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OYUNCAK SADECE 
‘OYUNCAK’ DEĞİLDİR
BİZ ESKİ OYUNCAKLARI, ‘YOKLUĞUN 
GETİRDİĞİ ÇÖZÜMLER’ OLARAK GÖRSEK DE 
BUGÜN UZMANLAR, BU OYUNCAKLARIN EL 
BECERİLERİNİ, HAYAL GÜCÜNÜ ARTTIRMASI 
SEBEBİ İLE SON DERECE DEĞERLİ OLDUĞUNU 
SÖYLÜYOR.

Eskiden oynanan oyuncakları bir düşünün; annelerin yap-
tığı bez bebekleri, babaların tahtadan oyduğu arabaları, 
çocukların çamurdan, kağıttan yaptığı oyuncakları…  Biz, 
‘yokluğun getirdiği çözümler’ olarak görsek de bugün uz-
manlar, bu oyuncakların el becerilerini, hayal gücünü art-
tırması sebebi ile son derece değerli olduğunu söylüyor. 
Yeni dönem tabirle ‘bilgisayar oyunlarına mahkum olmuş’ 
çocukların çok şey kaçırdığını belirtiyor. 
Birçok ülke artık geçmişte kalan oyuncakları bir müzede 
topladı. Türkiye de, Yazar Sunay Akın’ın önderliğinde, son-
radan katılmakla birlikte oyuncak müzeciliğinde önemli bir 
noktaya ulaştı. Akın, dünyada eşi benzeri olmayan değerli 
oyuncakları, dünya çapında ün yapmış oyuncakların ilk se-
rilerini, maketleri biraraya getirerek, İstanbul’da değerli bir 
müzede toplamayı başardı. Müzenin farkı ise, geçmişte bü-
yüklerimizin oynadığı ve yukarıda bahsettiğimiz oyuncakla-
rı da bir anı gibi korumaya alması. 
Sunay Akın, sadece müze açmış olmak için girişmedi bu işe. 
Kendisi bugün ve geçmişte çocukların oynadığı oyuncaklar 
için önemli sosyolojik tespitler ve önerilerde bulunarak, ade-
ta ebeveynler için yol haritası çıkarıyor. Akın’ın en önemli 
tavsiyesi ise bugün bilgisayar başından kaldıramadığımız 
çocuklar üzerine… Akın’la yapılan başarılı söyleşimizi ka-
pak haberimizde okuyabilirsiniz. 
İletişim ve ulaştırma sektörüne dair önemli gelişmeleri takip 
edebileceğiniz dergimizde, sizler için bir de ‘gezi’ tavsiyesin-
de bulunmak istiyoruz. Gezi sayfalarımızda yer verdiğimiz 
Erzincan’ı farklı bir kalemden okuyacak ve eminiz bir son-
raki gezi rotanızı planlarken, Erzincan’ı seçeneklerinizin en 
başına koyacaksınız. 
Keyifli okumalar diliyor ve bir sonraki sayımızda görüşmek 
üzere diyoruz.

AHMET SELİM
ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr
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153 YILLIK RÜYA:  MARMARAY
Asrın projesi olarak isimlendirlen Marmaray’ın ilk etabı olan 13.6 
kilometrelik Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arası hizmete alındı. 
Böylece, Anadolu’dan Avrupa yakasına geçmek 4 dakikaya indi. 

içindekiler»

demiryolu

44

şehir mektupları

42

sahne

36

haber

kapak röportaj

YERLİ VAGON GELİYOR
TCDD, yerli üretim için ‘milli yht proje çalişma grubu’ oluşturdu. 
Komisyon, özgün YHT projesi hazırlayacak. Yerli setler üretilecek.

2820

48

TURGUT ERKESKİN: LOJİSTİK KÜLTÜRÜ ARTMALI
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği 
(UTİKAD), Türkiye’nin lojistik gücünü arttırmayı ve dünya 
standartlarını yakalamayı hedefliyor.

YAZAR SUNAY AKIN
“Kız çocuklarımızın eline oyuncak bebek ve tencere tava veriyoruz; 
erkek çocuklarımızın eline de araba ya da silah. Sonra tabancayla 
oynayan çocuk, bebeğini  büyüten kızı vuruyor.”

ŞARKICI, OYUNCU VE MAKYÖZ: SUZAN KARDEŞ
Sanat camiasından hemen herkese makyaj yapması ile tanınan bir 
yandan da yaptığı müzik albümleri ile Balkan rüzgarları estiren 
Sanatçı samimiyati ile herkesi etkiliyor. 

İHTİYAR DİYE BİR YER
Saklı gizli küçük, kitapçı görünümlü, dergilerin kapıdan taştığı, iki 
kişinin tavla oynadığı, üç kişinin memleket meseleleri konuştuğu 
yer; işte orası İhtiyar’dır.

• Uygulamalara Denetim
• Virüs Koruması
• Cihaz Konum Belirleme
• Uzaktan Cihaz Kilitleme
• Uzaktan Veri Silme

BAŞLICA ÖZELLiKLER

Avea Güvenlik Servisi lisansı, vergiler dahil 1 aylık 1 TL, 6 aylık 3 TL, 12 aylık 5 TL olarak ücretlendirilir. 15 günlük deneme süresi Avea kullanıcılarına ücretsiz sunulmaktadır.

CEBiNiZE
YÜKSEK GÜVENLiK

Siz de Avea Güvenlik uygulamasıyla
cihazınızı ve verilerinizi sağlama alın.

avea.co/guvenlik
adresinden

indirebilirsiniz.

iLK 15 GÜN
AVEA’DAN
HEDiYE

GUVENLIK 21.5x27.5.indd   1 10/11/13   11:32 PM
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84
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68
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96
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AHŞAPLARLA AÇILAN  ‘GÖNÜL GÖZÜ’ 
Sanatçı Ali Otyam, ‘Çeşm-i Dil’ ismini verdiği yeni bir sanatla 
çıktı karşımıza. Sanatın temelini, doğadaki ahşap parçalarının 
çok az rötuşla yeni anlamlara büründürülmesi oluşturuyor. 

KADINLAR OYUN KONSOLUYLA SPOR YAPIYOR
Spor yaparken eğlenmeyi de isteyen kadınlar artık hareketi 
algılayan cihazlarla oynanan spor oyunlarını satın alıyor. 
Bu oyunlar kadınlar arasında son günlerde çok popüler.

56

İLLÜZYON DEĞİL ‘GÖZBAĞI’
Türk dili uzmanları, dilimize yerleşen yabancı kelimelerin 
karşılıklarını sunmaya devam ediyor. ‘Gözbağı’ bunlardan biri...

KARINCA MİSALİ  KIŞA HAZIRLANDILAR
Meyve, sebzeden ekmeğe kadar gıda sağlığının hiçe sayıldığı 
günümüzde, kültürümüzün kışlık hazırlıklarını hatırlatmak istedik.

İPEK YOLU ÜZERİNDE BİR İNCİ: ERZİNCAN
Adrenalin seviyesini yükselten doğa sporları, doğal güzellikleri, el 
sanatları ve yemekleriyle Erzincan, kendisi için ,“Tipik bir Anadolu 
şehri” diyenleri pişman ediyor.

AUDİ’DEN 2014 YAZ MODASI:  A3 CABRİO
Audi’nin sportif, zarif ve çok yönlü modeli A3 Cabrio, 2014’ün ilk 
yarısı itibariyle Türkiye yollarıyla buluşuyor.

içindekiler»
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ARACINIZ KALP KRIZINI 
HABER VERECEK

Ford Genel Müdürü Haydar Yenigün, araçlarda uygula-
nacak yeni teknolojiler hakkında bilgi verdi. Sürücünün 
kalp ölçümlerini (elektrokardiyografi) yapan ve şeker 

oranlarını tespit eden ‘sağlık paketi’ geliştirdiklerini ifade 
eden Yenigün, bunu orta ve alt gelir grubuna hitap eden C 
ve B sınıfı araçlarda kullanacaklarını kaydetti. Genel Müdür 
Yenigün, cihazın sürücü koltuğuna gömülü 6 adet elektrot 
vasıtasıyla ölçüm yaptığını söyledi. Bu verileri değerlen-
diren teknoloji, normalin dışında değerlerle karşılaştığında 
sürücüyü uyarıyor. Cihaz, şimdilik 2014 model Mondeo ve 
S-Max modellerinde kullanılacak

SILIKON VADISI’NDE 
‘FATIH’ ÇIKARMASI

Okullarda akıllı tahta ve tablet dönemini başlatan 
Fatih Projesi ABD’li bilişim devlerinin ilgi odağı 
oldu. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı 

Ali Babacan, ABD’li şirketler ile proje hakkında görüş 
alışverişinde bulundu. Babacan, toplamda 11 milyon 
öğrenciye dağıtılacak tablet bilgisayarları kapsayan Fatih 
Projesi’nin Türkiye için önemli olduğuna dikkat çekti. 
Tablet bilgisayarların yanı sıra proje ile 600 bin akıllı tahta 
kullanılmasının planlandığını aktardı. 

ABD MERKEL’IN 
TELEFONUNU MU 
DINLEDI?

Alman hükümeti, Başbakan Angela Merkel’in cep 
telefonunun ABD istihbaratı tarafından takip 
edildiği bilgisine ulaştığını açıkladı. Merkel’in ABD 

Başkanı Barack Obama’yı arayarak konuyla ilgili acilen 
ayrıntılı izahat istediği belirtildi. Beyaz Saray’dan yapılan 
açıklamaya göre ise Obama, kendisini dinlemedikleri 
konusunda Merkel’e güvence verdi. Almanya ile ABD 
ilişkileri, Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu’nun müttefik 
ülkeleri de dinlediğinin ortaya çıkmasıyla gerilmişti.

GENÇ AŞÇILAR YARIŞTI, 
30 ÜLKE INTERNETTEN 
CANLI IZLEDI 

Aşçılık dünyasının köklü ve saygın yarışması Chaîne des 
Rôtisseurs Dünya Genç Aşçılar Şampiyonası’nın 37.’si, 
Mutfak Sanatları Akademisi’nin ev sahipliğiyle Türkiye’de 

gerçekleştirildi. Yarışmanın Medianova altyapısı ile gerçekleştirilen 
internet canlı yayını, başta Türkiye olmak üzere 30 farklı ülkede 
bulunan internet kullanıcıları tarafından izlendi. 20 ülkenin en başa-
rılı 20 genç şefinin mücadele ettiği yarışmanın internet üzerinden 
gerçekleşen canlı yayını, Medianova’nın güçlü altyapısı sayesinde 
herhangi bir kesinti olmaksızın sorunsuz bir şekilde gerçekleşti.
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SIRI’YE SESINI VEREN 
O KADIN ORTAYA ÇIKTI

iPhone ve iPad’lerin Amerikada en çok kullanılan özellik-
lerden biri olan Siri’yi seslendiren kişi nihayet ortaya çıktı. 
Susan Bennett, CNN’e verdiği röportajda Siri’yi kendisinin 

seslendirdiğini söyledi. Susan Bennett adlı kadının Siri’nin 
sesi olduğunu, Apple henüz doğrulamadı. Ancak konu-
nun uzmanlarına danışan CNN, Siri’deki ses ile Bennett’in 
sesinin birebir aynı olduğunu saptadı. Sorduğunuz sorulara 
bazen oldukça isabetli cevaplar verebilen Siri, bazen de bir-
birinden alakasız sonuçları kullanıcılara aktarabiliyor.

THE SIMS 4 GELIYOR

Electronic Arts, bugün The Sims 4’ün tüm dünyada 2014 
sonbaharında piyasada olacağını duyurdu. Maxis’ten The 
Sims Studio tarafından geliştirilmekte olan The Sims 4 

yaşamla oynamanın yeni yollarını, birbirinden güçlü yeni kreatif 
araçları, gelişmiş duygu ve zekalarıyla yepyeni Sim’ler ve oyun-
cuların hikayelerini daha önce görülmemiş şekillerde anlatmak 
için Sim’lerin zihinlerini, bedenlerini ve kalplerini kontrol edebile-
cekleri bir oyun deneyimi sunacak.

XBOX ONE 
REKLAMINDA IKI 
FUTBOLCU YER 
ALACAK

Oyun konsolu piyasası, çok büyük bir savaşa 
hazırlanıyor. Satışa sunacağı PlayStation 4 kon-
solu için reklam kampanyasına başlayan Sony’nin 

en büyük rakibi Microsoft, Xbox One’ın reklamlarında 
yer alması için Steven Gerrard ve Zachary Quinto ile 
anlaşma yaptı. Her iki firmanın da Kasım ayında doruğa 
çıkacak reklam kampanyası için yüz milyonlarca dolar 
harcaması beklenirken, Microsoft, Xboc One kampan-
yasının maliyeti hakkında açıklama yapmayı reddetti. 
Guardian’ın haberine göre, oyun sektöründeki kaynak-
lar Microsoft’un yaklaşık 100 milyon dolar reklam har-
caması yapacağını tahmin ediyor. 

haber turu»

ALIŞVERIŞLER ARTIK 
CEP TELEFONUNDAN 
YAPILIYOR

Paypal’in ABD Ulusal Siber Güvenlik İttifakı (NCSA) ile bir-
likte yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre akıllı telefon-
lar günlük alışverişlerde daha fazla kullanılmaya başlan-

dı. Binden fazla kişinin katıldığı araştırmaya katılanların yüzde 
24 her gün bir alışverişini cep telefonu ile gerçekleştiriyor. 
Katılımcıların yüzde 17’si ise alışverişlerinin dörtte birini yine cep 
telefonları üzerinden yapıyor. Araştırma, Amerikalıların telefon-
larına son derece bağlı olduklarını, bu cihazları günlük işlemlerde 
kullanırken ciddi güvenlik kaygıları taşıdıklarını da ortaya koydu.

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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INSTAGRAM EKRANINA 
REKLAM GELIYOR

Dünya geneline 150 milyonu aşan kullanıcısı bulu-
nan Instagram, fotoğraf akışında reklamlara da 
yer verecek. Sosyal ağ, yayımladığı bir fotoğrafta, 

reklam içeriğinin neye benzeyeceğine dair bir örnek 
sundu. Instagram tarafından hazırlanan reklam, fotoğ-
raf akışında görmeye alıştığımız bir kare ve üzerinde 
‘Sponsored’ (sponsorlu) logosu içeriyor. Bu logoya tık-
layacak kullanıcılar, reklam programı hakkında açıklayıcı 
bilgiye ulaşacak. 

‘IPHONE 5C KULLANICILARI 
KISKANDIRMIYOR’

Apple’ın Eylül ayında piyasaya sürdüğü yeni modellerinden 
iPhone 5C’nin istenen satış rakamlarına ulaşmamasına 
farklı bir görüş getirildi. Apple merakla beklenen plastik 

kasalı ve renkli 5C modelinde istediği satış rakamlarına ulaşama-
dı. Huffington Post sitesinde yer alan bir yorum haberde, iPhone 
5C’nin neden istenen satış rakamlarına ulaşmadığına yönelik 
farklı bir görüşe yer verildi. Analizde, 5C’nin kullanıcıları kıskan-
dırmadığı için çok satmadığı kaydedildi. Bununla birlikte, modelin 
renkli kasası dışında diğer iPhone modellerinden farklı bir şey 
sunmadığı, bu yüzden de insanların ürüne sahip olamadıkları için 
kendilerini kötü hissetmedikleri belirtildi. 

EN HIZLI INTERNETI 
OLAN ÜLKELER 

İnternetin doğduğu ülke olan ABD, küresel kullanıcı 
miktarının ardından en hızlı internet yoğunluğunda da 
gerilerde kalmış durumda. Akamai araştırma şirketinin 

sunduğu verilere göre, 10+ Mbps hızında en fazla internet  
kullanıcısı olan ülke Güney Kore. İkinci sırada ise Japonya 
geliyor. Japonya’nın ardından Orta Avrupa ve eski doğu 
bloğu ülkesi Letonya’nın geldiği sıralamada ise ABD seki-
zinci sırada. Veriler, kullanım oranının ardından hız konu-
sunda da internetin küreselleştiğini gözler önüne seriyor.

TSUNAMILERE KARŞI 
SUALTINDA KABLOSUZ 
INTERNET

Amerikalı bilim insanları, ‘derin denizlerde internet’ 
için sualtında çalışan bir kablosuz internet siste-
mini denedi. New York eyaletinde bulunan Buffalo 

Üniversitesi’ndeki araştırmacılar bir gölde denedikleri 
teknolojinin tsunamilerin tespitinde kullanılabileceğini ve 
böylece daha güvenilir bir erken uyarı sistemi oluşturu-
labileceğini söylüyor. Uzmanlar veri paylaşımının ve etki-
leşiminin kolaylaştırılması için standart bir sualtı iletişim 
yöntemi yaratmayı amaçlıyor.

haber turu»

Provus ilan 215x275mm copy.pdf   1   5/28/13   5:17 PM



16 / www.baglantinoktasi.com.tr

ÜÇ BOYUTLU GÖZLÜK 
TARIH OLUYOR 

Çinli araştırmacılar, çıplak gözle kullanılabilen üç boyut-
lu tablet bilgisayar geliştirdi. Çin’in Şangay Ciaotong 
Üniversitesi’nden araştırmacıların geliştirdiği tablet 

bilgisayarın bu yıl sonuna kadar piyasada olması bekleni-
yor. Üniversitenin Spektrum Modülasyon Teknoloji Merkezi 
Müdür Yardımcısı Fang Yong, çıplak gözlü üç boyutlu tek-
nolojilerde ekranlara üç boyutlu lenslerin yerleştirildiğini 
söyledi. Yong, bunun da kullanıcıların üç boyutlu imajları 
gözlüksüz görmesini sağladığını dile getirdi. 

OBAMA, SAMSUNG’U 
YASAKLADI

ABD Başkanı Barack Obama, Samsung’un 
bazı akıllı telefon modellerinin ülkede satışını 
yasaklayan yasayı onayladı. Obama’nın ona-

dığı yasa gereğince ABD’de artık Galaxy S, Galaxy 
S 2, Galaxy Nexus ve Galaxy Tap satışları yasaklan-
dı. Samsung’un hep yeni modeller üreterek karının 
büyük bir oranını buradan kazandığına dikkat çeken 
Güney Koreli birçok teknoloji uzmanı, söz konusu 
kararın Samsung’a büyük bir etki yapmayacağını 
düşünüyor.

TWITTER ELEŞTIRISI 
ABD’LI YETKILIYI 
IŞINDEN ETTI

Beyaz Saray’da yönetimi eleştiren ve hakaret eden Twitter 
mesajlarının kaynağı olarak belirlenen ulusal güvenlik yet-
kilisi işten atıldı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’nde 

nükleer silahsızlanma alanında görev yapan Jofi Joseph’in, iki 
yıl boyunca Twitter’da @NatSecWonk adıyla yüzlerce eleştirel 
mesaj gönderdiği bildirildi. 

JAMES BOND’UN LOTUS’U 
SATILDI

Tesla CEO’su Elon Musk, James Bond filminin meşhur sualtı 
aracının Lotus Esprit’in yeni sahibi oldu. Yeni sahibi bu 
otomobili gerçekten su altında gidebilin bir araca dönüş-

türmeyi planlıyor. Musk, James Bond serisinin “The Spy Who 
Loved Me” adlı filminde kullanılan Lotus Esprit’i Londra’daki bir 
müzayede de 989 bin dolara satın aldı. Spor otomobil filmde 
bir düğmeye basılarak su altında gidebilen bir otomobile dönü-
şüyordu. Ancak bunun gerçekte dönüşemediğini öğrenen Elon 
Musk, Lotus Esprit’i geliştirmeyi düşünüyor.

haber turu»
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1902 YILININ 18 KASIM GÜNÜ WASHİNGTON EVENİNG STAR GAZETESİNDE 
YAYIMLANAN BİR ÇİZGİ RESİMDE, DÖNEMİN ABD BAŞKANI THEODOR ROOSEVELT, 

ELİNDE BİR AYI YAVRUSUYLA BİRLİKTE GÖRÜLÜYORDU.

İLK OYUNCAK AYI

ilk’ler»

Her bebeğin, çocuğun türlü türlü oyuncağı vardır ama 
oyuncak ayı vazgeçilmezdir. Günümüzde bilgisayar 
oyunlarına mahkum olmuş çocukların bile hemen bil-

gisayarın yanında olmadı odalarında bir yerde bulun-
durdukları oyuncak ayıları vardır. 
Hediye alınacaksa bir çocuğa akla ilk oyun-
cak ayı gelir. Hatta sadece küçüklerin değil 
büyüklerin de hediye seçenekleri arasın-
da baş sırada yer alır oyuncak ayı... Bir 
erkek sevgilisine rahatlıkla oyunca alır 
ve oyuncak ayı alınan kız, bir çocuk gibi 
sevinir. Hemen hepimize sevimli gelen 
oyuncak ayılar bilindiği üzere bir ayı yavru-
sunun oyuncak haline getirilmiş halidir. Ne-
den oyuncak köpek, kedi ve benzeri hayvanlar 
oyuncak olduklarında bu kadar popülerlik kazan-
mamışlardır bilinmez. Bilinen şu ki bekli de dünyanın 
en meşhur, en bildik oyuncağı olan bu ayılardır.  

PEKİ İLK OYUNCAK AYI NE ZAMAN 
YAPILMIŞTIR? İLK HANGİ 
ÜLKENİN ÇOCUKLARI 
OYUNCAK AYI İLE 
TANIŞMIŞTIR?
Bu soruların cevabına Araştırmacı Yazar 
Çiğdem Can, “İlkler ve Enteresan Hikaye-
leri” isimli kitabında yer veriyor. Can’ın araş-
tırmalarına göre, ilk oyuncak ayı 
Amerika’da faaliyet gösteren iki ayrı firma 

tarafından 1902 yılında üretilmeye başlandı. Her iki firma 
da ‘ilk ayıyı ben ürettim’ diye iddia etse de, bu konuda kesin 
bir delil bulunamamıştır. 

Ayıların tüm dünyaya ünlerinin yayılması ile sonraki 
yıllarda birçok ülkede, birçok firma oyuncak ayı 

üretti. Yumuşacık, tüylü olan oyuncaklar gü-
nümüzde de üretilmeye devam ediliyor. Bir 
parmak büyüklüğünde de dev boyutlarda 
da üretiliyor. Boyut ve renkleri çeşitli olan 
bu oyuncakların üretildikleri materyaller 
de bugün çeşitlilik kazanmış durumda. 
Buna göre alerjik olmayan, mikrop tutma-

yan materyallerden üretilmiş olanlar bugün 
annelerin tercihleri arasında yer alıyor. 

İLHAM KAYNAĞI ROOSEVELT
1902 yılının 18 Kasım günü Washington Evening 
Star gazetesinde yayımlanan bir çizgi resimde, 

dönemin ABD Başkanı Theodor Roosevelt, 
elinde bir ayı yavrusuyla birlikte görülüyor-
du. Roosevelt, katıldığı bir av partisi sırasında 
karşısına çıkan bir ayı yavrusunu vurmayıp, ku-
cağına alıp sevmişti. Cliffor Berryman tarafın-

dan çizilen bu hali gazetede yayınlanınca, halk 
başkanın hayvan sevgisine hayran kalıp, bu ayıcığı 
da çok sevdi. Bu ayıya sonra “Teddy’nin Ayısı” ismi 

takıldı. İki firma bu resimden etkilenip oyuncak 
ayı üretti. Bu oyuncaklara verilen en popüler 
isim de “Teddy” oldu. 

İLK OYUNCAK 
AYI AMERİKA’DA 

FAALİYET GÖSTEREN 
İKİ AYRI FİRMA 

TARAFINDAN 1902 
YILINDA ÜRETİLMEYE 

BAŞLANDI.



kapak» eylül gökyurt / Fotoğraf: güneş kazdal

SUNAY AKIN
YAZAR

“KIZ ÇOCUKLARIMIZIN ELİNE OYUNCAK BEBEK VE TENCERE TAVA 
VERİYORUZ; ERKEK ÇOCUKLARIMIZIN ELİNE DE ARABA YA DA SİLAH. 

SONRA GAZETE HABERLERİNDE TABANCAYLA OYNAYAN ÇOCUK, BEBEĞİNİ 
BÜYÜTEN KIZI VURUYOR.” 

Bilgisayar oyunu oynayan çocuk labirentin 
koridorlarında peyniri bulmaya çalışan fareye benzer

line geçirdiği bir telefonun bütün özellikle-
rini bir yetişkin kadar iyi kullanabilen, henüz 

konuşmayı bile tam olarak beceremezken bilgisa-
yarı kendi başına açıp oyun oynamaya başlayan 
bir çocuk eminim artık hiçbirimizi şaşırtmıyor. 

Hatta bu birçoğumuz için çoğu zaman birer övünç 
kaynağı. Peki ya oyuncaklar? Hani o meraktan içi 

açılıp toparlanamayan arabalar, üzerine çeşit çeşit kı-
yafetler dikilen bebekler… Sokaktan eve çağırıldığında, “N’olur 
5 dakika daha!” diye yalvaran çocuklar da artık yok. “Zamane 
çocukları” bilgisayarlarının başında sessiz sakin oyun oynuyor 
ve fazladan istedikleri zaman da bunun için. İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nin bu yılın ikinci yarısında yaptığı bir araştırmaya 
göre 8 yaş ve altındaki çocukların yüzde 11,5’i günde ortalama 
4 saatini bilgisayar başında geçiriyor. Daha vurucu olan bir ger-
çek de bu çocukların yüzde 64,2’sinin amacının sadece bilgisa-
yar oyunları olması.
Peki, bu bir sorun mudur? Oyuncaklar yerine bilgisayar oyun-
larıyla büyüyen çocuk bu durumdan nasıl etkilenir? Çağımızın 
çocuklarıyla doğru iletişim nasıl kurulur? Çocukluğumuzda 
oynadığımızda oyuncaklar yetişkin dünyalarımızın üzerinde 
ne kadar söz sahibidir? Bu soruların cevaplarını bulmak için 
İstanbul Oyuncak Müzesi’nin büyümeyen sahibi Sunay Akın’la 
birlikteydik ve aradığımız cevaplardan fazlasını bulduk. 
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 Bebek arabalarının içinde otururken 
uslu durmaları için ellerine tablet 
bilgisayar ya da cep telefonu 
verilen çocukları gördüğünüzde ne 
hissediyorsunuz? 
Artık şaşırmıyorum. Gelişmiş ülkelerde 
oyuncaklar çocuklara hayallerinin geliş-
mesi için alınırken bizde oyuncak çocuk 
oyalansın diye önüne konulan bir şey. Bu 
yüzden biz de hayalleri olan insanların kar-
şısında beklemeye mahkûm oluyoruz. Ço-
cuğumuzu eğitelim derken onun maceracı, 
merak dolu dünyasını törpülüyoruz. Bir 
ülkenin geleceği çocuklarının hayallerinde, 
oyunlarındadır. Çocuğun önüne oyuncak 
diye ne koyuyorsan gelecekte de onu göre-
ceksin demektir. 

 Yaptığınız araştırmalarda bunun 
örneklerine rastladınız mı? 
Tabii ki. Hem de onlarcasına. Mesela ilk 
uzay konulu oyuncakları 1920’li yıllarda 
çocuklarının önüne koyan Amerikalılardır. 
Aya bayrağını diken ilk ülke hangisi? Ame-
rika. Onlar balık şeklinde, komik uzay araç-
larıydı ama hayal olmadan gerçek olmuyor. 
NASA’yı o oyuncaklarla oynayan çocuklar 
kurdu. Buna rastlantı mı diyeceğiz? Bizim 

çocuklarımız o dönem neyle oynuyordu? 
Misketle. Çocuğun önüne ne koyuyorsan 
gelecek o. Hitler iktidara geldiğinde ilk iş-
lerinden biri oyuncak askerler yaptırmak 
oldu. Çocukları o oyuncaklarla oynattı. O 
sırada Hitler dünyada “barut” sözcüğünü 
en çok kullanan liderdi. Oyuncak askerlerle 
oynayan çocuklar büyüdü ve oyuncakların 
yerine geçtiler, gerçek barutlarla oynadılar. 
Tarihçiler 2. Dünya Savaşı’nı 1 Eylül 1939’da 
Almanya’nın Polonya’yı işgaliyle başlatır. Ha-
yır! 2. Dünya Savaşı Hitler, asker oyuncak-
ları Alman çocukların önüne koyduğunda 
başlamıştır. Çünkü Hitler, Polonya’dan önce 
çocukların hayallerini işgal etti. 

