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Karayollar› 2,5 M‹LYAR TL’lik ek ödene¤i kapt›

1,5 ton hurmay› PTT SAYES‹NDE yedik

KONYA bayrama ‘h›zl›’ girdi 
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»»»
»

lant›Noktas›
b
1 EYLÜL 2011

S: 32 bag
Ayl›k Ulaflt›rma ve ‹letiflim Dergisi

www.baglantinoktasi.com.tr 

Sanal oyundan
SANAL KUMARA

Sanal oyundan
SANAL KUMARA

Sanal oyundan
SANAL KUMARA

Sanal oyundan
SANAL KUMARA

Sanal oyundan
SANAL KUMARA

Sanal oyundan
SANAL KUMARA

Elektrikli sandalyeyi bulan Harold Brown, ifle hayvanlara bafllam›fl!

Betül Ar›m: “12
yafl›nda fare zehri 

ile intihar ettim”
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Ankara-Konya h›zl› tren hatt› seferlerine bafllad›.
Mevlana’y› ziyaret etmek, Konya’n›n lezzetli

yemeklerini tatmak isteyen Ankaral›lar, solu¤u
Konya’da ald›. Her s›n›ftan, her meslekten
insan›m›z Konya’ya tafl›nd›. Hem de karayolu ile 
3-3,5 saat süren yolculuk 1,5 saatte gerçekleflti.
Muhabirimiz Hilal Baysal da, ilk seferlerin birinde
vatandafla efllik etti. H›zl› tren yolcular›n›n ilk
izlenimlerini sizler için yazd›. Okuyunca
göreceksiniz; h›zl› tren sadece ulafl›mda at›lan
teknik bir ad›m de¤il, insan›m›z için yeni bir kap›,
yeni bir liman…

★★★

Kapak konumuzu, ekonomik büyüklü¤ü, etki
alan› tam olarak tespit edilemeyen sanal kumara
ay›rd›k. Çocuklar için ‘oyun’ gibi bafllayan sürecin
nas›l bir y›k›ma dönüflebilece¤ini iflledik. Evimizin
içine kadar giren kumarhanelere karfl› uzman
tavsiyelerini dikkate alman›z› öneriyoruz. 

★★★

Hem göz önünde hem de bilinmeyen bir kap›y›
aralad›k ‘Hayattan’ sayfam›zla. Genç, yafll›
insanlar›n özellikle de çocuklar›n çöpleri
kar›flt›rd›¤›n›, kâ¤›tlar›, plastikleri, camlar› birer birer
ayr›flt›rd›¤›n› çok gördük. Bafl›m›z› çevirip gittik ama
‘bunlar ne yap›yor?’ diye de sorduk içimizden
bazen. ‹flte içimizden sordu¤umuz bu soruyu bu
kez, kâ¤›t toplay›c›s› Osman Taflk›n’a yüksek sesle
sorduk. Çöplerden ne ç›kar›yorlar, niçin ç›kar›yorlar,
ne kadar kazan›yorlar? Sorular›m›z›n yan›t›n›
ö¤rendik, bir de asl›nda görmezden geldi¤imiz at›k
toplay›c›lar›n›n milli serveti nas›l kurtard›klar›n›… 

★★★

Ba¤lant› Noktas› ekibi olarak bu ay da sizleri
ayd›nlatmak için önemli haberlere imza att›k.
Yamaç paraflütçüsü milli sporcumuz Hakan
Akçalar’›n k›rd›¤› rekor, üniversite e¤itiminde
alternatif yol olarak kabul edilen uzaktan e¤itim ve
daha birçok konuyu sayfalar›m›za tafl›d›k. 

Hoflçakal›n… 

Ankara- Konya aras›nda karayolu ile 3-3,5 saat süren yolculuk, h›zl› trenin
seferlere bafllamas›yla 1,5 saate indi. Konya’ya gitmek için h›zl› treni f›rsat
olarak gören yolcular, h›zl› trenin konfor ve süratinden hayli memnun kald›.
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Ankaral›lar Mevlana’ya
art›k daha yak›n
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Sanal oyundan, 
sanal kumara

Türkiye’de sanal kumar hastal›¤›na
yakalananlar gün geçtikçe ço¤al›yor

ancak sanal kumar›n ekonomik
büyüklü¤ü fluana kadar tespit

edilebilmifl de¤il.
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“Gelecek ‘uzaktan’
e¤itimde”

‹stanbul Üniversitesi, Türkiye’nin ilk
Aç›k ve Uzaktan E¤itim Fakültesi’ni

kurdu. Fakülte Dekan› Prof. Dr.
Fahrettin Arslan, e¤itimdeki yeni

trendi anlatt›. 
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Kumafl ve iplerle
gökyüzünde 7 saat kald›

Yamaç paraflütü pilotu Hakan
Akçalar, Denizli’den Eskiflehir’e

kadar havada süzüldü. 7 saat
gökyüzünde kalarak, Türkiye

rekorunu k›rd›.

Çöpten ‘servet’
ç›kar›yorlar

Her gün tonlarca kâ¤›t çöpe
gidiyor. At›k toplay›c›s› olan
Osman Taflk›n ve arkadafllar›

bunlar› ayr›flt›rarak milli servetin
çöpe gitmesine engel oluyor.  

“12 yafl›nda intihar
ettim”

Fare zehri içerek 12 yafl›nda intihar
etti¤ini anlatan ünlü sanatç› Betül

Ar›m’la trende bulufltuk. Ar›m,
intihar giriflimi sonras› hayata nas›l

bakt›¤›n› aç›klad›.
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LG Electronics (LG),
uzun zamand›r beklenen
Optimus 3D cep
telefonunun A¤ustos
ay›nda piyasaya sundu.
Optimus 3D, ikinci nesil çift ifllemciye sahip yepyeni bir ak›ll› telefon. ‹lk kez 
fiubat ay›nda Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresinde (MWC) tan›t›lan LG
Optimus 3D, eksiksiz bir 3D deneyimi sunuyor. LG Optimus 3D, ayn› anda birden fazla ifl
yaparken, film seyrederken veya grafik a¤›rl›kl› oyunlar oynarken daha yüksek bir
performansa olanak tan›yan Tri-Dual konfigürasyonu (çift çekirdek, çift kanal ve çift bellek)
sayesinde ak›ll› telefon deneyimini yepyeni bir alana tafl›yor.  

OTOMOT‹V Distribütörleri Derne¤i (ODD)
verilerine göre Türkiye otomotiv pazar›nda, 2011
y›l› Ocak-Temmuz döneminde otomobil ve hafif
ticari araç toplam pazar› 483 bin 950 adet oldu.
339 bin 600 adet olan 2010 y›l› ayn› dönemde
otomobil ve hafif ticari araç pazar toplam›na göre
sat›fllar yüzde 42,51 oran›nda artt›. Otomobil ve
hafif ticari araç pazar› 2011 y›l›n›n ilk ay›nda
yüzde 122,89 büyürken, ayn› y›l›n flubat (yüzde
87,97), mart (yüzde 51,15), nisan (yüzde 41,14),
may›s (yüzde 35,52), haziran (yüzde 33,66) ve
temmuz (yüzde 2,55) aylar›nda büyüme oranlar›
ayl›k olarak ciddi gerileme gösterdi.
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2011 Temmuz ay›nda
Türkiye, Avrupa hava
sahas›na eklenen trafik
s›ralamalar›ndaki birincili¤ini
yine korudu. Türkiye
genelinde içhat uçak trafi¤i,
bir önceki y›l›n Temmuz ay›na
göre, yüzde 20,1 art›flla 58 bin
289 olurken d›fl hat uçak
trafi¤i yüzde 7,7 art›flla 54 bin
938, toplam uçak trafi¤i ise
yüzde 13,8 art›flla 113 bin 227
oldu. Türkiye hava sahas›ndan
üst geçifl yapan uçaklar›n
say›s› ise bir önceki y›l›n
Temmuz ay›na göre yüzde 
4,5 azal›flla 25 bin 553 olarak
aç›kland›. Türkiye, Avrupa
hava sahas›na Temmuz
Ay›’nda ekledi¤i (Üstgeçifller
hariç) 238 ilave trafik ile
Avrupa hava sahas›na trafik
ekleyen ülkeler aras›ndaki
birincili¤i korudu. 

AKILLANAN ceplerin
önümüzdeki 10 y›l içinde
kredi kart›, sinema ve maç
bileti, araba anahtar›, akbil
ve iflyeri girifl kartlar›n›n
yerini almas› bekleniyor.
Cepte gelece¤in teknolojisi
olarak görülen Yak›n Alan
‹letiflimi (Near Field
Communication-NFC)
teknolojisi sayesinde mobil
cihazlar, insanlar›n gün
içerisinde al›flverifl, trafik ve
ev gibi birçok noktada gün
içerisinde onlarca hatta
yüzlerce kez kullanabilece¤i
çok fonksiyonlu hale geliyor.
Piyasada bulunan NFC’li
telefonlar›n say›s› hakk›nda
net bilgi olmasa da 2013’te
her 5 telefondan birinin yani
yaklafl›k 600 milyon cihaz›n
NFC teknolojili olaca¤›
bekleniyor. 

Türkiye oto pazar›
yüzde 42 büyüdü

Kartlar 
tarihe
gömülüyor

Temmuz
ay›nda
Avrupa'n›n en
iyisi olduk

Ak›ll› 
3D telefon

geldi





ürkiye’nin en köklü e¤itim kurumlar›ndan olan ‹stanbul
Üniversitesi, Türkiye’deki tek Aç›k ve Uzaktan E¤itim Fa-
kültesi’ni kurarak, e¤itimdeki yeni trendin de ilk uygulay›-
c›s› haline geldi. Bu y›l ikinci kez ö¤renci alacak olan fa-
kültenin dekanl›¤›n› Prof. Dr. Fahrettin Arslan üstleniyor.
Kendisi de teknoloji ile son derece ilgili olan Prof. Arslan,

Ba¤lant› Noktas› okuyucular› için uzaktan ve aç›ktan e¤itimi anlatt›.
Arslan’›n öngörüsüne göre, ileriki y›llarda örgün e¤itimin yüzde 85’i
uzaktan ve aç›k e¤itime geçecek. Bu öngörüyü dikkate alarak siz de
e¤itim planlaman›z› bu yönde flekillendirebilirsiniz.  
■Hocam uzaktan e¤itim nedir, genel hatlar› ile anlatabilir misiniz? 

Uzaktan e¤itim son zamanlarda kullan›lan bir kavram. Daha ön-
ce aç›k ö¤retim vard›. Aç›k ö¤retimde, gele-
neksel e¤itimden farkl› olarak dersin içerikle-
ri elektronik olarak haz›rlan›yor. Bunlar ha-
z›rland›ktan sonra ö¤rencinin anlayabilece¤i
flekilde web’e veriliyor. Ö¤renci bunlarla, ken-
di kendine yeterek, dersini çal›fl›yor. Bunlar›n
hepsinin oldu¤u ancak fazladan bir de her
ders için haftada bir saat on-line, hoca ile ö¤-
rencinin internet ortam›nda karfl› karfl›ya ge-
lip, interaktif bir flekilde dersi ifllemesine de
uzaktan e¤itim diyoruz. 
■Ö¤renci derse aktif olarak kat›labiliyor mu? 

On-line verilen ders için oluflturulan sanal
s›n›flarda ö¤renci, yaz›l›, sözlü, görüntülü ola-
rak istedi¤i flekilde, istedi¤i soruyu hocas›na
sorabiliyor. Bizim sistemde, diyelim ki 3 saat-
lik bir dersin 2 saati dolayl› yani aktif olmayan
bir flekilde, 1 saati de interaktif bir flekilde ifl-
leniyor. 
■ Uzaktan e¤itim alan ö¤rencinin neye ih-

tiyac› var teknik anlamda? 
Ders içeriklerini, sistemi biz oluflturuyoruz. Ö¤renci sadece bilgi-

sayar›na bu sistemi indiriyor. Ö¤rencinin ihtiyac› olan tek fley inter-
net ba¤lant›l› bir bilgisayar. 
■ On-line dersler hangi zaman dilimlerinde yap›l›yor? 
Bizim fakültede verilen aç›k ve uzaktan e¤itim genelde çal›flana

yönelik oldu¤u için gece yap›l›yor. Canl› olarak dersi kaç›ranlar, da-
ha sonra o dersi sistemden takip edebiliyor. 
■ Aç›k ve uzaktan e¤itimin avantajlar› nelerdir? 
Bu sistemde zaman ve mekân k›s›tlamas›n›n olmamas› en büyük

avantaj. Yaflam boyu e¤itim devam ediyor bu sistemde. Yafl s›n›r›
yok. E¤itim içeriklerine, haz›rlanan malzemelere her zaman ulafl›-
labiliyor. 24 saat nerede olursan›z olun internetin oldu¤u her yerde
derslere ulaflabilirsiniz. 
■ Fakültenizin kurulufl amac› nedir? 
Amac›m›z; tüm insanlar›n ya ö¤renci ya da ö¤reten haline gelme-
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“Gelecek ‘uzaktan’ e¤itimde”
“AÇIK Ö⁄RET‹M ‹Y‹ B‹R ‹MAJ BIRAKMADI,
‹NSANLAR ÇEK‹N‹YOR BURADA
OKUDU⁄UNU SÖYLEMEYE. FAKAT B‹Z
D‹YORUZ K‹ ÖNEML‹ OLAN KAL‹TED‹R.
AÇIK VE UZAKTAN E⁄‹T‹M‹ KAL‹TEL‹
VER‹YORSANIZ, ÖRGÜNDEN FARKI YOK.
TEKNOLOJ‹N‹N BUGÜNKÜ HAL‹ ‹LE
‹LERLEMES‹ DURUMUNDA ZATEN ‹LER‹DE
ÖRGÜN E⁄‹T‹M‹N DE YÜZDE 85’‹ UZAKTAN
E⁄‹T‹M HAL‹NE GELECEK.” 

“Uzaktan e¤itimde, lisans tamamlamak için dönemlik bin
500 lira, halkla iliflkiler için ise dönemlik bin 250 lira al›yoruz.
Örgün e¤itime göre pahal› ancak yol ve zaman tasarrufu
sa¤lamas› aç›s›ndan uzaktan e¤itimin avantaj› var.” 

