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De¤erli Pencere okurlar›,

Hakan Yaman
Pencere Dergisi
Genel Yay›n Yönetmeni

Bu say›m›zla dergimizin yay›n hayat›ndaki ilk y›l›n› bitirmiﬂ oluyoruz. ﬁirket çal›ﬂanlar›m›z›n
özverili ve tamamen amatörce bir heyecanla verdikleri katk›lara mesleklerinde uzman
köﬂe yazarlar›m›z›n desteklerini eklemleyerek ﬂekillendirdi¤imiz dergimiz, bu y›l dördüncü
kez okurlar›yla buluﬂuyor.
Pencere dergisi için yola ç›karken öncelikli amac›m›z, benzerlerinden farkl› bir kurumsal
dergi oluﬂturmakt›. Bu farkl›l›¤›, sadece içerikle de¤il, özellikle derginin haz›rlanmas›
aﬂamas›nda ﬂirket çal›ﬂanlar›m›z›n katk›lar›n› alarak ortaya koymaya çal›ﬂt›k. Madem
ki kurumsal bir dergi ç›kar›yoruz, bizden de bir dokunuﬂ, bir ses, bir iz olsun istedik.
Dergimize katk› yapan Horoz Holding çal›ﬂanlar›n›n hepsine desteklerinden ötürü
teﬂekkür ediyoruz. Ayr›ca, “Vizyon” köﬂesinde, lojistik alan›ndaki yenilikleri bizlerle
paylaﬂan Say›n Atilla Y›ld›ztekin’e, “Sa¤l›k” köﬂesinde önemli ve yayg›n sa¤l›k sorunlar›
hakk›nda bizleri bilgilendiren Say›n Prof. Dr. Necmettin Sökücü’ye, “A¤›z Tad›” adl›
köﬂesinde yemek kültürüne farkl› yaklaﬂ›mlar getiren Say›n Ayfer T. Ünsal’a da
katk›lar›ndan dolay› teﬂekkür ederiz.
Pencere dergisi k›sa sürede geniﬂ kitlelere ulaﬂt› ve be¤eniyle okundu. Okurlar›m›z›n
önemli bir bölümünden bizleri cesaretlendiren geri dönüﬂler ald›k. Tüm okurlar›m›za,
dergimize gösterdikleri yak›n ilgi için teﬂekkürler. Yap›c› eleﬂtirileri, önerileriyle bizi hep
daha iyiye yönelttiler, övgüleriyle do¤ru yolda oldu¤umuzu hissettirdiler.
Bu say›m›z›n kapa¤›na taﬂ›d›¤›m›z ana haber konumuz SDV HOROZ’un 10. y›l› kutlamalar›
oldu. Bundan tam 10 y›l önce yine bir ekim ay›nda kurulan Horoz Holding ﬂirketlerinden
SDV HOROZ, eylül ay›nda verdi¤i bir kokteylle müﬂterileri, çözüm ortaklar›, tedarikçileri
ve misafirleriyle birlikte 10. y›l›n› kutlad›. Nice 10 y›llara… Darty firmas›na verilen lojistik
hizmetler, yeni aç›lan depo ve lojistik merkezler, HOREV’in Gaziantep’te kuraca¤› Teknik
ve Endüstri Meslek Lisesi haberleri, dergimizin bu say›s›nda öne ç›kan di¤er haberler.
Bu say›m›zda geçen say›da oldu¤u gibi yine iki söyleﬂi konu¤umuz yer al›yor. BSH
Lojistik Direktörü Say›n Philipp Kiper ve Fina Enerji Lojistik Müdürü Say›n Ça¤daﬂ Duran
arkadaﬂlar›m›z›n sorular›n› yan›tlad›lar. Gezi bölümümüzde, bugün Asya’n›n Vegas’›
diye adland›r›lan eski bir Portekiz kolonisi, Makao’yu tan›tmaya çal›ﬂt›k. Spor sayfam›z›n
bu ayki konu¤u Göztepe Spor Kulübü Futbol Direktörü Say›n Ali Gültiken oldu. Spor
sayfalar›m›zda ayr›ca bu y›l Türkiye 3.üncüsü olma baﬂar›s›n› gösteren baﬂar›l› rüzgâr
sörfçülerimizden Ufuk Sönmez’i tan›tt›k.
Dergimizin daimi köﬂe yazarlar›ndan Atilla Y›ld›ztekin, h›zl› tüketim mallar› lojisti¤ini
yazd›. Sa¤l›k köﬂesinde, Prof. Dr. Necmettin Sökücü, reflü hastal›¤› ve tedavi yöntemlerini
anlatt›. Ayfer T. Ünsal, “A¤›z Tad›” köﬂesinde, hepimizin çok iyi tan›d›¤› patatesle ilgili
az bilinenleri yazd›. Teknoloji köﬂesinde Cenk Arslan, konteyner, barkod, baloncuklu
naylon gibi lojistik sektörünü yak›ndan ilgilendiren buluﬂlara yer verdi. “Bizden”
bölümünde, yaz ortas›nda düzenlenen ve çal›ﬂanlara k›dem plaketlerinin verildi¤i “Aile
Yeme¤i” öne ç›k›yor. Horoz Foto¤raf Kulübü’nün etkinliklerinin yer ald›¤› “Foto¤raf”
sayfas› ile “Kültür-Sanat”, “Kitap-Müzik” ve “Sinema” sayfalar›m›z ekim say›s›n›n sanat
sayfalar›n› oluﬂturdu.
Yeni y›ldaki ilk say›m›zda daha doyurucu ve farkl› bir içerikle okuyucular›m›z›n karﬂ›s›nda
olmay› ümit ediyoruz. Beﬂinci say›da buluﬂmak üzere ﬂimdiden tüm okurlar›m›z›n Kurban
Bayramlar›n› kutlar, sa¤l›k, mutluluk ve esenlikler dilerim.
Sayg›lar›mla,
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Haz›rlayan: Selda Özdemircio¤lu*

Taner Horoz

Türkiye’nin lojistik lideri
HOROZ LOJ‹ST‹K’le
dünyan›n önde gelen
lojistik firmalar›ndan biri
konumundaki Frans›z SDV
INTERNATIONAL
LOGISTICS aras›nda
yap›lan anlaﬂma ile 2000
y›l›nda faaliyete geçen
SDV HOROZ, 15 Eylül
2010 tarihinde, Four
Seasons at the Bosphorus
Otel’de yap›lan görkemli
bir geceyle 10. kuruluﬂ
y›ldönümünü kutlad›.

SDV HOROZ Yönetim Kurulu Baﬂkan›

Herbert de Saint Simon
SDV HOROZ Yönetim Kurulu Üyesi

10. y›l›n› kutluyor!
Seçkin bir davetli toplulu¤unun yer ald›¤›
kokteyl, SDV HOROZ’un 10. y›l tan›t›m
filminin gösterimiyle baﬂlad›. Filmin ard›ndan
SDV HOROZ Yönetim Kurulu Baﬂkan› Say›n
Taner Horoz ve Yönetim Kurulu üyesi Say›n
Herbert de Saint Simon birer konuﬂma
yapt›lar. Konuﬂmalar›n ard›ndan sahne alan
Enbe Orkestras›’n›n seslendirdi¤i Frans›zca
ve Türkçe ﬂark›lar geceye renk katt›.
Taner Horoz konuﬂmas›nda, SDV HOROZ’un
10 y›lda geldi¤i baﬂar›l› noktaya ulaﬂmas›nda
büyük destek veren Frans›z ortaklar›na,
güvenlerini hiçbir zaman esirgemeyen
müﬂterilerine ve çözüm ortaklar›na teﬂekkür
ederken 2000 y›l›n›n sonlar›na do¤ru SDV
International Logistics’le birlikte SDV
HOROZ’u kurarken amaçlar›n›n Horoz
Lojistik’in Türkiye’deki uzun y›llara dayanan
tecrübesiyle lojistik yap›lanmas›ndan ald›¤›
gücü, Frans›z orta¤› SDV’nin tüm dünyay›
kapsayan geniﬂ servis a¤›n›n olanaklar› ve
özellikle hava ve deniz taﬂ›mac›l›¤› ile baﬂta
proje taﬂ›mac›l›¤› olmak üzere özel lojistik
çözümler konusundaki tecrübeleriyle
birleﬂtirmek suretiyle müﬂterilerinin geliﬂen

lojistik ihtiyaçlar›na daha entegre çözümler
üretebilmek, hizmetlerine hava ve deniz
taﬂ›mac›l›¤› ile proje taﬂ›mac›l›¤›n› da
katabilmek oldu¤undan bahsetti. Taner
Horoz konuﬂmas›n› Frans›z yazar ve düﬂünür
Albert Camus’nün bir sözünden al›nt›
yaparak, baﬂar›y› elde etmenin kolay
oldu¤unu zor olan›n ise baﬂar›y› hak etmek
oldu¤unu söyleyerek her zaman yapacak
çok iﬂlerinin olaca¤›n› belirtti.
Taner Horoz’un ard›ndan kürsüye ç›kan SDV
HOROZ Yönetim Kurulu üyesi Say›n Herbert
de Saint Simon yapt›¤› konuﬂmada bu
ortakl›ktan duyduklar› memnuniyeti dile
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getirerek, en iyi ortakl›¤›n iki taraf›n da
mutlu oldu¤u ortakl›k oldu¤unu söyledi.
Bu iki firman›n birlikte hareket etmesinden
SDV’nin uluslararas› a¤› ve Horoz’un Türkiye
pazar›na hakim yap›s› nedeniyle olumlu
sonuçlar verdi¤ini kaydeden de Saint Simon,
müﬂteriler aç›s›ndan da 10 y›ld›r olumlu
çal›ﬂmalar yapt›klar›n› belirtti. Türk
pazar›ndaki dinamizmin kendilerini
heyecanland›rd›¤›n› ifade eden de Saint
Simon, büyüyen bu ekonomik yap›da bu
ortakl›¤› uzun y›llar sürdürmek istediklerini
ifade etti
Gece, Enbe Orkestras›’n›n çald›¤› Türkçe ve
Frans›zca ﬂark›lar eﬂli¤inde yenilen yemekle
devam etti. Geceye Türk ve Frans›z iﬂ
dünyas›n›n önemli simalar›n›n yan› s›ra ﬂirket
patronlar›, üst düzey yöneticiler ve
Türkiye’nin Fransa Büyükelçili¤i temsilcileri
ile Türk ve Frans›z devlet protokolünden
temsilciler kat›ld›.
2000 y›l›n›n ekim ay›nda kurulan SDV
HOROZ aradan geçen k›sa sürede
Türkiye’nin en önde gelen hava ve deniz

Müdürü, Michel Barbesier’ye sorduk:
Say›n Barbesier, öncelikle ﬂunu
ö¤renmek istiyoruz, bir Frans›z olarak
Türkiye’de çal›ﬂmak nas›l bir duygu?
Karﬂ›laﬂt›¤›n›z zorluklar oldu mu?
Belli bir zorlukla karﬂ›laﬂt›¤›m› söyleyemem.
Belki lisan bilmemek ana s›k›nt›m oldu
diyebilirim. Fakat birlikte çal›ﬂt›¤›m hemen
herkes ‹ngilizce konuﬂtu¤u için bunu da aﬂt›k.
SDV HOROZ’un kuruluﬂunda ilk genel
müdürü sizdiniz. Yeni bir ülkede, yeni
kurulan bir ﬂirkette genel müdürlük
yapmak nas›l bir ﬂey?
Baz› zorluklar› var tabii. Öncelikle farkl›
kültürlerden gelen iki ayr› grup ayn› amaç
için bir araya geliyor. Böyle ortakl›klar›n
baﬂar›l› ve uzun soluklu olmalar› için karﬂ›l›kl›
anlay›ﬂ ve sürekli temas çok önemli. Bu
anlamda iki grup da çok yap›c› oldular ve
bu sayede birbirlerinin görüﬂlerine sayg›yla
yaklaﬂarak çözüm odakl› bir ortakl›k modeli
tesis ettik.
ﬁu an SDV Endonezya’n›n genel müdürü
olarak görev yap›yorsunuz. ‹ki ülkeyi
karﬂ›laﬂt›rd›¤›n›zda ne tür farkl›l›klar
görüyorsunuz?

taﬂ›mac›l›¤› kuruluﬂlar›ndan biri konumuna
geldi. Bu baﬂar›da Horoz grubunun engin
deneyimi ve Türkiye’deki güçlü
yap›lanmas›n›n yan› s›ra SDV firmas›n›n,
89 ülkede 520 ofisten oluﬂan güçlü
uluslararas› servis a¤›n›n da etkisi büyük.
SDV International logistics bugün 420,000
tonluk hava kargo ve 580,000 TEU’luk deniz
taﬂ›mac›l›¤› hacmi, 7,3 milyon metrekarelik
depolama alan› ile dünyan›n en büyük
forwarding networklerinden biri
konumunda.

SDV HOROZ, 2000 y›l›n›n ekim ay›nda
kuruldu. Kuruluﬂunun ilk y›llar›nda, bugün
halen Türkiye’nin en büyük “logistics
outsourcing” projelerinden birine imza
atarak Vestel Grubu ile çal›ﬂmaya baﬂlad›.
Bunu, benzer büyük projeler izledi. Bugün
yüzlerce müﬂterisine en kaliteli ve ça¤daﬂ
hizmet verme gayreti içinde olan SDV
HOROZ’un o y›llar›n› ilk SDV HOROZ Genel

SDV International Logistics ile ortak
olarak kurulan SDV HOROZ, aradan
geçen 10 y›l içinde, 103 milyon dolarl›k
bir ciroya ulaﬂarak Türkiye’nin en
baﬂar›l› firmalar› aras›nda yerini ald›.
2009 y›l› itibariyle 95,000 TEU
konteyner taﬂ›mac›l›¤› ve 5,000 ton
hava kargo yükü taﬂ›yan SDV HOROZ,
genel kargo kapsam› d›ﬂ›nda kalan
Proje Taﬂ›mac›l›¤›, Uzay, Havac›l›k ve
Savunma Sanayine yönelik özel lojistik
çözümleriyle de dikkat çekti.
ﬁimdi, k›sa sürede böylesine önemli bir
baﬂar›ya imza atan SDV HOROZ’un 10 y›ll›k
öyküsüne k›saca bir göz atal›m.

Karﬂ›laﬂt›r›labilecek çok az ﬂey var. Türkiye,
di¤er Avrupa ülkeleri gibi Asya’dan büyük
ölçeklerde ithalat yapan bir ülke. Endonezya
ise vergi ve gümrük mevzuatlar›ndaki
aksakl›klar, yo¤un göç gibi pek çok sorunu
aﬂamam›ﬂ, geliﬂmekte olan bir ülke
konumunda. Türkiye’de uluslararas› karayolu
taﬂ›mac›l›¤›n›n önemi büyük. Fakat bu
taﬂ›mac›l›k modeli SDV HOROZ olarak bizim
servis alan›m›z içersinde de¤ildi. Bu taraftan
bak›p Endonezya ile mukayese edersek
burada her ﬂey denizyolu ve karayoluyla
taﬂ›n›yor ve bu hizmetlerinin tamam›n› biz
SDV Endonezya olarak verebiliyoruz. Buna
ilaveten entegre lojistik hizmetlerin tamam›n›
satabiliyoruz.
Bu ülkedeki 5 y›ll›k tecrübenizin
ard›ndan Türkiye’yi nas›l görüyorsunuz?
Türkiye unutulmaz bir tecrübeydi benim
için. Çok güzel ve yetenekli insanlar›n
bulundu¤u, çok büyük bir ticaret
potansiyeline sahip bir ülke. Türkiye’deki
profesyonel ve özel yaﬂant›m mükemmeldi;
çok güzel an›lar›m oldu.
SDV HOROZ’un 10. y›l› için bir mesaj›n›z
var m›?
Oradaki herkese, benim Türkiye’de
oldu¤umdan daha da güzel ve daha baﬂar›l›
günler dilerim. ‹ki kelimeyle, çal›ﬂarak mutlu
olsunlar.

Michel Barbesier
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Say›n Luc Fourcade, SDV HOROZ’da
ne kadar görev yapt›¤›n›z› ö¤renebilir
miyiz?
SDV HOROZ’da 2006-2008 y›llar› aras›nda
2 y›l Genel Müdür olarak görev ald›m.
Türkiye’ye gelmeden önce ne
görevlerde bulundu¤unuzu ve SDV
grubunda ne kadar süredir görev
yapt›¤›n›z› da söyler misiniz?

Luc Fourcade

2006 y›l›nda Türkiye’deki görevini
tamamlayarak SDV Malezya’ya genel
müdür olarak atanan Michel
Barbesier’nin ard›ndan SDV HOROZ’da
Genel Müdürlük görevine, Türkiye’ye
gelmeden önce ABD’de baﬂar›l›
çal›ﬂmalara imza atm›ﬂ olan
Luc Fourcade getirildi. SDV HOROZ’un
10. y›l› için, ﬂu an Paris’te Global ‹ﬂ
Geliﬂtirme Direktörü olarak görev
yapan Luc Fourcade’la da k›sa bir
söyleﬂi yapt›k.

Türkiye’ye gelmeden önce ABD’de, “freight
forwarding” sektöründe 20 y›l çal›ﬂt›m.
1987 California’da BAX Global ﬂirketinde
çal›ﬂmaya baﬂlayarak bu sektöre girdim.
Sonra 1989’da, bugünkü SDV’nin baﬂlang›c›
olan SCAC firmas›nda California Sat›ﬂ
Müdürü olarak çal›ﬂmaya baﬂlad›m. Daha
sonra, 1993 y›l›nda Los Angeles ﬁube
Müdürlü¤ü görevine getirildim ve oradan
da 1998 y›l›nda San Francisco ﬁube
Müdürlü¤üne atand›m.
2000 y›l›nda, o zaman SDV için yeni bir
pozisyon olan Bat› Bölgesi Müdürlü¤ü
görevine geldim. Los Angeles, San Francisco,
Dallas, Denver ve Seattle’da bulunan
ofislerden sorumluydum.
Türkiye’de bir ﬂirketi yönetmekle
Avrupa ya da Amerika’da ayn› görevi
yapmak aras›nda ne gibi farklar var
sizce?

Bence, Türkiye’deki insan kalitesi ve
personelin iﬂe sadakâti en önemli farkl›l›k.
Türkiye’de göreve baﬂlad›¤›mda Türkçe
bilmemem büyük bir zorluk olarak karﬂ›mda
dururken SDV HOROZ’daki herkesin en az
bir yabanc› dili biliyor oluﬂu iﬂimi çok
kolaylaﬂt›rd›.
Türkiye’de 2 y›l bulunduktan sonra
Türkiye’yi nas›l görüyorsunuz?
Türkiye, inan›lmaz derecede dinamik bir
ulusal pazar. Buna ilaveten bölgede çok
büyük bir güç ve potansiyele sahip.
Türkiye’deki lojistik ve forwarding
pazar› ve buna ba¤l› olarak pazardaki
rekabet koﬂullar›, müﬂteri profili, genel
e¤ilimler gibi konularda da
düﬂüncelerinizi alabilir miyiz?
Lojistik pazar büyüklü¤ü her y›l geniﬂliyor
ve Türkiye’deki yabanc› yat›r›mlarla
Türkiye’nin d›ﬂ ülkelerdeki yat›r›mlar› geliﬂme
için önemli imkanlar yaratmakta. Türkiye’de
müﬂterilerin bilgi birikimleri, artarak büyüyen
kaliteli ve yarat›c› hizmet aray›ﬂlar› tedarik
zinciri fonksiyonlar›n›n da geliﬂmesine imkan
tan›yor. Hem Akdeniz, hem de
Karadeniz’deki liman altyap›s› geliﬂmekte.
Enerji sektöründen tekstil ve taze g›da
ürünlerine, otomotiv sektörüne kadar
Türkiye’den ihraç edilen pek çok ürün var.
‹thalat pazar›n ise lüks tüketim ürünleri, ilaç,
otomotiv ve havac›l›k sektörlerinde büyüme
gösteriyor. Biz Türkiye’de proje kargo
taﬂ›mac›l›¤› alan›nda büyük potansiyel
görüyoruz. Türkiye, kendi içindeki proje
iﬂlerinin yan›s›ra bölgedeki ana aktarma ve
da¤›t›m merkezi konumunda.
Türkiye’nin ihtiyaçlar›n› 3 kelime ile
özetlemenizi istesek, bunlar neler olur?
Siyasi istikrar ve kur dengesi, gümrük
iﬂlemlerinde modernizasyon, e¤itim ve ikinci
dil ö¤renimi.
Son olarak, SDV HOROZ’un 10. y›l› için
bir mesaj›n›z var m›?
Türkiye’de yaﬂamak ve çal›ﬂman›n benim
için ne kadar paha biçilmez bir tecrübe
oldu¤unu söylemem laz›m. Birlikte çal›ﬂt›¤›m
tüm SDV HOROZ personeline ve yönetimine
de ayr›ca teﬂekkür etmek istiyorum. Hepsi
baﬂar› için herﬂeyi fazlas›yla yapt›lar ve
hedeflerimize ulaﬂabilmek için hiç bir
fedakarl›ktan kaç›nmad›lar. SDV HOROZ,
baﬂar› için gerekli bütün unsurlara sahip ve
eminim ki Türkiye’nin en büyük deniz ve
hava forwarderlar›ndan biri olarak kalacak.
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Darty’nin Çözüm Orta¤› Horoz Lojistik

‹ngiltere menﬂeli Kesa
Electricals plc ﬂirketler
grubunun beyaz eﬂya ve
elektronik alan›ndaki
perakende zincir ma¤azalar
ﬂirketi olan Darty,
Türkiye’de tüm lojistik
süreçleri için Horoz Lojistik
ile çal›ﬂ›yor. ‹lk ma¤azas›n›
açt›¤› 2006'dan bu yana
Horoz Lojistik ile iﬂbirli¤i
yapmakta olan Darty, her
geçen gün iﬂbirli¤i alanlar›n›
geniﬂletiyor.

ma¤azalar›ndan gelen tüm büyük ve
küçük ürünler için barkodlu ürün takip
sistemi uygulanmaktad›r. Mevcut sistemde
barkodlu gelen Darty ürünlerinin mal
kabulü, kontrolü ve say›m›ndan sonra,
ürün barkodlar› RF terminalleri ile
okutularak depo içinde ilgili lokasyonlara
transfer edilmektedir. Darty sistemindeki
depolar aras› transfer ve ma¤azaya ç›k›ﬂ
hareketleri, LV3 sistemine, bu hareketlerin
parsiyel taﬂ›nacak k›sm›na ait veriler ise
Horoz Online sistemine aktar›lmaktad›r.

oluﬂturulmaktad›r. Haz›rlanan ürünler s›cak
da¤›t›m araçlar› ile müﬂteri adreslerine
göre rutlan›p sabah 09:00 itibariyle
da¤›t›ma ç›kar›lmaktad›r. Tüketiciler
kendilerine ürün teslim edilmeden önce
aranarak teslimatla ilgili haberdar
edilmekte, teslimatta herhangi bir
de¤iﬂiklik olmas› durumunda yeni teslim
saatinde anlaﬂ›larak teslimat, istenilen saat
aral›¤›nda yap›labilmektedir. Tüm ürünler,
tüketiciye teslim edilene kadar
izlenebilmektedir.