 Oyuncakların çocukların iletişim 
yeteneğindeki rolünü nasıl 
görüyorsunuz? 
İletişim paylaşmaktır. Çocuklar oyun-
caklarla tek başına oynamayı sevmez; 
paylaşmak ister, arkadaş ister. Tek başına 
oynayan çocuk sinirli olur. Bunun için 
bilgisayar oyunlarıyla oynayan çocuklara 
bakın. Biz kız çocuklarımızın eline oyun-
cak bebek ve tencere tava veriyoruz; er-
kek çocuklarımızın eline de araba ya da 
silah. Erkek çocukları araba çarpıştırıp 

silahlarıyla birbirlerini vururken kız ço-
cuğu bir köşede bebeğini uyutuyor. Sonra 
gazete haberlerinde tabancayla oynayan 
çocuk, bebeğini büyüten kızı vuruyor. Al 
sana kadın cinayeti! Bunları çocukların 
önüne biz koyuyoruz. Silahla oynayan 
çocuk “dıkşın dıkşın” diye ses çıkarıyor, 
konuşmuyor bile. Çocuk psikoloğu Ata-
lay Yörükoğlu der ki, “Bana Türkiye’nin 
her yerinden anne ve babalar çocuklarını 
getirdi, ‘hocam bu çocuk rahatsız’ dediler. 
Ben ‘telaşlanmayın’ dedim ve o çocukları 
oyuncak odasına götürüp onlarla oyun 
oynadım. Anne ve babalarını tedavi edip 
geri gönderdim.” 

 Teknolojik oyuncakları nasıl 
buluyorsunuz? Bilgisayar oyunları 
çocukların gelişimini nasıl etkiliyor?
Oyuncakla oynayan bir çocuk o oyun-
da kendine başrolü verir, kahramandır, 
oyunu o yönetir ve hayalleri vardır. Bil-
gisayar oyunu oynayan çocuksa labi-
rentin koridorlarında peyniri bulmaya 
çalışan fareye benzer. Labirentin ortası-
na peyniri koyarsınız, ona giden bir yol 
vardır. Fare peynirin kokusunu aldığın-

da heyecanlanır ve peyniri bulmaya ça-
lışır. Fare sonunda peynire ulaşır ve çok 
mutlu olur! Oysa o peynire giden bir tek 
yol vardır, onu da oraya bir başkası koy-
muştur. Fare hiçbir şeyi başaramamıştır. 
Farenin hayalleri yoktur. Farenin senar-
yosu ve bir serüveni yoktur. Fare sadece 
bir kobaydır. İşte bilgisayar oyunlarıyla 
oynayan çocuklar da peyniri buldu-
ğunda sevinen farenin trajik hikâyesini 
yaşıyor. Bunu anlatırken çocuğun dün-
yasında bilgisayar olmasın demiyorum. 
Doğru kullanılmalı. 

 Oyuncaklar sadece çocuklar için 
midir? 
Çocuk kim? Özgürlüğü elinden alınan ço-
cuk büyür. Bizim gibi toplumlarda çocukluk 
kazasız belasız atlatılması gereken, iyi eğitim 
alınması gereken bir geçiş dönemidir. Oysa 
çocukluğunuzdan ne kadar değer taşırsanız 
o kadar insan olursunuz. Biz büyükler bir-
birimizi aşağılamak için, “Çocukluk yapma, 
masal anlatma, senin o dediğin çocuk oyun-
cağı.” diyoruz. Neden? Masalların ne kötülü-
ğünü gördük? Çocukluk küçümsenecek bir 
olgu mudur? Gelecek aşağılanır mı? 

“İLETİŞİM 
PAYLAŞMAKTIR. 
ÇOCUKLAR 
OYUNCAKLARLA 
TEK BAŞINA 
OYNAMAYI SEVMEZ; 
PAYLAŞMAK İSTER, 
ARKADAŞ İSTER. TEK 
BAŞINA OYNAYAN 
ÇOCUK SİNİRLİ 
OLUR.”

“OYUNCAKLA 
OYNAYAN BİR 
ÇOCUK O OYUNDA 
KENDİSİNE 
BAŞROL VERİR, 
KAHRAMANDIR, 
OYUNU YÖNETİR, 
HAYALLERİ VARDIR. 
BİLGİSAYAR OYUNU 
OYNAYAN ÇOCUKSA 
LABİRENTİN 
KORİDORLARINDA 
PEYNİRİ BULMAYA 
ÇALIŞAN FAREYE 
BENZER” 
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 Çocukla doğru iletişim kurmanın 
yolları nelerdir?
Öncelikle çocuğa saygı duymak zorunda-
sınız. Oyuncak Müzesi’ni ziyaret edenleri 
gözlemliyorum. Fotoğraf çektirmek için 
yanıma gelirken çocuğun yanına gidip, 
“Gel, bir fotoğraf çektirelim.” demeden ço-
cuğu çekiştirmeye başlıyorlar. Sanki çanta-
larını, paketlerini sürüklüyorlar. Çocukla 
böyle mi anlaşacaksınız? Bir kere çocuğun 
bedenine dokunulmaz. O bir insan. Onun-
la konuşacaksın, gelmek istiyorsa gelecek, 
gelmek istemiyorsa gelmeyecek. Bedeni 
bizden küçük diye fiziksel ağırlığımızı his-
settirerek baskı yapamayız. 

 Bir oyuncak müzesi kurmak nereden 
aklınıza geldi? Kimlerden esinlendiniz? 
Yaklaşık 20 yıl önce bir sanat etkinliği için 
Almanya’nın Nürnberg şehrine davetli 
olarak gitmiştim. Gittiğim her kentte sade-
ce müzeleri, antikacıları ve kütüphaneleri 
gezmek için bir gün ayırırım. Nürnberg’de 
de bir günümü böyle geçirecektim. Alb-
recht Dürer’in müzesini, Sanayi Müzesi’ni 
ve tabii Nürnberg Mahkemeleri’ni gör-
mek istiyordum. Otelden çıkmadan önce 

lobide elime oyuncak müzesinin broşürü 
geçti. Çok şaşırdım; çünkü daha önce hiç 
oyuncak müzesi görmemiştim. İlk olarak 
oraya gittim. Bir saatte çıkacağımı düşü-
nürken, akşam müzenin güvenlik görevli-
si yanıma gelip, “Beyefendi kapatıyoruz.” 
diyene kadar kalmışım. O kadar etkilen-
dim ki bir hafta sonra sadece oyuncak 
müzesi için Nürnberg’e yeniden gittim. İki 
gün boyunca yine beni güvenlik görevlisi 
uyarana kadar çıkmadım. Bütün parçala-
rı tek tek inceledim, arşivlerine girdim, 
yöneticileriyle tanıştım ve araştırmaya 
başladım. İstanbul Oyuncak Müzesi 2005 
yılında açıldı ama 20 yılı aşkın bir süre 
bunun ön çalışmasını yaptık. Oyuncağın 
tarihini araştırdım, koleksiyonerlerle gö-
rüştüm. Dünyanın bütün gelişmiş ülke-
lerinin birer oyuncak müzesi var. Bunları 
gezerken hayıflandım, ülkem adına üzül-
düm. Çünkü benim ülkem bu zenginliğin 
farkında değil. 

 Dünyanın en önemli oyuncak 
müzeleri hangi şehirlerde bulunuyor? 
Stockholm, Lizbon, Londra, Basel, Paris, 
Viyana... Bunların bir kısmı özel müze, 

bir kısmı devlete ait müzeler. Ben de 
Göztepe’de aileme ait bu tarihi konağı 
müze için ayırdım. Her şeyden vazgeç-
tim ama ülkemizde özel müzeciliğin 
kuralları biraz ağır. Bir ticarethane gibi 
vergi ödüyoruz. Oysa buradaki bütün 
oyuncaklar envanterli, yani bizim, mil-
letimizin. 

 İstanbul Oyuncak Müzesi’nin 
dünyadaki diğer oyuncak müzeleri 
arasındaki konumu nedir?  
2010 yılında Avrupa Müze Akademisi’nin 
ödül töreninde çocuk müzeleri konusunda 
çalışma yapan en iyi 9 ülke arasına girdik 
ve o ödül törenindeki tek oyuncak müzesi 
bizdik.  

 Müzedeki eserlere yenilerini 
eklemeniz nasıl mümkün oluyor? 
Oyuncak müzeleri insanların artık oyna-
madıkları oyuncakların toplandığı bir yer 
değil. Bizim için önemli olan sanayi devri-
minden sonra kurulan ilk oyuncak fabrika-
larının eserleridir. Bu fabrikalar da ağırlıklı 
olarak Almanya’da kuruluyor. O oyuncak-
ların ilk örneklerini bulmaya çalışıyoruz. 
Bunlar koleksiyonerlerde bulunuyor. Başta 
koleksiyonerlere ulaşmak hiç kolay olmadı. 

Çünkü onlar maddi sorunlarından dolayı 
nadiren oyuncaklarını satmak ister. Cebi-
nizde paranızın olması da o oyuncağı satın 
alabileceğiniz anlamına gelmez. Ben bu 
oyuncakları kız istemeye gider gibi gidip al-
dım. Çünkü satan kişi o oyuncakla belki 50 
yıl birlikte yaşamış. Koleksiyonerlerle görü-
şerek öyle bir noktaya geldim ki artık onlar 
beni arıyor. Çünkü 7 yılda dünyanın en iyi 
oyuncak müzelerinden biri olarak kendimi-
zi kabul ettirdik. 

 Bir oyuncağı almak için en çok kaç 
kilometre yol gittiniz?
Bir oyuncak için Paris’e, başka biri için 
Amerika’ya gittiğim çok oldu. Birkaç ay önce 
Zürih’te bir koleksiyoner oyuncaklarından 
birini satacağını söyledi. Fotoğraflarını gö-
rünce çıldırdım! 1860 yılına ait Paris Opera 
Binası’nın oyuncağı. Hemen gidip aldım ve 
sadece bende var. Görenler onun bir oyun-
cak olduğuna inanamıyor. 

 Şu an müzenize koymak için 
çıldırdığınız bir oyuncak var mı? 
Var tabii. Lehmann’ın Broadway adında bir 
oyuncağı var. Bu kurmalı, teneke bir oyun-
caktır. Adam ve bir kadın yan yana yürüye-
rek köpek gezdiriyorlar. Onu bulamıyorum 

“HİTLER İKTİDARA 
GELDİĞİNDE İLK 
İŞLERİNDEN BİRİ 
OYUNCAK ASKERLER 
YAPTIRMAK OLDU. 
O OYUNCAKLARLA 
OYNAYAN ÇOCUKLAR 
BÜYÜDÜ VE 
OYUNCAKLARIN 
YERİNE GEÇTİ.”
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ama bir gün çıkacağına eminim. Bu da ga-
leriden alacağın bir araba değeridir. Buldu-
ğumda almama şansım yok!

 Oyuncak Müzesi’nde Türk yapımı 
oyuncaklar da bulunuyor mu? 
Anadolu’ya ait oyuncakları da toparlarsanız 
ortaya harika bir bilgi birikimi çıkar fakat 
el yapımı oyuncakların müze değeri yoktur. 
Herkesin annesi kızına bez bebek yapabilir, 
herkesin dedesi tahtadan araba yapabilir. 
Bunlar çok değerli ama anonim eserlerdir. 
Biz de oyuncak müzesinin girişinde, daha 
ilk bölümde bunları sergiliyoruz. Onları 
oyuncakların tarihinde bunlar da vardır 
anlamında oraya koyuyoruz. Mesela biri 
tuğlayı oyarak müthiş bir bebek evi yapmış. 
Tel arabalar, bez bebekler var; bayılıyorum 
ama müze değeri kazanan eser, bu müzedeki 
1960’lardan kalma Titanic Gemisi’nin bire-
bir oyuncağı gibi eserlerdir. 

 Sizin çocukluğunuzun en güzel 
oyuncağı neydi? 
Benim babam bir tüccar terziydi. Mal al-
mak için Trabzon’dan İstanbul’a giderdi ve 

bize oyuncaklar getirirdi. Pille çalışan Japon 
oyuncaklarımız vardı o zaman. Bir gün bana 
plastik bir araba vapuru getirmişti. Ondan 
çok etkilenmiştim. İstanbul fotoğraflarında, 
filmlerde araba vapurlarını izledikçe merak 
ederdim. Geminin üzerinde arabaların ol-
ması çocuk için çılgın bir şey. 

 Oyuncak müzelerinin öneminin 
kavranmaya başlandığını düşünüyor 
musunuz? Sizin müzenizden sonra 
başka müzeler de açıldı mı?  
Evet, sevindiğim şeyler oluyor. Mesela Ga-
ziantep Belediye Başkanı gelip müzemi-
zi gezdi, çok beğendi ve Antep’e; Antalya 
Belediyesi’yle işbirliği yaparak Antalya’ya 
birer oyuncak müzesi kurduk. Oyuncak 
müzeleri üç kuşağın bir araya gelip mutlu 
olduğu tek mekândır. Buraya gelen dedeler, 
nineler de aynı mutluluğu yaşıyor. Aileye 
değer veren bütün yerel yönetimlere oyun-
cak müzeleri kurmalarını öneriyorum. Bu, 
bir kente ve geleceğe yapılacak en büyük 
hizmetlerden biridir. Bugün aileler bir ara-
ya geldiklerinde sadece alışveriş merkezle-
rine gidiyor. Peki, bu hep böyle mi olacak?

Güven Hastanesi 
Organ Nakli Merkezi
0 312 457 23 59 - 457 27 69

Şimşek Sok. No:29 Kavaklıdere, Ankara
312 457 25 25 www.guven.com.tr

Kararımız Yaşa(t)mak!

Güven Hastanesi 
Organ Nakli Merkezi
0 312 457 23 59 - 457 27 69

Şimşek Sok. No:29 Kavaklıdere, Ankara
312 457 25 25 www.guven.com.tr

Kararımız Yaşa(t)mak!

Güven Hastanesi 
Organ Nakli Merkezi
0 312 457 23 59 - 457 27 69

Şimşek Sok. No:29 Kavaklıdere, Ankara
312 457 25 25 www.guven.com.tr

Kararımız Yaşa(t)mak!

Güven Hastanesi 
Organ Nakli Merkezi
0 312 457 23 59 - 457 27 69

Şimşek Sok. No:29 Kavaklıdere, Ankara
312 457 25 25 www.guven.com.tr

Kararımız Yaşa(t)mak!

Güven Hastanesi 
Organ Nakli Merkezi
0 312 457 23 59 - 457 27 69

Şimşek Sok. No:29 Kavaklıdere, Ankara
312 457 25 25 www.guven.com.tr

Kararımız Yaşa(t)mak!

Güven Hastanesi 
Organ Nakli Merkezi
0 312 457 23 59 - 457 27 69

Şimşek Sok. No:29 Kavaklıdere, Ankara
312 457 25 25 www.guven.com.tr

Kararımız Yaşa(t)mak!



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

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ 
(UTİKAD), TÜRKİYE’NİN LOJİSTİK GÜCÜNÜ ARTTIRMAYI VE DÜNYA 

STANDARTLARINI YAKALAMAYI HEDEFLİYOR.

TURGUT ERKESKİN: 
TÜRKIYE’DE LOJISTIK 

KÜLTÜRÜNÜ ARTIRMALIYIZ

röportaj» adem eren / ademeren@baglantinoktasi.com.tr

Hammadde ve işlenmiş ürünlerin alıcılara düşük ma-
liyetle ve zamanında ulaştırılması, küresel manada lo-
jistik hizmetinin önemi artırıyor. Lojistiğin beslendiği 

ana kaynak ticaret olunca, ticaret erbaşları da üretim mali-
yetini minimize etmek için lojistiğin getirilerinden yarar-
lanıyor. Türkiye de lojistik sektöründe önemli mesafe alan 
ülkelerin başında geliyor. Uluslararası Taşımacılık ve Lojis-
tik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu 
Başkanı Turgut Erkeskin ile Türkiye’nin lojistik gücünü ve 
gelecek planlamalarını konuştuk. 

 UTİKAD’ı bize kısaca tanıtır mısınız? 
UTİKAD, 1986 yılında kuruldu. Türkiye’de ve uluslararası 
alanda kara, hava, deniz ve demiryolu, kombine taşımacılık 
ile lojistik hizmetler üretiyor. Aynı zamanda 400’ün üzerin-
de şirketi aynı çatı altında toplayan bir sivil toplum kuru-
luşudur. 

 Amacınız nedir?
Amacımız, üyelerimizin ihtiyacı olan lobi faaliyetlerini, gerek 
hükümet gerek sivil toplum kuruluşları nezdinde gerçekleştir-
mek. Üyelerimizin çıkarlarını korumak ve Türkiye’de lojistik 
kültürünü geliştirerek lojistik faaliyetlerinin arttırılması ve dün-
ya standartlarında icra edilmesini sağlamaktır. 

 Sektörel meslek eğitimleri sizin için neden önemli?
Önemli çünkü sektöre hazırlan öğrenciler, sektörde işi başlama-
dan belli bir altyapıya sahip oluyorlar. Sektörel meslek eğitimi 
bizim önemli faaliyetlerimiz arasında yer alıyor.

 Nitelikli işgücü eksiği sektörün önemli sorunlarından 
biri. UTİKAD olarak ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?  
Sektörün gelişmesi ve büyümesine paralel, nitelikli ve uzman iş-
gücüne olan talep de artmaktadır. Bunun için eğitim çok önem-
li… Bu yönde ciddi adımlar atıyoruz. Yakın gelecekte UTİKAD 
Akademi’yi hayata geçirerek FIATA lisansıyla dünya çapında 
geçerliliği olan FIATA diplomalı çalışanlar yetiştirmeyi hedef-
liyoruz. 

 Nitelikli iş gücü için Akademi yeterli gelecek mi?
Yeterli görmemekle birlikte önemsiyoruz. Bu çerçevede ül-
kemizin saygın üniversitelerinin lojistik bölüm başkanları ve 
akademisyenleri ile konuyu enine boyuna görüşüyoruz. Görüş-
melerde, ülkemizdeki lojistik eğitimi konusunu yeniden masaya 
yatırdık ve başta Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, kamu kuruluşları 
ve diğer STK’larla işbirliğine gidilerek, sektörün en temel sorun-
larından biri olan nitelikli işgücü istihdamına yönelik planlama-
ya gidiyoruz.

 Büyüyen sektörün sizce sorunları ve sıkıntılarınız 
neler?
Sektör son 10 yılda müthiş bir büyüme gösterdi. En önemli so-
runumuz KDV istisnası ve KDV iadesi sorunuydu. 146 firma-
mıza geçtiğimiz yıllarda İzmir Kordon Vergi Dairesi, ağır para 

cezası verdi ve bu firmalar kapanmanın eşiğini geldi. Ulaştır-
ma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı bize ciddi destek verdi. Sonuç olarak, KDV istisnası 
sorunu UTİKAD’ın girişimleri ve temasları ile sektör lehine 
çözmüş olduk. 

 Sizler için taşıma belgesi olmadan taşımacılık 
yapanlar bir diğer sıkıntı olsa gerek.
Bu mesele bizim için hayati konuların başında geliyor. Kara-
yolu taşımacılığında haksız rekabete çok iyi bir örnek. Zira, 
her firmanın yapmış olduğu spesifik iş ile ilgili yetki belgesi 
almasını gerektiriyor. R1 ve R2 belgesine sahip olunmadığı 
takdirde taşıma işi organizatörlüğü yapmanız mümkün de-
ğil. Fakat sektörde bu belgelere sahip olmadan da çalışan 
ve taşımacılık faturası kesen firmalar var. Bu belgeler kolay 
edinilebilecek belgeler değil. Üç ana kriteri yerine getirmiş 
omanız gerekiyor. Bunlar mali, mesleki ve hukuki yeterlilik 
kriterleri. Sadece belge ücreti dahi yaklaşık 350 bin TL. Bu 
kriterleri yerine getirip belge ücretlerini de ödeyip taşımacı-
lık yapanlar şartları yerine getirmeyenlere karşı dezavantajlı 
durumdalar. 

 Peki, bunun için bir girişiminiz yok mu?
Bizim talebimiz, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlı-
ğı’ndandır. Bu konuda bakanlığımızdan sıkı denetim yapmasını 
ve denetimler neticesinde belgesiz faaliyette bulunan firmaların 
men etmesini istiyoruz.

 Lojistik konusunda hükümetin bir planlama eksikliği 
mi var?
Son 10 yılda ülkedeki gelişme sektörü büyüttü. Büyüyen sektör, 
Lojistik Master Plana ihtiyaç duyuyor. Bu noktada eksiklik var. 
Bir an önce planlama yapılmalı. 2023 hedefi olan Türkiye için 
olmazsa olmazlardandır. Özel sektörün hedefleri ancak doğru 
planlamayla aşılabilir.

 Planlama yapılmazsa, kamu özel sektörü gerisinde 
mi kalacak diyorsunuz?
Kesinlikle… Bu da sektörün büyümesini yavaşlatacak. Özel 
sektörün yatırım konusundaki ısrarı, gündemindeki konulara 
yaklaşımı, dinamizmi ve heyecanı kamuda karşılık buluyor di-
yebilirim. 

 Sizce, UTİKAD’ın asıl görevi nedir?
Asıl görevimiz, dünyadaki lojistik gelişmelerin iyi yönlerini gö-
rüp Türkiye’ye kazandırmaktır. 

“ORTADOĞU VE KAFKASLAR’A 
AVRUPA’DAN ÇOK DAHA YAKINIZ. BU 

AVANTAJI DEĞERLENDİREREK, TÜRKİYE’Yİ, 
‘ÜRETİM VE LOJİSTİK ÜSSÜ’ HALİNE 

GETİREBİLİRİZ.”
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 Mesela?
Son birkaç yıldır Türkiye’deki lojistik merkezlerimizi yapılandır-
maya çalışıyoruz. Bizim UTİKAD olarak büyük bir hedefimiz 
var. Türkiye’yi Lojistik  Performans Endeksi’nde ilk 10 sırada ol-
masını sağlamak. Bu yapmış olduğumuz çalışmalardan sadece 
bir tanesi. Bunun yanında, Türkiye coğrafyasının sahip olduğu 
imkânları değerlendirerek, dünya taşımacılığının dikkatini üze-
rimize çekmeyi hedefliyoruz.

 Türkiye’nin çevresinde hedefinize ulaştıracak 
potansiyeli var mı?
Müthiş bir potansiyel var. Azerbaycan, Irak, Kazakistan gibi 
çevre ülkelerde hızlanan yatırımlar bizi daha da avantajlı kılıyor. 
Biz Ortadoğu ve Kafkaslar’a Avrupa’dan çok daha yakınız. Bu 
avantajı mutlaka değerlendirerek, Doğu ve Batı’nın tam orta-
sında köprü vazifesi gören Türkiye’yi, “üretim ve lojistik üssü” 
haline getirebiliriz.

 Avrupa’da süren ekonomik kriz ve Ortadoğu’da 
yaşanan siyasi gelişmeler sektörünüzü nasıl etkiledi? 
Türkiye’nin 81 ilinden dünyaya ihracat yapılıyor. O sebeple bu 
olayların taşımacılık ve lojistik sektörünü direkt etkiledi. Suri-
ye’deki politik kriz bizi büyük ölçüde etkiliyor. Alternatif çözüm 
olarak, Mısır üzerinden Ro-Ro aracılığı ile Körfez ülkelerine 
gidiyoruz.

 Türk lojistik sektörü ciddi bir performans 
gösterirken, küresel pazarlarda rekabet şartları 
giderek ağırlaşıyor mu? 
Ağırlaşsa da yetişmiş, bilgili ve işine hâkim personelleri-
miz sayesinde çok ciddi bir rekabet avantajımız var. Bunu 
övünerek söylüyorum. Rekabette geri kaldığımız noktalar 

yok değil. Karayolu taşımacılığında maalesef bir takım dış 
etmenlerden dolayı rekabetçiliğimizi kaybediyoruz. Bu dış 
etmenler, bizim karşımıza çıkan vize ve kotalardan oluşan 
dolaylı engellemelerdir.

 Türkiye’deki havayolundaki gelişme havayolu 
kargoculuğunu nasıl etkiledi?
Havayollarında Türkiye çok ciddi bir dinamizm içerisinde. Bu-
gün uluslararası alanda söz sahibi kargo firmalarımız var. Türk 
Hava Yolları, Pegasus, ACT, ULS ve MNG gibi şirketlerimiz bu 
konuda dünyadaki rakipleri ile başarılı bir şekilde rekabet ede-
biliyorlar. 

 Denizcilikte durum nasıl?
Denizcilik sektöründe ise beyaz bayrağa geçmemizle bera-
ber pozitif bir hareketlenme oldu. Ben diyorum ki, bir Türk 
firması neden dünyanın sayılı taşımacılık firmalarında bir 
tanesi haline gelmesin. İnanıyorum ki, gelecek yıllarda Tür-
kiye, dünyada ilk 10 sıralamasına giren Türk lojistik firmala-
rına sahip olacak.

 Türk lojistik sektörünün alternatif pazarları nereleri 
olabilir? 
Bu konuda, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 
2009 yılında yapılan “Küresel Ticarette Türkiye’nin Yeniden 
Konumlandırılması-Dış Ticarette Yeni Rotalar” çalışması var. 
Çalışmaya, dünya ticaretinin yüzde 90’ını temsil eden 73 ülke 
ve bin 243 sektörün ayrıntılı analizi yapıldı. Türkiye’nin ihracat 
potansiyeli ortaya çıkarıldı ve gelecekte Türk ekonomisine ivme 
kazandıracak pazarlar arasında Doğu Avrupa, Latin Amerika ve 
Güney Asya ülkelerinin olduğuna dikkat çekildi. Buna tabii ki 
Afrika’yı da eklememiz gerekir.

 “HAVAYOLLARINDAKİ GELİŞME 
HAVAYOLU KARGOCULUĞUNA CİDDİ 
BİR DİNAMİZM GETİRDİ. BUGÜN 
ULUSLARARASI ALANDA SÖZ SAHİBİ 
KARGO FİRMALARIMIZ VAR.”
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Telefon, telsiz, modem ve bilgisayar gibi cihazların güven-
liğini sağlamak ve ürünlerin serbest dolaşımını kolaylaş-
tırmak amacıyla Türkiye ile İspanya tarafından yürütülen 

‘Bilgi ve İletişim Sektörü İçin Güçlendirilmiş Piyasa Gözetim 
Sistemi’ başlıklı Avrupa Birliği (AB) eşleştirme projesine başlan-
dı. Türkiye ile AB arasındaki Katılım Öncesi Mali İşbirliği çerçe-
vesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile İspan-
ya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Müsteşarlığı (SETSI) 
tarafından ortaklaşa yürütülecek olan “Bilgi ve İletişim Sektörü 
İçin Güçlendirilmiş Piyasa Gözetimi Sistemi” Eşleştirme Proje-
si’ başladı. Projeyi İspanya Elçi Müsteşarı Jorge Sanchez Rod-
riguez, BTK II. Başkanı Dr. T. Ayhan Beydoğan, AB Türkiye 
Delegasyonu temsilcileri, proje sorumluları kamuoyuna tanıttı. 
Projenin temel hedefleri arasında öncelikle Türkiye’deki bilgi ve 
iletişim teknolojileri sektörü için modern ve verimli bir ürün 
güvenliği sistemi kurulması, riskli ürünler için AB’nin standart-
laştırılmış bilgi sisteminin oluşturulması ve AB bünyesindeki 
benzer bir bilgi ve iletişim teknolojileri veya telekomünikasyon 
piyasası gözetim otoritesi ile eşleştirme yapılması yer alıyor.

