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BİR ÇOK ÜNLÜ YAZAR VE BESTECİNİN YAŞADIĞI ŞEHİR

MMMM

Baden-Baden

HOROZ LOJİSTİK FARK YARATIYOR
KOÇTAŞ’IN HEDEFİ: CİRODA 1 MİLYARA ULAŞMAK
CHANEL TÜRKİYE YÖNETİCİSİ CANGÜL SOYDEMİR AVDAN’LA SÖYLEŞİ
TİFFANY BİR MODA MARKASI OLDU

başyazı

Yenilenme Zamanı

Y

inebahargeldi;doğayenilendi,yenidencanlandı.Bizdeyenisayımızla
bir kez daha tüm bu güzellikleri
“Pencere”mizden sizlerle paylaşabildiğimiziçinmutluyuz.Aslındabaharla,mevsimlerle,“zaman”lavezamanınyönetimiyleilgilibiryazıyazacaktımamauzunsüredirgrubumuzdakiyeniliklereyervermediğimizigördüm,takvimolarakdeğilsededoğanınveonun
birparçasıolaninsanoğlununalgıladığıbiçimiyle
birbaşlangıç,aslındabelkideyılbaşısayılabilecekbaharmevsiminintamortasındabizimde
grubumuzdakiyeniliklerdenvegelişmelerden
kısacabahsetmemizinyerindeolacağınıdiye
düşündüm.

Hakan YAMAN

Pencere Dergisi
Genel Yayın Yönetmeni

Grubumuz2010yılınıyüzde24’lükbirbüyüme
ile450milyonTLciroilekapatmıştı.2011yılındadayüzde20’likbirbüyümeylekonsolide
ciromuzun540milyonTLcivarındagerçekleşeceğini bekliyoruz. Sektörümüz için büyük
önemtaşıdığınıdüşündüğümüzinsankalitesine
veinsanayatırımherzamanolduğugibibuyıl
dagrubumuzunönemliönceliklerindenbirini
teşkiledecek.Mevcutpersonelimizineğitiminekatkısağlamayısürdürürkenbiryandanda
artanihtiyaçlaraparalelolarakdeneyimlikadromuzu genişletmeyi sürdürüyoruz. Şu an
1150 olan personel sayımız yakın zamanda
dahadaartacak.Ziragerekgenelmüdürlüğümüz,gereksebölgelerdeyeniyapılanmalarımızçerçevesindekadromuzgenişliyor.BüyümemizeparalelolarakhergeçengünTürkiye
genelindeyeniofisler,lojistikmerkezleri,depolar
açıyoruz,bölgemüdürlüklerimizigenişletiyoruz.
Mersin’deyakındafaaliyetegirecekolanofisimizAdanaveÇukurovaBölgemizdeikiyıldır
sürdürdüğümüzyenidenyapılanmahareketlerininyenibirhalkasınıoluşturacak.Ayrıcaİskenderun’dadabirofisaçmaküzereyiz.Heriki
limandandabulimanlarınaçıldıklarıgenişhinterlandayaptığımızkonteynerveaçıkyüktaşımacılığı faaliyetlerimizi artırmayı hedefliyoruz.
SDVHorozfirmamızikiyıldırgenelkargotaşımacılıkhizmetlerininyanınasektöreözeluzman
lojistikçözümlerüretenyenidepartmanlarkattı.Buçerçevede,baştainşaatveenerjisektörleri
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olmaküzere“ProjeTaşımacılığı”hizmetialan
müşterilerimizeyönelikolarak,buişiuzunzamandıryapanortağımızSDV’nindedesteğiyleoluşturduğumuzProjeKargodepartmanıkurulmuştu.Buyılbuna,petrolşirketlerineyönelik
lojistikhizmetveren“Oil&Gas”departmanıile
uzay,havacılıkvesavunmasanayineyöneliklojistikçözümlerüreten“Aerospace&Defense”
departmanlarımızıkattık.
Ayrıcaşirketimizinkısaveortavadeliplanlarıarasında Suriye, Irak, Azerbaycan, Rusya, Gürcistan,Ukraynagibiülkelerdeyenidenyapılanarakbuülkelerleolanlojistikfaaliyetlerimizibüyütmeplanlarıyeralıyor.Bualandaönemlimesafeleralındığınıgörüyoruz.
BuaykisayımızdaTürkiyegenelindekidepolamahizmetlerimizleilgiliaydınlatıcıbirsöyleşiyeralıyor.DepolamadepartmanımızınGrup
BaşkanıSayınAykutAygüven,PencereDergisi’ninsorularınıcevapladı.YineholdingşirketlerimizdenHorozTaşıtServisA.Ş.’ninGenel
MüdürüSayınGürkanGürbüzdegrubumuzun
otomotivalanındakifaaliyetleriniveyeniliklerianlattı.
UluslararasıkarayoludepartmanımızınTunus
veFasgibiMağripülkelerinebaşlattığıyeniservis,Projedepartmanımızdanhaberlerveyeni
başladığımızbazımüşterilerimizleilgilibilgiler
dergimizindiğerhaberkonuları.AyrıcaMiele
firmasınaverdiğimizhizmetlerleuzunsüredirlojistikçözümlersunduğumuzmüşterimizKoçtaş’ınTedarikZinciriveLojistikMüdürüSayın
ArifVarolanveTedarikZinciriMüdürüSayınErdemÖzcan’layapılansöyleşideNisansayımızdakiilginçsöyleşilerdenbirioldu.Kadınca
köşemizinbuaykisöyleşikonuğuChanelTürkiyeYöneticisiSayınCandanSoydemirAvdan.
Holdingiştiraklerimizden,TiffanymarkasıylaüretimyapanMarkaTekstil’dekigelişmelerideTiffanyReklamveHalklaİlişkilerYöneticisiNurhanSarıYatıkçı’danaldık.
Ayrıcahersayıdaolduğugibikültür,sanat,spor,
gezi,sağlık,yemek,teknolojivelojistikgündem
konularıyladopdoluyenibirsayıilesizlerlebuluşuyoruz.BaharlabuluşmanızdaPencerede
yanınızdaolsun.
Saygılarımızla
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haberler

Miele de Horoz Lojistik’in Depolama
Merkezli Entegre Hizmetlerini seçti

M

iele'nindepolama/lojistikihtiyaçlarıTaşdelenHorozLojistikMerkezi deposunda yürütülüyor.
Taşdelendepolarıtakriben2000m3 hacminesahip.
Miele 1899 yılında Almanya’da Carl
Mieletarafındankurulmuştur.Şirket,hala
biraileşirketiolarakvarlığınıkorumaktadır.
Miele,1900’deçamaşırmakinesiüretmeye
başlamış,ilkelektriklisüpürgeyi1927yılında,ilkbulaşıkmakinesini1929yılındaüretmiştir.15.000personelivardırvebeşkıtada
AGrubuolaraktanımlananendermarkalardanbiridir.
HorozHoldingDepolamaMerkezliEntegreHizmetleriTaşdelentesislerindeAntrepo,MilliDepo,KompleNakliye,Dağıtım
veevteslimatıhizmetleriverilmektedir.Standartlarıvefiyatlarıçokyüksekolduğuiçin
müşterilerinbeklentilerideaynıderecede
yüksektir.Yüksekbeklentisiolanmüşterilerinarasındabirdünyamarkasınınolmasışaşırtıcı değildir. Miele Horoz Holding
Taşdelentesislerindendiğerfirmalargibi
hizmetalmaktadır.
MieleileHorozHoldingDepolamaMer-

kezli Entegre Hizmetleri bölümü ile veri
transferientegrasyonusayesinde,bütünbilgiakışıelektronikortamdagerçekleşmektedir.Mieletarafındangirilensiparişler,aynı
andadepopersonelininelindekiRFterminallerinedüşüyor.Siparişlerdepopersonelitarafındantoplanarak,aynıbinaiçindeki
dağıtımdepartmanınınaktarmamerkezine
teslimediliyor.Dağıtımdepartmanı,komple
araçileveyaHoroznetwork'üileürünleri
sevkediyor.Mieletümbusüreciwebüzerindentakipedebiliyor.
HorozHoldingDepolamaMerkezliEntegreHizmetlerinetwork’unamüşteritara-

fındangirilenbirbilgiamacınauygunolarakİstanbul,Bursa,İzmir,AnkaraveAdana
saatlikevteslimatlarıyapılmaktadır,diğerillerdeisegüniçindeherhangibirsaatteolacakşekildeevteslimatlarıyapılmaktadır.
HorozHoldingDepolamaMerkezliEntegreHizmetleriLV3'ünçokmodelliraporlamaolanağınasahipolmasınınavantajını
Mieleiçindekullanıyor.HorozHoldingDepolama Merkezli Entegre Hizmetleri Miele’yefaturalamaraporunubiryıliçinhem
mevcutmaliyetmodelleriilehemdem3 hesabı ile oluşturuyor. Bir yılın sonunda m3
üzerindençalışırhalegelecektir. I

Aksa Enerji, SDV Horoz Proje Kargo'ya güveniyor
ÜlkemizinöndegelenenerjiüretimvedağıtımkuruluşlarındanAksaEnerjiyeniyatırımlarınahızladevamederken,WartsilafirmasındanalınangazmotorlarınıntaşımalarındalojistikortağıolarakSDVHorozProjeKargo'yuseçti.Samsun,KıbrısveUrfasantralleriiçinWartsila'danalınantümgazmotorlarıve
aksesuarlarınıntaşımalarıkombineçözümlerle
gerçekleştirmektedir.Wartsilatarafındanüretilendünyanınenbüyükgazmotoruolan,1
adet298tonluk50SGmotorun,İtalya'danTriestelimanındanSamsun/Yeşilyurtlimanına
vinçligemiyletaşınması,limandanTekeköy,
Samsunsantralsahasına2adetağırhizmet
çekicili16akslıhidroliktreylerleiçnakliyesive
620tonkapasiteli'gantrylift'iletemeleyerleştirilmesivemontajişlemleri,SDVHorozProjeKargotarafındanyapılmıştır.
1adet275tonluk46SGmotorunveaksesuarlarının(58tonlukalternatördahil)Te-
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keköy,Samsunsantralsahasındatemelden
alınması,aynıvinçligemiyleYeşilyurt/Samsun
limanındanGaziMagusa,KKTC'yedenizyolutaşımasıileKalecik,KKTCsantralsahasına2adetağırhizmetçekicili16akslıhidroliktreylerleiçnakliyesive620tonkapasiteli
'gantrylift'iletemeleyerleştirilmesivemontaj
işlemleriyineSDVHorozProjeKargotarafındanbaşarıylaorganizeedilmiştir.
Wartsilafirmasınınürettiğitoplam4892
m3'lük, 12 adet x 136 tonluk 34SG mo-
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tor/alternatorsetiveaksesuarlarının,Finlandiya’danUrfasantralsahasınataşınması,sahadatemeleyerleştirmevemontajı,SDVHorozProjeKargotarafındanüstlenilmiştir.İşkapsamında;MantyluotolimanındanIskenderun
limanınadenizyoluiletaşıması,stoksahasında
'gantrylift'ilearaçindir/bindiroperasyonu,stok
sahasındanUrfa’dakisantralsahasınaherbir
setiçin10akslıhidroliktreylerleiçnakliyesive
sahada'gantrylift'iletemeleyerleştirme/montajişleriuygunzamanveşartlardatamamlanmıştır.
AksaEnerji'ninTekeköy-Samsunsantrali
içinyineaynıgemiylegelen72tonluk,1adet
Wartsila50SGalternatörveaksesuarlarının,
İskenderun limanında gemi tahliyesinden
sonra Tekeköy-Samsun'a 6 akslı hidrolik
treylerileiçnakliyesivesahatahliyesideSDV
Horoz Proje Kargo tarafından başarıyla tamamlanmıştır. I

HABERLER

SDV Horoz Yönetim Kurulu
Toplantısı Paris’te yapıldı

S

DVHoroz’unbuyılkiilkyönetimkurulutoplantısıYönetimKuruluBaşkanıSayınTanerHorozbaşkanlığındaSDV’ninParis’tebulunanmerkezindegerçekleştirildi.
Toplantıya Sayın Taner Horoz’un yanı sıra SDV HOROZ
CEO’suOğuzGüleç,GenelMüdürüOktayKurumlu,yönetimkuruluüyeleriHerbertdeSaintSimon,RobertChianteratto,JozefKonar, Luc Fourcade ve Bertrand Janin ile Satış ve Pazarlama
DirektörüHakanYamanveProjeKargoDirektörüFikretTuzcukatıldı.I

Kuzey Afrika’ya karayolu

Billur Tuz artık Horoz’la akıyor
1964yılındaİzmir’defaaliyetegeçen,Türkiye’ninenbüyük
rafinetuzfabrikasıBillurTuzSanayiA.Ş.’nintaşıma
organizasyonunuHorozLojistikgerçekleştiriyor.Billur
Tuz’unİzmirÇiğli'dekiüretimtesislerinden,81ileyayılmış
bulunanbayileriylevezincirmağazalarayapılantüm
sevkıyatlarHorozLojistikgüvencesindetaşınıyor.
HorozLojistik,ayrıcaTaşdelen’debulunandeposunda
depolamahizmetideverdiğiBillurTuz’unürünlerininbu
depodan,İstanbul’unAnadoluveAvrupayakasına
dağıtımlarınıdagerçekleştiriyor.

Viking Kağıt da SDV
Horoz’u seçti
1969yılındaAliağa’da,Türkiye’ninilközel
sektörkâğıtüretimiyapanfabrikasıolarak
kurulanveYaşarHoldingşirketleriarasındayer
alanVikingKağıtveSelülözA.Ş.’ninAliağa’dakifabrikası
ileİzmirlimanlarıarasındakikonteynertaşımalarınıSDV
Horozorganizeediyor.Senso,LilyveSelectmarkalarıyla
temizlikkâğıdıüretimiyapankonumundakiVikingKağıt
dabuyıl,SDVHoroz’undahilikonteynertaşımacılığı
alanındakikaliteliveekonomikhizmetanlayışından
faydalananmüşterilerininarasınakatıldı.

Componenta taşımalarını
SDV Horoz yapıyor

H

orozLojistikUluslararasıKarayoluGrubu,şubatayındaitibarenparsiyelhizmetverdiğiülkelereTunusveFas’ıdaekleyerek müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet
portföyünügenişletti.
HorozLojistik,2011hedefleridoğrultusundaTürkiye’ninKuzeyAfrika’dakipazarlarayönelikalternatiflojistikihtiyaçlarınıkarşılayabilmekiçinTunusveFas’aaçtığıyenikarayoluhatlarıylagerek
hizmetkalitesi,gereksemaliyetaçısındansektöreyenibirsolukgetirmeyiamaçlıyor.HorozLojistik,TürkihracatfirmalarınınKuzeyAfrika’ya yönelik taşıma ihtiyaçlarına karayolu çözümünü de
sunarkenTunusveFas’tabulunanacenteleriileglobalpartneri
SDV’ninbuülkelerdekigüçlüyerelofislerindendestekalıyor.
Tunus’a;HerhaftaçarşambavecumagünleriİstanbulveBursagümrüklü,İtalyaaktarmalıolarakTuniskentineparsiyelservisveriliyor.Transitsüre7işgünü.
Fas’a;HerhaftaçarşambavecumagünleriİstanbulveBursa
gümrüklü,İtalyaaktarmalıolarakCasablancaveTangierkentlerineparsiyelservisveriliyor.TransitsüreTangieriçin8işgünü,Casablancaiçin9işgünü. I

Avrupa’nınikincibüyükbağımsızdökümtedarikçisi
ComponentafirmasınınManisa’dabulunanüretimtesisleri
ileİzmirlimanlarıarasındakiithalatveihracatkonteyner
taşımalarınıSDVHorozyapıyor.Finlandiya,Hollanda,İsveç
veTürkiye’deyatırımlarıbulunanComponenta’nınyönetim
merkeziHelsinki’debulunuyor.

TÜPRAŞ’ın denizyolu
SDV Horoz güvencesiyle...
TürkiyePetrolRafinerileriA.Ş.’nin
denizyoluithalatveihracat
taşımalarınıSDVHorozorganize
ediyor.DünyanınfarklılimanlarındanTüpraş’ınİzmitve
İzmir’dekirafinerilerinedenizyoluylagelenyüklerinkapı
teslimtaşımalarıylayineaynılimanlardanihracattaşımalarını
2011yılındaSDVHorozyürütecek.SDVHoroz,Tüpraş’ın
geçenyılaçtığıfarklıyüklemelimanlarıileTüpraşİzmitve
İzmirRafinerimüdürlükleriarasındakidenizyolutaşımaları
ihalesinikazanmışvetaraflarıngeçenyılınekimayında
imzaladıklarısözleşmeyletaşımalarbaşlamıştı.
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söyleşi

GÜRKAN GÜRBÜZ

Horoz Taşıt Servis A.Ş. Genel Müdürü Gürkan Gürbüz:

