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AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın “Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” için erkeklere yönelik 
olarak başlattığı ‘Biz de varız’ kampanyası e-imzaya açıldı. Bakanlığın 
‘www.aile.gov.tr’ adresli resmi internet sitesinden, erkekler şiddete 

karşı hazırlanan bildiriyi 
okuyarak, elektronik imza 
atabiliyor. Erkekler,  
bildiriyi okuduktan sonra, 
isimlerini, soy isimlerini ve 
doğum tarihlerini hazırlanan 
kutulara yazıyor. Ardından 
da ‘onaylıyorum’ kutusuna 
tıklayarak, şiddete karşı 
olduklarını beyan etmiş 
oluyor.

BİLGİ Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu’nun 
(BTK) verilerinden 
derlenen bilgilere 
göre, Türkiye’deki 
mobil abonelerin 
yaklaşık yüzde 66’sını 
ön ödemeli aboneler 
oluşturuyor. Buna 
karşılık, faturalı hattı 
tercih eden abonelerin 
oranının giderek arttığı 
dikkati çekiyor. Son bir 
yıl içerisinde faturalı 
abonelerin oranı yüzde 
29,3’ten yüzde 33,9’a 
çıktı. Geçen yıl, 3. çeyrek 
sonu itibarıyla toplam 
61,9 milyon mobil 
abonenin yaklaşık 18,1 
milyonu faturalı hat 
kullanırken, bu yıl Ekim 
ayı itibarıyla toplam  
64,8 milyon abonenin 
yaklaşık 22 milyonu 
faturalı hattı tercih etti.

ALMAN havacılık şirketi ‘e-volo’, dünyanın ilk 
elektrikle çalışan ve insan taşıyabilen çok pervaneli 
hava aracını geliştirdi. Uçlarında motor ile pervane 
olan ve merkezde birleştirilmiş çubuklardan oluşan 
‘multikopter’, geçtiğimiz günlerde Almanya’nın 
güneybatısındaki bir iniş pistinde ilk kez denendi. 
Thomas Senkel’in pilotluğunu yaptığı multikopter, 
yaklaşık 1 dakika 30 saniye havada kaldı. Multikopter, 
şarj edildikten sonra hız ve yükseklik durumuna göre 
30-60 dakika havada kalabiliyor. 

MECLİS’ten geçen 
bedelli askerlik 
yasasından 
faydalanmak için 
vatandaş otomobillerini 
satmaya başladı. 
30 bin TL olarak 
belirlenen ücreti 
ödemek isteyenler, 
popüler araba alım-
satım sitelerine ilan 
veriyor. Kullanıcılar, 
alışveriş sitelerinde 
yayınladıkları ilanlarının 
açıklamalarında 
otomobillerini bedelli 
askerlik için satışa 
sunduklarını belirtiyor. 
Vatandaşların, 
arabalarını biran 
önce satabilmek için, 
değerinin daha altında 
fiyat belirledikleri de 
görülüyor. 

Kadına yönelik şiddet, 
e-imzaya açıldı

Bedelli 
otomobil 
sattırıyor

Faturalı  
sayısı artıyor

Uçmanın yeni yolu: Multikopter

HABER TURU
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lk kadın hostesler, Kaliforniya’da yetişti. Dünyanın ilk hostesi aynı za-
manda baş hostesi Elen Church’tü. Church’ün ekibi ile birlikte bugün-
kü meslektaşları ile belki de tek ortak noktaları, kendileri iyi de kötü 
de olsa, uçağa binenlere, güler yüzle ‘hoşgeldiniz’ demeleriydi. Bunun 

dışında ilk kadın hostesler, yolcuların eşyalarını taşımaktan, uçağı hangara 
itmeye kadar birçok işi üstlenmişti.

Yazıyı okuyanların ‘keşke bizim eşyalarımızı da taşıyan olsa’ dediklerini 
duymazdan gelip, ilk kadın hosteslerin yaşadıklarını, Yazar Çiğdem Can’ın, 
“İlkler ve Enteresan Hikâyeleri” isimli kitabından aktaracağız. Can’ın araş-
tırmalarına göre, ilk kadın hostes Elen, 15 Mayıs 1930 günü Kaliforniya’nın 
Oakland Havaalanı’ndaki Boing 80A uçağına binen 11 yolcuyu karşılayarak, 
havacılık tarihine geçti. 

Aynı zamanda bir hemşire olan Elen, göreve başlamadan birkaç ay önce 
havayolu şirketine yazdığı bir mektupta, belirli niteliklere sahip genç kadın-
ların, uçak içinde ev sahibeliği yapmasının, havayolu şirketine büyük yarar 
sağlayacağını söylemiş, bu öneriden fazlasıyla memnun kalan yetkililer de 
kendisini işe almıştı. Ayrıca eğitmesi için de 7 genç kadın daha işe alınmıştı.

Elen, 7 genç kadını seçerken oldukça zor şartlar aramıştı. Kızların, 25 ya-
şını geçmemiş olması, hepsinin diplomalı hemşire olması, kilolarının 52, 

i

İLK HOSTESLER, YOLCULARIN VALİZLERİNİ TAŞIYOR, UÇAĞIN İÇİNİ TEMİZLİYOR, HANGARA 
GİRİP-ÇIKARKEN UÇAĞI İTEREK, PİLOT VE TEKNİSYENLERE YARDIM EDİYORDU. AYRICA 

UÇAK YAKIT ALIRKEN DE BAŞINDA BEKLİYORLARDI. 

İlk hostesler hem yolcu eşyası taşıdı 
hem de uçağı hangara itti

boylarının bir metre 55 santimden 
kısa olmaması gibi koşullar sunmuş-
tu. Hemşire Elen Church’ün şartlarını 
taşıyan kızlar, gri ve gümüş düğmeli, 
yünlü üniformalarını giyerek işe baş-
lamıştı. 

Ayda 125 dolar alan kızlar, havalan-
dırması ve ısıtması olmayan uçaklarda, 
ayda 100 saat uçuyordu. Üstüne de yol-
cuların valizlerini taşıyor, uçağın içini 
temizliyor, uçak hangara girip çıkarken 
uçağı itip pilota ve teknisyenlere yar-
dım ediyorlar, yakıt alınırken başında 
bekliyorlar, uçak havalanınca biletleri 
toplayıp, yolculara yemek dağıtıyordu. 

Amerika dışında ilk hostesler ise 1931 
yılında Fransız havayollarında göreve 
başladı. Bu hostesler de ‘ilk uluslar ara-
sı uçuşa çıkan hostesler’ unvanını aldı. 





KAPAK
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SÜLEYMAN 
KARAMAN

TCDD’NİN ‘MUCİT’ GENEL MÜDÜRÜ

AHMET SELİM

SÜLEYMAN KARAMAN ÜNİVERSİTEDE ASİSTANLIK VE DOKTORA YAPTIĞI 
SIRALARDA, 24 BEYGİRLİK TRAKTÖR İLE ÇİM BİÇME MAKİNESİNİN 

PROTOTİPİNİ YAPTI. ARMAS ADLI ÖZEL BİR ŞİRKETTE İSE YAN SANAYİ 
ÜRÜNLERİ OLAN KOMPRESÖR, VAKUM POMPASI VE GUVERNÖR 

PROJELERİ ÇİZDİ. BU PROJELERİN PATENTLERİNDEN DOLAYI UZUN YILLAR 
TELİF ALDI. SÖZ KONUSU PARÇALAR FORD, BMC VE DOCH GİBİ BÜYÜK 

FİRMALARCA KULLANILIYORDU.

labildiğine insan… Samimi… Heyecanlı olsa da, 
çocukluğuna ve ilk gençliğine dönerken oldukça 
sakin… Yaşanmışlık onu neredeyse hayatın bü-
tün gözeneklerini, bütün kuytularını, bütün in-

celiklerini bilen birisi haline getirmiş. İlk bakışta ‘başarılı 
bir bürokrat işte’ diye tanımladığınız insanın bu kimliğinin 
katmanlarını açtıkça nasıl bir hayat mücadelesi verdiği de 
çıkıyor ortaya… Cumhuriyetin ilk yarısındaki kentleşme, 
eğitim, sosyal değişim de gün yüzüne çıkıyor o konuştuk-
ça… İşini çok seviyor. Hangi işi yapsa çok seviyor. Aşk de-
recesinde bir işkolik aynı zamanda… Kabına sığmayan bir 
enerji var. Proje yapmadan duramamış ömrü boyunca. 
Hâlâ da öyle… Evet, bu tanımlama TCDD Müdürü Süley-
man Karaman için. Kısaca onun hayat hikâyesi şöyle:

Ailenin ilk çocuğu olan ve adını anneannesinin koyduğu 
Süleyman Karaman, Erzincan ili Refahiye Kazası Alaçayır 
Köyü’nde 1954 yılında hayata gelmiş. Birçok yaşıtı gibi o da 
doğduğu ayı ve günü bilmiyor. “Annem de bilmiyor, Şubat 
ayı olduğu rivayet ediliyor.” diyor. Nüfus cüzdanına göre 
ise doğum tarihi 4 Mayıs 1954. 

Karaman, taş ve kerpiç yapılı 4 oda bir solondan oluşan 
köy evinde amcaları ve babaannesiyle birlikte büyümüş. 
Asıl mesleği marangozluk olan babası, savrun (harman) 
makinesi imal ediyor ve satıyormuş. “Biraz da çiftçilik ya-
pıyordu.” diyen Kahraman, o koşullardaki yaşam şartlarını 
şöyle özetliyor: ”O zamanın ve memleketin şartlarına göre 
çok fakir bir yaşamımız vardı diyemem. Paramız yoktu ama 
üretip satıyorduk.”

Süleyman Karaman’ın, çocukluk yılları hem yorucu hem 
de anılarla dolu. Şimdiki çocukluklarla pek karşılaştırılacak 
gibi değil ama kendisi o yılları tebessüm ve mutlu gözler-
le anlatıyor: ”Benim çocukluk hayatım daha çok kuzu ot-
latmakla ve atlarla geçti. Bu sebepten çok iyi ata binerim. 
İlkokul 1’e giderken sabahleyin 5- 6’da kalkar önce hayvan-
ların yemini verirdim. Sonra suya götürürdüm. Ardından 
tekrar yem verirdim. Altlarını temizledikten sonra da okula 
giderdim. Bunları yapana kadar saat 8.30 oluyordu. Ondan 
sonra okula gidiyor, öğle tatilinde koşa koşa gelip hayvan-
ları tekrar suya götürüyordum. Vakit ve yiyecek bulursam 
yemek yiyip tekrar okula gidiyordum.”

A
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KARAMAN OKUMAK İÇİN BÜYÜK 
ÇABA SARFEDER. 11 YAŞINDA 

OKUMAK İÇİN 35 KİLOMETRELİK 
MESAFEYİ YÜRÜMEYİ GÖZE ALIR. 

LİSEDE İSE İÇİNİ HALEN ACITAN 
OLAYI ŞU SÖZLERLE ANLATIYOR: 

”SINAVA YETİŞMEM LAZIM CEBİMDE 
25 KURUŞ VAR. OTOBÜS 60 KURUŞ. 

KÖR OLAN DİLENCİNİN ÖNÜNE 25 
KURUŞU KOYUP ÇAKTIRMADAN 
1 LİRAYI ALDIM. OKUMAK İÇİN 

BAHANE BULAN ÇOÇUKLARA 
BUNU ANLATIYORUM. HER DİLENCİ 

GÖRDÜĞÜMDE DE FAZLA FAZLA 
PARA VERMEKTEN KENDİMİ 

ALAMAM.”
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“Bu çocuk okumalı”
İlkokulu adeta soluk soluğa okuyan Karaman ne ilginçtir 

ki her dönem okulun birincisi olur. Hatta civar köylerin de 
birincisi… Matematik ve tarihteki başarısı çevre köylerin 
öğretmenlerin de dikkatini çeker ve ortak kanaat ‘bu çocuk 
mutlaka okumalı’ olur.

Evet, okumalıydı ancak ailesiyle meslek tercihi konusun-
da ters düşüyordu. Süleyman Karaman ‘doktor’ olmak ister-
ken, ailesi 600 lira maaş aldıkları için onun öğretmen olma-
sını istiyor bu sebeple de Sivas Yıldızeli Öğretmen Okulu’na 
gitmesi için diretiyordu. Karaman formülü bulmuştu, öğ-
retmen okulu sınavına girdi ama bir tek soru bile çözmedi 
böylece sınavı kazamadığı için düz okula kayıt oldu. 

11 yaşındaki hayali, 2016’da gerçekleşecek 
Kayıt olduğu okul Refahiye’ye 35 kilometre uzaklıkta-

ki Kemah’taydı. Kimse götürmediği için okula bir ay geç 
başladı. Yarı ve yaz tatili geldiğinde, köye 
dönmek onun için büyük bir dertti. Çün-
kü demiryolu Refahiye’ye uğramadan 
Erzincan’a geçiyordu. Bu duruma Karaman 
çok içerler ve o günlerde kendine şu sözü 
verir: ”Bir gün trenlerin başına geçersem, 
demiryolunu bizim köyden geçireceğim.”

1966 yılında, henüz 11 yaşındayken ken-
disine verdiği o sözün gerçek olmasına 
az bir zaman kaldığını belirten Karaman, 
“Şimdi yeni hızlı tren hattının projesi çalı-
şılıyor. En uygun yer bizim köyün orası gibi 
görünüyor. Proje onaylanırsa 2016’da bizim 
köyden demiryolu (hızlı tren) geçmiş ola-
cak. 50 sene sonra düşüncem gerçek olmuş 
olacak.” diyor.

“İlk kazığı Kayseri’de yedim”
Süleyman Karaman, Kemah’ta hiç akrabası kalmadığı 

için orta 2. sınıfı Kayseri’de dedesinin yanında okumak zo-
runda kalır ve o günler Karaman için unutulmazlar arasına 
girer. Kayseri’yle ilgili ilk öğüdü babasından alır: “Oğlum, 
Kayserililer her şeye 2-3 kat fazla fiyat isterler. Onlar 15 
lira isterlerse yarısını vereceksin.” der ve kendisini uğur-
lar. Bundan sonrasını Karaman şöyle anlatıyor: ”Kemah’tan 
bindim trene, gece saat 3’te Kayseri’ye geldim. Yaşım 12. 
Faytonlar vardı istasyonun önünde. Faytoncuya adresi gös-
terdim ve ‘kaça götürürsün?’ dedim. 7.5 liraya dedi. Aklıma 
babam geldi. ‘Babam da âlem, adam zaten 7.5 lira diyor’ diye 

içimden geçirdim. Pazarlık yapmaya da korkuyorum zaten 
saat gecenin 3’ü… Adam dedemin evini bilmiyordu ama sa-
nayideki dükkânına götürdü beni. Pazar günü gece 3’te kim 
olacak? 7.5 liramı aldı gitti. Zaten babam da 20 lira vermişti. 
Sabah oldu namaza gittim. Bir faytoncu geldi, dedemin evi-

nin adresini gösterdim. 7,5 liraya götüre-
ceğini söyledi. Yine aklıma babam geldi. 
Adam önce bulamadı, sonra evi bulduk. 
Uyudum, uyandıktan sonra bir baktım ki 
evle dükkân arası 300, dükkânla istasyon 
arası 200 metre. Biz 15 lirayı kaptırdık. 
Dediler ki burada faytonla nereye gider-
sen git her yer 2.5 lira. Kayseri’de ilk ka-
zığı yedik. Bu da bana ders oldu.”

“Herkese 1,5 Süleyman’a 1 lira”
Karaman o günden sonra pazarlık yap-

madan hiçbir şey almaz. 3 bardağı 25 ku-
ruşa olan şemşameri (bir tür çekirdek) 
bile 20 kuruşa alıyor. Çok sevdiği sinema 
1 lira, o 75 kuruşta diretiyor. Biletçi ‘ol-
maz’ diyor, Karaman sonunda istediğini 
alıyor. Karaman o günler için şunları söy-

lüyor: “Epey bir mücadele ettim. Bilet fiyatları daha sonra 
1,5 lira oldu. Beni gören biletçi, ‘herkese 1,5, Süleyman’a 1 
lira’ diye bağırırdı. O yıl 30-40 defa sinemaya gitmişimdir. 
Pazarlıktaki amacım, kaybettiğim 10 lirayı geri alabilmek.”

“Dilencinin önüne 25 kuruş   
koydum, 1 lira aldım”

Süleyman Karaman, ortaokul son sınıf ile liseyi, 
İstanbul’da (Maltepe Lisesi ve Pertevniyal Lisesi) iyi dere-
ce ile bitirir. Okurken bir yandan da babasının marangoz 
dükkânında ücretsiz çalışır. Lise son sınıfta, doktor olma 

MEMLEKETİ REFAHİYE’DEN DEMİRYOLU GEÇMEDİĞİ İÇİN, “İLERİDE TRENLERİN BAŞINA GEÇİNCE 
DEMİRYOLUNU BİZİM KÖYDEN GEÇİRECEĞİM.” DİYE KENDİ KENDİSİNE SÖZ VERİR. KARAMAN 
ARTIK TCDD’NİN BAŞINDADIR VE O GÜN SÖYLEDİKLERİ AKLINDAN HİÇ ÇIKMAZ. BUGÜN İSE, 
“HIZLI TREN PROJESİ İÇİN EN UYGUN YER BİZİM KÖYÜN ORASI GÖRÜNÜYOR. 2016’DA TREN 

BİZİM KÖYDEN GEÇECEK. HAYALİM 50 YIL SONRA GERÇEK OLACAK.” DİYOR. 

KAPAK

“Babamı askere ben gönderdim”

Süleyman Karaman, babasını nasıl askere 
uğurladığını da şöyle anlatıyor: ”Babamı askere ben 
gönderdim. Babama,’en büyük asker bizim asker’, 
‘seni askere ben gönderdim’ diye takılıyorum. Babam 
da ‘hadi canım’ diyor. Oysa ben hatırlıyorum; 5-6 
yaşlarındaydım. Babam 17-18 yaşında evlenmiş. 
Askere 25 yaşında gitti. Geç yazıldığı için askere geç 
gitti. Ben onun için hatırlıyorum.” 



hayaliyle yanmaktadır. Üniversiteye hazırlık için hocasının 
yardımıyla ucuz bir kursa kayıt olur. Kurs için gerekli kita-
bın fiyatı 50 liradır. Babasından kitap için para istediğinde 
aldığı cevap, “Bir metrekare doğrama, koca kapı 50 lira.” 
olur. Babasının bu tavrı da onu okumaktan geri bırakmaz. 
Ancak Karaman’ın, okuyabilmek adına hayatı boyunca hiç 
unutamadığı bir anısı var ki gözleri dolarak şöyle anlatıyor: 
“Dershaneden çıktım, okuldaki sınava yetişmem lazım. 25 
kuruşum var. Otobüs ise 60 kuruş. Kör bir dilencinin önüne 
sesli şekilde 25 kuruşu koydum, sessiz bir şekilde 1 lirayı al-
dım. Onu bulsam geri vereceğim. Nerde bir dilenci görsem 
fazla fazla veririm onun için. Okumamak için bahane ara-
yan çocuklar var ya ‘imkânım yok’ diyorlar, bunu anlatıyo-
rum. İçlerine oturuyor.”

Önce ODTÜ sonra İTÜ
Karaman üniversite imtihanlarında ODTÜ Maden 

Mühendisliği’ni kazanır. Üniversiteye kaydını yaptırır an-
cak bir de bakar ki ODTÜ’de okumanın aylık bedeli 500 
lira… Bırakır ve tekrar sınava girer. Bu arada tıp okumaktan 
da vazgeçer ve uçak mühendisi olmak ister. İkinci sınavda 
Türkiye’de ilk 500’e girer. İstediği okula kayıt yatırabile-
cektir. Etrafının da yönlendirmesiyle İTÜ Makine Mühen-
disliği bölümüne kayıt olur. 

Hatalı taktığım pencere hala yerinde duruyor
Süleyman Karaman’ın üniversite yılları da başarılarla 

ve birçok hikâye ile dolu. Karaman bunlardan birini şöyle 
anlatıyor: ”Üniversiteye kayıt olduk ama babamla aramda 
biraz maraz çıktı. O beni sürekli işe gönderiyor. Bir yandan 
çalışıyorum. Bir gün, ‘Aksaray’da bina var, doğramayı tak 
oradan okuluna git’ dedi. Sınava da yetişmem lazım. Acele-
den doğramayı ters taktım tabi. Ertesi gün düzeltmek için 
geri gittim. Durumu anlattım müteahhide. Müteahhit, ‘sen 
üniversiteye mi gidiyorsun dedi?’, ‘evet’ dedim. Müteahhit, 

‘o zaman bu pencere hatıra olarak kalsın, üniversiteli ma-
rangoz taktı, desinler’ dedi. Pencere hala öyle duruyor.”

“Baba, marangoz soruyu çözdü!”
Karaman diğer bir anısını şöyle anlatıyor: ”Bakırköy’de 

yine doğrama takıyorum. Orada evler birbirine çok ya-
kındır. Karşı balkonda liseli çocuklar ders çalıyor. Ben de 
üniversite 2’deyim. Matematik sorusunu bir türlü çözemi-
yorlar. ‘Verin çözeyim dedim.’ Benim üstüm başım yırtık 
pırtık. Önce vermediler ama çözemeyince vermek zorun-
da kaldılar. Çivili bir çıtayı uzattım, soruyu aldım. Çözdüm 
geri verdim. Kızlardan biri, ‘babaaa marangoz soruyu çöz-

Dursun’a sinema şakası  

Süleyman Karaman’ın sinema macerası Kayseri ile sınırlı 
değil. Bu tutkusunu İstanbul’da sürdürür ve her fırsatta 
sinemaya gider. Babası da köyden gelen akranları 
Dursun’u (25), Karaman ve 18 ile 20 yaşlarındaki 
amcalarıyla birlikte sinemaya götürmelerini ister. 
Sinemada yaşananları Karaman’dan dinliyoruz: “Her 
şey biranda oldu kimin aklına geldi hatırlamıyorum; 
Dursun’u korkutalım dedik. Gideceğimiz film de ‘Çirkin 
Kral-Çifte tabancılı Kovboy.’ Kendi aramızda onun da 
duyacağı şekilde ‘vurulur mu, vazgeçsek mi, acemi bu’ 
diye konuşuyoruz. Sinemaya girdik perde açılır açılmaz, 
2 tabanca bize doğrulmuş, biz hemen yattık. O da yattı. 
Ateş edildiğinde yine yattık, o da yattı aşağıya. Sinema 
biraz aydınlanınca seyirciler bize bakıyor, bunlar ne 
yapıyor diye. Bir daha, bir daha derken biz durduk artık 
ama fukara her seferinde yattı, kalktı. 5 dakika ara dedi. 
Adamın her tarafı şişmiş, başı kanıyor. Kızdı bize, ‘niye 
beni tehlikeli yere getiriyorsunuz?’ diye. Ondan sonra 
ikinci bölüme girmedi.”
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dü’ diye babasına bağırdı. Babasının cevabı, ‘utanın maran-
gozun çözdüğü soruyu çözemediniz’ oldu.” 