“ULUSLARARASI TECRÜBELERİ 
KURUMUMUZA AKTARMAK İSTİYORUZ”
BTK Kurul II. Başkanı Ayhan Beydoğan, projenin tanıtımı 
için yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “Proje ile elde edece-

ğimiz deneyimler, kurumumuz içerisinde iş süreçlerini olum-
lu etkileyeceği gibi, piyasamızda faaliyet gösteren şirketlerin 
ürünlerinin imalat ve ithalat süreçlerini uluslararası ölçütlere 
daha da yaklaştırmış olacak.” Söz konusu eşleştirme projesinin 
yaklaşık 1 yıl süreceğini belirten Beydoğan, projenin iki ülke 
arasındaki dostluğu daha da geliştireceğine gönülden inandı-
ğını söyledi. 

RODRİGUEZ: “TÜRKİYE’NIN AB ÜYELİĞİNİ 
DESTEKLİYORUZ”
İspanya Elçi Müsteşarı Jorge Sanchez Rodriguez de, 
İspanya’nın Türkiye’nin AB üyesi olması için destek verdiğini 
belirterek Türkiye’nin bu projeyle AB kapsamında önemli bir 
adım atmış olacağını söyledi. İspanya ile Türkiye’nin ortak kül-
türel zenginliklere ve ortak menfaatlere sahip iki ülke olduğu-
nu vurgulayan müsteşar, Türkiye ile kültürel ve eğitimsel alış-
verişlerini sürdürmeye devam ettiklerini ifade etti. Rodriguez 
şöyle konuştu: “İspanya da AB’ye girerken zorlu bir dönemden 
geçti. En radikal dönüşümü ortaya koyarak bunu başardı. Bu-
güne kadar İspanya 280’den fazla eşleştirme projesi uyguladı. 
Türkiye’de de 9 projeye dahil olmuştur. Bu projelerle iki taraflı 
teknik destek ve iletişimin daha kuvvetli hale geleceğini ön-
görmekteyiz. Modern ve etkin bir hizmet ortaya koymak için 
atılan adımlar takdire şayandır.” 

TÜRKİYE’DEKİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ÜRÜN GÜVENLİĞİ SİSTEMİ 
KURULACAK, RİSKLİ ÜRÜNLER İÇİN AB’NİN STANDARTLAŞTIRILMIŞ BİLGİ SİSTEMİ 

OLUŞTURULACAK.

BTK, TELEFONLARIN GÜVENLIĞI IÇIN 
İSPANYA İLE ÇALIŞACAK

haber »

TÜRKİYE VE 
İSPANYA’NIN 
YÜRÜTTÜĞÜ 
‘BİLGİ VE İLETİŞİM 
SEKTÖRÜ İÇİN 
GÜÇLENDİRİLMİŞ 
PİYASA GÖZETİM 
SİSTEMİ’ PROJESİ 
BAŞLADI.
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Sizler de elektronik cihazlarınızın başına gelen garip ka-
zalardan mustaripsinizdir. Hiç beklenmedik anda çıkan 
bu sorunlar can sıkıcı bir hâl alır. Genellikle kadın-

ların başına gelen bu ilginç kazalar ise güldürü-
yor. Kadınların gözleri gibi korudukları cep 
telefonlarını tuvalete düşürmesi, çantala-
rındaki taşıdıkları fondöten, krem gibi 
akışkan ürünleri telefonlara bulaştır-
ması, çantalarındaki anahtarlık gibi di-
ğer metal eşyaların cep telefonuna zarar 
vermesi kadınların en sık yaşadığı kazaların 
başında yer alıyor. 
Teknokask firması, kadınların en çok karşı karşıya kal-
dığı teknolojik kazaları araştırdı. Kazaların büyük bir çoğun-
luğu, kadınların hiçbir zaman hayatlarından eksik olmayacak 
gereksinimlerinin çıkarmış olduğu hasarlardan oluşuyor. Çı-
kan sonuçlara göre masum sandığınız birçok kadınsı ürün, 
aslında birer teknoloji düşmanı olabilir. 

İŞTE KADINLARIN BAŞINA EN ÇOK GELEN 
TEKNOLOJIK KAZALAR:
• Bir kadının cep telefonuyla yaşadığı en ilginç ve en bilinen 

kazaların başında telefonunun tuvalete düşmesi geliyor. 
Teknokask verilerine göre yüzde 45 oran ile en çok 
karşılaşılan sorun bu. Böyle bir sorunla karşılaşmamak 
için telefonunu çantada taşımak akıllıca görünebilir. Ancak 
cihazınızın başına çantanızda neler gelebileceğinden henüz 
haberdar değilsiniz. 

• Çantanızdaki anahtarlarınız, bilezikleriniz cihazınızın 
ekranına hasar veriyor. Yüzde 25 oranıyla en çok 
karşılaşılan ikinci sorun bu olurken, ekran üzerindeki 
koruyucu filme bile hasar verebilecek düzeyde çizilmeler 
oluşuyor.

• Teknolojik cihazları çantanızda bekleyen diğer bir tehlike 
ise, fondöten ya da parfüm gibi kozmetik ürünler. Bu 
ürünlerin akma, sızıntı yapma durumlarında görülen 
hasarların oranı ise yüzde 20. Yani kadınlar bazen çok 
sevdiği makyaj malzemelerinin mağduru olabiliyor.   

• Teknolojik cihazlara zarar veren kozmetik ürünlerin 
arasında kremler de yer alıyor. Ellerinize narin bir 
yumuşaklık hissi vermek için sürdüğünüz krem, elinizden 
telefonunuzu veya notebookunuzu alabilir. Kadınların 
yaşadığı teknolojik kazalar arasında yüzde 10’luk bir 
dilime sahip olan bu sorun, krem sürdükten hemen sonra 
ele alınan ve yere düşürülerek hasar gören teknolojik 
cihazların da az olmadığını gösteriyor.

BİR KADININ CEP TELEFONUYLA YAŞADIĞI EN İLGİNÇ VE EN BİLİNEN KAZALARIN 
BAŞINDA TELEFONUNU TUVALETE DÜŞMESİ GELİYOR. VERİLERE GÖRE YÜZDE 45’LİK BİR 
ORAN İLE EN ÇOK KARŞILAŞILAN SORUN BU.

“KADINSI” TEKNOLOJIK KAZALAR

yaşam »

TEKNOLOJİK CİHAZLARINIZI 
ÇANTANIZDA BEKLEYEN DİĞER BİR 

TEHLİKE İSE, FONDÖTEN YA DA PARFÜM 
GİBİ KOZMETİK ÜRÜNLER.



ŞARKICI, OYUNCU VE ÜNLÜLERİN MAKYÖZÜ: 

SUZAN 
KARDEŞ

Sanat camiasından 
hemen herkese makyaj 
yapması ile tanınan bir 
yandan da yaptığı müzik 
albümleri ile Balkan 
rüzgarları estiren Suzan 
Kardeş, samimiyeti ile 
herkesi etkiliyor.

 hilal baysal / hilalbaysal@baglantinoktasi.com.trsahne»

osava’da kalan anılarından olsa gerek, göçebe 
ruhuna sahip hikayelerle dolu bir hayatı var 
makyöz ve şarkıcı Suzan Kardeş’in. Yaşantısı-
nın dönüm noktasını oluşturan olaylardan ilki 
1982 yılında, Hürriyet Gazetesi’nin fotoroman 
çekimleri sırasında, şan tiyatrosu oyuncuları-
na makyaj yapmasıyla başlıyor. Böylece herkes 
tarafından bilinen insanlarla tanışarak daha iyi 
bir çevre ve daha iyi bir para kazanmaya başlı-
yor. Hayatının ikinci dönüm noktası ise ünlü 
sanatçı Sezen Aksu tarafından sesinin keşfe-
dilmesi oluyor. Böylece babasının ‘Bekri’ (çok 
içten) lakabından esinlenerek ‘Bekriya’ isim-
lerini verdiği albümleriyle, yıllar boyu içinde 
sakladığı tüm renkleri bir bir saçmaya başlıyor 
etrafa.
Kardeş’in yaşantısı albümlerinin yanı sıra, 
sinema filmleri, tiyatro oyunları, fotoğraf çe-
kimleri, ünlü sanatçılara yaptığı makyaj ve 
kuaförlük anılarıyla dolu. 1995 yılından beri 
Vizontele, Neredesin Firuze ve Organize İş-
ler adlı sinema filmlerinin, Beşiktaş Kültür 
Merkezi’nin (BKM) tiyatro, dizi ve konser or-
ganizasyonlarının saç ve makyaj çalışmalarını 
yürüten Suzan Kardeş’le Balkan esintileri ko-
kan, keyifli sohbet gerçekleştirdik.
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  Kosova’daki son savaşta orada 
değildiniz o zaman?
Hayır değildik. İyi ki de değilmişiz. Çünkü 
savaş sırasında, orada kalanlara çok fayda-
mız oldu bizim. Gidecekleri yerleri olmadı-
ğından bize sığındılar. Küçükken babamın 
gurbet dediği şeyi de işte o yıllarda anladım 
ben. 

  Neydi sizin için gurbet?
Bunu anladığımda sanırım 15-16 yaşların-
daydım. Babaannem vefat etmişti. O zaman 
uzaklığın ne olduğunu anladık. İstediğin 
an orda olamamanın, düğünlerinde ve de 
ölümlerinde gidememenin adıymış gurbet. 

  Orada yaşanılan kültür ve anıların 
sizin yaşantınıza etkileri çok oldu mu?
Olmaz mı? Yaşananlar fazlasıyla iz bırakıyor 
insanda. Doğal olarak orada yaşananlar da 
benim hayatımın her noktasına yansıdı. Aç-
tığım restoranın menüsü bile Balkan yemek 
ve mezelerinden oluştu. Söylediğim şarkılar 
da Balkan şarkılarıydı. Çünkü yaklaşık 500 
yıllık bir kökenimiz vardı orada. O yüzden 
bizim için etkilenmemek söz konusu değildi.

  Şartlar uygun olsaydı tekrar dönmek 
ister miydiniz oralara?
Benim ülkem burasıydı zaten. Ülkesinden 
uzakta yaşayan Türklerdik biz. O yüzden 
de asıl şimdi kendi yurduma kavuştum 
diyebilirim ve artık buradan çıkmak iste-
miyorum. Tam da olmam gereken yerde-
yim aslında. 

  Makyözlük yapmaya ne zaman 
başladınız? 
Bana sorsanız doğduğum günden beri bu işi 
yapıyorum derim. Yani öyle hissediyorum. 
Ama tam olarak başladığım yılı sorarsanız, 
profesyonel anlamda önemli isimlere mak-
yaj yapmaya 1982 yılında başladığımı söy-
leyebilirim.  

  Peki, ‘hayatımın dönüm noktası’ 
diyebileceğiniz olay neydi?
Lisa Tuna’yla tanışmam ilk kırılma noktası 
oldu benim için. Kendisini çok fazla öne 
çıkarmayan bir kadındır Lisa ama camiada 
çok ilginç keşifleri vardır. Ben de onun bir 
keşfiyim. Bir gün güzellik salonuna geldi 
ve, “Sen buraya ait değilsin.” dedi bana. 

 Bize öncelikle çocukluğunuzun 
Yugoslavya’sını anlatır mısınız?
Türklerin, Türkçenin, Türk şarkılarının, film-
lerinin sadece bir Türk okulunun ve camisi-
nin olduğu yerde, Kosovskatmitravitcea’da 
doğdum ben. Başkent Priştine’ye çok ya-
kın bir yerdi orası. Babam da Priştine 
Radyosu’nun müzisyenlerinden biriydi. O 
yıllarda Türkiye’de olmayan birçok şey vardı 
bizde. Burada televizyon yayını yokken, ora-
da ‘Apollo 9’u canlı izliyorduk. Yine burada 
merdaneli çamaşır makinesi bile bulunmaz-
ken, biz orada önden kapaklı makinelerden 
kullanıyorduk. Elektrik akımı bile orada 220 
volt iken, burada 110 volttu. Yugoslavya pa-
rası ise Türk lirasından daha değerliydi doğal 
olarak. Ama Tito’nun ölümüyle çıkan savaş 
sonrası o bölge çok geriledi. Türkiye ise özel-
likle son yıllarda yaşanan hızlı gelişmelerle, 
ekonomi ve teknoloji alanlarında hızla iler-
ledi ve birçok yeniliği dünya ile aynı anda ya-
şar oldu. Yani anlayacağınız o yıllarda orası 
daha Avrupa’ydı, şimdi ise burası.

  Beş yaşında birçok dili konuştuğunuz 
doğru mu?
Evet. Kosova bölgesi savaştan önce bütün 
dillerin konuşulduğu bir yerdi. Makedon, 
Boşnak, Arnavut, Hırvat, Sırp, Türk, hepi-
miz birarada yaşıyorduk. Yürüdüğün so-
kakta bakkal Arnavut’sa, kasap Makedon’du. 

Onların çocuklarıyla hep beraber büyüyüp 
giderken birçok dilde konuşmanız çok do-
ğaldı. Dolayısıyla benim jenerasyonumdaki 
her çocuk da en az 4-5 dil bilirdi. Oradaki 
tüm çocuklar beraber gezer oynardık. Ne 
zaman büyümeye başladık o zaman aileler, 
‘farklı ırktan biriyle evlenmeyelim diye’ bizi 
eve çekip, birbirimizden uzaklaştırırdı. 
Şimdilerde ise savaştan sonra Makedonya 
farklı bölgelere ayrılınca, ailelerin yasakları 
daha bir gün yüzüne çıktı tabi. Buna çeşit-
li politik fikirler de eklenince artık herkes 
kendi bölgesine çekildi. Böylece farklı dil-
leri aynı anda öğrenme ihtimali çok zayıf-
ladı. Ama bu Türkçe için geçerli değil tabi. 
Çünkü oradaki evlerde Türk dizileri çok 
izlendiğinden, mecburen Türkçe öğrenmek 
zorunda kalıyorlar. (Gülüyor)

  Peki İstanbul’a gelişiniz nasıl oldu?
1968 yılının sonlarıydı. Babam ev aldı 
Türkiye’den ve artık oraya yerleşeceğimizi 
söyledi. Eşyalarımız trenle geldi, bizse oto-
büsle. Annem, babam ve beş kardeşimle 
ben. Akrabalarımızı bıraktık arkamızda. Bir 
de köpeğimizi... Sekiz yaşındaydım. Bu, ai-
lem ve benim için çok acıydı. Herkes, “Bu 
yaşta göç yapılır mı?” diye ona kızsa da, 
“Tito ölünce kardeş kardeşi vuracak bura-
da. Çocuklarımı selamete çıkarmam lazım.” 
dedi babam. Geleceği görebilmişti.

HALUK 
BİLGİNER’E 
ATATÜRK 
MAKYAJI YAPTI
Bir reklam için Haluk 
Bilginer’e yapılan Atatürk 
makyajı ile Suzan Kardeş 
ve ekibi büyük beğeni ka-
zandı. İşin ilk aşamasında 
yapılan, örnek makyajı da 
yapan oydu. Daha sonra, 
Bilginer’i Atatürk’e ben-
zetmek için onun yüz ka-
lıbı alındı. Saç ve kaş ekle-
meleri ise İtalya’da süren 
birkaç haftalık çalışmayla 
hazırlandı. Bunun ardından 
yaklaşık iki günde, Suzan 
Kardeş ve makyaj ekibi ta-
rafından Bilginer’in yüzüne 
bu kalıp eklendi. Yıllarca gü-
zellik makyajı yerine karak-
ter makyajı yapan Suzan 
Kardeş’i en çok, yaptığı bu 
Atatürk makyajı etkiledi ve 
en çok ses getiren makyaj 
çalışması da bu oldu. Çok 
beğenilen bu reklam filmi, 
Atatürk ile küçük bir çocu-
ğun, gül bahçesindeki diya-
loğu üzerine kurulu. 

SEZEN AKSU 
VAZGEÇİLMEZİ...
“Herkes gibi benim de 
hayallerim vardı. Şimdiki 
adı ‘Eski Yugoslavya’ olan 
ülkede doğdum ben. Ço-
cukluğum Türk filmlerinin 
ve Türk şarkılarının çok 
az olduğu bir yerde geçti. 
Türkiye’ye gelmek bir ha-
yaldi... Türkan Şoray’ı gör-
mek hayal ötesiydi... Onun 
saçını, makyajını yapmak 
mı; daha neler? Sezen Aksu 
ile şarkı söylemek mi; yok 
artık! Şarkı söylemeyi hep 
sevdim ben. Kimseyle pay-
laşmak değildi amacım. 
Sadece bir şarkıyı kaydedip 
kızıma bırakmayı hayal et-
tim. Bu albümlerle ise ha-
yallerimden de büyük oldu 
hayalim. Sezen Aksu’nun 
da dediği gibi, ‘Yaratan is-
tedi ve su gibi aktı her şey.’ 
Suyun akması için yolun 
açılmasına, kendi deyimiyle 
sadece vesile olan Sezen 
Aksu’ya, bana, kızıma, ai-
leme ve Balkanlarda kalan 
köklerime verdiği bu hediye 
için sonsuza kadar minnet-
tar kalacağım.”

SUZAN KARDEŞ, 
MAKYAJINI UZUN 
YILLARDAN BERI 
YAPTIĞI SEZEN 
AKSU’NUN SESINI 
KEŞFETMESI ILE, 
ALBÜM YAPMAYA 
KARAR VERDI.

BIR REKLAM IÇIN 
HALUK BILGINER’E 
YAPILAN ATATÜRK 
MAKYAJI ILE 
SUZAN KARDEŞ 
VE EKIBI BÜYÜK 
BEĞENI KAZANDI.
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Lisa, benim Hürriyet gazetesi fotoroman-
larında çalışmamı sağladı. Bunun ardın-
dan da tanınan insanlarla tanışma ve onla-
ra makyaj yapma hikayem başladı.

  İkincisi?
Sonraki aşamada da Sezen Aksu’nun keş-
fi oldum ben. Biz onunla uzun yıllar be-
raber çalıştık. O benim patronumdu ve 
sanıyorum ki tanıdığım en iyi patrondu. 
Her anlamda çok profesyonel olduğun-
dan beni benden fazla tanıdı. Geriden 
beni gözlemlerken, ben bunun farkında 
değildim. Birdenbire bana, “Hadi baka-
lım, ben senin hikâyeni çok dinledim, 
şimdi de diğerleri öğrensin.” dedi. İçim-
den büyük bir şaşkınlıkla, “Ne biliyorsun 
ki? Ben birşey bilmiyorum.” dediğimi ha-
tırlar gibiyim.

 Sezen Aksu, hayatınızı nasıl etkiledi? 
Bana öyle bir özgürlük sağladı ki bu sa-
yede daha fazla şey yapabileceğimi öğ-
rendim. Bir baktım ki, “Aaa, bunu da ya-
parmışım, bunu da.” demeye başlamışım. 
Büyük bir kırılma noktası bu benim için. 
Üstelik de belli bir yaşa gelip tam hayatım 
rutinleşecekken oldu bu olay. Düşünseni-

ze, “Artık benim hayatım bu!” diyecekken 
birisi sana sihirli değneğiyle dokunuyor. 
Sonra bir baktım ki meğer içimde bir 
sürü renk varmış. Onları tek tek dışarı 
çıkarmaya başladım. Bu çok büyük bir 
hediyeydi benim için. Artık sadece keyif-
lendiğim ve kendimi iyi hissettiğim şey-
leri yapıyorum. Bu anlamda Sezen Aksu 
mutluluğumu keşfetmeme sebep oldu di-
yebilirim.

MAKYAJ ODASI 
ŞARKILARI
Suzan Kardeş’in makyaj 
odasındaki sanatçı dostla-
rının söylediği şarkılardan 
oluşan ve onun öncülü-
ğünde çıkan albümü, ‘tek 
şarkıcı, on beş oyuncu, bir 
de makyöz var’ diye lanse 
edildi. Kardeş, bu albümün 
nasıl oluştuğunu şöyle an-
latıyor: “Oyunculuğun ya-
rısı sahne arkasında bek-
lemektir. Dolayısıyla böyle 
zamanlarda sıkılmamak için 
kendimize güzel ortamlar 
hazırlarız. Bilindiği gibi her 
oyuncu mutlaka müzik eği-
timi alır ve böyle zamanlar-
da sevdiği şarkıları mırılda-
nır. Biz de süreç içerisinde 
beraber şarkı söylediğimiz 
sanatçı dostlarımızla bir 
araya gelip, bu şarkılardan 
oluşan bir albüm yapmak 
istedik. Sonuçta çok keyif 
aldığımız ve beğenilen bir 
çalışma oldu.”

BİR DEMET TİYATRO’NUN ‘PENCEREDEN 
BAKAN KADIN’I
“Yıllar evvel Bir Demet Tiyatro’da göçmen kadın olarak anne-
mi oynamıştım şimdi ise Seksenler dizisinde yine göçmen bir 
kadını yani bana göre annemi oynuyorum. Bir Demet Tiyatro 
çekilirken, sahne arkası makyajlarını yaptığım sırada, bana da 
bir fırsat verilse diye beklerdim. Oyuncu gelmese de ben oy-
nasam diye hayal kurup bunu şakayla karışık dile getirirdim 
her zaman. Çok fazlasında gözüm yoktu, küçük bir sahnede 
yer almaktı niyetim.
Nihayet bir gün beklenen oyunculardan biri gelmedi. Yılmaz 
Erdoğan da bana, ‘Suzan sen oynasana’ dedi. Sorunsuz, küçük 
bir sahneydi bu. Birisi çıkacak, pencereden bakacak, kısa repli-
ğini söyleyecekti. Yılmaz Erdoğan bana, ‘annen gibi konuş, ye-
ter’ dedi. Ben de çok bir şey yapmadım zaten. Sadece annem 
gibi konuştum. Sanırım beğenildi ki, Erdoğan o günden sonra 
her hafta o karakteri yazar oldu.”

BIR DEMET TIYATRO’DA 
‘PENCEREDEN BAKAN KADIN’ 

KARAKTERI ILE EVLERIMIZE GIREN 
SUZAN KARDEŞ, ŞIMDILERDE DE 

SEKSENLER DIZISINDE ROL ALIYOR.
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Her şehrin nefes alacak, kitap dergi karıştıracak, 
çay çorba içecek, üç beş aşina yüzle karşılaşılacak, 
hassaten üniversiteli gençlerin gündemlerine yan 
masadan istemeye dinlemeye kulak misafiri 

olunacak, yerine göre iki tavlacının tatlı kavgasını 
izleyecek, buna benzer şeylerin kafanızı dağıtacağı yahut 
kafanızın buna benzer şeylerle toplanacağı mekanları 
vardır ve hamdolsun, Ankara bahsinde  “İhtiyar” da 
bunlarda biridir. 
Mekan, adını ihtiyar lakaplı, eski gazete müvezzii olan, 
yazılmamış tutunamayanlar kitabında bahsi geçen 
İbrahim ön adlı  elli yaşına gelse bile romantiklikten taviz 
vermeyen delikanlıdan almıştır almasına da müdavimleri 
gençlerden oluşur. Ankara üdebasının ve şuarasının 
akşamüzeri, hafta sonları öğleden sonra bir de İhtiyar’a 
uğrayalım diye yol düşürdükleri, açsalar, İhtiyar’ın bizzat 
kendi elceğiziyle karıştırdığı çorbadan taamlandıkları, 

Boşnak kahvesi namlı Türk kahvesi içtikleri, çaylandıkları, 
aylaklığın ve gevezeliğin tadını çıkardıkları bu Ankara 
mekanı, daha emekleme devresinde bir tıfıl olmasına 
rağmen mekan bahsinde mutlaka kayda geçmesi gereken 
yerlerdendir ve Ankara’ya dair şehir mektupları arasında 
yer almazsa bu satırın yazarlarına gönül koyacağı 
aşikardır.
Tabelasında “İhtiyar/Kitap&Kafe/İnsan her halükarda 
seçer” ibaresi yer alan mekanın müdavimlerinin çıkardığı 
“İhtiyar” adlı bir dergicik de mekanın varlığı hatırına 
Ankara dergileri arasında yer almış bulunmaktadır. 
Tarifi şöyledir: Hacettepe tarafından gidiyorsanız, 
Yenişehir Pazarı’nın önünden Mithatpaşa’ya doğru devam 
edin, Ataç sokak hizasından sola dönün, hiç sapmadan 
tabana kuvvet, sağınızda, saklı gizli küçük, kitapçı 
görünümlü, dergilerin kapıdan taştığı, iki kişinin tavla 
oynadığı, üç kişinin Mısır’dan Uganda’ya, Çeçenistan’dan 

Bosna’ya memleket meseleleri konuştuğu, Kuzgun 
Ebubekir’in yahut Bahadır İslam’ın çevresinde gençlerin 
biraz saygılı, çokça heyecanlı iman tazeledikleri yer; işte 
orası İhtiyar’dır.
Diyelim Sakarya’dasınız, Yenişehir Postanesi’nin 
önündeki üst geçitten yürüyen merdivenlere binin, 
karşıya geçin, ister Türk usulü akan trafiğin arasından 
koştura seğirte karşıya geçin, elli metre yürüyün, yeni 
Kızılay Binası’ndan sola dönün, yürüyün, solunuzda, 
Sakallı Selçuk’la, Müfredat muharriri Fatih’in tavla 
attıkları, ergen İslamcı gençlerin olana bitene kaş 
çattıkları, Son Manasçı Şaban Abi’nin gençlere diriliş aşısı 
yaptığı, o daracık yerde sigara dumanında imparatorluk 
rüyalarının mavileştiği yer; işte orası İhtiyar’dır.
Diyelim Kolej tarafından Kızılay istikametine geliyorsunuz, 
Ziya Gökalp’i caddenin solundan takip edin, Ataç Sokak’a 
dönün, devam edin, solda, o günlerde popüler olmuş bir 
genç yazarın kitaplarını imzaladığı, hayattan, devranın 
dönmesinden, suyun akmasından, insanının yüreğini ezen 
yaşanmışlıklardan yahut abartılı kurmaca yeni dünyalardan 
bahsettiği, bazılarının artistlendiği, genç kızların modern 
bir Yunan tanrısını seyrediyor gibi huşu içerisinde 
medyadan, hassaten televizyondan hayran oldukları bu 
gencin ağzından çıkan hiçbir harfi kaçırmadıkları, yanda 
bizim Fethi ağabeyin bıyıklarını daha kırçıllaştırmak için 
sigarasından derin nefesler aldığı ve olanı biteni 
umursamadığı, Ruşen’in ve Affan’ın ha bire çay taşıdığı, 
bazen çayın bardaktan taştığı, ansızın başlayan bir Ankara 
yağmuruyla müdavimlerin o daracık dükkana sığındıkları, 
dergilerin, kitapların, ayraçların, olana bitene tebessüm 
ettiği, Niçe’nin dil çıkardığı, İsmet Özel’in burun kıvırdığı, 
tanımadığınız bir Sufi’nin kitabın ortasından çıkarak rüya 
tabir ettiği yer; işte orası İhtiyar’dır.