Prof. Dr. Fahrettin Arslan

T



sidir aç›kças›. Kifli hangi yaflta olursa olsun,
hangi meslekte olursa olsun e¤itimine de-
vam edebilir diyoruz. Bir taksi floförünün,
bir polisin farkl› alanlarda, evinde üniversite
e¤itimi görmesinin ne sak›ncas› olabilir ki? 
■Örgün e¤itimle aç›k ö¤retimi karfl›laflt›-

racak olursan›z, neler söylersiniz?
Aç›k ve uzaktan e¤itim zamandan ba¤›m-

s›z, sürekli ve yaflam boyudur. Örgün, zama-
na ba¤›ml› ve sürelidir. Aç›k ve uzaktan e¤i-
tim ayn› zamanda mekândan da ba¤›ms›z-
d›r, s›n›f, sandalye s›n›rlamas› yoktur. 50 ki-
flilik bir sanal s›n›f oluflturdunuz diyelim, ö¤-
renciniz artarsa bu s›n›f› tek tuflla 100’e ç›-
kartabilirsiniz. Biz, yüksek lisans ve doktora
s›n›flar›n› 10-20 kifli, lisans› ise 60-70 olarak
s›n›rland›r›yoruz. Ondan sonra ikinci s›n›f›
aç›yoruz. 
■ Di¤er üniversitelerde aç›k ve uzaktan

e¤itim sistemi var m›?
‹stanbul Üniversitesi’nde Aç›k ve Uzak-

tan E¤itim Fakültesi olarak Türkiye’de ilk ve
tekiz biliyorsunuz. Aç›k ö¤retim olarak
Anadolu ve Erzurum var. Türkiye’de 25 ci-
var›nda üniversitede de uzaktan e¤itim mer-

kezleri var. Ama onlar bizden farkl› olarak
örgün e¤itimin bir parças› olarak devam edi-
yor. Bizim ise tamamen örgün e¤itimden
ba¤›ms›z. 
■ Fakültede hangi bölümler var? 
Aç›k e¤itimde co¤rafya ve felsefe bölüm-

lerine bu sene ö¤renci al›yoruz. Tarih, sosyo-
loji, iflletme ve iktisat bölümlerine de önü-
müzdeki sene ö¤renci alaca¤›z. Uzaktan e¤i-
tim olarak da lisans tamamlamak isteyen ö¤-
rencileri tercih ediyoruz. Mesela 2 y›ll›k
okuyan bir ö¤renci bize gelerek lisans›n› 4 y›l
olarak tamaml›yor. YÖK bu y›l 5 bölüm için
kontenjan verdi. Bunlar da; endüstri mü-
hendisli¤i, halkla iliflkiler ve tan›t›m, biliflim,
informatik, bilgisayar yaz›l›m mühendisli¤i.  
■ Kaç ö¤renciniz var? 
Aç›k e¤itimde bu y›l 10 bin 250 kiflilik

kontenjan›m›z var. Bu kontenjan›n dolmas›-
n› bekliyoruz. Uzaktan lisans tamamlamada
ise 600 kiflilik kontenjan›m›z var. 
■ Sizin fakültenizi tercih etmek isteyenin

kaç puan almas› gerekiyor? 
‹lk s›navdan 140 ve üzeri puan alan herkes
aç›k e¤itim bölümlerini tercih edebiliyor. 

■ Harç miktarlar› nas›l?
Aç›k ö¤retim harc› olarak devletin ald›¤›

45 lira var. Bir de üniversite olarak bizim
e¤itim malzemelerini tamamlamak için ald›-
¤›m›z ücret dönemlik 325 lira. Uzaktan e¤i-
timde, lisans tamamlamak için ise dönemlik
bin 500 lira, halkla iliflkiler için ise dönemlik
bin 250 lira al›yoruz. Örgün e¤itime göre ta-
bi pahal›. Ancak bunda yol masraf›, zaman
k›s›tlamas› yok.
■ S›navlar nas›l yap›l›yor?  
Vize, final ve bütünleme var. Vizeleri in-

ternetten yap›yoruz ama final ve bütünleme
için ö¤rencilerimizin gelmesi gerekiyor. He-
defimiz ise vizenin yan›nda final ve bütünle-
me s›navlar›n› da internetten yapmak. Bu
konuda kanun da ç›kt›, bu sene sonras›nda
tüm s›navlar bulunulan ilde yap›lacak. 
■Aç›k ve uzaktan e¤itimden mezun olan

kiflinin diplomas› farkl› m›? 
Kanun nazar›nda herhangi bir fark yok.

Diploman›n kendisinde de uzaktan e¤itim
yaz›lm›yor, ama fakülte ismi var tabi.
■ Aç›k ö¤retim toplumda pek de üniver-

site olarak kabul edilmiyor de¤il mi? 
Aç›k ö¤retim iyi bir imaj b›rakmad›, in-

sanlar çekiniyor burada okudu¤unu söyle-
meye. Fakat biz diyoruz ki önemli olan kali-
tedir. Aç›k ve uzaktan e¤itimi kaliteli veri-
yorsan›z, örgünden fark› yok. Teknolojinin
bugünkü hali ile ilerlemesi durumunda za-
ten ileride örgün e¤itimin de yüzde 85’i
uzaktan e¤itim haline gelecek. 
■ Sanal s›n›fta derslere giren hocalar üni-

versiteden mi? 
Hocalar›m›z kendi üniversitemizden. Tek-
nolojiyi iyi kullan›yor hepsi de. Biz de hoca-
lar›m›z›n genç olmas›n›, en çok yard›mc› do-
çent seviyesinde olmas›n› tercih ediyoruz.  
■ Ö¤rencileriniz genelde kimler?

fiu anki durumda lise mezunlar› ile lisans ta-
mamlama ö¤rencileri yo¤unlukta. Ama
mesle¤i olup da e¤itim almak isteyen de var. 
■ Bu e¤itim tipine talep fazla m›?
Evet çok fazla, uzaktan e¤itim merkezleri

talepleri karfl›layam›yor bile. Hedefimiz yer-
yüzünü okul yapmak. Biz de diyoruz ki; siz
siz olun, uzaktan e¤itimden uzak kalmay›n! 
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Lojistik köyün tarihi 
1960’l› y›llara kadar dayan›yor.

Avrupa’da 8 ülkede 40’tan fazla 
lojistik köy faaliyette bulunuyor.
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T
ürkiye’nin en h›zl› büyüyen sektörleri aras›nda “lojistik köyler”
bafl› çekiyor. Devlet Demiryollar›, Türkiye’nin 12 noktas›nda fark-
l› ölçekte “lojistik köy” çal›flmas›n› sürdürüyor. 12 lojistik köyün
maliyetinin 300 milyon dolara mal olmas› bekleniyor. Söz konusu

lojistik merkezler ile Türk lojistik sektörüne 20 milyon ton ilave tafl›ma
imkân› sa¤lanacak. Ayr›ca, Türk lojistik sektörü 8,4 milyon metrekarelik,
aç›k alan, stok alan›, konteyner stok ve elleçleme sahas› kazanacak. 

Türkiye tarihinde ilk lojistik köy TCDD taraf›ndan, Samsun Gele-
men’de 6 Temmuz 2007 tarihinde infla edildi. Birinci etab› tamamlanan
Gelemen’in ard›ndan Denizli (Kakl›k), ‹zmit (Köseköy), Eskiflehir (Ha-
sanbey), Kayseri (Bo¤azköprü) lojistik köylerin inflaat çal›flmalar› ta-
mamland›. Eskiflehir (Hasanbey) ile Kayseri’nin (Bo¤azköprü) 2. etap ifl-
leri devam ediyor. Di¤er lojistik merkezlerle ilgili proje ve kamulaflt›rma
çal›flmalar› da sürüyor. Hizmete aç›lan lojistik köylerden bugüne kadar
toplam, 1 milyon 976 bin 97 ton tafl›ma yap›ld›. 
Avrupa’da 40’tan fazla lojistik köy var 

Lojistik köyün tarihi 1960’l› y›llara kadar dayan›yor. Avrupa’da 8 ülke-
de 40’tan fazla lojistik köy faaliyette bulunuyor. Bunlar›n en önemlileri,
Fransa, Almanya, ‹spanya, ‹talya, Yunanistan, Danimarka, Hollanda,
Belçika, Lüksemburg, Polonya, Ukrayna, Macaristan ve Portekiz’de bu-
lunuyor. Yaklafl›k 2 bin 400 adet tafl›ma iflletmecisi bu köylerden yararla-
n›yor. Lojistik köylerin hepsi bulunduklar› büyük flehirlerin 10 mil yak›-
n›nda yer al›yor. 
Lojistik köy nedir?

Lojistik köy, içerisinde ulusal ve uluslararas› tafl›mac›l›k, lojistik ve efl-
yan›n da¤›t›m› ile ilgili tüm faaliyetlerin muhtelif iflletmeciler taraf›ndan
gerçeklefltirildi¤i belirli bir aland›r. 

Lojistik köyler, lojistik ve tafl›mac›l›k flirketleri ile ilgili resmi kurumla-
r›n içinde yer ald›¤›, her türlü ulaflt›rma moduna etkin ba¤lant›lar› olan,
depolama, bak›m-onar›m, yükleme-boflaltma, elleçleme, tart›, yükleri
bölme, birlefltirme, paketleme gibi faaliyetlerini gerçeklefltirme imkânla-
r› olan ve tafl›ma modlar› aras›nda düflük maliyetli, h›zl›, güvenli, aktarma
alan ve donan›mlar›na sahip bölgelerdir.

TCDD, TÜRK‹YE’N‹N 12 NOKTASINDA FARKLI ÖLÇEKTE LOJ‹ST‹K KÖY ‹NfiA
ÇALIfiMALARINI SÜRDÜRÜYOR. 300 M‹LYON DOLARA MAL OLMASI BEKLENEN KÖYLER,

TÜRK LOJ‹ST‹K SEKTÖRÜNE 20 M‹LYON ‹LAVE TON TAfiIMA ‹MKÂNI SA⁄LAYACAK.

11dosya

LOJ‹ST‹K KÖYLERDE 
2 milyon ton tafl›ma yap›ld›

Lojistik Köy Tafl›nan yük miktar› (ton) Metre kare (bin)
Samsun (Gelemen) 666.175 256
Denizli (Kakl›k) 105.780 120
‹zmit (Köseköy) 496.677 756
Eskiflehir 63.960 769
Kayseri (Bo¤azköprü) 643.505 500

Hizmete aç›lan lojistik köylerde yap›lan tafl›ma miktar› (2010) flöyle:

■ Yük tafl›malar›yla
ilgili ticari faaliyetlerin
bir araya toplanmas›
suretiyle lojistik zincirin
verimli hale gelmesi. 
■Araç, insan gücü ve
depo kullan›m›n›n en
uygun seviyeye
getirilmesi.
■ Tek elden yönetim,
toplam nakliye, 
s›nai ve personel
maliyetlerinde düflüfl.  
■ Tafl›ma 
cirolar›nda art›fl.

Lojistik
köylerin
avantajlar›:

‹stanbul (Halkal›)

‹zmit (Köseköy)

Samsun (Gelemen) 

Eskiflehir (Hasanbey)

Kayseri (Bo¤azköprü)

Bal›kesir (Gökköy)

Mersin (Yenice)

Uflak

Erzurum (Palandöken) 

Konya (Kayac›k)

Denizli (Kakl›k)

Bilecik (Bozüyük)

Lojistik köyler
nerelere
kurulacak? 
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UZMANLARA göre sanal ku-
mar t›pk› alkol, uyuflturucu gibi bir ba-
¤›ml›l›k, bir tür hastal›k… Türkiye’de bu
hastal›¤a yakalananlar gün geçtikçe ço¤a-
l›rken, sanal kumar›n ekonomik büyüklü-
¤ü ise fluana kadar tespit edilebilmifl de¤il.

Hatta Cumhurbaflkanl›¤› Devlet Denet-
leme Kurumu’nun (DDK) bu konuda ça-
l›flma yapt›¤›, yap›lan çal›flma neticesinde
de sanal kumar›n rakamsal olarak ekono-
mik büyüklü¤ünü ortaya ç›karamad›¤› bi-
liniyor. Tespit edilememe durumu inter-
netin da¤›n›k ve dinamik yap›s›ndan kay-
naklan›yor. Bu yap›, sanal ortamda kumar
oynatma suçunun ifllendi¤i yerin teknik
olarak tespitini zorlaflt›r›yor. 

Türkiye’deki sanal kumar pazar›n›n ra-
kamsal boyutu tespit edilemese de hat›r›
say›l›r bir miktara tekabül etmesi yabanc›
bahis ve kumar sitelerinin ifltah›n› kabar-
t›yor. Bu sebeple yabanc› kökenli siteler
art arda Türkçe hizmet vermeye bile bafl-
lad›. Türkçe hizmet vermeye bafllayan
kumar sitelerinin say›lar› da art›k yüzler-
le ifade ediliyor. 

Çocuklar›n›n veya yak›nlar›n›n sanal
kumar sitelerine olan ilgisinden endifle
eden vatandafllar, Telekomünikasyon ‹le-
tiflim Baflkanl›¤›’na (T‹B) baflvuruyor. Bu
yönde gelen ihbarlar›n yüzde 3’ünü, “Ku-
mar oynanmas› için yer ve imkân sa¤layan
siteler” oluflturuyor. Bu rakam yüzdelik
oran içinde küçük gibi görünse de gelen
ihbarlar›n say›s› giderek art›yor. 

T‹B ‹nternet Dairesi Baflkan› Osman
Nihat fien de ihbarlar›n yüzde 3 seviyesin-
de olmas›n›n, etki alan›n›n büyüklü¤ü dü-
flünüldü¤ünde küçümsenmemesi gerekti-
¤inin alt›n› çiziyor. T‹B olarak flikâyetleri
de¤erlendirip, eriflime kapatt›klar› birçok

site bulundu¤unu kaydeden fien, tüm eri-
flime engellenen sitelerin yüzde 1,87’sinin
sanal kumar siteleri oldu¤u bilgisini veri-
yor. Bu ihbarlar›n büyük bölümünün ebe-
veynlerden gelmesi de dikkat çekiyor. 

Oyun olarak bafll›yor, kumara geçiliyor
Uzmanlar da bu konuyu önemsiyor.

Oyun olarak girilen sitelerin, zamanla ço-
cuklarda sanal kumar al›flkanl›¤›na dönüfl-
tü¤üne dikkat çeken uzmanlar, sanal ku-
mar›n, insanl›¤›n gelece¤i için büyük bir
tehlike oldu¤unun alt›n› çiziyor. “Kumar
bafll› bafl›na toplumlar› yok eden bir olguy-
ken sanal kumar bundan çok daha tehli-
keli bir olgudur.” diyen Dan›flma Psikolo-
gu Yrd. Doç. Dr. Davut Ayd›n ise özellik-
le geliflim ça¤›ndaki çocuklar›n sanal ku-
mardan korunmas› gerekti¤ine vurgu ya-
p›yor. Nedenini ise flöyle aç›kl›yor: 

ADEM EREN

SANAL
KUMARA

SANAL
OYUNDAN

»

TÜRK‹YE’DEK‹ SANAL
KUMAR PAZARININ
RAKAMSAL BOYUTU
NET B‹R fiEK‹LDE ORTAYA
KONULAMADI. SANAL
KUMARDA DÖNEN PARA
M‹KTARININ HATIRI
SAYILIR OLMASI, 
YABANCI BAH‹S VE
KUMAR S‹TELER‹N‹N
‹fiTAHINI KABARTIYOR.
BU SEBEPLE YABANCI
KÖKENL‹ S‹TELER ART
ARDA TÜRKÇE H‹ZMET
VERMEYE BAfiLADI.
SAYILARI DA ARTIK
YÜZLERLE ‹FADE
ED‹L‹YOR. 



