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NET6, NET12, ULTRANET5, NETLİMİTSİZ, ULTRANET LİMİTSİZ, 8LİMİTSİZ, NETLİMİTSİZ PLUS ve yalın versiyonlarına 28.02.2013’e kadar başvuran bireysel 
yeni müşteriler 24 ay taahhütle yararlanabilir. Bağlantı ücreti, ayda 3 TL taksitle 12 ay boyunca yansıtılır. Kota aşım ücreti yansıtılır. TTNET web sitesinde 
belirtilen paketlerin dahil olduğu adil kullanım noktası uygulanır. Yalın internet isteyenlere aylık erişim ücreti (15 TL), sabit telefon hizmeti de almıyorsa 
devre hazırlama ücreti (bir defalık 8 TL) faturalandırılır. Kampanya kapsamında yer alan paketlerin alınması durumunda otomatik olarak ilk 3 ay ücretsiz 
Tivibu Web Maxi Paketi müşteriye tanımlanır. İlk 3 ay ücretsiz kullanımdan sonra, Tivibu Web Maxi Paketi aylık 3,90 TL olarak otomatik faturalandırılır. 
TTNET kampanya süresini uzatma hakkını saklı tutar.

TTNET’ten internet almanın tam zamanı. Şimdi 24 ay taahhüt veren herkese
10 ay boyunca yarı fiyatına internet TTNET’te. Sizi de bir TTNET Satış Noktası’na 
bekliyoruz. TTNET’le her şey mümkün.

Ayrıntılı bilgi ve kampanya koşulları için
www.ttnet.com.tr  |  444 0 375
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dünyada nanoteknoloji 
devrimi yaşanıyor
Gelişmiş dünya ülkeleri son yıllarda nanoteknolojiye 
büyük kaynaklar ayırarak, bilim insanlarını bu alana 
yönlendiriyor. Çünkü uzmanlar, dünya devletlerinin 
gelecekteki gelişmişlik düzeyinin, nanoteknolojide 
yakaladıkları başarı ile ölçüleceği öngörüsünde 
bulunuyor.

Bilim insanları son yıllarda aklın alamayacağı teknolojiler 
geliştiriyor. Nanoteknoloji de açıkçası bilimle ilgisi olma-
yan bir insanın anlamakta zorluk çekeceği bir alan. Bağ-
lantı Noktası bu çok hassas bilim türünü, dünyadaki ve 
Türkiye’deki sonuçları üzerinden mercek altına alarak, dik-
katleri geleceğin teknolojisine çekmek üzere kapak sayfa-
larına taşıyor. 
Özetle, ‘metrenin bir milyarda bir boyutundaki bilim ve 
teknoloji’ olarak açıklanıyor nanoteknoloji. Pratikte daha 
iyi anlaşılabilmesi için ise saç teli örneği veriliyor. ‘Bir saç 
telinin enlemesine milyonlarca parçalara ayrılmasını sağla-
yan teknoloji’ diye hafızalarda daha iyi canlanmasını sağlı-
yor uzmanlar bu bilimi anlatırken... “Peki bir saç telinin ‘en-
lemesine’ milyonlarca parçalara ayrılması ne işe yarar?” 
şeklindeki soruya verilecek yanıt ise çok hayati aslında. 
Çünkü herhangi bir elementi bu ölçekte küçük parçalara 
ayırarak onları yepyeni bir kimliğe kavuşturarak, onlar için 
yeni kullanım alanları oluşturuyorsunuz.
Altın elementine bakacak olursak normal şartlarda hiçbir 
madde ile etkileşime girmeyen bu element nanotekno-
loji ile çok küçük parçalara ayrıldığında yepyeni bir kimliğe 
bürünüyor. Bu kimlikle de altın, sadece bir takı malzemesi 
olarak değil, arabalardaki egzozlarındaki zehirli malzeme-
yi emen bir kimyasal olarak kullanılabiliyor. Gelişmiş dün-
ya ülkeleri de son yıllarda nanoteknolojiye büyük kaynak-
lar ayırarak, bilim insanlarını bu alana yönlendiriyor. Çünkü 
uzmanlar, dünya devletlerinin gelecekteki gelişmişlik dü-
zeyinin, nanoteknolojide yakaladıkları başarı ile ölçüleceği 
öngörüsünde bulunuyor.
Geleceğin bilimi ile ilgili Türkiye de kolları sıvamış durum-
da. Yurtdışında çalışmış Türk bilim insanları ülkelerine gele-
rek bu alanda hizmet vermeye başladı. Dünyanın en iyi na-
noteknoloji merkezlerinden biri Bilkent Üniversitesi bün-
yesinde çalışmalarına başladı. Ancak buradaki bilim insan-
larının ve daha da önemlisi bu alanda hizmet edecek tüm 
bilim insanlarının, sadece bugünü değil gelecek 10, 20, 30 
yılı planlayan bir stratejiye ihtiyacı bulunuyor. Bunun için de 
yetkili mercilere çağrıda bulunuyorlar. Bizim de kamu ya-
yıncılığı adına bu çağrıyı duyurma sorumluluğumuz var. 
Konu ile ilgili tüm değerlendirmeleri kapak sayfamızda bu-
labileceğinizi belirterek, birbirinden renkli haberlerimizi  in-
celeyebilmeniz için sizleri dergimizle başbaşa bırakıyoruz. 

İMTİYAZ SAHİBİ
S2 Uluslararası Medya ve Stratejik Araştırmalar Ltd. Şti. adına 
Temel ÇETİN

GENEL YAYIN YÖNETMENİ 
Ahmet SELİM 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Özden YORGANCI 

Haber Koordinatörü 
Ahmet UTKU 

Editör
Nagehan AYDIN

Muhabirler 
Hilal BAYSAL, Âdem EREN, Zeki GÖKTÜRK, Ayşe MELEK 
Melike BETÜL, Uğur ADA, Hatice BERRAK

Görsel Yönetmen  
Hülya VERA

Fotoğraf-Tasarım: 
HOSS AJANS

REKLAM SATIŞ PAZARLAMA
Grup Müdürü  
Hakan ÇETİN hakancetin@baglantinoktasi.com.tr

SATIŞ KOORDİNATÖRLERİ  
Hilal BAYSAL hilalbaysal@baglantinoktasi.com.tr
Filiz DEMİRHAN filizdemirhan@baglantinoktasi.com.tr

REZERVASYON  T: (0312) 417 14 15  F: (0312) 417 14 94
info@baglantinoktasi.com.tr
info@hossajans.com

İDARİ İŞLER SORUMLUSU
Özden YORGANCI ozden@baglantinoktasi.com.tr

BASKI T: (0312) 278 82 00  F: (0312) 278 82 30
Dumat Ofset Baskı Tesisleri Bahçekapı Mah., 2477 Sokak, 
No:6 Şaşmaz-Etimesgut/Ankara
info@dumat.com.tr

YÖNETİM YERİ:
MİTHATPAŞA CADDESİ 62/23 KIZILAY-ANKARA
www.baglantinoktasi.com.tr
www.hossajans.com       
Tel: (0312) 417 14 15

Yayın Türü
Yerel aylık süreli
ISSN: 1308-8467

Hesap No: Garanti Bankası 
Meşrutiyet Şubesi 528-6299270
Basım Tarihi: 07.02.2013

ahmet selim
ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr

b la ag ntıNoktası
AYLIK ULAŞTIRMA VE İLETİŞİM DERGİSİ

editörden»



PROVUS 21.5x27.5 BN ILANI 11/23/11 4:31 PM Page 1 

Composite

C M Y CM MY CY CMY K



6 / www.baglantinoktasi.com.tr

kapak

20

sahne

En beğenilen ve en 
kıskanılan kadın:
Ceyda Ateş
Ekranların beğenilen 
isimlerinden Ceyda Ateş, 
1987 yılında İstanbul’da 
dünyaya geldi. Beş yaşında 
“çocuk güzeli” seçildi ve bu 
sayede yapımcıların dikkatini 
çekti. Bu onun hayatında 
önemli bir kilometre taşı oldu. 
Çocukluk yıllarında 
ekranlarda boy göstermeye 
başladı.

36

36

ilk’ler

Müzik notaları nasıl ortaya çıktı?
Asırlar önce sanatçılar kafalarındaki sesleri müziğe dönüştürmek 
için nota kullanmıyordu. Bu sebeple birçok eser yitip gitti. Do re 
mi… diye başlayan nota dizisi ortaya çıkınca, sorun çözüldü.

Türkiye nanoteknoloji 
yarışından kopacak mı?
Uzmanlara göre, gelecekte bir 
ülkenin gücü, o ülkenin 
nanoteknoloji seviyesiyle 
ölçülecek. Bu teknolojiye sahip 
olmayan  ülkeler, geri 
kalmaktan kurtulamaycak.  

14

havacılık

28

Bahçeli var, bahçe yok 
Pek çok şehirde Bahçelievler ve 
Yenimahalle semtlerinin/
mahallelerinin bulunması yakın 
tarihin bir cilvesidir. Bahçelerin 
yerine apartmanlar dikildiği, 
mahallenin gidip yeninin kaldığı bu 
semtler aynı zamanda muhteşem 
bir çelişkiyi ima ve ifşa eder.

şehir mektupları

42

içindekiler»

Dünyanın en büyük havalimanı İstanbul’da olacak
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 
İstanbul’a yapılacak yeni havalimanının detaylarını kamuoyu ile 
paylaştı. Buna göre, ihaleye 3 Mayıs’ta çıkılacak ve ilk terminal 
bundan 42 ay sonra hizmete alınacak.



şubat 2013 /7

tarih

36

otomotiv
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sanat

88

gezi

52
36

tcdd

80

gelenek

68

Türk halkının temizliğinin simgesi: Hamamlar
İslamiyet’le birlikte Türklerin daha da pekişen temizlik 
alışkanlıkları zamanla kurumsallık kazanarak kendi 
geleneğini oluşturdu. ‘Türk hamamı’ ortaya çıktı.

Kız Kulesi’nin gözünden İstanbul   
Muhteşem manzarasıyla geçmişi suretlendiriyor Kız Kulesi... Fatih 
Sultan Mehmet, Topkapı Sarayı’nın terasından gururla bakıyor 
şehre... Hezarfen Çelebi heyecanla süzülüyor Üsküdar’a...

TCDD’nin ‘5 Kişiye VİP Kart Kampanyası’ sonuçlandı
Çekilişle 5 kişiye 2013 yılında YHT’lerde geçerli VIP Kart verilmesi 
kampanyası sonuçlandı. Şanslı yolcular bir yıl boyunca YHT’lerin 
VİP vagonunda yolculuk edecek. Hizmetlerden faydalanacak.

Zaman makinesi gibi
Geçmişi yaklaşık 8 bin yıl öncesine uzanan Efes antik kenti, 
gezenleri zaman makinesine sokuyor sanki... Her bir yapı, ayrı bir 
hikayenin içine çekiyor insanı...

Perili Köşk’te mekanik canlılar var!
Dünyada sıra dışı çalışmalarıyla tanınan Koreli Sanatçı Choe 
U-Ram, metale neredeyse can vererek, kinetik heykeller yapan 
ilginç bir isim. Sanatçının eserleri Perili Köşk’te sergileniyor.

Kompakt bir görünüm yeni Audi A3
Audi’nin tüm dünyada ilgi çeken modellerinden biri olan A3 
Türkiye’de ilk planda 1,4 TFSI, 1,6 TDI ve 1,2 TFSI motor 
seçenekleriyle satışa sunuluyor.    

76
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SoSyal medyada tüm 
gün aktifiz!

Hayatımızda sosyal medyanın artık çok önemli bir 
yeri var. Bu durumu göz önünde bulundurarak 
www.halklailiskiler.com internet sitesi 

ziyaretçileriyle bir anket gerçekleştirdi. Halklailiskiler.
com takipçilerine “Sosyal medya araçlarına çoooook 
zaman ayırıyor musunuz?” diye sordu. Verilen cevaplara 
göre çoğumuz, aktif olarak zamanımızı sosyal medyada 
geçiriyoruz. 

Gelen cevaplar şöyle:

• %27 bütün gün aktifim 

• %21 3-4 saat 

• %20 4 saat ve üzeri 

• %13 2-3 saat 

• %9 1-2 saat 

• %9 1 saat 

• %4 hiç 

Pilota lazer tutana 
Para cezaSı geliyor

Havayolu pilotlarının, iniş ve kalkış sırasında maruz kal-
dıkları lazer ışığıyla, kule arasındaki telsiz görüşmelerine 
yapılan müdahalelere karşı yıllardan beri verdikleri tep-

kiler sonunda yankı buldu. Uçağa lazer ışığı tutanlar ile tel-
siz görüşmelerine müdahale edenleri yeni düzenlemeyle, 10 
bin TL ceza uygulanacak.  Ayrıca, uçakta sorun çıkartan yol-
culara da bin ila 10 bin lira arasında para cezası kesilecek. Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Uçuş güvenliğini tehli-
keye atacak her sorunu ortadan kaldırmak için denetimlerini 
sürdürürken, yeni düzenlemelere de gidiyor. 

haber turu»

Sahte Sony 
PlayStation 3 oyun 
kumandalarına 
dikkat

Sony Playstation 3 (PS3) oyun konsollarıyla bir-
likte çok düşük fiyatlarla satılan sahte Sony 
Dual Shock oyun kumandaları, tüketicileri mağ-

dur duruma düşürüyor. Bazı satıcılar, PS3’ün fiyatı-
nı düşürmek amacıyla sahte kumandayı orijinaliy-
le değiştiriyor. Sahte oyun konsolu kumandalarının 
orijinaliyle aynı kalite ve hassasiyete sahip olmadığı-
nı belirten yetkililer, tüketicilerin güvenilir mağaza-
lardan alışveriş yapmaya dikkat etmeleri gerektiği-
ni vurguluyor.

adına kayıtlı 265 
telefon hattı çıktı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) inter-
net sitesinden 10 gün içinde 364 bin 610 kişi, 
haberi olmadan adına kayıtlı cep telefonu olup 

olmadığını sorguladı. Sorgulama yapan bir vatandaş, 
haberi olmadan adına kaydettirilen 265 cep telefonu 
hattının tanımadığı kişilerce kullanıldığını öğrendi. Hat 
sorgulama sistemi sayesinde 12 bin 133 kişi, adlarına 
10’dan fazla hat açıldığını öğrenirken 21 binden fazla 
kişinin üzerinde 5 ve daha fazla telefon hattının kayıt-
lı olduğu belirlendi. BTK Başkanı Tayfun Acarer, uygu-
lamayla vatandaşların mağduriyetine yol açabilecek 
önemli bir sorunu engellenmeye çalışıldığını belirte-
rek, bu yanlış kayıtların GSM işletmecileri tarafından 
düzeltileceğini söyledi.



şubat 2013 /9

on binlerce facebook 
adreSi ellerinde

İ stanbul Bilişim Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 
ekipleri, 8 aydır takip edilen bilgisayar korsanlarına ope-
rasyon düzenledi. Operasyonda, örgütlü olarak inter-

net korsanlığı yaptığı iddia edilen biri çocuk 6 kişi gözaltı-
na alındı. Şüphelilerin, bilgisayarlara virüs göndererek iste-
dikleri uygulamaları yaptırdıkları öğrenildi. Sahiplerinin haberi 
olmadan köleleştirilen bilgisayarların, değişik internet sitele-
rinin çökertilmesinde kullanıldığı tespit edildi. Şebekenin, 128 
bin 712 Facebook hesap ve şifresini de ele geçirdiği belirtildi.

çinli korSanlar 
new york tımeS’a 
Saldırdı

New York Times, Çin’den bilgisayar korsanları-
nın son dört ayda ‘bıkıp usanmadan’ gazetenin 
sistemine sızdıklarını açıkladı. Gazete, saldırıla-

rın Başbakan Wen Jiabao’nun yakınlarının milyarlarca 
dolarlık malvarlığı edindiklerine ilişkin iddiaları içeren 
haberin yayınlanmasıyla aynı döneme denk geldiğine 
dikkat çekiyor. New York Times, bilgisayar korsanları-
nın, ‘Çin ordusuyla bağlantılı bazı yöntemler’ kullana-
rak haberi yazan muhabirin elektronik posta mesaj-
larına girdiklerini öne sürdü. Çin Savunma Bakanlığı 
ise gazetelere korsan saldırısının Çin yasalarında suç 
olduğunu duyurdu.

iki ülkeden 
whatSaPP’a şok 
Suçlama!

Son zamanların en popüler mesajlaşma servi-
si ‘whatsapp’a şok suçlama geldi. Kanada Özel 
Hayatı Koruma Komisyonu (OPC) ve Hollanda 

Veri Koruma Kurumu (CBP), Whatsapp’ın, kullanıcıla-
rın telefon rehberindeki tüm numaralara erişebildiği ve 
bilgileri elinde tuttuğu için, özel hayatın gizliliği kanu-
nunun ihlal edildiği gerekçesiyle başlattığı soruştur-
mada birtakım bulgulara ulaşıldığını açıkladı. İki ülke, 
soruşturmanın sonucunu bekleyecek.

155’e gelen ilginç 
iStekler bitmiyor

Alaplı ilçesinde 155 Polis İmdat hattına gelen 
birbirinden ilginç çağrılar, görevlileri hem 
tebessüm ettiriyor hem de meşgul ediyor. 

ilginç çağrılardan bazıları şöyle:

• ’’Emniyet müdürlüğünün karşısında güzüne soba satan 
yer var. Oradan bana güzüne fiyatlarını sorabilir misin?’’ 

• ’’Denizin üstünde UFO gördüm, yardımcı olabilir misin?’’ 

• ’’Bir iş yerinin tuvaletinde kaldım, çıkamıyorum yardım 
eder misiniz?’’ 

• ’’Telefonum başka bir yere çalışmıyor. Sadece 155 
arayınca çalışıyor!’’
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aPPle’dan 
türkiye’ye 10 milyon 
dolarlık yatırım

Geçtiğimiz yılsonunda Türkiye ofisini açan dün-
yanın en büyük teknoloji şirketi Apple, üç yıl için-
de Türkiye’ye 10 milyon dolarlık yatırım yapa-

cak. Bahçeşehir Eğitim Kurumları’nın eğitim için işbir-
liği yaptığı ve ‘Dijital Dünya Okulları’nı hayata geçirdiği 
projede ortağı olan Apple, 2013 yılında ofisi olan bütün 
ülkelerde yürüttüğü faaliyetleri Türkiye’ye getirme-
ye hazırlanıyor. Projenin duyurulması için Türkiye’ye 
gelen Michel Coulomb, “Apple, Türkiye’de büyük yatı-
rımlar yapma kararı aldı. Üç yıl içinde 10 milyon dolar-
lık yatırım gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Çok yakın-
da Apple Store’ların da Türkiye’de hizmete geçmesiyle 
bin kişiye istihdam sağlanacak. 2013, Türkiye için Apple 
yılı olacak.” dedi. 

dünyanın en büyük 
‘uçak mezarlığı’ 
arizona çölü’nde

Dünyanın en büyük yolcu uçağı mezarlığı ABD’nin 
Arizona eyaletindeki çölde bulunuyor. Askeri 
amaçlarla 1942 yılında kurulan dev tesiste 

şu anda uçuş ömrünü doldurmuş 200 kadar uçak 
depolanıyor. Türkiye’deki hurda ve hacizli uçaklar ise 
Atatürk Havalimanı’ndan kaldırılacağı günü bekli-
yor. Çölün uçak mezarlığı olarak seçilmesi ise başka 
amaçlar için kullanılabilecek hurda uçak parçalarının 
nemden oksitlenmemesi veya diğer kimyasal etkiler-
le aşınmaması için tercih edilen bir yöntem.

tablet, bilgiSayarı 
geride bıraktı

Küresel ölçekte geçtiğimiz yıl 352 milyon adet 
bilgisayar satıldı. 2012’nin son çeyreğinde, bilgi-
sayar satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre 

yüzde 4.9 oranında düştü. Gartner araştırma şirke-
tinin raporuna göre, ekonomik sebepler dolayısıy-
la 2012’nin son çeyreğinde, bilgisayar satışı bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 4.9 oranında düşerek 
90.3 milyon adet satıldı. Tablet bilgisayarların, eski bil-
gisayarların yerini almaya başladığı belirtilen raporda, 
özellikle Noel gibi özel günlerde tüketicilerin normal 
bilgisayarlara eskisi kadar ilgi göstermediği kaydedildi. 
Gartner’a göre, Windows 8 işletim sistemi de 2012’nin 
son çeyreğinde beklenen etkiyi gösteremedi. 

hattınıza tl 
yüklerken dikkat

Çok cazip fiyatlarla TL yüklemesi ilanları ile faturasız hat 
sahiplerini internet sitelerine çeken dolandırıcılar, cep 
telefonu kullanıcılarından kart bilgilerini, şifresini, son kul-

lanma tarihini, CCV numarasını, 3D şifresini, anne kızlık soyadı-
nı ve kimi özel bilgilerini istedi. İstenilen tüm bilgileri bu sitele-
re giren vatandaşlar TL yüklemesi yerine ‘Hata uyarısı’ ile kar-
şılaştı. Bu uyarı sonrası aynı işlemi defalarca deneyenler de az 
değil. Kredi kartı hesap özetleri gelince dolandırıldığını anla-
yan vatandaşlar sikayetvar.com’a yazdıkları şikayetlerle hem 
bu siteleri yetkililere şikayet etti hem de benzer şikayetlerin 
yaşanmaması için uyardı.

haber turu»
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sağlık»

bilgiyi cd’de dePolama 
devrine Son

Milyonlarca CD’nin 
içerdiği bilgiyi, 
yüzyıllarca 

güvende tutmanın bir 
yolu bulundu. İngiliz 
bilim adamları, dijital 
bilgiyi DNA’nın içinde 
saklayabileceklerini 
bildirdi. Böylelikle günümüz 
bilgi toplumunun gittikçe 
artan depolama ihtiyacı 
giderilebilecek. Bilim adamları, 
bir test tüpü içinde zar zor görülen DNA parçasına, 154 
Shakespeare sonesi, bir fotoğraf, bir bilimsel tez ve Amerikalı 
insan hakları lideri Martin Luther King’in 26 saniyelik bir ses 
klibini saklamayı başardı

artık herkeS canlı 
yayın yaPabilecek

Ekim 2012’de Beta yayınına başlayan web.tv 
şimdi de iPhone uygulaması ile Appstore’da yerini 
alarak ulusal kanallardan, yerel kanallara; sanat-

çılardan, markalara spor kulüplerinden, federasyon 
ve sivil toplum örgütlerine kadar her kesimin dikka-
tini çeken bir proje oldu. iPhone cihazların Appstore’a 
girip ücretsiz olarak indirebilecek web.tv uygulama-
sı ile kanaladi.web.tv gibi kanalınızı açabilir ve anın-
da yayına başlayabilirsiniz. Web.tv ‘de yapabildiğiniz 
hemen hemen her şeyi web.tv uygulaması sayesinde 
iPhone’nunuzla da yapabileceksiniz.

ceP telefonları 
kredi kartı olacak

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) sağladığı 
sistemle cep telefonları banka ve kredi kartı ola-
rak kullanılabilecek. Sistemin kullanıma sunul-

ması için tüm süreçlerde sona gelen BKM, akıllı cep 
telefonlarıyla temassız ödemelerin gerçekleşmesi-
ne yönelik altyapı hizmeti sunmak üzere sertifika aldı. 
Türkiye’de cep telefonlarıyla temassız ödeme yapı-
labilmesi konusunda çalışmalarını sürdüren BKM, bu 
sertifika ile sistemin hayata geçmesi için önemli bir 
adım atmış oldu.

işbaşında kedi 
videoları izleyerek 
zengin oldu

The Next Web sitesinin haberine göre, ABD’nin 
büyük bir altyapı şirketinde çalışan ve ‘Bob’ takma 
adı verilen personel, gelirinin yüzde 20’sini Çin’in 

Liaoning eyaletindeki Shenyang kentinde bulunan bir 
danışmanlık şirketine vererek, karşılığında sorumlu 
olduğu işi binlerce kilometre ötedeki insanlara yaptırdı-
ğı ortaya çıktı. Kendisinin tüm gün internette kedi vide-
osu izlediği ortaya çıkan Bob’un, C++, Java, Python, Ruby 
gibi programlama dilleri bildiği, bu dillerdeki kodlamala-
rı VPN bağlantısı üzerinden Shenyang’daki yazılımcılara 
yaptırdığı anlaşıldı. 

haber turu»
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Severek dinlediğimiz her bir müzik eserinin bugün 
bir notası var. Bestekarlar, akıllarındaki melodileri 
notalara döküp, kendilerinden sonra gelen sanatçı-
ların o eseri rahatlıkla çalabilmesini sağlıyor. 

Geçmişte yani asırlar önce nota olmadan sanatçılar, kafala-
rındaki melodileri o an için çalıyordu. Melodi, sanatçının 
kafasının içindeydi. Bu sebeple belki aynı eser ikinci kez 
aynı şekilde çalınamıyordu. Eserler kulaktan dolma olarak 
nesillere aktarılıyordu. 
Peki eserlerin sanatçının kafasından, dilinden, enstrüma-
nından döküldüğü gibi, birebir melodisi ile çalınmasını, 
kayıt altına alınmasını sağlayan müzik notaları ne zaman 
ve kim tarafından ortaya çıkarıldı? 
Yazar Çiğdem Can, ‘İlkler ve Enteresan Hikayeleri’ isimli 
kitabında bu sorunun yanıtını veriyor. Can’ın elde ettiği 
bilgilere göre, ilk olarak Yunanlılar, müzik notalarını kağı-
da dökmek için bir yöntem bulmuşlardı. Yunanlılar melo-
diyi, çizgi ve notalar halinde yazıp, gelen ilhamın kaydını 

tutabiliyorlardı. Fakat ne yazık ki bu müzik alfabesi zaman 
içinde kayboldu gitti. Sonraki yüzyıla gelindiğinde Avrupa 
bir müzik alfabesi oluşturabilmek için kolları sıvadı. 

DO RE Mİ… 
11. yüzyılda bu çalışmaların semeresi yavaş yavaş alınmaya 
başlandı. Guido adında bir İtalyan sanatçı, birbirine para-
lel dört çizginin arasına yerleştirdiği notalarla yepyeni bir 
sistem geliştirdi. 1200 yılında ise Polonyalı Franco, 
“Ölçülebilir Müzik Sanatı” adlı bir kitap yazıp, ölçülebilir 
nota sisteminden bahsetti. Guido’nun çalışmaları bu gün 
kullanılan ‘do re mi...’ şeklinde sıralanan nota sisteminin 
de temelini oluşturdu. Bu nota sistemi bugün hala devam 
ediyor ve dünyanın neresinde bestelenirse bestelensin, 
hangi dilde bestelenirse bestelensin, sanatçılar birbirleri-
nin eserlerini, asıllarına sadık kalarak çalabiliyor. Müzik 
severler de bu notalar sayesinde sanatçıların kafalarındaki 
melodileri dinleme şansını buluyor.  

Müzİk notaları 
nasıl ortaya çıktı?

Asırlar önce sanatçılar kafalarındaki sesleri müziğe dönüştürmek 
için nota kullanmıyordu. Bu sebeple birçok eser yitip gitti. Do re 
mi… diye başlayan nota dizisi ortaya çıktıktan sonra ise müzik 

eserleri kayıt altına alındı. 
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sağlık»

Son ArAşTIrMAlAr, EllErİn VE 
TElEFonlArIn yüZDE 16’SInDA 

BAğIrSAK FlorASInDA BulunAn 
BAKTErİlErİn VE BESİn 

ZEHİrlEnMESİnE yol AÇAn E.CAlI 
BAKTErİlErİn olABİlECEğİnİ 

GöSTErİyor. 100 KlAVyEDEn AlInAn 
örnEKlEr SonuCunDA KlAVyElErİn 

ÇoK CİDDİ HASTAlIKlArA yol 
AÇABİlECEK BAKTErİlErlE Dolu 

olDuğu GörülDü.

ayşe melek / aysemelek@baglantinoktasi.com.tr

Telefonlar 
en az 

klozet kadar 
mİkroplu!

acıbadem ankara hastanesi 
mikrobiyoloji uzmanı dr. neşe Göl
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H eran elimizin altında olan cep telefonları, klavye-
ler en az bir klozet kadar mikrop barındırıyor. Son 
araştırmalar, ellerin ve telefonların yüzde 16’sında 
bağırsak florasında bulunan bakterilerin ve besin 

zehirlenmesine yol açan E.cali bakterilerin olabileceğini gös-
teriyor. 100 klavyeden alınan örnekler sonucunda klavyele-
rin yüzde 85’inde koagülaz-negatif stafilokok, yüzde 58’inde 
gram pozitif basiller (şarbon, tetanos, difteri, pnömoni, me-
nenjit etkeni) yüzde 20’sinde staphylococus aureus (ishal, se-
lülit, yılancık etkeni), yüzde 14’sinde negatif basiller (tifo, ko-
lera, boğmaca, pnömoni, ishal etkeni) ve yüzde 11’inde pseu-
domonas spp ürediği görüldü. 
Bu durumun son derece önemli olduğunu belirten Acıbadem 
Ankara Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Neşe Göl, çan-
tamızın içinde veya ceplerimizde taşıdığımız ya da gündelik 
yaşantımızda temizliğine çok özen göstermeden sıklıkla kul-
landığımız bu tür araçlarla nezle, grip, cilt hastalıkları, sindi-
rim sistemi hastalıkları gibi çeşitli hastalıkların bulaşabildiği-
ni belirtiyor. Bu araçların ısı ürettiklerini veya diğer ortam-
lardan daha sıcak olduklarını aktaran Dr. Göl, “Sıcak ortam-
lar bakterilerin yaşamasına, üremesine uygun ortamlardır. 
Öte yandan cep telefonlarımızı elimizde tutup konuşurken 
yüzümüze yaklaştırdığımızda vücudumuzun farklı kısımla-
rı fazla sayıda bakteriyle temas edebiliyor.” diye konuşuyor.

KIŞ AYLARINA DİKKAT
Uzman Dr. Neşe Göl kış aylarına ise özellikle dikkat edilme-
sini belirterek şu bilgileri veriyor: “Kış aylarında havalandır-
manın az olması, daha kalabalık ortamlarda daha uzun za-
man geçirmek zorunda olmak ve bu aylarda hastalıklarla kar-
şılaşma oranımızın artması sonucu bu araçlar daha fazla has-
talık riski taşımaya başlıyor. El ile bulaşma yolu yine geçerli 
olmakla birlikte kış aylarına özgü nezle-grip virüslerinin de 
bu sürece eklenmesiyle bu araçların hastalık bulaştırmasında 
artma ile sonuçlanıyor.”

TEMİZLİK ALIŞKANLIĞINA 
KLAVYE TEMİZLİĞİ EKLENMELİ
“Kişisel temizlik ve el yıkama son derece önemli. El yıkama, 
ortamlardan bulaşabilecek bakteri ve virüslerden korunma-
mızı sağlayabilen en ucuz ve en etkin yöntem. Tüm bu risk-
lerden uzak durabilmek için temizlik alışkanlıklarımıza klav-
ye temizliğini de eklemek gerekiyor.”

TEMİZLİK SOLÜSYONLARI 
KULLANILABİLİR
“Bu eşyaların temizliği için satılan solüsyonların kullanılması 
hijyen sağlar. Yaşantımızın her alanında karşılaşabileceğimiz 
bakteri-virüs gibi etkenlerden etkilenmemek için en önem-
lisi korunmayı öğrenmek. El yıkama alışkanlığının tam ge-
lişmesi, kullanmak zorunda olmadıkça kişisel eşyaları ortak 
kullanmamak, kaçınamadığımız durumlarda kullanıcıların 
tamamının ortamın mikroplardan arındırılması konusunda 
hassasiyet göstermesi en doğru çözüm olacaktır.” 

KLAVYEYİ TÜY BIRAKMAYAN 
BEZLE SİLİN
“Bilgisayarınızı kapatın ve fişini çekin. Arasına kaçmış olabi-
lecek kırıntıları boşatmak için klavyenizi ters çevirin. Boşal-
tamadığınız noktalarda klavyenin tuşlarını çıkartın. Ucu pa-
muklu bir çubuğu alkol ile nemlendirerek tuşların arasını si-
lin. Klavyeyi tüy bırakmayan bezle silmeye özen gösterin.”

“çantamızın içinde veya 
cePlerimizde taşıdığımız ya 
da gündelik yaşantımızda 

temizliğine çok özen 
göStermeden Sıklıkla 
kullandığımız bu tür 

araçlarla nezle, griP, cilt 
haStalıkları, Sindirim SiStemi 

haStalıkları gibi çeşitli 
haStalıkların bulaşmaSı 

mümkün.”

Solüsyonların faydaları: 
Ekran temizleme solüsyonları, klavye, cep telefonu ve bilgi-
sayar ekranları için uygun bir temizleme seçeneği sağlıyor. 
Solüsyonlar, parlak görüntünün yanında, statik elektriği 
azaltmaları, ultraviyole ışınlarının etkisinin azaltılması, her-
hangi bir hasar ve çizik olmadan kir, leke, toz ve parmak 
izlerini temizlemek için de fayda sağlıyor. 
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İnTerneTİn en İyİlerİ 
belİrlendİ

İnTErnET KullAnICIlArI 
İnTErnETİn ‘En’lErİnI oylADI. 
oylAMA SonuCunDA; SoSyAl 

MEDyAyI En İyİ KullAnAn DEVlET 
KuruMu; CuMHurBAşKAnlIğI, En İyİ 

E-DEVlET uyGulAMASI; E-oKul, 
SoSyAl MEDyAyI En İyİ KullAnAn 

MArKA; TurKCEll, En İyİ DİjİTAl 
PAZArlAMA KAMPAnyASI; THy 

olArAK BElİrlEnDİ.
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Yüzbinlerce internet kullanıcısı en iyi internet sitelerini, kurum-
larını, teknoloji uygulamalarını seçmek için oy kullandı. Tekno-
loji blogu Webrazzi tarafından ‘internetin en iyilerini’ seçmek 
için düzenlenen anket sonucunda ‘Webrazzi Ödülleri 2012’ da-
ğıtıldı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Webrazzi Ödülleri’nde, 
2012’nin en iyi girişimleri, melek yatırımcıları, mobil uygula-
maları, girişimcileri, CEO’ları ve web siteleri olmak üzere top-
lamda 31 kategoride kıyasıya mücadele gerçekleşti.
Sosyal ağ hesaplarıyla katılım sağlanabilen Webrazzi Ödülleri 
2012’de toplamda 871 bin oy kullanıldı. 16 gün boyunca süren Web-
razzi Ödülleri 2012 oylamasında, dakikada ortalama 37 oy kullanıldı. 
68 bin 984 sosyal hesaptan kullanılan oyların, 56 bin 525 kişisi Facebo-
ok, 10 bin 532 kişisi Twitter ve bin 927 kişisi ise LinkedIn ile oy verme işle-
mini tamamladı. 
300 farklı girişim ve girişimcinin bulunduğu Webrazzi Ödülleri 2012’de, dijital pa-
zarlamadan ödeme sistemlerine, e-ticaretten mobil ve oyun sektörlerine kadar en gün-
cel konu başlıklarını ve girişimleri kapsayan kategoriler arasında, Sosyal Medyayı En İyi 
Kullanan Marka, En İyi Dijital Pazarlama Kampanyası, En İyi Yerli Mobil Uygulama, Yı-
lın Teknolojik Cihazı, En İyi Ödeme Sistemleri Girişimi, En İyi Haber Sitesi, Sosyal Med-
yayı En İyi Kullanan Ünlü Kişi gibi kategorilerin de en iyileri belirlendi.

