitli nedenlerle
ay×rd×lar. Ancak hep bir tiyatro okulu
kurmak istiyordum. Bugün de zor ama
o zaman×n ûartlar×na göre bu daha da
zordu. Onun yerine tiyatronun temel
taû× olan konuûma üzerine bir ûey yapmak istediøimi söyledim çevremdekilere. Bana, “Bunu nereden ç×kard×n, sana
gelecek insanlar da konuûma bilmeyecek mi dediler?” Söylenenlere raømen
beû alt× dostumla beraber Dialog’u kurduk. Tabii iû geliûti, büyüdük. Bugüne
kadar yaklaû×k 2 bin 500 kiûiye mesleki eøitim, 4 bin kiûiye kiûisel geliûim
eøitimi; 350’nin üstünde kuruma, bu
kurumlar×n 20 binden fazla yönetici ve
çal×ûan×na etkili konuûma, hitabet, sunum ve iletiûim baûl×klar× alt×nda eøitimler verdik. Ekranlarda baûar× kazanm×û
spiker–sunucular, oyuncular, dublaj sanatç×lar× yetiûtirdik. Onlarla her zaman
gurur duyduk ve destekledik.
Ne tür eùitimler veriyorsunuz?
Türkiye’de “Etkili Konuûma”, “Spikerlik”, “Spor Spikerliøi” gibi alanlarPencere Say×: 17 / Ocak 2014

Etkili konu÷ma eùitimi almak ki÷iye
hangi özellikleri kazandérér?
h
Kendimizi konuûarak ifade ediyorruz. Eøer konuûma yeteneøi olmasayd×
bugün uygarl×k ad×na taû taû üstünde
b
kalmazd×. Konuûmak, öørenebilmek
ve eøitilebilmek yeteneøidir insan× hayvandan ay×ran en büyük özellik. Tabii,
bir de ak×l. Karû×n×zdaki sizi niye dinler?
Anlamak için. Anlamak için de anlatmak
gerekiyor. Kuru kuruya konuûmak deøil,
anlatmak. Meseleyi anlatmak için sizin
iyi bilmeniz gerekiyor. Hangi meslekte
olursa olsun iyi bir konuûmac× tabii ki
makbuldür.
Liderlik vaséflaréné nasél etkiler bu
durum?
Liderler, lider olduklar× için iyi konuûmazlar. ùyi konuûtuklar× için lider olurlar.
Her konuda liderlik, kendini doøru ifade etmekten geçer. ùnsanlar× ikna edip,
inand×rmak gerekir.
Ki÷i belirli kurallaré öùrendiùi zaman, konu÷ma kabiliyeti olmasa bile
zamanla bunu kazanabilir mi?
ùnsanda, doøan×n verdiøi konuûma
yeteneøi olabilir. Ama olmasa da çal×ûarak ve eøitimle geliûtirir kendini. Kiûiye
baøl×d×r yani.
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“Türkiye’de taraftarÖn
futbol tutkusu inanÖlmaz”

“Türkiye’de hayat standartlaré
yüksek. Eskiden, ‘Futbolcu
Rusya’ya veya Türkiye’ye
kariyerinin sonunda gider’
÷eklinde bir anlayé÷ vardé.
Bizler belki de bu mantalitenin
deùi÷mesinde pay sahibi olduk.
Söz konusu isimler, sahaya
girip ellerinden geleni yapéyor.
Taraftarlar da bunu görüyor.
Türkiye’de taraftarlarén futbol
tutkusu inanélmaz. Bu faktör de
yéldéz isimleri Türkiye’ye çeken
sebeplerden biri bence.”
Pencere Say×: 17 / Ocak 2014
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utbola ilk ad×m×n× 1993’te Sao
Paulo bölgesi tak×mlar×ndan
Palmeiras’ta atan Roberto
Carlos, tak×mda y×ld×z× parlad×ktan sonra milli tak×ma
çaør×ld×. Burada ad×n×n duyulmas×n×n ard×ndan da önce Inter Milan’a,
daha sonra Real Madrid’e transfer oldu.
Brezilyal× futbolcunun Türkiye maceras× ise Fenerbahçe formas×n× giymesiyle
baûlad×. Fenerbahçe’de iki buçuk y×l
geçiren Roberto Carlos, hem Türkiye
Kupas×’nda hem de ligde ûampiyonluk
gördü. Sonraki y×llarda da birçok kulüpte top koûturan y×ld×z futbolcu, 20112012 sezon ortas×nda futbolu b×rakma
karar× ald× ve Rus kulübü Anzhi’nin
sportif direktörü olarak çal×ûmaya baûlad×. 2013-2014 sezonu için Sivasspor
ile anlaûan dünya futbolunun en deøerli
simalar×ndan Roberto Carlos ile, keyifli
bir söyleûi gerçekleûtirdik.

2013-2014 sezonu için Sivasspor ile
anla÷ma imzaladénéz. Sivasspor’u
tercih etme sebepleriniz nelerdi?
Her ûey baûkanla direkt
diyalog kurarak baûlad×. Bana buraya gelme

imkân×n× sundu. Tak×m× üst s×ralara taû×man×n, gelecek planlar× aras×nda var
olduøunu söyledi. Türkiye’de baûar×l×
olacak bir tak×m oluûturma düûüncesindeydi. Bu planlama da benim çok hoûuma gitti ve buraya geldim.
Kulüp ve ÷ehir, genel anlamda
beklentilerinizi kar÷éladé mé?
úu anda her yönüyle mutlu olmuû
durumday×m. úehirden, tak×mdan, tesislerden, yönetimden, baûkandan k×sacas× hepsinden her anlamda memnunum.
Peki, Sivasspor’da orta ve uzun
vadedeki hedefleriniz neler?
ùlk olarak iyi futbol oynayan, iyi bir
tak×m oluûturmak istiyorum. Uzun vadede ise Spor Toto Süper Lig’de ilk dörde
girip UEFA Avrupa Ligi biletini almaya
çal×ûacaø×z.
Türk futbolu için neler söylemek
istersiniz?
Bence 2007 y×l×ndan bu yana Türk
futbolunda h×zl× bir geliûim var. Önceden
hem bas×n hem de taraftarlar, sadece
Fenerbahçe, Beûiktaû ve Galatasaray
üzerine yoøunlaû×yorlard× ama art×k
Trabzonspor’un yan× s×ra, Bursaspor ve Sivasspor da var. Bunlar
ç×k×û yakalayan tak×mlar. ùngiltere
Premier Ligi’nde de bunun örnek-

lerini görüyoruz. Birçok tak×m üst s×ralar×
zorluyor. Aradaki fark azald×ø× zaman ligin kalitesi de paralel olarak art×yor.
Avrupa ligleriyle kéyaslarsanéz Türkiye
ligini hangi seviyede görüyorsunuz?
Burada önemli olan kaliteli iyi yabanc× oyuncular× Türkiye’ye getirmek. Bu
ûekilde kaliteyi bir üste taû×yorsunuz ve
Avrupa’da sahne almaya baûl×yorsunuz.
Federasyon bunu bloke etmiû durumda
ûu an. Fakat yar×ût×ø×m×z Avrupa kulüplerine biraz daha yaklaûmak ad×na, gerekli
olduøunu düûünüyorum. Yabanc× oyuncu s×n×rlamas×n× biraz daha esnetebilirler.
Bu durum milli takém bazénda ülke
futboluna zarar vermez mi?
Ben buna inanm×yorum. O zaman
ùspanya, ùtalya ve ùngiltere gibi ülkelerin
milli tak×mlar×nda da bu anlamda problemlerin olmas× gerekiyordu. Ancak böyle bir ûey söz konusu deøil.
Son yéllarda Nicolas Anelka, Ariel
Ortega, Mario Jardel, Taffarel, Didier
Drogba ve Wesley Sn
Sneijder gibi
dünyaca ünlü futbolc
futbolcular Türkiye’de
forma giydi. Bu isimle
isimlere her yél bir
ba÷kasé ekleniyor. Dü
Dünya futboluna
yön veren isimlerin Tü
Türkiye’yi tercih
etme sebepleri neler olabilir?
Bana göre, Türkiye
Türkiye’de hayat standartlar× yüksek. Eskiden, “F
“Futbolcu Rusya’ya
veya Türkiye’ye kariye
kariyerinin sonunda gider” ûeklinde bir anl
anlay×û vard×. Bizler
belki de bu mantaliten
mantalitenin deøiûmesinde
pay sahibi olduk. Söz konusu isimler,
sahaya girip ellerinde
ellerinden geleni yap×yor.
Taraftarlar da bunu görüyor.
gö
Türkiye’de
taraftarlar×n futbol tutk
tutkusu inan×lmaz. Bu

