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Taner Horoz
Horoz Lojistik

Yönetim Kurulu ve ‹cra Baflkanı

Arnold Böcklin'in
"The Isle Of The Dead" adlı eseri

De¤erli Okur,
19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda ‹sviçreli sembolist ressam Arnold Böcklin, "Ölüler Adas›"
(The Isle of the Dead) adl› popülerleflmifl eserinde, Ortaça¤ de¤erler sisteminin, bireyi yaflayan
ölüler (zombi denebilir) olarak kurgulad›¤›n› ifade eder. Karanl›k denizde sarp kayal›klar›
lahitlerle bezenmifl küçük bir adaya do¤ru seyreden küçük bir kay›k resmetmifltir Böcklin.
Sandalda bir dümenci ve bir de burunda dimdik ayakta duran beyaz bir kefen yer al›r. Dümen,
Ölüler Adas›'na giren kayal›k koridora yönelmifltir.

Rönesansla birlikte Avrupa'da iktidar kilise-devlet ekseninden bireye do¤ru kaym›flt›r. Ama
maalesef yak›n fayda çevrelerinde otoriteye karfl› olan bu kazan›mlar, ayn› bireylerin bir araya
gelerek oluflturduklar› 'devlet' mekanizmas› vas›tas›yla bu bireylerin mensubu olduklar› ülkeler
d›fl›ndaki ülke vatandafllar›na bak›fllar›n›n 'menfaat' odakl› olmas›n› ortaya ç›karm›flt›r.

Mavi Marmara gemisinin bafl›n› çekti¤i alt› gemilik ve bir çok ülkeden alt› yüzün üzerinde
insan haklar› savunucusunun yer ald›¤› 'kuflatma delici' yard›m konvoyu da tam olarak "Ölüler
Adas›''na kilitlemifltir dümeni. Gemi bordosunda dimdik ayakta duran onlarca kefeni televizyon
kanallar›ndan canl› yay›nda izledik. Onlar ‹srail komandolar› taraf›ndan öldürülmediler.
Onlar 'ölü' olarak yola ç›km›fllard›. Bunun için bu kadar fütursuz bir cesaret içindeydiler.

Böcklin'in yarat›m›ndan bir buçuk as›r sonra da 'sandal'› (devlet), 'dümenci'si (iktidar) ve
'kefen'i (boyun e¤mifl halk) hala sosyal yap›m›z› oluflturan bafl roller. Burada Bat› veya
Yakubi - H›ristiyan güçler iktidar›n›n dünyaya yaflatt›¤› zulümü, örne¤in Darfur'da Müslüman
iktidar›n, sonradan Müslümanl›¤› benimsemifl yerli kabilelere uygulad›¤› soyk›r›ma ülke olarak
seyirci kald›¤›m›zda gördü¤ümüz gibi pek çok 'Bat› Medeniyeti' d›fl› ülke de mefaati çerçevesinde
'mazlum'dan, 'zalim'e kolayca dönüflebilmektedir. Burada Yakubi - H›ristiyan bat› medeniyetine
elefltiriyi ben flu kapsamda görüyorum: Globalleflmifl dünyada art›k bir bütün içinde yafl›yoruz.
Her güç taraf›n›n dünyan›n içine girdi¤i kendi kendini yok etme sürecinde önemli hatalar›
mutlaka var. Ancak, hakim gücün kural koyucu rolü hatada bafl rolü, do¤al olarak, Bat›
toplumuna yüklemektedir. Kanaatimce Bat›'n›n kendi içlerinde Rönesansla birlikte oluflturduklar›
'bireysel' hak ve özgürlükleri, di¤er halklar için de, samimi olarak, hak saymad›kça Rönesans›n
yar›m kalm›fl olaca¤›n› idrak etmifl olmalar› gerekiyor.

Bu konular› medyada takip ederken Ece Ayhan'›n "Bak›fls›z Bir Kedi Kara" adl› ola¤anüstü
fliir kitab›na tekrar göz atmak iste¤i duydum. Ama malum ça¤ internet ça¤› olunca,
kütüphaneden kitap aramak yerine Google'lad›m. ‹nternet sörfü ilginç bir tesadüfü ortaya
ç›kard›. A.B.D.'de sokaklarda hal› satan bir Türk Yahudisi'nden yine tesadüfle ele geçirdi¤i
"Bak›fls›z Bir Kedi Kara" kitab›na hal› sat›c›s›n›n çevirisi sayesinde hayran kalan Amerikal› bir
müzisyen, bir grup alt-kültür sanatç› arkadafl›yla önce kitaptaki fliirlere beste yaparak enfes
bir müzik albümü ç›karm›fllar, ard›ndan da bir film çekmeye karar vermifller. Film tamamen
kolektifin kendi içinde ortaya ç›kar›lm›fl. Ve yine tesadüf bu filmin ad› da "Zombie"...

Biz Anadolulular bugün için rivayette kalm›fl olsa dahi, ço¤ulculuk, tevazu, yetinme, hoflgörü
gibi ça¤›n en çok ihtiyaç duyulan de¤erlerini hâlâ genlerimizde bar›nd›r›yoruz.

Gelin Kargart'da 12 Temmuz akflam› "Blind Cat Black" - Zombie filmini birlikte izleyelim ki
'Mor Külhani' Ece Usta ikiyüzlülü¤ümüze iki yüz flaplak ats›n. Ve komada olan genetik
miras›m›z› tekrar ça¤›rabilelim.

‹nan›n insanl›¤›n "Anadolu bak›fl›" na çok ihtiyac› var !

P.s. Kargart : Kadife Sok. No:16 Kad›köy

‹lgilenenler Google arama moturundan afla¤›daki kelimeler ile arama yapabilirler.

- “Blind Cat Black” albümü

- “Zombie” Filmi

- “Bak›fls›z Bir Kedi Kara” fliir kitab›

Gelir bir dalg›n cambaz. Geç saatlerin denizinden. Üfler lambay›.
Uzan›r a¤lad›¤›m yan›ma. Danyal yalvaç için. Afla¤›da bir kör kad›n.
H›s›m. Say›klar bir dilde bilmedi¤im. Gö¤sünde a¤›r bir kelebek. ‹çinde
k›r›k çekmeceler. ‹çer içki Üzünç Teyze tavanaras›nda. ‹fller gergef.
‹nsanc›l okullardan kovgun. Geçer sokaktan bak›fls›z bir Kedi Kara.
Çuval›nda yeni ölmüfl bir çocuk. Kanatlar› s›¤mam›fl. Ba¤›r›r Eskici
Dede. Bir korsan gemisi! Girmifl körfeze.

(Bak›fls›z Bir Kedi Kara)

Ece Ayhan



sahip, yaklafl›k 10,500 m2 kapal› alan
kapasiteli bir depodur. Bu alan›n 1,500 m2’lik
k›sm› Erenköy Gümrük Müdürlü¤ü’ne ba¤l›
antrepo olarak hizmet vermektedir.
Milli Depo k›sm›nda 20, antrepo k›sm›nda
1 adet olmak üzere toplam 21 adet kap›s›
bulunmaktad›r.
2010 y›l›nda yap›lacak düzenlemeler ile
antrepo geniflletilecektir.
Depomuz ISO 9001:2000 sertifikas› ile
belgelendirilmifltir.

fiekerp›nar Lojistik Merkezi’nin
bulundu¤u konum aç›s›ndan avantajlar›
nelerdir?

fiekerp›nar depomuz, fiziki konumu itibari
ile E-5 karayolu ve Tem otoyolu ortas›nda
say›labilecek bir noktadad›r. fiehir içi trafi¤ine
maruz kalmadan otobana ya da E-5
karayoluna ba¤lan›labilmektedir. Depo
çevresindeki komflu ve yak›n lokasyonlara
bak›ld›¤›nda ITOSB, GOSB, TOSB, Güzeller
ve Dericiler Organize Sanayi ile Dericiler
Serbest Bölgeyi görmek mümkündür.

fiekerp›nar depo ve antreposunun ayn›
lojistik merkezinde bulunmas›n›n
sa¤lad›¤› avantajlardan da biraz
bahseder misiniz?

Antrepolara ürün girifli beyanname dahilinde
kap baz›nda yap›lmaktad›r. Muhteviyat›
teflhis edilebilen ürünler depo yönetim
sistemi LV3’e antrepo lokasyonlar›nda da
girilebilmektedir. ‹thalat› tamamlanan
ürünler milli depo lokasyonlar›na çekilirken
sadece sistemsel bir mudi transferi
yap›lmakta ve bu durum milli depo mal
kabul sürecini k›saltmakta, müflteriye dönüfl
h›z›n› artt›rmaktad›r.
Antrepo içinde muhteviyat takibi sayesinde

haber

An›l Bey, Horoz Lojistik’in Gebze-
fiekerp›nar’da bulunan deposunun
yönetimi hakk›nda bize biraz bilgi verir
misiniz? Burada ne tür hizmetler
veriyorsunuz?

fiekerp›nar depomuz, 2005 y›l›nda Horoz
Lojistik bünyesine kat›lm›fl ve depoculuk
faaliyetinin yeni yüzü olarak di¤er tesislere
örnek olmufl, stratejik öneme sahip Horoz
Lojistik depolar›ndan biridir. ‹lk zamanlar
sadece palet bazl› operasyonel hizmetler
veren fiekerp›nar deposu, günümüze kadar
geçen süreçte genifl yelpazeye sahip katma
de¤erli hizmetlerden çok noktal› karma
siparifl toplamaya kadar günümüz lojistik
ihtiyaçlar›na cevap verebilen, bünyesinde
gümrüklü saha da içeren bir lojistik merkezi
haline gelmifltir.
Depo yönetim sistemi olarak, alan›nda
uzman çözümlerden biri olan “Mantis LV3”
program›n› kullan›yoruz. Bu program
marifeti ile stok takibi, stok say›m›, siparifl
ve mal kabul ifllemleri yürütülmekte ve
istenen formatta detayl› raporlama
yap›labilmektedir.
fiekerp›nar Lojistik Merkezi bünyesinde milli
ve gümrüklü depoculuk hizmeti
verilebilmekteyiz. Bu hizmetlere ek olarak
deniz afl›r› ambalajlama, kolileme,
sand›klama, naylon ambalajlama, kitapç›k
yerlefltirme, promosyonel faaliyetler, set
oluflturma, markalama, fiziki ölçüm ve check-
list haz›rlama gibi müflteri baz›nda farkl›l›k
gösteren hizmetler de verilebilmektedir.

fiekerp›nar Lojistik Merkezi’nin
özellikleri ve kapasitesi hakk›nda bilgi
verir misiniz?

22,000 m2 zemin üzerine kurulu fiekerp›nar
Lojistik Merkezi 15 metre tavan yüksekli¤ine

HOROZ’UN fiEKERPINAR’DAKi LOJiSTiK ÜSSÜ
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müflterilere stoklar› hakk›nda ön bilgi
verilebilmekte ve müflterinin ithalat öncesi
envanter ve siparifl denge de¤erlendirmesi
yapabilmesi sa¤lanmaktad›r.
Antreponun milli depo ile ayn› lokasyonda
olmas›, fiekerp›nar depomuzun müflterileri
için ara nakliye maliyetini de ortadan
kald›rmaktad›r. Milli depoda yapmakta
oldu¤umuz müflteri raporlamalar› antrepoda
da yap›labilmektedir.

Son olarak, Horoz Lojistik’in fiekerp›nar
Lojistik Merkezi’nde müflterilerinize ne
tür hizmetler verdi¤inizi de ö¤renebilir
miyiz?

Antrepo ve milli depo hizmetleri, yeniden
kolileme, paketleme, kitapç›k/garanti kart›
koyma, etiketleme gibi tüm katma de¤erli
ifllemler, milk-run hizmetleri, komple tafl›ma
ve da¤›t›m hizmetlerini içeren tüm nakliye
hizmetleri fiekerp›nar deposu bünyesinden
yap›labilmekte ve yönetilebilmektedir.

Haz›rlayan: Selda Özdemircio¤lu*

Anıl Haflimo¤lu
Lojistik Hizmetler Yönetmeni

fiekerp›nar Lojistik Merkezi,
maliyet avantaj› sa¤layan
konumu, kapasitesi ve sunulan
hizmetlerin çeflitlili¤i ile modern
lojistik tesislere örnek bir model
oluflturuyor. Horoz Lojistik’in
fiekerp›nar Lojistik Merkezi’ni
yak›ndan tan›tmak için
yöneltti¤imiz sorular›, fiekerp›nar
Lojistik Hizmetler Yönetmeni
Say›n An›l Haflimo¤lu cevaplad›.



organizasyonlar›n› gerçeklefltirmektedir.
fiirketimiz Uzak Do¤u limanlar›ndan Rusya’ya
ve BDT ülkelerine hava kargo ve FCL ve LCL
konteyner tafl›ma hizmetleri vermektedir.
Tüm dünya limanlar›ndan, St.Petersburg ve
Novorrossik limanlar›na konteyner tafl›mac›l›¤›
gerçeklefltirilmektedir. Ortado¤u ülkelerinden
Rusya’ya ve BDT ülkelerine karayolu,
demiryolu ve denizyolu nakliye
organizasyonlar› ve Türkiye’den Rusya’ya ve
BDT ülkelerine komple/parsiyel karayolu,
demiryolu ve havayolu nakliye operasyonlar›
da flirketimiz hizmetleri içindedir.
Horoz Lojistik CIS, nakliye hizmetleri yan›nda,
gümrükleme, gümrük dan›flmanl›¤› ile
St.Petersburg ve Alexandrov gibi özel
noktalarda depolama hizmetlerini de entegre
olarak sunma kabiliyetine sahiptir.

Horoz Lojistik CIS’in kuruluflu ile Horoz
Lojistik’e sa¤lanan avantajlardan ve
Rusya bölgesi içindeki faaliyetlerinizden
bahseder misiniz?

Horoz Lojistik CIS, Horoz Lojistik’in Rusya
pazar›na girmesi ve bölgedeki konumunu
kuvvetlendirmesi aç›s›ndan önemlidir.
Rusya’da bulunan iç tas›ma, ithalat ve ihracat
yapan firmalar, iletiflim ve operasyonel
ifllevlerin etkinli¤inin daha kolay sa¤lanmas›
ve takip edilebilir olmas› aç›s›ndan Rusya’da
konumland›r›lm›fl olan firmalarla çal›flmay›
tercih etmektedirler. Bu etkenlerin d›fl›nda,
Rusya Federasyonu mali mevzuat› da
Rusya’da yerleflik Rus firmalar›n›n ticari
iliflkilerini artt›rmay› istemektedir.

Rusya içinde müflterilerimize entegre lojistik

hizmetler sunabiliyor olmam›z da bizleri
avantajl› bir konuma getiriyor. Uluslararas›
ve Rusya içi tafl›mac›l›k hizmetlerinin yan›nda
gümrükleme ve depolama hizmetlerini de
verebilmekteyiz.

Müflterilerinize sundu¤unuz örnek
çözümlerden bahseder misiniz? Rusya
pazar›nda sektörün durumu ve bu
pazarda Horoz Lojistik CIS’in müflterilerine
kazand›rd›¤› de¤erler nelerdir?

Müflterilerimiz aras›nda Vestel CIS, Nike
Rusya, Politron, Egoplast, Zeplin Tekstil, Ruski
Lito, Enaky Group Russia, Vikona SP gibi
firmalar yer al›yor. 2004 y›l›ndan beri Vestel
CIS ve Vestel Trade firmalar›na sunmakta
oldu¤umuz entegre lojistik hizmetlerle, 2007
y›l›ndan itibaren Nike Russia için Uzak
Do¤u’dan yapt›¤›m›z konteyner tafl›mac›l›¤›
ve Colin’s Rusya’ya verdi¤imiz uluslararas›
tafl›ma ve Rusya içinde depolama hizmetlerini
örnek çözümlerimiz aras›nda gösterebiliriz.

Rusya’n›n flartlar› gere¤i, burada tafl›madan
ziyade en büyük katma de¤er özellikle
gümrük ve gümrük için evrak tanziminde
sa¤lanabilmektedir. Yedi y›ld›r çal›flt›¤›m›z
güvenilir çözüm ortaklar›m›z arac›l›¤›yla her
türlü gümrükleme ve dan›flmanl›k hizmetleri
verebilmekteyiz. Kap›dan kap›ya tafl›ma
hizmetimiz d›fl›ndaki hizmetlerimize, Vestel
CIS için yapt›¤›m›z depolama hizmetini örnek
gösterebiliriz. Vestel CIS’in Avrupa kara
tafl›malar›n› fabrikan›n planlama departman›
ile koordineli bir flekilde tafleronumuzun
Polonya’daki deposunda konsolide ediyoruz
ve tafl›mas›n› gerçeklefltiriyoruz.

Burak Tunç
Horoz Lojistik CIS Müdürü

Burak Bey, Horoz Lojistik CIS flirketi ve
faaliyet alanlar›ndan bahseder misiniz?

