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vrupa’daki borç krizi sürerken, başta ABD ve İngiltere 
olmak üzere birçok ülke Türkiye ekonomisine övgü 
üzerine övgü yağdırıyor. Avro bölgesinde devam 

eden krizden Türkiye’nin de etkileneceği tahminlerini 
yapan Avrupalı uzmanlar, buna rağmen Türkiye’nin 
büyüme hızının geçen yıla oranla yüzde 1-2 puan düşerek 
yüzde 7-8’ler seviyesinde olacağını belirtiyor. İngiltere’de 
iş dünyasına hitap eden RealBusiness adlı dergiye göre 
de krize dayanıklı ülkelerin başında Türkiye geliyor. 
Dergide yine, 2050’ye kadar Türkiye’nin dünyanın en 
büyük 10 ekonomisi arasında olacağı öngörüsüne yer 
veriliyor. Bu tahmin yapılırken, Türkiye’nin Avrupa, Asya 
ve Ortadoğu’nun kavşak noktasında yer alması da göz 
ardı edilmiyor. İşte tam bu noktada sürdürülebilir bir 
ekonomi için karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ve 
haberleşme yatırımları büyük önem taşıyor. Zira ulaşım 
ve haberleşme ağı gelişmemiş ülkelerin ekonomik olarak 
büyümeleri mümkün değildir. 
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İÇİNDEKİLER

010 İlk telefon kulübesi

Aileler, ‘güvenli 
internet’e nasıl 
geçileceğini bilmiyor

Bir ‘alem’ usta

PTT, kadına 
yönelik şiddetle 
mücadele edecek

Çağrı merkezleri

HABER

KÖŞE

Cep telefonlarının 
yaygınlaşması ile günümüzde 
pek yaygın olmayan telefon 
kulübeleri ilk kez 1 Haziran 
1880 tarihinde kullanıldı. 

İnternet Kurulu Başkanı 
Serhat Özeren, en ciddi 
haber sitelerinin bile daha 
fazla ‘tık’ almak için kadınları 
kullandığını açıkladı. 

Güvenli internet 
uygulaması yeterli ilgiyi 
görmedi. Uzmanlar 
ailelerin bilgi eksikliği 
olduğunu söylüyor 
ancak sistemi 
kullanmak çok kolay.

Tarih Profesörü Vahdettin 
Ergin, son Osmanlı 
padişahlarının demiryoluna 
verdikleri önemi ve o dönem 
yapılan çalışmaları anlattı. 

Baba mesleğini 
devam ettiren Burhan 
Özbakırcı, klasik Osmanlı 
mimarisinde kullanılan 
minare alemlerini 
günümüze getirdi. 

PTT işyerlerine bundan 
böyle şiddete maruz kalan 
kadınların yakınma ve 
şikayetlerini bildirecekleri 
kutular konulacak. 

BİLGİ TEKNOLOjİLERİ VE 
İLETİşİm KURUmU BaşKaNı 

TayfUN aCaRER, GİDEREK 
DaHa ÇOK İSTİHDam 

aLaNı OLUşTURaN ÇağRı 
mERKEzLERİNİ yazDı. 

“Para kazanmak 
için huzurevinde 

çalıştım”

‘KüÇüK 
HaNımEfENDİ’ 
CaNSU TOSUN 

aKfEN 
HOLDİNG 
yÖNETİm 
KURULU 
BaşKaNı 
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026

032

050

038

“İnternet siteleri  
‘tık’ almak için 
kadınları kullanıyor”

“Demiryolu 
yapılsın da, isterse 
sırtımdan geçsin”
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Ferrari’sini çizen adam

Mobil cihazlar  
iş dünyasını 
tehdit ediyor

Cenazemiz nerden 
kalksın erenler?

Ankara-İstanbul arası 
yataklı trende son günler

ŞEHİR MEKTUPLARI

DEMİRYOLLARI

Dünyaca ünlü Türk 
ressamlarımızdan Renan 
Ertosun’un, ferrari marka 
otomobillerini çizdiği 4 eseri, 
Uluslararası San Diego 
Otomobil fuarı’nda sergilendi.

Dolandırıcılar, facebook 
hesaplarını pes 
dedirtecek bir yöntemle 
hem de Emniyet Genel 
müdürlüğü’nün logo ve 
ismini kullanarak kopyaladı.

İhaleyi, 357 milyon 71 bin 685 
avro yatırım bedeli teklif eden 
Sky Line Havacılık-zonguldak 
Özel Sivil Havacılık Ortak 
Girişim Grubu kazandı. 

şayet nasip olur da 
ankara’da ölürsek, cenazemiz 
hangi camiden kalkarsa 
kalksın, gideceğimiz yer tahta 
at üzerinde tahtalıköyden 
başka yer değildir. 

062 Anadolu’nun 
isim kahramanı…
anadolu isminin nereden 
geldiği hakkında çok çeşitli 
rivayetler söz konusu… 
Taşlıca’da yaşamış 
olan Kırmızı Ebe’nin de 
anadolu ismine kaynaklık 
ettiği anlatılıyor. 

akıllı cihazların 
yaygınlaşması, kurumlar 
açısından büyük güvenlik 
zafiyetleri oluşturmaya 
başladı.

TCDD, aNKaRa-İSTaNBUL 
aRaSıNDaKİ yaTaKLı TREN 
SEfERLERİNİ, OCaK ayıNıN 

SONUNDaN GEÇERLİ OLmaK 
KayDı İLE ÖNümüzDEKİ 2 yıL 

BOyUNCa aSKıya aLDı.

nesli tükenen 
kelaynaklar takip 

ediliyor
ÇİP’Lİ 
KELayNaKLaR  

054

045 ‘Emniyet’li 
dolandırıcılık

053 Çukurova Bölgesel 
Havaalanı ihalesi 
tamamlandı

016

056
034

İÇİNDEKİLERİÇİNDEKİLER

NBa 
GURURUmUz 

mEHmET 
OKUR
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aLmanYa’nın mali açıdan zor durumdaki havayolu şirketi Air 
Berlin’in yüzde 29 oranındaki hissesine Arap havayolu şirketi Etihad 
talip oldu. Arap şirketi bu ortaklıkla birlikte sadece Air Berlin’in en 
büyük hissedarı olmakla kalmayacak, aynı zamanda Lufthansa’nın en 

büyük rakibi olan şirketin 
denetleme kurulunda da 
yer alacak. Air Berlin bu 
ortaklığın ardından son 
yıllarda uğradığı milyonlarca 
Euro tutarındaki zararı da 
telafi etmeyi planlıyor. Air 
Berlin’in tamamının Arap 
şirketi tarafından alınması 
ise şimdilik planlanmıyor.

TaYLanD’da yaşanan 
sel felaketinin etkilerinin 
yok olmaya başlamasıyla 
Honda İngiltere ve 
Honda Türkiye 19 Aralık 
2011 tarihinde normal 
üretim kapasitesine 
döndü. İki fabrikada da 
üretimin normal seviyeye 
geçmesiyle Yeni Civic 
Hatchback ve Yeni Civic 
Sedan modellerinin seri 
üretimine başlanacak. 
Hatırlanacağı gibi Honda, 
sel felaketinin ardından 
üretimini durdurmuştu.   

JaPOn otomotiv ve endüstri devi Mitsubishi, 
‘geleceğin otomobili’ konsepti Emirai modelini Tokyo 
Motor Show 2011 fuarında görücüye çıkardı. Araçta 
ileri teknoloji ürünü arkadan projeksiyonlu gösterge 
paneli ve koltuklara gömülü 3 boyutlu dokunmatik 
ekranlar dikkat çekiyor. Emirai’nin getirdiği en büyük 
yenilik, sürücünün fizyolojik ve davranışsal özelliklerine 
bağlı olarak aracın kendisini ayarlayabilmesi. 
Otomobil, şoförün değişken kalp atışı hızı ve vücut 
sıcaklığına göre sürücü koltuğunu konumlandırıyor. 
Araç içerisindeki sıcaklık ve ses ayarları, şoförün sağlık 
koşullarına göre otomatik ya da elle değiştirilebiliyor. 

GOOGLE, sosyal 
medya platformu 
Google+’ta, 
arkadaşlarınızın 
fotoğraflarında yer 
alıp yer almadığınızı 
incelemenizi 
sağlayan yepyeni bir 
hizmet başlatmaya 
hazırlanıyor. Daha önce 
Facebook’un hayata 
geçirmek istediği ancak, 
mahremiyet ve kişisel 
verilerin koruması ile 
ilgili sorunlar sebebi 
ile başlatamadığı bu 
özellik, Google+’ta 
sadece izin verilen 
resimlerde geçerli 
olacak. Onay verdiğiniz 
takdirde Google+, yüz 
modelinizi çıkartacak 
ve arkadaşlarınızın 
fotoğraflarında yer 
alıp yer almadığınızı 
inceleyecek. Hizmetin 
ileriki yıllarda, internete 
konan tüm resimleri 
kapsaması da 
bekleniyor. 

Air Berlin’i, Araplar alıyor

Resminiz 
sosyal ağlarda 
yer alıyor mu?Selin vurduğu 

Honda’da 
üretim normale 
dönüyor

Geleceğin otomobil 
konsepti ‘Emirai’ tanıtıldı 

HABER TURU



saĞlıklı gıda için bir dizi önlem paketi hazırlayan Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, hayvan refahını artırıcı bir adım attı. Hayvanlara 
kötü muamelenin önlenmesinin yanı sıra nakliyeden kaynaklanan 
sorunlar da çözüme kavuşacak. Hayvan taşımacılığında lüks servis 

dönemi başlayacak. Bakanlığın yaptığı 
yönetmelik değişikliği ile kamyonla 
hayvan taşımada oluşan eski kötü 
görüntüler tarihe karışacak. Örneğin 
Ankara’dan İstanbul’a taşınan 
koyun, dana ve inekler kapalı kasa 
havalandırması olan araçla götürülecek. 
Nakillerde mola verilmesi zorunlu 
olurken her molada hayvanların su ve 
yem ihtiyaçları da giderilecek.

2009 yılında “karbon 
ayak izi” sertifikası 
alan ilk notebooku 
üreten ASUS, Avrupa 
Komisyonu’nun 
Bütünleşik Ürün 
Politikası (IPP) 
kapsamında karbon 
emisyonunu azaltan 
çevre dostu ürünlere 
bir yenisi ekledi. 
ASUS Bambu Serisi 
notebookların dış 
kısmı, birçok dizüstü 
bilgisayarda kullanılan 
plastik yerine bambu ile 
kaplı. Bambunun verdiği 
sıcak ve doğal doku 
aynı zamanda çevreye 
verdiği önemi de 
yansıtıyor. Ambalajında 
da 0 doğal ve geri 
dönüşümlü bambu 
kağıt ve özel dokulu 
kumaş kullanılan 
Bambu serisi, çevreye 
uyarlılığını bu yönüyle 
de gösteriyor.

aPPLE’ın efsane kurucularından Steve Jobs, 
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de anısına açılan 
iki metrelik bir heykelle ölümsüzleşti. Budapeşte’deki 
teknoparkta Macar bilişim şirketi Graphisoft 
tarafından dikilen heykelin açılış töreninde konuşan 
Graphisoft’un sahibi Gabor Bojar, “Steve Jobs bilişimi 
herkes için, önce bürolarımız için sonra da ceplerimiz 
için ulaşılabilir kıldı.” dedi. Apple’ın şirketlerini 1984’ten 
beri desteklediğini belirten Gabor Bojar, Steve Jobs 
ile Graphisoft yöneticileri arasında Almanya’nın 
Hannover kentindeki CEBIT yüksek teknoloji fuarında 
yaptıkları görüşmenin firmaları ve kendisi için çok 
belirleyici olduğunun altını çizdi.

2011’in son günlerinde 
BitTorrent’ten en çok 
indirilen TV dizileri 
açıklandı. Bazı dizilerin 
TV’deki yayınından 
çok internet üzerinden 
indirilmiş olması 
özellikle ilgi çekiyor. 
2011 yılında en çok 
Dexter dizisi torrent 
yoluyla indirilerek 
izlendi. ABD’nin Miami 
şehrinde geçen dizi, 
hem seri katil hem 
de Miami Metro Polis 
Departmanı’nda 
çalışan Dexter 
Morgan’ın hayatının 
konu alındığı Dexter 
dizisi, 3 milyon 
620 bin indirme ile 
listenin başında yer 
aldı. Listede Dexter 
dizisinden sonra 
fantastik ve macera 
türündeki Game Of 
Thrones ikinci sıraya 
yerleşti. 

hayvanlar lüks servisle taşınacak

Seri katil 
Dexter en  
çok indirilen  
dizi oldu

Çevre dostu 
notbook geliyor

Steve Jobs’ın heykeli dikildi!
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ep telefonlarının yaygınlaşması ile günümüzde pek yaygın kullanımı 
olmamakla birlikte telefon kulübeleri bir dönem hasret giderenlerin 
mekânı olmuştu. Türkiye’de kullanımı jetonla başlayan daha son-
ra kartla devam eden telefon kulübelerinin önünde, hatırlayanlar 

olacaktır; kuyruk bile oluşurdu… Hatta artık jetonla-
rın kendisi kullanılmasa da dilimize ‘jetonu düşmek, 
jetonu geç düşmek’ gibi deyimler bu sayede yerleşti. 
Yazar Çiğdem Can’ın kaleme aldığı “İlkler ve Ente-
resan Hikayeleri” isimli kitapta yer alan bilgiye göre, 
telefon kulübelerinin ilk yapımı ve halkın kullanıma 
sunulması, 1 Haziran 1880 tarihinde oldu. Kulübe, 
Connecticut eyaletinin New Haven şehrinde, Con-
necticut Telephone Co. adlı şirketin merkez binası-
nın önüne kuruldu. Burada ücreti ödeyen herkes gö-
rüşme yapabiliyordu. 

Jetonla çalışan ilk telefon kulübesi ise 1889 yılın-
da yine aynı eyalette hizmet vermeye başladı. Hart-
fort şehrinde bulunan bir bankanın önüne takılan 

C

‘jETON yUTTU’, ‘KaRTı VERmEDİ’ DİyE DİyE TamİR EDİLEN (!) KULüBE TELEfONLaRıNıN, CEP 
TELEfONLaRıNıN yayGıNLaşmaSıNDaN SONRa, PEK DE POPÜLERLİĞİ KaLmaDı. KULÜBE 

TELEFONLARININ İLK NE ZAMAN KULLaNıLmaya BaşLaNDığı İSE HaBERİmİzDE…

bu jetonlu telefonun mucidi ise Willam 
Gray’dir. Kendisi daha sonra yaptığı je-
tonlu telefonları, isteyen dükkân sahiple-
rine kiralayarak çok önemli para kazan-
dı.  Binaların dışında, cadde ve parklarda 
kurulan telefon kulübelerinin ilki de 1903 
yılının Mayıs ayında Londra’da açıldı. 
Altıgen biçimindeki bu kulübelerin sayı-
sı gün geçtikçe arttı. Bu kulübelerin bir 
özelliği, jetonların telefona değil kulübe-
nin kapısına atılmasıydı. Atınca açılıyor, 
çıkınca kapanıyordu. Önceden tahtadan 
yapılan kulübeler, cüzdanını kulübeye 
düşüren birinin kapıyı kırması üzerine 
demirden yapılmaya başlandı. 

‘Jeton yuttu’, ‘kartı vermedi’ diye diye 
tamir edilen (!) telefonların bu gün pek 
de popüler olduğu söylenemez. 

ILK tELEfon KULUBEsI

Telefon 
kulübelerinin 
ilk yapımı ve 
halkın kullanıma 
sunulması, 
1 Haziran 1880 
tarihinde oldu.
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ünyada sayısı azalan yüzlerce hayvan türü var. Bu türlerin başında yer 
alan kelaynaklar, alınan koruma tedbirleri ile yeniden gökyüzünde öz-
gürlüğün tadını çıkarmaya başladı. Genelde koruma altında olan hay-
vanların, doğaya salınması söz konusu olmadığından, kelaynaklar en 

azından artan sayıları ile bu eşiği geçmiş durumda. 
Şanlıurfa- Birecik’te 10 yıl önce 9’a kadar düşen kelaynakların sayısı, ciddi ça-

lışmalar sonrasında 132’ye yükseldi. Gezmeyi seven bu nadir hayvanların, göç 
yolları ve hareketleri son yıllarda yaygınlaşan bir sistemle, çip’le takip ediliyor. 
Bu kuşlar hakkında daha çok bilgi edinmeyi amaçlayan sistem sayesinde yeni 
bakım politikaları da geliştiriliyor. 2011 yılında da Türkiye’de 4 tane kelaynak 
kuşuna çip takıldı ve hayvanlar doğaya bırakıldı. Türkiye’deki kelaynaklar, üre-
me dönemleri olan Şubat-Temmuz aylarını Birecik’te, kış dönemi olan Ağustos-
Ocak aylarını ise Eritre, Etiyopya, Yemen ve Suudi Arabistan’da geçiriyor. 

D
TüRKİyE’DE, 10 yıL 

ÖNCE 9’a KaDaR DüşEN 
KELayNaKLaRıN SayıSı, CİDDİ 

ÇaLışmaLaR SONRaSıNDa 
132’yE yüKSELDİ.

‘ÇİP’Lİ kElAynAklAR 
Yemen Yolcusu 

Haber- fotoğraflar: BaRış BURDa



KELayNaKLaR 
SaDECE 6 üLKEDE 
yaşıyOR.
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Türkiye’nin kelaynakları, dünyada-
ki türlerinden, göçmen olmaları sebe-
bi ile ayrılıyor. Türkiye dışında, Fas’ta 
iki koloni halinde 450 adet, Avrupa ile 
Amerika’daki hayvanat bahçelerinde Fas 
orijinli 2 bin adet kelaynak kuşu bulunu-
yor. Dünyada yalnızca 6 ülkede yaşayan 
kelaynakların soyunun tükenmemesi 
için uluslararası işbirliği yapılıyor.

Bacaklarına 
takılan ‘çip’lerle, 

kelaynakların göç 
yolculuğu takip 

ediliyor.



eyirci onu, kırılgan, duygusal, sıcak bir aile yuvasına 
muhtaç ‘Küçük Hanımefendi’ olarak tanıdı ve sevdi. 
Bir Türk Edebiyatı klasiği olan ve aynı adlı roman-
dan uyarlanan, ‘Küçük Hanımefendi’ dizisinin başrol 

oyuncusu Cansu Tosun’dan bahsediyoruz. Kendisi henüz 23 
yaşında. Almanya’da doğdu, küçüklüğünden beri içinde bulu-
nan oyuncu olma tutkusu onu önce Türkiye’ye getirtti. Arka-
sından da Yılmaz Erdoğan’la tanışmasını sağladı. 

Aslen Kayserili olması sebebi ile mantıyı, pastırmayı çok 
sevdiğini, çift yumurta ikizi bir erkek kardeşi olduğunu öğ-
rendiğimiz Cansu Tosun’la, bir hafta sonu, izlediği “Dedemin 
İnsanları” filminden hemen sonra görüştük. Cansu, oldukça 
geliştirmiş olduğu Türkçesi ile bize yaşantısını anlattı.   
Almanya’da doğup büyüdünüz. Oradaki yaşantınızı ve 

oyunculuğa nasıl başladığınızı anlatır mısınız?
Çift yumurta ikizi bir kardeşim var. Onunla birlikte beş yaşı-

mızda Almanya’da fotomodellik yapmaya başladık. O yıllarda 
bizim yaşadığımız şehir olan Nürnberg’te hiçbir Türk kızı ba-
leye gitmezken ailem beni aynı zamanda baleye de gönderdi. 