“Müşterimizin maliyetini düşürüyoruz”
“Biz burada müşterimize aracını en uygun şartlarda, en uygun maliyetlerde,
en düzgün kullanması için gerekli teknik desteği sağlıyoruz. Bizim üzerimize düşen
danışmanlıkr ve o hizme en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz.”
1970AnkaradoğumluolanGürkanGürbüz,KabataşErkekLisesi’nibitirdiktensonraMarmaraÜniversitesi’ndeişletmeokudu.Gürbüzaskerliköncesivesonrasıbirdönemturizmişiileilgilendi,1997
yılındaHorozGrubu’nunotomotivalanınagirmesiilebirliktegruba
katıldı.
Şirketinizingelişimsürecindenbirazbahsedebilirmisiniz?
Horozgrubununiçindeyeralannakliyegrubununaltyapısı;servis,yedekparça,lojistikteknikhizmetlerinisağlamakamacıylakuruldu.
Grubumuz1997yılındaRenaultTrucksileişbirliğinegiderekbualandasektöregirdi.BuyılakadarheptedarikhizmetiverenTaşıtServis,RenaultTrucks’ınanabayiliğiniüstlenmesiyle
birliktedışadönük,müşteriyehizmetverenbirkuruluşadönüştü.
OyıllardaRenaultTrucks’ınpazarpayıçokdüşüktü.Markadünyamarkası,üründekalitelioluncabirdeteşkilatlanmadüzgünolduğundahakettiğinoktayagelmesibiranlamdakolayoldu.2000’li
yıllardaçekicipazarındaliderkonumunageldik.
Müşterimizin beklentilerini algılayıp bu beklentilerikarşılayacakçözümlerüretmekzorundayız.Firmalarınteknoktadan
hizmet almak ve bu sayede
maliyetlerinibilinebilirveölçülebilir hale getirmek trendi
2000’liyıllarınbaşındanberi
var.Bubakışaçısıylabizçekicininyanındaikameolarak
treyler grubuna da girme
kararıaldık.Treylerinlideri konumunda olan Koç
Grubu’na ait Otokar firmasıile2001yılındabir
bayisözleşmesiyaptık.
Stratejik bir iş birliğimizvar.Dolayısıylaoradadaiyisatışrakamlarınaulaştık.
Servishizmetleri konusunu biraz
açalım isterseniz?
Firmaları farklılaştıranenönemlişey
aslındaürünüsatmak
değil,sattıktansonra
ürünenasılbaktığınız-
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laalakalıdır.Şirketkültürümüzdahaçoknakliyatağırlıklı,buişinönemininfarkındaolanfirmalardanbirtanesiyiz.Geçtiğimizonyılabaktığımızdamüşterikitlemizinlojistikvenakliyefirmalarınıngelirlerininçok
düştüğünügörüyoruz.Maliyetlerçokarttı,piyasadakidengelerdeğişti,
bağlamışolduğunuzparamiktarıçoğalmayabaşladı.Müşteriyeolan
vadelerinizaçılmayabaşladı.90’lıyıllardabunlaryoktu,sektöriyipara
kazanıyordu.Kârmarjınındüşmesiihracatçılarınveithalatçılarınnakliyecifirmalarüzerindekibaskısınıartırdı.Buanlamdabaktığımızdafirmalar,kârlarınıartırmadığızamanişinmaliyettarafınabakar.Maliyetioluşturanbirkaçtaneunsurvardır;almışolduğunuzürününfiyatı,işletmegiderleriniz,genelgiderleriniz.Buişinmaliyetiaraçtır,arabalarıngiderlerinindüzenlenmesi,işletmemaliyetlerindüşürülmesi,gibi
konularçokönemlidir.Birdegörünmeyennoktalarvardır,dahadoğrusuölçülemeyennokta,“arabalarınhareketsizkalmamaliyeti.”Aslındabuçokönemlibirmaliyettir.Budurumuçokiyiservisvererekminimizeedebilirsiniz.
Kurulduğumuzandanitibarenservisnoktamızdanhizmetvermeye
başladık.Bulunduğumuznoktaitibarıyladahaçokfilolarahizmetverirkonumundayız.Filolarahizmetvermemizaslındaserviskalitemizi
enüstnoktadabulundurmamızıgerektiriyor.Bizimfelsefemiz;kaliteden
ödünvermeden,hizmetieniyikoşullariçindemüşteriyesunmaktır.Müşterimizinaraçlarınıdahaverimliçalıştırmakveolabildiğincemaliyetlerini
takipedebilecekleribirsistemoluşturmaktır.
Otomasyonsistemikurdunuzmubuanlamda?
Renault’nunbizesağlamışolduğuotomasyonsistemimizvar.Bizimdegeliştirmekteolduğumuzsistemlervar.Bukonudaneyapıyoruz?
Öncelikliolarakmüşterilerimizinkendiaraçlarınıtakipetmek,şoförlerini
bilinçlendirmekanlamındahizmetsunuyoruz.Geneldefirmalararaçlarınıveşoförlerinitakipetmekiçinbirservispaketiihtiyacıduyarlar,
halbukibizaracımızilemüşteriyebunuveriyoruz.Bupakette;araçsahibine,araçlarınıhemyolunagörehemşoförünegöretakipedebilmeimkanınıveriyoruz.Verdiğimizhizmettebizidiğerlerindenayıran
enönemliözellik;araçlarda30saniyedebirraporlamaveburaporlarınanalizedilmesiileortayaçıkanbirsüreçtir.Raporda,arabanınyakıtını,şoförünkullanımını,hangidevirlerdekullandığı,nekadarsürelerdefreneveyagazabastığıgibibirçokveriverirbizlere.Busayede
firmalarınşoförlerinitakipedebilmeveonlarındavranışınıanlayabilme
veonagöresistemoluşturmayaimkansağlıyor.
Bizdebusonuçlaragöre,şoförlerinkullanımdakihatalarınıanalizederek,firmalaragöreeğitimplanlarıoluşturuyoruz.Busayedefirmalararaçlarınıdahaverimlidahadüşükmaliyetlerdekullanabiliyor.
Renault’uneniddialıalanıyakıttüketiminiendüşükseviyedetutmasıdır,bukonudabizdenhizmetalanfirmalardanolumlugörüşleralıyoruz.Çokönemsediğimizkonulardanbiridir.Maliyet,büyükfilolardadahadaönemlihalegeliyor.Çünküfilobüyüdükçeonudahaiyi
takipedebileceksistemlerinkullanılmasıgerekiyor.Buanlamdadaza-
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manzamanmüşterilerimizeyerindehizmetverme,onlarınzamanlarınıenverimlişekildekullanabilmeimkanısağlıyoruz.Müşterininzamanınıverimlikullanmakanaesastır.Olabildiğincekısasüredehizmetinivermekgerekiyor.Servisalanımızı24’ekadaraçıktutmaktayız.
Busayede,müşterilerimizzamanlarınıeniyişekildekullanmakaçısından
önemlibiravantajyakalamışdurumdalar.Bizsunduğumuzbuhizmet
ilemüşterimizingeceleyinyolaçıkmaimkanınısağlamışdurumdayız.
Truckplus2.elsatışfaaliyetleriyaptığınızıgörüyoruz,buna
nedenihtiyaçduydunuz?
“Bırakınherkesbildiğiişiyapsın!”BubirzamanlarHoroz’unreklamlarındavardı.Yedekparça,servisişibizimişimizdir.Bunlarbizim
işimizoluncaikincielidebunlarıniçindenayırmakmümkündeğildir.
Budakendiiçindeuzmanlıkgerektiriyor.
Eskidennakitalımlarçokfazlaydı,müşterininikincieliçinbüyük
finansalbeklentisiyoktu.Krizortamıylafirmalarıngelirlerininazalması,yatırımlarıdazorlaştırdı.Nakitalıştanvadeleruzamayabaşladı,çünküarabalarınkendileriniamortietmesüreleriuzadı.Türkiye’dedebu
uyarlamasışeklindegeldi.Birçokfirmaarabamısatayım,doğrufiyatasatayımdiyeuğraşmakistemiyor,çünküonlarınişibudeğil.Bizburadavesektördeilkuygulamayabaşlayanlardanbirtanesiyiz.Müşterilerimize,“erineskiaracınızıyerineyeniaracınızıalın”diyebiliyoruz.
Bumüşteriiçinçokbüyükavantaj.Busayedebirçokfirmaaracınıyenilemeimkanınıbulabildi.
Bugünsıfıraraçyatırımıyapanfirmalar,ikincielaraçyatırımınada
gidiyor.Müşteriprofilidedeğişti.Dolayısıylabununtekbirnoktadan
organizeedilmesiveprofesyonelceolmasımüşteriyezamankazandırmaktadır.Busayedeikincielaraçtadahagüvenliaraçalmaimkanını
sağlamışbulunmaktayız.

cısatıyoruz,birsüresonraoaracıgerialıyoruz.Aradakisüreçtebakım,tamirücretinisabitleyerekdüzenlemeyapılmaktadır.Bizbumodelimüşterilerimizesunuyoruz.Bunuancakbelirlimüşterilerimizeuygulayabilmekteyiz.Bunudahaküçükölçeklivedahatabanayaygın
haldekullanılırkılmakistiyoruz.
HorozHoldingveHorozLojistikyatayolaraksüreklibirbüyümehalinde,sizholdingiçindefarklıbirfirmasınız.TaşıtServisolaraklojistikleparalelbüyümeyimiplanlıyorsunuzyadabaşkaplanlarınızvarmı?
Araçsatışıanlamındabaktığınızdaİstanbulçokbüyükbirbölge,
bubölgeiçindebüyümeyianastratejiolarakkabulettik.Zatendeğişikbölgelerdebayiarkadaşlarımızvar.İstanbulveTrakyahariçşimdilik
büyümeyidüşünmüyoruz.Trakya’daiseortavadelihedeflerimizvar.
Mevcutişlerimizidahaverimli,dahaavantajlıhalegetirmekbizim
önceliğimizdir.Servisveyedekparçadadabüyümeyihedefliyoruz.Uluslararasıpazarlardadabirazpaysahibiolmayıistiyoruz.İkitelli’deyedekparçasatışnoktasıkurduk.Bunabenzernoktalar,belkibaşkanoktalardaaçabiliriz.Amaservistarafınıgeliştirmekanahedeflerimizden
birtanesi.Müşterilerimizinmaliyetinidüşürücüvezamanlarınıiyikullanacaklarıbirservisidahaişlevselhalegetirmektiramacımız.Bizişimizibiliyoruzve“işimizbu”diyoruz.
Firmalarınkendimaliyetlerinikontrolaltınaalmalarıvebunutakip
edebilmelerigerekir.Bizimsektördemaliyetanaliziyapanfirmasayısıçokazdır.Bizimburasıdanışmanlıkhizmetiveriyor,bizişimizeböylebakıyoruz.Bizimiçinönemlikavram,danışmanlık.Bizburadamüşterimizearacınıenuygunşartlarda,enuygunmaliyetlerde,endüzgün
kullanmasıiçingerekliteknikdesteğisağlıyoruz.Bizimüzerimizedüşendanışmanlıktırveohizmetieniyişekildevermeyeçalışıyoruz. I

Satınalmadışındabaşkaseçeneğivarmımüşterinin?
Buybackadınıverdiğimizbirmodelvar,omodeldemüşteriyeara-
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s ö y l e ş i AYKUT AYGÜVEN

Horoz Lojistik Entegre Lojistik Hizmetler Grup Başkanı Aykut Aygüven:

Fark yaratıyoruz,
çünkü farklıyız
“Katma değerli hizmetlere ihyaç duyan, entegre hizmet sağlandığında
fark yaralan projelere yöneldik.”
HorozLojistik’te2006yılındanberigörevyapanAykutAygüven,
1966yılındadoğmuş,9EylülÜniversitesiİşletmeFakültesimezunuve
ikiçocukbabası.HorozLojistik’tenönceKarmaUluslararası,Arena
BilgisayarveSchottOrimfirmalarındaüstdüzeyyöneticilikyapmış,
RynartLojistikveÜnspedGlobalLojistikHizmetlerindegenelmüdürlükgörevlerindebulunmuş.
HorozHoldingiçindeilk3yılyurtiçikompletaşımacılıkdepartmanıile
depolamadepartmanınıbirlikte
yönetmiş, daha sonraki 2 yıl
dağıtımdepartmanıiledepolama departmanının yönetiminden sorumlu olmuş. 1
Ocak2011tarihindenitibaren
de depolama merkezli entegrehizmetleriyönetmeye
başlamış.

Depolamamerkezlientegrehizmetlerneanlamageliyor?
Lojistikhizmetlerininfarklışirketlerdensağlanmasıveyakısmen
firmanınkendisivekısmenlojistikşirketlerindenyararlanarakyürütülmesianlamınıyitirdi.Karmarjlarıdüştüvedüşmeyededevamediyor.Lojistikmodellerinin,şirketlerinpazardakigücünü,yaygınlığınıve
payınıciddişekildeetkileyebildiğigörüldü.Dolayısıylahizmetlerin
entegrevetekeldensağlanabilmesiherzamankindenönemlihale
geldi.Lojistiksektörününson3-5yılınıizlersenizlojistikfirmalarının
neredeysepanikhaldeeksikliklerinitamamlamakiçinkargoşirketlerini,nakliyeşirketlerinisatınaldıklarınıveyabuorganizasyonlarıkurmayaçalıştıklarınıgörebilirsiniz.
HorozLojistikbuihtiyacıyıllaröncegörmüşveorganizasyonunubunagöreşekillendirmiş.Biz,UluslararasıTaşımacılık,Antrepo,
Gümrükleme,MilliDepo,KatmaDeğerliHizmetler,KompleTaşımacılık,DağıtımveRandevuluEvTeslimatıgibihizmetleriherhangi
birkombinasyondaveyabirbütünolaraksunabiliyoruz.
DepolamaMerkezliEntegreLojistikHizmetlerindenkastımız,DepoHizmetleribizimtarafımızdanyapılmakkaydıileihtiyaçduyulan
tümlojistikhizmetlerininbireldensağlanmasıdır.
Depolamadepartmanınayapılanaltyapıyatırımlarınelerdir?
DepolamaDepartmanını2007yılınınbaşındaSayınCemalOcak
Bey’dendevraldım.Taşıyerindenhareketettirmekenzorudur.CemalBeytaşıyerindenhareketettirmiş,işiiyibirhacmegetirmişvedepartmanınbüyütülmesiiçingerekentümşartlarıoluşturmuştu.Bize
düşenyenistratejileribelirlemek,kaynaklarıoluşturmakvebüyümeyi
gerçekleştirmekti.Bizdezoroperasyonlarıkendimizehedefolarak
belirledik.Katmadeğerlihizmetlereihtiyaçduyan,entegrehizmetsağlandığındafarkyaratılanprojelereyöneldik.Elbettefark
yaratmaktanbahsettiğinizde,kaynaklarınızınbuhedefehizmetverebilmesiçokönemli.Dolayısıylakaynaklarınızlailgilistratejilerinizdeönemkazanıyor.
Mesela,alt,ortaveüstdüzeyyöneticilerimizin tamamı bir
süre satış ve bir süre
operasyonyöneticiliğiyapmakzorund a l a r .
Yöneticilerimizin
% 80’i müşteri
kanadındangeli-
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yorvebugünküpozisyonlarınaHoroziçindeterfialarakgeldiler.
Ekipmanlarımızıntamamıaynıfirmadantedarikedilmektedirveaynımarkadır.TedarikçimizRekarma’nınbirekibihaftanınhergünü
birdepomuzdakiekipmanlarınbakımınıyapmaktadır.İhbarınıverdiğimizveçıkmaküzereolduğumuz
bir depomuz hariç tüm depolarımız depolama faaliyeti için inşa
edilmiş, minimum 12 metre yüksekliğindeveçokrampalıdepolardır.ITaltyapımızvedepoyönetim
programı kullanımında sektörün
ilerisinde olduğumuzu rahatlıkla
söyleyebiliriz.Amabenimiçinen
özelyatırımımız“LojistikSüreçlerininHaritalaması”dır.9ayve6kişilik bir ekibin çalışması ile lojistik
faaliyetlerininheradımınınharitalamasıyapılmıştır.Sektörümüzde
yarattığımızenönemlifarklardan
biridir.Çalışacağımızfirmalarınöncetümlojistiksüreçleriniinceleyip,
haritalıyoruz.Busayedeanlaştığımız bir müşteri ile aramızda ben
bunuböyleanlamıştımveyabunu
şöylefarzetmiştimgibibirkonuşmayaşanmıyor.
Kısacaşunudiyorsunuz,size
birfirmageliyor,benimişlerimiincelevesonrateklifverdiyor.Çalışmayabaşladığımızdadasürpriz
istemiyorum, her şey aksaksız
yürüsündiyor.
Şirketlergeneldebuşekildebirtaleplegelmiyorlar.Bunuonlarabizöneriyoruz,yaptığımızçalışmalarıanlatıyoruzveonlarıbuçalışmanınbir
parçasıolmayaiknaediyoruz.Çalışmatamamlandığındaşirketlerikararalmalarıiçinbiziknaetmekzorundakalmıyoruz,busürecinbirparçası
olarakyapılmasıgerekenizatenkendileriortaya
çıkartmışoluyorlar.Bizesadeceortayaçıkanihtiyacındoğrufiyatlandırılmasıvedahasonraişinyürütülmesi kalıyor. Daha zor bir yol ama
sonuçlarınıntümtaraflariçindahadoğruolduğunudefalarcatecrübeettik.

dönemindeçokönemlianlaşmalaraimzaattıkvedolayısıylakrizde
departmanolarakciddibirbüyümeyaşadık.Koçtaş,Teleset,Darty
gibifirmalarlaanlaştık.Dolayısıile2009yılındahacimselvecirosal
olarakbüyüdük.

Şu anda hizmet
verdiğimiz
müşterilerimizin
tamamı kiraladıkları
depolarda çalışıyorlar
ve operasyonu kendi
kaynakları ile
yürütüyorlardı. Tekrar
vurgulamak isterim,
mevcut
müşterilerimizin hiçbiri
başka bir lojisk
şirkenden ﬁyat kırarak
kazanılmamışr.

Kriztümşirketlerietkiledi.Krizindepolama
alanındakietkilerininasılyaşadınız?
Krizinbütünşirketleremutlakaetkisioldu.DoğalolarakşirketlerinhacimleridüştüvebunabağlıolarakonlarahizmetverenLojistikşirketlerinin
dehacimleridüştü.Krizdönemindeşirketlerbütün maliyetlerini yeniden gözden geçirmek zorundakaldılar.Bizbuyenidengözdengeçirme
döneminibirfırsatolarakgördük.Şirketlerinlojistiksüreçleriniinceledik,tasarrufsağlanabilecek,müşterimemnuniyetininarttırılabileceğialternatifmodellersunduk.Busayedekriz

Bununlabağlantılıolarakbiraz
da gelecekte yapmayı planladıklarınızdansözedebilirmiyiz?
Katmadeğerüretebileceğimiz,
entegrehizmetsunabileceğimizişlerleilgileniyoruz.Sadecedepolama
ihtiyacı olan hiçbir firmaya hizmet
vermiyoruz ve vermeyi de düşünmüyoruz.Şuandahizmetverdiğimiz
müşterilerimizintamamıkiraladıklarıdepolardaçalışıyorlarveoperasyonu kendi kaynakları ile
yürütüyorlardı.Tekrarvurgulamakisterim,mevcutmüşterilerimizinhiçbirinibaşkabirlojistikşirketindenfiyat
kırarakkazanılmamıştır.Bubizimçapımızdakibirlojistikfirmasıiçinsanıyorumilkvetektir.
Aslındaşunuvurgulamayaçalışıyorum,sondörtyıldaKoçtaş,Alarko, Darty, Franke, Miele, Teleset,
MapedgibiDünyadaveTürkiye’de
sektörlerininlideriolanşirketlerleçalışmayabaşladık.Kolayınakaçmadık, rakiplerin elindeki şirketlere
düşük fiyat vererek hacim kazanmayaçalışmadık.Bilakissektörede
birmesajvermeyeçalıştık,piyasayı
büyütmekiçindahafazlaçabasarf
edilmesigerekiyor.Satışekibinesadece“müşteri
kazan”demekmarifetdeğil,sektörübüyütecekhedeflerindeverilmesiönemli.
Mevcut kabiliyetlerimizle tasarruf sağlayamıyorsak,sadecerakiplerezararvermekiçinrakiplerimizinelindekişirketlereteklifvermemeyitercih
ediyoruz.2011yılınınilkikiayındahalihazırdarakiplerimizleçalışanşirketlerleilgili8projegeldiönümüze.Mevcutkabiliyetlerimizlevekarlılığımızdan
hiçbirfedakarlıkyapmadanikifirmaya%25civarındatasarrufsağlayabileceğimizigördüğümüziçin
sadecebuikişirketileilgileniyoruz.Diğerleriiçinya
teklifdahivermiyoruzyadaprosedürütamamlamakiçinteklifveriyoruz.
Bu stratejinin doğruluğuna inandığımız için
önümüzdekidönemdestratejimizdebirdeğişiklik
yapmayıplanlamıyoruz.

Firmalarnedensizitercihediyorlar?
Farkyaratıyoruz,çünküfarklıyız.İşyapışşeklimizle,kadrolarımızlave1942yılındanberiedinilmiştecrübelerleoluşturulankültürümüzlefarklıyız.
BufarkıanlatabildiğimizşirketlerHoroz’utercihediyorlar.Beklentileriaşmakiçinfarkyaratmakgerekiyor.I
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bizden
Hazırlayan: Meltem Bozçal / HorozHoldingİnsanKaynaklarıYönetmeni

8 Mart Dünya Kadınlar
Günü
HorozHoldingKadınlarGünündede
çalışanlarınınyanındaydı.Bütünkadın
çalışanlarınınDünyaKadınlarGününü
birerçiçeklekutlayanHorozHoldingkadın
çalışanlarıylagururduyuyor.Sadeceyılda
birgündeğilbizimiçinhergünönemliolan
kadınçalışanlarımızınvetümdünya
kadınlarının8MartDünyaKadınlar
Günü’nükutluyor;sevgivesaygıdolubir
gelecekdiliyoruz.

130,Şubatayındaise84çalışanındoğum
gününükutlayanHorozHolding
düzenlediğidoğumgünüpartileriyle
çalışanlarınınyanındaolduğunubirkez
dahaispatlıyor.

Eğim

Doğum Günü
HorozHolding2011yılıitibariyleheray
birerhediyeilebütünçalışanlarının
doğumgünlerinikutluyor.Ocakayında
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YurtiçiDağıtımeğitimlerinedevamediliyor.
HorozLojistikTürkiyegenelindeverdiği
hizmetkalitesinidahadaileritaşımak
amacıylayurtgenelindeki26lojistik
merkezindebulunan800’denfazla
çalışanlarıyla“globallojistikhizmetüreten
sistemiçerisindetercihedilenöncüfirma
olmak”vizyonuileyenidenhazırladığı
eğitimiçeriklerinipaylaşmayabaşladı.Şubat
ayıiçerisindeAvrupaveAntalyaLojistik
Pencere Sayı: 6 / Nisan 2011

Merkezlerindeeğitimlerinitamamlayan
HorozLojistik,eğitimleritümlojistik
merkezleridekapsayacakşekilde2011yılı
içerisindebitirecektir.EğitimlerdeHoroz
Lojistik'inürünteslimineyöneliktalimatları,
prosedürleri,müşteriyeözeloperasyonel
çözümlerineaituygulamalarıveişgüvenliği
konularıanlatılmaktavekurumiçibilgiakışı
vemotivasyonayönelikaktarımlarda
yapılmaktadır.

Teşekkür
Bütün
organizasyonlarımızdaeşsizikramlarıiledesteklerini
esirgemeyenSofra’danAtaman
KULUNYARveekibineHorozHolding
olarakteşekkürederiz.

BİZDEN

Adnan Menderes
Üniversitesi'nde Konferans
SDVHorozİzmiryetkilileri,Adnan
MenderesÜniversitesiNazilliMeslek
Yüksekokulu'nda10Mart2011tarihinde
yapılanetkinliğekatıldı.
NazilliSümerbankKampüsü'nde
gerçekleştirilenkonferansa,SDVHorozİş
GeliştirmeYönetmeniEmrahArslan,
"DünyaileTürkiyeLojistikBüyüklükler
Karşılaştırması",SDVHorozİzmirDeniz
İhracatOperasyonYönetmeniKorayKoral
da"LojistikMezunlarınınGeleceğive
LojistikBilgiler"konulubirersunumla
katıldı.
Sunumlar150kişilikLojistikveDış
TicaretBölümüöğrencileritarafından
ilgiyleizlendi.