Alem yerdir vesselam. Ataç Sokak’ın değil sadece, 
Kızılay’ın değil, koskoca Ankara’nın özgün uğrak 
yerlerinden biridir; o küçücük dükkanda dünyanın nabzı 
atar da, yanda akan kalabalıkların haberi olmaz, olmaması 
da iyidir. Küçücüktür evet, yağıyla kavrulur, bazen 
yağsızlıktan kavrulur, bol naneli mercimek çorbası sudan 
ucuzdur, çay da sudan ucuzdur, doğrusu su da ucuzdur, 
talebe sığınağıdır, bilenmeyi ve uçmayı öğretir, uçmayı o 
kadar öğretir ki, bazen fikirlerin peşinde insanlar bile 
havalanır, ihtiyarlıkta tebessümle anlatılacak, mekanın 
ergeni de böyle olurmuş birader, üstelik adı da İhtiyar’dı 
diye gülümsetecek şenlikli ve hüzünlü yerlerden biridir.
Yahu İbrahim abi, diyorum, Sezai Bey’in Leyla ile Mecnun 
kitabının ilk dizesi, “İhtiyar, bize bir şey de!”şunu da 
yazsaydın ya tabelaya cama, demiyorum tabi, her 
uğradığımda, “İhtiyar, bize bir şey de” diyorum, başını 
sallıyor hüzünlü, ne diyeyim diyor, haberi yok dizeden, 
yahu Sezai Bey’in dizesi bu diyorum, paylaş bunu, çoğalt, 
bize bir şey de, boş ver İstanbul’a başkası yürüsün, sen 
mekanı açık tut, buraya sahip çık, bak bizim Salim bile 
buranın ekmeğini yiyor, lütfen bize bir şey de, tekke bu, 
açık kalsın, çorba kaynasın, çay kaynasın, kitap kaynasın, 
şiir kaynasın, insanlar varsın romantik fikirlerle kaynatsın, 
bu da iyi, dünyaya sahip çıkmak tekkenin açık kalmasıyla 
olur, İstanbul’a ben de yürürüm, lütfen bize bir şey de… 
İbrahim aylak ve suskun olsa da İhtiyar dinamik ve 
devingen… Ömrü uzun olsun. Sakalları ağarsın inşallah…

şehir mektupları» mehmet saim değirmenci

İHTİYAR DİYE BİR YER
SAKLI GİZLİ KÜÇÜK, KİTAPÇI GÖRÜNÜMLÜ, DERGİLERİN KAPIDAN TAŞTIĞI, İKİ 
KİŞİNİN TAVLA OYNADIĞI, ÜÇ KİŞİNİN MEMLEKET MESELELERİ KONUŞTUĞU 

YER; İŞTE ORASI İHTİYAR’DIR.

ATAÇ SOKAK’IN DEĞİL SADECE, 
KIZILAY’IN DEĞİL, KOSKOCA 
ANKARA’NIN ÖZGÜN UĞRAK 
YERLERİNDEN BİRİDİR; O KÜÇÜCÜK 
DÜKKANDA DÜNYANIN NABZI ATAR.



TCDD, YERLİ ÜRETİM İÇİN ‘MİLLİ YHT PROJE ÇALIŞMA GRUBU’ OLUŞTURDU. 
ÖZGÜN YHT PROJESİ HAZIRLAYACAK OLAN KOMİSYON, YHT SETİ ÜRETME 

ÇALIŞMALARINI DA YÜRÜTÜYOR.

TCDD’DEN MİLLİ HIZLI TREN 

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

İstanbul, Ankara, Konya, Eskişehir gibi Türkiye’nin büyük 
kentlerini Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile birbirine bağlamak 
üzere alt yapı yatırımlarını sürdüren TCDD, çıtayı yükse-

ğe koydu. Bu kapsamda TCDD, hızlı tren üretimi hedefliyor. 
TCDD, yerli üretim için ‘Milli YHT Proje Çalışma Grubu’ oluş-
turdu. Özgün YHT projesi hazırlayacak olan komisyon, YHT 
seti üretme çalışmalarını da yürütüyor.
TCDD, Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Konya, 
Sivas, Bursa gibi illeri hızlı tren ağıyla birbirine bağlamak üzere 
yoğun bir alt yapı çalışması yürütüyor. Yüksek hızlı tren demir-
yolu ağının geliştirilmesi kapsamında Eskişehir-İstanbul, Anka-
ra-Sivas, Polatlı-Afyonkarahisar-İzmir olmak üzere halen bin 
848 kilometrelik hatta inşaat çalışmaları ediyor. TCDD, Eski-
şehir-İstanbul hattını 2013 yılı sonunda, diğer hat kesimlerinde 
yürütülen çalışmaları da en geç 2016 yılına kadar tamamlamayı 
hedefliyor. 2023 yılına kadar, işletmeye açılan Ankara-Eskişehir, 
Ankara-Konya ve yapım çalışmaları devam eden hatlar da dahil 
olmak üzere yaklaşık 10 bin kilometre yüksek hızlı ve hızlı de-
miryolu ağının yapılması öngörülüyor. Mevcut tamamlanan ve 
işletmeye alınan yüksek hızlı demiryolu hattının uzunluğu 888 
kilometre. 

YERLİ MALI TREN
Yüksek hızlı tren ağını geliştirmek üzere yatırım yapan TCDD, 
bu hatlarda sefere konulacak ‘yerli malı’ YHT setleri için de 
çalışmalara başladı. TCDD verilerine göre 2012 sonu itibariy-
le çeken–çekilen araç parkında 12 adet YHT seti bulunuyor. 
TCDD’nin (başta Ankara-İstanbul olmak üzere bu dönemde 
hizmete girecek hatlar için) 2023 yılına kadar 113 adet YHT se-
tini daha araç filosuna eklemesi gerekiyor. Bu yıl sonuna doğru 
Ankara-İstanbul YHT hattının devreye girmesi ile 61 adet YHT 

seti ihtiyacı gündeme gelecek. YHT seti üretimi için yapılacak 
yatırımların gerektirdiği süreyi göz önünde bulunduran TCDD, 
ilk etapta 30 adet YHT setini yurt dışından ithal edecek. İkinci 
etapta 30 adet aracın üretiminde hizmete alma dahil minimum 
yüzde 30 yerli katkı payı planlanıyor. 
TCDD, katlanarak artacak YHT ihtiyacını ‘yerli’ malı üretimle 
karşılamak için de harekete geçti. TCDD, bu amaçla ‘Milli YHT 
Proje Çalışma Grubu’ oluşturdu. Türkiye’de özel ve özgün YHT 
projesi hazırlayacak olan komisyon, YHT seti üretme çalışma-
larını da yürütüyor. TCDD kaynakları, YHT setlerinin yurt dı-
şından ithal edildiğini belirterek, projeyle birlikte kademeli bir 
geçişle yerli malı ‘Türk tipi’ YHT’lerin üretiminin hedeflendi-
ğini söyledi. 

HEDEF 25 BİN KİLOMETRE
TCDD, 2023 yılında demiryolu ağını 25 bin  kilometreye çıkar-
mayı hedefliyor. 3 bin 500 kilometre yüksek hızlı demiryolu, 8 
bin 500 kilometre hızlı demiryolu ve bin kilometre konvansiyo-
nel demiryolu olmak üzere 13 bin kilometre demiryolu yaparak, 
2023 yılında toplam 25 bin kilometre demiryolu uzunluğuna 
ulaşmayı öngörüyor. Devlet Demiryolları, 4 bin 400 kilomet-
relik mevcut hattı da yenileyecek. Demiryollarında taşımacılık 
payının yolcuda yüzde 10’a, yükte yüzde 15’e çıkarılması da he-
defleniyor. 

TCDD’NİN YÜKSEK HIZLI TREN 
İNŞAAT PLANI:
• Ankara-Yerköy-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinin 2016 

yılında tamamlanması hedefleniyor. Bu projeyle birlikte 
Ankara-Sivas parkurunda 2 saat seyir süresiyle günlük 
karşılıklı 4+4=8 tren, İstanbul-Sivas arasında 5 saatlik seyir 
süresi ile 9+9=18 sefer düzenlenmesi planlanıyor.

• 2016 yılında Bursa-Osmaneli hattının tamamlanması ön-
görülüyor. İstanbul-Bursa arasında günlük 11+11=22, Anka-
ra-Bursa arasında 10+10=20 YHT seferi yapılacak.

• 2018 yılında Ankara-İzmir YHT hattının tamamlanması ile 
Türkiye’nin üç büyük kenti Yüksek Hızlı demiryolu ile birbi-
rine bağlanacak. Ankara-İzmir arasında günlük 15+15=30 
sefer ile yıllık 4 milyon yolcu taşıması hedefleniyor.

• Ankara-İzmir (Polatlı-Afyon-Uşak hattından) yüksek hızlı 
tren projesinin tamamlanması ile birlikte Ankara-İzmir ara-
sında 3 saat 20 dakika seyahat süreli günlük karşılıklı olarak 
36 tren çalıştırılması planlanıyor.

• Halkalı-Edirne-Kapıkule Hızlı Tren Hattı projesinin tamam-
lanması ile birlikte Edirne-İstanbul arasında günlük 8+8=16 
tren çalıştırılması hedefleniyor. Bu hatta beklenen yurtiçi 
taşıma miktarı en az 2 milyon kişi.

YHT SETLERİ YURT DIŞINDAN İTHAL 
EDİLİYOR. PROJEYLE KADEMELİ BİR 

GEÇİŞLE YERLİ MALI ‘TÜRK TİPİ’ YHT’LERİN 
ÜRETİMİ HEDEFLENİYOR.
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İŞ YERİNDE STRES YAŞAMAK VERİMLİLİĞİ ETKİLİYOR. YORGUNLUK VE 
MENTAL TÜKENME KİŞİDE KONSANTRASYON KAYBI VE DAHA YÜKSEK 

HATA ORANINA NEDEN OLUYOR. UZMANLAR STRESLE BAŞA ÇIKMANIN 
BASİT YÖNTEMLERİNİ ANLATIYOR.

IŞYERINDE STRESE KARŞI 
ANNENİZİ ARAYIN

1

2

3

4

5

sağlık»

Kendinizi, son dönemlerin en popüler deyimi 
ile, tükenmiş mi hissediyorsunuz? Yalnız değil-
siniz! Çalışanlara yardım programları sağlayıcısı 

ComPsych’in geçtiğimiz günlerde yayımlanan yeni 
anketine göre, ankete katılan bin 800 kişiden yüzde 
63’ü iş hayatında yaşadıkları tükenmişlik sendromu-
nun asıl kaynağının stres olduğunu ifade ediyor.
Mayo kliniğin araştırmaları ise kalp hastalıkları, 
depresyon, obezite gibi büyük risk taşıyan sayısız 
sağlık problemlerinin; günlük stresle ne kadar bulu-
şulursa o kadar ciddi problem haline dönüşeceğini 
gösteriyor. Stres aynı zamanda verimliliği etkiliyor. 
Yorgunluk ve mental tükenme kişide konsantrasyon 
kaybı ve daha yüksek hata oranına neden oluyor. 
ComPsych’a ait çalışmada incelenen işçilerin üçte 
birinden fazlasının stres nedeniyle, iş yerindeki ve-
rimliliklerinin günde bir saat veya daha fazlasını kay-
bettiklerini gösteriyor. Esasen, iş yerinde daha fazla 
stres yapanlar, daha az üretken oluyor. Bu da bir kısır 
döngü yaratıyor. Ama böyle olmak zorunda değil. Dr. 
Fzt. Gamze Şenbursa, iş stresinizi azaltmak ve bu kısır 
döngüden kurtulmak için 5 etkili ipucu sunuyor. 

ÇİKOLATA ATIŞTIRIN
Journal of Proteome Research’de yayınlanan bir başka 
çalışmaya göre, çikolata yemek sizin rahatlamanıza 
yardımcı olur. Çalışmaya katılanların, 2 hafta süren 
deneyler boyunca her gün yarım parça siyah çikolata 
yediği çalışmada stres hormon seviyelerini düşürdüğü ve 
stresin sebep olduğu metabolik etkileri hafiflettiği sonucu 
bulunmuştur. Her gün küçük bir parça ile kendinizi 
limitlemek şartıyla, çok stresli hissettiğiniz zamanlar için 
masanızın çekmecesinde bir acil yardım paketi 
bulundurun. Diyette iseniz evde light (düşük kalorili) 
çikolata yapabilirsiniz.

 
AKŞAMLARI VE 
HAFTASONLARI MAİLLERİNİZE 
BAKMAYIN
Kaliforniya Üniversitesi’nde yapılan çalışma, iş 
maillerinize biraz ara vermenin stresi azalttığı ve 
odaklanmayı arttırdığını göstermiştir. Hafta sonları iş 
telefonunuzu kapatmayı deneyin böylelikle kendinizi 
maillere bakmak zorunda hissetmezsiniz veya şahsi 
telefonunuzun mail ayarlarını kapatın. 

 
GÜLME ARASI VERİN
Eğer gergin hissediyorsanız, kendinize biraz vakit ayırın 
ve internette komik bir video izleyin. Mayo kliniğe göre 
iyi bir kahkaha önce stres tepkinizi alevlendirir ve sonra 
sakinleştirir, kan basıncınızı ve nabzınızı yükseltir. 
Sonuç? Sakinleşme hissi işinizi ciddi bir şekilde yapmak 
için sizi tekrar şarj eder.

Bu beş ipucu ile stresi ciddi bir sorun 
haline gelmeden engellemek mümkün. İşte 
tükenmişlik sendromuyla başa çıkmanın 5 
yolu:

AİLENİZLE KISA TELEFON 
GÖRÜŞMELERİ YAPIN
Ne kadar yetişkin olursanız olun anneniz ile 
yapacağınız kısa bir konuşma sizi iş stresinden 
uzaklaştırıp, rahatlatabilir. Proceedings of the 
Royal Society B dergisinde yayınlanan çalışmaya 
göre katılımcıların stresli bir görevi 
tamamladıktan sonra telefonda anneleri ile 
konuşmaları, kortizol (stres hormonu) 
hormonunu düşürmüş ve oksitoksin seviyesini 
yükseltmiştir.
 
DENEYİMLERİNİZİ 
PAYLAŞIN
Eğer çalışma arkadaşlarınızın hareketleri sizi 
rahatsız ediyorsa yapabileceğiniz en güzel şey 
deneyimlerinizi başka biriyle paylaşmanız. 
Journal of Personality and Social Psychology’de 
yayınlanan çalışmaya göre bu davranışın aynı 
zamanda stres seviyesini ve kalp hızını 
düşürdüğü gözlemlenmiştir. Ancak kötü bir 
alışkanlık olan ‘dedikodu’ya kaçmamaya özen 
gösterin. 

YENİ BİR ARAŞTIRMAYA 
GÖRE ÇALIŞANLARIN, 

STRESLİ BİR GÖREVİ 
TAMAMLADIKTAN SONRA 

TELEFONDA ANNELERİ 
İLE KONUŞMALARI, 

STRES HORMONUNU 
DÜŞÜRÜYOR.
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ASRIN PROJESİ OLARAK İSİMLENDİRİLEN MARMARAY’IN İLK ETABI OLAN 13.6 
KİLOMETRELİK AYRILIK ÇEŞMESI-KAZLIÇEŞME ARASI HİZMETE ALINDI. BÖYLECE, 
ANADOLU’DAN AVRUPA YAKASINA GEÇMEK 4 DAKİKAYA İNDİ. 

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

Marmaray projesi, Sultan Abdülmecid’in hayal ettiği, 
Sultan Abdülhamid’in ilk çizimlerini yaptırdığı 153 yıllık 
rüyaydı ve bu rüya 29 Ekim 2013’te görkemli bir açılışla 

gerçek oldu. Açılışa en üst düzey devlet erkânı katıldı. Böylece, 
temeli 2004’te atılan ve inşası tam 9 yıl süren, Asya ve Avrupa’yı 
demiryolu ile birbirine bağlayan 76.3 kilometre uzunluğunda-
ki hattın ilk etabı olan 13.6 kilometrelik Ayrılık Çeşmesi-Kaz-
lıçeşme arası hizmete alınmış oldu. Artık Marmaray’la, boğazı 
geçmek 4 dakikaya inerken, Londra ve Çin de demiryoluyla 
birbirine bağlanmış oldu. 

AVRUPA-ASYA ARASINDA YOLCULUK 
4 DAKİKA
Marmaray, teknolojik alt yapısı, ekonomik büyüklüğü, demir-
yolu ulaşımına kazandıracağı ivme ve daha birçok yenilik ba-
kımından dünyada ilkleri içinde barındırıyor. Avrupa ve Asya 
yakasını İstanbul Boğazı’nın altından birleştiren Marmaray, 
Gebze ve Halkalı arasında konumlandırılan üç bölümden olu-
şuyor. 185 dakika süren Gebze ile Halkalı arası yolculuk süresi, 
Marmaray Projesi kapsamında iyileştirilmiş banliyö demiryolu 
sisteminin hizmete girmesiyle 105 dakikaya inecek. Bostancı 
ve Bakırköy arası 37, Söğütlüçeşme ve Yenikapı arası 12 dakika 
olacak. Trenler, İstanbul Boğazı’nın Asya bölümündeki Üsküdar 
İstasyonu ile Avrupa yakasındaki Sirkeci arasını ise 4 dakika-
da kat edecek. Böylece İstanbul Boğazı’nın altından Avrupa ile 
Asya arası yolculuk süresi de 4 dakikaya inmiş olacak.

GÜNDE 1 MİLYON 200 BİN YOLCU 
HEDEFLENİYOR 
Boğaz geçiş kesiminde çift hat olarak Kazlıçeşme’den son-
ra Yedikule’de yer altına giren Marmaray, Yenikapı ve Sir-
keci boyunca ilerleyerek İstanbul Boğazı’nın altından geçip 
İstanbul’un Anadolu yakasında (Asya) Üsküdar’daki yer altı 

istasyonuna ulaşacak. Ayrılıkçeşme’de tekrar yeryüzüne çıkarak 
Söğütlüçeşme’ye ulaşan hattın yaklaşık 13,5 kilometre olan bu 
kesimi, hizmet girdi. Gebze-Halkalı banliyö hattının da hizmete 
girmesiyle Marmaray ile Gebze-Halkalı arasında 2-10 dakikada 
bir sefer yapılacak. Tek yönde saatte 75 bin, günlük ortalama ise 
1 milyon 200 bin yolcu taşınabilecek.

RAYLI SİSTEMLERİN PAYI ÖNEMLİ ORANDA 
ARTIRILACAK 
Kentiçi ulaşımda raylı sistemlerin payını yüzde 8’den yüzde 
28’e çıkaracak olan Marmaray,  İstanbul’un trafik sorununu 
da önemli ölçüde azaltacak. İstanbul-Ankara Yüksek Hız-
lı Tren Hattı’nın yanı sıra İstanbul Metrosu’na da bağlanacak 
Marmaray’la İstanbul demiryolu payıyla, Londra ve Paris’i de 
geride bıraktı. 

MARMARAY, İSTANBUL’UN YAŞINI DA 
ORTAYA ÇIKARDI
Marmaray’ın ilk etabının tamamlanması tam 9 yıl sürdü. Bu 
arada dünyanın en büyük arkeolojik kazıları da proje kapsamın-
da yapıldı. Hem de elle… Bu kazılarda İstanbul’un tarihi adeta 
yeniden yazıldı ve İstanbul’un tarihinin 8 bin 500 yıl öncesine 
kadar gittiği ortaya çıktı. Bizans döneminin kayıp limanına ka-
dar, pek çok eser bulundu. Tarihi değiştiren kazılar ise Yenikapı 
istasyonunun döşemelerinde anlatıldı. İstasyonun duvarları, 
kubbesi buluntuları anlatan ögelerle donatıldı. Üsküdar ve Sir-
keci istasyonları ise Marmara denizini simgeleyen şekillerle süs-
lendi. İstanbul Boğazı’nı deniz altından batırma tüp tünellerle 
bağlayan Marmaray’ın aktif kullanımı için İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, yeni otobüs seferleri düzenleyecek. Yılsonunda Ha-
liç Metro Geçiş Köprüsü ve Aksaray Havalimanı metrosunun 
Yenikapı bağlantıları tamamlandığında Yenikapı aktarma istas-
yonu olacak.

 MARMARAY’IN TÜM SİSTEMLERİYLE HAYATA GEÇMESİ HALİNDE 
GÜNDE, 1 MİLYON 200 BİN YOLCU TAŞINACAK. 

MARMARAY
153 YILLIK RÜYA:
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TCDD’YE DEVREDİLECEK 
Vatandaşların 1 Kasım itibariyle kullandığı Marmaray’da uy-
gulanan bilet fiyatları, şehir içi ulaşım fiyatları düzeyinde, 1,95 
lira oldu. Ancak ilk iki hafta ulaşımdan ücret alınmaması kararı 
verildi. Diğer yandan İstanbulkart, Marmaray’da da kullanıla-
cak. Vatandaşlar İstanbulkart’ı, Marmaray’da kullanabilecek. 
Açılış sürecinin ardından Marmaray’ın işletmesi TCDD Genel 
Müdürlüğü’ne devredilecek.

İLK TÜP TÜNEL 2007’DE BATIRILDI 
Marmaray’ın İstanbul Boğazı altından geçişini sağlayacak 11 
tünelin ilki, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım ve dönemin DLH Genel Müdürü Ahmet Arslan’ın ka-
tıldığı törenle 24 Mart 2007’de denize batırıldı. Dünyanın deniz 
altında en derine yerleştirilen tünellerin sonuncusu ise yine Ba-
kan Yıldırım katıldığı törenle 23 Eylül 2008’de Boğaz’ın 60 metre 
altındaki yerini aldı.

İLK RAY KAYNAĞINI BAŞBAKAN 
ERDOĞAN YAPTI 
Türkiye’nin 150 yıllık rüyasında, yeni bir dönüm noktası da 15 
Ocak 2012’de Ayrılıkçeşme tünel girişinde gerçekleşti. Başbakan 
Erdoğan, geçen yıl 15 Ocak’ta Ayrılıkçeşme’de Marmaray’ın ilk 
ray kaynağını yaptı. Sadece Anadolu ve Avrupa yakalarını değil, 
bir anlamda, Pekin ile Londra arasını kesintisiz demiryolu hattı ile 
birleştirecek Marmaray Projesi’nde ilk test sürüşü 4 Ağustos 2013 
tarihinde yapıldı. İlk test sürüşünde makinist koltuğunda Başba-
kan Erdoğan oturdu. Erdoğan, kendi kullandığı trenle İstanbul 
Boğazı’nın altından Asya yakasından Avrupa yakasına geçti

SULTAN ABDÜLMECİD HAYAL ETTİ 
Dev projenin, teknolojik alt yapısı, ekonomik büyüklüğü, 
demiryolu ulaşımına kazandıracağı ivme ve daha birçok 
yenilik şimdiden tüm dünyanın dikkatini çekerken, ‘Asrın 
Projesi’ diye de adlandırılan Marmaray’ın 153 yıllık uzun ve 
zorlu bir yapım öyküsü var. İstanbul Boğazı’nın altından ge-
çecek bir demiryolu tüneli ile ilgili ilk düşünce 1860 yılında 
Sultan Abdülmecid tarafından dile getirildi. İstanbul Boğa-
zı altından geçiş ilk olarak deniz dibi üzerine inşa edilen 
sütunların üzerine yerleştirilen tünel olarak planlandı. Bu 
fikir, izleyen dönem içerisinde daha ileri düzeyde değerlen-
dirildi ve 1902 yılında bir tasarım geliştirildi.
Bu tasarımda İstanbul Boğazı’nın altından geçen bir de-
miryolu tüneli öngörülüyordu, ancak tasarımda, deniz dibi 
üzerine yerleştirilen bir tünelden bahsedildi. O zamandan 
bu yana, çok farklı fikir ve düşünceler denendi ve yeni tek-
nolojiler tasarıma dönüştü. İstanbul Boğazı’nın altından ge-
çen bir demiryolu toplu ulaşım bağlantısı isteği, 1980’li yıl-
ların başlarında giderek arttı ve 1987’de ilk geniş kapsamlı 
fizibilite etüdü gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda bu-
günkü projede belirlenen güzergâh, en iyi güzergâh ola-
rak belirlendi. 1987 yılında ana hatlarıyla belirlenen proje, 
ilerleyen yıllarda tartışıldı ve 1995’te, daha detaylı etüt ve 
çalışmaların gerçekleştirilmesine ve 1987’deki yolcu talebi 
tahminleri dâhil olmak üzere fizibilite etütlerin güncellen-
mesine karar verildi.

İLK KAZMA 2004’TE VURULDU 
Bu çalışmalar 1998 yılında tamamlandı, elde edilen so-
nuçlar daha önceden elde edilen sonuçların doğruluğunu 
göstererek, projenin İstanbul’da çalışan ve yaşayan insan-
lara birçok avantaj sunacağını ve şehirdeki trafik sıkışıklı-
ğıyla ilgili hızla artan sorunları azaltacağını ortaya çıkardı. 
1999 yılında Türkiye ve Japon Uluslararası İşbirliği Bankası 
(JBIC) arasında bir finansman anlaşması imzalandı.
Bu kredi anlaşması, projenin İstanbul Boğaz Geçişi bölü-
mü için öngörülen finansmanın temelini oluşturdu ve Mart 
2002’de proje için ihale dokümanları hazırlandı. Aynı yıl 
boğaz tüp geçişi ve yaklaşım tünelleri ile 4 istasyon inşa-
atını kapsayan sözleşme BC1 Demiryolu Boğaz Tüp Ge-
çişi İnşaatı, Tüneller ve İstasyonlar işi ihale edildi, ihaleyi 
alan ortak girişim ile Mayıs 2004’te sözleşme imzalanarak 
Ağustos 2004’te Türkiye’nin 1,5 asırlık rüyası için ilk kaz-
ma vuruldu. Delme ve batırma tünelleri olmak üzere 13,6 
kilometresi yer altında ve deniz altında olacak toplam 76,6 
kilometrelik Marmaray Projesi’nin en önemli aşamaların-
dan biri olan Ayrılıkçeşme-Üsküdar-Kazlıçeşme-Yenikapı 
arasında delme tünellerin kazılmasına 21 Aralık 2006 ta-
rihinde başlandı.

BAKAN YILDIRIM: “MÜHENDİSLİK 
ÇALIŞMALARININ SON NOKTASI”

Projeyi başından sonuna kadar yürüten 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanı Binali Yıldırım, 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nda açılışı gerçekleşen Marma-
ray için anlamlı açıklamalar yaptı. Açılış-
ta konuşan Bakan Yıldırım, Türkiye’nin 
iki bayramı birden kutladığını belirterek, 
“Cumhuriyet’in 90. yılına asrın proje-
si Marmaray’ı armağan ediyoruz, hayırlı 
uğurlu olsun. Haklı bir gururun heyecanının 
yaşıyoruz çünkü Marmaray, üzerinden yüz 
yıllar da geçse bir hayalin gerçek olduğunu 
gösteriyor. Tüm Türkiye’ye hayırlı olsun.” 

dedi. Konuşmasında projeye başından beri destek verdikleri 
için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ve Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’a teşekkür eden Bakan Yıldırım, Marmaray’ın kültür-
leri, kıtaları, medeniyetleri birleştiren ve mühendislik çalışma-
larının son noktaya ulaştığı bir proje olduğunu sözlerine ekledi. 

MARMARAY, İSTANBUL’UN GERÇEK YAŞININ ORTAYA ÇIKMASINA DA YARDIMCI OLDU. 
ARKEOLOJİK KAZILAR NETİCESİNDE İSTANBUL’UN BİLİNEN 3 BİN 500 YILLIK GEÇMİŞİNİN 

ASLINDA 8 BİN 500 YIL ÖNCESİNE DAYANDIĞI ORTAYA ÇIKTI. 



Avrupa’nın en büyük lezzet üssünü kuran Konya Şeker, süt 
ve süt ürünleri pazarındaki ürün çeşitliliğini artırmaya 
devam ediyor. Torku Günlük Sütü tüketici ile buluşturan 

Konya Şeker, Türkiye’de günlük sütte geri dönüşümlü ambalajı ilk 
defa kullanan firma oldu. Bakterilerin sütten düşük sıcaklıkta ayrıl-
masını mümkün kılan ve 8°C’nin altında muhafaza edildiğinde en az 
21 gün raf ömrü sağlayan ESL teknolojisi ile üretilen Torku Günlük 
Süt, özel kutu ambalajıyla da pazarda farklılaşıyor. 
Türkiye’yi hatıralarındaki süt lezzeti ile buluşturan Konya Şeker’in 
Torku Günlük Sütü tüketici ile buluştu. Torku Günlük Sütün üreti-
minde kullanılan ESL teknolojisiyle sütün sağıldığı ilk andaki lez-
zeti muhafaza ediliyor, tazeliği ve doğallığının yanı sıra besin 
değerleri de  korunuyor. Torku Günlük Süt bakterilerin sütten 
düşük sıcaklıkta ayrılmasını mümkün kılan ve 8°C’nin altında 
muhafaza edildiğinde en az 21 gün raf ömrü sağlayan  ESL tekno-
lojisi ile üretiliyor. ESL teknolojisinde, geleneksel pastörizasyon 
işlemi yerine, mikrofiltrasyon işlemi kullanılarak, ürünün fazla ısıl 
işlem görmesine engel olunuyor, sütün lezzeti ve besin değeri 
korunuyor. Böylece Torku Günlük Süt üretildiği ilk günden, raf 
ömrünün sonuna kadar, lezzetini ve kalitesini geleneksel taze 
sütten ayırt edilemeyecek şekilde koruyor.