31 farklı kategoride toplam 871 bin oy kullanılan Webrazzi Ödülleri 
2012’nin kazananları şu şekilde: 
En İyi ‘Yeni’ Web Girişimi: Karnaval
En İyi Web Girişimi: Sahibinden.com
En İyi Yabancı Web Girişimi: Facebook
En Yenilikçi Web Girişimi: Hesapla Bakalım
En İyi Oyun Girişimi: Joygame
En İyi Ödeme Sistemleri Girişimi: PayPal
Yılın Web Girişimcisi: Nevzat Aydın
Yılın CEO’su: Süreyya Ciliv
Yılın Melek Yatırımcısı: Nevzat Aydın
Yılın Teknolojik Cihazı: Samsung Galaxy S3
En İyi Video Sitesi: YouTube
En İyi Arkadaşlık Sitesi: Facebook
En İyi Haber Sitesi: ntvmsnbc.com
En İyi Spor Sitesi: NTVSpor
En İyi Alışveriş Sitesi: GittiGidiyor
En İyi Özel Alışveriş Sitesi: Markafoni
En İyi Grup Alışveriş Sitesi: Grupanya
En İyi Dikey Alışveriş Sitesi: Çiçek Sepeti
En İyi Sinema Sitesi: Sinemalar.com
En İyi Müzik Sitesi: Fizy
En İyi Seri İlan Sitesi: sahibinden.com
En İyi İş Arama Sitesi: Kariyer.net
Teknolojiyi En İyi Kullanan Banka: Garanti Bankası
En İyi Yerli Mobil Uygulama: sahibinden.com
En İyi Yabancı Mobil Uygulama: WhatsApp
En İyi Dijital Ajans: eFabrika
Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Marka: Turkcell
Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Ünlü Kişi: Hilal Cebeci
En İyi Dijital Pazarlama Kampanyası: THY – Kobe vs. Messi: Efsane Uçuş
Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Devlet Kurumu: T.C. Cumhurbaşkanlığı
En İyi e-Devlet Uygulaması: e-Okul

e-yarışma 
tarihinde 

yeni bir reKor 
Webrazzi yönetiminin sitede açıkladığı resmi 

sonuçlara göre, yarışma süresince 68 bin 984 ka-
tılımcı 871 bin 815 kere oy kullanmış. Bu da kişi başı 

ortalama 12 oy kullanıldığı anlamına geliyor. Çevrimi-
çi (online) yapılan yarışmalarda Türkiye’de ilk kez bu ka-

dar fazla katılımcı bu kadar fazla oy kullanmış oldu. Oy 
kullanan sayısının fazlalığı Webrazzi Ödülleri’nin değeri-

ni de arttırmış oldu. Özellikle ödül alan site ve kurum-
ların, elektronik ortamda prestijleri de artmış oldu. 
Webrazzi Ödülleri’nin önümüzdeki yıllarda da ve-

rilmeye devam edileceği ve katılımcı sayısı-
nın daha da artacağı, sosyal medya uz-

manlarının öngörüleri arasında 
yer alıyor.

Sosyal ağlarda
kadın-erkek 
kullanıcıların
durumu şöyle: 

Webrazzi, internetin en iyilerini 
belirlerken, kullanıcıların sosyal ağ terci-
hleri ve cinsiyetlerine göre sosyal ağları 
kullanma oranları hakkında da önemli 
sonuçlar verdi. Buna göre; oy kullananların 
yüzde 56,525’i Facebbok, yüzde 
10,532’si Twitter ve 1,927’si Lenkedin’i 
kullanıyor. Cinsiyet ve yaş oranlarına 
göre ise; Facebook kullanan erkeklerin 
oranı yüzde 80,4, kadın kullanıcı oranı 
yüzde 19,6. Facebbok’u yüzde 34 ile en 
çok 18-24 yaş arası kullanıyor. Daha 
sonra sırası ile; 25-34 yaş yüzde 26, 
13-17 yaş yüzde 19, 35-44 yaş yüzde 10, 
45-54 yaş yüzde 4 ve 55 yaş üstü grubu 
yüzde 3 oranında Facebook’u kullanıyor. 
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uZMAnlArA GörE, GElECEKTE Bİr ülKEnİn GüCü, 
o ülKEnİn nAnoTEKnolojİ SEVİyESİylE ölÇülECEK. 

Bu TEKnolojİyE SAHİP olMAyAn ülKElEr, GErİ 
KAlMAKTAn KurTulAMAyCAK. PEKİ, DünyAnIn En İyİ 

nAno MErKEZİnE SAHİP TürKİyE, nEyİn SAnCISInI 
yAşIyor? TürKİyE yArIşTAn KoPuyor Mu?

Türkiye 

yarışından kopacak mı?



s on yıllarda tekstilden inşaata, ilaç sanayinden oto-
motive, elektronikten bilişim ve iletişime, çevreden 
enerjiye, gıdadan savunma sanayine kadar fark-
lı sektörlerde en çok kullanılan kavramların başın-

da geliyor nanoteknoloji. Çağımızın en önemli bilimsel araş-
tırma ve teknolojik uygulaması olarak gösterilen bu teknolo-
ji, ‘metrenin bir milyarda bir boyutundaki bilim ve teknoloji’ 
olarak açıklanıyor. Nanoteknoloji için ekonomistler, “Bilgisa-
yar devrimini izleyen 21. yüzyıla damgasını vuracak yeni bir 
teknoloji ve bilgilendirme devrimi.” değerlendirmesinde bu-
lunuyor. Aslında nanoteknoloji terimi karşımıza son yıllar-
da daha çok çıksa da geçmişi 1959’a kadar dayanıyor. Nobel 
Ödüllü Fizik Profesörü Richard Feynman’ın, atom ve mole-
küllerin dizilişini organize ederek çok küçük boyutta yeni ci-
hazlar yapmanın mümkün olacağını anlatan sunumuyla or-
taya çıkıyor nanoneknoloji... Dünyanın söz konusu teknolo-
jiye odaklanması ise 90’lı yıllarda başlıyor. Bilim adamları-
nın nanoteknoloji üzerine yaptığı araştırmalar neticesinde bu 
teknolojinin dünya tarihinde belirleyici bir teknoloji devri-
mine kapı aralayacağı fark ediliyor. Nanoteknoloji çalışma-
larına ilk başlayan ülke bilim ve teknolojiye her zaman bü-
yük paralar harcayan ABD oluyor. ABD’yi, Çin, Japonya, Sin-
gapur, Almanya, İsrail ve İngiltere gibi devletler takip edi-
yor. Anılan ülkelerin kalkınma ve strateji planlarının ilk sı-
ralarına yerleşiyor nanoteknoloji. Böylece, bu sahada kıyası-
ya bir yarış da dünya ölçeğinde başlamış oluyor. Çünkü bu ül-
keler, nanoteknoloji devrimini kaçırmanın ekonomik ve sos-
yal bedelinin ağır olacağının farkında. Bilim adamları ve ko-

nunun uzmanlarına göre, gelecekte, bir ülkenin gücü o ülke-
nin nanoteknoloji seviyesiyle ölçülecek. Bu teknolojiyi geliş-
tiren ve iyi kullanan ülkeler güçlenip etkinliğini daha da artı-
racak. Geride kalan ülkeler ise aşağıdan, yukarıyı sadece sey-
retmekle kalmayıp, o ülkelerin ürettiği nano mamulleri, yük-
sek fiyatlardan almak durumunda kalacak. 

DÜNYANIN EN İYİ NANO 
MERKEZLERİNDEN BİRİSİ 
TÜRKİYE’DE
Türkiye ise nanoteknolojinin önemini, bu alana yatırım yapan 
dünya devletleriyle neredeyse aynı zamanda fark etti ve 1990’lı 
yılların ortasından itibaren hazırlıklara başladı. 2006’da Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın sağladığı kaynakla yapı-
lan çalışmalar ilk meyvelerini verdi. 2008 yılında Bilkent Üni-
versitesi bünyesinde Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi 
(UNAM) kuruldu. Merkezde, kendisini uluslararası çevrelerde 
kanıtlamış 15 öğretim üyesi, 15 misafir bilim adamı, 9 dokto-
ra sonrası araştırmacı, 200 yüksek lisans ve doktora öğrencisi, 
35 lisans araştırma asistanı, 10 mühendis ve idari personel ça-
lışıyor. Ülkemizden ve komşu ülkelerden 1000 civarında araş-
tırmacıya da 365 gün 24 saat hizmet veriyor. Merkezdeki öğre-
tim üyelerinden biri de dünyaca tanınan UNAM Direktör Yar-
dımcısı Doç. Dr. Mehmet Bayındır.  Bayındır, ABD’deki Mas-
sachusetts Institute of Technology (MIT) laboratuvarlarını ve 
bilimsel imkânlarını terk edip 2006’da UNAM’a katıldı. Yaptı-
ğı birçok çalışma uluslararası saygın bilim dergilerinde kapak 
oldu, Newsweek gibi dergilerde haber olarak çıktı. Araştırma 
grubu tarafından geliştirilen yeni bir nanoüretim tekniği pro-
jesiyle Avrupa Bilim Komisyonu’nun verdiği 3.5 milyon TL’lik 
ödülü ülkemizden alan ilk bilim insanı oldu. Dr. Bayındır, 20 
kişilik araştırma grubuyla fonksiyonel nanomalzemeler, nano-
teknolojide yeni üretim teknikleri ve fiber tabanlı sensorlar ve 
aygıtlar üzerinde alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. 

nanoteknolojiye en mükemmel
örnek insan vücudu

İnsan vücudunun nasıl çalıştığı konusunda bilinmeyenler, 
bilinenlerden fazla. Mesela burnun kokuyu alıp beyne nasıl 
ilettiği, bilim adamlarınca cevap bulmuş değil. İnsan vücudu-
nun hücre, doku, organ gibi parçaları tüm özellikleriyle bilin-
mesine rağmen, bu birimlerin nasıl bir araya gelip göz, beyin, 
kemik, kas gibi organları oluşturduğu da öyle. Mehmet 
Bayındır’a göre, insan vücudu hem makro, hem mikro hem de 
nano özellikler taşıyor ve üç farklı sistem bir birleriyle uyum-
lu bir şekilde çalışıyor. Bilim ise şu ana kadar bunu başarmış 
değil. “İnsan vücudu öyle bir sistem ki, en az ve en uygun 
malzemeyle en az enerjiyle hayatını sürdürüyor. Çevreye de 
zarar vermiyor, gürültü çıkarmıyor.” diyen Bayındır, vücudun 
minimum seviyede kullandığı enerjiye şu örnekleri veriyor: 
”İnsan vücudundaki tüm operasyonlar nano boyutta 
olmasaydı, vücut için gerekli enerji miktarı da bir nükleer 
santralin ürettiği enerjiye eşit olacaktı. Vücutta nano boyutta 
trilyonlarca işlem yapılıyor. Tüm bu işlemler nanonun konusu 
aslında. Biz laboratuvarda nano yapılar üretiyoruz, ama mikro 
sistemlerle entegrasyonunu yapmakta zorluklar yaşıyoruz, 
entegre edemeyince de işe yaramıyor” diyor. 
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nAnoteknoloJİ, yAkIn GeleCekte 
Ülkelerİn SAVUnMA GÜÇlerİnİ 
De teHDİt eDer HAle GeleCek. 
nAnoteknoloJİDen BİHABer olAn 
Ülkeler, nAno SAlDIrIlArA kArŞI 
VAtAnDAŞlArInI korUyAMAyACAĞI 
GİBİ, kİtleSel ÖlÜMlere De AÇIk HAle 
GeleCek.

Peki, nano nasıl bir teknoloji? Türkiye bu kritik teknolojinin ne-
resinde? 2006’dan bu yana arzu edilen mesafe alınılabildi mi? 
Bu soruların yanıtını veren Bayındır, kendisi küçük, işlevi bü-
yük olan bu teknolojinin, malzemelere tamamen yeni özellik-
ler kazandırdığını ifade ediyor. Genç bilim adamı, ‘altın’ örne-
ğini veriyor: ”Mesela, altınının temel esprisi yüzeyinin yıllar bo-
yunca parlak kalmasıdır, zaten bu yüzden ziynet olarak kullanıl-
maktadır. Hiçbir şeyle etkileşime girmediği için gümüş veya di-
ğer madenler gibi altında oksitlenme olayı olmaz. Ancak, altını 
çok küçük parçalara ayırıp nano zerrecikler haline getirirseniz; 
10, 20 nanometre boyutuna gelirse malzemenin bu en temel bi-
linen özelliği tamamen değişir. Artık herşeyle hızlı ve etkili şe-
kilde etkileşme özelliği kazanır. Sonuçları itibari ile yeni ve fark-
lı bir malzeme olur. Farklı bir kimlik kazanır altın. O zaman da 
bu malzemeyi çok farklı alanlarda kullanma imkânı doğuyor.” 

NANO, SİLAH OLARAK 
KULLANILABİLİR
Nanoteknoloji, yakın gelecekte ülkelerin savunma güçleri-
ni de tehdit eder hale gelecek. Nanoteknolojiye sahip olama-
yan ülkeler, fiziksel güçleri olsa bile nanoteknolojiden biha-
ber olduklarından, ülkelerinde çıkan salgın hastalık ya da kit-
lesel ölümlerin sebebini belki de hiç zaman öğrenemeyecek. 
Yani metrenin bir milyarda biri boyutlarındaki parçacıkla-
ra teslim olunacak. Bayındır, konunun daha iyi anlaşılması 
için Çin’den nanomalzemelerin insan sağlığına etkilerini in-
celeyen bir ekibin yayınladığı bir makalede yer alan “sakız” 
örneğini veriyor: “Şekerli sakızlarda beyazlatmayı sağlayan, 

mikron boyutlarda kullanılan titanyumdioksit  katkı madde-
si  son dönemde nano boyutta kullanılmaya başlanmış. Bi-
limsel incelemede görmüşler ki, sakızdaki beyazlatmayı sağ-
layan bu katkı maddesi mikron boyutta kullanılınca hücre za-
rından içeri giremiyor, giremediği için de hücreye hiçbir za-
rar vermiyor. Ancak, nano boyutta kullanıldığında ise hüc-
reden içeri rahatlıkla giriyor ve hücreye de zarar verme ihti-
mali olabiliyor. Titanyumdioksit nanoparçacıklar reaktif ok-
sijen üretimini artırdıklarından, uzun dönemde kanser ris-
kini de arttırıyor. Aslında nano, silah olarak da kullanılabi-
lir. Mikron boyutlarında insan sağlığına herhangi bir etkisi 
olmayan malzemeler nanoboyutlarda genetik kodları bile et-
kileyebilir hale geliyor. Bunun için nanoteknolojiye sahip ol-
malısınız ki, ülkenizi, insanınızı, geleceğinizi koruyabilesiniz. 
Aksi takdirde millet olarak telafisi mümkün olmayan durum-
larla karşılaşabiliriz.”

unam direktör yardımcısı doç. dr. mehmet bayındır
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TÜRKİYE, STATEJİ PLANI 
HAZIRLAMAZSA YARIŞTAN 
KOPACAK
Dünya ile aynı anda nanoteknolojiye geçen, yine dünyanın en 
iyi nano merkezlerinden birisini kuran Türkiye, nanotekno-
lojide sancılı günlere doğru gidiyor. Aslında her şey istenildi-
ği gibi başlamıştı. Bilim adamlarının altyapıya yönelik istek-
leri, siyasi irade tarafından bir bir yerine getiriliyor, nano ala-
nında ülkesine hizmet etmek isteyen bilim adımları da dün-
yanın dört bir yanından yurda dönüyordu. Ancak aradan ge-
çen birkaç yıl sonra yurt dışından hevesle gelen bilim adam-
ları aradıklarını bulamadı ve bazıları geldikleri gibi geri dön-
meye başladı. Mehmet Bayındır bunun sebebini, Türkiye’deki 
bilim ve teknolojinin ‘sürdürülebilir’ olmamasına bağlıyor. 
“Sorun ne para ne altyapı ne insan kaynağı.” diyen Bayındır, 
sorunun temelinde plan ve programsızlığın yattığını dile ge-
tiriyor. Genç bilim adamı, Türkiye’nin geleceğinin nanotek-
noloji gibi kritik teknolojilere  bağlı olduğunun altını ısrar-
la çiziyor ve “Eğer 5 yıl içinde ileriye dönük 10, 20 ve 30 yıl-
lık plan program ve strateji dokümanları hazırlayamaz ve ge-
rekenleri zamanında yapamazsak, mikroteknoloji yarışından 
koptuğumuz gibi bu yarıştan da koparız.” diyor. 
Bayındır, sürdürülebilir olmayan politikaya, faaliyette bulun-
duğu 3 yıl içinde önemli yatırımlar yapan, yurt dışından çok 
sayıda araştırmacının geri dönmesini sağlayan Devlet Plan-
lama Teşkilatı desteğiyle nanotıp alanında, Gazi Üniversitesi 
bünyesinde açılan Nanotıp İleri Araştırma Merkezi’ni örnek 
gösteriyor: “Merkez açıldığında dünyanın çeşitli ülkelerin-
den Türk bilim adamları Türkiye’ye geldi. Merkez kapanın-
ca büyük bir hayal kırıklığı yaşandı, araştırma grupları dağıl-
dı. Müthiş bir altyapı da çürümeye terk edildi. İçim acıyor, ya 
baştan yatırım yapılmamalı ya da yatırımın sürdürülebilirli-
ği sağlanmalı.”

TÜRKİYE 10 YILDA DÜNYANIN İLK 8 
ÜLKESİ ARASINA GİRER
Dünyanın en iyi merkezlerinden olan UNAM’da 15 bilim 
adamı çalışıyor. 100 bilim adamı ile birlikte 1000 öğrenci-
nin rahatlıkla çalışabileceği bir altyapıya sahip olan merkez, 

ÜlkeSİne HİzMet etMek İÇİn yUrt 
DIŞInDAn Gelen tÜrk BİlİM İnSAnlArI, 
tÜrkİye’nİn nAnoteknoloJİ 
PolİtİkASInIn olMAMASInDAn 
DolAyI yABAnCI Ülkelere Gerİ 
DÖnÜyor. MeHMet BAyInDIr’A GÖre, 
tÜrkİye, 5 yIl İÇİnDe İlerİye DÖnÜk 
SÜrDÜrÜleBİlİr PolİtİkAlAr 
GerÇekleŞtİreMezSe, BU yArIŞtAn 
koPACAk.

balıkların yüzeyinden
etkilenerek, su ile yağı ayıran
makine yaptılar 

Nanoteknoloji konusunda Çin, dünyada ilk sıralara yerleşti. 
2012’de ilk defa ABD’yi nanoteknolji konusundaki buluşlara 
aldığı patentle geçti. Çin, son olarak deniz suyundan petrolü 
ayıran bir buluşa imza attı. Mehmet Bayındır, bu konuda 
Çinli bir grup bilim adamının yayımlanan makalesi hakkında 
şu bilgileri aktarıyor: “Denize petrol karıştığında 
görmüşsünüzdür; kuşlar simsiyah olur, balıklar ise temiz 
kalır. Çinliler, balıkların yüzeyinden yola çıkarak, denize 
karışan petrol ile suyu ayrıştıran bir makine yaptı. Makine, 
hızlıca su ile yağı ayırıyor. Tüm bunlar nanoteknolojiyle 
oluyor. Ayrıca gemilerin yüzeylerinin yosun tutması ve 
diğer deniz canlılarının gemiye yapışmasına da bu teknolo-
ji sayesinde çözüm buldular. Gemilerin dış yüzeyi 6 ay 
geçmeden yosun tutuyor, farklı türden canlılar yapışıyor. 
Gemilerin denizlerde hareket etmesini zorlaştırıyor. 
Zaman ve enerji kaybına sebep oluyor. Denizin en büyük 
canlısı balinaya baktığımızda da yüzeyine yapışan bir canlı 
göremezsiniz. Bu örnekten hareketle gemilerin dış yüzeyi 
için yeni bir boya ürettiler ve boya sayesinde gemiler artık 
yosun tutmuyor. Bu da nanoteknolojinin bir sonucu.”  
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devletin sürdürülebilir bir politikaya sahip olmaması dolayı-
sı ile kapasitesinin çok altında hizmet veriyor. Buna rağmen 
merkezde geliştirilen pek çok cihazın patenti alınarak şimdi-
den dünyanın kullanımına sunuluyor. Çok Kanallı Taşınabi-
lir Biyomoleküller Algılayıcısı, Florasan Mikroskobu, Masa-
üstü Fotolitografi Sistemi, Lazer Taramalı Konfokal Miroskap 
Ataçman ve Yüzey Plazmon Görüntüleme Sistemi bunlardan 
bazıları. Bayındır, tüm bu başarıları küçümsememekle bera-
ber yeterli de görmüyor. Genç bilim adamı, nanonun devlet-
lerin gelecek hayatı için kritik bir teknoloji olduğunun kabul-
lenildiğini belirtiyor ve, “Türkiye bir an önce ABD gibi Çin 
gibi İsrail gibi nanoteknolojiyi devlet politikası olarak görme-
lidir. O zaman Türkiye 8-10 yıl içinde ekonomik ve soysal ba-
kımdan dünyanın ilk sekiz ülkesi arasında yerini alır. Bu ya-
rıştan da kopmaz.” diyor. 

KİŞİ BAŞI 50 BİN DOLAR HAYAL 
DEĞİL AMA…
Bilindiği gibi Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023 için 
Türkiye’nin önemli hedefleri var. Bu hedeflerden biri de kişi 
başı 25 bin dolarlık gelire ulaşarak gelişmiş ülkeler liginde 
katılabilmek. Ekonomistlere göre, Türkiye’nin bu hedefi ha-
yal değil ancak mutlu sona ulaşmak için Türkiye’nin her yıl 
yüzde 4 ila 7 arasında büyüme performansı sergilemesi gere-
kiyor. Bu bile yeterli olmayabilir zira mevcut ekonomik tab-
lodaki ilk 10 ülkenin gelecek 10 yıl içindeki ekonomik per-
formansı da önemli. Mehmet Bayındır, hedefe ulaşmak için 
Türkiye’nin insana yatırım yapan farklı politikalar geliştirme-
si gerektiğine vurgu yapıyor. Ardından şöyle davam ediyor: 

“Ekonomide bir ölü bölge vardır. Mühendislik çalışmalarıy-
la o bölgeyi geçemezsiniz. Dünyada o bölgeyi geçen ülkele-
rin ortak özelliği bilim ve teknolojiye yatırım yapmalarıdır. 
Mesela Samsung şirketinde çalışan bilim adamı sayısı 45 bin. 
Samsung bilimsel çalışmalara yılda 3 milyar dolar para yatırı-
yor. Türkiye, nanobilim de dahil temel bilimlere yapacağı ya-
tırımlarla 2023’deki 25 bin dolar kişi başı hedefini, ilerleyen 
yıllarda 50 bin dolara çıkarabilir. Türkiye’nin ekonomisini an-
cak nano teknoloji gibi kritik teknolojiler sıçratabilir.”

askerlik, beyin göçüne 
sebep oluyor  

Mehmet Bayındır, doktorasını  tamamlamış araştırmacıların 
askerlik sebebiyle araştırmalarını kesintisiz sürdürebilmek 
için yurt dışına gittiklerini bunun da kontrolsüz beyin 
göçüne sebep olduğunu ve sonunda Türkiye’nin 
kaybettiğini düşünüyor. Bayındır, “Doktora öğrencilerimizin 
hemen hepsi mezuniyetin akabinde yurt dışına, araştırma 
yapmak için gidiyor. Gitmezse askere gitmek durumunda 
kalacak. Bu defa bilimsel çalışması yarım kalacak. Nan-
oteknoloji alanında doktora verdiğimiz öğrencilerimiz yurt 
dışında kapışılıyor, tam ülkesine hizmet edeceği çağda 
başka ülkelerin bilim ve teknolojisine katkı sağlıyor. Dok-
tora öğrencilerinin askerlik sorunu çözebilirsek, beyin 
göçünün önemli oranda önüne geçmiş oluruz.” diyor. 

mehmet bayındır, türkiye’nin geleceği olarak 
gördüğü öğrencileriyle birlikte...
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2012 değerlendirmesi        
ve ocak 2013
2012 yılında özellikle genişbant erişim hizmetleri başta 
olmak üzere, konuşma süreleri, mesajlaşma, veri trafiği, 
internet kullanımı ve işletmecilerin yatırım miktarlarında 
önemli artışlar gerçekleşti.

ilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe mevcut 
durumu değerlendirmek için güncel bilgilerin 
kullanılması oldukça önemlidir.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak, 
Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojileri verilerini 
üçer aylık dönemler itibariyle işletmecilerden 
topluyoruz ve değerlendirerek kamuoyuna 
açıklıyoruz. 2012 yılında her üçer aylık dönem 
verilerinin, bir önceki çeyrekte ulaşılan büyüklükleri 
hayli aştığını gördük. Aslında memnuniyetle 
belirtmek isterim ki bu sürekli büyüme durumu, 
sektörümüzün gittikçe daha fazla istikrar 
kazanmasının bir sonucudur. 
2012 yılında özellikle genişbant erişim hizmetleri 
başta olmak üzere, konuşma süreleri, mesajlaşma, veri 
trafiği, internet kullanımı ve işletmecilerin yatırım 
miktarlarında önemli artışlar gerçekleşti.
Ülkelerin genişbant erişim düzeyi, artık önemli 
gelişmişlik göstergelerinden biridir. Yaygın olarak hızlı 
internet dediğimiz genişbant erişimin, elverişli şekilde iş 
modellerine uygulanması aynı zamanda dünyanın 
ekonomik kalkınmasının itici gücü olarak kabul 
edilmektedir. Türkiye’de internet abone sayısı son bir 
yılda yüzde 80’in üzerinde arttı. Bundan on yıl önce 
genişbant erişim abone sayısı 20 bin civarındayken, bu 
gün bu rakam 20 milyon kişiyi geçti. Ben inanıyorum ki 
2023 hedefi olan 30 milyon genişbant abonesi sayısına 
çok daha önce ulaşacağız. Mobil internet kullanıcı sayısı 
ve kullanım miktarı da hızla artmaktadır. 
Mobil internet kullanım miktarındaki artışa paralel 
olarak, mobil işletmecilerin toplam gelirleri içinde, 
data (veri) gelirlerinin oranı da yükselmektedir. Hızlı 
internet kullanıcı sayısında ve kullanım miktarındaki 

artışlar, ülke ekonomisine büyüme olarak 
yansımaktadır.
Türkiye’de aylık kişi başına düşen konuşma süresi 300 
dakika ile Avrupa’da birinci sıradadır. Yine SMS 
mesajı göndermede son birkaç yıldır Türkiye hep ilk 
sıradadır. Kişi başına düşen internet kullanım 
süresinde de Türkiye hep ilk üç sıradadır. Sosyal 
medya kullanımı açısından da durum 
değişmemektedir. OECD ülkeleri arasında Türkiye, en 
hızlı fiber erişim sağlayabilen dört ülkeden biridir. 
Mobil kapsama oranı en yüksek ülke de Türkiye’dir. 
Bu, bir iki yıla toplanmış bir büyüme değil, on yıla 
istikrarlı bir şekilde yayılmış bir büyümedir.
Sektörümüzün istikrarlı büyümekte olduğuna ilişkin 
önemli bir gösterge, toplam abone sayısı içindeki 
faturalı abone sayısı oranı artmaya devam etmesidir. 
2012 sonunda toplam yatırım miktarının 4,5 milyar 
Türk Lirası’na ulaşacağı öngörülmektedir. 
İşletmeciler altyapı ve hizmetlere yaptıkları 
yatırımların yanında sayın Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanımızın teşvikleriyle, ar-ge 
yatırımlarını da artırmaktadırlar. Özellikle ar-ge 
yatırımlarının getirilerini önümüzdeki yıllarda ülke 
olarak göreceğiz. 
Sabit telefon hizmetleri ve internet servis 
sağlayıcılığındaki rekabet ve aynı zamanda, alternatif 
işletmecilerin yatırım miktarları da artırmaları sektör 
için önemli gelişme göstergelerinden biridir. 
Dolayısıyla şunu söyleyebilirim ki, önümüzdeki 
süreçte bilgi ve iletişim sektöründeki büyüme, 
sektördeki tüm aktörlerin ve tabii kullanıcıların 
lehine, istikrarlı bir şekilde büyümeye devam 
edecektir. 

B

köşe» dr. tayfun acarer



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

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

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

Vodafone kolaylığı ve PTT güvencesiyle
Cep Nakit Kart
Dilediğiniz gün ve saatte cebinizden para gönderin. Üstelik 35 TL altı gönderimler 
ücretsiz. Cep Nakit Kart, Vodafone Cep Merkezleri ve PTT İşyerlerinde. 
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ulAşTIrMA DEnİZCİlİK VE HABErlEşME BAKAnI BİnAlİ yIlDIrIM, İSTAnBul’A 
yAPIlACAK yEnİ HAVAlİMAnInIn DETAylArInI KAMuoyu İlE PAylAşTI. BunA GörE, 

İHAlEyE 3 MAyIS’TA ÇIKIlACAK VE İlK TErMİnAl BunDAn 42 Ay SonrA HİZMETE 
AlInACAK. ProjEnİn FİnAnSMAn HArİÇ ToPlAM MAlİyETİnİn 7 MİlyAr AVronun 

üZErİnE ÇIKMASI SöZ KonuSu olACAK. 

dünyanın en BÜyÜk 
HAVAlİMAnI İsTanbul’da 

olacak
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İstanbul’a yapılacak üçüncü havalimanı için Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, son adımlarını atı-
yor. Konu ile ilgili yeni gelişmeleri Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım açıkladı. Buna 

göre, ihaleye 3 Mayıs’ta çıkılacak ve ilk terminal bundan 42 ay 
sonra hizmete alınacak. Projenin finansman hariç toplam ma-
liyetinin 7 milyar avronun üzerine çıkması söz konusu olacak. 
Bakan Yıldırım, havaalanı için seçilen araziye ilişkin haritalar 
ve altyapı projelerinin tamamlandığını belirtti. Zemin etütle-
rine ilişkin çalışmaların da tamamlandığını bildiren Binali Yıl-
dırım, zemin etüdüne yönelik raporun da çıkma aşmasında 
olduğunu kaydetti. Havalimanı şehir bağlantısını sağlayacak 
ulaşım altyapısının kara ulaşımı, raylı sistem, havaalanı inşaa-
tıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirileceğini ifade etti. 
Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Havalimanı tam kapasite-
ye ulaştığında yolcu kapasitesi bakımından dünyanın en bü-
yük havalimanı olacaktır. Yeni İstanbul Havalimanı Türk mo-
deli diye de bilinen kamu özel sektör marifetiyle yapılacak-
tır. Bir başka deyişle Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştiri-
lecektir. Bu çerçevede yeni İstanbul Havalimanı projesinin fi-
nansmanını sağlamak amacıyla belirli bir süre için yolcu ve ta-
rife garantisi verilmesi öngörülmüştür.” 
İhalenin, bu sefer önceki projelerden farklı bir yöntemle ger-
çekleştirileceğini dile getiren Binali Yıldırım, bu projede, işlet-
me ve yapım sürelerinin değil, idareye belirli bir işletme süre-
sinde ödenecek kiranın yarıştırılacağını söyledi. Bakan Yıldırım, 
“Yani işin başında işletme süresini 25 yıl olarak sabitliyoruz. İş-
letme süresi yapım işlerinin tamamlanmasını takip eden ve ha-
vaalanının işletmeye alınmasıyla birlikte başlayacak, 25 yıl de-
vam edecektir. İstekliler tekliflerini verirken yatırım bedeli, ya-
pım süresi ve işletme süresini dikkate alarak 25 yıllık işletme 
süresi için Devlet Hava Meydanları İşletmelerine ödeyecekleri 
toplam kira bedelinde yarışacaklar. Önce teklifler teknik anlam-
da değerlendirilecek. Gerek mali, gerek teknik yeterliliğe sahip 
teklifler geçerli kabul edilecek. İkinci aşamada da fiyat zarfı açı-
lacak. Daha sonra verilen bu kira bedelleri yarıştırılacaktır. Böy-

lece işletme süresinde en fazla kira ödemeyi taahhüt eden istekli 
ihaleyi kazanmış olacaktır.” ifadelerini kullandı. 

İHALE 3 MAYIS’TA YAPILACAK
Bakan Yıldırım, İstanbul’a yapılacak üçüncü havalimanı ihalesi-
nin, 3 Mayıs 2013 tarihinde saat 10.00 itibariyle isteklilerin ve ba-
sının huzurunda gerçekleştirileceğini, ihale ilanının da yarından 
itibaren ulusal gazetelerde yer alacağını açıkladı. Yıldırım, ilk etap 
yatırımının başlamasıyla birlikte inşaat dönemi süresince yılda or-
talama 80 bin kişiye iş imkanı sağlanmış olacağına dikkati çekti. 
Havalimanının hizmete girmesiyle birlikte yıllık ortalama 120 bin 
kişiye istihdam imkanı sağlanacağını bildiren Yıldırım, 2003 yı-
lında havacılıktaki istihdamın sadece 50 bin civarında olduğunu, 
2012 sonu itibariyle bu rakamın 165 bine çıktığını kaydetti.