Horoz Taşıt Servis hizmet
kalitesini arrıyor
HorozTaşıtServisolarakbaşarımızın
temelindehizmetkalitemizinyattığına
inanmaktayız.Buyüzdengörevlitüm
teknisyenlerimizinvermişoldukları
hizmetinönemininveciddiyetinin
farkındaolmalarınıhedeflemekteyiz.
ServisHizmetlerindegörevyapmakta
olanteknisyenlerimizeyönelikolarak
RenaultTrucksTürkiye’nindüzenlediği

CSertifikasınavındaaşağıdaismi
yazılıpersonelimizbahsekonuolan
sınavıbaşarıilegeçerekC
Sertifikasınıalmayahakkazanmıştır:
•EnginAkıncı
•AlaaddinGeyik
•AhmetUrkşaş
•MahmutMuratŞimşek
•SamiDayanır
Arkadaşlarımızıtebrikeder,
başarılarınındevamınıdileriz.

ARAMIZA KATILANLAR
Meltem Bozçal

Yönetim Geliştirme faaliyetine bağlı “İnsan Kaynakları Yönetmeni” olarak aramıza katıldı. 2010
yılında Marmara Üniversitesi, Ekonomi Yönetim
- Bilimler Programları bölümünde Yüksek Lisans
öğrenimini tamamlayan Bozçal, daha önce Pratiker Yapı Marketleri A.Ş.ʼ de “İnsan Kaynakları Müdürü” (1997-2001), Human Dynamics Eğtitim ve
Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.ʼde “Firma Ortaklığı” (2001 – 2004), Urban A.Ş.ʼde “İnsan Kaynakları Müdürü” (2004
- 2007), Haribo Şekerleme San. Tic. Ltd.Şti.ʼde “İnsan Kaynakları Müdürü” (2007-2010) olarak görev aldı. Bozçalʼa başarılar diliyoruz.

Fikret Polat

Yurtiçi Dağıtım Grup Başkanlığıʼna bağlı “Ege
Bölge Yönetmeni olarak aramıza katıldı. 1996
yılında Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde lisans öğrenimini tamamlayan Polat, Filo Ürün odakli Taşımacılık A.Ş. (2004 –
2007), Sertelli Lojistik A.Ş.ʼde Bölge Müdürü
(2007 – 2009), Aytun Nakliyat A.Ş.ʼde Lojistik
Müdürü (2009 – 2011) olarak görev aldı. Polatʼa
başarılar diliyoruz.

Barbaros Faruk Yaman

Uluslararası karayolu faaliyetine bağlı “İthalat
Yönetmeni” olarak aramıza katıldı. 1986 yılında
Almanya Overathʼda lise öğrenimini tamamlayan Barbaros Faruk Yaman, Ekol Lojistik A.Ş.
(2005 – 2010, Sertrans Uluslararası Nakliyat
ve Tic. Ltd. Şti. ve Doğruer Lojistik ve Uluslararası Nakliyat Dış Tic. Ltd. Şti. “İthalat Müdürü” pozisyonunda çalıştı. Yamanʼa başarılar

Soner Alperöz

“Araç Satış Direktörü” pozisyonu üstlenmek üzere aramıza katıldı. 1995 yılında Lefke Üniversitesiʼnde Ekonomi Bölümünde lisans öğrenimini
tamamlayan Alperöz, Aras Kargo Lojistik A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı (2006 - 2007), Çetaş
Otomotiv Servis ve Hizmetleri Ltd.Şti.ʼde satış
müdürü (2007 - 2011) olarak görev aldı. Alperözʼe başarılar diliyoruz.

diliyoruz.
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vizyon

Dağıtım Merkezi Yönetimi
Henüz tüketmeden ne tüketeceğini bilmenin ve bilişimin avantajı ile talep büyüklükleri azalmış, süreleri kısalmışr. Pazarlık yılda bir kez yapılmakta ve ﬁyata değil alınan ürün ve hizmen kalitesine dönük olmaktadır.

K

veyaB2Ctarzında,çoğuotomatiküretilensiparişleüreselleşen dünya ekonomisi yaşam
redönmüşledir.Hatanınazaldığı,hızlandığı,işlemin
şekillerimizideğiştiriyor.DünyaTicaret
tekraredilmediği,zamankazanıldığıbirsiparişsisteÖrgütünün’dekatkılarıylatümyerkümidevrededir.
renintekpazarolacağıgünleredoğru
İçindemalzemeleriüstüsteyığdığımız,aylarca
geçiyor zaman. Gümrüklerin ortadan kalkacağı
kapısınıaçmadığımızmalzemedepolarımızdakalgünleryakınartık.Bölgeselticaretbirlikleri,gümmamıştırartık.Küçükküçük,darmadağın,toziçinde
rükvergilerinin,fonların,kotalarınkaldırılmasıtek
adına “depo” dediğimiz, içine kamyon giren, 6-7
amacagötürüyorbizleri“Ticaretinönündekienmtliktavanyüksekliğiolan,3.000-5.000m2’likalangellerikaldırmak”.Gelişmişülkelerdünyaüzerindeki gelir farklılıklarının, zenginlerle fakirler
laryerlerini“dağıtımmerkezi”adınıverdiğimizmoarasındakiuçurumlarıngerikalmışülkelereveriledern tesislere bırakmaktadır. Dağıtım merkezleri
cekolanyardımlarla,kredilerleçözümlenemeyebüyükşehirlerimizingirişanayollarıüzerinde20.000ATLLA YILDIZTEKN
ceğini bilmekteler artık. Bu ülkelerde yaşayan
30.000m2’likalanlarda10m’ninüzerindetavanyükLojistik Yönetim Danışmanı
insanlaraişyaratmakgerekiyor.Düzenligelirsağseklikleriileçoksayıdakörüklükapılarıilemodern
lanmadığıtakdirdesosyalpatlamalarolacaktır.Bu
birfabrikagörünümündedirler.
Atilla@yildiztekin.com
daancakbunoktalardakiucuzişgücünün,ucuz
İçinehercinsmalıngirdiği,stoklamaamaçlıdehammaddenindeğerlendirilmesiamacıylayeniüretimtesislerinin
polaryerine,artıkiçindeelleçlenecekürününbaştanbelliolduğu,bu
kurulmasıylamümkünolacaktır.Tüketenülkelerdahaucuza,daamaçlainşaedilmiş,aydınlık,ısıtmasıvesoğutmasıolan,yüksektahaçoktüketmeyeçalışırken,üretenülkelerdedahaucuza,daha
vanlı,darrafaralıklarıolan,özelyüksekulaşımlıforkliftlerinçalıştığı,
çoküretmeyeçalışmaktadırlar.Ticaretartmakta,hammadde,yarı
duvarlarboyuhidrolikayarlı,körüklü,rampalıkapılarladışdünyaya
mamulveürünhareketihızlanmaktadır.Tedarikzincirlerininçevrim
açılan,yangınkontrolsistemleriilekorunanhacimlerdeürünlerbeksüresisonderecekısalmıştırarletilmektedir.
tık.ÇağdaşlojistikyönetimtekDağıtım merkezleri artık
nikleri,kontrollüvehızlıtaşıma,
“Mehmet Amca malın nerde oldepolardaunutulanürünleryeriduğunu bilir” yönetimiyle değil
neçaprazsevkiyatlarla,milk-run
hernoktasıadreslenmişbirhacım
sistemleri ile, JIT teslimatlarla,
olarak yönetilmektedir. Dağıtım
hareketlidepolamasistemleriile
merkezine gelen ürünün daha
ürünlerhareketlerinikesmeden
araçtan inmeden hangi blokta
üretimnoktasındantüketimnokhangikoridordahangiraftabektasınaulaştırılmaktadır.
letileceği “dağıtım merkezi yazıGeçmişteyaşadığımızdepolımları” ile belirlenebilmektedir.
lardolususiparişleryerinehızlı,
Raftakiürününhertürlüsabitvesık,küçükpartilerhalindeprogyadeğişkenözellikleritakipedilramlısiparişleralmaktayız.Henüz
mektemüşteritaleplerineuygun
tüketmedennetüketeceğinibilolarakyineyazılımtarafındanbemeninvebilişiminavantajıiletalirlenmiş toplama sistemi çerçelepbüyüklükleriazalmış,sürelerikısalmıştır.Toplualımyapmanın
vesindearaçlarayüklenmektedir.
zorunluhareketiolan,birkaçyerdentekliftoplama,fiyatpazarlığıyapDağıtımmerkezlerimizdepolarımızdeğildir.Başınakoyacağımız
maanlayışı,yerinikalitesinonaylanmıştekadresten,sözleşmelerle
kişilerindedepodakimalıbeklemekyerineoradaverilenhizmetlerbelirlenmişşartlarlamalzemealımınagötürmüştürbizleri.Tekliflerle,
denartıdeğeryaratmakgibibirmisyonuolmalıdır.Eğitimlerinitapazarlıklarlazamankaybınagerekkalmamıştır.Pazarlıkyıldabirkez
mamlamış,sektördetecrübekazanmış,çevreedinmiş,teorikbilgiye
yapılmaktavefiyatadeğilalınanürünvehizmetinkalitesinedönük
sahip,yöneticiformasyonuolanarkadaşlarımızınartıkofislerinden
olmaktadır.
ayrılıplojistiğinenönemlifonksiyonuolandağıtımmerkezlerininbaMalzemehareketiartmıştırvebirteslimatınnezamanyapılacaşınageçmelerini,tedarikzincirininiçindekitoplutaşımanınbitişnokğıkararınıartıküreticideğilmüşterivermektedir.Üreticileritmesistası,bölgeseldağıtımınbaşlangıçnoktasıolandağıtımmerkezlerini
temiilemüşterilerekendiistediklerizamanteslimatyapmakyerine
yönetmeyetalipolmalarınıbekliyorum.Yaptığımızişdepobekçiliği
müşterininkullanımanındaistediğişartlarlaürünüteslimetmek,hadeğildirartık.Dağıtımmerkeziiçindekikatmadeğerlihizmetlerle,
zırbulundurmakzorundakalmaktadırlar.Fax,mektup,siparişfişi,
uzunmesafeağırtaşımanın,bölgeselmikrodağıtımlabirleştiğinoktelefonileyapılansiparişlerdijitalortamdan,internetkanalıylaB2B
tadatümtedarikzinciriniyönetmeşansınaulaşabilecektir. I
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gündem
Hazırlayan: Fuat Atasever / HorozLojistikYurtİçiKompleTaşımaOperasyonŞefi

DEMİRYOLUNA 10 YILDA
50 MİLYAR LİRA AKACAK

I DemiryollarınınTürkiye'degeleceğintaşımasistemiolarakyatırımıhakedensektörlerinbaşındageldiğinibelirtenUlaştırmaBakanı
BinaliYıldırım,"Kimgelirsegelsindemiryollarındakibukalkınmahamlesini,bubüyükprojeyidurduramaz.Tren,Eskişehir'igeçti,İstanbul'a,Konya'ya,Sivas'adoğrugidiyor,Erzincan'a,Kars'adoğrugidecek"dedi.'EurasiaRailDemiryolu,HafifRaylıSistemlerveLojistik Fuarı'nda konuşan Bakan
Yıldırım,son8yıldademiryollarına
20milyarliranınüzerindeyatırımyaptıklarını,önümüzdeki10yıldaen
az50milyarliradahayatırımyapacaklarınınsöyledi.Yıldırım,"12-15
yıliçindeyolcutaşımapayınıyüzde20'ninüzerineçıkaracağız"dedi.
Hızlı tren öne çıkacak
TCDDGenelMüdürüSüleymanKaramanise,2023'ekadar10
binkilometrehızlıtren,4binkilometredekonvansiyonelhatinşaetmeyihedeflediklerinikaydetti.

KAMYON ARKASI YAZILARI TARİH OLUYOR

I YeniTürkTicaretKanunu,ResmiGazete'deyayımlandı.Kanuna
göre,yolcutaşımacılığıaçısındangelenekselalışkanlıklarterkedilerek,çağdaşdüzenlemelerbenimsenecek.
1535maddelikkanunlayolcuyakurallarauymazorunluluğugetirilirken,firmalaradahizmettendoğankusurlarıiçinsorumlulukyüklenecek.Seferherhangibirsebepleyapılamamışsahareketteyolcunun
katlanamayacağızamandilimindegecikmeolursa;yolcu,sözleşmeden
cayıpödediğiücretivevarsazararınıisteyebilecek.Yolcu,aksinebir
sözleşmeyoksa,bagajıiçinayrıücretödemeyecek.
Yolcuhaklarıveçevreninkorunmasınailişkinhükümleregöre,taşıyıcı,yolcularırahatbiryolculuklavesağlıklıolarakgidecekleriyere
ulaştırmak;özelliklehava,ses,yerveçevrekirliliğinemeydanvermemek
içingereklidüzenikurmakvediğergerekliönlemlerialmaklayükümlü
olacak.
Şehirlerarasıtoplutaşımaaraçlarındabaşkasınırahatsızedenyiyeceklertüketilemeyecek.Şehirlerarasıyolculuklardayumurta,soğan,pide,lahmacungibikokuluyiyecekleryenilmeyecek;otobüslerde
tavukvehorozgibicanlıhayvantaşınmayacak.Otobüslerde,özellikle
geceyarısındansonraolmaküzere,yolcularınuyuduğusaatlerdeyüksekseslemüzikçalınmayacak.
Yolcularınseyahatedeceğikoltuklarıntemizolmasısağlanacak.

LOJİSTİĞİN DÜNYA ÇAPINDAKİ İSİMLERİ
İZMİR’E GELİYOR

I Buyıl9’uncukezdüzenlenecekolanUluslararasıLojistikveTedarikZinciriKongresi’ninanateması“değerçağındauluslararasıperakendelojistiği”olacak.
Lojistikleilgilitümkesimlerinbirarayagetirileceğikongrenintarihi27-29Ekim2011olarakbelirlenirken,organizeedileceğimekân
iseÇeşmeAltınYunusOteliolarakifadeedildi.LojistikDerneği(LO-

DER),YaşarÜniversitesiİktisadiİdariBilimlerFakültesiLojistikBölümü
tarafındanorganizeedilenkongredekikatılımcıisimlerdünyaçapındaki
uzmanlardanoluşuyor.
Kongreyelojistiğindünyaçapındakiöncüisimleriolaraktanınan
MichiganÜniversitesi’ndenProf.DonaldBowersoxveCranfieldÜniversitesi’ndenProf.MartinChristopher’inyanısıradünyaçapındapek
çokakademisyenkatılacak.Kongredeelealınacakbaşlıklariseperakendelojistiği,değeroluşturma,tedarikzinciriyönetimi,lojistikyönetimi,yeşillojistikvemalzemeyönetimigibikonulardanoluşuyor.

TÜRKİYE, LOJİSTİK ALANINDA DÜNYANIN
EN HIZLI GELİŞEN ON ÜLKESİ ARASINDA

I DünyaEkonomikForumutoplantılarıçerçevesindeyayımlananbir
endeksegöre,Türkiye,lojistikalanında,dünyanınenhızlıgelişenon
ülkesiarasındagösterildi.
Dünyagenelindehızlıyükselen39pazarınkarşılaştırıldığıendeks,
ülkeleri,lojistikalandakicazibeleriaçısındaninceliyor.
39ülkeninde,lojistikalandayabancıyatırımaçısındancazipülkelerarasındabulunduğununbelirtenendeks,Türkiye'nindeiçinde
bulunduğuülkelerin,Brezilya,HindistanveRusya'dan(BRICülkeleri)
hızlıbiryükselişteolduklarınıvurguluyor.
Türkiye'nin8.sıradayeraldığıendeksinilk10grubunda,BRIC
ülkelerininyanısıra,Türkiye,SuudiArabistan,Meksika,Şili,Birleşik
ArapEmirlikleriveEndonezyayeralıyor.
Türkiye'ninlojistiktekienönemliavantajının,üretimmerkezleriile
tüketimmerkezlerineolancoğrafiyakınlıkavantajındankaynaklandığıvurgulandı.

TÜRK NAKLİYECİSİNE ÜCRETSİZ
ÖN BEYAN İMKANI

I AvrupaBirliği'neüye11ülkeninücretsizönbeyanveözetbeyan yapmaya imkân sağlayan
TIREPDuygulamasınınyenisürümükullanımahazırhalegetirildi.TümTIRKarnesihamilleritarafındanTürkiyeOdalarveBorsalarBirliği(TOBB)aracılığıylaücretsizolarakkayıtolunabilensistem,Ocak2009'danbuyanaAvrupaBirliğigümrüklerineelektronikönbeyanıngönderilmesineimkantanıyor.
TOBB’danyapılanyazılıaçıklamada,11Eylül2001tarihindeyaşananolaylarsonucundaDünyaGümrükÖrgütü’nün(DGÖ)ülkelerin
eşyaveyolcuhareketliliğinebirdizistandartgetirerek,güvenliköncelikliyaklaşımlarındünyaçapındauygulanmasıiçintavsiyeniteliğinde
GüvenliStandartlarÇerçevesiyayımladığıbelirtildi.
Bustandartlaraşamalıolarak2009yılıitibariyleAvrupaBirliğitarafındanuygulanmayabaşlandı.Sonolarak1Ocak2011itibariyle
üçüncüülkelerdenAB’yeveAB’denüçüncüülkeleregerçekleştirilecekithalatveihracatişlemleriiçintümtaşımatürlerinde(havayolu,denizyolu,demiryolu,karayolu)ABgümrükidarelerineelektronik
ortamdaönvarışbilgisiveözetbeyansunulmasızorunluhalegeldi.
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iş ortakları KOÇTAŞ

