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lkemizde 80’li yıllardan itibaren serbestleşme 
ifadesini duyar olduk. Son yıllarda ise sıkça 
telaffuz edilen kelimelerden biri oldu. 

Serbestleşme denince ilk akla özelleştirme geliyor. 
Serbestleşme bir özelleştirme değildir ancak 
özelleştirmeye doğru atılan adımlar arasında da 
başköşeyi tutar. Zira kurumların özleştirilmesinin 
altyapısıdır. Hem ülkeye, hem de vatandaşa 
kazandırır. Rekabetin oluşmasını sağlar, devletin 
‘bugün git yarın gel’ anlayışının yerine müşteri 
odaklı hizmeti geliştirir. Vatandaşların, daha ucuz 
daha kaliteli ve çok çeşitli hizmet almasına olanak 
sağlar. Sektörde yeni teknolojinin kullanılmasını 
tetikler. 

Son yıllarda serbestleşme sancısı yaşayan 
kurumların başında TCDD geliyor. Yeni bir 
yapılanma içine giren Devlet Demiryolları’nda, 
serbestleşmenin adımları da teker teker atılıyor. Bu 
yılın sonuna doğru, demiryollarındaki yolcu ve yük 
taşımacılığının özel sektöre açılmasını bekleniyor. 
Bu, tren taşımacılığında 156 yıllık demiryolu 
tekelinin son bulması anlamına geliyor. Tekelin son 
bulmasıyla demiryollarında, farklı isimler altında 
yerli ve yerli-yabancı ortaklı birçok şirket yolcu 
ve yük taşımacılığı yapabilecek. İsteyen firma 
demiryollarının kapısını çalarak, lokomotif, vagon 
ve personel kiralayarak taşımacılık yapabileceği gibi, 
kendi lokomotifi, kendi vagonu ve kendi personeliyle 
de istediği noktalarda yük ve yolcu taşımacılığına 
girişebilecek. 

Serbestleşmeden çekinenlere 2003’te hayata 
geçirilen havacılıktaki serbestleşme iyi bir örnek 
olacaktır. Zira gökyüzünde yaşanan rekabet en çok 
vatandaşa yaradı. THY bir dünya markası oldu. 
Diğer havayolu şirketlerimiz de Avrupalı şirketlerle 
rekabet eder hale geldi. İnanıyorum ki, TCDD’de de 
serbestleşme sonrası, THY gibi bir dünya markası 
olacak ve yüzümüzü güldürecek. 

Hoşçakalın.

tHy gibi tCDD de 
dünya markası olur 

editörden

ü

156 yıllık demiryolu Tekeli son buluyor. 
Tekelin son bulmasıyla demiryollarında, 
farklı isimler alTında yerli Ve yerli-
yabancı orTaklı birçok şirkeT yolcu Ve yük 
Taşımacılığı yapabilecek.

editörden

lant›Noktas›bag
Ayl›k Ulaflt›rma ve ‹letiflim Dergisi

AHMET SELİM
ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr
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içindekiler

010 İlk deniz feneri

traktörler de 
akıllandı! 

ankara’da, 
ankaralı var 
mıdır?

toplu e-postalar 
propaganda amaçlı 
kullanılıyor

mustafa Holat: anne 
karnında semaya başladı

HABER

HAYATTAN

dünya üzerinde bilinen ilk 
deniz feneri iskenderiye deniz 
feneri’dir. fener bugün dünyanın 7 
harikasından biri olarak sayılıyor. 

Önümüzdeki beş yıl içinde 
dünyada data trafiğinin yüzde 
65 artacağı hesap ediliyor. 
Tedbir alınmadığı takdirde, 
sabit ve mobil alt yapımızda 
tıkanmalar meydana gelecektir.

hassas tarım teknolojisine 
geçilen son yıllarda 
artık çiftçiler de 
rahata kavuşuyor. yeni 
teknoloji ile direksiyona 
dokunmadan tarlanın her 
tarafına ekim yapılabiliyor.

ağaç dikmek, dalından elma 
koparıp yemek, balık tutmak, 
çamurda oynamak… bunları 
siz yaptınız ama çocuklarınız 
yapabilecek mi?

Türkiye istatistik kurumu 
(Tüik) göç istatistikleri 
bilgilerine göre, toplam 
nüfusu 4 milyon 650 
bin 802 olan ankara’da, 
sadece 1 milyon 548 bin 
626 ‘ankaralı’ yaşıyor.

hemen hergün, e-posta 
adresimize, ‘bu maili 10 kişiye 
atın, hasta çocuğa yardım 
edin’ şeklinde çeşitli mesajlar 
gelir. peki, bu içerikteki 
postaların bir gerçekliği var 
mı? kimler hangi amaçlarla 
bu tip postaları gönderiyor?

deVleT kadrosu Ve icazeTini 
alan ilk Ve Tek ‘posTnişin’ 

(semada meVlana’nın makamını 
Temsil eden kimse) olan 

musTafa holaT’ın feyizle dolu 
hayaT hikâyesini dinledik.

HAYAT 
ONA GÜZEL!

TeleVızyon 
yıldızı çağaTay 
ulusoy

DEMİRYOLLARI 
SERBESTLEŞİYOR

016

022

024

034

030

e-ticaret hacminde büyüme 
ve yeni teknolojiler

Çocuklar bilgisayardan 
önce çamurla oynasın!

018

026

012



062 30 milyar dolar 
‘cep’ten gitti

043

048

türkler internette 
pizzacıları arıyor

milli, manevi ve 
dini ifadeler alan 
adı olmayacak

internette Türkçe olarak en 
çok aranan ilk yüz restoranın 
yaklaşık yüzde 70’ini pizza ve 
lahmacun satanlar oluşturdu. 

ulaştırma bakanlığı, 
hassasiyet oluşturacak 
sözcük ve ifadelerin 
internette alan adı olarak 
kullanılmasına engel 
oluyor.

rTük’ün sunuma 
göre, Türkiye’de 
karasal ve 
uydudan yayın 
yapmak üzere 
toplam 553 
adet televizyon 
yayını 
seyredilebiliyor. 
Televizyon 
kanallarının 24 
tanesi ulusal.

068 ankara garı’nın VİP 
salonu atatürk’ün 
naaşını ağırladı
mobilyaları, halısı, 
perdeleri ile 100 yıla yakın 
bir süredir aynı şekilde 
muhafaza edilen ankara 
Garı’nın Vip salonu, 
atatürk’ün naaşını kısa 
süreli ağırlaması ile dikkat 
çekiyor.

cep telefonun hayatımıza 
girdiği 1994 yılından bu 
yana, Türkiye’de toplam 
175 milyon cep telefonu 
kullanıldı veya kullanılıyor. 

BURADA 
KUZULAR EV 

HALKINDAN BIRI!

Taşkale

konya, yaz sezonunda hızlı 
trenle gelecek yolcu sayısında 
büyük bir artış bekliyor. konya 
büyükşehir belediye başkanı 
Tahir akyürek, bu yoğunluğu 
karşılamak için kentte ne gibi 
düzenlemeler yaptıklarını anlattı.

040 konya hızlı trenle 
yaza hazırlanıyor

079
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061 553 televizyon 

izliyor, 
bin 120 radyo 
dinliyoruz!054

TÜRKSAT GENEL 
MÜDÜRÜ ÖZKAN 

DALBAY
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DEVLET Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) 
2012’nin ilk 3 aylık verilerine göre, Türkiye’de 22 milyon 800 bin kişi 
uçakla seyahat etti. Bu yılın Mart ayında seyahat edenlerin sayısı ise, 
geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 26 arttı. DHMİ verilerine göre; 

uçakla seyahat edenlerin sayısı 
her geçen yıl artış gösteriyor. 
2012 yılının ilk 3 ayında 22 
milyon 800 bin kişi uçağı tercih 
etti. Hizmet verilen uçak trafiğe 
de bu artışa bağlı olarak, 272 
bin 568’e ulaştı. Mart ayında iç 
ve dış hatlarda uçakla seyahat 
edenlerin sayısı geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 26,3 artışla 8 
milyon 327 bin 783 kişi oldu.

GARTNER araştırma 
şirketinin raporuna 
göre, 2011 yılında 
bilgi teknolojileri 
(BT) yatırımlarına 
bir önceki yıla göre 
yüzde 6,8 artışla 3,66 
trilyon dolar harcandı. 
Rapora göre, rakam 
bu yıl sonu itibarıyla 
2011’e göre yüzde 2,5 
artışla 3,751 trilyon 
dolara yükselecek. 
Gartner uzmanları, 
kamu sektöründeki BT 
harcamalarının, hem 
bu yıl hem de 2013’de 
özellikle Avrupa 
hükümetlerinin ‘’kemer 
kısma’’ politikaları 
doğrultusunda 
‘’ölçülü’’ olacağını 
öngörüyor. Söz konusu 
uzmanlar, bu ölçülü 
yaklaşımının BT 
sektöründe ilk defa 
yaşandığına da  
dikkat çekiyor.

ABD Adalet Bakanlığı, teknoloji devi Apple ve 
iki uluslararası yayınevine dijital kitapların fiyatı 
konusunda anlaşarak rekabet yasalarını ihlal ettikleri 
gerekçesiyle dava açtı. Bakanlık, Apple ile Macmillan 
ve Penguin Group adlı yayınevleri arasındaki 
anlaşmanın özellikle Amazon şirketinin düşük fiyat 
politikasına karşı yapıldığını ve sonucunda, tüketicilerin 
dijital kitap satın alırken on milyonlarca dolar fazladan 
ödeme yapmalarına neden olduğu gerekçesiyle dava 
açtığını belirtti. Apple şirketinin 2010’da iPad tablet 
bilgisayarını piyasaya çıkarıncaya kadar elektronik 
kitap pazarı genel olarak dijital kitap başına 9,99 dolar 
fiyat belirleyen Amazon şirketinin elinde bulunuyordu.

30 yıllık görevini 
tamamlayan Discovery 
uzay mekiği, artık 
Washington’daki 
Ulusal Havacılık ve 
Uzay Müzesi’nde 
sergilenecek. 
Görevi süresince 
184 mürettebat 
taşıyan, 39 misyon 
uçuşu gerçekleştiren 
Discovery, bir uçağa 
yüklenerek Florida 
eyaletindeki Kennedy 
Uzay Merkezi’nden 
Washington’a getirildi. 
Discovery, Amerikan 
Uzay Dairesi’nin 
(NASA) emekliliğe 
ayrılan ilk uzay mekiği 
olarak tarihe geçti. 
NASA bünyesindeki 
üç uzay mekiğinden 
biri olan Discovery, 
geçen yıl Mart ayında 
son uzay yolculuğunu 
gerçekleştirmişti.

3 ayda 22 milyon 800 bin kişi uçtu

discovery 
artık müzede 
sergilenecek

Bilgi 
teknolojilerine 
3,66 trilyon 
dolar harcandı

apple’a dijital kitap davası

HABer TUrU



PİYASA değeri 4 milyar dolara ulaşan Twitter’ın Türkiye’deki 
kullanıcılarının değeri belli oldu. Twitter, Türk kullanıcıların attığı 

her tweet’le 0.43 kuruş kazanıyor. Twitter’ın Türk 
kullanıcılardan günlük kazancı 4 bin 80 doları 

bulurken, Türklerin attığı tweet’lerin şirkete 
kazandırdığı rakam yılda 1 milyon 490 bin 
dolara ulaştı. Dünya genelinde 450 milyonu 

aşkın üyesi bulunan Twitter, Türkiye’deki 
5.3 milyon aktif olmak üzere toplam 
7 milyon kullanıcıya sahip. Reklam ve 

gelir modelini yeni oturtmaya başlayan 
Twitter, 2011’de 150 milyon dolar gelir elde 

etti. Ortalama bir Twitter kullanıcısının değeri 
dokuz doları bulurken, Türk kullanıcıların toplam 

değeri 64 milyon dolar oldu.

‘DİNLENEMEYEN cep 
telefonu’ olarak ünlenen 
Enigma T301TR, 
Türkiye’de 4 aydan bu 
yana satılıyor. 4 aylık 
süreçte Enigma’nın 
üst düzey şirket 
yöneticileri, toplumda 
bilinirliği yüksek, statü, 
şöhret sahibi kişiler ve 
politikacılar tarafından 
kullanıldığı belirlendi. 
Enigma’nın ilk 4 aylık 
satış oranları şöyle 
gerçekleşti: İş adamları, 
Finansçılar, Sanayi 
ve Ticaret kuruluşları 
yöneticileri (Yüzde 35)
Siyasetçi, stratejik 
noktadaki bürokratlar 
ve güvenlik kuvvetleri 
(Yüzde 25)
Kamu yöneticileri ve 
hukukçular (Yüzde 20)

BİLECİK Üniversitesi (BÜ) Mühendislik Fakültesi 
Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyeleri ve öğrenciler, 
akademik çalışma ile insansız helikopterin 
prototipini yaptı. ‘’Bilkopter’’ adı verilen helikopter, 
ilk aşamada 3 kilometrelik bir mesafede 
havada sabit kalarak bölgeden detaylı görüntü 
alabilecek şekilde tasarlandı. Helikopter, doğal 
afetlerde, tarımda, fotoğrafçılık alanında, spor 
faaliyetlerinin izlenmesinde, sinema sektöründe, 
kaçak yapılaşmayla mücadelede ve askeri alanda 
kullanılabilecek. Helikopterin üzerine yerleştirilecek 
kamerayla kontrol merkezine görüntü aktarılabilecek.

