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ba yaz

Merakl s  için okuma önerisi:
• Victor Hugo, Sefiller, çev. Cenap 

Karakaya, leti im Yay nlar , 2013

Ejderhan  nas l e i  rsin?

G
eçen say da sayfam yetti ince, Mark Twain’den bir al nt yla 
insano lunun onulmaz halini anlatmaya çal m t m. Bu yaz mda 
yine dev bir yazardan ba ka bir al nt yla kalan eksikleri gidermek 
istiyorum. Victor Hugo’nun ünlü roman  “Sefiller”i pek ço unuz 

okumu tur. Ancak bu roman, iki ciltlik orijinal halinden de il de, çocuklar için 
k salt lm  bask s ndan ve daha çok genç ya larda okundu undan içindeki 
önemli ayr nt lar skalan r hep. 

Victor Hugo, pek çok klasik romanla ayn  talihsizli i ya ayan bu dev 
roman nda, t pk  Twain gibi, insano lunun analizini ne kadar iyi yapm  oldu unu
gösterir bize. Zaten iyi yazarl k insan n ruhsal anatomisini iyice kavram  olmaktan 
geçer. “Sefiller”in ikinci cildinde “Barikat n Üzerinden Görülen Ufuk” ba l kl  bir 
bölüm vard r. Hugo, bu bölümde kahraman  Enjolras üzerinden önemli mesajlar 
verir. Romanda ad  geçen ABC Dostlar  Derne i, düzene ba kald ran bir ö renci
hareketidir; bu hareketin yak kl  lideri Enjolras’ n söylevine kulak verelim imdi:

“Deniz ejderini yendik, imdi onun ad  “gemi”dir; karalarda ate  saçan 
ejderhay  da yendik; onun da ad  “lokomotif”tir. imdi de yar  kaplan yar  kartal 
olan Anka’y  yenmek üzereyiz; yakalad k bile, onun ad  da “balon”dur. Bu 
Prometheos’a lây k eser tamamlan p da insano lu mitolojinin üç ejderini – deniz 
ejderini, kara ejderini ve yar  kartal yar  kaplan hava ejderini - kesin olarak buyru u
alt na ald  gün, suya, ate e, havaya hâkim olacakt r; vaktiyle eski tanr lar kendisi 
için neyse, o da canl  yarat klar için o de erde olacakt r.” (1)

nsano lu bu ejderhalar n hepsini yendi, do ru; ancak kara, hava ve 
denizdeki bu mutlak hâkimiyet bu defa bizi ejderhala t rd ; Hugo’nun kahraman
Enjolras’ n dedi i gibi yücelmek bir yana, aksine canavarla t k. Enjolras bu 
sözlerle de yetinmez, gelece e bir umut balonu gibi yollad  devrimci söylevini 
öyle sürdürür:

“Yurtta lar! XIX. yüzy l yücedir ama XX. yüzy l mutlu olacakt r. O zaman eski 
tarihe benzer hiçbir ey bulunmayacak. Bugün oldu u gibi, art k korkulacak 
bir fütuhat, bir istilâ, bir zorla alma, milletler aras nda silahl  rekabet, krallar n
evlenmesi yüzünden medeniyete ara verme, babadan o ula geçen istibdatlarda 
do umlar, kongrelerle bölünen milletler, hanedan y k lmas yla meydana gelen 
parçalanmalar, bölü meler, sonsuzlu un köprüsü üzerinde kar la an iki keçi gibi 
kar  kar ya gelen iki dinin sava  kalmayacak. Art k k tl ktan, sömürülmekten, 
yoksulluk sonucu fuhu tan, i sizlik sonucu sefaletten, dara ac ndan, hançerden, 
sava tan, olaylar orman ndaki geli igüzel e k yal ktan korkulmayacak. Hiçbir olay 
olmayacak denilebilir. nsanlar mutlu olacak.” (2)

Bunun üzerine fazladan söz eklemek yersiz; iyi ki Hugo bu günleri görememi
demekle yetinelim. Herkesin, yeni y l n tüm insanl a sa l k, bar  ve huzur 
getirmesini temenni etti i bir dönemde u yaz m size yine karamsar gelebilir, 
ancak bo  vaatler, gerçekle meyece ini bildi imiz politik temenniler yerine biraz 
fark ndal k yarataca na inand m bir yaz  yazmak bana daha umutlu geldi. Yeni 
y lda içimizdeki ejderhay  yine yenemeyece iz ama en az ndan onu e itmek
ümidi de bizim yeni y l dile imiz olsun. Mutlu y llar!

(1) Sefiller II, Victor Hugo, çev. Nesrin Alt nova, Hayat Ne riyat, stanbul, 1969, s. 1016.
(2) A.g.e. s. 1017
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haberler

H ad mköy’de 1 Kas m 2013’te hizmete giren yeni 
depodan, stanbul Avrupa yakas ndaki tüm da -
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 rampa-
dan 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.

Haber: lker Özkocac k

Horoz Lojistik’in yeni lojistik üssü 
Had mköy’de hizmete girdi
Horoz Lojistik, mü terilerine daha iyi, ça da  ve kaliteli hizmet üretmek 
amac yla açt  lojistik merkezlere bir yenisini daha ekledi.

Koçal Ka t, Endeks Kimya, Fanset Elektrikli Ev Aletleri, Pla  Plastik ve pek 
Plastik’in tercihi Horoz Lojistik oldu. 

Haber: Gencay Burnaz

Koçal Ka t
Sakarya Hendek’te bulunan tesislerinde endüstriyel 
temizlik ka tlar  alan nda üretim yapan Koçal Ka t, Tür-
kiye geneli komple araç ta malar  için Horoz Lojistik’i 
tercih etti.

Endeks Kimya
Endüstriyel ve ki isel temizlik ürünleri konusunda sektö-
rün büyüyen firmas  Endeks Kimya, stanbul Beylikdüzü 
ç k l  ürünlerinin Türkiye geneli komple araç sevkiyatlar
için Horoz Lojistik ile el s k t .

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 da -

Horoz’dan k sa haberler

t m alan ndaki tercihini Horoz Lojistik’ten yana kulland .
Fanset’in stanbul Halkal ’daki tesisinden sevk edilecek 
ürünlerin ta nmas  Horoz Lojistik’in da t m a  ile 
gerçekle tirilecek.

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

pek Plastik
Bebek bezi, hasta bezi ve kad n ba  gibi hijyenik ürün-
ler konusunda sektörün önemli aktörlerinden olan pek 
Plastik, stanbul Beylikdüzü’ndeki üretim tesisinden ya-
p lan komple araç sevkiyatlar  konusunda Horoz Lojistik 
ile masaya oturdu.
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HABERLER

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 Ye ilyurt 
Liman ’na 16 aksl  hidrolik treyler ile iç 
nakliyesi, di er tüm aksesuarlar n sant-

Haber: Fikret Tuzcu

SDV HOROZ Proje Kargo
enerji sektörüne hizmet vermeye devam ediyor

ralden yüklenip Ye ilyurt Liman ’na iç 
nakliyesi, gemi vinci ile yükleme ope-
rasyonu yap lacak ekilde Ye ilyurt 
Liman ’ndan Gazi Ma usa Liman ’na 
deniz yolu ta mas n  gerçekle tirdi. Mo-
torun Gazi Ma usa Liman ’ndan Kalecik 
santraline Türkiye’den Ro-Ro ile önce-
den pozisyonlanan hidrolik treyler ile iç 

nakliyesi, Kalecik santralde önceden po-
zisyonlanan “gantry lift” marifetiyle mo-
torun aç k sahadan al narak, temele ge-
tirilen alternatörüyle ask da “coupling”i 
sonras  krikolarla yaylar üzerine temele 
yerle tirilmesi ve di er tüm aksesuarla-
r n da aç k alanda araç üzerinden zemi-
ne tahliyesi i ini üstlendi. 

SDV HOROZ Proje Kargo, enerji sektöründe artan i  hacmine paralel olarak, enerji 
irketlerinin proje kargo lojisti i ihtiyaçlar  için özellikli operasyonel çözümler 

üreterek, mü teri beklentilerini kar lamaya devam ediyor.
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haberler

S DV Horoz Mersin Bölge Müdürlü-
ü, ekim ay nda kontrat  imzala-

nan GIZ Germany firmas n n Su-
riye devletine hibe usulü olarak verdi i, 
toplamda 58 adet arac n transit olarak 
Suriye tampon bölgelerine ta nmas
ihalesi kapsam nda bulunan, 12 adet 
Toyota marka ambulans n ve alt  adet 

SDV Horoz Mersin 
büyümesini sürdürecek

Ford Kuga arac n Kilis Öncüp nar ve 
anl urfa Akçakale’ye teslimatlar n  ba-
ar yla gerçekle tirdi. Projenin, 2014 y l

Ocak ay  içinde 18 adet Mercedes mar-
ka çöp kamyonu, 16 adet kepçe ve alt
adet Volvo marka çöp kamyonu ta ma-
s n n gerçekle tirilmesiyle tamamlanma-
s  hedefleniyor.

Haber: Ömügen Demirasal
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HABERLER

Marmara irketler Grubu
Çorlu’da modern bir okul yapt rd
Marmara irketler Grubu’nun sahibi olan Ö ücü Ailesi, Çorlu’da modern bir okul 
yapt rd . Anne ve babalar n n isimlerini verdikleri Gönüllü Hizmet Vakf  Aysel-
Abdullah Ö ücü Ortaokulu’nun aç l , geni  bir kat l mla 20 Kas m 2013’te 
Tekirda  Valisi Mehmet Ali Yerlikaya taraf ndan yap ld .

G önüllü Hizmet Vakf  Aysel-Abdul-
lah Ö ücü 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 
ö rencilerine hizmet veriyor. Gazian-
tepli Ö ücü Ailesi, sanayi yat r mlar n n
tümünü Çorlu’da yap yor. Tekstille ba -
lad klar  i  ya amlar n , enerji ve temizlik 
ka tlar  sektörleriyle çe itlendiren Ö ü-
cü Ailesi, Marmara Pamuklu, Marmara 
Elektrik Üretim, Lila Ka t ve Onur En-
tegre A  kurulu lar yla üretimlerine de-
vam ediyor. 
Toplumdan kazand n n bir k sm n ,
topluma geri kazand rma sorumlulu u
oldu una inanan Ö ücü Ailesi, bunu 

yapman n en kal c  ve de erli yolu ola-
rak e itimi görüyor. Aile, Gönüllü Hiz-
met Vakf  Aysel-Abdullah Ö ücü ad n
verdikleri ortaokulla, vakf n bugüne 
kadar e itime verdi i desteklere bir 
yenisini daha ekledi. Gönüllü Hizmet 
Vakf , 2010 y l nda Ayd no lu ve Ö ücü 
aileleri ile ailelerin yak n dostu ve a a-
beyi olan Mustafa Saffet Ci erli’nin ön-
derli inde kuruldu. Vakf n hedefi, kamu 
kurumlar  ile birlikte çal arak yerel ih-
tiyaçlar  belirlemek ve Gönüllü Hizmet 
Vakf ’n n öncülü ünde yapt rd  e i-
tim, kültür ve sa l k tesislerini kamuya 
ba lamak.
Vakf n kurucusu olan Ö ücü Ailesi, 
2002 y l nda Kad köy’de 300 yatak-
l  Aysel-Abdullah Ö ücü K z Ö renci 

Yurdu’nu, Mustafa Saffet Ci erli de Ka-
d köy Mustafa Saffet Anadolu Lisesi’ni 
in a ederek, Milli E itim Bakanl ’na 
ba lad . Aile, kurdu u Gönüllü Hiz-
met Vakf  ile yap lan kal c  hizmetlere 
kurumsal bir yap  olu turarak sürekli ilgi 
göstermeyi, insana ve insanl a daha iyi 
hizmet vermeyi amaçl yor. 
Gönüllü Hizmet Vakf ’n n kurulu tan bu-
güne hizmetleri öyle: Pendik Mustafa 
Saffet Fen Lisesi (Ekim 2013’te hizmete 
aç ld ), Çorlu Aysel- Abdullah Ö ücü Or-
taokulu (Kas m 2013’te hizmete aç ld ), 
Ata ehir Mustafa Saffet Kültür Merkezi 
(d  cephesi bitti, iç donan mlar  sürüyor, 
2014 y l  içinde hizmete aç lacak), Gazi-
antep nal Ayd no lu lkö retim Okulu 
(in aat  devam ediyor).
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8

Horoz Lojistik Depolar Direktörü An l Ha imo lu:

“HLM Depo, 2013 y l n  yüzde 95
doluluk oran na ula arak kapatt ”
“HLM Depo (Horoz Lojistik Merkezi), sat labilir kapasitesini y l genelinde 
yüzde 95 seviyesinin üzerinde dolu olarak geçirdi. Bu seviyenin üzerinde kalan 
hacim, mevcut hizmet alan mü terilerin organik büyümelerine ba l  günlük 
dalgalanmalar n  kar lamak için gerekli bir kapasitedir.” 

H LM Depo’yu, Horoz Lojistik’in 
di er depolar ndan ay ran ba -
l ca özelli in dört operasyon 

noktas n  bünyesinde bar nd rmas  ol-
du unu belirten Horoz Lojistik Depo-
lar Direktörü An l Ha imo lu, “Depo, 
bugün itibar yla bünyesinde milli depo, 
cross-dock ç k  noktas  ve aktarma 
merkezi bulunduruyor. Yak n zaman-
da Erenköy Gümrük Müdürlü ü’ne 
ba l  antrepomuz da devreye girecek. 
Bünyemizde sadece antrepo ya da da-

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 di er depolar m zdan 
ay ran temel özellikleridir” diyor. An l
Ha imo lu’na, HLM Depo’nun 2014 
y l  hedeflerini sorduk.

K saca kendinizden bahseder 
misiniz? Kaç y ld r Horoz Lojistik’te 
çal yorsunuz? 
Horoz Lojistik’te dokuz y ld r çal -
yorum. Sürekli geli ime inanan biri 
olarak, usta kelimesini çok sempatik 
bulmasam da, kalfal k ve ustal k dö-
nemlerimi Horoz Lojistik ailesinin bir 
bireyi olarak geçirdi imi söyleyebilirim. 
Endüstri Mühendisli i kökenliyim, yük-
sekö renimimi Lojistik Sistem Yöneti-
mi ve Sistem Mühendisli i bölümünü 
bitirerek tamamlad m. Horoz ailesine 
kat lmadan önce yine ayn  sektörde 
fakat daha küçük ölçekte firmalarda 
çal t m. Ancak benim için en de erli 

i  akademisinin Horoz Lojistik oldu u
gerçe i hiç de i meyecek. Bunu, de-
polama departman n n büyüme süre-
cinde gördüklerime, ya ad klar ma ve 
ekip arkada lar mla ba ard klar m za 
dayanarak söylüyorum. Kariyer haya-
t m bana ne getirirse getirsin bu duru-
mun de i meyece i görü ündeyim.

irketteki görevime  Geli tirme Lo-
jistik Uzman  olarak ba lad m. Horoz 
Lojistik çat s  alt nda s ras yla Lojistik 
Hizmetler Yönetmeni, Yurtiçi Da t m
Sat  Direktörü, Entegre Lojistik Sat
ve Operasyon Direktörü gibi görevleri 
üstlendim. Halen Horoz Lojistik Depo-
lar Direktörü olarak görevime devam 
ediyorum. 

2012 y l n n Nisan ay nda faali-
yete geçen HLM Depo’nun önemi 
hakk nda neler söylemek istersiniz?
HLM Depo’nun Horoz Lojistik’in di-

er depolar na göre en büyük fark ,
dört operasyon noktas n  bünyesinde 
bar nd racak olmas d r. Depo, bugün 
itibar yla bünyesinde milli depo, cross-
dock ç k  noktas  ve aktarma mer-
kezi bulunduruyor. Yak n zamanda 
Erenköy Gümrük Müdürlü ü’ne ba l
antrepomuz da devreye girecek. Bün-
yemizde sadece antrepo ya da da t m
merkezi bulunduran depolar m z bulu-
nuyor. Ancak HLM Depo’nun bu dört-
lü kombinasyona sahip olmas , tasar -
m  ve kullan lan ak ll  sistemler, HLM
Depo’yu di er depolar m zdan ay ran 
temel özellikleridir. 
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HLM Depo’nun fiziki özellikleri hak-
k nda bilgi verir misiniz?
HLM Depo’nun 66 bin euro paletlik raf 
lokasyonu, 11 bin metrekarelik rafs z
kapal  operasyon alan , dört ba ms z
tesis giri  kap s  ve 57 adet de rampas
bulunuyor. HLM’nin makine park nda, 11 
adet turret truck, dokuz adet reach truck, 
be  adet forklift ve 33 adet de platformlu 
akülü trans palet yer al yor.  Horoz Lojis-
tik Yönetimi’nde, 70 bin metrekare çok 
mudili lojistik depo, 103 bin metrekare 
mü teri deposu var. Türkiye genelinde 
ise, 50 bin metrekare aktarma faaliyet-
lerimizin yürütüldü ü bölge depolar m z
bulunuyor.

Bünyenizde kaç ki i görev yap yor?
Sorumlu oldu um direktörlük, yakla k
400 ki ilik bir ekiple stanbul a rl kl
olarak Türkiye’nin farkl  bölgelerinde ko-
nu lan yor. Yüzde 15’i yönetici ve di er

beyaz yaka kadrolardan olu an ekibimiz, 
depo sat  ve depo operasyon faaliyetle-
rini ifa ediyor. 

HLM Depo olarak 2013 y l n  nas l
geçirdiniz?
HLM Depo’nun, en h zl  dolum seviyesine 
ula an ve dolulu unu koruyan depomuz 
oldu unu söyleyebiliriz. Depo, sat labilir
kapasitesini y l genelinde yüzde 95 sevi-
yesinin üzerinde dolu olarak geçirdi. Bu 
seviyenin üzerinde kalan hacim, mevcut 
hizmet alan mü terilerin organik büyüme-
lerine ba l  günlük dalgalanmalar n  kar-

lamak için gerekli bir kapasitedir.

2014 y l  hedefleriniz neler? Gelece-
e ili kin planlar n z  aç klar m s n z?

HLM Depo’yu 2014 y l nda bekleyen 
en büyük yenilik, Erenköy Gümrük 
Müdürlü ü’ne ba l  antreponun hayata 
geçecek olmas d r. Antrepo faaliyetinin 

de hayata geçmesiyle dörtlü hizmet 
kombinasyonu tamamlanacak ve HLM 
Depo hedeflenen entegre lojistik mer-
kezi kabiliyetlerine kavu acakt r.  Bu 
konuya ek olarak planl  büyümenin sü-
rekli e itim ve geli imden geçti ine ina-
n yoruz. Özellikle 2014, HLM Depo’da 
e itim y l  olacak. Her y l i  planlar m z
kapsam nda gerçekle tirdi imiz irket 
içi ve irket d  e itimleri, 2014 y l nda 
da büyük oranda art rmay  hedeflerimiz 
aras na koyduk ve bu planda uygula-
malar m z ba lad . Hedefimiz, kontrollü 
planlanm  ad mlarla, kilometre ta lar n
do ru zamanda do ru yerlere koyarak, 
pazar pay m z  büyütmek. Böylece her 
zaman ön planda olan mü teri memnu-
niyetimizi art rmay  planl yoruz. 

Horoz Lojistik, HLM Depo ile hangi 
sektörlere hizmet veriyor?
HLM Depo, depoculuk bünyesinde ev 
geli tirme perakendecili i, küçük ev alet-
leri ve beyaz e ya sektörlerinin lider fir-
malar na hizmet veriyor. HLM çat s  alt n-
da faaliyetlerini ifa eden Anadolu Yakas
Aktarma Merkezi ise, yan c  ve parlay c
ürünler ve canl  hayvan d nda farkl  sek-
törlerden yüzlerce firmaya parsiyel da -
t m hizmeti veriyor. 

Gebze’deki depo, Horoz Lojistik ve 
mü terilerine ne tür katk lar sa l yor?
HLM Depo, tek noktadan dört fark-
l  hizmet dedi imiz antrepoculuk, milli 
depolama, parsiyel da t m merkezi ve 
cross-dock aktarma noktas  ile Horoz 
Lojistik’in hizmet seviyesini yükseltirken, 
hizmet verdi i mü terilerin de memnu-
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niyet seviyesini art r yor. Bu çat  alt nda
hizmet verdi imiz mü terilerimizin yurt 
d  kökenli ürünleri ilk olarak antrepoya 
giri  yapacak, millile mesini takiben ayn
çat  alt nda bulunan gümrüksüz depo 
lokasyonlar na çekilebilecek. Ç k  a a-
mas nda ise, taraf m za ula an parsiyel si-
pari leri toplan p, ayn  çat  alt nda konu -
lanm  Horoz Anadolu Yakas  Aktarma 
Merkezi’ne teslim ediliyor. Cross-dock 
modelinde taraf m za gönderilmi  ürünler 
de milli depo lokasyonlar ndan toplanm
ürünlerle konsolide edilip, komple (FTL) 
planlanm  araçlarla gönderi adreslerine 
iletiliyor. Tek noktada üretilen bu hizmet-
lerin yaratt  sinerji, kazan-kazan ilkesiyle 
tüm taraflara pozitif katk  sa l yor.

Mü teri memnuniyetini art rmak için 
neler yap yorsunuz ya da yapmay  plan-
l yorsunuz?
Sürekli geli ime inan yoruz.  Bunu yeni 
depolar, yeni organizasyon yap lanmalar
ve yeni i  modelleriyle yap yoruz.  Mevcut 
operasyonlar m z  daha yüksek hizmet 
seviyelerine ç karmak ve pazar pay m z
planl  biçimde art rmak için, daima yeni-
lik ve verimlilik art r c  modeller pe inde-
yiz. Bu sebeple haritalanm  operasyon 
süreçlerimizi sürekli de erlendiriyor ve 
gerekli noktalar  revize ediyoruz. Mü teri
memnuniyetini departman d  ba ms z
yap lanmalarda ölçüyor, geri dönü leri
ekip olarak de erlendiriyor ve düzeltici 
aksiyonlar al yoruz. Mü teri memnuniyeti-
nin ancak etkin verimlilik ç tas  ve proaktif 
yakla m ile sa lanabilece ine inan yor,
ekip olarak bu paralelde hedeflerimize 
yürüyoruz.
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“2013 y l nda 3 binin üzerinde 
sevkiyatla y l sonunda 

yakla k 130 milyon dolarl k
ihracat ve transit ticaret 

gerçekle tirdik. 2014 y l ndaki 
hedefimiz ise, bu rakam

175  milyon dolar n üzerine 
ç karmak.” 
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 ORTAKLARI

Rusya’n n St. Petersburg ken-
tinde 1993 y l nda kurulan Rö-
nesans n aat, 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 irketin genel merkezi Ankara’da bulu-
nuyor. 30’u a k n bölgede daimi ta eronlar-
la birlikte 35 binden fazla çal an  bulunan 
Rönesans Holding’in, Sat nalma ve Lojistik 
Müdürü Deniz Atmaca ile firma faaliyetleri-
nin yan  s ra, lojisti in firmalar  için önemini 
konu tuk. 