Prototip traktör yaptı 
Süleyman Karaman’ın akademik kariyeri de var. Yüksek 

lisansın arkasından asistan olarak çalıştığı İTÜ’de iki de 
icada imza attı. İlk akademik çalışması 24 beygir gücünde 
traktör. Yaptıkları traktör prototipi halen İTÜ’de duran 
araçla ilgili Süleyman Karaman, ”Bizden önce başlamış bir 
projeydi. Biz devam ettirdik ve tamamladık. Üretimi düşü-
nüldü ama sonra vazgeçildi.” açıklamasını yapıyor.  

Çim biçme makinesi müzede sergileniyor  
Karaman’ın ikinci icadı yüksek lisans tezi olan çim biçme 

makinesi... Hedef makineyi dünyaya satmak. Ancak, maki-
nedeki gel-git (biçme işlemini yapması gereken) hareketini 
yapan mekanizmadan istenilen verim alınamıyor. Makine 
her defasında kırılıyor. Devamını Süleyman Karaman an-
latıyor: “Mekanizmanın mecburi hareketli olması lazım. 
Bizimki mecburi olmadığı için kırılıyor. Fuat Pasin diye 
bir hocamız vardı ondan yardım istedim mecburi hareke-
ti nasıl bulurum diye. Mastır hocamı sevmediği için bana 
yardım etmedi. Ben de kitaplardan araştırdım ve bir kita-
bın dipnotunda mecburi hareketle ilgili formülü buldum. 
Formülü koydum ve makine kusursuz çalıştı. Hocam da se-
vindi. Ertesi gün makineyi sempozyumda rektörün önün-
de gösteriye çıkarttık. Ancak bir gün önce çalışan makine 
bu sefer paramparça oldu. Hoca beni azarlıyor. Makinenin 
parçalanma sebebini daha sonra öğrendik ki, usta gel sen 
rondelaları sök. Usta ile boğuşa boğuşa yeniden yaptım. Er-
tesi gün bakan geldi. Hem traktörü çok beğendiler hem de 
çim biçme makinesi çalıştı. Şimdi onlar müzelik.”

“Kompresör üzerine patentim var”
Süleyman Karaman’ın özel sektör hayatı da var. Asker-

den döndükten sonra, üniversiteye devam eden Karaman 
o sırada Armas adlı şirketten iş teklifi almış. Karaman o dö-
nemi, “Ben o zaman okuldan 45 bin lira alıyordum. Şirket 
bana 200 bin lira teklif etti. Kabul ettim. 250 kişinin çalış-
tığı büyük bir şirket. Otomotiv yan sanayi ürünleri üretili-
yor. Biz o zaman birçok ürünün projesini yaptık. Kompre-
sör, vakum pompası, guvernör… Yerli üretim olduğu için 
de Otomotiv Derneği’nden ‘En İyi Yerlileştirme Ödülü’nü 
aldık. Bizim ürettiğimiz parçalar Ford, BMC, DOCH gibi 
büyük firmalarca kullanılıyordu. Birkaç yıl öncesine kadar 
patentten dolayı telif de alıyordum ama şirket iflas etti.” 
sözleri ile anlatıyor.

“Mercedes otobüs aldım diye yargılandım”

Süleyman Karaman, 40 saat uyumadan girdiği 
termodinamik dersinden sonra eve dönüş yolunda 
otobüste uyumayı kafasına koyar. İlk iki otobüs dolu 
geldiği için binmez. Gelen üçüncü otobüse biner ve boş 
yere oturur. Başında dikilen yaşlı adam yer vermediği 
için söylenir. Bunun üzerine, “Amca yer vermeyeceğim. 
Ayağa kalkacak durumum yok. İETT’ye girersem çok 
otobüs alacağım ve herkes binecek.” diye konuşur.
Yıllar sonra İETT’de Genel Müdür Yardımcısı olan 
Karaman dediğini yapar. Mercedes marka otobüsler 
alır ama bu sefer de yargı ile başı derde girer. Karaman 
başında geçen bu hikâyeyi şöyle anlatıyor: “Mercedes 
otobüsleri uygun fiyata aldık. MAN fabrikası bizi 
mahkemeye verdi. İETT olarak savcılara servis 
veriyorduk onlar da bizden Mercedes otobüsleri 
istiyordu. Mahkemede hâkime, ‘siz istediniz aldım, şimdi 
yargılıyorsunuz’ dedim.” 

ÜNİVERSİTEDE OKURKEN BİR YANDAN DA MARANGOZLUK YAPAN KARAMAN, BİRGÜN 
ÇALIŞIRKEN KARŞI BALKONDAN, BİR METAMETİK SORUSUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞAN LİSELİLERİ 
GÖRÜR. YARDIM ETMEK İÇİN SORUYU İSTER. HEMEN ÇÖZÜP, GERİ VERİR. BUNUN ÜZERİNE 

LİSELİ KIZLARDAN BİRİ, ‘MARANGOZ SORUYU ÇÖZDÜ’ DİYE ŞAŞIRIR. 

KAPAK
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akitten tasarruf ettiren ve kullanıcı-
ya farklı seçenekler sunan online 
alışverişe ilgi giderek artıyor. 
Bankalararası Kart Merkezi 

(BKM), 2011 yılı ilk 9 aylık e-ticaret kul-
lanım verileri ve banka kartı kullanım verilerini 
açıkladı. Buna göre, Türkiye’de her 5 kişiden biri internet 
üzerinden alışveriş yapıyor. Ülkedeki e-ticaret cirol   arın-
daki artış da birçok uluslararası finans kuruluşu tarafından 
ilgiyle izleniyor.  Verilere göre, Türkiye’de Eylül ayı sonu 
itibarıyla yerli ve yabancı kredi kartları ile farklı e-ticaret 
sitelerinden yapılan harcamaların cirosu, geçtiğimiz yılın 
aynı dönemine göre yüzde 52 artarak 16 milyar 971 milyon 
250 bin TL’ye ulaştı. İşlem adedi ise geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine oranla yüzde 37 artarak 91 milyon 735 bin 485’i 
buldu. 2011’in ilk dokuz ayındaki oran ile Türkiye, dünya-
nın en hızlı büyüyen pazarlarından biri oldu.

Hizmet sektörü ilk sırada
2011 yılı ilk dokuz ayında kredi kartları ile e-ticaret site-

lerinden yapılan harcamalara bakıldığında hizmet sektörü 
başı çekiyor. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 69 
oranında artan hizmet sektörü cirosu 2 milyar 233 milyon 
530 bin TL’ye ulaştı. Havayollarının cirosunda ise 2010 yı-
lının ilk dokuz aylık dönemi ile kıyaslandığında yüzde 57 
oranında artış gerçekleşti.

V

TÜRKIYE’DE EYLÜL 
AYI SONU İTİBARIYLA 
YERLİ VE YABANCI 
KREDİ KARTLARİ İLE 
FARKLİ E-TİCARET 
SİTELERİNDEN YAPILAN 
HARCAMALARIN 
CİROSU, GEÇTİĞİMİZ 
YILIN AYNI DÖNEMİNE 
GÖRE YÜZDE 52 ARTTI.

Sanal 
alışverişte 
nelere dikkat 
edilmeli? 

Online alışverişte dikkat edilmesi gerekenler 

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı 
Hakan Orhun, online alışveriş yapacakları şöyle uyarıyor: 
“Bu alışveriş pratik olduğu kadar güvenilirdir de. Online 
alışveriş hizmeti sunan tüm siteler dünya çapında kredi 
kartı güvenliği için bir standart olan SSL sertifikası 
kullanmak zorundadır. Kullanıcılar alışveriş yaptıkları 
sitenin bu sertifikaya sahip olup olmadıklarını mutlaka 
kontrol etmeli. Bunun için güvenlik sertifikası tıklanmalı 
ve bunun geçerlilik süresi kontrol edilmelidir. Ödeme 
adımlarına gelindiğinde, site ismi yazılan url bölümünün 
‘https://www’ olmasına dikkat edilmeli. Bu uyarı, web 
sitesinde SSL kullanılmakta ve kredi kartı bilgilerinin 
güvende olduğunu gösterir. Ayrıca kullanıcılar önceki 
hizmet seviyeleri iyi olan siteleri tercih etmeli ve site 
içerisinde iletişim bilgileri olup olmadığını, teslimat ve 
iade koşullarını kontrol etmeli.”
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elevizyon ekranlarında, vatandaşla kurduğu keyifli di-
yaloglardan tanıyoruz Bekir Develi’yi. Ancak bilmeyen-
ler için söyleyelim, kendisi Türkiye’nin en iddialı stand-
up sanatçılarından da biridir. ‘En iddialı’ diyoruz çünkü 

gösterilerinde argo ve küfür yok. Argo ve küfürün mizah olarak 
algılandığı bir ortamda, gösterilerinde ‘lan’ sözcüğüne bile yer 
vermemesiyle bu iddiasını da ispatlıyor. Bugüne kadar, 13 ülkede 
400’ün üzerinde sahne alan Develi’nin hazırladığı gösteriler, bü-
yük beğeni topluyor. Sanatçı ayakta alkışlanıyor. 

TRT’de yaptığı ‘Gez Göz Arpacık’ programının çekimi için gel-
diği Ankara’da bir araya geldiğimiz Develi, zorluklar yaşamasına 
rağmen, inandığı yolda, kararlılıkla yürümesinin meyvelerini 
topluyor şimdilerde. Bekir Develi’yle, hiçbir şekilde dramatik bir 
hava oluşturmak için değil, tam tersine başarmış olmanın guru-
ruyla anlattığı hayat hikâyesini konuştuk. 

Nasıl bir ortamda doğup, büyüdünüz?
Almanya’da doğdum. 4. sınıftayken, memleketimiz Adana’ya 

döndük. 5. sınıfta da babamızı kaybettik. 7 kardeşiz. Babamdan 
kalan bir gelir olmadığından da hemen hepimiz çalışıyorduk.  

İlk gençliğinizde çok farklı işler yaptığınızı duyduk. An-
latır mısınız? 

Ütücülük ilk mesleğimdi. Orta 1’den, lise sona kadar ütücülük 
yaptım. Bir atölyede, ben ütücüydüm, ablam düğmeci, ağabeyim 
paketçi idi. Daha sonra takı tasarımcılığı yaptım. Uzun yıllar mü-
cevhercide çalıştım. Bize gelen değerli taşlara bakıp, tasarlıyor-
duk. Turistlere satıyorduk.

T

TrAkTör 
römorkundAn yApılmA 

sahneDen şöhrete 
uzAnAn yol 

HİLAL BAYSAL

DEVELİ, TÜM BİRİKİMİNİ TANINMIŞ BİR 
KOMEDYEN OLABİLMEK İÇİN HARCIYOR.  
‘HER ŞEY BİTTİ’ DEDİĞİ ANDA İSE HAYATI 
BİR HABERLE DEĞİŞİYOR. ZİRA VATAN 
GAZETESİ, TRAKTÖR RÖMORKUNUN 
ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 
GÖSTERİSİNİ, MANŞETİNE TAŞIYOR.  
O HABERLE ŞÖHRETİN YOLU AÇILIYOR.

Bekir Develi, TRT 1’deki 
programında, Anadolu’nun dört 
biryanını dolaşıyor.      
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römork üzerindeki 
gösteriden sonra ‘İslami 
stand-up’çı olarak nasıl ünlendi?

“Bu işi yapabilmek için çok para ve emek 
harcamıştık. Takı işinden ayrılmıştım. 
En son paramızla da 3 gazeteye ‘stand-
up yapılır’ diye kısa bir ilan vermiştik. 
Buradan da bir netice alamayacağımızı 
düşündüğümüz an, Beyobası Kasabası 
Belediyesi’nden aradılar. Bin TL 
karşılığında, kasabada gösteri yapmamızı 
istediler, anlaştık. Gösteri yerine gittik 
ki ne görsek? Traktörün römorkunu 
çıkarmışlar, kenarlarını da açmışlar, sahne 
yapmışlar. Önce vazgeçmek istedim ama 
arkadaşım, ‘umulmadık yerden bir şey 
çıkar, hem bu insanların ne günahı var?’ 
dedi. Yapabileceğim en iyi şekilde oynadım. 
Orada lap-topu olan bir çocuk, MSN’den 
Kanal 7’nin İstanbul’daki çalışanlarına canlı 
olarak izletmiş gösteriyi. Allah’ım yardım 
edecek ya; izleyenlerden biri de, Vatan 
Gazetesi yazarı olan eşi Seyhan Sevinç’e 
benden bahsetmiş. Biz moral bozukluğu 
ile döndük. Yaka mikrofonunu bile sattım, 
borçlar almış yürümüş. Tam bu arada 
Seyhan Sevinç beni aradı. Kendisini tanıttı, 
‘İslami stand-up yapıyormuşsunuz?’ 
dedi. Röportaj istedi. İstanbul’a gidecek 
paramız bile yok o yüzden soruları mail 
atmasını istedim. Sorular geldi, umutsuzca 
yanıtlayıp, gönderdim.”

“Bir sabah uyandım, telefonumda 167 
cevapsız çağrı. Hemen Faruk’u aradım, 
‘koş bir Vatan gazetesi al’ dedi. Bir de 
ne göreyim; gazetede bir tarafta ‘Ecevit 
komada’ haberi, onun yanında da benim 
fotoğrafım ve haberim. Sonra 5N 1K’ya 
çağırıldım. Her yerden teklifler gelmeye 
başladı. Bugünlere kadar geldik.”
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Radyoda DJ’lik yaptım. Bir gün 
spiker rahatsızlanınca, spikerliğe 
başladım. Üniversitede de, sınıf-
ların yıllıklarını CD ortamında 
hazırlama işini bulmuştuk. Mas-
raflarımızı çıkarıyorduk. 

Öğretmenlik okumaya nasıl 
karar verdiniz? 

Herkesin bir üniversite bitir-
mesi gerektiğine inandığım için, 
Çukurova Üniversitesi Almanca 
Öğretmenliği bölümüne girdim. 
Ama 8 ay sonra, okuldaki mesci-
din kapatılmasını protesto ettiği-
miz için atıldık. 

Okulu bitirmediniz yani? 
Hayır, ama inat ettim ve Sam-

sun 19 Mayıs Üniversitesi’nde, 
aynı bölümü birincilikle kazan-
dım. Bitirdim. Ama hiç öğretmen-
lik yapmadım.  

Sırada evlilik var değil mi?  
Evet, mezuniyetimle nikâh ma-

sasına oturmam arasında birkaç 
saat var (Gülüyor). Eşim de aynı 
okuldaydı. Nikâh masraflarını da 
CD’den kazandığım parayla kar-
şılamıştım. Antalya’da, eşim öğ-
retmenliğe başlamıştı ben de takı 
işine girmiştim. 

Stand-up’a ilginiz nasıl baş-
ladı?

Otuzlu yaşlarıma kadar rutin 
bir hayatım vardı. Arkadaşlar 
arasında olayları komik tarafıyla 
değerlendirmemle tanınıyordum. 
Her şey, Faruk arkadaşımın bana 

i n s a n l a r ı n 
ailesiyle bir-
likte gidip iz-
leyebilecek-
leri tarzda bir 
‘stand-up’ gös-
terisinin CD’sini 
izletmesiyle başla-
dı. Onu izlerken biz-
de, bundan daha iyisini ya-
pabileceğimiz inancı doğdu. 

Daha önce amatör olarak bile 
bu işi yapmamıştınız yani?

Doğrusu, stand-up yapmaya ka-
rar verdiğimde bir tiyatro oyunu 
izlemişliğim bile yoktu. Ama me-
rakım başlayınca, bu işi yapanla-
rı çok seyrettim. Kendimi sahne 
için geliştirmek adına da, Drama-
turg Mete Tuncel’den ders aldım. 
Maaşımın büyük kısmı oraya gidi-
yordu. 

Stand-up yapan başka önem-
li isimler de var. Sizin gösteri-
lerinizin farkı nedir?

Bu ülkede yıllarca argo ve kü-
fürle mizah yapılmış. Biz ‘komedi 
bu değildir’ demek için yola çık-
tık. 

Gösterilerinizin içeriğinden 
bahseder misiniz?

‘Dinli-Yorum’, ‘Hacıların Çocu-
ğu’ ve ‘Dengeli Feslenme’ isimleri 
ile gösterilerimi hazırladım. Adla-
rından da anlaşılacağı gibi göste-
rilerimde dini motifler var. Argo 
ve küfür hiç yok.  

“Argo kullanmıyorum” diyorsunuz, 
bunun sınırı nedir? Örnek verir misiniz?

‘Lan’ sözcüğünü bile kullanmıyorum. O de-
rece argo yok yani. (Gülüyor) 

Gösteriye çıkmadan önce konsantre ol-
mak için yaptığınız bir şey var mı?

Yakup Peygamber’in, halka tebliğde bu-
lunurken ettiği bir dua var, onu muhakkak 
okuyorum. 

Babanız hayatta olsaydı sizi izlemeye 
gelir miydi?

Bilemiyorum… Tek bildiğim babamın iyi 
bir hatip olduğu ve ben zaman zaman bu ye-
teneğimi ondan almış olabileceğimi düşünü-
yorum. 

Sahneden inip, televizyona geçişiniz 
nasıl oldu?

Gösterilerimi yaparken STV’den “Yola 
Düşenler” adlı program için bir teklif aldım. 
Ülkenin her tarafını gezerek daha çok insan 
hikâyesi biriktirecek olmak cazip geldi. Daha 
sonra “Elâlem Ne Der?” isimli programla 
TRT’ye geçtim.

Gezileriniz sırasında sizi etkileyen bir 
olayı paylaşır mısınız?

TRT’de ‘Dünyada Ramazan’ programlarını 
çekerken, Bosna Hersek’te bir köye gitmiştik. 
Köy halkından yaşlı bir teyze, 7 yıldır, ezan 
duymadan orucunu açtığını söyledi. Ben de 
kalkıp ezanı okudum. İftarımızı açtık. Bunu 
unutamam. 

anneden ‘kömeç’ üzerine unutulmaz hayat dersi 

“Ben küçükken Adana’daki 
evimize ara sıra bir teyze gelir 
ve bize kömeç diye bilinen, 
sadece yemek zorunda 
olanların bildiği, yediği kırlarda 
yetişen gür bir bitki getirirdi.” 

“Annem, o teyze her 
geldiğinde, sevinçle kömeci 
alıp parasını verirdi. Bir gün 
annem içerdeyken teyze 
geldi, kömeci uzattı. Ben de, 
‘kömeç sende kalsın, ben 
de sana parasını vereyim’ 
dedim. O sırada annem 

hızla gelip, çaktırmadan, bir 
dirsek attı. ‘Teyze sen ona 
bakma, onlar değil ama 
ben kömeci çok seviyorum’ 
diyerek elinden aldı. Teyze 
gittiğinde, ‘bu kadın para 
almaya geliyor, istemeye 
utandığı için o kömeci yüzüne 
tutamak yapıyor, sen kömeci 
almayarak onun kızaran 
yüzünü ortaya çıkardın, bunu 
insanlara bir daha yapma!’ 
diyerek bana hayatımın 
dersini verdi.”

BEKİR DEVELİ, 
‘DİNLİ-YORUM’, 

‘HACILARIN ÇOCUĞU’, 
‘DENGELİ FESLENME’ GİBİ 

İLGİNÇ GÖSTERİLERİYLE, 13 
ÜLKEDE 400’ÜN ÜZERİNDE 

SAHNE ALDI. DEVELİ’NİN 
YENİ HAZIRLADIĞI 

GÖSTERİNİN İSMİ İSE; ‘DİNDE 
ZIRLAMA YOKTUR!’
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BİNALİ YILDIRIM, ANKARA-KONYA YHT İLE 3 AYDA, 100 BİNİN ÜZERİNDE YOLCU 
TAŞINDIĞINI AÇIKLADI. YILDIRIM, GELEN YOĞUN TALEPLERİ KARŞILAMAK İÇİN, SEFER 

SAYISINI 8’DEN, 14’E ÇIKARDIKLARINI DUYURDU.

laştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı, Ankara-Konya 
arasındaki günlük YHT seferleri-
ni, gelen yoğun talebi karşılamak 

adına, 8’den 14’e çıkardı. Yeni seferler, 1 
Aralık 2011 tarihi itibari ile başlatıldı.   

Ankara-Konya arasında 24 Ağustos 
2011 tarihinde başlatılan YHT hizmeti 
ile iki şehir arasında her gün karşılıklı 8 
sefer yapılıyordu. Bakanlık gelen yoğun 
talebi karşılamak amacıyla, söz konusu 
düzenlemeye gitti. Yeni sefere konulan 
YHT setleri, Ankara’dan ve Konya’dan 
karşılıklı olarak 07.00, 09.30, 12.00, 14.30, 
17.00, 19.15 ve 21.30 saatlerinde hareket 
etmeye başladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım konu ile ilgili yap-
tığı açıklamada, 24 Ağustos’tan bu yana, 
100 binin üzerinde yolcu taşındığını, ilk 
günden itibaren doluluk oranının yüzde 
100 olduğu bilgisini verdi. YHT’ye Kon-
yalıların daha fazla ilgi gösterdiğini be-
lirten Yıldırım, hem Konyalılara hem de 
Ankaralılara gösterdikleri ilgiden dolayı 
teşekkür de etti. 