Depolama hizmetini takiben komple,
parsiyel taﬂ›mac›l›k ve da¤›t›m
hizmetlerinden oluﬂan çözüm ortakl›¤›
zincirinin son halkas›, Darty ürünlerinin
ev teslimatlar›n›n da Horoz Lojistik
taraf›ndan yap›lmas› oldu. Baﬂta ‹stanbul
olmak üzere Kocaeli, Ankara, ‹zmir ve
Antalya gibi illerde Darty ürünlerinin ev
teslimatlar›, deneyimli Horoz Lojistik
birimlerince yap›lmaktad›r.

Teslimatlar, tüketicilerin adreslerinde
gösterdikleri yere kadar kapal› ﬂekilde
yap›lmakta ve teslim edildi¤inde Horoz
Mobil Teslimat hizmeti sayesinde anl›k
teslim bilgisi sisteme girilmektedir.
Bu sayede hem tüketicinin, hem de Darty
firmas›n›n bu bilgileri Horoz web sitesi
üzerinde görmesi sa¤lanmaktad›r.

Darty firmas› ile kurulan entegrasyon
sayesinde veriler Horoz Lojistik’in
deposuna akmakta, burada ürünler
haz›rland›ktan sonra ilgili datalar Horoz
da¤›t›m lokasyonuna gönderilerek da¤›t›m›
yap›lacak ürünler için sevkler

Darty’nin ihtiyaçlar› do¤rultusunda
‹stanbul’daki farkl› depolarda hizmet veren
Horoz Lojistik, bugün 6,000 m2’lik
Beylikdüzü deposunda Darty’nin tüm
ürünlerin stoklanmas›, envanter yönetimi,
elleçlenmesi ve sevkiyata haz›rlanmas›
süreçlerini yönetmektedir.
Tüm bu operasyonel süreçler, LV3 ad›
verilen Depo Yönetim Sistemi (WMS) ve
RF tabanl› el terminallerle yürütülmektedir.
Darty ve Horoz aras›nda sa¤lanan veri
transferi sayesinde, iﬂlemler ve envanter
her iki tarafta senkronize edilebilmektedir.
Darty’nin tedarikçilerinden ve

6

Bu süreçte Darty Ça¤r› Merkezi ile Horoz
Ev Teslim Operasyon Ekibi de birbirine
paralel süreci yürüterek anl›k
de¤iﬂikliklerde hem tüketicileri, hem de
saha operasyon ekibini anl›k olarak
bilgilendirmektedirler.

SDV Horoz Proje Kargo’dan
AKSA Enerji’ye Kapsaml› Lojistik
Hizmetler

KISA KISA

HOROZ LOJ‹ST‹K,
ADANA’DAN SONRA
BURSA’DA DA
H‹LAL AMBALAJ’A
H‹ZMET VERECEK
Horoz Lojistik, 1966 y›l›nda kurulan ve
metal ambalaj sektöründe faaliyet
gösteren Hilal Ambalaj’›n Adana'daki
fabrikas›ndan yap›lan kamyon ve t›r
sevk›yatlar›n› gerçekleﬂtiriyor. Adana'da
verilen hizmetin yan›nda, Karacabey
fabrika ç›k›ﬂl› sevk›yatlar için de ayr›ca
sözleﬂme imzaland›. Bu sözleﬂme
kapsam›nda, 2010 eylül ay›ndan
baﬂlayarak Horoz Lojistik Bursa’da da
Hilal Ambalaj’a hizmet verecek.

TRAKYA B‹RL‹K
SEVKIYATLARI Y‹NE
HOROZ LOJ‹ST‹K’TE...

SDV HOROZ Proje Kargo departman›,
ülkemizin önde gelen enerji firmalar›ndan
AKSA Enerji'nin, Türkiye'nin de¤iﬂik
noktalar›ndaki yat›r›mlar›nda farkl› lojistik
çözümler sunuyor. Proje kapsam›ndaki
yüklerin, yurtd›ﬂ› SDV ofisleri arac›l›¤›yla,
kap›dan al›n›p, dünyan›n farkl› ülkelerinden
denizyoluyla Türkiye limanlar›na ve daha
sonra ilgili ﬂantiyelere iç nakliye ile teslimatlar›
gerçekleﬂtiriliyor.

Aksa Enerji’ye verilen hizmetler kapsam›nda
Rasa Enerji 'nin Van'daki projesi için Finlandiya
ve Danimarka ç›k›ﬂl› buhar kazanlar›n›n
denizyoluyla taﬂ›nmas›, Antalya enerji
santralleri için Güney Kore'den modüllerin
denizyoluyla sevk›yat› ve Samsun çevrim
santrali projesi için Singapur'dan
kompresörlerin denizyolu - liman tahliye ﬂantiye teslim taﬂ›mas› yap›ld›.

Horoz Lojistik, merkezi Edirne'de olan
ancak üretimini, Çorlu'da 500.000 m2
üzerine kurulu tesiste gerçekleﬂtiren
Trakya Birlik’e 2 y›ld›r taﬂ›ma hizmeti
sunuyor. Firman›n “Birya¤” markas›ndaki
s›v› ya¤ sevk›yatlar› paletli olarak hem
zincir marketlere hem de bayilerine sevk
ediliyor. ‹lk y›l düﬂük hacimli baﬂlayan
sevk›yatlar, Horoz’un hizmet kalitesini
artt›r›lmas›yla birlikte ikinci y›l›nda artm›ﬂ
durumda.

Eryap’›n 81 ‹le Sevk›yatlar›n› Horoz Lojistik
Gerçekleﬂtiriyor
Eruslu ailesine ait Gaziantep kökenli bir firma
olan Eryap’›n toplu taﬂ›ma sevk›yatlar›n› Horoz
Lojistik gerçekleﬂtiriyor. Sevk›yatlar›n ç›k›ﬂ
noktas›, ‹stanbul Silivri'de bulunan
50.000 m2 alan üzrerine kurulu tesis.
Hizmet kapsam›nda 2 ayr› ürün çeﬂidi
sevk›yat› yap›l›yor. “Focus membran” markas›
alt›nda membran sevk›yat› ve “Bonuspan”
markas› alt›nda XPS sevk›yatlar› yap›l›yor.
Bu proje çerçevesinde Eryap’›n üretim tesisinin
içine ﬂube açan Horoz Lojistik, tüm araç
operasyonunu bu ﬂube üzerinden
gerçekleﬂiyor. Tesis içine konumland›r›lan
ﬂube deste¤i ile 81 ile kamyon ve t›r
sevk›yatlar› organize ediliyor.
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Horoz, depo ve lojistik merkezlerinde geniﬂleme ve
yenileme faaliyetlerini sürdürüyor

2

Horoz Manisa lojistik
merkezi: 2000 m2

Horoz Lojistik, Manisa’daki 1000 m2’lik
mevcut lojistik merkezini de müﬂterilerin
ihtiyaçlar›na daha iyi cevap verebilmek
amac›yla Manisa Organize Sanayi bölgesinde,
2000 m2 kapal› alan› bulunan yeni yerine
taﬂ›d›. Her iki bölgedeki operasyonlar da di¤er
bölgelerde oldu¤u gibi Horoz Lojistik’in kendi
sistemi HONEST yaz›l›m› ile desteklenecek.
Bu sistem barkod etiketleme ve RF barkod
okuyucular ve mobil teknolojilerle birlikte
datan›n tutulmas›, operasyonlar›n izlenmesi
için kullan›lacak.

1

Horoz Gaziantep lojistik
merkezi: 2500 m2

Horoz Lojistik Türkiye’de, en geniﬂ yurtiçi
da¤›t›m a¤›na sahip firmalardan biri. Bu
özelli¤ini, hizmet çeﬂitlili¤i ile de birleﬂtirince
fark yaratan operasyonlara imza at›yor. Horoz
Lojistik’in, yurtiçindeki da¤›t›m a¤›n› yönetmek
için geliﬂtirdi¤i ve DOP ad› verilen ‘Da¤›t›m
Optimizasyon Modeli’ ise iyi formüle edilmiﬂ
ve çok uygun fiyat performans›na sahip bir
model.
Firman›n da¤›t›m a¤›, Türkiye’nin hemen
hemen her endüstriyel bölgesine ulaﬂabilme
ve hizmet götürebilme yetene¤ine sahip. Bu
sistem, sat›ﬂ a¤lar› kullanan veya yayg›n
co¤rafyalara da¤›t›m yapan kurumlara önemli
avantajlar sa¤l›yor. Yurt içindeki da¤›t›m a¤›
ve ofisleri ﬂu anda operasyonlar›n yürütüldü¤ü

30 lojistik merkezi ile Türkiye’nin 6 bölgesine
da¤›lm›ﬂ durumda.
Horoz Lojistik’in yurtiçi da¤›t›m a¤› daha çok,
‘business-to business’ (B2B) çözümler için
formüle edilmiﬂ ve ticari müﬂteriler ve
müﬂterilerin sat›ﬂ a¤lar›na parsiyel yük
da¤›t›m›n› amaçl›yor. Ayn› zamanda
müﬂterilerin son müﬂterilerine kadar da
‘business to consumer’ (B2C) da¤›t›m
operasyonlar›n› da yürütebilme yetene¤ine
sahip.
Horoz Lojistijk, Gaziantep’te açt›¤› yeni lojistik
merkezleriyle hem mevcut, hem de
gelecekteki müﬂterilerine da¤›t›m hizmetleriyle
birlikte geçici ve uzun süreli depolama hizmeti
verilebilecek. Gaziantep’deki yeni lojistik
merkezi, ﬂehir merkezinde 2000 m2 kapal›,
500 metre kare aç›k depolama ve operasyon
alan›na sahip.

3

Horoz Gebze
deposu: 6000 m2

Horoz Lojistik, Gebze’de artan depolama
ihtiyaçlar›na hizmet verebilmek amac›yla
6.000 m2 kapal› alana, 17 m yüksekli¤e
ve 10 adet rampaya sahip 15,000 Euro
palet kapasitelik yeni deposunu
müﬂterilerinin hizmetine sundu.
Ön taraf›nda araçlar›n beklemesi için park
alan› bulunan yeni Gebze deposu, E5
karayoluna çok yak›n olmas› sebebiyle
lojistik aç›dan da stratejik bir konuma
sahiptir.
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HOREV’in 3. Okulu Gaziantep Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi ‹çin Protokol ‹mzaland›
1997 y›l›nda kurulan
Mehmet Emin Horoz E¤itim
Vakf›, k›sa ad›yla Horev
e¤itime katk› sa¤layacak
yeni bir okul projesini
baﬂlatt›. Horoz Grubu
yaklaﬂ›k 6 milyon lira
harcayarak Gaziantep’te
26 derslik Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi
yapt›racak. E¤itime katk›
sa¤layacak bu projeyle
lojistik sektörünün ara
eleman ihtiyac› karﬂ›lanarak
sektörün geliﬂimine fayda
sa¤lanacak.

Maliyeti di¤er okullara göre 2,5 kat fazla
olan teknik ve endüstri meslek lisesinin,
2012-2013 e¤itim ö¤retim y›l›nda
aç›lmas› planlan›yor. Proje Okul ihtiyac›n›n
oldu¤u Gaziantep’in Güvenevler
Mahallesi’ndeki 9 bin 200 metrekare arsa
üzerinde inﬂa edilecek ve 26 dersli¤e
sahip olacak.
Okulun yap›m›na iliﬂkin protokol
Gaziantep Valili¤i Atatürk Toplant›
Salonu’nda yap›lan imza töreninde
Gaziantep Valisi Süleyman Kamç›,
Gaziantep Milli E¤itim Müdürü Ekrem
Serin ve Horoz Lojistik Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Mehmet Nurettin Horoz
taraf›ndan imzaland›.
‹mza törenine ﬁehitkamil Kaymakam›
Mehmet Ayd›n, Özel ‹dare Genel
Sekreteri Cafer Y›lmaz, Horoz Lojistik
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mehmet
Nurettin Horoz’un k›z› Nilgün Dandin,
Vak›f Mütevelli heyetinden Muzaffer
Demir kat›ld›. Vali Süleyman Kamç› imza
töreninde yapt›¤› konuﬂmada, Mehmet
Emin Horoz E¤itim Vakf› taraf›ndan
e¤itime güzel bir katk› daha yap›laca¤›n›,
Mehmet Nurettin Horoz Lojsitik Teknik
ve Endüstri Lisesi ad›yla Lojistik a¤›rl›kl›
bir lise yap›laca¤›n› ifade etti. Vali
Süleyman Kamç› bu okulu 2012-2013
ö¤retim y›l›na yetiﬂtirmeyi planlad›klar›n›
belirterek, meslek liselerinin maliyetinin
di¤er okullara göre daha maliyetli
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oldu¤unu da sözlerine ekledi.
Gaziantep’teki e¤itim yat›r›mlar›na da
de¤inen Vali Kamç›, ‘Bu arada
Gaziantep’te derslik aç›s›ndan önemli
s›k›nt›lar oldu¤unu hepimiz biliyoruz.
Zaman zaman bizlerde bunu dile
getiriyoruz. Bunun için önümüzdeki
y›llarda bu aç›¤› kapatmak için
çal›ﬂmalar›m›z› h›zland›rd›k’’ diye konuﬂtu.
Gruplar›n›n e¤itime katk›s› ad›na rahmetli
babalar› ad›na 11 y›l önce vak›f
kurduklar›n› ifade eden Emin Horoz,
‘Bu e¤itim vakf› ‹zmit’e felaketzedelere
okul yapt›rmak ad›na orada baﬂlad›. 4 y›l
öncede ‹stanbul’da e¤itime katk›m›z›
sürdürdük. ‹stanbul’daki okulun aç›l›ﬂ
törenini yaparken orada yeni okulu
Gaziantep’te yapaca¤›m›z sözünü
vermiﬂtik vak›f yönetimi olarak. ‹ﬂte bugün
4 y›l önce verdi¤imiz sözü yerine getirmek
için Gaziantep’teki okulumuzu yapt›rmak
için protokol imzal›yoruz. Bu okul,
özellikle Türkiye’deki lojistik sektörünün
istikbali bak›m›ndan da çok önemli olan
ve ara eleman yetiﬂtirecek olan bir kurum
olacakt›r. Türkiye’de bu sektöre 50 bin
elemana ihtiyaç oldu¤unu düﬂünecek
olursak san›yorum lojistik sektörünün
yeni geliﬂen ça¤›m›zda ülkemize çok
faydal› insanlar yetiﬂtirece¤ini ümit
etmekteyiz’ diye konuﬂtu.
* Selda Özdemircio¤lu
Horoz Holding ‹ﬂ Geliﬂtirme ve
Lojistik Uzmanı

ay›n konu¤u

Haz›rlayan: Taylan Obuz*

Fina Enerji Lojistik Müdürü
Ça¤daﬂ Duran ‹le Söyleﬂi
“Proje
yat›r›mlar›m›z›n
oldu¤u yerlerde
yaln›zca enerji de¤il
sinerji yaratmay›
hedefliyoruz. “

Ça¤daﬂ Duran
Fina Enerji Lojistik Müdürü

Öncelikle yo¤un temponuz içinde bize
zaman ay›rd›¤›n›z ve görsel olarak
etkileyici rüzgar santrali sahan›zda bizi
konuk etti¤iniz için size teﬂekkür ederiz.
Birlikte çal›ﬂt›¤›m›z stratejik ortaklar›m›zla ayn›
çat› alt›nda olmak ad›na, ve yapt›¤›n›z
taﬂ›malar›n son basama¤› olan montaj iﬂlemiyle
ilgili olarak sizleri burada görmekten son
derece mutluyuz, geldi¤iniz için biz teﬂekkür
ederiz.
Fiba Holding yap›s› içerisinde bulunan
Fina Enerji firmas›ndan ve projelerinizden
bahseder misiniz? Türkiye’nin farkl›
noktalar›nda proje yat›r›mlar›n›z›n
bulundu¤unu biliyoruz, biraz daha
ayr›nt›l› bilgi alabilir miyiz?
Fina Enerji; 2007 y›l›nda Fiba Holding’e
bünyesinde sadece yenilenebilir enerji üretmek
amac›yla kurulmuﬂtur. “Yenilenebilir enerji”
ile rüzgar enerji santralleri(RES), hidroelektrik
elektrik santralleri (HES) ve güneﬂ enerji
santrallerini (GES) kastediyoruz. Sektörün
konumu itibariyle, öncelikle RES yat›r›mlar›yla
baﬂlad›k. Ütopya Elektrik firmas›n›n lisans›
al›narak ilk etapta 15 MW l›k yat›r›m
kapsam›nda, 6 adet 2.5 MW l›k kapasiteli
türbin montaj› Bergama’da- ﬂu an
bulundu¤umuz sahada- yap›ld›. Daha sonra,
Ezse Enerji’ye ait Hatay/Samanda¤›‘nda
bulunan projenin lisanslar›n sat›n al›nmas›yla,

toplam 65 MW l›k yat›r›m tamamland›,
Hatay’daki di¤er proje için türbinleri sahada
haz›r olup, toplam 22.5 MW’l›k kapasiteli
Samanda¤› projesi gerçekleﬂtirilme
aﬂamas›ndad›r. ﬁu anda bulundu¤umuz
Bergama saham›zda; kurulu güç olan 15 MW
l›k yat›r›m› ek olarak, 15 MW l›k “extension”
(ek yat›r›m) daha yap›ld›. Taﬂ›mas›; SDV Horoz
taraf›ndan yap›lan 6 adet 2.5 MW l›k
türbinlerin montajlar› bitti ve devreye al›nd›.
Enerji aç›¤› olan bir ülke ad›na bu
projelerin bu kadar k›sa zamanda
gerçekleﬂtirilmesi Türkiye ad›na çok
önemli de¤il mi?
Bu proje, 2010 y›l›nda Fina Enerji olarak
üçüncü projemiz oluyor; Bergama 1, Bergama
2 ve Samanda¤›’nda bulunan Ziyaret-Türbe
RES olarak toplam üç projenin h›zl› ve emin
ad›mlarla bir an önce hayata geçirilmesi için
elimizden geleni yap›yoruz. En üst seviyede
efor sarf ederken, risk faktörlerini de “s›f›r “
düzeyinde tutmaya özen gösteriyoruz. Sizlerle
birlikte yapt›¤›m›z a¤›r ve gabari d›ﬂ› parçalar›n
taﬂ›mas›n›n yan› s›ra, kald›rma ve montaj
aﬂamalar›nda da ciddi riskler söz konusu
olmaktad›r. Bu risklerin bertaraf edilmesi ad›na,
personelimiz büyük bir hassasiyetle çal›ﬂ›yorlar.
ﬁu an bu projelerin devam›yla ilgileniyoruz,
Bergama projemiz bitmek üzere,
Samanda¤›’nda bulunan yeni projemizin
baﬂlama sürecindeyiz.
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Kas›m 2007 lisans baﬂvurular›nda,
firman›z›n yeni projeler için baﬂvurular›
oldu¤unu biliyoruz. ﬁu an için bu konuyla
ilgili son durum nedir?
Kas›m 2007 baﬂvurular›n›n aç›klanmas›n›
bekliyoruz, tekli ba¤lant›lar ve yap›labilirli¤i
güçlü olan projelerle ilgileniyoruz. Lisans
baﬂvurusu yapt›¤›m›z bölgelerde Fina Enerji’nin
60’›n üzerinde ölçüm direkleri var, 3 y›ld›r
sürekli olarak ölçüm yap›l›yor. Verimli
gördü¤ümüz sahalar, lisans durumuna göre
proje için de¤erlendirilecektir, bu y›l içinde bu
çal›ﬂmalar›m›z lisans-verim ekseninde devam
edecektir. Bu kapsamda toplam 1000 MW
l›k baﬂvurumuz söz konusudur.
Ayr›ca, bu projelerin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak
ad›na lojistik yat›r›mlar da yap›yoruz. Bugün
lojisti¤in kapsam›; malzeme tedari¤i, taﬂ›ma
ve montaj› içeriyor; geçmiﬂ y›llara göre
“lojistik”, kavram olarak çok de¤iﬂti. Eski
“nakliye firmalar›”, kendilerini
yenileyemedikleri sürece bu sektörün d›ﬂ›nda
kal›rken; kendini ça¤›n gereklerine göre
planlay›p yenileyen kurumlar ayakta kalmaya
devam ediyorlar. SDV Horoz ise köklü geçmiﬂe
sahip, ciddi anlamda entegre hizmet veren
bir lojistik firmas›, ve ayn› zamanda farkl›
çözümler üreten bir proje firmas›. Biz de;
türbinlerin montaj› için ekipman yat›r›m› yapt›k
ve vinç ekibi kurduk. 600 tonluk paletli vinç
sat›n ald›k, vinçle montaj ve türbin mekanik
montaj iﬂlerini kendi EPC firmam›zla yap›yoruz.
Lojistik alan›ndaki yat›r›mlar›m›z ihtiyaçlar›m›za
paralel olarak da devam etmektedir.
Bu durumda yapt›¤›n›z yat›r›mlar›n h›z›n›
düﬂünürsek, iﬂ sahas› olarak istihdama
katk›n›z da art›yor, de¤il mi? ﬁu an için
Fina Enerji bünyesinde yaklaﬂ›k kaç kiﬂi
çal›ﬂmaktad›r?
85 civar›nda çal›ﬂan›m›z var, yaklaﬂ›k 50’ye
yak›n çal›ﬂan›m›z› saha, ﬂantiye, tekniker,
formen ve halkla iliﬂkiler kadrolar›ndan
oluﬂuyor. Yenilenebilir enerji üretimi hakk›nda;
proje gerçekleﬂtirdi¤imiz sahalarda, iﬂimizin
topluma, do¤aya ve ekonomiye pozitif
katk›lar›n› aç›klama ve anlatma misyonunu da
taﬂ›yoruz. Al›nan lisanslar›n ortalama 49 y›ll›k
oldu¤unu düﬂünürsek, oralardaki insanlardan
daha çok oral› olmak gerekti¤ini düﬂünüyoruz.
Baﬂkalar›ndan çok, kendimiz ve çevremiz için
bunun gereklerini yapmaya çal›ﬂ›yoruz. Fiba
ﬁirketler Grubu olarak zaten sosyal sorumluluk
olgusuna sahip bir yap›ya sahibiz, bildi¤iniz
gibi grubumuzun bir üniversitesi ve bir de
vakf› var. Elimizden geldi¤ince proje yapt›¤›m›z
sahalarda faydal› olmaya çal›ﬂ›yoruz.