İLK ÇEVRECİ GÜNLÜK SÜT KONYA ŞEKER’DEN 
Torku Günlük Süt, Türkiye’de ilk defa günlük süt paketlerinde kullanı-
lan geri dönüşümlü karton ambalajı ve kutu dizaynıyla da pazarda 
farklılaşıyor. Konya Şeker, Türkiye’nin geri dönüşümlü kutuya sahip ilk 
çevreci günlük sütünü üretiyor. Özel kutu ambalajıyla da günlük süt-
ler arasında farklılaşan Torku Günlük Süt, sahip olduğu büyük kapağı 
ile sütün daha kolay dökülmesini sağlıyor. 
Konya Şeker, tamamlandığında tek kampüste dünyanın en büyük 
Et-Süt Entegre Tesisi unvanına sahip olacak gıda kompleksinin süt 
fabrikasında üretime aralıksız devam ediyor. Tarım sanayi entegras-
yonunda yarattığı dönüşümü şimdi hayvancılık sektörüne taşıyan 
Konya Şeker dünyanın en modern tesisinde, süreçlerin tek noktadan 
yönetildiği bir sistem ve son teknolojiyle üretim gerçekleştiriyor. Süt 
ve süt ürünleri kategorisinde ürün çeşitliliğini 45’e çıkaran Konya 
Şeker’in hedefi bu kategoride 100’den fazla çeşit ürünü tüketici ile 
buluşturmak. Tohumdan tüketicinin sofrasına kadar her aşamada 
bizzat üretimin içinde var olduğu güvenilir gıda zincirine sahip olan 
Konya Şeker, hammadde tedarik sürecine yüksek önem veriyor. 
Gıda sektörü için gerekli girdinin üretildiği tarım sektörünün ana 
oyuncusu olan  ve hayvacılık sektöründe de sağlam adımlarla ilerle-
yen Konya Şeker, üreticiden aldığı hammaddenin kontrolünü tohum-
dan çatala kadar yapıyor. Üreticinin mamülünü katma değerli hala 
getirerek tüketicinin güvenle tüketeceği ürünlere dönüştürüyor.

tanıtıcı haber

İLK ANDAKİ KADAR TAZE TORKU 
GÜNLÜK SÜT ÇIKTI



182 ülkede aylık 10 milyon aktif kullanıcıya ulaşarak, 
dünyanın dört bir yanında müzik dinleme hizme-
ti sunan dijital müzik platformu Deezer, 115 

yıllık Alman klasik müzik plak şirketi Deuts-
che Grammophon’un yanı sıra İngiliz Decca 
ve Fransız Accord ile işbirliği yaparak, bu 
firmaların arşivini klasik müzik tutkun-
larıyla paylaşıyor.
DG Deezer App klasik müzik dinle-
yicilerinin, sevdikleri parçalara eriş-
mekle kalmayıp, bu parçaların farklı 
yorumlarını da keşfetmelerini sağla-
yarak, geçmişte karşılaşmadıkları türde 
bir dijital deneyim yaşamalarına imkan 
sunuyor. 
Deezer CEO’su Axel Dauchez uygulamayla ilgili 
olarak yaptığı açıklamada; “Klasik müziğe olan ilgi çok 
büyük. Lang Lang ve Nicola Benedetti gibi yükselişteki yeni 
müzisyenler de yepyeni bir klasik müzik dinleyici neslinin 
oluşmasına ve bu ilginin daha da büyümesine katkıda bulu-
nuyor. Bu da özellikle Avrupa ve Asya’da klasik müziğin di-
jital ortamda sunulmasına yönelik talebin giderek artmasına 
neden oluyor. Bugüne kadar klasik müzik tutkunları dijital 
servislerden mümkün olan en iyi hizmeti alamıyorlardı. DG, 
Decca ve Accord’la gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği ile müzik 
severlere sevdikleri eserlere ve bu eserlerin farklı yorumlarına, 
nerede olurlarsa olsunlar tek bir tık ile ulaşma imkanı sunu-
yoruz. Bu uygulama klasik müzik tutkunlarına sunacağımız 
deneyimin sadece ilk adımını oluşturuyor.” dedi.
Deutsche Grammophon Başkanı Mark Wilkinson 
da işbirliği ile ilgili olarak şunları söyledi: “Deutsche 

Grammophon’un dijital dünyadaki faaliyetleri, yeni dinle-
yici kitlelerinin klasik müzik dünyasına katılmasını ve 

bu dünyanın genişlemesini sağlıyor. DG Deezer 
uygulamasının bu genişlemede büyük rol 

oynayacağından hiç şüphem yok.”
DG, Decca ve Accord’un klasik müzik 
kataloğunu içeren ilk uygulama olan 
DG Deezer App, dünya genelinde İn-
gilizce ve Fransızca olarak kullanıma 
sunuluyor. 
Klasik müzik severler, DG Deezer uygu-

lamasına, Deezer App Studio üzerinden 
rahatlıkla ulaşarak, 2 milyondan fazla ese-

ri dijital olarak dinleyebilecekler. Uygulama, 
besteci, dönem, janr, enstrüman yorum ve ruh 

haline göre arama yaparak Universal kataloğuna 
ulaşma imkanı sağlıyor.

Deezer kullanıcıları arasında yapılan araştırma sonuçları; kul-
lanıcıların yüzde 92’sinin imkan sağlandığı takdirde daha fazla 
klasik müzik dinleme eğiliminde olduğunu gösteriyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KLASİK MÜZİĞİ DİJİTAL PLATFORMDA DİNLEYİCİYLE 
BULUŞTURAN ÖZEL UYGULAMA, DEUTSCHE GRAMMOPHON (DG), DECCA VE 

ACCORD İŞBİRLİĞİYLE SADECE DEEZER’DA.

DEEZER, KLASIK MÜZIĞIN 
500 YILINI DIJITALE TAŞIYOR

kültür »

DEEZER, MÜZİK 
DİNLEYİCİLERİNİN 

ÖNÜNDEKİ KISITLAYICI 
ENGELLERİ KALDIRARAK, 
25 MİLYON ŞARKIYA TÜM 

CİHAZLARDAN HER AN, HER 
YERDE ERİŞİM 

SAĞLIYOR. 

10 MİLYON KULLANICI
Deezer 182 ülkede, aylık 10 milyonun üzerinde aktif kullanı-
cıya, zengin bir içeriğe sahip, gerçek anlamda global bir müzik 
deneyimi sunuyor. 4 milyon ücretli kullanıcısı ve oluşturulan 
100 milyonun üzerinde çalma listesi ile Deezer, müzik dinle-
yicilerinin önündeki kısıtlayıcı engelleri kaldırarak, 25 milyon 
şarkıya akıllı telefonlar, bilgisayarlar, tabletler ve akıllı televiz-
yonların yanı sıra ev ve otomobil müzik sistemleri olmak üzere 
tüm cihazlardan her an, her yerde erişim sağlıyor. 
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Spor yapmak sağlık açısından iyi sonuçlar verir ancak 
bir o kadar da sıkıcıdır. Profesyonel sporcular, eğitmenler 
sporu daha eğlenceli hale getirmek içir sürekli olarak yeni 

teknikler geliştiriyor. Birçok kişi spor yaparken aynı zamanda 
eğlenmek için bu yeni teknikleri deniyor. Birçok spor sever de 
kendi çözümlerini kendileri buluyor. Spor yaparken televiz-
yon izlemek, müzik dinlemek bunların başlıcaları. Bir de son 
dönemde oyun konsolları girdi spor yapanların hayatına. Bir 
yandan spor yapıp bir yandan oyun konsolundan oyun oyna-
mak yeni eğilimlerden...

Günümüzde daha çok erkekler tarafından kullanıldığı dü-
şünülen oyun konsolları artık kadınların da favori eğlence-
lerinden biri. Özellikle spor-eğlence kategorisindeki oyunlar 
kadınların en çok tercih ettiği seçeneklerden. Hizlial.com’dan 
yapılan açıklamada, kadınların en çok, hareketi algılayan ci-
hazlarla oynanan spor oyunlarını satın aldıkları ve bu oyun-
ların kadınlar arasında son günlerde çok popüler olduğu be-
lirtildi. Hizlial.com’un satış verilerine göre, kayak, boks, tenis, 
golf ve bovling gibi oyunları içeren PS3 Sports Champions, 
kadınların en çok tercih ettiği oyun olma özelliğini taşıyor.
Oyun konsolu piyasası artık sadece erkeklere hitap eden bir 
sektör olmaktan çıktı. Erkekler kadar kadınlar da artık oyun 
konsollarında oyun oynuyor ve tercihleriyle sektöre ışık tutu-
yorlar. Hizlial.com’dan yapılan açıklamada, kadınların en çok 

tercih ettiği oyunların, hareketi algılayan cihazlarla, televiz-
yon karşısında hareket ederek oynanan oyunlar olduğu 

vurgulandı. Özellikle farklı spor dallarında yarışılan 
oyunların kadınlar tarafından sıkça tercih edildiği 
ifade edildi.
Hizlial.com’un yaptığı açıklamada, kadınların oyun 
tercihleriyle ilgili olarak şu bilgilere yer verildi: “Gü-
nümüzde erkeklere hitap eden oyun türleri kadar 
kadınların da tercih ettiği oyunlar bir hayli fazla. 

Bundan yaklaşık 6-7 yıl öncesine kadar erkek oyuncu-
ların egemen olduğu bu sektör, Nintendo Wii piyasaya 

çıktıktan sonra tamamen değişti. Xbox Kinect ve PlaySta-
tion Move ürünleri de aynı başarıyı yakaladı. Kadınlar daha 
çok, hem oyun oynayacakları hem de hareket ederek spor 
yapabilecekleri oyunları tercih ediyorlar. Bu kategoride, ka-
dınların Hizlial.com’dan en çok PS3 Move Starter Pack Set’i ve 
PS3 Sports Champions oyunlarını satın aldığını söyleyebiliriz. 
Hareket kontrol cihazıyla, televizyon karşısında hareket ede-
rek oynanan spor oyunları, kadınlar arasında son günlerin en 
moda eğlencelerinden birini oluşturuyor.”

SPOR YAPARKEN EĞLENMEYİ DE İSTEYEN KADINLAR ARTIK HAREKETİ ALGILAYAN 
CİHAZLARLA OYNANAN SPOR OYUNLARINI SATIN ALIYOR. BU OYUNLAR KADINLAR 

ARASINDA SON GÜNLERDE ÇOK POPÜLER.

KADINLAR ARASINDAKI YENI TREND: 
OYUN KONSOLUYLA 

SPOR YAPMAK

haber »

VERİLERİNE GÖRE, KAYAK, BOKS, TENİS, GOLF 
VE BOVLİNG GİBİ OYUNLARI İÇEREN PS3 SPORTS 

CHAMPİONS, KADINLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ 
OYUN OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR.
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YERLER KAZILIP, HAYVANLAR İÇİNE 
İNDİRİLİRDİ
Bahar ve yazda bol olan süt ve ürünlerinin, kışın neredey-
se yok denecek kadar azalması durumunda ne yapılıyordu? 
Ahırların bile olmadığı Türkistan bozkırlarına baktığımızda, 
kış soğuğunda da yapılan açık hava hayvancılığının, bugün 
bile devam eden örnekleri uygulanmış hep. Sert esen bozkırın 
dondurucu soğuğunu kesmek üzere yerler kazılıp, hayvan-
lar içine indirilmiş. Sağlam hayvan, kışın taze et kaynağı olsa 
da süt, yoğurt, ayran, peynir, çökelek, tereyağı azlığı, bunları 
yazdan üreterek uygun saklama koşulları bulup saklamayı ge-
rekli kılardı. Bu tür ürünleri saklamak için bulunan en temiz 
yöntem ise süzen deriye koymak ve de toprak kaplar içinde 
yine toprağa emanet etmekti. Taş, toprak malzemelerden evle-
rin yapıldığı Anadolu’da ise, kuzey yönlerdeki serin kiler veya 
ambar evi denen mekânlarda tutulurdu bozulması istenmeyen 
ürünler. Yerlere kazınan çukurlar, üzerleri çalı çırpıyla örtüle-
rek, pancar, patates gibi ürünlerin saklama dolabı olurdu ade-
ta. Böylece donmaktan kurtulurdu bu besinler. 
Kayseri’nin şöhret bulan pastırması, sucuğu, eti, saklama usul-
lerinden biri değil de nedir. Bu ürünler eski zamanlarda ve 
hatta şimdilerde de biraz varlıklı olan her evde yapılırdı. Etin 
belli işlemlerden geçirilerek korunmasının başka usulleri de 
vardı tabi. Kavurma çömlekleri bunlardan biri. Fakir evlerin 
kurban etlerini, kendi yağı ile kavurduktan sonra dolduruldu-
ğu, bereketli saklama kaplarıydı bunlar aslında. 

HASİBE TEYZE’DEN 
KIŞ TARİFLERİ
Eski zamanlarda yapılan kış hazırlıklarına özgü 
ayrıntıları Kırşehir’in Karacaören Kasabası’nda 
yaşamış olan 90 yaşındaki Hasibe Arıöz’den öğ-
rendik. Hasibe Nine bize  pekmezin nasıl kaynatıl-
dığından tarhananın yapılışına, etlerin kurutularak 
saklanmasından peynir oluşumuna kadar birçok 
kışlık hazırlığının yapılışını anlattı. 
Pekmez:
Bağdan toplanan üzümlerin kurumaya yüz tutan-
ları seçilerek, kurutmalık için ayrılırdı. Olgunları 
temizlenen üzümler altında çeşme gibi bir deliği 
olan beton havuza dökülüyordu. Suyla iyice yı-
kanan üzümlerin üzerine pekmez toprağı diye 
bilenen toprak dökülüp yine sadece bu amaç için 
kullanılan çizmeler giyilerek iyice çiğneniyordu. 
Bunun sonucunda çıkan üzüm suyu havuzun 
çeşmesinden kovalara akıyor, dolan bu kovalar da 
altında ateş yanan kazanlara dökülüyordu.
Kazanlarda bir köpümlük kaynayan bu üzüm sula-
rı tekrar kovalara alınıp kumlar dibine inene kadar 
yaklaşık 3 saat kadar bekletiliyordu. Sonra üstte 
kalan üzüm suları tekrar kazanlardaki yerini aldık-
tan sonra pekmez kıvama gelinceye kadar kay-
natılıyordu. Bu işlemin ardından süzgeç görevi gö-
ren torbalardan geçirilerek kumdan iyice arıtılarak 
tekrar kovalara doldurulan pekmezler soğumaya 
bırakılıyordu. Bu aşamada yapılması gereken 
önemli bir ayrıntı vardı. O da pekmezi soğuyana 
kadar bir kepçe yardımıyla sürekli savurarak ren-
ginin daha açık ve duru olmasının sağlamaktı. So-
ğuyan pekmezler küplere konulup kilere diziliyor 
ve kış boyunca afiyetle yeniliyordu. 
Babaannemizin anlattığına göre bir de kabaklı 
pekmez var ki; onu yemesinin tadı daha bir başka 
oluyordu. Kurutulan kabakların, kaynatılan pek-
mezin içine katılmasıyla çok daha farklı bir lezzet 
oluşturuluyordu. 

TARHANA: 
Söylenen odur ki; Kanuni Sultan Süleyman’ın, 
“Öyle bir yiyecek yapın ki hem çok doyurucu ol-
sun hem de içenlere şifa dağıtsın.” emri üzerine 
üretilen ve vitamin değeri çok yüksek olan be-
sinlerden yapılan tarhana çorbası, başta Maraş ve 
Beyşehir olmak üzere birçok ilimizin kışlık sakla-
ma yiyecek gelenekleri arasında ilk sıralarda yer 
almaya devam ediyor. Yabancı uzmanların, “tam 
gıda” notunu verdiği tarhananın yapılışı ise Hasibe 
Teyze’ye göre eskiden şöyle gerçekleşiyordu:
Ortalama bir helke yoğurdun içine, haşlanıp kev-
girden geçirilen, yeşil biber, soğan, domates, nane 
ve nohut katılıp hepsi birden iyice karıştırılıyor. 
Tuzu da eklenen karışımın içine bir kepçe konulup, 
yaklaşık beş gün boyunca gelip gidip karıştırıla-
rak, ekşimesi yani mayalanması sağlanıyor. Sonra 
bu karışım temiz beyaz bir örtünün üzerine kep-
çeyle top top konularak kurutulmaya bırakılıyor.
Bu saatten sonra sıkça gelip giderek elle ufalan-
maya başlanan tarhana, iyice toz olana kadar 
ezilmeye devam ediyor. Ardından bez torbalara 
konup saklanan tarhana, kış boyunca tereyağı ve 
salça ile kaynatılıp son derece lezzetli bir çorba 
yapılıp, sıcak tüketilerek, hem karınları doyuruyor 
hem de herkese şifa dağıtıyor.

er kültürün, ihtiyaçlarına çö-
züm bulmak için geliştirdiği 

kendine özgü yöntemleri vardır. Ya-
zın bile zor geçen şartlar kışın daha da 

güçleşince, insanlar hayatlarını devam 
ettirebilmenin pratik çözümlerini üretmeye 

çalışmış yıllar boyunca. Uçsuz bucaksız bozkır-
ların ulaşım sorununu, atı ehlileştirip, tekerleği 
geliştirerek çözmeye çalışan kültürün sahipleri; 
elbette ki kış ayları için yiyecek-içecek, giyecek, 
barınma ve ısınma dâhil bin bir türlü ihtiyacını 
giderme yolları arayacaktı. 
Günümüz teknolojisinde gıda ile ilgili taleplerin 
hızla cevap bulması, eski Türk kültürünün dina-
mik çözümlerini görmemizi engellemeye başlasa 
da, elektrikli saklama sistemlerinin olmadığı za-
manlarda, gıdayı bozmadan koruma yöntemleri 
hatırlanmaya değer. Çiğnemek istediğiniz sakız-
dan, içeceğiniz çaya, yemek istediğiniz tavuktan, 
günlük ekmeğe varıncaya kadar, insan gıdası ve 
sağlığının hiçe sayıldığı, sağlıksız yiyeceklerin 
yaygın olduğu günümüz ortamında, Türk kültü-
rünün kışlık hazırlıklarını değerlendirmek tam 
bir nostalji oldu aslında. Biz de bu konuyu daha 
derinlemesine sunmak için Selçuk Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. 
Caner Arabacı’nın araştırma ve görüşlerinden 
yararlanmak istedik. 
Bırakın elektrikli aletleri ve teknolojik geliş-
meleri, ulaşım araçlarının ve hatta paranın bile 
doğru dürüst kullanılmadığı eski zamanlarda, 
toprağı bereket saçan yaz aylarının ardından 
gelen kış günlerinde, insanlarımız ne yiyip içi-
yorlardı, sorusundan yola çıktık aslında bu ayki 
haber konumuza. 

KAYSERİ’NİN ŞÖHRET BULAN 
PASTIRMASI, SUCUĞU, ETİ, 
SAKLAMA USULLERİNDEN 
BİRİ DEĞİL DE NEDİR. BU 
ÜRÜNLER ESKİ ZAMANLARDA 
BİRAZ VARLIKLI OLAN HER 
EVDE YAPILIRDI.
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UNUTULAN ‘KURU BALIK’
Et ihtiyacının alternatifleri de geliştirilmiş zamanla. Yakın-
larında su, dolayısıyla balık bulunan Anadolu köylerindeki 
“kuru balık” ve “tuzlu balık” da bir çeşit salamura usulüyle 
saklama şekli olarak çıkıyor karşımıza. Balık bol günlerde 
tutulup, içi temizledikten sonra yaprak gibi açılıp tuzlana-
rak, “dizek” denilen iplere dizilip, temiz, gölgelik olan yük-
sekliklerde kurutulurdu. Kışın da onlardan ihtiyaç kadar 
alınıp, hafif meşe kömürünün ısısında kızdırılıp lezzetle ye-
nilirdi. Şimdilerde unutulan kuru balık, balık tutulamayan 
zamanlarda bereketli bir besleyici olarak, bahar ve güzden 
hazırlanan bir kışlıktı.

ÇOCUKLARIN CEPLERİNDE KURU 
MEYVELER
Ya meyveler… Kak denilen meyve kuruları, elmadan armu-
da, kaysıdan eriğe varıncaya kadar envai çeşit üründen ha-
zırlanarak kış ayları için sepetlerde yerini alırdı. Bunlardan 
yapılan hoşaflar veya çocukların ceplerine doldurulan mey-
ve kuruları, bugün hangi cipsle kıyas edilebilir ki? Ya tarha-
nalar… Koyu ayranının bir çeşit kırılmış buğdayla pişirilip, 
şekil verilerek kurutulmuş şekli aslında. Onun şehirleşmiş 
tipi olan un tarhanası da unutulmamalı tabi. Kuru tekerler 
veya farklı şekiller halinde saklanan tarhanaların, ceviz içi, 
badem gibi kuru yemişlerle birlikte kızartılıp misafir önü-
ne, tatlı bir sohbetle birlikte konduğunu görenlerimizin sa-
yısı çok azdır her halde.

KIŞ ETİ:
Eski zamanlarda birçok hanede çok sayıda koyun 
ve inek olduğundan yazın kesilen etler bolca tü-
ketiliyordu. Bu arada yaklaşan kış için hazırlıklar 
da devam ediyordu. Çobanla birlikte otlanma-
ya giden hayvanlardan bazıları hastalandığında, 
mundar olmaması için çoban tarafından kesilerek 
hane sahibine getiriliyordu. Hane halkı bunun bir 
kısmını taze tüketirken artan kısmını da ziyan ol-
masın diye kışın kullanmak için hazırlıyordu. 
Bu amaçla ince ince kesilen etlerin içine bolca 
kuyruk yağı da katılıyordu. Bu etler bol tuzla yoğ-
rulup bir yere asılarak, kurutulmaya bırakılıyordu. 
Sonra dövülerek baharatlanan bu etler çömleğe 
sıkıca doldurulup hava almayacak şekilde ağzı 
kapatıldıktan sonra artık kışa hazırdı. Kış boyunca 
yapılan yemeklere koymak için gerektiğinde azar 
azar çıkartılan bu etler aynı zamanda yufkaya dü-
rülüp yenildiğinde de tadına doyum olmazdı.
Çömleğe konulmak dışında kurutulan bu etler bez 
torbalarda da saklanabilirdi. Bunun dışında bol yağ 
ile kavrulan etler bir kaba konup, yağı donduktan 
sonra o kaptan çıkarılıp, tavandan sarkan iplere 
asılarak da kışlık et ihtiyacına cevap verebiliyordu.

TEREYAĞI:
Koyunlar sadece yaz aylarında yani üç ay kadar 
bir zaman süt verdiğinden ve ineklerden bazıları 
da gebe kaldığından, kış aylarındaki sütler yazları 
kadar bol olmazdı. Bu sebeple kışın yemeklik yağ 
ihtiyacı yazdan yapılırdı. Makinelerin olmadığı za-
manlarda kaynatılan sütlerin kaymakları iki yanı 
kulplu bir çömlekte toplanıp çalkalanarak yağ elde 
edilirdi. Bu işlemin sonucunda topaklaşan yağlar 
yine korunmak amaçlı çömleklere konulup ağız-
ları iyice kapatılarak kilerdeki yerini alırdı.

KIŞA SAKLANAN YAZ 
MEYVELERİ:
Bağ bozum zamanı geldiğinde salkım salkım top-
lanan üzümlerin bir anda tüketilmesi mümkün 
değildi. Bu yüzden bunlar uzun kış günlerinde de 
tüketebilmek amacıyla hevenk haline getirilerek 
kilerdeki yerini alırdı. 
Kalın bir ipe tek tek dolanarak bağlanan üzüm sal-
kımları yeteri kadar olduğunda tavanda bulunan 
çiviye asılırdı. Bu hevenk işlemi sadece üzüm için 
geçerli değildi. Çok büyük olmayan kavunlar da 
uçlarındaki bağdan tek tek bağlanarak hevenk 
yapılıp tavana asılırdı. Yine tarladan çok sayıda 
toplanan kavun ve karpuzlar, kilerdeki toprak ze-
minde neredeyse kış sonuna kadar bozulmadan 
durabiliyordu.
 

ETİN BELLİ İŞLEMLERDEN 
GEÇİRİLEREK KORUNMASININ 
USULLERİ VARDI. KAVURMA 
ÇÖMLEKLERİ BUNLARDAN 
BİRİ. FAKİR EVLERİN KURBAN 
ETLERİNİ, KENDİ YAĞI İLE 
KAVURDUKTAN SONRA 
DOLDURULDUĞU, BEREKETLİ 
SAKLAMA KAPLARIYDI 
BUNLAR.

BALIK BOL GÜNLERDE TUTULUP, İÇİ 
TEMİZLENDİKTEN SONRA YAPRAK GİBİ 
AÇILIP TUZLANARAK, “DİZEK” DENİLEN 
İPLERE SERİLİP, TEMİZ VE GÖLGELİK OLAN 
YÜKSEKLİKLERDE KURUTULURDU.

KABAKLI PEKMEZ
Odun ateşinde hazırlanan domates salçasından, güzlük 
pekmeze ve pekmez içindeki kabak kurusuna varıncaya 
kadar kışlık hazırlıklarını, tuzlulardan tatlılara, meyve-
lerden etli gıdalara, turşulara kadar kategorize ederek 
değerlendirmek mümkün. Bunlara, üzüm salkımının, 
dalından koparıldığı ucuna, bir üzüm tanesinin geçiri-
lerek uzun süre saklanması usulünü de eklemek gerek. 
Böylece salkımı besleyerek, korunaklı yerde taze tutmuş 
oluyordunuz.

KAK DENİLEN MEYVE KURULARI, 
ELMADAN ARMUDA, KAYSIDAN ERİĞE 
VARINCAYA KADAR ENVAİ ÇEŞİT 
ÜRÜNLERDEN HAZIRLANIP KIŞ AYLARI İÇİN 
SEPETLERDE SAKLANIRDI. 
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MUHABBET KAYNAĞI ‘KAVUT’
Şimdilerde adını bile unutmaya başladığımız kavut ise en 
başta muhabbeti koyulaştıran bir kışlık hazırlığı idi. Kuru-
tulup saklanan kabak çekirdeği, nohut, mısır, buğday baş-
ta olmak üzere birçok kavrulmuş taneli gıdayı, un haline 
getirip karıştırdığınızda kavut hazır hale geliyordu. Onu 
sade haliyle veya toz şeker karıştırarak öksürüp, hapşır-
madan yemeyi hiç deneme fırsatınız olmamıştır herhalde. 
Pekmezle karıştırmanın tadı daha başka olurdu tabi. Kavut, 
bir çeşit köklü muhabbet aracı olarak sanırım artık sadece 
sözlüklerde yaşıyor olmalı.
Kışlık hazırlık, bizim kültürümüzde sadece bedeni beslemek 
için değildi. Aynı zamanda muhabbeti, canların kaynaşmasını 
sağlamak için de yapılırdı. Her şeyin doğallığını yitirdiği şim-
dilerde ise büyük bir dirençle, apartman köşesindeki evlerinde 
bile organik meyve sebze temin edip kışlık hazırlık yapabilen-
leri ve bunların değerini bilenleri kutlamak gerektiğini düşü-
nüyoruz.

