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“KGS Kadar Ucuz, OGS Kadar Hızlı”

TETAŞ Grup Şirketi Cyclops
Teknoloji A.Ş`den, Hız
Kazandıran Teknoloji 

HIZLI GEÇİŞ
SİSTEMİ

1995’te kurulan Faktoring Derneğinin Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’nda, geçen dönem de derneğin Yönetim Kurulu 
Başkanlığını yürüten Zafer Ataman Görevine yeniden 
seçildi.

Zafer Ataman; 1995’te Faktoring Derneğini kurarken 
sektöre ilişkin etik değerleri oluşturmak, sektördeki 
şirketleri aynı çatı altında toplamak, faktoring faaliyetle- 
rinin geliştirilmesini desteklemek, hukuki altyapının 
oluşmasına katkıda bulunmak uzman personel yetişti- 
rilebilmesi için her türlü eğitim hizmetinin verilmesini 
sağlamak ve sektörün tüm kamu ile özel kurumlar nezdinde 
temsil etmeyi amaçladıklarını belirtti.

ZAFER  ATAMAN YENİDEN FAKTORING
DERNEĞİ BAŞKANI.
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Pınar Eczacıbaşı ile keyifli bir söyleşi...
Köklü bir aileye mensup, başarılı bir iş kadını, sivil toplum 
örgütlerinde çalışan bir yardımsever, mükemmeliyetçi, 
sosyal, çalışkan, direkt konuşan ve özel hayatıyla 
gündeme gelmeyen bir kadın, Pınar Eczacıbaşı. Ama bu 
defa sohbet ettiğimiz kişi Pınar Eczacıbaşı değil, sadece 
Pınar’dı…

Tetaş bu senenin Ocak ayın- 
dan itibaren dikiş dünyasının 
süper sistemli, makinelerde 
tartışmasız bir numarası olan  
PEGASUS markasını da kata-
rak güçlü kimliğine bir başka 
kuvvet eklemiştir.

TETAŞ & CHERY
İŞBİRLİĞİ

TETAŞ CHERY Heavy 
Industries ile anlaşma 
imzalayarak Ocak 2012 
itibariyle Türkiye distri- 
bütörü oldu.

Cumhurbaşkanı Gül,  tören öncesinde  yap- 
tığı   konuşmasında,   Düzce’ de  bulunmak-
tan dolayı çok memnun olduğunu belirterek 
tüm davetliler ile tek tek teşekkürlerini 
iletti. 

Cumhurbaşkanı Gül, valilik ve belediye 
ziyaretlerinde aldığı bilgilerin yepyeni bir 
Düzce’nin doğduğunu gösterdiğini söyledi. 
Düzce’nin düzenli bir şekilde gelişen ve 
teşviklerden en çok yararlanan illerden biri 
olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Gül, 
şehrin sanayileşmesinin kaçınılmaz olduğu- 
nu, Türkiye’nin ilerlemesinin işadamlarının 
çabalarıyla olduğunu belirtti. Devletin artık 
fabrika  açmayıp alt yapıyı  hazırladığını be- 
lirten Cumhurbaşkanı Gül, Düzce’nin farklı 
kültürlerden bir araya gelen insan 
zenginliğine dikkat çekerek, Düzce insanı- 
nın vatanına ve milletine bağlı olduğunu gördüklerini ifade etti. Ülkemizin ekonomik 
gelişimine katkıda bulunan sanayi kuruluşlarımızdan ülke  sırala- masında ilk 500’e giren 
Venüs Giyim plaketini, Cumhurbaşkanı Gül tarafından firma Genel Müdürü Rıfat 
Yağızata’ya verildi.

Her zaman sorulan sorudur ‘’Bu yıl nasıl olacak?’’. Bizler bu 
sorularla otuz yılımızı geçirdik. Bu yıl; zorlukların aşıldığı tüm 
grubumuzun karlı ve büyüyerek tamamladığı dönem olacak. 
Yılın ilk üç ayı bizlere bunu işaret etmekte, yoğun çalışma 
temposu içinde dönüp de yaptıklarımıza baktığımızda 
sonucun iyi olduğunu görmekteyiz. 

Sadece bu yıl değil yaşam ve iş ile ilgili birikimlerimizi gelecek 
yıllara aktarırken ‘’evet doğru yoldayız’’ diyebiliyoruz. 

Tekstilde ihracat yapan şirketlerimizin Türkiyede önemli bir  
ihracat potansiyeline sahip oluşu bizlere mutluluk vermekte-
dir Firmamızın yurt dışında tanınırlığı gurur vericidir. 

Bizlerin sadece değişen dünyada değişimin öncüsü olma gibi bir vizyonumuz var ve bu 
yolda yürümeye devam edeceğiz. Grubumuz bünyesinde,  farklı alanlarda faaliyet 
gösteren şirketlerimizle; iki bin kişiye yaklaşan personelimizle, güçlü ve işinin ehli 
kadrolarımızla ve yatırımlarımızla hızla büyürken,  Tetaş Grubunun 30. Yılını kutluyoruz. 
Kuruluşumuzun 30.yılında gece gündüz başarı için el ele firmalarımızı geleceğe taşımak 
için çalışan personelimize teşekkür eder sağlık ve mutluluklar dileriz.

Yusuf Mesçioğlu
VENÜS Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

           CUMHURBAŞKANI Sn. Abdullah GÜL’den
           VENÜS GİYİM‘e Plaket 

Düzce Valiliği tarafından düzenle-
nen Yatırım ve İstihdamın Teşviki’’ 
plaket töreni Cumhurbaşkanı Sn. 
Abdullah GÜL’ün katılımıyla ger- 
çekleşti.

TETAŞ GÜCÜNE GÜÇ KATMAYA DEVAM EDİYOR!



Tetaş, 9-12 Şubat 2012 tarihleri arasında, 
Bangladeş’in başkenti Dhaka’da düzenle-
nen,  DTG-2012 Dhaka Textile Garment 
Exhibition Fuarına katıldı. Fuarda firmamızı 
Sn. Rıfat Albayrak ve Hatice Gümüş temsil 
etti. Bölgedeki acentemiz olan SAMARA 
Ltd firmasıyla birlikte iştirak ettiğimiz 
fuarda; ürünlerimizden Tetra Cad Siste- 
mini sergileyerek, diğer ürün gruplarımız 
hakkında da ziyaretçileri bilgilendirme 
fırsatını yakaladık.

Rıfat Albayrak, Fuar ve Bangladeş piyasası 
hakkında kısaca şu bilgileri verdi:  
Bangladeş, işçilik ücretlerinin düşük, nüfu- 
sun da büyük olması açısından, tekstil ve 
konfeksiyon piyasasının ihtiyaç duyduğu 
bütün özelliklere sahip. Fakat son yıllarda,

global krizin ve ülkedeki enerji sıkıntısının 
da etkisiyle, Bangladeş’teki yeni yatırımlar 
azalmıştı. Türkiye’deki tekstil ve konfeksi-
yon ithalatına getirilen yeni vergiler, ülke- 
mize olan ihracatlarının da ciddi ölçüde 
azalmasına sebep olmuştu.

Fakat bu yıl, Hükümetin enerji sıkıntısını 
aşmak için yeni tedbirler aldığı belirtilerek, 
piyasanın nispeten canlanacağı ve yeni 
yatırımların artacağı bir yıl olması öngörül-
üyor. Tetaş olarak, 2012 yılında bu pazar- 
daki varlığımızı sürdüre-
rek, piyasadaki payı-
mızı arttırmayı 
hedefliyoruz.

Rıfat
ALBAYRAK

Tetaş, Gaziantep bayisi Ergünay Makine ile 
birlikte Gaziantep Sanayi Odası , TÜMSİAD 
Gaziantep Şubesi ve PENKOM’un (Penye, 
Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derne- 
ği) destekleriyle AKORT Fuarcılık tarafın- 
dan 09 - 12 Şubat 2012 tarihleri arasında 
Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde ilk 
kez düzenlenen PENTEX Penye Tekstil ve 
Teknolojileri Fuarı’nda yeni teknoloji 
ürünlerini tüm katılımcılara tanıttı.

2012 yılı itibariyle gücüne PEGASUS ile güç 
katan Tetaş, bunun yanı sıra ZOJE ve 
SIRUBA konfeksiyon makineleri, TESAN 
grubu kesimhane ürünleri, EDO marka 
kalıp karton kesme makinesi, GAMMA 
plotter ve digitizer, REACH, 
YANO, METO ve 

SPRAYWAY Sarf Malzeme  ürün yelpaze- 
siyle yer alınan PENTEX fuarını çevre 
illerden gelen firma temsilcilerinin yanı 
sıra, başta Ortadoğu olmak üzere Doğu 

Avrupa, Balkanlar ve Kafkasya’dan 
da çok sayıda ilgili 

ziyaret etmiştir. 
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TETAŞ 2012 FUAR DÖNEMİNE

DHAKA DTG BANGLADEŞ 2012 PENTEX 2012
GAZİANTEPTekstil Makineleri Fuarı

Penye, Tekstil ve 
Teknolojileri Fuarı

TETAS İC VE DIŞ TİC AŞ  2012 yılının ilk 
günlerine  (3-5 Ocak)  DENIZLİ’de  kesim-
hane grubuna yönelik gerçekleştirdiği 
muhteşem bir show ile merhaba dedi. 
Tetas firmasının bu sene kesimhane 
grubuna yönelik düzenleyeceği Showların 
ilki olan  Denizli tanıtım günleri; İzmir, 
Aydın, Antalya, Bursa ve çevre illerden 
gelen yoğun  katılımcı sayısı ile oldukça 
renkli geçti. 

Bu show’da özellikle TETAŞ’ın Çin’deki 
ortağı Shanghai Yin firmasının üretimi olan 
Cutter makinaları en çok ilgi çeken 
makinaların başındaydı. Türkiye’de   Tesan  
markası ile satılan Cutterlar, sergiledikleri  
kesim hız performansları, kesim işlemle- 
rindeki tam doğruluk ve diğer rakiplerine 
göre olan ekonomik  fiyatları ile  Show’un   
göz bebeği oldular.

Bu fuarda ayrıca, %100 yerli üretim 
TETRA-CAD   programı, EDO marka karton 
kesim makinesi  konuklar tarafından yoğun 
ilgi gördü. 

Tetas firması satış müdürü Sayın Kudret 
Çelebi, özellikle karton kesicili makinaların, 
hazır giyimden mobilya, otomotiv ve hatta 
conta üreticilerine kadar çok geniş bir 
müşteri yelpazesine hitap ettiğini belirte- 
rek ülkemizde çizicili  plotterlarda gelinen 
noktanın önümüzdeki yıllarda karton 
kesicili plotterlarda da yaşanacağını be- 
lirtti. Sayın Çelebi, Denizli tanıtım günler-
inin, önümüzdeki aylarda diğer iller de 
gerçekleştirilecek benzeri Showlarla de- 
vam edeceğini ve 2012 yılının TETAŞ İÇ VE 
DIŞ AŞ tarafından “kesimhane  grubunun 
yılı” olarak adlandırıldığını belirtti.

DENİZLİ PRIVATE SHOW
TETAŞ İÇ ve DIŞ TİC. A.Ş. 29 Mart – 03 Nisan 2012 tarihleri arasında,  CNREXPO - 
İstanbul’da düzenlenen 47. AYSAF Ayakkabı Yan Sanayi Fuarına, ayakkabı grubu olarak 
50 m2 standı ile katıldı. 

İthal ettiği ve distribütörü olduğu tüm sarf grubu ürünleri ve saya grubu ile ilgili 
makinelerin  sergilendiği  fuarda, Tetaş  standı yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından 
ilgi gördü. Bu fuarda,  Tetaş ilk kez getirdiği saya kenar  kıvırma makinesi ve tela presini 
de sergiledi.

AYSAF 2012 AYAKKABI YAN SANAYİ
FUARIİ     S     T     A     N     B     U     L

KÜNYE
YÖNETİM BASKI

İLETİŞİM
YAPIM - YAYIN

TETAŞ’ı tanıtıcı yayın olup 
ücretsizdir, para ile satılamaz.

İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetimi 
TEMA LOJİSTİK VE DESTEK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
GRUBU adına Ömer YAĞIZATA

                   TEC TEKSTİL DOKUMA BASKI MATBAA ETİKET SAN. VE TİC. A.Ş.
Baskı Yeri ve Tarihi: İstanbul Nisan 2012

Kurumsal İletişim: Ayşe ACAR    a.acar@tetas.com.tr
Görüş ve Öneri için: gazete@tetas.com.tr
Yönetim Yeri: TETAŞ ŞİRKETLER GRUBU
Hadımköy Yolu 50. Sok. Esenyurt / İSTANBUL 
Tel: 0212 866 91 00  Fax : 0212 866 90 90
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Hadi BAŞMAN
Kreatif Direktör: Simay ATAOĞUL
Tasarım: MARKA-T               Design Studio
Tel  : 0212 866 96 62 Hadımköy Yolu 50. Sok. No:2

Esenyurt / İSTANBULGsm: 0530 767 40 03

TETAŞ GAZETE’si, TETAŞ ŞİRKETLER GRUBU adına 
TEMA LOJİSTİK VE DESTEK HİZMETLERİ SAN. TİC. 
A.Ş. hizmetleri  tarafından T.C. yasalarına uygun 
olarak yayımlanmaktadır. TETAŞ GAZETE’nini isim 
ve yayın hakkı TEMA LOJİSTİK VE DESTEK 
HİZMETLERİ SAN. TİC. A.Ş.’ye aittir. Dergide yayım- 
lanan yazı, fotoğraf ve illüstrasyonların her hakkı 
saklıdır, alıntı yapılamaz. Bu yayının tamamı ya da bir 
bölümü yayıncının izni olmaksızın çoğaltılamaz  ve  
yayınlanamaz. Yazıların sorumluluğu yazarlara, 
yayınlanan ilanların sorumluluğu ise sahiplerine aittir.



TETAŞ GÜCÜNE GÜÇ
KATMAYA DEVAM EDİYOR!

Türkiye’de  30 yıldır dikiş makinesi sek- 
törünün nabzını tutan ve sektöre yön 
veren Tetaş İç ve Dış Tic A.Ş. son yıllarda 
yaptığı atılımlarla sesini Türkiye’de ve 
çevre ülkelerde duyurmaya devam ediyor!

Bu sene 30. yılını kutlayan Tetaş İç ve Dış 
Tic A.Ş., ürün gamına, bu senenin Ocak 
ayından itibaren dikiş dünyasının süper 
sistemli, makinelerde tartışmasız bir 
numarası olan  PEGASUS markasını da 
katarak güçlü kimliğine bir başka kuvvet 
eklemiştir.

07 Şubat 2012 tarihinde Tetaş Hadımköy 
merkez binasının 2200 metrekarelik 
showroom’unda yapılan Pegasus lansman 
ve tanıtım gününe  İstanbul’un ve  Anado- 
lu’nun birçok bölgesinin birbirinden değerli 
yüzlerce firması da katılarak destek verdi.

Bu önemli günde konuşma yapan Tetaş İç 
ve Dış Tic A.Ş.’nin yönetim kurulu üyesi 
Sayın Rıfat Yağızata,  Tetaş firmasının 30. 
yılında bu anlamlı güç birliğinin önemini 
vurgulayarak bir dünya markası olan 
Pegasus’un Türkiye’de hakettiği yere 
gelmesi için de ellerinden geleni yapacak- 
larını belirtti.

Pegasus Sewing Machine Mfg‘nin yöne- 
tim kurulu başkanı Sayın Moriaki Shimizu 
da yaptığı konuşmada, Pegasus’un bir 
çözüm  ortağı  olduğunu  ve  uzun  yıllardır 
dünya dikiş sektörüne müşteri odaklı 
yaklaşımları sayesinde  yön verdiklerini 
belirtti. Şu an  marka olarak geldikleri nok- 
tanın araştırma geliştirmeye verdikleri 
önemin en güzel göstergesi olduğunu 
belirten Shimizu, Tetaş ile yapılan ortak- 
lıktan duyduğu memnuniyeti de ayrıca 
ifade etti.

Tetaş İç ve Dış Tic A.Ş. firmasının bu yıldan 
itibaren Türkiye yetkili satıcı olacağını 
belirten Sayın Shimizu bu işbirliğine çok 
önem verdiklerini, Tetaş’ın mevcut satış ve 
teknik servis yapısının Pegasus’un tüm 
dünyada bir ilke olan müşteri odaklı satış 
politikasını  en iyi şekilde temsil edecek 
güçte olduğunu belirterek bu güç birliği- 
nin iki firmayı da  Türkiye pazarında en iyi 
noktaya ulaştıracağını söyledi.

TETAŞ YEŞİL ATAĞA
DEVAM EDİYOR...
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HIZLI GİRİŞ YAPTI...

İş ve istif makineleri sektörüne girme 
kararı alan Tetaş İç ve Dış Ticaret AŞ.,    
CHERY Heavy Industries ile anlaşma imza- 
layarak Ocak 2012 itibariyle Türkiye 
distribütörü oldu. Çin’in en büyük şirket- 
lerinden CHERY GROUP bünyesinde bulu- 
nan CHERY Heavy Industries şirketi, 2010 
yılının şubat ayında toplam 100 milyon 
USD’ı aşan bir yatırım ile 180.000 metreka
relik bir alan üzerinde yer almakta. Şirketin 
hedefi, yılda 30.000 adet forklift üretmek 
ve 500 milyon USD satış geliri elde etmek.

Bu seneki Show’un ana teması olan “DIRECT 
DRIVE OVERLOKLAR ”,  sağladıkları kazanım- 
lar ve performansları ile show’u ziyaret eden 
ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Ayrıca kesimhane

Bölümünde sergilenen  TESAN CUTTER makinası özellikle Denizli, İzmir ve diğer çeşitli 
illerden gelen konuklarını en çok ilgisini çeken diğer bir ürün oldu.