“Çünkü bunu sadece bir oyun olarak alg›layan
çocuklar, asl›nda burada suça itilen çocuk kavra-
m›n›n tam karfl›l›¤› olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Ülkeler kumara iliflkin yasalar ç›kar›p engelleme-
ye çal›fl›rken, sanal kumar gibi bafl edilmesi ve ta-
kibi oldukça zor olan bir sald›r›n›n özellikle ço-
cuklar›n kullan›larak yap›lmas› toplumlardaki
davran›fl bozukluklar›n›n artmas›nda çok önemli
bir faktör olarak karfl›m›zdad›r.”
“Aileler, profesyonel dan›flmanl›k almal›”

Ayd›n, bu ve buna benzer toplumlar› yok eden

sald›r›lardan korunman›n aile içi iletiflimden geç-
ti¤inin belirterek, “Yani, ana-babalar çocuklar›y-
la iletiflimi etkili kurmal›d›r. Bunun yolunu, pro-
fesyonel rehberlik ve psikolojik dan›flma uzman-
lar›ndan ö¤renmelidirler. Yoksa önlerinde bafl
edilmesi oldukça zor günler için haz›r olmal›lar.”
uyar›s›n› yap›yor.
Kazanmak için her yol mubah

Davut Ayd›n, sanal kumar›n, çocuklar›n vic-
dan geliflimi ve muhakeme gücünü sorgulamaya
bafllad›klar› çocukluk ve ergenlik y›llar› üzerinde
de olumsuz etki yapaca¤›n› söylüyor. Kumar›n,
bu y›llarda iç dünyalar›nda karmaflaya sebep ola-
bilece¤ine dikkat çeken Ayd›n, “Çünkü, çocukla-
r›m›zda, her ne pahas›na olursa olsun ‘kazanmak
için her yol mubah’ düflüncesi geliflecek. Bu dü-
flünce de onu sosyal yaflamdan koparacak. Ku-
mardan kazand›¤› ödül, çocu¤un ba¤›ml› kiflilik
gelifltirmesini tetikleyecek. Çocukta, hiper aktivi-
te, dikkat bozuklu¤u, stres, depresyon, sosyal yal-
n›zl›k duygusu gibi kiflilik bozukluklar›n› ortaya
ç›karabilecektir.”
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SANAL kumar sitelerini ikiye
ay›rabiliriz. Kumar sitelerinin
ekseriyeti flifreli ve üye sistemi ile
çal›fl›yor. Üye sistemi ile çal›flan siteye
kay›t yapt›rmak için, isim, adres, 
e-mail, do¤um tarihi gibi bilgiler
isteniyor. Sonra müflteriye bir hesap
aç›l›yor. Müflteri bu hesaba TL ya da
döviz cinsinden para gönderiyor.
Para yat›r›rken daha çok kredi kart›
tercih ediliyor. Kredi kart›n›n limiti

kadar kumar oynanabiliyor. Kredi
kart› bilgilerini vermek istemeyenler
ise havale gönderiyor. Di¤er s›n›fta
olan sitelere ise herhangi bir üyelik
söz konusu olmadan girilebiliyor.
Kolay ulafl›labilir oldu¤u için bu siteler
çocuklar için daha tehlikeli. ‹nternet
üzerinden kumar oynatan sitelerin
dikkat çeken özelliklerinden biri de
ço¤unun güvenli (secure) servis
sa¤lay›c›lar› kullan›yor olmalar›.  

Sanal kumar
yasal yollarla

kontrol
edilebiliyor mu?

Mantar gibi ço¤alan bu
sitelere karfl› akla gelen soru,

“Sanal kumar yasal yollarla
kontrol edilebilir mi?” oluyor.

‘Ediliyor’ cevab›n› vermek
zor. T‹B, 5651 (‹nternet

Ortam›nda Yap›lan
Yay›nlar›n Düzenlenmesi ve
bu Yay›nlar Yoluyla ‹fllenen
Suçlarla Mücadele Edilmesi

Hakk›nda Kanun) say›l› yasa
kapsam›nda her hangi bir

aksama bulunmad›¤›n›
belirtse de yine uzmanlar,
AB standard›nda yeni bir

yasal düzenlemeye ihtiyaç
oldu¤unu belirtiyor. 

Sanal kumar nas›l oynan›yor?

YRD. DOÇ. DR. DAVUT AYDIN: “OYUN OLARAK G‹R‹LEN S‹TELER, ZAMANLA 
ÇOCUKLARDA SANAL KUMAR ALIfiKANLI⁄INA DÖNÜfiÜYOR. BU ALIfiKANLIK, ‹NSANLI⁄IN
GELECE⁄‹ ‹Ç‹N BÜYÜK B‹R TEHL‹KE OLUfiTURUYOR. KUMAR BAfiLI BAfiINA TOPLUMLARI
YOK EDEN B‹R OLGUYKEN SANAL KUMAR BUNDAN ÇOK DAHA TEHL‹KEL‹ B‹R OLGUDUR.”



www.provus.com.tr

• Kredi Kartı Uygulamaları
• Atm Operasyonu

• Pos ve ‹flyeri Operasyonu

• Kart Kiflisellefltirme

• Baskı ve Zarflama

• Müflteri Ba¤lılık Uygulamaları

Provus, sürekli geliflen teknolojik altyap›s› ve üretti¤i
katma de¤erli projelerle, ödeme sistemlerindeki
güçlü ifl orta¤›n›z olmaya devam ediyor...
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B
aflbakan Yard›mc›s› Ali Babacan, Ulaflt›rma Bakan› Binali
Y›ld›r›m, Maliye Bakan› Mehmet fiimflek, baflta karayollar›
olmak üzere gelecek döneme damga vuracak ulaflt›rma
sektörüne yönelik mega projeleri görüflmek üzere Ankara’da

kritik bir toplant› yapt›. 5 A¤ustos’ta, Hazine Müsteflarl›¤›’nda
gerçeklefltirilen toplant›da; Karayollar› Genel Müdürü Cahit
Turhan, TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman ile Demiryollar,
Limanlar ve Hava Meydanlar› ‹nflaat› (DLH) Genel Müdürlü¤ü
yöneticileri haz›r bulundu. Toplant›da, Karayollar› Genel
Müdürlü¤ü’ne 2.5 milyar TL’lik ek yat›r›m ödene¤i vizesi ç›kt›.
Böylece yat›r›m tutar› 8 milyar TL’yi aflarken, y›l sonunda bu rak›m›n
10 milyar TL’y› bulmas› bekleniyor. Ayr›ca toplant›da, h›zl› tren
hatlar› dâhil demiryolu yat›r›mlar› için de ‘devam’ karar› al›nd›.  

U⁄UR  AYD‹LEK

ANKARA’DAK‹ KR‹T‹K
TOPLANTIDA, KARAYOLLARI
GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü’NE 2,5
M‹LYAR TL’L‹K YATIRIM ÖDENE⁄‹
VER‹LMES‹ KARARLAfiTIRILDI.
HIZLI TREN HATLARI DÂH‹L,
DEM‹RYOLU YATIRIMLARI ‹Ç‹N DE
‘DEVAM’ KARARI ÇIKTI.  

Karayollar› 2,5 milyar
TL’lik ek ödene¤i kapt› 
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Ba¤lant› Noktas›, Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n yeni dönemde
yat›r›mlarda izleyece¤i yol haritas›n› belirleyen Hazine
Müsteflarl›¤›’ndaki üçlü zirvenin perde arkas› bilgilerine ulaflt›.
Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n üst düzey bir yetkilisinden al›nan bilgiye
göre yeni dönemde karayollar›nda yat›r›mlarda iki temel yol
izlenecek. ‹zlenecek ilk yolda, duble yol inflas› sürecek,  duble
yollar›n bitümlü s›cak kaplama (BSK) ile kalitesi art›r›lacak.
Ayr›ca, kamulaflt›rma gibi hukuki nedenlerle yer yer kopuk ve
parçal› olan duble yollar, hukuki ve teknik sorunlar› çözülerek
birlefltirecek. Böylece, ilden ile, ilçeden ilçeye kesintisiz duble
yol keyfi yaflanacak. ‹kinci yolda ise, Türkiye’nin, kuzeyi ile
güneyi yeni yol a¤›yla birbirine ba¤lanacak. Bu amaçla kuzey-
güney hatt›nda 18 aks oluflturulacak. 

Kuzey-Güney koridorunda 18 aks belirlendi 
Türkiye’nin di¤er ülkelere karfl› rekabet gücünü art›rmas›

için kuzey-güney akslar›n› da gelifltirmesi gerekiyor.
Ulaflt›rma Bakanl›¤› ve Karayollar› Genel Müdürlü¤ü, bu
amaçla kuzey-güney hatt›nda 18 aks belirledi. Söz konusu
akslarla ilgili olarak da çal›flmalar bafllad›. 

Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n üst düzey yetkilisi, Avrupa-Asya
ve Ortado¤u aras›ndaki yük ve ticaret trafi¤inin havayoluyla
ya da Akdeniz ve Karadeniz üzerinden deniz yolu ile

sürdürüldü¤üne iflaret ederek, “Bu nedenle tafl›mac›l›k farkl›
ülkeler üzerinden yap›l›yor. Bu da Türkiye’nin tafl›mac›l›k
sektöründe di¤er ülkelere karfl› rekabet gücünün azalmas›
sonucunu do¤uruyor.” dedi. 
Limanlar, s›n›r kap›lar›na 
yüksek standartta yollarla ba¤lanacak

Belirlenen 18 aks ile Akdeniz ve Karadeniz limanlar› hem
s›n›r kap›lar›na hem de birbirlerine ba¤lanacak. Söz konusu
yollar, güvenli ve konforlu hale getirilerek, Orta Anadolu ile
GAP’a da yüksek standartl› yollarla ba¤lanacak. 

Yetkili konuyla ilgili flu bilgileri verdi: “Kuzey-güney
koridoru kapsam›nda Karadeniz’e yak›n ve trafik yo¤unlu¤u
az olan yollar A1 standard›nda, trafik yo¤unlu¤u fazla olan
k›s›mlar ise bölünmüfl yol olarak yap›lmaktad›r. 11 bin 842
kilometre uzunlu¤undaki ‘kuzey-güney akslar›’ yol yap›m
çal›flmalar›m›zda 7 bin 419 kilometre bölünmüfl yol ve 545
kilometre tek yol olmak üzere toplam 7 bin 964 km
uzunlu¤undaki kesim tamamlanm›flt›r. Bin 740 kilometre
bölünmüfl yol ve 280 kilometre tek yol olmak üzere toplam 2
bin 20 kilometre uzunlu¤undaki kesimde çal›flmalar ihaleli
olarak devam etmektedir. Bin 384 kilometre bölünmüfl yol ve
474 kilometre tek yol olmak üzere toplam bin 858 kilometre
uzunlu¤undaki kesimde de ihale haz›rl›klar› sürmektedir.”
Demiryollar›nda alt yap› ikiye bölünüyor 

Toplant›dan ç›kan karara göre Ulaflt›rma Bakanl›¤›,
demiryollar› yat›r›mlar›nda yeni bir uygulama bafllatmaya da
haz›rlan›yor. Demiryollar› alt yap› ve iflletme olarak ikiye
bölünecek. Demiryollar›nda baz› hatlar özel sektöre aç›lacak.
Bu hatlardan sa¤lanan gelirle de yeni h›zl› tren hatt› infla
edilecek. TCDD’deki bu yap›sal dönüflüm için yeni yasama
y›l›nda bir yasa ç›kar›lacak. 

2003 y›l›ndan bugüne kadar 14 bin 11 kilometre bölünmüfl yol
yap›ld›. Bu amaçla 37 milyar TL harcand›. Türkiye’nin, bölünmüfl
yol uzunlu¤u halen 20 bin kilometre düzeyinde seyrediyor.
Bölünmüfl yol uzunlu¤unun bu y›lsonunda 21 bin 681 kilometreye,
2015 y›l›nda 26 bin 500 kilometreye, 2019 y›l›nda 31 bin kilometr-
eye ve 2023 y›l›nda 36 bin 500 kilometreye ulaflmas› hedefleniyor. 

14 bin 11 kilometre bölünmüfl yol yap›ld›, 37 milyar TL harcand›

Yeni dönemde yap-ifllet-devret (Y‹D) yöntemiyle otoyol
projeleri gerçeklefltirilecek. ‹flte, bu projelerden baz›lar›: 
■ Ankara-Samsun otoyolu
■ Ankara-Afyon-‹zmir otoyolu
■ Ankara-Eskiflehir-Bursa ba¤lant›l› Bilecik otoyolu 
■ ‹zmir-Ayd›n, Denizli, Burdur-Antalya otoyolu
■ Edirne’den ‹ran’a kadar uzanan otoyol planlan›yor, proje

2023 y›l›na kadar hayata geçirilecek  

89 milyarl›k otoyol projesi 



nlü tiyatro sanatç›s› Betül Ar›m’la akl›m›za gelmeye-
cek bir yerde röportaj yapt›k. Televizyon programc›s›
arkadafl› Esra Alkan’›n, Ar›m’› yatakl› vagonla seyahat
etmeye ikna etti¤ini duyunca, biz de Betül Ar›m, k›z›

Melissa Karagöz, Esra Alkan ve yak›n arkadafllar›ndan
oluflan ekibe dâhil olmak istedik. Bizi geri çevirmeyerek, ‹stan-
bul’dan Konya’ya hareket eden Meram Ekspres yatakl› trenin-
deki sabah kahvalt›s›nda buluflmay› kabul eden ünlü sanatç› ile
kendisine ve yaflama dair önemli fleyler konufltuk. 
Yatakl› vagonla seyahati nas›l buldunuz? 

‹lk kez yatakl› trenle yolculuk ettim. Arkadafl›m ve k›zlar›m›zla
birlikte ola¤anüstü bir gece geçirdik. Bundan sonra mümkün ol-
du¤unca her yere trenle gitme karar› ald›m. Trenin t›k›r t›k›r ru-
tin sesi yarat›c›l›¤› tetikliyor. Bu keyfi gitti¤im her yerde ve ç›kt›-
¤›m tüm programlarda anlataca¤›m. 
O¤lunuzun dü¤ününü Ankara Tren Gar›’nda yapt›n›z. Bu fikir
sizden mi ç›kt›?

Dü¤ün fikri dünürümüzden ç›kt›. Biz de bu fikre âfl›k olduk ve
çok keyifli bir dü¤ün oldu. Ben çocuklu¤umdan beri treni çok se-
ven biriyim.
Bu kadar yo¤un ve hareketli bir ifl hayat›nda çocuklar›n›z› yetifl-
tirirken zorland›n›z m›?
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Betül Ar›m: “12 yafl›nda
fare zehri ile intihar ettim”

H‹LAL BAYSAL

ÜÜ

“ ‹LK KEZ YATAKLI TRENLE YOLCULUK ETT‹M. ARKADAfiIM VE
KIZLARIMIZLA B‹RL‹KTE OLA⁄ANÜSTÜ B‹R GECE GEÇ‹RD‹K. BUNDAN
SONRA MÜMKÜN OLDU⁄UNCA HER YERE TRENLE G‹TME KARARI ALDIM.
TREN‹N TIKIR TIKIR RUT‹N SES‹ YARATICILI⁄I TET‹KL‹YOR. BU KEYF‹
G‹TT‹⁄‹M HER YERDE VE ÇIKTI⁄IM TÜM PROGRAMLARDA ANLATACA⁄IM.”