SAHNE

BN / OCAK 2012
www.baglantinoktasi.com.tr

18

s

“Para kazanmak için 
huzurevinde çalıştım”

HİLaL BaySaL

üVEy aNNE VE aBLaSıNıN yaPTığı 
ÇEşİTLİ işkenCeler sonuCu, aKLıNı 
KayBETmE NOKTaSıNa GELmİş 
OLaN ‘KÜÇÜK HANIMEFENDİ’ 
KaRaKTERİNİ CaNLaNDıRaN CaNSU 
TOSUN’U SOKaKTa GÖREN TEyzELER 
‘sana neler yapıyorlar’ DİyE 
SaRıLıP, TESELLİ EDİyOR.    

Cansu Tosun, setten 
vakit buldukça 
sinemaya 
gidiyor. 

Cansu Tosun: 



Okul hayatım boyunca dansın farklı türle-
riyle birlikte fotomodelliğe devam ettim. 
Çeşitli gösterilerde oyunculuk yapma şan-
sım oldu. O zaman hayatımın sonuna kadar 
yapmak istediğim işin hep oyunculuk oldu-
ğuna inandım.

Türkiye serüveniniz nasıl başladı?
Lisede ticaret bölümünü okuduktan son-

ra büyük bir Amerikan şirketinde çalışma-
ya başladım. Her zaman çok iyi bir oyuncu 
olacağıma inandım. O yüzden de yaptığım 
işten hiç mutlu değildim. Yaşadığım şehirde 
de bu konuda eğitim alabileceğim bir okul 
yoktu. O sırada Almanya’ya bir ekiple bir-
likte iş için gelen ve yeni tanıştığım Şebnem 
Hanımların Türkiye’ye davetini kabul ede-
rek oyunculuk serüvenime başlamış oldum.

Bu süreç sizin için çok zor olsa gerek.
Hiç bungee jumping yaptınız mı bilmi-

yorum. Heyecandan karnınız karıncalanır 
ve birden bire içinizde bir şeyin koptuğu-
nu hissedersiniz ya ben buraya gelirken de 
böyle hissettim. 

Oyunculuk sizin için ‘Türkiye’ mi de-
mekti?

Hayır, benim asıl derdim oyunculuktu ve 
nerede yaptığımın da çok bir önemi yoktu 
aslında. 

İstanbul’a geldikten sonra oyunculuk 
için ne gibi çalışmalar yaptınız?

İstanbul’a geldikten bir hafta sonra Şeb-
nem Hanım beni Yılmaz Erdoğan’ın kur-
muş olduğu BKM’ye götürdü. Oraya gitti-
ğimizde kendisiyle tanışma fırsatımız oldu 
ve Yılmaz Erdoğan bana, ‘sende güzel bir 
ışık görüyorum’ diyerek ekibine katılmamı 
istedi. O ekibe katılabilmek için BKM’nin 
önünde haftalarca yatan insanlara baktı-
ğımda, inanılmaz sevindim. 

Diksiyonunuzu nasıl düzelttiniz?
Diksiyon dersleri aldım. 
TRT dışında başka diziler için görüş-

tünüz mü? 
Çeşitli diziler için görüşmelerim oldu 

ama kendi içlerindeki talihsizlikler nede-
niyle hiçbirine başlayamadım. 8 ay sonra 
AT Yapım’dan bana bir mesaj geldi. TRT 
ekranlarında yayınlanacak olan Küçük Ha-
nımefendi dizisinin başrol kadın oyuncu 
seçmelerine çağrıldım. Neriman rolüne iki 
gün çalışarak, çekimlere katıldım. Sonra 
bana telefon açarak, “Neriman sensin.” de-
diler. Aileme müjdeyi verdim ben de. 
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SAHNE

Çalışma saatleriniz nasıl, set 
dışında neler yapıyorsunuz?

Haftanın 4 günü sabah 7’de sette 
oluyoruz. Bu günlerde sadece uyku 
ve yemeğe zaman ayırabiliyoruz 
onun dışındaki her dakikamız dizi 
setinde geçiyor. Kalan günlerimde 
de yine oyunculuğumu ve diksiyo-
numu geliştirmek için çeşitli eği-
timlere devam ediyorum.

Yeni bir oyuncu olarak çe-
kimlerde yönetmeni çok zorla-
dığınız oldu mu?

Tabii ki oldu ama çekimler sıra-
sında kusursuz ve şaşırmayan bir 
oyuncu yoktur. 

Rolünüze nasıl hazırlanıyor-
sunuz?

Ben rolüme başlarken gerçek 
halimi ve duygularımı sıfırlaya-
rak şunu düşünmek zorundayım; 
“Ben gerçekten Neriman’ım ve 
şu an karşımda çocukluğumdan 
beri âşık olduğum adam duruyor.” 
Oyunculuk sırasında hiç yaşama-
dığınız duyguları ve anları hisse-

debiliyorsunuz. O yüzden de çok 
zor bir iş oyunculuk, dışarıdan gö-
ründüğü gibi basit değil.

Başlangıçta yıllardır eve ka-
patılmış bakımsız ve çirkin bir 
kız rolünde olmak size zor geldi 
mi?

Bu durumu hiç yadırgamadım. 6 
sene aynı odada kalan birisi ancak 
öyle görünebilirdi.

Rolünüz gereği saçını-
zı kazıtmak, kilo almak gibi 
fedakârlıklarınız olur muydu?

Tabi ki neden olmasın ne gere-
kiyorsa onu yaparım.

Seyirci tepkilerini anlatabilir 
misiniz?

Azerbaycan’dan ve başka birçok 
ülkeden beni görmek için gelen-
ler, beni görünce sevinçle sarılan-
lar oldu. Dizimizin bu kadar izlen-
diğini görmek beni çok sevindirdi. 
Yolda beni tanıyanlar ‘Neriman’ 
diye sarılıyorlar, ‘sana neler yapı-
yorlar’ diyerek sanki ben gerçek-
ten Neriman’mışım gibi üzülüyor-

“Türkiye’de para kazanmak için huzurevinde çalıştım”

“Çocukluğumdan beri başta 
anneannem olmak üzere 
yaşlı insanlarla aramda adını 
koyamadığım tuhaf bir bağ 
var. Onların dualarını almak 
gerektiğini düşünüyorum. 
İşte bu sebepten dolayıdır 
ki buraya geldikten birkaç 
ay sonra para kazanmak 
için huzur evinde görev 
almaya karar verdim. ‘Hem 
onlara yardım ederim hem 
de geçimimi sağlayabilirim’ 
diye düşündüm. Ama 

oraya gittiğimde Türkiye 
gibi özüne, dinine düşkün 
bir ülkede yaşlıların hiç 
önemsenmediğini ve hor 
görüldüğünü görmek 
bende çok büyük bir hayal 
kırıklığı yarattı. Huzurevinde 
çalışanlar neye göre 
seçiliyordu. Kimsenin bu 
konunun üstüne gitmediğini, 
bu ülkede kimsesiz yaşlı 
insanlara dair çok az şey 
yapıldığını düşünüyorum ve 
çok üzülüyorum.”

lar. Anneannem ve dedem dizideki rolüme 
üzülüp ağlayarak beni arıyorlar. Hatta dizi-
deki oğlumu torunları gibi çok seviyorlar.

Oyunculuk dışında başka keyif aldığı-
nız alanlar var mı?

Müzikle beslenmeyi çok severim. George 
Michael, Madonna, Tarkan, Candan Erçe-
tin, Sezen Aksu ve Âşık Veysel çok keyifle 
dinlediğim sanatçılar arasındadır. 

Âşık Veysel sevginiz babanızdan mı 
geliyor?

Hayır, onlar dinlemezdi, kendisini ilk 
duyduğum günden beri çok severek dinli-
yorum. 

Sizin gibi Almanya’dan gelen Muhte-
şem Yüzyıl’daki Meryem Uzerli daha 
çok kilosu, saçının rengi, yediği yemek-
ler gibi konularla gündeme geliyor ama 
sizi medyada böyle haberlerde çok fazla 
görmüyoruz. Bu durum sizin bilinçli bir 
seçiminiz mi?

Ben işimle gündemde olmak istiyorum. 
Meryem Uzerli de bunu bilinçli yapmıyor 
bence. Çok göz önünde olan bir dizide oy-
nadığından insanlar onun başka özellikle-
riyle ilgileniyor olabilir. Biz TRT dizisinde 
oynadığımızdan magazin programları bizim 
oyuncularımızdan çok kendi kanallarındaki 
oyuncuları haber yapıyorlar o yüzden de 
kimse bizimle uğraşmıyor diyebilirim.

 “yıLmaz ERDOğaN, ‘SEnDE GÜZEl 
BİR IŞIK GÖRÜYORUM’ DİyEREK 
BENİ EKİBİNE KaBUL ETTİ. O EKİBE 
KaTıLaBİLmEK İÇİN BKm’NİN ÖNüNDE 
HafTaLaRCa yaTaN İNSaNLaRa 
BaKTığımDa, İNaNıLmaz SEVİNDİm.”





İNTERNET

ayşE mELEK
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ugün herhangi bir internet sitesine girdiğinizde, 
birçok resim galerisi ile karşılaşırsınız. Çeşitli baş-
lıklar altında, her sayfada tek bir resim olmak üze-
re, arka arkaya dizilen resimler aslında o internet 

sitesinin ‘kurnazlığından’ başka bir şey değil. Açtığınız her 
resim, internet sitesinin daha fazla ‘hit’ (tık) almasını sağlı-
yor ve bu da sitenin daha çok kazanmasını sağlıyor. Buraya 
kadar ‘ticari zeka’ olarak yorumlanabilecek bu durum, söz 
konusu galerilerde daha çok kadınların kullanılması, gale-
rilere ‘frikik verdi’, ‘bikinisi açıldı’, ‘sahil güzelleri’ gibi baş-

lıkların verilmesi ise, internet sitelerinin kadınları yansıtma 
biçimi noktasında olumlu bir durum oluşturmuyor.    

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyelerinin, 
‘yazılı, görsel medyada kadının kullanımı’ konusunda yaptı-
ğı toplantıda internet sitelerinde kadınların yer alma biçi-
mini masaya yatırıldı. Komisyona bir sunum yapan İnternet 
Kurulu Başkanı Serhat Özeren, konu ile ilgili çarpıcı bilgiler 
verdi. Özeren, internet dünyasında kadınlarla ilgili en kritik 
konunun, galerilerle ilgili olduğunu açıkladı. Özeren şunları 
söyledi: “İnternet medyasında, en ciddi haber sitelerinde, 

B

“İNTERNET mEDyaSıNDa, EN CİDDİ HaBER SİTELERİNDE, SOSyaL PayLaşım SİTELERİNDE Bazı 
maNKENLERİN, yERLİ-yaBaNCı üNLü KaDıNLaRıN, aRKa aRKaya SayfaLaRa yERLEşTİRİLmİş 

ONLaRCa RESmİNİ GÖRüRSüNüz. amaÇ BURaDa, DaHa ÇOK ‘TıK’ aLmaKTıR.”

KADInLArI KULLAnIyor”
“İnternet siteleri bir ‘tık’ fazla almak için 



sosyal paylaşım sitelerinde bazı mankenlerin, yerli-yabancı ünlü 
kadınların, arka arkaya sayfalara yerleştirilmiş onlarca resmini gö-
rürsünüz. Amaç burada, daha çok ‘tık’ almaktır. Ne kadar çok tık-
lanırsa, reklam pastasından o kadar pay alacak. Bunun için en çok 
kullanılan yöntem de, galerilerdir. Burada maalesef kadın, beden 
olarak yer alıyor. Buralarda bedensel istismar söz konusu.” 

“Kadınlara dönük nefret söylemi yaygın”
İnternet medyasında nefret söylemlerinin de çok yaygın oldu-

ğuna işaret eden Serhat Özeren, nefret söylemlerinin de yine ka-
dınlar üzerinden üretildiğine dikkat çekti. Özeren, “Nefret söylem-
leri hep kadına dönük, kadınsal tabirlerle hakaret ediliyor, içinde 
kadınların bulunduğu küfürler yapılıyor.” açıklamasında bulundu. 
Özeren, klasik medyada olduğu gibi, internet medyasında da kadın 
yöneticinin azlığına dikkat çekti. Bu durumun, kadınların internet 
medyasında kullanılmasına olumsuz yansıdığına işaret etti. Özeren, 
Türkiye’de 35 milyon internet kullanıcısı olduğunu, 2011 verilerine 
göre Türkiye’nin, Avrupa Birliği ülkeleri içinde ‘internette en azla 

vakit geçiren ikinci ülke’ olduğunu hatırlattı. Bunun dışında, sos-
yal paylaşım sitelerini en yaygın kullanan ülke sıralamasında 
da Türkiye’nin en üst sıralarda yer aldığını aktaran Özeren, bu 
durumda internette kadına yönelik oluşturulan her materyalin 
toplumu da olumsuz yönde etkileyebileceğine vurgu yaptı.
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“SİTELER NE KaDaR ÇOK 
TıKLaNıRSa, REKLam 

PaSTaSıNDaN O KaDaR Pay aLıR. 
BUNUN İÇİN EN ÇOK KULLaNıLaN 

yÖNTEm, GaLERİLERDİR. 
GaLERİLERDE maaLESEf KaDıN, 

BEDEN OLaRaK yER aLıyOR. 
BURaLaRDa BEDENSEL İSTİSmaR 

SÖz KONUSU.”

 
“Bilincin yükselmesiyle güvenli   
internet kullanımını artacak”

İnternette kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığı 
ile tüm dünyanın mücadele ettiğini aktaran Ser-
hat Özeren, Türkiye’de kurulan ‘güvenli internet 
uygulaması’nın bu açıdan önemli olduğunu dile 
getirdi. Özeren, nefret söylemi, kadın istismarı, 
çocuk istismarı, müstehcenlik gibi durumların 
‘aile paketi’, ‘çocuk paketi’ gibi seçeneklerde bu-
lunmadığını aktardı. Güvenli internet uygulama-
sının ilk haftada 45 bin kişi tarafından kullanıl-
maya başlandığını hatırlatan Özeren, toplumun 
bilinç seviyesinin artmasıyla güvenli internet kul-
lanımının da yaygınlaşacağını söyledi.  



HaBER
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zmanlar, İstanbul’daki değişik araç tipleri için piyasa-
daki 10 farklı sigorta şirketinin sunduğu zorunlu trafik 
sigortası primlerini inceledi. Buna göre bazı şirketler 
Türkiye Sigorta ve Reasürans Birliği tarafından yayın-

lanan rehber tarifenin üzerinde fiyat verirken bazısı ise altında 
fiyat verebiliyor. Örneğin, İstanbul’a kayıtlı ve daha önce poliçe-
si olmayan özel otomobiller için Zorunlu Trafik Sigortası primi 
piyasada 256 TL ile 450 TL arasında değişirken, ticari otomobil-
lerin sigorta primi 328 TL ile 850 TL arasında değişiyor. Kam-
yonetlerde ise fiyat aralığının 498-890 TL olduğu tespit edili-
yor. Bu verilere göre özel otomobil sahipleri şirketler arası fiyat 
karşılaştırması yaptığında 2011 yılı için 194 TL’ye kadar tasarruf 
imkânına sahip oluyor.

Sigorta şirketlerinin yayınlanan rehber tarifeye uyma zorun-
luluğu bulunmasa da tarife referans niteliğinde. Şirketler her 
yeni dönem, kendi uygulayacakları tarifeyi Hazine’ye sunuyor 
ve onay alıyorlar. Daha önce onaylanan bu tarifelerin yüzde 
10 altı ve yüzde 20 üstüne çıkma hakkı olan şirketler için 2011 
yılında bu aralığın yüzde 10 altı ve yüzde 500 üzerine genişle-
tildiğini belirten Analist Betül Sungurlu, “Bazı şirketler yüksek 
hasar/prim oranından dolayı bu sigorta türüne daha fazla prim 
belirlerken bazıları ise daha rekabetçi olmak istiyor ve rehber 
tarifenin altında fiyat veriyor.” diyor. Sungurlu, “Zorunlu ol-

U

UzmaNLaRa GÖRE zORUNLU TRafİK SİGORTaSıNDa fİyaT 
KaRşıLaşTıRmaSı yaPmaK aRTıK DaHa ÇOK KazaNDıRıyOR. 

PİyaSaDaKİ TRafİK SİGORTaSı PRİmLERİ şİRKETTEN şİRKETE yüzDE 
100’üN üzERİNDE faRKLıLıK GÖSTEREBİLİyOR.

Trafik sigortasına iki kat fazla 
ödüyor olabilirsiniz

duğu için halen trafik sigortalarında ‘fiyat 
sabit’ şeklinde bir algılama olduğunu düşü-
nüyoruz. Oysa trafik sigortası trafiğe çıkan 
herkesi dolayısıyla daha geniş bir kesimi 
ilgilendiriyor. Üstelik karşılaştırma yaparak 
bu sigorta türünde de artık daha çok kazan-
mak mümkün.” şeklinde konuşuyor. 

Zorunlu trafik sigortalarında il ve araç 
türü yanında, hasar/hasarsızlık, zamanında 
yeniletme/yeniletmeme gibi durumlar prim 
tutarlarını etkilediğini hatırlatan Sungurlu, 
İstanbul araç sahiplerinin trafiğe çıkabil-
mek için diğer bütün illerden fazla prim 
ödediğini belirtiyor. 2012’de Zorunlu Trafik 
Sigortası rehber tarifesine yaklaşık yüzde 
5 zam geleceğini hatırlatan Sungurlu, “Bu 
tarife ile birlikte sigorta şirketlerinin yeni 
fiyatlamaları da farklılık gösterebilir. Daha 
önce fiyatta rekabetçi davranmayan bir si-
gorta şirketi 2012’de strateji değiştirebilir. 
Bu sebeple her yıl yenileme yapılırken trafik 
sigortasında da fiyat karşılaştırması yapmak 
gerekiyor.” şeklinde uyarıda bulunuyor. 





TaRİH

DEVLET-İ ÂLİ OSMANİYE, KIRIM HARBİ’NİN 
ORTAYA ÇIKARDIĞI AĞIR MALİ BİLANÇO 
YÜZÜNDEN İFLASIN EŞİĞİNE GELMİŞTİR. 
ANCAK BU OLUMSUZ TABLOYA RAĞMEN 
DEVLET YÖNETİCİLERİ ‘DEMİRYOLU’ 
YAPIMINDAN VAZGEÇMEMEYE KARARLIDIR.
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“ “
smanlı padişahları demiryollarının ülkeye yarar getireceğine can-ı gö-
nülden inanıyordu. Hatta bundan ötürü Sultan Abdülaziz, tren yolu hat-
tının saray bahçesinden geçmesi söz konusu olduğunda, “Memleketime 
demiryolu yapılsın da isterse sırtımdan geçsin, razıyım.” bile demişti. 

