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ERZİNCAN
YAMAÇ PARAŞÜTÜNÜN YÜZ AKI: 

İLK GÜZELLİK 
YARIŞMASI NEREDE 

DÜZENLENDİ?

METİN TAHAN: 
“MARMARAY’A GÖLGE 

DÜŞÜRÜYORLAR ”

SOSYAL MEDYADA 
EN ÇOK KONUŞULAN 

TV YAPIMLARI 
BELİRLENECEK

ROMANTİK, İYİ 
KALPLİ, BAŞARILI: 
SONER ARICA

GRİPLİ HASTALAR 
TOPLU TAŞIMA 
ARAÇLARINA 
BİNMESİN!

JÜRİ HAKKIMI YEDİ’ 
DÜŞÜNCESİNE 
TEKNOLOJİK ÇÖZÜM!

‘

HER YIL OTEL 
KONAKLAMALI 7,5 
MİLYON SEYAHAT 
YAPIYORUZ

ARTIK YAMAÇ PARAŞÜTÜ İÇİN DÜNYANIN EN İYİ BEŞ 
NOKTASINDAN BİRİNE SAHİBİZ! Bilgi için TEKNOLOJI yazın 2222’ye gönderin.

turkcell.com.tr/kurumsal

Turkcell birlikte çalıştığı 500.000’i aşkın firmanın
ihtiyaçlarını analiz etti. İşletmeleri daha çevik ve

rekabetçi hale getirecek teknoloji çözümlerini geliştirdi.

Bundan böyle küçük büyük tüm işletmeler ihtiyaçlarına uygun
5 farklı alanda oluşturulan teknoloji çözümleriyle gelişecek, büyüyecek.

Siz de Turkcell'in İş'te Teknoloji Hamlesi’ne katılın, çağı yakalayın.

Sabit telekom ve bulut hizmetleri Turkcell Superonline tarafından verilmektedir.
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İNANMANIN GÜCÜ
ERZİNCAN ARTIK YAMAÇ PARAŞÜTÜ İÇİN 
DÜNYANIN EN UYGUN BEŞ NOKTASINDAN 
BİRİ OLARAK ANILMAYA BAŞLANDI. 
VENEZUELA’DAN GÜNEY AFRİKA’YA KADAR 
DÜNYANIN EN ÖNEMLİ SPORCULARI, 
ERZİNCAN’DA UÇABİLMEK İÇİN GELİYOR.

Efsane Vali merhum Recep Yazıcıoğlu, Erzincan valisi iken 
bir gece aniden paraşüt almaya karar verdi. Dönemin kay-
makamını arayıp, “Yarın bir paraşüt alalım.” dedi. Valinin 
talimatı ile hemen bir paraşüt alındı. Aldırdığı paraşütle 
Ergan’dan ilk uçan da yine kendisi oldu. Bu ve benzeri faa-
liyetleri Yazıcıoğlu’nun ‘çılgın’ olarak anılmasına sebep olur-
ken, Erzincan da yamaç paraşütü ile tanışmış oldu. 
Yazıcıoğlu’nun Erzincan’da bulunduğu 1991-1999 yılla-
rı arasında büyük-küçük birçok yamaç paraşütü organi-
zasyonu yapıldı. 2002 yılında ise Yamaç Paraşütü Dünya 
Şampiyonası’nın ayaklarından biri Ergan Dağı’nda profesyo-
nel bir şekilde düzenlendi. Böylece belki de ‘çılgın’ valinin 
tam da hayalini kurduğu uluslararası çapta büyük bir orga-
nizasyona ev sahipliği yaptı Erzincan. 
2013 yılına gelindiğinde Erzincan artık yamaç paraşütü için 
dünyanın en uygun beş noktasından biri olarak anılmaya 
başlandı. Venezuela’dan Güney Afrika’ya kadar dünyanın 
çeşitli ülkelerinden gelen önemli sporcular, Erzincan’da uça-
bilmek için heyecanla ülkemize geliyor. Hem sporcular hem 
Erzincan halkı bu büyük organizasyonda yer almaktan son 
derece keyif alıyor. 
Devletin desteği ile gerçekleştirilen yamaç paraşütü yarışları 
katılımcıları, hem Erzincan’ın doğasından hem de Erzincan 
halkının misafirperverliğinden son derece memnun kalarak 
ülkelerine geri dönüyor. Geçtiğimiz eylül ayında gerçekleş-
tirilen yamaç paraşütünün doğuşu ve geldiği noktayı kapak 
haberimizde detayları ile okuyabilir ve ‘inanmanın gücü’ne 
yeniden inanabilirsiniz. 
Kapak haberimiz dışında dergimiz, sektör haberleri ve ya-
şamdan sunduğu karelerle, bu ay da en iyi yol arkadaşınız 
olmaya aday. 
Bir sonraki sayımızda görüşmek dileği ile...

AHMET SELİM
ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr
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şehir mektupları

42

sahne

36

haber

32

sağlık

kapak röportaj

GENÇLİK PARKI’NIN PARKI, FARKI, ÇARKI…
Her Ankaralı için ‘park’ deyince Gençlik Parkı akla gelirdi, gelirdi 
dediysek o kadar eskilere gitmeyelim canım...

‘JÜRİ HAKKIMI YEDİ’ DÜŞÜNCESİNE 
TEKNOLOJİK ÇÖZÜM!
Yazılımı Türkiye’de hazırlanan ve dünyada ilk kez kullanılan şeffaf 
oylama sistemi ile artık yarışmacılar rahat edecek. 

ROMANTİK, İYİ KALPLİ, BAŞARILI: SONER ARICA
Türk Pop Müzik tarihine ismini yazdıran önemli sanatçılardan 
Soner Arıca, son albümü ‘Başka İklimin Çiçekleri’ ile müzik 
dünyasını hareketlendirdi.

YAMAÇ PARAŞÜTÜNÜN YÜZ AKI: ERZİNCAN
Yamaç paraşütü 3 boyutlu bir satranç oyununa benziyor ve 
Erzincan tüm dünyanın imrenerek izlediği hamleler yapıyor. 

METİN TAHAN: “MARMARAY’A GÖLGE DÜŞÜRMEK 
İSTİYORLAR, BUNU BAŞARAMAYACAKLAR”
Marmaray’da Boğaz’a döşenen tüplerde sapma olduğu ve bu 
sapmanın dolgularla telafi edildiği yönündeki iddialar yalanlandı.

2820

48

GRİPLİ HASTALAR TOPLU TAŞIMA 
ARAÇLARINA BİNMESİN!
Uzmanlar toplu taşıma araçlarının kullanımına dikkat çekiyor.

www.assistt.com.tr

Yılda 120 milyon çağrıya cevap veren bir marka var: AssisTT. 
%100 Türk Telekom iştiraki olan AssisTT, Türkiye’nin 

en büyük dış kaynak çağrı merkezi. Anadolu’da yaptığı 
yatırımlar sayesinde binlerce kişiye istihdam sağlıyor,

ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

AssisTT, 365 gün 24 saat Türkiye’nin hizmetinde. 

Assistt TEK sayfa ilan.indd   1 8/26/13   12:35 PM
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68
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DAMADIN EZELİ DOSTU: SAĞDIÇ 
Sağdıçlık, evlenecek olan erkeğin sağ kolu olan ve ona rehberlik 
eden kişiyi simgeler. Düğünü olan erkek kendisine yandaşlık 
edecek bu kişiyi en yakınındakiler arasından seçer.

YAZDIĞINIZ ŞARKI SÖZÜ 
KAÇ KEZ ÇALINDI?
Kayıtlı e-posta uygulaması 
ünlülerin hayatını 
kolaylaştıracak. Bir albüm için 
aylarca emek harcayan 
sanatçıların yazdığı şarkı 
sözleri bundan sonra güvence 
altına alınacak.

56

TÜRKÇE KELİMELERİ ÖĞRENELİM
Dilimize Fransızcadan geçen galaksi kelimesinin Türkçe karşılığını 
biliyor musunuz?

MONALISA’NIN RAKİBİ ANTEPLİ ÇİNGENE KIZI: ANTEP
Gaziantep’teyim... Hem dillere destan Antep lezzetlerinin tadına 
bakacağım hem de çok köklü bir tarihin izlerini göreceğim.

‘SIR’ DOLU YÜZÜKLERLERİN USTASI: KERİM YAŞAR
Gümüş kuyumcusu Kerim Yaşar, erkek yüzük çeşitlerindeki 
boşluğu fark edip, 2007’den beri tasarladığı el yapımı ürünleri, ‘sır’ 
adını verdiği atölyesinde alıcılarla buluşturuyor. 

YEDİNCİ NESİL CORVETTE HAYRANLARINI 
ŞAŞIRTMAYA HAZIR
Chevrolet’nin yeni spor otomobili Corvette Stingray, 2013 
Frankfurt Otomobil Fuarı’nda boy gösterdi. 

içindekiler»

MONALISA’NIN RAKIBI ANTEPLI ÇINGENE KIZI ANTEP

Cep Nakit, Vodafone’un PTT ve diğer çözüm ortaklarıyla beraber sunduğu Visa logolu, ön ödemeli bir karttır. Aboneler aktivasyon ve bakiye yükleme işlemlerini Vodafone Cep Merkezleri’nden ve PTT işyerlerinden gerçekleştirebilirler. Abonelerin, Cep Nakit 
Kart’ı aktive edebilmek için cep telefonlarına gelen SMS’i EVET yazarak cevaplamaları gerekmektedir. Cep Nakit Kart ile para gönderimi, Cep Lira yükleme, alışveriş ve para çekme işlemleri gerçekleştirilebilir. Para çekme işlemleri PTTmatiklerden ve diğer 
ATM’lerden gerçekleştirilir. Para gönderimi, Cep Lira yükleme, sorgulama ve kart iptal işlemleri 4848 Ücretsiz Cep Nakit Hattı’ndan gerçekleştirilir. Cep Nakit Kart ücreti 5 TL’dir. 15 yaşın üzerindekilere verilir. Cep Nakit Kart’ın herhangi bir nedenle iptal 
edilmesi durumunda kart bedeli iade edilmeyecek olup alınacak yeni karttan da 5 TL kart ücreti alınacaktır. Bir GSM numarası üstüne en fazla 3 kart alınır. Cep Nakit Kart’a 35 TL altı günlük ilk 3 para gönderimi ücretsizdir. Diğer tüm para gönderimleri için 
işlem ücreti 2,5 TL’dir. Cep Nakit Kart bakiyesi PTTmatiklerden ücretsiz olarak çekilebilir. Diğer ATM’lerinden 5 TL sabit ücret ve çekilen tutarın %1’i işlem ücreti olarak tahsil edilir. Hareket sorgulama 1 SMS olarak ücretlendirilir. Bakiye sorgulama 4848 
üzerinden ücretsiz olup diğer banka ATM’lerinden 1 TL olarak ücretlendirilir. Cep Nakit Kart’tan yapılan diğer tüm işlemler ücretsizdir. İşlem ücreti alınan para gönderimlerinde gönderim tutarı kadar Vodafone içi dakika abonelerin hattına tanımlanır. Hediye 
dakikalar 1 hafta geçerlidir. Cep Nakit Kart’la bir yıl içerisinde en fazla 2.000 TL, bir gün içerisinde en fazla 1.000 TL, tek seferde en fazla 250 TL’lik para gönderim işlemi gerçekleşebilir. Cep Nakit Kart’ta anlık en fazla 1.000 TL bakiye bulunabilir. Bir yıl 
içerisinde en fazla 5.000 TL bakiye yüklenebilir. Vodafone ve PTT’nin ürün özellikleri ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Cep Nakit Kart’a 35 TL altı günlük 3 para gönderimi ücretsizdir.

Ayrıntılar: Vodafone Cep Merkezleri     vodafone.com.tr     forum.vodafone.com.tr     facebook.com/VodafoneTR     twitter.com/VodafoneTR     444 0 542

Vodafone kolaylığı ve PTT güvencesiyle
Cep Nakit Kart
Dilediğiniz gün ve saatte cebinizden para gönderin. Üstelik 35 TL altı gönderimler 
ücretsiz. Cep Nakit Kart, Vodafone Cep Merkezleri ve PTT İşyerlerinde. 

BORÇ
FAİZ 
YOK!

Vf_Cep Nakit_215x275_Baglanti Noktasi.ai   1   9/11/13   10:25 AM
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GÖKYÜZÜ MOTOSİKLETİ 
TAMAM

Yeni Zelandalı Glenn Martin, 30 yıldır kendi garajında yapı-
mını sürdürdüğü kişiye özel jeti tamamladı. İki motoru olan 
ve 90 km hızla gidebilen araç yakında 90 bin sterlin fiyatla 

satışa sunulacak. Glenn Martin yıllar önce izlediği Thunderbirds 
ve Lost in Space (Uzayın Derinliklerinde) isimli filmlerde gördüğü 
kişiye özel jetlerden etkilenerek jet pack yapmaya karar verdi. 
Bir gün kendi jetiyle havada uçma hayaliyle tam 30 yıl boyunca 
çalıştı. Sonuçta 2 bin 500 metre yükseklikte uçabilen aracını 
üretmeyi başardı. Kullanmak için sadece benzine ihtiyaç duyan 
araç, ‘gökyüzünün motosikleti’ olarak tanımlanıyor.

FACEBOOK’TA YARIŞMA 
YAPMAK ARTIK DAHA 
KOLAY! 

Facebook’un yaptığı açıklama ile birlikte; markaların 
hayran sayfalarındaki beğeni, yorum ve gönde-
ri özelliklerini yarışma amacıyla kullanmasına izin 

çıktı. Markalar, ajansları aracılığıyla Facebook sayfaların-
da kampanya veya ödül kazandıracak yarışmalar düzen-
leyebilmek için bir uygulama kullanırken şimdi bunun 
yanında beğeni, yorum ve gönderi özelliklerini kullanarak 
da yarışma yapabilecekler. Bu gelişme ile birlikte artık 
her çaptan işletme Facebook sayfası üzerinden çok 
daha kolay bir şekilde yarışma düzenleyebilecek. 

HAKARET EDENİ 
İLK BİLEN SİZ OLUN 

İnternetteki hakaret, küfür ve iftira mağduru ünlülerin, 
markaların ve kurumların imdadına Türk mühendis-
ler yetişti. ‘Dijital Haber Bankası’nı kuran Yeni Medya 

Elektronik Yayıncılık Limited Şirketi’nin bilişim mühen-
dislerinin geliştirdiği sistem sayesinde; internet med-
yasında yer alan hakaret, küfür ve iftira içerikli yayınlar 
anında muhatabına bildirilebiliyor. Google’ın bile göre-
mediği siteleri de tarayan sistem, içerisinde hakaret ve 
küfür içeren haber, yazı, yorum ve mesajları en geç 10 
dakika içerisinde tespit ederek bildirimde bulunuyor.

İZMARİTİNİ ARAÇTAN 
ATANA 137 DOLAR CEZA

Birleşik Arap Emirlikleri’nin ticarî başkenti Dubai’de sigara 
izmaritini arabasından dışarı atana 137 dolar para cezası 
kesilecek ve ehliyetine 4 ceza puanı verilecek. Dubai polis 

şefi Tümgeneral Muhammed Seyfi El Zafin, izmaritten dolayı 
bazı sürücülere ceza kesildiğini ve 2014 yılının başı itibarıy-
la araba içerisinde sigara içmenin de yasaklanacağını söyledi. 
“Sigara içerek anne-baba ya da akrabalar, araç içerisindeki 
çocuklara karşı suç işliyor.” diyen polis şefi, bu nedenle sigara 
yasağı koyduklarını ve izmaritini dışarı atanlara da ek ceza getir-
diklerini kaydetti. 
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SATILIK UÇAK İLGİ ÇEKTİ

Bir alışveriş sitesine verilen 90 bin TL değerindeki 1982 
model, Airbus A300 hurda uçak ilanı görenleri şaşırttı. 
Boyu 54 metre ve kanat genişliği 50 metre olan 350 

kişilik ikinci el hurda uçağı Atatürk Havalimanı’nda teslim 
edecek olan ilan sahibi, uçağın restoran gibi farklı amaçlarla 
da kullanılabileceğini belirtti. Motorları üzerinde bulunma-
yan, Airbus A300’ün ortalama 45 ton alüminyuma sahip 
olduğu aktarıldı. Uçağın sahibi Fatih Toksöz, “Her gün en az 
100 kişi alıyor. Ciddi alıcılar var fakat oradan nasıl çıkarırız 
diye düşünüyorlar.” dedi.

KONUŞMALARI KAYDEDEN 
CASUS BİLEKLİK: KAPTURE

Sosyal ağlar, hayatımızın her anını mesaj, fotoğraf veya 
video olarak paylaşma saplantısı doğurdu. ABD’li girişim-
cilerin geliştirdiği bir cihaz ise paylaşım bağımlılığını ‘casus-

luk’ boyutuna taşıyacak gibi görünüyor. Kapture adı verilen 
bileklik, dokunduğunuz anda son 1 dakikanın ses kaydını yapan 
bir cihaz. Bileklik, nerede olursanız veya ne yapıyor olursanız 
olun, ses kaydı yapılan son bir dakikayı otomatik olarak akıllı 
telefonunuza aktarıyor, kısaca, paylaşıma hazır hale getiriyor.

UYGULAMA İNDİRME 
REKORU GÜNEY 
KORE’DE

Google’ın küresel alanda akıllı telefon adaptasyonu 
üzerinde araştırmalar yapan hizmeti ‘Our Mobile 
Planet’, en çok uygulama indiren ülkeleri belirledi. 

Güney Kore, ortalama 40 uygulamayla birinci olurken, 
küresel ortalama 26’da kaldı. En çok uygulama indirilen 
Güney Kore’de bir akıllı telefon sahibi ortalama 40 uygu-
lama kullanıyor. Asya ülkesini sırasıyla İsviçre ve İsveç 
takip ediyor. Güney Koreliler, ortalama olarak sadece 
2.7 paralı uygulama indiriyor. En çok paralı uygulamayı 
tercih eden Japonların ortalaması ise 17,5.

FACEBOOK ARŞİVİNDE 
ÇEYREK TİRİLYON 
FOTOĞRAF VAR

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, kısa bir süre önce 
duyurduğu ‘internet.org’ adlı projesiyle, 5 milyar insana 
internet erişimi sunmayı planladığını belirtmişti. Facebook, 

internet.org projesi hakkında hazırladığı ve kamuya sunduğu 
raporunda, ilginç istatistikler de sundu. Bu bilgilerden en öne 
çıkanı, Facebook’un ‘anormal’ fotoğraf arşivi. Facebook, bugüne 
kadar kullanıcıların platforma 250 milyardan fazla fotoğraf yük-
lediğini, her gün paylaşılan ortalama fotoğraf miktarının ise 350 
milyon civarında olduğunu belirtti. 

haber turu»
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NİSSAN DA AKILLI 
SAAT SUNACAK 

Otomobil üreticisi Nissan, yakın zamanda suna-
cağı akıllı saatin fotoğraflarını basına sundu. 
Samsung’un Berlin’de düzenlenen Tüketici 

Elektroniği Konferansı’nda (IFA) tanıttığı Galaxy Gear 
akıllı saatinin ardından, teknoloji dünyasının geleceğini 
yönlendirecek sektöre sahil olan şirket sayısında da artış 
yaşanıyor. Apple’dan LG’ye kadar birçok teknoloji devinin 
rekabetine sahne olacak sektöre, en son olarak Nissan 
dahil oldu. Japon otomotiv devinin, ‘Nismo Watch’ adın-
daki akıllı saati, görücüye çıkarması bekleniyor.

ESKİ PANZERLER 
BİLGİSAYAR OLACAK

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), envanterindeki ekonomik 
ömrünü doldurmuş hurda panzer ve zırhlı araç ile hurda 
malzemeler karşılığında, sıfır kilometre araç ve bilgisayar 

alacak. EGM’nin, Resmi Gazete’de yer alan ilanına göre, tahmini 
bedeli 514 bin 891 lira olan, 65 muhtelif marka ve model taşıt, 11 
hurda panzer ve zırhlı araç, değişik ebatlarda karkas lastik ve oto 
yedek malzemesi karşılığında; tahmini bedeli 543 bin 443 lira 
olan 8 Toyota Avensis 1.6 Elegant marka gümüş gri renk taşıt, 1 
Toyota Corolla 1.4 D-4D Premium M/M marka dizel beyaz renk 
taşıt, 1 Asus UX31A-C4027H 13,3/i7 3517U marka laptop, 5 bil-
gisayar seti alacak. Taşıtlar, 2014 model ve sıfır kilometre, laptop 
ile bilgisayar setleri yeni ve kullanılmamış olacak.

İPHONE 5S KESİK 
PARMAKLA 
ÇALINAMAYACAK

Parmak izi tanıma özelliği olan iPhone 5S, biyo-
metrik güvenlik hakkında bazı endişeler doğurdu. 
Biyometrik güvenlik uzmanları ise yeni iPhone’u 

almayı düşünenleri rahatlatan bir açıklama yaptı: Kesik 
parmağınız hırsızların işine yaramaz. iPhone 5S, sahip 
olduğu grafik işlemci birimli ve hareket sensörlü çipi, 
parmak izi tarama özelliği ve ağır çekim yapabilen kame-
rasıyla mobil sektörüne damga vuracak bir cihaz. iPhone 
5S’in sahip olduğu biyometrik güvenlik, hırsızların par-
mak peşine düşebileceği endişesini beraberinde getirdi. 
Uzmanlar ise endişeyi bertaraf etti.

ÇANAKKALE 
BATIKLARINA BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA

Kül-tür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Savaşı deniz 
harekâtlarında batan gemi ve denizaltılara yönelik 
bilimsel sualtı araştırmaları başlattı. Çanakkale 

Müzesi Müdürlüğü başkanlığında, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nün 
bilimsel danışmanlığında yürütülen araştırmalarda top-
lam sekiz adet batığa ilişkin çalışma yapıldı. Çalışmalar 
sonucunda deniz savaşına ilişkin bir harita ve coğrafi 
bilgi sistemi oluşturulması hedefleniyor. 

haber turu»
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SERVİSE KIZDI 120 BİN 
AVRO’LUK BMW’SİNİ 
PARÇALADI

Almanya’nın Frankfurt kentinde aracını tamir ede-
meyen servise kızan şahıs, 120 bin Avro’luk lüks 
BMW’sini balta ve balyozla parçaladı. Frankfurt 

Otomobil Fuarı’nın önüne gelen İranlı işadamı Pourmohseni 
Hadi, 2008’de aldığı aracın sürekli çıkardığı sorunları pro-
testo etti. Hadi, aracını birçok defa servise götürdüğünü 
ancak sorununun çözülmediğini söyledi. 

3D’DEN ÇIKAN 
İLK SİLAH SANAT 
ESERİ OLDU

Dünyanın 3D yazıcıda üretilen ilk silahı olarak 
tarihe geçen ‘Liberator’, Londra’nın Victoria 
and Albert (V&A) Müzesi’nde sergilenmeye 

başlandı. Tasarımları müze tarafından satın alınan 
silah, sanatçı Cody Wilson tarafından hazırlan-
dı. Teknoloji dünyasında tartışmalara yol açan 3D 
yazıcıdan çıkarılan ilk silah olan Liberator, Lpndra 
Tasarım Günü’nün başlangıcı olan 14 Eylül’de Victoria 
and Albert Müzesi’nde sergilenmeye başladı. Müze, 
Liberator’a ait iki prototipi satın alarak silahın kop-
yasını ürettiklerini belirtirken, 3D yazıcıların sunduğu 
avantajlara ters düşen silahın kullanımı hakkındaki 
düşünceleri de tersine çevirmeyi başardı.

155’İ GEREKSİZ YERE 
350 DEFA ARADI

Herhangi bir güvenlik sorununda vatandaşların polis ile bağ-
lantı kurmalarını sağlayan 155 Polis İmdat Hattı’nı aynı gün 
350 defa arayan bir kişi yakalandı. Ayrıca aynı suçtan dolayı 

3 kişi daha adli mercilere teslim edildi. Yapılan inceleme sonunda 
64 yaşında ve işsiz olan M.A.H.’ye ulaşıldı. 155 Polis İmdat tele-
fonunu yüzlerce defa arayan, çoğu kez asılsız ihbar bildiren ve 
memurlara müzik dinleten M.A.H yakalanarak takip sonrasında 
adliyeye sevk edildi. Yapılan araştırmada 155 Polis İmdat Çağrı 
Merkezi’ni onlarca defa arayarak taciz eden, memurların çalış-
malarını engelleyen ve de polis ekiplerini sahte ihbarlarla farklı 
mecralara sevk eden 3 kişi hakkında araştırma başlatıldı. 