YAKACAĞI BİLE KENDİLERİ YAPARLARDI
Eski zamanları şöyle bir düşünürsek çöp diye bir atığın 
oluşmadığını görürüz. Her tür yiyecek içecek artıkları 
hayvanlar tarafından tüketildiği gibi kâğıt vs. gibi atıklar 
da sobalarda yanarmış. Etinden ve sütünden yararlanmak 
için beslenilen hayvanların atıkları da şimdiki gibi doğal 
gaz, elektrikli ısıtma aletleri ve de kömürün olmadığı za-
manlarda, odunun yanında yer alan ana yakacağı oluştu-
ruyordu. Tezek ya da kerme denilen yakıt ise kış için şöyle 
hazırlanırdı.
O zamanlar her ahırda hayvanların atıklarının biriktiği 
bir bölüm olurdu. Bu bölüme bakan pencereden ahırdaki 
hayvanların atıkları, yaz boyu bir kürek yardımıyla bura-
da biriktirilirdi. Yaz sonunda orada yığılan hayvan atıkları, 
kasnaklara doldurulup kalıp haline getirilerek dışarıdaki 
alanlara serilip kurutmaya bırakılırdı. Ortalama bir ay son-
ra altta kalan yaş kısmı çevrilir ve o kısmın da kuruması 
sağlandıktan sonra yakacak odasına toplanan tezekler kış 
boyu ısınma kolaylığı sağlardı.

PEYNİR:
Peynir yapmak amacıyla ayrılan sütlerin içine bir 
miktar peynir mayası katılıyordu. Bunun ardından 
süt kıvamından çıkarak katılaşan peynirlerin, bez 
torbalara doldurulup üzerlerine yuvarlak ve ağır 
bir taş konularak suyunu iyice çekmesi sağla-
nıyordu. Bir çömleği dolduracak yeterlilikte olan 
peynirler suyunu çekmesinin ardından bez torba-
dan çıkarılarak küçük dilimler halinde doğranıyor-
du. Bol tuz atılarak yoğrulan peynirler, tacana adı 
verilen ve koyunun derisinin tüylerden arınma-
sıyla oluşturulan deriye basılırdı. Bundaki maksat 
peynirin varsa kalan suyunu da süzdürmesiydi. 
Bu amaçla bir yere yerleştirilen ve üstüne yine taş 
bırakılan derideki peynir altına konulan tasa iyice 
suyunu akıtana kadar bekletilirdi. Ne zaman ki su 
damlamaz olurdu, derideki peynir boşaltılıp içine 
çörek otu katılıp tekrar yoğrularak, bu sefer de 
tüylü deriye ya da çömleklere sıkıca doldurulurdu. 
Dizi dizi sıralanan peynir tulumları ve de çömlek-
leri kış boyunca tek tek açılıp tüketilmeye hazırdı.
Fazla gelen yoğurtlar da yine tacana adı verilen 
tüysüz deriye dökülür altına suyunu akıtması 
sağlanırdı. Suyunu akıtıp katılaşan ve tacanayı 
ağzına kadar dolduran yoğurt yine ağzı bağlana-
rak kışın yoğurt çorbası yapmak amacıyla kiler-
deki yerini alırdı.

ETİN BELLİ İŞLEMLERDEN 
GEÇİRİLEREK KORUNMASININ 
USÜLLERİ VARDI. KAVURMA 
ÇÖMLEKLERİ BUNLARDAN 
BİRİ. FAKİR EVLERİN KURBAN 
ETLERİNİ, KENDİ YAĞI İLE 
KAVURDUKTAN SONRA 
DOLDURULDUĞU, BEREKETLİ 
SAKLAMA KAPLARIYDI 
BUNLAR.
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Havalimanı işletmeciliğinde küresel bir marka olan 
TAV Havalimanları tarafından işletilen Ankara Esen-
boğa Havalimanı, ‘Engelsiz Havaalanı Projesi’ kapsa-

mında 2011 yılından itibaren engelli yolculara yönelik 
yürüttüğü kapsamlı çalışmalar sebebiyle SHGM 
tarafından ‘Engelsiz Havalimanı Kuruluşu’ serti-
fikasına layık görüldü. SHGM tarafından baş-
latılan proje çerçevesinde, Ankara Esenboğa 
Havalimanı’nda engelli yolcuların sorunsuz 
şekilde tüm hizmetlerden faydalanabilmele-
rine yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleşti-
rildi.
TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer, 
“Yolcu memnuniyetini tüm operasyonlarımızın 
odağına alıyoruz. Ankara Esenboğa Havalimanı’nda 
engelli misafirlerimizin her noktada diğer misafirleri-
mizle eşit koşullarda hizmet alabilmesi doğrultusunda çalış-
malar yaptık. Avrupa’nın en modern havalimanları arasında 
yer alan Esenboğa Havalimanı, Ankara ulaşımının kalbinin 
attığı yer olmasının yanı sıra protokol ve diplomasi kapısı ola-
rak da stratejik bir öneme sahip.” dedi.

HİSSEDİLEBİLİR ZEMİN UYGULAMASI 
YAPILDI
Ankara Esenboğa Havalimanı’nda, ‘Engelsiz Havalimanı 

Projesi’ kapsamında, iç  ve dış hatlar terminali 
ile otoparkta yaklaşık bin 950 metre hisse-

dilebilir zemin uygulaması yapıldı. Tüm 
yolcu asansörlerine Türkçe ve İngilizce 
kat bilgilerini veren sesli uyarı sistemi 
yerleştirildi.  Bunlara ek, 6 adet asistan 
yardım noktası oluşturularak 2 adet 
engelli check-in bankosu kuruldu. Ha-
valimanında görev yapan 200 çalışana 

temel işaret dili eğitimi verilerek, 2 adet 
engelli bilet satış ve danışma bankosu 

oluşturuldu. 
Engelli yolcuların faydalanabilmesi için 10 adet 

trabzan yapıldı. Otopark bölümünde ise 34 adet engelli 
otopark yeri oluşturuldu. Engelli tuvaletlerine acil durum 
butonları yerleştirilerek, yine tuvalet alanlarında yer alan 
bebek bakım odaları giriş kapılarına Braille alfabesi ko-
numlandırıldı.

ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI, SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SHGM) 
TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ‘ENGELSİZ HAVAALANI PROJESİ’ KAPSAMINDA ‘ENGELSİZ 

HAVALİMANI KURULUŞU’ SERTİFİKASI ALDI.

ANKARA ESENBOĞA HAVALIMANI 
ENGELLERI KALDIRDI

havacılık »

TAV HAVALİMANLARI HAKKINDA:
Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye’de 
İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes ve Antalya Gazipaşa havaliman-
larını işletiyor. TAV yurtdışında ise Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfid-
ha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ile Ohrid ve Suudi Arabistan’ın Medine Havalimanı’nı 
işletiyor. Holding, duty-free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve 
işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. 
Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya’nın Riga Havalimanı’nda da duty free, yiyecek içe-
cek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor. Şirket 2012’de iştirakleriyle birlikte 
yaklaşık 575 bin uçak seferine ve yaklaşık 72 milyon yolcuya hizmet sundu. 

‘ENGELSİZ 
HAVALİMANI PROJESİ’ 
KAPSAMINDA, İÇ  VE 

DIŞ HATLAR TERMİNALİ 
İLE OTOPARKTA BİN 950 
METRE HİSSEDİLEBİLİR 

ZEMİN UYGULAMASI 
YAPILDI.
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Ahşaplarla açılan

‘GÖNÜL GÖZÜ’

SANATÇI ALİ OTYAM, 
YENİ BİR SANAT DALI 
İLE ÇIKTI KARŞIMIZA. 
‘ÇEŞM-İ DİL’ İSMİNİ 
VERDİĞİ SANATIN 
TEMELİNİ, DOĞADAKİ 
AHŞAP PARÇALARININ 
ÇOK AZ RÖTUŞLA ÇOK 
DERİN ANLAMLARA 
BÜRÜNDÜRÜLMESİ 
OLUŞTURUYOR. 
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li Otyam, Ankara Devlet Konservatuarı’nın 
ilk mezunlarından olan ve aynı zamanda 
Türkiye’nin ilk özgün film ve dizi müziklerini 
icra eden ünlü müzisyen ve bestekârımız Nedim 
Otyam’ın oğlu. O, beş yaşında piyanoyla başla-
dığı müzik hayatına babasının yolundan devam 
ederek, 18 yaşından itibaren bestelemeye başla-
dığı tiyatro, belgesel, film ve dizi yapımlarıyla 
devam etmiş. Bu alanda yaptığı sayısız ünlü bes-
tenin dışında, Otyam’ın ‘hayattan’ sayfamızda 
yer almasının nedeni ise bambaşka. Dünyada 
benzeri olmayan ve ‘Çeşm-i Dil’ yani ‘Gönül 
Gözü’ ismini verdiği sanat dalı ve bu alandaki 
eserlerden oluşan ilk sergisinde karşılaştık ken-
disiyle. Bunun üzerine Ali Otyam’ın kendi ifa-
desiyle, ‘Yaratanın Eserleri’ni göz önüne sermek 
amacıyla oluşturduğu sergisine ve hayatına dair 
ayrıntıları sizinle paylaşmak istedik.
Marmara Ereğlisi’nde, 1966 yılında dünyaya 
gelen Ali Otyam’ın tüm hayatı İstanbul’da geçi-
yor. Beş yaşındayken babasının gece yarılarına 
kadar nota ve müzikle uğraşıp uykusuz kalma-
sına şahit olan Otyam, “Ben müzisyen olma-
yacağım.” diye kendince bir karar alıyor. Ama 
birgün evlerine gelen piyano hocası ve ailesi 
onu zorla da olsa ikna ederek, bu konudaki fik-
rini değiştiriyor. Şimdi o günlere döndüğünde, 
“İyi ki beni zorlamışlar ve müzik eğitimi almı-
şım.” diyen sanatçı, anne ve babasına kendisini 
ikna ettiği için şükran duyuyor.

“BEN BU AHŞAPLARDA GÖRDÜĞÜM ŞEKİLLERİ RABBİM’İN ESERİ DİYE 
ALGILADIM, KABULLENDİM VE O NEDENLE TOPLADIM.”

ZORLA PİYANO ÖĞRETİLDİ
Tam anlamıyla sanatçı bir ailenin üyesi olan Ali Otyam’ın an-
nesi de resim sanatıyla yakından ilgili. Amcası Fikret Otyam 
ise herkesin yakından tanıdığı ünlü ressamlarımızdan. Başka 
kardeşi olmayan Ali Otyam’ı ise bu sebepten hem genetiği 
hem de içinde bulunduğu ortam sanata meyilli ve yetenek-
li hale getirmiş. O, aldığı özel piyano derslerinin ardından, 
okulla birlikte gittiği konservatuar eğitimlerinden sonra baba 
mesleğini yapmaya başlamış. Son olarak da Mimar Sinan 
Üniversitesi’ne geçiş yaparak tam zamanlı eğitim alan Otyam, 
okulunun flüt bölümünden mezun olmuş. Sanatçı, piyanoyla 
başlayıp flütle devam eden eğitim sürecini bize şöyle anlatıyor: 
“Konservatuara gittiğim dönemde yan odada sabahtan akşa-
ma kadar flüt çalan bir abim vardı. Ben onun flüt sesine aşık 
oldum ve bu bölüme geçmek istediğime karar verdim. Bunu 
duyan babam, ‘oğlum yıllardır piyanoya emek verdin, yapma, 
etme!’ dese de onu dinlemedim ve sonuçta flüt bölümünden 
mezun oldum.” Daha çok küçük yaşlardayken bile piyano 
tuşlarındaki ince sesleri kuş, kalınları fil sesi gibi tanımlayıp 
kendi çapında beste yapan Otyam, 18 yaşından itibaren film, 
tiyatro ve dizi müzikleri yapmaya başlıyor. Daha çok video gö-
rüntüleri üzerinden dizi müzikleri yapan Otyam’ın çok sayıda 
tiyatro ve sinema eserinde yer alan müzikleri var. Şimdilerde 
bilen bilmeyen herkesin el atmasından sektörün zarar gördü-
ğünü düşünüp mesleğinden biraz uzaklaşan sanatçı, yine de 
kıramadığı kişilerden gelen belgesel film gibi yapımlarda yer 
almaya devam ediyor. 

TOPLADIĞI AĞAÇ PARÇALARINI 
ESERLEŞTİRİYOR
Ali Otyam’ın, bu sıralar en fazla ilgilendiği konu ise yaklaşık 
üç-dört yıllık bir birikim sonrasında sanat eseri haline getir-
diği ahşap malzemeler. Bu ahşapların sanat eseri haline gel-
mesinin hikayesi ise tamamen kendiliğinden gelişmiş. Yolda 
yürürken dikkatini çeken ve hayran olduğu için topladığı çe-
şitli şekillerden oluşan ağaç ve ahşap parçalarını biriktirmeye 
başlamış sanatçı. Burada esasında o ahşaplarda gördüğü şe-
killerden ötürü Yaratana ve yaratılana saygı ve hayranlık ya-
tıyor. Otyam, bu süreç için, “Dolaşırken dikkatimi çeken ve 
çok hoşuma giden bu şekilli ağaçları topladığımı gören bazı 
arkadaşlarım, ‘ne yapacaksın bunları, akşama mangal mı ya-
kacaksın?’ diye benimle dalga geçiyorlardı.” diyor. Aradan ge-
çen bir zaman sonra Sanatçı Ali Otyam, bir akşam bu ağaç 
parçalarını incelerken, onları bir eser haline getirmeye karar 
veriyor. Bir iki ağaç parçasını bir araya getirip bir şekil oluş-
turduktan sonra onun altına bir fon hazırlayıp çerçeveletmeyi 
düşünüyor. Ortaya çıkan eserin çok beğenilmesinin ardından, 
bu ağaç parçalarından eserler yapmaya başlıyor. 

BİRÇOK DİZİYE MÜZİK YAPTI
Profesyonel müzik hayatına 1984 yılında katıldığı İstanbul Şehir Tiyatroları orkestrasında başlıyor Ali Otyam. Evita, Keşanlı Ali Destanı, 
Lüküs Hayat ve Resimli Osmanlı Tarihi gibi pek çok oyunda görev alan sanatçı aynı zamanda Fareli Köyün Kavalcısı, Sevimli Hayalet ve 
Korsanlar isimli çocuk müzikallerinin de bestecisi olarak çıkıyor karşımıza. Ali Otyam, yine o dönemlerde Türkiye’nin ilk rock operası olan 
ve librettosunu Can Doğan’ın yazdığı ‘Barışa Şans Verin’ isimli müzikalini de besleyip sahneliyor.
“Şansım ve ustam saygıdeğer babamdır.” sözünü her fırsatta dile getiren sanatçı, uzun yıllardır süregelen müzikal çalışmalarına18 ya-
şında yani 1985 yılında, ‘Yalnız Bir Melek’ filmiyle başlamış. O süreç içinde aynı zamanda, ‘Son Kale Çanakkale’, ‘Yılan Hikayesi’ ve ‘Kınalı 
Kar’ gibi dizilerin de film müziklerini yapmış. 
Yaptığı tiyatro, dizi ve müzikal çalışmalarını biten film montajı üzerinde, son aşamada gerçekleştiren sanatçımız, yıllarca sektöre hizmet 
etmiş. Bir dizi müziğinin sanıldığının aksine filmde kullanılan müzik olmadığını, filmin her karesinde geçen ve konuya hareket katan ufak 
buklelerden oluştuğunu söyleyen Ali Otyam, son dönemlerde bunun işi bilmeyenler tarafından yapıldığını ve çok yanlış kullanıldığını 
düşündüğünden sektörden biraz uzaklaşmış. Otyam, başlangıçta 35 dakikayla başlayan dizilerin şimdilerde reklamsız ham haliyle ne-
redeyse 130 dakikayı bulan halini, ilk bölümlerde tarz oturana kadar ortalama iki günde tamamladığını söylüyor. Dizinin müziklerinin 
oturduktan sonra ilerleyen bölümlerinin müziklerini ise ortalama bir günde tamamladığını belirtiyor. 

ARAP ALFABESİNİ KULLANIYOR
Ali Otyam, eserlerinde ahşabın özüne fazla dokunmadan, 
ufak tefek hareket katan rötuşlar yaparken, aynı zamanda 
Arapça alfabesini kullanıp çeşitli ayetler yazıyor. Bunun 
nedenini kendisine sorduğumuzda ise o bizi şöyle yanıt-
lıyor: “Ben bu ahşaplarda gördüğüm şekilleri ‘Rabbim’in 
eseri’ diye algıladım, kabullendim ve o nedenle topladım. 
Sonra bunları eser haline getirmek istediğimde de buna en 
yakışan dilin Arapça olduğuna karar verdim. Bu kararım, 
hem Kur’an’ın indiriliş dilinin Arapça olmasından hem de 
estetik olarak bu dilin eserlere daha çok yakışmasından 
kaynaklanıyor.” Otyam sanatı için yapılan, ‘hat sanatını 
ahşapla birleştirdi’ yorumlarının ise doğru olmadığını be-
lirtiyor. Çünkü ona göre hat sanatı üstadı olabilmek için in-
sanın önünde çok uzun ve meşakkatli bir yol var ve onların 
mertebesine erişmek için çok çaba harcamak lazım. “Ben 
sadece Arap alfabesini yazıyorum.” diyor sanatçımız. Ona, 
daha önce Arapça bilip bilmediğini sorduğumuzda ise ilk 
defa Arapçayı bu eserleri yazarken kullandığından bahse-
diyor. Otyam, ahşap üzerindeki yazıları ince uçlu divitlerle 
yazarken hiç zorlanmıyor. Hatta bazı ağaçlara kâğıttan bile 
daha kolay yazıldığını söylüyor.

Doğayı ve yaratılan her şeyi sevmek gerektiğine inanan Ot-
yam, sanatçıların bu konuda herkesten daha duyarlı olma-
sı gerektiğini düşünüyor. Sanatçı, bu konudaki fikirlerini 
şöyle paylaşıyor: “Aslında her şeyde, görüldüğünden de öte 
bir anlam var. Yeter ki görmeyi bilmeli insan. Bazı insanlar, 
yürürken rastladıkları, bana göre ‘yaratanının eseri’ olan bu 
ahşapları, odun diye nitelendirirken, birçok insan da ondaki 
hikmeti görmeyi başarabiliyor. O yüzden yaptığım araştırma-
lar sonucunda,  daha önce yapan başka kimsenin olmadığı bu 
eserlere, ‘Çeşm-i Dil’ yani ‘Gönül Gözü’ ismini verdim. Benim 
bundaki maksadım, ‘ben bunları gördüm, gönül gözünü açan 
herkes görsün’ mesajını vermekti. Bu amaçla içine koyduğum 
cam çerçeveyle de ona daha farklı bir değer yüklemek istedim. 
Çünkü cam çerçeve içine alınan her şey bir anda olduğundan 
daha değerli hale geliyor.” 

İLK SERGİSİNİ ANKARA’DA AÇTI
Yaklaşık bir senedir çerçevelediği eserlerine ait ilk sergisini 
İstanbul yerine Ankara’da açan sanatçımız Ali Otyam, bu-
nun nedenini ise bize şöyle açıklıyor: “Bu eserler tek tek or-
taya çıkmaya başladıktan sonra, ‘bu neden farklı bir sanat 
dalı olmasın?’ diye düşündük. Çocukların ve el sanatı için 

Bu eserde Ali Otyam’ın bulup sakladığı bir bambunun üç parçaya bölünmüş ve yüzeyleri kazınarak birbirine yapıştırılmış hali var. Herhangi bir şekil 
verilmeden ve cila sürülmeden üzerine ince uçlu kalemle Ayet’el Kürsi yazılmış. Birçok evin duvarında yer alan Ayet’el Kürsi’nin bu şekilde sergi-
lenmesinin farklı bir tat katacağı düşünülerek hazırlanan bu eser görenler tarafından en beğenilenler arasında yer alıyor.
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çeşitli kurslara giden büyüklerin uğraşacağı farklı bir dal. 
Çünkü geriye dönüp baktığımızda bizim ecdadımız birçok 
farklı dalda sanatçı yetiştirmiş. Ama son zamanlarda oluş-
turulmuş yeni bir sanat dalı yok. Bu eserler, bulunup toplan-
dıktan sonraki yapım aşamasına kadar insanın iç görüsüne 
ve becerisine katkı sağlıyor. En başta anaokullarında yaratıcı 
drama dersi olarak okutulabilir. Çocuklara gezip dolaştıkları 
yerlerden bu tür şeyleri bulup, onlardan eserler oluşturup, 
onların hem gönül gözünü hem yaratıcılığını hem de bece-
rilerini yükseltmeleri sağlanabilir. Ankara’yı, bir anlamda 
devlet erkânına yakın olduğu için sanatımızın tanınmasına, 
bu amacımızın gerçekleşebilmesine katkı sağlar diye seçtik.”
Son olarak kendisine bu sanatı yapabilmek için ne gibi beceri-
ler gerektiğini sorduğumuzda, bunun çok zor olmadığını söy-
lüyor. Önemli olanın eser niteliği oluşturabilecek bir ahşabın 
bulunması olduğunu aktarıyor. Sonra esas şekline dokunul-
madan bekli bir göz belki Arapça bir eserle ona ufak bir estetik 
katıp, gönül gözüyle gördüğünüz şeyin ön plana çıkmasının 

OTYAM, AHŞAP ÜZERİNDEKİ YAZILARI İNCE UÇLU DİVİTLERLE YAZARKEN 
HİÇ ZORLANMIYOR. HATTA BAZI AĞAÇLARA KÂĞITTAN BİLE DAHA KOLAY 

YAZILDIĞINI SÖYLÜYOR.

Anlatılan o ki; Peygamber Efendimiz bir gün yolda giderken bir ge-
yikle karşılaşır. Geyik avcı tarafından yakalanmış ve çok üzgündür. 
Peygamberimiz ona neden üzgün olduğunu sorduğunda, yavruları-
nın onu beklediğini ve onları emzirmesi gerektiği cevabını veriyor. Ve 
eğer onu kısa bir süreliğine serbest bırakırlarsa, yavrularını emzirip 
geleceğine dair Peygamberimize söz veriyor. Bunun üzerine Pey-
gamberimiz onun serbest bırakılmasını sağlıyor ve geyik yavrularını 
emzirdikten sonra söz verdiği gibi geri dönüyor. Ali Otyam da bu geyik 
hikayesinden çok etkileniyor ve bulduğu bir ağaç parçasındaki geyik 
görüntüsünü eserleştirerek, bu hikayenin sunumunu sağlıyor.

sağlanabileceğini belirtiyor. Eserin altına yapılan kaplamanın 
önemli olduğunu belirten Otyam, onu ilk yaptığında zorlan-
dığını, yapılışının biraz zaman aldığını ama artık bu konuda 
pratikleştiğini söylüyor. Kaplamanın içinde miflon malzeme 
kullandığını, sonra onu uygun bir kumaşla kapladığını anla-
tan Otyam, daha sonra ahşap eserin bu zeminde sergilenmeye 
hazır hale geldiğini söylüyor.
Ali Otyam, bir şeyi güzel görürsek bunun her anlamda haya-
tımıza yansıyacağını, tersinin ise olumsuzluk yaratacağını dü-
şünüyor. Kendisinin eserlerini gören arkadaşlarının, gittikleri 
tatil yerlerinden torbalara doldurup getirdiği ahşapları gör-
dükçe çok mutlu olan sanatçımız, etrafındakilerin de gönül 
gözünün açılmasına çok seviniyor. Bunu insanlara hatırlata-
bilmek için küçük bir örnek ve kıvılcımın yeterli olabileceğine 
inanan sanatçımız: “Tüm güzellikleri görüp onlara koşulsuz 
teslim olduğumuzda hayat zaten bizi en güzel yere sürüklüyor. 
Buna biraz da hayal gücü katabilirsek ortaya inanılmaz güzel-
likler çıkabiliyor.” diye ekliyor.
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Erzincan Havaalanı ile şehir merkezi ara-
sındaki mesafe sadece 9 kilometre. Merke-
ze gitmeden önce vaktiniz varsa gezmeye 
Ekşisu Mesire Alanı’ndan başlayabilirsiniz. 
Burası çeşmelerinden maden suyu içebile-
ceğiniz, kendisine has bir bitki örtüsüne sa-
hip, büyükçe bir alan. İçerisinde maden su-
yunun şişelendiği küçük bir fabrika, yapay 
bir şelale ve aynı alanda yetiştirilen balıklar-
dan yiyebileceğiniz restoranlar bulunuyor. 
Erzincanlılar buraya “Eşgisu” diyor, farklı 
bir yer sanmayın. Şanslıysanız ve mevsimi-
ne denk geldiyseniz bu alanın etrafındaki 
köylerde yetiştirilen çeşit çeşit meyveler-
den de bulabilirsiniz. Özellikle başka yerde 
bulmanızın mümkün olmadığı Cimin üzü-
münden mutlaka tatmalısınız. Türkiye’nin 
ilk patentli üzümü Erzincan’ın Üzümlü 
ilçesinde yetiştiriliyor. Birkaç kilometrelik 
yolu göze alıp eski adıyla Cimin’i de ziyaret 
ederseniz pişman olmazsınız. Bu ilçenin 
köylerinde sizi cebinizden tek kuruş çıkart-
tırmadan günlerce ağırlayacaklardır. Bura-
da bulamayacağınız tek şey gerçek tulum 
peyniri. İkram edilen peynir de daha önce 
yediklerinizden lezzetli olabilir fakat bu 
gerçek tulum peyniri değil. Köyün sakinle-
rinden Mecbure Teyze’nin söylediğine göre 
artık kimse tulum peyniri yapmıyor. Çünkü 
suyu koyun tulumunun içinde süzülen pey-
nirde ağır bir koyun kokusu oluyor ve yeni 
nesil bundan pek memnun kalmıyor. 

ALTINTEPE, SİZİ BÖLGENİN       
2 BİN 750 YIL ÖNCESİNİN 
YAŞAM BİÇİMİNE GÖTÜRECEK 
Üzümlü’nün tek özelliği uçsuz bucak-
sız üzüm bağları da değil. Türkiye’nin en 
önemli kazı alanlarından biri olan Altınte-
pe bu ilçenin sınırları içerisinde yer alıyor. 
Burada yıllardan beri sürdürülen çalışmalar 
bölge tarihinin yaklaşık 2 bin 750 yıl önce-

sindeki yaşam biçimini hayretler içerisinde 
görmenizi sağlayacak. ‘Hayretler içerisinde’ 
diyorum; çünkü bu buluntular komple birer 
sanat eseri. Yine bu çalışmalarda bulunan 
alaturka tuvalet taşı ve günümüzde hâlâ kul-
lanılan tandırlar da buna dâhil. Urartulardan 
kalma eserlerin en güzeli bölgede yaşayan 
hayvanların en ince ayrıntılarının dahi işlen-
diği mozaikler. Altıntepe sadece Urartuların 
değil, aynı zamanda Bizans ve Osmanlı’nın 
da gözbebeği olmuş bir yerleşim yeri. Bu 
sayede bölgenin geçmişini katman katman 
görmek mümkün. Altıntepe’den ayrılmayı 
başarıp buranın eteklerinde uzanan ovaya 
indiğinizde bağlardaki elmalardan yemeden 
geçmeyin. Sahiplerini bulup, izin istemeden 
yerseniz de dert etmeyin. Denk gelseniz siz 
istemeden kendileri ikram eder. Bu sezon bu 
elmaların sırf 200 tonunun İspanya’ya ihraç 
edildiğini düşünürseniz mevsiminde gitme-
nizde fayda var. Bu ovada kafanızı kaldırdı-
ğınızda karşınızda bir dağ daha göreceksiniz. 
Öylece bakıldığında anlaşılmasa da bu dağ 
Erzincan’ın en büyük lütfu. Adı Ergan. Bu-
gün bütün Erzincan’ın umudu olan Ergan…
Dünyanın en uzun ve kesintisiz ikinci kayak 
pistine sahip bir dağ burası. Senenin 180 
günü kayak yapılabilen, aralıksız 45 dakika 
kayabileceğiniz Ergan Dağı, profesyonel ve 
amatör kayakçılara aradıkları bütün imkan-
ları sunabiliyor. Nisan ayı sonunda kayak 
yapmak istediğinizde ülkemizde gidebilece-
ğiniz tek merkez ama Ergan bundan ibaret 
değil. Ergan Dağı ve etekleri doğa sporları-
na dair ne ararsanız içinde barındırıyor. 30 
kilometre yarıçapındaki bir alanda rafting, 
yamaç paraşütü, dağ tırmanışı, çağlayan tır-
manışı, buz tırmanışı, kano ve binicilik ya-
pıp kamp kurabiliyorsunuz. Yani Ergan’daki 
tesislerde kaldığınızda veya bu dağa kamp 
kurduğunuzda sabah uyanıp, canınız hangi 
çılgınlığı yapmak istiyorsa onu yapabiliyor-

sunuz. Bunun için Ergan ve Erzincan her ne 
kadar birbirinin tamamlayıcısı olsa da gezi 
programında ayrı tutulabilir. Zira Ergan’dan 
öyle bir iki günde ayrılmak pek mümkün ol-
muyor. 