Real Madrid’de forma
giyeceùiniz aklénéza
gelir miydi?
Hay×r, gelmezdi ama oynad×m. Fenerbahçe ve Inter’de
de ayn× ûekilde. O yüzden
hayatta her ûey olabilir.
Tahmin edemiyorsunuz. ùki y×l
Sivas’tay×m. úu
an tek düûüncem
burada kazanacaø×m baûar×lar. Ben tek baû×ma hiçbir ûey
yapamam. Bunu biz yapacaø×z.
úu anda hayat×m×n 24 saati
Sivasspor. Fakat ileride ne olur
bilemem.
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faktör de y×ld×z isimleri Türkiye’ye çeken
sebeplerden biri bence.
Futbolculuk döneminizde dünya
futbolu için âdeta bir markaydénéz.
Böylesine büyük ve önemli bir
kariyerde sizi neler bekliyor?
Benim tek endiûem, bütün hafta çal×û×p hafta sonu o maç× kaybetmek olur.
Ben ad×m ad×m ilerlemeyi seven bir insan×m. Dolay×s×yla ûu an kafamdaki tek
ûey, antrenmanlar×m×za konsantre olmak ve bunu tam anlam×yla uygulamak.
Özellikle kaybedilen bir maçtan sonra,
sorumluluk bendedir. Oyuncular×m×n arkas×nda dururum ve onlar× korurum.
Türkiye maceranéz Fenerbahçe
formaséné giymenizle ba÷ladé. Sarélacivertli kulüpteki yéllarénézé nasél
deùerlendirirsiniz?
Fenerbahçe’de iki buçuk y×l geçirdim. Hem Türkiye Kupas×’nda hem de
ligde ûampiyon olduk. úampiyonlar
Ligi’nde baûar×l× bir dönem geçirmiûtik.
Bazen durup düûündüøümde “Acaba
bir sene daha kalsa m×yd×m?” diye soruyorum kendime ancak kader bir ûekilde
yollar×m×z× ay×rd×.
Pencere Say×: 17 / Ocak 2014
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KEìñF

Tarih ve kültür çehri

Gaziantep
Gaziantep, halk aras×ndaki eski ad×yla Ay×ntap,
Türkiye’nin hatta dünyan×n hâlâ yaûan×lan en
eski kentlerinden biri. Tarihi, kültürü ve geliûen
ekonomisiyle Doøu’nun Paris’i diye an×lan kenti;
camileri, kaleleri, antik kentleri, Bak×rc×lar Çarû×s×,
Tahmis Kahvesi, Zeugma Mozaik Müzesi, hanlar×
ve hamamlar×n×n yan× s×ra leziz yemekleri, ad×n×
verdiøi baklavas× ve f×st×ø×yla yak×ndan tan×mak
için mutlaka görüp gezmelisiniz.

M

Ö 4000 y×llar×na kadar
uzanan ve ilk uygarl×klar×n doøduøu, Mezopotamya ve Akdeniz aras×nda, tarihi ùpek Yolu üzerinde
konumlanan Gaziantep, Güneydoøu
Anadolu Bölgesi’nin en eski kültür merkezlerinden biri konumunda bulunuyor.
Anadolu’nun ilk yerleûim alanlar×ndan
biri olan, Kalkolitik, Paleolitik, Neolitik,
Hitit, Mitani, Asur ve Pers’in yan× s×ra
Büyük ùskender, Selevkoslar, Roma, Bizans, ùslam, Türk-ùslam, Osmanl× dönemlerini yaûayan Gaziantep, bu dönemlere
ait eserleri de günümüze kadar getirip,
buram buram tarih kokan bir ûehir olma
özelliøini hakk×yla taû×yor.
Gaziantep, halk aras×ndaki eski ad×yla Ay×ntap, Güneydoøu’nun en kalabal×k ûehri. Nüfus bak×m×ndan Türkiye’nin
alt×nc× büyük kenti olan il, sanayi ve geliûmiûlik bak×m×ndan da birinci s×rada
yer al×yor. Gaziantep, Türkiye’nin hatta
dünyan×n hâlâ yaûan×lan en eski kentlerinden biri. Bunlar×n yan×nda kent, Türkiye sanayisi ve ticaretinde de çok önemli
bir yer tutuyor. Bunun sebepleri aras×nPencere Say×: 17 / Ocak 2014

da, Gaziantep’in Anadolu ile Orta Doøu
aras×nda yer almas× ve liman kentlerine
yak×nl×ø× say×labilir.
Kentin simgelerinin baû×nda ise, Gaziantep Kalesi, baklava, Antep f×st×ø× ,
Zeugma Mozaik Müzesi ve bak×rc×l×k geliyor. Gaziantep, kültür ve tarih zenginliøi
kadar doøal güzellikleri, coørafyas×, zengin mutfaø× ve al×ûveriû imkânlar×yla da
tam bir turizm cenneti.

öehir, 8 öubat 1921 tarihinde
“Gazi” unvanéné aldé
Birinci Dünya Savaû×’ndan sonra ùngilizler ve Frans×zlar taraf×ndan iûgal edilen
Gaziantep ve yöresi, ak×llara durgunluk
veren savunmas× ve eûsiz kahramanl×ø×yla bütün dünyada hayranl×k uyand×rd×.
TBMM, Antep’e bu baûar×s×ndan dolay×
8 úubat 1921 tarihinde “Gazi”lik unvan×
verdi. Gaziantep’te bu dönemin izlerini
görmek hâlâ mümkün.
Coørafi yönden GAP’×n giriû kap×s×,
sanayisi ve ticari hacmi ile GAP’×n merkezi olan Gaziantep, ekonomik yönden
çevresindeki birçok ili etkisi alt×nda tutuyor. Dörtte biri tar×ma elveriûli ovalardan
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oluûan ve bir bölümü F×rat Nehri’nin sular×yla sulanan Gaziantep; Antep f×st×ø×,
zeytin, pamuk, üzüm, k×rm×z×biber ve
keten gibi ekonomik deøeri yüksek sanayi bitkileri; mercimek, buøday ve arpa
gibi hububat ürünleriyle zengin bir tar×m yöresi olma özelliøini koruyor. Hatta
ilde gezerken yolda dal×ndan kopar×lm×û
zeytinleri satan kiûileri görürseniz hiç ûaû×rmay×n. Sat×lan×n ilk baûta zeytin olduøunu anlamayabilirsiniz. Ama sat×c×n×n
baû×nda gördüøünüz kalabal×ktan birine
sat×lan ürünün ne olduøunu sorarsan×z
hemen cevab× öørenebilirsiniz. Tüm
dünya mutfaklar× aras×nda ayr×cal×kl× bir
yere sahip olan, seneler boyunca geleneklerinin ve yöresel özel damak lez-

52

zetinin zenginliøini koruyan Gaziantep
mutfaø× da, ûehrin turizminde önemli bir
yere sahip.
Gaziantep, Kurtuluû Savaû× hat×ralar×,
zengin tarihi ve kültürel çevresi, hizmete
giren otoyolu, bölgenin ihtiyac× olan uluslararas× havaalan×, GAP’×n kap×s× durumundaki konumu ve hâlâ önemini yitirmeyen
tren gar×yla önemli merkezlerden biri
konumunda bulunuyor. Ayr×ca, leziz yemekleri, zengin el sanatlar×, mozaikleri, camileri, kaleleri, antik kentleri, ören yerleri,
hanlar×, hamamlar×, kastelleri, türbeleriyle
çeûitli zenginliklere sahip olan kent, kiliseleri, yaylalar×, ovalar×, gezi ve mesire yerleri,
ad×n× verdiøi baklavas× ve f×st×ø×, sanayi tesisleri, ticari canl×l×ø× ve diøer yönleri ile tu-
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rizm bak×m×ndan da son y×llarda ad×ndan
çokça söz ettiriyor. ùl, bu zenginliøi görmeniz için âdeta sizi çaø×r×yor.