OYUN DÜNYASININ 
DEVLERİ TOKYO’DA

Dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri olan Tokyo Game 
Show, Tokyo’nun Makuhari Messe fuar alanında gerçek-
leştirildi. Etkinliğe video oyun sektörünün önde gelen 

180 markası katıldı. Electronic Arts, Sony, Microsoft ve Capcom 
gibi devlerin en son oyun ve konsollarını sunduğu fuarda göz-
ler doğal olarak oyun konsollarına odaklandı. Oyun severler, 
Sony’nin yeni ve ‘mini’ oyun konsolu Vita TV’yi de deneme şansı 
buldu. İlki 1996 yılında düzenlenen Tokyo Game Show, geçtiği-
miz yıl 223 bin katılımcıyla kendi rekorunu kırdı. 

haber turu»
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SON DÖNEMLERDE ARTIK ÇOK DA İLGİ GÖRMEYEN GÜZELLİK YARIŞMALARININ İLKİ 
19 EYLÜL 1888 TARİHİNDE,  BELÇİKA’NIN SPA KENTİNDE “CONCOURS DE BEAUTE” 
İSMİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

İLK GÜZELLİK YARIŞMASI

ilk’ler»

Dünyanın en güzel kızı her yıl 
büyük organizasyonlarla seçilir. 
‘Dünya barışını sağlamak isteyen’ 

onlarca güzel kız podyumlarda arz-ı 
endam eder, alanında uzman kişiler 
de en güzel kızı seçerek dünyaya du-
yurur. Son dönemlerde artık çok da 
ilgi görmeyen bu yarışmaların ilki ise 
19 Eylül 1888 tarihinde, Belçika’nın 
Spa kentinde “Concours de Beaute” 
ismi ile gerçekleştirildi. 
Araştırmacı-Yazar Çiğdem Can’ın, 
“İlkler ve Enteresan Hikaye-
leri” isimli kitabına göre 
böyle bir yarışmanın 
yapılacağını duyan 
350 aday, jüri he-
yetine resimleri 
ile başvurdu. Jüri 
heyeti, elemeler so-
nucunda 21 adayı 
finale bıraktı. Büyük 
bir gizlilik içinde yapı-
lan bu yarışmaya katılan 
güzel kızlara jüri tarafından tam 
bir koruma sağlanıyordu. Hatta bir 
İskandinav gazetesi, “Halkın kraliçe 
adaylarını görmesine kesinlikle izin 
verilmiyor.” diye yazdı.  
Yarışma günü geldiğinde ise dünya-

nın ilk güzelinin isminin açıklanaca-
ğı ana kadar adaylar, özel bir binada 
bekletildi. Finalin yapılacağı salona, 
dışarıdan bakıldığında hiçbir şekilde 
içi görülmeyecek özel arabalarla ge-
tirildiler. Salonda sırası gelen güzel, 
jürinin önüne çıktı. Değerlendirme-
ler sonucu Guadeloupe’tan 18 ya-
şındaki Bertha Soucaret, ilk güzellik 
yarışmasının kazananı oldu. Kendi-
sine 5 bin frank olan birincilik ödülü 

de takdim edildi. Bertha’nın daha 
sonra müzik dünyasında 

şansını denediği dö-
nemin gazetelerinin 

haberleri arasında 
yer aldı. Bugünki 
güzellik yarışma-
larını kazananlar 
da şanslarını mü-

zikte, sinemada, te-
levizyonda aramaya 

devam ediyor. 
Güzellik yarışmaları daha 

sonra giderek ilgi gördü. Erkek-
ler de bu yarışmalara katıldı. Ülkeler, 
yarışmaları oldukça önemsedi ve her 
ülke kendi içinde de elemeler yapa-
rak, yarışmalara uluslararası boyutun 
kazanması sağlandı. 
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350 ADAY, 
JÜRİ HEYETİNE 
RESİMLERİ İLE 

BAŞVURDU. JÜRİ HEYETİ, 
ELEMELER SONUCUNDA 

21 ADAYI FİNALE 
BIRAKTI. 

İLK BEBEK GÜZELLİK 
YARIŞMASI 
Dünyanın ilk bebek güzellik yarışma-
sı ise kadın güzellik yarışmasından 
daha önce, 14 Ekim 1854 tarihinde 
Amerika’nın Ohio eyaletinin Springfield 
şehrinde yapıldı.
Yarışmaya 127 bebek, anne-babaları 
ile birlikte katıldı. Yarışmacılar arasında 
üç aylık olmasına rağmen tam 14 kilo 
olan ve anne-babasının 17’inci çocuğu 
olan bir bebek dikkat çekiyordu. Ancak 
onun bu özellikleri en güzel bebek se-
çilmesine yetmedi. Jüri on aylık William 
Rowner isimli bir erkek bebeği dünya-
nın en güzel bebeği olarak seçti. Bebek 
William’a gümüş bir plaket verildi. Eline 
aldığı plakete bir süre bakan bebek Wil-
liam daha sonra plaketi ağzına sokup 
dişlerini kaşımaya başladı. Olay yarış-
mada renkli dakikaların yaşanmasına 
sebep oldu. Bu yarışmalar daha sonra 
başka ülkelere örnek olarak tekrarlandı.  
Bebek güzellik yarışmaları dönem dö-
nem düzenlense de güzellik yarışmaları 
kadar etkili ve yaygın olmadı diyebiliriz.    



rzincan’ın düştüğü yeri yakan güneşinden korun-
maları için hazırlanmış kocaman bir tente, tente-
nin altında mırıldanarak birbirlerine cevapsız so-
rular soran onlarca meraklı Erzincanlı… Hepsinin 
gözü karşılarında bütün heybetiyle yükselen Ergan 
Dağı’nda. Öyle odaklanmışlar ki bu sıcakta şifa ni-
yetine soğuk su dağıtan görevlinin su vermek için 
onları dürtmesi gerekiyor. Yaş ortalamalarını tah-
min etmek zor olsa da ön sırada oturan, bastonu-
na yaslanmış teyzenin en yaşlıları olduğu ortada. 
Belediyenin sabahın erken saatlerinde sokak sokak 
dolaşarak yaptığı duyuruya kulak kesilip, gelini 
Ayfer Hanımı gelmeye ikna etmiş Mecbure Teyze. 
75 yaşında ama dinç. “Allah vere de genç olaydım 
ben de atlardım.” diyor gülerek. Yamaç paraşütü-
nün heyecanı için risk almaya değer zaten, “Allah 
ne demişse ele olur.” 

kapak»

E
ERZİNCAN
YAMAÇ PARAŞÜTÜNÜN YÜZ AKI: 

YAMAÇ PARAŞÜTÜ 3 BOYUTLU BİR SATRANÇ OYUNUNA 
BENZİYOR VE ERZİNCAN TÜM DÜNYANIN İMRENEREK İZLEDİĞİ 

HAMLELER YAPIYOR.

eylül gökyurt
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ERZİNCAN, YAMAÇ PARAŞÜTÜ İÇİN 
DÜNYANIN EN UYGUN NOKTALARINDAN… 
Mecbure Teyze için yeni bir şey olsa da Erzincan’ın dünya ça-
pında bir yamaç paraşütü organizasyonuna ev sahipliği yap-
ması ilk değil. Şehrin yamaç paraşütüyle tanışması Erzincan’ı 
doğa sporlarıyla canlandıran merhum Recep Yazıcıoğlu’nun 
bir gece dönemin kaymakamını arayıp, “Yarın bir paraşüt 
alalım.” demesiyle oluyor. Ergan’dan ilk uçanlardan biri de 
yine görevini makamında oturmadan yapan bu ‘çılgın’ vali. 
Yazıcıoğlu’nun Erzincan’da bulunduğu 1991-99 yılları ara-
sında yapılan büyüklü küçüklü organizasyonlardan sonra ilk 
defa 2002 yılında Yamaç Paraşütü Dünya Şampiyonası’nın 
ayaklarından biri Ergan Dağı’nda düzenleniyor. Federasyon 
başkanı Goran Dimitrovski’ye göre bu, çok doğal çünkü Er-
zincan yamaç paraşütü için dünyanın en uygun beş nokta-
sından biri. Venezuela’dan Güney Afrika’ya kadar dünyanın 
en önemli sporcularının Erzincan’a heyecanla gelmeleri de 
bunun göstergesi. Dimitrovski, Ergan’daki coğrafi koşulların 
yanında Türkiye’deki devlet desteğinden ve Erzincanlıların 
ilgisinden son derece memnun. 2001 yılında kendisine ula-
şıp Erzincan’la tanışmasını sağlayan milli paraşütçümüz Se-
mih Sayır’a da bunun için defalarca teşekkür etmiş. 
Dünya Yamaç Paraşütü Şampiyonası’nda süper finale varıl-
madan önce yarışmalar bir sezonda beş ayaktan oluşuyor. 
2002 ve 2011’de Erzincan’da düzenlenenler bu ayaklardan 
ikisi. 2013 yılının yarışlarıysa daha önce Güney Afrika, Bre-
zilya, Fransa ve Sırbistan’da yapılmış. Erzincan’da 30 Ağus-
tos- 7 Eylül tarihleri arasında düzenlenen yarış bu ayakların 
ve sezonun finali. Bu yıl süper final Brezilya’da yapılacak olsa 
da gözlem heyetinin niyeti 2014’te süper finali Erzincan’a 
vermek, çünkü Türkiye’nin organizasyon yeteneğinin her 
türlü yarışı kaldıracak durumda olduğunu düşünüyorlar. 
2011 yılında yaşanan bir kazanın da bunda büyük payı var. 
Yarışın kusursuz olması için ellerinden geleni yaparken bu 
kazanın haberini aldıklarını söylüyor Erzincan Belediyesi 
Halkla İlişkiler Müdürü Atilla Uymaz. “Hintli bir sporcunun 
kaza yaptığını, ulaşılması çok zor olan bir noktaya düştüğü-
nü öğrendik. Kurtarma ekiplerimiz sporcuyu karadan alma-
ya çalıştı ama olmadı. Sonra hiç vakit kaybetmeden askeri 
bir helikopter havalandırdık ve JAK ekipleri sayesinde yarış-
macıyı kurtarmayı başardık. Hızlı bir şekilde tıbbi müdaha-
lesi yapıldı, durumu iyiydi ama yine de büyük bir talihsizlik 
yaşadığımızı düşünüyorduk. Ne zaman ki Goran Bey yanı-
mıza gelip bizi tebrik etti, o zaman rahat bir nefes aldık. Bize 
kriz anında müdahale yeteneğimizin mükemmel olduğunu 
söyledi.” sözleri ile olayı anlatıyor.

ERGAN’A ÇIKMAK BİLE BAŞLI BAŞINA BİR 
HEYECAN!
Bunları konuşurken 3 bin 256 metre yüksekliğindeki Ergan 
Dağı karşımızda duruyor. “Paraşütçülerin neler hissettiğini 
anlamak için zirveye çıkmak gerek.” diyerek yola koyulu-
yoruz. Ergan’a çıkmak aşağıdan göründüğü kadar kolay ol-
masa da sporculara ve basın mensuplarına yardımcı olacak 

ekip, bölgeyi avucunun içi gibi biliyor. Onlar sakin ve ken-
dilerinden emin fakat bu deneyimi ilk defa yaşayanlar için 
yol bile büyük bir heyecan. Araçların kullandığı yol dağın 
eteğinden itibaren merdiven misali kat kat yükseliyor. Yu-
karı doğru çıktıkça dağın hemen karşısında, Urartu, Bizans 
ve Osmanlı’ya ev sahipliği yapmış Altıntepe netleşiyor ve 
ovadaki üzüm bağlarını saran sulama kanallarını pırıltı ola-
rak görmeye başlıyorsunuz. Bir süre sonra en iyisi aşağıya 
bakmamak! Hem yolunuzun üzerindeki taşların arasından 
süzülen suları, ağılları ve minik çobanları da görmelisiniz. 
Zirveye çıktığınızdaysa aşağıya bakmadan önce sporcuların 
heyecanını izlemek ayrı bir keyif. Ellerinde her biri farklı 
ihtiyaçlar için kullanılan cihazlar var. Bu cihazlar sayesinde 
rüzgârın hızını, yükseliş-çöküşlerini ve yerden yükseklikle-
rini belirliyorlar. Ayrıca yanlarında bulundurdukları GPS’ler 
sayesinde iniş yaptıkları yer anında tespit ediliyor. Yarış ön-
cesinde hepsinin kontrolleri yapılıyor ve gitmeleri gereken 
koordinatlar giriliyor. İşin fiziki güç ve sabır isteyen kısmı da 
bundan sonra başlıyor. Üzerlerine uyku tulumuna benzeyen 
kıyafetlerini ve kasklarını giyiyorlar. Bunların içinde hareket 
etmek bile zorken paraşütlerin onlarca noktasından kendile-
rine bağlı olan askı iplerini düzenlemek zorundalar. Rüzgâr 
arada bir huysuzluk yaptığında bunu yapmak içinden çıkıla-
maz bir hâl alıyor. Tabii bu sporu yapmayanlara göre. Yarışın 
stresini çıkarsanız bu hazırlık yamaç paraşütçüleri için ço-
cuk oyuncağı ve biraz sonra yaşayacakları heyecanın yanın-
da hiçbir zorluğun önemi yok! 
Yarışma için Rusya’dan Türkiye’ye gelen Daria Krasnova 12 
kadın katılımcıdan biri. Yamaç paraşütünün heyecanını ilk 
defa 11 yaşında tatmış ve bir daha da bırakamamış. Ülke-
sinde bu sporun desteklendiğini ve başarılı eğitim merkez-
lerine sahip olduklarını söylüyor. Konu Erzincan’ın bu spor 
için uygunluğuna geldiğindeyse Rusya’nın böyle bir coğraf-
yaya sahip olmadığını itiraf ediyor. Bu konuda Goran Dimit-
rovski de onunla aynı görüşte: “Avrupa’nın yamaç paraşütü 
için Erzincan’a ihtiyacı var. Çünkü Ergan’daki alan ve hava 
akımları bu spora en az Meksika, Polonya, Fransa ve Make-
donya’daki kadar uygun.” Bahsettiği hava şartlarını havada 
süzülen paraşütçüler sayesinde gözle de görmek mümkün. 

KAZANAN: ERZİNCAN!
7 gün süren yarışların sonunda alınan ortalamalar dereceye gi-
ren sporcuları belirledi. İlk üçlerde Türk sporcumuz olmasa da 
kazanan Erzincan’dı. 

Genel Klasman: Kadınlar  
Birinci Rusya’dan Daria Krasnova, ikinci Çek Cumhuriyeti’nden 
Lenand Kuhnova, üçüncü Almanya’dan Yuvane Date.

Genel Klasman: Erkekler
Birinci Almanya’dan Manuel Nübel, ikinci Fransa’dan Julien 
Vatzin, üçüncü Avusturalya’dan Alexsander Schalber. 

Takımlar Kategorisi 
Birinci Ozone, ikinci ABAC, üçüncü Woody Valkey.
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YARIŞ HAZIRLIKLARI SIRASINDA 10 KİLO 
VEREN TELSİZ OPERATÖRÜ VAR!
Yarışın başladığı alan paraşütçüler için kapı olarak kabul 
ediliyor. Hazırlıkları bittikten sonra penguen gibi geri geri 
yürüyerek yamaca iniyorlar. Birçoğunun çocuk denecek yaş-
tan beri bunu defalarca yaptığını öğrendikten sonra paraşüt-
lerini uzuvları gibi kullanmalarını anlamak zor değil. Asıl 
heyecansa verilen başlangıç izninden sonra ardı ardına yük-
selmelerini izlemek. Bu ‘çılgın’ların arasında 12 Türk sporcu 
bulunuyor. Onlardan biri de Merve Aslan. Milli sporcumuz 
22 yaşında olmasına rağmen dünyanın ve Türkiye’nin birçok 
noktasında uzun zamandır uçuyor. Merve gibi az önce yan 
yana olduğumuz onlarca sporcunun havalanmasıyla çıplak 
gözle zor seçilir yüksekliğe ulaşması bir anlık mesele! Bazıla-
rı ufak terslikler yaşayıp birkaç metre yuvarlansa da hiç des-
tek almadan toparlanıyor ve arkadaşlarının arasına karışıyor. 
Bütün yarışmacılar havalandıktan sonra Çakırman mevki-
inden onları izleyen herkesin çenesi gövdesiyle 180 derece-
lik açıda sabit! Bakılan noktalar ve duyulan sesler aynı. Her 
birinin yeri daha önce uzun çalışmalarla belirlenen ekipler 
telsizleri aracılıyla durmaksızın iletişim halinde. Toplama 
ekibinin sorumlusu Orhan Ozansoy dünyanın en iyi ekip-
lerinden biri oldukları konusunda iddialı. Şili’deki ayakta 7 
gün boyunca düştüğü yerde kurtarılmayı bekleyip hayatını 
kaybeden bir pilotun olduğuna hâlâ inanamadığını söylüyor. 
Ergan’da böyle bir durumun olması mümkün değil çünkü 21 
araçlık ekibin yanında kendilerine AFAD (Başbakanlık Afet 
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), UMKE (Ulusal Medi-
kal Kurtarma Ekibi), 112 Arama Kurtarma ve JAK (Jandar-
ma Arama Kurtarma) desteği sağlanıyor. Bu paraşütçülerin 
alışkın olmadığı bir durum. Normal şartlarda indikleri ya da 
düştükleri yerde GPS aracılığıyla koordinat verip bekleme-
leri gerekirken Erzincan’da alınmaları yarım saati bulmuyor. 
Bunun sırrıysa yarışmacıları gözle takip etmek ve araziye 
hâkim olmak.  
Orhan Bey aslında özel bir firmada müdür pozisyonunda 
çalışıyor ama paraşüt aşkı onun için her şeyden ağır basıyor. 
“Paraşütle Erzincan’da, Recep Yazıcıoğlu sayesinde tanıştım. 
15 yıldan beri uçuyorum ve uçuruyorum.” diyor. Pilotlar 
ayaklarını yerden kestikleri anda bütün sorumluluk yarışın 
tek kişilik sponsorunun omuzlarında. Yarıştan günler önce 
başlayan koşuşturma yarış boyunca günde en fazla üç saatlik 
uykularla devam ediyor. Orhan Ozansoy’a bağlı görevlilerin 

BUGÜNE KADAR ERZİNCAN’DA 
DÜZENLENEN DÜNYA PARAŞÜT 
ŞAMPİYONALARI BÜTÜN DOĞA 

SPORLARININ AYNI ANDA YAPILDIĞI 
BİR ŞÖLEN HAVASINDA GEÇİYOR VE 

MİSAFİRLER MUTLU EDİLMEDEN 
GÖNDERİLMİYOR.

de ondan pek farkı yok. Aylarca dağlarda dolaşarak telsiz 
ağını kuran Hüseyin Cahit Yalçın’ın bu süreçte 10 kilo ver-
diğini öğrendikten sonra bu insanların emeğine saygı duy-
mamak mümkün değil. Zaten ekip de bu sayede büyüyor. 
Tıpkı Çakırmanlı Elif Hande Yılmaz’ın daha önceki organi-
zasyonlarla gurur duyup bu sene yabancı sporculara gönüllü 
tercümanlık yapması gibi. Onlar için önemli olan Ergan’ı ve 
Erzincan’ı dünyaya duyurmak. 
Bu yarışta kişiler kadar kurumların da katkıları büyük. On-
lardan en önemlisi de KUDAKA (Kuzeydoğu Anadolu Kal-
kınma Ajansı). Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte spor-
cuların konaklama, yiyecek ve transfer ücretlerini üstlenmiş 
durumdalar. Onlar sayesinde Türkiye uluslararası yamaç 
paraşütü organizasyonları tarihinde bir ilki gerçekleştiriyor, 
çünkü daha önce sporcuların bütün masraflarını üstlenen 
bir başka ülke bulunmuyor. “Yaklaşık 10 gün boyunca hiç 
tanımadığınız, kültürünü bilmediğiniz bir ülkede kalıyor-
sunuz.” diyor milli paraşütçümüz Semih Sayır ve ekliyor: 
“Zamanımızın çoğu dağlarda geçse de konakladığımız yer 
yarışlara odaklanabilmemiz için çok önemli. Hem yarışma-
cı hem ev sahibi olduğum için yabancı sporcularla sürekli 
iletişim halindeyim ve hiçbir olumsuz yorum duymuyorum. 
Yemeklerden, otellerinden ve Erzincanlıların ilgisinden çok 
memnunlar.” Sayır, 21 yıldan beri bu sporu yapmasıyla ve 
Recep Yazıcıoğlu’yla birlikte Ergan’da uçan ilk pilotlardan 
biri olmasıyla gurur duyuyor. 

“YAMAÇ PARAŞÜTÜNDE YARIŞMAK 3 
BOYUTLU BİR SATRANÇ OYUNUNA BENZER”
Uçuş tutkusunu en iyi anlatanlardan biri de yine uçmadan 
birkaç dakika önce konuştuğumuz Semih Sayır. Ona göre 
uçmak meditasyon yapmak gibi bir şey. Algılarını ne kadar 
hızlı açarsan o kadar başarılı olursun. “Gökyüzündeki koku-
yu duyman, rüzgârı hissetmen, kuşları görebilmen gerekir.” 
diyor ve ekliyor: “Yamaç paraşütünde yarışmak 3 boyutlu 
bir satranç oyununa benzer. Soğukkanlı olmak gerekir çün-
kü havada her türlü olumsuzlukla karşılaşabilirsin.” Bizimle 
konuşurken bir taraftan da enerji toplamak için Erzincan’ın 
meşhur pestilinden yiyor. 
Paraşütçüler için açılan kapının hemen yanında, kayaların 
üzerinde gülümseyerek yarışı takip eden Türkiye Hava Spor-
ları Federasyon Başkanı Fahrettin Yıldız var. Normal şartlar-
da konuştuğunuz kişiyle göz teması kurmanız önemli fakat 
aynı şey burası için geçerli olamaz, çünkü havadaki manza-
ra kaçırılacak gibi değil! Yükselmeye başlayan yarışmacılar 
yaklaşık 3 bin metrede kocaman, ak pak bir bulutun önünde 
kümeleniyor. Oradan pencerenin açılmasını bekliyorlar. İlk 
gün için almaları gereken 80 kilometrelik bir yol var. Tabii 
bu yol üzerinde uğramaları gereken noktalar ve ulaşmaları 
gereken yükseklikler bulunuyor. Tüm yarış boyunca rotalar 
180 kilometrelik bir alanın içinde tutuluyor. Tercan’da yarış-
macıları bekleyen 50 metre boyunda, 1 metre eninde, yere 
serilmiş beyaz bir branda var. Bu branda pilotlar için gol çiz-
gisini oluşturuyor. Bu şeridin üzerinden ne kadar yükseklik-
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GÖKYÜZÜNDE PARAŞÜTÇÜLER 
YARIŞMAYA DEVAM EDERKEN, 

TÜRKİYE’NİN FARKLI ŞEHİRLERİNDEN 
ERZİNCAN’A DAVET EDİLEN 90 

OFF-ROAD SPORCUSU DA KARADA 
MÜCADELE EDİYORDU.

te geçtiklerinin önemi yok, önemli olan verilen talimatlara 
uyarak gol çizgisine en erken sürede varmak. Bunu yapmak 
en az 2 buçuk 3 saatlerini alacak ve yarış zorlaşarak devam 
edecek. Şampiyona için 7 gün ayrılsa da aslında yarış için 
5 gün yeterli. Geriye kalan 2 günse ‘ne olur ne olmaz’ payı. 
Hava şartları her dakika takip ediliyor ve ufak bir uygunsuz-
lukta yarış hemen erteleniyor. 

ERZİNCAN YÜZLERCE PROFESYONEL 
SPORCUYU AYNI ANDA AĞIRLIYOR
Havada bunlar olurken yerdekilerin koşuşturması bitmiş 
değil. Erzincan’ın sportmen Belediye Başkanı Yüksel Çakır 
ayaküstü röportajlar vermeye devam ediyor. Vurguladığı en 
önemli konu Erzincan’ın yamaç paraşütü, rafting, kayak, dağ 
tırmanışı gibi konularda artık uzman bir şehir olduğu. Bele-
diyenin bütün çalışanları da pervane olmuş durumda. Birkaç 
saatlik uykuya rağmen esprili dille misafirlerini ağırlamaya 
çalışıyorlar. Valiliğin tüm kaynaklarını seferber eden Erzin-
can Valisi Abdurrahman Akdemir, Erzincan Milletvekili Sa-
bahattin Karakelle ve Gençlik Spor Bakan yardımcısı Metin 
Yılmaz da onların yanında.
Ergan’da bu tatlı telaş sürerken aşağıda off-road yarışları 
devam ediyor. Uçuş başlamadan önce Osmanlı okçularının 
gösterileri, halk oyunları, mehter takımının yürüyüşü, cirit 
oyunları, rafting derken konuklar sporun her türüyle doyu-
ruluyor. Dünya Yamaç Paraşütü Şampiyonası için 42 ülkeden 
127 paraşütçünün yanında 190 motorcu, 90 off-road sporcu-
su, 160 bisikletçi, okçular ve ciritçilerle birlikte şehir yüzler-
ce profesyonel sporcuyu aynı anda ağırlıyor. Bunu yapmanın 
hiç de kolay olmadığını organizasyon sorumlularından Ah-
met Saim Yılmaz’ın bir gün içinde cevapladığı 400’ün üze-
rindeki telefondan anlamak mümkün. 
Erzincan’da merhum vali Recep Yazıcıoğlu’nun kendisine 
‘deli bu adam yahu!’ denmesi pahasına başlattığı yamaç pa-
raşütü sporu, ardından gelen bütün idareciler, hükümet tem-
silcileri ve Erzincanlılar tarafından sahiplenilmiş durumda. 
Ev sahipliği yapılan şampiyona bir sonraki uluslararası or-
ganizasyonun provası niteliğinde. Dünya Yamaç Paraşütü 
Federasyon Başkanı Goran Dimitrovski’nin ve gözlemcilerin 
yorumlarına bakıldığında Erzincan’ın dünyaya kendini ka-
bul ettirmekte zorlanmadığı aşikâr. Erzincanlılar ev sahipliği 
yapacakları ilk yarışa sizleri de bekliyor. Kaç kişi olursanız 
olun hepinizi ağırlayabileceklerinden şüpheniz olmasın! 



28 / www.baglantinoktasi.com.tr ekim 2013 /29

laştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan-
lığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Me-

tin Tahan, yüzyılın projesi olarak gösterilen 
MARMARAY’da Boğaz’a döşenen tüplerde 

sapma olduğu ve bu sapmanın dolgularla telafi 
edildiği yönündeki iddiaları gerçek dışı olduğunu 

söyledi. Tahan, “Açılışa ramak kala bu projeye haksız yere gölge 
düşürülmeye çalışılıyor. Bu iddialar doğru değil. Böyle bir şeyin 
olması mümkün değil. Bunu söylemek bile doğru değil. Bunu 
söyleyenler de buna inanmıyorlardır. Buna gölge düşürüyorlar. 
Ama, bunu başaramayacaklar. Dünyanın en iyi uzmanları ile 
teknik elemanları ile çalışılıyor. Buna göz yummak, bunu gayri 
ciddi bir biçimde yapmak akla hayale bile gelmez. Bu söz konu-
su bile olamaz.” dedi.
Metin Tahan, Bağlantı Noktası’na yüzyılın projesi olarak gös-
terilen ‘MARMARAY’a ilişkin gündeme gelen eleştirilere iliş-
kin çarpıcı açıklamalar yaptı.

MARMARAY’DA BOĞAZ’A DÖŞENEN TÜPLERDE SAPMA OLDUĞU VE BU 
SAPMANIN DOLGULARLA TELAFİ EDİLDİĞİ YÖNÜNDEKİ İDDİALARI ALTYAPI 

YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRÜ METİN TAHAN YALANLADI.

METİN TAHAN: 
“MARMARAY’A GÖLGE 

DÜŞÜRMEK İSTİYORLAR, BUNU 
BAŞARAMAYACAKLAR”

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

sı da Gebze’den Halkalı’ya kadar olan bölümdür. Gebze’den 
Söğütlüçeşme’ye kadar olan bir bölüm ve Halkalı’dan da 
Kazlıçeşme’ye kadar olan ayrı bir bölüm. Bu ihale, az önce 
vurguladığım gibi mevcut banliyö hatların iyileştirilmesini 
hedefliyor.

 Peki, bu neden MARMARAY olarak geçiyor?
Çünkü, MARMARAY’a entegre olacak. O nedenle MARMA-
RAY olarak geçiyor. Bu hatlar tüpten geçecek.

 Üçüncü ihale nedir?
Üçüncü ihale bu hatlarda çalışacak araçların alımıyla ilgili-
dir. CR-2 adı verilen, hatta kullanılacak araçlara ilişkindir. 
Kısaca, bu konuyla ilgili müşavirlik de dahil 4 ihale yapıldı. 
Esas MARMARAY’ı oluşturacak bölüm, Boğaz’ın altından 
geçen Kazlıçeşme ile Ayrılıkçeşme arasındaki bölümdür. 
MARMARAY’ın özü ve esası da budur.

 29 Ekim’de devreye alınacak bölüm bu 13.6 
kilometrelik bölüm, öyle değil mi?
Evet, bu bölüm devreye alınacak. Aksi takdirde siz Gebze’yi, 
Halkalı’yı MARMARAY olarak anabilir misiniz? Hızlı tren 
(Ankara-İstanbul) işletmeye açıldığında Gebze’den girecek, 
Gebze’ye hızlı trenin de gireceği bir hat yapıyoruz.  Bu ne de-
mektir? Hızlı tren, Gebze’den girdiği zaman, bu projenin yani 
MARMARAY’ın bir parçası mı diyeceğiz. Oysa, ikisi çok farklı 
projelerdir.

 MARMARAY’ı  bu çerçevede farklı kılan nedir?
Bu 13.6 kilometrelik bölüm, Asya ile Avrupa’yı demiryo-
lu ile kesintisiz birbirine bağlayacak. MARMARAY, banliyö 
hatlarına ve hızlı trene hizmet verecek. Diğer bir unsur da 
İstanbul metrolarıyla entegre olacak. İstanbul metrolarının 
da MARMARAY’dan yararlanması söz konusu. Yenikapı’da 
Taksim metro hattıyla MARMARAY’a bağlantısı olacak. Ay-
rılıkçeşme’deki Kadıköy-Kartal hattı da MARMARAY istasyo-
nu ile entegre olacak. MARMARAY’ı işlevsel yönüyle çok iyi 
tahlil etmek gerekir.

 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı’nda 13.6 
kilometrelik bölüm ticari olarak resmen işletmeye 
açılmış olacak mı?
Evet, ticari olarak işletmeye alınacak. Tren işletmesi başla-
yacak. Esas itibariyle de bizim, saatte 75 bin yolcu tek yönde 
geçiyor dediğimiz, hızlı trenle banliyö hatlarının tamamlanıp 
bitmesinden sonradır. Ayrılıkçeşme ile Kazlıçeşme arasında 
esas sıkışıklığın olduğu bölgede 15 bin civarı yolcu sıkışıklığı 
aşacak biçimde taşınacak. 