Hedefimiz ciroda
1 milyar liraya ulaşmak
“Lojisk, perakendede çok önemli bir rol oynamaktadır” sözünün alnı çizen
Tedarik Zinciri ve Lojisk Grup Müdürü Arif Varolan ve Tedarik Zinciri Müdürü Erdem Özcan,
Koçtaş’ta lojisğin önemi ve hedeﬂeri konusunda sorularımıza yanıt verdi.
Çokyoğunçalışıyorsunuz.Çalışmaşartlarınızınsizizorladığıoluyormu?
Perakendesektörüdetayıiçindeoldukçabarındıranbirsektör.
Hertürlüdinamiğeaçık,tümdetaylarınplanlanmasıgerektiği,yüksektempodabirişkolu.Dolasıylabutempoiçerisindeişyoğunluğunudaplanlayabilmekzorluklarınüstesindengelmedeoldukça
önemlioluyor.Lojistiksüreçleriseperakendeninoperasyonelyönü
çokağırbasansürecidir.Lojistikoperasyonlardaişakışları7gün24
saatdevameder.Bubranştabaşarılıolabilmek,buyoğunluğuhayatınnormalbirparçasıolarakkabuletmektengeçer.
Hitapettiğinizmüşteriprofilinitarifedermisiniz?
KoçGrubu’nabağlıilkşirketlerdenbiriolanKoçtaş’ınsektördekigeçmişi1955yılınakadargidiyor.1996yılınakadaryapımalzemeleritoptancısıolarakfaaliyetgösterenKoçtaş,butarihtenitibaren
mağazalaşmasürecinegirerek,kendisini“evgeliştirme”sektörünün
temsilcisiolarakkonumlandırdı.
Avrupa’nınbualandakiliderkuruluşuKingfisherile2000sene-

sindeyaptığıortaklıkanlaşmasıile,bualandakihedeflerinibüyüten
Koçtaş,halenorganizeevgeliştirmeperakendesektöründeaçıkara
ileliderkonumdayeralıyor.Türkiye’de18ildetoplam30mağazave
160binmetrekaresatışalanıilehizmetveriyoruz.2010yılını800
milyonlirayıaşanbirciroveyüzde20büyümeilekapattık.Diğer
yandanyinegeçenseneyaklaşık500kişiyeistihdamsağladık,toplamçalışansayımız2.600’eulaştı.
Koçtaşmağazalarında40.000’denfazlafarklıürünütüketicilerimizlebuluşturuyoruz.AyrıcasunduğumuzAnahtarTeslimEvYenilemeHizmetleriileyerveseramikdöşemesi,boya,mutfakvebanyo
yenilemegibitüketicininhayatınıkolaylaştıranhizmetlerideveriyoruz.Telefonlaveinternettensatışkanalımızilemağazalarımızaziyaret edemeyen ve özellikle bulunmadığımız illerdeki talepleri de
karşılıyoruz.
Tüketimeğilimleriniortayakoymakiçinçeşitliaraştırmaveanalizleryapmaktayız.2010yılındagerçekleştirdiğimiz‘MüşteriProfili
Araştırması’nınsonuçlarınagöreKoçtaşmüşterisininyüzde50’sini
kadınlaroluşturuyor.Tüketiciuygunfiyatlıvekalitelibirürünalmak
içinbirkaçmağazayıziyaretedereknihaialımkararınıveriyor.Tüketicinineğilimleriekonominingidişatınagöredeşekilleniyor.Yaptığımızaraştırmalarkrizdönemindetüketicininevindeçokbüyük
değişimleryapmakyerinedahaçokdekorasyonamaçlıküçükdeğişimleregittiğinigösteriyor.
Koçtaşiçinlojistiknekadarönemlidir?
Koçtaş’talojistik;nihaiürününtedarikçidenalınmasıylabirlikte
başlayıp,ürününsatışnoktasıve/veyadağıtımmerkezineulaşması
iledevamedip,satışnoktasındamüşterilerimiztarafındansatınalma
gerçekleştiğindeilgiliteslimnoktasınakadarnakliyeyi,hattaiadeve
servissürecigerçekleşmesidurumunundaürününtekrarmüşteriye
tesliminekadaruzunbiryolukapsamaktadır.Günümüzdeartıklojistikfonksiyonununöneminintartışmayaaçıldığıdönemlerigeribıraktığımızıdüşünüyoruz.Artıklojistikkavramınınfirmalarınrekabet
gücündeyaratmışolduğuetkininhemenhemenherkestarafından
farkedildiğiaşikardır.Koçtaşdasondönemdelojistikvetedarikzinciriyönetimikonularınaoldukçaönemvermekteolup,hızlıbüyüme
vepazarliderliğinisağlamlaştırmanın,verimlibiroperasyonunetkin
birlojistikyönetimiolmadansağlanmasınınmümkünolamayacağı
bilinciilefaaliyetlerinedevametmekvesüreçlerinigeliştirmektedir.
Başarılıbirlojistikhizmetinasılolmalıdır?
Birlojistikhizmetinbaşarısınıbelirleyenenönemliunsurlarka-
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liteseviyesi,hızvedoğrumaliyetlendirilmesidir.Kaliteseviyesini,
buhizmetboyuncayapılanhatalıişlemsayısıvelojistikzinciriiçindebuhizmettenetkilenenpaydaşlardanhizmethakkındayapılan
olumsuzgeridönüşlerinmiktarıvedoğalolarakoperasyonelmaliyetlereetkisibelirler.Hizmetinplanlananzamandilimiiçindetamamlanmışolmasıdarekabetçibiravantajıyaratmadaoldukça
önemlidir.Servissağlayıcınınplanlıbaşlangıçvebitişprogramına
riayetetmesigerekir.Bunlarlabirliktesunulanhizmetinoptimum
maliyetseviyesindegerçekleşmesiesastır.Lojistikhizmet,nekaliteyibeklenenseviyeninaltınadüşürecekkadardüşük,nedehizmet alanın piyasada rekabet gücünü negatif derecede
etkileyebilecekkadaryüksekmaliyetlegerçekleşmelidir.Nihaiolaraksatınaldığımızherürününüzerindeüretimnoktasındansatış
noktasınakadarkiyolculuğundalojistikmaliyetidoğmaktadır.En
hızlıvekalitelitekniklerikullanarakürününüzerindeyansıyacak
olanlojistikmaliyetinioptimizeedecekşekildemodellendirilmesi
gerekmektedir.
Lojistikartıkneredeysesihirlibirsözcükolarakkarşımızaçıkıyor.Kurumunuziçinoptimizasyonkavramınınneifadeettiğiniaçıklarmısınız?
Bizimiçinoptimizasyon,lojistikkaynaklarınticariveoperasyonelgereksinimlerdoğrultusundaenetkinşekildeplanlanması,şirket stok dengesini, ürün bulunurluğunu en yüksek seviyede
sağlayıp,enyeniteknolojileryardımıylaverimlişekildekullanılması
demektir.Etkinoptimizasyoniçingerekliesnekliğisağlamanıntemelunsurudalojistiktedışkaynakkullanımıdır.
Lojistikhizmetsizenetüravantajlarsağlıyor?Perakendesektöründelojistiğinöneminedir?
Ticariürünmaliyetlerininbirbirineçokyaklaştığıgünümüzderekabetiçindebulunulanoyuncularlaaramızdakifarkıortayaçıkarken
önemliunsurlardanbirisideTedarikZinciriveLojistikaltyapınızınasılkurguladığınızveyönettiğinizdir.Lojistiğinsağladığıenbelirgin
unsurfizikimalzemeakışınızıenverimliveetkinşekildeyapabilmenizisağlamasıdır.
Perakendesektöründedoğruürünü,doğruzamanvemiktarda,
doğrumarketinrafındahazırbulunduramazsanız,müşterilerinizbüyükçoğunluğuaradıklarıvesizinmağazanızdabulamadıklarıürünü
rakibinizdenalacakvebusizehemmüşterihemdesatışkaybıolarakgeridönecektir.Budoğrultudalojistikperakendedeçokönemlibirroloynamaktadır.
Koçtaşalanındaenbüyükolmayaoynayandevbirşirket,hedefbüyükseçalışmakoşullarınıdabuhedefeuygunolarakdeğiştirmekgerekiyorherhalde…Türkiye'dekibugelişmelerışığı
içindedünyadakikonumununasıldeğerlendiriyorsunuz?Daha
varılacakhedeflerivarmıdır?
Evgeliştirmeperakendeciliğininliderkuruluşuolarakhızlımağazalaşmasürecimize2011yılındadadevamedeceğiz.2011’de
enaz6mağazayıdahahizmetesokmakamacındayız,bukonuda
hazırlıklarımızhalendevametmekte.2011’deaçacağımızyenimağazalarlabirliktetoplammağazasayımız36’yaçıkacak.Önümüzdekiyılenönemlihedefimizciroda1milyarlirayaulaşmak.Buyıl
yüzde25civarındabüyümeöngörmekteyiz.2011’dehedeflediğimizmağazaaçılışlarıiçin50milyonliralıkyatırımyapmayıplanlamaktayız.Açacağımızyenimağazalarlabirlikteyılsonunakadarilave
700kişidahaistihdamedeceğiz.

KoçtaşileHorozLojistikişbirliğiiçindedir,buişbirliğinindaha
ileriboyutataşınmasıiçinneleryapılmalıdır?İkikurumarasında
olanişbirliğindenbirazbahsedermisiniz?
Koçtaş’ınHorozLojistikileişbirliğininbaşlangıcı2007yılında
Koçtaşmağazadağıtımnakliyeihalesineticesinedayanmaktadır.
2009yılındadağıtımmerkeziyönetimideHorozLojistik’eoutsourceedilmişveböylecedepolamavenakliyesüreçlerientegrebirşekildeişlervaziyetegelmiştir.
Lojistikhizmetlerdekiişbirliklerininhizmetalan/verenilişkisinin
ötesinegeçerekstratejikişortaklığıanlayışınınoluşabilmesiiçin,lojistikhizmetverenfirmaların,müşterilerininişsüreçlerini,beklentive
ihtiyaçlarını,firmanıniçindebulunduğusektörüngeneldinamikleriniçokiyianlayabilmelerivekendisüreçvehizmetkurgularınıbutespitler doğrultusunda adapte edebilmeleri ile mümkün olacaktır.
Koçtaş’ınlojistikhizmetsağlayıcıfirmalarındanbeklentisibufirmalarınsektöreltecrübeleridoğrultusundalojistiksüreçlerinesağlayacağı katma değerdir. İş birliği kapsamında lojistik hizmetlerde
sürdürebilirbirgelişimveiyileştirmepolitikasıtakipedilmelidir.KoçtaşveHorozLojistik’inhergeçengünbüyüyenoperasyonhacmindebirliktesürdürebilirgelişimveiyileştirmepolitikalarıoluşturması
gerekmektedir.
Geçenyıliçinde,öncedenplanladığınızhedeflereulaştınızmı?
Ulaşamadıysanıznedenlerisizcenedir?
Evgeliştirmepazarınınbüyüklüğüyaklaşıkolarak10milyardolarayaklaşıyor.Organizeperakendeninpayıbugenelpazarıniçinde
halendüşükbirmertebede.Genelperakendeniniçindeevgeliştirmesektörününaldığıpayabakıldığında,bualandadahagidilecek
çokyol,büyükpotansiyelolduğunusöyleyebiliriz.Koçtaşolarakbu
doğrultudahedeflerimizidegerçekleştirerek,organizeevgeliştirme
perakendeciliğindekendisegmentimizdeliderliğimiziaçıkaraile
sürdürmekteyiz.2010yılıiçindebelirlemişolduğumuzyüzde20büyümehedefimizigerçekleştirmişolduğumuzumemnuniyetleifade
edebiliriz. I
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BADEN-BADEN

Baden-Bad
Birçok ünlü yazar ve besteci burada yaşadı, bu
küçük ve güzel ken eserlerine konu e.
Dostoyevski “Kumarı bırakacağım, hele şu
kaybeklerimi bir geri kazanayım da…” sözlerini
Baden-Baden şehrinin casinosunda söyledi.
Bugün onun yaşadığı yeri
görmek isterseniz,
Baden-Baden’de
küçük bir tur
atmanız yeterli.

18
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lmanya’nınBaden-WürttembergeyaletininbirşehriolanBaden-Baden,“Almanya’nınMonacosu”olarakanılıyor.Nedeni
dedünyanınenünlücasinosununburadabulunması.Elli
beşbinnüfuslu,Fransasınırınayakın,yeşillikleriçindebirşehirolanBaden-Baden’inCasinosudışındaadınıveününüaldığıasılşey
kaplıcaları.Türkçeyehamamolarakdatercümeedilebilecekolan“baden”kelimesininikidefakullanılmasınınsebebi,aynıisimdehemAvusturyahemdeİsviçre’deyerleşimyerlerininolması.Buradaoturanlaronlardankendileriniayırmakiçinikidefabadenkelimesinikullanmayıtercihediyorvebuisimhızlahemşehirdeyaşayanlararasındavehem
dedışarıdakabulgörmüşdurumda.Adındandaanlaşılacağıgibiburasısağlıkarayanlarınuğrakyeridirvegelenlereşifadağıtmakta.Buşifadanyararlanmakiçindünyanınheryerindeninsanlarbuküçükşehreakınediyor.KaplıcaturizminiRomalılarbaşlatarakilkhamamlarıinşa
etti.Bugüniseyalnızcaikianakaynakhizmetveriyor,birikapalıolan
Caracalla-ThermeveyanındaaçıkolanRoma-İrlandaaçıkkaplıcaları.
Sakinvehuzurlubirkent
BadenBaden,eyaletinenzenginşehri.Ancakaltmışbeşyaşüstündekileringenelnüfusiçindekioranıyüzde25’ibuluyor.Yaniyaşlılarkentidemekyerindeolur.Nüfusunbukadaryaşlıolmasısonucu
elbettecanlıvegürültülübirgeceyaşantısıbulamıyorsunuz.Şehiryeşillikleriçindeveinsandasankibirparktageziyormuşduygusuyaratıyor.BadenBadengelenekselbirkültürşehri.Amabunageçmeden
istersenizilkinBadenBaden’enasılgidileceğindensözedelim.
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BADEN-BADEN

Nasılgidilir?
Türkiye’denziyaretedecekleriçinçeşitlialternatiflerbulunuyor.Ama
önceSchengenvizesigerekiyor,yeşilpasaportuolanlaraelbettebu
vizegereklideğil.Schengen
vizesi için İstanbul, Ankara,
Adanaveİzmirgibiillerdebürolarmevcut.Kara,demirve
havayoluileBadenBaden’e
gitmekmümkün.
Demiryolunutercihedecekleriçinenuygunyolinterrailglobalpassbiletialmak.
(Interrailglobalpass;Avrupa
Demiryollarıİşletmeleritara-

20

fındanuygulanan,gezginlere ucuz ulaşım
olanağı sağlamayı
amaçlayanbirpasbilet
uygulaması.Aynıbiletle, istenen yer ve zamanda istenen trene
binme olanağı sağlıyor.)
Şehiriçindeulaşım
BadenBadenkentiküçükolduğundanheryereyürüyerekulaşılabiliyorfakatBadenWürttembergbiletialarakistediğiniztopluulaşımaracınadabinebiliyorsunuz.Bubilethepsindegeçerli.Şehiriçin-

Pencere Sayı: 6 / Nisan 2011

GEZİ

B r a h m s E vi

Johannes Brahms; 1865–
1874yıllarıarasındayazaylarındaburadayaşamış.Yaşamboyudostuolanpiyanist
ClaraSchumannileyaşadığı
ev,ogündenbugüneolduğu
gibikorunmuş.

K u l e l e r , b a h çe l e r ve şa tolar

Hohenbaden Kalesi, Neues Schloss (Yeni Şato),
Schloss Favorite (Favorite
Şatosu), Eberstein Kalesi,
Windeck Kalesi, Y-Kalesi,
İtalyanRönesansBahçesi
görülmesi gereken yerler.

Müzeler

Şehir Tarih Müzesi (Stadtgeschichtliches Museum),
DevletGüzelSanatlarGalerisi
(StaatlicheKunsthalle),özel
koleksiyondayeralansanat
eserlerininsergilendiğiFrieder
BurdaMüzesi,SanatMüzesiGehrke-Remundbualana
ilgiduyanlariçinkaçırılmayacakgörselşölenlersunuyor.

Ü n l ü C a si n o

Avrupa’nınbueneskicasinosundakurulduğugünden
beriaynıkurallargeçerli,hattakapıönündeyananlamba
bilehâlâgazlambası,hava
karardığındakapıcınınolambayıyaktığınatanıklıkedebiliyorsunuz. Komik ama erkekleriçinkravatveceketzorunlu.Yirmibiryaşındanbüyükdeğilsenizgirmenizmümkündeğil,bununiçindekimliğiniziyanınızdaneksiketmeyin.Girişücreti3euro.
dekitramvay1951yılındakaldırılarakotobüskullanılmayabaşlandı.
OtomatiklerdenalacağınızbiletledağaçıkanMerkur–Bergbahnadlı
trenebinebiliyorsunuz.
Termalmerkezi
YaklaşıkikibinyılönceRomalılarBaden-Baden’egelerekaskerleri
içinilkkaplıcavehamamlarıyaptı.MÖ214yılındaiseCaracallekrallık
kaplıcasıinşaedildi,1985yılındaiseyenilendi.Hizmetalanı16bölümden
oluşuyor;sauna,sıcaktaşüzerinemasajyaptırma,termalsuyunyarattığıbasınçlısu,suyadalma,dinlenmebölümleribulunuyor.Bazıgünlerkadınlarveerkeklerayrıayrıkabulediliyor.Üçbuçuksaatlikseansı
21euroyasatınalabilirsiniz,“herşeydahil”istiyorsanız29euroyugözdençıkarmanızgerekiyor.Altmışderecesıcaklıktakisuyuolanbuhamamlarınsaunabölümünüücretsiztestedebiliyorsunuz. I

A l ı şv e r i ş

Yaya bölgesi ve Leopold
Alanı’nda birçok butik ve
mağazadanalışverişetmeniz mümkün. Otobüs ile
ulaşabileceğiniz alışveriş
merkeziCité’dededeğişik
seçenekleritopluhaldebulabiliyorsunuz. Bu arada
hatırlatmadangeçmeyelim,kentmerkezindetarihifaytonlarile
turatmakçokzevklioluyor.
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CANGÜL SOYDEMİR AVDAN
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Chanel Türkiye Yöneticisi Cangül Soydemir Avdan:

“İşimi en iyi şekilde
yapmaya
odaklanıyorum”
“Kendime ayırdığım zamanı kaliteli kullandığımı
düşünüyorum. Bu zaman içinde; beni gerçekten mutlu
edecek konular ile ilgilenmeyi, konulara uygun kişiler
ve sevdiklerimle birlikte olmayı tercih ediyorum.”

1

912’deaçtığıilkşapkaveaksesuarmağazasından1920’lerekadar,Gabrielle“Coco”ChanelParis,Fransa’dapremiermodatasarımcılarındanbirioldu.
Korseyirahatlıkvegündelikelegansladeğiştirentasarımlarınınanatemasını
basittakımlarveelbiseler,kadınpantolonları,modamücevherat,parfümve
tekstiloluşturdu.Vebunubirdünyamarkasıhalinegetirdi.BugünülkemizdedeşubesibulunanChanel’inTürkiyemüdürünekonukolduk.BumarkanınTürkiyeyöneticisiCangülSoydemirAvdansorularımızıyanıtladı.
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Dolayısıylakendimeçokazzamanayırabiliyorum.KendimeayırdıÇalıştığınız iş alanı içinde yöneticilik yapan bir kadın olarak,
ğımzamanıkalitelikullandığımıdüşünüyorum.Buzamaniçinde;beçalışma şartlarınızdan biraz söz eder misiniz?
nigerçektenmutluedecekkonularileilgilenmeyi,konularauygun
Hemmodasektörühemperakendesektörühızdemek,müthiş
kişilervesevdiklerimlebirlikteolmayıtercihediyorum.
hızlıbirişalanıbunlar.Diğeralanlariçindeğilbelkiamabizimiçindebulunduğumuzalandamüthişbirhızsözkonusudur.Senede
altıkoleksiyonyapanbirmodaevinidüşünün,dolayısıylahemkoÇalışma hayatınızda nasıl bir Cangül Soydemir Avdan var?
leksiyonlarayetişmek,hemburadakitüketiciilişkileriyleilgilenmek,
ÖzelhayatımdakiCangülSoydemirAvdanileişhayatındakiarahemmüşteriilişkileriniyönetmek,bunlarayetişmekkolaydeğil.
sındaçokbüyükfarkyok.Sadeceişhayatınıngetirdiğidahakatı
Bundanöncekikariyeryaşamımdadagenelmüdürlükveüstdüzey
şartlarayöneticilerolarakbirazayarlamayapıyoruz.Duygusalyapıyöneticilikyaptımfarklısektörlerdeamabugüniçindebulunduğum
lıbirinsanım,amaişhayatıdahabiracımasız,dolaysıylaotutarlılıkla
çalışmakoşullarıhiçbirinebenzemiyor.Benimiçindeyenibirduişhayatınıngerektirdiklerinibirşekildeentegreediyorum,dahadoğrumamatabiiüstdüzeyyöneticilerinçalışmaortarusuharmanlıyorum.Bundanbirsentezçıkıyor.Bumına en kısa sürede adapte olma gibi bir
nun dışında ekip çalışması çok önemli, ekip
“Üst düzey
zorunluluğunuzvar.Hızlı,talepkârbirsektörama
çalışmasınaçokönemverenbirinsanım,oyüzden
bençokmemnunum.
dışarıdankendimebaksam;yineekiplideriolarak
yönecilerin en
kendimigörürümdiyedüşünüyorum.
kısa sürede
İş temposu içinde özel yaşantınıza zaman
Kendinizi geliştirmek adına ne yaparsınız?
ayırabiliyor musunuz? Bir kadın olarak sizi zorçalışma ortamına
Gençyaşlarımdanitibaren,hepyapmayaçalışlayan öğeler oluyor mu?
tığımbirşey.Kendimdeeksikgördüğüm,bunuyaEvet,bubirproblem.Kendimemaalesefazzaadapte olma gibi
parsam kendim için iyi olur diye düşündüğüm
manayırabiliyorum.Çünkühemçoksıkyurtdışına
bir zorunluluğu
şeylerkonusundaeğitimleralırım,okurum.Oyöseyahatimoluyor,hemburadaişingerektirdiğiçanümügeliştirmeyeçalışırım.Sanıyorumyaşamdelışmalar,toplantılar,görüşmeleroluyor.Ayrıcabana
var.”
vamettikçebuçabasonaermeyecek.Beninsanım,
bağlıolanmağazalarveçalışanlarıvar.Alışverişmerkendimihepgeliştirmek,düzeltmek,olumsuzyönkezlerindebulunanmağazalarımızgeceondakalerimitörpülemek…bunlarınhepsinikendimiçinyapanıyorvehaftasonları,pazargünüdahilaçıklar.
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İş hayatı dışında nelerden
zevk alırsınız? Hobileriniz var
mı?
Çokhobimvaraslında,kayakyaparım,tenisoynarım,fitnes,jogging,yüzmeyiseverim,
yelken yapmayı severim, sinemayagitmeyivemüziğiçokseverim.Bunlarınhepsiniyapmaya
zaman ayırabiliyor muyum, elbettehayır!Ancakkışınmutlaka
kayak yapıyorum. Oturduğum
yerde, evimin verdiği avantajı
kullanarakdışmekandayapılabilecek sporları yapıyorum. Sinemaya gitmeye de vakit
ayırmayaçalışıyorum.Hobilerimi
elimdeki imkanlar ve zamanın
izinverdiğiaralıkölçüsündeyapmayaçalışıyorum.