Düzenlenen bu tanıtıma özellikle İzmir, Bursa, Denizli, Ankara, Konya, Kayseri, Gaziantep 
ve diğer illerden katılımın yoğun olduğu gözlemlendi. Zoje firmasının İran acentesi ve Zoje 
firmasının Genel müdürü Mr.Xu Renshun  ve Shanghai Yin firmasından Mr.James Zhang’ın 
onur konuğu olarak yer aldığı bu Show’da  Lübnan ve bazı komşu ülkelerden gelen son 
kullanıcı firmalarda  Zoje markasının en son makinalarını  ve diğer sergilenen ürünleri 
görme şansını buldular. Bu show’da ayrıca Tetas As’nin yeni bünyesine kattığı Pegasus 
dikiş  makinaları ile beraber Sİruba dikiş makinaları da gelen katılımcıların diğer ilgi göster-
dikleri ürünler oldular.

İstif makineleri sektörünün 
tamamına hitap edebilen 
CHERY ürün gamında, 1’den 
16 tona kadar olan dizel 
forkliftler, 1’den 3.5 tona 
kadar olan benzinli ve LPG’li 
forkliftler, 1’den 3.5 tona 
kadar olan akülü forkliftler, 
1-1.5 Tonluk paletli istifleyi-
ciler, 2 Tonluk akülü transpa
let ve 3 tonluk çekiciler  
bulunmakta.

Tetaş ve Chery  firmaları , 29 
Mart – 01 Nisan 2012 tarihleri 
arasında Tüyap Fuar Merke- 

zi’nde düzenlenen WIN2012 World of Indus-
try Fuarına 10. Hol, B220 nolu stantta  
katılarak ürünlerini sergiledi. 2012 yılını 
sektöre giriş ve organizasyonundaki 
yapılanma yılı olarak gören Tetaş İç ve Dış 
Ticaret A.Ş., şirketin ve mümessili olunan 
CHERY markasının bilinirliğini arttırma 
hedefi ile 06 – 10 Haziran 2012 tarihleri 
arasında CNR Fuar Merkezi’nde düzenle-
necek ANKOMAK – 19. Uluslararası İş 
Makineleri, Yapı Elemanları ve İnşaat 
Teknolojileri Fuarı’na da katılacak.

TETAŞ,  28 Şubat-01 Mart tarihleri  
arasında Hadimköy  binasında düzen- 
lediği Private show ile “YENİ NESİL 
ENERJİ TASARUFLU” makinelerini 
değerli  ziyaretçilerine tanıttı. 

TETAŞ - CHERY İŞBİRLİĞİ

30 yıldır  tekstil ve konfeksiyon makineleri sektöründe yer alan  ve bir 
çok değişik sektörde girişimlerde  bulunan Tetaş İç ve Dış  Tic. A.Ş., 
yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

FUAR REHBERİ
Sizleride Bekliyoruz



Triko makinelerinin en randımanlı biçimde çalışması öncelikli olarak; makine çalışma koşulları, 
iplik ve bu makineler için hazırlanan desenlerin en az sorun çıkaracak ve randımanı arttıracak 
özende hazırlanması ile başlar. 

Desenin daha hızlı ve özenli hazırlanması için de bilgisayar fonksiyonları ve kullanı- lan programa 
hâkimiyet şarttır. Piyasadaki desencilerin bilgi seviyesini yükseltmeyi hedefleyen Tetaş Teknik 
Servis, bu konudaki eğitim çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Hadımköy binamızda 
Shima Seiki Desen Eğitimi için tahsis edilen salonda SDS ONE RD3, APEX2 ve son model APEX3 
bilgisayarlarla ve Showroom da bulunan en son teknoloji makinelerle müşterilerimize en son 
teknolojiyi uygula- malı olarak aktarmak çabasın- dayız. 

Bu son eğitimde Tetaş’ın yaptığı diğer eğitimlerden farklı olarak, bahsedilen konular Shima Seiki 
eğitim bölümünden Mr.Taniyama tarafından anlatılmış, böylelikle müşterilerimiz hem ilk ağızdan 
merak ettikleri konuları öğrenmiş hem de Japonya’da verilen eğitimin havasını biraz olsun 
yaşamış oldular.

İki hafta olarak verilen eğitimin ilk haftasında ileri seviye Otomatik desen çizimi (Integrate ve 
Integrated Carrier  Pattern), 2. Haftasında ise Package eğitimi verilerek başarılı kursiyerlere 
Shima Seiki tarafından sertifikaları verilmiştir.
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SHIMA SEIKI ileri seviye İNTERSİYA VE PACKAGE
kursları başarı ile tamamlandı.

DİTİAD Diyarbakır Tekstilci İşadamları 
Derneği’nin 17 Şubat Cuma Akşamı 
DEDEMAN OTEL-DİYARBAKIR’da düzen- 
lediği Yemekli tanıtım Toplantısına; 
Diyarbakır Valisi Sn. Mustafa TOPRAK, 
Diyarbakır Büyük Şehir Belediye Bşk. Sn. 
Av. Osman Baydemir ve DİTİAD Yönetim 
Kurulu adına Sn. Satın İhsan Oğurlu ve 
DTSO Bşk. Vekili Sn. M.Diyadin GEZER’in 
konuşmacı olarak katıldı. 

Bu Toplantı’ya TETAŞ İç ve Dış Ticaret 
A.Ş. Son dönemde Diyarbakır Bölgesin- 
de gerçekleşen tekstil ve konfeksiyon 

yatırımlarına verdiği desteğinden dolayı  
davet edilerek, organizasyonun spon- 
sorlarından biri oldu.

Konuşmacılar genel olarak Diyarbakır 
Bölgesinde Tekstil ve Konfeksiyon yatı- 
rımlarını hızlandırabilmek adına atacak- 
ları adımlardan ve Bu bölgedeki Tekstil 
ve Konfeksiyon imalatının öneminden 
bahsetti. Tanıtım Toplantısına katılan 
Kamu Kuruluşları ve yetkilileri Diyar- 
bakır’da yeni kurulan DİTİAD Derneğinin 
Tekstil sektörünün Diyarbakır’daki geli- 
şimi açısından öneminden bahsettiler.

Tetaş Teknik Servis bünyesinde 06 Şubat - 18 Şubat ve 20 Şubat 03 Mart 
tarihlerinde 2 grup ha- linde verilen “SHIMA SEIKI ileri seviye İNTERSİYA 
VE PACKAGE” kursları başarı ile tamamlandı.

DİTİAD
TETAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. DİTİAD Diyarbakır Tekstilci
İşadamları Derneği Yemekli tanıtım Toplantı organizas-
yonunun Sponsorlarından biri oldu.

DİTİAD Derneği  bu bölgedeki  Tekstil ve 
Hazır Giyim Sektörünü cazibe merkezi 
haline getirmek istediklerini ve Kamu ku- 
rumlarından çıkan eğitim ve hibe prog- 
ramlarının takibini yapıp projelendirip 
Diyarbakır’da ki Tekstil ve konfeksiyon-
culara faydalandırarak, sektörün gelişi- 
mine katkıda bulanacaklarını belirttiler.



TETAŞ Grup şirketlerinden, Cyclops 
Teknoloji A.Ş.`nin geliştirdiği yeni 
“HGS-Hızlı Geçiş Sistemi” Projesinin, T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel 
Müdürlüğüne bağlı tüm otoyol ve köprü 
gişelerinde kademeli olarak devreye 
alınmasına karar verildi.

İçinde pil bulunan OGS cihazı ile karşı- 
laştırıldığında,  fiyatı on kat daha ucuz olan, 
ince,  pilsiz,  yeni HGS etiketlerine, 5 TL`ye 
sahip olunabilecektir. 

Hızlı Geçiş Sistemi`nin devreye alınması 
ile, KGS gişelerindeki dur-kalk işleminin 
sona ermesi hedeflenmektedir. Böylece 
zaman kaybının,  gereksiz yakıt tüketimi- 
nin, gişelerdeki  trafik yoğunluğunun, 
ödünç KGS kartı ararken meydana gelen 
trafik kazalarının da önüne geçilmiş 
olunacaktır. HGS Projesini geliştiren, 
Cyclops Teknoloji A.Ş, İş Geliştirme ve 
Satış Müdürü Erhan Ark, Hızlı Geçiş Sistemi 
hakkındaki sorularımızı yanıtladı.

HGS etiketleri nereden temin edilecek? 
Nasıl para yüklenecek?
HGS etiketleri, ilk etapta,  karayolu giriş ve 
çıkışlarına kurulmakta olan PTT- HGS satış 
ve dolum noktalarından, yurt genelinde 
faaliyet gösteren 4.000`i aşkın PTT 
noktasından hızlı şekilde satın alınabile- 
cektir. HGS etiketinin diğer bankalardan da 
temin edilmesine yönelik çalışmalar devam 
etmektedir.

Yükleme işlemleri, tüm PTT noktalarından, 
web sitesinden gerçekleştirilebileceği gibi, 
ek olarak SMS göndererek yükleme ve 
iPhone uygulaması kullanılarak yükleme 
seçenekleri üzerinde çalışmalar devam 
etmekte olup,  OGS`de olduğu gibi, HGS 
etiketinin kredi kartına bağlanması ile 
ödemeler, otomatik olarak yapılabilecektir.

HGS etiketlerinin özelliği nedir?
Sistemde hangi teknolojiler kullanılıyor?
Kullandığımız teknoloji, pasif RFID - Radyo 
Frekansı ile Tanımlama teknolojisidir. Pili 
olmayan, çipli, ince HGS etiketi, aracın ön 
camına, OGS etiketinin yapıştırıldığı yere 
yapıştırılmaktadır. Etiket, koruma teknolo-
jisi sayesinde, yapıştırıldığı araçtan 
sökülmek istendiğinde, kullanılmaz hale 
gelmektedir.Ek olarak, giriş ve çıkış 
gişelerinden geçen aracın sınıfını belirle- 
yen algılayıcı sistemler ile kaçak geçiş 
yapan aracın plakasını tespit eden akıllı 
kameralar kullanılmaktadır Tüm bu artı 
özelliklerine rağmen, Hızlı Geçiş Sisteminin 
yatırım maliyeti, mevcut sisteme göre çok 
daha düşüktür.

Geliştirmiş olduğunuz Hızlı Geçiş Siste- 
mi ve mevcut sistemler ile ilgili bilgi 
verebilir misiniz?
Şu anda Türkiye genelinde yaklaşık 2 
Milyon OGS, 10 Milyon KGS kullanıcısı ve 
toplamda 690 otoyol ve köprü gişesi 
bulunmaktadır.

Bildiğiniz gibi otoyol ve köprü gişelerinde 
ücret toplama işlemleri, ilk etapta nakit 
para tahsilatı ile gerçekleştirilirken, OGS ve 
sonrasında KGS sistemlerine geçilerek 
gişelerdeki nakit para toplama işlemlerine 
son verildi. Ancak bu sistemler, olumlu 
yönleri ile birlikte, bazı sorunları da 
beraberinde getirdi. 

İlk etapta, OGS - Otomatik Geçiş Sisteminin 
devreye alınmasıyla, nakit para ile 
tahsilatın sonlandırılması düşünülmüştü. 
Ancak OGS cihaz bedelinin yüksek olması 
ve satın alma prosedürlerinin fazlalığı 
dolayısı ile hedeflenen kullanıcı kitlesine 
ulaşılamadı. 

Sonrasında, kart bedeli düşük ( 5 TL ) olan 
ve kolay satın alınabilen KGS-Kartlı Geçiş 
Sistemi devreye alınarak, karayollarında 
nakit para tahsilatı işlemleri sonlandırıldı. 
Ancak Kartlı Geçiş Sitemi ile nakit para 
tahsilat sisteminin birbirine benzerliği 
dolayısı ile gişelerdeki dur-kalk, karttaki 
kontörün bitmesi gibi sorunlar ile karşıla- 
şıldı. KGS de gişelerdeki ücret toplama 
sıkıntısını istenilen oranda çözemedi. Bizim 
başarımız, yeni teknolojileri kullanarak, 
kullanılmakta olan her iki sistemin talep 
gören özelliklerini birleştirmek ve “KGS 
kadar ucuz, OGS kadar hızlı” olan HGS(Hızlı 
Geçiş Sistemini)’yi geliştirmek oldu. 

HGS projesini geliştirme ve kabulü süre- 
cinde hangi aşamalardan geçtiniz?
2007 yılından bu yana, RFID teknolojisi 
üzerinde yaptığımız araştırma ve proje 
geliştirme çalışmalarımızın içinde, araç 
tanımlama ve ücret toplama sistemleri yer 
alıyordu. Ulaştırma Bakanlığı ve Karayol- 
ları Genel Müdürlüğü yetkililerine yaptı- 
ğımız sunum sonrasında, kavram ispat 
çalışmaları için, İST. Mahmutbey – Avcılar 
ve FSM Köprü Gişelerinde, Ankara`da ise 
Akıncılar ve Çeltikçi gişelerinde önerdiği- 
miz Hızlı Geçiş Sisteminin kurulumlarını 
gerçekleştirdik. Gişelerden farklı sınıflar- 
daki araçlar ile binin üzerinde geçiş işlemi 
gerçekleştirildi ve testler başarı ile sonuç- 
landı. Projenin en önemli adımlarından biri 
olan, kavram ispat çalışmalarında, gece 
gündüz demeden destek veren, Tetaş 
Teknik Servis Müdürü Soner Üçdallar ve 
ekibi Ferit Can, Emir Tuna,  Tema Lojistik 
İK ve İdari İşler Müdürü Mert Yanık ve ekibi 
Bülent Bozkurt, Ömer İşlek, İsmail Kirlibal, 
HGS etiketlerinin görsellerini tasarlayan, 
Marka-T Ajansımızdan Simay Ataoğul ile 
Cyclops Teknoloji`den, Hüseyin Koyun, 
Mustafa Yalçın, Mustafa Sanatsever, Ensar 
Sever, Aydın Şentürk ve tüm Cyclops 
ailesine verdikleri destekten dolayı bir kez 
daha teşekkür etmek istiyorum. 

HGS ne zaman hizmete açılacak?
Tüm Türkiye’de uygulamaya alınacak sis- 
temin ilk fazı olan, İzmir - Çeşme & İzmir – 
Aydın Otoyolu ve İstanbul Boğaz Köprüsü 
kurulumu tamamlanmış durumdadır.
Edirne – İstanbul -  Ankara arasındaki gişe- 
lerin alt yapı çalışmaları tamamlandı. Tüm 
Türkiye`de sistemin hizmete açılması 
2012`nin son çeyreği olarak planlanmak- 
tadır. Sistemin Türkiye`de devreye alınma- 
sının ardından, öncelikle Balkan ülkeler-
inde ve çevre ülkelere yayılması planlan- 
maktadır.

Detaylı bilgi ve HGS ile ilgili fotoğraflar için 
www.cyclops.com.tr adresini ziyaret edebi- 
lirsiniz.
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“KGS Kadar Ucuz, OGS Kadar Hızlı”

TETAŞ Grup Şirketi Cyclops Teknoloji A.Ş`den, Hız Kazandıran Teknoloji 

HIZLI GEÇİŞ SİSTEMİ

İzmir`de, trafiğe kapalı özel yarış pistinde, özel
araçlar ile yapmış olduğumuz hız testlerinde,
HGS`nin 195 km/h hızda bile başarılı şekilde 
çalıştığını kanıtladık.

PTT GENEL MÜDÜRÜ OSMAN TURAL



2000 Doğumlu Bartuğ Kaan Çelebi 2006 
Ekim ayından itibaren Profosyonel olarak 
Yüzme Sporu ile ilgilenmektedir. 2011-2012 
Yıllarında ise Bakırköy Ata Spor Klubünün 
Lisanslı sporcusu olarak Türkiye Su altı 
Federasyonunun düzenlediği Paletli 
Yüzme dalında Mono Palet Yarışlarına 
katılmıştır.
 
07-08 Ocak 2012 Tarihinde Türkiye'nin bir 
çok ilinden ve İstanbul'dan Profosyonel 
Klüplerinde katıldığı ;
 
PALETLİ YÜZME Açık Yaş Kısa Kulvar 
Bireysel Türkiye Şampiyansında 50 Metre 
Suüstü Erkekler TÜRKİYE Birincisi, 100 
Metre Türkiye İkincisi olmuştur.

10 yılı aşkın bir süredir çalıştığımız GEORGE müşterimizin bazı imalatçıları kapsayan ve 
VENÜS GİYİM olarak bize de verdikleri bir eğitime katıldık. Eğitim programı: 2 gün GAAT ofis 
de, 1 gün Kırklareli, 1 gün Düzce ‘de idi. Eğitim sonrası testler yapıldı. Tüm arkadaşlarımız 
Marwell Göz Testine katıldılar ve tüm bu eğitim sonrası sınavlar ve final inspection yaptılar. 
Bu eğitim ve sınav sonrasında  İstanbul’dan Nejla Torun, Düzce’den Emel Deveci ve Melek 
Özcan, İngiltere George, Head of Qualıty and Ethical Department: PAUL WRIGHT tarafından 
SERTİFİKA almaya hak kazandılar.
 
Sertifikalı arkadaşlarımız GAAT depoya ürünler teslim edilmeden önce kendi final 
inspectionlarımızı yapacaklar. Bir süre sonra da İngiltere depo firmamızın ürünlerini direk 
mağazaya sevk edecektir.

2006 Yılından beri Oğlum'la birlikte hiç 
aksatmadan Her Cumartesi, Pazar Yüzme 
Havuzuna gittim ve Sabırla   onu bekledim. 
Onun yorulduğu ve gitmek istemediği 
anlarda, onu teşvik edebilmek için elimden 

gelen her şeyi yaptım.  Yarışlarında  Saba- 
hın erken saatlerinde kalkarak , İsatnbul'un 
her bölgesine birlikte onu izlemeye gittik. 
Tüm gelişimini ailece izledik. Onun yanında 
olduğumuzu hissettikçe kendisine olan 
güveni arttı ve antrenmanlarını hiç kaçır- 
madı ve sonuçta hedeflediğimiz başarıyı 
hep birlikte elde ettik.