Rönesans n aat’ n kurulu  hikâ-
yesinden bahsedip, geli im süreci 
hakk nda bilgi verir misiniz?

n aat, gayrimenkul yat r m ve enerji 
üretim faaliyetlerine odaklanan Rönesans 

Holding; Türkiye, Ba ms z Devletler Top-
lulu u ve MENA Bölgesi’ni içeren co raf-
yada çal malar n  sürdüren bir irketler 
toplulu udur. Rönesans’ n temelleri 1993 
y l nda Erman Il cak taraf ndan kurulan 
ve bugün Rönesans Grubu’nun lokomo-
tif irketi olan Rönesans n aat ile at ld .
Rusya’n n St. Petersburg kentinde kuru-
lan Rönesans n aat, etkin yönetim anlay -

 ve do ru stratejilerle k sa zamanda yeni 
pazarlara aç lmay  ba ard  ve uluslararas
bir müteahhitlik firmas  niteli i kazand .

Yönetim Kurulu Ba kan m z Erman 
Il cak’ n sürekli geli ime inanarak, kaliteden
ödün vermeksizin yaratt  üstün ba ar  öy-
küsünün 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 veri  merkezleri, ofisler, oteller, konutlar, 
karma yap lar, a r sanayi tesisleri (çimento 
fabrikalar  ve petrokimya tesisleri), altyap  te-
sisleri (havaalanlar  ve marinalar), hafif üre-
tim tesisleri, kimyasal ve ilaç üretim tesisleri, 
yiyecek ve içecek i leme tesisleri, araba ve 
makine fabrikalar , devlet binalar  ve enerji 
santralleri in a ediyor. 

2006 y l ndan bu yana her y l ENR Top 
250 Uluslararas  Müteahhitler Listesi’ne gi-
ren Rönesans n aat, 2013 y l nda yay m-
lanan listede Türkiye’nin birinci, dünyan n
ise 64’üncü en büyük uluslararas  müteah-
hitlik firmas  olarak yer ald . Genel merkezi 
Ankara’da bulunan Rönesans Holding’in 
30’u a k n bölgede daimi ta eronlarla bir-
likte 35 binden fazla çal an  bulunuyor. 

Sizin firmadaki görev ve sorumlu-
luk alanlar n z nedir?

19 y ld r Rönesans bünyesinde çal -
yorum. Rönesans Holding, i tirakleriyle 

geni  yelpazeli birçok sektörde faaliyet 
gösteren bir kurulu tur. Holding mer-
kezinde sat nalma ve lojistik müdürü 
olarak görev al yorum. Balt k D  Ticaret 
A. . ve Volga D  Ticaret A. . arac l  ile 
Rönesans’ n yurt içi ve yurt d  proje ve 
antiyelerine, sat nalma, lojistik ve d  ti-

caret konular nda hizmet sa l yoruz. 

Rönesans n aat için 2013 y l  nas l
geçti? 2014 y l  hedefleriniz nelerdir?

Rönesans Holding’e ba l  sat n alma ve 
d  ticaret firmalar m z Volga ve Balt k aç s n-
dan 2013  y l  oldukça verimli geçti. 2013 
y l nda ortalama 3 binin  üzerinde sevkiyat 
ile y l sonunda yakla k 130 milyon dolarl k
ihracat ve transit ticaret gerçekle tirmi  ola-
ca z. 2014 y l ndaki  hedefimiz  ise, bu ra-
kam  175 milyon dolar n üzerine ç karmak. 

hedefliyoruz
2014 y l nda 175 milyon dolar n üzerinde ihracat



i  ortaklar D E N Z  A T M A C A

14 Pencere Say : 17 / Ocak 2014

Rönesans n aat için lojistik ne ka-
dar önemli? Lojistik hizmeti firman za ne 
tür avantajlar sa l yor?

Lojistik, bir projenin do rudan maliyeti-
ni ve i  program n  etkiler. Özellikle yurt d -

nda faaliyet gösteren tüm müteahhitlik ve 
in aat sektöründe i  yapan firmalarda oldu-

u gibi Rönesans için de lojistik, en önemli 
ve temel i levlerden biridir. Projelerin mali-
yeti, devaml l  ve zaman nda tamamlana-
bilmesi proje, planlama, sat nalma, tedarik 
sürecinin, lojistik ile olan do ru planlama, 
h z ve uyumu sayesinde gerçekle ir. Bu 
nedenle, lojistik hizmetini alaca m z fir-
malar  seçerken sonuca en h zl , verimli 
ve güvenle ula t racak firmalar  seçmeye 
özen gösteriyoruz. 

Sizce ba ar l  bir lojistik hizmeti na-
s l olmal ?

Ben bu soruyu, biraz daha açaca m. 
Buna, “ba ar l  bir lojistik firmas  nas l ol-
mal y ” da ekleyerek sorunuza cevap ve-
rece im. Öncelikle, sektörü ve mü terileri 

güncel ve iyi takip edebilmeli. Yeniliklere 
ve teknolojiye aç k olmal . Mü terilerin 
ihtiyaçlar na cevap verebilmeli.  Tecrübe-
den feragat etmemeli, ezbere çal mama-
l . Lojistik hizmetini sadece, bir noktadan 
di er bir noktaya ta ma i lemi olarak gör-
memeli. Her yap lan i i, ba ndan sonuna 
takip edebilmeli. Dokümantasyondan 
sertifikaland rmalara, planlamadan göze-
time ve güncel sevk bilgilerini vermeye 
kadar tüm konulara hâkim olmal  ve kont-
rol etmeli. Tüm bu konularda zaman nda 
mü teriye bilgi verebilmeli. Yükleme ve 
bo altmalarda raporlama yapt rabilmeli. 
Yurt d  ta malarda mutlaka ilgili ülke 
kurallar n  ve s k nt lar n  çok iyi bilmeli. 
Mü teriyi zaman nda uyarabilmeli. Riskle-
ri ba tan ve eksiksiz ekilde belirtebilmeli. 
Masraf kalemlerine iyi çal mal , sonradan 
ek masraf olu mas na f rsat vermemeli. 
Ta ere etti i yüklemelerde, tam anlam y-
la hâkim olmad  ta eron firmalara asla 
i  vermemeli, mutlaka effaf ve çözüm 
odakl  olmal d r. 

Rönesans n aat ile Horoz Lojistik 
aras ndaki i  birli inden bahseder misi-
niz? Bu i  birli inin daha ileri boyutlara 
ta nmas  için neler yap lmal d r?

Horoz Lojistik ile hem lojistik hem de 
depolama anlam nda uzun y llard r çal -
yoruz ve daha da uzun y llar çal aca -
m za inan yoruz. Rönesans,  h zl  geli en, 
büyüyen ve takip edilmesi oldukça zor 
bir kurulu tur. Mevcut çal t  ülkelerle 
beraber her an yeni ülkelerde, yeni ve 
farkl  i ler yapma konusunda sürpriz yap-
may  da sever.  Dolay s  ile Horoz Lojistik 
Rönesans’ , daha yak ndan ve h zl  takip 
etmelidir. Gerisi kendili inden gelir zaten. 

Horoz Lojistik’ten ald n z hizmet-
lerden memnun musunuz? 

Horoz Lojistik ile olan çal malar m zda, 
verdikleri hizmetten, personelinin yakla m
ve davran lar ndan, ufak veya büyük i  de-
meden gösterdikleri ciddiyetten, i  yapmak 
için verdikleri gayretten ve de en önemlisi 
verilen sözleri asla unutmamalar ndan dola-
y  daima memnun kald k. Bize güven veren, 
Türkiye’deki nadide ve sektöründeki en 
eski kurulu lardan biri. Lojistik sektörünün 
öncü ve duayenlerinden diyebiliriz. K saca 
biz memnunuz ve daima bu ekilde daima 
devam etmesini diliyoruz. 

 d  zamanlarda vaktinizi nas l
de erlendirirsiniz? Özel ilgi alanlar n z
nelerdir?

 harici, maalesef çok fazla vaktim 
olmuyor. Ancak her f rsatta seyahat et-
mek, özellikle ailemle birlikte seyahat et-
mek ve vakit geçirmek bana büyük zevk 
veriyor. Ayr ca bilgisayar yaz l m  ve prog-
ramlama yapmak hobimdir.  Sinema ve 
tiyatroya da f rsat buldukça gitmeye gay-
ret ediyorum. 
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“Horoz Holding’de bütçe süreci ekim ay nda ba lar. 
Süreç, cari y l n gerçekle meleri dikkate al narak 
enflasyon, büyüme, faiz ve kur öngörüleriyle gelecek 
y l n, irket ve faaliyet baz nda gerek ciro gerekse 
masraf yerleri temelinde ayr nt l  maliyet ve gider 
bütçeleri yap larak gerçekle ir. Yo un çal ma ve 
müzakereler sonucu onaylan r. Fiili sonuçlar yla 
sapmalar n tespiti, sürecin devam n  ifade eder. Bütçe 
disiplinine uyumun göstergesi olan bu sapmalar n
asgari düzeyde olmas  istenir. Yani bütçeleme, 
irketler için olmazsa olmaz bir süreci ifade eder.”

H
oroz Holding’de 22 y l n
dolduran Cengiz Ata-
bay, u anda irkette 
Bütçe Kontrol ve Sigorta 
Direktörlü ü yapman n

yan  s ra, Mehmet Emin Horoz E itim 
Vakf ’n n (HOREV) Yönetim Kurulu Üye-
li i ve Genel Müdürlü ü görevini üstle-
niyor. Atabay,  Horoz Grubu Bütçe ve Si-
gorta Direktörlü ü’nde iki farkl  faaliyet 
icra ediyor. Bütçe bölümünde, Grubun 
bütçelerinin haz rlanmas , kontrolü ve 
uygulamas  konusunda gerekli aksiyon-
lar  al yor ve takip ediyor. Sigorta bölü-
münde ise, Horoz Grubu faaliyetlerinde 
öngörülen tüm risklerin sigortalanmas -
n  sa l yor. HOREV’de, grubun sosyal 
sorumluluk projelerini gerçekle tirme 
gibi vak f faaliyetlerinde bulunan Cen-
giz Atabay ile, ba nda bulundu u de-

partmanlar n Horoz Lojistik için önemini 
konu tuk.

K saca kendinizden bahseder 
misiniz? Kaç y ld r Horoz Holding’de 
çal yorsunuz?

1963 y l nda Artvin Borçka’da 
do dum. lk, orta ve lise ö renimimi
Borçka’da tamamlad m. Evliyim ve 16 
ya nda Can ve 8 ya nda Efe ad nda iki 
o lum var. Önce F rat Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesi’ni,  sonra da stanbul Üniver-
sitesi ktisat Fakültesi’ni bitirdim. ktisat-
ç l kla birlikte Serbest Muhasebeci Mali 
Mü avirlik ruhsat na sahibim. Özellikle 
mali mevzuat  yak ndan takip ediyorum. 
22 y ld r Horoz Holding’de çal yorum.
Grupta, Muhasebe Müdürlü ü’nden ba -
layarak Denetim ve Mali ler Direktörlü ü
gibi görevlerde bulundum. u anda Ho-

“Bütçeleme
irketler için olmazsa olmaz

bir süreci ifade eder
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roz Holding’in Bütçe Kontrol ve Sigorta 
Direktörlü ü’nü yap yorum. Bunlar n yan
s ra, Mehmet Emin Horoz E itim Vakf ’n n
(HOREV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel 
Müdürü pozisyonunda bulunuyorum.

Horoz Grubu’nun bütçe planlamas -
n  yap yorsunuz. Bu görevinizden biraz 
bahseder misiniz?

Horoz Grubu’nun ana faaliyet konu-
lar n ; yurt içi ta mac l k, yurt içi da t m,
filo, uluslararas  ta mac l k, depoculuk 
ve holding hizmetleri olu turuyor. Bu fa-
aliyetlerin merkez d nda, ülkenin farkl
illerinde konumlanm  birimleri mevcut. 
Mali literatürde masraf merkezi olarak 

tabir etti imiz gerek aktarma merkezleri 
gerek depolar gerekse de nakliye ube-
leri eklinde organize olan faaliyetlerin bu 
birimler baz nda detayl  bütçeleri yap l -
yor. Önce faaliyetleri baz nda ayr  ayr  de-

erlendirilen bütçeler,  taraf mdan konso-
lide ediliyor. Dolay s yla bunlar n organize 
edilmesi, bütçe tekni ine uygun olarak 
bütçelerinin yap lmas , varsay mlar n n
tespit edilmesi ve ona göre fiili durumla-
r n mukayese edilmesi, takip gerektire-
cek bir süreci beraberinde getiriyor. Söz 
konusu süreci, SAP destekli uzman mu-
hasebe ekip ve organizasyonuyla, hem 
SAP bazl  BPC bütçe program  gibi bilgi 
i lem altyap s ndan faydalanarak hem 
de bilgi ve tecrübelerimizle yönetiyoruz. 
Y llarca bu i leri yap yor olmam bana bu 
konuda avantaj sa l yor. Yo un geçen 
bir süreç sonras nda yönetsel anlamda 
önemli sonuçlar elde ediyoruz. 

Bir irketin bütçesini haz rlamak ve 
kontrol etmek nas l bir duygu? Zorlan -
yor musunuz?

Yap lan i lemlerin büyük ço unlu u
bilgi i lem altyap s  gerektiriyor. Bunun 
yan  s ra, SAP destekli uzman ekip ve 
organizasyonuyla muhasebenin önemli 
bir deste i var. Söz konusu bilgi i lem
altyap s  ve muhasebe deste iyle zorluk-
lar olsa da bir ekilde kolayla yor.  Daha 
önceleri manuel müdahaleler yap l rken,
imdi bilgi i lem altyap s  sayesinde veri 

ak  sa lan yor. Biz, de erlendirme ve 
baz  konularda müdahale ederek, sa -
l kl  bir ekilde yönetime sunulmas na
katk da bulunuyoruz. Bir bak ma, süreci 
takip etmek, do ru analiz etmek ve yön-
lendirmelerde bulunmak için fonksiyonel 
anlamda bilgilendirici unsur oluyoruz. Bu 
sonuçlara bak larak firmalar pozisyon-
lar n  al yor ve sektördeki yerlerini belir-
lemeye çal yor. Dolay s yla s k nt l  bir 
süreç ya am yorum. Mesle ini seven biri 
olarak, gere ini de yapmaya çal yorum.
Bütçe yapma i i, faaliyetlerin sorumlulu-

unda bulunuyor. irketler ve faaliyetler 
diye tabir etti imiz birimler bütçeyi yap -
yor. Biz, sadece yönlendirici oluyoruz. Ya-
p lmas  gereken asgari standartlar , varsa-
y m ve parametreleri yay nl yoruz. Bütçe 
süreçleri için yap lmas  gereken ne varsa 
onlar  belirliyoruz. Bunlar n d nda süreci 
kendileri tamaml yor.

Bütçe Departman ’n n Horoz Lojis-
tik aç s ndan önemi nedir?

Horoz Holding’de bütçe süreci ekim 
ay nda ba lar. Süreç, cari y l n gerçekle -

meleri dikkate al narak, enflasyon, bü-
yüme, faiz ve kur öngörüleri ile gelecek 
y l n irket ve faaliyet baz nda gerek ciro 
gerekse masraf yerleri temelinde ayr nt l
maliyet ve gider bütçeleri yap larak ba -
lar. Yo un çal ma ve müzakereler sonu-
cu onaylan r. Fiili sonuçlar  ile sapmalar n
tespiti sürecin devam n  ifade eder. Büt-
çe disiplinine uyumun göstergesi olan bu 
sapmalar n asgari düzeyde olmas  istenir. 
Dedi im gibi, her ne kadar benim naza-
r mda somutla yorsa da bütçeler geni
bir ekip çal mas  ve organizasyonun so-
nucu olu maktad r.

Horoz Holding, 2013 y l nda bütçe 
sürecini nas l geçirdi?

Bütçe sürecini 2013 y l nda, önceki 
y llardan farkl  olarak daha yo un geçir-
mi  bulunmaktay z. Gerek bütçe hedef-
lerine ula mada gerekse irket merke-
zinin ta nmas ndan do an önemli veri 
de i iklikleri, y l n ikinci yar s nda bütçe 
revizyonunu zorunlu k ld .  Bu nedenle 
bu y l bütçeleme sürecini ikinci kez ya-
am  olduk. 2013 y l n , söz konusu re-

vize edilmi  bütçelerimize paralel olarak 
kapatm  olaca z. 

Peki, Horoz Grubu’nun 2014 y l
bütçesi haz rland  m ?

2014 y l  bütçesini haz rlarken 2013 
y l nda oldu u gibi revizyona gerek duy-
mayacak ekilde tedbirler ald k. Bütçe 
sürecini de ona göre gerçekle tirmeye 
çal yoruz. Ancak uluslararas  ekono-
mik ve siyasi geli meler yan nda özel-
likle ülkemizin neredeyse anl k ve köklü 
gündem de i iklikleri sonucu etkilenen 
ekonomik göstergeler, süreçte de i ik-
likleri kaç n lmaz k l yor. Örne in, iki kez 
kur ve faiz oran  tahminlerimizi revize 
etmi ken, bugün itibar yla üçüncü de i-
ikli i zorunlu k lmaktad r. Bu durum da, 

uzun ve detayl  ekip çal mas n n tekra-
r n  getiriyor. 

Bütçeyi, 2014 y l nda uygulamaya 
geçecek bir a amaya getirmi  bulunu-
yoruz. Mevcut mü terilerin hâlihaz rdaki 
sat  hacimleri ve organik büyümeleri 
dikkate al narak, sat  bütçelerine yeni 
mü terilerden gelecek sat  öngörüleri 
eklenerek,  toplam sat  bütçeleri olu tu-
ruldu. 2013 y l nda yakla k 620 milyon 
TL olan net sat lar, 2014 y l  için 680 
milyon TL olarak öngörüldü.  Bu da TL 
olarak yakla k yüzde  10’luk de i imi 
getirmekte olup, büyümeden ziyade 
2014 y l  için daha çok maliyet ve kâr 
odakl  bir bütçe öngörüsünü yans t yor. 
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gözüyle lojistik sektörüne bakt m zda,
hizmet verdi imiz mü terilerimizin sektö-
rün en organize olmu  gruplar  oldu unu
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 ya anan s k nt lar  orta-
dan kald rmam z  gerekli k l yor. Lojistik, 
esneklik ve dinamik bir yap  gerektiren 
bir sektör. Bunun d nda da hacimler 
yüksekken, kârl l k oranlar n n bu hacim-
lere göre daha dü ük ancak eme in ol-
dukça yo un oldu u bir sektör. 

Çal ma arkada lar n z sizi nas l
tan mlar? Öne ç kan bir özelli iniz
var m d r?

Genelde ciddi ve disiplinli biri olarak 
tabir edilirim. Kurallara uyar m. Etraf mda-
ki ki ilerin de uymas n  beklerim. stikrar
ve devaml l  hayat m n anlam  olarak 
görüyorum.

Bo  vakitlerinizde neler yapars n z?
Özel bir ilgi alan n z var m d r?

Edebiyat Fakültesi geçmi imden do-
lay  edebiyata yatk nl m var. Kitaplar, 
benim için çok önemli unsurlard r.  Özel-
likle tarih ve edebiyata yatk nl m bulu-
nuyor. Onun d nda do a yürüyü leri
yapmay  severim. Hafta sonlar , arkada
grubumuzun düzenledi i organizasyon-
larda yer al r m. Bitirdi im fakültenin me-
zunlar cemiyetinin yürüyü leri var. Onlara 
kat l r m. yi bir Galatasaray taraftar y m.
Maçlar n  mümkün oldu u sürece takip 
ederim. Her ne kadar maça gidemesem 
de, maçlar n sonucunu merak edip, ö -
renirim. Mesle im ile ilgili yay nlar  takip 
ediyorum. Bunun d nda arkada lar m
ve ailemle vakit geçirmeyi severim.

Sigorta bölümündeki faaliyetleriniz-
den bahseder misiniz?

Lojistik sektörü, yap s  itibar yla önem-
li riskleri bünyesinde bar nd ran bir sek-
tör. Risklerin oldu u 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 gerçekle iyor.
Mümkün oldu unca risk do uran i lem-
lerin sigorta kapsam na al nmas  konu-
sunda departman n faaliyetlerini Sigorta 

efi Esin Bayar ile birlikte yürütmeye ça-
l yoruz.

HOREV’deki sorumluluk alanlar n z
nedir?

Horoz Grubu’nun sosyal sorumluluk 
projelerinin tezahürü olan Mehmet Emin 
Horoz E itim Vakf  (HOREV), 1997 y l nda
özellikle sektörel e itim faaliyetlerini des-
teklemek amac yla kuruldu. Faaliyetleri, 
Vakf n Kurucu ve halen Mütevelli Heyet 
Ba kanl n  yapan Mehmet Nurettin Ho-
roz ve Genel Sekreter Nilgün Dandin ile 
birlikte yürütüyoruz. Vakf n birincil hede-
fi, üniversite ö rencilerine burs vermek. 
Özellikle sektöre yönelik e itim gören 
üniversite ö rencilerine burs veriliyor. Bu-
nun d nda lojistik meslek liseleri yapt -
r p, Milli E itim Bakanl ’na ba l yoruz.
Bunlar da sektöre yönelik okullar oluyor. 
2005 y l nda Avc lar Mehmet Emin Horoz 
Anadolu Lojistik Meslek Lisesi’ni yap p,
Milli E itim Bakanl ’na ba lad k. Okul, 
u anda büyük ra bet görüyor. 2012 y l n-

da da Gaziantep’te u anda Ba kan m z
Mehmet Nurettin Horoz’un ad n  ta yan
bir okul yap p, milli e itime ba lad k.
Vakf n gelirlerinin büyük k sm  ba lar-
dan olu uyor. Bu ba lar n büyük k sm ,
yönetim kurulu ba ta olmak üzere irket

personelinin yapt  ba lardan geliyor. 
Bunun d nda, ülke çap ndaki kamyon 
sevk noktalar m zda yük verdi imiz nakli-
yecilerden al nan 3 TL’lik ba lar, vakf n
gelir bütçesini olu turuyor.

Bu arada, belki fazla öne ç karamad -
m z bir konuyu müsaadenizle vurgula-

mak istiyorum. Vakf m z n k sa zamanda 
önemli ve kal c  büyük projelere imza att -

n  dü ünüyorum. Yakla k 25’er derslik-
li iki lojistik meslek lisesi yapt r p ba la-
mak önemli bir katk d r.

Yeri gelmi ken söylemek isterim ki, 
bu tür hay r i lerine arac l k ederken a-
hit oldu um, özellikle de ba lad m z
okullar n yaratt  katk  ve gördü ü ra -
bet bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. 
Gurur duyuyorum. Bunun için gerek ba-

ta bulunarak gerekse sevk noktalar n-
da nakliyecilerden ba  alma konusun-
da, bizlere arac l k yaparak katk  sa layan
personelimize özellikle te ekkür ederek 
ükranlar m  sunuyorum.

