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başyazı

DÖNÜŞÜM
udefabütüninsanlığıyakındanilgilendirenbirkonuyadeğinmekistiyorummütevazıdergimizinbana
ayrılansayfasıyettiğince.
Dönüşüyoruz…Doğardoğmaz,üzerindegezindikleridutyapraklarınıyiyipbitirenipekböceklerigibidoğayı,kaynaklarımızı,sağlıklıyaşamamıziçingerekliçevreyitüketipbitirencanavarlaradönüşmeyebaşlıyoruz.Üstelikbütünbutahribatınçıktısıipekgibikalitelibirürün
deolmuyorçoğukez.Budönüşüm,Kafka’nın,
birsabahuyandığındakendiniböceğedönüşmüş olarak bulan kahramanı Gregor
Samsa’nınki gibi zararsız ve kurmaca bir
metamorfozdadeğilneyazıkki;çokdahakötüsü…Bazenzararsızbirböceğedönüşmeninbilenekadarmasumkalabileceğiniinsanın
yüzüneacımasızcavuran,çokdahavahşibir
dönüşümdensözediyorum.Doğanınentehlikeliyaratığınıngerçekdönüşümünden…
Doğduktankısasüresonrayavaşyavaş
çevremizi,doğayı,doğalkaynaklarımızı,geçmişimizi,insanıinsanyapandeğerleri,sudan
sebeplerlebirbirimizi,insanlığıngeleceğinive
hattasonundakendikendimiziyoketmeküzereprogramlanmışbirercanavaradönüşmemizinarkasındaneyinyattığınıirdelemekistiyorumbuyazımda.
“Emile”adlıdeveserininaçılışında,“Her
şey,Yaratıcı’nınelindençıktığındaiyidir;insanoğlununelindebozulur,”diyorJeanJacquesRousseau.Sonraşöyledevamediyor:
“İnsanoğlubirtoprağıbaşkabirtoprağın
ürünlerini beslemeye, bir ağacı başka bir
ağacınmeyvelerinitaşımayazorlar;iklimleri,
elementleri,mevsimleribirbirinekarıştırır,karmakarışıkyapar;köpeğini,atını,tutsağınısakatlar;herşeyialtüsteder,herşeyinbiçimini
değiştirir,biçimsizliği,aykırıyaratıklarısever;
hiçbirşeyi,hattainsanıbile,doğanınyaptığı
şekliyleistemez.”*
Rousseaubunları18.yüzyılda,yanihenüz genetiği değiştirilmiş organizmaların,
hormonlumeyvelerin,ebtertohumların,kanserojen gıdaların, radyoaktif sızıntıların, arsenikliiçmesularının,kimyasalatıkların,kloro floro karbon gazı salınımlarının, yüksek
emisyonölçümlerinin,ozontabakasındakiyırtığın,küreselısınmanın,havakirliliğininolmadığıbirdönemdeyazmış.Evet,RousseaudaNostradamusgibiFransızdıamakâhindeğildi;yazarvedüşünürdü.Bunedenleyazdıklarıfaldeğil,doğakarşıtıantikah-
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* J. J. Rousseau, Emile ya da Eğitim
Üzerine, Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları, İstanbul 2011, s. 5.
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ramanlardan oluşan insanoğlu dediğimiz
kalabalığınvarolduğundanberiüzerindeyaşadığıdünyayıyoketmekiçinelindengeleniyaptığınınçarpıcıanlatısı…
Peki, nedir insanoğlunu bu kadar acımasız,bukadaraçgözlü,bukadarhırslı,bu
kadartehlikeliyapanşey?Rousseau,bukötülüğünkaynağınınkurutulmasıiçineğitimin
öneminedikkatçeker.Amatekbaşınabuda
yeterlideğildir.YineKafka,biraforizmasında,
“Ders sensin, ne yazık ki, etrafta öğrenci
yok,”diyor.İnsanlıkgerçektenRousseau’nun
istediğiyöndeeğitilmekistiyormuydu?Eğitilsedeöğrendiklerinin,birikimlerininnekadarınıinsanlığınyararıiçinkullanacaktı?
Busorularıncevabıbugündesaklı.Bugün
insanlardahaeğitimli,artıkderebeyleriyle,cahilkrallarlayönetilmiyorülkeler,eğitimliinsanlar
temsilediyordevletleri,onlaryönetiyorülkeleri,onlarhazırlıyoryenibuluşlarıylainsanlığın
geleceğini.Amaonlarhâlâsavaşıyorlar,onlarhâlâdoğayıyoketmeyedevamediyorlar,
hâlâkansereçarebulamıyorlar,hâlâinsanların
açlıktanölmesinegözyumuyor,suyun,denizlerin,besinlerinkirlenmesineengelolmuyorlar,onlarhâlâkimyasalatıklarıdenizlere
boşaltıyor, ölüm kusan bacaları susturmuyorlar.VedünyaRousseau’nunhayalbileedemeyeceğikadarkötübugün.Çünküinsanoğlu
denen yıkıcı canavarın sorunu eğitimle çözülecek kadar basit değil. Daha karmaşık,
dahaiçsel,Adem’leHavva’nınCennet’tenkovulmasıkadareski,dahayaradılışadairbirşey.
İştebuyüzdençokzorolduğunubiliyorum
amabelkideaşırıduyarlılıksonucuortayaçıkanomaraziduygusallıkla,tamamenyokolmadanönceinsanlığınyenindendönüşmek
içinçabaharcayacağınainanıyorum,belkide
inanmakistiyorum.Geçolacakbelkiamaolsun.İnsanlığın,gününbirindeüzerindeyaşadığıdünyayıdeğiştirenyozuğraşlardanvazgeçip,bilimitamameninsanlıkadınafaydalı
alanlardakullanmaküzerehareketegeçeceğinidüşünmekbilemutlakümitsizlikteniyidir.
Önceiçindekişeytanıöldürmeklebaşlayacakherşey.Sonra,bukezgerçekten“insan”aveyaherneisimverirsenizonadönüşecekinsanlık.Zararsızbirböceğebiledönüşebilir Gregor Samsa gibi. Dönüşsün…
Kendini kuyruğundan başlayarak yiyen ejderhalargibiyaşamaktanfarklıbirşeyedönüşsündeneyedönüşürsedönüşsün.
Sayg›lar›mla.
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TOROS TARIM VE HOROZ LOJİSTİK
Tekfen Holding’e bağlı Toros Tarım’la Horoz Lojisk, iş birliklerinin 25. yılını kutladı.
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H

orozLojistikveTefkenHolding’ebağlıTorosTarımşirketleri,Türkiye’deeşineenderrastlanırbirhizmetalanve
verenilişkisineimzaatarakişbirliklerinin25.yılınıFour
SeasonsattheBosphorusOteli’ndeyapılanözelbirgeceylekutladı.
TefkenGrupŞirketleriBaşkanıveCEO’suErhanÖner,Toros
TarımYönetimKuruluBaşkanıveTekfenTarımsalSanayiGrubu
CEO’suEsinMete,HorozHoldingYönetimKuruluBaşkanıM.NurettinHoroz,HorozLojistikYönetimveİcraKuruluBaşkanıTaner
Horoz’unhazırbulunduğugeceyeTorosTarımMaliİşlerGenelMüdürYardımcısıÖzlemYalçınkaya,TorosTarımTerminalPazarlama
GenelMüdürYardımcısıAydınErdemir,TorosTarımAraştırmaPlanlamaveKoordinasyonGenelMüdürYardımcısıAliKeskin,Toros

TarımÖzelÜrünlerGenelMüdürYardımcısıHakanOrkut,TorosTarımSatışvePazarlamaGenelMüdürYardımcısıMehmetSadıkoğlu, Mersin İşletme Genel Müdür Yardımcısı Emin Şatır, Ceyhan
İşletmeGenelMüdürYardımcısıMehmetİçöz,SamsunİşletmeGenelMüdürYardımcısıMesutBüyüközerileHorozLojistikYönetim
KuruluBaşkanYardımcısıOğuzGüleç,YurtiçiKompleTaşımaGrup
BaşkanıAlperBalcı,YurtiçiKompleTaşımaOperasyonDirektörü
ÖzerKorkmaz,YurtiçiKompleTaşımaSatışDirektörüUtkuUymaz,
YurtiçiKompleTaşımaMaliİşlerDirektörüCengizAtabay,Yurtiçi
KompleTaşımaAraçİşletmeDirektörüMehmetIşıktekiner,Yurtiçi
KompleTaşımaAdanaBölgeYönetmeniBurakKılıçaslandakatıldı.Kokteylveyemeğinardındanherikişirketinde25.yılanısınabirbirlerinehediyetakdimetmesiylegecesonaerdi.
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HOROZ LOJİSTİK,
İZMİR’DEKİ
YENİ LOJİSTİK
MERKEZİNE
TAŞINDI

H

orozLojistikveSDVHoroz,İzmirKemalpaşa’dabulunan
yenilojistikmerkezlerinetaşındı.Horoz’unİzmir’dekilojistiküssüvebölgemüdürlüğüolarakfaaliyetgösterecek
olantesisteaynızamanda9bin500metrekarelikkapalı
depolamaalanıdabulunuyor.
HorozLojistik’inuzunyıllardırbüyükölçektelojistikhizmetlerürettiğiEgeBölgesi’ninyönetimmerkezikonumundakiİzmirBölgeMüdürlüğü bundan böyle Kemalpaşa’daki yeni ve modern lojistik
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merkezindemüşterilerinehizmetvermeyisürdürecek.İzmir,Manisa,
Denizli,Uşak,Aydın,Afyonillerinekadaruzanangenişbircoğrafyada
faaliyetgösterenİzmirBölgeMüdürlüğü,EgeBölgesi’nde,HorozLojistik’inyürüttüğüyurtiçikompletaşıma,depolamavedağıtım,uluslararasıkarayoluhizmetlerininyanısıraSDVHoroz’unkoordineettiği
havavedenizforwardinghizmetleri,AlsancakveAliağalimanlarıileİzmirvecivarillerarasındadahilikonteynertaşımacılığı,konteynersahasıyönetimiveprojekargotaşımacılığıhizmetleriveriyor.
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Horoz Lojisk ve SDV Horoz, İzmir
Kemalpaşa'da bulunan yeni lojisk
merkezlerine taşındı. Horoz’un
İzmir’deki lojisk üssü ve bölge
müdürlüğü olarak faaliyet gösterecek
olan tesiste aynı zamanda 9 bin 500
metrekarelik kapalı depolama alanı da
bulunuyor.

HOROZ, ŞAMPİYONU
TAŞIYOR!
2000yılıiçerisindeFenerbahçeSporKulübü’nemali
kaynaksağlamakamacıylaortayaçıkanFENERIUMmarkası,2008yılıortasındayaklaşık7binmetrekaredefaaliyet
gösterenörnekmağazalarıvesatışnoktalarıileFenerbahçe
taraftarlarınahizmetveriyor.FENERIUM,Türkiyeperakende
sektöründeönemlibiryeresahipolanmağazalarzincirine
dönüştü.BugünFENERIUM’unTürkiyegenelindebulunan
66mağazasınave200’ünüzerindeyetkilisatışnoktasına
HorozLojistik,yurtiçidağıtımhizmetiveriyor.

MUYA’NIN TERCİHİ
HOROZ LOJİSTİK
İlküretimine15işçive3idaripersonellebaşlayanMuya
firmasıbugünİstanbulGürpınar’daki25binmetrekarelik
moderntesislerinde500işçive65idaripersonellefaaliyet
gösterirken,20binçifttermotaban,40binçiftpoliüretantabanve70binçiftterlikolmaküzeregünde130binçiftlik
üretimkapasiteylesektöründeliderolmayadevamediyor.
Muya,2011tüketicikaliteödülüylekalitesinitescilettirirken
zincirmağaza,AVMvebayiteslimatlarıiçinHorozLojistik
YurtiçiDağıtımhizmetinitercihetti.

ŞİŞECAM İHALESİNİ
HOROZ LOJİSTİK KAZANDI
ŞişecamGrubu’nabağlıTrakyaCam'ınBursaYenişehir’dekifabrikasındanyapılandüzcamtaşımalarıihalesiniHorozLojistikkazandı.Haziranayındabaşlayanoperasyonlarbir
yılsürecek.AyrıcaaynıihalekapsamındaTrakyaCam'ınÇayırovaveDiyarbakır'dabulunandepolarındansevkiyatlarıda
yinebiryılsüreyleHorozLojistiktarafındanorganizeedilecek.
ŞişecamGrubu’nabağlıCamişMadencilik'inMersinveGemliklimanlarınagelendökmekumtaşımalarınınihalesinideyine
HorozLojistikkazandı.CamişMadencilik’inGemlik'tenYenişehirfabrikasınaveMersinLimanı’ndanMersin'dekigrup
şirketlerinetaşımalarınıbiryılsüreyleHorozLojistikyapacak.
Pencere Sayı: 8 / Ekim 2011
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SDV HOROZ MERSİN’DE
DAHİLİ KONTEYNER
TAŞIMACILIĞI HİZMETLERİNE
HIZ VERDİ
Bölgedeki müşterilerine daha iyi hizmet
verebilmek için kadrosunu zenginleşren ve
bu yıl içinde Presge Plaza’daki yeni ofisine
taşınan SDV Horoz, Mersin Limanı ile bu
ilimizin hinterlandı arasında dahili konteyner
taşımacılığı hizmetlerine ağırlık veriyor.
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S

DVHoroz’unbölgedekifaaliyetlerineilişkinbilgialdığımızSDV
HorozMersinBölgeYönetmeniOlgayDemirci,MersinLimanıvehinterlandınınbölgenindoğalvegelişmeyeaçıkyapısınındaetkisiyle,dışticarethacmininheryılortalama%20
büyüdüğünükaydederken,SDVHorozolarakMersinyapılanmalarındakiönceliklihedeflerinin,bubölgededoğmuşolanHorozLojistik'intecrübesinivebölgedekifaaliyetlerinindedesteğiniarkalarına
alarakSDVHoroz’uözellikledahilikonteynertaşımacılığıvedepolamasıilefreightforwardingalanlarındabölgedeliderkonumagetirmek olduğunu belirtti. Bunu gerçekleştirebilmek için, SDV
Horoz’unhertürlüaltyapıyasahipolduğunundaaltınıçizenOlgay
Demirci,SDVHoroz’unözmalaraçlardanoluşanfilosunudayılsonunakadargenişleterek,SDV’nindünyaçapındakilojistikağımının
dagücüylemüşterilerineefektifveentegrelojistikçözümlersunmayı
sürdüreceğinisöyledi.
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XUMA DESIGN’IN LOJİSTİK
FAALİYETLERİNİ HOROZ
LOJİSTİK YÖNETİYOR
İtalyantasarımmirasınıngünümüzdekilidertemsilcilerindenCalligaris,geçtiğimizyıllardaFransızmodadeviLouisVuittonmarkasınındasahibiolanLCapital’in
ortakolmasıylakonseptmağazacılıkanlayışınıyeniboyutlarataşıyor.Entegrelojistikservissağlayıcısıolarak
Horoz Lojistik’i seçen Xuma Design tarafından Türkiye’yegetirilenilkmonobrandmagazasınıEtiler’deaçan,
aynızamandabayiliklerdevermeyebaşlayanCalligaris;
masa,sandalye,koltuk,aydınlatma,aksesuarkoleksiyonlarıylamodernveişlevseltasarımlarıbeğeninizesunarakzamanınruhunuyakalıyor.

TRAKYA BİRLİK YİNE
HOROZ’U SEÇTİ
Horoz Lojistik’in Yurtiçi Komple Taşıma Departmanı’nınkazandığıbirdiğerihaledeTrakyaYağlıTohumlar
TarımSatışKooperatifleriBirliği,kısaadıileTrakyaBirlik’intaşımaihalesioldu.HorozLojistik,uzunyıllardırhizmetverdiğiTrakyaBirlik’inÇorlu’dabulunantesisinden
yaptığısevkiyatlarıorganizeetmeyisürdürecek.

HOROZ LOJİSTİK 4. MERSİN
LOJİSTİK FUARI’NDA
Horoz Lojistik ve SDV Horoz firmaları, 6-9 Ekim 2011
tarihleri arasında yapılacak 4. Mersin Lojistik Fuarı’ndaki
stantlarında müşterilerini ağırlayacak.
Pencere Sayı: 8 / Ekim 2011
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OKTAY KURUMLU

SDV Horoz Genel Müdürü Oktay Kurumlu

söyleşi

Horoz Lojistik, SDV Horoz
birlikteliği ile dünyaya açıldı
“Müşterilerimizin yurt dışından gerdiği
ürünleri Horoz Lojisk imkânlarıyla
depolama, dağıtma, paketleme gibi birçok
ek hizme de sunabiliyoruz. Böylece
müşterilerimize sadece nakliye değil bir
lojisk hizmetler bütünü sunuyoruz.”

L

ojistiksektörüzorlutaraflarıyoğunsektörlerden.Müşterilere
7/24hizmetsunanSDVHorozGenelMüdürüOktayKurumlu
ilesektöründurumu,SDVHorozortaklığıveTürkiye’dekilojistikpazarıüzerinekonuştuk.

Öncelikle kısaca kendinizi tanıtmanızı istesek... Kaç senedir SDV Horoz’da çalışıyorsunuz. Hangi görevlerde bulundunuz?
Mesleğimde,SDVHoroz’dakiçalışmahayatımınöncesivar,daha
doğrusuHorozGrubu’ndakiçalışmahayatımınöncesi.ÜniversiteyıllarındaYapıveKrediBankası’ndaüçyılbankacılıkyaptığımısaymazsak,HorozGrubu’nagirmedenöncekisürelerdeniztaşımacılığı,daha
doğrusuarmatörlükyapanDenizNakliyatıT.A.Ş.şirketindegeçti.DenizNakliyat’a1975yılındamemurolarakgirdim.Zamaniçerisindeyükselerekönceİtalya’nınTriesteşehrinde4,5yıltemsilcilikyaptım.İtal-
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yadönüşündeLinerDenizTaşımacılığıDaireBaşkanıoldum.Dairebaşkanlığındanemekliliğimimüteakip1995yılındailkolarakHorozLojistik’te
DenizTaşımacılığıbölümünükurarakGenelMüdürYardımcısıolarak
görevebaşladım.2002yılındaSDVileortakDenizTaşımacılığışirketimizolanSDVHorozTaşımacılıkA.Ş.’ninkurulmasınedeniyleHoroz
Lojistik’tenyenikurulanSDVHoroz’aGenelMüdürYardımcısıunvanıylatransferoldum.Yaklaşık4yılgibibirsüreöncegörevdeğişikliğiyapılmasınımüteakiphalenSVDHoroz’daGenelMüdürveYönetimKuruluÜyesiolarakgörevimisürdürmekteyim.

SDV Horoz bünyesinde çalışmanın size kattıklarıyla ilgili neler söylersiniz?
Yukarıdabelirttiğimilkdeniztaşımacılığıgörevimdemadalyonun
birtarafındaydımyaniarmatörbirşirkettemüşterilerehizmetvermek
üzeregemiçalıştırıyordum.HorozLojistik’egelerekmadalyonundiğer
tarafınageçtim.Görevşeklim,uygulamaları,şartlarıtamamendeğişti.Öyleki,HorozLojistik’tegemiyoktuvegörevimgemiçalıştırmakdeğiltamtersinegemisahiplerindennavlunalarakyükbulmakvebugemilereyüklemekti.YaniyenigörevimTürkiye’dehalengelişmesafhasındaolan,ithalatveihracatçılartarafındanönemivefaaliyetitamolarakalgılanamayanforwarderlıktı.Düşününkidünyanıngelişmişolan
ülkelerinde,aradaforwarderolmadanithalatveihracatyapılmazken
bizdehalenforwarder’ınönemitambilinmiyor.Busebeptenithalatve
ihracattakullanılmasımaalesefbazıçevrelerdetereddütyaratabiliyor.
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Bunundışında,Horozbünyesinekatılmamımüteakipithalatveihracattaişinsadecebirnoktadandiğerinenakliyeolmadığınıvelojistikhizmetinhersafhasındaayrıbirbilgivebeceriyeihtiyaçolduğunugördüm.
Bukonulardadamevcutbilgimingeliştirilmesigerektiğinigördümve
zamaniçerisindeHorozLojistiksayesindeişintamamınahâkimolma
vekariyerimdeyükselmeşansınıeldeettim.