1830 yılında Liverpool- Manchester arasında başlayan tren seferleri, ulaşımda 
yeni bir çağın başlangıcı oldu. Bu büyük buluş dünya ekonomisi ve jeo-politiğinde 
büyük bir değişime neden olurken, bu devrimi yakından izleyenlerin başında Os-
manlı İmparatorluğu geliyordu. Sultan Abdülmecit (1839-1861) saray duvarına 
tren resmi asmakta ve özel doktoruna bu resmi göstererek, “Ülkemde bu trenler-
den bulunması en büyük arzumdur.” demekteydi. Halefi Sultan Abdülaziz (1861-
1876) ise tren yolu hattının saray bahçesinden geçmesi söz konusu olduğunda, 
“Memleketime demiryolu yapılsın da isterse sırtımdan geçsin, razıyım.” demek 
suretiyle demiryoluna verdiği önemi herkese gösteriyordu. 

Osmanlı’daki ilk hat İskenderiye-Kahire
Prof. Dr. Vahdettin Engin, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içindeki ilk demir-

yolu hattının İskenderiye- Kahire Hattı olduğunu belirterek, şunları söylüyor: 
“Hindistan yolunu kısaltma niyetlerinden hiçbir zaman vazgeçmeyen İngiltere, 
daha önceki Chesney projesi gerçekleşmeyince, bu defa başka bir teşebbüste 
bulunur ve Mısır Valisi Abbas Paşa’dan, İskenderiye- Kahire arasında demiryo-
lu yapma imtiyazını alır. Böylece 1851–1856 yılları arasında, İskenderiye-Kahire 
demiryolu İngilizler tarafından yapılır. 211 kilometrelik bu hat aynı zamanda Os-
manlı toprakları üzerinde inşa edilen ilk demiryolu hattıdır…” 

Prof. Dr. Engin’in aktarımlarına göre 1853–56 arasındaki Kırım Harbi Osman-
lı tarihinde çok büyük bir kırılmaya neden olur. Evet, savaşın sonunda Osmanlı 
Devleti; İngiltere, Fransa ile birlikte hareket ederek Batı ittifakına dâhil olmuş-
tur, ama bunun faturası oldukça ağırdır. Devlet-i âli Osmaniye, savaşın ortaya çı-
kardığı ağır mali bilanço yüzünden iflasın eşiğine gelmiştir. Ancak bu olumsuz 
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o
UfUK HİÇyıLmaz

MEMLEKETİME 
DEMİRyOLu 
YAPILSIn dA İSTERSE 
SIRTIMDAN gEÇSİn

PROF. DR. VAHDETTİN ENGİN

1830 YILIndA LİVERPOOL- MAnCHESTER ARASIndA 
BAŞLAYAn TREn SEFERLERİ, ULAŞIMDA YENİ BİR 
ÇAĞIN BAŞLANGICI OLDU. BU BÜYÜK BULUŞ dÜnYA 
EKOnOMİSİ VE JEO-POLİTİĞİndE BÜYÜK BİR dEĞİŞİME 
nEdEn OLURKEn, BU dEVRİMİ YAKIndAn İZLEYENLERİN 
BAŞINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU GELİYORDU.
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tabloya rağmen devlet yöneticileri ‘demiryolu’ yapımından vazgeçme-
meye kararlıdır. 

Avrupa’nın en büyük hattı: Rumeli Demiryolları 
1855 Ekim’inde, Osmanlı hükümeti basın aracılığı ile Avrupa serma-

ye çevrelerine bir çağrıda bulunur. Çağrıda, İstanbul-Belgrat arasında 
kurulması düşünülen demiryolu hattı için Avrupa’nın tecrübe ve ser-
mayesine ihtiyaç duyulduğu, ilgileneceklere gerekli kolaylığın gösteri-
leceği ilan edilir. Lakin bu devasa projenin hayata geçirilebilmesi için 
büyük çapta sermayeye ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak Batılı yatırımcı-
ları ve bankalar Osmanlı Hazinesine borç vermenin daha kolay ve karlı 
olduğunu düşünerek bu projeye finansman sağlamaya sıcak bakmaz. 
Hal böyle olunca devlet Baron Hirş adlı Yahudi bir bankere büyük im-
tiyazlar vererek projeyi hayata geçirmek zorunda kalır. Rumeli Demir-
yolları Baron Hirş’in suiistimalleri yüzünden tam anlamıyla bitirilemez 
ve 1279 kilometre olarak tamamlanır. Üstelik asıl hedeflerden biri olan 
Avrupa hatları ile bağlantı da sağlanamaz. 

Dış borcun yüzde 14’ü demiryollarına harcandı
Osmanlı Devleti’nin Baron Hirş’le geçirmiş olduğu tecrübe, yabancı 

şirketlere olan güveni tabii olarak sarsılır. Bununla beraber ülkede de-
miryolu yapma ihtiyacı ve şevki devam etmektedir. Bu yüzden devlet, 
kendi imkânlarını kullanarak demiryolu ağlarının inşa edilmesine karar 
verir. Teknik konularda bilgisine başvurulmak üzere, Alman mühendis 
Wilhelm Von Pressel ülkeye getirilir. Prof. Dr Vahdetin Engin, bu ilk 
dönemde yaşanan sorunları şöyle özetliyor: “1856–1875 yılları arasında 
demiryolları üzerinde önemle durulduğu halde, beklenen netice alına-
mamıştır. Devletin demiryolu yapma gayretleri sermayesizlik sebebiyle 
akamete uğrarken, yabancılara verilen imtiyazlar da şirket sahiplerinin 
aşırı kâr hırsından dolayı devleti zarara uğratmıştır. Bu dönemde de-
miryollarına verilen önemin bir göstergesi olarak, alınan dış borçların 
yatırımlarda kullanılan yüzde 14’ünün hemen tamamının demiryolları-
na harcandığını belirtmekte fayda var.” 

II. Abdülhamid: Demir Padişah 
Osmanlı İmparatorluğu’nun en zor günlerinde tahta oturan ve 33 yıl 

boyunca ülkeyi yöneten Sultan II. Abdülhamid demiryolu ulaşımı ko-
nusunda büyük devrimlere imza atmıştır. Dünya siyasetinde demiryolu 
yatırımlarının giderek önem kazandığını fark eden II. Abdülhamid, ge-
lişimi hızlandırmak için yükselen güç Almanya’yı projelere davet eder. 
Sultan, ülkede Müslümanların yaşadıkları bölgeleri elinde tutmaya ça-
lışmaktadır. Bu nedenle Osmanlı toprakları üzerinde herhangi bir ta-

lebi olmayan Almanya’nın projelerden daha 
fazla pay almasına müsaade eder. 

Avrupa’nın en kaliteli   
demiryolunu yaptı 

Osmanlı Devleti’nin, Batı tekniği ve serma-
yesine başvurmadan demiryolu yapma teşeb-
büsü, Avrupalılar tarafından alaycı ifadelerle 
karşılanmıştır. Fakat II. Abdülhamit’in konu 
ile bizzat ilgilenmesi, yapılan çalışmaları her 
gün bilgi alarak takip etmesi sonucu, Hami-
diye Hicaz demiryolu 1908 yılında bitirilerek 
Padişahın tahta çıkışının 32. yıl dönümünde 
Medine’ye ulaşmış ve hizmete girmiştir. İnşa-
ata bütün dünya Müslümanları (özellikle Hint 
ve Mısır) bağış yoluyla katkıda bulunmuşlar-
dır. Maliyeti düşürmek için, inşaatta Osmanlı 
askerleri çalışmışlardır. Tamamen yerli kay-
naklar ve yerli iş gücü ile gerçekleştirilen 
Hicaz demiryolu, Avrupalılarca yapılanlara 
göre üçte bir oranında daha hızlı bitirilmiş, 
maliyeti yarı yarıya ucuz olmuş ve aradan elli 
yıl geçtikten sonra dahi tamirsiz çalışabilecek 
vaziyette bulunmasıyla kalitesinin de bir hay-
li yüksek olduğu görülmüştür.”

Sultan II. Abdülhamid döneminde dev-
let imkânları ve büyük çoğunluğu Alman 
sermayesi ile olmak üzere toplam 5 bin 
792 kilometre demiryolu yapıldı. Osmanlı 
Devleti’nde baştan itibaren yapılan demir-
yollarının toplam uzunluğu ise 8 bin 334 ki-
lometredir. Bunlardan 4 bin 138 kilometresi 
bugünkü sınırlarımız dâhilinde kalarak Tür-
kiye Cumhuriyeti’ne intikal etti. 

OSMAnLI’nIn, BATI TEKnİĞİ VE SERMAYESİnE 
BAŞVURMAdAn dEMİRYOLU YAPMA TEŞEBBÜSÜ, 
AVRUPALILAR TARAFIndAn ALAYCI İFAdELERLE 
KARŞILAnMIŞTIR. FAKAT II. ABDÜLHAMİT’İn KOnU 
İLE BİZZAT İLgİLEnMESİ, YAPILAn ÇALIŞMALARI 
HER gÜn BİLgİ ALARAK TAKİP ETMESİ SOnUCU, 
HAMİDİYE HİCAZ DEMİRYOLU 1908 YILINDA 
BİTİRİLEREK HİZMETE GİRMİŞTİR.



HaBER

merikalı kuruluş AJ Novick Group, mağazalarda yapılan hırsızlığı 
araştırdı. Araştırma sonucunda, elektronik eşyaların en çok çalınan 
eşyalar arasında dördüncü sırada yer aldığı görüldü. iPhone, video 
oyunları, akıllı telefonlar ve laptop mağazalardan en çok yürütülen 

eşyaların başında yer aldı. Araştırma verileri her yıl mağazalardan 100 bin 
laptopun yürütüldüğünü ortaya koydu. 

Araştırmaya göre, herhangi bir mağazanın kapısından giren 11 kişiden biri 
mutlaka içeriden bir ürünün parasını ödememiş olarak çıkıyor. Mağazalar-
dan yapılan hırsızlık her yıl 119 milyon dolara mal oluyor. Bu da toplam sa-
tışların 1.4’i demek. Araştırmanın verilerine göre mağazaları bu zarara uğ-
ratanların sadece yüzde 3’ü profesyonel hırsız. Para ödemek istemeyenlerin 
geri kalanı ise amatör. Ulusal hırsızlığı önleme derneği başkanı Barbara Staib 
hırsızların yüzde 70’inin mağazanın kapısından adım atarken bunu yapma-
yı planlamadığını söylüyor. Üstelik mağaza hırsızları haşarı gençlerden de 
oluşmuyor. Bu işe karışanların 3’te 1’i iş sahibi yetişkinler. Malların yüzde 
35’i ise mağaza çalışanlarının yardımıyla çalınıyor.

A

AJ NOVİCK GROuP’uN ARAŞTIRMASINA GÖRE, 
HERHaNGİ BİR mağazaNıN KaPıSıNDaN GİREN 

11 KİŞİDEN BİRİ mUTLaKa İÇERİDEN BİR üRüNüN 
PaRaSıNı ÖDEmEmİş OLaRaK ÇıKıyOR. ELEKTRONİK 
EŞyALAR İSE EN ÇOK ÇaLıNaN EşyaLaR aRaSıNDa 

DÖRDüNCü SıRaDa yER aLıyOR. 

MAĞAZALARDAN 
HER yIL 100 BIN LAPTOP 

yuRuTuLuyOR!
1- Fileminyon
2009’dan bu yana ‘lüks et’ 
hırsızlığı yüzde 21 artmış.
2- Jameson
Pahalı içkiler her zaman 
hırsızların ilgi odağı.
3- Elektrik malzemeleri
İngiltere’deki nottingham 
Üniersitesi’nin araştırmasına 
göre ‘duy’ gibi basit elektrik 
eşyaları tüm dünyada 
erkeklerin en çok çaldığı 
üçüncü kategori.
4- iPhone 
Bu grupta, video oyunları, akıllı 
telefonlar ve laptop yer alıyor.
5- Gilette Mach 4
gilette Mach 4’ün çok 
çalınmasının sebebinin  
aletin yedek jilet takımının  
dahi çok pahalı olması. 
Amerikalı erkeklerin bir çoğu  
şu sıralar bunu karşılama 
gücüne sahip değil.
6- Axe
Markanın deodorantı ve  
duş jeli mağazalardan en çok 
çalınan ürünler arasında.
7- Polo Ralph Lauren
Tasarım kıyafetler en çok 
çalınan ürünler arasında.
8- Let’s Rock Elmo
Bu pahalı oyuncağı 
karşılayamayanlar çalmayı 
tercih ediyor.
9- Channel No.5
Pahalı kozmetik malzemelerine 
hırsızlar çok rağbet ediyor.
10- Nike
Marka ayakkabı giymek isteyen 
ve bu ayakkabıları alacak 
parası olmayanlar çalmaya 
yöneliyor. Mağaza sorumluları 
en tehlikeli ürünlerin nike spor 
ayakkabılar olduğunu söylüyor.

İşte en çok çalınan ürünler:
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MERSİN VE ADANA İLE ÇUKUROVa BÖLGESİNE HİzmET VERmEK amaCıyLa 
yaPımı PLaNLaNaN ÇUKUROVa BÖLGESEL HaVaaLaNı, yAP-İŞLET-DEVRET 
MODELİyLE yaPıLaCaK. Tamamı ÖZEL SEKTÖR TaRafıNDaN yaPıLaN İKİNCİ 
HaVaaLaNı OLaCaK VE İNşaSı 36 ayDa BİTİRİLECEK. 

ukurova Bölgesel Havaalanı ihalesinde tek teklif, 357 milyon 71 bin 
685 avro yatırım bedeli ve 9 yıl 10 ay 10 gün işletim süresi ile Sky Line 
Havacılık-Zonguldak Özel Sivil Havacılık Ortak Girişim Grubu’ndan geldi. 
DHMİ Genel Müdürlük binasında yapılan ihaleye tek firma olarak katılan 
Sky Line Havacılık-Zonguldak Özel Sivil Havacılık Ortak Girişimi’nin, 

Komisyonca evrakı incelendi ve teknik şartnameye uygun bulundu. Firmanın tek-
lifi, 357 milyon 71 bin 685 avro yatırım bedeli ve 9 yıl 10 ay 10 gün işletim süresi 
olarak açıklandı. İhale sonucu, DHMİ yönetim kurulu tarafından onaylanmasının 
ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın onayına 
sunulacak. Bakanın onayının ardından ihale kesinlik kazanacak. 

yolcu kapasitesi     
Mersin ve Adana ile Çukurova böl-

gesine hizmet vermek amacıyla yapımı 
planlanan Çukurova Bölgesel Havaa-
lanı, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapı-
lacak. Tamamı özel sektör tarafından 
yapılan ikinci havaalanı olacak ve in-
şası 36 ayda bitirilecek. İlk aşamada 15 
milyon yolcu kapasitesine sahip olacak 
havaalanı, büyüyebilir şekilde yapıla-
cak. Hem iç hem dış hat trafiğine açık 
olacak havaalanı, konumu itibariyle 
Adana-Mersin karayoluna, Adana ve 
Mersin şehir merkezlerine yakın olması 
dolayısıyla her yere kolay ulaşım imka-

nı sağlayacak. Bölgenin turizme açık olması dolayısıyla havaalanı bölgeye farklı 
bir değer katacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının turizm tesisi yapılmak üzere 
bölgede yer tahsisi yaptığı bölgenin ilerde ikinci bir Antalya olması hedefleniyor.          

Proje kapsamında yapılacaklar
Çukurova Bölgesel Havaalanı ihalesini kazanan firma, proje kapsamında, pist, 

ihtiyaç halinde pist olarak da kullanılabilecek paralel taksi yolu, ana pist sonlarında 
60 metreye 60 metre emergency pist, emniyet sahaları ve onların sonunda RESA 
sahaları yapacak. Apron, özel hangarlar bölgesi apronu, kargo terminal apronu, 
yer hizmet araçları park alanı, iç ve dış hatlar terminal binası, havaalanı oteli, oto-
park ve bağlantı yolları, VIP binası, CIP binası, kule, kaza yangın istasyonu binası, 
genel hizmetler-özel hizmetler araç garajı, kara araçları akaryakıt ikmal tesisleri, 
su deposu, ısı ve güç merkezi, kargo terminali, havaalanı giriş kontrol noktası, 
apron bariyer binası, çöp toplama ve ayıklama merkezi, regülatör binaları, çevre 
güvenlik yolu ile sistem ve tesisler ile uçak yakıt hidrant sistemini yapacak
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Çukurova Bölgesel Havaalanı 
ihalesi tamamlandı

Havaalanının, 
bölgeyi yeni bir 
‘turist’ kapısına 
dönüştürmesi 
bekleniyor.
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BMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun, “Türkiye’de 
Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi 
Ortak Programı” kapsamında tasarladığı “Daha Adil Bir Dünya 
İçin Yanımda Ol” kampanyası ile “Biz de Varız” bildirgesinin 

PTT Genel Müdürlüğü tarafından da desteklenmesi için protokol imza-
landı.  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve BM 
Kadın ortaklığında yürütülmekte olan çalışma kapsamında hazırlanan 
protokol, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Azize 
Sibel Gönül ile PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Osman 
Tural arasında imzalandı. 

İmzalanan protokol ile; 
n Projenin, PTT Genel Müdürlüğü bünyesindeki başkanlıklara, PTT 

Başmüdürlüklerine ve personele duyurulması,
n “Daha Adil Bir Dünya İçin Yanımda Ol” kampanyasına, yerel ve 

ulusal düzeyde bilinçlendirmeye katkı sağlamak için hazırlanan “Biz de 
varız” bildirgesi ile hazırlanacak görsellerin PTT internet sayfasına ko-
nulması, 

n UNDP/KEFEK tarafından hazırlatılacak mini filmlerin PTT mer-
kezlerinde yer alan kapalı devre yayın sisteminde ücretsiz olarak yayın-
lanması suretiyle konuya tüm toplumun dikkatinin çekilmesi, 

n Tüm basılı materyallerde kampanya logosunun haricinde sponsor 
logosu olarak kendi logosuna yer verilmesi, 

T

HaBEr

n Kampanya logosu ve sloganını ta-
şıyan objelerin 2012 emisyonunda sü-
rekli pul olarak çıkarılması ve tüm yıl 
boyunca posta gönderilerinde kullanıl-
ması, 

n Hazırlanan el broşürlerinin ülke-
deki tüm adreslere dağıtımının sağlan-
ması, 

n Bedelsiz olarak UNDP/KEFEK ta-
rafından hazırlatılan ve PTT logosun-
da bulunan 50x70 cm ebatlı afişlerin 
ve el broşürlerinin tüm işyerlerinde 
bulundurulması,

n PTT işyerlerine şiddete maruz ka-
lan kadınların yakınma ve şikayetlerini 
bildirecekleri kutuların konulması, 

n PTT işyerlerinde kurulu bulunan 
ücret ödeme makinelerinde, hazırla-
tılacak klişeleri kullanmak suretiyle 
makineden geçen gönderilerin üzeri-
ne kampanyayı tanıtıcı mahiyette flam 
uygulanması sağlanacak. 

PTT, kadına yönelik şiddetin 
önlenmesi için ‘Ben de Varım’ dedi
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KaDıNa yÖNELİK şİDDETE KaRşı müCaDELEDE PTT DE HaREKETE GEÇTİ. 
PTT GENEL müDüRü OSmaN TURaL’ıN İmzaLaDığı PROTOKOL KaPSamıNDa 
BUNDaN BÖyLE PTT şUBELERİNDE şİDDET mağDURU KaDıNLaRıN 
şİKÂyETLERİNİ yazaCaKLaRı KUTULaR BULUNDURULaCaK. 
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KÖşE Dr. Tayfun Acarer

lektronik haberleşme sektöründe yaşanan hızlı değişim, hizmet çeşitliliğinin, ta-
rife paketlerinin ve kampanya sayısının artması, tüketicileri çağrı merkezlerini 
kullanmaya daha fazla yönlendirmektedir. 