İleriki dönemlerde    
seferler saat başı yapılacak

Ankara-Konya arasındaki YHT hattı-
nın tamamen yerli müteahhit ve mühen-
disler tarafından yapıldığını hatırlatan 
Yıldırım, aynı zamanda dünyada en kısa 
sürede bitirilen hatlar arasında yer aldı-
ğını da kaydetti. İlerleyen dönemde ge-
len talebe de bağlı olarak karşılıklı sefer-
lerin saat başı olacağını belirten Yıldırım, 
Başkentray projesiyle birlikte 2012’nin 
ilk çeyreğinde yeni bir uygulamaya geçi-
lebileceğini dile getirdi. 

u

Memnuniyet oranı yüzde 98
Bakan Yıldırım, TCDD’nin 

Ankara-Konya YHT yolcularının 
memnuniyetini ölçen anket sonu-
cunu da açıkladı. Anket sonuçla-
rına göre, yolcuların memnuniyet 
oranı yüzde 98. Yolcuların yüzde 
97’si YHT’yi yakınlarına tavsiye 
ediyor. Ankete göre, çocukların ve 
ailelerin seyahat oranı da yüzde 
23’e ulaştı. 

Seyahat edenlerin yüzde 34’ünün 
turistik gezi ve ziyaret, yüzde 
26’sının eğitim ve yüzde 30’unun 
iş amaçlı YHT’yi kullandığını bilgi-
sini veren Yıldırım şunları söyledi: 

‘’YHT ile seyahat eden yolcuları-
mızın yüzde 68’ini daha önce kara-
yolu toplu taşıma araçları kullanan, 
yüzde 30’unu özel araç kullanan, 
yüzde 2’sini de uçak bağlantılı ka-
rayolu kullanan vatandaşlarımız 
oluşturuyor. Vatandaşlarımız bu 
araçlardan YHT’ye geçmişler.” 

“Yolcularımızın yüzde 55’i 
YHT’yi tercih nedeninin sürat, 
yüzde 45’i de konfor ve trende 
verilen ayrıcalıklı hizmetler oldu-
ğunu söylemiş. Uzun sözün kısası 
vatandaşlarımız ilk günden itiba-
ren YHT’yi sahiplenmiş ve boş bı-
rakmamışlardır.” 

‘AnkArA-konyA yHT’nin 
sefer sayısı 14’e çıkarıldı 

Bakan Binali Yıldırım, TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman’ın da 
katıldığı toplantıda, halkın YHT’yi sahiplendiğini söyledi.





KÖŞE Dr. Tayfun Acarer

ilgi toplumuna dönüşüm sürecinde, en değerli kaynak bilgidir. Bilginin üretilmesi, 
paylaşılması, kullanılması, erişilebilir olması, bütünlüğünün ve güvenliğinin korun-
ması gibi konular hep günümüzün önemli konuları arasındadır ve bunlar, bilgi ve ile-
tişim teknolojileri sayesinde gerçekleştirilebilmektedir. İnternet bu anlamda yaşamı-
mızın vazgeçilmezlerinden biridir. 

Bugün dünyada 2 milyar 200 milyon kişi internet kullanıcısıdır. Eğitimden sağlı-
ğa, ticaretten eğlenceye kadar bir çok konuda bu gün artık internetsiz, bilgisayarsız 
bir yaşam tarzı düşünülemez olmuştur. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak, 
internet konusunda vizyonumuz, ülkemizde hızla yaygınlaşan internetin çocuklar, 
gençler, aileler arasında güvenli ve bilinçli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bu-
nun için kendimize edindiğimiz misyonumuz ise, internetin güvenli ve bilinçli kul-
lanımını yaygınlaştırmak amacıyla ülkemizde ve dünyada gerçekleştirilen her türlü 
etkinliği ilgili sivil kesimlere ve hedef kitlelerimiz olan çocuklara, gençlere, ailelere 
ve eğitimcilere ulaştırarak; bu konuda sivil toplum örgütlerini etkinlikler ve projeler 
geliştirmeye yöneltmektir.

Bu vizyon ve misyonumuz doğrultusunda, çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. 
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, 2009 yılını çocukların online ortamlarda ko-
runması konulu etkinliklere adayarak, COP (Child Online Protection) inisiyatifini 
başlatmıştır. Bu çerçevede çocukların online ortamlarda korunması hususunda ilgili 
taraflara yönelik bilgilendirme, bilinçlendirme ve özdenetim faaliyetlerine paralel ola-
rak ülkemizde de çok önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; “Güvenli 
İnternet Kullanımı İçin Tavsiyeler” isimli kitapçık Ulaştırma Bakanlığı’nın desteği ile 
12 milyon adet basılarak Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla bütün ilköğretim öğrenci-
lerine ulaştırılmış, internetin güvenli kullanımı konusunda “http://www. guvenliweb.
org.tr” ve çocuklar için cazip, zengin içerik barındıran “http://www. guvenlicocuk.org.
tr” adlı internet siteleri aktif edilmiştir. Uluslararası Güvenli İnternet Günü kutlama-
ları çerçevesinde ülkemizde de 2010 yılından itibaren güvenli internet etkinliği orga-
nize edilmektedir. 

AB mevzuatına uyum kapsamında bir tüketici hakkı olarak, Güvenli İnternet 
Hizmeti’ni tüketicilerin ücretsiz olarak alma hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle, in-
ternet abonelerinin çocuk ve aile profili olarak adlandırılan iki adet Güvenli İnternet 

Hizmeti paketinden, istedikleri zaman 
değiştirebilecekleri şekilde ve ücretsiz 
olarak yararlanabilmeleri hususunu dü-
zenledik.  İşletmeciler 22 Ağustos- 22 
Kasım 2011 tarihleri arasında test süre-
cini yürüttüler ve 22 Kasım tarihinden 
başlayarak talep eden kullanıcıya Gü-
venli İnternet Hizmeti paketini sunma-
ya başladılar.  

Güvenli İnternet Hizmeti, çocukların 
ve gençlerin internet üzerindeki bilgi 

kirliliğinden ve zararlı içeriklerden korunmaları amacıyla ortaya çıkmış bir projedir.  
Bu düzenleme yapılırken, internet kullanıcılarının Kurumumuza ilettikleri talepler 
ve şikâyetler de dikkate alınmıştır. Hizmeti talep edecek aboneler isteklerini internet 
servis sağlayıcılarına bildirecekler. Hiçbir talepte bulunmazlarsa mevcut internetleri-
ni kullanmaya devam edeceklerdir.  Aboneler diledikleri an internet servis sağlayıcı-
larından temin ettikleri parola ve kullanıcı adı ile profiller arasında geçiş yapabilecek-
lerdir ya da Güvenli İnternet Hizmeti almayı kesebileceklerdir.

Bu alternatif hizmet ile internet kullanıcılarına mevcut uygulama yanında bir tüke-
tici hakkı olarak, isteklerine yönelik aile ve çocuk başlıklarıyla iki ürün daha sunma 
düzenlemesi yapılmış ve hizmetin sunumu başlamıştır.

B
Güvenlİ İNTERNET
İŞLETMECİLER 22 AĞUSTOS- 22 KASIM 2011 TARİHLERİ 
ARASINDA TEST SÜRECİNİ YÜRÜTTÜLER VE 22 kASım 
TARİHİNDEN BAŞLAYARAK TALEP EDEN KULLANICIYA 
GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİ’Nİ SUNMAYA BAŞLADILAR.  

www.baglantinoktasi.com.tr
24 BN / ARALIK 2011





üyük şehirlerin orasında burasında “han” lakaplı iş yerlerinin 
bulunması, bu işyerlerinin basbayağı apartman nizamıyla inşa 
edilmiş olması hanlı, konaklı ve dahi kervansaraylı geleneği-
mizin tuhaf bir devamı olsa gerektir. Gerçi gelenek bahsinde 

bu hanlar şairin “hanları var bizim hana benzemez” diye ifade ettiği 
han taifesindendir ancak yapacak bir şey yoktur, o kadar ecnebileş-
menin gâvurlaşmak addedilmemesi icap eder. Yoksa han handır, ne 
amaçla kullanılır olursa olsun apartman da apartmandır. İşte Adil Han 
da ülkemizde mebzul miktarda bulunan aslı apartmanımsı hanlardan 
biridir. Kızılay’dadır. Bilmeyene, “Birader, Sıhhiye’den Kızılay’a doğ-
ru yürü, o meşhur çok boynuzlu, geyikli güneş heykelini geç, sağdaki 
orduevini de geç, yürüdüğün yer Atatürk Bulvarı’nın kaldırım-
larıdır, biraz ilerle, yolun karşısında Zafer Çarşısı’nı 
gördün, ilk yaya ışıklarının yeşil yanmasını bekleye-
rek o gördüğün çarşıya vasıl ol, çarşının kenarından 
Sakarya istikametine çıkarken, merdivenlere ilk adı-
mını attığında sağ kolun üzerindeki bina Adil 
Han’dır.” diye tarif edilse kolayca bulunabilir. 
Merdiven dedik de, ilk basamağı çıkmadan gi-
rilirse en zemin kattan, merdivenlerin ortasın-
dan girilirse orta zemin kattan, merdivenlerin 
başından girilirse üst zemin kattan Adil Han’la 
teşrif olursunuz ve bu üç girişin neresinden girer-
seniz girin içerisi kitapçı ambarıdır ve dükkânların, bir takıcı, haricin-
de tamamı kitapçıdır.

Kitapçı dedik de Ankara’da ucuz kitaplar, ders kitapları özellikle 
ikinci el kitap bahsinde kitap alıcılarının aklına gelen üç adresten bi-
risi Adil Han’dır; sizi merakla malul etmeyelim, diğer iki adres Zafer 
Çarşısı ve Olgunlar Sokak’tır. Hoş, Zafer Çarşısı’nın son zamanlarda 
pek irapta mahalli kalmamıştır ancak yine de eski alışkanlık oradaki 
kitapçılar çarşının marka isminin nimetlerini yemeye devam etmek-
tedir. Orada bulunmayan ikinci el kitaplar hemen yanı başındaki Adil 
Han kitapçılarında arzı endam eder.

‘Sadede gel arkadaş, kimlerin geldiğinden bahsedecektin, konuyu 
dağıtma’ dediğinizi duyar gibi oluyorum da aklımdan, Dede Korkut 
hikâyelerindeki kavga sahnelerinde ardı ardına gelenler geçiyor; çağ-
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B rışımdır, hoş görülmesi yazarın temennisidir.
Efendim, Adil Han’a Ankara’da ilköğretim-

den üniversiteye, çocuğuna kitap arayan/alan 
veliler, bizzat çocukların kendileri gelir. Baş-
kaca; ‘yahu bizim oğlana/kıza da şu kitap ödev 
verilmiş alıver’ diye siparişlenen, işi Kızılay’a 
düşen şehrin sakinleri gelir de, bunların halleri 
ayrı bir yazı mevzuudur, içlerinde kitapçıya ilk 
defa gelenlerden kitap ismini meyve ismiyle 
zerzevat ismiyle karıştıranlara varıncaya ka-
dar portresi yazılası binlerce yurdumun insanı 
bulunmaktadır.

Asıl geliciler Adil Han müdavimleridir ve 
Allah’ın izniyle biz de konuya gir-

miş bulunmaktayızdır.
Tabii, müdavimler dedik de, 

aman birader ben oracıkta va-
kit geçirmiyor muyum, beni 

niye zikretmedin diye si-
tem edecek olanlar hakla-

rını şimdiden helal etsinler, 
onların tamamını yazsak, ya-

zımız yazı olmaktan çıkacak, bü-
yük boy gazete ebadında ve altı say-

fa Ali Efendi’nin karısını kesip, kızını çarmıha 
germe destanını aşacaktır. İyisi mi aklımıza ilk 
gelenlerden başlayım, bakalım Mevla neyler 
ve dahi kimler gelir?

Elindeki çanta lebalep kitapla dolmuş, çiz-
gili takım elbiseli, hafta sonları dahi kravatlı, 
takım elbise altından serin havalarda v yakalı 
kazağı eksik olmayan, yürüyüşü, salınışı Ali 
Emiri Efendi ile İbnül Emin karışımı, portre-
sini çizdirmek için yana döne bir Münif Fehim 
aradığımız, yaşadığımız dünyanın nadir kitap 
kurtlarından, biyografi ve hatırat alanında en 

MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ
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ADİL HAN, ÜLKEMİZDE MEBZUL MİKTARDA BULUNAN ASLI APARTMANIMSI 
HANLARDAN BİRİDİR. ANKARA’DA UCUZ KİTAPLAR, DERS KİTAPLARI, İKİNCİ EL KİTAP 

BAHSİNDE, ALICILARIN AKLINA GELEN ÜÇ ADRESTENDİR.

Adıl HAn’A
KIMLER GELIR?



popüler tarihin doktorasını ya-
pan, tarihe vakıf olduğu kadar 
tarihin gündelik hayatı belirleyen 
açık uçlarına ve imkânlarına da 
vakıf, dost canlısı, iliklerine kadar 
insan Ahmet Özcan gelir.

Ardı sıra Türk dünyasındaki 
her kımıldanıştan heyecan du-
yan, yeryüzüne saçılmış kan kar-
deşlerimizin izini süren, ekmeği-
ni Japoncadan kazanan, yolu Batı 
Avrupa’dan Doğu Asya’ya uzanan 
gözlerinde üç deniz dalgalanan, 
göğsünde yedi kıtanın yakıcı 
rüzgârları esen Ali Merthan Dün-
dar gelir.

Arkasınca Türkçe tek mıs-
raı yayınlanmadığı halde Arap 
âleminde yanlışlıkla şair diye bi-
linen, Arap Edebiyatı’nı çok bi-
lenlerimizden, Haçlılara Kalem 
ve Kılıç Çekenler kitabını pek 
sevdiğimiz, dostumuz ahbabımız 
İbrahim Ethem Polat gelir.

Arkasından yaşayan argo ağacı, 
eski Demirspor güreşçilerinden, 
çok görmüş, çok yaşamış, çok se-
vilmiş, çantasında azığı, Almanca 
at kitabından Rusça Nasreddin 
Hoca’ya ilginç kitaplarla, sakalını 
kaşıyarak, cüssesini sanki dünya-
yı taşır gibi taşıyarak, rüyasında 
halen genç kızlar, nazlı gelinler 
gören, Ankara’da girip çıkma-
dığı âlem kalmamış ancak dün-
yadan her türlü muradı almış, 
Olgunlar’da Külüstür Sahaf’ı işle-
ten Turgut Koraltan gelir.

Ardından önce kadın argosuna 
merak salan, Hulki Aktunç’tan 
aferin alan, sonra kadın-erkek 
demeyip bilumum argo ve kaba 
dille uğraşmayı meşrep edinen, 
Deli Birader’den bile ders alan, 
Sururi ile şenlenip Galip Paşa ile 
neşvelenen Türkçenin karaşın 
Sultanı Filiz Bingölçe gelir.

Ardı sıra gündelik hayatımız-
dan, kullandığımız eşyalardan, 
kurumlardan, binalardan, soka-
ğın ağır akan dilinden Türkiye 
okumaları yapan, Lazlığı tut-
madığı halde Lazlığına tutulan, 
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seçkinimiz, dünyası kitaplardan ibaret, titizliğiyle ve beyefendiliğiyle maruf, neza-
ketli, rikkatli, dikkatli hocamız pirimiz Ali Birinci gelir.

Başka, hemen onun ardından nadir kitap kurtlarından Türk Tasavvuf Edebiyatı’na 
ziyadesiyle vakıf, eski yazıyı ve eski medeniyetimizi sular seller gibi bilen, hiçbir za-
man hayretini ve gayretini kaybetmeyen, müeddep bir kız kadar mahcup ve nazik, 
ayrıca hazık, ağzından kaba kelam çıkmamış, Yusuf Peygamber mizaçlı, bibliyograf-
ya alanında memleketimizin en mahir kişilerinden Yusuf Turan Günaydın gelir.

Ardından Osmanlıca süreli yayınlar ve eski haritalar hastası, eksperi, toplayıcısı, 
son dönemde İslam sikkelerine merak salan, 10 yılda bin yazma kitap toplamayı he-
defleyen, ayak basmadığı kitapçı, antikacı, hurda pazarı kalmamış, kırçıl Osmanlı 
bıyıklı, zihni ayık, gönlü kıymetli olan her eskiye kayıp, İtfaiye Meydanı’nda Kaş-
garlı sözlüğünden sonra bu memlekette yazılan en 
eski sözlüğü bulup kayıtlara geçiren, sabah Hacı 
Bayram’a akşam Sultan Ahmet’te güvercin uçuran 
Sıddık Çalık gelir.

Ardından gök gözlü, kızıl çalığı yüzlü, ince sözlü, 
kitabın her haline aşina, eski sahaflardan Gezgin 
Ahmet namıyla maruf, cömertliğiyle, Ankara’da 
düşmekte olanı tutmasıyla erbabınca bilinen, 
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sakallarıyla Dertli’nin “Okuyabilmezsin İncil kitabı/Gider Aynaroz’a 
papazlanırsın” dizlerini fakire tekellüm ettiren, bu arada İncil’i oku-
yup papazlanmayan, her tarakta bezi, her kültürel harekette gözü 
olan tarihin ve tabiatın aşığı Kudret Emiroğlu gelir.

Görelim hanım başka kimler gelir?
Doğal haliyle değme oyuncuyu aratmayan, alıp bir film setine koy-

sanız Şener Şen kadar başarılı olması kesin, böyle bir beklentisi ol-
mayan ancak fakirin ölmeden önce bir gün keşfedilmesini bek-
lediği, hurda dünyalardan hayal hayatlar kuran, kurduğu 
hayalleri gerçekmiş gibi anlatmakta mahir, e biraz da 
sahir hurdacı Özkan Dayı gelir.

Efendim, her haliyle derviş meşrep, son zaman-
larda eski kitaplar topladığını gördüğümüz, onla-
rı itina ile seven okşayan deri çantasına yerleş-
tiren, güler yüzlü, tatlı dilli, hafta sonları bile 
sinekkaydı tıraşlı, sözü köklerinden kavrayan, 
dilinde bilinmedik bahçeler meyve veren, biraz 
şair, biraz akademisyen Ersin Özarslan gelir.

Akabinde ilk bakışta alabildiğine resmi inti-
baı uyandıran, konuşlunca, görüşünce o resmi-
yet altında renkli dünyaların çiçeklendiği, hayatın 
cümle acısını imbikten geçirip kalbine muska yapan, 
gece de gündüz de ayla konuşmakla mahir sancılı ka-
yıtlar şairi ve son zamanlarda Edep mecmuası naşiri Arif 
Ay gelir.

Peşi sıra sigara çay ve kitap tiryakisi, Tuti Mecmuası’nda yazıp çi-
zen, gözleri Karadeniz mavisi, gönül adamı, kitaptan konaklar, bah-
çeler inşa edip o bahçelerde vakit kıymetlendiren, İhtiyar müdavimi, 
Sakarya civarının günlük tavafçısı Selçuk Azmanoğlu gelir.

Akabinde hafta sonları şereflendirdiği Ankara’nın bütün kitapçıla-
rından kendisi ve talebeleri için ucuz kitap toplayıp, af buyurun bir 
merkep yükü kitabı parti parti orada burada emanet bırakıp yine af 
buyurun elinde kolunda çanta poşet, belki bir şeyler bulurum üç beş 
dostla karşılarım ümidiyle, kısalınca düz, uzayınca kıvırcık saçlı, ehli 
dil ve ehli hal İsmail Kasap gelir.

Görelim hanım daha başka kimler gelir?
Ankara’nın bütün meyhanelerinde sedası duvarlara işlemiş, 

Türkiye’nin bilinçaltını herkesten iyi bilen ancak Orhan Veli’nin de-
diği gibi bir türlü anlatamayan rint meşrep, delikanlı, racon kesen, yol 
kesip baç almaya da meyilli, adıyla sanıyla kanıyla canıyla adamlığıy-
la Adanalı, beş yerinde bıçak yarası, kulak memesinde kurşun yarası 
bulunan, kaç defa Azrail Efendimizle güreşe yeltenip mühlet istemiş 
Deli Dumrul’un günümüzdeki ashabından Murat Erciyes gelir.

Tek başına imparatorluk, şiirden gökyüzünde atlar kanatlandıran, 
Durmuş Oğlu Duran’la bize âlemi dolaştıran, hafız şair heyecan ada-
mı, ölgün ruhlara diriliş ırmağından gülden taslarla su taşıyan dualı 
saka şairimiz kardeşimiz Şaban Abak gelir.

Türk Edebiyatı’nın haşarı delikanlısı, tek kişilik muhalefet, ken-
di dâhil herkesle davalı, kalemiyle otobanlar, ırmak yatakları açtığı 
kadar patikalar, dar geçitler de çiziktiren, Oflu Hoca’dan dolayı doğ-
rudan Allah’a bağlı, Kaygusuz Abdal olmasa da kaygılı ve abdal olan 

diğer kitapları bir yana Dün Korkusu müellifi 
Nihat Genç gelir.

Üst kapıdan, yanında Yunus Bilge Özdemir, 
bazen Murat Küçükçiftçi, gidelim de 71’liler 
Sahaf’ta iki kelam edelim diyerek, yerine göre 
Fayrap’ın ateşli takipçileri de yanında Türk 
Şiiri’nin en yaramaz, en erkek sesli çocuğu ve 
çocuklara kendi erkek sesini aşılamak için çır-

pınan Eren Safi’nin arkadaşı, Türkçenin 
yoldaşı Hakan Arslanbenzer gelir.

Ansızın bilmem kaçıncı yüz 
yılda, bilmem hangi devlet-

le Osmanlı’nın diplomatik 
ilişkilerine yeniden göz 
atıp buradan bir çıkarım 
ihtiyacıyla aradığı kitabı 
kütüphanesinde bula-
mayıp, bu olsa olsa Sahaf 
Ethem Çoşkun’da olur 

diyerek bir baskın ha-
vasıyla ve elbette o güler 

yüzüyle nokta tespiti yapar 
gibi Aşiyan Sahaf’a yönelecek 

olan Hariciye Nazırımız Ahmet 
Davutoğlu gelir.