KÜRESEL internet 
kullanımına dair 
istatistikler sunan 
web analitiği şirketi 
StatCounter, dünya 
üzerinde mobil yoldan 
en çok internete 
girilen telefon 
markasının Nokia 
olduğunu açıkladı. 
StatCounter şirketinin 
yaptığı araştırmaya 
göre, internete cep 
telefonundan girme 
oranları her geçen gün 
artıyor. StatCounter’a 
göre, internet 
erişiminde en sık 
kullanılan cep telefonu 
markası ise Nokia. 
Nokia markalı cep 
telefonları en yakın 
rakibine yüzde 10’un 
üzerinde fark atarak 
yüzde 38,4 kullanım 
oranıyla ilk sırada 
yer aldı.

Twitter, Türklerden ne kadar kazanıyor? 

Mobil 
internette 
nokia önde  

dinlenemeyen 
telefonu iş 
adamları tercih etti

öğrenciler insansız 
helikopter prototipi yaptı 
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ğaç dikmek, dalından elma koparıp yemek, balık tutmak, 
çamurda oynamak… Bunları siz yaptınız ama çocukları-
nız yapabilecek mi? Televizyon ve bilgisayar kullanımı 
gün geçtikçe artıyor. Uzmanlara göre dijital çağın zarar-

larının en büyük hedefi çocuklar. Çocuklar dışarıda yapılacak bir 
sürü güzel aktiviteyi yapamadan erken yaşta televizyon ve inter-
netle tanışıp, odalarına hapsoluyor. Onları korumak için tedbirle-
rin erken yaşlarda alınması gerekiyor. 

a

uzmanlar, Gün GeçTikçe bilGisayara daha da bağlanan, bilGisayar 
başından kalkmayan bir çocuğun 12 yaşIna gelmeden Önce muTlaka 

yapması Gereken 25 şeyi sıraladı.

Küçük yaşlardan itibaren teknolojinin kur-
banı olmaması için alınacak önlemler artık 
dünyanın en önemli gündem maddelerinden 
biri haline geldi. National Trust Vakfı’nın gün-
deminde aynı konu var. Vakıf gün geçtikçe bil-
gisayara daha da bağlanan, bilgisayar başından 
kalkmayan bir çocuğun 12 yaşına gelmeden 
önce mutlaka yapması gereken 25 şeyi sıraladı. 

Çocuklar bilgisayardan önce 
çamurla oynasın!

İşte yapılacaklar: 

n Harita ya da pusulayla yön bulmak 
n İp atlamak 
n Tepeye tırmanmak 
n Güneşin doğuşunu ve batışını incelemek 
n Çamurda oynamak 
n adaya gitmek 
n Ağaca tırmanmak 
n Balık tutmak 
n rüzgârda yürümek 
n Sahilde midye kabuğu toplamak 
n Birini kuma gömmek 
n Dalından koparıp elma yemek 
n Vahşi hayvanları görmek 
n Böcekleri incelemek 
n Şelale görmek 
n Ağaç dikmek 
n Kamp yapmak 
n Kartopu oynamak 
n Bir kuşu elle beslemek 
n Kumdan kale yapmak 
n Büyük bir kanyonda gezmek
n Uçurtma uçurmak 
n Gölde yüzmek 
n Yağmurda yürümek 
n Kelebekleri incelemek 
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emen hergün, e-posta adresimize, ‘bu maili, 10 dakika içinde 10 
kişiye gönderirseniz, duanız kabul olur’ ya da ‘bu maili 10 kişi-
ye atın, hasta çocuğa yardım edin’ şeklinde çeşitli mesajlar ge-
lir.  Birçoğumuz bu postaları yönlendirmez ama önemli bir ke-

sim de postada yazılanlara inanarak, listesindeki herkese gönderir. Peki 
bu içerikteki postaların bir gerçekliği var mı? Kimler hangi amaçlarla bu 
tip postaları gönderiyor?

Bilişim Güvenlik Uzmanı Huzeyfe Önal, ‘ara ara hortlayan, 5-10 yıl içinde 
defalarca önümüze gelen postalar’ dediği bu yazılara kesinlikle inanılma-
ması gerektiğini belirtiyor. Huzeyfe Önal, “Bunun en büyük zararı bilme-
den iyilik yapmak niyetiyle propaganda yapmak isteyen bir kültürün ale-
ti oluyorsunuz. Bu kültüre alıştığınız zaman artık ne gelirse doğru olarak 
kabul ediyorsunuz. Ben uzman olarak hiçbir zaman doğru olduğunu dü-
şünsem de bana gelen postaları, listemdekilere yönlendirmem.” diyerek bu 
postaların kesinlikle yönlendirilmemesi gerektiğini belirtiyor. 

Özellikle, bu tip postaların, daha çok insanın posta adresine ulaşmak için 
yapıldığını anlatan Önal, toplanan e-posta adreslerinin de reklam ve pro-
paganda göndermek amacıyla kullanıldığını aktarıyor. Huzeyfe Önal konu 

H

bilişim uzmanı huzeyfe Önal ‘şU kadar kİşİye gönderİn’ denilen 
e-posTalar için uyarıyor: “bilmeden iyilik yapmak niyeTiyle propaGanda yapmak 
isTeyen bir külTürün aleTi oluyorsunuz. bu külTüre alışTığınız zaman arTık ne 

Gelirse doğru olarak kabul ediyorsunuz.”

ile ilgili şu bilgileri veriyor: “Okuduğu her 
şeyin doğru olduğuna inanan bir kesim 
var bu postaların da onlar üzerinde etkisi 
oluyor. ‘Engellilere sandalye’ gibi bile ya-
lan mailler olabiliyor. Olaya inandırıcılık 
katmak için postada verilen cep numara-
ları hiç olmadık bir yerin olabiliyor. Oraya 
zarar vermek ve rahatsız etmek isteyen-
ler bunu kullanabiliyor. Oranın telefonları 
kilitleniyor. Farklı amaçlarla kullanılıyor. 
‘Bill Gates şu kadar para verecek’ gibi hiç-
bir gerçekliği ve mantığı bulunmayan me-
sajlara bile insanlar inanabiliyor. Sizi ken-
di amaçlarına alet ediyorlar. İnternet or-
tamıyla yeni tanışan insanlar daha çabuk 
yöneliyor bu tür yanılgılara. Gelen posta-
yı ‘forward’ (ilettikçe) ettikçe kötü niyetli 
insanlara çıkar kazandırmış oluyorsunuz.”

Toplu 
e-postalar propaGanda 
amaçlı kullanılıyor





abi, memlekeT nere? rahmeTli barış manço’nun şarkısı aklınıza 
Geliyor, Gülümsüyorsunuz,  ‘Bu dünya Benİm memlekeT.’ adam dikiz 
aynasından deliymişsiniz Gibi yüzünüze bakıp, ‘dalGa Geçme abi esas 

memlekeT nere’ demesin mi? esasını sÖylediniz uzadı, 

aksiye biniyorum, arkadayım, filan yere diyorum, yerine göre adresi tarif ediyorum, bir dakika geçmiyor, abi, mem-
leket nere, hayda, nerden çıktı bu şimdi. O anda aklımda başka şeyler var, ne bileyim telefonla konuşuyorum, elim-

deki dergiyi, kitabı karıştırıyorum, Adanalıyım diyorum, soğukça nezaketle… Abi Adana’nın neresinden? Fesuphanallah… 
Saimbeyli… Kesmiyor ki mübarek, abi Saimbeyli neresi? Hadi Adana’dan çık, İmamoğlu’nu geç, Kozan’ı, Feke’yi, o on 
beş-yirmi kilometre azami süratle ancak gidebildiğiniz, karşıdan gelen aracın ancak burnunu görebildiğiniz büklümlü yol-
ları geç Tufanbeyli’ye varmadan dur, işte orası Saimbeyli… Abi, benim bir arkadaşım vardı Adanalı… Anlatır da anlatır ar-

Ankara’da
ankaralı var mıdır? 

MEhMEt SAİM DEğİrMENCİ
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81 vilayeti saydınız 
olmadı, Ankara’nın ilçelerini, 

semtlerini saydınız olmadı, 
siz olsanız ne yapardınız?



BN / MAYIS 2012
www.baglantinoktasi.com.tr

35

çelerini, semtlerini saydınız olmadı, siz olsanız ne 
yapardınız…

Sonunda buldum. Abi, nerelisin. Soğuk bir ses to-
nuyla; Ankaralı… Abi, nesrinden… Çinçin… Derin 
bir sükût… Oh, Allah’a şükür… Abi, nerelisin? Ye-
nidoğan… Çinçin gibi bir sessizlik… Allah’ım sana 
hamdolsun. Duyduk duymadık demeyin, bundan 
sonra ben hem Çinçinli hem Yenidoğanlıyım… 

Daha ben, siz nerelisiniz desem de, tıs yok… Size 
de tavsiye ederim, Ankara’da taksiye binip nere-
lisiniz sorusuyla karşılaşırsanız, deneyebilirsiniz. 
Tamam, arkadaş, anladık da, bunların “Ankara’da 
Ankaralı var mıdır?” başlığıyla ne alakası var diye-
ceğinizi biliyorum da, çağrışımların gözü kör ol-
sun. Niyetim bu değildi elbette, Ankara’nın bir çe-
kim merkezi olmasından, Ankara’da yaşayan diğer 
‘hemşeri’lerimizden, onların kendi memleketlerini 
başkente taşımasından, derneklerden, lokallerden, 
Ankara’da bilmem hangi günlerden bahsedecek, 
‘sonradan Ankaralı’, ‘kadim Ankaralı’ gibi ayrımla-
ra girecek, şehrin yerlilerine dair bir şeyler söyle-
yecektim lakin uzattıkça uzattım… İyi de ettim ga-
liba, hoş bir Ankara yazısı daha çıktı.

Bu arada işin kolayına kaçıp Anadolu Ajansı’nın 
geçtiği bir haberi biz de okuyucularımıza verelim 
bakalım, Ankara’da Ankaralı var mıymış, yok muy-
muş?

“Ankara’nın nüfusu, Türkiye’nin dört bir ya-
nından aldığı göçlerle 4 milyon 650 bini geçti. 

keçiören altındağ

tık, asker arkadaşı, emekliyse iş arkadaşı, Adanalının delikanlılığı, küfretme-
si, Adana’nın kebabı, şalgamı, hele bir teşehhüt miktarı Adana’da kalmışsa 
benim bile bilmediğim başka hususiyetleri… Ne saat kulesi kalır, ne camisi, 
ne meyhanesi… Ankara’da bir taksiciden Adana’yı sorup dinleyen bir Adana-
lı olarak illallah… Bir değil iki değil, beş, değil, Adanalıyız dedik işte, ne uza-
tıyorsun… Daha abi ne zaman geldin, nerde çalışıyorsun gibi suallere gelme-
dik. 

Hani, rahmetli Edip Cansever’in dediği gibi ‘insan yaşadığı yere benzer 
Ahmet abi’ ya, biz de sormaya başladık; camda durak ismini gördüğümüz hal-
de hangi durakta çalıştığını, durakta kaç taksi bulunduğunu, şoför mü mal 
sahibi mi olduğunu, durağın iş durumunu, şahsi araba sahipliğinin ekmeği 
azaltıp azaltmadığını, plaka fiyatlarını da, ya adam o anda konuşmak istemi-
yorsa, fesuphanallah… Taksiciye kızıp taksicileri muzdarip etmenin ne âlemi 
var kardeşim, bırak adam seni götüreceğin yere götürsün…  O zaman da kar-
şılıklılık esasına aykırı davranmak hoşumuza gitmiyor.

Abi, memleket nere? Ankara… Abi neresinden, ölünün köründen, Ankara 
dedik ya diyemiyorsun tabii, Mamak’tan… Dikmen’den, Etimesgut’tan… O 
zaman da ha bizim orda filancalar oturuyor, filan yerden geldiler, bizden bil-
mem kaç yıl önce, kaç yıl sonra geldiler muhabbeti, aldın mı başına belayı… 
E, e’si Allah kerim de, insanın da bir sabrı var… 

Bu sefer Ankaralı değil de, ne bileyim o anda aklınıza gelen başka bir ili 
söylüyorsunuz. A, adam hemşeriniz çıktı ya, ya da akrabası hemşeriniz çık-
tı, durak arkadaşı, kahve arkadaşı, iş arkadaşı, mutlaka sana hemen hemşeri 
muhabbeti çıkaracak bir tanıdığını bulmakta gecikmiyor. İsterse bu il en ücra 
illerden biri olsun… Hapı yuttunuz gitti.