Rakamlar da bu durumu desteklemektedir. Son iki yıl içinde Bilgi teknolojileri 
ve iletişim sektöründe faaliyet gösteren işletmecilere gelen çağrı adedi 2 misli 
artmıştır.

Çağrı merkezlerinde tüketicilere etkin ve hızlı yanıt verilmesi, Bilgi Tekno-
lojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) ‘tüketici haklarını koruma’ görevi ile ya-
kından ilgilidir. Bu kapsamda, Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Ka-
litesi Yönetmeliği’nde, çağrı merkezi müşteri hizmetlerine yönelik bazı hizmet 
kalitesi ölçütleri belirlenmiş ve bu ölçütlere ilişkin olarak kamuoyundan gelen 
görüşler ve uluslararası örnekler göz önünde bulundurularak hedef değerler be-
lirlenmiştir. 

Ölçütler ve bu ölçütlere ilişkin hedef değerler belirlenirken çağrı merkezini 
arayan tüketicilerin sesli yanıt sistemindeki menüler arasında kaybolmalarını ve 
gereksiz uzunlukta reklam ve duyurulara maruz kalmalarını engellemek ve müş-
teri temsilcisine bağlanmak isteyen tüketicilere makul bir süre içerisinde yanıt 
verilmesini sağlamak amaçlanmıştır.

Çağrı merkezleri, yalnızca bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe değil, ban-
kacılık, dayanıklı tüketim maddeleri, otomotiv sanayi, turizm gibi bir çok alanda 
yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu düzenlemelerimizin tüm çağrı merkezleri için 
iyileştirici etkileri olan bir örnek teşkil edebileceğini düşünüyorum.

Türkiye’de çağrı merkezleri başlı başına önemli bir sektör haline geldi. Bu sek-
törün etkin ve verimli kullanılması çok önemli. Ancak bu şekilde tüketicilerin ka-
liteli hizmet almaları ve bunun sonucunda çağrı merkezleri alanında daha fazla 
büyüme, daha fazla istihdam yaratılması anlamına gelir. Çünkü çağrı merkezleri, 
önemli bir istihdam alanıdır. 

Türkiye’deki çağrı merkezi hizmetleri ve pazar büyüklüğü dünya ortalamala-
rının çok altında bulunmaktadır.  Halen Türkiye’de çağrı merkezlerinde 55 bini 
aşkın çalışan bulunmakta, bu sayının 2015’de 85 bine çıkması öngörülmektedir. 
2010 rakamları ile dünya çağrı merkezi pazarı büyüklüğü 340 milyar dolardır. 

Dünyada, 124 bin çağrı merkezinde 
8.8 milyon çağrı masası bulunuyor. 
Türkiye’de çağrı merkezlerinin 2010 yıl 
sonu pazar büyüklüğü, yaklaşık yüzde 
45’i dış kaynak olmak üzere 1,4 milyar 
TL’dir ve Türkiye’de binden fazla çağrı 
merkezinde 40 bin çağrı masası bulun-
maktadır. Ayrıca, çağrı merkezlerinin 
eko sistemi çok önemli. Bölgesel olarak 
hizmet verme, sektörün büyümesine 
etkisi kadar, çevresindeki yan sanayi-
nin oluşmasına da katkı sağlayacaktır.

Dünyada yaygın olarak çağrı merkezi kullanılmakta, kurumların kendi bün-
yeleri dışından hatta ülke dışından çağrı merkezi hizmetleri alınma oranı art-
maktadır. Tüketici bilincinin ve müşteri memnuniyetini arttırma isteğinin fazla 
olduğu ülkelerde daha fazla çağrı merkezi kurulmakta, daha fazla kişi istihdam 
edilmektedir. Türkiye’de de çağrı merkezi piyasası son bir yıl içinde yüzde 19’a 
yakın büyümüştür. Büyüme potansiyeli artarak devam etmektedir. ‘Çağrı Ma-
sası/Nüfus Oranı’, ülkelerin çağrı merkezi alanında gelişmişliğini gösteren bir 
temel göstergedir. Dünyada her 100-500 kişiye, Türkiye’de ise bin 850 kişiye bir 
müşteri temsilcisi düşmektedir. Bu da göstermektedir ki Türkiye’de sektör 10 
kat büyüyecek potansiyele sahiptir.

E
ÇAĞRI mERKEzLERİ
TüRKİyE’DE ÇağRı mERKEzLERİ BaşLı BaşıNa 
ÖNEMLİ BİR SEKTÖR HaLİNE GELDİ. BU SEKTÖRüN 
ETKİN VE VERİmLİ KULLaNıLmaSı ÇOK ÖNEmLİ.



SÖyLEşİ
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BA kariyerine 2002 yılında Detroit Pistons’da 
başladı. İki sezon giydiği Detroit Pistons for-
masıyla 2003-2004 sezonunda NBA şampi-
yonluğu yaşadı. 2004-2005 sezonunda Utah 

Jazz takımına transfer oldu. Ayrıca Batı Konferansı’nda 
daha önce All-Star’a seçilen ancak sakatlığı nedeniyle 
oynayamayan Allen Iverson’un yerine kadroya girerek, 
NBA tarihinde ‘All-Star maçına çıkan ilk Türk sporcu’ 
olarak da tarihe geçti. NBA’deki lokavt görüşmelerinin 
bitimine kadar Türk Telekom’a transfer oldu.

Girizgâhtan da anlaşılacağı gibi başarılı milli bas-
ketbolcumuz Mehmet Okur’dan bahsediyoruz. Meh-
met Okur ile lokavtın bitiminden ve NBA’e dönmeden 
birkaç gün önce kısa bir söyleşi yaptık. Söyleşimiz 
sırasında Okur, Türk Telekom’un ligi kaçıncı sırada 
bitireceğine dair tahminde bulundu. ABD’den bakıl-
dığında, Türkiye Beko Basketbol Ligi’nin, İspanya 
Ligi’nden sonra en iyi lig olduğunu söyledi.

Mehmet Okur, yaklaşık 3 ay giydiği Türk Telekom 

forması ile başarılı maçlara imza attı. Maçlarda kul-
landığı isabetli üçlük şutlarla birçok maçın kazanılma-
sını sağladı. Ayrıca, Ankaralı sporseverlerin Telekom 
maçlarına olan ilgisini de epey arttırdı. Türk Telekom 
basketbol takımı için, ‘büyük bir camia’ nitelemesinde 
bulunan Okur, takımın her geçen gün daha iyiye gide-
ceğini düşünüyor. 

Türk Telekom ilk dört takım içinde yer alır
NBA ligi kadar olmasa da Beko Basketbol Ligi de ol-

dukça çetin geçiyor. Okur da bunun farkında… “Bana 
göre Beko Basketbol ligi İspanya liginden sonra gelen 
en iyi lig.” ifadesiyle, basketbol ligimizin kalitesini 
ortaya koyan Mehmet Okur, bunda son yıllarda bas-
ketbolda artan kalite, rekabet ve heyecanın etkili ol-
duğunu belirtiyor. “Türk Telekom ligi kaçıncı bitirir?” 
sorumuzu ise “Ligin sonunda ilk dört takımın arasında 
yer almayı istiyoruz. Avrupa’da da final four oynamak 
istiyoruz.” şeklinde yanıtlıyor. 

n

‘stAr’ 
OLACAĞIMI 
HİSSETTİM”
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zEKİ GÖKTüRK

 “BaNa GÖRE BEKO 
BaSKETBOL LİGİ, 

İSPaNya LİGİ’NDEN 
SONRa GELEN 

EN İyİ LİG. BUNDa 
SON yıLLaRDa 

BaSKETBOLDa aRTaN 
KaLİTE, REKaBET VE 

HEyECaN ETKİLİ OLDU.”

“18 YAŞIMdAn SOnRA

Mehmet 
Okur, ‘All-Star 
maçına çıkan 

ilk Türk sporcu’ 
oldu. 



“Kendini geliştiremeyenler NBA’da oynayamaz”
NBA’nın çok farklı bir arena olduğunun altını çizen milli bas-

ketbolcu, “Kendini geliştirmeyenlerin orada oynaması çok zor. 
Ben de her yönden basketbolumu geliştirdim.” diyor. Kendisine 
yönelttiğimiz, “NBA sporcularının antrenmanları Türkiye ile kı-
yaslandığında daha ağır mıdır?” sorusunu şöyle yanıtlıyor Meh-
met Okur: “NBA’da, Türkiye’de gibi idman yapma fırsatınız ol-
muyor. Oradaki maç sayısının fazla olmasından dolayı kısa 5’e 5 
set ve genelde ise şut idmanlarımız oluyor.” Okur’un, iki ülke in-
sanı arasındaki dostluk atmosferi ile ilgili yorumu ise, “Orada da 
burada da dostluk üst düzeyde.” şeklinde oluyor. Okur, ABD’de 
çıktığı ilk maçındaki duygularını da şöyle anlatıyor: “Müthiş bir 
heyecan hissettim. Büyük bir inanç ile sahaya çıktım. Oldukça 
güzel bir duyguydu.”

“Golf oynamayı severim”
Mehmet Okur, 2002’den beri ABD’de yaşıyor. İki ülkenin do-

ğal güzelliklerini biliyor, insanlarını tanıyor. Hayatını nerede ya-
şamak istediği konusundaki tercihi ülkesi oluyor. Nedenini, “Bu-
rada ailemle birlikte olmak, arkadaşlarımla birlikte olmak daha 
iyi.” sözleriyle açıklıyor. Okur,  basketbol dışında golf oynamayı 
seviyor. Ailesi ile vakit geçirmeyi ise hiçbir şeye değişmeyeceği-
nin altını önemle çiziyor.

“14 yaşına kadar futbol oynadım”
Birçok kişi, Mehmet Okur’un futbol oynadığını, 11 ila 14 yaş 

arasında lisanlı futbolcu (kaleci) olduğunu bilmez. Okur, bu ko-
nuda şunları söylüyor: “14 yaşından itibaren boyum çok uzadı 
ve bunu değerlendirmek istedim. Babamın Oyak Renault’dan 
tanıdığı bir arkadaşı vasıtasıyla basketbola başlamış oldum.” Bas-
ketbola başladığı ilk yıllarda dünya çapında bir star olacağını hiç 
aklına getirmeyen NBA’lı basketbolcu, 18 yaşından sonra ise bir 
dünya starı olabileceğini düşünmeye başlıyor. 

“Konusuna göre oyunculuk yapabilirim”
Mehmet Okur, reklam filmlerinde oynamasına karşın bugüne 

kadar dizi, film veya mankenlik teklifi almamış. ‘Peki, alırsanız 
düşünür müsünüz?’ sorusunu, “Konusuna ve içeriğine göre de-
neyebilirim.” diyerek yanıtlayan sporcu, basketbolu çok sevdi-
ğini, sakatlık geçirdiği dönemlerin verdiği moral bozukluğuna 
rağmen bu spora hiç küsmediğini aktarıyor. Ancak yine de farklı 
alanlardan gelecek tekliflere kapıyı açık bırakıyor.  

BN / OCAK 2012
www.baglantinoktasi.com.tr

36

“11 İLa 14 yaş aRaSıNDa LİSaNLı 
fUTBOLCU (KaLECİ) OLaRaK OyNaDım. 
14 yaşımDa BOyUm ÇOK UzaDı. BOy 
aVaNTajımı DEğERLENDİRmEK İÇİN 
BaSKETBOLa BaşLaDım.”

SÖyLEşİ Deniz’in bonusu
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KaSım ayıNDa BaşLaTıLaN GüVENLİ İNTERNET UyGULamaSıNa aİLELER yETERLİ İLGİyİ 
GÖSTERmEDİ. UzmaNLaR BU DURUmU, aİLELERİN SİSTEmE DÂHİL OLma yÖNTEmİNİ BİLmEmESİNE 

BağLıyOR. OySa OPERaTÖRLER, GEÇİş İÇİN SON DERECE BaSİT ÇÖzümLER SUNUyOR. 

ilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) tarafından ha-
yata geçirilen ‘güvenli internet 
uygulaması’ 1 ayda 100 bini aş-

kın abone tarafından tercih edildi.
Toplam 13 milyona yakın ADSL 

ve mobil internet abonesi bulunan 
Türkiye’de güvenli internet uygula-
masına yapılan başvuruların az olması 
dikkat çekiyor. Uzmanlar, güvenli in-
ternete geçiş yöntemlerinin kullanılan 
operatöre göre farklılık göstermesi-
nin, bu hizmeti almak isteyen birçok 
aileyi engellediğine dikkat çekiyor. 
Türkiye’de ebeveynlerin bilgisayar 
okuryazarlığı konusunda tecrübesiz 
olduğuna dikkat çeken uzmanlar, sivil 
toplum kuruluşlarının, biran önce in-
ternet seminerleri düzenleyerek, aile-
leri bilinçlendirmesi gerektiğine dikkat 
çekiyor. Ailelerin kolaylıkla bu hizmeti 
kullanmaları ise mümkün. Buna göre 
operatörlerin ‘güvenli internet’ seçme 
yolları şöyle: 

TTnET’in hizmeti; 
Türkiye’de 10 milyona yakın aboneye 

internet hizmeti sunan TTNET, abone-
lerine ‘güvenli internet hizmeti’ni ‘on-
lineislemmerkezi.ttnet.com.tr’ adresi 
üzerinden veriyor. Online işlem merke-
zi sayfasına giren abonelerin karşısına 
kullanıcı adı ve şifre isteyen bir sayfa 
geliyor. Online işlem merkezini hiç kul-
lanmamış abonelerin, girdikleri sayfa-
dan ‘üye ol’ linkine tıklayarak kullanıcı 
adı ve şifre edinmesi gerekiyor. TTNET 
kullanıcıları kullanıcı adı ve şifresi ile 
girdikleri sayfadan güvenli internet hiz-
meti linkine tıklayıp ‘Aile Profili’ veya 
‘Çocuk Profili’ tercihinde bulunabilir. 

B

Turkcell’in hizmeti; 
Turkcell kullanıcılarının 

güvenli internet için SIFRE’ 
yazıp SMS ile 2222’ye gönde-
rerek bir şifre almaları gerekiyor. 
Sonra turkcell.com.tr’ye girerek 
online işlem kategorisi altındaki bi-
reysel linkine tıklayarak telefon nu-
marası ve şifre ile hizmet alabilir. 

Avea’nın hizmeti; 
Avea kullanıcılarının ise *952#’yi 

tuşlayarak anlık şifrelerini öğrene-
rek avea.com.tr’ye girmesi gereki-
yor. Avea’nın sayfasında sağ üstte 
yer alan online işlemler kategorisi 
altındaki bireysel linkine tıklayarak 
telefon numarası ve şifre ile giriş 
yaptığı sayfada güvenli internet 
hizmetini alabilir.

Vodafone’nun hizmeti;
Vodafone kullanıcıları da SIFRE 

yazıp SMS ile 7048’e gönderererek 
kendilerine ulaşan şifre ile vodafo-
ne.com.tr adresindeki ‘online self 
servis’ kategorisine girerek güvenli 

internete ulaşabilir.

Akıllı telefonlarda 
da kullanılıyor

iPhone, iPad ve Android cihazla-
rın kullanımının artması ile birlikte 
mobil interneti kullanan sayısı da 
her geçen gün artıyor. İnternetteki 
zararlı içeriklerden korunmak için 
‘güvenli internet hizmeti’ni iPhone, 
iPad ve Android cihazlarda da kul-
lanmak mümkün. Mobil internet 
kullanıcılarının güvenli internet 
hizmetini nasıl alacağı ise kullan-
dıkları GSM operatörüne göre de-
ğişiklik gösteriyor. 

Aileler, ‘güvenli internet’e 
nasıl geçileceğini bilmiyor
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HABER

Şartname alan şirketler: 
n Kolin İnşaat ................ (Türkiye)
n Park Holding .............. (Türkiye) 
n mapa.............................. (Türkiye) 
n Cengiz İnşaat  ........... (Türkiye) 
n STFA............................... (Türkiye) 
n yüksel İnşaat ............. (Türkiye) 
n Varyap İnşaat ............ (Türkiye) 
n IHI  ................................(japonya)
n Obayashi  ..................(japonya) 
n mitsubishi ..................(japonya) 
n mos metroj Troy ......... (Rusya) 
n NPO mostrovik ........... (Rusya) 
n astaldi .............................. (İtalya)
n Stradag ...................(avusturya) 
n SCC ..................................İspanya)
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İSTaNBUL BOğaz’ıNa 
İNşa EDİLECEK üÇüNCü 

KÖPRüyE TaLİP OLaN 
BAZI yAtIrIMCILAr, 

PROjE KaPSamıNDa 
üSTLENECEKLERİ 900 mİLyON 

TL’LİK KamULaşTıRma 
BEDELİNDE KÜRESEL 

EKONOMİK KRİZİ GEREKÇE 
GÖSTEREREK, İyİLEşTİRmE 

TaLEBİNDE BULUNDU.

3. köprüde 500 milyon  jest talep etti
yaTıRımCı KüRESEL KRİzLE SaRSıLDı; 



laştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na 
bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul’a inşa 
edilecek 3’üncü Boğaz Köprüsü ihalesini, yatırım-
cılardan gelen talep üzerine, erteledi. Karayolla-

rı Genel Müdürlüğü ile yatırımcılar, projeyle ilgili olarak 
potansiyel yatırımcılarla görüşmelere devam ediyor. Yatı-
rımcıların, küresel ölçekte yaşanan ekonomik krize karşın 
projeye ilgilerini canlı tuttukları, bu konuda girişimlerini 
sürdürdükleri öğrenildi 

İyileştirme talebi
Yatırımcılar, finansal yönden kritik bir aşamadan geçildi-

ği süreçte gerçekleştirilecek ihalede, bazı iyileştirmeler ya-
pılması için de çaba harcıyor. Yatırımcılar, bu konuda gerek 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, gerekse de 
Karayolları Genel Müdürlüğü ile temaslarını sürdürüyor. 
Alınan bilgiye göre yatırımcılar, küresel düzeyde yaşa-
nan finansman darboğazına dikkat çekerek, 3’üncü Boğaz 
Köprüsü’nü de içine alan Kuzey Marmara Otoyolu Projesi 
kapsamında üstlenecekleri 900 milyon TL’lik kamulaştır-
ma bedelinin, İzmit Körfez Geçiş Projesi’yle eşitlenmesini 

istedi. İzmit’te, yüklenici firmanın kasasından kamulaştır-
ma için 400 milyon TL çıkacak. Devlet, İzmit Körfez Geçişi 
Projesi’nde, 400 milyon TL’nin aşılması halinde devreye 
girecek ve ek kamulaştırma maliyetini üstlenecek. 

Kuzey Marmara’da 1.7 milyar TL
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri, 

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nde öngörülen kamulaştır-
ma bedelinin 1.7 milyar TL düzeyinde olduğunu vurguladı. 