Yeni bir okul yapma plan  var m ?
imdilik somut bir projemiz yok an-

cak gelir bütçemizin artmas  durumunda 
devreye girece i ku kusuz. Dü üncemiz, 
Vakf n sadece ba larla ya amas  de il, 
kendi bütçesini yaratarak sürekli gelir geti-
recek yap ya kavu mas n  sa lamak. Daha 
do rusu gayrimenkul edinimi ve bu gayri-
menkulden elde edilecek gelirle, Vakf n
kendi hayat n  devam ettirmesini istiyoruz. 
Bu konuda ba lang c m z  yapt k. n allah 
devam n  getiririz diye dü ünüyoruz. 

Lojistik sektöründe olmak sizin için 
ne ifade ediyor?

Lojistik deyince akl ma ilk olarak, di-
namik sektör oldu u geliyor. Mali i lerci
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Bihter Aparan (04.11.2013)
Bihter Aparan, Horoz Lojistik Kargo 
Hizmetleri ve Ticaret A ’de Sat  Yönet-
meni olarak aram za kat ld .1996 y l nda 
Ahi Evran Ticaret Meslek Lisesi’nde 
e itimini tamamlayan Bihter Aparan, 
1999-2005 y llar  aras nda Halk Yat r m
Menkul De erler A ’de Dealer, 2005-
2009 y llar  aras nda Sertrans Lojistik’te 
Saha Sat  Sorumlusu, 2009-2013 y lla-
r  aras nda Mars Lojistik’te Saha Sat
Sorumlusu olarak görev alm t r.

ükrü Feyzio lu  (18.11.2013)
Horoz Denizcilik A ’de Sat  Yönetmeni 
olarak aram za kat lan ükrü Feyzio lu, 
1995 y l nda Dokuz Eylül Üniversitesi 
Deniz letmecili i Fakültesi’nde lisans 
ö renimini tamamlad . ükrü Feyzio lu, 
1996-1997 y llar  aras nda Bosfor Deniz 
Ta mac l ’nda Pazarlama Asistan ,
1997-2011 y llar  aras nda Turkon Line’da 
Sat  Pazarlama Yöneticisi, 2011-2013 
y llar  aras nda Seago Line’da Sat  Yönet-
meni olarak görev alm t r.

Selin Parmaks zo lu (02.12.2013)
Horoz Holding A ’de cra Kurulu Asistan  olarak aram za kat lan Zehra Selin Parmaks zo lu, 1993 
y l nda Dokuz Eylül Üniversitesi ktisadi dari Bilimler Fakültesi’nde letme Lisans ö renimini ta-
mamlad . Mayne Logistics Avustralya’da Süreç yile tirme Koordinatörü, SAP Projesi Tak m Lideri, 
Fedex Express Kargo’da Proje Geli tirme Koordinatörü, Bimsa A ’de Kurumsal Mü teriler Yönetici-
si olarak görev yapan Selin Parmaks zo lu, NSW Right To Life Association Inc-Avustralya’da CEO 
Asistan , Heidelbergcement Trading Bv’de Üst Düzey Yönetici Asistan , Bosphorus Gaz A ’de Ceo 
Asistan  olarak görev alm t r.

ARAMIZA KATILANLAR
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Haz rlayan: Defne Ba ocakç  / Horoz Holding nsan Kaynaklar  Direktörü

H oroz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A ’nin mer-
kezi, Sedex sistem üyeli i için akredite denetçi kuru-
lu ntertek taraf ndan gerçekle tirilen denetimden 

ba ar yla geçti. 
Sedex, tedarik zincirlerini olu turan firmalar n etik 

ve uluslararas  alanda sosyal sorumluluk konular nda sü-
rekli geli imini ve etkinli ini hedefleyen, al c lar n olu tur-
du u bir topluluktur. Sedex sistemine yüklenen raporlar n
büyük bir k sm , ETI (Ethical Trading Initiative-Ahlaki Ticari 
Giri im) prensiplerini temel alarak yap lan denetimlere ait 
raporlard r.

Horoz Lojistik, Sedex sistemine üye oldu
ntertek’in yapt  SMETA (Sedex Members Ethical Trade 

Audit) Etik/Sosyal Uygunluk denetimlerine giren irketimiz, 
Sedex sistemine de üye olarak, geçirdi i denetim raporlar n
sisteme yükleyecektir. Böylelikle denetim sonuçlar n n, yetki 
verdi imiz birden çok Sedex üyesi mü terimiz taraf ndan gö-
rülebilmesi de sa lanacakt r.

Mü terilerine sundu u hizmette dokuz y ld r ISO 9001 te-
mel kalite ilkeleri çerçevesinde sistem artlar n  sa layan irke-
timiz, 2013 içinde bu çal malar na Bilgi Güvenli i standartlar -
n  da ekledi. Y l sonunda ise, Sedex ile mü terilerine sundu u
hizmet kalitesi ve güvenilirli iyle ilgili önemli bir ad m daha att .





bölge raporu M E R S N

22



23Pencere Say : 17 / Ocak 2014 23Pencere Say : 17 / Ocak 2014

BÖLGE RAPORU

“Mersin, ta mac l k 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 mac l n yan  s ra, depolama, kara ve 
dahili nakliye alanlar nda hizmet veriyoruz. Bu yüzden Mersin Liman  bu kentlerin 

kalbi konumunda bulunuyor.”

SDV Horoz ve Horoz Lojistik Çukurova Bölge Yönetmeni Ömügen Demirasal:

dört büyük sanayi kentinin 
kalbi konumunda bulunuyor

B ölge Raporu bölümünün bu 
say daki konu u, SDV Horoz 
ve Horoz Lojistik Çukurova 
Bölge Yönetmeni Ömügen 
Demirasal, bölgenin özellikle-

rini ve Horoz Lojistik ayr cal klar n  Pen-
cere Dergisi okurlar  için anlatt :

Kaç y ld r Horoz Lojistik Mersin 
Bölge’de çal yorsunuz? Sorumluluk 
alanlar n z hakk nda bilgi verir misiniz?

Mersin Bölge Horoz Lojistik’te yeni 
say l r m. Yedi ayd r firmada çal yorum. 
Türkiye’deki di er bölgelerden farkl  ola-
rak, SDV Horoz ve Horoz Lojistik Çukuro-
va Bölge Müdürü olarak görev yap yorum. 
Genelde di er bölgelerde SDV Horoz ve 
Horoz Lojistik’in ayr  bölge müdürleri olu-
yor. Bölgemdeki tüm idari i ler bana ba l
olmakla beraber biraz farkl  bir yap s  da 
var. Sat  departman m z, Türkiye sat -
na ba l  ekibe destek veriyor, operasyon 
ekibimiz de Türkiye operasyonuna yani 
stanbul’a ba l . Ancak genel olarak böl-
genin tüm i lerinden 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 ta mac l k konusunda bü-

tün bu kentlere hizmet veriyoruz. Bunu, 
söz konusu ehirlere giderek ve mü te-
ri ziyaretleri gerçekle tirerek yap yoruz. 
Ta mac l k konusunda illerde bulunan 
firmalara hizmet vermenin yan  s ra, depo-
lama, kara ve dahili nakliye hizmetleri veri-
yoruz. Mersin, ta mac l k konusunda bü-
yük bir potansiyele sahip. Bunun d nda 
Mersin’in bir potansiyeli bulunmuyor. Tabii 
ki Mersin’in kendi sanayisi de var ancak 
söz konusu ehirlere göre daha küçük 
boyutta kal yor. O yüzden geriye sadece 
liman kal yor. Bu nedenle Mersin’i liman 
kenti olarak adland r yoruz. 

Bünyenizde kaç araç ve personel 
bulunuyor? Büyüme oran n z nedir?

Mersin Bölge’de SDV Horoz olarak 
bünyemizde be  öz mal arac m z var. u
anda zmir’de büyük bir proje oldu u için 
bu araçlar  belli bir süreli ine söz konu-
su ehre kayd rd k. Ancak belli bir süre 
sonra geri çekece iz. Burada alt tedarik-
çilerimiz var. Onlarla mü terilerimize her 
türlü hizmeti sa l yoruz. SDV Horoz ola-
rak, Mersin ofisimizde benimle beraber 
alt  ki i çal yor. Horoz Lojistik k sm nda
ise bana ba l  olarak çal an toplam 14 
personel görev al yor.

Hangi sektörlere hizmet 
veriyorsunuz? ubeleriniz var m ?

Biz, uluslararas  hava, deniz ve kara ta-
mac l n n yan  s ra, yurt içi kara ta ma-

ÖMÜGEN DEM RASAL K MD R?

1976 y l nda Mersin’de do dum. 
lkokul, ortaokul ve lise ö renimimi 
Mersin’de bulunan Toros Koleji’nde, 
üniversite ö renimimi ise Ankara 
Ba kent Üniversitesi ktisadi ve dari 
Bölümler Fakültesi Turizm letme-
cili i Bölümü’nde tamamlad m. Evli-
yim ve üç buçuk ya nda bir o lum 
var.

c l  da yapt m z için sektör veya mü teri 
seçme gibi bir lüksümüz yok. Maden sek-
töründen tutun da g daya kadar her türlü 
sektöre hizmet veriyoruz. Bir tek petrol ta -
mac l  yapm yoruz. Horoz Lojistik olarak, 
Mersin Toros Gübre fabrikas n n içinde bir 
ofisimiz, nakliyeciler sitesinde bir ofisimiz 
ve çe itli mü terilerimizin binalar n n için-
de 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 ekilde 
Adana’da da bir aktarmam z var. 

Mersin Bölge olarak 2013 y l n  nas l
geçirdiniz? Hedefler tutturuldu mu?

2013 y l nda 2012 y l na göre yüzde 
50-60 büyüme oldu unu söyleyebilirim. 

Mersin Liman
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Mersin Bölge, SDV Horoz bak m ndan yeni 
yap land r lmaya ba land . 2013’ün ba lan-
g c  itibar yla tam olarak bu bölgeye a rl k
verildi. u anda SDV olarak, Mersin Böl-
ge 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 y l  hedefleriniz için neler 
söylemek istersiniz?

2014 y l  zorlu bir y l olacak. Özellikle 
ta mac l k sektörü çok etkilenecek diye 
dü ünüyorum. Fakat biz tüm hedeflerimize 
ula mak hatta geçmek için çok çal aca z. 
Sorumlulu umuzun bilincindeyiz ve ba ar-
mak için tüm gayretimizi sarf edece iz. 

Mersin Bölge’yi di er bölgelerle 
kar la t r r m s n z? Hangi bölgesel 
avantajlara sahipsiniz?

Mersin Bölge, bir stanbul de il. Biz, 
Gaziantep, Kayseri ve Konya gibi sanayisi 
çok büyük ehirlere hizmet veriyoruz. s-
tanbul Kapal çar ’da bir esnaf, belki bura-
daki orta ölçekli bir fabrikadan daha büyük 
paralar kazanabiliyor. Fakat Mersin Bölge 
olarak, sanayi ehirlerine yak nl m zla 
zmir’e göre çok daha avantajl  durumda 
bulunuyoruz. Tabii dezavantajlar  da olmu-
yor de il. öyle ki Mersin, konumundan 
dolay  büyük bir öneme sahip. Bu nedenle 
yurt d ndan ve stanbul’dan gelen büyük 
nakliye firmalar , burada ube aç yor. Bir 
de i in içinde personel olarak çal m  ve 
belli bir tecrübeye sahip olduktan sonra 
kendi ofisini açm  yerel firmalar da bulu-

nuyor. Onlar  da sayarsak ortadaki pasta-
n n ne kadar küçüldü ünü daha iyi göre-
biliriz. Bir örnek vermek gerekirse, bundan 
çok de il yedi sekiz y l öncesinde randevu 
bile almadan direkt Gaziantep’e gider, fir-
malarla görü ürdük. u anda bu firmalar ,
çok fazla say da ta mac l k firmas  ar yor 
ve ziyaret ediyor. San r m onlarda da bir 
b kk nl k olu mu  durumda. Bu nedenle 
bazen randevu vermeye bile çekiniyorlar. 

Mersin’de havaalan  olmamas  da bölge 
için büyük bir dezavantaj olu turuyor. Bu du-
rumun kentin ticaretine büyük darbe vurdu-

unu söyleyebilirim. Ancak in aat  ba lad .
Havaalan , üç y la kadar tamamlanacak.

Horoz Lojistik’i di er lojistik 
firmalar ndan ay ran özellikler nelerdir?

Horoz Lojistik, Türkiye’de 70 y l n
geride b rakm , “lojistik” kelimesini de 
isminin içinde kullanan ilk firma. SDV 
Horoz’un uluslararas  deniz ve hava ta-

mas  yapmas , Horoz Lojistik’in yurt içi 
ve yurt d  kara nakliyesi yapmas n n
yan  s ra, depolama ve aktarma gibi de-
partmanlarla hizmet vermesi, mü terileri-
mize komple lojistik hizmetler vermemizi 
sa l 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. Örne in,
Gaziantep’ten teslim ald m z bir yükü, 
Mersin’e getirip gerekirse depolad ktan
sonra, gemiyle Afrika’ya gönderiyoruz. 
Oradan da demir yoluyla iç ta ma yapa-
rak, son noktaya teslim edebiliyoruz. Ta-
bii ki bu örnek, çe itli ta ma ekilleri ve 
lojistik hizmetlerle çe itlendirilebilir.

Mü teri memnuniyetini art rmak 
için neler yap yorsunuz ya da yapmay
planl yorsunuz?

Mü teri memnuniyeti bizim olmazsa 
olmaz m zd r. Çünkü biz hizmet sektörün-

deyiz ve elle tutulur bir ey satm yoruz. 
Bu yüzden mü teri memnuniyetini her 
zaman en üstte tutmal y z. Bu kadar yo-

un rekabetin oldu u bir ortamda bunu 
sa layamazsak zaten mü teri de bizimle 
çal maz. Memnuniyeti art rmak için mü -
terinin isteklerini her zaman sonuna kadar 
dinliyoruz. Olabilecek ölçülerde kendi-
lerine her türlü çözüm yolunu gösteriyo-
ruz. Bu ekilde onlar n seçti i veya bizim 
gösterdi imiz yoldan kusursuz bir ekilde 
yürümeye çal yoruz. SDV olarak operas-
yonlar m z stanbul’dan yürürken, sat n
oldu u yerden operasyonun yürütülme-
sine karar verdik. Yeni bir arkada m z
mü teri departman na ilave ederek art k
operasyonlar m z  buradan yürütece iz. 
Bu da mutlaka mü teri üzerinde daha faz-
la memnuniyet sa layacakt r. 

Bölge olarak ba ar n z n alt nda 
yatan unsurlar neler?

Ba ar n n zamana yay lan bir süreç 
oldu unu ve sonu olmad n  dü ünüyo-
rum. Belli bir ba ar y  yakalay p durmak da 
olmaz. Hep daha iyisini istiyoruz ve sürekli 
daha fazlas n  yapabilmek için çok çal yo-
ruz. u andaki ba ar lar m z n alt nda yatan 
en önemli unsurlar n ba nda, birbirlerini 
dinleyen, sürekli yeni bir eyler planlayan 
ve her konuda fikirlerini aç kça söyleyebi-
len bir ekibimiz var. Bu da ba ar  için çok 
önemli elbette. 

Horoz Lojistik için neler söylemek 
istersiniz?

Kli ele mi  bir laf vard r. irketler ya 
da tak mlar hep “Biz bir aileyiz” der. Bu 
durum, Horoz Lojistik için gerçekten ge-
çerli bir durum. Horoz Lojistik’in üst yö-
netiminde yer alan ki iler içinde en yenisi 
10 senedir bu görevde. Bu da gerçekten 
aile ortam nda çal t m z n en büyük ka-
n t d r bence. 
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2013 y l  lojistik sektörü için nas l
geçti?

2013 y l , sektör için çok iyi geçmedi. 
Günden güne ç  gibi büyüyen rekabet 
tabii ki sektörü çok etkiliyor. Her eye sü-
rekli zam gelirken, bizim ta ma fiyatlar m z
sürekli geriliyor ya da ayn  kal yor. Bu du-
rum sektördeki oyuncular  zor duruma so-
kuyor. Ayakta kalabilmek de günden güne 
zorla yor. 

2014’ün sektör için nas l bir y l
olmas n  bekliyorsunuz?

2014 y l n n daha zorlu ve çetin geçe-
ce ini öngörüyorum. Halk aras nda yeni 
bir krizin olaca  söyleniyor. Bu durum 
gerçekle irse, faaliyet gösterdi imiz sektör 
için büyük darbe olur. Çünkü ticaret olmaz-
sa, biz de ta yacak bir ürün bulamay z. 
Her ey yolunda gitti i ortamda bile sürekli 
artan rekabetten dolay  sektörde yer almak 

günden güne zorla yor. Fakat Horoz Lojis-
tik olarak, her zaman buraday z ve mü teri-
lerimize mükemmel hizmeti sa layabilmek 
amac yla çal yoruz. 

Lojistik sektöründe çal maya nas l
karar verdiniz?

Turizm i letmecili i bölümünden 2000 
y l nda mezun oldum. Mezun oldu umda 
temmuz ay yd . Yani turizm sezonunu art k
kaç rm t m. Bir süre aile i inde çal t ktan 
sonra, kariyer yapmaya karar verdim. Tu-
rizm ve lojistik sektörlerinde i  aramaya 
ba lad m. Öncelikle lojistik sektörü için 
yapt m ba vuruya yan t geldi. Ben de he-
men i e ba lad m. Ba lad ktan birkaç gün 
sonra, turizm sektörü için yapt m i  ba -
vurusuna da dönü  yapt lar. Yani orada da 
i e al nm m. Ama birkaç günde olsa bile 
lojistik sektörü beni o kadar içine çekmi
ki turizm sektörüne hay r cevab n  vere-

rek lojistik sektöründe kald m. O günden 
beridir de ayn  sektörde çal maya devam 
ediyorum. 

Ekip ruhu sizin için ne kadar önemli?
Messi ya da Ronaldo gibi büyük isim-

leri, 3. ligde oynayan bir tak ma koyarsan z
ba ar l  olamad klar n  görürsünüz. Bizim 
sektörümüzde de iyi ekip büyük önem arz 
ediyor. Bu nedenle i ini severek yapan ve 
yapt  i ten zevk alan insanlarla çal mak 
gerekiyor. Sektörümüz çok stresli ve bu 
stresi keyfe dönü türebilmek gerekiyor. 
Bu da ekip ruhu ve çal mas ndan geçi-
yor. Herkes ne kadar i ine ve birbirine 
ba l  olursa, bizim de ba ar m z o oranda 
artacakt r. 

Yo un temponuz için de 
kendinize ay rd n z vakti nas l
de erlendiriyorsunuz? Özel bir ilgi 
alan n z var m ?

Asl nda kendime pek vakit ay ram yo-
rum. En büyük s k nt m da bu zaten. Özel 
bir ilgi alan m maalesef olam yor. Foto raf-
ç l a ilgi duyuyorum. Makine ald m fakat 
bir türlü foto raf çekmeye vaktim yok. Bir 
o lum var. ten sonra geriye kalan birkaç 
saatte de onunla ilgileniyorum. u anda 
bütün ilgimi ona veriyorum. O lumdan 
kalan zaman mda klasik olacak ama kitap 
okumay  çok seviyorum. Sinemaya gitmek 
bana büyük keyif veriyor. Bu nedenle viz-
yon filmlerini takip ediyorum. Bunun yan
s ra, çok önemli bir ey olmad  sürece 
Fenerbahçe maçlar  benim için vazgeçil-
mezdir. 90 dakika boyunca tüm dünyay
unutuyorum. 
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Lojistik sektöründe risk ve
kriz yönetimi

AT LLA YILDIZTEK N
Lojistik Yönetim Dan man

atilla@yildiztekin.com

Ç al an her sistem varl n
devam ettirmek için üretmek 
zorundad r. Kurumlar n da 
varl klar  uzun dönem per-

formanslar n  korumak hatta geli tirmek
için kullan l r. Ölçülebilir performanslar n
ba nda da elde edilen ticari kazanç yani 
kâr gelmektedir. Yo un bir rekabet orta-
m nda çal maktay z ve pazar n bask s yla
kâr etmek gün geçtikçe zorla maktad r.

irketlerin kâr miktarlar , i  hacimleri 
ile kâr marjlar n n do rudan fonksiyonu 
olarak ortaya ç kmaktad r.  hacmini 
art rmak da yeni yat r m  yani bu yat r m
finanse edecek kâr miktar n  gerektir-
mektedir. Bu miktar n artmas  ancak kâr 
marj n n yükselmesi ile sa lanabilmekte-
dir. Bu marj n büyüklü ü de göze al nan 
risk ile do ru orant l d r. Risk oran  artt k-
ça kâr marj  yükselir ancak riskler de iyi 
yönetilmedi i takdirde, iki taraf  keskin 
bir b çak gibi irketleri zora sokmakta 
hatta i ten çekilmelerine yol açabilmek-
tedir. Bu nedenle risklerin yönetimi i let-
melerde beklenen kâr  garantilemeye, 
daha ötesi geleceklerinin sigortas  olma-
ya olanak sa lamaktad r. 

Türkiye, sürekli krizlerle ve bunlar n
yaratt  risklerle birlikte ya ad m z
bir ülkedir. Bu nedenle her kurumun 
ileride kar la aca  krizleri bilmesi, 
bunlara tedbir almas  ve riskleri mini-

mize etmesi hatta krizlerden bir f rsat 
yaratmas  gerekmektedir. Kriz yöneti-
mi “i  yapma süreçlerimizde olu acak 
beklenmedik de i ikliklerin meydana 
gelmesini önlemek, geciktirmek ve ka-
ç n lmaz durumlarda etkisini azaltmak” 
olarak tan mlanmaktad r. 

Krizi yaratan faktörler söz konusu-
dur. Bunlar  de i ime kapal  olmak, tu-
tuculuk, geli ime direnç, dar çerçevede 
dü ünmek, haz rl k yap lmamas , ted-
birsizlik, senaryo eksikli i, tecrübe ek-
sikli i, tarihçenin olmamas , dan man 
kullan lmamas , eleman hatalar , altyap
eksikli i, dar olanaklar, destek eksikli i, 
ölçeklerin küçük veya büyük olmas , tek 
i e odaklanmak, bölgesellik ve de i ime 
ayak uyduramamak gibi s ralayabiliriz.

Krizleri de, 
• Ekonomik krizler,
• Ham madde ve ürün krizleri,
• Enerji krizleri,
• Çal anlardan olu an krizler,
• Tabii afetler ve kazalar,
• Haks z rekabet,
• Politik krizler olarak gruplamak 

mümkündür.
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Kriz yönetiminin ilk art , emsiyele-
rimizi ya mur ya madan almak olarak 
tan mlad m z önceden haz rl k yap-
makt r. Bu da ancak krizin olmad
dönemlerde al nacak olan tedbirlerle 
sa lan r. Krizin haz rl ks z yakalad  sis-
temler, krizden en kötü oranda etkilene-
cek yap lard r.