Horoz Lojistik ve SDV Horoz arasındaki farklar nelerdir?
SDV ile olan ortaklık Horoz Lojistik için ne anlama geliyor?
HorozLojistikileSDVHorozarasındakifark,HorozLojistik’inAvrupa’yayönelikyurtdışıkaranakliyesi,depolama,yurtiçikompletaşımacılık,yurtiçidağıtımgibihizmetlerekarşılıkSDVHoroz,denizve
havataşımacılığıileprojebazındakitaşımalarveyurtiçikonteynertaşımacılığıgörevleriniüstlenmiştir.HorozLojistikileSDVHorozbirlikteliğikısaveözbiranlatımilegüçbirliğiyaratmıştırdiyebilirim.Daha
öncesadeceTürkiyeveAvrupa’dahizmetvermekteolanHorozLojistik,SDVHorozbirlikteliğiiledünyayaaçılmışvemevcuthizmetkalemlerinehavavedeniztaşımacılığınıda
ilaveedereklojistikhizmetlerinigenişletmeimkânınasahipolmuştur.SDVHorozkanalıileSDV’nin
dünyadakiyaklaşık600ofisveacentesininbulunduğunoktalaraulaşarakmarketeentegre
edilmişoldu.Bununyanısıradahaöncesadecekarayoluveyasadecedenizyoluhizmetialanmüşterilerimizeartıkdahaentegreçözümlersunabilmeimkânınasahipolduk.MüşterilerimizinyurtdışındangetirdiğiürünleriHorozLojistikimkânlarıyladepolama,dağıtma,paketlemegibibirçokek
hizmetidesunabiliyoruz.Böylecemüşterilerimizesadecenakliyedeğilbirlojistikhizmetlerbütünüsunuyoruz.Lojistikhizmetlerde,hizmettalepedentarafahizmetveren
firmanınimkânlarıkısıtlıiseveyakısmiservis
verebiliyorsabufirmalojistikpazarındatamolarakvarolamazvetabiricaizsebirbacağıkırık
veileriyedönükkaybetmeyemahkumbirfirmadır.SDVHorozbirlikteliğiilebuolumsuzlukdaortadankalkmıştır.Kaldıkidünyadeviforwarder’larile
dünyadarekabetegirmekancakyinedünyadafaaliyetgösterengüçlübirfirmaileortaklıkyapılmasıilegerçekleşebilir.

SDV Horoz’un faaliyet alanları nerelerdir? Yurt dışı faaliyetlerinizde ABD ve AB’nin de içinde bulunduğu durumdan
kaynaklı zorluklar yaşadığınızı söyleyebilir miyiz?
SDVHoroz’unanafaaliyetalanıdeniz,havafreightforwardingve
projetaşımacılığıdır.Bununyanısırayurtiçikonteynertaşımaları,konteynerterminalişletmeciliğidir.SDV’ninhizmetağı92ülke,520’ninüzerindeofisveacentedikkatealındığında180ülkede600’ünüzerinde
noktadafaaliyetalanımızvar.Globalekonomikdalgalanmalardanelbetteetkilenmekteyiz,ancaketkiderecesi,obölgelerleyapılanticaret
hacmimizebağlıolarakdeğişiyor.ABDveAB’deyaşananbirekonomikdurgunlukelbettekiithalatveihracatımızüzerindeetkilioluyor,ancakmüşteriportföyümüzvebuvesileiletaşınanürüngruplarıvesektörlerinfazlalığınedeniylehizmettürlerivetrafikyoğunluklarınınyöndeğiştirmesiilebirtaraftadüşüşyaşarkendiğertaraftaartışeğilimideolabiliyor.ElimizdekiverileregöreTürkiyepazarışuanakadarenazetkilenenpazarkonumundadır.Diğertaraftan,Türkiye’ninbüyüyeneko-

nomisiözellikleAB’dengelenyabancıfirmalarındikkatiniçekerekTürkiye’deyatırımyapmasınaimkântanımakta,dahadoğrusuyabancısermayegirişiolmaktadır.Mevcutişhacminde,müspetyöndeartışgözlenmektedir.Buolumluetkilerin,Türkiyelojistiksektörünedeyansıdığını
düşünüyorum.Türkiye’delojistikaltyapıeksikliğiolduğukabuledilen
kurumsal,yazılım,mali,çevreselvedonanımeksiklikleri,kamuveözel
sektörünişbirliğiileçözülebilirseTürkiye’delojistiksektörününatağa
kalkabileceğinivehattailerideçıkabilecekmuhtemelmenfisonuçlarındaönünegeçilebileceğigörüşündeyim.Bukonudabazıçalışmalarınolduğubilinmektedir.

Taşımacılık sektörünün zorlu tarafları nelerdir? Siz bu zorlayıcı faktörleri nasıl bertaraf ediyorsunuz?
Sektörünenbüyükzorluğulojistikhizmetlerinbüyükbirbölümünde
7gün24saathizmetveriliyorolması.Lojistiksektöründeçalışanbiri,
akşamevinegiderkenmesaisininbittiğinisöyleyemez.Biryerlerdeyüklerelleçleniyor,taşınıyor,aktarılıyor,paketleniyor
yanihizmetdevamediyor.Sektördeçalışanlar,sabah
ofisegeldiğindebirgünöncekiresmindeğişmişolduğunugörür.Budeğişiklikhergüngerçekleşir
vezamanındatakipetmekvegerektiğindemüdahaleetmekzorunluluğudakendiliğindenortayaçıkar.Birdiğerfaktördetümbubirbirinegiriftişlemleresnasında,herhangibirşekildemallarınzarargörmemesi.Birçokaksaklıkheranheryerdeolabiliyor,limanlarda,aktarmamerkezlerinde,gemivediğer
taşımaaraçlarınınseyrüseferiesnasındave
hattahavamuhalefetidahivermişolduğumuzhizmetinkalitesinietkiliyor.
Butürolaylarıminimizeedebilmekve
bunlarınetkilerinibertarafedebilmeküzere
ekiplerimizbilinçlidirveişakışsüreçlerimiz
yazılıolaraktanımlanmıştır.ISO9001-2008belgelibirşirketolmamız,çalıştığımızarmatörve
tedarikçilerimizidikkatliseçmemizvebukonuda
müşterilerimizibilgilendirmemizsayesindemüşterilerimiz kendilerini daha güvende hissediyor.
Yapılacakolanhizmetlerinöncedentanımlanması,planlanması,takibiveilgililerinbilgilendirilmesiilemuhtemel
zorluklarınönünegeçilebilmektedir.

Türkiye’deki lojistik pazarına ilişkin neler söyleyebilirsiniz?
Türkiye’delojistikpazarıgelişenbirseyirizlemeklebirlikte,altyapımızısüratletamamlamaküzerekamuveözelsektörişbirliğisağlanmalı
vekamuveözelsektör,birbirlerinidestekleyicimahiyettehareketetmelidir.Örneğindünyaileuyumsağlamaküzereürün,hizmetvesermayeakışlarınınkolaylaştırılması,yeniyasaldüzenlemelerilelojistikpazarındasağlıklırekabetinsağlanması,(dünyaçapındakifirmalarilerekabetimkânlarınınsağlanması)hizmetakışınınsürekliveaksamadan
uygunmaliyetlerileyapılabilmesiiçin,altyapınıntamamlanmasıgerekmektedir.Türkiye’delojistikpotansiyelininyaklaşık35-40milyardolararalığındaolduğutahminediliyor.Bizlerisehenüzsadece5-6büyüklimana,kısıtlıkarayoluvedemiryolualtyapılarınasahibiz,deniz
vehavalimanlarımızhalenyetersiz,neticedebütünbudurumlar,lojistik
sektöründeçalışanfirmalarınverimliliklerinietkiliyor.Bugünküortamdayatırımlarahızverilmesimemnuniyetvericidir.I
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Hazırlayan: Meltem Bozçal / HorozHoldingİnsanKaynaklarıYönetmeni

HOROZ LOJİSTİK GELENEKSEL AİLE YEMEĞİ

SUADA’DA YAPILDI

Horoz Lojisk Geleneksel Aile Yemeği,
Suada’da gerçekleşrildi. Horoz Lojisk
yönecilerinin de kaldığı gece, canlı müzik
eşliğinde yenen yemek ve danslarla sona erdi.
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HorozLojistikgelenekselleşenşirketaileyemeğinibuyılSuada’dagerçekleştirdi.14Temmuz2011tarihindeSuadaKebap’ta
yapılangeceyeHorozHolding’ebağlıkuruluşlarınyöneticilerikatıldı.GecedebirkonuşmayapanHorozHoldingYönetimKurulu
BaşkanıM.NurettinHoroz,yıllaröncebabasımerhumM.Emin
Horoz’dandevraldığışirketinbugündünyaçapındadevbirlojis-

tikorganizasyonuhalinegelmesindenduyduğumutluluğudile
getirdi.M.NurettinHoroz,bubüyükbaşarıyıbugünaralarındaolmayanyöneticilerden,halenşirketteçalışanenyenisindeneneskisinekadartümyöneticilereborçluolduklarınıbelirterekşirket
yöneticilerineteşekküretti.Gecedeayrıcaonyılınıdolduranyöneticilereteşekkürplaketleriverildi.
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DOĞRU DEĞERLENDİRME, YÜKSEK PERFORMANS
2011yılınınikinciyarısınayepyenibirperformans
değerlendirmesistemiilebaşlayanHorozailesi,yenioluşturulan
sistemlegerekhedefbelirlemesürecindegerekse
değerlendirmeaşamasındayöneticiileçalışanın
eşitkatılımınıhedefleyerek,dahaetkinveadilbir
performansdeğerlendirmesisteminihayatageçirdi.

KOSGEB'DE HOROZ LOJİSTİK
SPONSORLUĞUNDA DIŞ
TİCARET VE LOJİSTİK EĞİTİMİ
KOSGEB İstanbul İkitelli Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün
2011 güz dönemi eylül-ekim eğitim takvimi çerçevesinde 22
Eylül 2011 tarihinde Uluslararası Karayolu Satış Direktörü
Göksenin Cesur, "Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri,
Lojistik Maliyet Analizi ve Satış Fiyatı Oluşturma" başlıklı bir
eğitim verdi. 4 seans halinde yarım gün süren eğitime ithalatçı, ihracatçı, üretici firmalar ile girişimciler yoğun ilgi gösterdi. Dış ticarete giriş, belgeler ve ödeme şekilleri, teslim

şekilleri (incoterms 2010), lojistik hizmet tipleri, nakliye evrakı ve fiyatlandırma ile yurt dışı satış fiyatı belirleme konularında uygulamalı bilgi verildi.

HOROZ LOJİSTİK VE SDV HOROZ SATIŞ TOPLANTISI İZMİR’DE YAPILDI
HorozLojistikYurtiçiKompleTaşımaDirektörleriveBölgeMüdürleriileSDVHorozTürkiyeSatışEkibininbirarayageldiğigenelsatıştoplantısı,10-11Eylül2011tarihlerindeİzmirCrownPlazaOteli’ndegerçekleştirildi.
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HOROZ LOJİSTİK İLE OKUMAYAN KALMASIN
ÜniversiteöğrencisisekizgençtarafındankurulanveTürkiye’dekienönemliproblemlerdenbirisiolan“AZOKUMA”ileilgilibirfarkındalıkvebilinçoluşturmayaçalışanDüşünTaşınDerneği,sosyalsorumluluğunmerkezinekitabıkoyarakbugünekadarbirçokaktiviteveprojeyeimzalarınıattı.
“OkumayanKalmasın”sloganıyla,58kitapokumagünü,40“DüşünMETaşınMA”toplantısı,sekiz
“KariyerAtölyesi”,AliSamiYenStadı’nda14bin517kişininkatılımıyla‘’DünyanınEnyüksekKatılımlıKitapOkumaEtkinliği’’ilerekordenemesigibiprogramveetkinliklerigerçekleştirdi.
DüşünTaşınDerneği’ningerçekleştirdiğiprojelerarasındaendikkatçekeniiseKitapKumbarası
Projesi.ProjekapsamındaTürkiye’nindörtbiryanından,kitaptalebindebulunanokullariçinkitap
bağışkampanyasıbaşlatandernek,kendilerinegönderilenkitaplarıorganizeederekheraybirokulakitapgöndermeyihedefliyor.Bugünekadar12farklıilve14farklıokulakitapgönderenDüşün
TaşınDerneği’nin,KitapKumbarasıProjesikapsamındakilojistiksponsorluğunuHorozLojistiküstlendi.Sponsorlukçerçevesindeilkadımolarak,derneğinkitapgönderdiği13’üncüilve15’inci
okulolanBatman’dakiBatmanZiyaGökalpAnadoluLisesi’nebağışkitapları15Eylül2011tarihindeHorozLojistiktarafındanteslimedildi.

YÖNETİCİLER
İÇİN İNSAN
KAYNAKLARI
EĞİTİMİ
Türkiye’nin dört bir yanındaki yöneticileri bir araya getirerek, insan kaynakları süreçlerini konu alan eğitimde
işe alım, deneme süresi, disiplin, izin ve işten çıkarma uygulamaları ve yasal zorunluluklar anlatıldı. Eğitimde ayrıca yöneticilerin insan kaynakları uygulamalarında daha
etkin rol almaları sağlanmaya
çalışıldı.

ARAMIZA KATILANLAR
Olgay Demirci

Salih Kurt

Hasan Özbayrak

1.8.2011 tarihi itibariyle
Olgay Demirci, Mersin
Bölge Müdürü olarak
SDVHOROZ Taşımacılık ve Ticaret A.Şʼ ye katılmıştır. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümüʼnde lisans öğrenimini tamamlayan Olgay Demirci, 2000-2001 yılları
arasında CC İletişim Hizmetleri Ltd.Şti.ʼ de
Operasyon Sorumlusu; 2001-2002 yılları arasında Seven İnşaat ve Temizcilik Ltd.Şti.ʼde Kalite Yönetim Temsilcisi; 2003-2004 yılları arasında Akbank A.Ş.ʼde Satış Uzmanı olarak çalışmış; 2004-2011 yılları arasında ise MSC
Gemi Acenteliği A.Ş.ʼ de Hat Yöneticisi görevini
üstlenmiştir. Olgay Demirciʼye hoş geldiniz diyor, görevinde başarılar diliyoruz.

1.8.2011 tarihi itibariyle Salih Kurt, Bakım Onarım Anlaşmaları Satış Yönetmeni olarak Horoz
Taşıt Servis Ticaret
ve Sanayi A.Ş.ʼye katılmıştır. 1990 yılında Arapgir Meslek
Yüksekokuluʼnda ön lisans öğrenimini tamamlayan Salih Kurt, 2000-2006 yılları
arasında Renault Trucks Türkiyeʼde SSH
Bölge Müfettişi, 2006- 2007 yılları arasında Volvo Türkʼte Bayi Geliştirme Sorumlusu olarak çalışmış; 2007 – 2008 yılları arasında ise Engine A.Ş.ʼde SSH Müdürü görevini üstlenmiştir. Salih Kurtʼa hoş
geldiniz diyor, görevinde başarılar diliyoruz.

1.8.2011 tarihi itibariyle Hasan Özbayrak, 2. El Araç Satış
Yönetmeni olarak
Horoz Taşıt Servis Ticaret ve Sanayi
A.Ş.ʼye
katılmıştır.1976 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesiʼnde lisans öğrenimini tamamlayan Hasan Özbayrak, 1985–1990 yılları arasında Ercanlar A.Ş.ʼde Satış Şefi;
1990–1997 yılları arasında Kozuman
Motorlu Araçlar A.Ş.ʼde Satış Müdürü olarak çalışmış; 1997- 2010 yılları arasında
ise Daf Tırsan A.Ş.ʼde Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Hasan
Özbayrakʼa hoş geldiniz diyor, görevinde
başarılar diliyoruz.
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FMCG “Hızlı Tüketim Malları” lojistiği

H

ızlıtüketimmallarısatışraflarındafazla
beklemeyen,rafdevirhızlarıyüksek,fiyatlarıdüşük,satınalmakararıiçinfazla düşünülmeyen, marka bazında
tercihedilen,kısasürelistoklananvesüreklitüketilenürünlerolaraktanımlanmaktadır.
Hızlıtüketimmallarınıntemelözelliği,üretimdentüketimezamankaybetmedenulaştırılmaşartıdır.Ürünlerkendiiçlerindegıda,içecek,sigara,
kişiselbakım,kozmetik,temizlikgibialtgruplara
ayrılsabilelojistikanlamdasoğukzincirürünleri,
yaşsebzevemeyveler,kurugıdalar,tekelürünlerivediğerlerigibifarklısegmentlerebölünmektedir.Hersegmentteyeralanürünlerinlojistikleri
farklıyöntemlerlesağlanır.Farklılıklargösterir.
Hızlıtüketimmallarıküreselleşmeyiilkplanda
yaşamış,hattabaşlatmışbirüretimsektörüdür.
Geçmişteküreselknow-howileveyalisanslarla
tümdünyaiçinteknoktadaüretilmesivedağıtılmasışeklindebaşlayanüretim,bellimarkaların
küreselleşmenindeetkisiylefarklıülkelerdeüretilmesiileyaygınlaşmıştır.Pazardaürüntanıtımı,
markatanıtımısavaşıverenbukuruluşlarkısazamaniçindekendirakipleriniyaratmışvegünümüzdesayılamayacakkadarçok
markanın,dünyanınbirçokülkesinde,aynıkaliteileüretilmesive
lojistiksektörünündesteğiileher
noktadatüketiciyeulaştırılmasıile
son bulmuştur. Bugün birçok
markanınbenzerürünlerininüretimi aynı ülkelerde gerçekleşmekteveküresellojistikşirketler
kanalı ile dağıtım zincirine girmektedir.
Geçmişterekabetinbugünkükadaryoğunolmamasıveüretimlerin bölgesel tüketimi
nedeniyle,üreticilerkendidepolamalarınıkendileriyapmış,dağıtımlarını bölge distribütörleri
kanalıyla gerçekleştirmiştir. Süpermarketlerin henüz bugünkü
kadaryaygınolmadığı,tüketimde
büfelerin,bakkallarınveyaküçük
marketlerin son teslim noktası
olarakkullanıldığıortamlardalojistiğinönemiortayaçıkmamıştır.
Çoksayıda,küçükaraçlarla,bölgedistribütörlerindenyapılansatış-dağıtım hizmetleri, rekabetin
sertleşmesiileekonomikolmaktanuzaklaşmıştır.Bakkalların,büfelerin yerini yavaş yavaş
süpermarketler,zincirmağazalar
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ATİLLA YILDIZTEKİN
Lojistik Yönetim Danışmanı
Atilla@yildiztekin.com