ﬁantiyede çal›ﬂt›rabilece¤imiz personelimizi
genelde o bölgeden seçmeye çal›ﬂ›yoruz,
gerekli niteliklere sahip oldu¤u takdirde
tercihimiz o yönde kullanabiliyoruz.
Proje yat›r›mlar›m›z›n oldu¤u yerlerde
yaln›zca enerji de¤il, sinerji yaratmay›
hedefliyoruz, gerek bölge insan› gerekse
çevre bölgelerden gelen kiﬂi ve kurumlara bu
özel teknolojik projelerimizi tan›tmaya ve
meraklar›n› olumlu yönde gidermeye
çal›ﬂ›yoruz. Okullardan gelen ö¤renci tur
taleplerine her zaman pozitif yan›t verip, daha
küçük yaﬂlarda çevre ve yenilenebilir enerji
bilincini vermeye çal›ﬂ›yoruz. Yerel yönetimlerle
diyaloglar›m›z hem ticari boyutta hem de
sosyal sorumluluk anlam›nda devam ediyor.
Günlük ihtiyaçlar›m›z›n karﬂ›lanmas›, genel
malzeme tedari¤i gibi konularla da yerel
ekonomiye katk›m›z oluyor.
Proje sahalar›m›z genelde, yerleﬂim
merkezlerinden uzak noktalarda oluyor.
Bu kadar ileri teknoloji cihazlar ve ülkemiz
insan› için çok yeni say›labilecek yat›r›mlar,
ayn› zamanda yerli halk›n da vizyonunda ciddi
bir etki yarat›yor.
Bu durumda s›n›rlar› içinde
bulundu¤umuz Aﬂa¤›k›r›klar köyünden
ileride RES alan›nda kariyer planlayan
gençler ç›kmas› muhtemel öyleyse...
Tabii ki; bulundu¤umuz yerlerde; yapt›¤›m›z
projeler kadar katt›¤›m›z art› de¤erler ne kadar
fazla olursa, bizlerin memnuniyeti de
artacakt›r.
Bu projelerde lojistik tedarikçi olarak
görev almak bizi de çok memnun etti.
Bu projelerde, SDV Horoz ile çal›ﬂmaktan
mutluyuz. Projelerimizde; deniz taﬂ›mac›l›¤›
alan›nda ald›¤›m›z hizmet hem profesyonel
seviyede hem de ald›¤›m›z geri bildirimler çok
h›zl› olarak bize geliyor. Kendi iﬂiniz gibi
sahiplenip takip etmenizle, adeta bizim
bünyemizde olan bir firma gibi, tedarikçilerle
iliﬂkilerimizde, projeyi gerçekleﬂtirmemiz ad›na
ciddi katk› sa¤lad›n›z. Samanda¤› projesinde
9 adet rüzgar türbini ve Bergama extension
projesinde 6 adet rüzgar türbini, toplam 15
adet türbin taﬂ›mas› yap›ld›. Hem Almanya ve
Danimarka’daki iç nakliyeleri hem de
Türkiye’ye denizyolu taﬂ›mas› safhalar›nda
sorunsuz olarak, baﬂar›yla tamamland›.
Bundan sonraki projelerimizde, ﬂartlar
dahilinde, SDV Horoz ile çal›ﬂmalar›m›z
mutlaka devam edecektir.
Yurtd›ﬂ›nda büyük firmalarla hem müﬂteri

hem de proje orta¤› olarak
çal›ﬂ›yorsunuz.Yurtd›ﬂ›ndaki lojistik ﬂartlar
ve farkl›l›klara bakarak,Türkiye’de lojistik
sektörünün durumu hakk›nda
düﬂünceleriniz nelerdir?

ar›zan›n onar›m› bazen 2 ay sürebiliyor ve
sonuç olarak türbinin devreye girmesini en az
2 ay geç girmesine neden oluyor. Kay›plar bir
araya topland›¤›nda ulusal bir yat›r›m›n heba
olmas› söz konusu oluyor.

Türkiye’de don 10 y›lda lojistik sektöründe
ciddi bir patlama oldu. Bildi¤im kadar›yla;
Avrupa’da karayolu filo kapsam› olarak en
büyük ülkelerinin baﬂ›nda geliyoruz.
Ekipmandan yana sorun oldu¤unu
sanm›yorum, kan›mca sorun iç sistem iﬂleyiﬂ
farkl›l›klar›ndan kaynaklan›yor. Yollar›n yeterli
kalitede olmamas›, yol çal›ﬂmalar›n›n
güncellenmesi gibi altyap› sorunlar› oldu¤u
do¤ru bunlar zamanla çözülecek konulard›r.
Esas olarak, çal›ﬂma sistemi ve çal›ﬂan
kalitesinin önemli oldu¤una inan›yoruz.
‹stedi¤iniz kadar modern ve yüksek kapasiteli
ekipman›n›z olsa bile, e¤itimli ve yeterli nitelikte
ekibiniz yoksa yine sorun yaﬂamaya devam
edersiniz. Türkiye’de operatörlük veya ﬂöförlük
okulu olmad›¤› için, çal›ﬂanlar alayl› yetiﬂiyorlar,
alayl› yetiﬂti¤i zaman da deneyim ﬂart› ön
plana ç›k›yor.

Sizin iyi bir Trabzonspor taraftar› ve
ailesine zaman ay›rmay› ihmal etmeyen
bir baba oldu¤unuzu biliyoruz. Bu yo¤un
iﬂ temposunu düﬂünerek o¤lunuzun
ileride proje veya lojistik sektöründe
kariyer yapmas›n› ister misiniz?

Bunun yan› s›ra çal›ﬂanlar›n ciddiyeti ve iﬂ
disiplini de ön plana ç›k›yor, özellikle proje
iﬂlerinde yap›lacak basit bir hata çok ciddi
maliyetlere sebep olmaktad›r. Örne¤in, rüzgar
türbin kanatlar›nda oluﬂabilecek küçük bir
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Ça¤›n gereklerine göre kariyer planlamas›
de¤iﬂiklik gösterebiliyor, o¤lum Deniz Ali’nin
de sevdi¤i iﬂ sahas›nda, baﬂar›l› olmas›n› arzu
ederim. Herhangi bir bask› ya da zorlama
yerine, özendirme yoluyla kendi çal›ﬂma
saham› anlatmay› ye¤lerim, ancak hayatta her
zaman kendi seçimini yapmas›n› isterim.
Bu güzel sohbet için size ve nezdinizde
tüm Fina Enerji çal›ﬂanlar›na teﬂekkür
ederiz.

* Taylan Obuz
SDV Horoz Proje Kargo Sat›ﬂ Yönetmeni

gezi

Yaz› ve foto¤raflar: Hakan Yaman*

Makao

Asya’daki Portekiz

gezi

Keﬂifler, yeni ticaret yollar›
ve Karavela
15. yüzy›l›n sonuna do¤ru alternatif rotalar
ve yeni ticaret yollar› arayan Vasco da
Gama komutas›ndaki Portekizli denizciler,
Ümit Burnu üzerinden Hindistan’a ulaﬂan
denizyolunu keﬂfettiler. Bu önemli keﬂif,
Hindistan ticaretinin de yolunu de¤iﬂtirdi.
Hint Okyanusu’nda hakimiyeti eline
geçiren Portekizliler, daha önce karadan
Orta Do¤u’ya, oradan da Halep üzerinden
denizyoluyla veya Türkiye’den yine
karayoluyla Avrupa’ya uzanan “‹pek Yolu”
ile Suveyﬂ’te biten “Baharat Yolu”nun
yönünü de¤iﬂtirmiﬂ oldular. Bu sayede
Do¤u’nun zengin mallar› art›k denizyoluyla
Ümit Burnu üzerinden Bat›’ya ulaﬂmaya
baﬂlam›ﬂt›. Dönemin en büyük gücü
olmas›na ra¤men Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nun aç›k denize uygun
gemilerden oluﬂan bir donanmaya sahip
olmay›ﬂ›, Portekizli denizcilerin yüksek
bordolu gemilerini Hint Okyanusu’nun
tek hakimi yaparken yeni ticaret yollar›n›n
da bu sayede Avrupa’n›n kontrolüne
geçmesini sa¤lam›ﬂt›.

birinde baﬂar›l› olamad›.

Bu geliﬂmenin imparatorluk için büyük bir
tehdit ve belki de sonun baﬂlang›c›
olabilece¤ini önceden sezen Kanuni Sultan
Süleyman, Hint Denizi’ne düzenledi¤i dört
ayr› seferle K›z›ldeniz, Basra körfezi ve
Hint Okyanusu’nda Portekiz donanmas›yla
amans›z bir mücadeleye girdi, fakat hiç

Son Hint seferinde, Seydi Ali Reis, Umman
yak›nlar›nda Portekiz donanmas›yla
karﬂ›laﬂt› ve yakaland›¤› f›rt›nada gemileri
batt›¤› için baﬂar›l› olamayarak Gücerat
sahillerine düﬂtü; buradan karayolu
üzerinden ‹stanbul’a geri dönmek zorunda
kald›.

‹lk Hindistan seferi, Hindistan’daki Gucerat
Sultan› Bahad›r ﬁah’›n Kanuni’ye elçi
göndererek yard›m istemesi üzerine
gerçekleﬂti. Doksan gemilik bir donanma,
1538 y›l›nda M›s›r Beylerbeyi Had›m
Süleyman Paﬂa kumandas›nda Süveyﬂ’ten
yola ç›kt›; Yemen ve Aden k›y›lar›n›
zaptettikten sonra Hindistan’›n Gucerat
sahillerine ulaﬂt›, ancak devam›n›
getiremedi.
1552 y›l›ndaki ikinci Hint seferinde ünlü
Piri Reis vard›. Fakat o da 30 gemiyle ç›kt›¤›
seferde Hürmüz Kalesi’ni kuﬂatmas›na
ra¤men Portekizlerden haraç al›p
kuﬂatmay› kald›rd›. Donanmas›n› Basra’da
b›rakarak ganimetle M›s›r’a döndü ve
1554 y›l›nda, Kanuni Sultan Süleyman’›n
ferman›yla M›s›r’da boynu vurularak idam
edildi. Piri Reis’ten sonra Koca Murat Reis
de 18 kad›rgadan oluﬂan filosuyla yola
ç›kt›, fakat o da Portekiz donanmas›
karﬂ›s›nda baﬂar›l› olamadan geri dönmek
zorunda kald›.
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Aç›k denizlerdeki bütün bu baﬂar›s›zl›klar›n
ard›nda tek bir sebep vard›: Portekiz
armadas›n›n yüksek bordolu aç›k deniz
gemileri, “Karavela”lar… Buna karﬂ›l›k
Osmanl› donanmas› tamamen iç denize
uygun alçak bordolu gemilerden
oluﬂuyordu. K›sacas› Türkler birkaç metrelik
bir bordo fark› yüzünden daha o
zamanlardan dünya ticaretindeki yerlerini

kaybetmiﬂ oldular. Peki, bu mücadeleyi
kazananlar ne yapt›? Onlar, Do¤u’nun
zenginliklerinden y›llarca faydalanmakla
kalmay›p buralarda hâlâ görebilece¤imiz
derin izler b›rakt›lar. ‹ﬂte, bu say›da
tan›taca¤›m›z Makao, bu izlerden sadece
biri.
Ümit Burnu üzerinden Hint Okyanusu’na
ulaﬂan Portekizli kaﬂifler, yüksek bordolu
“Karavela”lar›yla önce Hindistan’›n bat›
sahillerindeki Goa’ya, oradan Malezya’n›n
güneyindeki Malakka’ya ve buradan da
Çin’in güney k›y›lar›ndaki Makao’ya
ulaﬂt›lar ve 1557 y›l›ndan 1999 yılına
kadar, yaklaﬂ›k 450 y›l boyunca Makao
bir Portekiz sömürgesi olarak kald›.
Bugün Çin Halk Cumhuriyetine ba¤l› özerk
yönetim bölgesi konumunda olan
Makao’da Portekiz etkisini fazlas›yla
görülebilmek mümkün. Sokaklar›n,
meydanlar›n isimleri Portekizce, çevrede
görülen Akdeniz mimarisinde yap›lm›ﬂ
binalar›n, kiliselerin üzerlerinde Portekizce
isimler yaz›l›. Makao’ya dünya çap›nda ün
kazand›ran “Casino”lar›n bile isimleri
Portekizce: Casino Lisboa, Grand Lisboa….
Asya’n›n Vegas’›
Hong Kong’dan h›zl› feribotlarla yaklaﬂ›k
bir saatlik bir yolculukla ulaﬂ›labilen
Makao’da pek çok Casino bulunuyor.
Bu yüzden Makao’ya “Asya’n›n Vegas’›”

adı verilmiﬂ. Bu küçük ülkenin en önemli
gelir kayna¤ı da "Casino"lar ve turizm.
Kumar merakl›lar› için burada gerçekten
etkileyici “Casino”lar oldu¤unu söyleyelim.
Hatta hiç oyun oynamayanlar›n dahi
buradaki kumarhaneleri görmelerini
öneririz. Özellikle Grand Lisboa görkemli
mimari tasar›m›yla görülmeye de¤er bir
yap›. Ayr›ca, dünyadaki en büyük
“Casino”, The Venetian da burada
bulunuyor. Oyun oynamasan›z da mutlaka
ziyaret etmelisiniz. Oyun oynamaktan
s›k›lanlar için taz› yar›ﬂlar›n› tavsiye ederiz;
buradaki bahislere kat›labilirler.

bal›kç› köylerini ziyaret edebilirler,
müzelerle tarihi evleri görebilirler.

Görülecek Yerler
Görülecek yerleri anlatmaya baﬂlamadan
önce küçük bir yar›mada olmas›na ra¤men
Makao’nun UNESCO Dünya Miras›
listesinde bulundu¤unu belirtelim.

Yemek: Pato de cabidela (kanl› ördek),
Galinha a portuguesa (Portekiz tavu¤u)
Tatl›: Portekiz yumurta tart›
‹çki: Portekiz ﬂarab› vinho verde (yeﬂil
ﬂarap)
Müzik: Tuna Macaense
Kitap: City of Broken Promises, Austin
Coates
Ulaﬂ›m: Triciclo (üç tekerlekli bisiklet)
Al›ﬂveriﬂ: Lüks markalar›n ürünlerini
“duty-free” fiyat›na alabilirsiniz.

Makao’da gezilecek yerlerin baﬂ›nda
Senado Meydan› ve buradan yürüyerek
kolayl›kla ulaﬂabilece¤iniz St. Paul Katedrali
geliyor. Ayr›ca buradaki müzeyi gezebilir,
yak›ndaki A-Ma Tap›na¤› ile Guia
Kalesi’nin kal›nt›lar›n› da görebilirsiniz.
Makao’yu kuﬂbak›ﬂ› seyredebilece¤iniz
Makao Kulesi ile Bal›kç› ‹skelesi
gezilebilecek di¤er yerler aras›nda.
Makao’dan biraz uzaklaﬂmak isteyenler,
üç ayr› köprüyle geçilebilen Taipa ve
Coloane adalar›na gidebilir, buradaki

Yolunuz Hong Kong yada Güney Çin’deki
herhangi bir liman ﬂehrine düﬂerse
günübirlik de olsa mutlaka Makao’ya
gidin; Asya’n›n Portekiz’ini yeniden
keﬂfedin. Buraya, h›zl› feribotlar veya
katamaranlarla Hong Kong adas› ve
Kowloon’dan ulaﬂ›labildi¤i gibi Shenzhen,
Jiangmen ve Zuhai’den de gidebilmek
mümkün.
Öneriler:

* Hakan Yaman
SDV Horoz, Satıﬂ ve Pazarlama Direktörü

söyleﬂi

Haz›rlayan: Fezal Karakad›o¤lu *

firman›n ﬂirket kültürünü nas›l
tan›mlars›n›z?
BSH olarak mutlak de¤erlerimiz, vizyonumuz
ve misyonumuz var. Sizler de bunu
ürünlerimizde görebiliyorsunuz. Ürünlerimize
odaklan›yoruz ve sürdürülebilirli¤i yaﬂat›yoruz,
biz ürünlerimizin üretim ve yaﬂam süresini
göz önünde bulunduruyoruz ve ayn› ﬂekilde
ürün hakk›nda düﬂünürken de, geliﬂtirirken
de enerji verimlili¤ini önemsiyoruz.
Sürdürülebilir enerji verimlili¤i olan, çevre
dostu ürünler üretiyoruz. BSH güvenirlili¤i
ispatlanm›ﬂ ama hala uzman bir mühendislik
firmas›. Biz her zaman fikirlerimizi sat›labilir
mühendislik ürünlerine çeviren insanlar›n
avantajlar›n› gözetiyoruz. Mühendislerimiz
ve müﬂterilerimiz aras›ndaki do¤ru denge
bizim baﬂar›m›zd›r diye düﬂünüyorum.
BSH’›n bu sektördeki yeri ve önemi
hakk›nda daha fazla bilgi alabilir miyiz?

