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KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİK

Değişim" temasıyla düzenlenen 
41. İstanbul Müzik Festivali, 4-29 Haziran 
tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 
Festivalde aralarında Vadim Repin, Maxim 
Vengerov, Shlomo Mintz, Mario João Pires, 
Khatia Buniatishvili, Magdelena Kožená, 
Kim Kashkashian, Sol Gabetta gibi isimlerle 
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen ve 
Münih Oda Orkestrası’nın da bulunduğu 500’e 
yakın yerli ve yabancı sanatçı İstanbul’da 
ağırlanacak. Toplam 22 konserin verileceği 
festivalde bu yıl ilk defa Surp Vortvots 
Vorodman Kilisesi kullanılacak. Festival 
tarafından besteci Kamran İnce’ye sipariş 
edilen "Nasreddin Hoca" adlı eserin dünya 
prömiyeri, Berlin Counterpoint Ensemble 
tarafından sunulacak. Festivalin Onur Ödülü 
4 Haziran’da Güher ve Süher Pekinel’e takdim 
edilecek; "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" ise 
17 Haziran’da Polonyalı Besteci Krzysztof 
Penderecki’ye verilecek. 
www.iksv.org

Ankara’da ‘Şehir’ temalı sergi 

2012 yılından bu yana şehir plancılarını, 
sosyologları ve sanatçıları bir araya getiren 
“Boş Evlerden Şehir Olmaz” isimli sergi, 
21 Mayıs’a kadar Ankara’da görülebilecek. 
Fransız Kültür Merkezi, TRAM Paris 
Bölgesi Çağdaş Sanat Ağı, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ), SANART ve m1886 
Sanat Projeleri'nin ortaklaşa düzenlediği 
sergiyle kentsel dönüşüme duyarlı bir bakış 
açısının oluşması amaçlanıyor. Küratörlüğünü 
ODTÜ Güzel Sanatlar Direktörü Mehmet 
Ali Uysal’ın yaptığı sergide Fransız sanatçı 
Olivier Kosta- Théfaine ve Thierry Payet’in 
yanı sıra 11 sanatçının çalışması yer alıyor. 

Sergi, m1886 Sanat Projeleri, ODTÜ Mimarlık 
Fakültesi, Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü 
ve şehrin farklı mahallelerinde beş mekanda 
izlenebilecek.

Dolu dolu beş tango gecesi 

Akademi Tango tarafından düzenlenen 
5. Uluslararası Ankara Tango Festivali, 
19-23 Nisan 2013 tarihleri arasında yabancı 
ve Türk dansçıları bir araya getiriyor. Beş 
gece dört gün sürecek festivale dünyaca ünlü 
beş çift tango eğitmen katılacak. 2 bin kişinin 
katılması beklenen festivalde Fernando 
Gracia ve Sol Cerquides, Maximiliano 
Cristiani ve Jesica Arfenoni, Gustavo Rosas 
ve Gisela Natoli, Loukas Balokas ve Georgia 
Priskou, Los Hermanos Macana gündüzleri 
tango çalıştaylarıyla dansçıları eğitecek 
ve geceleri de dans gösterileri yapacak. 
21 Nisan’da Orkestra Tipica Tangarte’nin 
performansıyla tango severler sabahlara 
kadar dans edecekler. Farklı ülkelerden ve 
şehirlerden davet edilen 9 DJ de seçkileriyle 
davetlileri coşturacak. Festivalin tüm 
aktiviteleri Ramada Plaza Söğütözü'nde 
gerçekleştirilecek.
www.ankaratangofestival.com

Bu yıl 12.’si düzenlenen Mersin Uluslararası 
Müzik Festivali Bilkent Senfoni Orkestrası’nın 

10 Mayıs’ta Mersin Kültür Merkezi’nde 
vereceği gala konseriyle açılacak. 22 Mayıs’a 
kadar devam edecek festivalde aralarında 
çağımızın önemli kemancılarından Shlomo 
Mitntz, Soprano Takako Okazaki, Cezayirli 
Sanatçı Sauad Massi, Los Vivancos, Olga 
Scheps, Fatih Erkoç ile Mersin Devlet 
Opera ve Balesi ve Bilkent Orkestrası’nın 
da bulunduğu 355’e yakın yerli ve yabancı 
sanatçı yer alacak. 9 ayrı mekanda 
düzenlenecek festivalde 12 Mayıs’ta Fatih 
Erkoç sahne alırken, 15 Mayıs’ta geleneksel 
müzikleri Rock'la buluşturan özgün sanatçı 
Souad Massi konser verecek. Festivalin 
kapanışını ise 22 Mayıs’ta Los Vivancos 
Grubu’nun Flamenko gösterisi yapacak. 
www.merfest.org.tr 

Akdeniz’de yıldızlar geçidi 

Erzurum’da perde açılıyor
Her yıl Erzurum sahnelerinde yeni bir 
heyecan sunan 5. Uluslararası Erzurum 
Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, 
14 Mayıs-27 Mayıs 2013 tarihleri 
arasında sanatseverlere kapılarını açıyor. 
Erzurum Valiliği, Erzurum Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik 
Merkezi tarafından düzenlenen festivalde 
yurtdışından 5, yurtiçinden 5 tiyatro 
topluluğunun 11 oyununun seyirciyle 
buluşması planlanıyor. Festival kapsamında, 
Erzurum Gençlik Merkezi Tiyatrosu, 
Tarsus Çağrışım Tiyatrosu, Trabzon Zinos 
Tiyatrosu, Azerbaycan Bakü Belediye 
Tiyatrosu, Azerbaycan Lenkeran Devlet 
Dram Tiyatrosu, Gürcistan The Kutaisi 
Youth Theatre, Ukrayna Dram Tiyatrosu, 
Bulgaristan Şehir Tiyatrosu, Bulancak Sanat 
Tiyatrosu ve İstanbul Tiyatro Patika’nın 
oyunları Erzurum Devlet Tiyatrosu 
Sahnesi’nde izlenebilecek. 
www.erzurum-gsim.gov.tr
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DÜNYAYA KADINCA VE İRONİK BİR BAKIŞ...   KEZBAN ARCA BATIBEKI
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Sol üst: Hairy Tale
Sol orta: The Bird
Sağ üst: Reflection

Sol alt: Fortune Teller
Sağ alt: Twilight

Big red circle Doha

SÖYLEŞİ  KEZBAN ARCA BATIBEKİ
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SÖYLEŞİ: ALİYE UZUN
FOTOĞRAFLAR: SENİH GÜRMEN

"Yarış esasında ikinci 
otomobilin imal edildiği 

an başlamıştır"
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 
Asbaşkanı Ercan Kazaz, sporcu kimliğiyle 
de sayısız başarılara imza atan önemli 
isimlerden biri. Türkiye’deki otomobil sporları 
ile alakalı en güncel bilgileri bulabileceğiniz 
söyleşide,  Ercan Kazaz Mengerler Kiralama 
deneyimini de bizlerle paylaştı. 

Otomobil sporlarına ilginiz nasıl başladı? Yarışmaya başlamadan 
önce nasıl bir eğitim sürecinden geçtiniz?
“Ercanlar” olarak Türkiye’de otomotiv alanında ilkleri gerçekleştirmiş 
bir ailenin torunuyum. Bu anlamda garip değil otomobil sektörü için-
de yer almam. Ama Türkiye’de otomobil sporunun varlığını geç öğren-
dim. Hep anlattığım klasik bir hikayesi vardır; hiç alakasız bir şekilde, 
1984 senesinin sonunda, öğlen tatili yapan bir dükkanın açılmasını 
beklerken, yanımdaki büfede okunabilecek iki alternatif dergiden bi-
rini seçmekle başladım işe. Bunlardan bir tanesi Karakuşak Dergisi 
diğeri de Ralli Dünyası’ydı. Öncesinde tabii Fransız Okulu mezunu ol-
duğum için Fransız dergilerinden o dönemin otomobillerini, sürücüle-
rini takip ederdim. Türkiye’de ilk defa yarışları Ralli Dünyası Dergisi 
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sayesinde öğrendim. Ralli Dünyası Dergisi çok özel bir dergidir. Onun 
satıldığı üç-beş tane özel yer vardır. Biz onlardan birine denk gelmişiz. 
Sonrasında ilk yarışa gittim. Uzaktan seyrettiğim zaman, herkes gibi,  
bunların yaptığını ben de yaparım dedim. Kuzenimin başında olduğu 
şirket, Emre Yerlici’yi, o dönemin en önemli isimlerinden, Türkiye’de 
otomobille destekledi ve ben de bu işe girmek istedim. Tabii önce karşı 
çıktı ailem ama daha sonra bir şekilde yolunu bulup otomobil sporla-
rına, 85 senesinde Co-pilot olarak daha sonra 86 senesinden itibaren 
artık yarışçı olarak başladım. O dönem bir eğitim grubu vs. bırakın 
kimsenin kimseye nasıl bir şey yapılacağı konusunda bile desteği 
yoktu. Benim çok alıştığım bir sistem değildi. Çünkü ben sporcu bir 
ailenin ferdiyim, babam eski milli basketbolcu. Sonuçta bizler bildik-

