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MARMARAY KAZILARINDA 
ÇALIŞAN BİLİM İNSANLARI 
NELER SÖYLEDİ?
MARMARAY’IN PERDE ARKASINDA 
NELER YAŞANDI? KAZILARI BİZZAT 
YÜRÜTEN BİLİM İNSANLARI KİMLERDİ VE 
NE TÜR YENİ BİLGİLER ORTAYA 
ÇIKARDILAR?

Bütün dünyanın ilgisini çeken bir proje oldu, Marma-
ray. İstanbul’un hatta tüm Türkiye ve dünyanın hizme-
tine giren proje, bugünün ulaşımına hizmet etmesinin 
yanı sıra bir de tarihe hizmet etmiş oldu. Peki nasıl oldu 
tarihe hizmet etmesi?
Bilindiği gibi, Marmaray için kazı çalışmaları sürerken, 
İstanbul’un tarih içindeki önemi düşünülünce, aslında 
şaşırtıcı olmayan arkeolojik buluntulara rastlandı. Bu-
nun üzerine arkeologlar olaya müdahil olarak, kendi 
çalışmalarını yapmaya başladı. 4 yıl süren kazılar sonu-
cunda, İstanbul’un bilinen tarihine yeni bilinmeyenler 
eklendi. Çok önemli eserler bulundu. Bu eserler bilim 
insanları için bile şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkardı en 
ilginci ise İstanbul’un bilinen tarihini 4 bin yıl geriye 
götüren buluntular oldu… Peki kazı sırasında kaç eser 
çıkarıldı? Marmaray’ın perde arkasında neler yaşandı? 
Kazıları bizzat yürüten bilim insanları kimlerdi ve ne 
tür yeni bilgiler ortaya çıkardılar? Yabancı arkeologlar 
kazılar hakkında neler söyledi?
Kapak haberimizde tüm detaylarını okuyacağınız Mar-
maray projesi ve Marmaray kazıları, hem bugüne hem 
tarihe hizmet etmiş ve edecek olmanın gururunu yaşı-
yor. Bizler de ülkemiz ve dünya için böyle büyük proje-
lerin devam etmesi temennisinde bulunuyoruz. 
Bağlantı Noktası, Marmaray’ın bilinmeyenlerinin an-
latıldığı kapak haberinin yanı sıra bu ay da yine bir-
birinden önemli dosya konularını siz okuyucularının 
ilgisine sunuyor. 
Bir yılı daha geride bıraktığımız bu süreçte, yeni yılın 
herkese güzellikler getirmesini ümit ediyor, iyi okuma-
lar diyoruz…     
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İNTERNET KAFELER ‘GÜVENLİ’ OLUYOR  
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, çocukların internet kafelerin 
güvenli olmayan ortamlarından korunması için bu işletmelerin 
yöneticilerine eğitim veriyor. 

içindekiler»

eğitim

40

haber

36

ünlülerle iletişim

30
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kapak sağlık

TABLETTEN DEĞİL KAĞITTAN ÇALIŞIN!
Araştırmaya göre öğrencilerin yüzde 70’inden fazlası, basılı 
kaynaklardan somut olarak not aldıklarında daha iyi çalışma 
sonuçları elde ediyor.

2618

42

JET LAG 
SENDROMUNDAN 
KORKMAYIN
‘Eş zamanlama bozukluğu’ 
olarak da adlandırılan jet 
lag, uçakla yapılan hızlı 
seyahat sonucunda, uzun 
mesafeleri kısa zamanda 
kat eden insanlarda baş 
gösteriyor.

MARMARAY KAZILARININ GİZLİ ÖYKÜSÜ
Marmaray kazılarında yaşananların perde arkası hiçbir yerde detaylı 
bir şekilde anlatılmadı. Projede görev yapan akademisyenler, 
Marmaray’ın bilinmeyen tarihi nasıl gün yüzüne çıkardığını anlattı.

SAHTE HESAPLAR ÜNLÜLERİ YILDIRIYOR
Herkes tarafından sevilen ünlüler internetteki sahte hesap 
mağdurları arasında ilk sıralarda yer alıyor.

ÇOCUKLAR SOSYAL 
MEDYADAN NASIL 
KORUNMALI?
Çağımızın iletişim aracı olan sosyal 
medya, kolaylıklarının yanı sıra 
çocuklar için bir takım sorunları da 
beraberinde getiriyor.
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haber şehir mektupları

1863’TEN BERİ BASILAN PULLAR, PTT 
PUL MÜZESİ’NDE…
Ankara Ulus’ta bulunan, tarihi Emlak ve Eytam Bankasi binası 
restore edilerek, PTT Pul Müzesi’ne dönüştürüldü.

SERVİS ARAÇLARINA DİKKAT!
Çocuklarımızı emanet ettiğimiz servis aracı 20 yaşından büyük 
olmamalı. servis sürücüleri, “yurtiçi yolcu taşimacılığı sürücü 
mesleki yeterlilik belgesi” sahibi olmalı. 

44

GOLDMASTER YENİ KULAKLIK MODELI 
ÜÇ FARKLI İŞLEVİ İLE ÖNE ÇIKIYOR
GoldMaster, cep telefonuyla konuşabilme, müzik 
dinleyebilme ve MP3 çalabilme özelliklerine sahip 
yeni kulaklık modeli HP-199 BT MP3’lü kulaklığı 
müşterilerinin beğenisine sunuyor. 

KURTUBA DİYE BİR YER…
Yerine göre, bir şair, bir kültür adamı, bir yazar, gündeme dair, 
kendi yetkinlik alanıyla ilgili okurlarıyla burada buluşuyor.

SUBARU’NUN YENİ KONSEPT ARACI LEGACY 
GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR
Subaru, markayı geleceğe taşıyan konsept modelini, Los Angeles 
Fuarı’nda sergiledi.

KASTAMONU, HAVALİMANI İLE DÜNYAYA YAKLAŞTI
Kastamonu, geçtiğimiz yılın sonunda hizmete giren havalimanı ile 
artık daha kolay ulaşilabilir bir kent oldu.
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NE ISTEDIĞINI BILEN 
OKUYUCUNUN SITESI 
‘KITAPFIKS’ YAYINDA

E-ticaret yazılımlarının her geçen gün biraz daha ağır-
lık kazandığı bir dönem yaşıyoruz. Özellikle yayıncı-
lık sektöründe e-ticaret şirketleri yoğun olarak söz 

sahibi olmaya başladı. Buna gösterilebilecek en güzel ölçü 
kitap satışlarının sanal mağazalarda hızla artış kaydetmesi. 
E-ticaret dünyasına yepyeni ve interaktif olarak faaliyet 
gösteren bir sanal mağaza daha kapılarını açtı. E-ticaret alt 
yapısını sunan Proje Soft’un sistemleri ile kurulan Kitapfiks.
com profesyonel bir kadro tarafından hazırlanıyor. Sitenin 
e-ticaret danışmanlığını ise pek çok sanal mağazanın 
başarısında imzası olan Volkan Kundurayapan yapıyor. 
Kitapfiks’in isim babası ise bilişim dünyasınca yakından 
tanınan Yücel Kamçez. 

TÜRKIYE’NIN ‘GELENEKSEL’ 
ÇAĞRI MERKEZI: 
ALO LAHMACUN HATTI 

Gıda güvenliğine verdiği önem ve titiz çalışmalarıyla 
geleneksel ürünlere yeni bir farkındalık kazandıran 
Tatlıses Gıda, sektörde bir ilke daha imza attı. Çıkış 

noktası; düğün, mevlit, toplu yemek, sünnet gibi benzer 
etkinliklere lahmacun ve pide ürünleriyle hizmet vermek 
olan Alo Lahmacun Hattı, gıda ile ilgili merak ettiğiniz tüm 
sorularınıza da cevap veriyor. Sipariş uygulaması şimdi-
lik sadece İstanbul için geçerli olsa da, kısa sürede tüm 
Türkiye’de yaygın bir hizmet ağı kurulması planlanıyor. 
Konuyla ilgili ar-ge çalışmaları devam ederken, farklı iller-
de yaşayan vatandaşlar da gıdayla ilgili almak istedik-
leri bilgilere bu hattan ulaşabiliyor. Soruların cevaplarını, 
gıda mühendisleri, gıda teknikerleri, kimya mühendisleri 
ve veteriner hekimler gibi gıda alanında bilgili uzmanlar 
cevaplandırıyor. Alo Lahmacun Hattı’na 444 34 63 numa-
ralı hattan ulaşılabiliyor.

YOLLARA DÜŞEN TATILCILER          
EN ÇOK ÇAY VE TOST TÜKETTILER 

Atatürk, Esenboğa ve Adnan Menderes Havalimanları ile İDO 
iskeleleri, arabalı vapur ve feribotlarda bulunan BTA nokta-
ları bayram tatili boyunca çok sayıda yolcuyu ağırlayarak 

önemli satış rakamlarına ulaştı. Yolcular, seyahatleri sırasında top-
lam 301 bin bardak çay tüketerek içecek tercihlerini çaydan yana 
kullandıklarını gösterdiler. Yiyecek tüketiminde ise toplam 76 bin 
800 adetlik satışla ilk sırayı tost aldı. BTA’nın verilerine göre, önceki 
ayki dokuz günlük Bayramı tatilini fırsat bilerek üç önemli havali-
manının yanı sıra İDO iskeleleri ile arabalı vapur ve feribotları yoğun 
olarak kullanan yolcular içecek tercihlerini çaydan, yiyecek tercih-
lerini ise tosttan yana kullandılar. Yolcu miktarında gözlenen büyük 
artış, BTA noktalarındaki satış rakamlarına da yansıdı. Bayram tatili 
süresince Atatürk, Esenboğa, Adnan Menderes Havalimanları’nda 
ve İDO BTA satış noktalarında toplam 301 bin bardak çay tüketildi. 
Bunu toplam 118 bin 660 adetle meşrubat tüketimi ve 85 bin 900 
bardakla kahve tüketimi izledi. 

INTERNET ÜZERINDEN GETIRTTIKLERI 
SAHTE TELEFONLARLA 
YAKALANDILAR

İnternet üzerinden Çin’den getirdikleri sahte akıllı telefonları kendi 
yaptırdıkları kutulara koyarak gerçek gibi pazarladıkları iddia edi-
len 5 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 325 

adet telefon ile 200 adet gerçeğine çok benzeyen kutu ele geçi-
rildi. Telefonu satın alan kişilerin orijinal olmadığını 

bildiğini söyleyen şüpheliler tutuksuz yargılan-
mak üzere serbest bırakıldı. Asayiş Şube 

Müdürlüğü’ne müracaat eden 27 
yaşındaki bilgisayar teknisyeni A.K. 
internet üzerinden kargo yoluyla 
satın aldığı akıllı telefonunun sahte 

olduğunu söyleyerek şikâyetçi oldu. 
Mağdur sayısının hızla artması 
üzerine polis tarafından soruş-

turma açıldı. Poliste yapılan sor-
gulanan şüpheliler telefonu satın 
alan kişilerin orijinal olmadığını bil-

diklerini söylediler. Adliyeye sevk edi-
len şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere 

serbest bırakıldılar.
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SOSYAL
MEDYADA

EN iYi MÜŞTERi 
YÖNETiMi

EN iYi MÜŞTERi
DENEYiMi

 (En övgüye değer)

EN iYi ÇAĞRI
MERKEZi *

AVEA ÖDÜL
MERKEZi

Avea müşteri memnuniyetine verdiği değeri, bu yıl 8.si düzenlenen
IMI - Türkiye Çağrı Merkezi Ödülleri’nde kazandığı 3 ödülle bir kez daha gösterdi.

Bu başarıyı bize yaşatan tüm Avealılara ve iş ortaklarımıza teşekkürler. 

*IMI tarafından düzenlenen 8. Türkiye Çağrı Merkezi Ödülleri’nde,
2013 yılının “500’den fazla koltuklu En İyi Çağrı Merkezi” 

kategorisinde birincilik Avea’nın.

CAGRI MERKEZI 21.5x27.5.indd   1 11/14/13   3:45 PM
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BLACKBERRY SATIŞ 
KARARINDAN VAZGEÇTI

Akıllı telefon piyasasında 2013’te beklediğini bula-
mayan BlackBerry, alıcı aramaktan vazgeçti.Globe 
and Mail gazetesinin haberine göre, BlackBerry 

Fairfax Financial Holdings’in önerdiği 4.7 milyarlık teklifi 
reddederek yeni bir strateji belirleyecek. Konuya yakın 
kaynaklardan edinilen yeni bilgilere göre, BlackBerry satış 
kararını iptal etti ve CEO değişikliğine gitmeye karar verdi. 
Gazete, bir süre önce Apple’ın eski CEO’su John Sculley’in 
BlackBerry’nin CEO’luk görevine atanmak istediğini öne 
sürmüştü. BlackBerry’nin yeni süreçte hisse satışıyla 1 
milyar dolar elde etmeyi kararlaştırdığı ifade edildi. Bu 
rakam, şirketin ikinci çeyrekte yaptığı zarara eşit.

LONDRA OTOBÜSÜ 
ÇEVRE IÇIN TÜRKIYE’DE 

İngiltere ve Türkiye arasındaki, ekonomik ve politik ilişkileri 
geliştirmek amacıyla başlatılan GREAT kampanyası, Ankara’da 
düzenlenen Green is Great-Çevre için Great konferansıyla devam 

etti. Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Janet Douglas, 
Ankara’daki etkinliğe katıldı. İki ülkenin yeşil enerji ve teknoloji 
kapsamında hayata geçirebileceği işbirliklerinin tartışıldığı kon-
feransta, Birleşik Krallık’ın ikonu çift katlı Londra otobüsü de katı-
lımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ünlü İngiliz tasarımcı Thomas 
Heatherwick’ın tasarımını yaptığı otobüs, aynı zamanda çevre 
dostu hibrid teknolojisiyle dikkat çekiyor. En son teknoloji ile 
üretilen çevre dostu hibrid araç, dizel ve elektrik kullanarak eski 
nesil otobüslerin neredeyse yarısı kadar karbondioksit üretiyor. 
Yaklaşık bir ay boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerini gezen otobüs, 
Ankara ve Eskişehir’in ardından Kapadokya, Kayseri ve Adana gibi 
Türkiye’nin ekonomide parlayan diğer şehirlerini de ziyaret etti.

YAHOO TÜM VERILERINI 
ŞIFRELEYECEK

Yahoo CEO’su Marissa Mayer, şirketin Tumblr sayfasından 
yeni gizlilik projesi hakkında açıklamada bulundu. Mayer, 
Mart 2014 sonu itibariyle Yahoo sunucularındaki tüm veri-

nin şifreleneceğini açıkladı. Verilerin 2048-bit SSL (Güvenli Giriş 
Katmanı) ile korunacağını belirten Mayer, kullanıcıların bilgisayar-
larıyla Yahoo sunucuları arasında akan verilerini şifreleme opsi-
yonu bulunacağını ifade etti. Açıklamaya göre, 2014’ün ilk çeyre-
ğinin sonuyla beraber, tüm Yahoo hizmetleri şifreli hale gelecek.

haber turu»

GOOGLE’IN YENI KÜRESEL 
INTERNET AĞI PROJESI

Teknoloji devi Google, radyo anteni, bilgisayar, 
yükseklik kontrol sistemi ve güneş panelleriyle 
yüklü balonlarla başlattığı Loon Projesi’nin ardın-

dan yeni bir proje için kolları sıvadı. Fiber ağlar aracılığıy-
la gelişmekte olan ülkelere internet taşımayı amaçla-
yan Google’ın test için seçtiği yer, Uganda’nın başkenti 
Kampala. Google, Loon Projesi’ni de Yeni Zelanda’da 
deniyor.Google’ın blog sayfasından açıkladığı proje-
ye göre, Kampala’nın merkezinden şehre yayılan ve 
uzunluğu 100 km’ye ulaşmış bir fiber ağ oluşturuldu 
bile.Google sözcüsü Kelly Mason’ın Mashable sitesine 
yaptığı açıklamaya göre, uzun mesafeli fiber hatlar, 
sınırsız kapasite sunarak Uganda’nın internet ağını inşa 
edecek ve genişletecek, böylece, internet tedarik zin-
cirinin kritik bir parçasını güçlendirecek.

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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SANAL PARA BITCOIN’IN 
DEĞERI 1000 DOLARI GEÇTI

Sanal para birimi Bitcoin’in değeri tarihinde ilk kez 1000 
dolar sınırını aştı. Bitcoin’in gerçek para ile değişti-
rildiği belli başlı kuruluşlardan biri olan Mt. Gox’un 

yaptığı açıklama, sanal paranın suç şebekeleriyle bağlan-
tısı konusunda kopan tartışmayı izliyor. Kasım ayı baş-
larında ABD Senato’sunda Adalet Bakanlığı yetkilileri ve 
mali denetleme kurumu temsilcilerinin dinlendiği bir otu-
rumda Bitcoin ‘’meşru bir mali hizmet’’ olarak tanımlandı. 
Senato’daki bu komisyon toplantısından bu yana Bitcoin’in 
değeri artış trendine girdi. Bitcoin sıklıkla internet üze-
rinden gerçekleşen yasadışı faaliyetlerle bağlantılı olarak 
anılıyor. Uyuşturucu madde satan internet sitesi Silk Road, 
geçen ay kapatılana dek, müşterileriyle ticaretini Bitcoin 
üzerinden yürütüyordu. Yetkililerin Silk Road’u kapatması 
ardından Bitcoin’in değerinin de piyasalarda hızla düşeceği 
tahmin ediliyordu. Fakat ABD’de mali denetçilerin bitcoin’i 
en azından yakın gelecekte yasaklamayı düşünmediğinin 
ortaya çıkması ardından, sanal paraya olan güven yeniden 
hızla arttı. 

“ABD 50 BINE YAKIN INTERNET 
AĞINA SIZDI”

Hollanda gazetesi NRC’nin aktardığına göre ABD Ulusal 
Güvenlik Kurumu (NSA) kötü amaçlı yazılımlar sayesinde 
50 bine yakın internet ağına sızdı. Rusya’ya iltica eden ABD’li 

eski istihbarat uzmanı Edward Snowden’ın açıklamasına göre Özel 
Erişim Operasyonları Bölümü önemli bilgileri çalmak için ağlara 
sızdı. NRC’nin haberine göre 2008’de 20 bin ağa ulaşıldı. Daha sonra 
program Roma, Berlin, Priştine, Kinşasa, Yangon’u da içine alacak 
şekilde genişletildi. İddialarla ilgili NSA yorum yapmaktan kaçındı. 
Gazeteye göre kötü amaçlı yazılımlar uyku modunda bekleyerek, 
gerektiğinde bir tuşla etkin hale getirilebiliyor. 

KOSOVA’YI SOSYAL MEDYA DA 
TANIDI

Kosova, gönüllü ‘dijital diplomatları’ sayesinde sosyal medyada 
ayrı bir bölge olarak kendine yer buldu.Kosava, 2008 yılında 
bağımsızlığını ilan etmiş ve bazı Avrupa Birliği ülkeleri ile ABD 

tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmıştı. Fakat resmi olarak 
tanınmasına rağmen yaklaşık 20 bin Kosovalı Facebook kullanı-
cısı sosyal arkadaşlık sitesine ‘Sırbistan vatandaşı’ olarak kayıt 
yaptırmak zorunda kalıyordu. Bu küçük ülkeyi tanımayan ülkeler 
arasında BM Güvenlik Konseyi’nde veto yetkisi olan Rusya da var. 
Kosova’nın Dışişleri Bakan Yardımcısı Petrit Selimi, Facebook’un 
ülkeler listesine Kosova’yı da almasını ‘mutluluk verici’ olarak 
yorumladı ve bu adımın ‘genç cumhuriyetin diplomatik çabalarının 
vardığı nokta’ olduğunu ifade etti. 

YENI YARDIMCINIZ, ÇAMAŞIR 
YIKAYAN KÖPEKLER

İnsanoğlunun en büyük dostu olarak bilinen köpekler, 
yaşamın pek çok alanında ihtiyaç sahiplerine yardımcı 
oluyor. Körler, hastalar, yaşlılar için eğitilen köpeklerin 

becerilerine bir yenisi eklendi; çamaşır yıkayan köpekler. 
İngiltere’de geliştirilen bir cihaz sayesinde, çamaşır maki-
neleri artık bir köpeğin havlamasıyla devreye girebiliyor.
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STEVE JOBS’UN EVI ‘TARIHI 
MEKAN’ ILAN EDILDI

Steve Jobs’un ilk Apple bilgisayarlarını kurduğu 
California’daki ev, Silikon Vadisi yetkilileri tarafın-
dan korunması gereken kültür varlığı ilan edildi.Los 

Altos’daki mütevazı ev, epey bir süredir turistlerin güzergahı 
üzerindeydi. Bundan böyle Tarih Komisyonu’nun onayı 
olmadan, evde herhangi bir değişiklik yapılama-
yacak. Apple’ı 1976 yılında kuran Steve Jobs, 
2011 yılında 56 yaşında ölmüştü. Şu an 
evin sahibi olan Steve Jobs’un kızkardeşi, 
BBC’nin görüş aldığı Los Altos yetkilile-
rine göre, karara itirazda bulunmadı. Evin 
tarihi önemde bir kültür varlığı olarak 
görülmesi kararı komisyonda oybir-
liğiyle alındı.Jobs, Steve Wozniak ve 
Apple’ın kuruluşunda yer almış bir dizi 
arkadaşıyla birlikte ilk 100 adet Apple 
bilgisayarını bu evin oturma salonu 
ve garajında inşa etmişti. Hızla büyüyen 
Apple, bir süre sonra Cupertino’ya taşındı.

