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TT’nin tarihi 1840’a kadar uzanıyor… İlk postane 
İstanbul Yeni Camii avlusunda aynı tarihte “Postahane-i 
Amire” adı ile açılmış. İlk postanenin halini sahiden 

merak ediyorum. Ama 10 yıl öncesinin PTT şubelerini iyi 
hatırlıyorum; mozaik kaplı, ağır sigara kokulu mekânlar ve 
sert ifadeli memurlar… 

Bugün ise, Anadolu’nun her köşesinde modern çalışma 
ortamlarında, eskiye göre daha güler yüzlü olarak 
tanımlayabileceğim personelle karşılaşmak insanı rahatlatıyor. 
Burada PTT Genel Müdürü Osman Tural’ın hakkını vermek 
gerekir zira kurumda ilk olarak bir zihniyet değişikliğine 
gidilmesi gerektiğini düşünerek tüm çalışmaları bu düşünce 
üzerine inşa etti. Personelin sert ifadesinin yerini, güler 
yüzün alması da bu düşüncenin ürünü. Bana göre bu zihniyet 
değişimi son yıllarda kurumun elde ettiği kârdan bile daha 
önemli… 

Kârdan söz açılmışken PTT’nin 2011 yılı mali tablosundan 
söz etmeden geçmek olmaz. Günümüzde, kurumların 
başarıları, kârlılıkları ile ölçülüyor. PTT’nin Kasım ayı 
itibariyle kârı da 170 milyonu aşmış. 2002’de bu rakamın 
yaklaşık 11 milyon olduğu düşüldüğünde, küçümsenmeyecek 
bir tablo çıkarıyor önümüze… PTT, 9 yılda kârını yüzde 170’in 
üzerinde arttırırken, 2004-2011 yılları arasında da 621 milyon 
280 bin TL’lik de yatırım yapmış. 

Burası çok önemli; banka şubesi olmayan 33 ilçe, bin 203 
belde ve 201 köy olmak üzere toplam bin 437 işyerinde 
sadece PTT şubeleri hizmet veriyor. Ayrıca başka banka ve 
ATM’lerin olmadığı 90 yerleşim yerinde de 7 gün 24 saat 
PTTMatik’lerle tüm bankaların iş ve işlemleri yapılabiliyor. 
Otomasyona açık PTT şube sayısı ise 4 bin 249. Peki 
otomasyona açık iş yerleri, PTTMatik’ler ve 170 kurum ve 
kuruluş ile imzalanan protokolleri nasıl okumamız gerekir? 
İşte böyle:

PTT’nin kârı 
170 milyon TL 

editörden

P

10 yıl öncesinin PTT şubelerini iyi 
haTırlıyorum; mozaik kaPlı, ağır sigara 
kokulu mekânlar ve serT ifadeli memurlar… 
bugün ise, anadolu’nun her köşesinde 
modern çalışma orTamlarında, eskiye 
göre daha güler yüzlü olan Personelle 
karşılaşmak insanı rahaTlaTıyor. 
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PTT’nin yıllık kâr oranları: 
2002: 10 milyon 994 bin TL
2003:  22 milyon 891 bin TL
2004:  76 milyon 101 bin TL
2005:  162 milyon 224 bin 119 TL
2006:  203 milyon 70 bin TL
 2007:  237 milyon 874 bin TL
 2008:  377 milyon 291 bin TL
 2009:  230 milyon 51 bin TL
 2010:  143 milyon 623 bin 667 TL
 2011 (İlk 11 ay):  170 milyon 169 bin 718 TL
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010 İlk plaka nerede 
kullanıldı?

BTK: Çocuk profilini 
‘hack’layamıyorlar

Kar Ankara’ya 
ne yapar?

Fotoğraflar
‘efektle’ tablo oldu

Silsileye göre 
hattatların piri Hz. Ali’dir

SANAT

HAYATTAN

ilk plaka 14 ağustos 1893 
tarihinde Paris emniyet 
müdürlüğü’nün genelgesiyle 
kullanılmaya başlandı. 
Plakalarda, araç sahibinin 
adı, adresi ve ruhsat 
numarası yer aldı.

Tayfun acarer: ıpv6 daha 
yüksek hizmet kalitesi, 
daha etkin hareketlilik 
ve daha yüksek düzeyde 
güvenlik sağlayacak şekilde 
tasarlanmıştır.
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internet ilgi görüyor. 
bugüne kadar 250 
bin abone yaklaşık 1 
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interneti tercih etti. 

cep telefonundan internete 
en çok işe giderken, eve 
dönüşte bağlanıyoruz. gece 
yatmadan önce de sosyal 
paylaşım sitelerine giriyoruz.

okuduğunuz yazı 
ankara’nın kara ve karın 
ankara’ya ettiklerine dair bir 
kısa denemecikten ibarettir. 
hele bir kar yağmaya 
görsün başkent’e, bakalım 
neler oluyor?

fotoğraf sanatçıları Tarık er 
ve hüsnü akalın ankara’da 
bir sergi açtı. Tual üzerine 
‘efektli’ basılan manzara 
fotoğraflarından oluşan sergi 
büyük ilgi gördü.

haTTaT hüseyin öksüz: ilk 
güzel yazı yazma biçimi 

kabul edilen ‘kufi’ ile 
kur’an’ı yazan hz. ali, ilk 

haTTaTımız olarak bilinir.

“GÖREVİM 
SORULARI 

HAZIRLAMAKTI. 
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069 İki Bakanlıkta 
‘gaz’ sancısı 

Olumsuz hava şartlarının 
uçuşlara etkisi azaltılıyor

HAVACILIK

046 Haydarpaşa 
ihalesini ÖİB yapacak
8 yıldan bu yana tartışılan 
haydarpaşa garı’nın yenilenme 
ihalesi konusundaki karışıklık 
çözüldü. ihale, özelleştirme idaresi 
başkanlığı’nca yapılacak.  

5 milyon yıl önce 
volkanik patlama 

sonucu oluşan 
ve taban suyuyla 

beslenen meke gölü’nün 
dünyada bir benzeri 
kanada’da bulunuyor. 

072 TRT, uçak
 ve araba kiralıyor
TrT, kurum yapımları 
için eskiden satın aldığı 
uçakları, arabaları, 
telefonları hatta faytonları 
kiraya veriyor. kurum bu 
yolla gelir elde ediyor. 

ulaştırma bakanlığı 
ile sanayi ve Teknoloji 
bakanlığı ‘gaz 
sızdırmazlık’ raporu 
konusunda ters düştü. 

bakan veysel eroğlu: oTomaTik 
ölçüm ve bilgi raPorlama 

sisTemleri’nin kullanılmaya 
başlanmasıyla olumsuz hava 

şarTlarında uçuş aksamaları azaldı.

SİZİ yILKI ATLARI 
İLE TANIşTIRMAK 

İSTİyORUZ
osmanlı 
savaşçıları

uçuş iptallerinde 
yolcuların birçok 

hakkı bulunuyor. 
havayolu şirketleri tüm 

yolcuların yiyecek-içecek 
ve konaklama ücretini 
karşılamakla yükümlü. 

Uçuş iptalinde 
yolcuların 

hakları neler?

2012’nin ocak ayında köprü ve 
otoyollardan 326 bin 145 araç 
daha az geçerken, gelir 4 milyon 
677 bin 886 lira daha fazla oldu. 

038 Köprü ve otoyollardan  
27 milyon TL geldi
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ÜNLÜ futbolcu Arda Turan, takı ve aksesuar sitesi Lidyana.com’a 
ortak oldu. Yaklaşık 2 milyon TL yatırım ile kurulan Lidyana.com’da, 
Tiffany&Co., House of Harlow, Low Luv, Pandora ve Atasay gibi 

önemli markalar ile Deniz 
Kaprol, Cem Lokmanhekim 
ve Meral Saatçi gibi 
tasarımcıların ürünleri 
satışa sunuluyor. Burcu 
Esmersoy, Sinem Kobal, 
Güliz Onursal, Şebnem 
Çapa gibi ünlü isimlerin 
de iş ortakları arasında 
yer aldığı sitede 2 binin 
üzerinde çeşitte ürün yer 
alıyor.  

NOKIA, halen dünyanın 
bir numaralı cep 
telefonu üreticisi 
olmasına rağmen, 
en büyük rakipleri 
Samsung ve Apple’a 
karşı kan kaybetmeye 
devam ediyor. Şirketin 
küresel cep telefonu 
piyasasındaki payı, 
2011’de yüzde 8.2 
eriyeyerek yüzde 
30.7’ye düştü. Rakipleri 
karşısında oldukça 
zor günler geçiren 
cep telefonu üreticisi 
Nokia, 4 bin kişiyi daha 
işten çıkaracağını 
açıkladı. Nokia, 
eleman azaltımının 
Finlandiya, Macaristan 
ve Meksika’daki 
fabrikalarında 
gerçekleştirileceğini 
belirtti. 

TÜRKİyE genelinde ocak ayında havayolu yolcu 
sayısı geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 17,2 
artarak, 7 milyon 413 bin 846 kişiye ulaştı. DHMİ’nin, 
uçuş istatistiklerine göre, yolcuların 2 milyon 637 
bin 426’sını dış hat, 4 milyon 776 bin 420’sini iç hat 
yolcuları oluşturdu. Geçen ay en çok yolcu trafiğinin 
yaşandığı İstanbul Atatürk Havalimanı’nın yolcu sayısı 
da önceki senenin aynı dönemine göre, yüzde 26 
artarak 2 milyon 945 bin 35 kişiye ulaştı.

AKLIMIZDA  tutmakta 
zorlandığımız onlarca 
şifreden nihayet 
kurtuluyoruz, yakında 
şifrenin yerini göz 
alacak. IBM’den 
David Nahamo’nun 
öngörüsüne göre 5 
yıl içinde şifrelere 
ihtiyaç kalmayacak 
ve bugün şifre girerek 
kullandığımız birçok 
şeyi gözümüzle 
açabileceğiz. Her 
insanın kendine özgü 
biyometrik kimliği 
olduğuna dikkat çeken 
Nahamoo, bugün için 
günlük hayatta bu 
teknolojinin yaygın bir 
şekilde kullanılmadığını; 
ancak 5 yıl sonra 
iPad’lerden, video 
oyunlarına ve hatta 
arabalara kadar birçok 
alanda biyometrik 
kimliğin yoğun bir 
şekilde kullanılacağını 
kaydetti. 

Arda Turan, takı sitesi açtı

şifreler 
tarih oluyorNokia 4 bin 

kişiyi işten 
çıkarıyor

 Havayolu yolcusu artıyor 
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ilk’ler

raç alınırken, araca takılacak plakalar da özenle seçilir. Kimi ismi-
nin baş harflerini, kimi tuttuğu takımın kimi de eşinin-çocuğunun 
isminin baş harflerini plakasında görmek ister. Plakalar elbette ki 
insanların sevdikleri harfleri arabalarında taşımaları için icat edil-

medi. Bugün birçok adli olay araç plakalarının takibi ile çözülüyor. Ayrıca 
trafik bilgileri, sahiplik bilgileri, sahte plakalar gibi bilgiler de plakaların 
sorgulanması ile ortaya çıkıyor. 

Peki, ilk plaka uygulaması nasıl ortaya çıktı? Sorumuzun cevabını Yazar 
Çiğdem Can, “İlkler ve Enteresan Hikâyeleri” isimli kitabında anlatıyor. 

A
Plakalar elbeTTe ki insanların sevdikleri harfleri arabalarında Taşımaları için 

icaT edilmedi. bugün birçok adli olay araç Plakalarının Takibi ile çözülüyor. Peki, 
ilk Plaka uygulamasını hayaTa geçiren ülkeler neresi oldu?

Kitaptan derlediğimiz bilgilere göre, 14 
Ağustos 1893 tarihinde Paris Emniyet Mü-
dürlüğü bir genelge yayınlıyor. Genelgede, 
“Her motorlu aracın üzerinde, görülebilir 
büyüklükte metal plaka olacaktır. Bu pla-
kanın üzerinde araç sahibinin adı, adresi 
ve ruhsat numarası yazılacaktır.” talimatı 
yer alıyor. Bu genelge ile plaka uygulaması 
ilk kez ortaya çıkıyor. 30 Eylül 1901 tari-
hinde ise bu kurallar tüm Fransa’da yürür-
lüğe giriyor. Plaka uygulaması, saatte en 
az 30 kilometre hız yapabilen her aracın 
plaka takması zorunlu hale geliyor. 

Aynı tarihlerde Belçika’da da plaka 
zorunluluğu getiriliyor. 1 Ocak 1904 ta-
rihinde ise plaka takma zorunluluğu 
İngiltere’de de başlatılıyor. İngiltere ile 
birlikte tüm dünyada da kısa aralıklarla 
plaka takma zorunluluğu trafik kanun-
larına giriyor. Plakası olmayan araçlar 
trafikte çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya 
kalıyor. 

ILK PLAKA NEREdE 
KULLANILdI?

İlk plakalarda, 
araç sahiplerinin 
isimleri de yer 
alıyordu. 

Ü N İ V E R S İ T E S İ
HASTANESİ



Ü N İ V E R S İ T E S İ
HASTANESİ



TÜRK EKONOMİSİNİN BÜYÜMESİYLE BİRLİKTE BÖLGE ÜLKELİRİYLE GİRİLEN 

YAKIN TİCARİ İLİŞKİ, İŞ ADAMLARININ HAVA TAKSİYE OLAN İLGİSİNİ ARTTIRDI. 

BİR GÜNDE BİRKAÇ ÜLKE YA DA ŞEHİR GEZEN İŞ ADAMLARI KİRALADIKLARI ÖZEL 

JETLERLE ZAMANLARINI DAHA VERİMİLİ KULLANIYOR. 

iş adamları

hava Taksiyle

ülke ülke geziyor
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kaPak



ürkiye’de havacılık sektörünün her 
geçen yıl artan bir seyirle büyüdü-
ğü tüm çevrelerce kabul ediliyor. 
Özellikle artan yolcu sayısı da bu 
gelişmişliğe somut bir örnek oluyor. 
Mesela; 2011’de önceki yıla oranla 

yüzde 14,4’lük yolucu artışı (118 milyon 425 bin 633) yaşan-
mış. Artışın bu yıl da taban olarak yüzde 10 seviyelerinde 
olması bekleniyor. Bu da bize 2012’de yolcu sayısındaki ar-
tışın yüzde 14’ün üzerine çıkabileceğinin ip uçunu veriyor. 

Türkiye’de sadece yolcu sayısı artmıyor; yeni havalima-
nı terminalleri inşa ediliyor. Eğitim amaçlı uçuş okulları-
nın, terminal işletmecilerinin, yer işletmecilerinin, balon 
işletmecilerinin, hava kargo ve hava taksi işletmecilerinin 
sayısı da artıyor. Sayılan işletmelerin içinde, “Hava Taksi” 
işletmeciliği giderek öne çıkıyor. Ulaştırma Bakanlığı’nın 
Eylül 2011 verilerine göre son 9 yılda hava taksi sektörün-
deki büyüme yüzde 25’i geçti. 52 olan işletme sayısı 61’e, 
hava aracı sayısı ise 131’den 243’e yükseldi. Peki, bu sayılar 
hava taksinin geleceği adına ne ifade ediyor? Hava taksiyi 
kimler tercih ediyor? 

Türkiye’de en fazla jet uçağa sahip hava taksi işletme-
ciliği yapan Tarkim Havacılık Şirketi’nin Genel Müdürü 
Faruk Bayındır, mevcut rakamları, “Türkiye’de hava tak-
siyi parlak bir gelecek bekliyor.” sözleriyle yorumluyor 
ve nedeni hakkında şunları söylüyor: “Hava taksiyi mev-
cut koşullarda işadamları tercih ediyor. Bu tercih giderek 
de artıyor. Bunun temel sebebi, Türkiye’nin son yıllarda 
bölge ülkeleriyle girdiği yoğun ticari ilişkiye dayanıyor. 
Türkiye’deki birçok şirket, yurt dışıyla iş yapıyor. Bu ne-
denle üst yöneticiler sık sık yurt dışına çıkmak durumunda 
kalıyor. Bir günde birkaç ülkeye ya da o ülkedeki bir kaç 
şehre giderek toplantılara katılıyorlar. Zamanı da bir ser-
maye olarak gören işadamlarının, tarifeli uçakla bir günde 
birkaç ülke dolaşarak, iş görüşmesi olası değil. Hava taksi 
ile bu mümkün oluyor. Diğer yandan, komşu ülkelerle tica-
ri ilişkilerimiz giderek gelişiyor. İlişkiler geliştikçe de hava 
taksi ihtiyacı o oranda artıyor. Kısaca, Türkiye’de hava tak-
sinin geleceğini çok iyi görüyorum.”

Kanal İstanbul’dan sonra hava taksiye ilgi artacak 
Hava taksi sadece jet uçaklarla yapılmıyor. Helikopter 

de kullanılıyor. Helikopterler daha çok şehir içi ve şehir-
lerarasında tercih ediliyor. Fiyatı da tarifeli uçak fiyatı ile 
karşılaştırıldığında çok abartılı değil. Faruk Bayındır, veri-
len hizmet düşünüldüğünde hava taksinin daha mantıklı 
olduğunu söylüyor: “4 ya da 7 kişilik bir helikopterin saat-
lik maliyeti bin ila 2 bin Avro arasında değişiyor. 7 kişinin 

tarifeli uçakla business yolculuk yaptığını düşündüğümüz-
de, bilet fiyatı 2 bin Avro’ya yaklaşıyor. Havaalanına gidişi, 
transferi de dâhil ettiğimizde bu rakam daha da yukarı çıkı-
yor. Hava taksi yapan bir helikopterle, business konforun-
da, havalimanına inmeden gideceğiniz yere çok yakın bir 
heliporta (helikopter inişleri için inşa edilen pistler) inebi-
lirsiniz. Hatta birçok otelin artık helikopter pisti var. Oraya 
inip, transfer sıkıntısından kurtulabilir, zaman kazanmış 
olursunuz. Tüm bu avantajlar, hava taksiyi cazip kılıyor.”