BSH Lojistik Direktörü

Philipp Kiper
Say›n Kiperi, sizden k›sa bir özgeçmiﬂ
alabilir miyiz?
1972 y›l›nda Beilefeld’de do¤dum. Okul
hayat›mdan sonra Alman donanmas›nda
askeri görevimi yapt›m. E¤itimimi Teknik
Üniversite’de, Endüstri Mühendisli¤i ve ‹ﬂ
‹daresi Bölümü’nde yapt›m. Teknik alanda
lojistik yönetim sistemleri ve benzeri
konularda iki aﬂamal› tekniklere odakland›m.
Nisan 1999 y›l›nda Berlin’de BSH’de
fabrikada ve depoda çal›ﬂmaya baﬂlad›m;
buras› bulaﬂ›k makinesi fabrikas›yd›. Burada
depo yönetim sisteminin yürütülmesi ve
süreç optimizasyonundan sorumluydum.
2 y›l sonra Münih’e geçtim ve daha sonra
benim lojistik alan yönetiminde, ﬂirket
merkezinin potansiyel lojistik konular›nda,
da¤›t›mda, depo ve IT sitemleri konular›nda
tüm ülkeler için irtibat› sa¤layan kiﬂi olarak
çal›ﬂmam› istediler. Süreç düzenlemesi,
optimizasyon, kalite, maliyet, verimlilik
konular›nda odaklanmam gerekiyordu.
Bir ya da bir buçuk y›l sonra ekip odakl›
depolama sürecine geçtik. Ben bu ekipten
sorumluydum ve görevim tüm dünya
çap›nda depo konseptinin ve depo yönetim
sisteminin düzenlenmesinin, depo yönetim
uygulamalar›n›n ve benzeri iﬂlerin
yürütülmesiydi ve Horoz ile ilk defa
tan›ﬂmam da bu sürede oldu. 2006 y›l›ndan
beri de Türkiye’de lojistik direktörü olarak
görev yap›yorum.
Türkiye BSH Firmas› hakk›nda biraz
daha bilgi alabilir miyiz?
Bosch ve Siemens Ev Aletleri Grubu

Bosch ve Siemens Ev
Aletleri Grubu dünyan›n
üçüncü büyük beyaz eﬂya
üreticisidir.
dünyan›n üçüncü büyük beyaz eﬂya
üreticisidir. 1967 y›l›nda Almanya tabanl›
olarak bu teﬂebbüs baﬂlam›ﬂ ve 20 y›l kadar
sonra Yunanistan, ‹spanya ve Türkiye gibi
Avrupa ülkelerinde ilk ad›mlar at›lm›ﬂ, ﬂu
anda dünya çap›nda etkin olarak ürünlerimizi
sat›yoruz. Dünya çap›ndaki pazar pay›nda
3. s›raday›z, Avrupa pazar›nda 1. ve
Türkiye’de 2. s›raday›z.
12 markas›yla, dünyan›n dört bir yan›nda
toplam 41 fabrikada üretim yapan BSH
Grubu’nun en büyük üretim merkezi,
Türkiye'de bulunan Çerkezköy fabrikalar›d›r.
Bu fabrikam›zda çamaﬂ›r makineleri, bulaﬂ›k
makineleri, buzdolab›, f›r›nlar üretilmekte
ve Türkiye pazar› ile birlikte Türkî
Cumhuriyetleri, Avrupa ve hatta tüm
dünyaya buradan hizmet veriyoruz.
Ürünlerimizi Türkiye’den tüm k›talara
gönderiyoruz.
Y›lda 3,5 milyon birim üreten 5 fabrika ile
geçmiﬂ y›llardan edinilen tecrübeler
paralelinde son y›llarda ve gelecek için ciddi
yat›r›m ve planlar yap›lmaktad›r.
BSH’nin dünya genelinde çok büyük bir
firma oldu¤unu biliyoruz. Siz bu büyük
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Beyaz eﬂya bizim sektörümüz. Bizim firma
olarak beyaz eﬂyalarda yapt›¤›m›z yenilik ve
modellere hiçbir firma sahip de¤il. Bu yüzden
biz dünyadaki pazar› sürdürülebilirli¤e, enerji
verimlili¤ine do¤ru sürüklüyoruz. Patent
de¤erlerine çok fazla inan›yoruz. Beyaz
eﬂyada teknik dizaynla ilgili teknik trendi
biz oluﬂturuyoruz ve di¤erleri bizi takip
ediyor. Beyaz eﬂya sektörünün y›llar içinde
daha da büyüyecek bir alan oldu¤unu
düﬂünüyorum. Pazar ürün yenileme ve
de¤iﬂimle büyür. Art›k tüketiciler ürünlerini
de¤iﬂtirirse yüksek verimli ürünlerle
de¤iﬂtiriyorlar. Türkiye’de durum biraz daha
farkl›; Türkiye’nin de nüfusu art›yor ve çok
fazla insan evleniyor. Bu ﬂekilde de tüketilen
beyaz eﬂya say›s› art›yor. Art›k Tükiye’de de
gördü¤ümüz insanlar enerji verimlili¤i olan
ve kaliteli ürünler al›yorlar.
2009 y›l›n› nas›l geçirdiniz?
2009 her firma için oldu¤u gibi BSH için de
zor bir y›l oldu. Y›l›n ilk çeyre¤i gerçekten
zordu. Sonra nisan ay›n›n ikinci ya da üçüncü
haftalar›nda aniden tüm göstergeler pozitife
döndü. Genel olarak BSH için çok baﬂar›l›
bir y›ld›. Pazar pay›, kalite rakamlar› hepsi
daha iyiydi.
2010 y›l›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
2010’a y›llar önce nas›l baﬂlad›ysak öyle
gidiyor. Pazarda hangi çeﬂit ürünler geriliyor,
ne çeﬂit ürünlerde yenilik getirmeliyiz bunlara
bak›yoruz. Örne¤in Türkiye’de baﬂar›l› olmak
için dondurucular aﬂa¤›da olmal›. Bu bana
her zaman ilginç gelmiﬂtir neden insanlar
yukar›daki dondurucuyu ararlar?
Donduruculu buzdolaplar›n›n dondurucu
bölümü her zaman üst tarafta. Bana göre
normal so¤utucunun de¤il de
dondurucunun üst tarafta olmas› çok daha
rahats›zl›k verici. Derin dondurulmuﬂ
yiyecekler yani dondurucu bölümü her
zaman altta olmal›. Genel olarak firmam›z›n
gösterdi¤i finansal performanstan
memnunuz.
Horoz ile iﬂbirli¤inizin kapsam› nedir?
Ne kadar zamand›r bu firma ile
çal›ﬂ›yorsunuz?

Horoz, lokal da¤›t›mda ana depomuzdaki
kontrol noktam›zdan Türkiye’deki
bayilerimize ve müﬂterilerimize da¤›t›mda
önemli bir iﬂ orta¤›m›z. Bizim Horoz ile
birlikte çal›ﬂmaya baﬂlad›¤›m›zdan beri
Horoz’un toplam da¤›t›m›m›z içindeki pay›
genel olarak +/- %50 dir; bu bazen daha
az ya da bazen daha fazla olabilir. Birlikte
yurt içi ve yurt d›ﬂ› giriﬂ ve da¤›t›m lojisti¤i
yapt›k. Genelde ﬂimdiye kadar karayolu ile
yapt›k. Ancak bizim iﬂ stratejimiz uzun
vadedeki ilgi alan›m›z trene ve deniz
taﬂ›mas›na dönmek.
Ürünleriniz için lojistik deste¤in önemini
bize nas›l anlat›rs›n›z? Bir beyaz eﬂya
için lojistik ne anlama geliyor?
Bizim ürünümüzde de¤eri de¤il hacmi esas
almal›y›z. ‹çinde mobil telefon olan
konteynerin maliyeti, içinde bulaﬂ›k makinesi
olan konteynerden daha fazlad›r. Bu sebeple
bizim lojistik tasar›m maliyeti bilincimiz h›zl›
tüketilen elektronik ürününden daha
fazlad›r. Bu da bizim rekabet gücümüz için
çok önemlidir. Biz lojistik sürecini
müﬂterilerimize, bayilerimize ilave bir ek
de¤er olarak kullan›yoruz. ﬁu aﬂamada da
çok kararl› ad›mlar at›yoruz. Örne¤in, bir
bayi için sipariﬂi verilen ürünün sözleﬂilen
zamanda tedari¤i çok önemlidir. Müﬂterisine
buna göre söz verir. Ürün stoklar›n› kesin
olarak bilmeli ve nihai müﬂteriye
ulaﬂt›rabilmelidir. Biz eve teslimat projesi
gerçekleﬂtiriyoruz. ‹stanbul, Ankara, Antalya,
Kocaeli, Bursa gibi büyük ﬂehirlerde bu
projeyi yürütüyoruz. Müﬂteri bize ürünü ne
zaman teslim almak istedi¤ini söylüyor ve
nakliyecilerimiz ürünü uygun zamanda
müﬂteriye ulaﬂt›r›yorlar. Burada lojistik
partnerin rolü çok önemli. Çünkü ürünü
getiren kiﬂi BSH eleman› de¤il nakliyeci
oluyor. Firman›n de¤erlerine sahip olarak
iﬂini yapt›¤› sürece hiçbir problem olmuyor.
Bu kiﬂinin dakik, düzenli, nazik ve mutlaka
profesyonel olmas› gerekiyor. Toplam
sevkiyatlar›m›z›n % 50-60 civar› bu ﬂekilde
direkt müﬂterilerimize gidiyor. ‹stanbul’da
bu oran % 40- 50 civar›nda.

Biz firma olarak Horoz’u
uzun y›llardan beri
tan›yoruz. Horoz bizim için
güvenilir ve uzman bir
ortak.
Horoz ile iﬂbirli¤i yapman›n firman›z
için avantajlar›n› söyleyebilir misiniz?
Biz firma olarak Horoz’u uzun y›llardan beri
tan›yoruz. Horoz bizim için güvenilir ve
uzman bir ortak. Y›llardan beri güven dolu
bir atmosfer içinde çal›ﬂ›yoruz. Ve hassas
detaylarda karmaﬂa yaﬂam›yoruz. Bizler
karﬂ›l›kl› olarak birbirimizin güçlü ve zay›f
yönlerini biliyoruz. Birlikte çok ﬂey oluﬂturduk
ve potansiyel olarak gördü¤ümüz ﬂeyleri de
birlikte baﬂard›k. Bazen piyasada kamyon
bulman›n zor oldu¤u durumlarda Horoz’un
sundu¤u alternatif modellerle ( vagon veya
konteyner ile taﬂ›mac›l›k ) birlikte bir ç›kar
yol bulduk. Baﬂarabilmek için, onlar önerdi
biz de kabul ettik. Böyle dönemlerde hizmet
çeﬂitlili¤i çok önemli. Birlikte hareket
edebilmek ve süreklili¤in çok önemli
oldu¤unu düﬂünüyorum. Bu bizim
ürünlerimiz için de çok önemli. Bir ürünü,
sat›ﬂ›n›, fiyat›n› kopyalayabilirsiniz ama size
özgü süreci kopyalayamazs›n›z.
Her sektörde müﬂterilerin talepleri
de¤iﬂim gösteriyor. BSH kendi
sektöründe müﬂteri beklentilerini nas›l
karﬂ›l›yor?

zorundas›n›z, yoksa yeterli motivasyonu
sa¤layamazs›n›z. E¤er iﬂinizi sevdi¤inizi
gösteremezseniz ekibinizdeki insanlar bunu
görür ve motivasyonlar›n› kaybederler. Ben
ekibimden de bunu istiyorum.
Boﬂ zamanlar›n›z› nas›l
de¤erlendiriyorsunuz? Hobileriniz
neler?
Bir ailem var. 2,5 ve 4,5 yaﬂlar›nda iki o¤lum
var. Yo¤un bir ﬂekilde çal›ﬂ›nca tüm boﬂ
zaman›m› aileme harc›yorum, tabii ki arada
Almanya’ya gidiyorum ve tabii yine
Türkiye’de seyahat ediyorum. ‹stanbul’u
keﬂfediyoruz boﬂ zamanlar›m›zda. Bisiklete
biniyoruz. Gerçi bisiklete binmeyi ‹stanbul’da
pek tavsiye etmem çünkü çok fazla
antrenman gerektiriyor. Televizyonda da iyi
bir futbol izleyicisiyim.
Hayalleriniz neler?
‹lk amac›m ailemi sa¤l›kl› tutabilmek. Asl›nda
ﬂu aﬂamada pek de hayal kurmuyorum.
Çocuklar›m›n büyümesi ve bunu
gözlemlemek bize çok mutluluk veriyor.
Ne zaman ki çocuklar büyüdü¤ünde iﬂte
o zaman hayal kurma ﬂans›m›z olacak diye
düﬂünüyorum.
K›sa K›sa
Hangi tak›m taraftar›s›n›z?
DSC Arminia Bielefeld. Alman futbolunda
yerel bir tak›m ve asla 1. lige yükselemeyen
bir tak›m. Türk futbolunu pek takip
edemiyorum çünkü her hafta izlemek ve
odaklanmak zorundas›n›z ve ben bunu
yapam›yorum.

San›r›m BSH müﬂteri taleplerini beklentiler
gibi karﬂ›l›yor aksi halde bu kadar iyi sonuçlar
görmemiz mümkün olmaz. Y›llar içinde
geliﬂim gösteriyoruz. Her dönem daha fazla
insan Bosch ve Siemens ürünü al›yor ve
daha fazla yenilikçi ve y›llar boyu dayanabilen
mühendislik üretiliyor ve tüketicinin
taleplerini karﬂ›lan›yor. Burada iﬂlevselli¤in
de ne kadar önemli oldu¤unu kastediyorum.
Yeterlilik, sürdürülebilirlik, kalite hepsi çok
önemli.

En çok sevdi¤iniz yazar?

BSH’de yönetici olarak kendinizi nas›l
tan›mlars›n›z?

En çok sevdi¤iniz yemek?

Bahsi geçen firman›n paras› ve ben biliyorum
ki bu paraya sahip ç›kmal›y›m. Ben
kariyerimin en baﬂlar›nda yöneticilerimden
ö¤rendi¤imi uyguluyorum. Ben sadece
yönetici de¤ilim. Evet yönetiyorum ama as›l
ben stratejilerdeki e¤ilimi görüyorum, ne
tarafa gitmeliyiz, ne tarafa gitmemeliyiz,
yönetici olarak baﬂkalar›yla ilgili ne
yaﬂamal›y›z gibi. Normal, günlük iﬂlere
müdahale etmiyorum; bu benim ekibimdeki
meslekdaﬂlar›m›n iﬂi. Onlar günlük iﬂlerini
yap›yorlar ve ben yönetiyorum.
‹ﬂ yaﬂam›nda sizi en keyiflendiren, size
“Evet, iﬂimi seviyorum” dedirten ﬂeyler
nelerdir?
‹ﬂimi gerçekten seviyorum. Aksi taktirde
arzu edilen düzeye gelemezdim. Çal›ﬂmaya
inan›yorum ama iﬂinizi de zaten sevmek
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Uzun zamand›r okuyabildi¤imi söyleyemem
ne yaz›k ki.
En çok sevdi¤iniz film?
6 y›ld›r sinemaya gitmedim. Çok fazla
televizyon izliyorum. Ben ve eﬂim her pazar
günü bir Alman dedektiflik dizisini izlemeyi
seviyoruz. Ayr›ca çocuklar›mla çizgi film
izlemeyi çok seviyorum.
‹talyan, Türk ve baz› Alman yemeklerini
seviyorum. Ruh halime göre de de¤iﬂiyor.
Türkiye’de ›zagara bal›¤› ve kalamar› çok
seviyorum. Kebaplar bana biraz baharatl›
geliyor.
Favori tatil mekan›n›z?
Biz her zaman Belek’e gidiyoruz. Kempinski
Hotel harika, çok rahat ve konforlu. Oraya
gitmeyi çocuklar da çok seviyorlar. Zaten
Türkiye’de çocuklar için bir ﬂey isteseniz
hemen yap›yorlar. Bu Kempinski’de de
böyle, Türk Hava Yollar›nda da. Türkler
çocuklar› çok seviyorlar.

* Fezal Karakadıo¤lu
Horoz Holding
Kalite Sistemleri Yönetmeni

vizyon

Atilla Yıldıztekin
Lojistik Yönetim Danıﬂmanı
atilla@yildiztekin.com

FMCG “H›zl› Tüketim
Mallar›” Lojisti¤i

H

›zl› tüketim mallar› sat›ﬂ raflar›nda
fazla beklemeyen, raf devir h›zlar›
yüksek, fiyatlar› düﬂük, sat›n alma karar›
için fazla düﬂünülmeyen, marka baz›nda
tercih edilen, k›sa süreli stoklanan ve sürekli
tüketilen ürünler olarak tan›mlanmaktad›r.
H›zl› tüketim mallar›n›n temel özelli¤i,
üretimden tüketime zaman kaybetmeden
ulaﬂt›r›lma ﬂart›d›r. Ürünler kendi içlerinde
g›da, içecek, sigara, kiﬂisel bak›m, kozmetik,
temizlik gibi alt gruplara ayr›lsa bile lojistik
anlamda so¤uk zincir ürünleri, yaﬂ sebze
ve meyveler, kuru g›dalar, tekel ürünleri
ve di¤erleri gibi farkl› segmentlere
bölünmektedir. Her segmentte yer alan
ürünlerin lojistikleri farkl› yöntemlerle
sa¤lan›r. Farkl›l›klar gösterir.
H›zl› Tüketim Mallar› küreselleﬂmeyi ilk
planda yaﬂam›ﬂ, hatta baﬂlatm›ﬂ bir üretim
sektörüdür. Geçmiﬂte küresel know-how’la
veya lisanslarla tüm dünya için tek noktada
üretilmesi ve da¤›t›lmas› ﬂeklinde baﬂlayan
üretim, belli markalar›n küreselleﬂmenin
de etkisiyle farkl› ülkelerde üretilmesi ile
yayg›nlaﬂm›ﬂt›r. Pazarda ürün tan›t›m›,
marka tan›t›m› savaﬂ› veren bu kuruluﬂlar
k›sa zaman içinde kendi rakiplerini yaratm›ﬂ
ve günümüzde say›lamayacak kadar çok
markan›n, dünyan›n bir çok ülkesinde, ayn›
kalite ile üretilmesi ve lojistik sektörünün
deste¤i ile her noktada tüketiciye
ulaﬂt›r›lmas› ile son bulmuﬂtur. Bugün bir
çok markan›n benzer ürünlerinin üretimi
ayn› ülkelerde gerçekleﬂmekte ve küresel
lojistik ﬂirketler kanal› ile da¤›t›m zincirine
girmektedir.

Geçmiﬂte rekabetin bu günkü kadar yo¤un
olmamas› ve üretimlerin bölgesel tüketimi
nedeniyle, üreticiler kendi depolamalar›n›
kendileri yapm›ﬂ, da¤›t›mlar›n› bölge
distribütörlerini kanal› ile gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Süpermarketlerin henüz bugünkü kadar
yayg›n olmad›¤›, tüketimde büfelerin,
bakkallar›n veya küçük marketlerin son
teslim noktas› olarak kullan›ld›¤› ortamlarda
lojisti¤in önemi ortaya ç›kmam›ﬂt›r. Çok
say›da, küçük araçlarla, bölge
distribütörlerinden yap›lan sat›ﬂ-da¤›t›m
hizmetleri, rekabetin sertleﬂmesi ile
ekonomik olmaktan uzaklaﬂm›ﬂt›r.
Bakkallar›n, büfelerin yerini yavaﬂ yavaﬂ
süpermarketler, zincir ma¤azalar alm›ﬂ ve
üreticiler bu yeni kanala ürünlerini
distribütörleri kanal› ile de¤il do¤rudan
ulaﬂt›rmaya baﬂlam›ﬂlard›r. Büyük marketler
müﬂterilerinden gelen talepler
do¤rultusunda sadece belli markalar› de¤il
pazarda bulunabilen tüm markalar›
raflar›nda bulundurmak zorunda
kalm›ﬂlard›r.
Ürünlerin birbirine çok benzedi¤i, benzer
teknoloji, ayn› hammadde, maliyeti birbirine
eﬂit iﬂ gücü ve enerji ile üretilmesi söz
konusu olmuﬂtur. Bu durumda üretim
maliyetleri birbirine yaklaﬂm›ﬂ ve pazardaki
sat›n alma karar›nda ürünün bulunabilirli¤i
ve sat›ﬂ fiyat›n›n di¤erlerinin alt›nda olmas›
bask›s› ortaya ç›km›ﬂt›r. H›zl› tüketim mallar›
pazar›nda yo¤un olarak yaﬂanan bu olgu
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ürünlerin sat›ﬂ fiyatlar›n›n düﬂürülmesi için
taﬂ›ma, depolama, sigorta, paketleme,
da¤›t›m, rafa yerleﬂtirme, raf ömrü biten
ürünlerin geri dönüﬂü gibi operasyonlar›
daha ekonomik, daha h›zl› yapabilen lojistik
ﬂirketleri ile çal›ﬂma zorunlulu¤unu
gündeme getirmiﬂtir.
H›zl› tüketim mallar› lojisti¤ini yapmak üzere
ortaya ç›kan lojistik ﬂirketleri so¤uk zincir
taﬂ›mac›l›¤›, taze sebze ve meyve
taﬂ›mac›l›¤›, tekel maddeleri taﬂ›mac›l›¤›,
kuru g›da ve temizlik malzemeleri
taﬂ›mac›l›¤› konusunda depolama, taﬂ›ma
sistemlerine yat›r›m yapm›ﬂlard›r. Zaman
içinde lojistik ﬂirketlerin ölçeklerinin
büyümesi sonucunda ﬂirketler de
ihtisaslaﬂmaya baﬂlam›ﬂ ve belli konudaki
taﬂ›ma ve depolama sistemine a¤›rl›k
vermiﬂledir.
Maliyetlerin geri çekilmesi bask›s› ile, stok
taﬂ›ma yüklerinin azalt›lmas› gerekli
olmuﬂtur. Bu da ancak tüketimin önceden
planlanmas›, tüketim bilgilerinin h›zl› temini,
üretim sürecinin çabuklaﬂt›r›lmas›, taﬂ›man›n
h›zland›r›lmas› ve ürünlerin üretimden
tüketime kadar yapt›¤› hareketin hiç
durmadan yerine getirilmesi ile
sa¤lanabilmektedir. ‹leri planlama metotlar›
ile, online sat›ﬂ bilgilerinin al›nmas› ile,
tüketime yak›n depolar›n kullan›lmas› ile,
crossdock sistemleri ile, barcode’lar›n
devreye girmesi ile, iletiﬂimin uydu veya
gsm ba¤lant›l› mobil terminallerle
gerçekleﬂmesi ile bu h›z elde edilmiﬂtir.
Günümüzde ürünler aras›ndaki rekabet
art›k lojistik ﬂirketler aras›ndaki rekabete
dönüﬂmüﬂtür.

teknoloji

Haz›rlayan: Cenk Arslan*

Tarihte K›sa Bir Yolculuk

G

eçen say›m›zda günümüzün geliﬂen
teknolojilerinden baz›lar›n› sizlerle
paylaﬂm›ﬂt›k. Bu yaz›m›zda ise
zamanda geriye do¤ru bir yolculuk yapmay›
tercih ettik. Lojistik sektörünün genelinde
yayg›n olarak kullan›lan, hatta ço¤umuzun
kan›ksad›¤› baz› teknolojilerin, donan›m ve
malzemelerin geçmiﬂlerini araﬂt›rd›k. En
çarp›c› buluﬂlar›n neredeyse son elli y›l
içerisinde Kuzey Amerika k›tas›nda yap›ld›¤›n›
fark ettik. Bu buluﬂlar›n önemli bir k›sm›nda
- sürpriz de say›lmayacak ﬂekilde - savunma
sanayinin etkin rolünü teyit ettik.
Önümüzdeki bir kaç on y›lda ise çok daha
fazlas›n› görece¤imize inand›k. ‹ﬂte sizler
için derledi¤imiz birkaç örnek:
1871 - Oluklu mukavva
‹lk oluklu mukavvan›n 15. yüzy›lda Çin’de
kullan›ld›¤› rivayet edilse de, ilk ticari örnek
‹ngiltere’de 1856 y›l›nda patentlendi. O
dönemde ﬂapkalarda astar olarak kullan›lan
bu malzeme Albert Jones taraf›ndan
geliﬂtirildi ve 1871’de tek yüzlü (di¤er taraf›
aç›k) oluklu mukavva olarak Amerika’da
patentlendi. 1874’te Oliver Long dalgal›
kâ¤›d›n iki yüzünü de kapatarak bildi¤imiz
oluklu mukavvay› yaratt›. Oluklu mukavvan›n
lojistik faaliyetlerde yo¤un biçimde
kullan›lmas› ise ‹skoç mucit Robert Gair
sayesinde mümkün oldu. Bask› ve kâ¤›t
torba iﬂinde çal›ﬂan Gair kazara seri kutu
imalat›n›n prensiplerini fark etti. Onun
buldu¤u teknikler sayesinde oluklu
mukavvadan kutu üretimi ve yo¤un
endüstriyel kullan›m›n yolu aç›ld›. Oluklu
mukavvay› ürün paketlemesinde ilk kullanan
ise m›s›r gevre¤inin mucidi Will Kellogg
oldu.
1939 - Palet
Bugün palet olarak bildi¤imiz, çok çeﬂitli
malzeme ve formlarda imal edilen taﬂ›ma
platformu ilk olarak 20. yüzy›l baﬂlar›nda
kullan›lmaya baﬂland›. Özellikle demiryolu
taﬂ›mac›l›¤›n›n h›zla geliﬂti¤i dönemlerde
yükler aras›na çatal boﬂlu¤u b›rakmak için
kullan›lan a¤aç veya metal profiller, zamanla
birleﬂtirilerek bir tabla haline getirildi. Bu
tablalar alttan geçirilen sapanlar veya çatallar
vas›tas›yla taﬂ›nd› ve önemli iﬂ gücü tasarrufu
sa¤land›. Modern paletin atas› olarak
adland›r›labilecek ilk örnek 1924 senesinde
patent ald›. 1939’da Carl Clark’›n patentini
ald›¤› tasar›m ise günümüz paletlerine çok
benziyordu.
Paletler özellikle 2. Dünya savaﬂ›nda daha
az insanla daha çok iﬂ yapabilmek ve savaﬂa

insan gücü aktarmak için faydal› bulundu.
Geçen y›llar içerisinde ise paletlerde
standardizasyon tam anlam›yla mümkün
olamad›. Örne¤in” Europallet” ad› verilen
120x80 ebatl› paletlerin yayg›nlaﬂmas› için
Almanlar önemli bir çaba harcad›lar.
Avrupa’daki s›k›ﬂ›k yerleﬂim ve dar yap›lardaki
kap› aral›klar›na uygun olan bu ebat ayn›
zamanda 40x30’luk standart ünitelerin istifine
izin veriyordu. Standart üniteler 120x100 lük
Amerikan paletler için de büyük sorun teﬂkil
etmiyordu. Ancak 110x100 ebatl› palet
kullanan Japonya ve Asya ülkeleri uzun süre
bu standarda karﬂ› ç›kt›lar.