“HATIRI SAYILIR TOPRAK HAREKETİ 
OLACAK”
Bakan Yıldırım, havalimanının ilk etap inşaatında hatırı sayılır 
ölçüde bir toprak hareketi olacağını belirterek, bu toprak hare-
ketinin bugüne kadar karayolu, demiryolu ve havaalanı proje-
lerinde gerçekleşen toprak hareketinin çok çok üzerinde ola-
cağını kaydetti. Projede ikinci etap sonunda bir pist, 3 paralel 
taksi yolunun daha yapılacağını anlatan Yıldırım, üçüncü etap-
ta ise deniz tarafına yapılacak 500 bin metrekare büyüklüğün-
de yıllık 30 milyon yolcu kapasiteli terminal binası, paralel tak-
si yolları, ilave apronla birlikte bir ilave pist daha yapılacağını 
söyledi. Dördüncü etapta ise 340 bin metrekare büyüklüğünde 
30 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal daha yapılacağını 
bildiren Yıldırım, böylece terminal alanının 1 milyon 400 bin 
metrekareye ulaşmış olacağını, toplam yıllık 150 milyon yolcu 
kapasitesine sahip olacağını kaydetti. 

1,5 mİlyon meTrekarelİk kapalı alanı, 
yıllık 150 mİlyon yolcu kapasİTesİ İle 
dünyanın en büyük Havalİmanında; devleT 
konuk evİ, yaklaşık 70 bİn araç kapasİTelİ 
açık ve kapalı oTopark, Havacılık Tıp 
merkezİ, oTeller, İTfaİye ve garaj merkezİ, 
İbadeTHaneler, kongre merkezİ, güç 
sanTrallerİ, arıTma ve çöp berTaraf 
Tesİslerİ yer alacak.

havalimanında neler var?
Paralel taksi yolları, ilave apronla birlikte bir ilave pistin dördün-
cü etapta devreye alınacağı liman; tüm etaplar tamamlandı-
ğında yaklaşık 1,5 milyon metrekarelik kapalı alanıyla, yıllık 150 
milyon yolcu kapasitesine ulaşacak. 165 yolcu köprüsü, termi-
naller arasındaki ulaşım raylı sistemle yapıldığı 4 ayrı terminal 
binası, 3 teknik blok ve hava trafik kontrol kulesi, 8 kontrol ku-
lesi, her türlü uçak tipinin operasyonuna uygun müstakil 6 pist, 
16 taksi yolu, 500 uçak park kapasiteli toplam 6,5 milyon met-
rekare büyüklüğünde apron, şeref salonu, kargo ve genel ha-
vacılık terminali, devlet konuk evi, yaklaşık 70 bin araç kapa-
siteli açık ve kapalı otopark, havacılık tıp merkezi, oteller, itfa-
iye ve garaj merkezi, ibadethaneler, kongre merkezi, güç sant-
ralleri, arıtma ve çöp bertaraf tesisleri gibi yardımcı tesislerden 
oluşacak. Liman tamamlandığında yolcu kapasitesi bakımın-
dan en azından bugün için dünyanın en büyük havalimanı olma 
özelliğini taşıyacak.

raKamlarla 3. havalimanı:
yolcu kapasitesi: 150 milyon
Pist sayısı: 6
yolcu köprüsü: 165
Terminal binası: 4
Kontrol kulesi: 8
Taksi yolu: 16
Park kapasitesi: 500 uçak
Apron: 6.5 milyon m2

Açık-kapalı otopark: 70 bin araç
Toplam kapalı alan: 1.5 milyon m2
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İstanbul Boğazı, tüm Türkiye için büyük önem arz 
ediyor. Gerek ekonomik gerekse de turizm açısın-
dan Türkiye’ye sağladığı katkılar sebebi ile Boğaz’da 
yaşanan her gelişme yakından takip ediliyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Boğaz’ı kirletenleri 
yakın takibe alıyor. Belediye, denizi kirlettiği için 2012 
yılında, 208 deniz taşıtına, 3 milyon 184 bin 874 lira para 
cezası kesti. Boğaz’daki yoğun deniz trafiği, kirliliği de 
beraberinde getiriyor. Yapılan denetimlerde çevreyi kirlet-
tiği belirlenen deniz taşıtlarına, yüklü miktarlarda para 
cezaları uygulanıyor. 2 gemi ve 1 helikopterle, İstanbul 
Boğazı’nda çalışma yürüten İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, geçtiğimiz 
2012 yılında 36 bin 715 gemiyi denetledi. Denetimlerde 
207 deniz taşıtına, Çevre Kanunu uyarınca, 3 milyon 184 
bin 874 lira para cezası uyguladı.
Belediye yetkilileri, havadan düzenli yapılan denetimlerle, 
Boğaz’da kirliliğe neden olan gemi sayısında önemli ölçüde 

denizcilik»

düşüş gözlendiğini ifade ediyor. Helikopterle yapılan dene-
timlere bu yıl deniz uçağının da ekleneceğini kaydediyor. 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kıyı Emniyeti 
Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, son 10 yıllık 
sürece bakıldığında 2002-2007 yılları arasında boğazlardan 
geçiş yapan gemi sayılarında artışlar gözlendi. 2006 yılında 
Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı’nın devreye girmesi ve 
2008 yılında yaşanan ve tüm dünyayı etkisine alan ekonomik 
krizin etkisiyle, dünya ticaretinin daralması, boğazlardan 
geçen gemi sayısını da azalttı. 2007 yılında İstanbul ve 
Çanakkale Boğazı’ndan 106 bin 519 gemi geçiş yaparken, 
bu sayı sırasıyla 2008 yılında 103 bin 293’e, 2009 yılında 100 
bin 875’e, 2010 yılında 95 bin 577’ye, 2011 yılında ise 95 bin 
177’ye düştü. Ayrıca geçen yıl İstanbul ve Çanakkale boğaz-
larından geçen 17 bin 941 tanker yıl boyunca başta petrol 
olmak üzere 294 milyon 823 bin 956 ton tehlikeli madde 
nakletti. 2012 yılının rakamlarının ise önümüzdeki süreçte 
çıkarılacağı açıklandı.

boğaz’ı kirletmenin 
bedeli büyük

Boğaz’daki yoğun deniz trafiği, kirliliği de beraberinde getiriyor. 
Yapılan denetimlerde çevreyi kirlettiği belirlenen deniz taşıtlarına, 

yüklü miktarlarda para cezaları uygulanıyor. 2012 yılında, 208 deniz 
taşıtına, 3 milyon 184 bin 874 lira para cezası kesildi.
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haber»

Software AG tarafından Florida’da gerçekleştirilen İş 
Süreçleri Dünyası etkinliğinde yürütülen anket çalış-
masının bilişim dünyasının geleceğine yön verecek ge-
lecek sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarının en göze 

çarpan sonucu önümüzdeki iki yıl boyunca büyük veri, bulut, 
mobil, işbirliği ve iş süreç yönetiminin yaygınlaşacağı ve yazı-
lım pazarının dönüm noktasında olduğu bir sürece gireceğimiz 
oldu. Teknolojilerin eşzamanlı olarak benimsenmesi kurumla-
rın iş yapma şekillerini değiştirdiği gibi müşteri ve pazar hare-
ketlerine uyum sağlamak için aksiyon almalarını hızlandırıyor.

YENİ ANAHTAR: İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ
Ankete katılımcılarına önemli iş fırsatları yaratacak teknoloji-
ler sorulduğunda, katılımcıların yüzde 20’sinden fazlası Büyük 

SoFTwArE AG TArAFInDAn TEKnolojİ uyGulAMAlArIylA İlGİlİ 
GErÇEKlEşTİrİlEn AnKET ÇAlIşMASI önüMüZDEKİ İKİ yIl İÇErİSİnDE BüyüK 

VErİ, BuluT VE SürEÇ yönETİMİ TEKnolojİlErİnİn HAyATA GEÇİrİlME 
orAnlArInIn yüZDE 20’yİ AşACAğInI GöSTErİyor.

DİjİTAl DünyADA üÇ EğİlİM: 
büyük verİ, buluT Teknolojİlerİ 

ve süreç yöneTİmİ

Veri ve işbirliğine dayalı fırsatları önemli teknolojiler olarak 
tanımlıyor. Yüzde 30’dan fazlası bulut ve mobil uygulamaları; 
yüzde 40’dan fazlası ise iş süreç yönetimi teknolojilerini dijital 
kurumlarda anahtar olarak tanımlıyor. İş Süreç Dünyası 2012 
etkinliğinde Software AF webMethods ve ARIS iş süreç ürün-
lerini Büyük Veri’yi iş süreçleri ve bulut teknolojilerine entegre 
ederek (bütünleştirerek) güncelleştirdiğini duyurdu. Bu strate-
jinin geçerliliği yapılan anketle de teyit edilmiş oluyor.
Software AG Teknoloji Başkanı CTO’su Wolfram Jost gelişme-
leri şu şekilde değerlendirdi: “Bu teknolojilerin uygulanmasını 
sağlamak daha hızlı ve daha iyi iş kararları alınması için bir ih-
tiyaç. İş süreçlerini Büyük Veri, bulut mobil ve birleşik sistem-
ler ile entegre ederek, kurumlara değişen piyasa şartlarına ke-
sintisiz olarak anında cevap verme hizmeti sağlıyoruz.”

software aG teknoloji başkanı Cto’su Wolfram Jost
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dım ediyor. Ayrıca daha iyi bir anlayış ile çeviklik ve perfor-
mans sağlamak için gelişmelerden faydalanmalarını sağlıyor. 
Bunu sağlayan temeli çevik ve esnek iş süreçlerini destekleyen 
modüler, genişletilebilir, adapte edilebilir, ölçeklenebilir bir BT 
altyapısına dayanıyor. Kullanıcılar ARIS 9.0 ve webMethods 
9.0 programlarına ilk olarak 2012 yılının son çeyreğinde ula-
şırken, genel erişim 2013 yılının ilk çeyreğinde olacak.

TÜRKİYE PAZARINDA DA BU 
TRENDLER GEÇERLİ
Software AG Türkiye Başkan Yardımcısı Gökhan Arıksoy da 
Türkiye pazarında da bu eğilimlerin geçerli olduğunu belir-
terek, “2012-2016 yıllara arasında BT sektöründeki büyü-
me oranının yüzde 16 olması öngörülüyor. Uluslararası alan-
da yapılan araştırmalar Türkiye’deki BT pazarı büyüklüğünün 
2012’deki 7,9 milyar dolardan 2016 yılında 14,4 milyar dola-
ra ulaşacağını gösteriyor. Bulut teknoloji, Büyük Veri ve sü-
reç yönetimi teknolojilerinden faydalanan şirketlerin sayısı 
Türkiye’de her geçen gün artıyor. Bunun farkına varan firma-
lar da teknoloji yatırımlarına daha çok ağırlık veriyor.” dedi.

2012 YILINDA BİLİŞİM PAZARININ 
BÜYÜKLÜĞÜ: 6,5 MİLYAR DOLAR
Anadolu Bilişim de uluslararası araştırmaları göz önünde bu-
lundurarak 2012 yılında BT dünyasında yaşananları değerlen-
dirip, 2013 yılına dair öngörülerini açıkladı. Türkiye’deki bili-
şim hizmetleri sektörüne yenilikçi bir anlayış getirme misyo-
nuyla faaliyetlerini sürdüren Anadolu Bilişim, 30 binden fazla 
kurumsal kullanıcıya hizmet sunduğu Anadolu Bilişim Data 
Center ile 2013 yılında da müşterilerine rekabet avantajı sağ-
lamaya devam edecek. Türkiye’de 2012 yılında veri merkez-
lerinin sayısındaki artış, dış kaynak kullanımındaki yükseliş 
ve kurumların iş uygulamalarını daha yaygın bir şekilde kul-
lanması bilişim sektöründeki önemli gelişmeler arasında ye-
rini aldı. Telekom gelirlerinden arındırılarak yapılan analiz-
ler sonucunda Türkiye’de 2012 sonunda bilişim pazarının bü-
yüklüğünün 6,5 milyar dolar seviyesinde olacağı tahmin edi-
liyor. Bunun içinde bilişim hizmetleri pazarının ise 2012 yı-
lında yaklaşık 1,2 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.

“2012-2016 yIllArA ArASInDA Bt 
SektÖrÜnDekİ BÜyÜMe orAnInIn yÜzDe 
16 olMASI ÖnGÖrÜlÜyor. UlUSlArArASI 

AlAnDA yAPIlAn ArAŞtIrMAlAr 
tÜrkİye’Dekİ Bt PAzArI BÜyÜklÜĞÜnÜn 

2012’Dekİ 7,9 MİlyAr DolArDAn 2016 
yIlInDA 14,4 MİlyAr DolArA UlAŞACAĞInI 

GÖSterİyor.”

Bu sonuçlar Büyük Veri üzerine yapılan anket çalışmasında 
da doğrulandı. Müşteriler daha iyi iş kararlarını daha hızlı bir 
şekilde almak için gerçek zamanlı operasyonel tespitler yap-
manın gerekliliğini bu tip uygulamaları hayata geçirmelerinin 
ana nedeni olarak açıklıyor. 
Software AG başarılı bir şekilde yönetilen Büyük Veri’nin oyu-
nu değiştiren en büyük güç olduğunu belirtiyor. Software AG, 
geçtiğimiz yıl en uygulama ölçeklenebilirliği, kullanabilirliği 
ve performansı alanında en yaygın kullanılan yazılımları ge-
liştiren Terracotta şirketini de almıştı. Wolfram Jost bunun-
la ilgili olarak şunları söylüyor: “Software AG olarak geleceğin 
bellek içindeki veriyi işlemek olduğunun farkındayız. Bir de-
ğer zinciri ancak en yavaş bağlantısı kadar hızlıdır. Bellek tek-
nolojileri müşterileri büyük miktarda gerçek zamanlı ve arşiv-
lenmiş verileri işlerken depolama ve veritabanı gibi engeller-
le karşılaşmasını önler. Bu sayede işe dair kararların en çabuk 
ve doğru bilgiyle alınmasını sağlar.” Büyük Veri’nin hızlı karar 
vermedeki etkisi çok büyük. ABD’deki sağlık sektöründe Bü-
yük Veri ile 300 milyon dolar civarında tasarruf yapılabileceği 
hesaplanıyor. Avrupa Birliği kurumları harcamalarında da 250 
milyar tutarında bir azalma sağlanabilir. Perakende sektörün-
de faaliyet gösteren Amerikan şirketleri de kar marjlarını yüz-
de 6 artırabilir veya likidite o ranlarını yüzde yedi yükseltebi-
lirler. Wolfram Jost hızlı ölçeklenebilirliğin kritik bir unsur ol-
duğunu belirtiyor: “webMethods 9.0’ın önemli bir özelliği hali 
hazırdaki altyapıların bulut bazlı uygulamalarla hızlı entegras-
yonunu sağlamak oluyor. webMethods ve ARIS 9.0 uygulama-
larının her ikisini de önemli müşterilerimizle işbirliği içinde 
geliştirdik ve gerçekleştirdiğimiz ankette doğru yolda olduğu-
muzu gösterdi.” ARIS 9.0 ve webMethods 9.0 kurumlara sü-
rekli olarak gelişen teknoloji dünyasında yer almalarına yar-

dijital evrenin büyüklüğü 
4 zetabayt’a ulaşacak

2013 yılında bilişim dünyasında en çok karşılaşılan trendler 
mobil cihazlar, mobil uygulamalar, bulut bilişim, stratejik 
büyük veri, bellek bazlı işlem teknolojileri ve sosyal teknolo-
jiler olacak. Dijital evrenin önümüzdeki yıl yüzde 50 oranında 
genişleyerek 4 zetabayt olması bekleniyor. Bu veriyi üreten 
bireysel ve kurumsal kullanıcıların yanına son dönemde cihaz 
ve makinelerin de eklenmesiyle üretilen verinin çok büyük 
boyutlara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu doğrultuda hem veri 
depolamaya hem de veriyi anlamlı şekilde analiz edecek iş 
zekası çözümlerine talep artacak. Özellikle kurumlarda bu 
teknolojileri ve iş uygulamalarını hızlandıran bellek bazlı işlem 
teknolojileri 2013’ün gözde konuları arasında yer alacak. 
Teknolojideki bu yoğun değişime ayak uydurabilmek için 
dışkaynak kullanımı ve teknoloji çözümlerinin hizmet mode-
linde tedarik edilmesi kurumların hayatını büyük oranda 
kolaylaştıracak. Bu anlamda önümüzdeki dönemde BT 
kaynakları merkezileşerek veri merkezleri ve servis 
sağlayıcılar tarafında toplanacak. Bulut bilişim ve 
sanallaştırma teknolojilerinin gelişmesi de bu eğilimi destek-
leyici bir rol oynayacak. Kurumsal dünyada ise 2013’de iş 
zekası, müşteri ilişkileri, tedarikçi zinciri yönetimi, kurumsal 
risk yönetimi gibi yeni nesil iş uygulamaları ön planda olacak. 



kültür»
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Gordion, Etnografya, Devlet resim ve Heykel müzeleri ile 
Cumhuriyet Müzesi’ne interaktif uygulamalar yerleştirildi. kültür 

ve turizm Bakanlığı’nın uygulamasıyla çocukların müzelerdeki 
algısının en üst düzeyde tutulması amaçlanıyor. 

ankara MüzElErİnDE İntEraktİf 
uyGulaMalar BaşlaDı

Ankara Kalkınma Ajansı’nın “Ankara’da 
Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi 
Mali Destek Programı” kapsamındaki 
“Ankara’daki Müzelerde İnteraktif 

Uygulamalar” başlıklı projesi en başarılı projeler 
arasında yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tara-
fından hazırlanan, Türkiye Seyahat Acentaları 
Birliği ortaklığı ve Ankara Kalkınma Ajansı’nın 
finansal desteği ile yürütülen proje, Ankara’nın 
turizm alt yapısının geliştirilmesini, turizm faaliyet-
lerinin çeşitlendirilmesini, yenilikçi uygulamalar ve 
etkili tanıtım çalışmalarının yapılması yoluyla hiz-
met kalitesinin artırılmasını hedefliyor. Proje kapsa-
mında, Ankara’daki Gordion Müzesi, Etnoğrafya 
Müzesi, Resim ve Heykel Müzesi ile Cumhuriyet 
Müzesi’ne dijital interaktif uygulamalar yerleştirildi.

İNTERAKTİF UYGULAMALAR MÜZELERE GÖRE 
ÇEŞİTLİLİK GÖSTERİYOR
Proje, Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde kurulan 
etkileşimli ekran, eserlerin katalog şeklinde görül-
mesini olanaklı hale getirdi. Dijital kitap uygulaması 

ile de müze binasının mimarisi ve mimarın diğer 
eserleri hakkında bilgi veriliyor. Etnografya 
Müzesi’nde kurulan dijital seramik ve cam atölyesi 
ile çocukların ekran üzerinde kendi seramiklerini ve 
cam eserlerini oluşturarak, konu hakkında bilinçlen-
meleri ve ilgi düzeylerinin arttırılması amaçlanırken; 
müzede sergilenen Osmanlı dönemi silahları da etki-
leşimli bir hologram uygulaması ile tanıtılıyor.
Resim ve Heykel Müzesi ile Etnografya Müzesi’nin 
bahçesine yerleştirilen iki adet dijital dürbün ise 
ziyaretçilere eski Ankara’yı görebilecekleri nostaljik 
bir ortam hazırlıyor. 
Çocuklara yönelik olarak Cumhuriyet Müzesi’nde 
hazırlanan interaktif uygulamalar Cumhuriyet’in 
kurulduğu tarihleri ve Meclis’in çalışmalarını daha 
eğlenceli şekilde öğrenmelerini sağlayacak. Müzede 
ayrıca etkileşimli bir bilgi ekranı ve Atatürk hologra-
mı uygulamaları kuruldu.
Gordion Müzesi’nde kurulan sanal uygulama ile 
girilmesi mümkün olmayan tümülüs, 3 boyutlu 
modelleme haline getirildi. Böylece tümülüs, ziya-
retçiler tarafından rahatlıkla görülebiliyor.
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En BEğEnİlEn VE En KISKAnIlAn KADIn:

EKrAnlArIn BEğEnİlEn İSİMlErİnDEn CEyDA ATEş, 1987 yIlInDA İSTAnBul’DA 
DünyAyA GElDİ. BEş yAşInDA “ÇoCuK GüZElİ” SEÇİlDİ VE Bu SAyEDE 

yAPIMCIlArIn DİKKATİnİ ÇEKTİ. Bu onun HAyATInDA önEMlİ Bİr KİloMETrE 
TAşI olDu. ÇoCuKluK yIllArInDA EKrAnlArDA Boy GöSTErMEyE BAşlADI. 

o GünDEn BuGünE 22 DİZİDE rol AlDI.

CeyDA AteŞ

on dönemin yıldızı parlayan 
yeteneklerinden biri olan Ceyda 
Ateş, 24 yıllık yaşamına 22 dizi 
film sığdırmış genç bir oyuncu. 
Henüz beş yaşındayken 5 bin 
çocuk arasından ‘çocuk güzeli’ 
seçilerek sektöre adım atan Ateş, 
sınırları zorlamayı seven ve 
meydan okumaktan keyif alan bir 
yapıya sahip. 
Ateş, 1987 yılında İstanbul’da 
dünyaya geldi. Beş yaşında 
“çocuk güzeli” seçildi ve bu 
sayede yapımcıların dikkatini 
çekti. Bu onun hayatında 
önemli bir kilometre taşı 
oldu. Çocukluk yıllarında 
ekranlarda boy göstermeye 
başladı. O günden bugüne 
22 dizide rol aldı. Bu süreçte 
birçok usta sanatçıyla çalışma 
fırsatı yakaladı. Ustalardan 
öğrendikleri onun hayatına yön 
verdi. “İlk eğitimimi bu usta 
oyunculardan aldım. Hala da 
kendimi geliştirebilmek için 
eğitim almaya devam ediyorum.” 
diyen Ateş ile sizler için keyifli 
bir röportaj yaptık…

 genellikle aileler çocuklarını bu renkli dünyadan 
uzak tutmaya çalışırlar. Sizin ailenizde durum nasıldı, 
destek mi gördünüz yoksa zorluklar mı yaşadınız?

Babamın televizyon camiasında çok sayıda tanıdığı var-
dı. Yaşanabilecek sıkıntıları öngörebildiği için ilk başlarda 
pek istekli değildi. Ama ben o küçücük yaşımda bu işe gönül 
vermiştim ve çok da kararlıydım. Yaptığım işlerde başarılı ol-
dukça ailem de benimle gurur duydu ve hep yanımda destek-
çim oldular. O günden beri de yanlış ya da doğru verdiğim 
kararların hep arkasında durdular.

 eğitiminiz devam ediyor mu? 
Şu anda devam etmiyor. Ama öğrenilecek çok şey oldu-

ğunun farkındayım, bu nedenle önümüzdeki günlerde eğitim 
almak için yurtdışı programlarına katılmayı düşünüyorum. 

 rol model bir oyuncunuz var mı?
Ben pek çok büyük oyuncunun yanında büyüdüm her 

biri benim için ayrı ayrı çok değerlidir. Örnek aldığım, çok 
sevdiğim oyuncular tabii ki var. Ama herkes şahsın münha-
sırdır, kimseyle birebir aynı olmak mümkün değildir.

 Siz bu sıralar neleri, kimleri izlemekten keyif 
alıyorsunuz?

O kadar yoğun çalışıyorum ki hiçbir şey izlemeye vaktim 
olmuyor. Set ile ev arasında yaşıyorum.

 genç bir insana göre oldukça sade bir yaşamınız var 
galiba?

Çocukluğumdan beri hep böyle yaşamayı sevdim ben. 
Yaşıtım olan pek çok kişi setten sonra gece kulübüne gitme-
yi tercih ederken ben sessiz sakin, mütevazı bir ev yaşamını 
tercih ediyorum. Özel bir gece olmadığı sürece de gece dışa-
rı çıkmıyorum. 

sahne»tarık özdemir / tarikozdemir@baglantinoktasi.com.tr
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yaşı Kadar yapımda 
rol aldı
Son dönemde en çok izlenen dizilerde 
rol alarak seyircinin sevdiği bir oyuncu 
haline gelen Ceyda Ateş, küçük 
yaşlardan itibaren televizyonda olması 
dolayısı ile bugüne kadar neredeyse 
kendi yaşı kadar dizide ve filmde yer aldı.

ateş’in yer aldığı bazı yapımlar şöyle: 
Evlerden Biri 2012
Adını Feriha Koydum 2010
Hayat Güzeldir 2008
Çılgın Dersane Kampta 2007
Yalan Dünya 2007
Gülcü Baba 2006
Karagümrük Yanıyor 2006
Ahh İstanbul 2006
Algül ve Akgül-Gülcü Baba 2005
Aşk oyunu 2005
Beşinci Boyut 2005
Cennet Mahallesi 2004
Komiserin Kızı
Gurbet Kadını 2003
Hayat Bilgisi 2003
yarım Elma 2002
Bulutbey 2002
Tatlı Hayat 2001
Dünya Varmış 2001
üvey Baba 2000
Hayat Bağları 1999
Erguvan yılları 1998
Küçük İbo 1998

“hayatım boyunca 
düzenli ve Planlı 
yaşamayı tercih 

ettim. ileriye yönelik 
inancım da çok 

daha iyi yerlerde 
olacağıma ilişkin. 

yurtdışında bir şeyler 
yaPmayı iStiyorum; 

ekSiklerimi gidermek 
ve daha iyi olmak 

için de eğitimlerimi 
Sürdürmeyi 

amaçlıyorum.”
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bu sefer iyi birini CanlandırmaK 
istiyorum 
‘Adını Feriha Koydum’ dizisinde hırslı ve tutkulu bir karakter olan 
‘Hande’yi başarıyla canlandırdı Ceyda Ateş. Bu rolde o kadar başarılı 
oldu ki, yolda kendisini çevirip, “Allah belanı versin.” diyen teyzeler bile 
oldu…  Ateş, “Kötü kız imajının üzerime yapışmasından korkuyorum, 
bir sonraki teklif Hande gibi bir karakter olursa kabul etmem. Ben ya-
şıtlarıma oranla çok iş yapmış, eğitimini tecrübeli oyuncuların yanında 
tamamlamış bir oyuncuyum. Sadece kötü kadını oynamak benim için 
yeterli değil.” diyerek yeni dönemde farklı bir karakterle hayranlarının 
karşısına çıkacağını anlatıyor. 

“babamın televizyon camiaSında çok Sayıda tanıdığı vardı. 
yaşanabilecek Sıkıntıları öngörebildiği için ilk başlarda Pek iStekli 
değildi. ama ben o küçücük yaşımda bu işe gönül vermiştim ve çok da 

kararlıydım. yaPtığım işlerde başarılı oldukça ailem de benimle gurur 
duydu ve heP yanımda deStekçim oldular.”

 yoğun çalışma temposu sizi yıpratıyor mu yoksa 
böyle yaşamaktan memnun musunuz?

Yoğun tempoya alışmak ve bunu kaldırmak oldukça zor 
bir durumdur. Ancak her işin kendine göre zorlukları var. İşi-
ni severek yapan insanlar için yoğunluk göze alınabilir bir 
şeydir. Benim de çok yorulup yıprandığım zamanlar oluyor, 
ama işimi çok seviyorum ve böyle de mutluyum.

 yaşadığınız zorlukları nasıl aşıyorsunuz, kimlerin 
desteğini alıyorsunuz?

Kötü olayları sevdiklerimle paylaşmam ben, kendim 
çözmeye çalışırım. Kimseyi sorunlarla sıkmak istemem, her 
şeyi iç dünyamda yaşarım ve mücadelemi hep tek başıma 
vererek çözüme ulaşırım. Dışarıdan bakan herkes beni hep 
mutlu görür. 

 kendinizi hangi sözcükleri kullanarak tanımlarsınız?
Başarılı, deli-dolu, özgüvenli, insancıl, kararlı ve inatçı.

 insanlara karşı mesafeli mi açık yürekli misiniz?
Benim insanlarla aramda hep bir mesafe vardır. Ben kar-

şımdakilere deneme süresi verir ve onları tanımaya çalışırım. 
Hislerimin gücüne inanırım ve olumsuz bir şey görürsem he-
men geri çekilirim. Ancak bu süreci karşımdakiler genelde 
anlamazlar. Beni tanıyıp anlamak biraz zordur, çaba gerek-
tirir.

 okumaya vaktiniz oluyor mu?
Okumayı çok seviyorum ve mutlaka vakit ayırmaya ça-

lışıyorum. 

 kendinizi rahatlatmak için başka neler yaparsınız?
Spor yapıyorum, ata biniyorum. Ayrıca köpeğimle vakit 

geçirmek beni çok rahatlatıyor.

 kariyer planınız nedir, ileriki yıllarda kendinizi 
nerede görmek istersiniz?

Hayatım boyunca düzenli ve planlı yaşamayı tercih et-
tim. İleriye yönelik inancım da çok daha iyi yerlerde olacağı-
ma ilişkin. Yurtdışında bir şeyler yapmayı istiyorum; eksikle-
rimi gidermek ve daha iyi olmak için de eğitimlerimi sürdür-
meyi amaçlıyorum.

genç yaşınıza bu kadar dizi sığdırdığınıza göre sık sık 
da seyahat etmiş olmalısınız. yolculuk konusundaki 
düşünceleriniz neler, sever misiniz gezmeyi?

Tabi ki seviyorum. Diğerlerine göre daha konforlu oldu-
ğu için uçakla seyahat etmeyi tercih ediyorum. 
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 tren yolculuğu yaptınız mı hiç?
Bir kez çocukluğumda, bir kez de yurt dışında binmiş-

tim trene.

 bize anlatabileceğiniz bir yol anınız var mı?
Arabayla Saraybosna’dan Dubrovnik’e gidiyorduk. Yollar 

çok karanlıktı. Bir yanımızda dağ, orman bir yanımızda me-
zarlık ve karşımızda da kocaman bir haç… Korku filminde 
gibi hissetmiştim kendimi. Ama yine de çok keyifliydi.

 Son dönemde dizilerin de uluslararası arenada yer 
alması sizi nasıl etkiledi, yabancı hayranlarınızın sayısı 
da türler kadar çok mu?

Dizilerin yabancı ülkelerde de gösteriliyor olması da, o 
ülkelerde tanınıyor olmak da çok gurur verici bir şey. Dünya-
nın çeşitli yerlerinden çok sayıda mesaj alıyorum bu da beni 
çok memnun ediyor. 

 Sosyal medyayla aranız nasıl?
Facebook kullanmıyorum ama aktif bir Twiter kullanıcı-

sıyım. Hesabımı da kendim yönetiyorum. 

 dizi sektöründe oyunculuk kadar ilişkiler de önemli 
midir?

Tabii ki de önemli, ama ben iş almak için kimseyle ya-
kın olmam. İlişkilerden çok işimle gündemde olmayı ve iler-
lemeyi tercih ederim. 

 en keyif aldığınız proje hangisiydi?
Hiçbirini birbirinden ayıramam. Her birinden ayrı ayrı 

şeyler öğrendim, her biri ayrı keyiflerdi. 

 ilk rol aldığınız dizi hangisiydi?
Erguvan Yılları.

 insanlar size en çok ne soruyorlar?
Yeni bir projede yer alıp almayacağımı soruyorlar. 

 kadınların size bakışı nasıl?
Çok sevilen ve bir o kadarda kıskanılan bir kadınım…

 “çocukluğumdan beri heP 
Sakin yaşamayı Sevdim ben. 
yaşıtım olan Pek çok kişi Setten 
Sonra gece kulübüne gitmeyi 
tercih ederken ben SeSSiz 
Sakin, mütevazı bir ev yaşamını 
tercih ediyorum. özel bir gece 
olmadığı Sürece de gece dışarı 
çıkmıyorum.”

yurtdışına eğitime GideCeK
Genç oyuncu kariyerini sağlamlaştırmak için yurt dışına gi-
deceğini açıklıyor: “İki sene Barış Manço Eğitim ve Kültür 
Merkezi’nden tiyatro okudum. Boş zamanlarda yabancı dil 
eğitimi alıyorum. Eğer başarırsam haziranda ABD’ye gidip 
oyunculuk dersleri alacağım. Sonra başka bir dalda da eğitim 
görmek istiyorum.”
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haber»

İngiltere hükümetine bilim alanında danışmanlık ya-
pan Prof. Sir John Beddington, kendi alanına ilişkin 
önemli bir rapor hazırladı. Beddington’un raporuna 
göre, internet geleneksel kimlik düşüncelerini değiş-

tirerek bu kimliğin daha az anlam taşıyacağı bir hale dönüş-
türdü. Bunun bir sonucu olarak da topluluklar içinde birbiri-
ne bağlılık zamanla daha da azaldı. İnternet oyunları, aslında 
birçoklarına çevrelerindeki önyargılardan kaçıp, gerçek kim-
liklerini bulma olanağı sağladı. Örneğin özürlü şahıslar inter-
net oyunları sayesinde diğer insanlarla eşit düzeyde ilişki kur-
ma olanağı buldu.

ArAşTIrMACIlAr, İnSAnlArIn öZEl HAyATlArInA İlİşKİn FoToğrAF VE 
BİlGİlErİn GİDErEK DAHA FAZlA HErKES TArAFInDAn GörülEBİlİr HAlE 

GElMESİylE, MESlEK HAyATlA SoSyAl HAyATTAKİ KİMlİKlErİn 
BulAnIKlAşACAğInI KAyDEDİyor. BunA örnEK olArAK, Bİr Kİşİnİn, 

ünİVErSİTE yIllArInDAn KAlMA SArHoşluK FoToğrAFlArInIn 
BulunMASIylA, TErFİ ETTİrİlMEMESİ GöSTErİlİyor.

‘İnTerneT, İnSAn kİMlİĞİnİ 
yenİden Tanımlıyor’

BBC Türkçe servisinden bilim muhabiri Pllab Ghosh’un yaptı-
ğı habere göre raporda, bu değişimin olumlu hale dönüştürü-
lebileceği, göz ardı edilirse toplumsal dışlanmaya yol açabile-
ceği kaydediliyor. Raporda, “2012 Londra Olimpiyatları’ndaki 
dayanışma ruhunda görüldüğü gibi, bu olumlu bir güç hali-
ne getirilebilir ya da 2011 protestoları gibi yıkıcı bir hal alabi-
lir.” deniliyor.
Raporda, akıllı telefonların, sosyal paylaşım olanaklarının ge-
lişmesi ve insanlar arasında, daha fazla ilişki içinde olma eğili-
minin artmasıyla, birbiriyle ilgisiz grupların arasında çıkarla-
rın, geçici de olsa, zaman zaman çakışabileceği ve bu grupların 
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daha hızlı bir şekilde harekete geçebildikleri kaydedildi. Örnek 
olarak daha önce hiç karşılaşmamış insanların birden toplanı-
verip bir grup oluşturarak eyleme geçmesi gösterildi.

