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bağlantı noktası, 4. yılında... 
Ulaştırma, iletişim alanında her ay yaşanan 
gelişmeleri, geniş haber ve analizlerle 
okuyucularımıza duyurmayı amaç edinerek 4 yıldır 
okuyucularımızın karşısına çıkıyoruz.

Bağlantı Noktası’nın dördüncü yaşını kutladığı, yeni yı-
lın ilk ayında karşınızdayız. Ulaştırma, iletişim alanında her 
ay yaşanan gelişmeleri, yaşanması muhtemel gelişmele-
ri, geniş haber ve analizlerle okuyucularımıza duyurmayı 
amaç edinerek çıktık karşınıza. Bugüne kadar gerek sek-
törden ve gerekse de okuyucularımızdan aldığımız olumlu 
eleştiriler, bizi her sayıda daha da yüreklendirdi. Her sayı-
mızın daha da iyi olması için de yeni sorumluluklar yükledi 
omuzlarımıza. Umarız sonraki sayılarımızda da okuyucu-
muz eleştiri ve görüşleri ile bizimle birlikte olur. 

Bağlantı Noktası, bu ayki kapak konusunda yer altından 
gelen doğal bir şifa kaynağını, taşları işliyor. İnsanlığın yüz-
yıllar boyunca fiziksel ve ruhsal sorunlarına çare olarak 
kullandığı bu taşlar son yıllarda alternatif tıp alanında ça-
lışanların gözdesi olmuş durumda. Amerika’da, Avrupa ül-
kelerinde taşlar üzerine yapılan araştırmaların sayısı gide-
rek artarken taşlarla tedavinin yapıldığı merkezlerin sayısı 
da artıyor. Dünyadaki hiçbir gelişmeye uzak kalmayan Tür-
kiye ise bu konuda zengin bir mirasa sahip olmanın avan-
tajını yaşıyor. Türk araştırmacılar bu yazılı ve sözlü kay-
nakları kullanarak taşlarla ilgili yeni çalışmalara imza atıyor. 

Dünyanın hemen her noktasında çıkarılan, Çin, Hindistan 
gibi ülkelerde işlenen şifa kaynağı taşlar iletişim çağında 
insanlar için yeni bir kapı... Elektronik eşyaların fazlalığın-
dan kaynaklı ışınların, stresin insan üzerinde oluşturduğu 
negatif enerjinin giderilmesi için bugün bu taşlardan fay-
dalanılıyor. Araştırmacılar çeşitli renk ve cinsleri ile taşla-
rı tasnif ederek, hangi taşın hangi soruna iyi geldiği nokta-
sında detaylı bilgiler sunuyor. Özellikle taşların şifasını uy-
gulamalı olarak teyit eden araştırmacıların çalışmaları ay-
rıntılı bir şekilde kapak sayfalarımızda yer alıyor. 

Dergimizin diğer sayfalarında da birbirinden ilginç haber-
lerin bulunduğu notunu paylaşarak, yeni yıl için iyi dilekle-
rimizi okuyucularımıza sunuyoruz. 
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“Türk yönetmenler 
dünyaya açıldı sıda 
oyuncularda”
Son dönemin gözde 
oyuncularından Caner 
Cindoruk, Türk–İran ortak 
yapımı ‘Gergedan Mevsimi’ 
adlı filmde gösterdiği 
performansla gündemde… 
Dizi oyunculuğuna bu sezon 
ara veren Cindoruk, sinema 
filmleri ile seyircinin 
karşısında...

36

36
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İlk pop müzik grubunun ömrü kısa oldu
Amerika’nın Nashville kentinde yaşayan 5 müzisyen arkadaş, bir 
araya gelip tarihteki ilk pop müzik grubunu oluşturdu. ‘The 
Bluecaps’ ismini alan grup, 2 yıllık beraberlikten sonra dağıldı.

Manyetik ışınlardan 
korunmanın doğal 
yolu: Taşlar
Toprak altındaki taşlar 
şifa kaynağı olarak 
kullanılıyor. Peki 
elektronik eşyalardan 
yayılan ışınlardan taşları 
kullanarak kurtulabilir 
miyiz?  

14

analiz

28

Uzay teknolojisinde yeni dönem: GÖKTÜRK-2 uzayda 
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ve 
TUSAŞ İş Ortaklığı tarafından yüksek yerlilik oranıyla üretilen ve 
2,5 metre çözünürlüğe sahip GÖKTÜRK-2, görevine başladı.
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Uykudan uyanan misyoner yapraklar
Kapalı Çarşı’nın kapalı kutularından birini açtık. İçinden, 
Nick Merdenyan’ın, hat, tezhip sanatını kullanarak hayat 
verdiği tablo gibi yapraklar çıktı...

Türkiye’nin ilk uçak yangın simülatör tesisi kuruldu   
Bakan Binali Yıldırım, Erzincan’a kurulan uçak yangın simülatör 
eğitim tesisi ile yaşanabilecek gerçek bir uçak acil durumunda 
personelin kurtarma ve müdahale başarısını artıracağını söyledi.

Kent Ertuğrul, “Bizi arama motorları ile karıştırmayın”
Türkiye’de tamamen ticari faaliyet yürüten ve TTNet’in iş ortağı 
olan Phorm hakkındaki iddiaları şirketin yöneticisi Kent Ertuğrul 
yanıtladı. İddiaların arkasında rakiplerin olabileceğini söyledi.

Huzurun adı: Eyüp
Hz. Muhammed’in (SAV) sahabelerinden Ebu Eyyub el-Ensari’nin 
türbesi etrafından gelişen semt, kurulduğu yıllardaki ruhaniyetini 
bugün hala koruyor.

Mardin’de herkes yasınıza ortaktır
Çok çeşitli kültürlerin hoşgörü ile bir arada yaşandığı Mardin’de 
cenaze adetleri bugün hala devam ettiriliyor. Anadolu’nun her 
yerinde olduğu gibi orada da cenazeye saygı oldukça büyük. 

Gerçek tutku: BMW Z4 SDRİVE 281
Bu ayki test sürüşümüzün konuğu enfes tasarımıyla, benzersiz 
sürüş keyfi sunan BMW Z4. Bu güzel otomobile sahip olmanın 
bedeli 82 bin 543 Avro.    

70

içindekiler»

Hemzemin geçitlerde ‘sıfır kaza’ya doğru 
TCDD’nin hemzeminlerde yaptığı iyileştirmeler neticesinde, bu 
mevkilerde meydana gelen kazalarda yüzde 78 oranında düşüş 
sağlandı. TCDD, ‘yüzde sıfır’ı hedefliyor.
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İstanbul ve İzmir 
kapsama alanında

Mesh teknolojisi kullanarak (Kablosuz Network) sis-
temiyle kurumsal pazarda internet hizmeti sunan 
Turkmesh, İstanbul’un yüzde 85’ini ve İzmir’i kap-

sama alanına aldı. Turkmesh, 2013’te kendi internet omur-
gasını kurmayı, 2014’te ise hizmet ağını 34 ile yayma-
yı hedefliyor. Turkmesh CEO’su Selman Tan, kurumsal 
pazarda kablosuz (havadan) internet servisi verebilmek 
amacıyla yola çıktıklarını ifade ederek, “Kablosuz tekno-
lojilerin kullanımı ile ISP lisansı alan ilk firma Turkmesh’tir. 
Sonrasında ise teknolojik altyapımızı hızlı bir şekilde kur-
duk ve fiber optik kablosu ağına ihtiyaç duymaksızın, 
Mesh Teknolojisi (antenler kullanılarak oluşturulan sistem) 
ile kurumlara ve çoklu internet kullanıcıların bulunduğu 
yerlere internet hizmeti sunmaya başladık. Kısa süre için-
de ise İstanbul’un yüzde 85’inin yanı sıra İzmir’i de kapsa-
ma alanımıza kattık.” dedi.

Almanya’daki oğluna 
3G ile Bursa’dan kazak 
beğendirdi

Almanya’nın Stuttgart kentinde bir firmada pazar-
lama müdürü olarak görev yapan Semahat Altay, 
akraba ziyareti için Bursa’ya geldi. Semahat 

Altay, her sene uğradığı Otantik mağazasına gide-
rek oğlu ve aile bireylerine kıyafet aldı. Büyük oğlu-
nun beğeneceği kazakta karar kılamayan Altay, çare-
yi Stuttgart’taki oğlu ile 3G bağlantısı kurmakta buldu. 
Mağaza görevlilerinin gösterdiği kazakları canlı yayında 
oğlunun beğenisine sunan Altay, canlı bağlantı saye-
sinde kazakları beğendi. Semahat Altay, “Malum genç-
ler, artık zor beğeniyor. Biz de aldığımız ürünlerin heder 
olmasının önüne teknolojiyle geçiyoruz. 3G ile oğlumla 
canlı bağlantı kurdum. Böylece kazak çeşitlerini tek tek 
canlı yayında onun beğenisine sunduk. Sonuçta istedi-
ği modelleri aldım.” dedi.

sağlık»

Hatalı fiyat müşterilere 
yaradı!

Gold.com.tr’de Samsung 1TB taşınabilir harici disk fiya-
tının yanlış girilmesi sonucunda bir saat içerisinde 956 
adet ürün zararına satıldı. Hata fark edilene kadar geçen 

1 saatlik süre zarfında ürünü satın alan gold.com.tr müşterile-
ri 185 TL yerine 119 TL ödedi. Bu hatadan dolayı müşterilerini 
mağdur etmediklerini belirten Gold Teknoloji Marketleri Genel 
Müdür Yardımcısı Özcan Ceyhan şöyle konuştu: “Hatayı fark 
ettiğimiz zaman sitemizde ürünün fiyatını düzelttik. Bu hata 
bize 63.096 TL’ye mal oldu ancak bir saat içerisinde ürünü 
satın alan 956 müşterimize hiçbir zaman bulamayacakları 
kadar avantajlı bir fiyat sunmuş olduk.”

Cep telefonu pazarının 
lideri değişti

Güney Kore’nin teknoloji devi Samsung, cep telefonu 
pazarında birincilik koltuğuna oturdu. Güney Kore’nin 
dünyaca ünlü markası Samsung, Finlandiya markası Nokia 

ile giriştiği mücadelede sonunda galip oldu. Nokia’ya nispeten 
çok daha sonra cep telefonu pazarına giren Samsung, pazar 
payı olarak birinciliğe yükseldi. IHS iSuppli’nın yayınladığı rapo-
ra göre, geçen sene Samsung’un pazar payı yüzde 24 iken, bu 
sene yüzde 29’a yükseldi. Uzun yıllar boyunca dünya liderliği-
ni koruyan Nokia’nın pazar payı ise yüzden 30’dan yüzde 24’e 
düştü. Nokia, böylelikle 14 yıl boyunca koruduğu liderlik koltu-
ğuna veda etti.

Uçaklara internetten 
yakın takip

Teknoloji sayesinde isteyen herkes gökyüzündeki 
binlerce yolcu uçağını, internet üzerinden saniye 
saniye takip edebiliyor. ‘Transponder’ adlı haber-

leşme cihazı ile donatılan uçaklardan yeryüzüne ula-
şan sinyaller yardımıyla çalışan sistem, o an seferde-
ki uçakların; tipi dâhil hangi havayolu şirketine ait oldu-
ğu, nereden-nereye gittiği, hızı, yüksekliği, bulunduğu 
koordinat gibi anlık bilgiler veriyor. Google Maps (hari-
talar) aracılığıyla www.flightradar24.com, www.ist-
status.com gibi internet platformları, gökyüzündeki 
uçaklara ait bilgilerin yanı sıra pilotların, radar merkez-
leri ile yaptığı telsiz konuşmalarını da yayınlıyor.

Türkiye’nin en 
favori oyun konsolu 
Playstation 3

Her yaştan tüketiciden büyük ilgi gören oyun 
konsollarının 2012 Türkiye lideri yüzde 91,1’lik 
satış payıyla Sony Playstation 3 oldu. Oyun 

tutkunlarının, insan hareketlerine duyarlı oyunlara 
ilgisi artarken Türkçe dil destekli oyunlar 2012’de 
büyük rağbet gördü. GfK’nın verilerine göre ocak 
ayından bu yana Türkiye organize perakende 
kanalında 63 bin 46 adet oyun konsolu satılırken 
satışların yüzde 91,1’i ile Sony Playstation 3 liderliği 
aldı. Gold Teknoloji Marketleri Pazarlama Müdürü 
Kılınç Orhan Erdemir, Türkiye pazarında Sony 
Playstation 3’ü sırasıyla Nintendo Wii ve Microsoft 
Xbox’ın takip ettiğini dile getirdi.

haber turu»

Fasulyeci filosu 
Ankara’da

Topraktan Gelen firması, Mister Fasulye 
markası ile 40 seyyar araçtan oluşan 
‘seyyar fasulyeci’ kurdu. Ankara’da 

40 araçla çıkan Mister Fasulye’yi, bundan 
böyle alışveriş merkezlerinde ve caddelerde 
görmek mümkün olacak. Porsiyonu 5 TL’den 
satışa sunulacak olan ürün, geleneksel Türk 
mutfağının vazgeçilmez tadı kuru fasulye, pilav 
ve turşudan oluşuyor. Tamamen hijyenik ve 
sağlıklı süreçlerden geçirilerek halka sunulan 
Mister Fasulye, Türkiye’de ilk yerli malı ve doğal 
seyyar gıda hizmeti özelliğini taşıyor. 

Toyota’dan bir milyar 
dolarlık tazminat
Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Toyota, 
2009’da ortaya çıkan ‘ani hızlanma’ sorunu sebebiy-
le açılan davada 1.1 milyar dolarlık tazminat ödeme-
yi kabul etti. Japon firması, iddia yargıç önüne gelme-
den önce davalı tarafla anlaşma yolunu seçti. Toyota’nın 
ödeyeceği tazminat, ani hızlanma sonucu kaza yapan 
araç sahiplerine, bu araçları satan kişilere ve yeni fren 
sisteminin takılmasına harcanacak. Toyota Motor 
Kuzey Amerika Yasal İşler Büro Başkanı Christopher 
Reynolds, “Bu zor bir karar oldu. Özellikle yapılan bilim-
sel araştırmalar ve bağımsız değerlendirme kurumla-
rı, Toyota’nın ürettiği araçlarda hızlanma sisteminde bir 
sorun olmadığını ortaya koyduktan sonra. Buna rağ-
men temiz sayfa açmak adına attığımız bu adımın şir-
ketimiz için olumlu olacağını düşünüyoruz.” dedi.
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Afette ulaşılamayanlar için 
araç geliştirildi

Gazi Üniversitesi Endüstri Teknoloji Eğitim Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Akkurt ve Prof. Dr. 
Güçlü Yavuzcan, afette ve yangında ulaşılamayan 

noktadaki canlıyı kurtaracak araç geliştirdi. Zırhlı Acil 
Durum Müdahale Aracı (ZADMA) ismi verilen araç, askeri 
tank şeklinde yangın ve patlamaya karşı dayanaklı olarak 
dizayn edildi. Araç, en şiddetli yangının ortasında 15 
dakika kalabilecek. Patlama tehlikesine karşı yangına 
müdahale edilemeyen noktalarda devreye girmesi 
planlanan ZADMA, bünyesindeki termal kameralarla 
insanları tespit edip içine alabilecek. Proje için bir ay sonra 
patent başvurusunda bulunacak olan Gazi Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Akkurt, projenin hayata geçmesi için bir 
sanayi kuruluşu desteğinin olması gerektiğine dikkat 
çekiyor.

sağlık»

THY, pilot ve kabin 
memuru eğitimine 
servet harcıyor

Türk Hava Yolları (THY) pilot ve kabin memurları, binler-
ce uçuş senaryosunun yaşatılabildiği her türlü normal 
ve acil durum şartlarına karşı Uçuş Eğitim Merkezi’ndeki 

simülatörlerde dünya ölçeğinde eğitim alıyor. Pilot ve kabin 
memurlarının eğitimi için aldığı simülatörlerin fiyatı ve bakım-
ları ise aynı tip uçaktan daha pahalı. THY, bu simülatörle-
ri yurt içi ve yurtdışında bulunan havayollarının pilot ve kabin 
ekiplerinin eğitimi için de kiralıyor. THY, bu kiralama karşı-
lığı yıllık hatırı sayılır bir para kazanıyor. THY Uçuş Eğitim 
Başkanlığı’nda eğitmen olarak görev yapan Kaptan Pilot 
Nural Fucıcı, zaman içerisinde filodaki uçak sayısı ve uçak tip-
lerinin artışına paralel olarak simülatör cihazlarının da sayısı-
nın arttığını belirtti. 

Panasonic, Sanyo’yu 
elinden çıkartıyor

J aponya’nın zor günler geçiren teknoloji devi 
Panasonic, 2010 yılında satın aldığı Sanyo’yu 
satmaya hazırlanıyor. Japon basınında çıkan 

haberlere göre, Panasonic’in Sanyo’yu Advantage 
Partners adlı bir firmaya gelecek yılın mart ayında 
satacağı iddia edildi. 2012 mali yılını 9 milyar dolarlık 
bir zararla kapatması beklenen Panasonic, firmaları-
nın yanı sıra toprak ve değerli binaları da elden çıka-
rarak olası zararı düşürmeye çalışıyor. Panosonic bu 
sayede gelecek nisan ayına kadar 2,4 milyar dolarlık 
bir gelir elde etmeyi planlıyor. Japon şirketin satma-
ya çalıştığı şirketlerin arasında dijital fotoğraf makine-
si üreten Sanyo da olduğu kaydedildi. 

haber turu»

Engelliler için daha 
fazla yol giden akülü 
araç üretti

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Yakup Akyol, 
engelliler için yeni nesil akülü sandalye tasarladı. 
Piyasadaki ürünlere göre dört kat daha uzun süre 

çalışma kapasitesine sahip olan sandalye daha fazla 
mesafe kat edebilecek. Ayrıca araçlarda kaybolma 
veya güvenlik tehdidine karşı GPS takip sistemi 
olacak. Engelli vatandaşların akülü sandalyelerde en 
çok istediği özelliğin şarjının uzun süre dayanabilmesi 
olduğunu belirten Akyol, Türkiye’de akü ve motor 
sanayiinin çok gelişmediği için akülü sandalyelerde 
şarj problemi olduğuna dikkat çekti. 
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Instagram ABD’de 
davalık oldu

Popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, 
kullanıcılarına ait fotoğrafları gelir elde etmek için 
reklam şirketlerine satacağına yönelik iddiaların 

sosyal medyada büyük tepki uyandırmasının ardından, 
ABD’de davalık oldu. Dünyanın en büyük sosyal medya 
ağı Facebook tarafından nisan ayında 1 milyar dola-
ra satın alınan ve kısa bir süre önce hizmet kullanım 
şartlarında değişikliğe giden Instagram, yapılan deği-
şiklikler kapsamında kullanıcılara ait fotoğrafları sata-
cağına yönelik iddiaların ortaya atılması üzerine çok 
büyük tepki almıştı. Mobil uygulama olarak hayata geç-
tikten sonra, kasım ayı başında web sayfasını da açan 
Instagram’ın CEO’su Kevin Systrom, iddiaları reddede-
rek fotoğraf satmayacaklarını belirtmişti. Buna rağmen 
ABD’nin San Francisco kentinde mahkemeye başvuran 
bir Instagram kullanıcısı, şirkete yönelik grup davası açtı.

Şarj cihazları tarih mi 
oluyor?

Hayatımızın vazgeçilmez parçaları haline gelen 
cep telefonları ve tablet bilgisayarların şarj 
sorununu kökünden halledecek bir teknoloji 

geliştirildi. Yale Üniversitesi’nde görevli araştırmacılar 
tarafından geliştirilen ve Bulk Metallic Glasses (BMG) 
adıyla anılan mikro yakıt hücresiyle daha dayanıklı, 
daha düşük maliyetli ve doğa dostu bir enerji 
kaynağı yapmaya imkân sağlıyor. Bu buluş sayesinde 
mobil cihazlar, tabletler, akıllı telefonlar, dizüstü 
bilgisayarlar ve uzaktan kumandaların şarj problemi 
büyük ölçüde çözülmüş olacak. Elektronik cihazlara 
takılan bataryalara alternatif oluşturabilecek bu 
buluş, elektrokimyasal bir cihaz sayesinde hidrojen ve 
oksijeni birbirine karıştırıp, yan ürün olarak yalnızca ısı 
ve su çıkarıyor. Facebook’ta özel mesajlar 

paralı oluyor

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, arkadaş listesin-
de olmayan kişilere mesaj yollama özelliğini ücret-
li hale getirecek. Facebook şirket sözcüsü yaptı-

ğı açıklamada, yeni özellikle, arkadaş listesinde olmayan 
kişilere özel mesaj yollamak için 1 dolar ödemek gerek-
tiğini açıkladı. Arkadaş listesinde olmayan birine gön-
derilen özel mesaj, genellikle spam mesajların düştüğü 
“diğer mesajlar” kutusuna gidiyor ve kullanıcıya mesa-
jın geldiğine dair herhangi bir uyarı gitmiyor. Ancak yeni 
uygulamayla 1 dolar ödeyen kullanıcının, listesinde olma-
yan kullanıcının doğrudan mesaj kutusuna mesaj yolla-
ma şansına sahip olacağı belirtildi.

Tweetlerinizi 
lensinizden 
okuyacaksınız
Elleriniz ıslakken ya da duştayken akıllı telefonları-
nızdan maillerinizi okumak, tweetlerinize göz atmak, 
sms’lerinizi kontrol etmek riskli olabilir. Fakat bu tür 
işlemleri yapmak, çok yakın bir gelecekte mümkün 
olacak. Geliştirme aşamasında olan yeni bir teknoloji, 
kontak lensler sayesinde mesajlarınızı veya mailleri-
nizi okumaya imkân sağlayacak. Belçikalı araştırmacı-
lar, kontak lenslere monte edilebilecek küre biçiminde 
bükülmüş bir LCD ekran geliştirdi. Geçmişte bazı giri-
şimler sonuçsuz kalsa da, yeni geliştirilen bu teknolo-
ji sayesinde yazılar, resimler ve diğer görseller görü-
lebilecek. 

haber turu»



ilk’ler»

Müziğe birazcık ilgisi olan her genç muhakkak lise 
yıllarında, en yakın arkadaşları ile birlikte bir 
müzik grubu oluşturup, grubun (ilgi alanına göre) 
bateristi, gitarcısı ya da sesi biraz iyi ise solisti olma 

hayalini kurmuştur. Grubu ile turnelere çıkacak, gittiği her 
yerde şarkıları hep bir ağızdan söylenecek ve ününe ün 
katacaktır liseli gencimiz. Beatles, Metallica, Rolling Stones 
gibi efsanevi gruplar ya da dönemin popüler grupları lise-
li gençlerimizin örnek aldığı topluluklardır. Bu liseli ve 
hevesli gencimiz hayalini gerçekleştirebilmiş midir peki? 
Yüzde 99.9 ‘hayır’ diyebiliriz. ‘Deli’kanlımızda müzik 
yapma isteği gençlik yıllarının bir tatlı hatırası olarak kala-
caktır. Yüzde 99.9’un dışında kalan bir gruptan bahsedece-
ğiz şimdi. Bu grup 5 müziksever gençten oluşan ‘The 
Bluecaps’ grubu da çeşitli hayallerle ortaya çıktı. 
Amerika’nın Nashville kentinde yaşayan 5 arkadaş bir 
araya gelip şarkılar söylüyor, müzik aletlerini çalıyordu. 
Daha sonra hep birlikte, belirli bir sistematikle çalıp, söyle-

me fikrinde buluştular. Grup üyeleri gruplarına isim de 
bulduktan sonra, 1956 yılının Haziran ayında Capitol 
Plakçılık’tan bir albüm çıkarmayı başardı. 
Araştırmacı Yazar Çiğdem Can’ın, “İlkler ve Enteresan 
Hikayeleri” isimli kitabından derlediğimiz bilgilere göre 
bu grubun ilk albümünün bir yüzünde “Be-Bop-a-Lula”, 
diğer yüzünde de “Woman Love” isimli şarkı bulunuyordu. 
İki şarkılık bu albüm büyük bir başarı yakaladı. Plağın ilk 
şarkısı, müzik listelerinde üst sıralarda yer aldı. Fakat ikin-
ci şarkı aynı başarıyı gösterme şansı bulamadı çünkü şarkı 
BBC tarafından yasaklandı. 
Grup aynı yıl “Bluejean Bob” isimli ikinci albümlerini 
çıkardı. İkinci albümün ardından grup üyeleri maalesef 
birçok grubun başına gelen anlaşmazlıklar sonucu ayrılma 
kararı aldı. 1959 yılında The Bluecaps üyelerinin her biri 
kendi yoluna gitti. Ömrü bu kadar kısa olan grubun tarihe 
geçmesi ise zor olmadı çünkü kendileri tarihte kurulan ilk 
pop müzik grubu idi.

İlk pop müzİk grubunun 
ömrü kısa oldu

Amerika’nın Nashville kentinde yaşayan 5 arkadaş, biraraya gelip şarkılar 
söylüyor, müzik aletlerini çalıyordu. Daha sonra hep birlikte, belirli bir 

sistematikle çalıp, söyleme fikrinde buluştular ve ‘The Bluecaps’ ismini 
alarak, tarihteki ilk pop müzik grubunu kurdular.
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haber»

Uzmanlara göre bilgisayar teknolojisi önümüzdeki 5 yıl içerisinde 
insanlar gibi; görmeye, duymaya, koklamaya, dokunmaya ve 

tatmaya başlayacak...

ayşe melek / aysemelek@baglantinoktasi.com.tr

Taşların doğal Tedavi araçları 
olarak kullanımı giderek 

arTıyor. Son dönemlerde 
hayaTımızın her alanına giren 

elekTronik eşyaların yaydığı 
elekTromanyeTik ışınların 

eTkiSinin azalmaSında da 
Taşlardan faydalanılıyor. 
örneğin, elekTromanyeTik 

ışınların eTkiSini kuvarS Taşı ile 
azalTabilirSiniz.  

yeni neSil bilgiSayarlar, yaşadığımız 
dünyadan öğrenecek, bu dünyada 
olanları benimSeyecek, algılayacak 
ve deneyimlemeye başlayacak.

5 YIl İçİnDE 
BİlGİSAYArlAr 

‘İnSAn’lAŞACAk

I BM’in her yıl açıkladığı 5’te 5 listesine göre önümüzdeki 5 yıla 
bilgisayarların bir nevi görmeye, duymaya, koklamaya, dokun-
maya ve tatmaya başladığı bir dönem damgasını vuruyor. Bi-
lişsel sistemler devrinde bu önemli dönemece gelinmesiyle bil-

gisayarlar çalışma, yaşama ve iletişim kurma metotlarımızı fark edi-
lir biçimde değiştirmeye aday.
IBM önümüzdeki beş yıl içinde bireylerin yaşam, çalışma ve birbir-
leriyle etkileşim kurma biçimini değiştirebilecek potansiyele sahip 
yedinci “IBM 5’te 5” inovasyon listesini duyurdu. Bu listede yer alan 
5 yenilik şu şekilde:

• Dokunma: Telefonu kullanarak dokunabileceğiz.
• Görme: Bir piksel binlerce sözcüğe bedel olacak.
• Duyma: Bilgisayarlar önemli olan şeyleri duyacak.
• Tatma: Dijital tat alıcılar, daha akıllı yemek yeme-
ye yardımcı olacak.
• Koklama: Koku alma hissine sahip bilgisayarlar 
üretilecek.

IBM’in 5’te 5 listesi, bu dönüşümleri mümkün kılabilecek, dünya ça-
pındaki IBM Ar-Ge laboratuvarlarında yaratılan teknolojilerin yanı 
sıra piyasadaki ve toplumdaki eğilimlere de dayanıyor. Yeni liste, 
IBM’in bilişsel sistemler çağı olarak tanımladığı önümüzdeki bilgi 
işlem çağına zemin hazırlayan yenilikleri bulup çıkarıyor. Yeni ne-
sil bilgisayarlar, yaşadığımız dünyadan öğrenecek, bu dünyada olan-
ları benimseyecek, algılayacak ve deneyimlemeye başlayacak. IBM 
listesindeki tahminler, bu yeni çağa ilişkin özellikle bir alana odak-
lanıyor: kendilerine özgü biçimde bilgisayarların insanların görme, 
koklama, tatma, dokunma ve duyma duyularını taklit etme yetenek-
leri.
Yeni duyurulan IBM “5’te 5” listesini değerlendiren IBM Türk Tek-
noloji Lideri Kıvanç Uslu şunları söylüyor: “Dünyanın değişik yerle-
rindeki IBM laboratuvarlarında  çalışan bilim insanları, bilgisayarla-
ra etraflarındaki dünyayı algılamalarına yardımcı olacak  ilerleme-
ler sunmak için işbirliği yapıyorlar. İnsan beyni nasıl birden çok du-
yuyu kullanarak dünyayla etkileşim kuruyorsa bilişsel sistemler de 
en karmaşık zorlukları daha iyi anlamamıza yardımcı olacak bu gibi 
ilerlemeleri bir araya getiriyor. Bilgisayarların duyu yetenekleri, far-
kındalığımızı artıracak ve daha üretken olmamızı sağlayacak fakat 
bizim adımıza düşünmeyecek. Bilişsel bilgi işlem sistemleri, karma-
şıklık içerisinde yolumuzu bulmamıza, artan bilgilerin hızına yetiş-
memize, daha bilinçli karar almamıza, sağlığımızı ve yaşam stan-
dardımızı optimize etmemize, hayat biçimimizi zenginleştirmemi-
ze, coğrafi uzaklık, dil, maliyet ve erişim zorlukları gibi engelleri aş-
mamıza yardımcı olacak.” IBM’in geleceğe yön verecek “5’te 5” liste-
sinin detayları şu şekilde:

Telefonla dokunmak:
Gelinlik arayışınızda, akıllı telefonunuzu kulla-
narak, incelenen gelinliğin saten ya da ipek ku-
maşının dokusunu veya duvağın dantelini ekran 
yüzeyinden hissedebildiğinizi hayal edin. Ya da 
dünyanın öbür ucundaki el işi bir üretimin bon-
cuklarının ve örgülerinin detaylarını hissedebil-
diğinizi düşünün. Önümüzdeki beş yıl içinde pe-
rakende gibi sektörlerde mobil cihazı kullanarak 
bir ürüne ‘dokunabilmek’, büyük bir dönüşüm 
yaratacak.
IBM’deki bilim insanları, sanal dokunma hissi 
veren “haptic” teknolojileri,  kızılötesi ve baskıya 
duyarlı teknolojileri kullanarak perakende, sağ-
lık gibi sektörler için uygulamalar geliştiriyorlar 
ve alışveriş sırasında cihazın ekranındaki öğenin 
resmine temas ederek kumaşı hissedebilmek ve 
tipini anlamak için dokunmaya benzer bir algı 
yaratıyorlar. Telefonların titreşim özelliklerinden 
yararlanarak nesnelere kendilerine özgü- kısa 
hızlı ya da uzun süreli ve güçlü- titreşim model-
leri sunulacak ve dokunma deneyimi yaratacak. 
Titreşim modeli; ipek, keten ya da pamuklu ku-
maşı birbirinden ayrıştıracak ve fiziksel olarak 
gerçekten dokunmak ile benzer bir algının oluş-
turulmasına yardımcı olacak.
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Şu anda oyun sektöründe var olan sanal dokunma hissi veren 
‘haptic’ ve grafik teknolojilerini kullananlar, son kullanıcıyı ben-
zer bir ortama götürüyorlar. Bu noktadaki fırsat ve zorluk ise, 
teknolojiyi her an her yerden ulaşılabilir kılmak, günlük dene-
yimlerimizle iç içe olduğunu sağlamak ve yaşamımıza daha faz-
la içerik katmasına olanak tanımak. Bu teknoloji, günlük hayatın 
her noktasında karşımıza çıkacak ve cep telefonlarını çevremiz-
le doğal ve kullanımı kolay etkileşim kurmamızı sağlayan araçla-
ra dönüştürecek.

Görme yetİsİne sahİp 
bİlGİsayarlar:
Dijital Medya Analizi, Araştırması ve Yönetimi Uygulamalı 
Çalıştay’ına göre yılda 500 milyar fotoğraf çekiliyor. YouTube’a daki-
kada 72 saatlik video yükleniyor. Küresel medikal tanı görüntüleme 
pazarının 2016 yılına kadar 26,6 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 
Günümüzde bilgisayarlar, etiketlediğimiz ya da başlık koyduğumuz 
metinlere göre resimleri algılayabiliyor ve resmin asıl içeriği- yani 
geri kalan bilgiler- gizemini koruyor.
Önümüzdeki beş yıl içinde sistemler, yalnızca resimlerin ve görsel 
verilerin içeriğine göre onları tanımakla kalmayacak, aynı zamanda 
piksellere anlamlar yükleyerek insanların fotoğraflara bakıp yorum-
ladığı gibi anlamlar çıkarmaya başlayacak. Gelecekte ‘insan beyni-
ne benzer’ yetenekler, bilgisayarların renk, doku modelleri gibi bilgi-
leri ve özellikleri analiz etmesini ve görsel medya-
dan öngörüler çıkarmasını sağlayacak. Bu da; sağ-
lık, perakende ve tarım gibi sektörler de son derece 
önemli bir etki yaratacak.
Beş yıl içinde bu yetenekler, MRI, CT taramaları, X 
ışınları ve ultrason görüntüleri gibi büyük hacim-
li medikal bilgilerden anlamlar çıkararak belirli bir 
anatomiyi ya da patolojiler hakkında bilgi elde et-
mek için sağlık hizmetlerinde uygulamaya kona-
caktır. Bu görüntülerdeki kritik noktalar, insan gö-
züyle görülemeyebilir veya çok dikkatli bir ölçüm 
gerektirebilir. Sağlıklı ile hastalıklı dokuları birbirinden ayırt etmek 
gibi; görüntülerde nelere dikkat edileceği konusunda eğitilerek ve 
bunları hastanın geçmişte geçirdiği hastalık kaydı ve bilimsel çalış-
malarla ilişkilendirerek “görme” yetisine sahip sistemler yaratılacak. 
Bu sistemler, doktorların tıbbi sorunları daha kısa sürede ve daha 
doğru bir biçimde saptamasına yardımcı olacak.

önemlİ olan şeylerİ duyan 
bİlGİsayarlar:
Etrafınızdaki seslerin ne ifade ettiğini ve söylenmeyenleri anlayabil-
meyi ister miydiniz? Önümüzdeki beş yılda dağıtık akıllı sensörler 
sistemi ses basıncı, titreşimler ve ses dalgaları gibi öğeleri farklı fre-
kanslarda algılayacak. Ormandaki ağaçların devrilebileceğini ya da 
yakın zamanda yaşanabilecek bir heyelanı öngörmek için bu girdile-
ri yorumlayacak. Böyle bir sistem çevrede olup bitenleri “dinler” ve 
hareketleri ya da bir maddedeki gerilimi ölçer ve olası bir tehlikeye 
karşı bizi uyarır. İnsan beynini andıran bu sensörler ham sesleri sap-

tar. Bu toplayan bir sistem, görsel veya dokun-
sal bilgiler gibi diğer “modaliteleri” de dikkate 
alır, öğrendiklerine dayanarak sesleri katego-
rilere ayırır ve yorumlar. Yeni sesler saptandı-
ğında da sistem, önceki bilgilere ve modelleri 
tanıma yeteneğine dayanarak sonuçlar üretir.
Örneğin, “bebeklerin konuşmaları” bir dil ola-
rak anlaşılmaya başlayacak ve ebeveynlere ya 
da doktorlara bebeklerin ne anlatmaya çalıştı-
ğı hakkında bilgi verilecek. Sesler, bir bebeğin 
davranışını ya da gereksinimini yorumlamak 
için tetikleyici bir faktör olabilir. Gelişmiş bir 
konuşma tanıma sistemine bebeğin çıkardığı 
seslerin- açlık, terleme, yorgunluk, acı- ne an-
lama geldiği öğretilerek; kalp atışı hızı, nabız 
ve sıcaklık gibi fizyolojik ya da duyulara ait di-
ğer bilgilerle sesleri ve mırıltıları ilişkilendir-
meye başlar.