Faruk Bayındır, İstanbul’un yeni bir kanalla bölünmesini 
içeren Kanal İstanbul Projesi’nin hayata geçmesinin ar-
dından helikopter ile yapılacak hava taksi işletmeciliğinin 
öneminin daha da artacağını düşünüyor. İstanbul’da hava 
taksilerin ‘vızır vızır’ bir noktadan bir noktaya uçacağını 
belirterek, “Kanal İstanbul ile birlikte İstanbul daha da 
genişleyecek. Hava taksilere ihtiyaç artacak. Karayolu ile 
Çatalca-Levent arası 1,5 saati buluyor. Hava taksi ile bu 
süre 15 dakikaya iniyor.” diyor.
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adem eren

hava Taksi sekTörü, SON 9 YILDA 
YÜZDE 25 BÜYÜDÜ. 52 olan işleTme 
sayısı 61’e, hava aracı sayısı ise 
YAKLAŞIK İKİ KATA YAKIN ARTARAK, 
243’e yükseldi. 
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Helikopterle İstanbul turu 
turistlere ilginç gelecektir

Türk-Alman Eğitim ve Bilmsel Araştırmalar (TAVAK) 
Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen de hava taksi işletmeciliğini, 
hava ulaşımının yükselen değeri olarak görüyor ve özellik-
le de İstanbul’a gelen kaliteli turistlerin bu hizmeti tercih 
edeceğini vurguluyor. Şen, “İstanbul’a gelen kaliteli tu-
riste 1-2 saat helikopter ile İstanbul turu yaptırmak ilginç 
gelecektir.” diyor ve ekliyor: “Helikopter turu sadece ya-
bancı turistler için değil, Türk halkına da ilginç gelecek-
tir. Ege Bölgesi’ne helikopter turu yapılabilecektir. Bugün 
İstanbul’dan Bodrum’a helikopterle gittiğiniz zaman yakıt 
için harcayacağınız para 1000 TL’yi aşmamaktadır. Düşü-
nün yaz aylarında İstanbul’dan Bodrum’a ekonomi sınıfında 
yer bulamayıp business sınıfından 3 kişilik bilet aldığınızda 
ödeyeceğiniz para helikopterle gittiğinizde ödeyeceğiniz 
yakıt parasından daha fazla bir miktardadır.”

Belediyeler, otellerin tepesinde heliport istiyor 
Ancak, hava taksilerin ‘vızır vızır’ işleyebilmesi için ön-

celikle piste ihtiyaç duyulduğu görülüyor. Bu kapsamda 
hem büyükşehir belediyeleri hem de Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü (SHGM) art arda ciddi adımlar atıyor. Büyük-
şehir Belediyeleri, yeni alış-veriş merkezlerini, plazaları 
ve otelleri tepelerine helikopter pisti yapılması için yön-
lendiriyor. Belediyeler ayrıca şehir merkezlerinde heliport 
alanlarına imar planları içinde yer veriyor. 

SHGM, 52 heliporta onay verdi
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de 2007 yılında, “Her 

ilçeye bir heliport”, 2008’de ise “Her gökdelene bir heli-
port” projesini hayata geçirdi. Heliport başvuruları netice-
sinde bugüne kadar 52 projeye onay verildi. Sivil Havacılık 
Genel Müdürü Bilal Ekşi de hava taksiye ilginin her geçen 
gün arttığını gördükleri için heliport projesinin uygulama-
ya koyduklarını belirtiyor. Özellikle büyük kentlerde, yük-
sek bina sayılarında yaşanan hızlı artışın heliporta müsait 
bir ortam oluşturduğunu kaydediyor. 

Heliport projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı ile ortak 
bir proje üzerinde çalıştıkları bilgisini de veren Genel Mü-
dür Ekşi, projenin karayollarına yakın noktalarda heliport 
pisti inşa etmek olduğunu söylüyor. Ardından şöyle devam 
ediyor: “Sağlık Bakanlığımız, bu projenin üzerinde çok 
duruyor. Projenin hedefleri arasında, karayollarında yaşa-
nan kazaların ardından Sağlık Bakanlığı tarafından hava 
ambulanslarıyla yaralılara daha çabuk müdahale edilmesi 
bulunuyor. Zaten Türkiye’de heliportu en verimli şekilde 
Sağlık Bakanlığımız kullanıyor.”  

Türk-Alman Eğitim ve Bilmsel Araştırmalar 
(TAVAK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, Avrupa ve 
ABD’de helikopterlerin çok sık kullanılmasına 
karşın, Türkiye’de helikopterlerin az kullanıldığını 
belirtiyor. “Türkiye’de 2011 yılında helikopter 
sahibi olan kuruluşların ve bireylerin sayısı 39’u 
geçmemektedir.“ diyen Şen, belirli bankalar 
ve iş adamları dışında helikopterin fazla tercih 
edilmediğini kaydediyor. 

Helikopter fiyatlarının 850 bin dolar ile 6 
milyon dolar arasında değiştiğini söyleyen Şen, 
Avrupa’daki broker’ların (belli bir komisyon 
karşılığı aracılık eden) Türkiye pazarı konusunda 
da ciddi araştırmalar yaptığına dikkat çekiyor 
ve ekliyor: “Özellikle sağlık sektöründe, orman 
yangınlarına yönelik, transport sektörü için 
geçerli takriben 20 kişilik helikopterler pazarda 
önem kazanıyor.“

Türkiye’de helikopter az 
kullanılıyor

hava Taksi ile yolculuk yaPmak bazı durumlarda oldukça caziP. hava Taksi 
işleTmecisi faruk bayındır, “4 YA DA 7 KİŞİLİK BİR HELİKOPTERİN SAATLİK 
MALİYETİ BİN İLA 2 BİN AVRO ARASINDA DEĞİŞİYOR. 7 KİŞİNİN TARİFELİ UÇAKLA 
BUSİNESS YOLCULUK YAPTIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDE, BİLET FİYATI 2 BİN AVROYA 
YAKLAŞIYOR. HATTA BİRÇOK OTELİN ARTIK HELİKOPTER PİSTİ VAR. ORAYA İNİP, 
TRANSFER SIKINTISINDAN KURTULUP, ZAMAN KAZANMIŞ OLURSUNUZ. TÜM BU 
AVANTAJLAR, HAVA TAKSİYİ CAZİP KILIYOR.” diyor.

kaPak
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köşe Dr. Tayfun Acarer

nternet teknolojisinin gelişmesi ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, yalnızca daha fazla 
insan birbiriyle irtibat kurmuyor. Daha fazla bilgisayar, daha fazla makine birbiri ile irtibat kurmak 
için internet ağını kullanır oldu. İnternete bağlı tüm cihazlar IP adresleri vasıtasıyla birbirleriyle veri 
alışverişinde bulunmaktadırlar. IP adresleri benzersiz numaralardır; internette aynı IP adresine sahip 
iki cihaz bulunamaz.  Bu nedenle,  her geçen gün internet protokol adresine olan ihtiyaç arttı, bu 
ihtiyacı karşılamak üzere geliştirilen IPv6 olarak adlandırılan 6. sürümün kullanılması zorunluluğu 
doğdu.  IP adresleri ile verinin doğru adrese gönderilmesi ve doğru adresten alınması sağlanır.

Bir önceki versiyon olan IPv4, 4.2 milyar IP adresi sağlıyordu. IPv6 teorik olarak sınırsız sayıda IP 
adresi sağlayabilmektedir. IPv6 daha yüksek hizmet kalitesi, daha etkin hareketlilik ve daha yüksek 
düzeyde güvenlik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Sayısal yayıncılık, IPTV, 3. nesil hizmetler, tele-
matik uygulamalar, ev otomasyon uygulamaları, yeni nesil ağların getireceği hizmetlerin gelişmesi-
ne olanak sağlayacaktır. IPv6, internet kullanımının yaygınlaşmasına ve e-devlet, e-ticaret, e-sağlık, 
e-eğitim gibi internet tabanlı hizmetlerin geliştirilmesine zemin hazırlayacaktır. IPv6’nın sağladığı 
olanaklardan faydalanılması Türkiye’de yazılım sektörünün gelişmesine de imkân tanıyacaktır.  

e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu Kararı ile BTK, ülkemizde IPv6’ya geçişe ilişkin çalışmala-
r ı yürütmek üzere görevlendirilmiştir. Aslında Türkiye’de, gelişmiş ülkelerdeki çalışmaların 

başlaması ile eş zamanlı olarak 2001 yılından bu yana IPv6’ya geçiş çalışmaları sürdürülmek-
tedir. Bu konuda oldukça olumlu sonuçlar alınmıştır. Bunlar zaman zaman kamuoyunun 

dikkatlerine de sunuldu. En önemli gelişme, IPv6’ya geçişin en üst düzeyde sahiplenilip, 8 
Aralık 2010 tarihinde “Kamu Kurum ve Kuruluşları için IPv6’ya Geçiş Planı” konulu 

T.C. Başbakanlık Genelgesinin Resmi Gazete’de yayımlanmasıdır. IPv6’ya geçiş ko-
nusunda kamu ve özel sektör kuruluşlarına öncelikle personelini eğitmek, yazılım-
donanım satın alımlarında IPv6 uyumluluğu gözetmek, yatırım planlarını gözden 
geçirmek gibi önemli görevler düşmektedir. 

Yakınsamanın da etkisiyle mobil, veri, ses ve görüntü hizmetlerinin tümü in-
ternet altyapısı üzerinden verilebilmektedir. Geleceğin interneti, bulut bilişim 
teknolojileri internet üzerinden kullanıcılara sayısız hizmetler verecektir. Var olan 
teknolojiler, yazılım ve donanımlar IPv6 ve IPv4 uyumu sağlandığında, tabii ki 

kul- lanılmaya devam edecek. Ancak IPv6’ya geçiş, sağlıklı bir şekilde gerçekleştirildi-
ğ i n - de, IPv6 ve IPv4’nın uzun yıllar birlikte sürdürülmesi mümkün olacaktır. Bunun 
i ç i n gerekli olan doğru çalışmalar gerçekleştirildiğinde, bilgi toplumuna dönüşüm süre-
cinde aksama olmayacaktır. 

Dünyada, 2.2 milyar internet kullanıcısı bulunmaktadır, 5.5 milyar makinenin in-
ternet ortamına bağlantısı 
bulunmaktadır. Türkiye’de 
son on yılda genişbant 
internet kullanım oranı 
yüzde 15 bin civarında art-
mıştır. Dünya ortalaması 
bu rakamın çok altında ol-
makla birlikte, tüm dünya-
da gelişme hızlı bir şekilde 
devam etmektedir. Böyle 
olunca, dünyada, IPv4 ad-
res bloğu Şubat 2011’de tü-

kendi. Birçok ülkede olduğu gibi, Türkiye’nin IPv4 adresleri de zaten yetersizdi. Bu durumda IPv6’ya 
geçiş bir zorunluluk haline gelmiştir. IPv6’nın sağladığı sınırsız adres kapasitesi bilgi ve iletişim tek-
nolojileri sektöründe çok büyük gelişmelere fırsat tanıyacaktır. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektö-
ründeki gelişmeler de artık biliyoruz ki, sağlıktan eğitime, eğlenceden ticarete kadar her alana yansı-
yarak, günlük yaşam kalitemizin artırmasını sağlayacaktır.

I
IPV4’TEN, IPV6’YA GEÇİŞ
ıPv4, 4.2 milyar ıP adresi sağlıyordu. ıPv6 Teorik 
olarak sınırsız sayıda ıP adresi sağlayabilmekTedir. 
ıPv6 daha yüksek hizmeT kaliTesi, daha eTkin 
harekeTlilik ve daha yüksek düzeyde güvenlik 
sağlayacak şekilde TasarlanmışTır.





sahne

Tarık özdemir

loomberg HT’de yayınlanan ‘Kelime Oyunu’ 
isimli yarışma programı kısa zamanda Türk 
halkının beğenisini kazandı. Elde edilen ba-
şarıda en büyük pay ise programı sunan ve 
hazırlayan Ali İhsan Varol’a ait. 36 yaşındaki 
Varol, 15 senedir yayın dünyasının içinde. Son 

üç senedir ekranlarda boy gösteren ve ‘sihirli ekrandan’ her 
akşam evlerimize konuk olan Varol’la yarışmayı ve yaşam öy-
küsünü konuştuk.         

Kelime Oyunu’na kadar hep kamera arkasındaydınız. 
Ekrana çıkmanız nasıl oldu?

Programa başlarken görevim yarışmanın sorularını hazır-
lamaktı. Programlar yayınlanmadan önce bir demo çekimi 
yapılır. Ben de bu deneme çekimi için ekrana çıktım. Ekip ar-
kadaşlarım yarışmacı oldular ben de sunucu olarak programı 
sundum. Demoyu izleyen yönetim programı da beni de be-
ğenmiş. ‘Bir başlayalım’ dediler, ben de kabul ettim. 

Programın bu kadar ilgi göreceğini ve bu kadar sürece-
ğini tahmin etmiş miydiniz? 

3 sene süreceğini düşünmemiştim. Çünkü programın for-
matını satın aldığımız Kuzey Avrupa’da bile en fazla 1–2 ay 
yayınlanmış. Yanılmıyorsam sadece Fransa’da 3 ay yayınlan-
mış. Fakat onların hiçbirisinde bu kadar ilgi görmemiş. Dola-
yısıyla biz de bu kadar ilgi göreceğini düşünmemiştik. 

Ayrıca açık konuşmak gerekirse ilk başlarda bunu düşüne-
cek durumda da değildim. Zira hem programı sunuyor hem de 

B

ZorakI sPIker
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“ “

Programa başlarken 
görevim yarışmanın 
sorularını hazırlamakTı. 
SUNUCU OLMAK DEĞİL 
ama Programın deneme 
çekimine ben çıkTım. EKİP 
ARKAdAŞLARIM YARIŞMACI 
OLdULAR BEN dE SUNUCU 
OLARAK PROGRAMI 
SUNdUM. deneme yayınını 
izleyen yöneTim, Programı 
da beni de beğenmiş. ‘bir 
başlayalım’ dediler, 
ben de kabul eTTim.”

AlI IhsAn VArol
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soruları hazırlıyordum. Daha sistem oturmamıştı, 
işler çok yoğundu. Bu yüzden günlük yaşıyordum. 
Ama ne zaman 100 bölümü geride bıraktık o za-
man ben de ‘sanırım bu iş tuttu’ demeye başladım. 
Ama yine de bu noktalara gelebileceğimizi düşün-
memiştim.

Kelime Oyunu’nu bu kadar popüler kılan şey 
sizce ne?

Orijinal formatla bizim format arasında ciddi 
farklar vardı. Mesela orijinal versiyonda 3 kişi ya-
rışıyor. Bizde 5 kişi yarışıyor. Biz hafta şampiyon-
luğu, tur şampiyonluğu gibi yeni unsurlar ekledik. 
Bizim yarışma haftanın her günü yayınlanıyor. 
Ayrıca çok büyük maddi olanaklar vaat etmediği-
miz için kimse buraya hayatını değiştirmeye gel-
miyor. Gününü neşelendirmek ve keyif almak için 
geliyor. Dolayısıyla ortaya samimi ve herkesin iz-
leyip keyif aldığı bir format çıktı. 

Yarışmanın bu denli ilgi görmesinde sizin 
samimiyetinizin etkisi olduğunu düşünüyor 
musunuz? 

İnsanlar yarışmadaki samimiyet ve sıcaklığın 
benden kaynaklandığını düşünüyor ama inanın 
bana gerçekte yarışmacıların bizatihi kendisinden 
kaynaklanıyor. 

“3 bin kişi sırada bekliyor”
Türk toplumunun kültürel programlara ilgi 

göstermediği söylenir. Yarışma programları 
bir istisna mıdır?

Ben Türk toplumunun yarışma programlarını 
sevdiğini düşünüyorum. TRT döneminde ‘Ben 
Bilirim’ ve ‘Banko’ gibi yarışma programları-
nın gördüğü ilgiyi hatırlayın. Hemen sonrasın-
da ‘Riziko’ isimli bir yarışma programı vardı, o 
dönemde büyük ilgi görmüştü. Sonrasında ‘Kim 
500 Milyar İster?’ yayınlandı ve o da yine aynı 
şekilde büyük ilgi gördü. Ama şunu da kabul et-
mek gerekiyor, televizyon her şeyin çok çabuk 
tüketildiği bir dünya ve her yayın, günün birinde 
sona eriyor. Türk seyircisi bu tür programları se-
ver ve izler. Ama dediğim gibi her şeyin bir dö-
nemi vardır. Yarışma programları da bir dönem 
çok izlenir, bir dönem bu ilgi azalır. Ama asla 
kaybolmaz… 

“Bloomberg HT’de yayınlanması bizim için büyük şans”
“Kelime Oyunu’nun Bloomberg HT’de yayınlanması bence bizim için büyük 

kazanım. Eğer bu program merkez medyada yayınlansaydı belki birkaç bölüm 
sonra yayından kalkardı. Çünkü oradaki parametreler rayting üzerine inşa 
edilmiş. Ama Bloomberg HT program belirli bir izleyici kitlesine ulaşıncaya kadar 
destekledi ve bu sayede bizim programımız tabi yerindeyse ‘demlendi’ yani 
kıvamını ve tabanını buldu. Bu da bizim başarımıza ciddi anlamda katkı sağladı”
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Yarışmaya büyük ilgi olduğunu biliyoruz. Sırada kaç kişi bekliyor?
Bizim yarışmamıza katılmak son derece kolay. Adayların yapmaları ge-

reken şey son derece basit; e-posta adresimize kendilerini anlatan bir mail 
gönderiyorlar o kadar. Yani aslında çok kolay ve bir o kadar da zor bir şey 
istiyoruz adaylardan. Şu anda 3 bin civarında başvuru var. Yani 600 bölüm 
yapacak kadar çok yarışmacı adayımız var. 

“63 bin soru sorduk, tekrara düşmemiz doğal”
900 bölümü geride bıraktınız, tebrik ederiz. Her bölümde 70 soru 

sorduğunuzu düşünürsek şu ana kadar yaklaşık 63 bin soru üretmiş ol-
manız gerekiyor. Hiç tekrara düştüğünüz oluyor mu?

Evet, zaman zaman tekrara düştüğümüz oluyor. Çünkü belirli bir noktadan 
sonra ister istemez başa dönüyorsunuz. Yarışmanın doğası gereği günlük ha-
yatta çok kullanılmayan, derinlerde veya çok gerilerde kalmış kelimeleri bu-
lup çıkaramayız. Bir şekilde insanların karşısına çıkan veya çıkabilecek 
kelimeleri bulmamız gerekiyor. Bunun da bir sınırı var tabi… Bir 
bölümünü farklı şekillerde yeniden gündeme getiriyoruz, bir 
bölümünü de unutulmasını bekleyip yeniden soruyoruz. 
Başka şekilde sürdürmemiz de mümkün değil zaten.

Türk Dil Kurumu tarafından ödüllendirildiniz. 
Neler hissettiniz?

Son derece mutlu olduk ve çok büyük şevk verdi 
bize o ödül. Ama ödülden daha önemli bir jest yaptılar 
bize. TDK yetkilileri 4’ten 10 harfe kadar olan keli-
melerin bir veri tabanını hediye etti. Bu bizim soru 
hazırlamamızı inanılmaz kolaylaştırdı ve iş yükümüzü 
ciddi anlamda azalttı. 