Abi, memleket nere? Rahmetli Barış Manço’nun şarkısı aklınıza geliyor, 
gülümsüyorsunuz,  ‘bu dünya benim memleket.’ Adam dikiz aynasından de-
liymişsiniz gibi yüzünüze bakıp, dalga geçme abi, ‘esas memleket nere’ de-
mesin mi? Esasını söylediniz uzadı, 81 vilayeti saydınız olmadı, Ankara’nın il-

ankara’nın nüfusu, Türkiye’nin dörT bir yAnındAn aldığı GÖçlerle 4 milyon 650 
bini GeçTi. ankara’ya en çok GÖç Veren illerin başında çorum yer alırken, yozGaT, 

çankırı, kırşehir, kırıkkale Ve siVas da lisTenin ilk sıralarında yer aldı. TüRkİye 
İsTaTİsTİk kuRumu (Tüik) GÖç isTaTisTikleri bilGilerine GÖre, Toplam nüfusu 4 

milyon 650 bin 802 olan ankara’da, 1 mİlyOn 548 bİn 626 ‘ankaralI’ yaşıyor.
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Ankara’ya en çok göç veren illerin başında Çorum yer alır-
ken, Yozgat, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale ve Sivas da listenin 
ilk sıralarında yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
göç istatistikleri bilgilerine göre, toplam nüfusu 4 milyon 650 
bin 802 olan Ankara’da, 1 milyon 548 bin 626 ‘Ankaralı’ yaşı-
yor. Coğrafi konumu itibariyle Türkiye’nin ortasında yer alan 
Başkent, en çok çevre illerden göç alırken, Ankara’da yaşa-
yanlar arasında 336 bin 694’le Çorumlular birinci sırada yer 
alıyor. Ankara’da yaşayan Çorumluları sırasıyla Yozgatlılar 
(293 bin 748), Çankırılılar (222 bin 524), Kırşehirliler (179 bin 
94), Kırıkkaleliler (163 bin 105) ve Sivaslılar (143 bin 153) iz-
liyor. Ankara’nın nüfusu ilçelere göre incelendiğinde Çorum-
luların en çok Mamak ilçesini tercih ettikleri görülüyor. 83 
bin 897 Çorumlunun yaşadığı Mamak’ta, 64 bin 73 Yozgatlı, 
44 bin 250 Kırıkkaleli, 31 Bin 324 Kırşehirli, 31 bin 96 Sivas-
lı, 21 bin 735 Çankırılı oturuyor. Mamak nüfusuna kayıtlı olan 
Ankaralıların sayısı ise 111 bin 648. Çankaya’da 45 bin 678 Si-
vaslı, 32 bin 430 Yozgatlı, 38 bin Çorumlu, 25 bin Çankırılı 
ve 15 bin 590 Kırıkkaleli otururken, bu ilçede 175 bin 978 An-
karalı yaşıyor. Keçiören’de Çankırılılar 65 bin 912 ile birin-
ci sırada yer alırken, onları 60 bin 912 ile Çorumlular, 53 bin 
806 ile Kırşehirliler, 52 bin 452 ile Yozgatlılar, 25 bin 760’la 
da Kırıkkaleliler izliyor. Sincan’da da 45 bin 794’le birinci sı-
rada Çorumlular yer alırken, 42 bin 216’yla Yozgatlılar ikin-
ci, 20 bin 943 ile Kırıkkaleliler üçüncü, 20 bin 405’le de Kır-
şehirliler dördüncü sırada yer alıyor. Yenimahalle’de 36 bin 
710’la Yozgatlılar birinci, 24 bin 335’le Kırşehirliler ikinci, 22 
bin 793’le Kayserililer üçüncü, 20 bin 681’le de Çankırılılar 
dördüncü oldu. Etimesgut’ta yaşayanlar arasında da 24 bin 
231 kişiyle Yozgatlılar ilk sırada yer alıyor. Yozgatlıları 18 bin 
758’le Çorumlular, 16 bin 117 ile Erzurumlular, 14 bin 956’yla 
da Kırıkkaleliler izliyor. Altındağ’da ise 38 bin 398’lik nüfus-
larıyla Çorumlular birinciliği kimseye bırakmıyor. Çorumlu-
ların ardından ise 27 bin 398’le Yozgatlılar, 21 bin 441’le Bolu-
lular ve 15 bin 629’la da Kırıkkaleliler geliyor.” 

Şimdi sırayla Ankara’daki filan yer diye başlayan yazılar 
yazmanın, memleketi Ankara üzerinden okumanın, değişi-
min nabzını “insan” üzerinden tutmanın tam zamanı lakin o 
bizim işimiz değil… Sosyologlarımız var, hem üniversiteleri-
mizin sosyoloji bölümleri var, pot kırarız, Ankara üzerimize 
gelir, nemize gerek…

mamak
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denizcilik

zaktan eğitim sistemi, deniz kaptanlı-
ğına kadar uzandı. Artık, 14 yaşını dol-
durmuş herkes uygulamalı bir kur-
sa gitmeden de uzunluğu 24 metreye 

kadar olan kendi gemisinin kaptanı olabiliyor. 
“www.amatordenizcilik.com” isimli internet si-
tesi, ilk kaptan adayı mezunlarını verdi. 90 kap-
tan adayı mezunu, Amatör Denizcilik Federas-
yonu tarafından online yapılan sınavı da başa-
rıyla geçerek, kendi gemilerinin kaptanı oldu. 

Kaptanlık eğitimi için önce ücreti mukabi-
linde, www.amatordenizcilik.com sitesine üye 
olunuyor. Üyelikten sonra 7 gün 24 saat, isteni-
len her ortamda site üzerinden denizcilik eği-
timi başlıyor. Sanal sınıflarda ve tekne üzerin-
de dersler anlatılıyor. Ders, istenilen anda dur-
durulup yeniden başlatılabiliyor. Üç boyutlu 
animasyonlarla dersler sesli ve görsel. Okuma-
yı sevenler içinse doküman formatlı eğitimler 
yine site üzerinden veriliyor. 

Türkiye’de uzaktan kaptanlık eğitimi veren 
siteyi hazırlayan Kuzey Danışmanlık’ın Eği-
tim Koordinatörü Elif Kuzey, siteyi hazırla-

u
ma amaçlarını, “İnsanların evlerinden işyerlerinden, tatilde, kolayca 
amatör denizcilik eğitimini alıp 24 metreye kadar özel tekneleri kul-
lanmak için gerekli olan ‘amatör denizci belgesi’ne yeterli bilgi ve do-
nanımla sahip olabilmelerini sağlamak.” olarak açıkladı. Türkiye’de 
ekseriyetin, 14 yaşını doldurmuş kişilerin kolaylıkla kaptan olabilece-
ğini ve 24 metreye kadar olan tekneleri kullanmaya hak kazanacağı-
nı bilmediğini kaydeden Elif Kuzey, şunları söyledi: “Biz uzaktan eği-
timle denizciliği seven herkesi kaptanlık sertifikası almaya hazırlıyo-
ruz. Verdiğimiz eğitimin ardından kaptan adayları, mevzuat gereği 
Amatör Denizcilik Federasyonu’nun online sınavına giriyor. 2011 yı-
lının son iki ayı içinde bizden eğitim alan 90 amatör denizci adayı gir-
dikleri ilk sınavda başarılı olarak amatör denizci belgesi almaya hak 
kazandı. Hem de dershane ortamına girmeden.”
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Sanal derslerle 
kaptanlık belgesi alabilirsiniz

KApTAnLIK EğİTİMİ İÇİn öncE ücRETİ 
MUKABİLİnDE, www.amaToRdenİzcİlİk.com 
SİTESİnE üYE OLUnUYOR. üYELİKTEn SOnRA 
7 Gün 24 SAAT, İSTEnİLEn HER ORTAMDA SİTE 
üZERİnDEn DEnİZcİLİK EğİTİMİ BAŞLIYOR. 
sanal sınıflarDa VE TEKnE üZERİnDE 
DERSLER AnLATILIYOR.

Temsili fotoğraf
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HABER

HİLAL BAYSAL

nadolu’nun göz bebeği sayılan Konya, 
2011 yılının Ağustos ayında hızlı trenin 
faaliyete başlamasıyla birlikte sade-
ce Türkiye’nin değil dünyanın da hız-

lı tren kullanan illeri arasında en ön sıralarda 
yer alır. Şehre her anlamda yoğunluk ve bere-
ket katan YHT’nin, Ankara ve Eskişehir’in ar-
dından ülkemizde ilk olarak Konya’dan geçiyor 
olması şehrin tarihine bakıldığında bir tesadüf 
gibi görünmüyor aslında. Konya, 1897 yılında 
Anadolu’da trene kavuşan ilk il olması, 1917 yı-
lında atlı tramvaylarının bulunması yine 1992 
yılında Anadolu’da tramvayı kullanan ilk il ol-
ması ve son olarak da 
hızlı trene kavuşan 
ilk iller arasında yer 
almasıyla Anadolu’da 
raylı sistem ulaşımı-
nın öncüsü görünü-
münde olmuştur her 
zaman. 

Hızlı trenle de şe-
hirde büyük bir deği-
şim yaşanıyor. Konya 
Büyükşehir Belediye-
si değişime ayak uydurmak için çok önemli ye-
nilikler yapıyor. Biz de hızlı trenin şehre neler 
kattığı, yaz aylarında artması beklenen ziyaret-
çi akışına karşın neler yapılacağına ilişkin bilgi-
leri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek’ten aldık.

Tahir Akyürek, hızlı trenin şehir yaşantısına 
katkıları hakkında, “YHT öncesinde şehre ge-
len ziyaretçileri artırmaya yönelik yürüttüğü-
müz yoğun çalışmalarla bu sayıyı 2 milyona ka-
dar çıkarabilmiştik. Şimdi hızlı trenin gelişiy-
le birlikte bu rakamın 5 milyona ulaşması bek-
leniyor. Ankara-İstanbul YHT hattının hizme-
te girmesiyle ise şehre gelen kişi sayısında çok 

a

ciddi rakamlara ulaşmış olacağız.” 
diyor. Birçok il gibi Konya’nın 
da hayali olan hızlı trenin geli-
şinden önce belediye olarak hız-
lı tren güzergâhında 16 adet yaya 
alt geçidi yaptıklarından söz eden 
Akyürek şu bilgileri veriyor: “Bu 
güzergâhta ayrıca Hocacihan, Ye-
nişehir, Vatan, Lamcı, Organize 
Sanayi, Aliya İzzetbegoviç Köp-
rülü Kavşakları ile Marangozlar 
Hızlı Tren Alt Geçidi, Gülistan 
Hızlı Tren Alt Geçidi ile 418 met-
re rampa ve yürüyüş alanı, 130 
metre açık alanı ile Türkiye’nin 
en uzun asma yaya köprüsü olan 
Büsan Yaya Üstgeçidi’ni de hiz-
mete sunduk.”  

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı, şehri ziyarete gelen mi-
safirleri Avrupa standartlarında, 
bir hizmetle karşılamak ve şehir 
estetiğine de katkı sağlamak üze-
re şehir girişlerinde düzenleme-
ler de yaptıklarını söylüyor. Ta-

başkan 
Akyürek, 
arkadaşımız 
Hilal baysal’a 
konuştu. 

KOnYA, YAZ SEZOnUnDA HIZLI TREnLE GELEcEK 
YOLcU SAYISInDA BüYüK BİR ARTIŞ BEKLİYOR. KOnYA 
BüYüKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAnI TAHİR AKYüREK, 
BU YOğUnLUğU KARŞILAMAK İÇİn KEnTTE nE 
GİBİ DüZEnLEMELER YApTIKLARInI AnLATTI.



Fiziki ve sosyal belediyecilik alanındaki ça-
lışmaların yanında kültürel anlamda da faali-
yetlerde bulunduklarından bahseden Büyükşe-
hir Belediye Başkanı, “Şehrimizi ziyarete gelen-
leri geçtiğimiz yıl yaz aylarında Türkiye’de ilk 
kez gerçekleştirdiğimiz 100 Günde 100 Etkin-
lik programları ile karşıladık. Ünlü sanatçıların 
konserler verdiği, tiyatro, sinema, sergi, kon-
ferans gibi etkinliklerin yapıldığı programları 
500 bine yakın insanımız takip etti. Kültürel et-
kinliklerimiz her ay düzenlediğimiz konserler, 
konferanslar, sergiler, çocuklara özel yarışma-
lar, kültür gezileri ve özel buluşmalarla devam 
ediyor.” diyor.

Tahir Akyürek son olarak hızlı trenle birlik-
te Türkiye’nin cazibe merkezi şehirlerinden 
biri olan Konya’da üzerlerine 
yeni sorumluluklar düştüğü-
nün farkında olduğunu söy-
leyerek, “Yapılan hizmet-
lerle Konya yükselirken; 
kent estetiğinin, kültürü-
nün, hizmetlerinin de bu 
yükselişin önünde olma-
sı için gayret gösteriyo-
ruz. Konya’nın dünyada 
da önemli bir noktaya gel-
mesinin yolunun belediye 
hizmetlerinin daha et-
kin, verimli, yerinde 
ve düzgün yürütül-
mesinden geçtiğini 
biliyoruz. Bunun 
için çalışmala-
rımızı bu doğ-
rultuda sür-
dürüyoruz.” 
ifadelerini 
kullanı-
yor. 

konya hızlı trenle   yaza hazırlanıyor
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hir Akyürek, yine bu amaçla başta İstanbul Yolu olmak üzere Anka-
ra Yolu ve Beyşehir Yolu’nu Avrupa standartlarına getirip, Karaman 
Yolu, Adana Yolu ve Antalya Yolu’ndaki düzenleme çalışmalarının ise 
halen devam ettirdiklerini belirtiyor. 