HİPER- BAĞLANIRLIK 
Prof. Sir John Beddington’un uzun araştırmalar sonucu yaz-
dığı “Gelecekte Kimlikler” başlıklı raporda, internette yeni bir 
ilişki modelinin de ortaya çıktığını belirtiliyor. Buna göre in-
ternetle neredeyse sürekli olan ve “hiper-bağlanırlık” olarak 
tanımlanan ilişkinin, gelecek 10 yılda toplumda köklü deği-
şimler yaratacağı ifadesi raporda yer alıyor. 
Bilim ve teknoloji alanında yeni eğilimleri ortaya koymak ve 
hükümeti bilgilendirmek üzere söz konusu araştırmayı yaptı-
ran Prof. Sir John Beddington, verdiği mülakatta, “Kimliğin 
belirlenmesinde en dinamik eğilim, hiper bağlanırlık oldu. 
Hükümet ve özel sektörün veri toplaması ve kullanımı, mah-
remiyet ve güvenlik kavramlarına karşı bireysel hak ve özgür-
lüklerin dengelenmesi, bu eğilimlerden etkilenecek. Umarım 
bugün yayımlanan rapor, siyasetlerin belirlenmesinde yol gös-
terici olur.” diye konuşuyor. 
Kimlik konusundaki son rapor için, İngiltere ve diğer ülkeler-
den önde gelen uzmanlar 20 ayrı incelemede, bilgisayar bilimi, 
kriminoloji ve sosyal bilimler alanındaki araştırmaları değer-
lendirdi. Raporda, kimliklerin değişen yapısının, topluluk ve 
sosyal bütünleşme kavramları üzerinde önemli etkilerde bulu-
nacağı kaydedildi; kişinin kimliğini şekillendiren din, etnisite, 
meslek ve yaş gibi unsurların, eskisine kıyasla daha az önem-
li olduğu vurgulandı.
Bunun yerine, özellikle gençler arasında, kimlik tanımları-
nın internetteki sosyal paylaşım sitelerindeki ilişkiler ve in-
ternet oyunlarında üstlenilen rollerle belirlenir olduğuna 
dikkat çekilmekte.

İNTERNETTE GERÇEK 
KİMLİĞİ ARAMA
Prof. Sir John Beddington’ın rapo-
runda, bazı eleştirel çevrelerce “ya-
pay ya da hayal ürünü kimlikler 
yarattığı” belirtilen internet oyun-
larının, aslında birçoklarına, çev-
relerindeki önyargılardan kaçıp 
kendi “gerçek” kimliklerini bulma 
olanağı sağladığı kaydedildi; özür-
lü şahısların internet oyunları sa-
yesinde diğer insanlarla eşit düzey-
de ilişki kurma olanağı buldukları-
nı anlattıkları aktarıldı.
Rapora katkıda bulunanlar ya-
zarlar, “İnternet birçok insanın 
kimliklerini tam anlamıyla orta-
ya çıkarmalarına olanak verebilir. 
Utangaç olan, yalnızlık çeken ya 
da kendilerinin çekici olmadığı-
nı düşünen insanlar, internet orta-

mında daha başarılı şekilde inanlarla ilişki kurabiliyor ve ken-
dilerini daha iyi ifade edebiliyor.” diye konuşuyor.

SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİ ETKİN
Rapora göre, 2011’de internet kullanıcılarının yüzde 60’ı, bir 
sosyal paylaşım sitesine de üye. 2007’deyse bu oran yüzde 
43’tü. Tunus devrimi ile Mısır ve Libya’daki muhalefet hare-
ketlerinde görüldüğü üzere, sosyal paylaşım siteleri siyasi an-
lamda daha etkili olmaya başladı.
Araştırmacılar, insanların özel hayatlarına ilişkin fotoğraf ve 
bilgilerin giderek daha fazla herkes tarafından görülebilir hale 
gelmesiyle, meslek hayatıyla sosyal hayattaki kimliklerin bula-
nıklaşacağını kaydediyor. Buna örnek olarak, bir kişinin, üni-
versite yıllarından kalma sarhoşluk fotoğraflarının bulunma-
sıyla, terfi ettirilmemesi gösteriliyor.
Raporda, internet ortamı ile gerçek hayattaki kimlikler ara-
sındaki ayrımların yavaş yavaş ortadan kalkmasının, suçlula-
ra yeni alanlar yaratacağı ve sosyal paylaşım siteleriyle mesle-
ki ve mali sitelerden derlenen bilgilerle kimlik hırsızlıklarının 
artacağı belirtiliyor.

akıllı Telefonların, sosyal 
paylaşım olanaklarının 

gelİşmesİ ve İnsanlar 
arasında, daHa fazla İlİşkİ 

İçİnde olma eğİlİmİnİn 
arTmasıyla, bİrbİrİyle 

İlgİsİz gruplar arasında 
çıkarlar, geçİcİ de olsa, 

zaman zaman çakışabİlİr 
ve bu grupları daHa Hızlı 

bİr şekİlde HarekeTe 
geçebİlİr. örneğİn daHa 

önce Hİç karşılaşmamış 
İnsanlar bİrden 

Toplanıverİp bİr grup 
oluşTurarak eyleme 

geçebİlİyor.



şehir mektupları» mehmet saim değirmenci

Bahçelİ var, Bahçe yok

Türk mimarisinde ev dediğimiz ‘konak’ 
bahçelidir ve bahçe oda gibi, kapı baca 

gibi, çatı gibi evin olmazsa 
olmazlarındandır. Zamanla ev halimiz 
değişince bahçeler de pılısını pırtısını 

toplayıp şehir hayatımızdan 
uzaklaşmıştır.
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Türkiye’de hemen her şehirde Cumhuriyet Caddesi, 
Atatürk Caddesi, İstiklal yahut Kurtuluş Caddesi, trenli 
şehirlerde İstasyon Caddesi olduğu gibi, bu isimleri 
taşıyan şehir küçükse mahalle, büyükse semtler de 

bulunmaktadır ki, yakın tarihi göz önüne aldığımızda 
anlaşılabilir bir şeydir. Yine pek çok şehirde Bahçelievler ve 
Yenimahalle semtlerinin/mahallelerinin bulunması yakın 
tarihin başka bir cilvesidir. Bahçelerin yerine apartmanlar 
dikildiği, mahallenin gidip yeninin kaldığı bu semtler aynı 
zamanda muhteşem bir çelişkiyi ima ve ifşa etse de bunun da 
anlaşılması gerekir. Birbirine benzer yapılaşmaların, ne 
benzeri, birbirinin kopyası olan yeni mahalleler ve ilaç için tek 
bahçeli evi bulunmayan bahçeli evler semtleri de yaşadığımız 
şehirli hayatın muhteşem tezatlarından biri olmalıdır.
Bir zamanlar şehrin bütün evleri bahçeli ev iken, bir zamanlar 
bu bahçeler ve tabii ki bahçeli evler bir semte sığınmış, günü 
gelince o birkaç katlı güzelim evler de yıkılarak yerlerine 
bahçesiz apartmanlar inşa edilmiş, bahçe ihtiyacı balkonlarda, 
pencere önlerinde teraslarda karşılanır hale gelmiştir.
Bahçeli evlerin bahçesiz hale gelme sürecinde şehrin kıyısında 
kenarında gece konan bahçeli gecekondular bir zamanlar 
şehrin bahçeli ev ihtiyacını karşılamış gibi görünse 
de, zamanlar bu güzelim yapılar da kentin beton 
havuzuna dâhil edilmiştir.
Türk mimarisinde ev dediğimiz ‘konak’ 
bahçelidir ve bahçe oda gibi, kapı baca gibi, 
çatı gibi evin olmazsa olmazlarındandır. 
Zamanla ev halimiz değişince bahçeler de 
pılısını pırtısını toplayıp şehir hayatımızdan 
uzaklaşmıştır. Ondandır ki apartmanlarda, 
lojmanlarda, bahçesiz ucube yapılarda, 
devasa sitelerde büyüyen günümüz 
çocukları kenarda köşede kalmış bir 
bahçeli ev gördüklerinde, ne kadar küçük 
ve yetersiz olursa olsun, ‘a, ne güzel ev’ 
diyecek duruma gelmiştir.
Güya şehre nefes aldırmak için 
belediyelerce oluşturulan parklar da 
şehrin bahçe ihtiyacını karşılamaktan 
uzaktır. Bu parklarda meyveli ağaç 
bulunmaması, dizaynında ya vurdumduymaz 
bir düzensizlik yahut alabildiğine resmi bir 
tasarımın gözetilmesi, parkları bahçe 
olmaktan çıkarmaktadır.
Oysa, bahçe bahçedir; park parktır. Bir evin 
bahçesi ev sahibinin sevdiği ağaçların, 
çiçeklerin, hassaten meyveli ağaçların yer aldığı, 
yerine göre domates biber yetiştirilen, çocuğun 
ayağının toprağa bastığı, kuşun konduğu, yuva yaptığı, 
kelebeğin uçtuğu sahiden bahçedir. Küçük de olsa bir 
bahçeliğinden mesut ve memnun, çevrelediği evi bahçeli 
yapmaktan bahtiyardır. Bu bahçelerde ağaç sahiden ağaç, ot 
sahiden ot, kuş sahiden kuş, kuş yuvası sahiden kuş yuvasıdır.
Bahçeli evi şehrinden kovmaktan pişman şehir sakinlerinden 

kendine müstakil bahçeli ev inşa edenlerin ise, yeni bahçeleri 
bahçe olmaktan uzaktır. Bu tür mekanlarda meyve vermeyen, 
mümkünse yaprak dökmeyen ağaçlar tercih edilmekte, geri 
kalan alan çimlendirilip çiçeklendirilmekte, düzenleme bahçe 
mantığı ile değil de park mantığı ile yapılmaktadır. Bu evler 
bahçeli evden ziyade parklı ev olarak tesmiye edilse yeridir. Ev 
sahipleri ise meyve toplama, sebze ekme zahmetinden 
böylece kurtulmuş olmaktadırlar.
Bahçelievler semti/mahallesi olan hiçbir şehrin o semtindeki 
evler bugün bahçeli değildir ve adları hariç diğer semtlerden, 
diğer mahallelerden bir farkları bulunmamaktadır.
Fakirin bu denemeciği Ankara’daki Bahçelievler semtine dair 
olacaktı lakin, Kemal Tahir’in üslubuyla söylersek ne 
denilmiştir, ‘dert söyletir’ denilmiştir, dert söyletti ve 
Bahçelievler de bu yakınmadan nasibini aldı.
Artık kimse Bahçelievler demiyor zaten şehrin bu bahçesiz 
semtine, dalga geçer gibi sadece “Bahçeli” diyor.
Ne yapacaksınız, ağız alışkanlığı…

bir zamanlar şehrin bütün 
evleri bahçeli ev iken, bir 
zamanlar bu bahçeler ve 

tabii ki bahçeli evler bir 
Semte Sığınmış, günü gelince 

o birkaç katlı güzelim 
evler yıkılarak yerlerine 

bahçeSiz aPartmanlar 
inşa edilmiş, bahçe ihtiyacı 

balkonlarda karşılanır 
hale gelmiştir.



44 / www.baglantinoktasi.com.tr

internet»

TBMM BİlİşİM VE İnTErnET ArAşTIrMA KoMİSyonu BAşKAnI nECDET ünüVAr: 
“BİlİşİM oKuryAZArlIğInDA AVruPA’DA SonunCuyuZ AMA 20 Mİlyon DİjİTAl 

oyunCuMuZ VAr. 10 Mİlyon Kİşİ DE İnTErnETTE DüZEnlİ oKEy oynuyor. 
BİlİşİM oKuryAZArlIğI KonuSunDA SEFErBErlİK BAşlATIlMAlI, ÇoCuKlAr 

EBEVEynlErİnİ EğİTMElİ.”

KAHVEHAnE İnTErnETE TAşInDI: 
10 mİlyon Türk İnTerneTTe 

okey oynuyor

adem eren / ademeren@baglantinoktasi.com.tr
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bİlİşİm okuryazarlığının 
uluslararası 8 krİTerİ bulunuyor. 
İnsanlar bu krİTerlere verdİklerİ 

yanıTlara göre kendİlerİnİ 
ölçebİlİyor. bu soruların Tamamına 

“eveT” dİyebİlenler bİlİşİm okuryazarı 
olarak kabul edİlİyor. 

Türk erkeklerinin baskın bir davranış biçimidir; boş 
vakitlerini kahvehanelerde geçirmek… Her mahalle-
nin bir kahvesi vardır ve mahallenin çalışan, çalışma-
yan, emekli erkekleri boş vakitlerinin çoğunu kahve-

hanelerde geçirir. Teknoloji gelişti, internet hızla hayatımızın 
her alanına girdi. Erkeklerin kahve kültürü de teknolojiye ayak 
uydurarak, boyut değiştirdi. Türk erkekleri mahalle araların-
da birer birer kapanan kahvehaneler artık internet ortamında 
rağbet görüyor. Son araştırmalara göre Türkiye’de 10 milyon 
kişi internette düzenli olarak okey oynuyor.    
Konu ile ilgili açıklamayı TBMM Bilişim ve İnternet Araştır-
ma Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Necdet Ünüvar yaptı. Tür-
kiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi’nin 
konuğu olan Ünivar, Avrupa’daki 25 ülkede bilişim okuryazar-
lığı konusunda yapılan araştırmada, Türkiye’nin son sırada yer 
aldığını söyledi. Ünüvar, buna karşın Türkiye’deki dijital oyun-
cu sayısının 20 milyona ulaştığını, 10 milyon kişinin de inter-
nette düzenli okey oynadığının saptandığını bildirdi.
TBMM Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu’nun 3 ay-
lık çalışma sonucu hazırladığı, 157 öneriden oluşan bin 150 
sayfalık raporu, 10 gün önce TBMM Başkanlığı’na sunduğu-
nu anımsatan Ünivar, sunulan raporun ayrıntılarına ilişkin 
bilgileri paylaştı. Bilişimin giderek insan hayatında daha faz-
la yer aldığını kaydeden Ünüvar, işadamlarına bu alanda yatı-
rım yapmalarını önerdi. 
Türkiye’de bilişim sektöründe büyük gelişme yaşandığını, an-
cak kuşaklar arasında büyük farklılıklar bulunduğunu anla-
tan Ünüvar,  Avrupa’daki 25 ülkede bilişim okuryazarlığı ko-
nusunda 2011 yılında yapılan araştırmada, Türkiye’nin son sı-
rada yer aldığını anımsattı. Buna karşın bilgisayar oyunları-
nın Türkiye’de de oldukça yaygınlaştığını vurgulayan Ünüvar,  
“Bilişim okuryazarlığında Avrupa’da sonuncuyuz ama 20 mil-
yon dijital oyuncumuz var. 10 milyon kişi de internette düzen-
li okey oynuyor. Bir zamanlar home office çalışmayı küçümsü-
yorduk. Ama artık insanlar evlerinde çalışıyor, oyunlar üzeri-
ne yazılımlar üretiyor, yattıkları yerden milyar dolarlara ula-
şan rakamlarda paralar kazanıyorlar. Zamanında bilişime ya-
tırım yapan ülkeler de bugün karşılığını alıyor. Kore’nin milli 
geliri 1960’da Türkiye’nin yarısıydı. Şimdi sadece Samsung’un 
cirosu Türkiye’nin toplam gelirinden fazla.” diye konuştu.
Ünüvar, raporda sundukları öneriler arasında Bilişim Bakanlı-
ğı kurulması,  internet medyasının kurala tabi tutulması ve Ba-
sın İlan Kurumu’ndan ilan alabilmelerine olanak sağlanması-
nın da yer aldığını sözlerine ekledi.

tbmm bilişim ve internet araştırma Komisyonu başkanı necdet ünüvar

bilişim okuryazarı mısınız 
test edin

Bilişim okuryazarlığının uluslararası 8 kriteri bulunduğunu 
bildiren Ünüvar, insanların bu kriterlere verdikleri yanıtlara 
göre kendilerini ölçebileceklerini söyledi. Bu soruların 
tamamına “evet” diyebilenlerin bilişim okuryazarı olarak 
kabul edildiğini kaydeden Ünüvar, “Çocuklar artık bilgi 
ihtiyaçlarını anne babadan çok internetten karşılıyor. Eskiden 
kuşak çatışması dediğimiz şey, bugün bilgi çatışması şeklinde 
karşımıza çıkıyor. Bilişim okuryazarlığının artması, bilişim 
suçları ile mücadelede, e-devlet uygulamalarında çok önem-
li. Bilişim okuryazarlığı konusunda seferberlik başlatılmalı. 
Eskiden anne babalar çocuklarını eğitirdi, şimdi çocukların 
ebeveynlerini eğitmesi gerekiyor. Kamu personeli alımında 
da bilişim okuryazarlığı standart şartlar arasına alınmalı.” diye 
konuştu.

Bilişim okuryazarı olup olmadığınıza ilişkin kriterler şöyle: 

•	 İstenmeyen	mesajları engelleyebiliyor musunuz? 
•	 İnternet	güvenliğini sağlayacak bilgilere erişebiliyor 

musunuz?
•	 Kullandığınız	web sayfalarını sık kullanılanlara 

ekleyebiliyor musunuz?
•	 Sosyal	paylaşım ağında profilinizdeki gizlilik ayarlarını 

değiştirebiliyor musunuz?
•	 İnternet	sitesinde erişilen bilgilerin doğruluğunu başka 

kaynaklarla test edebiliyor musunuz?
•	 Sörf	geçmişini silebiliyor musunuz?
•	 İstenmeyen,	spam e-postalarını engelleyebiliyor 

musunuz?
•	 Filtre	ayarlarını değiştirebiliyor musunuz?’’
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“Aracınızda hava koşullarına uygun doğru lastik kullanarak ve 
güvenli sürüş kurallarına uyarak zorlu kış koşullarının üstesinden 

gelmeniz mümkün.”

Kar yağışının tüm Türkiye’yi etkisi altına aldığı şu 
günlerde karlı ve buzlu zeminlerde güvenli sürüş ve 
kış lastiği seçiminde dikkat edilmesi gerekenler 
hakkında sürücüler için öneri listesi hazırlandı. 

Goodyear Türkiye Genel Müdürü Emin Özkan, hava sıcak-
lığının +7 derecenin altına düştüğü bugünlerde trafik 
güvenliği açısından ticari araçlar için zorunlu kılınan kış 
lastiğinin mutlaka tüm sürücüler tarafından tercih edilme-
si gerektiğini söyledi. Özkan, trafikte güvenli sürüş için kış 
lastiği seçiminin önemine dikkat çekerek, “Aracınızda 
hava koşullarına uygun doğru lastik kullanarak ve güvenli 
sürüş kurallarına uyarak zorlu kış koşullarının üstesinden 
gelmek mümkün.” dedi.

kış lastİğİ karlı zEMİnİ tutar, 
kazaları azaltır 

haber»

Karlı ve buzlu zeminlerde araç sürerken nelere dikkat etmelisiniz?
• Karlı ve buzlu zeminde düşük hızda seyir etmek gerekir; 

lastiğin yol tutuşu normal hava şartlarına göre daha 
düşüktür. 

• Gizli buz tehlikesi olan gölgelik alanlara girerken hız 
düşürülmelidir. 

• Güvenli sürüşün temel önceliği duruş mesafesidir. Buzlu, 
karlı zeminlerde takip mesafesini iki katına çıkarmak 
gerekir. 

• Yakın mesafede takip eden araç varsa sağ şeride geçip 
araca yol verilmelidir. 

• Mutlaka kış lastiği kullanılmalıdır. Çünkü hava sıcaklığı 
+7 derecenin altına düştüğü koşullarda kış lastiği kulla-
nılmıyorsa lastiğin yol tutuşu zayıflar ve fren mesafesi 
uzar. 

• Frene uzun süreyle çok basmadan, kesik kesik basarak, 
hafif frenleme yapılmalıdır. Ani fren aracın kaymasına 
neden olabilir. Bunun yerine, vites düşürerek hız ayarı 
yapabilirsiniz.

Kış lastiği seçerken profesyonellere danışmayı unutmayın
• Yaz lastiklerinde kullanılan kauçuk, +7 derecenin altında 

tutunma özelliğini kaybeder. Böylece, kış koşullarında 
performans düşüklüğü ortaya çıkar ve fren mesafesi 
uzar. Oysa, kış lastiklerinde kullanılan özel kauçuk saye-
sinde, +7 derecenin altında da lastiğin tutunma özelliği 
korunarak daha kısa fren mesafesi elde edilir. 

• Kış lastiğinin diş derinliği yaz lastiğine göre daha fazla-
dır. Böylece; kış lastiğinin karlı ve buzlu zemin yol tutu-
şu artar. Bu da tüketiciler için, çok daha güvenli sürüş 
performansı demektir. 

• Kış lastiği ne kadar fazla diş derinliğine sahipse, kışın yol-
larda o kadar iyi performans gösterir. 

• Lastikte bulunan testere şekilli merkezi kanal yapısı fren-
leme anında etkili kar küreme işlevi görür. Değişken 
kenar açılı testere şekli karlı ve buzlu zeminlerde üstün 
çekiş gücü sağlar. Zorlu kış koşullarında bu özelliğe 
sahip lastikler tercih edilmelidir. 

• Tüm kış lastikleri aynı değildir. Her kış lastiği bünyesin-
de farklı teknik özellikleri barındırabilir. Aracınıza ve 
sürüş koşullarınıza en uygun kış lastiğini seçerken bayi-
deki yetkili kişilere danışınız.
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gündem»

MSn GeÇMİŞİnİzİ 
Sİlİn!

MICroSoFT’un yAyGIn KullAnIlAn 
MESAjlAşMA ProGrAMI MSn yAnİ lIVE 

MESSEnGEr, 2013’ün BAHAr AylArInDA SonA 
ErDİrİlİyor. MSn’İn yErİnİ SKyPE AlACAK. 

uZMAnlAr, SKyPE’yE GEÇErKEn KİşİSEl 
GEÇMİşİn TAMAMEn SİlİnMESİ GErEKTİğİ 

uyArISInDA Bulunuyor.

mSn’in tarihi 
Windows Live Messenger ya da eski ve daha çok bilinen 
adıyla MSN Messenger, kısaca MSN, Microsoft tarafından 
2005 yılından itibaren geliştirilmeye başlanan anında 
mesajlaşma yazılımı olarak karşımıza çıktı. Eski adı MSN 
Messenger olan yazılım, sekizinci sürümünden itibaren 
Windows Live Messenger adıyla yayınlanmaya başlandı. 
Dönemin en popüler mesajlaşma sistemi olan MSN’nin 
tüm dünyada en az 350 milyon kişi tarafından kullanıldığı 
tahmin ediliyor.
Geliştirilmeye başlandıktan sonra kısa sürede Microsoft’un 
Windows işletim sistemini de etkili bir biçimde kullanmasıyla 
dünyanın en çok kullanıcısı olan anında mesajlaşma sistemi 
konumuna yükseldi. Özellikle Türkiye’de de çok yaygın olarak 
kullanıldı. Daha önce piyasa lideri olan ICQ’nun en büyük 

rakibi olarak ortaya çıktı ve ICQ’yu ilgi görmez duruma getir-
erek, dünya üzerindeki ‘tek’ olma özelliğini kazandı. 
Şimdilerde birçok kamu kurumunun veya özel şirketin Face-
book, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerine ulaşımı 
engellediği gibi, MSN’nin en popüler olduğu, 3 yıl öncesine 
kadar aynı sınırlama MSN için getirilmişti.  
Microsoft’un işletim sistemi Windows Vista ile bütünleştirme 
çabaları rekabet kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle 
sonuçsuz kaldı. Fakat Windows Vista’da yazılımı indirme 
bağlantıları var ve halen bu konuda birçok dava bulunuyor. 
Windows Live Messenger, içinde bulunduğumuz yılın bahar 
ayları itibariyle hizmet vermeyi durduracak, Messenger 
üyeleri Microsoft hesaplarıyla giriş yaparak arkadaşlarını 
Skype’a aktarabilecek.
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“skype’yİ başkasının bİlgİsayarında ya da İnTerneT kafe gİbİ 
orTamlarda kullanıyorsanız, verİlerİn sızması gündeme gelebİlİr. 

geçmİş İleTİşİm bİlgİlerİ, sİzİn makİnenİz ve buluTun dışında üçüncü bİr 
sİsTeme Transfer edİlebİlİr.”

Popüler mesajlaşma programı Live Messenger’i kapat-
maya hazırlanan Microsoft, kullanıcılarını Skype’a yön-
lendiriyor. Ancak Skype’de kullanıcı mesaj ve bilgile-
rinin hem fiziksel hem de bulut ortamında saklandı-

ğı uyarısında bulunan Araştırma Uzmanı Righard Zwienen-
berg, veri sızmasını önlemek için Skype’nin internet kafe gibi 
ortamlarda ya da başkasının bilgisayarında kullanılmaması-
nı önerdi. Zwienenberg, mesajlaşmayı bitirdikten sonra “Clear 
History-Geçmişi Temizle” düğmesine tıklanmasını tavsiye edi-
yor. Microsoft’un yaygın kullanılan mesajlaşma programı MSN 
yani Live Messenger, 2013’ün bahar aylarında sona erdiriliyor. 
MSN’in yerini Skype alacak. Mesajlaşma ve görüntülü konuşma 
imkânı sunan Skype’yi inceleyen ESET Kıdemli Araştırma Uz-
manı Righard Zwienenberg, ürünün kullanışlı bir iletişim yolu 
sağladığını ifade etti ancak iletişim detaylarının birkaç yerde 
saklandığına ve uzun süre silinmediğine dikkat çekti.  

BAŞKA MAKİNEDE KULLANIM 
RİSKLİ 
Zwienenberg, şu bilgiyi paylaşıyor: “Skype’yi başkasının bilgi-
sayarında ya da internet kafe gibi ortamlarda kullanıyorsanız, 
verilerin sızması gündeme gelebilir. Geçmiş iletişim bilgileri, 
sizin makineniz ve bulutun dışında üçüncü bir sisteme trans-
fer edilebilir. Skype kullanmayı sonlandırdığınızda, bu gizli 
yerde saklanan bilgiler silinmiyor ve sonra da, nereye bakaca-
ğını bilen kişiler, gönderdiğiniz mesajları ya da kiminle konuş-
tuğunuz gibi bilgileri inceleyebiliyor.” Zwienenberg’e göre eğer 
kendi sisteminiz dışında başka bilgisayarlarda Skype kullanı-
yorsanız, Skype’ı kapatmadan önce geçmiş bilgilerinizi ve içe-
rik detaylarınızı silebilirsiniz. “Araçlar” menüsü içinde bulu-
nan “Seçenekler” kısmında geçmişin nasıl tutulmasını istedi-
ğinizi ayarlayabilirsiniz. Buradaki “Gizlilik Seçenekleri” bölü-
münde yer alan “Clear History-Geçmişi Temizle“ düğmesiyle, 
hassas bütün verileriniz yerel olarak saklanan gizli yerlerden 
silinecek ve gizliliğiniz daha iyi sağlanacaktır. 

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZE HASSAS 
DAVRANIN 
Kurulum sırasında, küçük puntolarla yazılmış olan, “Skype 
Kullanım Kılavuzunu” ve “Skype Gizlilik Sözleşmesini”’ni 
okumayı öneren Zwienenberg’e göre ne yazık ki çoğu kişi 
bu dokümanları okumaya zahmet etmiyor ve sadece geçerli 
olan ileri düğmesine basıyor. Ancak “Kişisel bilgileriniz ile 
ilgili hassas olun.” uyarısında bulunan Zwienenberg, “Eğer 
size ait olmayan farklı bir bilgisayar kullanıyorsanız özel ve-
rilerinizi silin. Ama en iyisi, sizin için önemli olan gizli ve 
özel verilerinizi korumak için başka sistem kullanmayın.” 
diye konuşuyor.

araştırma uzmanı righard zwienenberg

Skype nedir, nasıl çalışır?
Skype sorunsuz çalışabilen ücretsiz internet telefonudur. 
Skype diğer kişileri bilgisayarlarından veya telefonlarından 
aramak içindir. Skype’i bilgisayarınıza indirebilir ve dünyanın 
herhangi bir yerini ücretsiz olarak arayabilirsiniz. 

skype ile yapabileceğiniz işlemler :
arama
Skype’ta birini aramak için o kişiyi kontakt listenizde bulup 
büyük yeşil butona tıklayınca aramış oluyorsunuz. Karşı ta-
raf sizi yanıtlayınca net şekilde konuşabilirsiniz.
 
Konferans
Skype’la birebir görüşme dışında daha fazla kişi ile de aynı 
anda görüşebilirsiniz. Skype’la 4 kişiye kadar konferans gö-
rüşme yapabilirsiniz. Konferansa katılanların hepsi ile aynı 
anda görüşebilirsiniz.

normal telefonları arama
Skype’la, bilgisayarı olmayan kişileri de arayabilirsiniz. 
SkypeOut olarak isimlendirilen bu servisle dünyanın her-
hangi bir yerindeki bir telefonu çok düşük tarifelerle araya-
bilirsiniz.



Anadolu Aslanları İşadamları 
Derneği’nin (ASKON) bu yıl 

8’incisini düzenlediği Olağan Genel 
Kurul’da Konya Şeker, “Türk Tarım 
Sanayi Entegrasyonunda Öncü 
Şirket” olarak “Ekonomi Ödülü”ne 
layık görüldü. Çırağan Sarayı’nda 
düzenlenen törende, Pankobirlik 
Genel Başkanı Recep Konuk 
ödülünü Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’dan aldı.
Toplam 17 ödülünün verildiği 
törende, diğer ödül alan Konyalı 
kuruluşlar, Kenzel Mobilya, İdolwin 
Pen, Nursan Treyler oldu. ASKON, 
üyelerinin uluslararası rekabette 
daha saygın ve güçlü; ulusal 
pazarlarda ise daha etkin ve verimli 
olmaları yönünde kendilerini 
geliştirmeleri için onlara destek 
veriyor ve rehberlik ediyor. 
Vizyonunu “Haklı Zenginlik” 
sözleriyle özetleyen ASKON’un 
İstanbul’da gerçekleştirilen 8. 
Olağan Genel Kurulu’nun ana 
teması ise “Hakkaniyet Hattı” oldu. 
ASKON Genel Başkanı Koca’nın 
açılış konuşmasından sonra plaket 
ve rozet takma töreni 
gerçekleştirilen Genel Kurul’da, 
üyelerin önerisiyle seçilen başarılı 
şirketler ödüllendirildi. Değişik 
illerdeki ASKON üyesi derneklerin 
teklifi üzerine yönetimce belirlenen 
ASKON üyesi işadamları ile birlikte 
Konya Şeker’e de Tarım Sanayi 
Entegrasyonunda Öncü Şirket 
ödülü verildi. Konya Şeker, derneğin 
üyesi olmamasına rağmen 
ASKON’un vizyonuna yönelik 

gerçekleştirdiği yatırımlar 
nedeniyle ödüllendirildi. 
Ödül töreni sonrası konuşan 
Başbakan Erdoğan, “On yılda 
Türkiye’yi üç kat büyüttük.” dedi. 
Erdoğan konuşmasında şunları 
söyledi: “IMF’ye borcumuz mayısta 
bitiyor. Biz IMF’ye 5 milyar dolar 
borç vereceğiz. Türkiye’nin G-20’ye 
girmesi sıradan bir olay değil. 
Yolsuzlukla mücadele çok büyük 
başarılar elde ettik. Göreve 
geldiğimizde toplanan vergi faiz 
giderlerini karşılamakta 
zorlanıyordu. Şu anda oran yüzde 
15-16. Sadece Güneydoğu ve 
Doğu’da 36 katrilyon yatırım yaptık. 
29 Ekim’de Marmaray’ın açılışına 
hazırlıyoruz. Zonguldak’ta hayatını 
kaybeden kardeşlerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum, ailelerine de 
başsağlığı diliyorum. Hükümet 
olarak iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda gerekli adımları attık. 
Afrika’dan ayağımızın tozuyla 
buraya katılıyoruz. Çok verimli 
temaslarda bulunduk. Halkın ve 
idarecilerin sevgilerine ve 
tezahüratına mazhar olduk. 
Sömürgeciler Afrika kıtasına 
geliyor, acımasızca ne bulurlarsa 
alıp götürüyorlar. Biz Afrika’ya tıpkı 
ecdadımız gibi bakıyoruz. Afrika ile 
bir hakkaniyet hakkı kurma 
mücadelesi veriyoruz.”
Pankobirlik Genel Başkanı Recep 
Konuk da törende şunları söyledi: 
“Öncelikle Anadolu Aslanlarına 
Konya Şeker’i bu ödüle layık 
gördükleri için şükranlarımı 

sunuyorum. Büyük bir nezaket gösterdiler, iltifatta 
bulundular. Kendilerine ait kürsüyü paylaşma 
konusunda gani gönüllü davrandılar. Başarıyı alkışlama, 
ödüllendirme konusunda cömertliklerini sergilediler. 
Maalesef ülkemizde belli kalıplar, belli ezberler var. 
Birçok kurum, birçok dernek bendense iyidir, değilse 
üç maymunu oynarım, yani görmem, duymam, 
söylemem yaklaşımını bir türlü üzerinden atamadı, 
atamıyor. ASKON bu anlamda kalıpları kırıyor, kırdı. 
Bizden olanlar, olmayanlar demedi, biz tarifini hepimiz, 
hepimizin başarısı olarak genişletti. Ülkemizin, 
milletimizin faydasına olan işi kim yaparsa yapsın 
takdirde ve iltifatta cömert olduklarını gösterdiler. 
Hepsine, özellikle de ASKON’un Türkiye genelindeki 
tüm üyelerine teşekkür ediyorum, hassasiyetleri, 
cömertlikleri, verdikleri moral güç, şevk ve 
heyecanımızı katlamamızı sağlayan iltifatları için 
şükranlarımızı sunuyorum. Ülkemizin rekabet gücünü 
arttırmak amacıyla kuruluşlara ticaret, sanayi, Ar-Ge, 
teknoloji, finansman, ihracat gibi konularda rehberlik 
eden ASKON’u çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. 
ASKON Haklı Kazanç diyen bir kurum. Bir üretici 
kuruluşu olan Konya Şeker’in de altına imza atacağı bir 
vizyondur bu. Biz haklı kazanç vizyonuna bir de kazanç 
hakkını ilave ediyor ve çiftçimizin, üreticimizin 
ekonomik faaliyet alanını, üretme hakkını korumaya, 
daha da genişletmeye çalışıyoruz. Biz biliyoruz ki, bu 
ilave de ASKON’un paylaştığı bir idealdir ve bu ödül de 
bu ideal ve iddia ortaklığı nedeniyle Konya Şeker’e tevdi 
edilmiştir. Tarım sektörünün geleceğine yatırım 
yaparken motivasyonumuzu ve şevkimizi artıracak bu 
ödül Konya Şeker nezdinde Konyalı üreticilere, ülke 
çiftçisine verilen bir ödüldür. Onların girişimci ruhuna, 
onların gerçekleştirdiği yatırımlara verilen bir ödüldür. 
Bu ödülü onbinlerce üretici ortağımız adına, şahsıma 
tevdi eden ASKON’a temsilcisi olduğum üretici 
ortaklarımıza yaşattıkları gurur nedeniyle teşekkür 
ediyorum. Onların verdiği bu ödül daha büyük başarılar, 
yapılacak çok daha büyük işler konusunda 
kararlılığımızı arttırmış, cesaretimize cesaret katmıştır.”

tanıtıcı haber

ASKON’dAN KONyA ŞeKer’e Ödül

KONyA ŞeKer, ASKON TArAfıNdAN “TürK TArım SANAyİ 
eNTegrASyONuNdA ÖNcü ŞırKeT” OlArAK “Ekonomİ Ödülü”Ne 

lAyıK gÖrüldü.





gezi» eylül akıncı



GEÇMİşİ yAKlAşIK 8 Bİn yIl önCESİnE uZAnAn EFES AnTİK KEnTİ, 
GEZEnlErİ ZAMAn MAKİnESİnE SoKuyor SAnKİ... HEr Bİr yAPI, AyrI Bİr 

HİKAyEnİn İÇİnE ÇEKİyor İnSAnI.  

zAMAn 
MAkİneSİ GİBİ



Ö 6. yüzyıl... Genç filozof He-
rakleitos, gerçeği bulmak, her 

şeyin ardındaki şeyin ne olduğu-
nu ortaya çıkarmak için düşünüyor. 