 O hatta kullanılacak araçların kaçı teslim alındı?
Hattı bitirdiğimiz anda 440 araç hizmet verecek. Bunların 340’ı 
hazır. 100’de peyderpey gelecek. Zaten, 340 taneden 140’ı  Güney 
Kore’de imal edildi. Kalanı, Türkiye’de Adapazarı’nda üretildi.

 13.6 kilometrelik tünellerde bazı sapmalar olduğu 
ve bu sapmanın dolgu ile doldurulduğu yönünde bazı 
iddialar var. Bu doğru mu?
MARMARAY, dünyanın ve Türkiye’nin en önemli projelerin-
den biridir. Başbakan iç test sürüşünü yaptığı andan itibaren 
içerden ve dışarıdan birilerinin rahatsız olduğu görüldü. Böyle 
bir mega dünya projenin zamanında biteceğine inanmıyorlar. 
Açılışa ramak kala bu projeye haksız yere gölge düşürülme-
ye çalışılıyor. Bu iddialar doğru değil. Böyle bir şeyin olması 
mümkün değil. Bunu söylemek bile doğru değil, söyleyenler 
de buna inanmıyordur. Gölge düşürüyorlar ama başarama-
yacaklar. Dünyanın en iyi uzmanları ile teknik elemanları ile 
çalışılıyor. Buna göz yummak, bunu gayri ciddi bir biçimde 
yapmak akla hayale bile gelmez. Bu söz konusu bile olamaz.

 Teknik yönden bir risk ya da tehlike yok diyorsunuz, 
öyle mi?
Herhangi bir risk olabilir mi? Bunu düşünmek bile yanlış. 
Böyle önemli, mega projede hiçbir hata kabul edilemez ve 
buna göz yumulamaz. Hiçbir hata oldu bittiye getirilemez. 
Teknik çalışmalar ve teknolojinin gereği yerine getiriliyor. 
MARMARAY’da da bu yapıldı. Kimsenin, bundan en küçük 
bir kuşkusu olmasın.

 MARMARAY’ın aslında tamamlanmadığı, 29 Ekim’de 
yalnızca bir bölümünün açılacağı yönünde bazı 
eleştiriler var. İşin aslı nedir? Proje, hangi aşamada 
bulunuyor?
MARMARAY Projesi’ni öncelikle ayrıntılı olarak bir an-
latmakta yarar var. Bu projeyi 4 başlık altında toplamak 
gerekiyor. MARMARAY,  Ayrılıkçeşme ile Kazlıçeşme 
arasındaki 13.6 kilometrelik bir bölümdür. Üsküdar’dan 
yerleştirme tüplerle denizin altına giriyoruz, Boğaz’dan 
geçiyoruz, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlıyoruz. Bu 13.6 
kilometrelik bir bölümdür. Bu, ayrı bir ihaledir. Kredisi 
ayrıdır.  

 Diğer bölümler nelerdir?
İkincisi de mevcut banliyö hatlarının iyileştirilmesini ön-
görüyor. MARMARAY ile bu, birbirine entegre olacak. 
Banliyö hatlarının iyileştirilmesi de ayrı bir ihaledir. Bura-

“MARMARAY’I OLUŞTURACAK BÖLÜM, BOĞAZ’IN ALTINDAN GEÇEN 
KAZLIÇEŞME İLE AYRILIKÇEŞME ARASINDAKİ BÖLÜMDÜR. MARMARAY’IN 

ÖZÜ VE ESASI DA BUDUR.”



Son yıllarda Twitter kullanımının Türkiye’de hızla yay-
gınlaşması, pek çok sektörde yeni iş modelleri oluşmasını 
sağladı. Ekran başındaki izleyicilerin aynı anda bilgisa-

yar, tablet ve akıllı telefonları ile ürettikleri sosyal medya içe-
riği ise televizyon dünyasını etkisine aldı. Başta ABD ve 
Avrupa’da yayın yapan TV kanalları, yapım şirket-
leri ve medya ajanslarının başvurduğu “Sosyal 
Reyting” analizleri artık Türkiye’de yayında 
olan program ve diziler için yapılıyor.
Ankara’da Bilkent Cyberpark’da faaliyet 
gösteren teknoloji şirketi Kimola, Sos-
yal Reyting analizleri sağlayan Social 
TV Analytics servisini Türkiye’de kulla-
nıma soktu. Social TV Analytics servisi, 
Türkiye’de yayınlanan 182 adet TV yapı-
mının sosyal reyting değerini ölçümleyerek, 
TV kanalları, yapım şirketleri, medya satın alma 
ajansları ve markalara yönelik analiz araçlarını kullanıma 
sunuyor.
Geçtiğimiz yayın döneminde “Behzat Ç.” ve “Leyla ile Mec-
nun” dizilerinin sosyal medyadaki popülerliği ve geleneksel 
rating sonuçları arasındaki uçurum sektörde büyük bir yankı 
bulmuş ve tartışmalara sebep olmuştu. Social TV Analytics bu 
farklılıkları veri analizleri aracılığıyla kıyaslanabilir hale geti-
rip medya ve reklam sektörünün kullanımına açtı.
Bilkent Cyberpark’ta faaliyet gösteren Kimola, büyük veri ala-
nında bulut servisler üreten bir teknoloji şirketi olarak faaliyet 
gösteriyor. Sağladığı servislerdeki yenilikçi yaklaşımıyla şim-

diye kadar Dallas, Chicago, San Francisco, Dubai ve Sofya’da 
düzenlenen pek çok uluslararası etkinliğin katılımcılarından 
olarak adından söz ettiren şirket, Social TV Analytics hizmeti 
ile reyting ölçümlerinde yeni bir dönemi başlatıyor. 

EVLERE YERLİŞTİRİLEN CİHAZLAR 
ÖLÇÜYOR

Türkiye’de mevcut durumda evlere yerleştiri-
len ölçüm cihazları ile reytingler ölçülüyor. 
Bu sistem, reyting ölçen şirket eli ile ger-
çekleştiriliyor. Böylece en çok izlenen ya-
pımlar sıralanıyor. Ancak sosyal medyanın 
işin içine girmesi ile artık sadece evlerdeki 

cihazlarla değil, sosyal medyadaki yorumlar 
da yapımlar için önemli bir referans oluyor. 

Çünkü normal ölçümde ilk 100’e gidemeyen ya-
pımlar, bazı dizilerde olduğu gibi, sosyal medyada 

çok konuşuluyor ve haberleri yapılıyor. 

DİZİLER HASTAG OLUŞTURUYOR
Yeni sistemde sosyal medyada en çok konuşulan yapımların 
daha bilimsel veriler ışığında ölçülmesi söz konusu olacak. 
Sosyal medyanın bu özelliğini fark eden televizyon yapımla-
rı, özellikle de diziler, sosyal medyada çok konuşulmak için 
adımlar atıyor. Yapımcılar, dizinin içeriği ile ilgili Twitter’da 
‘hastag’ (konu başlığı) yayınlıyor. Hastag’lar de dizi yayınla-
nırken, ekranın köşesinden duyuruluyor. Dizinin bu şekilde 
sosyal medyada daha çok konuşulması hedefleniyor. 

SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULAN DİZİ VE PROGRAMLARIN TEMEL 
ALINDIĞI SOSYAL REYTİNG ANALİZLERİYLE, TÜRKİYE’DEKİ REYTİNG 

ÖLÇÜMLEMELERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR.

SOSYAL MEDYADA EN ÇOK 
KONUŞULAN TV YAPIMLARI 

BELİRLENECEK

haber»

NORMAL 
REYTİNG 

SIRALAMASINA 
GİRMEYEN ANCAK 
SOSYAL MEDYADA 
ÇOK KONUŞULAN 

DİZİLER VAR. 
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Bugüne kadar yaşanan yarışma sonuçlarındaki spekülas-
yonlara son vermek, jüri üyelerinin kullandığı oyların şef-
faf ve hesap verebilir olmasını sağlamak amacıyla yepyeni 

bir yazılım hazırlandı. Transparent Voting System (TVS) 
Şeffaf Oylama Sistemi adı verilen yazılım Miss 
Eurovision Güzellik Yarışması‘nın Türkiye 
elemelerinde kullanıldı. Yazılım, Türkiye’de 
hazırlandı ve dünyada ilk kez bir yarış-
mada, sonuçların güvenli olabilmesi için 
kullanıldı. Güzellik yarışmasını organize 
eden Renesans Group Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayhan Işıklı, Şeffaf Oylama Sis-
teminin (TVS) yarışma için özel olarak 
hazırlandığını ve bu sistemin, bugüne kadar 
yapılan güzellik yarışmaları içinde dünyada ilk 
kez kullanıldığını söyledi. Güzellik yarışmalarına 
itibar kazandırmak için sadece en güzel kızı seçmenin 
yeterli olmadığını, sonuçların güvenilir ve hesap verebilir ni-
telikte olması gerektiğini vurguladı. Her alanda kullanılan 
teknolojinin güzellik yarışmalarında da kullanılmasıyla işin 
kalitesinin yükseleceğine önemle değindi.
Miss Eurovision güzellik yarışmasında jüri üyesi olan Günay 
Musayeva, oylama sisteminin şeffaflığını görünce şaşkınlığını 
gizleyemedi. Musayeva, yarışma için özel olarak hazırlanan, 
bilgisayar ortamında şeffaf olarak yapılan oylama sistemini 

daha önce hiçbir yarışmada görmediğini, dünya da ilk kez şef-
faf oylama sistemi kullanıldığını söyledi. 

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?
Sistemde her jüri üyesi, jüri başkanı, noter ve bilgi 

işlem personeli için farklı yetkilere sahip client-
lar tanımlanıyor. Jüri üyeleri oylama aşama-

sına geçmeden önce ve oylama sırasında 
kraliçe adaylarının detaylı bilgilerine ulaşa-
biliyor. Jüri başkanı ilave olarak bilgi işlem 
personeli tarafından programa girilen halk 
oylaması sonuçlarını ve jürinin kullandığı 

oyları eş zamanlı olarak görebiliyor. Oyla-
ma işleminde her bir jüri üyesi ve jüri başkanı 

adayların kaçıncı olmasını istediklerini seçerek 
oy kullanabiliyor. 5 güzel için oy kullanan jüri üye-

si verdiği oyları onaylayarak oy verme işlemini sonlan-
dırılabiliyor. Ayrıca sistem halk oylaması sonucu her bir ka-
tegoride ilk beşe giren güzellere jüri puanlama sistemindeki 
değerlerin yüzde 25’ini verirken halk oylamasının sonuçlarını 
oylamaya dahil ediyor. Tüm oylar kullanıldıktan sonra noter 
onayı ile birlikte puanlar hesaplanıyor ve led ekranlarda uy-
gulama 5. güzelden 1. olana doğru bilgi işlemin onayı ile gö-
rüntülenebiliyor. Oylama bittikten sonra oylama sonuçları jüri 
üyelerinin hangi güzele kaç puan verdikleri raporlanabiliyor.

YAZILMI TÜRKİYE’DE HAZIRLANAN VE DÜNYADA İLK KEZ KULLANILAN ŞEFFAF 
OYLAMA SİSTEMİ İLE ARTIK YARIŞMACILAR RAHAT EDECEK. OYLAMA 

SONUÇLARININ GÜVENİLİRLİĞİ ARTACAK. 

‘JÜRİ HAKKIMI YEDİ’ DÜŞÜNCESİNE 
TEKNOLOJİK ÇÖZÜM!

haber»

ŞEFFAF 
OYLAMA YAZILIMI 

İLK KEZ BU YIL MİSS 
EUROVİSİON GÜZELLİK 

YARIŞMASININ TÜRKİYE 
ELEMELERİNDE 

KULLANILDI.



tanıtıcı haber

SAREV, BAYİLERİNİ ESKİŞEHİR’DE AĞIRLADI

Sarev 2013-2014 kış sezonuna, genişleyen tasarım kadro-
su ve yeni kreasyonuyla çok hızlı giriyor. Merakla beklenen 
yeni koleksiyon, 22-25 Ağustos tarihleri arasında 

Eskişehir’de Basma Fabrikası bünyesinde hazırlanan organizas-
yonla, Türkiye’nin dört bir tarafından gelen bayilere tanıtıldı. Çam 
ağaçlarının altında, geniş yeşil alana hazırlanan sıra dışı showroom, 
lansman toplantısının bir karnaval havasında geçmesini sağladı. Üç 
gün süren organizasyonda; Sarev’in yeni koleksiyonunun beğeniye 
sunulmasının yanı sıra Eskişehir’in geniş çaplı tanıtımı da yapıldı. 
Organizasyona, Sarar Grubu’nun tüm Eskişehir yatırımlarının gezil-
mesiyle başlanıldı ve Eskişehirli rehberler eşliğinde iki gün süren 
şehir turları düzenlendi. Cemalettin Sarar’ın da bizzat katıldığı Bal-
mumu Müzesi ziyaretinde keyifli dakikalar geçirildi. Sarar Basma 
Fabrikası içerisindeki gruba ait otelde düzenlenen akşam yeme-
ğinde konuklar Sarar Şirketler Grubu Başkanı Cemalettin Sarar 
tarafından ağırlandı. İlerleyen dakikalarda sahne alan orkestra 
büyük alkış aldı. Dış Ticaret, Tasarım ve Muhasebe Departmanı 
çalışanları tarafından kurulmuş olan Efendi Band, başarılı perfor-
mansları ile Sarev Bayilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

SAREV 2013-2014 
KOLEKSİYONU İÇİNİZİ 
ISITACAK  
Sarev 2013-2014 kış sezonuna, 
genişleyen tasarım kadrosu ve yeni 
kreasyonuyla çok hızlı giriyor. Merakla 
beklenen yeni koleksiyon; özellikle 
Avrupa ev tekstili sektörünün yeni 
trendlerini yakalayan, cesur renk ve 
desenleriyle ilgi odağı olmayı başardı. 
Nevresim takımlarının ve yatak 
örtülerinin gerçek kullanım amaçlarına 
ek olarak kullanıldıkları odaya renk ve 
estetik katması gerekliliğine inanan 
Sarev tasarım ekibi; yenilikleri yerinde 
görmek amacıyla özellikle yurtdışında 
yapılan tüm sektörel fuarları yakından 
takip ediyor. 
Ekim ayında, konsept mağazaların ve 
bayilerin raflarında yerini alan koleksiyon, 
sonbahar ve kış aylarında solan doğa 
renklerine inat hayatımıza sıcak renkler 
katacak. Üç kategoriden oluşan yeni 
koleksiyonda Graps ve Ikat exclusive 
saten, Destina, Marcella, Shane, Miranda, 
Rame, Kiana, Tallis, Adney, Shelby, 
Borneo pamuk saten, Guette, Pradisse, 
Soul, Silana ve Owli ranforce grubunda 
yer alıyor.



ROMANTİK, İYİ KALPLİ, BAŞARILI: 

SONER ARICA

hilal baysal / hilalbaysal@baglantinoktasi.com.tr

TÜRK POP MÜZİK TARİHİNE İSMİNİ 
YAZDIRAN ÖNEMLİ SANATÇILARDAN 
SONER ARICA, SON ALBÜMÜ ‘BAŞKA 

İKLİMİN ÇİÇEKLERİ’ İLE MÜZİK DÜNYAS INI 
HAREKETLENDİRDİ. SANATÇI KENDİSİNİ 

ÖZLEYENLERİN YÜREĞİNE SU SERPTİ. 

oner Arıca, 90’larda Türk Pop Müziği’nin yeniden canlandığı 
dönemlerde hayatımıza girdi. Romantik şarkıları, sesi ve du-
ruşu ile hem müzikseverlerce hem de müzik eleştirmenlerince 
hemen kabul gördü. Seslendirdiği şarkılar Arıca’nın, sevenleri-
nin gönlüne, ‘romantik adam’ olarak girmesini sağladı. 
Uzun bir aradan sonra çıkardığı ‘Başka İklimin Çiçekleri’ 
isimli albümle özleyenlerine büyük sürpriz yapan Soner Arıca, 
yine birbirinden güzel şarkılarla sevenlerinin gönlünü almayı 
başardı. Sanatçı, hem yaşamına dair güzel ayrıntıları hem de 
ekranlarda görünmediği dönemlerde neler yaptığını okuyucu-
larımızla paylaştı. 

sahne»
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  Çocukluğunuz Fatsa’da geçmiş. Oraya ait hafızanızda 
kalan en önemli şey nedir?
Sanırım ilk aklıma gelen karşılıklı güvene dayalı komşuluk 
ilişkileri. Çünkü artık gördüğüm kadarıyla sadece metropol-
lerde değil küçük şehirlerde bile insanlar birbirinden uzak 
yaşıyor. Benim küçüklüğümde Fatsa’da hayat her anlamda 
daha organikti. Çok güzel bir kasabada büyüdüm ben. Ora-
daki mutlu anların tadı hala damağımda. 

  Yedi kardeşli bir ailede büyümenin yaşantınıza etkisi 
nasıl oldu? 
Çok kardeşimin olmasının tartışılmaz avantajları var benim 
için. Çok renkli anılarımız var. Kardeşler arası diyaloglar da 
önemli tabi. Aynı ailede olunsa da farklı birer kimliğiz hepi-
miz. Kardeşler eğer iyi anlaşırsa arkadaş açığı da kapanmış 
oluyor böylece. Benim için bu durumun tek olumsuz yanı; 
bir saatten sonra onlara dair yokluk duygusunu yaşayaca-
ğım ihtimalini düşünmem. Ki ben yaşadım da bunu. Tarifi 
imkânsız bir acı.

  Muhakkak ki öyledir. Peki, müziğe olan ilginiz nasıl 
oluştu? 
Aslında müzikle ilk ve gerçek tanışmam TRT Gençlik 
Korosu’nda başladı. Müzik sevgimin nerede ve nasıl başla-
dığını ise açıklayamam. Sanki böyle doğmuşum gibi. Kendi-
mi bildiğim ilk anlara gittiğimde müzik orada yanı başımda 
duruyordu. Müzik, hem kendimi dinlememi sağlayan hem 
de hayatı anlama yolumu kısaltan ve derinleştiren bir olgu 
benim için. Sanki ruhumun bir parçası gibi. Sonradan eklen-
medi kendiliğinden hep ordaydı.

  O yıllarda ilerde böyle güzel albümlere imza 
atabileceğinizi düşünmüş müydünüz?
Tabi ki düşündüm. Hayal edilerek başlıyor bu yolculuk zaten. 
Ve ben büyük bir mutlulukla söyleyebilirim ki; yıllar içinde 
yaptığım işlerle hayallerimin hep çok yakınındaydım.

  Bu arada reklam filmlerinde de yer aldınız sanırım?
Evet. Bunlardan ilki, Alinur Velidedeoğlu’nun yönetmenliği-
ni yaptığı bir reklam filmiydi. O dönemi hatırlayanlar bilir; 
‘Barbi’ diye bir çikolata reklamıydı. Bizimki diğer reklam 
filmleri için de yeni bir anlayışın müjdecisi olmuştu. Saat-
lerce sürmüştü çekimler ve yaşadığım heyecanı hala unuta-
mıyorum. O reklamda oynayan on arkadaşımızla sonradan 
podyum arkadaşı olduk. (Gülüyor)

  Podyum deneyimi sonrası albüm çıkardınız. İlk 
tepkiler nasıldı? 
İlk kasetim ‘Bir Umut’ çok satmadı ama bana ikinci albümü-
mün yolunu açacak kadar ses getirdi. Asıl büyük satış ve etkiyi, 
içinde ‘Vefasız’ ve ‘Deniz Gözlüm’ gibi hit parçalarımın olduğu 
ikinci albümüm olan, ‘En Güzel Serüven’de yaşadım.

  O dönemde albümlerinizin reklam ve tanıtımını nasıl 
yapıyordunuz?
Özel radyolar ve televizyonlar yeni hayata geçmişti. Ama sıkı 
takip edilen en az üç müzik dergisi vardı. Bu kanalla şarkılar 
yol alabiliyordu. Albümünün tanıtımını billboardlardan ya-
pan ilk kişilerden biriydim ben. 

  İnternetin yaygınlaşmasıyla artık albüm 
satın alınmıyor, indiriliyor. Bunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Aslında bu şekilde dinlenildiğinde müzik duyum kalitesi 
kayba uğruyor ama yapılacak bir şey yok. Zamanın hızına 
uygun hareket etmek zorunda kalıyoruz. Bu durum baş-
langıçta dezavantaj gibi görünse de zamanla avantaj haline 
geleceğini düşünüyorum. Bunun gerçekleşmesi için mani-
pülasyondan uzak bir telif dağılımının da sağlanması gere-
kiyor elbette.

  Albümünü satamayan bir müzisyen nasıl para 
kazanıyor?
Zaten albümler artık marka devamlılığı için yapılıyor. Sadece 
para kazanmak için albüm yapmak imkânsız. Dediğim gibi 
telif hakları adaletli dağıtıldığı zaman hiç sorun olmayacaktır.

  En son çıkardığınız ‘Başka İklimin Çiçekleri’ 
albümünden umduğunuz tepkileri aldınız mı?
Son derece memnunum, harika yorumlar geliyor. Sadece 
bir şarkı değil albümün geneliyle ilgili iyi yorumlar bunlar. 
Dikkatimi çeken en önemli şey; ben müziği bırakmış ve bu 
albümle dönmüşüm gibi bir algı var insanlar üzerinde. Sa-
nırım tiyatro vesilesiyle biraz uzak kaldım müzikten. Bu da 
dinleyicilerim tarafından öyle anlaşıldı. Bu durumda klip 
çalışmalarına biraz daha hız vermem gerekiyor sanırım. 
(Gülüyor)

  Tiyatro demişken, bize biraz da tiyatro serüveninizi 
anlatır mısınız?
Bugüne dek beş oyunda oynadım. Şakalaşmak gibi başlayan 
bu süreç adeta her oyun öncesi provalarla okula dönüştü be-
nim için ve ben orada olmaktan gittikçe zevk almaya başladım. 
Bu konuda tek handikap prova ve turneler uzun sürdüğünden 
müzikle ilgili çalışmalarım aksadı. Belli bir program dâhilinde 
hep yapmak istiyorum oyunculuğu ama önceliğim müzik. 

  Yirmi yıla yakın zamandır müzik piyasasının içinde 
biri olarak ilk zamanlarla şimdiyi nasıl kıyaslarsınız?
Bu tamamen yaşam koşullarının işleyişiyle de ilgili bir kı-
yaslama olur. Her dönemde o güne ait sosyoekonomik ve 
kültürel akım birbiriyle etkileşim halindedir. O yıllarda pop 
müzik yeni bir jenerasyona merhaba diyordu. O yüzden 
melodi ve söz açısından bugüne göre daha derin şarkılar 

OKAN BAYÜLGEN DÜETİ 
‘AYRILIK’ HALA SANAL 
ALEMİN FENOMENİ
“Okan Bayülgen’le düet yapmak be-
nim fikrimdi. Yaşamın bana güzel bir 
hediye verdiğini düşünüyorum bu 
şarkının oluşmasıyla. Okan’a kabul 
edeceğinden hiç de emin olmayarak 
teklif etmiştim. Gerçekten çok açık-
lanabilir bir durum değildi bu. Sadece 
çok iyi olabileceğini hissettim sanı-
rım. Benim için tüm yaşamımın en 
güzel hadiselerinden biridir bu klip. 
Okan Bayülgen’in adı her geçtiğinde 
içimden teşekkür ediyorum ona ve 
hayata. Çok özel bir adamdır. Şarkı-
ma büyük değer kattı. Sanal alemde 
şarkı hala fenomen diyebilirim.”
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“MÜZİK SEVGİMİN 
NASIL BAŞLADIĞINI 
AÇIKLAYAMAM. BÖYLE 
DOĞMUŞUM GİBİ. 
KENDİMİ BİLDİĞİM İLK 
ANLARA GİTTİĞİMDE 
MÜZİK ORADA 
DURUYORDU.”
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 Bundan sonra neler yapmak istersiniz?
Zaten yapmak istediklerimin çoğunu yapıyorum ama araya 
mutlaka bir televizyon ya da radyo programı katmak istiyo-
rum.

“UZUN TREN YOLCULUKLARI FAVORİM OLMUŞTUR”
 İnternette adınıza açılmış sahte hesaplar var mı? 

Oldukça çok sayıda var. Bunlarla ilgili henüz bir yasal işlem 
başlatmadım ama başlatmayı düşünüyorum. 

 Gerçek hesaplarınızı paylaşır mısınız?
Merak eden takipçilerim için gerçek hesapların şunlar: Twit-
ter; @sonerarica, Facebook; sonerarica.net

 Bu hesaplarınızı siz kendiniz mi yönetiyorsunuz?
Twitter benim takibimde. Facebook ve Twitter’daki @sonera-
ricaFC, Pınar Batum tarafından takip ediliyor ama yine birlik-
te kontrol ediyoruz.

Türkiye’de son yıllarda yaşanan ulaşım ve iletişime 
dair gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Demiryolu ulaşımının kuvvetli olması büyük sorunların çö-
zülmesini sağlayacak. Son yıllardaki gelişmeler umut verici. 
Oto yollar eskiye göre daha iyi ve iyiye gitmekte. Marmaray’ın 
kaderini merak ediyorum. Metro çalışmaları da sevindirici.

Hızlı trene bindiniz mi hiç? 
Yurt dışında bindim ama çok zorunlu kalmadıkça tercih se-
bebim olmaz. Uzun tren yolculukları favorim olmuştur her 
zaman.

yapıldı. Yarın da bugün için aynı şeyi söyleyeceğiz belki de. 
Sadece net gördüğüm bir şeyi söylemek istiyorum. Müzik 
seven yapımcı sayısı azaldı. Eskiden hemen hepsi müzikle 
içli dışlıydı. Şimdi büyük bir kısmı tamamen ticari olarak 
bakıyor bu olaya. Bunu çok doğru bulmuyorum çünkü mü-
zik sonunda para kazanılacaksa bile sevmeden iyisi yapıla-
cak bir ticaret alanı değil.

 O yıllarda örnek aldığınız ve severek dinlediğiniz 
kimler vardı?
Spesifik bir örnek yoktu ama Barış Manço hep farklı bir yer-
deydi benim için.

 Şimdilerde kimleri beğeniyorsunuz?
Şebnem Ferah şarkıları her dönemde ilgimi çekmiştir.

 Türk pop müziği dışında söylemek istediğiniz başka 
bir dal var mı?
Sahnede bazı denemeler yapıyorum ama albüm yapar mıyım 
emin değilim.

 Size yakıştırılan ‘romantik aşk adamı’ ifadesi için ne 
düşünüyorsunuz? 
Tamamen bu sıfata sırtımı yaslamamak için elimden geleni 
yaptım yıllarca. Ama çoğunluk algısı hep o yönde oldu. Ro-
mantik biri olmam sanırım dinleyiciye de geçiyor. 

 İsminiz geçince bile insanlar üzerinde pozitif bir etki 
oluşuyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sanırım böyle bir şey var, oluyor. İnanın belli bir formülü yok 
bunun, olamaz da. Farkında olmadığımız bir yansıma hali bu. 
Kesinlikle iyi niyetli biriyim ama beni sevin, ben iyiyim diye 
sunmadım kendimi kimseye. Kendiliğinden oluşan bir ileti-
şim dili bu.

 Müzik dünyasına bir de güzel düetler armağan 
ettiniz… 
Okan Bayülgen ile yaptığım düet zaten hala dillerde. Onun 
dışında ‘Neredeydin’ şarkısında muhteşem yorumcu Yeliz’le, 
son albümde de ‘Zor’ adlı eserde yine bir başka muhteşem yo-
rumcu İzel ile düetlerim var.

 Şimdilerde neler yapıyorsunuz? Bir gününüz nasıl 
geçiyor?
Son albümüm ‘Başka İklimin Çiçekleri’ çok yeni henüz. İkinci 
klibi yayınlıyoruz. Daha çekilmesini istediğim en az üç klibim 
var. İkinci kitabımla meşgulüm bu aralar. Altı yıldır her Cu-
martesi gecesi Nanna’da sahneye çıkıyorum. Aynı zamanda 
tüm bunlardan vakit kaldığında çok tutkulu olmasa da spor 
var, hep hayatımdadır. Film izlemek de vazife gibi yaptığım 
aktivitelerden.