1956 - Konteyner
‹lk genel amaçl› konteyner 1956 y›l›nda
Amerika’da Malcolm Mc Lean (1914-2001)
taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ ve patentlenmiﬂtir.
Mc Lean bir denizyolu nakliyecisi de¤ildi,
aksine Kuzey Amerika k›tas›n›n 5. Büyük
karayolu filosuna sahipti. 1934’te kurdu¤u
ﬂirketi ile 20 y›l taﬂ›mac›l›k yapt›. Tahta
paletlerle ve dökme yap›lan yüklemelerin çok
verimsiz oldu¤unu gözlemledi. II. Dünya
Savaﬂ›’ndan kalma eski tankerler sat›n alarak
çeﬂitli de¤iﬂiklikler ve denemeler yapt›. Birkaç
y›l içinde sa¤lam, kullan›ﬂl› ve taﬂ›nabilir bir
tasar›ma ulaﬂt›. Lojistik sektörünün hemen
her alan›nda oldu¤u gibi konteynerlerin
kullan›m›n›n yayg›nlaﬂmas› ve ISO
standartlar›na kavuﬂmas› yine Amerikan Deniz
Kuvvetlerinin 60’l› y›llardan itibaren bu
donan›ma gösterdi¤i yo¤un ilgi sayesinde
mümkün oldu.
1957 - Baloncuklu naylon (bubble wrap)
Baloncuklu naylonun hikâyesi 1957 senesine
uzan›r. Alfred W. Fielding ve Marc Chavannes
New Jersey’de evlerinin garaj›nda bir taraf›
plastik duvar kâ¤›d› imal etmeye çal›ﬂ›rlarken
baﬂar›s›z oldular. Fakat sonras›nda ortaya
ç›kan ürünün ambalajlamada
kullan›labilece¤ini fark ettiler. Baloncuklu
naylonu patentleyip üretimini yapmak için
1960 senesinde Sealed Air Corporation’›
kurdular. Sealed Air Corporation ve
baloncuklu naylonun ola¤anüstü ticari
baﬂar›s›, bugün Harvard Business School gibi
önemli e¤itim kurumlar›nda vaka çal›ﬂmas›
olarak okutulmaktad›r.

1952 - Barkod
Günümüzde tüm lojistik faaliyetlerin
vazgeçilmez tan›mlama ve veri toplama
teknolojisi olan barkod, 1952 y›l›nda Joseph
Woodland ve Bernard Silver adl› iki genç
mühendis taraf›ndan geliﬂtirildi.
Ne Woodland ne de 1962 y›l›nda erken yaﬂta
bir trafik kazas›nda hayat›n› kaybeden Silver
buluﬂlar›ndan önemli bir maddi kazanç
sa¤layabildiler. Zira 1952 y›l› içerisinde fazla
bir ﬂey beklemedikleri patentin haklar›n› çok
cüzi bir rakama satt›lar.
‹lk barkodlar ﬂimdiki format›n aksine iç içe
geçmiﬂ halkalardan oluﬂan bir hedef tahtas›na
benzemekteydi. Barkodlar 1966 y›l›nda ticari
olarak kullan›lmaya baﬂland›, fakat evrensel
ürün kodu standartlar› (UPC) ancak
1970’lerde hayata geçirilebildi. Barkod
okuyucular› bir perakende sat›ﬂ noktas›nda
ilk defa 1974’de kullan›ld›. Ambalaj› üzerinde
barkod taﬂ›yan ilk ürün ise ünlü sak›z markas›
Wrigley oldu.
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1960 sonras› - GPS (Global
konumland›rma sistemi)
GPS teknolojisinin kimin taraf›ndan
bulundu¤u konusunda tart›ﬂmalar devam
etmektedir. Ivan Getting veya Roger Easton
gibi farkl› isimler telaffuz edilse de, bu derece
karmaﬂ›k ve büyük bütçeli bir sistemin bir
kiﬂi de¤il, ancak büyük bir ekip taraf›ndan
geliﬂtirildi¤ini söylemek do¤ru olacakt›r.
Dolay›s›yla en çok kabul gören aç›klama ﬂu
ﬂekildedir. Dr. Ivan Getting’in 1950’lerin
baﬂ›nda MIT’de (Massachusetts Institute of
Technology) bulundu¤u dönemde geliﬂtirdi¤i
fikirlere Amerikan Savunma Bakanl›¤› sahip
ç›kt›. Bakanl›k taraf›ndan 20 y›l› aﬂk›n
yürütülen gizli ar-ge çal›ﬂmalar›n›n ard›ndan
70’li y›llar›n sonunda GPS hayata geçirildi.

* Cenk Arslan
Strateji Geliﬂtirme & IT
Grup Baﬂkan›

gündem

Haz›rlayan: Fuat Atasever*

Mersin 3. Lojistik Fuar›

07 – 10 Ekim 2010 tarihleri aras›nda tüm
taﬂ›ma yollar›n›n birleﬂti¤i Mersin’ de 3. Lojistik
ve Transport Fuar› kap›lar›n› açmaya
haz›rlan›yor…
Lojistik üs haline gelen ve önemi günden güne
artan Mersin, sektörün önemli buluﬂma
noktalar›ndan birine daha ev sahipli¤i yapmaya
haz›rlan›yor. Taﬂ›mac›l›k ve lojistik sektörü
üçüncü kez, Forza Fuarc›l›k ve Organizasyon
Hizmetleri A.ﬁ., Mersin Ticaret ve Sanayi Odas›,
Mersin Deniz Ticaret Odas› iﬂbirli¤i ile Mersin
Liman ‹ﬂletmecili¤i - MIP ana sponsorlu¤unda
07-10 Ekim 2010 tarihleri aras›nda Mersin
Yeniﬂehir Fuar Merkezi’nde düzenlenecek 3.
Lojistik ve Transport Fuar›’nda bir araya
gelecek.

On binlerce Kiﬂiye ‹ﬂ ‹mkan›

TCDD, her biri 200 milyon $'l›k 15 lojistik köy
kuracak. On binlerce kiﬂiye iﬂ verecek lojistik
merkezler özel sektöre yapt›r›lacak. Türkiye,
60 milyar dolarl›k lojistik potansiyelini harekete
geçirmek için lojistik merkez kurma
çal›ﬂmalar›n› h›zland›r›yor. Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Demiryollar› (TCDD) 15 bölgede lojistik
köyler kurarak hem üretim yapanlar›n pazara
ulaﬂ›m›n› hem de Türkiye'nin do¤usu ile bat›s›
aras›nda yük köprüsü olmas›n› sa¤layacak.
( Sabah 22 Haziran 2010 )

Alia¤a’ya 8 ayda 3 bin 84 gemi
geldi

Alia¤a’daki iskele ve limanlara 2009 y›l›nda
3 bin 840 gemi gelirken, 2010 y›l›n›n 8 ay›nda
3 bin 84 gemi giriﬂ ç›k›ﬂ› oldu. Sektör
yetkililerinin y›l sonuna kadar bu rakam›n 4
bin 600’ü bulmas›n› bekledikleri bildirildi
Alia¤a deniz ticaretinde iddial›. Türkiye’nin
en büyük sanayi bölgelerinden ‹zmir’in Alia¤a
ilçesi, deniz ticaretinde de ülkenin en gözde
merkezlerinden biri haline geldi. Kentte 2009
y›l›nda hizmete giren konteyner limanlar›n›n
katk›s›yla deniz ticareti büyük bir aﬂama
kaydetti. ‹zmir Alsancak liman›nda gemi
trafi¤inde azalma yaﬂan›rken Alia¤a’daki liman
ve iskeleler yüzde 40-45 art›ﬂ yaﬂ›yor.
Alia¤a’daki ‹skele ve limanlara 2009 y›l›nda
3 bin 840 gemi gelirken 2010 y›l›n›n 8 ay›nda
3084 gemi giriﬂ ç›k›ﬂ› oldu.
Y›l sonuna kadar bu rakam›n 4 bin 600 ü
bulmas› bekleniyor. Geçti¤imiz y›l 32 milyon
ton elleçlemenin gerçekleﬂti¤i Alia¤a’daki
liman ve iskelelerde 2010 rakamlar›n›n da
büyük art›ﬂ göstermesi bekleniyor.
(Lojistik Haber 10 Eylül 2010)

Türk Gemileri “Beyaz” Listede

‹ZM‹R - Halil Hüner - Uluslararas› sularda
faaliyet gösteren Türk bayrakl› gemilerin son

7 y›lda yap›lan çal›ﬂmalarla, limanlarda tutulma
oran›n›n azald›¤›, ''kara'' ve ''gri'' listeden
ç›k›p ''beyaz'' listeye girdi¤i bildirildi.
Deniz Ticaret Odas› (DTO) ‹zmir ﬁubesi
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Geza Dologh, AA
muhabirine yapt›¤› aç›klamada, Ulaﬂt›rma
Bakanl›¤›'n›n 2003 y›l›ndan beri Avrupa
Birli¤i'ne uyum sürecinde ''Türk bayrakl›
gemilerin tutulma oran›nda azalma
sa¤lanaca¤›'' taahhüdünü yerine getirmek
için Denizcilik Müsteﬂarl›¤›, Deniz Ticaret
Odalar›, armatörler ve sektör temsilcileriyle
e¤itim ve bilgilendirme toplant›lar›na önem
verdi¤ini, bunun sonucu Türk gemilerinin,
denetimlerde giderek yükselen bir performans
yakalad›¤›n› bildirdi.
Ay y›ld›zl› gemilerin yurt d›ﬂ›ndaki limanlarda
eksiklikleri nedeniyle tutulmalar›n› engellemek
amac›yla Denizcilik Müsteﬂarl›¤› ve klas
kuruluﬂlar› taraf›ndan 7 y›ld›r hedefleme sistemi
ile ön sörvey uygulamas› yap›lmaya
baﬂland›¤›n› anlatan Dologh, ﬂunlar› kaydetti:
''Türkiye, uzun y›llar deniz ulaﬂt›rmas›nda
'kara liste'den 'beyaz' listeye geçmek için
mücadele verdi. Sorunun aﬂ›lmas› için 2003
y›l›nda Denizcilik Müsteﬂarl›¤›, Deniz Ticaret
Odas› ile armatörler çözüm üretti ve Denizcilik
Müsteﬂarl›¤›, 200 uzman denetim eleman›n›
görevlendirdi.
Gemilerin, uluslararas› sulara ç›kmadan önce
'ön sörvey' denilen kontrol yöntemi ile
denetimleri yap›ld›. Bu uygulama, yurt d›ﬂ›na
giden gemilerde daha az eksik bulunmas›n›
sa¤lad›. Ayr›ca, bir y›l içerisinde tutulmayan
gemilere limanlar›m›zda tarife indirimleri
imkan› yarat›ld›. Uygulamalar meyvesini verdi
ve 8 Haziran 2007 tarihinde kara listeden gri
listeye geçen Türkiye, Paris
Memorandumu'nun 18-22 May›s 2009
tarihlerinde yap›lan 42. Komite toplant›s›nda
beyaz listeye geçti.'' (Anadolu Ajans› 15 Eylül
2010 )

H›z Limitleri Resmen
Yükseltildi

izin verilen azami yüklü a¤›rl›¤›n aﬂ›lmas›, bu
a¤›rl›klar aﬂ›lmam›ﬂ olsa bile azami dingil
a¤›rl›klar› aﬂ›lacak ﬂekilde yüklenmesi yasak.
Yönetmelik ile belirlenen yasaklara uymayan
araç sürücüleri hakk›nda cezai iﬂlem yap›lacak
ve bütün sorumluluk ve giderler araç iﬂletenine
ait olmak üzere fazla yolcular en yak›n yerleﬂim
biriminde indirilecek.
Azami yüklü a¤›rl›¤›n yüzde 20'den fazla
aﬂ›lmas› halinde fazla yük, uygun hale
getirilmeden arac›n yola devam etmesine izin
verilmeyecek. Yasaklara uymad›¤› tespit edilen
araçlar, gerekli ﬂartlar sa¤lan›ncaya kadar
trafikten men edilecek. Bunlardan trafik
güvenli¤ine ve karayolu yap›s›na tehlike
yaratmayacak durumda olanlara en yak›n
yerleﬂim birimlerinde gerekli önlemleri almalar›
için izin verilecek. (Hürriyet Gazetesi
01.09.2010)

Taﬂ›mac›l›kta Mevzuata Uyum
Yüzde 98 Oldu

Taﬂ›mac›l›k
sektörünün son 3040 y›lda önemli
de¤iﬂikliklere
u¤rad›¤›n› belirten
Ulaﬂt›rma Bakan›
Binali Y›ld›r›m,
küreselleﬂmeyle
birlikte bu sektörde
sistematik bir
tedarik zinciri
anlay›ﬂ›n›n geliﬂti¤ini ifade etti. Taﬂ›mac›l›k
sektöründe, kanuni düzenlemeyle birçok
sorunun üstesinden geldiklerini belirten
Y›ld›r›m, ﬂöyle devam etti: “Ölçümlere göre,
taﬂ›mac›l›k sektörünün mevzuata uyumu yüzde
98’e ulaﬂt›. Bu çok ciddi bir orand›r. Buna
ulaﬂ›lmas›nda en büyük gayret, sektörde
faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kiﬂilerin, öte
yandan Kara Ulaﬂt›rmas› Genel Müdürlü¤ü,
‹çiﬂleri Bakanl›¤›, Jandarma Genel Komutanl›¤›
ve di¤er kamu çal›ﬂanlar›n›n da etkisi
olmuﬂtur..”
(Hürriyet 19.09.2010 )

Karayollar› Trafik Yönetmeli¤inde yap›lan
de¤iﬂiklikle, otomobillerin h›z s›n›rlar›,
ﬂehirleraras› çift yönlü karayollar›nda saatte
90 kilometre, bölünmüﬂ yollarda saatte 110
kilometreye ç›kart›ld›.
Minibüs ve otobüslerin h›z s›n›rlar› ise
ﬂehirleraras› çift yönlü karayollar›nda saatte
80 kilometre, bölünmüﬂ yollarda saatte 90
kilometre, otoyollarda saatte 100 kilometre
olarak belirlendi.
Karayollar› Trafik Yönetmeli¤inde De¤iﬂiklik
Yap›lmas›na Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de
yay›mlanarak yürürlü¤e girdi.
Arazi vitesi olmayan otomobillerle zirai
traktörler d›ﬂ›ndaki her cins arac›n fenni
muayeneleri yap›l›rken, arac›n sefer görev
emri belgeleri kontrol edilecek. Taﬂ›t Sefer
Görev Emri verildi¤i halde tatbikat ça¤r›s›na
uymayan veya adresinde bulunmayan taﬂ›tlar
fenni muayene istasyonuna bildirilecek ve bu
tür araçlar›n muayenesi yap›lmayacak.
Yönetmelikte araçlar›n yüklenmesi kurallar›na
iliﬂkin madde yeniden düzenlendi. Buna göre,
araçlar›n yüklenmesinde belirlenmiﬂ ölçü ve
esaslara ayk›r› olarak; taﬂ›ma s›n›r› üstünde
yolcu taﬂ›nmas›, azami yüklü a¤›rl›¤›n veya
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Atatürk Havaliman› Geniﬂliyor

Ulaﬂt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, Atatürk
Havaliman›’n› rahatlatmas› beklenen 800
dönümlük askeri arazinin devri için
Genelkurmay’la anlaﬂmaya vard›klar›n› aç›klad›.
Y›ld›r›m, araziyi 300 milyon liraya devral›p,
karﬂ›l›¤›nda ordunun gösterdi¤i yerlere
ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak üzere binalar
yapacaklar›n› bildirdi.
* Fuat Atasever
Horoz Lojistik Yurtiçi Komple Taﬂıma
Operasyon ﬁefi

bizden

Haz›rlayan: Canan Gülalio¤lu*

Aram›za
Kat›lanlar

‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimi
Horoz Holding ﬂirketlerinden Horoz Taﬂ›t
Servis A.ﬁ. ile Horoz Lojistik depo
personeline ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
E¤itimi verildi.
"Acil durum nedir? Kazalar neden olur? ‹ﬂ
güvenli¤i bilinci nedir ? ‹ﬂ güvenli¤i ilkeleri

nelerdir?" içerikli e¤itimin öncesinde ve
sonras›nda yap›lan testler ve performans
anketi ile de etkinlik ölçüldü. E¤itime kat›lan
personele ‹nsan Kaynaklar› Yönetmeni ve
‹ﬂ Yeri Hekimi onayl› "Kat›l›m Belgeleri"
da¤›t›ld›.

‹ﬂçi Sa¤l›¤› ve ‹ﬂ Güvenli¤i
Horoz Holding ‹ﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i
alan›ndaki çal›ﬂmalar›na h›z verdi. ISG
uygulamalar›n›n vazgeçilmez bir parças›
olan e¤itimler artt›r›l›rken, yeni yönetmelik
ve talimatlar›n uygulamalar› bölge
iﬂyerlerinde periyodik olarak denetlenmeye

baﬂlad›. Uluslararas› güvenlik standartlar›na
uygun olan ve konfor ﬂart› gözetilerek
seçilmiﬂ olan, çal›ﬂanlar›n da deneyerek
test etti¤i iﬂ ayakkab›lar› ve iﬂ k›yafetleri k›ﬂ
döneminde kullan›lmak üzere bölgelere
da¤›t›ld›.

Horoz, Mersin 3. Lojistik ve
Transport Fuar›’nda

Say›n
Kahraman
Cem,
“Demiryolu Proje
Yönetmeni”
pozisyonunu
üstlenmek üzere
ﬂirketimize
kat›ld›.
1988 y›l›nda
Anadolu Üniversitesi-‹ﬂ ‹daresi
bölümünde ö¤renimini tamamlayan
Kahraman Bey, 1981-2010 y›llar›
aras›nda T.C.D.D. 6. Bölge
Müdürlü¤ü’ne ba¤l› “Bölge Repartisyon
ﬁefi” olarak görev alm›ﬂt›r.
Kahraman Bey’e görevinde baﬂar›lar
diliyoruz.
Say›n Göksenin
Cesur,
Uluslararas› Kara
Taﬂ›mac›l›¤› Grup
Baﬂkanl›¤›na
ba¤l› “Sat›ﬂ
Direktörü”
pozisyonunu
üstlenmek üzere
grubumuza
kat›ld›. 2003 y›l›nda New York State
Üniversitesi’nde ‹ﬂletme Yönetimi
bölümünde yüksek lisans (MBA)
ö¤renimini tamamlayan Göksenin Bey,
2003-2004 y›llar›nda E-Base Interactive
(New York) ’te Proje Sat›ﬂ Yönetmeni,
2004-2010 y›llar› aras›nda Intercombi
Transport & Logistics A.ﬁ.’de Yurtd›ﬂ›
Sat›ﬂ Yönetmeni ve Romanya ülke
yönetmeni olarak görev alm›ﬂt›r.
Kendisine görevinde baﬂar›lar diliyoruz.