Hızlı tükem malları
küreselleşmeyi ilk
planda yaşamış, haa
başlatmış bir ürem
sektörüdür.
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almışveüreticilerbuyenikanalaürünlerinidistribütörleri kanalı ile değil doğrudan ulaştırmaya
başlamışlardır.Büyükmarketlermüşterilerinden
gelentaleplerdoğrultusundasadecebellimarkalarıdeğilpazardabulunabilentümmarkalarıraflarındabulundurmakzorundakalmıştır.
Ürünlerinbirbirineçokbenzediği,benzerteknoloji,aynıhammadde,maliyetibirbirineeşitiş
gücüveenerjiileüretilmesisözkonusuolmuştur.
Budurumdaüretimmaliyetleribirbirineyaklaşmış
vepazardakisatınalmakararındaürününbulunabilirliğivesatışfiyatınındiğerlerininaltındaolmasıbaskısıortayaçıkmıştır.Hızlıtüketimmalları
pazarındayoğunolarakyaşananbuolguürünlerinsatışfiyatlarınındüşürülmesiiçintaşıma,depolama, sigorta, paketleme, dağıtım, rafa
yerleştirme,rafömrübitenürünleringeridönüşü
gibioperasyonlarıdahaekonomik,dahahızlıyapabilenlojistikşirketleriileçalışmazorunluluğunugündemegetirmiştir.
Hızlıtüketimmallarılojistiğiniyapmaküzere
ortayaçıkanlojistikşirketlerisoğukzincirtaşımacılığı,tazesebzevemeyvetaşımacılığı,tekelmaddeleri taşımacılığı, kuru gıda ve temizlik
malzemeleri taşımacılığı konusundadepolama,taşımasistemlerine yatırım yapmışlardır.
Zaman içinde lojistik şirketlerin
ölçeklerininbüyümesisonucunda şirketler de ihtisaslaşmaya
başlamışvebellikonudakitaşımavedepolamasistemineağırlıkvermişlerdir.
Maliyetleringeriçekilmesibaskısıilestoktaşımayüklerininazaltılmasıgerekliolmuştur.Buda
ancak tüketimin önceden planlanması,tüketimbilgilerininhızlıtemini,üretimsürecininçabuklaştırılması,taşımanınhızlandırılmasıve
ürünlerinüretimdentüketimekadaryaptığıhareketinhiçdurmadanyerinegetirilmesiilesağlanabilmektedir.İleriplanlamametotlarıile,onlinesatışbilgilerininalınmasıile,tüketimeyakındepoların
kullanılması ile, crossdock sistemleriile,barcode’larındevreye
girmesi ile, iletişimin uydu veya
GSMbağlantılımobilterminallerlegerçekleşmesiilebuhızelde
edilmiştir. Günümüzde ürünler
arasındaki rekabet artık lojistik
şirketlerarasındakirekabetedönüşmüştür.■

GÜNDEM

KOCAELİ REKABET İÇİN LOJİSTİK
ÜSTÜNLÜK İSTİYOR

YUNANİSTAN’DAKİ GREV
TÜRK TIRLARINI VURDU
■ Yunanistan’dagümrükmemurlarınınbaşlattığıgrevnedeniyle
Türkiye’denyükveyolcuçıkışındasıkıntıyaşandı.İpsalaSınırKapısı’ndakuyruklaroluşurken,Ege’dekiadalardabulunanliman
gümrüklerindedearaçkabulüyapılamadı.UluslararasıNakliyecilerDerneği’nden(UND)yapılanaçıklamada,Yunangümrükmemurlarının11EylülPazargecesionikidebaşlayıp13EylülSalı
gecesionikiyekadarsürdüreceğiniduyurduğugrevinYunanistan’ageçişlerdesıkıntıyanedenolduğubelirtildi.Açıklamada,48
saatlikgrevhakkındageçenhaftaşirketlerebilgilendirmeyapıldığı,bunarağmenİpsalaSınırKapısı’ndauzunkuyruklarınoluştuğukaydedildi.Öncekiyıllardagrevolacağıbildirilmesiüzerine
birçoknakliyeşirketinintırlarıyolaçıkarmadığını,dahasonragrevleringerçekleşmemesinedeniyleçoksayıdaşirketingecikmelerden sorumlu hale geldiğini ifade eden UND yetkilileri, bu
nedenlegreverağmenşirketlerinsorumlulukalmamakiçintırlarıyolaçıkarmayıtercihettiğinibildirdi.

■ Cumhuriyetin100’üncüyılı2023’teTürkiye’nin500milyardolarlıkihracathedefibelirlemesi,sanayicinindebirtakımdestekleristemesinenedenoldu.Kocaeliişçevreleri,artacakdışticaretiçin
lojistikavantajlarsağlanmasıgerektiğinedikkatçekerek,rekabetgücününancakbuşekildesağlanabileceğinibelirtti.

KARADENİZ’İ AKDENİZ’LE
BULUŞTURAN PROJE TAMAMLANDI
■ KaradenizileAkdeniz’ibuluşturacak18anakarayolugüzergâhıylailgiliyürütülenprojeninçalışmalarıtamamlandı.Toplamuzunluğu11bin842kilometreolacakprojetamamlandığındaillerarası
ulaşımdahadakısalacak.Yeniyollarıntamamlanmasıylaillerarasındakiticaretinartmasıbekleniyor.UlaştırmaBakanlığı,uzunsüredirüzerindeçalıştığıvebirtaraftandainşaatıdevamedenAkdeniz
ileKaradeniz’ibirleştirecek18anakarayolukoridorunungeçeceği
güzergâhıbelirledi.

KÖPRÜDEN
TERSANELERE EKMEK
ÇIKMAYACAK

■ Yalova’daki tersane sahipleri, Körfez Geçiş Köprüsü Projesi’ndeki 60 bin ton
çelik işinin sadece tek bir tersaneye yaptırılmasından endişe ediyor. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, köprüyü yapacak konsorsiyuma Altınova tersanelerini adres
gösterdi fakat bazı tersanelere göre; Japon şirket projenin tamamını Enka’nın tersanesine verecek. 1 milyar dolarlık köprü projesi, yeni gemi siparişi alamayan tersanelerin kriz sürecini atlatması için iyi bir fırsat olarak görülüyor.
Pencere Sayı: 8 / Ekim 2011
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ekonomi

ALİ AĞAOĞLU

Cari açık sorunu

“kurla terbiye
edilecek”
boyutu geçmiş
durumda

F

ortuneDergisiGenelYayınYönetmeni/EkonomistAliAğaoğlu,cariaçıksorununun“kurlaterbiyeedilecek”boyutu
geçtiğinibelirterek“Türkiye’ninekonomikmodeliithalata
bağımlıhalegelmişdurumda.İhracatyapabilmekiçinbileithalatyapmakzorundayız.Hammadde,aramamulvetabiikien
önemlisienerjiithaletmekzorundayız”dedi.Türkiye’ninekonomik
anlamdamücadeleettiğienbüyüksorunlardanbiriolancariaçık
konusundagörüşünebaşvurduğumuzAğaoğluşöylekonuştu:
“Cariaçıkfonlandığısürecesorunyokşeklindebirşehirefsanesivar.Buönermedoğrudeğildir.Sizfinansmanteminedebildiğiniziçincariaçıkvermişsinizdir.Cariaçığınız
artmayadevamediyorsa,sizdeborçbulmayade“Cari açık
vamediyorsunuz,temeldebirsorununuzyoktur.Bu
fonlandığı sürece
açıdanbaktığınızdacariaçıksorundeğildir!Ancak
sorun yok
birrisktirvedönemdönem;soniki,üçaydaolduğugibi;piyasalarburiskifiyatlayabilir.MB’nınson
şeklinde bir şehir
politikalarıdeğilsedekurlardaki‘kontrollügerginefsanesi var. Bu
lik’politikasıcariaçıkmeselesineazdaolsamerhem
olacaktır.Ancakeskisikadarönemlibiretkisiolmasını
önerme doğru
beklemekhataolur.ZiraartıkTürkiye’ninekonomik
değildir.”
modeliithalatabağımlıhalegelmişdurumda.İhracatyapabilmekiçinbileithalatyapmak
zorundayız.Hammadde,aramamulve
tabiikienönemlisienerjiithaletmekzorundayız.Bunedenleartıkcariaçıksorunu‘kurlaterbiyeedilecek’boyutugeçmişdurumda.Banagöreyapılabilecek
ilk şey enerji güvenliği adına kendi
enerjikaynaklarımızıdevreyesokmalı,
dışabağımlılığıazaltmalıyız.Hakezaara
mamulvemakine,ekipmankonusunda
yerelyeterliolmayönündehızlıadımlar
atılmalıdır.”
AliAğaoğlu,BaşbakanYardımcısıAli
Babacan’ınaçıklamalarıdoğrultusunda,
MerkezBankasıkararlarınıntutarlıolup
olmadığıylailgilideşunlarısöyledi:“EkonomipolitikalarınınoluşturulmasıkonusundasonaylardakigelişmelerebaktığımızdahükümetileMBvediğerilgilikurumlararasındakiilişkinineskiyeoranla
değişmekteolduğunugörebiliyoruz.FinansalİstikrarKuruluoluşturulduvepo-
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litikayapıcısıtümkamukurumlarıbukurulun
üyesi.YukarıdadabelirttiğimgibiKasım-Ağustos kararları birbirleriyle çelişen kararlarmış
gibigörünüyor.Etkileriiçinbirsüredahabeklemekgerekebilir.Umarımbubeklemebizlerepahalıyapatlamaz!”
CariaçıkkonusundaalınanönlemlerleilgilidüşüncelerinideifadeedenAğaoğlusözlerinişöyletamamladı:“Kasım2010’daalınan
önlemler,bankacılıksistemininfonlamamaliyetinizorunlukarşılıklarlaartırarak,toplamkreditalebinidüşürmek ve bu sayede de cari açığı
azaltmayayönelikti.Ancakhematılan adımlar küçüktü hem de yeterincekararlılıkyoktu!Birparça‘biz
cariaçığıkapatmayönündeadımlar
atıyoruz’ tarzında göstermelik önlemlerdivegörüldüğükadarıylada
pekbirişeyaramışdeğil.YaramışolsaydıbizcariaçığınGSMH’yeoranıyüzde10geçermi,altındamıkalır diye halen daha tartışıyor olmazdık. Ağustos başında gelen
kararlarKasım2010kararlarıylatemeldeçelişenkararlardı.Enazındanpiyasalardakialgılamadabu
yöndeydi. Bu algılamayı da kurlardakihareketlerdengörebiliyoruz.
YinedeMB’ninkararlarınınetkilerinigörmekiçiniki,üçaydaha
beklemektefaydavar.”■

ŞURADAN BURADAN

NEREDEN NEREYE?
Her şeyin tarihi yeniden yazılıyor. Abarğımı sanıyorsanız bir yıllık gazete koleksiyonuna
bakın. Bir yıl önce söylenen çoğu şey şu anda geçerliliğini yirmiş durumda.
landığınailişkinhaberler.(Çıkalınekadaroldu
Merhaba…
ki?)DünyadaFacebook’un750milyonkullanıSizlerlehersayıdabuköşedebirlikteolmacısıolduğunuhatırlatalım.Heryirmiküsurkişiyaçalışacağım.Meslekteotuzyılınıdoldurmuş
den biri Türkiye’den yani. Zaten dördüncü
birgazetecininyakınmalarıyla,gevezelikleriyle
sıradaymışız.Tümsitelerdikkatealındığındaise
uğraşacaksınızbuncauğraşınızınyanındaama
abonesayısıaçısındanbizimkullanıcılarMSN’de
neyapalımbaşagelençekilir.
deikincidurumdaymış.İyimi?Bencebudahay#
raalametbirdeğişimdeğil.
Köşeninbaşlığını“ŞuradanBuradan”koy#
dum ama sonra nereden başlayacağımı bileAB’ninbirdünyagücüolacağınaoldumolamedim.
sıinanmadım.DünyagücüneyazıkkihâlâtopÖyleya,şuradanburadandemekaslındabirla, tüfekle olunuyor. AB’nin ise biliyorsunuz
çokyerdendemek.Birçokkonuyadeğinmekde
henüzbirordusuyok.Ekonomikolarakbüyük
mümkündeğiltabiiki.Ozamanbaribirkaçını
Metin GÜLBAY
birgüçolduğunailişkininançdabugünlerdebükendimekonuedineyimdedim,amahangileriAjans D Genel Yönetmeni
yükbirsarsıntıgeçiriyor.AB’ninbenimiçingernedeğineceğimişaşırdım.ÇünküTürkiye’deher
metinglb@gmail.com
çek değeri ise Kopenhag İlkeleridir. Hani bu
günokadarçokkonugündemegeliyorkibir
dünyadabireydiyebir“şey”olduğunu,bireyin
günsonra,sizindeğindiğinizkonularhatırlanmıdevletevekurumlarınakarşıkorunmasınınbizzatdevlettarafınyorbile.Onuniçinbengüncelolankonulardanziyadeileridegündançıkarılacakyasalarlateminataltınaalınmasıgerektiğinibelirdemimizi yeniden etkileyecek, büyük olasılıkla ekonomi
tenuzunhaklarmanzumesi.BuyüzdendeABileilişkilerinbu
tarihçilerininyadatoplumbilimcilerinprojektörleriniyöneltecekleri
alandageliştirilmesivesıkılaştırılmasınıhepsavundum.Sonuna
konularıseçeyimdedim.
kadardasavunmayadevametmeliyimdiyedüşünüyorum.Zaten
#
AB’nintemelgücüdebu.BubirliğeatfedilendiğergüçlerinsaBugünlerdeöyleşeyleretanıkoluyoruzkirüyamızdagörsek
nallığınakarşıKopenhagİlkelerisomut,sapasağlam,tertemizorinanmazdık.Bizelliliyaşlarındabulunankuşakdünyanınefenditadaduruyorvegeçerliliğinikoruyor.
siolarakhepABD’yibildik.Gençliğimizdebizegöreinsanlı#
ğınenbüyük“düşmanı”oydu,ortayaşlarımızdadabu
Buarada,değerlikatkılarınızıesirgemezsenizülkedeğişmedi.Amadüşmanbileolsaonunbüyüklüğü
mizüzerinedebirazkafayormayıöneriyorum.
vegözardıedilmezliğineiçteniçehepgizlibirsayBenbirşeylerimercekaltınaalmayaçalışacağım.Gegı duyduk. Jean denilen şeyi insanlığa armağan
risinibirliktegetirelimistiyorum.
edendeoydu,teflontavayıicatedende.AyainsaninCumhuriyet Dönemi boyunca Batılı ülkelerin
direcekteknolojiyiinsanlığaarmağanedende
düzeyineulaşmayıamaçedindik.Sonrabaktıkki
oydu(sonradanöğrenmiştikki)1Mayısdaonun
ancakiki,üçadımgidebilmişiz.Buülkelerindüçalışansınıflarabirhediyesiydi.Yedidenizdedozeyinegelmekdemek,kısacaonlargibimüreffeh
nanmagezdiren,yerküreninenücraköşesinebiryaşamak,onlarınsiyasalveekonomikdüzeylekaçsaatteaskerindirebilen/çıkarabilenbudevasa
rineulaşmakdeğilmi?Ozamanlarbugücüngününbirindeekonomikolarakzora
nun için ne yapmalıyız diye
düşeceğini, “düşkün” duruma geleceğini
düşünülünce en kolay yol olarak
kimbilebilirdi?2011yılınınağustosayında
“oyasalarıalıpbizimyasalarımız
ABD’ninuzunvadelikredinotudüşürüldü.
yapalım” denmiş. İsviçre’den,
Tümzamanlarıneninanılmazhaberi.ABD
Fransa’dan yasalar neredeyse
karizmayıbirkezçizdirdibencebundan
tercümeettirilipbizeaktarılmış.
sonrasıhayraalametşeylervadetmiyor.
Otarihtenberioyasalarıuygu#
ladığımızhaldepekbaşarılıolaHerşeyokadarhızlıdeğişiyorkitakip
madık. Peki neden? Bu soru
etme olanağı bulamıyoruz. Bu değişim
üzerindekafayoranlarınsayısıarttıkdoğalolaraktoplumuntümününayakuyçabuhedefevarmakdaokadarkodurduğu bir süreç olmuyor üstelik. Bir
laylaşacak inanın. Bu konuda yıllardır
yandanaynısıradadörtkişioturaraköğredüşündüklerimisizlerlepaylaşacağım.Unutnimgörmeyeçalışanköyilköğretimokullamayınsizingörüşlerinizidebekliyorum.Geleceksayıdaburınailişkingörüntülermedyadayeralıyor.Diğer
luşmaküzere…■
yandan30milyonvatandaşımızınFacebook’ukulPencere Sayı: 8 / Ekim 2011

21

bölge raporu

ADANA

Horoz Lojistik, doğduğu
topraklarda liderliği hedefliyor

B

usayıdanitibaren“BölgeRaporu”başlığıaltındaHorozLojistik’in Türkiye genelindeki yapılanması kapsamında yer
alanbölgemüdürlüklerivelojistikmerkezlerindenbirinitanıtacağız.“BölgeRaporu”köşesininilkkonuğuHorozLojistikÇukurovaBölgeMüdürlüğü.ÇukurovaBölgeMüdürlüğühakkındamerak
ettiğinizherşeyiÇukurovaBölgeMüdürüBurakKılıçaslan’asorduk.

Burak Bey bize Adana Bölge Müdürlüğünün kapsama alanı ve personel sayısı hakkında bilgi verebilir misiniz?
HorozLojistikAdanaBölgeMüdürlüğüolarakAdana,Mersin,Osmaniye,Hatay,Kayseri,Niğde,Aksaray,KaramanillerineYurtiçiKompleTaşıma,DemiryoluProje,YurtiçiDepolamaveDağıtımdepartmanlarımızlayerleşikolarakhizmetverebiliyoruz.SDVHorozMersin
BölgeMüdürlüğüilekoordineliolarakkonteynerdahilitaşıma,denizyoluvehavayolutaşımahizmetinidesunuyoruz.Adanamerkez
olmaküzereCeyhan,MersinveKayseri’debölgeşubelerimizvebölgemüdürlüğümüzünhizmetverdiğihinterlandiçerisindemüşterişubeleriiletoplamda65kişilikbirekipleçalışıyoruz.Önümüzdekidönemdeİskenderun’dadabirşubeaçmayıplanlıyoruz.

Bölgedeki depolama ve dağıtım olanaklarınızla ilgili de bilgi alabilir miyiz?
Adana’da11.500m2’siTorosTarım’aaitolupyönetimitarafımızdanyapılmaküzeretoplam15.000m2,Mersin’de1.000m2,Kayseri’de1.000m2veAksaray’da500m2depolamavetoplamda30
adetaraçla,mikrodağıtımhizmetiveriyoruz.2011yılıilk8aydayaklaşık200.000m3birişhacmimizoldu.2011yılıiçerisindeve2012’de
müşterilerimizintaleplerinegöredepolamaveaktarmamerkezisayımızıda,kapasitemizideartırmayıplanlıyoruz.

Bölgede hangi sektörlere yönelik hizmet veriyorsunuz?

2011 yılı hedefleriniz nelerdi? Bunların ne kadarını gerçekleştirebildiniz?
TümTürkiye’deolduğugibiÇukurovaBölgesi’ndede2011yılındacirobazındayüzde25büyümehedefikoyduk.Henüzyılıtamamlamadan,yılınilkyarısındabuhedeflereyaklaştık.Yılınikinciyarısıiçinyenihedeflerbelirleyerekbütçemizirevizeettik.Sayısalhedeflerin
ötesindebizidahafazlamemnunedenhizmetkalitesivemüşterimemnuniyetindekitespitlerimizoldu.Aslındatümkurumlaryaşamak,büyümekvekâretmekisterler.Dolayısıylatümkurumlarmaliperformans
peşindedirler.Yüksekmaliperformanseldeedebilmeninyolumemnunvebağlımüşterileryaratmaktangeçtiğiiçin,anahedefolarakkalitelihizmetlerleyolalmayıtercihediyoruz.Bölgedekifirmalarınlojistiksüreçlerdedışkaynakkullanımınıtercihetmeeğilimindeolduğunu
gözlemliyoruz.Ancakbüyükölçeklifirmalardabilekendikaynakları
veorganizasyonlarıilebusüreçleridevamettirmetercihikullanılabiliyor.Kurumsallaşmasüreciisteristemezbütünfirmalarınentegrelojistikhizmetlerindedışkaynakkullanımını,işinuzmanlarınabırakılmasını
zorlayacaktır.Aslındabölgedekifirmaların,lojistikmaliyetleraçısından
daortaveuzunvadedeönemliavantajlarsağladığınıgörmeleribüyükoyuncularkadarKOBİ’leridebizlereyönlendirmektedir.Kısavadedebölgeninbuihtiyaçlarınıkarşılayacakaksiyonualmışdurumdayız.