Krizlere ne kadar haz rl k yaparsak 
yapal m bir gün kar la aca m z kesin-
dir. Önemli olan krizin ba lad  dönemi 
anlayabilmek ve krizlerin etkisi i letmeyi 
etkilemeden, önceden belirlenen tedbir-
leri ve uygulamalar  yürürlü e koymakt r. 
Kriz ba lamadan önce gizli kriz dönemi 
ya anmaktad r. Bu dönem içinde etkiler 
hissedilmeye, uzun dönem beklentiler 
de i meye ba lar. Kurumlar, yava  ya-
va  savunma mekanizmalar n n art k ça-
l mad n  hissetmeye ba larlar. 

Krizlerin ikinci dönemi kontrol alt na 
al nabilen dönemlerdir. Bu süre zarf nda 
erken uyar  sistemleri çal maya ba lar. 

ler zorla r, bas nda veya görü meler-
de krizden söz edilir. Kurumlar n yedek-
leri kullan lmaya ba lan r ve performans-
larda dü ü  gözlenir. Sat lar azal rken 
tahsilatlar zorla maya, kredi temininde 
zorluklar ya anmaya ba lar. Bu dönem 
yay lma dönemidir.  birli i yap lan ku-
rumlar da bu durumdan etkilenir. 

Üçüncü dönem, krizin i letmeyi 
çerçeveledi i, kontrol d na ç k  peri-
yodudur. Bu noktada de i im planlar
yap lmaya ba lan r, baz  ki iler veya 
departmanlar sorumluluk al rken, baz
bölümlerde de kaçma ve saklanma dö-
nemi ba lam t 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 ka-
rar verirler. Kimi yöneticiler de bekleye-
lim nas l olsa bir gün geçer dü üncesini 
savunurlar. Verim iyice dü er ve gerile-
me belirtileri görünür. Nakit temininde 

zorluklarla kar la l r ve ödemeler ask -
ya al n r. Genelgeler yay nlan r ve kontrol 
mekanizmas  s kla r.

Son dönem çökü  dönemidir. Bura-
da geçmi e dönük suçlamalar, istifalar 
ve kaç  ba lam t r art k. letme gücü-
nü yitirmi  ve günü kurtarmak çabas n-
dad r. Kriz, uzun sürdü ü takdirde ufal-
ma hatta kapanma söz konusudur.

Krizlerin yaratt  risklere kar  al na-
cak ilk tedbir, kriz sinyallerini alg lama 
sisteminin kurulmas d r. Yöneticilerin 
kararlar n , ortaya ç kan bir olay kar -
s nda, bir reaksiyon olarak vermesi yeri-
ne, henüz alg lanmam  beklentiler için 
proaktif tedbir önerilerinin belirlenmesi 
artt r. Beklentilerin önceden ikazlar ha-

linde haz rlanmas , s k s k senaryolar n
gözden geçirilmesi, olumlu yaz lar ve 
talimatlarla motivasyonun yükseltilmesi 
önemlidir.

Kriz kontrol ekiplerinin olu turulma-
s , etkilenme haritalar n n çizilmesi, alter-
natif senaryolar n haz rlanmas , uyum ve 
kayna ma sa lanmas , krizlerin bir f rsa-
ta dönü ümü için varsay mlar n belirlen-
mesi, ba ar  hikâyelerinin ve geçmi  tec-
rübelerin yaz l  hale getirilmesi 
önemlidir.

Krizler sonunda bitecektir. Olum-
lu veya olumsuz etkileri ya anacak ve 
çal anlar  etkileyecektir. Her krizin bir 
tecrübe olaca , ikinci sefer daha kolay 
atlat lmas  için bir a  olaca  unutulma-
mal d r. Krizler gelece imize yat r m ya-
parken, bizlerle birlikte olacak elemanla-
r m z n seçimi için de bir de erlendirme 
kriteri olmaktad r. 

Unutulmamal d r ki kurumlar kâr et-
tikleri sürece ya arlar. Kâr, göze al nan 
risk ile do ru orant l d r. Risksiz ticaret 
söz konusu de ildir. Krizler de risk al-
man n ayr lmaz bir parças d r. Kriz ris-
kiyle birlikte ya amak, ö renebilen bir 
süreçtir.
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“ABD’nin son dönem 
ekonomik verileri, 
genelde beklentilerin 
a a s nda kalmakla 
beraber, var olan
kademeli ekonomik 
toparlanman n
devam n   teyit 
ediyor. Yani ABD’de 
ekonomik toparlanma 
devam ediyor.”

ABD’den gelen sinyaller 
toparlanmaya i aret ediyor

Dünya ekonomisinde son du-
rum ne? ‘Durgun Avrupa’ ne 
zaman aya a kalkacak? Dün-
yan n en büyük ekonomisi 

ABD’de geli meler ne yönde? Küresel 
ekonomide toparlanma ba lad  m ? ALB 
Menkul Ara t rma Uzman  Arda Co ar, 
küresel ekonomiye ili kin öngörülerini 
Pencere okuyucular yla payla t :

ABD’deki ekonomik toparlanma ile 
ilgili olarak neler söylemek istersiniz? 

ABD’nin son dönem ekonomik ve-
rileri, genelde beklentilerin a a s nda
kalmakla beraber, var olan  kademeli 
ekonomik toparlanman n devam n   te-
yit ediyor. Yani ABD’de de ekonomik 
toparlanma devam ediyor. Tabii FED’in 
may s ve haziran aylar nda QE’den ç k
sinyallerinin piyasa faizlerinin yükselmesi 
yoluyla ekonomiye verdi i zarar ve geç-
ti imiz dönemde hükümetin 17 gün ka-
pal  kalmas n n kamu hizmetleri yoluyla 
verdi i zarar, verilerde gözleniyor ancak 
telafi edilebilir boyutta. ABD’de de mev-
cut durumda ekonominin ana gündem 
maddesi FED, dolay s yla i sizlik ve enf-
lasyon. ABD istihdam piyasas nda düzel-
me devam etmekle beraber enflasyon 
yüzde 2,5 hedefinden hem uzak hem de 
yakalamas  zor. Bir yandan hükümetin 
17 gün kapal  kalmas n n verdi i hasar n
da katk s yla toparlanman n k smen ivme 
kaybetti ini görüyoruz. Mevcut ekono-
mik görünüm yan nda FED’in may s ve 
haziran aylar nda QE dedi imiz varl k
al m program ndan ç k  sinyallerinin pi-
yasa faizlerini yükseltti ini gördük.

Peki, bu artlar alt nda FED 2014’e 
kadar varl k al m program nda bir de i-
ikli e gidecek mi? 

Bu durum pek olas  görünmüyor. 
Her eyden önce varl k al m program n n
azalt lmas , ABD’de piyasa faizlerini art -
r yor. Bu durum da ba ta konut piyasas
olmak üzere çe itli kanallarla ekonomik 
toparlanmay  yava lat yor. Bu yüzden 
FED’in para politikas  de i ikli ine git-
mesi için 2014 y l n  bekleyece ini dü-
ünmek makul. 

Avrupa’da durum nas l?
Atlantik’in di er yakas  Avrupa’da 

ise ilginç geli meler oluyor. Sürpriz 
bir ekilde ekonomik toparlanmas
h zlanan ngiltere’nin yan  s ra, Euro 
Bölgesi’nde de yava  bir ekonomik 
toparlanman n devam  gözlemleniyor. 

Euro Bölgesi ekonomisi resesyondan 
ç k p art ya geçti. Euro Bölgesi’nde eko-
nomik büyüme Avrupa Merkez Bankas
(ECB) Ba kan  Mario Draghi’nin de i a-
ret etti i gibi Euro Bölgesi kredi hacmi-
nin hâlâ azalmas ndan dolay  k r lgan 
ancak bu sorunun da çözülmesiyle 
beraber Euro Bölgesi daha güçlü bir 
ekonomiye kavu abilir. ECB’ye gelince 
para politikas nda u an için zaten s k -
la ma ihtimali olmayan banka, mevcut 
durumda yeni parasal geni lemeye ihti-
yaç duymayacakt r. Mevcut parasal po-
litikaya daha uzun süre devam etmesi 
en makul ihtimal.

Asya ve geli mekte olan ülke eko-
nomileri için ne öngörüyorsunuz?

Asya ve geli mekte olan ülke eko-
nomilerinde ise Japonya’n n Abecono-
mics’inin imdilik çal t n  görüyoruz. 
Yani ekonomik toparlanma devam edi-
yor. Japonya’da mali ve parasal geni -
lemeler yoluyla ekonomik canlanman n
devam n n yan  s ra, Çin ekonomisinde 
daha önce dillendirildi i gibi bir ekono-
mik yava laman n oldu unu görmüyo-
ruz. Çin bu sene yüksek ihtimalle, yüzde 
7,5 büyüme rakam n  yakalayacak. Bu 
sene ikinci yar da özellikle FED ç k
stratejileri sinyali ile en çok etkilenen ül-
keler, geli mekte olan ülkeler oldu. Ge-
li mekte olan ülkeler bir yandan FED’in 
verdi i sinyallerle para birimlerinde gö-
rülen oynakl klarla mücadele ederken, 
bir yandan da sermaye ç k lar n n geti-
rece i etkileri bertaraf etmeye çal yor. 
2013 y l  içinde varl k al m program nda 
bir de i iklik yap lmayaca  beklentisi-
nin olu mas yla rahat nefes alan Türkiye 
ve geli mekte olan ülkeler, 2014 FED 
ç k  stratejilerinin getirece i ba ta döviz 
kurlar nda ve faizlerde görülmesi muhte-
mel oynakl klarla kar  kar ya kalacak. 
2014 y l  geli mi  ülkeler  için ekonomik 
toparlanman n devam n  i aret ederken, 
geli mekte olan ülkeler de dalgalanma-
lara aç k görünüyor.
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“Sa lam bir altyap  üzerine 
kurulan irketler ba ar l  olur”

M Ü G E  Ç E V K

“ irketler üstyap lar n , hem sa lam ama esnek hem de 
kuvvetli ama bir o kadar kontrollü bir altyap n n üstüne 
kurdu unda ba ar  odakl  sonuçlar elde edebiliyor.”

irketlerde altyap  ve üstyap
dengesinin kurulamamas
yani altyap  haz r olmadan 
üstyap n n h z na yeti me 

çabas  ciddi sorunlara neden oluyor. n-
sanlar n hayatlar nda da altyap lar n n ne 
kadar yükselmeye müsait oldu u anla l-
madan belli giri imlerde bulunmas n n o 
ki inin yükselmesine de il, devrilmesine 
yol açt n  söyleyen e itim, dan manl k
ve koçluk firmas apka’n n kurucusu 
Müge Çevik, alt ve üstyap  dengesinin 
dan manl k ve koçluk deste i al narak 
kurulabilece ini dile getiriyor. 

irketler için altyap n n önemi nedir?
Bir bina için temelin önemi ne ise, ir-

ketler için de altyap  bu demektir. Nas l
ki binan n dayan kl l  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 so-
runsuz olmal d r. Aksi takdirde, her gün 
bir ba ka konuda aksama, sorun, verim-
sizlik ortaya ç kacak, i i yava latacak ya 
da bazen çal amaz hale getirecektir.

Bir irketin sa lam bir temel üzeri-
ne kurulmas  için neler yap lmal , nas l
bir strateji izlenmeli?

irketlerde sa lam temel, farkl  ba-
caklardan olu ur. Bunlardan ilki tabii ki 
finansal bir zemindir. irketin sa lam 
olabilmesi, sa lam bir finansal zemin-
den geçer. Bir di er bacak, yap lanma-
d r. Yani, temel ne kadar sa lam olursa 
olsun, kat ç karken binan n neresine 
hangi ta y c  kolon konulaca , do ru 

k ve havaland rma için nas l bir sistem 
kurulaca , büyük önem ta r. irketler-
de de görev ve yetkilerin belirgin olma-
s , her bir pozisyonun net tan mlanm
olmas  ve beklentilerin herkesçe netle -
mi  olmas  önemlidir. Bir di er altyap
unsuru da, irketin üzerine in a edil-
di i temel prensiplerdir. Bir irket dü-
rüstlük ve güven gibi temel prensipleri 
zeminine veya organizasyonun ruhuna 
katmad  sürece, üstyap  olarak ortaya 

koyabilece i hiçbir hizmette bu unsurlar 
bulunamaz.

irketlerde altyap  ile üstyap  nas l
dengede tutulur?

Finansal, organizasyonel ve kültürel 
olarak sa lam bir altyap s  olan bir irke-
tin, üstyap s ndaki sorunlar zaten gelip 
geçici olacakt r. Hizmetleri, ürünleri hep 
geli iyor ve büyüyor olacakt r. De i en 
ko ullara uyumu ve esnekli i onu den-
gede tutacakt r. Genelde dengesizlik alt-
yap daki eksiklikten ya da zaman içinde 
olu an zay flamadan, y pranmadan, es-
kimeden ya da de i en ko ullara cevap 
verememekten do ar.

Altyap  ve üstyap  dengesinin ku-
rulmas  aç s ndan irketinizin sundu u
hizmetler neler?

Bunun için verdi imiz en temel hizmet 
dan manl 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  belirliyo-
ruz. Sonra bunun stratejik plan n  yap yor
ve bu plan n gerçekle mesi a amas nda
e itim ve koçluk deste i veriyoruz. Mutla-
ka takip sürecinde bulunuyoruz. Sistemin 
en mükemmel halinde i ledi inden emin 
olup b rakmak istiyoruz. Bu nedenle de 
uzun soluklu i  birlikleri yap yoruz.
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Y
urt  içi ta mac l ndaki karma-
aya son vermek ve maliyetleri 

minimuma indirmek amac yla 
kurulan Freelog, yo un AR-GE 

çal malar  sonucunda Ak ll  Ta mac -
l k projesini hayata geçirdi. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanl ’n n Sanayi Tezleri 
Program  (SAN-TEZ) kapsam nda destek-
ledi i, Çankaya Üniversitesi i  birli inde 
hayata geçirilen projeyle, ta nacak yükün, 
en uygun ve en yak n araca yönlendirilme-
sini sa layacak bir sistem olu turuldu. Fre-
elog ça r  ve araç takip merkezlerinde yö-
netilecek olan sistem, sektördeki plans z
ta may  düzenlemeyi ve kurumsal kaynak 
planlamas n  gerçekle tirmeyi amaçl yor. 
Firmalar n lojistik maliyetlerini önemli ölçü-
de azaltacak sisteme, hem yük sahipleri 
hem de yükü ta yan firma ücretsiz üye 
olabilecek.

Avea, Denizbank, Petrol Ofisi ve Gro-
upama projenin destekçileri aras nda
yer al yor. Sistem, öyle i liyor: Sisteme 
dahil olan araç sahiplerinin araçlar na bir 
adet tablet monte ediliyor. Tablet üzerin-
deki program ve Avea taraf ndan sa la-
nan GSM hatlarla Freelog, ta mac ya

Türkiye’nin neresinde olursa olsun yük 
bulacak ve dönü lerini organize edecek. 
Üstelik ta ma fiyat  konusunda kamyon 
i leticisine bir fiyat bask s  olmayacak. 
Sistem, yükü bazen en uygun fiyat veren 
ta mac  ile ta t rken, bazen Freelog’daki 
en iyi performans gösteren kamyon i le-
ticisine verebilecek. Ta mac , navlununu 
her zaman oldu u gibi yine, do rudan
yük sahibi ile yapm  oldu u anla ma sa-
yesinde bizzat kendisi tahsil edecek. Bu 
sistem sayesinde yük sahipleri, yükleri 
için güvenilir bir nakliyeci ile çal acak,
h zl  ve uygun fiyat teklifi alacak. Yük sa-
hipleri ödeyecekleri navlun ücreti d nda
Freelog’a üyelik ya da herhangi ba ka
bir ücret ödemeyecek. Sistemin yük sa-
hiplerine sundu u bir di er avantaj ise 
ta nan her yükün Groupama taraf ndan
navlun sigortas  yap larak ta n yor olma-
s . Freelog sistemine giren tüm kamyon 
i letmecileri, Denizbank ticaret kart na da 
sahip olacak ve Petrol Ofisi’nden yüzde 
7 indirimli, 90 gün vadeli indirim temin 
edebilecek.

Öncelikle yurt içi ta mac l k için olu -
turulan sistem, yak n dönemde uluslara-

ras  yük ta mac l nda geçerli olabile-
cek. Günümüzde ticari hayat n tamamen 
bili im sektörü ile ba nt l  hale gelirken, 
bili imden uzak kalan ticari yap lar kan 
kaybediyor. Bu noktada lojistikte yeni bir 
at l m yaratmak için olu turulmu  olan 
Freelog, uzman kadrosuyla lojistik sek-
törünün ihtiyac  olan yaz l m ve donan m
geli tirdi. Sistem, hem yük sa lay c s na
hem de yükü ta yana büyük avantajlar 
sunuyor. Sistem sayesinde araçlar n ve-
rimlili inin de artmas  bekleniyor. Araç-
lar n çevreye verdi i zarar n da en aza 
indirilmesi hedefleniyor. 

Ak ll  ta mac l n sektöre 
faydalar :
• Sektörde ölçülmemi  verileri toplayarak 

bilgi havuzu olu turulacak,
• Ta mac l k tamamen kay t alt na al na-

cak,
• Yasa d  ta malar n önüne geçilecek,
• At l durumdaki araç say s nda dü ü

olacak,
• Rekabet ko ullar  iyile tirilerek, sektö-

rün büyümesine h z katacak,
• Çevreye verilen zarar azalt lacak. 

gündem

Freelog, ‘ak ll  ta mac l k’ 
projesini ba latt



31Pencere Say : 17 / Ocak 2014

G Ü N D E M

Hava kargo ta mac l nda 
elektronik kon imento dönemi ba l yor

K  lasti inizi takmay  unutmay n!

Hava kargo ta mac l nda verimlilik ve h z art  yaratacak E-AWB uygulamas na 
geçilmesi sürecinde yürütülen çal malar h z kazand .

Hava kargo ta mac lar , ta-
mac l kta verimlilik ve h z

yaratacak elektronik hava 
kon imentosu (E-AWB) uy-

gulamas na geçiyor. 2015’te tüm dün-
yada uygulamaya al nmas  planlanan 
E-AWB’nin Türkiye’de yayg nla t r lmas -
na yönelik çal malar da h zland . E-AWB 
uygulamas  sayesinde doküman i leme
süresi k sal yor, doküman kay plar na
ba l  handling gecikmelerinin önüne 
geçiliyor. Sistemle, hava kargo acentele-
rinin operasyon ve dokümantasyon süre-
cine verimlilik ve h z katmas  bekleniyor. 
Tüm lojistik süreçlerde oldu u gibi, hava 
yolu kargo ta mac l nda da sevkiyat 
ile ilgili datalar n ortak bir elektronik plat-
form üzerinden gerek hava yolu ta y c -
s , gerek gümrük gerekse de gönderici 

ve al c lar  aras nda payla m , tedarik 
zincirinde mal hareketlerinin h zlanmas ,
maliyetlerin azalmas , bilginin güvenirlili i
ve lojistik hareketlerin takip edilebilirli i
aç s ndan büyük önem ta yor. FIATA ve 

IATA’n n ortakla a çal mas  ile tüm dün-
yada ivme kazanan E-AWB uygulamas ,
THY’nin önderli inde ve ev sahipli inde
IATA ve UT KAD’ n katk lar yla Türkiye’de 
gerçekle iyor.

U la t rma Bakanl  Kara 
Yollar  Düzenleme Genel 
Müdürlü ü’nün 27 Kas m
2012 tarihli genelgesi uya-

r nca kamyon, çekici, tanker, otobüs, 
minibüs ve kamyonet türü araçlar ile yine 
Kara Yollar  Ta ma Yönetmeli i uyar nca
‘’A’’ türü yetki belgelerine kay tl  otomo-
biller için 1 Aral k’tan itibaren takip eden 
y l n 1 Nisan tarihine kadar k  lasti i kul-
lan lmas  zorunlu hale geldi.

K  lasti i seçimlerinde sertifikal
ürünlerin tercih edilmesi büyük önem arz 
ediyor. Söz konusu yönetmelik gere i al -
nacak k  lastikleri üzerinde mutlaka m+s 
i areti bulunmak zorunda. Bu sebeple ola-
s  idari para cezalar na maruz kalmaman n
yan  s ra, can ve mal güvenli i aç s ndan 
konuya azami hassasiyet gösterilmesi 
önem ta yor. Bu bak mdan, k  mevsimi-
nin yava  yava  kendisini göstermeye ba -
lad u günlerde, k  lasti i takt rmay , k
bak m n  yapt rmay  ve özellikle araçlara 
antifriz koydurmay  unutmay n. 
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“Kad n olmak, her zaman ko maya geriden ba lamakt r. Her zaman iki kat fazla çal makt r.  Kad n n
en önemli özelli i, çal kanl , vefas  ve aile birli ine olan inanc d r. Günümüz kad n  birçok eyi 
kar s na alarak var olamayaca n n bilincinde. Bu nedenle yeni olu an dünya ve de erlerle birlikte 
Türk kad n  da de i iyor.”

her zaman iki kat fazla çal mak demektir 

 hayat ndaki ba ar s yla son y llar-
da isminden s kça söz ettiren Zuhal 
Pirinççio lu, VIP Turizm’de görev al-
mas n n yan  s ra, Jazeebe isminde 
bir organizasyon firmas n  yönetiyor. 

VIP’in seyahat ve etkinlik  yönetimindeki  
hizmetleri,  bireyden  kurumlara  uzanan 
bir  skalada  gerçekle tirdi ini aktaran 
Pirinççio lu, Jazeebe ile de birbirinden 
görkemli organizasyonlara imza att kla-
r n  dile getiriyor.  ya am nda ba ar yla 
ilerledi ini ancak do umuyla birlikte ha-
yat ndaki önceli inin o lu F rat oldu unu 
belirten Pirinççio lu, “Ailem, her zaman 
birinci s rada gelir. Özellikle 0-3 ya  bir 
bebe in anneyle büyümesi gerekti ine 
inanan bir anne olarak i imi, seyahatleri-
mi ve sosyal ya ant m  F rat’a göre planlar 
oldum. E im de bu konuda benimle ayn
fikirde ve beni çok destekliyor” diyor. Gü-
nümüz modern Türkiye’sinde maalesef 
halen kad n erkek e itsizli inin gözlen-
di ine dikkat çeken Zuhal Pirinççio lu 
ile, gelecek günlerdeki yeni projelerini ve 
Türkiye’de kad n n n i  hayat ndaki yerini 
konu tuk. 

Zuhal Han m, sizi birbirinden ba a-
r l  i lerinizle tan yoruz. Bize kendinizi 
anlat r m s n z?

stanbul’da do dum. Kuyumculukla 
u ra an bir ailenin k z y m. Babam, aile 
i inde olmam  istedi inden belli bir süre 
Kapal çar ’da ve kuyumcu ma azam z-
da, alt n ve tasar m üzerine e itim ald m.
Fakat sonra kendi ba ma çal mak is-
tedi ime karar verip, bir süre bankac l k
yapt m, ard ndan büyük bir lojistik firma-
s nda çal t m. Daha sonra, bir tan d m-
la birlikte catering i ine girdik ve irket
kurduk. Tam o dönemlerde Ceylan Bey 
ile tan t m. Gerek VIP Turizm ile birlikte 

gerekse kendimiz, çok ba ar l  organizas-
yonlar, davetler yapt k. Evlendi im y ldan
bu yana hem VIP Turizm’de hem de kendi 
kurdu um Jazeebe Davet Organizasyon 
irketinde çal yorum.