Atama
2005 y›l›nda
ﬂirketimizde
göreve baﬂlayan
Say›n An›l
HAﬁ‹MO⁄LU,
01.07.2007
tarihinden beri
“Lojistik Hizmetler Yönetmeni” olarak
görev yap›yordu.
An›l Bey, 06.08.2010 tarihi itibariyle
Yurtiçi Da¤›t›m Operasyonlar› Grup
Baﬂkanl›¤›na ba¤l› Depo-Da¤›t›mdan
sorumlu “Sat›ﬂ Direktörü”
pozisyonuna atanm›ﬂt›r. Kendisine
yeni görevinde baﬂar›lar diliyoruz.

Horoz Lojistik ve SDV HOROZ, 7 - 10 Ekim
2010 tarihleri aras›nda yap›lacak olan
Mersin Lojistik ve Transport Fuar›ndaki
stand›nda müﬂterilerini ve çözüm ortaklar›n›
a¤›rlayacak. Bu y›l üçüncüsü gerçekleﬂecek
olan Mersin Lojistik ve Transport Fuar›
kapsam›nda Uluslararas› Lojistik Konferans›
da gerçekleﬂtirilecek. Mersin Ticaret ve
Sanayi Odas›, Mersin Deniz Ticareti Odas›,
Mersin Lojistik Platformu ve Mersin
Üniversitesi iﬂbirli¤i ile düzenlenecek Mersin
Uluslararas› Lojistik Konferans›’nda
Uluslararas› Lojistik sektöründe Türkiye’nin
Önemi ve Gelece¤i ile Türkiye Lojistik
Sektörü gibi konular ele al›nacak.
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Aile Yeme¤i
Yemekte, Horoz Holding
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Nurettin Horoz ve Baﬂkan
Yard›mc›s› Taner Horoz da
küçük bir konuﬂma yapt›lar
ve grup ﬂirketleri
çal›ﬂanlar›na k›dem
plaketlerini takdim ettiler.

16 Temmuz 2010 tarihinde s›cak bir yaz akﬂam›
Horoz Holding ﬂirketlerinde çal›ﬂan ve Türkiye'nin her
yerinden gelen yöneticilerin ve sürekli hizmet al›nan
iﬂ ortaklar›n›n kat›l›m› ile Swissotel "The ‹stanbul 1"
teknesinde "Aile Yeme¤i" düzenlendi.

‹stanbul Bo¤az›'n›n
güzelliklerini hafif bir esinti,
güzel müzik ve lezzetli
yemek eﬂli¤inde ve birlikte
olman›n keyfini ç›kararak
yaﬂayan Horoz Holding
yöneticileri unutulmayacak
bir gece geçirmenin keyfi
ile tekneden ayr›ld›lar.

* Canan Gülalio¤lu
Horoz Holding
‹nsan Kaynakları Yönetmeni
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sa¤l›k

Reflü hastal›¤›n›n görülüﬂ s›kl›¤›n› tam olarak
bilmiyoruz. Amerika Birleﬂik Devletleri ve Bat›
Avrupa Ülkelerinde tedavi gerektirecek
boyuttaki reflü hastal›¤› toplumun % 1525’inde ortaya ç›kmaktad›r. Ülkemizdeki
çeﬂitli araﬂt›rmalar bizdeki oran›n da bu
dolaylarda oldu¤unu göstermiﬂtir. Bu bilgiler
›ﬂ›¤›nda, insanlar›n tümünde reflü varken
yaln›zca beﬂte birinde hastal›¤›n oluﬂtu¤unu
söyleyebiliriz.

Prof. Dr. Necmettin Sökücü
nsokucu@hotmail.com

GÜNCEL B‹R
SA⁄LIK SORUNU:
REFLÜ HASTALI⁄I

Son y›llarda reflü hastal›¤›na iliﬂkin haberler
medyada s›kça yer almaya baﬂlad›. De¤iﬂik
branﬂlardan hekim ve diyetisyenin konuya
kendi aç›lar›ndan farkl› yaklaﬂ›mlar›, bir
yandan halk› ayd›nlat›rken öte yandan da
kavram kargaﬂas›na ve kiﬂilerin belleklerinde
yeni sorunlar›n do¤mas›na yol açmakta.
Bilinmesi gereken ilk gerçek reflünün bir
hastal›k de¤il fizyolojik bir olay olmas›d›r.
Yutkunma s›ras›nda yemek borusunun
(özofagus) alt kesiminde bir gevﬂeme oluﬂur
ve bir miktar mide içeri¤i yemek borusunun
içerisine kaçar. Yenilen g›dalarla ya da yemek
borusunun peristaltizim dedi¤imiz kendi
taﬂ›ma gücü ile içerik yeniden mideye
gönderilir. Bu olay gün içinde yüzlerce kez
tekrarlan›r. Reflünün hastal›¤a dönüﬂmesi
için yukar›ya kaçan mide içeri¤inin klinik
yak›nmalara ya da yemek borusunun alt
kesiminde yap›sal bozukluklara yol açmas›
gerekir. Klinik belirtiler ve yap›sal
bozukluklar›n birlikte olmas› ﬂart de¤ildir.
Ciddi yak›nmalar› olan hastalar›n bazen
yemek borular›n›n içinde herhangi bir
harabiyet görülmezken tersine yak›nmas› yok
denecek kadar az olan hastalarda yap›sal
bozukluklar görülebilir.

Fizyolojik bir olay olan reflü baz› kiﬂilerde
neden hastal›¤a dönüﬂüyor? Hastal›k
oluﬂumuna baﬂl›ca üç etkenin yol açt›¤›n›
biliyoruz. Bunlar yemek borusunun (özofagus)
taﬂ›ma gücünün azalmas›, alt uçta yer alan
ve g›dalar›n geri dönüﬂümünü önleyen alt
sfinkter dedi¤imiz mekanizman›n yetersiz
hale gelmesi ve midenin içerisindeki g›dalar›
boﬂaltmakta güçlük çekmesidir. Vakalar›n
yaklaﬂ›k üçte ikisinde reflü hastal›¤›na halk
aras›nda mide f›t›¤› olarak bilinen hiatus
hernisi eﬂlik eder. Hiatus hernili hastalarda
yukar›ya gö¤üs içine kaçan özofagus, reflüyü
önleyen sfinkter mekanizmas›n› bozar.
Hastal›¤›n oluﬂmas›na de¤iﬂik etkenlerin
katk›da bulundu¤u kabul edilmektedir. Bunlar
aras›nda beslenme ile ilgili sorunlar ön s›rada
yer al›r. Alkol, çay, kahve, kolal› ve gazl›
içecekler, ya¤l›-baharatl› yemekler, fast food
tarz› haz›rlan›p tüketilen g›dalar›n reflü
hastal›¤›n› kolaylaﬂt›rd›¤› gösterilmiﬂtir.
Çikolata, domates, greyfurt, portakal, biber,
so¤an gibi yiyeceklerden sonra yak›nmalar
ço¤al›r. Yemeklerin h›zl› yenilerek birlikte
hava yutulmas›, yemekten sonra hareketsiz
kal›nmas›, akﬂam yemeklerinin geç yenmesi
ve peﬂinden yat›lmas› hastal›¤› tetikleyen
di¤er faktörlerdir. Reflü ﬂiﬂmanlarda daha
fazla görülür. Hastal›kla ruhsal durum
aras›nda ba¤›nt› bulundu¤una inan›lmaktad›r.
Sinirli ve stresli kiﬂilerde reflü hastal›¤›n›n
görülme s›kl›¤› di¤er kiﬂilerden daha yüksektir.
Sigara ile reflü hastal›¤› aras›nda iliﬂki
olabilece¤i düﬂünülmektedir.
Reflü hastal›¤›n›n en önemli belirtisi gö¤üs
kemi¤inin arkas›nda hissedilen yanmad›r.
Ço¤u kez buna mide yanmas› ve ekﬂimesi
eﬂlik eder. Hekime di¤er baﬂvuru nedenleri
a¤›za ac›-ekﬂi su gelmesi ve a¤›z kokusudur.
Özellikle geceleri yukar›ya kaçan asitli s›v›n›n
tahriﬂi ses k›s›kl›¤› ve öksürü¤e yol açar. Bu
hastalar y›llarca kronik farenjit tan›s› ile tedavi
edilirler. Bazan da içeri¤in soluk yollar›na
kaçmas› ciddi bronﬂ ve akci¤er
infeksiyonlar›na neden olur. Hastal›k tedavi
edilmezse zamanla yemek borusunda yaralar
aç›l›r ve buna ba¤l› kanamalar görülür. Yaralar
iyileﬂirken oluﬂan darl›k nedeniyle yutma
güçlü¤ü ortaya ç›kabilir. Nadiren bu
alanlardan uzun y›llar sonra kanser geliﬂebilir.
Reflünün tan›s› baﬂlang›çta klinik yak›nmalara
dayan›r. Özellikle gö¤üs kemi¤i arkas›ndaki
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yanmalar›n yukar›da say›lan g›dalarla artmas›
ve mide asidini azaltan ilaçlarla geçmesi tan›
için yeterli olup, daha ayr›nt›l› inceleme
gerekmez. Reflü hastal›¤› tek bir ilaçla tedavi
edilir. Proton pompa inhibitörü dedi¤imiz
mide asid salg›s›n› bask›lay›c› ilaçlardan birinin
sabah aç karn›na al›nmas› vakalar›n % 8095’inde yeterli olur. Ciddi yak›nmas› olan
hastalarda akﬂam ikinci bir doz ya da farkl›
mekanizma ile asit yap›m›n› engelleyen bir
di¤er ilaç a¤›zdan verilebilir. Bu ilaçlar›n ne
kadar süre kullan›laca¤›na iliﬂkin fikir birli¤i
yoktur. Kendi prati¤imizde 6-12 ay
kullan›ld›ktan sonra hastan›n yak›nmalar›na
göre karar vermekte, gerekti¤inde süreyi
uzatmakta veya ilac› de¤iﬂtirmekteyiz. Asit
yap›m›n› önleyici ilaçlar uzun y›llar güvenle
kullan›labilir. Nadiren barsak hareketlerinin
yavaﬂlamas›na ve kemiklerde zay›flamaya yol
açabildikleri bildirilmiﬂtir. ‹laç yan›nda g›da
al›m›n›n düzenlenmesi çok önemlidir. Alkol,
kahve, çay, fast food türü yiyecekler, ya¤l›
ve baharatl› yemekler, gaz yap›c› içecekler,
çikolata, greyfurt, portakal, domates ve
baklagillerin tüketimi k›s›tlan›r.
Yemeklerin az az, s›k ö¤ünler ﬂeklinde ve
iyice çi¤neyerek yenilmesi sal›k verilir. Akﬂam
yemekleri erken yenilmeli ve yata¤a en az 3
saat sonra yani mide boﬂald›ktan sonra
girilmelidir. Reflü gece daha fazla oldu¤undan
hastalar göbekten yukar›ya 25-45 derecelik
aç› sa¤layan yataklarda yat›r›lmal›d›r. Bunun
sa¤lanamad›¤› durumlarda olabildi¤ince
yüksek yast›kta yat›lmal›d›r. Yüksek yast›¤›n
yarar› tart›ﬂmal›d›r, ancak kendi deneyimimiz
yarar sa¤lad›¤› görüﬂünü desteklemektedir.
ﬁiﬂman hastalar zay›flat›lmaya çal›ﬂ›l›r. Stresin
ön planda oldu¤u hastalara iﬂ ya da çevre
de¤iﬂikli¤i veya tatil önerilir. Düﬂük doz s›k›nt›
giderici (anksiolitik) ilaçlar denenebilir.
Yukar›da önlemlere karﬂ›n yak›nmalar›
geçmeyen, kanama ya da yutma güçlü¤ü
tarif eden hastalarda daha ileri tetkik gerekir.
Yemek borusunun son k›sm›na yerleﬂtirilen
bir sonda arac›l›¤› ile 24 saatlik asit
de¤iﬂikli¤inin ölçülmesi tan›y› kesinleﬂtirir.
Endoskopi ile de reflüye eﬂlik edebilen mide
f›t›¤›, yemek borusu iç yüzündeki yap›sal
de¤iﬂiklikler ve varsa darl›k ortaya konulur.
Kuﬂkulu vakalarda biopsi örnekleri al›n›r.
Reflü hastal›¤›n›n tedavisi amac›yla yap›lan
ameliyatlarda ana kural, yemek borusunun
alt k›sm›n›n etraf›na, serbestleﬂtirilen midenin
sar›lmas› ve bu yolla bozulmuﬂ olan sfinkter
mekanizmas›n›n yeniden oluﬂturulmas›d›r.
Laparoskopik yöntemle yani kar›n aç›lmadan
yap›lan bu ameliyatlar›n baﬂar› oran› yüksektir.
Son y›llarda gastroskop yard›m›yla a¤›zdan
girilerek reflü tedavisi yap›lmaktad›r; ancak
bu yöntemin sonuçlar› için henüz yeterli bilgi
birikimi oluﬂmam›ﬂt›r.

foto¤raf

HOROZ FOTO⁄RAF KULÜBÜ ETK‹NL‹KLER‹
SÜRÜYOR
19 ﬁubat 2010 tarihinde
kurulan Horoz Foto¤raf
Kulübü, foto¤raf e¤itimleri
ve dia gösterileriyle baﬂlad›¤›
etkinliklerini ‹znik’e
gerçekleﬂtirdi¤i foto¤raf
gezisiyle sürdürdü. Gezi
boyunca ‹znik’in tarihi ve
do¤al güzelliklerinin yan›
s›ra geleneksel çinicilik
sanat›n› da foto¤raflayan
Horoz Foto¤raf Kulübü
üyeleri, bu y›l ikincisi
düzenlenen ‹znik Ya¤l›
Güreﬂlerinden de ilginç
kareler yakalad›.
ﬁimdiden üye say›s› otuzu
geçen Horoz Foto¤raf
Kulübü, y›l sonuna kadar
foto¤raf e¤itimleri ve dia
gösterilerine devam edecek.
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Fatih Küçük

Serçin Erensoy

Betül Güleçler

Mert Güzelsoy

spor

Haz›rlayan: O¤uz Kupeli*

oyuncu ald›k. Mesela Y›lmaz Özlem’i ald›k.
Süper Lig tecrübesi olan bir oyuncu.
Santroforumuz Tayfun, son iki senede 53 gol
att›; ﬂampiyonluklar› olan bir oyuncu. Serdar
Samatyal› Boluspor’un kaptan›yd› ve
ﬂampiyonluklar› olan bir oyuncu. ‹zzet’de
Bursaspor’da oynam›ﬂ, yine ﬂampiyonluklar›
var. Böyle lider tipli oyuncular›n yan›nda Emin
Yal›n gibi, Raﬂit gibi, Eskiﬂehir’den ald›¤›m›z
Ahmet, Karﬂ›yaka’dan transfer etti¤imiz kaleci
Ak›n gibi, Vedat gibi bu lig için önemli oldu¤unu
düﬂündü¤ümüz oyunculardan oluﬂan bir kadro
kurduk; lige haz›r›z.
Sizin futbol oynad›¤›n›z dönemlerde
yurtd›ﬂ›nda görev yapan Türk
futbolcular›n›n say›s› neredeyse yok
denecek kadar azd›. Fakat ﬂu an pek çok
futbolcumuz yurtd›ﬂ›na transfer olabiliyor.
Bunu son y›llarda Türk futbolcusunun
kendine olan güveninin artmas›ndan m›
yoksa o zamanki ﬂartlara m›
ba¤l›yorsunuz?

Göztepe Spor Kulübü
Futbol Direktörü Ali Gültiken'le
Söyleﬂi
“En geç 3 y›l içerisinde süper lig, 5 y›l içinde de Avrupa
kupalar›na kat›lma hakk›n› elde etmiﬂ bir Göztepe’yi
yaratmak hedefiyle yola ç›kt›k.”

S

evgili Ali Gültiken öncelikle bu f›rsat›
bize verdi¤iniz için teﬂekkür ederiz.
Göztepe A.ﬁ. tak›m›ndaki görevinizin de
hay›rl› olmas›n› diliyoruz. Göztepe, futbol
tarihimizde önemli baﬂar›lara imza atm›ﬂ
bir kulübümüz. 2010 – 2011 sezonu ile
ilgili hedefleriniz nelerdir? Bunun için
nas›l bir yap›lanma öngördünüz?
Göztepe büyük bir futbol kulübü ve önemli
futbol markalar›ndan biri. Kolay de¤il,
Göztepe’nin yüzy›la yak›n bir geçmiﬂi var.
Ayr›ca bu geçmiﬂin ötesinde Türkiye’de de
çok önemli futbol iﬂler yapm›ﬂ bir tak›m. Belki
son 20-25 sene içinde çok fazla Türkiye’nin
futbol gündeminde marka olarak üst
seviyelerde yer almam›ﬂ olabilir ama
geçmiﬂten gelen büyük baﬂar›lar› var.
Avrupa’da ilk defa yar› final oynayan bir
tak›m. Bugün UEFA kupas› dedi¤imiz kupada
çeyrek final oynam›ﬂ, 7 kere kat›lm›ﬂ. 40’l›
y›llarda Türkiye’de üç kere Türkiye ﬂampiyonu
olmuﬂ. ‹ki defa Türkiye kupas› kazanm›ﬂ, bir
kere finalde kaybetmiﬂ. Milli tak›ma oyuncular
vermiﬂ, Türkiye’nin Avrupa’da olmad›¤›
dönemde Türkiye’yi baﬂar›yla temsil etmiﬂtir.
ﬁimdi bu kadar büyük bir futbol markas›yken
yaﬂanan malum krizler nedeniyle amatör
kümeye kadar düﬂmüﬂ. Bu süreçten sonra

Alt›nbaﬂ Grubunun kulübü sat›n almas›yla
buraya gelmiﬂler. Bu süreçten sonra kulübün
yukar› do¤ru baﬂlayan bir ivmesi var. Önce
3. lig, sonra da ﬂimdi bulundu¤umuz lige
ç›kabilmiﬂ. Bundan sonraki aﬂamada benim
de grubun içerisine kat›lmamla büyük
hedeflere do¤ru yol almak istiyoruz. Buraya
gelirken verdi¤imiz bir söz vard›. En geç 3
y›l içerisinde süper lig 5 y›l içinde de Avrupa
kupalar›na kat›lma hakk›n› elde etmiﬂ bir
Göztepe’yi yaratmak hedefiyle yola ç›kt›k.
Hedeflerimiz içinde sadece futbol tak›m›n›n
sportif baﬂar›lar› de¤il, çok iyi bir altyap›
kurabilmiﬂ, kendi izleme ekibini oluﬂturmuﬂ,
buradan önemli oyuncular› bulabilmiﬂ,
tesislerini yapm›ﬂ, ileriki süreçte kendi stad›yla
ilgili de projelerini gerçekleﬂtirebilmiﬂ bir
yap›y›, yani bir dünya markas› olarak
Göztepe’yi yukar›lara ç›kart›p ondan sonra
da Göztepe A.ﬁ. olarak borsaya aç›larak
gerçek anlamda dünya standartlar›nda bir
kulüp haline getirilebilecek bir yap›y›
öngörüyoruz.
Tabii birinci hedefimiz bir üst lige, Bank
Asya’ya ç›kabilmek. Bunu gerçekleﬂtirebilecek
tipte oyuncular› transfer ederek içerde birkaç
oyuncu tutarak bir yap› oluﬂturduk. Tak›m
içinde lider olabilecek, geçmiﬂinde bu tür
görevleri üstlenmiﬂ ve baﬂar›l› olmuﬂ 4-5
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Dünyadaki transfer sistemi de¤iﬂti; öyle bakmak
laz›m. Çünkü o dönemde de yurtd›ﬂ›nda
oynayabilecek çok de¤erli oyuncular vard›;
bizler de oynayabilirdik. Fakat Avrupa’da da
ancak 3 yabanc› oyuncu oynayabiliyordu. Yani
o zaman›n Milan’›na bakt›¤›n zaman Rijkaard,
Gullit, Van Basten, Interde Klinsmann, Matthaus
oynuyordu yabanc› olarak. Dünyada 90’l›
y›llarda bu menajerlik sistemi dedi¤imiz sistemin
yayg›nlaﬂmas›ndan sonra transfer serbestli¤i
baﬂlad›. Transfer sistemi de¤iﬂti ve eskiden iki
y›lda bir transfer imkan› varken ﬂimdi art›k 6
ayda bir kiralama sezonu, devre aras›nda
transfer imkan› var. Daha fazla yabanc›
oyuncunun baﬂka ülkelere gidebilme imkan›
do¤du¤u için de bizim oyuncular›m›z Avrupa’da
oynayabiliyorlar. Ama ben ülke olarak inan›n
buna ra¤men bunu çok iyi kulland›¤›m›z
kanaatinde de¤ilim, çünkü yeterli derecede
oyuncu üretme imkan›na sahip olmam›za
ra¤men bunlar› satma konusunda o kadar
baﬂar›l› olamad›k. Ligimiz çok de¤erli ve pahal›.
Bizim oyuncular›m›z›n ald›¤› rakamlar›n
Avrupa’da al›nmas› mümkün de¤il. 1 buçuk
milyon euro verdi¤iniz bir oyuncunun
yurtd›ﬂ›nda kazand›¤› paran›n 3 milyon euro
olmas› laz›m ki bu Avrupa’da çok nadir
oyuncular›n alabilece¤i bir para.
Günümüzde karizmatik olmak gerekiyor
gibi bir inan›ﬂ var. Gerek futbol, gerekse
di¤er spor dallar›nda karizma oldukça
önemseniyor. Ülkemizde de teknik
direktörlük, sportif direktörlük görevleri
için karizmatik olman›n baﬂar›y›
etkiledi¤ine inan›l›yor. Siz nas›l
bak›yorsunuz bu konuya? Karizma
gerçekten bu kadar önemli mi, yoksa
sadece kiﬂinin gündemde kalmas›n›
sa¤layan subjektif bir s›fat m›?
Karizma çok geniﬂ bir kelime. Teknik direktörlük,
sportif direktörlük veya bizim bulundu¤umuz
futbol direktörlü¤ü olsun topluma dönük,
medyayla iç içe olan iﬂlerde görev alan insanlar›n
sosyal iliﬂkilerinin çok kuvvetli olmas› gerekti¤ini

Türkiye’de hiç tak›m yokmuﬂ, sanki kararlar›
hep o verirmiﬂ gibi bir yaklaﬂ›m oluyor.
Rijkaard ﬂampiyonlar ligi ﬂampiyonu olmuﬂ
olabilir. Ama benim ﬂartlar›m ayr›, benim
tak›m›m ayr›. Onun da baﬂar›l› olabilmesi için
ona da bunu do¤ru anlatarak bu yap›y› sa¤l›kl›
kurmak zorundas›n. Çünkü adam›n eline
100 milyon avroluk tak›m› veriyorsunuz.
ﬁimdi mesela Beﬂiktaﬂ’ta da transferler güzel
ama seçimler yanl›ﬂ. Bak›yorsunuz Tayfur’la
ilgili olan ﬂey yanl›ﬂ. O zaman arada bir
mekanizma futboldan anlayan bir adam
olmas› laz›m ama yok. Bu durumda bunu
yaﬂayarak ö¤renecek hoca. Bu yüzden belki
bir sezonu kaybedeceksiniz.
‹yi futbolcu ve y›ld›z futbolcu aras›ndaki
temel farklar nelerdir? Bu s›fatlar›n
futbolculara verilmesinde, oynad›klar›
tak›mlar›n ve uygulanan sistemlerin
etkisi nedir? Di¤er bir deyiﬂle sizin
kriterlerinize göre y›ld›z futbolcularda
olmas› gereken özellikler nelerdir?

düﬂünüyorum. Bence en önemlisi bu. Sosyal
yap›n›n güçlü oluﬂu ve insan iliﬂkilerindeki
beceri bence o dedi¤iniz ﬂeyi biraz daha
yukar›ya çekiyor çünkü konuﬂulma oran›n›,
etkilenme oran›n› art›r›yor. Bunu do¤ru
yapabilen insanlar da o zaman iyi yönetici
oluyorlar. Bu her iﬂ kolunda çok önemli. Ne
iﬂ yaparsan›z yap›n sosyal zekas› yüksek olan
insanlar›n fark yaratt›¤›n› görüyoruz.