Gitti¤i yerlere bahflifl
yerine kitap b›rakan,
arkadafllar›na sadece
kitap hediye eden Betül
Ar›m’›n okuyucular›m›za
önerileri flöyle: “Benim
seyircilerime her zaman
sordu¤um bir soru var;

Bahflifl
de¤il kitap

b›rak›yor
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Çocuklar›mdan sevgimi esirgeyip onlar› ihmal etmedim ama
kendime de mutlu zamanlar ay›rmas›n› bildim. Ne onlar beni
yordu ne de ben onlar›. Bilge Zobu, 25 sene önce Lüküs Hayat’›
oynarken bana, “Ben seni çözemedim, sen çok mu duyars›zs›n
yoksa ifli mi çözdün?” dedi. Afrika’daki aç çocuklara, Filistin’de
savafl›n içinde do¤up büyüyen çocuklara bak›yorum, insanlar›n
çocuklar›n›n etraf›nda bu kadar pervane, hizmetçi olmalar›n›
anlam›yorum. Ben sürüye kat›lanlardan olmad›m. Çok flükür ki
sonunda böyle ak›ll› uslu, sorumluluklar›n› bilen, sevgi dolu ço-
cuklar›m oldu. 
“Hayat›m›n dönüm noktas›” diyebilece¤iniz bir an›n›z var m›? 

Evet var. 12 yafl›ndayken intihar ettim. Babam bunu bilme-
den öldü, annemse daha 3 y›l önce ö¤rendi. Fare zehiri içerek,
babama mektup yazd›m ve cebime koydum. Sabah uyand›¤›m-
da floktayd›m, ölmemiflim, o günden beri anlad›m ki fare zehir-
leri de bozuluyormufl. Ölmemifltim çünkü benim yaflamam is-

tenmiflti. Hem yaradan hem de benim bilinçalt›m taraf›ndan.
Bu tecrübe size ne kazand›rd›? 

Bu beden bize arma¤an, buna teflekkürümüzü edip o arma-
¤ana en iyi flekilde bakmal›y›z. ‹flte bana verilen bu arma¤andan
dolay› her sabah daha mutlu uyan›yorum. Biz organlar›m›za
uzun süren evlilikler gibi davran›p ‘bu benim mal›m ilgilensem
de ilgilenmesem de önemli de¤il orda duruyor’ diye düflünüyo-
ruz. Maalesef durmuyor iflte her evde bir hastal›k var. 
Hep mutlu kalmay› nas›l baflar›yorsunuz peki? 

Beynimi beslemek için çal›fl›yorum, ruhumu beslemek için sa-
nat›n dallar›yla u¤rafl›yorum, bedenimi beslemek için egzersiz
yap›p sa¤l›ks›z yiyecekleri hayat›mdan ç›kar›yorum. Mutluluk
asl›nda hayata do¤ru bakabildi¤imizde çok kolay bizim için.
fiu aralar neler yap›yorsunuz?

fiirketlere, kurumlara ve üniversitelere ‘Yaflama Sanat› Semi-
nerleri’ veriyorum. Kimi yerde bunu para karfl›l›¤› kimi yerde de

bir gün 24 saat, bunun içinden
kendinize 15 dakika ay›rabilir misiniz?
15 dakikada 10 sayfa okunur. 
10 sayfa, ayda 300 sayfa eder. Bu
bazen 3, bazen 1, bazen de yar›m
kitap eder. Bunu disipline ederek
kendimize sessiz zamanlar ay›rarak
kitap okumam›z gerekiyor. 

Bunun için ilk tavsiye etti¤im 
kitap Louse Hay’in Düflünce Gücüyle
Tedavi isimli eseriydi. Bunun 
d›fl›nda Nil Gün’den Mutluluk, Aykut
O¤ut’tan Evrenden Torpilim Var,
Ahmet Durul’dan Kovadaki Okyanus
gibi kitaplar benim ›srarla tavsiye
ettiklerim aras›nda. Bunlar›n d›fl›nda

yaflayan her insan›n okumas›
gerekti¤ini düflündü¤üm bir kitap var o
da Don Miguel Ruiz’in 4 Anlaflma
kitab›. Bu kitapta insanlar›n
çocuklu¤undan beri yapm›fl olduklar›
yanl›fl anlaflmalar anlat›l›yor ve
bunlardan kurtulmalar› gerekti¤i
vurgulan›yor.” 

“12 yafl›ndayken intihar
ettim. Babam bunu

bilmeden öldü, annemse
daha 3 y›l önce ö¤rendi.

Fare zehiri içerek, babama
mektup yazd›m ve cebime

koydum. Sabah
uyand›¤›mda floktayd›m,

ölmemiflim, o günden beri
anlad›m ki fare zehirleri de

bozuluyormufl.” 
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“BU ÜLKEN‹N YÜZDE 98’‹ MÜSLÜMAN D‹YORLAR BEN DO⁄RU OLDU⁄UNA

‹NANMIYORUM ÇÜNKÜ GERÇEKTEN ‹NANIP TESL‹M OLMUYORLAR.
KORKTUKLARINDAN DOLAYI ‹NANDIKLARINI SANIYORLAR. BÖYLECE

‹NANDIKLARINI SANDIKLARI fiEY‹ YÜREKTEN SEVEM‹YORLAR, SAHTEL‹KLER VE
YANLIfiLAR OLUYOR. YAPTI⁄IMIZ fiEYLERE YÜREKTEN ‹NANIR VE ONLARI

SEVEREK YAPARSAK YAfiAMAKTAN MUTLULUK DUYMASINI B‹L‹R‹Z.”

sosyal sorumluluk projesi olarak yap›yorum. Hobimi iflim yap-
t›m. Bunun d›fl›nda yak›nda bir televizyon program› yapmak
istiyorum bu alanda çal›flmalar›m var. 
Yaflama Sanat› Seminerleri’nde neyi vurguluyorsunuz?

Bir insan her fleyi yapabilir, matemati¤in tüm kurallar›n› çö-
zebilir, bir gemi yap›p tüm dünyay› dolaflabilir ama nas›l mut-
lu olaca¤›n› bilemezse yaflama sanat›n›n cahiliyse yapt›¤› fley-
lerin bir anlam› yoktur. Baflaraca¤›n›z her iflin bafl›na yaflama
sanat›n› koymay› unutmay›n›z. Yapt›¤›m›z ifllerde korkular,
endifleler ve stres var. Tüm toplumu korkular yönetiyor. Bu
ülkenin yüzde 98’i müslüman diyorlar ben do¤ru oldu¤una
inanm›yorum çünkü gerçekten inan›p teslim olmuyorlar.
Korktuklar›ndan dolay› inand›klar›n› san›yorlar. Böylece
inand›klar›n› sand›klar› fleyi yürekten sevemiyorlar, sahtelikler
ve yanl›fllar oluyor. Yapt›¤›m›z fleylere yürekten inan›r ve onla-
r› severek yaparsak yaflamaktan mutluluk duymas›n› biliriz.
Seminerlerinizde bir de “Lütfen ‘AN’lay›n!” diyorsunuz, bunu
biraz açar m›s›n›z?

Dün geçmiflte kald› yar›n ise henüz yok, bütün bunlar için
bu andan vazgeçemeyiz. An› en iyi flekilde de¤erlendirerek
geçmiflin ve gelece¤in kayg›s›ndan uzaklaflarak yaflamal›y›z.
Bunun için önyarg›lardan ar›nmak laz›m. 

Bir K›z›lderili atasözü, “Bir insan hakk›nda bir fley düflün-
meden ve bir laf etmeden önce gökte 3 ay de¤iflene kadar
onun ayakkab›lar›yla dolafl.” diyor. ‹nsanlar› yarg›lamadan
önce anlamaya çal›flmak gerekir. 

‹lk olarak “Ac›mak” dizisinde
rol alan Betül Ar›m’›, insanlar
en çok Uzayl› Zekiye ve Eltiler
dizileriyle hat›rl›yor.
Kendisinin mutlulukla
hat›rlad›¤› bafll›ca dizileri ise
fiafl›felek Ç›kmaz› ve Hayat
Türküsü.

Betül  Ar›m 1954
do¤umlu. Tiyatro, sinema ve
dizi oyunculu¤unun yan› s›ra
seslendirme sanatç›l›¤› da
yapt›. 1970 y›l›nda ‹stanbul
Belediyesi Konservatuar›
Tiyatro Bölümü’nü kazand›.
Daha sonra ‹stanbul fiehir
Tiyatrolar›’nda görev alan
sanatç› Mustafa Alabora ile
evlenip ayr›ld›. Çocuklar›
Mehmet Ali Alabora da
ailesinin yolunu seçerek
sanat hayat›nda yer ald›. 

Betül Ar›m, Aflk-› Memnu
oyunuyla, Avni Dilligil en iyi
yard›mc› kad›n oyuncu ödülü
kazand›. ‹stanbul fiehir
Tiyatrosu’ndan emekli olan
Ar›m, TRT 2’de “Göz
Önünde” adl› kültür, sanat
ve yaflam program›n› canl›
olarak sunarken Müjdat
Gezen Sanat Merkezi’nde
“Yaflama Sanat›” hocal›¤› da
yapt›. 

Tiyatro Sanatç›s› Volkan
Saraço¤lu’ndan Melissa
Karagöz adl› bir de k›z› var.
Ar›m’›n oynad›¤› baz› 
dizi ve filmler flöyle; Genifl
Aile, Kavak Yelleri, Hayat
Türküsü, Aliye, Vizontele,
fiafl›felek Ç›kmaz›, Eltiler,
Kayg›s›zlar, Lüküs Hayat,
Ac›mak, Yol.

Uzayl› Zekiye 
ile hat›rlan›yor

Hilal Baysal (solda),
Betül Ar›m (ortada) ve
Esra Alkan (sa¤da)
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K
oristleri (koro üyeleri) iflçi, makinist,
müdür, flef, tren teflkil memuru gibi
çal›flanlar›ndan oluflan farkl› bir top-
luluk ile tan›flt›raca¤›z sizleri. ‹simle-

ri ‘Demiryolu Korosu’ ancak kurum içinde
kendilerine, dünyan›n en baflar›l› toplulukla-
r›ndan biri olan Rus K›z›lordu Korosu’na na-
zire yaparcas›na, ‘Demirordu Korosu’ denili-
yor. Müzik e¤itimi aç›s›ndan onlar kadar
profesyonel olmamakla birlikte, belki de on-
lar›n çok daha ötesinde duygular yaflat›yorlar
dinleyicilerine. 

fiubat 2010 tarihinde kurulan Demiryolu
Korosu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir-
yollar› (TCDD) çal›flanlar›ndan olufluyor.
Baflta dedi¤imiz gibi; koroda bir ast-üst ay›r›-
m› yok. Müzi¤i seven her çal›flan, iflçisinden
müdürüne kadar, koroya dâhil olabiliyor. Ko-
ro kurucusu ve koordinatörü Mehmet Özül-

“RUS KIZILORDU KOROSU”NA KARfiI “DEM‹RORDU
KOROSU” KONSERLER‹NE BAfiLADI. ‹fiÇ‹, MAK‹N‹ST,
MÜDÜR, fiEF VE TREN TEfiK‹L MEMURLARINDAN
OLUfiAN KORO, G‹TT‹⁄‹ HERYERDE BÜYÜK ‹LG‹
GÖRÜYOR. TCDD GENEL MÜDÜRÜ SÜLEYMAN
KARAMAN B‹LE KORODA YER ALMAK ‹ST‹YOR.

BU KORO
BAfiKA KORO!
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ker, koro ile ilgili bilgi verirken özellikle
bu iliflkiye dikkat çekiyor. 40 üyesi bulu-
nan koronun flefli¤ini TRT Ankara Rad-
yosu’nun baflar›l› sanatç›lar›ndan Suat
Y›ld›r›m üstleniyor. Koro, Türk Halk,
Türk Sanat ve Tasavvuf Müzi¤i’nin en se-
vilen parçalar›n›n repertuar›nda bulun-
duruyor. Repertuarlar› 200’ün üzerinde
200 eserden olufluyor ancak her geçen
gün de repertuar geniflliyor. Haftada bir

gün toplanan koristler, fleflerinin kendile-
rine yeni ö¤retti¤i eserleri çal›fl›yor. 

Kurulduklar›ndan bu yana Demiryol-
lar›’n›n tüm bölge müdürlüklerinde kon-
ser verdiler. Kurucu ve koordinatör ol-
makla yetinmeyip, koroda solist olarak
da görev yapan Mehmet Özülker, hem
konsere seyircilerin hem de koro üyele-
rinin konserlerden büyük keyif ald›¤›n›
belirtiyor. Koronun kurulufl sürecini de
flöyle anlat›yor: “Demiryolu çal›flanlar›
aras›nda zaten sanatla u¤raflan çoktur.
Baflta Ulaflt›rma Bakan›m›z Binali Y›ld›-
r›m istemiflti böyle bir topluluk olufltur-
mam›z› sonra da Genel Müdürümüz Sü-
leyman Karaman istedi. Biz de içinde
müzik aflk› bulunan çal›flanlar›m›za ça¤-
r›da bulunduk. Müzi¤i seven, yo¤un ifl
temposundan biraz uzaklaflmak isteyen

her arkadafl›m›z ça¤r›m›z› de¤erlendirdi
ve koromuz olufltu.” 
Süleyman Karaman da koroya 
kat›lmak istedi¤ini söyledi

Koro, bir-iki ayl›k ön çal›flmadan son-
ra konserlere bafllad›. Bakan Binali Y›l-
d›r›m ve Genel Müdür Süleyman Kara-
man’dan da tam not ald›. Hatta
TRT’nin Balkan Treni yola ç›kt›¤›nda
verdikleri mini konseri, programa kat›-
lan Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›m-
c›s› Bülent Ar›nç ayakta alk›fllad›. Koro-
ya kat›lmak isteyen personelin say›s› da
giderek art›yor. Koordinatör Mehmet
Özülker, Genel Müdür Süleylan Kara-
man’›n bile koraya kat›lmak istedi¤i bil-
gisini veriyor. Genel müdürden gelen bu
iste¤in, kendileri aç›s›ndan da büyük
motivasyon oldu¤unu belirtiyor. 

Kad›n koristlerin
flapkas› de¤iflti

Orkestra da geliyor

Mehmet Özülker, Devlet Bakan›
Bülent Ar›nç’›n, koroyu izledi¤inde
çok be¤endi¤ini, duygulanarak
flark›lar› dinledi¤ini belirtti. Ancak
Ar›nç’›n ‘kad›n sanatç›lar›m›z›n
flapkalar› daha estetik olabilirdi’
fleklinde tavsiyede bulundu¤unu
söyleyen Özülker bu tavsiyeyi de
dikkate ald›klar›n› aktard›. Kad›n
koristlerin flapkalar›n› önemli
modac›larla görüflerek,
de¤ifltirdiklerini söyledi. 