“Annem yarışmaya katılsa hafta birincisi olur”
 Çocukken kelimelerle aranız nasıldı? İlgili miydiniz ya-

rışma ve bulmacalara? 
Çok değildim. Evet, okumayı ve yazmayı her zaman çok sevdim ama özel 

bir merakım yoktu. Bulmaca çözmeyi de çok sevmezdim. Genelde tamam-
lanmamış bulmacaları alır, onları tamamlamaya çalışırdım. Lise yıllarından 
itibaren ilgim arttı. Ama asıl ne zaman tutku haline dönüştü derseniz, sanı-
rım yarışmayla birlikte başladı. Zira artık her sözcüğün etimolojik anlamını 
öğreniyorum ve bu bana inanılmaz bir keyif veriyor. Geç kaldığım için de 
üzülüyorum… Ama annem çok ilgilidir. Buraya gelse sanırım hafta birincisi 
filan olabilir çünkü uzun yıllardır büyük bir keyifle çözer bulmacaları.

Başka kanallardan iş teklifi alıyor musunuz?
‘Kelime Oyunu’nun formatı Bloomberg HT kanalına ait olduğu için bir 

transfer söz konusu olamaz. Ama kişisel anlamda teklifler alıyorum. Mev-
cut program devam ettiği için bu teklifleri değerlendirmem söz konusu değil 
tabi. İlerleyen dönemlerde neden olmasın?

Daha önce uzun yıllar kamera arkasındaydınız. Son üç senedir her 

gün ekranlardası-
nız. Yani artık daha 
ünlü birisiniz. Bu 

durum hayatınızda 
ne tür değişikliklere 

yol açtı? 
Evet, insanların artık 

dışarıda beni tanıdığını his-
sediyorum. Bu ilginç bir duygu. 

Ama ben popüler olma gibi özel bir çaba 
içinde değilim. Takım elbise ve jöleyle or-
talıkta dolaşmıyorum yani. Dikkat çekici 
olmaktan özellikle kaçınıyorum diyebili-
rim. Evet, ekrana çıkarken bir yere misa-
firliğe gidiyormuş gibi giyinmemiz ve dav-
ranmamız gerekiyor. Bir yere misafirliğe 
giderken telefon açar, “Bu akşam müsait 
misiniz? Size gelebilir miyiz?” dersiniz, 
biz ise her akşam yüzlerce eve destursuz 
giriyoruz. Bu yüzden dış görünüşümüze 
yayın sırasında çok dikkat ediyoruz. Ama 
yayından sonra sıradan insanlardan birisi 
olmaya özen gösteriyorum.

“BULMACA ÇÖZMEyİ DE ÇOK SEVMEZDİM. NE ZAMAN 
TUTKU HALİNE DÖNÜşTÜ DERSENİZ, SANIRIM 
yARIşMAyLA BİRLİKTE BAşLADI. AMA ANNEM ÇOK 
İLGİLİDİR. BURAyA GELSE SANIRIM HAFTA BİRİNCİSİ 
FİLAN OLABİLİR ÇÜNKÜ UZUN yILLARDIR BÜyÜK BİR 
KEyİFLE ÇÖZER BULMACALARI.”

“İlk 
yayınımızın 

üzerinden tam 3 sene 
geçti. İlk zamanlardaki yayın 

heyecanımız zaman içerisinde 
alışkanlığa dönüştü. Bugün 900. 
programımızı yapıyoruz. Ama her 
gün beş yeni insanla tanışmak ve 
onların gözlerindeki o heyecan ve 

parıltı bizi ateşliyor. Hiçbir gün 
bir öncekine benzemiyor. Bu 

da bizim heyecanımızı 
diri tutuyor…”  
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Uyumadan önce yaptığımız son şey 
İNTERNETE BAğLANMAK

bin kişi ile internet ortamında yüz yüze görüşülerek yapılan 
uluslararası araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de 45 milyon 
internet kullanıcısı var. Bunların yüzde 71’i her gün interne-
te girerken, aynı orandaki kullanıcı interneti sadece eğlence 

maksatlı görüyor. Yüzde 22’lik bir kesim de işe gidiş-dönüş saatlerinde in-
ternete cep’ten bağlanıyor. Çoğu kişi gece yatmadan önce son bir kez aca-
ba sosyal paylaşım sitelerinde neler oluyor diye bakıyor. Kullanıcılarının 
yüzde 36’sı her gün sosyal paylaşım sitelerinde geziniyor.

Geniş bant erişimde 2002 yılında 3 bin abonesi olan Türkiye’nin bugün 
itibarıyla 16 milyon üzerinde geniş bant abonesi, 45 milyonun üzerinde de 
internet kullanıcısı bulunuyor. 1998-2011 arasında internet kullanım oranı 
da yüzde 7 bin 778 oranında arttı. Bu artış oranı Avrupa Birliği ülkelerin-
de yüzde 833. Türkiye’de internet, yaygın kullanıma rağmen bilgi amaçlı 
kullanılmıyor. TNS uluslararası araştırma şirketi ‘Dijital Yaşam 2012’ ra-
poruna göre, Türk halkının yüzde 71’i internete her gün giriyor ve eğlen-
ce amaçlı kullanıyor. Raporun sonuçlarını kamuoyu ile paylaşan TNS’nin 
Teknoloji ve Medya Direktörü Dirk Steffen, tüketicilerin dijital dünyayı 
kullanmaları ve bu dünyada yaşayış şekillerini değerlendirdi. Dünyada 60 
ülkede 72 bin kişi ile gerçekleştirilen araştırmanın, tüm dünyadaki kulla-
nıcıların yüzde 93’ünü temsil ettiği belirtiliyor. 

Araştırma kapsamında 60 ülkede aylık toplam 1 milyar 938 milyon 59 bin 
98 kişi çevrim içi bulunuyordu. Steffen, “1 milyar 627 milyon 969 bin 642 
kişi sosyal paylaşım sitelerinde ve 767 milyon 471 bin 403 kişi bu sitelerde 

72

ceP Telefonundan inTerneTe en çok İŞE GİdERKEN YA DA EVE 
dÖNÜŞTE giriyoruz. yani TrafikTeki zamanımızı inTerneTe girerek 

değerlendiriyoruz. çoğu kişi de gece yaTmadan önce son bir kez SOSYAL 
PAYLAŞIM SİTELERİNDE NELER OLUYOR diye bakıyor. 

markalarla ilişki kuruyor.” dedi. Steffen, 
“Çalışmaya katılan 60 ülkeyle kıyaslan-
dığında Türkiye, internet penetrasyonu 
ortalama düzeyde yüzde 44, buna karşın 
dijital büyüme endeksi yüksek. Güneyba-
tı Asya ve eski Sovyet ülkelerini takiben 
10. sırada yer alıyor. Türkiye’de internet 
kullananların yüzde 71’i her gün interne-
te giriyor. En önemli motivasyonu ise ‘eğ-
lenmek’.” diye konuştu. Her internet kul-
lanıcısından 9’unun markalar hakkında 
internetten araştırma yapıp bilgi aldığını 
dile getiren Steffen, bu oranın dünya orta-
lamasının üzerinde olduğuna dikkat çekti 
ve ekledi: “Türkiye nüfusu sosyal medya 
konusunda gayet aktif.” Araştırmada öne 
çıkan bir başka ilginç sonuç ise cep tele-
fonu ve internet bağlantısı. Rapora göre 
Türk halkının yüzde 22’si cep telefonun-
dan internete giriyor. Cep telefonundan 
internete en çok girilen saatler, işe gider-
ken ya da eve dönüşte, yani trafikte geçi-
rilen zamanlar ile gece yatarken. 

gündem
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sanaT

Tarık Er kimdir? 
1964 yılı Ankara doğumlu olan Tarık Er, 

1985 yılından itibaren fotoğraf dünyası 
ile iç içe bir şekilde yaşamını sürdürüyor. 
Siyah-beyaz, renkli, dijital fotoğraf 
çekimi ve çeşitli baskı teknikleri üzerinde 
kendisini geliştiren Er, çok sayıda hava 
fotoğrafı çekimi yaptı. Endüstriyel 
fotoğrafçılık alanında da uzmanlaşan 
Er, sanatsal fotoğraf üzerinde beş 
yıldır çalışmalarını sürdürüyor. Son 
olarak dijital efektli baskılar üzerinde 
çalışmalara başlayan Er, bu konudaki 
ürünlerini de çeşitlendirmeyi hedefliyor. 

nedikten sonra Hüsnü Akalın ile birlikte elde 
ettikleri sonucu beğendiklerini ve sanatsever-
lere ortaya çıkan yeni ürünleri sunmak üzere 
sergiye karar verdiklerini anlatıyor. Bugüne 
kadar cumhurbaşkanları, başbakanlar başta 
olmak üzere Türkiye’nin en ünlü siyasilerini 
fotoğraflayan Er, efektli sergiden önce nor-
mal fotoğraf karelerinden oluşan birçok sergi 
de açtığını ancak son sergisinin hem kendisi-
ni hem de sanatseverleri farklı bir şekilde he-
yecanlandığını söylüyor. Efektli 30 tablonun 
bulunduğu sergiyi Şubat ayı boyunca açık tu-
tan Er ve Akalın, gördükleri ilgiden memnun 
olduklarını ve ileriki dönemlerde, sergilerini 
tekrar etmek istediklerini aktarıyor. 

eknoloji ile sanatın birleştirilmesi artık yabancı olmadığımız 
bir konu. Fotoğraf sanatçıları da kendi alanlarında kullan-
dıkları teknolojilerle farklı farklı sanat ürünleri elde etmeye 
başladı. Bunlardan biri de‘efektli’ resim. Çekilen herhangi bir 

fotoğraf karesinin, bilgisayar desteği ile sulu boya tabloya dönüştürül-
mesi olarak anlatabileceğimiz bu yeni teknik fotoğrafçılıkta yeni bir 
alan oluşturdu.  

Fotoğraf sanatçıları Tarık Er ve Hüsnü Akalın da, Ankara’da ilk kez 
‘efektli’ fotoğraflarından oluşan bir sergi açtı. Ankara Tenis Kulübü’nde 
sanatseverlerin beğenisine sunulan sergi büyük ilgi gördü. Yeni tekni-
ği ile ilgili konuşan Sanatçı Tarık Er, neredeyse tüm fotoğrafların alı-
cı bulduğu serginin bu kadar ilgi görmesinde, yeni tekniğin etkisinin 
büyük olduğunu belirtiyor. Er tekniği, ‘tual üzerine basılan manzara 
fotoğraflarının, efektle sulu boya ve yağlı boya görüntüsüne dönüştü-
rülmesi’ olarak anlatıyor. 

Tüm Türkiye’yi dolaşarak çok özel kareler elde eden Tarık Er, bu 
özel kareleri daha da özel bir formata getirme fikrinin ilginç olduğu-
nu söylüyor. Bilgisayardaki bir yazılımla oluşturulan bu formatı de-

T

Fotoğraflar ‘efektle’ tablo oldu
foToğraf sanaTçıları Tarık er ve hüsnü akalın, ankara’da ilk kez 

‘efekTli’ foToğraflarından oluşan bir sergi açTı. Tual üzerine basılan 
manzara foToğraflarının, efekTle sulu boya ve yağlı boya görünTüsüne 

dönüşTürülmesinden oluşan sergi büyük ilgi gördü. 
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yatını, önceki yıl TBMM tarafından 
verilen ‘Üstün Hizmet Ödülü’yle de 
taçlandırmış olan ünlü bir hattat. 

Liseden sonra Eczacılık 
Fakültesi’nde okumak üzere 
Konya’dan İstanbul’a gittiğinde, 
dünyaca ünlü Hattat Hamid’i tanı-
ması ile bu sanat Hüseyin Öksüz’ün 
hayatına giriyor. Hüseyin Öksüz o 
ilk dersi şöyle anlatıyor: “Hamit 
Hoca, hemen bir kâğıt ve kamış 

kalem çıkararak ‘Rabbi Yessir’ duasını, 
hat sanatı yazı türlerinden biri olan ‘sülüs’le 
yazdı. Bir hafta çalıştıktan sonra tekrar gelme-
mi söyleyerek kalemi bana hediye etti. Hamit 
Hoca’yla ve de hat sanatıyla ilk tanıştığım gü-
nün heyecanını dün gibi hatırlar ve o kalemi 
hala saklarım.”  

Hüseyin Öksüz, hattat olmak için yola çıkan 
her talebenin, Osmanlı döneminden kalma bir 
gelenekten dolayı Rabbi Yessir duasıyla hat ça-
lışmalarına başladığını söylüyor. Hattatlarla ilgi-
li şu bilgileri paylaşıyor: “Bazı hattatlar yazmaya 
başlamadan önce Türk usulü hat sanatının piri 
sayılan Şeyh Hamdullah’ın Karacaahmet’teki 
mezarına gidip dua eder ve kalemlerini onun 
mezarına gömerdi. Bir hafta sonra kalemlerini 
gömdükleri yerden alarak hat yazmaya onunla 
başlarlardı. Şeyh Hamdullah’ın kabrinin bulun-
duğu mezarlık hattatlar tarafından ‘Hattatlar 
Sofası’ olarak anılır. Ondan sonra birçok büyük 
hattat oraya gömülmek üzere vasiyet etmişler-
dir.” diyor. 

İcazet için mektupla hat 
çalışmalarını gönderdi

Hat sanatında ders alınan her yazı çeşidinden 
icazet alma geleneği vardır. Hocasından ica-
zet alamayan talebe hattat olamaz, eserlerinin 
altına imza atamaz ve icazet veremez. Ancak, 
Eczacılık okuduğu dönem boyunca Hattat Ha-
mid Hoca ile hat yazı çalışmalarına devam eden 

ürkiye’de bir dönem unutulan geleneksel sanatlara ilgi 
artı- yor. Birbiri ardına açılan hat, tezhib, ebru, çini kursları 

heveslileri ağırlıyor. Ama bir de popüler olup olmadığı-
na bakmadan, hayatını bu sanatları öğrenmeye, öğretmeye 
adayan önemli ustalar bulunuyor. Hattatlar elde ettiği başa-
rıları ile ünü Türkiye dışına taşmış olan Konyalı Hattat Hü-
seyin Öksüz de bu isimlerden biri. Öksüz, hat ile geçen ha-

haTTaT hüseyin öksüz

“yazıların anası (ÜMMÜ’L-HUTUT) olarak 
bilinen ‘KUFİ’ İLE KUR’AN’I YAZAN İLK 
HATTATIMIZ HZ. ALİ’DİR. haTTaTlıkTa 

yüzyıllardır süregelen hocadan Talebeye 
icazeT silsilesinin bu güne kadar TuTulan 

şeceresinin en başında onun adı yazar.”

“Silsileye göre hattatların piri 
Hz. Ali’dir”

T
haber: hilal baysal / foToğraflar: reha bilir
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Hüseyin Öksüz de, okulu bitirip Konya’ya dönme zamanı geldiğinde hala 
hattatlıktan icazet alamamıştır. Bu duruma çok üzülen Öksüz ve Hocası bir 
çözüm üreterek mektup yoluyla Konya’dan İstanbul’a hat yazı eğitimine 
devam eder.  Hüseyin Öksüz, 70’li yıllarda Konya’ya dönerek bir eczane 
açar ve onu işletmeye başlar. Bu süreçte yazdığı çalışmaları mektup yoluy-
la İstanbul’daki Hamid Hoca’ya gönderir, hoca da kontrol edip düzelterek 
tekrar kendisine yollar. Ama bir mektubun o günün şartlarında gidip dön-
mesi 15-20 günü bulur. Hatta bazılarının yollarda kaybolduğu zamanlar bile 
olur. 10 yılı geçen çalışmaları sonrasında icazetini alır. Öksüz, İstanbul’dan 
Konya’ya ilk geldiğinde şehirde hat yazımını bilen pek kimsenin olmadığını 
belirterek, “Konya’ya döndüğümde tedrisat eğitimi almış birkaç zat dışında 
hat sanatıyla uğraşan yoktu. Ama şimdilerde çok şükür sadece Konya’da de-
ğil ülkenin her tarafında sayısız hattatımız var.” diyor.

Dünya birincisi oldu
Uluslararası İslam Konferansı Teşkilatı tarafından her üç yılda bir düzen-

lenen ülkelerarası hattatlık yarışmasına katılan Öksüz, 1986’daki yarışmada 
ilk dünya birinciliğini alır. Sanatçı şimdilerde ise gençlere yol vermek ge-
rektiğini düşünerek yarışmalara katılmıyor.

Bunun dışında zaman zaman uluslararası sergilere levhalarıyla katılan 
Hattat Öksüz, geçen sene TBMM tarafından ‘üstün hizmet ödülü’ne layık 
görülür. Öksüz ödülle ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor: “Eskiden geri plan-
da kalarak sanatlarını icra etmekten çekinen hattatlara şimdi Cumhurbaş-
kanlığı ve Meclis tarafından üstün hizmet ödülleri verilmeye başlandı. Dev-
letimizin de bu eserlere değer vermesi bizi çok mutlu ediyor.” 

Yazılarını ‘Konevi’ mahlası ile imzalayan Öksüz, dünyanın en tanınmış 
hattatlarından biri haline gelir. Birçok öğrenci yetiştiren Hüseyin Öksüz, 
2000 yılında Selçuk Üniversitesi’nde kurulan Geleneksel Türk Sanatları 
Bölümü’nde de hat sanatları dersleri veremeye devam ediyor.

hayaTTan

“haTTaTların ilk yazdığı duanın rabbi 

yessir olması gelenekTir. bir diğer 

gelenek de, haT Talebelerinin, Türk haT 

sanaTının Piri sayılan şeyh hamdullah’ın 

karacaahmeT’Teki mezarına gidiP dua 

eTmesi ve kalemlerini onun mezarına 

gömmesiydi. bir hafTa sonra da kalem 

alınıP, haz yazmaya onunla başlanırdı.”

“İlk hattat Hz. Ali’dir” 
Hüseyin Öksüz: “Bilindiği gibi Kur’an-ı 

Kerim’i ilk yazanlar, sayıları 30-40’ı 
bulan vahiy kâtipleridir. Çirkini güzel, 
güzeli ise daha güzel yapmayı düstur 
edinen İslam sanat anlayışı, ta o yıllarda 
vahiy kâtipleri arasındaki güzel yazı 
yazma yarışlarıyla kendisini göstermiştir. 
Yazıların anası olarak bilinen ve ilk güzel 
yazı yazma biçimi kabul edilen ‘kufi’ 
ile Kur’an’ı yazan Hz. Ali, ilk hattatımız 
olarak bilinir. Hattatlıkta yüzyıllardır süre 
gelen hocadan talebeye icazet silsilesinin 
bu güne kadar tutulan şeceresinin en 
başında onun adı yazar.”  