lerini paylaşmayı öğrenmiş bir anlayıştan geliyoruz. O zaman sistem 
söyle gelişiyordu; madem öğrenmek istiyorsun en azından gideceksin 
bir yarış yaşayacaksın. Servis nasıl çalışıyor vs. öğreneceksin. Daha 
sonra mümkünse Co-pilotluk yapacaksın, yöntemi anlayacaksın. Tabii 
bugün çok farklı. Co-pilotluk artık Türkiye’de bir meslek. Türkiye’de 
sürücüler pek para kazanmasa da Co-pilotların çoğu para kazanır bu 
işten. Çok meşakkatli bir iştir. Bu anlamda ben 87 senesi sonrasın-
da, Cem Bakançocukları’yla Pilot-Co-pilot ilişkisi içerisinde 17 sene 
yarıştım. 

TOSFED ve çalışmaları hakkında bilgi alabilir miyiz?
Biz 9 Kasım’daki seçimle 15 senelik bir federasyonun yerine geldik. 
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Komple yeni bir ekip olarak Demir Berberoğlu Başkanlığında (eski 
20. dönem Milletvekili, İnsan Hakları Komisyonu Başkanı, gerçekten 
hem iyi bir siyasetçi, hem iyi bir avukat, hem iyi bir otomobil sever) 
bir araya geldik. Daha çok yeniyiz. Yıllardır sporun içinde olduğumuz 
için sıkıntı olmadı ama çok zor evrelerden geçtik. Seçilir seçilmez 
bir ay içinde, dünya şampiyonlarının da ödülünü aldığı, İstanbul’daki 
organizasyonu kucağımızda bulduk. Hiç hazırlığını bilmediğimiz bir 
işti. Bir ay içinde ekip arkadaşlarımızla beraber bunun üstesinden 
geldik ve çok iyi bir şekilde sonuçlandı. Sonrasında direkt sporun 
ihtiyaçlarına yöneldik. Özellikle Türkiye’de ralli daha önde bir spor. 
Yeterince pistimiz olmadığı için, pist sporu daha gelişmedi. Bu aşa-
mada, özellikle gençlerin önünü açmak için, Federasyon Kupası adı 
altında güzel bir organizasyona imza attık. Önümüzde Avrupa Ralli 
Kupası var ki önemli bir organizasyon. Onu da başarıyla atlatabilir-
sek bu sene bizim görevimiz bir şekilde bitmiş olacak. Ülkemizde 
otomobil sporları, 90-2000’li senelerde geçmiş federasyon ve o günkü 
konjektürle de alakalı olsun çok hızlı bir büyüme gerçekleştirmişti 
ama sonra durağanlaştı, 2005’den sonrada çöküş yaşadı. Tekrar bunu 
canlandırmamız gerekiyor. Bu tabii kolay değil çünkü markaları ve 
destekçileri kaybettik. Bunların en kısa zamanda geri dönmesini sağ-
lamalıyız.

Sporun içinden gelmiş kişiler olarak hizmet konusunda ne gibi 
farklar yaratıyorsunuz?
Bu kadronun en büyük farkı, daha amatör bir yapıya sahip olması. 
Genel giderimiz açısından da biraz daha bu ruhla çalışan bir Fede-
rasyon Yönetim Kurulu oluşturduk. Eskiden icrada daha profesyonel 
arkadaşlar varken, onların sayısını azalttık. Yönetim Kurulu Üyele-
rimiz sayesinde bazı işleri halletmeye çalışıyoruz. Bu tabii önemli, 
bu sayede spora, az da olsa, devletin verdiği kaynağı daha yaygın 
bir şekilde kullanma şansımız olacak. Bu sene hiç hak etmediğimiz 
bir bütçe kısıntısıyla karşı karşıyayız. Devletimiz öyle ön gördü. Pek 
mutlu değiliz bu durumdan. Kaynağı artırıcı çalışmaları da acilen 
hayata geçirmek zorundayız. Hepimiz otomobilin içinden geliyoruz. 
Geçmiş federasyonda bir-iki kişi vardı. Şuanda hepimiz bir şekilde 
direksiyonun başında bu işin terini dökmüş insanlarız.

Türkiye’deki parkur ve organizasyonlar için ne düşünüyorsunuz?
Türkiye çok şanslı bir ülke esasında. Dünya Ralli Şampiyonası, Avru-
pa Ralli Şampiyonası ve Formula 1’i aynı sene içinde organize etme 
şansına sahip çok az ülkeden biri. Bunu belli sayıda insanın bildiğini 
düşünüyorum çünkü otomobilcilik, haliyle otomobil sporları kültürü-
müzde yok. 120-130 senenin üzerinde var olan, hayatı değiştiren bir 
icattan bahsediyoruz. Yarış esasında ikinci otomobilin imal edildiği 
an başlamıştır. Türkiye bir otomotiv ülkesi olmaya çalışırken dahi 
sadece bir üreticinin otomobil sporlarına ilgi göstermesi, diğerlerinin 
göstermiyor olması mesafenin göstergesi. Bunun gerekçesi otomobil 
sporlarından geri dönüşünün olmaması değil, bence işi bilmemekten 
kaynaklanan para kaybetme korkusu. Federasyon olarak işimiz, bu 
şirketlerin önünü açmak ve destek olmak. Geçmişteki federasyonun 
yaptığı sponsor bulmaktı ama biz yaklaşım olarak Türkiye’de otomo-
bil sporuna bir şekilde girmek isteyen ve bu konuda gerçek, objektif 

bilgi almak isteyenlerin başvuracağı bir kurum haline gelmek istiyo-
ruz. Çünkü TOSFED’in çok büyük sponsorluklara ihtiyacı yok artık. 
TOSFED organizasyon yapmayan bir kimliğe büründü, tek Avrupa 
Ralli Kupası’nı organize edeceğiz. Bu yüzden de çok daha tarafsız 
yaklaşabiliyoruz. Biz organizasyonun doğru yapılması, kuralların 
konması gibi Federasyonun yapması gereken işleri yapıyoruz. Biz 
spora sponsorluk gelsin istiyoruz.

Sizce de, Uluslararası arenadaki başarı sponsor desteği ve tanıtımla 
mı alakalı?
Otomobil sporunda da olsun, diğer sporlarda da olsun gerçekten spor-
cuların belli kaynaklara ihtiyacı var. Otomobil sporundaki ihtiyaç çok 
daha yüksek ama bunun karşılığında aynı oranda geri dönüş var. Bu-
rada kesinlikle ve kesinlikle Türk şirketlerinin üzerine düşen en bü-
yük görev, bir şekilde bir spor alanında faaliyet göstermenin yolunu 
bulmak. Şimdi herkese kolay gelen futbol ama futbolunda gözüktüğü 
kadar kolay olmadığı zaten aşikar. Yani burada da bir sürü paralar 
kayboluyor, hedefine ulaşmıyor. Şirketler kaç tane gerçek atlet, ger-
çek sporcu yetiştirebiliyor. Sponsorluk kültürü de pek yerleşmiş bir 
şey değil ülkemizde. Halbuki Mercedes’e dönersek, Lewis Hamilton 
adındaki sürücüyü 8 yaşından beri finanse ediyor ve bugüne getiri-
yor. Türkiye’de destek gören bir arkadaşımız var Kaan Önder adında. 
Bunun bir değil, binlerce kişi olması lazım. Firmalara bu işin nasıl 
yapılacağını anlatmaya çalışacağız. 