“MÜZİK SEVEN 
YAPIMCI SAYISI 
AZALDI. ESKİDEN 
HEMEN HEPSİ 
MÜZİKLE İÇLİ 
DIŞLIYDI. ŞİMDİ 
BÜYÜK BİR 
KISMI TAMAMEN 
TİCARİ OLARAK 
BAKIYOR.” 
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A nkara’da park kıtlığı yaşandığı zamanlarda, 
belediyelerin Park ve Bahçeler Müdürlükleri henüz 
kurulmadan, kurulmuşsa bile büyümeden, 
büyümüşse bile Ankara’nın dört bir yanında her 

yaştan insana hitap eden parklar sereserpe arzı endam 
etmeden önce, her Ankaralı için park deyince insanın 
aklına Gençlik parkı gelirdi. Gelirdi dediysek, o kadar 
eskiye gitmeyelim canım, şöyle yetmiş seksen yıllık bir 
maziden bahsediyoruz, yoksa ondan önce ne doğru 
dürüst “park”, ne de bugünün çağrışımı olarak, motorlu 
taşıt istilasından mütevellit park ülkemizin olduğu kadar 
sevgili Başkentimizin de elbette yabancısıydı. Yakın 
zamana kadar ise, her Ankara taşralısı için Gençlik Parkı’na 
gitmek, pikniğe, hatta tatile gitmek gibi, felekten bir gün 
çalmak gibi heyecan vericiydi. 
Ankara’nın alameti farikalarından biri sayılan Gençlik 
Parkı, şehre bir defa gelen, gelip geçen, şehirde bir 
teşehhüt miktarı kalan Ankara dışı taşralılar için ise, “Bak 
Ankara’yı gördüm.” havasından Ankara’yı tarife yarayan 
yön tayinine, ballandırıla tatlandırıla anlatılacak bir alem 
yerdi vesselam; yoksullukla, yoksunlukla, yabansılıkla 
yaldızlanmış yaşanmışlıktan kurulan, gerçekle pek de 
alakası olan bir hayal-rüya fotoğrafı gibi bir şey…
Ömrünün 10 yılını hemen karşıdaki meskende geçiren, 
her akşam Ankara havalarından, o ay şöhret bulan bir 
şarkının sözleriyle zorunlu olarak kulakları patlayan, yaz 
mevsiminde lunaparkının her biri bir uzay yaratığı 
binitlerinde çığlık çığlığa eğlenen gençlerinin bağırış 
çağırışların hastanelere giden yahut hastanelerden gelen 
ambulans seslerine karışmasından tuhaf bir şehir 
orkestrasının insanı kulak kanserine duçar edecek ses 
tecavüzüne maruz kalan fakir için Gençlik Parkı daha çok 
sevgili Mustafa Kutlu’nun Lunapark hikayesini çağrıştırsa 
da, bu sadece bir çağrışım değildi. Park, lunaparkı dahil, 
zaman zaman tinercilerden, şarapçılardan, ‘bul karayı al 
parayı’cılardan, cepçilerden, kabadayılardan nasibini alsa 

da son zamanlarda bir miktar eli yüzü düzeltildi, kapılarına 
özel güvenlik kondu, temizliğine ve titizliğine dikkat edilir 
hale geldi.
Geldi derken, öyle 10 yılda, o da  çay içelim, buranın 
nargilesi güzel filan hesabı uğramışlığımızdı, hoş, onlardan 
birinde Rahmetli Müslüm Gürses’i de şöyle bir iki 
metreden ve hiç inanmayacaksınız sakin bir ortamda 
dinlemek fakire de Gençlik Parkı’nda nasip oldu. Oldu da, 
park nerdeyse evimizin içinde gibiydi, çünkü karşı binanın 
on dördüncü katında pencereyi açmasak bile, park olanca 
şenliği, şamatalığıyla kendisini evin içinde hissettirmesini 
bildi ve başardı.
Hatıra dinlemiyoruz birader, şehir mektubu okuyacaksak 
doğru dürüst anlat ve başlığa dön diyorsanız deriz ki, 
efendim, Gençlik Parkı’nın ‘parkı mevzuu’ şudur ki; oracık 
evvelden bataklık olup, Cumhuriyet’in 13’üncü yılında 
yahu burası ne güzel park olur düşüncesiyle inşaata 
başlanmış, sandıklarca akçe harcandıktan ve bataklık 
kurutulduktan sonra alabildiğine temsili ve resmi bir 
günde, 19 Mayıs 1943 tarihinde hizmete açılmıştır. İşte o 
park, Gençlik Parkı’dır.
Farkı şudur ki, park açılmadan iki yıl öncesinden, 10 bini 
aşkın gayrimüslim vatandaşımız ihtiyat altına alınmış, 
ücretsiz ve sigortasız asker niyetine parkta çalıştırılmıştır. 
Çarkı şudur ki, İtalyan usulü Lunaparkla, park 1951’de 
teçhiz ve tezyin edilmiş, daha çok dinç ve sağlam bünyeli 
nesiller çağrışımından oyun ve eğlenceye meyyal gençlik 
çağrışımına layık hale gelmiş, o tarihten bu yana da zatını 
ve sıfatını muhafaza etmiştir. 
Ha bir de unutmadan söyleyelim, 1957 tarihinde Devlet 
Demiryolları İşletmesi iki minyatür trenle parka bir 
güzellik yapmıştır. İki yakadaki şarkılı türkülü mekanlar 
ise, yakın zamana kadar her türlü dolabın döndüğü 
mekanlar olmuştur. Parkın çarkı bu çarktır.
Parkın ırkı mı? Başlangıçta ari, sonradan melezdir. Halk 
doluşmuştur çünkü… Doluşmaya da devam etmektedir.

GENÇLİK PARKI’NIN PARKI, 
FARKI, ÇARKI…

“HER ANKARALI İÇİN PARK DEYİNCE İNSANIN AKLINA GENÇLİK PARKI GELİRDİ. 
GELİRDİ DEDİYSEK, O KADAR ESKİYE GİTMEYELİM CANIM, ŞÖYLE YETMİŞ SEKSEN 

YILLIK BİR MAZİDEN BAHSEDİYORUZ.”

“EFENDİM, GENÇLİK PARKI’NIN 
MEVZUU ŞUDUR Kİ; ORACIK 
EVVELDEN BATAKLIK OLUP, 

CUMHURİYET’İN 13’ÜNCÜ YILINDA 
YAHU BURASI NE GÜZEL PARK OLUR 

DÜŞÜNCESİYLE İNŞAATA 
BAŞLANMIŞ.”

şehir mektupları» mehmet saim değirmenci
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HER SENE YÜZDE 50’NİN ÜZERİNDE BÜYÜYEN E-TİCARET SEKTÖRÜ, HEM 
GİRİŞİMCİLERİN HEM DE TÜKETİCİLERİN GÖZDESİ HALİNE GELDİ. SEKTÖRE 

İLİŞKİN YAPILACAK HUKUKİ DÜZENLEMELER İSE GÜNDEMDE.

E-TİCARET 
SEKTÖRÜNE Mİ 

GİRMEK İSTİYORSUNUZ?

haber»

ekim 2013 /45

“SEKTÖR ŞU ANDA KAYIT ALTINDA, ANCAK YAPILACAK YENİ 
DÜZENLEMELERLE GENEL TABLO İYİLEŞECEK, ÜLKE EKONOMİSİNE 

KATKI SAĞLAYACAKTIR.”

E-ticaret, büyüme hızı ve dinamik yapısıyla özellikle 
genç yatırımcıların son yıllardaki göz bebeği... Gün geç-
tikçe daha fazla kişiye ulaşan online alışveriş deneyimin-

de yer edinmek isteyen firmalar, farklı ürünleri tüketiciyle 
buluşturmaya devam ediyor. Bu denli hızlı değişen ve gelişen 
sektör, artık hukuki düzenlemelerle de kayıt altına alınıyor. 
Artık e-ticaret şirketlerinin pazara giriş yaparken yasal zo-
runlulukları bilerek ona göre hareket etmeleri gerekiyor.
Üye ağıyla Türkiye e-ticaret sektörünün yüzde 90’ını temsil 
eden Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD)’in Hu-
kuk Danışmanı Av. Bora Gemicioğlu, e-ticaretin gelişimine 
ilişkin “Özellikle internetin hızla gelişmesinin insanlara sağ-
ladığı günlük iş hayatlarına verecekleri kısa molalarda ürün 
görsellerini görerek avantajlı ve tasarruflu alışveriş yapma 
olanağı, gerek sunulan hizmet ve ürünlerde gerekse büyüme-
de sınır tanımayan bu pazarın aynı hızla büyümeye devam 
edeceği yolunda büyük bir beklenti yaratmaktadır.” şeklinde 
konuşuyor
ETİD Başkanı Hakan Orhun ise sektörün gelişiminde ya-
sal düzenlemelerin önemine değiniyor. Orhun, girişimci-
lerin önce hukuki yükümlülüklerini öğrenmesi gerektiğini 
belirtiyor ve, “Ülkemizde e-ticaret her yıl ortalama yüzde 
50 büyüme göstermekte. Bu kadar hızlı gelişen e-ticaretin 
önemli konularının başında kuşkusuz vergi düzenlemeleri 
geliyor. Kanuni düzenlemeler müşteri odaklı yapıldığında, 
müşteri memnuniyetinde en üst noktaya ulaşabiliyorsunuz. 
Sektör şu anda zaten kayıt altında, ancak yapılacak yeni dü-
zenlemelerle genel tablo daha da iyileşecek ve ülke ekono-
misine olumlu yönde katkı sağlayacaktır. ETID olarak biz 
de e-ticarete başlamadan önce vergi yükümlülüklerinin ve 
kanuni sorumlulukların en iyi şekilde öğrenilmesini tavsiye 
ediyoruz.” diyor.

GRİ ALANLARA DİKKAT
Av. Bora Gemicioğlu, e-ticaret gelişmekte olduğu için henüz 
düzenlemelerin yeterince açık olmadığını ancak şirketlerin 
özellikle gri alanlara dikkat etmesi gerektiğini de sözlerine ek-
leyerek, şunları söylüyor: “Gri alanların doğru okunup yorum-
lanması, kurulmuş ve kurulacak şirketlerin işleyişi açısından 
çok önemlidir. Mevzuattaki bu alanların yorumu çok önem-
lidir, çünkü aykırılık halinde işlem başına ceza uygulanmak-
tadır. İnternet üzerinde yapılan faaliyetin tespit kolaylığı da 
dikkate alındığında mevzuata aykırı işlemlerde cezanın kaçı-
nılmazlığı tartışmasızdır.” 

E-TİCARET MEVZUATI KENDİNE ÖZGÜ
Sektörün hukuki düzenlemelere ihtiyaç duyduğunun 
altını çizen Gemicioğlu, “İnternet yoluyla yapılan sa-
tım ve hizmet sözleşmelerinin büyük oranda artması, 
bu sözleşmelerin karşı tarafı olan tüketicilerin yeterli 
oranda korunup korunmadığına dair endişeyi de be-
raberinde getirmiştir. Gelişen ihtiyaçlar doğrultusun-
da bu hukuki düzenlemeler de gelişmekte, dolayısıyla 
e-ticaret şirketlerine yüklenen yükümlülükler ile uygu-
lanması öngörülen cezai yaptırımlar da sürekli olarak 
değişmekte ve gelişmektedir. Bu kapsamda e-ticaret 
şirketlerinin mal ve hizmet satış süreçleri ve sonrası-
na ilişkin düzenlemeler ve yükümlülükler, Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Satış Yönetme-
liği, Fikir ve Saat Eserleri Kanunu, Markalar Hakkın-
da Kanun Hükmünde Kararname, İnternet Kanunu ve 
e-Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Tasarı’da yer al-
maktadır.” şeklinde konuşuyor.

E-ticaret sitelerinin uyması gereken 
kurallar:
• İşlem başına para cezası (örneğin Tüketicinin Korun-

ması Hakkında Kanun’un 9/A maddesine aykırı her 
bir işlem için 291 TL para cezası verilmektedir), ifade-
de küçük gibi algılansa da işlem yoğunluğu düşünül-
düğünde uygulanan ceza miktarı yıpratıcı rakamlara 
ulaşmaktadır. Örneğin, başlangıçta ayda 100 satış ger-
çekleştirildiği ortamda 3 işlemde problem yaşanıyorsa, 
iki senenin sonunda satış sayısı 100.000’e ulaştığında 
problemli işlem sayısı da 3000’e çıkmış olacaktır. 

• Şirketlerin, kuruluş aşamalarından başlayarak, tacir-
lerle tüketiciler arasındaki işlemler (BtoC), tüketiciler 
arası işlemler (CtoC) ve tacirler arası işlemler (BtoB) 
bazlarında hukuka uygun bir altyapı oluşturmaları; 
sözü edilen gri alanların yorumunu doğru şekilde ya-
pıp, doğru uygulamalar yapmaları, mevzuat değişik-
liklerini sürekli takiple güncel kalmaları büyük önem 
taşımaktadır. 

• Bu kendine has ve hızla değişen mevzuata sonradan 
adaptasyon çalışması ile süreçlerin uzun vadede yer-
leştirilmesi şirketlere enerji; vakit ve nakit kaybı olarak 
döneceği gibi, ciddi para cezaları başta olmak üzere 
çeşitli yaptırımlara maruz kalmaları sonucunu doğu-
rabilecektir.
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SSL PROTOKOLÜ ONLİNE ALIŞVERİŞ SİTELERİ İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİDİR VE 
KULLANICI İLE SİTE ARASINDA GÜVENLİ VERİ İLETİŞİMİNİ SAĞLAR. BU GÜVENLİK 

VE GİZLİLİK KİŞİYE ÖZEL GERÇEKLEŞİR.

İNTERNETTEN GÜVENLİ 
ALIŞVERİŞ İÇİN ALTIN ÖNERİLER

haber»
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İNTERNETTEN YAPILAN ALIŞVERİŞLER “MESAFELİ SATIŞ” OLARAK 
ADLANDIRILIR. TÜKETİCİLERİN HAKLARI, SANAYİ BAKANLIĞI 

TARAFINDAN BELİRLENİR. 

Elektronik ticaretin bir yönünü şirketler 
oluştururken bir yönünü de kullanıcılar 
oluşturuyor. İnternette güvenli bir alışve-

riş deneyimi yaşayabilmek için özellikle bir ta-
kım konulara büyük özen göstermek gerekiyor. 
Uzmanlar, bilinçli kullanıldığında hiçbir sakın-
cası bulunmayan internetten alışverişte nelere 
dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili bilgi veriyor.  
Hizlial.com Genel Müdür Yardımcısı Barış Ak-
yürek, bu konuda nelere dikkat edilmesi gerek-
tiğini listeledi. 

SSL protokolüne dikkat edin:
• “SSL protokolü online alışveriş siteleri için 

oldukça önemlidir ve site kullanıcısı ile site 
arasında güvenli veri iletişimini sağlar. Bu 
güvenlik ve gizlilik kişiye özel gerçekleşir. Bir 
tür veri şifreleme olan SSL gönderilen bilginin 
kesinlikle ve sadece gönderilen adreste deşifre 
edilmesini sağlar. Bir sitede SSL olduğunu an-
layabilmek için “https://” ile başlayan URL’nin 
yeşil renkte ve kilit ikonlu olduğunu görmek, 
kilit ikonu üzerine tıklandığında ise SSL pro-
tokolü ile ilgili detayların doğrulandığını 
görmek gerekir. Sitenin tüm sayfalarında SSL 
olmasına gerek yoktur ancak ödeme ve kişi-
sel bilgilerin bulunduğu sayfalarda kesinlikle 
bulunması gerekir. SSL ile müşteri verilerinin 
3. kişiler tarafından çalınmasının ve müşteri 
aleyhine kullanılmasının önüne geçilmiş olur. 
SSL bulunmayan sitelerden alışveriş yapıl-
ması, müşteri bilgilerinin çalınmasına neden 
olabilir. Müşterilerin bu protokole dikkat et-
meleri gerekir.

Tüketicinin ve satıcının tüm 
hakları Mesafeli Satış 
Sözleşmesi’nde yer alıyor:
• İnternetten yapılan alışverişler “mesafeli sa-

tış” olarak adlandırılır ve bu bağlamda tü-
keticilerin hakları da Sanayi Bakanlığı’nın 
belirlediği “Mesafeli Satış Sözleşmesi” çer-
çevesinde belirlenmiştir. Bu sözleşme bütün 
e-ticaret yapan web sitelerinde, ödeme buto-

nu öncesinde tüketiciler tarafından okuna-
bilir durumda yayınlanmak durumundadır. 
Keza satış sonrası hem tüketicinin hem de 
satıcının bütün hakları bu sözleşmede yer 
almakta ve haklar karşılıklı korunmaktadır. 
Örneğin; alıcı, yazılı olarak “herhangi bir ge-
rekçe göstermeksizin” ve “cezai şart ödemek-
sizin”, 7 gün içerisinde cayma hakkına sahip-
tir. Cayma hakkı süresi, mal satışı ile ilgili 
hallerde, alıcının malı teslim aldığı günden; 
mal satışı haricindeki hallerde ise, mesafeli 
sözleşmenin yapıldığı günden itibaren baş-
lar.

• Alıcı cayma hakkını kullanırsa, satıcı, cayma 
bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten iti-
baren en geç 10 gün içerisinde, alıcıdan al-
mış olduğu toplam bedeli iade etmekle ve 20 
gün içinde de alıcıya gönderdiği malı, alıcıya 
herhangi bir kargo masrafı yükletmeden geri 
almakla yükümlüdür.

• Teslim alınmış olan malın değerinin azal-
ması veya iadeyi imkansız kılan bir nedenin 
varlığı, cayma hakkının kullanılmasına engel 
değildir. Ancak, malın değerinin azalması 
veya iadenin imkansızlaşması alıcının ku-
surundan kaynaklanıyorsa, alıcının satıcıya, 
malın değerini veya değerindeki azalmayı 
tazmin etmesi gerekir. (Malın alışılagelmiş 
kullanımı sebebiyle meydana gelen değişik-
lik ve bozulmalar değer azalması olarak ka-
bul edilmez.)

Kargo teslimatı sırasında neler 
yapılmalı?
• Kargo görevlilerinin teslim etmek üzere ol-

duğu kargo paketinde veya orijinal ürün am-
balajında (beyaz eşyalar, TV’ler orijinal ürün 
ambalajı ile kargoya verilir) yırtılma, delin-
me, ıslanma gibi hasar görüldüğünde kargo-
yu kesinlikle teslim almamalı ve görevlilere 
tutanak tutturulması konusunda uyarıda bu-
lunulmalıdır. Böylece en kısa sürede, verilen 
siparişe ilişkin tekrardan yeni bir kargo gön-
derimi sağlanacaktır.”
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DR. GÜLTEKİN ÇELİK, HEM HASTALIĞI OLANLARIN HEM DE HENÜZ HASTALIK 
KAPMAMIŞ KİŞİLERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ KULLANIMINA AZAMİ 

ÖLÇÜDE DİKKAT ETMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYOR.

GRİPLİ HASTALAR TOPLU TAŞIMA 
ARAÇLARINA BİNMESİN!

sağlık» ayşe melek / aysemelek@baglantinoktasi.com.tr

ZORUNLU DEĞİLSE KALABALIK 
ORTAMLARA GİRİLMEMELİ
Dr. Çelik, özellikle hasta kişilerin sorumluluk taşıması gerek-
tiğine dikkat çekerek şu bilgileri veriyor: “Hastalar ilk 3-4 gün 
zorunlu değilse sinema, okul, işyeri, metro, otobüs gibi kalabalık 
ortamlara girmemeli, evlerinde istirahat etmeli, mutlaka gereki-
yorsa başkalarına bulaştırmamak için maske ile sokağa çıkmalı-
dırlar. Maske ve mendil de yoksa öksürürken ve hapşırırken ko-
lumuzun içini kullanalım,  en etkili korunma hastaların alacağı 
bu gibi tedbirlerle olur.” 

SABUN VE BOL SU KULLANIN
“Hastalıktan korunmak için ellerimizi sabun ve bol su ile sık sık 
yıkayalım. Aşırı yorgunluk, alkol, sigara 
ve düzensiz uyku gibi vücut direncini 
düşüren ve kolayca hasta olmamızı sağ-
layan etkenlerden uzak duralım.”

TEK SEFERLİK KÂĞIT 
MENDİL KULLANIN
“Hastalıkta bol sebze ve meyve tüke-
telim. Terli kalmamaya dikkat edelim, 
mevsime uygun giyinmeye özen gös-
terelim. Bulunduğumuz ortamı sık sık 
havalandıralım ve havanın nemlenme-
sini sağlayalım. Tek seferlik kâğıt mendil 
kullanıp çöpe atalım. Kalabalık yerlere 
girmekten kaçınmalı, öksüren, hapşıran 
kişilere yaklaşmamalı, bu kişilerle sarılıp 
öpüşmemeli, virüs bulaşmış ellerle temas 
etmemeye özen gösterelim. Düzenli ve 
aşırıya kaçmayan fiziksel egzersiz, özel-
likle haftada birkaç kez düzenli olarak 
egzersiz yapalım. Grip hastalığından ve 
bu hastalığın sebep olacağı daha kötü sonuçlardan korunmak 
maksadıyla geliştirilmiş  grip aşıları mevcuttur. Grip aşısının, 
özellikle hastalığa yakalanma ve sonrasında oluşabilecek has-

talıklar yönünden risk taşıyan kişilere 
yapılması gerekmektedir. Sağlıklı in-
sanlarda grip hastalığı 1 hafta içerisin-
de kendiliğinden iyileşir. Ancak bazı 
kişilerde (vücut direnci zayıf, müz-
min kalp ve akciğer hastalığı olanlar, 
yaşlılar, şeker hastaları, zatürree vs.) 
ciddi ve ağır seyredip ölümle sonuç-
lanabilecek durumlar ortaya çıkabilir. 
Yatak istirahati tedavinin temelini 
teşkil eder. Gribal enfeksiyonlarda 
yatak istirahatinin yanı sıra, gerektiği 
taktirde hekim tarafından ateş düşü-
rücü ilaçlar verilebiliyor, kas veya ek-
lem ağrılarını gidermek amacıyla ağrı 
kesicilerden yararlanılıyor. Bağışıklık 
sistemi güçlü olan birçok kişi için 5– 7 
gün yatak istirahati ve bol sıvı alımı-
nın (her gün en az 2 litre su içmeli) 
bile yeterli olabilir. Antibiyotikler grip 

enfeksiyonları üzerine hiç bir yarar sağlamadıkları gibi zararlı 
etkilere de neden olurlar, bu yüzden, antibiyotikleri ancak dok-
tor önerisi ile kullanalım.”

“MASKE, MENDİL YOKSA ÖKSÜRÜRKEN 
VE HAPŞIRIRKEN KOLUMUZUN İÇİNİ 
KULLANALIM, EN ETKİLİ KORUNMA 

HASTALARIN ALACAĞI BU GİBİ 
TEDBİRLERLE OLUR.”

Grip, nezle gibi bulaşıcı hastalıklar kış ayları ile birlikte geri 
geliyor. Peki yağışlı havalarda daha çok tercih edilen oto-
büs, dolmuş, metro ve çocuğumuzu bindirmek zorunda 

olduğumuz servis gibi toplu taşıma araçları bulaşıcı hastalıkla-
rın yayılmasında etkin mi? Hastalık kapmamak için bu araçları 
kullanmamak doğru mu?           
Lokman Hekim Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. 
Gültekin Çelik, hem hastalığı olanların hem de he-
nüz hastalık kapmamış kişilerin toplu taşıma 
araçlarının kullanımına azami ölçüde 
dikkat etmesi gerektiğini söylüyor. 
Çelik, grip, nezle gibi bulaşıcı has-
talığı olanların, hapşırma ve ök-
sürme yoluyla boğaz salgılarını 
küçük damlacıklar şeklinde bu-
lundukları ortamdaki havaya 
geçirdiğini belirtiyor. Bu dam-
lacıkların solunum yoluyla di-
ğer kişiler tarafından alınması, 
virüs bulaşmış ellerle temas 

edilmesi sonrasında da ortamdaki herkese kolaylıkla bulaşa-
bildiğini söylüyor. Toplu taşıma araçlarının da özellikle kışın 
yeteri derecede havalanmadığı için hastalıkların daha çok ki-
şiye bulaşması için uygun ortamlar olduğuna dikkat çekiyor.  

VİRÜS TOPLU TAŞIMA ARACINDA 72 SAAT 
CANLI KALIR

Dr. Gültekin Çelik, ellerimizden, gözlerimiz veya bur-
numuz yoluyla vücudumuza giren patojenlerin 

vücut sıcaklığımızdan da yararlanarak hızla 
çoğalmaya başladığını söylüyor. Çelik, 

“Soğuk algınlığı virüsleri mendiller 
üzerinde 1 saat, eller üzerinde 2 saat, 
katı /sert yüzeyler üzerinde (kapı 
kollarında, toplu taşıma araçların-
da tutunduğumuz yerlerde vs.) de 
72 saate kadar canlı kalabilirler. Bu 
yüzeylere dokunma yoluyla hastalık 
kolaylıkla bulaşır.” diyerek, tehlikeye 

dikkat çekiyor.   

“HASTALAR İLK 3-4 GÜN METRO, OTOBÜS GİBİ KALABALIK ORTAMLARA GİRMEMELİ, 
EVLERİNDE İSTİRAHAT ETMELİ, MASKE İLE SOKAĞA ÇIKMALIDIRLAR.”

GRİP NEDİR?
Grip, influenza denilen virüsün, solunum yoluyla insan vücu-
duna girerek özellikle sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başında 
salgınlara neden olduğu bir infeksiyon hastalığıdır. Grip enfek-
siyonu toplumun yüzde 1’ini etkileyen önemli bir sağlık soru-
nudur. 

GRİP, İŞ KAYBINDAN YÜZDE 10 
SORUMLU
Grip, sağlık sorunlarının yanı sıra çok yüksek maddi sonuçla-
rı da beraberinde getiriyor. Tüm dünyada, bir yıllık iş kaybının 
yüzde 10’dan sorumlu tutuluyor. Kış mevsiminde bu oran yüz-
de 31’e kadar yükselebiliyor.  

Dr. Gültekin Çelik
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güvenlik»

HESPERBOT; ANDROİD, SYMBİAN VE 
BLACKBERRY İŞLETİM SİSTEMLERİNİN 
KULLANILDIĞI MOBİL CİHAZLARA 
BULAŞIYOR. KULLANICILARIN BİLGİLERİNİ 
ELDE EDİP, BANKA HESAPLARINA 
ERİŞİYOR.

Mobil bankacılık hizmeti kullanıcılarını hedef alan yeni 
bir bankacılık truva atı ortaya çıktı. Dünyada en çok 
Türkiye’de tespit edilen “Hesperbot“ adlı bu karmaşık 

kötü amaçlı bankacılık yazılımı, fatura görünümündeki sah-
te e-postalarla yayılıyor. Hesperbot; Android, Symbian ve 
Blackberry işletim sistemlerinin kullanıldığı mobil cihazlara 
bulaşırken, saldırganlar kullanıcıların oturum bilgilerini elde 
etmeyi ve bu yolla da banka hesaplarına erişmeyi amaçlıyor. 
Antivirüs yazılım kuruluşu ESET’in kötü yazılım toplama sis-
temi LiveGrid verilerine göre Türkiye’de yüzlerce, Çek Cum-
huriyeti, Tayland, İngiltere ve Portekiz’de düzinelerce bulaşma 
olayı saptandı. “Win32/Spy.Hesperbot” olarak tanımlanan 
bu truva atı, oldukça inanılır görünen yöntemler kullanarak, 
kurbanlarını aslında kötü amaçlı yazılımı çalıştırmaları için 
kandırıyor.