EN YAYGIN ADOBE ŞIFRESI 
“123456”

Adobe kullanıcılarının arasında en yaygın şifrenin 
“123456” olduğu, şirkete yönelik ‘hacker’ saldırısıyla 
ortaya çıktı. Sanal saldırıyla sızdırılan veriler 1,9 mil-

yona civarında kişi bu şifreyi kullanmakta olduğunu gösterdi. 
Kullanıcıların şifre belirleme davranışlarının işaret ettiğine 
göre, çoğu kişi tahmin edilmesi kolay şifreler kullanarak sanal 
korsanların işini kolaylaştırıyor. Adobe sistemlerine 4 Ekim 
günü gerçekleşen saldırıda yaklaşık 38 milyon aktif kullanıcı 
bilgisi çalınmıştı. Aktif olmayan veya sona erdirilmiş hesap-
larla birlikte, çalınan kullanıcı bilgisi sayısı 150 milyonu bulu-
yordu. Güvenlik uzmanı Jeremi Gosney, çalınan ve internette 
yayılan bu bilgileri inceleyerek, kullanıcıların şifre belirleme 
davranışlarıyla ilgili bulgulara ulaştı. En sık kullanılan şifre-
nin “123456” olduğu ve onu “123456789” şifresinin takip 
ettiği anlaşılıyor. Diğer bazı popüler şifreler ise “adobe123”, 
İngilizce şifre anlamına gelen “password” ve Q klavye düze-
neğinin sol üstteki 6 harfi: “qwerty”.

LONDRA’YA ÖZEL UZANTI ADI 
GELIYOR

2014 yazında İngiltere’nin başkenti Londra, kendine özel bir 
uzantı adıyla tanışacak. Londra’nın tanıtımından sorumlu 
London & Partners şirketi İnternet Tahsisli Sayılar ve 

İsimler Kurumu ICANN ile bu konuda anlaşma sağlandığını 
duyurdu. Uzantı adı olarak ise. London kullanılacak. Gelecek yaz 
uzantı adını kullanmak üzere kayıtlar başlayacak; ancak bu adın 
tam anlamıyla hizmete girmesinin aylar alacağı ifade ediliyor. 
İçinde Londra geçen bir uzantı adı fikri, kentteki pek çok şirketin 
ilgisini çekti. Ünlü Oxford Caddesi yakınlarındaki alışveriş mağa-
zalarıyla ünlü Carnaby Sokağı’ndaki dükkan sahipleri de aynı 
şekilde bu fikrin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Londra 
Belediye Başkanı Boris Johnson, London uzantı adını benim-
seyen şirketlerin, bu sayede kentin küresel bir marka olma 
sürecine de dahil olmalarını sağlayacağını ifade etti. Londra’nın 
dışında New York, Paris ve Berlin gibi kentlerin de benzer uzantı 
adları için başvurdukları belirtiliyor.

UZAYIN FERRARI’SI 
ATMOSFERDE YANARAK DÜŞTÜ

Dünyanın atmosferine girdikten sonra yanarak parçala-
nan Avrupa uydusu Goce’den geriye bir enkaz parçası 
kalıp kalmadığı merak ediliyor. Bir ton ağırlığındaki uydu 

eğer tümüyle kül olup dağılmadıysa enkazının Doğu Asya ile 
Antartika arasında bir noktaya düşmüş olacağı tahmin edili-
yor.Şık tasarımı nedeniyle uzayın Ferrari’si diye anılan Goce, 
Avrupa Uzay Araştırmaları Merkezi ESA’nın 25 yılı aşkın ara-
dan sonra dünya atmosferine kontrolsüz geri dönüş yapan ilk 
uydusu. 2009 yılında yerçekimi ve deniz seviyesindeki farklı-
lıkları ölçmek için uzaya fırlatılan Goce öngörülen görev süresini 
iki kat aştıktan sonra yakıtı bittiği için dünyanın atmosferine, 
beklendiği üzere, düştü.
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demiryolları» melike betül 

TCDD GENEL MÜDÜRÜ SÜLEYMAN KARAMAN, DEMİRYOLU ANSİKLOPEDİSİ VE 
DEMİRYOLU SÖZLÜĞÜ‘NÜN, DEMİRYOLLARI VE DEMİRYOLCULARLA BİRLİKTE TÜM 

KESİMLERE TANITILACAĞINI VE BAŞUCU KİTABI OLACAĞINI SÖYLEDİ.

DEMIRYOLLARI ANSİKLOPEDİSİ 
VE SÖZLÜĞÜ ÇIKTI

TCDD VAKFI TARAFINDAN, YAZARLAR ÜMİT UZMAY VE KUDRET DEMİROĞLU 
TARAFINDAN HAZIRLANAN DEMİRYOLU ANSİKLOPEDİSİ VE DEMİRYOLU SÖZLÜĞÜ, 

TCDD GENEL MÜDÜRÜ SÜLEYMAN KARAMAN TARAFINDAN TANITILDI.

KARAMAN,  KİTAPLARIN 2 YILI AŞAN 
BİR ARAŞTIRMA DÖNEMİNDEN SONRA 
BÜYÜK EMEKLERLE HAZIRLANDIĞINI, 
ANSİKLOPEDİDE 640 MADDE, SÖZLÜKTE 
463 MADDE BULUNDUĞUNU SÖYLEDİ. 

SÖZLÜKTEN BİR BÖLÜM
Genel Müdür Karaman, Marmaray’ın inşa ve işletme sürecini 
‘Demiryolca’ ve Türkçe konuşarak aradaki farkı paylaştı:
Demiryolca: “Marmaray yaklaşma tünelleri TBM makinasıyla, 
yani köstebekle açıldı, anolar halinde kaplaması yapıldı, barba-
kan delikleri açıldı, Ayrılık Çeşmesi’nden başlayarak, Marma-
ray hattı pozunda platform oluşturuldu, sup balast serildi, tra-
versler döşendi, raylar ferş edildi, tirfonlar törfonözlerle sıkıldı, 
balastı ikmal edili, buraj yapıldı, ekartman, dever, fleş tanzim 
edildi, bandaj rayla buluşturuldu, hattı cari seyrüsefere hazır 
hale getirildi, katarların livreleri tanzim edildi, bir gün önceden 
katarlar tamim edildi, föydömarşlar tanzim edildi, katarlar se-
fere kondu,  ilk tren sevk edildi.” 
Türkçe: “Tüneli açtım,  zemini ray döşemeye hazır hale getir-
dim, her türlü malzemeyi yerli yerince kullandım, rayı döşedim, 
yolu yaptım, tren trafiğine açtım, trenlerin tarifelerini hazırla-
dım, buna uygun ilk treni sefere verdim.”

Her meslek dalının kendisine özgü terimleri vardır. De-
miryolları alanı da kendisine özgü birçok teknik terimi 
bulunan bir sektör. TCDD Genel Müdürü Süleyman Ka-

raman da bu gerçekten hareketle, demiryollarına ait terimlerin 
açıklandığı ‘Demiryolu Ansiklopedisi’ ve terimlerin Türkçe kar-
şılıklarının yer aldığı ‘TCDD Demiryolu Sözlüğü’nü yayınlat-
ma kararı aldı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
Müşaviri Adnan Ekinci’nin önderliğinde yazarlar Ümit Uzmay 
ve Kudret Demiroğlu tarafından 2 yıllık çalışmanın sonucunda 
eserler, meraklıları ile buluşturuldu. 

jistik merkezlerle ülkemizin rekabet gücünü artırırken, bir 
yandan yapıldığı günden bu yana yenilenmeyen yolları ye-
nilerken, bir yandan yerli bir demiryolu endüstrisi oluştu-
rurken, bir yandan Modern İpek Demiryolunu hayata geçi-
rerek ülkemizi bölgesinde en avantajlı demiryolu koridoru 
haline getirirken, bir yandan kent içi raylı sistem çözümleri 
üretirken, eş zamanlı olarak, sosyal ve kültürel projelerle de 
halkımızın demiryolu sevgisine demiryolcular olarak bir 
layık olmaya çalışıyoruz.”
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müşaviri Ad-
nan Ekinci de, yapılan araştırmalarda halkın yüzde 98’inin 
treni sevdiğini, yüzde 2’sinin tercih ettiğini ama sevginin ya-
nında demiryollarıyla ilgili bilgi eksikliğinin olduğunu ifade 
etti. Ansiklopedi ve Sözlüğün bu bilgi eksikliğini gidereceği-
ni sevginin bilgi ile destekleneceğini belirtti. TCDD Genel 
Müdürü Yardımcı ve TCDD Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
İsa Apaydın da vakıf olarak demiryolu bilincini geliştirecek 
bu tür çalışmalara destek olmaktan dolayı mutluluk duyduk-
larını söyledi.
Ansiklopedi ve Sözlüğü hazırlayan  Ümit Uzmay ve Kudret 
Demiroğlu da 157 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan de-
miryolları ile ilgili böyle bir çalışma yapmaktan ve gelecek 
kuşaklara bırakmaktan dolayı büyük mutluluk duydukları-
nı belirtti. 

Eserlerin kamuoyuna tanıtımını Adnan Ekinci, Ümit Uzmay 
ve Kudret Demiroğlu’nun katılımı ile gerçekleştiren Genel 
Müdür Süleyman Karaman, Demiryolculuğu, demiryolla-
rının dışında, demiryolcuların dışında ilgili bütün toplum 
kesimlerine tanıtmak için Demiryolu Ansiklopedisi ve De-
miryolu Sözlüğü’nü yayınlama kararını aldıklarını söyledi.  
Eserlerin, ‘başucu kitabı’ olacağının altını çizen Karaman,  
kitapların 2 yılı aşan bir araştırma döneminden sonra büyük 
emeklerle hazırlandığını, ansiklopedide 640 madde, sözlükte 
463 madde bulunduğunu söyledi. 

“HALKIMIZIN DEMİRYOLU SEVGİSİNE 
LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”
Karaman, demiryollarının 157 yıllık tarihinde bu coğraf-
yanın kaderiyle etle tırnak gibi olduğunu, milletin bıçak 
sırtından geçtiği zor dönemlerde asker sevkiyatının, mü-
himmat sevkiyatının trenle yapıldığını, gurbete çıkan her 
Anadolu gencinin trenle büyük şehirlere geldiğini hatır-
lattı. Süleyman Karaman, “Cumhuriyetin ilk yıllarından 
itibaren de demiryolları kalkınmanın lokomotifi olmanın 
yanında bir ‘modernleşme projesi’ olarak da ele alınmıştır. 
Yüzlerce yerleşim yeri, ilk defa doktorla, ilk defa gazeteyle, 
ilk defa sıcak su şebekesiyle, ilk defa bahçe düzenlemesiyle, 
ilk defa sinemayla, tiyatroyla demiryolları sayesinde tanış-
mıştır.” dedi.
Karaman şöyle devam etti: “Halkımızın trenle ilgili hissi-
yatı ve tren sevgisi aradan 1950-2003 arası ihmal yıllarında 
bile özleme dönüşerek, rüyaya dönüşerek, hasrete dönüşe-
rek devam etmiştir.” diyen Karaman şöyle devam etti: “Bu 
kadar çok sevilen bir kuruluşun kamuoyunda az bilinir ol-
ması sebebi ne olursa olsun bizim eksikliğimizdir. Biz bir 
yandan yüksek hızlı tren hatları yaparken, bir yandan lo-
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MARMARAY KAZILARININ 

  Kazıları yürüten akademisyenler, TARIHI SÜRECI anlattı  

GİZLİ ÖYKÜSÜ

Marmaray kazılarında 
yaşananların perde 
arkası şimdiye kadar 
hiçbir yerde detaylı bir 
şekilde anlatılmadı. 
Projede görev yapan 
akademisyenlerle 
bizzat görüşerek 
Marmaray kazılarının, 
bilinmeyen tarihi nasıl 
gün yüzüne çıkardığını 
araştırdık.
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ünyanın en büyük su altı trengeçişi pro-
jelerinden biri olan Marmaray Projesi, 
kendi büyüklüğünün yanı sıra Türkiye 

ve dünya tarihine kazandırdıkları ile de artık 
dünya tarafından biliniyor. Öyle ki, proje Asya 

ve Avrupa kıtalarını denizin altından birleştirme-
nin yanı sıra, İstanbul’un bilinen 4 bin yıllık tarihini 

4 bin 500 yıl daha geri çekmesi ile önem kazandı. Böylece 
İstanbul, 8 bin 500 yıllık tarihi ile dünyanın en eski yerleşim 
yerlerinden biri olarak tescillendi. Peki, bu geliş-
meler nasıl oldu?  
Bizans dönemi gemi tipolojisi, gemi ya-
pım teknolojileri ve bu teknolojinin 
evrimine ilişkin eşsiz bilgiler sunan 
batıklar, bu alanda çalışan bilim 
adamları için son zamanların en 
önemli projesi olarak kabul edili-
yor. Yenikapı’daki arkeolojik ka-
zılar nedeniyle Marmaray projesi 
yaklaşık 4 yıl gecikti ancak farklı 
hayvan türüyle birlikte o yılların 
beslenme alışkanlıkları, savaş ve 
ticaret gemilerinde kullanılan on-
larca ağaç türüne ilişkin yeni bilgiler 
elde edildi. Kültürel mirasımızın son 
yıllardaki en önemli halkalarından biri 
olan Yenikapı Batıkları, uluslararası bi-
lim çevrelerinde ve kamuoyunda büyük ilgi 
görüyor. Yapılan çalışmaların sonuçları merakla 
bekleniyor… 
Marmaray hakkında şimdiye kadar birçok konu yazıldı, çi-
zildi. Ancak yaşananların perde arkası şimdiye kadar hiçbir 
yerde detaylı bir şekilde anlatılmadı.  
Projede görev yapan akademisyenlerden aldığımız bilgiler 
ışığında Marmaray’ın bilinmeyen tarihi nasıl gün yüzüne 
çıkardığını araştırdık. Ortaya şöyle ilginç bir öykü çıktı; Bir-
kaç yıl içinde İstanbul’da yaşayan hemen herkesin yolu belki 
şimdiye kadar hiç gitmediği Aksaray’ın Yenikapı semtinden 
geçecek. Bu bölgede yapılmakta olan devasa aktarma istas-
yonu İstanbul’un raylı toplu ulaşım arterlerini birbirine bağ-
layacak. Milyonlarca insan İstanbul’un çeşitli noktalarından 

metroyla Yenikapı’ya ulaşarak hat değiştirebilecek, şehrin 
Avrupa ve Asya yakalarını birbirine bağlayan, Boğaz’ın yak-
laşık 60 metre altına yerleştirilen Marmaray tüp tünellerin-
den geçerek seyahat edecek. Herkesin alelacele gelip geçece-
ği bu istasyonun sıra dışı yapılış öyküsü ise pek çok yönüyle 
her zaman hatırlanacak... 

DÜNYADA ÖRNEKLERİ VAR 
Roma, Pisa, Atina ve Marsilya gibi yaşlı şehirlerin modern 

metropollere dönüşüm sürecinde yapılan inşaatlar 
bu şehirlerin tarihini aydınlatan arkeolojik ke-

şiflere sahne oldu. Üç imparatorluğa baş-
kentlik yapan İstanbul için aksi düşünü-

lemezdi. 2004’te Yenikapı’da başlayan 
Marmaray ve metro projeleri inşaat 
alanında tahminlerinde ötesinde, 
son yılların en dikkat çekici arke-
olojik verilerine ulaşıldı.  
İstanbul Arkeoloji Müzeleri 
Müdürlüğü’nün başlattığı, dün-
yada ve Türkiye’de şimdiye kadar 

kent içinde yapılan en sistemli ve 
geniş kapsamlı kurtarma kazısı olan 

Marmaray kazıları, İstanbul’un tarih 
sayfalarını birbiri ardına açtı. İnşaat ala-

nının Osmanlı döneminde bostanlık ola-
rak kullanıldığı daha önceden bilinmekteydi. 

Hatta eskilerin “Langa Bostanları” olarak bildiği 
bu bölge günümüzde de halen şantiyenin hemen kuze-

yindeki caddeye ismini veriyor. Kazı alanında çalışan arkeo-
loglar bu nedenle ilk olarak Osmanlı dönemine ait eserlerle 
karşılaştılar. Bu eserler arasında çeşitli mimari kalıntılar ve 
günlük kullanım eşyaları bulunuyor. Varlığı Bizans kaynak-
larından bilinen ancak konumu ve gerçek büyüklüğü tartış-
malı olan Theodosius Limanı kalıntılarına ulaşıldı.  
MS 4.YY sonlarında Bizans İmparatoru I. Theodosius tarafın-
dan yaptırılan devasa liman yeni kurulan imparatorluk baş-
kentinin hızla gelişmesinde büyük rol oynadı.  Nüfusun hızla 
arttığı ve imar faaliyetlerinin yoğunlaştığı bu dönemde impara-
torluğun dört bir yanından gelen gemiler dolusu çeşitli gıda ve 
hammadde Theodosius Limanı vasıtasıyla şehre getiriliyordu… 

MISIR’DAN TAHIL GELİRDİ 
Limanın konumundan dolayı güneyden gelen gemilerin 
güçlü akıntılara sahip Boğaz’a girmelerine gerek kalma-
dan şehre ulaşmaları mümkündü. Özellikle Mısır’da gelen 
yüklü miktardaki tahılın liman yakınlarında depolandığı 
biliniyor. İstanbul Arkeoloji Müzeleri uzmanları ve jeo-
loglar, limanın en geç MS 11.YY’a kadar kullanıldığını, li-
mana dökülen Lykos deresinin (Bayrampaşa deresi) sebep 
olduğu alüvyal çökellerin limanı doldurarak zaman içinde 
işlevini yitirmesine sebep olduğunu öne sürüyor. Liman 
dolgusunda yapılan kazılar dönemin günlük hayatı, dini 
inançları, ticareti ve teknolojisi hakkında yeni bilgiler ve-
ren on binlerce eserin gün ışığına çıkarılmasını sağladı. 
Bunların arasında yer alan 37 adet gemi kalıntısı ise şu 
ana kadar dünyanın bilinen en geniş Ortaçağ batık kolek-
siyonunu oluşturuyor. 
Kazılarda görev alan Doç. Dr. Ufuk Kocabaş, İstanbul 
Üniversitesi’nde Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve 
Onarım Bölüm Başkanlığı ile Sualtı Kültür Kalıntılarını Ko-
ruma Onarım Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini sürdürü-
yor. Kocabaş’ın bilimsel çalışmaları, sualtı arkeolojisi, sualtı 
kültürel mirasının korunması ve antik gemi yapım teknikleri 
üzerinde odaklandı. Halen, İstanbul Üniversitesi adına, Ye-
nikapı Batıkları Kazısı ve Konservasyon projesinin başkalı-
ğını yapmakta. Kocabaş, proje kapsamında ortaya çıkan 37 
adet Bizans dönemi batıklarının 29 tanesini yerinden kaldı-
ran ekibin başkanlığını yaptı.  

GEMİ TEKNOLOJİSİ ÖĞRENİLDİ 
Doç. Dr. Ufuk Kocabaş, farklı dönemlere tarihlenen batıkla-
rın aynı alanda bulunması Akdeniz’de ticaret ve gemi yapım 
teknolojisinin gelişimini kesintisiz olarak gözler önüne ser-
diğini söylüyor.
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PROF. DR. 
VEDAT ONAR, 

MARMARAY’DA YAPTIĞI 
ARAŞTIRMALAR NETİCESİNDE 
55 TÜR HAYVAN TESPİT ETTİ. 

NEOLİTİK DÖNEME AİT BESLENME 
TÜRLERİ, DENİZ ÜRÜNÜ 

ZENGİNLİĞİ, BİZANS ATLARI 
GİBİ DETAYLARA DA 

ULAŞTI.
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10 FUTBOL SAHASI ALANI
Kazılar, 58 bin m²’lik arazide (yaklaşık 10 futbol sahası büyük-
lüğünde bir alanda) elle yürütüldü. Kazıların genişlemesi ve 
kazılan alanın derinleşmesi ile birlikte bazı noktalarda toprak 
atma işinde yürüyen bantlar ve asansör sistemleri kuruldu. 
Kurtarma kazısı olmasına rağmen sistematik bir kazının has-
sasiyetinde çalışmalar yürütüldü. 