Horoz Lojistik’in bölgedeki yatırımları nelerdir?
ÇukurovaBölgeMüdürlüğüolarak2011yılıiçindebütündepartmanlarımızdaaltyapıyatırımlarıyaptık.MersinLimanı’nagelendök-

Seyhan Taş Köprü

Kimya,tarımvegıda,yapıkimyasalları,ambalajvebeyazeşyasektörlerindebüyükölçeklifirmalarlaçalışıyoruz.HorozLojistikolarakdoğ-

duğumuztopraklarda,Çukurova’dasektörünliderliğinihedefliyoruz.
Sektöreldeneyimimiz,bölgeyitanıyoruzolmamız,ulusalveuluslararasıölçektegenişhizmetağınasahipolmamız,entegrelojistikhizmetleriniaynıandaveriyorolmamız,bölgedehareketesnekliğimizi
sağlayançokönemligücümüzüoluşturuyor.Kısa,ortaveuzunvadedebölgedebirçokalandaHorozLojistikolarakhedeflerimizvar.
Bölgedeliderliğeoynayacağız.
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mevekonteyneryüklerinintaşınmasındageçmişteönemlibirlojistikgücüolanHorozLojistik,bıraktığıboşluğutekrardoldurmaküzereçokgüçlübirşekildeMersin’deyapılandı.Mersin’deaçılanyeniofisimizindışındaAdana,Osmaniye,İskenderunveHatayhattındaşubeleşmeveoperasyonuyerindeyürütmeadınaaltyapıyatırımlarımız
oldu.Ortadoğu’dakihareketliliğivelojistikpotansiyeliniyakındantakipediyoruz.Demiryolutaşımacılığıileilgiliönemlianlaşmalaraimza
attık,Suriye,Irakveİranbaştaolmaküzerebualandakigücümüzü
degösterecekgirişimlerimizoldu.
Mersin’deveAksaray’dayenibirlojistikmerkezaçarakbuilerimizveilçelerineyaptığımızdağıtımlardadahakalitelibirservisverme
imkânınıyakaladık.Depovelojistikmerkezyatırımlarımızınyanında
bölgeselolarakçalışanaraçfilomuzudagenişletmeyidüşünüyoruz.
ÖzellikleMersinveAdanayapılanmamızileilgilihedefimiz,öncedenolduğugibiyinebölgedeliderkonumdakilojistikfirmalarındanbirisiolmaktır.Bunugerçekleştirebilmekiçin;özmalvekiralıkaraçlarımızdanoluşanfilomuzuyılsonunakadardahadabüyüterek,dünyaçapındakilojistikağımızındagücüyle,müşterilerimizekonteyner
vedökmeyüktaşımacığındadahaefektifentegrelojistikçözümleri
sunmayıhedeflemekteyiz.Yurtiçindeisekompletaşımacılıkalanındakiönemlibirikimimizibölgefirmalarıylapaylaşacağız.Pazarımızbu
süreçtebüyümeeğilimindedir.

Son olarak Çukurova Bölgesi’nin lojistik sektör potansiyeline de değinirseniz…
ÇukurovaBölgesi’ningerekjeostratejikkonumuvegerekseliman,demiryoluvekarayolugibifarklıulaştırmaimkânlarıilekomşuülkelerevebölgelereözellikledeİçAnadolu,DoğuveGüneydoğuAnadolu’yadahizmetediyorolmasıbölgeyilojistiksektöründe
öneçıkarıyor.Bölgenintarımsalüretimpotansiyelininyüksekliği,kimya,kağıt,ambalaj,gıdagibidiğersektörlerdekigelişmeeğilimi,bu
sektörleribesleyenlojistiksektörününbölgedegelişiminihızlandırıyor.Bupotansiyelindahaiyibirbiçimdedeğerlendirilebilmesive
bölgeiçindahayüksekkatmadeğeryaratabilmesiamacıylaöncelikle
sektörünhemfizikselhemdeinsankaynağıaltyapısorununungiderilmesiönemlidir.Bununiçinbölgedesüreklibiraltyapıyatırımı-

nadevamediyoruz.Diğertaraftanbölgedekilimanlarabaktığımızda,AkdenizBölgesilimanlarınınelleçlenenyükleriçindekipayındaki
artışı,bulimanlarınhinterlandıolanillerinihracattakipayınıngelişiminidedestekliyor.EnbüyüğüMersinMIPLimanıolmaküzereağırlıklıolarakihracatveithalatlarındaAkdenizBölgesi’ndekilimanları
kullananAdana,Osmaniye,Mersin,Hatay,Gaziantep,Kahramanmaraş,Şanlıurfa,Konyabaştaolmaküzere35civarındailinihracattaki
payınınyüzde11civarındaiken2010yılındayüzde16,7’eulaştığı,
2011yılınınilk7ayındadayüzde16,9olduğugörülüyor.Toplam
ihracatgerilerkenbuillerinözellikledeGüneydoğuveÇukurovabölgelerindekiillerinihracatındaartışyaşanıyor.
Budurumbölgedekilimanlarınnekadarstratejikbirnoktadaolduğunudagöstermektedir.Ancakbustratejikkonumyeterincekullanılamamaktadır.Bugüniçinbakıldığındadünyaüzerindekiçeşitli
merkezlerinböylebirlojistiküsdurumundaolduğugörülmektedir.
Dubai,Rotterdam,Singapurvb.buüslereörnekolarakverilebilir.Bütünbuyerlerinortaközelliğikara,denizbağlantınoktalarıolmalarıveya
stratejikgeçişnoktalarıüzerindekikonumlarıdır.BunedenleHoroz
Lojistikolarakbölgedekilimanlarınbuhareketliliğiiçerindekendimizi
çokiyikonumlandıracağız.I
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iş ortakları TEKFEN HOLDİNG

Tekfen Holding CEO’su Erhan Öner;

En iyi bildiğin işi,

en iyi şekilde yap
“Türkiye’de gelişme imkânı
gördüğümüz bütün sahalara girdik
ama sonunda dedik ki kendi işimize
dönelim ve hangi konuda lidersek
orada liderliğimizi sürdürelim.”
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T

aahhüt,tarım,emlak,bankacılık,sigortacılık...İnsanlarınsayarkenbileyorulduğubütünbualanlardaTekfenHolding’in
liderliğinigörüyoruz.Kurulduğugündenbuyanabirçokiş
kolundafaaliyetgösterenTekfenHolding,insanıneniyiyapacağıişin,eniyibildiğiişolduğudüşüncesindenhareketle,faaliyet
gösterdiğialanlardabaşarısınıgündengünetaçlandırıyor.BubaşarınınsırrınıöğrenmekvetavsiyeleralmakiçinTekfenHoldingCEO’su
ErhanÖner’inkapısınıçaldıkvekeyiflibirsöyleşiyaptık.

1956 yılında kurulan Tekfen’in o günden bu yana geçtiği
aşamalardan bahsederek, grup şirketleri hakkında bilgi verir
misiniz?
1956yılındamüşavirmühendislikşirketiolarakkurulduk.Ondan
sonrainşaatişlerinegirildiveTekfenİnşaatLtd.kuruldu.TekfenİnşaatLtd.şirketiniTekfenİnşaatveTesisatAŞizledi.ArdındanTekfen
Endüstri,TekfenHolding,ağaçbüyüdüvebugünkühalinialdı.Bugünüçdörtaltgrubumuzvar.Bunlardanbirtanesi,enbüyüğüTaahhütGrubu...Yurtdışıveyurtiçindeinşaatişleriyapıyoruz.İkincisi
TarımsalSanayiGrubu…Gübre,tohum,fidegibifaaliyetlerimizvar.
ÜçüncügrubumuzEmlakGeliştirmeGrubu.DördüncügrubumuzBankacılıkveSigortaHizmet
Grubu.EurobankTekfen’inyüzde30ortağıyız.
EskidenyüzdeyüzüTekfenbünyesindeydifakat
sonrayüzde70’inisattık.TekfenSigortaAracılık
Şirketivar,EFGMenkulKıymetlervar.Dördüncü
grupdabunlarıiçeriyor.
Tekfen Taahhüt Grubu’nun çalışmaları
hakkında neler söylersiniz?
Onülkedeçalışıyoruz.HazarDenizicivarındanbaşlarsak,Türkmenistan,Azerbaycan,Kazakistangibiülkelerleçalışıyoruz.Buralardadaha
çokpetrolşirketlerinehizmetveriyoruz.OrtaDoğu’daKatar’dabüyükişlerimizvar.AbuDabi’de
birboruhattıinşaediyoruz.SuudiArabistan’da
birgübrefabrikasınınsonsafhasınageldik.KuzeyAfrika’daLibya’dabirsuninehiryapıyorduk
amaşuandabeklemedeyiz.Fas’tabirrafineri,
gübrekompleksibirdegübrekompleksinefosfat
getirenboruhattınıinşaediyoruz.Bulgaristan’da
işimiziyenibitirdik.Türkiye’dedeönümüzdekisenebirrafineriinşaatımızolacak.
Toros Tarım’ın çalışmalarıyla ilgili bilgi verir misiniz?
TorosTarım,busene30’uncuyılınıkutluyor.Türkiye’dekurulan
ensongübreşirketidir.Başladığımızdapazarpayımızyüzde5’ken
bugünyüzde30-35pazarpayıolanbirşirkethalinegeldi.Üçyerde
fabrikamızvar.İlkfabrikamızAdanaCeyhan’dakurulduardındanMersinveSamsun’dafabrikalarımızkuruldu.Butesislerdeürettiklerimizi
yedibölgededağıtıyoruz.
Tekfen Emlak Geliştirme Grubu ne tür çalışmalar yapıyor?
TekfenEmlakGeliştirmeGrubu,hemgrubunportföyündekiarsalarıdeğerlendiriportayabirvarlıkçıkarmakhemdeüçüncüşahıslaraaitolanarazilerüzerindebirprojegeliştiripinşaedipsatmaküzere
kurulmuşbirşirket.Bazılarındaaktifbazılarındaisepasifroloynadık.
Taksim’dekiTekfenTaksimResidencemülkiyetimizdeolaneskibir
hastaneydi.Ohastaneninbirkısmıapartmanaçevrildi,birkısmıyıkılaraksıfırdanyapıldı.ŞuandaBomonti’deveKağıthane’deinşaatıde-

vamedenikiprojemizvar.Leventofisimiziseİstanbul’unilkyeşilbinasertifikasıalançokbüyükdeğilamaörnekbinası.

Eurobank Tekfen’in çalışmalarıyla ilgili bilgi verir misiniz?
Sigortada,bütünbüyüksigortaşirketlerininacenteliğiniyapıyoruz.Hemgrupiçinehemdegrupdışınapoliçesatışlarımızvar.En
önemliözelliğimizbirsigortaplatformumuzunolmasıveburayabütünsigortaşirketlerininsistemleriniyükleyerektüketiciyealternatifli
tekliflersunabiliyorolması.Bankaise25-30senelikbirkuruluş.İlkbaştayatırımbankasıydı.2001senesindeBankEkspres’ialdıkvebizim
yatırımbankasıylaticaribankayıbirleştiripticaribankacılığaçevirdik.
Dörtseneöncedeyüzde70’likhissemiziEurobankkurumunasattık.
50’denfazlaşubesivar.Yunanistan’ınyaşadığısıkıntınınEurobank
Tekfen’ehiçbiretkisiyok.
Tekfen Holding olarak her alanda hayata geçirdiğiniz projelerinizle Türk iş hayatının öncülerindensiniz. Bunun bir sırrı
var mı?
Üçortak1956yılındaTekfen’ikurmuşlarvesonrasındadaTürkiye’ninbüyümesineparalelbirçoksahayagirmişler.
2000yılındagrubuyenidenyapılandırdıkçünkü
çokdağılmıştı.Türkiye’degelişmeimkânıgördüğümüzbütünsahalaragirdikamasonundadedik
kikendiişimizedönelimvehangikonudalidersek
oradaliderliğimizisürdürelim.İnşaattaherzaman
Türkiye’dekienbüyüküçmüteahhitarasınagireriz.Gübredesırfüretimdekalmayıpdağıtım,fide,
tohumişlerinedegirdik.Bankadaliderolamayacağımızıgördüğümüziçinçoğunlukhissesinisattık. Patronlarımızdan bir tanesi der ki; ‘En iyi
bildiğinişi,eniyişekildeyap.’Bizdeonlardanaldığımızdersleeniyibildiğimizişieniyişekildeyapmayagayretediyoruz.
Holding olarak ileriki dönemlere ilişkin hedefleriniz ne?
Hem kârlılığımızı sürdürmek hem yeni yatırımlaryapmak.Amayeniyapacağımızyatırımları
başkasahalardadeğil,şuandaüzerindeçalıştığımızsahalardayapmayıplanlıyoruz.
Horoz Lojistik ile ortaklığınız nasıl başladı?
1986yılındaHorozLojistikileçalışmayabaşladık.Eskidengübre,
üretimiserbestfakatsatışıyasakolanbirşeydi.1986senesindeTurgutÖzal’ınpazarekonomisifikirleriyleözelsektörgübredağıtımıişine de girdi. Biz o dönem Horoz Lojistik ile tanıştık. O dönemde
başlayanilişkimizhiçkesintisizdevametti.
Neden Horoz Lojistik?
Otarihlerdebuişionlarkadardüzgünyapacakkimseolmadığı
içinHorozLojistikilebaşladık.Bugünekadardailişkilerimizgayetiyi
birşekildeilerledi.HorozLojistikileilkbaşladığımızzamanköylüye
sattığımızgübreninfaturasınınkopyasıgerekiyordu.Taşımaişiürünü
yükleyipbirnoktadanbirnoktayaulaştırmaklabitmiyor,ulaştırılannoktadanfaturanındaalınmasıgerekiyordu.Buişiyapacakolanfirmanın
Türkiyeçapındaherşehirdeorganizasyonuolmasıgerekiyordu.HorozLojistik’inböylebirteşkilatıvardıyaniyöreselçalışmıyordu.Bize
TürkiyeçapındabuhizmetiverecekbirfirmalazımdıodaHorozLojistik’ti.Onlarındaiyiniyetiyleyıllardırherşeyyolundagidiyor.I
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ST. PETERSBURG

KÜLLERİNDEN DOĞAN ŞEHİR

R

usya’nınikinci,Avrupa’nın39’uncubüyükşehriolanSt.Petersburgaynızamandakültürmerkeziolarakbiliniyor.RusÇarlığınınAvrupa’yaaçılankapısıolmakamacıylakurulanşehir,
SovyetlerBirliğidönemindeLeningradolarakanıldı.DoğuşehriolmasınarağmendahaAvrupaibirşehirözelliğigösterenSt.Petersburg,Avrupa’yaaçılankapıolmaözelliğinihalenkoruyor.Şehirde
enfazladikkatiçekenözellikisezarifbinalarınbirersanateserihalindediziliolması…
Birrivayetegöreşehir,kurulduğuzamanVenedikveRoma'nınbir
senteziolarakdüşünülürkengenişbulvarları,dinginsuları,köprülerive
çarlıkmimarisininbazıörnekleri,şehrin“KuzeyinVenediki”olarakanılmasınasebepoldu.ŞehirdekiünlüHermitageMüzesiçarlarıngeniş
özelsanatkoleksiyonlarınaevsahipliğiyaparvedünyanınenbüyük
müzelerindenbiridir.AyrıcaDostoyevski,Puşkin,AnnaAkhmatovave
Rimsky-Korsakov'unevleridehalenmüzeolarakkullanılıyor.DünyacaünlüyazarFyodorMihayloviçDostoyevski'ninromanlarıSuçveCeza
veEzilenlerdebuşehirdegeçer.
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İşgaller, sömürüler, işkencelerin izlerini hızla silen,
kendine has dokusuyla ziyaretçilerini büyüleyen
bir şehir: Sankt Petersburg, St. Petersburg
(Rusça: Санкт-Петербург,/sankt pʲɪtʲɪrˈburk).
Şehir aynı zamanda Doğu’nun Avrupa’ya açılan kapısı
olma özelliğiyle de birçok farklılığı bünyesinde
barındırarak keşfe çıkanlara çeşitli sürprizler sunuyor.
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ST. PETERSBURG

Leningrad Kuşatması
AdolfHitler’inemriyleWehrmacht,şehrisüreklitopateşivebombardımanatuttu.Toplam29aysürenbukuşatmavesaldırıbirmilyondan
fazlainsanınölümünesebepolmasınınyanındaşehredeciddizarar
verdi.Yapılanresmiyazışmalarda,“FührerPetersburg’uyeryüzünden
silmeyekararlı.SovyetRusya'nınnötredilmesindensonraböylegeniş
birşehrinvarlığınanegibigerekvar”ibareleriyeraldı.Çıkansonuç;üç
milyonLeningradlıkatledildi,sebebiiseYeniBatıAvrupaDüzeninde
buinsanlarınyerininolmamasıydı.TümsaldırılaraşehirdeyaşayaninsanlarınkahramancakarşıkoymalarısonucuLeningrad,kahramanşehirbaşlığıylamükâfatlandırılanilkSovyetşehrioldu.

MUTLAKA GÖRMELİSİNİZ

Savaşın izlerini yok eden, güçlü şehir
Savaşıninsanüzerindebıraktığıetkininyanındabirdeşehirdeyarattığıtahribatciddiboyutlardaolunca,şehireskikrokiüzerindenon
yıllıksüredeyenideninşaedildi.Sosyaldokudayaşanandeğişimbu
sayedekentindokusundagörülmezhalegeldi.Tümyaşananlarınardından1991yılındaSovyetlerBirliği’ninçökmesiyleşehir,sanatmerkeziolmasıylaakıllardayeretmeyebaşladı.I

Peterhof Sarayı
Saray1714-1725yılları
arasındaÇar1.Petro
tarafındanyaptırıldı.Yazlık
olmasıdüşünülerek
yaptırılansarayiçin
“Rusya'nınVersayı”denilebilir.
Denizkıyısındakikompleks
yazınfıskiyeoyunlarıileşehrin
çocuklarınaeğlence
olanaklarısunuyor.
Ziyaretçilerinebirhatırlatma,
BüyükSaraypazartesihariç
hergün11-18arasıziyaret
edilebilir.
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St. Peter&Paul Kilisesi –
Şehir Müzesi
St.Petersburgyapılanmaya
AzizPetrovePavelKalesiile
başladı.16Mayıs1703’te
kalenintemeliatıldıvebu
tarihşehrinkuruluşgünü
olarakilanedildi.I.Petrokale
içinçokuygunbiryer
seçmişti.Kale,NevaNehri’nin
kollarıarasındakalanküçük
biradanınüstünekuruluydu.
Adanınadı,Findilinde
“TavşanAdası”,İsveçdilinde
ise“NeşeliTopraklar”

anlamınagelir.Bundanböyle
BaltıkDenizi’ndenRus
topraklarınıniçlerinegidenyol
veşehir,kaletabyalarıylaiyice
korunmuşolacaktı.1736
yılındangünümüzekadar
gelenbirgeleneğegöre
öğlenvaktisaattam12’de
PetrovePavelKalesi’nden
topatılır.Petersburglularda
busesiduyduklarında
saatlerinebakar,ileriyada
geriiseonikiyeayarlarlar.