Arada bir şimdilerde yerinde yeller 
esen, eskiden Ankara’nın irfan akademilerin-
den biri sayılan Türk İş Pasajı müdavimleri 
Ahmet Yaşar Ocak, Rasim Özdenören, Meh-
met Erdoğan ve Fatih Gökdağ gelir.

O zamanlar Türk İş Pasajı’nda kitapların to-
zunu ve özünü yutmakla meşgul, şimdilerde 
yeni edebiyatın nefesini parmaklarıyla saya-
cak kadar takip eden, elinde o ayın dergilerini 
dolduran çantasıyla, yanında şairler Mehmet 
Can Doğan ve Fidancı’la bazen şu bizim Mus-
tafa Kurt gelir.

Fatih Yurdakul’un sakalına estağfurul-
lah demek, Orhan Kandemir’in çayını, Etem 
Coşkun’un kahvesini, Ferhat Maden’in kitap-
larının tozunu içmek, bunlar bahane elbette, 
hem dostları görmek, hem benlik ne var acaba 
diye kitap toplamak için haftada bazen bir, ba-
zen iki kez şair kardeşiniz Mehmet Aycı gelir.

Görelim hanım başka kimler gelir?
‘Yeter birader’ dediniz, duydum, iyisi mi 

mübarek ayaklarınız bir Adil Han’a uğra-
sın, kapıda şöyle üç beş dakika bekleyin, Ah-
met İyimaya’dan Mustafa Tatçı’ya, Cengiz 
Aydoğdu’dan Bayram Bilge Tokel’e bir dizi ta-
nıdıkla karşılaşmazsanız okumayın bu yazıyı, 
ben de yazmamış olayım…

‘BİRADER 
BEN ORACIKTA 

VAKİT GEÇİRMİYOR 
MUYUM, BENİ 
ZİKRETMEDİN’ 

DİYENLER, 
HAKLARINI HELÂL 

ETSİNLER!
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“SOKAKTA BENİ GÖREN SİMİTÇİ BİLE ‘DİNLENİYOR MUYUM?’ DİYE SORUYOR. 
TÜM BU ENDİŞELERE RAĞMEN OLAYIN DOĞRU TAHLİL EDİLMESİ GEREKİYOR. 
70 MİLYON İNSANIN TEKNİK OLARAK DİNLENMESİ MÜMKÜN DEĞİL.”

laştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 
2012 yılı bütçe görüşmelerinde muhalefetin ‘dinleniyoruz’ 
eleştirilerine cevap verdi. Yıldırım, telefon dinlemeleri konu-
sunda insanların endişe taşıdığı iddiasını yanıtlarken, simit-

çi örneği verdi. Yıldırım, “Sokakta beni gören simitçi bile ‘dinleniyor 
muyum?’ diye soruyor.” dedi.  Tüm bu endişelere rağmen olayın doğ-
ru tahlil edilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan, 70 milyon insanın 
teknik olarak dinlenmesinin mümkün olmadığını, Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığı’nın da (TİB) böyle bir gücünün bulunmadığını be-
lirtti. Yılda yasal olarak dinlenenlerin sayısının 70 bin civarında oldu-
ğunu, bu rakamın da nüfusun binde 1’ine denk geldiğini hatırlatan Ba-
kan, “70 milyonun dinlenmesini sağlayacak bir yapı oluşturulabilirse 
Türkiye’de işsizlik problemi ortadan kalkar.” açıklamasını yaptı.  

TİB’in görevlerinin de kamuoyunca yanlış anlaşıldığını, kurumda 
çalışanların kulaklık takıp, dinleme yapıyormuş gibi algılandığını söy-
leyen Bakan, “Şunu açıkça belirtmek isterim ki, TİB’de kesinlikle din-
leme yapılmıyor.” dedi. TİB’in yasal olan dinlemeler için izin verdiği-
nin altını çizen Bakan Yıldırım, şöyle devam etti: “TİB yasalara uygun 
dinlemelere izin veriyor. 5 binden fazla dinleme kararı da TİB tarafın-
dan yasalara uygun olmadığı için geri çevrildi. Bir kez daha tekrarlıyo-
rum, TİB dinleme yapmıyor, dinleme yetkisi yoktur. Sadece dinleme-
ler için, yasalarla dinleme yetkisi olan kurumlara izin veriyor.” 

u
“Yasal olmayan dinlemeler 
konusunda savcıların daha   
titiz olması lazım” 

Bakan Yıldırım, yasal olmayan dinlemele-
rin TİB ile bir alakası olmadığını da söyledi. 
Bu tür dinlemelerin dünyanın her yerinde 
olduğunu kaydeden Bakan, yasa dışı dinle-
menin teknoloji geliştikçe arttığını ve savu-
nulacak bir yanının olmadığını vurguladı. 
Ulaştırma Bakanı, yasal dinlemelerle ilgili 
de savcılara şu uyarıda bulundu: “Yasal din-
lemelerde savcı dosyayı hazırlarken üşeni-
yor veya herhangi bir saikle, konularla ala-
kasız şeyleri, üçüncü kişileri ayıklamıyor. 
Olduğu gibi kayıtları koyuyor. Dava açılınca 
bunlar aleni oluyor ve hiç alakası olmayan-
lar da etkileniyor. Hazırlık soruşturmasının 
daha titiz yapılması lazım.”

“70 milyon 
dinlense, 

Türkiye’de 
işsizlik 

kalmaz”
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YOKSULLUĞUN, YAPISAL BİR HALE
 GELMESİ ABD’DE YÜZLERCE KİŞİYİ

  SOKAĞA DÖKTÜ. ASLINDA HER ŞEY
 KANADA MERKEZLİ ALTERNATİF KÜLTÜR

 DERGİSİ ADBUSTERS’IN BİR ÇAĞRISIYLA BAŞLADI. 
OLCAY ADA

apitalizm, yeni bir kriz yaşıyor. 20’nci Yüzyıl’da ya-
şadığı krizlerden çıkmayı başaran kapitalizm, 2007 
yılında küresel düzeyde başlayan krizle boğuşmaya 
devam ediyor. ABD başta olmak üzere kapitalist ülke-

lerin canla başla aldığı her önlem, attığı her adım krizi yatış-
tırmak yerine adeta şaha kaldırıyor. Belki de henüz adı konul-
mamış bir dönem ve ekonomik sistem, ABD ve Avrupa’da bir 
‘heyula’ gibi dolaşıyor. 
ABD sallanıyor

İngiltere, tüm dünyada 20’nci yüzyılın önemli bir bölümün-
de kapitalist sistemin ‘motoru’ ve ‘itici gücü’ oldu. ABD, ileri 
silah teknolojisinin getirdiği üstünlükle, İngiltere’den yüzyılın 
sonlarına doğru aldığı bayrağı, 21’inci Yüzyıl’ın başlarına kadar 
dalgalandırdı. Dünyanın ‘jandarması’, ‘özgürlükler şahikası’ 
ABD, Irak’tan Afganistan’a kadar geniş bir coğrafyaya ‘ayar’ 
verirken ‘kendi evine’ çeki-düzen vermeyi unuttu.  
Dünyanın en gelişmiş kapitalist ülkeleri 
arasında yer alan ABD, gelir dağılı-
mı adaletsizliğinde zirveye oturdu. 
Araştırmalara göre ABD’de toplumun 
en zengin yüzde biri, son 30 yılda gelir 
düzeyini yüzde 275 artırdı. Buna karşı-
lık en yoksul yüzde 20, gelir düzeyinde 
yalnızca yüzde 17 artış yaşadı. Toplum-
sal kesimler arasında uçurum açıldı. 

Kriz halkı vururken, işsizlik artar, yok-
sulluk patlarken mükelleflerin vergileriyle 
kurtarılan bankalar ve finans kapitalinin kalbi Wall 

k

HABER İZLENİM

Street, zevkinden- sefasından bir santim ödün 
vermedi. Mother Jones dergisine göre 2008’de 
1 milyon doların üzerinde ikramiye ödenen Wall 
Street mensuplarının sayısı tam 4 bin 793’tü. 
2009’da 140 milyar dolar ikramiye dağıtıldı. 
ABD’de fakirlik alın yazısı oldu

Yoksulluğun, yapısal bir hale gelmesi 
ABD’de yüzlerce kişiyi sokağa döktü. Aslında 
her şey Kanada merkezli alternatif kültür der-
gisi Adbusters’ın bir çağrısıyla başladı. Aşağı 
Manhattan’da, Zuccotti Parkı yakınlarında baş-
latılan “Wall Street’i İşgal Et” eylemi, kitlesel 
direnişin simgesi oldu. İlk günlerde katılımcı 
sayısı son derece düşük olan hareket, kısa süre-
de ivme kazandı. Eylemlere tam destek veren 
binler, “Yüzde 99’un hakları için yüzde 1’e karşı” 
sokakları doldurdu.  
Sosyal medya devleşti

ABD’de finans-kapitalin kalbi Wall Street’te 
gerçekleştirilen eylemlerde, sosyal medyanın 
sağladığı olanaklardan da sonuna kadar ya-

rarlanıldı. Gözlemcilere göre Brooklyn 
Köprüsü’nde 700 göstericinin gözaltına 
alınması YouTube’da yayınlanınca eylem 
bir anda özellikle sendikaların desteği-
ni artırdı. Sosyal medya kitleleri hare-
ketlendirdi; eylemcilerin birbirleriyle 
güçlü iletişim ağı oluşturmasına yar-
dımcı oldu. Aslında, sosyal medya önce 
Kuzey Afrika’da Mısır ve Libya’daki 
eylemlerde kendini gösterdi. ‘Arap 
Baharı’nda eylemcileri, örgütlenme-
sinde başat rol oynayan sosyal medya, 
Wall Street’te de kitlelerin mobilizas-
yonunda aktif rol oynadı. 

Kapitaliste 
Wall Street darbesi
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HİZMETE BAŞLAMASININ ARDINDAN DÖRT AY GİBİ KISA BİR SÜREDE 
3G ABONE SAYISI 7,1 MİLYONA ULAŞTI. TÜRKİYE’DE 2009 YILINDA YÜZDE 40,1 OLAN  
BİLGİSAYAR KULLANICI ORANI GEÇEN YIL YÜZDE 43,2’YE YÜKSELDİ.

ki yıl önce 3G teknolojisi ile tanışan Türkiye’de abone sayısı Hazi-
ran ayı itibarıyla 24,8 milyonu buldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Kalkınma 
Bakanlığı’nın verileri dikkate alınarak yapılan “2011 Yılı Hanelerde 

Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Sonuçları”ndan derlenen bil-
gilere göre 3G mobil haberleşme hizmetlerinin kullanımı hızlı şekilde 
artış gösterdi.

Hizmete başlamasının ardından dört ay gibi kısa bir sürede 3G abone 
sayısı 7,1 milyona ulaştı. Türkiye’de 2009 yılında yüzde 40,1 olan bilgisa-
yar kullanıcı oranı geçen yıl yüzde 43,2’ye yükseldi. Araştırmada, 2011 yılı 
sonuna kadar bilgisayar kullanıcı oranının yüzde 46,4 olacağı tahmin edi-
liyor. İnternet kullanıcılarının oranı ise 2009 yılında yüzde 38,1 iken bu 
oran geçen yıl yüzde 41,6’ya yükseldi. İnternet kullananların oranı bu yıl 
da artarak yüzde 45 oldu. Araştırmada 16-74 yaş grubundaki bireyler baz 
alındı. 2009 yılında hanelerin üçte birinde internet erişimi söz konusuy-
ken bu oran geçen yıl yüzde 41,6, bu yıl da yüzde 42,9 olarak gerçekleşti. 
İnternet erişimi olan hanelerin yüzde 91,5’inde geniş bant erişim mev-
cut. 2010 yılı “Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi”nin 
sonuçlarına göre de bilgisayar kullanan girişimlerin oranı 2009’da yüzde 

i

HABER

90,7 iken geçen yıl küçük bir artışla yüz-
de 92,3’e yükseldi. 2009’da yüzde 88,8 
olan internet erişimine sahip girişimle-
rin oranı ise geçen yıl yüzde 90,9 olarak 
kaydedildi. Ankette, 10 ya da daha fazla 
çalışanı olan girişimler dikkate alındı. 

Diğer taraftan sabit telefon abone sa-
yısında ise düşüş sürdü. 2009’da 16 mil-
yon 530 bin olan sabit telefon abonesi, 
geçen yıl 16 milyon 200 bin, bu yıl da 15 
milyon 300 bine düştü. Gerek numara 
taşınabilirliği gerekse birçok avantajlı 
tarifenin hayata geçirilmesiyle 2009 ve 
2010’da düşüş gösteren mobil telefon 
abone sayısı da bu yıl küçük bir artış 
kaydetti. 2009’da 62 milyon 800 bin, 
2010’da 61 milyon 800 bin olan mobil 
telefon abone sayısı; bu yıl 65 milyon 
olarak gerçekleşti.
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3G’li 
abone sayısı 
24,8 milyona 

ulaştı
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Bilgisayar başındayken      gözlerinizi çok kırpın!

Gözlerinizi bilgisayardan nasıl korursunuz?
n Bilgisayar başındayken daha fazla gözlerinizi kırpın.
n Monitörünü tam karşıya almak yerine, monitöre üstten 
bakabilecek şekilde oturun.
n Çalıştığınız ortamı iyice havalandırın. 
n Gözünüzü ardına kadar açmak yerine biraz daha kısarak 
bilgisayarına bakın.
n Belirli aralıklarla dinlenin, bu aralıklarda bilgisayardan 
uzaklaşın ve gözlerini daha fazla kırpın.

“NORMALDE DAKİKADA ORTALAMA 
25 KERE GÖZLERİMİZİ KIRPARIZ. 
EKRANLARLA ÇALIŞIRKEN BU SAYI DAKİKADA 
10’UN ALTINA, HATTA 5-6’YA DÜŞER.



ünümüzde, yoğun 
bir iş hayatına sahip 
olan kişilerin bilgi-
sayar başında olma 

süreleri günde yaklaşık 7-8 
saati bulabiliyor. Sürekli bil-
gisayara bakılarak çalışılması 
ise gözlerde olumsuz etkilere 
yol açabiliyor. Bu etkileri ta-
mamen olmasa da en azından 
azaltmak mümkün. Op. Dr. 
Erman Emre, bilgisayar başın-
da alınabilecek basit tedbirler-
le, göz sağlığının korunabile-
ceğine işaret ediyor. 

Erman Emre’nin tespitleri-
ne göre, bilgisayarlar nedeniy-
le pek çok kişi göz yorgunluğu, 
gözlerde ağrı, yanma, batma, 
kuruluk, kaşıntı, kızarıklık, 
sulanma gibi şikâyetlerde bu-

lunuyor. Bazen de odaklama 
zorluğu, gözleri kısarak bak-
ma, ışığa karşı duyarlılık, ışık 
saçılmaları ve baş ağrısı gibi 
problemler ortaya çıkabiliyor. 
Emre bu noktada göz sağlığını 
tehdit eden konuları şöyle an-
latıyor: 

“İş yerinde, göz kırpmadan 
bilgisayara bakma, klimalar ve 
nemin azalması, kağıt tozları, 
kapalı alanlarda havada kalan 
mikroplar, makinelerin saldığı 
kimyasal maddeler, sürekli bil-
gisayara bakılarak çalışılması 
gözlerde olumsuz etkilere yol 
açabiliyor. Gözlerde kuruluk, 
bulanık görme, çift görme, 
ağrı, kızarıklık, yorgunluk gibi 
belirtiler ‘bilgisayara bakma 
sendromu’nun işaretçisi.”

G

Bilgisayar başındayken      gözlerinizi çok kırpın!
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Uygun oturuş ve monitöre mesafe nasıl olmalıdır?
n Ekranın üst kenarı göz hizasında olmalı, ekrandan uzaklık 
ekrandakileri rahat görebilecek en uzak mesafe olmalıdır.
n Ayrıca, pencerelerle ekran açısı uygun olmalı, pencere ve diğer 
kaynaklardan gelen görüntüler ekran üzerine düşmemelidir.
n İri puntolu ve gözü yormayan karakterlerle yazmak, koyu renk 
zeminler üzerinde açık renk karakterlerle çalışmak, çalışırken   
45–50 dakikada bir 5–10 dakika ara verip gözü dinlendirmek de göz 
sağlığı için çok önemlidir”

“GÖZLERDE KURULUK, BULANIK GÖRME, ÇİFT 
GÖRME, AĞRI, KIZARIKLIK, YORGUNLUK GİBİ BELİRTİLER 
‘BİLGİSAYARA BAKMA SENDROMU’NUN İŞARETÇİSİ.”

Bilgisayara bakarken,    
göz kırpmayı unutuyoruz

“Bilgisayara bakarak vakit geçirmek, gözle-
rin çok daha az aralıklarla kırpılmasına ve bu 
da göz kuruluğuna neden oluyor. Normalde 
dakikada ortalama 25 kere gözlerimizi kırpa-
rız. Göz kırptığımızda üst kapağımız dinlenir, 
gözyaşı ile gözümüz beslenir ve temizlenir, 
göz yüzeyi kayganlaştırılır ve düzgün bir yüzey 
oluşturularak net ve berrak görme sağlanır. 
Ekranlarla çalışırken bu sayı dakikada 10’un al-
tına, hatta 5-6’ya düşer. Böyle olunca da gözya-
şı buharlaşır, göz yüzeyi kurur, yanma, batma, 
kızarıklık gibi birçok şikâyete neden olur.” 

“Ayrıca, bilgisayarda bazen iyi görebilmek 
için ya da konsantre olunduğunda gözleri iyice 
açarak bakanlar olabiliyor. Bu durum da soru-
nu artıran bir etkendir. İşte tüm bu nedenlerle, 
ekranla çalışırken bilinçli olarak sık göz kırp-
mak yararlı olur. Bazen de suni gözyaşı damla-
ları kullanmak gerekebilir.”
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“POSTA SEKTÖRÜNDE GELİŞEN FIRSATLAR VE ORTAYA ÇIKAN 
TEHDİTLER” KONULU ULUSLARARASI SEMİNER, PTT’NİN EV SAHİPLİĞİNDE, 

ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

TT tarafından her yıl günün 
gelişen koşulları içerisinde ön 
plana çıkan konular göz önün-
de tutularak, uluslararası posta 

seminerleri düzenleniyor. Bölge ülke 
posta idarelerinin birbirleri ile görüş alış-
verişinde bulunmasına ve işbirliği görüş-
mesine imkân sağlayan bu seminerlerin 
dördüncüsü olan, “Posta Sektöründe Ge-
lişen Fırsatlar ve Ortaya Çıkan Tehditler” 
konulu seminer, geçtiğimiz ay Antalya’da 
düzenlendi. 

Toplantının ilk günü, moderatörlüğünü 
Prof. Dr. Mehmet Barca’nın yaptığı söz 
konusu seminere,  PTT Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdür Osman Tural’ın 
yanı sıra PTT üst düzey yöneticileri ile 
personeli katıldı. Seminerin yabancı ko-
nukları ise Azerbaycan, Cezayir, Filistin, 
İran, KKTC, Kosova,  Lübnan,  Makedon-
ya, Moldova, Pakistan, Suudi Arabistan, 
Tunus ve Ürdün Posta İdareleri’nin yanı 
sıra, Euromed Sekretaryası ile İtalya Pos-
te Mobile şirketinden temsilcileri oldu.  

Seminerin açılış konuşmasını Genel 
Müdür Osman Tural gerçekleştirdi. Tural, 
kardeş ve dost olduğuna inanan ülkelerin 
temsilcilerinin, küresel rekabet ortamın-
da ortaya çıkan gelişmelerle ilgili karşılık-
lı bilgi alışverişinde bulunmak ve uygula-
maları paylaşmak için bu yıl dördüncü 
kez Antalya’da bir araya geldiklerini söy-
ledi. Seminerde “fırsat ve tehditler” ko-
nusunu seçtiklerini ve bu konunun geniş 
kapsamlı olduğunu belirten Tural, “Fırsat 
ve tehdit her dönem var olan bir olgu. 
Posta sektöründe bugün var, önceden de 
vardı, yarın yine olacak. Fırsat varsa teh-
dit de vardır, tehdit varsa fırsat da vardır. 
Önemli olan bunlardan doğru düzgün de-
ğerlendirmeler yaparak, tehditleri fırsata 

p

dönüştürüp, var olan fırsatları daha 
da geliştirmek.” dedi. 

Tehditleri fırsata dönüştürmenin 
tek yolunun strateji ve politikalar 
üreterek geleceği şekillendirmek 
olduğunu vurgulayan Tural, şöyle 
konuştu: “Biraraya gelince anlıyo-
ruz ki ülkelerimizde çok güzel uy-
gulamalar var. Ancak birbirimize 
anlatmadaki eksikten dolayı bun-
ların farkında değiliz. Aklın yolu 
bir ve hepimiz o yola gidiyoruz 
ama yöntemlerimiz farklı. Bu top-

lantılar bize, Amerika’yı yeniden 
keşfetmeden ya da tekerleği yeni-
den icat etmeden diğer ülkelerin 
uygulamalarından alınan dersler-
le sonuca kısa sürede ulaşmamızı 
sağlayacak yollardan.”

Genel Müdür Tural, Katar’ın 
başkenti Doha’da yapılacak UPU 
Kongresi öncesinde, bu tür semi-
nerler vasıtasıyla ortak hareket et-
menin, karşılıklı görüş alışverişin-
de bulunmanın son derece önemli 
olduğunu belirtti. 