Fotoğraf: güneş kazdal

Prof. Dr. Vedat Onar



Kocabaş, “İlk gemi bulunana kadar kimsenin bir 
bilgisi yoktu. Fakat bu tür liman kazılarında 
batık gemilerin bulunduğunu da yurtdı-
şındaki örneklerinden biliyorduk. Ta-
bii batık sayısının 37’ye ulaşması çok 
sürpriz oldu.” diyor.      Laboratuvar 
donanım ve altyapı olanakları ge-
liştirilerek yürütülen konservas-
yon ve restorasyon uygulamaları 
ile özellikle daha önceleri ihmal 
edilmiş organik eserlerin korun-
ması konusunda büyük mesafe 
kat edildiğini belirten Kocabaş, 
çalışmaların tamamlanmasıyla 
sergilenmeye başlanacak gemi-
lerin yurtdışındaki emsalleri gibi 
milyonlarca turist ve ziyaretçi çeke-
rek kültür turizmine de katkı yapacağı-
nı vurguluyor. 

aşağıda olduğu tarih öncesi dönemden, su seviyesinin yük-
selmesiyle alanın liman olarak kullanıldığı Bizans dönemine, 
alüvyal birikinti ile dolan liman bölgesinin Osmanlı döne-
minde verimli tarım arazisine dönüştüğünü yaklaşık 35 bin 
arkeolojik eser eşliğinde görmek her bilim insanının rüyası...  
Kazı çalışmalarını yaklaşık 50 arkeolog ve ortalama 600 iş-
çiyle yürüten İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, yer-
li-yabancı birçok üniversite ve enstitünün ilgili bölümleriyle 
işbirliği yaptı. Gemi ve tekne arkeolojisi, konservasyon, os-
teo-arkeoloji, jeoloji, arkeo-botanik, filoloji, dendrokrono-
loji, orman botaniği, prehistorya ve antropoloji alanlarında 
bilimsel destek aldı.
İstanbul Arkeoloji Müzeleri önderliğinde gerçekleştirilen 
Marmaray kazılarında önemli rol alan İstanbul Üniversitesi 
Veterinerlik Fakültesi’nden Veteriner Anatomist Osteo Ar-
keoloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Onar, kazılarda Neolitik dö-
neme ait tabaka bulunmasıyla İstanbul’un tarihinin 4 bin 500 
yıl geriye gittiğini belirtiyor. 
Onar, “Marmaray’ın gün yüzüne çıkardığı bu eserler tüm 
dünyada ilgi uyandırdı. Büyük bir şehirde 9 yıl gibi uzun sü-
ren tek kazı olması ile dikkat çekiyor. Başka bir ülkede olsa 
kazı alanı başka alana taşınırdı.” diyor. Marmaray’da yaptığı 
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PREHİSTORİK YERLEŞİMİN İZLERİ 
Arazi çalışmaları devam ederken alanda çalışan uz-

manların dikkatinden kaçmayan el yapımı se-
ramik parçaları ise kazılara yeni bir boyut 

kazandırdı. Aslında herkes kültür dol-
gusunun limanın son seviyesi ile sona 

ereceğini ve inşaatın devam edece-
ğini düşünüyordu. Ancak yapılan 
sondajlar liman tabanı altında gü-
nümüzden 8 bin 500 yıl öncesine 
tarihlenen prehistorik yerleşimin 
izlerini ortaya çıkardı.  
İstanbul çevresinde daha önce 

Yarımburgaz, Fikirtepe gibi pre-
historik yerleşimlerin varlığına 

karşın modern şehir içinde şimdiye 
kadar böyle bir keşif yapılmamıştı.  Dal 

örgü tarzında inşa edilmiş yuvarlak planlı 
mekânlar, bu mekânların yakınında çoğunlu-

ğu kremasyon yöntemi ile yakılarak gömülmüş 
bireylere ait mezarlık alanı ortaya çıkarıldı. Kazılarda, 

çeşitli aletler, organik kalıntılar ve seramik eserlerden olu-
şan buluntular tarihi yarımadaya yerleşmiş en eski toplu-
luğa ait şimdiye kadar bilinmeyen bu kültürü tanımamızı 
sağladı. 

DÜNYADA FENOMEN 
Halen devam eden kazılar bölgenin pek çok açıdan benzer-
siz bir fenomen niteliğinde olduğunu gösteriyor. Marmara 
denizinin henüz göl halinde, deniz seviyesinin ise 85 metre 

UFUK 
KOCABAŞ: “İLK GEMİ 
BULUNANA KADAR 

KİMSENİN BİR BİLGİSİ 
YOKTU. FAKAT BU TÜR LİMAN 

KAZILARINDA BATIK GEMİLERİN 
BULUNDUĞUNU BİLİYORDUK. 

TABİİ BATIK SAYISININ 37’YE 
ULAŞMASI ÇOK SÜRPRİZ 

OLDU.”
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MILYONUN ÜZERINDE KIRIK PARÇA 
Liman içinde dönemin taşıma konteyneri olan seramik am-
foralara ait milyonun üzerinde kırık parçanın yanı sıra 40 binin 
üzerinde sergilenmeye değer eser ele geçti. Günümüzden 
8.500 yıl öncesine tarihlenen Neolitik dönem kalıntıları içinde 
2 binin üzerinde ayak izi bulundu.

araştırmalar neticesinde 55 tür hayvan tespit eden Onar, Ne-
olitik döneme ait beslenme türleri, deniz ürünü zenginliği, 
Bizans atları gibi detaylara da ulaştı. Binlerce kasa kemiği in-
celemek üzere çalışmalar yapan Onar, İstanbul Üniversitesi 
Avcılar yerleşkesinde açılan sergi ile buluntuların sergilen-
mesine öncülük yaptı.

55 TÜR HAYVAN KEŞFEDİLDİ 
Hayvan iskeletleri bakımından büyük öneme sahip olan ka-
zılarda balıktan Bizans atlarına kadar 55 tür hayvan keşfe-
dildi. Bu da dünyada ilklerden... Hayvan kemikleri İ.Ü’nin 
Avcılar’daki Veterinerlik Fakültesi’nde korunuyor ve araştır-
maları yapılıyor.  Onar, “Araştırmaları biten kemikleri oluş-
turduğumuz sergi salonunda sergiliyoruz. İlk ve orta dereceli 
okullar bu sergiye büyük ilgi gösteriyor. Gelen gruplara arke-
olojik buluntuları anlatıyoruz.” diyor.
Kazı çalışmalarına ilk çağrıldığında çok mutlu olduğunu, 
heyecanlandığını belirten Onar, kendisini en çok kazılar-
da bulunan fil kemiklerinin şaşırttığını söylüyor. Kazılarda 
bulunan fil kemiklerinin gerçekten fillere ait olup olmadığı-
nı kesinleştirmek için kemikleri Efes’te görev yapan bir Al-

kapak»

MODEL GEMI 2014’TE DENIZE 
INDIRILECEK
Kazıdan çıkan eserler İstanbul Arkeoloji Müzelerinin Yeni-
kapı’daki laboratuvarlarında koruma altına alındı. Gemi ba-
tıkları ise yine kazı alanının yakınında İBB’nin tahsis ettiği 
alana kurulan “Yenikapı Batıkları Uygulama ve Araştırma 
Laboratuvarı”ndaki koruma tanklarında korunuyor.  Batık ge-
milerin 1:1 ölçekli çizim, temizlik ve konservasyon işlemlerinin 
yapılabileceği sistemlerle donatıldı. Şu anda Marmaray Yeni-
kapı istasyonunda sergilenen Yenikapı 12 numaralı geminin 
konservasyon çalışmaları 2 yıl içinde bitecek ve sergilenecek 
hale gelecek. Ayrıca bu geminin bir tıpkıyapımı da 2014’de de-
nize indirilecek.   KUTU Dünyanın en büyük gemi müzesi yolda 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yenikapı Müzesi ile ilgili çalış-
malarına devam ediyor. Batıkların konservasyon çalışmaları 
bittiğinde bu müze, dünyanın en büyük gemi müzesi olacak.  
Suya doymuş ahşapların konservasyon çalışmaları uzun yıllar 
alıyor. Bu yüzden yurt dışında bu tür gemi çalışmalarının yapıl-
dığı laboratuvarlar, çalışma bitene kadar ziyarete açık oluyor.  
Bazı düzenlemelerle laboratuvarın gezilebilir hale getirilmesi 
gerektiğine işaret eden Ufuk Kocabaş, bunun için bir proje ha-
zırladıklarını ve şu an fon arayışında olduklarını söylüyor.   

BIZANS DÖNEMI GEMI TIPOLOJISI
Yenikapı’da bulunan 37 gemi kalıntısından 27 adedi üzerindeki 
bilimsel çalışmalar 2005’ten beri İstanbul Üniversitesi, Ede-
biyat Fakültesi Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim Dalı 
uzmanları, restoratör ve arkeologlardan oluşan bir ekip tara-
fından yürütülüyor. Bizans dönemi gemi tipolojisi, gemi yapım 
teknolojileri ve bu teknolojinin evrimine ilişkin eşsiz bilgiler su-
nan batıklar, bu alanda çalışan bilim adamları için son zaman-
ların en önemli projesi niteliğinde.

Prof. Dr. Ufuk Kocabaş
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man uzmana götürdüğünü ve onun onayını aldıktan sonra 
o dönemde İstanbul’da fil bulunduğuna emin olabildiğini 
vurguluyor. Onar, “Buluntunun bu kadar çok olmasını bek-
lemiyordum. Hatta kemikler bazı geceler rüyalarıma gir-
di. Bu kadar işin üstesinden nasıl geleceğimiz konusunda 
endişe duyduğum zamanlar da…” diyerek kazı 
sırasında yaşadıklarını özetliyor. 
Kazılara, ABD, Almanya, Polonya, Bulga-
ristan, Fransa, Avusturya, İskandinav 
ülkeleri gibi birçok ülkeden ilgi var-
dı. Bu ülkelerden her bilim adamı 
kendi alanı ile ilgili bulgularla ilgi-
lendi. Dünyanın ilgisini çeken bir 
kazı oldu. Zaman zaman ortak ya-
yınlar yapıldı ancak temel sorum-
luluk Türk bilim adamlarındaydı.

NASIL BİR PROSEDÜR 
İZLENİYOR?
Lykos deresinin getirdiği sediment 
dolgusu içinde bulunan Yenikapı batık-
ları, uzmanlara göre, sualtında kazısı ya-
pılmış pek çok batığa oranla daha iyi korun-
muş durumda. Ancak suya doymuş durumda olan 
gemi ahşaplarının konservasyon ve restorasyon uygulama-
ları yapılmaksızın sergileme ve depolanmalarının mümkün 
olmadığına da işaret ediliyor. Bin yılı aşkın süredir toprak 
altında olan gemi ahşapları biyolojik aktiviteden dolayı bo-

zulmaya uğrayarak ve hücre yapıları zarar görmüş durumda. 
Batıkların konservasyon prosedürü gün ışığına çıkarıldıkları 
andan itibaren başlıyor… Kurumadan kaynaklanan çekme, 
çatlama, kırılmaların engellenmesi ve dış etkilerin minimu-
ma indirilmesi amacıyla batıkların bulunduğu alana geçici 

olarak koruma çadırları kuruluyor. Çadır içine yer-
leştirilen atomize sulama sistemiyle yüzde 100 

bağıl nem ortamı yaratılarak belgeleme ça-
lışmaları esnasında ahşapların kuruması 

engelleniyor. 
Araziden kaldırılan batıklar koru-
ma havuzlarına taşınarak tuzdan 
arındırma prosedürü başlatılıyor. 
Parçaların bozulma dereceleri ve 
bozulmaya sebep olan koşullar, 
maksimum su içeriklerinin ölçüm-
leri, yapılıyor. Bu aşamadan sonra 
kimyasal ve mekanik yöntemlerle 

ahşaplar üzerindeki demir bileşikleri 
uzaklaştırılmakta. Ahşap hücrelerine 

mekanik kuvvet kazandırılması ise içe-
riklerindeki suyun çeşitli kimyasal madde-

lerle yer değiştirilmesi ile mümkün.  Yenikapı 
batıklarına uluslararası standartlara uygun olarak 

PEG (Polietilen Glikol) ve Kauramin uygulaması ya-
pılıyor. Uzmanlara göre, sentetik reçine türevi olan bu mal-
zemelerin konservasyon tanklarında ahşaplara emdirilmesin-
den sonra kurutma işlemi gerçekleştirilerek gemi ahşaplarının 
tekrar bir araya getirilerek sergilenmesi mümkün olacak.

YENİKAPI 
BATIKLARI, 

UZMANLARA GÖRE, 
SUALTINDA KAZISI 

YAPILMIŞ PEK ÇOK BATIĞA 
ORANLA DAHA İYİ KORUNMUŞ 
DURUMDA. ANCAK ÇIKARILAN 

BATIKLARIN RESTORASYON 
UYGULAMASI YAPILMADAN 

SERGİLENMESİ SÖZ 
KONUSU DEĞİL.  
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Sıklıkla uzun mesafeli uçak yolculukları yapmak zo-
runda kalıyor olabilirsiniz. Böyle durumlarda siz de 
aynı şeyleri yaşıyor musunuz bilinmez ama jet lag send-

romunun bu tür seyahatleri yapan pek çok kişinin korkulu 
rüyası olduğu bir gerçek. Başka bir ifadeyle ‘eş zamanlama 
bozukluğu’ olarak da adlandırılan jet lag, uçakla yapılan hızlı 
seyahat sonucunda, uzun mesafeleri kısa zamanda kat eden 
insanlarda baş gösteren biyolojik bir ritim bozukluğudur as-
lında. Bunu fazlasıyla yaşayanlar ise daha çok batıdan doğu-
ya doğru yolculuk yapanlar. Çünkü bilindiği üzere batıdan 
doğuya gittikçe zaman dilimleri arttığından, ulaşılan şehirde 
geçirilen ilk gün, 24 saatten kısa. Bu durum karşısında ise 
önce kafası, sonra da biyolojik ritmi bozulan kişi doğal ola-
rak bir eş zamanlama bozukluğu yaşıyor. Bu rahatsızlığın 
neden kaynaklandığını, ne gibi sonuçlar doğurduğunu ve 
de buna karşı alınacak önlemlere dair merak edilen bilgileri, 
Mevlana Üniversitesi Hastanesi doktorlarından Uzman Dr. 
Mustafa Bilgi’den aldık:

JET LAG SENDROMU NEDİR?
Beynimizdeki pineal bezden melatonin denen bir hormon 
salgılanır ve bu bizim biyolojik saatimizi ayarlar. Bu hormon 
düzeyi akşam hava kararınca artar, bizi uykuya hazırlar. Sa-
bah olunca ve güneş ışığı gözümüze gelince de melatonin sal-
gısı azalır ve vücudumuz kendisini çalışma hayatına uyarlar. 
Farklı zaman dilimine geldiğimizde ise bu hormon düzeyin-
deki değişimler vücut ritmimizin bozulmasına neden olur.
Jet lag, 3-4 saatlik zaman diliminden daha uzak uçak yol-
culuklarında, vücudun biyolojik ritminin uyumsuzlaşma-
sından kaynaklanan bir durum aslında. Bu ritim, gelinen 
ülkenin gece ve gündüz düzenine alışık olduğu için farklı za-
man dilimine uyum sağlamakta zorlanır, kişide uyku düzen 
bozukluğuna neden olur ve bunun ardından birçok şikâyet 
baş göstermeye başlar. Zaman değişimi olduğu ilk anlarda, 
vücudumuz eski ritmini sürdürmek için çabaladığından ilk 
gün şikayetler çok fazla olmasa da ikinci ve üçüncü günde 
rahatsızlıklar doruk noktaya ulaşır. 

ŞİDDETİ KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞİYOR
Jet lag’ın görülme sıklığı ve şiddeti kişiden kişiye değişiyor. 
Seyahat sırasındaki zaman dilimlerinin artması da bu ola-
sılığı ve bunun şiddetini bir o kadar fazlalaştırıyor. Ayrıca 
uçaklarda oksijen basıncının normale göre düşük olmasının 

şikâyetlerinizin hafif geçmesini sağlayabilir. İnsülin, hiper-
tansiyon ilacı gibi ilaçlar kullanıyorsanız zaman diliminde 
değişikliğe bağlı geçiş şeklini gerekirse doktorunuza danış-
malısınız.

UYKU HIZINI ARTIRAN 
HORMON İLACI ALINABİLİR
Melatonin, havanın kararması ile kan 
düzeyi yükselip insanı uyumaya hazır-
layan, sabah da ışıkla beraber azalan 
bir hormon. Bu uyku ilacı değil, sade-
ce vücudu ve metabolizmayı uyku ko-
numuna hazır hale getiren bir destek. 
Bu tür ilaçları kullanan kişiler jet lag’ı 
daha hafif ve kısa sürede atlatabili-
yor. Yine de bu konuda kesin etkisini 
gösteren çalışmalar henüz yapılmadı. 
Bu ilaçtan herkes aynı oranda fayda 
görmeyebiliyor. Seyahat süresince 3-4 
gün kullanılabiliyor. İlaç kullanırken 
doktora sormakta yarar var. Bazı kişi-
ler uyku ilaçlarından fayda görüyorlar. 

Ancak birkaç günden uzun süre ile kullanıldıklarında alış-
kanlık yapabilecekleri için bunu pek önermiyoruz.

JET LAG KALICI İZ BIRAKMAZ
Eğer kişi, bu ritim değişikliği esnasında oluşabilecek tansiyon, 
kalp atımı veya sıvı dengesizliğinden dolayı bu dönemde kalp 
krizi, beyin kanaması veya beyine pıhtı atması gibi ağır bir has-
talık geçirmez ise bu yaşadıkları onun üzerinde kalıcı bir iz bı-
rakmaz.

BAŞKA BİR İFADEYLE ‘EŞ ZAMANLAMA BOZUKLUĞU’ OLARAK DA 
ADLANDIRILAN JET LAG, UÇAKLA YAPILAN HIZLI SEYAHAT SONUCUNDA, 

UZUN MESAFELERİ KISA ZAMANDA KAT EDEN İNSANLARDA BAŞ GÖSTEREN 
BİYOLOJİK BİR RİTİM BOZUKLUĞUDUR ASLINDA.

JET LAG SENDROMUNDAN 
KORKMAYIN

da sıkıntıların gelişmesine katkıda bulunduğu tahmin edilen 
sebepler arasında. 

UYKU SAATİ DÜZENLİ OLANLAR DAHA 
FAZLA ETKİLENİYOR
Aslında herkes az veya çok bu sorundan etkileniyor. Ama 
bazıları ortaya çıkan belirtilere daha duyarlı oluyor. Uyku sa-
atleri çok düzenli olanlar ise en çok etkilenenler arasında. Bu 
durum kişinin kan basıncında, kalp atımında ve barsak dü-
zeninde ciddi değişimlere neden olabiliyor. O yüzden kalp, 
karaciğer ve böbrek hastalığı olan insanların etkilenme olası-
lığı daha fazla görülüyor. Ayrıca yorgun, uykusuz, düzenli ve 
sağlıklı beslenmeyen, az su içen, alkol alan, 60 yaş üstü, kro-
nik hastalığı nedeniyle genel durumunda bozukluklar olan-
larda belirtiler daha kolay ortaya çıkı-
yor. Bu, yeni zaman düzenine uyum 
sağlanana kadar, birkaç gün sürüyor 
ve uzun süren sağlık problemlerine 
yol açmıyor. Çocuklar ise günün deği-
şik saatlerinde kolayca uyuyabildikleri 
için bu sendromdan daha az etkilenen-
ler arasında yer alıyor.

BELİRTİLERİ ÇOK FAZLA
Jet lag, her insanda farklı oranlarda 
görülse de bazı kişilerde daha ağır 
seyrediyor. Kişinin kan basıncında, 
kalp atımında ve barsak düzeninde 
ciddi değişimler olabiliyor. İnsanların 
uyku düzeni bozulabiliyor. Bu sebeple 
de hastalarda, huzursuzluk, dalgınlık, 
sersemlik, halsizlik, baş ağrısı, yorgun-
luk, konsantre olamama, unutkanlık belirtileri görülebiliyor. 
Hastada ayrıca bulantı, ishal veya kabızlık, vücut tuz ve sıvı 
dengesinde değişiklikler, terleme ve bayanlarda adet düze-
ninde değişikliklerine sebep olabiliyor.