İyi bir hattat olmak için… 
Hüseyin Öksüz: “İyi bir hattat; 

kabiliyetli ve yetenekli olmalı. Hattat 
bir hocadan, meşk ve talim görmeli. 
Hırslı, gördüğü şeyi doğru anlama 
yeteneğine sahip olmalı. Mütevazı 
ama azimli olmalı. İyi ve bol malzeme 
kullanmaktan kaçınmamalı, çok yazmalı, 
çok yazı incelemeli, estetik değeri 
olan birkaç yazıyla uğraşmayı adet 
edinmeli. Kalemini kötü şeylere alet 
etmemeli, maneviyatını öldüren kötü 
şeylerden uzak durmalı, iyi ahlaklı olmalı. 
Kendisinden yazı öğrenmek isteyenlere 
karşı şefkatli olmalı, hakem durumunda 
olduğundan doğrudan kaçınmamalı, 
kendisine emanet edilen bir sırrı ifşa 
etmemeli, kendisine yapılan övgülerden 
gurura kapılmamalı, tenkitlerden de 
kırılmamalı. İcazeti almalı.”
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ilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı 
Tayfun Acarer, 22 Kasım 2011 tarihinde uygulama-
ya başlanan “Güvenli İnternet” profilinin, çocukları 
internetteki suistimallere karşı koruduğunu belirtti. 

Başkan Acarer, BTK İkinci Başkanı Dr. Ayhan Beydoğan ve Te-
lekomünikasyon İletişim Başkanı (TİB) Fethi Şimşek ile ‘’Gü-
venli İnternet Günü’’nde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye’de 
güvenli internet kullanımına yönelik önemli açıklamalar yaptı. 
Acarer, güvenli internet profilinin 250 bin abone, yani yaklaşık 
1 milyon kullanıcı tarafından tercih edildiğini belirtti. 

Acarer, Güvenli İnternet’in seçime bağlı tüketici hakkı oldu-
ğunu belirtirken, sistemin çok başarılı bir şekilde hizmet verdi-
ğine değindi. Acarer, çocuk ve aile profilinden, isteyen internet 
kullanıcıların, birini seçebileceğini, değiştirebileceğini ve bu-
nun tamamen dışına çıkabileceğini bildirdi. Yaşamın ayrılmaz 
bir parçası olan internette, son yıllarda suistimale yönelik olay-
larla karşılaşıldığını kaydeden Acarer, bu aldatmacalarla ilerle-
yen zamanlarda daha muhatap olunacağı uyarısında bulundu. 
Başkan Acarer, internet sitelerinin ‘hack’lenmesi (bilgisayarın 
sabote edilmesi) konusuna da değinerek, “Çocuk profilinde, 

BTK BAŞKANI ACARER: “güvenli inTerneT Profilini 250 bin abone, 
yani yaklaşık 1 milyon kullanıcı Tarafından Tercih edildi.”

B

BTK
ÇOCUK PROFİLİNİ 

‘HACK’LAYAMIYORLAR
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böyle bir riskle karşılaşmıyorsunuz. Çeşitli yöntemlerle sizi aldatarak ekono-
mik hatta manevi bir takım zararlara sokacak olayları, çocuk profili önlemiş 
oluyor.” açıklamasını yaptı. 

“Halka dostça bir alternatif sunuyoruz”
TİB Başkanı Fethi Şimşek de güvenli interneti, ‘dostun, sevdiği dostuna 

dostça uyarısı’ olarak nitelendiğini ifade ederek, BTK olarak halka dostça 
böyle bir alternatif sunulduğunu, arzu eden ailelerin bu paketten yararlana-
bileceğini söyledi. Ücretsiz bir hizmet olan güvenli internetin, kişilerin özgür 
seçimine bağlı olduğuna dikkat çeken Şimşek, “Basın organlarına bakıldığında 
internet üzerinden özellikle kız çocuklarına yönelik yapılan tacizler ve istis-
marlara yönelik hareketlere dikkat çekmek istiyorum.” dedi. 

“Ailelerden yüz binlerce ihbar alıyoruz”
2007 yılında TİB’e bağlı olarak kurulan İnternet Daire Başkanlığı’nın kur-

duğu ihbar sitesine, ailelerin çocuklarının internet bağımlılığı ve başkaları ta-
rafından aldatılmasına yönelik yüz binlerce ihbar aldıklarını belirten Şimşek, 
bu ihbarlar üzerine devletin güvenli internet hizmetini sunmasının ortaya 
çıktığını kaydetti. Şimşek, banka dolandırıcılığı, internet üzerinden yapılan 
istismar, telif hakları, aile yapısının korunması gibi konularda güvenli inter-
netin önemli olduğuna vurgu yaptı. Başkan Fethi Şimşek, güvenli internet 

ACACER: “çocuk Profilinde, ‘hack’lenme riskiyle 
karşılaşmıyorsunuz. çeşiTli YÖNTEMLERLE sizi aldaTarak 
ekonomik haTTa MANEVİ bir Takım ZARARLARA sokacak olayları, 
çocuk Profili önlemiş oluyor.”

paketinde ‘’otokontrol sistemi’’ uygulan-
dığını belirterek, internet siteleriyle ilgili 
itiraz hakkının bulunduğunu söyledi. 

“Dayatma merkezi değil,
bilinçlendirme merkezi”

BTK ve TİB’in güvenli internet konu-
sunda tek taraflı dayatma yaptığıyla ilgili 
eleştirilerle ilgili de konuşan Fethi Şim-
şek, internet kullanıcılarının özelde ço-
cukların ve gençlerin, internet ve mobil 
telefon gibi teknolojileri doğru, güvenli 
ve etkin kullanmalarını destekleyen bir 
kuruluş olan INSAFE’nin AB Komisyonu 
tarafından desteklenen internet bilinçlen-
dirme merkezi olduğunu söyledi. Şimşek, 
INSAFE ile görüşüldüğünü ve AGİT Med-
ya temsilcisinin güvenli internet hizmeti 
konusunda bilgi aldığını, seçimin abone-
lerin isteğine bırakılmasının memnuniyet 
verici olduğunu söylediğini anlattı.
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dördü gösterirken Esenboğa’da pekâlâ eksi 
onda sarıldığınız pardösü içersinde sıtma nö-
betine tutulmuş gibi titreyebilir, dahası otuz 
iki dişinizin istem dışı mızıka çaldığını görüp 
hayrete düşebilirsiniz. Demek ki neymiş, kar 
hazretlerinin Ankara’ya yaptıkları semtine, 
yerin enginliğine yüceliğine göre de değişebi-
liyormuş.

Tamam da arkadaş, karın her şehre ne yapı-
yorsa Ankara’ya da onu yapar, çatılar birer ahir 
zaman çiçeğine dönüşür, ağaçlar ilahi bir elin 
beyaz bir boya ile boyadığı tılsımlı bir güzelli-
ğe kavuşur, ahali çizmeleri çeker, şemsiyeleri 
açar, arabası olanlar kar lastiği ile tekerlekleri 
değiştirir, millet börkten külaha bereden şap-
kaya türlü serpuşlar giyinir, eldivenler takılır, 
tenha yerlerde, parklarda, bazı apartmanların 
önünde kardan adamlar zuhur eder, hafif me-
yilli yerlerde çocuklar ve çocuğa yakın gençler 
kayar, bunların arasına yaşını başını almış in-
sanlar da karışır, acemi şoförler can acıtmayan 
kazalar yapar, şehrin basını kar yağışından il-
ginç haberler çıkarır, güvercinler pervazlarda, 
serçeler ağaçlarda, alasaka kuşları ıssızlaşmış 
parkların banklarında titrer, odun kömür der-
di olmayanlarla olanlar farklı kaygılarla günü 
akşam eder, bunlar olağan ve sıradan şeyler-
dir derseniz, derim ki, yanılıyorsunuz, kar her 
şehre ayrı güzellikte ve incelikte yağar ve İs-
met Özel amcamızın şiir kahramanının ağzın-
dan kar altındaki barakalara bakarak söylettiği 
şu dize durumu özetleyebilir; “Hiçbir güzellik 
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şehir mekTuPları

emen, bu yazıyı kış günü 
okuyan birinin, ne yapa-
cak, felç eder, demesin-
den korkarız da, yine de 

“yel kayadan ne aparır” hesabı bir 
şey yapmaz a birader, en fazla be-
yaz bir elbise giydirir, güzelleşti-
rir, temizler, demekten kendimizi 
alamıyoruz. Şaka bir yana da oku-
duğunuz yazı Ankara’nın kara ve 
karın Ankara’ya ettiklerine dair bir 
kısa denemecikten ibarettir. Hele 
bir kar yağmaya görsün Başkent’e, 
bakalım neler oluyor?

Bir defa, bu kar yağışının başla-
ma ve bitme saatleriyle de ilgilidir. 
Sabah başlayan bir kar Akşama 
kadar yağsa bile, şehrin kara kolay 
teslim olmadığını görürsünüz, yol-
lar, insanın dokunduğu, arabaların 
gezindiği her yer “yaralı yabani av 
hayvanı” tablolarına dönüşecek, o 
beyaz ve muhteşem akış başladığı 
anda bozulacak, yağıp yağacağı 
karın burnundan gelecektir.

Gece geç vakit başlayıp sabaha 
kadar süren bir kar sonrasında şe-
hir en uhrevi, en güzel, en masum 
halini alacak, şehir teşbihte hata 
olmasın yaşlılarımız için kefeni, 
gençlerimiz için gelinliği çağrıştı-
ran, elbette beyaza dair başka şey-
leri da çağrıştıran bir atmosfere 
bürünecektir.

Öğleden sonra başlayan yoğun 
kar yağışı şayet bir-iki gün önce-
den bir kar zemini üzerine oturu-
yorsa, mesaide olanlar için aman 
erken çıkalım, ne olur ne olmaz, 
trafik sıkışır, otobüsler yolda kalır, 
eve varmamız gece yarısını bulur 

telaşına yol açacak, erken işten ka-
çışlar trafiği de erken sıkıştırmak-
tan başka işe yaramayacaktır.

Diyelim mesai günü değil, bu 
arada kar yağışının hafta içi veya 
hafta sonu şehri etkilemesinin 
farklılaştığını görüyorsunuz, ne 
diyorduk, diyelim tatil gününde-
siniz, kar gece de yağsa, gündüz 
de yağsa, evdeyseniz, paşa keyfi-
niz paşalığını sürdürmeye devam 
edecektir.

Kar Ankara’ya ne yapar dedik 
de, bu mübareğin Dikmen’e yap-
tığıyla Ulus’a yaptığı, Çankaya’ya 
yaptığıyla Cebeci’ye yaptığı aynı 
şey değildir ki tek satırda tasnif 
edelim de kurtulalım. Diyelim 
İncek’te kar çizmelerinizi örtmüş-
ken henüz Kızılay’da pekâlâ tut-
mamış olabilir, kar sonrasındaki 
ayazda Sıhhiye’de de derece eksi 

H
mehmeT saim değirmenci

kar ankara’ya ne yapar? 
okuduğunuz yazı ankara’nın kara ve 

karın ankara’ya eTTiklerine dair bir kısa 
denemecikTen ibareTTir. hele bir kar yağmaya 

görsün başkenT’e, bakalım neler oluyor?
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hülasa edilemez” ve nitekim öyledir…
Öyle değil, her şehrin bir canı var, kimliği, kişi-

liği var ama biz şehri tepkisiz kabul edelim ve di-
yelim ki, kar Ankara’ya ne yapsın, asıl Ankaralıya 
yapacağını yapar, felç olan şehir değil, şehirli-
nin günlük hayatıdır, o zaman da emeklisin-
den çalışanına, çocuğundan uçuğuna, tiner-
cisinden şarapçısına bir sürü tasnife girmek 
gerekecektir. Kafa ütülemeden birkaç başlık 
vermek gerekirse, durum şöyledir:

Efendim, okul çocuğu değilseniz ve hatta ilk 
mektepte olanlar da buna dâhildir, kar yağı-
şı, hele bir karışı geçerse bir nevi bayram gü-
nüdür, bin bir naz ve niyaz ile sokağa, kapı 
önüne, yakınsa parka çıkılacak, kartopu oy-
nanacak, karda kayılacak, imece usulü kar-
dan adam yapılacak, havuç bulunacak, şehrin 
belli semtlerinde kömür temininde sıkıntı 
yaşanacak, aman, depoda mangal kömü-
rü vardı, yoksa iri zeytin mi koysak göz 
yerine gibi tatlı ihtilaflar yaşanacak, kar 
yağışı bir bayrama dönüşecektir.

Okul çocukları içinse, sadece çocuk-
lar için değil, veliler ve öğretmenler 
dâhil, Milli Eğitim’in hizmetinden ya-
rarlananların kulakları haberlerde ola-

cak “Ankara’da okullar kar nedeniyle 
şu kadar gün tatil” haberi, okulda gözü 
olmayan gençlerden bu havada servisle 
de gidilmez diyen ailelere bayram yap-
tıracak, hülasa “kar tatili” yine kar bay-
ramına dönüşecektir.

Diyelim, çalışıyorsunuz, sabah kalktı-
nız diz boyu kar, servisler, toplu taşım 
araçları ağır işliyor, gecikmeden, yolda 
geçen sıkıcı beklemeden tutun da, aca-
ba müdüre söylesem de erken mi çık-
sam telaşına kadar kara bağlı bir dizi 
“yeni şey” sizi etkileyecektir.

Yahut kar yağdı, bunları yaşadınız, 
kar kalkmadı, bir ayaz ki Allah esirge-
sin, burnunuz, varsa bıyığınız, kaşınız 
buz tutuyor, eller cepte yürüyorsunuz, 
birden ayağınız kaydı, bari elleriniz dı-
şarıda olsaydı da dengeyi sağlasaydınız, 
bileği çatlayandan kaburgası kırılana, 
kafası yarılandan kalçası morarana ya-
yalar için kar kazası da hayatınızın bir 
parçası haline gelecektir.

Diyelim ununuzu elemiş eleğinizi as-
mışsız, iş güç okul çarşı kaygınız yok, 
ister cam ardından karın yağışını, ister 
kar altında şehir ahalisinin türlü halle-
rini seyredersiniz, ister giyinir sarınır 
ağır aheste kar altında yürümenin tadı-
nı çıkarırsınız, paşa gönlünüz bilir…

Gören de Sibirya bölgesinde bir 
kenti anlatıyor sanacak, bildiğimiz en 
fazla üç beş gün konuk olan kar yine 
bildiğimiz Ankara’ya yağıyor, en faz-

la ne edebilir erenler, şöyle ilk katların 
pencerelerini kapatacak kadar bir yağ-
sın, evli evinden çıkamaz evsiz sığına-
cak yer bulamaz hale gelsin siz o zaman 
bakın kar Ankara’ya ne yapıyor.

Yok efendim Ankara kara teslim ol-
muş da, yok arabalar kayıyormuş da, 

yok filan yerden filan yere dört 
saatte gidilmiş de, yok doğru 

dürüst kar görmeyen sonra-
dan kar görenler bilmem 

filan parkta kara 
belenmiş de, 
karlı magazin 
haberleri, cid-

diye almayın 
lütfen… Şunun 

şurasında yağan bir parmak kar, 
yağdığı yer koskoca Ankara…

35

kar ankara’ya ne yapar? 

KAR ANKARA’YA NE YAPAR DEDİK de, bu mübareğin 
dikmen’e yaPTığıyla ulus’a yaPTığı, çankaya’ya 
yaPTığıyla cebeci’ye yaPTığı aynı şey değildir ki 
TEK SATIRdA TASNİF EdELİM dE KURTULALIM.
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haber

örme engelliyi ulaşmak istediği yere hiçbir yardıma gerek olmadan 
götürecek olan gören göz cihazları dünyada ilk kez Türkiye’deki 
görme engelli vatandaşların hizmetine sunuldu. Cihazların görme 
engellilerle buluşturulması için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-

me Bakanlığı tarafından Ankara’da tören düzenlendi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Ulaştırma, Deniz-

cilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Şahin’in de katıldığı törende, ilk etapta Ankara’da 2 bin adet olarak da-
ğıtılacak cihazın tanıtımı yapıldı. Törende konuşan Emine Erdoğan, cihazın, 
engelli vatandaşların cihazla daha kolay hareket edebileceğine değindi. Er-
doğan, “Görme engelliler gidecekleri yere kolaylıkla varabilecek, birbirleri ile 
iletişim kurabilecek, internete, radyoya daha kolay ulaşabilecek.” dedi. Emine 
Erdoğan bu noktada yerel yönetimlere seslenerek şunları söyledi:  “Ancak bu 
cihazın harici hizmetlerle desteklenmesi gerekmektedir. Yerel yönetimlerin 
yeni hizmetler sunması gerekiyor. Toplu taşıma araçlarının, durak ve istas-
yonların, sokak ve caddelerin, kaldırımların, yaya geçitlerinin bu cihazı des-
tekleyecek şekilde tasarlanması bir zorunluluk arz etmektedir. Bankaların, 
kütüphanelerin, kafelerin, restoranların gören göz cihazına hizmet veren alt 
yapıyı kurmaları gerekmektedir.”

Turkcell bir yıllık telefon faturasını karşılayacak
Emine Erdoğan’ın projenin hayata geçirilmesi dolayısıyla özel teşekkür 

ettiği Bakan Binali Yıldırım da konuşmasında, cihazların yapım aşamasında 

Görme engelli 
vatandaşlar 

‘gören göz’lerine 
kavuştu

emine erdoğan, “GÖREN GÖZ CİHAZLARI ile görme engelli vaTandaşlarımız 
gidecekleri yere kolaylıkla varabilecek, birbirleri ile ileTişim kurabilecek, 

inTerneTe, radyoya DAHA KOLAY ulaşabilecek.”

G zaman zaman karamsarlığa düşerek, çalış-
ma arkadaşlarına ‘acaba gören gözü, dün-
ya gözü ile görebilecek miyiz?’ diye sor-
duğunu aktardı. Bakan Yıldırım, gerektiği 
zaman telefon gibi de kullanılabileceğini 
belirtirken, Turkcell’in aylık 200 dakika 
konuşma, 100 sms ve 100 MB interneti, bir 
yıl boyunca ücretsiz olarak cihaz sahipleri-
nin hizmetlerine sunacağını açıkladı. 