St.PetersburgTarihiSergisi
gibigezilmesigerekenyerler
bulunuyor.

Svitoy Petro ve Pavel
Katedrali
Petroveondansonrakiçarlar
bukatedraldegömülü.
Kaleninbaşkakuleleride
bulunuyor.AralarındaSvitoy
Petro’nunoğluAlekseyde
olmaküzere,Gorki,
Dostoyevski,Lenin’inağabeyi
veTroçkigibibirçoklarıbu
zindanaatıldı.Ayrıcakale
içindeTrubetskoy
Hapishanesi,basımevi,

Saint Isaac Katedrali
(Aziz Isaac)
St.IsaacKatedralidünyanın
enbüyükkubbeli
yapılarındanbiridir.11bin
kazıktemelüzerindeyükselir.
Aynıandaonbinkişiyiiçine
alabilir.21,8metreçapındaki
devasakubbesindekullanılan
safaltının(miktarı100
kilogramdır)muhteşem
görüntüsüyleseyredenleri
etkiler.30Mayıs1.Petro’nun
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doğumgünü,AzizIsaaco
zamanınönemliismiolduğu
içinkatedraleonunadı
verilmiş.Burası1.Petrove
ÇarideKaterina’nıntarihi
evliliğinetanıklıkedenmekân
olmuştu.
Rus Müzesi ve
Etnografya Bölümü
Rusyavekomşuülkelerinde
yaşayan157etnikgrubaait
kültürelvedinsel
koleksiyonlarıbarındırır.
Müzedekimermervealtın
odalardasüslemelerve
dekorasyonlarenderbulunan

taşlardanyapılmıştır.Rus
Müzesi’ninaltbölümüdür.
BuradaRuslardançokTürk
halklarınıntarihi
sergilenmektedir.Sosyalist
rejimsırasındabirçokkilise
yıkılmışsada,kalanların
arasındanüçtanesişehre
damgasınıvurur;Kazan
Katedrali,IsakKilisesive
YenidenDirilişKilisesi.Bu
aradaSt.PetersburgCamisi
degüzelliğiylegöz
kamaştıranyapılararasında.
Hermitage
Rusçarlarınınkışlıksarayıdır.
Dünyanınenbüyükveen
tanınmışmüzelerindenbiri
olanHermitage’da3milyon
civarındaesersergileniyor.
Müzedeokadarçokparça
varkiherobjeninönündebeş
saniyedurulsa,kesintisizaltı
ayaihtiyaçvardır.Müzeyi
gezmeyeniyetedenleriçinbu
hatırlatmayıyapalım.Aksi

takdirdeondabirinibile
göremedengüntamamlanır.
Müzeyigezmekisteyenleriçin
not:Pazartesigünlerikapalı
olanmüze,diğergünlerde
10.30’daaçılıyor.
Voskresenia Khristova
(Yeniden Diriliş) Kilisesi
“Dökülenkanlarkilisesi”
olarakdabilinir.Çar
AleksandrIIanısınayapılmıştır
vemozaikdekorasyonuile
ünlüdür.Halkarasında“Kanlı
Kilise”olarakdaadlandırılır.
ÇarII.Aleksandr’ın1881’de
uğradığısuikastlaölümcül
yaraaldığıyereyapılmış
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olmasındandolayıbuisimle
anılmayabaşlandı.Beş
kubbeliolankilisenin,81
metreyüksekliğindekien
yüksekkubbesisuikastın
gerçekleştiğiyılıtemsil
ederken,67metre
uzunluğundakiikincikubbe
çarınöldüğüzamankiyaşını
ifadeediyor.Dışcephesinde
farklırenktemozaikler,iç
mekandatamamıylamozaik
vemineişçiliğininkullanıldığı
vemermeroymaların
muhteşemolduğukilise,
ziyaretçilerinoldukçailgisini
çekenmekânlardanbiri
durumunda.
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HAKAN YAMAN

“Bir romancı haya çok daha detaylı, birçok
insanın gözlemleyip geçği noktalarıyla
beraber kurgularken, bize aslında
ıskaladığımız haya bir film gibi gösterir.
Evet, o hayan içinde yaşıyoruz ama birçok
detayı ıskalayarak. İşte romancılar bu
detayları ıskalamayan koleksiyonculardır.”
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Söyleşi: Selda YEŞİLTAŞ
Fotoğraf: Damla SALOR

B

irkitabınkapağınıaçtığınızdaaldığınızkokunedir?Kâğıt,mürekkepkokusumu?Yanıldınız…HakanYaman’ınkitaplarında
burnunuzagelenkokuburamburamedebiyattır.İsrafil’inKanatları’ndatanrıkulağınızayaşamınsırrınıfısıldar,Fotoğraftaki
Kadın’daSuphiolur,aşkıarasınız.Aşkınarayışolduğugerçeğiyolunuzukeseramayılmazsınız.GüzKokuluGünahlarisebambaşkabir
dünyayasürükler.KimizamanAlfredoolurdostu,sevgiliyibedeninizinacıylayoğruluşundayaşar,kimizamanIsabellaolurtutkununesaretinde,günahınbedeninizdendamarlarınızayayılmasınıseyredersiniz.
Ayrıüçdünyayagötürenbuüçesersiziortakbirnoktadabuluşturur;
betimlemelerlekurulmuşhayatlar.GösterişekaçmazHakanYaman.
Anlatacakbirşeylerivardırelbet,bağırmadan,naifbirkurguylaanlatır.Şamarolurpatlarherbirkitapsuratınızda.Sonuçtadayanamaz,kendiniziBeyoğlu’naatarveTünel’edoğruyürürkenbulursunuzHakan
Yaman’ı…Kafanızdakioncasoruyubirbiriardınasıralarken,ogözündekiışıklatektekyanıtlar.Saatlergeçer,doymadankalkarsınızomasadan;cebinizdebirdolusözcükyumağıyla...Bütünbusözcüklerağırlaştırır,yürütmezdiyedöktükbukâğıtlara.KisizlerdeyazınınbiryerindeHakanYaman’ıbulundiye…

Yazarlık yolculuğunun neresinde görüyorsunuz kendinizi?
Henüzçokbaşındayım.Yazıyageçbaşlamadımfakatyazındünyasınageçgirişyaptım.1985senesindenberibirşeyleryazıyorum.90’lı
yıllardayazıyaaraverdim.2000’liyıllardayenidenyazmayabaşladım.
İlkromanımİsrafil’inKanatları2007yılındaçıktı.ArdındanbiryılsonraFotoğraftakiKadınisimliromanımyayımlandı.2009yılındaYunus
NadiRomanÖdülü’nüaldım.2011yılındadaGüzKokuluGünahlar
adlıromanımyayımlandı.Hâlâyazarlığınbaşındayım.Üçromanlayazarlıkyolculuğundatamolarakistediğimyeregeldiğimisöyleyemem.
Eniyiromanımıyazmadımhenüz.
Edebiyat tutkunuz nereden geliyor?
Bendeedebiyattutkusuherzamanvardı.Ortaokuldanitibarenklasiklerlebaşlayarakhayatımınherdönemindeokudum.Artıksendebir
şeyleryazsesiniduyduğum,bendeilkyazıkıvılcımlarınınçaktığıyıl,1985
senesidir.Ortaokulvelisedönemindesürekliokuduğumklasiklerden
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çoketkilenmiştim.Sonrayazmayabaşladım.Yazmayabaşladıktansonradaokurlukhiçbirzamankesintiyeuğramadı.Hâlâdüzenliolarakkitapokurum.Roman,edebitürlerarasındakendimeenyakınbulduğumtürolduhep.

Siz yalnızca kitap yazmıyor aynı zamanda düzenli bir işte de
çalışıyorsunuz. Üstelik de çok yoğun çalışıyorsunuz. Bütün bu
koşuşturma arasında zamanı bu denli iyi kullanmayı nasıl başarıyorsunuz?
Zamankonusunaçokkafayoranbiriyim.Zaman,üzerindeincelemeyaptığım,okuduğumbirkavram.Günümüzinsanınınzamanlailgiliproblemleriolduğubirgerçek.Fakatbirazçabailevezamanıdoğruyönetmeyiöğrenerekbuolumsuzluğunüstesindengelinebiliyor.Ben
bunubirölçüdebaşarabildiğimidüşünüyorum.Sorunşuradankaynaklanıyor.Çoğunluklagünün24saatinidoğrudeğerlendirmeyibe-
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ceremiyoruz.Yatembelizzamansızlıktanşikâyetediyoruzyadatercihlerimizidoğrubelirlemiyoruz.Kendimizebileyalansöylüyoruzveaslındahiçyapmakistemediğimizşeyleriyalnızcazamansızlıktandolayıyapamadığımızmazeretininardınasaklanıyoruz.Günüçokiyiprogramladığınıztakdirdezamanınsizesorunçıkaracağınıdüşünmüyorum.

Yeni projenizle ilgili kısa da olsa bilgi vermenizi istesek…
YeniromanımınadıRomancı...Birromancınıniçdünyasıvebaşındangeçenlerianlatacağım.Henüzkafamdakikurgutamolarakoturmadığındandahafazladetayvermekistemiyorum.Çünküzamanlaher
şeydeğişebiliyor.Bendepekçokyazargibiyazarkensağasolasavrulabiliyorumbazen.Bugünekadaryazdığımromanlardabunuyaşadım.Öncedentasarladığımlayazdığımfinalinbambaşkaolduğubile
oldu.Böyleolmasıbenimdehoşumagidiyor,yazarkenbendemeraklanıyorum.

Yazdığınız ikinci kitapla (Fotoğraftaki Kadın) Yunus Nadi Roman Ödülü gibi önemli bir ödülü almak neler hissettirdi?
Çokmutluoldum.YazarlıkTürkiye’demanevitatminişi...Bugün
Türkiye’dekihiçbiryazarAmerika’dakiyazarlargibiyüzmehavuzlu
malikânelerdeyaşamıyor.Bizebireleştirmeninyazdığıikisatıryazı,
birokurdanduyduğumuzgüzelbirkaçsözyetiyor.Prestijlibirödül
almakdamanevitatmininyanındadahasonrayapacaklarınızlailgili
iticibirgüçoluşturuyor.Henüzikinciromanımdaböyleönemlibir
ödülalmakbenifazlasıylamemnunetti.Ogündensonrayazarlığa
dafarklıbakmayabaşladım.İlkromanınıyazarkeninsanpekbirşey
anlamıyor,belirsizlikleriçindeyazıyor.Daharomanınyayınlanacağının
garantisibileyok.İkinciromanda,acabakendimikabulettirebilecek
miyimdüşüncesisarıyorinsanı.İkincikitabımınbukadartakdirgörüyorolmasıbundansonrayapacağımişleriçinbanabüyükbirgüç
verdi.
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HAKAN YAMAN

Bu ödül okurlarınızın beklentilerini yükseltmiş midir?
BenimhenüzTürkiye’deçokgenişbirokurkitlemyok.Yayımlanançokkitapvarveçokyazarvar.Kısacasıazokuyor,çokyazıyoruz.
Okurlarındeğildebelkiedebiyatdünyasınınbeklentileriolabilir.Ben
ödüllerinokurlarüzerindepeketkisiolduğunudüşünmüyorum.Ödüllerdahaçokedebiyatdünyasındayankıbuluyor.Türkiye’deödülalan
hiçbirkitabınsatışlarındabirartışolmuyor.Çoksatanlarisegenellikle
ödüllerinyakınındangeçmeyen,edebiyatdünyasınınburunkıvırdığıkitaplaroluyor.Bunedenleedebiyatödüllerininokurlarıçokilgilendirdiğini
düşünmüyorumamaedebiyatdünyasınınbeklentisiartmışolabilir.
Türkiye’de okur kitlesi çok az zaten. Üstüne roman okuru
daha da az.
Aslındaokurazdeğil.Avrupailekıyasladığınızdatabiikiazama
dikkatediyorumkitapfuarlarıoldukçakalabalık.Bukadaryayıncıvar,
heryerdekitapçılar,kitapkafeler,insanlarınelindeeskidenolduğundandahaçokkitapgörüyorum.Bellikibirokurkitlesivar.Varamabu
kitleneokuyor?Önemliolanbusorununcevabı…Evet,okurroman
okumuyor.Romanokuyacaksadaçoksatanlarayöneliyor.Kitapraflarındapazarlamastratejisihakim.Özelreklamcısıylaçalışan,yayınevinin
desteğinialanyazarlarınkitaplarısatılıyor.Bunlarınsergilenişbiçimle-

ribilefarklı.Diğerkitaplarıarasanızdabulamıyorsunuz.Okurreklamı
olmayan,gözönündedurmayankitabıalmaz.İştebuyönlendirmeler
Türkokurunuçoketkiliyor.Böylebiryönlendirmedışındakalankitaplar
maalesefokunmuyor.Birdeçokkitapçıkıyor.BugünTürkiye’deher
yılyaklaşık350-400romanyayımlanıyor.Edebiyatdergilerininsayılarıveokurlarıaz,gazetelerinkitapekleriaz.Onlarıdageneldeyazarlar
takipediyor.Sonuçolarakokurdoğruyönlendirilmiyor.

İnsanlarda bir de romanların insana bir şey katmadığı inancı hakim.
Bubüyükbiryanılgı...Hayatıngerçeğiniyazmaklakurgusunuyazmakarasındaciddifarklarvardır.Örneğinbirtarihkitabındaanlatılan
yaşanmışbirolayhiçbirzamankurgulanmışbirromankadarderinlikli,
dolgunveinsanahayatıtümdetaylarıylagösterebilecek,oanıyaşatacak
kadargerçekçivedoygunanlatılamaz.Okurdakurutarihkitapları,araştırmakitaplarıveyabilimkitaplarıhayatıtamolarakkavrayamaz.Sadece
birkonudakibilgisiniartırmışolurkibudatekbaşınayetmezinsana.
Birromancıhayatıçokdahadetaylı,birçokinsanıngözlemleyipgeçtiğinoktalarıylabirliktekurgularkenbizeaslındahayatınıskaladığımız
yüzünübirfilmgibigösterir.Evet,yaşıyoruzamapekçokayrıntıyııskalayarak...İşteromancılarbuhayatınözünedairayrıntılarııskalamayankoleksiyonculardır.Romancılaryaşamıniçindekiözleribirarıgibi
toplarvesizinyaşadığınızhayatısizebirkezdahaanlatırlar.Romanın
anakonusuinsanveinsanilişkileridir.Hayatıntakendisiyani…Günümüzderomanlarıdahaçokkadınlarokuyor.Erkeklerinçoğunluğu
romanokumayıbirtüraşırıduygusallıkhali,aşırıdozdaromantizm,erkeksiolmaktanuzaklaşmatehlikesigibialgılıyorlar.Özellikledekadınların
yazdığıromanlarıokumaktankaçınıyorlar.Budurumyazarlarıdayönlendirenbirşeyolmayabaşladı.Buyüzdenbugünpekçokyazarkadınlarahitapedenromanlaryazmayıdeniyor.Hayatıniçindesadece
kadınlarveyaerkekleryok.Hayatıtümdengeleriylevezamanzaman
dadengesizlikleriyleanlatmaktanyanayımben.Romandahalböyleyken
öykünündurumudahadavahim.Öykülerneredeysehiçokunmuyor.
HalbukiTürkiye’deçokiyibiröykügeleneğivar.Hepsöylerim,iyibir
öyküyazmakiyibirromanyazmaktandahazordur.Romandaçokzamanınızvardıramaöyküdebirkaçsayfadaherşeyivermenizgerekir.
SaitFaiklerle,HaldunTanerlerledoruğaçıkmışgüçlübiröykügeleneğimizvar.Fakatmaaleseföyküokunmadığıiçinöykücülerimizinneredeysetamamıromanyazmayaöykündüler.Fakatöyküveromaniki
farklıdisiplindir.Roman,öykününuzunudeğildirasla.Bunedenleçoğu
yazariyiöykücüykenbunubırakıpkötüromancıolmaklayetinmekzorundakalıyormaalesef.Aralarındaniyiromanyazanlardaçıkıyorelbet
amaçokaz.
Yazmış olduğunuz kitapların ne kadarı kurgu?
Tamamıkurgu.Bendenizlervardırmutlaka,sonuçtabenyazıyorumamabenromanlarındaotobiyografiköğelerefazlacayervermektenhoşlananbirromancıdeğilim.Otobiyografikromanyazılabilir,
budaaslaromanındeğeriniazaltmazamabenuzakdurmayaçalışıyorum.ÖrneğinGüzKokuluGünahlarromanındabenhiçyokum
anlatıcıdabendeğilim.Benzatenromanlarımda,birikimlerimle,hayatgörüşümletecrübelerimikurmacanıniçinekatarakbirşeyleranlatmayaçalışırkenmutlakabendenparçalardabulaşıyorduranlatınıniçine.Budozyeterli,okurun,benimnasılbirinsanolduğumlailgileneceğinidüşünmüyorum.Mümkünolduğukadarbenimsesimin
uzakdurmasılazım.Yazarınsesiromandaolmalıamabağırmamalı.Yazarsesinikısıksesle,hattabazenfısıltıyladuyururken,kurmacası
öneçıkmalı.Yazarlıkböylebirşeydir.SonromanımdabirondokuzuncuyüzyılanlatıcısıvebirdegünceyiyazanIsabellavar,benyo-
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kum.YazarkenIsabella’nıngünlüğüileanlatıcınınanlattıklarızamanzamaniçiçegeçiyor;birbirleriyleçelişiyordu;bendekavgayıuzaktanseyrediyordum.Keyiflibir
yazmasürecioldubenimiçin…

Evet, anlatıcı ve Isabella’nın anlattıklarının birbiriyle çeliştiği yerler var romanda. Hangisine inanmalıyız?
Buromandaikişeyinucunuaçıkbıraktım.Birincisio
çelişkidekimeinanmamızgerektiğiikincisiisekitabınfinali.
Okurbuikiyerderomanıkendiistediğişekildetamamlayabilsinistedim.Finaldedeokurkimiistiyorsaoölsün…
Kitabın finalinde bende oluşan algı Alfredo’nun
naif yapısı ve karısına olan aşkından dolayı silahın
boş patladığı yönünde…
Buçevremdekiinsanlarınçokazınındüşündüğübir
finaldi.Bendebilmiyorum.Buyüzdenözellikleşuöldüveya
buöldüdemeyeceğim.Budördüncüseçenekti.Alfredo
intiharedebilirdi,Isabella’yıveyaarkadaşıNicolo’yuvurabilirdi.Buseçeneklerindışındakihavayapatlatılmışboşagidenbir
mermiseçeneğiçokazkişitarafındandüşünülenbirsondur.Buda
aklımdavardıyazarken.Romanınsonundaokura,budörtfinaldenbiriniseçmekkalıyor.
Eğer kitabın finali bahsedilen dördüncü son ise yeni bir kitap için de ortam yaratılmış oluyor. Zira dördüncü sonla kitabı
bitirirseniz ortada bitmemiş bir hesap kalıyor.
Hayatdaöyledeğilmizaten.Buyüzdenromandaböylebitebilir.
Hayatdabirsürübitmemişhesaplasonbuluyor.Hiçkimse‘Benher
şeyibitirdimfinalegeldim’diyemiyorkigiderken…
Romanların ana karakterlerinin psikolojik yapıları insan beynini sürekli zorlayan bir gelgit yaratıyor. Romanların psikolojik
yönünün ağır basıyor olması bilinçli bir seçim mi?
Aslındagelgitleryaşamıniçindevar.Hayatdüzbirçizgiüzerinde
ilerlemiyor,sürekliçatallanarakgidiyor.Bunedenlehepimizyaşamımız
boyuncapekçokkararvermekzorundakalıyoruz.Bunlarınbazılarıdoğru,bazılarıdayanlışoluyoramaaslındakararsızlıkhepvar.Suphi’ninki
deAlfredo’nunveyaIsabella’nınyaşadığıdaöyle.
Fotoğraftaki Kadın romanında Suphi’nin otelde buluştuğu
kadına davranışı… Orada Suphi id’ini mi çıkarıyor ortaya?
Evet,tamamenbastırılanduygularçıkıyorortaya.Oilkelbenlikkaynaklıdabirizlemegüdüsüvar.ÖzellikleSuphigibicinsellikleilgilisorunlaryaşayaninsanlardaolabilecekbirdurumbu.