Horoz Lojistik CIS, 2004 y›l›nda Rusya
Federasyonu ve BDT ülkelerinde entegre
lojistik hizmetler üretmek amac›yla
kurulmufltur. Alexandrov ve Moskova’da
bulunan flubelerimiz ve Rusya’n›n ana iki
limani olan St.Petersburg ve Novorossisk
liman›nda bulunan çözüm ortaklar›m›z ile
entegre lojistik hizmetler verebilmekteyiz.
Horoz Lojistik CIS’in bafll›ca hizmet alan›
uluslararas› tafl›malar olup denizyolu,
karayolu, demiryolu ve havayolu nakliye
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RUSYA’NIN “HOROZ”U: HOROZ LOJ‹ST‹K CIS

Horoz Lojistik, 2004 y›l›ndan
beri Rusya’da
konumland›rd›¤› Horoz CIS
flirketi ile Rusya pazar›nda
da etkin bir konumda
bulunuyor. Horoz CIS
bölgedeki müflterileri ile
uzun ifl birlikteliklerinin
sa¤lanmas›n› ve
operasyonel etkinli¤i
kuvvetlendiriyor. Horoz CIS
ile ilgili sorular›m›z› flirket
müdürü Say›n Burak Tunç’a
sorduk.
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GENÇ, HIZLA BÜYÜYEN VE
E⁄LENCEL‹ B‹R MARKA

Nurhan Han›m, Tiffany, Horoz bünyesine
ne zaman kat›ld›?

“Tiffany & Tomato” firmas›n›n iflas›n›n
ard›ndan alacaklar›na karfl›l›k “Tiffany” ismini
alan Modateks firmas› 1998 y›l›nda Horoz
Grubu ortakl›¤›yla Marka Tekstil Paz. San.
Tic. A.fi. ticari unvan›yla “Tifanny” markas›n›
yaratm›fl ve k›sa sürede Türk pazar›n›n önde
gelen “casual” (rahat ve spor) giyim
markalar›ndan biri olmufltur. ‹lk kuruldu¤u
y›llarda “franchise” ma¤azalar açarak
büyümeye bafllayan ve 2001 y›l›nda 10
ma¤azaya ulaflan Tiffany, merkez ofisinde
70’i idari kadro olmak üzere, yaklafl›k 550
personeli ile hizmet veren ve kuruldu¤u
günden bu yana istikrarl› büyüme sürecini
sürdüren Türk haz›r giyim sektöründeki öncü
markalardan biridir.

“Hayat› Tüm Renkleriyle Yafla” slogan›yla
özdeflleflen Tiffany bugün Türkiye’nin dört
bir yan›nda bulunan toplam 98 ma¤azas›yla
ve 150 civar›ndaki “corner” sat›fl noktas›yla
Türkiye’nin en h›zl› büyüyen markalar›ndan
biridir.

Tiffany nin koleksiyonlar›ndan bahseder
misiniz? Kimlere hitap ediyor, özelli¤i,
nelerden ilham al›n›yor?

Tiffany, koleksiyon yap›s›n› hedef kitlesinin
ihtiyaçlar›n› göz önüne alarak oluflturuyor ve
“renkli ve e¤lenceli” hayat tarz›n› benimseyen
her yafltan gençler için rahat ve spor giyim
üretiyor. Hem kad›n hem de erkek
koleksiyonlar›nda genç ve ça¤dafl giyimi
tercih edenlere hitap eden Tiffany, tüketicilere
s›n›rs›z renk alternatifi sunuyor ve her y›l
haz›rlad›¤› 6 farkl› koleksiyona birbirinden
canl› yeni Tiffany renklerini ekleyerek haz›r

giyimdeki renk seçeneklerini geniflletiyor.

Sadece geçlere mi hitap ediyor, müflteri
kitlesi kimler, markan›n konumu
hakk›nda bilgi verir misiniz?

Tiffany’nin hedef kitlesini, kendini genç
hisseden, renkli giyinmeyi seven 14-50 yafl
aras›ndaki bayan ve erkekler oluflturmaktad›r.
Özellikle son y›llarda marka
konumland›rmam›zda renk unsurunun yan›
s›ra, e¤lence ve zekice yap›lm›fl espriyi ve
komikli¤i de ekleyerek hedef kitlemizi her
geçen gün daha da gelifltirmeye devam
ediyoruz.

Komik ürün grubunuzdan, Tiffany
içindeki di¤er koleksiyonlardan ve Çatlak
T.shirt yar›flman›zdan bahsedebilir
misiniz?

Koleksiyonumuz içerisinde uzun süredir
komik bask›l› t.shirtlere yer veriyorduk.
E¤lenceyi ve komikli¤i sevenleri ortak bir
platformda buluflturmak amac›yla “t.funny”
esprili ürün yelpazesine yeni renkler katmak
amac›yla 2005 y›l›nda ilkini gerçeklefltirdi¤imiz
‘’Çatlak t.shirt’’ yar›flmas› yapt›k. Yar›flmaya
baflvuru binlere ulaflt› ve yar›flma sonucunda
dereceye giren eserler t.shirte bas›larak
ma¤azalar›m›zda sat›fla sunuldu. Bunun yan›
s›ra Leman dergisiyle yapt›¤›m›z ifl
birlikteli¤iyle Leman karikatürleri de
t.shirtlerimiz üzerinde hayat buldu ve ürün
grubumuz daha da çeflitlendirildi. Befl y›ld›r
gerçeklefltirilen Çatlak t.shirt yar›flmas›na
baflvuran yar›flmac› say›s› on binlerin üzerine
ç›k›yor ve yar›flmam›z› bekleyen binlerce
insan, içindeki cevheri ç›karmak ve
t.shirtlerinin Tiffany ma¤azalar›nda sat›lmas›
için birbiriyle yar›fl›yor. Tabi ki sadece

yar›flmada dereceye giren t.shirtler de¤il ayn›
zamanda bünyemizde bulunan
tasar›mc›lar›m›z taraf›ndan da komik
t.shirtlerimiz üretilirken Leman çizerleri
taraf›ndan da Leman t.shirtleri üretilmeye
devam ediyor.
Komik bask›l› t.funny serisi, Leman serisinin
yan› s›ra birbirinden e¤lenceli ‹stanbul bask›l›
t.shirtlerimiz de iki y›ld›r ma¤azalar›m›zda
sat›fla sunulmaktad›r.

Tiffany müflteri iletiflim platformlar›ndan
bahseder misiz? ‹nternet sayfas›, kart
vb. araçlar?

Son birkaç y›ld›r Tiffany internet sitemiz olan
www.tiffany.com.tr adresinden ürün sat›fl›
gerçeklefltiriyoruz. Özellikle web sitesi
konusunda titizlik gösteriyor ve kendi
bünyemizde bulunan bir ekiple
gerçeklefltirdi¤imiz web sitesi ve sat›fl
operasyonuyla her geçen gün daha iyiye
giden bir grafik çiziyoruz.

Müflterilerimizle olan iletiflim ba¤›m›z› sosyal
medya da devam ettiriyor ve
www.facebook.com/tiffanyturkiye
sayfam›zla da, her geçen gün say›s› artan
fanlar›m›zla, yar›flma ve çeflitli aktiviteler
düzenleyerek oluflturdu¤umuz ba¤›m›z›
güçlendirmeye devam ediyoruz.

Bunlar›n yan› s›ra müflterilerimizin tüm
al›flverifllerinde kullanabilecekleri Tiffany
Kart›m›z mevcut. Uzun y›llard›r uygulad›¤›m›z
Tiffany Card ile müflterilerimiz yapt›klar› al›flverifl
tutar›n›n %5’ini para puan olarak kazan›yor
ve bir sonraki al›flverifllerinde puanlar›n› para
yerine kullanabiliyorlar. Tiffany Parapuan karta
ma¤azalar›m›zdan herhangi bir tutarda al›fl
verifl yapan tüm müflterilerimiz sahip olabiliyor.

Horoz Holding ifltiraklerinden
Marka Tekstil Pazarlama ve Tic.
A.fi. firmas›n›n yaratt›¤› “Tiffany”
markas›, renkli ve e¤lenceli hayat
tarz›n› benimseyenler için rahat
ve spor giyim üretiyor. Tiffany,
renk, e¤lence ve espriyi de marka
konumland›rmas›nda kullanarak
hedef kitlesini geniflletiyor.
Markan›n geliflimi ile ilgili
sorular›m›z› “Tiffany” markas›n›n
halkla iliflkiler yöneticisi Say›n
Nurhan Sar› Yat›kç›’ya sorduk.Nurhan Sar› Yat›kç›

Halkla ‹liflkiler Yöneticisi
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anlaflma yapma ihtiyac› bizi Cargo Partner
ile buluflturdu. Polonya’da Krakow, Pruzskow,
Poznan’da ofisleri olan Cargo Partner bizlere
gümrükleme, da¤›t›m, depolama ve ön
tafl›ma gibi hizmetler sunmaktad›r.

Belçika’da Hamann, Romanya’da Delamode
Srl, Almanya’da M&F ve HS Spedition,
Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’nde Cargo
Partner di¤er sayabilece¤imiz çözüm
ortaklar›m›z aras›ndad›r.

Horoz Lojistik’in Uluslararas› Karayolu
tafl›mac›l›¤›ndaki güçlü yanlar› nelerdir?

Horoz Lojistik sektörde en deneyimli
firmalardan bir tanesidir. Kaliteli hizmet
üretebilmemizde güçlü ekibimiz ve ifllevsel
yaz›l›m program›m›z önemli etkenler.

Malzemelerin müflterimizin kap›s›ndan
al›nmas› ve yurtd›fl› gümrüklemesinin
yap›lmas›n›n ard›ndan al›c›s›n›n kap›s›na teslim
edilmesi olarak özetleyebilece¤imiz “door
to door” tafl›malar art›k müflterilerimizin en
çok tercih ettikleri tafl›ma flekillerinden biri
haline gelmifltir. Ayr›ca ‹talya ve Polonya
bayrakl› araçlar›m›z›n varl›¤› zaman zaman
yaflanan geçifl belgesi problemlerinde bizi
oldukça rahatlatmaktad›r.

Var olan yap›n›n müflterilere verilen
hizmetler aç›s›ndan sundu¤u avantajlar
nelerdir?

En büyük avantaj›m›z›, esneklik ve üretilen
hizmetin kalitesi olarak belirtelim. Operasyon
ekibimiz d›fl›nda filo takibimizi yürüten çok
deneyimli bir ekibimiz var. Gerek kendi
filomuzdan, gerekse y›ll›k anlaflmal› alt

tedarikçilerimizi kullanarak araç taleplerine
k›sa sürede cevap verebiliyoruz. Bunun yan›
s›ra acentelerimiz vas›tas› ile verdi¤imiz yurtd›fl›
hizmetleri ve yaz›l›m program›m›z›n sundu¤u
imkanlar, servis avantajlar›m›zd›r.

2010 y›l›ndaki yeni projelerden bahseder
misiniz?

Türkiye’de marka olmufl firmalar›n tafl›malar›n›
yap›yoruz. Nestle, Avon, Arcelik, BSH, Indesit,
Electrolux, Componenta en baflta
s›ralayabilece¤imiz baz› müflterilerimizdir.

2010 y›l› için “Lojistik Hizmet Paketleri”
haz›rlayarak, bunun promosyonunu yapmay›
planl›yoruz. Çok kapsaml› olan bu projemizi
flu flekilde özetleyebilirim:

Tekstil yüklemesi yapan müflterimizin kalite
kontrol için kullan›lacak bir depolama alan›na
ihtiyac› oldu¤u gibi plastik yükleyen bir di¤er
müflterinin de malzemelerini yurtd›fl› etmeden
önce y›kama ihtiyac› olabiliyor. Yedek parça
yükleyen bir firma malzemeleri stok fazlas›
olmas› durumlar›nda yurtd›fl› etmeden önce
depolama yerine ihtiyaç duyabiliyor. Bu
aflamalarda kendilerine depo ve eleman
tahsisine, ithalat ihracat gümrükleme
ifllemlerine, gerekirse ambalaj ve etiketlemeye
kadar ihtiyaç duyulacak tüm süreçlerde destek
olunabilecek bir sistem altyap›s› üzerinde
çal›flmalar›m›z devam etmektedir.

Horoz’un Uluslararas› Karayolu Yolculu¤u
Onur Bey, Horoz Lojistik’in uluslararas›
karayolu tafl›mac›l›¤› alan›nda verdi¤i
hizmetlerden bahseder misiniz?

Uluslararas› karayolu tafl›mac›l›¤› ekibi olarak
müflterilerimizin komple tafl›malar› baflta
olmak üzere, parsiyel, proje ve fuar
tafl›malar›n› organize etmekteyiz.

Horoz Lojistik hangi co¤rafi bölgelerde
etkin konumda?

Yo¤un olarak ‹talya, Almanya, Polonya,
Belçika, ‹ngiltere, Çek Cumhuriyeti, Slovakya,
Rusya, Fransa ve Hollanda’ya komple, parsiyel
ve proje bazl› tafl›malar yap›yoruz. Bunun
d›fl›nda ‹skandinav ülkeleri ve Orta Do¤u
ülkelerine de talep do¤rultusunda komple
servis veriyoruz.

Horoz Lojistik’in yurtd›fl›nda
yap›land›r›lm›fl ofislerinden ve çözüm
ortaklar›ndan bahseder misiniz?

Horoz bünyesinde bulunan Horoz SRL ‹talya,
Trieste’de yerleflik olarak gümrükleme ve
araç takibi konular›nda destek ald›¤›m›z
ofisimizdir. ‹talya ziyaretlerimiz s›ras›nda
Armando Vidale Spa ile tan›flt›k. Armando
Vidale SPA ‹talya’da tüm bölgelere güçlü
da¤›t›m a¤› olan ve ‹spanya, Portekiz gibi
uzak noktalara dahi parsiyel anlamda da¤›t›m
ve ön tafl›ma hizmeti verebilen, deneyimli bir
kadroya sahip oldu¤u için kendileri ile
“exclusive” acente anlaflmas› yapt›k.

Polonya’daki yerleflik ofisimizden de
gümrükleme ve araç takibi olarak destek
al›rken ayn› flekilde potansiyelimizin artmas›
sonucu Polonya’da da güçlü bir acente ile

Onur Talay
Uluslararas› Karayolu
Tafl›ma Direktörü

Horoz Lojistik’in Uluslararas› Karayolu
Tafl›mac›l›¤› alan›ndaki bilgi ve tecrübesi
1970’lerden günümüze kadar uzan›yor.
1984’te Avrupa bölgesine hizmet
vermeye bafllayan Horoz Lojistik, bugün
dünyada genifl bir co¤rafi bölgeye hizmet
götürebiliyor. Sahip oldu¤u tecrübe ve
kulland›¤› teknolojiler ile sektörün
öncülerinden. Uluslararas› Karayolu
Tafl›mac›l›¤› alan›ndaki sorular›m›z›
Uluslararas› Karayolu Tafl›ma Direktörü
Say›n Onur Talay’a sorduk.

* Selda Özdemircio¤lu
Horoz Holding ‹fl Gelifltirme ve
Lojistik Uzmanı



Ümit Bey, öncelikle söyleflimize zaman
ay›rd›¤›n›z için teflekkür ederiz. Bize
bölgenizdeki geliflmelerden
bahsedebilir misiniz?

Türkiye’nin ilk sanayileflen kentleri aras›nda
yer alan Adana, ilk olarak 1950 y›llar›nda
tar›ma dayal› sanayi ve bitkisel ya¤
sektörlerinde geliflti. 1970’lerden sonra
özellikle KOB‹ niteli¤indeki firmalar›n say›s›
artt› ve böylelikle sektörler de çeflitlenmeye
bafllad›. Türkiye’de d›fla aç›k büyümenin
bafllad›¤› 1980’li y›llarda, firmalar bu
döneme uyum sa¤lamakta zorluk çekti¤i
için, 10 y›l süren bir duraklama dönemi
yaflad›lar. Ancak “‹kinci Sanayi Hamlesi”
olarak adland›rd›¤›m›z 1996 y›l›ndan sonra,
organize sanayi bölgesinin altyap›s›n›n
tamamlanmas›yla, kentimizde hemen
hemen tüm sektörlerde yat›r›mlara gidilerek
üretime geçildi. fiu anda, Adana Hac›
Sabanc› Organize Sanayi Bölgesi’nde 272
firma bulunmakta. Bunlardan birkaç tanesi
büyük firma, geri kalan› ise Adana’da daha
önce eksikli¤i hissedilen orta ölçekli firma
konumundad›r.

Adana Sanayi Odas›’n›n üye say›s› ve
sektörel profiliyle ilgili de bilgi alabilir
miyiz?

Adana Sanayi Odas›’n›n 22 farkl› meslek
grubundan toplam 1976 üyesi var.

Bölge ekonomisinin gelece¤iyle ilgili
görüflleriniz nelerdir?