Konserlerinde d›flar›dan orkestra
kiralad›klar› bilgisini veren Özülker,
önümüzdeki dönem için planlar›n› da
bizlerle paylafl›yor. Buna göre,
Demiryolu çal›flanlar› aras›ndan veya
koristler aras›ndan enstrüman çalmay›
bilen personelden de orkestra
oluflturulacak. Böylece, söyleyen ve
çalan› ile birlikte ‘Demirordu Korosu’
konserlerine bir bütün olarak ç›kacak. 

Demiryolu 
Korosu, TCDD’nin

tüm etkinliklerinde
konsere ç›k›yor.
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Çöpten ‘servet’ ç›kar›yorlar
KÂ⁄IT VE ATIK TOPLAMA ‹fi‹ ÜLKEM‹Z‹N G‹DEREK YOK OLAN DO⁄ASININ
KORUNMASINA BÜYÜK FAYDA SA⁄LIYOR. HEP‹M‹Z NE KADAR ÖZENL‹ OLMAYA
ÇALIfiSAK DA MAALESEF ATIK AYIRIMINA D‹KKAT EDEM‹YORUZ. OSMAN TAfiKIN G‹B‹ ATIK
TOPLAYICILARI ‹SE HER GÜN B‹Z‹M BU EKS‹KL‹⁄‹M‹Z‹ FARKINDA OLMADAN KAPATIYOR.
ONLAR SADECE PARA KAZANMIYOR, ÜLKE EKONOM‹S‹NE DE DESTEK OLUYOR. 

Osman Taflk›n evli ve 4 çocuk sahibi. En büyük o¤lu üniversiteyi okumam›fl. Osman Amca derslerinde baflar›l› olan di¤er
çocuklar›n›n ise üniversiteye gitmelerini umut ediyor. “Diflimi, t›rna¤›ma takarak dershaneye gönderip okutaca¤›m.” diyor. 



H‹LAL BAYSAL

G
eri dönüfltürülmesi mümkün-
ken, çöpe giden veya yak›lan ka-
t› at›klar bir servete mal oluyor.

Sadece 1 ton kullan›lm›fl kâ¤›t geri ka-
zan›ld›¤› takdirde, 17 adet yetiflkin
a¤ac›n kesilmesi, 70 metrekarelik ala-
n›n tahrip edilmesi engellenmifl olu-
yor. Türkiye’de y›lda 1 milyon ton kat›
at›k geri kazan›l›rken, tonlarca at›k da
do¤ada yok olmaya b›rak›larak asl›nda
milli servetten çal›nm›fl olunuyor. 

Bu noktada kâ¤›t, plastik ve cam
at›k toplama ifli ülkemizin giderek yok
olan yeflil do¤as›n›n korunmas›na çok
büyük fayda sa¤l›yor. Hepimiz ne ka-
dar özenli olmaya çal›flsak da maale-
sef at›k ay›r›m›na dikkat edemiyoruz.
At›k toplama flirketleri bu ifli profesyo-
nel bir flekilde yürütüyor. Firmalar›n
da bir k›sm› yasa gere¤i, kendi ürünle-
rinin ambalajlar› topluyor. Bunun d›-
fl›nda ülkemizde kâ¤›t ve kat› at›k top-
lay›c›lar› bulunuyor. Sokaklarda s›rtla-
r›nda ilkel denilebilecek tafl›ma araçla-
r› ile gördü¤ümüz toplay›c›lar, her gün
insanlar›n at›k ayr›m› konusundaki ek-
si¤ini kapat›yor. Milli servetin çöpe
gitmesine engel oluyor.  

Bütün kâ¤›t ve at›k toplay›c›lar› gibi
Osman Taflk›n da her gün akflam ka-
ranl›¤›nda so¤uk ve ya¤›fl demeden ge-
çim kayna¤›n› elde etme mücadelesiy-
le ç›k›yor bu yola. Hakkâri ilinde 1958
y›l›nda do¤an Taflk›n, 2001 y›l›nda bir
akrabas›n›n tavsiyesi üzerine at›k top-
lay›c›l›¤› yapmak üzere ailesini de ala-
rak Ankara’ya tafl›nm›fl. 
Tüm toplay›c›lar belediyeye kay›tl›

Tabi bu iflin de bir prosedürü oldu-
¤unu ö¤renen Osman Taflk›n, di¤er ar-
kadafllar› gibi, at›¤›n› toplad›¤› semtin
belediyesine kay›t yapt›r›yor. At›klar›n
tafl›nd›¤› arabalar›n plakalar› bile bele-
diyeye kay›t ediliyor. O yüzden onlar›n
ba¤l› oldu¤u semte ismi kay›tl› olma-
yan baflka birisi giremiyor. En iyi at›-
¤›n Ulus’tan ç›kt›¤›n› söyleyen Taflk›n
Hacettepe civar›ndan Y›ld›z’a ve Tan-
do¤an’a kadar olan bölgedeki at›klar›
topluyor. Ayn› bölgede at›k toplayan
bine yak›n kifli daha bulunuyor. Hepsi-
nin de belediyede isimleri kay›tl›, hep-
si birbirini tan›yor. 

Mesaileri akflam bafll›yor
Osman Taflk›n, çal›flma arkadafl›yla

birlikte, sat›n ald›klar› 5 bin liral›k
kamyonetleri ile her gün ifle ç›k›yor.
Akflam vakti bina önlerine b›rak›lan
at›klar› toplayarak bafllad›klar› mesa-
ileri gece 03.00’e kadar sürüyor. Top-
lad›klar› mallar› kamyonetlerine yük-
leyip evlerine geçiyorlar. Biraz din-
lendikten sonra sabah Mamak Bele-
diyesi’ne giderek at›klar›n› tartt›r›p,
makbuzla birlikte paralar›n› al›yorlar.
Ard›ndan tekrar ö¤leden sonra 17.00
gibi yeni mesailerine bafll›yorlar.
Üniversiteli toplay›c›lar var

“Bu ifli yapmaktan memnun de¤i-
lim ama Allah r›zk›m›z› eksik etmiyor
ya o yüzden flükrediyoruz.” diyor Os-
man Amca. Çöpleri toplarken maske
takmalar›na ra¤men sa¤l›k aç›s›ndan
zor koflullarda çal›flan Taflk›n’›n sigor-
tas› hiç olmam›fl. En ufak bir sa¤l›k
problemi yaflasa, bafl›na bir fley gelse
veya çal›flamaz olsa hiçbir güvencesi
ve geliri yok. Kendi yafl›nda bu ifli ya-
pan kifli say›s›n›n az oldu¤unu belir-
ten Osman Amca, gençlerin daha yo-
¤unlukta oldu¤una dikkat çekiyor.
Aralar›nda üniversiteye giden gençle-
rin bile bulundu¤u bilgisini vererek

ye¤eninin Hukuk Fakültesi son s›n›fta
okudu¤unu ve ailesiyle birlikte y›llar-
d›r at›k toplad›¤›n› belirtiyor. Bazen
de belediyeye kay›t yapt›ranlar›n kü-
çük çocuklar›n› bu ifle gönderdi¤ini
belirtiyor. 

Günümüzde marketlerin say›s›n›n
artt›¤›n› ancak bunlar›n kâ¤›tlar› de-
polar›nda biriktirerek anlaflt›klar› at›k
flirketlerine verdiklerini aktar›yor.
Bunun da kendi ifllerinin önünü kes-
ti¤ini söylüyor Osman Amca. Kendisi
gibi bu ifli yapanlara; “Çöplerden
at›klar› ald›ktan sonra çöp pofletlerini
tekrar toparlay›p buldu¤unuz gibi b›-
rak›n.” mesaj›n› verirken çöp atanlar-
dan da at›klar› ayr› ayr› poflete koy-
malar›n› istiyor.  
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Taflk›n ve beraber çal›flt›¤›
arkadafl› bir gecede ortalama 50
TL’lik kâ¤›t at›k, 50 TL’lik de di¤er
at›klardan topluyor. Bunun 20 TL’sini
mazota verdiklerinde ellerine
ortalama 40’ar lira para kal›yor. 

Toplad›klar› kâ¤›tlar›n kilosunu 120
kurufltan, plastik flifle gibi at›klar› 500
kurufltan, demiri 400 kurufltan, kola
kutusunu ise 1 lira 300 kurufltan
sat›yorlar. Bu fiyatlar gün gün
de¤iflebiliyor. Örne¤in yaz aylar›nda
ve de Ramazan ay›nda Ankara’da
pek kimse kalmad›¤›ndan at›k
bulmalar› da zorlafl›yor. Al›c› kurum
da daha düflükten al›yor.

Okullar›n aç›lmas› ile birlikte
flehirdeki at›k miktar› art›yor,
kazan›lan para da art›yor.  Havan›n
erken kararmas› ve çöplerin
erkenden d›flar› at›lmas›ndan dolay›
k›fl aylar›nda da mesai erken
bafll›yor. Çal›flma koflullar› so¤uk ve
ya¤›fltan dolay› zorlaflmas›na
ra¤men daha k›sa mesai ile daha
çok fley toplan›yor.  

At›k toplamadan
ne kadar

kazan›l›yor? 
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YORULDU⁄UNUZDA gözlerimi-
zin arad›¤›m›z ilk fleydir, s›k›fl›k bekleme
salonlar›nda, otobüslerde de bofl olan›n›
kollar›z. Evet sandalyeden bahsediyoruz.
Bu masum, çok yararl› oturak, bugün baz›
ülkelerde ve hatta dünyan›n en geliflmifl ül-
kesi Amerika’da bile kullan›lan, elektrikli
sandalyeye ne zaman dönüfltü hiç düflün-
dünüz mü? Bu faydal› aleti kim, idam seh-
pas›na dönüfltürdü? ‹lk’leri anlatmaya de-
vam ediyoruz ve ilk elektrikli sandalyeyi ki-
min buldu¤unu paylafl›yoruz. 

Evet, “‹lkler ve Enteresan Hikâyeleri”
isimli kitab›n yazar› Çi¤dem Can’a göre,
sandalyeyi bir ölüm makinesine dönüfltü-
ren ilk kifli olan Harold Brown çevresinde
‘gayet karanl›k bir tip’ olarak tan›n›yordu.
Ampulü bulan Edison’un asistanl›¤›n› da
yapt›¤› bilinen Brown, ustas› gibi ampulle

u¤raflmak yerine, baflteknisyen olarak ar-
kadafl› Kennelly ile birlikte çok say›da hay-
vana elektrik vererek öldürüyordu. Hatta
bu vahfliliklerini gören bir tan›¤›n ifadeleri
kay›tlara flöyle geçmifl: “Köpek, kedi elle-
rinde hangi hayvan varsa hepsine elektrik
vererek öldürüyorlard›. Bazen zavall› hay-
vanc›klar ölebilmek için u¤rafl›yor, öleme-
yince de ac› içinde k›vranmaya bafll›yorlar-
d›. Tam bu s›rada hayvanlar›n kafalar›na
ya sopa ya da tu¤layla vurarak ifllerini biti-
riyorlard›.”
Sandalyeye ilk oturan 
8 dakika can çekiflti

Elektri¤in hayat› sonland›rma ifllevini bu
kadar yak›ndan ö¤renen Brown, sonra ifl-
lerini gelifltirerek (!) elektrikli sandalyeyi
de üretti. Bu buluflun ard›ndan da sandal-
yeye ilk oturan suçlu William Kemmler ol-
du. Yarg›lanma sonucu ölüme mahkum
edilen Kemmler, 6 A¤ustos 1890 günü bu
sandalyeye oturtuldu. Bu korkunç sandal-
yenin ilk kurban›, verilen ilk ak›mla ölme-
yince verilen ak›m›n voltaj› da artt›r›ld›. ‹n-
faz› seyreden herkesin, Kemmler’in çekti¤i
ac›ya ve ortaya ç›kan yan›k kokusuna da-
yanamayarak, idam salonunu terk etti¤i
belirtiliyor. Olaydan sonra New York Ti-
mes gazetesi bu ölüm fleklinin as›larak öl-
mekten bin kat daha korkunç bir son oldu-
¤unu yazd›. Gazeteye göre elektri¤in bir-
den beyne verilip suçlunun öldürül-
mesi planlan›yordu. Ancak Kemmler
tam sekiz dakika boyunca yand›ktan
sonra hayat›n› kaybetmiflti.  

Elektrikli sandalyeyi 
bulan ‘karanl›k tipli adam’

»

ELEKTR‹⁄‹N HAYATI SONLANDIRMA ‹fiLEV‹N‹, HAYVANLARA
ELEKTR‹K VEREREK, YAKINDAN Ö⁄RENEN HAROLD
BROWN, SONRA ‹fiLER‹N‹ GEL‹fiT‹REREK (!) ELEKTR‹KL‹
SANDALYEY‹ DE ÜRETT‹. BU BULUfiUN ARDINDAN DA
SANDALYEYE ‹LK OTURAN SUÇLU WILLIAM KEMMLER OLDU.





ZAMAN de¤ifltikçe ifl hayat›na
dair kaideler de de¤iflti. Eskiden iflçilerin
patronlar›ndan ifl toplant›lar›n› yurt d›fl›n-
da yapmay› istemeye kalkmas› söz konu-
su olmazd› malum. Bugün ise çal›flanlar
seyahatlerini nereye yapmak istediklerine
dair ortak karar› al›p, patronlar›na bildiri-
yor. Patronlar› uygun görürse, ifl seyahati
gerçeklefliyor. 

Son dönemlerde giderek artan ifl seya-
hatlerinin en çok hangi ülkelere yap›ld›¤›-
n›, Gazella Turizm’in verilerine dayana-
rak, belirledik. Buna göre, bayii seyahat-
lerinde e¤lenceli hayat tarz›yla ön plana
ç›kan Tayland (Bangkok), K›br›s, Hollan-
da, Rusya ve Ukrayna gibi ülkeler tercih
edilirken, flirket içi motivasyon art›r›c› ve
ödüllendirici organizasyonlarda genellik-
le son dönemin popüler destinasyonlar›
ra¤bet görüyor. Kültür turlar›nda ise Kü-

ba, Lübnan’da Beyrut, Brezilya’da Rio de
Janerio, Birleflik Arap Emirlikleri’nde
Dubai ve Abu Dabi ilgi gören seyahat
noktalar› oluyor. Tatil amaçl› gezilerde
Endonezya’da Bali, Tayland’da Phuket,
Koh Samui ve Küba ilgi çekiyor. 

Birçok turizm acentesi ifl seyahatlerini
organize ediyor. Vize, uçak bileti, otel,
rehberlik, transfer, e¤lence, kültürel tur-
lar gibi alanlar› planlanmak için flirketler
zaman da harcam›yor. Bu tür planlar› ta-
mamen acente yap›yor.  Gazella Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Velit Gazel konuyla
ilgili olarak “Seyahatin ifl ile ilgili olan
k›sm›n›n d›fl›nda kalan zamanlarda seya-
hat eden çal›flanlar en iyi flekilde nas›l
vakit geçirir onu sorguluyor ve onu sa¤-
lamaya yönelik hizmet veriyoruz.” diyor.
fiirket gezilerinde oluflabilecek ihtiyaçla-
ra an›nda cevap vermek ve organizas-

yonda aksakl›klar›na maruz kalmamak
için tur rehberlerinin yan› s›ra mutlaka
bir yetkililerinin de flirkete efllik etti¤ini
belirtiyor. 