Babası; Kudret ÇELEBİ
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100. yılında yenilikçi bir projeye imza atan 
Abdi İbrahim’in önderliğinde Singapur’daki 
dünya prömiyerinin ardından ilk kez Türk 
sanat severlerle buluşan, geleneksel sanat 
ve modern teknolojinin sentezlendiği Van 
Gogh Alive, dahi ressamın en ünlü eserle- 
rini 3,000’in üzerinde dijital imaj ile çer- 
çevenin içinden çıkarak izleyicilerine klasik 
müze gezisinin çok ötesinde bir deneyim 
yaşatıyor. Abdi İbrahim’in 100 yıllık bakış 
açısını yenilikçi çizgiyle yansıtan Van Gogh 
Alive, güçlü bir klasik müzikle senkronize 
olarak değişen, dev ekranlar, duvarlar, 
kolonlar, zemin ve hatta tavanı kaplayan 
3000’den fazla dev boyuttaki Van Gogh 
görseliyle, ziyaretçilerine geleneksel müze 
ziyaretlerinde bildiklerini unutturarak 
sanatla olan bağlarını değiştiriyor. Van 
Gogh Alive, ışık, renk ve seslerin etkileyici 
uyumunu kullanarak duyuları uyarırken, 
bir serginin nasıl olabileceğine dair oluşan 
tüm düşüncelere meydan okuyor. Van 
Gogh Alive, bu üretken sanatçının 1880-
1890 yılları arasındaki çalışmalarını ve 
hayat deneyimlerini keşfetme; bugün 
dünya çapında tanınan başyapıtlarının 
birçoğuna imza attığı yerler olan Arles, 
Saint Rémy ve Auvers-sur-Oise’da geçir- 
diği dönem zarfındaki düşüncelerini, duy- 
gularını ve ruh halini yorumlama fırsatı 
sunuyor.

Kuruluşundan bu yana hizmet verdiği noktalardan müşteri memnuniyetini ön planda 
tutarak , edilen talepler doğrultusunda yerinde üretim , Taşıma yemek hizmeti ve Özel 
Organizasyonlara yönelik VIP yemek hizmeti sunmaya devam eden catering 
departmanımız koşulsuz müşteri hizmeti ve koşulsuz müşteri memnuniyetini görev 
olarak benimsemektedir.

10 kişiden 10.000 kişiye kadar her türlü out-side catering hizmetlerini kusursuzca ve 
profesyonelce yapabildiğimiz organizasyonlarımızdan bazıları şunlardır:

Ve buna benzer tüm organizasyonlarınız ile birlikte o kusursuz  anlarınızın mutluluğunu 
ve tadını çıkarmanıza yardımcı olmak için biz buradayız. 

Dinamik, bilgilendirici ve görsel olarak 
görkemli olmaya programlanmış olan 
SENSORY 4 içeriği; 40 yüksek çözünür-
lüklü projektörden aynı anda akıp zengin 
surround ses sistemiyle karışarak, ziya- 
retçiye nefes kesici ve etrafını saran bir 
gösteri ziyafeti sunuyor.Van Gogh Alive’da 
‘Çalışan Adam’, ‘Yeşilimsi Bir Başlık Giymiş 
Yaşlı Köylü Kadını’, ‘Çiçek Açmış Erik 
Ağacı’, ‘Gri Şapkalı Otoportre’, ‘Vazoda 12 
Ayçiçeği’, ‘Vincent’ın Yatak Odası’, ‘Teras 
Kafe’, ‘Sandalye ve Pipo’, ‘Ren Nehrinde 
Yıldızlı Bir Gece’, ‘Süsen Çiçekleri’, ‘Buğday 
Tarlası ve Kargalar’, ‘Kırmızı Üzüm Bağı’, 
‘Sargılı Kulaklı Otoportre’ gibi bir döneme 
damga- sını vurmuş eserler yer alıyor. 

Sergi, ziyaretçilere dahi ressamın fırtınalı 
hayatını kronolojik olarak göstermek için 
güçlü bir klasik müzik kullanıyor. Harekete 
geçiren bu müzik, Van Gogh’un hikâyesinin 
duygusal yönlerini yansıtarak, sanatçının 
muhteşem kariyeri boyunca yansıttığı 
sanatını ve ruh halini daha zengin bir 
deneyimle ziyaretçiye sunma olanağı 
sağlıyor.

ÇERÇEVE YOK, İÇİNDESİNİZ!..

Bartuğ Kaan ÇELEBİ

PALETLİ YÜZME Türkiye Şampiyonasında 50 Metre Su üstü Erkekler
TÜRKİYE Birincisi.

Abdi İbrahim’in 100 yıllık bakış açısından VAN GOGH ALIVE.

Dügün, Nişan
Sünnet, Açılış, Kokteyl

Kokteyl prolonge
Dogumgünü organizasyonu
Fuar catering organizasyonu
Gemi indirme organizasyonu

Kurumsal catering organizasyonu
Parti eglence organizasyonları
Mezuniyet organizasyonları
Kutlama organizasyonları

Piknik organizasyonu

TEMA MUTFAK VIP YEMEK HİZMETLERİNİ
SUNMAYA DEVAM EDİYOR...

www.temacatering.com 0 212 866 96 00 pbx

VENÜS GİYİM GEORGE Academy Eğitimlerine Katıldı.



Ankara'nın başkent ilan edilmesinin ar- 
dından şehir hızla gelişmiş ve buna para- 
lel olarak il de günümüzde Türkiye'nin 
ikinci en kalabalık ili olmuştur. Türkiye 
Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında ekonomisi 
tarım ve hayvancılığa dayanan ilin top- 
raklarının yarısı hâlâ tarım amaçlı kulla- 
nılmasına rağmen, nüfusunun sadece %3'ü 
köylerde, %70'i ise il merkezinde yaşar. 
Ekonomik etkinlik büyük oranda ticaret ve 
sanayiye dayalıdır, tarım ve hayvancılığın 
ağırlığı ise giderek azalmaktadır. Ankara ve 
civarındaki gerek kamu sektörü gerek özel 
sektör yatırımları, başka illerden büyük bir 
nüfus göçünü teşvik etmiştir. Cumhuriye-
tin kuruluşundan günümüze, nüfusu ülke 
nüfusunun iki katı hızda artmıştır. Nüfusun 
yaklaşık dörtte üçü hizmet sektörü olarak 
tanımlanabilecek memuriyet, ulaşım, ha- 
berleşme ve ticaret benzeri işlerde, dörtte 
biri sanayide, %2'si ise tarım alanında 
çalışır. Sanayi, özellikle tekstil, gıda ve 
inşaat sektörlerinde yoğunlaşmıştır. Günü- 
müzde ise en çok savunma, metal ve motor 
sektörlerinde yatırım yapılmaktadır. Tür- 
kiye'nin en çok sayıda üniversiteye sahip ili 
olan Ankara'da ayrıca, üniversite diplomalı 
kişi oranı ülke ortalamasının iki katıdır. Bu 
eğitimli nüfus, teknoloji ağırlıklı yatırım- 
ların gereksinim duyduğu iş gücünü 
oluşturur. İlin ulaşım altyapısı başkent 
eksenlidir; buradan otoyollar, demiryolu ve 
hava yoluyla Türkiye'nin diğer şehirlerine 
ulaşılır.

ANKARA’NIN SEMBOLLERİ
Anadolu’nun  yiğitleri Ankara  Seymenleri, 
Ankara Keçisi, Ankara Kedisi, Ankara 
tavşanı.

TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİ
Ankara ili tarihi eserleri ve tabii güzellikleri 
bakımından oldukça zengindir.  Çok eski 
devirlerden zamanımıza kadar gelen çeşitli 
devirlere ait tarihi zenginliklerin başlıcaları 
şunlardır:

Anıtkabir Müzesi: Atatürk’ün yattığı bu 
yer, müze haline getirilmiştir. Atatürk’ün 
eşyaları, 3113 kitabı ve belgeleri, kendisine 
hediye edilen kılıç ve şiltler burada 
bulunmaktadır.  Projesini Ord.Prof.  Emin 
Onat ve Doç. Orhan Arda hazırlamıştır.  
1944 - 1953 yılları arasında yapılmıştır.  
Büyük lahdin mermeri tek parça ve 42 ton 
ağırlığındadır.

Ankara Kalesi: Frigya Kralı Midas tara- 
fından M.Ö. sekizinci asırda yaptırılan 
kalede Hititlere ait eserlerin bulunuşu, 
Hititler zamanında yapıldığına işarettir.  
Kaleden Ankara şehrinin yüzde doksanını 
seyretmek mümkündür. 654  senesinde  
İslam ordusu Ankara Kalesini fethetmiş, 
Harun Reşid zamanında ise Ankara ilinin 
tamamı Bizanslılardan alınmıştır.  Ancak 
1101’de tekrar Bizansın eline düşmüş, 
1073’de ise Selçuklular kaleyi ve şehri 
yeniden almışlardır. Ankara Kalesi başlı 
başına bir tarihtir.  Kale iç ve dış olarak iki 
kısımdır.

Gavur Kalesi: Haymana yakınında olup, 
Hitit devrinden kalmadır.  M.Ö. 1450’de 
yapılmıştır, üzerinde Hitit kıyafetlerini 
belirten kabartmalar yer almaktadır.

Hanlar: Ankara’da çok sayıda han vardır.  
Kurşunlu (Mahmud Paşa) Kervansarayı, 
Yeni Pirinç Hanı, Çengelli Han, Çukur Han, 

Konya’da 1992 Yılında Harun Cesur 
tarafından kurulan CESURLAR MAKİNA, 
Güneydoğu Anadolu bölgesinde kurulan 
Konfeksiyon firmalarına hizmet vermek 
amacıyla, 17 Ocak 2012 Salı günü 
Diyarbakır – Batman - Siirt - Mardin 
bölgesi firmalarının katılımıyla Batman 
Şubesini açtı. Cesurlar Makina, Konya 
Bölgesinde Satışını gerçekleştirdiği 
Konfeksiyon Makineleri, Yedek Parçaları 
ve Sarf malzemelerine ilave olarak 
Batman’da ürün yelpazesine iplik 
çeşitlerini de ekledi. Batman bölgesinde 
müşterilerine ürün çeşitlerinin yanında  

teknik servis hizmeti de vermeye 
başlayan Cesurlar Makina, bu bölgede 
faaliyet gösteren firmaların Konfeksiyon 
Makineleri Yedek parçaları tedarikinde  
ciddi sıkıntılar çektiğini ve Batman 
Şubesini konfeksiyon imalatçılarının  
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için açtığını 
belirtti. 

Taşhan, Bakırhan, Suluhan, Tuzhan, Pem- 
behan, Attarbaşıhan, Nasuhpaşahanı ve 
Ayazaik bunlardan başlıcalarıdır. Bugün bu 
hanların çoğu yıkıntı halindedir.

Karacabey Hamamı: 1444’te Varna Muha- 
rebesinde şehid olan Karacabey adına 
yaptırılmıştır. Çeşitli zamanlarda tamir 
görmüştür.

Çankaya Atatürk Müzesi: Atatürk’ün 
oturduğu köşk olup, içinde Atatürk’ün 
kullandığı eşya ve mobilyalar muhafaza 
edilmektedir.  Cumhurbaşkanlığı köşkünün 
bahçesindedir.  Eski bir bağ evidir.

YÖRESEL YEMEKLERİ
Ankara Döneri: Ankara Kızılay meydanı 
ara sokaklarında gezmek bir keyiftir. Döner 
yemek ise ayrı bir keyif. Ankara Kızılaya 
gidince bir köşeden döner alın sonra 
sokaklarına karışın herkes gibi. 

Ankara Tavası: Damak düşkünü biriyseniz 
burada yiyeceğim en güzel yemek ne diye 
sorarsanız hemen Tava deriz. Tavası ve 
kavurması ile meşhur restoranları sorun ve 
gidip sınırsızca tadına varın. 

Ankara Simiti: Bir çok şehrin kendi adına 
simiti meşhurdur. Tabiki Ankara simidi de 
meşhur. Çok aramanıza gerek yok. Sokak-
larda önünüze çıkacaktır.

Diğer Yöresel Yemekleri: Alabörtme, 
Calla, Bici, İlişkik, Sızgıç, Siyel, Pıtpıt pilavı,  
Tohma, Altüstböreği, Entekke böreği, 
Hamman, Papaç, Yalkı, Carcıran, Köremez, 
Tamtak Tiridi, Öllüğün Körü, Bırtlak, 
Bezdirme, Gizleme, Kartalaç , Saçkıran.

SPORTİF ETKİNLİKLER
Kış Sporları: Ankara’ya 26 Km. uzaklıktaki 
Elmadağ Kayak Merkezinde, Kar kalınlığı 
30-40 cm’yi bulan kış aylarında kayak 
yapma imkanı mevcuttur. Elmadağ Kayak 
Merkezinde bulunan tesisler hizmet ver- 
mektedir. Ayrıca, Ankara’da biri kurtuluş 
Parkı içinde, diğeri Bahçelievler Sondu- 
rakta olmak üzere iki adet buz pateni 
sahası bulunmaktadır.

Hava Sporları: Gölbaşı, Ankara’daki Hava 
sporlarının yapıldığı alanlardan biridir.

Avcılık: Ankara İli, çok çeşitli av hayvanları 
barındırmaktadır. Bunların başında, keklik, 
çil keklik, tavşan, yaban ördekleri ve yaban 
kazları gelmektedir. Nallıhan, Beypazarı, 
Kızılcahamam, Çamlıdere, Çubuk ve Güdül 
ilçeleri ormanlık alanlarında ayı, vaşak, 
yaban domuzu, geyik bulunmaktadır.

STRATEJİ FACTORİNG

Ayşe ACAR
1965 Samsun doğumludur. Eğitimini Anka- 
ra’da tamamladıktan sonra 1988 yılında 
Garanti Bankası’nda göreve başladı, 1988 - 
1998 yılları arasında  Garanti Bankasında 
çalıştı, ve  son olarak Ticari portföy yönet- 
menliği görevinden ayrılarak, 1998 - 2000 
yılları arasında Kentbank’da  Müdür yard. 
olarak  görev  yaptı. 2000 yılında faktoring 
sektörüne geçiş yaparak  yaklaşık  12 yıldır  
bu sektörde yönetici olarak çalıştı. Ağustos 
2009 yılından bu yana Strateji  faktoring 
Ankara temsilcilik görevini  yürütmektedir. 
Evli ve bir çocuk annesidir.
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ANKARA

CESURLAR MAKİNA
BATMAN ŞUBESİ AÇILDI

Uzay Makina’nın başarılı
hayat hikayesi.
Bize biraz kendinizi anlatır mısınız, 
nasıl başladınız bu işe?
Merhaba; 1984 yılında Türk Tekstil 
Sektörünün gelecek vaat edeceğini 
düşünerek Unkapanı İ.M.Ç. Bloklarında 
Uzay Makina’yı kurduk. Yatırımlarımızı 
bu sektörde değerlendirmeye karar 
verdik.

Şirket olarak büyük satış grafiğiniz 
var, bunu nasıl başarıyorsunuz?
Evet; Müşterilerimiz bize güveniyor. 
Doğru fiyat, zengin içerik ve koşulsuz 
müşteri memnuniyeti bizim en önemli 
ilkemiz, bu ilkeler bizi başarılı kılıyor.

Hedefleriniz nedir?
Türkiye’deki büyüyen pazarda kalıcı 
olarak şubelerimizin sayısını arttırmak, 
müşterilerimizin bize daha kolay ulaşa- 
bilmesini sağlamak istiyoruz. Bunun yanı 
sıra farklı sektörlerde yatırım hedefler-
imiz var.

Son olarak okuyucularımıza ve TETAŞ 
Ailesine söylemek istediğiniz bir şey 
var mı?
Tetaş ile tanıştığımız 1984 yılından bu 
güne kadar iyi iş ortaklığımız oldu. Bu 
ortaklığımızı daha da ileriye götürmeyi 
hedefliyoruz. Başarılarınızın devamını 
diliyor değerli okuyucularınıza saygıları- 
mızı sunuyoruz.



Türk Kahvesi, Türkler tarafından keşfedi- 
len kahve hazırlama ve pişirme metodunun 
adıdır. Özel bir tadı, köpüğü, kokusu, 
pişirilişi, ikramıyla kendine özgü bir kimliği 
ve geleneği vardır. 

1517 yılında Yemen Valisi Özdemir Paşa, 
lezzetine hayran kaldığı kahveyi İstanbul'a 
getirdi. Türkler tarafından bulunan yepyeni 
hazırlama metodu sayesinde kahve, 
güğüm ve cezvelerde pişirilerek Türk 
Kahvesi adını aldı. İlk olarak Tahtakale'de 
açılan ve tüm şehre hızla yayılan kahve-
haneler sayesinde halk kahveyle tanıştı. 
Günün her saati kitap ve güzel yazıların 
okunduğu, satranç ve tavlanın oynandığı, 
şiir ve edebiyat sohbetlerinin yapıldığı 
kahvehaneler ve kahve kültürü dönemin 
sosyal hayatına damgasını vurdu. Saray 
mutfağında ve evlerde yerini alan kahve, 
çok miktarda tüketilmeye başlandı. Çiğ 
kahve çekirdekleri tavalarda kavrulduk- 
tan sonra dibeklerde dövülerek cezvelerde 
pişirilmek suretiyle içiliyor ve en itibarlı 
dostlara büyük bir özenle ikram ediliyordu. 
Kısa sürede, gerek İstanbul'a yolu düşen 
tüccarlar ve seyyahlar gerekse Osmanlı 
elçileri sayesinde Türk Kahvesinin lezzeti 
ve ünü önce Avrupa'yı oradan da tüm 
dünyayı sardı.