“Bizi var eden, bu hayatta
sahip oldu¤umuz her ﬂeyin
var olmas›n› sa¤layan tek
ﬂey Beﬂiktaﬂ’t›r.”
Beﬂiktaﬂ’›n hayat›n›zdaki yeri ve
öneminden biraz bahseder misiniz?
Beﬂiktaﬂ’da oynad›¤›n›z dönemde
unutamad›¤›n›z bir an›n›z› anlatabilir
misiniz?
Bugün burada oturuyorsak, yani Göztepe’nin
baﬂ›ndaysak, Göztepe camias› Ali Gültiken’in
burada olmas›ndan mutlu oluyorsa bu hep
geçmiﬂinden dolay›, yaﬂad›klar›ndan, hayat›
boyunca yapt›klar›ndan, birikimlerinden, yani
Beﬂiktaﬂ’dan dolay›… Bizi var eden, bu
hayatta sahip oldu¤umuz her ﬂeyin var
olmas›n› sa¤layan tek ﬂey Beﬂiktaﬂ’t›r. Beﬂiktaﬂ,
küçüklü¤ümüzden itibaren içine girdi¤imiz
bir camia. Sosyal iliﬂkilerimiz, çevremiz,
medyadaki durumumuz hep oras› sayesinde
var oldu; bize çok ﬂey katt›. Bizim ad›m›za
da çok istisnai durum oldu¤unu
düﬂünüyorum. Çok önemli bir futbol
kuﬂa¤›n›n içerisinde var olduk. Bu dönem,
yüzy›ll›k Beﬂiktaﬂ tarihinin içerisinde geriye
dönüp bakt›¤›m›zda en önemli baﬂar›lar›
yakalayan bir süreçtir Beﬂiktaﬂ tarihinin
içerisinde. Tabii bu yap› futbolculuk ötesinde,
futbolcuya bak›ﬂ aç›s›n› alg›lama ﬂeklinde
Türkiye’yi de de¤iﬂtirdi; futbolcu imaj› da

de¤iﬂti o kuﬂakla beraber. Karﬂ›l›kl› bir sevgi
oluﬂtu. Ben dünyan›n hiçbir yerinde futbolu
b›rakt›ktan 15 sene sonra hala tribünde ﬂark›s›
söylenen bir kuﬂak oldu¤unu görmedim. Bu
dünyan›n hiçbir yerinde yoktur. Ama bizde
var. Bu anlat›lmaz ancak yaﬂan›r.
Beﬂiktaﬂ bu y›l çok flaﬂ transferler yapt›.
Gerçekten de bak›ld›¤›nda Quaresma,
Guti gibi oyuncular› Türkiye’ye getirmek
çok kolay de¤il. Bu transfer politikas› ve
bu futbolcular›n Beﬂiktaﬂ’a katk›lar›
aç›s›ndan neler düﬂünüyorsunuz?
Quaresma’n›n önemli bir transfer oldu¤unu
düﬂünüyorum. Futbolcu yetene¤i olarak çok
önemli bir oyuncu. Ben onu oynad›¤›
kulüplerde canl› olarak da seyrettim.
Beﬂiktaﬂ’a da çok ciddi bir katma de¤er
getirecektir. Bugün bakt›¤›m›z zaman icraat
yapan bir oyuncu olarak bütün maçlar
içerisinde iﬂler kötü giderken bile iyi oldu¤unu
görüyorsunuz. Keza Guti de ayn› ﬂekilde
önemli bir oyuncu. Beﬂiktaﬂ’ta do¤ru
kullan›ld›¤› taktirde çok baﬂar›l› olaca¤›n›
düﬂünüyorum. Bu oyuncu transferlerinin
icraat k›sm› aç›s›ndan böyle. Fakat mali k›sm›
aç›s›ndan s›k›nt› var. ﬁimdi Beﬂiktaﬂ zaten
çok sa¤l›kl› bir mali yap›n›n içerisinde de¤il.
Bu oyuncularla yine ciddi bir yükün alt›na
girdi ama bana göre dönem dönem böyle
ﬂeylerde yap›labilir. Bana göre ikisi de do¤ru
transferler Beﬂiktaﬂ için.
Fenerbahçe, Galatasaray, Beﬂiktaﬂ… Bunlar
dünya kulübü bugün. Dünyada bugün 2030 tane tak›m sayars›n›z. Bunlar›n aras›nda
bu tak›mlar›m›z mutlaka vard›r. Art›k bu
kulüplerimizin mali güçleri de büyük, yap›lar›
da büyük. ‹yi futbolcular› da, teknik adamlar›
da bu ülkeye getirebiliyorlar. Fakat önemli
olan getirdi¤iniz teknik adama, geldi¤i yerin
büyüklü¤ünü do¤ru anlatabilmeniz.
Türkiye’deki s›k›nt› bu. Yurtd›ﬂ›ndan birini
getiriyorsunuz, sanki o gelmeden önce
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‹yi oyuncular›n fark yaratabilmesi için bir defa
teknik adam çok önemli. Bana göre iyi
oyuncunun yetenekli olmas› ﬂartt›r.
Oyuncunun do¤ru adapte olmas› önemlidir.
Futbol karakterinin çok yüksek olmas›
laz›md›r. Disiplinli, düzgün yaﬂayan ve istikrar›
yüksek bir oyuncu olacak. Yani bir maçta iyi
oynamas› de¤il, 35 maç›n en az 20’sinde
oynayabilen ve iyi oynayabilen oyuncu olmas›
laz›m. Bana göre y›ld›z oyuncu tak›m›n içinde
fark› yaratabilen adamd›r. Bask› alt›nda
oynayabilen, maç› an›nda çevirebilen, yoktan
var edebilen oyuncu olmal›d›r. Zaten bu
oyuncular da çok olmaz. Her tak›mda 2-3
tane olabilir. Y›ld›z oyuncunun sürekli tak›m›n
içinde tutunabilmesi, riske girebilmesi,
seyirciden korkmamas›, ma¤lubiyette ve
bask›da y›lmamas› ve yetenekli olmas› laz›m.
Mesela Guti, bana göre iyi oyuncu ama y›ld›z
de¤il. Ama Quaresma y›ld›z oyuncu. Arda
y›ld›z bir oyuncu mesela. Milan Baroﬂ y›ld›z
bir oyuncu. Emre hem y›ld›z, hem iyi bir
oyuncu mesela.
Sevgili Ali Gültiken, söyleﬂi için çok
teﬂekkür ederiz. ‹lave etmek istedi¤iniz
bir ﬂey veya Beﬂiktaﬂ ile ilgili bir an› var
m› acaba?
Ben teﬂekkür ederim. Çok güzel anlar›m›z
var. Mesela 90-91 sezonu Galatasaray’a karﬂ›
oynuyoruz. 2-0 ma¤lup duruma düﬂtük. 44-2 oynuyoruz. Önde Feyyaz ve Metin
oynuyor, ben dörtlünün sa¤›nda oynuyorum.
Maçta 2-0 geriye düﬂtük. Metin yan›ma geldi
oyun içinde. “Ayaklar›m gitmiyor” dedi. Sen
dörtlünün sa¤›na geç dedim, ben de onun
yerine geçtim. 7 dakika içinde 2 gol att›m.
Maç bir anda 2-2 oldu. Sonra bir gol daha
at›p maç› kazand›k. O maçla ﬂampiyon
olmuﬂtuk; maç Ali Sami Yen’deydi. Bir
inisiyatif kullanma iﬂi bu iﬂte. Kendi içimizde
yaﬂad›¤›m›z bir örnekti.
* O¤uz Kupeli
SDV HOROZ
Deniz Operasyon Direktörü

Haz›rlayan: Fezal Karakad›o¤lu *

Bir Spor Bir Sporcu
Ufuk Sönmez
Ufuk Sönmez, 1980 Ankara do¤umlu. Spor
hayat›na jimnastikle baﬂlay›p, kule- tramplen
atlama ve rüzgâr sörfüyle devam etmiﬂ. Son
12 y›ld›r rüzgâr sörfüyle u¤raﬂ›yor ve 6 y›ld›r
profesyonel olarak yar›ﬂlara kat›l›yor. Bu süre
içinde Türkiye’de bir çok özel ve resmi yar›ﬂta
dereceler alm›ﬂ. Türkiye’yi, 4 kez dünya
ﬂampiyonlar›nda temsil etmiﬂ.
Sporculu¤unun yan› s›ra rüzgâr sörfü hocal›¤›
da yapan Ufuk Sönmez, rüzgâr sörfü slalom
disiplinin tecrübenin en önemli anahtar›
oldu¤unu ve dünyan›n en iyi sörfçülerinin
25 y›l› aﬂk›n yar›ﬂ deneyimleri göz önüne
al›nd›¤›nda henüz yolun çok baﬂ›nda
oldu¤unu belirtiyor.
Ufuk Sönmez’in hedefi 2012 y›l›nda Türkiye
ﬂampiyonu olmak ve dünya klasman›nda ilk
25 de yer almak. 2008’de ald›¤› Türkiye
üçüncülü¤ünü daha büyük hedeflere taﬂ›mak
için yo¤un bir antrenman program›yla çal›ﬂan
Ufuk Sönmez’in bu zorlu yoldaki
destekçilerinin aras›nda HOROZ LOJ‹ST‹K de
bulunuyor. Bu sene HOROZ LOJ‹ST‹K
deste¤iyle baﬂlad›¤› zorlu maratonda en
önemli yar›ﬂ olan 4 ayakl› “Windsurf Tükiye”
turunu tamamlayan sporcu bu dört yar›ﬂta
tüm rakipleriyle birlikte genel klasmanda
dereceye girebilmek için k›yas›ya puan
toplamaya çal›ﬂm›ﬂ. ‹lk ayak Urla’da 18 puan,
ikinci ayak Datça’da 19 puan, üçüncü ayak
olan Gökçeada’da 20 puan ve son olarak
Saros Körfezi’nde yo¤un bir çekiﬂmenin
ard›ndan 12 puan alarak toplamda 69 puan
toplayan Ufuk Sönmez, genel klasmanda 3.
s›raya yerleﬂmiﬂ durumda.
Bu yar›ﬂtan ba¤›ms›z tek bir yar›ﬂ olarak
yap›lmas› planlanan Türkiye ﬂampiyonas›
belirlendi¤i tarihler aras›nda rüzgâr olmamas›

nedeniyle iptal edilmiﬂti. Federasyonun
karar›yla yar›ﬂlar›n baﬂka bir tarihe
ertelenebilece¤ini belirten Ufuk Sönmez,
bu son yar›ﬂ› sab›rs›zl›kla bekledi¤ini belirtiyor.
Ufuk Sönmez, ülkemizin dört bir yan›nda
yap›lan bu yar›ﬂlar›n yerel halk ve bas›n
taraf›ndan büyük bir ilgiyle karﬂ›land›¤›n›
söylerken yar›ﬂç›lar için de, de¤iﬂik deniz ve
hava koﬂullar›nda sörf yap›yor olman›n
özellikle yurtd›ﬂ› yar›ﬂlar› için önemli bir
antrenman f›rsat› sa¤lad›¤›n›n alt›n› çiziyor.
Ufuk Sönmez, lisans e¤itimini, beden e¤itimi
alan›nda tamamlad›ktan sonra spor psikolojisi
mast›r› yaparak özellikle do¤a sporlar›
konusunda ilerlemeye, araﬂt›rmaya ve
tecrübe edinmeye çal›ﬂm›ﬂ. 12 y›ll›k
e¤itmenlik deneyimini de katarak haz›rlad›¤›
ilk kitab›, “0’dan 100’e Rüzgar Sörfü” ad›yla
teknik bir sörf e¤itim kitab› olarak geçen k›ﬂ
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piyasaya ç›km›ﬂ ve yo¤un bir ilgiyle
karﬂ›lan›nca ilk bask›s›n›n tamam›n› tükenmiﬂ.
Ufuk Sönmez ayr›ca eylül ay›n›n baﬂ›nda
4 dilde yay›mlanacak uluslararas› bir sörf
e¤itim DVD’sinin çekimlerine baﬂlam›ﬂ.
Kitab›n devam› niteli¤indeki bu çal›ﬂmay›
ekim sonuna kadar tamamlamay› ve
dünyan›n dört bir yan›na ulaﬂt›rmay›
hedefliyor. Bu çal›ﬂmaya ilave olarak
araﬂt›rmalar› ve gözlemleri do¤rultusunda
üç y›ld›r yazmakta oldu¤um bir kitab› da
2011 k›ﬂ› sonunda ç›karmay› planlad›¤›n›
belirten Ufuk Sönmez, yeni kitab›yla ilgili
olarak ﬂunlar› söylüyor:
“Nasuh Mahruki’den Turkcell’in eski genel
müdürüne kadar bir çok tan›nm›ﬂ siman›n
da içinde yer ald›¤› kitap, oldukça ilgi
çekece¤ini düﬂündü¤ümüz bir çizgide ilerliyor.
Özetle, insano¤lu 300 küsur kemik, 600
küsur kas ve bir çok eklemle fonksiyonel
aç›dan hareket etmesi için tasarlanm›ﬂt›r.
Günümüz yaﬂant›s› ve modern hayat bizi her
anlamda hareketsizli¤e tembelli¤e ve kötü
beslenmeye itmektedir. Hareketten do¤adan
ve gerçek beslenmemizden uzaklaﬂm›ﬂ
olmam›z›n fizyolojik ve psikolojik bedellerini
nas›l ödedi¤imizi gözler önüne sererek, son
yüz y›llarda insano¤lunun nas›l bir hatan›n
içine düﬂtü¤ünü anlatmaya çal›ﬂ›yoruz. Ayn›
zamanda bir çok bilimsel çal›ﬂmayla konuyu
desteklemek ve güçlendirmek niyetindeyiz.
Bu bak›mdan, fizyolojinin gerçek iﬂleyiﬂine
yak›nlaﬂmas› için özellikle az zaman› olan
bireylerin mümkün oldu¤u kadar do¤ada
vakit geçirebilece¤i, hareket edebilece¤i ve
do¤adan kaynakl› heyecanlar, korkular ve
sevinçler duyabilece¤i baz› aktivitelere
yönelmesi gereklili¤inin önemini
vurguluyoruz. Kitab›n ismine henüz karar
vermedik. Bu konuda çal›ﬂmalar›m›z devam
ediyor. Bu kitab› en k›sa zamanda
tamamlayarak ç›karmay› hedefliyorum.
”Bunlar›n yan›nda, y›l›n büyük bir bölümünü
Alaçat›’da antrenman yaparak, yar›ﬂç› gençler
yetiﬂtirerek ve sahibi oldu¤um Rüzgâralt›
Otel’i iﬂleterek geçiriyorum. Rüzgar sizinle
olsun...”
* Fezal Karakadıo¤lu
Horoz Holding
Kalite Sistemleri Yönetmeni

kültür - sanat

Haz›rlayan: Gencay Burnaz*

Bu say›m›zda yine dünyaca ünlü
yabanc› grup ve solistlerin Türkiye
konserlerine yer verdik. Bunlardan
Scorpions’un Türkiye’de gerçekten çok
büyük bir hayran kitlesi oldu¤unu
söyleyebiliriz, üstelik grubun sahne
enerjisini de hesaba katarsak konserin
muhteﬂem geçece¤ini tahmin
edebiliyorum. Bununla birlikte son
günlerde epey iddial› tiyatro eserlerinin
sahnelendi¤ini görüyoruz. Bunlar
aras›nda, “Meyhanede” oyunu için
klasik tiyatro oyunlar›na nazaran çok
farkl› bir ambians› oldu¤u yorumlar›n›
ald›m; izlenmesi gereken bir oyun gibi
geliyor. Bir sonraki say›da tekrar
buluﬂmak ümidiyle bol sanatl› günler
diliyorum, hoﬂçakal›n.

Konser
YERL‹ KONSERLER
1 Ekim’de Vega Bronx Pi Sahne’de,
2 Ekim’de Kenan Do¤ulu Maltepe
Üniversitesi’nde, 3 Ekim’de Deniz Seki ve
Emre Altu¤ Bahçeﬂehir Üniversitesi’nde,
9 Ekim’de Kurban ‹stanbul Live
Beyo¤lu’nda, 22 Ekim’de Göksel Ghetto
Beyo¤lu’nda, 23 Ekim’de Yeni Türkü Jolly
Joker Balans’ta sevenleri ile buluﬂacak.

YABANCI KONSERLER

performans ile ç›kmaya haz›rlan›yor.

GORAN BREGOV‹Ç
Emir Kustirica imzal› "Çingeneler Zaman›",
"Arizona Rüyas›" ve "Yeralt›” gibi filmlerin
klasikleﬂmiﬂ müziklerine imza atan Goran
Bregovic, müzik hayat›na s›¤d›rd›¤› 21`in
üzerinde albümünün en güzel parçalar› ile
8 Ekim’de Maçka Küçükçiftlik Park’ta sahne
alacak.

THE NOTWIST
Yirmi y›l› aﬂk›n bir süre içinde hardcore
punk ve metalden elektroni¤e do¤ru
uzanan geniﬂ bir yelpazade müzik yapan
grup 9 Ekim’de Salon ‹KSV’de
müzikseverlerle buluﬂacak.

RICHIE KOTZEN
Rock, blues, metal, jazz ve fusion gibi
birbirinden farkl› müzik türlerini baﬂar›yla
yorumlayan üstün tekni¤e sahip gitar
virtüözü Richie Kotzen 14 Ekim’de Jolly
Joker Balans’ta sevenlerinin karﬂ›s›na
ç›kacak.

UB40
“Red Red Wine”, “Can’t Help Falling
In Love”, “Don’t Break My Heart” gibi
unutulmaz klasikleriyle tüm dünyada
milyonlarca hayran› olan dünyaca ünlü
UB40, y›llar sonra yeniden Türkiye’de
hayranlar›yla buluﬂuyor. Grup 22 Ekim’de
Kad›köy Matine 216’da sevenleri ile
buluﬂacak.

Kaan Erkam’›n yönetti¤i oyun 1-2 Ekim
tarihleri aras›nda Afife Jale Sahnesi
Beﬂiktaﬂ’ta izleyicilere perdelerini aç›yor.

Sergi

Tiyatro
TÜRKAN IﬁIK YOLCUSU
Ayﬂe Kulin’in roman›ndan uyarlanan ve
Türkan Saylan’›n hayat›n› konu alan eser
5-12 Kas›m’da T‹M Fettah Aytaç Salonu
Maslak’ta izlenebilir.

SONDAN SONRA

SCORPIONS
Dünya üzerinde 40 y›ld›r 100 milyondan
fazla albümü sat›lan efsanevi rock müzik
grubu SCORPIONS, ç›kt›¤› son dünya
turnesinin ard›ndan müzi¤e veda
edeceklerini ilan etti. “Wind Of Change”,
“Send Me An Angel”, “Still Loving You”,
“Hurricane”, “Always Somewhere”, ve
“Humanity” gibi dillerden düﬂmeyen
parçalar› ile çok geniﬂ bir hayran kitlesine
sahip olan grubun Almanya’da baﬂlayan
turnesi Türkiye’de devam ediyor. Grup,
2 Ekim de Maçka Küçükçiftlik Park’ta
hayranlar›n›n karﬂ›s›na muhteﬂem bir

Oyun, ‹ngiltere’de terörist bir sald›r› sonras›
s›¤›nakta mahsur kalan iki kiﬂinin yaﬂad›¤›
olaylar› konu al›rken asl›nda 11 Eylül’de
ABD’de yaﬂanan sald›r› ile ilgili at›flarda
bulunuyor. Deniz Kelly’nin yazd›¤› ve Emre
K›nay’›n yer ald›¤› kadro 1-2-16 Ekim
tarihleri aras›nda Duru Tiyatro’da tiyatro
severlere perdelerini aç›yor.