“Bu mesleği
seçmemdeki
nedenlerden bir
tanesi modayı çok
sevmem,
ilgilenmem.
Modaya bağımlı
olmak değil ama
trendi takip
ederek, kendime
yakışan çizgiyi
oluşturmak benim
için her zaman
önemli olmuştur.”

Modaya ve trendlere düşkün müsünüz? Merakınız olan ve
sürekli üzerinizde taşıdığınız özel bir eşya var mıdır?
Modayıvetrendlerinitakipediyorum,mesleğimgereğitakip
ediyorum.Ayrıcahoşumadagidiyor.Bumesleğiseçmemdekinedenlerdenbirtanesimodayıçoksevmem,ilgilenmem.Modayabağımlıolmakdeğilamatrenditakipederek,kendimeyakışançizgiyi
oluşturmakbenimiçinherzamanönemliolmuştur.Oyüzdentakip
ediyorum.Sürekliyanımdaolmasıgerekenbirşeyimyok.Üzerimdeolmasıgibibirdüşüncemde,takıntımdayok.
Kadın nedense alışveriş ile özdeşleşmiş gibidir, bu algı sizin
içinde geçerli midir? Eğer geçerli ise ne sıkılıkla alışveriş yaparsınız, alışveriş yaparken nelere dikkat edersiniz?
Normaldedealışverişyapmayıseviyorum.YaptığımiştendolayıbiranlamdaChanelinTürkiyeelçisiyim.İşimingereklilikleriiçinde
Chanel’insonkoleksiyonlarınıgiymekvetaşımakdavar.Chanel’in
yöneticisiolmasam,bukadaralışverişyapmazdımamabugünyapmakzorundayım.
Cangül Soydemir Avdan’ı kısa kısa tanımla deseler, hangi
kelimeler ile kendiniz tanımlardınız?
Kararlı,çokçalışkan,profesyonelolarakmüteşebbisliközelliklerinesahip,duygusal,yeniliğeaçık.

riçokseverim,hemokumayıhemyazmayıseverim.Müzikkonserlerini,cazfestivalibaştaolmaküzereyurtdışındaveyaburadaolabildiğincetakipederim.Oradaodünyanıniçinegirerim.Sanatın
herdalının,insanınruhsağlığıiçinçokönemliolduğunainanıyorum.İşhayatındaçokkatıbirdünyanıniçindeyaşıyoruz,mecburen
buböyle.Sanatınaktiviteleriiçinderahatbirşekilde,kendiniziakışıniçinebırakmazsanızokatılığıniçindekalırsınız,bunubenistemiyorum. İş hayatı beni mutlu etmeli, mutsuz etmemeli. Bu da
ancakdengeilemümkünolur.İşhayatıiledışarıdakihayatınızıayırmanızgerekli,hobilerinizevesanatetkinliklerinekarıştırmamakgerekiyorvebunuyaptığımainanıyorum.

Sadece alışverişten, modadan bahsettik, yaşam bir bütün
ve siz de sanat ile iç içesiniz bir anlamda, sinemaya, tiyatroya
sergilere gidiyor musunuz? Oralara gittiğinizde işinizin dışında
bir bakış ile onları izleyip, kendi özel dünyanıza yönelebiliyor
musunuz? Orada kişi olarak siz, iş kimliği dışında var olabiliyor
musunuz?
Sondanbaşlayayım,evet.İşkimliğimiçokçabuksonlandırabiliyorum.Bence,sağlıklıbireyveiyiyöneticiolmakiçinbuçokönemli.Çünküondansıyrıldığınızzamanbaşarıyıtayinediyorsunuz,aksi
takdirdeokimlikileyaşadığınızdakaybedenoluyorsunuz.
Sanatınherhangibirdalı…Örneğinsinemayıçokseviyorum,şii-

Sizi mutlu ediyor mu, her an göz önünde olmak?
Benimiçinçokönemlideğilbu,işhayatımıniçindesadeceişimiyapmaya,eniyişekildeyapmayaodaklanıyorum.CangülSoydemir Avdan kimliğini geride tutmaya çalışıyorum. Şimdi ben
buradayöneticiyim,yarınbirbaşkasıolacaktır.Benimiçingörevtanımı;buradagörevimieniyişekildeyapmaktır.Tabiikimutlubirinsanım,başarmayıçokseviyorum.İnsanlarınbeniCangülolarak
dergilerdegörmesigibişeylerbenihiçilgilendirmiyor.Amabirbaşarımdandolayımedyadayeralmakelbettehoşumagider.Diğer
şeylerbeniilgilendirmiyor,hattainsanınbaşarısınazararverebileceğineinanıyorum.I
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Fen erbahçe ’nin re ko rtme n y ü z ü cü sü G i z e m Ç a m :

“Eğer yüzüyorsanız yüzme
hayatınız olmalı”
Gizem Çam Fenerbahçe’nin rekortmen yüzücüsü. Dört yaşında yüzmeye,
on iki yaşında ise rekorlar kırmaya başlayan bu genç yetenek hemen bir yıl sonra keşfedilerek
Fenerbahçe’ye transfer edilmiş. Gizem sporu bir hayat biçimi olarak kabul edenlerden,
“Eğer yüzüyorsanız yüzme hayanız olmalı” diyor.

K

Rekorkırmayanezamanbaşladın?
İlkrekorumu12yaşındaBursa’daykenkırdım.Bunu13yaşında
KısaKulvarYüzmeŞampiyonası’ndakırdığımrekorizledi.Kışınyapılan
TürkiyeŞampiyonası’nda13yaşrekorunukırdım.Hatta14yaşgrubundakibirarkadaşımrekorukırdıvebenondanbeşdakikasonra
aynırekoruyeniledim.Rekorarkadaşımdasadecebeşdakikakaldı!

lerdeişteinsanlarıharcıyorlardiye,sporcularıharcıyorlar,çokdeğer
verilmiyor,ilgilenilmiyordiye…Yaniküçükkeniyiyüzenlerbüyüdükçeeskiyeteneklerinikaybediyorlar,iyiyüzemiyorlar,rekorlarçıkmıyorfalandiyorlardı.Oaçıdançokkorkuyordum,fakatbeklediğimgibi
olmadı.Okuldakiarkadaşlarımahemenalıştım,kulüpdebenihemen
içinealdı.Buradakiarkadaşlarımilehemenkaynaştım.Birandagelişmegösterdim,yanibeklediğiminçoküstündebirgelişmeoldu.İlk
senemdegirdiğimheryarışmadarekorkırıyordum.Geneldeküçükken
böyleolur.Küçükyaşlardageneldebüyükyaşlardaolanlarınrekorlarınıkırarlar.Osenebütünmüsabakalardaçokbaşarılıoldum.Ve
bubaşarıçizgisihepdevametti.

Fenerbahçegibibüyükbirkulübegeldiktensonranehissettin?
Aslındabenkorkuyordum,çünkübizlerküçükşehirdeyaşıyorduk.Kafamızdahepkorkuvardı,büyükşehirlerdevebüyükkulüp-

Yüzmesporuseniniçinneanlamifadeediyor?
Yüzmesporu;yaşamtarzıdır.Eğeryüzüyorsanız,yüzmehayatınızolmalı.
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üçükbirkenttençıkıpFenerbahçegibibirtakımagelmek
hayallerizorlayanbirsüreçolmalı.Budurumaayakuydurmakruhendemaddendezorolmalı.GizemÇamişte
buzorluğunüstesindengelebilmişbiryüzücü.
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Şimdiüniversiteyegidiyorsun,yaşamtarzındanuzakkalmıyormusun?
Evet,gazetecilikbölümündeokuyorumamahayatımınönemli
birbölümünüyineyüzmeoluşturuyor.Gazetecilikbölümündeokuyorumçünküinsanınbirmesleğiolmasıgerekiyor.Türkiye’deiçindebulunduğumuzşartlariçindeyüzmeylehiçbiryeregelemeyeceğimibiliyorum,çünküsporayeterlideğerverilmiyor.Özelliklebireysel
sporlarahiçönemverilmiyor.Kimsenasılantremanyaptığınızı,neleryaşadığınızıbilmiyor.Hattabasınbileilgilenmiyor.2009Aralıkayındaİstanbul’daAvrupaKısaKulvarŞampiyonasıoldu,benimogüne
kadarbütünhedefimorasıydı,orayagörehazırlandım.Sabahelemelerdeyüzdümrekorkırdım,akşamyarıfinaldeyüzdümrekorkırdım,gazetelerdeşöylebirhaberçıktı:“Sporcularımızrekor
kırdıamabufinalyüzmelerine
yetmedi.” Haber sadece bu
kadardı. Herkes sadece yorumyapıyor.Kimsebusporiçin
neyaptığımızı,nasılçalıştığımızı
bilmiyor.Sadece50metreyüzüyorum ama bu 50 metre
içinbiryılçalışıyorum.Olimpiyatagidebilmekiçindörtyılçalışıyorum. Yirmi beş saniyelik
mesafeiçin,yanigözaçıpkapayacak kadar zaman için.
Benokadaruzunsüreçalışıyorum,kimsebizimnelerçektiğimizi bilmiyor. Bizim hangi
şartlariçindeyaşadığımızıbilmediklerindenyorumyapmalarıçokkolayoluyor.

reyüzenlereverilenözelisim).Gerekçeolarakdagidilenyarışmada
50metreve100metreyüzülmüyordedilerhalbukiöylebirşeyyok,
heryarışmavar.Vebendeonlaraeniyicevabımıyüzerekveririmdedim.OyılFenerbahçeilebirlikteLüksemburg’tabiryarışmayagittik,
50metreve100metrekelebekterekorlarkırdım.Bubaşarınınardındanmillitakımaseçildim.ComenYüzmeKupası’nda(Akdeniz
Oyunları’nın küçük yaştaki sporculara açık organizasyonu) 100
metrekelebektebirincioldum.İkihaftasonraİtalya’daAvrupaGençlikOlimpikFestivalivardı,oradada100metrekelebektedördüncü
oldum.Orasıdahazordu.Ensonolarak2009yılındaAvrupaKısaKulvarŞampiyonası’nda50metresırtüstündeyarıfinalyüzdüm,bubenimenbüyükhedefimdi.
Öğrenciseçmesınavlarından dolayı yüzmeye kısa bir
araverdim.BuyazAvrupaşampiyonasınagittim,oradabirsakatlıkgeçirdim,ameliyatoldum.
Şimdi,2011yılındadünyaşampiyonasıvar,orayahazırlanıyorum,dahailerikiaşamadakihedefimise2012Londraolimpiyatlarınakatılmakveoradabaşarı kazanmak. Yüzme konusunda evrensel anlamda bir
başarıyaimzaatmakistiyorum.

Evrenselbaşarıiçinsanırımteşvikeihtiyacınvar,yeni
bir uygulama olarak devlet
başarılısporcularamaddidestekvermeyebaşladı,sencebu
yeterlimi?
Evet,sonikiyıldırGençlik
SporGenelMüdürlüğüvebaFenerbahçebuolanaklakanlığımız uluslararası yarışrı verirken, karşılığında ne
malardabaşarıkazanmışyadabaşarıkazabekliyor?
nabileceksporcularamaddidestekveriyor.
Başarılıolmamıbekliyor,bendehembiAilembugünedekbüyüközveridebulundu
reyselhemdekulübümünbaşarısıiçinçalışıamaonlarındagücüelbettebiryerekadar.
yorum. Benden beklenen Türkiye şampiyo1991 Eskişehir doğumlu olan
Firmaların bireysel sporlara da sponsor olnalarındabaşarılıolmam.50metre,100metGizem Çam yüzmeyi dört
masınıvebireyselbaşarınındateşvikedilresırtüstü,50metrekelebekyüzüyorum.Hanyaşında öğrendi. İlkin Bursa
mesiniarzuluyorum.Şimdidevletimizbireygimetrelerdeeniyiolduğumseçiliyorvebelirli
Karayolları Yol Spor Kulübü’nde
selsporcularabirmiktarmaddikatkısunmaya
birdereceyapmamıvepuangetirmemibekyüzmeye başladı. Küçük yaşta
başladı ama biliyorsunuz bireysel sporlar
liyorlar.Bendenistenenşeylerzatenyapabirekorlar kırınca Bursa’da dikkat
pahalı ve bunun bir şekilde karşılanması
leceğimşeyleroluyor.Beklentileriyarışmalarçek. 13 yaşında
gerekli, aileler belirli bir bölümünü karşıladasadeceiyiyüzmem.
Fenerbahçe’ye transfer oldu.
yabilmesinerağmen,birçokarkadaşımızbu
Yeditepe Üniversitesi
ekonomikdurumdandolayıkendilerinigösSeninFenerbahçe’denbeklentinne?
Gazetecilik Bölümü hazırlık
teremedenspordanuzaklaşabiliyor.Örneğin
Fenerbahçe beklentilerimi karşılıyor. Busınında okuyor.
bizimbiryarışmadakullandığımızmayonun
lunduğumortamgüzel.Mutluyum.Antrenörüm
fiyatı1000lira.Buokadarhassaski,enufak
ileiyianlaşıyorum.Türkiyekoşullarındaşartlatershareketteyırtılabiliyor,bizancakdörtkezkullanabiliyoruzbir
rımızçokiyi.İkitanehavuzumuzvar,biri25metrelik,diğeri50metmayoyu.AvrupaveAmerika’dakisporcularbirkerekullanıpatıyor.
relik.25metrelikhavuzaihtiyaçolduğunda50metrelikhavuzortaBumaliyetlerbaşarıyaelbetteetkiyapıyor.Başarınınartmasıiçin
danikiyeayrılabiliyor.Buşartlariçindeçokiyibirortamdayım.
bireyselsporyapansporcularadasponsorlartarafındanilgigösterilmesişart,bizimülkemizdetakımlarasponsor-kibüyüktakımlar
Birdeseninbaşarılarındansözedelimistersen.Nerelerdebabukonudadahaşanslı-olunurken,bireyselsporcularkaderleriile
şarısağladın?
başbaşabırakılıyor.I
2004yılındabenimillitakımaalmadılar.Benspirnterim(50met-

Gizem Çam kimdir
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“Oyunculuğun
sihirli olduğuna
inanırım”
Haya keyiﬂi kılmak için, geziyor, kafasını dinliyor, yalnız kalıyor, düşünüyor, öğreniyor,
araşrıyor… Bildikçe araşrdıkça daha çok keyif alıyor. Sezen Aray yatro oyuncusunun
her zaman her şeyi oynayacağına inanıyor.

T

elevizyondünyasına“KurtlarVadisi”ileadımattı.SerdarAkar
ileçalıştı.İkinciçalışmasıdaSerdarAkarileoldu“Barda”
filmiile.Dahasonra“EzoGelin”deoynadı.TRT’ninbirkaç
dizisinderolaldı.Dizivefilmteklifleriartardagelmeyebaşlayınca,tiyatroiledizilerbiraradayürümezdüşüncesiiçindetiyatrodanayrıldı.2007yılındatiyatroyubıraktı,dizilervesinemaisedevametti.SezenArayenson,AliÖzgentürk’ünyönettiği“Görünmeyen”
adlıfilmiçinkameranınkarşısınageçti.
Tiyatrokökenlisinemaoyuncususun!
Evet,öyleoldu,sinemavedizi...
Tiyatrooyuncusuiledizioyuncusuarasındafarkvarmıdır?
Bütünüylehernoktadanbaktığımızdaaynışeymişgibigözükmektedir.Oyuncuiçinönemliolankarakteriyakalamaktır.Tiyatrodabukarakteriokumaprovasındanbaşlayıpsahneüzerindemizansenalırkenyaşarsınız.İkiüçaylıkprovadönemde,yaşattığımız
karakterortayaçıkar.Televizyonyadasinemaiçingörüşmeyegittiğinizde,sizeverilenkaraktereanındabürünmekzorundasınız.
Tiyatrooyuncusuherzamanherşeyioynar,onunelindebirzamanvardır,oyuncuozamaniçindeyoğrulmamışhamuruşekillendirirvebirkarakterçıkarır.Dizideisetamtersidir.Sizokarakterialıp
gösteriyorsunuz,oşekildedevamettiriyorsunuzamaşöyledebirşey
vardırki,karakterancakzamanlaoturuyor.
Sinemada ise; senaryoyu elime aldığımda, sinema baştan
sonabelliolanbirhikayedir,ohikayeniniçindekarakterlerinbütün
duygusalgeçişinevehattageleceğinedairduruşunuoyuncuhissesiyatıiçindeanlayabiliyorsunuz,sinemabuyüzdendahabirrenkli,dahatiyatroyayakındırçünkü.Belirlibirmetinvar,belirliklişeolan
birhikayevar,baştansonabunuoynuyorsunuzvebitiyor.Dizideise
süreklideğişiyor.Sizinçoknaifdiyebildiğinizbirkarakter,birdenbire
intikamduygularıiçindeinsanrolünebürünebiliyor.Çünkütelevizyonseyircisi;seçici,süreklihareketveaksiyongörmekistiyor.Buna
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bağlıolaraksenaryodeğişiyor.Karakterinçokdışınaçıkmasadabile,
senaryonuniçindehiçbeklenmediğinizbirkarakterbambaşkabirşey
yapabiliyor.Belkisenaristlerbunudahaöncedenkestiriyorolabilirama
oyuncuolarakbunubilmiyorum.Birazdahasürprizlereaçıkdizlerbu
yüzden.
Sinemavetiyatrodabelirlisenaryovar,olaylarvekarakterlerona
göregeliştiriliyor.Birböylebirayrılıkvaroyuncuiçin,birdeteknikkısmıvartabiki.Teknikkısmıbambaşka.Okuldabizhepbüyükoynamayısesimizioynadığımızsalonunenarkasınayetiştirmekiçinyetiştirildik,diyaframımızıonagörekullanmayıöğrendik.
İstanbul’ailkgeldiğimzamanheptedirgindim.Arkadaşlarımdan
daduyuyordum,birazoyunculuğunukısmangerekecek,televizyon
dünyasıböyle,çünkükamerasizibambaşkagörüyor,enufakbirifadenizbilebambaşkaanlamtaşıyor.Büyüyorışıklaberaber,objektifinhemenyanındaolduğunuzzaman.
Karakterortayaçıktıktansonratiyatro,sinema,diziayrımınınpek
önemikalmıyor,eğergüvendiğinizinsanlarileçalışıyorsanız,iyibir
yönetmeniniz,iyibirgörüntüyönetmeninizvarisevegerçektensize
sabırgösterecekinsanlarileberaberseniz,ufaktefeksorunlarortadankalkıyorvekameraalışkanlıklarıbelirlibirsüredensonraoturuyor.
Dizilerşimdi90dakikavesinemaboyutunda.Merakettiğim
şu:Butempoyanasılyetişiyorsunuz?
Yetişemiyoruz,gerçektenyetişemiyoruz.Özellikleteknikekipçok
yoruluyor.Oyuncuolduğumuziçin,başımageldibirsette,saatbeş
buçukolmuş,yıllarınoyuncularıbile“Üç,iki,bir…Motor!”diyerekgözleriniaçıpöylerolünüoynuyor,bazenhiçbirşeyçıkmıyor.Oynamak
istiyorumamaveremiyorum.Uykusuzum,yüzümbaşkaşeysöylüyor,
içimbaşkaşeysöylememigerektiriyor,amaolmuyor.Teknikekipsabahaltıdagelip,ertesisabahaltıdagidiyor,yetişmiyor,hiçbirşekilde
yetişmiyor.Nebütçeyeterlioluyor,neoyuncularyeterlioluyor.