Gaziantep, yemek çe÷idi
bakéméndan Türkiye’de birinci
sérada yer aléyor
Çok zengin bir mutfaøa sahip olan
Gaziantep, 300’e yak×n tarifiyle yemek
çeûidi bak×m×ndan Türkiye’de birinci s×rada yer al×yor. Kentin mutfaø× seneler
boyunca çeûitli geleneklerin harmanlanmas×yla zenginleûirken, Antep mutfaø×
özellikle kebap ve et yemekleri ile meûhur. Alaca çorba, alt× ezmeli kebap, Arap
köftesi, baklava, beyti, börk aû×, çaøla
aû×, caø×rtlak kebap, doørama, ekûili tarakl× kebap, erik tavas×, firik pilav×, kavurma, kuûbaû× kebap, küûleme, lahmacun,
patl×can kebab×, sar×msak kebab×, simit
kebab×, soøan kebab×, ûiveydiz, yuvarlama ve yeni dünya kebab×, Gaziantep
mutfaø×na özgü yemeklerin sadece bir
k×sm×n× oluûturuyor.
Gaziantep’e giderseniz “küûlemesi”
ile ün yapan Halil Kör’ün, nam× diøer Halil
Usta’n×n dükkân×na uøramadan dönmeyin. Bu meûhur dükkân, Gaziantep’in
Karû×yaka semtinde. Halil Usta, beyaz önlüøüyle dükkanda kasan×n baû×nda. Halil
Usta’n×n yetiûtirdiøi kendi ustalar× ise ateûin baû×nda. Dükkân görünümlü lokanta,
d×ûar×dan pek alg×lanmasa da epey bir
yatay derinliøe sahip. Derinlik demiûken,
Halil Usta kebaplar×n× bak×r ve çukur kaplarda servis ediyor. Burada sebzeli kebap, simit kebab× ve küûleme gibi çeûitli
kebap çeûitlerini bulman×z mümkün.

KEìñF
Gaziantep’te kebab×n her çeûidini
yiyebileceøiniz diøer bir adres: ùmam
Çaødaû. Kebab×n yan× s×ra burada baklava da var. Asl×nda Gaziantep’te çok
say×da kebapç×, baklavac× bulunuyor.
ùmam Çaødaû bunlar×n en eskilerinden
ve en tan×nm×ûlar×ndan biri. Kuruluûu
1887 y×l×na uzan×yor. Ali nazik, soøan
kebab×, patl×can kebab×, küûleme kebab× çeûitlerinin hepsinde erkek koyun
eti kullan×l×yor ve de et “z×rh” denilen
büyük b×çaklarla k×y×l×yor. Koyunun kaburgas× civar×ndaki yaø da kebaplarda
kullan×l×yor. Lahmacunlar×nda ise, soøan yerine sar×msak var. Baklava olarak
istediøiniz çeûidi bulman×z mümkün.
“Ben, bu leziz baklavan×n tad×na bakt×m, sevdiklerime de alay×m” derseniz,
lokantadan ç×karken kap×n×n yan×nda
tatl×lar×n sat×ld×ø× tezgâh×n önündeki
kuyruøa girmeniz ûart.
Gaziantep’te yemek yediniz ama bunun üzerine bir de kahve içeyim derseniz, size önerebileceøim adres: Tahmis
Kahvesi. Çaylar×n nargile eûliøinde içildiøi Tahmis Kahvesi’nin en büyük özelliøi,
kenti ziyaret edenlerin büyük çoøunluøunun burada oturup, bir yorgunluk
kahvesi içmesi. Sabah×n ilk ×û×klar×yla
kap×s×n× açan Tahmis Kahvesi, nargile
sevenlere ev sahipliøi yap×yor.

Gaziantep Kalesi, ayakta
kalabilen en güzel örneklerden
Kentin tam merkezinde tarihi Gaziantep Kalesi yer al×yor. Gaziantep Kalesi, Türkiye’de ayakta kalabilen kalelerin en güzel örneklerinden biri… Gerek

ihtiûam× ve heybeti gerekse bir s×r gibi
gizlediøi tarihiyle ûehir merkezinde, Alleben Deresi’nin güney kenar×nda, yaklaû×k 25-30 metre yükseklikte ve hemen
herkesin dikkatini çeken bir tepe üzerinde bulunuyor. úehirdeki ünlü Gaziantep Kalesi’nin ne zaman ve kimler taraf×ndan yap×ld×ø×na iliûkin kesin bir bilgi
yok. Ancak tarihi günümüzden 6 bin y×l
öncesine, Kalkolitik döneme kadar giden bir höyük üzerinde kurulduøu, MS
2-3. yüzy×llarda ise kale ve çevresinde
“Theban” isimli küçük bir kentin olduøu
biliniyor.

Zeugma Mozaik Müzesi’nin
dünyada e÷i yok
Gaziantep ili ve çevresinde bulunan
arkeolojik eserler Gaziantep Arkeoloji
Müzesi’nde bulunuyor. Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nin yan× baû×ndaki Zeugma
Mozaik Müzesi, Temmuz 2005’te aç×ld×.
Türkiye’nin en büyük mozaik müzesi, özgün teûhiriyle dünyan×n yegâne müzesi
haline geldi. Eski ve yeni müze binalar×
bir galeriyle birbirine baølan×rken, Eski
Müze, Gaziantep ve çevresindeki taû×nabilir kültür varl×klar×n×n kronolojik s×rayla
sergilendiøi, “kronolojik müze” olarak
düzenlendi. Zeugma Mozaik Müzesi
iki katl× olup, 16 adet teûhir salonunu
bar×nd×r×yor. Zeugma antik kentinden
ç×kar×lan “Çingene K×z×” mozaiøi, halen
Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor. Gaziantep Arkeoloji Müzesi
2011 y×l×nda, 1700 metrekarelik mozaik
ile dünyan×n en büyük mozaik müzesi
olma özelliøini taû×yan Zeugma Mozaik
Müzesi’ne taû×nd×.
Pencere Say×: 17 / Ocak 2014

Bakércélar Çar÷ésé’nda yüzlerce
çe÷it bakér e÷ya bulmak mümkün
Bak×rc×lar Çarû×s×, Gaziantep’in eski
yerleûim bölgesinde bulunuyor. Çevresinde eski hanlar ve diøer mesleklerle
ilgili çarû×lar s×ralan×yor. Çarû×, s×ra s×ra küçük dükkânlardan oluûuyor. Çarû×ya girince, bu dükkanlardan taûan kepenklere
as×l× yüzlerce bak×r eûyay× görünce insan
kendini kaybediyor. Gündelik kullan×m
için, turistik ve süs eûyas× olarak bütün
bak×r eûyalar ustalar×n el emeøi, göz nuru
adeta. Gaziantep bak×rc×l×ø×n×n özelliøi
ise, al×û×lm×û×n aksine lehim kullan×lmaks×z×n tek parça olarak yap×lmas×. Genellikle
babadan çocuøa geçen bu el sanat× Gaziantep için önemli bir gelir kaynaø×.