MEYHANEDE
1899’daki bir rum meyhanesinde yaﬂanan
olaylar› konu alan oyunda, izleyenler aynen
bir meyhane havas›nda mezelerini yerken
ve rak›lar›n› içerken oyunu izliyorlar.
Ayn› ﬂekilde sahne de meyhane dekorunda
tasarland›¤› için oyuncular ve izleyiciler
adeta ortama uyum sa¤l›yorlar.
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YOK YER RES‹M
Son dönemde pentür ve peyzaj birlikteli¤iyle
ﬂekillenen mekân resimleriyle dikkatleri
çeken ressam Burcu Perçin’in eserleri 6
Ekim-14 Kas›m tarihleri aras›nda Amerikan
Hastanesi Sanat Galerisi Operation
Room’da sanatseverlere kap›lar›n› aç›yor.

HAHNEMÜHLE GÜZEL SANATLAR
Kuruluﬂunun 425. y›l› an›s›na
gerçekleﬂtirilen "Hahnemühle Y›ldönümü
Foto¤raf Yar›ﬂmas›"nda dereceye giren
eserler dünyan›n önemli baﬂkentlerinin
ard›ndan ﬂimdi Galeri Iﬂ›k ‹stanbul’da 9-29
Ekim tarihleri aras›nda görülebilir.
* Gencay Burnaz
Horoz Lojistik,
Yurtiçi Komple Taﬂıma Satıﬂ Yönetmeni

kitap - müzik

Haz›rlayan: Hakan Yaman*

Kitap
Manzaradan Parçalar
ORHAN PAMUK
‹letiﬂim Yay›nlar›, 564 sayfa
Orhan Pamuk bu yeni
kitab›nda,
çocuklu¤undan
baﬂlayarak hayat›ndan,
yaﬂad›klar›ndan bütün
içtenli¤iyle söz ediyor.
Yazar›n babas›n›n
ölümü, siyasi dertleri,
futbol oynarken ya da
romanlar›n› yazarken
hissettikleri, t›pk› annesinin sigara böre¤i
yap›ﬂ›, yaz gecesi bir sivrisine¤in hareketleri
ve Bo¤az gemileri hakk›ndaki gözlemleri
gibi büyük bir manzaran›n parças› olarak
dikkatle iﬂleniyor. Pamuk ‹stanbul’dan,
Adalar’dan, New York’tan, Venedik ya da
Kalküta’dan söz ederken yapt›¤› gibi, kendi
suçluluk duygular›ndan, rüyalar›ndan, eski
berberlerden ya da çocuklu¤unda
sokaklarda at›ﬂt›rd›¤› ﬂeylerden de bütün
dikkatiyle hikâyeler ç›kar›yor. Konu ister
Binbir Gece Masallar›, ister Dostoyevski’nin
romanlar›, ister eski ressamlar, ister Selimiye
Camii olsun, Pamuk gözlemlerini,
duygular›n› s›ralarken ak›lda sevdi¤imiz bir
hikâyecinin tan›d›k ve unutulmaz sesi
kal›yor. T›raﬂ olmaktan asansöre binmeye,
dünyay› çocuk gibi seyretmekten deprem
endiﬂelerimize, trafik ve dinden eski
yang›nlar ve y›k›mlara uzanan bu kitap,
Orhan Pamuk’un gözünden bak›ld›¤›nda
dünyan›n ne kadar ilginç ve yeni
olabilece¤ini bir kere daha kan›tl›yor.
(Tan›t›m bülteninden)

Çimen Türküsü
TRUMAN CAPOTE
Sel Yay›nc›l›k, 118 sayfa
On bir yaﬂ›ndaki Collin
Fenwick annesinin
ölümü üzerine
babas›n›n iki yaﬂl›
kuzininin yan›na
gönderilir. Talbo
kardeﬂler ad›yla bilinen
Verena ile Dolly, büyük
çiftlik evlerinde
hizmetçileri Catherine
ile birlikte yaﬂarlar. Bu eve ad›m att›¤› ilk
günden itibaren Collin'in hayat›nda yeni
ve unutulmaz bir dönem baﬂlar.

Çimen Türküsü, bir tutunamayanlar
roman›...
Truman Capote'nin o benzersiz ﬂiirsel ve
hüzünlü anlat›m›nda bu kez Amerika'n›n
küçük bir Güney kasabas›nda yaﬂayan
birbirinden ilginç kahramanlar, hayat›n
anlam›n› do¤an›n seslerinde ararlar.
(Tan›t›m bülteninden)

July’›n ‹nsanlar›
NADINE GORDIMER
K›rm›z› Kedi Yay›nevi, 168 sayfa
Güney Afrika'n›n her
yerinde silahl› militanlar
ülkenin kentlerini savaﬂ
alan›na çevirmiﬂlerdir.
Y›llard›r kötüleﬂmekte
olan durum bir anda
korkunç olaylarla
sonuçlanm›ﬂ, haz›rl›ks›z
yakalanan beyaz halk
müthiﬂ bir çat›ﬂman›n,
yak›p y›kman›n içinde bulmuﬂtur kendini.
Üç çocuklu, liberal görüﬂlü beyaz Smales
ailesi bu dehﬂet çemberinden y›llard›r
yanlar›nda çal›ﬂan siyah uﬂaklar› July
sayesinde kurtulur; July onlar› kendi
do¤du¤u uzak ve ilkel köye kaç›r›r. O yoksul
çevrede, al›ﬂt›klar› her ﬂeyden uzak, sadece
hayatta kalmaya odaklanan, siyahlarla
eﬂitleﬂen Smalesler'le July'›n hikâyesi, her
iki taraf›n kiﬂiliklerindeki ve iliﬂkilerindeki
kaymalar, bize bölünmüﬂ bir Güney
Afrika'da, siyahlarla beyazlar aras›ndaki
ürkütücü yaklaﬂ›mlar ve yanl›ﬂ anlamalar
hakk›nda unutulmaz bir pencere aç›yor.
(Tan›t›m bülteninden)

Müzik
Interpol
Interpol
1997 y›l›nda New
York’ta kurulan
Interpol, “Turn on
the Bright Light”,
“Antics”, “Our Love
to Admire” gibi
baﬂar›l› albümlerin
ard›ndan 7 Eylül’de
yeni, kendi adlar›n› verdikleri yeni albümleri
“Interpol”ü ç›kard›. Albüm, grubun
dördüncü stüdyo çal›ﬂmas›. Interpol’de yer
alan tüm ﬂark›lar grup üyeleri Paul Banks,
Daniel Kessler, Carlos Dengler ve Samuel
Fogarino imzas›n› taﬂ›yor.

Clapton
Eric Clapton
Dünyan›n gelmiﬂ
geçmiﬂ en büyük
blues gitaristlerinden
biri kabul edilen,
“Slowhand” lakapl›
Eric Clapton, müzik
hayat›na 1964
y›l›nda, daha
sonralar› kurulan Led Zeppelin grubunun
nüvesini oluﬂturacak olan blues-rock grubu,
The Yardbirds’de çalarak baﬂlad›. Bir y›l
sonra bu gruptan ayr›l›p, k›sa bir süre John
Mayall & Bluesbreakers’da çald›ktan sonra,
Ginger Baker, Jack Bruce ve Eric
Clapton’dan kurulu efsanevi topluluk
Creme grubuna kat›ld›. 1968’de Creme
da¤›ld›. Bundan sonra Blind Faith ve Derek
and the Dominos gruplar›yla çald›¤›. Beatles
üyelerinden George Harrison’un eﬂiyle
Pattie Boyd Harrison’la yaﬂad›¤› aﬂk› anlatt›¤›
“Layla” parças›, bu dönemin en tan›nm›ﬂ
bestelerinden biri oldu.
28 Eylül’de piyasaya ç›kan “Clapton”, 70’li
y›llarla birlikte solo çal›ﬂmalar yönelen Eric
Clapton’›n en yeni albümü.

Going Back
Phil Collins
“Going Back”, Phil
Collins’in sekizinci
stüdyo albümü.
Çal›ﬂmalar›na 2009
yaz›nda baﬂlad›¤›
yeni albümü için
Colins, amac›n›n yeni
de¤il, eski bir albüm
yapmak oldu¤unu söylemiﬂ. 1960 ve 70’li
y›llardan R&B ve motown ﬂark›lardan oluﬂan
albüm, 60’lar›n ünlü grubu Temptations’›n
Girl (Why You Wanna Make Me Blue) adl›
ﬂark›s›yla aç›l›yor. Stevie Wonder, The
Doobie Brtothers, Four Tops, The Miracles,
The Supremes gibi tan›nm›ﬂ grup ve
sanatç›lar›n parçalar›yla devam ediyor.
18 ﬂark›n›n yer ald›¤› albümde Phil Collins’e,
gitarlarda Ray Monette, Eddie Willis, bas
gitarda Bob Babbitt eﬂlik etmiﬂ. Davul ve
vokalde tabii ki Phil Collins yer al›yor. Ünlü
progresif rock grubu Genesis’den
ayr›ld›ktan sonra solo çal›ﬂmalara yönelen
ve 1981 y›l›nda “Face Value” adl› ilk solo
albümünü ç›karan Phil Collins son olarak
2004’de “Love Songs” adl› bir albüm
yapm›ﬂt›.
* Hakan Yaman
SDV Horoz, Satıﬂ ve Pazarlama Direktörü
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sinema

Haz›rlayan: Celal ﬁeherli*

BAﬁLANGIÇ (INCEPTION)
Y: Christopher Nolan
Oyuncular: Marion Cotillard,
Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe
'Memento' ve 'Insomnia' gibi filmlerinden
bildi¤imiz Christopher Nolan son filminde
felsefe ile aksiyonu birleﬂtirmeyi denemiﬂ.
Hem görsel hem de zihinsel olarak seyirciye
oldukça iﬂ düﬂen, çaba gerektiren bir
seyirlik. Kahraman›m›z Dom Cobb'un
(Leonardo DiCaprio) uzmanl›k alan›, insan
zihninin en savunmas›z oldu¤u rüya görme
an›nda, bilinçalt›n›n derinliklerindeki de¤erli
s›rlar› çekip ç›karmak ve deﬂifre etmek olan,
yetenekli bir h›rs›zd›r. Cobb'un bu yetene¤i,
onu kurumsal casusluk camias›nda
benzersiz bir oyuncu yapm›ﬂt›r. Hayat›n›
de¤iﬂtiren olaylarda bu ﬂekilde geliﬂmeye
baﬂlam›ﬂt›r. Bu durum onu uluslararas› bir
kaçak yapm›ﬂ ve bu yüzden sevdi¤i her ﬂeyi
kaybetmiﬂtir. Bu durumundan kurtulmas›
için bir "f›rsat" sunulur. Ona hayat›n› geri
verebilecek son bir iﬂ; tabi e¤er imkans›z›
baﬂarabilirse.
Aksiyonu, kullan›lan teknoloji ve efektler,
felsefi alt metni gibi nedenlerle "Matrix"
ile ayn› kulvarda de¤erlendirilen film,
izlemeye de¤er bir yap›m.

CENT‹LMEN
Y: Anton Corbijn
Oyuncular: George Clooney,
Bruce Altman, Thekla Reuten
Bir roman uyarlamas› olan (Martin BoothA Very Private Gentleman) filmde George
Clooney baﬂrolde oldukça formunda. Film,
karﬂ›s›na ç›kan bir fahiﬂeye âﬂ›k olup kirli
geçmiﬂini geride b›rak›p yeni bir hayata
uzanmak isteyen bir 'kiral›k katil'in
psikolojisi üzerine odaklan›yor.

Kahraman›m›z kiral›k katiller aras›nda
duayen ve ac›mas›z birisidir. ‹sveç'deki iﬂi
bekledi¤inden farkl› bir ﬂekilde sonuçlan›r.
S›radaki iﬂi onun son iﬂi olacakt›r. Her
görevden sonra yapt›¤› gibi küçük bir ‹talyan
kasabas›nda (gerçek yaﬂam›nda da oldu¤u
gibi) inzivaya çekilir. Bu kaç›ﬂ ona ar›nmak
ve bu vesile ile "ölüm"den bir süreli¤ine
de olsa uzaklaﬂma f›rsat›n› sa¤lar. Kasaban›n
rahibi Peder Benedetto'yla onun en yak›n
dostudur. Ayn› s›rada, kasabada tan›ﬂt›¤›
Clara isimli genç kad›nla da yak›nlaﬂ›r ve
bu yak›nlaﬂma yüzünden konsantrasyonunu
kaybetmektedir ve bir tetikçi için en tehlikeli
ﬂey aç›k vermektir.
Oyunculuklar aç›s›ndan baﬂar›l› say›labilecek
film, görsel olarak oldukça iyi sahneler
mevcut. (özellikle ‹talya'da ki küçük kasaba
Castel Del Monte'nin ara sokaklar›ndaki
çekimler)

ÖLÜMCÜL TAK‹P (THE CHASER)
Y: Hong-jin Na
Oyuncular: Yun-seok Kim,
Jung-woo Ha, Yeong-hie Seo,
Seong-kwang Ha
Eski bir polis olan, kad›n sat›c›s› Joong-ho,
çal›ﬂt›rd›¤› kad›nlar borçlar›n› ödemeden
ortadan kaybolmaya baﬂlar. Konuyu
araﬂt›rmaya baﬂlayan anti-kahraman›m›z
bir gece bir müﬂteriden gelen arama üzerine
Mi-jin'i yollar ancak çok geçmeden
müﬂterinin numaras›n›n kaybolan k›zlar›n
son arand›¤› numarayla ayn› oldu¤unu fark
eder. ‹lk baﬂlarda kad›nlar›n›n kaç›r›l›p
sat›lmaya baﬂland›¤›n› düﬂünen Joong-ho,
adam›n ac›mas›z bir seri katil oldu¤unu
anlar ve peﬂine düﬂer. Mi-Jin'i kurtarmas›
için sadece 12 saati vard›r.
Son y›llarda oldukça iyi örneklerini
izledi¤imiz Güney Kore sinemas›n›n son
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dönemde çekilmiﬂ, ödüllü en iyi
örneklerinden. Gerilim ve aksiyon atmosferi
temposunu yitirmeden film boyunca devam
ediyor. Katilini baﬂtan bildi¤imiz film, tipik
seri katil film kliﬂelerini ters yüz eden film
bir yap›m. Oyunculuklar› da oldukça baﬂar›l›
olan bu Uzakdo¤u yap›m›n› tavsiye
ediyoruz.

MADE IN EUROPE
Y: ‹nan Temelkuran
Oyuncular: Teoman Kumbarac›baﬂ›,
Yolanda Rincon, Josue Naval, Ruhi Sar›
Yönetmen ‹nan Temelkuran'›n "Bornova
Bornova" filmi ile ald›¤› ödülden sonra
2007 y›l› yap›m› ilk filmi yeniden gösterime
girdi.
ABD'nin Afganistan'a girdi¤i günün gecesi
farkl› ﬂehirlerde geçmektedir. Film ayn›
gecede Madrid'de, Paris'te ve Berlin'de
Türk göçmenlerin yo¤un olarak yerlerde
geçen ancak di¤er uluslardan insanlar›n
da içine girdi¤i üç öyküden oluﬂuyor.
Bu olay, her bir öyküde televizyonda
haberlerde duyulur. Böylelikle öyküler
aras›nda zaman birli¤i sa¤lan›r. Film genel
olarak Türkiye kökenli göçmenler üzerine
yo¤unlaﬂ›p onlar›n günlük hayatlar›ndan
bir kesit vermeye çal›ﬂ›yor.
Ünlü oyuncular›n yer ald›¤› filmde,
yönetmenin ödüllü filmi Bornova
Bornova'ya k›yasla daha zay›f kald›¤›n›
kabul etmek gerekiyor. Ancak son
dönemde gösterimde olan Türk filmlerine
k›yasla baﬂar›l› bir yap›m.

* Celal ﬁeherli
SDV Horoz, ‹zmir Bölge Satıﬂ
Yönetmeni

a¤›z tad›

PATATES ÜZER‹NE
Bütün bunlar› Arsuz’da patates cipsi
yapt›¤›m› anlatmak için yazd›m!
Buradaki patates ﬂahane! O kadar güzel
cips oluyor ki tarif edemem! Tam 36 sene
evvel, Beyrut’tan cips do¤ramak için Alman
mal› bir rende sat›n alm›ﬂt›m. ‹ki tarafl›
keskin b›ça¤› vard›. Rendeleme s›ras›nda
elimin sa¤lam kalmas› için patatesi tutacak,
bir çatal sistemi de geliﬂtirmiﬂlerdi.

de baﬂka yerde ekip, bize lezzetsiz
patatesler yedirirler?

Böylece rendeyi çok emniyetli bir ﬂekilde
kullanabiliyordum. Birkaç sene önce
‹stanbul’da bir fuarda ayn› rendenin çok
geliﬂtirilmiﬂini gördüm. Mithiﬂ bir dizaynla,
ayn› rende ile uç de¤iﬂtirerek, so¤an
do¤ramaktan tutun, ﬂekilli kabak kesmeye,
patates cipsi yapmaya kadar çok
fonksiyonlu bir alet yapm›ﬂt› ayn› Alman
firmas›. Hemen sat›n ald›m.
Çok da be¤enerek kullan›yorum. Arsuz’un
güzel patatesini ise son model rende ile
kesiyorum. Niﬂastas›n› gidermek için iyice
y›k›yorum. Sonra da kurulay›p 175 derece
ya¤da k›zart›yorum. Foto¤rafta gördü¤ünüz
patates cipsini elde ediyorum. Sadece
görüntüsü güzel de¤il, bir de lezzetli ki
sormay›n!

Patates votka gibi içkilerin yap›m›nda
kullan›labildi¤i gibi, hayvan yemlerinin
haz›rlanmas›nda da kullan›l›r. Patates
niﬂastas› ise, haz›r sat›lan baz› g›dalara
k›vam kazand›r›lmas› için kullan›l›r.

Bugün dünyan›n her yerinde patates
ekiliyor, yetiﬂtiriliyor. Üstelik fiyat› da
herkesin alabilece¤i kadar ucuz. ‹çerisinde
birçok maddenin yan›s›ra potasyum,
C ve B6 vitaminin yan›s›ra demir ve bak›r
gibi mineraller de var.

Ayfer T. Ünsal
Gazeteci ve Yemek Kitabı Yazarı
atunsal@gmail.com
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atatesin anavatan› Amerika...
Orada çok say›da çeﬂidi bulunuyor.
Fakat bunlar aras›ndan tatl› patates,
Türkiye’de Hatay bölgesinde de yetiﬂiyor
ve oldukça popüler. Sadece haﬂlan›p
yeniliyor, yemek olarak piﬂirilmiyor.
Patatesin Avrupa’da esas yiyeceklerden
birisi haline gelmesi tesadüf de¤il.
Frans›z fizikçi, patatesin besin de¤eri
hakk›nda çok araﬂt›rma yapm›ﬂ ve faydal›
bir yiyecek oldu¤unu bulmuﬂ. 16. Louis ve
Kraliçe Marie Antoniette bu yeni ürünün
ekilmesi ve geliﬂtirilmesi için yo¤un emek
harcam›ﬂlar. Hatta Kraliçenin ﬂapkas›n›n
üzerine patates çiçekleri takt›¤› bile rivayet
edilir.
Bugün “parmak patates” olarak an›lan
k›zart›lm›ﬂ patates, 1700’lerde Fransa’da
pek popülermiﬂ. Paris’te Amerikan
Büyükelçisi olarak görev yapan Thomas
Jefferson çok sevmiﬂ parmak patatesi;
piﬂirmesini ö¤renip, Amerika’ya
döndü¤ünde dostlar›na ikram etmiﬂ.
Bu ﬂekilde parmak patates k›zartmas›
yay›lm›ﬂ. Derken, 1853 y›l›nda Saratoga
Springs, New York’ta bir aﬂç›, parmak
patatesi fazla ya¤ emdi¤i ve yumuﬂak
oldu¤u gerekçesiyle gevrek yapman›n
çarelerini aram›ﬂ. K›sa süre sonra, incecik
kesti¤i patatesleri ya¤da k›zartarak, ﬂahane
gevrek patatesler elde etmiﬂ ve buna da
“patates cipsi” demiﬂ.

‹stanbul’da marketlerde sat›lan patatesler
konusunda ﬂikayetim var! “Taze patates”
olarak sat›lan çeﬂidi bile lezzetsiz ve
yumuﬂak... Halbuki, Arsuz’dan ald›¤›m
patates alt›n renginde, sert ve lezzetli.
Neden patatesi güzel yetiﬂti¤i yerde de¤il

Gevrek patates cipsi zaman içerisinde ticari
hale gelmiﬂ ve ya¤l› ka¤›ttan yap›lan
paketlerde sat›lmaya baﬂlam›ﬂ. Bugün ise
plastik malzemeden yap›lm›ﬂ torbalar›n
içerisinde sat›l›yor. Paketlerin içerisine cipsin
raf ömrünü uzatmak ve k›r›lmas›n›
engellemek için nitrojen gaz› bas›l›yor.
32

Patatesinizi tercihen ›ﬂ›k görmeyen bir yerde
saklaman›z› tavsiye ederim. E¤er gövdenin
üzerinde yeﬂil ve filizlenmiﬂ k›s›m varsa, o
bölgeyi oyup at›n, artan›n› yiyin.
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