F rat’ n do umuyla hayat mdaki ön-
celik o lum oldu tabii. Ailem, her zaman 
birinci s rada gelir. Özellikle 0-3 ya  bir 
bebe in anneyle büyümesi gerekti ine
inanan bir anne olarak i imi, seyahatleri-
mi ve sosyal ya ant m  F rat’a göre planlar 
oldum. E im de bu konuda benimle ayn
fikirde ve beni çok destekliyor. im gere i
organize biriyim. imi, etkin ve verimli pro-
fesyonellerle yürütüyorum. Ancak  takip 
ve zaman zaman yönlendirme yap yorum.
Ki ilik olarak da pratik ve h zl  hareket ede-
rim. Ayr ca herkesle sohbet etmeyi, yeni 
insanlarla tan may  ve de i ik ortamlara 
girmeyi severim. Ancak belli bir mesafem 
ve ölçülü yak nl m vard r. Seyahat, spor, 
müzik, dal , kayak, moda ve gourmet ilgi 
alanlar m aras nda yer al r.

E iniz Ceylan Bey ile nas l tan t -
n z? u anda da birlikte çal yorsu-
nuz. Bu nas l bir duygu? 

Bodrum’da tan t k. Ben, o s ra cate-
ring irketimi açmak üzereydim. lerim
yo unla madan, her sene yapt m gibi 
bir k z arkada mla ailemin yazl na gittik. 
Ortak arkada m z n tan t rmas  üzerine 
denizde uzun bir sohbetle birbirimizi tan -
maya ba lad k. Hâlâ birlikte yüzerek, uzun 
uzun sohbet ederiz (gülüyor). 

lk ba ta e lerin ayn  i  yerinde olma-
lar  ne kadar sa l kl  olur diye dü ündüm
ama kayg lar m yersizmi . Birlikte çal -
mak, görevde lik yaratmak ve ba ar l
geçen projelerin hazz n  birlikte ya amak
çok keyifli. Huzurlu bir çal ma ve i  birli i
içindeyiz. Birbirimizi daha iyi anl yor, pay-

la m ve fikir al veri inde bulunuyoruz. 
yerinde, toplant  ya da kalabal k ortamlar-
da birbirimize, “han m ve bey” diye hitap 
ediyoruz. Kim stresliyse di er taraf alttan 
al yor. K sacas  i te i i, evde evimizi ya a-
maya özen gösteriyoruz. 

VIP Turizm hakk nda bilgi alabilir 
miyim sizden? 

VIP Turizm, seyahat ve etkinlik yöneti-
mi alan nda 45 y ld r faaliyet gösteren öncü 
bir irket. Tüm çal malar na de er ka-
tarken, bütünlük ve yüksek performans ,
en son trendleri ve teknolojik geli meleri
hizmetlerine entegre eden VIP, kaliteli hiz-
met sunmak üzere profesyonel bir ekiple 
çal yor. Yola  ç karken  edindi i misyon, 
“Türk  misafirperverli ini  profesyonel  an-
lamda  uygulamak  ve  dünyaya  tan tmak”
olmu tur.  Bu amaçla Türkiye’nin  turizm  
alan nda  uluslararas   platformlarda  tan n-
mas  için durmadan çal yor.

Seyahat ve etkinlik  yönetimindeki  hiz-
metleri,  bireyden  kurumlara  uzanan bir  
skalada  gerçekle tiriyor.  Dünyan n her  
yerine  seyahat ve  etkinlikler  düzenler-
ken,  yedi  k taya  yay lan  bir  hizmet  a
ve Kuoni-GTS gibi uluslararas  i  ortaklar
ile birlikte hareket ediyor.

VIP markas  alt nda,  VIP  Turizm,  VIP  
Kongre,  VIP  Event  ve  VIP  DMC  mar-
kalar  bulunuyor. 150  ki ilik  kadrosuyla  
stanbul,  Ankara  ve  Avrupa  ofisleri  ve  
uluslararas   çözüm  ortaklar yla dünya  
markas   olma  yolunda ilerliyor.  Karde
irketimiz olan Jazeebe’de ise, etkinlik 

organizasyonlar  yap yoruz. Çok genç, di-
namik ve yarat c  bir ekibimiz var. Temal
dü ünler, aç l lar, partiler ve davetler or-
ganize ediyoruz. Bir etkinli i A’dan Z’ye 
yürütüyoruz. Misafirlerimize sadece dost-
lar yla ho ça vakit geçirmeleri kal yor.

Kad n olmak
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Gelecek günlerde ne gibi projeleri-
niz olacak? 

VIP’in deneyimlerini birle ti i “Jaze-
ebe” ad nda ve benim yönetimimde bir 
organizasyon irketim var. Önümüzdeki 
sezon için yeni tasar mlarla, çok e len-
celi, cazibeli, capcanl  k  dü ünleri, 
davetler ve aç l lar yapma projelerimiz 
bulunuyor. Sanal ortamda hizmet ver-
di imiz birçok renkli site çal malar m z
mevcut. Yine yeni bir olu um içindeyiz. 
“Odanhazir.com” ad nda seyyahlar m z n
çok rahat ve kolayl kla istedikleri desti-
nasyonlarda, kendilerine ve zevklerine 
uygun 210 bine yak n konaklama alter-
natifleri sunan bir site olacak. u an beni 
çok heyecanland ran en genç projemiz 
bu. “Uzaya Yolculuk” projemize de katk -
da bulunuyorum. Yurt içi kültürel gezileri-
miz, ehl-i keyif turlar m z, keyifli otellerde 
tatil olanaklar nda VIP fark n  ya atma ve 

gemi seyahatlerimiz hep çal malar m z
içinde yer al yor. Önümüzde, uzun ve 
de erlendirilmesi gereken bir k  döne-
mi, sömestir tatili ve Sevgililer Günü var. 
Dünyan n çe itli yerlerine turlar m z mev-
cut. Erken rezervasyon dönemi ba lad
ve yüzde 45’e varan indirimler sunuyo-
ruz. THY ile Miles&Smiles Program  kap-
sam nda VIP Turizm’le seyahat edenlere 
hediye miller sundu umuz program m z
devam ediyor.  

leriki zamanlarda da yine ailemle de 
bol bol seyahat edip, dünyay  gezmek 
istiyorum. Galapagos’ta o lumu dev 
kaplumba a üstünde, Avustralya’da kan-
gurular n pe inden s çrarken, kokulu ko-
alan n ona sar ld n , safari yaparken as-
lanlarla birlikte görmek ve görüntülemek 
isterim. Bunun yan  s ra,  Maldivler’de 
sular alt ndaki renkli dünyada vakit ge-
çirmeyi arzular m. Uzay yolculu u da 
hemen sonras nda geliyor. Oradan dün-
yaya bakmak, insan n bak  aç s n  de i -
tirecek bir tecrübe olacak diye dü ünü-
yorum. Dergilere seyahat yaz lar  yazmay
da seviyorum.

Her zaman bak ml  ve güzel görü-
yoruz sizi. Özel bak m s rlar n z var m ?

Öncelikle te ekkür ederim. Beslen-
me ve do all a inanan, her zaman da 
en iyi ekilde uygulamaya çal an biri-
yim. Dengeli ve bilinçli beslenmeyle vü-
cudunuzda birçok eyi halledebilirsiniz. 
Cildim için  saf bitkisel ya  kar mlar m
var, onlar  kullan r m. Mesela yüzüme 
kulland m tonik do al bir gülsuyu. 
Gül suyu ile cildi nemlendirmek yeterli. 
Düzenli olarak da çörekotu ya  içerim. 
Hem sa l a hem de cilde çok faydal .
Esteti e inan r m ama bana göre ger-
çekten gerekliyse yap lmal , keyif için 
de il. Aksi takdirde güzelle mek için 
do all ktan çok uzakla l yor. Ben, 
estetikle de il, sebze ve çi  beslen-
meyle, kimyasal içermeyen ürünler-
le ve homeopatik olarak bak m m

sa l yorum. Haftada iki gün pila-
tes yap yorum. Günlük ya ant m-
da da sade ve do al  ya amay

seviyorum. Abart  olan her eyden 
uza m k sacas .

K yafetlerinizi seçerken nelere dik-
kat ediyorsunuz?

Her zaman kendime yak an  tercih 
ederim. Çok srarc  oldu um bir marka 
yoktur. Gündüzleri, ço unlukla sade ve 
rahat, gece abart s z k olmay  tercih ede-
rim. Uyumsuzluktan bir uyum yaratmay ,
renkli bir pantolonla beyaz bir gömle i
kombinlemeyi severim. Bana göre, yap -
lan seçimler, pozitif enerji vermeli, yarat c -
l  ve ki iyi ön plana ç karmal . Ayakkab -
da ise, hem kl k hem de rahatl k olmal .

Türkiye’de tatil yapmaktan en çok 
keyif ald n z yer neresi?

Türkiye’nin her ehri ayr  güzelli i bün-
yesinde bar nd r yor. Ben de ülkesine â k
biriyim.  Çok ansl y z ki kültürel olarak zen-
gin bir ülkede ya yoruz. Dört mevsim gezi-
lecek yörelerimiz var. Yaz aylar nda kendi 
sahillerimizde tatil yapmay  seviyoruz. Yaz 
mevsiminde Bodrum’da ya yoruz. Orada 
bir evimiz var. Aralarda Çe me, Dikili ve 
Antalya’ya gidiyoruz. Bahar aylar nda Kara-
deniz ve Güneydo u’ya muhakkak gideriz. 
Mesela, Gaziantep’teki Zeugma Müzesi’ne 
aç ld ndan beri birçok kez gittim. Mutlaka 
tavsiye ederim. Bunun yan  s ra, Hasan-
keyf, Göbeklitepe, Mardin, Diyarbak r ve 

anl urfa hepsi ayr  keyif veriyor insana. 
O lumuzun ad n  da böyle bir gezi sonras ,
“F rat” koymaya karar verdik. Önümüzde-
ki haftalarda da kayak için Kartalkaya ve 
Erzurum’a gidece iz. K sacas , ülkemin 
her ehri, insan yla, yemekleri ve kültürüyle 
ayr  bir keyif veriyor bana.

Türk insan n n tatile bak  aç s  nas l? 
Ülkemizde “tatil” kavram , uzun za-

mandan bu yana, özellikle aile bireyleri 
ile geçirilecek zaman ve aile ziyaretleri 
ba ta olmak üzere ülke için seyahat anla-
m na geliyordu. Art k bu anlay  de i me-
ye ba lad . Gerek yurt içi turlar  gerekse 
yurt d  turlar  alternatiflerini göz önün-
de bulundurdu umuzda, Türk tüketicisi 
olarak daha fazla yurt içinde tatile ç k -
yoruz. Türk seyyahlar için tatil denince, 
deniz-kum-güne  hâlâ ilk s radaki yerini 
koruyor. Ancak son y llarda tatilseverler, 
deniz-kum-güne  tatiline alternatif olan, 
“deneyimsel turizm”e yöneldi. Bu turizme 
talep de giderek art yor. Di er taraftan 10 
y ldan bu yana da ülkemizdeki seyyahlar, 
yurt d nda seyahat etme kültürü kazan-
maya ba lad . Yurt d  seyahatler belli bir 
grubun al kanl  olmaktan ç kt . Hatta u
anki a amada seyyahlar, yurt d nda de-
neyim dolu tatil anlay na girdi. Örne in,
kruvaziyer turlar n  üst gelir grubu de il,
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orta ve ortan n alt  gelir grubundaki Türk 
turistleri tercih etmeye ba lad . Özetle, tatil 
anlay m z yemek, içmek ve güne lenme-
nin ötesine geçiyor. Do a, spor ve kültürel 
içerikli her tür tatile duyulan ilgi, y llar için-
de giderek art  gösteriyor.

Sosyal sorumluluk projelerinizden 
bahseder misiniz?

Günümüzde çok fazla vak f ve dernek 
var. Hepsi de gayet ba ar l  projeler yap yor. 
Birkaç sene evvel tek bir derne e ba l  ça-
l may  b rakt m. Belli ba l lar na d ar dan, 
gerek VIP Turizm ve Jazeebe Davet irket-
lerimizle olsun gerekse bireysel anlamda 
destek veriyoruz. Örne in, han mlar için 
Gaziantep’te bir Zeugma Müzesi turu dü-
zenledim. Geliriyle Türkiye Engelliler Spor 
Yard m ve E itim Vakf  (TESYEV) olarak en-
gelli vatanda lara tekerlekli sandalye al n p, 
burs olana  sa land . Onun d nda der-
nek ve vak flardan ba ms z kendi yapt m
sosyal sorumluluklar m var. Bence maddi 
manevi imkân  olan her vatanda  bu konu-
da bilinçli olup, gere ini yapmal .

Bo  vakitlerinizde neler yapars -
n z? Özel bir ilgi alan n z var m ?

 seyahatlerimiz yo un. Mesailerimiz 
bazen günlerce 24 saat sürebiliyor. Tabii 
annelik mesaim de ayn ekilde. Her f rsat-
ta ama özellikle bo  zamanlar mda, o lum-
la ve e imle çok keyifli zaman geçiriyoruz. 
F rat, 3 ya nda ve onunla birlikte sürekli 
yeni ilgi alanlar  olu turuyoruz kendimi-
ze. F rat ile birlikte bizimde ö rendi imiz
eyler oluyor. Çocuklar, de i ik pencere-

ler aç yorlar insana. F rat’ n do umundan
sonra “Anne Bebek Beslenmesi” konu-
lar na yöneldim. Homeopatik ve bitkisel 
yöntemler hakk nda çok fazla ara t rma
yapt m. F rsat buldukça da ara t rmaya
devam ediyorum. leriki zamanlarda tüm 
bilgileri derleyip bir kitap yazmay  dü ü-
nüyorum. E imle dal  yapmay  seviyoruz. 
Bana göre denizlerde, yeryüzünden daha 
fazla ke fedecek ey var. nan lmaz bir 
dünyaya dal yorsunuz. Yeryüzünde olma-
yan renkleri görme imkân n z oluyor. Dal-
mak, stres atman n da çok güzel ve keyifli 
bir yolu. Ayr ca adrenalini yüksek seyahat-
ler yapmay  da severiz. Pirana ve timsah 
av na ç kmak, balta girmemi  ormanlarda 
yürüyü  ve elalelerde yüzmek gibi... 

Kad n  i  hayat na katt n zda ne-
ler de i ir Türkiye’de?

Günümüz modern Türkiye’sinde ma-
alesef halen kad n erkek e itsizli i göz-
leniyor. Bölgeler aras ndaki e itsizlik de 

ülkemizde sorun olmaya devam ediyor. 
Bu e itsizli in giderilmesi için o bölgede 
ya ayan insan gücüne ve giri imcili in ge-
li tirilmesine ihtiyaç var. Türkiye’nin önem-
li güçlerinden biri de kad n giri imcilerdir.
Devletin kad n giri imcileri daha fazla des-
teklemesi gerekiyor. Çal an kad n say s -
n n artmas , i  hayat na renk getiriyor, farkl
bir bak  aç s  kazand r yor ve ekonomiye 
büyük katk  sa l yor. Bu yüzden kad nla-
r n i  hayat nda desteklenmesi gerekti ini
dü ünüyorum.

Türkiye’de kad n giri imci olmak 
zor mu? Kad n giri imcilere önerileri-
niz neler?

Kad n olmak, bütün dünyada çok zor 
bir durum. K saca kad n olmak, her za-
man ko maya geriden ba lamakt r. Her 
zaman iki kat fazla çal mak demektir. 
Kad n n en önemli özelli i, çal kanl ,
vefas  ve aile birli ine olan inanc d r. Gü-
nümüz kad n  birçok eyi kar s na alarak 
var olamayaca n n bilincinde. Bu neden-
le yeni olu an dünya ve de erler ile bir-
likte Türk kad n  da de i iyor. Bilgisini ve 
birikimini paraya çevirmeye ba lad . Yeni 
giri imlerde bulunmak için düzenli bir e-
kilde ara t rma yapmak, aç k fikirli olmak 
ve piyasan n ihtiyaçlar n  takip etmek ge-
rekir. Kad n giri imciler de sürekli olarak 
kendini yenilemeli. Modern ça n ileti im 
platformu olan internet üzerinden yeni 
teknolojiler, do ru ekilde takip edilmeli. 
Bir de f rsat buldukça farkl  ülkelere seya-
hat edip farkl  kültürleri görmeli, dünyay
tan mal . Öncelikli verece im tavsiyeler 
bunlar olabilir.

Kad nlar toplumda belli bir noktaya 
gelmek için mücadele halinde. Henüz 
tam olmas  gereken noktaya da ula -
lamad . Kad n n toplumda hak etti i
noktaya gelmesi için neler yap lmal ?

u bir gerçektir ki kad n erkekten fark-
l  bir bak  aç s na sahip. Gerek çevresiyle 
ili kilerinde gerekse do as  gere i, aile ve 
i  ya ant s n  dengede tutabilmesiyle bir-
çok alanda erkeklerden daha ba ar l .  Do-
lay s yla kad na daha fazla i  imkân  yarat l-
mal . E itimlerine önem verilmeli ve toplum 
içindeki statüleri yükseltilmeli. Türkiye’de 
hat r  say l r düzeyde kad n nüfusu var. Bu-
rada erkeklere de i  dü üyor. Öncelikle bir 
kad n n hayat nda bulunan  e  kad n na,  
baba k z na ve erkek karde  k z karde ine 
de er verip, sayg  duyacak ve yüceltecek. 
Ondan sonra kad n n toplumda sa lam bir 
yeri olur. E er kad n ekonomik özgürlü ü-
ne sahipse, söz konusu durumlar sa land -

 takdirde hak etti i noktaya gelir.
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Gana’n n dünyaya
aç lan kap s

gezi A C C R A

36 Pencere Say : 17 / Ocak 2014



37Pencere Say : 17 / Ocak 2014

GEZ

Gana’n n ba kenti Accra, ülkenin dünyaya 
aç lan kap s  konumunda. Afrika’n n en modern 

ehirlerinden biri olan 4 milyon nüfuslu Accra, 
ayn  zamanda Gana’n n ticaret, sanayi ve kültür 

merkezi. “Accra” kelimesi “kar ncalar” anlam na 
gelen “Nkran”dan türetilmi . Accra bu ismi, 

çevresinde bulunan çok say da tümsek eklindeki 
kar nca yuvas ndan al yor. 
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frika k tas n n bat s ndaki 
Gana ya da resmi ad  ile 
Gana Cumhuriyeti’nin ba -
kenti Accra’d r. Ülkenin 
kom ular n  Fildi i Sahili, 
Burkina Faso ve Togo olu -

tururken, güneyinde Gine Körfezi (Atlas 
Okyanusu) bulunur. Ülke s n rlar  içinde 
yer alan zengin maden yataklar n n en 
önemli parças n  olu turan alt n nede-
niyle eski koloni sahibi, Birle ik Krall k
ülkeye koloni döneminde “Alt n Sahili” 
ismini vermi tir. Ülkenin ba kenti olma-
s n n yan  s ra, en büyük ehri de olan 
Accra, Gana’n n dünyaya aç lan kap s
konumundad r. Ayn  zamanda Afrika’n n
en modern ehirlerinden olan Accra, ül-
kenin ticaret, sanayi ve kültür merkezidir. 
“Accra” kelimesi, ”kar ncalar” anlam na 
gelen “nkran”dan türetilmi tir. Accra bu
ismi, çevresinde bulunan çok say da 
tümsek eklindeki kar nca yuvas ndan 
al r. 

Gana’n n iklim ko ullar n  kuzeydo u-
da Sahra üzerinden gelen s cak, kuru ve 
toz yüklü hava kütlesi ile güneybat  Atlas 
Okyanusu’nun güney kesimi üzerinden 

gelen tropik hava kütlesi belirliyor. Tropi-
kal iklimin hâkim oldu u Gana’da s cak-
l k y l içinde 26 ve 32 derece aras nda 
seyrediyor. Gana’da, slak ve kuru olmak 
üzere iki mevsim ya an yor.  Savannah 
bölgesinde yer alan Accra’da ise tropi-
kal iklim hâkim. Y ll k ortalama s cakl k
26.8 derece iken, en s cak ay 28 dere-
ce ile mart, en serin ay ise 24 derece ile 
a ustostur. Serin dönemlerde nem ora-
n , s cak dönemlere göre daha yüksektir. 
Accra’n n ya murlu sezonlar  ise, may s-
temmuz ortas  ve a ustos ortas -ekim ay-
lar d r. ehre bu aylar d nda her dönem 
gidilebilir. E er baz  park alanlar na gire-
memeyi göze al yorsan z, ehre ya mur 
dönemlerinde de gidebilirsiniz. 

Kenti gezmek için Trotos 
denilen arac  kullanabilirsiniz

Accra’y  gezmek isterseniz bunu 
Trotos denilen toplu ula m araçlar na 
binerek yapabilirsiniz. Ancak bu araçlar-
da farkl  bir i aret dili mevcut. Arac  kul-
lanan ki i taraf ndan ba parmak yukar
kald r l rsa araç Accra’n n merkezine, 
a a  do ru yöneltilirse Kwame Nkru-

mah (Akra’n n çevresi) bölgesine gidiyor 
demektir. ehirde gezmeye Ba ms zl k
Meydan  ya da Oxford caddesinden ba -
layabilirsiniz. Devam nda Ulusal Kültür 
Merkezi’ni dola abilir, burada yer alan 
el i çili i tablolar, a aç oymalar  ve i le-
meleri izleyebilirsiniz. Ayr ca Le Pleasue 
Beach’e gidip güne lenebilir ve denizin 
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Nerede kal n r?
Accra’da 5 y ld zl  oteller-

den ziyade konukevleri ve 
ekonomik oteller yayg n. te 
konaklayabilece iniz 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 ) ehrin en me -
hur yöresel yemekleri. At t r-
mal k olarak ise, Kelewele ve 
Tatale çok tüketiliyor. ehirde 
yerel alkol üretimi de mevcut. 
Yüzde 40 alkol içeren Akpe-
teshie cin, Palm arab  ve Pito 
dedikleri dar arab  denene-
bilir. Yine kendi üretimleri olan 
alkolsüz araplar da öneriliyor.  
Asaana m s rdan, Lamujii ise 
zencefilden üretiliyor. Yöresel 
yemek yiyebilece iniz restora-
na gitmek isterseniz Dynasty ve 
Ragal sizin için iyi bir alternatif 
olabilir. Bunun d nda ehirde, 
The Office, Fusion, Vibe Cafe, 
Jokers, Don’s Place ve Afrikiko 
gibi çok say da kafe ve bar 
bulunuyor.