Camiler, kentin vazgeçilmezi
Tarihi Gaziantep camileri, kentin silüetine saølad×ø× görsel ve sosyal katk×n×n yan× s×ra kent içindeki konumlar× ve
yap×m tarihleriyle kentin vazgeçilmez
mimari deøerleri aras×nda yer al×yor. Hemen hemen hepsinin yap×m×nda kesme
taû kullan×lan tarihi Gaziantep camileri,
plan ve süsleme bak×m×ndan birbirinden
farkl×. Ancak camilerin plan oluûumlar×nda ve minarelerinde Arap mimarisinin
etkisi görülüyor. Bu tip yap×lar×n en eski
örneøi Ahmet Çelebi Camisi. Hac× Nas×r
Camisi’nin burmal× minaresi, Handaniye,
Eyüpoølu ve Esenbek camilerinin portal
süslemeleri hayranl×k uyand×r×yor. Handaniye Camisi minaresinin ûerefesi alt×nda
16. yüzy×l ùznik çinileri bulunuyor. Boyac×
Camisi ise, minberindeki ahûap iûçiliøinin, Gaziantep’in en eski örneøi olmas×
bak×m×ndan önem arz ediyor.
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Yeni HTC One Max ile hayatÖ “maksimum” yaçayÖn
HTC One ailesinin bir klasiøi haline gelen alüminyum tasar×ml× ve û×k gövdeli HTC One Max, içeriøin keyfini sürmek ve
hareket halindeyken bile üretken olmak için ihtiyaç duyulan
h×z ve gücü kullan×c×lara sunuyor. HTC One Max, evin her iûini
en küçük ayr×nt×s×na kadar yönetmekle meûgul annelerden,
hareket halindeyken en son filmleri izlemeyi isteyen gençlere
kadar, günlerini en verimli ûekilde deøerlendirmeyi arzulayanlar için ideal bir yol arkadaû×. Gittiøiniz her yerde içeriklerin
tad×n× ç×karmay× olaøanüstü bir mobil deneyim haline getiren
HTC One Max, fotoøraflara, videolara ve oyunlara hayat veren
parlak bir 5,9 inç 1080p Full HD ekrana sahip. HTC BoomSound™ ile çift ön stereo hoparlör, gücünü çarp×c× görsellere
eûlik eden muhteûem ses performans× saølayan amplifikatörlerden al×yor. Daha güvenli bir kullan×m için, HTC One Max’×n
arkas×nda bulunan dahili parmak izi tarama özelliøi sayesinde, kullan×c×lar×n ekran× kilitlemesini veya kilidi açmas×n× saølaman×n yan× s×ra, en sevilen uygulamalardan üçü için ayr× parmaklar tan×mlanmas× ve bunlar×n h×zl×ca aç×lmas× da mümkün.

Canon bulut dostu

FermuarÖnÖ çek
müziäini dinle!

yeni yazÖcÖlarÖ piyasada

Teknolojik aksesuarlar×yla göz dolduran elmasepeti.
com, iûlevselliøi eûsiz tasar×m×yla ön plana
ç×karan Muvit Muzip kulakl×ø× tüketicilerin beøenisine sunuyor. Müzikseverlerin vazgeçilmezi olan kulakl×klar, özellikle uzun yolculuklarda ve gürültülü ortamlarda kurtar×c× oluyor. Cepte ya da çantada taû×nan
kulakl×klar×n kablosunun dolanmas× âdeta önlenemez bir durum. Böyle durumlarda dakikalarca kablo
karmaûas× ile uøraûmak bazen kâbus haline geliyor,
müzik keyfinize engel olabiliyor. Aksesuar üreticisi
Muvit taraf×ndan geliûtirilen “Muzip” ise, bu soruna
û×k ve iûlevsel bir çözüm getiriyor. Kablosunun üzeri
özel bir yöntemle fermuar ile kaplanan Muzip, böylece gerektiøinde t×pk× k×yafetlerde olduøu gibi fermuar
kapat×larak tek bir bütün haline gelebiliyor. Ayn× zamanda kablonun fazla k×vr×lmas×n× da engelleyen bu
fermuar yap×s×, kulakl×k kablosunun dolanmas×n× da
önlüyor. Hemen hemen her telefonla uyumlu olan
Muvit Muzip, ayn× zamanda mikrofon ve kablo üstü
kumanda gibi iûlevsel özellikler de sunuyor.

54

Canon, yenilenen Pixma ev serisine öncülük eden üç
yeni web baølant×l× hepsi bir arada mürekkep püskürtmeli
yaz×c×s×n× piyasaya sundu. Pixma MG5550, Pixma MG6450
ve Pixma MG7150 modelleri, bulut tabanl× hizmetlere ve
sosyal aø sitelerine doørudan eriûim sunarak fotoøraf ve
belge bask×s×n× hiç olmad×ø× kadar kolaylaût×r×yor. Böylece
evden bask× alma iûlemine yepyeni bir baølant× iûlevselliøi
kazand×r×yor. Hepsinde wi-fi özelliøi bulunan bu üç yeni model ile kullan×c×lar, Pixma bulut baølant×s× arac×l×ø×yla internet
tabanl× hizmetlere baølanabiliyor. Buna ek olarak, yeni Pixma bask× çözümleri uygulamas× yepyeni bask× seçenekleri
sunuyor. Yeni ve geliûtirilmiû Pixma bulut baølant×s× hizmeti,
kullan×c×lar×n sosyal aøa, fotoøraf paylaû×m×na ve buluta depolamaya, internet sitelerine bilgisayar veya baûka bir cihaz
kullanmaya gerek kalmadan, doørudan yaz×c×n×n TFT ekran×ndan kolayca eriûmelerine imkân tan×yor.
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Toshiba Camileo X-Sports

kamerayla yaçamÖnÖzÖ hareketlendirin
Kara ve darbelere ve 60 metreye kadar da etkin suya dayan×kl× gövdeye sahip Toshiba Camileo
X-Sports, bisiklet, yüzme, kayak ve snowboard gibi
sporlarda sudan ×slanma endiûesi olmadan kullan×m kolayl×ø× saøl×yor. Kamera, su geçirmez kasas×
olmadan 1,5 metreye kadar düûmelere karû× dayan×kl×l×k gösteriyor. Bu bak×mdan kullan×c×lar cihaz×n
kolayca düûebileceøi veya darbe alabileceøi spor
veya etkinliklerde kullan×m keyfi yaû×yor. Kola tak×lan uzaktan kumanda ile kullan×c×lar, kameray×
elde tutmaya gerek kalmadan veya gözlerini sahadan, dalgalardan veya t×rman×lan kayadan ay×rmadan cihaz üzerinde istediøi kontrolü saølayabiliyor. Uzaktan kumandan×n LED ara yüzü Camileo
X-Sports kameran×n durumunu farkl× ×û×k kombinasyonlar× ile
gösteriyor ve kullan×c×lar×n fotoøraf ve video modlar× aras×nda
an×nda geçiû yapabilmelerine imkân tan×yor. Üç metreye kadar
su geçirmezlik, 1,5 metreye kadar darbeye dayan×kl×l×k ve beû
saate kadar pil ömrü ile bu saølam ve kullan×ûl× kumanda her
an elinizin alt×nda ve aksiyon için haz×r.

Tunçmatik’in mobil

çarj cihazlarÖnÖ yanÖnÖzdan
ayÖramayacaksÖnÖz

Tunçmatik, bu kez de Slim Powerbox 3800 ve Powertube
2600 ürünleriyle neredeyse her gün yaûad×ø×n×z ûarj sorununu
ortadan kald×r×yor. Tunçmatik, Powerbox ve Powertube ile,
depolanm×û enerjiyi kullanarak mobil cihazlar×n×z× dilediøiniz zaman, dilediøiniz yerde ûarj edebilmenin ayr×cal×ø×n× sunuyor. Dört
ile alt× saat aras×nda ûarj olabilen Slim Powerbox, 3800mAh kapasiteye sahip. Ultra Slim tasar×m×, pil ûarj durumunu gösteren
dört adet LED, k×sa devre, aû×r× ûarj-deûarj ve yüksek ×s× koruma
özelliøini bünyesinde bar×nd×r×yor. Ayn× zamanda ürünün üzerinde bulunan LED ×û×ktan yap×lm×û el feneri de ayr× bir û×kl×k kat×yor. 2600mAh kapasiteye sahip Powertube
2600 ise özellikle renkli tasar×mlar×yla dikkat çekiyor. Beû farkl× renk
seçeneøi bulunan
Powertube’×n, aû×r×
ûarj-deûarj, yüksek
×s× ve k×sa devre koruma özellikleri de
bulunuyor.
Çanta ve cepte rahatl×kla taû×nabilen yepyeni Tunçmatik mobil
ûarj cihazlar× ile, priz arama
derdiniz de son buluyor.