Şehrin artan trafiğine yönelik yapılanların sadece şehir içi ulaşımı 
kolaylaştırıcı çalışmalar olmadığını anlatan Başkan Akyürek, “Şuan 
hali hazırda çalışmalarını yürüttüğümüz Türkiye’nin en önemli kent-
sel dönüşüm projelerinden olan ‘Mevlana Kültür Vadisi Projesi’ kapsa-
mında, Tren Garı’ndan Mevlana Kültür Merkezi’ne kadar olan alanda 
tarihi eser restorasyonları ve tarihi dokuyu korumaya yönelik çalışma-
lar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaların tüm dünyanın dikkatini çektiği-
nin farkındayız. Biz de bu konuda, üyesi olduğumuz Dünya Tarihi Şe-
hirler Birliği’nin Vietnam’da yapılan 13. konferansında dünyanın tari-
hi şehirlerinin belediye başkanlarına yönelik bir sunum yaparak bunu 
tüm dünyaya takdim ettik.” diye konuşuyor. Akyürek sözlerine şöyle 
devam ediyor: “Özellikle, çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlaya-
cağımız Bedesten Sağlıklaştırma Projesi kapsamında 2000 yıllık mer-
kez yenilenirken Konya’nın yeniden tarihi ile buluşmasını sağlayaca-
ğız. Burada, tarihi kent merkezini bir bütün olarak ele alarak bir ilki ba-
şarmış olacağız. Konya ticaretinin kalbi olan Bedesten’in yeniden eski 
önemine kavuşacağı projede 180 bin metrekarelik kapalı alanda 2 bin 
687 adet dükkân biriminde düzenleme yapılacak. Bu çalışma tamam-
landığında şehrimize gelen misafirler mutlaka Bedesten’i ziyaret ede-
cek, bu da şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerine yaptığımız katkının 
yanında ekonomimize de katkı sağlayacak.” 

konya 
büyükşehir 

belediye
başkanı Tahir 

akyürek
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ilgisayar ve mobil cihazlardan yapılan restoran 
aramaları ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Yerel ara-
ma firmalarından olan Yellow Medya’nın, 2011 yılı 
geneli ve 2012 ilk çeyreğini kapsayan araştırması-

na göre, Türk kullanıcılar internette en çok pizza ve lah-
macun satan restoranların, yabancı kullanıcılar ise en çok 
kebapçıların ve pizzacıların iletişim bilgilerini arıyor.

Geçtiğimiz yılın tamamında ve 2012’nin ilk çeyreğinde 
yellow.com.tr’ye bilgisayarlarından bağlanan kullanıcıla-
rın, yaptığı aramalara göre, sitede Türkçe olarak en çok 
aranan ilk yüz restoranın yaklaşık yüzde 70’ini pizza ve 
lahmacun satanlar oluşturdu. İngilizce dilinde yapılan ara-
malarda ise kullanıcıların yaklaşık yüzde 80’i kebapçıların 
ve pizzacıların iletişim bilgilerini aradı.

mobil kullanıcıların tercihleri farklı
Toplam aramaların yüzde 10’unu oluşturan mobil kul-

lanıcıların aradıkları mutfak türleri de bilgisayar kullanı-
cılarından daha farklı şekillendi. Yellow.com.tr’ye iPhone 
ile bağlanan kullanıcıların Türkçedeki tercihleri yaklaşık 
yüzde 70’le yine lahmacun ve pizza restoranları olurken, 
İngilizcede en çok arananlar yaklaşık yüzde 85’le pizzacı-
lar oldu. iPad kullanıcıları ise Türkçe ve İngilizcede en çok 
başta kebapçılar olmak üzere, Türk mutfağından örnekler 
sunan restoranları aradılar.

B

inTerneTTe Türkçe olarak en çok 
aranan ilk yüz resToranın yaklaşık 

yüzde 70’ini pizza Ve lahmacun saTanlar 
oluşTurdu. inGilizce dilinde yapılan 

aramalarda ise kullanıcıların yaklaşık 
yüzde 80’i kebapçıların Ve pizzacıların 

ileTişim bilGilerini aradı.

Türkler pizza 
restoranlarını, yabancılar 

ise kebapçıları arıyor
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TNET’in Web sitesinde hizmete sundu-
ğu ‘’İlk Yardım’’ uygulaması, iPhone, iPad, 
Android işletim sistemli telefonlar ve tablet 
bilgisayarlarda kullanıma açıldı.  

TTNET’ten alınan bilgiye göre, AppStore ve Go-
ogle Play’den ücretsiz olarak indirilebilen uygula-
ma, TTNET ADSL müşterisi olan ya da olmayan 
herkes tarafından kullanılabilecek. ‘’İlk Yardım’’ 
uygulaması, internet bağlantısı kurma aşamasında 
veya bağlantı sırasında oluşabilecek sorunlarda ya-
pılması gerekenleri, etkileşimli videolar aracılığıy-
la görsel ve sesli anlatım eşliğinde adım adım göste-
rerek, müşterilere anında destek sunuyor. Uygula-
mada sıradan videolardan farklı olarak kullanıcıya 
anlatım yapılan her bölümün sonunda sorunun çö-
zümü ya da işlemin tamamlanmasına dair kontrol 
amaçlı sorular soruluyor ve verilen cevaplara göre 
farklılaşan çözüm yolları öneriliyor.

TTNET ‘’İlk Yardım’’ uygulaması, en sık yardım 
ihtiyacı duyulan konuları içeren videolardan oluşu-
yor. Kullanıcılar uygulama sayesinde ‘’Modem Ku-
rulumuna Hazırlık ve Bağlantılar’’, ‘’Modem Kuru-
lumu Yapmak İstiyorum’’, ‘’Modemimin Kablosuz 
Bağlantı Ayarlarını Yapmak İstiyorum’’, ‘’Sık Sık 
Bağlantım Kopuyor’’ ve ‘’TTNET Güvenlik Kuru-
lumu Yapmak İstiyorum’’ gibi birçok ana başlıkta 
anında destek alabiliyor.

t

‘’ilk yardım’’ uyGulaması, inTerneT 
bağlanTısı kurma aşamasında Veya 
bağlanTı sırasında oluşabilecek 
sorunlarda yapılması Gerekenleri, 
eTkileşimli Videolar aracılığıyla 
GÖrsel Ve sesli anlaTım eşliğinde 
adım adım GÖsTererek, müşTerilere 
anında desTek sunuyor.

“İlk yardım’’ sunuyor
ttnet



BN / MAYIS 2012
www.baglantinoktasi.com.tr

46

ünyanın gözünün üstünde olduğu ve otoriteler tarafından asrın projesi 
olarak ifade edilen Marmaray’da ray döşeme çalışmaları sürüyor. 14 Ocak 
2012’de Ayrılıkçeşme’den başlayan ray montajı, tüp tünellere kadar uzan-
dı. Bugüne kadar hem gidiş hem dönüş istikametlerinde 11 kilometrelik 

ray döşeme işlemi tamamlandı. Yılsonuna kadar Boğaz’ın iki yakası raylarla bir-
leştirecek ve toplam 27 kilometre ray döşenecek. Ayda 3-4 kilometrelik ray döşe-
me işlemi yapılabiliyor. Ray montajının tamamlanmasının ardından test sürüşle-
rine başlanacak. Öte yandan tüp tünelde bir yandan ray döşemesi devam ederken 
diğer yandan havalandırma sistemi, yangın alarmları, ışıklandırma, istasyonun ka-
lıcı dekorasyonu ve ulaşım merdivenlerinin yapımı sürüyor. 

Marmaray Projesi kapsamında, Asya ve Avrupa yakalarında toplam 40 adet is-
tasyon olacak. Tek yönde saatte 75 bin yolcu taşınacak hat üzerinde her 2 dakika-
da bir tren hareket edebilecek. Proje tamamlandığında, Üsküdar Sirkeci arası sa-
dece 4 dakikaya inecek, Söğütlüçeşme’den Yenikapı’ya 12 dakikada, Bostancı’dan 
Bakırköy’e 37 dakikada, Gebze’den Halkalı’ya 105 dakikada ulaşılacak. Gündüz-
leri yolcu, geceleri ise yük trenlerinin geçeceği Marmaray hizmete girdiğinde, 
Kars’tan trene binen yolcu Avrupa ile entegre edilecek raylı sistemle, Almanya ya 
da Fransa’da inebilecek.

HABer

zeki GÖkTürk

DTüp Tünelde 
bir yandan 
ray dÖşemesi 
deVam ederken 
diğer yandan 
haValandırma 
sisTemi, yangın 
alarMları, 
IşIklandIrma, 
isTasyonun kalıcı 
dekorasyonu 
Ve ulaşım 
merdiVenlerinin 
yapımı sürüyor.

Tüp tünelde 
raylar Boğaz’ın 
iki yAkAsını 
birleştiriyor

Toplam hat uzunluğu 76,3 kilometre 
yüzeysel metro kesim uzunluğu 63 kilometre 
yüzeysel istasyon sayısı 37 adet 
Demiryolu boğaz tüp geçiş kesimi toplam uzunluğu 13,6 kilometre 
Delme tüp tünel uzunluğu 9,8 kilometre 
Batırma tüp tünel uzunluğu 1,4 kilometre 
Aç-kapa tünel uzunluğu 2,4 kilometre 
yer altı istasyon sayısı 3 adet 
istasyon boyu 225 metre (en az) 
Bir yönde taşınacak yolcu sayısı 75 bin (saatte tek yönde) 
Maksimum hız 100 kilometre (saat) 
Ticari hız 45 kilometre (saat) 
Tren sefer sayısı 2-10 dakikada bir yapılacak 
Araç sayısı 440 adet araç geçebilecek

Rakamlarla Marmaray 
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laştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı, ulusal, manevi ve dini yönden 
hassasiyet oluşturan sözcüklerin, istis-
mar edilmemesi ve ekonomik kazanç ka-

pısı haline dönüşmemesi için internette alan adı ola-
rak kullanılması engellemek amacıyla harekete geç-
ti. Ulaştırma Bakanlığı, bu amaçla tüm kamu kurum 
ve kuruluşlarına bir yazı yazarak, hassasiyet oluştu-
racak sözcük ve adların listesini isteyecek. Bu uygu-
lamayla Hz. Muhammed gibi dini önderlerin ya da 
Atatürk gibi ulusal isimlerin alan adı olarak kullanıl-
masını engelleyecek. Ayrıca ‘PKK’ gibi terör amaç-
lı kullanıma hizmet edecek kısaltmaların da alan adı 
olarak kullanılmasına izin verilmeyecek. 

Ulaştırma Bakanlığı’nın başlattığı girişimi ayrın-
tılı olarak kavrayabilmek için öncelikle, internet ve 

u

Yeni verilecek üst seviye alan adları kategorileri: 
n Markalar, ürün ve isim Adları,
n Ticari Alanlar (.hotels, .shoes, .shops gibi)
n Coğrafi alan adları (.ege gibi)
n Toplumlar (.zuluhalkı gibi) 
n ıdn’ler (Uluslararası Alfabelerde Alan Adları)

Milli, manevi ve
 dini ifadeler alan adı olmayacak

ulaşTırma bakanlığı, 
hassasiyeT 

oluşTuracak sÖzcük Ve 
ifadelerin inTerneTTe 

alan adı olarak 
kullanılmasına enGel 

oluyor. bakanlık, 
hz. muhammed Gibi 

dini Önderlerin 
Veya aTaTürk Gibi 
ulusal isimlerin 
alan adı olarak 

kullanılamasına izin 
Vermeyecek.
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bu teknolojiyle ilgili bazı kısa bilgileri vermekte yarar var. İnternet, bir-
birinden bağımsız gönüllü çalışan şebekeleri kapsayan küresel ölçek-
te bir ağdır. İnternet, merkezi bir yönetim organı olmadan çalışır. Bu-
nun tek istisnası vardır. Temel altyapının teknik, idari ve siyasi yönleri, 
merkezi Kaliforniya’da bulunan Internet için Tahsisli Sayılar ve İsim-
ler Kurumu’nca (ICANN) yönetilir. 

İnternet’te bir siteye ulaşmak için (benzersiz ya da eşsiz) tanımlı bir 
adres belirtilir. Bu adrese karşılık gelen sayıların bilgisayarları birbirle-
riyle bağlaması ile erişim sağlanır. İşte tam bu noktada ICANN devreye 
girer. ICANN, bu benzersiz ya da eşsiz tanımlayıcıları (adresleri) oluş-
turarak, küresel internet erişimini koordine eder. ICANN, aynı zaman-
da ağ sağlayıcılarına dağıtmak için verilen ‘IP’ adreslerinin de merke-
zi deposudur. ICANN, kısaca alan adları, Internet Protokolü (IP) adres-
leri, taşıma protokolleri, uygulama port numaraları dâhil internet üze-
rinde genel ve benzersiz tanımlayıcıları belirleyip, bunların atanmasını 
sağlayan sistemi yönetir. Bir alan adı, şu iki unsurdan oluşur: Nokta ön-
cesi ve nokta sonrası. Nokta öncesine, ikincil seviyede herhangi bir isim 
gelebilirken, nokta sonrasına “com”, “net” ve “org” gibi üst seviye adlar 
gelir (örneğin kapı.org’da; kapı ikincil, org ise üst seviyedir).  