Duyguları öğrenerek ve mod durumlarını algı-
layarak sistemler; önümüzdeki beş yıl içerisin-
de karşılıklı bir konuşmanın içeriklerini, ton-
lamalarını, duraksamalarını saptayabilecek ve 
analiz edebilecek. Bu yöntem; müşteri çağrı 
merkezi etkileşimini iyileştirme ya da değişik 
kültürlerle akıcı etkileşim kurulmasını sağlaya-
cak daha verimli diyalogların önünü açma gibi 
faydalar sağlayacak.
IBM’deki bilim insanları şu anda dalga 
enerjisi dönüştürme makinelerinin titre-
şimlerini ve seslerini anlamak ve denizde-
ki yaşamı nasıl etkilediğini öğrenmek için; 
ses dalgalarını yakalayan ve analiz edilme-
si için alma sistemine gönderen su altı sen-
sörlerini kullanarak İrlanda’nın Galway 
Körfezi’ndeki sualtı gürültü düzeylerini ya-
kalamaya başladılar.

hem daha akıllı hem de daha 
lezzetlİ yemek İÇİn dİjİtal tat 
alıcılar:
Yaratıcılığa yönelik oluşturulmuş farklı tip bir bilgi işlem sistemini kul-
lanarak sağlıklı besinlerin daha lezzetli olabileceğini düşünün. IBM 
araştırmacıları, şeflerin en lezzetli yemek tariflerini keşfetmek ve eşi 
benzeri olmayan tarifleri bulabilmek için kullanabilecekleri bir bilgi iş-
lem sistemi geliştiriyor. Sistem, yemeklerde kullanılan malzemeleri mo-
leküller düzeyinde ayıracak ve besin bileşenlerinin kimyasını bireylerin 
tat ve koku tercihlerinin arkasındaki psikolojiyle birleştirecek. Sonra da 
bunu milyonlarca yemek tarifiyle karşılaştırarak yeni tat kombinasyon-
ları yaratacak. Bu tip bir sistem, lezzetli ve aynı zamanda sağlıklı olan al-
ternatif tarifler sunarak daha sağlıklı beslenmemize de yardımcı olacak. 
Bilgisayar, besinlerin tüm kimyasal yapısını ve insanların neden bazı 
tatları sevdiğini belirlerken algoritmalardan yararlanabilecek. Bu algo-
ritmalar, kimyasalların birbiriyle etkileşimlerini, aromaların bileşenle-
rinin karmaşık moleküler yapılarını ve birbiriyle bağlantılarını incele-
yecek ve algı modelleriyle beraber bu bilgileri cazip lezzetleri öngörmek 
için kullanacak. Sadece sağlıklı besinleri daha cazip ve lezzetli hale ge-
tirmekle kalmayıp lezzet ve tat deneyimini en üst düzeye çıkarmak için 
tasarlanan sistem, alışılmamış besin kombinasyonlarıyla da bizleri şa-
şırtacak. Örneğin, diyabet hastaları gibi özel bir beslenme programına 
gereksinim duyanların kan şekerini düzenleyici fakat aynı zamanda da 
damak tadına hitap eden tatlar ve yemek tarifleri geliştirecek.

koklayan ve tanı koyan 
bİlGİsayarlar:
Önümüzdeki beş yıl içinde bilgisayara ya da cep te-
lefonlarına yerleştirilmiş küçük sensörler, soğuk al-
gınlığı ya da diğer hastalık risklerini saptayacak. Ne-
festeki binlerce molekülün, kokunun ve biyolojik be-
lirtinin analizi ile hangi kokuların normal, hangile-
rinin olağan dışı olduğunu belirleyecek. Karaciğer ve 
böbrek rahatsızlıkları, astım, diyabet ve epilepsi gibi 

çeşitli hastalıkların ilk aşamalarını izlemeyi ve doktorlara tanı ve gö-
rüntüleme aşamasında destek sağlamayı mümkün kılacak. Halihazır-
da IBM’deki bilim insanları sanat eserlerini korumak için çevre koşul-
larını ve gazları algılayan bir çözüm sunuyor. Bu inovasyon, sağlık sek-
törünün karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biri olan klinik 
hijyeninin sağlanması alanında da uygulanmaya başlıyor. Önümüzde-
ki beş yıl içinde IBM teknolojisi, yüzeylerde dezenfektan “kokusu” ta-
raması yaparak odaların temizlendiğinden emin olacak. Yeni kablosuz 
“mesh” ağları kullanılarak çeşitli kimyasallardaki veriler, sensörler ara-
cılığıyla toplanacak ve ölçülecek, devamlı olarak yeni kokuları öğrene-
cek ve bunlara uyum sağlayacak. Sensör ve iletişim teknolojilerindeki 
gelişmeler ve derin öğrenme sistemleri sayesinde sensörler, daha önce 
mümkün olmayan yerlerdeki verileri ölçebilecek. Örneğin, bilgisayar 
sistemleri, tarım sektöründe ekinlerin toprak koşullarını analiz etmek 
ya da “koklamak” için kullanılabilecek. Kentlerde ise bu teknoloji sığın-
ma, hijyen ve kirlilik gibi sorunların gözetim altında tutulması için kul-
lanılarak, şehir yöneticilerine bu gibi sorunları kontrol altından çıkma-
dan denetleyebilme fırsatı tanıyacak.

gelinlik arayışınızda, akıllı 
Telefonunuzu kullanarak, 
incelenen gelinliğin SaTen ya da 
ipek kumaşının dokuSunu veya 
duvağın danTelini ekran yüzeyinden 
hiSSedebildiğinizi hayal edin...

gelecekTe ‘inSan beynine benzer’ 
yeTenekler, bilgiSayarların renk, 

doku modelleri gibi bilgileri ve 
özellikleri analiz eTmeSini ve 

görSel medyadan öngörüler 
çıkarmaSını Sağlayacak.
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Toprak altındaki şifa kaynakları bugün birçok rahatsızlığımıza deva 
oluyor. Peki, özellikle elektronik eşyalarla iç içe olduğumuz 

günümüzde, yayılan çeşitli ışınların etkisinden kurtulmak için 
taşlardan faydalanmak mümkün mü?

nagehan aydın / nagehanaydin@baglantinoktasi.com.tr

İ nsanlar yüzyıllardır fizyolojik veya ruhsal sorunlarını 
gidermek için doğal ürünlerden faydalanıyor. Teknolo-
jinin desteği ile sağlık alanında gelişmeler yaşansa da in-
sanlar sıradan ürünlerden yararlanmaktan hiç geri dur-

madı. Tam tersine son yıllarda insanlar, doğal ürünlerden 
destek alarak sağlık mücadelesini sürdürüyor. Sıradan taşlar 
da bu kapsamda yükselen bir değer. Toprak altındaki şifa kay-
nakları bugün birçok rahatsızlığımıza deva oluyor. Peki, özel-
likle elektronik eşyalarla iç içe olduğumuz günümüzde, yayı-
lan çeşitli ışınların etkisinden kurtulmak için taşlardan fay-
dalanmak mümkün mü? Ya da iletişim çağında, insanlar ara-
sı muhabbeti taşlarla geliştirmek olası mı? Bu doğal şifa kay-
naklarını doğru yerde, doğru amaç için nasıl kullanabiliriz? 
Hangi taş hangi sorunumuza çare olabilir? Taşların şifa kay-
nağı olarak kullanılması konusunda çok önemli araştırmalar 
yapan ve araştırmalarını “Taşlarla Şifa” isimli eseriyle insan-
ların hizmetine sunan Araştırmacı Hasan Kocabaş, taşların 
sırrını Bağlantı Noktası ile paylaştı.
 
“KUVARS TAŞI ELEKTROMANYETİK 
IŞINIMLARI ABSORBE EDİYOR”
Günümüzde insanların hem ev hem işyerlerinde elektronik 
eşyalarla iç içe olduğu bir gerçek. Araştırmacı Kocabaş, bu 
eşyaların yaydığı elektromanyetik ışınların etkisini azaltmak 
için taşlardan faydalanılabileceğini belirtiyor. Kocabaş, bilgi-
sayar, kablosuz ağ bağlantısı (wireless), buzdolabı, televizyon, 
bulaşık makinesi, cep telefonu hatta fön makinesi gibi elekt-
ronik eşyalardan yayılan elektromanyetik dalgaların etkileri-
nin bağışıklık sisteminin tersine çalıştığını belirterek, kuvars 
taşının bu etkileri kırabileceğini  dile getiriyor ve şöyle de-

“özellikle mor renkli  
kuvarS aileSine aiT Taşlar,   

elekTormanyeTik ışınları 
abSorbe eTmekTe yani eTkiSiz 

hale geTirmekTedir. ancak bu 
amaçla kullanılan Taşlar 

günlük olarak yıkanmalıdır. 
zira fazla birikim nedeniyle 

depoladıkları köTü enerJiyi geri 
yaymaya başlayabilirler.” 

Taşların 
doğal Tedavi 
araçları olarak 
kullanımı 
giderek 
arTıyor. meSela 
elekTronik 
eşyaların 
yaydığı manyeTik 
ışınların 
eTkiSinin 
azalTılmaSında 
da Taşlardan 
faydalanılıyor. 

 “genel olarak mor, 
eflaTun, beyaz ve değişik 
Tonlarıyla mavi Taşlar, 
ikili veya ToplumSal 
ileTişimde ve uyumda çok 
önemli bir yer TuTuyor. 
Sevgi ve aşk ilişkilerinde 
iSe pembe Taşların ayrı 
bir yeri var.”

vam ediyor: “Özellikle kuvars ailesine ait taşlar, ortama yayı-
lan elektromanyetik ışınımları absorbe etmekte, yani etkisiz 
hale getirmektedir. Ancak bu amaçla kullanılan taşlar gün-
lük olarak yıkanmalıdır. Zira fazla birikim nedeniyle depo-
ladıklarını geri yaymaya başlayabilirler. Bilindiği gibi kuvars-
lar bilgisayar sistemlerinde hem bilgileri depolamakta, hem 
de depolanan bilgilerin iletiminde kullanılmaktadır. Kuvars 
ailesi epeyce geniştir. Kuvars kristali, ametist, sitrin, pembe 
kuvars, dumanlı kuvars, aventurin, akik gibi taşlar bu aile-
den bir kısmıdır.”
 

 
“MOR, EFLATUN, BEYAZ VE MAVİ TAŞLAR 
İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRİYOR”
Profesyonel yaşamda hatta yakın ilişkilerde güçlü iletişim kurabi-
len insanların hayatlarında bir adım önde olduğunu görüyoruz. 
Kocabaş’a göre insanların güçlü iletişim kurabilmesine de yardım-
cı olan taşlar mevcut. Araştırmacı Hasan Kocabaş’ın verdiği bilgilere 
göre, genel olarak mor, eflatun, beyaz ve değişik tonlarıyla mavi taş-
lar, ikili veya toplumsal iletişimde ve uyumda çok önemli bir yer tutu-
yor. Sevgi ve aşk ilişkilerinde ise pembe taşların ayrı bir yeri var. Zira, 
pembe taşlar, şarta bağlı olmayan sevgi oluşturmaya ve duyulan sev-
gilerin algılanmasına yardımcı oluyor.

Manyetik ışınlardan 
korunmanın doğal yolu:
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Renklerin anlamının veya sembolize ettiği hususların kadim bir 
bilgi olduğuna işaret eden Hasan Kocabaş taşların etkisini de 
renklerin etkisinden ayırmıyor. Ona göre; pembe renkli kuvars, 
rodonit, rodokrosit, rubellit gibi taşlar aşkı ve sevgiyi semboli-
ze ediyor ve buna yönelik işlev görüyor. Bu taşlar kırmızılaştık-
ça yakut veya la’l taşına dönüşüyor ve adrenalini, fiziksel ve cin-
sel gücü, tutkuyu besliyor. Mavi renkli taşlar uykunun gelmesine 
yardımcı olurken, kişilerle iletişim kolaylılığı da sağlıyor. 
 
SOSYAL FOBİYİ LACİVERT, MAVİ, 
YEŞİL VE MOR TAŞLARLA 
YENEBİLİRSİNİZ
Sosyal fobi denilen psikolojik sıkıntıda, lacivert, mavi, yeşil ve 
morumsu taşlar yarar sağlıyor. Çünkü taşlara bu renkleri ve-
ren mineraller genellikle lityum, magnezyum, silisyum, bakır 
gibi iletişimi kolaylaştıran ve korkuları ortadan kaldırdığı bili-
nen minerallerden oluşuyor. Kocabaş’a göre yine sosyal fobi ra-
hatsızlığı olan kişilerin burcunu bilmek ve buna uygun taşları 
bir araya getirmek gerekiyor. Zira zihinsel, psikolojik ve duygu-
sal problemlerde hem ilgili minerallere, hem de burca uygun taşı 
kullanmak önem kazanıyor.

TAŞLARIN MİNERAL DEĞERLERİ 
BEDENDEKİ MİNERALLERİ 
DENGELİYOR
Taşlarla tedavinin Avrupa ülkelerinde ve Amerika’da da çok yay-
gın olarak kullanıldığını söyleyen Kocabaş, bu alanda yaptığı 
araştırmalarda ilginç verilere ulaşıyor. Doğal taş tedavilerine iliş-
kin Avrupa ve Amerika kaynaklı, araştırmacılara ait 200’e yakın 
internet sitesinin bulunduğunu tespit ediyor. Genel olarak bu si-
telerde hangi taşın hangi hastalığa iyi geleceği belirtiliyor. Temel 
dayanak olarak da çakralar ele alınıyor. Ancak Kocabaş, taşla-
rın şifasının bu kadar basit bir sebebe dayanamayacağını düşü-
nerek taşların kimyasal formülüne yöneliyor. Kimisi demir ağır-
lıklı, kimisi magnezyum, fosfor, potasyum, florin, kalsiyum ağır-
lıklı olduğunu görüyor: “Minerallerin sağlığımızla ilgisini me-
rak ediyor ve mineralleri incelemeye başlıyorum. Görüyorum ki 
her mineralin, topraktan yaratılan bedenimizde belirli oranlar-
da veya ağırlıklarda bulunması gerekiyor. Müthiş bir denge tasa-
rımı. Minerallerin vücudumuzdaki dengesi bozulduğunda has-
talıklar ortaya çıkıyor. Oran azaldığında da, yükseldiğinde de. 

DOĞU TIBBINDA TAŞLARIN 
YERİ ÖNEMLİ
Kocabaş’ın araştırmalarına göre taşların şifa kaynağı olarak 
kabul edilmesi dünyada iki sebebe dayanıyor. İlki tarihsel 
deneyimlerle edinilmiş ve bugüne kadar ulaşmış bilgiler. 
İkinci sebep Doğu tıbbına dayanıyor. Doğu tıbbına göre 
her renk bir çakrayı düzenliyor, vücudun bir bölgesindeki 
organları sağlıklı tutuyor veya hastalıkları iyileştiriyor.

Osmanlı kaynaklarını da tarayan Kocabaş, Tuhfe-i Mura-
di fi Esnafi’l-Cevahir, Risâle fî Havâssil-Ehcâril-Kayyîme 
ve Akdül-Mercân Fimâ Yeteallaku bil-Mercân adlı eser-
lerde taşlarla ilgili bilgilere ulaşıyor.  Kocabaş, “Transkrip-
siyon şeklinde latin alfabesine de çevrilen Tuhfe-i Muradi 
adlı eser bu yönden ilginçtir. Çünkü kitapta bir taşın hasta-
lıklarda kullanımı anlatılırken onlarca eserden yararlanıl-
dığı görülür. Bu eserlerin bir kısmı Yunan filozofları ve bil-
ginleri iken, diğer bir kısmı Osmanlı, Selçuklu, Abbasi ve 
Emevi bilginleridir.” diye bilgilerini paylaşıyor.

TANSİYON SORUNUNU 
AKİK’LE AŞTI
Araştırmacı Hasan Kocabaş’ın taşların şifasını keşfetme se-
rüveni, kendisinin tansiyon sorunu ile başlıyor. Yazar bu 
süreci şöyle anlatıyor: “Taşlarla ilk tanışmam, 1992-1993 
yıllarında burçlarla ilgili araştırma ve inceleme yaparken 
oldu. Her burç, renk, biçim veya yararı bakımından bir 
veya birkaç değerli ya da yarı değerli taşla bağlantılı sayıl-
mış. Bu konuda deneyimi olan kişilerden, ansiklopediler-
den ve yazılı belgelerden bilgi toplamaya ve bilgisayarı

araşTırmacı haSan kocabaş: 
“Taşlarla Tedavi yönTemi, avrupa 
ülkelerinde ve amerika’da da yaygın 
olarak kullanılıyor. bugün yabancı 
araşTırmacılara aiT 200’ün üzerinde 
inTerneT SiTeSi var ve bu SiTelerde 
hangi Taşın hangi haSTalığa iyi 
geldiğine dair araşTırma Sonuçları 
yer alıyor. Temel dayanak olarak da 
çakralar ele alınıyor.”

ameTiST

Örneğin sağlıklı bir insanın bedeninde 4,2 gr demir bulunur. 
Bedende demir seviyesinin düşük olması da fazla olması da 
en az 15 hastalığın sebebidir. Taşlarla tedaviye, taşların mine-
ral değerleri ve bedendeki mineralleri dengelemesini daya-
nak yapıyorum. Sonuçlarını gördükçe de mutlu oluyorum.” 

“İNSAN VÜCUDUNDAKİ 
MİNERALLER, TAŞLARDA DA VAR”
İnsanın yaratılış maddesinin, insanı oluşturan mineralle-
rin olduğunu söyleyen Kocabaş şu örnekleri veriyor: “Örne-
ğin bir insanın yaklaşık yüzde 63’ü oksijen, yüzde 20’si kar-
bon, yüzde 10’u hidrojen, yüzde 3’ü azot, yüzde 1,5’u kalsi-
yum, yüzde 1’i fosfor, yüzde 0,25’i potasyum, yüzde 0,2’si sül-
für, yüzde 0,1’i klor, yüzde 0,1’i sodyum, yüzde 0,05’i mag-
nezyum, yüzde 0,004’ü demir, yüzde 0,0005’i bakır, yüzde 
0,0002’si manganez, yüzde 0, 00004’ü iyot mineralidir. Bun-
ların dışında da çok az miktarda çinko, kobalt, molibden, ni-
kel, kurşun, flor, selenyum, alüminyum, stronsiyum, german-
yum gibi mineraller bulunur.”  
Aynı minerallerin değişik oranlarda taşlarda da bulunduğu 
tespitinde bulunan Kocabaş, bunların insan sağlığı üzerinde-
ki fonksiyonlarına odaklanıyor. Minerallerin her birinin bir-
kaç organın veya sistemin fonksiyonel olmasını sağladığına, 
yaratılıştaki oranın altına düştüğünde veya üstüne çıktığında 
birçok hastalıkların ortaya çıktığına işaret ediyor: “Örneğin 
yaratılışta insan vücudunun binde beşini oluşturan magnez-
yum, bir yandan sinir sistemini sakinleştirerek stresi önlüyor 
(bu nedenle bir adı da anti stres mineralidir), diğer yandan 
kemikleri güçlendiriyor, kasların fonksiyonel olmasını sağ-
lıyor, göz retinasını destekliyor, idrardaki kristalleşmeyi en-
gelleyerek böbreklerde taş oluşumunu önlüyor. Eksikliğinde 
veya fazlalığında ise başta stres, depresyon, böbrek iltihabı, 
göz tansiyonu, raşitizm, kalp krizi, fibromiyalji, kolestrol ve 
trigliserit yüksekliği, kanser, siroz, kemik erimesi, hafıza kay-
bı olmak üzere yüzün üzerinde hastalık ortaya çıkıyor. Taş-
lar vücuttaki bu mineralleri dengeliyor, yaratılışa uygun hale 
getiriyor.”

araştırmacı Hasan kocabaş

TAŞlAr çİn, HİnDİSTAn, lAOS, 
BUrMA’DA İŞlEnİYOr

Dünyada hemen her ülkede doğal taşlar çıkarılıyor. 
Mesela Türkiye’de çıkarılan oltu taşı, dünyanın değişik 
yerlerinde ‘jet’ veya ‘kara kehribar’ adı ile çıkarılıyor. 
Yalnızca aleksandrit denilen taş dünyanın tek bir yerinde, 
Rusya’da çıkarılmış ve kaynağı tükenmiş. Bunun 
dışındaki taşlar dünyanın çeşitli ülkelerinde az veya çok 
çıkarılıyor. Ancak dünyanın neresinde çıkarılırsa çıkarılsın, 
kayalar halindeki taşlar Çin, Hindistan, Laos, Burma gibi 
güneydoğu Asya ülkelerine gönderiliyor ve bu ülkelerde 
işlenerek yeniden dünyanın çeşitli noktalarına satılıyor. 
Çünkü işleme sanayii bu ülkelerde bulunuyor ve ucuz 
işçilikle imalat yapılıyor. 

profeSyonel yaşamda haTTa yakın 
ilişkilerde güçlü ileTişim kurabilen 
inSanların hayaTlarında bir 
adım önde olduğunu görüyoruz. 
kocabaş’a göre inSanların güçlü 
ileTişim kurabilmeSine de yardımcı 
olan Taşlar mevcuT.
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ma kaydetmeye başladım. İnsanı şaşırtan psikolojik ve beden-
sel yararlar; okuyorum, dinliyorum ve yazıyorum ama bunlara 
inandığım söylenemez. Bu nedenle de tüm şifa tabirlerinin so-
nuna ‘varsayılmaktadır’ veya ‘iddia edilmektedir’ diye yazıyor-
dum. Ta ki kalp krizi teşhisiyle yoğun bakıma alınıncaya kadar. 
Tansiyonum 5’e 4. Tuzlu ayran içiriyor ve ilaç veriyor hekimler, 
tansiyonu yükseltebilmek için. Taburcu olduğum sırada tansi-
yonum 7’ye 5. Şile’ye taşınıyoruz 3-4 aylığına, bir otele. Geçici 
de olsa temiz hava soluyacağız. Bir de düşük tansiyonun neden 
olduğu baş dönmeleri ve halsizlik olmasa… Birkaç gün bu şe-
kilde geçtikten sonra, bilgisayarıma kaydettiğim, taşlarla ilgili 
bilgiler geliyor aklıma. Düşük tansiyona çare olacak bir taş var 
mı acaba? Açıyorum ve tek tek okuyorum taşların yararlarını. 
Hah, buldum işte; bantlı kırmızı akik veya yosunlu akik tansi-
yonu düzenler yazıyor, notlarımda. Denemenin ne zararı var? 
Şile’nin merkezine (çarşısına) çıkıyorum ve daha önceden tanı-
dığım gümüşçü-taşçıdan kırmızı akik taşlı bir yüzük alıyorum. 
Bir hafta kadar sonra tansiyonum 12’ye 8 olarak sabitleniyor. 

Arada çıkarıp 10-12 saat takmayı unuttuğumda baş dönme-
si tekrar başlıyor, ölçüyorum, tansiyonum düşmüş yine. Takı-
yorum ve yine normal seviyesine yükseliyor. 6-7 ay sonra yü-
züğü takmama gerek kalmıyor.”
 

BAŞ AĞRISINI KAPLANGÖZÜ TAŞI 
İLE TEDAVİ ETTİ
“O günlerde kaldığım otelin resepsiyonuna bakan bir kız var, 
Özlem. Hemen her gün bizim daireye gelir, başım ağrıyor 
diye. Ya ağrı kesici ister, ya da okumamızı. (Kuranı Kerim’den 
sure ve ayetler okumak da bir başka şifa kaynağı) Bir gün, 
‘Özlem bir de senin baş ağrıların için notlarıma bakayım’ de-

SiTrin kriSTal kuvarS

yeşil avenTurin

dim ve açtım bilgisayarı. Kaplangözü taşı çıkıyor karşıma, ‘baş 
ağrısını hafiflettiği iddia edilmektedir’ notuyla birlikte. Akrep 
burcunun da taşı Kaplangözü ve Özlem de Akrep burcu insa-
nı. Birlikte gidiyoruz taşçıma. Kaplangözü taşlı bir kolye alıyo-
ruz. Artık gelmiyor ağrı kesici istemek için. Gördükçe dua edi-
yor. Üç yıl sonra karşılaşıyorum Özlem’le, taşın etkisinin devam 
edip etmediğini soruyorum. Hiç çıkartmamış kolyeyi boynun-
dan ve hiç ağrımamış başı.” “Bu iki olay, taşlar hakkında daha 
ciddi bir araştırma yapmaya sevk ediyor beni. Hediye ettiğim 
çeşitli taşların, kullanan insanların hastalığında meydana getir-
diği yarar da çalışma şevkimi artırıyor.”

TAŞLARI GELİŞİ GÜZEL 
KULLANMAMAK GEREKİYOR
Doğal taşlarla ilgili bir diğer araştırmacı ve firma sahibi de Celal 
Güçlü. Güçlü’nün verdiği bilgilere göre, dünyada yaklaşık 5 bin 
çeşit taş var. Senede yaklaşık 40-50 tane de buna ilave oluyor. 
Yaklaşık 10 bin yıldır tedavilerde kullanılan 50 kadar taş var. 
Ancak bu taşları gelişigüzel kullanmamak gerekiyor. Taşlar ile 
kullananın rezonansının farklı olması gerektiğini anlatan Güç-
lü, “Bunlar tespit edilmediği zaman faydası olmaz. Ayrıca taşlar 
belli bir enerji merkezinde kullanıldığı için arıtılması ve enerji 
yüklemesi gerekiyor. Bir de kalite önemli, taşların saflık derece-
si, yapısı ve her taşı kendi özelliğine göre kullanmak gerekiyor.” 
şeklinde konuşuyor. Hemen her hastalıkta taşların kullanılabil-
diğine değinen Celal Güçlü, yaklaşık 30 ülkeden getirilen taş-
ların özellikleri hakkında şu bilgileri veriyor: “Fas’tan getirilen 
Aragonit’in taşı kalsiyum metabolizmasını düzene sokup ağrı 
kesici özelliği var. Ayrıca kansere karşı önleyici etkisi var. Taş-
ları sadece belli bir enerji merkezinde taşımada yetmez. Ener-
jiyi yayarak vermek gerekir. Ağrı olan bölgeye bu taşlar yakla-
şık 10 dakika uygun bir şekilde uygulanırsa ağrı durur. Ayrıca 
ağrı kesici olarak akitler var. Bunlara SPA taşları da denir. Baş 
ağrısı, adale ve eklem ağrıları için yararlıdır. Yeşim taşı da ağrı 
kesici özelliğe sahip.” Bir taşın ağrı kesebilmesi için ağrı bölgesi 
büyüklüğünde olması gerektiğini anlatan Celal Güçlü, rastgele 
kullanılan taşların faydasının olmayacağını vurguluyor.

TEDAVİ TAŞLARI YIKANMALI
Taşların arıtılması gerektiğini belirten Güçlü, “Bu taşlar 5–10 
dakika ılık suda yıkandıktan sonra gece sabaha kadar dışarıda 

HAnGİ TAŞ HAnGİ ETkİlErDE BUlUnUr? 
“Mineral değerleri dikkate alınarak kullanıldığında Kanser, Fibromiyalji, Multipl Skleroz, Behçet, Hashimoto Tiroiditi, Hipertiroidi, 
Hipotiroidi, Epilepsi başta olmak üzere yüzlerce hastalık taşlarla tedavi edilebilmektedir. Modern Tıbbın çaresiz kaldığı genetik 
hasara veya otoimmüniteye dayalı hastalıkların büyük çoğunluğuna taşlar şifa olmaktadır.” diye konuşan Kocabaş, hangi taşların 
hangi etkileri uyandırdığına dair şu örnekleri veriyor: 

yeşil 
avenTurin:
Bünyesinde silisyum, 
oksijen, su, gümüş, 
demir, titanyum, 
magnezyum, 
alüminyum, krom, 
manganez, silisyum 
dioksit minerallerini 
barındırdığından tek 
başına kalp ritim 
bozukluğunu ortadan 
kaldırabiliyor. Ancak 
ritim bozukluğu kalp 
kapakçığı 

deformasyonundan 
veya üfürümden 
kaynaklanıyorsa, 
bakır gibi diğer bazı 
minerallerin de 
bulunduğu taşlarla 
birlikte kullanılması 
gerekiyor.

kaplangözü Taşı, 
malakiT: 
Migren tedavisinde 
Kaplangözü taşı 
serotonin 
hormonunu, malakit 

taşındaki bakır ise 
tiamin bileşiğini 
dengelemektedir. Bu 
nedenle migren 
tedavisinde birlikte 
etkilidir.

floriT: Antik 
Mısırda florit taşı 
kanser tedavisinde 
kullanılırdı. 

kırmızı mercan: 
Histeri ve kısırlık 
tedavisinde kullanılır. 

Turkuvaz: Kızılderililer 
ayakları burkulmasın 
ve kemikleri sağlam 
olsun diye atlarının 
boynuna Turkuvaz 
taşı bağlarlardı. 

yakuT, Safir, 
elmaS, la’l: 
Avrupalı krallar ve 
Osmanlı sultanları, 
paşaları, güçlü olmak 
ve güçlü görünmek 
için bu taşları 
kullanırdı. 

kırmızı, Siyah 
renkli Taşlar: 
Cinsel organları ve 
kanı sağlıklı tutmak 
veya problemlerini 
tedavi etmek için 
kullanılır. 

akik:Tansiyonu 
düzenlemek için 
kullanılır. 

BUrCUnUzA GörE 
TAŞlArInIz:

kOç: Akik, ametist, hematit, sitrin, yakut, akuamarin, 
magnezit, zümrüt.

BOĞA: Turkuaz, akik, zümrüt.

İkİzlEr: Akik, turkuaz, aytaşı, zümrüt, yeşim, obsityen

YEnGEç: Kuvars, akik, ametis.

ASlAn: Akik, kuvars, ametis, kehribar, sitrin, topaz. 

BAŞAk: Akik, ametis, turkuaz, obsidyen, yeşim, 
kaplangözü, sitrin, topaz.

TErAzİ: Akik, turkuaz, mercan, lapis lazuli, pembe 
kuvars, akuamarin, yeşim.

AkrEP: Ametis, pembe kuvars, obsidyen, lal, kaplangözü, 
mercan.

YAY: Ametis, topaz, akik, turkuaz, kaplangözü, sodalit, 
lapis lazuli.

OĞlAk: Akik, ametis, kaplangözü, kehribar, yakut.

kOVA: Ametis, kuvars, akik, yeşim, lal, zirkon.

BAlIk: Ametis, aytaşı, pembe kuvars, mercan. 

celal güçlü: “dünyada yaklaşık 5 bin 
çeşiT Taş var. Senede yaklaşık 40-50 Tane 
de buna ilave oluyor. yaklaşık 10 bin 
yıldır Tedavilerde kullanılan 50 kadar 
Taş var. ancak bu Taşları gelişigüzel 
kullanmamak gerekiyor.”

tutularak arıtılması sağlanabilir.” diye konuşuyor. Türkiye’de 
Osmanlı’nın duraklama döneminden sonra bu tür tedavi 
yöntemlerinin unutulduğuna değinen Güçlü, taşların fiyat-
larını ise şöyle özetliyor: “Kaliteli taşın fiyatı yüksek. Gramı 
5 liradan başlayıp, 20 liraya kadar çıkar. Mesela kehribar var. 
Kehribarın da en az 10 milyon senelik olması gerekir. Bu 
nesli tükenmiş bir çam ağacının akarak oluşturduğu bir fo-
sil taştır. Bunun gramı da 18 lira. Bu ısıtıcı bir taş olduğu için 
bazı yerlerde enfeksiyonlara da uygulanır.”

akik



BTK, bundan böyle yeni aldığı 3G ölçüm cihazı ile GSM şirketlerinin 
hızını belirleyecek. Tam donanımlı setle ölçüm yapmaya başlayacak 
olan kurum, gerçekte kimin hızlı kimin yavaş olduğunu da tarafsız 

bir şekilde ortaya koyacak.
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Cep telefonu operatörlerinin reklamlarına konu 
olan ‘3G hız’ ve ‘en geniş kapsama alanı’ yarışına, 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) 
sert fren geldi. Kurum, bundan böyle yeni aldığı 3G 

ölçüm cihazı ile hızı belirleyecek. Tam donanımlı setle 
ölçüm yapmaya başlayacak olan BTK, gerçekte kimin hızlı 
kimin yavaş olduğunu da tarafsız bir şekilde ortaya koyacak. 
Uzmanlar bu sayede ‘ak ile kara’nın yakında belli olacağını 
kaydetti. Kurum tarafından yapılacak ölçümlerdeki amacın 
vatandaşın yanıltılmasının önüne geçmek olduğunu kayde-
den BTK Başkanı Tayfun Acarer, “Ölçümlerde, operatörle-
rin hizmet kalitesi, kapsama alanı, sinyal kalitesi ve veri 
indirme hızları ölçülecek. Bu işlem yapılırken, 3G şebekesiy-
le abone gibi canlı bağlantı kurularak sinyal kalitesi ve eri-
şim kapasitesi ölçülecek. Bunun için 2013 yılı içinde sahaya 
çıkıyoruz. 3 operatörün de şebekesi eşit koşullarda test edi-
lecek. Veriler kamuoyu ile paylaşılacak.” dedi. BTK Başkanı, 
3G hizmetine ilişkin operatörlerin kapsama yükümlülükleri 
bulunduğunu hatırlattı ve “Yükümlülükler 2012 yılı itibarıy-
la tamamlandı. Kurum olarak, kapsama yükümlülüklerinin 

tamamlandığı yerlerde 2013’te hizmet kalitesinin testi tara-
fımızdan yapılmaya başlanacak. 3G testlerine başlanması ile 
birlikte kapsama ve sinyal seviyeleri ile hız testleri de gerçek-
leşmiş olacak.” dedi.
BTK, operatörler arasındaki “hız yarışını” daha önce de 
mercek altına almış ve “Elektronik Haberleşme 
Sektöründe Tüketici Hakları Değerlendirme Raporu”nda 
cep telefonu operatörlerinin yaptırdığı testlerle ilgili tes-
pitlere yer vermişti. Tespitte, 3G hız testi yaparken dikkat 
edilmesi gereken hususlara değinmiş ve bunları; kapsama 
alanı, kullanıcı sayısı, kullanılan mobil ekipman, baz istas-
yonuna uzaklık ve ölçüm yapıldığı saat dilimi olarak sıra-
lamıştı. Sıralanan unsurların doğru ve tarafsız bir şekilde 
yapılmadığı takdirde değerlendirmenin gerçeği yansıt-
mayacağının altı çizilmişti. Operatörler, BTK’nın rapo-
rundaki uyarıları fazla dikkate almayınca, BTK bu sefer 
duruma kendi ölçümleriyle el koymak için tam donanım-
lı “3G ölçüm seti” aldı. Kurum, bu ölçüm setiyle sahaya 
inecek ve operatörlerin hız ve kapsama alanı gibi gerçek 
değerlerini ölçecek.

HANGi operATörüN DAHA 
HIzlI olDuğuNu BTk 

BelirleyeceK

haber» zeki göktürk / zekigokturk@baglantinoktasi.com.tr
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analiz»

TCDD’nin hemzeminlerde yaptığı 
iyileştirmeler neticesinde, bu 
mevkilerde meydana gelen kazalarda 
yüzde 78 oranında düşüş sağlandı. Bu 
düşüşü yeterli görmeyen TCDD, 
‘yüzde sıfır’ hedefiyle çalışmalarını 
sürdürüyor.

adem eren / ademeren@bağlantinoktasi.com.tr

hemzemin 
geçiTlerde
Sıfır kaza’ya 
doğru

‘

Hemzemin geçitlerde meydana gelen kazalar TCDD’nin ciddi bir sorunu oldu şimdiye kadar. Her ne kadar 
geçtiğimiz yıllara oranla kaza sayılarında önemli bir düşüş sağlansa da, sorun olarak hala varlığını sürdü-
rüyor. Sorunu çözmekte kararlı görünen Devlet Demiryolları ise bir yandan hemzemin geçitlerin moder-
nizasyon işlerini yürütüyor, bir yanda da bakım ve onarımı ile ilgili çalışmaları sürdürüyor. Çalışmalar ne-
ticesinde hemzeminlerde meydana gelen kazalarda yüzde 78 oranında bir düşüş sağlandı. Ancak TCDD bu 
olumlu tabloyu bile yeterli görmüyor. Amaç, hemzemin geçitlerde ‘sıfır kaza’ oranına erişmek.  

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, bu amaç için 2006’da önemli bir projeyi hayata geçirdi. Pro-
je, bütün hemzemin geçitlerin karayolu trafik işaretlerinin tamamlanmasını öngörüyordu ve bu kapsamın-
da toplam 2 bin 927 geçitte karayolu işaret levhaları yenileyerek fosforlu hale getirildi. Söz konusu proje 31 
Ocak 2007 tarihi itibariyle tamamlandı ancak çalışmalar peyder pey devam etti. 2010 yılı sonuna gelindi-
ğinde yenilenen işaret levhası sayısı  toplam 3 bin 722 adete ulaştı.

ocak 2013 / 2928 / www.baglantinoktasi.com.tr
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adnan ekinci, her hemzemin kazaSı SonraSı ‘Tren oTomobili biçTi’ 
şeklinde yapılan haberleri doğru bulmuyor. Trenin kendine 

TahSiS edilmiş raylar üzerinde harekeT eTTiğini belirTerek, “Tren-
oTomobil çarpışmalarında aSıl doğru ifade; ‘oTomobil Trene 

çarpTı’ olmalıdır.” diyor.

“GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ HER ZAMAN 
TRENDEDİR”

TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman’ın, ‘Hem-
zemin Geçit Kazaları’nı incelemek, araştırmak ve çö-
züm önerileri oluşturmak üzere, kurduğu kurulun başın-
da yer alan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
Müşavirliği’nden Adnan Ekinci, hemzemin çalışmalarını an-
lattı. Ekinci’nin verdiği bilgilere göre bu doğrultuda 2002 yı-
lında 4 bin 810 adet olan hemzemin geçit sayısı 2011 yılın-
da 3 bin 415 adede düşürüldü ve bin 395 adet geçit kapatıldı. 
Kapatılan geçit sayısı mevcut geçitlerin yaklaşık yüzde 30’unu 
oluşturdu. Aslında, üzerinde bu kadar uğraş verilen hemze-
min geçitlerin Demiryolları ile hiç bir ilgisi olmadığını an-
latan Ekinci, “Çünkü, tren yolu ile kara yolunun kesiştiği bu 
bölgelerde geçiş üstünlüğü her zaman trenlerindir.” diyor.