1) Porsiyonluk Öğütme; Kahvenin öğütül- 
me işlemi pişirmeden hemen önce yapıl- 
malıdır. Öğütülmüş kahve bekledikçe tadın- 
dan ve kıvamından kaybeder.
2) Kahve Oranı; Her bir fincan Türk Kahve- 
si için bir tepeleme çay kaşığı (7-8 gr) taze 
çekilmiş kahveyi boş bir cezveye koyun. 
Hazırlanacak kahve sayısına uygun cezveyi 
seçtiğinizden emin olun. Gerekenden daha 
büyük cezve kullandığınız takdirde düzgün 
bir köpük elde edemezsiniz.
3) Tatlandırma; Arzu edilen tatlılığı elde 
etmek için cezveye konulacak şeker mik- 
tarı: Acı – şekersiz, Az şekerli – 1 kesme şe- 
ker (2-3 gr), Orta şekerli – 1.5 kesme şeker 
(4-5 gr), Şekerli – 3 kesme şeker (8-9 gr)
4) Su Oranı; Kahve fincanını oda ısısındaki 
suyla tepesine kadar doldurduktan sonra 
cezvedeki öğütülmüş kahvenin üstüne 
dökün. Cezveyi ateşe koymadan önce 
içeriği homojen bir kıvama erişene kadar 
karıştırın (Pişirirken karıştırmayın)
5) Pişirme; Ocağınızı, pişirme süresi orta- 
lama 3 dakikaya gelecek şekilde, düşük 
ateşe ayarlayın
* İlk kabarma (ortalama 80C): Kahve 
köpürmeye başlayacak. Köpük taşma 
seviyesine gelince cezveyi ateşten alın ve 
köpüğü eşit gelecek şekilde fincanlara 
dökün (cezvenin 1/3 ü kadar). Sonra 
cezveyi tekrar ateşe koyun
* İkinci kabarma (ortalama 95C): Köpük 
tekrar kabarmaya başlayacak. Köpük 
taşma seviyesine gelince cezveyi tekrar 
ateşten alın ve 1-2 saniye bekletin. Artık 
isterseniz pişirme işlemini bitirebilir, ister- 
seniz de üçüncü kez kabartma işlemini 
tekrarlayabilirsiniz (kahveyi kaynatmama- 
ya özen gösterin, aksi takdirde acı su 
tadında bir lezzet elde edersiniz).

Kahvenin geri kalanını her fincana eşit 
miktarda kahve gelecek şekilde özenle 
dökün ve servis yapın.
                                                 Afiyet olsun...

“İnanamıyorum! Nasıl bu kadar aptalca bir şey yapabildim?” Bu 
sözleri söylemek için pek çok fırsatımız olur. Yanmış ekmek, 
kâğıtlardaki kahve lekesi, çalar saate rağmen uyanmamak, çarpılan 
ayak parmağı, otoyolda kaçırılan çıkışlar... Arada bir yanlış yapmak 
insan doğasında vardır. Kimse mükemmel değildir ve bunu hepimiz 
gün içinde ispatlarız. Bir dahaki sefere bir başkasının yanlışına 
gülmeden önce bunu hatırlamaya çalışın. Siz de, ne zaman işe 
birbirinden farklı çoraplar giyip gideceğinizi bilemezsiniz.

Sokakta bambaşka şeyler düşünerek yürürken bir çöp tenekesine 
çarpıp devirdiniz.  Kapağın altından yola neler döküldü?
1. Hiçbir şey, teneke boştu.
2. Bir yığın torbalanmamış çöp yola saçıldı
3. Elma koçanları, tavuk kemikleri ve başka yemek artıkları.
4.Gayet güzel bağlanmış siyah bir çöp torbası.

Dikkatsizlikle bir çöp tenekesi devirdiniz, atılması için düzgün bir şekilde toplanmış ve üstü 
örtülmüş bir şeyi dünyanın gözleri önüne serdiniz. Çöp tenekesinin içinde olduğunu 
düşündüğünüz şeyler sizin dış dünyadan saklamaya çalıştığınız şeylerdir.

1. Hiçbir şey, teneke boştu:
Bu cevabı veren kişiler hayatlarını ortaya sermeden ya da olduklarından başka gö- rünmeden 
yaşarlar. İçleri neyse dışları da odur. Çekiciliklerini saf dürüstlüklerine borçludurlar.

2. Bir yığın torbalanmamış çöp yola saçıldı:
Tenekenin içinin torbalanmamış çöple dolu olduğunu söyleyenler dış dünyaya karşı açık bir 
görünüm sergileseler de aslında içleri ifade edemedikleri duygularla dolu- dur. Bu duyguları 
sadece genel bir sıkıntı olarak hissederler ama eğer düşünürlerse gerçekten hissettiklerini 
söyleyecekleri yerler olduğunu fark edeceklerdir.

3. Elma koçanları, tavuk kemikleri ve başka yemek artıkları: Bir yığın mutfak artığı hayal 
edenler ve yemeğe karşı doğal isteklerini bastıran kişilerdir. Belki de diyet yapıyorsunuz. Ya da 
yemekten kısarak para artırmaya çalışıyorsunuz. Şartlarınız her neyse bu sizi etkiliyor. Fazla 
abart- amaya gerek yok ve arkadaşlarınızla bir restoranda güzel bir gece geçirmek size iyi 
gelecek.

4.Gayet güzel bağlanmış siyah bir çöp torbası: Güzelce bağlanmış bir çöp torbası hayal etmiş 
olanların kendilerini kontrol duyguları çok gelişmiştir. Siz zayıflık göstermekten ya da şikayet 
etmekten nefret edersiniz çünkü gururunuz buna izin vermez. Ama başkalarının neler hisset- 
tiğinizi bilmesi, zayıflık belirtisi değildir. İpleri biraz gevşetin de çöpler kokmaya başlamadan 
önce içeriye birazcık hava girsin.

Cildin değişen hava şartlarına uyum 
sağlaması mevsim geçişlerinde oldukça 
önem kazanıyor. Kışın soğuk havalarda 
kuruyan, nemi azalan cildimizin, bahar 
aylarına ve sonrasında sıcak yaz günler-
ine hazırlanmasında cildin nem oranının 
dengelenmesi ilk sırada yer alır. Basit 
birkaç önlemle, bahara girerken cildiniz 
eskisinden daha parlak, pürüzsüz ve 
daha canlı olabilir. Cilde uygun bakım 
yapılmadığı takdirde; sivilce, siyah 
nokta, kuruma, pullanma ve lekeler 
kaçınılmaz olur. Sokağa çıkarken güneş 
koruyucularını ihmal etmeyin. Bahar 
mevsimi ile birlikte güneş koruma 
ürünlerinin önemi de ön plana çıkıyor. 
Yalnız açık ve güneşli havalarda değil, 
kapalı havalarda da güneşten yayılan 
ultraviyole ışınlarına karşı güneş koruy-
ucu krem kullanmak gerekiyor. Güneş- 

220 gr. Dana Bonfile
30 gr. Demiglas
60 gr. Mantar
130 gr. Patates
80 gr. Domates
40 gr. Biber
60 gr. Akdeniz 
Yeşilliği

80 gr. Sebze Mix
5 gr. Roze Marin
5 gr. Soya Sosu
10 gr. Taze Kekik
5 gr. Tuz
25 gr. Tereyağı
20 gr. Ayçiçek Yağı
30 gr. Fritoyağ

ten koruyucu ürünlerin normal cilt tipine 
sahip kişilerde en az 15 koruma faktörlü 
ürünleri kullanmasını öneriyoruz. Çok 
açık tenliler ile hassas cilt yapısına sahip 
olanların ise en az 30 faktörlü ürünleri 
tercih etmeleri gerekiyor. Sağlıklı bir 
cildin anahtarı kimyasal peeling, mevsim 
geçişlerinde cildi canlandırmak, temizle-
mek ve nemlendirmek için yapılabilecek 
uygulamalardan en önemlisidir. Kış 
mevsiminde havanın nem oranın azal- 
ması, sobalar ve yanan kaloriferler sebe- 
biyle artan hava kirliliği, cildimizin daha 
cansız ve soluk görünmesine yol açar. 
Kimyasal peeling yöntemi ile cilt daha 
canlı ve diri bir görünüme kavuşur. 
Kimyasal peeling deriyi canlandırmak, 
gençleştirmek, görünüşünü iyileştirmek 
için bazı kimyasal solüsyonların uygu- 
lanmasıdır.
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BAHAR IŞILTISI CİLDİNİZDE!

MANTAR SOSLU BONFİLE

Tarif: Bonfile ızgarada pişirilir, 
mantarlar tereyağı ile tavada sotelenir, 
demiglas konur, rozemarin ve tuz ilave 
edilip su ile açılır.

Garnitür: Karışık sebze, patates 
kızartması, domates ve ızgara biberdir.

Süre: 25 dk.

Afiyet Olsun.

Şerif Karabacak
Aşçıbaşı
Hadımköy
Büfette Piccolo’s

TÜRK KAHVESİ ve PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

SORU?

CEVAP...



Paintball'ın 70'li yılların başlarında, bir kaç 
Californialı orman görevlisinin, ağaçları 
elle işaretlemek yerine boya atan tabanca- 
ları kullanarak işlerini daha kolay ve keyifli 
bir hale getirmeye çalışmaları sonucu 
ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Girişimcilerin; bu "işaretleme aletlerinin" 
(paintball silahlarının), bir tür savaş ve 
strateji oyununda güvenli bir şekilde 
kullanılabileceğini düşünmeleriyle de kısa 
sürede tüm dünyaya yayılacak olan 
Paintball'ın yükselişi başlamış oldu.

Paintball, temel olarak bir kovalamaca 
şeklinde başladı. Rivayete göre ilk oyunlar 
vahşi doğada, bir grup insanın dağılıp 
"herkes kendi başına" sistemiyle bir tür 
kovalamaca oynaması şeklinde yapılıyor- 
du. Birbirlerini kovalayıp "işaret tabancala- 
rını" kullanarak boya topu atıyorlardı. Bu 
noktadan temel kurallar ve güvenlik 
önlemleri seti ortaya çıktı ve böylece 
Paintball'ın ilk versiyonu şekillenmiş oldu.

Bu stratejik oyun, "Bağımsız Paintball 
Markörü" (havalı silahı) ve diğer yan ürün 
imalatçılarının ortaya çıkması, düzenli 
sahalarda oyun organizasyonlarının başla- 
ması ve resmi turnuvaların düzenlenme- 
siyle yaklaşık on yılda bugünkü halini aldı.

Oldukça yeni bir spor olmasına karşın 
Paintball, 1980'li yıllarda Kuzey Ameri- 
ka'dan başlayarak ABD sınırlarına sıçramış 
ve ülkede çok yaygın olarak oynanan bir 
oyun halini almıştır. Paintball, bir salgın 
gibi kısa sürede başta Avrupa ülkeleri 
olmak üzere tüm dünyaya yayılmıştır. 
Bugün yalnız ABD'de 4 milyonun üzerinde 
kayıtlı Paintball oyuncusu bulunmaktadır.

Tüm kıtalarda ve pek çok ülkede Paintball 
takımları, Paintball sahaları, Paintball 
dernek veya federasyonları mevcuttur.

Günümüzde sadece İngiltere'de 250, 
ABD'de 600, Türkiye'de ise 18 Paintball 
sahası işletmeye açık durumdadır. Bunlar- 
dan 14'ü Akay Paintball tarafından kurul- 
muş olup, 7'si yine Akay Paintball tarafın- 
dan işletilmektedir.

TÜRKİYE’DE PAINTBALL
Ülkemize sadece 6 yıl önce girmiş olan 
“Paintball“ boya dolu kapsüller atan havalı 
silahlarla donanmış iki takımın, sınırları 
belirlenmiş bir alanda gerçekleştirdikleri 
stratejik bir takım oyunudur. Fırlatılan 
boya kapsülleri, temas anında patlamakta 
ve “işaretlenen” oyuncu elenmektedir.

Paintball bir tür satranç gibidir, satranç- 
taki strateji burada da kullanılmaktadır. 
Elimizdeki teknolojiyi son noktasına kadar 
kullanıp insan zekasıyla birleştirerek 
gerçek bir heyecen fırtınası oluşturmak 
belki de bu sporun en önemli özelliğidir.

EKİPMANLAR
Paintball’da tüm oyuncunun yüzünde, 
kırılmaz camlı özel bir maske ve elinde ise 
özel, gazlı silahları bulunmaktadır. Bu 
patladığında boyayan kapsüller atmakta- 
dır. Kapsüller görünüm olarak misket 
büyüklüğündedir. Bu boyalar nişasta ve tuz 
karışımı plastik benzeri bir malzeme ile 
kaplıdır, doğa dostudur ve çevreyi kirlet- 
meden kendiliğinden kısa bir süre içeri- 
sinde yokolur. Kapsülün içindeki boya 
tamamen doğal gıda boyasıdır. Ayrıca 
giysilerin üzerinden ıslak bir bezle dahi 
kolayca çıkartılabilir.

KURALLAR
Oyunun temel kuralı boyanan, yani vurulan 
oyuncu oyundan elenir. Oyunun amacı ise 
verilen senaryoyu uygulamaktır. Her takım 
kendine göre bir senaryo hazırlayabilir 
yani belli bir senaryoya bağlı kalmak gerek-
mez. Amaç bazen karşı takımın tüm 
oyuncularını elemek, rehineyi kurtarmak, 
bir bölgeyi korumak ve ele gerçirilmesini 
engellemek, bir kaçağı diğer takımdan 
önce yakalamak, bir kişiyi güvenli bir 
şekilde önceden belirlenen hedefe ulaştır- 
mak, takım kaptanını vurmakdır.

Kondisyonum yeterli olur mu?
Her spor gibi paintball’da da elbette 
kondisyon avantaj sağlar fakat oyunun 
galibini her zaman takım ruhu ve zeka 
belirler. Sadece fizik gücü olan bir takımın 
iyi organize olmuş ve birbirini kollayan bir 
takım karşısında hiç şansı yoktur.
Bayanlar da rahatlıkla paintball oynaya-
bilir mi?
Evet, hem de erkeklere kök söktürecek 
kadar. Paintball, dünyada ligleri bayan-
erkek olarak ayrılmayan tek spordur ve 
profesyonel takımlarda oynayan bazı 
bayanlar erkek rakiplerini sahada teker 
teker avlamakta, hatta sadece bayan-
lardan kurulu profesyonel takımlar Avrupa 
ve Amerika’da çok başarılı sonuçlar 
almaktadırlar.
Paintball oynamak için eğitim almam 
gerekli mi?
Hayır, oyunu oynamak için kapsamlı bir 
eğitim almanıza gerek yok. Sadece oyun- 
dan önce size anlatılan oyun kurallarına ve 
güvenlik kurallarına uygun davranmanız 
yeterlidir. Ayrıca unutmayın paintball’daki 
en değerli kural Fair Play’dir.
Yanımda ne getirmeliyim?
Paintball oynamak için yanınızda oyun 
sırasında rahat edeceğiniz bir ayakkabı ve 
yedek kıyafet getirmeniz yeterlidir.

Boya üzerimden çıkar mı?
Boya toplarının bıraktığı izler herhangi bir 
yüzeyden sadece silerek, kıyafetlerden ise 
bir hafta içerisinde yıkandığı sürece 
rahatlıkla çıkmaktadır. Ayrıca paintball 
oynarken özel tulum giyeceğiniz için 
kıyafetleriniz zarar görmeyecektir.
Yaş sınırı var mı?
Paintball’da alt yaş sınırı 18’dir fakat üst 
yaş sınırı yoktur. Sağlık durumu elveren 
herkes paintball oynayabilir. Ayrıca 
ailesinin izni ile daha küçük yaşlardan 
paintball oynamaya başlayanlar da vardır.

Bir kere vurulunca oyun bitiyor mu?
Hayır, oyun 15-30 dakikalık birçok senaryo-
dan oluşur ve bir sonraki senaryoya tekrar 
dahil olusunuz. Ayrıca bazı oyun senaryo- 
larında vurulsanız bile takım arkadaşlarınız 
tarafından kurtarılıp, oyuna devam edebi- 
lirsiniz.

İSTANBUL’DA PAINTBALL 
OYNANABİLECEK YERLER

Akay Paintball/Kilyos (0216) 492 83 30
www.akaypaintball.com

Ares Paintball/Beyoğlu (0212) 292 68 48
www.arespaintball.com

Spot Paintball/Kadıköy (0216) 414 10 58 
www.spotpaintball.com

Adorium/Kadıköy (0216) 373 30 99
www.adorium.com

Evo Paintball/Kadıköy (0216) 330 28 91
www.zirvepaintball.com

Deep Zone/Kızıltoprak (0216) 349 33 52
www.deepzonepaintball.com

Grand Atv/Maltepe (0216) 561 32 27
www.alfaatvpaintball.com

PAINTBALL
Nedir? Nasıl oynanır? Ekipmanları, kuralları nelerdir? Sıkça Sorulan Sorular
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Yeryüzündeki herkes ölür ve Tanrı'nın huzuruna 
çıkarlar... Tanrı der ki: "Erkekler 2 sıra olsun; bir sırada 
karıları tarafından yönetilen erkekler, diğer sırada 
karılarını yöneten erkekler. Ayrıca bütün kadınları 
cennete aldım; onlar meleklerle birlikte gidecekler 
şimdi.." Böylece kadınlar gittikten sonra Tanrı 
erkeklerin karşısına geçer. Bir bakar ki karıları 
tarafindan yönetilen erkeklerin sırası 100 km.'den uzun; 
ama karılarını yöneten erkeklerin sırasında sadece bir 
adam duruyor. Tanrı diğer sıradakilere çok kızar: 
"Kendinizden utanın!! Sizi bu dünyada güç ve idarenin 
temsilcisi olarak yarattım ve şuraya bakın, hepiniz 
güçsüz karaktersiz 100 km.lik bir sürü olmuşsunuz. 
Bakın bir tek erkek kulum şu yan sırada tek başına 
gururla dikiliyor. Ondan ders alın! Oğlum, sen anlat 
bunlara, sen ne yaptın da "karılarını yöneten erkekler" 
sırasında bir tek sen oldun?" Ve adam cevap verir:
- "Bilmem... karım bana burda durmamı söyledi"
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Günlük hayatımızda hepimiz bir kalıbın 
içindeyiz, ona göre hareket ediyor, maske- 
ler takıyoruz. İnsanların bize yapıştırdığı 
yaftalarla yaşıyoruz. Hele iş hayatında 
üzerimize yüklenen sorumluluklar kendi- 
miz olmayı zorlaştırıyor. Eczacıbaşı gibi bir 
aileye dahil olmanın ise başka bir sorum- 
luluğu var. Ama biz daha çok içerdeki 
Pınar’ın kim olduğuyla ilgilendik. Nasıl 
büyüdüğü, hayata bakışı ve aile fertleriyle 
olan ilişkilerini konuştuk. Haşarı kızın arka- 
daşları için Perili köşke geziler düzenle- 
mesini, babasını, amcasıyla büyümesini, 
kalbinde ne olup bittiğini, zirveye yaptığı 
yolculuğu konuştuk. 