JET LAG’LA BAŞA ÇIKILABİLİR
Bunun için ilk yapılması gereken yeni zaman dilimine uygun 
yaşamak. Yatağa yatış ve kalkış saatleri, yemek yeme ve ça-
lışma düzeni o bölgeye uyarlanabilir. Batıya gidecekseniz bir 
saat sonra, doğuya gidecekseniz bir saat önce yatağa girme-
niz faydalı olabilir. Giderken uçak içinde gidilecek yere göre 
karartma yapılması ve gözlerin göz bantları ile kapatılması 
kısmen fayda sağlayabilir. Uçak içinde gittiğimiz bölgeye 
göre davranmak, saatimizi yeni zaman dilimine göre ayarla-
mak adaptasyonumuzu kolaylaştıracaktır. 
Gittiğiniz bölgede zamansız uyku ve dinlenme saatleri adap-
tasyonunuzu zorlaştırabilir. Bu nedenle uyku, yemek ve ça-
lışma düzeni programı yapmalı ve program dışına çıkılma-
malıdır. Gündüzleri kapalı alanda kalmaktan ziyade açık 
alanda dolaşmaya gayret edilmelidir. Çünkü güneş ışığı aktif 
kalmamızı kolaylaştıracaktır.
Yolculuktan önce ve sonra düzenli yemek ve bol sıvı almak 

“JET LAG’IN GÖRÜLME SIKLIĞI VE 
ŞİDDETİ KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞİYOR. 
SEYAHAT SIRASINDAKİ ZAMAN 
DİLİMLERİNİN ARTMASI DA BU 
OLASILIĞI VE BUNUN ŞİDDETİNİ DE BİR 
O KADAR ARTTIRIYOR.”

NELER YAPILMALI?
Bazı araştırmalara göre jet lag sendromunu hafifletmek için 
denenen yöntemler, yoğunluk derecesine göre aşağıdaki gibi 
sıralanıyor: 
• Hafif ve sağlıklı beslenmek 
• Saati gidilecek yerin zaman dilimine önceden ayarlamak 
• Uçakta öncesi ve sırasında esneme hareketleri ve egzersiz 

yapmak 
• Uyku ilacı almak 
• Hiç alkol almamak 
• Bitkisel ilaç ya da melatonin hapı almak 
-Uçuş boyunca uyanık kalmak 
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röportaj» adem eren / ademeren@baglantinoktasi.com.tr

Türkel Fuarcılık Proje Direktörü Moris Revah, 06-08 Mart 
2014 tarihleri arasında; İstanbul Fuar Merkezinde 4. kez 
gerçekleşecek Eurasia Rail- Uluslararası Demiryolu, Hafif 

Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı hakkındaki soruları-
mızı yanıtladı: 

 Eurasia Rail Fuarı, çok kısa bir süre içinde önemli bir 
fuar haline geldi. Bu başarının nedenini öğrenebilir 
miyiz?
1938 senesinden 2003 senesine kadar ülkemizde yapılan de-
miryolu yatırımı yok denecek kadar azdı. Ancak, 2003 senesi-
ni bir milat olarak kabul edersek; hükümetin demiryollarında 
yaptığı ve yapacağı yatırımlar dünyanın gözünü Türkiye’ye çe-

Zaten fuarımızın ulaştığı ziyaretçi ve katılımcı profilinin ulus-
lararası dağılımı da bunu teyit etmektedir. Bu doğrultuda da, 
fuarımızı yılda 1 defa olmak üzere gerçekleştirmekteyiz. 

 Fuar ne tür imkânlar sunmaktadır? 
Fuar Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Demiryolu 
Lojistiği konusunda dünyada uygulanan yenilikleri ve hizmet-
leri sektöre sunmakla beraber, fuarla eş zamanlı olarak yapılan 
konferans ve seminerler sektörde yer alan firmalara gelecek için 
ne tür bir duruş sergilemeleri konusunda aydınlatıcı ışık olmak-
tadır. Fuar özel sektör ve devlet kuruluşları arasında önemli bir 
köprü olmaya devam ediyor. Fuara katılan özel sektör ve kamu 
alıcı heyetleri fuarın ticari olarak ne kadar önemli bir platform 
olduğunu da kanıtlamaktadır.

 Eurasia Rail Fuarı, Almanya, Avusturya ve İsviçre’den 
katılan şirketlere sizin açınızdan hangi olanaklar 
sunuyor?
Eurasia Rail 2012 senesinin Ağustos ayı itibarı ile “UFI Appro-
ved Event” (Uluslararası Fuarcılar Birliği) tarafından onaylan-
mış fuar olarak sektördeki yerini almıştır. Buna ek olarak fuarın 
uluslararası platformda yakalamış olduğu başarıdan dolayı Ey-
lül 2012 itibarı ile Almanya’dan katılım gösterecek olan Alman 
firmalara Alman devleti tam destek sağlayacağını açıklamıştır. 
Fuarın 2014 versiyonunda bu üç ülkeden 60’tan fazla firma ka-
tılım gösterecektir.       
 
Fuar hakkında detaylara www.eurasiarail.eu adresinden ulaşa-
bilirsiniz. 
Fuar iletişim bilgileri: contact@eurasiarail.eu “1938 SENESİNDEN 2003 SENESİNE KADAR ÜLKEMİZDE YAPILAN DEMİRYOLU 

YATIRIMI YOK DENECEK KADAR AZDI. ANCAK 2003 SENESİNİ BİR MİLAT OLARAK 
KABUL EDERSEK; HÜKÜMETİN DEMİRYOLLARINDA YAPTIĞI VE YAPACAĞI 

YATIRIMLAR DÜNYANIN GÖZÜNÜ TÜRKİYE’YE ÇEVİRDİ.”

EURASİA RAİL, 
DEMIRYOLU SEKTÖRÜNÜ 

TÜRKIYE’YE ÇEKIYOR

virdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Binali 
Yıldırım’ın da belirttiği üzere, 2023 senesine kadar Türkiye’de 40 
milyar Avro’ya yakın demiryolu ve altyapı yatırımının yapılaca-
ğı deklarasyonu dünyanın önde gelen demiryolu firmalarının 
Türkiye’de konuşlanmasına ve yatırım yapmalarına sebep oldu. 
Ortada bulunan pastanın büyüklüğü sebebi ile mevzu bahis fir-
malar kendi paylarına düşecek dilimi almak için Türkiye’de ko-
nusunda tek olan bu fuarı bir araç olarak gördüler. Bu sebepten 
dolayı Eurasia Rail kendi sektöründe 3 sene gibi kısa bir sürede 
dünyanın 3. büyük fuarı haline geldi. Hem katılımcı açısından 
hem de ziyaretçi açısından beklenileni sağladığı için fuar başarı-
ya ulaştı. Türkel Fuarcılık Yönetiminin ve Eurasia Rail ekibinin 
göstermiş olduğu özverili çalışmada göz ardı edilemez. 

 Eurasia Rail fuarı ne zamandan beri düzenleniyor? 
Eurasia Rail ilk olarak 02-05 Mart 2011 senesinde Ankara Altın 
Park Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Fuarın 2. versiyonu 08-
10 Mart 2012 de İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. 3. Eu-
rasia Rail fuarı ise 07-09 Mart 2013 tarihleri arasında İstanbul 
Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Fuarın 4. versiyonu ise ‘ulus-
lararası’ ibaresini kazanmış olarak 06-08 Mart 2014 tarihleri 
arasında yine İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.  

 Bu seneki fuardan beklentileriniz neler? En önemli 
konular hangileri?
Bu sene 4’üncüsü yapılacak olan fuar, 3 holde brüt 17 bin metre-
karede ziyaretçilere ve katılımcılara kapılarını açacak. Bilindiği 
üzere, Eurasia Rail halka açık bir fuar değil. Fuarı sadece pro-
fesyonel ziyaretçiler, alım heyetleri ve devlet kuruluşları ziyaret 
ediyor. Bağımsız inceleme şirketi olan Deloitte firmasının yap-
mış olduğu inceleme neticesinde geçen sene 17 bine yakın ziya-
retçisi olan fuarı bu sene 25 binden fazla profesyonelin ve alım 
heyetlerinin ziyaret edeceğini umuyoruz. Fuarda bu sene, hızlı 
tren teknolojilerinin, demiryolu ve hafif raylı sistemler altyapı 
teknoloji ve hizmetlerinin, şehir içi metro ve tramvay sistemle-
rinin ve son olarak da çıkacak olan demiryolu kanununa bağlı 
olarak demiryolunda yük taşımacılığı ile ilgili konuların ana 
başlıklar olacağını görüyoruz.    

 Eurasia Rail 2014 fuarına iştirak edecek katılımcı 
ülkeler hangileri? 
Fuara Almanya, Rusya, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuri-
yet, Fransa, İngiltere, Polonya ve Avusturya’dan milli katılımlar 
düzenlenecek olup, katılımcı ülkeler bugün itibariyle şöyledir: 
ABD, BAE, Danimarka, Hindistan, İsviçre, İtalya, İspanya, İs-
viçre, Japonya, Litvanya, Ukrayna,  Romanya ve Türkiye’dir. 

 Eurasia Rail`in hedefleri nelerdir? 
Eurasia Rail şu an için Ortadoğu, Balkanlar ve Türki Cumhu-
riyetler arasında demiryolu konusunda yapılan fuarların en 
büyüğü olmakla beraber dünyanın en büyük 3. demiryolu fu-
arı konumundadır. Fuarı önümüzdeki senelerde daha yukarıya 
taşıyıp bu günkü halinden daha iyi bir konuma taşımak amacı-
mız. 3’üncüsü 290’a yakın yerli ve yabancı firmanın katılımı ile 
brüt 17 bin metrekarede gerçekleşmiş olan fuarı önümüzdeki 
versiyonda en az 300 firma iştiraki ile dünyanın en büyük 2. fu-
arı yapmak arzusu içerisindeyiz.   

 Fuar, hangi aralıklarla yapılıyor? 
Ülkemizde demiryolu sektörüne oldukça dinamik ve ciddi ya-
tırımlar yapılmaktadır. Buna paralel olarak, coğrafyamızda bir-
birine entegre uluslararası demiryolu ağları yaygınlaşmaktadır. 

“EURASİA RAİL ŞU AN İÇİN ORTADOĞU, BALKANLAR VE TÜRKİ CUMHURİYETLER 
ARASINDA DEMİRYOLU KONUSUNDA YAPILAN FUARLARIN EN BÜYÜĞÜ 

OLMAKLA BERABER DÜNYANIN EN BÜYÜK 3. DEMİRYOLU FUARI 
KONUMUNDADIR.”

“ÜLKEMİZDE DEMİRYOLU SEKTÖRÜNE 
OLDUKÇA DİNAMİK VE CİDDİ YATIRIMLAR 

YAPILMAKTADIR. BUNA PARALEL OLARAK, 
COĞRAFYAMIZDA BİRBİRİNE ENTEGRE 

ULUSLARARASI DEMİRYOLU AĞLARI 
YAYGINLAŞMAKTADIR.”
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ünlülerle iletişim»
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HERKES TARAFINDAN SEVİLEN ÜNLÜLER İNTERNETTEKİ SAHTE 
HESAP MAĞDURLARI ARASINDA İLK SIRALARDA YER ALIYOR.

Sahte hesaplar, kendi ismi (kimliği) dışında farklı biri adına ve yahut da rastgele bir isimle 
oluşturulan, paylaşımlar sırasında kullanılan hesaplar şeklinde karşımıza çıkıyor. Sahte hesap 
açan kişinin niyeti, sosyal ortamda daha rahat hareket edebilme isteği şeklinde masum bir 

davranış gibi görünse de bunun diğer kullanıcılara yönelik ciddi bir kandırma işlemi olduğu kesin. 
Bu sahteciliği gerçekleştirenlerden bazılarının, reklam yapmak gibi somut bir amacı da bulunuyor. 
Bu niyettekiler genellikle, bir kadın fotoğrafı ve sahte bir kadın ismi ile hesap açıp, karşılarına gelen 
herkesi arkadaş olarak ekleyerek maksimum arkadaş veya takipçi sayısına ulaşmaya çalışıyor.
Yukarıdaki nedenlerin dışında bu profilleri; bazıları eğlenmek amaçlı yapabiliyorken, bazıları ise 
takma ad veya ünlülerin isimleri ile açtıkları hesaplar ile diğer kişileri kandırdıklarını sanarak kendi 
egolarını tatmin etmeye çalışıyorlar. Herkes tarafından sevilen ünlülerimiz ve sanatçılarımız elbette 
ki bu konunun mağdurları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ünlüler adına sahte hesap açan bu kul-
lanıcıların gerçek olup olmadığı; yazı yazma alışkanlıklarından, seçtikleri kelime ve üsluplarından 
ve de karakteristik kişilik özelliklerinden anlaşılabiliyor. Biz de bu sayımızda çok sevilen bazı sa-
natçılarımızın bu konuya bakış açılarını ve de gerçek hesap bilgilerini okuyucularımızla paylaşmak 
istedik. Ünlülere gerçek hesaplarından ulaşabilirsiniz.

SİNAN AKÇIL: 

“FACEBOOK’TA 
BİNDEN FAZLA SAHTE 
HESAP KAPATTIK”
İnternette sizin adınıza açılmış sahte 
hesaplar var mı?
Olmaz mı? Maalesef herkes gibi ben de 
çok şikâyetçiyim bu konudan. Facebook’ta 
binden fazla sahte hesabı kapattık. Twitter 
ve İnstagram’da da zaman zaman 
karşılaşıyorum bu tarz durumlarla. 
Onaylanmış hesap uygulaması bu konuyu 
en azından Twitter için çözdü ama 
diğerlerinde hala karşılaşıyoruz bu tür 
sıkıntılarla.
Hesaplarınızı siz mi takip ediyorsunuz?
Twitter ve İnstagram’da kendim yazıyorum. 
Facebook’ta ise bana danışmanlık yapan 
bir şirketle çalışıyorum.
Gerçek hesabınızı okuyucularımız için 
paylaşır mısınız?
Twitter; sinanakcil facebook fan page:www.
facebook.com/sinanakcil , İnstagram; 
sinanakcilofficial

hilal baysal / hilalbaysal@baglantinoktasi.com.tr

SAHTE 
HESAPLAR 
ÜNLÜLERI 
YILDIRIYOR



ÇAĞTAY ULUSOY: 

“BUGÜNE KADAR 
İSMİME AÇILMIŞ 
PEKÇOK SAHTE 
HESAP OLDU”
İnternetle aranız nasıl? 
Boş vakitlerimde internete girmek 
çağımızda yaşayan herkes gibi benim de 
çok keyif aldığım ve artık alışkanlık haline 
getirdiğim konulardan biri. Zaman ve 
mekân kavramının birbirine karıştığı bu 
dönemde internetsiz yaşam neredeyse 
durma noktasına geldi. 
Hangi sosyal paylaşım sitelerinde 
hesaplarınız var? 
Ajansımın benim adıma açtığı hayran 
sayfalarım var. Bunlar arasında tabi ki 
Facebook ve Twitter hesabım da var.
Peki; sizin adınıza açılan sahte hesaplar 
da var mı? Bunlar için neler 
yapıyorsunuz?
İsmime açılmış birçok hesap oldu bugüne 
kadar. Fakat profesyel ekibim onların sahte 
olduğunu röportajlarda takipçilerime 
duyurarak, bu konudaki yanılgıların önüne 
geçmeye çalışıyor. Şuana kadar 
gerçekleşenler arasında beni çok rahatsız 
eden bir olay olmadığı için bu konuyu 
henüz hukuki boyuta taşımadık.
Gerçek hesaplarınızı okuyucularımız 
için paylaşabilir misiniz?
Facebook hesabım 
‘cagatayulusoysmanagement.’
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ÖZGÜN: 

“KÖTÜ NİYETLİ 
OLARAK ADIMA 
SAHTE HESAP 
AÇANLAR OLMADI”
İnternette adınıza açılmış sahte 
hesaplar var mı?
Tabii ki adıma açılmış hesaplar oluyor ama 
bugüne kadar benim adıma hesaplar açıp, 
saçma sapan şeyler yazan kişiler olmadı 
çok şükür. Daha çok ‘Özgün hayranları’, 
‘Özgün sevenler kulübü’ gibi benimle ilgili 
haberleri insanlara duyurmaya çalışan ve 
bunu birebir kendilerine görev edinen fun 
club üyelerim var. O yüzden bu konudan 
rahatsız olmuyorum.
Resmi hesaplarınızı siz mi 
yönetiyorsunuz?
Twitter hesabımı kendim kullanıyorum. 
Fakat Facebook ve internet sayfamı 
yöneten profesyonel arkadaşlar var. Onlarla 
konuşarak, stratejiler kurup onlar üzerinden 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Resmi hesaplarınızı paylaşır mısınız?
Twitter; @ozgunugurlu, Facebook; 
facebook.com/ozgunofficial, Youtube; 
youtube.com/ozgunofficial.

SONER ARICA: 

“YASAL İŞLEM 
BAŞLATMAYI 
DÜŞÜNÜYORUM”
İnternette adınıza açılmış sahte 
hesaplar var mı? 
Oldukça çok sayıda var. Bunlarla ilgili 
henüz bir yasal işlem başlatmadım ama 
başlatmayı düşünüyorum. 
Bu hesaplarınızı siz kendiniz mi 
yönetiyorsunuz?
Twitter benim takibimde. Facebook ve 
Twitter’daki @soneraricaFC, Pınar Batum 
tarafından takip ediliyor ama yine birlikte 
kontrol ediyoruz.
Gerçek hesaplarınızı paylaşır mısınız?
Merak eden takipçilerim için gerçek 
hesapların şunlar: Twitter; @SonerArica, 
Facebook; sonerarica.net
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ÇAĞIMIZIN İLETİŞİM ARACI 
OLAN SOSYAL MEDYA, 

KOLAYLIKLARININ YANI 
SIRA BİR TAKIM 
SORUNLARI DA 

BERABERİNDE GETİRİYOR. 
YETİŞKİNLERİN 

BİRBİRLERİYLE İLETİŞİM 
KURMALARINI SAĞLAYAN 

SOSYAL MEDYA ARAÇLARI, 
ÇOCUKLAR İÇİN İSE 

TEHLİKE KAPILARINI 
AÇIYOR.

haber» Ela Demirciler

Son yılların en popüler kavramlarından olan sosyal 
medya, her geçen gün düşen yaş ortalamasıyla çocuk 
kullanıcılar tarafından da tercih ediliyor. Sosyal ortam-

larını internete taşımak isteyen çocukları ise birçok tehdit 
bekliyor. Okul çağındaki ya da okul çağı öncesindeki çocuk-
ların birçoğu, anne-babalarından çok daha fazla bilgisayar 
bilgisine sahip. Ya da onlardan çok daha uzun süreleri bil-
gisayar başında geçiriyor. Bu süreçte de internetin yarattığı 
tehditler çocukların korunmasını gündeme getiriyor. 18 yaş 
altı çocukların güvenliği konusu son yıllarda öne çıkmaya 
başladı. Bu konuda internet giriş sınırlamalarından gizli ta-
kibe kadar birçok yöntem ön plana çıksa da uzmanlar çocuk-
ların öz güvenlerini sarsmadan önlemler alınması konusun-
da uyarılarda bulunuyor. 
Dijital çağda çocukları, güvenliklerini tehdit eden unsurlar-
dan korumak için izlenmesi gereken adımları uzmanlar şöy-
le özetliyor: 

DİJİTAL DÜNYA KONUSUNDA ÇOCUĞUNUZU 
BİLGİLENDİRİN
Çocuğunuzu dijital yaşam hakkında bilgilendirin. Kuralla-
rı koyduktan sonra kenara çekilip kendi kendine bir şeyleri 
keşfetmesini beklemek yerine yenilikleri birlikte keşfetmeyi 
deneyin. Böylece ortaya çıkacak tehditler konusunda çocu-
ğunuzla birlikte bilgi sahibi olursunuz. İnternet üzerinden 
gelebilecek tehditleri çocuğunuza anlatıp onun yaşayabile-
ceği sıkıntıları bilmesini ve ona göre dikkatli davranmasını 
sağlayabilirsiniz.  

ÇOCUKLAR SOSYAL 
MEDYADAN NASIL 

KORUNMALI?
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ANNE BABALAR TEKNOLOJİYİ BİLMİYOR
Güvenlik uzmanları anne babaları, çocuklarının internette ne 
yaptığını daha yakından takip ederek tehlikeden uzak tutma-
ları konusunda uyarıyor. Okulların çocukları internet güvenliği 
konusunda eğitmesine yardımcı olmak için yapılan ISC2 IT an-
ketini yürüten bilgi güvenliği uzmanı Tim Wilson “Birçok ilkokul 
öğrencisi internet hakkında anne babalarından çok daha bilgi-
li.” diyor.
Londra, Kent ve Guernsey’de 15 ilkokuldan öğrencilerle görü-
şen Wilson “Gençler internette anne babalarının haberdar ol-
madığı çok riskli şeyler yapıyor. Anne babaların ihmalkarlığın-
dan, kötü niyetinden kaynaklanmıyor bu. Yalnızca teknolojiyi 
bilmedikleri için böyle oluyor.” şeklinde konuşuyor. 