2009 y›l› Türkiye için, dolay›s›yla ilimiz için
kay›p bir y›l olarak de¤erlendirilebilir. 2008
y›l›n›n eylül ay›nda bafllayan küresel kriz,
2009 y›l›nda etkilerini daha fliddetli bir
flekilde gösterdi ve Adana’y› da ciddi bir
flekilde etkiledi. Ancak Adana’n›n sahip
oldu¤u baz› avantajlar, ilimiz ekonomisinin
küresel kriz sürecinde di¤er kentlere göre
biraz daha sa¤lam kalmas›n› sa¤lam›flt›r.
Bu avantajlar›n en önemlisi, sahip
oldu¤umuz sektör çeflitlili¤i. Adana’da
sadece bir veya birkaç sektörde de¤il, tekstil,
g›da, metal, makine, kimya, plastik gibi
birçok sektörde faaliyet gösterilmektedir.

Ayr›ca oturmufl sanayi altyap›s›na ve tar›ma
sahip olmam›z nedeniyle herhangi bir
sektörde söz konusu olan kapasite
düflüklü¤ünü di¤er sektörler
dengeleyebiliyor ve kent ekonomisi

ay›n konu¤u
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ADANA SANAY‹ ODASI BAfiKANI
ÜM‹T ÖZGÜMÜfi’LE SÖYLEfi‹

Ümit Özgümüfl
Adana Sanayi Odas› Baflkan›

üzerindeki s›k›nt›n›n yükü hafifletilebiliyor.
Adana co¤rafi ve jeostratejik konumundan
dolay› Türkiye’nin yeni enerji merkezi olma
yolunda. Bakü-Tiflis- Adana Ceyhan Boru
Hatt›’n›n devreye girmesiyle bu bölgede
enerji ve petrokimya yat›r›mlar› konusunda
çok ciddi geliflmeler var. BOTAfi’›n burada
olmas› ve yeni yat›r›mlar›n da yap›lmas›yla
bölgedeki mevcut enerji yat›r›mlar› ile, yani
Çukurova Elektrik Santrali, ‹SKEN Santrali,
Çatalan Baraj›, Tufanbeyli Termik Santrali
ve Yedi Göze Baraj› ile buras› do¤al olarak
bir enerji merkezi haline geliyor.

‹limizde tar›m sektöründe ise son y›llarda
pamuk ve bu¤day ekim alanlar›nda azalma
söz konusu ancak bu, Adana için olumlu
bir geliflme. Çünkü bu alanlarda azalma
olurken narenciye, sebze, meyve üretimi
ve çiçek yetifltiricili¤i gibi konularda ciddi
at›l›mlar var. Bunlar›n katma de¤eri daha
yüksek oldu¤u için asl›nda Adana’n›n
tar›m›nda beklenen ve hedeflenen
geliflmeler meydana geliyor.

Adana’da yat›r›m yap›lmas›n› cazip
gördü¤ümüz di¤er bir sektör ise gemi infla
sanayisidir. Adana’ya 1 saat uzakl›kta olan
Yumurtal›k Serbest Bölgesi’nin yan›ndaki
geniflleme alan› bu sektör için oldukça
uygun koflullara sahiptir. Bu bölgeye çok
yak›n olan ‹skenderun demir-çelik fabrikas›,
gemi üretimi için gerekli olan yass›

2009 y›l› Türkiye için,
dolay›s›yla ilimiz için
kay›p bir y›l olarak
de¤erlendirilebilir.
2008 y›l›n›n eylül
ay›nda bafllayan

küresel kriz, 2009
y›l›nda etkilerini daha

fliddetli bir flekilde
gösterdi ve Adana’y›
da ciddi bir flekilde

etkiledi.

Adana co¤rafi ve
jeostratejik

konumundan dolay›
Türkiye’nin yeni enerji
merkezi olma yolunda.

Bakü-Tiflis- Adana
Ceyhan Boru Hatt›’n›n
devreye girmesiyle bu

bölgede enerji ve
petrokimya yat›r›mlar›
konusunda çok ciddi

geliflmeler var.

Haz›rlayan: Burak K›l›çaslan*



mamullerin üretimine bafllam›flt›r. Bu
ba¤lamda, Yumurtal›k Serbest Bölgesi hem
hammaddeye olan yak›nl›¤›yla hem de
co¤rafi avantajlar›yla, gemi üretimi için
cazip bir bölge haline gelmifltir.

Ümit Bey, AB çevre mevzuat›n›n
uygulanmas›n›n Adana'daki pek
çok fabrikan›n kap›s›na kilit
vurabilece¤inden bahsediyorsunuz.
Bu konuyu biraz açabilir misiniz?
Sizce nas›l bir uygulama yap›lmal›?

Türkiye’den 200 y›l önce sanayileflmeye
bafllam›fl ve sanayi ötesi toplum modeline
geçmifl ülkelerin yasalar›n›n, mevzuatlar›n›n
bire bir tercüme edilerek yürürlü¤e
sokulmas› rekabet gücümüzü olumsuz
etkilemektedir. Avrupa Birli¤i’ne uyum
gerekçesiyle haz›rlanan g›da, ambalaj,
çevre mevzuatlar›, bu durumun en güzel
örnekleridir. Örne¤in, Çevre Yasas›’na göre,
teknik usullere ayk›r› olarak ve çevreye
zarar verecek flekilde, at›klar› topra¤a, suya
veya havaya kasten veren kifli hapis cezas›yla
cezaland›r›lmaktad›r. At›¤› olmayan bir
sanayi sektörünün olmamas› nedeniyle,
sanayi at›klar›n›n depolanaca¤› veya
bertaraf edilece¤i bir altyap› oluflturulmadan
ç›kar›lan bu yasa, sanayicilerimizi olumsuz
etkilemektedir. Bu koflullarda Avrupa Birli¤i
Mevzuat› çevre koflullar›na uyum dayat›l›rsa,
sanayicilerin çok büyük bir k›sm› ceza evine
girece¤i gibi, ayakta çok fazla firma
kalmayacakt›r.

Sizce Adana ve Çukurova bölgesinin
lojistik aç›dan ne gibi gereksinimleri
var? Üyelerinizin bu konudaki sorunlar›
ve beklentileriyle ile ilgili olarak
belirtebilece¤iniz önemli noktalar
var m›d›r?

Kentimizin lojistik alanda herhangi bir
probleminin olmad›¤›n› söyleyebiliriz. Aksine
bu aç›dan birçok avantaja sahip. Öncelikle,
Adana tar›ma dayal› sanayi veya g›da
ürünlerindeki di¤er yat›r›mlar için
hammaddenin kayna¤›nda bulunmaktad›r.
Ayr›ca, bölgeyi bafltan afla¤› sulayan kanal
ve kanaletler, enerji nakil hatlar›, uluslararas›
havaliman›, TEM Otoyolu ve demiryolu,
mükemmel altyap›s› ile tek parçada
Türkiye’nin en büyüklerinden biri olan
Organize Sanayi Bölgesi, rezerv alan› olarak
geniflleyebilecek olan Yumurtal›k Serbest
Bölgesi, yetiflmifl insan gücü ve Türkiye’nin
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en baflar›l› üniversitelerinden biri olan
Çukurova Üniversitesi ile Adana, yat›r›m
iklimi aç›s›ndan önemli avantajlara sahiptir.

Ekonomideki geliflmeleri hem Türkiye
hem de global anlamda nas›l
de¤erlendiriyorsunuz? K›sa ve orta
vade beklentileriniz ne yönde?

2008 y›l›n›n eylül ay›nda bafllayan küresel
kriz, 2009 y›l›nda etkilerini daha fliddetli
bir flekilde gösterdi ve Adana’y› da ciddi
flekilde etkiledi. Krizin 2010 y›l›n›n ikinci
çeyre¤inden itibaren etkilerini iyice
azaltmas› için art›k psikolojik düzelmeye
ihtiyaç var. Yani yat›r›mlar›n› daha önce
ertelemifl firmalar›n tekrar yat›r›m karar›
almalar›, makine al›mlar›n› durduran
firmalar›n yeniden alma kararlar›n›n
bafllamas› gerek. Bunun için de bir iki ay
üst üste özellikle üretim endekslerinin ve
istihdam verilerinin olumlu gelmesi flart.
fiimdilik, istihdam verilerinde bir iyileflme
söz konusu de¤il, ancak bu çok do¤al.
Krizden ç›k›fl sürecinde, iflverenler tekrar
bir dalgan›n gelmeyece¤ine emin oluncaya
kadar yeni istihdam yaratmak konusunda
çekingen davranacaklar. Ayr›ca kriz
döneminden çok etkilendikleri için uzun

bir süre verimlili¤e yüklenerek, en az iflçiyle
en fazla ifli yapmaya çal›flacaklar. Bu
nedenle istihdam verilerinin kötü gidece¤ini
bekliyoruz.

Yunanistan krizi bafl göstermemifl olsayd›,
Türkiye 2010 y›l›n›n ilk çeyre¤inden itibaren
yavafl yavafl büyümeye bafllayacakt›. Ancak
bu ülkede yaflanan olaylar, insanlar› tedirgin
etti ve acaba yeni bir kriz gelir mi, Çin’de
herhangi bir olumsuzluk olur mu
düflüncelerini ortaya ç›kard› ve bu süreci
uzatt›. Ancak dünyada krizden ç›k›fl›n çok
fazla uzayaca¤›n› düflünmüyoruz çünkü
özellikle sanayileflmifl ülkeler bu tür
durumlarda daha kolay müdahale edecek
güce ve enstrümanlara sahipler.

Ümit Bey, kentimizin gelece¤ine
katk›da bulundu¤unuz ve bizlere
zaman ay›rd›¤›n›z için çok teflekkür
ederiz.

Rica ederim, baflar›lar diliyorum…

* Burak K›l›çaslan
Adana Bölge Yönetmeni



gezi Yaz› ve foto¤raflar: Hakan Yaman*
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iga’ya gitmeden önce bu kentin
sokaklar›nda gezecekler için bir

uyar›da bulunmam›z laz›m; dikkatli
yürüsünler. Özellikle mimariye merak›n›z
varsa bu kentin sokaklar›nda yürürken
bafl›n›z sürekli yukar›larda olaca¤›ndan bir
yerlere tak›l›p düflebilirsiniz. Çünkü
buradaki gotik ve modern mimari tarz›nda
yap›lm›fl pek çok binadan etkileneceksiniz.
Art Nouveau mimari tarz›n›n buradaki ad›,
Jugendstil. Riga’da bu tarzda yap›lm›fl pek
çok yap›ya rastlamak mümkün. Ço¤unun
mimar›, ünlü Sovyet yönetmen Sergey
Eisenstein’in babas› Mikhail Eisenstein.

Prag flehrini gezen ve hayranl›k duyanlar›n
Riga’y› be¤eneceklerini, burada Prag’dan
izler bulacaklar›n› düflünüyorum.
Çat›lar›nda sizleri sürprizlerin bekledi¤i,
de¤iflik heykellerle süslü binalar›, görkemli
kiliseleri, Ortaça¤dan izler bulaca¤›n›z dar
sokaklar›yla masal diyarlar›n› and›ran bir
kent Riga. Kenti gezerken bir bakacaks›n›z
karfl›n›zdaki evin dam›nda elinde
merdivenle bir adam karfl›lam›fl sizi.
Öyküsünü merak edeceksiniz, o heykelin
oraya neden konuldu¤unu anlatacaklar
size. Baflka bir yap›n›n çat›s›ndaki külah›n
en tepesinde kamburu ç›km›fl bir kedi
karfl›layacak sizi, öyküsünü dinleyince
ö¤reneceksiniz orada ne arad›¤›n› ve

kiliselerin sivri kulelerinde pirinç horozlar
par›ldayacak yaz›n hiç batmayan kuzey
güneflinde. O yüzden yürürken dikkatli
olun.

Riga’da önce eski kenti gezmek gerekiyor.
Eski kent, 1997 y›l›nda UNESCO Dünya
Miras› listesine dahil edilmifl. Öncelikle,
Daugava Nehri’nin Riga’y› ikiye
böldü¤ünden bahsederek bafllayal›m. Bu
nehrin güneybat›s›nda yeni yerleflim yerleri
bulunuyor. Daha çok turistlerin ziyaret
etti¤i eski kentse nehrin di¤er yakas›nda.
Daugava Nehri’nin üzerinde üç köprü yer
al›yor. Bunlardan 1957 y›l›nda yap›lan›
genifl bir tafl köprü. Bu köprüden eski
kente girdi¤imizde, belediye binas›n›n
bulundu¤u Ratslaukums meydan›na
geliyoruz. Bu meydandan görebilece¤imiz
St. Peter Kilisesi, Riga’n›n sembollerinden
biri. 1209 y›l›nda yap›lan bu Gotik kilisenin
kulesine ç›k›p, buradan tüm kenti
seyredebilirsiniz. Yine ayn› meydanda
House of Blackheads (bekar tüccar ve
zanaatkârlar) binas›n› gezebilirsiniz.
1941’deki Alman bombard›man›nda
y›k›ld›ktan sonra, 14. yüzy›ldaki asl›na sad›k
kal›narak yeniden infla edilmifl.

Dünya’da Noel a¤ac›n›n ilk kez süslendi¤i
yer de iflte bu meydan. 1510 y›l›n›n karl›
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bir Noel akflam› House of Blackheads
binas›ndan ç›kan “bekar tüccar ve
zanaatkârlar” meydandaki çam a¤ac›n›n
etraf›nda dans ederek dönerken ka¤›t
çiçeklerle süsledikleri a¤ac› sonunda atefle
vermifller. Söylentiye göre bundan sonra
Noel’de çam a¤ac› süslemek gelenek haline
gelmifl.

St. Peter Kilisesi’nin hemen arkas›nda
St. John ve 1204 y›l›nda yap›lm›fl olan
St. George kiliseleri bulunuyor. Yine hemen
yak›nda 13. yüzy›lda yap›lm›fl, Riga
piskoposunun ilk kalesini görüyoruz.
Yak›nlarda 13. ve 14. yüzy›llardan kalma
çok iyi korunmufl binalar ç›k›yor karfl›m›za.

Eski kentteki gezintimizi sürdürürken Kalku
ve Skunu caddelerinin kesiflti¤i köfleye
gelip burada biraz dinlenece¤iz. Etraftaki
tarihi binalar›n neredeyse tamam›n›n
alt›nda restoranlar, kafeler, barlar
bulunuyor. Geceleri de eski kentte
geçirmek isteyenler için çok canl› bir mekan
buras›. Ayr›ca buradaki dükkanlardan
al›flverifl de yap›labilir.

Skunu Caddesi’nden Dome Meydan›’na
gelerek gezintimizi sürdürüyoruz. Burada
bizi Dome Katedrali karfl›l›yor. Köln’deki

gibi ünlü olmasa da görülmeye de¤er bir
katedral. 13. yüzy›lda Riga’n›n kurucusu
Piskopos Albert taraf›ndan yapt›r›lm›fl. Bu
meydan›n da çevresinde ve yak›ndaki ara
sokaklarda yine çok say›da restoran, kafe
ve bar var.

Buradan da Pils Meydan›’na ve 1330 y›l›nda
yap›lm›fl olan Riga Kalesi’ne gidiyoruz.
Jekaba Caddesi’ni izleyerek ‹sveç
Kap›s›’ndan geçip yine eski kentin önemli
ve görülmeye de¤er bir bölümüne, kentin
kemerli kale duvarlar› ile Jacob’un
Barakalar›’na geliyoruz. Sonras›nda, bir
zamanlar barut depolamak için kullan›lm›fl,
Galata Kulesi benzeri tu¤la bir kule
karfl›l›yor bizi. Buradan Basteja Bulvar›’na,
oradan da Riga’n›n ünlü Özgürlük An›t›’na
gelerek eski kentteki gezimizi
tamaml›yoruz.

17. yüzy›la kadar Alman derebeyleri,
piskoposlar ve flövalyeler taraf›ndan
yönetilen kent, 1621’den sonra ‹sveç
yönetimine geçmifl. 18. yüzy›ldaki Büyük
Kuzey Savafllar› s›ras›nda iyice zay›flayan
ve eski gücünü kaybeden Riga, Rus Çar›
I. Petro taraf›ndan zapt edilmifl. I. Dünya
Savafl›’n›n ard›ndan ba¤›ms›zl›¤›n› kazanan
ve Letonya’n›n baflkenti olan flehir, yirmi

y›l sonra, Stalin döneminde yeniden
SSCB’ye ba¤lanm›fl. 1991 y›l›nda da
SSCB’nin da¤›lmas›yla Letonya tekrar
ba¤›ms›zl›¤›n› elde etmifl.

Riga’daki eski kent gezintisini
tamamlad›ktan sonra Avrupa’n›n en büyük
kapal› pazarlar›n› gezebilece¤iniz Riga
pazar›na gidebilirsiniz. Buras› Sovyet
döneminden kalma zeplin hangarlar›n›n
kapal› pazar olarak kullan›ld›¤› büyük bir
alan. Yan yana birkaç hangar var ve
içlerinde hemen her fleyi bulabilece¤iniz
büyük pazarlar bulunuyor.