Yüksek Planlama Kurulu’nun 27 Nisan 1992 Tarih ve 
92/T-29 sayılı kararındaki, “Demiryolunun karayolu, köy 
yolu ve benzeri yollar ile yaptığı kesişmelerde demiryolunun 
anayol sayılacağı, bu kesişmelerde, yapılan yeni yolun bağlı 
olduğu kurum ve kuruluşlar alt ve üst geçit yapmak ve diğer 
emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.”  şeklindeki hük-
münü hatırlatan Ekinci, “Öte yandan, 2918 Sayılı Karayolları 
Trafik Kanunu’nda; ‘karayolu ile demiryolunun aynı seviye-
de kesiştiği bariyerli ve bariyersiz geçitler olarak tanımlanan 

ve karayolunun devamı durumunda olan hemzemin geçitler-
de alt ve üst geçit yapılması, bariyer ve ışıklı sistem gibi ön-
lemlerin alınması, ilgili karayolunun yapım ve bakımından 
sorumlu olan Karayolları Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetle-
ri Genel Müdürlüğü (İl Özel İdareleri) ve belediyelerin görev 
ve yetkileri içinde yer almaktadır’ denilmektedir. Görüldüğü 
gibi hemzemin geçitlerle ilgili düzenlemelerin hiçbir yerinde 
TCDD’nin adı geçmiyor. Dediğimiz gibi, bu kesişme nokta-
larında geçiş üstünlüğü trenlerde. Tren yolunu kesmek sure-
tiyle karayolu geçişi sağlayacak olan kurum kim ise, alt ve üst 
geçit yapılması, bariyer ve ışıklı sistem gibi önlemlerin alın-
ması şeklinde güvenliğini de sağlamak zorundadır.” şeklinde 
açıklama yapıyor.

“YOLUNDA GİDEN TRENE OTOMOBİL 
ÇARPIYOR”

Fakat pratikte durumun böyle olmadığını anlatan Ekin-
ci şöyle konuşuyor: “Bariyer ve ışıklı sistemlerle raylar üze-
rinden karayolu geçişini sağlayan il özel idareleri, belediye-
ler, aparatların bakım ve onarımı ile ilgilenmiyor, ister iste-
mez bu konudaki yük TCDD’nin üzerine kalıyor. Bununla 
da kalınmıyor, hemzemin geçitlerde bir kaza meydana gel-
diğinde yazılı ve görsel basında, ‘tren otomobili biçti’ şeklin-
de haberler yer alıyor, kamuoyunda demiryollarının tek ku-
surlu olduğu algısı oluşmasına neden oluyor. Oysa, tren ken-
dine ait olan yolu kullanıyor. Tren-otomobil çarpışmalarında 
asıl doğru ifade ‘otomobil trene çarptı’ olmalıdır. Sonuç ola-
rak TCDD, hiçbir sorumluluğu olmadığı halde bakım ve ona-
rımını yüklendiği hemzemin geçitlerle ilgili yaptığı çalışma-
ları yine de yeterli görmemekte, ‘sıfır kaza’ hedefine ulaşmak 
için çaba sarfetmektedir.”

HEMzEMİn GEçİTlErDE kAzAlAr
2002-2011 döneminde geçit kazaları yüzde 78 oranında azaldı:

ulaştırma denizcilik ve Haberleşme bakanlığı müşaviri adnan ekinci
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S u, toprak, hava ve zaman insan hayatında önemli 
yer tutan kaynaklar. Özellikle hava ve zaman insan-
lara eşit olarak verilmiş iki doğal kaynak. Havadan 
tasarruf etmemiz mümkün değil ama telafisi müm-

kün olmayan ‘zaman’ı tasarruflu kullanmak elimizde. Ataları-
mızın dediği gibi ‘bugünün işini yarına bırakma’ sözü, avucu-
muzdan kayıp giden zamanı bize hatırlatıyor. Peki, durdurma 
imkânınızın olmadığı hatta yavaşlatma şansımızın bile bu-
lunmadığı zamanı verimli kullanabilmek için neler yapılabi-
lir? Bu sorunun cevabını Milli Prodüktivite Merkezi (MPM)  

“zamanı planlamak için önce zamanın nerede harcandığı 
belirlenmelidir. ardından bir ay Süreyle her gün, her yarım 

SaaTTe bir, yapılmış olan Tüm işler kaydedilmelidir.  konTrol 
alTındaki yüzde 60’lık zaman dilimi planlanmalıdır. planlama 

yıllık, aylık, hafTalık ve günlük olarak yapılmalıdır.” 

İşlerinizi önem derecesine göre sıralayın. Bunu yaparken 
ABC Analizi’ne başvurun. Şöyle ki: Mevcut görevlerinizin 
hangi yüzde 15’i çalışma zamanınızın yüzde 65’ini doldura-
cak kadar önemli (A görevleri). Mevcut görevlerinizden han-
gi yüzde 20’si çalışma zamanınızın yüzde 20’sini dolduracak 
kadar önemli (B görevleri). Mevcut görevlerinizden hangi 
yüzde 15’i çalışma zamanınızın yüzde 65’ini dolduracak ka-
dar önemli (C görevleri)
A’lar üzerinde yoğunlaşın, B’leri mümkün olduğunca devre-
din ve C’leri atmanın yollarını arayın.
Tek bir işe yoğunlaşın ve işi bir kerede bitirin.
On yıl, bir yıl sonra kendinizi, işinizi, evinizi, ailenizi nasıl ve 
hangi noktada görmek isteğinizi belirleyin.
‘Bilmiyorum’, ‘yardım istiyorum’, ‘yanlış yaptım’ diyebilin.

zaman tasarruf edici 
yöntemler
• Erken kalkın.
• Uyanır uyanmaz yataktan kalkma isteği yaratmak için her 

gün kendinize eğlence ve keyif verecek bir düşünce 
geliştirin.

• Günlük giyeceklerinizi ve çantanızı akşamdan hazırlayın.
• Güne olumlu başlayın, pozitif düşünmeye çalışın.
• Sağlığınızı koruyun, varsa sağlık sorunlarınızı 

geciktirmeden çözün.
•	 Kendinize randevu verin, bu saatleri sadece kendinize 

ayırın.
•		Kararlı olun, seri hareket edin.
•	Hedefe ulaşmada kestirme ve alternatif yolları deneyin.
• Not alma alışkanlığı edinin.
•	 Önünüzde yalnızca iş olsun, ilgisiz olanları kaldırın.
•	 Yönetici iseniz ayrıntılarla uğraşmayın.
•		İdeal çalışma ortamı yaratın.
•		Yazılı kayıt tutun, mutlaka ajanda kullanın.
•		Yolda düşünün, zihinsel planlama yapın.
•	 Hızlı ve etkili okumayı öğrenin.
•		Zihinsel gücünüzün verimliliğini artıracak her unsura 

(kitap, kurs gibi) yatırım yapın.
•		Bilgilerinizi güncelleyin.
• Davetsiz misafirlerin sizi meşgul etmelerine izin vermeyin.
• Hata yapmaya hakkınız olduğunu unutmayın, ancak 

geçmişte yaptığınız hataları da tekrarlamayın.

“Zamanı Verimli Kullanmak” ismiyle yaptığı çalışmada veri-
yor. Çalışmayı broşür haline getiren merkez ‘zaman yönetimi’ 
hakkında bilgiler sunuyor. 
Verilen bilgide, başarılı bir zaman yönetiminin gerçekleşme-
si için önce kişinin zihinsel hazır olma düzeyine dikkat çeki-
liyor ve kişinin zihinsel hazır olma düzeyini belirleyen unsur-
ları da, “Kendine güvenme, başarma isteği, mücadele azmi, 
gerekli bilgilere sahip olma, uygulamada sürekliliğe inanma” 
olarak sıralanıyor. Başarılı bir zaman yönetimi uygulaması-
nın ancak kişinin kendi çabası ile mümkün olabileceğinin ise 

altı özellikle çiziliyor. Yine verilere göre, insanlar zamanın an-
cak yüzde 60’ına hükmedebiliyor. Geri kalan yüzde 40’lık kıs-
mı ise kişinin kontrolü dışında kalıyor. Aslında, zaman yöne-
timi yüzde 60’lık kısım için yapılıyor. Merkeze göre, bu ora-
nı yüzde 100’e çıkarmak mümkün olamıyor. Zamanın verim-
li kullanımı için 80/20 ilkesi önem taşıyor. Bu ilke, zamanın 
yüzde 20’si ile işlerin yüzde 80’nini, zamanın kalan yüzde 80’i 
ile de işlerin yüzde 20’sini gerçekleştirmekte olduğumuzu ifa-
de ediyor.  Zamanını iyi bir şekilde yönetmek isteyen kişinin, 
yaşama (Ben ne olmak istiyorum? Hangi alanlar ilgimi çe-
kiyor? gibi) ve işe (Hangi işlerden zevk alıyorum? Nasıl mo-
tive olurum? gibi) ilişkin amaçlarını belirlemesiyle başlama-
sı gerekiyor. 

İyi bir zaman yönetimi için başlangıçta uygulanması 
gereken bazı hususlar şöyle: 
Zamanın nerelere harcandığı belirlenmelidir. Bir ay süreyle 
her gün, her yarım saatte bir, yapılmış olan tüm işleri kayde-
din. Bu sıkıcı ancak önemli etkinlik, zamanınızın nasıl har-
candığı konusunda önemli ipuçları verecek ve bir sonraki 
aşamaya sizi hazırlayacaktır.
Kontrolünüz altındaki yüzde 60’lık zaman dilimini planlayın. 
Planlamayı mümkünse yıllık, aylık, haftalık ve günlük olarak 
ama mutlaka yazılı olarak yapın. Böylece, kafanızdaki zaman 
planı unutulmaz, zihninizin meşguliyeti azaltılır, konsantras-
yonunuz artar, tamamlanmayan işler unutulmaz, faaliyet ar-
şiviniz olur.

Milli Prodüktivite Merkezi’nin yaptığı 
araştırmaya göre, insanlar zamanın 
ancak yüzde 60’ına hükmedebiliyor. Geri 
kalan yüzde 40’lık kısım ise kişinin 
kontrolü dışında kalıyor. Merkeze göre, 
bu oranı yüzde 100’e çıkarmak mümkün 
olamıyor. Tüm zaman planlaması aslında 
yüzde 60’lık kısım için yapılıyor. 

   zamanımızın 
YüzDE 40’I 
boşa gİdİyor
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eSeT Türkiye Genel Müdür 
yardımcısı Alev Akkoyunlu, 
bilgisayar korsanlarının son 
zamanlarda pdf gibi görünen .exe 
uzantılı  sahte e-fatura düzenleyerek 
kullanıcıların bilgisayarına virüs 
bulaşmasına neden olduklarını 
açıkladı.

Bilgisayar ve mobil cihaz kullanıcılarını mağdur 
etmek için her yolu deneyen bilgisayar korsanları 
(hackerlar) şimdi de gözünü e-faturalara dikti. ESET 
Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu, 

hackerların son zamanlarda pdf gibi görünen .exe uzantılı  
sahte e-fatura düzenleyerek kullanıcıların bilgisayarına virüs 
bulaşmasına neden olduklarını açıkladı.
Korsanların, bilgisayar kullanıcılarına ait isim, e-posta, fatura 
ve kargo adresleri, telefon numaraları ve hatta kredi kartları-
nın bilgilerini kolaylıkla ele geçirebildiklerine işaret eden 
ESET Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu kolay 
yoldan para kazanma yolunu seçenlerin son zamanlarda kul-
lanıcılara pdf gibi görünen .exe uzantılı e-fatura gönderdikle-
rini belirtti. Akkoyunlu’nun verdiği bilgilere göre bilgisayar 
kullanıcıları .exe uzantılı sahte e-faturaları açtığında zararlı 
yazılımlar bilgisayarlarına yükleniyor. Yakın zamanda bir gsm 
operatörünün faturasıymış gibi görünen bir dosyaya bu şekil-
de rastlandığını ve gerekli güncellemelerin ESET veri taba-
nında anında sağlandığını açıklayan Akkoyunlu, bilgisayara 
yüklenen zararlıların, hackerların bilgisayarların kontrolünü 
ele geçirmesine ve şahsi bilgilerinin çalınmasına neden ola-
bildiğine dikkat çekti.
Alev Akkoyunlu sahte e-faturalardan korunmanın en etkili 
yöntemin ise tanımadık e-posta adreslerinden gelen .exe 
uzantılı e-faturaları açmamak ve güncel bir anti-virüs yazılımı-
na sahip olmak olduğunu belirtti.

BİlGİSAYAr kOrSAnI 
(HACkEr) nEDİr?

 Korsanlar, bilgisayar ve haberleşme teknolojileri konusunda 
bilgi sahibi olan, bilgisayar programlama alanında standartın 
üzerinde beceriye sahip bulunan ve böylece ileri düzeyde 
yazılımlar geliştirerek onları kullanabilen kişi olarak tanımlanıyor. 
Korsanların bir kısmı zevk için insanların bilgisayarları ve 
dolayısıyla bilgisayarlarındaki bilgileri istedikleri gibi kullanırken 
önemli bir kısmı da çıkar sağlamak için bilgisayardaki bilgileri alıp 
kullanıyor. Korsanlar gün geçtikçe yeni yöntemler bulup 
insanları mağdur ediyor. Özellikle büyük kuruluşlar korsanlara 
karşı güvenlik oluşturuyor. Korsanlar için sürekli olarak 
güvenlikler güçlendiriliyor. Ancak kişisel bilgisayar ve mobil 
cihazlarda koruma programları yeterince kullanılmıyor. Bu da 
korsanların işini kolaylaştırıyor.

KorSANlArıN 
SoN oyuNu: 
SAHTE GSM 
E-FATUrAlArA 
DİkkAT!

güvenlik»

eseT Türkiye genel müdür yardımcısı alev akkoyunlu



Türk 
yöneTmenler
dünyaya 
açıldı  Sıra 
oyuncularda”

“

tarık özdemir / tarikozdemir@baglantinoktasi.com.tr

SOn DÖnEMin GÖZDE OyUnCUlARinDAn CAnER CİnDORUK, TÜRK–İRAn 
ORTAK yAPiMi ‘GERGEDAn MEVSİMİ’ ADli FİlMDE GÖSTERDİğİ 
PERFORMAnSlA GÜnDEMDE… DİZİ OyUnCUlUğUnA BU SEZOn ARA 
VEREn OyUnCU, ‘yABAnCi’ VE ‘ElVEDA KATyA’ FİlMlERİ İlE SİnEMA 
SEyİRCİSİnDEn VE ElEşTİRMEnlERDEn TAM nOT AlMAyi DA HAKEDİyOR.

sahne»
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oyunCuluğa nasıl başladı?
“Üniversiteye kaydımı yaptırdım, hemen gidip tiyatro kulübü-
ne yazıldım. Üniversitenin tiyatro kulübünde ve şehir tiyat-
rosunda çalışmaya, kendimi geliştirmeye başladım. 18 yaşın-
da da Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nda kadrolu olarak 
profesyonel yaşama adım attım.” diyen genç oyuncu, böyle-
likle tiyatronun hem teorisini hem de pratiğini öğrenmiş olur. 
Kendini konservatuar okumuş gibi addetmesinin nedeni bu-
dur. İdeallerinin peşinden gittiği bu süreçte en büyük destek-
çisi de babasıdır. 
Kariyerinin on yılını Adana’da geçirdikten sonra ‘Torosları aşma 
isteği’ onu İstanbul yolculuğuna iter. Çocukluklarından beri 
hayallerini paylaştığı üç arkadaşıyla beraber İstanbul mace-
raları başlar. Adanalı gençler İstanbul’daki ilk yıllarında tek 
odalı bir evi  paylaşır ve pek çok sıkıntıyla karşılaşır. Önceleri 
İstanbul’un kaotik ortamına alışmakta güçlük çekerler. Ancak 
zamanla oyunculuk camiasında tutunmayı başarırlar.

Hangi yapımlarda yer aldı?
Cindoruk, İstanbul’a geldiği ilk yıl ‘Kelebek’ adlı bir sinema fil-
minde rol alır. Bu filmde göz dolduran bir performans sergi-
leyen genç oyuncu, ‘Geç Gelen Bahar’ adlı diziyle televizyon 
dünyasına adım atar. ‘Yaprak Dökümü’, ‘Hanımın Çiftliği’, ‘Fi-
rar’ gibi son dönemin çok konuşulan dizileriyle de yükselişini 
sürdürür.

planlıyorum. Burada lisan ve oyunculuk teknikleri alanların-
da eğitim alacağım. Zaten hayat, eğitimin hiç bitmediği bir 
süreçtir benim için.

 Türk sinemasının dış dünyaya açılması oyuncuları 
nasıl etkiliyor?

Son yıllarda Nuri Bilge Ceylan, Ferzan Özpetek, Fatih 
Akın gibi Türk yönetmenlerimiz birçok başarıya imza atarak 
uluslararası alanda önemli ödüller aldı. Bu da başta oyuncu-
lar olmak üzere tüm sektörün önünü açtı. Üç beş yıla kadar 
Türk oyuncuların da çok daha iyi yerlere geleceğini düşünü-
yorum. 

 Türk sinemasının geleceği yer sizce neresi?
Bizim folklorumuz çok zengin ancak kalıpları kırma-

mız gerekli. Sektör birkaç kişinin tekelinden kurtulmalı. Ar-
tık daha bağımsız, söylemi daha cesur olan, derdini çözümle-
miş hikayelere ihtiyacımız var. Bunlar bizim ülkemizde mev-
cut, sadece sınırlarımızı biraz daha zorlamamız, bakış açımızı 
değiştirmemiz gerekir. Bu yıl İranlı yönetmen Bahman Gho-
badi ile çalıştım ve sekiz kişiyle, bir tane fotoğraf makinesiy-
le, senaryosuz doğaçlama film çekilebildiğini gördüm. Film 
çekebilmek için para çok önemli ama daha da önemlisi ze-
kaymış. Yeni neslin de böyle bir zekaya sahip olduğunu dü-
şünüyorum.  
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Son dönem trendlerinden olan dönem dizilerinden 
filmlerinden teklifler alıyor musunuz?

Bu yıl çok dizi teklifi aldım, ama biraz dinlenmek iste-
dim. Ancak önümüzdeki mayıs ayında TMC firmasıyla bir 
dönem dizisi yapacağız. Kurtuluş Savaşı döneminde yaşanan 
bir aşkı anlatacağız. İki yıldır üzerinde çalışılan projenin ol-
dukça özgün bir hikâyesi var. 

 Sanatçı bir ailede büyümeniz sizin ideallerinizi 
etkiledi mi oyunculuktaki idolünüz kimdi?

Türkiye çok büyük sanatçılar yetiştiriyor, çok isim var. 
Münir Özkul, Erol Günaydın, Sadri Alışık, Ayhan Işık gibi 
ustalarımız bizim çocukluğumuzdan beri özdeşim kurarak 
büyüdüğümüz kişiler. Sahnede Haluk Bilginer’i, Şener Şen’i 
izlerken de hayranlık duyuyorum. Ama birebir örnek aldı-
ğım kimse yok. 

 batı sinemasından kimleri beğeniyorsunuz?
Javier Bardem ve Jonny Deep’i, aktris olarak da Penelo-

pe Cruz’u çok beğeniyorum. Robert de Niro ve Al Pacino da 
çok önemli oyuncular. 

 Siz terazinin her iki tarafında da yer alıyorsunuz 
hem sinema hem tiyatro. Sizce hangisi daha büyük bir 
meydan okuma?

Tiyatro çok daha büyük bir meydan okumadır ama sine-
ma tekniğini becermek de zordur. Sahnede bir duyguyu ba-
şından sonuna kadar devam ettirmek, canlı canlı bir alışveri-
şe  giriyor olmak çok daha büyük bir keyiftir. 

yazar babanın oyunCu oğlu
Caner Cindoruk, “Babam öykü yazarı, ama yazarlık maalesef bir mes-
lek olarak görülmediği çocukluk yıllarımız oldukça zor geçti. Babam yıl-
larca sanatın, sanatçı olmanın verdiği acıyla yaşadı. İşportacılık yapa-
rak ailesini geçindirdi.” diyerek anlatıyor çocukluk günlerini. 1996 Or-
han Kemal Öykü Ödülü’nü kazandığı gün bile işportacılık yapmaktadır 
bu azimli baba. Babasının sanata duyduğu büyük tutku Cindoruk’u da 
derinden etkiler. Ama bir tarafta da hayatın gerçekleri vardır, maalesef 
sanat ev geçindirmek için ideal bir meslek değildir. Bu yüzden büyük 
bir azimle derslere yüklenir, ortaokul ve liseyi dereceyle bitirir. Babası 
ona sürekli olarak para kazanacağı bir işle uğraşmasını telkin ederken 
genç Caner’in gönlünde başka bir aslan yatmaktadır. 

“yapTığım işTen, SanaTçı duruşumdan da öTe önce doğru inSan 
olabilmek önemlidir benim için. şu yaşadığımız dünyada erdemli 

bir inSan olarak kalabilmek ve de işimi daha iyi yapabilmek, doğru 
nokTadan oynamak gibi bir idealim var.” 

 yakın dönemlerde sizi televizyonda mı sinemada mı 
izleyeceğiz? 

Bu yıl üç tane sinema filminde göreceksiniz beni. İlki 
İranlı yönetmen  Bahman Ghobadi’nin yönettiği başrollerini 
Monica Bellucci ile paylaştığım ‘Gergedan Mevsimi’ vizyona 
girdi. İkincisi Filiz Alpgezmen’in yazıp yönettiği Altın Koza 
da yarışan ‘Yabancı’ isimli film. Üçüncüsü de Kadir İnanır’la 
oynadığım Altın Portakal’da yarışan Türk –Rus ortak yapımı 
‘Elveda Katya’.  

 ya tiyatro?
Televizyonun yorucu temposundan sonra çok sevdiğim 

tiyatroya vakit ayırmak istiyorum. Bu bir yıl yüzümü de din-
lendirmek istedim. Çünkü televizyon işi dinlendirilerek ya-
pılması gereken bir iş. Seyirciyi bıktırmamak lazım. Ben bu 
işi uzun yıllar yapmak istiyorum, şöhretin getirdiği bir rüz-
gara kapılmak gibi bir niyetim yok. Ölene kadar bu işi yapa-
caksam daha emin daha güvenli ve daha seçici adımlarla iler-
lemem gerekiyor. 

 genç yaşınızda önemli başarılara imza atmışsınız, 
bulunduğunuz konum sizi tatmin ediyor mu?

Ben işimi iyi yapabildiğim sürece mutluyum. Yaptığım 
işten, sanatçı duruşumdan da öte önce doğru insan olabilmek 
önemlidir benim için. Şu yaşadığımız dünyada erdemli bir 
insan olarak kalabilmek ve de işimi daha iyi yapabilmek, doğ-
ru noktadan oynamak gibi bir idealim var.  

 Türk oyuncular diziler sayesinde uluslararası 
starlar haline geldi. Sizin böyle bir iddianız, hazırlığınız 
var mı?

Uluslararası projelerden teklifler geliyor, ancak bu pro-
jelerde önemli bir rol alabilmek için iyi derecede yabancı dil 
bilmek şart. Ayrıca oyuncu olarak da kendinizi geliştirmek 
ve farklı teknikleri öğrenmek zorundasınız. Bu noktadaki ek-
siklerimi kapatmak için yakın bir zamanda ABD’ye gitmeyi 

“bizim folklorumuz çok zengin 
ancak kalıpları kırmamız 

gerekli. SekTör birkaç kişinin 
Tekelinden kurTulmalı. 

arTık daha bağımSız, Söylemi 
daha ceSur olan, derdini 

çözümlemiş hikayelere 
ihTiyacımız var.”

aracaoğlan, Dadaloğlu gibi ünleri ülke sınırlarını aşmış 
ozanların, Orhan Kemal, Yaşar Kemal gibi edebiyat dev-
lerinin yetiştiği bereketli topraklardır Çukurova. Sadece 
güçlü kalemler çıkmaz bu mümbit topraklardan. İnsanın 
ruhuna ve kalbine saplanan notalara hayat veren isimleri 
de yetiştirmiştir. Ünlü besteci Mustafa Sağyaşar, Feridun 
Düzağaç, Yaşar Günaçgün, Haluk Levent gibi güçlü vo-
kallerin de toprağıdır Adana… Şener Şen ve Yılmaz Gü-
ney gibi Türk sinemasının iki büyük ustasının  da anava-
tanındır bu güzel şehir…
Kültür mayasının son derece güçlü olduğu Çukurova’dan 
son dönemde yükselen değerlerden birisi de genç oyuncu 
Caner Cindoruk... 
Edebiyat tutkunu bir babanın oğlu olarak 17 Nisan 1980 
tarihinde dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren sanat-

la iç içe büyüdü. Ortaokul yıllarından itibaren amatör ola-
rak tiyatroyla ilgilendi. Bu ilginin mesleğe dönüştüğü dö-
nem ise üniversite yılları oldu. Çukurova Üniversitesi İş-
letme Fakültesi’ne dereceyle giren Cindoruk’un oyuncu-
luk serüveni üniversitenin tiyatro topluluğuna girme-
siyle başladı. Genç yaşına rağmen birçok dizi filmde rol 
alan Cindoruk’un geleceğe dair planları oldukça iddia-
lı. Uluslararası projelerde rol almak isteyen oyuncu, ya-
bancı dil ve oyunculuk eğitimi almak için Amerika’ya git-
meye hazırlanıyor. “Fatih Akın, Ferzan Özpetek ve Nuri 
Bilge Ceylan gibi yönetmenler Türk sinemasının ve oyu-
cularının önünü açtı, uluslar arası arenada artık sahne 
alma sırası Türk oyuncularda.” diyerek hedef belirleyen 
Cindoruk’la hayatı ve oyunculuk üzerine güzel bir röpor-
taj gerçekleştirdik. 
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2012’de Vikipedi’de en çok okunan konuları araştıran bir çalışma, merak 
konularının ülkeden ülkeye büyük farklık gösterdiğini ortaya koydu. 

ingiltere’de en çok “Facebook”, Mısır’da en çok osmanlı paşası Kavalalı 
Mehmet Ali paşa ile ilgili makale okundu.

Dünyanın en büyük ‘dijital ansiklopedisi’ olarak bili-
nen Vikipedi, 2012 yılında en çok okunan konu baş-
lıklarını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre, internet 
ansiklopedisi Vikipedi’nin İngilizce versiyonunda 

“Facebook” liste başında yer alırken, Japonya’da porno yıldız-
larının isimleri ön sırada çıktı. Hollanda listesinde, Çin’deki 
Hua Shan dağındaki “dünyanın en tehlikeli yürüyüş 
güzergâhı” ilk sırada yer aldı. Almanya’da en çok okunan baş-
lık, İngilizce “çıkmaz sokak” anlamına gelen “cul-de-sac” keli-
mesinin açıklaması oldu. Araştırmanın sonuçları, İsveçli bilgi-
sayar programcısı Johan Gunnarsson’un Viki-trendleri proje-
si kapsamında yayınlandı. İsveç’te en fazla bakılan başlık ise 
“İsveç” oldu.

OSMANLI PAŞASI DA MERAK EDİLDİ
Vikipedi’de okunan başlıklar listesinin en alt sıralarında yer 
alan konular da ülkelere dair ilginç veriler ortaya koydu. 
İran’da liste başında “İran”, “Tahran” ve ülkedeki yeni yıl kut-
lamaları gibi konuların yanında cinsellik, kadın sünneti ve 
eşcinsellik de ilk 10’da yer aldı.
Vikipedi’nin Arapçasında Mısır ile ilgili konulara ek olarak, 
1805’te Mısır valisi olan Osmanlı paşası Kavalalı Mehmet Ali 

haber»

Paşa ile ilgili makale en çok okunanlar arasına girdi. 
Endonezya Vikipedi’sinde futbol, voleybol, basketbol gibi 
spor konuları ilk yedide yer aldı.

OLAĞAN DIŞI BULGULAR DİKKAT ÇEKTİ
İtalyanlar, Amerikan yapımı televizyon dizileri ile ilgili konu-
ları en fazla merak edenler oldu. “Grey’s Anatomy”, 
“Dedikoducu Kız” ve “Vampir Günlükleri” liste başını tuttu. 
Rusya’da ise ülkenin kendisiyle ilgili bir makale ile “YouTube” 
ilk sırada yer aldı. Fakat “porno siteleri” ve “işsizlik” başlıkları 
da en çok bakılanlar arasındaydı. Olağandışı bulgular arasın-
da “@” sembolü İspanyolca Vikipedi’de ikinci sırada, bir tür 
Japon çobanpüskülü bitkisi Fransızca versiyonun liste başın-
da, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ise Polonya’da üçüncü 
sırada yer aldı.
Amerikalı pop yıldızı Justin Bieber hem Danimarka hem de 
Norveç’te ilk 10’a girmeyi başardı. Facebook’un foto paylaşım 
servisi Instagram, Vikipedi’nin ilk 10’una giremedi; ama 
fotoğrafı en fazla paylaşılan mekânlara dair kendi listesini 
yayınladı. Tayland’ın başkenti Bangkok ve Siam Paragon alış-
veriş merkezi ilk sıraları tutarken, ABD’den yedi bölge ve 
Avrupa’dan da sadece Paris’teki Eyfel Kulesi ilk 10’a girdi.

DüNyA VİkİPEDİ’DE eN çoK 
nE OkUDU?

Aklın yolu İdo’dan,
avantajlı yolculuk fırsatı

sosyal ağlardan geçer!

Hepsi ve daha fazlası için Türkiye’nin yeni ulaşım sitesi

ido.com.tr

/idokurumsal

/idokurumsal

/idokurumsal

/idokurumsal
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şehir mektupları» mehmet saim değirmenci

AnkArA Sözlüğü’ne 
8 madde bİzden olsun 

Bütün şehirlerimizin bir sözlüğü hazırlansa, bu sözlükte sadece “ağız” olmasa, o 
şehrin sanatından siyasetine, yetirdiği ululardan delilere, velilerden başka renkli 

kişilere, sporundan ağacına, türküsünden kedisine kayda geçmeyi hak eden her şey 
yerli yerince yer alsa memleket irfanı için mühim bir hizmet daha ifa edilecektir.

Her şehir enine boyuna, kuzeyine güneyine bir sözlüğü hak 
etmektedir ve son zamanlarda bazı şehirlerin her şeyine dair 
ansiklopediler de çıkmaktadır ki, sorunlu da olsa sevindiricidir. 
Bir proje dâhilinde bütün şehirlerimizin bir sözlüğü hazırlansa, 
bu sözlükte sadece “ağız” olmasa, o şehrin sanatından 
siyasetine, yetirdiği ululardan delilere, velilerden başka renkli 
kişilere, sporundan ağacına, türküsünden kedisine kayda 
geçmeyi hak eden her şey yerli yerince yer alsa memleket 
irfanı için mühim bir hizmet daha ifa edilecektir. Elbette öncü 
çalışmalar vardır ancak bu çalışmalar öncülerin ömrünü 
aşacak evsafta olduğundan bu bir yetişmiş gönüllü kadro 
işidir; telifi mukabilinde yetkin kişilere belli maddeler sipariş 
edilmeli, o kişilerin de şehre farklı bir gözle bakması 
sağlanmalıdır ki ortaya çıkacak “sözlük” malzeme yığınından, 
af buyurun eşyaları tasnif edilmemiş eskici dükkânından farklı 
olsun… Yoksa malzemenin yaşayan ve kültürde karşılığı olan 
yanlarını dikkate almadan, olduğu ve bulunduğu gibi sözlüğe 
koymaktan; bitpazarında bulduğu Çerkez eyerini o perişan 
haliyle salonun başköşesine yerleştirmekten fayda hâsıl 
olmayacaktır.  

Bir de, her sözlüğün yazıldığı, hazırlandığı dönemi de 
yansıtması dikkate alınırsa, belli periyotlarla zeyillerle o 
sözlüğü genişletmek, ilave ciltler çıkarmak gerekecektir ki, 
bu da gelecek kuşakların işidir; hele bir başlasın arkası 
gelecektir. 

Yazıklanmanın yeridir; maalesef Ankara’nın bir Ahmet 
Rasim’i, ne bileyim bir Reşat Ekrem Koçu’su çıkmamıştır. 
Bunlar olmasa bile bu evsafta bir yazar hazretlerinin kolları 
sıvayıp Ankara’yı dönemi itibariyle kayda geçirseydi, kitap 
olması gerekmez, fasikül fasikül yazdıklarını yayınlasaydı 
kuşkusuz maddi olarak iflas ederdi lakin ortaya çıkacak eser, 
şehrin medarı iftiharlarından biri olurdu…

Muradımız şehir sözlüğüne dair ahkâm kesmek değil, 
Ankara Sözlüğü’nde yer alması, vacip seviyesinde olan beş 

on maddeyi buracıkta zikrederek okunası bir deneme 
kaleme olmak, okuyucunun dilinde, olgun bir Ankara 
armudu yemişçesine tat bırakmaktır. Yoksa haddimizi 
bilmekteyiz ve söylediğimiz iş, nükteyle, latifeyle, 
denemeyle, öyle bir yazıcıkla geçiştirilmeyecek kadar ağır 
işçilik gerektirmektedir.

ankara armudu: Roma incirinin bir türlü karşılaşamadığı 
küçük kardeşidir. Eskiden bağlarda bahçelerde, yakın 
dönemde gecekondu avlularında boy gösterse de Ankara’nın 
“belediye mücavir alanında” nesli tükenmek üzerindedir. 
Kentleşmenin demeyelim, betonlaşmanın çevreyi istila etmesi 
nedeniyle nesli tükenmekten korkulur; şaka bir yana tabi, 
ülkemizde 830 bin ağaç ile en çok Ankara’da bulunmaktadır, 
ikinci sırayı Bursa almaktadır. Ankara’da ise en çok Çubuk’ta 
eğlenmektedir. Bir zamanlar Ankara’nın alacağı hali tahmin 
ederek köküyle budağıyla, çeşitlenerek, çeşidini 600’e 
çıkararak Marmara ve Ege bölgelerine de göç etmiştir. Ankara 
nasıl başkentse, Ankara armudu da pek çok özelliğiyle armut 
milletinin kralıdır.

ankara ayazı: Bıçak gibi değil hançer gibidir; önce işler, 
sonra çevrilir, Allah korusun adamı en az beş gün yatağa 
düşürür; işlerken farkında olmadığınız bir hinliği, bir gizli dili 
vardır; ilerledikten sonra ürperir farkına varırsınız ancak iş 
işten geçmiştir. Hoş, son yirmi yılda Ankara’da o eski ayazlara 
rastlanmaz olması, şehrin bir zamanlar ağaçsız tarla olan 
taraflarının bile bir nevi yeşillenmesi ile ayaz da kırılmış, küresel 
ısınma denilen nane Başkent’e de payınca sirayet etmiştir 
ancak, şehir eski ayazlı günlerini hatırlayıp meteorolojiyle 
anlaşarak birkaç günlüğüne de olsa ayazlanırsa, bu yeni 
duruma alışan ahalinin hali yaman demektir. O zaman şehrin 
göbeğindeki üçgeni mekân tutan kâğıt mendilcilere sahiden iş 
çıkacak demektir.

ankara balı: Eski seyahatnamelerde de zikredilen, arıların 
Ankara çiçeklerinden yaptıkları bal… Şimdilerde ne o çiçekler, 
ne o kovanlar, ne arılar çırayla aransa bulunmadığından, Ankara 
balı da sadece adı kalan bir bal olmuştur. Kovanı sepettendir. 
Hacı Bayram’ın müritlerinden bir grubun bu balla iftar açtığı 
rivayet edilir. Zehirsizdir. Kesmez. 

ankara depremi: Bildiğimiz depremle alakası olmayan 
siyasi zelzele… Malum, bu bağlamda başkentimiz Türkiye’de 
yegâne deprem bölgesidir ve siyasi zemini fay hattı 
üzerinde bulunmaktadır. En son 27 Nisan muhtırasına 
kadar, 1920 TBMM hükümetinin kurulmasından itibaren 
sayısız depremle sarsılmıştır. Bunlar arasında en büyük 
hasar bırakanı 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 
1997 depremleri olmuştur. Her depremin ayrıca artçı şokları 
bulunmakta, bu sarsıntılar demokrasinin işlediği 
zamanlarda da sürmektedir.

ankara Havası: Düğün ve gece hayatı ahalisine göre çokça 
kaşıkla oynanan, son zamanlarda Ankaralı, Çubuklu, Peçenekli 
ön adlarını taşıyan kadın erkek sanatçıların popüler ettikleri 
havadır. Kurda göre sisli hava… Kamu-vatandaş ilişkisi 
açısından sivil hayata göre aşırı resmi hava… Türkiye’nin genel 
havasını tayin eden belirleyici hava… Ortak siyasi kanaate göre 
siyasetin dizayn edildiği siyasi hava…

ankara iç savaşında üç Hainin porTresi: Ahmethan 
Yılmaz’ın epik ve aykırı şiiri ve şiir kitabının adı. Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinin bir Ankara iç savaş tarihi olduğunu 
inceden ve ağırdan işleyen şiir. Siyasi tarihin öze ve kana 

işleyen özeti. Altındağ Belediyesi’nin çıkardığı “Ankara Şiirleri 
Antolojisi”ndeki şiirlerin toplamındaki Ankara’dan daha baskın 
bir Ankara ağırlığı var şiirlerde.

ankara rüzgÂrı: Küçük bir esintisinde İstanbul’daki 
borsanın yatağa düştüğü, faizin gökdelen tepesine, kule 
ucuna tırmandığı rüzgâr… Türkiye’nin bölgesinde estirdiği 
rüzgârın adı…  Kışları sert ve yıkıcı, yazları gizliden gizliye sinsi 
esen akımın adı…

ankara Tavası: Eskiden Hıdrellez gününde yapılıp yenen, 
Ankara’dan dünyaya yayılan Başkent’in en meşhur yemeği… 
Et ve sebzenin gerdeğe girdiği muhteşem bir lezzet şöleni… 
Yanında cacık, hoşaf, turşu ve salata da duruma göre 
makbuldür.  Meşhur Oktay Usta da tarihini notaya, af edersiniz 
kitabına almış, nasıl pişirileceğini tarif etmiştir. Sebzenin taze, 
etin kuzu eti olması gerekir, yoksa Ankara tava olmaz… Pilavı 
tereyağlı olmalıdır. Afiyet olsun.