Kitaplarınızda betimlemeleri sıkça görüyoruz. Betimleme
fazla kullanıldığı zaman okuru sıkan bir yoldur ama sizin kitaplarınızda hiçbir şekilde sıkmıyor insanı. Bunu neye borçlusunuz?
Bugörüşbanainternetüzerindendeokurlarımtarafındaniletilmişti.
Romanyazmayabaşladığımdabenimdeçekincelerimdenbiriydibu.
Benimedebiyattanaldığımhazbetimlemelerleparalelgider.Betimleme
romanınsalçasıdır.Fazlakaçırırsanızağırolur,azkoyarsanıztatsız…Okur
olarakbetimlemelerdenaldığımhazyazarolarakdayazdıklarımayansımışdurumdasanırım.
Kitapta yedi ölümcül günah da sıralanmış. Kitabın adı neden Güz Kokulu Günahlar?
Kitapaslındaikianakarakterlibirroman.ÖnceAlfredo,romanın
birbölümündensonradaIsabellasuçluolarakgörülmeyebaşlıyor.RomanınadınınGüzKokuluGünahlarolmasınınsebebi,yediölümcülgünahtanbirininromanınmerkezindeduruyorolması.Günahkonusudin
kavramıylaçokparalelgidenbirkonudur.Isabella’nıneşinialdatmasıbugünnormalgörülebiliramaodönemlerde,üstelikKatolikinancına
sahipİtalyanLevantenleriçinbubüyükbirgünahtı.Birkilisepapazınındakatıldığıİncil’deadıgeçenyedikutsalkiliseninziyaretiesnasında
İsabella’nıneşiAlfredo’yuikikezaldatmasıbugünahıdahadabüyütüyor.Birsonbahargünübaşlayan,yıllaröncebirsonbahardayapılan
yedikiliselergezisindeolanlaranlatıldıktansonrayinebaşladığıanadönüpbitenGüzKokuluGünahlar’ıntemelindebuvar,yaniyediölümcülgünahtanbiriolanşehvetdüşkünlüğü…I
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MYRA

Noel Baba efsanesinin doğduğu yer olan Myra aynı zamanda
Likya, Roma ve Bizans gibi birçok uygarlığı da barındıran bir
ank kent… Rotasını tarih kokusu ve efsane tadında
hikâyelere çevirenler için tam bir keşif alanı. Hepinizi
Myra’da geçmişe doğru keyifli bir yolculuğa
davet ediyoruz…

A

ntalya’nınDemreilçesivecivarındayeralanbirantikkent
Myra…Likyadönemikayamezarları,RomadönemitiyatrosuveBizansdönemiAzizNicholasKilisesiileünlü
kent,LitçeyazıtlardaMyrıismiyleanılır.Akropolüngüney
eteğindeyeralantiyatro,gerekoturmasıralarıgereksesahnebinası
ileiyikorunmuşbirRomadönemitiyatrosuözelliğitaşıyor.Myra’dakitiyatrodatalihtanrıçasıTykhe’ninkabartmasıilebirlikteşuyazıdik-

34

Pencere Sayı: 8 / Ekim 2011

KEŞİF

Noel Baba efsanesi…
Başlıkparasınıkızlarınverdiğidönemdefakirbiradamınüç
kızıvardır.Kızlarınınkötüyoladüşeceğindenkorkanve
evlendirmekisteyenbabanınimdadınaAzizNikolakoşar
vebacadaniçeriyeiçindealtınbulunanüçkeseatar.
BuefsanesonrasındadenizcilerindeazizihalinegelirAziz
Nikola…ÖylekiOrtodoksHıristiyandenizcilersefere
çıkarken“AzizNikolabizegüvenlibiryolculuksağla”diye
duaederler.Fırtınalardansağsalimdöndüklerindeise
küçükbirgemimaketiniAzizNikola’yaadanmışkiliselere
hediyeolarakverirler.

katçekiyor:“Şehrintarihizaferveşansladoluolsun.”TiyatronunhemenikiyanındakabartmalıvedüzbirşekildeyeralankayamezarlarıveLikyalılarınahşapevmimarisineeniyiuyarlanmışörneklerden
olanMyramezarlarındanbazıparçalargözkamaştırıyor.Bölgedeen
ilginçkalıntının,5.yüzyıldayapılmışşekliylegünümüzeulaşanveNoel
BabaKilisesiolarakdaanılanAzizNicholasKilisesiolduğunusöyleyebiliriz.I
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Söyleşi: Selda YEŞİLTAŞ
Fotoğraf: Damla SALOR

Dilara Arslan
Herkesin bir yeteneği mutlaka vardır
14yaşındayımvefutboloynamayıseviyorum.Okuldabazıaktivitelerekatılıyordukveöğretmenimizbenioaktivitelerdegördüvefutboltakımınaseçti.İnsanlarkadınlarfutboldananlamazdiyorlar.Buçok
yanlışbirbakışaçısı.HerkesinbiryeteneğimutlakavardırveTürkiye’de
futbollailgilenenkadınlardaonubaşarmakiçinçabaharcıyor.Ben
kadınfutbolcularınçokdabaşarılıolduklarınıdüşünüyorum.Futbol
oynamayakararverdiğimdeaileminbüyükdesteğinigördüm.Ayrıca
hocalarımızınvebelediyenindebüyükdesteğivar.

farkındayım.Erkeklerlehazırlıkmaçıyaptığımızdaçekinerekgidiyoruzçünküonlardahagüçlü.Futbolgüçgerektirenbiroyun.AyrıcaAvrupa’dakadınfutbolunabakışlaTürkiye’dekiarasındaciddifarkvar.
Fenerbahçe’ninyalnızkadınlarınveçocuklarıngittiğimaçındaokadargenişbirkadınseyircikatılımıbeklemiyordum.Demekkikadınlarındafutbolailgisivar.

Büşra Ahlatçı

Büşra Ahlatçı
Sadece sahada erkek gibiyiz
1994doğumluyum,ortasahadaoynuyorumveÇorumluyum.Sporunherdalıylailgileniyorumamafutboladahafazlailgimvar.Buda
küçüklüğümdengelenbirözellik...Kuzenlerimfutboloynuyorduben
deonlarındaetkisiyleböylebirkararverdim.Dışardainsanlar“Bukızlarerkekgibi!”diyorlaramabizdışardadeğilsadecesahadaerkek
gibiyiz.Kadınfutboluyaygınlaşırsatoplumdaçokdahahızlıbirdüzelme
olacağınıdüşünüyorum.Fenerbahçe’ninmaçınakadınlargitmiştiçok
güzelbirgörüntüydü.Bizdedestekistiyoruz.Futboldananlamayanlarbileomaçageldi.Bizimdemaçlarımızagelselerçokdahagüzel
şeylerolabilir.Avrupa’datakımlaradestekbizdençokdahafazla...Avrupa’dasistemlibiroyunvarbizdeodayok.

Fatma Serdar

Dilara Arslan

Fatma Serdar
Erkeklerle maç yapmaya çekinerek gidiyoruz
çünkü onlar daha güçlü
1992doğumluyumveSamsunluyum.Beşsenedirfutboloynuyorum.Amcamınoğullarısüreklifutboloynuyor,beniaralarınaalmıyorlardı.Bendeohırslabaşladım.OrtaokulageldiğimdeMuratHoca’nınbedeneğitimiöğretmenibirarkadaşıvardı,obeniMuratHoca’yayönlendirdiveoşekildebaşlamışoldum.Evet,futboloynamaktan
dolayımutluyumamafutbolungüçgerektirenbiroyunolduğununda

“Futbol erkek işidir.” Türkiye’de bu görüşe
karşı çıkmayan kadın yoktur herhalde. Bu
düşünceye sadece sözde değil eylemde de
karşı çıkan bir kulüp var: Ataşehir Belediyesi
Bayan Futbol Takımı. Takımın altyapı
oyuncuları ve birçok başarıya imzasını atmış
oyuncularıyla kadın futbolu üzerine keyifli
bir söyleşi yapk.
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Rabia Ekin
“Yalnız erkekler futbol oynar”
düşüncesi çok yanlış
Bende14yaşındayımveTokatlıyım.4
yaşındanberifutboloynuyorumvefutboloynamayıseviyorum.Bizüçkızkardeşizveonlardasporcular.Türkiye’dekiyalnızerkekler
futboloynayacakdüşüncesiçokyanlışbirdüşünce.Benfutboloynamayabaşladığımda
ilketaptaailemindesteğinialdım.Hocalarımızınvearkadaşlarımızındesteklerinideunutmamamgerekir.
Devran Makbule Arslan
Okulda top sektirirken
öğretmenimiz fark etti
15yaşındayımveAmasyalıyım.Birgün
okuldatopsektirirkenöğretmenimizbenifark
ettivealtyapıdaoynamayabaşladım.Ağabeyimdefutbolcuyduvebenondanbakarak, onu örnek alarak futbola başladım.
Dahaküçükkenarkadaşlarımızlasokaktafutboloynuyorduk.

çocuklarıngitmesikararıdoğrubirkarardeğil.Benomaçagittimve
okadarkadınıniçindemaçagirmeyeçalışmakçokzoroldu.Kadınlarınhepsibirbirlerinieziyor.Statkültürüolmayaninsanlargelmiştio
maça.Maçyayınıyapanspikermaçınneredenbaksanız45dakikasında“sarılacivert,şampiyonFener”diyestadıtezahürataçağırdı.I

Ayşe Nihan Uçarlar

Devran Makbule Arslan

Rabia Ekin

Ayşe Nihan Uçarlar
İnsanlar ayağımızda krampon
gördüğünde şaşırıyor
1993 doğumluyum. Ben de küçüklüğümdenberifutboloynuyordumamaTürkiye’dehenüzbirbayanfutboltakımıolduğunubilebilmiyordum.Hattabenimailem
basketbolaveyavoleybolayönlendirmeyeçalıştılaramabenistemedim.Bizsevdiğimizbir
spordalıolduğuiçinfutboloynuyoruz.Bizsahada sert olmak zorundayız çünkü karşımızdakilerdesert.Herhangibirinsanınkarnınatopgeldiğindeyerindenkalkamayabiliramabizkalkmakzorundayız.İnsanlarayaklarımızdakrampongördüklerindeşaşırıyor.
Türkiye’deayağımızdakikramponaşaşırırlarkenAvrupa’dakadınfutboludahafazlabiliniyorvedahayaygın.Almanya’datrenvagonlarınınüzerindebayanfutbolcularınresimlerivar.Türkiye’dekadınfutbolcularailgigösterilmediğigibikadınlardafutbolkültürüyok.ÖrneğinTFF’ninaldığı,cezalıtakımlarınmaçlarınakadınlarınve16yaşaltı
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ASMALI MEYHANE

Asmalı'da,
balık rakıyı
kıskandırıyor...

T

atilinizibiradadageçiriyorsanızyemekdeyince
aklınızailkgeleceklezzethiçşüphesizbalık
olacaktır.BirgünyolunuzBozcaada’yadüşersebulezzetibulabileceğinizvebalıkyemenintadınavaracağınızmekânınadıiseAsmalıMeyhane.Üzümasmalarıylasarmalanmış,zenginbalıkmenüsünesahipbumekândaakşamesintisininentatlısını
dayüzünüzdehissedebilirsiniz.
Mekânıngençbirişletmecisivar,MesutSivri.İşletmeciningençolmasıvemekanınyeniolması,süreklien
iyiarayışınayöneltiyor.Birmeyhanedenbeklenenindaha
fazlasıvarburada.Çalışanlarıngüleryüzlühallerikendiniziiyihissetmenizesebepoluyor.
Balıkkonusundaiddialıolanbumekânhaksızda
sayılmaz.AdanınenlezzetlibalıklarınıAsmalıMeyhane’de
yiyebilir,keyiflitatilinizelezzetdekatabilirsiniz.Karides
güveçveahtapotkızartmamekânınöneçıkanlezzetleriarasındasayılabilir.
Kimizamanhüzünlendiren,kimizamankeyiflendiren
müzikleriyle,rakınınbalıklaengüzelbuluştuğuyeribulmakisteyenleriçinAsmalıMeyhane,Bozcaada’dasizleribekliyor. I

Sabahuyandığındaenfesbirkahvaltı
isteyenleretavsiyemizolsun.Bozcaada’nın
kendineözgüreçelleriylehazırlanmış
kahvaltımasasıiştahınızıaçacak.Rakının
yanındayiyeceğinizbalıkiçinişletmeciden
tavsiyealmanızıöneririm.
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APERA

B

eyoğluTünel’deöylesineyaptığımbiryürüyüşsonrasıkeşfettimapera’yı.Dekorasyonundandolayıinsanakuşlarıniçindeoturduğuhissiuyandıranbumekân,Beyoğlu’nun
yoğunveyorucutemposundasessizliğevehuzurakapı
aralıyor.İkikızkardeşideallerinigerçekleştirmekadınaböylesikeyiflibiryolculuğaçıkmış.BurcuUralve
ÖzlemUraliçinburası,inançlarıolanbirmekan.
Mekândaekmeklerdensoslaraherşeyikendilerihazırlıyor,hızlıservisadınaöncedenhazırlanmışhiçbiryiyeceğisunmuyorlar.Menüdedikkatimiilkolarak
TaylandEsintisiPilavıveGünBatımıçekiyor.BirdeTatlıDüşlervarkiyanınagizlitarifnotudüşmeyiunutmamışlar.
Bahçebölümündeözellikledekorasyonilgimiçekiyor.Siyahaboyanmışdemirlerdenkesilenkuşfigürleri
mekânınheryanındakanattakmışuçuyor.Bubahçeadetaküçükbirİstanbulsunuluyorkonuklarına…
İçdekorasyondakimasavesandalyelerözelyapım
olup,duvarlarısüsleyenbirbirindengüzelfotoğraflar
dabirsergininparçası.I
Adres: AsmalımescitMah.NergisSk.No:8/1Beyoğlu

DIŞ KAPI

Özgürlüğün
kanat çırptığı mekan

apera

BinaBeyoğluPansiyonadıylauzunyıllarYılmazGüney’i
misafirettiktensonrabirmatbaaoluyor.Ardındanbir
AlmantarafındanalınanbinadaAlmanrestoranıvarlık
gösteriyor.Şimdilerdeisekendinizievinizdehissedeceğiniz
aperabulunuyorbutarihibinada.
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İ

FUSKA

Fuska
Cafe&Bar

lkolarakgünlersonraEdithPiafözlemimihatırlattıbumekânbana…
ArdındangecesiylegündüzününfarklıduygularyaşattığıBozcaada’dakibumekânıneşsizgüzelliktekimanzarasınatanıkoldum.Öyle
kimekânıntümışıklarıkapansa,BozcaadaKalesi’nindenizevuranışıklarıyetecekfarklıdünyalarayolculukyapmaya.
İçeriyegirdiğimdeçokiyitanıdığımveyıllardırgittiğimbiryeregitmiş
gibihissettimkendimi.Mekânınişletmecilerindentutundaçalışanlarına
kadaradanındinginliğiniçokderinlerdeyaşayan,gülümsemeninlüks
olmadığıbirmekânFuskaBar.
Fuska’yagününherhangibirsaatindegidip,cezbedicidekorasyonasahipbumekânda,kalitelimüziklereşliğinde,Bozcaada’yahasenfesşaraplarıyudumlayabilir,saatkavramınıyoksayaraktatilintadınıçıkarabilirsiniz. I

Denizürünlerimakarnasınıdenemedenmekândanayrılmamanızıtavsiye
ederim.Adanınbirçokşarapmarkasınıdeneyebileceğinizmekânda
özellikleÇamlıbağKaralahnamekânlaözdeşleştiğineinandığımtatlardan.
Mekânınişletmeciliğiniyapan,aynızamandaikikuzenolanTayfunSelçuk
veVahirDursunmisafirperverözellikleriylekonuklarınınkendilerini
evlerindekigibirahathissetmelerinisağlıyor.
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TEKNOLOJİ

Tabletlere hareket geliyor
ASUS,EeePadTransformerileyakaladığıbaşarıyı,EeePadSlidermodeliiledevamettiriyor.Dahasatışaçıkmadantasarımıile2011
UluslararasıMükemmelTasarımÖdülü(InternationalDesignExcellence Awards 2011) kazanan
EeePadSlider,incibeyazıvemetalikkahverengirenkalternatifleri,
kayarakaçılanklavyesininyanısıra
yeniGoogleAndroid™3,1işletim
sistemivegüçlümultimedyaözellikleri ile tablet pazarına meydan
okuyor.178derecelikgörüşaçısına sahip IPS ekranı, kullanıcılara
zengingörseldeneyimsağlarken,
USBportu,MicroSDkartokuyucu
vemini-HDMIportuiledezengin
bağlantıolanaklarısunuyor.Klavye
kullanımıiledee-postaveblogpost
gönderilerindedahakolayvehızlıgirişsağlıyor.