Öneriler:

Yemek: Somon bal›¤›, siyah ekmek
‹çki: Riga Black Balsam
Al›flverifl: Amber tak› ve hediyelik eflyalar
Kitap: Riga’n›n Köpekleri, Henning
Mankell
Müzik: Flying Dutchman, Richard Wagner



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

lastik fabrikas›y›z. 1962 y›l›nda ilk
ürünümüzü üretmifliz. Bu sene 50.y›l›m›z›
kutlaman›n mutlulu¤unu ve gurunu
yafl›yoruz. Türkiye olarak Brezilya’dan sonra
ürün kapasitesi ve çeflitlili¤i ile grubun 2.
büyük fabrikas›y›z. Üretimimizin % 65’ini
ihraç etmekteyiz. fiirketimizde 230 beyaz
yakal›, 1150 mavi yakal› çal›flan var. Yaz
aylar›nda 400 geçici iflçi al›narak izin
dönemlerinde iflci say›s› da korunmufl oluyor.

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

Türk Pirelli olarak kalite, çevre, ifl güvenli¤i,
çal›flan güvenli¤i ve sa¤l›¤›na duyarl›, her
zaman koflulsuz müflteri memnuniyeti odakl›
ve bu amaçlar için sürekli iyilefltirmeye
yönelik çal›flmalar yapan bir kültürümüz var.
Bütün yöneticilerimizi ve çal›flanlar›m›z›
sürekli e¤iten, sürekli iyilefltirmeye ve ayn›
zamanda da maliyet düflürmeye yönelik

projeler üretmeye zorlayan çal›flma
prensibimiz var. Ben Pirelli’yi ayn› hedefe
koflan çok uluslu kültürlerin oluflturdu¤u ve
25.000 kiflinin çal›flt›¤› bir mozaik olarak
görüyorum.

• Türk Pirelli’nin sektöründeki yeri ve
önemi nedir?

Türkiye’de bence biz bafla oynayan bir
firmay›z. Pirelli’nin ürün gam› çok çeflitli.
Kamyon lastiklerinde pazar lideriyiz,
otomobilde çekiflti¤imiz rakiplerimiz var. Bu
sektörde yaln›zca sat›fl ve pazar pay› olarak
de¤il sanayi ve endüstriyel katk›s› da çok
yüksek olan bir firmay›z. Pirelli’nin gerçekten
bir ekol oldu¤una inan›yorum. Tabi ki
kurumumuzda uluslararas› etki var ancak
Pirelli her bulundu¤u ülkede o ülkenin lokal
beyin gücüne de önem veriyor. Biz Türk
Pirelli olarak günümüzde Çin, Romanya ve
Rusya gibi yeni fabrikalar›m›za insan gücü
gönderiyoruz, grup içinde bu de¤ere gelmifl
olan bir firmay›z.

• Sektörünüzün gelece¤ini nas›l
görüyorsunuz? Sektörde ne tip yenilikler
olabilir?

Türk Pirelli olarak otomotiv sektörüne ba¤l›
olarak çal›flan yan sanayiyiz. Otomotiv
sektörü Türkiye için de son zamanlarda en
h›zl› büyüyen sektördür. Ayn› do¤rultuda
artan taleplere göre biz de ayn› h›zla
üretmekte ve bu sektöre lastik tedarik
etmekteyiz. Belki zaman zaman
durgunluklar yaflansa da bu durgunluklar›n
sektörün büyümesine asla engel
olamayaca¤›n› düflünüyorum. Tüketiciden
talep var, insanlar sürekli araç yenilemek
istiyor. ‹hracat da yükselen trendini koruyor.
Bu bak›fl aç›s› ile karamsar bir tablo çizmek
yanl›fl olur. Kamyon lastiklerinde iyi bir
üreticiyiz ve son yat›r›mlarla da ürün
çeflitlili¤imiz çok artt›. Kaliteye çok önem
veriyoruz, hem lastik seçimi ve kontrolünde,
hem de el de¤meden lastiklerin ambara
sevkini sa¤layan önemli projeler üretiyoruz.
Ayr›ca ürün takibini kolaylaflt›ran barkod
sistemini oluflturduk. Art›k tüm lastiklerimiz
barkodlar› ile üretimden müflterisine kadar
izlenebiliyor.

• 2009 y›l›n› nas›l geçirdiniz, 2010 y›l› için
hedefleriniz/beklentileriniz nelerdir?

2009’un ilk üç ay›nda bütün sektörlerde
oldu¤u gibi biz de bir durgunluk yaflad›k.
Sonradan belli politikalar paralelinde ciddi
tasarruflar yapt›¤›m›z bir dönem geçirdik.
Sat›fl trendinin yükselmesi ile y›l›n sonunda
beklentimizden daha iyi olarak y›l› kapad›k.
‹nflallah 2010 da böyle geçer diye umuyoruz.
Bizim için her zaman bir önceki y›la göre
hem üretim hem sat›fl anlam›nda mutlaka
bir art›fl hedefi vard›r ve bu y›lda amac›m›z
bu art›fl› gerçeklefltirmek.

• Ülkemizdeki otomotiv kullan›c›lar›
“lastik” sat›n almas› yaparken nelere dikkat
etmelidir?

Fiyat sadece bir eleme kriteri gibi geliyor
ama olmamal›, ondan önce arac›n üreticisi
taraf›ndan tak›lm›fl olan ölçüye, yap›sal
özelli¤ine sad›k kal›nmal›, emniyetli,
konforlu, uzun ömürlü ve sat›fl sonras›
hizmetlerine dikkat edilmesini ben özelikle

“Horoz Lojistik ile iç da¤›t›mda 11.y›l›n içindeyiz.
Burada Horoz Lojisti¤in verdi¤i hizmetin, güçlü da¤›t›m
a¤›n›n ve uyumlu çözüm ortakl›¤›n›n pay› büyük..”
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• Faaliyetlerinizden bahseder misiniz?

Türk Pirelli lastik üreten bir firma. Otomobil,
kamyon, hafif ticari, zirai ve en son olarak
da yar›fl lasti¤i üretmeye bafllad›k. Pirelli’nin
dünya lastik sektöründe 138 y›ll›k bir geçmifli
var. Dünyada sektörün liderleri aras›nday›z.
12 ülkede lastik üreten 22 fabrikam›z var.
Türk Pirelli olarak; lastik üretiminin yan›nda,
tüm yenileme ,otomotiv ve ihracat
kanallar›na sat›fl yapmaktay›z. Yeni girdi¤imiz
ve önem verdi¤imiz ralli yar›fl lastikleri ile
de WRC dünya flampiyonas›na lastik tedarik
ediyoruz. GP3 resmi lastik tedarikçisiyiz.
GP2 ve Formula 1 için de ciddi bir aday›z.
Pirelli grubunun tek motorsport üreticisi
biziz.

• Türk Pirelli organizasyonunu biraz
tan›tabilir misiniz?

1960 y›l›nda Türkiye ‹zmit’te ilk kurulan

1963 Ankara do¤umluyum. Orta ve lise ö¤renimimi TED Ankara Koleji’nde
tamamlad›ktan sonra, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Co¤rafya Fakültesi ‹talyan
Dili ve Edebiyat›ndan mezun oldum. Evlilik nedeni ile ‹stanbul’a tafl›nd›m ve
‹stanbul’da yaflam›m› sürdürüyorum. Bir k›z›m var. Pirelli’ye 1990 y›l›nda girdim
ve uzun zamand›r da çeflitli görevlerde çal›fl›yorum. 2005-2007 y›llar›nda 20 ay
kadar Türker Uluslararas› Nakliyat’ta çal›flt›m, bu da bana de¤iflik bir tecrübe
kazand›rd›. Uluslararas› nakliyenin zaten içinde oldu¤umuzdan ve bunca y›ld›r
hizmet al›rken, veren tarafta olmak ve biraz da sizin bak›fl aç›n›zla olaylar›
görmek benim için büyük bir tecrübe oldu. Sonra Pirelli’ye geri döndüm ve
2008’den beri de Lojistik Müdürlü¤ü görevimi sürdürmekteyim.



denetleme olana¤› bulduk. Bayilerimize
Lojistik Hizmetlerden Memnuniyet anketi
yapt›k. Sorular›m›zdan biri de “Horoz Lojistik
hizmetinden memnun musunuz?” idi ;
floförlerin tutumundan, araç temizli¤ine,
lojistik merkezi ile iliflkileri ve sorunlar›n› da
içeren bir de¤erlendirme yapmalar› istendi.
Genel ortalama 5 üzerinden 4,65 dir.
Bundan sonraki hedefimiz bu denetimleri
planl› ve periyodik olarak yapmak ve
geliflmeleri gözlemlemek. Bana gelen her
türlü flikayeti, olumlu veya olumsuz bilgiyi
kendileri ile paylafl›yorum ve Horoz Lojistik
taraf›ndan aksiyonlar k›sa sürede al›narak
uygulan›yor. Bu aç›dan Horoz ile
çal›flmam›zda hiçbir s›k›nt› yok diyebilirim.

Horoz’dan 2004 A¤ustos’undan 2008
bafl›na kadar da mamül ambar yönetimi
hizmeti de alm›flt›k. Ayr›ca uluslararas› kara
nakliyesinde de tercih etti¤imiz bir firma
Horoz Lojistik. Genel olarak çal›flt›¤›m›z
zamanlardaki yaklafl›m›ndan gayet memnun
oldu¤umuz bir firma. Zaten onun içinde
çal›flt›¤›m›z onayl› tedarikçimiz. Pirelli grubu
tüm ülkelerde ülkenin en kaliteli profesyonel
tedarikçileri ile çal›flmay› ister. Yapt›¤›m›z
ihalelerde bu kalitede firmalar› davet
ediyoruz. Sonunda seçimlerimizi güvenirlilik,
kalite, kurumsall›k ve maliyet gibi faktörleri
de¤erlendirdikten sonra aralar›ndaki küçük
farkl›l›klar ile karar›m›z› vermekteyiz.

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

Horoz Lojistik çal›flanlar› bizim çal›flanlar›m›z
gibi uzun süreli kurumlar›nda çal›flmaktalar.
Horoz’u çal›flan memnuniyetine de¤er veren
bir firma olarak görüyorum. Sürdürülebilirlik
bizim için de önemli ve tedarikçi
seçimlerimizde insan odakl› yönetimler bizim
tercih nedenimiz oluyor.

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

Koflulsuz müflteri memnuniyetini sa¤lamaya
odakl›y›z. Sürekli geliflim göstererek, çevre
faktörlerine uyum sa¤layarak müflteri
beklentilerine cevap veriyoruz. Örne¤in son
zamanlarda çevre duyarl›¤› hassas bir konu
oldu¤undan Pirelli olarak “yeflil lastik”
üretmede öncü olduk.

• Sizce nas›l bir yöneticisiniz?

Aç›k bir yönetici oldu¤umu düflünüyorum.
Çal›flanlar›ma fleffaf davran›r›m ve bana da
öyle davran›lmas›n› beklerim. Ekip
çal›flmas›na önem veririm. ‹fl ortakl›¤›
aç›s›ndan birlikte çal›flt›¤›m arkadafllar›ma
da ayn› flekilde davran›yorum. Genel olarak
sevilen bir yöneticiyim diyebilirim.

• ‹fl yaflam›nda sizi en çok rahats›z eden
fleyler nelerdir?

Bahanelere s›¤›n›lmas›n› hiç sevmem,
vurdum duymazl›¤› sevmem, hata tabiki
yap›labilir ama aç›k ve net olarak
söylenmesini tercih ederim. ‹flin zaman›nda
tamamlanmas›na da önem veriyorum.

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

20 y›la aflk›n süredir Lojistik operasyonlar›nda * Fezal Karakadıo¤lu
Horoz Holding
Kalite Sistemleri Yönetmeni

tavsiye ederim. Biliçlenen tüketici DOT yani
lastik üretim tarihinin önemini kavrad›.
Ancak burda eksik bilgilendirmeden
kaynaklanan yanl›fl anlama var. ‹llaki içinde
bulunan y›l›n üretimini almak gibi bir
kayg›lar› olmas›n. Çünkü lasti¤in kimyasal
bir ürün olarak 5 y›l ömrü var. Kalite
talimatlar›m›zda her ürün için belirlenmifl
raf ömürleri var ve bu süre üzerinde lastikler
sat›fla sunulamaz. K›fl lasti¤i de can güvenli¤i
ve emniyetli bir sürüfl için çok önemli bir
ürün ve kullan›m› gittikçe artmakta. Kuzey
ülkelerde k›fl lasti¤i kullan›m› yasal olarak
zorunludur. Bizde böyle bir zorunluluk henüz
bafllamad› ancak tüketici bu konuda
bilinçlenmeye bafllad›. Tüketici k›fl bafl›nda
k›fl lasti¤ini al›p di¤eri ile de¤ifltiriyor ve
mevsim bitince tekrar eski yaz lastiklerini
takabiliyor. Biz her hava kofluluna göre farkl›
lastik üretiyoruz, desenlerimiz de sürekli
yap›lan ARGE çal›flmalar› ile geliflim ve
de¤iflim içindedir. Ayr›ca kullan›c›lara iletmek
istedi¤im önemli bir mesajda yudumuzda
üretim yapan firma lastiklerini al›rlarsa yerli
üreticileri de desteklemifl olurlar. Bu konuda
gerçekten milli dayan›flma yap›lmas›nda
yarar görüyorum.

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

Horoz Lojistik tüm Türkiye içindeki Pirelli
bayilerine lastik da¤›t›m› yapmaktad›r. Ayl›k
3,5 milyon kg civar› ürün yurdun dörtbir
yan›ndaki bayilerimize da¤›t›lmaktad›r. Horoz
Lojistik ile iç da¤›t›mda 11.y›l›n içindeyiz.
Burada Horoz Lojisti¤in verdi¤i hizmetin,
güçlü da¤›t›m a¤›n›n ve uyumlu çözüm
ortakl›¤›n›n pay› büyük. Ülkemizde çok
de¤iflen koflullar yaflamaktay›z, üzerimizde
sürekli maliyetlerin azalt›lmas› gibi bask›lar
var, buna bir çözüm orta¤› olarak Horoz’un
yaklafl›m›n› çok olumlu buluyorum. Birlikte
yeni projeler üretiyoruz, s›k›nt›lar›m›z
oldu¤unda konuflup karfl›l›kl› çözüm
gelifltirebiliyoruz. 2009 y›l›nda yaklafl›k 70
bayiye ekibimle, hatta baz›lar›nda Horoz
yöneticileri ile birlikte gittik. Ayr›ca Horoz’un
lojistik üslerini, aktarma depolar›n›
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aktif olarak rol ald›m. Dinamik çal›fl›yorum
ve sürekli sorunlarla u¤rafl›yorum ama
bunlar› aflmak, çözmek çok keyif veriyor
bana. Bir de Pirelli grubu içinde yap›lan
çal›flmalarda Türkler olarak di¤er gruplar›n
önüne geçebiliyorsak, örnek gösteriliyorsak
bundan çok büyük keyif al›yorum.

• ‹fl d›fl›ndaki ilgi alanlar›n›z nelerdir?

Tabiki ilk önce ailem, en büyük ilgi alan›m
k›z›m. Film seyretmeyi çok severim, çok
uzun y›llar spor yapt›m hala biraz ucundan

tutabiliyorsam mutlu oluyorum. Kitap
okumay› seviyorum özellikle iflle ilgili ve
psikolojik kitaplar› okumay› severim. Çok
yo¤un çal›flt›¤›mdan hobilerime de pek
zaman kald›¤›n› söyleyemeyece¤im.

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

Hep zamana ba¤l› çal›fl›yoruz. Bir gün
zaman› düflünmedi¤im deniz afl›r› ülkelere
seyahat hedefim var. Hayat›mda flöyle 1
ay›m› bile ay›rabilsem bana yetecek gibi
hissediyorum.

K›sa k›sa

• Hangi tak›m taraftar›s›n›z?
Befliktafll›y›m.

• En çok sevdi¤iniz yazar?
Bu s›ralar ‹pek Ongun’un kitaplar›n›
okumaktay›m, Elif fiafak’›n “Aflk” kitab›n›
da çok sevdim.

• En çok sevdi¤iniz film?
“Forrest Gump” ve “Yeflil Yol” hiç
unutamad›¤›m filmelerden. ‹nsan› çok sevdi¤im
için insanla alakal› filmler beni çok etkiler.

• En çok sevdi¤iniz yemek?
Yemek yapmay› da çok severim. Yaprak
dolma ve lazanyay› severim. Dünya
mutfaklar›n› ve yeni tarifleri denemekten
zevk al›yorum. Misafir a¤›rlamay› da çok
seviyorum.