Diziçekimlerindesenaryolarındiziçekilirkenelinizegeçtiğinedairduyumalmıştım,doğrumudur?
Bazenöyleoluyor,bazenbölümbiterkenalıyoruz.Sonçekildiğigün
geliyorvehemenosenaryoçalışmayabaşlanıyor.Diziçekmekspontane
biriş,zamanıbelliolmuyor,“Hadigelçekimyapıyoruz”diyebilirler.
Buyoğunlukiçindegünlükyaşantınızınasılplanlıyorsunuz?
Çekimolduğuzamangünlükyaşantımıkendimegöreplanlamıyorum,settekiyaşamagöreyaşıyorumveçekimolduğuzamaniçindesetteçokeğleniyorum,oradakendimizeaitbiryaşamoluyorve
oyaşamiçindeyaşıyoruz.Dışarıdabuluşmamgerekenrandevularolduğundaise,settekizamanagöredavranıyorum,çünküçekiminzamanıpekbelliolmaz,çokyoğungünleryaşıyoruz.Dünyanızsetoluyor,eğeröyleolmazisemutsuzolursunuz.Burasıişvebitsindiyedüşünürseniz,gerçektençoksıkıntıçekiyorsunuz,çünkübitmiyor.Dizilerbirsüresonraeğertutulmuşveyayımlanmayadevamediyorsa,
kendilerineaitbirsistematikoturuyorveoyunculardakendilerinezamanayırıyor.
Bazıdizilerbeklenmedikandayayındankaldırılıyor!
Evet,onlartalihsizlikler.Diziyebaşlamasüresiçokuzunbirsüreçtir
aslında.İkiayöncesenaristler,yönetmenler,oyuncular,altkadrolar,
mekanlarvb.ayarlanıyor,bütçelerçıkarılıyor,yapımcılarilekonuşuluyor.Birsürüsıkıntıdahaçekimegirmedençıkıyor.Dahasonradiziyebaşlıyorsunuzveüçbölümsonrabitmiş.Herkesiçinçoküzücü.
Diğeryandanbaşkaişlerkaçırılmışoluyor.İnsanlarburasıilesözleşme
yaptıklarındanbaşkayerlereevetdiyemiyor.Kısacagüvensizbirsektör,zorbirsektör.
Oyuncuajanslarınındizisektöründekirolünedir?
Buajanslarınrolleriçokbüyük.Çünküçokfazlaoyuncuvar.Konservatuvarmezunuolmayaninsanlarbileoyunculukyapıyor.Herkesin

Düşünüyorum, öğreniyorum.
Araşrıyorum… Bildikçe daha çok keyif alıyorum,
araşrdıkta daha çok keyif alıyorum.
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Uykusuzum, yüzüm başka şey
söylüyor, içim başka şey söylememi
gerekriyor ama olmuyor. Teknik ekip
sabah alda gelip, ertesi sabah alda
gidiyorlar, yeşmiyor, hiçbir şekilde
yeşmiyor. Ne bütçe yeterli oluyor,
ne oyuncular yeterli oluyor.

Tiyatroilealakasıolmayanbirpopsagözdesiolmuşdurumda.Çünküinsanlarbakınatçısını dizide oynatmak istiyorlar ve
yorki,güzelparakazanıyorlar,şöhretlilerfilan,
sizeooyuncununyanındaoynamanızıisişinbirdearkakısmınıbilmediklerinden,çokparteseler,kabuledermisiniz?
lakvegüzelgeliyorbuyaşam.HiçdüşünmüSezen Aray 1983 Ankara
Eğer,başroldeoynayacakşarkıcınıngeryorlar mesela, sete gideceğim, örneğin Gazidoğdu. Çankaya Lisesi’nde
çektenyetenekliolduğunainanıyorsam,oyantep’tediziçekilecekamayenibaşlayanbilokudu. Sonra yatro okumak
narımtabiiki,öyleşeylerimyok,sokaktabile
miyorki,oradahavadurumunu,oradaincecik
isyorum diyerek Haceepe
çokfazlayetenekliinsanvar.Sadeceişinahkostümlerileçekimyapılacak.Nesobavar,ne
Üniversitesi Tiyatro
lakınıbilmesiniisterim,birlikteçalıştığıminısıtıcı.Elbettedışarıdanbakaniçinçokbüyülü
Bölümü’ne girdi. 2004 yılında
sanın.Kaprisyapmasın.Buişböyleolmaz,şöybirşey.Çokfazlaoyuncuvarveyapımcılarve
mezun oldu. Ardından
leolamazdemesin,çünküşarkıcılıktangelmiş
yönetmenleristediklerioyuncularınasılbulacak?
İstanbul’a geldi, iki buçuk
vebenbusektörüniçindeyimvebusektörü
Birlikteçalışmakiçinyadaajanslarbuluyorlar.
sene Devlet Tiyatrosu’nda
ondandahaçokbiliyorsam,onunbanaakıl
Ajanslarahabergönderiyorlar;şuözelliklerde
çalış. O sırada dizilerde rol
vermeyehakkıyokturdiyedüşünüyorum.Her
biroyuncuyaihtiyacımvar.Şuyaşaralığında,
almaya başladı.
kesişiniyaptığısürece,iyiyaptığısürece,kişunu oynayabilecek karakterlere ihtiyacımız
şininmeslekikimliğibenimiçinönemlideğil.
vardiyerek.Ajanslardakendilerinebaşvurulan
Sadeceişiniiyiyapsınveaçıkolsun,yeter.
özelliklereuygunvekendilerininuygungördüklerioyuncularıbaşvurana
öneriyorlar.Onlarüzerindenoluyor.Tabiibirisimolduktansonra,pek
Hayatınheranınınsihirliolduğunainanıyormusunuz?
fazlaajansagerekkalmıyoramabunoktadadamenajergerekiyor.
Hayatınheranınınsihirliolduğunainanıyorum.Veoyunculuğun
Bizimişimizsadeceoynamak,bizsetsaatiniöğrenmekiçinbisihirliolduğunainanırım.Sadeceaşkdeğil.Hayatnefesalmakdoğa,
riniaramamalıyız,bizişileilgilikonuşmamalıyız,bizsadeceoynayadünya,gezegen,uzay...Bunlarınhepsibenimiçinbüyüleyicişeyler.
cağız.AliÖzgentürk’deöylesöyler:“Senoyuncusun,hiçbirşeyekaZihnimdebirkarakteryaratmak,evetsihirlibirşey.
rışmayacaksınsadeceoynayacaksın.Setkaçtabaşlıyor,kaçtabitiyor,onamıihtiyacınvar,bunamıihtiyacınvaronlarısendüşünmeVazgeçemeyecekleriniznelerdir?
yeceksin,herkesinbelirligörevlerivarbusetteveseninişinsadece
Öğrenmek,araştırmak,arkadaşlarımilevakitgeçirmekvesanat.
oynamak.”diyor.BöyleoluncabenimdebirmenajereyadabirajanFilmizlemektenvazgeçemem.
saihtiyacımoluyorki,benonunilekonuşayım,obenimyapımcım
veyönetmenleveyasettekiherhangibirçalışanlailetişimikursun.
Hayatıkeyiflikılmakiçinneyapıyorsunuz?
Hayatıkeyiflikılmakiçin,geziyorum.Kafamıdinliyorum.YalnızkaYapımcıoyuncuseçiyor,pekioyuncuyapımcıseçiyormu?
lıyorum.Düşünüyorum,öğreniyorum.Araştırıyorum…Bildikçedaha
Seçertabiiki!Herikitarafdaseçer.Biryapımcıbiroyuncuyuisçokkeyifalıyorum,araştırdıkçadahaçokkeyifalıyorum.I
tedidiye,oyuncubunukabuletmekzorundadeğil.

Sezen Aray kimdir
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Tiﬀany bu yılki
koleksiyonlarıyla göz
kamaşracak. Marine
grubu, kokteyl grubu,
romank grubu, rock
grubu ve renkli grup
başlıkları alnda
toplanan giysiler
gençlere büyük bir
seçenek yelpazesi
sunuyor.

Tiffany
bir moda
markası oldu

T

iffanyReklamveHalklaİlişkilerYöneticisiNurhanSarıYatıkçı,markanıntümiletişimaktiviteleriniyönetiyor.Firmanındışayönelikiletişimfaaliyetlerininkoordinasyonunusağlıyor.Koleksiyonhazırlandıktansonra,modaçekimlerinin
yapılması,ilanlarınvekataloglarınoluşturulmasıhepondansoruluyor.İmajçalışmasındanbasınbültenlerininoluşturulmasınakadarheralandanNurhanSarıYatıkçı
sorumlu.
Müşteriprofilinitanımlayaraksohbetimizebaşlayabiliriz.
Renklivesporgiyinmeyiseven,modayıtakipeden,heryaştangençlermüşterimizdir.
Koleksiyonlarnasıloluşuyor?
Busenekoleksiyondeğişiktemalargözönündebulundurularakhazırlandı.ÖrneğinMarinegrubu;dahaçokçizgili,kırmızı,lacivertvebeyazrenklerinhakimolduğuözellikle plaj ve sahillere uygun ürünler. Kokteyl grubu; ince kumaşlar, uçuk renkler…
Romantikgrubu;romantikyazakşamlarındarahatlıklatercihedilebilecekelbiseler.Rock
grubu;koyurenklerinhakimolduğu,baskılı,üzerindeçeşitlirocksembolleriolantişört,
pantolonveşortlar.Renkligrup;olmazsaolmazımızolan“hayatıtümrenkleriyleyaşa”sloganımızauygunveheryılürettiğimizrengarenk,tişörtleraltveüstgruplardanoluşmaktadır.
Mağazanızagelenbirmüşteriaradığınıhemenbulupsatınalabilecekmi?
Mağazayagirenbirmüşteri,hertürlüihtiyacınagöreürünükolaylıklaeldeedebilecek.
Markanınkonumlanmasıvebilinirliği,markanıntutunmasıaşamalarındaöncelikleürünün
adlandırılmasıgereklidir.Ürün;fiyatı,rengi,kumaşı,tasarımıylayaniherşeyiilemüşteriye
hitapediyorsa,mağazadaolduğunugöstermekiçingeriyemağazatanıtımıkalıyor.Ortaölçektekimağazalarımızda;doğruürünlerin,doğrukategorilerdebulunmasıönemlidir.
MağazalarınmarkayagörebiçimlenmesigerektiğinidüşündüğünüzüTorium
AVM’deaçmışolduğunuzmağazadagörüyorum,yoksayanılıyormuyum?
Mağazalarımızınbirbütünolarakyenidenoluşturulmasıiçinyenibirçalışmabaşladı,çünkübirmağazanın,logosu,görünümü,vitriniilehitapbiçimiilesizitemsiletmesi
vemüşteriyeeniyihizmetvermesigereklidir,budüşüncedoğrultusundabirörnekmağazaaçtık.ToriumAlışverişMerkezi’ndeyeralanbumağazamızbizimyeniyüzümüz
olacaktır.Bumağazabirkonseptmağazaoldu.Yerdekidöşemedentavandakiışığakadariyidüşünülmüşvemüşteriyimemnunedecekşekildedizaynedildi.Bundansonra
açılacakmağazalarımızınbuşekildeolmasıüzerinebirçalışmabaşlatmışdurumdayız.
BuönemlibiradımdırTiffanyadına.
Tiffany,kendilisanslıürünleridışındabaşkalisanslıürünleredeyerverecekmi?
Tiffanykoleksiyonusürekliolarakkendiiçindeyenileniyor.Yabancımarkalarlaişbirliğinegiderekkoleksiyonumuzagüçlendiriyoruz.WarnerBrosskahramanlarınınlisanshak-
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larınıalarakveürünlerimizüzerindekullanmayabaşladık.Bukoleksiyonhazırveilkürünümüzü14ŞubatSevgililerGünüiçinmağazalarımızdasatışasunduk.MeselaSüperman,WonderWomen,Bugs
Bunny,Twitygibi…Bunlarıyazkoleksiyonundabolcagöreceğiz.

ner:Tiffanyürünüyanındabaşkaürünsatananlaşmalımağazalar)
yüzsatışmağazasınınaltmışıbizimmağazamız,kırkkadarıiseanlaşmalı,tamamıylaTiffanyürünüsatanmağazalardır.
ÇatlakTişörtYarışmasıyapıyorsunuz,kısacaanlatırmısınız?
Tiffany’nin marka konumlandırmasınınsloganımızolan“hayatıtümrenkleriyle yaşa”nın yanı sıra zekice
yapılmışespriyidekoymakistedik.
Vebudüşünceyleyolaçıkaraksosyal
sorumlulukçatısıaltında“Çatlaktişört
yarışmasınıyapmayabaşladık.Buyarışmanınaltıncısıbuseneyapılacak.Yarışmamız gençlerin de tercihi üzerine
sadeceinternetüzerindenyapılıyor.Yarışmayakatılacaklardan,hertürdenzekice yapılmış espri, çizim ya da yazı
bekliyoruz.Yarışmacılareserleriniyarışma
sitemizeyükleyerekbizeulaştırıyorlar.
Sonuçlarbirseçicikurultarafından
değerlendiriliyorveilksırayıalanarkadaşlarıneserlerinitişörtolarakbasılarak T-funny komik grubu olarak
adlandırdığımızürüngrubuiçinde
yeralıyor.Yarışmadançokfazlabir
ticaribirbeklentimizolmamakla
birlikteasılamacımız,yeteneği
olangençleridestekleyerekbu
sektörekazandırmaktır.

2011yılındanbeklentilerinizikısaca
anlatırmısınız?
2011yılınaTiffanyyeni
atılımlarlabaşladı,hatta
kendiniküllerindenyeniden
yarattıdiyebilirmiyiz
bilememamayenidenbir
bütünolarakmarkaolma
yönündeönemliadımlar
attı.Tamamenkendini
yenileyerek,önceliklekendi
koleksiyonunuyenileyerek,
müşterisinedahafazlaçeşit
alternatifiyaratarakbirpazar
oluşturmasüreciniyaşamaktadır.
Yenivizyonubudurdiyebiliriz.Yeni
ortaklıklarımızilerleyengünlerde
dedevamedecek.Örneğin
Conversedemağazalarımızda
yerinialacak.Ayrıca2011yazından
itibarenmağazalarımızdayabancı
birmarkaileyapmışolduğumuziş
birliğisonucumayovebikinisatışına
başlanacaktır.
Müşterimağazayagittiğindeher
seferindefarklıürünilekarşılaşacak
mı?
Müşteri mağazaya her gittiğinde
Tiffany’defarklıbirşeygörecek.Müşterilerimiz,“AcababuhaftaTiffany’ye
negeldi?Yenibirürüngeldimi?Farklıbirşeymutlakavardır”düşüncesiile
mağazalarımızagelecektir.İkihaftada
biryeniürünlermağazalarımızdayerinialmayabaşladıvebusürekliliğiolanvedüzenlibirişlemolarakhayatageçirildi.
Mağazavesatışnoktalarınızınsayısınıöğrenebilirmiyiz?
Türkiye’deyüzeyakınmağazamız,150satışnoktamızvar.(Cor-

Tiffanybirmodamarkasıoldudiyebilirizdeğil
mi?
Marka olmak artık
kolaydeğil,müşteriçokbilinçli.Müşterikendisinirahatvegüvenlihissettiği ürünü tercih ediyor. Marka güven demektir. Biz de
markamızıyaratırkengüveniönealdıkveşimdisunumunudadaha
dikkatlişekildedüzenliyoruz.Müşteribilinçlendiveçokalternatifvar,
alternatifinbololduğuyerdeenekonomikveengüvenliolanıseçiyor.Tiffanykendimüşterisiniyaratırkenbağımlılığınıyaratıyorvedaha uzun soluklu olarak adımlarını atıyor. Evet, Tiffany bir moda
markasıoldu.
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kültür-sanat SİNEMA
Hazırlayan: Celal Şeherli / SDVHOROZ İzmirBölgeSatışYönetmeni

Uzun Boylu Esmer Adam

Öteki Dünya

(You Will Meet a Tall Dark Stranger)

(Hereafter)

Yönetmen: WoodyAllenSenaryo: WoodyAllen
Oyuncular: AnthonyHopkins,GemmaJones,FreidaPinto,
NaomiWatts,AntonioBanderas,JoshBrolin

Yönetmen: ClintEastwood
Senaryo: PeterMorgan
Oyuncular: MattDamon,CécileDeFrance,JeniferLewis

“Azgıntekesendromu”yaşayan
Alfie(AntonyHopkins)karısından
ayrılıpgençbirkadınlamodernbir
dairedeyaşamayabaşlar.
Kocasındanayrılmanınşokunu
yaşayanHelena(GemmaJones)
acısınıhafifletmekiçinsahtekar
falcınınyaşamkoçluğuileyönünü
tayinetmeyebaşlar.Buesnada
kızlarıSally’nin(NaomiWats)mutsuz
evliliğibitmeküzeredirveçalıştığı
sanatgalerisininpatronuna(Antonio
Banderas)abayıyakmıştır.Sally’denayrılmaküzereolan
Roy(JoshBrolin),başarıyaulaşmışilkromanındansonrayıllardır
üzerindeçalıştığıikinciprojesinibitirmeyeçalışırkenkarşı
penceredekigüzeledekafayıfenahaldetakmıştır.Klasik
WoodyAllenfilmlerindeolduğugibiünlüoyuncularvegüçlü
oyunculuklarınolduğu,boldiyaloglubirfilm.Tavsiyeediyoruz.

Sinemadünyasınınduayenlerinden,oyunculuğununyanısırabüyükbaşarılaraulaşmışfilmlerinyönetmeniClintEastwood’danfantastikvedokunaklıbirfilm,ÖtekiDünya.
Psişikyetenekleriolan,buyeteneğindenbirdönemparakazanmış ancak bu işi yapmaktan
vazgeçip sıradan bir yaşam
sürmeyitercihedenAmerikalı George (Mat Damon) , bir
doğafelaketinedeniyleölümdendönenFransızMarieLelay
(CecileDeFrance),ikizkardeşinibirkazasonucukaybeden
İngilizBilly’ninkesişenhikayelerifilminanahattınıoluşturuyor.
Tüm oyunculukların(özellikle
çocuk oyuncuların) göz doldurduğu film senaryosu oldukçabaşarılı.İzlemenizitavsiyeediyoruz.

Bizim Büyük Çaresizliğimiz
Yönetmen: SeyfiTeomanSenaryo: SeyfiTeoman,BarışBıçakçı
Oyuncular: İlkerAksum,GüneşSayın,TanerBirsel,
BakiDavrak,MehmetAliNuroğlu,CemÖzeren
BarışBıçakçı’nın“BizimBüyükÇaresizliğimiz”kitabındanaynı
adlauyarlananfilm,yıllardırarkadaşolanEnderveÇetin’in
hikayesinianlatır.YurtdışındayaşayanarkadaşlarıFikret
tatildeykenbirtrafikkazasıgeçirirveannesiylebabasını
kaybeder.Almanya’yageridönmesigerekenFikret,
arkadaşlarındanAnkara’daüniversiteöğrencisiolankızkardeşi
Nihal’inokulunubitirenekadar,onlarlakalmasınıister.Böylece
birlikteyaşayanikikafadarın
hayatınaNihalgirer.3.kişinin
yaşamlarınadahilolması
başlangıçtakafadarlarırahatsız
ederancakzamanlaNihal,ortak
aşklarıhalinegelir.Kitaptada
olduğugibifilmdede;buüçlü
aşk,çatışma,kırıklıklarşahane
oyunculuklarsayesindeoldukça
başarılıyansıtılmış.Berlinfilm
festivalindegalasınıyapanve
büyükbeğenitoplayanfilmivede
kitabınıtavsiyeediyoruz.
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Kaçış Planı
(The Next Three Days)
Yönetmen: PaulHaggis
Oyuncular: RussellCrowe(JohnBrennan),
ElizabethBanks,LiamNeeson
Eğlenceliveaksiyonubol
RussellCrowefilmi.Karısı
veçocuğuilemutlubir
hayatıolankahramanımızın
hayatı,karısınınbircinayet
soruşturmasından
tutuklanmasınedeniyle
altüstolmuştur.Tutuklu
karısı,3yılsonracinayetten
hükümgiyinceintihara
kalkışır.Suçsuzluğuna
inandığıkarısıiçinalternatif
çözümyollarıbulmaya
başvurur.Haliilebulduğu
yöntemyasalaraaykırı
olduğuiçinbizesoluksoluğabiraksiyonutakipetmekdüşer.
Seyirlikbirfilm.

Pencere Sayı: 6 / Nisan 2011

MÜZİK
Hazırlayan: Gencay Burnaz / HorozLojistikYurtİçiKompleTaşımaSatışYönetmeni

Yepyeni bir sayıyla daha sizlere hitap etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu sayıda sizlere önereceğim yine
birbirinden değerli yapıtlar arasında özellikle Horoz’lu bir müzisyen olan Sadi Osma’dan bahsetmeden geçemedim.
Müzik yaşamının da iş yaşamında olduğu gibi başarılı geçmesini, bundan sonraki eserlerinde bu ilk albümdeki
enerji ve dinamizmi korumasını temenni ediyoruz. Bol müzikli günler dileğiyle…

YABANCI ALBÜM

YERLİ ALBÜM

Jennifer Lopez / On the Floor

Dalga / Denizim Olsun

JenniferLopez’inbuyılyaz
mevsimindeyayınlanmasıplanlanan“Love?”isimliyenialbümününikincisingleşarkısı“On
The Floor (feat. Pitbull)” hayranlarıyla buluştu. Lady Gaga’nınprodüktörüRedOneile
bir araya gelen Lopez’in yeni
şarkısında1989yılındaKaoma
tarafındanhitolmuş“Lambada”
isimlipopülerşarkısındanörnek
seslerkullanıldı.Pitbullfaktörüdeeklenince,ortayageçenyılındans
hitlerinebenzerbirşarkıçıktı.AlbümgenelhatlarıylaJenniferLopez’in
öncekiparçalarındakienerjikyapıyıbarındıranbirçerçeveilemüzikseverlerinbeklentilerinifazlasıylakarşılamayayetiyor.