HEDEF MOBİL KULLANICILAR
Mobil bankacılık kullanıcılarına odaklanan Hesperbot, And-
roid, Symbian ve Blackberry işletim sistemlerinin bulunduğu 
mobil cihazlara bulaşmayı deniyor. Bankalardan veya internet 
servis sağlayıcılardan gönderilmiş gibi görünen sahte fatura-
lar, pdf dosyası gibi görünen .exe uzantılı e-postalar biçimin-
de kullanıcıların posta kutusuna geliyor. E-postadaki uzantıyı 
açan kullanıcı, bu hareketiyle, eğer koruyucu yazılımı yoksa, 
bilgisayarına virüsü bulaştırmış oluyor.

EN ÇOK TÜRKİYE’DE YAYILDI 
ESET verilerine göre bu bankacılık truva atından en çok et-
kilenen ülke Türkiye oldu. Türkiye’yi Çek Cumhuriyeti izledi. 
Ardından en çok Tayland, İngiltere ve Portekiz’de  görüldü. 
ESET, çok sayıda kullanıcının finansal varlıklarının bu yeni 
tehdit nedeniyle etkilendiğini tahmin ediyor.

NELER YAPIYOR?
Win32/Spy.Hesperbot, tehdit şifre günlükleyici özelliğine sa-
hip. Yani masaüstü ekran görüntüleri ve video kayıtları oluş-
turabiliyor, ayrıca, etkilenen sistemle gizli ve uzaktan bağlantı 
oluşturabiliyor. Saldırganlar, kullanıcının oturum bilgilerini 
elde etmeyi ve bu yolla da banka hesabına erişmeyi amaçlıyor. 
Bu tehdidi inceleyen ESET Araştırmacısı Robert Lipovsky, 

“Tehdidin analizi, kötü şöhrete sahip Zeus ve SpyEye’inkilere 
benzer işlevlere sahip bir bankacılık truva atı olduğunu göste-
riyor. Ama bazı önemli uygulama farklılıkları var. Dolayısıyla 
bu, önceden bilinen bir truva atının türevi değil, yeni bir kötü 
amaçlı yazılım ailesi.” açıklamasını yapıyor. 

NE YAPMALI?
Tanımadık e-posta adreslerinden gelen .exe uzantılı mesaj-
ları açmayın. Böyle şüpheli olabilecek bir e-posta geldiğinde 
bankanızla iletişime geçin, internet ya da telefon bankacılığı 
yoluyla borç durumunuzu kontrol edin. Mutlaka mobil cihaz-
larınıza uygun güncel bir güvenlik yazılımı kullanın. 

DÜNYADA EN ÇOK TÜRKİYE’DE TESPİT 
EDİLEN “HESPERBOT“ ADLI KÖTÜ 
AMAÇLI BANKACILIK YAZILIMI, SAHTE 
E-POSTALARLA YAYILIYOR.

SAHTE FATURALAR, BU KEZ 
MOBİL CİHAZLARDA



Türkiye’nin üreten gücü Konya Şeker, yaptığı yatırımlar ve 
elde ettiği başarıları ödüllerle tescillemeye devam edi-
yor. Uluslararası Güvenilir Gıda Derneği (UGGD) tarafın-

dan organize edilen Uluslararası Güvenilir Gıda Zirvesi’ne 
damgasını vuran Konya Şeker, Zirve’den birden çok ödül ile ayrıl-
dı. Uluslararası Güvenilir Gıda Derneği’nin İstanbul Yıldız Şale 
Sarayı’nda düzenlediği  Uluslararası Güvenilir Gıda Zirvesi’de 
bağımsız seçici kurulun incelemelerinden tam not alarak başa-
rıyla geçen Konya Şeker sayısız ödüle layık görüldü. 
Gecede ‘Uluslararası Başarı Ödülü’ yüzde 100 Anadolu sermaye-
si olduğu için Konya Şeker’e, ‘Güvenilir Marka Ödülü’ Konya 
Şeker’in gıda markası Torku’ya, En Doğal Gıda Üretimi Ödülü’, 
‘tüketiciye tohumdan sofraya Konya Şeker güvencesiyle ürünler 
sunduğu’ için ‘Konya Şeker’e, ‘En İyi Ambalaj Ödülü’ Torku Tere-
yağı Kasesi’ne, ‘En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü’ Konya 
Ovası’na Türkiye nüfusu kadar ağaç dikme hedefi ile yola çıktığı 
ve bugün 10 milyon ağaç diktiği sosyal sorumluluk projesiyle  
Konya Şeker’e, ‘İnovasyon ve Ar-Ge Ödülü’ şeker pancarı tohu-
mu işleyebilen, kaplama teknolojisini kullanan ilk ve tek firma olan 
Konya Şeker iştiraki Beta Ziraat’e, ‘Güvenilir Gıda Ödülü’ Konya 
Şeker’in hayata geçirdiği dünyanın en büyük Et-Süt Entegre 
Tesisi Panagro’ya, ‘Yenilikçi Gıda Teknolojisi Ödülü’ de bu tesiste 
yer alan  ‘Beyaz Peynir Üretim Hattı’na verildi.

ZİRVEDE GÜVENİLİR GIDA MASAYA YATIRILDI
Uluslararası Güvenilir Gıda Derneği (UGGD) 
tarafından dördüncüsü düzenlenen Uluslarara-
sı Güvenilir Gıda Zirvesi’nde ödül töreni önce-
sinde “Tarladan Sofraya Güvenilir Gıdanın 
Sektör Boyutu” ele alındı. İstanbul Yıldız Şale 
Sarayı’nda organize edilen zirvede yerli ve 
yabancı çok sayıda firma temsilcisi bir araya 
geldi. Zirvenin ardından güvenilir gıda konusun-
da öncü olan firmalara ödül verildi. Uluslararası 
Güvenilir Gıda Zirvesi’nde ‘Güvenilir Gıda Sağ-
lıklı Yaşam’ ana teması ile sektörün geleceği 
masaya yatırıldı. 

KONYA ŞEKER’İN HEDEFİ DÜNYA MARKASI 
OLMAK
Tarım-sanayi entegrasyonunu sağlayarak 
istikrarlı büyümesini sürdüren ve tüm dünyaya 
örnek olan Konya Şeker, Uluslararası Güvenilir 
Gıda Zirvesi’nde ödülleri topladı ve  rotasını 
dünyaya çevirdi. Türkiye’de yerel bir şirketten 
Türkiye’nin tarımsal sanayi devine dönüşen 
Konya Şeker, bağımsız kurum ve kuruluşlar 
tarafından yapılan araştırmalarda da her yıl en 
başarılı firmalar arasında gösteriliyor. ISO 
500’de bu yıl 5 basamak birden yükselen ve ilk 
50’de yerini sağlamlaştıran tek kooperatif şir-
keti Konya Şeker olurken, kurum ilk 100 şirket 
arasında da tarım sektörünü tek başına temsil 
ediyor. Son 13 yılda gerçekleştirdiği yaklaşık 1.8 
milyar dolar tutarındaki fiili yatırım ile 30 üretim 
tesisini tamamlarken faaliyet alanını tarım, gıda, 
kimya, enerji ve turizmden oluşan beş ana sek-
töre çıkaran Konya Şeker, yatırımlarını sürdürü-
yor. İSO 500’deki sıralamasının yanı sıra Capital 
Dergisi’nin 16 yıldır düzenli olarak gerçekleştir-
diği Türkiye’nin en büyük 500 şirketi araştır-
masına göre 16 sıra birden yükselerek listeye 
84’üncü sıradan giren Konya Şeker, Türkiye’nin 
net satışlara göre en büyüklerinin sıralandığı 
“Fortune 500” listesinde de ilk 100’de 20 sıra 
birden ilerleyerek 70’nci sıraya yükseldi. Tarımın 
amiral gemisi olan Konya Şeker’in 2023 yılı 
hedefi ise dünyanın ilk 5 gıda şirketinden biri 
olmak.

tanıtıcı haber

ULUSLARARASI GÜVENİLİR GIDA 
ZİRVESİ’NDE KONYA ŞEKER’E ÖDÜL YAĞDI
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Türk vatandaşlar yurt içi seyahatlerinin yüzde 13’ünü 
otel ve pansiyon konaklamalı olarak gerçekleştiriyor. 
2012 yılında gerçekleştirdikleri 7,6 milyon seyahatte 

otelde konaklayan vatandaşlar, 1,2 milyon seyahatte ise 
pansiyonda konakladı. Otel konaklamalı seya-
hatlerin yüzde 40’ı ise temmuz, ağustos ve 
eylül aylarında yapıldı.
Enuygun.com’un, Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) verileri üzerinden 
yaptığı analize göre, Türkler yurt içi 
seyahatlerinde daha çok arkadaş ya 
da akraba evinde konaklıyor olsa da, 
2012 yılında yapılan 7,6 milyon seya-
hat, ortalama 4 gece otel konaklamalı, 
1,2 milyon seyahat ise ortalama 5 gün 
konaklamalı olarak gerçekleşti.
Yurt içi seyahatlerin yaklaşık yüzde 13’ünün 
otel ve pansiyon konaklamalı gerçekleştiğini 
belirten Enuygun.com Baş Analisti Betül Sungurlu, 
“2013 yılı ilk çeyrek verileri de tercihlerin hemen hemen aynı 
kaldığını gösteriyor. Çeşitli amaçlarla 2013 ilk çeyrekte seya-

hate çıkan Türklerin yüzde 10’u otel ve pansiyonlarda konak-
lamayı tercih etti.” dedi.

OTELLER PANSİYONA TERCİH EDİLİYOR
2012 yılında yapılan otel ve pansiyon konaklamalı 9 

milyona yakın seyahatin yüzde 86’sı otel konakla-
malı gerçekleşti. Öte yandan pansiyonu tercih 

edenler ortalama 5 gece konaklarken, otel 
konaklamaları ortalama 4 gece olarak ger-
çekleşti.

KONAKLAMALARIN YARISI 
YILIN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE 
YAPILIYOR

Analize göre, Türkler 2012 yılında pansiyon 
ve otellerde yaklaşık 35 milyon gece konakla-

dı. Bu kalınan gün sayısının 17 milyonu ise yılın 
üçüncü çeyreği olan temmuz, ağustos ve eylül ayla-

rında gerçekleşti. Yılın ikinci çeyreği 8,5 milyon geceleme 
sayısı ile ikinci sırada yer alırken, yılın ilk çeyreği en az otel ve 
pansiyon gecelemesi yapılan dönem oldu.

YURT İÇİ SEYAHATLERDE KONAKLAMA İÇİN İLK TERCİH ARKADAŞ YA DA AKRABA EVİ 
OLUYOR. SEYAHATLERİNİ OTEL VE PANSİYON KONAKLAMALI OLARAK 

GERÇEKLEŞTİRENLERİN ORANI İSE YÜZDE 13’Ü BULUYOR.

HER YIL OTEL KONAKLAMALI 
7,5 MİLYON SEYAHAT YAPIYORUZ

turizm»

OTEL 
KONAKLAMALI 

SEYAHATLERİN YÜZDE 
40’I TEMMUZ, AĞUSTOS VE 

EYLÜLDE YAPILIYOR. 2012’DEKİ 
7,6 MİLYON SEYAHAT,  

ORTALAMA 4 GECE OTEL 
KONAKLAMALI 

OLDU.

Sorumluluğumuzun farkındayız
her zaman yanınızdayız



KAYITLI E-POSTA UYGULAMASI ÜNLÜLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK. BİR 
ALBÜM İÇİN AYLARCA EMEK HARCAYAN SANATÇILARIN YAZDIĞI ŞARKI SÖZLERİ 

BUNDAN SONRA GÜVENCE ALTINA ALINACAK.

YAZDIĞINIZ ŞARKI SÖZÜ 
KAÇ KEZ ÇALINDI?

haber» hatice berrak / haticeberrak@baglantinoktasi.com.tr

TNB KEP’TEN ÜNLÜLERE ÇAĞRI
TNB KEP olarak eserlerini koruma altına almak isteyen 
ünlülere seslenen TNB KEP Pazarlama Direktörü Pelin Yel-
kencioğlu, “Sahip olduğumuz hukuki bilgi birikimimiz ve 

gelişmiş teknolojik altyapımızla tüm eser sahipleriyle 
çalışmaya, onlara özel projeler sunmaya hazırız. 

Bundan sonra eserleriniz çalınmasın, içeri-
ği değiştirilmesin istiyorsanız hemen bir 

KEP adresi açtırın.” çağrısında bulun-
du.

KEP nedir?
Dünyanın bir çok gelişmiş ülkesin-
de uzun yıllardır kullanılan Kayıtlı 
E-Posta (KEP) sistemi, ülkemizde, 

1 Temmuz 2012 tarihli yeni Türk 
Ticaret Kanunu ile yürürlüğe girdi. 

Anonim, limited ve sermayesi paylara 
bölünmüş komandit şirketler için zorun-

lu hale getirilen Kayıtlı E-Posta (KEP), yasal 
olarak geçerli elektronik yazışma ve bildirim olarak 

tanımlanıyor.

KEP ile neler yapılabilecek?
· İlişki içinde olunan bir kişi veya kuruluşa, e-posta yolu ile 

güvenli ve zaman damgalı yasal bir bildirimde bulunulabi-
lecek.

· Göndereceğiniz e-postanın ne zaman, kim tarafından, 
kime yollandığı, gönderilen kişinin posta kutusuna hangi 
tarih ve saatte ulaştığı, alıcı tarafından ne zaman okunduğu 
belgelenebilecek.

· Göndereceğiniz e-postanın ekli dosyaları ile birlikte 
içerik bütünlüğü sağlanacak.

· KEP ile göndereceğiniz önemli bir e-posta, 
gönderdiğiniz kişi veya kuruluş tarafın-
dan ‘almadık, bize ulaşmadı, bilgimiz 
yok’ gibi gerekçelerle inkar edilemeye-
cek.

· KEP ile yapacağınız bildirim yasal bir 
bildirim haline gelecek, uyuşmazlık du-
rumlarında da hukuki bir delile dönüşe-
cek.

KULLANMAKTA OLDUĞUMUZ 
ÖZEL E-POSTA HESAPLARI 

KEP ÖZELLİKLERİNE 
SAHİP ANLAŞMAZLIK 

DURUMLARINDA YASALAR 
KARŞISINDA BİR İSPAT VE DELİL 

NİTELİĞİ TAŞIMIYOR.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’yla hayatımıza giren, anonim ve 
limited şirketler için zorunlu hale getirilen Kayıtlı E-Posta 
(KEP) uygulaması ünlülerin de hayatını kolaylaştıracak. 

Bir albüm için aylarca hatta yıllarca emek harcayan sanatçıların 
yazdığı şarkı sözleri bundan sonra KEP ile güvence altına 
alınacak.
Bir sanatçının en büyük sermayesinin yaratıcı-
lığı olduğuna değinen TNB KEP Pazarlama 
Direktörü Pelin Yelkencioğlu, “Bir eserin 
korunması ancak onu güvence altına 
alacak güvenli bir teknolojik altyapıyla 
sağlanabilir. TNB KEP olarak telifli sa-
nat eserlerinin, yaratıcı her türlü online 
ve offline içeriğin KEP yoluyla güvenli 
gönderimini sağlıyoruz.” dedi.
Birçok fikir eseri gibi şarkı sözü hırsızlı-
ğının yaygın olduğuna vurgu yapan Yel-
kencioğlu, “Kullanmakta olduğumuz özel 
e-posta hesapları KEP özelliklerine sahip ol-
madığından (yasal olarak geçerli, zaman damgalı, 
elektronik imzalı, içerik koruması ve benzeri özellikler-
den yoksun olması) anlaşmazlık durumlarında yasalar karşısın-
da bir ispat ve delil niteliği taşımıyor. Aynı zamanda içeriği de-
ğiştirilebileceğinden riskli ve orijinalliği şüpheli kabul ediliyor. 
Ancak KEP ile gönderilen elektronik iletilerin içerikleri değişti-
rilemediği, gönderici ve alıcısı belli olduğu, teknik olarak oriji-
nalliği ispatlanabildiği için, KEP yeni Türk Ticaret Kanunu’nda 
(TTK) yasal, hukuken geçerli elektronik posta gönderim şekli 
olarak tanımlanıyor.” dedi.

GÖNDERİNİN İÇERİĞİ DEĞİL, 
GÖNDERİNİN ‘PARMAK İZİ’ SAKLANIYOR
KEP, özel yaşamı ve iletişimi kontrol altına alan, kişilerin me-
sajlarını takip eden bir sistem değil. KEP, yapılan işi, herhangi 
bir iletiyi kayıt altına almaktan ziyade, içeriğine önem verilen 
bir dokümanı hızlı, güvenli, korunaklı ve gerekirse uzun yıllar 
saklanabilecek şekilde paylaşmayı sağlıyor.
Dosya içeriğinin görülmediği KEP uygulamasında, kullanılan 
özel bir teknoloji sayesinde sadece o veriyi tanımlayan dosya 
izi (hash değeri) alınıyor. Belgenin “parmak izi” olarak da ta-
nımlanabilen  bu uygulama, taraflar arası uyuşmazlık halinde 
delil özelliği taşıyor ve adli mercilerin vereceği kararlarda be-
lirleyici rol oynuyor.

GÖNDERECEĞİNİZ 
E-POSTANIN 

NE ZAMAN, KİM 
TARAFINDAN, KİME 
YOLLANDIĞI, ALICI 
TARAFINDAN NE 

ZAMAN OKUNDUĞU 
BELGELENEBİLECEK.
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hayattan»

‘SIR’ DOLU YÜZÜKLERLERİN USTASI: 

KERİM YAŞAR
GÜMÜŞ KUYUMCUSU KERİM YAŞAR, ERKEK YÜZÜK 
ÇEŞİTLERİNDEKİ BOŞLUĞU FARK EDİP, 2007 YILINDAN BERİ 
TASARLADIĞI BİRBİRİNDEN FARKLI EL YAPIMI ÜRÜNLERİ, ‘SIR’ 
ADINI VERDİĞİ ATÖLYESİNDE ALICILARIYLA BULUŞTURUYOR. 

 hilal baysal / hilalbaysal@baglantinoktasi.com.tr
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akı, her dönem kadınların 
vazgeçilmezi oldu. Moda akımlarına 

göre kadınların takıları değişti, çeşitlen-
di. Son dönemlerde ise takı modasında 

Osmanlı tarzı ağırlık kazandı. Binlerce çeşit 
ürün kadınların ilgisine sunuldu. Erkekler için 

ise takı meselesi kadınlar kadar önemli olmasa da 
son zamanlarda yine Osmanlı tarzı yüzükler erkek-
ler tarafından sıkça kullanılmaya başlandı. Ancak 
erkekler, model çeşitliliğinde kadınlar kadar şanslı 
değil. 
İşte bu noktada devreye girdi Kerim Yaşar. Gümüş 
kuyumcusu Yaşar, 2007 yılında, erkek yüzüklerin-
deki bu açığı fark etti ve ‘Sır’ adını verdiği atölyesin-
de, birbirinden farklı el yapımı ürünleri tasarlayan 
önemli bir isim oldu. Ankara’da Engürü Pasajı’nda 
son derece otantik bir atölyesi bulunan Kerim Us-
tayla, birbirinden orijinal el yapımı takıları ve onu 
bu mesleğe yönelten hayat hikâyesi hakkında ayrın-
tılı bir sohbet etme fırsatını yakaladık.

KERİM USTA YAPTIĞI EN İLGİNÇ 
ÜRÜNÜ ANLATIYOR:
“Her zamanki gibi mesaimize devam ettiğimiz günlerden birin-
de kapıdan içeri bir müşteri girdi, ‘burada neler yapıyorsunuz?’ 
diye sordu. Biz de yaptığımız malzemelerden ve ürünlerden 
bahsettik. Sonra, ‘ben sizden bir şey istesem yapar mısınız?’ 
dedi. Yapabileceğimiz bir şeyse yapabileceğimizi söyledik. 
Gümüşten bir avize yaptırmak istediğini söyledi. Önce çok 
şaşırdık. Nasıl bir şey istediğini sorduğumuzda gitti ve yarım 
saat sonra elinde İsveç yapımı bir avizeyle geri geldi ve o ürü-
nün gümüş halini istediğini söyledi. Kaporamızı aldıktan sonra 
günler süren bir çalışmanın ardından istediği avizeyi yaptık ve 
o günün parasıyla 7 bin TL civarı bir maliyet çıkardık. Hiç sesini 
çıkarmadan avizesini aldı, parasını ödedi ve gitti. Zaman zaman 
böyle enteresan taleplerle karşılaştığımız oluyor.”
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DEDESİ KOLUNDAN TUTUP 
‘KUYUMCU’YA GÖTÜRDÜ
Henüz genç bir yaşta olan ustamız Kerim Yaşar, 1983 An-
kara doğumlu. Babasız geçen çocukluk döneminde ustanın 
yanında her zaman ona yol gösteren ve çok değer veren bir 
dedesi vardı. Yaşar, lise çağına geldiğinde ise bu mesleğe me-
rakının temelini oluşturan, Ulus Endüstri Meslek Lisesi Metal 
Bölümü’ne de yine dedesi tarafından kayıt ettirildi. Daha o 
yıllarda okulda metalleri eritirken yaşadığı hazzı anlatan Ke-
rim Usta, kendi aldığı bir kararla okulu bıraktı. Bunun üzerine 
dedesi kolundan tutarak, Kızılay’daki bir altın kuyumcusuna 
getirip, çırak olarak yerleştirdi torununu. 

SEKİZ AY SADECE SEYRETTİ
Kerim Yaşar’ın o atölyedeki günleri, aylarca tezgâh arkasında 
sadece usta ve kalfalarını seyredip onların her tür emirleri-
ni yerine getirmekle geçti. Yaşar, o süreçte yaşadıklarını bize 
kendi üslubuyla şöyle anlatıyor: “Kendi tercihimle gelmeme-
me rağmen hızla ve hırsla bağlanıyordum mesleğime. Tabi 

OSMANLI MOTİFLERİNİ GÜNÜMÜZE TAŞIYAN ÜRÜNLER YAPAN USTA, TASARIMLARINDA 
‘SIR’, ‘HİÇ’, ‘ABD’ VE ‘NAKŞ’ KELİMELERİ SIKÇA KULLANIYOR.

o dönemin ustaları çok farklı bir üsluba ve öğretme tarzına 
sahipti. Usta-çırak ilişkisini çok sert bir şekilde yaşadık biz. 
Ustam benimle konuştuğunda ya da onun bir tebessümünü 
gördüğümde gerçekten çok farklı hazlar yaşayarak geldim bu-
günlere. İlerleyen süre zarfında işe olan ilgim hızla büyüdü. 
Haftalığım artmaya başladıkça kendime malzemeler alıp ak-
şamları evde kuyumculuk yaparak öğrenmeye çalışıyordum 
işimi. Bunda mesleğe olan aşkımdan öte, bana neredeyse hiç-
bir şey yaptırmayan ustama karşı olan, ‘ben de yapabilirim’ 
hırsı vardı. Onlar sekiz ay boyunca beni sadece seyretmeye 
bırakarak sabrımı denemişler ve bu sayede zihnim bazı şeyle-
ri kabullenmeyi öğrenmişti. Süreç ilerleyince usta ve kalfala-
rım atölyede bana da yeni şeyler yaptırmaya başladıklarında, 
elimin bu işe çok yatkın olduğunu fark ettiler. Yeni teknikler 
ve modelleri geliştirmeye başlama sürecim de bu zamana 
tekâmül eder.”

ALTIN YERİNE GÜMÜŞÜ SEÇTİ
Ustalarının yanında birçok şey öğrendiğine kanaat getiren 
Kerim Yaşar, üç yıllık bir çıraklık ve kalfalık sürecinden son-
ra kendi atölyesini açmak istediğine karar verdi. 2002 yılında 
açtığı atölye için seçtiği sektör gümüşçülük oldu. Çünkü 20-25 
bin lira civarında olan sermayesi sadece ona yetiyordu. Kerim 
Usta, altın yerine gümüşü seçmesinin bir diğer nedenini de 
şöyle anlatıyor: “Gümüşte altına oranla farklı bir tat var bana 
göre. Bir de fire verme korkusu olmadan çalışıyorsunuz. Altın-
da 10 gramlık bir üründe 3 gramlık fire verdiğiniz olabiliyor. 
Bugün altının gramının ortalama 90 TL olduğunu düşünürsek 
bu zarar çok yüksek oluyor. Gümüşte ise 6 gram fire verseniz 
bile bu sizi hiç zorlamıyor. Benim yaptığım tarzdaki ürünler 
de çok iri olduğundan gümüş daha makul bir seçim diye dü-
şündüm. Sipariş gelirse altın tasarımı da yapıyoruz ama bizim 
asıl alanımız gümüş.”
Kerim Usta, Kızılay’daki Engürü Pasajı’nda atölyesini açtı. İş-
lerini biraz oturtana kadar tamir ve parlatma gibi işlemlerden 
gelir elde etmeyi seçti. Biraz tanınmasının ardından ürün ta-
sarımı yapmaya başlayan usta, taleplerin durumuna göre sa-
dece yüzük değil her tür takı ve ev aksesuarı da yapar oldu. 

ENTELEKTÜEL KESİMDEKİ 
ERKEKLERİN YÜZÜK AŞKI
Geçen sürecin ardından ekibi genişleten tasarımcı, zamanla 
çok sayıda kalfa ve çırak yetiştirse de bir süre sonra çalışma 
hayatına sadece erkek kardeşiyle devam etme kararı aldı. O, bu 
süreç içerisinde atölyesine gelip giden insanların taleplerinde 
fark ettiği bir ayrıntının üzerine gitmeye karar verdi.  Erkek 
yüzük sektöründe kendisine farklı ve entelektüel bir model 
arayan yüzlerce kişi vardı ve bunlar yüzük tezgâhlarında hep 
aynı modellerle karşılaşıyorlardı. Hemen bu alana yüklenerek 

“BAKİ KALMASA 
DA ÖMRÜ 

UZUN OLSUN 
DİYE BUNDAN 

YÜZLERCE YIL 
SONRASINA 
HİKÂYEMİZİ 
TAŞIYACAK 

TASARIMLAR 
YAPMAK İÇİN 

ÇALIŞIYORUZ.”

KERİM USTA, ‘BU DA GEÇER’ 
YÜZÜĞÜNÜN HİKAYESİNİ ANLATIYOR:
“Eskilerin yaptığı gibi konunun özünü bir kısa hikâye ile anlatmak gereğini düşünüyorum. Dervişin biri uzun ve yorucu bir yolculuktan 
sonra bir köye girer. Köyün zenginlerinden birisi dervişi ağırlar, ‘hiçbir şey olduğu gibi kalmaz, bazen görünen gerçeğin kendisi değildir, 
bu da geçer’ diyerek dervişe veda eder. Yıllar sonra dervişin yolu aynı köye düştüğünde o zenginin, bir sel felaketinden sonra köyün en 
fakiri haline geldiğini görür ve vedalaşırken yine aynı sözleri duyar. Dervişin bir sonraki ziyareti ise ancak dostunun mezarına olacaktır. 
Ancak vardığında karşılaştığı söz mezar taşında da olsa yine aynıdır. ‘Bu da geçer’ sözü üzerine çokça düşünme fırsatı bulan derviş uzun 
zaman sonra padişahın kuyumcusuna mutluluğu da, hüznü de anlatacak bir yüzük yapmasını söyler ve üzerine de bu sözün yazılma-
sını önerir. Padişah yüzüğü gördüğünde yüzünde derin bir tebessüm hasıl olur. O günden bugüne uzanan bir hikayedir ‘bu da geçer’in 
öyküsü. Bu hikâye bizim hat grubu erkek yüzüklerimizin doğuşuna sebep olan hikâyedir. Bana göre de çok değerlidir. Dokuz yüz yıl 
geçmişimize kapı açın bu denli güzel bir hikâye bize bugün hala hiçbir şeyin kimseye baki kalmadığını anlatıyor. Biz de baki kalmasa da 
ömrü uzun olsun diye bundan yüzlerce yıl sonrasına hikâyemizi taşıyacak tasarımlar yapmak için çalışıyoruz.”
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çok çeşitli modeller üretmeye başlayan Kerim Usta, yüzükleri 
nasıl tasarladığını şöyle anlatıyor: “Kapıdan girip, ‘ben bir yü-
zük istiyorum’ diye gelen insanları dinleyerek, onların hayata 
bakış açılarını ve duruşlarını algılamaya çalışıyorum. Sonuçta 
ortaya çıkacak olan tasarım kullanıcısının izlerinden oluşuyor. 
Bu nedenle aslında her ürün kendine has bir çizgiye sahip. Biz 
sadece zihin ve gönüldekilerin takıyla buluşması ile mükellef 
çalışanlarız. Öz olarak yaptıklarımız alışagelmiş takılar değil. 
Kullanan kişiyi yansıtan, hatta duygusal bir bağ kurduğunuz, 
daha da iddialı bir tabirle bağımlılık yapan takılar.”