Yetkililer, şartname gereğince 900 milyon TL’lik kamulaş-
tırma bedelinin, ihaleyi kazanacak yüklenicinin üstleneceği-
ni, kalan tutarın da devlet tarafından karşılanacağını açıkladı. 
Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri, yatırımcıların talep-
lerini aldıklarını belirterek, “Konu değerlendiriliyor. Henüz 
bir karar verilmedi.” dedi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı, kamulaştırma bedelini düşürmesi halinde 
zeyilname ile şartnamede değişiklik yapılacak ve yatırımcı-
lara duyurulacak. Yetkililer, Ocak ayına ertelendiği belirtilen 
ihalenin Ocak ayı içerisinde yapılıp yapılmayacağı sorusunu 
da, “Şu aşamada yeni bir erteleme görünmüyor. Yatırımcılar 
da çalışmalarına devam ediyor.” şeklinde yanıtladı.

U

3. köprüde 500 milyon  jest talep etti
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3. Boğaz 
Köprüsü’nün 
diğer köprülerin 
yükünü alması 
bekleniyor.



ünyaca ünlü Türk ressamlarımızdan Renan Ertosun’un, Ferrari marka 
otomobillerini çizdiği 4 eseri, Uluslararası San Diego Otomobil Fuarı’nda 
sergilendi. Sergiye böylece, ilk kez bir Türk ressamın eserleri alınmış 
oldu. Sanat hayatı boyunca hız ve heyecanın peşinden koşan sanatçı, 

bu konudaki özgün resimleriyle farklılaşıyor. Ertosun’un çizimleri bu açıdan tüm 
dünyada ilgi topluyor. Motor yarışları, Formula 1, hız, otomobil, uçak, sürat tekne-
leri gibi hızlı araçlar sanatçının en büyük ilgisi ve ilham kaynağı… 

Patrick Stewart ve Nuvia Crisol Ruland küratörlüğünde hazırlanan sergi boyun-
ca; Ertosun’un çizdiği Classic Ferrari, Speed and Ferrari, Mercedes ve Abstract 
Ferrari isimli 4 eseri binlerce kişi tarafından görüldü. Küçük yaşlardan itibaren 
resme, renklere, şekillere ve ışığa olan zaafını, yaptığı küçük çizimlerine yansıtan 
Renan Ertosun için resim yapmak, tıpkı nefes almak gibi durdurulamaz bir dür-

SANAT

D

mELİKE BETüL
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YAZAR ROBİN SHARMA’NIN TÜM DÜNYADA SES 
GETİREN KİTABI “FERRARİ’SİNİ SATAN BİLGE”DE, 
ELİNİ-ETEĞİNİ DÜNYA NİMETLERİNDEN ÇEKEN 
BİR ADAMIN HİKÂYESİ ANLATILIYORDU. BU YAZIDA 
İSE, TUVALİNE AKTARDIĞI GÖZ KAMAŞTIRAN 
FERRARİ ÇİZİMLERİYLE, ÜNLÜ RESSAM RENAN 
ERTOSUN’UN BAŞARISI ANLATILIYOR.  

ferrari’sini 
çizen adam… 

Ressam Renan 
Ertosun’un 
en beğenilen 
tablolarından biri… 
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tüydü. 90’lı yılların sonları ve 2000’li yılların 
başı süresince yurtiçi ve yurtdışında pek çok 
kişisel-karma sergi ve sanat fuarına katıldı.

Renan Ertosun şimdi çalışmalarına Balat’ta 
ki Renan Art Work atölyesinde “son hız-
la” devam ediyor. Formula 1, UIM Offshore 
Championship ve Redbull Air Face gibi dün-
yanın ve Türkiye’nin en büyük ve en önemli 
motor sporlarında, yarış organizasyonlarında 
resimleri sergileniyor. Aynı zamanda yurtiçi 
ve yurtdışında çeşitli özel koleksiyonlar, otel-
ler ve iş merkezlerinde resimleri yer alıyor.

Renan Ertosun’un bugüne kadar katıldığı sergiler: 

n 2001 Europe Art Fair geneva/Switzerland
n 2001 & 2004 galleria d’arte Montana Florence/Italy 
n 2004 Istanbul Auto show 
n 2005 BMW Istanbul/Turkey
n 2006 F1 grandprix Istanbul/Turkey 
n 2007 International Boat show Istanbul /Turkey
n 2008 U.I.M.Offshore Races Istanbul/Turkey 
n 2009 Izmir autoshow Izmir/Turkey 
n 2007 Renault  Formula 1 work shop
n 2009  Pegasus Windsurf Races Exhibition and Workshop Alaçatı, Turkey
n 2010 Kabatoj bayramında work shop





redi kartı kopyalama yöntemiyle birlerce insanın banka he-
saplarını boşaltan dolandırıcılık olayına bir yenisi daha ek-
lendi. Dolandırıcıların bu seferki hedefi, kişilerin ‘Facebook’ 
hesapları oldu. Dolandırıcılar, Facebook hesaplarını pes de-

dirtecek bir yöntemle hem de Emniyet Genel Müdürlüğü’nün logo ve 
ismini kullanarak kopyaladı. Dolandırıcılık işlemi “www.direcmedia.
com” adresi üzerinden yapıldı. 

Facebook aboneleri, söz konusu adrese girdiklerinde karşılarına 
Emniyet’in logosu ve logonun hemen üstünde yer alan “Bu site Em-
niyet Genel Müdürlüğü’ne aittir” yazısı ile karşılaştı. Böylece kullanı-
cıların güveninin sağlanması amaçlandı. Emniyet logosunun üzerinde 
yapılan açıklama da Türk kullanıcıları için Facebook sitesinin önemi-
ne vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi: “Son zamanlarda çalınan 
Facebook hesap sayısının arttığını gözlemledik ve bunun için bir sis-
tem geliştirdik. Bu sayfadan Facebook hesabınızı Emniyet Genel Mü-
dürlüğü ve Bilişim Makaleleri tarafından güvene alabilirsiniz. Türk 
Ceza Kanunu’na göre 344. madde ve 4. çerçeve kapsamında aşağıdaki 
kutucukları doğru bir şekilde doldurmak zorundasınız.” 

 Bu şekilde, sitenin Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait olduğuna inan-
lar, Facebook hesapları ile ilgili bilgilerini kendi elleriyle şebeke üye-
lerine teslim etmiş oldu. İhbar üzerine harekete geçen Emniyet, inter-
net sitesi hakkında suç duyurusunda bulundu ve site erişime kapatıldı. 
Yapılan araştırmada sitenin yurt dışı kaynaklı olduğu tespit edildi. 

İnternet Kurulu Başkanı Serhat Özeren, vatandaşların bu tür du-
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SAnAL dOLAndIRICILAR ŞİMdİ dE EMnİYET’İn 
LOgOSUnU VE İSMİnİ KULLAnARAK, FACEBOOK 
HESAPLARInI KOPYALAMAYA BAŞLAdI. SİTEnİn 
EMnİYET’İn OLdUĞUnA İnAnALAR, KENDİ ELLERİyLE 
BİLGİLERİNİ ŞEBEKE ÜyELERİNE TESLİM ETTİ. İHBAR ÜZERİnE 
HAREKETE gEÇEn EMnİYET, SİTEYİ ERİŞİME KAPATTIRdI. 

‘Emniyet’li dolandırıcılık 

rumlarla karşılaşmaları için güvenli 
interneti tercih etmeleri tavsiyesinde 
bulunuyor. Söz konusu sitenin güvenli 
internet için güzel bir örnek olduğunun 
altını çiziyor ve ekliyor: “Güvenli in-
ternet bu tür siteleri engelliyor. Tespit 
edilen bu tür siteler hemen kapatılıyor. 
Aksi halde, kötü amaçlı insanlar elde et-
tikleri bilgileri daha sonra şantaj amaçlı 
bile kullanabilir. Bu sebeplerden dolayı, 
güvenli internet konusunda bilinçli ol-
malıyız. Özel bilgilerimizi sanal ortamda 
paylaşmamaya gayret etmeliyiz. Kimden 
geldiğini bilmediğimiz, gönderileri aç-
mamalıyız. Birey olarak da tek tek bütün 
siteleri takip etmemiz mümkün olmadı-
ğından güvenli interneti tercih etmeli-
yiz.” dedi. 

Serhat Özeren, dolandırıcıların bilgi 
çalma işini para içinde yaptıklarını belir-
terek, elde ettikleri bilgileri daha sonra 
sattıklarını kaydetti. Uzmanlara göre, 
1000 Facebook hesabı, 25 ile 50 dolar 
arasında satılıyor. 







BIr ‘ALEM’  UstA
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Dinçliğini ayrana borçlu
76 yaşında olan Burhan Özbakırcı oldukça dinç olan görüntüsü ile de 
şaşırtıyor. Bu dinçliğini içtiği ayranlara bağlıyor ve şu açıklamayı yapıyor: 
“Sigara, alkol bilmem. Her şeyden yerim. Evde de sürekli ayran içerim, yoğurt 
yerim. Eşim, gece ayran hazırlayıp, başucuma koyar. Ben de uyanıp, uyanıp 
içerim bu ayrandan. Tabi bizim yoğurtlar hazır değil, ev yapımı…”     

BURHAN ÖzBAkIR

HaYaTTan



ami minarelerinin en tepesinde, göğe doğ-
ru uzanmış hilâli bulunduran alemler dik-
katinizi çekti mi hiç? O alemlerin özel ola-
rak hazırlandığını, ülkemizde bu güzel işi 

yapan ustaların bulunduğunu biliyor muydunuz? 
Bilmiyorsanız, sizi bir alem ustası ile tanıştırmak 
istiyoruz. Kendisini anlatırken, esprili bir şekilde 
‘adım çakır, gözüm mangır, soyadım Özbakır’ diyor 
Burhan Bey… Biz ise ‘görmüş-geçirmiş bir Osmanlı 
Beyefendisi’ demeyi tercih ediyoruz kendisine. 

 Burhan Özbakır, 1935 yılında Amasya’da doğ-
du. Doğduğu yıllar zor yıllardı zira burada yaşayan 
Ermeniler şehri terk ederken, arkalarında yanmış-
yıkılmış bir Amasya bırakmışlardı. Eski yeşilliğin-
den, klasik Osmanlı zarafetinden neredeyse eser bı-
rakmamışlardı şehirde… Böyle bir ortama doğdu. Bu 
yılları ‘bana hatırlatmayın, içim kan ağlıyor’ diyerek 
ansa da düşmanlığın ulaşabileceği son noktayı unut-
mamak için de atölyesinin duvarına, Amasya’nın Er-
menilerden önceki ve sonraki görüntüsünü asıyor. 
Bize de ilk o resimleri gösteriyor. Şehrini, ülkesini, 
ülkesinin tüm tarihi eserlerini, musikisini, camileri-
ni çok seviyor. 

Burhan Özbakır, soyadlarına da isim veren bakır-
cılık mesleğini babasından öğreniyor. Amasya’da dö-
nemin en güzel semaverleri ve diğer tüm bakırdan 
eşyaları yapılıyor o da bundan ekmeğini kazanıyor. 
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BIr ‘ALEM’  UstA
AİLE MESLEĞİ OLAn BAKIRCILIĞI dEVAM ETTİREn BURHAn 
ÖZBAKIRCI BUgÜn TÜRKİYE’nİn En gÜZEL MİnARE 
ALEMLERİnİ YAPIYOR. VAn dEPREMİndE YIKILAn ERCİŞ 
CAMİİ’nİn YERİnE YEnİ YAPILAn CAMİnİn, EdİRnE’dEKİ ESKİ 
CAMİİ’nİn, HATTA HOLLAndA’dA YAPILAn CAMİnİn ALEMİ 
BİLE BURHAn USTA’nIn ELLERİndEn ÇIKMA… 

Kendisi gibi bakırcılık yapan ağabeyi 
ile baba mesleğini sürdürüyor. O yıl-
larda daha çok mutfak eşyaları üreti-
yorlar. Gün içinde bakır dökümünü 
yapıyor, kaynatıyor, sonra da bakırları 
elleri ile işleyerek, kapak, tencere ha-
line getiriyor. Bir gün İstanbul’a bakır 
almaya gidiyor orada torna setini gö-
rüyor. Kendileri gün boyunca ancak 
10 tane kapak yaparken, tornada ise 
‘bir sigara içiminde’ 20 tane kapağın 
yapıldığını görüyor. Bunun üzerine 
atölyelerine bu setten almak istiyor. 
Özbakır, “Ağabeyime konuyu açtım, 
‘körü körüne uğraşmayalım, torna 
kuralım’ dedim. Amasya’da da o dö-
nem tüccarlar iflas ediyor. Borç-harç 
üç tane torna kurduk. Torna da kolay 
değil, çok kaptırdım parmağımı… O 
tornalar 5 oldu. Tas, tencere, kapak… 
Biz neredeyse tüm Türkiye’de bir du-
yulduk… Kars’tan, Edirne’ye mal sat-
tık. Fabrika büyüdü, büyüdü… 18 işçi 
çalışıyor şimdi.” diye anlatıyor torna 
ile gelen ticari başarılarını.       

Sanatçı ruhu onu  
fabrikadan uzaklaştırdı

İçinde sanatçı ruhu taşıyan Burhan 
Usta, 1971 yılında fabrikadan ayrılma-
ya karar veriyor. Ağabeyi ile konuşu-
yor, hisselerini devrediyor. Aldığı pa-
rayla, daha keyfine göre çalışabileceği, 
sanatçılığını konuşturabileceği yeni 
bir atölye kuruyor. Atölyede, ilk baş-
larda ne satacağını bilmiyor. Yolu bir 
gün Samsun’a düştüğünde, o dönem 
Rusların getirdiği hurda eşyaları görü-
yor. 95 kilo olan bu hurdaları yükleyip 
getiriyor memleketine. İşte sanatını 
burada konuşturmaya başlıyor. Hur-
da parçalarını birbirleri ile eşleştirip, 
parlatıp yepyeni ürünler ortaya koyu-
yor. Öyle ki ilk başta yaptığı semavere 
değer bile biçilemiyor.

 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden 
orijinal alem projesi getirtti

Semaver, nargile derken, eski eser-
lere olan merakı onu cami minarele-
rinin en tepesinde yer alan alemlere 
yönlendiriyor. 1995 yılında alem yap-
maya başlıyor. “Her zaman ‘ne yapar-



HaYaTTan
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sam en iyisini yapmalıyım’ derim. Ya en iyisi ya da hiç… Dolayısıyla alem-
lerin de en iyisini yapmak istedim. Amasya Kütüphanesi’nden Osmanlı 
mimarisinde kullanılan alemlerin resimlerini çıkarttım. Projelerinin ise 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde bulunduğunu öğrendim. Vakıflardan pro-
jeyi istedim. Ücretsiz olarak gönderdiler. Ben de gelen projeden kalıpları 
çıkarttım. Alemlerimi artık bu hali ile üretmeye başladım.” diye anlatıyor 
Burhan Usta.  

Van- Erciş’te yıkılan cami minaresi Burhan Usta’dan  
Alem işinden de alnının akı ile çıkıyor desek yeridir. Alemleri çok beğe-

niliyor. Yine Türkiye’nin dört bir yanından isteniyor onun elinden çıkma 
alemler. Son olarak, Van depreminde yıkılan Erciş’teki caminin alemini de 
onun yapmasını istiyorlar. Erciş dışında, tarihi yapılardan olan Amasya’daki 
Burmalı Camii, Sultan Camii, Çilehane Camii, Fatih Camii’nin alemlerini, 
Edirne’deki Eski Camii’nin alemlerini yapıyor. Hollanda’ya kadar alem 
gönderiyor. Bu işten aldığı keyifi şöyle anlatıyor: “Bir de bunun manevi 
hazzı var, her şey para demek değil…”

Burhan Usta’ya, Türkiye’de yapılan diğer alemleri soruyoruz, o konuda 
biraz dertli: “Şimdi bir yanlışlık var, en büyük minareyi yapmak istiyorlar. 
Alemi de yine uzun yaparak, minarenin boyunu daha da uzatmak marifet 
değil. Minareleri uzun yapmak yerine, iki-üç şerefeli yapmak yerine ikinci 
bir minare yapabilirsiniz. Zaten ezan hoparlörle okunuyor, ses sorunu da 
yok. Alemleri de süslü süslü yapıyorlar ama hiç gerek yok çünkü zaten o 
yükseklikte alemlere işlenen hiçbir süs görünmüyor.” diyor.

Alem işinde bir kadın 
Burhan Özbakr, şimdilerde kendisinden 

sonra bu işi yapabilecek bir usta bulunma-
masına üzülüyor. Dönem dönem yanına 
çırak alarak, alem ustalığını öğretmeye 
çalışıyor ancak şimdilerde meslek okulla-
rından mezun olan çocukların bile yeteri 
derecede istekli olmadığından yakınıyor. 
“Benden sonra bu iş biter.” diyen Burhan 
Usta’nın küçük de olsa bir ümidi var. O 
ümit iki yıldan beri yanında çalışan Hayri-
ye Hanım. Erkek çıraklardan pek de yüzü 
gülmeyen Burhan Usta’ya, Hayriye Ulusoy 
yardım ediyor. Amasya’daki bakırcılar çar-
şısında çalışan tek kadın olan Hayriye Ha-
nım, yapılan alemlerin paketlenmesi, gön-
derilmesi gibi tüm detaylarla ilgileniyor. 
“Yüzü diye söylemiyorum ama Hayriye 
Hanım çok çalışkan, benim sağ kolum oldu. 
İlk başta beni yadırgadılar hanım çalışıyor 
bu işte diye ama herkes alıştı şimdi.” diyor 
Burhan Usta. Hayriye Hanım, 3 çocuğunu 
okutuyor ve bu yönü ile alemlerden gelen 
paranın bereketli olduğunu belirtiyor. 

BURHAn USTA AYnI ZAMAndA SAdECE AMASYA’nIn dEĞİL TÜRKİyE’NİN 
ÖNDE GELEN MÜZİSyENLERİNDEN. ŞEHİRdE HALK ARASIndA BİLİnEn AnCAK 

HİÇBİR KAYdI BULUnMAYAn İLAHİLERİ TOPLUYOR, ‘AMASYA İLAHİLERİ’ AdI 
ALTIndA Cd OLARAK YAYInLIYOR. ÖnÜMÜZdEKİ gÜnLERdE dE ‘AMASyA 

İLAHİLERİ-2’yİ ÇIKARMAyA HAZIRLANIyOR.

Burhan Usta, 
Hayriye Hanım’ın 
yardımı ile alem 
‘dövüyor.’



HABER
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Aracınızı hırsızlara karşı 
NASIL KORuyACAKSINIZ?  