Motor sporları son dönemlerde hep kadın Pilotların başarılarıyla 
gündemde. Federasyon bu başarıyı nasıl değerlendiriyor?
Güzel bir soru bu. Ben Federasyonda gerçekleri konuşmakla yüküm-
lüyüm. Ortada sürekli konuşulacak bir başarı yok. Türkiye’nin bir 
Bayan Şampiyonası var, bizim desteklediğimiz ve lisans ücretlerini 
1 Liraya düşürdüğümüz. Toplam yarışan bayan sayısı 5. Ortada güzel 
bir PR çalışması var ama gerçekte erkeklerin bileğini bükmüş, dün-
yada uzun zamandır olmayan bir bayan sürücü falan ortaya çıkmış 
değil. Geçmişte alınmış unvanlar farklı yerlerde çok yanlış bir şe-
kilde basına yansıdı. Tabii burada hiçbir sporcunun hakkını yemek 
istemiyorum. Burcu Çetinkaya’yı konuşursak özellikle, tabii ki ken-
dini çok geliştirdi. Gerçekten şuan Türkiye’de yarışan bayan pilot-
lar içerisinde çok farklı bir konumda. Eşit şanslarla yarıştığı birçok 
erkek arkadaşını geçiyor ama bu tecrübeyle de alakalı bir şey. Bugün 
Türkiye’de otomobil sporlarındaki gerçek kahramanlar; bu sene Doğu 
Avrupa Şampiyonası’nı kazanmış olan ve bugüne kadar Türkiye’de 
gerçekten ilklere imza atan Yağız Avcı, ki babası da eski bir Avrupa 
F2 şampiyonudur. Yine babası eski çok önemli sporcumuz olan Murat 
Bostancı. Murat da bu sene Dünya Şampiyonası’nda FIA Akademi’de 
yarışma hakkını elde etmiş bir sürücü. Bunlardır Türkiye’nin gün-
deminde olması gereken arkadaşlar. Arzum odur ki, Burcu İnşallah 
Türkiye Şampiyonası’na dönerse bir gün, Türkiye’de birçok erkeği 
tekrardan geçecek. Sonrasında Yağız’la ve Murat’la yarışırsa bana 
göre o zaman işte başarıyı yakalamış olacak. Bunun için çok çalışıyor 
yadsımamak lazım. Burcu’nun yaptıkları doğrudur ama basına yan-
sıması yeterince doğru değildir. Zaten bu sene Federasyon olarak bu 
konuyla ilgili çok ciddi kurallar getirdik.

SÖYLEŞİ  ERCAN KAZAZ
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İstanbul Park’ın son durumuyla ilgili de 
bilgi alabilir miyiz sizden?
İstanbul Park’ın, bildiğiniz gibi, büyük bir 
çoğunluğu İstanbul Ticaret Odası’na ait. Bir 
ihalede ikinci teklifi veren İntercity’nin eli-
ne kiracı işletmeci olarak geçti. Bu anlamda 
onlar FIA’nın Türkiye toplantıları sırasında 
Formula 1’i Türkiye’ye getirmek için basın 
üzerinden yürütülen bir kampanya oluştur-
dular. Bildiğim kadarıyla Başbakanlık çok 
hoşlanmamıştır bu basın kampanyasından. 
Bu işin bürokrasi koridorlarından yürütül-
mesi gerektiğini düşünmüştür. Formula 1’in 
Türkiye’ye gelmesi açısından şimdiye kadar 
bir başarı elde edilemedi. Bu tabii ki bizim 
Federasyonumuz açısından üzücü bir durum. 
Bizlerin hiçbir şekilde desteği ya da fikri alın-
madan da yürütüldüğü için, bu kampanyaya 
yapabileceğimiz bir şey yok. Bunun haricinde 
İstanbul Park’taki bu özel işletme bugüne ka-
dar Federasyonla ilgili de çok fazla adım at-
madı. Federasyonun Türkiye’de otomobil spo-
ru ile ilgili her türlü aktivitenin otoritesi ol-
duğunu ve sonuçta orada yapılacak, adı yarış 
olacak herhangi bir şeyinde bizim iznimize 
tabii olduğunu bilmesine rağmen daha bizim-
le ciddi temaslar sağlamadı. Ben inanıyorum 
ki aklıselim galip gelecektir. İstanbul Park’ın 
durumu çok önemli. Biz kesinlikle Türk spo-
runa hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz. 
Bu konuda da kapımız her zaman, her türlü 
görüşmeye açık. 

Günlük hayatınızda nasıl bir araç kullanı-
yorsunuz?
İki buçuk ay önce edindiğim, yıllardır arzu-
ladığım, dizaynıyla ve yapısıyla çok hoşuma 
giden Mercedes-Benz C 180 Coupe kullanıyo-
rum. Gerçekten otomobil kullandığımı hissedi-
yorum. Bu çok önemli, özellikle de İstanbul’da 
yaşıyorsanız uzun süre hayatınız otomobilde 
geçiyor. Bu kararı verirken Federasyon Başka-
nımız Demir Berberoğlu’nun da bir telkini ol-
muştu. O, 97 model bir E 200 kullanıyor ve biz 
o araçla ilk Federasyon Mazot Alma Töreni’ne 
beraber gitmiştik. Ben kullandım tabii otomo-
bili. Yaklaşık 15 senelik bir otomobil olması-
na rağmen şaşırmıştım. Sonuçta Mercedes-
Benz’in farkı, kalitesi literatür olarak çok iyi 
bildiğimiz bir şeydi. Ama yaşama keyfine nail 
olduğum için de çok mutluyum.

Mercedes-Benz otomobilinizin tedarikini ki-
ralama modeli ile yaptınız. Seçiminizde nele-
re dikkat ettiğinizden bahsedebilir misiniz?
Çok açık söyleyeyim araştırıyordum; Merce-
des fiyatları nasıl, kiralama imkanları nasıl 
diye. İlk başta google’da Mengerler Kiralama 
sayfası karşıma çıktı. En organize ve en düzgü-
nü oydu zaten. Fiyatlara da baktığımda diğer-
lerine göre çok cazip kampanyalar vardı. Bu 
aşamada da tercihim Mengerler Kiralama’dan 
yana oldu.

Otomobilinizi 75 yıllık bir bayi olan 
Mengerler’den kiraladınız. Mengerler Kira-
lama sizin için ilave neler sundu? Mercedes-
Benz konusundaki uzmanlıklarının artıları-
nı ne şekilde hissettiniz? 
Ben otomobil alternatiflerine bakarken dediler 
ki C 180 Coupe’de iyi bir kampanya var. Ben 
de son halini görmemiştim Coupe’nin, daha 
sonra etrafta görmeye başladım. Karar verme 
aşamasında ben açıkçası E 250 üzerinde du-
ruyordum. Sonrasında Coupe bana ve yaşam 
tarzıma daha uygun, daha sportif diye düşün-
düm. Ama hala bir E 250 ye ihtiyacım var. Yeni 
kasayı bekliyoruz. Çalışanlar da bana acele et-
meyin E kasasında çok güzel bir makyaj var, 
bu makyajı bekleyin dediler. Seçim yaparken 
eşime de danıştım, bir alternatifte GLK’yı dü-
şünüyorduk. Belki sonuçta oraya doğru gitme 
söz konusu olabilir. Coupe geldikten sonra 
ben eşimden alamıyorum. Eşimin hafta içi 
şirket arabası var. Hafta sonları değişiyoruz 
otomobilleri. Mercedes- Benz’in son senelerde 
atağı ortada, C 180 kasası çok fazla satılıyor. 
Coupe’si bence çok kült bir araba oldu ve çok 
beğeniyorum. 