Lenovo’dan her

zevke uygun tablet

Lenovo, her tür tüketiciye dokunabilecek yeni tablet serisini Türkiye pazar×na sundu. Lenovo’nun ultra taû×nabilir,
yüksek performans ve uzun pil ömrüne sahip, û×k tasar×ml×
ürünler ailesine kat×lan bu yeni tablet modelleri aras×ndan
her zevke, talebe ve bütçeye uygun bir model bulmak
mümkün. “Küçük ekran severim ve müzik dinlemek en büyük hobim” diyenler “A1000L” tam size göre. Sadece 10,7
milimetre inceliøi ve 345 gram hafifliøi ile IdeaTab A1000L,
okumak, müzik dinlemek ve internette gezinmek için mükemmel bir seçim olduøu gibi, kullanmad×ø×n×z zamanlarda da cebinize kolayca s×ø×yor. 3G’siz olmaz, çok oyun
oynar×m bana performans gerek, beyaz da olursa daha
ne isterim diyenlerinse Lenovo’nun A3000 modeline göz
atmas×nda fayda var. Tablette büyük ekrandan vazgeçemeyenler için
S6000’in 10,1 inç HD IPS çoklu dokunmatik ekran×, 178 derece görüû aç×s×na sahip parlak
ve canl× görüntüleme deneyimi
vadediyor. “Bilgisayar×mdan
fark× olmas×n, hem klavyesi, hem ofis program× hem
de Intel iûlemcisi olsun”
diyen profesyonellere ise “Miix”i
öneririz.
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Düzenbaz
Yönetmen: David O. Russell
Oyuncular: Christian Bale, Robert De Niro, Bradley Cooper, Amy Adams
Doland×r×c× Irving Rosenfeld (Christian Bale) ve ùngiliz ortaø× Sydney Prosser (Amy Adams), ç×lg×n
FBI ajan× Richie Dimaso (Bradley Cooper) taraf×ndan yakalan×nca onun için çal×ûmak zorunda kal×rlar.
Dimaso ve FBI departman×n× yöneten beyinler, baûka doland×r×c×lar× yakalamak için birlikte bir Arap
ûeyhinin yönettiøi Atlantic City’de düzenlenecek yüksek profilli kumarbazlar×n kat×lacaø× zekice bir
oyun kurarlar. Düzenbaz, New York’un tehlikeli bölgelerinde geçen inan×lmaz komik ve akla s×ømayan
gerçek bir operasyonun hikâyesini konu al×yor.

Herkül:

Paranormal Activity:

Efsane BaìlÈyor

Ħɫaretliler
Yönetmen: Christopher Landon
Oyuncular: Molly Ephraim, Kimberly Ables Jindra,
Eddie J. Fernandez
Paranormal Aktivite
döngüsü devam ediyor.
Jesse, fark edildikten sonra
gizemli güçler taraf×ndan
lanetlenmeye baûlar ve
hayat× cehenneme dönüûür.
Ailesi onu kurtarmak için
elinden gelen her ûeyi
yapar. Fakat bu hiç de kolay
olmayacakt×r. ùyi ve kötü
aras×nda gerçek bir savaû
baûlayacakt×r. Kimin kazanacaø×
ise belli deøildir.
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Yönetmen: Renny Harlin
Oyuncular: Kellan Lutz, Scott Adkins, Liam Mcl×ntyre
M.Ö. 1200’de Antik Yunan’da bir
kraliçe, Kral×n gaddar yönetiminin
devrilmesi ve yoksulluk içindeki
halk×n bar×ûa kavuûmas× vaadiyle
Tanr× Zeus’un ûehvetine yenik düûer
ve sonras×nda hamile kal×r. Bu
birliktelikle dünyaya gelen Herkül,
kendi kaderinden ve gerçek
kimliøinden bihaberdir. Onun
hayat×n× adayacaø× tek tutkusu,
sevgilisi Girit Prensesi Hebe’dir.
Fakat Hebe, Herkül’ün kardeûi ile
evlendirilecektir. Yar× tanr× Herkül,
gerçek kimliøini ve as×l amac×n×
öørenince bir seçim yapmak
zorunda kal×r: Ya gerçek aûk×n× da al×p kaçacakt×r ya
da kaderinin gereøini yaûay×p, gerçek bir kahraman
olacakt×r.
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AJANDA

Justin Timberlake,
Türkiye’de ilk kez
sahne alacak
Tarih: 26 May×s 2014
Yer: ùTÜ Stadyumu

Andrea Bocelli,
êstanbul’a geliyor
Tarih: 22 úubat 2014
Yer: Ülker Sports Arena
Bugüne kadar dört Amerikan baûkan×, iki papa ve Kraliyet
Ailesi’nin yan× s×ra, Olimpiyat Oyunlar× ve Dünya Kupas×
aç×l×û törenlerinde performans sergileyen Andrea Bocelli’nin
ùstanbullularla buluûmas×na say×l× günler kald×. Maestro Bocelli,
ùstanbul konserinde ùtalyan ve dünya operalar×n×n klasik
aryalar×n×n yan× s×ra, uluslararas× baûar×ya ulaûan son albümü
“Love in Portofino”dan da ûark×lar seslendirecek. Sanatç×,
ayr×ca hoû sürprizlerle seyircilerine unutulmayacak bir konser
gecesi yaûatacak. Andrea Bocelli, bugün sadece dünyaca
ünlü bir pop y×ld×z× deøil, ayn× zamanda “bel canto”da verismo
olabilecek rahatl×kta, rafine ve çok yönlü bir opera sanatç×s×.
Bir imza gibi tan×nabilen sesinin yumuûak ama güçlü t×n×s×
sanatç×ya, 80 milyon albüm satma baûar×s× getirdi. TEMA
Vakf×’n×n 20’nci kuruluû y×l×n×n kutlanacaø× konser, Most
Production taraf×ndan, 22 úubat 2014 Cumartesi günü, saat
20.30’da Ülker Sports Arena’da gerçekleûtirilecek.

Justin Timberlake, “Dünya Turnesi” kapsam×nda ùstanbul’da
konser verecek. Konser, Justin Timberlake’in Türkiye’deki ilk solo
performans× olacak. Dünya çap×nda 2013 y×l×n×n listelerinde yer
alan The 20/20 Experience World Tour ve The 20/20 Experience
2 of 2 tüm dünyada müzik marketlerde sat×l×yor. úark×c×, ûimdi
bu heyecan verici canl× ûovunu, dünya çap×nda bir turne ile
fanlar×yla buluûturuyor. En son Amerikan Müzik Ödülleri gecesinde
kazand×ø× favori pop erkek rock sanatç×s× ödülleri dahil üç ödülle
evine dönen Timberlake, ayr×ca GQ taraf×ndan “y×l×n erkeøi” seçildi.
20/20 Experience turnesinin ayn× ad× taû×yan 4 milyonluk albümü,
bu y×l×n en çok sat×lan× oldu. Albüm, son beû y×l×n en iyi ç×k×û yapan
erkek sanatç×s×, hatta son beû y×l×n Amerika tarihindeki en iyi dijital
ç×k×û× olarak kabul ediliyor.

Tolga Çevik,
dükkanÈ açÈyor
Tarih: 16 Ocak 2014
Yer: Beûiktaû Kültür Merkezi, ùstanbul
Komedi Dükkan×, her zamanki gibi s×ra d×û× ve
beklenmedik hikâyelere bu kez bir de sürpriz
ekleyerek geliyor. Tolga Çevik, 10. sezona
baûlarken, “Tekrar bir arada olup gülüp
eølenmeye haz×r×z. Eøer siz de haz×rsan×z,
‘Arkadaû×m Hoû Geldin…’” diyor.
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Aile Çay Bahçesi
Yazar: Yekta Kopan
Yay×nevi: Can Yay×nlar×
Yekta Kopan’×n yeni roman× Aile Çay Bahçesi’nin, çoøu kad×n×n kendinden izler bulacaø× unutulmaz
bir kahraman× var: Müzeyyen... Aile yaûam×n×n gizli ûiddetine baûkald×ran, kardeûinin doøumuyla kendi
varl×ø×n×n silinmeye baûlad×ø×n× hisseden bir kad×n... Kopan’×n roman× güçlü, okuru k×skaca alan bir
anlat×mla sars×c× bir finale uzan×yor. Çoøu roman kolayca tarif edilebilir, el yordam×yla birtak×m kal×plardan
faydalanarak romana referans yaratmay× baûar×rs×n×z. Ancak bu, Aile Çay Bahçesi için mümkün deøil!
Çünkü roman, okuyan×n hayat×na sinerek, herkes için baûka bir hikâyeye bürünüyor. Herkesin kendi
gerçeøine…

Cennet’teki Âdem
Yazar: Carlos Fuentes
Yay×nevi: Can Yay×nlar×
Gecekondu mahalleleri, favelalar ve Gorozpeköyler… Özünde hepsi ayn×. Orada yaûam×yorsan
oran×n varl×ø×n×n sebeplerindensin. Meteliksiz bir gençken kapaø× varl×kl× bir aileye at×p Meksika’n×n
en güçlü adamlar×ndan biri haline gelen Adán Gorozpe bunu çok iyi biliyor. Çünkü çöplüøün horozu
olmaya, düzenin çarklar×n× dilediøi gibi döndürerek yaûam× kendisi için cennete çevirmeye al×ûk×n. Ancak
adaû× eski polis, yeni bakan Adán Góngora ortaya ç×k×nca Meksika iki Adán’a, cennet iki Âdem’e dar
gelmeye baûl×yor.
Carlos Fuentes’in çaødaû Meksika toplumunu siyasetten sosyeteye, sinemadan dine, pembe
dizilerden postmodern edebiyata, birçok yönden hicvettiøi Cennet’teki Âdem, yazar×n tabiriyle tam bir
“Meksikomedya”.