Dünya posTacılaRı 
‘tehdit’ konusunu konuştu
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ANKARA- KONYA YHT HATTINDA YOLCULUK EDENLER, BUNDAN BÖYLE KESİNTİSİZ 
OLARAK SES VE MOBİL HİZMETİNDEN FAYDALANABİLECEK. SÖZ KONUSU HİZMETİ 

SUNMAK İÇİN TURKCELL, AVEA VE VODAFONE, TCDD İLE PROTOKOL İMZALADI. 

nkara-Konya Yüksek Hızlı Tren 
Hattı’nda bundan böyle kesinti-
siz ses ve mobil internet hizme-
ti sunulacak. Yeni hizmet için, 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) koordinasyonunda, TCDD, Turk-
cell, Avea, ve Vodafone arasında proto-
kol imzalandı. TCDD Ankara Gar VIP 
Salonu’nda gerçekleştirilen imza töreni-
ne, BTK Başkanı Tayfun Acarer, TCDD 
Genel Müdürü Süleyman Karaman, 
Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Tayfun 
Çataltepe, Avea Genel Müdür Yardımcısı 
Kadir Baysan ve Vodafone Türkiye Genel 
Müdür Yardımcısı Hasan Süer  katıldı. 

Protokole göre; bu yılsonuna kadar 
TCDD Genel Müdürlüğü’ne ait sekiz 
kule üzerine kurulacak GSM/3G altyapısı 
ile Ankara-Konya YHT hattında kesinti-
siz iletişim hizmeti sunulacak. Böylece 

A YHT yolcuları, seyahat ederken 
kesintisiz cep telefonu görüşme-
si yaparken aynı zamanda kaliteli 
internet bağlantısı da kullanabi-
lecek. Mevcut altyapı ile kapsama 
sağlanamayan alanlarda Mayıs 
2012 tarihine kadar gerekli altyapı 
hazırlıkları tamamlanacak. Proje 
sonunda Ankara-Konya YHT hat-
tının tamamında kesintisiz iletişim 
imkânı hayata geçirilecek.

TCDD Genel Müdürü Süleyman 
Karaman, Yüksek Hızlı Tren işlet-
meciliğine başlanmasıyla kesinti-
siz haberleşmenin sağlanması için 
demiryolu güzergâhında GSM-R 
sistemi kurulduğunu hatırlattı. Ka-
raman, “GSM-R altyapısının ortak 
kullanımıyla mobil iletişim tekno-
lojilerinin sunduğu her imkân yük-

sek hızlı tren hatlarımızda hayata 
geçmektedir.” dedi.

2009 yılında hizmete giren 
Ankara-Eskişehir ve geçen yıl hiz-
mete giren Ankara-Konya YHT ile 
birlikte yeni bir demiryolu ulaşım 
kültürünün oluştuğuna dikkat çe-
ken Karaman, “Demiryollarında 
telefon sistemi zaten var. GSM 
operatörleri, bizim baz istasyon-
larını kullanacak ve eksikliklerini 
tamamlayarak YHT’lerde cep tele-
fonunun çekmesi için çalışma ya-
pacak.” dedi. Karaman, demiryolu 
teşkilatında 87 telefon santraline 
bağlı 17 bin 340 aboneye haberleş-
me hizmeti sunulduğunu, toplam 
46 merkezden yaklaşık 12 bin ki-
lometrelik hattın haberleşmesinin 
sağlandığını kaydetti.

BTK Başkanı Tayfun Acarer ise 
hayata geçirilen projenin başlan-
gıç olduğunun altını çizdi. Acarer, 
“İnsanlar hızlı trende ya telefonla 
görüşüyor ya da internet kullanı-
yor. Bu noktada Bakanımız hızlı 
tren güzergâhlarından başlaya-
rak, tüm hatların kapsama alanına 
alınmasını istedi. Bu noktada GSM 
operatörleri Bakanlık ve TCDD 
ilgilileri bir araya geldi. Demiryol-
ları tüm altyapısını kullanıma açtı. 
Cazip kira geliriyle hizmete sun-
du. Ankara-Konya YHT hattının 
ardından diğer güzergâhlarda da 
demiryolu ve mobil operatörlerin 
işbirliğiyle kesintisiz iletişim sağla-
nacak.” diye konuştu.

GSm operatörleri, yHT’de 
kesintisiz iletişimi sağlayacak
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ağlık Bakanlığı, 
Türkiye’deki tatilleri sı-
rasında herhangi bir sağ-
lık sorunu ile karşılaşan 

ya da sağlık turizmi bünyesinde 
tedavi amaçlı olarak Türkiye’ye 
gelen turistler için 112 ve 184 
acil yardım hatlarına, İngilizce, 
Almanca, Rusça ve Arapça bilen 
personel yerleştirdi. Bu dillerde 
yardım isteyen turistlere 112 veya 
184 çalışanı yardımda bulunuyor 
ve gerekli sağlık kuruluşlarına 
yönlendiriyor.

112 ve 184 acil yardım hatlarına 
4 dilde hizmet verilmesi uygula-
ması, “Sağlık Turizmi ve Turis-
tin Sağlığı Kapsamında Sunula-
cak Sağlık Hizmetleri Genelgesi” 
kapsamında Temmuz ayında baş-

latıldı. Hatların ucunda, 2 doktor, 
3 yardımcı sağlık personeli, ileri 
seviyedeki Almanca, İngilizce, 
Arapça ve Rusça dilleri ile tu-
ristlere hizmet veriyor. 7 gün, 24 
saat hizmet veren uzmanlar, 112 
hattından çağrıları alırken, 184 
hattından da turistlere gerekli 
sağlık hizmetleri hakkında bilgi 
veriyor, yönlendirme yapıyor.

Hatlar aranmadı, Bakanlık 
tanıtım istedi 

Ancak söz konusu çalışmaya 
turistler yeterince ilgi göster-
medi. Bu hatları arayıp da farklı 
dillerde yardım isteyen turist ol-
madı. Sağlık Bakanlığı da hattın 
aranmamasını, turistlerin uygu-
lamadan haberdar olmamasına 

S

Oteller, turistler için acil yardım 
hatlarının tanıtımını yapacak

bağladı. Bu sebeple de otellerde, sağlık 
merkezlerinde, yani turistin yoğun ola-
rak bulunduğu yerlerde, hatların tanıtı-
mının yapılması kararı alındı. Bakanlık, 
ilgili yerlere yazı göndererek, turistlere 
hastalandıkları veya herhangi bir sağlık 
sorununda nereye danışmaları gerektiği-
ni gösteren yazılar asılmasını istedi. 

Türkiye’nin sağlık turizminden daha 
fazla gelir elde etmesi için Sağlık Ba-
kanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ortaklaşa çalışmalar yapmıştı. Özellikle 
sağlık turizmine hizmet verecek oteller, 
güzellik merkezleri, estetik merkezle-
ri, göz hastaneleri gibi turistlere hizmet 
vermesi muhtemel yerler için de yabancı 
dil bilen uzman personelin çalıştırılması 
kararı alındı. Bakanlık aynı çerçevede, 
acil yardım hatlarından da 4 dilde hizmet 
vermeye başladı. 

TURİSTLERE 112 VE 184’TEN 4 DİLDE SAĞLIK HİZMETİ VERMEYE BAŞLAYAN 
SAĞLIK BAKANLIĞI, TURİSTLERİN HİZMETTEN HABERDAR OLMASI İÇİN 

OTELLERE VE SAĞLIK MERKEZLERİNE UYARICI LEVHALAR ASTIRIYOR.

1 8 4

1 1 2
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anatı süslü salonlardan 
çıkararak meydanlara ta-
şıyan sokak sanatçılarının 
sayılarının her geçen gün 

arttığını görüyoruz. Çoğunluğu-
nu üniversite öğrencilerinin oluş-
turduğu müzisyenlerin keşfedilip 
şöhrete kavuşmak gibi bir amaçla-
rı yok. Onların tek derdi daha çok 
insana seslerini duyurup, onları 
yaşamın stresinden biraz uzaklaştı-
rabilmek. Bütün bunları yaparken 
kendilerine dair tek beklentileri ise 
günlük hayatlarını idame ettirebi-
lecek kadar para kazanabilmek. 

Bulundukları şehirlerin en işlek 
caddelerinde ya da metro istas-
yonlarında, sanatlarını en özgür 
biçimde kitlelerle buluşturan sanat 
emekçilerinin en büyük sıkıntıları 
ise polis ve zabıtalar… Sokak sa-
natçılarının neler yaşadığı hakkın-
da bilgi edinmek için, Ankara’da 
bu işi yapanların çoğunlukla bu-
lunduğu semt olan Kızılay’daki 
Yüksel Caddesi’ne gittik. Soğuğa 
rağmen, yerdeki betonda, ‘santur’ 
adı verilen enstrümanıyla, Yemen 
Türküsü’nü çalan Eren Çalışkan’la 
karşılaştık.

Eren Çalışkan, hayatının sonu-
na kadar bu işi yapmak istediğini 
söyleyen bir sokak sanatçısı. 1989 
yılında Malatya’da doğmuş. Çan-
kırı Üniversitesi’nde İnşaat Tekni-
kerliği Bölümü’ne devam etmesine 
rağmen şuan Ankara’da, sokak sa-
natçılığı yapıyor. Müziğe, dede-
sinin 5 yaşında aldığı bağlamayı 
çalarak başlayan Eren, hayatının 
diğer dönemlerinde de çeşitli ens-
trümanlarla tanışıyor ve eğitim al-
madan hepsini çalabiliyor. 

                       
‘Santur’u, İranlı   
turistlerden gördü

Eren, 19 yaşındayken, bağla-
mayla şehir şehir dolaşarak sokak 
sanatçılığına başlamış. Bu gezileri 
sırasında bir gün İran’dan gelen 

S

SOKAK SANATÇISI EREN ÇALIŞKAN: 
“BENİM İÇİN MESAİ SAATİ YOK. SABAH İŞE GİDENLERİN DE 

CANLI ENSTRÜMAN DİNLEMELERİ İÇİN ÇOĞUNLUKLA 
07.00’DE İŞE BAŞLIYORUM.”

“MOBese GİBİ her 
türlü sUçU Görüp 

KayDeDİyOrUz”

BİR SOKAK SANATçıSıNıN hAYATı

HİLAL BAYSAL



“anadolu insanı bizi daha çok bağrına basıyor”

“Karadeniz ve akdeniz’in 
tamamını Ege’nin de büyük 
bir kesimini müzik yaparak 
dolaştım. İnsanlar “Sokak 
Sanatçılığı”nın özellikle büyük 
şehirlerde ve de sahil kesiminde 
kabul gördüğünü düşünüyorlar 
ama Anadolu’nun birçok 
yerini dolaşmış biri olarak 
söyleyebilirim ki Anadolu 

insanı bizleri daha çok bağrına   
basıyor. En son Kırıkkale’de 
Sokak sanatçılığı yaptım. Birisi 
gelerek hemen altıma bir yastık 
koydu ve son derece samimi 
bir şekilde kulağımı çekerek, ‘bir 
daha yere oturma’ dedi. Başka 
biri geldi sitem etti, ‘yarın da 
bizim tarafa gel hep burada 
çalıyorsun’ diye.” 

santur nedir?
İran ve Hindistan kökenli olan bu çalgı 
aleti, genellikle ceviz ve egzotik ağaçlardan 
yapılıyor. Santur, 72 ile 160 telden oluşan 
alet, yine ahşaptan yapılan küçük 
çekiçlerle, tellere vurularak çalınıyor. 
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bir grubun elinde ‘santur’u gör-
müş. O günden sonra gönlünü 
fetheden bu enstrümanı elinden 
bırakmamış. Santurun altına bir 
eşya konulduğunda sesi bozuk 
çıktığından, yerdeki betona otu-
rarak sanatını icra eden Eren, kı-
şın soğuğuyla savaşmak için bol 
bol pekmez tüketiyormuş. 

“Zabıtalar    
enstrümanımı kırdı”

Çevresinde 20’ye yakın so-
kak sanatı yapan kişi bulundu-
ğunu söyleyen Eren, genellikle 
bu grubun öğrenci kesiminden 
oluştuğunu, bu işi dönem dönem 
yaptıklarını belirtiyor. “Sokak 
sanatçısının mesai saati yok.” di-

yen Eren, sabah işe gidenlerin de canlı ens-
trüman sesini dinlemeleri için çoğunlukla 
07.00’de işe başlıyor. Eren, kendilerinin di-
lencilerle eş değer tutulduğunu bu sebeple 
zabıtalar tarafından çok dayak yediğini, ens-
trümanlarının kırıldığını anlatıyor. 

“Mobese gibi işlenen    
suçları görüyoruz”

Eren, Mobese kameraları gibi sokaklarda 
yaşananları gördüklerini, zihinlerinde birik-
miş binlerce suç kayıtları olduğunu söylüyor. 
Çocuklarını çalıştıran anne-babalar, dilenci 
çeteleri, duygu sömürüsü yapanlar, işi tacize 
kadar vardıran satıcılar Eren’in şahit olduğu 
suç karelerini oluşturuyor. 

Sokak sanatı yapanlara kadınların ve 
öğrencilerin daha fazla duyarlılık göster-
diğinden bahseden Eren Çalışkan, günlük 
kazancına dair şunları söylüyor: “Bu işi para 
kazanmak amacıyla gece gündüz yaparsan 
güzel paralar kazanabilirsin. Ama ben sokak 
sanatçılığını bu amaçla yapmadığım için bel-
li bir kotanın üzerine çıktığımı fark ettiğim 
zaman duruyorum.” Eren Çalışkan, devletin 
sokak sanatçılarını tanıması gerektiğini dü-
şünüyor ve vergi ödeyerek çalışmak istiyor. 
Çünkü yaz kış, gece gündüz demeden insan-
ları rahatlatacak bir iş yapmaya çalışırken 
bir suçlu gibi itilip kakılmak artık ona çok 
zor geliyor. 

Eren Çalışkan, santurunu çalarken kendisini izleyen Rosa’ya aşık olarak, 
nişanlanıyor. Rosa, Eren’i sokakta sanatını yaparken yalnız bırakmıyor.

“KIRIKKALE’DE SOKAK SANATÇILIĞI 
YAPTIM. MÜZİK YAPARKEN BİRİSİ 
GELEREK HEMEN ALTIMA BİR YASTIK 
KOYDU VE SON DERECE SAMİMİ BİR 
ŞEKİLDE KULAĞIMI ÇEKEREK,  
‘BİR DAHA YERE OTURMA’ DEDİ.
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uawei, 2015 yılında ci-
hazda ilk 3 marka arasına 
girmeyi hedefliyor. Hua-
wei Cihaz Yönetimi Pa-

zarlama Direktörü Bilgin Demir, 
Huawei’nin önümüzdeki dönem 
vizyonunu kamuoyu ile paylaştı. 
Demir, mobil genişbant modem-
de pazar liderliğini sürdürmeyi 
ve ev teknolojisi alanına yoğun-
laşmayı planladıklarını anlattı.

2011’de dünyada ağırlıklı ola-
rak giriş seviyesinde akıllı 

telefonları kendi markala-
rıyla piyasaya sunmaya 
başladıklarını aktaran 
Demir şunları söyledi: 
‘’2013’te tüm dünyada 
marka gücümüzü art-
tırmayı amaçlıyoruz. 

2012’de giriş, orta ve üst 
seviyede cihazlarımız 

olacak. Böylece daha fazla 
tüketiciye ulaşacağız. Bir 

yandan operatör markasını 
kullanmaya devam ederken, 

kendi markamızı da ortaya ko-
yacağız. Şimdiye kadar opera-

tör satış kanalları kullanılıyordu. 
Bundan sonra perakendecilerle 
işbirlikleri de başladı.’’          

‘’Akıllı telefonlar 
dünya ile aynı anda 
Türkiye’ye getirilecek’’

Huawei’nin akıllı telefon ve 
tablet ürün yelpazesinin bir de-
ğişim yaşadığını ve artık her se-
viyede akıllı telefonu daha geniş 
seçenek ve avantajlarla dünya 
ile aynı anda Türkiye’ye getire-

ceklerini belirten Demir, ‘’Bize 
göre 2012 dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de tam bir akıllı tele-
fon yılı olacak.’’ dedi. 

‘’5 yılda satış gelirleri her yıl 
ortalama yüzde 300 arttı’’

Toplantıya katılan Huawei 
Cihaz Yönetimi Satış Direktörü 
Anıl Öztekin de, son 5 yıl içe-
risinde satış gelirlerini her yıl 
ortalama yüzde 300 artırdıkla-
rını söyledi. Öztekin, ‘’İş ortak-
larımızın olumlu geri dönüşleri 
ile şimdi 2012 hedeflerimizi bü-
yütüyoruz. Ayrıca Türkiye’deki 
operatör işbirliklerine ek olarak 
Huawei’nin global olarak plan-
ladığı kendi markasına yatırım 
ve Huawei markalı yeni ürünleri 
pazara sunma planına Türkiye 
olarak öncelik alma şansını yaka-
ladık.’’ diye konuştu. 

En çok tercih edilen  
 ilk 5 marka arasına girdi

Toplantıda verilen bilgiye göre, 
Huawei, 2010 yılında dünyadaki 
cihaz satışlarını yüzde 33 artışla 
120 milyon adede yükselterek en 
çok tercih edilen ilk 5 marka ara-
sına girdi. Sadece cihaz satışıyla 
2010 yılında 4,5 milyar dolar ciro 
elde eden Huawei, 2011 yılında 
bu rakamı yüzde 30’un üzerinde 
arttırarak 6 milyar dolara yük-
seltmeyi hedefliyor. 

Ayrıca, Huawei’nin 2012 iF 
Tasarım Ödülü alan Vision mo-
deli, 2012’nin ilk çeyreğinde 
Türkiye’de satışa sunulacak.

H

huawei, kendi telefon ve 
tabletiyle müşterilere ulaşacak

HUAWEİ’NİN 2012 İF TASARIM ÖDÜLÜ ALAN VİSİON MODELİ, 2012’NİN İLK 
ÇEYREĞİNDE TÜRKİYE’DE SATIŞA SUNULACAK.
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irçoğumuz Mete Binay’ı Paris’te 
düzenlenen Dünya Halter 
Şampiyona’sında koparmada 157 
kiloyu kaldırarak elde ettiği dün-

ya birinciliği ile tanıdık. Oysa başarılı sporcu 
Antalya’daki Dünya Şampiyonası’nda da bi-
rincilik kürsüne çıkmıştı. Başarısının tesadüf 
olmadığını son şampiyona ile kanıtlayan Bi-
nay için hocaları, “Türkiye’nin yeni altın ço-
cuğu.” yakıştırmasını yapıyor. 

Biz de Türkiye’nin ‘yeni altın çocuğu’ ile 
madalyasını boynuna taktından hemen sonra 
kısa ama hoş bir sohbet yaptık. Şampiyonla il-
gili ilk gözlemimiz ‘hırslı yapısı’ oluyor. Gözü-
nü, 11 yıldır kaldırılamayan 165 kilo rekoruna 
şimdiden dikmiş bile… “166 kiloyu kaldırarak 
bu rekoru kıracağım.” diyen başarılı sporcu, 
“Türkiye’ye döner dönmez çalışmalara baş-
layacağım. 2011 Avrupa Şampiyonası yine 
Antalya’da. Bu kez o rekoru kıracağım. Son-
rasında da Londra Olimpiyatları var. Orada 
kürsüde yer almak, en büyük hedefim.” açık-
lamasını yapıyor. 

Sohbetin ilk bölümünden sonra, çocuklu-
ğundan başlamak üzere, kendisinin daha bi-
linmeyen yönlerini konuşmaya başlıyoruz. 
Çocukken sporcu olmak hiç aklından geçme-
miş. O yıllarda düşündüğü meslek ise doktor-
lukmuş. “Çocukluk işte!” diyor ve ekliyor: “İyi 
ki olmamışım, sonradan öğrendim ki beni ‘kan’ 
tutuyor. Halterci olmaktan çok mutluyum.” 

 Mete Binay’ın halter serüveni 1997 yılında-
ki Tokat’ın köylerinde yapılan bir anonsla baş-
lıyor. Yatılı olarak sporcu alınacağı anonsuna 
kulak kesilen Binay, “Ben halterci olmak için 
değil, okumak için yatılı okula gitmek iste-
miştim. Okul sırasında bana, ‘siz artık halterci 
oldunuz’ dediler. Halter hayatım, tamamen 
tesadüfle gerçekleşti diyebilirim.” bilgisini ve-
riyor. 

Mete Binay’ı okul yıllarında ilk keşfeden 
de hem antrenörlüğünü yapan hem de Hal-
ter Federasyonu’nda görevli olan Çınar Ya-
zıcı ile Tokat Bölge Antrenörü Sadık Dirim 
oluyor. Dirim, o yıllarda “Sen ileride dünya 
şampiyonu olacaksın.” iddiasını ortaya atan 
ilk isim. Mete Biray, daha yıldızlarda yarışır-
ken, yurt içi ve yurt dışında birçok derece elde 
ediyor. Bunların çoğu birincilikle taçlanıyor. 
Türkiye’de elde ettiği birçok şampiyonluğun 
tarihlerini hatırlamıyor ancak, Slovakya’da 
2000 yılında düzenlenen Yıldızlar Avrupa 
Şampiyonası’nda elde ettiği birinciliği ise hiç 
unutmuyor. 

B

BeSmele 
çekmeden 
Bara elİMİ 

Sürmem 
DOĞAL BİR DURUM OLSA 

DA KARŞINIZA TONLARCA 
AĞIRLIK KALDIRAN BİR DÜNYA 
ŞAMPİYONU OTURDUĞUNDA, 

AKLINIZA KÖPEK FOBİSİNİN 
OLABİLECEĞİ GELMİYOR. O 
İSE, “KÖPEK KORKUSUNU 

ATAMIYORUM. BİR KÖPEGİN 
ISIRMIŞLIĞI DA YOK ASLINDA.” 

DİYEREK ŞAŞIRTIYOR. 
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Dünya şampiyonu 
Mete Binay: “Kırmızı forma 

ve top sakal uğurumdur.”