Çıkış noktası doğa... Anadolu’nun 
dağları, ovaları, çiçekleri, böcekleri... 

Sonunda, her şeyin hareket ettiğine ve 
hiçbir şeyin kalıcı olmadığına kanaat getiriyor. Ve belki de 
Menderes nehrine baktığı sırada, o ünlü sözü dökülüyor du-
daklarından. “Her şey akar.” diyor Herakleitos; “Aynı dereye 
iki kez girmek mümkün değildir.” 
İşleri her geçen gün kötüye giden tüccar Antipholus, uyanır 
uyanmaz şehrin en ünlü rüya yorumcusu Artemidorus’a ko-
şuyor; gece gördüğü güzel rüyayı ona anlatacak. “Yüce Arte-
midorus; rüyamda her yer zambak çiçeğiyle doluydu. Kızım-
la zambakların içinde koşuyorduk. Sonra hepsini teker teker 
kokladık. Çok güzel bir rüya değil mi?” Artemidorus, yüzün-
de tatlı bir tebessümle cevap veriyor: “Şimdi rahat bir nefes 
alabilirsin Antipholus! Rüyana bakılırsa, işlerin düzelmeye 
başlayacak; sıkıntından kurtulacaksın...” 
Antik çağın en büyük tiyatrosundayız şimdi... Mermer cad-
de üzerinde Panayır Dağı’na yaslanmış tiyatro, hıncahınç 
dolu. Tam 24 bin kişi, acıklı bir aşk oyununu izliyor heyecan-
la. Kimi nefesini tutmuş oyunu izlerken; kimi kendine hakim 
olamayıp hıçkırıklara boğuluyor. Ve oyun bitince kopan al-
kış sallıyor tüm kenti. İzleyiciler, mermer caddeden evlerine 
doğru yol alıyor. Hepsi, oyunun tesirinde. “Biz böyle olma-
yalım.” diyor Andora sevgilisine; “Ne olursa olsun ayrılma-
yalım hiç...”
MS 130’lu yıllar... Kentin önde gelen bilim adamı ve düşünür-
leri, Agora’nın güneyinde açılan Celcius Kitaplığı’na gitmek 
için sabırsız. Bilgi kaynağına vardıklarında önce yapı etkili-
yor onları. Romalı mimar Vitruoya, ön cephe kolonları ara-
sındaki dört kadın heykelini işaret ediyor: “Bu heykeller; akıl, 
keder, ilim ve erdemi sembolize ediyor. Umarım yaptığımız 
kitaplık da tüm halkımıza yararlı olur.” Kitaplığa girenler, ka-
palı raflardaki parşömen ruloları aralayıp, onların içinde kay-
boluyorlar saatlerce...
İzmir’in Selçuk İlçesi’ndeki Efes antik kentindeyiz. Geçmişi 
yaklaşık 8 bin yıl öncesine uzanan antik kent, gezenleri za-
man makinesine sokuyor sanki... Her bir yapı, ayrı bir hika-
yenin içine çekiyor insanı.   
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rüya  Tabİrcİsİ arTemİdorus, şaİr 
callİnos ve Hİpponax, fİlozof 

HerakleİTos, ressam parrHasİus 
ve gramer bİlgİnİ zenodoTos gİbİ 

ünlü İsİmler yeTİşTİren efes, yılda 
orTalama 1.5 mİlyon TurİsTİ ağırlıyor 

günümüzde. anTİk kenT, TarİH 
boyunca pek çok kez yer değİşTİrdİğİ 

İçİn genİş bİr alana, Tam sekİz 
kİlomeTrekareye yayılı...

NÜFUSU 200 BİNDİ... 
Dünyanın en önemli antik kentlerinden biri olan Efes’in ilk 
kuruluşu, MÖ 6000’li yıllara tarihleniyor. Kentteki en eski 
buluntular da Çukuriçi Höyük’teki neolitik çağ kalıntıları. 
Ayasuluk Tepesi’ndeki kazılarda günışığına çıkan Hitit yazıt-
ları ise, o dönemde ‘Apasas’ denilen Efes’in adının buradan 
türediğini düşündürüyor tarihçilere.  
Ünlü tarihçi Heredot’a göre, Anadolu’nun en eski halkı 
olmakla övünen Karyalılar ve Lelegler yaşıyordu Efes’te. 
Ancak MÖ 1000’li yıllarda Yunanistan’dan gelen göçmen-
ler buraya yerleşip koloni kurar. MÖ 560 yılında Artemis 
Tapınağı çevresine taşınır kent. Bugün gezilen Efes ise, 
MÖ 3. yüzyılda Büyük İskender’in generallerinden Lysi-
makhos tarafından kurulur. Hellenistik ve Roma dönem-
lerinde de en görkemli günlerini yaşar Efes. Milet’le bir-
likte bilim, sanat ve kültürde ilkçağın en önemli kentlerin-
den biri haline gelir. Günümüzde denizden bir hayli uzak 
olan kent, o dönemlerde Küçük Menderes nehrinin deltası 
üzerinde kuruludur. Nehrin taşıdığı alüvyonlar, henüz de-
nizle olan bağlantıyı koparmadığı için çok önemli bir li-
man kentidir Efes. Roma döneminde Asya eyaletinin baş-
kenti ve en büyük liman şehridir ve 200 binin üzerinde in-
sana ev sahipliği yapmaktadır. Günümüzde Selçuk’un nü-
fusunun sadece 30 bin olduğunu düşünürsek, Efes’in bir 
zamanlar ne kadar görkemli ve büyük bir kent olduğunu 
hayal edebiliriz... Bizanslılar döneminde tekrar yer değiş-
tirip, ilk kurulduğu Ayasuluk Tepesi’ne taşınır kent. 1330 
yılında Türklerin eline geçen Ayasuluk, Aydınoğulları’nın 
merkezi olur ardından Osmanlı topraklarına katılır. 16. 
yüzyıldan sonra da kent giderek küçülmeye başlar; Cum-
huriyetin ilanından sonra da Selçuk adını alır.  

MERYEM ANA’YA ADANAN İLK KİLİSE  
Rüya  tabircisi Artemidorus, şair Callinos ve Hipponax, fi-
lozof Herakleitos, ressam Parrhasius ve gramer bilgini Ze-
nodotos gibi ünlü isimler yetiştiren Efes, yılda ortalama 1.5 
milyon turisti ağırlıyor günümüzde. Antik kent, tarih boyun-
ca pek çok kez yer değiştirdiği için geniş bir alana, tam sekiz 
kilometrekareye yayılı. 100 yıldan bu yana kazı çalışmaları-
nın sürdürüldüğü Efes’te en ilgi çeken yerlerin başında, ken-
tin en eski yerleşimine ev sahipliği yapan Ayasuluk Tepesi ge-
liyor. Bizans İmparatorluğu döneminde de ilgi gören bu tepe-
de, Hıristiyanlık dünyası için büyük önem taşıyan St. Jean Ki-
lisesi bulunuyor. Hz. İsa’nın en sevdiği havarisi St. Jean’ın me-
zarının bulunmasının üzerine, Bizans İmparatoru Büyük Ju-
istinianus tarafından inşa ettirilen kilise, dönemin en büyük 
yapılarından biriydi. Yapının kuzeyinde hazine binası ve vaf-
tizhane vardır. MÖ 9. ve 4. yüzyıllarda önemli bir dini mer-
kez olan Artemision bölümünde ise, dünyanın yedi harika-
sından biri olarak kabul edilen Artemis Tapınağı vardır. Her 
ne kadar sadece temel kalıntıları günümüze ulaşabilmiş olsa 
da, Selçuk’tan Kuşadası yoluna girişte sağda tüm görkemiy-
le durur. Antik dünyanın mermerden inşa edilmiş ilk tapı-
nağı olan Artemis Tapınağı, Bakir Doğa Tanrıçası Artemis’e 
adanmıştır. MS 2. yüzyılda zengin bir Efesli tarafından yap-
tırılan Vedius Gymnasium’u ise doğuda avlusu, ortada yer 
alan tören salonu, soyunma odası ve hamamlarıyla, dönemin 
sportif ve kültürel eğitiminin yapıldığı görkemli bir mekan-
dı. Gymnasium’dan hemen sonra, harabelere doğru sol taraf-
ta da stadyum bulunur. Panayır Dağı’nın kuzey yamaçlarına 
kurulmuş stadyumun Roma İmparoturu Neron dönemin-
de yapıldığı tahmin ediliyor. Burada bir zamanlar araba ya-
rışlarının, olimpiyat organizasyonlarının yapıldığını düşün-
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meryem ana’nın son günlerİnİ geçİrdİğİne İnanılan evİ; söylencelere 
göre puTperesTlerden kaçıp efes’Te saklanan yedİ uyurlar’ın 200 

yıl uyudukları ören yerİ ve mİken’den osmanlı devİrlerİne aİT paHa 
bİçİlmez eserlerİn bulunduğu efes müzesİ zİyareT edİlmesİ gereken 

yerlerİn başında gelİyor... 

mek çok heyecan verici.. Stadyumdan sonra gelen “Çifte Kili-
seler” (Konsül Kilisesi) de Hıristiyanlar için büyük önem ta-
şıyor. MÖ 431 ve 438 yıllarında konsüllerin toplandıkları ki-
lise, Roma döneminde bir bazilikaya dönüşmüş ve Meryem 
Ana’ya adanmıştır. Bu yapının en büyük özelliği, Meryem 
Ana adına sunulan ilk kilise olmasıdır. 

“YAMAÇ”TAKİ EVLER...
Efes’teki harabeleri gezmek için, limana kadar uzanan mer-
mer döşeli görkemli bir caddeye çıkılır. Liman Caddesi’ne... 
11 metre genişliğinde 350 metre uzunluğunda olan gör-
kemli caddenin iki yanında yer alan mermer sütunlar bu-
gün de dimdik ayakta. Cadde, limana sanat abidesi olan bir 
kapı ile açılır. Yan kısımlarda da dükkanlar sıralıdır. Arke-
ologlar, şehrin sularının kesilmesi durumunda, dükkanla-
rın altındaki su yollarından geçen kaynak sularının devreye 
girdiğini görünce çok şaşırmışlardır. 
Efes harabelerinin hiç kuşkusuz en güzel yapılarından biri, 
günümüzde de çeşitli etkinliklere sahne olan tiyatro... Antik-
çağın en büyük tiyatrosu olan yapı, 24 bin kişilik kapasite-
ye sahip. Tiyatronun ilk kez Hellenistik dönemde yapıldığı 
bilinse de kaynaklar, günümüze ulaşan tiyatronun İmpara-
tor Cladius zamanında inşasına başlandığı ve Trianus döne-
minde tamamlandığını yazıyor... Çok süslü ve üç katlı sahne 
binası günümüze ulaşamamıştır ne yazık ki. Akustiğin çok 
iyi olduğu bu tiyatrodan, MS 54 yılında St. Paul’ün Efeslile-
re seslendiği ve büyük tepkiyle karşılandığı da bir rivayet...    

Bir zamanlar nice alimin, düşünürün uğrak mekanlarından 
olan Celcus Kitaplığı, şimdi binlerce turisti ağırlıyor. MS 
135 yılında Asya Konsülü Julius Celsus Halemaeanus adı-
na, oğlu Julius Agiula tarafından yaptırılan kitaplık, Roma 
Mimari özelliklerini tümüyle yansıtıyor. Yapılan araştırma-
lar, kitaplıktaki parşömen ruloların, nemden etkilenmeme-
si için iki tarafı tuğladan örülmüş kapalı raflarda korun-
duklarını ortaya çıkarmıştır.  
Efes gibi yaşanmışlık kokan bir yerde hamamlar, tapınaklar, 
spor merkezleri, dükkanlar olur da, evler olmaz mı... Cel-
sus Kütüphanesi’nden Kuretler Caddesi’ne dönüşte, Bül-
bül Dağı’nın yamaçlarında Efesli zenginlerin ikamet ettik-
leri “Yamaç Evler”, günümüzdeki modern evlerin konforu-
nu aratmayacak düzeyde... Hepsinin duvarında freskler, ta-
banlarında da mozaiklerle süslü mermer kaplamalar bulu-
nuyor. Yakın zamanda restore edilerek orijinal durumlarına 
yaklaştırılan Yamaç Evler’i mutlaka görmelisiniz... 
Efes’te yatan tarih elbette burada yazdıklarımızla sınırlı de-
ğil. Daha nice güzellik var ziyaret edilmesi gereken. Mer-
yem Ana’nın son günlerini geçirdiğine inanılan evi; söy-
lencelere göre putperestlerden kaçıp, Efes’te saklanan Yedi 
Uyurlar’ın 200 yıl uykuya daldıkları ören yeri; Miken, Ar-
kaik, Klasik, Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Os-
manlı devirlerine ait paha biçilmez eserlerin bulunduğu 
Efes Müzesi, bu yerlerin başında geliyor.
Siz de Herakleitos gibi yapın ve izleyin... Efes’e doyamaya-
cak, orada yaşadıklarınızın büyüsünden uzun süre kurtula-
mayacaksınız... 
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hayattan»

ÇoCuKluğunDAn İTİBArEn 
TAHTA KAşIK yAPAn KAşIKÇI 

MuSTAFA uSTA, METAl 
KAşIKlArA KArşI SAVAş 
VErİyor. TAHTA KAşIğIn 

SAğlIğA ZArArlI olDuğu 
yönünDEKI SöylEMlErI 

ÇürüTMEK İÇİn SAğlIK 
BAKAnlIğI’nDAn onAy AlAn 

MuSTAFA uSTA, HİÇBİr 
KİMyASAl KullAnMADAn 

TAHTA KAşIK ürETMEyE 
DEVAM EDİyor. 

odern teknoloji karşısında el sanatlarımız yok olmaya iyice yüz tutarken, kendi öz kültürü-
müze ait bu değerleri, zamana ve teknolojiye meydan okuyarak yaşatmaya çalışanlar hala var. 
Bu sanatlar arasında yer alan ve bir zamanlar zorunlu ihtiyaç olduğundan fazlasıyla üretilen, 
şimdilerde ise sadece geçmişe özlem duyanların görmek ya da sahip olmak istediği tahta ka-
şıklar da son ustalarını ağırlıyor. Biz de unutulmaya yüz tutulan bu sanatı Konya’da devam 
ettiren Mustafa Onay’ı konuk ettik. Kendisi bu mesleği sürdüren ‘tek usta’ olarak ilgili belge-
lerde de kayıtlı bulunuyor. Çocukluğundan itibaren tahta kaşık yapan Kaşıkçı Mustafa Usta, 
metal kaşıklara karşı savaş veriyor. Tahta kaşığın sağlığa zararlı olduğu yönündeki söylem-
leri çürütmek için Sağlık Bakanlığı’ndan onay alan Mustafa Usta, hiçbir kimyasal kullanma-
dan tahta kaşık üretmeye devam ediyor. Bundan 20 yıl kadar önce yaşadığı sağlık problemin-
den dolayı sağ bacağının bir kısmını kaybeden Mustafa Usta, engeline rağmen hayattan, ça-
lışmaktan ve sanattan hiç kopmadı. Onay, yıllar önce bırakmak zorunda kaldığı tahta kaşık 
yapımına, maddi imkânsızlıklarına rağmen 3 yıl önce tekrar başladı. Mustafa Usta, bu sanatı 
gelecek nesillere aktarabilmek ve yaşatabilmek adına, atalarından gördüğü şekilde, aslına sa-
dık kalarak kaşıklarını üretiyor.

Kaşık ustasının 

savaşı
‘tAHtA  
       kAŞIk’

hilal baysal / hilalbaysal@baglantinoktasi.com.tr
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“yemek yİyebİlmek İçİn 
kullanılacak olan bİr 
TaHTa kaşığın sağlıklı 

olması şarT. bunun İçİn 
eskİden yapılan TaHTa 

kaşıklar Tamamen 
organİk, İnsan sağlığına 
zararlı Hİçbİr kİmyasal 

bulundurmayacak 
şekİlde üreTİlİrdİ. 

bunlar doğru 
kullanıldığında ve 

Temİzlendİğİnde asla 
mİkrop barındırmazdı.”

KONYA’DA KAŞIKÇILIK MEVLİVİLER 
SAYESİNDE YAYGINLAŞTI
Mustafa Onay, 1960 yılında, Kaşıkçılar Mahallesi olarak da 
bilinen Konya’nın Hacı Fettah Mahallesi’nde dünyaya geldi. 
Beş çocuklu bir ailede, dedesi, babaannesi ve halaları ile bir-
likte büyüyen Onay’ın doğduğu andan itibaren etrafında gör-
düğü kadın, erkek, çoluk, çocuk herkes kaşık yapıyordu. O 
zamanlarda yemeklerde sadece tahta kaşık kullanıldığından 
bu mesleğe de talep vardı. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde, 
her ne kadar Konya’yı, ‘dört tarafı ormanlarla kaplı bir di-
yar’ olarak tarif etse de bugün çok fazla ağacın bulunmadığı 
bu ilde, kaşıkçılığın bu kadar yaygın olmasında, Hz. Mevla-
na ve dergâhlarının çok fazla etkisi olduğunu belirtiyor Mus-
tafa Usta ve şu bilgileri paylaşıyor: “O dönemde Mevlevi ta-
rikatına müracaat eden ve ‘muhibban’ diye anılan öğrencile-
rin derviş olabilmeleri için medreselerde sadece uhrevi ilim-
ler değil dünyevi ilimlerden olan kimya, matematik gibi bir-
çok ders almaları da gerekirdi. Bu derslerin yanında onların 
sabırlarının sınanması için demir dövmeciliğinden, kalaycı-
lığa, keçecilikten, taş oymacılığına kadar birçok zor el zanaa-
tı öğrenmeleri istenirdi. O dönemlerde ekonomik getirisi bü-
yük olan ve yapımı da büyük bir titizlik gerektiren kaşıkçılık 
da bu meslekler arasında yer alırdı. O yüzden Mevleviler ta-
rafından kaşıkçılık Konya’da fazlasıyla yaygınlaşmıştır.”

tahta KaşıK deyip Geçmeyin
Mustafa Usta tahta kaşığın inceliklerini şöyle anlatıyor: “Ye-
mek yiyebilmek için kullanılacak olan bir tahta kaşığın sağ-
lıklı olması şart. Bunun için eskiden yapılan tahta kaşıklar ta-
mamen organik, insan sağlığına zararlı hiçbir kimyasal bulun-
durmayacak şekilde üretilirdi. Doğru kullanıldığında ve temiz-
lendiğinde asla mikrop barındırmayan ahşaptan kaşık yapmak 
çok titizlik isteyen birçok aşamadan geçer.”
“İlk aşama olarak kullanılacak ağacı iyi belirlemek gerekir. Dut, 
kestane, abanoz, diş budak ve zeytin ağaçlarından da yapılan 
tahta kaşıklar için en uygun ağaç şimşir ağacıdır. Şimşir ağa-
cının diğerlerine göre farkı en başta çok sağlam olması, suya 
karşı dirençliliği ve diğerlerine nazaran daha parlak olmasın-
dan kaynaklanır. Ben tahta kaşıkları yaparken şimşir ağacın-
dan başka malzeme kullanmıyorum. Şimşir ağacı Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı tarafından koruma altına alındığından onları 
kesmek yasak. Ama ağaçların sağlığı için budanan odunlar or-
man köylülerine yakacak olarak verilir. Bunların kaşık yapımıy-
la ilgilenen benim gibi ustalara gerekli olduğunu bilen köylüler, 
onları biriktirerek bize satar. Biz bu ağaçlarla kuru ise hemen 
kaşık yapabiliriz ama değilse 2 yıl kadar güneş görmeyen ve 
aşırı rüzgâr almayan bir yerde kurutmaya bırakırız.” 
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KAŞIKLAR EV HALKI TARAFINDAN 
YAPILIRDI
Lakabı bugün hala ‘kaşıkçı’ olaran Onay, 8 yaşından beri ka-
şık yapıyor. O yıllarda kaşıklara talebin çok fazla olduğunu, 
yakın köylerden ham hali yapılarak gelen kaşıkların Konya’ya 
desenleri işlenip boyanması ve ruganlaması için getirildiğini 
anlatıyor Mustafa Usta. Talep fazlalığı olduğundan dolayı ye-
tiştiremedikleri kaşıkların kalıbını çizip, mahalledeki hanım-
lara boyamaları için verdiklerini belirtiyor. Ev halkının ka-
şıklarını da kendilerinin yaptıklarını belirterek, “O dönemde 
kaşıkçılık yapan herkesin Mevlana Caddesi’nde dükkânları 
olurdu. Toptan ve perakende her tür satış buradan gerçekleş-
tirilirdi.” diyor. 

METAL KAŞIKLAR ÇIKTI TAHTA 
KAŞIKLAR BİTTİ
Mustafa Onay, bir yandan kaşık yaparak ailesine yardım 
ederken bir yandan da okul hayatına devam eder. Liseyi bi-
tirdikten sonra evlenir ve 1978 yılında babasının vefat etme-
siyle birlikte mesleği artık tek başına sürdürmeye başlar. Ama 
ne yazık ki süreç içerisinde metal kaşıkların yaygın bir şekilde 
kullanılmaya başlanmasıyla artık pek tercih edilmeyen tahta 
kaşıklara rağbet iyice azalır. Bu yüzden Onay, 1992 yılına ge-

“şİmdİlerde kİmyasallarla 
yapılan ürünlere bakTığımızda, 

büyüklerİmİzİn neden daHa sağlıklı 
yaşadığını daHa İyİ anlıyoruz. 
ben de vernİk kullanabİlİrİm 

ama benİm asıl amacım bu sanaTı 
aTalarımızın yapTığı şekİlde 

yaşaTmak ve de sonrakİ nesİllere 
öğreTmek.”

sağlıK baKanlığı’ndan ‘tahta 
KaşıK’ için onay aldı
Bazı yemeklerin, özellikle de arapaşı ve bamya gibi çorbaların, 
çok sıcak ikram edildiğini belirten Mustafa Usta, bu yemekle-
rin, metal kaşık yerine tahta kaşıkla yenilmesinin lezzeti art-
tırdığını söylüyor. Tahta kaşıkların yaygın söylemlerin tersine 
hiçbir şekilde mikrop barındırmadığını da ifade eden Mustafa 
Onay, bu kaşıkların sağlıklı olduğuna dair Sağlık Bakanlığı’ndan 
da onay belgeleri alarak, atölyesinin duvarlarına asıyor. 

 “yapmış olduğumuz kaşıkların saplarına ‘Konya hediyesi’, ‘yeşil Konya hediyesi’ ve ayrıca tasavvufi sözlerden oluşan ‘afiyetle yeyin’, ‘sevelim, sevilelim’, 
‘hoşgör’, ‘edeb ya hu’ gibi sözler yazmamız Konya tahta kaşıklarıyla yıllar içerisinde özdeşleşmiştir.”
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tamamen orGaniK boyalar 
Kullanılıyor
“Yapılacak olan kaşıkların da türleri var. Çorba, yemek, pilav, 
tatlı, bulgur, hoşaf, kahve, mama kaşığı gibi bir sürü çeşidi olan 
kaşıkların her birinin ölçüleri birbirinden farklı. Kaşıkların şekil-
leri verildikten sonra eğer bunlar yemeklik olacaksa ona göre 
desenler yapılmaya başlanır. İnsan sağlığına zararlı olmasın 
diye ben yemeklik kaşıklarda kullandığım tüm renkleri ottan 
çöpten kaynatarak elde ettiğim boyalarla boyarım.” 
 “Gördüğünüz gibi eski zamanlarda, insan sağlığına ve ürün ka-
litesine bu kadar önem verilirdi. Şimdilerde kimyasallarla yapılan 
ürünlere baktığımızda, büyüklerimizin neden daha sağlıklı ya-
şadığını daha iyi anlıyoruz. Ben de vernik kullanabilirim ama be-
nim asıl amacım bu sanatı atalarımızın yaptığı şekilde yaşatmak 
ve de sonraki nesillere öğretmek. Bunun için hayatımın sonuna 
kadar elimden ne geliyorsa yapmaya gayret edeceğim.” 

lindiğinde istemeyerek de olsa kaşıkçı-
lık mesleğini bırakmak zorunda kalır. 
Bir süre el dokuması halı ve kilimci-
likle uğraşan Kaşıkçı Mustafa’nın, ai-
leden gelen genetik bir rahatsızlıktan 
dolayı sağlık problemleri baş göster-
meye başlar. Kılcal damar tıkanıklı-
ğı yaşamasından dolayı sağ ayağı kesi-
len Onay, rahatsızlığını hiçbir zaman ya-
pacaklarına engel olarak görmez. Aksine 
bunu, Cenab-ı Hakk’ın kendisine erken verdi-
ği bir hediye olarak görüp, “Nar’ıyla da, nur’uyla da 
eyvallah.” diyerek tevekkülünü ve sonsuz şükrünü dilinden 
hiç düşürmez. Engelinden dolayı sanatını aktif bir şekilde yü-
rütemeyerek, kâtipliğe başlar. 

YILLAR SONRA TEKRAR KAŞIK 
YAPMAYA BAŞLADI
Mustafa Onay’ı yıllar sonra tekrar tahta kaşık yapmaya ve 
satışa sunmaya iten sebep Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek sayesinde olur. Başkan Akyürek, Mus-
tafa Usta’dan, Sanat Sokağı’nda yer tutarak, mesleğini yeni-
den icra etmesini iser. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘ölme-
ye yüz tutmuş sanatların yaşayan ustaları’ projesi kapsamın-
da yapılan araştırmalarda ismi geçen Mustafa Onay, bu sana-
tı tekrar hayata geçirmesini isteyen Akyürek’i kırmaz. Mev-
lana Müzesi’ne 10 dakika uzaklıktaki Sanat Sokağı’nda, 300 
TL’ye kiraladığı atölyesinde kaşıkçılım mesleğine geri döner. 

TAHTA KAŞIK ALAN YOK
Kaşıkçı Mustafa Usta, atölyesinde kaşıklarını yapmaya devam 
ediyor ancak turistlerin ziyaretinin az olduğu bu yerde tutun-
manın zor olduğunu belirtiyor. Kirasını bile çıkaramayan, si-
pariş olmadığı için yeni kaşık üretmeden elindeki stokları tü-
ketmeye çalışan Onay, atölyesinin devretmeyi düşündüğünü 
söylüyor. Bu konuda özellikle belediyelerden, kültürü yaşat-
mak ve tanıtmak adına çeşitli organizasyonlarda hediye ettik-

leri çini işçiliği tabakların yanında tahta 
kaşıkları da eklemelerini bekliyor. 

Böylece sipariş alabileceğini 
düşünüyor. Şu anda elinde 3 

tona yakın şimşir ağacın-
dan oluşan stok olduğu-
nu, 20 dakikada bir ka-
şık yaptığını aktaran 
Onay, taleplere cevap 
verebileceğini dile ge-
tiriyor. 

 “yapılacak olan kaşıkların da Türlerİ 
var. çorba, yemek, pİlav, TaTlı, bulgur, 

Hoşaf, kaHve, mama kaşığı gİbİ bİr sürü 
çeşİdİ olan kaşıkların Her bİrİnİn 
ölçülerİ bİrbİrİnden farklı. İnsan 

sağlığına zararlı olmasın dİye ben 
yemeklİk kaşıklarda kullandığım Tüm 

renklerİ oTTan çöpTen kaynaTarak elde 
eTTİğİm boyalarla boyarım.” 
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haber»

CEBİnİZDEKİ Bİr TElEFon VE TABlET BİlGİSAyArInIZ İlE ArACInIZIn 
KAPIlArInI AÇIP KAPAMA DâHİl İÇErİDEKİ TüM ElEKTronİK SİSTEMİ 

KonTrol EDEBİlİyorSunuZ. oTurDuğunuZ KolTuğun TüM HArEKETlErİ, 
ISITMASI, SoğuTMASI, MASAjI, AyAK DİnlEnDİrİCİSİ, ÇAlIşMA MASASI, 

TElEVİZyon EKrAnInIn AşAğI-yuKArI Doğru HArEKETlErİ, KlİMA, 
ESPrESSo MAKİnESİ, BuZDolABInIn DErECESİ GİBİ ArAÇTA BulunAn HEr 

şEyİ TElEFonunuZDAn KonTrol EDEBİlİyorSunuZ.

lüks araçTa 

‘CeP’ DeVrİMİ

zeki göktürk / zekigokturk@baglantinoktasi.com.tr

dizayn vip yöneticisi erbakan malkoç
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Tarkan, Cem Yılmaz, Hülya Avşar gibi yerli sanatçı-
lar ve yabancı sanatçılar büyük, lüks araçlara binerken 
magazin basını tarafından sıkça görüntüleniyor. Ta-
mamen kişiye özel tasarlanan, içleri baştan sona de-

kore edilerek, hem ev konforu sağlayan hem de teknolojik do-
nanımı ile ofis gibi kullanılabilen lüks araçlara, işadamları ve 
sanatçılar büyük bir rağbet gösteriyor. Üst segment ve premi-
um marka araç sahipleri, uzun yolculuklarda bir yandan rahat 
etmek bir yandan da yolda geçen vakitlerini değerlendirmek 
üzere araçlarının içini baştan sonra değiştiriyor. Rahat koltuk-
lar, yiyecek-içecekler için buzdolabı, giysi dolabı, duş, televiz-
yon, bilgisayar ve kullanıcının özel istekleri araçlara yerleştiri-
lerek, araçlar kişiye özel hale getiriliyor. 

ESPRESSO MAKİNESİ CEP’LE 
KONTROL EDİLİYOR
Son dönemlerde mobil internet ve akıllı telefon marifetiyle 
araçların teknolojisi daha da ileri bir noktaya taşındı. Araç-
ların iç donanımları cep telefonu ile kontrol edilmeye başlan-
dı. Türk mühendislerin yaptığı ar-ge çalışmaları sonucu tüm 
iOS, Android işletim sistemli cep telefonları ve tablet bilgisa-
yarlar ile araç içerisindeki tüm hareketli ve elektronik siste-
min kontrolünün sağlandığı bir teknoloji geliştirildi. Böyle-
ce tasarımda son teknolojiyi kullanarak cebinizdeki bir tele-
fon ve tablet bilgisayarınız ile kapıları açıp kapama dâhil içe-
rideki tüm elektronik sistemi kontrol edebiliyorsunuz. Otur-
duğunuz koltuğun tüm hareketleri, ısıtması, soğutması, ma-
sajı, ayak dinlendiricisi, çalışma masası, televizyon ekranı-
nın aşağı-yukarı doğru hareketleri, klima, espresso makinesi, 
buzdolabının derecesi gibi araçta bulunan her şeyi telefonu-
nuzdan kontrol edebiliyorsunuz. Televizyondaki film, DVD 
kumandasının tüm özellikleri, oyun konsolu gibi birçok özel-
liğin kontrolü bir telefon ile elinizin altında bulunuyor. Hat-
ta telefonunuzun ekranını LED’e yönlendirerek daha geniş bir 

tamirhaneden, lüKs araç 
tasarımına...
Erbakan Malkoç, şirketinin dönüşümü ve geldiği noktayı şöy-
le anlatıyor: “Yeşilköy’de bir otomobil tamirhanesinde çırak-
lıkla otomobillere merakım başladı. O zamanların en lüks ta-
mirhanesiydi; müşterilerimiz de üst sınıf müşterilerdi. Bura-
da kalfa olduktan sonra fikirlerim ve hayallerim gelişti, onla-
rı hayata geçirmek istedim. Sonrasında oto müzik sistem-
leri üzerine bir atölye açtım fakat benim daha farklı bir şey-
ler yapmam gerekiyordu. 1992’de ilk atölyemi açtım. İnsan-
ların kendilerine özel tasarlanmış araçları olmalı düşüncesiy-
le araçların iç tasarımlarını tamamen değiştirdik. Ve tasarla-
dığım araçlar bambaşka bir hale geldi. Bir aracı fuarda sergi-
ledik; inanılmaz büyük ilgi gördük. Fuarda karşılaştığımız ilgi 
sonrası siparişlerin gelmeye başlamasıyla Dizayn VİP’in yol 
macerası burada başladı.
20 metrekare alandan 6 bin 500 metrekare alana genişledik, 
daha da genişliyoruz. Dışarıya da verdiğimiz işlerle ayda 250 
kişinin karnı doyuyor. Ürettiğinin yüzde 95’ni 25 ülkeye ihraç 
eden, yüzde 100 Türk sermayeli, yüzde 100 yerli çalışan ve 
yüzde 100 yerli tasarım kullanan bir firmayız.”