Gören göz nedir? 
Görme engelliyi ulaşmak istediği yere 

götüren bastonla beraber kullanılması 
gereken yardımcı bir cihazdır. İlk etapta 
Ankara’da 2 bin adet dağıtılacak cihazla-
rın daha sonra İstanbul, Ankara ve tüm 
Türkiye’de dağıtımı planlanıyor. Dağıtımı 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku-
rumu gerçekleştirecek. Cihaz, navigasyon 
özelliğinin yanı sıra cep telefonu olarak da 
kullanılabiliyor. Cihaz sayesinde görme 
engelli vatandaşlar, bulundukları konumu 
yakınlarına mesaj olarak atabiliyor.

Deniz’in bonusu
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HABER

arayolları Genel Müdür-
lüğü verilerine göre, yı-
lın ilk ayında, köprü ve 
otoyollardan, 26 milyon 

378 bin 150 araç geçiş yaptı. Bu 
araçların geçişinden 60 milyon 113 
bin 724 lira gelir elde edildi. Ocak 
ayında, Boğaziçi ve Fatih Sultan 
Mehmet köprülerinden 11 milyon 
814 bin 406 araç geçiş yaparken, 
bu araçlardan 19 milyon 29 bin 284 
lira gelir elde edildi. Otoyollardan 
ise 41 milyon 84 bin 440 araç ge-
çerken, bu araçlar, 14 milyon 563 
bin 744 lira gelir bıraktı. 

Geçen yılın aynı döneminde, 
köprü ve otoyollardan geçen top-
lam 26 milyon 704 bin 295 araç, 
55 milyon 435 bin 838 lira gelir 
bırakmıştı. Boğaziçi ve Fatih Sul-
tan Mehmet köprülerinden geçen 
yılın Ocak ayında 12 milyon 384 
bin 824 araç geçerken, bu araçlar-
dan 17 milyon 708 bin 981 lira ge-
lir elde edilmişti. Otoyollardan ise 
yine aynı dönemde, 14 milyon 319 
bin 471 araçtan 37 milyon 726 bin 
857 lira gelir sağlanmıştı. 

Geçen yılın ocak ayına göre, bu 
yılın ocak ayında köprü ve otoyol-
lardan 326 bin 145 araç daha az 
geçerken, gelir 4 milyon 677 bin 
886 lira daha fazla oldu. 

k

Köprü ve otoyollardan 
ocak’ta 27 milyon Tl gedi
GEÇEN YILIN OCAK 
AYINA GÖRE, BU YILIN 
OCAK AYINDA KÖPRÜ 
VE OTOYOLLARDAN 
326 bin 145 araç daha 
az geçerken, gelir 4 
milyon 677 bin 886 lira 
DAHA FAZLA OLDU. 
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2011 ve 2012 yılları ocak ayına ait otoyol ve köprülerden 

geçen araç sayısı ile elde edilen gelirler şöyle: 

Otoyol ve Köprü Gelirleri (2011/Net)
Ay       Köprüler (Boğaziçi-FSM)      Otoyol Toplam
Ocak 2011 17.708.981 (Gelir) 37.726.857 (Gelir) 55.435.838 (Gelir)     

            12.384.824 (Araç) 14.319.471 (Araç) 26.704.295 (Araç)

Ocak 2012 19.029.284 (Gelir) 41.084.440  (Gelir) 60.113.724  (Gelir)     

             11.814.406  (Araç) 14.563.744 (Araç) 26.378.150 (Araç)
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haTice berrak

ürk ve dünya tekvandosunun en profesyonel sporcu-
larından biri. Yaşamı, aileye verdiği önem, hız tut-
kusu ve en önemlisi efendiliği ile ön plana çıkıyor. 
Bu girizgâh, tekvandonun marka sporcuları arasında 

kendine yer edinen Bahri Tanrıkulu için. Elde ettiği başarılarla İs-
tiklal Marşımızı tüm dünyaya onlarca kez dinlettirdi. 3 kez dünya 

şampiyonu olan Tanrıkulu’nun şimdilerdeki hedefi ise, sporculuk 
yaşamını olimpiyat madalyası ile noktalamak. 

Antreman programını bile bu hedef doğrultusunda yapıyor. Gün-
de 4 saatten az olmamak kaydıyla, şampiyonaya hazırlanıyor. “Ha-
yatımı Londra Olimpiyat Oyunları’na göre ayarladım.” diyen Bah-
ri Tanrıkulu, olimpiyat öncesi, Rusya’nın Kazan şehrinde yapılan 
2012 Londra Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri’nde birinci 

olarak olimpiyat vizesini aldı. Olimpiyat vizesini almakla da kal-

diyarbakırlı 4 çocuklu bir 
ailenin en büyük oğlu olan 

bahri Tanrıkulu, küçükken 
yaşadığı hasTalıklardan dolayı 

Tekvando sPoruna, dokTor 
Tavsiyesi üzerine, bünyesini 

güçlendirmek için başlamış. 
BUGÜN DÜNYADA TEKVANDONUN 

en iyi sPorcuları arasında 
gösTerilen bahri Tanrıkulu, 

kardeşlerini de bu sPorla 
TanışTırarak, ‘Tanrıkulu’ adını 

dünyada sürdürmek isTiyor.

madı; bugüne kadar hiçbir Türk sporcusu-
nun yenemediği Fransızların 40 yaşındaki 
dünyaca ünlü tekvandocusu Pascal Gintil’i 
finalde 7-6 mağlup ederek birinci oldu. 
Pascal Gintil ile oynadığı final karşılama-
sını olimpiyat öncesi ciddi bir sınav olarak 
gören Tanrıkulu, “Karşınızdaki ismin 2 
olimpiyat şampiyonluğu bulunuyor. Ki-
losunda dünyanın hep en iyileri arasında 
olmuş. Pascal Gintil’i yenmem, başarı ol-
duğu kadar, eksiklerimi görmemi de sağ-
ladı.” diyor. 

Tekvandocu bir aile
Bahri, Tanrıkulu ailesinin tekvando 

branşıyla uğraşan tek üyesi de değil. Biri 
kız, ikisi erkek olan kardeşlerini de tek-
vando sporu ile tanıştırıyor. Tanrıkulu, 
kardeşlerinin tekvando ilgisi hakkında 
bizimle şu bilgileri paylaşıyor: “Biz dört 
kardeşiz. Kardeşlerim, Tunç, Azize ve 
Çağrı… Tunç, Türkiye’de ve uluslararası 
turnuvalarda dereceler elde etti. Ancak ti-

DOKTOR TAVSİYESİ İLE 
tekvandoya başladı 

ŞAMPİYON OLdU

T

sPor



carete atıldı ve profesyonel tekvandoyu bıraktı. Azize ise 
bu spora başarılı bir şekilde devam ediyor. Zaten başarı-
ları da ortada(Olimpiyat ikincisi ve Avrupa Şampiyonu). 
Aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği yapıyor. En 
küçük kardeşim Çağrı da tekvandoda kendisini gelişti-
riyor. Üniversite eğitimine devam ediyor. Kardeşlerime 
elimden gelen desteği veriyorum. Yeri geliyor onlardan 
aldığım güçle mindere çıkıyorum.”

Hırsı kardeşlerini de etkiledi
Tanrıkulu, hırslı bir yapısı olduğunu belirtiyor. Antre-

man sırasındaki hırsının kardeşlerinin tevando sporuna 
başlamasında etkili olduğunu düşünüyor ve şöyle devam 
ediyor: “Kardeşlerime bu konuda vesile olduğum için 
gerçekten çok mutluyum. Türk tekvandosuna kardeş-
lerimle birlikte hizmet verdiğim için gurur duyuyorum. 
Ben antrenmanlarımı yaparken hırsımı ve azmimi gören 
kardeşlerim benden çok etkilendi. Kardeşlerimi bu spo-

ru yapmaları konusunda 
asla ve asla zorlamadım. 
Tamamen kendi istekleri 
ile başladılar. Allah’ımıza 
şükürler olsun ki nere-
den nereye geldik.” 

“Doktor tavsiyesi  
üzerine başladım, 
şampiyon oldum”

Türkiye’nin gelmiş 
geçmiş en iyi tekvando-
cuları arasında gösteri-
len Bahri Tanrıkulu’nun, 
spora başlayış öyküsü de 
oldukça ilginç. Çünkü 
bu spora isteyerek değil, 
doktor tavsiyesi üzeri-
ne başlamış. Tanrıkulu, 
spora başlama öyküsü 
için şunları söylüyor: 

“Küçükken sık sık rahatsızlanıyordum. Doktor tavsiyesi 
üzerine bünyemi güçlendirebilmek için tekvando sporu-
na başladım. Avrupa ve dünya şampiyonu oldum.” 

Bahri Tanrıkulu kimdir?
Kariyerinde birçok başarı bulunan sporcu, 2001 Dünya 

Şampiyonu, 2002 Avrupa Şampiyonu ve Dünya Kupası 
ikincisi oldu. 2007’de Çin’in başkenti Pekin’de düzenle-
nen Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda erkekler 84 ki-
loda dünya şampiyonu, 2008’de Konya’da yapılan Avru-
pa kupasında Avrupa şampiyonu, 2009’da Kopenhag’da 
düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda dünya şampiyonu 
ve aynı sene dünya kupası şampiyonu oldu. Tanrıkulu, 
spor hayatını halen Ankara Büyükşehir Belediyespor’da 
devam ettiriyor.



Medicana Hastaneleri Ankara dışında nerelerde var?
İlk olarak İstanbul’da hizmet vermeye başlayan hastanemiz 

kısa bir zaman içerisinde hastane sayısını beşe çıkardı. Ankara 
dışında diğer bir hastanemiz de Samsun’da bulunuyor. Son ola-
rak da 6 ay sonra açılmasını beklediğimiz Konya hastanemizle 
ağımızı hızla genişletmeye devam ediyoruz.

Hastanede farklı olarak hangi tedaviler uygulanıyor? 
Hastanemiz organ nakillerinde karaciğer, böbrek ve kemik iliği 

nakillerinin hepsini bir arada yapıldığı Türkiye’deki birkaç hasta-
nelerden biri. Ek olarak hastanemizde kanseri erken teşhis eden 
son derece gelişmiş bir nükleer tıp bölümümüz var. Yine hasta-
nemiz içerisinde olan radyoloji bölümünde de her hastanenin 
yapmaya cesaret edemediği çok riskli olan girişimsel radyoloji 
gerçekleştirilebiliyor. Bilindiği gibi bu tür uygulamaları yapacak 
hekimlerin çalıştıkları kurumun donanımına ve ekibine çok gü-
venmesi gerekiyor. O yüzden bu tür yöntemler her hastanede 
yapılamıyor. Tüm Türkiye’de neredeyse bu hizmetlerin hepsini 
bir arada verebilen tek özel hastane durumundayız. 

Hasta memnuniyeti nasıl sağlanıyor?
Biz hastane yönetimi olarak ilk günden beri hasta odaklı, on-

ların beklentilerini ve de ihtiyaçlarını en öne alan bir politika 
izliyoruz. Bu amaçla Türkiye’de bir ilke imza atarak bir Hasta 
Konseyi oluşturduk. Hastanemizi ziyaret edenler arasından te-
sadüfen seçilmiş kişilerden oluşan bu konseydeki üyeler diğer 

MedICana InternatIonal ank  ara Hastanesi
Sağlık turizminin lokomotifi
Medicana International Ankara Hastanesi, 20 
bin metrekare kapalı alana sahip, modern teknolojisi 
ve teknik özellikleriyle dünyanın sayılı özel hastaneleri 
arasında yer alıyor. Hastane, organ ve doku nakli, rad-
yasyon onkolojisi, medikal onkoloji, onkolojik cerrahi, 
nükleer tıp, radyoloji, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, 
tüp bebek, 24 saat acil sağlık hizmetleri ve hemodiya-
liz ünitesi ile Türkiye dışında Ortadoğu, Balkanlar ve 
Kafkasya’dan gelen hastalara da hizmet veriyor. 

Bu yönü ile Ankara’nın sağlık turizmine canlılık getiren 
Medicana’da, uluslararası standartlarında 8 ameliyat-
hane, 42 adet yoğun bakım yatağı (genel yoğun bakım, 
koroner yoğun bakım, KVC yoğun bakım, yeni doğan 
yoğun bakım), MR, BT, ultrasonografi, konvansiyonel 
radyoloji ve nükleer tıp (PET-CT, Gamma Kamera) gö-
rüntülemede gelişmiş cihazlar ve tedavi yöntemleri 
birarada sunuluyor.

lokasyon olarak şehrin merkezi sayılabilecek 
bir yerde bulunan ‘Medicana International Ankara 
Hastanesi’nin Genel Müdürü Oğuz Engiz, hastane 
ile ilgili şu soruları yanıtlıyor: 

hastalar ve çalışanlarla konuşarak hastanede neyin iyi 
neyin kötü olduğunu inceleyip, gözlemlerini yönetime 
sunuyor. Biz de bu doğrultuda elimizden gelen her türlü 
imkânı kullanarak onların memnuniyetlerini sağlamak 
için uğraşıyoruz. 
Hastanede kanser hastalarının teşhisi    
dışındaki tedavileri de yapılabiliyor mu?

Elbette. Her türlü kanser tedavisinde çok yoğun bir 
şekilde çalışıyoruz. Biliyorsunuz hastalarda kanserle il-
gili erken teşhis çok önemli. Bu konuda iyi bir doktor 
kadrosu olması ve de radyolojik laboratuar tekniklerinin 
son derece dikkatli yapılabilmesi gerekiyor. Hastaların 
herhangi bir kanser türüyle ilgili ameliyat olmaları ge-
rekiyorsa bu alanda ayrı ayrı oluşturduğumuz birimleri-
mizde ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz. Ameliyat sonra-
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MedICana InternatIonal ank  ara Hastanesi

sında yapılması gerekli olan kemoterapi için de merkezimizde 
kombineli olarak ışın tedavisi uygulanabiliyor. 

Hastalar hangi üniteye daha yoğun olarak geliyor? 
Hastalarımız bize kadın hastalıklarından cerrahiye kadar çok 

geniş bir yelpazede başvuru yapabiliyor. Özellikle anne adayla-
rı tarafından doğum ünitemizin yoğunluklu olarak tercih edil-
diğini söyleyebiliriz. Ayda ortalama 160 doğuma ev sahipliği 
yapıyoruz. Onları daha rahat ettirebilmek için Medicana olarak 
Türkiye’de ilk defa bir çocuk katı yaptık. Hastanemizde bulunan 
odalarımız son derece konforlu. İsteyen hastalarımız için bir de 
VIP katımız var. VIP hizmeti almak isteyen üst düzey hastala-
rımız bize geldiklerinde iç içe bulunan üç odalı salonumuzda 
hem korumaları hem de sekreterleriyle rahatça kalabiliyorlar. 
Yine hastanemizde yoğun olarak çalışan bir tüp bebek ünitemiz 

var. Ortopedi bö-
lümüyle gerçek-
leştirdiğimiz diz 
ve kalça prote-
zinde çok iyi bir 
ekibimiz bulunu-
yor. Beyin cerra-
hisinde, spinal 
cerrahi bölgesel 
ameliyat lar ını 
yapan son de-
rece uzman cer-
rahlara sahibiz. 
Fizik tedavi üni-
tesi ve medikal 

estetik bölümlerinde de fazla sayıdaki cihazlarımız sa-
yesinde hastalarımız son derece memnun bir şekilde 
hastanemizden ayrılıyorlar. 

Konya’da açılacak olan hastanede de bu hizmetle-
rin tamamından yararlanılacak mı? Evet. Bizim zaten 
Konya’dan çok fazla hasta ziyaretçi sayımız var. Özel-
likle yurt dışı bağlantısı olan Konyalı hastalarımız ku-
rumlarıyla yaptığımız anlaşmalarımızdan dolayı onlar 
için hazırlanmış özel hasta ofisimizde yoğun bir şekil-
de tedavi görüyorlar. Yüksek Hızlı Trenlerin seferlere 
başlamasıyla birlikte Eskişehir ve Konya’dan gelen 
hasta sayılarımız çok arttı. Hastanemiz hakkında bilgi 
sahibi olan hastalar, Ankara Gar’dan taksiyle 10-15 da-
kika gibi bir zamanda hastanemize ulaşabiliyor. 

Yurt dışı bağlantılı hastaların yararlandığı 
avantajlardan, yabancı uyruklu vatandaşlar da 
yararlanabiliyor mu? 

Tabi ki. Bizim özellikle Irak ve Libya’dan gelen yurt 
dışı uyruklu birçok hastamız var. Tıptaki ileri uygumla 
yöntemleri dolayısıyla Türkiye’yi ve sağlık sektöründe 
en gelişmiş tedavilerin uygulandığı Ankara’yı sıklık-
la tercih ediyorlar. Onlar buradaki büyükelçiliklerin-
den aldıkları referansla bizim hastanemize geliyorlar. 
Önümüzdeki dönemlerde özellikle kanser tedavisi 
için Cezayir’den çok fazla sayıda hastanın hastanemi-
zi ziyaret edeceğini düşünüyoruz. Sadece onlar değil, 
Meclis çalışanlarından özel sağlık sigortalılarına kadar 
herhangi bir sağlık kuruluşuna bağlı olan tüm hasta-
lar, diğer hastanelere nazaran daha az bir fark ödeye-
rek yararlanma imkânını sahipler.

Bu kadar yoğun talepte bulunan
 hastaların hepsine yetişebiliyor musunuz?

Hastanemiz 20 bin metrakarelik kapalı bir alana ku-
rulmuş, 20 katı, 160 odası ve de 220 yatağıyla çok yo-
ğun bir hasta sayısına hizmeti verebilecek kapasitede. 
Bir yılda ortalama 250 bin poliklinik, 15 binin üzerin-
de de ameliyat gerçekleştiren hastanemizde yine yıl 
içerisinde 150’den fazla böbrek nakli ve 50 karaciğer 
nakli yapılıyor. İşte ortaya çıkan bu veriler sayesinde 
‘Medicana International Ankara Hastanesi’ diğer has-
taneler arasından sıyrılıp otomatik olarak Türkiye’nin 
ilk üç hastanesi arasına giriyor.
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HABER

geçen yıl almanya’da yeni 
oTomobil alan müşTerilerin 
yalnızca üçTe biri kadındı. bu, 
kadın müşTeri sayısında bir 
önceki yıla göre yüzde 34,2’lik 
bir azalma anlamına geliyor.

angi alanda olursa olsun piyasaya sürülen her 
üründe, kadın tüketiciler dikkate alınan he-
def kitlenin başında yer alıyor. Ancak yapılan 
son bir araştırma otomotiv alanında kadınla-

rın yeterince önemsenmediğini gösteriyor. Arabala-
rın tanıtımlarında bolca kadın model kullanılsa da, 
kadınlara yönelik araba tasarımı yapılmadığı araştır-
ma ile ortaya çıkıyor. 