MUrADIMIz ŞEHİr SözlüĞünE DAİr 
AHkâM kESMEk DEĞİl, AnkArA 
SözlüĞü’nDE YEr AlMASI, VACİP 

SEVİYESİnDE OlAn BEŞ On MADDEYİ 
BUrACIkTA zİkrEDErEk OkUnASI 

Bİr DEnEME kAlEME OlMAk, 
OkUYUCUnUn DİlİnDE, OlGUn Bİr 

AnkArA ArMUDU YEMİŞçESİnE TAT 
BIrAkMAkTIr.
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“SAĞLIK SORUNLARININ NEDENİ 
KAYGILAR”

Araştırmacılar, birtakım farklı sağlık problemlerinin ço-
ğunlukla cep sinyallerine bağlı olduğunu ancak diğer birçok 
tartışmalı sağlık sorunlarında olduğu gibi, bu bağlantıların ta-
banlarının çoğunlukla bilimsel kanıtlardan daha çok kamu-
nun teknoloji hakkındaki kaygılarından kaynaklandığını bil-
dirdi. ‘Elektromanyetik aşırı duyarlılık’ (çeşitli akut, spesifik 
olmayan belirtiler) ve beyin tümörlerinin, mobil iletişim ve 
sağlık riskleri konusundaki tartışmalarda ön sırada yer aldı-
ğına dikkat çeken uzmanlar, ‘Bunlardan hiçbirisi ne biyolojik 
bir hipoteze sahiptir ne de ilk çalışma başlangıç noktası olarak 
görülür’ ifadelerini kaydetti. Ayrıca, araştırmacılar, 13 ülkede 
14 bini aşkın cep telefonu kullanıcısı üzerinde yapılan Interp-
hone çalışmasına da atıfta bulunarak, ‘cep telefonlarının be-
yin tümörlerine sebep olabileceği’ iddialarının desteklenme-
diğini kaydetti.

İsveçli uzmanların, araştırmalarının ardından yayınladı-
ğı raporda ise şu ifadelere yer verildi: “Genel olarak, beyin tü-
mörü ve cep telefonları hakkındaki veri, özellikle dünya çapın-
daki ulusal kanser eğilim istatistikleri ile birlikte ele alındığın-
da cep telefonu kullanımının tümör riski konusundaki etkisi-
ni desteklememektedir.”

CEP TElEFOnU-kAnSEr İlİŞkİSİnDE

“KISA VADEDE ETKİYE KESİNLİKLE 
SAHİP DEĞİLİZ”

Öte yandan, Auckland Üniversitesi Kanser ve Epide-
miyoloji Profesörü Mark Elwood, cep telefonlarının etkile-
rine yönelik uzun vadeli araştırmaların devam ettiğini an-
cak kısa vadede herhangi bir etkinin bulunmadığını açıkla-
dı. Kasım ayında Avustralya’nın Melbourne şehrinde düzen-
lenen Science and Wireless (Bilim ve Kablosuz Teknolojiler) 
Konferansı’nda “Epidemiyolojinin Gözden Geçirmesi: Bilim, 
Günlük Hayatta Kablosuz Teknolojilerin Kullanımı Hakkın-
da Topluma Ne Anlatıyor?” konulu bir sunum gerçekleştirdi. 
Sunumda cep telefonu kullanımı ve muhtemel sağlık etkileri-
nin göz önüne alındığı bir dizi nüfus çalışmaları ve beyin kan-
seri yineleme çalışmalarına dikkat çeken Prof. Elwood, şu an 
cep telefonu kullanımının kansere sebep olup olmadığı konu-
sundaki tartışmalara, “Kanserde kısa vadeli bir artışın oldu-
ğu konusunda beş, on yıl öncesinde birçok kaygı mevcuttu ve 
bizler şu an kesin bir şekilde bunun mevcut olmadığını söyle-
yebiliyoruz.” dedi.

Cep telefonlarının uzun vadede herhangi bir etkisi olup 
olmadığının sorgulandığını da sözlerine ekleyen Prof. Elwo-
od, “Ancak şu an hiç şüphesiz, kısa vadeli etkilere de sahip de-
ğiliz. Birçok araştırmanın ardından bu bize hala karmaşık bir 
resim sunuyor, çünkü epidemiyolojik çalışmaların çoğu ne 
orta ne de ileri derecedeki maruziyetlerde de hiçbir güçlü etki 
göstermemektedir.” ifadelerini kaydetti.

“GÜNEŞ IŞIĞI KANITLANMIŞ BİR 
KANSEROJENDİR”

Profesör Elwood, aslında hiçbir risk olmadığından do-
layı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün tavsiyesinin “mükem-
mel derecede mantıklı” olduğunu ve eğer insanların kaygıla-
rı varsa maruz kalmalarını sınırlamak ya da eşit ölçüde bunu 
göz ardı edebilmeleri için bu tavsiyeye uyabileceklerini dile 
getirdi. Prof. Elwood, “Kesinlikle, çocuklarına cep telefonları-
nı kullanmak için izin veren aileleri eleştirmiyorum. Aslında, 
çocuklarına çok fazla güneş ışığı almalarına izin veren ailele-
ri daha çok eleştiriyorum çünkü bu kanıtlanmış bir kansero-
jendir.” diye konuştu.

 kanıT yok!
Auckland Üniversitesi Kanser ve Epidemiyoloji Profesörü Mark Elwood, 

cep telefonunun, kısa vadede sağlık riskine ilişkin bir etkisinin ‘kesinlikle’ 
olmadığını bildirdi.

C ep telefonlarından yayılan 
radyasyonun kanser riski 
oluşturduğuna dair bilim 
insanları durmadan araştır-

ma yapmaya devam ediyor. Ancak 
cep telefonu sinyalleri konusun-

da son 10 yılda yapılan araştır-
malar, güvenlik sınırlarının 
altında sağlığı tehlikeye at-
tığı öne sürülen riskler için 
herhangi bir kanıt olma-
dığını ortaya çıkarıyor. En 
son araştırmayı gerçekleş-
tiren Auckland Üniversi-
tesi Kanser ve Epidemiyo-
loji Profesörü Mark Elwo-
od, kısa vadede sağlık riski-
ne ilişkin bir etkinin ‘kesin-

likle’ olmadığını bildirdi.
İsveç hükümeti, cep tele-

fonları ve elektromanyetik alan-
larla ilgili bir çalışma başlattı. Hü-

kümetin isteği ile İsveçli uzman-
lar Profesör Maria Feychting, Profe-

sör Yngve Hamnerius, Doçent Doktor 
Lena Hillert ve Profesör Anders Ahlbom’dan 

oluşan grup, elektromanyetik alanlar üzerine son 
10 yıl içerisinde yapılan araştırmaları inceledi. İs-
veç Sosyal Yaşam ve Sosyal Araştırmalar Konseyi 
(FAS) çatısı altında toplanan grup, birçok çalışma-
nın, mevcut sınırlar altında elektromanyetiğe ma-
ruz kalmanın cep telefonu kullanıcılarına nasıl za-
rar verebileceğini göstermede başarısız olduğu so-
nucuna ulaştı.

Araştırmanın sonucunda elde edilen verilerin 
paylaşıldığı uzmanlar panelinde, araştırmaya yö-
nelik ‘On yıldan fazladır süren kapsamlı araştırma, 
radyo frekans alanları ile insan vücudu arasında-
ki etkileşim mekanizmalarına ilişkin herhangi yeni 
bir sonuç ve mevcut maruz kalma sınırlarının al-
tındaki sağlık riskleri için herhangi bir kanıt tespit 
etmedi’ bilgisi paylaşıldı.

uzmanlar: “genel olarak, beyin 
Tümörü ve cep Telefonları 
hakkındaki veri, özellikle 

dünya çapındaki uluSal 
kanSer eğilim iSTaTiSTikleri 

ile birlikTe ele alındığında cep 
Telefonu kullanımının Tümör 

riSki konuSundaki eTkiSini 
deSTeklememekTedir.”

araştırma» hatice berrak / haticeberrak@baglantinoktasi.com.tr
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operatörler, kamu kurumları ile belediyelere ait alt yapıları kullanmaları 
halinde ‘geçiş hakkı bedeli’ ödeyecek. ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı 2013 yılı için söz konusu bedelleri belirledi. 

haber» uğur ada / ugurada@baglantinoktasi.com.tr

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, sabit ve mobil 
haberleşme alt yapısı için operatörlerin ödeyeceği ‘geçiş 
hakkı bedelleri’ni belirledi. Buna göre bir operatör, Türk 
boğazlarından geçireceği her metre kablo ve benzeri gereç 
için devletin ilgili kurumlarına yıllık 20 TL ödeyecek. 
Sabit ve mobil telefon operatörler ile kamu kurumları-
belediyeler arasında elektronik haberleşme alt yapısının 
kurulması sırasında bazı sorunlar yaşanıyor. Ulaştırma 
Bakanlığı, bu konuda yaşanan ‘geçiş hakkı ücreti’ sorununa 
neşter attı. Bakanlık, ‘geçiş ücretleri’ni belli bir standarda 
kavuşturmak için bir süredir devam eden yönetmelik çalışma-
sını sonuçlandırdı. Buna göre operatörler, kamu kurumları 

ile belediyelere, söz konusu kurumların taşınmazlardan geçi-
rilecek her türlü kablo ve diğer alt yapı için yönetmelikte 
öngörülen tutarda ‘geçiş hakkı bedeli’ ödeyecek.

GENİŞLİĞE GÖRE BEDELLER DEĞİŞEBİLİR
Her türlü kablo ve benzeri gerecin geçirildiği yerin genişliğine 
göre bedeller de değişecek. Söz konusu yerin genişliği 40 san-
timetre ise bu bedeller geçerli olacak. Genişlik arttıkça, geçiş 
bedelleri de artacak. Ulaştırma Bakanlığı kaynakları, söz konu-
su düzenlemenin kısa sürede uygulamaya gireceğini belirte-
rek, “Bu konuda gerekli çalışmalar yapıldı. Resmi Gazete’de 
yayımlanacak ve resmen uygulama başlayacak.” dedi.

boğazlardan kablo 
geçİrmek 20 Tl

Operatörlerin ödeyeceği bedeller
Operatörlerin, kamu kurumları ile belediyelere ödeyecekleri bedellerden bazıları şöyle: 

•	 Tapuda, kamu kurum ve kuruluşlarına kayıtlı taşınmazlar 
için metrekare üzerinden bedel ödenecek. Metrekaresi, 
taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim 
değerinin (yıllık) yüzde 2’si, 

•	 Büyükşehir belediyesi sınırlarında kalan taşınmazlardan 
geçirilecek her türlü kablo ve benzeri gereç için metre 
başına yıllık 1 TL,

•	 Büyükşehir sınırlarında kalan ilçe belediyelerinin sorum-
luluğundaki taşınmazlardan geçirilecek her metre kablo 
ve benzeri gereç için yıllık 0.70 TL, 

•	 Büyükşehir belediyeleri dışında kalan il belediyelerinin 
belediye ve mücavir alan sınırlarında yapılacak hatların 
her metresi için 0.70 TL,

•	 Devlet karayolları, demiryolları, doğalgaz boru hatları, 
elektrik iletim hatları ile benzeri güzergahlardan geçirile-
cek hatların her metresi için 0.50 TL,

•	 Orman sayılan yerlerden geçirilecek hatların her metresi 
için 1 T, 

•	 Türk boğazlarından geçiş yapacaklar, her metre hat için 
20 TL,

•	 Deniz, doğal ve yapay göller ile akarsu kıyaları ve kıyı 
alanlarından geçirilecek her metre hat için 3 TL,

•	 Metro, tramvay, tünel ve benzeri yerlerden geçişler için 10 
TL ödeyecek.
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haber»

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma 
Enstitüsü (UZAy) ve TUSAş İş 

Ortaklığı tarafından yüksek yerlilik 
oranıyla üretilen ve 2,5 metre 

çözünürlüğe sahip GÖKTÜRK-2, 
görevine başladı.

melike betül / melikebetul@baglantinoktasi.com.tr

uzay Teknolojİsİnde yenİ dönem: 

savunma alanında 
İhtİyaÇlara cevap verecek
Savunma ve kalkınma alanlarında önemli ihtiyaçlara ce-
vap verecek uydu, dünyadan 686 kilometre yükseklik-
te konumlandı Fırlatmadan sonra ilk sinyal, Ankara’dan 
alındı. İlk sinyalin ardından uydudan sıcaklık, akım, ge-
rilim gibi sağlık bilgilerinin akışı başladı. Ardından mil-
li uçuş bilgisayarı Bilge açılarak, uydunun roketten ayrıl-
ması sırasında oluşan takla hareketi gönderilen komutlar-
la durduruldu. Uydu üç eksende kontrol edilerek, dünya 
üzerinde istenen noktalara bakması sağlandı. Daha sonra 
güneş panelleri teker teker açılarak uydunun ihtiyaç duy-
duğu elektrik enerjisi üretilmeye başlandı. Uydudan ilk 
görüntüler de planlandığı gibi indirildi.

verİler anlık olarak 
deĞerlendİrİlİyor
Fırlatma işleminin ardından yoğun bir şekilde çalışan 
TÜBİTAK UZAY ekibi, ilk sinyalin ardından uydudan 
alınan sıcaklık, akım, gerilim ve kamera ile ilgili sağlık bil-
gilerini anlık olarak değerlendiriyor. Dünyadan 686 kilo-
metre yükseklikte konumlanan uydu, 3 yer istasyonu üze-
rinden günlük ortalama 30 kez geçiyor.
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdür 
Vekili Tamer Beşer, şuana kadar alınan sağlık bilgilerinin 
normal olduğunu ve uydu üzerindeki tüm cihazların so-
runsuz bir şekilde çalıştığını söyledi. GÖKTÜRK-2’nin 
dünya üzerinde günde 15 tur attığını belirten Beşer, “Yer 
istasyonu ekibimiz, uydudan ve diğer yer istasyonların-
dan alınan sağlık bilgilerini inceleyerek devreye alma ope-
rasyonlarına devam ediyor. Uydunun üzerindeki sıcaklık 
değişimleri, uydunun pil-şarj durumu, yönelim bilgile-
ri ve yazılımlarının çalışma durumları sürekli takip altın-
da tutuluyor. Bu amaçla ekibimizde şuan güç sistemi uz-
manları, yönelim belirleme ve kontrol uzmanları, yörün-
ge mekaniği uzmanları, uçuş bilgisayarı donanım ve yazı-
lım uzmanları, ısıl sistem uzmanları görev yapıyor.”  dedi.

ankara Üzerİnden 
5 kez GeÇtİ
GÖKTÜRK-2’nin Ankara üzerinden geçtiğini açıklayan 
Beşer, şunları söyledi: “Uydumuz Ankara üzerinden ilk 
16 saatinde 5 kez geçti. Şuana kadar her şey başarılı bir 
şekilde devam ediyor. Burada bir diğer başarımız ise TÜ-
BİTAK UZAY tarafından yerli olarak geliştirilen haber-
leşme sistemleri, uçuş bilgisayarı ve uydu üzerindeki di-
ğer sistemlerin sorunsuz bir şekilde çalışmasıdır.” Uydu-
nun yeryüzüne bakar hale getirilerek panellerinin açıla-
cağını da belirten Beşer, “Devreye alma işlemleri tamam-
landıktan sonra GÖKTÜRK-2’nin uzaydan yollayacağı 
ilk görüntüleri en kısa sürede almayı hedefliyoruz.” şek-
linde konuştu.

T ürkiye’nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu 
GÖKTÜRK-2, Çin’deki Jiuquan Fırlatma Üssü’nden 
uzaya gönderildi. Uydunun uzay yolculuğuna baş-
laması Ankara TÜBİTAK Uzay Merkezi’nde dü-

zenlenen canlı yayın ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ta-
rafından ve tüm Türkiye tarafından izlendi. Ülkede heyecan 
oluşturan yolculuk sonrası GÖKTÜRK-2 başarılı bir şekilde 
yörüngesine oturdu, ilk verileri de gönderdi. 
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) 
ve TUSAŞ İş Ortaklığı tarafından yüksek yerlilik oranıyla 
üretilen ve 2,5 metre çözünürlüğe sahip GÖKTÜRK-2, Çin 
Halk Cumhuriyeti’nin Gansu Eyaleti’ndeki Jiuquan Uzay Fır-
latma Merkezi’nden uzay yolculuğuna başladı.

GökTürk-2’nin yazılım ve 
donanımı yerli

200 ülkeden 25’i kendi 
uydusunu üretiyor

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, GÖKTÜRK-2 
uydusunun uzaya fırlatılmasını değerlendirdi. Başkan 
Altunbaşak, Türkiye’de uzay teknolojisi alanında yeni bir 
sayfa açıldığını söyledi. GÖKTÜRK-2’nin TSK’nın uydu 
ihtiyacını karşılamak üzere tasarlandığını ifade eden 
Altunbaşak, uydunun ikinci milli yer gözlem uydusu 
olduğunu belirtti. GÖKTÜRK-2’nin 15 gigabyte resim 
depolama kapasitesine ve 20 kilometrekarelik 
fotoğraflama özelliklerine sahip olduğunu dile getirdi.
Dünya çevresini günde 15 kez turlayacak uydunun her 
taraftan geçerek fotoğraf alabilme kapasitesine sahip 
olduğuna işaret eden Altunbaşak, “GÖKTÜRK-2’yi 
diğerlerinden ayıran en önemli özellik yüksek yerlilik oranı. 
İçerisindeki yazılımların yüzde 100’ü ve donanımın ise 
yüzde 80’i Türk mühendisleri tarafından yapıldı.” dedi.

Dünya üzerinde yaklaşık 200 ülkeden 56’sının uydusu 
olduğunu ve bunlardan sadece 25’inin kendi uydusunu 
üretebildiğini vurgulayan Prof. Altunbaşak, Türkiye’nin bir 
sene arayla 2. kez kendi uydusunu fırlattığını belirtti. 
Türkiye’nin uzay serüvenine geç başlamasına rağmen 
çok hızlı ilerlediğini ifade eden Altunbaşak, “Birer yıl arayla 
2 uydu atabilmek çok manidardır. Yer gözlem uydusu 
konusunda Türkiye meseleyi çözmüştür. Bazı parçaları 
hala yurtdışından alabiliriz ama sistemin ana 
mekanizmasını, DNA’sını çözdük. Bundan sonra vites 
yükseltmemiz gerekiyor. Dünyada 11 ülke kendi uydusunu 
kendi roketiyle fırlatıyor. Biz de 12. ülke olmayı hedefli-
yoruz. Türkiye’de Ege kıyıları ya da Karadeniz’den bu iş çok 
iyi yapılabilir. Ege kıyılarından fırlatıldığında, birinci kademe 
motor Akdeniz’e, ikinci kademe motor da Atlas 
Okyanusu’na düşecek. Bu durum da çok büyük bir avan-
taj. Karadeniz’den atılması halinde ise birinci aşama 
motoru Karadeniz’e ikinci aşama motoru da Kuzey Buz 
Denizi’ne düşecek. Bunlar rahatlıkla yapılabilecek 
çalışmalardır.” dedi.
Konuşmasında takım uyduları konusuna da değinen 
Altunbaşak, Türkiye’nin her karış toprağının her saniye 
milli imkanlarla gözlenmesini istediklerini dile getirdi. 
Altunbaşak, bunun sadece bir uydu ile olamayacağını ve 
takım uydusu çalışmasının gerektiğini ifade etti.

GökTürk-2 UzAYDA
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Pankobirlik Genel Başkanı Recep 
Konuk, 2012 Kooperatifçilik Yılı 

etkinlikleri kapsamında düzenlenen 
“Kooperatif İşletmeler Daha Güzel 
Bir Dünya Kurar Paneli”nde konuştu. 
Panel, İzmir Ziraat Odası Başkanlığı, 
Bornova Belediyesi, İzmir Köy-
Koop, İzmir Çiftçi Örgütleri Güç Birli-
ği Platformu (Çiftçiplat) ve Üretici 
Gazetesi tarafından 21 Aralık Dünya 
Kooperatifçilik Günü’nde düzenlen-
di. Panelde Pankobirlik Genel Baş-
kanı Recep Konuk, Tariş Zeytin ve 
Zeytinyağı Birliği Başkanı Cahit 
Çetin, Köy Kalkınma ve Diğer Tarım-
sal Amaçlı Kooperatifler Merkez 
Birliği (Köy-Koop) Başkanı Yakup 
Yıldız, Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı’nın 
moderatörlüğünde kooperatifçiliği 
masaya yatırdı. Konuşmasında koo-
peratifçilik hakkında önemli değer-
lendirmelere yer veren Recep 
Konuk, “Bir üretici kooperatifi olarak 
bizim bölgemizde bizim üreticimizin 
ürettiği hiçbir ürünün tek gramının 
dahi işlenmeden bölge dışına çık-
masını istemiyoruz ve o hedefe ula-
şana kadar da yatırımlarımız aralık-
sız devam edecek. Konya Şeker’in 
ana hedefi sürdürülebilir üretim.” 
dedi. Dünyanın en liberal ülkelerinde 
bile kooperatiflerin güçlü yapılarıyla 
ekonomide önemli rol oynadıkları ve 
faaliyet gösterdikleri alanlarda yük-
sek pazar paylarının olduğunu vur-
gulayan Recep Konuk, 1950’li yıllar-
dan beri Türkiye’de varlığını sürdü-

ren küresel bir zincir marketin bir 
kooperatif şirketi olduğunu belirtti. 
Başka ülkelerin kooperatifçiliği kal-
kınmanın önemli bir aktörü olarak 
kullandığını aktaran Konuk, 
Türkiye’nin bundan yeterince fay-
dalanamadığını belirtti. Konuk şu 
ifadeleri kullandı: “Bütün dünyada 
görüyoruz tarımsal kalkınmada 
kooperatifçiliğin büyük bir önemi 
var. Türkiye’de de tarımsal 
kalkınmanın anahtarı 
üretici kooperatifi 
olacak. Koopera-
tifçiliğin temel 
işlerine baktı-
ğımızda sağla-
dığı faydaları 7 
başlık altında 
toplayabi l ir iz . 
Bir, piyasa meka-
nizması içinde 
ortakların pazarlık 
gücünü arttırır. Yani ucuz girdi 
temin ederken, ürünü değerinden 
satar. İki, sermaye birikimini sürekli 
kılarak, küçük sermayelerin birleş-
mesini sağlayıp çeşitli ekonomik 
süreçlerde ortaklarının yer almasını 
ve bu işleviyle genel ekonomik 
büyümeye de katkı sağlar. Üç, üre-
tim ve paylaşım sürecinde yer ala-
rak ekonomik tıkanıklığın aşılmasını 
sağlar. Dört, pazarlık gücünü toplu-
laştırarak üyelerinin rekabet gücünü 
arttırır. Beş, piyasaların yapısını ve 
işleyişini düzenler. Altı, üretim için 

gerekli finansman ile makine ve ekipmanı üyeleri için ucuz 
temin eder. Yedi, üyelerinin yeniliklerden haberdar olması-
nı, yeni üretim teknik ve metotlarının üyelerince kullanıl-
masını sağlayarak verimliliği arttırır.”

“konya’nın şekeriyle karadeniz’in fındığını, antep’in 
fıstığını harmanladık”
Konya Şeker olarak son 12 yılda tamamı öz kaynaklarla 1,2 
milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Recep 
Konuk, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında ilk 

50’de yer aldıklarını anlattı. Konuk şunları söyledi: 
“Yüzlerce yıldır bu topraklar üretiyor. Ürünü 

römorka yükleyip satmak, ya da çuvala 
kasaya doldurup satmak ne kadar bere-

ketli bir yıl geçirilirse geçirilsin üreticinin 
refahtan pay almasını sağlamıyor. O 
ürünü mutlaka işlemek rafa gidene 
kadar sürecin içinde olmak gerekiyor. 
Olmadınız mı aslan payı hep başkaları-

na gidiyor. Mesela Konya Ovası yüzlerce 
yıldır buğday üretiyor, buğday üreticisinin 

ben zengin olduğunu görmedim, ancak tüc-
carın zengin olduğunu gördüm. Değirmencinin 

zengin olduğunu da gördüm. Ancak en çok makarnacıla-
rın, bisküvicilerin, değirmenciyi 5’i 10’a katlayacak kadar 
zengin olduğunu gördüm. Ege’ye has ürünlerde de böyle-
dir, Karadeniz’e has olanlarda da böyledir. O nedenle biz bir 
karar verdik. Pancarı işleyip şeker üretmekle kalmayacağız, 
şekerin ana girdi olduğu her ürünü de üreteceğiz. Yani 
şekerden kazanılabilecek paranın tamamına üretimin ilk 
halkasındaki üreticiyi, pancar üreticisini ortak edeceğiz. 
Bizim şekerimizle Karadeniz’in fındığını, Antep’in fıstığını 
harmanladık ve çikolata ürettik. Şimdilik 45 ülkeye ihraç 
ediyoruz. Bu daha da artacak. Konya’nın buğdayını biskü-
vide gofrette kullanmaya başladık. Sizin, incirinizi, kuru 
üzümünüzü bisküvide, kekte kullanmaya başlayacağız. 
Konya Şeker’in ana hedefi sürdürülebilir üretim.” 

tanıtıcı reklam

“Tarımda kalkınmanın anahTarı 
üreTİcİ kooperaTİflerİ”

pankoBİrlİk Genel Başkanı recep konuk: 
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sağlık»

Boş vakitlerinin çoğunu televizyon başında geçiren çocuklar özellikle 
reklamlarda gördükleri yiyecek-içecekleri anne, babalarından istiyor. 

Peki bu durum çocukların sağlığını nasıl etkiliyor?

T ürkiye’de genç nüfusun ağırlıkta olması sebebiy-
le önemli bir pazar olduğu düşünülen çocuklar, 
televizyon reklamlarının önemli bir hedef kitlesi 
haline geldi. Bir çok yerli ve yabancı markalı fir-

ma bu önemli kitleyi yani çocukları reklamlar yoluyla et-
kileme çabası içinde. Boş vakitlerinin çoğunu televizyon 
başında geçiren çocuklar özellikle reklamlarda gördükleri 
yiyecek-içecekleri anne-babalarından istiyor. Peki bu du-
rum çocukların sağlığını nasıl etkiliyor? Ebeveynler, çiko-
lata, bisküvi, şekerleme ürünlerinin tanıtımı ile dolu olan 
reklam kuşaklarının tehlikesinden çocuklarını nasıl koru-
yabilir? Sorularımızın yanıtını Başkent Üniversitesi Kon-
ya Uygulama ve Araştırma Merkezi Diyetisyeni Uzman 
Atilla Zeyrek veriyor.
Zeyrek öncelikle algılama ve etkilenme özellikleri fazla olan 
çocuklar açısından reklamların birçok açıdan sorun olabi-
leceğini belirtiyor. Çocukların gereksiz tüketim, yanlış bes-
lenme, sağlık, milli kültür ve ahlaki davranışlar açısından da 

ayşe melek / aysemelek@baglantinoktasi.com.tr

reklamı yapılan ÜrÜnlerİn 
ÜÇte İkİsİ yaĞ ve şeker 
İÇerİyor
“Yapılan araştırmalara göre çocuk ve gençlerin gıda reklam-
ları ile karşılaşma sıklığı oldukça yüksektir. ABD’de 2-11 yaş-
ları arasındaki çocuklar televizyonda günde ortalama 14 İn-
giltere de ise 5, yılda ise 5000’den fazla gıda reklamı ile kar-
şılaşmaktadır. Benzer şekilde Avustralya’da 5–12 yaşları ara-
sındaki çocuklar haftada ortalama 96 gıda reklamı izlemekte-
dir ve bunların üçte ikisi yüksek miktarda yağ ve şeker içeren 
gıdalardır.” şeklinde bilgi veren Zeyrek, günlerinin büyük bir 
kısmını televizyon izlemeye ayıran çocukların, izlediği rek-
lamlar ile besin değeri çok düşük ya da olmayan şekerleme, 
gazlı içecekler ya da fast- food gibi ürünlere çeşitli kampanya, 
hediye ve oyuncaklarla özendirildiğini aktarıyor. 

aşırı tÜketİm saĞlık sorununu 
beraberİnde Getİrİyor
Uzman Diyetisyen konu ile ilgili şunları söylüyor: “Televiz-
yon reklamları artan çekicilikleri ile çocukların zaten ilgi 
duyduğu çikolata, kola, cips, hazır kekler, çikolata, gofret gibi 
kalorisi yüksek, besin değeri çok düşük gıdalara yönelik il-
giyi ve bunları tüketmeye yönelik isteği açıkça daha da art-
tırmaktadır. Bu türden gıdaların aşırı tüketimi ise ciddi sağ-
lık sorunlarına neden olmaktadır. Başka bir açıdan bakıldı-
ğında, çocuklar bilişsel gelişimlerini yaklaşık olarak 11-15 yaş 
arasında tamamladıklarından, erken yaşlardaki seçimlerinde 
duygusal boyut ve anlam onlar için daha önemlidir. Bu ne-
denle çikolata, şekerleme, renklendirilmiş drajeler, fruktoz 
içerikli ürünler, bisküvili gıda gibi zevk alınan besinlerin se-
çimi onlar için daha da kolaylaşmaktadır. Zaten çocukların 
öncelikle süt, oyuncak, çikolata, sakız gibi satış amacı önceli-
ği ve kendilerine yönelik olan gıda ürünlerinin reklamların-
da oynatılma sebebi de bundan kaynaklanmaktadır. Tüm bu 
verilere bakacak olursak, televizyon reklamlarının çocukla-
rımıza sağlıksız yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarını sat-
mak için gıda ile ilgili ürün ve hizmetleri ticari kaygılarla ta-
nıttığı tespiti yerinde olabilir.”

Çocukların kendİ paraları İle 
alacakları ÜrÜnler 
tanıtılıyor
“Televizyonda çoğunlukla çocukların kendi paraları ile alabi-
lecekleri ürünlerin reklamı yapılmaktadır. Çocukların harç-
lıkları ile alabildikleri ürünler şekerleme, sakız, içecek, don-
durma, bisküvi ve fast foodlardır. 7-9 yaş arasındaki çocuklar 
paralarını en çok bu ürünlere harcamaktadırlar. Çoğu gıda 
reklamı çocuğun sağlıksız beslenmesine sebep olmakta, daha 
da kötüsü bunun bir alışkanlık haline gelmesine yol açmakta-
dır. Reklamlarda hazır ya da yüksek kalorili gıdaları tüketen 
kişilerin vücut ağırlıklarının normal ya da zayıf olması, bu 
tür gıdaların sağlıklı olduğu gibi bir yanılgı oluşturmaktadır.”

TElEVİzYOn köTü Bİr AŞçI! 

olumsuz etkileneceğini aktarıyor. “Reklamcılar, toplumda 
önemli bir çoğunluğu oluşturan çocukların tüketim isteğini 
kamçılamak, çocuğun ürünleri alması için ailesini zorlama-
sını sağlamak ve geleceği düşünerek, çocukların iyi bir tüke-
tici birey olmasını sağlamak amacıyla kullanırlar.” diye konu-
şan Zeyrek, özellikle 2-7 yaş arasında olan çocukların tehli-
kede olduğuna vurgu yapıyor. Zeyrek, “Bu yaş grubunda yer 
alan çocukların zeka seviyeleri de beslenmeleri ile paralel bir 
gelişim gösterir ki bu yaştaki çocukların kontrole tabi tutul-
ması daha da önem kazanır.” diyor. 
Yapılan çalışmaların televizyonun beslenme alışkanlıklarını 
etkilediğini, fast-food tarzı beslenme ve hazır gıdaların gide-
rek günlük beslenmenin bir bölümünü oluşturduğunu gös-
terdiğini söyleyen Zeyrek, “Bu etki, çocuklarımızı reklamı 
yapılan besin maddesine sahip olmaya güdülemekte, denge-
li beslenmenin yerine, tek tip ve çeşitli katkı maddelerini içe-
ren fast-food veya benzeri beslenme şeklini alışkanlık haline 
getirmektedir.” diye konuşuyor.

Uzman Atilla Zeyrek anne-babalara şu uyarılarda bulunuyor:
• Anne ve babaların market alışverişi sırasında çocuklarının 

abur cubur denilen trans yağ asidinden zengin, sağlıksız, 
katkı maddeli, kanserojen, şişmanlatıcı besinleri satın 
alma isteklerine olumlu yanıt vermemeleri gerekir.

•	 Ebeveynler çocuk için bir rol-model konumunda 
olduklarını unutmamalı, geleneksel bilgilerin yerine sağlıklı 
ve dengeli beslenme konusunda mutlaka bir beslenme 
uzmanından yardım almalıdırlar.

• Belirli programları özellikle beslenme ile ilgili olanları 
çocuğunuz ile beraber izleyin. Ona sorular yönelterek 
veya televizyonda gördüğünüz besinlerin rengini miktarını 
birlikte tekrarlayarak, onunla birlikte eğlenceli zaman 
geçirmenin yollarını arayın.

• Çocuğunuzun televizyon karşısında kalma süresini gün-
lük 1-2 saatten fazla olmamasına dikkat edin aksi takdirde 
beslenme konusunda aklında oluşabilecek gereksiz 
algılamalar yeme alışkanlıklarını değiştirebilir.

• Uzun süreli çocuğunuzun televizyon başında kalması 
durumu hareketsizliği ve öğün dışı fazla hazır gıda 
tüketilmesinin artmasını beraberinde getirip buna bağlı 
şişmanlamasına ve sürekli yorgunluk hissetmesine 
neden olabilir.

• Çocuk öğün vaktinin geldiğini ve yemek yediğinin farkında 
olmalıdır. Oysa televizyon izlerken çocuğunuz öncelikli 
olarak yemek yediğinin farkında değildir, sadece eğlenceli 
bir şekilde televizyon izlemektedir. Bu şekil bir uygulama 
yemek yeme davranışını sağlıklı bir şekilde öğrenmiş 
olmasını engelliyor ve ilerleyen yaşlarda yetersiz 
beslenme, masada yemek yemek istememe, düzenli 
yemek yememe, yemek seçme ve kendi kendine yemek 
yememe gibi davranışlar gösterebiliyor. 

Sağlıklı beslenme alışkanlığı 
kazandırmak için: 

• Öğün atlamayın.
• Çocuğunuzla birlikte masaya 

oturun.
• Onunla birlikte yemek yiyerek ve 

yemek seçmeyerek ona model olun.
• Uygun yaşı geldiğinde kendi kendine 

yemek yemesine izin verin. 
• Mümkün olduğunca ailenin 

tüm üyelerinin masada 
yer almasını sağlayın.

• Yemek saatlerini 
ailecek keyifli 
geçirmeye özen 
gösterin. 

Anne-babalara
 öneriler



haber»

Trafİğe çıkanlara 
iyi haber

Türkiye istatistik Kurumu, trafikteki sıkışıklığın artmasından şikayet 
edenler için iyi haber verdi. Kurum, geçtiğimiz eylül ayında trafiğe kaydı 

yapılan araç sayısında yüzde 7’lik azalma olduğunu ortaya koydu. 

Trafiğe kaydı yapılan motorlu taşıt sayısı azalıyor. Eylül 
ayında trafiğe kaydı yapılan motorlu taşıt sayısı yüzde 7 
azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Motorlu Kara 
Taşıtları İstatistikleri’ne göre eylülde 84 bin 846 taşıtın 

kaydı yapılırken, trafikteki araç sayısı 16 milyon 825 bin 748’e 
ulaştı.
Eylülde trafiğe kaydı yapılan toplam 84 bin 846 taşıt içinde oto-
mobil yüzde 47,7 pay ve 40 bin 499 adetle ilk sırada yer aldı. 
Otomobili yüzde 22 pay ve 18 bin 659 adetle motosiklet, yüzde 
17,7 pay ve 15 bin adetle kamyonet, yüzde 4,4 pay ve 3 bin 718 
adetle traktör takip etti. Eylül ayında trafiğe kayd olan taşıtların 
yüzde 8,2’sini (6 bin 970) minibüs, otobüs, kamyon ve özel 
amaçlı taşıtlar oluşturdu.

EN ÇOK DÜŞÜŞ HANGİ TÜRDE GERÇEKLEŞTİ?
Trafiğe kaydı yapılan motorlu taşıtlarda otomobildeki azalış 
yüzde 10,3, kamyonette yüzde 1,6, kamyonda yüzde 7,9, moto-
siklette yüzde 14 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 22,2, oto-
büste yüzde 53,9, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 13,3, traktörde 
ise yüzde 15,1 artış oldu.

GEÇEN YILA GÖRE DE DÜŞÜŞ VAR
Eylülde trafiğe kaydı yapılan motorlu taşıt sayısı, geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 5,4 azaldı. Söz konusu azalış kamyonette 
yüzde 9,5, kamyonda yüzde 23, motosiklette yüzde 21,4, trak-
törde yüzde 13,5 olarak gerçekleşti. Otomobilde yüzde 5,1, 
minibüste yüzde 35,3, otobüste yüzde 32,4, özel amaçlı taşıtlar-
da yüzde 78,9 artışoldu.
Ocak-Eylül döneminde 818 bin 804 taşıtın trafiğe kaydı yapıl-
dı, 82 bin 584 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece tra-

fikteki toplam taşıt sayısı 736 bin 220 adet arttı. Eylül ayı sonu 
itibariyle trafiğe kayıtlı toplam 16 milyon 825 bin 748 adet taşı-
tın yüzde 50,6’sını otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 
15,7’sini motosiklet, yüzde 8,9’unu traktör, yüzde 4,5’ini kam-
yon, yüzde 2,3’ünü minibüs, yüzde 1,4’ünü otobüs, yüzde 
0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

KAÇ ARACIN DEVRİ YAPILDI?
Eylül ayında toplam 391 bin 879 taşıtın devri yapıldı. Bu taşıt-
lar içinde otomobil yüzde 66,6 pay ve 260 bin 801 adetle ilk 
sırada yer alırken, otomobili yüzde 16,1 pay ve 63 bin 112 adet-
le kamyonet, yüzde 5,9 pay ve 22 bin 979 adetle motosiklet, 
yüzde 3,4 pay ve 13 bin 207 adetle traktör izledi. Sözkonusu 
ayda minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtların oluştur-
duğu 31 bin 780 (yüzde 8,1 pay) taşıtın devri gerçekleşti.