Araç kiralama ile tedarik ülkemizde yeni 
gelişen bir yöntem. Diğer kullanıcılara bu 
konuda neler söylemek istersiniz?
Bizim ülkemiz mülkiyetçilik yönünde çok fark-
lı bir bakış açısına sahip. Benim yaşam tarzım, 
işim otomobil. Sonuçta ben kiralama işini öbür 
tarafta yapan bir sistemden geliyorum, yakla-
şık 5 senedir otomobil kiralıyorum. İnsanlar 
tabii o mülkiyet duygusu içerisinde hesabı 
kitabı biraz şaşırıyorlar, benim olmalı, paralar 
boşa gitmemeli diye düşünüyorlar. Mengerler 
Kiralama’nın başındaki Aynur Çeltik Kesenci 
ile konuşup hesapları yaptığımızda, benim bu 

işten 25.000 Euro faydam olduğu ortaya çıktı. 
Yani bunu görememek şaşırtıcı. Satın alma 
yatırım gibi de görünüyor ama yatırım değil 
otomobil. O günler geçti. Varsayılan bu kazan-
cın içine kasko, arabanın vergisi, servis, lastik 
dahil değil. Bunları göremiyorlar. Kiralama şir-
ketlerinin iki tane avantajı var. Tabii ki sokak-
taki insanlara göre çok daha ucuz finansman 
yapısına sahipler çünkü farklı kaynaklar kul-
lanıyorlar. İki, Mengerler gibi bir bayinin genç 
bir kiralama şirketi Mengerler Kiralama. Onla-
rın inanılmaz alıcı avantajları var, yani bayi ka-
rını da alabiliyorlar. Filo indirimi, büyük araç 
filoları alabiliyorlar. Bu anlamda baktığımızda 

SÖYLEŞİ  ERCAN KAZAZ
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kiralama yapmamak zaten hata. Dünyanın hiç-
bir yerinde başka türlü binilmiyor bu otomo-
billere ki Türkiye gibi çılgın vergiler ödenen 
ülkeler değil bunlar. Aklıselim olmak lazım. Bu 
anlamda gerçekten hem gruptan hem şirketten 
çok memnunum.

Otomobil sporlarınızdaki başarılarınızın 
İstanbul trafiğine katkısı var mı?
Olmalı esasında. Şöyle olmalı diye bakıyo-
rum kendi adıma; bizlerin yaşadığı km. tec-
rübeye eşit oluyor. Herkes yarışçı bu nasılsa 
gazlar diye düşünüyor, ama benim kadar 
yavaş ve sıkıcı kimse araba kullanmıyordur. 

İnsanları sokakta eğitemeyeceğime göre, 
ben makalelerle, röportajlarla, televizyon ve 
radyo programlarıyla bazı bilgileri anlatmak 
zorunda hissediyorum kendimi. Örneğin kış 
lastiği. Ne kadar elektronik koyarsanız koyun 
otomobile, sonuçta bazı fiziki gerçekler var. 
Bu anlamda baktığınızda insanlar almışlar 
arkadan çekişli otomobilleri, dört tane kış 
lastiği koymadığın zaman bu işin bir anlamı 
yok. Bir de yatırımını, kendi hayatını koru. 
Ayrıca mecbur değilsen çıkma trafiğe, kazayı 
önlemenin ön şartı bu. 7 derecenin altında 
kış lastiğinin ne kadar performans farkı oldu-
ğunu yaşamazsan anlayamazsın. Her konuda 

olduğu gibi bu konuda da insanlara verilen 
eğitim maalesef yeterli değil. 

Ralli dışındaki zamanınız nasıl geçiyor?
Benim esas işim, Türkiye’de büyük bir yaban-
cı marka olan Dexter’ın mümessilliği. 21 se-
nedir yapıyorum bu işi. Yollarda geçiyor haya-
tım. Senelik 150.000 km. şehirlerarası yolum 
var. O aracım da kiralık bir otomobil. Bayileri, 
bizim malımızı satan insanları ziyaret etmek 
benim hayatımın bir parçası. Onlarla belli 
bir vakit geçiriyorum, bu anlamda Dexter’ın 
büyümesi için Türkiye’de mücadele etmeye 
devam ediyorum.

Ercan Kazaz, Dexter markasının 21 senedir mümessilliğini yapıyor.

SÖYLEŞİ  ERCAN KAZAZ
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Akıcı çizgileriyle motor kaputu, yeni tasarım 
hatlarına yalın bir tarzda uyum sağlıyor. 
Yeniden şekillendirilen ve üzerinde hiçbir 
aydınlatma fonksiyonunun bulunmadığı 
tampon, E-Serisi’nin sportif karakterini 
vurguluyor. Genel olarak E-Serisi daha uzun 
ve zarif, aynı zamanda dinamik ve sade bir 
görünüme sahip.

Yeni E-Serisinde aracın ön kısmındaki yıldız 
ilk kez iki farklı yerleştirme seçeneği ile 
sunuluyor: Elegance donanım paketinde yıldız 
alışılan şekilde motor kaputunun üzerinde, 
daha sportif görünüme sahip Avantgarde 
donanım paketinde ise radyatör ızgarasında yer 
alıyor.

E-Serisinin iç tasarımında ise gözle görülür 
değişiklikler yapılmış ve etkileyici dış 
donanımla uyumlu hale getirilmiş. Uyumlu iç 
mekan; vites kolunun bulunmadığı, yeniden 
tasarlanmış orta konsol ve bunun yanı sıra 
DIRECT SELECT ve otomatik şanzımanla 
birlikte kullanılan vites değiştirme kollarına 
sahip çok işlevli yeni direksiyon simidiyle 
kendini gösteriyor. Yeni E-Serisi kendi sınıfında 
halen eşsiz olan birçok kişiselleştirme 
seçeneği sunuyor. 

PRE-SAFE® ile başlayan ve DISTRONIC PLUS’la 
devam eden güvenlik teknolojileri Mercedes-
Benz’de sürüşe yeni bir boyut getiriyor: Yeni 
E-Serisi’nde konfor ve güvenlik bir arada 
sunuluyor. Mercedes-Benz buna "akıllı sürüş" 

adını veriyor. E-Serisi’nde, gelecekteki 
S-Serisi’nden alınmış birçok yeni ve optimize 
edilmiş sistem ilk kez kullanılıyor, sürüş daha 
konforlu ve güvenli bir hale alıyor. 

Mercedes-Benz, yeni E-Serisi’nde sunduğu çok 
amaçlı stereo kamera teknolojisi ile önemli 
bir hamle daha yapıyor. Daha önce mevcut 
olan mono kamera gibi, bu da dikiz aynasının 
yanında ön camın altında bulunuyor. 
Ancak bu kameralar, 45 derece açıyla 
yerleştirildiğinden, aracın yaklaşık 50 metre 
önüne kadar olan geniş bir alanı üç boyutlu 
olarak algılayabiliyor. Akıllı algoritmalar, 
önde seyreden, karşıdan gelen veya karşıdan 
karşıya geçen araçların hareketlerini tespit 
etmek ve sınıflandırmak için bu üç boyutlu 
görsel bilgileri değerlendiriyor. Sistem, geniş 
görüş açısıyla trafikteki yayaları ve trafik 
işaretlerini de tespit edebiliyor. 

Standart olarak hem sedan hem de station 
modellerde, adaptif fren yardımına sahip 
bir radar bazlı çarpışma uyarı sistemi 
olan "çarpışma önleme sistemi" (collision 
prevention assist) bulunuyor. Bu sistem, 
arkadan çarpma risklerini azaltıyor. Aynı 
zamanda, standart donanımın bir parçasını 
oluşturan "attention assist", uzun mesafelerde 
sürücünün yorgunluk düzeyini tespit ederek 
sürücüyü zinde ve uyanık kalmaya karşı 
uyarıyor. Bunların yanında, gerek yeni, gerekse 
önemli ölçüde optimize edilmiş fonksiyonlara 
sahip yardımcı sistemler de mevcut:

YENİLİK E-SERİSİ
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bu sefer kendimi işin mekaniğinde buldum. Sonra biraz araştırınca 
doğru bir algı olduğunu da hissettim ve öyle başladım...

Adana’da doğdunuz, İzmir’de yaşadınız, sonra 4 yıl Amerika. Bu ya-
şam yolculuğu size neler kazandırdı?
Elimde gitarımla Amerika’ya gittiğimde 19 yaşındaydım. İlk iş bir mü-
zik okuluna kaydoldum, her müzisyen gibi benim de birçok hayalim var-
dı. Gittiğim dönemde çok fazla maddi gücüm yoktu, amacım çalışmak ve 
başarmaktı. Gençken hedeflerin konusunda çok istikrarlı olamıyorsun, 
ama bir şeyler yaptım. Bir Rock grubuyla albüm hazırladık, Caz, Pop 

hatta Afrika Müziği bile çaldım. Bir dönem gitar dersleri vererek paramı 
kazandım. Amerika bir yaşam okulu gibiydi, çok şey öğrendim.