“bİz araçlarımızı Tasarlarken 
zaTen dünya sTandarTlarını 

zorladık. fakaT samİmİ olarak 
belİrTmelİyİm kİ bugün orTaya 

çıkardığımız bu Tasarımı dünya 
genelİnde 3-5 yıl İçerİsİnde 

kİmse Tasarlayamaz ve İşçİlİğİnİ 
yapamaz. İlerİkİ zamanlarda İse 

belkİ Telefon gİbİ bİr aracıya bİle 
İHTİyaç kalmayacak dİrekT komuT 

İle Tüm sİsTemİ konTrol İmkânı 
olabİlecek.”
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araçlarda duş, buhar maKinesi 
bile var!
Lüks araçların yeniden dizayn edilmesi bir bakıma araç sahi-
binin bütçesi ile de ilgili olabiliyor. Örneğin, araçlara rahat kol-
tuklar ve bir televizyon yerleştirilebildiği gibi; duş, buhar maki-
nesi, yürüyüş bandı dahi yerleştirilebiliyor. Ayrıca, koltukların 
ısıtma, serinletme, masaj, ayak dinlendirici özellikleri, espres-
so makinesi, buzdolabı, DVD gibi araçlara eklenebiliyor. Ara-
cın dizaynına yapılacak masraf aracın büyüklüğü ile de oran-
tılı olarak yükselebiliyor. 

ekranda çalışabiliyorsunuz. Üst segment ve premium marka 
araç sahiplerine yönelik çalışmaları ile dünyada adını duyu-
ran ve 25 ülkeye ihracat yapan Dizayn VİP Yöneticisi Erbakan 
Malkoç, geliştirdikleri yeni sistemi Bağlantı Noktası okuyu-
cuları ile paylaşıyor. Dizayn VIP’in, Türk mühendislerle yap-
tığı ar-ge çalışmaları sonucunda cep telefonu ile lüks araçla-
rı buluşturduklarını anlatıyor. Malkoç, kısaca dizayn edilen 
aracın akıllı telefonla yönetilmesine dayalı olan sistemle araç-
ların şuan için İOS ve Android işletim sistemli tüm telefon 
ve tablet bilgisayarlar ile çalıştığını aktarıyor. “Sistem wireless 
üzerinden çalıştığı için wireless alanına girdiği her noktadan 
çalışıyor.” diye konuşuyor. Aracın içindeki her bir elektronik 
eşyanın uzaktan kontrol edilmesinin yanı sıra, çalınan aracın 
bulunması hatta otoparkta aracın yerinin anında bulunması 
gibi pratik çözümlerde de sistem fayda sağlıyor. 

“ARACI YÜRÜYEN OFİS HALİNE 
GETİRİYORUZ”
Türkiye’de bu araçların en çok iş adamları ve sanatçılar tara-
fından tercih edildiğini aktaran Malkoç şu bilgileri paylaşıyor: 
“İki kesimin de tercih nedeni farklı tabii. Kişiye özel VİP araç 
tasarımı olduğu için istenildiğinde aracı yürüyen bir ofis ha-
line getiriyoruz; istenildiğinde ise araca duş, buhar makinesi 
ve yürüyüş bandı dahi koyabiliyoruz. Bu bakımdan vakitsizlik 
nedeniyle işini ve sağlığını aksatmak istemeyen herkes bizi ter-
cih ediyor. Tasarlayıp imalatını yaptığımız ürünler tüm dünya-
da ilgi görüyor. Türkiye’deki üst düzey isimlerin yanı sıra dün-
ya çapında üst düzey isimler bizim tasarlayıp imal ettiğimiz 
araçlara biniyorlar. Dolayısıyla bizim sayemizde dünyada kul-
lanılan bir sistem halini aldı diyebiliriz.”

25 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR
Malkoç’un başında bulunduğu Dizayn VİP, yurt içindeki 
hizmetin yanı sıra yurtdışında da önemli bir rakama ulaşmış 

durumda. Alınan bilgiye göre şuanda imalatın yüzde 95’i ih-
raç ediliyor. Bu konuda iddialı olduklarını aktaran Erbakan 
Malkoç şu değerlendirmeyi yapıyor: “Türkiye’nin en önem-
li insanlarına kendilerine özel ve kendi ihtiyaçlarını karşıla-
yabilecek VİP araçlar tasarladık. Dünyanın en önemli lider-
lerinin, iş adamlarının, sanatçılarının araçlarını tasarlamak 
da bizim her zaman yaptığımız bir iş. Dünyanın çeşitli yerle-
rine VİP otomobiller tasarlayıp gönderiyoruz ve bu otomo-
billere dünyanın en önemli insanları biniyor. Şuan 25 ülkeye, 
dünyanın her köşesine ihracatımız bulunmaktadır. Biz araç-
larımızı tasarlarken zaten dünya standartlarını zorladık. Fa-
kat samimi olarak belirtmeliyim ki bugün ortaya çıkardığı-
mız bu tasarımı dünya genelinde 3-5 yıl içerisinde kimse ta-
sarlayamaz ve işçiliğini yapamaz. İleriki zamanlarda ise belki 
telefon gibi bir aracıya bile ihtiyaç kalmayacak direkt komut 
ile tüm sistemi kontrol imkânı olabilecek. Türkiye, çok güç-
lü ve hızlı gelişen, dünyanın gözünü dikmiş olduğu bir ülke. 
Ülkemizde yetişmiş iş gücü o kadar çok ve becerikli ki; ben, 
ekibimle gözüm kapalı her işe girişebilirim. Benim hedefle-
rimden bir tanesi de motoruyla, kasasıyla Türk malı araçların 
ülkemizde üretilebilmesi. Ve inanıyorum ki Türk mühendis-
ler onu da gerçekleştirecekler.”

“kİşİye özel vİp araç Tasarımı olduğu 
İçİn İsTenİldİğİnde aracı yürüyen bİr 

ofİs Halİne geTİrİyoruz; İsTenİldİğİnde 
İse araca duş, buHar makİnesİ ve 

yürüyüş bandı daHİ koyabİlİyoruz. 
bu bakımdan vakİTsİzlİk nedenİyle 

İşİnİ ve sağlığını aksaTmak İsTemeyen 
Herkes bİzİ TercİH edİyor.”





gelenek»
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HAMAMlAr
İSlAMİyET’lE BİrlİKTE TürKlErİn DAHA DA PEKİşEn TEMİZlİK AlIşKAnlIKlArI 

ZAMAnlA KuruMSAllIK KAZAnArAK KEnDİ GElEnEğİnİ oluşTurDu. ‘yIKAnIlAn yEr’ 
AnlAMInA GElEn ‘HAMAM’ KElİMESİ TürKlErİn TEMİZlİK AnlAyIşI İlE BİrlEşİnCE 
‘TürK HAMAMI’ KAVrAMI orTAyA ÇIKTI. TürK HAMAMI BuGün DünyADA BİlİnEn Bİr 

TurİZM ürünü HAlİnE DE GElDİ. 

TürK HAlKInIn TEMİZlİğİnİn SİMGESİ:
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Geçmişi Romalılara kadar uzanan hamamlar, Türkler 
için İslâmiyet’in kabulünün ardından büyük önem ta-
şımaya başladı. Süreç içerisinde temizlik dışında eğ-
lenmek amacıyla da gidilmeye başlanan hamamlar, 

zamanla Türk insanı için vazgeçilmez bir kültüre dönüştü.  
Belki de bu yüzden hamama gitmek için çok çeşitli gerekçeler 
üretilmeye başlandı. Gelin hamamı, damat hamamı, adak ha-
mamı, nevse hamamı ve hamamda kız beğenme gibi gelenek-
ler oluştu. İslamiyet’le birlikte Türklerin daha da pekişen te-
mizlik alışkanlıkları zamanla kurumsallık kazanarak kendi ge-
leneğini oluşturdu. ‘Yıkanılan yer’ anlamına gelen ‘hamam’ ke-
limesi Türklerin temizlik anlayışı ile birleşince ‘Türk hamamı’ 
kavramı ortaya çıktı. Türk hamamı bugün dünyada bilinen bir 
turizm ürünü haline de geldi. Osmanlı’da kamusal alandaki ilk 
genel hamam, 1584’te III. Murat’ın annesi Nurbanu Sultan’ın, 
Mimar Sinan’a yaptırdığı Çemberlitaş Hamamı oldu. Bu ta-
rihten itibaren sınırların dört bir yanında hızla inşa edilmeye 
başlanan hamam sayısı, 17. Yüzyıl’da sadece İstanbul’da bile 15 
binleri buldu. Hamamlar, Osmanlı toplumunda, zevk ve eğ-
lencenin her çeşidinin yaşandığı, nadir mekânlar olarak geliş-
ti. Erkek ve kadınlar için ayrı ayrı inşa edilen hamamlar yo-
ğunlukta olduğu gibi gündüzleri kadınlara, sabahın erken sa-
atleri veya geceleri erkeklere tahsis edilen hamamlar da inşa 
edildi. Eski zamanlarda özellikle kadınların sosyalleşmesi açı-
sından büyük önem arz eden hamam kültüründe, perşembe 
ve de arife günleri hamama gitmek özel bir anlam taşıyordu. 
Müslümanların bayramı kabul edilen mübarek cuma günle-
ri ve dini bayramların bir önceki günleri de halk hamamla-
ra akın ederdi. 

hamam Geleneğine ait eğlenCeler
İnsanlar hamama gitmek için çeşitli fırsatları kollar ve değişik 
eğlenceler oluştururdu. Bu eğlencelerden bazıları şöyle:

nevse hamamı: ‘Nevse emi’ denilen Gaziantep’e özgü 
bir kuvvet macunu yapılır. Bu macun hem yenilir hem de 
romatizma hastalıkları için vücuda sürülebilen şifa verici bir 
merhem olarak bilinir.

Gelin hamamı: Osmanlı’dan beri var olan bir gelenek. O 
dönemlerde hamamda gelinin kınasını yakıp, ona güzel bir 
evlilik için son kez akrabalarıyla bir arada eğlenme imkânı 
sunulurdu. 

damat hamamı: Damat adayı olan kişinin arkadaşları damadı 
yıkarken, başında yumurta kırıp, soğuk sular dökerek onu 
kızdırırlardı.

hamamda kız beğenme: Evlenecek yaşta erkek evlatları olan 
annelerin hamama giderek oradaki kızlar arasından oğullarına 
eş seçmeleri geleneğini barındırır.
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HAMAM GÜNÜ FESTİVAL GİBİYDİ
Eskiden yıkanmak için hamama gidenler, bunu tam bir fes-
tival havası içinde gerçekleştirirdi. Saray eşrafı hamama, 
havlu, fırça, kına, sürme, bir kalıp Girit sabunu ve sedef 
kakmalı nalınlarıyla beraber ve hizmetkârlar eşliğinde gi-
derdi. Bu törensel hazırlık, hamamda bir kaç saatin değil, 
neredeyse bir günün geçirilmesinden kaynaklanırdı. Ayrı-
ca hamam sefasına eşlik edecek yiyecek ve içecekler de ih-
mal edilmezdi. 
Halktan insanlar ise akşamdan hazırladıkları börek ve tatlı-
larla yola çıkardı. Taslara konulan soğuk şerbetler de 50 dere-
ce sıcaklıktaki mekânın hararetini alan kurtarıcı görevini gö-
rürdü. Aydınlık ve geniş bir meydanda iri kıyım tellakların 
keseleriyle günün yorgunluğu atılırken buna şarkılar, türkü-
ler ve oyunlar eşlik ederdi.

türK hamamına ÖzGü terimler
Külhan: Hamamların ısıtıldığı, kapalı ve geniş ocak

sıcak halvet: Külhanın üstü 

soğuk halvet: Külhana uzak olan yer

natır: Müşteriyi yıkayıp keseleyen kadın çalışan

tellak: Müşterileri yıkayıp keseleyen erkek çalışan

peştemal: Örtünmek için kullanılan ince dokuma

takunya: Hamam terliği
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saray eşrafı Hamama, Havlu, 
fırça, kına, sürme, bİr kalıp 
gİrİT sabunu ve sedef kakmalı 
nalınlarıyla beraber ve 
HİzmeTkârlar eşlİğİnde gİderdİ. 
bu Törensel Hazırlık, Hamamda 
bİr kaç saaTİn değİl, neredeyse 
bİr günün geçİrİlmesİnden 
kaynaklanırdı.

edirne-merkez sokullu (üç 
şerefeli) hamamı: Hamam 

17. yüzyılda Sokullu Mehmet 
Paşa tarafından Mimar Sinan’a 

yaptırılmıştır.

bolu-merkez-orta (yıldırım 
beyazıt) hamamı: Hamam 
Yıldırım Beyazıt tarafından 
M.1388 yılında Mimar Ömer ibni 
İbrahim’e yaptırılmıştır.

ankara-altındağ-eyne bey 
(subaşı-eski ) hamamı: 

Hamam Sultan I. Murat’ın 
Subaşılarından Eyne tarafından 

14. yüzyılda yaptırılmıştır

amasya-merkez-mustafa 
bey hamamı: Hamam 
Yörgüç Paşazade Mustafa 
Bey tarafından 1436 yılında 
yaptırılmıştır.

antalya pazar hamamı: Antalya İli 
Merkez Balbey Mahallesi’nde bulunan 

Pazar Hamamı çifte hamam şeklinde 
yapılmış bir Osmanlı hamamıdır. 
Hamamın 1811 M (1226 H) tarihli 

vakfiyesinden XIX. Yüzyıl başında 
yapıldığı anlaşılmaktadır.

çemberlitaş hamamı: Çemberlitaş’ta 
Divanyolu üzerinde, Çemberlitaş anıtı 
civanında yer alır. Sultan III. Murad’ın 
annesi Nurbanu Sultan tarafından, 
Üsküdar’daki Atik Valide Camii 
ve Külliyesi’ne gelir temin etmek 
maksadıyla 1584’te yaptırılmıştır. 
Hamamın mimarı Mimar Sinan’dır.

Cağaloğlu hamamı: Cağaloğlu’nda 
Yerebatan Caddesi’nin sağ yanında 

yer alır. Sultan I. Mahmud tarafından 
Ayasofya Cami’ne gelir sağlamak 

amacıyla 1741 yılında inşa ettirilmiştir, 
mimarı bilinmemektedir.

ünlü TürK HAMAMlArI

HAMAM SEFASI 4 AŞAMADAN 
OLUŞUYOR
Hamamlar, genellikle dış avlu, orta avlu, iç avlu ve sıcak su-
yun ısıtıldığı külhan olmak üzere dört bölümden oluşuyordu. 
Hamama giden insanların hamamda yıkanma programları 
da, terleme ve keselenme, birinci su ile yıkanma, yemek yeme 
ve ikinci su ile yıkanma olmak üzere dört aşamadan oluşu-
yordu. İnsanlar birinci su ile yıkandıktan sonra artık yemek 
zamanı gelirdi. Ardından dış avluya çıkarak halıların veya ki-
limlerin üzerine oturup evden getirmiş oldukları yiyecekleri 
birbirlerine ikram ederlerdi.

SAĞLIĞA FAYDASI VAR
Hamamın insan sağlığına yararının çokluğu da insanların 
hamama sıklıkla gitmesine neden oluyordu. Uzun süre kal-
mamak kaydıyla, sıcak su ve sabunla yapılacak temizlik için 
en uygun yer olan hamamda, terleyen vücudun, lif ya da ke-
seyle ovularak yıkanması, kan dolaşımını hızlandırdığı için 
kişiye rahatlık hissi veriyor.

HAMAM KÜLTÜRÜ BUGÜN DE 
DEVAM EDİYOR
Eski Türk hamamları bugün yeni bir canlanma dönemi yaşı-
yor. Bir yandan eski hamamlar restore ettirilip hizmete sunu-
lurken bir yandan da beş yıldızlı otellere Türk hamamları da 
ekleniyor. Türk hamamı bugün yine kurumsal kimliğini de-
vam ettirerek önemli bir turizm ürünü olarak hizmet görüyor. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gelen ‘bisiklet yolu’ talepleri arttı. Son 
dönemlerde 81 il belediyesinden 81 bisiklet yolu için proje başvurusu 
yapıldı. Bakanlık da uygun bulduğu başvurulara yüzde 45 finansman 

desteği sağlamayı kararlaştırdı.

Daha çok Avrupa ülkelerine gidenler dönüşlerinde 
‘orada herkes bisikletle işine gidiyor’ tespitinde bulu-
nur. Başta Hollanda olmak üzere birçok Avrupa ülke-
sinde yaygın olarak kullanılıyor bu ulaşım aracı. 

Çevre, insan sağlığı ve de trafiğin rahatlaması gibi artıları 
olan bisiklet Türkiye’de ise daha çok çocukların eğlencesi 
olarak görülüyor. Ancak bu kanı son yıllarda değişmeye baş-
ladı. Bu değişimin en önemli göstergesi de Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’na, ‘bisiklet yolu’ taleplerinin artmış 
olması. Son dönemlerde 81 il belediyesinden 81 bisiklet 
yolu için proje başvurusu yapıldı. Bakanlık da uygun buldu-
ğu başvurulara yüzde 45 finansman desteği sağlamayı karar-
laştırdı. Kentsel dönüşümle birlikte ekolojik şehirleri artır-
mayı hedefleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar, “81 İlde Bisiklet Yolu Projesi”yle bisiklet yolu 
yapan belediyelere maddi destekte bulunmayı taahhüt etti. 

BİsİklEt yolu yapan 
BElEDİyEyE teşvik var

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

İLK PROJELER HAZIR
Başvurular arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda 
uygulanabilir proje olarak görülen Sakarya, Eskişehir, 
Kütahya ve Antalya’da, Bakanlık belediyelerin projesinde 
bir dizi düzenleme yaparak, projenin nasıl yapılacağı hak-
kında bilgi verdi. Bakanlık ayrıca talepte bulunan diğer 
belediyelerin de proje değerlendirme çalışmalarına devam 
ediyor.
Bisiklet yolu projelerini hâlihazırda tamamlamış olan iller-
de projelerin hayata geçirilmesi kapsamında çalışmalarını 
tüm hızıyla sürdüren Bakanlık, özellikle bisikleti yoğun 
olarak kullanan Konya, Sakarya, Eskişehir, Antalya, 
Kütahya, Aksaray gibi belediyelerde bisikletin bir ulaşım 
aracı olarak trafikte daha fazla yer almasını hedefliyor.
Bakanlık, 2013 yılında uygun projeleri yerinde inceleyerek 
hayata geçirecek.





İStAnBUl
KIZ KulESİ’nİn GöZünDEn 

MuHTEşEM MAnZArASIylA 
GEÇMİşİ SurETlEnDİrİyor 
KIZ KulESİ. FATİH SulTAn 
MEHMET ToPKAPI SArAyI’nIn 
TErASInDAn GururlA 
BAKIyor şEHrE… HEZArFEn 
ÇElEBİ HEyECAnlA 
SüZülüyor üSKüDAr’A… 
yolunu BulAMAyAn 
lEAnDroS SulArlA 
BoğuşurKEn, AZİZ MAHMuD 
HüDAyİ SAnDAlIylA VAAZA 
GİDİyor SulTAnAHMET’E... 
MArTIlAr VE GEMİlErSE 
HATIrlATIyor AnI, BuGünü...  

tarih» eylül akıncı





ız Kulesi... Ne çok olaya ve kişilere ta-
nıklık etmiştir yüzyıllar boyu. Bunlar-
dan belki en ilginç olanlarından birini 
Sunay Akın’ın “İstanbul’un Nazım Pla-
nı” adlı kitabından öğreniyoruz. 
1827 yılında, Almanya’nın Branden-
burg kentinde Karl Detroit adında 

bir çocuk dünyaya gelir. Aile içindeki huzursuzluktan dolayı bir ye-
timhaneye gönderilen Karl, gemilerde miço olarak çalışma belgesini 
alır almaz, Hamburg Limanı’ndan kalkan bir gemiyle İstanbul’a doğ-
ru yola koyulur. Henüz on iki yaşındadır. Gemi İstanbul’a geldiğin-
de Karl Detroit denize atlar ve yüzmeye başlar. İstanbul’un gözbebe-
ği, Boğaz’ın incisi Kız Kulesi’ne doğru. Kendisini kurtaran kule bekçi-
sine gemiye geri dönmek istemediğini söyler. Bu durum iki ülke ara-
sında küçük bir politik sorun yaratmış olsa da, Detroit kısa zamanda 
dönemin Dışişleri Bakanı olan Sadrazam Ali Paşa’nın sevgisini kaza-
nır. Paşa’nın himayesine alınan Karl, Harbiye’de okutulur ve Mehmet 
Ali adını alır. Aradan yıllar geçer ve on iki yaşında Kız Kulesi’ne yü-
zen çocuk, Kırım Seferi, Bosna ve Karadağ savaşlarından sonra ‘Paşa’ 
unvanını alır. 1878’de imzalanan Berlin Antlaşması’nda Osmanlı’yı 
temsil eden üç kişiden biridir. Bu anlaşmada Hıristiyan cemaatlere 
hak tanınmasıyla bazı çevreler, ‘‘Osmanlı’yı gavura bu sattı’’ diye hal-
kı kışkırtınca, Mehmet Ali Paşa Arnavutluk’ta linç edilir. Karl Detroit, 
yani Mehmet Ali Paşa, Nazım Hikmet’in büyük dedesidir. Tıpkı bü-
yük dedesinde olduğu gibi Nâzım Hikmet’in hayatında da derin izle-
ri vardır Kız Kulesi’nin. 
1950 yılının sıcak bir temmuz günü... Nazım Hikmet’in cezaevinden 
çıktığı ilk gün. Bir arabanın içinde dostlarıyla birlikte ‘çıkacağı zaman 
ilk yapmak istediği şey’e doğru yaklaşır. 
Üsküdar’a geldiklerinde gece olmuştur. Her yer zifiri karanlık. De-
niz kenarına geldiklerinde çakıllara yığılı tomrukların üstüne oturur-
lar. Kız Kulesi tam karşılarındadır. Nazım Hikmet, kulenin karşısın-
da eğilerek elini denize daldırır ve sonra yere uzanıp yıldızları sey-
re dalar. 



baTTal gazİ, kız kulesİ önündekİ kıyıda karargaHını kurmuş ve yedİ yıl bağlar 
baHçeler yeTİşTİrmİş. üsküdar’ı ve kadıköy’ü İmar edİp şam’a gİTmİş. kral da 

yaklaşan TeHlİkeyİ görüp, denİz üsTündekİ kayaya bİr kale yapTırmış ve kızını 
en değerlİ eşyasıyla bİrlİkTe oraya yerleşTİrmİş. baTTal gazİ, şam’dan dönünce 
üsküdar’ı basmış ve kuleye geçerek kralın kızını Hazİneyle kaçırmış. “aTı alan 

üsküdar’ı geçTİ” sözünün de buradan geldİğİ rİvayeT edİlİr. 

‘İÇİ SÜT DOLU BİBERON’
Yıllar sonra bir kış sabahı… Salacak sahilindeyiz. Birazdan 
tekne ile yol alacağız Kız Kulesi’ne doğru. Geçmişi milattan 
öncesine uzanan, 2000’lere gelene kadar pek çok restorasyon 
geçiren ve şimdi kafeterya-restoran olarak hizmet veren tari-
hi anıta... Zihnimize çalınan Sunay Akın dizeleriyle:

“Çocuğunu asma köprüde sallayan 
bir annedir İstanbul 
ki onun 
içi süt dolu 
biberonudur Kız Kulesi 
soğusun diye suya tutulan...” 

Gündüzleri kafeteryası, akşamları restoranı ve seyir katında-
ki Kuledebar’ı ile misafirlerini ağırlayan Kız Kulesi’ndeyiz. 5 
kat ve bir asma kattan oluşan mekanı gündüz gözüyle ziyaret 
etmenin heyecanı içimizde... En büyük isteğimiz bir an önce 
seyir terasına çıkmak. Büyük bir keyif ve huzurla öğle yeme-
ğini yiyenlerin çatal bıçak sesleri arasında yukarı doğru sü-
zülüyoruz. Asma kattaki eski Kız Kulesi fotoğraflarını es geç-
meden tabii ki. 

HİKMET DIŞARIDA DEĞİL İÇERİDE...
Ve nefeslerin kesildiği an... Yıllardır dışarıdan, hep uzak-
tan kendisine imrenerek baktığımız Kız Kulesi, sahip oldu-
ğu manzarayla daha bir büyüleyici. “Meğer hikmet dışarıda 
değil, içerideymiş.” dedirtecek kadar. 360 derece açıyla tüm 
Boğaz’a hakimiz. Topkapı Sarayı karşımızda; Ayasofya, Gala-
ta Kulesi, Boğaziçi Köprüsü, Haydarpaşa, Üsküdar... Ve mar-
tılar, irili ufaklı balıkçı tekneleri, nereden gelip nereye gittiği-
ni bilmediğimiz şilepler... 
Bu manzarayla geçmiş suretleniyor sanki bir anda… Topka-
pı Sarayı’nın kemerli terasından Fatih Sultan Mehmet bakı-
yor gururla… Yüzyıllardır fethedilemeyen, artık Türklerin 
elde ettiği topraklara. Alttaki avluda ise saçları rüzgarda sav-
rulan bir cariye. Kopup geldiği yerleri düşünüyor acı ve has-
retle, bugününden yarınından endişeli, ağlıyor sessizce... Ga-
lata Kulesi’ndeki Hezarfen Çelebi nasıl da heyecanlı... Yüzler-
ce kişinin gözleri arasında havalanıyor kanatlarıyla Üsküdar’a 
doğru... O sırada Aziz Mahmud Hüdayi asılıyor küreklere, 
sandalıyla açılıyor Sultanahmet’te vaaz vermeye... Şimdi bir 
tekne yaklaşıyor Kız Kulesi’ne. Kayığın içinde bir üzüm se-
peti; sepetteki salkımların altında da bir yılan. Az sonra pa-
dişahın kızını öldürüverecek… Hatırladınız mı bu hikaye-
yi? Hani Osmanlılar zamanından beri anlatılagelen efsane-
yi: “Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde kalbur saman 
içinde padişahın birinin çok sevdiği ve kılına dahi zarar gel-
mesini istemediği bir kızı varmış. Bir gün falcının biri, gü-
zel prensesin yılan sokmasından zehirlenip öleceğini söyle-
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miş. Padişahın aklına da denizin ortasına bir kule yaptırmak 
gelmiş ve kızını oraya kapatmış. Lakin kaderden kaçılır mı? 
Bir gün, kuleye getirilen üzüm sepetinin içinden çıkan yılan, 
güzel prensesi sokmuş ve prenses ebedi bir uykuya dalmış.” 
Az ötede ise Leandros yüzüyor dalgalar arasında. Hero’ya 
ulaşmak için... Batı’da Kız Kulesi üzerine yakıştırılan, Ovi-
dius tarafından da nakledilen efsane şöyle der: “Sestos’daki 
Afrodit mabedi rahibelerinden Hero, Abydos köyünde yaşa-
yan Leandros’a aşık olur. Hero, fener bekçisinin kızıdır ve ku-
leden ayrılması yasaktır. Leandros, sevgilisi Hero’yu görmek 
için her gece karşı yakaya yüzer. Ancak fırtınalı bir gün, azgın 
dalgalarla boğuşarak kuleye yüzmeye çalışan Leandros, rüz-
garın kule fenerini söndürmesiyle yolunu şaşırır ve boğulur. 
Ertesi sabah Leandros’un ölüm haberini alan Hero, bu acı-
ya dayanamaz ve kendini kuleden atarak intihar eder.” Sözü 
edilen efsanede adı geçen Sestos ve Abydos, aslında Çanak-
kale Boğazı’na ait yerler olduğu halde, bazı yazarlar efsane-
yi İstanbul Boğazı’na ve Kız Kulesi’ne uyarlamışlardır. Bu ef-
saneyle Kız Kulesi, Fransız kaynaklarda ‘Tour de Leandre’, 



78 / www.baglantinoktasi.com.tr78 / www.baglantinoktasi.com.tr78 / www.baglantinoktasi.com.tr

Alman kaynaklarda da ‘Maedchen-Turm’ olarak adlandırıl-
mış ve Kız Kulesi bu efsaneyle Batı’da büyük bir ün kazan-
mış. Ve atını alan Battal Gazi, Üsküdar’ı geçiyor... Diğerle-
ri kadar çok bilinmese de bir başka efsane de şöyledir: Bat-
tal Gazi, Kız Kulesi önündeki kıyıda karargahını kurmuş ve 
yedi yıl orada kalıp bağlar bahçeler yetiştirmiş. Bu yedi yılda 
Üsküdar’ı ve Kadıköy’ü imar edip Şam’a gitmiş. Kral da yak-
laşan tehlikeyi görüp, deniz üstündeki kayaya bir kale yaptır-
mış ve kızını en değerli eşyasıyla birlikte oraya yerleştirmiş. 
Battal Gazi, Şam’dan dönünce Üsküdar’ı basmış ve bir kayık-
la Kız Kulesi’ne geçerek kralın kızını hazineyle birlikte kaçır-
mış. “Atı alan Üsküdar’ı geçti” sözünün de buradan geldiği ri-
vayet edilir. 

2500 YILLIK GEÇMİŞİ VAR
Şimdi efsanelere, martılara, gemilere izin verip Kız Kulesi’nin 
geçmişine bakalım... Kulenin tarihte ilk izlerine rastlanma-
sı oldukça eski. MÖ 411 yılında Atina ile Sparta arasında çı-
kan savaşta, boğazın Asya tarafı Atinalılar’ın eline geçer. Ati-
nalı kumandan Alkibiades de boğazın giriş-çıkışlarını kont-
rol altına almak ve bunu bir gelir kaynağı haline getirmek 
için, Kız Kulesi’nin bulunduğu kayalık üstüne kale şeklinde 
bir gümrük istasyonu kurar. Bölge, Atina egemenliğine gir-
dikten sonra Makedonya Kralı II. Philippos’un saldırı tehdi-
dine uğrar. Atina, 40 gemiden oluşan bir donanmayı yardım 
için gönderir. Donanma komutanı Hares, çok sevdiği eşini 
de beraberinde getirmiştir. Kadının adı, dana yavrusu anla-
mına gelen Voidion’dur. Ne var ki Voidion, sefer hazırlıkla-

kulenİn TarİHTe İlk İzlerİne 
rasTlanması oldukça eskİ. mö 411 
yılında aTİna İle sparTa arasında 
çıkan savaşTa, boğazın asya Tarafı 
aTİnalılar’ın elİne geçer. aTİnalı 
kumandan alkİbİades de boğazın gİrİş-
çıkışlarını konTrol alTına almak İçİn 
kız kulesİ’nİn şİmdİ bulunduğu kayalık 
üsTüne kale şeklİnde bİr gümrük 
İsTasyonu kurar.

rı sırasında Üsküdar’da hayata gözlerini yumar. Hares, karısı-
nın anısını ölümsüzleştirmek için, Kız Kulesi’nin kayalığı üs-
tüne, kale yanına bir sunak yaptırır. Mermer bir kaide ile bir 
sütundan ve üstündeki bir dana heykelinden (bazı kaynak-
larda öküz veya inek heykeli) oluşan sunak, bazı tarihçilerin 
söylemlerine göre kısa zamanda kaybolmuştur; ancak sebebi 
bilinmez. Eremya Kömürciyan ve birçok yazar ise, bu suna-
ğın Kız Kulesi kayalığında değil, Üsküdar sahilinde bir yerde 
olduğunu söyler. 
Yıl, MS 1170... Bizans İmparatoru Manuel Comnenos, zayıf-
layan devletinin başkentine iki tane savunma kulesi ekler. Bi-
rini Topkapı Sarayı’nın bulunduğu kıyılara, diğerini ise Kız 
Kulesi’ne. Bizanslı Nicephore Choniates’e göre, böylece Kız 
Kulesi’ne tarihte ilk kez kule yapılmış olur. 
1453... İstanbul Osmanlılar’ın eline geçmiştir. Fatih Sultan 
Mehmet, kulede varolan kaleyi yıktırarak kendi binasını yük-
seltir. İstanbul’un fethiyle yönetim el değiştirince kulenin iş-
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levleri de değişir. Geceleri ve sisli günlerde gemilere yol gös-
terir, fırtınalı günlerde çevrede zor durumda kalan küçük 
teknelere çengel atarak, onların kayalara çarpmasına veya 
akıntıya kapılmalarına engel olur. Bazı özel günlerde (tahta 
padişah çıkması, şehre yapılan önemli bir devlet ziyareti, bay-
ram günleri gibi) de top atışı yapar.  
Kız Kulesi, birkaç kez amaç dışı kullanılarak dramatik olay-
lara sahne olur. Örneğin, Birinci Mahmut’un çok yüz verdi-
ği Kızlar Ağası Beşir Ağa, zamanla davranışlarına dikkat et-
mez hale gelir ve bir gün kendini Kız Kulesi’nde bulur. Bu-
rada başı vurulduktan sonra, Topkapı Sarayı orta kapısının 
önündeki ibret taşında sergilenir. Zeytinyağıyla yakılan fener, 
1719’da bir rüzgarda alev alınca da iç katları ahşap olan Kız 
Kulesi yanar. 