OTOMOBİLLERİN NE KADARI LPG’Lİ?
Otomobillerde kullanılan yakıt türleri açısından değerlendiril-
diğinde eylül ayı sonu itibarıyla 8 milyon 515 bin 776 adet oto-
mobilin yüzde 41’i LPG, yüzde 34,7’si benzin, yüzde 23,7’si 
dizel yakıt kullandığı belirlendi. Yakıt türü bilinmeyen otomo-
billerin oranı iseyüzde 0,6 oldu.

EN ÇOK HANGİ MARKANIN KAYDI YAPTIRILDI?
Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan 40 bin 499 otomobilin yüzde 
11,8’ini Renault, yüzde 9,3’ünü Ford, yüzde 9’unu Hyundai, 
yüzde 8,6’sını Volkswagen, yüzde 7,7’sini Tofaş-Fiat, yüzde 
7,3’ünü Toyota, yüzde 6,5’ini Opel, yüzde 5,5’ini Dacia, yüzde 
3,8’ini Nissan, yüzde 3,2’sini Mercedes-Benz, yüzde 27,4’ünü 
ise diğer markalar oluşturdu.
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güncel»

Türkiye’nin en beğenilen reklam ünlüsü TTnet reklamlarında oynayan 
şener şen olurken diğer GSM ve telekomünikasyon şirketlerinin 

reklamlarında oynayan ünlüler de listenin büyük kısmını oluşturdu.  

ŞENER ŞEN VE BÜLENT ERSOY 
FARKLI KATEGORİLERDE İLK 
SIRADA

Her biri kendi çapında hayran kitlesine sahip komedyen-
ler, oyuncular, şarkıcılar ve uzmanlar, markalarla tüketiciler 
arasında bağ kurmak, markaların mesajlarını ve vaatlerini ilet-
mek için önemli bir köprü işlevi görüyor. Pazar araştırma şir-
keti Millward Brown Türkiye, MediaCat için katılımcılara şu 
soruyu soruyor: “Peki, her gün reklam kuşaklarında tanık ol-
duğumuz bu ünlü geçidinde, tüketiciler tarafından en tanınan 
ve en sevilen ünlüler kim?” 

Araştırma sonuçlarına göre ünlüler, “hem çok tanınan 
hem sevilen”, “daha az tanınan ama sevilen”, “hem daha az ta-
nınan hem de daha az sevilen” ve “çok tanınan ama az sevilen” 
olarak dört ana grupta toplanıyor. 

Bu temel sınıflamaya göre en çok tanınan ve sevilen ün-
lüler arasında Şener Şen, Beyazıt Öztürk, Türkan Şoray, Cem 
Yılmaz ve Ata Demirer başı çekiyor. Diğer gruplara bakıldı-
ğında ise Bülent Ersoy, çok tanınmasına rağmen az sevilme-
siyle dikkat çekiyor. Mustafa Denizli, daha az tanınıp daha az 
sevilirken, Vedat Milor da en az tanınan ünlü olarak göze çar-
pıyor. 

Sınıflandırmada çıkan ilginç bulgulardan biri ise, “1 Er-
kek 1 Kadın” dizisinin oyuncularından Demet Evgar’ın 
Emre Karayel’e göre daha fazla sevilmesi, buna karşın Emre 
Karayel’in Türkiye çapında daha fazla tanınıyor olması. 

KADINLAR TÜRKAN ŞORAY’I, 
ERKEKLER ATA DEMİRER’İ 
BEĞENİYOR

Yanıtların cinsiyet odaklı dağılımı incelendiğinde, kadın-
ların Türkan Şoray’ı, erkeklerin de Ata Demirer’i en sevdikleri 
ünlüler olarak zirveye taşıdıkları ortaya çıkıyor. Dünya çapın-
da ünü yakalamış iki isim Kıvanç Tatlıtuğ ve Adriana Lima ise, 
karşı cinslerin listelerinde aynı sırada üçüncü olarak karşımıza 
çıkıyorlar. Hem kadınlar hem de erkeklerin yakın oranda sev-
diklerini söyledikleri isim ise yine Şener Şen. 

Yanıtların yaş grubu odaklı dağılımında ise, yine Şe-
ner Şen ön plana çıkıyor. 19-24 yaş arasındaki genç kitle, Şe-
ner Şen, Şafak Sezer ve Erdal Özyağcılar’ı ilk sıralara yerleşti-
rirken, 25-35 ve 36-45 yaş aralıklarında en sevilen ünlü yine 
Şener Şen olarak karşımıza çıkıyor. Her iki kategoride Şener 
Şen’i, Erdal Özyağcılar ve Ozan Güven takip ediyor.

GSM rEklAMlArInDAkİ 
ünlülEr çOk BEĞEnİlİYOr

Hüseyin Altunbaş: 
“ünlüler markaların yüzü
 olmaya devam edecek”

GSM sektörünün reklamlarını değerlendiren Selçuk Üniver-
sitesi Reklamcılık Bölüm Başkanı ve Konya Reklamcılar 
Derneği Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Altunbaş, sektörün ünlü 
kullanımının hedefe kolay yoldan gitmenin bir yolu olduğunu 
ve ünlünün hazır imajının markaya transfer etme tercihi 
olduğunu belirtiyor. Bu sebeple reklamcılar tarafından bilin-
çli olarak seçildiğine dikkat çekiyor. Markanın kişilik uyumu 
ile ünlünün uyumunun başarı sayıldığını belirten Doç. Dr. 
Altunbaş şöyle konuşuyor: “Yapılan araştırma Türkiye’deki 
ünlülerin de bir anlamında karnesini vermiş. ‘Hem kendi işini 
iyi yapan hem de reklamını yaptığı ürünle uyumu sağlayan 
ünlüler daha seviliyor ve tercih ediliyor’ sonucunu ortaya 
koyuyor. Ya da kendi işinden dolayı medyayı sıkça kullanan 
ünlülerin sevildiğini gösteriyor. Şener Şen, Beyaz, Cem 
Yılmaz isimleri yılların yatırımının sabit beğenisini gösteriyor. 
Yeni yetme bir ünlüyü seçmek reklamveren için ciddi bir 
risktir. Kişiliği oturmamış bilinmeyen ünlü, markayı farklı 
noktalara götürebilir. Yaptığı olumsuz bir davranış markaya 
geçeceği için tehlikelidir. Reklam işi de tek atımlık iş değildir. 
Markanın sesi ve yüzü sürdürülebilir olmayı gerektirdiği için 
ünlüler çok önemli fonksiyona sahiptir. Cem Yılmaz burada 
çok farklı kategorilere hizmet etmiş bir ünlüdür. Ünlü isim-
lerin mizah noktası kesişme noktasıdır. Bu açıdan mizahı iyi 
yapan ve sürdürülebilir olan ünlüler markaların yüzü olmayı 
sürdüreceklerdir.”

GSM operatörleri ve telekomünikasyon şirketleri, gör-
sel ve yazılı basındaki reklamlara önemli bütçe ayırıyor. İddi-
alı reklamlarla hedef kitlelerinin dikkatini çekmeye çalışırken 
Türkiye’nin en ünlü yüzlerini kullanıyor. Dünyanın önde ge-
len pazar araştırma şirketlerinden Millward Brown, reklam-
larda kullanılan ünlülerin ne kadar bilindiğini ve sevildiğini 
belirlemek amacıyla, MediaCat için internet üzerinde “Ünlü 
Bilinirliği ve Beğeni” araştırması yaptı. Türkiye’nin en beğe-
nilen ünlüsü TTNet reklamlarında oynayan Şener Şen olur-
ken diğer gsm ve telekomünikasyon şirketlerinin reklamların-
da oynayan ünlüler de listenin büyük kısmını oluşturdu.  

Millward Brown Türkiye, 9 - 15 Ekim 2012 tarihleri arasın-
da CAWI (internet üzerinden yapılan anket) yöntemi ile anket 
kapsamında 15-45 yaş grubunu temsilen ülke çapında toplam bin 
kişi ile görüştü. Araştırma sonuçlarına göre; ilk sırada yer alan Şe-
ner Şen’i, Beyazıt Öztürk, Türkan Şoray, Cem Yılmaz ve Ata De-
mirer gibi ünlüler takip ediyor. Kadın ve erkek oranının eşit oldu-
ğu anket katılımcılarının yüzde 3’ü 15-18, yüzde 30’u 19-24, yüz-
de 51’i 25-35 ve yüzde 17’si de 36-45 yaş aralığında. Yaş grupları-
nın verdiği yanıtların tamamı değerlendirildiğinde, araştırma için 
seçilen 63 ünlünün ortalama bilinirliğinin 92 olduğu, ancak orta-
lama sevilme oranının 68 ile sınırlı kaldığı görülüyor. 
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hayattan»

KAPAliÇARşi’nin ‘KAPAli KUTU’lARinDAn BİRİnİ AÇTiK. İÇİnDEn, 
nİCK MERDEnyAn’in, HAT VE TEZHİP SAnATini KUllAnARAK HAyAT 
VERDİğİ TABlO GİBİ yAPRAKlAR ÇiKTi... 1.5 yilliK UyKUDAn 
UyAnAn MİSyOnER yAPRAKlAR... 

azen hasretin paylaşıldığı en iyi arkadaştır. Sevdiklerin fotoğrafları konur içine; annenin, ba-
banın, kardeşin, sevgilinin... Ve aralanır kitabın yaprakları, hasret gelip çattığında... Çiçek-
lerin vazodaki iki üç günlük ömründen sonra, ebedi istirahatgâhları olur kitaplar; ikinci ha-
yatları... Bazen de bir yaprağın yatağı olur uykuya çekildiği. Yine aralanır kitap; belki yıllar 
sonra... 
Nick Merdenyan da, çok beğendiği bir çiçeğin iki yaprağını koymuştu kitabının arasına.  Oğ-
lunun vaftiz töreninde hediye edilmişti. Yaprak saklamak gibi bir tutkusu yoktu. Sadece o an 
içinden gelmiş ve kütüphanesinden çıkardığı bir kitabın arasına gelişigüzel yerleştirivermiş-
ti. Sonra da unutmuştu... Aradan epey bir zaman geçti. Bir konu hakkında araştırma yapması 
gerekiyordu. Rafa uzandı eli; o kitaba. Sayfalarını araladı. Karşısında ipek gibi duran iki yap-
rak vardı. Sebebini bilmediği bir heyecan duydu içinde. Solmuş yapraklar, içinde bir şeyle-
ri yeşertmişti. Kısa süre sonra, bu heyecanın nedenini bulup bir ilki gerçekleştirecekti Nick 
Merdenyan. Zihninde tasarladığı şekiller, desenler ve mesajlar, hat ve tezhip sanatıyla yap-
raklara dökülüverecek; dünyanın dört bir yanından insanın evine girecekti... 

eylül akıncı

ÜÇ dİnİn buluşması
Öykünün kahramanı, 1968’de Kapalıçarşı’daki Cevahir 
Bedesteni’nde esnaflık yapan Nick Merdenyan’dan dinleye-
lim hikâyenin devamını... “Bu kurumuş yapraklarla ne yapı-
labilir diye düşünüyordum hep. Yaprakların üzerine hat sana-
tı yapılıp yapılamayacağı geldi aklıma. Ve bu fikri, komşumu-
zun dükkânına gelen bir kaligrafi ustası arkadaşımla paylaş-
tım. O da çok heyecanlandı bu fikir karşısında. Bir süre son-
ra kaligrafi ustası, yapraklarla çıkageldi. Birine Kanuni Sultan 
Süleyman’ın tuğrasını, diğerine de Yunus Emre’nin ‘Sev seni 
seveni’ sözünü kufi yazıyla işlemişti. Aynı gün Amerikalı bir 
çift dükkânıma geldi. ‘Hat sanatıyla yapılmış bir şeyler arıyo-
ruz. Nereden bulabiliriz?’ diye sordular. Ben de tuğralı olan 
yaprağı gösterdim. Hanımefendinin yüzündeki heyecanı hiç 
unutamıyorum. Güzelliğine henüz doyamadığım yaprağı on-
lara sattım. Ve böylece macera başlamış oldu.”
Nick Merdenyan, 22 yıl kadar önce başladığı bu macerayı, 
profesyonel olarak yürütüyor şimdi. Yazı ve resim sanatının 
bin bir çeşidini kullanarak çeşitli tasarımlar yapıyor. “Bu fikir 
tamamen bana ait ve tüm tasarımları ben yapıyorum. Ancak 
atölyemdeki uygulamada bana yardımcı olan, Mimar Sinan 
Üniversitesi’nden arkadaşlarım var.” diyor Merdenyan.  
İlk tasarımlarına İslam’dan seçtiği konularla başlayan Mer-
denyan, “Kaligrafide en zengin kültür İslam. Daha sonra Hı-
ristiyanlık ve Musevilik’ten de konuları işlemeye başladık 
yapraklarımızda.” diyor. Merdenyan’ın yapraklarında en çok 
vurguladığı tema ise, hoşgörü, sevgi ve barış... ‘Üç Dinin Bu-
luşması’ adını verdiği ve üç kırmızı gülün işlendiği yaprağı 
gururla gösteriyor bize: “Bu çalışma, bizim buluşma nokta-
mızı temsil ediyor. Üç büyük dinin, Müslümanlığın, Hıristi-
yanlığın ve Museviliğin birlikteliğini... Bir gülde Allah yazı-
yor, diğerinde haç var, üçüncüsünde ise Museviliğin simge-
si Davud’un yıldızı ve ortasında ‘şalom’, yani ‘barış’ yazıyor.” 
Hangi dine mensup olursa olsun, hemen herkesin hoşuna gi-
deceği güzel sözleri kullandığını vurguluyor Merdenyan: “Bu 
da geçer yahu, diye çok güzel bir söz var, onu kullandık bir 
yaprağımızda. Bir süre önce de çok hoşuma giden bir söz 
daha buldum: ‘Gel keyfim gel’, bu sözü de en kısa zamanda 
bir yaprağın üzerinde görmek istiyorum.” 

Uykudan uyanan 
 miSyoner    
   yapraklar

Sadece okunmak için değildir kitaplar...

“üç dinin buluşmaSı adlı 
çalışma müSlümanlığın, 
hıriSTiyanlığın  ve muSeviliğin 
birlikTeliğini Simgeliyor. bir 
gülde allah yazıyor, diğerinde 
haç var, üçüncüSünde iSe 
muSeviliğin SimgeSi davud’un 
yıldızı ve orTaSında ‘şalom’, 
yani ‘barış’ yazıyor.”
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Merdenyan, kişiye özel tasarımlar da yapıyor. Yeni evli çiftle-
re, farklı hobilere sahip kişilere, bebek dünyaya getirenlere... 
“Her yıl Amerika’da Harley Run diye motor tutkunlarının bü-
yük bir buluşması var. Örneğin onların amblemlerini, yapra-
ğın üzerine işletip götürmüştüm.” diye örnek veriyor.
Merdenyan’ın ilham kaynağını sorduğumuzda da şöyle bir 
yanıt veriyor: “Hayatım 1968’den beri Kapalıçarşı’da geçti. 
Yani antikaların, güzel şeylerin arasında. Birçok şeyden etki-
leniyorsunuz tabii. Ayrıca eski kitapları çok karıştırırım. Böy-
lece kendiliğinden geliyor fikirler.” 

yapraklar amerİka’dan 
Bir yaprağı kurutmaya başladığınızda, zaman içinde yap-
rak deforme olup çatlamaya, kırılmaya başlar. Ancak 
Merdenyan’ın kullandığı yapraklarda hiçbir bozulma yok. 
Hele üzerindeki hat ve tezhiplerle kusursuz birer tablo gibi-
ler. Meğer her yaprakla olmuyormuş bu çalışma. Merdenyan, 
iki yaprak türünü kullandıklarını anlatıyor. Dieffenbachia ve 
caladium. Bu yapraklar Türkiye’de yetiştirilmediği için, önce-
leri Hollanda’dan temin etmiş. Ancak bazı ekonomik neden-
lerden ötürü bu ülkede yetiştirilmesi durdurulunca, Merden-
yan ABD Florida’daki seralardan ithal etmeye başlamış yap-
rakları. “Bu yapraklardaki en büyük şans, tamamen kuruduk-
tan sonra bile elastikiyetini kaybetmemesi. Bir de boyayı çok 
iyi kabul ediyorlar.” diyen Merdenyan, işe ilk başladıkların-
da boya konusunda sıkıntı çektiklerini, Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar’daki profesörlere danışarak doğru tekniği buldukla-
rını söylüyor. “Boyanın içine çeşitli maddeler konularak özel 
bir karışım elde ediliyor. Yani boyalarımız tamamen yapra

dieffenbachia ve caladium 
yaprakları, Türkiye’de 
yeTişTirilmediği için önceleri 
hollanda’dan Temin edilmiş. ancak 
bazı ekonomik nedenlerden
öTürü bu ülkede yeTişTirilmeSi 
durdurulunca, merdenyan
abd florida’daki Seralardan iThal 
eTmeye başlamış yaprakları.



ğa özel.” açıklamasını yapıyor. Farklı kültürlere ait dua, dilek ve ev-
rensel sözler, 24 ayar altın varak ve hazırlanan özel boyalarla kedi 
kılı fırçası kullanılarak nakşediliyor yapraklara. Bu teknikle yapı-
lan yaprakların ne kadar uzun ömürlü olacağını sorduğumuzda 
da şöyle yanıtlıyor bizi: “On yıl oldu, hiçbir bozulma görmedim. 
Çerçeve içinde muhafaza edildikleri için de yüzlerce yıl bozulma-
dan kalacaklarını ümit ediyorum. Yoksa benim için büyük bir şok 
olur”. Tüm eserleri sertifikasıyla sunan Nick Merdenyan, “Son 22 
yılda yaptığımız çalışmalarda oldukça yol aldığımızı söyleyebili-
rim; tabii ilk yıllardaki heyecanı yaşıyoruz ve sürekli yenilikler için 
araştırmaya devam ediyorum.” diyor.

bİr buÇuk yıllık uyku
İşin en meşakkatli bölümlerinden biri de, yaprağın kurutulma aşa-
ması. Şaşıracaksınız, yaprakların kuruması bir buçuk yıl kadar bir 
zaman alıyor. Haftada en az iki kez, yaprakların ‘uyudukları’ yer-
leri değiştiriyor Nick Merdenyan: “Onları uyuyor kabul ediyorum. 
Uykuya dalıyorlar ve bir buçuk yıl sonra ikin-
ci hayatlarına başlıyorlar. Eğer yerlerini değiş-
tirmezsem, yapraklar sayfalara yapışabiliyor.” 
Her yüz yapraktan sadece 30-40 tanesini ikinci 
hayatına döndürebilen Merdenyan, bu iş için 
sabırdan önce aşkın lazım diyor. “Aşk olmazsa 
sabır olmuyor. Yaprakların rüyalarınıza, haya-
tınızın her anına girmesi lazım. Onlardan baş-
ka hiçbir şey düşünemez oldum. Etrafımdaki 
insanlar ‘kendine gel artık’ diyorlar. Oysa po-
zitif bir enerji var bu yapraklarda ve bu enerji-
nin onlarca, yüzlerce eve gireceğini düşününce 
daha da mutlu oluyorum. Bu, benim için zevk-
li ve heyecanlı bir oyun.” diye konuşuyor.
Önceleri çalışmalarını ‘Hoşgörü Yaprakları’ 
olarak isimlendiren Nick Merdenyan, bugün 
‘Misyoner Yapraklar’ ifadesini kullanmayı ter-
cih ediyor. Nedenini ise şöyle açıklıyor: Çün-
kü her biri binlerce kilometre uzaklıktan geliyor ve kitaplarımın 
içinde uzunca bir uykuya dalıyorlar ve daha sonra birer birer uya-
nıp en güzel kıyafetlerini giyiniyor ve gelen misafirlere kendilerini 
beğendirmeye çalışıyorlar. Çoğu zaman misafirlerimin seçim yap-
makta zorlandığını görüyorum. Bunun kendilerinden kaynaklan-
dığını sanıyorlar. Oysa ben biliyorum ki yapraklar, ‘beni seç, beni 
seç’ diyorlar, bir an önce gerçek misyonlarını yerine getirmek için 
adeta yarışıyorlar. Yapılan her çalışmada çok özel mesajlar var ve 
bu mesajlar  yaprakların konuk olduğu evlerde sürekli paylaşılır 
ve her bakıldığında da pozitif enerji yayarlar.  Misyoner yapraklar  
sevgi ve duygu olmadan sadece ticari bir amaçla yapılan bir şey de-
ğil, dolayısıyla bu yapraklara sahip olmak isteyenlerin gözünde o 
sevgi ve heyecanı hissetmem gerekiyor, ona ödenecek hak edişten 
önce. Tüm duyularına ziyafet çekmek isteyen dostlarımı Kapalı-
çarşı İç Bedesten’deki 1000 yıllık Bizans  mahzenime  bekliyorum.”
Nick Merdenyan’ın dükkânından ayrılıyoruz. Ses ve renk cümbü-
şünün içinde yolumu ararken, Orhan Veli’nin şiiri çalınıyor zihni-
me: “Kapalıçarşı deyip de geçme / Kapalıçarşı kapalı kutu...”

nick merdenyan: 
“yaprakların her biri 
binlerce kilomeTre 
uzaklıkTan geliyor
ve kiTaplarımın içinde 
uzunca bir uykuya 
dalıyorlar, daha Sonra 
birer birer uyanıp en
güzel kıyafeTlerini 
giyiniyor ve gelen 
miSafirlere kendilerini 
beğendirmeye 
çalışıyorlar.”  
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İnternet üzerindeki reklam pastasının dünyada 90 milyar dolara ulaşması, 
şirketlerarası rekabeti sevimli olmayan yönlere çekiyor. Taraflardan biri hedefe 

konuluyor ve atış başlıyor. Bu günlerde hedefe konulanlardan biri Türkiye’de 
ticari faaliyet yürüten Phorm şirketi… şirket hakkında ciddi iddialar var. 

İddiaları, şirketin CEO’su Kent Ertuğrul cevapladı. 

ürkiye’de tamamen ticari faaliyet yürüten ve TTNet’in iş ortağı olan Phorm hakkında-
ki iddialar aldı başını yürüdü. İddiaların temelinde, Phorm şirketinin TTNet bünye-
sinde kurduğu Derin Paket Analizi (DPI) yatıyor. Bu yöntem, kişinin internette dolaş-
tığı süre içinde onun, zevk, istek, arzu ve ilgi alanlarını tespit edip, hedef kitleye ulaş-
mak isteyen reklam verenler ile aradığı ürünün reklamına kolayca ulaşmak isteyen in-
ternet kullanıcısını buluşturan bir çalışma. 
Ancak, bu çalışmanın ve söz konusu şirketin bu kadar masum olmadığını ileri süren-
ler var. Derin Paket Analizi çalışmasıyla kişisel bilgilere ulaşıldığı, kişisel verilerin 
İngiltere’de toplandığı, Phorm şirketinin başta İngiltere olmak üzere dünyanın çeşit-
li ülkelerinde yasa dışı işler yaptığı savı başı çekiyor. İnternet üzerindeki reklam pas-
tasının 90 milyarı bulduğu günümüzde, rekabetin de getirdiği yarış bazen şirketlerin 
birbirlerini acımasızca karalamasına kadar varabiliyor. Bu sebeple, Phorm şirketinin 
CEO’su Kent Ertuğrul ile kendilerine yöneltilen iddiaları konuştuk. 

T

“bizi arama 
moTorlarıyla 

karışTırmaSınlar”

PH0RM’Un CEO’SU KEnT ERTUğRUl:  

Türkiye Hak eTTiği vergiyi alamıyor 
Kent Ertuğrul: “Bugün İngiltere’de internet reklam hacmi televizyon reklam hacmini daha şimdiden geride bıraktı. Bu nedenle gerek 
dünyada gerekse Türkiye gibi büyüme potansiyeli yüksek pazarlarda rekabet daha da yoğun yaşanacak. Türkiye’de 2011’ de 721 milyon 
TL olan internet reklam pazar büyüklüğünün bu yıl 1 milyar TL seviyesine çıkacağı tahmin edilmektedir. Ancak sektörde toplanan ver-
gilerin, bazı pazar oyuncularının şeffaf olmayan iş modelleri nedeniyle dünyadaki birçok ülkede yaşananlara benzer şekilde Türkiye’de 
de çok düşük kaldığı tahmin edilmektedir.” 

röportaj» ahmet selim / ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr
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rı veya yasak kabul edilmemiştir. Avrupa Parlamentosu’nun 
Phorm ile ilgili hiçbir olumsuz kararı bulunmamaktadır. Ay-
rıca, İngiltere İçişleri Bakanlığı ile Veri Koruma Kurumu’nun 
(ICO) noter onaylı yazılı belgeleri de elimizde bulunmakta-
dır.

o zaman avrupa ülkeleri değil de pazar olarak neden 
Türkiye’yi seçtiniz?

Gayet basit; Phorm dünyadaki 90 milyar dolarlık inter-
net reklam pazarında, milyarlarca dolar ciro yapan bir-iki 
oyuncunun bulunduğu global pazarda hızlı bir ticari rekabet-
te bulunabilmek için Türkiye, Brezilya ve Romanya gibi hızlı 
gelişen pazarla öncelik veriyor. Bir noktayı da vurgulamak is-
tiyorum; Phorm’un rakipleri bugün dünyada neredeyse tüm 
faaliyet verdikleri ülkelerde vergi vermemek haksız rekabet 
yapmak ve kişisel bilgileri izinsiz kullanmak gibi konularda 
milyarlarca dolara varabilecek birçok dava ve yaptırımlarla 
karşı karşıyayken Phorm tüm konuları, kanunlar çerçevesin-
de yerine getirmektedir. Ancak tüm sorular ilginç bir şekilde 
rakipleri yerine Phorm’a yöneltilmektedir.

Sizce sebebi nedir?
Global olarak bir-iki oyuncunun olduğu 90 milyar dolar-

lık pazara girmek istediğinizde bu tür iddialara muhatap ka-
labiliyorsunuz. Anlatabildim sanırım.

şirketinizin zararı 250 milyon doları bulmuş?
Burada zarardan çok yatırımdan bahsetmek gerekir. 

Zira, Phorm’un geliştirdiği güvenli iş modeli ve hizmet plat-
formuna yıllardır yapılan yatırımlardır. Yatırımların zarar 
olarak nitelendirilmesi ilginçtir. Bu yatırım miktarı, rakiple-
rin büyüklükleri dikkate alındığında son derece mütevazı ka-
lan bir miktarlardır. Kaldı ki, Phorm halka açık bir şirket ola-
rak da uluslararası denetime tabidir. Diğer yandan Phorm’un 
iş modeli, teknolojisi, şeffaf ve kişisel güvenliğe saygılı olması 
nedeniyle dünyanın en büyük yatırım fonlarının ilgisini çek-
miş ve yatırım yapmalarına sebep olmuştur. Yatırımcıları ara-
sında en büyük yatırım fonu Blackrock, Fidelity, Standart Life 
gibi saygın uluslararası yatırımcılar vardır. 

Size (phorm şirketine) yöneltilen eleştirilerin başında 
kişisel bilgilere eriştiğiniz ve fişleme yaptığınız 
yönünde…

Tamamen yanlış bir değerlendirme muhtemelen arama 
motorları ile karıştırmışlar.

‘biz hiçbir kişisel bilgiye ulaşmıyoruz’ diyorsunuz? 
Hizmette ve reklam gösteriminde hiçbir kişisel bilgiye 

ulaşılmaz, ulaşılmaya çalışılmaz ve kişisel bilgi kullanılmaz. 
Reklam gösterimi kişiyi tanımlamadan rastgele verilen 24 ha-
neli numara ile gerçekleştirilir.

o zaman internet kullanıcıları üzerinde phorm 
çalışmasını nasıl yürütüyorsunuz?

Bir kullanıcının Phorm hizmetine dâhil olması için kul-
lanıcıdan onay alınır, onay vermeyenler ise hizmete dahil ol-
maz. Kendilerine de hiçbir reklam gösterimi yapılmaz. 

peki, önce dâhil oldu sonra vazgeçmek istedi?
İstediği zaman kolaylıkla çıkabilir.

rakiplerinz de sizin izlediğiniz yolu mu izliyor? 
Phorm dışındaki firmalar, internet kullanıcılarının kişi-

sel bilgilerini ve ilgi alanlarını, onların onayını dahi almadan 
tespit ve kayıt ederek, kullanıcılara bu bilgiler doğrultusunda 
reklam göstermektedirler. Bazı firmaların kişisel bilgileri de-
poladığı ve üçüncü partilerle farklı şekillerde paylaştığı, için-
de bulunduğumuz pazarın bilinen gerçekleridir. 

hakkınızdaki diğer bir iddia da onay alarak ulaştığınız 
bilgileri ingiltere’de sakladığınız yönünde…

Verilen hizmet ile ilgili tüm altyapı Türkiye’de iş ortağı-
mızda bulunmakta ve hizmet Türkiye’den verilmektedir. 

başta ingiltere olmak üzere, avrupa parlamentosu 
tarafından yasaklı bir şirket olduğunuz söyleniyor?

Phorm aleyhine yürüyen veya sonuçlanmış hiçbir hu-
kuksal bir süreç mevcut değildir. Phorm’un teknolojisi 
İngiltere’de (veya başka bir yerde)  hiçbir zaman hukuka aykı-

vergi kaybını önlemek için düzenleme yapılmalı
Kent Ertuğrul: “Phorm’un Türkiye’de Türk kanun ve düzenlemelerine göre kurulmuş, başarılı Türk yöneticilerden oluşan bir şirketi bu-
lunmaktadır. Türkiye’deki tüm iş hacmimiz bu şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek ve vergilendirilecektir. Türkiye’deki ilgili kurum-
ların oluşan haksız rekabeti ve vergi kaybını önlemek için yapacakların düzenlemelerin sektör için çok önemli olacağını düşünüyorum.   
Halihazırda pazarda faaliyet gösteren başka firmaların faaliyetlerinin yurtdışında görünmesi gibi çeşitli nedenlerden dolayı Türkiye’de 
vergilendirilemeyen gelirlerinin aksine, Phorm olarak pazar payımızın hızla artmasıyla birlikte şeffaf ve denetlenebilen şirketimiz üze-
rinden ödeyeceğimiz vergilerle Türkiye’mize önemli vergi katkısı sağlayacağımızı düşünüyoruz.”  

phorm şirkeTinin ceo’Su erTuğrul, hakSız rekabeTin ve vergi 
kaybının önlenmeSi için yeTkililere SeSleniyor: “halihazırda 

pazarda faaliyeT göSTeren başka firmaların faaliyeTlerinin 
yurTdışında görünmeSi gibi çeşiTli nedenlerden dolayı 

Türkiye’de vergilendirilemeyen gelirler bulunmakTa. bunun 
için gerekli düzenlemenin yapılmaSı halinde Türkiye’ye önemli 

bir vergi kaTkıSı SağlayacakTır.” 
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172 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en köklü kurumla-
rından olan PTT, vatandaşların Kartlı Geçiş 
Sistemi’nin (KGS) yerini alan HGS ürünlerini ulaşı-
mını kolaylaştırdı. PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve 

Genel Müdür Osman Tural ile İş Bankası Genel Müdürü 
Adnan Bali arasında imzalanan protokolle, yeni sistem vatan-
daşın kullanımına sunuldu. 
Yeni sistem ile ilgili bilgi veren PTT Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdür Osman Tural, İş Bankası ile ger-
çekleştirilen işbirliğinin, İş Bankası şubelerin-
den ve İnternet Şubesi’nden banka müşterileri-
ne Hızlı Geçiş Sistemi etiket satışı ve otomatik 
bakiye yüklemesi işlemlerinin yapabilmesini sağ-
ladığını vurguladı. Genel Müdür Tural, 
‘’Vatandaşlar Kartlı Geçiş Sisteminin (KGS) yeri-

ni alacak HGS ürünlerini, İş Bankası’nın şubeleri ve internet 
şubesinden temin edebilecekler. Söz konusu ürünler ek hesa-
bı bulunan bir cari hesap veya kredi kartı ile ilişkilendirilece-
ği için otomatik yükleme talimatı kapsamında HGS etiketinin 
bakiyesi belirli bir limitin altına indikçe otomatik yükleme 
işleminin gerçekleştirilmesi mümkün olacak. PTT olarak bu 
işbirliği ile yeni müşterilere yeni hizmet sunmak ve hizmetle-
rimize bir yenisini ilave ediyor olmaktan büyük bir onur 

duyuyoruz.’’ dedi.

SİSTEM HEM UCUZ HEM 
GÜVENLİ
Genel Müdür, 31 Aralık 2012 
itibariyle KGS kullanılmaz hale 
geldiğini hatırlatarak, vatandaş-
ların HGS’yi kullanması gerek-
tiğini söyledi. Sitemin hem 

ucuz hem de güvenli olduğunu belirten Tural, eski sistemle-
re göre daha kullanışlı olduğunu kaydetti.  Genel Müdür, sis-
temin alt yapısının kurulduğunu ifade ederek, köprü ve oto-
yollarının özelleştirilmesinin, HGS ve OGS kullanıcılarını 
mağdur etmeyeceğini, vatandaşlarının hakkının güvence 
altında olduğunu söyledi.

SİSTEM NASIL KULLANILACAK?
İki kurum arasında imzalanan, söz konusu protokollerden 
birincisi; PTT ile İş Bankası arasında kurulacak WEB servisi 
aracılığıyla hem PTT’den İş Bankası’na hem de İş 
Bankası’ndan PTT’ye çevrimiçi (online) para transfer işlem-
lerinin gerçekleşmesine yönelik olup; protokol kapsamında 
İş Bankası müşterileri herhangi bir PTT işyerinden İş 
Bankası’nda bulunan hesaplarına çevrimiçi olarak para gön-
derebilecek.Yine aynı şekilde herhangi bir İş Bankası şubesin-
den tüm PTT işyerlerinden ödenmek üzere para transferi 
yapılabilecek. 
PTT ile İş Bankası arasında imzalanan ikinci protokol ise 1 
Ocak 2013’ten itibaren ücretli otoyol ve köprülerde kullanı-
lan KGS’nin yerini alan HGS etiket satışı ve bakiye yüklemesi 
işlemlerine yönelik. Protokole göre İş Bankası şubelerinden 
banka müşterilerine HGS ürün satışı ve bakiye yüklemesi işle-
mi yapılabilecek, bu satış ve yükleme işlemini İş Bankası’nın 
kredili mevduat hesabı ve kredi kartları kullanan müşterileri 
gerçekleştirebilecek.

pTT ile iş Bankası arasında yapılan protokol ile para transferi yapmak ve 
HGS ürününe ulaşmak artık daha kolay.

HGS’YE UlAŞMAk ArTıK 
çoK KolAy

pTT yönetim kurulu başkanı ve genel müdür osman Tural
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gelenek»

enaze gelenekleri, kültürler açı-
sından çok büyük öneme sahiptir. 
Ölümden başka her şeyin bir çaresi 

olabileceğine inanan insanlar, yakınını 
kaybeden birinin acısını biraz olsun ha-

fifletebilmek için ellerinden gelen her şeyi 
yapmak ister. İşte belki de bu sebepten, yüz yıllar-

dır süregelen gelenekler arasında en az değişime uğrayan, ce-
naze sırasında yapılagelenlerdir. 

Doğunun taçlı sultanı ve binbir kültürün harmanlandı-
ğı bir toprak olan Mardin’de de tüm yörelerde olduğu gibi ilk 
günkü halini korumaya devam ediyor cenaze adetleri. Aslın-
da aşağı yukarı tüm Anadolu’da da rastlanılan cenaze adetle-
ri, cenaze sahiplerinin acısına acı katmamak, acılarını pay-
laşarak azaltmayı amaçlıyor. Mardin’de de ölüm sırasında ve 
daha sonrasında yapılan çeşitli pratik uygulamalarla sürege-
len bu gelenekler, kültürel devamlılığın önemli unsurlarını 
üzerinde taşımaya devam ediyor. 

HERKES İŞİNİ GÜCÜNÜ BIRAKIP 
CENAZEYE KOŞAR

Yüzlerce kültürün bir arada yaşandığı Mardin’in köyle-
rinde ve merkezinde de her yerde olduğu gibi cenazeye saygı 
oldukça büyük. Orada, yanlarından bir cenaze geçerken yar-
dıma koşmayan ya da saygı duruşunda bulunmayan hiç kim-
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seye rastlanmaz. Bir cenaze haberi duyulduğunda herkes işi-
ni gücünü bırakarak hemen o eve koşar. Cenaze evinin ya-
kın tanıdıkları, aralarında bir iş bölümü yaparak kimi me-
zar kazar, kimisi de mezarda kullanılacak malzemeyi temin 
eder. Çünkü, bölgede yaygın olan Şafilik mezhebine göre ce-
nazenin çok bekletilmesi doğru kabul edilmez. O yüzden bir 
ölüm, akşam geç saatte gerçekleşmişse ve onun uzaktan bir 
yakını gelecekse bile bekletilmeden hemen defnedilir. İslam 
inancına göre ölünün ardından yüksek sesle feryat ederek ağ-
lamak iyi sayılmaz. Bu sebepten orada alçak sesle ağıtlar ya-
kılıp, gözyaşları sessizce içlere akıtılır. 