ICANN, internet içeriğini kontrol etmez. Spam türü zararlı e-postaları 
durdurmaz, internet mühendisliğiyle uğraşmaz. Sadece internetin eşsiz 
tanımlayıcılarına ilişkin politikaları geliştirir, uygular, kontrol ve koor-
dine eder.

alan adları çoğalıyor
ICANN, internette yeni fırsatlar oluşturmak, inovatif girişimlerin 

önünü açmak ve sistemdeki daralmaları ortadan kaldırmak gibi neden-
lerle mevcut 22 adet olan Üst Seviye Alan Adlarını çoğaltma kararı aldı. 
Başvuru şartlarını belirledi ve 3 ay sürecek çevrimiçi başvuru pencere-
sini internet üzerinden 12 Ocak’ta açtı. Çoğunlukla markaları, ürün ve 
isim haklarını korumak için yapılması beklenen Üst Seviye Alan Adı 
başvuru ve tahsisinde, sayısal veya isimsel sınırlama bulunmuyor. Her 
başvuru için 185 bin dolarlık yüksek bir ücret, kapsamlı bir iş planı, 
teknik-mali yeterliliklerle teminatlar isteniyor. 

ulaştırma Bakanlığı devrede 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bu noktada devreye 

girdi. Bakanlık, ulusal, manevi ve dini yönden hassasiyet oluşturan söz-
cüklerin internette alan adı olarak kullanılması engellemek için önce-
likle Başbakanlık’a bir yazı yazdı. Başbakanlık, bu konunun Ulaştırma 
Bakanlığı üzerinden yürümesine karar verdi. Ulaştırma Bakanlığı, bu 
amaçla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına bir yazı yazarak, hassasiyet 
oluşturacak sözcük ve adların listesini isteyecek. Bu uygulamayla Hz. 
Muhammed gibi dini önderlerin, Atatürk, gibi ulusal isimler alan adı 
olarak kullanılamayacak. Ayrıca ‘PKK’ gibi terör amaçlı kullanıma hiz-
met edecek kısaltmalar alan adı olarak kullanılamayacak. 

almanya’da binlerce sözcük yasaklandı
Ulaştırma Bakanlığı kaynakları, belirlenecek sözcüklerin alan adı 

olarak tahsis edilmemesi için ICANN nezdinden girişimde bulunula-
cağını belirterek, “Listeye kaç sözcüğün gireceğini şimdiden söylemek 
mümkün değil. Ancak Almanya’da yüzlerce sözcük belirlendiği ve bun-
ların alan adı olarak verilmediğini biliyoruz.” dedi. 

Kaynaklar,  her ülkenin ulusal, dini ve manevi değerleri bulunduğuna 

işaret ederek, “Bunların kullanılması ya da sömü-
rülmesine izin verilemez. Ayrıca, bazı kavramlar ve 
sözcükler üzerinden terör propagandası yapılma-
sına da göz yumulamaz. Bu çerçevede ülkeler için 
önem arz eden milli, manevi ve dini değerli isimle-
rin ikincil seviye alan adları seviyesinde korunması, 
kayıtçı kuruluşlara zorunlu tutulmalıdır.” dedi.

Bazı önemli 
veriler: 
n dünyada, 2 milyar 
internet kullanıcısı 
bulunuyor. 235 milyon alan 
adı, kayıt altına alınmıştır. 
n 22 üst düzey Alan 
adı, 270 cc TLd (.tr gibi 
ülke kodlu); 32 ıdn TLd 
(Uluslararası alfabelerde) 
“gTLd” vardır.
n Firmalar kendi 
markalarını çoğunlukla 
“örnek marka.com” olarak 
almaktadır. “.com” Web’de 
en fazla kullanılan üst Alan 
Adı’dır.
n  evrensel ölçekli bir firma, 
markasını korumak için 
ikincil seviyede ortalama 
1000 alan adını, birçok 
değişik üst Seviye Alan 
Adları altında yönetmek 
zorunda kalmaktadır.
n  Geçmişte marka 
değeri olan tek bir “genel.
com” (ikinci seviye) alan 
adının ikincil pazarlardaki 
(yeniden satış) fiyatı, 16 
milyon doları bulmuştur.
n  Sadece 2001 yılında 
kullanılmaya başlanan .info 
için toplam 7,5 milyon kayıt 
alınmıştır.
n  2007 ve 2008 yıllarında 
siber suçların dünyaya 
maliyeti 8 milyar doları 
bulmuştur. bunun yanında 
ticari siber casusluğun ve 
fikri mülkiyet hırsızlığının 
yaklaşık maliyeti 1 trilyon 
doları aşmıştır.





sağlık

Bilgisayar 
kaynaklı boyun 
ağrılarınızı hafife 
almayın

ünlük hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer alan bilgisa-
yarlarımız ve kullandığımız araçlarımız işlerimizi kolaylaş-
tırıyor. Ancak bu iki vazgeçilmezimiz aynı zamanda sağlığı-
mızı da etkiliyor. Özellikle boyun ağrılarına en fazla masa 

başı çalışanları ve şoförler maruz kalıyor. 
Özel Konya Farabi Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi 

Uzmanı Op. Dr. Onur Çiçek, masa başında uzun süre çalışmak zo-
runda olan kişiler ve şoförlerin boyun ve sırt ağrılarını önemseme-
diği takdirde ilerleyen zamanlarda boyun fıtığı olma olasılığının çok 
yüksek olduğunu söylüyor. Bilgisayar karşısında başı öne eğik şekil-
de uzun süre çalışan hastalarının ortak sorununun boyun ve sırt ağ-
rılarının olduğunu belirten Op. Dr. Onur Çiçek, “Belli bir pozisyon-
da başı öne eğik şekilde 20 dakikadan fazla çalışmak zorunda olan 
kişilerde ilk önce şiddetli boyun ve sırt ağrıları baş gösteriyor. Dik-
kat edilmediği takdirde boyun düzleşmesi meydana gelebiliyor. İler-
leyen safhalarda hala gerekli tıbbi müdahaleler yapılmamışsa boyun 
fıtığı ve kireçleme rahatsızlığı kaçınılmaz oluyor.” diye konuşuyor.

egzersizlerinizi aksatmayın
“Masa başında çalışmak zorunda olan kişilerin yanı sıra şoförler 

de risk altında.” diyen Onur Çiçek, boyun fıtığına yakalanmamak 

g

“belli bir pozisyonda başı Öne eğik şekilde 20 dakikadan fazla 
çalışmak zorunda olan kişilerde ilk Önce şİddetlİ bOyUn Ve 
sIrt ağrIlarI baş GÖsTeriyor. dikkaT edilmediği Takdirde boyun 
düzleşmesi meydana Gelebiliyor.”
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için alınabilecek önlemleri şöyle sıralıyor: “Bakış 
açımızı ve oturuş pozisyonumuzu 20 dakikada bir 
değiştirin. Doktorunuzun tavsiye ettiği egzersizle-
ri uygulayın. Kol destekli bir sandalyede, omuzları-
nız geride ve ayaklarınız yere değecek şekilde otu-
run. Sırtınıza ve belinize arkadan destek verin. En-
senize de bir yastık ile destek sağlayın.” 

Ameliyat son çare
Boyun fıtığı teşhisi konulan hastalarına en son 

olarak cerrahi yöntem uyguladığını dile getiren Op. 
Dr. Onur Çiçek şu açıklamayı yapıyor: “Hastaların 
büyük çoğunluğu için yatak istirahatı, ilaç tedavisi 
veya fizik tedavi yeterli geliyor. Başlangıçta şiddetli 
ağrı varsa istirahat ve ilaçlar, ağrı azaldığı dönemde 
ise fizik tedavi programı öneriyorum. Akut dönem-
deki boyun zedelenmelerinde de kısa süreli kulla-
nım için boyunluk verilebiliyor. Ancak uzun süre 
boyunluk kullanılması boyun kaslarını zayıflatacağı 
için önerilmiyor. Bunların dışında bazı seçilmiş ol-
gularda enjeksiyonlar yapılarak ağrı azaltılabiliyor.”

Özel Konya 
Farabi Hastanesi 

Uzmanı Op. dr. 
Onur Çiçek







HABer
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Turkcell Bireysel 
PAzArlAMA BölüM 
BAşkAnı erGenekon: 
‘’ÇiFTÇiMizin, ‘moBİl 
İlan PlaTfoRmu’ 
ile GÜÇlenMesini 
isTiyoruz. Bu 
PlATForM ile ArTık 
çİfTçİleRİmİz 
mallaRını sadece 
kendİ yöResİnde 
SAtMAYAcAk. 
ÇiFTÇileriMiz, 
TÜrkiye’nin DörT 
Bir yAnınA ilAn 
vererek ürüN SAtMA 
olAnAğınA kAvuşTu.’’ 

urkcell Çiftçi Paketi’’ kapsamın-
da çiftçilere sunulan, ‘’Mobil İlan 
Platformu’’ adındaki e-ticaret 
platformu sayesinde 2011 yılın-

da 50 milyon liralık bir pazar oluşturuldu. 
Çiftçiler bu pazarda tarım ürünleri dâhil 
hayvan ve tarım araçlarını Türkiye’nin dört 
bir yanına satabildi. 

Turkcell Bireysel Pazarlama Bölüm Baş-
kanı Alper Ergenekon, yaklaşık iki yıl önce 
‘’Turkcell Çiftçi Paketi’’ni müşterileriyle 
buluşturduklarını söyledi. Çiftçilere yöne-
lik hazırlanan mobil paket ile üyelerini tek-
noloji ile buluşturmayı ve çiftçilerin hayatı-
nı kolaylaştırmayı hedeflediklerini anlatan 
Ergenekon, sistemde 1 milyon çiftçinin ka-
yıtlı olduğunu aktardı. 

‘’Turkcell Çiftçi Paketi’’ni kullanan üye-
lerin oldukça memnun olduğunu ifade 
eden Ergenekon, ‘’Bu paketimizi sahaya 
inerek, fuarlarda çiftçilerimize anlatıyo-
ruz. Çiftçi paketimizde, avantajlı konuş-
manın yanı sıra çiftçilerimizin işlerini 
daha verimli yapabilmeleri için mobil 
eğitim uygulamaları da var. Öte yandan 
mobil bilgi ve bildirim servislerimiz, 
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terimiz var. Orada belirli zamanlarda, dünyadaki gelişimleri takip 
ederek, müfredat hazırlıyoruz. Bunu bütün müşterilerimizle buluş-
turuyoruz. Geçen yıl domates piresi denilen zararlı nedeniyle doma-
tes fiyatları tavan yaptığında, hemen konuyla ilgili müfredat oluş-
turduk ve çiftçilerimizle buluşturduk. Tam 165 bin kişi bundan fay-
dalandı.’’ diye konuştu. 

çiftçilere ‘’e-ticaret’’ sistem
Çalıştıkları kurumlar ile işbirliği içerisinde hareket ederek, çift-

çiye özel bilgi haricinde ‘’Mobil İlan Platformu’’ adıyla bir e-ticaret 
platformu oluşturduklarını da anlatan Ergenekon, şöyle devam etti: 
‘’Çiftçimizin, ‘Mobil İlan Platformu’ ile güçlenmesini istiyoruz. Bu 
platform ile artık çiftçilerimiz mallarını sadece kendi yöresinde sat-
mayacak. Çiftçilerimiz, Türkiye’nin dört bir yanına ilan vererek 
ürün satma olanağına kavuştu. Aynı zamanda ürünlerin fiyatları da 
buradan takip edilebiliyor. Bunu yaparken teknolojiye yatkın ve yat-
kın olmayan çiftçiler de olabileceğini düşünerek hem web hem de 
SMS bazlı bir çalışma gerçekleştirdik. Çiftçilerimiz sadece SMS ile 
takip etme olanağına sahip oldular. Buradan da çiftçiler yararlanma-
ya başladı. Çiftçiler tarım ürünlerinin yanı sıra hayvanlarını ya da 
traktörlerini de burada satabiliyor. Bu pazar o kadar güzel bir pazar 
oldu ki, bu sistemde 2011 yılında 50 milyon liralık bir pazar oluştur-
duk. 2012 yılında da devam etmesini amaçlıyoruz.’’ 

çiftçilerimize e-ticaret imkanı sunuyor. ‘Mobil 
İlan’ portalımız, zirai hava durumu servislerimiz 
ve sektöre özel indirimlerimiz ve marka işbirlik-
lerimiz bu pakette yer alıyor.’’ dedi. 

‘’dünyanın en büyük tarım dershanesi’’
Tarım ürünlerine yönelik bilgi paketleri de 

sunduklarını vurgulayan Ergenekon, şunları 
kaydetti: “Tarla bitkileri, meyvecilik, sebzecilik, 
hayvancılık ve organik gıda tarım dediğimiz 5 
ana başlık altında 50 çeşit kategoriye göre müş-
terilerimize, bilgiler sunuyoruz. Duyurular, za-
rarlılar ve bunlardan korunma bilgileri, aynı za-
manda doğru ilaçlama teknikleri, ürünlerini fi-
yatlandırmaları ve takip bilgileri çiftçilerimize 
sunuluyor. Dışarıdan, konusunda uzman fark-
lı firmalar ile çalışıyoruz. Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı ile de çalışıyoruz. Bu kurum-
lardan aldığımız bilgileri çiftçilerimize ulaştırı-
yoruz.’’ 

‘’Mobil Eğitim Paketi’’ kapsamında, tarım ala-
nında dünyanın en büyük dershanesini oluştur-
duklarına değinen Ergenekon, ‘’1.1 milyon müş-

Bizde, size uygun bir çözüm vardır mutlaka!
Şuan size bunu sunamasak da...

Tren Garı’na 5 dk. uzakta,  
hızlı tren müşterilerimize  

özel fiyatlarımız

www.filorent.com_bilgi@filorent.com

Beyazıt Mh. Vatan Cd. 19/D 
Selçuklu/KONYA  
0 332 322 89 89  
0 532 237 4 237

Ekonomik sınıf  
dizel araçlar  

KDV dahil

(Renault Clio_Hyundai_Peugeot)

79 TL
Orta sınıf  

dizel araçlar  
KDV dahil

(Fiat Linea_Renault Megane)

89 TL
Orta üst sınıf 
dizel araçlar  

KDV dahil

(Hyundai Blue_Renault Fluence)

99 TL

Bizde, size uygun bir çözüm vardır mutlaka!
Şuan size bunu sunamasak da...