ŞEHİR MERKEZİNDE ZİYARET 
ETMENİZ GEREKEN İLK DURAK 
TARİHİ YER ALTI ÇARŞISI
Üzümlü’de bir köy evinde ya da Ergan 
Dağı’nda kalmayacaksanız Erzincan’ın mer-
kezinde zevkinize ve bütçenize hitap eden 
oteller bulmanız mümkün. Aslında bu yer-
lere tam olarak otel demek doğru değil. Zira 
hastaneye gitmeniz gerektiğinde hiç tanı-
mamasına rağmen sırf çalıştığı otelde kalı-
yorsunuz diye sizinle birlikte hastaneye ge-
lecek, doktordan reçeteyi aldığı gibi gecenin 
yarısında nöbetçi eczane bulup ilaçlarınızı 
alacak bir otel çalışanını başka bir şehirde 
tanıyamazsınız. Buna şaşırmamanız için Er-
zincanlıları tanımanız gerekir. 
Şehir merkezinde ziyaret etmeniz gereken 
ilk durak tarihi yer altı çarşısı. Erzincan’ın 
meşhur bakır işlemelerinin her çeşidini bu 
çarşıda bulabilir, şanslıysanız bu işlemelerin 
yapılışını da izleyebilirsiniz. Çarşının içinde 
ayrıca bakır cezvelerde pişirilen kahveler-
den içebileceğiniz bir mekân da bulunuyor. 
Bakır işlemelerden duvar ve masa saatleri, 
çeşit çeşit fincanlar ve hatta neredeyse aslı-
nın aynı tablolar bir çırpıda bakılıp çıkılacak 
gibi değil. Çarşıdan çıktığınızdaysa nereye 
gideceğinizi düşünmenize gerek yok. Leb-
lebi kokusunun ağır bastığı tarafa doğru yol 
alın! Erzincan’a has ürünlerden biri olan tava 
leblebisinden eşe dosta götürmek bu şehrin 
adetlerinden. Leblebiler koca koca bakır sac-
ların üzerinde saatlerce kavrularak hazırla-
nıyor. Koklayarak bulduğunuz leblebicilerin 
içine girdiğinizde bu sefer görevi gözleriniz 
devralıyor; Erzincan’a özgü yiyeceklerin 

B azı şehirler vardır ki görmeden görmüş kadar bilgi sahibi 
olursunuz. Televizyonlardaki gezi programlarının ilk durağı 
olurlar, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları her zaman fa-
voridir, büyük şehirlerde yemeklerinin sunulduğu özel resto-
ranlar açılır, ziyaret edildiğinde yapılacak işler listesi her daim 
aklınızın bir köşesindedir. Bazı şehirler ise koca bir bilinmez-
den ibarettir. Bu şehirler genellikle Anadolu’da bir yerlerdedir. 
İsmini duyduğunuzda kafanızda bir şey canlanmaz, memurlar 
için “şark”, askerler için “mecburiyet”tir. Yolu hiç düşmeyenler 
için Erzincan’ın da o şehirlerden biri olduğuna eminim. En 
azından benim için öyleydi. Oysa ummadığım şeyler koydu 
önüme bu şehir, şaşırttı, hatta utandırdı. Bir gün yolunuz dü-
şerse şimdiden uyarayım, bir iki günlük program yapmayın. 
Erzincan size yaptığı sürprizlerle gözünüzü arkada bırakabilir! 

GÖRMEDEN 
DÖNME!
Şehir merkezine 30 
kilometre mesafedeki 
Girlevik Şelalesi’ni,
Mama Hatun 
Kervansarayı’nı ve Sultan 
Melik Kümbeti’ni, 
Her yılın haziran ayı 
sonunda başlayıp, temmuz 
ayının başına kadar devam 
eden Kemaliye Şenlikleri’ni,
Kemaliye’de bulunan 
Karanlık Kanyon’u ve dut 
bahçelerini,
Altıntepe’deki kazı alanını 
ve arkeolojik bulguları, 
Ergan Dağı’ndaki göl 
manzarasına nazır kamp 
alanını,
Kemah Kalesini ve Evliya 
Çelebi’nin Seyehatname’si 
sayesinde bulunan Bey 
Camii’ni görmeden 
dönmeyin. 
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hangisinin tadına bakacağınızı şaşırıyor-
sunuz. Köme, saruç, ballıburma, gendirme 
ve çeşit çeşit dövmeçlerden aynı gün içinde 
yemenizin sonu pek hayırlı olmayacaktır. En 
iyisi gözünüzü kapatıp her birinden azar azar 
satın almak. Bu dükkânlardan ayrılırken 
kartlarını almayı unutmayın; çünkü alacağı-
nız telefon numaraları bu tatlara Türkiye’nin 
her yerinde ulaşabilmeniz için bir nevi si-
gorta. Alın, yanınızda bulunsun ama Erzin-
can’dayken karnınızı bunlarla doyurmayın, 
Erzincan’a özgü müthiş yemeklere, özellikle 
de minik minik yaprak sarmalarına yer ayı-
rın. 

“DENETIMLER ÖYLE SIKI Kİ 
BU ŞEHİRDE BİNA YAPMAK 
YÜREK İSTER” 
Erzincan sokakları ve caddeleri oldukça ni-
zami. Şehrin simgesi haline gelen Saat Kulesi 
ve ana yolların kesiştiği noktada bulunan yu-
varlak fıskiye Erzincan hatırası fotoğrafların 
vazgeçilmez iki noktası. Son yıllarda yapılan 

parklar, yürüyüş parkurları ve ağaçlandırılan 
alanlar sayesinde burası artık nefes alına-
bilen, huzurlu bir yer. 1992 yılından sonra 
daha da sıklaşan denetlemelerle şehirdeki 
kaçak yapılaşmaya göz açtırılmamış. Erzin-
can Belediye Başkanı Yüksel Çakır’la birlikte 
ise tek bir kaçak kat bulmak olanaksız hale 
gelmiş. “Denetimler öyle sıkı ki bu şehirde 
bina yapmak yürek ister.” diyor şehrin sakin-
lerinden Mehmet Kelleci. “Binaya koyduğu-
nuz her tuğla, attığınız her betondan örnek 
alınıyor, uygunsuz bir durum varsa inşaat 
alanında adım atamıyorsunuz.” İşin doğru-
su kimse de bundan şikâyetçi değil. Çünkü 
Erzincan’ın bir gerçeği var: Deprem. 
1992 yılıydı. O dönem çoğunlukla her evde 
sadece bir tane bulunan, internet habercili-
ği yaygın olmadığından akşam saatlerinde 
daha uzun tutulan ana haber bültenleri tra-
fik kazaları ve hava durumları gibi sıradan 
haberlerle ilerlerken flaş bir haber girilmişti. 
Erzincan 6.8’lik bir depremle sarsıldı. Sadece 
Erzincan ve Türkiye’nin her yerine yayılmış 
Erzincanlılar değil, tüm Türkiye sarsıldı. 
Mart ayıydı, soğuktu. Bin kişiye yakın ka-
yıp olduğu tahmin ediliyordu, bir taraftan 
enkazlar kaldırılmaya çalışılırken bir taraf-
tan evlerine giremeyen insanlar soğuktan 
korunmaya çalışıyordu. Erzincan’dan gelen 
haberleri dinleyenlere göre bu tam bir fela-
ket, Erzincan’da 1939 depremini yaşayan-
lara göreyse olsa olsa ‘bayram kınası’ydı. 
“Yaşamayan anlayamaz.” diyor, o günlerin 
canlı şahidi Cemil Eskiköy. “Cenazelerimizi 
gömemediğimiz için başında nöbet tutuyor-
duk. Merkezde ne yaptılar bilmiyorum ama 
köylerde yaşayanlar günlerce yemeye ekmek 
bulamadı. Çatılardan söktüğümüz sacların 
üzerinde duvarların altından çıkarttığımız 
unları suyla karıp, pişirdik. Sonra sağ olsun 
devlet de vatandaşlar da yardım getirdi. Hiç 
unutmam benim oğlana verdikleri gocuğun 
cebinden para bile çıktıydı. Bir de kâğıda 
yazmış veren adam. Adı Mehmet’miş. ‘Yanı-
nıza gelemedim ama bir yaranızı sararsınız’ 
diye. Gördüğüm anca benimle kara toprağa 
girer.” Cemil Amca her ne kadar unutulaca-
ğını düşünse de o günleri hiçbir Erzincanlı-
nın unutması mümkün değil. Sorulmadıkça 
dillenmese de deprem Erzincan’ın tarihin-
de değil, kültüründe yaşıyor. Bu yüzden 
Erzincan’ın yerel müzikleri ağıtlarla müsem-
ma. Ancak yine bu sayede alınan önlemlerle 
Türkiye’nin hiçbir yerinde olmadığı kadar 
Erzincan’da güvendesiniz. 
“Biz eskileri hatırlayacak yaşta değiliz ama 
1990’lardan hatırladıklarımız bize yeter.” 
diyor Naci Aslan. “Analarımız babalarımız 

depremi unutmazdı ama biz görmediğimiz 
için unutmuştuk. 1992 depremi de bizim 
miladımız oldu.” 

ERZİNCAN İÇİN MUCİZENİN ADI 
RECEP YAZICIOĞLU’DUR
Anadolu’daki kentleri bilirsiniz. Memurla-
rı, askerleri ve şanslıysa üniversite eğitimi 
için şehre gelen öğrencileri vardır. Geriye 
kalan nüfus da şehrin küçük esnafı, çift-
çisidir. Ne uzar ne kısalırlar. Şanssızlıkları 
şanslarından ağır basar ama bazen bir mu-
cize olur. Erzincan için mucizenin adı Recep 
Yazıcıoğlu’dur. Göreve geldiğinde Erzincan 
yaşadığı depremlerle hırpalanmış, yaşanan 
terör olaylarıyla yağmalanmıştır. Şehrin ileri 
gelenleri gemiyi ilk terk edenler olunca Er-
zincanlılar kaderleriyle baş başa kalmıştır. 
Yazıcıoğlu’nun tüm gücüyle Erzincan’a sahip 
çıkması tam da bu döneme denk gelir. “Öyle 
bir adamdı ki görevde olduğu her gün Erzin-
can’daki gazeteciler ve kendisinin güvenli-
ğinden sorumlu görevliler için mesai 24 sa-
atten fazlaydı.” diyor, onu yakından tanıyan 
belediye yetkilisi Zeki Demirbaş. “Bir bak-
mışsınız yüklemiş botu raftinge gidiyor, bir 
bakmışsınız Ergan’dan paraşütle uçuyor. Ben 
böyle bir enerji görmedim! Bunları yapma-
sının sebebi sadece doğa sporlarını sevmesi 
değildi, o doğa sporlarının Erzincan’ın kal-
kınması için çıkış noktalarından biri olarak 
görüyordu.” Her fırsatta valiyi anan sadece 
Zeki Bey değil. Yazıcıoğlu’yla hiç anısı olma-

yan bir Erzincanlı bile en az bir kere onu yol-
da tek başına yürürken görmüştür. O gün-
leri şehrin sakinlerinden Metin Arcan, “Bir 
gece vardiyadan dönerken yolun ortasında 
parkasını savura savura yürüyen bir adam 
gördüm. Tek başınaydı, gecenin ayazında 
ellerini ceplerine sokmuş yürüyordu. Recep 
Yazıcıoğlu’na benzettim ama inanamadım. 
Koskoca vali yanında kimse olmadan sokak-
ta yürümez sonuçta. Ama oymuş. Selam ve-
rince anladım.” diyerek anlatıyor. Şehrin her 
köşesine sinmiş bir Recep Yazıcıoğlu anısı 
var; ilçeleri de buna dâhil. 

KEMALİYE, TÜRKİYE’NİN EN 
ÇOK PROFESÖR YETİŞTİREN 
İLÇESİ
Erzincan’ın Kemah, Kemaliye, İliç, Refahiye, 
Çayırlı, Otlukbeli, Tercan ve Üzümlü olmak 
üzere 8 ilçesi bulunuyor. Bu ilçelerden mer-
keze en yakın olanlarından biri Kemah. Yol-
culuğu en keyifli olan da yine burası; çünkü 
yol üzerinde Soğuksular adında bir cennet 
var! Havanın güzel olduğu günlerde burada 
el oyunu oynayan insanlar, soğumaları için 
suların içine bırakılmış, tanıdık tanımadık 
hep birlikte yenilen meyveler bulabilirsiniz. 
Siz de boş gitmez, yanınızda bir karpuz gö-
türürseniz soğuktan çatlayışına şahit olabi-
lirsiniz. Yine de burada fazla vakit kaybet-
meyin. Zira Kemah Kalesi, doğal kaya tuzu 
havuzları ve Melikşah Türbesi sizi bekler. 
Kemah’ı bir gün içinde görebilirsiniz ama 

ERZİNCAN’IN 
MERKEZE EN YAKIN 
İLÇELERİNDEN BİRİ 
OLAN KEMAH’A 
GİDERKEN YOL 
ÜZERİNDE 
SOĞUKSULAR ADINDA 
BİR CENNETLE 
KARŞILAŞACAKSINIZ.

SON YILLARDA 
YAPILAN PARKLAR, 
MEYDANLAR, 
YÜRÜYÜŞ 
PARKURLARI VE 
AĞAÇLANDIRILAN 
ALANLAR SAYESİNDE 
ERZİNCAN ARTIK 
NEFES ALINABİLEN,
HUZURLU BİR YER. 



etmeyecektir. “Buranın insanı öyle bilinç-
lidir ki memleketine gittiğinde bütün alış-
verişini oranın esnafından yapar. Düşünse-
nize Almanya’dan kalkıp Kemaliye’ye gelen 
biri ayakkabısını, evinde kullandığı havlu-
sunu, halısını buradan taşıyıp götürüyor.” 
diye anlatıyor Erzincan Belediyesi Halkla 
ilişkiler müdürü Atilla Uymaz. “Bunu yapı-
yor ki Kemaliye kalkınsın, birkaç yıl sonra 
yeniden geldiğinde o esnafı yerinde bul-
sun.” diye ekliyor. Kemaliye’nin asırlardan 
beri süren gelenekleriniyse dillere destan. 
Mesela her evin kapısında iki tokmak bulu-
nuyor. Kapıyı çalan kişi kadınsa ince ses çı-
karan küçük tokmağı, erkekse daha tok bir 
ses çıkaran büyük tokmağı çalıyor. Böylece 
kapıyı açacak kişi hazırlığını bu sese göre 
yapıyor. Lökhane’de ‘lök’ denilen dut ve ce-
viz ezmesiyse anlatılacak gibi değil. Burada, 
esnafın kapılarını kilitlemediği, yerlerde si-
gara izmaritine bile rastlayamayacağınız, 
Karanlık Kanyon’uyla nefesinizi kesecek, 
insanlarının sohbetine doyamayacağınız 
bir vahadasınız. Anlayacağınız ünlü şair 
Ahmet Kutsi Tecer’in memleket hasretiyle 
“Orda bir köy var uzakta” şiirini yazması 
işten değil. Eminim siz de bu deneyimden 
sonra eşe dosta, “Eğin’i görmeden ölme.” 
diyeceksiniz.

aynı şey Kemaliye için geçerli değil. Birincisi 
Kemaliye’nin Erzincan merkeze olan uzaklı-
ğı 153 kilometre, ikincisi Kemaliye’yi geze-
yim derken yorulacak ve isteseniz de iste-
meseniz de orada yatılı misafir edileceksiniz. 
Kemaliye’nin asıl adı Eğin. İlçe sakinleri Ke-
maliye ismi için ‘resmi ismimiz’ diyor. Bu 
ilçe ince detaylarda saklanan kültürü, yeşi-
lin tonları, verimli toprakları ve profesör-
leriyle ünlü. Evet, profesörleriyle! Çünkü 
Kemaliye Türkiye’nin en çok profesör yetiş-
tiren ilçesi. Buradan yola çıkarak köyünde 
tarım ve çiftçilikle uğraşan Eğinlilerin ara-
sında birçok üniversite mezununa rastla-
manız da şaşırtıcı olmuyor. Yine de kimse 
köylerin neredeyse her birinde büyükçe 
kütüphaneler ve müzeler olduğunu tahmin 

EĞİN’DEKİ EVLERİN 
KAPISINDA İKİ 
TOKMAK 
BULUNUYOR. KAPIYI 
ÇALAN KADINSA 
İNCE SES ÇIKARAN 
TOKMAĞI, ERKEKSE 
DAHA TOK BİR SES 
ÇIKARAN TOKMAĞI 
ÇALIYOR.
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Yayımlanan son veriler Türk halkının internet bankacı-
lığını giderek artan bir seviyede kullandığını gösteriyor. 
Türkiye Bankalar Birliği’nin son 5 yılın haziran aylarını 

temel alan verilerine göre internet bankacılığında aktif kul-
lanıcı sayısı ve internet üzerinden yapılan para transferleri 
katlanarak artıyor. 2009 yılının haziran ayında 5 mil-
yonu aşkın olan aktif internet bankacılığı kulla-
nıcı sayısı 2013 yılında 11 milyonun üzerine 
çıkmış bulunuyor. Son 1 yılda ise internet 
bankacılığını kullananların sayısı yüzde 
21 oranında artmış bulunuyor. İnternet 
üzerinden yapılan para transferi miktarı 
son 3 ay baz alındığında ise 367 milyar 
TL’yi aşmış görünüyor. Türkiye’de 2013 
yılı haziran itibarıyla internet bankacılığı 
hizmetlerine kayıtlı kullanıcı sayısı ise 27 
milyonu aşmış durumda.
 
MOBİL BANKACILIKTA YÜZDE 
191’LİK ARTIŞ!
Verilere göre Türkiye’de mobil bankacılık sistemlerine kayıtlı 
kullanıcı sayısı 3 milyon 500 bini aşmış bulunuyor. 2 milyon 
kişinin aktif olarak kullandığı mobil bankacılık hizmetlerinde 
2012-2013 haziran ayları arasındaki kullanıcı artış oranı yüz-
de 191 ile rekorları zorluyor. Mobil bankacılık sistemlerinde 
3 aylık para transferleri miktarı ise 10.5 milyar TL’yi buluyor.

MİLYONLARCA HESAP VE PARA TRANSFERİ 
SİBER SUÇLULARIN İŞTAHINI KABARTIYOR
İnternet ve mobil bankacılıktaki hızlı yükseliş, işlem güvenliği 
ve online bankacılık hırsızlıklarına karşı alınan tedbirleri gün-
deme getiriyor. Birçok banka özel güvenlik şirketlerinin tasar-

ladığı internet bankacılığı güvenlik ürünlerini kullanıp, 
bunların kullanım yöntemlerine dair müşterileri-

ni eğiterek olası dolandırıcılık ya da hırsızlık 
suçlarının önüne geçmeyi başarıyor. Yerli 

ve yabancı bankalara güvenlik altyapıları 
sağlayan KOBIL şirketinin Ülke Müdürü 
Ümit Yaşar Usta ise konu ile ilgili olarak 
şu açıklamayı yapıyor: “İnternet bankacı-
lığında yıllık kullanıcı sayısı artış hızı yüz-
de 20’lere yükseldi. Mobilde ise bu oran 

yüzde 200’ler seviyesinde. Mobil kullanım 
internet kullanımının neredeyse 10 katı ka-

dar daha hızlı yayılıyor. Bankacılık sektöründe 
mobil ve internet kullanımının önümüzdeki 4 yıl 

içerisinde 18 ila 25 milyon aktif kullanıcıya ulaşacağı, işlem 
hacimlerinin de yıllık 3 ila 5 trilyon TL arasında seyredeceği 
düşünülüyor. Önümüzde böyle bir tablo varken ‘online ban-
kacılık ne kadar güvenli?’ sorusunu sormadan edemiyoruz.” 
Usta, şirketlerin güvenlik konusuna dikkat etmesi gerektiğine 
vurgu yapıyor. Profesyonel desteklerin alınması gerektiğine 
dikkat çekiyor. 

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ’NİN 
VERİLERİNE GÖRE İNTERNET 
BANKACILIĞINDA AKTİF KULLANICI 
SAYISI VE İNTERNET ÜZERİNDEN 
YAPILAN PARA TRANSFERLERİ 
KATLANARAK ARTIYOR.

TÜRKIYE 
INTERNET 
BANKACILIĞINI 
SEVDI!

haber »

İNTERNET 
BANKACILIĞI 

KULLANIMINDA YILLIK 
ARTIŞ YÜZDE 20’LERİ 

BULDU. MOBİL BANKACILIK 
KULLANIMINDAKİ ARTIŞ 

İSE BUNUN 10 KATI 
CİVARINDA.



İ L L Ü Z Y O N  D E Ğ İ L 
‘ G Ö Z B A Ğ I ’

Fransızca olan kelime bu dilde ‘illusion’ şeklinde 
yazılıyor. Sözlükte, “El çabukluğu ve ustalıkla ger-
çekte olmayan bir şeyi oluyor gibi gösterme işi.” 
şeklinde açıklanan kelime için uzmanlar, ‘göz bağı’ 
karşılığını öneriyor. 

 
 

 

türkçeden bi’haber»

İngilizceden dilimize geçen kelime bu dilde ‘jacuzzi’ şeklinde 
yazılıyor. Türkçe sözlükte, “İçindeki suyun birtakım düzeneklerle 
titreştirildiği özel havuz.” şeklinde açıklanan kelimenin Türkçe 
karşılığı ‘sağlık havuzu.’ 

J A K U Z İ  D E Ğ İ L 
‘ S A Ğ L I K  H AV U Z U ’

Fransızca kökenli olan ‘fruktoz’ kelimesi, Türkçede de aynı telaffuz 
ve yazılışı ile kullanılıyor. Sözlükte, “Balda ve birçok meyvede bulu-
nan bir şeker türü.” şeklinde açıklanan kelimeye dil uzmanları 
‘meyve şekeri’ karşılığını öneriyor. 

F R U K T O Z  D E Ğ İ L 
‘ M E Y V E  Ş E K E R İ ’

İngilizce olan ‘fuel oil’ kelimesi, dilimize hem okunuşu hem de yazılışı 
ile yerleşmiş durumda. “Ham petrolün damıtılması sonunda elde 
edilen ve yakıt olarak kullanılan ürün.” şeklinde açıklanan kelimeye 
önerilen karşılık ‘yağyakıt.’

F U E L  O İ L  D E Ğ İ L 
‘ YA Ğ YA K I T ’

Fransızca olan kelime bu dilde ‘hieroglyphe’ olarak yazılıyor. “Eski 
çağlarda, bazı uygar uluslarca kullanılan, nesnelerin yalınlaştırılmış 
resimlerine dayanan yazı.” anlamına gelen kelimeye önerilen 
karşılık ‘resim yazı.’

H İ Y E R O G L İ F  D E Ğ İ L 
‘ R E S İ M  YA Z I ’
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İngilizce kökenli olan kelime bu dilde de Türkçeye geçtiği şekli ile ya-
zılıyor ve okunuyor. “Her türlü arazi koşulunda özel motorlu araç-
larla yapılan yarış.” anlamına gelen kelime için uzmanlar ‘arazi yarışı’ 
karşılığını tavsiye ediyor. 

O F F  R O A D  D E Ğ İ L 
‘A R A Z İ  YA R I Ş I ’

Fransızcadan dilimize geçen kelime bu dilde ‘charismatique’ şeklin-
de yazılıyor. Türk Dil Kurumu sözlüğünde, “Etkileyebilecek özellikte 
olan.” şeklinde tanımlanan kelime için dil uzmanlarının önerdiği kar-
şılık ise ‘etkileyici.’

K A R İ Z M AT İ K  D E Ğ İ L 
‘ E T K İ L E Y İ C İ ’

Fransızca kökenli olan kelime bu dilde de aynı şekilde yazılıyor ve 
telaffuz ediliyor. Sözlükte, “Bir işin vücut gücü ile yapılması.” ifade-
leri ile açıklanan kelime için Türk Dil Kurumu uzmanları ‘elle işletilen’ 
karşılığını öneriyor.

M A N U E L  D E Ğ İ L 
‘ E L L E  İ Ş L E T İ L E N ’

İtalyanca olan kelime bu dilde ‘caparra’ şeklinde yazılıyor. “Sözleş-
me yapılırken, taraflardan birinin diğerine işten caymayacağını be-
lirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası.” anlamına gelen 
kelimenin karşılığı ‘güvenmelik.’

K A P O R A  D E Ğ İ L 
‘ G Ü V E N M E L İ K ’
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Fransızca olan kelime bu dilde ‘gourmet’ şeklinde yazılıyor. “Yiyecek 
ve içecek konusunda uzmanlık ölçüsünde bilgisi bulunan, tadına 
bakan ve lezzetini değerlendiren kişi.” anlamına gelen kelimenin 
Türkçe karşılığı ‘tatbilir.’  

G U R M E  D E Ğ İ L 
‘ TAT B İ L İ R ’

kasım 2013 /87
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Akıllı telefon görüntüleme teknolojisinde yepyeni bir çığır açan Nokia 
Lumia 1020, 2. nesil 41 megapiksel kamerası ve yeniden yorumladığı 
zoom özelliği ile kullanıcılara fotoğraflarında çok daha fazla detayı 
istedikleri netlikte yakalayabilmelerini sağlıyor. Türkiye’de ilk defa 
Turkcell Platinum müşterileriyle buluşan Lumia 1020’ya sahip olmak 
isteyenler 2 Ekim’den itibaren ön sipariş vermeye başladı.
Nokia’nın yenilikçi PureView teknolojisine sahip olan Nokia Lumia 
1020, herhangi bir dijital kameradan alınabilecek en net görüntüyü 
üretiyor. Nokia Pro Camera adlı yeni bir uygulamayla bir araya gelerek 
herkesin profesyonel fotoğraflar çekebilmesine olanak tanıyor. Bu 
teknoloji ile kullanıcılar fotoğraf çekmeden önce ya da sonra görün-
tüde istedikleri alanı seçerek detaylarda farklı hikayeler yaratabiliyor. 
Ayrıca, ayarların final fotoğrafı ya da videoyu nasıl etkileyeceğini 
çekim anında gösteren bir arayüze sahip olan Nokia Pro Camera 
kullanıcılara daha keyifli bir görüntüleme tecrübesi sağlıyor.
Dual capture (çift çekim) denen yeni bir özellik kullanan Nokia Lumia 
1020, sınırsız düzenleme fırsatı tanıyan 4:3 oranında 38 megapiksel ve 
16:9 oranında 34 megapiksel yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekiyor 
ve Windows Phone 8 işletim sistemi üzerinden sosyal ağlar ile payla-
şımı kolay 5 megapiksel çözünürlüğe sahip fotoğraflar üretiyor.
Nokia Lumia 1020’nin 41 megapiksel, altı lensli lider ZEISS optik sen-
sörü, düşük ışık koşullarında bile net fotoğraflar çekmeye olanak 
tanıyan optik görüntü sabitleme teknolojisine sahip. Ayrıca Nokia’nın 
140dB’ye kadar sesleri kaydedebilen, ses basınç seviyesi bilinen 

akıllı telefon mikrofonlarından altı kat daha yüksek olan Rich Recor-
ding teknolojisi sayesinde kullanıcılar gürültülü ortamlarda bile ste-
reo sesli, net videolar çekebiliyor.
Nokia Lumia 1020 ile gelen Hipstamatic-Oggl PRO uygulaması daha 
profesyonel fotoğraflar çekmek isteyen kullanıcılar için ideal! Bu 
uygulama ile kullanıcılar, çektikleri kareleri istedikleri şekilde düzen-
leyebiliyor. Nokia Lumia 1020 sarı, beyaz ve siyah renklerde satışa 
sunuluyor.