KOYDUĞUNUZ YASAKLARA SİZ DE UYUN 
Sadece kural koymak çocuğunuzu olası tehditlerden koru-
maya yetmez. Kural koymakla birlikte iyi ya da kötüyü çocu-
ğunuza gösterin. İyi bir rol model olabilmek için çaba göste-
rin. Böylece koyduğunuz yasaklara uymaya kendiniz de özen 
göstererek çocuğunuza rol model olabilirsiniz. Unutmayın ki 
söylemek yerine yapmak, uygulamak en iyi örnektir.   

ZAMAN SINIRLAMASI GETİRİN
Çocuklarınıza internette geçirdikleri süreler için bir sınırla-
ma getirin. Günün belli saatlerinde ya da günde bir defa in-
ternete girme gibi… Ayrıca sosyal medyada geçirilen süreye 
de sınırlamalar getirilebilir.  

SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA ÇOCUK İSTİSMARLARININ ARTTIĞI BİR DÖNEMDEYİZ. 
AİLELERİN BİR TAKIM KONULARA DİKKAT ETMESİ VE ÇOCUKLARINI KÖTÜ NİYETLİ 

KİŞİLERDEN KORUMASI İSE HİÇ DE ZOR DEĞİL.  



GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNDE OLMALARINA 
DİKKAT EDİN 
Çocukların internet kullanırken sizin yanınızda olmalarına 
özen gösterin. Böylece zaman zaman onlar fark etmeden 
kontrol etme şansını yakalayabilirsiniz.  

MERAK ETTİĞİ KONULARI 
BİRLİKTE KEŞFEDİN
Çocuğunuz büyüdüğünü düşünüp ısrarla sosyal ağlara gir-
mek istiyorsa ve siz de buna izin vermeyi düşünüyorsanız 
ilk deneyimini birlikte gerçekleştirin. Merak ettiği konuları 
birlikte keşfederek olası tehditlerden onu uzaklaştırmayı ba-
şarabilirsiniz.  13 yaşını aşmış çocuğunuzun Facebook’taki 
gizlilik ayarlarını birlikte düzenleyerek sadece gerçekten ar-
kadaşlarıyla iletişime geçtiğinden emin olabilirsiniz. Çocu-
ğunuza sosyal medyayı yasaklamak yerine deneyimleyerek 
doğruyu ve yanlışı ayırt etmesini sağlamalısınız.

KONTROL EDİLEBİLİR CİHAZLAR 
TERCİH EDİN 
Çocuklar için nasıl bir bilgisayar, mobil cihaz, oyun konsolu, 
internet bağlantısı uygun olacağını tespit edip ona göre ci-
haz alın. Yaşına göre teknoloji kullanma süresini ve sıklığını 
belirleyip ona göre kullanımına izin vermelisiniz. Ayrıca Fa-
cebook gibi sosyal medya sitelerinin birçoğunun 13 yaşın-
dan küçük çocukların kullanımına kapalı olduğunu göz ardı 
etmeyin.  

KURALLAR KOYUN VE UYGULAYIN
Her şeyde olduğu gibi internet kullanımında da belirli ku-
rallar koyup uygulayın. Çocuğunuzun nereden, ne zaman 
kiminle ve ne kadar süreyle internet bağlantılı cihazlar kul-
lanması gerektiğini tespit edin. İnternet bağlantılı cihazların 
evinizde görünür yerde ve sizin kontrolünüzde olacak şekil-
de çocuğunuz tarafından kullanılmasını sağlayın. Böylece 
çocuğunuzun internet üzerinden kimlerle bağlantıya geçti-
ğini izleyebilirsiniz.

ÇOCUKLAR TANIMADIKLARI İNTERNET 
ARKADAŞLARIYLA BULUŞUYOR
Yeni bir araştırma 9 ila 11 yaşlarındaki çocukların internette bü-
yük riskler aldığını ortaya koydu. İngiltere’de yapılan araştırma, 
bu yaşlardaki çocukların çoğunun internette kişisel bilgilerini pay-
laştıklarını ve daha ileri yaşlardaki çocuklar için yapılmış oyunları 
oynadıklarını gösterdi. Bir güvenlik eğitimi şirketi olan ISC2 IT 
tarafından yapılan araştırma için 1.162 çocukla konuşulmuş. Araş-
tırmanın ortaya çıkardığı kaygı verici bir başka veri de, görüşülen 
çocukların yüzde 18’inin, internet üzerinden edindikleri arkadaş-
larla gerçek hayatta buluşuyor olması.

Araştırmanın kaygı verici sonuçları şöyle: 
• Araştırma görüşülen çocukların yüzde 43’ünün her gün inter-

nete girdiğini, yüzde 46’sının her bir girdiklerinde en az iki saat 
internette dolaştıklarını ortaya koydu.

• Çocukların yüzde 22’si interneti düzenli olarak akşam 21.00’den 
sonra kullanıyor ve daha küçük bir oran, yüzde 7’si de saatler 
gece yarısını geçerken hâlâ bilgisayar başında oluyor.

• Bazı çocuklar gece geç saatlere kadar internette dolaştıkları 
için okulda dikkat dağınıklığı sorunları yaşadıklarını da söylüyor.

• İnternette çocukların yüzde 23’ü en sevdiği aktivitenin video 
oyunları oynamak, yüzde 18’i sosyal ağlara girmek ve yüzde 
17’si videolar seyretmek olduğunu söylüyor.

• En çok oyun oynamayı sevdiğini söyleyenlerin yüzde 19’u sa-
vaş oyunları oynadığını söylerken, bunların önemli bir kısmının, 
18 yaş alt sınırı konmuş, yaşlarına uygun olmayan (Black Ops 
veya Modern Warfare gibi) oyunlar olduğu anlaşılıyor.

•  Ankete katılan çocukların yüzde 18’i internette tanıştıkları in-
sanlarla gerçek hayatta da buluştuklarını anlattı. Gerçi önemli 
bir kısmı buluşmaya, yanlarında büyük kardeşleri ya da bir 
yetişkinle gitmiş, ama üçte biri sadece arkadaşlarıyla gittiğini 
söylüyor.

Çocuklar tehdidi anlayamaz
Oslo Üniversitesi’nden, Çocuklar ve İnternet adlı proje için Avru-
pa Birliği’ne danışmanlık yapan Dr. Elizabeth Staksrud, internet 
arkadaşlarıyla gerçek buluşmaların çoğunun çocuklar açısından 
olumlu deneyimler olduğunu, bu tür buluşmaların çok nadir teh-
likeli olabildiğini söylüyor. Dr. Staksrud, nadiren de olsa buluşma-
ların tehlikeli olabileceğini, çocukların bir insanın kendisine tehdit 
oluşturduğunu hemen anlamayabileceğini söylüyor; burada ha-
yati önemde olan şeyin, anne babaların çoğunlukla bu buluşma-
lardan haberdar olmaması olduğuna dikkat çekiyor.
Birçok uzman aynı şeye dikkat çekiyor: “Çocuklar internete gir-
dikleri zaman, bu alanda çok hızlı olmalarına rağmen, reel dünyanın 
tehlikeleri karşısında yetişkinlerin geliştirdiği algılara sahip değiller 
ve kendilerini korumaya yarayacak kuralları uygulayamıyorlar.”
Sonunda bütün bu uyarılar gelip, anne babaların çocuklarının in-
ternet faaliyetleri konusunda daha büyük farkındalık geliştirmesi 
ve sorumluluk alması gereğine dayanıyor.

SONUNDA BÜTÜN BU UYARILAR GELİP, 
ANNE BABALARIN ÇOCUKLARININ 
İNTERNET FAALİYETLERİ KONUSUNDA 
DAHA BÜYÜK FARKINDALIK GELİŞTİRMESİ 
VE SORUMLULUK ALMASI GEREĞİNE 
DAYANIYOR.
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ARAŞTIRMAYA GÖRE ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 70’İNDEN FAZLASI, BASILI 
KAYNAKLARDAN SOMUT OLARAK NOT ALDIKLARINDA DAHA İYİ ÇALIŞMA 

SONUÇLARI ELDE EDİYOR.

TABLETTEN DEĞIL 
KAĞITTAN ÇALIŞIN!

eğitim »

Yeni tabletler ve teknolojiler çocuklara içerikle etkileşim 
kurmaları için ilgi çeken bir yol sunarken yapılan yeni bir 
araştırma, basılı notlardan öğrenmenin bilgiyi anlamada 

çok etkili bir süreç olabileceğini gösteriyor. Araştırmaya göre 
öğrencilerin yüzde 70’inden fazlası, basılı kaynaklardan somut 
olarak not aldıklarında daha iyi çalışma sonuçları elde ediyor. 
Uzmanlar da çocukların sadece tabletten çalışmaması, basılı 
notla çalışmasının daha verimli olduğunu söylüyor. 
Teknoloji markası HP, Limerick Üniversitesi’nden Profesör 
Sarah Moore ile ortak çalışma yaparak, yaş gruplarına göre 
öğrenme teknikleri ve yardımcı fikirlerden oluşan bir takım 
öneriler hazırladı. Moore özellikle yazılı çalışma notlarının 
öğrenmede çok etkin olduğunu belirtiyor. 

DERS NOTLARININ BASKISINI ALIN
Moore’un çalışma teknikleri ile ilgili tespit ve önerileri şöyle: 
“Öğrencilerin yüzde 70’inden fazlası basılı kaynaklardan so-
mut olarak not aldıklarında daha iyi çalışma sonuçları elde 
ediyor. Öğrenciler öğretici materyallerin içerisine dalarken ya 
da odaklanırken yeni yollar bulmaya ihtiyaç duyuyorlar ve bu 

EBEVEYNLER İÇİN ÖNERİLER:
 Düzenli Olun

Düzenli olmak ve gelecek okul yılı için hazır olmak bazen iç 
karartıcı olabilir. Kitap ve kırtasiyeden spor ve okul kıyafetle-
rine kadar ailenizin sonbahar için ihtiyaç duyduğu tüm eşya-
ların listesinin çıktısını alın. Yılın en başından iyi bir progra-
ma sahip olmak gelecek zorluklar için iyi hazırlanmış olmanızı 
sağlar ve çocukların rutine geri dönmesini kolaylaştırır.

 Anılarınızı kaydedin
Çocuklarınızı tüm yaz hatıralarını toplamak ve okul dönme-
den önce tüm deneyimlerini yansıtmaları için günlük ya da 
anı defteri tutmaya teşvik edin. Yazı yazmak ve analitik beceri-
ler gibi okul için gerekli olan en önemli becerilerin eğlenceli ve 
doğal yollarla kullanılmasını sağlayacak.

 Günlük rutin işlerinize geri dönün
Eğlenmek için hala vakit yaratırken yaz bitmeden günlük ru-
tin işleri yerine getirmek için önemlidir. Örgütsel beceriler, 
ekip çalışması, yaratıcılık ve yansıma gibi çocukların sınıftay-
ken de ihtiyaç duyduğu yetenekleri beslemek için ev aktivitele-
ri yaratmaya çalışın. Ergenlik çağının başındakileri okula dö-
nüş hazırlığı için sorumluluk alma konusunda cesaretlendirin.

 Eğitici oyunlar oynayın
Zeka oyunları ve bulmacalardan aritmetik oyunları ve yap-
bozlara kadar hem eğlenceli ve ilgi çekici hem de beyni aktif 
tutmaya yardımcı olacak eğitici oyunları okul dışında da oyna-
maları için çocukları teşvik edin.

 Renklendirin!
Araştırma renklerin öğrenmeyi geliştirdiğini gösteriyor. Ço-
cuklar siyah-beyaz düşünmüyorlar. Okul dönemi başladığın-
da, farklı amaçlar için farklı renkli kalemlerle metinlerin altını 
çizmesi için çocukları teşvik edin ve kalem kutularında renkli 
kalemler bulundurduklarına emin olun. Notların renkli bas-
kılarını almak bilgiyi ezberlemeye yardımcı olmak için daha 
karmaşık materyalleri daha kolay sindirilebilen parçalara bö-
len görsel işaretler sağlayabilir.
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ÇALIŞMA TEKNİĞİ AÇISINDAN YAŞ 
GRUPLARINA GÖRE ÖNERİLER:
• 7-10 yaşları arası: Bu yaş grubundakiler için okula dönmek 

ilgi çekici olabileceği gibi can sıkıcı da olabilir. Arkadaşlıkla-
rın ve sosyal becerilerin inşa edilmesi bu yaş için çok önem-
lidir. Bu yüzden çocuğunuzu tüm yaz dönemi boyunca 
görmediği arkadaşlarıyla yeniden bağ kurması için zaman 
ayırmaya teşvik ettiğinizden emin olun. Gelişimin bu ev-
resindeyken çocuklar ebeveynlerinden ve öğretmenlerinin 
sözlerine olumlu yanıt vermeye eğilimliler. Dolayısıyla on-
lara bolca cesaret vermeyi unutmayın.

• 11-13 yaşları arası: Ergenlik çağının başında olanlar yaşıtları 
tarafından nasıl algılandıklarıyla ilgilenirler ve okula dönüş 
için hazırlanırlarken de en büyük endişelerinden biri yine 
bu olacaktır. İlerideki yıla hazırlanırken onları daha büyük 
bir rol oynadıkları konusunda cesaretlendirirken destek 
vermeyi unutmayın.

• 14-17 yaşları arası: Daha büyük ergenler sınav kaygıları or-
taya çıktıkça ve gelecekteki kariyer seçimlerini düşünmeye 
başladıkça okula dönüşü ürkütücü bulabilirler. Ebeveyn 
olarak kızınızın ya da oğlunuzun nasıl hissettiğini hafife al-
mayın, endişeleri ve konusunda onlarla konuşun ve önlerin-
deki zorlu yıl için hazırlanmalarına yardımcı olun.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖNERİLER:
 Öğrenmeyi eğlenceli hale getirin

Okul rutinine geri dönmenize yardımcı olacağı için aklınızı 
meşgul tutmak önemlidir. Bulmacalar ve zeka oyunları alış-
manızı kolaylaştıracaktır. 

 Hobilerinizden geri kalmayın
Yazın öğrendiğiniz yeni hobilerinizi yeni okul yılında da yap-
maya devam edin. İster yeni bir dil öğrenmiş olun, ister yeni 
bir spor dalına veya aktiviteye başlamış olun ya da yaz ayla-
rında okul dışından yeni arkadaşlar edinmiş olun, size sınıfta 
güven oluşturmanıza yardımcı olacak hayati beceriler öğret-
tiği aşikar!

 Zevk için okuyun
Kendinize meydan okumak, akıcı okumayı sürdürmek, bey-
ninizi aktif tutmak ve hayal gücünüzü kullanmak için keyif 
aldığınız ve okul saatleri dışında da okumak istediğiniz bir 
kitaptan şaşmayın.

 Motivasyonunuzu koruyun
Öğrencilerin tamamı uzun yaz tatilinin ardından konsantre 
olamayacakları konusunda endişelenir. Okul hakkında en çok 
keyif aldığınız şeyleri düşünün ve gelecek yıl başarmak ve öğ-
renmek istediklerinizin bir listesini oluşturup baskısını alın. 
Okula tazelenmiş ve enerjik bir şekilde başlamanıza yardımcı 
olacak.

 Karnenize bir daha bakın
Her ne kadar geçmişte kalan bir hatıra gibi gözükse de kar-
nelerinize bakmak, gelecek yıl için hazırlıklı olmanın ve plan 
yapmanın en iyi yolu. Güçlü olduğunuz yanların yanı sıra ey-
lül ayında odaklanmak isteyebileceğiniz herhangi bir alanı da 
hatırlamanıza yardımcı olacaktır. 
 

odaklanmaya her zaman ekran üzerinden olanak tanınmıyor. 
Basılı materyaller göze daha hoş görünürler. Bu sebeple çalışı-
lacak notların baskısını almak uzun süre bilgisayar ekranına 
bakmaktan dolayı oluşan göz yorgunluğunun önüne geçmeye 
yardımcı olabilir. Öğrenciler doğrudan bilgisayar ekranından 
okumaya kıyasıyla notların basılı kopyalarıyla daha rahat his-
sediyorlar. Uzmanlar, ödevleri ya da raporları yazarken yaptı-
ğınız işi geliştirmenin en iyi yolunun her taslak ardından baskı 
almak olduğunu ve kağıt üzerinde düzeltme yapmak olduğu-
nu belirtiyor. Böylelikle yapılan iş de geliştirilebiliyor.”
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AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI, ÇOCUKLARIN İNTERNET KAFELERİN 
GÜVENLİ OLMAYAN ORTAMLARINDAN KORUNMASI İÇİN BU İŞLETMELERİN 

YÖNETİCİLERİNE EĞİTİM VERİYOR. 

İNTERNET KAFELER 
‘GÜVENLİ’ OLUYOR  

haber »

Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlığı, 
internet kafelerin 

aile dostu mekânlar ola-
rak yeniden yapılanmasını 

amaçlıyor. İnternet kafele-
rin kullanıcılarının ağırlıklı 

olarak çocuklardan oluşması 
Bakanlığı yeni bir çalışma yap-

maya yönlendirdi. Bakanlık kafe-
lerde çocukların internet sitelerinin 

kötü etkilerinden korunmasını hedefli-
yor. Çalışma, internet kafe işletmeci ve yöneticile-
rinin çocuklar için eğitilmesini içeriyor. Bu amaçla 
internet kafe işletmecileri ve yöneticilerine yönelik 
eğitimleri verecek eğitici adaylarının eğitimine de 
başlandı. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın ortak çalışmasıy-

la organize edilen ve her ilden 3 eğitici 
adayı olmak üzere toplam 243 kişi ser-

tifika alacağı “İnternet Salonu İşletmeci-

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE, OLASI RİSK 
VE İSTİSMARLARA KARŞI FARKINDALIK 
OLUŞTURMA, TOPLUM HUZURUNU KORUYUCU 
DAVRANIŞLAR KAZANMA EĞİTİMLERİ 
VERİLECEK.

GÜNÜMÜZDE HEMEN HER EVDE İNTERNET 
OLMASINA RAĞMEN İNTERNET KAFELER, 
ÖZELLİKLE ÇOCUKLARIMIZIN HAYATINDAKİ 
VARLIKLARINI KORUYOR.
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leri ve Yöneticileri Uyum Eğitimi Semineri”nin ilki gerçek-
leştirildi. Konu ile ilgili bilgi veren Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’na bağlı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü 
Ömer Bozoğlu, “İnsan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar. 
Eğitim insanoğlunun olmazsa olmazıdır.” dedi. 

90’LARDA ÖDEV YAPILIYORDU
İnternet kafelerin doksanlı yıllarda öğrencilerin ödev yap-
mak için gittikleri yerler olarak hayatımıza girdiğini hatır-
latan Ömer Bozoğlu, günümüzde hemen her evde internet 
olmasına rağmen internet kafelerin hayatımızdaki varlıkla-
rını koruduğunu belirtti. Bozoğlu, Türkiye genelinde bulu-
nan 22 bin internet kafenin yaklaşık 5 milyon kişiye hitap 
ettiğini hatırlatarak “İnternet kafelerin hedef kitleleri çok 
geniş. Gençler ve yetişme çağındaki çocukların yolu bir şe-
kilde bu mekânlarla kesişiyor. İnternet kafe işletmecilerine 
verilecek eğitimin milyonlarca insanın hayatını etkileyen 
bu mekânları aile dostu mekanlar olmaya bir adım daha 
yaklaştıracağına inanıyorum.” şeklinde konuştu. 
İnternet kafe işletmecisi olarak deneyimlerini paylaşan İs-
tanbul İnternet Kafeler Oda Başkanı Metin Baltaoğlu, in-
ternet kafelerin doğru denetiminin doğru sonuca gidilme-
sinde en önemli etken olacağını vurguladı. Ankara İnternet 
Kafeciler Oda Başkanı Önder Kaplan ise internetin kişiyi 
yasal yola da yasal olmayan yola da götürecek bir araç ol-
duğunu, bu sebeple verilecek bu eğitimleri çok önemsedik-
lerini belirterek bugün gelinen noktadan duyduğu memnu-
niyeti dile getirdi.  

GÜVENLİ İNTERNET KAFE ORTAMI 
ANLATILDI
Eğitici adaylarına iki gün boyunca verilen eğitim seminer-
lerinde İçişleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi, Emniyet Ge-
nel Müdürlüğü, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Gazi 
Üniversitesi ve İnternet Kafe Odaları ile işbirliği içinde; 5651 
sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi 
ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilme-
si Hakkında Kanun”un amacı ve kapsamı, ilgili kanun ve 
yönetmeliğin uygulanması, denetleme ve cezalar, Türkiye 
uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı izleme, siber suçlarla 
mücadele, olası risk ve istismarlara karşı farkındalık oluş-
turma, toplum huzurunu koruyucu davranışlar kazanma, 
güvenli internet kafe ortamları, konusu suç oluşturan içerik-
leri erişimi önleyici tedbirler, içerik filtreleme yazılımlarının 
kullanımı, dünyada ve Türkiye’de dijital oyun sınıflandırma 
uygulamaları, farklı yaş grubundaki internet kullanıcılarına 
ilişkin davranışlar, müşteri ilişkileri, farklı yaş grupları için 
oyun seçimi ve ergen psikolojisi konuları işlendi. 