Tren Garı’na 5 dk. uzakta,  
hızlı tren müşterilerimize  

özel fiyatlarımız

www.filorent.com_bilgi@filorent.com

Beyazıt Mh. Vatan Cd. 19/D 
Selçuklu/KONYA  
0 332 322 89 89  
0 532 237 4 237

Ekonomik sınıf  
dizel araçlar  

KDV dahil

(Renault Clio_Hyundai_Peugeot)

79 TL
Orta sınıf  

dizel araçlar  
KDV dahil

(Fiat Linea_Renault Megane)

89 TL
Orta üst sınıf 
dizel araçlar  

KDV dahil

(Hyundai Blue_Renault Fluence)

99 TL

“1.1 mİlyon müşTeRİmİz vaR. orADA Belirli zAMAnlArDA, DÜnyADAki GelişiMleri 
TAkiP eDerek, MÜFreDAT HAzırlıyoruz. Bunu BÜTÜn MÜşTerileriMizle 

BuluşTuruyoruz. GeÇen yıl dOmates Pİresİ Denilen zArArlı neDeniyle DoMATes 
FiyATlArı TAvAn yAPTığınDA, HeMen konuylA ilGili MÜFreDAT oluşTurDuk ve 
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Turkcell Bireysel 
pazarlama Bölüm 

Başkanı Alper 
Ergenekon
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rTük TArAFındAn MeCLiS ArAşTırMA kOMiSyOnU’nA yApıLAn SUnUMA Göre, 
Türkiye’de kArASAL ve UydUdAn yAyın yApMAk üzere TOpLAM 553 AdeT 

TeLevizyOn yAyını SeyrediLebiLiyOr. TeLevizyOn kAnALLArının 24 TAneSi ULUSAL.

553 televizyon izliyor, 
Bİn 120 RADYO DİnLİYORUZ!

yapıyor. 205 kanal uydudan yayın yaparken, 101 adet de kablolu ola-
rak yayın sürdüren kanal var. İnternet üzerinden yapılan Web TV ile 
cep telefonu üzerinden yapılan Mobil TV televizyonları bu rakamlara 
dâhil edilmiyor. Türk halkının daha çok ulusal kanalları takip ettiğini 
hatırlatacak olursak, 553 adet kanaldan ancak 24 ulusal kanal daha yo-
ğun olarak izleniyor. 24 kanal arasında TRT kanalları, ATV, Show TV, 
Kanal D, Star, Kanal 7, Samanyolu TV gibi sıralamaya göre en çok iz-
lenen kanallar ile haber kanalları gibi tematik kanallar ile daha az izle-
nen kanallar bulunuyor. Türk halkı yerel kanallar ile bölgesel kanalları 
çok tercih etmezken, uydudan gelen yabancı kanallar da çok takip edil-
miyor. Radyolara bakıldığında ise bin 57 adet de radyo Türkiye’de ya-
yın yapıyor. Bunların da 37 tanesi ulusal. Yine en çok ulusal radyoların 
dinlendiği yapılan araştırmada ortaya çıkıyor. 

adyo ve televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 
verilerine göre Türk halkı günlük orta-
lama 5-6 saatini televizyon başında ge-
çiriyor. Bu alışkanlık, birçok ülke ile kı-

yaslandığında büyük bir zaman dilimini oluştu-
ruyor. Peki bu zaman diliminde Türk insanı kaç 
televizyon kanalı izliyor? 

RTÜK tarafından Meclis Araştırma 
Komisyonu’na yapılan sunuma göre, Türkiye’de 
karasal ve uydudan yayın yapmak üzere toplam 
553 adet televizyon yayını seyredilebiliyor. Te-
levizyon kanallarının 24 tanesi ulusal. 15 tane-
si bölgesel ve 208 tanesi de yerel çapta yayın 

r
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ürkiye’de yılda ortalama 10 milyona yakın cep telefonu cihazı satı-
lıyor. Bu telefonların neredeyse tamamına yakını yurt dışından it-
hal ediliyor. Her yıl cep telefonu ithalatı için 2 milyar dolara yakın 
kaynak yurt dışına çıkıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

(BTK) verilerine göre, cep telefonun hayatımıza girdiği 1994 yılından bu 
yana, yani 18 yılda, Türkiye’de 160 milyonu beyaz listede, 15 milyonu kara 
listede olmak üzere toplam 175 milyon cep telefonu kullanıldı veya kulla-
nılıyor. BTK Başkanı Tayfun Acarer ise acı gerçeği şu sözlerle anlattı: “Te-
lefon cihazlarına 30 milyar doların üzerinde para ödedik. Maalesef bunun 
yüzde 1’ini bile Türkiye’de üretemedik.’’

Bağlantı Noktası, son yıllarda cep telefonu cihazlarının ithalatında ya-
şanan artışla ilgili BTK verilerini masaya yatırdı. Her geçen gün gelişen 

t

cep Telefonun hayaTımıza Girdiği 1994 yılınDan Bu yana, yani 18 yılda, 
Türkiye’de 160 MİLYONU BEYAZ LİSTEDE, 15 milyonu kara lisTede olmak üzere 

Toplam 175 milyon cep Telefonu kullanıldı Veya kullanılıyor.

ve telefonun ötesinde minik bilgisayarla-
ra dönüşen cep telefonu cihazlarının orta-
lama fiyatı ikiye katlandı.  

BTK Başkanı Tayfun Acarer, Türkiye’de 
160 milyonu beyaz, 15 milyonu kara liste-
de olmak üzere toplam 175 milyon cep te-
lefonu cihazının bulunduğunu açıkladı. 
Acarer, “Bu mobil haberleşme başladığın-
dan bu yana resmi yoldan Türkiye’ye gir-
miş mobil cihazlar. Son 1-2 yıldır telefon 
makinelerinin yapısı değişmeye başladı. 
Orta ölçekli makineler kalmadı gibi. Ya 
çok basit ya da çok karmaşık makineler… 
Smart dediğimiz akıllı telefonlar ortaya 
çıkmaya başladı. Eskiden biz telefonun or-

‘cEp’Ten GiTTi
30 milyar dolar
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BTk Başkanı acaReR, “Telefon cihazlarına 30 milyar doların üzerinde 
para Ödedik. maalesef bunun yüzde 1’İnİ bile Türkiye’de üreTemedik. bu 
Telefonların bir kısmı Türkiye’de üreTilse on binlerce insan eKMeK yerdi.”

talama fiyatına ‘100 dolar’ deyip geçebiliyorduk. Şu 
anda ortalaması 200 doların altında değil. Smart de-
diğimiz telefonların fiyatı 1000 dolar ya da en azın-
dan 1000 lira civarında.” ifadesini kullandı. 

Türk halkının yeni cihazlara merakının fazla ol-
duğuna dikkati çeken Acarer, Türkiye’de insan-
ların cep telefonu cihazlarını değiştirme hızının 
Avrupa’dan daha yüksek olmasına işaret etti. Acarer, 
“Neticede telefon cihazlarına 30 milyar doların üze-
rinde para ödedik. Maalesef bunun yüzde 1’ini bile 
Türkiye’de üretemedik.” dedi. Türkiye’nin bilgi ve 
tecrübesinin cep telefonu üretecek yeterlilikte oldu-
ğunu ifade eden Acarer, akıllı telefonlarda içeriğin 
fiyatının, donanımdan daha yüksek olduğunu ifade 
etti. Acarer, “Bu telefonların üzerindeki aplikasyon 
programını burada yapıyoruz. Ama tabi üretimde de 
çok ciddi bedel ödüyoruz. Halbuki bu telefonların 
üretimlerinde bir kısmını burada gerçekleştirmiş ol-
sak, yüzlerce demiyorum, on binlerce insan buradan 
ekmek yerdi” diyerek üretimin önemini vurguladı. 

son 5 yılda 78 milyon 
Öte yandan BTK, 2012 yılı ilk çeyrek cep telefo-

nu ithalat istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre, 
2011 yılı ilk çeyreğinde 4 milyon 627 bin 885 olan 
cep telefonu ithalatı sayısı, yüzde 36 oranında düşe-
rek 2 milyon 958 bin 712 oldu. 2012 yılı ilk çeyrek so-
nunda Türkiye’de 66 milyondan fazla cep telefonu 
abonesi bulunurken, cep telefonu cihaz sayısı, abo-
ne sayısının 2,5 katını geçti. Veriler, cep telefonu it-
halatındaki acı gerçeği ortaya koydu. Son 5 yılda it-

hal edilen mobil cihaz sayısı, toplam aboneden daha fazla olurken, 
Türkiye’nin cep telefonu ithalatı geçen yıl, son 5 yılın en yüksek sa-
yısına ulaştı. 2011 yılında 17 milyon 839 bin 954 cihaz ithal edilmiş-
ti. Son 5 yılda ithal edilen cep telefonu sayısı ise 78 milyon 733 bin 
olarak kayıtlara geçti. Bu yılın ilk 3 ayındaki ithalatla (2 milyon 958 
bin) birlikte 2007 yılı başından bu yana yurt dışından Türkiye’ye 
giren mobil cihaz sayısı 81 milyonu geçti.

üretimin 100 katından fazla ithalat var
Türkiye’de üretilen cep telefonu sayılarının da yer aldığı istatis-

tiklere göre, bu yılın ilk 3 ayında Türkiye’de 47 bin 556 cep telefonu 
üretildi. Bu dönemde Türkiye’de üretilen cep telefonun 62 katından 
fazlası ise ithal edildi. Türkiye’de 2010 yılında yaklaşık 900 bin cep 
telefonu üretilirken, 2011 yılında bu sayı 176 bine düşmüştü. 2011’de 
üretilen cep telefonunun 100 katından fazlası ise ithal edildi.

yeni vergi geldi
İthal edilen cep telefonu sayısı düşerken, bu yılın ilk çeyreğinde 

bireysel olarak yolcu beraberinde getirilen cep telefonu sayısı ge-
çen yıla göre yüzde 56,6 oranında arttı. Geçen yılın ilk 3 ayında, 177 
bin 139 olan yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonu 
sayısı bu yılın aynı döneminde 100 binden fazla artışla 277 bin 550 
olarak gerçekleşti. 2007 yılından bu yana yolcu beraberinde geti-
rilen cep telefonu sayısı ise 4 milyonu aştı. Yolcu beraberinde ge-
tirilen cep telefonlarındaki artış, Maliye Bakanlığı’nı da harekete 
geçirdi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yolcu beraberinde getiri-
len cep telefonlarından 100 lira vergi alınacağını açıkladı. Bakanlık 
bu vergilerden yıllık 100 milyon lira gelir planlıyor. Yeni verginin 
yolcu beraberinde getirilen cep telefonu sayısını nasıl etkileyece-
ği önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak. Sektör temsilcileri ise yol-
cu beraberinde getirilen cihaz sayısının düşmeyeceğini belirtiyor.

2.958.712TOPLAM
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aşkentin simgeleri arasında yer alan Ankara Garı, Atatürk’ün 
açılışını yaptığı nadir yapılardan biri… Tarihin önemli olay-
larına tanıklık eden gar binasının her bir köşesine ayrı bir 
özen gösteriliyor. Özellikle gara 1937’de eklenen VİP salonu, 

bir müze gibi ilk günkü gibi korunuyor. Mobilyaları, halısı, perdeleri 
ile VİP salonu 100 yıla yakın bir süredir aynı şekilde muhafaza edili-
yor. VİP salonunu değerli kılan en önemli olaylardan biri ise salonun 
Atatürk’ün naaşına da ev sahipliği yapması… 

Ankara’ya ilk tren garı, Anadolu Bağdat Demiryolu Projesi kapsa-
mında 1897 yılında kurulur. Ancak bu ilk gar, Ankara’nın başkent ol-
masıyla birlikte artan yolcu sayısına ayak uyduramaz hale gelir. Bu 
amaçla gar binasının yenilenmesine karar verilir. Yenilenin bina için 
Başkente yakışacak tüm ihtiyaçlar düşünülür ve başta Cumhurbaşka-
nı, Başbakan olmak üzere parlamenterler ve üst düzey yöneticilerinin 
kullanabileceği bir de VİP salonu yapılır. Tüm bu hazırlıklardan son-
ra Atatürk’ün öncülüğünde 1937 yılında yeni gar binasının açılışı ger-
çekleştirilir. Açılışın ardından gar binası bir daha Atasını ağırlayamaz 
ancak yaklaşık bir yıl sonra Atatürk’ün naaşı İstanbul’dan buraya ge-
tirilerek, VİP salonunda kısa bir süre korunur.   