SÖYLEŞİ

 
“Ayetel Kürsi’yi 
okumadan 
müsabakaya 
çıkmam”

Mete Binay, yıl-
lardan beri Aye-
tel Kürsi duasını 
okumadan ne 
antrenmana ne de 
müsabakaya çık-
madığını belirtiyor. 
Ayetel Kürsi duası-
nın gücüne inandığını 
vurgulayan Dünya Şam-
piyonu, “Müsabakalarda, barı 
tutmadan önce de mutlaka bes-
mele çekerim.” diyor. Kırmızı 
formanın ise kendisine uğurlu 
geldiğine inanan Mete Binay, 
“Bir de top sakal.” eklemesini 
yapıyor. Top sakalsız antrenman 
yapmadığının altını özellikle çi-
ziyor. “Bu başarının altında nasıl 
bir çalışma temposu var?” sorumuza, 
“Haftada 6 gün (Pazar günü hariç), günde 
ortalama 2,5 saat çalışarak hazırlanıyorum.” 
cevabını veriyor. Doğal olarak bizim aklımıza da 
antrenman sırasında yüzlerce ağırlıktaki kiloyu 
kaldıran kişinin nasıl beslendiği sorusu geli-
yor. Binay, “Protein ağırlıklı besleniyorum. 
Belki Tokatlı olmamdan dolayıdır ama 
Tokat kebabına da bayılıyorum.” ceva-
bını veriyor. 

 
“Köpekten korkarım”

 Söyleşimiz sırasında Mete 
Binay’dan bizi oldukça şaşırtan 
bir detayı öğreniyoruz. Doğal 
bir durum olsa da karşınızda bir 
dünya şampiyonu olunca, köpek 
fobisinin olacağı insanın aklına hiç 
gelmiyor. O ise, “Köpek korkusunu 
atamıyorum. Bir köpeğin ısırmışlığı 
da yok aslında.” diyor. 

“Duble yollar en başarılı işler”
Seyahat etmeyi ve sosyal medyayı kullanmayı sev-

diğini belirten Mete Binay, hızlı trene ise bugüne 
kadar hiç binmemiş. Daha çok kendi aracıyla 

yolculuk ettiği için ise bolünmüş yollar hakkın-
da oldukça bilgi sahibi. Duble yolarla ilgili, 

“Sürekli karayolunu kullandığımdan dolayı 
karayollarının durumunu takip ediyorum. 
Duble yollar son yıllardaki yapılan en ba-
şarılı işler.” yorumunda bulunuyor.  

 “İnsan bu yollarda gaza bastıkça bas-
mak istiyor. 2007’den sonra gaza basma-

yı bıraktım.” ifadesini kullanan Dünya 
Şampiyonu Halterci bunun sebebini 

ise şöyle açıklıyor: “2007’de evlen-
dim. Ailemi düşünmek durumunda-
yım. Bu yüzden artık hız limitlerini 

aşmıyorum.”
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PARİS’TE 157 KİLOYU 
KALDIRARAK DÜNYA ŞAMPİYONU 

OLAN METE BİNAY’IN YENİ 
HEDEFİ 11 YILDIR GEÇİLEMEYEN 
165 KİLOLUK REKORU KIRMAK. 

ŞAMPİYON REKOR KONUSUNDA 
OLDUKÇA İDDİALI KONUŞUYOR: 

“BU REKORU 2011’DE 
ANTALYA’DA YAPILACAK AVRUPA 
ŞAMPİYONASI’NDA KIRACAĞIM.”
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anal operatörlerin çifte vergi sorunu tam bir yı-
lan hikâyesine döndü. İki defa kanun değişikliği 
yapıldı ancak çifte vergi bir türlü kaldırılamadı. 
Aslında sanal operatörlerin (MVNO) çifte vergi 

kaderi lisans almalarıyla başladı. Lisans alan firmalar 
hizmet vermek için harekete geçtiklerinde çifte vergi 
ile karşı karşıya kaldıklarını gördüler. Şöyle ki; cep tele-
fonu operatörleri (Turkcell, Vodafone ve Avea) satışları 
üzerinden yüzde 25 Özel İletişim Vergisi ve yüzde 18 
KDV’nin yanında yüzde 15 Hazine payı ödemesi yapı-
yor.  

Yine kanun gereği, GSM operatörlerinin altyapısını ki-
ralayarak hizmet verecek sanal cep telefonu işletmeleri 
de satışları üzerinden Hazine payı ödemek durumunda. 
Bu haliyle, bir sanal işletmeci, her hangi bir operatörden 
satın aldığı dakika ücretine kendi kârını da koyarak satış 
yaptığında, yüzde 15 vergi ödüyor. Dakikayı satan GSM 
şirketi yüzde 15 hazine payı ödüyor. Bu çifte vergi duru-
mu, sanal operatörlük hizmeti vermeyi planlayan şirket-
leri büyük bir sıkıntı ile karşı karşıya bıraktı.  

Sanal operatörlerin yoğun şikâyetleri üzerine, 23 Tem-
muz 2010’da düzenlemeye gidildi. Ancak düzenleme 
“gelen gideni aratır” misali ilk kanun maddesini mumla 
aratır oldu. Bu defa da, şirketin diğer iş kalemlerinden 
elde ettiği gelirlerin toplamı üzerinden yüzde 15 vergi 
alınması öngörüldü. Mesela; sanal operatör lisansı alan 
bir şirket, eğer medya, enerji işi de yapıyor ise bu gelirle-
rin toplamı üzerinden yüzde 15 vergilendirilecekti. 

Durumu fark eden sanal operatörler, daha hizmet ver-

S

SANAL MOBİL OPERATÖRLER, İKİ KANUN DEĞİŞİKLİĞİNE RAĞMEN, ÇİFTE VERGİ 
SARMALINDAN KURTULAMADI. 2008’DEKİ KANUNDA ÇİFTE VERGİ ÖNGÖRÜLÜYORDU. ÇİFT 

VERGİDEN KURTULMAK İÇİN YAPILAN İLK DÜZENLEME İLE OPERATÖRLERE DAHA BÜYÜK 
VERGİ YÜKÜ GETİRİLDİ.  SON DEĞİŞİKLİKLE İSE 2008’E GERİ DÖNÜLDÜ. 

SANAL’dA
‘çıfTE vERgı’ 

OYUNU SURUYOR 



meye başlamadan şirketlerinin tüm 
gelirleri üzerinden hazineye pay 
vermek durumu ile karşı karşıya kal-
dıklarını fark edince ortalık karıştı. 
Yanlışın düzeltilmesi için geçen dö-
nem Meclis kapanmadan (13 Şubat 
2011’de) torba yasa içine konulan bir 
madde ile sanal mobil işletmecileri-
nin diğer gelir kalemleri üzerinden 
de alınmasını öngören yüzde 15’lik 
hazine payı kaldırıldı ama bu sefer 
de kanunda çift vergili ilk haline dö-
nüldü. Anlaşılacağı gibi sanal opera-
törler çifte vergi derdinden bir türlü 
kurtulamadı. 

Uzmanlara göre, sanal operatörle-
rin çifte vergi vermemesinin önüne 
geçmek için yapılması gereken dü-
zenleme, ‘yetkilendirilen işletme-
cilerin şebekeleri üzerinden elekt-
ronik haberleşme hizmeti sunan 
diğer işletmeciler, bu yetkilendirme 
kapsamında doğan aylık brüt satışla-
rından, hizmet sunmak için şebeke 
kullanımı karşılığında söz konusu 
işletmecilere ödedikleri ya da borç-
landıkları tutar düşüldükten sonra 
kalan tutarın yüzde 15’ini öderler’ 
şeklinde olmalı.

yapılan kanuni düzenlemeler şöyle:

2008’deki düzenleme 
6 Ağustos 2008’deki ilk 
düzenlemeye göre, “Yetkilendirilen 
işletmecilerin şebekeleri üzerinden 
telekomünikasyon hizmeti sunan 
diğer işletmeciler, süresinde 
ödenmeyen bedeller için abonelerine 
tahakkuk ettirdikleri gecikme faizi 
ile vasıtalı vergiler, harç ve resim gibi 
mali yükümlülükler ve raporlama 
amacıyla muhasebeleştirdikleri 
tahakkuk tutarları hariç olmak üzere, 
bu şebekeler üzerinden sundukları 
hizmetlerden elde ettikleri aylık brüt 
satışlarının yüzde 15’ini, Hazine payı 
olarak öderler.”
çifte vergiden kurtulmak için 
yapılan düzenleme
23 Temmuz 2010’da yapılan ikinci 

düzenlemeye göre, “Yetkilendirilen 
işletmecilerin şebekeleri üzerinden 
elektronik haberleşme hizmeti sunan 
diğer işletmeciler brüt satışlarından, 
hizmet sunmak için şebeke kullanımı 
karşılığında söz konusu işletmecilere 
ödedikleri ya da borçlandıkları tutar 
düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 
15’ini, Hazine payı olarak öderler.”
2008’e geri dönülen düzenleme
13 Şubat 2011’de yapılan son 
düzenlemeye göre, “Yetkilendirilen 
işletmecilerin şebekeleri üzerinden 
elektronik haberleşme hizmeti 
sunmak üzere yetkilendirilen diğer 
işletmeciler, bu yetkilendirme 
kapsamında doğan aylık brüt 
satışlarının yüzde 15’ini, Hazine payı 
olarak öderler.”
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gereçlerden. Kanunda 66 liralık 
para cezası bulunuyor. Ancak 
yeterli denetim yapılmadığı için 
birçok araçta trafik seti ya bu-
lunmuyor ya da birçok donanımı 
eksik olarak yer alıyor. Trafik 
yetkililerin tahminlerine göre 
sürücülerin yüzde 75’inin ara-
cında trafik seti bulunmuyor. Bu 

durum çok sayıda ölümlü ka-
zalara davetiye çıkardığı 

gibi yol güvenliğini de 
tehlikeye atıyor. Öyle 

ki aracının arıza 
yapması sırasında 
sürücüler, araka-
dan gelen araçla-

rın fark etmesi için bir yolcuyla 
beraber benzin bidonu, lastik 
gibi malzemeleri uyarıcı olarak 
araç arkasına koyuyor. Çoğu za-
man karanlıkta akıcı trafikte sü-
rücülerin görmemesi nedeniyle 
birçok kişi feci şekilde hayatını 
kaybediyor. 

Benzer şekilde her yıl onlarca 
araç, yangın söndürme cihazıyla 
erken müdahale sağlanamadığı 
için kül oluyor. Trafik seti do-
nanımı araç muayenesinde de 
zorunlu gereçlerden. Ancak sü-
rücüler, bunun da kolay yolunu 
bulmuş. Araçların trafik seti bu-
lunmayan sürücüler, TÜVTÜRK 
muayene istasyonlarına gitme-
den önce oto tamircilerinden 
trafik seti kiralıyor. Birçok sürü-
cü ise muayene öncesinde kendi-
lerinde bulunmayan bu gereçleri 
yakınlarından sağlıyor. 

Araçlarda bulunması   
gereken trafik seti 

2 Adet Sac Ayaklı Reflektör, 
Katlanır Plastik Çivili Takoz, El 
Feneri, Polyester Tokalı Çeki 
Halatı, Buz Kazıyıcı, İlk Yardım 
Seti, 2 Adet Büyük Sargı Bezi, 
Hidrofil Gaz Steril, 3 Adet Üçgen 
Sargı, Antiseptik Solüsyon, Flas-
ter, 10 Adet Çengelli İğne, Küçük 
Makas, Esmark Bandajı, Örgülü 
Tekstil Malzemeden Turnike, 
10 Adet Yara Bandı, Alüminyum 
Yanık Örtüsü, 2 Adet Tıbbı Eldi-
ven, Yangın Söndürücü ve Boyun 
Korsesi.

Denetim olmayınca sürücüler 
‘trafik seti’ taşımayı bıraktı

SÜRÜCÜLERİN YÜZDE 75’İNİN ARACINDA TRAFİK SETİ BULUNMUYOR. 
BU DURUM ÇOK SAYIDA ÖLÜMLÜ KAZALARA DAVETİYE ÇIKARDIĞI GİBİ 

YOL GÜVENLİĞİNİ DE TEHLİKEYE ATIYOR.

rafikte olası kaza ve arıza nede-
niyle araçlarda bulundurulması 
zorunlu olan, içinde reflektör, 
yangın söndürme cihazı ve ilk 

yardım malzemelerinin yer aldığı, trafik 
seti birçok araçta bulunmuyor. Araç mu-
ayenelerinde de bulunması gereken set, 
sürücülerce muayene öncesinde ya kira-
lanıyor ya da başka araçlardan temin 
ediliyor. 

Trafikte hayati öne-
me sahip ‘trafik seti’ 
Karayolları Trafik 
Kanunu’na göre 
araçlarda bulun-
ması zorunlu 
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üksek Hızlı Tren’in (YHT) Konya se-
ferlerine başlamasıyla birlikte, 1904 
yılından beri hizmet veren istasyon 
alanı da yenilendi. YHT’den sonra 

800’lerden 4 binlere kadar çıkan yolcu sayısına 
yetebilmek amacıyla gerçekleştirilen yenileme 
çalışması ile hizmet binaları, artan talebe cevap 
verebilecek duruma getirildi. Tarihi gar bina-
sının yeniden kullanıma açılmasını da içeren 
yenileme çalışmaları, yaklaşık 8 ay gibi bir za-
manda tamamlandı. 

15 yıldan bu yana Konya Gar Müdürlüğü gö-
revini yürüten Hasan Doğan neredeyse 5 kat 
artan yolcu sayısına hizmet verebilmek için ya-
pılan yenilikleri anlattı. Doğan’ın verdiği bilgi-
lere göre, öncelikle 1 tane olan peron sayısı 3’e 
çıkartıldı. Peronlar arası geçişi sağlayan yürü-
yen merdivenli ve asansörlü alt geçitler yapıldı. 
3 adet olan gişe sayısı 15’e çıkarıldı. Yolcuların 
sıra beklemeden bilet alabilmesi için gişe sayı-
sının arttırılmasının yanı sıra biletmatikler de 
kullanıma açıldı. 

Bekleme salonu olarak kullanılan tarihi gar 
binası, yeni değişikliklerle, ikinci bir bekleme 
salonu olarak tekrar faaliyete geçti. Binanın 
içinde ayrıca hostes ve makinist dinlenme oda-
sı, gar kontrolörlüğü, VIP salonu ve çok yakında 
faaliyete geçecek olan bir de kafe bulunuyor. 

HABER

HİLAL BAYSAL

y
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konya Gar, yHT ile yenilendi
KONYA GAR’DA, YHT’DEN SONRA YOLCU SAYISI 800’LERDEN 4 BİNLERE KADAR 

ÇIKTI. BİNA, ArTAn yolCu SAyıSınA YETEBİLMEK AMACIYLA YENİLENDİ. 

Konya Gar 
Müdürü 

Hasan Doğan

Konya Gar, yeni hali ile 
hem modern, hem nostaljik 

bir görünüme sahip.
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Yeşil alanlar düzenlendi
İstasyon alanı içerisindeki park ve yeşil alanlar da yeniden dü-

zenlenerek, yolcuların istasyon alanı içinde daha güzel bir mekâna 
kavuşması sağlandı. Önceden kendine ait park yeri bulunmayan 
istasyonda, 400 araçlık otopark yapıldı. Gar alanın içerisindeki mi-
safirhane de yenilenerek, 30 adet odada, lüks otellerdeki konfor 
sunulmaya başlandı.

Otobüs saatleri YHT’ye göre ayarlandı
Tren yolcularına kolaylık sağlamak amacıyla, belediye tarafın-

dan hızlı trenin geliş saatlerine göre tahsis edilen şehir içi otobüs 
seferleriyle, inen yolcuların anında şehir içine gidebilmelerine 
olanak sağlandı. Yine aynı amaçla Ankara’dan hızlı trenle gelip 
Karaman’a gitmek isteyen yolcular için de 4 adet DMU bağlantı 
treni konularak yolcuların bu şehre hızla geçişleri sağlandı.

“Müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyoruz”
Hasan Doğan, sadece görüntü olarak değil TCDD’nin hizmet 

anlayışında da bütün değişiklik yaşandığını belirterek şunları söy-
ledi: “Demiryolları İşletmesi’nin son 10 yıldaki hizmet anlayışı ta-
mamen değişti. Eskiden sadece hizmet odaklı çalışan kurum per-
soneli, üniversitelerdeki profesörlerden seminer alarak, tamamen 
müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaya başladı. Demiryolları ekibi 
artık daha iyi hizmet vermek amacıyla 5’er yıllık planlar yapıp on-
ları uygulama gayretiyle çalışıyor. Bu sayede de demiryolları hiz-
mette kaliteyi en iyi noktaya taşıdı.” 

“Trenlerdeki kötü kokulardan kurtulduk”
“Eskiden Diyarbakır’dan gelip İzmir’e giden 

posta trenleriyle hizmet verirdik. Bu trenlerde 
insanlar tüplerle yemek pişirdiğinden ne kadar 
temizlenirse temizlensin yine de pis kalır, oluşan 
kokuyu gideremezdik. Birçok kişinin aklında tren-
ler bu sebepten ulaşımda ikinci sınıf bir hizmet-
miş gibi kaldı. Ama şimdilerde trene binenler artık 
bunun böyle olmadığını görüyorlar. Klimalı Emon 
tipi vagonlara geçildiğinden beri memnuniyetler 
sürekli arttı. Bu da Demiryolu personeli olarak bi-
zim akşam eve gidip başımızı yastığımıza koydu-
ğumuzda huzurla uyumamızı sağlıyor.” 

konya Gar’dan geçen trenler:
n Yüksek Hızlı Tren: Konya-Ankara arasında yolcu taşıyor.
n İç Anadolu Mavi Treni: Adana Merkez ve İstanbul 
Haydarpaşa güzergâhında yolcu taşıyan tren, Konya 
Gar’ından geçiyor.
n Meram Ekspresi: Konya Gar ve İstanbul Haydarpaşa 
arasında yolcu taşıyor.
n Selçuklu Ekspresi: Konya-Ulukışla arasında sefer 
yapıyor.
n DMU Bağlantı Treni: Konya-Karaman arasında, 4 set 
olarak, sefer yapıyor. 

Yenilenen VİP Salonu’nda, yolculara huzurlu bir ortamda, dinlenme imkânı sunuluyor. 
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CDD ile özel sektör işbirliğiyle ha-
yata geçirilen Türkiye Avrupa De-
niz Otobanı Projesi’nin ilk treni, 
İtalya’nın Trieste Limanı’na git-

mek için Manisa’dan yola çıktı. Avrupa’ya 
gidecek ilk treni, Manisa Organize Sanayi 
Bölgesi’nde (MOSB) düzenlenen törende 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanı Binali Yıldırım, TCDD Genel Müdürü 
Süleyman Karaman, diğer protokol üye-
leriyle birlikte işadamları uğurladı. Bakan 
Yıldırım, törende hareket diski ile maki-
niste, projenin ilk trenini hareket ettirmesi 
işaretini verdi.

 Törende konuşan Bakan Yıldırım, Deniz 
Otobanı Projesi’nin önemine değindi. Yıl-
dırım, Manisa’nın, bakanlığının çalışmaları 
bakımından çok önemli bir il ve bir kavşak 
konumunda olduğunu söyledi. İstanbul-
İzmir otoyolu ile Ankara-İzmir Yüksek Hız-
lı Tren (YHT) projesiyle, Manisa’nın bir an-
lamda demiryolları ve otoyolları, bölünmüş 
yolların geçiş merkezi haline geldiğini akta-
ran Yıldırım, “Sanayisiyle, verimli toprakla-
rıyla Manisa gittikçe büyüyor ve gelişiyor. 
Kısa bir süre öncede İzmir-Manisa arasın-
da Sabuncubeli tünelinin temelini atmıştık. 
Biz o tüneli yapma kararını OSB’deki hattın 
açılışında vermiştik.” diye konuştu. 

“Avrupa, deniz otoyolunu konuşur-
ken Türkiye bunu çoktan inşa etti”

Yıldırım, AB’nin Akdeniz’de deniz oto-
yollarını konuştuğunu, artık artan karayolu 
trafiği, havaya salınan gazların oluşturduğu 
çevre şartları gibi nedenlerle, taşımacılıkta 
çevreci anlayışın gelişmesinin zorunlu hale 
geldiğini vurguladı. Avrupa’nın deniz oto-
yolları projesini konuşurken, Türkiye’nin 
bunu çoktan inşa ettiğini kaydeden Yıldı-

T

Türkiye, Deniz Otobanı ile 
avrUpa’ya BağlanDı

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ SANAYİ MERKEZLERİNDEN MANİSA ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGESİ (OSB), DENİZ OTOBANI İLE AVRUPA’YA BAĞLANDI. TCDD İLE ÖZEL 

SEKTÖR İŞBİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN TÜRKİYE AVRUPA DENİZ OTOBANI 
PROJESİ’NİN İLK TRENİ İTALYA’NIN TRİESTE LİMANI’NA TÖRENLE UĞURLANDI.

rım, ‘’Nasıl mı, Çeşme-Trieste 
Limanı (İtalya), Mersin-Toulon 
(Fransa) ve Pendik-Trieste-
Koper (Slovenya) seferleri... Bu 
seferlerin tamamında Avrupa’ya 
180 bin tır gidiyor. Avrupa’ya 
yapılan taşımacılığın yük mikta-
rının yüzde 70’inden fazlası bu 
yolla yapılıyor. Para olarak da 
yüzde 55’i. Kombine taşımacılık, 
diğer adıyla intermodal taşımacı-
lık gerçekleşiyor.’’ diye konuştu. 

Bakan Yıldırım, kombine ta-
şımacılığın geliştirilmesi için 
yolların kalitesini arttırdıklarını 
kaydederek, sanayicinin, taşıma-
cıların rekabet gücünün de geliş-
tiğini vurguladı. Sanayi tesisi kur-
mak için harcanan paranın yüzde 
40’ının çevre tedbirleri için har-
candığının altını çizen Yıldırım, 
‘’Taşımacılıkta daha çevreci al-
ternatif modelleri teşvik etmeye 
devam edeceğiz.’’ dedi. 



Ekim tarihinde Van Erciş mer-
kezli 7.2’lik deprem hepimizin 
içini acıttı. Daha depremin yara-
ları sarılırken beklenmedik Van 

Edremit merkezli 5.6 şiddetinde ikinci deprem-
le (9 Kasım 2011) acımız daha da büyüdü. İki 
depremde toplam can kaybımız 642 olurken, 
101 bin 459 konuttan 28 bini oturulamaz hale 
geldi. 2 bin 921 ev ise tamamen yerle bir oldu. 