SİYANÜR DEPOSU BİLE OLDU
Eğlencelerin hüküm sürdüğü Lale Devri’nde Nevşehirli Da-
mat İbrahim Paşa, Kız Kulesi’ni yükselterek üstüne camlı 
bir köşk yaptırır ve kubbeyi kurşunla kaplatır. İmparator-
luk, 19. yüzyılda çöküntüye girer ve Kız Kulesi de bundan 
nasibini alır. Artık ne bir deniz feneridir ne de bir cankur-
taran. Yeni görevi, çöküntüde olan imparatorluğa savunma 
kuleliği yapmaktır. Ayrıca ek görevlerine de devam eder. 
1830’larda çıkan bir kolera salgınında karantina hastanesi 
olarak kullanılır. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte saltanat iş-
levi sona eren Kız Kulesi, yalnızca bir deniz feneri olma gö-
revini üstlenir. 1940’lı yıllar... Ekonomik açıdan sıkıntılı bir 
dönem. Buna rağmen Kız Kulesi ele alınabilir ve içten çü-
rümüş olan ahşap yapı yenilenir. Maarif Vekaleti’nin danış-
ma kurulu halinde, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde çalış-
tırdığı Eski Eserleri Koruma Encümeni, 1943 yılında kule 
içine çeşitli zamanlarda yapılmış parazit eklentilerin kal-
dırılmasına ve kule ile duvarlarının onarımına karar verir. 
1944’te yapılan restorasyonda Kız Kulesi’nin kurşunla kaplı 
kubbesi, kat döşemeleri ve bayrak direği betonarmeye çev-
rilir. 1964 yılına gelindiğinde ise Milli Savunma Bakanlığı, 

Kız Kulesi’ne talip olur ve kuleyi Ulaştırma Bakanlığı’ndan 
ister. Denizcilik Bankası Kıyı Emniyet Teşkilatı tarafından 
Savunma Bakanlığı’na ve onun ilgili bölümleri olan Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı ile Boğaz Komutanlığı’na devredi-
len Kız Kulesi, 17 yıl kadar askeri yönetimde kalır. 1966 yı-
lında Boğaz Komutanlığı’na bağlı mayın gözetleme radar 
istasyonu olarak kullanılmaya başlanır. Kullanımı, 1983’te 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Liman İşletmesi’ne bırakı-
lan kule, siyanür deposu olarak kullanılır. Duyarlı çevrele-
rin ve basının etkisiyle, kuledeki siyanürler Tuzla’da bulu-
nan başka bir depoya taşınır. Kız Kulesi’nin fener olma dı-
şındaki görevleri, 1992’de alınan bir kararla sona erer. Kule-
de bulunan radarlarla jeneratör sistemleri ve diğer aksam-
ları tahliye edilerek halka açılabilmesi için hazır hale geti-
rilir. 1995 yılında alınan bir kararla da işletmeye açılan Kız 
Kulesi, 2000 yılından bu yana restoran ve kafeterya olarak 
hizmet veriyor İstanbullular’a ve misafirlerine... 
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TCDD’nin değişen ve gelişen yolcu hizmetlerinin 
geniş kitlelere duyurularak yolcu portföyünün ve 
Yüksek Hızlı Trenlere (YHT) ilginin artırılması ama-
cıyla, düzenlediği ‘VİP Kart Kampanyası’ sonuçlan-

dı. Ankara, Eskişehir ve Konya garlarında, YHT’lerde ve 
TCDD web sayfasında yayımlanan çekiliş-bilgi formunu dol-
duranlar arasından, çekilişle 5 kişiye 2013 yılında YHT’lerde 
geçerli VIP Kart verilmesi, kampanyasına çok sayıda başvuru 
gerçekleştirildi. 
Aynı isim için birden fazla form dolduran katılımcıların 
sadece 1 adet form kaydı dikkate alınarak yapılan çekilişte 5 
adet asıl ve 5 adet yedek olmak üzere toplam 10 talihli belir-
lendi. Şanslı yolcular bir yıl boyunca YHT’lerin VİP vago-
nunda yolculuk edecek. Burada VİP hizmet alacak ayrıca 
bulundukları garın normal yolcu salonunu değil VİP salon-
larını kullanma imkânına sahip olacak.  

VİP Kart kazanan talihlilerin form kayıt no-isim-il bilgileri 
TCDD web sayfasında yayımlandı. Buna göre asıl ve yedek 
talihlilerin ismi şöyle:
Asıl Talihliler
1-)62753 - İbrahim Savur (Eskişehir)
2-)282247 - Mustafa Coşkun (Ankara)                                             
3-)458183 - Tufan Kara (Eskişehir)  
4-)1000535 - Erdinç Kaya (Konya)     
5-)1001074 - Aslı Ok (Konya)    

Yedek Talihliler
1-)20701 - Atila Boltürk (Eskişehir)
2-)73267 - Ünal Koç (Ankara)     
3-)647919 - Hakan Koçak (Konya)
4-)1000137 - Kerim Sevim (Ankara)                                                      
5-)1000382 - Hülya Horasan (Ankara)

tcdd»

Çekilişle 5 kişiye 2013 yılında 
YHT’lerde geçerli VIP Kart 
verilmesi kampanyası sonuçlandı. 
Kampanyaya çok sayıda başvuru 
gerçekleştirildi. Şanslı yolcular bir yıl 
boyunca YHT’lerin VİP vagonunda 
yolculuk edecek.  

tCDD’nİn ‘5 kİşİyE 
Vİp kart kaMpanyası’ 
sonuçlanDı

Kartlar nasıl alınaCaK?
VİP Kart kazanan talihliler 31.01.2013 tarihine kadar çekiliş 
belgesi ve kimlik kartı ile Yolcu Dairesi Başkanlığı`na müraca-
at ederek kartlarını alabilecek. Bu tarihe kadar müracaat et-
meyen asıl talihlilerin hakkı yedek talihlilere geçecek. Kaç asıl 
talihlinin müracaat edip-etmediği 01.02.2013 tarihinde TCDD 
web sayfasında yayımlanacak. Yedek talihliler 15.02.2013 ta-
rihine kadar müracaat ettikleri taktirde kartlarını alabilecek. 
Bu tarihe kadar başvurmayan yedek talihliler de haklarını yi-
tirmiş sayılacak. 





Gelir elde etme yöntemlerini her geçen gün gelişti-
ren siber suçlular, sahte GSM faturalarından sonra 
şimdi de kullanıcılara e-posta yoluyla sahte kredi 
kartı ekstreleri göndermeye başladı.  Hackerler, bu 

sahte ekstreleri bilgisayarlara virüs bulaştırmak amacıyla olta 
olarak kullanıyor. Aralık ayında e-posta yoluyla gönderilen 
çok sayıda sahte GSM faturası konusuda uyarıda bulunan 
ESET, bu kez de Türkiye’deki bilgisayar kullanıcılarını 
hedef alan sahte kredi kartı ekstreleri tespit etti. 
Kullanıcıların merakından faydalanan siber suçlular, bu tür 
ekstreleri pdf dosyası gibi görünen .exe uzantılı e-postalar 
biçiminde gönderiyor. E-postayı açan kullanıcı, bu hareke-
tiyle, eğer koruyucu yazılımı yoksa, bilgisayarına virüsü 
bulaştırmış oluyor. 

BİLGİSAYAR KORSANLARI ARTIK TÜRKÇE İÇERİK 
SAĞLIYOR
ESET Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu, bil-
gisayar korsanlarının (hackerlerin) bulaştırdıkları virüsle 
bilgisayarın kontrolünü ele geçirmek dahil, paraya çevrilebi-
lecek her türlü bilgiye ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Bu 
konuda giderek daha zekice yöntemler geliştirdiklerini 
belirten Akkoyunlu, “Siber suçlular, bu tür e-ekstreleri ya da 
e-faturaları, olta niyetine kullanıyor, yani kullanıcılara çen-

güvenlik»

gel atmaya çalışıyorlar, pek çok kez de bu çengel tutabiliyor. 
Burada şu dikkat çekiyor. Eskiden rastgele ve İngilizce mail-
lerle kullanıcılar yakalanmaya çalışılırdı. Hackerler artık 
Türkçe içerik üretiyor ve hedefli saldırılar gerçekleştiriyor.” 
şeklinde konuştu. 

NE YAPILMALI? 
Tanımadık e-posta adreslerinden gelen .exe uzantılı mesaj-
ların açılmaması gerektiğine işaret eden Alev Akkoyunlu, 
‘‘Bankanızla iletişime geçin, internet ya da telefon bankacı-
lığı yoluyla borç durumunuzu kontrol edin. Sanal dünyada 
yol alırken de mutlaka güncel bir güvenlik yazılımı kulla-
nın.” şeklinde uyarılarda bulundu. 

krEDİ kartı EkstrEnİz 
Sahte olabilir

Kullanıcıların merakından faydalanan siber suçlular, ekstreleri, pdf 
dosyası gibi görünen .exe uzantılı e-postalar biçiminde gönderiyor. 

E-postayı açan kullanıcı, bu hareketiyle, eğer koruyucu yazılımı 
yoksa, bilgisayarına virüsü bulaştırmış oluyor. 

Sahte faturalar e- posta
 yoluyla şu biçimde geliyor:

Son 4 hanesi xxxx olan xxxxbank kredi kartınızın;                                                                                                                                      
Toplam Borcu: 1455.83 TL.
Asgari Borcu: 788.00 TL
Son Ödeme Tarihi: 15/01/2013. xxxxbank.
Bu e-posta’nın içerdigi bilgiler gizlidir.
Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz.
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türkçeden bi’haber»

M e T r o S e k S Ü e l  D e Ğ İ l 
‘ B a k I M l I  e r k e k ’
İngilizceden geçen kelime, bu dilde ‘metrosexual’ olarak yazılıyor. 
“Görünüşüne, giyimine kuşamına özen gösteren erkek.” 
anlamındaki bu söz için Türk Dil Kurumu, ‘bakımlı erkek’ 
karşılığının kullanılmasını istiyor.  
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Fransızcadan dilimize yerleşen kelime bu dilde ‘optimiste’ olarak 
yazılıyor. Dil Kurumu uzmanları kelimeyi tam olarak karşılayan ‘iyimser’i 
öneriyor. ‘Optimizm’ kelimesine ise ‘iyimserlik’ karşılığı uygun bu-
lunuyor. 

o P T İ M İ S T  D e Ğ İ l 
‘ İ y İ M S e r ’

Öğrencilerin çok sevdiği bir kelime var; sömestr... Bu kelime de Türk-
çeye, Fransızcadan geçmiş. “Bir öğretim yılının ayrıldığı iki dönemden 
her biri.” anlamına gelen sözün Türkçe’deki karşılığı ise Türk Dil Kurumu 
uzmanları tarafından ‘yarıyıl’ olarak tavsiye ediliyor.  

S Ö M e S T r  D e Ğ İ l 
‘ ya r I y I l’

E-mail İngilizce bir tabir. “Bilgisayarlar veya bir ağ içindeki belli gön-
derim merkezleri arasında elektronik bilgi iletişimi.” anlamına geliyor. 
Dilimize genel ağın (internet) yaygınlaşmasının ardından giren bu söz 
için Türkçe uzmanları ‘elektronik posta’ kısaca ‘e-posta’ karşılığının 
kullanılmasını tavsiye ediyor. 

e - M a İ l  D e Ğ İ l 
‘ e l e k T r o N İ k  P o S Ta’

Dilimize Fransızcadan geçen ve bu dilde ‘ecurie’ olarak yazılan kelime 
bizde son zamanlarda ‘arkadaş’ manasına gelecek şekilde kullanılıyor. 
Ancak kelimenin tam anlamı, “Aynı at sahibine veya at ortaklığı bulu-
nan kişilere ait olan, aynı koşuya katılan atlar.” Dil uzmanları kelimeye 
karşılık olarak ‘ahırdaş’ı öneriyor.

e k Ü r İ  D e Ğ İ l 
‘a h I r D a Ş ’
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Sanatçılar, modacılar gibi ünlü simalardan başlayıp, toplumun tüm kes-
imlerine yayılan esmer tenle gezme hevesini gideren solaryum, dil-
imize Fransızcadan geçmiş bir kelime. “Yapay yolla bronzlaşmayı 
sağlayan aygıt.” anlamın da kullanılan bu kelime için Türk Dil Kurumu, 
‘güneşletici’ karşılığını öneriyor.

S o l a r y U M  D e Ğ İ l 
‘ G Ü N e Ş l e T İ C İ ’

Daha çok siyasi partilerle özdeşleşen bir kelime ‘kongre.’ Kelimenin aslı 
yine Fransızca ve bu dilde ‘congres’ olarak yazılıyor. Türk Dil Kurumu 
uzmanları, ‘bir konu hakkında toplantı yapmak’ olarak açıklanan keli-
meye Türkçe karşılık olarak ‘kurultay’ı öneriyor.   

k o N G r e  D e Ğ İ l 
‘ k U r U lTay ’

İyimser sözcüğünün tam zıddı olan kelime yine Fransızcadan dilimize 
geçmiş. Bu dilde ‘pesimiste’ olarak yazılan sözcük için dil uzmanları 
‘kötümser’ karşlığının kullanılmasını tavsiye ediyor. ‘Pesimizm’ için ise 
‘kötümserlik’ karşılığı öneriliyor.

P e S İ M İ S T  D e Ğ İ l 
‘ k Ö T Ü M S e r ’

Kelime, Fransızcada ‘rythme’ olarak yazılıyor. “Bir dizede, bir notada 
vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde 
tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu.” anlamındaki bu söz için uz-
manlar, ‘dizem’ karşılığını öneriyor. Ritmik kelimesi için de ‘dizemli’ 
karşılığı tavsiye ediliyor. 

r İ T İ M  D e Ğ İ l 
‘ D İ Z e M ’
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Türkçeye, Fransızcadan geçen kelime bu 
dilde ‘rituel’ olarak yazılıyor. Kısaca, “Dinî 
tören.” anlamına gelen sözcük yine son 
zamanlarda yaygın olarak kullanılıyor. 
Ancak bu sözün de dilimizde bir karşılığı 
var ve bu karşılık da ‘ayin’ olarak 
karşımıza çıkıyor. 

r İ T Ü e l  D e Ğ İ l 
‘ay İ N ’
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sanat»
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DünyADA SIrA DIşI 
ÇAlIşMAlArIylA TAnInAn 

KorElİ SAnATÇI CHoE u-rAM, 
METAlE nErEDEySE CAn 

VErErEK, KİnETİK HEyKEllEr 
yAPAn İlGİnÇ Bİr İSİM. 

SAnATÇIyI BİZİM İÇİn öZEl 
KIlAn İSE BuGünlErDE 

İSTAnBul’DA 
SAnATSEVErlErİn 

KArşISInDA olMASI. 
BoruSAn ConTEMPorAry, 

CHoE u-rAM’İ AğIrlIyor. 

Choe u-ram Kimdir? 
Sanat anlayışını, “Bir sinek kuşunun bile mükemmel bir vücut 
yapısı ve ekosistemi vardır. Bu, insana Tanrı adında mutlak bir 
yaratıcı olduğunu düşündürür. İnsanoğlu mutlak varoluşu an-
cak ve ancak mecazi ve sembolik şekillerde temsil, ifşa ve an-
dırmaya çalışabilir. Ben yaşam gücünün mutlaklığına inanıyo-
rum. Bu bana hayat veren muhteşem bir kavram.” sözleriyle 
açıklayan Choe U-Ram, sergilerinde mekanik, ışık ve ses ara-
sındaki uyumu ve uyumsuzluğu aynı anda göstermeyi başarı-
yor. Çalışmalarında, mitolojiden esinlenen sanatçı, zamanı, ya-
şamı ve yaşamın sınırlarını sorguluyor.

PErİlİ KöşK’TE MEKAnİK 
CAnlIlAr VAr!

Günümüzün sanat ve sanatçı anlayışı, değişen dünyaya para-
lel olarak farklı bir boyut kazanıyor. Kimileri itiraz etse de; bir 
fırça bir tual doğayı resimleyen ya da bir parça çamura en naif 
şekilleri veren sanatçılar çoktan klasik oldu. Bugün dünya sa-
natçıları, sanatta görülmeye alışık olunmayan tekniklerle yeni 
sanat türleri ortaya çıkararak, seyircinin önüne çıkarıyor. Her 
sanat türünde olduğu gibi yeni sanatların da alıcısı var ama 
sevmeyeni de tabii... Dünyada sıra dışı çalışmalarıyla tanı-
nan Koreli Sanatçı Choe U-Ram da yeni fikirleri olanlardan... 
U-Ram, metale neredeyse can vererek, kinetik heykeller ya-
pan ilginç bir sanatçı. Sanatçıyı bizim için özel kılan ise bugün-
lerde İstanbul’da sanatseverlerin karşısında olması. Borusan 
Contemporary Choe U-Ram’i ağırlıyor. Çağdaş sanatın önem-
li isimlerine ev sahipliği yapan Borusan Contemporary yine 
farklı bir sergiye imza atıyor. Yaptığı çalışmalarıyla dünyada 
adından sıkça söz ettiren Koreli sanatçı Choe U-Ram’ın yarat-
tığı mekanik eserler Borusan Contemporary Perili Köşk’te dü-
zenlenen “Anima” adlı sergide sanatseverlerle buluşuyor. 2 Şu-
bat 2013 tarihinde açılan sergi 14 Nisan 2013 tarihleri arasında 
ziyarete açık olacak. “Anima”da sanatçının kinetik heykel ola-
rak tanımlanan eserleri yer alacak.



korelİ sanaTçı cHoe u-ram: “bİr sİnek 
kuşunun bİle mükemmel bİr vücuT 
yapısı ve ekosİsTemİ vardır. bu, İnsana 
Tanrı adında muTlak bİr yaraTıcı 
olduğunu düşündürür. İnsanoğlu 
muTlak varoluşu ancak ve ancak 
mecazİ ve sembolİk şekİllerde 
Temsİl, İfşa ve andırmaya çalışabİlİr. 
ben yaşam gücünün muTlaklığına 
İnanıyorum. bu bana HayaT veren 
muHTeşem bİr kavram.”

perili KÖşK, 103 yaşında 
Ev sahipliği yaptığı ‘Anima’ sergisi ile tezatlık oluşturan Peri-
li Köşk, özgün mimarisiyle İstanbul kültür mirasının önde ge-
len örneklerinden, Rumelihisarı’nın en önemli ve tarihi bina-
larından biri. Yusuf Ziya Paşa Köşkü’nün yapımına 1910’lu yıl-
larda başlandı. Yusuf Ziya Paşa o dönemde Mısır Hidivi Ab-
bas Hilmi Paşa’nın Başyaveri olarak görev yapıyordu. Ancak 
1914 yılında Birinci Dünya Savaşı’nın patlaması ve Osmanlı 
İmparatorluğu’nun da savaşa girmesi nedeniyle inşaatı yapan 
ustalar askere alınınca çalışmalar tamamlanamadı.
Yusuf Ziya Paşa ikinci eşi Nebiye Hanım ve Nebiye Hanım’ın ilk 
eşinden olan 3 kızı ile birlikte, vefat ettiği tarih olan 1926 yılına 
kadar köşkte yaşadı. Paşanın ölümünden sonra aile 1993 yılına 
kadar köşkte oturdu, birinci katında ise kiracıları yaşadı. Yarım 
kalan inşaat nedeniyle tamamlanamayan ve boş kalan ikin-
ci ve üçüncü katlar yüzünden bina çevrede “Perili Köşk” diye 
anılmaya başlandı. Köşk, 1993 yılında Gümüşhaneli bir müte-
ahhitte satıldı. Yapının rölöve, restitüsyon, restorasyon ve uy-
gulama projeleri, 1995- 2000 yılları arasında mimar Hakan Kı-
ran tarafından gerçekleştirildi. Cephenin taş ve tuğla kaplama-
sı restorasyon projesine sadık kalınarak tamamlandı. Tuğlalar, 
İngiltere’den ithal edilerek aslına en uygun şekilde 4 ayda kap-
landı. Uygulama projesine göre binanın betonarme imalatın-
da 2.800 metreküp beton, 350 ton demir kullanıldı. Köşkün dış 
görünüşü korunurken, iç mekanlar modern ve ferah bir iş orta-
mı sağlayacak şekilde düzenlendi. 10 katlı yapı, bir yanda Kara-
deniz, diğer yanda ise Marmara Denizi açılımını görüyor.
Faaliyetlerini 19 Şubat 2007 yılından itibaren Perili Köşk’te sür-
düren Borusan Holding, köşkü 2030 yılı sonuna kadar kiraladı. 

HAREKETLİ MAKİNELER
U-Ram, kinetik heykellerinde metal, reçine, ahşap, kristal, 24 
ayar altın varak, plastik torba, pervane, motor ve işlemci gibi 
malzemeler kullanıyor.
Erken dönem arabaları tasarlayan mühendis büyükbabası ve 
sanatçı anne-babasının izinden giden Choe U-Ram, metal ob-
jeleri ile mekanik, dizayn ve fizik bilgisini kullanarak yarattığı 
makinelerle tanınıyor. Kinetik heykel sanatının önemli isimle-
rinden olan Choe U-Ram’ın Asya, Avrupa ve Amerika’da ger-
çekleştirdiği pek çok sergisi bulunuyor. 
Perili Köşk’te gerçekleştirilecek olan sergi, sanatseverle-
re çağdaş sanatın ilgi çekici örneklerinden birine tanık-
lık etme imkânı sunuyor. Küratörlüğünü,2000 yılından bu 
yana birçok uluslararası medya sanatı sergisinin de kü-
ratörlüğünü üstlenen Choi Doo Eun’un yaptığı “Anima”, 
hareketten akışa, tarihten mirasa, bireyselden ilişkise-
le, yaratılmış makinelerden özel anlara uzanan kavram-
lara dokunuyor. Sergi, sanatseverleri, canlı makinelerden 
Anima’ya giden yolda, parçaların toplamından daha bü-
yük bir bütünü deneyimlemeye ve yaşamın sınırsızlığını 
keşfe davet ediyor.
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bilişim»

google android’in ‘gümüş’
 versiyonu çıktı!

Google, akıllı telefon ve tablet piyasasının küçük ‘devi’ Android’ için 
kampüsüne yeni bir heykel dikti. Ancak yeşil rengiyle kabul ettiğimiz Android, 
bu kez gümüş renginde belirdi. şirketin halkla ilişkiler müdürlerinden Paul 
wilcox’un Google + sayfasında verdiği bilgiye göre, heykel Google’ın Califor-
nia, Mountain View’daki kampüsünün merkezine yakın bulunan 45 numaralı 
binaya dikildi. Binaya gelenleri selamlayan Android, yeni rengiyle bazı soru 
işaretleri de uyandırdı. Heykelin metalik giri-krom kaplama görünümü,  
Android’in yeni bir versiyonunun sunulup sunulmayacağı veya Chrome-
Android birleşmesi olup olmayacağı sorusunu akıllara getirdi. wilcox, her iki 
düşüncenin de doğru olmadığını belirtti. Google, Androd, işletim sisteminin 
her yeni versiyonu adına bir heykel dikmesiyle biliniyor. Android robotunun 
yanı sıra, Google Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich ve jelly Bean 
versiyonları için de heykele sahip. 

akıllı telefondan yazıcıya 
mobil baskı dönemi!

HP, hareket halindeyken çalışmak isteyenler için tüm baskı 
araçlarını tek bir cihazda topluyor. Akıllı telefonlardan ve dizüstü 
bilgisayarlardan tarama, kopyalama ve yazdırma yapabilen HP 
officejet 150 Mobile, aynı zamanda dünyanın ilk mürekkep 
püskürtmeli mobil all-in-one yazıcısı olarak dikkat çekiyor.
Bir yazıcıda olması gereken her şeyi kompakt tasarımıyla bir 
araya getiren HP officejet 150 Mobile All-in-one, yerleşik Blue-
tooth® teknolojisi sayesinde doğrudan mobil aygıtlarla 
eşleşebiliyor ve tek bir işlemle profesyonel kalitede belgeler 
yazdırabiliyor. ürünle birlikte gelen lityum iyon pil, tam şarj 
edildiğinde 500 sayfaya kadar baskı yapabiliyor. Doğrudan Win-
dows Mobile® telefonlardan ve BlackBerry akıllı telefonlardan 
belge yazdırma özelliğine sahip olan 3,1 kg. ağırlığındaki yazıcı, 
windows® ve Macintosh platformlarında çalışabiliyor. HP Ter-
mal Mürekkep Püskürtmeli baskı teknolojisini kullanan dünyanın 
ilk mürekkep püskürtmeli mobil all-in-one yazıcısının 
Türkiye’deki satış fiyatı 446 $ + KDV olarak belirlendi.

Su geçirmeyen Xperia z 
görücüye çıktı 

Sony, yanınıza alıp tüple sualtı dalışı yapabileceğiniz yeni nesil 
akıllı telefonunu las Vegas’ta düzenlenen CES 2013’te teknoloji 
dünyasına tanıttı. Xperia serisinin en yeni modeli olan Xperia Z, 
üzerine bir şişe su boşaltarak ‘yıkayabileceğiniz’ bir telefon. 
Ancak tek özelliği tabii ki bununla sınırlı değil.
Xperia Z, dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 işlemcisine 
ve 1.5 GHz işlemci hızına sahip. 10.7 cm (5 inç) ekran genişliğine 
sahip olan telefonun ekran çözünürlüğü ise 1080 p. Cihaz, üstün 
görüntü kalitesi sunan ‘reality Display’ teknolojisine de sahip. 
7.9 milimetre kalınlığındaki telefonun su geçirmeyen ve dar-
belere dayanıklı olan zırhı, iki sert cam tabakadan oluşuyor. 
Xperia Z, 13 megapiksellik kamerasının yanı sıra ışık sensörüne 
sahip. Bu sayede loş ışıklı ortamlarda da HDr (yüksek Dinamik 
Alan Görüntüleme) özelliğini kullanarak kaliteli fotoğraf ve video 
çekim özelliği sunuyor. Siyah ve beyaz kasa ile tanıtılan Xperia 
Z’nin, birçok farklı renkle piyasaya sürülmesi bekleniyor. 
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b&o Play’den tüm duyulara
hitap eden hediyeler 

Dünyanın en iyi high-end ses ve görüntü sistemi üreticilerinden 
Bang & olufsen’in ses teknolojisinde çığır açan B&o PlAy ürün-
leri, farklı renk seçenekleriyle sevdiğine orijinal bir hediye 
arayanları bekliyor. ödüllü ses performansları ve görkemli 
tasarımlarıyla B&o PlAy serisindeki ürünlerin özellikle de 
kırmızı renk seçenekleri, sevdikleriniz için hem göze hem de 
kulağa hitap eden kıymetli bir hediye olmaya aday.
Sevdiklerine özel ve duyulara dokunan bir hediye arayanlar için 
Bang & olufsen’in farklı renk seçeneklerine sahip BeoPlay ürün-
leri doğru adres.Bang & olufsen’in simgelenmiş kulaklık setler-
inden Form 2’de bu yıl farklı bir hediye arayanların gözdesi 
olacak. new york Modern Sanatlar Müzesi Koleksiyonu’nun en 
özel parçalarından biri olan Form 2, kulak üzeri klasik tasarımı ve 
dinamik sürücüleri ile dinleyiciye en doğal sesi sunuyor. Derin 
bas ve yüksek frekans aralığına sahip Form 2, kırmızı, turuncu, 
sarı ve beyaz gibi yeni renk seçenekleriyle müzikseverleri ken-
dine hayran bırakıyor.

rım yeni blackberry 10 akıllı 
telefonlarını duyurdu

BlackBerry, yeniden tasarlanan, yeniden geliştirilen, yeniden yaratılan Black-
Berry 10’u duyurdu. LTE destekli BlackBerry Z10 (tam dokunmatik) ve Black-
Berry Q10 (klavyeli) akıllı telefonlar, bugüne kadar sunulan en hızlı, en akıllı ve en 
keyifli BlackBerry deneyimini sunuyor.  BlackBerry’nin, yeniden tasarlanmış 
yepyeni bir mobil deneyim sunduğunu ifade eden BlackBerry CEO ve Başkanı 
Thorsten Heins, “Daha hızlı, daha akıllı ve kendini kullanıcının ihtiyaçlarına göre 
sürekli olarak geliştiren bir platform olan BlackBerry 10’u BlackBerry Z10 ve 
BlackBerry Q10 modellerimiz ile tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi. 

blaCKberry 10’un Öne çıKan ÖzellıKlerı:
BlackBerry 10 oldukça sağlam ve güvenilir bir platform olmanın yanı sıra oldukça 
duyarlı bir işletim sistemi. Modern tasarımı ve harekete duyarlı arayüzü ile 
kullanıcının cihaz özelliklerini kolayca keşfetmesini sağlıyor. Kullanıcının işini 
kolaylaştırmak ve kullanıcıyı anlamak için tasarlanan BlackBerry 10, çalışma ve 
paylaşma alışkanlıklarını desteklemek, öğrenmek ve uyum sağlamak için tasar-
lanan bir platform.

oyun severlerin en iyi 
dostu olmaya aday

PC’lerin yeni nesil tablet ve dizüstü bilgisayarlara kıyasla 
giderek daha az tercih edildiği son bir iki yıl içinde, oyun 
oynama alışkanlıkları da hızla değişim gösterdi. Hatta 
oyun severlerin büyük kısmı PC’lerden yüksek işlemcili 
dizüstü bilgisayarlara terfi etti. Bu alanda kendini öne 
çıkarmayı başaran marka ise Alienware. Piyasadaki en 
iyi oyunları oynamak için antik bir anıt gibi odanızda yeri 
sabitlenmiş olan bilgisayar kasanızı bilgisayarcıya 
taşıdığınız günler sona erebilir. Ama, PC’den dizüstü 
bilgisayarlara, mobile veya oyun konsollarına terfi etme-
kte zorlanan bir oyun severseniz, Alienware size 
yardımcı olabilir. 



aPPle tv, bilkom 
güvencesiyle türkiye’de

Aralık ayında iTunes’un Türkiye pazarına açılmasıyla birlikte 
merakla beklenen Apple TV, Bilkom distribütörlüğünde Türkiye 
pazarına girdi. İndirilebilir online film arşivi oluşturmanın en kolay 
yolunu sunan Apple TV; diğer Apple cihazlarındaki gibi iTunes 
üzerinden müzik ve film satın alma işlemini saniyeler içinde 
gerçekleştireceğiniz bir imkan sunuyor. Apple TV ile iTunes üzer-
inden arzu ettiğiniz her şeyi izleyebilirken, Apple’ın AirPlay 
özelliği sayesinde iPhone, iPad ve iPod touch’ınızdan da yayın 
yapabileceksiniz. Evde TV izleme alışkanlıklarını tamamen 
değiştirecek Apple TV; Bilkom güvencesiyle yetkili Apple satış 
noktalarında ve teknomarketlerdeki raflarda yerini aldı. 

miniCiK bir Kutuda; dev arşiv, sınırsız eğlenCe
yerli-yabancı içeriklerle Türkiye’de de yayına başlayan iTunes 
Store üzerinden bağlanacağınız Apple TV ile 1080p 
çözünürlüğünde pek çok filmi, video klibi, canlı spor 
müsabakalarını, haberleri, en sevdiğiniz oyunları, fotoğraf slayt 
gösterilerini; kısacası izlemek istediğiniz her şeyi geniş ekran 
televizyonunuzda kablosuz olarak oynatabileceksiniz. 

oyun severlerin en iyi dostu
 olmaya aday

PC’lerin yeni nesil tablet ve dizüstü bilgisayarlara kıyasla gide-
rek daha az tercih edildiği son bir iki yıl içinde, oyun oynama 
alışkanlıkları da hızla değişim gösterdi. Hatta oyun severlerin 
büyük kısmı PC’lerden yüksek işlemcili dizüstü bilgisayarlara 
terfi etti. Bu alanda kendini öne çıkarmayı başaran marka ise 
Alienware. Piyasadaki en iyi oyunları oynamak için antik bir 
anıt gibi odanızda yeri sabitlenmiş olan bilgisayar kasanızı bil-
gisayarcıya taşıdığınız günler sona erebilir. Ama, PC’den dizüs-
tü bilgisayarlara, mobile veya oyun konsollarına terfi etmekte 
zorlanan bir oyun severseniz, Alienware size yardımcı olabilir. 
Alienware, M18x modelleri için en az altı tane GPu (grafik 
işlemci birimi) tercihi sunuyor. Standart opsiyon, nVIDIA 
GeForce GTX 660M 2GB’lık çip. Bu da, piyadaki The walking 
Dead, Halo 4 veya CoD: Black ops II’den tutun, Mass Effect 3’e 
kadar yeni nesil oyunları kaldırmakta sorun yaşamayacağınız 
anlamına gelir.

firefox’tan akıllı telefon 
Özellikle yazılım geliştiriciler için tasarlanan Firefox OS 
işletim sistemli ilk akıllı telefon Geeksphone bu ay piyasaya 
çıkıyor. İnternet tarayıcısı Firefox’un yaratıcısı Mozilla şimdi 
de akıllı telefonlar ve tabletler için mobil işletim sistemler-
inde rekabete dahil olmaya hazırlanıyor. 
Özellikle yazılım geliştiriciler için tasarlanan Firefox OS 
işletim sistemli Geeksphone’un deneme kopyaları 
yazılımcılara dağıtılmaya başlandı. 3.5 inçlik dokunmatik 
HVGA ekran, 1GHz Snapdragon S1 işlemci, 512 MB bellek, 4 
GB veri alanı, WiFi bağlantı ve 3 megapiksellik bir kamer-
ayla donatılmış Geeksphone bir performans canavarı 
sayılmasa da temel mobil ihtiyaçları karşılayacak düzeyde. 
Fiyat bilgisi henüz açıklanmayan telefonun bu ay piyasaya 
çıkması bekleniyor.
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çok yeni ve çok iddialı:
droid dna

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC’nin piyasaya sunduğu en son 
model Droid DnA, Android tabanlı telefonların en iyilerinden biri 
olarak kabul ediliyor. Telefon, lG ve Google’ın sunduğu nexus 4 
ve Samsung’un Galaxy note II telefonlarına en iyi rakip olarak 
gösteriliyor. Adından da anlaşılacağı gibi farklı bir ‘DNA’sı bulunan 
Droid DNA, 1920x1080 çözünürlüğe sahip olan ilk akıllı telefon. 
Droid DnA’nın 1080 piksel olan ekranı 12.7 cm genişliğinde. Droid 
DnA’ya kıyasla nexus 4 11.9 cm ekran genişliğine ve 1280x768 
çözünürlüğe, iPhone 5 ise 10.1 cm ekran genişliğine ve 1136x640 
çözünürlüğe sahip. 
Droid DnA, sahip olduğu SuperlCD 3 teknololojiyle 1080p full 
HD özelliğini bir araya getirince, son derece canlı ve kaliteli ren-
kler ve görüntü sağlıyor. Ancak telefonun tek iddialı olduğu konu 
ekranı değil. Dört çekirdekli 1.5GHz Snapdragon işlemci kullanan 
cihaz, 2GB rAM’e sahip. Aynı zamanda süper hızlı veri transferi 
teknolojisi lTE (long Term Evolution) bulunduruyor. 

merakla beklenen aSuS 
Padfone türkiye’de 

Yeni dijital çağın öncülerinden ASUS, kullanıcıların dünyasını 
genişletecek iddialı ürünü, Padfone’u Türkiye pazarında satışa 
sundu. Hem telefon hem de tablet olarak kullanılabilen ASUS 
PadFone, pek çok işlevi bir arada barındıran bir cihaz. Mobil 
yaşama yepyeni bir boyut kazandıran ASUS PadFone, tablet 
olarak kullanılırken 10.1 inç, telefon olarak kullanılırken 4.3 inç olan 
ekran boyutuyla daha fazla eğlence, daha etkin bir kullanım vaat 
ediyor. w PadFone yuvasının dâhili bataryası ile konuşma süre-
sini 63 saate kadar çıkan ASUS PadFone, kullanıcılara daha geniş 
bir özgürlük alanı sağlıyor. Super AMOLED qHD ekran görüntüsü, 
Qualcomm Snapdragon S4 çift çekirdekli işlemcisi ve Android 
4.0 işletim sisteminin yanı sıra Fuji’nin işlemci standartlarını zor-
layan 8 mega piksellik kamerasını getiriyor. Çok yakında hem iş 
hem de özel kullanım için vazgeçilmez ürünlerden biri haline 
gelecek olan ASUS PadFone 999 USD+KDV’den satışa sunuluy-
or. Ayrıca ASUS Padfone’u çizilmekten koruyan ve masada dikey 
konumda ya da açılı durmasını sağlayan kılıf da hediye.