Nokia Lumia 1020 için tavsiye edilen satış fiyatı: 1.999 TL + KDV
Kamera tutucu PR 95G için tavsiye edilen satış fiyatı: 159 TL + KDV
Kablosuz şarj cihazı CC 3066 için tavsiye edilen satış fiyatı: 69 TL + KDV
 
 
 

1 MEGAPİKSEL KAMERALI 
NOKİA LUMİA 1020 SATIŞA ÇIKTI! 
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Dünyaca ünlü pek çok teknoloji yayınından yüksek inceleme puanı 
ve ödüller almaya layık görülen Koss marka Porta Pro kulaküstü 
kulaklık modeli, avantajlı fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor. 
Farklı tasarımı ve taşınabilir yapısı odağında Porta Pro olarak adlan-
dırılan kulaklık, şık tasarımı ve üstün ses performansıyla da göz 
dolduruyor ve yalnızca KDV dahil 129,90 TL fiyat etiketiyle satışa 
sunuluyor.                             
Koss Porta Pro, 15 ila 25.000 Hz aralığındaki frekansıyla dinlediğiniz 
müzikteki tüm detayları olanca berraklığıyla kulaklarınıza ulaştırıyor. 
Neodim mıknatıslara sahip kulaklık, düşük voltajlı MP3 çalar ve disk 
çalar gibi cihazlardan bile yüksek ses alınabilmesini sağlıyor ve oksi-
jensiz bakır ses bobinleri sayesinde sinyal aktarımını ve iletimini 
geliştirerek, daha temiz bir sese ulaştırıyor. Bu sayede Koss Porta 
Pro, mükemmele yakın ses tecrübesi yaşatıyor.
Katlanabilir yapısı sayesinde Koss Porta Pro’yu kolayca yanınızda 
taşıyabilir ve sporda, yürüyüşte, işte, yolculukta, kısacası her yerde 
keyifle müzik dinleyebilirsiniz. 

HEM TASARIMI HEM GÜCÜYLE 
SES GETİRECEK” KULAKLIK: 
KOSS PORTA PRO 

“

Teknik özellikler:
* Frekans Aralığı: 15 - 25.000 Hz
* Empedans: 60 Ohm
* Hassasiyet: 101 dB SPL/1mW
* Distorsiyon: < %0,2
* Kablo: 120 cm
* Kablo Tipi: Simetrik
* Bağlantı: 3,5 mm jak
* Ses Çıkış Modu: Stereo
* Ağırlık: 44 gram
* Renk: Siyah
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HP yeni ürün ve çözümlerinden oluşan “dinamik tatil portföyünü” 
duyurdu. Duyurulan ürün ve çözümler arasında Leap Motion™ tek-
nolojisi ile entegre dünyanın ilk dizüstü bilgisayarı ve dördüncü nesil 
Intel® Core™ işlemcisini kullanan ikisi bir arada ayrılabilir Ultrabook 
yer alıyor. Ayrıca yeni servisler ve çözümler de dahil olmak üzere son 
moda tüketici bilgisayarları, tabletler ve hizmetler kullanıcıların kişi-
sel bilgilerini daha iyi yönetmelerine destek olmak üzere HP tarafın-
dan piyasaya sunuluyor.

SEKTÖRE ÖNCÜLÜK EDEN YENİLİKLER:
• Dizüstü bilgisayar ve tableti bir araya getiren HP Spectre13 x2, 

fansız olarak çalışan ve Intel dördüncü nesil işlemcisini taşıyan, 
ayrılabilen bir Ultrabook. Tablet sessizliği, Beats Audio™, yüksek 
çözünürlüklü (HD) 1080 ekran ince tasarımıyla bu ikisi bir arada 
Ultrabook üretkenlik ve taşınabilirlikten ödün vermeden esneklik 
sunuyor.

• İlk kez HP Spectre13 Ultrabook ile kullanılabilir hale gelen HP Cont-
rol Zone izleme yastığı, dokunmatik yastığın soluna ve sağına ek 
bir bölüm ekleyerek zenginleştirilmiş bir Windows® 8 deneyimini 
mümkün kılıyor. HP Control Zone’u kullanan müşteriler sadece 
ellerini yerleştirdikleri destek üzerinden doğrudan doğruya 
Charms, döndür ve yakala ve/veya Windows 8’in modern kullanı-
cı arayüzü özelliklerine kolayca erişebiliyor

• HP ENVY17 Leap Motion Special Edition (SE), dünyanın Leap Moti-
on™ teknolojisiyle entegre edilen ilk dizüstü bilgisayarı. Kolay 
navigasyon için henüz havadayken doğal el ve parmak hareketle-
rini hisseden ve oyunlar, modellemeler, ve sunumları hayata 
geçirmek için parmak ucu hassasiyeti sunan bu yenilikçi bilgisayar 
ile HP insanların teknolojiyle bağlantılarını şekillendiriyor. Çapraz 
44cm (17.3 inçlik) opsiyonel full HD canlı ekran ile filmler ve video-
lar keskin ve net. En son çıkan Intel işlemciler ve NVIDIA grafikler 
de daha hızlı ve daha hızlı tepki veren bir deneyim sunuyor.

EL HAREKETLERİNİZİ HİSSEDEN 
DÜNYANIN İLK DİZÜSTÜ BİLGİSAYARI: 
HP ENVY17 LEAP MOTİON SPECİAL EDİTİON

GÜLERYÜZÜ DE FULLEDİM

SADECE 
DEPOYU DEĞİL

T: 0332 238 61 03-04 | www.nadiravcanpetrol.com | KONYA

Konya'da akaryakıt markalarının güvenilir limanı Nadir Avcan hem çalışanlarının hem 
müşterilerinin mutluluğu için çalışmaya devam ediyor. Siz değerli müşterilerimizin 
mutluluğunu fullemek bizim en temel amacımız. Hayırlı yolculuklar dileriz.
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OKUNMUŞ PİRİNÇTEN SONRA 
ÖĞRENCİNİN EN BÜYÜK YARDIMCISI
Türkiye’de e-kitap okuyucu ve tablet bilgisayar pazarının öncü mar-
kası reeder, yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencileri unutmamış. 
Derslerin gittikçe yoğunlaştığı, öğrencilerin yükünün ağırlaştığı şu 
günlerde birbirinden yeni tablet bilgisayar modelleri ile okul döne-
minde öğrencilerin imdadına koşuyor. 
Reeder’ın, “içinde ejderhanın kalbi var” sloganı ile tanıttığı Qualcomm 
Snapdragon işlemcili modeli reeder A7S yoğun tempolu okul döne-
minde öğrencilerin imdadına yetişecek. SIM Kart ile 3G desteği de 
sağlayan Reeder A7S sayesinde öğrenciler internet kaynaklarına 
nerede oldukları fark etmeksizin ulaşabilecek. 
Reeder’ın bir diğer 7” modeli reeder A7 ise 1280*800 IPS ekran tek-
nolojisi sayesinde 180 derecelik görüş açısı sağlarken çift çekirdek 1.2 
GHz işlemcisi, 1 GB DDRIII RAM’i ve 8 GB dâhili hafızası ile öğrencilere 
okul derslerinde yüksek performans deneyim vaat ediyor.
İsmi ile müsemma olarak “rakipsiz, renkli, rahat” sloganı ile tanıtılan 
reeder A8R ise 1.6 Quad Core işlemciye, 1024*678 IPS ekran tekno-
lojisine, 1 GB RAM, 8 GB dâhili hafızaya ve Android 4.2 işletim sistemi-
ne sahip. 8” ekran boyutuna sahip olan cihaz öğrenciler için zarif 
tasarımı rakipsiz performansı ile birleştiriyor.
Görünen o ki; yeni okul döneminde öğrencilerin okunmuş pirinçten 
sonra en büyük yardımcısı Reeder olacak. Üstelik ders çalışmayı her 
zamankinden daha kolay ve daha keyifli bir hale getirecek olan 
Reeder’ın geniş ürün yelpazesi ve yenilikçi ürünleri sayesinde öğren-
cilerin ihtiyaçlarına uygun bir tablet bilgisayar bulmaları hiç de zor 
olmayacak.
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AUDI’NİN SPORTİF, ZARİF VE ÇOK 
YÖNLÜ MODELİ A3 CABRIO, 
2014 İLK YARISI İTİBARIYLA 
TÜRKİYE YOLLARIYLA 
BULUŞUYOR.

Akıcı hatları ve kumaş tavanıyla etkileyici bir görüntü ser-
gileyen kompakt model, ileri teknoloji ürünü destek sistem-
leriyle sınıfının üzerine konumlanıyor. Audi’nin lüks kompakt 
sınıftaki başarılı temsilcisi A3’ün kumaş tavanlı cabrio ver-
siyonu, 2014 yazında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. 
Tamamen yeni, ikisi TFSI ve biri TDI olmak üzere üç farklı 
motor seçeneğiyle satışa sunulması planlanan A3 Cabrio, 
hem manuel hem de S Tronic şanzıman seçenekleriyle alı-
nabilecek. 

ŞİMDİ DAHA ŞIK VE SPORTİF
• Bir önceki modele göre uzunluğu 4,24m’den 4,42m’ye, 

aks mesafesi 2,58m’den -2,60m’ye ve genişliği de 
1,77m’den 1,79m’ye artan A3 Cabrio’nun sadece yüksek-
liğinde 15mm’lik bir azalma söz konusu. 

• Yeni haliyle daha şık ve sportif bir görünüme sahip olan 
A3 Cabrio, karakteristik tek çerçeveli ızgarayı tamamla-
yan, tamponu ve hava girişlerini vurgulayan farlarla ol-
dukça etkileyici. 

• Opsiyonel olarak LED teknolojili farlarla da alınabilecek 
olan A3 Cabrio, bu sınıfta değişken far seviyesi kontrolü 
sunulan ilk kompakt model olma özelliğine de sahip. 

• Ön cam çerçevesi alüminyumdan yapılan A3 Cabrio’da 
alüminyum trimler aracın tümünde dikkat çekici şekilde 
kullanılmış. 

• Aracın yan kısımlarında keskin tornado hattı ve ışık-gölge 
oyunlarıyla etkileyici bir kontur sağlayan tasarım hemen 
göze çarpıyor.

• Yeni A3 Cabrio’nun dış tasarımındaki şıklık, iç bölümlerin-
de de kendisini gösteriyor. Gösterge panelinin daha alçak 
ve öne kavisli, orta konsolun sürücüye doğru hafifçe açılı 
yerleştirildiği A3 Cabrio’da klima kontrol paneli ve hava çı-
kışlarındaki üç boyutlu trimler görüntüyü tamamlıyor. 

ÜSTÜNÜ 18 SANİYEDE AÇIYOR
• Magnezyum-çelik karışımı kinematik bir mekanizma üze-

rine gerili kumaş tavan, A3 Cabrio’nun mükemmel görü-
nümünü tamamlıyor. Kumaş tavanın bir düğme yardımıyla 
sadece 18 saniyede açılıp kapanmasını sağlayan elektro-
hidrolik sistem, 50 km/s hızda dahi kullanılabiliyor. 

YENİ MOTORLARLA DAHA VERİMLİ VE DAHA 
PERFORMANSLI
• Tamamen yeni, iki benzinli ve bir dizel olmak üzere üç mo-

tor seçeneğiyle satışa sunulması planlanan A3 Cabrio, 
1.4lt 140 hp, 1.8lt 180 hp benzinli ve 2.0 TDI 150 hp dizel 
motorlarla alınabilecek. 

• Tüm motorları direkt enjeksiyon teknolojilerini, turbo ve 
bir start-stop sistemiyle birleştiren A3 Cabrio, üç motor 
seçeneğinde de bir önceki modele göre yüzde 12’ye varan 
yakıt ekonomisi sunuyor. 

• Verimliliğinin yanısıra performansın da arttığı A3 Cabrio’da 
örneğin; 1.4 TFSI motorun, aracı 100km/s hıza ulaştırma 
süresi 9.1 saniye ölçülürken, yakıt tüketimi değeri 100 ki-
lometre 5.0lt ve CO2 emisyonu da kilometre başına 114g 
oluyor. 

A3 CABRIO
AUDI’DEN 2014 YAZ MODASI: 
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BMW 4 SERİSİ COUPE PİYASADA
Alman üreticinin 3 Serisi Coupe’nin yerine geliştirdiği yeni BMW 4 Serisi, Türkiye’de satışa sunuldu. Nesiller boyunca sınıfının en çok 
satan coupe otomobili olan BMW 3 Serisi Coupe, yerini 4 Serisi’ne bıraktı. Bir önceki modele göre daha fazla güç ve sportif tasarıma 
sahip 4 Serisi Coupe, daha uzun, alçak ve daha geniş dış boyutlarıyla dikkat çekiyor. İç mekanda da bu genişlik vurgulanırken, kok-
pit ve göstergeler, daha sürücü odaklı olarak tasarlanmış. Araçta sunulan Sürüş Deneyimi Kontrol Düğmesi, “ECO PRO” moduyla 
sürücülerin yakıt tasarruflu bir kullanım deneyimi yaşamalarını sağlıyor.

BMW İ3’ÜN SERİ ÜRETİMİ BAŞLADI!
Dünyanın dört bir yanındaki çevresel, ekonomik ve sosyal değişimlerden etkilenen sürdürülebilir mobilite çözümlerinin ilk somut kanıtı 
olarak tanıtılan BMW i3’ün seri üretimi resmen başladı. Geçtiğimiz günlerde Leipzig/Almanya’da yer alan fabrikada törenle seri üretimi 
başlayan BMW i3 ile 800 kişilik yeni istihdam sağlayan BMW Group, bu devrimci modelin üretim ağı için ise toplam 600 milyon Avro’yu 
aşan yatırım yaptı. BMW i3’ün seri üretim törenine, Saksonya Eyaleti Başkanı Stanislav Tillich, Leipzig Belediye Başkanı Burkhard Jung ve 
BMW AG Üretim Yönetim Kurulu Üyesi Harald Krüger katıldı.

‘İŞTE BU’ DEDİRTEN 
YENİ CROSS CADDY
Volkswagen Ticari Araç,  fark yaratan kendine özgü tarzıyla benzersiz 
modeli Yeni Cross Caddy’yi satışa sundu. Cross Caddy, bir hafif ticari 
araçtan beklenenleri daha yukarı taşıyor. Gövde rengi tampon ve sportif 
çamurluklarla desteklenen dış tasarımı, standart olarak sunulan Cross 
tampon kitinde yer alan ön, arka ve yanlarında bulunan özel tasarım çift 
renkli korumalarla daha dinamik bir görünüme kavuşuyor. Cross Caddy, 
estetik dış tasarımının sağladığı güçlü görüntüsünü, özel aksesuarlarla 
tamamlıyor. Gümüş renkli tavan rayları, 16 inç spor tasarım jantları, karar-
tılmış arka camları ve koyu stop lambalarının ilk bakışta fark edildiği Cross 
Caddy, geliştirilmiş süspansiyon sistemiyle daha yüksek.

DACIA LODGY SEGMENT LİDERİ!
DaciaLodgy, satışa sunulduğu Nisan 2013 tarihinden bu yana seg-
mentinde büyük bir başarıya imza atıyor. Sıradışı cömert boyutlar ve 
modülerlik sunan Lodgy, geniş bagaj hacmi ile sınıfının en iyisi. 5 ve 7 
kişilik versiyonları bulunan Lodgy, Türkiye’de geniş ailelerin tercihi 
oluyor. Lodgy, lansmanından bu yana gerçekleştirdiği 5 bine yakın 
satış ile M1- tek hacimli araçlar segmentinden yüzde 42,2 pay ile 
rakiplerini geride bırakarak birinci sıraya yerleşti. Lodgy 7 kişilik versi-
yonu ile arkada gerçek 2 koltuk sunuyor. En arka koltukta 2 kişi 
rahatça seyahat edebiliyor. Bu özelliği ile pazarda rakipleri arasında 
ön plana çıkıyor. Dacia Lodgy, hem fiyatı hem genişliği hem de dona-
nım seviyesiyle taksiler için de iyi bir alternatif oluyor. Taksi sahipleri, 
ihtiyaçlarına göre 5 ya da 7 koltuklu versiyona ilgi gösteriyor.
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AİLE BOYU GÜVENLİ VE KEYİFLİ 
YOLCULUK: SEAT ALHAMBRA

SEAT’ın 7 koltuklu modeli Alhambra, geniş iç hacmi, elektrikli kayar kapısı ve EuroNCAP’ten 5 
yıldızlı güvenliği ile çocuklu ailelerin tercihi olurken, panoramik sunroof’u ile çocuklara eğlenceli bir 

yolculuk sunuyor. Alhambra 79 bin TL’den başlayan fiyatlar ile alınabiliyor. SEAT Alhambra, geniş ailelerin 
tüm ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlandı. Geniş iç hacminden, araca binmeyi ve inmeyi kolaylaştıran 

elektrikli kayar kapısına, çocukların yolculuk boyunca büyük ilgisini çeken panoramik sunroof ve güvenlik 
önlemlerine kadar her şey, ailelerin konforunu sağlamak için düşünüldü. 
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Uluslararası hava taşımacılığının Türkiye’deki öncü şirket-
lerinden Corendon Havayolları, eğitim, spor, havacılık ve 
çevre konularında yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışma-

larına bir yenisini daha ekleyerek Alanya Payallar Beldesindeki 
Günay Demirel İlk ve Orta Öğretim Okulu’na 20 kişilik bir bilgi-
sayar laboratuvarı kurdu.
Okul binasında yapılan açılış törenine Alanya İlçe 
Kaymakamı Erhan Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim 
Köseoğlu, Günay Demirel İlk ve Orta Öğretim Okulu’nu 
yaptıran hayırsever emekli Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 
Güleç Demirel, Corendon Havayolları’nın Kordinatörü Nihat 
Demirkan ve İnsan Kaynakları Müdürü Berna Oskay katı-
lırken Corendon Havayolları Bilgi Teknolojileri Kordinatörü 
Kadir Demirel öğrencilere yeni öğretim yılının ilk bilgisayar 
eğitimini verdi.

ALANYA CORENDON’UN GÖZBEBEĞİ
Corendon Havayolları Kordinatörü Nihat Demirkan yaptı-
ğı açıklamada Alanya’nın Corendon Turizm Grubu için çok 
önemli bir destinasyon olduğunu, tur operatörleriyle birlikte 
ilçeye her yıl ortalama 100 bin turist getirdiklerini açıkla-
dı. Demirkan, bu sebeple 4 Nisan 2012 tarihinde Gazipaşa 
Havalimanı’na inen ilk havayolu şirketi olarak bir anlam-
da havaalanını Alanya turizminin hizmetine açan ilk firma 
olduklarını kaydetti. İlçedeki turizm ve havacılık sektörlerinin 
büyümeye devam edeceğine inandıklarını belirten Demirkan 
kalifiye personel ihtiyacının da her geçen gün artacağına 
dikkat çekti. Demirkan, “Umarız bu bilgisayar laboratuvarı 
sayesinde geleceğin havacılarının ve turizm profesyonelleri-
nin yetiştirilmesine ufak da olsa bir katkı sağlarız.” dedi.

CORENDON, ÇOCUKLARI SEVINDIRDI
CORENDON HAVAYOLLARI, EĞİTİM, SPOR, HAVACILIK VE ÇEVRE KONULARINDA 

YÜRÜTTÜĞÜ SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEYEREK, 
20 KİŞİLİK BİLGİSAYAR LABORATUVARI KURDU.

TÜRKİYE’NİN İLK LOW-COST HAVAYOLU
Kaliteden ödün vermeden düşük maliyetlerle ve direk 
uçuşlarla Türkiye’yi daha da erişilebilir kılma misyonunu 
benimseyen Türkiye’nin ilk low-cost havayolu Corendon 
Havayolları, 2004 yılında Hollanda merkezli Corendon Tur 
Operatörlüğü’nün gelişen müşteri portföyüne havayolu 
taşımacılığı anlamında hizmet vermek amacıyla kuruldu. 
Bugün filosundaki 2’si Hollanda 8’i Türk bayraklı toplam 
10 adet Boeing 737 uçağı ile 33 ülkede 116 havaalanına 
uçan Corendon Havayolları, yılda yaklaşık 1,5 milyon yolcu 
taşıyarak Türk turizmine ve havacılığına önemli bir katkı 
sağlıyor. 
Gerek müşteri memnuniyeti ve uçuş güvenliğini arttırmak 
için yürüttüğü kalite çalışmaları gerekse sosyal sorumluluk 
projeleri ile sektöründe birçok örnek uygulama ve ilklere 
imza atan Corendon Havayolları, her yıl spor kulüplerine 
çeşitli destekler sağlıyor. Sokak hayvanları ve daha yeşil bir 
dünya için uçuşlarında bağış etkinlikleri düzenliyor. Son 2 yıl-
dır Antalya Karain Havacılık Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen 
Jet-Fest gibi birçok havacılık organizasyonuna da sponsor-
luk desteği veriyor.

NİHAT DEMİRKAN: “BİLGİSAYAR 
LABORATUVARI SAYESİNDE 
GELECEĞİN HAVACILARININ VE TURİZM 
PROFESYONELLERİNİN YETİŞTİRİLMESİNİ 
İSTİYORUZ.”

sektörden»
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“Ulaşımda, İletişimde Hayatın İçinde Ben de Varım” 
adlı sosyal sorumluluk projesini, Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı ile birlikte yürüten Avea, 

bu proje dışında da yaptığı çalışmalarla engelli istihdamını 
artırıyor. Avea CEO’su Erkan Akdemir, şirketin engellilerle 
ilgili son istihdam rakamlarını açıkladı. Akdemir, “Fiziksel 
Engelliler Vakfı (FEV) ile birlikte yürüttüğümüz Özümüzle 
Üretiyoruz Projesiyle 8 yılda toplam 3 bin 51 engel-
liye istihdam sağladık. Ulaştığımız bu rakam, 
Avea’nın toplam çalışan sayısına eşit. İşitme 
engelli vatandaşlarımıza istihdam yarat-
manın yanı sıra onlara özel hazırladığımız 
ürün ve servislerle, iletişimdeki engel-
leri de kaldırıyoruz.”  diye konuştu.

“ÖZEL SEKTÖR OLARAK 
GİTMEMİZ GEREKEN YOL 
ÇOK”
Erkan Akdemir, Avea’nın 2005 yılında 
engellileri nitelikli işgücüne kazandırmak üzere 
Fiziksel Engelliler Vakfı (FEV) ile birlikte yürüttük-
leri “Özümüzle Üretiyoruz” Projesi ile ilgili bilgiler verdi. 
8 yılda toplam 3 bin 51 engelliye istihdam sağladıklarını 
belirten Erkan sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin en 
büyük engelli kariyer planlaması, olarak da tanımlayabile-
ceğimiz bu projede toplam 3 bin 51 kişiye iş imkanı sunduk. 
Ulaştığımız bu rakam, yaklaşık 3 bin çalışanımızdan daha 
fazla sayıda engellimiz için engelsiz bir iş hayatı anlamına 
geliyor. Bunlardan 317’si işitme engelli. Proje kapsamında 

Avea’ya katılacak Yasemin Polat ile bu sayı 318’e çıkıyor. 
Bugün engellilerin çok büyük bir kısmı işgücüne dahil değil. 
Yani özel sektör olarak daha gitmemiz gereken çok yol var.” 
dedi.  

AVEA’DAN IŞITME ENGELLİLERE 
ÖZEL SERVİSLER

Erkan Akdemir; Avea’nın iletişimdeki engelle-
ri kaldırmak üzere işitme engelli müşterile-

rine özel hazırladığı ürün ve servisleri de 
şöyle aktardı: “İşitme engelli müşterile-

rimiz, Avea online işlemler menüsün-
den işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirip 
bilgi alabiliyor. Ayrıca işitme engelli bir 
müşterimiz arandığında, arayan kişiye, 
‘aradığınız kişi işitme engellidir, kendi-

sine ulaşmak için mesaj gönderebilir-
siniz’ anonsu ücretsiz olarak dinletiliyor. 

‘Neredeyim’ servisimizle ise, bulundukları 
yeri tarif etmeleri gerektiğinde ya da nere-

de olduklarını tam olarak bilemediklerinde, haritalı 
MMS ile konumları kolaylıkla öğrenilebiliyor. Ayrıca işitme 
engelli vatandaşlarımıza özel ‘Elele Mesajlaşalım’ tarifesini 
oluşturduk.” 
Akdemir; ayrıca engelli vatandaşlara yönelik sürdürülebilir 
projelerle, toplumsal sorunlara kalıcı çözümler getirmeye 
ve engellilerin istihdamı konusunda tüm kesimleri kapsayan 
çalışmalarda, Avea olarak yer almaya devam edeceklerini 
de ifade etti. 

AVEA ÇALIŞAN 
SAYISI KADAR 
ENGELLI 
ISTIHDAM 
EDIYOR
TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ GSM 
ŞİRKETLERİNDEN OLAN AVEA, 8 YILDA 
TOPLAM 3 BİN 51 ENGELLİYE İSTİHDAM 
SAĞLADI. BU RAKAM, AVEA’NIN TOPLAM 
ÇALIŞAN SAYISINA EŞİT.

ERKAN 
AKDEMİR: 

“İŞİTME ENGELLİ 
MÜŞTERİLERİMİZ, AVEA İLE 
İŞLEMLERİNİ KOLAYLIKLA 

GERÇEKLEŞTİRİP BİLGİ 
ALABİLİYOR.”
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Fabrika : Loras Mahallesi, Karaman Çevre Yolu Caddesi No: 812 Meram / KONYA
Tel : 0332 346 22 64 • Fax : 0332 346 22 63

info@senfonimobilya.com.tr  •  www.senfonimobilya.com.tr

Karatay Showroom
Karaman Çevre Yolu 

Caddesi No: 812 
Karatay / KONYA

Selçuklu Showroom
Beyşehir Çevre Yolu Caddesi 

BP Petrol Yanı No: 68 
Selçuklu / KONYA

Siteler Showroom
Karacakaya Caddesi
Atılgan Sokak No: 10

Siteler / ANKARA

Müşteri Hizmetleri

444 25 05444 25 05

Mosso Yemek Grubu

Mosso Yatak Grubu

Mosso Oturma Grubu

Mosso TV Ünitesi

Evinizin her köşesinde Senfoni 
zevkinin buluşacağı notaları 
birleştirip, sizler için ürettik...
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eyyüp ceylan

Espritüel çizer Asker 
takviminin 

sonu

Mehil (huk)GelecekSoru ekiSınıfla ilgili

Saflaştırılmış

Futa

Yegane

Bir tür pembe 
elmas

Takdim

Liste başı

Gece bekçisi

Toplum 
parçacığı

Bir çeşit video 
dosyası uzantı 

biçimi

Başkaldırıcı

Bazı güzel 
kokuların 
ortak adı

Onun gibi olan

Çekme‐
sürükleyerek 

götürme

Güçlü inanç

Oratoryoda ezgi

Hayvanların 
yuva edindiği 

kovuk

Binbir taneli 
meyve

Daha iyi (esk)

Dil bilgisinde 
dilek kipi 

Çocuk yuvası

Bir çeşit tezgah

İslamın beş 
esasından biri

Eski dilde 
güneş

Bir şeyi olan, elinde 
bulunduran

Fıtraten Kadın rahip Geçim, yemlenme
Sesli uyarı 

işaretiYarık, çatlakParasız yatılı (esk)

Zarlardan birinin 
dörtlü diğerinin birli 
gelmesi

Uyku (esk)

Çıplak resim

İstem dışı hareket

Arapçada küçük 
vav harfine benzer 
işaret

Su (esk)

Olağandan hacimli

Konut

Küçük kor parçası

Ricayı pekiştirmek 
için kullanılan söz

Kari

Haber verme

Türk Standartları 
Enstitüsü (ksc)

Türk Silahlı 
Kuvvetleri (ksc)

Bir nota

Hangi şey

Yapay hava şartıyla 
tarım yapılan yer

Şehirli anlamında 
bir isim

bulmaca»

1960 Kosova 
doğumlu, 
resimde 

gördüğümüz 
ünlü sanatçımız

Verme, ödeme

Kırmızı

Stronsiyum 
elementinin simgesi

Uzaklık 
bildirir

Güvertesiz büyük 
tekne

Önceleme