• Favori tatil mekan›n›z?
Bodrum’un özelikle sakin koylar›n›
seviyorum. Gümüfllük taraf› hofluma gidiyor,
Kad›kalesi, Kafl da zevk ald›¤›m yerlerden.
Kalabal›ktan çok sakin yerleri tercih
ediyorum. Tekne gezilerini de çok seviyorum.

“Horoz’u çal›flan
memnuniyetine de¤er
veren bir firma olarak
görüyorum. Hizmet

sektöründe iletiflim kalitesi
ve sürdürebilirli¤inin çok

önemli oldu¤unu
düflünüyorum.”



anlatabilmektir. Üretim flirketlerimiz
durumun fark›ndad›r. Küresel hale gelen
rekabette baflar› sa¤laman›n, flirketlerin
uzun dönem stratejilerinin belirlenip
uygulanmas› ile rekabette yer alabilmektir.
Herkesin yapt›¤› tafl›ma ve depolama
operasyonlar›n› elimizin alt›na al›p
çal›flt›¤›m›z flirketler stratejik ifl birlikleri
önerebilmektir. Sektörde bir çok lojistik
flirketin buna haz›r oldu¤unu biliyorum.
Mevcut e¤itim sistemi bizlere
operasyonlarda de¤erlendirebilece¤imiz
insan kaynaklar›n› gelifltirmemiz yönünde
destek olacak ölçektedir. Yap›lacak fley
üniversitelerimizin endüstri mühendisli¤i
ve iflletme bölümlerinde okuyan
arkadafllar›m›z›n e¤itim planlar›na
depolama, tafl›mac›l›k gibi dersleri
almalar›d›r. Her iki konuda hedef, sektör
liderlerimizin part time ö¤retim üyesi
gençler yetifltirmek ve lojistik sektöründe
edindikleri tecrübeleri gençlerle paylaflmak
olmal›d›r. Yap›lacak bir baflka çal›flma da
bu geçifl sürecinin do¤ru yer ve zamanda
netleflmesi olacakt›r.

Hizmet alanlar›n da tedarik zincirlerini
yönetme yetisi kazanm›fl ve hizmeti
vermeye devam eden tüm arkadafllar›m›z›
art›k depocu veya kamyoncu olarak
görmemeleri gerekmektedir. Bizler,
lojistik süreç içindeki geliflmemizi
tamamlay›p tedarik zinciri süreci içinde
sahaya ç›kmaya haz›r›z.

Korkmayal›m, hata yapmayal›m ve üretici
flirketlerin stratejik orta¤› olarak yer alal›m.
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Atilla Yıldıztekin
Lojistik Yönetim Danıflmanı

atilla@yildiztekin.com

Lojistikten Tedarik
Zincirine Geçiyoruz

Önceleri üretici flirketlerin denetiminde olan
tedarik zincir içindeki mal, hizmet ve bilgi
ak›fl› art›k lojistik flirketler taraf›ndan
yönetilebilmektedir. Bu de¤er de lojistik
ad›n› tafl›ma hakk› kazanan üretici flirketler
ile birer stratejik ifl birli¤i anlaflmas›
çerçevesinde tüm tedarik zincirlerini
yönetmeye talip olmaktad›r.

Y›llarca lojisti¤i ö¤retmeye çal›flt›k,
konferanslar, seminerler, kongreler,
zirveler düzenledik, okullarda ö¤rencilere
seminerler verdik, dergiler ç›kartt›k,
okullarda dersler aç›ld› ders verdik, yeni
yaz›l›mlara yat›r›mlar yapt›k. Bunlar›n
tamam› sadece tafl›mac›l›k ve depoculuk
yapmak için de¤ildi. Gelece¤e yat›r›m
yapt›k. Amac›m›z üretici flirketlerin toplam
tedarik zincirlerine hizmet etmek ve
yönetmekti. Art›k haz›r›z bu çal›flmaya.

Bundan sonra yapaca¤›m›z, lojistik
flirketlerimizde süreç yönetim bilgisinin,
süreç analizinin, iyilefltirmenin,
farkl›laflt›rman›n ve bunu sa¤layacak
yal›n tedarik zincirinin, JIT sistemlerinin,
milk-run siteminin, kritik performans
göstergelerinin kurumsal bilgi haline
gelmesidir. Yap›lacak fley flirketlerimiz içinde
bunu sa¤layacak departmanlar›n insan
kaynaklar›n›n oluflturulmas› olacakt›r.
Art›k çal›flt›¤›m›z flirketler siz sadece üretin,
biz gerisini hallederiz diyebilmektir. Bu
hedefin flirketlere sa¤layaca¤› avantajlar›

erkezi ABD’de bulunan, eski ad›
Lojistik Yönetimi Konseyi olan

CLM (Consul of Logistics Management)
birkaç y›l önce ad›n› de¤ifltirmifl ve Tedarik
Zinciri Yöneten Profesyoneller Konseyi,
CSCMP (Consul of Supply Chain
Management Professionals) ad›n› alm›flt›r.
Konsey art›k lojistik sektörünün geliflmesini
tamamlad›¤›na ve bundan sonra tedarik
zincirlerini yönetmesi gerekti¤ine karar
vermifltir.

Lojistik ülkemizde de geliflmektedir. Son
15 y›lda kat etti¤imiz yol gurur vericidir.
Tafl›mac›l›ktan bafllayan bir sektör; uluslar
aras› tafl›may›, antrepo iflletmecili¤ini, milli
depolamay›, da¤›t›m›, kargo hizmetlerini,
katma de¤erli ifllemleri ayn› bünye içinde
birlefltirmifl ve tedarik zinciri içinde üretim
d›fl›ndaki tüm hizmetleri verecek hale
gelmifltir. Art›k üretici flirketler de büyüyen
ölçekleriyle her hizmeti farkl› adreslerden
almak yerine tümünü tek adresten alma
karar›n› vermektedir. Geçmiflte tafleron
veya müteahhit diye nitelendirilen tafl›ma,
depolama, forwarderl›k hizmetlerini veren
kurulufllar, hizmetleri bünyeleri içine alm›fllar
ve tüm tafl›ma yöntemlerini de birlefltirerek
üretici kurulufllara tüm dünyada hizmet
verebilir hale gelmifllerdir. Depo
kapasiteleriyle, araç parklar›yla,
yaz›l›mlar›yla, tecrübeli, çal›flanlar›yla,
yabanc› ba¤lant›lar› ile bir dünya flirketi
olmaya bafllam›fllard›r.

M





3. KÖPRÜ BA⁄LANTI YOLLARI

‹stanbul’da uzun zamandan beri tart›flma
konusu olan, 3. köprünün güzergah› da belli
oldu. Uluflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m
taraf›ndan yap›lan bas›n toplant›s›nda yeni
köprünün Garipçe ve Poyrazköy’den geçece¤i
aç›kland›. Kuzey Marmara Otoyolu ad› verilen
çevre yolunun ise, Çatalca’dan bafllayarak
köprüye ba¤lanaca¤›, buradan Beykoz’un üst
k›sm›ndan geçip Gebze’ye ba¤lanaca¤›
aç›kland›.

Çatalca lojistik merkez oluyor
Yeni yola ilk ba¤lant› Çatalca - Had›mköy
aras›nda olacak. Bu nokta özellikle seçildi.
‹stanbul’un 1/100 binlik master plan›nda da
bu alan lojistik merkez olarak planlan›yor. Bir
baflka ifadeyle yük tafl›yan büyük araçlar flehir
merkezine giremeyecek. Kamyonlar, Çatalca
ve Had›mköy aras›na kurulacak lojistik merkeze
yüklerini indirecek. ‹stanbul’a girmeyecek
kamyonlar ise do¤rudan 3. Köprü yolunu
kullanarak Anadolu’ya geçifl yapacak.

Ç›k›fl noktas› da lojistik merkez
Anadolu Yakas›’nda ise Orhanl› bölgesi lojistik
merkez olarak belirlendi. Kurtköy, Kuzey
Marmara Otoyolu’nun Anadolu yakas›nda
Gebze’den önceki son ç›k›fl noktas› olacak.
Böylece yük kamyonlar› TEM ve E-5 yollar›ndan
uzak tutulmufl olacak. Bu noktalar kurum
görüflleri al›nd›ktan sonra Büyükflehir Belediye
Meclisi’ne gelecek. Onlar›n kabul etmesi ve
Baflkan Kadir Topbafl’›n imzalamas›yla da
yürürlü¤e girecek.
(Vatan Gazetesi 03.05.2010)

SAMSUN L‹MANI
SAMSUNPORT’A DEVRED‹LD‹
Samsun Liman›’n›n 36 y›ll›k iflletme hakk› 125
milyon 200 bin dolara Samsunport firmas›na
verildi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryollar›na ait Samsun Liman›’n›n iflletme
hakk› devredildi. Liman›n 36 y›ll›k iflletme
hakk›n› alan Samsunport firmas›n›n devir
teslim için Özellefltirme ‹daresi’ne nakit olarak
ödedi¤i miktar tam 125 milyon 200 bin dolar.
Türkiye’nin gerçeklefltirdi¤i d›fl ticaretin yüzde
85’nin denizyolu ile yap›ld›¤›na dikkat çeken
Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, Samsun
Liman›’n›n özel sektöre devriyle daha verimli
iflletilece¤ini söyledi.
(Lojistik Haber 06.04.2010)

TÜRK‹YE’N‹N ‹LK LOJ‹ST‹K
PARKI
Türkiye’nin lojistik flirketlerini biraraya toplayan

oldu¤unu ifade etti. (Hürriyet 14.05.2010)

KÜL BULUTUNUN FATURASI:
2.5 M‹LYAR EURO
AB Komisyonu’nun ulafl›mdan sorumlu Baflkan
Yard›mc›s› Siim Kallas, üye ülkelerin rekabet
ihlali yaratmadan havac›l›k sektörünün
zararlar›n› karfl›lamas› için düflük faizli kredi
verilmesi ve baz› ödemelerin ertelenmesi gibi
alternatiflerin de de¤erlendirilmesini istedi.
Kallas, 14 Nisan’da faaliyete geçen
Eyyafyallayöküll volkan›n›n 21 Nisan’a kadar
100 binden fazla uçak seferinin iptaline yol
açarak 10 milyon kiflinin seyahatini engelledi¤i,
havac›l›k sektörüne 1.5-2.5 milyar Euro
aral›¤›nda zarar verdi¤ini söyledi.
(DHA 28.04.2010)

UÇUfi ‹Z‹NLER‹N‹ ARTIK DHM‹
VERECEK
HAVAYOLLARININ uçufl izinleri düzenleyen
Slot Koordinasyon Merkezi’nin yap›lanmas›nda
de¤iflikli¤e gidildi. Sivil Havac›l›k Genel
Müdürlü¤ü bünyesinde faaliyet gösteren ve
havayolu flirketlerinin uçufl zamanlar›, pist,
apron ve terminal kullan›mlar›n› belirleyen
Slot Koordinasyon Merkezi hizmetleri bundan
böyle Devlet Hava Meydanlar› ‹flletmesi
taraf›ndan yürütülecek. Daha önce Ulaflt›rma
Bakanl›¤› ad›na THY taraf›ndan yap›lan slot
koordinasyonu 2006 y›l›nda yap›lan
düzenleme ile SHGM’ ye b›rak›lm›flt›.
(Hürriyet Gazetesi 07.05.2010)

TIRLAR BULGAR‹STAN’I
TRANS‹T GEÇEB‹LECEK
Avrupa Birli¤i’ne yafl meyve sebze ihracat›nda
Bulgaristan engeli afl›l›yor. Avrupa Birli¤i’nin
Türkiye’den yafl Meyve ve Sebze ihracat›nda,
ilk numune testlerinin Bulgaristan’da
yap›lmas›na yönelik karar›ndan sonra, bu
ülkede yaflanan s›k›nt›lar afl›l›yor. Bulgaristan’da
testleri yapacak laboratuar yetersizli¤inden
dolay› TIR’lar beklemek zorunda kal›yordu.
Soruna geçici de olsa bir çözüm bulundu.
Türk TIR’lar› art›k Bulgaristan’da bekleme
yapmayacak. Konuyla ilgili aç›klama yapan
Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan "Türk TIR’lar›
Bulgaristan’da test için numune verip yola
devam edecek, test sonuçlar› ihracat›n yap›ld›¤›
ülkeye gönderilecek" dedi.
(Anadolu Ajans› 27.04.2010)

* Fuat Atasever
Horoz Lojistik Yurtiçi Komple Taflıma
Operasyon fiefi
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ilk lojistik park› 105 milyon dolara kuruluyor.
Kariyer.net, Sigortam.net gibi internet
sitelerinin sahibi olan AccessTurkey Capital
Group, Tuzla’da 250 bin m2 alanda Türkiye’nin
lojistik flirketlerini biraraya toplayan ilk lojistik
park›n› kuracak. 9 firman›n yer alabilece¤i bu
park için perakendeden otomotive yerli ve
yabanc› 250 flirketten talep alan proje, 2011’de
tamamlanacak. fiirket, Had›mköy, ‹zmit, Bursa
ve Mersin’de 375 milyon dolar yat›r›m yaparak
‘lojistik park zinciri’ kurmay› planl›yor.

Kariyer net, sigortam.net gibi internet
sitelerinin sahibi olan, borsa da ise 1999’dan
beri hisse senetlerine yat›r›m yapan
AccessTurkey Capital Group, Türkiye’deki
lojistik flirketlerini bir araya toplayan ilk ve
en büyük lojistik park›n› kurma hedefiyle
gayrimenkul sektörüne girdi. Tuzla’da
250 bin metrekare alanda, tek çat› alt›nda
121 bin metrekare kapal› alana sahip olacak
projenin en önemli özelli¤i, genellikle eski
fabrika binalar›n›n depo olarak kullan›ld›¤›
‹stanbul’un en büyük lojistik depolama alan›
olmas›... Projeyi 105 milyon dolarl›k yat›r›mla
kuracaklar›n› söyleyen AccessTurkey Capital
Group Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa Say,
“Türkiye’de böyle bir lojistik park› yok, flirketler
fabrika alanlar›n› depo olarak kullan›yor ya
da kendilerine ait en fazla 30 bin metrekare
olan depo alanlar› bulunuyor. Ekonominin ve
ticaretin büyümesinin yan› s›ra, al›flverifl
merkezlerinin ço¤almas›na paralel olarak
perakende sektörüne hizmet veren flirketlerin
ifl hacimlerinin artmas› da depolama ihtiyac›n›
daha çok gündeme getiriyor” diye konufltu.
(Vatan Gazetesi 30.04.2010)

MESLE⁄E G‹R‹fi
SINIRLANDIRILDI
Ulaflt›rma Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s›,
son dönemde yap›lan çal›flmalarla mesle¤e
girifli s›n›rland›rd›klar›n› belirtti.
ULAfiTIRMA Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s›
Talat Ayd›n, 2007’den bugüne kadar yol
kenar› denetimlerde 10 milyonun üzerinde
arac› denetlediklerini belirterek, “fiu anda
24 olan yol kenar› denetim istasyonu say›s›n›
y›l sonuna kadar 60’a ç›karaca¤›z” dedi.

10 milyon araç denetlendi
4. Ulusal Nakliyeciler ve Kamyoncular
Platformu Toplant›s›, Gazi Üniversitesi
Rektörlü¤ü Konferans Salonu’nda yap›ld›.
Ayd›n, toplant›n›n aç›l›fl›nda yapt›¤›
konuflmada, Türkiye’deki tafl›mac›l›¤›n yüzde
90’›ndan fazlas›n›n karayolu ile yap›ld›¤›n›
söyledi. Ayd›n, son dönemde yap›lan
çal›flmalarla mesle¤e girifli s›n›rland›rd›klar›n›
anlatt›. 2007’den bugüne kadar yol kenar›
denetimlerde 10 milyonun üzerinde arac›
denetlediklerini belirten Ayd›n, bunlardan
130 binine yaklafl›k 400 milyon TL para cezas›
uygulad›klar›n› bildirdi.

Kazalar azald›
Ayd›n, “Uygulamalar›m›zla trafik kazalar› da
azald›. Ama bu yeterli de¤il. fiu anda 24 olan
yol kenar› denetim istasyonu say›s›n› y›l sonuna
kadar 60’a ç›karaca¤›z” diye konufltu. Ayd›n,
yetki belgesiz tafl›t oran›n›n yüzde 1,5





teknoloji

ünyan›n önde gelen e¤itim
kurumlar›ndan MIT
(Massachusetts Institute of

Technology), yay›nlad›¤› Technology
Review dergisinde teknolojik
geliflmeleri ve etkilerini etrafl› olarak
inceliyor. Derginin Mart/Nisan 2010
say›s›, her y›l geleneksel olarak yapt›¤›
gibi "2010 y›l›ndaki geliflen 10
teknoloji" raporunu yay›mlad›.
Raporda dergi editörlerinin endüstriyi
ve ARGE faaliyetlerini yönlendirecek,
hatta yaflam tarz›m›z› de¤ifltirebilecek
derecede önemli bulduklar›
teknolojiler hakk›nda görüflleri yer
al›yor.