Geldiğiniz yere nasıl gelinir?
Bir kere en baştan kararlı olmak çok 
önemli. Benim için mezun olduktan sonra 
çalışmak, iş hayatında olmak hayatımın bir 
parçasıydı. Öyle planlamıştım zaten, hiç 
aksini düşünmedim bile. Hiçbir zaman da 
öbür alternatif nedir diye bakmadım. Ben 
zaten hedefime doğru gidiyordum, bunun 
da farkındaydım. Hele bu ülkede bir kız 
çocuğunun kendini yetiştirmesi çok önem- 
li. Ben eğitimimi tamamlayıp durmadım, 
kendimi yetiştirmeye devam ettim ve iş 
hayatımda asla ödün vermedim.
 
İş hayatına nasıl atıldınız?
Ben ailemin ismini kullanmadım hiç. Bu hep 
anlattığım bir şeydir. Bir bankanın güvenlik 
elemanına özgeçmişimi vererek, kendim iş 
fırsatlarını yakalamaya çalıştım. Üç tane 
Amerikan bankası belirlemiştim, Ameri- 
ka’da okuduğum için. Chase Manhattan ve 
Citibank da bunların arasındaydı. Üçüne de 
kendim müracaat ettim, arada kimse, 
hiçbir tanıdık yoktu ama iyi bir özgeçmişim 
vardı. Okulda da iyi bir başarım vardı. 
İkisinden kabul geldi. Hatta seçim yapmak- 
ta bayağı zorlandım. Amerika’da okudu- 
ğum için onlarla çalışmayı özellikle istedim,  
sistemlerini, yöntemlerini öğrenmek için.
 
Yönetici kumaşı giydiniz hemen, değil mi? 
Neden banka?
Herhangi bir gruba girdiğiniz zaman, 
Eczacıbaşı gibi, dünyaya biraz o çerçeve-
den bakıyorsunuz. Halbuki bankacılık biraz 
daha farklı. Bütün sektörlere daha geniş bir 
açıdan bakıyorsunuz, bu da size iş 
hayatının nasıl işlediği ile ilgili iyi bir kesit 
veriyor. Yönetici oluyorsunuz çünkü zaten 
bankalar sizi bünyelerine dahil ettiği 
zaman ki o zamanlar 24-25 yaşlarındaydım  
sizi ‘Executive Trainee’ (yönetici stajyer) 
olarak alıyorlar. Çok hevesliydim ben de bu 
konuda. Kredi pazarlamadaydım, sabahtan 
akşama kadar rakamlarlaydım ve her şeye 
koşuyordum. Bilanço analizleri yapıyor- 
dum. Üniversiteden çıkıp böyle bir hayata 
girmek bambaşka bir duygu çünkü iş 
hayatına atılmak benim istediğim bir şeydi.

  

Bir keresinde “kimya okudum ama şimdi 
olsa kimyayı seçmezdim” demişsiniz!
Şimdiki aklım olsa kesinlikle kimyayı 
seçmezdim. Nejat Amca’mdan çok etkilen- 
miştim bu konuda. Aslında o bana kimyayı 
seçmememi söylemişti ama ben onun 
yolundan gitmek istiyordum. Kimyanın 
üzerine pre-medical (tıp hazırlık) yapıp 
oradan da tıbba geçseydim, o zaman bir 
manası olurdu. 

Bu yolda hep tek başınıza mıydınız?
Aynen öyle. Biraz da şartlar öyle gerektirdi 
tabii. Babamı ufacıkken kaybetmek, yatılı 
okula başlamak, amcamın yanına taşınmak 
hep tek başıma mücadele etmeme yol açtı. 
Kariyerimi bile kendim planladım, bu 
konuda kimse bana yardımcı olmadı, hiç 
kimse beni karşısına alıp da bunları 
yapman gerekiyor demedi. 

Babanızla ilgili neler biliyorsunuz?
Babamı hep başkalarından dinledim ben. 
Fotoğraflarından gördüm. Onu kaybettiği- 
mizde ben daha üç aylıktım, Deniz de 1,5 
yaşındaydı. Baba eksikliği devamlı hissetti- 
ğimiz bir duyguydu, hala da öyledir. Aile- 
min ve dostlarının anlattığı kadarıyla çok 
insancıl, çok merhametli ve çok bonkör bir 
adammış. O olsaydı bazı şeyler başka 
olurdu diye düşünmüyor değilim. Sonuçta 
arkanızı yaslayabileceğiniz bir babanız 
olması farklı bir duygu. Neticede düştüğü- 
nüzde elinizden tutup kaldıracak kişi o. 

Anneden ayrılmak da zor gelmiştir!
Elbette çok zordu bizim için. Amcamın 
yanına taşındığımızda daha yedi yaşın- 
daydım. Şartlar gereği annemden de ayrıl- 
mak zorunda kalmıştık ve bir anda ablamla 
ikimiz yalnız kaldık. Annem çok neşeli ve 
eğlenceli bir kadındı, bizimle oyunlar 
oynardı ama başka bir durum söz konu- 
suydu. Tabii ki amcamın bizi sahiplenmesi 
çok önemliydi ama anne de baba da olma- 
yınca o yaşta kendinize bir şahsiyet biçmek 
zorunda kalıyorsunuz.  Sanki çocukluğu- 
muz bitmiş ve başka bir aşamaya geçmiş- 
tik. Yeni bir ortam, yeni bir ev, yeni bir 
dünya. Daha dikkatli olmamız gereken, 
hata yapmamıza mahal bırakmayan bir 
dünyaydı o bizim için. 

Nasıl bir çocuktunuz?
Çok haşarı bir çocuktum. Hiç yerimde 
duramazdım. Annemle yaşadığımız o ilk 
yedi yıl hep mahallede arkadaşlarımla 
oynardım. Erkek çocuklarıyla oynar, savaş- 
lar yapardım. Çete başı gibiydim. Su taban- 
calarıyla oynardık, yakan topta çok başa- 
rılıydım. Mesela Levent’te bir perili köşk 
vardı, oraya geziler düzenlerdim. Arkadaş- 
larımı oraya götürürdüm, bazıları çok 
korkardı ama nedense ben hiç korkmaz- 
dım. Mağara keşiflerine falan çıkartırdım 
çocukları. Elini bayağı kire, çamura bula- 
yan bir çocuktum. Her yanım yara doluydu, 
hep bir yerlerim kanardı. Erkek çocuğu 
gibiydim, öyle prenses falan değildim… 

Nasıl bir şeydi Nejat Bey ve Beyhan 
Hanım’la büyümek?
Daha resmi, düzenli ve daha planlıydı her 
şey. Yemek saatleri belliydi, yatış saatle- 
rimiz, kalkış saatlerimiz belliydi. Bir düzen 
ve disiplin hakimdi daha çok. Yaşadığımız 
ev itibariyle de biraz uzaktık birbirimize. 
Herkes kendi odasına çekilirdi. Amcam 
çalışma odasında olurdu, yengem evin 
ihtiyaçlarıyla ilgilenirdi, biz de kendi 
odalarımızda olurduk. Ailenin bir araya 
geldiği zamanlar, yemek ve TV seyret- 

tiğimiz zamanlardı. Doğal olarak birçok 
ailede konuşulan şeyleri siz konuşamıyor- 
sunuz, soramıyorsunuz. Amcam ve yen- 
gem şımarıklığa asla tahammül etmezlerdi. 
Bu yüzden çok dikkatli olmaya, fazla ses 
yapmamaya çalışırdık. Ama sonuçta çocuk-
sun yani, her şeye dikkat etmen o kadar 
zor ki. Bütün bunlar hayata bakışınızı 
etkiliyor elbette. Bunun sonucunda kont- 
rollü bir yapı oluşturmaya başlıyorsun 
tabii. Bir kozanın içinde, kendi kendinize 
yetmeye çalışıyorsunuz. 

İlgili bir baba ve amca mıydı peki Nejat 
Bey?
Çok az vakti vardı, hep çalışırdı. Elinden 
geldiğince ilgilenmeye özen gösterirdi ama 
fazla vakti yoktu tabii. Şımarıklığa asla 
tahammül etmezdi. Mütevazı olmayı, eme- 
ği önemserdi. Sabah 6’da kalkardı, işine 
giderdi. Evde çalıştığı zamanlar da insanlar 
eve gelirlerdi. Devamlı bir iş trafiği vardı. 
Dolayısıyla orada bize ilgi göstermesi 
zordu. Bizimle daha çok ilgilenen yengem- 
di.  Her şeyi biraz kendimiz keşfetmek zo- 
runda kaldık o anlamda. 

Tam da şefkate ihtiyacınız olduğu zaman 
Bu sizde nasıl bir etki yaptı?
E, tabii duygusallığınızı biraz arka plana 
atmanız gerekiyor. Kabuklarınız oluşuyor. 
Belli bir düzene ayak uyduruyorsunuz. 
Ama robotlaşmanız da gerekmiyor illa ki. 
Ne kadar profesyonel olursanız olun, işte 
bile işin duygusal tarafı önemlidir benim 
için.  

Mesela düştüğünüzde elinizden tutup 
kaldırdı mı sizi hiç?
Nejat Amcam  “Eğer düşerseniz, kendiniz 
başınıza kalkmak zorundasınız” tarzıyla 
yaklaşırdı bize. Elbette düşsek yardımcı 
olurdu ama bunun arkasına sığınmamızı 
hiç istemedi. Bu yüzden belki de bu kadar 
güçlü bir karaktere sahip olduk ama bir 
gerçek var ki arada bir düşmeniz de son 
derece doğal. Birinin size el uzatması da 
öyle. 

O zamandan bu zamana sizde neler 
değişti?
Eskiden konuşmaya çok çekinirdim, 
ağzımdan yanlış bir şey çıkmasın diye. 
Tabii ki amcamla yaşadığımız o resmi 
iletişimin de bunda etkisi var, bu yüzden 
ben hep dikkatli olmaya çalışırdım. Ne 
zamanki bir şeyler başarmaya başlıyorsu- 
nuz ve insanlar sizin ne dediğinizi dinlem-
eye başlıyorlar, çok çekineceğiniz bir şey 
kalmıyor. Kendinizi ispatlamış oluyorsunuz 
artık. 

İşinizde biraz katısınız galiba!
Katıyım, evet ama olması gereken o. O işin 
yapılması ve bir şeylere karar verilmesi 
gerekiyor. Biraz mükemmeliyetçiyim işim 
konusunda. Bir işi yapıyorsan hakkını 
vereceksin ya da yapmayacaksın. Öyle 
‘aman orada da olayım, burada da olayım’ 
diye bir şey olamaz. Başarıyı getiren sizin 
işinizi çok iyi bilmeniz, yoksa oraya buraya 
bulaşmanız değil. İnsanlara bakıyorsunuz, 
her yerdeler. İyi de senin her yerde olmana 
gerek yok ki! İşini doğru yapacağın yerde 
ol. Ben işimi doğru yaptığım bir yerdeyim 
ve maalesef işimi iyi yapma konusunda 
biraz katıyım. 

Kararlarınızı verirken neye dikkat edi- 
yorsunuz?
Kararlarımı verirken illa mantığı kullanmı- 
yorum, öyle göründüğüm kadar katı olmu- 

yorum. İçgüdülerime güvenirim, kalbimin, 
vicdanımın sesini mutlaka dinlerim. Ancak 
duyguları da çok kullanmamak lazım, 
çünkü hata yapmaya mahal verebiliyor-
sunuz. Bu yüzden ekibime ve danışmanları- 
ma çok güvenirim. Güvendiğim insanı çok 
dikkate alırım ama güvenmediğime de 
maalesef asla güvenmem. Mümkün olduğu 
kadar, özellikle dernek gibi ortamlarda, 
daha dikkatli, daha adil ve eşit olmaya 
çalışıyorum. Dernek ortamı, işinizden daha 
farklı çünkü… Bence insanları dinlemek en 
büyük unsur burada. Herkesi dinlerim ama 
herkesten etkilenmem, neticede adil olma- 
ya çalışarak, titizlenerek son kararı ben 
veririm. Son karar hep bana aittir. 

İçgüdülerinizin sizi yanılttığı oldu mu hiç?
Olmaz olur mu! Bazen insanlara fazla 
güvenmekten dolayı hayal kırıklığına uğra- 
dığım olmuştur. Size her gün bir şeyler 
geliyor, önemli olan evinize çekildiğinizde 
gereken ihtimamı gösterip, her şeyi tekrar 
gözden geçirmek. Pınar’ın ne istediği 
önemli ama olması gereken nedir, onu 
bulmak daha önemli. Bu yüzden ben hep 
olması gerekene doğru yönelmişimdir… 

Sizi kimler sinirlendirir mesela?
İşini ciddiye almayan, sabun köpüğü insan-
lar beni rahatsız ederler. Mesela kaç top- 
lantıya katılmamış ama sonra katıldığında 
devamlı konuşup duruyor. Ben olsam 
susarım. Konuşmam ki. Oraya gelmek için 
hiçbir gayret göstermemişim, dolayısıyla 
olmadık bir şeyde fikir yürütmem. Saygı 
gösteririm. Gerçi inanın onları bile dinlemi- 
şimdir saygıdan ama söylediklerini işini 
ciddiye alanlar kadar önemsemem.    

Ekibinizi nasıl seçiyorsunuz?
Ekibimi seçerken başka şeylere dikkat 
ediyorum ben. Mesela en son danışmanımı 
nasıl seçtiğimi söyleyeyim; onun içten- 
liğine, samimiyetine baktım. Hayat mate- 
matikten ibaret değil çünkü. Matematiğin 
dışında bu insan bana ne katar diye 
düşünüyorum. Karşımdakinin beni düşün- 
dürtmesi önemli. İşte “Ben falanca kişiyi 
çok seviyorum, o yüzden onu ekibime 
alayım” demiyorum. Bütün yönetim kuru- 
lumu ve danışmanlarımı dinlerim, söyledik- 
lerini harmanlarım. Bugünkü yönetimler 
birkaç insanla gidiyor, ben onun doğru 
olmadığını düşünüyorum, bence bir işte 
emeği geçen herkesi dinlemek lazım.    

Eczacıbaşı’nda çalıştığınız dönemde Nejat 
Bey’in yeğeni olduğunuz için zorluk 
yaşadınız mı?
Yani insanlar tabii ki bana daha dikkatli 
yaklaşıyorlardı. Yanlarına gidince susuyor- 
lardı falan, hani yukarıya laf gitmesin diye. 
Bankada bir gün “Aa o da bizim gibiymiş, o 
da böyleymiş, bizdenmiş” diye konuştuk- 
larını duydum, o ne demek yani? Ben 
maymun muyum? Ben de insanım, ben de 
sizin gibiyim…(gülüyor)  Sonuçta o ismin 
altında sizin gibi bir insan var.

Peki, bu kadar köklü bir aileden gelip de 
nasıl bu kadar mütevazısınız?
Biliyorsunuz işte hayat hikayemi. Aile, 
yapısı itibariyle elbette çok önemli bir 
yerde. Türkiye’deki ilk ilaç fabrikasının, ilk 
seramik fabrikasının kurulmasını sağlamış- 
lar, daha birçok ilklere imza atmışlar vs. 
Sonuçta sosyal bir topluma ve başarıya 
odaklanmış bir aile. Ya siz de bu başarıya 
katkıda bulunmaya çalışacaksınız ya da 
diğerlerinden olacaksınız. Bu tamamıyla 
seçimle ilgili bir şey. Ben elimden geldiğin- 
ce aile isminin başarısına katkıda bulun-
maya çalışıyorum. Bu da ayaklarınızın yere 
basmasına sebep oluyor.  

Nereye kadar iş?
Sabah kalkıp işe giderim diğerleri gibi ama 
benim problemim kendimi işe çok fena 
kaptırmam. Bu yüzden bazen kendime “dur 
Pınar” demem gerekiyor, yoksa beni bırak- 
sanız sabahlara kadar çalışabilirim. Her 

yaptığım şeyin hakkını vermeye çalışıyo- 
rum.  Bu, özel hayatımda da öyle. İşteyken 
ne kadar kendimi işe veriyorsam, dibine 
kadar çalışıyorsam, özel hayatımda da o 
kadar kendimi rahat bırakmayı becerebili-
yorum. Bugün çalışmayacağım dersem 
eğer, o gün kesinlikle işe göz ucuyla bile 
bakmıyorum. Artık öyle. Eskiden böyle 
değildim tabii. Artık biraz yorgunluk da var.