OTO HIRSIZLARI, KÜÇÜK dALgInLIKLARdAn FAYdALAnARAK, AKLA GELMEyECEK 
yÖNTEMLERLE ARAÇLARI ÇALIYOR. ALInACAK BASİT ÖnLEMLERLE ARACInIZI 

ÇALInMAKTAn KURTARABİLİRSİnİZ. 

raç sigorta şirketleri yaptıkları çalışmayla, 
araç sahipleri için araçlarını hırsızlıktan ko-
runma yöntemlerini belirledi. Park halinde 
araca ait anahtarların çalınması, anahtarla-

rın kontak üzerinde unutulması sureti ile hırsızlara 
davetiye çıkarılması, dolandırıcılık veya araç sahibi-
ni aldatma yolu ile anahtarın elde edilmesi, trafikte 
seyrederken, başka bir aracın size çarpması sonucu 
araçtan inmenizin sağlanması oto hırsızlığında en 
çok kullanılan yöntemler. Siz de aracınızın bu ve 
benzeri yöntemlerle çalınmasını istemiyorsanız, 
işte yapmanız gerekenler: 

A

n Araçları olabildiğince korunaklı ve bekçisi olan oto-
parklara bırakmaya çalışın. 

n Bunu yapamıyorsanız, aracınızı park ettiğiniz nok-
tanın aydınlık, ana yola ve tercihan ikametinize yakın 
olmasına özen göstermeli, aracınızda fiziki bazı tedbir-
leri mutlaka almalısınız. (oto alarmı, gizli kontak, baston 
kilit v.s. ) 

n Aracınızı satmaya karar verdiğinizde, profesyonel-
ce bu işle uğraşan, yeri belli, referansı sağlam şirketler 
aracılığı ile yapmalısınız. (Aracını satmaya çalışırken al-
datılan ve kontak anahtarı elinden alınarak çalınan çok 
sayıda olay mevcuttur) 

n Aracınızın kontak anahtarını gerekmedikçe (tamir 
v.s. dışında ), kısa süreli de olsa kimseye vermeyin, tamir 
amaçlı ise yetkili servisleri tercih edin. 

n Aracınızı durdurduğunuz veya park yaptığınızda, 
kısa süreli de olsa yanından ayrılmanız gerektiğinde 
(benzinlik, fırın, market-şarküteri önleri v.b.) mutlaka 
kontak anahtarını yanınıza alın. Aracın tüm kapı ve pen-
cerelerini kapamak suretiyle gerekli emniyet tedbirleri 
alın. 

n Çok iyi tanıyıp, güvenmediğiniz hiç kimseye aracını-
zın kontak anahtarını hiç bir sebeple vermeyin 

n Özellikle lüks tip araçların çalınması amacıyla oto 
hırsızlarının, yalnızca bu araçların anahtarlarını elde 
edebilmek için evlere girdikleri tespit edildi. Gelişen 
teknoloji ile yeni kuşak araçların çalınmaları IMMO 
sistemleri ile güçleştirildi ve neredeyse kontak anahtarı 
olmaksızın motorun çalışmasını olanaksız hale getirdi. 
Bu nedenle aracı çalacak olanların mutlak surette oriji-
nal kontak anahtarına ihtiyaçları vardır. Bu nedenle; oto 
hırsızlığı da dâhil olmak üzere evinizde hırsızlığa karşı 
her türlü fiziki ve elektronik tedbirin alınması, aracınızın 
kontak anahtarının evin içerisinde gelişi güzel bir yere 
bırakılmaması gerekiyor. Kontak anahtarlarınızı eviniz-
de de istenmeyen ziyaretçilerin kolaylıkla bulamayacak-
ları bir yerlere konulmasında yarar bulunuyor. 





HAVACILIK

BN / OCAK 2012
www.baglantinoktasi.com.tr

53

Krize inat Türkiye ‘hava’ya girdi
avacılık sektörü, küresel kriz tanımıyor. Sektör, 
2003’ten bu yana büyümesini her yıl daha 
da ileriye taşıyor. 2003’te 162 olan uçak 
sayısı, 2011’de 350’ye ulaştı. Sektör-

de taşınan yolcu sayısı da yüzde 212’lik (2011 
Ekim ayı itibariyle) artış gösterdi. 2003’te 
34 milyon 400 bin olan iç ve dış hat top-
lam yolcu sayısı 2010’da 102 bine ulaştı. 
2011 yılı için havayolu ile taşınan yolcu 
sayısının ise yüzde 20’lik artışla 125mil-
yon olarak gerçekleşmesi bekleniyor. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
(DHMİ)Genel Müdürü Orhan Birdal, 
beklentiyi doğruluyor. Geçen senenin ra-
kamlarının, 2011 Ekim ayı sonu itibariyle 
yakalandığını belirtiyor ve “Bu şekilde artış 
yaşayan dünyada çok fazla ülke yok. Çin, Bre-
zilya ve Türkiye’deki hava ulaşımında iki rakamlı 
artış var.” diyor. Birdal, Avrupa hava trafiğine en çok 
trafik ekleyen ülkenin Türkiye olduğuna vurgu yapıyor.

H HAVACILIK 
SEKTÖRÜ KÜRESEL 

KRİZE İnAT, BÜYÜMESİnİ 
SÜRdÜRÜYOR. gEÇEn YIL 

HAVAYOLU İLE TAŞInAn 
YOLCU SAYISI, 102 MİLYOn 

OLARAK gERÇEKLEŞİRKEn, 
BU YIL TAŞInAn YOLCU 
SAYISInIn 125 MİLYOnU 

BULMASI 
BEKLEnİYOR. 

Havaalanları uçak trafik sayısı şöyle: 

2003 
İÇ HAT: ...........................156.582 
dIŞ HAT:  ......................218. 405 
TOPLAM: ......................  154.218
OVERFLIgHT 
(Transit uçuş): ...........529.205

2011
İÇ HAT:  ......................... 497.862
dIŞ HAT:  .......................421.549
TOPLAM:  ......................293.714
OVERFLIgHT:  ........... 1.213.125

2003
İÇ HAT:  ....................... 9.147.439
dIŞ HAT:  .................25.296.216
TOPLAM: ...............34.443.655

2011
İÇ HAT: ....................50.575.426
dIŞ HAT: .................52.224.966
TOPLAM: ............ 102.800.392

 * 2010 Ekim ile 2011 
Ekim sonu itibariyle yolcu 
sayısındaki artış yüzde 14’tür.

*2010 Ekim ile 2011 Ekim sonu itibariyle uçak 
trafik sayısındaki artış yüzde 10.5’tir. 

Havaalanları 
yolcu trafiği şöyle: 



eni Ankara” için “mabetsiz 
şehir” tabirini kullanan Os-
man Yüksel Serdengeçti’nin 

ruhunun kulakları çınlasın, mabet bah-
sinde Anadolu’nun en mabetli kentlerin-
den birisi Ankara’dır ve esasında Ogüst 
Mabedi de bu yargımızın tescilidir. 
Tersinden anlamıyoruz canım, elbette 
Serdengeçti haklıdır, Ulus’tan Kızılay’a 
doğru kurulan “Yeni Ankara” mabetsiz 
tasarlanmıştır. O tasarı/tasarımdır ki, 
Çankaya’ya cami tartışmalarından “yer 
altı/apartman altı” mescitleri gerçeğine 
Ankara’ya başka kentlerin pek de kar-
şılaşmadığı, soğuk damgalı bir hüviyet 
vermiştir. Serdengeçtili yıllarda mabet-
siz olan “yeni” şehir belki de Türkiye’nin 
en çok zemin kat mescidine sahiptir; bu 
da ayrı bahistir. Yeni Ankara’da yıllarca 
protokol cenazelerin kaldırıldığı Malte-
pe Camii de 1950’den, Demokrat Parti 
iktidarından sonra yapılmıştır. ‘Yazının 
başlığıyla söylediklerinin ne alakası var 
birader, cenazemiz bilmem hangi pasa-
jın zemin katındaki mescitten mi kal-
kacak yoksa?’ diyenler için bağışlanma 
dileriz, yazar gevezeliğidir, yazıya bir 
yerden başlamak icap eder.

Yazıya başladık madem, şayet nasip 
olur da Ankara’da ölürsek, cenazemiz 
hangi camiden kalkarsa kalksın, gidece-
ğimiz yer tahta at üzerinde tahtalıköy-
den başka yer değildir. E, orası da büyük 
olasılıkla Karşıyaka Mezarlığı olacaktır. 
Karşıyaka Mezarlık Camii’ne geleceğiz 
gelmesine de önce camii bahsinde Hacı 
Bayram’dan başlamak icap edecektir.

Gerçi, Hacı Bayram Camii’ne gelene 

şEHİR mEKTUPLaRı

“y
kadar Aslanhane Camii’nden ne bileyim 
Ahi Elvan Camii’nden başlamak yerinde 
olur lakin bu iki camii de daha eski olma-
sına, hatta daha özgün olmasına rağmen 
Hacı Bayram’ın gölgesinde kalmıştır. Mü-
davimleri, hele Cuma günleri müdavimleri 
şayet çevre esnafı değilse mutlaka bu ca-
milerin Ankara için önemini bilen okumuş 
yazmış, ehli hal ve ehli dil taifesindendir. 
13’ncü yüzyılın başında yapılan Aslanha-
ne Camii ve 1382 tarihinde adaşımız tara-
fından Ankara’ya kazandırılan Ahi Elvan 
Camii’nde de elbette cenaze namazı kılın-
maktadır. Ne var ki merhumlar yahut mer-
humeler sağlıklarında vasiyet ettikleri için 
o camiler seçilmektedir. Allah cümlesine 
rahmet etsin âmin… 

Sözü uzatmadan Hacı Bayram’a gelirsek, 
Hacı Bayram gözünü sevdiğimiz halkımız 
indinde cenazesi kılınmak için birebir bir 
camiidir, hatta en son Erbakan Hoca’nın 
hakka yürüyüşünde olduğu gibi, halkımız 
sevdiği kişilerin gıyabi cenaze namazla-
rını da Hacı Bayram’da kılmaktadırlar. 
Hacı Bayram Camii cenaze namazı cema-
ati ile eskilerde Maltepe’nin şimdilerde 
Kocatepe’nin hatta Karşıyaka Camii’nin 
cemaat profili nüanslarla birbirinden ayrıl-
maktadır. Sırası geldiğinde satır aralarında 
değinilecektir.

Sıradan gitmek yazıyı resmi kılıyor, iyisi 
mi biz işimize bakalım ve kaleme istediği 
gibi at oynatalım, son elli yılda, Kocatepe 

mEHmET Saİm DEğİRmENCİ

CEnAZEMIZ

kalksın erenler? 
nERdEn 
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“ŞAyET 
NASİP OLuR 
DA ANKARA’DA 
ÖLÜRSEK, 
CENAZEMİZ 
HANGİ CAMİDEN 
KALKARSA 
KALKSIN, 
GİDECEĞİMİZ 
yER TAHTA 
AT ÜZERİNDE 
TAHTALIKÖyDEN 
BAŞKA yER 
DEĞİLDİR. E, 
ORASI DA BÜyÜK 
OLASILIKLA 
KARŞIyAKA 
MEZARLIĞI 
OLACAKTIR.”
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Camii’ne alıştığımız güne kadar Ankara’da 
resmi cenazeler Maltepe Camii’nde kılı-
nan ağırlıklı öğle, bazen de ikindi namazı-
nı müteakip kalkmıştır. Tanık göstereme-
ye gerek yoktur yok olmasına da, o devrin 
gazetelerindeki ölüm ilanları ve vefat 
haberleri tanığımızdır cümlesi fazlalık ol-
mayacaktır. Kocatepe Camii tamamlanıp 
ibadete açıldıktan, kabullenildikten son-
ra Maltepe’nin rolünü de kapmış, zavallı 
Maltepe Camii eski cenazeli günlerini arar 
bir tenhalığı yaşamaya başlamıştır. 

Kabullenildikten sonra dedik de, çe-
lişkisine kurban olduğum Allah’ım, bazı 
kesimler Kocatepe ile övünç duyarken, 
bakın Ankara’ya ne muhteşem camii ya-
pıyor devletimiz diye kasılırken, bazı ke-
simler devletin yaptığı camide namaz mı 
kılınır, camiyi Müslüman halk yapmalı 
yollu itirazlarda bulunmuştur. Esasında 
Kocatepe’ye bakışta hâlâ bu itirazın etkisi 
vardır. Fakir de Kocatepe Camii’nde kıl-
dığı bir bayram namazında, sadece Ana-
karalıların değil, şehirde mukim yetmiş 
iki milletten yabancı Müslüman’ın da saf 
tuttuğunu görünce hayretle bir şeyin far-
kına varmıştır ki, o da şudur. Türkiye’nin 
bayram namazlarında en renkli cemaate 
sahip camisi unvanı Kocatepe’nin olmalı-
dır. Bayramı geride bırakıp cenazeye gelir-
sek, devletin, devlet erkânının en fazla tek 
yürek olduğu camii şüphesiz Kocatepe’dir, 
zira şehit cenazeleri, önemli devlet adamı, 
sanatçı, siyasetçi cenazeleri Kocatepe’den 
kalkmaktadır ve kabine üyelerinin erkek 
olanlarının tamamı, Reisicumhur Hazret-
leri, Genel Kurmay Başkanı, siyasi parti 
liderleri ancak Kocatepe Camii’nde bir 
araya gelmişlerdir. Bir defa da değil, bu 
birliktelik defalarca tekerrür etmiştir/et-
mektedir.

Buracıkta söyleyelim, Ankara’nın get-
tolarında, metropol ilçelerinde yapılan 
camilerin, ne bileyim merkezdeki mescit-
lerin tamamı yüzde yüz halkın malıdır ve 
devletin bir kuruşu nasip olmadan yapıl-

mıştır. Cami yaptırma derneklerinin 
bu ülkenin en dinamik sivil toplum 
örgütlerinden sayılması icap eder 
zira değişen/şehirleşen Türkiye’nin 
toplumsal hassasiyeti bu dernekler 
üzerinden bile okunabilir.

Gelelim cenazeye diyeceğiz de ga-
liba ölüm soğuk olduğu için bir türlü 
yazı da gelmemek için direniyor, ev-
veli ahiri bir avuç toprak hayatımı-
zın son durağı, o musallaya konaca-
ğımız muhakkaktır, Cahit Sıtkı’nın 
da ruhunun kulakları çınlasın, ney-
lersin ölüm herkesin başındadır. Ölü 
için bir cenaze namazı manzarası 
Pir Sultan Hazretlerinin “Alınmış 
abdestim aldırırlarsa” ile başlayan 
dörtlüğünde özetlenebilir, konumuz 
diriler için cenaze namazıdır.

Allah’ın izniyle öldük diyelim, eşe 
dosta, konuya komşuya duyuruldu, 
cesedimiz kefenlendi, cenaze araba-
sına konduk, hadi vasiyetimiz olsun, 
cenazemiz Hacı Bayram Camii’nde 
kılınsın, biz de tabut aralığından göz 
edelim, bakalım neler görüyoruz.

İmam efendi, ‘meyyit için duaya 
er kişi niyetine’ deyip tekbir getirdi, 
e, hayatında çoluğu çocuğu cena-
ze görmemiş bir paşa olsaydık, na-
mazdan sonra benim babam er de-
ğil paşaydı derdik, geçelim, namaz 
başladı, bizi seven, sahiden seven, 
acıyı tatlıyı paylaştığımız saftaki 
dostlarımızın buğulu gözlerinden 
üzüntü buharlaşacaktır. Herkes için 
böyledir, konuyu kişiselleştirmeden 
Ankara’da cenaze törenlerinde rast-
ladığımız manzaraları arz edelim ki, 
yazı tamam olsun…

Efendim, vakit namazına katılma-
yıp cigara içerek yahut en üzüntülü 
pozu takınarak ‘bizi de cenazede 
görsünler’ yollu merasime katılıp 
cenazede saf tutanlar farklı bir kat-
manı temsil etmektedir. Bu kesim 

içerisinde bir grup vardır ki, onlar 
cenaze namazında bile saf tutma-
makta, sadece ‘iyi bilirdik’ demek-
tedir. Cenazede saf tutmayıp yan-
dan olanı biteni büyük bir hayretle 
seyredenler arasında ilk defa camiye 
gelenler de bulunmaktadır.

Cenaze namazına bir toplumsal 
görev bilinciyle katılan, böyle bir 
bilinci taşıdığını belli etmeyecek 
kadar içselleştirmiş kesim cenaze-
nin kılındığı anda vakit namazı için 
camiye gelen, cenaze ve yakınla-
rıyla uzaktan yakından alakası ol-
mayan Müslümanlardır. Özellikle 
soğuk kış günlerinde ve özellikle 
Karşıyaka Mezarlık Camii’nde on 
beş yirmi cenazenin aynı anda kalk-
tığı zamanlarda, cemaatin yarısının 
dışarıda vakit namazı kıldığı, İmam 
efendinin vaaz ü nasihati uzattıkça 
uzatıp akabinde zatürree vakaları-
nın tavan yaptığı bir hakikattir ve en 
mütedeyyinlerimiz bile bu durumda 
bir an önce def olsa da af edersiniz 
bir an önce defnetsek de gitsek diye 
içlerinden dua etmektedirler. 

Cenaze namazlarında ‘biz siyah 
gözlüklüler’ diyebileceğimiz bir 
guruba da rastlanır ki, ‘ağladığın 
görülmesin’ hesabıyla siyah gözlük 
takanlar olduğu gibi farklısına da 
rastlamak mümkündür;  adet oldu-
ğu üzere siyah gözlük matemin mü-
temmim cüzüdür.

 Uzatmayalım, merhumu iyi bi-
lirdik, Ankara’nın insan manza-
rasını, toplumsal hassasiyetleri 
ölçmenin bir yolu da cenaze na-
mazlarıdır. İşi gücü bırakıp bir 
gün öğle Kocatepe’de, ertesi öğle 
Hacı Bayram’da, ikindi Karşıyaka 
Camii’nde cenaze namazına katıla-
lım, ‘merhumu, merhumeyi iyi bilir-
dik’ diyelim, alıcı gözle etrafı seyre-
delim, görelim Mevla neyler…

“SOn ELLİ YILdA, koCatepe Camii’nE ALIŞTIĞIMIZ gÜnE KAdAR AnKARA’dA RESMİ 
CEnAZELER MALTEPE CAMİİ’ndE KILInAn AĞIRLIKLI ÖĞLE, BAZEn dE İKİndİ nAMAZInI 

MÜTEAKİP KALKMIŞTIR. KOCATEPE CAMİİ TAMAMLAnIP iBadete AÇILdIKTAn, 
KABULLEnİLdİKTEn SOnRA MALTEPE’nİn ROLÜnÜ dE KAPMIŞ, ZAVALLI maLTEPE 
Camii eski Cenazeli Günlerini arar Bir tenhalıĞı YAŞAMAYA BAŞLAMIŞTIR.”



DEmİRyOLLaRı

HİLaL BaySaL
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Genel Müdürlüğü, Ankara-İstanbul arasındaki 
yataklı tren seferlerini, hızlı tren seferlerinin 
ikici etap çalışmaları nedeniyle, Ocak ayının 
sonundan geçerli olmak kaydı ile önümüzdeki 

2 yıl boyunca askıya aldı. Sadece Ankara ve İstanbul arasında kalkan seferler, 
Ankara- İzmir, Ankara-Adana ve diğer doğu illerine yapılacak seferlerde ise tek 
bir vagonda devam ettirilecek. Bu karar üzerine okuyucularımıza, yataklı trenin 
diğer hatlarında hala bu nostaljik yolculuğu tecrübe etme fırsatları olduğunu 
hatırlatarak, Ankara-İstanbul hattında son bir kez yolculuk etmek istedik.