Technology Review dergisinin yapt›¤›
listeyi benzerlerinden farkl› k›lan bir bak›fl
aç›s› var. Y›llar içerisinde ele al›nan
teknolojiler fütürist enerji üretim
metotlar›ndan mutfakta kullanabilece¤iniz
basit cihazlara, önemli maddi yat›r›m
gereken nano-teknoloji konular›ndan
hastal›klar›n teflhisinde maliyet avantaj›
sa¤layarak daha çok hayat kurtaracak
uygulamalara kadar oldukça genifl bir
yelpazeye yay›lm›fl durumda. Örne¤in 2009
senesinde seçilen "ka¤›t ile teflhis"
teknolojisi oldukça etkileyici: idrar veya
tükürükle etkileflti¤inde farkl› renklerde
tepkiler vererek bünyedeki belirli
hastal›klar›n teflhisine olanak veren özel
ka¤›tlar!

Bu senenin dikkate de¤er bulunan on
teknolojisi aras›nda öne ç›kan baz›
araflt›rmalar ise flöyle s›ralan›yor:

D

Haz›rlayan: U¤ur Duman*

* U¤ur Duman
Horoz Holding
Bilgi Sistemleri Direktörü

 • WEB üzerinde gerçek zamanl› arama
teknolojileri (mevcut aramalar›n belirli bir
süre önce al›nan "snapshot"lar üzerinden
yap›labildi¤ini hat›rlatal›m),

• 3-boyutlu teknolojiler (örne¤in cep
telefonunuzda 3-boyutlu navigasyon ve
oyunlar),

• Üretim süreci esnas›nda sürecin özelli¤i
olan yüksek karbondioksit sal›n›m›n› azaltan
"yeflil çimento",

• ‹nsan vücudu ile uyumlu elektronik
cihazlar (metal esasl› olmayan organik
devreler, kandaki insülini ölçüp bildirebilen
elektronik sensörler, doku içinde eriyip
kaybolabilen geçici "implant"lar)

• Silikon esasl› süper filmler kullanarak
alelade bir ›fl›k kayna¤›ndan elektrik üreten
"fotovoltaik" uygulamalar (solar panellerde
kullan›lan hücrelerin yerini almaya aday)

• Karbondioksit ve günefl ›fl›¤›n› do¤rudan
etanol veya bio-dizele dönüfltürebilen mikro
organizmalar (kusursuz yenilenebilir enerji
mi?)

2010 y›l›n›n geliflen teknolojileri
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• Ayn› anda iki ilac›n etkisine sahip
süper ilaçlar (örne¤in iki ayr› tip
kansere ayn› anda etki edebilen
antikorlar)

2010 senesinde de¤erlendirmeye
al›nan geliflen teknolojilerin a¤›rl›kl›
olarak enerji, t›p ve biliflim alanlar›nda
yo¤unlaflt›¤›n› söyleyebiliriz. Son
birkaç y›ld›r yay›mlanan raporlarda
da benzer bir e¤ilimin oldu¤u
görülüyor. ‹letiflim alan›nda
yaflad›¤›m›z son geliflmelerin
ard›ndan teknoloji insano¤lunun
sa¤l›k, enerji gibi sorunlar›na e¤iliyor,
bilgiye olan açl›¤›n› doyurmaya
çal›fl›yor.

Technology Review dergisi "enerji",
"t›p" ve "biliflim"in yan› s›ra "iletiflim",
"web", "malzeme" gibi bafll›klar alt›nda
geliflen teknolojileri de izliyor ve
de¤erlendiriyor. Dahas›, ayr› bir bölümde
incelenen teknolojilerin ifl dünyas›ndaki
etkilerini ve ilgili geliflmeleri ele al›yor. Enerji,
iletiflim ve biliflim ile ilgili bafll›klar bizlerin
içinde yer ald›¤› lojistik sektörünü daha çok
ilgilendiriyor ama görünen o ki s›ran›n
do¤rudan bizlere gelmesi için belki baz›
teknolojilerin olgunlaflmas› beklenecek.
(örne¤in geliflen enerji teknolojilerinin
ulaflt›rmada ve araçlarda büyük farkl›l›klar
yaratmas›) Belki onlarca listenin daha
oluflmas› gerekecek, ama o zamana kadar
merakla ve keyifle izlemeye devam edilecek.

Daha fazla bilgi için:

Technology Review
10 Emerging Technologies 2010
http://www.technologyreview.com/tr10/



bizden Haz›rlayan: Canan Gülalio¤lu*

* Canan Gülalio¤lu
Horoz Holding
‹nsan Kaynakları Yönetmeni

1-2 May›s 2010 tarihlerinde, flirket içi e¤itim
verecek Horoz Holding personeli için e¤itim
verildi. E¤itimle ilgili genel kavramlar,
Genel iletiflim becerileri, E¤itim araçlar›n›n
haz›rlanmas›, Genel sunum teknikleri,
E¤itimde de¤erlendirme gibi ana
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holding merkezindeki e¤itim salonunda
gerçeklefltirildi. Toplam 10 saatlik kursu
tamamlayan üyelere Temel Foto¤raf E¤itimi
sertifikalar› verildi.

bafll›klardan oluflan e¤itimin birinci günü
teorik olarak gerçekleflmifl, ikinci günde
kat›l›mc›lar›n kamera karfl›s›nda sunumu
ile uygulama yap›larak e¤itim
tamamlanm›flt›r.

E¤iticinin E¤itimi

Temel Foto¤raf E¤itimi

Göz Taramas›
Asya Göz Hastanesi’nden gelen görevliler
tarafından Horoz Holding merkez binasında
yapılan göz taramasında toplam 241
personel muayene oldu; sonuçlar muayene
olan personele iletildi.

HOROZ FOTO⁄RAF KULÜBÜ, foto¤rafa
yeni bafllayan üyeleri için “Temel Foto¤raf”
kursu düzenledi. Foto¤raf sanatç›s› ve
e¤itmeni Vedat Konyal›’n›n verdi¤i
e¤itimler, 3-10 ve 17 Nisan tarihlerinde

Mart ayı içinde 25 katılımcı ile
gerçeklefltirilen ISO 9001:2008 Kalite
Yönetim Sistemi "‹ç Denetçi E¤itimi"
sertifikaları da¤ıtıldı. E¤itim, Olgu
Danıflmanlık'tan Sayın Zihni Erderen
tarafından gerçeklefltirildi. 3 gün süren
e¤itim sonunda flirketimizde iç denetimleri
yapan eski denetçiler için de 2008
revizyonuna göre kapsam geniflletme
e¤itimleri verilmifl oldu.

‹ç Denetçi
E¤itimi



Asya ve Afrika’n›n fakir ülkeleri hastal›¤›n en
az görüldü¤ü ülkelerdir. Ülkemiz aç›s›ndan
da bir farkl›l›k yoktur. Sa¤l›k Bakanl›¤›
verilerine göre Marmara ve Ege Bölgelerindeki
meme kanseri s›kl›¤› Do¤u ve Güneydo¤u
Anadolu’nun 2-3 kat›d›r. ‹zmir’de yap›lan bir
araflt›rma bu ildeki kanserli kad›nlarda meme
kanseri oran›n›n % 26,7 gibi yüksek bir
rakama ulaflt›¤›n› göstermektedir.

Geliflmifl ülkelerdeki meme kanseri s›kl›¤›
de¤iflik nedenlere ba¤lanm›flt›r. Nedenlerin
en baflta geleni, bu kesimlerdeki kad›nlar›n
az do¤um yapmas› ve bebeklerini
emzirmekten kaç›nmas›d›r. Oysa hem gebelik
hem de emzirme süresince yani lo¤usal›kta
salg›lanan hormonlar anneyi meme
kanserinden korumaktad›rlar. Hiç do¤um
yapmamak bafll› bafl›na risk faktörüdür. ‹lginç
bir gerçek de, ilk gebeli¤in 30 yafl›ndan
sonraya ertelenmesi koruyuculuk bir yana
meme kanseri oluflumunu adeta
kamç›lamaktad›r.

Meme kanseri riski baz› önlemlerle azalt›labilir.
Erken do¤um, bebe¤in olabildi¤ince uzun
süre emzirilmesi en etkin önlemlerdir. Alkol
al›m› ile meme kanseri aras›nda ba¤›nt›
bulunmaktad›r. Al›nan alkol miktar› ve genç
yaflta alkole bafllama riski daha da art›ran
nedenlerdir. Kesin kan›tlanmamas›na karfl›n
sigara ile meme kanseri aras›nda iliflki
oldu¤una inan›lmaktad›r. Afl›r› ya¤l› bir diet
ve obesite’de suçlanan etkenler aras›ndad›r.
Tart›flmal› konulardan birisi de d›flar›dan
verilen hormonlarla meme kanseri aras›ndaki
iliflkidir. Do¤um kontrolü amaçl› ya da
menopoz sonras› sorunlar›n› gidermek için
verilen hormonlar›n, özellikle uzun süre
kullan›ld›klar›nda, meme kanserine yol
açabildi¤ine iliflkin çok say›da çal›flma
bulunmaktad›r. Bu ilaçlar›n ilgili hekim
kontrolünde al›nmas› ve ilaç alan kad›nlar›n
yak›ndan izlenmesi zorunludur.

Meme kanserlerinin % 10-15’i genetik
kökenli yani ailevidir. Meme kanserli bir
hastan›n birinci derece akrabalar›nda kanser
olma riski toplumdaki di¤er kad›nlara oranla
2-3 kat daha fazlad›r. Anne yan›nda k›z
kardeflte de meme kanseri görülmesi riski
daha da art›r›r. K›z kardeflteki kanser ne
kadar genç yaflta ortaya ç›karsa risk de o
oranda artar. Böyle hastalar›n ailelerinde gen
araflt›rmalar› yap›lmaya bafllanm›flt›r. Yak›n
izleme ve gelecekteki gen tedavilerinin olas›
meme ailevi kanserini önlemesi
umulmaktad›r.

Meme kanserinin giderek artmas›na karfl›n
bu hastal›ktan ölüm oranlar› sevindirecek
derecede azalmaktad›r. Son 20-30 y›l içinde
geliflmifl ülkelerde meme kanserinden ölüm
oran› ortalama % 25 azalm›flt›r. Bir di¤er
sevindirici bulgu da memeyi ç›karmay›
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gerektiren ameliyatlar›n giderek daha az
say›da yap›l›r olmas›d›r. Nitekim çal›flmakta
oldu¤um ‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p
Fakültesinde geçmiflte % 80-85 dolay›nda
hastan›n memesi al›n›rken günümüzde bu
oran % 40’›n alt›na indirilmifltir.

Meme kanseri tedavisindeki yüz güldürücü
sonuçlar›n nedenleri kad›nlar›n
bilinçlendirilmesi, meme hastal›klar› tarama
programlar›n›n uygulamaya konulmas›, etkin
ve bilinçli tedavi programlar›n›n
uygulanmas›d›r. Bu ba¤lamda ilk yap›lacak
ifllem özellikle 35-40 yafl›ndan itibaren
kad›nlara kendi memelerini muayene
etmelerini ö¤retmektir. Kiflisel meme
muayenesinin ayr›nt›lar›n› içeren broflürler
konu ile ilgili merkezlerden ve hastanelerden
sa¤lanabilir. Nitekim bu bilincin yerleflmeye
bafllad›¤› flehirlerde art›k hastalar daha erken
hekime baflvurmakta ve giderek daha fazla
kad›na meme koruyucu ameliyatlar
yap›labilmektedir.

Meme kanserinde ölüm oranlar›n›n
azalmas›n›n en önemli nedeni meme kanseri
tarama programlar›n›n uygulamaya
konulmas›d›r. Fakültemiz bu konuda öncülük
etmekte, Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n iflbirli¤i ile
hastanemiz d›fl›nda çeflitli semtlerde tarama
merkezleri kurulmaktad›r. Meme kanserinin
erken tan›s›ndaki en de¤erli yöntem
mamografi yani memenin normalden daha
duyarl› filmlere, süzülerek yumuflat›lm›fl ›fl›nlar
vererek görüntülenmesidir. Sa¤l›kl› her kad›na
40 yafl dolay›nda herhangi bir yak›nmas›
olmasa da ilk mamografi çekilmeli, y›ll›k
muayene yan›nda 1-3 y›lda bir mamografi
tekrarlanmal›d›r. Özellikle genç hastalarda
ses dalgalar› kullan›larak yap›lan
ultrasonografi (USG)’de de¤erli bir tan›
arac›d›r. ‹zleme programlar›nda bu iki yöntem
birlikte uygulan›r. Genç hastalarda zorunlu
olmad›kça mamografi yap›lmaz, fizik
muayene ve ultrasonla yetinilir.

Meme kanserinde mamografi ile tarama
özellikle bu hastal›¤›n s›k görüldü¤ü 50
yafl›ndan itibaren önem kazan›r. Menopoz
dönemine rastlayan bu yafl grubunda erken
tan› ve bilinçli tedavilerle tam iyileflme oranlar›
% 90’lara varmaktad›r. Ülkemizde 2007
y›l›nda ç›kart›lan bir yasa, sosyal güvencesi
olmayan 50 yafl üzeri kad›nlara ücretsiz
mamografi olana¤› sa¤lam›flt›r. Meme
kanserinin korkulu hastal›klar listesinden
ç›kar›labilmesi için kad›nlar›m›z memelerini
muayene etmeyi ö¤renmeli, 35-40 yafl›ndan
itibaren yak›nmalar› olmasa bile muayene ve
mamografi için düzenli olarak ilgili merkezlere
baflvurmal›d›rlar.

KADINLARIN
ÖNEML‹ B‹R
SA⁄LIK SORUNU:
MEME KANSER‹
Mide kanseri gibi baz› kanserlerin azalmas›na
karfl›n genelde tüm kanserlerin görülüfl s›kl›¤›
giderek artmaktad›r. Bu ba¤lamda akci¤er
ve kad›nlarda meme kanseri en h›zl› art›fl›n
görüldü¤ü kanser türleridir. Meme kanseri
kad›nlarda görülen kanserlerin yaklafl›k %
25’ini oluflturmakta ve görülüfl s›kl›¤›
aç›s›ndan ilk s›ray› almaktad›r.

Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) verileri yirminci
asr›n sonlar›nda her 8 kad›ndan birinin
yaflam›n›n bir döneminde meme kanseri
olaca¤›n› öngörmüfltü. Sonraki y›llarda bu
oran›n daha da yükseldi¤ini izlemekteyiz.
Amerikan Kanser Derne¤i dünyadaki meme
kanseri s›kl›¤›n›n 1990’dan itibaren her y›l
% 0,5 oran›nda artt›¤›n› ortaya koydu.
Günümüzde her 7 kad›ndan birinin meme
kanseri aday› oldu¤unu biliyoruz. Sa¤l›k
Bakanl›¤› verilerine göre ülkemizde de hastal›k
kad›nlarda görülen kanserlerin % 24.1’ini
oluflturmakta ve Dünyadaki rakamlarla
paralellik göstermektedir.

Kanser halk aras›nda fakir hastal›¤› olarak
bilinir. Gerçekten de çeflitli kanserler sosyo-
ekonomik durumu bozuk kesimlerde s›k
görülür. Örne¤in yemek borusu (özofagus)
ve mide kanserlerinin görülüfl s›kl›¤› yeterli
ve dengeli beslenmenin olmad›¤› ülkelerde
ya da ülkelerin yoksul kesimlerinde belirgin
olarak fazlad›r. Ancak meme kanseri bu
aç›dan ayr›cal›k göstermektedir. Refah düzeyi
yüksek ülkeler ya da ailelerde meme kanseri
daha fazla görülür. Son y›llarda en s›k art›fl
Amerika Birleflik Devletlerinde kaydedilirken
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Haz›rlayan: Taylan Obuz*

Yeflil sahalardan
yeflil enerjiye
“Kral” Hakan fiükür,
“Pencere”de
Türk futbol tarihinin sadece gol rekorunu de¤il, birçok baflka
rekorunu da elinde bulunduran, son 20 y›lda yurtd›fl›nda en
çok ismi duyulan Türk futbolcusu... Sakarya’dan, ‹stanbul’a,
Galatasaray’dan ‹talya ve ‹ngiltere’ye uzanan kariyeriyle
örnek bir sporcu, ayn› zamanda iyi bir aile babas›... Futbol
sonras› yeni hayat›nda, ça¤›n gereklerini kavray›p yenilenebilir
enerji yat›r›m›na yönelen ifladam›.... Ve her zamanki nezaketi,
tevazuu ve güler yüzüyle Hakan fiükür “Pencere”ye konuk
oldu.

alen Türk halk›n›n size karfl›
yo¤un bir ilgisi ve sevgisi var;

buna burada da sizinle söylefliye
bafllamadan önce tan›k olduk. Bunun
karfl›l›¤›n› sunabilmek zor olmuyor
mu? Aileniz için de zor oluyordur
mutlaka.