EĞİTİCİLER, İLLERİNE DÖNÜP 
KURS VERECEK
Eğitici eğitim seminerinde her ilden valilikler kanalıyla görev-
lendirilen Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, Rehberlik ve Psi-
kolojik Danışmanlık Öğretmeni ve alan uzmanından oluşan 
üçer kişi sertifika aldı. Ülke genelinde 243 kişi olacak sertifika-
lı eğitici adayları illerine döndüklerinde Milli Eğitim Bakanlığı 
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü web sayfasında ya-
yınlanan 8 saatlik “İnternet Salonu İşletmecileri ve Yöneticileri 
Uyum Eğitimi” kurs programını düzenleyecekler.  



ÇOCUKLARIMIZI EMANET ETTİĞİMİZ 
SERVİS ARACI 20 YAŞINDAN BÜYÜK 
OLMAMALI. SERVİS SÜRÜCÜLERİ, 
“YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ 
MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ” SAHİBİ 
OLMALI. 

SERVİS 
ARAÇLARINA 

DİKKAT!

haber»

Eğitime devam eden milyonlarca çocuk servis aracı 
kullanıyor. Anne-babalar servis aracına bindirdikleri 
çocuklarının çoğu zaman güvende olup olmadığı ko-

nusunda emin olamıyor. Ankara’daki servis araçlarının dik-
kat etmesi gereken hususlar konusunda genelge yayınlayan 
Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, aynı zamanda aileler için de 
önemli ip uçları vermiş oldu. 
Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, öğrencilerin güvenliklerinin 
hangi düzenlemelerle sağlanmasını içeren genelgede “Okul 
Servis Araçları Denetleme Kurulu”nun da kurulacağını 
söyledi. Kurulun, Vali Yardımcısı Kemal Karadağ, 
aşkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 
İI Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Mü-
dürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kara-
yolları 4. Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İda-
resi yetkililerinden oluşacağına işaret eden 
Alaaddin Yüksel, kurulun çalışmalarına 
derhal başlayacağını ve tüm ilçe, belde ve 
köylerde izleme ve incelemeler yapacağını 
vurguladı. 

Servis araçlarının güvenli olabilmesi için taşıması 
gereken özellikleri şöyle: 
• Okul servis araçlarının arkasında standartlara uygun 

“OKUL TAŞITI” yazısı bulundurulması,
• Öğrenciler ile rehber öğretmenin iniş ve binişleri sırasın-

da kullanılmak üzere en az 30 cm. çapında üzerinde siyah 
“DUR” yazılı kırmızı ışıklı lamba olması,

• Öğrencilerin kolayca yetişebileceği cam ve çerçevelerin sa-
bit hale getirilmesi,

• Sağlık çantası (ilk yardım malzemelerinin bulunduğu) ve 
trafik setinin bulunması,

• Araçların kapılarının, sürücüler tarafından açılıp kapatı-
labilecek şekilde otomatik (havalı, hidrolik vb.) olması ya 
da araç sürücüleri tarafından elle kumanda edilebilecek 
şekilde (mekanik) veya otomatik olduğu takdirde kapıla-
rın açık veya kapalı olduğu hususu sürücüye optik ve/veya 
akustik sinyallerle intikal edecek şekilde olması,

•  Araçların cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde 
yer alan muayene sürelerini kapsayacak şekilde fenni 

muayenelerinin (periyodik) yaptırılması,
• Araçların yaşlarının yirmi yaşından büyük 

olmaması,
• Araç cinsine göre, minibüsler için doldur-
ma kapasitesi en az bir kilogram olan en az 
bir adet, otobüslerde doldurma kapasitesi 
beş kilogram olan en az iki adet yangın 
söndürme cihazlarının bulunması,

• Taşıma kapasitesi üzerinde öğrenci alın-
maması,

• Zorunlu mali mesuliyet sigortasının yaptırıl-
ması,

• Sürücülerin, en az 5 yıllık (B) sınıfı, en az 3 yıllık (E) sınıfı 
sürücü belgesi ile “Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mes-
leki Yeterlilik Belgesi” sahibi olması,

• Okul servis araçlarının okullara gidiş ve geliş saatleri 
ile belirlenmiş güzergâh taşıma programlarına mutlaka 
uymaları ile sürücüler ve diğer araç personelinin ahlaki 
durumları dâhil genel tutum ve davranışlarının araştı-
rılması.

ANKARA 
VALİSİ ALAADDİN 
YÜKSEL, SERVİS 

ARAÇLARININ TAŞIMASI 
GEREKEN ÖZELLİKLERİ 

GENELGE İLE 
DUYURDU. 
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Madem gücünüz yetmiyor, hem yetse bile oralar-
da Türkçe kitap, Türk çayı, Türk kahvesi bulmanız, 
dahası eşle dostla, yarla yarenle muhabbet etmeniz 
muhal, Endülüs’teki Kurtuba’ya gidemiyorsunuz 

madem, Ankara’nın göbeğindeki pırıl pırıl Kurtuba neyi-
nize yetmiyordur? Hoş, gerçi, Kurtuba dediğimiz yerin bu 
tür “tur organizasyonları” arasında üç beş günlük Kurtuba 
seyahati de vardır lakin o da bir varlık işidir, üç beş kuruş 
da olsa para paradır. Madem bir giriş yaptık ve Kurtuba’nın 
Ankara’nın göbeğinde bir mekân olduğunu söyledik, dahası 
mekanın ‘ne’liğine ve ‘nasıl’lığına dair bir iki şey ima ettik, 
o zaman şu ahir ömrümüzde sıkça açtığımız yazı dükkanla-
rından birini daha açalım, mekana dair birkaç kelam edelim 
ki maksat hâsıl olsundur.
Efendim, Kurtuba yakın zamanda Ankara Mekânlar 
Albümü’ne dâhil olan nevi şahsına münhasır bir yerdir, 
bulunduğu yer de nevi şahsına münhasırdır. Başkentin ak-

şamcı takımının, gececi takımının, eyyamcı takımının, bar-
cı ve kârcı takımının, türküden arabeske canlı müzikten, 
gürültüden patırtıdan, meyden neyden telezzüz edenlerin 
toplandığı, dehrin ve devrin değirmeninde göz yaşlarının 
saçlarını ağarttıkları Sakarya’nın en harabat sokağında kim 
akıl etmişse, içkisiz alkolsüz, eli yüzü düzgün bir yer açmayı, 
eli kalem ve kitap tutan ademciklerin kendilerini bulacakları 
bir “cafe” açmayı akıl etmiştir; Kurtuba bu akıl etme sonra-
sının işidir.
Evvelce Pınar Kitabevi’nin memleket irfanına hizmet 
ettiği yer yeniden gözden geçirilmiş, içi dışı yeniden di-
zayn edilmiş, alt katı toplantı salonu, lojistik alan, mescit 
vesaire, üst katı kitabevi ve kıraathane, ön bahçe kısmı 
kıraathane, üst katı yine kıraathane olan, duvarında belli 
başlı edebiyatçılarımızın karakalem portrelerinin omuz 
omuza gelene gidene baktığı saatli çalışan garsonların 
koşturduğu, Halil Yıldırım’ın etrafa ‘işler yolunda gidiyor 

mu?’ diye nazar ettiği, Ahmet Yekba’nın sakalıyla birlikte 
ahenk tutturduğu, İsa Karatepe’nin kafasının mütema-
diyen aydınlandığı, alış veriş fişlerini dahi kafa aydınlı-
ğının yansıdığı, arada bir Vali Paşa Hazretlerinin devlet 
ciddiyetiyle birlikte ciddi insanlarla hasbıhal ettiği Kur-
tuba, çay tiryakileri, okuma tiryakileri, hafta sonları eşle 
dostla buluşma konuşma tiryakileri, kahve tiryakileri için 
hizmete amadedir ve hamdolsun o hizmeti sürdürmeye 
devam etmektedir. Cümlenin başında kıraathane 
vurgusuna takılmayın canım, “kitap&cafe” 
adını sevmediğimiz için kıraathane tabi-
ri kullanılmıştır.
E, yerine göre, bir şair, bir kültür ada-
mı, bir yazar, gündeme dair, kendi 
yetkinlik alanıyla yahut kendi ki-
tabıyla ilgili alt kat konferans sa-
lonunda konuşmakta, Ramazan’da 
kültürel etkinlikler yapılmakta, bu 
haliyle Kurtuba memleket irfanına 
hizmet eden mekânlar tarihinde gün-
den güne yerini pekiştirmektedir.
Birkaç fırça darbesi çekmeden önce 
Kurtuba’yı nasıl bulacağınıza dair adres tarifi 
yapalım ki maksat hâsıl olsundur. Kızılay’a geldiniz, 
Sakarya zaten bilinen bir yerdir, Türk İş binasından yukarı 
doğru kendinizi hizalayın, sola bakarak gidin, biracıları ge-
çin, sokağın ortasında kendisini belli edecek, mekân diliyle, 
‘kahve mi istersin çay mı, yoksa çay kahve bahane sohbet 
için mi geldin?’ diye sizi buyur edecektir. Diyelim Mithat 
Paşa Caddesi’ne Kocatepe’den aşağı kendinizi vurdunuz, Ye-
nişehir Postanesi’nin oradan sola dönün, mantıcıları geçin, 
ilk sokaktan sağa dönün sol kolunuz üzerindedir. E, diğer 

yönlerden de tarifi siz çıkarın canım, bu kadarcık adres tarifi 
arif olana çoktur bile…

HEM KURTUBA BİRAZ DA ARİF 
OLANLARIN MEKÂNIDIR.
Ne yani, çantasında kitaplarla yüzünde direniş atlasıyla şu 
masada oturan Arif Ay mı arif, içeride Milliyetçilik uzmanı 
Uzun Metin’le sağında, yılların sahafı Etem Coşkun solun-

da, harabat ehli Murat Erciyes karşısında, günün sol 
bulmacasını çözerken, çantasında günlük erza-

kıyla birlikte forması açılmadık kitaplar taşı-
yan, kırk asır öncesinden çıkmış kayıp din 

rahiplerinden biri görünümlü Külüstür 
Turgut mu arif, Kurtuba’nın kahvesini 
yudumlarken Sevgin Çevik ve tilmiz-
lerine Türk sineması anlatan Kurtuluş 
Kayalı mı arif, ne bileyim, oracığı mes-
ken tutup, ince açılardan geniş pence-

reler açma ustası Necmettin Turinay 
mı arif, yanında Hayriye Ünal’la, bizim 

Zülküf ’le, birkaç gençle birden güneşi 
Kurtuba’ya getiren Rasim Özdenören mi arif, 

içeride bir köşede geçmiş günlerin saatlerine, ak-
replerine, yelkovanlarına, mercekle görülen çarklarına 

dalıp giden Saatçi Musa mı arif, ne bileyim Ankara’da mu-
kim ve yolunu Kurtuba’ya bile isteye düşüren şuara, üdeba, 
fukaha mı, zürafa mı arif diye beni kınamayın erenler, bir 
kişi bile isteye Kurtuba’ya ayak düşürüyorsa arif sıfatını kıyı-
sından köşesinden hak ediyor demektir. Hem de nerelerden 
geçerek!
Fırça darbeleri sonraya kalsın… Kurtuba’ya bekleriz, orday-
sam çaylar benden!

şehir mektupları» mehmet saim değirmenci

KURTUBA DİYE BİR YER…
BİR ŞAİR, BİR KÜLTÜR ADAMI, BİR YAZAR, GÜNDEME DAİR, KENDİ YETKİNLİK 
ALANIYLA YAHUT KENDİ KİTABIYLA İLGİLİ ALT KAT KONFERANS SALONUNDA 

KONUŞMAKTA, RAMAZAN’DA KÜLTÜREL ETKİNLİKLER YAPILMAKTA...
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KURTUBA 
YAKIN ZAMANDA 

ANKARA MEKÂNLAR 
ALBÜMÜ’NE DÂHİL OLAN 

NEVİ ŞAHSINA MÜNHASIR 
BİR YERDİR, BULUNDUĞU 

YER DE NEVİ ŞAHSINA 
MÜNHASIRDIR.



kültür» rüveyda toprak

PTT, Türkiye’nin kültür hayatına ve tarih belleğine çok 
önemli katkılarda bulunacak olan güzel bir müze çalışması 
gerçekleştirdi. Kurum, 1863 yılından bu yana basılan ve bu 

güne kadar da depolarda tutulan pulların sergilendiği, “PTT Pul 
Müzesi”ni Ankara’da ilgilerin hizmetine sundu. 
PTT Genel Müdürü Osman Tural’ın ev sahipliğinde gerçekleş-
tirilen müze açılışına, müzenin kurulması konusunda fikir ba-
balığı yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım da katıldı. Ulus’taki tarihi binayı Ziraat Bankası’ndan 3 
yıl önce satın alan PTT, binayı müzeye dönüştürerek, Türkiye’de 
bu anlamda büyük bir açığın kapatılmasına da öncülük etti. 
Müze binasında modern ve tarihi çizgilerin bir arada bulunma-
sı noktasında özel çaba harcayan Genel Müdür Osman Tural, 
ortaya çıkarılan sonuçla herkesi memnun etti.  
Müze ile ilgili görüşlerini paylaşan Bakan Yıldırım, PTT’nin 
insanların mutluluklarını, üzüntülerini, taşıdığı mektuplar-
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ANKARA ULUS’TA BULUNAN, TARİHİ EMLAK VE EYTAM BANKASI BİNASI RESTORE 
EDİLEREK, PTT PUL MÜZESİ’NE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ. TÜRK PULLARI KOLEKSİYONUNUN 

ORİJİNAL HALLERİ, TOPLAM 3 KATTA 6.500 M2 ALANDA ZİYARETE AÇILDI.

1863’TEN BERİ BASILAN PULLAR 
PTT PUL MÜZESİ’NDE…

Müzenin son katı olan üçüncü katta ise dünya pulları koleksi-
yonu yer alıyor. Koleksiyon, Dünya Posta Birliği’ne (Universal 
Poster Union) dâhil olan 189 ülkeye ait pul arşivini kapsıyor. 
Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya, Çin, Arjantin ve daha pek çok 
ülkeye ait pul arşivinden örnekler sergileniyor. Ziyaretçiler ülke 

simgelerine ait enstalasyonların yer aldığı 
bu katı gezerken adeta kısa bir dünya turu-
na dâhil olacaklar.
Dünyadaki tüm filatelistleri hedef alan mü-
zede çocuklar da unutulmamış. Tamamı 
çocuklara yönelik konsept çerçevesinde 
tasarlanmış olan ‘Çocuk Kulübü’ pul kolek-
siyonerliğini, mektuplaşmayı, birbirinden 
renkli ve eğlenceli oyunlar üzerinden ka-
zandırmayı amaçlıyor.  
Ayrıca, müze kapsamında oluşturulan ve 
çeşitli sergiler için kullanıma sunulan sergi 
salonunda  düzenlenen “Türk Pulunun 150.
Yılı Pul ve Resim Sergisi” de tarihi açılışı 

renklendiriyor. Filateli Federasyonu ile ortak olarak düzenlenen 
sergi kapsamında PTT’nin 173 yıllık ihtişamlı geçmişi nostaljik 
fotoğraflarla  izlenirken  çok özel pullar da ziyaretçilerin beğe-
nisine sunuluyor. 

BİR PULUN HİKÂYESİ, FİLATELİ SÖZLÜĞÜ, PULLARLA YÜZYIL ALANLARI 
SUNDUĞU KAPSAMLI DİJİTAL ARŞİV SAYESİNDE, İSTENİLEN ANDA İSTENİLEN 

DÖNEME, PULA VE PULUN BİLGİSİNE ULAŞMAK MÜMKÜN...

yonlar’ sloganı ile ziyaretçisini karşılayan müze, giriş katta posta 
haberleşme tarihini kronolojik olarak gezme imkânı sunuyor. 
Dokunmatik ekranlardan, kısa filmlere, 3D sinema salonundan, 
geçmişten günümüze posta nazırları odalarına, istiklal harbinde 
PTT canlandırmasına, ziyaretçiler nostaljik olduğu kadar unu-
tulmayacak bir keşfe çıkacak. 
Bir pulun hikâyesi, filateli sözlüğü, pul-
larla yüzyıl alanları sunduğu kapsamlı 
dijital arşiv sayesinde, istenilen anda is-
tenilen döneme, pula ve pulun bilgisine 
ulaşmayı mümkün kılıyor. Günümüzde 
PTT, ‘Posta Dağıtıcıları Kostümleri’ ser-
gi alanı ve Osmanlı dönemine ait can-
landırılan posta arabası da giriş katının 
ilgi çekici detaylarından. Anlatım dili, 
konsepti, sunumu ve modern teknolo-
ji kullanımı itibari ile Ankara PTT Pul 
Müzesi dünyadaki örneklerini geride 
bırakacak cinsten. 
Birinci katta sergilenen ‘Türk Pulları Koleksiyonu’ filatelistleri 
sevindireceği gibi pul meraklılarını da filateliye özendirecek. Bu 
katı gezecek olan ziyaretçiler 1863 yılında basılmış ilk puldan, 
günümüze kadar uzanan tüm Türk pul koleksiyonunu tek bir 
sergide görebilecek. Nostaljik PTT salonu canlandırması da zi-
yaretçileri geçmişe götürecek. 
Tematik konsept çerçevesinde tasarlanan ikinci kat, Atatürk, 
doğa, spor, turizm, taşıt, tarih ve kültür varlıklarımız olmak 
üzere yedi farklı temadan oluşuyor. İkinci katın ilgi çekici detay-
ları filatelik ürün sergi salonunda bulunan posta kartları, ilkgün 
zarfları ve damgaları içeriyor. Her katta olduğu gibi bu katta da 
tüm koleksiyonları dokunmatik ekranlar sayesinde dijital olarak 
inceleyebilmek mümkün.

la paylaşmanın ötesinde başka şeyler de yaptığını belirterek 
bunlardan birisinin de 173 yıllık tarihi yaşatmak olduğunu 
söyledi. Her pulun bir hikâyesi olduğunu ifade eden Yıldırım, 
bugüne kadar PTT’nin özel günlere ait 4 bin 404 pul bastığını 
söyledi. Dünyada ilk pulun 1840 yılında basıldığını, Osmanlı 
İmparatorluğu’nda ise 1863’te kullanılmaya başlandığını ifade 
eden Binali Yıldırım pulun nasıl ortaya çıktığına ilişkin bilgileri 
de paylaştı. 

PTT PUL MÜZESİ DÜNYADAKİ ÖRNEKLERİNİ 
GERİDE BIRAKACAK
Ankara Ulus’ta bulunan, tarihi Emlak ve Eytam Bankası binası 
restore edilerek, PTT Pul Müzesi’ne dönüştürüldü. Türk pulları 
koleksiyonunun orijinal halleri toplam 3 katta 6.500 m2 alanda 
ziyarete açıldı.
Modern iç mekân tasarımı ve ‘Tarihe Tanıklık Eden Koleksi-

ÇOCUKLARA YÖNELİK 
TASARLANMIŞ OLAN 
‘ÇOCUK KULÜBÜ’ PUL 
KOLEKSİYONERLİĞİNİ, 

MEKTUPLAŞMAYI, 
BİRBİRİNDEN RENKLİ VE 

EĞLENCELİ OYUNLAR 
ÜZERİNDEN KAZANDIRMAYI 

AMAÇLIYOR. 

ÜCRETSİZ GEZİLECEK
Cumhuriyet Dönemi ilk binalarından birinde ve PTT’nin 173. 
kuruluş yıldönümünde geçmişten günümüze tarihe tanıklık 
etmek isteyenler için PTT Pul Müzesi eşsiz bir fırsat. Uluslara-
rası modern müzecilik anlayışına göre tasarlanan müze, hafta 
sonu ve resmi tatil günleri dışında hafta içi 09.00 -17.00 saat-
leri arasında  ücretsiz olarak hizmete sunuluyor.
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SUBARU, MARKAYI GELECEĞE TAŞIYAN 
KONSEPT MODELİNİ, DÜNYA OTOMOTİV 
SEKTÖRÜNÜN EN ÖNEMLİ FUARLARI 
ARASINDA YER ALAN LOS ANGELES 
FUARI’NDA SERGİLEDİ.

İlk kez pazara sunulduğu 1989 yılından bu yana markaya 
özgü simetrik 4 çeker teknolojisi (Symmetrical AWD) ve 
karşılıklı yatay yerleştirilmiş orijinal boxer motor ile sportif 
kullanım ve güvenlik teknolojilerini öne çıkaran Subaru Le-
gacy yeni nesil versiyonu ile daha sportif ve daha dinamik. 
Subaru’nun altıgen ön ızgarasında başlayan ve gövdenin 
tümüne devam eden üç boyutlu yapı, dinamik ve sağlam bir 
görünüm yaratıyor. İkon haline gelen ızgara aynı zamanda, 
2013 Cenevre Otomobil Fuarı’nda beğeniye sunulan Suba-
ru Vızıv Konsepti’nde de kullanıldı. Ön farların ve aksesuarın 
belirgin silüeti agresif bir yüz sunuyor. 