Ülkemizde çoğumuzun yataklı trenle ilgili hiçbir bilgisi yok buna karşın bu 
seferlerin müptelaları da çok. Özellikle Japon turistlerin sırf yataklı trenle yol-
culuk etmek için Türkiye’ye geldiklerini belirtelim. Yazının bundan sonraki 
kısmı iki yıl sonra bu yataklı trenler seyahat etmek isteyenlere azıcık da olsa 
kılavuzluk yapmak için… 

tCDD

Ankara-İstanbul arası 
yAtAKLI trEnDE son günler 
aNKaRa VE İSTaNBUL aRaSıNDaKİ YATAKLI TREN SEFERLERİ BU ayıN 
SONU İTİBaRİ İLE 2 yıLLığıNa DONDURULUyOR. Bu NOSTALJİK ZEVKİ 
yaşamaK İSTEyENLER İÇİN KıLaVUzLUK yaPmaK İSTEDİK…
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Öncelikle eskiden olduğu gibi bilet temini için dakikalarca gişe kuyruk-
larında beklemek diye bir durum yok. Genel Müdürlüğün, devreye aldığı 
çağrı merkezlerinden biletinizi alabilirsiniz. Ankara-İstanbul arasındaki 
sefer yapan yataklı Ankara Ekpresi ortalama 9 vagondan oluşuyor. Karşı-
lıklı akşam 22:30’da hareket eden trenler, sabah 07:30 gibi varış noktasına 
geliyor. Vagon sayısı ise yolcu durumuna göre arttırılabildiği gibi azaltıla-
biliyor da… 

Genellikle restoran vagon dışında, 8 vagondan oluşan trendeki her bir 
vagonda, iki kişinin kalabileceği 10 oda var. ‘Vagonda tek başıma kalmak 
istiyorum’ derseniz, o zaman iki kişilik ücret vererek odayı tek başınıza 
kullanabilirsiniz. Ya da bir arkadaşınızla paylaşabilirsiniz odanızı… Odanıza 
yerleştikten sonra, yolculuk süresince oda size ait. 

Hem güvenli, hem temiz
Yataklı trenle yolculuk yapmayanların aklına, ‘acaba güvenli mi, yatak-

lar temiz mi?’ gibi bir çok soru gelebilir. Her 
vagonda sabaha kadar uyumayan görevliler 
bulunuyor. Güvenliğin yanı sıra diğer ihti-
yaçlar konusunda yardımcı oluyorlar. Zaten 
trene ayak basar basmaz sizi o görevliler 
karşılıyor ve kalacağınız odaya kadar eşlik 
ediyor, yolculukla ilgili gerekli bilgileri veri-
yor. Trenin her vagonunda duş alma imkanı 
olduğunu da belirtelim. Görevli personel bu 
konuda, “İsteyen trende duş bile alabilir. 24 
saat sıcak suyumuz mevcut. Odalarımızın 
konforu da, yürüyen bir otelden farksız.” 
açıklamasını yapıyor. 

Odaları görünce, görevlilerin açıklamala-
rını da teyit etmiş oluyorsunuz. Odada kar-
şılıklı olarak bulunan koltuklar, üzerlerinde-
ki bölüm çekilince geniş birer yatak haline 
geliyor.      Ayrıca onun üstündeki bölümü 
çektiğinizde de ranza şeklinde ikinci bir 
yatak oluşturuyorsunuz. Odanın içinde, eş-
yalarınızı yerleştirebileceğiniz dolap, elbise 
askıları, yiyecek ve içeceklerinizi yerleştire-
bileceğiniz buzdolabı bulunuyor. Lüks otel-
lerdeki gibi tek kullanımlık terlikleri, hav-
luları, sabunu, temiz lavabosu, bembeyaz 
çarşaflarıyla oda; güzel bir konfor sunuyor. 

Genelde yataklı seferlerde aileler, yiye-
ceklerini eskiden kalma bir alışkanlıktan 
olsa gerek, yanlarında getiriyor. Ancak bu 
alışkanlığı olmayan yolcular için trenin son 
derece nezih bir de restoranı bulunduğunu 
söyleyelim. Restoran gece yarısına kadar 
hizmet veriyor. Sabah uyandığınızda da va-
gon restoranın kahvaltı hizmetinden fayda-
lanabiliyorsunuz. Geriye, yolculuktan değil 
de, otelde dinlenmiş gibi vagondan inerek, 
işinize gitmeniz kalıyor. 



TEKNOLOjİ
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HayaTımızı KOLayLaşTıRaN 
aKıLLı TELEfONLaR, TaBLET 
BİLGİSayaRLaR İş yERİNİz İÇİN TEHLİKELİ 
HaLE GELEBİLİR. Bazı ÖNLEmLERLE 
TEHLİKELERİN ÖNüNE GEÇEBİLİRSİNİz.

kıllı telefon, Blackberry, iP-
hone, Android, iPad ve tablet 
bilgisayarlar derken son birkaç 
yılda mobil iletişim için kulla-

nılan pek çok cihaz hayatımıza girdi ve 
vazgeçilmez bir yere sahip oldu. Bu ci-
hazların yaygınlaşması, sadece e-posta 
uygulamasıyla bile olsa kurumsal bilgi 
işlem sistemlerine ulaşılması, kurum-
lar açısından büyük güvenlik zafiyetle-
ri oluşturmaya başladı. 

Akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar 
üzerinde tutulan e-posta uygulamaları 
içinde, e-posta ile gönderilen ve şirket 
için gizlilik derecesine sahip pek çok 
dosya saklanıyor. Ayrıca, bazı kurum-
larda mobil cihazlar üzerinden kurum-
sal uygulamalara veya kurum intrane-
tine erişim imkânı da sağlanıyor. Bu 
cihazların çalınması, kaybolması veya 

A bir virüs tarafından içerisindeki 
bilgilerin ele geçirilmesi duru-
munda kurumlar açısından tehli-
keli olabilir. Şirketinizin gizli bil-
gilerini içeren finansal rapor, satış 
raporu, fiyat listeleri, bayi indirim 
oranları gibi veriler çalınabilir. Ay-
rıca, bilgilerinizin silinmesi, firma-
nızın kurumsal sistemlerine virüs 
ve casus yazılım bulaştırılması, 
tüm bunlar sonucunda kurumsal 
sistemin çökmesi de mümkün hale 
gelebilir. 

Trend Micro, mobil cihazların 
oluşturduğu tüm bu tehditler-
den korunmak için yapmanız 
gerekenleri 5 maddede sıraladı: 

n Şirketinizin güvenlik politika-
sını mobil cihazları da kapsayacak 
şekilde yenileyin. 

n Kimin hangi şartlarda kurum-
sal kablosuz ağa bağlanabileceği, 
kimin hangi mobil cihazlarla uzak-
tan kurumsal sistemlere girebile-
ceğini belirleyin.

n Şirketinizdeki çalışanların 
akıllı mobil cihazlarının güncel 
güvenlik yazılımlarının yüklü ol-
masını sağlayın.

n Farklı platformlarda ve cihaz-
larda kurulu farklı yazılımların 
yaratacağı kargaşa ve sorunların 
önünde geçmek için tüm platform-
larda çalışan bir güvenlik yazılımı 
tercih edin. 

n Kaybolma ve çalınmaya karşı 
cihazdaki kurumsal ve kişisel bil-
gilerin uzaktan silinebilmesi için 
gerekli yazılımların yüklendiğini 
kontrol edin.

Mobil cihazlar iş dünyasını 
TEHDİT EDİyOR





HaBER
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HaVaLİmaNı VE UÇaKLaRDa 
‘ENGELLER’ KaLKıyOR 

ngelli yolcuların diğer yolcularla aynı şartlarda 
hizmet almasını sağlamak amacıyla başlatılan ‘En-
gelsiz Havaalanı Projesi’, havalimanı ve havayolu 
şirketlerini harekete geçirdi. Proje kapsamında ge-

rekli şartları yerin getiren kuruluşlara, Sivil Havacılık Ge-
nel Müdürlüğü tarafından, ‘Engelsiz Havaalanı Kuruluşu’ 
sertifikası verildi. İstanbul’un Anadolu yakasındaki Sabiha 
Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG’den sonra, gerekli alt-
yapıyı sağlayan Fraport IC İçtaş Antalya Havalimanı Ter-
minal Yatırım ve İşletmeciliği A.Ş. ile Antalya merkezli 
Corendon Havayolları da sertifika aldı. 

E

SHgM’nİn EngELLİ VEYA HAREKET KABİLİYETİ KISITLI YOLCULARA 
HAVAALAnLARI VE UÇAKLARdA gEREKLİ KOLAYLIKLARIn SAĞLAnMASI AMACIYLA 

BAŞLATTIĞI ‘EngELSİZ HAVAALAnI PROJESİ’ KAPSAMIndA İKİ İŞLETMEYE ‘EngELSİZ 
HAVAALAnI KURULUŞU’ ÜnVAnI VERİLdİ. 



kullanıldığı güvenlik kartlarının 
oluşturulması, kabin ekibi per-
sonelinin konu hakkında bil-
gilendirilmesi ve eğitimlerinin 
tamamlanması, engelli yolculara 
sunulan hizmet kalitesine ilişkin 
değerlendirmelerin yapılması, 
web sayfasında gerekli bilgilerin 
sunulması ile yürütülen çalışma 
ve uygulamaların şirket prose-
dürlerine dâhil edilmesini ger-
çekleştirdi. 

SHGM yetkilileri, Engelsiz 
Havaalanı Projesi’nin engelli 
veya hareket kabiliyeti kısıtlı 
yolcuların, havaalanında zorluk 
yaşamamaları, havayolu ile se-
yahatlerini güzel geçirmeleri ve 
kendi başlarına rahatça seyahat 
edebilmeleri amacıyla gerekli alt 
yapının oluşturulması ve ihtiyaç-
larının karşılanmasını hedefledi-
ğini söyledi. Yetkililer, Engelsiz 
Havaalanı Projesi kapsamında 
yürütülen çalışmaların daha faz-
la işletme tarafından uygulan-
masına ve hizmet kalitesinin ar-
tırılmasına yönelik çalışmaların 
devam ettiğini bildirdi.

Engelsiz Havayolu   
neler sağlıyor?

Engelsiz Havaalanı Sertifika-
sı’nın taşımacılık ayağında hava-
yolu şirketleri bulunuyor.  Hava-
yolu şirketi, seyahat öncesinde 
engel durumu bildirilen yolcu-
nun seyahati süresince rahat et-
mesi ve varış havalimanında so-
runsuz bir şekilde bagajını alarak 
seyahatini tamamlamasından 
sorumlu. Türkiye’de Engelsiz 
Havayolu Sertifikası’nı almaya 
hak kazanan ilk havayolu şirketi 
olan Corendon Havayolları’nda, 
hizmetlerin engelli yolcuların 
ihtiyaçlarına göre şekillendiri-
lebilmesi için çalışma prosedür-
lerinde revizyona gidildi. Perso-
neline özel eğitim veren şirket, 
Braille Alfabesi’ne göre düzen-
lenmiş güvenlik kartları, işitme 
engelli yolcular için altyazılı gü-
venlik filmi ve not defterleri, üc-
retsiz rehber köpek ve tekerlekli 
iskemle taşıması gibi ek hizmet-
leri engelli yolcuların hizmetine 
sundu. Corendon Havayolları 
yetkilileri, şirketin gelecek dö-
nemde engelli yolculara yönelik 
çalışmalarını yoğunlaştıracağını, 
görme engelliler için de web si-
tesi çalışmalarının sürdürüldü-
ğünü belirtti. 
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Fraport IC İçtaş, Engelsiz Havaalanı Projesi’nde 
terminal işletmeciliği alanında istenilen, ‘engelli 
otoparkından terminallere ulaşımın sağlanması, 
yardım isteme noktasının oluşturulması,  x-ray ge-
çişlerinde gerekli uygulamaların yapılması, danış-
ma ve check-in noktalarından uçağa geçişe kadar 
olan tüm bölümlerde gerekli kolaylıkların yapıl-
ması ve engelli yolculara hizmet veren ilgili tüm 
personele eğitim verilmesini sağladı. 

Turistik Hava Taşımacılık A.Ş. (Corendon Air-
lines) de, proje kapsamında, ‘Braille alfabesinin 
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Anadolu’nun isim 
kahramanı Kırmızı Ebe 
Taşlıca’da yaşadı
ESKİ aDı “TAŞLI ŞEyHLER”, şU aNKİ aDıyLa Da TaşLıCa, HORaSaN 
ERENLERİNDEN HOCa aHmET yESEVİ’NİN müRİTLERİNDEN KıRmızı EBE 
VE OğLU ORUÇ Gazİ TaRafıNDaN KURULDU. KÜÇÜCÜK BİR KÖy OLaN 
TaşLıCa, KıRmızı EBE’NİN BİNLERCE aSKERE İÇİNDEN ayRaN İKRam 
ETTİğİ, ‘ayRaN Taşı’Na EV SaHİPLİğİ yaPıyOR.

Kızılcahamam Taşlıca Oruç Sultan gazi Türbesi.



nadolu isminin nereden geldiği hakkında çok çeşitli rivayetler 
söz konusu… Türlü türlü olan isim hikâyelerinin en dikkat çekici 
olanı bugün Taşlıca olarak anılan, Taşlı Şeyler beldesinde anlatılı-
yor. Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine 9 kilometre mesafede olan 

Taşlıca’nın, Horasan erenlerinden Hoca Ahmet Yesevi’nin müritlerinden 
Kırmızı Ebe ve oğlu Oruç Gazi tarafından kurulduğu biliniyor. Halkının 
övündüğü hikâyenin kahramanı da zaten Kırmızı Ebe… 

Rivayete göre küçük mü küçük, taşlı mı taşlı olan Taşlıca, o zamanki ismi 
ile Taşlı Şeyhler’e maneviyat getiren Kırmızı Ebe, çevrenin en sevileni, akıl 
danışılanı, bilgesi, düğüne, toya koşup herkese yardım edeni, ak saçlı bir 
anadır. Kırmızı yanaklarından ve başına bağladığı kırmızı örtü sebebiy-

A
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Rivayete 
göre taş 
olan gelin 
alayı.

le kendisine “Kırmızı Ebe” denilmiştir. 
Anadolu Selçuklu Devleti zamanında, 
Başköy Kalesi’ni Rumlardan almak üzere 
sefere çıkan Sultan Alaaddin Keykubat, 
sefer dönüşü Taşlıca Köyü’ne uğrar. Bu 
sırada Kırmızı Ebe bir bakraç ayran ala-
rak, ikram etmek üzere askerlerin yanına 
gider. Ayranı korudaki taş oluğa dökerek 
askerlere dağıtmaya başlar ve bir yandan 
da: “Doldurun gazilerim, doldurun yiğit-
lerim, yavrularım.” der. 
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Askerler de, ayran yetmeye-
cekmiş endişesi ile, “Ver ana, 
ana dolu ver, dolu ana.” şeklinde 
adeta yalvarırlar. Binlerce aske-
re o küçük oluktan ayran içirir 
Kırmızı Ebe. Askerler ile Kırmızı 
Ebe arasında geçen söz konusu 
diyalog süre süre tekerleme gibi 
zihinlere yerleşir. Bu muhabbet 
ve şefkatin anısına bu toprakla-
rın, “Anadolu” olarak anılmaya 
başladığı rivayet edilir.

Kırmızı Ebe’nin ‘azı çok etme’ 
kerameti yayılarak sultanın ku-
lağına gider. Olanlara ilgi duyan 
sultan, kadının manevi yönünün 
farkına vararak yanına gider ve 
“Ana, dile benden, ne dilersen 
dile.” der ve karşılığında, “Sağlığı-
nı dilerim sultanım.” cevabını alır. 
Sultan Keykubat burasını Kırmızı 
Ebe’nin oğlu Oruç’a bağışlar. Bir 
fermanla da buradan vergi alın-
mamasını isteyerek, “Bundan böy-
le buraya atlı (tahsildar) girmeye.” 
der. Cumhuriyet dönemine kadar 
da yaşadığımız topraklara ‘Anado-
lu’ ismini veren Taşlıca Köyü’nden 
vergi alınmamıştır. Küçük yaşta 

yetim kalan ve anası Kırmızı Ebe 
tarafından büyütülen Oruç, kendi-
sine Alaaddin Keykubat tarafından 
vakfedilen toprakları korumak 
için öldüğü ana kadar mücadele 
etmiş, Başköy Kalesi’ne kadar olan 
bölgeyi Rumlardan temizlemiş, 
çetin süren çatışmalardan birinde 
bir kolunu kaybetmiştir.

Taşlıca Köyü’ne nasıl gidebilirsiniz? 

Ankara’dan İstanbul’a yada 
tam tersi bir yolculuğunuz 
söz konusu ise; Otoban 
yerine daha sakin ve çevreyi 
izleyerek gidebileceğiniz E-5 
Karayolunu tercih edebilirsiniz. 
Eğer seyahatiniz Ankara 
yönüne ise Kızılcahamam’ı 
9km. geçtikten sonra 
Akdoğan Köyü levhasına 
döndüğünüzde Köyün 
içinde Taşlıca, gelin Kayası, 
Oruç gazi Türbesi, Kırmızı 
Ebe Türbesi ile Ayran Taşı 

tabelalarını göreceksiniz. 
Ziyaretçilerinin çok olması 
sebebiyle köyün yolu oldukça 
düzgün. Sekiz 8 kilometrelik 
köy yolu sonrasında Taşlıca 
Köyü’ne ulaşabilirsiniz.

Ankara’dan İstanbul 
istikametine iseniz; 70 
kilometre sonra köy tabelası 
ve diğer tabelaları aynı nokta 
da göreceksiniz. Yaşadığımız 
topraklara ‘Anadolu’ adını 
veren Kırmızı Ebe’nin Köyü 
Taşlı Şeyhler’e hoş geldiniz.

KıRmızı EBE’NİN ‘azı ÇOK ETmE’ KERamETİ, SULTaN KEyKUBaT’ıN KULağıNa 
GİDER. SULTaN, BURaSıNı KıRmızı EBE’NİN OğLU ORUÇ’a BağışLaR. BİR 
FERMANLA DA BURADAN VERGİ ALINMAMASINI İSTER. CUmHURİyET 
DÖNEmİNE KaDaR Da yaşaDığımız TOPRaKLaRa ‘aNaDOLU’ İSmİNİ 
VERDİğİ RİVayET EDİLEN TAŞLICA KÖYÜ’NDEN VERGİ ALINMAMIŞTIR.

Gelin-kaynana efsanesi
Gezip görme anlamında birçok zenginliği 

bağrında barındıran Taşlıca Köyü’nün en 
ilginç efsanelerinden biri de; taşlayan gelin 
alayına ilişkin… Efsaneye göre, yukarı köy-
lerden davul zurna çalarak gelen gelin ala-
yı Taşlıca’ya geldiğinde bir ses ‘çalma’ diye 
seslenir. Buna aldırmayan çalgıcılar çalma-
ya devam eder, ses üç defa tekrarlanır. Çal-
gı durmayınca bütün gelin alayı aniden taş 
olur. Adet üzere gelinin cebine konan elma 
bu sırada yere düşer ve orada bir elma ağa-
cı büyür. Bu elma ağacı l960’lı yıllara kadar 
kalır. 