ekranlar ‘youm’ ile kıvrılacak
Güney Koreli elektronik devi Samsung, Las Vegas’ta düzenlenen 
Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES 2013) kıvrılabilen, katlanabilen ve 
bükülebilen ekran teknolojisini görücüye çıkardı. Samsung, bükebilir 
ekran teknolojisinin inceliklerini ‘Youm’ adını verdiği teknolojiyle 
sundu. Renklerin çok daha canlı sunulacağı süper ince esnek ekran, 
OLED görüntü teknolojisine sahip. Samsung’un San Jose ketindeki 
ekran laboratuvarının başkan yardımcısı olan Brian Berkeley’in 
tanıtımını yaptığı Youm, telefonlara hiç olmadığı kadar pratik bir 
kullanım sağlayacak. Bunlardan bir tanesi, telefona gelen uyarı, mesaj 
ve diğer iletilerin, kıvrılabilen ekranın kenarında görülebilmesi. Böyl-
ece, telefonun ekranına bakmak, hatta kılıfından çıkarmak gereksiz 
olacak. LG ve Nokia’nın ardından esnek ekran teknolojisine ait ilk 
prototipi sunan Samsung, Youm’un süper esnekliğini gözler önüne 
sererek bu teknolojide ne kadar ilerlediğini de gösterdi. 
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Audi’nin kompakt sınıftaki başarılı temsilcisi Yeni A3, lüks sınıf 
otomobillerin özelliklerini kompakt sınıfa taşıyor, yenilik ve 
geliştirmeleriyle iddiasını daha da güçlendiriyor. Bir Audi klasiği olan 
‘ultra hafif yapı teknolojisi’, yeni A3’ün ağırlığını düşük tutarak, yüksek 
verimliliğin ve belirgin ölçüde sportif kişiliğin temelini atıyor. Ancak çok 
hafif bir otomobilin gerçek anlamda sportif ve verimli olabileceğinden 
hareket eden Audi, A3’ün baz versiyonunun (1.4 TFSI) ağırlığının 1175 
kg’dan daha fazla olmamasını sağlamış. Bu değerle rakipleri arasında 
öne çıkan A3’de, önceki modelle karşılaştırıldığında, spesifik motora 
bağlı olarak boş ağırlığı 80 kg daha hafif hale getirerek Audi ultra hafif 
yapı ilkesine uygun hareket edilmiş.

audı ultra teKnoloJisi ile 18 Kilo hafifledi 
Yeni Audi A3’ün yolcu bölümünde kullanılan sertleştirilmiş tarzda 
yüksek teknoloji ürünü çelikler, ağırlığı 18 kg azaltıyor. Bununla birlikte 
alüminyumdan yapılan motor kapağı ve çamurluklar da 9 kg’ın üzerinde 
ağırlık tasarrufu gerçekleştiriyor. Ön süspansiyonlardan klima kontrol 
sisteminin üfleme motoruna kadar şasi ve iç mekândaki birçok parça da 
genel ağırlık azaltımına katkıda bulunuyor.

dinamiK tasarım, sportif duruş
Sportif bir duruşa sahip Yeni Audi A3’te, net, kusursuz ve oldukça 
etkileyici tasarım elemanları, alçak motor kaputu, belirgin çizgiyle ve 
keskin şekilde eğimlendirilmiş C sütunlarıyla, atletik bir şekilde 
biçimlendirilmiş gövdesi, yatay çizgileri vurguluyor. 4,24 metre 
uzunluğa, 1,78 metre genişliğe ve 1,42 metre yüksekliğe sahip bu 
premium kompakt otomobilin dingil mesafesi 2,60 metreye çıkarılmış. 
Yeni nesil tüm diğer Audi modellerinde olduğu gibi geniş, altıgen tek 
çerçeveli ızgara ön kısma hâkim. Yeni A3’te isteğe bağlı olarak farlar, 
LED gündüz farlarıyla birlikte xenon plus teknolojisiyle sunuluyor. 
Sportif ve hafif dış tasarım iç mekânda da devam ediyor. İç bükey bir 
kavis, gösterge paneli boyunca uzanıyor. Yeni tasarımlı, geniş, yuvarlak 
hava delikleri, klima kontrol sistemi için hazırlanan zarif sürücü arayüzü 
paneli ve özel şekilde gibi biçimlendirilmiş trimler, sıra dışı kusursuzluk 
ve hassasiyetleriyle premium segmentin kalitesini A3’e taşıyor. 

audı ConneCt ile internete bağlanıyor
Yeni Audi A3, segmentte tamamen yeni sunulan mobil bilgi-eğlence ve 
sürücü destek sistemleri alanlarında isteğe bağlı alınabilen çözümler 

koMPakT Bİr GÖrÜNÜM
Yenİ Audi A3

Audi’nin tüm dünyada en ilgi çeken modellerinden biri olan A3 Türkiye’de ilk 
planda 1,4 TfSı, 1,6 Tdı ve 1,2 TfSı motor seçenekleriyle satışa sunuluyor. 
üç kapılı otomobil, aktarma organlarında, mobil bilgi-eğlence ve sürücü 

destek sistemlerinde toplu şekilde pek çok teknolojiyi barındırıyor. 
A3 coupe, 67.696 Tl’den başlayan fiyatlar ile satılıyor.
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sunuyor. Markanın, Audi connect altında sağladığı kişiselleştirilebilen 
çevrim içi hizmetleri, sürücüleri internete bağlıyor ve hızlı bir şekilde ve 
kolay anlaşılır bir formatta sürücüye önemli bilgileri temin ediyor.
MMI navigasyon plus, yeni hizmetlerden yararlanılması amacıyla 
kapsamlı bir dizi opsiyonel bilgi-eğlence bileşeni sunuyor. İleri teknoloji 
içeren bu sistem, elektrikli olarak açılan  düz, yedi inç monitörü ve MMI 
touch’ı, basmalı çevirmeli düğme kumandasına entegre eden yeni 
kullanıcı kumanda kontrolüyle oldukça etkileyici. Audi Phone Box, cep 
telefonlarını araca rahat ve kullanışlı bir şekilde bağlarken, Bang& 
Olufsen ses sistemi ise katıksız bir hi-fi keyfi sunuyor.
Kullanışlılık ve üstün sürüş deneyimi adına Yeni A3’te, doğrudan 
premium segmentten gelen destek sistemleri sunuluyor. Bu sistemler, 
uyarlanabilir hız sabitleyiciden Audi Side Assist sistemine ve Audi aktif 
şerit desteğinden Audi pre sense basic sistemine kadar çeşitlilik 
sergiliyor.

yaKıt tüKetimi ortalama yüzde 12 azaldı
Önceki jenerasyonla karşılaştırıldığında yeni A3’ün yakıt ekonomisi 
ortalama yüzde 12 oranında iyileştirilmiş. Audi, 100 km’de sadece 3,8 
litre dizel yakıt tüketen ve km’de 99 gram CO2 salınımı değerine sahip, 
üst düzeyde verimli bir 1,6-litre TDI versiyonu da pazara sunacak. Yeni 
A3’ün öne çıkan bir başka versiyonu da belirli bir yükle çalışırken dört 
silindirin ikisini devreden çıkartan, “cylinder-on-demand” teknolojili 1,4 
TFSI 140hp’lik seçeneği olacak. 

nCap’ten GüvenliKte 5 yıldız
Kullanışlılık ve üstün sürüş deneyimi adına yeni A3’te, doğrudan 
premium segmentten gelen güvenlik destek sistemleri sunuluyor. Bu 
sistemler, uyarlanabilir hız sabitleyiciden Audi Side Assist sistemine ve 
Audi aktif şerit desteğinden Audi pre sense basic sistemine kadar 
çeşitlilik sergiliyor.
Araç dayanıklılıklarını Avrupa koşullarını temel alarak test eden bağımsız 
derecelendirme kuruluşu EuroNCAP’in açıkladığı sonuçlara göre Audi 
A3, ön ve yan çarpışmalarda yetişkin yolcu koruması, çocuk güvenliği 
ve yaya korumasında 5 yıldız ile ödüllendirildi.  Birçok Avrupa ülkesindeki 
standartların üzerinde değerlendirme kriterlerine sahip olan 
EuroNCAP’ın yaptığı testler neticesinde Audi A3’ün ön koltukların 
yanında arka koltuklarda da bulunan emniyet kemeri ikaz sistemi ve 
gündüz de yanan otomatik farlar takdir kazandı. 
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Bİr BAKIşTA yEnİ AuDI A3
tasarım ve gövde

• Kolayca fark edilen A3 genleri, atletik çizgiler ve uzun dingil 
mesafesi ile sportif – ilerici tasarım; gövde uzunluğu 4,24 metre

• Akıllı çoklu malzemeli yapı; büyük ölçüde yüksek teknoloji ürünü 
çelik içeren yolcu bölümü; alüminyumdan üretilen motor kapağı ve 
çamurluklar 

• Motora bağlı olarak 80 kg kadar azaltılan ağırlık; Audi A3 1.4 TFSI’ın 
boş ağırlığı sadece 1175 kg’dır

• İsteğe bağlı alınabilen xenon plus farlar ve LED arka lambalar 

iç mekân 

• Ferah iç mekân; 365 litreden 1100 litreye (arka koltuk sırası 
katlandığında) uzanan kargo kapasitesi

• Zarif tasarım ve örnek ergonomik unsurlar; yeni koltuklar ve direk-
siyonlar-üç boyutlu görünümlü dekor unsurları ve jet tasarımlı 
yuvarlak hava delikleri

aktarma organları

• Pazara girişte: 122 hp - 180 hp arasında güç çıkışlarına sahip bir TDI 
ve iki TFSI motor; tüm motorlarda yüksek düzeyde geliştirilmiş 
verimlilik teknolojileri mevcuttur.   

• Pazara girişte manuel vites kutusu veya S tronic ile yapılan güç 
aktarımı önden çekiş olacak, daha güçlü motor versiyonları için 
quattro dört tekerlekten çekiş sistemi ise daha ileride sunulacaktır. 

• İleride satışa sunulacak 1.6 TDI, 100 km’de sadece 3,8 litre kombine 
yakıt tüketimi değerine sahiptir. [Km’de 99 gram CO2]

• Alternatif sürüş sistemleriyle donatılan versiyonlar geliştirme 
aşamasındadır. 

şasi

• 16-18 inç arası alaşım jantlar; güçlü frenler 

• Elektronik sınırlı kaymalı diferansiyeli içeren ESC denge kontrolü 
standarttır. 

• Alüminyum ön süspansiyon bileşenleri; elektromekanik servo 
direksiyon 

• İsteğe bağlı alınabilen Audi sürüş seçimi araç dinamikleri sistemi ve 
uyarlanabilir amortisörler 

donanım

• Konforlu ve sportif ekstra aksesuarları da kapsayan geniş standart 
donanım yelpazesi 

• Audi uyarlanabilir hız sabitleyici sistem, daha geliştirilmiş park 
desteği ve Audi ön algılama sistemini içeren, isteğe bağlı alınabilen 
yüksek performanslı sürücü destek sistemleri 

• Geniş kapsamlı bilgi-eğlence bileşenleri; Bang & Olufsen ses siste-
mi, araç telefonlu Audi connect 

• Dokunmatik MMI (MMI touch) ve düz, yüksek çözünürlüklü yedi inç 
monitörü içeren MMI navigasyon plus 



Tasarım Ödülüne layık GÖrüldü
Yeni Kia pro_cee’d, dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden biri sayılan  iF ürün tasarım ödülünün sahibi oldu.  Bu ödül Kia’nın, 2009 
yılından beri aldığı beşinci iF tasarım ödülü oldu. 1953 yılından beri her sene verilen iF ürün tasarım ödülü, dünyanın tasarımda üstün 
başarı için verilen en önemli ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor. iF ürün tasarım ödülünün uluslararası uzmanlardan oluşan jürisi, 
ürünleri, tasarım kalitesi, işçilik, yenilik, işlevsellik ve güvenlik bakımından değerlendirdi ve Kia pro_cee’d, 48 ülkeden 3 binden fazla 
ürünün yarıştığı  ‘Ulaşım Tasarımı’  kategorisinde ödüle layık görüldü. 

FıaT 500l’ye euro nCaP’Ten 5 yıldız!
Dünyanın en önde gelen otomobil güvenlik organizasyonlarından olan Euro NCAP, 
gerçekleştirdiği son çarpışma testleri sonrasında Fiat 500L’nin en yüksek 
değerlendirme kriteri olan 5 yıldız aldığını açıkladı. Toplamda 100 üzerinden ortala-
ma 83 güvenlik puanı alarak 5 yıldız almaya hak kazanan modeller arasında yer alan 
Fiat 500L, önden ve yandan çarpma testleri sonrasında kabin içinde yetişkin koru-
mada 94 puan almayı başardı. Fiat 500L, kabin içi çocuk güvenliğinde 78 puan 
alırken, yaya korumada ise 65 puan alarak yüksek güvenlik dereceleri elde etmeyi 
başardı. Bir MPV’nin fonksiyonelliği ve geniş yaşam alanına sahip olan Fiat 500L, bir 
kompakt SUV’un tasarımı ve sürüş özeliklerini sunmasıyla da öne çıkıyor. Fiat 
500L, farklı sınıflardaki araçların özelliklerin bir araya geldiği sıra dışı bir otomobil 
olarak dikkat çekiyor. Zengin aktif ve pasif güvenlik özellikleriyle dikkat çeken Fiat 
500L, 2013 yılının ilk aylarında ülkemizde de satışa sunulacak.

208 TyPe r5: 
yola çıkTı!
Geçtiğimiz eylül ayında Paris Otomobil 
Fuarı’nda örtüsü açılan 208 Type R5, 2012 
yı l ı  sona ermeden test programını 
başlatmak olan ilk hedefine ulaştı. Peu-
geot 208 böylece R5 sınıfında yola çıkan 
ilk otomobil olarak yeni FIA yönetmeliğine 
uygun olan i lk model unvanını  aldı . 
Fransa’nın güney doğusunda Riboux’daki 
toprak pistte 207 Super 2000’in halefi 
Peugeot 208 Type R5, Bryan Bouffier – 
Xavier Panseri ikilisinin pilotajında dört 
test günü geçirdi.



JeeP WranGler’a yılın 4x4’ü Ödülü!
Tofaş çatısı altında temsil edilen Jeep markasının model yelpazesi içinde yer alan Wrangler, İngiltere’de 4x4 Dergisi 
tarafından “Hardcore” sınıfında yılın arazi aracı ödülüne layık görüldü. Ülkemizde 73 bin Euro’dan başlayan satış 
fiyatıyla dikkat çeken ve özellikle sert arazi şartlarına boyun eğmeyen yapısıyla ön plana çıkan Jeep Wrangler, 
oybirliğiyle tüm rakiplerini geride bırakmayı başardı. “Her yere git ve her şeyi yap” sloganıyla yollara çıkan Jeep 
Wrangler, başarılı sürüş, eğlence, günlük kullanıma uygunluk ve çeşitlilik özellikleriyle tüm dünyada off-road 
tutkunlarının beğenesini kazanmaya devam ediyor.

daHa sPorTİF Ve TeknoloJİk
Renault’nun yüksek statüye sahip sedan modeli Fluence, 2009 yılı sonundan bugüne 
kadar 80’den fazla ülkede 255 bin adet satış kaydetti. Segmentinin iddialı modeli daha 
çekici tasarımı ve teknolojik ekipmanları ile Yeni Fluence pazara sunuluyor. Akışkan ve 
modern çizgileri ile Yeni Fluence, Renault markasının Yeni Clio ile başlattığı yeni, güvenli 
ve daha dinamik marka kimliğini içeriyor. Ön kısımdaki odak noktası parlak siyah fon 
üzerinde dikey olarak yükselerek ön plana çıkan Renault logosu. Farlara ışık huzmesini 
konsantre hale getiren ve gece mükemmel bir aydınlatma kalitesi sağlayan projeksiyon 
mercekleri eklendi. Yeni Fluence’ın modern ve teknolojik tarzı, aracın görünümünü gör-
sel olarak daha da etkili kılan LED gündüz farları ile vurgulanıyor. Yeni Fluence, 
lansmanından itibaren dördü yeni olan (iki adet metalik ve iki mat renk) 10 farklı renk 
seçeneği ile sunuluyor. Yeni Fluence Türkiye’de 7 Ocak 2013 tarihinden itibaren 39.900 
TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. 
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PeuGeoT’nun yenİ 
suV modelİ 2008
Peugeot 2008 modeli ile B segmentinde 
yepyeni bir otomobil arzı yaratmak için başarılı 
3 0 0 8  ko m p a k t  S U V  d e n e y i m i n d e n 
yararlandı. 2013 baharında Avrupa pazarında 
satışa sunulacak olan yeni model, 208 ile 
başarılı şekilde başlatılan atak dinamiği içinde 
yer alıyor. Peugeot’nun yeni kompakt SUV 
modeli, Peugeot Markası’nın birçok coğrafi 
bölgenin katılımıyla en başından itibaren ve eş 
zamanlı olarak tasarladığı ve yine tüm bu 
bölgelere yönelik pazara sunacağı ilk model 
oldu. 2008’in dünya hedefi, crossover seg-
mentini geliştirme ve yeni müşteriler kazan-
ma stratejisi ile markayı yeni bir dinamikliğe 
doğru ilerletmek. 
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sağlık»

PTT (Posta Telegraf Telefon) olarak bilinen kurumun 
‘Telefon’u 1995 yılında ayrılarak ‘Türk Telekom’ adlı  şir-
kete dönüştü. Posta ve telegraf hizmeti vermeye devam 

eden PTT, daha sonra bankacılık işine de soyundu. Ancak 
PTT’nin ‘T’si yeniden şirkete geri dönüyor. Ama bu defa PTTCell 
mobil telefon olarak vatandaşa hizmet verecek. 
PTTcell’in tanıtım toplantısında konuşan Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 
“1995’te PTT’nin T’sini aldılar diye PTT’ciler üzül-
müştü. Telefon gitmişti, şimdi geri geliyor, ama bu 
dönüş muhteşem bir dönüş. Artık PTT, memleketin 
her yerinde 4 bin 507 tane PTT noktasında vatan-
daşlara anlık telefon hizmeti verir hale geldi.” diye konuştu. 
Bakan Yıldırım, PTT’nin yeni bir işe girdiğini belirterek, amaç-
larının milletin birbiriyle buluşması, erişilebilir bir ülke hedefi-
ni gerçekleştirmek olduğunu söyledi. Eskiden insanların tele-
fonla konuşmak için sıraya girdiklerini anımsatan Yıldırım, şimdi 
vatandaşların PTTcell’i alacaklarını ve yükledikleri kadar konu-

sektörden»

Ptt’nin ‘t’si mobil olarak 
geri döndü 

binali yıldırım, “1995’te ptt’nin t’sini aldılar diye ptt’Ciler üzülmüştü. telefon Gitmişti, şimdi Geri Geliyor, 
ama bu dÖnüş muhteşem bir dÖnüş. artıK ptt, memleKetin her yerinde 4 bin 507 tane ptt noKtasında 

vatandaşlara anlıK telefon hizmeti verir hale Geldi.”

şacaklarını söyledi. PTTcell’in tarifeleri hakkında bilgi veren 
Yıldırım, 5 dakikası 30 kuruş ve 3 bin dakika bedava konuşma 
fırsatı sağlayan tarifenin cazip olduğunu söyledi. Anadolu’da 
insanların konuşmayı sevmediğini dile getiren Yıldırım, “2 daki-
ka 10 kuruş, tarifesi yaparsanız telefonu bir muhabbet etme 

aracı değil de, köyde, tarlada, dağda, bayırda işi gücü 
olan vatandaşa da hizmet yapmış olursunuz. Bu tari-
fe olursa bu iş tadından yenmez. Benimki sadece 
fikir. Ama hesabını yapın.” dedi. PTT Genel Müdürü 
Osman Tural da, vatandaşa satacakları yeni tarife-
lerinin Türkiye’de en hesaplı şekilde dizayn edildiği-
ni söyledi. Tural, hedeflerinin bir yılın sonunda 1,5 mil-

yon, daha sonraki dönemde de 5 milyon aboneye ulaşmak 
olduğunu aktardı. Avea CEO’su Erkan Akdemir ise PTTcell’in, 
mobil şebeke ve teknik altyapısının Avea tarafından sağlandı-
ğını söyledi. Akdemir, ilk aşamada faturasız tarife ile 200 PTT 
merkezinde satışa sunulacak olan PTTcell’in, mart ayı sonunda 
tüm PTT merkezlerinde satılmasının hedeflendiğini ifade etti.
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türkiye uçuyor buluşmaları, 
gaziantep’te başladı

Yurt içinde birçok noktaya uçuş düzenleyen Anadolujet, 
Cumhuriyetin yüzüncü yılında gerçekleşmesi hedeflenen eko-
nomik kalkınma için, akıl birliği ve çözüm platformlarına katkı 
sağlayacak Türkiye Uçuyor Buluşmaları’nın ilkini 29 Ocak 2013 
tarihinde Gaziantep’te gerçekleştirdi. Etkinlikte, Anadolu giri-
şimcisine, sanayicisine, kurumsallaşma ve markalaşmanın yol-
ları aktarıldı. Programda Türkiye Uçuyor Ödülleri de sahiple-
rini buldu. 2023’e kadar dünyanın en büyük 10 ekonomisin-
den biri olmayı hedefleyen Türkiye’de, ilk etapta 30 ilde orta-
lama 10 bin girişimci ve sanayiciye birebir dokunmaya hazırla-
nan Anadolujet, bu söyleşi dizisi ile Türkiye’deki aile şirketleri ve 
KOBİ’lere seslendi. Geride bıraktığımız 2012 yılında pilot çalış-
maları yürütülen projenin ilk ayağı için Gaziantep seçildi. 2012 
yılında Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren 6’ncı şehri olan 
Gaziantep, 2011 yılına göre ihracatını yüzde 19,3 oranında arttıra-
rak en fazla yükseliş yaşayan il oldu. 2023 hedeflerine ulaşmada 
kilit öneme sahip olması nedeniyle Gaziantep, bu başarılarından 
dolayı Türkiye Uçuyor Buluşmaları’nın ilk tercihiydi.

beşinCi yılında aldığı talep ve isteKler doğrultusunda Gelişip büyümeye devam eden 
anadoluJet, aile şirKetleri ve Kobi’lere yÖneliK türKiye uçuyor buluşmaları’nın ilKini 

Gaziantep’te GerçeKleştirdi. 

TOBB, KOSGEB, TİGEM ve Ekonomist Dergisi’nin deste-
ği, Gaziantepli sanayici ve iş dünyasının katılımı, Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi katkıları ve Şehitkamil Belediyesi ev 
sahipliğinde; Şehitkamil Kültür Merkezi’nde yapılan Türkiye 
Uçuyor Buluşmaları’nın açılış konuşmasında Gaziantepli iş 
adamlarına seslenen, Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdür 
Ticari Yardımcısı Abdullah Soner Akkurt, “Anadolujet, 2008 
yılında Anadolu halkı için uzakları yakın etme hedefiyle yola 
çıktı. Ve tam 5 yıldır öğrencileri evlerine, KOBİ’leri yeni iş 
ortaklarına, aileleri birbirlerine, Anadolu’yu Anadolu’ya en 
hızlı, güvenilir ve ekonomik şekilde ulaştırdık. Halihazırda 18 
olan uçak sayımızı, Anadolujet’in 5.yılı olan 2013’te 27 uçak 
sayına ulaştırmak istiyoruz. Ankara kalkışlı uçuşlarımızda 
yüzde 52’lik bir artışla, 7 milyon yolcu taşımayı hedefliyo-
ruz. Anadolulu sanayiciler dünyaya açılan kapının kilit nokta-
sını oluşturuyor. Bugün burada başlattığımız Türkiye Uçuyor 
Buluşmaları ile amacımız; ülkemizin 2023 hedeflerine az da 
olsa katkı sağlamak.” dedi.
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tav’a ‘yılın altyapı 
anlaşması’ ödülü

yurtiçinde başarılı çalışmaları ile bilinen tav 
holdinG, yurtdışı proJelerinde de başarısını 
Kanıtlıyor. tav’ın başarısı son olaraK ‘yılın 
altyapı anlaşması’ Ödülü ile Kanıtlandı.

Pegasus 2013’te 
Saraybosna’ya uçuyor

peGasus hava yolları, uçuş ağına Katılan yeni 
destinasyonu saraybosna’ya 28 şubat 2013’ten 
itibaren GerçeKleştirileCeK uçuşlarının 
biletlerini 49.99 avro’dan başlayan fiyatlarla 
satışa sunuyor.

Uçuş ağını genişletmeye devam eden Pegasus Hava 
Yolları’nın 2013 yılında uçuşuna başlayacağı yeni uçuş 
noktası, seyahat severlerin vize gerekmeden gezebile-

cekleri Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna oldu. 
Pegasus Hava Yolları’nın uçuş ağına eklenen 27. ülkedeki 63. 
destinasyonu olan Saraybosna uçuşları; 28 Şubat 2013 tari-
hinden itibaren Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Pazar 
olmak üzere haftanın 5 günü Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
karşılıklı olarak gerçekleşecek. Saraybosna uçuşlarının biletleri, 
49.99 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Pegasus misafirleri, 63. uçuş noktası olan Saraybosna’dan 
Türkiye’de, Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bodrum, Dalaman, 
Diyarbakır, Gaziantep, Gazipaşa, Hatay, İzmir, Kayseri, Konya, 
Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Kütahya Zafer 
Havalimanı’na; yurtdışında ise Almati, Beyrut, Donetsk, Dubai, 
Kuzey Kıbrıs, Kharkiv, Tahran, Krasnodar, Marseilla, Omsk, Tiflis 
ve Tel Aviv’e olmak üzere toplam 31 noktaya bağlantılı olarak 
uçabilecekler. 

VİZE GEREKMEDEN GEZİLEN ŞEHİR: SARAYBOSNA
Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna, hem sahip olduğu 
Osmanlı mirası, hem de vize gerektirmeden gezilebilecek bir 
yer olması açısından Pegasus misafirleri için Balkanlar’da tercih 
edilebilecek yeni bir uçuş noktası oluyor.

TAV Havalimanları’nın Medine Havalimanı Projesi, 
Ortadoğu ve Afrika’da ‘Yılın Altyapı Anlaşması’ ödü-
lünü aldı. Uluslararası Proje Finansman Derneği’nin 

(Project Finance International) değerlendirmesiyle ilgi 
çeken projeye layık görülen ödül; Suudi Arabistan Sivil 
Havacılık Otoritesi (GACA) İş Geliştirme ve Gayrimenkul 
yöneticisi Alaa El Samman ile TAV Havalimanları Körfez 
Ülkeleri Direktörü Waleed Youssef’e Londra’da törenle 
verildi. Büyüklük, önem ve yenilikçiliği barındıran Medine 
Havalimanı Projesi için TAV, Suudi Oger ve Al-Rajhi 
Holding, geçen yıl haziran ayında TİBAH konsorsiyumu 
oluşturmuştu. Proje aynı zamanda Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika’nın tamamı İslami finansmanla yapılandırılan ilk 
geniş ölçekli kamu-özel sektör ortaklığı özelliğini taşıyor.

sektörden»
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vodafone football 
cup’ta bin 355 takım 
oynadı

vodafone’un “şehrin için oyna!” sloGanıyla 
bu yıl üçünCü Kez hayata Geçirdiği ve reKor 
bir Katılım sağlanan vodafone football 
Cup şehir elemeleri başladı. başlama 
vuruşunu adana’da, efsane futbolCu 
pasCal nouma yaptı. 

turkcell’den zirai 
danışmanlık hizmeti

“çiftçimiz, tarlası, ürünü, eKim zamanı, hava 
durumu, eKim sıKlığı, Gübreleme, sulama, ilaçlama 
ve budama zamanı Gibi Konuları 8099’a sms 
ataraK veya WWW.doKtarim.Com adlı siteye üye 
olaraK Öğrenebilir.”

Turkcell, yeni uygulamaya koyduğu ‘Tarım Doktoru’ adlı ser-
visi ile ülke genelindeki Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği 
üyelerine zirai danışmanlık hizmeti verecek.  Turkcell Tarım 

Doktoru Ziraat Mühendisi Dilara Koçyiğit, Malkara’da düzenle-
diği seminerde, yeni uygulamaya koyulan ‘’Tarım Doktoru’’ ser-
visiyle ilgili çiftçilere bilgiler aktardı. Tarlaya ve ürüne özel danış-
manlık hizmeti verdiklerini belirten Koçyiğit, şu bilgileri aktar-
dı: ‘’Turkcell olarak çiftçimizin kendisinin aldığı toprak numune-
lerine toprak analizi yaparak sonuçları çiftçimize göndermek-
teyiz. Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği genel merkezi ile yap-
tığımız anlaşmada, dernek üyesi çiftçimiz, tarlası, ürünü, ekim 
zamanı, hava durumu, ekim sıklığı, gübreleme, sulama, ilaç-
lama ve budama zamanı gibi konuları bize 8099’a SMS ata-
rak veya www.doktarim.com adlı siteye üye olarak öğrene-
bilir. Çiftçimize, gerektiğinde kendilerine verecekleri telefon 
numarasından dönerek bilgi veriyor, gerektiğinde ise çiftçile-
rimizin tarlalarını ziyaret ederek yerinde bilgi veriyoruz.’’ Ziraat 
Mühendisi Senem Akat’ta, ürüne özel teknik yetiştiricilik prog-
ramı, özel gübreleme programı, ilçe bazlı beş günlük hava duru-
mu, bölgesel bazda hastalık ve zararlılara karşı erken uyarı hiz-
metini de üye çiftçilere verdiklerini kaydetti.

Vodafone Türkiye’nin desteğiyle bu yıl üçüncü-
sü düzenlenen Vodafone Football Cup’ta şehir ele-
meleri Adana’da başladı. Gördüğü ilgi nedeniyle bu 

yıl 10 şehre yayılan Vodafone Football Cup, “Şehrin İçin 
Oyna” sloganıyla İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, 
Gaziantep, Urfa, Elazığ, Antalya ve Trabzon’da futbol-
severleri bir araya getirecek. 10 ilde yapılacak elemele-
rin ardından şehir birincisi takımlar, 28 - 30 Mart tarih-
lerinde İstanbul’da düzenlenecek Türkiye finallerinde 
mücadele edecek. Vodafone Football Cup şehir ele-
melerinde 10 ilde bu yıl rekor bir katılımla 11 bine yakın 
sporcu mücadele verecek. Bin 355 takımın şehir birin-
cisi olmak için yarışacağı turnuvanın Adana’daki başla-
ma vuruşu, efsane futbolcu Pascal Nouma tarafından 
yapıldı. Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Lütfullah 
Kitapçı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: 
“Vodafone Türkiye olarak ülkemizde tüm sporseverle-
rin ortak ilgi alanı olan futbolu, spor yatırımlarımız ara-
sında önemli bir noktada konumlandırıyoruz. Türkiye 
Futbol Federasyonu’nun da desteklediği ‘herkes için fut-
bol’ anlayışıyla futbol meraklısı abonelerimizin amatör 
heveslerini, orijinal formaları ve federasyon hakemlerinin 
yönetimiyle profesyonel atmosferde yaşamalarını sağlı-
yoruz. 3 yılda Vodafone Football Cup’ı 10 il için yaygınlaş-
tırdık ve bu yıl 11 bine yakın sporseverin rekor katılımını 
sağladık. Önümüzdeki dönemde de ülkemizin diğer ille-
rinde turnuvamızı ve futbol coşkusunu yaygınlaştırma-
yı hedefliyoruz.”
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Bu sene üçüncüsü gerçekleşen 
Konya Vizyon Ödülleri töreni 

her yıl olduğu gibi bu yıl da şehrin 
dev markalarını bir araya getirdi. 
Konya Dedeman Otel’de 1 Şubat 
gecesi gerçekleşen törende alanla-
rına göre yılın ‘en’leri ödüllerine 
kavuştu. Çok sayıda milletvekili ve 
üst düzey kişilerin de katılımıyla 
gerçekleşen törende 52 ödül sahi-
bini buldu. 
Sunuculuğunu Ayşe Egesoy’un 
yaptığı törendeki ödüller sadece 
ticari markalara değil sosyal sorum-
luluk alanındaki kişilere ve kurumla-
ra da verildi. Bu kategori ödüllerin-
den biri de yılın hastanesi ödülüydü. 
Konya Başkent Hastanesi de yılın 
hastanesi kategorisinde verdiği iti-
nalı hizmetlerden dolayı ödüle layık 
görüldü. 

Hastane adına ödülü Konya Ticaret 
Odası Başkanı Selçuk Öztürk’ün 
elinden alan Başkent Üniversitesi 
Konya Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Baş Hekimi Op. Dr. Sait 
Karagül yılın en iyi hastanesi olabil-
menin farklı gururunu yaşadı.
2003 yılından beri Ankara Başkent 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı 
olarak 22 bin metrekare alanda hiz-
metini sürdüren Konya Başkent 
Hastanesi, yenilenen diş kliniği ve de 
her gün artan yüksek kadrolu 
hekimleriyle hastalarına verdiği hiz-
meti en iyi şekilde yerine getirmeye 
çalışıyor.
Ayrıca, ISO 9001  2000 KALİTE 
BELGESİ’ne sahip Konya Başkent 
Hastanesi, 2009 yılında Sağlık 
Bakanlığı’nın kaliteli hizmet sunumu-
nu derecelendirdiği sistemde 907,5 

puanla Konya’da ilk, Türkiye genelinde 19. sırada yer ala-
rak, “A” sınıfı hastane olarak hizmet vermeye devam edi-
yor. SGK tarafından verilen SGK hizmet ödüllerinde ise 
son 5 yıldır ilk 5 kurum içerisinde yer alıyor.

tanıtıcı haber

BuNA gÖre yılıN HASTANeSİ: 
KONyA BAŞKeNT HASTANeSİ

KONyA VİZyON Ödül TÖreNlerİ’NİN üçüNcüSü yApıldı:

Konya ticaret odası başkanı selçuk Öztürk, başkent 
üniversitesi Konya uygulama ve araştırma merkezi başhekimi 
op. dr. sait Karagül’e ödülünü takdim etti.
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