Kentin önemli 
mekânlar

Le Pleasure Beach, Deniz 
Feneri, Ulusal Müze, Timber 
Market (Burada içi doldurul-
mu  hayvan postuna kadar her 
ey var), Mokola Market, Chris-

tianborg (Oso) Kalesi, Kwame 
Nkrumah An t Park , Ulusal 
Kültür Merkezi, Ba ms zl k
Meydan , Kokrobite Beach 
(Accra’ya 25 kilometre mesa-
fede), Ulusal Tiyatro Binas ,
Ohene Djan Stadyumu, Afrika 
Müzik ve Sanat Akademisi.

tad n  ç karabilirsiniz. Ancak göl ve nehir-
lerde yüzmek kesinlikle sak ncal d r. 

Gana’n n nüfusu 24 milyon iken, 
ba kent  Accra’da 4 milyon ki i ya yor. 
Accra’n n refah düzeyi en iyi olan bölge-
leri Hatso, Adenta, Taifa ve Malam. Ba -
kentin d na ç k ld kça k rsal alanda 30 
ki iye bir tuvalet, 48 ki iye bir mutfak ve 
22 ki iye bir banyo dü üyor. Bu arada ül-
keye gidip birileriyle tan mak için elinizi 
uzatt n zda bunu sol elinizle yapman z
öneririz. Çünkü kentte sol el ile tokala -
mak özellikle erkekler aras nda en çok 
kullan lan selamla ma türü. Gece hayat
ise çok hareketli. Ayr ca size verece i-
miz güzel bir haber var. Çünkü burada 
gece kulüplerinin ço u ücretsiz. Hiphop, 
R&B tarz  müzik dinleyebilir, dans edebi-
lirsiniz. Gece gidebilece iniz en popüler 
mekânlar n ba 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 parças

Kentten alabilece iniz en güzel hedi-
yelik e yalar, el i çili i a aç oymalar, renk-
li tablolar, yerel k yafet olan kenteler ve 
Afrika bebekleri.  Aid to Artisans Ghana, 
Loom ve Woodi Boutique al veri  yapa-
bilece iniz ba l ca merkezler. Mokolahem 
ise, hem her eyi bulabilece iniz güzel bir 
pazar hem de foto raf çekmek ve yerel 
halkla kayna mak için ideal bir mekân. 
Festivaller ve kutlamalar da Gana kültürü-
nün bir parças n  olu turuyor. Birçok etnik 
gruba ev sahipli i yapan Accra’da hemen 
her toplulu un bir festivali var. Homowo, 
Odwira, Aboakyer, Dodoleglime, Hogbet-
sotso, Tedudu, Deza ve Sandema bun-
lardan baz lar . Bunun yan  s ra, do um,
ergenli e geçi , evlilik ve ölüm de çe itli
ritüellerle kutlan yor. Her bir kutlama ayr
bir festival gibi. Accra’daki en önemli fes-
tival ise, a ustos ve eylül aylar nda yap lan
Homowo Festivali.
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Bollore Africa Logistics’den Tema Liman ’na 15 milyon dolarl k yat r m

Bollore liman yat r mlar nda 
aslan pay  Tema’ya
Tema Liman , 2007 y l ndan bu yana Gana’n n limanlardan sorumlu resmi birimi Ghana 
Ports and Harbours Authority (GPHA) ile Bollore Group ortakl yla kurulan Meridian 
Port Services (MPS) taraf ndan i letiliyor.

SSDV’nin de ba l  bulundu u
Bollore Group, Afrika limanlar -
na yönelik altyap  yat r mlar nda
aslan pay n , son y llarda artan 

trafi iyle dikkat çeken Tema Liman ’na
ay rd .
Gana’daki Tema Liman ’n  i letmeye
ba lad  2007 y l ndan bu yana, liman n

yenileme ve geni letme çal malar  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  gerçekle tirecek.
Afrika’da 50 y ldan uzun bir süredir faa-
liyet gösteren ve k ta genelinde kara ve 
demir yollar , liman ve lojistik altyap s na

y lda 300 milyon euro yat r m yapan Bollo-
re Group, Afrika’da Tema Liman ’n n yan
s ra, stratejik öneme sahip 16 liman  daha 
i letiyor. Gana’daki iki büyük limandan biri 
olan ve ülkedeki konteyner trafi inin yüz-
de 90’ n n gerçekle tirildi i Tema Liman ,
özellikle son y llarda artan yük hacmiyle 
dikkat çekiyor.

Haber: Mutlu Maruflu
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Afrika’n n son y llarda 
y ld z  parlayan ülkelerinden 
Gana’daki iki büyük 
limandan biri olan Tema’da, 
ülke konteyner trafi inin 
yüzde 90’  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 za-
man zaman yo unlu un daha da artt
Tema Liman ’nda elleçlenen konteyner 
say s n n, bir önceki y la göre 75 bin kon-
teyner artarak, bu y l 800 bin konteynere 
ula mas  bekleniyor. Gana’n n ba kenti
Accra yak nlar nda, ülkenin endüstriyel 
bölgesine kom u 3.9 milyon metrekarelik 
alan üzerine kurulu Tema Liman ’na bü-
yük ço unlu u konteyner gemileri olmak 
üzere y lda 1650 gemi yana yor.
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keyif CAN GÜRZAP

“Dünyada tiyatro çok iyi durumda. Oyun s k nt s  var eski oyunlar  oynuyorlar ancak ba ka 

formüller de buluyorlar. Yani dünyada ‘tiyatro’ bitmez. Türkiye’de ise in allah bitmez. 

Sanatlar, bir toplumun beyninin vitaminidir. Vitaminsiz bir vücut, beyin çal maz. Sanatlar, 

beynin geli mesi için var olmu  kültürel konulard r. Bir çiçe i sulamazsan z kurur. Sanatlar 

da, daha iyiye gitmek için sulanmak ister.” 

T YATRO
 in allah bitmez

Y
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Türkiye’de ve dünyada tiyatro nere-
ye gidiyor?

Peki, bu söylediklerinizin üzerine 
tiyatro Türkiye’de bitiyor ancak dünya-
da iyi gidiyor diyebilir miyiz?

Tiyatrocunun en büyük sorunu nedir?

Türkiye’deki tiyatro e itimi için ne-
ler söylemek istersiniz? 

Türkiye’de tiyatroya ilgiyi nas l gö-
rüyorsunuz?

lk tiyatro e itiminizi baban zdan 
ald n z  biliyorum. Baban z sizi nas l
yönlendirdi?

Bir daha dünyaya gelsem ayn  i i
yapard m diyor musunuz? 
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Neden?

u anda yok ama ileride olabilece-
ini dü ünüyor musunuz?

Ama tiyatroyu b rakmad n z?

Yönetmenlik yapt n z. Bunun yan
s ra, tiyatro, dizi ve sinema filmlerinde 
rol al yorsunuz. Siz bunlardan en çok 
hangisinde oynamay  tercih edersiniz?

 “Söz Söyleme ve Diksiyon” ile “Ko-
nu an nsan” adlar nda iki kitap ç kar-
d n z. Yeni bir kitap yay mlama dü ün-
ceniz var m ?
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Uzun bir süre Kurtlar Vadisi’nde rol 
ald n z. imdi ekranlarda Medcezir’le 
görüyoruz sizi. Seçici oldu unuzu bili-
yorum. Sizi Medcezir’e çeken ne oldu?

Medcezir, Türkiye’nin en iyi irket-
lerinden biri olan Ay Yap m taraf ndan 
yap l yor. Dizinin içeri ini ö rendim ve 
bana cazip geldi. Gerçekten do ru bir 
i  yapt m  ise çekimler s ras nda an-
lad m. Çok iyi bir kadroyla çal yorum. 
Yönetmenimiz Ali Bilgin çok genç bir 
arkada  ve bu i te yetenekli. Ben, çok 
zevk al yorum. 

Dizide oynuyor, kitap yaz yor ayn
zamanda e itmenlik yap yorsunuz. Bu 
yo unluk aras nda kendinize vakit ay -
rabiliyor musunuz?

Sapanca’da bir evim var. çinde 
tavuklar m, ördeklerim, kedilerim ve 
köpeklerim bulunuyor. Orada rahat ça-
l abiliyorum. Yak n oldu u için f rsat 
buldukça Sapanca’ya kaç yorum. An-
cak fazla kalam yorum, dersim ya da 
çekimim oluyor. Kendime zaman ay r-
d mda bile çal r m ben. Çal madan
duramam. Ya okurum ya çizerim ya da 
yazar m. Ya da oyun arar m. 

Birçok karakter canland rd n z çok 
isteyip de canland ramad n z bir ka-
rakter oldu mu?

Ben, ansl  bir aktörüm. Tiyatroda 
hep sevdi im rolleri oynad m. yi oyun-
larla kar la t m. Tabii sevmedi im ve 
be enmedi im oyunlar oldu. Gençlik-
te Devlet Tiyatrosu’nda size veriyorlar. 
“Ben, bunu oynamam” demezdim, o 
rolü sevmeye çal rd m. Mutlu bir tiyatro 
hayat m oldu. yi rejisörler ve aktörlerle 
çal t m. Dizilerde de öyle çok sevme-
den oynad m belki bir iki rol olmu tur. 
Ama geri kalan n  severek oynad m.   

Dialog Anlat m leti im hakk nda
bilgi verir misiniz? 

Dialog’u 23 y l önce kurdum. im-
diki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi o zaman stanbul Devlet 
Konservatuvar ’yd . Üniversitenin tiyatro 

da e itim vermeye ba layan ilk özel 
kurumuz. Oyunculuk, yarat c  drama, 
spikerlik-sunuculuk, dublaj - seslendir-
menin yan  s ra, kurumsal e itimler de 
veriyoruz. 

Etkili konu ma e itimi almak ki iye 
hangi özellikleri kazand r r?

Kendimizi konu arak ifade ediyo-
ruz. E er konu ma yetene i olmasayd
bugün uygarl k ad na ta  ta  üstünde 
kalmazd . Konu mak, ö renebilmek 
ve e itilebilmek yetene idir insan  hay-
vandan ay ran en büyük özellik. Tabii, 
bir de ak l. Kar n zdaki sizi niye dinler? 
Anlamak için. Anlamak için de anlatmak 
gerekiyor. Kuru kuruya konu mak de il, 
anlatmak. Meseleyi anlatmak için sizin 
iyi bilmeniz gerekiyor. Hangi meslekte 
olursa olsun iyi bir konu mac  tabii ki
makbuldür. 

Liderlik vas flar n  nas l etkiler bu 
durum?

Liderler, lider olduklar  için iyi konu -
mazlar. yi konu tuklar  için lider olurlar. 
Her konuda liderlik, kendini do ru ifa-
de etmekten geçer. nsanlar  ikna edip, 
inand rmak gerekir. 

Ki i belirli kurallar  ö rendi i za-
man, konu ma kabiliyeti olmasa bile 
zamanla bunu kazanabilir mi?

nsanda, do an n verdi i konu ma 
yetene i olabilir. Ama olmasa da çal a-
rak ve e itimle geli tirir kendini. Ki iye 
ba l d r yani. 

bölümünü 1978 y l nda ben kurdum. 
Fakat oradan bizi çe itli nedenlerle 
ay rd lar. Ancak hep bir tiyatro okulu 
kurmak istiyordum. Bugün de zor ama 
o zaman n artlar na göre bu daha da 
zordu. Onun yerine tiyatronun temel 
ta  olan konu ma üzerine bir ey yap-
mak istedi imi söyledim çevremdekile-
re. Bana, “Bunu nereden ç kard n, sana 
gelecek insanlar da konu ma bilmeye-
cek mi dediler?” Söylenenlere ra men 
be  alt  dostumla beraber Dialog’u kur-
duk. Tabii i  geli ti, büyüdük. Bugüne 
kadar yakla k 2 bin 500 ki iye mes-
leki e itim, 4 bin ki iye ki isel geli im 
e itimi; 350’nin üstünde kuruma, bu 
kurumlar n 20 binden fazla yönetici ve 
çal an na etkili konu ma, hitabet, su-
num ve ileti im ba l klar  alt nda e itim-
ler verdik. Ekranlarda ba ar  kazanm
spiker–sunucular, oyuncular, dublaj sa-
natç lar  yeti tirdik. Onlarla her zaman
gurur duyduk ve destekledik. 

Ne tür e itimler veriyorsunuz?
Türkiye’de “Etkili Konu ma”, “Spi-

kerlik”, “Spor Spikerli i” gibi alanlar-

d
k
s
m
v

h

r
bbölümünü 1978 y l nda ben kurdum
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“Türkiye’de hayat standartlar
yüksek. Eskiden, ‘Futbolcu 

Rusya’ya veya Türkiye’ye 
kariyerinin sonunda gider’ 

eklinde bir anlay  vard .
Bizler belki de bu mantalitenin 

de i mesinde pay sahibi olduk. 
Söz konusu isimler, sahaya 

girip ellerinden geleni yap yor. 
Taraftarlar da bunu görüyor. 

Türkiye’de taraftarlar n futbol 
tutkusu inan lmaz. Bu faktör de 
y ld z isimleri Türkiye’ye çeken 

sebeplerden biri bence.”

“Türkiye’de taraftar n
futbol tutkusu inan lmaz”
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F
utbola ilk ad m n  1993’te Sao 
Paulo bölgesi tak mlar ndan 
Palmeiras’ta atan Roberto 
Carlos, tak mda y ld z  par-
lad ktan sonra milli tak ma 
ça r ld . Burada ad n n duyul-

mas n n ard ndan da önce Inter Milan’a, 
daha sonra Real Madrid’e transfer oldu. 
Brezilyal  futbolcunun Türkiye macera-
s  ise Fenerbahçe formas n  giymesiyle 
ba lad . Fenerbahçe’de iki buçuk y l
geçiren Roberto Carlos, hem Türkiye 
Kupas ’nda hem de ligde ampiyonluk 
gördü. Sonraki y llarda da birçok kulüp-
te top ko turan y ld z futbolcu, 2011-
2012 sezon ortas nda futbolu b rakma 
karar  ald  ve Rus kulübü Anzhi’nin 
sportif direktörü olarak çal maya ba -
lad . 2013-2014 sezonu için Sivasspor 
ile anla an dünya futbolunun en de erli 
simalar ndan Roberto Carlos ile, keyifli 
bir söyle i gerçekle tirdik. 

2013-2014 sezonu için Sivasspor ile 
anla ma imzalad n z. Sivasspor’u 
tercih etme sebepleriniz nelerdi?

Her ey ba kanla direkt 
diyalog kurarak ba la-
d . Bana buraya gelme 

imkân n  sundu. Tak m  üst s ralara ta-
man n, gelecek planlar  aras nda var 

oldu unu söyledi. Türkiye’de ba ar l
olacak bir tak m olu turma dü üncesin-
deydi. Bu planlama da benim çok ho u-
ma gitti ve buraya geldim.

Kulüp ve ehir, genel anlamda 
beklentilerinizi kar lad  m ?

u anda her yönüyle mutlu olmu
durumday m. ehirden, tak mdan, tesis-
lerden, yönetimden, ba kandan k saca-
s  hepsinden her anlamda memnunum.

Peki, Sivasspor’da orta ve uzun 
vadedeki hedefleriniz neler?

lk olarak iyi futbol oynayan, iyi bir 
tak m olu turmak istiyorum. Uzun vade-
de ise Spor Toto Süper Lig’de ilk dörde 
girip UEFA Avrupa Ligi biletini almaya 
çal aca z.   

Türk futbolu için neler söylemek 
istersiniz?

Bence 2007 y l ndan bu yana Türk 
futbolunda h zl  bir geli im var. Önceden 
hem bas n hem de taraftarlar, sadece 

Fenerbahçe, Be ikta  ve Galatasaray 
üzerine yo unla yorlard  ama art k
Trabzonspor’un yan  s ra, Bursas-
por ve Sivasspor da var. Bunlar 
ç k  yakalayan tak mlar. ngiltere 
Premier Ligi’nde de bunun örnek-

lerini görüyoruz. Birçok tak m üst s ralar
zorluyor. Aradaki fark azald  zaman li-
gin kalitesi de paralel olarak art yor. 

Avrupa ligleriyle k yaslarsan z Türkiye 
ligini hangi seviyede görüyorsunuz?

Burada önemli olan kaliteli iyi yaban-
c  oyuncular  Türkiye’ye getirmek. Bu 
ekilde kaliteyi bir üste ta yorsunuz ve 

Avrupa’da sahne almaya ba l yorsunuz.
Federasyon bunu bloke etmi  durumda 
u an. Fakat yar t m z Avrupa kulüple-

rine biraz daha yakla mak ad na, gerekli 
oldu unu dü ünüyorum. Yabanc  oyun-
cu s n rlamas n  biraz daha esnetebilirler.

Bu durum milli tak m baz nda ülke 
futboluna zarar vermez mi?

Ben buna inanm yorum. O zaman 
spanya, talya ve ngiltere gibi ülkelerin 
milli tak mlar nda da bu anlamda prob-
lemlerin olmas  gerekiyordu. Ancak böy-
le bir ey söz konusu de il.

Son y llarda Nicolas Anelka, Ariel 
Ortega, Mario Jardel, Taffarel, Didier 
Drogba ve Wesley Sneijder gibi 
dünyaca ünlü futbolcular Türkiye’de 
forma giydi. Bu isimlere her y l bir 
ba kas  ekleniyor. Dünya futboluna 
yön veren isimlerin Türkiye’yi tercih 
etme sebepleri neler olabilir?

Bana göre, Türkiye’de hayat standart-
lar  yüksek. Eskiden, “Futbolcu Rusya’ya 
veya Türkiye’ye kariyerinin sonunda gi-
der” eklinde bir anlay  vard . Bizler 
belki de bu mantalitenin de i mesinde 
pay sahibi olduk. Söz konusu isimler, 
sahaya girip ellerinden geleni yap yor. 
Taraftarlar da bunu görüyor. Türkiye’de 
taraftarlar n futbol tutkusu inan lmaz. Bu 
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Her ey ba kanla direkt
diyalog kurarak ba la-
d . Bana buraya gelme 

hem bas n hem de taraftarlar, sadece 
Fenerbahçe, Be ikta  ve Galatasaray

üzerine yo unla yorlard  ama art k
Trabzonspor’un yan  s ra, Bursas-
por ve Sivasspor da var. Bunlar
ç k  yakalayan tak mlar. ngiltere 
Premier Ligi’nde de bunun örnek-

Drogba ve Wesley Sn
dünyaca ünlü futbolc
forma giydi. Bu isimle
ba kas  ekleniyor. Dü
yön veren isimlerin Tü
etme sebepleri neler 

Bana göre, Türkiye
lar yüksek. Eskiden, “F
veya Türkiye’ye kariye
der” eklinde bir anl
belki de bu mantaliten
pay sahibi olduk. Söz
sahaya girip ellerinde
Taraftarlar da bunu gö
taraftarlar n futbol tutk

Real Madrid’de forma 
giyece iniz akl n za 
gelir miydi? 

Hay r, gelmezdi ama oyna-
d m. Fenerbahçe ve Inter’de 

de ayn ekilde. O yüzden 
hayatta her ey olabilir. 

Tahmin edemi-
yorsunuz. ki y l
Sivas’tay m. u

an tek dü üncem 
burada kazanaca m ba ar -
lar. Ben tek ba ma hiçbir ey 
yapamam. Bunu biz yapaca z. 

u 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 markayd n z. 
Böylesine büyük ve önemli bir 
kariyerde sizi neler bekliyor?

Benim tek endi em, bütün hafta ça-
l p hafta sonu o maç  kaybetmek olur. 
Ben ad m ad m ilerlemeyi seven bir in-
san m. Dolay s yla u an kafamdaki tek 
ey, antrenmanlar m za konsantre ol-

mak ve bunu tam anlam yla uygulamak. 
Özellikle kaybedilen bir maçtan sonra, 
sorumluluk bendedir. Oyuncular m n ar-
kas nda dururum ve onlar  korurum. 

Türkiye maceran z Fenerbahçe 
formas n  giymenizle ba lad . Sar -
lacivertli kulüpteki y llar n z  nas l
de erlendirirsiniz?

Fenerbahçe’de iki buçuk y l geçir-
dim. Hem Türkiye Kupas ’nda hem de 
ligde ampiyon olduk. ampiyonlar 
Ligi’nde ba ar l  bir dönem geçirmi tik. 
Bazen durup dü ündü ümde “Acaba 
bir sene daha kalsa m yd m?” diye soru-
yorum kendime ancak kader bir ekilde 
yollar m z  ay rd .
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Tarih ve kültür ehri

Gaziantep, halk aras ndaki eski ad yla Ay ntap, 
Türkiye’nin hatta dünyan n hâlâ ya an lan en 

eski kentlerinden biri. Tarihi, kültürü ve geli en 
ekonomisiyle Do u’nun Paris’i diye an lan kenti; 

camileri, kaleleri, antik kentleri, Bak rc lar Çar s ,
Tahmis Kahvesi, Zeugma Mozaik Müzesi, hanlar

ve hamamlar n n yan  s ra leziz yemekleri, ad n
verdi i baklavas  ve f st yla yak ndan tan mak 

için mutlaka görüp gezmelisiniz.

M Ö 4000 y llar na kadar 
uzanan ve ilk uygar-
l klar n do du u, Me-
zopotamya ve Akde-

niz aras nda, tarihi pek Yolu üzerinde 
konumlanan Gaziantep, Güneydo u
Anadolu Bölgesi’nin en eski kültür mer-
kezlerinden biri konumunda bulunuyor. 
Anadolu’nun ilk yerle im alanlar ndan 
biri olan, Kalkolitik, Paleolitik, Neolitik, 
Hitit, Mitani, Asur ve Pers’in yan  s ra 
Büyük skender, Selevkoslar, Roma, Bi-
zans, slam, Türk- slam, Osmanl  dönem-
lerini ya ayan Gaziantep, bu dönemlere 
ait eserleri de günümüze kadar getirip, 
buram buram tarih kokan bir ehir olma 
özelli ini hakk yla ta yor. 

Gaziantep, halk aras ndaki eski ad y-
la Ay ntap, Güneydo u’nun en kalaba-
l k ehri. Nüfus bak m ndan Türkiye’nin 
alt nc  büyük kenti olan il, sanayi ve ge-
li mi lik bak m ndan da birinci s rada 
yer al yor. Gaziantep, Türkiye’nin hatta 
dünyan n hâlâ ya an lan en eski kentle-
rinden biri. Bunlar n yan nda kent, Türki-
ye sanayisi ve ticaretinde de çok önemli 
bir yer tutuyor. Bunun sebepleri aras n-

da, Gaziantep’in Anadolu ile Orta Do u
aras nda yer almas   ve liman kentlerine 
yak nl  say labilir. 

Kentin simgelerinin ba nda ise, Ga-
ziantep Kalesi, baklava, Antep f st  , 
Zeugma Mozaik Müzesi ve bak rc l k  ge-
liyor. Gaziantep, kültür ve tarih zenginli i
kadar do al güzellikleri, co rafyas , zen-
gin mutfa  ve al veri  imkânlar yla da 
tam bir turizm cenneti. 

ehir, 8 ubat 1921 tarihinde 
“Gazi” unvan n  ald

Birinci Dünya Sava ’ndan sonra ngi-
lizler ve Frans zlar taraf ndan i gal edilen 
Gaziantep ve yöresi, ak llara durgunluk 
veren savunmas  ve e siz kahramanl y-
la bütün dünyada hayranl k uyand rd .
TBMM, Antep’e bu ba ar s ndan dolay
8 ubat 1921 tarihinde “Gazi”lik unvan
verdi. Gaziantep’te bu dönemin izlerini 
görmek hâlâ mümkün. 