Olmazsa olmazlarınız nedir?
İşteyken, kendimi %100 işime vermek 
benim olmazsa olmazım. Mutlaka içine 
girer, dibine inerim işin. Sabun köpüğü 
olmam. Sadece bulunmam gerektiği için 
olmam o ortamda, gerçekten olurum. Her 
şeyimle katılırım, bedenim, ruhum ve 
kalbimle. Bana kimse “Bu kadar olabiliyor 
ancak” diye gelemez, o kadar olmaz çünkü. 
Mutlaka daha da yapılacak bir şeyler 
vardır. Gönüllü işlerde de bu öyle olmalı. 
Para kazanmıyoruz diye baştan savma iş 
yapılmamalı. Ya işin içinde olacaksın ya da 
dışında, bu kadar basit. Bu sizin kendi 
vicdani duruşunuzla ilgili. Bir elbise giyi- 
yorsanız üzerinizde sırıtmamalı, eğer sırı- 
tıyorsa da giymeyin lütfen. İlk dernek 
başkanı olduğum zaman bana  “Ne gereği 
var, nasıl yetişeceksin hepsine?”  diyenler 
oldu, bu işin kolay tarafı. E, sen yapma, ben 
yapmayayım, kim yapacak bunları? Sonuç- 
ta bir şeyi yapmamak için bin tane bahane 
bulabilirsiniz, yeter ki bana neden yapıl- 
ması gerektiğini söyleyin. Bir tane sebep 
söyleyin yeter.

Hep tek başınıza mücadele etmek duru- 
munda kalmışsınız biraz!
Siz altın tepsiyle de gelse bazı şeyler, eğer 
siz onu taşıyamıyorsanız, o işte üzeri- 
nizden dökülen elbise. Amerika’da okurken 
etrafım ağzında altın kaşıkla doğanlarla 
doluydu. Evleri, arabaları, deli paraları 
olanlar vardı ama ben bana verilen minna- 
cık bir bütçeyle geçiniyordum. O kadar 

ihtiyacım olmasına rağmen bana bir araba 
bile alınmadı. Gayet de mütevazı bir okulda 
okudum. O zaman bile biliyordum ki ‘I am a 
survivor’ (mücadeleci). I needed to survive 
(mücadele etmek zorundaydım) ve survive 
ederken dik durmanız da gerekiyor. Eliniz- 
dekilerle, size sunulanlarla yetinmeyi bil- 
mezseniz bu pek mümkün değil.   

Peki, insan ilişkilerinizde en önemli 
kuralınız nedir?
Kimsenin dediğiyle hareket etmem, hemen 
yüzleşirim karşımdakiyle. “Böyle bir şey 
söylemişsin, yapmışsın, bana da söyle, 
bana da anlat, bir anlayalım” derim. Hemen 
üstüne giderim. 

Özel hayatınızda da bu böyle mi?
Özel hayatta mantık falan işlemiyor tabii. 
Kalbinize ne kadar söz geçirebilirsiniz ki! 
Tamam, mantıkla hareket etmek önemli 
ama kalbin orada ne işi var o zaman? O 
kalp neden atıyor? Sadece kanı dolaştır- 
mak değil vazifesi. O sizin sesiniz. Duygu- 
nuz. Vicdanınız. 

Özel hayatınız da ne kadar başarılısınız 
peki?
Özel hayatım fazla olamadı ki. Bir müddet 
sonra makineleşiyorsunuz çünkü. Bu kadar 
yoğun bir tempo içinde nasıl vakit ayıra- 
bilirsiniz ki kendinize, karşınızdakine? Tam 
anlamıyla hakkını veremeyecekseniz olma- 
sın zaten. Galiba bu konularda pek başarılı 
değilim…(gülüyor)

Çok iyi bir anne olabilirdiniz aslında! Neden 
olmadı?
Çok doğru söylüyorsunuz ama bazı şeyleri 
olabildiği kadar yapmanız gerekiyor. İdea- 
list düşünmek de bir yere kadar. Geçen-
lerde de söylemiştim; bu bir tango, doğru 
partnerinizin olması çok önemli. Ha, doğru 
partner bulmak o kadar kolay mı? Değil 
tabii ki.  Toplumda adınız biraz duyulmaya 

başladığında insanlar sizi kafalarında bir 
yere koyuyor, bir rol modeli oluyorsunuz. 
Dolayısıyla bazı sorumluluklar diğerlerin- 
den ağır basıyor. Doğru partnerler çıkmış- 
tır karşıma ama belki ben onları bertaraf 
ettim. 

Bu karşınızdaki için de zor değil mi? 
Erkekler konumunuzdan dolayı sizden 
çekiniyor olabilirler mi?
Olabilir ama bence bu o kadar yanlış bir şey 
ki. Bu beni o kadar rahatsız ediyor ki. 
Çünkü ben öyle biri değilim, beni tanıyanlar 
bunu bilirler. O kadar kendi halimde bir 
insanım ki. Herkes isminizden dolayı sizi 
öyle bir süzgeçten geçiriyor maalesef ama 
ben onların süzgeçten geçirdiği kişi değilim 
işte. Tabii ki karşınızdakinin kim olduğu çok 
önemli ama durumu ya da kariyeri benim 
kadar değil diye karşımdakini yok saymam. 
Çünkü ben önce insanlığına bakarım, 
doğruluğuna bakarım, neler yapmış oldu- 
ğuna bakarım yoksa diğerleri gelip geçici 
şeyler. 

Hiç evlenmek istemediniz mi ya da hiç 
körkütük aşık olmadınız mı mesela?
Olmaz olur mu! Ben de bir kadınım 
sonuçta… (gülüyor) Yani ben aşk yaşamış 
bir insanım ve aşkın ne olduğunu biliyo-
rum. Hayatın size sunduğu tatlardan yarar-
lanmak lazım, bütün iş kadınlarının da bunu 
yapması lazım, hayat dediğiniz sadece iş 
değil ki. İsim yapmış bütün iş kadınlarına 
sorun, hepsinin altında aslında bir sevgi 
beklentisi vardır. Çünkü eğer sadece bir 
tarafa yönelirseniz, tam anlamıyla başarılı 
olamazsınız ki. Bir saatten sonra her şey- 
den sıkılırsınız. Özel hayatıma da gereken 
özeni göstermeye çalıştım, sadece evlen- 
meye karar vermedim. Çünkü o da bir 
karar, verseydim yapardım ama o karar 
noktası çok önemli. Bilmiyorum belki de 
ben fazla ciddiye aldım o işi. Ama evlilik 
kararını vermemek benim kadın olmadı- 

ğımı göstermez tabii. Gücüm olduğu kadar 
verecek sevgim de var. Tek tabanca 
olmanın birçok zorluğu var çünkü.  
Peki, güçlü bir kadın olarak evde de patron-
luk taslıyor musunuz?
Asla. Evde de patron ne demek! Hiç iste- 
mediğim bir şey o. Çünkü kadın, kadın 
kimliğini kaybetmemeli. İşte patron, evde 
patron, e ben ne anladım bu işten. Benim 
bir erkeği taşımamam lazım, orada ben 
kadın olmalıyım. Herkesin arada saçının 
okşanmasına ihtiyacı vardır. İster patron 
olun, ister olmayın. Hepimiz insanız. 

İyi ki yapmışım dediğiniz bir şey var mı?
Elbette, mesela STK (sivil toplum 
kuruluşları)’daki görevlerim. İyi ki çalış- 
mışım onlarla. İyi ki kariyerimi kendim 
plan- lamışım. Çünkü beni ben yapan 
unsurlar bunlar. 

Hayatınızda yapmaktan zevk aldığınız 
şeyler ne?
Spor yapmayı çok seviyorum çünkü spor 
benim için bir deşarj unsuru. Orada 
düşünmüyorum, topladığım enerjimi orada 
atabiliyorum. Arkadaşlarımı çok seviyo-
rum, onlarla zaman geçirmek benim en 
büyük zevklerimden biri. Ayrıca bir ilişkim 
varsa ona emek harcamayı, beraber bir 
şeyler yapmayı da seviyorum.   

Peki, en son yaptığınız çılgınlık neydi?
Ekim’de Antalya Altın Portakal Film 
Festivali’nde fırtınalar koparken, millet 
kaçışırken, ben denize girdim. 

Neden?
Çünkü canım denize girmek istedi… 
(gülüyor)

Röportaj: Seran VRESKALA
Zeynep TÜKENMEZ
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Köklü bir aileye mensup, başarılı bir iş kadını, sivil toplum örgütlerinde 
çalışan bir yardımsever, mükemmeliyetçi, sosyal, çalışkan, direkt 
konuşan ve özel hayatıyla gündeme gelmeyen bir kadın, Pınar 
Eczacıbaşı. Ama bu defa sohbet ettiğimiz kişi Pınar Eczacıbaşı değil, 
sadece Pınar’dı…

ZİRVENİN PINAR’I



KOÇ: Koç burcu erkeğe cesa- 
ret, atılganlık, sevimlilik, etkile- 
me gücü, şiddet, enerji verir. Bu 
tip erkekle geçinmek pek kolay 
değildir.  Koç   burcunun   erkeği

kendi düşüncelerinin doğru olduğuna inanır. 
Koç burcunda doğan kadınlarda tıpkı erkeler 
gibi enerjik, cesur, kıskanç, cana yakın, cazi- 
beli tiplerdir. Ayrıca hırslıdır ve yükselmeyi 
kafasına koyduğu içinde çok çalışır. Koç burcu 
kadınları için çalışma hayatı, kendilerini 
oyalayacak bir vasıta sayılmaz. Çalışma on- 
ların hayatta yükselmelerini, bol paraya 
kavuşmalarını ve isimlerini duyurmalarını 
sağlaktadır. Cazibelerinden de yaralanarak 
eninde sonunda istedikleri mevkiye erişirler.                                                             

BOĞA: Boğa burcu erkekleri, sa- 
dık dost, iyi bir eş, şefkatli bir 
baba ve mükemmel bir aile reisi 
olular. Boğa burcunda doğan 
erkeklerin  kendilerine  has  özel- 

likleri vardır. Böyle bir erkekle evlenmek ve 
onunla mutlu olmak istiyorsanız, bunlara çok 
dikkat etmelisiniz. Boğa burcu kadını çok cana 
yakın, beğenilen, aranılan tiplerdir ve sevil- 
mek için yaratılmışlardır. Evlilik ve annelik 
onlara çok yakışır. Boğa burcu kadını güzel- 
liklere çok düşkündür. Onun için güzel olan 
her şeyin değeri vardır. Özellikle müzik ve 
resim ona zevk verir. Ayrıca pahalı olmayan 
anlamlı hediyelerle yani bir çiçekle bile onun 
gönlünü kazanabilirsiniz.                                                              

İKİZLER: İkizler burcu erkeği 
kolay kolay bağlanmaz. Ani bir 
kararla evlense bile sonradan 
pişman olup boşanabilir. Neşeli, 
konuşkan,  nazik  cana  yakın  bir 

insan olduğu için çok beğenilir. O tam anla- 
mıyla aranılan bir tiptir. İkizler burcu kadını 
çok yönlü, son derece ilgi çeken cazip 
tiplerdir. Tıpkı bu burcun erkeği gibi onları da 
anlamak kolay değildir. Böyle bir kadını 
seviyorsanız mutlaka önce onu iyice tanımalı- 
sınız. Zeka ve hareket yıldızının idare ettiği bu 
kadının kafası fevkalade çalışır. Bağımsızlı- 
ğına düşkün olduğu için de kendisine bir iş 
veya meslek seçer. İkizler burcu kadını çok 
genç yaşta aşık olur. 

Günlük hayatımızda hepimiz bir kalıbın 
içindeyiz, ona göre hareket ediyor, maske- 
ler takıyoruz. İnsanların bize yapıştırdığı 
yaftalarla yaşıyoruz. Hele iş hayatında 
üzerimize yüklenen sorumluluklar kendi- 
miz olmayı zorlaştırıyor. Eczacıbaşı gibi bir 
aileye dahil olmanın ise başka bir sorum- 
luluğu var. Ama biz daha çok içerdeki 
Pınar’ın kim olduğuyla ilgilendik. Nasıl 
büyüdüğü, hayata bakışı ve aile fertleriyle 
olan ilişkilerini konuştuk. Haşarı kızın arka- 
daşları için Perili köşke geziler düzenle- 
mesini, babasını, amcasıyla büyümesini, 
kalbinde ne olup bittiğini, zirveye yaptığı 
yolculuğu konuştuk. 

Geldiğiniz yere nasıl gelinir?
Bir kere en baştan kararlı olmak çok 
önemli. Benim için mezun olduktan sonra 
çalışmak, iş hayatında olmak hayatımın bir 
parçasıydı. Öyle planlamıştım zaten, hiç 
aksini düşünmedim bile. Hiçbir zaman da 
öbür alternatif nedir diye bakmadım. Ben 
zaten hedefime doğru gidiyordum, bunun 
da farkındaydım. Hele bu ülkede bir kız 
çocuğunun kendini yetiştirmesi çok önem- 
li. Ben eğitimimi tamamlayıp durmadım, 
kendimi yetiştirmeye devam ettim ve iş 
hayatımda asla ödün vermedim.
 
İş hayatına nasıl atıldınız?
Ben ailemin ismini kullanmadım hiç. Bu hep 
anlattığım bir şeydir. Bir bankanın güvenlik 
elemanına özgeçmişimi vererek, kendim iş 
fırsatlarını yakalamaya çalıştım. Üç tane 
Amerikan bankası belirlemiştim, Ameri- 
ka’da okuduğum için. Chase Manhattan ve 
Citibank da bunların arasındaydı. Üçüne de 
kendim müracaat ettim, arada kimse, 
hiçbir tanıdık yoktu ama iyi bir özgeçmişim 
vardı. Okulda da iyi bir başarım vardı. 
İkisinden kabul geldi. Hatta seçim yapmak- 
ta bayağı zorlandım. Amerika’da okudu- 
ğum için onlarla çalışmayı özellikle istedim,  
sistemlerini, yöntemlerini öğrenmek için.
 
Yönetici kumaşı giydiniz hemen, değil mi? 
Neden banka?
Herhangi bir gruba girdiğiniz zaman, 
Eczacıbaşı gibi, dünyaya biraz o çerçeve-
den bakıyorsunuz. Halbuki bankacılık biraz 
daha farklı. Bütün sektörlere daha geniş bir 
açıdan bakıyorsunuz, bu da size iş 
hayatının nasıl işlediği ile ilgili iyi bir kesit 
veriyor. Yönetici oluyorsunuz çünkü zaten 
bankalar sizi bünyelerine dahil ettiği 
zaman ki o zamanlar 24-25 yaşlarındaydım  
sizi ‘Executive Trainee’ (yönetici stajyer) 
olarak alıyorlar. Çok hevesliydim ben de bu 
konuda. Kredi pazarlamadaydım, sabahtan 
akşama kadar rakamlarlaydım ve her şeye 
koşuyordum. Bilanço analizleri yapıyor- 
dum. Üniversiteden çıkıp böyle bir hayata 
girmek bambaşka bir duygu çünkü iş 
hayatına atılmak benim istediğim bir şeydi.

  

Bir keresinde “kimya okudum ama şimdi 
olsa kimyayı seçmezdim” demişsiniz!
Şimdiki aklım olsa kesinlikle kimyayı 
seçmezdim. Nejat Amca’mdan çok etkilen- 
miştim bu konuda. Aslında o bana kimyayı 
seçmememi söylemişti ama ben onun 
yolundan gitmek istiyordum. Kimyanın 
üzerine pre-medical (tıp hazırlık) yapıp 
oradan da tıbba geçseydim, o zaman bir 
manası olurdu. 

Bu yolda hep tek başınıza mıydınız?
Aynen öyle. Biraz da şartlar öyle gerektirdi 
tabii. Babamı ufacıkken kaybetmek, yatılı 
okula başlamak, amcamın yanına taşınmak 
hep tek başıma mücadele etmeme yol açtı. 
Kariyerimi bile kendim planladım, bu 
konuda kimse bana yardımcı olmadı, hiç 
kimse beni karşısına alıp da bunları 
yapman gerekiyor demedi. 

Babanızla ilgili neler biliyorsunuz?
Babamı hep başkalarından dinledim ben. 
Fotoğraflarından gördüm. Onu kaybettiği- 
mizde ben daha üç aylıktım, Deniz de 1,5 
yaşındaydı. Baba eksikliği devamlı hissetti- 
ğimiz bir duyguydu, hala da öyledir. Aile- 
min ve dostlarının anlattığı kadarıyla çok 
insancıl, çok merhametli ve çok bonkör bir 
adammış. O olsaydı bazı şeyler başka 
olurdu diye düşünmüyor değilim. Sonuçta 
arkanızı yaslayabileceğiniz bir babanız 
olması farklı bir duygu. Neticede düştüğü- 
nüzde elinizden tutup kaldıracak kişi o. 

Anneden ayrılmak da zor gelmiştir!
Elbette çok zordu bizim için. Amcamın 
yanına taşındığımızda daha yedi yaşın- 
daydım. Şartlar gereği annemden de ayrıl- 
mak zorunda kalmıştık ve bir anda ablamla 
ikimiz yalnız kaldık. Annem çok neşeli ve 
eğlenceli bir kadındı, bizimle oyunlar 
oynardı ama başka bir durum söz konu- 
suydu. Tabii ki amcamın bizi sahiplenmesi 
çok önemliydi ama anne de baba da olma- 
yınca o yaşta kendinize bir şahsiyet biçmek 
zorunda kalıyorsunuz.  Sanki çocukluğu- 
muz bitmiş ve başka bir aşamaya geçmiş- 
tik. Yeni bir ortam, yeni bir ev, yeni bir 
dünya. Daha dikkatli olmamız gereken, 
hata yapmamıza mahal bırakmayan bir 
dünyaydı o bizim için. 