‹nsanlar›n sevgilerini size ifade etmeleri
gerçekten çok güzel bir fley; belirli konularda
do¤ru davrand›¤›n›z› göstergesi oldu¤unu
düflünüyorum. Bu sevgiye kay›ts›z
kalmamak, ona lay›k olabilmek de çok

önemli, toplumun her kesiminden insanlar
zaman mekan gözetmeksizin, al›flverifl
merkezinde, havaliman›nda, yolda bu ilgiyi
size iletiyorlar. (Bu arada engelli bir genç
ailesiyle beraber resim çektirmek istiyor ve
Hakan fiükür onlarla da sohbet ederek,
zaman ay›rmay› ihmal etmiyor) Ailem de
bunu anlay›flla karfl›l›yor, tabii ki.

Çok s›cak bir gündem konusu... Euro
2016 adayl›¤›nda, 1 oy farkla Türkiye
Fransa’ya karfl› ev sahipli¤i flans›n›
kaybetti. Sizce nedenleri nelerdir?

Öncelikle üzgünüz. Mali taraf› d›fl›nda, spor,
ekonomik ve di¤er alanlarda da ülkemiz
ad›na böyle önemli bir f›rsat›n kaçm›fl olmas›
önemli bir kay›p. Yine de federasyonumuz
güzel görsel bir flov haz›rlad›, sadece spor
olarak de¤il ülkemizin di¤er güzelliklerini
ön plana ç›karan bir sunumdu bu. Bafltan
beri, Fransa ile rakip kalaca¤›m›z
görülüyordu. UEFA Baflkan›n›n Frans›z
olmas›, hem lobi gücü ve Avrupa’da
bildi¤imiz destek toplama flekilleri
kazanmalar›nda çok önemli etkenler oldu.
Fransa’n›n kazanmas›ndaki en önemli
etkense, futbolda yetifltirdi¤i de¤erlere,
hiçbir haz›ms›zl›k yaflamadan, bu tan›t›m
ve lobicilik faaliyetlerinde aktif rol vererek
sonuca ulaflmas› oldu¤unu düflünüyorum.
Daha önce 2-3 defa bu tip turnuvalar›
düzenlemifl olan bir ülkenin tekrar alm›fl
olmas› UEFA’n›n kriterlerine ayk›r› bir durum
oldu¤u halde, bir ülkenin lobicilik
konusundaki baflar›s›n›n ne kadar önemli
oldu¤unu görüyoruz.

Bunun d›fl›nda ülkemizin altyap›, potansiyel,
misafirperverlik olarak di¤er rakiplere göre
eksi¤i de¤il, fazlas› oldu¤unu da rahatl›kla
söyleyebiliriz.

Y›ld›z oyuncular›m›z›n kariyerlerini
tamamlad›ktan sonra yorumculuk
veya teknik direktörlük d›fl›nda,
yönetim anlam›nda aktif
olamad›klar›n› görüyoruz. Pele’nin
spor bakan› oldu¤u veya
Maradona’n›n Arjantin teknik
direktörü oldu¤u örnekler ülkemizde
de yaflanamaz m›? Sizin kiflisel olarak
bu tür hedefleriniz var m›?

Y›ld›z oyuncular›n kariyerlerini
tamamlad›ktan sonra , yurtd›fl›nda ülkelerini
tan›tmalar› ad›na dünyada çok farkl› baflar›l›

H
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örnekler görmekteyiz. Biraz önce
bahsetti¤imiz, Zidane’›n Euro 2016
sunumunda yer almas› sadece bir örnek
bence. Maalesef ayn› fley ülkemiz için geçerli
olam›yor; futbol kariyerlerince yabanc›
sporcu ve teknik adamlar tüm ücretlerini
ve tazminatlar›n› kuruflu kurufluna al›rlarken,
ayn› fley kendi oyuncular›m›z için o kadar
kolay olam›yor. Halbuki, bu oyuncular hem
kariyerleri süresince, hem de kariyerleri
sonras›nda ülkemize her konuda faydal›
olabilecek kiflilerdir. Bizim kendi
de¤erlerimizdir. Onlar›n k›ymetini
bilemedi¤imiz gibi bunun daha sonra
piflmanl›¤›n› da yafl›yoruz. Baflka ülkelerin
bizim k›ymetimizi bilmelerini beklemek
yerine, öncelikle kendi de¤erlerimizin
k›ymetini biz ülke olarak bilmeliyiz.

Kiflisel olarak ileriye dönük hedeflerim tabii
ki var, ancak flu an bunlar için erken
oldu¤unu düflünüyorum. Bununla beraber
ülkeme yapabilece¤im her türlü katk›ya da
her zaman haz›r›m.

Eminim ki Euro 2016 olmad›ysa bile,
2020’de flimdi bize oy vermeyenler, hatta
rakip olan ülkeler dahil bu tip
organizasyonlar› bizim düzenlememizi
isteyeceklerdir. Ülkemizin çok önemli bir
potansiyeli var; hem nüfus hem de geliflme
anlam›nda çok dinamik olan bir yap›m›z
var. Bu da ülkemizin çekim gücünü artt›r›yor.

O zaman kendimizi iyi tan›tam›yor
muyuz? Ya da birbirimizi yeterince
desteklemedi¤imiz için mi bu
potansiyeli kullanam›yoruz?

Buna yan›t vermek için yine bir futbol
gerçe¤ini anlatmakta fayda var. Yabanc›
tak›mlarda belirli gruplaflmalar›n, bir nevi
lobicili¤in var olmas› gerçe¤idir. Örne¤in,
bir tak›mda bir pozisyon için her fleyiyle eflit
olan iki oyuncu varsa, mutlaka belirli
gruplaflmalar bir oyuncunun öne ç›kmas›nda
etkin rol al›yor. Bunun örneklerine bizler
de oynad›¤›m›z farkl› tak›mlarda tan›k olduk.
O zamanda kendi ad›n›za bu ayr›mc›l›ktan
dolay› üzüntü duyuyorsunuz ve
motivasyonunuzu, performans›n›z› olumsuz
yönde etkiliyor bu. Halbuki, kültürel farklar
gözetilmeksizin ligimizdeki her tak›mda
oynayan yabanc› oyuncu mutlu bir flekilde
kariyerini sürdürebiliyor. Bu da bizim
ülkemizin ö¤renmesi gereken bir farkl›¤›d›r.
Bunu bizim kültürümüze yak›fl›r flekilde
korurken, pozitif anlamda lobcili¤i gelifltirip
ülkemize faydal› olmas› için kullanmam›z
gerekti¤ini düflünüyorum.

Futbolu b›rakt›ktan sonra yeni
hayat›n›z nas›l gidiyor? Yorumculuk
d›fl›nda, belirli markalarla beraber
ticaret hayat›na at›ld›¤›n›z› bas›ndan
takip ediyoruz.

Ticaret hayat›na yeni at›lm›fl biri olarak,
benzer durumlar› yurtd›fl› ve yurtiçi
farkl›l›klar›yla görebiliyorsunuz. Ülkemizin
ticari potansiyeli, yabanc›lar›n bizlerle ifl
yapmak için istekli olmalar› ve daha önce
gündemde olmayan sektörlerin de
ülkemizde önem kazanmaya bafllamas› çok
önemli gerçekler olarak karfl›m›za ç›k›yor.
Buna göre, ülkemizin de¤erini bilip, ona
göre çal›flmak ve ülkemizin mutlulu¤una

katk›da bulunmak sorumluluklar› ortaya
ç›k›yor. Biz de yenilenebilir enerji alan›nda,
özellikle HES, günefl enerjisi ve rüzgar enerjisi
konular›nda, farkl› yat›r›mlar planlayan ve
yat›r›mc›lar› destekleyen bir yap› içinde yer
al›yoruz. Geliflen ekonominin ihtiyaçlar›na
paralel olarak çal›flmalar yap›yoruz.

Horoz Lojistik olarak, özellikle enerji
alan›nda Türkiye’nin önde gelen
markalar›yla çok önemli projelerde
çal›flmaktay›z. ‹fl hayat›yla beraber
lojistik sektörü konusunda
düflüncelerinizi ö¤renebilir miyiz?

Lojisti¤in önemini ifl hayat›nda yeni konularla
karfl›laflt›kça daha da fark ediyoruz. Özellikle
enerji sektöründeki ciddi yat›r›mlarda, gerek
yurtd›fl›nda, gerekse yurtiçinde do¤ru lojistik
imkanlarla çal›fl›ld›¤›nda ifllerin daha
profesyonelce yap›ld›¤›n› görüyoruz. Horoz
Lojistik olarak siz de uzun y›llard›r Türkiye’de
iflini ciddiyetle yapan ve yüzlerce kifliye ifl
imkan› sa¤layan bir markas›n›z, gelecekte
yollar›m›z›n tekrar kesiflebilece¤ini
düflünüyoruz.

Bize zaman ay›rd›¤›n›z için tekrar çok
teflekkür ediyoruz. Yeni hayat›n›zda
baflar› ve sevdiklerinizle mutluluklar
dileriz.



aç›dan kusursuz bir görüntü sunabilmek
için özel olarak haz›rland›. Topluluk,
konserde dünyan›n dört bir yan›nda zirveye
t›rmanan on ikinci albümü "No Line On
The Horizon" dan ve önceki albümlerinden
çok sevilen parçalar›n› seslendirecek olup,
muhteflem bir performansla hayranlar›n›n
karfl›s›na ç›kacak.

The Cranberries
"Zombie", "Ridiculous Thoughts",
"Ode To My Family", "Linger", "Animal
Instincts" gibi efsane parçalar›yla dünyan›n
hemen her yerinde milyonlarca kiflinin
gönlünde taht kuran grup,
22 Temmuz’da ‹stanbul Küçükçiftlik
Park ve 23 Temmuz’da ‹zmir Çeflme
Seaside'de verece¤i konserlerle
Türkiye'deki hayranlar›n›n kalplerini, yedi
senenin ard›ndan yeniden fethedecek.

Massive Attack
Trip-Hop'un yarat›c›s› efsanevi grup
Massive Attack, turneye ad›n› veren son
albümleri "Heligoland" ile 13 Temmuz’da
Kuruçeflme Arena da sevenlerinin
karfl›s›na ç›kmaya haz›rlan›yor.

D‹⁄ER KONSERLER

Eros Ramazotti
Tarih: 7 Temmuz 2010,
Yer: Kuruçeflme Arena

Faithless
Tarih: 17 Temmuz 2010,
Yer: Küçükçiftlik Park

Ozzy Osbourne
Tarih: 30 Eylül 2010,
Yer: Kuruçeflme Arena

Kaygan Zemin
Üçüncü sezonunda kapal› gifle oynayan
ve izleyenleri gülmekten k›r›p geçiren oyun
U¤ur Uluda¤’›n yönetiminde sergileniyor.
Karfl› cins ile olan ikili iliflkileri mizahi bir

Konser
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kültür - sanat Haz›rlayan: Gencay Burnaz*

Yeni say›m›zda sizlere yine
birbirinden renkli etkinlikler
sunuyoruz . Konserlerin ço¤unun
yabanc› sanatç› ya da müzik
gruplar›n›n Türkiye'deki
turnelerinden olufltu¤unu
söyleyebiliriz. Dolay›s›yla bu üç ay
‹stanbul tam bir konser flehri haline
dönüflüyor. Mevsim yaz olmas›
sebebiyle art›k aç›k hava tiyatrolar›
da perdelerini sanatseverlere
açmaya bafllad›. Bu anlamda
köflemizin tiyatro bölümünde
izlenebilecek alternatiflere yer
vermeye çal›flt›k, umar›z
be¤enirsiniz. Bir sonraki say›da
görüflmek ümidiyle bol sanatl›
günler diliyorum.

YERL‹ KONSERLER

Türk pop dünyas›n›n ünlü isimleri bu yaz
Kuruçeflme Arena'daki konserlerle
izleyenlerin karfl›s›na ç›kmaya haz›rlan›yor.
Etkinlik kapsam›nda 2 Temmuz’da
Teoman, 9 Temmuz’da Ajda Pekkan,
28 Temmuz’da Gülben Ergen, 30
Temmuz’da Yaflar ve 7 A¤ustos'ta da
Kenan Do¤ulu sahne al›yor.

YABANCI KONSERLER

U2
Hayranlar›n›n y›llard›r dört gözle bekledi¤i,
dünyan›n en büyük rock gruplar›ndan U2,
"360º Tour" kapsam›nda 6 Eylül'de
‹stanbul Atatürk Olimpiyat Stad›'nda
verece¤i konserde Türkiye tarihinin en
büyük stadyum konserine imza atacak.
Müzikseverlere muhteflem bir görsel flölen
sunan "The 360º Tour" sahnesi, konser
alan›nda bulunan tüm izleyicilere her

üslupla irdeleyen oyunda Hakan Bilgin,
Do¤a Rutkay, Ya¤mur Kaflifo¤lu, Yosi
Mizrahi, Funda Pelin Kurt, Bar›fl Atafl,
Serhan Çatalay, Do¤ukan Cantimur ve
U¤ur Uluda¤ oynuyor. Eser 14 Temmuzda
Enka Eflref Denizhan Aç›khava
Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

Bir Yaz Gecesi
Rüyas›
William
Shakespeare
taraf›ndan yaz›lan
oyunda, bir büyü
sonucu ortaya
ç›kan yanl›fll›klar›n
sebep oldu¤u
komik olaylar
anlat›l›yor. Hakan
Alt›ner'in yönetti¤i müzikalde, Tamer
Karada¤l›, Hale Soygazi gibi ünlü
oyuncular da rol al›yor. Eser 1-7 Temmuz
aras›nda Y›ld›z Saray› Mabeyn Köflkü
Bahçesi'nde izlenebilir.

Bizantion'dan ‹stanbul'a:
Bir Baflkentin 8000 Y›l›
Roma, Bizans ve Osmanl›
‹mparatorluklar›na baflkentlik yapm›fl
kentin görkemli tarihine ›fl›k tutan, ticaret,
hediye ve Haçl› Seferi'nde oldu¤u gibi
ya¤ma yoluyla çeflitli ülkelere da¤›lm›fl
hazineleri bir araya getiren sergi 4 Eylül'e
kadar Sak›p Sabanc› Müzesi'nde
sanatseverlere kap›lar›n› açacak.

Fernando Botero
21. yüzy›l›n önemli sanatç›lar›ndan biri
olan Kolombiyal› ünlü ressam Fernando
Botero'nun 64 yap›t›ndan oluflan kapsaml›
sergi, 18 Temmuza kadar Suna ve ‹nan
K›raç Vakf› Pera Müzesi'nde
sanatseverlerin izlenimine sunuluyor.

Tiyatro

* Gencay Burnaz
Horoz Lojistik,
Yurtiçi Komple Taflıma Satıfl Yönetmeni

Sergi



Ölüm ve O¤lum
CAN YÜCEL
‹fl Bankas› Yay›nlar›, 47 sayfa

Ne yaman çi¤köfteymifl
ki bu ölüm
sular› iniyor
flakaklar›mdan
ben hala susuyorum
Gözlerimle tafllarcas›na
bir kör kuyuyu...
Nerde kald› bire saka
kuflu
Su gibi bildi¤in o su

kasidesi?
(Tan›t›m bülteninden)

Sonuncu
TAHS‹N YÜCEL
Can Yay›nlar›, 344 sayfa

Selami bey ‹stanbul'un
köklü bir ailesinden
gelir. Fransa'da felsefe
doktoras› yap›p
döndükten sonra,
evlenir, çocuklar› olur,
dingin bir yaflam sürer.
Ama yaflam›n›n en
büyük amac› kitab›n›,
Serencam ad›n› verdi¤i

denemesini bitirmektir. Bafllad›ktan k›rk
y›l sonra, seksenlerinde bitirir, tek adet
olarak bast›r›r, kitab›n› eline almas›ndan
yirmi dört saat sonra da ölür. Büyük boy,
yirmi yedi bin sayfadan oluflan bu dev yap›t›
bafl›ndan sonuna okuyan tek kifli ç›kmaz,
ama boyutlar› ve biçimi y›llar y›l› insanlar›n
ilgisini çeker.

Serencam, boyutu ve gizemi nedeniyle
büyük gürültü kopar›r. Kimsenin okumad›¤›
ama görmek için insanlar›n kuyru¤a girdi¤i
bu dev kitap ne anlatmaktad›r? Tahsin
Yücel, her zamanki ironik üslubuyla
anlat›yor Serencam'›n öyküsünü. Sonuncu,
ifl, sanat ve bas›n dünyas›na göndermelerle
dolu, son derece düflündürücü bir roman.
(Arka kapak)

kitap - müzik

No Line on the Horizon
U2

"No Line on the
Horizon" albümü
‹rlandal› grup U2'nun on
ikinci stüdyo albümü.
2009'un flubat ay›nda
ç›kan albüm grubun,
Türkiye'yi de kapsayan
"U2 360° Tour" dünya

turnesi nedeniyle yine çok satan rock
albümleri aras›na girmifl bulunuyor. U2 grubu
albümün haz›rl›klar›n› ABD, ‹ngiltere, ‹rlanda
ve Fas'da sürdürmüfl. Albüm için yaklafl›k 60
parça bestelenmifl ve çal›flma 2006 y›l›nda
bafllay›p 2009'a kadar sürmüfl. Müzik
otoriteleri, "No Line on the Horizon"›n,
grubun "The Joshua Tree" ve "Achtung
Baby" gibi baflar›l› albümlerinin çizgisine
yaklaflt›¤›n› söylüyorlar.