Co rafi yönden GAP’ n giri  kap s ,
sanayisi ve ticari hacmi ile GAP’ n mer-
kezi olan Gaziantep, ekonomik yönden 
çevresindeki birçok ili etkisi alt nda tutu-
yor. Dörtte biri tar ma elveri li ovalardan 

Gaziantep 
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olu an ve bir bölümü F rat Nehri’nin su-
lar yla sulanan Gaziantep;  Antep f st ,
zeytin, pamuk, üzüm, k rm z biber ve 
keten gibi ekonomik de eri yüksek sa-
nayi bitkileri; mercimek, bu day ve arpa 
gibi hububat ürünleriyle zengin bir ta-
r m yöresi olma özelli ini koruyor. Hatta 
ilde gezerken yolda dal ndan kopar lm
zeytinleri satan ki ileri görürseniz hiç a-

rmay n. Sat lan n ilk ba ta zeytin oldu-
unu anlamayabilirsiniz. Ama sat c n n

ba nda gördü ünüz kalabal ktan birine 
sat lan ürünün ne oldu unu sorarsan z
hemen cevab  ö renebilirsiniz. Tüm 
dünya mutfaklar  aras nda ayr cal kl  bir 
yere sahip olan, seneler boyunca gele-
neklerinin ve yöresel özel damak lez-

zetinin zenginli ini koruyan Gaziantep 
mutfa  da, ehrin turizminde önemli bir 
yere sahip. 

Gaziantep, Kurtulu  Sava  hat ralar ,
zengin tarihi ve kültürel çevresi, hizmete 
giren otoyolu, bölgenin ihtiyac  olan ulus-
lararas  havaalan , GAP’ n kap s  durumun-
daki konumu ve hâlâ önemini yitirmeyen 
tren gar yla önemli merkezlerden biri 
konumunda bulunuyor. Ayr ca, leziz ye-
mekleri, zengin el sanatlar , mozaikleri, ca-
mileri, kaleleri, antik kentleri, ören yerleri, 
hanlar , hamamlar , kastelleri, türbeleriyle 
çe itli zenginliklere sahip olan kent, kilise-
leri, yaylalar , ovalar , gezi ve mesire yerleri, 
ad n  verdi i baklavas  ve f st , sanayi te-
sisleri, ticari canl l  ve di er yönleri ile tu-

rizm bak m ndan da son y llarda ad ndan 
çokça söz ettiriyor. l, bu zenginli i görme-
niz için âdeta sizi ça r yor.

Gaziantep, yemek çe idi 
bak m ndan Türkiye’de birinci 
s rada yer al yor 

Çok zengin bir mutfa a sahip olan 
Gaziantep, 300’e yak n tarifiyle yemek 
çe idi bak m ndan Türkiye’de birinci s -
rada yer al yor. Kentin mutfa  seneler 
boyunca çe itli geleneklerin harmanlan-
mas yla zenginle irken, Antep mutfa
özellikle kebap ve et yemekleri ile me -
hur. Alaca çorba, alt  ezmeli kebap, Arap 
köftesi, baklava, beyti, börk a , ça la 
a , ca rtlak kebap, do rama, ek ili ta-
rakl  kebap, erik tavas , firik pilav , kavur-
ma, ku ba  kebap, kü leme, lahmacun, 
patl can kebab , sar msak kebab , simit 
kebab , so an kebab , iveydiz, yuvar-
lama ve yeni dünya kebab , Gaziantep 
mutfa na özgü yemeklerin sadece bir 
k sm n  olu turuyor.  

Gaziantep’e giderseniz “kü lemesi”
ile ün yapan Halil Kör’ün, nam  di er Halil 
Usta’n n dükkân na u ramadan dönme-
yin. Bu me hur dükkân, Gaziantep’in 
Kar yaka semtinde. Halil Usta, beyaz ön-
lü üyle dükkanda kasan n ba nda. Halil 
Usta’n n yeti tirdi i kendi ustalar  ise ate-
in ba nda. Dükkân görünümlü lokanta, 

d ar dan pek alg lanmasa da epey bir 
yatay derinli e sahip. Derinlik demi ken,
Halil Usta kebaplar n  bak r ve çukur kap-
larda servis ediyor. Burada sebzeli ke-
bap, simit kebab  ve kü leme gibi çe itli
kebap çe itlerini bulman z mümkün. 
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Gaziantep’te kebab n her çe idini 
yiyebilece iniz di er bir adres: mam 
Ça da . Kebab n yan  s ra burada bak-
lava da var. Asl nda Gaziantep’te çok 
say da kebapç , baklavac  bulunuyor. 
mam Ça da  bunlar n en eskilerinden 
ve en tan nm lar ndan biri. Kurulu u
1887 y l na uzan yor. Ali nazik, so an 
kebab , patl can kebab , kü leme ke-
bab  çe itlerinin hepsinde erkek koyun 
eti kullan l yor ve de et “z rh” denilen 
büyük b çaklarla k y l yor. Koyunun ka-
burgas  civar ndaki ya  da kebaplarda 
kullan l yor. Lahmacunlar nda ise, so-

an yerine sar msak var. Baklava olarak 
istedi iniz çe idi bulman z mümkün. 
“Ben, bu leziz baklavan n tad na bak-
t m, sevdiklerime de alay m” derseniz, 
lokantadan ç karken kap n n yan nda 
tatl lar n sat ld  tezgâh n önündeki 
kuyru a girmeniz art.

Gaziantep’te yemek yediniz ama bu-
nun üzerine bir de kahve içeyim derse-
niz, size önerebilece im adres: Tahmis 
Kahvesi. Çaylar n nargile e li inde içildi-

i Tahmis Kahvesi’nin en büyük özelli i, 
kenti ziyaret edenlerin büyük ço un-
lu unun burada oturup, bir yorgunluk 
kahvesi içmesi. Sabah n ilk klar yla 
kap s n  açan Tahmis Kahvesi, nargile 
sevenlere ev sahipli i yap yor. 

Gaziantep Kalesi, ayakta 
kalabilen en güzel örneklerden

Kentin tam merkezinde tarihi Gazi-
antep Kalesi yer al yor. Gaziantep Ka-
lesi, Türkiye’de ayakta kalabilen kalele-
rin en güzel örneklerinden biri… Gerek 

ihti am  ve heybeti gerekse bir s r gibi 
gizledi i tarihiyle ehir merkezinde, Al-
leben Deresi’nin güney kenar nda, yak-
la k 25-30 metre yükseklikte ve hemen 
herkesin dikkatini çeken bir tepe üze-
rinde bulunuyor. ehirdeki ünlü Gazian-
tep Kalesi’nin ne zaman ve kimler tara-
f ndan yap ld na ili kin kesin bir bilgi 
yok. Ancak tarihi günümüzden 6 bin y l
öncesine, Kalkolitik döneme kadar gi-
den bir höyük üzerinde kuruldu u, MS 
2-3. yüzy llarda ise kale ve çevresinde 
“Theban” isimli küçük bir kentin oldu u
biliniyor. 

Zeugma Mozaik Müzesi’nin 
dünyada e i yok

Gaziantep ili ve çevresinde bulunan 
arkeolojik eserler Gaziantep Arkeoloji 
Müzesi’nde bulunuyor. Gaziantep Arke-
oloji Müzesi’nin yan  ba ndaki Zeugma 
Mozaik Müzesi, Temmuz 2005’te aç ld .
Türkiye’nin en büyük mozaik müzesi, öz-
gün te hiriyle dünyan n yegâne müzesi 
haline geldi. Eski ve yeni müze binalar
bir galeriyle birbirine ba lan rken, Eski 
Müze, Gaziantep ve çevresindeki ta na-
bilir kültür varl klar n n kronolojik s rayla 
sergilendi i, “kronolojik müze” olarak 
düzenlendi. Zeugma Mozaik Müzesi 
iki katl  olup, 16 adet te hir salonunu 
bar nd r yor. Zeugma antik kentinden 
ç kar lan “Çingene K z ” mozai i, halen 
Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nde ser-
gileniyor. Gaziantep Arkeoloji Müzesi 
2011 y l nda, 1700 metrekarelik mozaik 
ile dünyan n en büyük mozaik müzesi 
olma özelli ini ta yan Zeugma Mozaik 
Müzesi’ne ta nd .

Bak rc lar Çar s ’nda yüzlerce 
çe it bak r e ya bulmak mümkün

Bak rc lar Çar s , Gaziantep’in eski 
yerle im bölgesinde bulunuyor. Çevre-
sinde eski hanlar ve di er mesleklerle 
ilgili çar lar s ralan yor. Çar , s ra s ra kü-
çük dükkânlardan olu uyor. Çar ya gi-
rince, bu dükkanlardan ta an kepenklere 
as l  yüzlerce bak r e yay  görünce insan 
kendini kaybediyor. Gündelik kullan m
için, turistik ve süs e yas  olarak bütün 
bak r e yalar ustalar n el eme i, göz nuru 
adeta. Gaziantep bak rc l n n özelli i
ise, al lm n aksine lehim kullan lmaks -
z n tek parça olarak yap lmas . Genellikle 
babadan çocu a geçen bu el sanat  Ga-
ziantep için önemli bir gelir kayna .

Camiler, kentin vazgeçilmezi
Tarihi Gaziantep camileri, kentin si-

lüetine sa lad  görsel ve sosyal katk -
n n yan  s ra kent içindeki konumlar  ve 
yap m tarihleriyle kentin vazgeçilmez 
mimari de erleri aras nda yer al yor. He-
men hemen hepsinin yap m nda kesme 
ta  kullan lan tarihi Gaziantep camileri, 
plan ve süsleme bak m ndan birbirinden 
farkl . Ancak camilerin plan olu umlar n-
da ve minarelerinde Arap mimarisinin 
etkisi görülüyor. Bu tip yap lar n en eski 
örne i Ahmet Çelebi Camisi. Hac  Nas r
Camisi’nin burmal  minaresi, Handaniye, 
Eyüpo lu ve Esenbek camilerinin portal 
süslemeleri hayranl k uyand r yor. Handa-
niye Camisi minaresinin erefesi alt nda
16. yüzy l znik çinileri bulunuyor. Boyac
Camisi ise, minberindeki ah ap i çili i-
nin, Gaziantep’in en eski örne i olmas
bak m ndan önem arz ediyor. 
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teknoloji

Yeni HTC One Max ile hayat “maksimum” ya ay n

Fermuar n  çek
müzi ini dinle! Canon, yenilenen Pixma ev serisine öncülük eden üç 

yeni web ba lant 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 a  sitelerine do rudan eri im sunarak foto raf ve 
belge bask s n  hiç olmad  kadar kolayla t r yor. Böylece 
evden bask  alma i lemine yepyeni bir ba lant  i levselli i
kazand r yor. Hepsinde wi-fi özelli i bulunan bu üç yeni mo-
del ile kullan c lar, Pixma bulut ba lant s  arac l yla internet 
tabanl  hizmetlere ba lanabiliyor. Buna ek olarak, yeni Pix-
ma bask  çözümleri uygulamas  yepyeni bask  seçenekleri 
sunuyor. Yeni ve geli tirilmi  Pixma bulut ba lant s  hizmeti, 
kullan c lar n sosyal a a, foto raf payla m na ve buluta de-
polamaya, internet sitelerine bilgisayar veya ba ka bir cihaz 
kullanmaya gerek kalmadan, do rudan yaz c n n TFT ekra-
n ndan kolayca eri melerine imkân tan yor. 

HTC One ailesinin bir klasi i haline gelen alüminyum tasa-
r ml  ve k gövdeli HTC One Max, içeri in keyfini sürmek ve 
hareket halindeyken bile üretken olmak için ihtiyaç duyulan 
h z ve gücü kullan c lara sunuyor. HTC One Max, evin her i ini 
en küçük ayr nt s na kadar yönetmekle me gul annelerden, 
hareket halindeyken en son filmleri izlemeyi isteyen gençlere 
kadar, günlerini en verimli ekilde de erlendirmeyi arzulayan-
lar için ideal bir yol arkada . Gitti iniz her yerde içeriklerin 
tad n  ç karmay  ola anüstü bir mobil deneyim haline getiren 
HTC One Max, foto raflara, videolara ve oyunlara hayat veren 
parlak bir 5,9 inç 1080p Full HD ekrana sahip. HTC Boom-
Sound™ ile çift ön stereo hoparlör, gücünü çarp c  görsellere 
e lik eden muhte em ses performans  sa layan amplifikatör-
lerden al yor. Daha güvenli bir kullan m için, HTC One Max’ n
arkas nda bulunan dahili parmak izi tarama özelli i sayesin-
de, kullan c lar n ekran  kilitlemesini veya kilidi açmas n  sa -
laman n yan  s ra, en sevilen uygulamalardan üçü için ayr  par-
maklar tan mlanmas  ve bunlar n h zl ca aç lmas  da mümkün.

Teknolojik aksesuarla-
r yla göz dolduran elmasepeti.
com, i levselli i e siz tasar m yla ön plana 
ç karan Muvit Muzip kulakl  tüketicilerin be enisi-
ne sunuyor. Müzikseverlerin vazgeçilmezi olan kulak-
l klar, özellikle uzun yolculuklarda ve gürültülü ortam-
larda kurtar c  oluyor. Cepte ya da çantada ta nan 
kulakl klar n kablosunun dolanmas  âdeta önlene-
mez bir durum. Böyle durumlarda dakikalarca kablo 
karma as  ile u ra mak bazen kâbus haline geliyor, 
müzik keyfinize engel olabiliyor. Aksesuar üreticisi 
Muvit taraf ndan geli tirilen “Muzip” ise, bu soruna 

k ve i levsel bir çözüm getiriyor. Kablosunun üzeri 
özel bir yöntemle fermuar ile kaplanan Muzip, böyle-
ce gerekti inde t pk  k yafetlerde oldu u gibi fermuar 
kapat larak tek bir bütün haline gelebiliyor. Ayn  za-
manda 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 i levsel özellikler de sunuyor. 

Canon bulut dostu 
yeni yaz c lar  piyasada 
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Lenovo, her tür tüketiciye dokunabilecek yeni tablet se-
risini Türkiye pazar na sundu. Lenovo’nun ultra ta nabilir, 
yüksek performans ve uzun pil ömrüne sahip, 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 bü-
yük hobim” diyenler “A1000L” tam size göre. Sadece 10,7 
milimetre inceli i ve 345 gram hafifli i ile IdeaTab A1000L, 
okumak, müzik dinlemek ve internette gezinmek için mü-
kemmel bir seçim oldu u gibi, kullanmad n z zamanlar-
da da cebinize kolayca s 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 ek-

randan vazgeçemeyenler için 
S6000’in 10,1 inç HD IPS çok-

lu dokunmatik ekran , 178 de-
rece görü  aç s na sahip parlak 
ve canl  görüntüleme deneyimi 
vadediyor. “Bilgisayar mdan 
fark  olmas n, hem klavye-
si, hem ofis program  hem 
de Intel i lemcisi olsun” 
diyen profesyonelle-
re ise “Miix”i 
öneririz. 

TEKNOLOJ

Toshiba Camileo X-Sports 
kamerayla ya am n z  hareketlendirin 

Tunçmatik’in mobil 
arj cihazlar n  yan n zdan

ay ramayacaks n z

Kara ve darbelere ve 60 metreye kadar da et-
kin suya dayan kl  gövdeye sahip Toshiba Camileo 
X-Sports, bisiklet, yüzme, kayak ve snowboard gibi 
sporlarda sudan slanma endi esi olmadan kulla-
n m kolayl  sa l yor. Kamera, su geçirmez kasas
olmadan 1,5 metreye kadar dü melere kar  daya-
n kl l k gösteriyor. Bu bak mdan kullan c lar cihaz n
kolayca dü ebilece i veya darbe alabilece i spor 
veya etkinliklerde kullan m keyfi ya yor. Kola ta-
k lan uzaktan kumanda ile kullan c lar, kameray
elde tutmaya gerek kalmadan veya gözlerini saha-
dan, dalgalardan veya t rman lan kayadan ay rma-
dan cihaz üzerinde istedi i kontrolü sa layabili-
yor. Uzaktan kumandan n LED ara yüzü Camileo 
X-Sports kameran n durumunu farkl k kombinasyonlar  ile 
gösteriyor ve kullan c lar n foto raf ve video modlar  aras nda
an nda geçi  yapabilmelerine imkân tan yor. Üç metreye kadar 
su geçirmezlik, 1,5 metreye kadar darbeye dayan kl l k ve be
saate kadar pil ömrü ile bu sa lam ve kullan l  kumanda her 
an elinizin alt nda ve aksiyon için haz r.

Tunçmatik, bu kez de Slim Powerbox 3800 ve Powertube 
2600 ürünleriyle neredeyse her gün ya ad n z arj sorununu 
ortadan kald r yor. Tunçmatik, Powerbox ve Powertube  ile, 
depolanm  enerjiyi kullanarak mobil cihazlar n z  diledi iniz za-
man, diledi iniz yerde arj edebilmenin ayr cal n  sunuyor. Dört 
ile alt  saat aras nda arj olabilen Slim Powerbox, 3800mAh ka-
pasiteye sahip. Ultra Slim tasar m , pil arj durumunu gösteren 
dört adet LED, k sa devre, a r arj-de arj ve yüksek s  koruma 
özelli ini bünyesinde bar nd r yor. Ayn  zamanda ürünün üzerin-
de bulunan LED ktan yap lm  el feneri de ayr  bir kl k kat -
yor. 2600mAh kapasiteye sahip Powertube 
2600 ise özellikle renkli tasar m-
lar yla dikkat çeki-
yor. Be  farkl  renk 
seçene i bulunan 
Powertube’ n, a r
arj-de arj, yüksek 
s  ve k sa devre ko-
ruma özellikleri de 
bulunuyor.

Çanta ve cepte ra-
hatl kla ta nabilen yep-
yeni Tunçmatik mobil 
arj cihazlar  ile, priz arama 

derdiniz de son buluyor. 

Lenovo’dan her
zevke uygun tablet
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Düzenbaz

Paranormal Activity: 

aretliler

Yönetmen: Olivier Assayas 

Oyuncular: Dolores Chaplin, Martin Loizillon, André Marcon 

1968 May s’ , etkilerini günden güne ivmelenen bir güçle sürdürmektedir. 

Dönemin özgürlükçü ve aktivist gençli i hayallerini gerçekle tirme hedefiyle 

ilerlerken, uzakta görünen “devrim” anbean yakla maktad r. Gilles, Christine 

ve Alain aras ndaki ili ki de dönemin ruhuyla e zamanl  olarak ilerler. Devrime 

giden yolun heyecan ve tela n  ya ayan üç genç, bu süreçte ya ad klar n  sanat 

üzerinden d a vurmaya çal r. Aralar ndaki ya anan a k üçgeni de dönemin 

kendisi kadar kar k ve zorludur.

Yönetmen: David O. Russell 
Oyuncular: Christian Bale,  Robert De Niro,  Bradley Cooper, Amy Adams

Doland r c  Irving Rosenfeld (Christian Bale) ve ngiliz orta  Sydney Prosser (Amy Adams), ç lg n
FBI ajan  Richie Dimaso (Bradley Cooper) taraf ndan yakalan nca onun için çal mak zorunda kal rlar.
Dimaso ve FBI departman n  yöneten beyinler, ba ka doland r c lar  yakalamak için birlikte bir Arap 
eyhinin yönetti i Atlantic City’de düzenlenecek yüksek profilli kumarbazlar n kat laca  zekice bir 

oyun kurarlar. Düzenbaz, New York’un tehlikeli bölgelerinde geçen inan lmaz komik ve akla s mayan
gerçek bir operasyonun hikâyesini konu al yor.

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 ba lar ve 
hayat  cehenneme dönü ür.
Ailesi onu kurtarmak için 
elinden gelen her eyi
yapar. Fakat bu hiç de kolay 
olmayacakt r. yi ve kötü 
aras nda gerçek bir sava
ba layacakt r. Kimin kazanaca
ise belli de ildir.

Direni
GünlerindeA k

Herkül:
Efsane Ba l yor

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 a kavu mas  vaadiyle 
Tanr  Zeus’un ehvetine yenik dü er
ve sonras nda hamile kal r. Bu 
birliktelikle dünyaya gelen Herkül, 
kendi kaderinden ve gerçek 
kimli inden bihaberdir. Onun 
hayat n  adayaca  tek tutkusu, 
sevgilisi Girit Prensesi Hebe’dir. 
Fakat Hebe, Herkül’ün karde i ile 
evlendirilecektir. Yar  tanr  Herkül, 
gerçek kimli ini ve as l amac n
ö renince bir seçim yapmak 
zorunda kal r: Ya gerçek a k n  da al p kaçacakt r ya 
da kaderinin gere ini ya ay 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: TÜ Stadyumu

Justin Timberlake, “Dünya Turnesi” kapsam nda stanbul’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. ark c , imdi
bu heyecan verici canl ovunu, dünya çap nda bir turne ile 
fanlar yla bulu turuyor. En son Amerikan Müzik Ödülleri gecesinde 
kazand  favori pop erkek rock sanatç s  ödülleri dahil üç ödülle 
evine dönen Timberlake, ayr ca GQ taraf ndan “y l n erke i” seçildi.  
20/20 Experience turnesinin ayn  ad  ta yan 4 milyonluk albümü, 
bu y l n en çok sat lan  oldu. Albüm, son be  y l n en iyi ç k  yapan 
erkek sanatç s , hatta son be  y l n Amerika tarihindeki en iyi dijital 
ç k  olarak kabul ediliyor. 

Andrea Bocelli,
stanbul’a geliyor

Tarih: 22 ubat 2014
Yer: Ülker Sports Arena

Bugüne kadar dört Amerikan ba kan , iki papa ve Kraliyet 
Ailesi’nin yan  s ra, Olimpiyat Oyunlar  ve Dünya Kupas
aç l  törenlerinde performans sergileyen Andrea Bocelli’nin 
stanbullularla bulu mas na say l  günler kald . Maestro Bocelli, 
stanbul konserinde talyan ve dünya operalar n n klasik 
aryalar n n yan  s ra, uluslararas  ba ar ya ula an son albümü 
“Love in Portofino”dan da ark lar seslendirecek. Sanatç ,
ayr ca ho  sürprizlerle seyircilerine unutulmayacak bir konser 
gecesi ya atacak. Andrea Bocelli, bugün sadece dünyaca 
ünlü bir pop y ld z  de il, ayn  zamanda “bel canto”da verismo 
olabilecek rahatl kta, rafine ve çok yönlü bir opera sanatç s .
Bir imza gibi tan nabilen sesinin yumu ak ama güçlü t n s
sanatç ya, 80 milyon albüm satma ba ar s  getirdi. TEMA 
Vakf ’n n 20’nci kurulu  y l n n kutlanaca  konser, Most 
Production taraf ndan, 22 ubat 2014 Cumartesi günü, saat 
20.30’da Ülker Sports Arena’da gerçekle tirilecek.