B

mobilyaları, halısı, perdeleri ile 100 YILA yakın bir süredir aynı 
şekilde muhafaza edilen ANKARA GARI’nın Vip salonu, atatürk’ün naaşInI 

kIsa sürelİ ağIrlamasI ile dikkaT çekiyor.

ankara Garı’nın vİP salonu 
ATATÜrk’Ün nAAşını AğırlADı

hilal baysal

Atatürk döneminden kalma sehpa, 
viP salonunda hala kullanılıyor… 

cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, yHT ile 
yolculuğu öncesinde Gar 
viP salonunu inceledi. 
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larının giderildiği mutfak ile lavabo olmak üzere 
beş kısımdan oluşuyor. 

yHT ile vİP konuklar yeniden arttı 
Talip Ünal, önceki yıllarda tren dışında di-

ğer ulaşım araçlarının daha tercih edilir olma-
sıyla birlikte VİP salonunun ziyaretçilerinde bir 
azalma olduğunu aktarıyor. Ancak YHT ile bir-
likte VİP konuk sayısında yeniden artış yaşan-
dığını anlatıyor. Ünal konuklarla ilgili şu bilgi-
leri paylaşıyor: “Gar VİP salonunu kullanan üst 
düzey yöneticiler, ağırlıklı olarak Konya, Eskişe-
hir, Bursa ve Kütahya milletvekillerinden oluşu-
yor. Bunların dışında başta Kütahya valisi olmak 
üzere yine bu illerin valileri salonumuzu sık sık 
ziyaret ediyor. Misafirlerimiz, YHT dışında ise 
daha çok İstanbul Ankara yataklı trenini ve de 
İzmir Mavi trenini kullanmayı tercih ediyor.” 
Talip Ünal, Gar Müdürlüğü’ne ulaşan Bakan ve 
milletvekillerinin biletlerinin kendilerine bu sa-
londa sunulup trene geçişlerinin hostes nezare-
tinde gerçekleştirildiğini söylüyor. 

Başta Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti tarihinde birçok 
devlet büyüğünü konuk etmiş olan VİP salonu ile ilgili ayrıntılı bilgi-
leri Ankara Gar Müdürü Talip Ünal’dan aldık.  Ünal, aradan neredey-
se 100 yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen hala ilk dizayn edil-
diği gün gibi korunan salon hakkında şunları söylüyor: “Gül ağacın-
dan yapılan mobilyaların deforme olmaması için bugüne kadar hiç-
bir kimyasal ürün kullanmadık. Zaman içinde sadece yıpranan kılıf-
lar aslını korur bir biçimde yenilendi. Odadaki eşyaların yerleştirilme 
düzeni de ilk günkü halini korumak amacıyla değişime uğramadı. Sa-
dece burada düzenlenen büyük çaplı özel programlar sırasında güne 
özel değişiklikler yapılarak tekrar eski hali verildi.” Ünal, yıllar içeri-
sinde günümüz teknolojilerine ayak uydurabilmek adına salona sade-
ce televizyon, projeksiyon cihazı ve bilgisayar gibi teknolojik aletle-
rin ilave edildiğini belirtiyor. İlk yıllarda salonu ziyaret edenlere dair 
bir kayıt bulunmadığı anlatan Ünal, 1960 yılından itibaren ziyaret-
çi defteri tutulmaya başlandığını aktarıyor. Şimdilerde de salona ge-
lenler bu defteri inceleyerek, salonun tarihi misafirleri hakkında bil-
gi edinebiliyor. Ayrıca isterlerse kendi görüşlerini de ekleyebiliyorlar. 

Düzenli olarak temizliği yapılan, konuklar için her türlü ikramın 
hazır bulundurulduğu VİP salonu, konukların ağırlandığı bir ana sa-
lon, onların korumalarının beklediği bir ara salon, konukların acil iş-
lerini ve özel görüşmelerini yapabilecekleri bir idari büro ve ihtiyaç-

“Gül ağacından yapılan mobilyaların DEfoRME oLMAMASI için buGüne kadar 
hiçbir kimyasal ürün kullanmadık. zaman içinde sadece yıpranan kılıflar 

aslını korur bir biçimde yenilendi. odadakİ eşyalaRın yeRleşTİRİlme düzenİ 
de İlk Günkü Halİnİ koRumak amacıyla değişime uğramadı.”

HABer

cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, eski 
cumhurbaşkanları, TBMM eski başkanları, eski başbakanlar, 
Genelkurmay Başkanı, Ana Muhalefet partisi Başkanı, Bakanlar 
Kurulu üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları ve üyeleri, 
generaller, amiraller, YöK Başkanı ve üyeleri, TBMM’de grubu 
bulunan siyasi parti genel başkanları, valiler, Diyanet İşleri 
Başkanı, devlet sanatçıları, İstiklal Madalyası sahipleri gibi birçok 
üst düzey yetkililer.

En değerli günlerinizde, 60 tane mağazasıyla,  
en fazla seçeneği ve en uygun fiyatları bulabileceğiniz tek yer  

“KONYA SARRAFLAR YERALTI ÇARŞISI”

Bu yaz tüm KONYA sarıya boyanacak...

Hükümet Meydanı  Sarraflar Yeraltı Çarşısı  SELÇUKLU/KONYA

VİP salonunun hizmet verdiği makamlar şöyle: 

Ankara Gar 
Müdürü 
talip ünal

Salondaki, 
Atatürk 
çinili vazo, 
ziyaretçilerin 
ilgisini 
çekiyor.



En değerli günlerinizde, 60 tane mağazasıyla,  
en fazla seçeneği ve en uygun fiyatları bulabileceğiniz tek yer  

“KONYA SARRAFLAR YERALTI ÇARŞISI”

Bu yaz tüm KONYA sarıya boyanacak...

Hükümet Meydanı  Sarraflar Yeraltı Çarşısı  SELÇUKLU/KONYA
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ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 
yılı Şubat ayına ilişkin Motorlu Kara Ta-
şıtları İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, 
Şubat’ta trafiğe kaydı yapılan toplam 52 bin 
463 taşıt içinde otomobil yüzde 54,1 pay ve 

28 bin 359 adet ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüz-
de 19,7 pay ve 10 bin 361 adet ile kamyonet, yüzde 
12,6 pay ve 6 bin 588 adet ile motosiklet, yüzde 5 pay 
ve 2 bin 642 adet ile kamyon takip etti. Şubat’ta trafi-
ğe kaydolan araçların yüzde 8,6’sını (4 bin 513) mini-
büs, otobüs, traktör ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. 

Trafikteki toplam araç sayısı arttı
Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir 

önceki aya göre yüzde 58,3 azaldı. Bu azalma oto-
mobilde yüzde 62,5, minibüste yüzde 53,5, otobüste 
yüzde 34,8, kamyonette yüzde 66,2, kamyonda yüzde 

48,7, motosiklette yüzde 18,7, özel amaçlı taşıtlarda 
yüzde 32, traktörde yüzde 11,2 olarak gerçekleşti. 

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 
2011 yılının aynı ayına göre yüzde 22 azalırken, bu 
azalış otomobilde yüzde 19,6, minibüste yüzde 0,4, 
kamyonette yüzde 32,5, kamyonda yüzde 10,2, trak-
törde yüzde 58,6 oldu. Geçen yılın aynı ayına göre 
Şubat ayında, otobüste yüzde 5,2, motosiklette yüz-
de 6,8, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 41,1 artış yaşandı. 

Şubat ayında 52 bin 463 taşıtın trafiğe kaydedilir-
ken, 10 bin 62 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Şubat 
ayında trafikteki taşıt sayısı 42 bin 401 artış göster-
di. 2012 Ocak-Şubat döneminde 178 bin 414 adet ta-
şıtın kaydı yapılırken, 24 bin 665 adet aracın trafik-
ten kaydı silindi. Böylece bu yılın ilk 2 ayında trafik-
teki taşıt sayısının 153 bin 749 adet artmasıyla Şubat 
ayı sonunda trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 16 mil-
yon 243 bin 277’ye ulaştı. 

Trafiğe kayıtlı toplam taşıtların yüzde 50,5’ini oto-
mobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 15,6’sını mo-
tosiklet, yüzde 9,1’ini traktör, yüzde 4,5’ini kamyon, 
yüzde 2,4’ünü minibüs, yüzde 1,4’ünü otobüs, yüzde 
0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. 

t

Trafikteki motorlu taşıt     sayısı arttı  
ŞuBAt AYıNDA trAfİKtEKİ tAŞıt SAYıSı 42 Bİn 401 ArtıŞ göStErDİ. 2012 OCAK-
ŞuBAt DöNEMİNDE 178 BİN 414 ADEt tAŞıtıN KAYDı YAPıLırKEN, 24 BİN 665 ADEt 

ArACıN trAfİKtEN KAYDı SİLİNDİ. BöYLECE Bu YıLıN İLK 2 AYıNDA trAfİKtEKİ tAŞıt 
SAYıSıNıN 153 Bİn 749 adeT ArtMASıYLA ŞuBAt AYı SONuNDA trAfİğE KAYıtLı 

tOPLAM tAŞıt SAYıSı 16 mİlyon 243 Bİn 277’YE uLAŞtı.
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şubaT ayında Trafiğe kaydı yapılan 
28 bin 359 oTomobilin yüzde 15,6’sını 
renaulT, yüzde 13,1’ini VolkswaGen, 
yüzde 7,8’ini Tofaş-fiaT, yüzde 
7,5’ini hyundai, yüzde 6,8’ini ford, 
yüzde 6,5’ini opel, yüzde 5,1’ini dacia, 
yüzde 4,4’ünü honda, yüzde 
4,3’ünü ToyoTa, yüzde 3,9’unu 
cheVroleT, yüzde 24,9’unu ise diğer 
markalar oluşTurdu.

en fazla devri yapılan taşıt otomobil         
Şubat ayında 369 bin 344 taşıtın devri yapıldı. Söz 

konusu taşıtlar içinde otomobil 250 bin 668 adetle 
(yüzde 67,9) ilk sırada yer alırken, otomobili 63 bin 
884 adet ile (yüzde 17,3) kamyonet, 14 bin 560 adet ile 
(yüzde 3,9) traktör, 13 bin 22 adet ile (yüzde 3,5) mo-
tosiklet takip etti. Şubat ayında devri yapılan taşıtların 
27 bin 210 adedini (yüzde 7,4) minibüs, otobüs, kam-
yon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Şubat ayı sonu 
itibariyle trafiğe kayıtlı 8 milyon 211 bin 44 otomobilin 
yüzde 40,3’ünü LPG, yüzde 36,8’i benzin, yüzde 22,2’i 
dizel yakıt kullanan araçlardan oluştu. Yakıt türü bilin-
meyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,7 oldu. 

markalara göre dağılım
Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan 28 bin 359 oto-

mobilin yüzde 15,6’sını Renault, yüzde 13,1’ini Volk-
swagen, yüzde 7,8’ini Tofaş-Fiat, yüzde 7,5’ini Hyun-
dai, yüzde 6,8’ini Ford, yüzde 6,5’ini Opel, yüzde 
5,1’ini Dacia, yüzde 4,4’ünü Honda, yüzde 4,3’ünü To-
yota, yüzde 3,9’unu Chevrolet, yüzde 24,9’unu ise di-
ğer markalar oluşturdu.

Trafikteki motorlu taşıt     sayısı arttı  
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niversiteye hazırlanan öğrenciler artık deneme sınavlarını tab-
let bilgisayarlardan çözüyor ve Türkiye’de ilk kez uygulanan al-
goritma sayesinde gerçek performansları değerlendirilip yorum-
lanıyor. Bu prototip uygulama ÖSYM’nin yapacağı sınavlara ve 

ara sınıflardaki derslere hazırlanan öğrenciler için geliştirildi. Uygulama-
da LYS sınavına hazırlanan öğrenciler için ağırlıklı olarak temel bilimler 
olan matematik ve geometri sınavları ile birlikte diğer derslerin sınavları 
yer alıyor. Adaylar bu sistem ile LGS ve LYS sınavlarına yönelik hazırla-
nan deneme sınavlarını www.osysdershanem.com sitesine girdikten son-
ra tabletlerine indirerek kendilerine uygulayabilecekler. Uygulama inter-
net sitesinin yanı sıra android tabletler için “Google Play” ve iPad için ise 
“App Store”dan da indirilebiliyor.

Uygulamada aday sınav sırasında soruları sırasıyla görebileceği gibi, di-
ğer soruları da dilediği zaman inceleyebiliyor. Ekranda yer alan krono-
metre sayesinde kalan zamanını takip edebiliyor. Dilerse sınav zamanını 
durdurabiliyor ve sonra yeniden başlatabiliyor. Sınavı bitiren öğrenci bu 
uygulamanın en önemli özelliği olan ‘sınav sonuç ve yorumu’ bölümüne 
geçip, sınavdaki başarısını yüzde oranı ile görerek hem matematikte hem 

Ösym’nin yapacağı sınaVlara Ve ara sınıflardaki DERSLERE HAzIRLANAN 
öğRencİleR, TableTlerine indirdikleri proGramla deneme sınaVı olabilecek. 

de geometride durumunu ayrı ayrı ince-
leyebiliyor. Sorularda yer alan bilgilerden 
hareketle iç içe ve çapraz hazırlanmış bir 
dizi algoritma ile oluşturulan bu bölüm, 
adayın doğruları, yanlışları ve boş bırak-
tığı sorulardan yola çıkarak kendisi hak-
kında bilgi sahibi olması üzerine kurulu.