Cenazeyi duyup da defin işlemine yetişen herkes mev-
tayı defnettikten sonra topluca cenaze sahibinin evine gider. 
Burada varsa hoca yoksa bilenler tarafından Yasin-i Şerif ve 
diğer sureler okunarak gecenin ilerleyen saatlerine kadar ce-
naze evinde durulur. Yatma saati geldiğinde cenaze sahibinin 
çok yakın akrabaları, onların yanından ayrılmayarak bütün 
gece acılarına ortak olmaya çalışır. 

CENAZE YEMEĞİNİN MASRAFLARI 
TANIDIKLARCA KARŞILANIR

Mardin ve eşrafında yoğun bir kalabalıkla birlikte tazi-
ye kabul etme süreci önceleri 10-15 gün sürerken, şimdilerde 
uzak yerden gelenlerin geri dönmek zorunluluğundan 3 ya 
da 4 gün kadardır. Bu süreçte gelen misafirlere her gün öğlen 

ve akşam, et ağırlıklı, yemekler hazır edilerek sunulur. Orada 
bu yemeklerin masraflarını kesinlikle cenaze evi karşılamaz. 
Yakın akrabalar, bir ölümle karşılaşıldığında hemen organize 
olarak, ortaklaşa bir para toplayıp yapılacak yemekleri hazır-
latır. Cenazeyi duyan tüm bölge halkı ölü yakınlarını ilk gün-
lerde yalnız bırakmamak için sürekli olarak onların yanında 
bulundukları için çok geniş katılımlı bir misafir akını oluşur. 
Bu süreçte köyde ya da yakın akrabaların birinde bir sünnet 
ya da düğün töreni varsa ertelenir veya ölü evinin izni alına-
rak müziksiz olarak gerçekleştirilir. 

Cenaze evine gelen misafirlere sırasıyla, mırra (acı kah-
ve), çay ve sigara ikram edilir. Eğer yemek vaktiyse konuk-
ların hepsi hazır olan sofralara konuk olur. Misafirler ge-
lirken ve de giderken mutlaka ölünün ruhuna Fatiha okur-
lar. Cenaze evinde bulunan imamlar ise oradakilere sürekli 
olarak çeşitli vaazlarda bulunur. Cenaze evinde sadece ka-
dınlar bulunur. Erkekler ise taziye evleri, taziye çadırları ve 
köy odaları gibi yapılarda toplanır. Misafir kalabalığı eksil-
meden sürekli olarak devam ettiği için cenaze yakını olan 
kişiler, çocuk, genç, yaşlı demeden büyük bir hürmetle on-
lara hizmet eder. 

‘HAYIR GÜNÜ’NDE ÖZEL YEMEK 
HAZIRLATILIR 

Acının yoğun yaşandığı bu ilk günlerin ardından mev-
ta için ‘hayır günü’ diye isimlendirilen gün gelir. Bu günde 
cenaze için mevlit okutularak yemekler verilir. Bu yemekten 
ne kadar çok kişi yerse ölüye o kadar hayır gittiğine inanıldı-
ğından yemeğe katılım sayısı oldukça fazladır. Mevlit okun-
duğu sırada bir tepsi hazırlanır ve onun üzerine dualar oku-
nur. Bu tepside buğday, bulgur, pirinç, tuz, şeker, bisküvi ve 
lokum gibi birçok ürün vardır. Okunan mevlidin ardından bu 
tepsi herkese ikram edilir. Cenaze evi misafirleri bu ikram-
dan birer tutam alıp yiyerek duanın sevabına erdiklerine ina-
nır. ‘Hayır günü’ bittikten sonra da önceden haberi olmayan 
uzaktaki kişiler dahil olmak üzere taziyede bulunmaya gelip 
gitmeler uzunca bir süre daha devam ettiğinden cenaze evi, 
ölümün ardından uzunca bir süre boş kalmaz. 

ÖLEN KİŞİNİN DİNİ BORÇLARI İÇİN 
FAKİRE YARDIM YAPILIR

Mardin’de hayatını kaybeden bir kişinin ardından uygu-
lanan bir diğer adet ise o kişinin tahmini olarak bir yılda yiye-
bileceği düşünülen akşam yemeği ölçüsünde bir miktar para-
nın fakir fukaraya dağıtılmasıdır. Yine ölen kişinin varsa kıl-
madığı namazlar ve tutmadığı oruçlar için İslam dini gereği 
‘ıskat’ diye adlandırılan ve belli bir buğday karşılığı olarak be-
lirlenen bir miktar para 10 fakire dağıtılır. ‘Iskat’, cenaze evi-
nin maddi imkânları doğrultusunda tespit edilir. 

ERKEKLER ASLA SAKAL TIRAŞI 
OLMAZ

Mardin’de cenaze sırasında yapılan ve sürdürülegelen 
başka bir gelenek ise cenaze yakınlarının taziye süresince ke-
sinlikle sakal tıraşı olmamalarıdır. Bu süre ortalama, bir haf-
ta- 10 gün kadardır. Yine bu süreç içerisinde evlerde bulunan 
televizyon, radyo gibi eğlence araçları asla kullanılmaz. Ge-
çen sürenin ardından yakın akrabalarının telkiniyle erkekler 
tıraş olarak normal yaşantılarına yavaş yavaş dönmeye başlar.

Cenazenin ardından gösterilen yakınlık, destek geçen 
belli bir sürenin ardından cenaze yakınlarını tekrar hayata 
döndürür. Ölümün ardından gelen 40. günde ölen kişi için 
mevlit okutularak davetlilere yemek ve helva ikram edilir. Elli 
ikinci günde ise hatmi şerif indirilir. Oralarda ölümden son-
raki ilk dini bayram ‘karalı bayram’ sayılır ve arife günleri 
mezarlıklar ziyaret edilerek dualar okunur.

çok çeşiTli külTürlerin hoşgörü 
ile birarada yaşandığı mardin’de 

cenaze adeTleri bugün hala 
devam eTTiriliyor. anadolu’nun 

her yerinde olduğu gibi cenazeye 
Saygı oldukça büyük. orada, 

yanlarından bir cenaze geçerken 
yardıma koşmayan ya da Saygı 

duruşunda bulunmayan hiç 
kimSeye raSTlanmaz.

mardin’de 
herkeS yaSınıza 

orTakTır
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haber»

Türkiye’nin ilk uçak yangın simülatörü eğitim tesisini 
Erzincan havaalanına kurulduğunu belirten Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye’de bir 
ilk olmasının yanı sıra bölge ülkelerde ise örneğinin olmadı-
ğını, sadece Türkiye’deki ARFF personelini eğitmekle kalma-
yacaklarını, bölge ülkelerinden gelecek talepler doğrultusun-
da ICAO kriterlerine uygun olarak uluslararası düzeyde eği-
tim verebileceklerini söyledi.

Erzincan’a kurulan uçak yangın simülatör eğitim tesisi 
ile yaşanabilecek gerçek bir uçak acil durumunda persone-
lin kurtarma ve müdahale başarısını artıracağına dikkat çe-
ken Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıl-
dırım, bu tesisin Türkiye’de bir ilk olduğunu, bölge ülkeler-
de de böyle bir tesisin bulunmadığını vurguladı. Bakan Yıldı-
rım, Söz konusu eğitim tesisi üzerinde yapılan eğitimler per-
sonelin teorik bilgi ve birikiminin pratik ortamda uygulan-

masını sağlayacak ve yaşanabilecek gerçek bir uçak acil du-
rumunda personelin kurtarma ve müdahale başarısını arttı-
racağını kaydetti.

Havacılıkta son 10 yılda çok büyük mesafe kat edildiği-
ni anlatan Yıldırım, “Havacılığımız hızla gelişiyor, daha çok 
uçak uçuyor, daha çok insan uçağa biniyor. Bu gelişmelerin 
artarak devam etmesi ve uluslararası düzeyde güvenilir ha-
vayollarına sahip olabilmek için birçok unsurun bir arada ol-
ması gerekiyor. Uçakları uçuran pilotların, kabin memurla-
rının, kule hizmetlerinde ve yer hizmetlerinde çalışanların 
çok iyi eğitilmiş olmaları, ikram edilen yiyecek içeceklerinin, 
havalimanlarının fiziki durumlarının, güvenlik ve kurtarma 
gibi hizmetlerin çok iyi bir şekilde veriliyor olması lazım. Bu  
bağlamda en son teknolojiyle hazırlanan simülatör eğitim te-
sisi de kurtarma hizmetlerini en iyi şekilde vermemize imkan 
sağlayacak.” dedi.

TürKiye’NiN ilk uçak yangın 
SimülaTörü eğiTim TeSiSi 

erziNcAN’DA KurulDu
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali yıldırım, 
Erzincan’a kurulan uçak yangın simülatör eğitim tesisi ile 

yaşanabilecek gerçek bir uçak acil durumunda, personelin kurtarma 
ve müdahale başarısını artıracağını söyledi.

“BÖLGE ÜLKELERİNE HİZMET 
VERECEĞİZ”

Bakan Yıldırım, havacılıkta hedeflerinin en iyi olmak ol-
duğunu, en iyi olmak için takip eden değil, takip edilen ülke 
olmak gerektiğini söyledi. Erzincan’da kurulan uçak yangın 
simülatör eğitim tesisinin sadece Türkiye’deki ARFF (Aircraft 
Rescue and Fire Fighting-Havaalanı Kurtarma ve Yangın-
la Mücadele) personelini eğitmekle kalmayacağını kaydeden 
Yıldırım, bölge ülkelerinden gelebilecek eğitim talepleri doğ-
rultusunda da Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) 
kriterlerine uygun olarak uluslar arası eğitim verilebileceği-
ni vurguladı. 

Bakan Yıldırım, son yıllarda dünya genelinde kullanıl-
maya başlayan bu tip eğitim simülatör sistemlerinin Erzin-
can Havalimanında da hizmet verecek olması, ARFF perso-
nelinin pratik eğitimlerine büyük katkı sağlayacağını, ayrıca 
uçuş, can ve mal emniyeti açısından ülkeye bir güvence ve 
prestij sağlayacağını söyledi.

“HER TÜRLÜ OLUMSUZ ŞARTLARA 
MÜDAHALE EDEBİLECEK 
İMKANIMIZ VAR”

Erzincan Havaalanı uçak yangın söndürme simülatör 
eğitim tesisinin yapımı 2 yılda tamamlandığını ve yaklaşık 
3 milyon EURO’luk bir yatırım olduğunu vurgulayan Yıldı-
rım, Tonlarca yakıt taşıyan uçakların yangınlarında 800-1200 
C derecede bir ısıyla mücadele ederek hayatları pahasına yan-
gın söndürme ve can kurtarma görevi yürüten ARFF perso-
neli, geçmişten günümüze sayısız başarılar göstermiş olup, bu 
başarı yolcuların kendini güvende hissetmeleri için kesintisiz 
olarak gerçekleştirilen eğitimlerin bir sonucu olduğunu kay-
detti. Bakan Yıldırım, bu eğitimlerin tatbiki olarak pekiştiril-
mesi ve gerçek uçak yangınlarına karşı nasıl ve ne şekilde tak-

tikler geliştirerek, uygun müdahalede bulunabilmek için bu 
tesisin kurulduğunu ifade eden Yıldırım, konuşmasını şöy-
le tamamladı: “Havalimanlarımızın ARFF ünitelerinde gö-
rev yapan yaklaşık 858 ARFF personelinin eğitileceği bu te-
sis, Boeing 737-800 tipindeki bir uçağı bire bir ölçülerle si-
müle eden çelik konstrüksiyon sisteminden imal edilmiş ana 
uçak gövdesi yapısından oluşuyor.. Uçağın içinde ve dışın-
da farklı senaryolarda yangın çıkarılacak bir çok özel yangın 
yerleri oluşturuldu. Sistemin dış kısmında; motor yangınla-
rı, iniş takımlarının yangınları, kırıma uğramış kanatta yakıt 
sızıntısından oluşan yangınlar, uçak ön gövde ve arka gövde 
yangınları, kuyruk kısmında yer alan APU ünitesinde oluşan 
yangınlar ve yere yayılan yakıt yangınları oluşturuluyor. Bu 
yangınlar simüle edilirken uçağın sol bölümünde gerçek uçak 
yakıtı olan kerosen, sağ tarafında da propan gazı kullanılıyor.”

“SİSTEM KENDİSİNİ OTOMATİK 
KORUMAYA ALIYOR”

“Sistemin iç kısmında ise; kokpit bölgesi yangını, mut-
fak bölümü yangını, sıçrayan ateş yangını, koltuk yangını, baş 
üstü dolap yangını, tuvalet bölümü yangını ve kargo bölümü 
yangınları oluşturulacak ve uçak içi bu yangınlarda propan 
gazı kullanılacak.  Ayrıca, normal yollardan uçağın içerisine 
girilememesi halinde cebri yöntemler kullanılarak uçak içeri-
sine girip kurtarma yapılabilmesi amacıyla, gerçeğine uygun 
olarak gövde içerisine cebri yöntemlerle giriş için özel kesme 
alanları, gerçeğine bire bir uygun olarak kapıların açılması, 
yolcu bölümünde koltuk ve emniyet kemeri keserek kurtar-
ma çalışmaları için özel alanlar, kırım geçirmiş koltuklar al-
tında yardım isteyen  ses çıkaran mankenlerden oluşan kur-
tarma çalışmaları da yapılabilecek. Sistem çok aşamalı özel 
güvenlik sistemine sahip olup, herhangi bir tehlike durumun-
da kendini otomatik korumaya alıyor.”

bakan yıldırım: 
“havacılığımız hızla 
gelişiyor, daha çok 
uçak uçuyor, daha çok 
inSan uçağa biniyor. 
bu gelişmelerin 
arTarak devam eTmeSi 
ve uluSlararaSı 
düzeyde güvenilir 
havayollarına Sahip 
olabilmek için birçok 
unSurun bir arada 
olmaSı gerekiyor.”
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sanal kİTap 
fuarı’nda, 2012’nİn 
en İyİ 50 romanı 
belİrlendİ
kitap tutkunlarının her yıl heyecanla beklediği 
İdefix sanal kitap fuarı kapsamında, 2012’nin en 
iyi 50 romanı belirlendi. seçkin bir jüri tarafından 
belirlenen bu listede başı, ‘çıplak deniz çıplak 
ada’ romanı ile yaşar kemal çekiyor.

kültür» melike betül / melikebetul@baglantinoktasi.com.tr

Türkiye’nin en büyük online 
kitapçısı idefix.com’un her yıl 
düzenlediği İdefix Sanal Kitap 
Fuarı kapsamında 2012’nin en 

iyi 50 romanı belirlendi. İdefix’in bir 
yayını olan güncel edebiyat dergisi 
SabitFikir tarafından hazırlanan bu lis-
teye, aralarında A. Ömer Türkeş, 
Asuman Kafaoğlu Büke, Semih Gümüş 
ve Sevin Okyay gibi isimlerin de bulun-
duğu 55 kişilik bir seçici kurul katkıda 
bulundu. Türkçe romanların oranında 
bir artış gözlenirken, küçük yayınevleri-
nin görünürlüğü ise epey yüksek.
Listenin ilk sırasında Çıplak Deniz 
Çıplak Ada ile edebiyatın usta kalemi 
Yaşar Kemal göze çarpıyor. Türkçe 
romanların hatırı sayılır bir artış göster-
diği sıralamanın ilk beşinde, Yedinci 
Gün ile İhsan Oktay Anar, Vergilius’un 
Ölümü ile Hermann Broch, 2666 ile 
Roberto Bolano ve 1Q84 ile Haruki 
Murakami bulunuyor. 50 roman içinde 
küçük yayınevlerinin görünürlüğünün 
yüksekliği ise dikkat çeken detaylar ara-
sında yer alıyor. 
SabitFikir dergisi Genel Yayın 
Yönetmeni Elif Bereketli konuyla ilgi-
li şunları söyledi: “Bu liste, bu yıl bası-
lan onca roman arasında hangileri-
nin öne çıktığını göstermek için 
hazırlandı. Edebiyat dünyamızın 

hangi isimler üzerinde hemfikir oldu-
ğunu saptamak için. Okuma serüveni-
nize ışık tutsun diye. Geri dönüp bak-
tığımızda, faydalanabileceğimiz bir 
bellek oluşturması niyetiyle. Mutlak 
anlamıyla ‘en iyi’leri göstermek ama-
cıyla, hiç değil. Çünkü, edebiyatın 
içinde nefes alan bir ekip olarak, yazı-
nın numaralanıp sıralanamayacağını, 
dışarda kalanın içerdekinden pek çok 
açıdan daha iyi olabileceğini; içeride 
olanın bile hakkaniyetiyle değerlendi-
rilemeyeceğini ve hatta belki de, dışa-
rıda kalan o bir tanecik romanın gele-
cek yüzyıllara kalacak yegâne yapıt 
olma olasılığı olduğunu iyi biliyoruz. 
Hatta, sanatın çağımıza pek de uyma-
yan bu ‘sıralanamaz’ yönünden dola-
yı, sanata biraz da aşığız. Bu yıl 100 
değil, 50 romanlık bir listeyle çıkıyo-
ruz karşınıza. ‘Gerçekten’ neler hak-
kında hemfikir olunduğunu anlama-
mız için, listeyi daha küçük tutmalıy-
dık. 55 seçici, 50 roman seçti sizler 
için. Herkes, kendi 10 kitabını önerdi 
ve ortaklıklar üzerinden, böyle bir 
liste çıktı ortaya. Yani, seçicilerin her 
biri, tüm listeden sorumlu değil. 
Hatta belki de, hiç beğenmediği bir 
kitap bile bu listeye girmiş olabilir. 
Çünkü amacımız, edebiyat dünyası-
nın ortak sesini sunabilmek.”

kİmler seçTİ?
A. Ömer Türkeş, Abidin Parıltı, Adnan 
Binyazar, Ali Ayçil, Ali Görkem Userin, 
Altay Öktem, Asım Öz, Asuman 
Kafaoğlu Büke, Atilla Birkiye, Aykut 
Ertuğrul, Aysu Önen, Başar Başaran, 
Behlül Dündar, Burcu Aktaş, Cem 
Akaş, Cem Erciyes, Cemil Kavukçu, 
Ceyhan Usanmaz, Çağlayan Çevik, Elif 
Bereketli, Elif Tanrıyar, Ersan Üldes, 
Esra Yalazan, Ferhat Uludere, Feyza 
Hepçilingirler, Gülenay Börekçi, Güray 
Süngü, Hakan Bıçakcı, Halil Gökhan, 
Halil İbrahim Özcan, Hasan Cömert, 
Hayati Roman, Işık Yanar, Kaya Genç, 
küçük İskender, Mehmet Fatih Kutan, 
Melisa Kesmez, Meltem Gürle, Mert 
Tanaydın, Nazan Maksudyan, Necip 
Tosun, Oylum Yılmaz, Özlem Akalan, 
Selçuk Uygur, Selim Yalçıner, Semih 
Gümüş, Sevin Okyay, Sibel Oral, Suavi 
Kemal Yazgıç, Süreyya Evren, Tuncay 
Birkan, Turgay Fişekçi, Yekta Kopan.
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eyüp
HUZURUn ADi:

HZ. MUHAMMED’İn (SAV) SAHABElERİnDEn 
EBU EyyUB El-EnSARİ’nİn TÜRBESİ 
ETRAFinDA GElİşEn SEMT, KURUlDUğU 
yillARDAKİ RUHAnİyETİnİ HÂlÂ KORUyOR... 
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eyüp SulTan,  yüzyıllar önce olduğu gibi müSlüman halkın 
ziyareTgâhlarının başında hâlâ... hemen her veSileyle 

yüzlerce ziyareTçiyle doluyor her gün. dualar ediliyor 
SeSSizce, adaklar adanıyor içTen içe... 

ek bir kişi etrafında şekillenen, kimlik kazanan bir şehir veya 
semt duydunuz mu hiç? Ben öyle bir yer biliyorum: Eyüp... 
İstanbul’un fethiyle Yeniçağ’ın kapılarını aralayan Fatih’in, 
Ebu Eyyub el-Ensari’ye duyduğu saygı ve heyecanla kurdu-
ğu ilk yerleşim yeri... Mimarların, ondan aldıkları feyzle baş-
tan aşağıya inşa ettikleri; insanların ‘hayatlarında’ hiç görme-
dikleri bu zatı, ‘hayatlarında’ bir kez olsun ziyaret etmek iste-
dikleri mekân... 

 

AKŞEMSEDDİN’İN RÜYASIYLA 
BULUNDU 

Kuruluşundan günümüzdeki şeklini almasına kadar 
Eyüp’ün her evresinde büyük rol oynayan Halid bin Zeyd 
Ebu Eyyub el-Ensari’nin adını duymayan yoktur İslam dün-
yasında. Hz. Muhammed (SAV), Mekke’den Medine’ye göç 
ettiğinde, tüm Müslümanlar onu kendi evinde misafir etmek 
ister. Bunun üzerine Hz. Peygamber, devesi Kusva’yı serbest 
bırakır; deve nerede çökerse orada kalacaktır. Kusva da, Ebu 
Eyyub’un evinin önünde durur ve Hz. Peygamber yedi ay bo-
yunca bu eve konuk olur. Peygamberimizle birlikte savaşla-
ra da katılan Ebu Eyyub’un, adını taşıyan Eyüp ile bağlantısı 
ise 668 yılına rastlar. İstanbul’u fethetmeye gelen Yezid komu-
tasındaki Emevi ordusu ile şehre ayak basar. Savaş sırasında 
şiddetli bir hastalığa yakalanınca vasiyetini dile getirir: “Beni, 
İslam ordularının ilerleyebileceği en son noktaya defnedin.” 
Bir süre sonra hastalığına yenik düşer. Emeviler de Bizans’a... 
Geri çekilmeye karar veren ordu, onun burada kalmasını is-
temese de vasiyet ferman gibidir, yerine getirilir. 

İstanbul, yeni bir kuşatmaya daha sahne olur yüzyıllar 
sonra. Bu kez teslim bayrağını çeker Bizans. 1453’te kenti fet-
heden Fatih Sultan Mehmed’in kafasında ise, İstanbul’a girdi-
ğinden beri bir soru işareti vardır: Acaba Ebu Eyyub’un kab-
ri nerededir? Rivayete göre, Fatih’in hocası Akşemseddin, 
bu sorunun cevabını rüyasında görmüştür. Hocaya malum 
olan yerde araştırma yapılınca, Ebu Eyyub’un kabri de bulu-
nur. Fatih de buraya, şehrin ilk külliyesini yaptırır. İnşa edil-
diği tarihten itibaren Eyüp Sultan Türbesi, Müslümanlar için 
çok önemli bir mekân haline gelir. Osmanlı sultanlarının tah-
ta çıktıktan sonra buraya gelip, Hz. Muhammed’e (SAV) ve 
sahabesine ait kılıçlardan birini, ‘taklid-i seyf ’ denilen mera-
simle kuşanmaları da, hem türbeye, hem de İslamiyet’e veri-
len değerin en önemli göstergesi olur. 

Burası, yüzyıllar önce olduğu gibi Müslüman halkın 
ziyaretgâhlarının başında hâlâ... Eyüp Sultan, hemen her ve-
sileyle yüzlerce ziyaretçiyle doluyor her gün. Dualar ediliyor 
sessizce, adaklar adanıyor içten içe... 

‘ZAL’ MAHMUD’UN İLGİNÇ HİKÂYESİ 
Eyüp, 15. yüzyıldan sonra ulema sınıfından kişilerin, 

sanat ve düşünce adamlarının yaşadıkları, mimarlık ve kül-
tür tarihinde önemli eserler bıraktıkları bir semt haline ge-
lir. Eyüp’ün ruhaniyetini göz önüne alan hayır kurumları ve 
nüfuzlu kişiler, semte yaraşır yapılar bırakmak için birbirle-
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riyle yarışırlar adeta. O eşsiz eserlerden biri de Zal Mahmud 
Paşa Külliyesi’dir. Yapının öyküsü bir hayli ilginç. Rivayete 
göre, paşa olmadan önce saraylarda hademelik yapan Mah-
mud, Kanuni’nin kızkardeşi Şah Sultan’a aşıktır. Ama ne çare 
ki, bir hademedir ve Şah Sultan’la evlenmesi imkânsızdır. Bu 
sırada Kanuni’nin oğlu Mustafa’nın tahta karşı ayaklanacağı 
söylentileri yayılır dört bir yana. Bunu fırsat bilen Mahmud, 
Mustafa’yı yakalayıp elleriyle boğar. Böylece sevdiği kadınla 
evlendiği gibi, ‘Zal’, yani ‘pehlivan’ unvanını alarak vezirliğe 
kadar yükselir. Ancak içindeki vicdan azabını bir türlü dindi-
remez. İçini Mimar Sinan’a döker ve adına bir külliye yaptıra-
rak günahlarının bağışlamasını diler. Mimar Sinan da, “Kül-
liyeni Eyüp Sultan Hazretleri’nin yakınında yapalım ki, onun 
da merhametinden faydalan.” der. Sinan, Zal Mahmud ve eşi 
için külliye içinde bir de türbe inşa eder. Şah Sultan 1580 yı-
lında hayata gözlerini yumar; ertesi gün de Zal Mahmud... 

OYUNCAKLAR YENİDEN HAYAT 
BULUYOR

Bugün, Defterdar Caddesi ile Zal Paşa Caddesi arasın-
da bulunan Zal Mahmud Külliyesi’nde ‘Eyüp Mehteranesi’ fa-
aliyet gösteriyor. Osmanlı’nın ‘askeri orkestra’sı diyebileceği-
miz Mehter takımı, padişah sefere çıktığında, savaşta askerle-
re moral vermek için müzik icra eden gruptu. Bugün gönül-
lülerle oluşturulan Mehter takımı her cuma günü, öğle nama-
zından iki saat önce Eyüp Sultan Camii önünde ‘nevbet’ vu-
ruyor. Takım, aynı zamanda gerek yurtiçinde gerekse yurtdı-
şında farklı zamanlarda çeşitli konserler de veriyor.

Unutmadan söyleyelim… Bir zamanlar oyuncaklarıyla 
da ünlü bir semtti Eyüp. Dini amaçlı bir mekan olduğundan 
özellikle sünnet merasimi nedeniyle çokça ziyaret ediliyordu; 
bu nedenle 17. yüzyıldan itibaren oyuncakçıların en önemli 
üretim merkezlerinden biri haline geldi. Ancak zamanla pek 
çok zanaat gibi Eyüp oyuncakçılığı da yok olmaya yüz tuttu. 
Ta ki 2005 yılına gelinceye kadar. Tarih Vakfı tarafından AB 
işbirliği ile yürütülen ‘Eyüp Oyuncakları Projesi’ ile bir gele-

nek yeniden canlanmış oldu. Bugün Eyüp Belediyesi Cafer 
Paşa Kültür Merkezi’nde Eyüp Oyuncakçılığı Atölyesi çalış-
malarına devam ediyor… Kursta, el emeği göz nuru bu oyun-
cakların yapımı aktarılıyor gönüllü herkese...

TELEFERİKLE 2.5 DAKİKA 
Eyüp’ün zenginliğini bir yazıya sığdırmak zor... Her 

adımda tarihle karşılaşıyorsunuz. Ensar Konağı, Siyavuş Paşa 
Çeşmesi, Sokullu Mehmed Paşa Türbesi, Kanuni Çeşmesi, 
Sıbyan Mektebi ve dahası... 

Şimdi 2.5 dakikalık bir yolculuğa çıkıyoruz; teleferikle… 
Eyüp Sultan Külliyesi’nin hemen arkasından kalkan teleferik, 
manzarası ve havasıyla dillere destan Pierre Loti Tepesi’ne me-
kik dokuyor 2.5 dakikada bir. Kısa, ama bir o kadar da nefes ke-
sici bir yolculuk bu. ‘Altın Boynuz’ ayaklarınızın altında; karşı-
da güneşin turuncu ışıklarıyla aydınlanan Topkapı Sarayı; Yeni 
Camii... Haliç’in öbür yakasında Galata Kulesi, Asya toprakla-
rında Çamlıca Tepesi... Pierre Loti’ye giden yamacın büyük bir 
kısmı Eyüp Mezarlığı. Buranın üstünden süzülürken, 19. yüz-
yılda İstanbul’u ziyarete gelmiş İtalyan edebiyatçı Edmondo de 
Amicis’in sözleri çalınıyor zihnime: “Bu şehrin başka hiçbir ye-
rinde ölüm tasvirini güzelleştiren ve korkmadan seyrettiren 
Müslüman sanatı bu kadar zarafetle gözler önüne serilemez”. 
Evet, burası kalabalığına rağmen, yokluğun belki de en güzel 
hissedildiği yer. Ama korkusuzca... Teleferikten inenlerin bü-
yük kısmı, İstanbul aşığı Fransız yazar Pierre Loti’nin çok sevdi-
ği, onun adını taşıyan kahvehanede alıyor soluğu. Burada, bakır 
cezvede ağır ağır pişirilen Türk kahvesinin ve manzaranın tadını 
çıkarmak bambaşka bir keyif... Kahve; öğrenciler, sevgililer, bel-
li ki eski günleri yad etmeye gelmiş yaşlı teyzeler, amcalar ve şaş-
kın bakışlarıyla Haliç fotoğrafına bakan turistlerle dolu. İnsanlar 
sanki, çevreye hakim huzuru ve dinginliği bozmamak için ses-
sizce konuşuyorlar. Yan masada oturan bir genç ise -belli ki bu-
raya ilk kez gelmiş- heyecanla sesini yükseltince şimdiki zama-
na döndürüyor beni. Ağzından çıkanlarsa kısa ama öz: “Ne ka-
dar güzel bir yerde yaşıyoruz!”



gündem»

Dünyada, benzin ve 
mazotun en pahalı 
tüketildiği ülkelerin 
başında gelen 
Türkiye’de, araç 
sahiplerinin otogaz ve 
akaryakıt istasyonları 
tarafından da zarara 
uğratıldığı ortaya çıktı. 
Buna göre, yapılan 
denetimler sonucu 
Türkiye’deki 
istasyonlardan 272 
tanesinde araçlara lPG, 
benzin ve mazotun 
eksik olarak verildiği 
belirlendi. 

AkArYAkITTA 
YAPIlAn kAnDIrMACA 
OrTAYA çIkTI

Akaryakıt alırken nelere 
dikkat edilmeli?

•	 Sürekli akaryakıt alınan yer tercih edilmeli.
•		Her akaryakıt alımında fiş istenmeli.
•	 Akaryakıt alırken gözünüz pompada olmalı.
•	 Pompada gözüken tutar kontrol edilmeli.
•	 Şüphe durumunda ölçüm kabı aracılığı ile pompadaki 

sayacın doğru yakıt verip vermediği kontrol edilmeli.
•	 Benzin ve motorinin ucuz olması tek kriter olmamalı.
•	 Her istasyonda Sanayi Bakanlığı’nın ölçüm kabı yer alıyor.
•	 Aracının deposunun ne kadar yakıt aldığı öğrenilmeli
•	 Herhangi bir şüphe durumunda EPDK ve Sanayi Bakanlığı 

aranmalı.

Türkiye bilindiği üzere dünyada benzin ve mazotun en 
pahalı satıldığı ülkelerin başında geliyor. Pahalı bir şekilde 
benzin kullanan araç sahipleri bir de benzin istasyonları ta-
rafından kandırılmanın şokunu yaşıyor. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği denetimler sonucu 
ortaya koyduğu verilere göre, Türkiye genelinde 272 pompa 
vatandaşa eksik yatık veriyor.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Bakanlık elemanla-
rı 2012 yılı boyunca akaryakıt ve LPG istasyonlarına yöne-
lik çapraz denetim gerçekleştirdi. Elemanlar, bu denetim-
lerde 272 pompanın vatandaşa eksik yakıt verdiğini orta-
ya çıkardı. Bakanlığın yılın ilk 11 ayına ait ‘çapraz denetim 
sonuçları’na göre denetimden geçirilen lisanslı akaryakıt 
istasyonu sayısı 4 bin 173 oldu. Bu istasyonlardaki 75 bin 
765 akaryakıt sayacının damgası kontrol edilirken 3 bin 167 
akaryakıt sayacının süresinin geçtiği ortaya çıktı. 26 bin 730 
sayaçta miktar kontrolü yapılırken, bu sayaçlardan 200 ta-
nesinin eksik ölçüm yaptığı tespit edildi.

19 İSTASYONA MÜHÜR VURULDU
Türkiye genelinde yapılan otogaz istasyonu denetim-

lerinde ise 8 bin 118 LPG sayacı kontrol edildi. Damgasız 
veya damgasına müdahale edilen 12 otogaz sayacı belirle-
nirken, 5 bin 294 LPG sayacında da miktar kontrolü ger-
çekleştirildi. Kontrollerde 72 LPG sayacının eksik dolum 
yaptığı tespit edildi. Böylece 200’ü benzin ve motorin, 72’si 
de LPG sayacı olmak üzere toplam 272 akaryakıt ve oto-
gaz pompasının vatandaşın aracının deposuna eksik dolum 
yaptığı saptandı. Denetimin ardından usulsüzlük yapılan iş-
letmelerin ölçü aletlerine el konulurken, damga süresi ge-
çenler ise mühürlendi. Bazı istasyonlardaki ulusal marker 
ölçümlerinde ise 32 geçersiz ölçüm tespiti yapıldı ve bu is-
tasyonlardan 19’u mühürlendi.

Vatandaşın aldığı yakıtın miktarından şüphe duyma-
sı halinde Sanayi Bakanlığı’nın yanı sıra Enerji Piyasası Dü-
zenleme Kurumu’na (EPDK) müracaat etmesi gerektiği-
ne dikkat çeken yetkililer, eksik otogaz ve akaryakıt alma-
mak için şu uyarıda bulunuyor: “Şüphe duyarsanız ölçüm 
kabı ile yakıtınızı kontrol edin, fişinizi isteyin ve ucuz fiya-
ta kanmayın.” Sanayi Bakanlığı akaryakıt sayaçlarında ya-
pılan muayeneler esnasında (ilk, stok, periyodik, şikâyet ve 
ani muayene) öncelikle sayaçların damga kontrollerine ba-
kıyor. Sonrasında damgaya müdahale tespit edilmemişse 
miktar kontrolü yapılarak sayacın doğru çalışıp çalışmadı-
ğının kontrolü yapılıyor. Sayaçların damgalarına illegal bir 
müdahale olması halinde Ölçüler ve Ayar Kanunu’nda yer 
alan “Ayarının doğru olmadığını bildiği aletle ölçü yapan 
ve bu suretle haksız menfaat temin eden kişi, TCK’nın do-
landırıcılık suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.” 
hükmüne göre işlem yapılıyor.

BİRÇOK İL DENETİMDEN 
GEÇİRİLDİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın düzenleme-
lerine göre akaryakıt sayaçlarının piyasaya arzı esnasında 
mevzuat gereği, ölçüm sonuçlarına etki edebilecek kısımla-
rının emniyet altına alınması (damgalama, yazılım kısımla-

rının şifreli olarak korunması) gerekiyor. Ancak denetimlerde 
emniyet kısımlarına illegal müdahalelerle ölçüm sonuçlarının 
etkilendiği, sayaçtan eksik akaryakıt vermek suretiyle haksız 
menfaat elde etme yoluna gidildiği tespit edildi. 2012 yılının 
ilk 11 aylık dönemi itibarıyla Kocaeli-Sakarya yol güzergâhı 
ile Mersin, Antalya, İstanbul, Bartın, Yalova, İzmir, Sivas, Ela-
zığ, Kırıkkale, Karaman, Bilecik, Balıkesir, Konya, Adıyaman, 
Amasya, Kastamonu, Rize, Mardin, Isparta, Tekirdağ, Osma-
niye ve Kütahya illeri ile ilçelerinde bulunan akaryakıt ve LPG 
otogaz istasyonlarının tamamı denetimden geçirildi.

bilim, Sanayi ve TeknoloJi 
bakanlığı, 2012 yılının 

ilk 11 ayında, akaryakıT 
iSTaSyonlarını ve oTogaz 

iSTaSyonlarını ‘çapraz 
deneTim’e Tabi TuTTu. 

vaTandaşa ekSik benzin ve 
mazoT SaTan iSTaSyonlar 

TeSpiT edildi. 
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havayolları»

AnkArAlı 
işAdAmlArı 
THy SeFerleriNi 
ArTTırDı

TüGİAD’ın Ankara 
ve İstanbul’un ulaşım 
sorunu için önerileri:

•	 İstanbul’da hava trafiğinin sıkıştığını, iki 
havaalanının da yetmez hale geldiğini kaydeden 
Aydın, TÜGİAD Ankara’nın önerilerini şöyle 
sıraladı:

• Atatürk Havalimanı’nın yükü Esenboğa ile 
hafifletilsin. Esenboğa, yurt dışı uçuşlarda  
aktarma merkezi olsun.

•	 Ankara kalkışlı, yurt dışı uçuş noktası sayısı en az 
50 olsun.

•	 Demiryolu ağının Esenboğa ile entegrasyonu bir 
an önce sağlansın. Demiryolu ile Ankara’ya 
gelecek insanlar, şehir trafiğine girmeden 
Esenboğa’ya ulaşsın.

•	 Ankara’yı aktarma merkezi olarak cazip hale 
getirmek için turizme yönelik projeler üretilsin, 
bu projeler desteklensin. 