Haberini AlayÈm, Yeter
Yazar: Orlando Figes
Yay×nevi: Yap× Kredi Yay×nlar×
Haberini Alay×m, Yeter, Stalin Rusya’s×n×n kuzey ucundaki çal×ûma kamplar×ndan birinde, Peçora’da
Gulag hükümlüsü olarak bulunan Lev Miûçenko ile Moskova’daki k×z arkadaû× Svetlana ùvanova’n×n
birbirlerine 1946 ile 1954 y×llar× aras×nda gönderdikleri mektuplara dayan×larak yaz×lm×û gerçek bir
aûk ve hayatta kalma hikâyesi. Gulag sansüründen geçmeden çal×ûma kamp×na gizlice girip ç×kan bu
mektuplar, Stalin dönemi dehûetinin iki s×radan Rus’un hayat×n× nas×l etkilediøine ve birbirlerine olan
aûklar×n×n onlar× nas×l ayakta tuttuøuna iliûkin benzersiz bir kay×t oluûturuyor.

Yavuz’un KavgasÈ
Yazar: H. Erdem Ç×pa
Yay×nevi: Yap× Kredi Yay×nlar×
Yavuz’un Kavgas×, tarihimizde “Yavuz” lakab×yla an×lagelmiû olan I. Selim’in padiûahl×ø×yla
sonuçlanan tart×ûmal× saltanat mücadelesini incelerken, bu asi ûehzadeye taht kavgas×n× kazand×ran
birincil askeri ve siyasi gücün “merkezdeki” (ùstanbul) yeniçerilerden ziyade, “taûradaki” (Rumeli) beyler
ve idari amirlerden müteûekkil olduøunu vurguluyor.
Gerek siyasi bir aktör olarak Yavuz Sultan Selim’in sosyal, siyasi ve askeri ûah×s ve topluluklar×
harekete geçirmek için uygulad×ø× stratejiler, gerekse kendisine destek olanlar×n toplumsal bileûiminin
irdelendiøi bu çal×ûmada, 15 ve 16. yüzy×llarda ùslami ilke ve söylemlere dayal× bir siyasi oluûum olan
Osmanl× Devleti’nde bir hükümdar×n saltanat×n×n nas×l oluûtuøuyla ile ilgili önemli ipuçlar× sunuluyor.
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MÜZñK
M
Haz×rlayan: Gencay Burnaz / Horoz Lojistik Yurt ùçi Komple Taû×ma Sat×û Yönetmeni

Yepyeni bir say×da ve yine yepyeni yerli ve yabanc× yap×mlarla, sizlerin de
dinlemekten keyif alacaø×n×z× ümit ettiøim CD seçeneklerini beøeninize sunuyorum.
Ayr×ca yeni y×l×n×z× en içten dileklerimle kutluyor, 2014 y×l×n×n hepinize saøl×k,
mutluluk ve baûar× getirmesini temenni ediyorum. Bol müzikli günler dileøiyle…

YERLø ALBÜM

YABANCI ALBÜM

ZÜLFÜ LêVANELê /
GökkuɫagÖ Gönder Bana

LENNY KRAVITZ /
Are You Gonna Go My Way

Kent ozan× kimliøiyle, y×llard×r dillerden düûmeyen bestelere
imza atan Zülfü Livaneli, dokuz
okuz
y×l aradan sonra
haz×rlad×ø× “Gökkuûaø×
Gönder Bana” isimli
27’nci albümünü
müzikseverlerin
beøenisine sundu.
Kendine has tarz×yla
notalara döktüøü
birbirinden güzel 10
parçadan oluûan albüm,
Livaneli’nin en beøenilen
albümleri aras×ndaki yerini
ûimdiden ald×.

20 y×ll×k müzik kariyeri
boyunca birçok baûar×l×
b
aalbüme imza atan Lenny
Kravitz, 1993 y×l×nda piyasaya
K
ssunduøu “Are You Gonna
G
Go My Way” isimli albümünü
tekrar yorumlayarak, yeni
te
vversiyonuyla sevenlerinin
beøenisine sundu. Toplam
b
10 parçadan oluûan albüm,
1
2
20 y×l önceki baûar×s×n× devam
ettirerek,
sanatç×ya gönül
e
v
vermiû
dinleyicilerin best-of’lar×
aras×na
a
girmeyi baûaracak

KA
KARGO
/ Gelecekle
Randevum
Var
Ra
Tü rock müziøinde 20’nci
Türk
y×l×n×
y×l× kutlayan Kargo, uzun bir
ara
aran×n
ard×ndan yeni ûark×lar×n×
“Gelecekle
Randevum Var” isimli
“G
albümünde
al
bir araya getirdi. Yeni
so olarak Ozan Anlaû’×n ekibe
solist
k
kat×lmas×yla
taze kana kavuûan
grup,
g
toplam dokuz parçal×k
albümüyle
a
müzikseverlerden
tam
t
not alm×û gibi görünüyor.

FUAT GÜNER /
Dinleyene Aɫk Olsun
Türk pop
müziøinin duayen
isimlerinden Fuat
Güner, yeni solo
albümü “Dinleyene
Aûk Olsun” ile
hayranlar×yla buluûtu.
Güner’in müzikal
çizgisini yans×tan
toplam sekiz ûark×l×k
albüm, dinleyicilerine
tam bir müzik ziyafeti
sunuyor.

MOBY / Innocents
Elektronik müziøin efsane isimlerinden Moby, yeni çal×ûmas×
“Innocents” ile bu tarz× beøenen müzikseverlere önceki
albümlerini aratmayacak kalitede bir sound sunuyor.
Bu yeni çal×ûmas×yla
11’inci albümüne imza
11’
ata
atan Moby, albümde
ye
yer alan 12 parças× ile
ha
hayranlar×n× fazlas×yla
ta
tatmin etmeyi baûar×yor.

DIDO / THA Next Dayy Extra
Dört albümüyle toplamda
300 milyonu aûan sat×ûa
ulaûan ùngiltere’nin en
baûar×l× kad×n vokallerinden
Dido, en beøenilen
ûark×lar×n×n bir araya
getirilmesiyle oluûturulan
yepyeni çal×ûmas× “Greatest
Hits” ile yeniden ad×ndan söz
ettirmeyi baûar×yor. Toplam
iki CD ve 31 parçan×n yer
ald×ø× çal×ûma, piyasaya ç×kt×ø×
günden itibaren yaratt×ø× ilgiyi
hâlâ üzerinde bar×nd×r×yor.
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saðlÜk