Velit Gazel, kurumsal seyahatleri plan-
larken nelere dikkat edilmesi gerekti¤iyle
ilgili olarak flöyle konufluyor: “Kurumla-
r›n öncelikle bu organizasyonu düzenle-
mekteki amac›n› bilmek, daha sonra bu
amaca en uygun destinasyonu seçmek
gerekiyor. Y›llard›r hizmet verdi¤imiz
flirketlerin kurumsal yap›lar›n› ve çal›flma
alanlar›n› yak›ndan tan›d›¤›m›z için bize
organizasyon talepleriyle geldiklerinde
kendilerine alternatif destinasyonlar su-
nuyoruz. Seyahat edecek grubun yap›s›,
seyahat süresi ve seyahat bütçesi gibi kri-
terleri göz önünde bulundurarak kendi-
lerine en uygun seçenekleri sunarak ter-
cihlerinde yard›mc› oluyoruz.”  

fi‹RKETLER BAY‹‹ TOPLANTILARINI YAPMAK ‹Ç‹N E⁄LENCEL‹ HAYAT 
TARZIYLA ÖN PLANA ÇIKAN TAYLAND (BANGKOK), KIBRIS, HOLLANDA, RUSYA 

VE UKRAYNA G‹B‹ ÜLKELER‹ TERC‹H ED‹YOR. 

Patron bizi
Tayland’a götür!
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DÜNYANIN en büyük otomobil
al›fl verifl merkezi olarak kurulan Auto-
pia’n›n çat›s›na test sürüfl pisti infla edil-
di. ‹stanbul’un yo¤un trafi¤i sebebi ile
arabalar› rahat bir flekilde test edemedi-
¤inden yak›nan araç sevdal›lar›n›n ta-
leplerini dikkate alan Autopia yönetimi,
çareyi merkezin çat›s›na test sürüfl pisti
yerlefltirmede buldu. 

Autopia’n›n çat›s›nda yer alan ve
TCK yol e¤im hesaplar›na dayan›larak

bu do¤rultuda infla edilen benzersiz test
pisti, teknik özellikleri ve güvenlik do-
nan›mlar› ile dikkat çekiyor. Yol e¤imi-
nin keskin dönüfl viraj›nda tam olarak
yüzde 7’lik bir aç›yla yap›lmas› sayesin-
de, arac›n 90 kilometre h›zla bu viraja
girerek güvenli bir flekilde virajdan ç›k-
mas› sa¤lan›yor. Pistin ayr›ca tüm yol
çerçevesi kauçuk darbe emiciler ve ya-
vafllat›c› su varilleri gibi üst düzey gü-
venlik sistemleri ile donat›ld›. 

Test pistinde kullan›lacak araçlara
yerlefltirilecek olan otomasyon sistemle-
ri ile de belli h›zlar›n üzerine ç›k›lma-
mas› ve kontrolden ç›kan araçlar›n gü-
venli bir biçimde yavafllat›lmas› sa¤lana-
cak. Pist, Autopia içinde yer alacak olan
müzayede salonundan da rahatça izle-
nebilecek. Türkiye pazar›na giren tüm
önemli araçlar›n lansmanlar› ayr›ca da
distribütörler için alternatif ve çok fark-
l› bir alan olacak. 

‹stanbul’da otomobillerin test sürüflü için yer bulamayan giriflimciler ilginç 
bir yol gelifltirdi. Test sürüflü yapmak isteyen floförler için yoldaki araçlar›n 

28,5 metre üzerinde yeni bir pist infla edildi. 

»

YO⁄UN TRAF‹K, TEST SÜRÜfi
P‹ST‹N‹ GÖ⁄E ÇIKARDI
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Konya
bayrama

‘HIZLI’
G‹RD‹

ANKARA-KONYA 
ARASI YÜKSEK HIZLI
TREN SEFERLER‹N‹N

BAfiLAMASI VE BAYRAM
BOYUNCA ÜCRETS‹Z

OLMASI VATANDAfiLAR
‹Ç‹N BAYRAM 

HED‹YES‹ OLDU

HÜKÜMET ulafl›m halkas›na
bir yenisini daha ekledi. Ankara-
Konya hatt›nda yüksek h›zl› tren se-
ferleri bafllad›. Baflbakan Recep Tay-
yip Erdo¤an da Türk halk›na bayram
hediyesini erken verdi ve iki flehir
aras›ndaki seferlerin bayram sonuna
kadar ücretsiz oldu¤unu aç›klad›.
Bayramdan sonra ücretler, ekonomi
s›n›f›nda (356 koltuk) 25 TL, business
koltuklarda ise (55 koltuk) 35 TL ola-
rak belirlendi. 

TCDD, Ankara-Konya hatt›nda,
07.00, 11.30, 15.30 ve 18.30 saatlerin-
de karfl›l›kl› olarak günde 4 sefer ya-
p›yor. Ba¤lant› Noktas›, s›ca¤› s›ca¤›-
na hatt›n ilk yolcular›n›n duygular›n›
dinledi. Büyük bir heyecanla yolcu-
luklar›n› gerçeklefltiren vatandafllar›n
h›zl› tren izlenimleri flöyle: 

»

“Bizim o¤lumuz Konya’da
görevli. Biz de kendisini
ziyarete gidiyoruz. Daha
önce otobüsle 4 saate
yak›n sürede Konya’da
gidiyorduk. Ama bundan
sonra 1,5 saatte gidece¤iz.
H›zl› trene de ilk kez
biniyoruz. Gayet güzel.” 

Fikriye Erkal 
(Emekli ö¤retmen, 69)

“H›zl› trenin seferlerine
bafllamas› müthifl bir fley.
Sadece Konya de¤il, tüm
vatan için. Ben ilk kez 
h›zl› trene bindim. Herfley
çok güzel, tren çok
konforlu ve temiz.” 

Cenk Özmen 
(Ortopedi uzman›, 41)

“Amcamlar Konya’da
oturuyor, onlar› ziyarete
gidiyoruz ailemle birlikte.
‹lk kez bindik h›zl› trene
ama çok güzel buldum.
Daha kolay ve h›zl›
gidece¤iz Konya’ya.”

Nalan Kelebek
(Lise ö¤rencisi, 16)

“H›zl› tren seferlerinin
bafllad›¤›n› duyunca
Konya’ya gitmeye karar
verdik. fiimdiye kadar hep
erteledik do¤rusu. Ama
art›k rahat oldu¤u için
eflimle birlikte günü birlik
gidip, dönece¤iz.” 

‹hsan Salman 
(Bankac›, 49)

“‹lk kez bindik, bu
yolculuktan dolay› çok
mutluyuz. H›zl› trenle
zamandan tasarruf
ediyoruz.”

“Televizyonda,
Ulaflt›rma Bakan› Binali
Y›ld›r›m h›zl› trenin
aç›laca¤›n› söyledi. Daha
sonra da Baflbakan aç›l›fl›
yapt›. Sevindik. biz de
Konya’ya h›zl› trenle,
günübirlik gitmeye karar
verdik. Araba ile
gerçekten uzak ama h›zl›
trenle çok cazip hale
geldi, Konya’ya gidip-
dönmek. TCDD yeniden
aya¤a kalkt›, destek de
vermek laz›m. Ayr›ca
ülkemizde çok trafik
kazas› oluyor, tren ise
gerçekten güvenli. Bilet
fiyatlar› da otobüsle ayn›.” 

“Mevlana Müzesi,
Türkiye’de Topkap›’dan
sonra en fazla 
ziyaretçinin geldi¤i yer 
ama biz flimdiye kadar
gitmemifltik. H›zl› treni
duyunca, günübirlik
gelmeye karar verdik.
Gönül isterdi ki daha önce
bafllam›fl olsun ama 
flimdi mutluyuz.”

Mustafa Erkal 
(Emekli albay, 70)

Erol Harbi 
(Optisyen, 47)

Cem Aykut Dinçarslan
(Optisyen, 39)

“Ben Konyal›y›m, k›z›m
Ankara’da üniversitede
okuyor. Ben de 2 y›ld›r
onun yan›na sürekli gelip-
gidiyorum. H›zl› trenin
bafllamas› bizi çok memnun
etti. ‹lk kez bindim, her fley
çok güzel, düzenli, temiz,
konforlu. ‹nternetten
aç›l›fl›n› takip ettik, hiç s›k›nt›
çekmeden de bindik.”

Nazl› Ankay 
(Emekli ö¤retmen, 50)

Yasin Demirhan
(Üniversite ö¤rencisi, 21)

“fiimdiye kadar
h›zl› trenin
olmas› laz›md›. 
Ben çok
memnun 
kald›m hem
konfor hem de sa¤lad›¤›
zaman aç›s›ndan. 
Ö¤renci oldu¤umdan
benim için çok iyi.” 

Mehmet Tekin 
(‹flçi, 47)

“Ankara’da yafl›yorum.
fiimdiye kadar Konya’ya
gitmemifltim.
H›zl› tren
sefere
bafllay›nca bize
de kolayl›k
oldu.”
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Foto¤raf çekmeyi sevenler ifle 
‹Y‹ B‹R MAK‹NE ‹LE BAfiLAMALI 

FRANSIZ ROMANCI EM‹LE ZOLA’NIN SÖYLED‹⁄‹NE GÖRE; B‹R fiEY‹
FOTO⁄RAFLAYANA KADAR ONU GERÇEKTEN GÖRDÜ⁄ÜNÜZÜ ‹DD‹A EDEMEZS‹N‹Z. 

KOLAY ö¤renilebilen ve ayn›
zamanda çok da keyif al›nabilen bir
u¤rafl olan foto¤raf sanatç›l›¤›n›n
yaflam›n›za girdikten sonraki ilk et-
kisi alg›da seçicili¤inizi artt›rmas›
olacakt›r. Yani, her gün yürüdü¤ü-
nüz yollarda daha önce fark etmedi-
¤iniz bir sürü fleyi görmeye bafllay›p,
onlara art›k elefltirel ve estetik du-
yular›n›z› da içeren gözlerle baka-
caks›n›z.

Peki, foto¤raf çekmek için ne ge-
rekir? Nas›l bir makine al›n›r?
DSLR (dijital ama önünde objektifi
olan büyük profesyonel makine) mi
gerekli yoksa kompakt dijital bir
makine yeterli olur mu? Foto¤rafç›-
l›¤a ilk bafllayan birinin ne gibi ge-
reksinimleri olur? Bu gibi sorulara
cevap vererek, foto¤raf sanat›na ilgi
duyanlar›n az da olsa ön bilgi sahibi
olmas›n› arzuluyoruz. 

Kompakt; yani fluan birçok insa-
n›n elinde bulunan dijital makineler
‘foto¤rafç›l›k’ ile u¤raflmak ve bu
iflin ruhunu kavramak için çok uy-
gun de¤il. Çünkü bu makinelerde
kontrol flans›n›z çok düflük. Çekim-
lere çok fazla müdahale edip yarat›-
c› çekimler yapamayabilirsiniz. 

DSLR makineler ise daha seri ol-
du¤undan bunlarla h›zl› foto¤raf
çekme flans›na sahipsiniz. Ayr›ca
de¤iflebilir lensler sayesinde makro
yani yak›n çekimler yapabilme ve de
tele lenslerle çok uzaktaki nesneleri
çekebilme imkân›n›z oluyor. Kulla-
naca¤›n›z dâhili flafllar sayesinde ise

daha güçlü ›fl›klar elde edebiliyorsu-
nuz. Foto¤raf sanat›yla ilgileniyorsa-
n›z en sa¤l›kl›s› DSLR ile bafllamak.
Makine, lens (objektif) ve flafl›n ya-
n› s›ra gece çekimleri için bir de tri-
pod (üç ayak) alman›z ifli daha da
keyifli hale getirecek. Tripod ile ›fl›-
¤›n çok az oldu¤u zamanlarda, flafl
olmadan yapt›¤›n›z çekimlerle, ma-
kinenizin perde kapanana kadar sa-
bitlenerek titremesinin önüne geçe-
bilirsiniz.

Foto¤raf çekmeye bafllad›¤›n›z za-
man, çekilen kareler üzerinde iste-
di¤iniz de¤ifliklikleri yapabilmek
için bir de photoshop program› ile
ilgilenebilirsiniz. Böylece resim ka-
relerinizle daha da yak›nlaflarak,
kendinize ait görüntüler ortaya ko-
yabilirsiniz. 

»

Hangi modelleri seçebilirsiniz? 

Yeni bir DSLR foto¤raf makinesi almaya karar
verdi¤inizde önünüzdeki birçok seçenekten dola-
y› kafan›z bir miktar kar›flabilir. Pek de az›msana-
mayacak bir bütçe ay›rman›z gerekti¤inden dola-
y› da biraz ince eleyip s›k dokumak istemeniz çok
ola¤and›r. Bu yüzden size yard›m› olmas› aç›s›n-
dan piyasadaki DSLR modellerinden baz›lar›n›
afla¤›da bulabilirsiniz. 

Canon 450 D: Canon’un girifl
seviyesi diyebilece¤imiz mo-
delidir. Canon 450’yi seçme-
niz durumunda Canon’un
birçok lens alternatifine sa-
hip olabilirsiniz. Bu küçüm-
senmeyecek bir avantaj. 3 inç-
lik LCD ekran› rakiplerine göre daha büyük ve
çok kullan›fll›. Foto¤raf çekim performans› ve ka-
litesi çok yüksek. Görüntü sabitleyici özellikli lens
ile birlikte geliyor. Bütçenize uyuyorsa kesinlikle
memnun kalabilirsiniz. 

Nikon D80: Girifl seviyesi DSLR mo-
dellerinin en güçlü temsilcilerin-
den. 10.2 MP sensora sahip ve
2.5 inç LCD ekran› var. Çekim
h›z› ve performans› çok iyi. Ni-
kon’un lens ailesi de bu mode-
lin bir avantaj›. Bütçenize uygun
ise kesinlikle memnun kalaca¤›n›z bir model.

Sony Alpha DSLR-A350: 2.7 inç LCD ekrana
sahip. Makine üzerine yerlefltirilmifl
bir görüntü sabitleme ya
da di¤er ad› ile titreflim
önleyici var. Bu özellik
sayesinde bir ile iki stop
kadar çekim avantaj›n›zla
birlikte daha net foto¤-
raflar çekebileceksiniz.
Baz› eski Konika Minolta
lenslerle uyumlu olmas› da bir avantaj. 

Pentax K100D: Görüntü sabit-
leyici özelli¤i bulunuyor.
SD ve SDHC kartlara
kay›t yap›yor olmas›
daha makul fiyatlara
kart alabilmenizi sa¤laya-
cakt›r. ‹kinci bir LCD statü ekran›n›n bu-
lunmas› da onu di¤er modellerden farkl› k›l›yor.