Türk Hava Yolları (THY), 
Ankara kalkışlı sefer sayısını işa-
damlarının talebi üzerine arttı-
rıyor. Türkiye Genç İşadamları 

Derneği (TÜGİAD) Ankara Başkanı 
Barış Aydın’ın, Başkent kalkışlı uçuş 
sayısının artırılması konusunda THY 
nezdinde yaptığı girişim sonuç verdi. 
THY; halen 12 olan Ankara kalkışlı 
yurt dışı uçuş noktasını önce 16’ya, 
daha sonra da 20’ye çıkarmayı hedefli-
yor. İlk etapta Paris, Londra, Roma, 
Cidde, Medine ve Kiev’e Başkent’ten 
direkt uçulabilecek.
Barış Aydın’ın yaptığı açıklamaya göre 
bir süre önce Ankara kalkışlı yurt dışı 
uçak seferi sayısının artırılması konu-
sunda yaptıkları girişimin, THY yöneti-
mini harekete geçirdiğini belirtti. THY 
Ankara Satış Müdürü Emrullah 
Kirişçi’nin, bu konuda görüşmek 
üzere kendisini ziyaret ettiğini kayde-
den Aydın, ‘’Sayın Kirişçi, halen 8 olan 
Ankara kalkışlı yurt dışı uçak seferi 
düzenlenen yer sayısını ilk aşamada 
16’ya çıkaracaklarını, zamanla da bu 
sayının 20’ye ulaşacağını ifade etti. 
Kiev’e yakında sefer başlıyor. Mekke ve 
Medine için karar çıkmış, Suudi 
Arabistan’dan izin bekleniyor. Sayın 
Kirişçi, ‘Başkentten Başkente’ diye bir 
proje başlatacaklarını, bu proje kapsa-
mında Ankara’dan Paris, Londra ve 

Roma’ya da direkt seferler konulacağı-
nı bildirdi. Arz ve talebe göre diğer 
destinasyonlar belirlenecek.’’ diye 
konuştu.
THY’nin, ticari bir kuruluş olduğunu, 
yeni bir sefer koyacakları zaman kar-
zarar hesabı yapmalarını bir işadamı 
olarak doğal karşıladıklarını vurgulayan 
Aydın, şunları söyledi: ‘’Ancak Ankara 
ile ilgili bir hesabı yanlış yapıyorlar. 
Ankara’nın nüfusunu 4,5 milyon olarak 
hesaplıyorlar. Biz ise bu hesabın yanlış 
olduğunu onlara aktardık. Eskişehir ve 
Konya, Yüksek Hızlı Tren hatları ile 
adeta Ankara ile içiçe duruma geldi. 
İstanbul’da bir semtten diğerine gitme 
süresi olan 1,5 saatte bu kentlerden 
Ankara’ya ulaşmak artık mümkün. 
Duble yollarla otoyollar modernleşti. 
Kırıkkale’den Çankırı’dan bir, birbu-
çuk saatte Ankara’ya gelinir oldu. Yeni 
Yüksek Hızlı Tren hatları yapılıyor ve 
ana merkez Ankara olacak. Bunların 
hepsini alt alta topladığınız zaman orta-
ya 10-12 milyonluk yolcu potansiyeli 
çıkıyor.’’

Türkiye genç 
işadamları derneği 
(Tügiad) ankara 
başkanı barış aydın

82 / www.baglantinoktasi.com.tr



 

  

türkçeden bi’haber»

Yine Fransızcadan dilimize geçen ve yine çok sık kullandığımız için 
kökenini bilmediğimiz bir kelime poşet... ‘Pochette’ olarak yazılan, 
‘plastikten veya kâğıttan yapılmış, içine öteberi koymaya yarayan, 
çeşitli büyüklükte olabilen taşıma gereci’ anlamına geliyor ve Dil Kuru-
mu da kelimeye ‘torba’ karşılığını öneriyor. 

P O Ş e T  D e ğ İ l 
‘ T O r B A’

Doktorlar duymasın, güzel yazı yazmak bir sanattır gerçekten. 
Fransızlar bu sanatı ‘calligraphie’ diye adlandırmış. Biz de Türkçede aynı 
şekilde kullanıyoruz kelimeyi. “Harflere güzel biçimler vererek yazma 
sanatı.” anlamına gelen söz için Türk Dil Kurumu, ‘güzel yazı sanatı’ 
karşılığını öneriyor.

k A l İ G r A F İ  D e ğ İ l 
‘ G ü z e l  YA z I  S A n AT I ’

TRT’li yıllarda, müzik programlarında Türk Halk Müziği’nin değerli 
sanatçıları ‘potpuri’ söylerdi ve açıkçası dinlemesi keyifli de olurdu. 
“Sevilen müzik eserlerinden seçilmiş bölümlerin arka arkaya seslen-
dirilmesiyle oluşan müzik parçası.” anlamına gelen Fransızca kelimeye 
dil uzmanları ‘karmaca’ karşılığını öneriyor.  

P O T P U r İ  D e ğ İ l 
‘ k A r M A C A’ 

“Bilgisayar ve haberleşme teknolojileri konusundaki bilgisini gizli ver-
ilere ulaşmak, ağlar üzerinde yasal olmayan zarar verici işler yapmak 
için kullanan kimse.” anlamına gelen kelime İngilizce kökenli. Maalesef 
bu şekilde de dilimize yerleşen ‘hacker’ kelimesine Türk Dil Kurumu 
uzmanları ‘bilgisayar korsanı’ karşılığını öneriyor.

H A C k e r  D e ğ İ l 
‘ B İ l G İ S AYA r  k O r S A n I ’
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J O G G İ n G  D e ğ İ l 
‘ D O ğ A  Y ü r ü Y ü Ş ü ’
Kasabada, köyde yaşayan insanların hayatlarının 
sıradan faaliyeti olan doğa yürüyüşü, şehir insanı 
için bir lüks. Şehirli insanın önce yüksek binaların 
arasından çıkıp, doğa bulması gerekiyor. Sıradan 
olması gereken ancak olamayan faaliyet için son 
zamanlarda, İngilizce ‘jogging’ kelimesi kullanılıyor. 
Kelimeye önerilen karşılık ise ‘doğa yürüyüşü.’
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“Bu ayki çoksatar listesinin başında Elif Şafak’ın kitabı var.” ifadesi ile 
ne anlatmak istediğimizi sanırız hemen herkes anlar. Ancak burada 
bulunan ‘çoksatar’ yerine ‘bestseller’ kelimesini yerleştirdiğimizde 
‘herkes’in kapsamı biraz daralabilir. Çünkü Türkçesi yerine İngilizcesini 
kullanmışızdır. TDK, bestseller yerine ‘çoksatar’ı öneriyor.

B e S T S e l l e r  D e ğ İ l 
‘ Ç O k S ATA r ’

Türk Dil Kurumu, Fransızca olan ‘helikopter’ kelimesini artık yerleşik 
olmasından dolayı kabul ediyor. Ancak, “Helikopterin iniş kalkış yaptığı 
özel alan.” anlamındaki ‘heliport’ kelimesini kabul etmiyor. Kurum 
uzmanları ‘helikopter pisti’ karşılığının kullanılmasını istiyor.

H e l İ P O r T  D e ğ İ l 
‘ H e l İ k O P T e r  P İ S T İ ’

Tıp alanında kullanılan hepatit kelimesinin binlerce yıldır özellikle halk 
arasında kullanılan karşılığı zaten bulunuyor. Ancak halk arasında da 
son dönemlerde Fransızca kelimenin kullanımı yaygınlaştı. Dil Kurumu 
uzmanları da zaten dilimizde olan ‘sarılık’ kelimesinin kullanılmasını 
tavsiye ediyor.

H e PAT İ T  D e ğ İ l 
‘ S A r I l I k ’

Cep telefonları sayesinde artık herkes birer kameraman oldu. Madem 
öyle, kelimenin kökenini bilmekte fayda var. Fransızca olan kelime, 
“Alıcıyı doğrudan doğruya çalıştıran ve yöneten, alıcı hareketlerini 
gerçekleştiren, görüntülerin filme alınmasını sağlayan kimse.” 
Anlamında geliyor. Uzmanlar ise ‘çekimci’ karşılığını öneriyor.

k A M e r A M A n  D e ğ İ l 
‘ Ç e k İ M C İ ’
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İşte açık seçik ne olduğu ilk kullanılışta anlaşılan bir kelime 
ve anlamını bilmiyorsanız ne olduğunu bilemeyeceğiniz 
yabancı karşılığı... Fransızca bir kelime olan ‘menu’, 
Türkçede menü olarak yazılıp okunuyor. Lüks lokantaları 
geçtik artık en küçük bir esnaf lokantasında bile 
‘menü’lerle karşılaşıyoruz. Anlaşılacağı üzere TDK ‘yemek 
listesi’ karşılığını öneriyor. 

M e n ü  D e ğ İ l 
‘ Y e M e k  l İ S T e S İ ’
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internet»

İnternetin faydaları olduğu 
kadar, bilinçsiz kullanılması 

halinde zararları da bir o 
kadar çok. Çocuklara 

internetin zararlı yönlerini 
öğretmek isteyen 

Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı 

“Bilinçli ve Güvenli İnternet 
Kullanımı İçin Tavsiyeler” 

adıyla yeni bir çalışma 
hazırladı.

zeki göktürk / zekigokturk@baglantinoktasi.com.tr

çocuklar; 
inTerneTTeki yan 

keSicilere 
dikkaT!

TavSiyelerde kişiSel bilgilerin kimSeyle 
paylaşılmamaSı üzerinde önemle duruluyor. 
yan keSiciden, bilgiSayarınıza yönelik virüSlerden 
naSıl korunulmaSı gerekTiği öğreTiliyor.

İnternetten yararlanmak, yetişkinler için olduğu kadar 
çocuklar için de doğal bir hak. Çocukların her türlü yarar-
lı belge ve bilgiye ulaşmasında bilgisayar ve internetin birçok 
faydasını sıralayabildiğimiz gibi, yanlış kullanıldığında da pek 
çok olumsuz sonuç da söz konusu. Bu bakımdan internetin ve 
bilgisayarın doğru kullanımı ehemmiyet arz ediyor. Bu konu-
da ailelere ve devlete de görevler düşüyor. Ulaştırma Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı Bilgi Teknolojileri ve İle-
tişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, çocuk-
lar için “Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanımı İçin Tavsiye-

ler” adı altında yeni bir çalışma hazırladı. Hazırlanan çalışma-
da, zamanın nasıl yönetilmesi gerektiği, vücut sağlığının na-
sıl korunacağı, internette güvenli bir yolculuk yapmanın püf 
noktaları anlatılıyor. Çocuklara, internette yapacakları mace-
ralı yolculuklarda alilere dürüst olunması ve internete girer-
ken aile ile oturulan odada girilmesi tavsiye ediliyor. 12 yaşın-
daki küçüklerden internet kafelere giderken mutlaka yanları-
na velilerini almaları isteniyor. Çalışmada, çocuklara güven-
li bir internet kullanımı için verilen önemli tavsiyeler şöyle sı-
ralanıyor:

ZAMANI İYİ YÖNETİN
• Zaman sizin en değerli varlığınızdır.
• İnternet ve bilgisayar başında kalacağınız zamanı iyi 

ayarlayın.
• İnternetin zamanınızı çalmasına izin vermeyin.
• Dışarıda oyun oynamak, sevdiğiniz sporları yapmak, 

ailenizle birlikte vakit geçirmek, dersleriniz yapmak ve 
kitap okumak için kendinize zaman ayırın.

VÜCUT SAĞLIĞINIZI KORUYUN
• Bilgisayar karşısında dik oturun; sırtınızı destekleyecek bir 

sandalye ve oturma alanı seçin.
• Bilgisayarınızı aydınlık ortamlarda kullanın.
• Bilgisayarın önünde uzun süre hareketsiz kalmayın.
• Bilgisayarın, gözlerinize, boynunuza ve belinize zarar 

vermesini izin vermeyin.

YERİ SİZ BELİRLEYİN
• Anne ve babanıza karşı açık şeffaf ve dürüst olun. 

İnternette yaptığınız maceralı yolculuklarınızda onları da 
yanınıza almaya çekinmeyin.

• Evde ve ailenizle birlikte oturduğunuz odada internette 
gezinmeyi tercih edin.

• İnterneti başka bir yerde kullanıyorsanız bu yerin neresi 
olduğu hakkında ailenizi bilgilendirin.

• Evinizde internet yoksa okulda, kütüphanede ya da 
ailenize bilgi vererek arkadaşınızın bilgisayarında 
internete girebilirsiniz.

• 12 yaşından küçükseniz velinizi almadan internet kafelere 
gitmeyin.

• Ziyaret edeceğiniz internet sitelerini aileniz ya da 
öğretmeninizle siz belirleyin.

• Size teklif edilen sitelere araştırmadan girmeyin.
• Ailenizle ve öğretmeninizle birlikte güvenli olduğunu 

tespit ettiğiniz internet sitelerini bilgisayarınızın “sık 
kullanılanlar” bölümüne ekleyin.

ARKADAŞINIZI SİZ BELİRLEYİN
• İnternet ortamında sadece tanıdığınız kişilerle iletişim 

kurun ve sohbet edin.
• Tanımadığınız kişilerin internetten yaptığı arkadaşlık 

tekliflerini reddedin.
• Bir sitede yer alan oyunlara aktivitelere yarışmalara 

katılmadan önce mutlaka ailenize ve öğretmenize danışın.
• İnternette tanıştığınız yabancılarla ailenizin bilgisi 

olmadan yüz yüze görüşmeyin ve buluşmayın.

KİMLİĞİNİZİ VE KİŞİLİĞİNİZİ KORUYUN
• TC Kimlik numaranız, adresiniz, telefon numaranız, 

okulunuzun adı, anne ve babanızın iş adresleri ve işyeri 
telefon numaralarını yabancılarla paylaşmayın.

• İnternet üzerinden kendi resimlerinizi, ailenizin 
resimlerini video görüntülerini yabancılarla paylaşmayın.

• Yabancılarla web kamera kullanarak konuşmayın.
• Evinizi ve odanızı yabancılarla paylaşmayın.

HAYIR DEME HAKKINIZI 
VE ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ KULLANIN

• İnternette iken, sizi rahatsız eden görüntü, ses ve yazılara 
rastladığınızda hemen internetten çıkın.

• Rahatsız edildiğinizde karşılık vermeyin. Hemen hiç 
çekinmeden ailenize haber verin.

• Zararlı ve rahatsız edici siteleri www.ihbarweb.org.tr 
adresine ya da 0312 582 82 82 numaralı telefona hemen 
şikayet edin.

• Sizleri rahatsız eden kişilere cevap vermeyin ya da onları 
yetkili kişilere şikayet ederek cezalandırın. Çünkü onlar 
için en büyük ceza saldırılarına karşılık vermemenizdir.

İYİ VE NAZİK BİR KULLANICI OLUN
• İnternette güzel Türkçemizi, nazik ve kibar kullanın.
• Şaka yapmak amacıyla bile tehdit edici, kötü ve kaba 

sözler kullanmayın.
• Size yapılmasını istemediğinizi siz de başkasına yapmayın.
• Hatalıysanız, özür dilemekten çekinmeyin. İyi ve nazik 

olmaktan hiçbir zarar görmezsiniz.

CÜZDANINIZI HIRSIZLARDAN 
KORUYUN

• Anne ve babanızdan izin almadan ya da onlar yanınızda 
olmadan internet üzerinden alış-veriş yapmayın.

• Unutmayın! İnternette kredi kartı bilgilerini karşı tarafa 
vermek, cüzdanınızı tanımadığınız bir kişiye emanet 
etmek gibidir.

GİRECEĞİNİZ KAPIYI, BAKACAĞINIZ 
PENCERİYİ SİZ BELİRLEYİN
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çalışmada, inTerneT 
üzerinden kendi reSimlerinizi, 

ailenizin reSimlerini ve video 
görünTülerinin yabancılarla 

paylaşılmamaSı üzerinde 
duruluyor ve “yabancılarla 

web kamera kullanarak 
konuşmayın. evinizi ve 
odanızı yabancılarla 
paylaşmayın.” uyarıSı 

yapılıyor.

E-POSTALARINIZI KORUYUN
• Şifresi kolay olan elektronik posta internet üyelikleriniz 

güvenli değildir. Bu nedenle şifresiz e-posta adresleriniz 
için güvenli şifreler oluşturun.

• İstenmeyen postaları önlemek ve gereksiz mesaj trafiğini 
oluşturmamak için internette güvenmediğiniz sitelere 
kayıt olmayın.

• Mecbur kalmadıkça özel ve kişisel bilgilerinizi internet 
üzerinden göndermeyin. Çünkü başkaları tarafından ele 
geçirilebilir.

• Virüslü bilgisayar, vücuda bulaşıcı mikrop girmiş, grip 
hastalığına yakalanmış insana benzer.

• Virüslü bilgisayar, nezle olmuş insan gibi yorgun ve halsiz 
çalışır.

• Bilgisayarınıza mutlaka anti-virüs programı kurun.
• En az haftada bir kez anti-virüs programını güncelleyin.
• Güvenli olmayan sitelerden oyun, dosya, müzik veya film 

indirmeyin.
• Önemli dosyalarınızı mutlaka yedekleyin.
• Bir hastalığın en etkili ilacı o hastalığa yakalanmadan 

tedbir almaktır.

BİLGİ HIRSIZLARINA DİKKAT
• Spamlar (istenmeyen mesajlar) okumanız için başucunuza 

zarf bırakıp giden maskeli hırsızlara benzer.
• Zarfı merak edip açtığınızda ve mektuptaki istekleri 

yerine getirdiğinizde tüm bilgileriniz çalınmış olur.
• Bu şekilde gelen istenmeyen mesajları kabul etmeyin ve 

hemen silin.
• İstemediğiniz halde size ulaşan postaları arkadaşlarınıza 

iletmeyin.
• İnternette gezinirken kendi amaçlarınıza önem verin.
• Başkalarının amaçlarını ve postalarını merak etmeyin.

• Turuva atı sinsi bir programdır.
• Kaleyi içeriden fethetmek için kılık değiştirerek kaleye 

girmiş askerlere benzer.
• Önce kendisini masum bir film, müzik ya 

da oyun dosyası olarak tanıtır ve kabul 
ettiğinizde bilgisayarınızın yönetimini 
sinsice ele geçirir.

• Böylece bilgisayarınız başka 
bilgisayarların kölesi haline gelir, 
sizin kontrolünüzden çıkar ve 
onların isteklerini yapar.

• O bakımdan güvenil olmayan ve 
bilmediğiniz sitelere girmeyin.

• Bu sitelerden dosya 
indirmeyin.

• Kötü niyetli kişiler şifrenizi, banka ve kişisel bilgilerinizi 
olta atarak çalabilir.

• Dolandırıcılar bir banka ya da finans kurumunun internet 
sitesinin her şeyini tamamen taklit ederek size bir e-posta 
gönderebilir.

• Sonra sizden banka numarası ve kişisel bilgileri ister.
• Kişisel bilgilerinizi isteyen bir e-posta alırsanız buna 

kesinlikle cevap vermeyin.
• İnternetten bilmediğiniz ve güvenmediğiniz sitelerden 

alışveriş yapmayın.

TAKİP EDİLİYOR OLABİLİRSİNİZ
• Keyloger (casus) programı internetteki tüm adımlarınızı 

izler, kaydeder ve ekranınızın resmini çeker.
• Bu sinsi program, klavyedeki tüm hareketlerinizi, 

bilgilerinizi çalarak program sahibine gönderir.
• Bunun için bilgisayarınızın güncellemelerini zamanında 

yapın.
• Casuslara karşı etkili olan anti casus programı kullanın.
• Yabancı bilgisayarlarda kişisel bilgilerle faaliyette 

bulunmayın.

• İnternet kullanıcı adlarınız ve şifreleriniz size ait 
en önemli sırlarınızdır. Bu sırlarınızı hiç kimseyle 
paylaşmayın.

• Bilgisayarınız için mutlaka güçlü şifreler belirleyin. 
Şifreniz içinde harfler dışında mutlaka sayılar ve 
noktalama işaretleri gibi farklı karakterler bulunsun.

• Şifrenizin sizinle ilgili bilgilerden oluşmamasına dikkat 
edin.

BİLGİSAYARINIZDAKİ HIRSIZ VE 
YANKESİCİLERE DİKKAT EDİN

İKİ KİŞİNİN BİLDİĞİ ŞİFRE 
SIR DEĞİLDİR

TURUVA ATI VİRÜSÜ 
BİLGİSAYARINIZI ESİR ALMASIN

BİLGİSAYARINIZI VİRÜSLERDEN 
KORUYUN
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En yeni Android uygulamaları,
AMD tabanlı bilgisayarınızda 

AMD’nin BlueStacks ile işbirliği sonucunda piyasaya sürdüğü 
AMD AppZone, Windows tabanlı bilgisayarlarda çalıştırılabilen en 
geniş Android uygulama koleksiyonunu oluşturuyor. İşletimini 
BlueStacks’in sağladığı AMD AppZone Player, yüz binlerce uygu-
lamayı AMD tabanlı yeni nesil Windows 8 tablet, dizüstü ve hepsi 
bir arada masaüstü bilgisayarlara taşıyor. Kullanıma açık olan 
AMD AppZone’a www.AMD.com/appzone üzerinden erişip 
ücretsiz indirilen uygulamaları tarayabilirsiniz. AMD ve BlueS-
tacks aynı zamanda önde gelen bilgisayar üreticileriyle de yeni 
bilgisayarlara AppZone ve popüler Android uygulamaların satış-
tan önce yüklenmesi için anlaşmalar yapıyor. Sitede pek çok 
dilde oyun, sosyal paylaşım, haber, alışveriş, müzik, iş dünyası ve 
eğitim uygulamaları bulunuyor. 

Crysis 3, Türkçe olarak 
siparişe açıldı

2013’ün merakla beklenen Crysis 3 oyunu tamamen ‘Türkçe’ olarak 
ön siparişe açıldı. PC, PS3 ve XBOX 360 formatlarında satışa 
sunulan Crysis 3, www.aralgame.com, D&R, Vatan, Bimeks, 
Teknosa ve  OverGame gibi prestijli mağazaların online satış sitel-
erindeki  yerini alıyor. PC formatı 110 TL, PS3 ve XBOX 360 formatı 
180 TL’den satışa sunulacak olan Crysis 3, ön sipariş verenler için 
özel ve sınırlı sayıda üretilen T-shirt hediyesi ile severlerini tekrar 
büyüleyecek. Crytek CEO’su Cevat Yerli tamamen Türkçe olan yeni 
Crysis 3 için,  “En yeni CryENGINE teknolojisini daha da üst seviy-
eye taşıyarak oyunculara etkileyici görsellerle dolu bir oyun 
deneyimi yaşatacak yedi farklı tema sunuyoruz. Oyuncuların 
oyunla buluşacakları günü heyecanla bekliyoruz.” diye konuştu. 
Crytek tarafından geliştirilen ve son teknoloji ürünü CryENGINE 
motorunu kullanan Crysis 3, Xbox 360 video oyun ve eğlence 
sistemi, PlayStation3 bilgisayar eğlence sistemi ve PC için 22 
Şubat’ta piyasaya çıktı.

bilişim»

ASUS ASUSPrO Serisi 
BU400 Ultrabook™ 
artık piyasada! 

ASUSPRO Serisi, piyasanın iş için kullanıma özel ilk 
Ultrabook’larından biriyle genişliyor. ASUSPRO Serisi 
BU400 Ultrabook™ 1,64 kg ağırlığıyla ince, hafif ve şık 
bir ürün olmanın yanı sıra karbonla güçlendirilmiş yapısı 
dahil olmak sağlamlığı artırılmış bir şekilde geliyor. 
Ayrıca verimliliği yüksek seviyelere taşıyan opsiyonel 
nViDiA® nVS™ 5200M iş grafikleri gibi özellikleri 
barındırıyor ve verinin zarar görmesini engelleyen anti-
şok sabit disk ile ASUS’un kalite garanti testinden geçi-
yor. Duyarlı klavyesi ve akıllı touchpad’inin yanı sıra 
mevcut bir opsiyonel dokunmatik ekran ile kullanıcı 
rahatlığı sağlanmış oluyor. BU400 kişiye özel şifreli 
depolama, TPM ve intel® Anti-Theft teknolojisi gibi 
güvenlik ve yönetim özelliklerini bir araya getirerek 
kullanıcılara, yeni Ultrabook™ cihaz sınıfının 
avantajlarının yanı sıra, bir iş bilgisayarının dayanıklılığını 
ve uzun ömrünü sunuyor.  ASUSPRO Serisi profesyo-
nellere, en üst düzeyde iş ve çalışma ihtiyaçlarını 
karşılayacak, son derece güvenilir ve sağlam dizüstü 
bilgisayarlar sunmak üzere yola çıktı. BU400, Ultra-
book™ avantajlarına son derece portatif, ince ve hafif 
tasarımını ekleyerek ASUSPRO Serisi’ni popüler kılacak 
her şeyi sunmuş oluyor. İlk ticari sınıf Ultrabook’lar 
arasında yer alan bu ürün, güvenilir ve sağlam tasarımıyla 
büyük bir esneklik ve verimliliğin yanı sıra çeşitli yöne-
tim seçenekleri de içeriyor. 

IDC’ye göre nComputing piyasanın 
büyük oyuncularından biri

Masaüstü sanallaştırma teknolojilerinin yaygınlaştırılmasının öncülerinden nComputing, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne 
dair detaylı analizlerin yer aldığı iDC MarketScape “Global İstemci Sanallaştırma 2012 Tedarikçi Analizi” kasım 2012 raporunda, 
piyasadaki ‘büyük oyunculardan biri’ olarak gösterildi. Kolaylık, performans ve değerden oluşan eşsiz bir kombinasyonla maliyet 
ve zorluk gibi ana engelleri kaldıran nComputing, böylece masaüstü sanallaştırmanın yaygınlaşmasını hızlandırıyor. şirketin, 4 
milyondan fazla satan amiral gemisi ürünü vSpace® masaüstü sanallaştırma yazılım platformu, günlük 20 milyon kullanıcıyı tem-
sil ediyor. Bu yenilikçi teknoloji, 140’ın üzerinde ülkede, 500 binden fazla müşteri tarafından kullanılıyor.

Afrika mobil dünyasına 
VMk ile adım attı

Afrika ülkesi Kongo, teknoloji dünyasına Kara Kıta’dan 
mobil cihaz sunan ilk ülke oldu. Afrika’nın Apple’ı olmayı 
amaçlayan VMK, ilk tablet bilgisayarını ve telefonunu 
sunarak teknoloji dünyasına adım attı.
Kongo’nun VMK şirketi, teknoloji dünyasına büyük bir 
vizyonu ve iki yeni ürünle adım attı. Güney Kore’de Sam-
sung, ABD’de Apple’ın geldiği noktaya gelerek Afrika’nın 
bir numaralı elektronik ürün üreticisi olmak isteyen 
VMK, ‘Way-C’ adında tablet bilgisayar ve ‘Elikia’ adında 
akıllı telefon ile piyasaya girdi. yerel lingala dilinde 
‘yıldızların ışığı’ anlamına gelen ‘Way-C’, 1.2 GHz işlemci 
hızına, 512 MB RAM’e ve 4 GB dahili belleğe sahip. 4200 
mAh bataryası olan cihaz, USB girişine sahip ve Wi-Fi 
bağlantı özelliği sunuyor. Tablet bilgisayarın işletim 
sistemi ise Android 2.3.3 Gingerbread.
VMK’nın akıllı telefonu  ‘Elikia’nın anlamı ise ‘umut.’ 
Android 2.3.6 Gingerbread kullanan telefon, 650 Mhz 
işlemci hızına sahip. 3.5 inç (9 cm) genişliğinde ekrana 
sahip olan telefon, 512 MB RAM ve 123 MB dahili belleğe 
sahip. USB girişi bulunan, 1300 mAH gücünde batarya 
kullanan telefonun Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı özelliği 
bulunuyor.
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iPad Mini, Bilkom 
güvencesiyle Türkiye’de 

Apple, Adobe, Graphisoft gibi alanında lider markaların Türkiye 
distribütörlüğünü yapan Bilkom, Apple’ın merakla beklenen tab-
let bilgisayarı iPad Mini’yi Bilkom güvencesiyle kullanıcılarına 
sundu. Etap etap Türkiye’ye girişi planlanan iPadmini’yi satın 
alırken 2 yıl garanti, geniş ve sertifikalı servis ağı, kredi kartı 
avantajlı ödeme vadeleri ve uygun ödeme koşulları ile almayı 
tercih eden tüketiciler, satış noktalarında Bilkom Güvencesi’ni 
sormayı unutmamalı. Üçüncü nesil iPad’e göre yüzde 23 daha 
ince ve yüzde 53 daha hafif olan iPad Mini, 7.9 inç Multi-touch 
ekranı, FaceTime HD’si, iSight kameraları, ultra hızlı kablosuz 
performansı ve 10 saat pil ömrü ile hayatınızın bir parçası olacak.
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İster tablet, ister dizüstü bilgisayar: 
HP’den EliteBook revolve

HP, yeni nesil döndürülebilir ekranlı tableti HP EliteBook Revolve’u 
EMEA bölgesinde 2013’ün mart ayında piyasaya süreceğini duy-
urdu. yeni ürünle birlikte iş dünyasına yönelik tablet portföyünü 
genişleten HP, dokunmatik ekranlı yeni dizüstü bilgisayarıyla, 
kullanıcıların dosya paylaşım sürecini kolaylaştırmakla kalmıyor, 
aynı zamanda döndürülebilen ekranıyla ultra-mobil bir cihaza 
dönüşüyor. HP EliteBook Revolve’un fiyatı ise, piyasaya çıkış 
tarihi yaklaştığında duyurulacak. 

TableTe dönüşen elıTebook
İhtiyaca göre bir çırpıda tablete dönüştürülebilen HP EliteBook 
Revolve, hem ince bir dizüstü bilgisayar hem de dokunmatik 
ekranlı bir tablet arayışında olan yoğun çalışma ortamlarına, iş 
dünyasına ve kamuya yönelik olarak tasarlandı. Son teknoloji 
üçüncü nesil intel® Core™ işlemcilerle donatılan ve Windows® 8 
ile uyumlu çalışan HP EliteBook Revolve, olağanüstü performansı 
ve görselleriyle bir dizüstü bilgisayarda olması gereken her şeye 
sahip. Aynı zamanda esnekliği sayesinde, gerektiğinde dokun-
matik ekranlı HD bir tablete dönüştürülebiliyor. 

Google’dan Apple ve
Samsung’a rakip: X Phone

Google, ABD’li cep telefonu üreticisi Motorola’yı bünyesine 
katmasının ardından Apple ve Samsung’un popüler akıllı 
telefonlarına rakip yeni bir ürün geliştiriyor. Konuya yakın 
kaynakların WSJ’ye verdiği bilgiye göre Motorola müh-
endisleri iPhone ve satış rekorları kıran Samsung’un Gal-
axy serisine rakip bir model geliştirmek için gece gündüz 
çalışıyor. Yeni modelin adının X Phone olacağı ve telefonun 
gelecek yıl piyasaya sürülmek istendiği belirtildi. Dünyanın 
bir numaralı cep telefonu üreticisi olma yolunda Samsung’a 
verdiği işletim sistemi Android hizmetiyle dikkat çeken  
Google’un X-Phone’nun ardından Samsung’la zorlu ilişkiler 
içine girmesi bekleniyor. X-Phone’ların daha sonra tablet 
versiyonlarının da üretileceği belirtildi.

lenovo, Windows 8’li 
convertible ürünlerini tanıttı

lenovo, Microsoft Windows 8 işletim sistemine sahip “con-
vertible” (dönüştürülebilir) ultrabook ailesinin üyeleri, lenovo 
ideaPad yoga ve ThinkPad Twist’i Türkiye’de tanıttı. 4 ayrı 
modda kullanılabilen ultrabook modelleri lenovo’nun 2013 
stratejisinde önemli yer tutacak. lenovo’nun “convertible” 
serisiyle tüketiciler olağanüstü çok yönlülüğün tadını 
çıkarabiliyor. Cihazlar, stand, bilgisayar, çadır ve tablet olmak 
üzere 4 farklı moddan herhangi birinde performans göstermek 
için katlanabilir bir ekrana sahip; böylece tüketiciler Windows 
8’den en iyi şekilde ve diledikleri modda yararlanma imkanına 
sahip oluyor. Cihazlar aynı zamanda, bir dizüstü bilgisayarın 
üretkenliğini bir tabletin dokunmatik deneyimiyle birleştirerek 
en iyi Windows 8 deneyimi sunmayı hedefliyor. İlk kez geçen 
yıl las Vegas’ta Consumer Electronics Show’da sergilenen ve 
Türkiye’deki tüketiciler tarafından yaklaşık 1 yıldır büyük bir 
merakla beklenen lenovo ideaPad yoga, dünyanın ilk çok 
fonksiyonlu ultrabook’u olarak adlandırılıyor. ideaPad yoga’nın 
yenilikçi menteşesi, 360 derece dönüşe sahip olduğundan, 
cihazı tek bir hareketle dizüstü bilgisayardan tablete 
dönüştürmek mümkün. 3’üncü nesil intel Core işlemci teknolo-
jisine sahip cihaz, Windows 8 işletim sistemine sahip. 

Şimdi değişim zamanı: 
nokia lumia 820 satışa  çıktı!

nokia,  Windows Phone 8 işletim sistemli cihaz ailesinin 
ülkemizde piyasaya sürülen ilk üyelerinden olan nokia 
lumia 820, 21 Aralık gününde satışa çıktı ve büyük bir 
ilgiyle karşılandı. 17 Aralık’tan bu yana ön siparişleri alınan 
nokia lumia 820 akıllı telefonlar yüksek performansı, 
renkli tasarım hikâyesi ve kompakt yapısı ile dikkat çeki-
yor. Üst versiyon lumia akıllı telefonlarla aynı tek parça 
görünüme ve en son teknolojiye sahip olan nokia lumia 
820, değiştirilebilir kapak tasarımıyla birlikte geliyor. 
Değiştirilebilir kapaklar sadece pek çok renk arasından 
seçim yapmanızı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda 
telefonun kablosuz şarj edilmesini de mümkün kılıyor. 
Kapağın altında micro SD hafıza kartı yerleştirebileceğiniz 
bir alan bulunuyor. nokia lumia 820, 1249 Tl fiyattan 
satışa sunuluyor.

lG, yeni PC serisini 
duyurdu

las Vegas’ta 8-11 Ocak 2013 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen CES (Consumer Electronics Show) 
Fuarı öncesi 2013 yeni PC serisini duyurdu. lG’nin ileri 
teknoloji ile geliştirilmiş olan yeni PC serisinde Tab-
Book, Ultrabook ve hepsi bir arada PC (All-in-One PC) 
ürünleri bulunuyor. lG, geniş tüketici ihtiyaçlarına cevap 
veren ve teknolojinin limitlerini aşan programlama kon-
septlerini CES Fuarı’nda tanıttı. Sergilenen tüm mod-
eller lG’nin iPS teknolojisine ve yüksek görüntü 
kalitesine sahip. lG Tab-Book (H160) Microsoft Win-
dows 8 ile çalışan tablet ve notebook’un gücü ile 
birleştirilmiş bir sistem olma özelliği taşıyor. Ürün, klasik 
taşınabilir bir tabletin sunduğu tüm özelliklere sahip ve 
uygulamaların rahatça kullanılabileceği 11.6 inçlik ekran-
la geliyor. H160’ın inceliği 15.9 mm ölçülerinde olmasına 
rağmen Q klavye ekranın altından çıkıyor ve rahat 
şekilde kullanılıyor. Ürün, 12.5 saatlik pil ömrü, 1.05 kg. 
ağırlığı, Wi-Fi ve Bluetooth özelliği, HDMi çıkışı, USB 
girişi ve microSD yuvası ile öne çıkıyor. 