• Subaru Legacy konseptin tasarımında öne çıkan büyük 
jantlar ve kalın çamurluk genişleticiler S-AWD’nin denge-
sini ve performansını vurguluyor. Üç boyutlu tasarımı ise 
yüksek güvenliğe sahip performansı ve dinamik sürüşü 
açığa çıkartıyor. 

• Kabin içerisinde geniş alana sahip olan atletik gövde, 
aracın sağlam görünümünü ve çevik kontrolünü ifade 
ediyor. 

• Konsept Legacy’nin gövde rengi; açık mavi metalik gü-
müş rengini metalik bir parlaklık ve hisle bir araya getiren 
özel bir renk olan “Okyanus Gümüş Metalik” olarak belir-
lendi. Bu özel metalik renk Legacy konsept aracının sağ-
lam stilini daha da ön plan çıkartıyor. 

• Konsept Legacy’de konforlu bir kabin için kabin hacmi ko-
runurken, akıcı tavan hattı ve yan pencere ile şık bir yan 
profil oluşturuldu. Ön pencere, cam tavan ve arka pence-
reden oluşan tavan hattı daha konforlu ve heyecan verici 
bir kabin sunuyor. 

• Önden arkaya kadar uzanan dinamik karakter çizgisine 
sahip kapı paneli ve alüminyum gümüş renkli yan eşik 
süslemesi gövde yüzeyini vurguluyor ve aerodinamik bir 
siluet oluşturuyor.

•  Büyük lastiklerle bir araya getirilen güçlü çamurluk aracın 
ön plana çıkan karakteristik özellikleri arasında yer alı-
yor. Bu benzersiz tasarım ayrıca aracın görsel bakımdan 
S-AWD dengesini vurguluyor. 

• Dinamik ve sağlam kabin tasarımı ile ferah bir iç mekana 
sahip araç, dört yolcu kapasiteli işlevsel bir yapıya sahip. 
Mavi vurgulara ve kahverengi temel tona sahip olan spor-
tif kabinde kaliteli deri koltuklar kullanılıyor. 

• Kabinin önünden arkasına kadar uzanan büyük zemin 
kontrolü, bilgi ekranı sunarak arka koltuk yolcularına kon-
forlu bir sürüş sağlıyor. Silindir şekilli ve üç kollu direksiyo-
na sahip konsept araç, sportif sürüş hissi vermek ama-
cıyla sürücünün oturma konumu ile bir araya getirilmesi 
için açılı hale getiriliyor. 

• Subaru’nun gelişmiş sürüş destek sistemi olan “Eye-
Sight” sistemi, tavan döşemesinin ön kenarında konum-
landırılıyor. 

LEGACY
SUBARU’NUN YENİ KONSEPT ARACI 
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GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

• Gösterge paneli ise sürücüye, gönül rahatlığı ile aracı kul-
lanma hissi sunuyor. Gösterge panelinin ortasında ise bir 
akıllı telefona veya tablete benzer şekilde kullanılabilecek 
olan çok fonksiyonlu bir ekran yer alıyor.

• EyeSight sisteminin çalışmasını ön pencerede gösteren 
göz hizası ekranının kullanımıyla, sürücülerin odaklanma-
sını sağlayan bir ortam sağlanıyor. 

• Tamamen sportif ve dinamik bir sedan olarak tasarla-
nan Legacy Konsept ölçüleri ile orta sınıf sınırlarını zor-
luyor. (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik): (4.930 X 1.940 X 
1.500mm), Dingil mesafesi: (2.880 mm), lastik ölçüsü ise 
265/40 ZR21.  

SPORTİF SEDANDA SON NOKTA: SUBARU LEGACY



JAGUAR’A ALTIN DİREKSİYON 
Almanya’da 38 yıldır düzenlenen, dünyanın en prestijli otomobil ödüllerin-
den Altın Direksiyon Ödülü’nü (Golden Steering Award), Jaguar bu yıl coupe 
modeli F-Type ile kazandı. Bu yıl 38’incisi düzenlenen Altın Direksiyon’da 
toplam 44 yeni model ve 22 çevreci teknoloji yarıştı. Jaguar, bu zorlu müca-
delede, cabrio/coupe sınıfında rakiplerini geçerek, F-Type modeli İle Altın 
Direksiyon Ödülü’ne layık görüldü.

ETKİLEMEK İÇİN TASARLANDI
SEAT’ın en ilgi gören model ailesi olan Ibiza’nın sportif üyesi 3 kapılı Ibiza Cupra, 180 HP güç üreten 1.4 TSI motoru, agresif tasarımı ve 7 ileri DSG 
şanzımanıyla, performanslı sürüşü, verimlilik ile buluşturuyor. SEAT Ibiza Cupra, 17 inç Barcino jantları, koyu renkli camları, siyah yan aynalar 
ve trapez biçimli egzoz borusu ile agresif bir görünüş sunuyor. Alüminyum kaplamalı pedalları ve deri direksiyonu da dinamik bir iç tasarım 
oluşturuyor. 7 ileri DSG şanzımanlı 1.4 TSI motorla 180 hp’lik güç üreten SEAT Cupra sıradışı bir donanım yelpazesine sahip. Standart donanım, 
sayısız aktif ve pasif güvenlik sistemleri, konfor ögeleri ve modellerin sportifliğini artırmaya yardımcı diğer donatıları içeriyor. 

SUZUKI’YE  EURO NCAP’TAN 
5 YILDIZ 
Suzuki’nin ‘‘Yaşam Tarzı’’ sloganını yansıtan crossover segmentindeki 
otomobili SX4 S-Cross,   araçların dayanıklılığını test eden bağımsız kuru-
luş Euro NCAP’tan 5 yıldız ile geçti. SX4 S-Cross; yetişkin yolcu koruma-
sı, çocuk güvenliği, yaya koruması ve güvenlik yardımcısı testlerinde 
sunduğu yüksek güvenlik performansıyla 5 yıldıza layık görüldü. Yeni 
bağımsız darbe testi sonuçlarına göre teste tabii tutulan SX4 S-Cross; 5 
yıldızla üstün güvenli sürüş sistemini taçlandırdı. 
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RENAULT LATITUDE 
TÜRKİYE’DE 
Renault, üst orta sınıftaki iddialı temsilcisi Latitude’ü 
yepyeni EDC otomatik vites teknolojisi ile tazeliyor.  
Kısa bir süre önce yenilenen Latitude’ün sınıfında yer 
etmiş benzersiz konfor ve teknoloji özelliklerine 
şimdi de dizel otomatik EDC vites konforu ekleniyor. 
Latitude 1.5EDC 110bg 73.250 TL’den başlayan fiyat-
larla Türkiye’de satışa sunuluyor. Yenilenen Latitude 
teknolojik donanımlarının yanısıra ayrıcalıklı özellikle-
ri ile konforu en üst düzeye taşıyor. 

YENİ GRAND C4 PICASSO 
Otomobil teknolojisinde alışılan güvenlik, konfor ve sürüş keyfi gibi 
kavramlara yeni bir boyut kazandıran Yeni Citroën C4 Picasso’nun 
ardından tüm sahip olduğu özellikleri  7 kişilik bir oturma alanı ve daha 
da geniş iç hacim ile zenginleştiren Yeni Citroën Grand C4 Picasso, 
Türkiye’de satışa sunuluyor. Daha fazla konfor için teknolojinin tüm 
imkanlarından yararlanan Grand C4 Picasso, koltuk arkası led okuma 
lambaları, kişiye özel konfor sağlayan 3. koltuk sırasında yer alan 
havalandırma kanalları ve kişiselleştirilebilen 12 inçlik HD bilgi ekranı, 7 
inçlik dokunmatik tablet ekran ile sınıfında ‘ilk’leri sunan model olma 
özelliğini sürdürüyor. Yeni Grand C4 Picasso,  77.950 TL’den  başlayan 
satış fiyatı ile Citroën satış noktalarında.

AUDI’DEN 75 YIL SONRASININ 
SPOR OTOMOBILI!  
Audi tasarımcıları ve mühendislerinin, başrolünü ünlü Hollywood yıl-
dızları Harrison Ford ve Ben Kingsley’nin  oynadığı Ender’s Game filmi 
için özel olarak tasarladığı Audi Fleet Shuttle Quattro, geleceğin spor 
otomobilinin nasıl olacağını gözler önüne seriyor. Audi Fleet Shuttle 
quattro, tamamen sanal dünya için, dijital olarak geliştirildi. Konsept 
araçlardan farklı olarak, bir prototipin üretilmediği otomobil, uzun süre 
alan çalışmalar sonunda, Audi mühendislerinin ve tasarımcılarının 
geleceğe dair ön görüleriyle oluşturuldu. 



bilişim»
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GRUNDIG İLE TABLETİ OLMAYAN KALMAYACAK
Grundig’in sunduğu birbirinden üstün özellikli ve uygun fiyatlı ürün-
lerle artık herkesin bir tableti olacak. Mobil olmayı sevenler ve her an 
her yerde internet kullanmak isteyenler için çok özel Grundig tablet-
ler, cazip fiyatlarla Arçelik ve Beko mağazalarında tüketicileri bekli-
yor. Grundig Style Tab ailesinin gözde ürünü Grundig Duo ve 3 yeni 
tablet modeli teknoloji tutkunlarının vazgeçilmezi olacak. 

HEM TABLET HEM NOTEBOOK: GRUNDİG DUO 
Grundig Style Tab ailesinin tablet PC’ler arasında öne çıkan ürünü 
Grundig Duo, hem tablet hem de notebook olarak kullanılabilme 
özelliğiyle ayrı bir yere sahip. ‘İkisi Bir Arada’ konseptinin ilk örnekle-
rinden olan Grundig Duo, 3. nesil Intel Core çift çekirdekli işlemcisi, 
Windows 8 işletim sistemi ve 7 mm inceliğindeki ayrılabilir mıknatıslı 
klavyesiyle dikkat çekiyor. Ürünün opsiyonel manyetik kalemiyle 
dokunmatik ekranı farklı şekillerde kullanılabildiği gibi tümleşik arka 
ayağı kullanıcılara rahatlık sağlıyor. Üründe ofis uygulamaları, görün-
tü kalitesi ve çift kamera özellikleri de ayrıca sunuluyor. 

YEPYENİ TABLETLER 
Grundig Style Tab ailesinde Grundig Duo dışında farklı boyutlarda 3 
yeni tablet modeli bulunuyor. IPS ekranla canlı renkler sunan tabletler 
ince ve şık tasarımlarıyla göze çarpıyor. Her biri çift kameralı olan 
tabletlerden 7” GTP 701 modeli fiyatı, 8” GTB 790 modeli 5 megapik-
sel kamerası ve dört çekirdekli işlemcisi ve 10” GTB 1010 modeli ise 16 
GB belleği ile öne çıkıyor. 

Dünya PC pazarının lideri Lenovo, tablet pazarını sarsacak bir buluşa 
imza atarken, tasarım ve mühendislik ekibine herkesin çok yakından 
tanıdığı bir yıldızı kattı.  Ashton Kutcher, Yoga Tablet lansmanı ile bir-
likte, çok fonksiyonlu ve tasarımı ile öne çıkan ürünlerin geliştirilme-
sinde yer almak üzere Lenovo ailesine katıldı.  
Dünya PC pazarının lideri Lenovo, tablet kavramını ileriye taşıyor. 
Hayatımızda önemli yer edinen tabletler, Lenovo’nun yeni bakış açısı 
ile formunu değiştiriyor. Yoga Tablet ismi verilen tablet, 3 farklı kulla-
nım şekli ve taşıma rahatlığı sunan özel tasarımı ile alışkanlıkları 
kökünden değiştiriyor.  
Dünyanın birçok noktasında aynı anda tanıtılan ürünün lansmanı 
#betterway başlığı ile Youtube’dan canlı yayınlandı. #betterway 
Lenovo’nun tablet anlayışını değiştirip, tüketicinin aradığı en iyi çözü-
mü temsil ediyor.  
Lansmanın diğer büyük sürprizi ise, Lenovo’nun şov dünyasının en 
popüler yıldızlarından Ashton Kutcher ile yaptığı işbirliği oldu. Aynı 
zamanda mühendis olan Kutcher, artık bir Lenovo çalışanı. Lenovo’da 
ürün mühendisi olarak yeni görevinde, tasarım, teknik özellikler, 
yazılım ve kullanım senaryolarıyla ilgili görüş sağlayıp, kararlar vere-
rek, çok modlu yeni mobil ürünlerin geliştirilmesi için Lenovo’nun 
mühendislik ekibinde çalışacak. 

ÜÇ AYRI KULLANIM ŞEKLİ VE 18 SAATE VARAN PİL ÖMRÜ  
Yoga Tablet, 18 saate varan pil ömrü ve 3 farklı kullanım şekli ile kulla-
nıcıların tablet deneyiminden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlıyor. 
Tek ve sıradan bir kullanımın tüketiciyi artık tatmin etmediği fikrinden 
yola çıkan Lenovo, tablet kullanıcılarının karşılaştığı zorlukları çöz-
mek için bu ürünü tasarladı. Yoga Tablet’in silindirik tutma kısmı, 
internette gezerken daha rahat bir tutuş sağlıyor. Ayrıca, film izlerken 
yüzeye dik şekilde, okuma sırasında ise daha iyi bir görüntüleme açısı 
için yatık şekilde kullanılma imkânı sunuyor.  

ASHTON KUTCHER, LENOVO’NUN YENİ ÜRÜN MÜHENDİSİ 

Özellikleri:
• Yoga Tablet, USB seyahat kablosu aracılığıyla akıllı telefonlar gibi 

aygıtları şarj ediyor. 
• 10 inç ve 8 inç olmak üzere iki ayrı seçeneği var. 
• Dolby® ses ile sistemine sahip ve böylece hoparlörlerinden ve 

kulaklıklardan güçlü bir surround ses deneyimi oluşturuyor. 
• Yüksek çözünürlüklü 1280 x 800 ekranlar, 5 MP’lik otomatik 

odaklı arka kamera, 32 GB’ye kadar depolama alanı seçenekleri, 
Wi-Fi ve isteğe bağlı 3G, mikro USB bağlantısı ve zengin ses için 
Dolby DS1 özelliğini barındırıyor. 

• 10 inç’lik model için kapak işlevi gören ve ayrıldığında tableti uyan-
dıran ve bağlandığında tableti uyku moduna alan isteğe bağlı bir 
Bluetooth klavye sunuluyor. 

• Kullanıcılar, tabletten kablosuz olarak bir TV’ye video içeriği akışı 
gerçekleştirmek için bir WD100 yazılım kilidi de kullanabilir. 

• Aralık sonuna kadar Türkiye’de raflarda olması planlanan Yoga 
Tablet’in satış fiyatı 699-999 TL aralığında değişecek. 
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GoldMaster, cep telefonuyla konuşabilme, müzik dinleyebilme ve 
MP3 çalabilme özelliklerine sahip yeni kulaklık modeli HP-199 BT 
MP3’lü kulaklığı müşterilerinin beğenisine sunuyor. Dâhili mikrofona 
sahip HP-199 BT kulaklık, bluetooth ile cep telefonundan 11 saate 
kadar konuşabilme olanağı sunuyor. 
Mikro SD kart girişi sayesinde MP3 çalabilme özelliği olan GoldMaster 
BT kulaklık, 10 saate kadar kesintisiz müzik dinleyebilme imkânı 
sunuyor. Yaklaşık 3 saatte şarj olabilen kulaklık, katlanabilir ve uzun-
luğu ayarlanabilir özelliğiyle kullanıcılara kolaylık sağlıyor.
GoldMaster BT kulaklığın diğer özellikleri arasında ses açma/ kısma, 
bir sonraki/önceki parçaya geçiş, arama kabul ve tekrar arama gibi 
fonksiyonları bulunuyor. Çekim mesafesi 10 metre olan kulaklık, 
kablolu olarak da kullanılabiliyor. Ayrıca, 250 saate kadar bekleme 
süresi, aux-in ses girişi ile mp3 çalara ve diğer kulaklık girişi olan 
cihazlara bağlayabilme özelliği bulunuyor.
Şık ve kullanışlı bir tasarıma sahip GoldMaster HP-199 BT MP3’lü 
kulaklık ile taşıma çantası da hediye ediliyor.

GOLDMASTER YENİ 
KULAKLIK MODELİ ÜÇ 
FARKLI İŞLEVİ İLE ÖNE 
ÇIKIYOR

bilişim»
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ASUS ŞIKLIĞINI 
TAMAMLAMAK İÇİN: 
TERRA SLIM VE MATTE 
CARRY BAG 
Her yaşa ve zevke hitap eden yenilikçi ASUS bilgisayarlar için tamam-
layıcı aksesuar olarak dikkat çeken ASUS Terra Slim ve Matte Carry 
Bag çantalar kalite, konfor, renk seçenekleri, genişlik, pratiklik ve 
koruma özelliklerini bir arada sunuyor. 
Dijital çağın yenilikçi markası ASUS, hem göze hitap eden hem de 
kişisel ihtiyaçlara göre uyarlanmış bilgisayar çantalarıyla da fark 
yaratıyor. Stil sahibi bilgisayar severlerin aradığı konforu ve şıklığı bir 
arada sunan ASUS bilgisayar çantalarından Terra Slim; beyaz, pembe, 
mavi, gri, yeşil ve mor renk seçenekleriyle ince tip 14 ve 16 inç dizüs-
tü cihazlar için bir aksesuar ve tamamlayıcı görevi üstleniyor. Elde 
taşıma ya da omuza asma modu arasında hızlı geçiş imkanı veren 
kolay takılabilir askısıyla ilgi gören ASUS Terra Slim, bal peteği desen-
li şok emici EVA lüks yastıklarla darbe ve sıvı koruması da sağlıyor. 
ASUS’un dizüstü bilgisayarları için sunduğu bir diğer çanta seçeneği 
olan ASUS Matte Carry Bag ise 16 inçe kadar olan dizüstü bilgisayar-
lar için ideal olarak tasarlandı. Matte Carry Bag modelinin ön tarafın-
daki geniş fermuarlı cebi doküman ve aksesuar için koruma sunarken, 
arka cep, kullanışlı el bagajı modu ve cep telefonları için özel güvenli 
bölümlerle ekstra rahatlık sağlıyor. 
Tarzıyla dikkat çeken ASUS bilgisayarlarla uyumlu aksesuarlar ile ilgili 
daha fazla bilgi için www.asus.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

ASSUS Matte Carry, 16 inçe kadar olan dizüstü bilgisayarlar için ideal. 

ASSUS Terra Slim, darbe ve sıvı koruması sağlıyor.
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Karadeniz’in şirin kentlerinden biri olan, Atatürk’ün şap-
ka devrimini gerçekleştirdiği Kastamonu, geçtiğimiz yılın 
sonunda hizmete giren havalimanı ile artık daha kolay ula-

şılabilir bir kent oldu. Avrupa ülkelerinden, hatta ABD’den bile 
turist almaya başlayan kent, son 7 yılda yapılan otel yatırımları 
ile butik oteller kenti olma yolunda hızla ilerliyor. Türkiye’nin 
han ve konak bakımından en zengin kentlerinden biri olan 
kent, Batı Karadeniz’in görülmesi gereken kentlerinden...
Karadeniz’in pek de bilinmeyen ketlerinden biri olan 
Kastamonu’ya İstanbul’dan otobüsle 6 saatte ulaşılıyor. 18 yıldır 
hiç uçak inmeyen ve hatta düğün salonu olarak bile kullanılan 
Kastamonu Havalimanı 2012 yılının sonunda hizmete girerek 
kentin ulaşımını daha da kolaylaştırmış durumda. Öyle ki ar-
tık Avrupa ülkeleri ve hatta ABD’den bile kente turist gelmeye 
başlamış… Kastamonu, Atatürk’ün şapka devrimini başlattığı 
kent olması nedeniyle Cumhuriyet tarihinde önemli bir yere sa-
hip. Son yıllarda kültür turlarına olan ilginin artması ile birlikte 
kentte turizm alanında yatırım hamlesi başladı. Türkiye’nin en 
çok hana sahip kentlerinden biri olan Kastamonu, butik oteller 
kenti olma yolunda hızla ilerliyor. Son 7 yılda kentte bulunan 
tarihi eser niteliğindeki 95 handan 65’i turizme kazandırıldı; 
Kurşunlu Han, İksir Hanımın Konağı, Uğurlu Konakları, Top-
rakçılar Konağı kentte son beş yıl içinde turizme açılan butik 
otellerden sadece birkaçı. 