FISILTI GAZETESİYLE SATIYOR
Bu saatten sonra artık tamirat işinden tam anlamıyla tasarım 
işine yönelen usta, seri ve aynı model üretimini sevmiyor. 
Atölyesine gelen müşterileri ya tasarlananlar arasından birini 
seçiyor ya da ellerinde bir resimle gelip istedikleri şeyi tarif 
ederek yeni bir ürün tasarlatıyorlar. Bu ürünler o kadar beğe-
niliyor ki her zaman bir müşteri, fısıltı gazetesiyle başka birini 
daha oraya getiriyor.
Kerim Yaşar, mesleğe gümüşçülükle başlasa da atölyesinde sa-
dece bu malzemeden ürünler yapmıyor. Bronz, pirinç, bakır, 
demir, çelik, diğer harici ürünlerden farklı çeşitteki ağaçlar 
(gül ağacı, abanoz, kavak) ve çeşitli hayvansal ürünler (gerge-
dan boynuzu, fildişi, manda boynuzu, keçiboynuzu) de kulla-
nıyor. Ustaya göre bir iki harici materyal gümüşle birleşince 
ortaya çok farlı tasarımlar çıkabiliyor. Yüzük dışında her türlü 
ürünü tasarlayan ustanın ağırlıklı yaptığı şeyler arasında pipo, 
sigara ağızlığı ve tespih başları da bulunuyor.

ARAPLAR KİLOLARCA GÜMÜŞ 
ALIYOR
Altından, gümüş kuyumculuğuna geçen ustaya sektördeki 
gümüş atölyelerini ve insanların gümüşe olan ilgisini de soru-
yoruz. Ona göre özellikle Ankara ve İstanbul’da gümüş atölye-
leri çok daha fazla ama bu konuda yine başı İstanbul çekiyor. 
Küçük gibi görünse de ihracat ve ithalat yapan atölye sayısı 
çok fazla. Sırf Ankara’da bile 500 civarı var. Bu illeri ise Kay-
seri, İzmir ve Eskişehir izliyor. Ona göre bizim insanımızdan 

“BEN BİR YÜZÜK İSTİYORUM, DİYE GELENLERİ DİNLİYORUM. HAYATA BAKIŞLARINI 
ALGILAYIP, KARAKTERLERİNE UYGUN YÜZÜK TASARLIYORUM.” 

başka gümüşe en çok ilgi gösteren millet Araplar. Özellikle İs-
tanbul’daki bir Arap, bir gümüş atölyesine girdiğinde bir anda 
kilolarca gümüş ürün siparişi verebiliyor. Ama Ankara’da ya-
bancı turist sayısı çok az olduğundan buradakiler böyle sipa-
rişler alamıyor. 

ANTİSEPTİK GÜMÜŞ MİKROP 
BARINDIRMIYOR
Bize biraz da gümüş malzemesinden bahsetmesini istediği-
miz Kerim Usta, gerçek gümüşün zamanla kararsa da boyama 
yapmayacağını söylüyor. Kararmasının nedeni ise içine katı-
lan 0,75 oranındaki bakır. Parlatıldığında eski halini alan gü-
müşe bakırın katılma nedeni ise küçük boncuklar halinde top 
top alınan gümüşün işlenme sırasında eritildiğinde yumuşa-
ması ve bunu sertleştirmek için buna gerek duyulması. Kerim 
Usta’ya göre gümüşün antiseptik bir özelliği de var ve mikrop 
tutmuyor. O yüzden de değdiği yerde herhangi bir yara ve ilti-
hap oluşmasını önlüyor. Yine ustadan aldığımız bilgilere göre 
son derece orijinal ve güzel aksesuarların yapıldığı gümüşün 
1 gramı şu anki kura göre 1 TL 57 kuruş değerinde. Gümüş 
takılara değer katan asıl şey ise işçilik. 10 TL’den, bin 500 TL’ye 
kadar alınan gümüş yüzükleri, eğer sahibi tekrar satmaya kal-
karsa ancak içindeki gümüş kısım kadar değer alabiliyor. O 
yüzden de altın gibi sermaye özelliği taşımıyor. 

SIR DOLU ÜRÜNLERİNDE 
‘ÜÇ HARF’ VAR
Kerim Usta, bir yüzüğü yapma süresi ile ilgili de bilgilen-
diriyor bizi. Bazen daha kısa olabildiği gibi bazen 3-4 günü 
bulabiliyor bir yüzüğü yapması. Artık genelde Osmanlı 
tarzı motiflerini günümüze taşıyan ürünler yapan ustanın 
tasarımlarında kullandığı Türk ve Arap alfabesindeki üç 
harfli kelimelerin anlamı biraz mutasavvıf bir yaklaşımla, 
“Allahın hakkı üçtür.” düsturundan kaynaklanıyor. Bunla-
rın üç harften oluşanlarının başında ‘sır’, ‘hiç’, ‘abd’ ve ‘nakş’ 
gibi kelimeler yer alıyor.
Son olarak kendisine sektöre dair sıkıntılarını ve de istek-
lerini sorduğumuzda Gümüş Kuyumcusu Kerim Yaşar’dan 
şu cevabı alıyoruz: “Genel olarak bir sıkıntımız olmasa da 
art niyetli insanların canımızı sıktığını söyleyebiliriz. Bu 
kişilerin acilen aramızdan elenmesini istiyorum. Yoksa bu 
sahtekârlar yüzünden daha çok alıcının ve satıcının canı ya-
nabiliyor. Özellikle şunu belirtmek isterim ki her 925 dam-
gası görünen ürün gümüş değildir. Herkesi bu konuya dik-
kat etmeye ve alışveriş yapmadan önce ufak bir ön araştırma 
yapıp, güvenilir ve bilinir yerlerden ürün almaya davet edi-
yorum. Şu ayrıntıyı hiçbir zaman unutmasınlar; yüz liralık 
bir ürün yan tezgâhta otuz liraysa bunda bir yanlışlık vardır 
mutlaka.”

“GÜMÜŞÜN ANTİSEPTİK BİR ÖZELLİĞİ VAR VE MİKROP TUTMUYOR. O YÜZDEN DE 
DEĞDİĞİ YERDE HERHANGİ BİR YARA VE İLTİHAP OLUŞMASINA ENGEL OLUYOR.”
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Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2020 Olimpiyatları’na 
ev sahipliği yapmak üzere finale kalan Türkiye ve Japon-
ya arasında tercih yaparak, Japonya’da karar kıldı. Ancak 

olimpiyatları kaybetmesine rağmen, Türkiye’de spora olan ilgi, 
hem Türkiye ile birlikte olimpiyatları kaybeden İspanya’dan 
hem de olimpiyatları alan Japonya’dan 
daha fazla. Dijital spor medyası şirketi 
Perform’un araştırmasına göre, Türkiye’de-
ki yetişkin nüfusun yüzde 88’i herhangi 
bir spor dalını aktif olarak takip ederken, 
bu oran İspanya’da yüzde 82, Japonya’da ise 
yüzde 74 seviyesinde bulunuyor. 
Araştırmaya göre Türkiye, saat bazında 
spor takibinde de diğer iki ülkenin önünde 
yer alıyor. Türkiye’deki sporseverler haftada 
ortalama 15,2 saatlerini internet, gazete, TV 
gibi farklı mecralarda spor takibine ayırır-
ken, bu rakam İspanya’da 9,2, olimpiyatları kazanan Japonya’da 
ise 4,5 saate düşüyor. Türkiye’nin spora olan ilgisi bilet satışla-
rına da yansıyor. 2013 yılında en az bir spor karşılaşmasını ye-
rinde izleyenlerin oranı Türkiye’de yüzde 75 iken, İspanya’daki 
sporseverlerin yüzde 47’si, Japonya’dakilerin ise yüzde 37’si bir 
karşılaşmaya bilet aldığını belirtiyor.

SPOR TAKİBİNDE İNTERNET YÜZDE 85 
Perform’un araştırmasına göre, Türkiye spor takibinde dijital 
teknolojilerle tam anlamıyla entegre olmuş durumda. Türki-
ye’deki sporseverler spor takibinde interneti yüzde 85, mo-

bil cihazları yüzde 64 ve sosyal medyayı yüzde 66 oranında 
kullanıyor. Spor takibinde sosyal medya kullanımı İspanya’da 
yüzde 29, Japonya’da yüzde 11 seviyesinde bulunuyor. 
Türkiye’de, akıllı telefon ve tablet gibi internet bağlantısı bu-
lunan mobil cihazlarla günde en az bir kez spor içeriklerine 

ulaşan sporseverlerin oranı yüzde 28 sevi-
yesinde bulunuyor. Bu oran haftalık peri-
yotta yüzde 53’e, aylık periyotta ise yüzde 
89’a yükseliyor.
Türkiye’deki sporseverler taraftarı oldukla-
rı takımla ilgili haberlerin yanı sıra diğer 
takımlara ve diğer spor olaylarına da bü-
yük ilgi gösteriyorlar. Bir yandan TV’de 
maç ya da haber gibi sporla ilgili bir prog-
ram izlerken diğer yandan bilgisayar ya 
da akıllı telefon gibi internet bağlantısı 
bulunan diğer bir cihazla diğer spor olay-

larını takip eden sporseverlerin Türkiye’deki oranı İspanya ve 
Japonya’nın iki katına ulaşıyor.
Araştırma sonuçlarına ilişkin bir değerlendirme yapan Per-
form Türkiye Genel Müdürü Emre Uğurlu, “Türkiye’deki 
sporseverler spor konusunda derin bir tutkuya sahipler ve 
spora diğer iki aday ülkedeki sporseverlerden daha fazla za-
man ayırıyorlar. 2020 Olimpiyatları için, bu araştırmadan 
elde edilen bulgular da, spor tutkusu ile nefes alan bir ül-
kenin en önemli şehirlerinden olan İstanbul’un, Madrid ve 
Tokyo’ya kıyasla daha iyi bir ev sahibi olacağını ortaya koyu-
yordu.” diye konuştu.

DİJİTAL SPOR MEDYASI 
ARAŞTIRMALARINA 

GÖRE TÜRKİYE’DE 
SPORA OLAN İLGİ, 

2020 OLİMPİYATLARI’NI 
ALAN JAPONYA’DAN 

DAHA FAZLA.

TÜRKİYE’DEKİ SPORSEVERLER HAFTADA ORTALAMA 15,2 SAAT İNTERNET 
VE DİĞER MECRALARDAN SPOR TAKİBİ YAPIYOR. BU RAKAM 

OLİMPİYATLARI ALAN JAPONYA’DA 4,5 SAATE DÜŞÜYOR.   

TÜRKİYE SPOR TAKİBİNDE 
İSPANYA VE JAPONYA’DAN ÖNDE

spor»

Perform Türkiye Genel Müdürü Emre Uğurlu



SAĞDIÇLIK, EVLENECEK OLAN ERKEĞİN SAĞ KOLU OLAN 
VE ONA REHBERLİK EDEN KİŞİYİ SİMGELER. DÜĞÜNÜ 

OLAN ERKEK KENDİSİNE YANDAŞLIK EDECEK BU KİŞİYİ EN 
YAKININDAKİLER ARASINDAN SEÇER.
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lar görevine. Ona düğün öncesi ve sonrası yapması gereken-
leri, düğün sırasında karşılaşabileceği aksi durumlarda nasıl 
hareket etmesi gerektiğini, gerek kız evine gerekse düğün mi-
safirlerine karşı sorumluluklarını teker teker izah eder. Bun-
lar arasında düğün sonrası karı koca arasında yaşanabilecek 
sıkıntılara karşı tedbir alması gereken mahrem konular bile 
vardır. Bu kadar özel sırları paylaşan ve tüm sıkıntılarda gelin-
damadın yanında olan kişi, elbette ki tüm hayatları boyunca 
onlar için herkesten daha üstündür. 
Düğün yaklaştığında düğün için gerekli malzemeler başta ol-
mak üzere, araç gereç ve her türlü organizasyonu artık sağdıç 
düşünür ve ne gerekiyorsa damada yol göstererek uygulamaya 
başlar. Bir aksilik durumuna karşın mekân kontrollerini de 
o yapar. Düğün sırasında da gelin ve damadı hiçbir şekilde 
yalnız bırakmayan sağdıç en ufak bir ihtiyaçlarında onların 
yanına herkesten önce koşar. Hatta düğüne hediye getirenle-
rin verdikleri şeyleri, güvenilir bir yerde muhafaza etmek de 
onun görevleri arasında yer alır. Bu kadar çok sorumluluğu 
olan sağdıç her şeye yetişemediğinden herhangi bir aksilik ya-
şanmaması için düğün günü kendisine yakın olan kişilerden 
arkadaş desteği edinebilir.

SAĞDIÇ DÜĞÜN HARCAMALARINA 
DA KATILIR
Bütün bu yorucu fedakârlıklardan başka sağdıcın bir de dü-
ğün harcamalarına katılmak gibi bir misyonu da bulunuyor. 
Düğün sırasında uygulana gelen çok zengin geleneklerimiz-
den, kapı açmayarak ya da sandığa oturarak para isteme gibi 
durumlarda damattan öte sağdıcın eli cebine gider. O misafir-
lere hürmette kusur etmeme ve olası her türlü şeye koşmada 
gücünü asla esirgemez. Bazı yörelerde damat, gelin odasına 
yumruklanarak girdirilirken, varsa hasımları tarafından da-
mada taş ve bıçakla vurma olayları gerçekleşir. Bu durumlara 
karşı sağdıç özellikle bu sırada herkesi denetler ve bu tür olay-
ları önlemeyi kendisine görev edinir. 

 nadolu’nun dört bir tarafında ken-
disini çok farklı şekillerde gösteren 
sağdıçlık, güveyin yani evlenecek olan 
erkeğin sağından giren (sağ kolu olan) 

ve ona rehberlik eden kişiyi simgeler. 
Yüz yıllardır süregelen geleneklerimize göre 

düğünü olan erkek kendisine yandaşlık edecek bu 
kişiyi en yakınındakiler arasından seçer. Bu bazen 
akrabası olduğu gibi bazen de çok yakın arkadaşı 
olabilir. Son derece büyük yükümlülükleri bulu-
nan bir göreve sahip olan sağdıç, çok zor da olsa 
kendisine teklif edilen bu görevi genellikle hemen 
kabul eder. Çünkü bu sorumlulukla birlikte yapı-
lan şeyler, toplum içerisinde son derece onur verici 
ve saygınlık kazandırıcı bir eylemdir. Günümüz-
de sağdıçlık geleneği, bazı yörelerimizde özellikle 
de göçlerin yaşandığı metropollerde yavaş yavaş 
unutulup yerini organizasyon şirketi görevlileri-
ne bıraksa da birçok kesimde hala en sıkı şekliyle 
uygulanmaya devam ediyor. Biz de bu sayımızda 
renkli görüntülere sahip olan bu kültürümüze ait 
ayrıntıları sizinle paylaşmak istedik. 

SAĞDIÇ MUTLAKA EVLİ 
OLMALI
Birçok yöremizde sağdıçlık yapan kişi bu sorumlu-
luğunu tek başına yüklense de bazı yörelerimizde 
onların yalnız olmadığını görüyoruz. Genellikle 
evli olan sağdıcın eşi de evlenecek olan kızın yan-
daşı olarak, ‘yenge’ kavramıyla düğün öncesi ve 
sonrasında sağdıcın isminin yanında yer alır.
Evlilik hazırlıklarına girişen erkek aday hemen tüm 
yörelerimizde sağdıcını evlenmiş olan yoldaşların-
dan biri arasından seçer. Çünkü daha önce böyle 
bir tecrübeyi yaşamamış bir kişinin damada çok 
da faydası olamaz. Bu saatten sonra sağdıç, evlene-
cek olan bireye artık bir akrabadan daha yakındır 
ve hayatı boyunca da her zaman onun yanında yer 
alır. Bu yakınlık sadece damada değil aynı zaman-
da gelin adayına da aitti. Damadın eşi bu kararın 
ardından eşinin bu göreve layık gördüğü sağdıcını 
kayınbiraderinden daha üstün sayar, çok sever ve 
ona saygıda kusur etmez. 
Daha öncesinde düğün tecrübesi olan bu sağdıç da-
mada düğün süresince kendi yöresindeki ananeler 
doğrultusunda nasıl davranacağını anlatmakla baş-

GELENEKSEL BİR DOSTLUK 
SİMGESİ OLAN SAĞDIÇLIK ÇOK 

ZOR BİR GÖREVDİR. SAĞDIÇ 
MANEVİ DESTEĞİN YANI SIRA 

HARCAMALARA DA ORTAK OLUR.
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BEKARLIĞA VEDA GECESİ 
DÜZENLER
Sağdıç bazı yörelerde de damat için düğün öncesi ‘bekârlığa 
veda’ gecesi gibi organizasyonlar düzenler. Damat ve yakın 
arkadaşlarının bulunduğu bu parti toplumumuzdaki kadın-
lar tarafından itici bulunur. Burada sağdıca düşen en önemli 
görev, gelin adayının güvenini kazanmak ve damat için stres 
atacağı bir arkadaş toplantısı ayarlayıp makul bir eğlence dü-
zenleyerek onu ve eşini rahatlatmaktır.
Düğün günü gelip çattığında gelin arabasının sürücü koltu-
ğunda da yine sağdıç yerleşir. Hemen tüm yörelerimizdeki 
gelenekler arasında bu durumda gelinle damat arka koltuk-
ta oturur. Eğer sağdıç araba kullanmayı bilmiyorsa şoförlük 
yapması için güvendiği birini ayarlar ve içinde olduğu araç ile 
gelin arabasını yakın takibe alır. 
Sağdıcın düğün salonundaki tören sırasında gözü sürekli ar-
kadaşının üzerinde olur. Herhangi bir şey istemek için gözüne 
baktığı anda koşup onun imdadına yetişir. O sebeple damadın 
yanından asla ayrılmaz. Damat ve gelinle birlikte sürekli oyun 
oynamak zorunda olan sağdıç için bazı yörelerimizde ‘bir dü-
ğünde dört gömlek değiştirdi’ tabiri kullanılır. Geleneksel bir 
dostluk simgesi olan sağdıçlık gerçekten de çok zor bir görev-
dir. Sağdıç aynı zamanda hesapta olmayan harcamalara karşı 
da hazırlıklı olmalı ve yanında her zaman fazladan bir miktar 
nakit para bulundurmalıdır.

BAZI YÖRELERDE ‘İKİ SAĞDIÇ BİR 
YENGE’ OLUR 
Bazı yörelerde ise düğün sahiplerinin tek sağdıç yerine iki sağ-
dıcı ve bir de yengesi olur. Bu sağdıçlardan biri evli, biri de 
bekâr olmak zorunda. Evli olan sağdıcın eşi ‘taze gelin yenge’ 
ise ‘şerbet günü’ yani düğünün başladığı ilk günden, gerdek 
gecesine kadar evlenecek kızı yalnız bırakmaz, onun her türlü 
ihtiyacıyla ilgilenir.

SAĞDIÇ ÇALMA OYUNU
Bazı yörelerimizde birbirinden farklı nükseden gelenekler 
arasında düğün günü oynanan, ‘sağdıç çalma’ oyunu vardır. 
Bu oyun sırasında sağdıç yakalanmamak için saklanır. Bu ara-
da bir yolunu bulup damadın elbiselerini çalan kişilere engel 
olamayan sağdıç, onları tekrar alabilmek için bahşiş ödemek 
zorunda kalır. 
Bu kadar zor olan bir görevin sağdıç için en güzel yanı ise; 
gelin ve damat evlerine ulaştığında onların aylarca anlataca-
ğı bu stresli ve bir o kadar da özel günün üstesinden, kendisi 
sayesinde gelinmiş olduğunu bilmesinin gururu ve vazifesini 
hakkıyla yerine getirmiş olmanın mutluluğudur.

KONYA’DA BİR KİŞİ DEFALARCA SAĞDIÇ OLABİLİR AMA BU GÖREVİNİ TEKLİ RAKAMLARDA 
TUTMAK ZORUNDA. İKİ KEZ SAĞDIÇ OLDUYSA, ÜÇÜNCÜYE TAMAMLAMALI. 

KIZILCAHAMAM’DA SAĞDIÇLIK 
Kızılcahamam Verimli Köyü’nde sağdıçlığın, göre-
vini ve işlevini kaybettiği var sayılarak küçük bir 
çocukta simgeleştirilmiştir. Damat cami avlusun-
da güveylik elbisesini tanıklar önünde, davul zur-
na eşliğinde giyerken, sağdıç olan küçük çocuk da 
giydirilir. ‘Kına gecesi’nde de damada kına yakılır-
ken sağdıç çocuk da onunla birlikte kınalanır. 

ISPARTA’DA SAĞDIÇLIK
Isparta, Denizli yörelerinde sağdıçlık, erkek kar-
deşler arasında da olur. Bunun için evli olma koşu-
lu da bir tarafa bırakılıp bu görev sırayla yapılır. Bu 
yörelerde, karşılıklı sağdıç olma zorunluluğu söz 
konusu. 

KONYA’DA SAĞDIÇLIK
Konya yöresinde birçok yerde olduğu gibi sağdıç 
olabilmek için mutlaka evli olma mecburiyeti var-
dır. Hatta orada sadece bu yetmiyor, evliliklerinde 
bir yılı doldurmak gibi bir şart da bulunuyor. Burada 
sağdıcın aktif görevi nişanla birlikte başlıyor ve dü-
ğün sonuna kadar devam ediyor. 
Yine bu yörenin gelenekleri arasında ‘damat ka-
çırma’ diye de bir olay vardır. Düğün sırasında ar-
kadaş guruplarından bir kaç kişi damadı kaçırıyor 
ve yerini sağdıca söylemiyor. Bu olayı yaşamak 
istemeyen sağdıç, damadı bir dakika bile yalnız bı-
rakmamaya çalışır. 
Konya’da bunca büyük yükümlülükleri olan sağ-
dıç yalnız değildir. Eşi de onunla birlikte, nişan ve 
düğün süresince ‘yenge’ kavramıyla aktif bir rol 
üstlenir. 
Sağdıç bu yörede masrafların çoğuna ortak oluyor. 
Konya gelenekleri arasında her fırsatta sağdıçtan 
para koparmaya çalışan insanlar bulunuyor. Dü-
ğünde yer alan arkadaş gurubu, bunun için başta 
‘damadı kaçırmak’, ‘damadın ayakkabılarını çal-
mak’ olmak üzere bir sürü olay gerçekleştirerek 
sağdıca yüklenir.
Konya yöresinde, bu kadar zor görevleri olan 
sağdıçlığı reddetmek asla uygun karşılanmaz. Bu 
sebeple teklif edilen kişi bu görevi mutlaka kabul 
eder. Bir kişi isterse defalarca sağdıç olabilir ama 
bunun da kendi içinde bir kuralı vardır. O da sağdıcın 
mutlaka, ‘tek’ sayılarda sağdıçlık yapmak zorunlu-
luğudur. Yani ikinci defa sağdıç olan birisi mutlaka 
bir şekilde bunu üçe tamamlamak zorunda kalır.
Sağdıcın görevi düğünden sonra da bitmiyor. Bir 
ömür boyunca evli çiftin huzursuzlukları, problem-
leri yani ne sıkıntısı varsa sağdıç her zaman buna 
yetişmek zorunluluğunu içinde hisseder kendisini.
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Çiğköftenin adına, baklavanın dadına, 
ye de er muradına hele hele hele hele 
Anteplim ... Bu türkünün mısralarını 
okurken hemen melodisi kafanızın 
içinde yankılanmaya başlamış olmalı. 
İçimizi kıpır kıpır eden bu dizeler, 
doğunun Paris’i de denilen Gaziantep’i 
çok iyi anlatıyor. Benim de şehre 
varmadan önce içim kıpır kıpır. Çünkü 
hem dillere destan Antep lezzetlerinin 
tadına bakacağım hem de çok köklü bir 
tarihin günümüze kadar gelmeyi 
başaran izlerini göreceğim. Kulağımda 
türkünün melodisi elimde Antep 
haritası başlıyorum dolaşmaya…

gezi» pınar hiçdurmaz kayıran

Monalisa’nın rakibi Antepli Çingene Kızı
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ehri anlatmaya başlamadan önce 
tarihinden bahsetmekte fayda var. 
Gaziantep, halk arasındaki eski adıy-
la Ayıntap, Türkiye’nin Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölge-
si arasında bulunan, dünyanın hâlâ 

yaşanılan en eski kentlerinden biri olarak kabul ediliyor.  
Antik ulaşım ve ticaret yollarının burada kesişmesi şehrin 
tarih öncesi çağlardan beri, insan topluluklarının yerleşme 
sahası ve uğrak yeri olmasına sebep olmuş. Bu durumun bir 
sonucu olarak da Gaziantep’te Hitit, Med, Asur, Pers, İsken-
der, Selefkoslar, Roma, Bizans, Abbasiler ve Selçuklulara ait 
eserler bulunmakta. Şehrin cumhuriyetimize olan katkıları 
da adına yansımış. Kurtuluş Savaşı’nda halkın göstermiş 
olduğu üstün kahramanlıklar sebebiyle, şehre 8 Şubat 1921 
tarihinde, TBMM tarafından ‘Gazi’ ünvanı verilmiş. Böylece 
de, Antep olan şehrin adı: ‘Gaziantep’ oldu. Gaziantep ola-
na kadar şehir birçok yağmalar gördü, zaferlere tanıklık etti, 
kültürleri buluşturdu… Acısıyla tatlısıyla işlenmiş Antep ta-
rihini şehrin her bir köşesinde hissedebilirsiniz belki ama 
bence bu tarihi en güzel anlatan acısıyla ve tatlısıyla meşhur 
Antep lezzetleri… Bu yüzden sokaklara süzülmeden hemen 
yöreye özgü bir kahvaltıyla başlıyorum. 