Hazırlanan bu algoritma sayesinde ada-
yın yanıtları eşliğinde hangi matematik 
ve geometri konuları hakkında bilgi sa-
hibi olduğu, hangi soruya doğru yanıt ve-
rebileceği ve hangi soruya kafadan atma 
yanıt verdiği rahatlıkla yorumlanabiliyor. 
Adaylar, sınav sonucunda verilen detaylı 
yorum ile o anki durumlarını görebiliyor-
lar. Böylece öğrenci uygulama tarafından 
kendisi için en faydalı olacak şekilde doğ-
ru tavsiyelerle yönlendiriliyor.

deneme sınavları 
tablet bilgisayara geliyor

H





GrUP 
hediye!
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er geçen yıl büyüyen hediye sektörü ve e-ticaretin yükselişi, yatırımcıla-
rı hediye alma sürecini online ortama taşımaya itti. Hediye alma alışkan-
lıklarını değiştiren grup hediye alma siteleri, Amerika ve Avrupa’da hızla 
yayılıyor. Kullanıcılara online ortamda para toplayıp hediye alma imkanı 

sunan grup hediye siteleri, 2012’de sosyal alışverişin yıldızı olacak. 
Sosyal alışveriş, gerçek hayatta alışverişin sosyal bir eylem ol-

duğu gerçeğinden yola çıkıyor ve e-ticarete tam da ihtiyacı olan 
sosyal interaktif özellikleri kazandırıyor. Tüketicilerin satın 
alma kararlarında ürünün özellikleri kadar başkalarının 
tavsiyelerinin de etkili olduğunu fark eden eBay ve 
Amazon, kullanıcılara öneriler sunmuş ve online 
alışveriş pazarında çığır açmışlardı.

Şimdi sosyal alışveriş siteleri, bu iki e-ticaret 
devinin açtığı yoldan yürüyor. Ancak işi daha 
da ileri götürerek, kullanıcıya baktıkla-
rı ürünle ilgili arkadaşlarının ne düşündü-
ğünü öğrenme imkânı da veriyor. Tüketi-
cilerin gerçek hayatta alışveriş yaparken 
tezgâhtarın, ‘çok yakıştı’ demesinden daha 
çok yanlarındaki arkadaşın fikirlerini dik-
kate aldıkları göz önünde bulundurulunca, 
bunun çok yerinde bir hamle olduğu orta-
da. Zaten sosyal alışveriş sitelerinin hızla 

Grup hediye siTeleri sayesinde kullanıcılar kısıTlı bir 
büTçeyle bile arkadaşlarına işe yarar, kaliTeli bir hediye alabiliyor. 

kullanıcılar Grup hediye siTeleri üzerinden buluşma Ve maddi Güçlerini 
birleşTirme imkânı buluyor.

sosyal alışverişin yeni trendi:

H
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yapılan araşTırmaya GÖre 
fransa’da arkadaşlar arasında 
yapılan GayRİ Resmİ para Ve 
hediye Transferinin yıllık 600 
mİlyon euRo olduğu belirlendi, 
Türkiye’de ise bu rakamın yıllık 
189 mİlyOn eUrO ciVarında 
olduğu Tahmin ediliyor.

yayılması da bunu doğrular nitelikte.
Sosyal alışverişin hızla yükselen trendi ise grup hediye. 

Grup hediye siteleri sayesinde kullanıcılar kısıtlı bir büt-
çeyle bile arkadaşlarına işe yarar, kaliteli bir hediye ala-
biliyor. Kullanıcılar grup hediye siteleri üzerinden buluş-
ma ve maddi güçlerini birleştirme imkânı buluyor. Örne-
ğin 20 TL tutarında işe yarayan hediye seçenekleri ol-
dukça kısıtlıyken, 25 arkadaş 20 TL’lerini bir araya getir-
diğinde ise 500 TL’ye harika bir hediye alıp arkadaşları-
nı mutlu edebiliyor.

Doğum günü, düğün, terfi ya da bebek doğumu gibi 
durumlarda arkadaşlarla birlikte hediye alınma eğilimin-
de olduğu biliniyor. Yapılan bir araştırmada Fransa’da 
arkadaşlar arasında yapılan gayri resmi para ve hediye 
transferinin yıllık 600 milyon Euro olduğu belirlendi ve 
Türkiye’de ise bu rakamın yıllık 189 milyon Euro civarın-
da olduğu tahmin ediliyor.

Sosyal alışveriş siteleri gerçek hayatta alışverişin 
ayrılmaz bir parçası olan arkadaş tavsiyelerini nasıl 
e-ticaretin bir parçası haline getiriyorsa, grup hediye si-
teleri de birlikte hediye alma sürecini online alışverişe 
kazandırıyor. Online alışveriş siteleri nasıl saatlerce ma-
ğaza mağaza gezip alışveriş yapmaktan daha kolay ve ke-
yifli bir alışveriş sunuyorsa, grup hediye siteleri de bir-
likte hediye alma sürecini o kadar zahmetsiz ve eğlenceli 
hale getiriyor. Amerika’yı ve Avrupa’yı etkisi altına alan 
ve hediye alma alışkanlıklarını değiştiren, yatırımcıların 
yeni gözdesi grup hediye trendi, önümüzdeki dönemde 
Türkiye’yi de saracak gibi görünüyor.

Konuyla ilgili Gruphediye.com Kurucu Ortağı Cengiz 
Coşkun şunları söylüyor: “Grup hediye siteleri, sadece 
kullanıcılara maddi güçlerini birleştirerek hediye alma 
imkânı vermekle kalmıyor aynı zamanda arkadaşlarının 
doğum günlerini hatırlatarak onlar için hediye alma sü-
recini de kolaylaştırıyor. Son yıllarda gelişen ödeme sis-
temleri sayesinde bugün internet üzerinden birlikte he-
diye almak mümkün. Grup hediye siteleri yaygınlaşırken 
pek çok online alışveriş sitesi de sitelerine grup hediye 
ile ödeme seçeneği sunuyor ve sağladığı bu kolaylıkla he-
diye almak isteyen hedef kitleyi de yakalıyor.” 
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merikan PLoS ONE (Public Library of Science) 
dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, göçmen 
kuşların göç yolları üzerinde bulunan iletişim ku-
leleri, kuşların ölümüne sebep oluyor. Araştırma-

ya göre, bu kuşların Kanada ve ABD’de bulunan ve bazı-
ları yaklaşık 600 metre yüksekliğinde olan 84 bin iletişim 
kulesinin kurbanı oldu. Ayrıca bu kulelerin yükseklikleri-
nin artmasının, kuşlar için daha da tehlikeli bir hale geldi-
ği belirlendi. 

Kuşların genellikle, bu kulelere çarparak değil, kuleleri 
tutan halatlara takılarak öldüğü, kötü hava şartlarında bu-
lutların, kuşları daha alçaktan uçmaya zorladığı ve yıldız-
lar gibi yön bulma işaretlerinden mahrum bıraktığı, bu du-
rumda da görsel kılavuz olarak sadece bu kulelerdeki kır-
mızı ışıkların kaldığı belirtildi.

Araştırmayı yapanlardan, Güney California üniversi-
tesinden kuşbilimci Travis Longcore, iletişim kulelerinin 
yol açtığı ölümlerin, iletişim kulelerinin daha alçak şekilde 
inşa edilmesi ile ölümlerin önlenebileceğini belirtiyor. Ay-
rıca iletişim kulelerinin göç yollarının dışına yapılmasının 
da kuşları kurtaracağını aktarıyor. 

Uzmanlar, Türkiye’de iletişim kulelerinin fazla olmama-
sı sebebi ile kuş ölümlerinin fazla olmadığını belirtiyor. Uz-
manlar ayrıca Türkiye’deki iletişim kulelerinin göç yolları 
üzerinde olmadığına da dikkat çekiyor.

abd Ve kanada’daki ileTişim 
kulelerinin yılda yaklaşık 6,8 
milyon GÖçmen kuşun orTa Ve 
Güney amerika’ya GÖçleri sırasında 
Ölümüne neden olduğu bildirildi.

a

yedi milyon kuşu 
iletişim kuleleri öldürdü



orendon Tur Operatörlüğü, uçak-
ları çizgi film karakterleri ile giydi-
rerek ilgi çekici bir çalışmaya imza 

attı. Şirket ‘çocuk paketi’ kapsamında 
uçakları Lulu ve Tiger maskotları ile giy-
dirdi. Lulu ve Tiger’lı uçaklar, Mayıs ayın-
dan başlamak üzere, Yunanistan’da Kos, 
Rodos ve Girit’te, Türkiye’de Bodrum ve 
Antalya’da, Portekiz’de Algarve’de bulu-
nan 7 farklı tatil tesisine uçacak.

Corendon’un yeni çocuk paketi olan 
Kids&Co’nun ana karakterleri olan iki se-
vimli maskot Lulu ve Tiger, ebeveynle-
rin diledikleri gibi dinlenerek tatillerini 
geçirmeleri için, tatil süresince minikle-
re eşlik edecek. Paket, 0-3 yaş arasındaki 
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sekTÖrden

C

Corendon, çizgi 
karakterleri uçağa taşıdı
corendon’un yeni çocuk pakeTi olan kids&co’nun ana karakTerleri 
olan iki seVimli maskoT lulu Ve TiGer, uçakları süsledi. 

odafone Türkiye, reklam ve 
pazarlamada dünya çapın-
da inovasyonun zirvesi olarak 

kabul edilen Cannes Lions’un Tür-
kiye elemelerinde, Genç Aslanlar 
Kategorisi’nde birinci oldu.

Reklam ve pazarlama sektörleri-
nin geleceğini şekillendirecek yıl-
dızları keşfetmek hedefiyle 10 yıl-
dan bu yana düzenlenen yarışmada 
Vodafone’a birinciliği, şirketin Pa-
zarlama Uzmanı Hande Kozlu ve 
Vodafone Türkiye Marka İletişimi 
ve Stratejisi Uzmanı Selen Ertem ge-
tirdi. İkili, 650 yıllık tarihiyle dünya-
nın en eski güreş organizasyonu ola-
rak bilinen, ancak kürsel çapta ye-
terince bilinmeyen Kırkpınar Yağ-

lı Güreş Turnuvası’nı dünya çapın-
da tanınan bir organizasyona dönüş-
türecek iletişim ve pazarlama proje-
si ile ödülü aldı. 

Vodafone, 17-23 Haziran tarihle-
ri arasında gerçekleştirilecek ‘Can-
nes Lions Uluslararası Yaratıcılık 
Festivali’nde, Türkiye’nin reklam-
cılık ve pazarlama dünyasını tem-
sil edecek. Vodafone Türkiye İcra 
Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan 
Öğüt, Cannes Lions’un pazarlama 
sektöründeki gençlerin potansiyelle-
rini ortaya koymaları ve yenilikleriy-
le parlamaları için önemli bir fırsat 
olduğunu, aynı zamanda kariyer ge-
lişimleri için de bir deneyim olacağı-
nı ifade etti. 

V

Kırkpınar güreşiyle cannes’da yarışacak
Vodafone, 17-23 haziran Tarihleri arasında 
GerçekleşTirilecek ‘cannes lions uluslararası 
yaraTıcılık fesTiVali’nde, Türkiye’nin reklamcılık 
Ve pazarlama dünyasını Temsil edecek.

minikler ve yaşı 12’ye kadar olan çocuklara yönelik olarak hazırlandı. Paket-
le, miniklere, Corendon’dan ihtiyaç duyabilecekleri herşey sağlanıyor. Yaş-
ları nispeten büyük olan çocuklar içinse deneyimli Hollandalı animasyon ta-
kımı görevde olacak.

Yeni projenin lansmanına Avrupa’da devam eden Corendon, tanıtım ça-
lışmasının son adımında kendi uçağının dış alanını kullandı. Corendon 
Airlines’ın TC-TJB tescilli Boeing 737 tipi uçağı uzun ve zahmetli bir çalış-
madan sonra boyama hangarından çıktı. Yeni boyamalarıyla oldukça ilgi çe-
kici hale gelen uçakla, sadece miniklerin değil uçmakla ilgili kaygı taşıyan 
büyüklerin de beğenisini kazanmayı hedefleniyor. 
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ürk Telekom’un “Türkiye’ye De-
ğer” sosyal sorumluluk proje-
si, ABD’de pRnews’in Kurum-

sal Sosyal Sorumluluk ödülü’nün sahibi 
oldu. Şirketin ‘’eğitimsiz bir gelecek, in-
ternetsiz bir eğitim düşünülemez’’ anla-
yışıyla Türkiye’nin 81 ilinde ücretsiz inter-
net erişimi sağlayan “Türk Telekom İn-
ternet Evleri” dünyanın en prestijli ödül-
leri arasında yer alan pRnews Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Dalı’nda büyük ödü-
lü almaya hak kazandı. Her birinde geniş 
bant internet erişimine sahip ortalama 
20 adet tam donanımlı bilgisayar bulu-
nan Türk Telekom İnternet Evleri’nin sa-
yısı 2011 sonu itibariyle bine ulaştı. 

Görme engellilere ev telefonların-

dan ücretsiz sesli kitap dinleme imkânı 
sağlayan Telefon Kütüphanesi, 30 bin-
den fazla öğrenciye eğitim imkanı su-
nan Türk Telekom Okulları, ücretsiz in-
ternet erişimi bulunan Türk Telekom İn-
ternet Evleri ve binlerce gence farklı spor 
alanlarında spor imkanı sunan Türk Te-
lekom Spor Kulüpleri gibi ulusal çapta 
yürütülen sosyal sorumluluk projeleri-
nin yanı sıra Türk Telekom il müdürlükle-
rinin düzenlediği 100’den fazla yerel sos-
yal sorumluluk faaliyeti, “Türkiye’ye De-
ğer” projesi kapsamında hayat buluyor.  
Türk Telekom gerçekleştirdiği sosyal so-
rumluluk projeleriyle son üç yılda 80’den 
fazla ulusal ve uluslararası ödüle değer 
görüldü.

t
“Türkiye’ye değer” kampanyasına yeni ödül

Türk Telekom 
GerçekleşTirdiği 

sosyal 
sorumluluk 

proJeleriyle son 
üç yılda 80’den 

fazla ulusal Ve 
uluslararası 
Ödüle değer 

GÖrüldü.
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