Sony’nin yeni ürünü 
sızdırıldı

Sony’nin piyasa sürmesi beklenen yeni nesil telefonu, 
son aylarda internette yaşanan sızıntılarla birçok kez 
gündeme gelmeyi başardı. yuga kod adına sahip tele-
fonu ilgilendiren en son sızıntı, cihazın gerçek adını da 
içeriyor: Xperia Z. Sony’nin beğenilen akıllı telefon serisi 
Xperia’nın en son modeli olması beklenen ‘Yuga’ 
hakkındaki sızıntılara bir yenisi daha eklendi. En son 
iddia, ‘Unkown X’ adlı bir kaynak tarafından Xperia Blog 
sitesine sunuldu. Kaynak, yuga’nın piyasaya ‘Xperia Z’ 
adıyla sunulacağını ve toz ve suya dayanıklı bir kasaya 
sahip olacağını öne sürdü. Unknown X, cihazın ölçülerini 
ise 139mm x 71mm x 7.9mm olarak belirtti. Sitede yer 
alan diğer iddialara göre, Sony Xperia Z, 12.7 cm (5 inç) 
genişliğinde ekrana, 1080p ve 443ppi (inç başına piksel) 
görüntü özelliğine sahip olacak. Ayrıca, Xperia V ve Xpe-
ria Tablet S cihazlarında olduğu gibi, Xperia Z’nin Opti-
Contrast teknolojisini (cam yüzey ile lCD panelin 
entegre olmasını sağlayan Sony ternolojisi) içerecek.
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Apple’dan kritik 
‘SIM kart’ zaferi

ABD’li elektronik devi, tek bir SiM kartın farklı Apple 
cihazlarına takılıp çıkartılmasını sağlayacak teknolojinin pat-
entini aldı. Apple böylece, elektronik ürün piyasasında SiM 
kart standartları üzerinde yaşanan rekabette büyük bir 
avantaj elde etti.
Apple’ın patentini aldığı SiM kart bağlantısı teknolojisi, SiM 
kart, mini-SiM kart, micro-SiM ve diğer kart türlerinin hem 
iPad hem de iPhone modellerine uyumlu olmasını sağlayacak. 
Alınan patent, SiM kartların farklı yöntemlerle takılıp 
çıkarılmasını sağlayan bağlayıcı mekanizmaları içeriyor. Bu 
mekanizmalar arasında, SiM kartın çıkarılması için küçük bir 
çubukla SiM kart yuvasının itilmesi de bulunuyor. Bu yönte-
min daha önceden Apple tarafından patenti alınmıştı.
SiM kart bağlantı patentinin içeriği çok net olarak bilinmese 
de, CnET’in verdiği bilgiye göre yeni teknoloji standart SiM 
kartlarla büyük ve küçük boyutlu diğer kartların yeni nesil 
tüm Apple cihazlarda kullanılmasını sağlayacak. Patentte 
bilgisi verilen yeni teknolojinin, ‘plastik bir yuva, itme görevi 
görecek bir çubuk, bu çubuk için bir kol, bağlantılar, 
bağlayıcının etrafında koruyucu klipsler ve 
eksen noktasına oturması için bükül-
en metal bir levhaya sahip 
olduğu’ belirtiliyor.
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Premium Roadster sınıfında büyük başarı elde ederek 2009 ve 2010 
yıllarında segment lideri olan BMW Z4 yeni motor seçenekleriyle 
karşımızda. BMW’nin Premium roadsterının dinamik genel temasına 
uygun olarak, bu yeni kuşak turbo şarjlı motor oldukça fazla güç ve 
performans, tepkisel hızlanma, güçlü tork, yüksek bir devir tavanı ve 
düşük ağırlık sunuyor. Bu en çok satılan BMW model serisi için, yeni 
kuşak 2,0 litre benzinli motor iki güç çıkışı seçeneğiyle satışa sunuldu. 
Maksimum sürüş keyfi için dikkat çekici ölçüde daha canlı güç sunan 
yeni dört silindirli üniteler, aynı zamanda önceki modellere göre daha 
düşük güç tüketimi ve emisyona sahip.
Güç ve verimlilikteki önemli bir artış, Yüksek Hassasiyetli Direkt Benzin 
Enjeksiyonu, twin-scroll turbo şarj, Çift-Vanos değişken kam mili 
zamanlaması ve VALVETRONIC değişken valf zamanlaması gibi yenilikçi 
teknolojileri  içeren BMW TwinPower Turbo teknolojisinin kullanılmasından 
kaynaklanıyor. Yeni kuşak dört silindirli motorlarda, tüm dünyada yine 
yalnızca BMW’nin sunduğu bu teknoloji paketi, çok daha büyük bir motor 
hacmi belirlemek ve bununla beraber ağırlığı ve dolayısıyla yakıt 
tüketimini artırmak yerine, motordan daha fazla güç elde etmek için çok 
etkili bir yol sağlıyor. Bu durum, daha dinamik performans ve sürüş keyfi 
için daha fazla yakıt tüketimi ve emisyonu göze almaya neden gerek 
kalmadığını açıklıyor.
Yeni BMW TwinPower Turbo dört silindirli benzinli motorun 1.997 cc’lik 
hacmi 5.000 devir/dakikada 245 bg’lik maksimum güç sağlarken, 
twin-scroll turbo şarj sayesinde yalnızca 1.250 devir/dakikada 350 
Nm maksimum tork üretiliyor ve 4.800 devir/dakikaya kadar sabit 
kalıyor. Bu istatistikler, kusursuz dinamik performans anlamına geliyor: 
Yeni BMW Z4 sDrive28i, 0’dan 100 km/sa hıza yalnızca 5,7 saniyede 
çıkarak, elektronik olarak kontrol edilen 250 km/sa’lik azami hıza 

ulaşabiliyor. Sürücü daha fazla gaza basmaya gerek duyduğunda 
motor hemen tepki veriyor ve rölantinin hemen üzerinde başlayan ve 
daha yüksek devir/dakika aralığına kadar devam eden canlı ve çizgisel 
güç dağıtımı gerçekten etkileyici.
BMW Z4 sDrive28i’nin AB güç döngüsündeki ortalama yakıt tüketimi 
100 km’de yalnızca 6,8 litre ve CO2 emisyonunda sadece 159 gram.

yeni dörT silindirli moTorda bmW TWınpoWer 
Turbo Teknolojisi
Bu yeni motor, sürtünmenin azaltıldığı aynı çekirdek motora dayalı yeni 
bir dört silindirli benzinli motorlar kuşağındaki en güçlü motor. Farklı 
güç çıkışı değerleri ise esas olarak enjeksiyon ve turbo şarj 
teknolojisindeki değişikliklerden kaynaklanıyor. Teknik olarak ifade 
etmek gerekirse, bu ana motor için, kendi sınıfında dinamik güç dağıtımı 
ve etkileyici verimlilik bakımından ölçü oluşturan, BMW TwinPower 
Turbo teknolojisinin kullanıldığı, çok sayıda ödül kazanan mevcut sıralı 
altı ileri motor model alınmış. Dünyada benzeri olmayan bu teknolojinin 
temel özellikleri, Yüksek Hassasiyetli Direkt Enjeksiyon, twin-scroll 
turboşarj, Çift Vanos, değişken kam mili zamanlaması ve VALVETRONIC 
değişken valf zamanlamasını içeriyor.
Bu özellikler, BMW Z4 sDrive28i’ye, doğal havalandırmalı bir motorun 
daha fazla sayıda silindir ve daha büyük hacim gerektireceği türde güç 
sağlıyor. Aynı zamanda, tümüyle alüminyum olan motor bloğuyla, bu 
motor, denk güçteki altı silindirli bir motordan daha hafif ve daha 
kompakt. Bunun, sürüş dinamiği açısından belirgin nedenleri bulunuyor; 
ön aks üzerindeki yükün azaltılması, bu BMW spor sedan’a daha fazla 
çeviklik ve daha da iyileştirilmiş yönlendirme ve viraj dönme özellikleri 
kazandırıyor.

GerÇek TUTkU 
bmW z4 sdrive 28i

TWın sCroll Turbo şarj
Yeni dört silindirli motorlarda twin-scroll turbo şarj özelliği de bulunuyor. 
Bu, 1. ve 4. silindirden egzoz akışının ve 2. ve 3. silindirden türbin 
pervanesine egzoz akışının ayrı spiral şekilli yollardan yapıldığı anlamına 
geliyor. Bu, düşük devir/dakika’da egzoz geri basıncını azaltarak, 
egzoz gazı çıkışı enerjisinin mümkün olduğunca verimli bir şekilde 
kullanılmasına olanak tanıyor. Sonuç olarak, BMW sürücülerinin hemen 
sürüş keyfine dönüştürebilecekleri anlık gaz tepkisi ve hızlı devir 
performansı elde ediliyor.

valveTronıC, çifT-vanos ve direkT enjeksiyon
Yüksek güç çıkışı ve emisyonlarda eşzamanlı azalmanın birleşimi, 
VALVETRONIC değişken valf zamanlaması ve Çift-Vanos değişken 
kam mili zamanlaması ile elde ediliyor. En son kuşak VALVETRONIC 
sisteminde, daha hızlı hareket eden ve entegre sensör içeren, optimize 
edilmiş bir kademe motoru yer alıyor. Emiş valfi kaldırma gücünün 
sorunsuz olarak değişken şekilde kontrolü, gaz kelebeğine duyulan 
gereği ortadan kaldırıyor. Onun yerine, hava kütlesi motorun içinde 
kontrol edilerek daha hızlı tepki verilmesiyle sonuçlanıyor. Aynı 
zamanda, pompalama kayıpları da minimum düzeye indirilmiş.

Twinpower Turbo teknolojisi kullanılan yeni dört silindirli benzinli motor, sürüş 
dinamikleri ve verimlilikte yeni bir standart belirliyor. enfes tasarımı ve benzersiz sürüş 

keyfi sunan bu otomobile sahip olmanın bedeli ise 82 bin 543 avro.

Z4’E DAİR ÖnEMlİ İPUÇlARi

• Teknoloji paketi sayesinde dinamik performans ve benzersiz 
sürüş keyfi.

• Yeni BMW Z4 sDrive28i, 0’dan 100 km/sa hıza yalnızca 5,7 
saniyede çıkabiliyor.

• Ortalama yakıt tüketimi 100 km’de yalnızca 6,8 litre ve CO2 
emisyonunda sadece 159 gram.

• Daha fazla çeviklik ve daha da iyileştirilmiş yönlendirme ve viraj 
dönme özelliklerine sahip.

• Sürüşü keyfe dönüştüren anlık gaz tepkisi ve hızlı devir 
performansı ile baş döndürüyor.

• Tasarımı, görselliği ve benzersiz motor gücünün yanında Z4 
fiyatıyla da baş döndürüyor: 195,677 TL ya da 82,543 Avro 
anahtar teslim fiyatı.

Mükemmel verimlilik, Yüksek Hassasiyetli Direkt Benzin Enjeksiyonu 
sistemine de yansıtılmış. Valflar arasında merkezi olarak konumlandırılan 
solenoid enjektörler, yakıt tedarikini hassas bir şekilde kontrol ediyor. 
Yakıt, 200 bar’lık maksimum enjeksiyon basıncıyla ateşleme bujisinin 
çok yakınına enjekte edilerek, temiz ve homojen bir yanma sağlanıyor. 
Direkt enjekte edilen yakıtın soğutma etkisi, port enjeksiyonlu 
motorlarda daha da yüksek bir sıkıştırma oranıyla sonuçlanarak, 
verimlilikte daha fazla iyileşme sağlıyor.
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InfInItI AvrupA pAzArIndA İddİAsInI ArtIrIyor
INFINITI, 2015 yılında piyasaya çıkartmayı planladığı yeni hatchback modeli için Nissan’nın İngiltere’deki Sunderland Fabrikası’na 250 mil-
yon İngiliz Sterlini tutarında yatırım yapacağını açıkladı. Yılda 60 bin adetlik üretimin hedeflendiği dev yatırımla birlikte Infiniti Avrupalı 
markaların hakim olduğu kompakt lüks segmente kuvvetli bir giriş yapmış olacak. Türkiye’de de satışa sunulacak olan yeni premium 
kompakt Infiniti modeli tüm dünyaya İngiltere’den ihraç edilecek. C segmentinde yer alacak ve düşük hacimli motorlara sahip olacak yeni 
hatchback otomobilin 2011 yılındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Etherea’ya benzemesi bekleniyor.

MAsErAtI’nİn yEnİ LÜKs sportİf sEdAnI, 
2013 yILInIn oCAK AyIndA tÜrKİyE’dE!
İtalyan lüks ve prestijli spor otomobil üreticisi Maserati’nin lüks sportif sedan segmentinin öncüsü olarak tarihe 
geçen Quattroporte modelinin 6’ncı nesli yollara çıkıyor. 2013 yılının ocak ayından itibaren ülkemizde satışına 
başlanacak olan Yeni Maserati Quattroporte, Tofaş çatısı altında yer alan FerMas Oto tarafından lüks sportif sedan 
müşterilerinin beğenisine sunulacak. Araç daha yollara çıkmadan Türkiye’den 1 sipariş aldıklarını dile getiren Fer-
Mas Oto Satış ve Pazarlama Müdürü Ferhat Albayrak, “2013 yılında ise Türkiye’de toplam 10 adet yeni Maserati 
Quattroporte satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz, sürprizlere de hazırlıklıyız.” açıklamasında bulundu.

yEnİLEnEn Q5 sAtIŞA sunuLdu!
Doğuş Otomotiv-Audi’nin ilk kez İstanbul Autoshow’da beğeniye sunduğu yenilenmiş Q5, fuarın ardından tüm Türkiye’deki Audi yet-
kili satıcılarda satışa sunuldu. Öncelikle benzinli ve dizel olmak üzere iki motor seçeneğiyle satışa çıkan yeni Q5, zengin standart 
donanımı ve çok yönlü opsiyonel donanım seçenekleri ile 69 bin 160 avrodan başlayan fiyatlarla showroomlarda yerini aldı! Audi’nin 
tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de büyük ilgi çeken SUV’u, Q5 yenilendi. Çok yönlü ve başarılı bir karaktere sahip bu SUV şimdi, 
tasarım, bilgi –eğlence, şasi ve motor konularında birçok yeni çözüm getirerek daha çekici, verimli ve sportif bir hâle geldi. Türkiye’de 
ilk planda 2.0 TDI ve 2.0 TFSI olmak üzere iki motor seçeneğiyle sunulan yeni Q5, performansı artırılmış olmasına rağmen yakıt tüke-
tim değerlerinin yüzde 15 kadar azaltılmasıyla son derece iddialı. Q5’in TFSI motorlu benzinli seçeneği 225 hp güç çıkışı ve 350 Nm tork 
üretiyor. Quattro dört tekerden çekiş sistemi ve 8 ileri tiptronic şanzımanla sunulan bu model EU 5 motoruyla, 100 kilometrede ortala-
ma 7,9 litre yakıt tüketiyor. Yeni Q5’in 2.0 TDI dizel versiyonu ise 7 ileri  S tronic şanzımanı ve quattro çekiş sistemi ile satışa sunuluyor. 
177 hp güç ve 380 Nm tork üreten bu versiyon ise 100 kilometrede ortalama 6 litre yakıt tüketiyor.

yEnİ GoLf yoLLArdA
Doğuş Otomotiv Volkswagen tarafından ilk kez 
İstanbul Autoshow Otomobil Fuarı’nda tanıtılan 
Volkswagen’in efsane modeli Golf’ün yedinci nesli, 
1 2  Ka s ı m ’ d a n  i t i b a re n  Vo l kswage n  Ye t k i l i 
satıcılarında yerini aldı. Biri dizel olmak üzere dört 
farklı motor seçeneğiyle satışa sunulan Golf VII’den 
Fuar süresince 1.624 talep alındı. Yeni Golf 42 bin 
900 TL’den başlayan fiyatlarla alınabiliyor. Tama-
men yenilenen tasarımı, sürüş destek sistemleri ve 
konforun yanısıra düşük yakıt tüketimiyle de önceki 
nesillerinden ayrılan Yeni Golf, üçü benzinli, biri dizel 
olmak üzere dört farklı motor seçeneğiyle ve 42 bin 
900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 
Bugüne kadar geliştirilen en iyi Golf olma özelliği 
taşıyan yedinci nesil Golf, malzeme, işçilik kalitesi, 
konfor ve teknoloj isiyle sınıf ının üzerinde 
konumlanıyor. 
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sağlık»

Pegasus 5 ay boyunca 
yüzde 30 indirimle 
uçuruyor

Türkiye’nin uygun fiyaTlı Havayolu şirkeTi 
pegasus Hava yolları’ndan  6-7 aralık’Ta 
bileTini alan, 1 oCak 2013-31 mayıs 2013 
TariHleri arasında yurT içinde isTenen 
nokTaya yüzde 30 indirimle uçuruyor.

Filo rent 
yepyeni 
araçları ve 
kampanyaları 
ile 2013’e hazır

Konya’nın kiralık araç ihtiyacını gidermede önem-
li bir görev yürüten Filo Rent, 2013 yılında da müşteri 
memnuniyetini sağlamayı hedefliyor. Filo Rent Genel 

Müdürü Ali Erkan Çetin, firmanın yeni araçlarla filolarını 
genişleterek 2013’e iddialı girdiklerini açıkladı. 
Ali Erkan Çetin, Filo Rent’in hedefleri ile ilgili şunları söyle-
di: “Her şeyden önce araçlarımızın hemen hepsini sıfır ter-
cih edip, 25 bin kilometreyi aşan araçları ivedi bir şekilde 
yeniliyoruz. Araçlar sürekli kullanımda olduğundan gün-
lük rutin temizlik ve bakımlarında son derece özenli dav-
ranarak, her zaman araçlarımızı müşterilerimize yakışır 
bir şekilde onların hizmetlerine sunuyoruz. Araçlarda olu-
şabilecek herhangi bir arıza durumuna karşın sürekli ola-
rak kontrol ettirerek kaza riskini en aza indirmeye gay-
ret gösteriyoruz. Araçların kasko ve sigorta gibi eksikle-
ri bulunmuyor hiçbir zaman. Araç kiralayacak kişinin eko-
nomik durumu doğrultusunda orta, ekonomik ve üst sınıf 
araçlarımız mevcut. Özellikle büyük ölçekli işletme sahip-
lerinin VIP misafirleri ve şehrimizi ziyarete gelen üst düzey 
kişiler ve sanatçılar için özel araçlarımız ve de şoförlü hiz-
metimiz de mevcut.” 
Filo Rent Araç Kiralama Şirketi’nin kış ayları ile ilgili hazırlık-
larını da tamamladıklarını belirten Çetin, araçların kar las-
tikleri ve de bitmiş bakımlarıyla özellikle Konya’nın ağır 
geçen kış koşullarında güvenli ulaşımı sağlayacak kapa-
sitede hizmete hazır olduğunu belirtti. Kış aylarında daha 
çok uzun süreli kiralamalarla, şirketlere hizmet verdiklerini 
aktaran Çetin, yeni kampanyalarını da anlattı. Çetin, 3 gün 
ve üzeri araç kiralayanlara 1 gün, 6 aylık araç kiralayanlara 
1 ay ve 12 aylık araç kiralayanlara ise 2 ay ücretsiz hizmet 
vereceklerini söyledi. Konya’daki büyük ölçekli birçok şir-
ketle kaliteden ve prensipten ödün vermeden çalıştıklarını 
aktaran Filo Rent Genel Müdürü Ali Erkan Çetin, yaptıkları 
yeni yıl kampanyasıyla sektörde daha fazla yer alarak, hiz-
metlerini artırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Ayrıca gün-
lük kiralama yapanların da avantajları olduğundan bahse-
den Çetin, şehre gelen misafirlerin araçlarını, havaalanı ve 
garlara teslim edip tekrar oradan alarak isterlerse onlara 
özel şoförlü hizmet de verdiklerini kaydetti.

“ARAÇ KİRALAMAK AVANTAJLI”
Ali Erkan Çetin, şirketlerin araç almak yerine neden araç 
kiralamayı tercih ettiklerini de şöyle anlattı: “Şirketler ken-
dilerine gerekli olan birkaç aylık ya da yıllık araç ihtiya-
cı için yeni araç alımı yapmak yerine kiralama yolunu seçi-
yor. Bunun onlar için en büyük avantajı, ortalama gideri en 
az 30 bin lira olan sıfır bir araç almak için yıllık bütçeleri-
nin büyük bir kısmını kullanmak zorunda olmaları. Bir ara-
cın sigortası, bakımı, kaskosu ve kaza durumu gibi masraf 
ve risklerinin hiçbiriyle uğraşmadan üstene bir de fatura 
alarak kâr oranlarını yükseltiyorlar. Bütün bunlardan dola-
yı birkaç araç alıp bütçenin çok ciddi bir kısmını kullanmak 
yerine kiralayarak daha avantajlı duruma geçiyorlar.”

Eurasia rail 2013 Fuarı için 
geri sayım başladı

2013 yılında düzenleneCek olan eurasia rail 
fuarı, “uluslararası fuarlar birliği onaylı 
fuar” sTaTüsüne yükseldi. fuar, üçünCü yılında 
sekTördeki ‘dünyanın en büyük 3. demiryolu fuarı’ 
konumuna geldi.

 Konusunda tek olan Eurasia Rail Demiryolu, Hafif Raylı 
Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı, konferans ve semi-
nerler eşliğinde 3. kez kapılarını İstanbul Fuar Merkezi’nde 

sektör profesyonellerine açacak. Fuar, Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı, TCDD Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından des-
tekleniyor. 2013 yılında düzenlenecek olan Eurasia Rail Fuarı, 
“Uluslararası Fuarlar Birliği Onaylı Fuar” statüsüne yükselirken 
Alman hükümeti tarafından da maddi destek kapsamına alın-
dı. Bu kapsamda Alman milli katılımı için 40’ı aşkın Alman fir-

ması katılım teyidi verdi. Böylece Eurasia Rail, üçün-
cü yılında sektördeki ‘dünyanın en büyük 3. 

demiryolu fuarı’ konumuna geldi.
2012 senesinde; 21 ülkeden 188 katı-

lımcının ve 2 bin 526’sı yaban-
cı olmak üzere toplam 16 bin 844 
profesyonel ziyaretçinin işti-
raki ile gerçekleşen Eurasia Rail 
Fuarı; 2013 yılında hacmini yüzde 

40 büyüterek toplam 3 holde, brüt 
17 bin metrekare alanda katılımcı ve 

ziyaretçilerini ağırlayacak. 250’den 
fazla yerli ve yabancı firmanın ve 20 bin-

den fazla ziyaretçinin katılması beklenen fuar 
şimdiden yüzde 90 doluluk oranını yakaladı. 
Alstom, Siemens, General Electric, Bombardier, Vossloh, ABB, 
CAF, Talgo, Hyundai Rotem, Knorr-Bremse, ZF, Webasto, Thales 
gibi dünya devlerinin yanı sıra; İstanbul Ulaşım A.Ş, Sarkuysan, 
BM Makine, Makin, Medel, Emirler, Savronik gibi demiryolu ve 
hafif raylı sistemler sektöründe dikkat çeken Türk firmalarının 
2013 Eurasia Rail Fuarı’na katılması kesinleşti. Fuarda yer almak 
isteyen firmaların en geç 31 Aralık Pazartesi tarihine kadar baş-
vurması gerekiyor. 

Her geçen gün misafirlerini yeni uçuş noktalarıyla 
tanıştıran ve sunduğu ekonomik fiyatlarla herkesin 
uçmasını sağlayan Pegasus, her ayın ilk perşembe 

günü belirlenen hatlarda “Uç Uç Günleri” ile aralık ayında 
da yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Uç Uç Günleri 
kapsamında 6-7 Aralık’da www.flypgs.com’dan bilet 
alan Pegasus Plus üyeleri, 1 Ocak 2013 -31 Mayıs 2013 
tarihleri arasında Pegasus’un misafirlerine sunduğu yurt 
içi destinasyonlardan dilediklerine toplam ücret üzerin-
den yüzde 30 indirimle uçma fırsatını yakalıyor. Bu ayki 
Uç Uç Günleri’ni yakalamak için; Pegasus internet site-
si www.flypgs.com, hızlı Pegasus misafirlerini bekliyor! 

PEGASUS PLUS’A ÜYELİK ÜCRETSİZ YAPILIYOR
Pegasus internet sitesi www.flypgs.com ve mobil inter-
net sitesi mobile.flypgs.com adresinden, 18 yaşını dol-
durmuş herkes hiçbir ücret ödemeden Pegasus Plus 
üyesi olabiliyor. 2-18 yaş arasındaki Pegasus misafir-
leri ise 18 yaşından büyük bir ana üyenin hesabı üze-
rinden bağlı üyelik oluşturarak programa dahil olabili-
yor. Pegasus Plus üyeleri, üyeliğin aktif oluş tarihinden 
1 ay öncesine kadar olan, gerçekleştirilmiş uçuşlarından 
geriye dönük puan kazanabiliyor. Üyeler, üyeliklerinin 
aktif olduğu süre içerisinde gerçekleşmiş olması koşu-
lu ile ise geriye dönük 6 aylık periyotta gerçekleştirdik-
leri uçuşların puanlarını işleyebiliyor. Geriye dönük puan 
işleme, Pegasus çağrı merkezi (0 850 250 0 737) ve 
www.flypgs.com  internet sitesinden üyelik girişi yapı-
larak gerçekleştirebilir.

sektörden»

filo renT, yeni yıldaki kampanyalarıyla ses
geTirmeye Hazırlanıyor. 3 gün ve üzeri araç
kiralayanlara 1  gün, 6 aylık araç kiralayanlara 
1 ay ve 12 aylık araç kiralayanlara ise 2 ay üCreTsiz
HizmeT verileCek.

filo rent genel müdürü ali erkan çetin
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Türkiye’nin ilk eğitsel 
arama motoru açıldı

Mobil interneti, 
kendi markası ile 
yaygınlaştıracak

sadeCe eğiTim dünyası ile ilgili sonuçların 
bulunabileCeği, sakınCalı içeriği 
filTreleyen, kapsamlı özellikleri ile sınıf 
seviyesinde arama yapabilen Türkiye’nin 
ilk eğiTsel arama moToru WWW.egiTim.Com 
kullanıma açıldı.

vodafone Türkiye, koTası dolduğu zaman 
duran süper inTerneT kampanyası başlaTTı. 
ayrıCa ‘Herkese TableT’ kampanyası ile iki 
TableTi daHa piyasaya sürdü.

Turkcell’in hedefi 
100 bin kadına destek 
olmak

TurkCell’in, Türkiye israfı önleme vakfı (Tisva) 
işbirliğiyle HayaTa geçirdiği “ekonomiye kadın 
güCü” projesi kapsamında, 4 yılda 100 bin kadına 
desTek olunaCak.

Vatan, 63. mağazasını açtı
Türkiye genelinde 2 bin 800’ün üzerinde 
çalışanıyla vaTan bilgisayar’ın Her geçen 
gün büyüdüğünü dile geTiren Hasan vaTan, 
Hedeflerinin 2013 yılında Türkiye genelinde 
mağaza sayısını 100’e çıkarmak olduğunu açıkladı.

 Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında “Ekonomiye 
Kadın Gücü” projesini uygulamaya geçiren Turkcell, 4 
yılda 100 bin kadına destek olmayı hedefliyor. Daha güçlü 

Türkiye için kadınların güçlü olması gerektiğini belirten Turkcell 
Genel Müdürü Süreyya Ciliv, destekledikleri projelerde kadı-
nın hep odak noktasında olduğunu söyledi. Ciliv, “Turkcell glo-
bal bilgide çalışanların yüzde 60’ı kadın. Yine grubumuzda 600 
tane yönetici çalışıyor. Erzurum’da çağrı merkezini açmadan 
önce kadınların çalışma oranı yüzde 8, çağrı merkezimizde çalı-
şan kadınların oranı yüzde 48.” bilgisini verdi. 
Turkcell’in, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) işbirliğiyle haya-
ta geçirdiği “Ekonomiye Kadın Gücü” projesinin gala gecesin-
de konuşan Ciliv, girişimciliğin de çok önem verdikleri bir proje 
olduğunun altını çizdi. “Hem ekonomiyi kalkındırmak ve hem 
de kalkınmasına katkıda bulunmak, sosyal sorumluluk projesi 
olarak kadınlara destek vermek bu projede bir araya geliyor. Bu 
gerçekten Türkiye’ye, dünyaya örnek bir proje. Teknoloji ile giri-
şimci genç kızlarımıza bağış yapılmıyor, borç veriliyor. 5886’ya 
‘FON’ yazan müşterilerimiz 5 lirayı girişimci kadınlara bağış ola-
rak değil, borç olarak veriyor.” diyen Ciliv, Turkcell’in 1 sene 
sonra bu borcu verenlere geriye dönük, “Siz verdiğiniz krediyi 
1 sene daha uzatmak istiyor musunuz, yoksa 5 lirayı size geri 
iade edelim mi?’ diye soracağını kaydetti.
Türkiye’de 37 milyon kadından sadece yüzde 20’sinin çalıştığını 
aktaran Ciliv, “Önümüzdeki yıllarda kadınlarımızın da ekonomi-
ye katkısını artırırsak son 10 yıldaki hızlı büyümenin önümüz-
deki yıllarda da artarak ivme kazanacağını söyleyebiliriz.’’ dedi. 

Türkiye genelinde başlattığı mağaza açma atağını yılın son 
ayında da sürdüren Vatan Bilgisayar, 63’ncü mağazasını 
Manisa’da açtı. Firma, Manisa’da açtığı mağazada 50 kişi-

yi istihdam etti. Vatan Bilgisayar Genel Müdürü Hasan Vatan, 
2013 yılında hedeflerinin Türkiye genelindeki mağaza sayısını 
100’e çıkarmak olduğunu söyledi.

Ege Bölgesi’ndeki yatırımlarını artırarak 63’ncü 
mağazasını Manisa Lale Meydanı’nda 

açan ve Türkiye’yi ilk kez ‘Teknoloji 
Hiperstore’ kavramı ile tanıştıran 

Vatan Bilgisayar, teknoloji merak-
lılarına Manisa mağazasının açı-
lışına özel yüzde 25 indirim ve 
kredi kartı sahiplerine 10 tak-
sit fırsatı sundu. Mağazanın açı-

lışında konuşan Vatan Bilgisayar 
Genel Müdürü Hasan Vatan, “Vatan 

Bilgisayar olarak bugüne kadar tekno-
loji perakendeciliğinde gerek ürün çeşitlili-

ği, gerek sunum, gerek müşteri ilişkileri gerek-
se cazip indirim kampanyaları ile her zaman iddialı olduk. Açılan 
her yeni mağazamızla birlikte bütün ürünlerde yaptığımız indi-
rim kampanyamıza ilgi ve talep artıyor. Bugün, Manisalıları tek-
nolojide en uygun fiyatla müşteri ilişkileri kalitesini sunan yeni 
mağazamızla buluşturmaktan mutluyum.” dedi.
Türkiye genelinde 2 bin 800’ün üzerinde çalışanıyla Vatan 
Bilgisayar’ın her geçen gün büyüdüğünü dile getiren Hasan 
Vatan, hedeflerinin 2013 yılında Türkiye genelinde mağaza 
sayısını 100’e çıkarmak olduğunu kaydetti. 

 Yüzde yüz Türk Telekom iştiraki Sebit Eğitim ve 
Bilgi Teknolojileri AŞ, eğitim dünyasına yeni değer-
ler kazandırmaya devam ediyor. Vitamin ile ilköğ-

retim, lise öğrenci ve öğretmenleri için kapsamlı ve zen-
gin online eğitim içeriği sunan, eğitimin öncü marka-
sı Sebit’in yeni projesi Eğitsel Arama Motoru Egitim.com 
(www.egitim.com), eğitim dünyasına birçok “ilk”i bir 
arada sunuyor.
İnternette arama yaparken yoğun bilgi kirliliği içerisin-
de sakıncalı sitelerle savaşmak zorunda kalan öğrenci, 
öğretmen ve veliler, egitim.com sayesinde artık sadece 
eğitsel ve güvenilir sonuçlara erişebiliyorlar. Egitim.com, 
“sadece eğitim dünyasında arama”, gelişmiş arama kri-
terleri ve hedef odaklılık özellikleriyle Türkiye’nin ilk ve 
tek eğitsel arama motoru.
 
EĞİTSEL MODEL İLE SAKINCALI İÇERİĞE 
GEÇİT YOK!
İnternetteki aramalar, aranan sözcüklerin benzerliğine 
göre, hiç de eğitsel olmayan içerik önermeleri ile sonuç-
lanabiliyor. Yaygın kullanılan arama motorları ya da veli-
lerin bu konudaki kaygıları sonucunda tercih ettikle-
ri güvenli internet programları ise sakıncalı içeriği filt-
relemede tam bir yeterlilik sağlamıyor. Sebit’in yazı-
lım uzmanları tarafından geliştirilen eğitsel modelle ise, 
sadece eğitimle ilgili sonuçlar ayrıştırılıyor. Titiz çalış-
malar sonucunda geliştirilen bu model, üç ayrı aşama-
da filtreleme özelliği ile internette bulunan tüm içerikleri 
analiz ederek, güvenilir eğitsel içeriği kullanıcının karşısı-
na çıkarıyor. Bu filtreleme sisteminden geri dönen zarar-
lı ve ilgisiz içerikleri ise kullanıcı görmüyor.

65 milyon GSM abonesinin 11 milyonu mobil inter-
neti kullanırken operatörler cepten interneti yay-
gınlaştırmak için kendi markalı akıllı telefon ve tab-

letlerine ağırlık veriyor. Vodafone Türkiye bu kapsamda 
kotası dolduğu zaman duran Süper İnternet kampanya-
sı başlattı. Ayrıca ‘herkese tablet’ kampanyası ile iki tab-
leti daha piyasaya sürdü. 
Türkiye’de ilk operatör markalı tablet Smart Tab 10’u 
2012 yılı şubat ayında piyasaya sunan Vodafone Türkiye, 
Lenovo’nun ürettiği Vodafone Smart Tab II’yi 7 ve 10 inç-
lik iki farklı boyutuyla günde 1 TL’den başlayan fiyatlar-
la müşterilerine ulaştıracak. 10 inçlik Smart Tab II ile bir-
likte birçok popüler uygulamanın yanı sıra ilk 2 bin 500 
aboneye Lig TV yarı sezon maçları ücretsiz sunulacak. 
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan 
Öğüt, iletişimin sabitten mobile kaydığını ve bugün top-
lam konuşmaların yüzde 9’unun sabit, yüzde 91’inin de 
mobil olduğunu söyledi. Öğüt şu bilgileri verdi: “Bu yıl 
mobil geniş bant internet kullanıcı sayısı, sabit interneti 
geçti. Toplam 19,3 milyon internet aboneliğinin 11,6 mil-
yonu mobil abone. Temmuz 2009’da sunulmaya baş-
lanan 3G’den yararlanan abone sayısı, Eylül 2012’de 40 
milyonu geçti.” Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü 
Fatih Uysal da 2011’de başlattıkları Süper İnternet ile 
cepten internette fırsat eşitliği hareketine devam ettik-
lerini ifade etti.

sektörden»

Turkcell genel müdürü süreyya Ciliv vatan bilgisayar genel müdürü Hasan vatan

vodafone 
Türkiye icra 
kurulu başkan 
yardımcısı 
gökhan öğüt
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eyyüp ceylan

İmrendirecek 
biçimde övmek

Bir nota

Gezgin derviş

Getirim

Gerçekçi

Lakırtı

Kulplu su kabı

Bayındırlık

Gezinti gemisi

Bulunan, olan

Yaşa (ünlem)

Rütbesiz asker

Kısaca numara

Güzel koku satan

Aktinyum’un simgesi

Küçük bitkiler Kurnaz çocuk Beyaz

Cet

Kısa mesaj

Dalkavukluk 
etmek Işık veren yapay alet

Vuku bulmak

Güvenilen kimse

Yardım isteme

Beyazla az 
miktarda siyahtan 
oluşan renk

Adaletle ilgili

Çok zengin kimse

Görüntüsüz televizyon

Taneli bir meyve

Kaybedilmiş

Gemilerde oda

Boyun eğmek

Bir iskambil oyunu

Tatlı bir meyve

Mısır’da güneş tanrısı

‘Lao Tzu’nun derlediği 
düşünüş biçimi

Bir bağlaç

Bir şeyin sırt tarafı Dili tutulmuş

Sövme (argo)

Anlaşmazlık

1980 Adana 
doğumlu, resimde 

gördüğünüz 
oyuncu

Parantez

Yankı

Ayla ilgili

Terbiyum’un 
simgesi

Çekülün gösterdiği 
doğrultudaki alt yön

Yüce, yüksek (isim)

Ortaoyununda 
çingenelere 

verilen ad

Lantan 
elementinin 

simgesi

İrade dışı hareket

Uzunluğuna olan 
açıklık

İlgili

Yansıma

Satış şubesi

Adale

Kurtulan, selamete 
kavuşan (isim)

bulmaca»



RESTAURANT

KONAKLAMA

KONYA ŞEHİR REHBERİ

kUlE Sİnİ

kule plaza 41. Ve 42. kat 
Selçuklu / konya

0332 237 58 53
www.kulesini.com

MAŞAGâH

meram-Yeniyol

0332 322 78 00
www.masagah.com

DEVA rESTAUrAnT

mevlana cad. altun Çarş. 
Bitişiği no:58 konya

0332 350 05 19
www.devarestaurant.com

DErEn rESTAUrAnT

aziziye mh. mevlana cd. no:65 
karatay / konya

0332 352 88 98-99
www.durusuderen.com

SElçUk OTEl

alaattin Tepesi Yanı, mevlana 
civarı

0332 353 25 25
www.otelselcuk.com.tr

BErA MEVlAnA OTEl 

aziziye mah. mevlana cad. 
no:55  karatay / konya

0332 350 42 42
www.bera.com.tr

rUMİ HOTEl

aziziye mh. fakih Sk. no:3 
(mevlana alanı) karatay / konya

0332 353 11 21
www.rumihotel.com

BErA kOnYA OTEl

küçük İhsaniye mah. doktor m. 
hulusi Baybal cad. no:9 

Selçuklu / konya

0332 238 42 42
www.bera.com.tr

GÜVENLİK
BArTEk GüVEnlİk SİST.

Beyazıt mh. abdülezelpaşa cd.
(Zindankale dispanseri Yanı)

0332 353 67 19
www.bartekguvenlik.com.tr

OTO KİRALAMA
FİlOrEnT

Beyazıt mah. Vatan cad. alsan 
Sit. 19/d Selçuklu / konYa

0332 322 89 89
www.filorent.com

MÜCEVHERAT
EnES SAAT

kule Site a.V.m. 
Selçuklu / konYa

0332 235 70 08

özBOYACI

hükümet meydanı Tevfikiye cd. 
no:3/B meram / konYa

0332 444 0 626
www.ozboyaci.com.tr

TURİZM
AlMUlA TUrİzM 

kulesite a.V.m. 8/190 
Selçuklu / konYa

0332 353 54 54
www.almula.com

SAĞLIK
özEl ElİF POlİklİnİĞİ

Beyhekim mh. kazanuri Sk. 
no:3-4 (İl Sağlık müd. arkası) 

0332 353 21 57
www.elifpoliklinigi.com

MEDYA
rİBAT FM: 94.8

Babalık mahallesi demirci 
İşmerkezi B/Blok kat:7 no: 703 

Selçuklu / konYa

0332 237 01 47-48
www.ribatfm.com.tr

MARKET
SİnCAP MArkETlEr zİnCİrİ

www.sincapmarketlerzinciri.com.tr

TATİL ADRESİNİZ