Depremin vurduğu yerlerde altyapı büyük 
zarar gördü, elektrik ve su kesintileri baş gös-
terdi. Sevindirici olan ise Marmara depremin-
de yaşanan haberleşme sıkıntısı bu defa yaşan-
madı. 3G üzerinden canlı yayın yapan ancak 
iletişim altyapısının kesildiğini söyleyen mes-
lektaşlarımızı bir tarafa koyarsak, haberleşme 
neredeyse kusursuz çalıştı. Göçük altından 112 
ve 155’e mesaj atan depremzedeler arasından 
19’u, Türk Telekom ve GSM (Turkcell, Voda-
fone, Avea) operatörlerinin nokta çalışmasıyla 
tonlarca beton yığının altından sağ olarak çı-
karıldı. Bu arada insanın aklına “Cep telefonu 
öldürüyor!”, “Baz istasyonları şehir dışına ta-
şınsın!” kampanyaları da gelmiyor değil. 

Konumuzla ilgili olmayan tartışmaları bir 
yana bırakırsak, depremde arama kurtarma 
çalışmalarının en önemli ayağı olan haber-
leşmenin sınıfı başarıyla geçtiği söylenebilir. 

TEKNOLOJİ
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Van Depremi’nden   başarıyla çıktı
teleKOMünİKasyOn     seKtörü

van DepreMİnDe LOKAL AKSAKLIKLAR DIŞINDA HABERLEŞME 
ALTYAPISI KUSURSUZ ÇALIŞTI. HABERLEŞME ALTYAPISININ SAĞLAM 
OLMASI DA ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARINDAKİ BAŞARIDA 

BÜYÜK ROL OYNADI. BAŞARILARINDAN DOLAYI BAŞBAKAN 
ERDOĞAN, OPERATÖRLERE TEŞEKKÜR ETTİ. 
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Van Depremi’nden   başarıyla çıktı
teleKOMünİKasyOn     seKtörü

Zira Türksat, cep telefonu operatörleri ve Türk 
Telekom’un, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan 
aldığı teşekkür, ortadaki başarıyı da pekiştiriyor. 

“Başarının mimari Bakan Yıldırım’dır”
Evet, ortada bir başarının olduğu kesin. Peki, 

başarının mimarı kim? Bilgi Teknolojileri ve İle-
tişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, ba-
şarının mimarı olarak Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ı gösteriyor. 
Acil durumlarda haberleşmenin kesilmemesi için 
Bakan Yıldırım’ın 2 yıl önce çalışma başlattığına 
dikkat çeken Acarer, “Başbakanlık Afet ve Acil 
Durum Başkanlığı’na (AFAD) durumunda haber-
leşmenin kesintisiz çalışabilmesi için Türkiye’nin 
25 bölgeye ayrılmasını istedi ve operatörlere acil 
durumlarla ilgili sorumluluklar verdi. 2 yıl önceki 
bu çalışma sayesinde, Van depreminde iletişimde 
sıkıntı yaşanmadı.” diyor. 

Bakan, anlık verdiği kararla    
19 kişinin hayatını kurtardı 

Acarer, Bakan Yıldırım’ın depremin hemen 
ardından verdiği anlık karar ile 19 kişinin göçük 
altından çıkarıldığı bilgisini de veriyor. 19 kişinin 
hayatını kurtaran anlık kararın ne olduğunu Ulaş-
tırma Bakanı’na sorduk. Bakan Yıldırım şu açık-
lamayı yaptı: 
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BÖLGEDE, UYDU, SABİT VE GSM OPERATÖRLERİNİN YAPTIKLARI       ÇALIŞMALAR ŞÖYLE:

1 2 3Türk Telekom, 
şehri içi-şehirlerarası 
aramaları 
ücretsiz verdi

Turkcell, 100 
dakika konuşma 
ile 100 SMS’i 
ücretsiz olarak 
depremzedelerin 
ceplerine yükledi

Vodafone, 
borcu olan 
müşterilerinin 
hatlarını 
yeniden açtı

BÖLgEdE 2 kriz masası oluşturan 
Vodafone Türkiye, iletişimin 
kesintisiz sürmesi amacıyla 
ilk aşamada bölgede 11 adet 
mobil istasyonu devreye aldı. 
Elektrik kesintisi nedeniyle baz 
istasyonlarının devreden çıkmaması 
için enerji ihtiyacı jeneratörlerle 
gerçekleştirildi. Deprem bölgesine 
tam donanımlı 70 kişiden oluşan 35 
ekip gönderildi. Vodafone Türkiye, 
depremden etkilenen abonelerinin 
iletişim ihtiyaçlarına destek olmak 
amacıyla Van ve çevresinde bulunan 
faturalı ve faturasız tüm abonelerin 
hatlarına 1 ay geçerli olmak üzere, 
her yöne 100 dakika görüşme 
süresi ve 100 kısa mesajı bedava 
yükledi. Ayrıca, son bir ay içerisinde 
borcu nedeniyle hattı kapanan 
bölgedeki tüm faturalı ve faturasız 
abonelerin, hattı tekrar açılarak 
her yöne 100 dakika görüşme ve 
100 sms yüklendi. Bir tır, iletişim 
istasyonu olarak dizayn edilerek 
bölgeye gönderildi. Tırda 20 adet 
telefon, 25 adet sim kart, 5 adet 
laptop ve internet bağlantısı yer 
aldı. Acil iletişim ihtiyacı bulunan 
vatandaşlara ücretsiz telefon 
konuşması ve internet imkânı 
sağlandı. 

DEPREMİN ilk saatlerinden itibaren 
Ankara’da kriz merkezi oluşturuldu. 
Yoğun aramalarda sıkıntı yaşamamak 
için şehirlerarası kapasite arttırıldı, 
alternatif yönler devreye alındı. 
Deprem sonrasında da telefon ve 
ADSL hizmetini kesintisiz sunuldu. 
GSM operatörlerine her türlü destek 
sağlandı. Erciş ve Van’da da hizmet 
binalarının önüne telefonlar çekilerek 
halkın ücretsiz kullanımına sunuldu. 
Özellikle basın mensuplarına yönelik 
Erciş’te, ihtiyaç duyulan teknoloji 
desteği verildi. Kurulan masada 
internet ve bilgisayar hizmetleri 
sunuldu. Erciş’te kurulan 2 çadır kentte 
iletişim altyapısı oluşturuldu. Ekim ayı 
sonuna kadar ev ve iş telefonlarından 
yapılan tüm şehir içi ve şehirlerarası 
aramalar ücretsiz sunuldu. Ankesörlü 
telefonlardan Ekim ayı sonuna kadar 
ücretsiz görüşme imkânı sağlandı. 110, 
112, 155 gibi acil hatların kapasiteleri iki 
katına çıkarılarak, trafik yoğunluğunu 
yönetmek için alternatif yönlerden de 
ilaveler yapıldı. Van’daki durumla ilgili 
bilgi edinmek isteyenler için kurulan    
0 432 555 22 22 (10 hat) numaralı hat 
hizmete girdi. İletişim hizmetlerinin 
kesintisiz verilebilmesi adına çok 
sayıda yedek ekipman ve teknik ekip 
bölgeye sevk edildi. Çevre illerden 
jeneratör sevkiyatı yapıldı.  

Bölgedeki arama-kurtarma 
çalışmalarına katılmak üzere Türk 
Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi’ne 
(TTake) bağlı çok sayıda personel de 
bölgeye sevk edildi. TTake, deprem 
bölgesinde etkin şekilde arama 
kurtarma çalışmalarına destek 
oldu ve enkaz altında kalanların 
kurtarılmasında aktif rol aldı.

BÖLGEDEKİ 224 sahanın 200’ün 
üzerindeki sahası, servis verebilir 
durumdaydı. Trafik 4 kata çıktı. 
Depremin hemen ardından sistemin 
aksamaması için acil müdahale 
edildi. Van’daki mevcut 2 mobil 
istasyonunun yanı sıra Erzurum, 
Trabzon, Adana, Ankara, Samsun, 
Kayseri, Van, Ankara, Diyarbakır, 
Erzurum illerinden 8 mobil istasyon 
bölgede şebekeyi destekledi. 100 
kişilik bir ekip bölgeye sevk edilerek, 
kesintisiz iletişim sağlandı. Bölge 
çözüm ortağıylaa birlikte yaklaşık 
200 kişilik ekip sürekli Van’da 
tutuldu. Ayrıca çevre bölgelerden 
100 kişilik bir ekip daha buraya 
yönlendirildi. Aramaya kapalı 16 bin 
hat yeniden açıldı. Depremzedelerin 
acil ihtiyaçlarını karşılamak için her 
yöne 100 dakika konuşma ve 100 
kısa mesaj ücretsiz hatlara yüklendi. 
Turkcell müşterileri 112’ye; 4 bin 475, 
155’e ise bin 784 olmak üzere toplam 
6 bin 259 kısa mesaj gönderdi. 
Gelen mesajlar AFAD ve Sağlık Afet 
Koordinasyon Merkezi’ne iletildi. 
Turkcell grup çalışanları yardım 
malzemesi topladı, ihtiyaç sahiplerine 
Turkcell Gönüllüleri tarafından 
ulaştırıldı. Bugüne kadar 4 tırla 2 bin 
500 koli yardım bölgesine ulaştırıldı. 
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“Depremle birlikte bir anda insanların nereyi arayacağı konusu 
tartışılmaya başlandı. O an Türk Telekom ve cep telefonu opera-
törleriyle görüşülmesini istedim. 155 (Alo Polis) ile 112 acil yardım 
hattını, depremde yardım isteyenlerin araması ve buraya gelen ta-
leplerin yardım ve kurtarma ekiplerine bildirilmesini kararlaştırdık. 
Operatörler de, bölgedeki tüm cep telefonlarına kısa mesaj atarak, 
yardım ve kurtarma taleplerini 155 veya 112’ye bildirmelerini istedi. 
Buradaki sorun, iki hattın da sesli mesajlara cevap verebilmesiydi. 
Yazılı mesajları alamıyordu. Bu noktada operatörler devreye girdi 
ve yazılı mesajları toplayarak, AFAD’a ilettiler. Bu şekilde 19 vatan-
daşımız göçük altından kurtuldu. Burada bir parantez açmam gerek 
ki, sabit olsun, cep olsun, TÜRKSAT olsun, müthiş bir performans 
sergiledi. Hepsini kutluyorum.”

Bakan Yıldırım, iletişimin kesilmemesi için bölgeye uydu telefon-

BÖLGEDE, UYDU, SABİT VE GSM OPERATÖRLERİNİN YAPTIKLARI       ÇALIŞMALAR ŞÖYLE:

4 5Avea aboneleri 
acil hatlara 15 
binin üzerinde 
arama yaptı

TÜRKSAT 
bölgeye 
uydudan 
haberleşme 
imkânı sundu 

AvEA, enkaz altındaki insanlara 
ulaşılması, arama kurtarma 
ekiplerine sinyal vermeyen cihazları 
da kapsayacak şekilde sistemi 
açarak doğru yönelmesine destek 
oldu. Avea aboneleri; acil durumlar 
için 112’ye 399 adet ve 155’e 407 
adet kısa mesaj attı. Avea aboneleri 
112’ye 10 binden, 155’e ise 5 binden 
fazla arama gerçekleştirdi. Borcu 
nedeniyle konuşmaya kapanmış 
3 bin abonenin telefonu tekrar 
konuşmaya açıldı. Faturasız 30 
bin ve faturalı 50 bin olmak üzere 
toplam 80 bin aboneye 100’er 
dakika konuşma ve 100’er kısa 
mesaj yüklemesi ücretsiz yapıldı. 
Depremin hemen ardından; 
İstanbul, Ankara, Trabzon, Erzurum, 
Diyarbakır, Adana, Antalya, 
Gaziantep, Siirt, Bitlis, Batman, 
Şırnak, Ardahan, Erzincan, Kayseri, 
Tunceli ve Ağrı’dan, karayolu ve 
havayolu ile yönetici, mühendis ve 
teknisyenler bölgeye sevk edildi.

TÜRKSAT, karasal altyapıya 
ihtiyaç olmadan uydu üzerinden 
haberleşmek ve TV yayın geçişlerinin 
sağlanması için, 2 adet VSAT Motorize 
Flyaway anten sistemini, bölgeye 
ulaştırdı. 24 Ekim 2011 sabah 03.00 
itibariyle Van’ın Erciş İlçesi’nden 
TÜRKSAT uyduları üzerinden 
kesintisiz iletişim hizmeti verilmeye 
başlandı. Kesintisiz iletişim için 
kullanılan özel mobil iletişim aracı 
ve görüntü nakli hizmetleri için iki 
adet mobil yayın aracı, 24 Ekim 
2011 Pazartesi günü saat 16.00’da 
ulaştırıldı. TÜRKSAT Uydu Yayın Aracı 
(TUYA) ile Van merkez ve Erciş’te 6 
gün boyunca günde ortalama 4’er 
saat canlı yayın geçişi hizmeti verildi. 
Canlı yayınlar TÜRKSAT uyduları 
üzerinden gerçekleştirildi. 

TÜRKSAT VSAT ekibi, götürdükleri 
VSAT Motorize Flyaway anten 
sistemini kamunun telefon ve internet 
erişimine tahsis etti. Diğer sistem 
de deprem yardımları ana dağıtım 
deposunda hizmet vermeye başladı. 
TÜRKSAT VSAT Motorize Flyaway 
anten sistemleri halen bölgede 
hizmet vermeye devam ediyor. GSM 
şirketlerinin deprem bölgesinde 
kullanmaya başladıkları mobil baz 
istasyonlarının bir kısmının telefon 
görüşme trafiğinin merkez tesislerine 
ulaştırılması için TÜRKSAT uyduları 
devreye alındı. Uydulardan sağlanan 
kapasite ve teknik imkanlar ile bazı 
mobil GSM baz istasyonlarının karasal 
altyapılara ihtiyaç duymadan hizmet 
verilmesi sağlandı

ları da kurulduğuna vurgu yapıyor ancak haber-
leşmede sıkıntı yaşanmadığı için bu telefonlara 
gerek bile kalmadığının altını çiziyor. 

AFAD’ta artık 112 aranacak  
Akla hemen, bundan sonra yaşanacak benzeri 

hadiselerde, “Vatandaşlar yine 112 veya 155’i ara-
yarak mı yardım isteyecek?” sorusu geliyor. Ba-
kan Yıldırım, bu sorunun cevabını da en yetkili 
ağız olarak, “Bundan sonraki afetlerde böyle bir 
sorun yaşanmaması için tamamen buna yönelik 
bir hat tahsisi yapıldı. AFAD’a, 122 hattı verildi. 
Bundan sonra bu hat doğrudan aranarak yardım 
istenebilecek.” ifadesiyle cevaplıyor. 
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nternetten alışverişin ardın-
dan şimdi de cep telefonu 
ile alışveriş dönemi başlıyor. 
Mobil sipariş, ödeme ve tesli-

mat konusunda; perakende, tele-
kom ve ödeme sistemleri şirket-
lerine altyapı hizmetleri sunan 
Mobilexpress, cep telefonundan 
kısa mesajla (SMS) alışveriş dö-
nemini başlatıyor. Mobilexpress 
firması tarafından geliştirilen 
sistem sayesinde artık tüketici-
ler bir ilan, pano ve ya dergide 
görüp beğendikleri ürünleri 
cepten SMS göndererek anında 
satın alabilecekler.  

Üyelerine almak istedikleri 
ürünü unutmadan, anında, ko-
lay ve güvenli bir şekilde satın 
alma özgürlüğünü sunan Mobi-
lexpress, iş ortaklarına ise hem 

reklamlarını hem de tüm cep 
telefonlarını bir satış kanalına 
dönüştürme fırsatı sağlamayı 
amaçlıyor. 

Yeni hizmet hakkında bilgi 
veren Mobilexpress Genel Mü-
dürü Zeynep Şener, sistemin, 
müşterilerine her an her yerde 
cep telefonları üzerinden kolay 
alışveriş imkânı sunan yeni bir 
mobil ticaret platformu olduğu-
nu ifade etti. Sistemin Türkiye 
ve dünyada ilk kez Mobilexpress 
tarafından geliştirildiğini aktar-
dı. Verilen bilgilere göre firma, 
ilk iş birliğini Boyner Mağaza-
cılık ile Aralık ayında gerçek-
leştiriyor. Buna göre müşteriler 
Boyner Mecmua’da beğendikleri 
ürünün kodunu SMS ile 3570’e 
gönderecek. Çağrı merkezi ara-

İ
cılığıyla müşterinin üyelik bilgileri alına-
rak kaydedilecek. Üyelikleri yapılan bu 
müşteriler sonraki Mobilexpress alışve-
rişlerinde sadece SMS atarak satın alma 
işlemini gerçekleştirebilecek. Yeni yıl-
dan itibaren ise diğer büyük markaların 
da sisteme dahil olması bekleniyor. 

Aşama aşama SMS ile alışveriş
Mobilexpress sistemi ile alışveriş yap-

mak isteyen kişi, önce sisteme bilgileri-
ni kaydederek kullanıcı oluşturacak. Bir 
pano, afiş, dergi ya da mecmuda rekla-
mını gördüğü ürünü almak istediğinde, 
Mobilexpress kodunu, cep telefonun-
dan 3570’e gönderecek. Onay işleminin 
tamamlanmasının ardından sistemdeki 
kredi kartı bilgisi ile satış işlemi tamam-
lanacak. Müşteri, kendisine yine SMS ile 
gelen sipariş kodu ile ürününün nakliye 
ve teslim durumunu kontrol edebilecek.

CEP TELEFONUNDAN KISA MESAJLA (SMS) 
ALIŞVERİŞ DÖNEMİNE GEÇİLİYOR. YENİ GELİŞTİRİLEN 

SİSTEM SAYESİNDE ARTIK TÜKETİCİLER BİR İLAN, PANO 
VE YA DERGİDE GÖRÜP BEĞENDİKLERİ ÜRÜNLERİ, CEPTEN 

SMS GÖNDEREREK ANINDA SATIN ALABİLECEKLER.

Name:
Credit Card:Password:

Login

              SMS ile 
           alışveriş dönemi    
       başlıyor
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zmit - Karamürsel arasında sefer yapan ‘Kartepe’ isimli deniz 
otobüsü 11 Kasım’da kaçırılmış ve nefes kesen bir operasyon-
la terörist ölü olarak ele getirilmişti. Feribotun kaçırılması, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde, 

2006’da tam kapasite ile devreye giren ve 7 gün 24 saat görev ya-
pan Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin (AAKKM) 
önemini bir kez daha ortaya koydu. 

Denizcilik Müsteşarlığı’nın ana binası içinde yer alan merkez-
den, Türk arama kurtarma bölgesi sınırları içerisinde kalan hava 
sahası, kara sahası, iç sular, karasuları ve deniz sahaları içindeki 
alanlar kontrol edilebiliyor. Hatta AAKKM’nin denetleyebildi-
ği sınırlar, Irak, İran ve Afganistan’a kadar uzanıyordu. Kısa bir 

i süre önceye kadar Suriye, Lübnan ve Ürdün 
de Türkiye’deki merkezden kontrol edilir-
ken, söz konusu ülkelerin AAKKM denetimi 
Kuveyt’teki ABD üssüne devredildi. 

Kartepe, yerli üretim olan   
AıS’le takip edildi 

Merkezin bu geniş kontrolü çerçevesinde, 
kaçırılan deniz otobüsü, 2007 yılında Ulaştır-
ma Bakanı Binali Yıldırım’ın hayata geçirdi-
ği ve tamamen yerli üretim olan “Otomatik 
Tanımlama Sistemi” (AIS) üzerinden anbean 

Kaçırılan 
gemi yerli 
aİs ile 
anbean 
takip edildi

KARTEPE’NİN AAKKM’DEN 
DAKİKA DAKİKA TAKİP 

EDİLEN GÜZERGâHI ŞÖYLE: 17:40
Kartepe Feribotu 

İzmit’ten hareket etti. 

18:30
Geminin, İzmit-

Dilburnu önlerinde 
(40 derece 45 dakika 
Kuzey – 29 derece 31 
dakika Doğu) olduğu 

belirlendi.

19:30
Kartepe feribotu, 

40 derece 42 
dakika Kuzey - 29 
derece 16 dakika 

Doğu pozisyonunda 
Yalova önlerinde 

seyrederken rotasını 
batıya çevirdi.

20:20
Rotasını bu sefer 
Küçükçekmece 

önlerinde güneye 
çevirerek, 40 derece 

51 dakika – 28 
derece 46 dakika 

pozisyonunda 
ilerlemeye başladı.

KAÇIRILAN ‘KARTEPE’ İSİMLİ DENİZ OTOBÜSÜ, ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ 
YILDIRIM’IN HAYATA GEÇİRDİĞİ VE YERLİ BİR SİSTEM OLAN “OTOMOTİK TANIMLAMA 
SİSMEMİ” ÜZERİNDEN ANBEAN TAKİP EDİLDİ. DENİZ OTOBÜSÜNÜN HER 
MANEVRASI, BAKANLIK BÜNYESİNDEKİ AAKKM’DEN DAKİKA DAKİKA İZLENDİ.
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20:45 21:30 22:00
Gemi kuzey 

yönüne dönerek 
40 derece 49 
dakika Kuzey- 
28 derece 41 
dakika Doğu 

istikametinde 
Ambarlı büyük 

Çekmece’ye 
doğru ilerledi. 

Büyükçekmece 
önlerine gelen 

feribot, Silivri’ye 
doğru batı yönlü 40 

derece 59 dakika 
Kuzey, 28 derece 
28 dakika Doğu 
istikametinde 

ilerlemeye 
devam etti. 

41 derece 01 
dakika Kuzey – 
28 derece -14 
dakika Doğu 

istikametinde 
seyretti.

20:30
Keskin bir dönüş 

yapan feribot, 
yönünü batıya 
çevirerek, 40 

derece 49 dakika 
Kuzey - 28 derece 

45 dakika Doğu 
pozisyonu aldı.

22:15
Selimpaşa-

Silivri civarında 
yavaşlamaya 

başladı. 

Kartepe’de 17 yolcu, 
4 mürettebat ve 2 

stajyer bulunuyordu. 
Gemidekiler, herhangi 
bir kayıp yaşanmadan 

kurtarıldı.  