YARGITAY Bafl-
kanl›¤›, iki y›l önce baz is-

tasyonlar›n›n kanser yapt›¤›
gerekçesiyle flehir d›fl›na tafl›n-

mas› yönünde karar alm›flt›. An-
cak gelinen noktada Yarg›tay iki y›l

önceki karar›n› revize etti. Erzurum
2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bir

vatandafl›n açt›¤› davay› sonuçland›-
ran Baflkanl›k, ilk karar›n aksine, baz
istasyonlar›n›n flehir d›fl›na tafl›nmas›
halinde insan sa¤l›¤› üzerindeki riskin
daha da artaca¤›na hükmetti.

Yarg›tay 4. Hukuk Dairesi Baflkan-
l›¤›, 6 Haziran 2011’de oy çoklu¤u ile
ald›¤› yeni karar›n› bilimsel veriler
›fl›¤›nda flu ifadelerle savundu: “Cep
telefonlar›n›n sa¤l›kl› çal›flabilmesi
için baz istasyonlar›n›n bal pete¤i

benzeri fleklinde bir yap›da ve
her bir pete¤in içinde de en az

bir baz istasyonunun kurulu
bulunmas› gereklidir. Baz

istasyonunun flehir d›fl›-
na ç›kart›lmas› halin-

de, hücresel yap› bozulacakt›r. Sinyal-
lerin abonenin cep telefonuna ulafla-
bilmesi için çok yüksek elektromanye-
tik dalgalar oluflturmas› gerekecektir.
Ayn› zamanda kullan›c›n›n cep telefo-
nu da baz istasyonuna sinyali yeteri
seviyede ulaflt›rabilmek için daha faz-
la güç kullanmak zorunda kalacakt›r.
Bu durumda daha fazla insan›n, daha
fazla elektromanyetik alana maruz
kalmas› kaç›n›lmaz olacakt›r.”

Yarg›tay’›n karar›na Bilgi Teknoloji-
leri ve ‹letiflim Kurumu Baflkan› Tayfun
Acarer’den tam destek geldi. Yarg›-
tay’›n verdi¤i karar› ‘bilimsel veriler ›fl›-
¤›nda son derece objektif k›staslara uy-
gun’ olarak nitelendiren Acarer, “Yar-
g›tay karar›nda, hadiseyi bilimsel ölçü-
lerde ele alm›fl ve baz istasyonlar›n›n
flehir d›fl›na tafl›nmas› halinde iletiflim-
de aksakl›klar yaflanaca¤›n› belirtmifltir.

Karardaki önemli di¤er
bir husus da baz istasyonla-
r›n›n flehir d›fl›na ç›kmas› du-
rumunda insan sa¤l›¤› üzerinde
olumsuz etki yapaca¤›n›n ortaya
konulmufl olmas›d›r.” dedi. 

Tayfun Acarer, baz istasyonlar›
konusunda vatandafllar›n içinin rahat
olmas›n› da istedi. ‹stasyonlar›n, Ku-
rum taraf›ndan denetlendi¤inin alt›n›
çizen Baflkan, “Türkiye’deki baz istas-
yonlar›n›n yayd›¤› elektromanyetik li-
mit de¤er, dünya uygulamalar›n›n dört
kat alt›ndad›r. Dünya Sa¤l›k Örgü-
tü’nün baz istasyonlar› için belirledi¤i
limit de¤er 41,2 Volt/metre’dir. Tür-
kiye’de uygulanan limit de¤er, 10.2
Volt/metre’dir. Örgütün öngördü¤ü
de¤erin dört kat› daha düflüktür.
fiunu da belirtmek isterim ki baz
istasyonlar› radyoysan yaymaz,
elektromanyetik dalga yayar-
lar. Elektromanyetik dalga
ile radyasyon birbirine
kar›flt›r›lmamal›d›r.”
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ZEK‹ GÖKTÜRK

»

YARGITAY BAfiKANLI⁄I, ‹NSAN SA⁄LI⁄I ÜZER‹NDEK‹ ETK‹S‹N‹ GEREKÇE
GÖSTEREREK ‹K‹ YIL ÖNCE BAZ ‹STASYONLARININ fiEH‹R DIfiINA TAfiINMASI

KARARINI ALMIfiTI ANCAK BU KARARINI Y‹NE SA⁄LIK GEREKÇES‹ ‹LE REV‹ZE ETT‹.
YARGITAY BU KEZ fiEH‹R DIfiINA TAfiINMASI HAL‹NDE, BAZ ‹STASYONLARININ ‹NSAN

SA⁄LI⁄INA DAHA DA ZARARLI OLACA⁄INI BEL‹RTT‹.   

“BAZ ‹STASYONLARI 
fiEH‹R DIfiINA TAfiINIRSA, ‹NSAN

SA⁄LI⁄I R‹SKE G‹RER”

Yarg›tay: 
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PTT, Türk hac› ve umrecilerinin
hurmas›n› Suudi Arabistan’dan getire-
rek, Türkiye’nin dört bir yan›na ulaflt›r›-
yor. Eski dönemlerde a¤›r koliler halin-
de, istediklerinden daha az hurma geti-
rebilen hac› ve umreciler, 2008 y›l›ndan
bu yana PTT’nin yard›m› ile istedikleri
miktarlardaki hurmalar› memleketlerine
getirtebiliyor. Böylece kendilerini ziyaret
edecek efle-dosta mahcup da olunmuyor. 

Türk vatandafllar›n›n büyük bir sorunu-
nu bu flekilde çözen PTT, 2011 y›l›nda ise

bir rekora imza att›. 2011’in ilk 8 ay›nda,
umrecilerin 1 ton 587 bin 946 kilo (79 bin
958 adet koli) hurmas› Türkiye’nin çeflitli
flehirlerine tafl›nd›. 2010 y›l› döneminde
938 bin 442 kilo hurma (42 bin 211 adet
kargo) tafl›n›rken, hac döneminde 1 ton
76 bin 697 kilo hurma (44 bin 885 adet
kargo) Türkiye’ye getirildi. 2011 y›l›nda
ise sadece umre döneminde 2010 y›l›n›n
toplam› afl›ld›. Türkiye’ye gelen hurma
kargo say›s› 79 bin 958’i buldu. 
Kargo süreci nas›l iflliyor?

PTT, Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› ile
Gümrük Müsteflarl›¤› aras›nda 28 Ekim
2008 tarihinde protokol imzaland›. Zem-

zemlerin tafl›nmas›na Suudi Arabistan
yasalar›na göre izin verilmedi¤i için, pro-
tokol sadece hurma ile hediyelik eflyala-
r›n tafl›nmas›n› kaps›yor. ‹lgili taraflar›n
Suudi Arabistan’da bulunan personelleri
vas›tas›yla Medine’den kabul edilen hur-
ma kargolar› Diyanet ‹flleri Baflkanl›-
¤›’nca kiralanan TIR’larla Adana Kargo
‹flleme Merkezi’ne sevk ediliyor. Merke-
ze gelen gönderilerin kontrol ve kay›t ifl-
lemleri sonucunda, var›fl merkezlerine
sevki sa¤lan›yor, adreslere teslim ediliyor. 
Fiyatlar da çok uygun

Kargo sürecinin takibi için PTT, Suudi
Arabistan’da personel bulunduruyor. Bu
büyük organizasyon s›ras›nda, PTT yö-
netimi, 2008 y›l›ndan bu yana çok büyük
bir sorunun yaflanmad›¤›n› belirtiyor.
Küçük aksakl›klar›n da Suudi Arabis-
tan’da bulunan PTT ve Diyanet persone-
li taraf›ndan an›nda çözüldü¤ünü aktar›-
yor. Yetkililer, kargo fiyatlar› uygun ol-
du¤u için, vatandafl›n PTT’yi tercih etti-
¤ini dile getiriyor.   
8-10 gün içinde hurmalar Türkiye’de

Hurma kargolar› ortalama 8-10 gün
içerisinde Türkiye’ye ulafl›yor. Sürenin
uzun olmas› 4 ülke gümrü¤ünden geçerek
TIR’larla Türkiye’ye getirilmelerinden
kaynaklan›yor. TIR’larla tafl›nan hurmala-
r›n bu süre içinde, yap›lar› gere¤i bozul-
mad›¤›, sa¤lam ve sa¤l›kl› flekilde teslim
edildikleri PTT yönetimi taraf›ndan dile
getiriliyor. Hurma götürülmedik flehir, il-
çe ve köy kalmad›¤› da ifade ediliyor. 

1,5 TON HURMAYI
PTT sayesinde yedik

PTT, 2011 YILINDA B‹R REKORA ‹MZA ATARAK ‹LK 8 AYDA, UMREC‹LER‹N 
1 TON 587 B‹N 946 K‹LO (79 B‹N 958 ADET KOL‹) HURMASINI TÜRK‹YE’N‹N ÇEfi‹TL‹

fiEH‹RLER‹NE TAfiIDI. 2011 HAC DÖNEM‹YLE B‹RL‹KTE TAfiINACAK HURMA
M‹KTARININ, ÇOK DAHA FAZLA ARTACA⁄INA KES‹N GÖZÜYLE BAKILIYOR.

NAG‹HAN AYDIN

»
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TÜRK‹YE’de sa¤l›k
alan›nda yap›lan teknolojik
yat›r›mlar giderek art›yor.
Baflkent Üniversitesi Konya
Uygulama ve Araflt›rma Mer-
kezi de sa¤l›k ve e¤itim ala-
n›nda yapt›¤› yat›r›mlarla
Konya ve çevre illerinde ter-
cih edilen hastane konumuna
geldi. Merkez, son olarak göz
bölümüne ve göz ameliyatha-
nesine yaklafl›k 600 bin TL’ye
mal olan, son teknoloji tetkik
ve uygulama cihazlar› ile do-
natt›. Bu donan›mla gözün
bütün tabakalar›n›n incelen-
mesi mümkün olacak. 

Ayr›ca, Türkiye’de çok yay-
g›n olan fleker hastal›¤›na
ba¤l› göz içi kanamalar›, sar›
nokta hastal›¤› ve retina taba-
kalar›n›n yerinden ayr›lmas›
(dekolman) gibi bafll›ca reti-
na hastal›klar›n›n t›bbi ve cer-
rahi tedavisi de son teknoloji
cihazlarla Baflkent Üniversi-
tesi Konya Hastanesi’nde uy-
gulanacak. Yenilenen göz bö-
lümünde ayr›ca göz içine uy-
gulanan ilaç enjeksiyonlar› ile
de makula ödemi ve sar› nok-
ta hastal›¤› gibi ciddi görme
kayb› ile sonuçlanabilecek
hastal›klar›n tedavisi de bafla-
r›yla uygulanacak. 

Retina hastal›klar›n›n er-
ken tan›s›nda Fundus Flore-

sein Anjiografi ve Optik Ko-
herens Tomografi (OKT) ci-
hazlar› ile gözün en ince ke-
sitleri incelenebiliyor ve da-
marsal yap› bozukluklar› sap-
tanabiliyor. OKT, yüksek çö-
zümlemeli, kolay uygulanabi-
len ve hasta uyumunun iyi ol-
du¤u bir görüntüleme tekni¤i
olarak, baflta retina patoloji-
leri olmak üzere pek çok of-
talmik patolojinin tan› ve ta-
kibinde önemli bir yere sahip.
Son teknoloji ürünü olan bu
cihazlarla elde edilen bilgiler
›fl›¤›nda, gözün sinir tabakas›
olan retina tabas›n›n durumu
ayr›nt›l› olarak incelenmekle
birlikte, Optik Koherens To-
mografi (OKT) cihaz› ile ayn›
zamanda göz tansiyonu ve

keratokonus gibi kornea has-
tal›klar› hakk›nda da bilgi sa-
hibi olunuyor. Tan› konulan
ve tedavi karar› verilen hasta-
lara, yeni ve güncel lazer ci-
hazlar› ile katarakt sonras›
mercek temizli¤i, fleker hasta-
l›¤›na ba¤l› kanamalar›n te-
davisi ve göz tansiyonu teda-
visi de uygulan›yor. 

Baflkent Üniversitesi Kon-
ya Hastanesi Göz Bölü-
mü’nde, cerrahi tedavi gerek-
tiren hastalar ise dikiflsiz ka-
tarakt cerrahisi, kapak ameli-
yatlar›, flafl›l›k cerrahisi ve vit-
rektomi cerrahisi de akade-
mik kadrosunda yer alan 2
doçent, 1 operatör doktor ve
tecrübeli ekibi ile baflar›yla
uygulan›yor. 

»

BAfiKENT
ÜN‹VERS‹TES‹
KONYA
HASTANES‹ GÖZ
BÖLÜMÜ’NE
YAPILAN BÜYÜK
BÜTÇEL‹ YATIRIM
‹LE HASTALAR, SON
TEKNOLOJ‹ C‹HAZ
VE YÖNTEMLERLE
TEDAV‹ ED‹LECEK.

Baflkent Hastanesi, göz bölümü
son model teknoloji ile donat›ld›

GÖZÜN TÜM 
TABAKALARINA
‹N‹L‹YOR

Hastanede, geliflmifl cihazlarla hastal›klar›n 
tan›s› konuluyor. Tedavisi yap›l›yor. 
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HAD‹S ‹LM‹N‹N Ö⁄RET‹LMES‹ ‹Ç‹N ‹NfiA 
ED‹LEN SAH‹P ATA MEDRESES‹’NDE B‹RB‹R‹NDEN
‹LG‹NÇ DETAYLAR BULUNUYOR. MESELA,
Ö⁄RENC‹ ODALARININ KAPILARI, Ö⁄RENC‹LERE
EDEPTEN DOLAYI BÜYÜKLER‹N‹N ÖNÜNDE
E⁄‹LME ALIfiKANLIKLARINI KAZANDIRMAK
‹Ç‹N ÖZELL‹KLE ALÇAK YAPILMIfi.

fiEHR‹N 
GÖBE⁄‹NDE
‘UNUTULMUfi’ 
B‹R MÜZE

nce Minare Tafl ve Ah-
flap Eserler Müzesi,
Konya’n›n nerdeyse gö-
be¤i denilebilecek bir

mekân olan Alaattin Tepesi’nin
bat›s›nda bulunuyor. Selçuklu
Sultan› ‹zzettin Keykavus dev-
rinde Vezir Sahip Ata Fahrettin
Ali taraf›ndan,
1258-1279 tarihin-
de Hadis ilmi
okutturulmak üze-
re yapt›r›lan med-
rese, 1956 y›l›ndan
bu yana müze ola-
rak kullan›l›yor.
Abdullah Bin Ke-
luk’un mimar› ol-
du¤u yap›da bu-
gün, Konya Kalesi
ve civar›ndan geti-
rilen çeflitli tafl ve ahflap eserler
sergileniyor. As›l ad› Sahip Ata
Dar’ul -Hadisi olan medreseye,
8 köflesi, yivli ve de yukar› do¤-
ru incelen minaresinden dolay›
halk ‘‹nce Minare’ ad›n› ver-
mifl. 