KIŞ TURİZMİ GELİŞİYOR
Son dönemlerde, gerek yurtiçi, gerekse yurtdışından yoğun tu-
rist talebi almaya başlayan Kastamonu, kültür turizmi ve eko-
turizmde gelişiyor. Kent son yıllarda Ilgaz Dağı Kayak Merkezi 
ile kış turizminde de ön plana çıkmaya başlamış durumda… 
Muhteşem doğası, çam ormanları, yenilenen liftleri ve pistleri 
ile Ilgaz Dağı, kayak yapanlar için değişik bir tercih oluyor. Kas-
tamonu kent merkezine sadece 35 km mesafede yer alan Ilgaz 
Dağı kayak tesislerine, Kastamonu’da konaklayarak 35- 40 daki-
kada ulaşmak mümkün.
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ATATÜRK’ÜN ŞAPKA DEVRİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ KASTAMONU, 
GEÇTİĞİMİZ YILIN SONUNDA HİZMETE GİREN HAVALİMANI İLE ARTIK 
DAHA KOLAY ULAŞILABİLİR BİR KENT OLDU.

KASTAMONU,

7 BİN YILLIK TARİH
7 bin yıllık tarihiyle, Hititler’den günümüze kadar birçok uygar-
lığa merkezlik, iki Türk beyliğine başkentlik yapan Kastamonu, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli vilayetlerinden biriydi. 
Kastamonu kent merkezi içinde barındırdığı eserleri ile ya-
şayan bir açık hava müzesi görünümünde. Kentte, Pontus ve 
Roma dönemlerinden kalıntılar, Çobanoğulları, Candaroğulları, 
Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinden ise çok önemli eserler 
mevcut.

HAVALİMANI İLE DÜNYAYA YAKLAŞTI

turizm» ela demirciler 
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Evliyalar diyarı olarak da bilinen kent, kuzeyini Karadeniz’e ve 
Küre Dağlarına yaslarken Bartın, Karabük, Çankırı, Çorum ve 
Sinop illeri ile çevrilmiş. 
Kent merkezi, ortasından geçen çay ile adeta ikiye bölünmüş. 
Kastamonu Türk tarihinin mühürlerini taşıyor. Her sokağında 
Türk kültürünün eşsiz örneklerini görülüyor. 
Evliyalar diyarı olarak da bilinen Kastamonu’da birçok türbe 
bulunuyor; Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi, Karanlık Evliya Türbesi, 
Aşıklı Sultan Türbesi (Yanık Evliya), Deveci Sultan Türbesi, Ha-
raçoğlu Türbesi, Yılanlı Türbesi, Mehmet Feyzi Efendi Türbesi 
bunlardan birkaçı... 

KENT MERKEZİ 
Nasrullah Camii’nin çevresi kent merkezi olarak adlandırılırken, 
dükkânlar, alışveriş merkezleri, hanlar, hamamlar genellikle bu 
camiinin etrafında bulunuyor. Kastamonu’yu görmek isteyenler 
saat kulesine çıkarak hem dinlenebilir hem de Kastamonu’yu 
kuş bakışı izleyebilir. 
Kimler tarafından yapıldığı bilinmeyen Kastamonu kalesi 
kentin en yüksek tepesinin üzerinde yerini alıyor. Mimari 
üslubu itibariyle Türkler tarafından inşa ettirilmiş olabilece-
ği söyleniyor… 

EKO TURİZMİNDE BÜYÜYECEK
Kentte Toprakçılar Konağı ve Uğurlu Konağı adında iki yatırımı bulunan Kasta-
monu Konak İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Gülsen Kırbaş: “Kastamonu 
kültür turizmi ve eko-turizmin parlayan yıldızı olacak. Yerli-yabancı turistler 
Kastamonu’ya hayran kalıyorlar ve özellikle tarihi konaklarda kalmayı tercih 
ediyorlar. Kentin sokaklarını, saatlerce bıkmadan gezebilir ve her köşede kar-
şınıza çıkan eserlerin ihtişamına hayran kalabilirsiniz. Kentte, iki tane milli park, 
çok sayıda endemik bitki türünü, kanyon, mağara, şelale, yayla gibi eşsiz doğal 
kaynakları bulunuyor. Ilgaz Dağı gibi benzersiz toz kara sahip bir kayak merkezi 
ile Karadeniz’de 140 kilometrelik sahil şeridi olan Kastamonu, herkesin en azın-
dan bir kez görmesi gereken bir kent.” diyor.

MUTLAKA YAPILMASI GEREKENLER
• Kastamonu’ya özel ‘banduma’ yemeğini denemeden 

dönmeyin
• Dipsizgöl mutlaka görülmeli
• Ilgaz Dağı’nda kayak yapılmalı
• Küre Dağları yaz-kış görülebilecek yerlerden biri
• Bozkurt ilçesi mutlaka görülmeli
• Kentte yer alan hanlar mutlaka gezilmeli
• El dokuması örtülerden hediyelik eşya alınabilir
• Çekme helva mutlaka tadılmalı

ÖĞRENCİLERİ KURTULUŞ SAVAŞI’NA 
KATILAN LİSE… 
Kastamonu denince akla ilk gelen “Kalesi, Saat kulesi, Deresi” 
ibaresindeki kule, Vali Abdurrahman Paşa döneminde, yani 
26 Ağustos 1885 yılında, İstanbul Sarayburnu’ndan sökülüp 
getirilerek aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiş. Bir de 
Kastamonu’da bulunan Abdurrahman Paşa Lisesi Türkiye’de 
üçüncü, Anadolu’da kurulan ilk lise olma özelliğini taşıyor. Lise, 
Kurtuluş Savaşı’nda önemli bir görev üstlenmiş ve son sınıf öğ-
rencileri bizzat Kurtuluş Savaşı’na katılmış. 
Açık Maslak, Kadı Dağı, Acısu, Sarıgömü, Pınarören, Dipsizgöl 
gibi bölgelerine bahar aylarından itibaren rağbet artıyor. Kür 
dağları ve Ilgaz dağı hem yaz hem de kış aylarında rağbet edilen 
gözde yerlerden. 

SON DÖNEMLERDE, GEREK YURTİÇİ, 
GEREKSE YURTDIŞINDAN YOĞUN TURİST 
TALEBİ ALMAYA BAŞLAYAN KASTAMONU, 
KÜLTÜR TURİZMİ VE EKO-TURİZMDE 
GELİŞİYOR. SON YILLARDA KÜLTÜR 

TURLARINA OLAN 
İLGİNİN ARTMASI İLE 

BİRLİKTE KENTTE 
TURİZM ALANINDA 
YATIRIM HAMLESİ 

BAŞLADI.
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Kurulduğu 2004 yılından bugüne Belçika ve Hollanda 
gibi güçlü olduğu pazarlarda yürüttüğü başarılı operas-
yonlar sonucu yüksek bir pazar payına ulaşan ve zaten 

düzenli uçuşlar düzenlemekte olan Corendon Airlines, Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü’nün ilgili denetimlerinden geçe-
rek tarifeli uçuşlar için gerekli ruhsatı aldı. 
İlk günden bugüne yolcu emniyeti, konforu ve memnuniyetine 
yatırım yaptıklarını kaydeden Corendon Airlines Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü Yıldıray Karaer, “Fark Yarat sloganıyla 
girdiğimiz sektörde her geçen gün arttırmaya devam ettiğimiz 
doluluk oranları ve faaliyet gösterdiğimiz pazarlardan gelen 
talepler bizi bu kararı almaya yönlendirdi.” dedi. Yürüttükleri 
istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme politikasının bir aşaması 
olarak tarifeli havayolu olma kararı aldıklarını belirten Karaer, 
“Müşteri memnuniyetini arttırmak bu adımın arkasındaki en 
önemli unsurlardan biri.” şeklinde konuştu. 
Karaer, tarifeli olarak planlanacak uçuşların Corendon 
Airlines tarafından yolcularına, seyahat acentelerine ve tur 
operatörlerine ilerleyen günlerde bildirileceğini dile getirdi.

CORENDON AİRLİNES, 
TARIFELI HAVAYOLU YETKISI ALDI
CORENDON AİRLİNES, SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İLGİLİ 
DENETİMLERİNDEN GEÇEREK TARİFELİ UÇUŞLAR İÇİN GEREKLİ RUHSATI ALDI.

CORENDON AIRLINES HAKKINDA:
‘Almadığınız hizmete para vermeyin’ mottosundan yola 
çıkarak sunduğu değişken ve makul bilet fiyatları ve direk 
uçuş destinasyonlarıyla Türkiye’yi daha da erişilebilir kılan 
Türkiye’nin ilk low-cost havayolu firması Corendon Airlines, 
filosundaki 2’si Hollanda bayraklı toplam 10 adet Boeing 737 
uçağı ile 35 ülkede 128 havaalanına uçarak, yılda yaklaşık 2 
milyon yolcu taşıyarak Türk turizmine önemli bir katkı sağ-
lıyor.
Sağlam ve emin adımlarla büyüme hedefleri doğrultusun-
da yapılan yeni yatırımlara paralel olarak Hollanda, Belçika, 
Danimarka, Finlandiya, İsveç, Norveç, Fransa, Almanya, 
İtalya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Polonya, Kosova, 
Makedonya, Estonya, Kazakistan gibi birçok destinasyona uçuş 
düzenleyen Corendon Havayolları her geçen sene yeni pazar-
ları uçuş ağına eklemeye devam ediyor. 2014 yılında Almanya 
pazarındaki etkinliğini arttırarak yaklaşık 20 havalimanına haf-
tada 40 uçuş planlayan Corendon Airlines, bu pazardaki koltuk 
hedefini 250 bin olarak belirledi. 
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3D vizyonuyla Türkiye’de dijital dönüşüme öncülük eden 
Türk Telekom, Gazi Üniversitesi’nde kurduğu “Teknoloji 
Laboratuvarı” ile öğrencilere teorik bilgilerini uygulaya-

rak geliştirecekleri bir imkan yaratırken, sektöre de yetişmiş 
eleman kazandıracak.
Üniversitenin Elektronik Haberleşme, Telekomünikasyon ve 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencilerinin “diji-
tal dünyayı” deneyimleyebileceği ve teorik bilgilerini pratik 
uygulama ile geliştirebilecekleri laboratuvar, sektöre yetiş-
miş eleman kazandırma açısından da büyük önem taşı-
yor. Türk Telekom, grup şirketleri ve iş ortakları tarafından 
donatılan laboratuvarda, Türk Telekom yöneticileri de eğitim 
müfredatı paralelinde öğrencilerle bir araya gelerek dene-
yimlerini paylaşacak. 

TAHSİN YILMAZ: TOPLUMSAL 
İHTİYAÇLARA DUYARLIYIZ
Türk Telekom CEO’su Tahsin Yılmaz, toplumsal sorunlara ve 
ihtiyaçlara duyarlı olan Türk Telekom’un Türkiye’nin dijital 
dönüşümüne öncülük yaptığını belirterek, şöyle konuştu: 
“Türkiye’nin bilgi toplumu olma hedefini çok önemsiyoruz. 
Ülkelerin sahip olduğu bilişim altyapısı ve teknoloji geliştirme 
yeteneğinin gelişmişlik düzeyinin ana göstergeleri arasında 
olduğuna inanıyoruz. Bugün Türk Telekom’un liderlik ettiği 
bilgi teknolojileri ve iletişim sektörü, Türkiye’deki sürdürüle-
bilir ekonomik büyümenin arkasındaki ana itici sektörlerden 
biri haline gelmiştir. Dijital Yaşam vizyonumuz ile Türkiye’nin 
dijital altyapısını en ileri teknolojilere hazır hale getirdik. Bu 
altyapı üzerinden yaşamı dönüştürmek ve hayatın her ala-
nında dijital çözümleri üretmek için çalışıyoruz. Hayatı kolay-
laştıran dijital çözümlerimizle yaşamımızdaki dijital dönüşü-
mü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda; santral, 
DSLAM, MPLS, Router, RL, Fiber, modem vb. sistemlerimizi, 
sosyal sorumluluğumuzun gereği olarak gençlerimizi yetişti-
recek bir laboratuvar kurmak için kullanmış olmaktan mem-
nuniyet duyuyoruz. Böylelikle bir yandan toplumsal fayda 
yaratırken diğer yandan sektörümüzün yetişmiş elamanları-
nı da erkenden keşfetmiş olacağız.” 

ACARER: İNOVASYONA DAYALI 
ÇALIŞMALARIN ARTIRILMASI GEREKİYOR
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun 
Acarer de, bilim ve teknolojinin, ülkelerin ekonomik büyü-
mesi üzerinde etkisinin farkında olarak, Ar-ge faaliyetlerinin 
ve inovasyona dayalı çalışmaların artırılması gerektiğine 

TÜRK TELEKOM, “TEKNOLOJİ 
LABORATUVARI” KURDU

TÜRK TELEKOM, GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDE KURDUĞU “TEKNOLOJİ LABORATUVARI” 
İLE ÖĞRENCİLERE TEORİK BİLGİLERİNİ UYGULAYARAK GELİŞTİRECEKLERİ BİR 

İMKAN YARATICAK.

dikkat çekerek, “Üretkenliği artıran en önemli araç inovas-
yondur. Bir ülkede inovasyon için nitelikli ve girişimci insan 
gücüne, yeni fikirlerin üretilmesini ve yayılmasını sağlayan 
bir ortama, inovasyonu destekleyen mekanizmalara ihtiyaç 
vardır. Bunun için etkileşim ve etkin bir işbirliği çok önem-
lidir. Bu gün burada açılışı yapılan Türk Telekom’un, Gazi 
Üniversitesi’nde kurduğu teknoloji laboratuvarı, bu etkin 
işbirliğinin güzel bir örneğini teşkil ediyor.” dedi.

TÜRK TELEKOM CEO’SU TAHSİN YILMAZ, 
TOPLUMSAL SORUNLARA VE İHTİYAÇLARA 
DUYARLI OLAN TÜRK TELEKOM’UN 
TÜRKİYE’NİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE 
ÖNCÜLÜK ETTİĞİNİ SÖYLEDİ.

Açılışa BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer, Türk Telekom CEO’su Tahsin Yılmaz katıldı. 
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Cep telefonu operatörü Avea’nın 2013 üçüncü çey-
rek geliri, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 7 
artarak 973 milyon lira oldu. Bu dönemde 224 bin yeni 

abone elde eden operatörün toplam müşteri adedi de 14,1 
milyonu buldu.
Avea’nın üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel bilançoları 
basın toplantısı ile açıklandı. Toplantıda büyüme rakamlarına 
değinen Genel Müdür Erkan Akdemir, “İlk yarıda yüzde 17 
büyüyüp rakiplerimizi geride bıraktık. Ardından ara bağlantı 
gelirleri geriledi. Sonrasında sektör, ses ve ileti tarafında yara 
aldı. Biz buna rağmen üçüncü çeyrekte gelirlerimizi geçen 
seneye göre yüzde 7 artırdık. Rakiplerimizden 2,4 kat daha 
fazla büyüdük.” dedi. Akdemir, üçüncü çeyrek gelirlerinin 
973 milyon lira olduğuna işaret ederken, “Her çeyrek 950 
milyon ila 1 milyar lira gelirimiz var. Bu ivmeye uyumlu olarak 
ilk 9 ay itibari ile toplam gelirimiz 3 milyar liraya dayandı.” 
ifadelerini kullandı. 
Şu aşamada Avea’nın müşteri adedini önemli oranda artır-
dığını anlatan Akdemir, şunları aktardı: “2013 üçüncü çey-
reğinde 224 bin yeni abone aldık. Numara taşımadan 133 
bin müşteri elde ettik. Numara taşımada 6 çeyrektir birin-
ciyiz. 2008’den bu yana 3 milyonu aşkın müşteriyi numara 
taşımadan temin ettik. 2012’nin aynı döneminde toplam 
müşteri sayımız 13,2 milyondu. Ben ‘13 uğursuz sayı, burada 
durmayalım’ dedim. Ne mutlu 14,1 milyona geldik. Faturalı ve 
faturasız abone sayımız arttı. Faturalı abone sayısı yüzde 6 
artışla 6,2 milyon, faturasız abone sayısı yüzde 7 artışla 7,9 
milyon oldu.” Üçüncü çeyrekte akıllı telefon penetrasyonu-
nun 11 puan artarak yüzde 33 olduğunu bildiren Akdemir, 
şöyle devam etti: “3 müşterimizden birinin akıllı telefonu var. 

AVEA’NIN ÜÇÜNCÜ 
ÇEYREK GELIRI 
973 MİLYON LİRA
AVEA, 2013 YILININ ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE 
224 BİN YENİ ABONE ALDI. NUMARA 
TAŞIMADAN 133 BİN MÜŞTERİ ELDE ETTİ. 
ŞİRKET, NUMARA TAŞIMADA 6 ÇEYREKTİR 
BİRİNCİLİĞİNİ KORUYOR.

Malum akıllı telefona rağbet büyük. Üçüncü çeyrekte 2,8 
milyon olan akıllı telefon kullanıcı sayımız yüzde 63 artışla 
4,6 milyona çıktı. Tabii buna bağlı olarak internetten yarar-
lanmada da büyük artış var. Data gelirlerimizde yüzde 43 
artış görülüyor. Bu rakam önemli, çünkü gelirlerimizin yüzde 
16’sını teşkil ediyor.”

4G İÇİN 2 SENEDE 1,5 MİLYON LİRA 
HARCADIK”
İlave olarak yatırımlara temas eden Avea Genel Müdürü, ile-
tişim kulelerinin adedinin geçen seneye göre yüzde 13 ve 3 
bin artarak 25–26 bini bulduğunu duyurdu. Erkan Akdemir, 
4G için 2 senede 1,5 milyon lira harcadıklarını da sözlerine 
ekledi. Toplantıda gazetecilerin 4G ile ilgili sorularını yanıtla-
yan Akdemir, “4G’de ortak altyapıya sıcak bakıyoruz. Malum, 
2G ve 3G’ye tekrardan yapılan yatırımlar var, bu da cari açığa 
menfi etki yapıyor. Sektör ortalamasının 2 katı yatırım yapı-
yoruz. Bunun önemli bölümü ortak altyapı ile daralır. Ülkemiz, 
operatörlerimiz bu durumdan karlı çıkar.” cevabını verdi. 

ERKAN AKDEMİR, “SEKTÖR 
ORTALAMASININ 2 KATI YATIRIM 
YAPIYORUZ. ÜLKEMİZ, OPERATÖRLERİMİZ 
BU DURUMDAN KARLI ÇIKAR.”
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AVEA’NIN GELİRİ YÜZDE 7 ARTTI
Avea’nın 2013 üçüncü çeyrek bilançolarıyla ilgili bazı 
verileri şöyle:
• Geliri yüzde 7 artışla 973 milyon lirayı buldu.
• Faaliyet karı (EBITDA) yüzde 36 artış ile 173 milyon liraya 

çıktı.
• Abone başı kullanım müddeti 375 dakika.
• Abone başı aylık gelir (ARPU) 22,5 lira. 
• Numara taşımada net müşteri alımı 133 bin.
• Net abone tabanı büyümesi 224 bin. 
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YÜKSEK HIZLI TREN
SEFER SAATLERİ

AVEA Genel Müdürü Erkan Akdemir



eyyüp ceylan

Düzenleme(huk.) Bilinç kaybı 
olan derin 

uyku

GenişlikDüşünceEn önde 
bulunan kimse

Yabancı

Halk 
edebiyatında 

şiir

Bir nota

Soğuk 
içilen bir 

meşrubat

Ürkerek sıçramak

Kısaca 
ordinaryüs

Yüzyüze 
yapılan nezaket 

gösterisi

İlgili 

Parlak, pamuklu 
kumaş

Eskisi gibi (esk)

Monopol

Stronsiyumun 
simgesi

Mısır 
mitolojisinde 

güneş tanrıçası

Esasla ilgili

Uzaklık bildirir Katılım

Bromun 
simgesi

Rey

İlişkin

Ön taraftan Laf cambazlığı Övme (eski) Sermaye
Tüm duygulara 
karşı ilgisizlikVekaleten karşıtı

Yatışma, 
sakinleşme işi 
(mec)

Bir ölçü birimi 
(denizler için)

Hükümdarlara 
verilen san

Bir zaman dilimi

On açısı bulunan 
çokgen

Hayvan yemlerinin 
tümü

Eğreti olarak (esk)

Yedi yaşından 
büyük erkek deve

Ankara 
Su Kanalizasyon 
İdaresi (ksc.)

San

Boru sesi

Miralay

Yıldız
İlk ana madde 

(fels.)

Yaşa (ünlem)

Lityum elementinin 
simgesi Bir binek hayvanı

Ruentgeniyum 
elementi simgesi 

Dürüst, güvenilir 
erkek

Kuzu sesi

bulmaca»

1945 Sivas 
doğumlu olan 
‘mavi boncuk’ 

olarak bildiğimiz 
resimdeki 
sanatçımız

İsim

Ok, mermi vb. atan 
kimse (ad)

Açıköğretim 
lisesi (ksc.)

Olağan

İyiye yakın

Tanrıtanımaz

İşaret

Kira (esk.)

Kişi, insan (mec.)

İnanılıp çok 
bağlanılan 

düşünce (mec)