23:20
41 derece 03.0 
dakika Kuzey - 

0.28 derece 13.5 
dakika Doğu 

pozisyonunda, 
kıyıya 4,5 mil 

uzaklıkta yakıt 
ihtiyacı için 

Selimpaşa’da 
demirledi.

takip edildi. Zaten sistem, denizlerdeki seyir emniyetini ve güven-
liğini artırmak amacıyla projelendirilmişti. Son yaşanan terörist 
saldırıda AIS sayesinde geminin tüm hareketleri AAKKM’de oluş-
turulan ve başında Bakan Yıldırım’ın olduğu kriz masasından da-
kika dakika takip edildi. AIS ile bir geminin dinamik (tip, uzunluk, 
genişlik, tonaj), statik (konum, durum, zaman, rota, hız) ve seyir 
(taşıdığı yük, limandan kalkış ve varış zamanı, demirleme konumu) 
bilgilerine hemen ulaşılabiliyor.

Operasyon için düğmeye 21:20’de basıldı
Kaçırılan feribot, AIS üzerinden takip edilirken bir yandan 

da kolluk kuvvetleri geminin durumu hakkında bilgilendirildi. 
Kartepe’nin kaçırıldığı ihbarının geldiği andan itibaren AAKKM’de 
oluşturulan kriz masası gelişmeleri yakından takip etti. AAKKM, 
geminin kaçırıldığı ihbarını, Kocaeli Belediyesi Ulaştırma Dairesi 
Başkanı Serkan Fidan’ın acil kodlu ihbarı ile öğrendi. Bu dakika-
dan sonra koordinasyon merkezinde hummalı bir çalışma başladı. 
Önce AIS üzerinden feribotun yeri tespit edildi. 18:30 sıralarında 

feribotun İzmit-Dilburnu önlerinde olduğu 
belirlendi ve bilginin doğruluğunun tespiti 
yapıldıktan 9 dakika sonra yönetmelik gere-
ği Genelkurmay Başkanlığı bilgilendirildi. 2 
saat 50 dakika sonra ise Kartepe feribotuna 
operasyon için düğmeye basıldı. Gemiye fiili 
operasyon ise saat 06:08’de yapıldı. 
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18:30’da Kocaeli 
Belediye Ulaştırma 
Dairesi Başkanı Serkan 
Fidan deniz otobüsünün 
kaçırıldığı ihbarını yaptı.

18:39’da 
Genelkurmay 
bilgilendirildi.

18:45’te İzmir 
Liman Başkanlığı ile bilgi 
paylaşıldı.

18:50’de Kolluk 
Kuvvetleri ile bilgi 
paylaşıldı.

18:53’te Kıyı 
Emniyeti ile bilgi 
paylaşıldı.

19:11’de İzmit Liman 

Başkanlığı’ndan gemi ile 
ilgili bilgi istendi.

19:26’da İstanbul 
Bölge Müdürlüğü 
aranarak, Bölge 
Müdürlüğü sınırları içinde 
bütün liman tesislerinin 
güvenlik seviyeleri 2 
uygulamasına geçilmesi 
talimatı verildi.

19:28’de Serkan 
Fidan’dan alınan bilgiye 
göre deniz otobüsünün 
kalkış anında 6 bin litre 
dizeloil yakıtı olduğu ve 
tam yol ile 6 saat yol 
alabileceği öğrenildi.

19:56’da Boğaz’daki 
bütün liman tesislerinin 
güvenlik seviyesinin ‘2’ 

uygulamasına geçilmesi 
için talimat verildi.

20:05’te Kıyı 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü’ne ait 
römorkörler tanker 
demir bölgelerine intikal 
ettirildi.

20:12’de S.Sıhhiye 
arandı ve hazırlık 
yapılması istendi. 

20:24’de V.T.S Mrh 
arandı ve AIS ve radar 
üzerinden zaman zaman 
takip yapıldı.

20:27’de denizdeki 
hava durumunun tespiti 
yapıldı ve havanın 
kuzeydoğudan 5 

kuvvetinde ve dalga 
yüksekliğinin 1 ile 1,5 
arasında olduğu tespit 
edildi. 

20:44’de  
geminin saatte harcadığı 
yakıtın 700 litre  
olduğu ve o ana kadar 
harcanan yakıtın bin 
300 litre olduğu tespiti 
yapıldı. 

20:49’da gemide 
17 yolcu, 4 mürettebat 
ve 2 stajyer olduğu 
doğrulandı.

21:20’de operasyon 
için hazırlıklara başlandı.

06:08’de gemiye 
operasyon yapıldı. 

AAKKM, GEMİNİN KAÇIRILDIĞI HABERİNİ, KOCAELİ 
BELEDİYESİ ULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANI SERKAN 
FİDAN’IN ACİL KODLU İHBARI İLE ÖĞRENDİ. FİDAN’A DENİZ 
OTOBÜSÜNÜN KAÇIRILDIĞI BİLGİSİNİ İSE GEMİNİN KAPTANI 
CUMHUR TANÇEL, TELEFONLA ARAYARAK BİLDİRDİ.

Otomatik Tanımlama 
Sistemi, uluslararası 
sefer yapan 300 GT 
(Gros Ton) ve üzeri tüm 
gemiler, uluslararası sefer 
yapmayan 500 GT’lik 
tüm yük gemiler ile ticari 
sefer yapan tüm yolcu 
gemilerinde bulunmaktadır. 
Gemi kaptanı, Otomatik 
Tanımlama Sistemi’ne bir 
geminin, statik, dinamik ve 
seyir bilgilerini yüklemek 
zorundadır. AIS bulunduran 
gemiler, uydu üzerinden 
takip edilmekte ve tüm 
bilgileri yer istasyonuna 
aktarmaktadır. AIS 
bulunduran gemiler aynı 
zamanda birbirleriyle de 
haberleşme yapabilme 
olanağına sahip olmaktadır.  

Otomatik tanımlama 
sistemi nasıl çalışır?

Dakika dakika operasyonla ilgili gelişmeler ise şöyle:

                  az sezonunun trafik kazala-
rı noktasında en talihsiz turistleri Rus-
lar oldu. Yaz boyunca yaşanan tur otobü-
sü kazalarında 20’ye yakın turist öldü, çok 
sayıda turist de yaralandı. Bu kazaları atlatan 
turistlerin evlerine döndükten sonra ise ilk yap-
tıkları şey, Kültür ve Turizm Bakanlığı müşavirlikle-
rine, tur operatörlerini şikâyet etmek oldu. Tatillerini 
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde geçiren Rus ziyaretçiler, 
müşavirlikleri telefon yağmuruna tuttu. Ziyaretçiler Türk şo-
förleri, trafik kurallarına uymadıkları noktasında şikâyet etti. 

Artan şikayetlerin ve Rusya’da Türkiye ile ilgili olumsuz görüşle-
rin artması üzerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Yatırım ve 
İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Seyahat Acen-
teleri Birliği’ne (TÜRSAB) önemli bir uyarı yazısı gönderildi. 
Bakanlık, Türkiye’ye gelen turistlerin ilgili kültür ve turizm 
müşavirliklerini arayarak, tatilleri sırasında incoming ya-
pan tur operatörleri ve seyahat acentelerinin tur araç-
larını kullanan şoförlerinin, trafik kurallarına uyma-
dıkları ve aşırı hız yaptıkları yönünde şikâyetlerde 
bulunduklarını iletti. TÜRSAB’a bağlı tur opera-
törlerine uyarı niteliğinde olan yazıda, meyda-
na gelen trafik kazaları sonucunda Rus ka-
muoyunda Türkiye aleyhine olumsuz bir 
hava oluştuğuna dikkat çekildii. 

Bakanlık, bu doğrultuda, üyelerin 
konu hakkında azami ihtimam 
göstermeleri ve tur araçlarını 
kullanan şoförlerini uyarıp, 
gerekli denetlemeleri yap-
malarını istedi.



TURİZM

                  az sezonunun trafik kazala-
rı noktasında en talihsiz turistleri Rus-
lar oldu. Yaz boyunca yaşanan tur otobü-
sü kazalarında 20’ye yakın turist öldü, çok 
sayıda turist de yaralandı. Bu kazaları atlatan 
turistlerin evlerine döndükten sonra ise ilk yap-
tıkları şey, Kültür ve Turizm Bakanlığı müşavirlikle-
rine, tur operatörlerini şikâyet etmek oldu. Tatillerini 
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde geçiren Rus ziyaretçiler, 
müşavirlikleri telefon yağmuruna tuttu. Ziyaretçiler Türk şo-
förleri, trafik kurallarına uymadıkları noktasında şikâyet etti. 

Artan şikayetlerin ve Rusya’da Türkiye ile ilgili olumsuz görüşle-
rin artması üzerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Yatırım ve 
İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Seyahat Acen-
teleri Birliği’ne (TÜRSAB) önemli bir uyarı yazısı gönderildi. 
Bakanlık, Türkiye’ye gelen turistlerin ilgili kültür ve turizm 
müşavirliklerini arayarak, tatilleri sırasında incoming ya-
pan tur operatörleri ve seyahat acentelerinin tur araç-
larını kullanan şoförlerinin, trafik kurallarına uyma-
dıkları ve aşırı hız yaptıkları yönünde şikâyetlerde 
bulunduklarını iletti. TÜRSAB’a bağlı tur opera-
törlerine uyarı niteliğinde olan yazıda, meyda-
na gelen trafik kazaları sonucunda Rus ka-
muoyunda Türkiye aleyhine olumsuz bir 
hava oluştuğuna dikkat çekildii. 

Bakanlık, bu doğrultuda, üyelerin 
konu hakkında azami ihtimam 
göstermeleri ve tur araçlarını 
kullanan şoförlerini uyarıp, 
gerekli denetlemeleri yap-
malarını istedi.

TÜRKİYE’NİN 
ÖZELLİKLE KIYI 

BÖLGELERİNİ ÇOK SEVEN 
RUS TURİSTLERİN KEYFİNİ 
YAZ BOYUNCA YAŞANAN 

TRAFİK KAZALARI BOZDU. 
YAZ SEZONUN BAŞINDAN BU 

YANA 20’YE YAKIN RUS 
TURİST ÖLDÜ.

Rus turistler, 
Türk şoförleri şikâyet etti
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laştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Orman 
ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Kamu İhale Yasası’nda yapılacak 

değişiklik için Ankara’da 5’li zirve gerçekleştirdi. Toplantıya, Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, TOKİ ile Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı üst yönetimi de katıldı.

Zirvede karayolu ve enerji gibi alt yapı inşaat ihalelerine darbe vu-
ran ‘birim bedeller’ tartışıldı. Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nün ‘birim bedel’ nedeniyle ihalelerde büyük sorunlarla 
karşı karşıya kaldığına işaret etti. Müteahhitlerin yolun kazı, toprak 
çıkarma ve hafriyatla ilgili işlerinde, ‘birim fiyat’ın çok üstünde fiyat-
lardan teklif oluşturduğuna dikkat çeken Ulaştırma Bakanlığı, müte-
ahhitlerin demir, çimento, asfalt ve emek gerektiren işlerde teklifleri 
birim fiyatların çok altında tuttuğunu vurguladı.

Ödenek ilk aşamada bitiyor
Bakanlık, “Müteahhit, böylece ortalama bir fiyat üzerinden teklif 

veriyor. İhaleyi kazanan müteahhit; kazı, toprak çıkarma ve hafriyat 

u

KAMU İHALE YASASI’NA

kArAyolu‘

‘

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI YILDIRIM, 
MALİYE BAKANI ŞİMŞEK, ENERJİ BAKANI YILDIZ, SAĞLIK BAKANI 
AKDAĞ İLE ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI EROĞLU, KARAYOLU 
SEKTÖRÜNE YÖNELİK ALT YAPI YATIRIMLARINI KONUŞTU.

RÖTUŞU

UĞUR AYDİLEK
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işleri sırasında sözleşme için öngörülen ödeneği bitiyor. 
Yolun diğer unsurları olan alt yapı, üst yapı, asfalt ve di-
ğer sanatsal yapılar için ödenek kalmıyor. Sözleşme öde-
neği bitiyor. İnşaat duruyor.” dedi.

“Birim fiyatlar yeniden düzenlenmeli”
Ulaştırma Bakanlığı, Kamu İhale Yasası’nda birim be-

dellerle ilgili düzenleme yapılmasını gündeme getirdi. 
İhalelerde, birim bedel analizi yapılmasını isteyen Ba-
kanlık, “Demir, çelik, çimento gibi malzemelerde birim 
üretim değerleri dikkate alınsın. İhalelerde, bunun altın-
da gelen teklifler kabul edilmesin.” dedi.

“Acil işler istisna kapsamına alınmalı”
Ulaştırma, enerji ve sağlıkla ilgili kritik öneme sahip alt 

yapı ve hizmete yönelik ‘acil’ yatırımların, Kamu İhale 
Yasası kapsamının dışına çıkarılması gerekliliği vurgu-
landı. Enerji Bakanlığı, elektrik sisteminin her an hizme-
te hazır tutulmasının önemine işaret ederek, bu sistemin 

parçasını oluşturan trafo ve benzeri un-
surların alımlarında hızın ve bu kapsamda 

‘istisnanın’ önemine işaret etti.

İcralık müteahhide iş verilmesin
TOKİ yetkilileri de icralık olan müteahhitlere 

ihale verilmesinin yarattığı sıkıntılara işaret ede-
rek, “İcralık olan müteahhitler işi alıyor. Hemen 
icra devreye giriyor. Müteahhidin, hak edişlerine 
el koyuyor. İş yürümüyor. Sıkıntı büyüyor.” dedi.

Toplantıda, başta TOKİ olmak üzere kamu tara-
fından açılan ihalelerini alan üst yükleniciler ile ta-
şeronlar arasında yaşanan çatışmalar da gündeme 
geldi. Üst yüklenicilerin, taşeronlara ödeme yap-
madığı, bu nedenle büyük işlerin yavaşladığı ya da 
tümüyle durduğu kayıtlara geçirildi.

“Beyin fırtınası yapıldı”
Toplantıda hazır bulunan bir yönetici, 5 bakanla 

yapılan bu zirvenin, bir çeşit ‘beyin fırtınası’ nite-
liğinde olduğunu belirterek, “Bakanlıklar ve ilgili 
kamu kurum ve kuruluşları, uygulamada karşılaş-
tıkları sorunları anlattı. Yaşanan sorunlar tek tek 
tespit edildi. Bu yönüyle toplantı çözüm sürecinin 
ilk adımı olarak da değerlendirilebilir.” dedi.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI, 
MÜTEAHHİTLERİN YOLUN 

KAZI, TOPRAK ÇIKARMA VE 
HAFRİYATLA İLGİLİ İŞLERİNDE, 

‘BİRİM FİYAT’IN ÇOK 
ÜSTÜNDE FİYATLARDAN 

TEKLİF OLUŞTURDUĞUNA 
DİKKAT ÇEKTİ.
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ürkiye, geçtiğimiz aydan iti-
baren ‘güvenli internet’ uy-
gulamasına geçti. Aileler, Bil-
gi Teknolojileri ve İletişim 

Kurumu’nun (BTK) ilgili çevrelerle 
görüşerek oluşturduğu paketleri tercih 
etme imkânına kavuştu. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Fatma Şahin de, uy-
gulamanın ilk destekleyicileri arasında 
yer aldı. Bakan Şahin, evinde ailesi ile 
kullandığı bilgisayarda ‘aile paketi’ni 
seçti. 

Evli ve iki kızı çocuğu sahibi olan 
Şahin aile olarak güvenli internete 
geçme süreçlerini şöyle anlattı: “Bir 
anne olarak söylüyorum ki internetin 
güvenli olması bizim için çok önemli. 
İşte o yüzden güvenli internet siste-
minin ilk kullanıcılarından biri olduk. 
Önce aile içinde oturduk konuştuk, 
aile içi demokrasiyi çalıştırarak, ‘biz 
bu sistemi kullanacağız’ dedik. Annele-
rin, babaların mutlaka evlatlarını sanal 
tehlikeden koruyabilmesi için güven 
duygusu içinde, karşılıklı iletişim için-
de bunu planlamalarını ve bu sistemi 
kullanmalarını çok önemsiyoruz.” 

Bakan Şahin, konu ile ilgili aldığı 
kararı Meclis’te düzenlenen 12. Ulu-
sal Çocuk Forumu’nda açıkladı. Fatma 
Şahin, bilgi ve teknolojinin nimetlerin-
den istifade etmenin, maksimum dere-
cede faydalanmanın başarılması ge-
rektiğini ancak olabilecek tehlikelerin 
de bilinmesi gerektiğini söyledi. Şahin, 
çocukların, internet kullanımı, ders 
çalışılması, aile ile vakit geçirilmesi 
noktasında gününü programlaması ve 
programı uygulamasının önemli oldu-
ğunu vurguladı.

T

Fatma Şahin, evinde 
filtreli internete geçti
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA 
ŞAHİN, AİLESİ İLE BİRLİKTE GÜVENLİ İNTERNETİN İLK 
KULLANICILARINDAN OLDUĞUNU AÇIKLADI. 
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İlk günde 6 binden fazla kişi ‘güvenli’ye geçti

Güvenli İnternet uygulamasına 
vatandaş da büyük ilgi gösterdi. 
BTK’nın verilerin göre, uygulamanın 
başlatıldığı ilk 2 günde güvenli 
internet uygulamasına geçen abone 
sayısı 10 bini aştı. Uygulamanın 
ilk gününde ise 6 binden fazla kişi 
güvenli interneti tercih etti. 
Güvenli interneti tercih eden 
vatandaşlar aile veya çocuk 
profilinden birini tercih ediyor ve 

tamamen gönüllülük esasına 
dayanıyor. İsteyen vatandaşlar 
ücretsiz olarak uygulamadan 
faydalanıyor. ‘Aile’ ve ‘çocuk’ profili 
olarak 2 farklı kategoride belirlenen 
güvenli internet uygulamasından 
yararlananlara, kullanıcı adı ve  
şifre veriliyor. Şifreyle, aile ve 
çocuk profili arasında geçiş 
yapılabildiği gibi güvenli internet 
uygulamasından da çıkılabiliyor. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin



444 0 626
www.ozboyaci.com.tr



ürk Telekom grup 
şirketlerinden olan 
Innova, ardı adına 

büyük projelere imza atma-
yı sürdürüyor. 2011 ‘Erzu-
rum Kış Olimpiyatları’nın 
teknolojik altyapısını rekor 
olarak kabul edilen 3 ay gibi 
kısa sürede tamamlayarak 
dikkatleri çeken İnnova, 
Kiosk İnnova markası ile 
Ankara Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (ASKİ) için geliş-
tirdiği ASKİMATİK’lerle, 
Londra’da düzenlenen 
Avrupa Self-Servis Birliği 
(EAFS) tarafından “En İyi 
E-Devlet Projesi’ ödülüne 
layık görüldü.  

ASKİMATİK’ler su 
abonelerine büyük ko-

laylık sağlıyor. Aboneler, 
ASKİMATİK’ler üzerin-
den ödeme yaparak, 7 gün 
24 saat kartla sayaçlarına 
su doldurabilecek. İnnova 
Genel Müdürü Ümit Ata-
lay, ASKİMATİK’lerin ta-
sarım ve üretimde yüzde 
100 Türk mühendislerinin 
imzasını taşıdığını belirte-
rek, “Kiosk İnnova markası 
olarak kamu kurumlarımı-
zın vatandaşların hayatını 
kolaylaştıracak çözümler 
oluşturmasında her zaman 
yardımcı olmaya hazırız.” 
dedi. Atalay, alınan ödülle, 
Kiosk İnnova markasının 
uluslararası alanda tanırlı-
ğının önemli bir göstergesi 
olduğunu da söyledi.

urkcell Global Bilgi, Avrupa’nın en 
prestijli iş ödülleri organizasyon-
lardan biri olarak kabul edilen Eu-

ropean Business Awards 2011’de, “Yılın 
İşvereni” ödülüne layık görüldü. Şirket,  
Microsoft (İtalya), Sanofi-Aventis SpA 
(İtalya), AXA Konzern AG’nin (Almanya) 
de aralarında bulunduğu dünyanın önde 
gelen 9 firmasını geride bırakarak bu ba-
şarıyı elde etti. 

Avrupa’da 30’un üstünde ülkede fa-
aliyet gösteren, 111 şirketin yarıştığı or-

ganizasyonun ödül töreni İspanya’nın 
Barcelona kentinde düzenlendi. Turkcell 
Global Bilgi İnsan Kaynaklarından So-
rumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin Ay-
dın, geçtiğimiz dönemde, ‘Dünyanın En 
İyi Çağrı Merkezi’ seçildiklerini de hatırla-
tarak, “Hemen ardından Yılın İşvereni se-
çilmiş olmaktan büyük mutluluk duyu-
yoruz. Yurtiçi ve yurtdışında yarattığımız 
10 bin kişilik istihdamla Türkiye’nin en 
büyük işverenlerinden biri olarak gücü-
müzü çalışanlarımızdan alıyoruz.” dedi. 

SEKTÖRDEN

İnnova’nın 
ödül alan 

ASKİMATİK’leri

BN / ARALIK 2011
www.baglantinoktasi.com.tr
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İnnova, ASKİMATİK’lerle ‘En İyi 
e-devlet Projesi’ ödülünü aldı

Turkcell Global Bilgi, Avrupa’da ‘Yılın İşvereni’ seçildi

AVRUPA SELF-SERVİS BİRLİĞİ (EAFS),  
INNOVA’YI ‘EN İYİ E-DEVLET PROJESİ’  
ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRDÜ. İNNOVA’NIN, 
ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN PROJESİ, ANKARA 
SU VE KANALİZASYON İDARESİ İÇİN 
GELİŞTİRDİĞİ ASKİMATİK’LER. 

ERSİN AYDIN: 
“YURTİÇİ VE 

YURTDIŞINDA 
YARATTIĞIMIZ 10 BİN 
KİŞİLİK İSTİHDAMLA 

TÜRKİYE’NİN 
EN BÜYÜK 

İŞVERENLERİNDEN 
BİRİ OLARAK 
GÜCÜMÜZÜ 

ÇALIŞANLARIMIZDAN 
ALIYORUZ.”
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