Nasıl bir çocuktunuz?
Çok haşarı bir çocuktum. Hiç yerimde 
duramazdım. Annemle yaşadığımız o ilk 
yedi yıl hep mahallede arkadaşlarımla 
oynardım. Erkek çocuklarıyla oynar, savaş- 
lar yapardım. Çete başı gibiydim. Su taban- 
calarıyla oynardık, yakan topta çok başa- 
rılıydım. Mesela Levent’te bir perili köşk 
vardı, oraya geziler düzenlerdim. Arkadaş- 
larımı oraya götürürdüm, bazıları çok 
korkardı ama nedense ben hiç korkmaz- 
dım. Mağara keşiflerine falan çıkartırdım 
çocukları. Elini bayağı kire, çamura bula- 
yan bir çocuktum. Her yanım yara doluydu, 
hep bir yerlerim kanardı. Erkek çocuğu 
gibiydim, öyle prenses falan değildim… 

Nasıl bir şeydi Nejat Bey ve Beyhan 
Hanım’la büyümek?
Daha resmi, düzenli ve daha planlıydı her 
şey. Yemek saatleri belliydi, yatış saatle- 
rimiz, kalkış saatlerimiz belliydi. Bir düzen 
ve disiplin hakimdi daha çok. Yaşadığımız 
ev itibariyle de biraz uzaktık birbirimize. 
Herkes kendi odasına çekilirdi. Amcam 
çalışma odasında olurdu, yengem evin 
ihtiyaçlarıyla ilgilenirdi, biz de kendi 
odalarımızda olurduk. Ailenin bir araya 
geldiği zamanlar, yemek ve TV seyret- 

tiğimiz zamanlardı. Doğal olarak birçok 
ailede konuşulan şeyleri siz konuşamıyor- 
sunuz, soramıyorsunuz. Amcam ve yen- 
gem şımarıklığa asla tahammül etmezlerdi. 
Bu yüzden çok dikkatli olmaya, fazla ses 
yapmamaya çalışırdık. Ama sonuçta çocuk-
sun yani, her şeye dikkat etmen o kadar 
zor ki. Bütün bunlar hayata bakışınızı 
etkiliyor elbette. Bunun sonucunda kont- 
rollü bir yapı oluşturmaya başlıyorsun 
tabii. Bir kozanın içinde, kendi kendinize 
yetmeye çalışıyorsunuz. 

İlgili bir baba ve amca mıydı peki Nejat 
Bey?
Çok az vakti vardı, hep çalışırdı. Elinden 
geldiğince ilgilenmeye özen gösterirdi ama 
fazla vakti yoktu tabii. Şımarıklığa asla 
tahammül etmezdi. Mütevazı olmayı, eme- 
ği önemserdi. Sabah 6’da kalkardı, işine 
giderdi. Evde çalıştığı zamanlar da insanlar 
eve gelirlerdi. Devamlı bir iş trafiği vardı. 
Dolayısıyla orada bize ilgi göstermesi 
zordu. Bizimle daha çok ilgilenen yengem- 
di.  Her şeyi biraz kendimiz keşfetmek zo- 
runda kaldık o anlamda. 

Tam da şefkate ihtiyacınız olduğu zaman 
Bu sizde nasıl bir etki yaptı?
E, tabii duygusallığınızı biraz arka plana 
atmanız gerekiyor. Kabuklarınız oluşuyor. 
Belli bir düzene ayak uyduruyorsunuz. 
Ama robotlaşmanız da gerekmiyor illa ki. 
Ne kadar profesyonel olursanız olun, işte 
bile işin duygusal tarafı önemlidir benim 
için.  

Mesela düştüğünüzde elinizden tutup 
kaldırdı mı sizi hiç?
Nejat Amcam  “Eğer düşerseniz, kendiniz 
başınıza kalkmak zorundasınız” tarzıyla 
yaklaşırdı bize. Elbette düşsek yardımcı 
olurdu ama bunun arkasına sığınmamızı 
hiç istemedi. Bu yüzden belki de bu kadar 
güçlü bir karaktere sahip olduk ama bir 
gerçek var ki arada bir düşmeniz de son 
derece doğal. Birinin size el uzatması da 
öyle. 

O zamandan bu zamana sizde neler 
değişti?
Eskiden konuşmaya çok çekinirdim, 
ağzımdan yanlış bir şey çıkmasın diye. 
Tabii ki amcamla yaşadığımız o resmi 
iletişimin de bunda etkisi var, bu yüzden 
ben hep dikkatli olmaya çalışırdım. Ne 
zamanki bir şeyler başarmaya başlıyorsu- 
nuz ve insanlar sizin ne dediğinizi dinlem-
eye başlıyorlar, çok çekineceğiniz bir şey 
kalmıyor. Kendinizi ispatlamış oluyorsunuz 
artık. 

İşinizde biraz katısınız galiba!
Katıyım, evet ama olması gereken o. O işin 
yapılması ve bir şeylere karar verilmesi 
gerekiyor. Biraz mükemmeliyetçiyim işim 
konusunda. Bir işi yapıyorsan hakkını 
vereceksin ya da yapmayacaksın. Öyle 
‘aman orada da olayım, burada da olayım’ 
diye bir şey olamaz. Başarıyı getiren sizin 
işinizi çok iyi bilmeniz, yoksa oraya buraya 
bulaşmanız değil. İnsanlara bakıyorsunuz, 
her yerdeler. İyi de senin her yerde olmana 
gerek yok ki! İşini doğru yapacağın yerde 
ol. Ben işimi doğru yaptığım bir yerdeyim 
ve maalesef işimi iyi yapma konusunda 
biraz katıyım. 

Kararlarınızı verirken neye dikkat edi- 
yorsunuz?
Kararlarımı verirken illa mantığı kullanmı- 
yorum, öyle göründüğüm kadar katı olmu- 

yorum. İçgüdülerime güvenirim, kalbimin, 
vicdanımın sesini mutlaka dinlerim. Ancak 
duyguları da çok kullanmamak lazım, 
çünkü hata yapmaya mahal verebiliyor-
sunuz. Bu yüzden ekibime ve danışmanları- 
ma çok güvenirim. Güvendiğim insanı çok 
dikkate alırım ama güvenmediğime de 
maalesef asla güvenmem. Mümkün olduğu 
kadar, özellikle dernek gibi ortamlarda, 
daha dikkatli, daha adil ve eşit olmaya 
çalışıyorum. Dernek ortamı, işinizden daha 
farklı çünkü… Bence insanları dinlemek en 
büyük unsur burada. Herkesi dinlerim ama 
herkesten etkilenmem, neticede adil olma- 
ya çalışarak, titizlenerek son kararı ben 
veririm. Son karar hep bana aittir. 

İçgüdülerinizin sizi yanılttığı oldu mu hiç?
Olmaz olur mu! Bazen insanlara fazla 
güvenmekten dolayı hayal kırıklığına uğra- 
dığım olmuştur. Size her gün bir şeyler 
geliyor, önemli olan evinize çekildiğinizde 
gereken ihtimamı gösterip, her şeyi tekrar 
gözden geçirmek. Pınar’ın ne istediği 
önemli ama olması gereken nedir, onu 
bulmak daha önemli. Bu yüzden ben hep 
olması gerekene doğru yönelmişimdir… 

Sizi kimler sinirlendirir mesela?
İşini ciddiye almayan, sabun köpüğü insan-
lar beni rahatsız ederler. Mesela kaç top- 
lantıya katılmamış ama sonra katıldığında 
devamlı konuşup duruyor. Ben olsam 
susarım. Konuşmam ki. Oraya gelmek için 
hiçbir gayret göstermemişim, dolayısıyla 
olmadık bir şeyde fikir yürütmem. Saygı 
gösteririm. Gerçi inanın onları bile dinlemi- 
şimdir saygıdan ama söylediklerini işini 
ciddiye alanlar kadar önemsemem.    

Ekibinizi nasıl seçiyorsunuz?
Ekibimi seçerken başka şeylere dikkat 
ediyorum ben. Mesela en son danışmanımı 
nasıl seçtiğimi söyleyeyim; onun içten- 
liğine, samimiyetine baktım. Hayat mate- 
matikten ibaret değil çünkü. Matematiğin 
dışında bu insan bana ne katar diye 
düşünüyorum. Karşımdakinin beni düşün- 
dürtmesi önemli. İşte “Ben falanca kişiyi 
çok seviyorum, o yüzden onu ekibime 
alayım” demiyorum. Bütün yönetim kuru- 
lumu ve danışmanlarımı dinlerim, söyledik- 
lerini harmanlarım. Bugünkü yönetimler 
birkaç insanla gidiyor, ben onun doğru 
olmadığını düşünüyorum, bence bir işte 
emeği geçen herkesi dinlemek lazım.    

Eczacıbaşı’nda çalıştığınız dönemde Nejat 
Bey’in yeğeni olduğunuz için zorluk 
yaşadınız mı?
Yani insanlar tabii ki bana daha dikkatli 
yaklaşıyorlardı. Yanlarına gidince susuyor- 
lardı falan, hani yukarıya laf gitmesin diye. 
Bankada bir gün “Aa o da bizim gibiymiş, o 
da böyleymiş, bizdenmiş” diye konuştuk- 
larını duydum, o ne demek yani? Ben 
maymun muyum? Ben de insanım, ben de 
sizin gibiyim…(gülüyor)  Sonuçta o ismin 
altında sizin gibi bir insan var.

Peki, bu kadar köklü bir aileden gelip de 
nasıl bu kadar mütevazısınız?
Biliyorsunuz işte hayat hikayemi. Aile, 
yapısı itibariyle elbette çok önemli bir 
yerde. Türkiye’deki ilk ilaç fabrikasının, ilk 
seramik fabrikasının kurulmasını sağlamış- 
lar, daha birçok ilklere imza atmışlar vs. 
Sonuçta sosyal bir topluma ve başarıya 
odaklanmış bir aile. Ya siz de bu başarıya 
katkıda bulunmaya çalışacaksınız ya da 
diğerlerinden olacaksınız. Bu tamamıyla 
seçimle ilgili bir şey. Ben elimden geldiğin- 
ce aile isminin başarısına katkıda bulun-
maya çalışıyorum. Bu da ayaklarınızın yere 
basmasına sebep oluyor.  

Nereye kadar iş?
Sabah kalkıp işe giderim diğerleri gibi ama 
benim problemim kendimi işe çok fena 
kaptırmam. Bu yüzden bazen kendime “dur 
Pınar” demem gerekiyor, yoksa beni bırak- 
sanız sabahlara kadar çalışabilirim. Her 

yaptığım şeyin hakkını vermeye çalışıyo- 
rum.  Bu, özel hayatımda da öyle. İşteyken 
ne kadar kendimi işe veriyorsam, dibine 
kadar çalışıyorsam, özel hayatımda da o 
kadar kendimi rahat bırakmayı becerebili-
yorum. Bugün çalışmayacağım dersem 
eğer, o gün kesinlikle işe göz ucuyla bile 
bakmıyorum. Artık öyle. Eskiden böyle 
değildim tabii. Artık biraz yorgunluk da var.

Olmazsa olmazlarınız nedir?
İşteyken, kendimi %100 işime vermek 
benim olmazsa olmazım. Mutlaka içine 
girer, dibine inerim işin. Sabun köpüğü 
olmam. Sadece bulunmam gerektiği için 
olmam o ortamda, gerçekten olurum. Her 
şeyimle katılırım, bedenim, ruhum ve 
kalbimle. Bana kimse “Bu kadar olabiliyor 
ancak” diye gelemez, o kadar olmaz çünkü. 
Mutlaka daha da yapılacak bir şeyler 
vardır. Gönüllü işlerde de bu öyle olmalı. 
Para kazanmıyoruz diye baştan savma iş 
yapılmamalı. Ya işin içinde olacaksın ya da 
dışında, bu kadar basit. Bu sizin kendi 
vicdani duruşunuzla ilgili. Bir elbise giyi- 
yorsanız üzerinizde sırıtmamalı, eğer sırı- 
tıyorsa da giymeyin lütfen. İlk dernek 
başkanı olduğum zaman bana  “Ne gereği 
var, nasıl yetişeceksin hepsine?”  diyenler 
oldu, bu işin kolay tarafı. E, sen yapma, ben 
yapmayayım, kim yapacak bunları? Sonuç- 
ta bir şeyi yapmamak için bin tane bahane 
bulabilirsiniz, yeter ki bana neden yapıl- 
ması gerektiğini söyleyin. Bir tane sebep 
söyleyin yeter.

Hep tek başınıza mücadele etmek duru- 
munda kalmışsınız biraz!
Siz altın tepsiyle de gelse bazı şeyler, eğer 
siz onu taşıyamıyorsanız, o işte üzeri- 
nizden dökülen elbise. Amerika’da okurken 
etrafım ağzında altın kaşıkla doğanlarla 
doluydu. Evleri, arabaları, deli paraları 
olanlar vardı ama ben bana verilen minna- 
cık bir bütçeyle geçiniyordum. O kadar 

ihtiyacım olmasına rağmen bana bir araba 
bile alınmadı. Gayet de mütevazı bir okulda 
okudum. O zaman bile biliyordum ki ‘I am a 
survivor’ (mücadeleci). I needed to survive 
(mücadele etmek zorundaydım) ve survive 
ederken dik durmanız da gerekiyor. Eliniz- 
dekilerle, size sunulanlarla yetinmeyi bil- 
mezseniz bu pek mümkün değil.   

Peki, insan ilişkilerinizde en önemli 
kuralınız nedir?
Kimsenin dediğiyle hareket etmem, hemen 
yüzleşirim karşımdakiyle. “Böyle bir şey 
söylemişsin, yapmışsın, bana da söyle, 
bana da anlat, bir anlayalım” derim. Hemen 
üstüne giderim. 

Özel hayatınızda da bu böyle mi?
Özel hayatta mantık falan işlemiyor tabii. 
Kalbinize ne kadar söz geçirebilirsiniz ki! 
Tamam, mantıkla hareket etmek önemli 
ama kalbin orada ne işi var o zaman? O 
kalp neden atıyor? Sadece kanı dolaştır- 
mak değil vazifesi. O sizin sesiniz. Duygu- 
nuz. Vicdanınız. 

Özel hayatınız da ne kadar başarılısınız 
peki?
Özel hayatım fazla olamadı ki. Bir müddet 
sonra makineleşiyorsunuz çünkü. Bu kadar 
yoğun bir tempo içinde nasıl vakit ayıra- 
bilirsiniz ki kendinize, karşınızdakine? Tam 
anlamıyla hakkını veremeyecekseniz olma- 
sın zaten. Galiba bu konularda pek başarılı 
değilim…(gülüyor)

Çok iyi bir anne olabilirdiniz aslında! Neden 
olmadı?
Çok doğru söylüyorsunuz ama bazı şeyleri 
olabildiği kadar yapmanız gerekiyor. İdea- 
list düşünmek de bir yere kadar. Geçen-
lerde de söylemiştim; bu bir tango, doğru 
partnerinizin olması çok önemli. Ha, doğru 
partner bulmak o kadar kolay mı? Değil 
tabii ki.  Toplumda adınız biraz duyulmaya 

başladığında insanlar sizi kafalarında bir 
yere koyuyor, bir rol modeli oluyorsunuz. 
Dolayısıyla bazı sorumluluklar diğerlerin- 
den ağır basıyor. Doğru partnerler çıkmış- 
tır karşıma ama belki ben onları bertaraf 
ettim. 

Bu karşınızdaki için de zor değil mi? 
Erkekler konumunuzdan dolayı sizden 
çekiniyor olabilirler mi?
Olabilir ama bence bu o kadar yanlış bir şey 
ki. Bu beni o kadar rahatsız ediyor ki. 
Çünkü ben öyle biri değilim, beni tanıyanlar 
bunu bilirler. O kadar kendi halimde bir 
insanım ki. Herkes isminizden dolayı sizi 
öyle bir süzgeçten geçiriyor maalesef ama 
ben onların süzgeçten geçirdiği kişi değilim 
işte. Tabii ki karşınızdakinin kim olduğu çok 
önemli ama durumu ya da kariyeri benim 
kadar değil diye karşımdakini yok saymam. 
Çünkü ben önce insanlığına bakarım, 
doğruluğuna bakarım, neler yapmış oldu- 
ğuna bakarım yoksa diğerleri gelip geçici 
şeyler. 

Hiç evlenmek istemediniz mi ya da hiç 
körkütük aşık olmadınız mı mesela?
Olmaz olur mu! Ben de bir kadınım 
sonuçta… (gülüyor) Yani ben aşk yaşamış 
bir insanım ve aşkın ne olduğunu biliyo-
rum. Hayatın size sunduğu tatlardan yarar-
lanmak lazım, bütün iş kadınlarının da bunu 
yapması lazım, hayat dediğiniz sadece iş 
değil ki. İsim yapmış bütün iş kadınlarına 
sorun, hepsinin altında aslında bir sevgi 
beklentisi vardır. Çünkü eğer sadece bir 
tarafa yönelirseniz, tam anlamıyla başarılı 
olamazsınız ki. Bir saatten sonra her şey- 
den sıkılırsınız. Özel hayatıma da gereken 
özeni göstermeye çalıştım, sadece evlen- 
meye karar vermedim. Çünkü o da bir 
karar, verseydim yapardım ama o karar 
noktası çok önemli. Bilmiyorum belki de 
ben fazla ciddiye aldım o işi. Ama evlilik 
kararını vermemek benim kadın olmadı- 

ğımı göstermez tabii. Gücüm olduğu kadar 
verecek sevgim de var. Tek tabanca 
olmanın birçok zorluğu var çünkü.  
Peki, güçlü bir kadın olarak evde de patron-
luk taslıyor musunuz?
Asla. Evde de patron ne demek! Hiç iste- 
mediğim bir şey o. Çünkü kadın, kadın 
kimliğini kaybetmemeli. İşte patron, evde 
patron, e ben ne anladım bu işten. Benim 
bir erkeği taşımamam lazım, orada ben 
kadın olmalıyım. Herkesin arada saçının 
okşanmasına ihtiyacı vardır. İster patron 
olun, ister olmayın. Hepimiz insanız. 