Los Angeles’ta oyunculuk eğitimi aldınız,  oyunculuk yapmayı dü-
şünmüyor musunuz? 
Seviyorum oyunculuk yapmayı, set ortamları çok hoşuma gidiyor. 
Kendimi oyuncu olarak izlemek de büyük zevk veriyor bana. Los 
Angeles’ta reklam filmlerinde oynamak için eğitim veren bir kursa 
yazıldım. Kursa giderken aynı zamanda çalışıyordum. Orada rekabet 
çok fazla, her koşulda para kazanmanız lazım, oyunculuğun da para 
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kazanabileceğim bir bölüm olduğunu düşünerek eğitimimi tamamla-
dım. Sahnede olmak bana her zaman keyif veren bir durum, ancak ön 
çekimlerde çok geriliyorum, acaba o kişi ben miyim diye sınanmak 
hiç bana göre değil.

Son dönemlerdeki Türk Filmlerinde Rock müziğe dönüş var. Bir 
örneğini ‘Aşk Tesadüfleri Sever’ filminde gördük. Bu durumu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Evet, Rock veya Pop Türk filmlerinde artık çok gündemde. Özellikle 
Rock müziğine ilgi duyulması aslında çok normal, çünkü genç nüfu-
sumuz çok fazla. Yeni jenerasyonla dünyaya daha çok açılıyor, bağla-
nıyoruz diye düşünüyorum.

Çok yurtdışı seyahatiniz oluyor mu? 
Evet, çok sık seyahat ediyorum, genel-
de çoğu tatil amaçlı. Ailemin bir bölü-
mü hala Amerika’da olduğu için zaman 
zaman onları ziyarete de gidiyorum. 
Son dönemde yurtdışında yaptığı-
mız birkaç projemiz de var. Ya-
kın zamanda hayata geçirmeyi 
planladığımız yenilikler bun-
lar. Gezdiğim birçok yere göre 

Türkiye, İngilizce konuşma seviyesi en yüksek ülkelerden biri, bunu 
göz ardı etmemek lazım.

Hayatta yapmaktan en çok keyif aldığınız şey nedir?
Ben çok spor yapan birisiyimdir, hayatımın büyük bir zamanı sporla 
geçiyor. Yaz başından sonbahara kadar tekne ile çıkıyorum, denizin 
üstünde küçük bir eviniz var hissiyle doğayla bütünleşmek müthiş 
bir duygu. İyi yemek, iyi şarap içmek gibi kendime ait keyiflerim var.  

‘Every Way That I Can’ şarkısı 2003 yılında Eurovision’da Birin-
cilik Ödülüyle hepimizin kalbinde yer etti. Bu şarkı nasıl doğdu, 
öncesi ve sonrasında hayatınızda değişiklikler oldu mu?
Ben müziğimle, sanatçı ve dinleyici arasındaki bağı kuruyorum. Ge-
nelde hem endüstrinin hem de dinleyicinin üreten kişi hakkında fikre 
ihtiyacı oluyor, başarıların oldukça o senin etiketin oluyor. Bu parça 
da öyle bir başarı oldu bize. Bestesini Sertap Erener’le beraber yap-
tık, sözleri bana ait. Eurovision çok büyük bir başarı, aslında benim 

çok daha büyük başarılarım da oldu, ancak en popüler olanı buydu 
diyebiliriz.

SHOWROOM SOHBETLERİ DEMİR DEMİRKAN
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Sahneye 1 yıl ara verdiniz, bu süre içinde ne-
ler yaptınız?  Bu aradan hemen sonra ‘Hatırla’ 
single’ı nasıl doğdu?
2003’ten sonra bir takım albümler yaptım; 
2004, 2007 ve 2009 da bu albümlerim çıktı. 
Sonra bir tane single çıkardım. Daha sonra 
durmak, biraz ara vermek istedim. Geçen 
Ocak ayına kadar solo albüm ve konser tra-
fiğimi beklettim. Kendi iç yapılanmamı değiş-
tirdim, çünkü o eski yapılanma ile bir yere 
kadar gelebildiğimi hissettim. Daha ileri git-
mek için yenisi gerekiyordu. Tekrar üretmeye 
başladığım dönemde, Şubat ayında ‘Hatırla’ 
çıktı. Single albümde 2 şarkı var, ‘Hatırla’ ve 
‘Gel Şuraya’. ‘Hatırla’ aslında bir hikayeden 
yola çıktı, ama birebir anlatımı değil. Mühim 
olan birisinden ya da bir olaydan etkilenip 

aynı duyguyu yeniden yaratmak istemem. 
Konserlerimizin ve şarkılarımızın da amacı 
dinleyici ile bir buluşma noktası oluşturmak, 
ortak duyguları birleştirmek. Daha özel pro-
jelerimiz var ve gelecek güzel haberler… Çok 
yakında diyebiliriz.

Zaman, mekan ve hislerle nasıl oluşabiliyor 
müzik?
Bunun bir formülü olduğunu hiç sanmıyo-
rum. Varsa da bulmak istemezdim. Bir parçayı 
yapmanın aslında bir sürü metotları var, ba-
zen yüz kere de yazsan sadece bir keresinde 
hissedebiliyorsun. Herhangi bir şeyi yapma-
ya mecbur kalmak beni çok mutsuz ediyor. 
Ancak profesyonel bir müzisyen olarak belli 
zamanlarda dinleyiciye de kulak vermek ge-

rekiyor. Ben bugüne kadar inandığım her işin 
arkasında oldum, doğal hislerle yaşanan her 
şey anlamlı ve güzel. 

Türkiye’de ve dünyada Rock Müzik sizce ne 
durumda?
Ben aslında müziğe çok fazla etiket takılması-
nı seven bir insan değilim. Rock, Pop gibi ka-
lıplandırmalar işe farklı bir algı getiriyor. Din-
leyici müziği, yapandan daha çok, takım tutar 
gibi bir inançla savunuyor. Bu konuda müzis-
yenler esnektir. Aranjmana baktığında güzel 
bir parçayı bağlamayla da, piyanoyla da çala-
bilirsin, bu aslında bir tavırdır. Türkiye’de çok 
gelişmiş bir sanat var, ancak onun iş tarafını 
ele alanlarda, dünyaya çıkaracak pazarlama 
vizyonu yok. Bu anlamda daha çok globalleş-
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memiz gerektiğini düşünüyorum. 
Bana soruyorlar, “Dünyaya açılmayı 
düşünüyor musunuz?” diye. Evet, 
tabii ki düşünüyorum ama bunu 
benim bağlı olduğum plak ve mena-
jerlik şirketi planlamalı, stratejisini 
yapmalı. Türkiye’de müthiş değerli 
müzisyenlerimiz var, ülkemizin ken-
di müziği de çok derin; pazarlama 
alanında ise biraz daha kabiliyet 
bekliyorum.

Sizin için soğuk ve mesafelidir 
deniyor; halbuki çok samimi ve iç-
ten bir söyleşi oluyor. Sizi tanıma-
yan birisine kendinizi nasıl ifade 
ederdiniz?
Aslında ben sürekli gülen birisi-
yimdir, ama iç dünyam çok derin… 
Bazen içime dönüyorum, onun 
kontrolünü bulmak lazım. Örneğin 
performans sırasında iç ile dışı bir-
leştirmek, ama bir şey üretirken de 
dışı kapatmak gerekiyor konsantre 
olmak için. Üretim aşamalarımda 
biraz uzak ve soğuk görünsem de 
bunun normal olduğunu düşünüyo-
rum. Söz yazıp beste yapmak, aynı 
zamanda sahnede söylemek, sahip 
olduğum en büyük şans.

Peki inançlarınız?
İnancım, inanmamak üzerine aslın-
da... İnsanın beynini ve ruhunu öz-
gür bırakması lazım. Ben meditas-
yon yapıyorum, neye inanırsan o ka-
lıba girdiğin için inanmamayı tercih 
ediyorum. En büyük rekabetim ken-
dimle. İnandığım işleri yapıyorum. 
Samimiyeti ve içtenliği seviyorum. 
Bu sohbetimizde ünlü bir müzisyen 
olarak konuşmaya başlasaydım çok 
daha farklı olurdu içerik. Samimiyet 
ve saygı bizi bir noktada buluşturu-
yor ve işte o zaman çıkan sonuç; 
başarı ve mutluluk...
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sıra mücevher ve aksesuvar alanına da el attı. İpek şal, fular, kravat, 
yüzük, kolye, kalem ve saat de üretiyor artık. Ev tekstili ve mobilya 
alanında da faaliyet gösteriyor.  