Taşlıca halkı, zenginliklerini yılın belli 
döneminde festival düzenleyerek insanla-
ra köylerini tanıtmaya çalışıyorlar. Kırmızı 
Ebe ve Oruç Gazi’nin onlarca kerametle-
ri ışığında Taşlıca, her mevsim insanların 
akınına uğrar durumda. Taşlıca’da, Kırmızı 
Ebe Türbesi’nin yanı sıra; Oruç Gazi Tür-
besi, binlerce askere ayranını yetiren ve 
yaşadığımız topraklara “Anadolu” isminin 
verilmesine vesile olan Ayran Taşı da ziya-
retçilerin ilgisini çeken yerlerden.
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Anadolu’nun isim 
kahramanı Kırmızı Ebe 
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Kızılcahamam Taşlıca Oruç Sultan gazi Türbesi.
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olanı bugün Taşlıca olarak anılan, Taşlı Şeyler beldesinde anlatılı-
yor. Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine 9 kilometre mesafede olan 

Taşlıca’nın, Horasan erenlerinden Hoca Ahmet Yesevi’nin müritlerinden 
Kırmızı Ebe ve oğlu Oruç Gazi tarafından kurulduğu biliniyor. Halkının 
övündüğü hikâyenin kahramanı da zaten Kırmızı Ebe… 

Rivayete göre küçük mü küçük, taşlı mı taşlı olan Taşlıca, o zamanki ismi 
ile Taşlı Şeyhler’e maneviyat getiren Kırmızı Ebe, çevrenin en sevileni, akıl 
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Rivayete 
göre taş 
olan gelin 
alayı.
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Anadolu Selçuklu Devleti zamanında, 
Başköy Kalesi’ni Rumlardan almak üzere 
sefere çıkan Sultan Alaaddin Keykubat, 
sefer dönüşü Taşlıca Köyü’ne uğrar. Bu 
sırada Kırmızı Ebe bir bakraç ayran ala-
rak, ikram etmek üzere askerlerin yanına 
gider. Ayranı korudaki taş oluğa dökerek 
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Askerler de, ayran yetmeye-
cekmiş endişesi ile, “Ver ana, 
ana dolu ver, dolu ana.” şeklinde 
adeta yalvarırlar. Binlerce aske-
re o küçük oluktan ayran içirir 
Kırmızı Ebe. Askerler ile Kırmızı 
Ebe arasında geçen söz konusu 
diyalog süre süre tekerleme gibi 
zihinlere yerleşir. Bu muhabbet 
ve şefkatin anısına bu toprakla-
rın, “Anadolu” olarak anılmaya 
başladığı rivayet edilir.

Kırmızı Ebe’nin ‘azı çok etme’ 
kerameti yayılarak sultanın ku-
lağına gider. Olanlara ilgi duyan 
sultan, kadının manevi yönünün 
farkına vararak yanına gider ve 
“Ana, dile benden, ne dilersen 
dile.” der ve karşılığında, “Sağlığı-
nı dilerim sultanım.” cevabını alır. 
Sultan Keykubat burasını Kırmızı 
Ebe’nin oğlu Oruç’a bağışlar. Bir 
fermanla da buradan vergi alın-
mamasını isteyerek, “Bundan böy-
le buraya atlı (tahsildar) girmeye.” 
der. Cumhuriyet dönemine kadar 
da yaşadığımız topraklara ‘Anado-
lu’ ismini veren Taşlıca Köyü’nden 
vergi alınmamıştır. Küçük yaşta 

yetim kalan ve anası Kırmızı Ebe 
tarafından büyütülen Oruç, kendi-
sine Alaaddin Keykubat tarafından 
vakfedilen toprakları korumak 
için öldüğü ana kadar mücadele 
etmiş, Başköy Kalesi’ne kadar olan 
bölgeyi Rumlardan temizlemiş, 
çetin süren çatışmalardan birinde 
bir kolunu kaybetmiştir.

Taşlıca Köyü’ne nasıl gidebilirsiniz? 

Ankara’dan İstanbul’a yada 
tam tersi bir yolculuğunuz 
söz konusu ise; Otoban 
yerine daha sakin ve çevreyi 
izleyerek gidebileceğiniz E-5 
Karayolunu tercih edebilirsiniz. 
Eğer seyahatiniz Ankara 
yönüne ise Kızılcahamam’ı 
9km. geçtikten sonra 
Akdoğan Köyü levhasına 
döndüğünüzde Köyün 
içinde Taşlıca, gelin Kayası, 
Oruç gazi Türbesi, Kırmızı 
Ebe Türbesi ile Ayran Taşı 

tabelalarını göreceksiniz. 
Ziyaretçilerinin çok olması 
sebebiyle köyün yolu oldukça 
düzgün. Sekiz 8 kilometrelik 
köy yolu sonrasında Taşlıca 
Köyü’ne ulaşabilirsiniz.

Ankara’dan İstanbul 
istikametine iseniz; 70 
kilometre sonra köy tabelası 
ve diğer tabelaları aynı nokta 
da göreceksiniz. Yaşadığımız 
topraklara ‘Anadolu’ adını 
veren Kırmızı Ebe’nin Köyü 
Taşlı Şeyhler’e hoş geldiniz.
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Gelin-kaynana efsanesi
Gezip görme anlamında birçok zenginliği 

bağrında barındıran Taşlıca Köyü’nün en 
ilginç efsanelerinden biri de; taşlayan gelin 
alayına ilişkin… Efsaneye göre, yukarı köy-
lerden davul zurna çalarak gelen gelin ala-
yı Taşlıca’ya geldiğinde bir ses ‘çalma’ diye 
seslenir. Buna aldırmayan çalgıcılar çalma-
ya devam eder, ses üç defa tekrarlanır. Çal-
gı durmayınca bütün gelin alayı aniden taş 
olur. Adet üzere gelinin cebine konan elma 
bu sırada yere düşer ve orada bir elma ağa-
cı büyür. Bu elma ağacı l960’lı yıllara kadar 
kalır. 

Taşlıca halkı, zenginliklerini yılın belli 
döneminde festival düzenleyerek insanla-
ra köylerini tanıtmaya çalışıyorlar. Kırmızı 
Ebe ve Oruç Gazi’nin onlarca kerametle-
ri ışığında Taşlıca, her mevsim insanların 
akınına uğrar durumda. Taşlıca’da, Kırmızı 
Ebe Türbesi’nin yanı sıra; Oruç Gazi Tür-
besi, binlerce askere ayranını yetiren ve 
yaşadığımız topraklara “Anadolu” isminin 
verilmesine vesile olan Ayran Taşı da ziya-
retçilerin ilgisini çeken yerlerden.





laştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlı-
ğı, eğitime ‘teknolojik 
doping’ olarak nite-

lendirilen FATİH Projesi’nde 
ilk kritik virajı aştı. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı bünyesinde faaliyet 
gösteren Haberleşme Genel 
Müdürlüğü’nün 84 bin 921 adet 
etkileşimli (akıllı) tahta alımı 
için açtığı ihaleyi, 339.6 milyon 
TL teklifle Vestel kazandı. 

Haberleşme Genel Müdürlü-
ğü, FATİH Projesi kapsamında 
7 bin 200 lise için ‘akıllı tahta, 
yazıcı, tarayıcı ve kamera’ ala-
cak. Haberleşme Genel Müdür-
lüğü, alımları iki aşamada ger-
çekleştirecek. Öncelikle 3 bin 
600 dolayındaki Fen ve Ana-
dolu Lisesi, ardından da meslek 
liseleri için söz konusu ürünle-
rin alımı yapılacak. Genel Mü-
dürlük, FATİH Projesi’nin ilk 

fazını oluşturan ürünlerin alımı 
için 23 Kasım’da ihaleye çıktı. 
İhale için 13-14 dolayında teklif 
geldi. Bir teklif yeterli koşulları 
sağlayamadığı için elendi. Diğer 
teklifler, teknik ve mali yönden  
değerlendirmeye alındı. 

 
Vestel ipi göğüsledi 

Proje kapsamındaki akıllı ya 
da etkileşimli tahta için Koç 
Holding iştiraklerinden Arçelik 
ile Zorlu Grubu iştiraklerinden 
Vestel ile Atmaca-Haier (Çinli) 
ortak girişim grubu teklif verdi. 
Söz konusu şirketlerden, iha-
le kapsamındaki diğer ürünler 
için teklif gelmedi. Haberleşme 
Genel Müdürlüğü kaynakların-
dan alınan bilgiye göre ihale, 
resmi olarak açıklanmamak-
la birlikte sonuçlandırıldı. 84 
bin 921 adet etkileşimli (akıllı) 
tahta alımı için açılan ihaleyi, 
339.6 milyon TL bedelle Vestel 
kazandı. Şirketin, 8 ay içinde 
söz konusu tahtaları teslim et-
mesi bekleniyor.  

Yazıcı, tarayıcı ve kamera  
ihalesini Servus kazandı

Projenin diğer ayağını oluştu-
ran ‘yazıcı, tarayıcı ve kamera’ 
için de 9 teklif değerlendirme-
ye alındı. İhale için, Ericsson, 
Bet, TR Kurumsal, Koyuncu 
Elektronik, Yönsis Bilgisayar, 
Semih Ofset, Destek Bilgisayar 
ve İletişim, Teknoser ve Servus 
şirketleri teklif verdi. Ulaştır-
ma,  Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanlığı kaynakları, bu 

ihalenin de Servus’ta kaldığı-
nı belirterek, “İhale bedeli 11 
milyon 114 bin TL düzeyinde 
bulunuyor. En iyi teklifi veren 
Servus, söz konusu cihazların 
teminini yapacak.” dedi.  

İkinci faz ihalesi yeni yılda
Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-

berleşme Bakanlığı, projenin 
ikinci fazı için çıkılacak ihale-
nin şartname hazırlıklarını sür-
dürüyor. Bakanlık yetkilileri, 
ikinci faz ihalesine 2012’nin ilk 
çeyreğinde çıkılacağını söyledi.
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VESTEl, 339.6 
milyon TL ile akıllı tahta 
ihalesini kazandı

HaBERLEşmE GENEL müDüRLüğü, 
FATİH PROJESİ’NİN İLK fazıNı 
OLUşTURaN üRüNLERİN aLımı İÇİN 
23 KaSım’Da İHaLEyE ÇıKTı. İHaLE İÇİN 
13-14 DOLayıNDa TEKLİf GELDİ. 
84 BİN 921 aDET ETKİLEşİmLİ (aKıLLı) 
TaHTa aLımı İÇİN aÇıLaN İHaLEyİ, 339.6 
mİLyON TL BEDELLE VESTEL KazaNDı.
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ÖZEL SEKTÖRLE 15 yILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK
Eğitimde teknolojik dönüşümü 

gerçekleştirecek FATİH Projesi, 
devlet- özel sektör hizmet 
alım sözleşmelerinde  önemli 
değişikliklere yol açacak.  Ulaştırma, 
denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
yetkilileri, FATİH Projesi kapsamında 
570 bin dersliğe 10 megabit internet 
götürüleceğini belirterek, “Halen, 
kamu kurum ve kuruluşları, internet 
ve benzeri bilişim hizmetlerinde özel 
sektörle en fazla 3 yıllık sözleşme 
imzalayabiliyor. Sözleşme süresi,  15 
yıla çıkarılacak.” dedi.

FATİH Projesi kapsamında 42 
bin okulda, toplam 570 bin sınıfa 
10 megabit internet götürülmesi 
hedefleniyor. Ulaştırma, denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri, 

bu hizmetin götürülebilmesi için 
Türkiye’nin internet alt yapısının 
ve omurgasının güçlendirilmesi ve 
kapasitenin artırılması gerektiğine 
dikkat çekti. Yetkililer,  gerekli 
yatırımların özel sektör (İnternet 
Servis Sağlayıcılar)  tarafından 
yapılacağını  belirterek, “Özel 
sektörün bu alt yapıya yatırım 

yapması için devletin de bazı 
adımlar atması öngörülüyor. devlet, 
yatırımları teşvik edecek bir dizi  
adım atacak” dedi. 

Yetkililer,  özel sektör için 
öngörülen teşvikin en önemli 
ayağının hizmet süreleri  ve buna 
ilişkin sözleşmelerin oluşturacağını 
belirterek,  “Halen kamu kurum 
ve kuruluşları, internet ve benzeri 
bilişim hizmetleri için özel sektörle 
en fazla 3 yıllık hizmet alım 
sözleşmesi imzalayabiliyor.  Bu süre 
15 yıla çıkarılacak.” diye konuştu.  

Temsili fotoğraf



BN / OCAK 2012
www.baglantinoktasi.com.tr

68

SEKTÖRDEN

ürkiye lojistik pazarının güçlü şirketle-
rinden MNG Kargo, yatırımlarına bir 
yenisini daha ekledi. Ankara, Adana, 
Bursa ve İzmir’de faaliyete geçirilen ve 

İstanbul’da üç ayrı bölgede altyapı çalışmala-
rı devam eden 7 Teknolojik Aktarma Merkezi 
kuran MNG Kargo, otomasyon sistemiyle do-
natılan söz konusu yatırımla, kargo işlemlerini 
artık el değmeden otomatik olarak yapacak. 
Böylece, kargolar hızlı, tam zamanında, hatasız 
ve hasarsız teslim edilecek. Ticari akışın hızlı 
ve sağlıklı gerçekleşmesini sağlayacak bu sis-
tem ile şirket, her aktarma merkezinde günde 
en az 2 saat zaman tasarrufu sağlayacak.

Sistem, saatte 65 bin kargo ayrıştırıyor
İleri teknolojinin kullanıldığı aktarma mer-

kezleri, günde 1 milyon adet kargo işleme hac-
mine sahip. Bilgisayar destekli dev tasnif tekno-
lojisiyle, saatte 65 bin adet kargo el değmeden 
ve yüksek hızda ayrıştırılıyor ve hasarsız bir 
şekilde gideceği hatlarda araçlara yükleniyor. 
MNG Kargo, Teknolojik Aktarma Merkezle-
rinde, araç indirme, otomatik ölçüm-tartım, 
barkod okuma, veri kaydetmenin yanı sıra 
kargoların, gerek hat gerekse şube araçlarına 
otomatik geçişi ile ayrıştırma-yükleme işlemle-
ri gerçekleşiyor. 7 MNG Kargo Teknolojik Ak-
tarma Merkezi’nin tamamının Mayıs 2012’de 
tamamlanması planlanıyor.

“Sektörde yeni bir çağ başlatıyoruz.”
MNG Kargo Genel Müdürü Aslan Kut, Tek-

nolojik Aktarma Merkezleri yatırımı ile MNG 
Kargo’nun bugüne kadar olduğu gibi sektörü 
geliştirecek bir ilke daha imza attığını söyledi. 

t

MNG Kargo, 7 teknoloji 
merkezi kurdu, kargo sektöründe 
yeni bir çağ başlıyor
mNG KaRGO, SEKTÖRDE BİR İLK OLaN TEKNOLOjİK 
aKTaRma mERKEzLERİNİ (Tam); aNKaRa, aDaNa, 
BURSa, İzmİR VE İSTaNBUL’Da KURDU, KaRGO İşLEmE 
Hızı VE KaPaSİTESİNİ yüzDE 300 aRTTıRDı.

Kut, “Bugün sektörümüze ve ülkemiz 
ekonomisine katma değer kazandıran 
birçok öncü yeniliğimize, Teknolojik 
Aktarma Merkezleri gibi çağ değişti-
ren bir ilki daha eklemiş olmanın mut-
luluğunu yaşıyoruz.” dedi. 

Kut, sözlerine şöyle devam etti: 
“MNG Kargo ailesi olarak, kuruldu-
ğumuz 2003’ten beri müşterilerimi-
ze sunduğumuz yeniliklerle, dünya 
standartlarındaki hizmet kalitesini 
Türkiye’nin dört bir köşesine götürü-
yor ve bu yolda durmadan çalışıyoruz. 
Teknolojik Aktarma Merkezlerimiz ile 
sektörde daha kaliteli, daha kazançlı 
ve daha kolay hizmet dönemini aça-
rak, yeni bir çağ başlatmış oluyoruz.”

Mng Kargo genel Müdürü Aslan Kut
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oç Holding’e ait internet 
şirketi Koçnet’i bünyesi-
ne katan İngiliz telekom 

operatörü Vodafone, sabit gelir 
hizmet gelirlerini iki katından 
fazla artırdı. 2011 Temmuz ayın-
da satışı gerçekleşen Koç.net’in 
devri 30 Kasım tarihinden itiba-
ren tamamlandı. Vodafone, Koç 
Holding bünyesindeki alterna-
tif telekom operatörlerinden 
Koçnet’in yüzde 99,99 hissesini 
29,99 milyon lira karşılığında 
satın aldı. 

Koç.net Haberleşme Tekno-
lojileri ve İletişim Hizmetleri 
AŞ, bundan böyle Vodafone Net 
İletişim Hizmetleri AŞ ticari 
ismi ile faaliyetlerini sürdüre-
cek. Vodafone Türkiye İcra 
Kurulu Başkanı Serpil Timu-
ray, Timuray, Vodafone’un bu 
işbirliği ile birlikte net, mobil 

ses, sabit ses, mobil internet ve 
ADSL hizmetlerini daha geniş 
bir ürün yelpazesi sunacağını 
belirtti. Timuray şunları söyle-
di: “Türkiye’nin en büyük alter-
natif telekom operatörlerinden 
Koç.net’in de aramıza katılma-
sıyla yepyeni bir sayfa açtık. 
Şirket faaliyetlerine Vodafone 
Net ismiyle devam edecektir. 
Koç.net’in şirketimize katılma-
sıyla, sabit hizmet gelirlerimizi 
iki kattan fazla büyütmüş olu-
yoruz. Ayrıca, ürün ve hizmet 
portföyümüzü üç kat genişlet-
miş, altyapı hizmet noktaları-
mızı 1,5 kat çoğaltmış ve sabit 
operatörlerimiz üzerinden 
taşınan dakikayı iki katına çı-
kartmış oluyoruz. Sadece sabit 
hizmetlerimize odaklı çalışan 
sayımız ise yaklaşık üç katına 
çıkmış oluyor.” 

ürkiye’nin önde gelen cep tele-
fonu operatörü Avea, yepyeni bir 
hizmete daha imza atıyor. Katma 

değerli servislerle müşterilerin hayatına 
değer katan Avea, Sözlük Servisi ile cep-
te sözlük uygulamasını hayata geçiriyor.

3 farklı yabancı dili cebinde taşıya-
rak cep telefonlarından İngilizce- Türk-
çe, Türkçe-İngilizce, Almanca- Türkçe, 
Türkçe- Almanca, Fransızca- Türkçe ve 
Türkçe- Fransızca dillerinde hizmete gi-

ren servisten faydalanmak isteyen Ave-
alılar abonelerinin, anlamını öğrenmek 
istedikleri kelimeyi ve dili (Türkçe için 
TR, İngilizce için Ing, Fransızca için FR, 
Almanca için ALM) yazıp, SMS gönder-
meleri yeterli olacak. (Örnek: BULMAK 
Ing)

Servis kullanım ücreti ne kadar?
Avea Sözlük Servisi’nde başarılı her 

sorgu 0,99 TL ile ücretlendiriliyor.

K

t

“Sabitten gelirimizi iki kat fazla büyüteceğiz”

“Avea Sözlük Servisi” ile yabancı diller cebinizde

KOÇ.NET’İ BüNyESİNE KaTaN 
VODafONE’NUN TüRKİyE İCRa KURULU 
BaşKaNı SERPİL TİmURay: “TüRKİyE’NİN 
EN BüyüK aLTERNaTİf TELEKOm 
OPERaTÖRLERİNDEN KOÇ.NET’İN DE aRamıza 
KaTıLmaSıyLa yEPyENİ BİR Sayfa aÇTıK.” 

“aVEa SÖzLüK 
SERVİSİ” İLE 

İNGİLİzCE, aLmaNCa 
VE fRaNSızCa’yı 

CEBE SığDıRaN aVEa, 
aBONELERİNE HER 
yERDE SaDECE BİR 

SmS’LE BİLmEDİKLERİ 
yaBaNCı KELİmELERİ 

ÖğRENmE İmKÂNı 
SUNUyOR

Vodafone 
Türkiye 
İcra Kurulu 
Başkanı Serpil 
Timuray