Huzurlarınızda

Üstün multimedya deneyimi
NVIDIA® Tegra™ 2 çift çekirdekli işlemci desteği sayesinde
ASUSEeePadSliderileinternettegezinirken,HD
filmizlerken,müzikdinlerkenyadahepsinibirarada yaparken hız ve performans farkını hissedeceksiniz.HDvideokaydıyapabilenveSurround
sessisteminesahipEeePadSliderüzerindenher
türlümultimedyadosyasınıizleyebilir,kendieğlencesisteminizioluşturabilirsiniz.
178derecelikgörüşaçısıve16.10altınoranasahipparlakIPSekranıeşsizbirgörüntüdeneyimisunarkenCorning® Gorilla® Glasscam
çizilmelerekarşıekranınızıkoruyor.10parmak
multi-touchekrandesteğikullanıcılarakonforluvesezgiseldokunmadeneyimisunuyor.Önyüzündeki1,2MPkameravearkataraftaki5
MP’likkamerasıylakullanıcılaravideokonferansıyapmaveçarpıcıfotoğraflarçekebilmeolanağısunuyor.I

iPad 2

Heyecanvericiincelikte(iPhone4‘tendahaincebirtablet)vehafiflikteolaniPad2’nin
özelliklerinegeçmedenönceiPad2üzerindeyeniiOS4.3versiyonununolduğunubelirtmek
gerekiyor.iOS4.3özellikleperformansgelişimiaçısındandikkatçekiyor.SafariinternettarayıcısınaNitroJavaScriptmotorunuekleyenApple,dahahızlıbirSafariileiOS4.3işletim
sisteminihazırlamış.BununyanısıraiPad2yeniçiftçekirdekA5işlemciveHDMIdesteğiile
geliyor.ÖncelikleA4işlemciile10saatolanpilömrüyeniA5işlemciilededevamediyor.
Stand-bysüresiaynıbirincinesiliPadgibineredeysebirayıgeçenbirsürebeklemedekalabiliyor.iPhoneüzerindengörüntülügörüşmeyapılabiliyor.YaniikiiPhone4kullanıcısıönde ve arka kısımda olan kameraları kullanarak
birbirlerinigörerekgörüşmeyapabiliyorlar.BuözellikyeniiPad2içerisine
deeklenmiş.FaceTimeözelliğisayesinde bir iPhone 4 kullanıcısı ya da
iPad2ilebirbaşkaiPad2kullanıcısı
kameralarüzerindengörüntülügörüşmeyapabiliyor.13.4mmkalınlıktan8.8
mmgibidahaincebiryapıyabürünen
iPad2üzerindekiyankameraile720p
HDkayıtyapılabiliyor.AyrıcaHDMIüzerinden1080pçıkışsağlanabiliyor.iPad
2kullanıcılarıaynızamandaPhotoBoothuygulamasınıentegreşekildekullanabiliyor.  iPad 2 içerisindeki gömülü
kameranınavantajlarınıkullanabilecek
şekildePhotoBoothileçekilenfotoğraflaraefektleruygulanıpmanipüleedilebiliyor.PhotoBoothaynıandadokuz
fotoğrafefektinibirdensunabilenveher
birayrıfotoğrafınüzeritıklandığındafarklıefektuygulayabilenbiruygulama.I
Pencere Sayı: 8 / Ekim 2011

Bir akıllı
telefondan
beklenenler
T20’de…
TurkcellT20birakıllıtelefondanbeklenentümözellikleriiçindebarındırıyor.Androidişletimsistemiensonversiyon(2.3.3)ilegelenTurkcell
T20,dahiliYakınAlanİletişim
(NFC) özelliğiylededünyada bir ilke
imza atıyor.
Huaweiişbirliği ile üretilen Turkcell
T20,
3G
HSDPA (7.2
Mbps)şebekeleri için
destek, 3,5
inç boyutunda
320×480 (HVGA) çözünürlüklükapasitifhassasdokunmatikekran,5megapikselkamera,MP3çalar,Pushe-postaözelliği,GPS,Wi-Fi,Pusula
ve4GBMicroSDharicihafıza
gibiözellikleresahip.I
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Herkesin kendi
Everesti’ne…
Everest’infethedilmesiiçinpekçok
çalışmagerekliydi.Tarih29Mayıs1953’tü
vegününkahramanlarıSirEdmund
HillaryveTensingNorgay,RolexOyster
Perpetualsaatlerinitakıyorlardı.Herkesin
düşlediğibuimkânsızrüyayıbaşarmak
içinyapılanbütünkeşifseferleri,zorluişi
karşılamakiçinbasitbirheveslemotive
edildi:“Çünküooradaydı…”
Maceranındevamıolarak,Rolex
Explorererkeklerinkarşıkonulmazbaşarı
arzusunuifadeetmekteısrarediyor…
Mirasınaveeşsizkimliğinesadıkolarak,
OysterPerpetualExploreronuuzun
yıllardırikonhalinegetirendengelivezarif
hatlarınaenerjivererekbugününgüç
kavramınaörnekteşkilediyor.

Hayatın
renkleri

Jival’de
buluşuyor
Nostaljisi,zarafeti,inceçizgileri,insanı
içineçekenrenkliveparıltılıbeyaztaşları
ilegözdolduranJival’inyenikoleksiyonu
“Lyra”,pırlantaseverleriçinbirbirindenşık
seçeneklersunuyor.Renklitaşgrubunda
ençoktercihedilenanturajın,zengin
görüntüsüile“mikromıhlama”tekniğiile
birleşmesindenoluşanJival’inyeni
koleksiyonu,zengingörselliğininyanısıra
fiyatavantajıilededikkatçekiyor.
Sadeceyurtdışındauygulananmikro
mıhlamatekniğiiledeğerlitaşetrafına
özenlebezenenpırlantalargörselalgıyı
yüksektutarken,“LyraKoleksiyonu”yeni
tekniğisayesindeherbütçeyeuygun
güçlübiralternatifsunuyor.
Sportifvegündelikkullanımınyanısıra
özelgecelereuygunklasikvegösterişli
seçeneklerinyeraldığıkoleksiyonda,
çiçekvegeometrikdesenlerdenoluşan
yakut,safirvezümrüttaşlarlapırlantaların
gözalıcıuyumudikkatçekiyor.

42

Pencere Sayı: 8 / Ekim 2011

LIFE STYLE

Geri dönüşümle yazılan
kent hikâyeleri: URBANBAKE
Urbanbake;kentyaşamı,mimarisi,
sanatıveışığındanesinlenerekçağdaşve
özgünmücevherlersunuyor.Markanın
tasarımcısıŞebnemGemalmaz,
Stockholm’deyaptığıaydınlatmatasarımı
veİstanbul’dayaptığışehirplanlaması

deneyiminiözgündenemelerlebiraraya
getiriyor.Geridönüşümlükentsel
hikâyeleri;kil,beton,elektronik
malzemelerleoluşturduğutakılarla
anlatıyor.Bazenbüyükbirbinanınmimari
ayrıntılarıbezenşehirdeyakaladığıküçük

birgörüntüGemalmaz’ınüretimiiçinilham
kaynağıolabiliyor.Takılardakisadelik
tasarımcınınyaşadığıyıllardaetkilendiği
Stockholm’dekiİskandinavGrace’den,
mizahverenkleriseİstanbul’unkaotik
amabüyülühayatındanetkilertaşıyor.

Chanel’in inci
tutkusu tırnaklarda

incitaneleri
Chanel,2011makyajsezonunuparlak
ınmake-up
rkan
.Ma
ıladı
karş
"LesPerlesdeChanel"ile
ırlananyeni
haz
nde
üğü
ncül
psö
kreatifdirektörüPeterPhili
esinlenildi.
dan
usun
tutk
olan
ilere
koleksiyonda,Chanel’ininc
ninarasındaniseüç
Birbirindenbüyüleyicimakyajürünleri
earlDrop511,şeftali
deP
ngin
cire
yeniojesıyrılıyor:Beyazin
görüntüsüyle,ışık
rengindePecheNacrée515vesimligri
13.
arl5
kPe
Blac
lan,
oyunlarıylamaviveyeşilo

BURBERRY
kadınının doğal ifadesi
“SeneleröncebirgösteriesnasındaBurberrymakyajkoleksiyonuhakkında
düşünmeyebaşlamıştım.Burberrykadınınınkendinifarklışekillerdenasılifadeettiğini
düşündüm.Makyajınonundünyasındaeksikolantekşeyolduğununfarkınavardım.
Burberrymakyajkoleksiyonu,Burberrykadınınınzarafetiveözgünkişiliğiniifade
edenefsanevitrençkotlarındoğalstilvetarzınıyansıtıyor”diyerekBurberrymakyaj
koleksiyonunuanlatıyorBurberrymake-upartistiChristopherBailey…İngilizkültürve
stilininbirifadesiolarakyansıtılankoleksiyondahiçbirşekildezorlamayadasahte
sofistikelikleryok!Sonderecedoğalvebirokadardaiçten…
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kültür-sanat SİNEMA
Hazırlayan: Celal Şeherli / SDVHorozİzmirBölgeSatışYönetmeni

Bir Ayrılık (Jodaeiye Nader az Simin)

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

Yönetmen: AsgharFarhadi
Oyuncular: LeilaHatami,PeymanMoadi,ShahabHosseini

Yönetmen: SerdarAkar
Oyuncular: ErdalBeşikçioğlu,FatihArtman,İnançKonukçu

İransinemasından
gelensonörneklerden
olanfilm,boşanmaküzere
olanamaçocuklarının
velayetikonusunda
ikilemedüşenbirçiftin
öyküsünüanlatıyor.Birçok
festivaldenbüyükövgüler
alarakayrılanfilm,özellikle
başroloyuncularının
başarılıperformanslarına
sırtınıdayıyor.
Simin,kocasıNader
vekızıTermeh’lebirlikte
İran’ıterketmek
istemektedir.Nader’in
alzheimerhastasıbabasını
geridebırakmayı
reddetmesiüzerineboşanmadavasıaçanSimin,davatalebi
reddedilinceannebabasınınevinegider.Termehisebabasıyla
kalmayakararvermiştir.Naderkızınavebabasınabakmasıiçin
hamilebirgençkadınıtutar;amabudurumdahafazlasoruna
yolaçacaktır...

Hemanlattığıhikâyelerhemdeanlatımtarzıyla,yerlipolisiye
dizileriarasındayenibiratmosferveüslupyaratmayolunda
eminadımlarlailerleyenBirAnkaraPolisiyesiBehzatÇ.,uzun
metrajsinemaprojesindedizidekikadroyubirarayagetirmenin
yanısıraTarduFlordun,
CansuDereveHakan
Boyav'ındayeraldığıfarklı
birBehzatÇ.hikayesi
sunuyor.‘RedKit’
öldürdüğükurbanlarını
kazdığıçukurlaragömen
psikopatbirkatildir.Bu
sayede,polislerden
geçmişininintikamını
aldığınainanankatilin
ipliğinipazaraçıkartırken,
BehzatÇ.veekibinin
karşısındabirdeolayyeri
incelemeamirivardır.
FilminsenaryosuEmrah
Serbes’inBirAnkara
Polisiyesi-SonHafriyat’ındangenekendisitarafından
uyarlanırken,yönetmenkoltuğundayineSerdarAkaroturuyor.

Saç

Paris’te Gece Yarısı

Yönetmen: TayfunPirselimoğlu
Oyuncular: RızaAkın,AyberkPekcan,NazanKesal

Yönetmen: WoodyAlleni
Oyuncular: OwenWilson,RachelMcAdams,MichaelSheen

Saç,ölümübekleyen
peruksatıcısı
Hamdi’ninhikâyesini
anlatıyor.Tarlabaşı’nda
birperukdükkânıolan
Hamdiyalnız
yaşamaktadır.
Zamanınıdükkânından,
dışındayaşanan
hayatlarıizleyerek
geçirenHamdi’nin
ölmedenönceyapmayı
istediğitekbirşey
vardır;Brezilya’ya
gitmek.AncakBrezilya
müziklerinidinlemekten
başkaelindenbirşey
gelmemektedir.
Hamdi'ninhayatınasaçlarınısatmakiçindükkânagelen
Meryemgirer.TayfunPirselimoğlu’nunyaptığıüçlemenin
sonhalkasıolanfilm,30.İstanbulFilmFestivali’ndeeniyi
film,eniyiyönetmenvedeeniyikadınoyuncuödüllerini
dealdı.Tavsiyeediyoruz.

WoodyAllensonfilmiMidnightinParis'teişiçinParis'egelen
biraileninhikâyesinianlatıyor.Genççiftinbuyolculukboyunca
değişenyaşamlarıWoodyAllen’inelindegüzelbirkomediye
dönüşüyor.
Sonbahardaevlenecekolan
nişanlıikigencinhatta
özellikledamatadayınınbu
şehirdebaşınagelenvetüm
aileninhayatınıdeğiştirecek
gerçeküstümaceraları
anlatanbirromantikkomedi
varkarşımızda.
Film,bugençadamın
şehre,Paris’eduyduğu
büyükaşkveedebiyat
sevgisinikonualıyor.Filmin
başrollerindeOwenWilson,
RachelMcAdams,Marion
Cotillard,KathyBates,Carla
Bruni,AdrienBrodyvedaha
birçokisimyeralıyor.Eğersizdeedebiyatvesanatseverseniz,
filmdeScottFitzgerald,ErnestHemingway,SalvadorDaligibi
büyükisimlerederastlamaktanbüyükkeyifalacaksınız.
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MÜZİK
Hazırlayan: Gencay Burnaz / HorozLojistikYurtİçiKompleTaşımaSatışYönetmeni

Yeni sayımızda yine sıra dışı yapımlar ve farklı konsept albümlerle müzik zevkiniz ve
beğeni tarzlarınıza biraz olsun farklı tatlar katabilmek adına, hoşlanacağınızı
düşündüğüm CD seçeneklerini beğeninize sunuyorum. Bol müzikli günler dileğiyle…

YABANCI ALBÜM

YERLİ ALBÜM

Emerson Lake & Palmer / From The
Beginning – The Best Of Elp

Cem Köksal / Vigilante

Dünyacaünlüingilizprogresif
rockgrubuEmersonLake&
Palmer’danikiCD’likçoközelbirset
müzikseverlerinbeğenisinesunuldu.
40milyondanfazlaalbümsatan,
birçokstadyumkonserindeanagrup
olanveklasikeserlerirockmüzikle
birleştirenenbaşarılıgruplardanbiri
olarakkabuledilenEmersonLake&Palmer’ın“FromThe
Beginning–TheBestOfELP”adındakibuçalışmasışimdiden
müzikseverlerdentamnotalmışgibigözüküyor.

Yanni / Truth Of Touch
Yannikariyeriboyuncadünyanınherköşesindemüziğiile
müzikseverlerinkalbinedokunmayıherzamanbilenbirisim
oldu.Grammyadaylığıvealdığıbirçokdeğerliödülilede
başarısınıkanıtlayanYanni,müziğinkültürelfarklılıklarave
sınırlamalaratakılmadanherkeseulaşmasınısağladı.Sanatçı
kariyerininzirvesindekibaşarısını
“TruthofTouch”albümüile
perçinliyor.25yıllıkkariyeriboyunca
toplamda35’iaşanplatinvealtınplak
ödülükazananveayrıcatüm
konserlerindetoplam20milyondan
fazlaizleyicininkarşısınaçıkan
sanatçı,bualbümüiledeYanniseverlerinbeklentisinifazlasıyla
karşılayacakbiryapımaimzaatarak,tümdünyanındikkatini
üzerindetoplamayıbaşardı.

The Empirotechnes / Komşudaki Sesimiz
“KomşudakiSesimiz”i,sahiciveiçtenliklibirgrup
müzisyenin,gelenekiçindekisıcakyolculuğundançıkmışve
kültürelfarklılıklarlayoğrulmuşbiretnikmüzikalbümüolarak
tanımlayabiliriz.GelenekselYunanmüziğindenklasikTürk
müziğineuzanan;oradanTrakyakarşılamalarına,zaman
zamaniserebetlereyaklaşan,dokunanbirmüzikalyolculukbu.
Adını“kendikendinemüziköğrenenler”(empirotechnes)
sözcüğündenalanvetoplamaltıkişidenoluşangrup;eserdeki
ut,klarnet,kemençe,bendir,davul,zurna,kanun,defgibi
gelenekselenstrümanlarıharikabiruyumlayorumluyor.
Ülkemizdedeçokbilinen“Duydumki
Unutmuşsun”unenstrümantal
yorumuylaaçılanalbüm;Ege’nin,
İstanbul’un,Trakya’nınmüziklerine
yolculukederken,11konuksanatçı,
müzisyenliklerinivedostluklarını
katarakalbümüzenginleştiriyor.

Türkiye’ninyetiştirdiğivedünyadarockmüzik
platformundaönemlibaşarılaraimzaatangitarvirtüözüCem
Köksal,4yılaradansonra
yeniprojesi“Vigilante”ile
sevenleriylebuluşuyor.
DahaönceDeep
PurpleveRainbowgibi
gruplarınvokalistliğini
üstlenmişefsanerock
müzisyeniJoeLynn
TurnerileçalışıpbirDVD
vecanlıalbümkaydetmiş
olanCemKöksal,
“Vigilante”deyinedünya
çapındabiryıldızile
yollarınıbirleştirdi.Therion,YngwieMalmsteengibigrupve
müzisyenlerinvokalistliğiniyapanMatsLeven“Vigilante”
albümündekiİngilizceparçalarıseslendirdi.Türkçeparçalarda
iseCemKöksalhalencanlıperformanslarınıberaber
sürdürdüğüMehmetKayaileçalıştı.AlbümdeayrıcaZeynep
CasaliniileMehmetKaya’nınbirdüetibulunuyor.
EkibindiğerüyeleriÇağatayAteş(basgitar),BülentGüven
(klavyevegitar)veMertAlkaya’dan(davul)oluşmaktadır.
AlbümdeNurhatŞenseslide(basgitar)performans
sergilemiştir.

Sema Morits / İstanbullu Efsane
Hanımların Dillerindeki Şarkılar
İstanbul'unefsanekadınşarkıcılarınaadanmıştaşplak
tadında11şarkılıkbualbüm,“İstanbulluEfsaneHanımların
DillerindekiŞarkılar”adıylaİstanbulBüyükşehirBelediyesi
KültürAŞtarafındanmüzikseverlerinbeğenisinesunuldu.
Müzikseverlerinçok
yakındantanıdığıve“taş
plakseslikadın”olarak
anılanSemaMoritz'insesiyle
hayatbulanalbüm,
öyküleriyleetkili,sesleriyle
büyülü,Cumhuriyetdönemi
kadınşarkıcılaraadandı.
Osmanlı'nınson
döneminde,Levantenve
gayrimüslimazınlıklarında
müziğedahilolmasıyla
başlayanveCumhuriyetinkuruluşunutakiben1940'lıyıllara
kadardevamedenbirmodanın,günümüzmüzikseverlerince
keşfedilmesiniamaçlayançalışma;tangolar,fokstrotlar,
operetlervekantolardanoluşuyor.
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kültür-sanat KİTAP

Kefaret
Cenk Bahadır Kaymak
Cinius Yayınları
Pınar,oldukçahassasbirinsanolanSerdar
içinsondereceyıkıcıveçarpıcıolanşusözleri
yıldırımhızıylaçıkardıağzından:“Bentecavüze
uğradım!”
Serdarmanasızcakarısınınyüzünebakıyordu.
Oanhiçbirşeydüşünemedi.Ağzıdabeyniyle
ortaklıkiçindeydi;herikisidesuskundu.Sadece
midesininşiddetlekasıldığınıhissediyordu.Göz
kapaklarıdüşmüştüveonlarıkaldıracakcesareti,
kırılmayayüztutmuşdirencigibikarısınınayakları

Berlin'in Yalnız
Kadınları

İstanbul
Nereye?

Orhan Karaveli
Doğan Kitap
Birgazetecigözüyle50’liyılların
ağıryaralıBerlin’i…
İkinciDünyaSavaşı’nınardından
1945’inMayısayıbaşlarında
imzaladığıteslimantlaşmasıyla
yenilgiyikabuledenAlmanya,
savaşta20milyoninsanınıyitirdi.
Kentleri,ulaşımsistemleriyerlebir
edildi.Endüstrisiçöktü.Aileleri
evlatsız,çocuklarıbabasız,kadınları
erkeksiz,fabrikalarıişçisizkaldı.Ağır
yaralıbutoplumakısabirsüresonra
onbinlerce“tecavüzçocuğu”
katılacaktı;annelerininbile
benimseyemediğiçocuklar…
1954Ekimi’nde
Milliyetgazetesinin
başınagetirilen
Abdiİpekçi,okul
arkadaşıve
meslektaşıOrhan
Karaveli’yi,o
tarihlerde
neredeysehiçbir
Türk’ün
yaşamadığı
Almanya’ya,bu
yıkılmışülkeyi
gözlemlemesiiçin,
Berlinmuhabiriolarakgönderdi.
OrhanKaraveli,Berlin’inYalnız
Kadınları’nda50’liyıllardaBerlin’de
tanıklıkettiğiolayları,insanların
sarsılmışruhhallerini,“Hitlerolayı”nı
veözelliklekentin“yalnızkadınları”
ilegençbirgazeteciolarak
yaşadıklarınıokuyucuylapaylaşıyor.