Almanya’daki Duisburg-Essen Üniversitesi’ne 
bağlı Otomotiv Araştırmaları Merkezi (CAR) tarafın-
dan yapılan araştırmaya göre, geçen yıl Almanya’da 
yeni otomobil alan müşterilerin yalnızca üçte biri 
kadındı. Bu, kadın müşteri sayısında bir önceki yıla 
göre yüzde 34,2’lik bir azalma anlamına geliyor. Oto-
motiv Araştırmaları Merkezi Direktörü Ferdinand 
Dudenhöffer, kadınların yeni otomobillere ilgisinin 
azalmasında, Alman otomotivcilerin yüksek beygir-
li modellere ve arazi taşıtlarına odaklanmasının da 
rolü olduğunu belirtiyor.

Kadınlar küçük ve pratik 
otomobilleri tercih ediyor 

Dudenhöffer kadınların daha çok küçük ve pratik 
otomobilleri tercih ettiğini ve bu nedenle Mini, Dai-
hatsu ve Fiat gibi markalara yöneldiğini kaydediyor. 
Araştırmaya göre kadınların en az tercih ettiği mo-
deller ise Mercedes-Benz, Jaguar ve Ferrari’ye ait. 
İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari’nin müşteri-
lerinin yalnızca yüzde 8,9’u kadın. Alman otomotiv 
şirketi Volkswagen ise yüzde 33,4’lük kadın müşteri 
oranıyla ortalamada yer alıyor.

H

Kadınların 
araba ilgisi 
azalıyor



Haydarpaşa 
IHALESINI 

ÖİB yapacak
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Ardından da bu mimarların çizeceği proje için 
ihaleye çıkılarak, projeyi gerçekleştirecek (en 
az işletme süresi veren) işletme belirlenecek.  
İkinci seçenekte ise mühendislik-mimarlık ile 
yapım-işletim için aynı anda ihaleye çıkılacak. 
Bu defa ihaleyi kazanan firmadan birbirinden 
5 farklı proje tasarlaması istenecek. Tasarla-
nan projeler ÖİB’ye sunulacak. Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı da, 5 proje arasından Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile 

aklaşık 8 yıldır tartışılan “Haydarpaşa Gar ve Liman Dö-
nüşüm Projesi” ihalesini Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
(ÖİB) yapacak. Bu yöndeki kararı, Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı ile TCDD birlikte aldı. Kararın 

alınmasında, ÖİB’nin, ‘imar değişiklikleri’ ve ‘kamulaştırma’ çalış-
malarında, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına göre daha hızlı sonuç 
alması etkili oldu. 

Proje ihalesinin nasıl yapılacağı konusunda ise iki seçenek üzerinde 
duruluyor. İlk seçenekte önce, projenin mühendislik ve mimarlık iha-
lesine çıkılarak, projeyi çizecek mimarların belirlenmesi sağlanacak. 

Y

TCDD

zeki gökTürk

ulaşTırma, denizcilik ve haberleşme 
bakanlığı ile Tcdd’nin aldığı orTak kararla, 

8 yıldan bu yana TarTışılan haydarPaşa 
garı’nın yenilenme ihalesi konusundaki 
karışıklık çözüldü. ihale, özelleşTirme 

idaresi başkanlığı’nca yaPılacak.
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TCDD’nin de ‘onay’ verdiği bir proje-
yi seçecek. İhaleyi kazanan yüklenici 
firma onay verilen proje için inşaata 
başlayacak.
Firmadan önden para, 
her yıl da kira bedeli alınacak

Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçek-
leştirilecek projede, yapım ve işlet-
meyi yüklenen firmadan, önden para 
ve her yıl için belirli bir kira bedeli is-

tenecek. TCDD Genel Müdürü Süley-
man Karaman, önden istenecek para 
ve kira berdelinin daha belirlenmedi-
ğini bu yönde bir çalışmanın yapıldı-
ğını kaydetti.

Genel Müdür Karaman, Haydar-
paşa Garı’nın alt katının (istasyonun 
bulunduğu kat) kapatılacağı söylenti-
lerinin de doğru olmadığını vurguladı 
ve “İsteyen herkes gidip, porje netice-

lensede Haydarpaşa Garı’nın alt ka-
tında gezebilecek. İstanbul’u bu alan-
dan görebilecek.” ifadesini kullandı. 

Karaman, Haydarşa’nın diğer kat-
larının otel olarak kullanıma açıl-
masının düşünülüp düşünülmediği 
hakkında ise bu konuda bir karar 
verilmediğini, hazırlanacak projelere 
göre adım atılacağını belirtmekle ye-
tindi.

TCDD GENEL MÜDÜRÜ SÜLEYMAN 
KARAMAN: “HAYDARPAŞA GARI’NIN 

ALT KATININ (İSTASYONUN 
BULUNDUĞU KAT) KAPATILACAĞI 

SÖYLENTİLERİ DOĞRU DEĞİL. PROJE 
NETİCELENDİĞİNDE, İSTEYEN HERKES 

GİDİP HAYDARPAŞA GARI’NIN ALT 
KATINI GEZEBİLECEK. İSTANBUL’U BU 

ALANDAN GÖREBİLECEK.” 
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GÜNCEL

kış nedeniyle yaşanan uçuş iPTallerinde yolcuların birçok hakkı 
bulunuyor. yeni yöneTmeliğe göre, havayolu şirkeTleri Tüm 

yolculara yemek ve içecek vermekle yükümlü ayrıca konaklama 
ücreTi de havayolu şirkeTince karşılanmalı. 

Uçuş iptalinde 
YOLCULARIN HAKLARI 

neLer?
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GÜNCEL

hip. Yolcu bunun yerine, en erken fırsatta 
son varış yerine güzergâh değişikliğinin 
sağlanması veya son varış yerine daha son-
raki bir tarihte benzer taşıma şartları altın-
da güzergâh değişikliğinin yapılmasını ta-
lep haklarından birini de seçebilir.

 
Şirket yemek vermekle yükümlü 

Havayolu şirketi, uçuşu iptal edilen tüm 
yolculara, makul ölçüde sıcak ve soğuk içe-
cekler, günün zamanına göre kahvaltı veya 
yemek ile ilave hafif ara yemeği, ayrıca süre 
kısıtlaması olmaksızın iki telefon görüşme-
si, faks mesajı veya e-posta hizmeti teklif 
etmekle yükümlü.  

Yolcu uçuş değişikliği hakkını kullanmış-
sa bedelsiz olarak, otelde veya uygun bir 
konaklama tesisinde konaklama; havaalanı 
ve konaklama yeri arasında ulaşım hizmet-
lerinden yararlanma hakkını da sahip. 

Tazminat hakkı yok 
Yönetmelikte tazminatla ilgili hükümler 

de yer alıyor. Tüm tedbirleri almış olmasına 
rağmen olağanüstü haller sebebiyle uçuşun 
iptal edildiğini ispat ettiği takdirde, havayo-
lu şirketi, sadece tazminat ödemekten kur-
tulur. 

Havayolu şirketleri, uçuşun iptali duru-
munda yukarıda anılan hizmetleri, yolcu-
larına teklif etmekle yükümlü. Hizmetten 
yararlanıp yararlanmama yolcunun takdi-
rinde. 

Hizmet sunulmazsa dava açılabilir
Yönetmeliğe göre şirketlerin, yolcula-

rına, tazminat ve hizmet hakkı kurallarını 
belirleyen yazılı bir bildirim sunması gere-
kiyor. Eğer havayolu şirketi, yönetmelik ile 
getirilen yükümlülüklerini gereği gibi veya 
hiç yerine getirmezse (hakların bildirimi, 
tazminat verme, hizmet sunma) yolcu, adli 
yargıda genel başvuru hakkının yanı sıra, 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne de 
şikâyet talebiyle başvurabilir.

orlu kış koşulları nedeniyle Türkiye genelinde yüzlerce uçuş 
iptal oldu. Uçuş iptalleri vatandaşları mağdur ederken, bir-
çok kişi ulaşım konusunda sıkıntılar yaşadı. Peki uçuş iptal-
leri durumunda yolcular ne yapabilir? 

Hukukçular, bu alandaki yeni bir düzenleme olan ‘Havayolu ile Se-
yahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik’in 3 Aralık 2011 
tarihli 28131 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandığını ve 1 Ocak 2012 
tarihinde yürürlüğe girdiğini hatırlatıyor. Yönetmelik, Türk menşeli 
havayolu işletmelerinin Türkiye’deki havaalanlarını iniş veya kalkış 
noktası olarak kullandıkları tüm uçuşlara uygulanıyor. Uçuşun iptal 
edilmesi durumunda, yolcunun havayolu karşısında hangi haklara 
sahip olduğu, yönetmelikte açıkça düzenleniyor. 

Bilet ücretini geri alabilirler
Uçuşun iptali durumunda ilgili yolcu öncelikle, bilet ücretini geri 

alma ve seyahatinin ilk başlangıç noktasına ilk fırsatta dönmeyi sağ-
layacak bir dönüş uçuşunun ücretsiz sağlanmasını talep hakkına sa-

Z

havayolu şirkeTinden, 
Telefon, faks ve 

e-PosTa hizmeTi de TaleP 
edebilirsiniz.









gezi

NAZAR BONCUğU

Meke GöLü
5 MİLYON YIL ÖNCE VOLKANİK PATLAMA SONUCU OLUŞAN VE 

TABAN SUYUYLA BESLENEN MEKE GÖLÜ’NÜN DÜNYADA BİR 
BENZERİ SADECE KANADA’DA BULUNUYOR. ANCAK GÖRENLER, 

MEKE’NİN DAHA KENDİNE ÖZGÜ BİR YAPIDA OLDUĞUNU BELİRTİYOR.
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TUrkIYe’nIn



haber-foToğraflar: barış BURDA

ürkiye’nin nazar boncuğu” diye bilinen Konya’nın 
Karapınar ilçesindeki Meke Gölü her yıl on binlerce 
yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. 5 milyon yıl önce 
volkanik patlama sonucu oluşan ve taban suyuy-

la beslenen Meke Gölü’nün dünyada bir benzeri sadece 
Kanada’da bulunuyor. Ancak görenler, Meke’nin daha 
kendine özgü bir yapıda olduğunu belirtiyor. 

T
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meke’nin bulunduğu 
bölgede değil sadece, 

Tüm Türkiye ve dünyada 
son yıllarda yaşanan 

kuraklık, burada yaşayan 
kuş Türlerini de eTkilemiş 
durumda. bilimsel olarak 

gölde 100’ün üzerinde 
kuş Türüne rasTlandığı 
kanıTlanmış. ancak son 

yıllarda bu Türlerde 
azalma söz konusu. 
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gezi

Meke Gölü’nün yapısı
Meke Krater Gölü, Konya’nın Karapınar ilçesine 7 kilometre uzaklıkta sön-

müş bir volkan kraterinin su ile dolması ile oluşmuş. Ortasında adacıklar bu-
lunan gölün krater çukurunun uzunluğu 800 metre, genişliği ise 500 metre 
olarak ölçülmüş. Deniz seviyesinden 981 metre yüksekliği olan gölün, günü-
müzden 9 bin yıl önce ikinci bir volkanik patlama ile ikinci volkan konisi oluş-
muş. Göl bu görüntüsü ila dünyada ender yeryüzü yapıları arasında sayılıyor. 

su sevıyesının NORMAL OLdUğU ılkbahar aylarında gölün 
en derın yerınde su 12 meTreye kadar çıkıyor. işTe meke o 
zaman sadece Türkıye’nın değıl, dÜNYANIN ‘NAZAR BONCUğU’ 
görünTüsüne kavuşmuş oluyor.

Son yıllarda kuraklıkla birlikte 
Meke’de yaz ve sonbahar aylarında ne-
redeyse hiç su kalmıyor. Mavi suyun ye-
rini balçık gibi bir toprak yapısı alıyor. 
Meke’nin bulunduğu bölgede değil sade-
ce tüm Türkiye ve dünyada son yıllarda 
yaşanan kuraklık, gölde ve bölgede yaşa-
yan kuş türlerini de etkilemiş durumda. 
Bilimsel olarak gölde 100’ün üzerinde 
kuş türüne rastlandığı kanıtlanmış. An-
cak bölgeye sık giden biri olarak, gölde 
yaşayan kuş türlerinin ne kadar azalmış 
bulunduğunu gözlemleyebiliyorum.

Su seviyesinin normal olduğu ilkbahar 
aylarında gölün en derin yerinde su 12 
metreye kadar çıkmış oluyor. İşte Meke 
o zaman sadece Türkiye’nin değil, dün-
yanın ‘nazar boncuğu’ görüntüsüne ka-
vuşmuş oluyor. Konya Karapınar’ın uç-
suz bucaksız kıraç ovası içerisinde tüm 
güzelliği ile vaha görüntüsü sergileyen 
Meke Gölü’ne hemen yanı başında de-
rinliği 100 metrenin üzerinde olan Acı-
göl de komşuluk ediyor.



HABER

Cep’in hayat 
kurtardığı 
kanıtlandı

amuoyunda sıklıkla tartışılan baz istasyonları 
ve cep telefonlarının hayat kurtarıcı rolü, bi-
lim adamaları tarafından verilerle kanıtlandı. 
İngiltere’nin Oxforshire kentinden toplanan ve-

rilerle hazırlanan bilimsel çalışmada, cep telefonların-
dan gelen acil durum bildirim aramaları karşılaştırıla-
rak trafik kazalarına müdahalenin boyutları araştırıldı. 
GSMA Araştırma ve Sürdürülebilirlik Birimi Direktörü 
Jack Rowley ile Oxford ve Glasgow Üniversitesi’nden 
bir grup bilim adamının, acil durumlarda cep telefonu 
kullanımının sağlığa etkilerini araştırdıkları çalışma, 
Amerika Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi (National 
Center for Biotechnology Information-NCBI) tarafın-
dan yayımlandı. Çalışmada, cep telefonlarından yapı-
lan acil çağrıların hayat kurtardığı belirtildi. 

Bilimsel çalışmadan elde edilen verilere göre, cep 
telefonlarından gelen acil aramalarda durumun daha 
avantajlı olduğu sonucuna varıldı. Özellikle trafik ka-
zaları sonrasında yapılan acil aramalarda, cep telefon-
larının sağladığı çabuk iletişim imkânı ile yaralılara 
erken müdahale edilebildiğine değinen bilim adamları, 
bu sonuca, elde ettikleri veriler sonucunda ulaştıklarını 
ifade etti. Bilim adamları, 1995 ile 2006 yılları arasında 
toplanan verilere göre, 1995 yılında cep telefonlarından 
yapılan acil aramaların oranı yüzde 8 civarındayken, 
bu rakamın 2002 ile 2006 yılları arasında y ü z d e 
22 artış gösterdiğini belirtti. Cep te-
lefonlarından yapılan acil arama-
lar ve bunların hayat kurtarıcı 
rolü karşılaştırıldığında, cep 
telefonlarından yapılan 
acil aramalar sayesin-
de ölüm risklerinin 
azalmış olduğu-
nu ifade etti.

k

amerika ulusal biyoTeknoloJi 
bilgi merkezi bilim adamaları, 
ceP Telefonlarının acil 
durumlarda hayaT kurTardığını 
verilerle orTaya koydu.



HABER

Tüm korsanlık yöntemlerini  bilip uygulamıyorlar 
‘BEYAZ ŞAPKALI HACKER’LAR: 

şirketlerin bilgi işlem birimlerinde çalışan personellerin kendile-
rine geldiğini aktarıyor. En çok da bankalar ve GSM şirketlerinin 
eğitime ihtiyaç duyduğu bilgisini veriyor. 

Huzeyfe Önal, güvenlik uzmanı ihtiyacının, korsanların kamu 
kurumları ve şirketlerin sistemlerine girip bilgi çalıp, satma-
sından kaynaklandığını söylüyor. Önal internet ya da bilgisayar 
dünyasındaki güvenliği sağlamanın önemini şöyle anlatıyor: “Siz 
akşam sekiz oldu mu şirketinizin kapısını kilitleyip gerekli ön-
lemleri alıp gidiyorsunuz. Ama siber dünyada mesai kavramı yok. 
Dünyanın bir ucundaki ülkeden örneğin Çin’den bile her an sizin 
bilgisayarınızın içine girilip bilgileriniz çalınabilir. O yüzden eğer 
bilgileriniz çalınamayacak ya da silinemeyecek kadar değerliyse 
mutlaka bunun başına bir güvenlik uzmanı koymanız lazım.”  

Kursa gelen elemanlara verilecek eğitimi de bu anlayışın belir-
lediğini aktaran Önal, “Biz bu uzmanlara karşı taraftan saldıran-

“
“

kamu kurumlarının karşılaşTıkları saldırılar DAHA ÇOK 
TERÖR AMAÇLI. kurumların siTelerini hack’leyiP, kendi görünTülerini 
VE ÖRGÜT MESAJLARINI ANA SAYFAYA YERLEŞTİRİYORLAR. ancak bu 

TiP saldırılar bizim açımızdan risk seviyesi en düşük saldırılar.
 diğer saldırılara göre zararı az ama PRESTİJ KAYBINA 

yol açıyor. asıl sıkınTı verilerin çalınması.

asa dışı yollardan bilgisayar sistemlerine 
girerek keyfi olarak sistemleri çökerten 

veya çeşitli çıkarlar elde eden hacker’lar 
(bilgisayar korsanları), bugün sanal âlemin 

en büyük sorunlarından biri olmuş durumda. Dev-
letlerin askeri birimleri başta olmak üzere, kamu 
kurumlarına, bankalara, büyük şirketlere ait bil-
gisayar sistemleri her gün hacker’ların binlerce 
saldırısına maruz kalıyor. Korsanlardan gelen bu 
saldırıları bertaraf etmek de onların her türlü saldı-
rı yöntemini bilen ve engelleyebilen insanlara dü-
şüyor. Sözü edilen tüm birimler bugün saldırılarla 
mücadele edebilecek eleman istihdam ediyor. 

Şaka yollu ‘beyaz şapkalı hacker’, resmi olarak da 
‘güvenlik uzmanları’ olarak adlandırılan bu kişiler, 
korsanların her türlü yöntemini bilmelerine rağ-
men, bunları uygulamak yerine kurumları koruma 
yolunu seçiyor. Tabi kurumları korumak için seçi-
len elemanlar korsanların her türlü saldırısına kar-
şı hazırlıklı olmak için eğitimden geçiriliyor. Şim-
diye kadar yurt dışına gönderilen elemanlar bugün 
Türkiye’de de açılan kurslara devam edebiliyor. 
İstanbul’da açtığı Bilgi Güvenliği Akademisi’nde 
‘beyaz şapkalı hacker’ yetiştiren Güvenlik Uzmanı 
Huzeyfe Önal, hacker’lıkla ilgili tüm sorularımızı 
yanıtlıyor. 