Heligoland
Massive Attack

‹ngiliz grup Massive
Attack, bu y›l›n flubat
ay›n›n bafl›nda beflinci
stüdyo albümü
"Heligoland"i piyasa
sürdü. Albüm ismini
Almanya'n›n Kuzey
Denizi'nde bulunan

Heligoland adas›ndan alm›fl. Grubun son
stüdyo albümü 2003 y›l›nda ç›kan "100th
Window"du. Yeni albümleri "Heligoland"da,
Damon Albarn, Hope Sandoval, Martina
Topley-Bird, Guy Garvey ve Tunde Adebimpe
gibi sanatç›lar da gruba vokalde efllik etmifl.

Masumiyetin Ziyan Olmaz
MOR VE ÖTES‹

Mor ve Ötesi, yeni
albümü "Masumiyetin
Ziyan Olmaz" ile baflar›l›
bir dönüfl yapt›.
Prodüktörlü¤ünü Tarkan
Gözübüyük'ün
üstlendi¤i albümün
miksleri Londra'da Chris

Sheldon, masteringi ise Los Angeles'da Evren
Göknar taraf›ndan yap›lm›fl. Mor ve Ötesi'nin
yeni albümünde 11 flark› yer al›yor. Müzik
otoritelerince grubun, dev albümü "Dünya
Yalan Söylüyor"da yakal›d›¤› baflar›y› bu
albümle de tekrar edece¤i belirtiliyor.

Kitap Müzik
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Haz›rlayan: Hakan Yaman*

* Hakan Yaman
SDV Horoz, Satıfl ve Pazarlama Direktörü

Platero ile Ben
J.R. J‹MENEZ
Yap› Kredi Yay›nlar›, 189 sayfa

Bu kitap, dile getirdi¤i
insanca duyarl›kla
gerek Avrupa'da
gerekse Amerika'da
büyük bir ilgi
uyand›rm›fl, birçok dile
çevrilmifltir. T›pk› Don
Quijote gibi hem
büyüklerin hem de
küçüklerin sevebilece¤i
niteliktedir; bu iki yap›t

aras›nda kurulufl bak›m›ndan bile
benzerlikler vard›r. Ancak, Cervantes'›n
kahraman›n› ard›ndan sürükleyen ülkü
'Adalet', Platero'daki ozan›n ülküsüyse
'Güzellik'tir. Güzellik u¤runa yollara düflmüfl
üzgün bir ozanla flen bir efle¤in öyküsü...

Akflit Göktürk

Bana Göre Hayat›n Anlam›
JACK LONDON
‹mge Yay›nevi, 224 sayfa

"Hep bir kitab›m vard›
ve di¤erleri uyurken
ben hep okurdum;
uyand›klar› zaman yine
onlardan biri olurdum
, çünkü her zaman iyi
bir yoldaflt›m."

En samimi
duygular›mla...

Jack London

Sadece k›rk y›l süren dolu dolu bir hayat...
Denizci, iflçi, inci avc›s›, boksör, serseri, alt›n
aray›c›s›, muhabir, sosyalist, militan, gezgin
ve müthifl bir yazar... Hangisi daha büyük
bir maceray› anlat›r; yaz› m›, hayat m›?

Jack London, yirmi y›ldan k›sa süren yazarl›k
kariyerine elliden fazla eser s›¤d›rm›fl,
edindi¤i deneyimleri hayal gücünün
yarat›lar›yla birlefltirerek, edebiyat tarihinin
en verimli ve etkili yazarlar›ndan biri olmay›
baflarm›flt›...

Bana Göre Hayat›n Anlam›, Jack London'›n
hayata verdi¤i anlama aç›lan bir pencere
niteli¤inde... Türkçe'ye ilk kez çevrilen bu
metinlerinde, bir yazar›n oluflumunu,
dünyaya ve hayata bak›fl›n›, onu
anlamland›r›fl›n› hayranl›kla izleyecek,
dünyay› art›k daha farkl› göreceksiniz.
(Arka kapak)



sinema

* Celal fieherli
SDV Horoz, ‹zmir Bölge Satıfl
Yönetmeni
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Haz›rlayan: Celal fieherli*

da o esnada bo¤ulmakta olan bir çocu¤un
hayat›n› kurtararak flehir halk›n› sevgisini
kazan›r Kosmos. Kulland›¤› dil, aforizmalar›,
iyilefltirici gücü, keramet sahibi bir dervifl
tan›mlamalar›n› da beraberinde getirir.
Zamanla yerleflik, kat› de¤erlere ters
düflmesi ile meczuba dönen Kosmos'un
hikayesi, izlenmeye de¤er bir film. Fantastik
ö¤elere yer veren, s›k› felsefi ve sosyolojik
alt okumalar› da olan filmin mekan› "k›fl
kostümüyle" baflka bir güzel olan Kars.
Kosmos'u ete kemi¤e büründüren Sermet
Yeflil'in oyunculu¤u ise ola¤anüstü.

ROBIN HOOD
Y: Ridley Scott
Oyuncular: Russell Crowe, Cate
Blanchett, William Hurt,

Yönetmen Ridley Scott ile gözde oyuncusu
Russell Crowe'dan yeni bir Robin Hood
yorumu. Di¤er yorumlar›ndan farkl› olarak
dönemin tarihsel atmosferini de mesele
etmifl ve filmin arka plan›nda bunu oldukça
iyi aktarm›fl.
Öncesinde ülkesine hizmet eden iyi bir
asker olan Robin Hood, 13. yüzy›l
‹ngiltere'sinde yaflanan yozlaflmaya isyan
edip dönemin iktidar› ile ters düfler ve
arkadafllar›yla birlikte ormanda kaçak hayat›
yaflamaya ve kaçak hayat›n›n flan›ndan da
olsa gerek yeni sosyal yap›n›n gere¤i
zenginlerin varl›klar› üzerinden
"kamulaflt›rma" yapmaya bafllar. ‹htiyaç
sahibi yöre halk› ile de paylafl›nca yeni bir
kahraman mitinin do¤umu gerçekleflir ve
iktidar›n manipülasyonu yüzünden suça
bulaflm›fl tipik bir çete lideri olma
yaftas›ndan kurtulur. Ne de olsa zenginden
al›p fakire vermektedir.
Oyunculuklar› ile göz dolduran asl›nda s›k›
bir aksiyon filmi Robin Hood. Özellikle
filmin bafl›nda ve sonundaki savafl sahneleri
oldukça iyi çekilmifl görsel bir flölen. Film
bütünüyle, bugüne kadar çekilmifl en iyi

BEYAZ BANT (Das Weisse Band )
Y: Michael Haneke
Oyuncular: Christian Friedel, Leonie
Benesch, Ulrich Tukur

Michael Haneke'den, hayranlar›n›
flafl›rtmayacak yeni bir yap›m daha.
Sinemas›nda insan do¤as›n›n
kötücüllü¤ünü mesele edinen, seyircisini
"rahats›z etmekten" çekinmeyen
yap›mlar›n usta yönetmeni yeni filminde
kameras›n› 1910'lu y›llar›n bafl›na, bir
Alman kasabas›na çeviriyor. Fonda ise
1.Dünya Savafl›n›n ayak sesleri...
Kasabada faili "meçhul" fliddet olaylar›
yaflanmaya bafllar. Olaylar›n merkezinde
çocuklar›n olmas› Nazi Almanya's›na do¤ru
giden sosyo-politik yap›n›n mikro düzeydeki
kökleri konusunda da bize ipucu
vermektedir. Ne de olsa bu çocuklar bir
süre sonra Hitler döneminin gençleri
olacakt›r. Siyah beyaz olarak çekilen filmin
görüntüleri ve renk tercihi filmin
atmosferine ciddi katk› sa¤l›yor.
"Bilinmeyen Kod", "Sakl›", "Piyanist",
"Kurdun Günü" gibi filmlerinden
tan›d›¤›m›z Avusturya kökenli Haneke'den
izlenmeye de¤er bir yap›m.Tavsiye
ediyoruz.

KOSMOS
Y: Reha Erdem
Oyuncular: Sermet Yeflil,Türkü Turan,
Hakan Altuntafl

Antalya Film Festivalinde en iyi film ödülünü
"Bornova Bornova" filmi ile paylaflan Reha
Erdem'in "Kosmos" filmi gösterime girdi.
Erdem, ayn› festivalde bu filmi ile En ‹yi
Yönetmen Ödülü'nün de sahibi oldu.
Hikâyenin ana kahraman› Battal(Kosmos),
yolu bir s›n›r flehrine düflen bir garip adam.
fiehre girerken kulland›¤› yol, telafl›,
yüzündeki kayg› ve ac› kahraman›m›zda
s›radan olmayan bir fleylerin habercisi. Tam

Robin Hood filmi ve son dönemlerin en iyi
aksiyon filmleri aras›nda say›labilir. Tavsiye
ediyoruz.

HAYATA ÇALIM AT
(LOOKING FOR ERIC)
Y: Ken Loach
Oyuncular: Steve Evets, Eric Cantona,
Stephanie Bishop

"‹flçi s›n›f›n›n flairi" olarak da tan›mlanan
Ken Loach'dan s›k› bir film. Bugüne kadar
s›radan insan›n, çal›flan›n, göçmenin
hikayesini konu eden temelde sistemin
heba ettiklerinin hikâyesini anlatan Ken
Loach'un gönlümüzde baflka bir yeri var.
Hayat›ndaki önemli konulardan biri olan
futbolu ve taraftarl›¤›n› fon olarak
kullanm›fl ve iflin içerisine de futbol
dünyas›n›n gelmifl geçmifl en ayk›r›
tiplerinden biri olan Frans›z Eric Cantona'y›
katarak flahane bir tercihte bulunmufl.
Orijinal ad› "Looking For Eric" olan film
k›saca, futbol fanati¤i olan postac› Eric'in
hikayesi anlat›r. Yaflad›¤› s›k›nt›lar nedeniyle
hayat› paramparça olmufl,orta yafl krizi
yaflayan Eric,yaflad›¤› halüsinasyon
sayesinde hayran› oldu¤u Eric Cantona ile
zaman geçirmeye bafllar. Kahraman Eric,
postac› Eric'in yol göstericisi haline
gelir.Cantona'n›n ö¤ütleri,aforizmalar›
Eric'in hayat›nda de¤iflikliklere neden olur.
Arka plana futbolu ve taraftar olma
duygusunu da iflleyen yönetmen, yine
kendisi ile yüzleflme ve kendini bulma
çabas› içindeki s›radan bir insan›n hikayesini
anlat›yor. Eric Cantona'n›n beyaz perdedeki
oyunculu¤u ile de kendisine bir kez daha
hayran b›rakt›r›yor.





kan›s›na var›lm›flt›r” diyor.

“Tirmis” veya “termiye” halen Antalya,
Alanya gibi güney illerimizde sokakta
sat›lmaktad›r. Hatta, Emine Taflg›n’›n
yazd›¤›na göre, daha önceki y›llarda “tirmis”
önce hafllan›r, sonra s›k s›k suyu de¤ifltirilerek
zeytin tatland›r›l›r gibi tatland›r›l›rm›fl. Hatta
yine Antalya’da davet edilmeden bir yere
gidilmeyece¤ini anlatmak için “tirmiscimiyiz
ki gidelim” demek adettenmifl. Emine
Taflg›n, hafllanm›fl tirmisin viskiye efllik eden
bir meze olabildi¤ini yazarken; Almanya ve
Portekiz’de tirmis; daha çok biraya meze
olarak efllik ediyor.

Buraya foto¤raf›n› koydu¤um sat›c› ise
Kuzey Portekiz’in flirin bir kasabas›nda bir
Pazar günü, benim “tirmis”, onun
“tremoço” dedi¤i- “tremosu” okunuyor-
baklagili sat›yordu. “Tirmis”, Portekiz’in

Ayfer T. Ünsal
Gazeteci ve Yemek Kitabı Yazarı

atunsal@gmail.com
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a¤›z tad›

ugünkü flartlarda ucuz bir yiyecek
ne olabilir? Nohut dürümünü ele
al›rsak, hem besleyicidir, hem

karn›n›z› doyurur, ayr›ca da ucuzdur. ‹flin
ilginci, yiyecek tarihi kitaplar›n›n yazd›¤›na
göre baklagil, antik Roma ve M›s›r
sokaklar›nda bile sat›l›rm›fl. Fakir halk›n
önemli bir besin kayna¤› imifl…

Nohutu kemik suyunda hafllay›p satmak,
Gaziantep’te bir meslek dal› olarak halen
devam etmektedir. Yafl› altm›fl› geçen
Antepliler, mani söyleyerek hafllanm›fl
nohutu “duzluca” olarak satan Zengin
A¤a’y› katiyen unutmazlar. “Gaziantep’te
Sanat ve Ticaret Dallar›” isimli kitab›nda
Hasan Remzi Çitçi ve fiakir Sabri Yener,
Antep sokaklar›nda nohut satan bir baflka
sat›c›dan Topaço¤lu’ndan da bahsediyorlar.
Topaço¤lu hafllanm›fl nohutunu Arasa, Kad›
Kasteli, Hac›nas›r Camiisi yan›nda satarm›fl.

Gelelim bugün Akdeniz’in etraf›ndaki
hemen hemen tüm ülkelerde tarih boyunca
ve halen sokakta sat›lan bir baflka
baklagile… Biz ona termiye; tirmis; domuz
baklas› veya ac› bakla diyoruz.

“Termiye” ya da “tirmis”, sar›, baklaya
benzeyen; tad› onu and›ran bir baklagil
çeflidi. Okudu¤um yemek tarihi kitaplardan
anl›yorum ki, Hititler bile ayn› isimle
biliyorlarm›fl, Bo¤azköy metinlerinde ad›
geçiyor. Prof. Dr. Hayri Ertem, Bo¤azköy
Metinlerine gore Hititler Devri
Anadolusunun Floras› adl› kitab›n›n 103.
sayfas›nda “Di¤er Bitkiler” bafll›kl› bölümde,
yaz›tlarda “Tarmus” veya “Taarmuus”
olarak okunan bitkinin “lupin” yani “tirmis”
oldu¤unu söylüyor.

Ahmet Ünal, “Anadolu’nun En Eski
Yemekleri” isimli kitab›n›n 95. sayfas›nda,
Güneybat› Anadolu’da Burdur-Antalya
aras›ndaki Höyücek’te neolitik dönemden
kalma ac› bakla ve nohut tar›m› yap›ld›¤›

B

her yerinde büyük marketlerde paketlenmifl
flekilde sat›l›yor. Daha çok bira mezesi olarak
kullan›l›yor. Bütün bunlar› “tremoço”nun
Antalya’da sokakta sat›lan “tirmis”le ayn›
oldu¤unu yazmak için buraya koydum.
Büyükelçimiz Kaya Türkmen, “tremoço”
ile “tirmis” veya “termiye” isimlerinin
birbirlerine ne kadar yak›n oldu¤u
konusunda dikkatimi çekti. Baz› yerlerlerde
“termiye”, domuz baklas› ya da ac› bakla
ismini alan “tirmis”, ülkemizin ço¤u yerinde
yetiflen bir y›ll›k otsu bir bitki. Dianne
Onstad’›n yazd›¤› “Whole Foods
Companion” isimli kitapda Latincesi
“Lupinus” olan bu baklagil hakk›nda çok
genifl bilgi bulmak mümkün. Akdeniz
kökenli bir bitki. Milattan 2000 y›l önce
M›s›r’da ekilip biçiliyormufl... Hafllanm›fl
“tirmis”, Roma’da kutsal günlerde ve
festivallerde halka da¤›t›l›rm›fl.

Lizbon
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Uluslararas› kara, hava, demiryolu ve denizyolu tafl›mac›l›¤›ndan gümrükleme ve sigorta hizmetlerine,
multi-modal tafl›mac›l›ktan depo/antrepo hizmetleri ve stok yönetimine, yurtiçi komple tafl›mac›l›¤›ndan
proje tafl›mac›l›¤›na... K›saca, uzman çözümü gerektiren lojistik sorunlar›n›zda, 5 k›tada, 88 ülkede, 520
ofisimizle üretti¤imiz Profesyonel Entegre Lojistik Çözümlerle sizi hedefinize ulaflt›rmaya haz›r›z.

‹htiyac›n›za göre
geniflletilmifl
Entegre Lojistik
çözümlerimizden
yararlan›n!
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