HasanMutlucan’ıntorunlarıAlazPesen,EkinPesenveyinemüzisyenbirailedengelenAhmetTiryakioğlutarafındankurulanDalga
grubuilkalbümleriolan“DenizimOlsun”ilemüzikseverleregörücüye
çıktı.Albümünönemlibirözelliğideşu;grubunbasgitaristiolanSadi
Osma,şirketimizdeHorozLojistikYurtiçiKompleTaşımaOperasyon
Uzmanıolarakgörevalmaktadır.İştenartakalanboşzamanlarında
bualbümünprovalarıvekayıtlarıiçinyoğunenerjisarfedenSadiOsma’yabubaşarısıiçindeayrıcateşekküretmemizgerekir.
Albümünmüzikalyapısına
gelince; Dalga’nın kimi parçalarında romantik denebilecek
sözleryeralırken,kimilerindeise
dalgageçen,isyanedenbirtavırlakarşılaşıyoruz.GrubunvokalistiAlaz’ınşarkılarısöyleyişide
tekbirtarzdasöylemektençok
parçanın gerektirdiği ruhu yakalamaya odaklanıyor. “DenizimOlsun”,”Gel”ve“BeniAl”gibiparçalardanaif,duygusalbirtavrınhakimolduğuvokaller,“İmdatYeter”,“MutluOl”gibiparçalarda
serseri,alaycıbirhavayabürünüyor.“Kabak”isededeleriHasanMutlucan’ındageçmiştekialbümlerindeyeralananonimbir“aşktürküsü”.“BeniAl”parçasına,unutulmazOya-BoraikilisindenOyaKüçümen’indeeşlikettiğigörülüyor.AynıparçadakiperdesizgitarsolosualbümünmüzikprodüktörlüğünüdeüstlenenCenkErdoğan’aait.
Albümdekiparçalardan“Kal”ÇağanIrmak’ın,2009MontrealFilmFestivali’ndedegösterilen“Karanlıktakiler”filmindekullanıldı.AlbümP.İ
Müziketiketiyletümmüzikmarketlerdemüzikseverleresunulmaktadır.

Avril Lavigne/ Goodbye Lullaby
DörtyıllıkaranınardındanAvrilLavigne’inyeniçıkan“Goodbye Lullaby” isimli yeni albümününilksingleşarkısı“What
TheHell”yayınlandı.MaxMartin’inprodüktörlüğünüüstlendiğibumuhteşemsingleda,AvrilLavigne’inilkalbümdönemindekiakustik/pop/rockmüziktürlerikarışımınatekrardöneceğinedairsinyallerverdiği
gözeçarpıyor.

Aşkın Nur Yengi / Gözümün Bebeği

Enbe Orkestrası / Kalbim

Dörtyıllıkaradansonra “Gözümün Bebeği”
isimliçalışmasıylatekrar
adındansözettirenAşkın
Nur Yengi, bu albümü
ile yine müzikseverlerden tam not aldı. Albümde en çok sevilen,
sözleri Günay Çoban’a,
müziğiSerkanİzzetÖzdoğan’avedüzenlemesi
Ozan Çolakoğlu’na ait
“KibritveAlev”isimliparçayailkklibiniçekensanatçı,beklediğietkiyikısasüredealmayıbaşardı.EmreMüzikimzalıalbümdebirbirinden
güzeltoplam10parçayeralıyor.

Özel davetlerin vazgeçilmez
orkestrasıEnbe,İlkpopmüzikalbümüyle müzikseverler ile buluşuyor.AlbümdeEnbeOrkestrası
müzisyenlerininyanısıraAjdaPekkanveFerhatGöçer’inkonuksanatçıolarakyeraldığı,SezenAksu’nunsonşarkısınınMustafaCecelitarafındanyorumlandığıdikkati
çekiyor.Albümdebusanatçılara
ekolarakAytekinKurt,Sultana,AslıGüngörveAtacanYücel'inde
yorumlarınayerverilmesimüzikalyapıyarenkkatıyor.ÇoğunluklaFikretŞenes,FecriEbcioğlu,SezenAksu,AtillaÖzdemiroğlugibideğerlisözyazarıvebestecilerineserlerindenoluşanalbümşimdiden
2011ineniyiçıkışyapanalbümleriarasındaadaygösteriliyor.
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kültür-sanat KİTAP

Evvel Zaman İçinde
-Anadolu Masalları 1-

Güz Kokulu Günahlar
Yazar: HakanYaman
Yayınevi: DoğanKitap

Yazar: MuhsineHelimoğluYavuzYayınevi: CanYayınları

19.yüzyılda,İzmir’inLevantenhayatındaiz
bırakanbiraşkveihanetöyküsü…Hakan
Yaman yeni romanı Güz Kokulu Günahlar’da,okuru1870’lerinİzmiri’ne,birgrupİtalyankökenliLevanteninçıktığısıradışıyolculuğavebirgünlüğünsayfalarıarasınagötürüyor.Osmanlıİmparatorluğu’nunçöküşbelirtilerininçokuzağındakibuinsanlarınaşk,
kıskançlık,ihanetveintikamduygularıyladoluserüvenleri,Egedekorundageçenbirİtalyanoperasıgibietkileyicibirüslupvemuhteşem
birkurguylaanlatılıyor.
“Tanrım!Arkasındankimbilirnelersöylemişlerdiburezaletiduyandüşmanları.SenöylekurumladolaşbakalımdünyalarıbenyarattımdiyeAlfredoVitelli,demişlerdiiçlerinden.Karını,enyakındostun...AmanTanrımbuolamaz.Rüyabu,kâbus…Evet,birkâbusbu…
Budüşüncelerbeniboğacak.Kaçkişibiliyoracababurezaleti?Kaç
kişi?”
Yedikutsalkilise,üçgünahkârinsanvebirkararsızkurşun…

Bu kitapta okuyacağınız masallar,Anadolu’nunhemenherbölgesindenderlenerekilkkezsözdenyazıyageçirilmişhalkanlatılarıdır.İnsanınserüveninigeçmiştengünümüze,günümüzdende
geleceğetaşıyanbumasallarıbilmek,hayatıngerçeklerinibilmekleeşdeğerdir.Masallarıokuyarak
hayatıdahayakındantanıyabilirve
masallardanöğrendiklerimizle,karşımızaçıkacaksorunlarıdahakolayçözebiliriz.İştebunedenledirki
birçok masalda şu tekerleme yinelenir:“Meşeçakalsız,insanmasalsızolmaz”İnsanmasalsızolamayacağıiçindeiştesizemasallar!

Aşka Dair Nesirler

Tsili - Bir Hayat

Yazan: ÜmitYaşarOğuzcan
Yayınevi: Everest

Yazar: AharonAppelfeld
Yayınevi: YapıKrediYayınları

Gelmediyecektim,geldim.İyiettimgeldiğine.Nerdeyiz?Birşehiryanıyor,dikkat
et.Tutuşabiliriz,işteilkateşgözlerinedüştü,sonradudaklarına,saçlarınınarasına
kıvılcımlardolduışılışıl.
Yanıyorsun,yanıyorum,yanıyoruz.
Aramaklayetinsekbunlargelmeyecektibaşımıza.Yinedememnunum.İyiettingeldiğine.Taşolupkalmaktansa,ağaçolupyanmakiyi.Elleriniver,ellerini.Öpüşmeyesusadım.Tırnakuçlarından
öpmeyebaşlayacağımseni.Titreme,yanıyorsun.
ÜmitYaşarOğuzcan

“Tsili”birgençkızınhayattakalmasavaşıveinsandenenyaratığınkötücültarafınıgösterenyazınsalbirbelge…Appelfeld,Tsiliromanıylasomutgerçekliği
ödünsüzbirtavırlakayıtaltınaalırken,trajikolanıbasitamaparlakbirdilinolağan
dışıustalığıyla,hiçbircambazlığabaşvurmadanyazınsallaştırıyor.

Aslında Sen de Benim Gibisin
Yazar: RonHallYayınevi: Epsilon

Frida Kahlo:
Aşk ve Acı
Yazan: RaudaJamis
Yayınevi: Everest
"Gecelerim,çarpankocamanbiryürek
gibi.Gecelerimaysız;penceredensüzülengriışığagözünükırpmadanbakıyor.
Gecelerimağlıyor,yastığımnemlive
soğuk.
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AdıDenverMoore.Kendisesindenanlatılanbuhikâye,onunhikâyesi.1960'larkadargeçbirdönemde"Sahip"içinpamuk
topladıklarıbirçeşitköleliksistemiiçindebüyümüşbirinsanınöyküsü.Birgünbileokulagitmemiş,ağıremeklerininkarşılığıyıllarca
ödenmemiş,sokaktayaşamayıhayattabir
aşama atlamak olarak görmüş ve lüks
arabalar kullanan, Starbucks'tan kahve
alanbeyazbiradamlaarkadaşolmayıhayalbileetmemişbiri...Bu,
aynızamandaRonHall'undahikâyesi.Veyinekendisesinden...
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AJANDA

Favre-Khan konseri
Tarih: 12Mayıs2011
Saat : 21.00
Yer : MKMMustafaKemalMerkezi
LaureFavre-KhanilkmüziköğreniminiAvignonKonservatuarındaaldıktansonra,17yaşındabirincilikleödüllendirildiğiParisKonservatuarınagirdi.2001yılındaNewYorkProPianoCompetition'da
oybirliğiileverilenbirinciliködülünüalarak“ProPianoArtistofthe
Year2001”seçildi.AynıyılünlüCarnegieHall'daçaldı.NewYork
Times'tahakkındaolağandışıövgülerledolubireleştiriyayınlandı.

İstanbul Resitalleri
Xuefei Yang Konseri
Tarih: 14Nisan2011
Saat: 20:30
Yer : MKM
Çin'debirklasikmüzikokulunakabuledilen
ilk gitarist olan Xuefei
Yang, yine Royal Academytarafındanuluslararasıbirbursladoktoraçalışmasınakabuledilen
ilkÇinligitarsanatçısıoldu.Yang’ınkonseri14Nisan2011günüAkadlar’dakiMKM’deizlenebilir.

Yeşilçamdan Sahneye İçimdeki Sızı
Tarih: 2Nisan-7Mayıs2011Saat16.00
20Nisan-25Mayıs-4Haziran201,Saat20.30’da
Yer : BarışMançoKültürMerkezi
Yazan - Yöneten: TürkanAktoprak
TürkanAktoprak’ınyazıpyönettiğioyundaBerilBoz,
AytunçŞabanlı,OzanSevin,DenizErkanat,BernaTuna,
İsmetVuralrolalıyor.Yönetmenveoyuncular“Neredeo
eski aşklar, aşıklar, o saf duygular dostluklar diyenlerdensenizveYeşilçamfilmlerindenöğrendiysenizyaşamadairilkcümlelerinizi,eski
Türkfilmleriilekurulduysaoeşizbağbizsizinleaynıyerdeyizdemektir”diyor.

Kültür Polikaları: Yeni Bir Dönem
“Çığlık” Nacera Belaza Topluluğu
Tarih: 27NisanÇarşamba,19:00
Yer : FransızKültürMerkezi
CezayirdoğumluolankoreografvedansçıNaceraBelazabeşyaşındaailesiyleFransa’yayerleşti.Edebiyateğitimininardındankendinidansaadamayakararverensanatçı1987yılındakendidanstopluluğunukurdu.Hareketaracılığıyla
insanvarlığınınderinlikleriniifadeetmearayışıiçerisindeolanNaceraBelazayirmiyıllıkkariyerisüresinceveonbeşeyakınyapıtıyla,dansıntinselboyutunuöneçıkarıyor.Çığlık(2008)çalışmasında
repertuarınınenönemliyapıtınaimzaatanBelaza’nın2010yılındakiikikoreografisi,LessentinellesveLetempsscelléhareketehipnotikbir
yaklaşımgetirmeyedevamediyor.FransızLaLibération gazetesinde dans eleştirmeni MarieChristineVernayeserileilgilişunlarıyazmış:"Çığlık,hiçkelimeoyunuyapmadan,insanısessizbırakıyor."

Konuşmacılar: SerhanAdaveOlivierPoivreD’Arvor
13NisanÇarşamba,17:00,İstanbulBilgiÜniversitesi,SantralistanbulKampüsü
Otuz yılı aşkın bir
süredir Fransız kültür
politikalarıvesanathayatınınenönemliisimlerinden olan Olivier
Poivred’Arvor’un,Fransa’dakikültürpolitikalarıileFransızkültürünündiğerülkelerdetanıtımvevarolmagücü
üzerine yazdığı Bug
made in France veya
kültürelkapitülasyonun
tarihiadlıkitabı2011yılındaGallimardYayınevitarafındanyayınlandı.FransızKültürMerkezi’nindavetiyleIstanbul’agelecekolanOlivierPoivred’Arvor,kendisidekültürpolitikalarıüzerineönemliçalışmalaryürütenSerhanAdailebirsöyleşidebuluşacak.İstanbul2010,
AvrupaKültürBaşkentiertesindeveTürkiye’ninyabancıülkelerdekültürtemsilcilikleri
açmayabaşladığıbugünlerde,ikiönemlikonuşmacızengindeneyimlerinidinleyicilerle
paylaşacaklar.
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TW Steel saatlerinin farkı
Oversizedsaatleriyletanınandünyaca
ünlüHollandalısaatmarkasıTWSteel
lükszarafetisunuyor…
TWSteel,Türkiye’dekikadınlara
büyükkadranlısaatmodasınısevdirerek,
CanteenStyle,Grandeur,Goliathisimliüç
anakoleksiyonuylaözellikleyılbaşı
geceleribaştançıkaracak.
Saatsektörünegirdiğigündenbu
yanagenişbirhayrankitlesinesahipolan
TWSteel,büyükkadranlısaatmarkaları
arasındaliderkonumdayeralarak,50
ülkedesaattutkunlarıylabuluşuyor.
Baştanaşağıkusursuz,özgün,herzaman
kendiniifadeetmeyibilenkadınlarıntarzı
olanTWSteel,kendinehastasarımlarıyla
özellikleyeniyıldadakolundançıkarmak
istemeyeceğitarzdasaatlerlekadınları
büyülüyor.

Kirpiklerde
kelebek etkisi!
MaxFactorileağırlıkhissi
yaşamadan,kirpiklerinizeüç
katakadarhacimverenyepyeni
birmaskaradeneyimiyaşamaya
hazırolun!MaxFactoryeni
XperienceVolumisingMaskara,
ödüllüfırçasıilekirpiklerin
köktenucabelirginvepürüzsüz
olmasınısağlayarakkelebek
kadarhafifkirpiklersunuyor.

Mükemmel
anları kaçırmıyor!

İncelen tabanıyla
Converse’ten yılın trendi
AsırlıktarihiileherdaimtrendolanConverse,sezonayineyenibirtrend
kazandırıyor.KalıntabanıilemilyonlarcahayranıolanConversebirilkeimzaatıyorve
tutkunlarıiçinincetabanlıConverse’ler,yazkoleksiyonundayenibirdönemi
müjdeliyor.
Converse’inincelentabanlımodelleriilkkez2008
sonbaharkoleksiyonundayerinialmışvekısasürede
büyükbirhayrankitlesioluşturmuştu.İncelen
tabanlarChuckTaylorAllStarve
OneStarmodellerindefarklı
tasarımlardaraflardakiyerinialdı.
Feminenbakışaçısıilekalpleri
fethedecekmodeller,
vazgeçilmezbeyazvesiyah
renklerinyanısırayazıntüm
neşesiniyansıtanmavive
kırmızıgibirenklerdedesatışa
sunuluyor.

Samsung2ViewST600veST100
dijitalfotoğrafmakineleriilemükemmel
anlarıaslakaçırmayacaksınız…Samsung,
tüketicilerineST600veST100ileyineşık
tasarımlı,akıllı,kullanıcıdostuveçiftLCD
teknolojisinesahipfotoğrafmakineleri
sunuyor.
2View
kamera
ailesininikiyeni
modeliST600
veST100’ün
geliştirilmişLCD
ekranlarıhafifbir
dokunmaileaktif
halegeliyorveöncekimodellerin
1.5”önLCDekranınakıyasla1.8”ekran
ile2Viewailesininteknolojisidahada
gelişiyor.DahabüyükönLCDekran
sayesindeartıkarkadaşlarınızveailenizile
aynıkaredeyeralmakçokdahakolay
halegeliyor.SiyahrengesahipST600ve
ST100’ünmetalikyüzeyiveşıkkompakt
çerçevesideeğlencelivemodernbir
görünümütamamlıyor.

Braun ile güzellik tatil çantanızda
Güneşiniçimiziısıttığı,denizinserinleticiliğiilebizicezbeden
yazaylarındapırılpırılparlayan,basitvetekseferdeşekillenen
saçlar;pürüzsüzbirciltherkadınınhayalidir.Genişürünyelpazesi
ilehayallerinizigerçekleştirenBraun,buyazdahayatınızı
kolaylaştıranürünleriilevalizinizdekiyerinialacak.
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18milyondanfazlakadınıntercihiyle
dünyanın1numaralıepilatörmarkasıolan
BraunSilk-épil,ultraetkilivenazikepilasyonile4
haftayakadarsürenmükemmelpürüzsüzlük
vadediyor.Cildinizekulakverin!
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Hollywood’un lojistik vizyonu
Hollywood belki o dönemde henüz kamuoyu tarandan bilinmeyen ve üzerinde çalışılan
bazı teknolojileri ifşa e veya senaristlerin hayal ekleri bilim adamlarına ve kapital
sahiplerine ilham verdi.

H

yonyapımlarındagenetikreplikasyon(hernasılsaklonlamadeğil!),vüollywood,günümüzdeözellikletelevizyonvesinemailetemcudaentegrebilgisayarlar,insanımsırobotlar,paralelevrenlergibitesiledilenABDgörselmedyasıiçinyaygınolarakkullandımalaryoğunolarakişlenmekte.“Zatenoradalarvebizeyenimiaktağımızbirterim.1915’deHollywoodbölgesindeçekilenilk
rılıyor,yoksabirilerigelecekteüzerindeçalışacakmı?Bilmekçokzor.
filmlerdenbuyanabusektörünveürünlerininkamuoyuna
Hollywoodsenaristleriveyapımcılarıbizimbilvesosyalyaşamaetkileriçokbüyükoldu.Yapımmediğimiz(amabilmeyimutlakaisteyeceğimiz)bir
cısından veya üretim yerinden bağımsız olarak
şeylerbiliyorveyahayalediyormuydu?Hızlıcahafı“Hollywood”kelimesiileözdeşleşenbufenomen,sıkzamıtaradım,seyrettiğimonlarcafilmidüşündüm.Buçatoplumuşiddeteyönlendirmek,kötüalışkanlıknunlayetinmeyipçevremlegörüştümvebirazdaInlaraveuygunsuzrolmodellerineözendirmekilesuçternet’edanıştım.LojistikveHollywooddeyincenelandı.Sondönemlerdeisesiyasipropagandaya,kalermiaklımageldi?
muoyuyaratmavebazıçevrelerleişbirliğiyapmaGeneralPatton’undörtyolağzındasıkışantankyavarankomploteorilerininodağındayeraldı.Aslaravearaçlaratrafikpolisliğiyaptığı,AlmanlarınüzelınabakarsanızHollywooddiyesınırlamadangenel
rinegitmekiçinMareşalMontgomery’denbenzindideğerlendirdiğimizde,televizyondizilerineyönelik
lendiğisahneler(vehayranolduğumdiğersavaşfilmbenzertartışmalarıülkemizdedeyaşadığımızgöleri).Filmboyuncasadeceçizmesinigörebildiğimiz,
rülebilir.
TIR’ıilebirbinekaracıkovalayıpyoldançıkarmaya
BenimdahaçokilgimiçekeniseHollywood’un
çalışanpsikopatşoför.Yaratık(Alien)filmindebaşkatartışmayaaçıksiyasipozisyonuveyanegatifetkileri
rakterinyaratıkilesavaşıesnasındakullanılankargo
değil.Aksinebufenomeningelecekteknolojilerine
Cenk ARSLAN
yüklemerobotu.Depolardahernedensehepyığma
vetoplumsaldinamiklereolanetkisi(belkidekatkısı!)
Horoz Lojistik
istiflenmişkartonkolilerbulunmasıvegeneldedekor
Hollywood,gücünüaldığıABD’ninözellikleteknoYurt İçi Dağıtım & IT Grup Başkanı
olarakkullanılması.Heraraçtamikroçiplerinveher
lojiköncülüğünü,yaşadığıgelişmelerivegelecekvizkulakta mercimek büyüklüğünde kulaklıkların buyonunudakitlelerlepaylaşaneşsizbiriletişimaralunduğu,ajanlarınnavigatörlerebakarakbirbirinikovaladığıaksiyon
cı.Amacımbuargümanıticaretveyapropagandaeksenineçekmefilmleri.NewYorkmerkezbankasındanyüklenenkülçealtınlarınzırhdensadece“vizyon”veya“hayaledebilmek”başlıklarıiçerisindedelıkamyonilebirliktenasılkanalizasyonaindirildiği.Tümnakliyeprobğerlendirmek.YaniHollywoodvizyonununinsanlığınveteknolojinin
leminikökündençözecekışınlamateknolojisi(birdakika,buzatenbir
gelişiminenasılkatkısağladığına,sağlayabileceğineodaklanmak.
UzayYoluteknolojisiydi).
BunoktadabelkideenbilinenvekabulgörenörnekUzayYolu
Peki,alternatifenerjikaynaklarıileçalışan(dikkatedin-binekoto(StarTrek)serisi.Başlıbaşınabiraraştırmakonusuolanbuyapım1966
mobilolmayan)ticarivasıtalar?İçindekinindurumuhakkındabilgivesenesindekiilkbölümlerindehiçbirizleyicisininhayalbileedemeyerenakıllıambalajlar?Anlıkverisağlayanbilgisistemaltyapıları?Gerçi
ceğionlarcateknolojiyicanlandırmaktaydı.Ellisenesonrageldiğimiz
haklarınıyemeyelim,busonuncusuHollywood’dabaşkaamaçlariçin
noktadabuteknolojilerinbazılarıgünlükhayatımızınvazgeçilmezparkullanılsadahayaledilmemişdenilemez.(BakınızAzınlıkRaporu)
çalarıhalinegeldi(örneğinceptelefonları:KaptanKirkhergezegenGörünenokiHollywoodsenaristleriiçinlojistikkonuları-bireysel
den uzay gemisi Atılgan ile garip bir el cihazı yardımıyla haberleşulaşımhariç–fazlagözönündedeğiller.Lojistikhizmetleringünlük
mekteydi).Bazılarınınisebilimyanınabileyaklaşamadı.(BirileribirAtılhayatavetoplumdinamiğineolanetkisinibellikiyeterincedeğerlenganimaletmesiyseeğer…)
dirmiyorlar. Yoksa mutlaka
Hollywoodbelkiodönemdehenüzkamuoyutarafındanbilinmefarklı bir geleceği
yenveüzerindeçalışılanbazıteknolojileriifşaettiveyasenaristlerinhahayal ederler,
yalettikleribilimadamlarınavekapitalsahiplerineilhamverdi.Belki
daha büyük kıherikisindendebirazgerçekleşti,amahernasılolrıntılarbırakırlarduysaUzayYolutoplumsalyaşamayaddı. Bu seferlik
sınamaz bir katkı sağladı. Gükısa araştırmam
nümüzünsinemave
hayalkırıklığıilesoteleviznuçlandı.Belkibenim kaçırdığım, sizlerin
bugüne kadar fark etmediğinizhayalürünleriokarmaşıkçekimplanlarınıniçinesaklanmıştır.I
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HEMOROİD
Konusunda Neler Biliyoruz?