Müzenin kap›s›ndan girip ka-
fan›z› yukar› do¤ru kald›rd›¤›-
n›zda ilk gördü¤ünüz hayat
a¤ac› ve enginar motifleri olu-
yor. Enginar motifinin s›rr›n›,
Müze Sorumlusu ve Sanat Ta-
rihçisi olan Ali fiahin Eser flöyle
aç›kl›yor: “Uzun ömrü sa¤lad›-

¤›n› ve karaci¤er-
leri temizledi¤ini
bildi¤imiz enginar
sebzesinden dola-
y› o dönemlerde
sonsuzlu¤u sem-
bolize etmek ama-
c›yla yap›lm›fl.”

Müze Sorumlu-
su, ‹nce Minare
Tafl ve Ahflap
Eserler Müze-
si’nin ilk zaman-

lar, kurulufl amac›na uygun ola-
rak, hadis ö¤renmek isteyen ki-
flilere ev sahipli¤i yapt›¤› bilgisi-
ni veriyor. Hadis ö¤renmek is-
teyenler, buraya gelerek mü-
derrisler gözetiminde derslerini
ö¤renip, ezberleyerek hayata

I

Hem do¤u hem de bat›
hükümdar› Alaaddin
Keykubat’›n sembolü
olan çift bafll› kartal 

(Bu büyüklükte sadece
burada var.)

Turkuaz ve mor
renkli çiniler ile
beyaz hamurlu
tu¤lalar›n
örülmesiyle yap›lan
minarenin üst
taraf›ndaki iki
flerefeden birisi
1901 y›l›nda düflen
y›ld›r›m sonucu
tahrip olmufl.
Böylece minare, ince
görünümünden
yoksun kalm›fl.

H‹LAL BAYSAL
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geçiriyorlarm›fl. Onlar›n bu ilmi kolay ö¤-
renip ezberleyebilmeleri için dizayn edil-
mifl olan binan›n içinde avlu, eyvan, ders-
hane ve ö¤renci hücreleri yer al›yor. 

Müzede dikkat çekici birçok detay bu-
lunuyor. Mesela, ortada avlu diye adlan-
d›r›lan kapal› alana infla edilen havuz, su
sesinin huzuruyla ilim ö¤renmeyi sa¤la-
mak ve havadaki nem oran›n› art›rmak
maksad›yla yap›lm›fl. Havuzun kenarlar›-
na ö¤rencilerin abdest almalar› için otu-
raklar ve çeflmeler yerlefltirilmifl. Havu-
zun üstüne düflen oval çat›daki pencere-
ler ayd›nlatmay› sa¤larken, tavandaki
pencerelerin alt›n› saran çark›felek de-
senleri ise dünyan›n dönüflünü simgele-
mesi aç›s›ndan anlam tafl›yor.

Ali fiahin Eser, avlunun tam karfl›s›nda
bulunan eyvan›n kenarlar›ndaki müderris
odalar›n›n hadis ilminin ö¤retildi¤i ders-
hane odalar› olarak kullan›ld›¤›n› söyle-
yerek flu bilgiyi veriyor: “Avlunun boydan
boya iki kenar›na ö¤renci odalar› yerlefl-
tirilmifl. Bir tarafta normal ders odalar›
bulunurken di¤er tarafta hadis ezberle-
sinler diye küçük hücre odalar› yer al›yor.
Ö¤renci odalar›n›n kap›lar› özellikle çok
alçak yap›lm›fl. Bunun nedeni ise onlara
edepten dolay› büyüklerinin önünde e¤il-
me al›flkanl›klar›n› kazand›rmak.” 

Avlunun sa¤ arka taraf›na geçti¤inizde
ise karfl›n›za “sübyan mektebi” ç›k›yor.
Küçük çocuklara hadis ilminin ö¤retildi¤i
bu odada flimdilerde ahflap kap› ve pen-

cereler sergileniyor. Di¤er yandan müze-
de, Selçuklu ve Karamano¤lu devrine ait
tafl ve mermer üzerine oyma tekni¤i ile
yaz›lm›fl kitabeler, Konya Kalesi’ne ait
yüksek kabartma rölyefler, çeflitli ahflap
malzemeye, geometrik ve bitkisel motif-
lerin oyuldu¤u kap› ve pencere kanatlar›,
ahflap tavan göbe¤i örnekleri, mermer
üzerine ifllenmifl mezar flahidesi ve san-
dukalar teflhir ediliyor.  

Müze, pazartesi günleri hariç, 08.30-
7.30 saatleri aras›nda ziyaretçilere aç›k
tutuluyor.

Sanat
Tarihçisi ve

Müze
Sorumlusu Ali

fiahin Eser

1930’da karargâh olarak kullan›lan
medresenin y›k›lmas› gündeme gelmifl
fakat son anda bu fikirden vazgeçilmifl.

Üzerlerinde çeflitli ayetler yazan kifli
isminin oldu¤u ve merhumun nas›l
öldü¤ünün yazd›¤› mezar sandukalar›

Vildanl› Baba Türbesi’ndeki gürefl
tekkesinden güreflçi tafl› (fiu anki hali
bile 76 kilo.)

Konya’da atalar›m›z taraf›ndan 23 medrese
infla edilmifl. Ancak ‹nce Minare, Karatay
ve S›rçal› medreseleri ile birlikte ayakta
kalan son 3 medreseden biri olmufl. 
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epimizin içinde önüne geçemedi¤imiz bir arzudur
uçma iste¤i. Kufllar kadar özgür olabilmek, dünya-
y› onlar›n bak›fl›yla görebilmek… Yamaç paraflütü
pilotu, Milli Sporcu Hakan Akçalar bu iste¤i için-
de tutamay›p, kendisini gökyüzüne salanlardan…
Baflar›l› sporcu, 3 Temmuz 2011 Pazar günü, en

basit tan›m› ile ip ve kumafltan oluflan paraflütü ile Denizli Çö-
kelez’den kalk›p, Eskiflehir Sivrihisar’a inifl yaparak toplamda
255.5 kilometre uçtu. Bu uçuflla, yabanc› bir sporcuya ait 254 ki-
lometrelik Türkiye rekorunu da k›rm›fl oldu. Rekoru k›rmak
için 7 saat gökyüzünde kalan sporcumuzla uçuflu ve yamaç pa-
raflütü hakk›nda konufltuk.

Rekor k›rd›¤› günü, o günün heyecan›n› yaflayarak, flöyle an-
lat›yor Milli Sporcu: “O günün hava flartlar› çok elveriflliydi. Sa-
at 12.00’da, 30 kadar arkadafl›m›zla birbirimizin ard› arkas›na
kalk›fl›m›z› yapt›k. Uzun mesafeye gidebilmeniz için belli bir ir-
tifaya kadar yükselmeniz gerekiyor. O gün ben bir termik ak›m
bularak ilerlemeye bafllad›m. Benim etraf›mda birkaç arkada-

fl›m vard› fakat onlar o gün benim kadar flansl› de¤illerdi. 10 km
gibi k›sa mesafelerle uçufllar›n› tamamlad›lar. Bu süreden sonra
uçufl yolculu¤uma tek bafl›ma devam ettim. Rüzgar›n da yard›-
m›yla 7 saat havada kalarak 255.5 kilometre mesafe uçtum. ‹n-
di¤imde rekor k›r›p k›rmad›¤›m› bile bilmiyordum.”

7 saat boyunca havada süzülmenin kendisini korkutup kor-
kutmad›¤›, ac›k›p-ac›kmad›¤› en merak etti¤imiz konular olu-
yor. Akçalar bu soruyu flöyle yan›tl›yor: “Kenarlardaki bölüm-
lere sular›m›z› at›flt›rmal›klar›m›z› yerlefltirip uzun süreli uçufl-
lar›m›zda ihtiyaçlar›m›z› giderebiliyoruz. Telefon, telsiz, uydu
ba¤lant›l› güvenlik cihaz›, foto¤raf makinesi gibi gerekli araçla-
r› da yan›m›zda bulunduruyoruz. Telsizle sürekli olarak birbiri-
mizin durumu hakk›nda bilgi alabildi¤imiz gibi uydu cihaz›n›n
10 dakikada bir göndermifl oldu¤u frekanslarla da koordinat-
lar›m›z bizi takip edenler taraf›ndan bilinebiliyor.” Bu ifadele-
re göre Akçalar 7 saat boyunca korku duymuyor, havadayken
sadece 250 kilometre gitme hedefini aflmaya kilitleniyor. Eski-
flehir’e indikten sonra eflinin ›srarla kat etti¤i mesafeyi virgülü-

YAMAÇ PARAfiÜTÜ SPORU YAPAN M‹LL‹ SPORCU HAKAN
AKÇALAR, DEN‹ZL‹’DEN ESK‹fiEH‹R’E KADAR HAVADA SÜZÜLDÜ. 

7 SAAT GÖKYÜZÜNDE KALARAK, TÜRK‹YE REKORUNU KIRDI.

Kumafl ve iplerle 
havada 7 saat kald›, rekor k›rd›

Yamaç
paraflütü
pilotu
Hakan
Akçalar

H
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ne kadar sordu¤unu belirtiyor. Çünkü
kendisi sadece 250 kilometrenin üstüne
ç›kt›¤›n› zannediyor, Türkiye rekorunu
k›rd›¤›n›n fark›nda de¤il. Ancak yapt›¤›
yol tam olarak hesapland›ktan sonra re-
koru ilan ediliyor. Milli sporcumuzun bu
sporla tan›flmas› 1993’te Bo¤aziçi Üni-
versitesi Bilgisayar Mühendisli¤i bölü-
müne girmesi ile olmufl. Okuldaki da¤c›-
l›k kulübüne yaz›lan Akçalar daha sonra
havac›l›k kulübüne de üye olmufl. Bura-
da yamaç paraflütünün e¤itimlerini al›p,
ara vermeden kendisini gelifltirmifl. Efliy-
le de ayn› kulüpte tan›fl›p evlenen Akça-
lar, 3 ay sonra dünyaya gelmesini bekle-
dikleri k›z›na, rekoru ve yurt içindeki çe-
flitli yar›flmalardan ald›¤› ödüllerini gu-
rurla gösterecek.
“Trafikte araba 
kullanmak kadar kolay”

Di¤er da¤ sporlar› gibi yamaç paraflü-
tünün de tehlikeleri oldu¤una iflaret edi-
yor Akçalar. “Ama bu tür sporlar›n uyul-
mas› gereken s›k› kurallar› ihlal edilme-
di¤i sürece trafikte araba kullanmaktan
daha büyük bir riski yok.” ifadelerini kul-
lan›yor. Bu sporu yapmak isteyen ö¤ren-

cilere, kendisini de hat›rlatarak, üniversi-
telerindeki havac›l›k kulüplerini tavsiye
ediyor. Türkiye’de yamaç paraflütü spo-
runun h›zl› geliflti¤inin alt›n› çiziyor. Ha-
kan Akçalar, daha önce uluslararas› ya-
r›flmalara bir avuç sporcuyla gittiklerini
ancak son y›llarda daha kalabal›k sporcu
ekipleri ile gittiklerine de¤iniyor. Türki-
ye’nin flimdiye kadar uluslararas› yar›fl-
malarda madalya alamad›¤›n› ancak 1-2
y›l içinde bunun da baflar›labilece¤ini be-
lirtiyor. Paraflütün teknik özellikleri ile il-
gili bilgi veren Hakan Akçalar, bu arac›n
kumafl ve iplerden olufltu¤unu belirtiyor.
Bu sebeple de kiflilerin kesinlikle kendi
a¤›rl›klar›na göre paraflütlere binmeleri
gerekti¤ini anlat›yor. “Herhangi birisi 25
metrekare paraflüt kullanmas› gerekirken
yok ben 28 metrekareye de binebilirim
derse kendisini tehlikeye atm›fl olur. Kifli-
nin gere¤inden büyük ve küçük paraflüt
kullanmamas› gerekir.” sözleri ile güven-

li¤e dikkat çekiyor. 
Yamaç paraflütünün çeflitli flekilleri bu-

lunuyor. Bunlardan birincisi bugün Tür-
kiye’de ve dünyada yamaç paraflütü deni-
lince ilk akla gelen yer olan Fethiye Ölü-
deniz’de yap›lan daha çok ticari ve turis-
tik uçma denemeleri. Genellikle tecrübeli
bir pilot eflli¤inde uçmak isteyen kifliyle
yap›lan e¤lence ve turistik amaçl› bir atla-
y›fl. Fethiye bu anlamda yüksekli¤inin uy-
gunlu¤u ve manzaras›n›n güzelli¤i aç›s›n-
dan hem Türkiye’de hem de dünyada bi-
linen çok uygun bir mekân. Akçalar kendi
yapt›klar›n›n ise yamaç paraflütçülü¤ünün
sportif k›sm›n› oluflturdu¤unu söyleyerek
flu bilgileri veriyor: “Bu k›s›mda da iki
türlü atlay›fl flekli mevcut. Birincisi benim
Türkiye rekorunu k›rd›¤›m uçuflta oldu¤u
gibi uzun mesafe bireysel uçufllar. Di¤eri
de yar›flma format›ndaki atlay›fllard›r ki
bu tür uçufllar için de Denizli bölgesi ül-
kemizdeki en uygun bölgelerden birisi
konumunda.”   

Hakan Akçalar, profesyonel bir flekilde
yap›lmas› halinde yamaç paraflütünün
ucuz bir spor olmad›¤›n› da sözlerine ekli-
yor.  

“D‹⁄ER DA⁄ SPORLARI G‹B‹
YAMAÇ PARAfiÜTÜNÜN DE
TEHL‹KELER‹ VAR. AMA BU
TÜR SPORLARIN UYULMASI
GEREKEN SIKI KURALLARI
‹HLAL ED‹LMED‹⁄‹ SÜRECE

TRAF‹KTE ARABA
KULLANMAKTAN DAHA
BÜYÜK B‹R R‹SK‹ YOK.”

Milli Sporcu Hakan
Akçalar’›, arkadafllar›
rekor denemesine
böyle u¤urlad›.
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Ramazan Sonras› Haz›rl›klar›
Ramazan süresince önemli iftar
organizasyonlar›na ev sahipli¤i yapan Kule
Sini'de Ramazan sonras›n›n nas›l olaca¤›n›
sordum. Oruç ay›ndaki yo¤unlu¤un ayn› flekilde
devam edece¤ini ayr›ca konuklar için yap›lan
haz›rl›klar›n ve planlanan yeniliklerin hiç
bitmeyece¤ini ö¤rendim. Dergi yay›na
haz›rland›¤› günlerde bayram ve bayram sonras›
rezervasyonlar› almaya bafllam›fllard› bile.

fiehrin en yüksek mekân›nda lezzetler resitali
devam ediyor, kendi klasiklerini oluflturarak. 
‹yi ki vars›n Kule Sini. Eme¤i geçen herkesin 
eline sa¤l›k... 

Tan›t›c› reklamfiehrin
Oda¤›nda;
Kule Sini.

SSeeyyiirr  TTeerraass››  KKaaffee

KKuullee  SSiinnii  ÖÖzzeell  EEttkkiinnlliikklleerr

KKuullee  SSiinnii  ÖÖzzeell  LLeezzzzeett;;  BBeeeeff  SSttrrooggoonnooff

SSeeyyiirr  TTeerraass››''nnddaann  eeflflssiizz  KKoonnyyaa  mmaannzzaarraass››  