“En çok bankalar ve GSM şirketleri   
güvenliğe ihtiyaç duyuyor”

Önal, geçmiş dönemlerde şirketlerin ve kamu 
kurumlarının güvenlik uzmanlığı eğitimi için 7-8 
bin dolar ödeyerek elemanlarını yurtdışına gön-
derdiğini belirtiyor. Türkiye’deki bu açığı kapat-
mak üzere akademiyi kurduklarını anlatan Önal, 

Y
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Tüm korsanlık yöntemlerini  bilip uygulamıyorlar 
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“ “

ların da ne gibi yöntemler kullandığını öğretiyoruz.” diyor. Verilen kur-
sun aynı zamanda yeni korsanlar yetiştirdiği yönünde tepkiler aldıklarını 
söyleyen Önal yine de eğitimlerin gerekli olduğunu savunuyor: “Çünkü 
nasıl saldırılabileceğini bilmeniz gerekiyor ki iyi bir savunmanız olsun. 
Sizin sistemlerinize girerken sistemdeki güvenlik açıklarını kullanıyorlar 
sizin de savunmanızı yaparken bu açıkları bilmeniz gerekiyor.” 

“Kamu kurumlarının güvenlik açığı daha fazla”
Huzeyfe Önal, kamu kurumlarının güvenlik açığının daha fazla olduğu 

yönde önemli bir bilgi paylaşarak şu açıklamayı yapıyor: “Kamunun gü-
venlik konusundaki açığının özel şirketlerden fazla olması, özel şirketlerin 
yurt dışına daha eleman göndermek için daha fazla kaynak ayırabilmesin-
den kaynaklanıyor. Ama kamunun bu şansı yok. Onun için bize daha çok 
yöneliyorlar. Biz de güvenlik açıklarını kapatmak için kamuya özel eğitim-
ler düzenliyoruz. Hemen hemen Ankara’daki tüm kamu kurumlarına eği-
tim veriyoruz. Yılda en az bin kişiye eğitim veriyoruz. Eğitime gelenlerin 
yüzde 90’ı kamu kurumlarından.” 

Kurumlara daha çok terör amaçlı saldırılar oluyor?
Önal, kurumların karşılaştıkları saldırıların daha çok terör amaçlı oldu-

ğunu belirtiyor. Kurumların sitelerinin hack’lendiğini, bunu yapanların 
kendi görüntülerinin ve örgüt mesajlarının ana sayfaya yerleştirildiğini 
söylüyor. Ancak bu tip saldırıların kendileri açısından risk seviyesi en 
düşük saldırılar olduğunu aktarıyor. “Diğer saldırılara göre zararı az ama 
prestij kaybına yol açıyor. Asıl sıkıntı verilerin çalınması. Biz de veri çalın-
ması, sitenin hack’lenmesi gibi güvenlik açıklarını eğitimlerle önlemeye 
çalışıyoruz.”  Önal Türkiye’de hacker’ların çok faal olduğuna da dikkat çe-
kiyor: “Türkiye’de bu işe başlayıp da belli bir aşamaya gelenlerin dünyada 
girmedikleri sistem yok. Çin’den bile iyiler. Bunların yaşı da çok fazla değil 
20-25 civarı. Erken yaşlarda daha çok erkek çocukları merak sarıyor bu 
işe sanırım. Yaşları ilerleyince bazıları ‘beyaz tarafa’ bazıları geçiyor. Bu 
yaştakiler daha çok zevk için yapıyor bu işi.” Genel anlamda hacker’lık 
türleri ile ilgili de bilgi veren Önal, sadece site kapatmak, verileri çalıp sat-
mak, kredi kartı bilgilerini çalmak, rakip şirketi durdurmak gibi amaçlarla 
yapıldığını belirtiyor. Düzenlenen kurslarda da tüm bu açıkların öğretildi-
ğini anlatıyor. 

Eğitimlerin kötü amaçlı kullanılmaması 
için sözleşme imzalanıyor

Hacker’lık işinin tüm detaylarının öğretildiği kurslarda eğitim gören-
lerin sonradan bu bilgileri kötü amaçla kullanıp kullanmadığı önemli bir 
noktayı oluşturuyor. Huzeyfe Önal, bu noktada da şöyle bir önlem alındı-

ğını anlatıyor: “Kursa katılanlara ‘burada öğ-
rendiklerimi yasal olmayan işlerde kullanma-
yacağım’ diye sözleşme imzalatıyoruz. Bizim 
şuana kadar bizden eğitim alıp da kötü amaçlı 
kullandığını gördüğümüz kimse olmadı. Bu 
tip suçlular yakalandığında zaten nereden 
eğitim aldıkları nasıl yaptıkları ortaya çıkıyor. 
Bizden eğitim almadan önce kişi ya da ku-
rumlar araştırma yapıyorlar bizim daha önce 
verdiğimiz yerlere soruyorlar ve onların refe-
ransına göre eğitim almaya karar veriyorlar. 
Bu referans olma sırasında bizim şirketimizin 
daha önce illegal bir iş yapıp yapmadığına, 
bizim şirketten eğitim alanların böyle işlere 
karışıp karışmadığını da inceliyorlar.”

“Etik hacker’lara sertifika veriliyor”
Eğitim sürecini de anlatan Önal, kursları-

nın 3 veya 5 gün sürdüğünü ve bunun ‘yoğun-
laştırılmış eğitim’ olduğunu söylüyor. Önal, 
kurum elemanlarının 3-4 ay gibi uzun süreli 
eğitime vakit ayıramadığını bu sebeple de sü-
reyi kısa tuttuklarını belirtiyor. “Sonradan bu 
kişiler eğitimi tekrar ederek 3-4 ay çalışarak 
ancak hazmedebiliyor. Yoksa birkaç günde 
kimse güvenlik uzmanı olamaz. Zaten büyük 
bir çoğunluğu temeli olan bilgi işlem çalışa-
nı oluyor.” diye konuşuyor. Kurs maliyetinin 
2000-2500 dolar olduğunu belirten Önal, 
kurs sonrası katılımcılara bir de sertifika ve-
rildiğini söylüyor: “Eğitime katılanlar, bizim 
de akredite olduğumuz uluslararası bağımsız 
kuruluşlardan edindiğimiz ‘etik hacker’ ya da 
‘adli bilişim analizcisi’ sertifikasını edinmiş 
oluyor. Bu sertifikanın uluslararası geçerlili-
ğinin de bulunduğunu söyleyelim.”

eğiTime kaTılanlara ‘burada 
öğrendiklerimi yasal olmayan işlerde 
kullanmayacağım’ diye sözleşme 
imzalaTılıyor. şuana kadar bizden 
eğiTim alıP da KÖTÜ AMAÇLI kullandığını 
gördüğümüz kimse olmadı. bu TiP suçlular 
yakalandığında zaTen nereden eğiTim 
aldıkları nasıl yaPTıkları orTaya çıkıyor.
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444’lü numarayı 
aramak yüzde 50 
ucuzlayacak

ilgi Teknolojileri ve İleti-
şim Kurumu (BTK) çağrı 
merkezlerinin kullandığı 
444’lü numaraların ücretle-

rinde indirime gidiyor. Nisan ayından 
itibaren yürürlüğe girecek uygulama ile 
sabit numaralardan 444’le başlayan ara-
maların dakikası 15 kuruşa, cep telefonları 
üzerinden yapılan aramaların dakikası ise 40 
kuruştan, 24 kuruşa kadar düşecek. BTK, cep telefonu 
ve sabit telefon operatörlerinden kurul kararı doğrultusunda yeni tarifele-
rini oluşturmasını ve kendilerine bildirilmesini de istedi.

BTK’nın böyle bir karar almasında vatandaşlardan gelen şikâyetler 
etkili oldu. Fiyatın yüksek olduğu yönündeki tüketici şikâyetlerini de-
ğerlendiren BTK, 444’lü numaralara yapılan aramaların şehir içi tari-
feden yüksek olamayacağına hükmetti. Kurum,  cep telefonlarından 
444’lü numaralara yapılan aramalar için de “Türk Telekom’un hatla-

B

bTk, TükeTicileri yakından 
ilgilendiren önemli 

bir karara imza aTTı. 
444’lü numaralara 

yaPılan aramaların 
ücreTlendirmesini, 

yüzde 50 düşürdü. 
bundan böyle, sabiT 

Telefondan 444’lü 
numaraya yaPılan 

aramaların dakikası 
15 kuruş, ceP 

Telefonu üzerinden 
yaPılan aramaların 

dakikası ise 24 
kuruşa 

kadar düşecek. 

rına yapılan aramalardaki tarifenin üs-
tünde ücretlendirme yapılamaz” kararı-
nı aldı. Aynı kararda, 444’lü aramaların 
arabağlantı ücretlerinde de yüzde 50’ye 
varan indirime gitti. Böylece, şirketlerin 
çağrı merkezlerine yapılan aramalardan 
doğan yüksek ücret tahsilinin de önüne 
geçilmiş oldu. Zira, bazı şirketler daki-
kası 15 kuruş olan 444’le başlayan çağrı 
merkezlerine yapılan aramayı 50-60 ku-
ruş üzerinden ücretlendiriyordu.

haTice berrak
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havacılık

Olumsuz hava şartlarının 
UÇUŞLARA ETKİSİ AZALTILIYOR

rman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sistem-
lerle, uçuşlar daha güvenli hale gelirken, havacılık sektörüne ve-
rilen hizmetin kalitesinde de artışlar sağlandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
tarafından hayata geçirilen Otomatik Ölçüm ve Bilgi Raporlama Sistem-
leri sayesinde insan hatasından kaynaklanan sıkıntılar minimum seviyeye 
inerken, hizmet kalitesinde gözle görülür artış yaşandı. Orman ve Su İşleri 
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Otoma-
tik Ölçüm ve Bilgi Raporlama Sistemleri’nin kullanılmaya başlanmasıyla 
birlikte uçuşların daha güvenli hale geldiğini, olumsuz hava şartlarında 
uçuş aksamalarının azaldığını söyledi.

Türkiye’de faaliyette bulunan 64 adet ulusal ve uluslararası nitelikteki 
havaalanında ihtiyaç duyulan meteorolojik destek hizmetinin Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü’nce sağlandığını ifade eden Eroğlu sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, insan hatasından kaynaklanan 
sıkıntıları minimize edebilmek maksadıyla havaalanlarına Otomatik Me-
teorolojik Bilgi Ölçüm ve Raporlama Sistemleri (AWOS) kurarak işletme-
ye almaya devam etmektedir. Havaalanı AWOS sistemleri ile anlık olarak 
gerekli meteorolojik parametreler direkt sensorlar yardımıyla ölçülmek-
te, ölçülen değerler Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) be-

O

orman ve su işleri bakanı Prof. dr. veysel eroğlu: 
“oTomaTik ölçüm ve bilgi raPorlama sisTemleri’nin kullanılmaya 

başlanmasıyla birlikTe uçuşlar daha güvenli hale geldi. OLUMSUZ HAVA 
ŞARTLARINDA UÇUŞ AKSAMALARI AZALDI.”

lirlediği formata uygun olarak raporlanıp 
kodlanmakta ve kullanıcılara eş zamanlı ola-
rak sunulmakta. Meteorolojik ölçümler; 49 
havaalanımızda havaalanı AWOS sistemleri, 
2 havaalanımızda Mobil AWOS sistemleri, 
diğer 13 havaalanında ise elektronik rüzgar 
aleti ve manuel cihazlar vasıtasıyla yapıl-
maktadır.”

Söz konusu sistemin önemli avantajlar 
sağladığını ifade eden Eroğlu: “Sistem saye-
sinde havaalanları için gerekli olan kesintisiz 
hizmeti veriyoruz, bu sayede personel mali-
yetinde azalma sağlıyoruz. Bir ölçümü veya 
raporu birden fazla noktaya anında ulaştıra-
bilmekteyiz ve verileri uzun süre saklayıp 
depolayabiliyoruz.” dedi. Teknolojiyi yakın-
dan takip eden bir Bakanlık olduklarını dile 
getiren Veysel Eroğlu, AWOS kurulumu ile 
Türkiye havaalanlarını, gelişmiş ülkeler ka-
tegorisine yükselttiklerini ifade etti. 
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haber-foToğraflar: barış burda

OSMANLI SAVAŞÇILARI: 
SİZİ EHLİLEŞTİRİLMEMİŞ ATLARLA, YILKI ATLARI İLE TANIŞTIRMAK İSTİYORUZ. 
YILKI ATLARI, KARAMAN’A 40 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ KARADAĞ’IN 
ETEKLERİNİ YURT EDİNMİŞ VAHŞİ ATLAR… ONLARIN, OSMANLI TARAFINDAN 
EVCİLLEŞTİRİLMEYEN SAVAŞ ATLARININ DEVAMI OLDUĞU SANILIYOR. 

arih, dağlarda, bayırlarda sürüler ha-
linde dolaşan atları, evcilleştirerek 
topluma kazandıran ilk kavim olarak 
Türklerden söz eder. Bu ehlileştirmeyi 

Eskiçağ tarihçileri, yakın zamanda otomobili 
icat etmekle eşdeğer tutar. Türkler atın ilk şahi-
di, gönül vericisi, avcısı, teşhir edicisi, hizmete 
alıcısı, binicisi ve sahibidir. At ise Türk toprak-
larının sürücüsü, değirmeninin döndürücüsü, 
suyunun çekicisi, yükünün taşıyıcısı, haberinin 
götürücüsü, sırrının ortağı, cenk meydanların-
daki kollayıcısı ve şanının yürütücüsüdür. 

Günümüzde atlar her ne kadar bu anlamları-
nı yitirmişse de yine de, farklı niyetlerle de olsa, 
en değer verilen, en sevilen hayvanlar arasında 
yerlerini almaya devam ediyor. Bu sayımızda 
sizi ehlileştirilmemiş atlarla, Yılkı Atları ile 
tanıştırmak istiyoruz. Yılkı Atları, Karaman’a 
40 kilometre uzaklıktaki Karadağ’ın eteklerini 

T“
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yurt edinmiş vahşi atlar… Osmanlı’nın atlı askerlerden oluşan Mü-
sellem Ordusu’na ait atların Konya, Karaman, Eskişehir, Ankara ve 
Aksaray hattı içerisinde kalan bozkırlarda yetiştirildiği biliniyor. İşte 
bugün bahsedilen hatta bulunan Yılkı Atları’nın da Osmanlı tarafın-
dan evcilleştirilmeyen atların devamı olduğu sanılıyor. 

Sayıları 400’ü bulan bu hayvanlar dışarıdan bakınca başıboş gibi 
görünüyor ama yakından bakınca birbirleri ile kurdukları iletişim 
insanı hayrete düşürüyor. Karadağ’ın eteklerinde koşturan atlar, da-
ğın 2 bin metresindeki volkanik çanağı kendilerine yurt edinmişler. 
18 kilometre tırmanılarak ulaşılan Karadağ’ın Mahalaç zirvesinin 
seyranlık ettiği volkan çanağı, yaklaşık sekiz kilometrelik bir alanı 
kaplıyor. Atlar, düzlük olmasından dolayı çevreden gelebilecek teh-
likelere karşı burayı güvenlikli buluyorlar. 

Yaban atlarının sayıları 1930’lu yıllarda terk edildiklerinden beri 
artmış. Zorunlu olmadıkça volkan çukurundan dışarı çıkmıyorlar. 
Yiyecek sıkıntısı çektiklerinde ya da tehlike hissetmeleri durumun-
da volkanik çanağı oluşturan bölümün dışına gruplar halinde çıkı-
yorlar. Genellikle 12’şerli gruplar halinde hayatlarını sürdürüyorlar. 
Her grubun bir lideri var. Gruplar mümkün olduğunca birbirleriyle 
karşılaşmamaya özen gösteriyor. Aksi halde liderlerinin kavga et-
meleri kaçınılmaz oluyor. Böyle bir durum gerçekleştiğinde ise iki 
grubun lideri dışındaki atlar yaklaşık 50 metre uzaktan kavgayı iz-
liyor. Hiçbir şekilde kavgaya karışmıyorlar. At kümeleri kendilerine 
yönelik tehlikeyi gördüklerinde ise biraraya gelip, beraber hareket 
ediyor. Tehlike geçtikten sonra tekrar kümeler halinde dolaşıyorlar.

Volkan çukuru bahar aylarında şenleniyor. Yörükler geliyor... Bir-

yılkı aTları’nın sayıları 1930’LU 
YILLARdA TERK EdİLdİKLERİNdEN BERİ 
ARTMIŞ. zorunlu olmadıkça yaşadıkları 
volkan çukurundan dışarı çıkmıyorlar. 
yiyecek sıkınTısı çekTiklerinde ya da 
TEHLİKE HİSSETMELERİ DURUMUNDA 
volkanik çanağı oluşTuran bölümün 
dışına gruPlar halinde çıkıyorlar.

iki oba, sürüleriyle beraber her yıl bir süreli-
ğine burayı kendilerine barınak ediniyor. Yıl-
kılar da onlara anlayış gösteriyor, yamaçlara 
çekiliyorlar. Ta ki yörüklerin sezonu bitene 
kadar. Atların burada en büyük sıkıntısı özel-
likle yaz sonlarına doğru su bulamamaları. 
Bir-iki noktada kaya aralıklarından sızan su 
birikintilerinden sırayla ihtiyaçlarını karşı-
lıyorlar. Çok güçlü ve tüyleri ışıl ışıl olarak 
girdikleri kış onlar için kâbus. Yiyecek bulma 
sıkıntısı çekiyorlar. Çoğu zaman kar altında-
ki ekili alanlardan beslenmek için zirveden 
18 kilometre aşağılara iniyorlar. 