Bir yatırım aracı olarak "Meissen"

Markanın 2005’ten bu yana limitli sayıda ürettiği sanat eserlerine paha 
biçilemiyor. Kar çiçeklerinin açtığı vazo da bunlardan biri. Avrupa’da 
müzayedelerde rekor fiyatlardan alıcı bulan bu eserler cazip birer yatı-
rım aracı olarak da görülüyor. 

Köklü porselen üretim geleneğini devam ettiren Meissen, modern 
sanat alanındaki çalışmalarıyla sivriliyor. Aynı zamanda bir modern 
sanat müzesine de sahip. Dünyanın her yerinden sanatçıların eserle-
rinin sergilendiği müzedeki porselenlerin tamamı bundan iki yıl önce 
kurulan Meissen Art Campus’te yaratılmış. Art Campus, bugüne ka-
dar uluslararası 30 modern sanatçıya ve onların nefes kesici eserleri-
ne ev sahipliği yapmış. Amaç Meissen’i modern, heykelsi porselenin 
Mekke’si yapmak. Amerika doğumlu Berlin’de yaşayan sanatçı Jen Ray 
ve Rusya doğumlu İsviçre’de yaşayan Irina Polin’in işleri en çok ilgi 
çekenlerden. 

En çok tanınan porselen markalarından biri de kuşkusuz Lladro. İs-
panyol markanın en çok tanınan tasarımları ise anne 
çocuk sevgisini anlatan ve çiçek temalı objele-
ri. Marka da rakipleri gibi porseleni sa-
dece objelere hapsetmiyor; abajur, 
avize, satranç takımı gibi akse-
suvarlar, hatta mücevher ta-
sarımlarında da kullanıyor. 

Lladro, 1950’lerin orta-
larında Jose, Vicente ve 
Juan Lladro Kardeşler 
tarafından kuruldu. 
Valencia’nın yakı-
nındaki Almacera 
Kasabası’nda Fas’a 
özgü bir fırında 
yarattıkları ilk 
e s e r -

lerle işe başladılar. Tasarımları zamanla üç kardeşin hayallerini aşacak 
kadar çok tanındı ve yayıldı. Bugün 120 ülkede 2000’in üzerinde mağa-
zaya sahip. Türkiye’de ise Prestige Mağazaları’nda satılıyor.  

Akım kadar zevk de önemli! 
2007’den bu yana Lladro’da çalışan markanın ikinci nesil temsilcisi 
Angeles Lladro’ya: "Lladro’yu bu kadar ayrıcalıklı kılan nedir?" diye 
sorduğumuzda şu yanıtı alıyoruz: "Çok meşakkatli ve ince işçiliğimizin 
dışında dünyanın her yerindeki insanlarla aramızda müthiş duygusal 
bir ilişki var. Biblolarımızdan bunu anlayabilirsiniz. İnsan yüzlerini 
duygularla yoğururuz ve mimiklerini birebir vermeye çalışırız. Bir
anne-çocuk biblosunda annenin duygu yüklü bakışına şahit olabilir, se-
yahate giden kadınlar biblosunda da seyahatin verdiği hazzı yüzlerin-
de ve vücut hareketlerinde görebilirsiniz" diyor. Lladro Porselen’leri-
nin en karakteristik özelliklerinden biri de çiçekleri. Bu çiçekler narin 
el işçiliği ile çiçek departmanı sanatçıları tarafından üretiliyor. Bu da 
her bir Lladro Çiçeği’ni benzersiz kılıyor. 

Tasarlanan her yeni parça, hem markanın kreatif komitesinden hem de 
Lladro Ailesi’nden onay alıyor.  Tasarımlar şekillenirken markanın her 
zamanki ilham kaynakları olan sanat dünyasındaki akımlar kadar ula-
şılacak pazarın zevkleri ve gelenekleri de önemli rol oynuyor. Tüm bu 

unsurlar heykeltıraş stüdyosundaki taslak parçalarda bir araya ge-
liyor. Lladro Tasarım Bölümü’ndeki tasarımcılar, prototip-

lerin tüm süreçlerden geçtiğinden emin olmak için 
heykeltraşlarla çok yakın çalışıyorlar. Bu sayede 

gerekli durumlarda değişim yapma şansına 
da sahipler. Lladro Tasarımları’nda fik-

rin doğuşundan fırında pişirilmesine 
kadar geçen süreç normalde 1,5 

yıl. Ancak markanın en yüksek 
kategorisi olan yüksek kalite 
porselen üretiminde bu süre 3 
katına çıkabiliyor.  Lladro’nun 
paletinde 4 bin farklı renk var 
ve laboratuar ekibi tarafından 
sürekli yenileri ilave ediliyor. 
Bu sene koleksiyondaki ye-
niliklere gelince... Yılda iki 
kez koleksiyon lanse eden 

Lladro, bu yıl yeni aydın-
latma koleksiyonunu 

Maison & Objet’de 
sundu. 

PORSELEN
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PRE-SAFE®
 sistemle başlayan ve DISTRONIC PLUS ile devam 

eden sistemi, Mercedes-Benz yeni bir sürüş boyutuna taşıdı: Konfor 
ve güvenlik birleşti. Mercedes-Benz bunu "Akıllı Sürüş" olarak 
adlandırmaktadır. E-sınıfında çok sayıda yeni ya da optimize edilen 
sistem dünya çapında ödüller kazanmış ve araç sürüşünü daha rahat 
ve güvenli hale getirmiştir. 

Bunun temeli yeni, modern sensörler ve ilgili algoritmalarda 
yatmakta. Mercedes-Benz, Stereo Multi Purpose Camera ile büyük 
bir adım daha attı. Sistem, ön camın arkasında, iç ayna alanına 
yerleştirilmiş bulunmaktadır. Aracın yaklaşık 50 metre kadar önünün 
görülmesini sağlayan ve 500 metre toplam açısı olan iki "kamera gözü" 
bulunmaktadır. Stereo kamera bu şekilde farklı sistemler tarafından 
işlenecek olan verileri teslim etmektedir. Akıllı algoritmalar bu alansal 
optik verileri değerlendirmekte ve bu şekilde geniş bir görüş alanı 
içinde gelmekte olan, giden, geçiş yapan araçlar, yayalar ile farklı trafik 

ve yol işaretleri tanınabilmekte,  alansal olarak ve hareketlerine göre 
düzenlenebilmektedirler. 

Aynı zamanda, Stereo Multi Purpose Camera ile Mercedes-Benz çok kademeli 
radar sensörünün iyileştirilmiş bir versiyonunu uygulamaya koymaktadır. 
Seri donanım olarak limuzinlerde ve T-modellerinde radar destekli fren 

 AKILLI
SÜRÜŞ

YENİ YARDIMCI
SİSTEMLERLE

YAZI: SIEGFRIED VOGT
Mengerler Ticaret Türk A.Ş.

Servisler Müdürü
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TEKNİK YAZI E 63 AMG
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İlk Mercedes-
Benz Citan 
Mengerler 
Bostancı’dan 
teslim edildi

Kaptanlarımıza         
güvenli sürüş 
eğitimi
Mercedes-Benz Türk’ün kaptanlar için 
verdiği "Ekonomik ve Emniyetli sürüş 
Teknikleri" eğitimleri devam ediyor. 
5 Ocak tarihinde Mengerler Otogar 
Atölyesi’nde verilen eğitimle uzun yol 
kaptanları önemli bilgiler aldı. Fren 
sistemi, retarder, araç tanıma, ekran 
okuma, arıza tespit, ekonomik sürüş ve 
acil durum konuları ele alınarak, kap-
tanların gelişen teknolojiyi yakından 
takip etmeleri sağlandı. Eğitimin so-
nunda öğretilen konular araç üzerinde 
uygulamalı olarak gösterildi. Eğitim, 
Mercedes-Benz Türk Eğitim Uzmanı 
İlkay Binay, Bülent Aylanç ile MBT 
Büyük Müşteri Satış Yöneticisi Tamer 
Celkan’ı kaptanlarla bir araya getirdi. 
Böylece kaptanlar öğrenmek istedikleri 
her konuyu en yetkili kişilere sorma fır-
satını yakaladı.  