Tolga Çevik,
dükkan  aç yor

Tarih: 16 Ocak 2014
Yer: Be ikta  Kültür Merkezi, stanbul

Komedi Dükkan , her zamanki gibi s ra d  ve 
beklenmedik hikâyelere bu kez bir de sürpriz 
ekleyerek geliyor. Tolga Çevik, 10. sezona 
ba larken, “Tekrar bir arada olup gülüp 
e lenmeye haz r z. E er siz de haz rsan z,
‘Arkada m Ho  Geldin…’” diyor. 
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kültür-sanat K TAP

Yazar: Yekta Kopan
Yay nevi: Can Yay nlar
Yekta Kopan’ n yeni roman  Aile Çay Bahçesi’nin, ço u kad n n kendinden izler bulaca  unutulmaz 

bir kahraman  var: Müzeyyen... Aile ya am n n gizli iddetine ba kald ran, karde inin do umuyla kendi 
varl n n silinmeye ba lad n  hisseden bir kad n... Kopan’ n roman  güçlü, okuru k skaca alan bir 
anlat mla sars c  bir finale uzan yor. Ço u roman kolayca tarif edilebilir, el yordam yla birtak m kal plardan
faydalanarak romana referans yaratmay  ba ar rs n z. Ancak bu, Aile Çay Bahçesi için mümkün de il!
Çünkü roman, okuyan n hayat na sinerek, herkes için ba ka bir hikâyeye bürünüyor. Herkesin kendi 
gerçe ine…

Yazar: Carlos Fuentes 
Yay nevi: Can Yay nlar
Gecekondu mahalleleri, favelalar ve Gorozpeköyler… Özünde hepsi ayn . Orada ya am yorsan

oran n varl n n sebeplerindensin. Meteliksiz bir gençken kapa  varl kl  bir aileye at p Meksika’n n
en güçlü adamlar ndan biri haline gelen Adán Gorozpe bunu çok iyi biliyor. Çünkü çöplü ün horozu 
olmaya, düzenin çarklar n  diledi i gibi döndürerek ya am  kendisi için cennete çevirmeye al k n. Ancak 
ada  eski polis, yeni bakan Adán Góngora ortaya ç k nca Meksika iki Adán’a, cennet iki Âdem’e dar 
gelmeye ba l yor.

Carlos Fuentes’in ça da  Meksika toplumunu siyasetten sosyeteye, sinemadan dine, pembe 
dizilerden postmodern edebiyata, birçok yönden hicvetti i Cennet’teki Âdem, yazar n tabiriyle tam bir 
“Meksikomedya”.

Aile Çay Bahçesi

Cennet’teki Âdem

Yazar: Orlando Figes
Yay nevi: Yap  Kredi Yay nlar
Haberini Alay m, Yeter,  Stalin Rusya’s n n kuzey ucundaki çal ma kamplar ndan birinde, Peçora’da 

Gulag hükümlüsü olarak bulunan Lev Mi çenko ile Moskova’daki k z arkada  Svetlana vanova’n n
birbirlerine 1946 ile 1954 y llar  aras nda gönderdikleri mektuplara dayan larak yaz lm  gerçek bir 
a k ve hayatta kalma hikâyesi. Gulag sansüründen geçmeden çal ma kamp na gizlice girip ç kan bu 
mektuplar, Stalin dönemi deh etinin iki s radan Rus’un hayat n  nas l etkiledi ine ve birbirlerine olan 
a klar n n onlar  nas l ayakta tuttu una ili kin benzersiz bir kay t olu turuyor.

Haberini Alay m, Yeter

Yazar: H. Erdem Ç pa
Yay nevi: Yap  Kredi Yay nlar
Yavuz’un Kavgas , tarihimizde “Yavuz” lakab yla an lagelmi  olan I. Selim’in padi ahl yla

sonuçlanan tart mal  saltanat mücadelesini incelerken, bu asi ehzadeye taht kavgas n  kazand ran
birincil askeri ve siyasi gücün “merkezdeki” ( stanbul) yeniçerilerden ziyade, “ta radaki” (Rumeli) beyler 
ve idari amirlerden müte ekkil oldu unu vurguluyor.

Gerek siyasi bir aktör olarak Yavuz Sultan Selim’in sosyal, siyasi ve askeri ah s ve topluluklar
harekete geçirmek için uygulad  stratejiler, gerekse kendisine destek olanlar n toplumsal bile iminin
irdelendi i bu çal mada, 15 ve 16. yüzy llarda slami ilke ve söylemlere dayal  bir siyasi olu um olan 
Osmanl  Devleti’nde bir hükümdar n saltanat n n nas l olu tu uyla ile ilgili önemli ipuçlar  sunuluyor.

Yavuz’un Kavgas
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MÜZ K
Haz rlayan: Gencay Burnaz / Horoz Lojistik Yurt çi Komple Ta ma Sat  Yönetmeni

Yepyeni bir say da ve yine yepyeni yerli ve yabanc  yap mlarla, sizlerin de 
dinlemekten keyif alaca n z  ümit etti im CD seçeneklerini be eninize sunuyorum. 

Ayr ca yeni y l n z  en içten dileklerimle kutluyor, 2014 y l n n hepinize sa l k, 
mutluluk ve ba ar  getirmesini temenni ediyorum. Bol müzikli günler dile iyle…

ZÜLFÜ L VANEL  / 
Gökku ag  Gönder Bana
Kent ozan  kimli iyle, y llard r dillerden dü meyen bestelere 
imza atan Zülfü Livaneli, dokuz 
y l aradan sonra 
haz rlad  “Gökku a
Gönder Bana” isimli 
27’nci albümünü 
müzikseverlerin
be enisine sundu. 
Kendine has tarz yla
notalara döktü ü
birbirinden güzel 10 
parçadan olu an albüm, 
Livaneli’nin en be enilen
albümleri aras ndaki yerini 
imdiden ald .

KARGO  / Gelecekle 
Randevum Var
Türk rock müzi inde 20’nci 
y l n  kutlayan Kargo, uzun bir 
aran n ard ndan yeni ark lar n
“Gelecekle Randevum Var” isimli 
albümünde bir araya getirdi. Yeni 
solist olarak Ozan Anla ’ n ekibe 
kat lmas yla taze kana kavu an
grup, toplam dokuz parçal k
albümüyle müzikseverlerden 
tam not alm  gibi görünüyor.

FUAT GÜNER /
Dinleyene A k Olsun
Türk pop 
müzi inin duayen 
isimlerinden Fuat 
Güner, yeni solo 
albümü “Dinleyene 
A k Olsun” ile 
hayranlar yla bulu tu.
Güner’in müzikal 
çizgisini yans tan
toplam sekiz ark l k
albüm, dinleyicilerine 
tam bir müzik ziyafeti 
sunuyor.

LENNY KRAVITZ / 
Are You Gonna Go My Way
20 y ll k müzik kariyeri 
boyunca birçok ba ar l
albüme imza atan Lenny 
Kravitz, 1993 y l nda piyasaya 
sundu u “Are You Gonna 
Go My Way” isimli albümünü 
tekrar yorumlayarak, yeni 
versiyonuyla sevenlerinin 
be enisine sundu. Toplam 
10 parçadan olu an albüm, 
20 y l önceki ba ar s n  devam 
ettirerek, sanatç ya gönül 
vermi  dinleyicilerin best-of’lar
aras na girmeyi ba aracak

MOBY / Innocents
Elektronik müzi in efsane isimlerinden Moby, yeni çal mas
“Innocents” ile bu tarz  be enen müzikseverlere önceki 
albümlerini aratmayacak kalitede bir sound sunuyor.

Bu yeni çal mas yla 
11’inci albümüne imza 
atan Moby, albümde 
yer alan 12 parças  ile 
hayranlar n  fazlas yla 
tatmin etmeyi ba ar yor.

DIDO / THA Next Day Extra
Dört albümüyle toplamda 
300 milyonu a an sat a
ula an ngiltere’nin en 
ba ar l  kad n vokallerinden 
Dido, en be enilen
ark lar n n bir araya 

getirilmesiyle olu turulan
yepyeni çal mas  “Greatest 
Hits” ile yeniden ad ndan söz 
ettirmeyi ba ar yor. Toplam 
iki CD ve 31 parçan n yer 
ald  çal ma, piyasaya ç kt
günden itibaren yaratt  ilgiyi 
hâlâ üzerinde bar nd r yor.

YERL  ALBÜM              YABANCI ALBÜM
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P ertevniyal Lisesi’ni bitiren 
Do an H zlan, hukuk ö -
renimine ba lad  ancak ya-
r da b rakt . lk yaz s  1954 

y l nda yay mland . O günden bu yana 
yaz  yazmaktan ba ka bir i le u ra ma-
d . Ama bugün baz lar , yazmad klar n n
yazd klar ndan daha önemli oldu unu 
söylüyor. Kimilerine göre, ya ayan ede-
biyat tarihi, kimilerine göre bir kültür 
ele tirmeni, kimilerine göre ise bir estet. 
Yol boyu ona “sanat mafyas ” diyenler 
de oldu, onu bir s nak olarak de er-
lendirenler de. Ad na üç tane kütüphane 
kurulan ve eserleriyle Türk edebiyat n n
geli mesine katk lar n  sürdüren dene-
meci, ele tirmen ve yazar Do an H zlan 
ile, keyifli bir söyle i gerçekle tirdik. 

stanbullu bir ailede yeti menin 
edebiyat dünyas na kolayca kabul 

edilmenizde rolü olmu  olabilir mi? 
En az ndan baz eyleri kolayla t rd ,
baz  uzun süreçleri k saltt  gibi...

Bu soruyu kendim zor yan tlayabi-
lirim. Ama kitaba ve bilgiye ula mada, 
büyük ehirde ya aman n nimetlerini 
unutmamak gerekir. Üstelik ailem be-
nim ö renmem ve okumam için istedi-

im kitaplar  ald . stedi im 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 ya-
zamayan insanlar n ele tirmenli e so-
yundu u söylenir. Siz ise ilk yaz n zdan
itibaren ele tiri yaz lar  yaz yorsunuz.
Galiba bu yarg y  bo a ç kar yorsunuz?

Yerle ik bir kan d r bu. Ayr ca bir ki i
iir yazmakla edebiyata ba lar, öykü de 

yazar, sonra da ele tiride karar k lar. Bu 
di erlerinde ba ar s z oldu unu göster-
mez. Ya da onlarda ba ar l  olmad  için, 
ele tiriyi seçti i iddias  benim için havada 
kal yor. Ben, ne iir yazd m, ne öykü ne 
de roman.

çinizden hiç, “Bir roman,  öykü ya 
da iir yazay m da nas l yaz l rm  gör-
sünler” diye geçirmediniz mi? Bu saat-
ten sonra yazmak risk mi olur?

Ben, yaz lanlar  ele tirdim. Onlara 
i te roman böyle olur, öykü böyle yaz l r, 
iir dedi in böyledir gibi bir iddia ile yak-

la mad m. Bir türün kuram n  bilenlerin, 
onu metinlere uygulayanlar n, o örnek-
lerin iyisini vereceklerini sanm yorum, 
aksine tersi oluyor. Divan edebiyat n
çok iyi bilen bir uzman n, bu alandaki 
bir otoritenin yazd  gazelleri okudum, 
çok ba ar s zd . Ele tirmenlerin ba na 

alçak gönüllü bir i tir”
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bu gelebilir. Risk sözü büyük oranda 
var. “Bizi ele tirdi, yazd klar  nas l, bir ba-
k n” derler. Ben, can m isteseydi bu riski 
göze alabilirdim, istemedim. Her yaz  as-
l nda bir risktir, her gün yazan biri için. 

Türk edebiyat u anda ne durumda?
Türk edebiyat n u anda dünya ölçe-

inde görüyorum. 

Siz de Türk edebiyat n n geli mesine 
katk da bulunmay  sürdürüyorsunuz.

Türk edebiyat n n geli mesine her-
kes katk da bulunuyor. Sadece benim 
de il her yazar n, her okuyan n ve her 
konu an n katk s  var. Hiç kimse buna 
öncelik ve önderlik tan mamal . Küçük 
küçük adalar birle ir büyük bir k ta olur. 
Ben, böyle dü ünüyorum. Edebiyat al-
çak gönüllü bir i tir. 

2012’de Antalya Atatürk Kültür 
Park ’nda sizin ad n za bir kütüphane 
aç ld . Bu konuda neler söylemek is-
tersiniz?

Baz  kitaplar m  oraya ba lam -
t m, onlar da benim ad ma kütüphane 
kurdular. 

Kaç tane kütüphaneniz var?
Biri Fatih’te, orada olmazsa olmaz ki-

taplar m var. Di eri Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar’da, sonuncusu da Antalya’da 
bulunuyor. Öyle kitaplar geliyor ki okur 
için önem ve de er ta yor. Ama benim 
alan mda bak p gözden geçirece im ya 
da bakmayaca m kitaplar bunlar.  On-
lar  bu tür kütüphanelere ba l yorum. 
Ba kalar  okuyor. 

Asla veremeyece im dedi iniz ki-
taplar n z hangileri?

Çok var. mzal  kitaplar m ve her 
zaman aç p bakt m kitaplar m. Onlar 
Fatih’te bulunuyor.

Hangi kitaplar onlar?
Söyleyemem, çal nabilir sonra! 

Sizce kitap çalarlar m ?
Fatih’teki kütüphaneye h rs z girmi .

Hemen gidip bakt k. Orada ödül tören-
lerinde bana verilen sar  renkli plakalar 
vard . Ayr ca antika iki gramofon ve bil-
gisayar bulunuyordu. H rs z, onlar  alt n
zannetmi , hepsini alm . Zaten kitap 
çal nsayd  Türkiye u anda bamba ka 
bir yerde olurdu. 

Türkiye’de yeteri kadar kitap oku-
nuyor mu?

Okunuyor asl nda. Kitap okumayan-
lar, “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. 

Al n yor ama okunuyor mu?
O bize ait bir ey de il. Bana göre, 

kitab  als n, yazara hayr  dokunsun da, 
okusun okumas n o kendinin bilece i
i . Elbette evde duran dilsiz kitap bir gün 
dile gelip okunacakt r diye dü ünüyo-
rum. yimserim yani bu konuda.

u anda gündeminizde yeni 
bir kitap yazma dü üncesi 
var m ?

Çok var. Ele tiri ve de-
neme tarz nda kitaplar 
yazmay  dü ünüyorum.

Kitap okumak ki i-
ye neler kazand r r?

Olumlu yandan m
baksam olumsuz yan-
dan m ?

Olumsuz yanlar  var m d r? 
nsan ak llan r ve dü ünmeye ba lar. 

Bu durum da etraf  rahats z eder. Yani dü-
zeni bozar. Her eyi ele tirir. Dü ünmenin 
insana yarar , ba kas na zarar  vard r. Her 
kitap okuyan n ba kas na zarar  olur. Çün-
kü kitap okudukça, ba kas n n cehaletini 
görürsün. Tabii kendi cehaletinin de far-
k na var rs n. Bir de cehaletini görüp, itiraf 
etmeyenler var. Ama ben gördü ümde 
cehaletimi itiraf ederim. Kar  taraf ceha-
letini görmeye ba lar. 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. 

Y llard r edebiyat dünyas n n en 
güçlü isimlerinden birisisiniz, belki de 
en güçlüsü. Gücünüzü iktidara dönü -
türmemeyi nas l ba ar yorsunuz?

ltifat n za te ekkür ederim. Elli y l  a -
k n süredir yazan biri, elbet bir okur ve 
edebiyat alan  kazan r. Edebiyatta iktidar 
olmaz, yapay giri imlerdir bunlar. Edebiyat 
ve yazmak alçak gönüllü bir i tir. i inme-
lere ve böbürlenmelere müsaade etmez.

Size bunun için mi “Edebiyat n
Cumhurba kan ” diyorlar?

Çok sevgili rahmetli, bizim 1950 ku a-
ndan yay nc , öykücü ve romanc  arka-

da m Erdal Öz, yazarl m n ellinci y l nda 
yapt  bir konu mada bana bu unvan
verdi. Allah’ n güzellikleri üzerinde olsun, 
di er dostlar m da bunu benimsedi.

“Yazmaya, kendi 
kendime edindi im 

bir merakla ba lad m. 
Çünkü yazarl k, te vikle 
ve seçmeyle olacak bir 

ey de il. Edebiyat ve 
yazmak alçak gönüllü 

bir i tir. Ailem, bu ilgimi 
maddi ve manevi olarak 

çok destekledi. Yani 
aile konusunda çok 

ansl yd m. Çünkü bana 
istediklerimi yapabilme 

imkân  verdiler.” 
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önemli bir
hastal kt r

Kal n ba rsak (kolon) kanseri

Dünya Sa l k Örgütü 
(WHO) verilerine göre, 
her y l dünyada bir 
milyondan fazla ki i
kal n ba rsak kanserine 
yakalan yor ve ortalama 
500 bin ki i bu hastal k
nedeniyle ölüyor. Her 
20 ki iden biri ya am 
süresince kal n ba rsak 
kanseri aday . Kal n
ba rsak kanseri, 
ciddi bir sa l k sorunu 
olu turmakla birlikte, 
önlenebilir kanserler 
grubuna giriyor.
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K al n ba rsak (kolon) kan-
seri, hem görülü  s kl n-
da hem de ölüme yol açan 
kanserler aras nda ilk s ra-

larda yer almaktad r. Geli mi  ülkelerde 
kad nlarda meme ve akci er, erkeklerde 
prostat ve akci er kanserinden sonra en 
s k görülen kanserdir. Dünya Sa l k Ör-
gütü (WHO) verilerine göre, her y l dün-
yada bir milyondan fazla ki i bu hastal a
yakalanmakta ve ortalama 500 bin ki i
ya am n  yitirmektedir. Her 20 ki iden biri 
ya am süresince kal n ba rsak kanseri 
aday d r. Bu risk ya la birlikte artmakta 
ve vakalar n yüzde 50’den fazlas  50 ya-

ndan sonra görülmektedir. Kad n erkek 
aras nda görülü  s kl  aç s ndan bugü-
ne kadar bir fark bulunabilmi  de ildir.
Bu ön bilgilerden anla labilece i gibi, 
kal n ba rsak kanseri, ciddi bir sa l k
sorunu olu turmaktad r. Öte yandan bu 
hastal k önlenebilir kanserler grubuna 
girmektedir. Kolon kanserinden korunma 
yollar na geçmeden önce hastal k olu u-
munda rol oynayan etkenleri bilmemiz 
gerekir.
Kal n ba rsak kanseri, sosyoekonomik 
düzeyi yüksek ülkelerde s k görülür. Bu 
ülkelerde ki iler genelde, hayvansal, 
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kat  ya  ve k rm z  etten zengin, lifli g -
dalardan fakir, yüksek kalorili diyetle 
beslenir. Bu tür ya lar n kal n ba rsak 
mukozas nda kanserojen maddeler 
olu mas na yol açt  deneysel çal ma-
larla kan tlanm t r. A r  tüketilen k rm z
etin de benzeri etki yapt na inan lmak-
tad r. Keza a r  ya l  beslenme sonucu 
karaci er gere inden fazla kolesterol ve 
ya  asidi olu turmakta, bunlar n kal n
ba rsaktaki bakteriler taraf ndan parça-
lanmas yla kanserojen maddeler ortaya 
ç kmaktad r. Zeytinya  gibi doymam
ya  asitleri içeren s v  ya lar 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 

gibi minerallerin kal n ba rsak kanserini 
önlemedeki rolleri de i ik ara t rmalarla 
kan tlanm t r. Zaman zaman medyada 
yer alan “yo urt kal n ba rsak kanserini 
önlüyor” haberleri, süt ve süt ürünlerin-
deki kalsiyumun etkisini vurgulamaya 
yöneliktir. Sürekli sigara ve alkol kulla-
n m n n riski art rd na inan lmaktad r. 
Sonuç olarak, kal n ba rsak kanserin-
den korunman n ilk art , hayvansal ya
ve k rm z  etten fakir, lifli g dalar, kepekli 
ekmek, taze meyve ve sebzelerin, süt 
ürünlerinin bol tüketildi i bir beslenme 
al kanl  olmal d r. 
Kolon kanserini önlemenin bir di er ve 
daha pratik yolu, kanser olu um süreci-
ni durdurma yöntemidir. Kolon kanser-
lerinin yüzde 90’ ndan fazlas  ba rsak 
içinde olu an “polip”lerden kaynaklan r. 

Polip di er içi bo  organlarda oldu u
gibi, ba rsak lumenine do ru büyüyen 
bir olu umdur. Özel durumlar d nda 
50 ya ndan önce seyrek görülür. Bu 
ya tan sonra hem görülü  s kl  hem 
de say  ve büyüklükleri giderek artar. 
Poliplerden kanser geli imiyle polip 
say s  ve çap  aras nda yak n bir ili ki 
bulunmaktad r. Poliplerin tümü kanse-
rojen yap da de ildir. Ancak buna karar 
vermek için ç kar lmas  ve mikroskop 
alt nda incelenmesi gerekir. Polipler, 
bazen hiçbir yak nmaya yol açmazken, 
özellikle kansere dönü üm potansiye-
li olanlar, bazen kanama ve diyareye 
(ishal) neden olur. Sa l kl  bir ba rsak 
duvar ndan polip olu mas  ve bunun 
kansere dönü mesi için ortalama 10 
y l geçmesi gerekir. Bu periyodda tan
konularak polipe yönelik tedaviler uygu-
lanmas , ki iyi olas  bir kolon kanserin-
den koruyacakt r. 
Kolonoskopi, makattan gönderilen kl
bir alet yard m yla tüm kal n ba rsa n
içini görerek inceleme yöntemidir. lk
kolonoskopi için önerilen ba lang ç ya
50’dir. Bu ilk kolonoskopide ba rsak
sa l kl  görünümünde ise, ki iye en az 
be  y l yeni bir kolonoskopi gerekmez. 
Kolonoskopi s ras nda görülen tüm po-
lipler i lem s ras nda ç kar l r. Ç kar lan
bir iki adet polipe, mikroskobik incele-
me sonucunda iyi huylu olu um tan s
konulursa, ikinci kolonoskopi be  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 faz-
la olmas  durumunda kolonoskopi bir-
üç y l içinde tekrarlanmal d r. Bir polipte 
kanser saptansa bile bu kanser erken ev-
rede ise yap lan polipektomi (polipin ç -
kar lmas ) i lemi tedavi için yeterli olabilir. 
Kimlere ne zaman, ne s kl kta kolonosko-
pi yap lmas  gerekti ine, dergimizin son-
raki say lar n n birinde ayr nt l  olarak yer 
verilecektir.
50 ya nda yap lacak bir kolonoskopi ve 
bunun belirli aral klarla yinelenmesi, ki i-
leri olas  bir kal n ba rsak kanserinden 
korur. Basit ve deneyimli ellerde son de-
rece güvenli ekilde uygulanan bu ince-
lemeyi herkesin yapt rmas  gerekmekte-
dir. Kolonoskopi olmak istemeyen ya da 
de i ik nedenlerle kolonoskopiye uygun 
olamayan ki ilerdeki di er görüntüleme 
seçeneklerinin de eri özellikle biyopsi 
ya da ç karma olana  vermedikleri için 
k s tl d r.