Küresel Kent, Kültür, Avrupa
Hazırlayanlar: Deniz Göktürk,
Levent Soysal, İpek Türeli
Metis Kitap
İstanbulNereye?"sanayi
sonrasıkapitalizm"diye
adlandırabileceğimizbudönemde
İstanbul'undünyasahnesine
yükselişinikonualıyor.Birkültür,
tarihveçeşitliliklerkentiolarak
yansıtılanİstanbulimgesineyeni
yaklaşımlarveçözümlemeler
getirmeyi
amaçlıyor.
Dünyanın
heryerinde
kentler
küreselkent
projelerini
benimseyip
birbirleriyle
yarışarak
haritadayer
edinmek
peşinde.Ancakküreselleşme
tutkususiviltoplum,kent
planlamasıveidaresi,medyada
imgeüretimialanlarındaherkentte
farklısonuçlardoğuruyor.
İstanbul2010AvrupaKültür
Başkentiprogramı,Türkiye'nin
Avrupailebağlarınıgüçlendirmeyi,
Avrupayoluyladadünyayaaçılımı
hedefledi.İstanbulNereye?bu
sürecinkentidaresi,siviltoplum
örgütleri,sanatçılar,aktivistlerve
genelkamuarasındakietkileşimleri
incelemekiçiniyibirfırsatolduğu
düşüncesiylehazırlandı.
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altındaydı.Kulaklarındakiçınlamalarisesessizliği
delipgeçiyorduadeta.Pınar’ınyüzünebirkez
dahabaktı.Hayır.Sevdiğikadınınyüzünde
endişelibirifadeyoktuvebaşınıkocasının
omzunakoyarakondandestekbeklemiyordu.
CenkBahadırKaymak,ilkromanıKefaret'te,
ikiyüzlülüğünükeşfettiğikentsoyluahlakının
yerinebirşeykoyamamanınhüznünüyaşayan
bireyintükenişini,aldatılmaparanoyasınıcinsel
imgelerlesüslübircinayetlebirleştirerekakıcıbir
üslupveheyecanlıbirkurguylagözlerönüne
seriyor.

Büyük Amerikan
Şehirlerinin Ölümü
ve Yaşamı
Jane Jacobs
Metis Kitap
Güzelbirsokağınyadaparkın
şehirdeyaşayanlaranasılbiryararı
vardır?Şehrinsokağında
yürüyebilmeisteğiileotomobil
sürmeisteğibağdaşabilirmi?
Şehirlerdeçeşitliliğinsürmesinin
koşullarınelerdir?Çöküşeyolaçan
veyaberaberindeyenilenmeyi
getirenkuvvetlerhangileridir?
Sağlıklıbirşehirhayatıiçinnegibi
planlamataktiklerinebaşvurulabilir?
Yüzyılınbelkideendevrimci
değişikliklerinin,dünyayıirdelemek
içinkullandığımızzihinsel
yöntemlerdegerçekleştiğinisöyleyen
JaneJacobs,şehirplanlaması
alanındadabenzerbirparadigma
değişiminingerekliliğinedikkat
çekiyor.Şehirleribasit
problemlerden
ziyadeörgütlü
karmaşıklık
problemleriolarakele
alarak,süreçler
üzerinedüşünerek,
tikeldengeneledoğru
akılyürüterek,
ortalamaniceliklerin
nasılişlediğinianlamak
içinortalamadışı
niceliklerebakarakiçinde
yaşadığımızşehirleringerçekten
nasılişlediğinianlayabileceğimizive
böylecebuişleyişidahaiyihale
getirebilecekstratejileri
saptayabileceğimizisöylüyor.

AJANDA

John Abercrombie
KONSER
Tarih: 26 Ekim 2011
Yer: Salon İKSV İstanbul

AmerikalıcazgitaristivebesteciJohnAbercrombie'nin40yılıaşanmüzikkariyerinde50albümdeimzasıvar.Füzyoncazvepost-bop
türlerininsınırlarınızorlayanAbercrombieilksoloalbümü"Timeless"ı1974yılındaJanHammerveJackDeJohnetteilekaydetti.Müzikhayatı
boyuncaJackDeJohnette,BillieCobham,DaveHolland,RalphTowner,MichaelveRandyBreckervedahabirçoksanatçıylaçalışan
Abercrombie'ninsonalbümü"WaitTillYouSeeHer"2009'dayayımlandı.

Tamara Stefanovich
Tarih: İstanbul 19 Kasım 2011
Yer: Sabancı M - the Seed
Küçükyaşlardanitibarenkazandığıuluslararası
yarışmalarlaolduğukadar,henüz19yaşındayken
tamamladığıdoktorasıilededikkatçekenbir
müzisyenolanTamaraStefanovich,Eugene
Istomin,RaduLupu,PierreBoulez,GeorgCrumb
veGyörgyKurtaggibibüyükustalarlaçalıştı.
PhilharmonieCologne,DortmundKonzerthaus,
Tonhalle,Düsseldorf,MozarteumSalzburg,
KonzerthausWien,WigmoreHallLondra,Carnegie
HallNewYork,SymphonyHallChicagoveChâteletParis'indearalarında
bulunduğuçokönemlisalonlardasahneyeçıktı.LaRoqued'Antheron,
KlavierfestivalRuhr,Ojai,LucerneKlangspuren,GrenobleveMusicaStrasbourg
festivallerinedavetedildi.Stefanovich,2003yılındanbuyanaünlüpiyanist
Pierre-LaurentAimardileçağdaşrepertuvarağırlıklıolmaküzerebirlikte
çalışıyor.İkili,birliktesoloveduoresitallerveriyor.
TamaraStefanovich'insondönemprogramındaClevelandOrchestra,
LondonSymphonyOrchestra,Philharmonia,St.PaulChamberOrchestrave
CamerataSalzburgilebirliktePierreBoulez,PeterEötvös,JonathanNott,EsaPekkaSalonenveEtienneSiebensgibişefllerinbatonualtındaperformanslar
var.YinebudönemprojeleriarasındaMessiaen'ınOiseauxExotiques/Royal
FestivalHall,LondraveBartok'unİkiPiyanoİçinKonçertosu/BarbicanHall,
Londra;Mozart'ınİkipiyanoİçinKonçertosuveJohannesMariaStaud'unyeni
eserinindünyaprömiyeri/MozarteumSalzburgkaydadeğer.
Pencere Sayı: 8 / Ekim 2011

İstanbul Uluslararası
Dans Fesvali - Day Pass
Tarih: 14-16 Ekim 2011
Yer: İstanbul Kongre Merkezi Harbiye
Salonu, İstanbul
Kıtalarıbuluşturanengörkemlidans
şöleni!Avrupa'nınenbüyükdans
festivalinde,50ülkedenbinlercedanssever
vedünyacaünlüdansgruplarıbiraraya
geliyor.Salsa,Latin,Küba,bachata,hip
hop,R&B,valsvetangodanoluşan,üç
geceboyuncasabahakadarsürecekdans
şöleni,14-16
Ekim2011
tarihleri
arasında
dörtfarklı
konsept
partide
buluşuyor!
Sabaha
kadar
sürecek,müzikvedansdolubirşölene
davetediyoruzsizleri!İstanbulUluslararası
DansFestivalienşaşaalıpartileriilesınırsız
eğlencesunuyor!
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sağlık

Tiroid Bezi
Hakkında

Bilmemiz Gerekenler
Tiroid bezi boynun ön kısmında sağ ve sol loblar ile bunları birleşren kısımdan oluşur.
Ağırlığı yaklaşık 15-20 gramdır. Tiroid bezinin salgıladığı hormonlar yaşamımız için vazgeçilmez işlevler
gerçekleşrirler. Kısaca T3 ve T4 adını verdiğimiz bu hormonlar yaşam için gereken her etkinliğe
doğrudan ya da dolaylı olarak katkıda bulunurlar.

M

etabolizmamızıdüzenleyenenönemlietkentiroidhormonlarınınkandakidüzeyidir.Tiroidhormonlarıvücudunanakalorikaynağıolanglikozunemiliminive
dokulardakullanımınıartırırlar.Kezayapıtaşımızproteinlerinyapımınaönemlikatkılardabulunurlar.Organizmanın
suvetuzmetabolizmasınıdüzenleyensistemleriçinde
yer alırlar. Kıkırdak, kemik, deri ve derinin elemanlarınınsağlıklıyapısıiçinbuhormonların
varlığızorunludur.Tümkaslarınveözellikle
kalpkasının(myokard)kasılmagücünüartırırlar.Zekâgelişimiiçintiroidhormonlarınınvarlığıhayatiönemtaşır.
Tiroidbezi,yukarıdadabelirttiğimizgibi,
işlevlerinisağladığıhormonlarlayerinegetirir.Buhormonlarınanamaddesiiyottur.
İyotbesinlerlevücudagirer,bağırsaklardanemilerekkanyoluileboyundakitiroid
bezine ulaştırılır. Tiroid bezi içinde iyot
özelbirproteinlebirleştirilerekhormonhalinegetirilirvedepolanır.Buradangerektikçe kana ve oradan da ilgili organa gönderilir.TiroidhormonlarınınyapısınıvesalınımınıTSH
(tiroidistimüleedenhormon)adıverilenvehipofiz

PROF. DR. NECMETTN SÖKÜCÜ
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tarafındansalgılanandiğerbirhormonkontroleder.Hormonyapımının
vesalgılanmasınınherhangibirdüzeydebozulmasıyadagerçekleşememesiçeşitlitiroidhastalıklarınayol
açar.
Tiroid bezinin hastalıklarında,
hastalarda acaba hangi belirti ve
bulgularortayaçıkar?Buhastalıklarıkabacaikibaşlıkaltındatoplayabiliriz.Tiroidhormonlarınıngereğinden az ya da çok salgılanması “işlevseltiroidhastalıkları”nayolaçar.
Tiroid bezinin tümünün büyümesi,
bununlabirlikteyadabezbüyümedeniçinde“nodül”adınıverdiğimiz
şişliklerinortayaçıkmasıise“yapısal
tiroidhastalıkları”grubunuoluşturur.
Çoğukezherikihastalıkgrubunun
belirtivebulgularıhastadabirliktebulunur.
Organizmanın su ve tuz metabolizmasını
İşlevsel tiroid hastalıklarının bir
düzenleyen sistemler içinde yer alırlar. Kıkırdak, kemik,
grubununnedeniaşırıhormonsalgılanmasıdır. Hipertiroidi adını verthroatderi ve derinin elemanlarının sağlıklı yapısı için bu
diğimizbugrupiçindekihastaların
hormonların varlığı zorunludur. Tüm kasların ve özellikle
çoğundatiroidbezleriyanormalden
büyüktüryanieşlikedenbir“guatr”
kalp kasının (myokard) kasılma gücünü arrırlar. Zekâ gelivardır.Yadatiroidbeziiçindeaşırı
şimi için roid hormonlarının varlığı haya önem taşır.
hormonsalgılayanbiryadabirden
fazlanodüloluşmuştur.Hipertiroiridir. Etken ne olursa olsun bu
dilihastalarınanayakınmalarıaşahastaları doktora götüren ana yağıdasıralanmıştır;
G Kilokaybı,
kınmalar;
G Çabuk yorulma, çalışmaya
G Aşırıterleme,
G Sinirlilik,uykusuzluk,yorgunluk,
karşıisteksizlik,yorgunluk,
G Özellikle göz çevrelerinde
G Çarpıntı(taşikardi),nefesdarlığı,
vebacaklardaşişlik(ödem),
kalpteritimbozuklukları,
G Derinin kalınlaşması, kuruG Saçdökülmesi,
G Ellerdetitreme,
ması,kıllardavesaçlardadökülme,
G Gözlerindışarıfırlaması(bazen).
tırnaklardabozulmalar,
G Âdetbozuklukları,
Kandatiroidhormonlarıdüzeyinin
G Beyinselişlevlerdezayıflamave
yetersizliğiise“hipotiroidi”tablosunayol
bozulmalar.
açar.Buyetersizlikdoğumdanitibaren
Sonuçolarakyukarıdasıralanan
heryaşgrubundaortayaçıkabilir.Yebelirtivebulgularortayaçıktığında,
nidoğan ve erken çocukluk dönediğernedenleryanında,tiroidinnormindekihipotiroidibasitkanmuamaldenfazlayadaazhormonsalyeneleriileortayakonulabilirveyegılamasıaklagelmelivebuyöndeintersizhormonlarağızdanverilerekolacelemeleryapılmalıdır.Yakınmalara
sıhastalıktablosuönlenmişolur.Bu
çoğukez“guatr”ınyada“tiroidnoyapılmadığındaçocuktagelişmegedülünün”eşliketmesitiroidhastalığı
riliği,boykısalığı,yürümebozukluklakuşkusunudahadaartıracaktır.Fizik
rı,konuşmagüçlüğüveciddiyetersizmuayene,kandahormontayinlerivegölikdurumundacücelikortayaçıkar.
rüntülemeyöntemleritanıyıkesinleştirirve
Erişkin yaşlardaki hipotiroidinin ana
bununsonucundahastalarcerrahiyadacernedenleritiroidbeziüzerindeyapılancerrarahidışıyöntemlerletedaviedilirler.Tiroidhastalıkhi girişimlerdir. Hipertiroidiyi tedavi etmek için uylarınıntanıvetedaviyöntemlerinesonrakimakalede
gulanan“radioaktifiyottedavisi”yadatiroidbezinin
değinilecektir.■
bazıiltihabihastalıklarıdadiğerhipotiroidinedenlePencere Sayı: 8 / Ekim 2011
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ağız tadı

BİRECİK PATLICANI

V

renktekipatlıcanınmevsimiağustosileekimaylaatingana,patlıcanınanavatanıHindisrıarasında.Busenebaharuzunveserinolduğuiçin,
tandaki ismi. Sanskritçe vātiga-gama
Birecikpatlıcanı20Ağustos’tansonrahasatedilolarak yazılıyormuş. Ana vatanında,
meyebaşlandı.Tohumlartaadedesiningününden
koyumorrengindenmaviye;sarırenkberiaynı...Herhangibirıslahçalışmasıyapılmamış.
tenbeyazrengekadar2500kadarpatlıcançeMevsimindehaftadabirkerehasatedip,topluyorşidivar.
lar.TümüreticilerinherbirihaftanınbirgünütopBenburadasize,Birecik’teyetişençoközelbir
layıncahergünpatlıcançıkıyor.Birecikpatlıcanının
patlıcandanbahsedeceğim.Önce,Birecikneresi
pazarsorunuyok!Üreticikimdahayüksekfiyatveonuanlayatım.Birecik,Urfa’nınkazası...FıratNehrirseonasatıyor.DahaziyadeGaziantep’tepazarriüzerindeoldukçaeskibiryerleşimyeri.Kuzeylananbutürpatlıcan,meraklısıiçintaİstanbul’akadoğusunda,gayetyakınındaünlüRomakentiZedardagidebiliyor.
ugma,onundayanındaRumkalevar.TarihininbaşBirecik’tehavaçoksıcak...Tam44derece...Patlangıcındanberi,FıratNehriüzerindekigeçişnokAyfer T. ÜNSAL
lıcanbuhavayısevmişolmalı...İlyasBey’inbahçetalarındanbirisiolduğuiçinçeşitlimedeniyetlerede
Gazeteci ve Yemek Kitabı Yazarı
sindegölgedebileoturmakçokzor.Fırathavzasında
evsahipliğiyapmış.Buaradayinegeçişnoktasıolatunsal@gmail.com
biryaprakkıpırdamıyor.Sağolsun,evdekullandıkları
duğundantümticariyollardaBirecik’tengeçmek
vantilatörüaçıkhavayaçıkardıda
zorundakalmış.İştemeşhurpatbirnefesaldık...
lıcanla da bu şekilde tanışmış
İlyasBey’ineşiHaliseHanım,
olsa gerek diyorum, kendi kenbizimiçinBirecikpatlıcanınıközdime...
ledi.Tohumsuz,bembeyazrenkli,
Öyleya,Anadolu’danekadar
hafifsarımsakvezeytinyağlışahaçokpatlıcanlıyemekçeşidivar.
nebirpatlıcanpüresigetirdiönüHattayazınpatlıcanmevsiminde
müze.Yanındaincesacekmeği,
kahvaltıdanöğünekadarhemen
domatesvebiberdevardı...Közhersaatpatlıcankızartmasıdayelenmişpatlıcanıincesacekmeğiile
niliyor.Patlıcankızartmasılavaş
yerkenbununbirkralyiyeceğiolekmeğesarılarakfastfoodolarak
duğunudüşündüm!Okadarlezdakullanılıyor.
zetliydiki...
Birecik’ingüneyindeSuriyesıUrfa, Birecik ve Gaziantep’te
nırınayakınMezereköyündebir
patlıcankebabıçoksevilerekyeçeşit kemer patlıcan yetişiyor.
nilir.Ortayağlıkuzukıymatuzve
Lezzeti,görünümü,rengi,közlekarabiberleyoğrulur.Kemerpatlımesihepsiharika...
canlarıntohumolmayanlarıseçilir.
ÇocukluğumdanberiBirecik
Önce tepelerindeki yeşil şapka
patlıcanınınçoklezzetlivebunekesilir.Sonrapatlıcanlaruzunlukdenledeözelolduğunuduyarım.
larınagöre3veya4parçayakesiZirabendeAntepliyimveBirecik
lir.Başıvetepesibozulmayacakşesadece45dakikauzaklıktakenkildearayapinpontopubüyüklütime...
ğünde kıyma topları saplayarak
Araştırırken gördüm, Sicilveşekilverilerekpatlıcanlarşişleredizilir.Canlıateşte,tercihenkare
ya’daveGüneyİtalya’dadabizimgibiasırlardırpatlıcanyetiştiriliyormuş.
kesitlidörttarafıdapişebilenbirşiştehertarafıiyicepişirilir.Patlıcanlar
Buarada,dünyapatlıcanüretiminin%56’sınıÇin’,%26’sınıHindistan,
pişerkenkıymaköftelerdepişer.PatlıcankebabıpiştiktensonratepgerikalankısmıdaTürkiye,MısırveEndenozyakarşılıyormuş.
siyekonulur,üzerikapatılır,artakalanateşüzerindedemlenmeyebıİlyasGören,bahsettiğimbuözelpatlıcanıyetiştiriyor.Tümkarrakılır.Demlenenkebabınpatlıcanınınkabuğuçokkolaysoyulur.Yedeşlerideyanyanaarazilerdeaynıpatlıcanıyetiştirmeklemeşguller.
nilirkendesoyulanpatlıcan,etköftesi,közlenmişbibervedomatesle
FıratNehri’ninasırlarcagetirdiğialüvyonvekumlutopraklarbuhavinceekmeğedürümedilir.
zadamüthişbirbereketyaratmış.Toprağısadece8metrekazdığıBuradapatlıcankebabınıyazdımamaBirecikpatlıcanınnızdabolsuyakavuşuyorsunuz.Fırat’ınüzerindeyapılanbarajlarnedandiğertümyemeklerdeyapılıyor.Gayetdelezzetlioluyor.Çündeniyleartıktaşkınlardayaşanmadığıiçin,Bireciklilerbutoprakları
küİlyasBey’indediğinegöre,Birecikpatlıcanınınsuyuyok.Kurumadbolbolekipbiçiyor.
desifazlaolansebzelerindahalezzetliolacağınıProf.Dr.SelimÇeİlyas Gören, her mevsim birşey ekiyor toprağa... Toprağı dintinersöylemiştibana.
lendirmeyezamanıyok...YaşamınıdevamettirebilmesiiçintoprakBirecikpatlıcanınıncoğrafiişaretlemeyletesbitedilmesiniistiyorum.
tasüreklibirşeyleryetiştirmekzorunda.İştebuözelpatlıcanıda,hem
Şimdilikherşeynormalgidiyor.Üreticilerdegüzelparakazandıkları
neslinidevamettirmekhemdekazançeldeetmekiçinsabırveözeniçin,sorunyok.Ancak,ilerdeneolurbilinmez... I
leyetiştiriyor.Boyu40-50santimi,çapı4-5santimibulabileneflatun
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