P

alçak gönüllü bir içtir”

ertevniyal Lisesi’ni bitiren
Doøan H×zlan, hukuk öørenimine baûlad× ancak yar×da b×rakt×. ùlk yaz×s× 1954
y×l×nda yay×mland×. O günden bu yana
yaz× yazmaktan baûka bir iûle uøraûmad×. Ama bugün baz×lar×, yazmad×klar×n×n
yazd×klar×ndan daha önemli olduøunu
söylüyor. Kimilerine göre, yaûayan edebiyat tarihi, kimilerine göre bir kültür
eleûtirmeni, kimilerine göre ise bir estet.
Yol boyu ona “sanat mafyas×” diyenler
de oldu, onu bir s×ø×nak olarak deøerlendirenler de. Ad×na üç tane kütüphane
kurulan ve eserleriyle Türk edebiyat×n×n
geliûmesine katk×lar×n× sürdüren denemeci, eleûtirmen ve yazar Doøan H×zlan
ile, keyifli bir söyleûi gerçekleûtirdik.
østanbullu bir ailede yeti÷menin
edebiyat dünyaséna kolayca kabul
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edilmenizde rolü olmu÷ olabilir mi?
En azéndan bazé ÷eyleri kolayla÷térdéùé,
bazé uzun süreçleri késalttéùé gibi...
Bu soruyu kendim zor yan×tlayabilirim. Ama kitaba ve bilgiye ulaûmada,
büyükûehirde yaûaman×n nimetlerini
unutmamak gerekir. Üstelik ailem benim öørenmem ve okumam için istediøim kitaplar× ald×. ùstediøim plaklara ve
notalara sormadan para ödedi. Ayr×ca
benim bütün ailem müzikle ilgiliydi ve
hepsi bir enstrüman çalard×. Kolayl×k
sözü kullan×labilir.
Türkiye’de iyi ÷iir, öykü ve roman yazamayan insanlarén ele÷tirmenliùe soyunduùu söylenir. Siz ise ilk yazénézdan
itibaren ele÷tiri yazélaré yazéyorsunuz.
Galiba bu yargéyé bo÷a çékaréyorsunuz?
Yerleûik bir kan×d×r bu. Ayr×ca bir kiûi
ûiir yazmakla edebiyata baûlar, öykü de
Pencere Say×: 17 / Ocak 2014

yazar, sonra da eleûtiride karar k×lar. Bu
diøerlerinde baûar×s×z olduøunu göstermez. Ya da onlarda baûar×l× olmad×ø× için,
eleûtiriyi seçtiøi iddias× benim için havada
kal×yor. Ben, ne ûiir yazd×m, ne öykü ne
de roman.
øçinizden hiç, “Bir roman, öykü ya
da ÷iir yazayém da nasél yazélérmé÷ görsünler” diye geçirmediniz mi? Bu saatten sonra yazmak risk mi olur?
Ben, yaz×lanlar× eleûtirdim. Onlara
iûte roman böyle olur, öykü böyle yaz×l×r,
ûiir dediøin böyledir gibi bir iddia ile yaklaûmad×m. Bir türün kuram×n× bilenlerin,
onu metinlere uygulayanlar×n, o örneklerin iyisini vereceklerini sanm×yorum,
aksine tersi oluyor. Divan edebiyat×n×
çok iyi bilen bir uzman×n, bu alandaki
bir otoritenin yazd×ø× gazelleri okudum,
çok baûar×s×zd×. Eleûtirmenlerin baû×na

SAïLIK
bu gelebilir. Risk sözü büyük oranda
var. “Bizi eleûtirdi, yazd×klar× nas×l, bir bak×n” derler. Ben, can×m isteseydi bu riski
göze alabilirdim, istemedim. Her yaz× asl×nda bir risktir, her gün yazan biri için.
Türk edebiyaté ÷u anda ne durumda?
Türk edebiyat×n× ûu anda dünya ölçeøinde görüyorum.
Siz de Türk edebiyaténén geli÷mesine
katkéda bulunmayé sürdürüyorsunuz.
Türk edebiyat×n×n geliûmesine herkes katk×da bulunuyor. Sadece benim
deøil her yazar×n, her okuyan×n ve her
konuûan×n katk×s× var. Hiç kimse buna
öncelik ve önderlik tan×mamal×. Küçük
küçük adalar birleûir büyük bir k×ta olur.
Ben, böyle düûünüyorum. Edebiyat alçak gönüllü bir iûtir.

“Yazmaya, kendi
kendime edindiùim
bir merakla ba÷ladém.
Çünkü yazarlék, te÷vikle
ve seçmeyle olacak bir
÷ey deùil. Edebiyat ve
yazmak alçak gönüllü
bir i÷tir. Ailem, bu ilgimi
maddi ve manevi olarak
çok destekledi. Yani
aile konusunda çok
÷ansléydém. Çünkü bana
istediklerimi yapabilme
imkâné verdiler.”

2012’de Antalya Atatürk Kültür
Parké’nda sizin adénéza bir kütüphane
açéldé. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Baz× kitaplar×m× oraya baø×ûlam×ût×m, onlar da benim ad×ma kütüphane
kurdular.

Türkiye’de yeteri kadar kitap okunuyor mu?
Okunuyor asl×nda. Kitap okumayanlar, “Kitap okunmuyor” diyor. Polisiye,
bilim kurgu ve fantastik gibi yeni türler
ç×k×yor her geçen gün. Bugün çok say×da
kitap ve yay×nevi var.

Kaç tane kütüphaneniz var?
Biri Fatih’te, orada olmazsa olmaz kitaplar×m var. Diøeri Mimar Sinan Güzel
Sanatlar’da, sonuncusu da Antalya’da
bulunuyor. Öyle kitaplar geliyor ki okur
için önem ve deøer taû×yor. Ama benim
alan×mda bak×p gözden geçireceøim ya
da bakmayacaø×m kitaplar bunlar. Onlar× bu tür kütüphanelere baø×ûl×yorum.
Baûkalar× okuyor.

Alénéyor ama okunuyor mu?
O bize ait bir ûey deøil. Bana göre,
kitab× als×n, yazara hayr× dokunsun da,
okusun okumas×n o kendinin bileceøi
iû. Elbette evde duran dilsiz kitap bir gün
dile gelip okunacakt×r diye düûünüyorum. ùyimserim yani bu konuda.

Asla veremeyeceùim dediùiniz kitaplarénéz hangileri?
Çok var. ùmzal× kitaplar×m ve her
zaman aç×p bakt×ø×m kitaplar×m. Onlar
Fatih’te bulunuyor.
Hangi kitaplar onlar?
Söyleyemem, çal×nabilir sonra!
Sizce kitap çalarlar mé?
Fatih’teki kütüphaneye h×rs×z girmiû.
Hemen gidip bakt×k. Orada ödül törenlerinde bana verilen sar× renkli plakalar
vard×. Ayr×ca antika iki gramofon ve bilgisayar bulunuyordu. H×rs×z, onlar× alt×n
zannetmiû, hepsini alm×û. Zaten kitap
çal×nsayd× Türkiye ûu anda bambaûka
bir yerde olurdu.

Olumsuz yanlaré var médér?
ùnsan ak×llan×r ve düûünmeye baûlar.
Bu durum da etraf× rahats×z eder. Yani düzeni bozar. Her ûeyi eleûtirir. Düûünmenin
insana yarar×, baûkas×na zarar× vard×r. Her
kitap okuyan×n baûkas×na zarar× olur. Çünkü kitap okudukça, baûkas×n×n cehaletini
görürsün. Tabii kendi cehaletinin de fark×na var×rs×n. Bir de cehaletini görüp, itiraf
etmeyenler var. Ama ben gördüøümde
cehaletimi itiraf ederim. Karû× taraf cehaletini görmeye baûlar. Bunlar×n hepsi ayna
gibi olur. Aynaya tahammül edemez baz×
insan. Aynaya bakmak istemez. Bir de
bizde bildikleriyle yetinenler var. Ç×karlar,
“Burada edebiyat bitti” derler.
Yéllardér edebiyat dünyasénén en
güçlü isimlerinden birisisiniz, belki de
en güçlüsü. Gücünüzü iktidara dönü÷türmemeyi nasél ba÷aréyorsunuz?
ùltifat×n×za teûekkür ederim. Elli y×l× aûk×n süredir yazan biri, elbet bir okur ve
edebiyat alan× kazan×r. Edebiyatta iktidar
olmaz, yapay giriûimlerdir bunlar. Edebiyat
ve yazmak alçak gönüllü bir iûtir. úiûinmelere ve böbürlenmelere müsaade etmez.
Size bunun için mi “Edebiyatén
Cumhurba÷kané” diyorlar?
Çok sevgili rahmetli, bizim 1950 kuûaø×ndan yay×nc×, öykücü ve romanc× arkadaû×m Erdal Öz, yazarl×ø×m×n ellinci y×l×nda
yapt×ø× bir konuûmada bana bu unvan×
verdi. Allah’×n güzellikleri üzerinde olsun,
diøer dostlar×m da bunu benimsedi.