TARİHLE TEKNOLOJİNİN 
BULUŞMASI: ZEUGMA
Sabah kahvaltımızı Gaziantep’in en meşhur yöresel tatların-
dan olan katmerle yaptık. Sıcacık katmerin içindeki antep-
fıstığı ve kaymak ağızda öyle bir tatlı lezzet dengesi oluşturu-
yor ki, aldığımız enerjiyle bir an evvel kendimizi sokaklara 
atmak istiyoruz. Müzeler kenti olma yolunda önemli adım-
ların atıldığı Gaziantep gezimize dünyaca ünlü Zeugma Mo-
zaik Müzesi gezisiyle başlıyoruz. Müze, sergilenen yaklaşık 
2200 m2 mozaik ile dünyanın en büyük mozaik müzesi olma 
ünvanını, daha önce bu ünvanı elinde bulunduran Tunus’ta-
ki Bardo Müzesi’nden kapmış. Müzeye girer girmez dikka-
timizi tarihin teknolojiyle ne kadar güzel harmanlandığı 
çekiyor. Örneğin Zeugma kentindeki gibi mozaikle süslü 
sığ havuz animasyonun içine girdiğimizde havuzun dalga-
lanmasıyla kırmızı balıkların kaçışmaları ve mozaiklerin de 
arka fonda olması, insana gerçekten de binlerce yıl önce ya-
şadığını hissettiriyor. Mozaikler tabii ki inanılmaz güzellik-
te! Özellikle Türkiye’nin ‘Mona Lisa’sı’ olarak da anılan ve 65 
bin minik mozaik parçasından oluşan dünyaca ünlü çingene 

kızı mozaiği müzenin ve hatta şehrin yeni simgesi olmaya 
aday.  Hep sitem ettiğimiz müzelerin çağın gerisinde kalma-
sı bu müzede geçerli değil, belli ki çok emek harcanmış. 
Şehir merkezinde yaklaşık 25-30 metre yükseklikte, dik-
katleri çeken bir tepe üzerinde bulunan Gaziantep Kalesi, 
Türkiye’de ayakta kalabilen kalelerin en güzel örneklerin-
den birisi. Kalenin ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı 
hakkında net bir bilgi yok. Büyükkale kapısından girildi-
ğinde kalenin iç kesimlerine ve üstüne doğru açılan iki yol 
bulunuyor. Sola açılan yoldan devam ederseniz kalenin üst 
kısmına ulaşabilirsiniz. İç kesimlerine doğru devam eden 
yoldaysa galeri, dehliz ve kale odalarına ulaşabilirsiniz. Ha-
zır kaleye çıkmışken, kalenin yapılışına dair, halk arasında 
anlatılan bir efsaneden de söz etmek istiyorum:
Kaleyi zengin bir kadın yaptırıyormuş. Bu kadın bir gün so-
kağa çıkmış ve yolda kalabalık insan topluluğunun bir ce-
naze götürüşüne rastlamış. Yanındaki uşağına dönerek, “Bu 
nedir?” diye sormuş. Uşak ise, “Efendim, insanlar bir gün 
gelir ölürler, ölülerini de böyle tabut içinde taşıyarak mezar-
lığa götürürler ve toprağa gömerler. Gördüğünüz tabutun 
içinde, dün bizim gibi canlı olan bir insan cesedi var.” der. 
Bunun üzerine, zengin kadın uşağıyla beraber geri döner ve 
kaleyi yapan ustaları yanına çağırarak, “Bırakın kale yarım 
kalsın, ben ölümü hiç düşünmezdim.” der. 
Ayrıca kaleye gelmişken Antep savunmasına katılan kahra-
manların heykelleriyle çok sayıda rölyef ve kabartmanın yer 
aldığı Kahramanlık Panorama Müzesi’ni de ziyaret edebilir-
siniz.
Kalenin tam karşısındaki ara sokağı takip ederek Türkiye’nin 
ilk özel cam müzesi olan Medusa Cam Eserler Müzesi’ne 
ulaşıyoruz. Birkaç eski Antep evinin restore edilerek yöre-
sel el sanatlarının yeniden canlandırıldığı bir sanat merkezi 
haline getirilen müzede binlerce cam ve diğer tarihi eserler 
sergilenmekte. Müzede ayrıca Gaziantep yöresine ait çeşit-
li kültürel faaliyetlerle ilgili atölyeler ve hediyelik eşya satış 
noktaları da bulunmakta. 

BAYAZHAN’DA LEZZET VE KÜLTÜR 
TURU
Hem karnımıza hem de gözlerimize Antep ziyafeti çekmek 
için rotamızı Bayazhan’a çeviriyoruz. Bayazhan eski bir han 
iken restore edilerek güzel bir restorana çevrilmiş ve mekân 
aynı zamanda kent müzesi olarak da hizmet vermekte. Ba-
yazhan Gaziantep Kent Müzesi’nin ilk katındaki kronolojik 

BELKIS (ZEUGMA)
NİZİP İLÇESİNİN 10 KİLOMETRE KUZEY DO-
ĞUSUNDA YER ALAN ANTİK KENTTE YAPI-
LAN KAZILARDAN BURANIN HELENİSTİK, 
ROMA VE BİZANS DÖNEMİNİN ÖNEMLİ BİR 
LEJYON ŞEHRİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ. 
BELKIS M.Ö. I. YÜZYILDA BÖLGEDE EGE-
MEN OLAN KOMMEGENE KRALLIĞI’NIN 
DÖRT BÜYÜK ŞEHRİNDEN BİRİSİ OLARAK 
BİLİNİYOR.
ANTİK KENTTE, FIRAT NEHRİNE BAKAN 
YAMAÇLARDA ZENGİNLERE AİT EVLER VE 
BU EVLERİN TABANINDA ÇOK SAYIDA MO-
ZAİKLER BULUNMUŞ. NEKROPOL’DE BU-
LUNAN ÇOK SAYIDAKİ KAYA MEZARLAR-
DANSA MEZAR STELLERİ HEYKELLER VE 
İNSAN İSKELETLERİ ELDE EDİLMİŞ. KAZI 
ÇALIŞMALARI HALEN DE DEVAM ETMEKTE. 



tarih bölümünün duvarlarında tarih boyunca Gaziantep’le 
ilgili bilgiler ve fotoğraflar sergileniyor. Müzenin ikinci katı 
ise oda oda düzenlenmiş. Her bir odada Gaziantep’te var 
olan ve şimdi de yaşatılmaya çalışılan Antep’i Antep yapan 
meslekler (bakırcılık, sedefçilik, gümüşçülük, dokumacılık, 
yemenicilik) canlandırılmış. Odada balmumu heykeller-
le mesleği yapmakta olan kişiler yer alıyor ve duvarlarda 
o mesleği anlatan yazı ve fotoğraflar manzaraya zenginlik 
katıyor. Tematik bölümdeyse Gaziantepli olmak, yöreye 
has gelenek ve görenekler, yemek ve eğlence kültürü, doğa, 
fıstık tarımı ve baklavacılık gibi bilgilerin yer aldığı odalar 
bulunuyor. Çok bilgilendirici olmasının yanında Gaziantep 
kültürünü yaşayarak, görerek, detaylı tanıma fırsatı veren 
gezmesi de çok keyifli bir müze.

HAYAT’A AÇILAN KAPILAR
Bayazhan’dan çıkıp caddede yürürken tarihi Bey Mahalle-
si tabelasını görünce o tarafa doğru gidiyorum. Tarihi çok 
daha eski olan Bey Mahallesi’nde 1800’lü yılların ikinci ya-
rısından itibaren şehrin ekonomisinde etkin olan Ermeniler 
çok güzel konaklar yaptırmış ve mahallede çoğunluk olmuş-
lar. 1950’li yıllardan itibaren de bu evleri bırakıp apartman-
lara taşınan insanlar nedeniyle evler kaderine terk edilmiş. 
Bazalt kesme taşlarla döşeli dar sokaklar ve çıkmazlar ara-
sında yürümeye başlıyorum. Halen terk edilmiş ve bakım-
sız halde bulunan evler bulunsa da pek çok eski ev restore 
edilerek turizme kazandırılmış. Sarı kesme taştan yapılmış 
evlerin pencerelerinde demir parmaklıklar var. Geleneksel 
Gaziantep evleri ortasında bir avlunun bulunduğu iki-üç 
katlı binalar olarak yapılırmış. Sokaktan bakınca iç avlula-
rın görünmemesi en önemli özelliklerinden biri. Evlerin ana 
kapısının açıldığı, günlük hayatın merkezi olan bu avluya da 
‘hayat’ deniliyor.  İki yanında evlerin bulunduğu dar sokak-
lara gün boyunca güneş düşmediği için sıcak havanın etkisi 
bu sokaklarda az hissedilirmiş. Yazları 40 dereceyi gören yö-
rede bu avlular gerçekten de adeta ‘hayat’ veriyor… 
Bey Mahallesi’nin en meşhur binası Gaziantep Müzesi’nde-

ki etnografya bölümünün taşınarak konak-müze tarzında 
tanzim edildiği Hasan Süzer Etnografya Müzesi. Teşhirinde 
ziyaretçilere eski zamanlardaki Antep halkının ev yaşantısı 
ve etnografik yapısı mankenlerle çarpıcı olarak sergileniyor. 
Yürürken Bey Mahallesi’ne yakın Tepebaşı Mahallesi’nde 
çok güzel bir cami görüyorum. Burası 1892 yılında ilk önce  
kilise olarak yapılmış. Bir dönem hapishane olarak da kulla-
nılan bina, sonradan eklenen minareleriyle camiye çevrile-
rek adı da Kurtuluş Cami olmuş. Siyah-beyaz kesme taşlarla 
yapılmış bu güzel cami ana hatları itibariyle gotik üslubunu 
yansıtıyor. Camiden devam edince sol tarafta yine restore 
edilen eski evler olduğunu gördüm, hemen ilerideyse eski 
bir Gregoryen kilisesinin restore edilerek Ömer Ersoy Kül-
tür Merkezi olduğunu önündeki tabelasından anlıyorum. 
Günümüzde konser, sergi, seminer ve konferansların yapıl-
dığı bir merkez olarak kullanılıyor.

İĞNE OYASI GİBİ SÜSLENEN 
BAKIR EŞYALAR
Tarihi şehirde çok sayıda han ve bedesten bulunuyor fa-
kat zamanımız kısıtlı olduğundan hepsini gezebilmemiz 
imkânsız. Biz de en bilinen bedesten olan Zincirli Bedesten’e 
gidiyoruz. 1781 yılında Darendeli Hüseyin Paşa tarafın-
dan yaptırılmış ve 2008 yılında restore edilmiş bedestende 
bakırcılar, sedefçiler, gümüşçüler, tespihçiler, tohumcular, 
nakışçılar, aktarlar, kutnucular, şalcılar, süs eşyaları, hedi-
yelikçiler, değerli taş ve takıcılar, antikacılar ve yöresel gıda 
satıcılarının ürünlerinin yer aldığı tezgâhlar cıvıl cıvıl… 

BİNALARDA YER ALAN GİZEMLER
Düğmeci Mahallesi’nde Antep’in en eski camisi olan Ömeriye 
Cami bulunuyor. Caminin kimin tarafından yapıldığı tam olarak 
bilinmemekle birlikte Halife Hz. Ömer zamanında yapıldığı, ya 
da Hz.Ömer’in kızından olma torunu Emevi Halifesi Ömer Bin 
Abdülaziz tarafından yaptırıldığı söylendiği gibi, birincisinin 
yaptırıp ikincisinin onarttığı hakkında söylentiler de var. Cami-
nin bir diğer adı da iki Ömer anlamında ‘Ömereyn’. Caminin taç 
kapısı ve mihrabı siyah-beyaz taşlarla örülmüş. Minare şere-
fesinin korkuluklarında oyma taş işçiliğinin güzel örnekleri yer 
alıyor. Hatta minarenin bedeninde Antep savunmasının deh-
şetli günlerinden kalan mermi ve şarapnel parçalarının izlerini 
de görmek mümkün. Halk arasında anlatılan bir rivayete göre, 
bu cami her yıl tabana doğru çökmekte ve yavaş yavaş top-
rağa doğru gömülmekte, tamamen battığı zaman ise kıyamet 
kopacak...
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BOL FISTIKLI BAKLAVANIN ÜSTÜNE 
MENENGİÇ KAHVESİ
Sıra geldi turumuzun en tehlikeli yerine. Antep lezzetleriyle 
buluşmaya. Tehlikeli diyorum çünkü şehrin mutfağı hem et 
hem de tatlılar konusunda çok iddialı. Yemeden gitmemek 
gerek ama o kadar kalori biraz bizi zorlayacak gibi… Bugün-
lük sağlıklı beslenmeyi bir kenara bırakıp, “Bir daha bu lez-
zetleri ne zaman yeriz?” deyip, deyim yerindeyse gömülüyo-
ruz baklavalara. Tabii baklavayla bitmiyor lezzet turumuz. 
Ünü şehrin dışına taşan çok sayıda lokanta bulunmasına 
rağmen Antep’te hemen her lokantada yiyeceğiniz yemek-
ten bütün bir keyif alacağınızı garanti edebilirim. Neler mi 
var Antep mutfağında? Saymakla bitmez ama ilk aklımıza 
gelenleri sıralayalım: Gaziantep lahmacunu, Ali Nazik ke-
babı, yuvarlama, içli köfte, keme kebabı, tike kebabı, külbas-
tı, küşleme, beyran, şiveydiz, simit kebabı, patlıcan kebabı, 
cağırtlak (ciğer) kebabı... Günün yorgunluğunu atmak için 
kahve içmek isteyenler yörenin bir diğer güzelliği olan me-
nengiç kahvesini deneyebilir. Tam yetişmemiş antepfıstığı 
yağıyla yapılan kahve, Türk kahvesini andırsa da tadındaki 
fıstık aroması farkı yansıtıyor.
Gaziantep hala bitmedi, bitmez de… Ülke dışına taşmış ye-
mek kültürü, düzenli bir şehircilik anlayışı, sıcakkanlı insan-
ları, ulaşım kolaylığı ve tarihi yapılarıyla açık hava müzesini 
andıran Gaziantep, gezilip görülesi yerlerin başında geliyor.

Rengârenk baharatların kokularının birbirine karıştığı çar-
şıdan, Antep fıstığı almadan nereye gidiyoruz deyip biraz 
fıstık alıyoruz. Üç girişi olan çarşının içinden çıkıp Bakırcı-
lar Çarşısı’na giriyoruz. Bakır ustalarının bir arada çalıştığı 
Bakırcılar Çarşısı, sokak döşemelerinden, dükkân cephele-
rine, kepenklerden tezgâhlara kadar yenilenmiş. Bu çarşıda 
bakırdan üretilmiş her türlü mutfak gereci ve süs eşyaları 
satılıyor. Aynı zamanda çarşıda bakır zanaatkârlarını nakış 
oyalar gibi bakırı işlerken de görebilirsiniz. Dükkânının 
önünde oturmuş insanlar ya şekil vermek için kesiyorlar 
bakırları, ya da bir çekiç ve bir küskü ile ince ince işliyorlar. 
Onları izledikten sonra bir şey almamak imkânsız. Bu kadar 
zahmet verilen işlemeleri kullanırken, yapanı ve yapılışını 
gördüğünüzden daha bir anlamlı oluyor.

Baklava
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KLİNİK PSİKOLOG GÜLŞAH SAM ORHAN: “YETENEKLER TÖRPÜLENMEMELİ, 
BELİRLİ SAAT VE BELLİ ORTAK KULLANIM SÜRELERİYLE ÇOCUĞA YETENEK 

SAATLERİ TAHSİS EDİLMELİ.”

Çocuklara yetenek tahlili yap-
madan geleceğine yön verme-
ye çalışmanın geleceğin Mark 

Zuckerberg’i  (Facebook), Steve 
Jobs’larının (APPLE) önünü kesme ile 
eşdeğer olduğu kaydedildi. Klinik  Psi-
kolog Gülşah Sam Orhan, bazı anne ve 
babaların çocuklarını yanlış yorumla-
dıklarını ifade etti. Bu hatanın gelecekte 
sorunlu bireyler ve sorunlu bir topluma 
neden olduğunu belirten Orhan, ailele-
rin şu gözlemlerinden örnekler verdi: 
“Erkek çocuk sahipleri ‘çocuğum sü-
rekli bilgisayar başında, sürekli top oy-
nuyor, derslerine önem vermiyor, hay-
vanlara aşırı ilgi gösteriyor’ diye şikâyet 
eder. Kız çocuğuna sahip aileler ise; 
bebeklerinin saçlarına değişik şekiller 
veriyor, anlamsız resimler yapıyor, içine 
kapanık veya tam tersi çok konuşuyor’ 
diyerek yakınır. Bize eğitim koçluğu 
kapsamında başvuruda bulunan aile-
lerin özellikle pek çoğu, çocuklarının 
okuldaki başarısızlıklarının altında ya-
tan sebeplerin bunlar olduğunu düşü-
nürler. Bu davranışlarından kurtulan 
çocuğun derslerinde çok başarılı olabileceği fikrine kapılırlar. 
Oysa her birey ruhunu beslemek adına, yeteneklerinin icrası-
na yönelik bir çizgide yürümeyi tercih eder.”

BIRAKIN KENDİ ÇİZGİSİNDE YÜRÜSÜN
Psikolojide yeteneklerin doğuştan geldiğini savunan pek çok 
kuram ve kuramcı olduğuna dikkati çeken HelpA Akademi 
Genel Koordinatörü Gülşah Sam Orhan, çocuklarını tanı-

ÇOCUĞUNUZUN ZUCKERBERG, 
STEVE JOBS OLMASINI 

ENGELLEMEYİN

makta zorlanan ailelere şu önerilerde  
bulundu: “Çocuğunuzun bu gibi alış-
kanlıkları varsa, bunların onu başarı-
sızlığa sürükleyeceğinden korkmayın. 
Toplumda her birey doktor, mühendis, 
avukat, siyasetçi olsaydı, diğer gerek-
sinimlerimiz düşünüldüğünde sosyal 
yaşam diye bir şey olmazdı. Dolayısıyla 
çocuklarınızın yetenek tahlilini yap-
mak ve onları yetenekleri doğrultusun-
daki mesleklere yönlendirmek, onlar 
için yapabileceğiniz en büyük iyiliktir.”

BİLGİSAYAR BAŞINDAN 
KALKMIYOR MU?
Klinik Psikolog Gülşah Sam Orhan, ai-
lelerin çocuklara yaptığı baskının son 
derece tehlikeli sonuçlar getirdiğine 
dikkati çekti. Orhan, “Bilgisayar başın-
dan kalkmayan çocuğunuz geleceğin 
Mark Zuckerberg’i (Facebook), Steve 
Jobs’u (Apple) olabilecekken, kısıtlama-
lar ve yanlış yönlendirmeler sonucu bir 
istemediği işi yapmaya ‘mecbur’ kalabi-
lir.” ifadesini kullandı.

PEKİ NE YAPMALI?
Orhan, çocukları bilgisayardan soğutmanın, internet bağlan-
tısını kesmenin çok yanlış olduğunu belirtti. Çözümü ise şu 
örneklerle anlattı: “Günlük bilgisayar başında geçirilen süre 
2 saatten fazla ise bilgisayarı ortak kullanım alanına çekmek 
ve aile içi bilgisayar saatleri düzenlemek gerekir. Bilgisayar 
salonda, herkesin bulunduğu bir yerde bulunmalı, herkes 
kullanmalı.” 

“ÇOCUĞUM SÜREKLİ 
BİLGİSAYAR BAŞINDA BU 
YÜZDEN EĞİTİM HAYATI 

KÖTÜ, DİYE DÜŞÜNEN ANNE 
BABALAR ÇOCUKLARINA 

KÖTÜLÜK YAPIYOR.”



 
 

 

türkçeden bi’haber»

Fransızca olan kelime, “Dolanımdaki para miktarıyla, malların ve satın 
alınabilir hizmetlerin toplamı arasındaki açığın büyümesinden ortaya 
çıkan ve fiyatların toplam yükselişi.” anlamına geliyor. Uzmanlar kelime 
için ‘para şişkinliği’ karşılığını öneriyor. 

E N F L A S Y O N  D E Ğ İ L 
‘ PA R A  Ş İ Ş K İ N L İ Ğ İ ’

İspanyolcadan dilimize yerleşen siesta sözcüğü, bu dilde de bizdeki 
gibi ‘siesta’ şeklinde yazılıyor. Sözlükte, “Genellikle öğle yemeğinden 
sonraki kısa süreli uyku.” şeklinde tanımlanan kelime için dil uzmanları 
‘öğle uykusu’ karşılığının kullanılmasını uygun buluyor. 

S İ E S TA  D E Ğ İ L 
‘ Ö Ğ L E  U Y K U S U ’

Daha çok gençlerin bir oyunu anlatmak için kullandığı 
dart kelimesinin kökeni İngilizce. Bu dilde de ‘dart’ 
şeklinde yazılıyor. “Hedef noktaları dairesel olarak 
belirlenmiş nişan tahtasına küçük okların atılmasıyla 
oynanan bir oyun türü.” anlamına gelen kelime için 
‘oklama’ karşılığı öneriliyor. 

D A R T  D E Ğ İ L 
‘ O K L A M A’

İngilizce olan self-servis kelimesi, bu dilde ‘self-service’ olarak yazılıyor. 
“Kafeterya, lokanta, büyük mağaza vb. yerlerde yemeği alma, parayı ka-
saya ödeme gibi bazı hizmetlerin alıcı tarafından yerine getirilmesi.” 
anlamına gelen kelime için dil uzmanları ‘seç al’ karşılığını öneriyor.  

S E L F - S E R V İ S  D E Ğ İ L 
‘ S E Ç  A L’

Fransızcadan dilimize geçen ajanda kelimesi bu dilde ‘agenda’ şeklinde 
yazılıyor. Kelime, “Gerekli notların unutulmaması için yazıldığı takvimli 
defter.” şeklinde tanımlanıyor. Türk dili uzmanları ise ajanda yerine 
‘andaç’ karşılığının kullanılmasını tavsiye ediyor. 

A J A N D A  D E Ğ İ L 
‘A N D A Ç ’
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Bankacılık terimi olan ‘ekstre’ kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiş. 
Bu dilde ‘extrait’ şeklinde yazılıyor. “Hesap sahiplerinin hesabına yatan 
ve söz konusu hesaptan çekilen miktarların dökümünü gösteren cet-
vel.” anlamına gelen kelime için ‘hesap özeti’ karşılığı öneriliyor. 

E K S T R E  D E Ğ İ L 
‘ H E S A P  Ö Z E T İ ’

İngilizceden Türkçeye geçen bilbord kelimesi bu dilde ‘billboard’ olarak 
yazılıyor. “Duyuruların üzerine yazıldığı veya yapıştırıldığı düz levha, 
duyuru tahtası, ilan panosu, ilan tahtası.” anlamlarını taşıyan kelime 
için dil uzmanları ‘duyurumluk’ karşılığının kullanılmasını istiyor. 

B İ L B O R D  D E Ğ İ L 
‘ D U Y U R U M L U K ’

Son yıllarda televizyon dizilerinin de etkisi ile sık sık kullanılan ‘casting’ 
İngilizceden dilimize geçti. İngilizcede de ‘casting’ olarak yazılıyor. 
“Televizyon ve sinema dizi ve filmlerinde oynayan oyuncuların tümü.” 
anlamına gelen kelime için ‘oyuncu kadrosu’ karşılığı öneriliyor. 

C A S T İ N G  D E Ğ İ L 
‘ O Y U N C U  K A D R O S U ’ 

Filtre kelimesinin kökeni Fransızca. Bu dilde de ‘filtre’ şeklinde yazılıyor. 
“Bir akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran alet veya aletlerden 
oluşan düzenek, süzek.” anlamına gelen kelime için dil uzmanları 
‘süzgeç’ karşılığının kullanılmasını tevsiye ediyor.

F İ LT R E  D E Ğ İ L 
‘ S Ü Z G E Ç ’

 

G A L A K S İ  D E Ğ İ L 
‘ G Ö K  A D A’

Dilimize Fransızcadan geçen kelime bu dilde ‘galaxie’ 
şeklinde yazılıyor. “Milyarlarca yıldızdan, yıldız kümelerin-
den, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş, Samanyolu gibi 
bağımsız uzay adası.” anlamına gelen kelime için ‘gök ada’ 
karşılığı öneriliyor.
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ASUS, Intel® Geliştirici Forumu 2013’deki lansman etkinliğinde iki 
yeni ultra portatif Transformer Book’unu tanıttı. Transformer Book 
T100 ile Transformer Book Trio, ASUS’un geniş taşınabilir ve masa-
üstü ürün yelpazesinin son iki ürünü ve teknolojiden beklentilerinizi 
büyük oranda dönüştürüyor. 
Hem Transformer Book T100 hem de Transformer Book Trio’nun iki 
parçalı kenetlemeli tasarımı, bir dizüstü bilgisayarın verimlilik özellik-
leri ile tabletin portatifliğini birleştiriyor ve bu ikisinden birine çok hızlı 
dönüşebilme esnekliği taşıyor. Hatta Transformer Book Trio, klavye 
istasyonuyla daha da ileri giderek kendi işlemcisini barındırıyor, böy-
lece ekranı tablet olarak kullanılmak üzere ayrıldığında bağımsız bir 
masaüstü PC olarak da kullanılabiliyor.

T100’LE DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR İLE TABLET BİR ARADA
ASUS Transformer Book T100, 10.1 inç, Intel® Atom™ “Bay Trail” dört 
çekirdek işlemci ve tek başına Windows 8.1 tablet olarak kullanılabi-
len ayrılabilir HD ekranıyla ultra portatif bir cihaz. Pürüzsüz tasarımı 
ve sağlam yapısıyla Transformer Book T100, sadece 1,07 kg ağırlığıy-
la en hafif ultra portatiflerden biri olmakla kalmıyor, aynı zamanda 10 
inç tabletler arasında 550 gr ile en hafiflerden biri.
Transformer Book T100 yeni Intel® Atom™ Bay Trail TZ3740 dört 
çekirdek işlemcisiyle sorunsuz bir çoklu görev performansı ve 11 
saate çıkabilen pil gücüyle inanılmaz bir enerji verimliliği sağlıyor. 
Hafif klavye parçası, uzun süre rahat kullanım için mükemmel tasar-

lanmış tuş tasarımı, Windows 8.1 kullanımını destekleyen çoklu 
dokunmatik touchpad’i ve USB 3.0 özelliklerine sahip. Sadece 10.5 
mm inceliğindeki Transformer Book T100 178 derece görüş açısı ve 
keskin örüntü kalitesiyle HD 10.1 inç IPS çoklu dokunmatik bir tablet. 
Transformer Book T100 ayrıca Word, Excel, PowerPoint ve OneNote 
programlarının tam versiyonunu içeren Microsoft Home & Student 
2013 yüklenmiş olarak geliyor ve hem okul hem de iş için mükemmel 
bir verimlilik çözümü sunuyor.     
Yeni ASUS Transformer Book T300, tek başına bir Windows 8 tablet 
görevi gören, ayrılabilir 13.3 inçlik Full HD IPS çoklu dokunmatik ekran 
ile T100’ün daha büyük bir versiyonu. Sorunsuz çoklu görev perfor-
mansı için 4. nesil Intel® Core™ barındıran Transformer Book T300, 
sekiz saatlik pil ömrüne ve sağlam, yumuşak yapısıyla pürüzsüz 
metalik bir tasarıma sahip.
 
TRANSFORMER BOOK TRİO 
ASUS Transformer Book Trio, bir kişinin dizüstü bilgisayar ya da iki 
kişinin aynı anda tablet ve masaüstü PC olarak kullanabileceği ultra 
portatif cihazların yeni bir örneği. Transformer Book Trio, Windows 8 
dizüstü bilgisayar modunda 4. nesil Intel® Core™ işlemciye sahipken, 
“PC İstasyon” klavyesinden ayrılıp bir Android tablet olarak kullanı-
lırken kendi Intel® Atom™ işlemcisini kullanıyor. O zaman istasyon, 
harici bir monitöre bağlanarak bağımsız bir Windows 8 masaüstü PC 
olarak kullanılabiliyor.  