Mengerler İstanbul’un ilk Citan araç tes-
limatı Ocak ayında yapıldı. Mengerler 
Bostancı’da yapılan teslimatta aracını 
değerli müşterimiz İsmet Gözüngü tes-
lim aldı. Fatma-İsmet Gözüngü çiftine 
şehrin kahramanı Citan araçlarını iyi 
günlerde kullanmalarını diliyoruz, bizi 
tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz.

HABERLER
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Bu filonun yaşı hep ‘sıfır’

TTG Turizm’den 
2013’e hızlı başlangıç

Turizm sektöründe faaliyet gösteren TTG Turizm 15 araçtan 
oluşan Mercedes-Benz marka araç filosuna yepyeni 6 adet Vito 
aracı kattı. Araçlar, firma yetkilileri Hasan Hasgül ve Suat Teymür 
tarafından Mengerler İstanbul’un Davutpaşa’daki Hafif Ticari Araç 
Showroomu’ndan teslim alındı. Satış sonrası hizmetlerinde de 
Mengerler İstanbul’u tercih eden değerli müşterimiz TTG Turizm’e 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İstanbul Seyahat'in servis filosu,  'Buy Back' uygulaması sayesinde artık 
hiç yaşlanmıyor. Mengerler Trakya ile yaptıkları anlaşma kapsamında, 
Mercedes-Benz Sprinter araçlar 8 ay kullanıldıktan sonra yenileriyle 
değiştiriliyor.

Yolcusuna sıfır araçlarla, konforlu hizmet vermeyi ilke edinen İstanbul 
Seyahat, ‘Buy Back’ adıyla anılan çağdaş bir alış veriş sistemini uygu-
luyor. Mercedes-Benz Türk Bayi Mengerler’den alınan sıfır araçlar, belli 
bir süre kullanıldıktan sonra iade ediliyor. Bu alış verişlerden birisi de, 
geçtiğimiz hafta gerçekleşti. İstanbul Seyahat, 10 adet Mercedes-Benz 
Sprinter daha aldı. Daha önce satın alınan 20 adet Sprinter yenileri ile 
ay sonunda değiştirilecek.

HABERLER
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Binlerce yıldır insanoğlunun zevkle tükettiği, günlük 
yaşamında değişmez bir yer verdiği, hatta varlığına anlamlar yüklediği 
bir bitki bu kez konumuz. Çay aslında aromalı, şifalı özellikleri bulu-
nan, lezzetli kurutulmuş bir yaprağı sıcak suyla haşlayarak elde edilen 
tüm içeceklerin ortak adı. Aslında çok uzun bir zaman sadece klasik 
türleri tüketildi. Sonra yavaş yavaş çeşitleri arttı. Giderek içine akla ha-
yale gelmeyecek aromalar katıldı ve sonunda bugünkü baş döndürücü 
bileşimlerle yüzlerce marka ve çeşide dönüştü. Ayrıca ıhlamurdan ada 
çayına, kuşburnundan melisaya, yaprakları çay gibi sıcak suda bekleti-
lerek tüketilen çok sayıda bitki var. Ama bizim konumuz ortak damak 
tadımızı oluşturmakla kalmayıp sosyal kültürümüzün de bir parçası 
haline gelen, beyaz çiçekleriyle aslında bir kamelya türü olan çay bitki-
si, Latince adıyla "camellia sinensis".
 
Çay kelimesinin kökeni, anavatanı Çin’e dayanıyor. Mandarin Lehçesi'nde-
ki ç’a biz de dahil bazı ülkelerin benimsediği sözcük, Amoy Lehçesi'nde-
ki t’e ise Anglo Sakson ülkeler de dahil diğer kullanılış biçimi. Yaygın 
olarak tüketilen üç tipi, Türk çayının da aralarında olduğu, yaprakların 
fermente edildiği klasik siyah çay, fermente edilmeden kurutulan ye-
şil çay ve bitkinin en tepedeki iki yaprağından oluşan, nadir ve pahalı 
beyaz çay. ‘Oolong’, ‘Darjeeling’ gibi çeşitler ise güçlü aromalarıyla çay 
zevkinizi geliştirmeye aracılık edebilecek özel türler.

Dünya çayı Çin’e borçlu…

5000 yıl önce Çin’de zindelik veren şifalı bir içecek olabildiği keşfe-
dilen çay yaprakları daha sonra Japonya’nın da baş tacı oldu. Bugün 
Çin’de çay için düzenlenen çok önemli festivaller var. Japonlar ise bir 
sunum sanatına dönüştürdükleri çay seremonileri ile filmlere ve ro-
manlara bile konu oluyorlar.

17. yüzyıldan itibaren Avrupa’da da popüler olan bu içecek özellikle 
sömürgeleri aracılığıyla büyük çay üretimine sahip olan İngilizlerin 
alamet-i farikası haline geliyor. Çay saati kavramını yaratan, incecik 
porselen fincanlarda çayın lezzetine Batılı bir zarafet katan bu ulusun 
çay kültüründeki yeri çok farklı. Amerikalılar ise buzlu çay ve poşette 
çayı icat ederek katkıda bulunuyorlar çay tüketimine.

Türkiye’de ilk çay fabrikası 1947’de kuruldu

Ruslar da çayı günlük yaşamın bir parçası haline getirmiş bir toplum. 
Geleneksel bir Rus evinde semaver bütün gün çay üretiyor. Ortadoğu 
ve Rusya ile benzer bir çay kültürüne sahip olan Türkiye'de çay, sade-
ce Gürcistan sınırından başlayan ve Fatsa’ya kadar uzanan alan içe-
risinde yetiştirilebiliyor. Türkiye’nin çayla tanışması 1888 tarihinde, 
Japonya’dan getirilen çay tohumlarının Bursa civarında ekilmesiyle 
oluyor ve iklim şartlarının olumsuzluğu nedeniyle başarısızlıkla so-

nuçlanıyor. II. Abdülhamid’in de çok üzerinde durduğu çay yetiştirme 
faaliyetleri, 1924 yılında, bu konuda araştırmalar yapan botanikçi 
Ali Rıza Erten’in, Rize’de çay yetiştirmek üzere meclisten onay alma-
sıyla bambaşka bir yola giriyor. 1947’de kurulan ilk fabrika ile üretimi 
hızlanan çayın bugün 276 fabrikası ve 200 binden fazla üreticisi var.
 

Çay kahveyle yan yana satılmamalı…

Çay alışverişi yaparken iyi kalitede bir ürün için toz halinde değil, bü-
tün yapraklar şeklinde olmasına önem vermek gerekiyor. Açık satılan 
bir çaysa, aromasının gücü de iyi bir gösterge. Çayı az miktarda alıp 
hava almayacak şekilde muhafaza etmek ve bir ay içinde tüketmek ide-
al. Çay yaprakları çok hassastır ve başka aromaları çok kolay çeker. 
Özellikle kahve gibi aroması güçlü malzemelerle yan yana tutulması 
riskli. Çay konusunda titiz olanlar, Starbucks gibi ortalığı kahve aro-
masının kapladığı yerlerde çay içilmemesi gerektiğini düşünüyorlar. 
Batı’da ciddi çay mağazaları asla kahve vb başka bir ürün satmıyorlar. 
Türkiye’de ise çaylarıyla bilinen mağazalar genellikle kahve ve çayı yan 
yana satmaktan kaçınmıyor. Çay piyasası çok hareketli. Çeşit çeşit çay 
satan yerlerin arasında cazip adreslerden biri Mısır Çarşısı’ndaki ken-
di karışımlarını yaratan Ucuzcular. Yine burada mağazası olan Ayfer 
Kaur’un paketli bitki çayları birinci sınıf. Piyasada büyük bir ağırlığı 
olan poşet çaylar içinde ise Deren ve Doğadan ürünleri gönül rahatlı-
ğıyla kullanılabilecek iki marka.
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Araç kiralama sektörünün ana ürünleri otomobillerdir. 
Otomobillerin kiralanmasında ortalama standart olması beklenen 
fiyatların değişkenliğinin temel nedenleri ise haksız rekabete sebep 
olabilecek alt hizmet destekleri ve ürünleridir. 

Kiralanan otomobilin servis ve destek hizmetlerinin orijinalitesi ve 
kalitesi, araç yedekleme hizmetlerinin sınıf ve süreci, kasko ve trafik 
sigorta poliçelerinin risk önleme yeteneği kiralayan firma gücünün 
ötesinde fiyat farklılığı oluşturan önemli etkenlerdir. 