öu anda gündeminizde yeni
bir kitap yazma dü÷üncesi
var mé?
Çok var. Eleûtiri ve deneme tarz×nda kitaplar
yazmay× düûünüyorum.
Kitap okumak ki÷iye neler kazandérér?
Olumlu yandan m×
baksam olumsuz yandan m×?
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KalÖn baäÖrsak (kolon) kanseri

önemli bir

hastalÜktÜr

Dünya Saùlék Örgütü
(WHO) verilerine göre,
her yél dünyada bir
milyondan fazla ki÷i
kalén baùérsak kanserine
yakalanéyor ve ortalama
500 bin ki÷i bu hastalék
nedeniyle ölüyor. Her
20 ki÷iden biri ya÷am
süresince kalén baùérsak
kanseri adayé. Kalén
baùérsak kanseri,
ciddi bir saùlék sorunu
olu÷turmakla birlikte,
önlenebilir kanserler
grubuna giriyor.
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al×n baø×rsak (kolon) kanseri, hem görülüû s×kl×ø×nda hem de ölüme yol açan
kanserler aras×nda ilk s×ralarda yer almaktad×r. Geliûmiû ülkelerde
kad×nlarda meme ve akciøer, erkeklerde
prostat ve akciøer kanserinden sonra en
s×k görülen kanserdir. Dünya Saøl×k Örgütü (WHO) verilerine göre, her y×l dünyada bir milyondan fazla kiûi bu hastal×øa
yakalanmakta ve ortalama 500 bin kiûi
yaûam×n× yitirmektedir. Her 20 kiûiden biri
yaûam süresince kal×n baø×rsak kanseri
aday×d×r. Bu risk yaûla birlikte artmakta
ve vakalar×n yüzde 50’den fazlas× 50 yaû×ndan sonra görülmektedir. Kad×n erkek
aras×nda görülüû s×kl×ø× aç×s×ndan bugüne kadar bir fark bulunabilmiû deøildir.
Bu ön bilgilerden anlaû×labileceøi gibi,
kal×n baø×rsak kanseri, ciddi bir saøl×k
sorunu oluûturmaktad×r. Öte yandan bu
hastal×k önlenebilir kanserler grubuna
girmektedir. Kolon kanserinden korunma
yollar×na geçmeden önce hastal×k oluûumunda rol oynayan etkenleri bilmemiz
gerekir.
Kal×n baø×rsak kanseri, sosyoekonomik
düzeyi yüksek ülkelerde s×k görülür. Bu
ülkelerde kiûiler genelde, hayvansal,
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kat× yaø ve k×rm×z× etten zengin, lifli g×dalardan fakir, yüksek kalorili diyetle
beslenir. Bu tür yaølar×n kal×n baø×rsak
mukozas×nda kanserojen maddeler
oluûmas×na yol açt×ø× deneysel çal×ûmalarla kan×tlanm×ût×r. Aû×r× tüketilen k×rm×z×
etin de benzeri etki yapt×ø×na inan×lmaktad×r. Keza aû×r× yaøl× beslenme sonucu
karaciøer gereøinden fazla kolesterol ve
yaø asidi oluûturmakta, bunlar×n kal×n
baø×rsaktaki bakteriler taraf×ndan parçalanmas×yla kanserojen maddeler ortaya
ç×kmaktad×r. Zeytinyaø× gibi doymam×û
yaø asitleri içeren s×v× yaølar×n dengeli
kullan×m×, bu riski büyük ölçüde ortadan
kald×rmaktad×r. Lifli sebze ve meyvelerin
s×k tüketilmesi ise kolon kanseri riskini
belirgin olarak azalt×r. G×dalardaki A, C,
E vitaminleri ile kalsiyum ve selenyum
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gibi minerallerin kal×n baø×rsak kanserini
önlemedeki rolleri deøiûik araût×rmalarla
kan×tlanm×ût×r. Zaman zaman medyada
yer alan “yoøurt kal×n baø×rsak kanserini
önlüyor” haberleri, süt ve süt ürünlerindeki kalsiyumun etkisini vurgulamaya
yöneliktir. Sürekli sigara ve alkol kullan×m×n×n riski art×rd×ø×na inan×lmaktad×r.
Sonuç olarak, kal×n baø×rsak kanserinden korunman×n ilk ûart×, hayvansal yaø
ve k×rm×z× etten fakir, lifli g×dalar, kepekli
ekmek, taze meyve ve sebzelerin, süt
ürünlerinin bol tüketildiøi bir beslenme
al×ûkanl×ø× olmal×d×r.
Kolon kanserini önlemenin bir diøer ve
daha pratik yolu, kanser oluûum sürecini durdurma yöntemidir. Kolon kanserlerinin yüzde 90’×ndan fazlas× baø×rsak
içinde oluûan “polip”lerden kaynaklan×r.
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Polip diøer içi boû organlarda olduøu
gibi, baø×rsak lumenine doøru büyüyen
bir oluûumdur. Özel durumlar d×û×nda
50 yaû×ndan önce seyrek görülür. Bu
yaûtan sonra hem görülüû s×kl×ø× hem
de say× ve büyüklükleri giderek artar.
Poliplerden kanser geliûimiyle polip
say×s× ve çap× aras×nda yak×n bir iliûki
bulunmaktad×r. Poliplerin tümü kanserojen yap×da deøildir. Ancak buna karar
vermek için ç×kar×lmas× ve mikroskop
alt×nda incelenmesi gerekir. Polipler,
bazen hiçbir yak×nmaya yol açmazken,
özellikle kansere dönüûüm potansiyeli olanlar, bazen kanama ve diyareye
(ishal) neden olur. Saøl×kl× bir baø×rsak
duvar×ndan polip oluûmas× ve bunun
kansere dönüûmesi için ortalama 10
y×l geçmesi gerekir. Bu periyodda tan×
konularak polipe yönelik tedaviler uygulanmas×, kiûiyi olas× bir kolon kanserinden koruyacakt×r.
Kolonoskopi, makattan gönderilen ×û×kl×
bir alet yard×m×yla tüm kal×n baø×rsaø×n
içini görerek inceleme yöntemidir. ùlk
kolonoskopi için önerilen baûlang×ç yaû×
50’dir. Bu ilk kolonoskopide baø×rsak
saøl×kl× görünümünde ise, kiûiye en az
beû y×l yeni bir kolonoskopi gerekmez.
Kolonoskopi s×ras×nda görülen tüm polipler iûlem s×ras×nda ç×kar×l×r. Ç×kar×lan
bir iki adet polipe, mikroskobik inceleme sonucunda iyi huylu oluûum tan×s×
konulursa, ikinci kolonoskopi beû y×l
sonra yap×l×r. Ç×kar×lan poliplerde kanser
saptanmasa da say×lar×n×n üç ya da daha
fazla ve boyutlar×n×n 1 santimetreden fazla olmas× durumunda kolonoskopi birüç y×l içinde tekrarlanmal×d×r. Bir polipte
kanser saptansa bile bu kanser erken evrede ise yap×lan polipektomi (polipin ç×kar×lmas×) iûlemi tedavi için yeterli olabilir.
Kimlere ne zaman, ne s×kl×kta kolonoskopi yap×lmas× gerektiøine, dergimizin sonraki say×lar×n×n birinde ayr×nt×l× olarak yer
verilecektir.
50 yaû×nda yap×lacak bir kolonoskopi ve
bunun belirli aral×klarla yinelenmesi, kiûileri olas× bir kal×n baø×rsak kanserinden
korur. Basit ve deneyimli ellerde son derece güvenli ûekilde uygulanan bu incelemeyi herkesin yapt×rmas× gerekmektedir. Kolonoskopi olmak istemeyen ya da
deøiûik nedenlerle kolonoskopiye uygun
olamayan kiûilerdeki diøer görüntüleme
seçeneklerinin deøeri özellikle biyopsi
ya da ç×karma olanaø× vermedikleri için
k×s×tl×d×r.