İyi ki yapmışım dediğiniz bir şey var mı?
Elbette, mesela STK (sivil toplum 
kuruluşları)’daki görevlerim. İyi ki çalış- 
mışım onlarla. İyi ki kariyerimi kendim 
plan- lamışım. Çünkü beni ben yapan 
unsurlar bunlar. 

Hayatınızda yapmaktan zevk aldığınız 
şeyler ne?
Spor yapmayı çok seviyorum çünkü spor 
benim için bir deşarj unsuru. Orada 
düşünmüyorum, topladığım enerjimi orada 
atabiliyorum. Arkadaşlarımı çok seviyo-
rum, onlarla zaman geçirmek benim en 
büyük zevklerimden biri. Ayrıca bir ilişkim 
varsa ona emek harcamayı, beraber bir 
şeyler yapmayı da seviyorum.   

Peki, en son yaptığınız çılgınlık neydi?
Ekim’de Antalya Altın Portakal Film 
Festivali’nde fırtınalar koparken, millet 
kaçışırken, ben denize girdim. 

Neden?
Çünkü canım denize girmek istedi… 
(gülüyor)

Röportaj: Seran VRESKALA
Zeynep TÜKENMEZ

YENGEÇ: Yengeç burcunda 
doğmuş bir erkeği seviyor ve 
onunla evlenmek istiyorsanız her 
şeyden önce ona uygun bir kadın 
olmaya çalışmalısınız. Her ne ka- 

dar insanı uğraştırmasa da, onun da bazı huy- 
larına dikkat etmek gerekir. Her şeyden önce 
karşınızda çok hisli bir erkeğin olduğunu 
bilmelisiniz. Terbiyeli ve naziktir. O daima size 
itina edecek, saygı gösterecektir. Yengeç 
burcu kadını bir çok bakımdan bu burcun 
erkeğine benzerler. Onlar da çekingen, iyi 
niyetli, çok hassas romantik tiplerdir. Yengeç 
burcunda doğmuş bir kadına yaklaşabilirsiniz. 
Fakat Onu anlamakta zorlanabilirsiniz. Çünkü 
değişken bir tiptir.                                                             

ASLAN: Bu erkekler gururuna 
düşkündürler Onu övmeniz, met- 
hetmeniz, çok hoşuna gidecektir. 
Kendisini çok üstün gören bu 
erkek, bunu çevresinden de duy- 

mak ister. Aslan burcu erkeği kolay öfkelenir. 
Fakat pek uzun süreli değildir. Aynı zamanda 
ateşli bir aşık olan bu burcun erkekleri kadın- 
ları kolay kolay bırakmazlar. Aslan burcu 
kadını yalandan nefret eder. Kendisi çok mert 
olduğu için karşısındakinden de aynı şeyi 
bekler. Aslan burcu kadını hayatı bir tiyatro 
gibi kabul eder ve kendiside iyi bir sanatçıdır. 
Böyle bir kadınla arkadaş olmak çok keyiflidir. 
Ancak bu kadın insanlara çabuk güvenmez. 
Sahip olduğu dostlarına karşı ise sadıktır.                                                              

BAŞAK: Başak burcunda doğan 
erkek; varlıklı olsa bile para ister. 
Onun servete saygısı büyüktür. 
Dolayısıyla zengin veya varlıklı 
kadınlar  onun  ilgisini  çeker.  Bu 

erkek aşktan korkar. Bu konuda yenemediği 
bir çekingenliği vardır. Başak kadınının haya- 
tında, güzelliğin ve hislerin yeri büyüktür. Her 
şeyden önce başak kadını evine çok düşkün- 
dür. Evi her zaman derli toplu ve zevklidir. 
Dostluğa ve arkadaşlığa çok önem verir. 
Çevresi daima kalabalıktır. Çünkü konuşması 
ve zekice sözleri sayesinde insanları kendi- 
sine bağlamayı bilir. Zaman zaman tenkitçi 
olmasına karşın herkesi olduğu gibi kabul 
eder.

TERAZİ: Terazi burcu erkeği 
zevkli, güzelliklere düşkün, his- 
lere değer veren, dürüst, dengeli, 
iyi niyetli, kibar, adil hoş bir tiptir. 
Verdiği  sözleri   tutmaya   dikkat 

eder, karşısındakinden de aynı davranışı bek- 
ler. Bu sakin tavırlı erkeğin his yönü  kuvvet- 
lidir. Mantıklıdır ve güzel konuşmasını bilir. En 
beğenilen erkek Terazi burcundan doğar. Bu 
burçta doğan kadın tam anlamıyla dişidir. Çok 
cazibeli, hoş ve güzeldir. Özellikle aşk konu- 
sunda başka burçtan olan kadınlar bu burla 
kolay kolay baş edemezler. Bu rahat ve sev- 
giyle dolu hayat isteyen kadın çok yönlüdür. 
Terazi burcu kadını çekiciliğinin farkındadır 
ve bununla neler yapabileceğini de iyi bilir.                                                             

AKREP: Bu burcun erkeği çok 
bakımdan ilgi çekicidir, çok derin 
hisleri vardır. Akrep burcu erke- 
ği, kadınlar tarafından çok beğe- 
nilen  bir  tiptir.  O analizci kafası 

sayesinde karşısındaki insanı çabucak inceler 
ve anlar. Kendince bir karara varır ve bu karar 
çoğunlukla doğrudur. Aklına koyduğu şeyi 
muhakkak yapar. En kötü tarafları onunla 
dostça ayrıldığınızda sakın onun için her za- 
man özel bir insan olacağınızı zannetmeyin. 
Akrep burcu kadını gururu konusunda has- 
sastır. Alçakgönüllü gibi gözükse de bazen-
kendini beğenmişliğide vardır. Sürekli hayata 
dair planlar kurar. Akrep burcu kadını ya 
istediğine tamamen kavuşur ya da uzaklaşır.                                                              

YAY: Özgürlüğüne düşkün ol- 
masına rağmen sevgilisine karşı 
çok kıskanç ve tutucudur. Bir- 
denbire sevdiğini söyleyebilir. 
Üstüne  çok düşüp  onu memnun 

edecek şeyler yapabilir. Fakat sonra aniden 
uzaklaşabilir. Sorun karşı tarafta değil Yay 
burcu erkeğindedir, çünkü fikir değiştirmiştir. 
Her konuda mutlaka genel kültürü vardır. 
Karşısındakilerinin sorunlarına karşı hassasi-
yetle yaklaşır. Yay burcunda doğan kadınlar- 
da bağımsızlıklarına çok düşkündür. Bunun 
yanı sıra zaman zaman kıskanç ve düşünce- 
sizdirler. Yakınlarını sever ve onlarla çok ilgi- 
lenir. Bilgiye hayrandır, bu nedenle okumayı, 
yeni şeyler öğrenmeyi çok sever.

OĞLAK: Oğlak burcu erkeği hırs- 
lıdır. Çok genç yaştan itibaren 
yükselmeyi hayal eder. Her arzu- 
suna kavuşacak kadar güçlü, ça- 
lışkan  ve  dikkatlidir.   Onun  için 

paranın büyük önemi vardır. Sevdiği insana 
her şeyi verebilir, ama israftan hiç hoşlan- 
maz. Ayrıca Oğlak erkeği çabuk kırılır. Oğlak 
burcunda doğan kadınlar toplumda çok beğe- 
nilen, zarif, hoş, nazik ilgi çeken tiplerdir. Aynı 
zamanda zekidirler. Dikkatli hareket etmeyi 
sever ve herkese kolay kolay güvenmezler. 
Saygısızlıktan, cahillikten nefret ederler. İdeal 
iş kadınıdırlar. Çok enerjik, çalışkan ve hırslı- 
dırlar. Toplumda çok beğenilirler çünkü giyin- 
meyi, makyaj yapmasını bilirler.                                                             

KOVA: Kova burcu erkeği çok 
yönlü, akıllı, dikkat çekicidir. Çok 
cazibeli bir erkek olduğu için 
peşinde çok kadın vardır. Onu 
elde etmek için kafasına ve zevk- 

lerine hitap etmek gerekir. Genç yaşta aşık 
olabilir ve düşünmeden evlenebilir. Fakat fi- 
kirleri günden güne değişecektir. Eğer sizde 
onunla birlikte değişip, olgunlaşır ve daha 
mükemmel olursanız, bu bağlılık devam eder. 
Kova burcu kadını akla, zekaya ve bilgiye çok 
önem verir. Bu nedenle de kendisi gibi kişi- 
lerle dostluk kurar. Konuşmak en hoşlandığı 
şeylerdendir ve bu sayede de etrafındakileri 
etkilediğini bilir. Bu burcun kadını üstün aklı 
sayesinde pek çok şeyi görür ve bilir.                                                              

BALIK: Balık burcu erkeği his- 
lerinin esiri olabilir fakat kafasını 
çok iyi kullanır. Her şeyden önce 
çift fikirlidir, çok hayalperesttir 
ve  karar vermesi  kolay  değildir. 

Cömert ve başkalarını memnun etmekten 
hoşlanır, savurgandır. Yaratıcı güce sahiptir 
ve hafızası güçlüdür. Seçtiği işte başarıya 
erişir. Bu burcun kadınlarının çoğu güzel ve 
cazibelidir. Hem çift karakterli, hem de çok 
hislidir. Ancak onu ele geçirmek kolay değil- 
dir. Balık burcu kadını iş hayatını sevmez ve 
mecbur olmadıkça çalışmaz. Onun ideali ev 
kadını olmaktır. Ailesine, dostlarına bağlıdır. 
Fakat asıl sevdiği erkeğe bağlanır ve bu erkek 
onun için üstün sayılır.
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Madonna 19 yıl sonra tekrar Türkiye’de! Sanatçı 
7 Haziran 2012’de Türk Telekom Arena Stad- 
yumu’nda hayranları ile buluşacak.

1.  Kategori - 635.00 TL (Sahne Önü Ayakta)
2. Kategori - 380.00 TL
3. Kategori - 275.00 TL
4. Kategori - 220.00 TL
5. Kategori - 165.00 TL (Saha İçi)  
6. Kategori - 165.00 TL
7. Kategori - 110.00 TL
8. Kategori - 990.00 TL
    (Sahne Önü Ayakta)

Tam: 45 TL
Öğrenci: 35 TL

3. Ktg - 67.50 TL
4. Ktg - 56.50 TL
5. Ktg - 45.00 TL

Tam: 20 TL
Öğrenci: 15 TL

VIP: 121 TL
Normal: 61 TL

Bilet: 30 TL

Bilet: 50 TL

Madonna Dünya Turnesi 2012

CHRONICLE (DOĞAÜSTÜ) 13 Nisan 2012
Yapım : 2012  -  İngiltere 
Tür : Bilim Kurgu,  Aksiyon,  Dram,  Fantastik,  Gerilim,  Macera
Yönetmen : Josh Trank
Oyuncular : Ashley Hinshaw,  Crystal Donna Roberts,  Grant Powell,  Luke 
Tyler,  Armand Aucamp,  Anna Wood,  Nadine Suliaman
Konu : Birbirleriyle çok iyi arkadaş olan üç liseli genç tesadüf sonucu gördükleri 
bir çukura inerler ve olanlar olur. Artık düşünce gücü ile istediklerini yapabi-
lecek bir hale gelen gençler, önceleri bunu şaka ve eğlence için kullansalar da 
bir zaman sonra kontrolden çıkarlar ve insanların kaderleri ile oynamaya 
başlarlar.

BATTLESHIP (SAVAŞ GEMİSİ) 20 Nisan 2012
Yapım : 2012  -  ABD  
Tür : Bilim Kurgu,  Aksiyon,  Macera 
Yönetmen : Peter Berg
Oyuncular : Liam Neeson,  Rihanna ,  Alexander Skarsgård,  Taylor Kitsch,  
Tadanobu Asano,  Tom Arnold
Konu : Yapımcılığını ve yönetmenliğini Peter Berg’in (Hancock) üstlendiği 
destansı aksiyon-macera filmi Battleship’te gezegenimiz; denizde, gözyüzünde 
ve karada üstün bir güce karşı hayatta kalma savaşı veriyor.

MAN IN BLACK III 25 Mayıs 2012
Yapım : 2011  -  ABD  
Tür : Bilim Kurgu,  Aksiyon,  Casusluk,  Komedi 
Yönetmen : Barry Sonnenfeld
Oyuncular : Will Smith,  Gemma Arterton,  Alec Baldwin,  Tommy Lee Jones,  
Emma Thompson,  Sharlto Copley,  Josh Brolin,  Nicole Scherzinger
Konu : Bilimkurgu ile komediyi başarılı bir şekilde birleştiren Men in Black 
serisine devam ediliyor. Siyah Giyen Adamlar üçüncü kez karşımıza çıkmaya 
hazırlanıyorlar.

PAMUK PRENSES ve AVCI 1 Haziran 2012
Yapım : 2012  -  ABD  
Tür : Aksiyon,  Macera 
Yönetmen : Rupert Sanders
Oyuncular : Kristen Stewart,  Charlize Theron,  Chris Hemsworth,  Sam Claflin
Konu : Kendisini öldürtmek isteyen üvey annesi cadı-kraliçeden (Charlize 
Theron) kaçan güzeller güzeli pamuk prensesin (Kristen Stewart) onu 
öldürmek için ormanda peşine düşen avcıyla (Chris Hemsworth) karşılaşmasını 
ve sonrasında yaşananları anlatıyor. Bu masalda avcı, kraliçe hem ihanet 
ediyor hem de Pamuk Prenses'e savaş sanatının sırlarını öğretiyor.

BENİ YENİDEN SEV 28 Mayıs 2012
Yer : Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu - İSTANBUL 
Tür : Güldürü
Yönetmen : Özdemir Çiftçioğlu
Oyuncular : Ali Poyrazoğlu, Bülent Kayabaş, Neriman Uğur, Ümit Kantarcılar, 
Nur Gürkan, Güneş Emir, Hakan Bulut, Nur Eraslan
Konu : Birbirleriyle çok iyi arkadaş olan üç liseli genç tesadüf sonucu gördükleri 
bir çukura inerler ve olanlar olur. Artık düşünce gücü ile istediklerini yapabi-
lecek bir hale gelen gençler, önceleri bunu şaka ve eğlence için kullansalar da 
bir zaman sonra kontrolden çıkarlar ve insanların kaderleri ile oynamaya 
başlarlar.

Adı: OD
Yazar: Prof.Dr. İskender PALA
Liste Fiyatı: 17 TL

Her yazdığı romanla yüz binlerin kalbini 
fetheden İskender Pala yeni romanı ‘OD’ ile 
yeniden okurlarını selamlıyor. Od bir yunus 
emre romanı. Gök kubbemizin her zaman 
parlayan ve hep çok sevilen, şiirleri 
gönülden gönüle dolup dilden dile dolaşan 
Yunus Emre, bu kez Od’un ana kahramanı. 
İskender Pala’nın ilim ve kültür adamı 
olmasının yanında, yazar kişiliğinin imbi- 
ğinden geçirilerek aşkın tahtına bir kez 
daha oturtuluyor. 13. yüzyılın her bakımdan 
kavruk ve yanıp yıkılan ortamına Yunus 
Emre’nin  gelişi  tarihi  atmosfer  içerisinde 

hakiki anlamına kavulturuluyor. Yıkıntılar ve yangınlar içinden bir 
gönül ve bir insanlık anıtının inşa edilişi cümle cümle anlatıyor ve 
elbette kalbe dokuna dokuna yol alıyor. Romanın her sayfasında 
Yunus’un hamlıktan saflığa geçişi okunuyor.

Biliyorum,
“Biz bu ilden gider olduk, kalanlara selam olsun,” demişti...
Yine biliyorum,
“Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun.” demişti...
Ve sevgili’ye gittiği o geceden sonra adının dilden dile, Aşkın 
gönülden gönüle dolaştığını da biliyorum...
Şimdilerde ona kimisi Aşık Yunus, Miskin Yunus, Derviş Yunus... 
Varsın onuda desinler.
Ve Türk yurtlarında, onu en çok “Bizim Yunus” diye çağırırlar.
Biliyorum...

Ten fanidir, can ölmez
Çün, gitti geri gelmez
Ölür ise ten ölür
Canlar ötesi değil

Özel Odalarda Sinema Go Kart Küçükçekmece Lasermaxx Lazer Oyunu

Sisli ve loş bir alanda adrenalin ve 
heyecan dolu bir aktivite sizi 
bekliyor!

Lazer silahı elinize alarak, ister 
tek başınıza isterseniz takım 
halinde, labirentler ve kayalar 
arasında dolaşarak nişancılığınızı 
test edebileceğiniz harika bir 
oyunu oynamayı kim istemez ki!

Adres: Cevahir AVM Mecidiyeköy
Fiyat: 15 TL

Hız tutkunuzu tatmin etmenin 
vakti geldi!

İstanbul'un en modern pistlerinde 
go kart yaparak adrenalin yüklü 
dakikalara doyamayacaksınız!

Adres: Fatih Mahallesi Stadyum 
Arkası (Göl Kenarı) Küçükçek-
mece
Tel: 0530 761 39 55
Web: www.kartingistanbul.com
Fiyat: 10 dk. 25 TL, 20 dk. 25 TL

Artık sinema kapatmak çok kolay!

Sevgilinize veya arkadaşlarınıza 
özel kapatabileceğiniz bu sinema 
salonunda istediğiniz bir filmi 
getirerek birlikte çok keyifli anlar 
yaşamaya hazır olun, konforlu 
koltukları ve harika ses sistemi 
sayesinde çok eğleneceksiniz!

Adres: Sahkulu Mh. Galipdede Cd. 
Nakkas Cıkmazı No:1/2 Tunel / 
Beyoglu
Tel: 0212 244 0 233
Web: www.proav.com.tr
Fiyat: 90 TL