Gerçek hemoroidal hastalıklı kişilerin yüzde 80-90’ında da basit önlemlerle yakınmalar ortadan kalkar.
Bu kişilere kabız kalmaması, dışkılama sırasında ıkınmaması, her gün belirli saatlerde dışkılaması ve uzun
süre tuvalee oturmaması önerilir. Sürekli ishal varsa nedeni aranarak düzellir.
ŞairÜmitYaşarOĞUZCANMemeŞiiri’nindizelerinişöylesıralamış;
“Kızmemesi:gönülyarası
Kadınmemesi:elmairisi
Erkekmemesi:üzümkurusu
İsterinanınisterinanmayın
Bendensöylemesi
Memelerinşahı
Basurmemesi!”

Ş

airi yakından tanıyanlar,
uzunyıllarhemoroid(basur)hastalığınailişkinyakınmaları olduğunu, önerilen
PROF. DR. NECMETTN SÖKÜCÜ
ameliyatı kabul etmediği için
ölünceyekadarızdırapçektiğini
anlatırlar.
Hemoroidhastalığınınöyküsüinsanlıktarihiileeşzamanlıbir
görünümçizmektedir.Milattanönce1700-1500yıllarındayazılmış
olanMısırpapürüslerindehemoroidlereilişkinbilgileryeralmıştır.
HekimliğininöncülerindenHipokrat’ınmilattan400yılöncekiyayınlarındahemoroidintanıvetedavisihakkındagenişbilgilerverilmiştir. 40-50 yıl öncesine kadar hastalık olarak kabul edilen
hemoroidingünümüzdebirhastalıkolmayıpancaközelkoşullardahastalıkniteliğikazandığıortayakonulmuştur.Ozamanakla
şöylebirsorugeliyor:hemoroidnedirvehangidurumlardahastalıkolaraktanımlanmalıdır?
Hemoroidlerkalınbarsağınsonkısmıolananalkanalınetrafındayerleşmişyastıkşeklindeoluşumlardır.Tüminsanlarveiki
ayaklıhayvanlarhemoroidliolarakdoğarlar.Düzadalevedamarlardanzenginolanbuyastıklaristirahatsırasındaanalkanalınkapalıtutulmasına,buyolladagazveabdestkaçırmasınıönleyen
sistemekatkıdabulunurlar.Hemoroidleribirtakımbağlaryerinde
tutar.Baştayaşlılıkolmaküzerekabızlık,ıkınma,hamilelik,sürekli
öksürükveerkeklerdeprostatbüyümesigibikarıniçindekibasıncıartırannedenlerbubağlarınzamanlakopmasınayolaçabilirler.
Böyleceyastıklardışarıyadoğrusarkmayavekanamayabaşlar.Bu
aşamadanitibarenhemoroidyerine“hemoroidhastalığı”tanımı
kullanılır (Resim1). Hastalığın oluşumuna ayrıca ailevi yatkınlık,
ayaktayadamasabaşındauzunsüredurma-çalışma,ishal,baharatlıyiyecekler,düzensizbeslenme,alkolgibinedenlerinkatkıda
bulunduğubilinmektedir.
Hemoroidhastalığınınanayakınmasıkırmızırenklitazekanamadır.Kandışkınınüzerinesürülmüştüryadatemizliksırasında

40

Pencere Sayı: 6 / Nisan 2011

SAĞLIK

elebulaşır,tuvaletkağıdınıkirletir.NadirenhemoroidinüzerindeBasitönlemlerleyakınmalarıgiderilemeyenhastalaracerrahi
kidokularyırtılır,açıktakalandamarlardanfışkırırtarzdakanama
dışıtedavileruygulanır.Başlıcalarımemelerinlastikbirbandlaköolur.Uzunsüretedaviedilmeyenhastalıksüreklikanamanedekündenbağlanması,kızılötesiışınlarlamemelerinbüzüşmelerinin
niyleanemiyeyanikansızlığayolaçabisağlanması,sklerozanmaddelerinjekte
lir. Dışarıya sarkan memeler çevredeki
edilerek büzüşme ve iyileşme sağlanderide ıslaklığa ve kaşınmaya neden
ması, memelerin dondurularak tahrip
Medyada sıklıkla “lazerle
olurlar.Dışkılamasırasındadışarıyaçıkan
hemoroid tedavisi” reklamlarını edilmesidir.Buyöntemleriçindeensık
memelerdışkılamasonundakendiliğinuygulananlastikbirbandlayapılanbağizlemekteyiz. Günümüzdeki
denyadaelyardımıylaiçeriyesokulurlamadır(lastikbandligasyonu).Adıgeken nadiren aniden şişer ve içeriye
çen tedavilerin hepsi ayaktan yapılır.
bilgiler ışığında hemoroid
giremezler.Trombozadınıverdiğimizbu
Anestezi gerekmez ve hasta aynı gün
hastalığının tedavisinde lazerin
durumdaşiddetliağrıortayaçıkarveacil
evineyollanır.Cerrahidışıtedavilerden
tedavi gerektirir. Tromboz dışında heyerinin olmadığını söyleyebiliriz. sonranükslersıkgörülür.
moroidhastalığındakanamayaağrıeşlik
Medyadasıklıkla“lazerlehemoroid
Lazer ilk kez 1987 yılında
etmez,yanihemoroidhastalığıağrısızbir
tedavisi”reklamlarınıizlemekteyiz.Gükullanılmış ancak pahalı, ağrılı
hastalıktır. Kanama yanında ağrı oldunümüzdeki bilgiler ışığında hemoroid
ğundabaştaanalkanaliçindeyerleşmiş
hastalığınıntedavisindelazerinyerininolve sonuçlarının diğer
kanserolmaküzeretazekanamayayol
madığını söyleyebiliriz. Lazer ilk kez
yöntemlerden daha iyi
açandiğerhastalıklararanmalıdır.
1987 yılında kullanılmış ancak pahalı,
Hemoroidhastalığınıntanısıkolaydır.
olmaması nedeniyle sayılı birkaç ağrılıvesonuçlarınındiğeryöntemlerden
Memelerindışarıdan,yadaanoskopadıdahaiyiolmamasınedeniylesayılıbirkaç
merkez dışında terk edilmişr.
nıverdiğimizaletlerleanalkanaliçerisinmerkezdışındaterkedilmiştir.LazerteLazer tedavisi olarak önerilen
den görülmesi tanıyı koydurur. Bu
davisiolarakönerilenyöntemyukarıda
aşamadaçokönemlibirayrıntıyıgözardı
yöntem yukarıda adı geçen kızıl adıgeçenkızılötesiışınlarlatedavidir.
etmemekgerekir.Özellikleyaşlıkişilerde
Hemoroidhastalığındaenetkinteötesi ışınlarla tedavidir.
hemoroidhastalığınakalınbarsakveya
davicerrahiyaniameliyatlahastalıklımemakatkanserieşlikedebilir.Bunedenle
melerinçıkarılmasıdır(hemoroidektomi).
hemoroidleringörülmesiileyetinilmemeDiğeryöntemlerinetkisizkaldığıhastaliöncetuşeadınıverdiğimizparmakmualarda ve ileri evre hastalıkta uygulanır.
yenesi, peşinden rektoskop adlı aletle
Anestezivehastanedekalmayıgerektikalınbarsağınsonkesimleriiçerdengörir. Nadiren gaz-gaita kaçırma gibi sorülerekkanserolasılığıaraştırılmalıdır.Bu
runlara yol açabilir; ancak deneyimli
işlemler yapılmadan hemoroid tedavisi
merkezlerdekomplikasyonoranlarıçok
uygulananhastalarbirsüresonrailerledüşüktür.Sonyıllardamemeleregiden
mişbarsakkanseritablosuilekarşımıza
atardamarlarınbağlanması,staplerdegelebilirler.
nilenaletyardımıylamemelerinyeniden
Hemoroidhastalığınınençokistismar
içeridöndürülerekasılmasıgibiyeniyönedilenyönütedaviyaklaşımlarıdır.Yaşatemlerdenenmektedir.
mınınbazıdönemlerinde“hemoroidataÖzetlersek;
 Hemoroidleranalkanaldayerleşmişgaz-dışkıkontrolüne
ğı” adını verdiğimiz makattan taze kan gelmesi olgusunu
yardımcıoluşumlardır,ancakyerlerindenkayarakkanamayabaşyaşamayaninsanyoktur.Birikikezdışkılamadansonraparmaklara
larlarsahastalığadönüşürler.
yadatuvaletkağıdınakanbulaşmasıherhangibirincelemeveya
 Hemoroidhastalığınınanabelirtisimakattangelenkırmızı
tedavigerektirmez.Ancakbubelirtilerinsüreklilikkazandığıdurenklikanamadır.
rumlardayukarıdaanlatılanişlemleruygulanır.Gerçekhemoroidal
 Hemoroidağrısızbirhastalıktır,kanamayaağrıeşlikediyorhastalıklıkişilerinyüzde80-90’ındadabasitönlemlerleyakınmalar
sabaştakanserolmaküzerebaşkanedenleraranmalıdır.
ortadankalkar.Bukişilerekabızkalmaması,dışkılamasırasında
 Hemoroidhastalığınailişkinyakınmalarınbüyükçoğunluğu
ıkınmaması,hergünbelirlisaatlerdedışkılamasıveuzunsüretubasitönlemlervegerektiğindeilaçlarladüzelir.Dahacidditedavivaletteoturmamasıönerilir.Sürekliishalvarsanedeniaranarakdüleringerektiğihastalarınoranı%20’ninaltındadır.
zeltilir.Lifligıdalar,tazemeyvevesebzeler,bolsıvıtüketimikabızlığı
 Tedavikararıverilenherhastadaalttayatanbaşkabirhasönler.Gerektiğindealışkanlıkyapmayanabdestyumuşatıcıilaçlar
talıkolmadığınabaştarektoskopiolmaküzerediğermuayenelerverilir.Yüzme,eksersiz,yürümegibisporlarbarsaklarınçalışmasılekararverilmelidir.
nayardımcıolurlar.Gerekmakattan,gerekseağızyoluileverilen
 Ensıkuygulanantedavilastikbandlamemelerinkökünden
ilaçlarınetkinliğitartışmalıdır.Özelliklemakatyoluilekullanılanfitil
bağlanmasıyöntemidir.
vekremlerinçoğukortizoniçerdiğindenobölgederisindeyapısal
 Hemoroidhastalığınıntedavisindelazerinyeriyoktur.
bozukluklarayolaçmamakiçin15gündenfazlakullanılmamalıdır.
 Enetkintedavimemelerincerrahiyollaçıkarılmasıdır(heGeneldekanamailebirliktememelerinşişerekbelirginleştiği“akut
moroidektomi).Diğeryöntemlerinbaşarısızkaldığıyadauygunolhemoroidatağı”denilendurumlardaağızdankullanılanilaçlarınyamadığıilerievrehastalıktauygulanır. I
rarlıolacağınainanılmaktadır.
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Beylikdüzü’nde Girişken
Bir Antepli: Cengiz Aslan

E

Belçika,Fransa’nınküçükbirköyüveşu
nderun,Gaziantep’te50-60yılhizandahatırlayamadığımgenişbircoğrafmetverdiktensonra30seneönce
yada Antep restoranı var” diyor. Çin
kapanmışbirrestoran.Restorancı96
Şangay’dakiAnadoluisimlirestoranıöve
yaşında, yaşlılıktan ölen dedenin
övebitiremiyor...Bendedayanamayıp,
torunuCengizAslan,buişiçoksevdiğiiçin,
“Çin’derestoranı365günçalıştaracakkaasılmesleğininmalimüşavirlikolmasınarağdarTürkvarmıki?”diyorum.“Türklervar
men,gelmişBeylikdüzü’ndeisminidedesinin
da,asılmüşterilerÇinliler...Bizimdamak
verdiği“Enderun”restoranınıaçmış.Ailenin
zevkimizebayılıyorlar”diyecevapveriyor.
restorancılıkgeleneğidededendegeriyegiBirdostumvasıtasıylatanıdımCendiyormuş.
gizBey’i.İşineçokdüşkün,yapılaneleşCengiz Bey, Antep’deki Enderun geletirilerihiçatlamadançokyakındantakip
neğiniİstanbul’dadasürdürüyor.Gaziantep’te
ediyor.Eleştirilerinadetaizinisürüyordeçokpopülerbirsabahçorbasıolan“beyran”ı
Ayfer T. ÜNSAL
nilebilir yani. İleri dönük ne planları oltamamen eski yöntemlerle yapıyor. RestoGazeteci ve Yemek Kitabı Yazarı
duğunusorduğumdaşöylecevapveriyor:
randakullandıklarıetlerinkemiklerinisabaha
atunsal@gmail.com
“EnderunrestoranınününüsadeceBeykadarfırındahaşlıyor.Eldeedileniliklikemik
likdüzüylesınırlamakistemiyorum.Antep
suyunukuzuinciklebirleştirip,sadepilavüzedamakzevkiniyansıtaniyibiryerolsunistiyorum.Amacımresrindemüşterigeldiğindehazırlayarakservisyapıyor.
toranlarzincirikurmaktanziyadeEnderun’uçokkalitelihale
YuvarlamagibiözelGaziantepyemeklerininyanısıraEngetirmek.Buradaiyikötübirçevremoluştu.Dostluklaroluşderun’daçiğköfte,içliköfte,dolma,lahmacunvehertürlüketurdum.BeylikdüzündekaliteliAntepmutfağıyapmakistiyobabçeşidivar.Bütünbunlarınyanısıramevsimegöredeğirum”.
şengenişzeytinyağlıyemekportföyüdeEnderun’daikram
Gerekmalzemealdığı,gerekseoradazeytinliğibulunduğu
edilenlezzetliyiyeceklerarasında...
içinGaziantep’leçokfazlailişkisivarCengizAslan’ın.Merak
Yoğurt,yeşillikler,kaymakvbyiyeceklerEnderunrestoettiğimiçinrestoranındayediğimizpeknefiszeytinyağınınsırranınaKilis’tengünlükkargoilegetiriliyor.Bunuözellikleyazrınısordum:“Genelliklezeytinvefıstığaelverişliarazilerolduğu
dım.Çünkü,CengizBey’inKilis’teyetişenzahterleyaptığıhoş
için,Gaziantep’inGürenizköyündearazialdım.Altıyılönce
biryiyecekvar.Mevsimindetazezahterialmış,zeytinyağıile
boşveborolanbiraraziydi.ÜzerineGemlikfidanıdiktim.Biyıkayıpkavanozlarakoymuş.Kavanozlarındibindebirmiktar
zimoralardaçokfazlayağvermez
zeytinyağıduruyor,zahterinyanısıra.
diyeGemlikfidanınıtercihetmezler.
CengizBey,domatesvesalatalıktan
Benöyleyapmadım,çünküGemlik
oluşan bir tür salatasının üzerine
hemsofralıkhemdeyağlıkbirtürdür.
zeytinyağındasalamuraedilmişzahNitekimbeğendiğinizsıfırasitlizeyterkoyuyor,çokyakışıyordoğrusu.
tinyağınıkendifidanlarımdaneldeetZeytinyağlızahteriküçükkavanoztim”dedi.Veekledi:“AyferHanım,çiftlardasatındaalabiliyorsunuzarzu
çilikharikabirmeslekbence.Babaederseniz.
dan,dededenkalanzeytinliğin,bağın
Enderun’dayemektenhoşlanpekbirdeğeriolmuyor.Amakendidığım epey bir yemek çeşidi var.
niz yetiştirirseniz aynı çocuğunuz
Hepsiniyazmakyerine,sadecebirtagibi...Onlarınbüyümesinizevkleizlinesiniyazacağım.Kilisusulüalinayorsunuz.Zeytinağaçlarıbüyüdükçe
zik... Közlenen patlıcanlar soyulverimartıyormesela...Benimdeilerde2500-3000ağaçzeyduktansonraçokfazladövülmedenkuzuetiyleyapılmış,sactinleneyapacağımışimdidenplanlamamgerekiyor”.
dapişirilmişküçükkuşbaşıetlerlebuluşturuluyorveçoklezCengizBey’lesohbetimizsırasında,iyisütlacıntamyağzetlibiryiyecekoluyor.Tabiiiçerisine,birazdomatesvetaze
lıdeğildeyarımyağlısüttenyapıldığınıöğreniyorum.Buarayeşilbiberdekonuyor.
daKilis’tengelenyoğurduveyeşillikleriikramdaediyor.Çok
Dünyanınçeşitliülkelerinegitmek,işimkanlarıaraştırmak
lezzetlivetazebulduğumusöylüyorumona.
CengizBey’invazgeçemediğihobilerinden...BuseyehatlarsıMutfağındaiyibirdüzenkurmuş...Gayetiyiaşçılarıvar.Kenrasındagittiğiülkelerdegördüğü“Anteprestoranları”pekdikdisideçocukluktanberideneyimliolduğuiçingayetgüzelyökatiniçekmiş.“Gazianteplilerçokmüteşebbüs.Damakzevknetiyororayı.Mesleğini,yaptığıiçinbudenlisevenbirinsanın
lerideyerindeolduğuiçin,dahaöncebirgeçmişleriolmasa
başarılıolmamasıiçinhiçbirnedenyok.I
darestorancılıktabaşarılıoluyorlar.Çin,Kazakiskan,Kırgızistan,
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BİR ÇOK ÜNLÜ YAZAR VE BESTECİNİN YAŞADIĞI ŞEHİR
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Baden-Baden

HOROZ LOJİSTİK FARK YARATIYOR
KOÇTAŞ’IN HEDEFİ: CİRODA 1 MİLYARA ULAŞMAK
CHANEL TÜRKİYE YÖNETİCİSİ CANGÜL SOYDEMİR AVDAN’LA SÖYLEŞİ
TİFFANY BİR MODA MARKASI OLDU