ASUS, yeni Transformer Book’larıyla bilgisayara dair 
beklentileri dönüştürüyor
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Okulların açılmasıyla, öğretmen ve öğrenciler için yeni bir dönem 
başladı. Sürekli gelişen teknolojinin eğitime entegre olması sayesin-
de özellikle akıllı tahtaların kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Teknolo-
jiyi yakından takip eden ve kullanışlı, ergonomik ürünleriyle 
tüketiciyi düşünen GoldMaster, yeni ürünü mini kablosuz klavye ile 
öğretmenlerin akıllı tahta kullanımını kolaylaştırıyor ve öğretmenle-
rin ayakta iken tahtaya yazı yazabilmesine olanak sağlıyor.
GoldMaster KW-885 mini kablosuz klavye okullarda öğretmenlerin 
işini kolaylaştırırken evde televizyona bağlı bilgisayar ve android 
cihazların kullanımını kolaylaştırıyor. Televizyonun USB portunun 
özelliklerine bağlı olarak Smart TV’yi destekleme özelliği bulunan 
mini klavye, Smart TV’den internet kullanımını gerçekleştirmek iste-
yen ve kumanda ile bunu yapmakta zorlanan kullanıcılarına rahatça 
işlem yapabilme imkânı sunuyor. Kumanda boyutunda olduğu için 
ergonomiyi bozmayan klavyenin aynı zamanda dokunmatik mouse 
özelliği bulunuyor.
Windows için özel fonksiyon tuşları sayesinde kullanım kolaylığı 
sunan mini klavye, Windows, Mac, Linux, android, windows XP, Vista 
7 işletim sistemleriyle ve android media box ile uyumlu olma özelliği 
taşıyor. 2.4 Ghz wireless nano alıcısı sayesinde kablosuz olarak kul-
lanılabilen klavye, şarj edilebilir bataryası ve gece karanlıkta kullana-
bilmek için ışıklı tuşları ile öne çıkıyor.

AKILLI TAHTA” KULLANIMI İÇİN 
GOLDMASTER’DAN MİNİ KABLOSUZ KLAVYE

“
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HP, all-in-one PC’lerdeki en iyi, en kapsamlı dokunmatik deneyimi 
sunan HP ENVY Recline All-in-One PC serisini tanıttı. HP’nin yeni All-
in-One PC’si yenilikçi ürün tasarımıyla kullanıcıların dokunmatik 
ekranı daha alçak seviyede ve daha yakın kullanabiliyor. Bu da etki-
leşimi daha kolay ve rahat kılıyor.
HP’nin yeni tanıttığı ürünler arasında ekranlı bir dizüstü bilgisayarın 
tüm fonksiyonlarını barındıran, ayrılabilir ekranıyla şık bir tablete de 
dönüşebilen HP Split x2 de yer alıyor. Şirket ayrıca yeni bir masaüstü 
kasası ve yeni monitörlerini de tüketicilerin beğenisine sunuyor. 
Bunlara ek olarak HP, değer odaklı tüketicilerin dokümanlarını ihti-
yaçlarına kolayca adapte olabilecek cihazlara aktarmalarına imkan 
tanıyan yeni yazıcılar da tanıtıyor.    

PC’LER MUHTEŞEM GÖRÜNÜYOR, MUHTEŞEM SES VERİYOR
HP ENVY Recline23 TouchSmart All-in-One PC ile HP ENVY Recli-
ne27 TouchSmart All-in-One PC, HP’nin en kapsamlı dokunmatik 
ekranlı PC’leri; 10-nokta dokunmatik özelliği ve devrim niteliğindeki 
ayarlanabilir tasarımıyla her zamankinden çok daha rahat bir dene-
yim ve daha üstün bir kontrol sağlıyor. 
HP ENVY Recline serisi 10 parmağa aynı anda yanıt veren Full HD IPS 
dokunmatik bir ekrana ve ekranın kolaylıkla yeniden konumlandırıl-
masını sağlayan eşsiz bir menteşeye sahip oluşuyla dokunmatik 
kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılıyor. Menteşe ekranın tablanın altın-
da sorunsuzca hareket etmesini ve doğal bir dokunmatik navigasyon 

konumu için kucağa yakın durmasını ya da geleneksel kullanım ve 
film izlemek için dik ayarlanabilmesini sağlıyor.  
Hem HP ENVY Recline23 hem de HP ENVY Recline27 TouchSmart 
All-in-One PC’ler kullanıcılara en zorlu görevlerde destek olmak için 
4. nesil Intel® Core™ i-serisi işlemcilere ve NVIDIA ayrık ekran kart-
larına sahip. HP ENVY Recline27 ayrıca kullanıcıların basit bir doku-
nuşla fotoğraflarını, kişi listelerini ve URL’leri paylaşmalarına imkan 
tanıyan Yakın Alan İletişimi (NFC) teknolojisi de barındırıyor.
Ayrıca HP, çarpıcı tasarımı, eğlence ve müzik meraklıları için üstün ses 
kalitesi ile yeni bir All-in-One PC sunuyor. HP ENVY Recline23 Touch-
Smart All-in-One PC Beats Edition, bir PC’de olabilecek en iyi sound, 
en zengin ses deneyimi için Beats AudioTM özelliğine sahip çift 
hoparlörüyle siyah ve kırmızı ayrımlara sahip. 

UYGUN FİYATLI DOKUNMATİK EKRAN HEM GÖZLERİ HEM CÜZDA-
NI ZORLAMIYOR
Dokunmatik navigasyon için optimize edilen HP Pavilion 23tm Touch 
Monitör, rahat ve net bir görsel deneyimi pek çok Windows®  8-ser-
tifikalı dokunmatik ekrandan daha uygun bir fiyata sunuyor. Beş-
nokta dokunmatik teknolojisi, geniş görüş açıları ve kullanıcıların 
monitörü 70 dereceye kadar geriye yaslayabilmesine imkan tanıyan 
ayarlanabilir bir standla 58,4 cm (23 inç) canlı full-HD dokunmatik 
ekran özelliğine sahip HP Pavilion 23tm bilgisayar deneyimini zen-
ginleştiriyor.   

HP, ALL-IN-ONE DOKUNMATİK PC DENEYİMİNİ GÜN 
YÜZÜNE ÇIKARDI  
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Samsung Electronics, Samsung GALAXY deneyimini günlük yaşama 
daha da entegre edecek olan GALAXY Gear’ı tanıttı. Samsung 
GALAXY Gear akıllı cihaz bağlantısını, son teknolojiyi ve şık bir tasa-
rımı tek bir premium aksesuarda bir araya getiriyor.
Samsung GALAXY Gear kullanıcıların hem anı yaşamalarını hem de 
Samsung GALAXY cihazlarıyla kolayca bağlantı halinde kalmalarını 
sağlarken kullanıcıları çağrılar, metin mesajları, e-postalar ve uyarılar 
gibi gelen mesajlar hakkında da bilgilendiriyor. Samsung GALAXY 
Gear aynı zamanda bu mesajların ön izlemesini görüntüleyerek kul-
lanıcılara bu mesajları kabul ya da göz ardı etme olanağı da sunuyor. 
Gelen bir mesaj için kısaca göz atmaktan daha fazlası gerekiyorsa, 
kullanıcıların tek yapması gereken Samsung GALAXY cihazlarını 
almaları ve Smart Relay (Akıllı Aktarım) özelliği sayesinde tüm içeriği 
anında ekrana getirmeleri. 

SES İLE KULLANIM
Samsung GALAXY Gear’da bulunan dahili hoparlör kullanıcıların 
doğrudan ahizesiz telefon görüşmeleri yapabilmelerini ve günlük 
işlerini aksatmadan mobil iletişim bağlantılarını sürdürebilmelerini 
sağlıyor. Örneğin, elleri alışveriş torbaları ile dolu olarak süpermar-
ketten çıkan bir kullanıcı, ekrana dokunmadan Galaxy GEAR’a konu-
şarak çağrı yapma seçeneğine sahip. S Voice özelliği sayesinde ise 
kullanıcılar Galaxy GEAR’da taslak mesajlar hazırlarken, yeni takvim 
girişleri oluşturabilir, alarmlarını ayarlayabilir ve hava durumunu 
kontrol edebilirler.

GÜNLÜK YAŞAMINIZI BİLEĞİNİZDEN KAYDEDİN
1.9 Megapiksellik bir kameraya sahip olan Samsung GALAXY Gear 
Memographer (Hatıra Kamerası) özelliği sayesinde, hareket halinde 
olan kullanıcılar günlük yaşantılarındaki önemli olayların hızlı ve gör-
sel kayıtlarını oluşturmak için fotoğraf ve video kaydederek bunları 

sosyal ağlarda paylaşabiliyorlar. Hızlı kayıt konseptini daha da geliş-
tiren Voice Memo (Sesli Hatıra) özelliği ise kullanıcıların önemli 
düşünceleri ya da konuşmaları saatlerinden yakalamalarına ve bu 
sesli kayıtları Samsung GALAXY cihazlarında metin olarak kaydet-
melerine olanak sağlıyor. 

HEM KOL SAATİ HEM DE İKONİK MODA AKSESUARI
Abartısız bir şıklığa sahip olan Samsung GALAXY Gear rafine tasarı-
mı ve kaliteli kaplaması ile lüks bir mücevher görüntüsü yaratıyor. 
Samsung GALAXY Gear, kol saati görevi görmesinin yanında kullanı-
cılara saatlerinin ön yüzünü kişiselleştirme fırsatı veren 10 farklı ara 
yüze de sahip. Samsung GALAXY Gear Jet Siyah, Kahve Grisi, Vahşi 
Turuncu, Yulaf Beji, Gül Sarısı ve Limon Yeşili renklerinde satışa sunu-
lacak.  
 
Özellikleri 
İşlemci: 800 MHz işlemci
Ekran: 1.63 inç (41.4mm) Super AMOLED ekran (320 x 320)
Kamera: 1.9 Megapiksel BSI Sensör, Oto Zum Kamera / Sound & Shot
Video: HD (720p) Kayıt ve Oynatma
Hafıza: 4GB Dahili Hafıza  + 512 MB (RAM)
Boyut: 36.8 x 56.6 x 11.1 mm, 73.8g
Pil: Standart pil, Li-ion 315mAh

SAMSUNG GALAXY DENEYİMİ ŞİMDİ 
GALAXY GEAR İLE GENİŞLİYOR 
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HAYRANLARINI ŞAŞIRTMAYA HAZIR
Chevrolet’nin yeni spor otomobili 
Corvette Stingray, 2013 Frankfurt 
Otomobil Fuarı’nda boy gösterdi. 
ABD’de bu yaz satışa sunulan Cor-
vette Stingray, yıl sonuna doğru 
Avrupa yollarıyla buluşacak. Chev-
rolet Avrupa Başkanı ve İcra Direk-
törü Dr. Thomas Sedran, “Corvet-
te, nesiller boyunca dünyanın her 
yerinden otomotiv meraklarının 
gözünde bir rüya-otomobil statü-
süne sahip oldu. Yeni Stingray, saf-
kan sürüş keyfi arayan sürücüler 
için benzersiz bir deneyim niteliğini 
taşıyor.” dedi.

GELMİŞ GEÇMİŞ EN EN GÜÇLÜ 
STANDART CORVETTE
Standart olarak Z51 performans 
paketi ve yeni nesil manyetik sürüş 
kontrolü süspansiyonu ile donatı-
lan Corvette Stingray, Avrupa pa-
zarlarının ihtiyaçlarına cevap vere-
cek şekilde donatıldı.
Corvette Stingray gücünü, 6.000 
d/d’da 460 HP (343 kW) güç ve 
4.600 d/d’da 630 Nm tork üreten 
yeni 6,2 litrelik LT1 kodlu V8 silin-
dirli motorundan alıyor. Corvette 
Stingray, böylece 0-100 km/s hız-
lanmasını 4,2 saniyede tamamlıyor 
ve 1 g’lik viraj alma performansıyla 
göz dolduruyor. 

YEDİNCİ NESİL 
CORVETTE

CORVETTE STİNGRAY, BİRÇOK İLERİ TEKNOLOJİYİ BÜNYESİNDE BARINDIRIYOR; 
BUNLARDAN BAZILARI:
• Vites seçimini öngörerek motor devrini her seferinde mükemmel vitese uyduran Aktif Devir Eşleştirmesi’ne sahip (Active Rev. Matching) 

yeni 7 vitesli manuell şanzıman
• Sakin sürüşlerde sadece dört silindirle yol almayı sağlayan Aktif Yakıt Yönetimi (Active Fuel Management)
• Önceki modelden yüzde 57 daha rijit ve 45 kg daha hafif yeni alüminyum şasi
•  Kuru karter yağlamalı diferansiyel ve şanzıman soğutması 
• 12 araç özelliğini sürücünün kendine göre uyarlamasını sağlayan beş moda sahip Sürüş Modu Selektörü (Drive Mode Selector)
• Pist modunda minimum tutunma kaybı ile en etkin kalkışı sağlayan Kalkış Kontrolü
•  Yarış pistlerinden elde edilen bilgi birikimi ve deneyimle gelişririlen tamamen yeni dış tasarımın yanı sıra gerçek karbon ve alüminyumla 

bezenen elyapımı deri iç mekân.
• Corvette Stringray sürücülerinin gözdesi olacak birçok özellikten birisi de programlanabilir start/finiş hız zamanlayıcısı.
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FERRARI 458’İN LASTİKLERİ MICHELIN’DEN 
Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, Ferrari 458 Speciale modelinin dünyadaki 
tek lastik tedarikçisi oldu. Michelin Pilot Sport Cup 2 lastikleri ve Ferrari arasında geliştirilen 
ortaklıkta en son mühendislik, performans tutkusu, ölçüm teknolojisi ve test sürücülerinin 
yetenekleri bir araya getirildi.

BMW I8’İN ÖRTÜSÜ FRANKFURT KALKTI!
Geçtiğimiz yıl İstanbul Otomobil Fuarı’nda da sergilenen BMW i8 konseptinin seri üretim versiyonunun dünya lansmanı, 2013 Frankfurt 
Otomobil Fuarı’nda gerçekleşti. 1.5 litre silindir hacimli 231 HP’lik BMW TwinPower Turbo kodlu benzinli motoru ve 131 HP’lik elektrikli motora 
sahip olarak yollara çıkacak olan seri üretim BMW i8, 0-100 km/s hızlanmasını ise 4.5 saniyenin altında gerçekleştiriyor. Ön tekerlekleri 
besleyen elektrikli motor ve arka tekerlekleri besleyen benzinli turbo motorları sayesinde toplam 362 HP güce ve 570 Nm’lik torkla yollarda 
yerini alacak BMW i8, elektronik olarak sınırlandırıldığı için maksimum 250 km/s’lik son hıza erişebiliyor. Hem dış hem iç tasarımında çarpıcı 
tasarım özellikleriyle de dikkat çekecek olan BMW i8, kabin içinde 2+2 kişilik oturma düzenine sahip.

BMW I3 FRANKFURT 
OTOMOBİL FUARI’NDA 
SERGİLENDİ
Elektrikli otomobil kavramında kendinden emin ve cesur 
adımlarla ilerleyen BMW Group, 2013 Frankfurt Otomobil 
Fuarı’nda BMW i3 markasıyla boy gösterecek. 2007’den bu 
yana yürütülen araştırma ve geliştirme çalışmalarının  dünya-
nın dört bir yanındaki çevresel, ekonomik ve sosyal değişim-
lerden etkilenen sürdürülebilir mobilite çözümlerinin ilk somut 
kanıtı olarak tanıtılan BMW i3, tamamen elektrikle çalışacak 
şekilde tasarlanan dünyanın ilk lüks otomobili olmasıyla da 
şimdiden ön plana çıkıyor.

SKODA’NIN ‘AMİRAL GEMİSİ’ 
SUPERB TÜRKİYE’DE
Skoda’nın “Amiral Gemisi” olan ve 2001 yılından bu yana orta üst 
sınıfta standartları yeniden belirleyen Superb, şimdi daha çekici hale 
geldi. İç mekânı kapsamlı biçimde yeniden geliştirilen Superb, yeni-
likçi teknik özelliklere kavuşurken, yüzde 19’a varan oranlarda daha 
az yakıt tüketiyor. Yenilenen Superb, Türkiye’de biri benzinli, toplam 
dört farklı motor seçeneği ve 58 bin 900 TL’den başlayan özel tanı-
tım fiyatlarıyla satışa sunuldu. Yenilenen Superb’den, yıl sonuna 
kadar 1800 adet satılması hedefleniyor.

Q30, FRANKFURT’TA GÜN 
YÜZÜNE ÇIKTI
Infiniti’nin kompakt premium segmentine hareket getirecek öncü nite-
liğindeki Q30 modeli Frankfurt Otomobil Fuarı’nda ilk kez gün yüzüne 
çıktı. Q30 Concept, akıcı ve zarif tasarımı ile genç premium müşteri 
kitlesine hitap edecek ilk Infiniti olma özelliğini taşıyor. Infiniti Q30 Con-
cept performans, tasarım ve kalite algısı ile yeni nesil Infiniti’lerin neye 
benzeyeceği konusunda ipuçları taşıyor.

FORD B-MAX,  1 NUMARA
Satışına geçtiğimiz kasım ayında başlanan Ford B-MAX, 2013’ün 
ilk 6 ayında, Avrupa’da ve Türkiye’deki satış rakamlarıyla sınıfının 
lideri oldu. 19 Avrupa ülkesinde yüzde 15,8 pazar payı ile sınıfında 
en çok satan araç olan B-MAX, Türkiye’de yüzde 40’lık pazar 
payı ile açık ara liderliğini sürdürdü.
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Konya’nın otomobildeki güvenilir ismi Sefer A.Ş. otomobil 
dünyasında yaşanan son günlerdeki sıkıntıyla ilgili bilgilen-
dirici açıklamalarda bulundu ve tüketicileri uyardı. İkinci el 

otomobildeki usulsüzlüklerin hapis cezasına kadar gidebildiğini 
vurgulayan Sefer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Durmaz, 
ikinci el otomobilde popüler püf noktalarını açıkladı. 
Otomobil alma kararı Türkiye’de ciddi zorluklarla ilerliyor. 
Tüketicinin parasının olması yetmiyor. Güvenilir bilgilere güve-
nilir yerlere ulaşmaları gerekiyor. Çünkü otomobil piya-
sası çok büyüdü ve tüketicinin alternatifleri arttı. 
Konya Sefer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer 
Durmaz, otomobil alımının araştırılması gere-
ken bir konu olduğuna dikkat çekerek, oto-
mobil alacakları uyardı. Özellikle son yıllar-
da kilometre düşürme olaylarının arttığını 
ifade eden Durmaz, “Otomobili güvenilir 
yerlerden almaya çalışın, düşük fiyat diye-
rek otomobil kararını hemen vermeyin, 
aldıktan sonra başınıza gelen tuhaf olaylar 
size ciddi maliyetler yükleyebilir.” sözleri ile 
uyardı. Teknolojideki ilerlemelerle dolandırıcıların 
kilometre aldatmacalarını anında yapabilir hale geldik-
lerini söyleyen Durmaz, “Biz her aldığımız ve teminat verdiğimiz 
araçları ciddi incelemeden geçiriyoruz, pert olup olmadığı-
na, kilometresinin değişip değişmediğine, hasarlı yerlerinin ne 
olup olmadığına kadar tüm detayları inceleyerek araçlara kefil 
oluyoruz.” dedi. Araçların kilometresini 5 dakikada düşürebi-
len dolandırıcıların ve anlayışın otomobil almayı tehlikeli hale 
getirdiğini özellikle vurgulayan Durmaz, müşterilerin uzman 
danışmanlara sormalarını tavsiye etti.   

sektörden»

KİLOMETRE DEĞİŞİMİ ARACI SERVİS DIŞI 
BIRAKIYOR
Zafer Durmaz, “Kilometre değişimi araç sahiplerine ilk 
başta cazip gelebiliyor. Fakat kilometrenin değiştirilme-
si ileriki dönemlerde ciddi sorunlara yol açıyor. Özellikle 
aracını yetkili servise götüren araç sahipleri bundan etki-
leniyor. Aracın kilometresinin değiştirildiği fark edildiğinde 
otomobiller direkt servis dışı kalıyor. Tabi ki aracın siciline 

işlenen bu durum aracın satışında da ciddi problemlere 
yol açıyor.” dedi.

KİLOMETRE İLE OYNAMAK 
ARTIK DOLANDIRICILIK 
KAPSAMINDA
Kilometre değişiminin yasal yaptırımlarla 
da tescillendiğini aktaran Zafer Durmaz 
şöyle konuştu: “Araçların kilometreleri ile 

oynamak hem alıcı hem satıcı açısından 
birçok sorunu beraberinde getiriyor. Artık 

yasal anlamda da kilometre ile oynayanlar 
ciddi cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabi-

liyorlar. Çünkü kilometre ile oynamak artık Türk 
Ceza Kanunu’na göre nitelikli dolandırıcılık kapsamına giriyor. 
Araçların kilometreleri ile oynayanlar 2 ile 7 yıl arasında hapis 
cezasına çarptırılıyor.”
Son olarak ikinci el otomotiv tercihinin araştırılması gereken 
bir satın alım kararı olduğunu aktaran Zafer Durmaz, ikinci el 
otomotiv alıcılarının araç tercihini yapmadan önce mutlaka 
konusunda uzman firmalardan tavsiye almalarını ve tercihlerini 
güvenilir noktalardan yapmalarını istedi. 

İKİNCİ EL ARAÇLARIN KİLOMETRELERİNE DİKKAT!
İKİNCİ EL OTOMOBİLDEKİ USULSÜZLÜKLERİN HAPİS CEZASINA KADAR GİDEBİLDİĞİNİ 

VURGULAYAN SEFER A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI ZAFER DURMAZ, İKİNCİ EL 
OTOMOBİLİN PÜF NOKTALARINI AÇIKLADI.

DURMAZ: 
“OTOMOBİLİ 
GÜVENİLİR 

YERLERDEN ALMAYA 
ÇALIŞIN, DÜŞÜK FİYAT 

DİYEREK OTOMOBİL 
KARARINI HEMEN 

VERMEYİN.”
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Türk Telekom, esnafa telefon ve internet tarife paket-
lerinin yanı sıra, işyeri sigortasından güvenlik paketine, 
sıcaklık ve nem ölçüm hizmetlerinden internet sitesi 

desteğine kadar 5 ayrı kampanya düzenliyor. Türk Telekom 
Kurumsal Müşteri Başkanı Mehmet Ali Akarca, paketlerle 
ilgili olarak, “Esnaf avantaj tarifelerimize artık mobil özellikler 
kazandırdık ve bunları piyasanın çok daha ucuzuna 
3’te biri ya da yarı fiyatına Avea ile beraber 
kampanya düzenledik. Bundan arzu eden 
tüm aboneler faydalanabilecek. Aynı 
zamanda işyerlerini de sigortalıyoruz. 
Ayrıca internet siteleri ve SMS kam-
panyalarıyla pazarlamalarına yar-
dımcı oluyoruz. Bulut teknolojileri-
ne de büyük yatırımlar yapıyoruz.” 
dedi.
TESK Genel Başkan Vekili Burhan 
Aksak da, “İçinde bulunduğumuz bilgi 
ve teknoloji çağında esnafımız açısın-
dan en önemli konulardan biri de birbir-
leriyle ve müşterileriyle hızlı, ucuz iletişim 
sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip ederek 
bu sayede müşterilerine daha iyi hizmet sunabil-
mektir. Bu kapsamda Türk Telekom ve TESK’in birlikte geliş-
tirdiği yeni hizmet, kampanya ve iş ortaklığı 2 milyonu aşkın 
esnaf ve sanatkarın rekabetçi gücünü artıracak ve hayatlarını 
kolaylaştıracak.” diye konuştu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, esnaflara özel olarak hazır-
lanan kampanyalar ve detayları şöyle:
Esnafa Bayram kampanyası: Türk Telekom “Esnafa Bayram” 

sektörden»

kampanyası kapsamında İş Avantaj Her Yöne ve Esnafa Özel 
tarifelerini kullanan müşteriler, 1 yıl taahhüt vererek hatlarını 
Avea’ya taşıdıklarında, Avea Esnaf Menü tarifelerinden önemli 
indirimlerle yararlanacak. 
Ücretsiz İşyeri Sigortası kampanyası: Kampanyada Güneş 
Sigorta ile yapılan iş ortaklığıyla, esnaf ve KOBİ’lerin ihtiyaç 

duyduğu kapsamlı işyeri sigortası sunulacak. 
BuluTT Ölçüm: Esnafın karşı karşıya olduğu 

risklere karşı ısı ve nem ölçen, gerektiğinde 
uyarı veren BuluTT Ölçüm ürünü de kam-

panya kapsamında sunuluyor. BuluTT 
Ölçüm çözümü bir sensör ile ortama 
bağlanır ve denetim altında tutul-
ması gereken koşulu sürekli ölçüyor. 
Ölçülen değerlerin belirlenmiş sınır-
lar dışına çıkması durumunda, sis-
teme tanımlanmış kullanıcılara SMS, 

e-posta, çağrı ve sesli siren şeklinde 
uyarı gönderiyor.

Esnafa Özel Hediye Online SMS kam-
panyası: Yeni üye olan veya mevcut Esnafa 

Özel tarifesi 250- 450-3000 dakika abone-
lerine, 5 Ocak 2014’e kadar tarifelerindeki dakika 

kadar SMS gönderimi her ay hediye edilecek. 
Avantajlı Web kampanyası: Esnafa Özel veya İş avantaj tarifesi 
üyeleri, bu kampanyayla kendi internet sitelerini ücretsiz ola-
rak kurabilecek ve 12 ay boyunca ücretsiz olarak kullanabile-
cek. Esnafa özel tarifelerden faydalanan tüm müşteriler, alan 
adı ve internet hizmetinin de dahil olduğu ücretsiz internet 
sitesi hizmetinden yararlanabilecek.

TÜRK TELEKOM’DAN ESNAFA KAMPANYA
TÜRK TELEKOM KURUMSAL MÜŞTERİ BAŞKANI MEHMET ALİ AKARCA, ESNAFLARA 
YÖNELİK DÜZENLEDİKLERİ KAMPANYALARLA BEKLENTİLERİNİN YAKLAŞIK 2 KATI 

TALEP GELDİĞİNİ VE BUNUN GİDEREK ARTTIĞINI İFADE ETTİ.

TESK GENEL 
BAŞKAN VEKİLİ 

BURHAN AKSAK: “BU 
KAPSAMDA TÜRK TELEKOM VE 
TESK’İN BİRLİKTE GELİŞTİRDİĞİ 
YENİ HİZMET, KAMPANYA VE İŞ 

ORTAKLIĞI 2 MİLYONU AŞKIN 
ESNAF VE SANATKARIN 

REKABETÇİ GÜCÜNÜ 
ARTIRACAK.”
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Endüstrileşmek Dış görünüş Yön göstergesiBir renkKısaca Türkiye 
Cumhuriyeti 

Oburca yemek

Geçimlik

Özel gezinti 
gemisi

Senli benli

Koşul

Yabancı

Kudret, 
iktidar

Şehzadelerin 
özel eğitmeni

Erkek (argo)

Herhangi bir 
sebeple

Kısaca endüstri 
meslek lisesi

Eserlerin küçük 
boyuttaki 

örneği

Lanetlenmiş 
(eski)

Onarım

Genel kabul 
gören değişim 

aracı

Binbir taneli 
meyve

Aktinyum 
elementinin 

simgesi

Büyük sert taş 
kitlesi

Üstü kapalı söz 
veya davranış

Egemenlik 
altına girme

Boruyu üç yönlü 
kullanabilme 

olanağı sağlayan 
parça

İşaret veya 
uyarı sesi

Vücuda devinim 
sağlayan et 

dokusu

Emperyalizm Dalkavuk
İslam öncesi Arap 
tanrıçalarından biri

Her yanı ıslak 
olanYaban

Aynı mahalleden 
olan

Duygu yanılması

İstem dışı hareket

Bir nota

İlke (eski)

Akıllıca

İlave

İnanılıp bağlanılan 
düşünce (mcz)

Duman lekesi

Boyut

Mevsim dışı Kabe 
ziyareti

Adaletle ilgili olan

Ufak lekeleri 
bulunan

Rütbesiz asker

Bir tür toprak

Mastar eki

Zamanın en küçük 
birimi

Uzaklık belirtir

Boyun eğme

Kaşındırıcı bir deri 
hastalığı

bulmaca»

Şaşma anlatan 
bir söz

1966 Ordu 
doğumlu 
resimde 

gördüğünüz 
ünlümüz

Albay

Deveyi çöktürmek 
için kullanılan söz

Yankı

Kuzu sesi

Paylama, azarlama

Anlam