Kiralanan araçların kullanımı sırasında oluşabilecek yüksek riskli 
ağırlaştırılmış sorumluluk kurallarından kiracı firma sorumludur. 
Yani firmanın satın alım sırasında üzerinde olan işleten sıfatı ve 
sorumluluğu iktisaden yararlanma gereği aynen devam etmektedir. 
Kısacası firma kiralasın ya da satın alsın otomobilinin kullanımında 
işleten sıfatının sahibidir. 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 3. maddesinde "... aracın 
uzun süreli kiralama, ariyet ve rehin gibi hallerde kiracı... işleten 
sayılır" hükmüne yer verilmiş olup, aynı Kanunun 85. maddesinde de 
işletenin ağırlaştırılmış sorumluluk kurallarına göre zarardan sorumlu 
olacağı kabul edilmiştir.

Araç kiralama sektöründe fazla dikkat edilmeyen ancak büyük 
riskler nedeni ile yüksek önem arz eden kasko ve trafik sigortalarının 
içeriği ve sözleşmedeki ilgili hükümlerinin incelenmesine daha 
fazla zaman ayrılması gerekmektedir. Zira motorlu aracı uzun süreli 
kiralama sözleşmesi ile kiralayan kiracı, işleten sayılır. Bu hüküm, 
araç üzerindeki fiili hakimiyet ve iktisaden yararlanma ilkesi dikkate 
alınarak getirilmiş bir düzenlemedir. 

Araçların yüksek maddi hasarlı,  yaralanmalı ya da ölümlü kazalara 
karışması durumunda işleten sıfatı sahipliği gereği sorumlulukları 
kiracının karşısına çıkacaktır. İşte bu nedenle kiracı firmalar, 
aslen üzerinde bir risk oluşturmadığına inandığı kazalarının, 
kiralayan firma tarafından ne ölçüde riskleri elimine edilerek 
sigortalandığının bilincinde olarak sözleşmelerini imzalamalıdır. 
Aksi takdirde zaten kasko kiralayan sorumluluğundadır inancı ile 
sorgulanmayan kasko poliçelerinin yetersiz teminatları kiracının 

büyük risk altında kullanımına sebebiyet verecektir. 

Kiralama ile tedarikinin dikkat edilmesi gereken önemli sigorta 
risklerinden bir tanesi de kiralayan firmanın sigorta satın alımını 
dahi yapmamayı tercih ederek kendisine oluşturduğu bir havuzdan 
faydalanmasıdır. Havuz sistemi ile risk önleme kiralayanın 
araç hasarlarını ya da kendisine yöneltilebilecek sorumluluk 
bedellerini ödemek üzere ayrılmışken, kiracının işleten sıfatı 
sahipliği gereği karşısına çıkacak bir risk hesaplaması ile 
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Böbrek yetersizliği

Değerli okurlar,
Geçen sayılarda; “Böbreklerimiz sağlıklı mı?” diye sormuş, böb-
reklerin fonksiyonlarından bahsedip, hastalıklarının belirtilerini 
konuşmuştuk.

Dünyada böbrek hastalıklarının süratle artması nedeniyle de, ( her 
6-7 kişiden birinin böbrek hastası olduğu düşünülüyor!) böbrek-
lerimizi korumak için önerilen tedbirleri bir kez daha sıralamak 
istiyorum:

•	 İdeal vücut ağırlığını korumak
•	 Tuzu azaltmak
•	 Kan basıncını normale yakın seviyelerde tutmak 
•	 Kan şekerini normale yakın seviyelerde tutmak
•	 Sigara içmekten kaçınmak
•	 Doktor önerisi dışında ilaç içmekten kaçınmak
•	 Yüksek risk grubunda kabul edilen; yüksek tansiyonlu, şeker 

hastası veya ailesinde böbrek hastalığı olan kişilerin düzenli tıb-
bi kontrollerini yaptırmaları

•	 Sağlıklı olarak bilinen kişilerin de yıllık kontroller yaptırmaları 
•	 ( kan, üre, kreatinin değerleri, idrar analizi, karın ultrasonu gibi )

Alınan tüm tedbirlere, yapılan kontrollere rağmen, bazen böb-
rek hastalıkları önlenemeyebilir. Böbreklerin fonksiyonlarını 
yapamaması durumunda böbrek yetersizliğinden bahsedilir. İki 
çeşit böbrek yetersizliği vardır; Akut ve kronik. Akut böbrek yeter-
sizliği çoğu zaman tamamen iyileşir. Kronik böbrek yetersizliğinde 
ise, tedbirlerle böbreğin fonksiyon kaybı yavaşlatılabilir, ancak yıl-
lar içinde böbrekler fonksiyonunu yitirir. Bu aşamada ilaç tedavile-
ri hastanın iyileşmesi için yeterli olmaz ve ilave tedavilerin eklen-
mesi gerekir. İşte bu tedavilere; “Böbreğin yerine geçen tedaviler”  
ya da “Böbreği yerine koyma tedavileri” diyoruz.

Bu tedaviler 3 grupta toplanır:
•	 Hemodializ ( kol dializi )
•	 Periton dializi ( karın dializi )
•	 Transplantasyon ( böbrek nakli )

Bugün ülkemizde bu üç tedaviyi gören yaklaşık 65.000 hasta bulun-
maktadır. Böbrekler yeterince çalışmadığı zaman, idrarla atılması 
gereken bazı zararlı maddeler ( üre, kreatinin gibi ) kanda birikir. 
Kandaki bu zararlı maddelerin vücuttan uzaklaştırılması gerekir.

Dializ; bir makine veya vücudumuzdaki periton zarı yoluyla kanın 
temizlenmesi işlemidir.

Böbrek nakli; kadavradan ya da böbrek bağışlayan sağlıklı bir kişi-
den ( canlı verici ) alınan böbreğin, kronik böbrek yetmezliği olan 
hastaya takılmasıdır.

Böbrek yetmezliği olan bir kişiye bu tedavilerden hangisinin uygun 
olacağı, hekim ve hastanın birlikte karar vermesi gereken bir ko-
nudur. Her tedavi, her hasta için uygun olmayabilir. Böbreği yerine 
koyma tedavileri içinde ideal olanı ( eğer tıbben bir engel yoksa ) 
böbrek naklidir. Kronik böbrek yetmezliğinin tedavisinde, böbrek 
nakli en ideal tedavidir ama bu diğer tedaviler ( hemodializ, periton 
dializi) kötüdür anlamına gelmez! Nakil şansı bulamayan hastalar 
için dializ tedavileri hayat kurtarıcıdır. Hasta dializle yaşamını sür-
dürürken nakil şansı yakalayabilir.

Böbrek nakli konusunda bilinmesi gereken bazı önemli hususlar 
vardır. Hastaya böbrek takılınca iş bitmez! Yeni başlar!

Nakilli hastalar ömür boyu, vücudun savunma sistemlerini baskıla-
yan ilaçları kullanmak zorundadırlar. Aksi takdirde böbrek red olur. 
Doğal olarak bu ilaçların yan etkilerinin getirdiği riskler vardır.

Enfeksiyon bunlardan en önemlisidir. Nakilli hastalar deneyim-
li, uzman ekipler tarafından izlenmelidir. Ülkemizde halen 8000 
civarında böbrek nakilli hasta vardır ve yaşam süreleri bakımından 
başarılı bir program sürdürülmektedir. Ancak ülkemizde her tür 
donanım ( hekim, hemşire, hastane, ilaç ) olmasına rağmen yeterli 
sayıda böbrek nakli yapılamamaktadır. Bunun sebebi, yeterli sa-
yıda böbrek temin edilememesidir. Hemen her gün gazetelerde, 
televizyonlarda görüyoruz, organ bağışı konusunda toplumumuz 
bilgilendirilmeye ve organ bağışı teşvik edilmeye çalışılıyor.

Bugün, dünyada böbrek nakli yapan merkezlere bakıldığında; % 85 
kadavrik ,%15 canlı nakil yapıldığı görülür. Bizde ise bu oran tersine-
dir. Bu konuda tıbbi ekipler kadar, din adamları, sivil toplum örgütleri 
ve medyaya büyük görevler düşmektedir. Kadavradan organ nakli 
sayısının arttırılması organ bekleyen binlerce kişi için umut olacaktır. 

Sağlıklı, güzel günlerde tekrar görüşmek ümidiyle…