Bir zamanlar insan yaşamının bir parçası 
olan bu atlar bugün artık vahşi doğanın pen-
çesinde, kendi kuralları içerisinde, hayatları-
nı sürdürmeye devam ediyor. 
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ULAşTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEşME BAKANLIĞI: 

SANAyİ VE TİCARET BAKANLIĞI: 

araç muayene sırasında 
‘GAZ SIZdIRMAZLIK’ konTrolü 

sıfırdan yaPılıyor

raPor alma zorunluluğu 
kaldırılırsa, usulsüz LGP 

MONTAJLARININ önü açılır
ulaşTırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, 1 OCAK 2012’de 
yürürlüğe girecek ‘GAZ SIZdIRMAZLIK’ RAPORUNU ZORUNLU 

EVRAK lisTesinden çıkaran genelgesini savundu. önce, 2011 
yılına kadar araç muayeneleri sırasında Tmmob Tarafından ‘gaz 

sızdırmazlık raPoru’ verildiği halde, GAZ SIZDIRDIĞI TESPİT EDİLEN 
ARAÇ SAYISININ 18 BİN 611 olduğuna dikkaT çekildi. ardından da, bir 

aracın gaz sızdırmazlık raPoru olsa bile, muayene sırasında bu 
konTrolün yeniden yaPıldığı belirTildi. 



sanayi ve TicareT bakanlığı’nın ise genelgeye iTirazı var. bakanlık, 
ulaşTırma denizcilik ve haberleşme bakanlığı’na gönderdiği 
iTiraz yazısında, özeTle şunları söyledi: “SIZDIRMAZLIK RAPORU 
ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASININ USULSÜZ LPG VE CNG MONTAJ VE 
DÖNÜŞÜMLERİNİN ÖNÜNÜ AÇACAKTIR. STANDARDA UYGUN OLMAYAN 
KALİTESİZ LPG SİSTEMLERİNİN KULLANILMAYA BAŞLANACAKTIR.”
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laştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın, LPG’li araçlarda mu-
ayene sırasında istenen ‘gaz sızdırmazlık’ raporunu yılbaşından itibaren 
zorunlu evrak listesinden çıkarması, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
tepkisini çekti. Sanayi Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı’na gönderdiği itiraz yazısında uygulamaya karşı çıktı ve Türkiye Makine 
Mühendisleri Odası’ndan (TMMOB) rapor alma zorunluluğunun kaldırılmasının 
usulsüz LGP montajlarının önünü açacağı uyarısında bulundu. İtiraz yazısında, 

“Ölümlü ve yaralanmalı kazalar ortaya çıkabileceği gibi hukuki, 
cezai ve vicdani sorumluluklarla da karşı karşıya kalınabilir.” 

ifadesine yer verildi. 

U
uğur aydilek



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı 
Karayolu Düzenleme Genel Müdürü Ali Rıza Yüceulu ise 
aynı görüşte değil. “2001 yılı sonunu kadar, TMMOB ta-
rafından verilen ‘gaz sızdırmazlık raporu’ olduğu halde, 
TÜVTÜRK tarafından yapılan araç muayenelerinde, gaz 
sızdırdığı tespit edilen araç sayısı 18 bin 611‘dir.” diyen Ge-
nel Müdür, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Araç Muayene 
istasyonlarına bir araç geldiğinde, gaz sızdırmazlık raporu 
olsa bile, yakıt sisteminde LPG veya CNG kullanan bir araç 
ise, gaz sızdırmazlık kontrolü sıfırdan yapılıyor. Sadece, 
istasyonlarda gaz sızdırmazlık raporu düzenlenmiyor. Bu-
nun çok basit bir sebebi var çünkü gaz sızdırmazlık kont-
rolü zaten muayenenin bir parçası. Muayene sırasında 
yakıt sistemlerinin kontrolü amacıyla kusurlar tablosunda 
25 adet kusur yer alıyor. Bunların 20 adedi ağır kusurdur. 
Bu durum Ulaştırma Bakanlığı’nın konuya verdiği önemi 
de gösteriyor.” Genel Müdür Ali Rıza Yüceulu, bir ayrın-
tıya daha dikkat çekiyor. 1 Ocak 2012’den itibaren geçerli 
olacak genelgede, bundan böyle ‘gaz sızdırmazlık raporu 
istenmeyecek’ diye bir ifadenin yer almadığını belirtiyor 
ve ekliyor: “Mevcut uygulamada gaz sızdırmazlık raporu 
ağır kusurdu ve muayeneye alınmıyordu. Yayınladığımız 
genelge ile bundan böyle, yakıt sisteminde LPG veya CNG 
kullanılan araçlarda, muayene öncesinde gaz sızdırmazlık 
raporu ibraz edilmemesi halinde araçlar muayeneye alına-
caktır. Ancak gaz sızdırmazlık raporunun talep edilmesine 
devam edilecek. Gaz sızdırmazlık raporunun bulunmama-
sı halinde ise muayene raporunda bu durum hafif kusur 
olarak değerlendirilecektir. Biraz önce de söylediğim gibi, 
‘gaz sızdırmazlık’ olsa da olmasa da araç muayene istas-
yonlarında ‘gaz sızdırmazlık’ kontrolü yine yapılıyor.” 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na konuyla ilgili gönder-
diği itiraz yazısıyla genelgeye itiraz etti. Araçların İmal, 
Tadil ve Montajı (AİTM) Hakkında Yönetmelik uyarınca 
araçlarla ilgili yapılacak her türlü teknik ve mevzuat de-
ğişikliğinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Sanayi 
Bakanlığı’ndan görüş sormak zorunda olduğunu hatırlatan 
Bakanlık, genelgeyle ilgili olarak görüş sorulmamasının yö-
netmeliğe aykırı olduğunu savundu. Yazıda, AİTM Yönet-
meliği uyarınca araç muayenelerinde gaz sızdırmazlık ra-
poru aranacağı belirtilerek, genelgenin yönetmeliğe aykırı 
olduğu ve düzeltilmesi gerektiği vurgulandı. Sızdırmazlık 
raporu zorunluluğunun kaldırılmasının usulsüz LPG ve 
CNG montaj ve dönüşümlerinin önünü açacağı, standarda 

uygun olmayan kalitesiz LPG sistemlerinin kullanılmaya 
başlanacağı ifade edildi. 

Geçmişte LPG’li araçlarda yaşanan patlama-
lara dikkat çekilen yazıda, sızdırmazlık ra-
poru aranmaması sonucunda ortaya çıkan 
standarda uygun olmayan montaj ve yeni-
leme işlemlerinin ‘ölümlü ve yaralanmalı 
kazalara yol açabileceği, hukuki, cezai ve 

vicdani sorumluluklarla karşı karşıya 
kalınabileceği’ uyarısında bulunuldu.

1969  
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TrT genel müdürlüğü, kurum yaPımları 
için SATIN ALINAN DÖNEM UÇAKLARI, 
ARABALAR, TELEFONLAR HATTA 
FAYTONLARI KİRAYA VERİYOR. kurum bu 
yolla gelir elde ediyor. söz konusu 
araçlar çalışmıyor sadece dekoraTif 
amaçlı olarak kullanılıyor.

RT Genel Müdürlüğü, yıllardan bu yana kurumda biriken yüz-
lerce eşyayı, okullara, tiyatro topluluklarına, yapımcı şirketlere 
kiraya veriyor. TRT’nin kiraya verdiği eşyalar arasında en çok 
da cumhuriyetin ilk dönemlerinden kalma uçak, araba, telefon, 

fayton, kağnı gibi ulaşım ve iletişim araçları dikkat çekiyor. Çeşitli tiyat-
ro oyunlarında dekor olarak kullanılmak üzere kiraya verilen eşyalar, 
özellikle dönem filmleri veya dönem tiyatro oyunlarında çok kullanılı-
yor. Ulaşım ve iletişim araçlarının yanı sıra kurumun depolarında yüz-
lerce kostüm ve aksesuar da yer alıyor.   

Türkiye’nin ilk televizyon kanalı ve tek kamu kanalı olan TRT, ku-
rulduğundan bu yana kanallarda gösterilmek üzere binlerce dizi, tele-
vizyon filmi ve farklı içeriklerde programlar çektirdi. Bu yapımlarda 
kullanılmak üzere sanatçılar için kostümler, aksesuarlar, dış çekimler-
de kullanılmak üzere ise ulaşım araçları sahneleri tamamlamak üzere 
satın alındı. Yıllarca kullanılan eşyaları hiçbir şekilde atmayan kurum, 
eşyaları biriktirdi. Zaman içinde, 600’e yakın kostüm, aksesuar ve çeşitli 
dekoratif ürün toplanmış oldu. 

Özel televizyonların aksine, reklam geliri daha az olan TRT’nin gelir 
elde etmek için kullandığı bazı yöntemler bulunuyor. Kurum, bu yıla ka-

T
melike beTül

TRT, uçak ve araba   kiralıyor

dar biriktirilen eşyaları da kiraya vererek, 
kendisine gelir kapısı oluşturmuş oluyor. 
2012 yılı için de kiraya verilecek eşyalar 
için günlük kullanım için kira bedelleri be-
lirleyen TRT Genel Müdürlüğü’nün kiraya 
verdiği ürünlerden en pahalıları; dönem 
arabaları, uçak, kamyonet gibi eşyalar…  
TRT, uçağı bin 508 TL’ye, arabaları 2 bin 
10 TL’ye, kamyoneti 508 TL’le günlük ola-
rak kiraya veriyor. Koltuk takımı, telefon 
cihazları, fayton, kütüphane-büfe, gramo-
fon, dikiş makinesi gibi eşyalar da dikkat 
çekiyor. 

Giyim ve aksesuarlar arasında ise ka-
dınların giyindiği süslü dönem tuvaletle-
ri, deri pardösü, Osmanlı paşa üniforması, 
evliya kostümleri, kaftanlar, Arap maşrahı 
(Arapların geleneksel giysisi), Roma döne-
mi askeri zırhları, çocuk kıyafetleri, deniz 



www.baglantinoktasi.com.tr

TRT, uçak ve araba   kiralıyor

kızı kostümü, cadı kostümü, 
hayalet kostümü de kiralanan 
ürünler arasında yer alıyor. 
Kurumun resmi internet si-
tesinden de kiralanan ürünler 
ve fiyatları görülebiliyor. 

Kostüm Müzesi kuruldu
TRT Genel Müdürlüğü, ki-

ralanan ürünler dışında bir de 
önemli yapımlarda kullanılan 
özel giysi ve aksesuarların ser-
gilendiği Kostüm Müzesi’ni 
de kurdu. Müzede, birbirin-
den değerli giysiler, takılar, 
dönem ürünleri sergileniyor. 
Genel Müdürlük binasında 
yer alan müze ücretsiz olarak 
gezilebiliyor. 
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ünyada internet alanında söz sahibi olan 
güvenlik uzmanları, internet kaynaklı 
2012 yılı tehditleri ile ilgili öngörülerini 
paylaştı. Uzmanların analizlerine göre, 

2012 yılının önemli tehditleri; mobil zararlılar, 
Windows 7 tehditleri, belli noktalara odaklanan 
hedefli saldırılar ve sosyal ağları kullanan sosyal 

mühendislik saldırıları olarak sıralanıyor.

“Mobil aygıtlara yönelik casus 
yazılımlarla karşılaşacağız”

ESET Latin Amerika Farkındalık ve 
Araştırma Koordinatörü Sebastian 
Bortnik’e göre, 2012 yılının başlıca za-
rarlıları konusunda ilk sıra, mobil aygıt-
larda olacak. Android ’in pazar payının 

gelişmesi bu platformu malware ya-
zarlarının hedefi haline getirdi. 2011 

boyunca mobil aygıtlar için üre-
tilmiş, paralı numaraları arayan 
SMS truva atı, mobil aygıtı bir çe-
şit zombiye dönüştüren botnetler 
gibi çeşitli zararlılarla karşılaştık-

larını belirten Bortnik, 2012 yılında 
ise mobil aygıtlara yönelik casus yazı-
lımlarla karşılaşılacağını belirtti. Bortnik 

şunları söyledi: “Örneğin 2011’in Temmuz 
ayında iki önemli saldırı aracının (SpyE-
ye ve Zeus) mobil aygıtlar ile uyumlu sü-
rümleri olan ZITMO ve SPITMO piyasa-

D

ya çıktı. Bu tehditlerle çok sık karşılaşmamış 
olsak bile kullanıcıların mobil cihazlara daha 
çok bilgi yüklemeye başladıklarının farkın-
da olan saldırganlar, bu platformlara yönelik 
tehditlerini de arttıracak.” 

41 bulaşıcı kod ailesi tespit edildi 
Bortnik’in verdiği bilgilere göre ESET, 2011 

Ekim ayı itibariyle, Android platformları teh-
dit eden 41 büyük bulaşıcı kod ailesini tespit 
etmiş durumda. Bu tehditlerin yüzde 30’u 
Android Market’ten indirilen uygulamalara 
gömülü olarak geliyor, yüzde 37’si SMS truva 
atları ve yüzde 60’ı botnet ilişkili bulaşıcı kod-
lardan oluşuyor.

Windows 7 hedef olacak
Bortnik hedeflenen işletim sistemleri ara-

sında yalnızca Android’in bulunmadı-
ğını, yılsonuna kadar en çok kullanılan 
işletim sisteminin Windows 7 olacağını 

öngörüyor. Bu da örneğin 64 bit rootkit-
lerin 2012 yılında çok daha popüler 
olacağı anlamına geliyor. Windows 
7 gibi sistemlerdeki güvenlik tekno-
lojisi geliştikçe, aynı oranda karma-
şık zararlılar geliştiriliyor. 

güvenlik uzmanları, bilgisayarlarımıza 
yönelik 2012 yılının TehdiTleri ile ilgili 
öngörülerini PaylaşTı. buna göre yeni 
yılda zararlı yazılımlar en çok MOBİL 
AYGITLARI hedef alacak. 

BU YIL ETRAFI MOBIL 
ZARARLILAR KAPLAYACAK 



Yaygın saldırıların yanında belli hedefli saldırılar arta-
cak Bortnik’in yanı sıra diğer güvenlik uzmanlarının tes-
pitlerine göre, 2012 yılında yalnızca genel anlamda son 
kullanıcı noktalarına yapılan saldırıların yanında geçen yıl 
İran’daki enerji santrallerini hedef alan Stuxnet olayındaki 
gibi belirli hedeflere yapılan saldırılarla da karşılaşılacak. 
Şu an Stuxnet tabanlı Duqu ile karşı karşıya olunduğunu 
belirten uzmanlar, büyük ihtimalle bunun gibi saldırıların 
artacağını söylüyor.  

Virüs dağıtımında sosyal medya öne çıkacak 
2012 yılının önemli gelişmelerinden biri de ‘hacker’ların 

dağıtım yöntemlerindeki değişiklikler olacak. Virüs dağıtı-
mında kullanılan e-posta, anında mesajlaşma, USB bellek 
gibi geleneksel kanalların yerini sosyal ağlarda kullanılan 
sosyal mühendislik teknikleri, blackhat arama motoru op-
timizasyonu ile kişiselleştirilmiş arama sonuçları ve yasal 
fakat güvenliği tam sağlanamamış internet sitelerinden 
yapılan yüklemeler alacak. 

“Çalıntı kodlarla dijital sertifikalar göreceğiz”
ESET Kuzey Amerika araştırmacılarından Aryeh Go-

retsky de, çalıntı kodları kullanarak üretilen dijital imzalı 
sertifikalar görüleceğini söylüyor. Ayrıca, yakında çıkacak 
olan Windows 8’de teorik olarak geleneksel yöntemlerle 
istismar edilemeyecek güvenlik açığı tespit edilebileceği-
ni öngörüyor.
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sekTörden

ürk Hava Yolları (THY) Genel 
Müdürü Temel Kotil, THY’nin 
yakın dönemde uygulayacağı 

stratejiler hakkında bilgi verdi. Kotil, 
Afrika pazarı için çalışmalar yaptık-
larını belirterek, “Gelecek Afrika’da. 
Afrika’ya 10 yeni nokta geliyor.” dedi. 

2015 Konaklama ve Ağırlama 
Sektörü Vizyonu konulu toplantı-
da konuşan Temel Kotil, şu anda 
Avrupa’daki havayollarının yüzde 1 
büyürken THY’nin yüzde 20 oranın-
da büyüdüğünü açıkladı. “Başarıda en 
önemli katman sevmek. Yolcuyu ve 
yaptığınız işi sevmek gerekiyor.” diye 
konuşan Temel Kotil, rekabet ortamı-
nın da bunu gerektirdiğine işaret etti. 
2010’da uluslararası alanda 10’uncu 

sırada yer aldıklarına değinen Ko-
til, hedeflerinin birincilik olduğunu 
söyledi. Kotil, “Şimdilik uçak üretimi 
yapamasak da çok iyi bir işletmeci 
konumundayız.” dedi. 

Temel Kotil, Ortadoğu, Uzakdoğu 
ve Suudi Arabistan’da çok hızlı bü-
yüdüklerine vurgu yaparak, “Türkiye 
sadece bir havayolu değil aynı za-
manda bir kültür köprüsü. Somali’ye 
uçacağız. Almanya’ya 2 yeni nokta 
daha koyuyoruz. Afrika’ya 10 yeni 
nokta gelecek. Nijerya’ya 2 yeni nok-
ta daha eklerken Fildişi sahillerine 
de bir nokta açacağız. Geleceğimiz 
Afrika’da. Amerika’da 6 noktadayız. 
Bu yıl New York’a günde 3 sefer ya-
pacağız.” dedi.  

ünyanın en büyük petrol rezervleri-
ne sahip ülkeleri arasında yer alan 
İran ile batı dünyası arasında ya-

şanan gerginlik petrol fiyatlarını günden 
günde yükseltiyor. Yabancı haber ajans-
larından geçen haberlere göre yaz sezonu 
öncesi yaşanan artışın turizmi olumsuz 
etkilemesinden endişe ediliyor.

AB’nin, İran’a 1 Temmuz’dan itibaren 
petrol ambargosu uygulanması konusun-
da anlaşmaya varması, İran’ın ise “Am-
bargo olursa, Hürmüz’ü kapatırız.” uyarısı 
petrol fiyatlarındaki artışta hızlanmaya 
neden oldu. 2011 yılını 107 dolar seviyesin-
den kapatan Brent Petrolü, Şubat ayında 

123 dolar seviyesini aştı. Böylece petrol fi-
yatlarındaki artış iki aylık dönemde yüzde 
15’e ulaşmış oldu. Petrol fiyatları bu sevi-
yeleri en son Mayıs 2011’de görmüştü. 

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki artışın 
uçak bilet fiyatlarına 
yansıması duru-
munda turizm sek-
törünün olumsuz 
etkilenebileceği 
konusunda uyarı-
da bulunuyor.

T

T

Temel Kotil: THY 
Afrika’ya odaklandı, 
Uzakdoğu’da hedef büyüttü

Petrol fiyatlarındaki artış turizm sektörünü endişelendiriyor

bu yıl afrika kıTasına odaklandıklarını 
söyleyen Thy genel müdürü Temel koTil: “bu 
bölge Turizm açısından da çok önemli. burada 
büyümek demek asıl kanallarımızın büyümesi, 
desTeklenmesi demek.”

iran’ın, 
“ambargo 

olursa, hürmüz’ü 
kaPaTırız.” 

uyarısı PeTrol 
fiyaTlarındaki 

arTışTa 
hızlanmaya neden 

oldu. Turizm 
sekTörü, PeTrol 

fiyaTlarının, 
uçak bileTlerine 

yansımasından 
endişe duyuyor
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