
AYLIK ULAŞTIRMA VE İLETİŞİM DERGİSİMART 2013               SAYI:50

Türkiye’nin 
efsane sunucusu: 
Ayşe egesoy

Çağrı merkezleri 
‘Tehlikeli’ sınıfında; 
sektör tepkili

kAçAk AvcılArA 
sosyal medyadan Takip



ITG_manifesto_215x275.indd   1 21.02.2013   18:53





C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Sabah7Aksam7_215x275_L2013.pdf   1   2/26/13   5:22 PM







6 / www.baglantinoktasi.com.tr6 / www.baglantinoktasi.com.tr

Demiryolu sanayi iyi 
yolda 
Demiryollarının dünya ile aynı seviyeye 
getirilmesi yeniden devlet politikası 
olarak benimsendi. Bu aşamadan sonra 
demiryolları, uzun yılların ihmaline 
rağmen kısa sürede açığını kapatmayı 
başaracak duruma geldi. Artık Türkiye’nin 
de ‘demiryolu sanayisi’nden tüm dünyada 
bahsedilmeye başlandı.

Gelişmiş ülkeler hem güvenli, hem ekonomik 
hem de çevreci olan demiryolunun önemini hiç-
bir zaman göz ardı etmedi. Bu ülkeler, demiryo-
lu sanayisini teknoloji ile birleştirerek akıl almaz 
noktalara getirdi. Türkiye de demiryolu sanayi-
sinin önemini erken kavradı. Fabrikalar kuruldu, 
o günün şartlarına göre Anadolu demirağlar-
la örüldü. Bu ilk heyecanı Atatürk de devam et-
tirdi. Demirağların önemine inanmış bir lider ola-
rak, geleceği gördü. 
Peki sonraki dönemlerde ilk yılların heyecanı 
devam ettirilebildi mi? Bu soruyu herkesin bildi-
ği üzere, ‘maalesef hayır’ diye cevaplamak zo-
runda kalıyoruz. Demiryolları uzun süre yatı-
rımsız kaldı. Demiryolunun önceliği karayolları-
na verildi. Karayolları da elbette önemliydi ancak 
demiryolunun da unutulmaması gerekiyordu. 
Adeta ölü toprağının serilmesi dolayısıyla de-
miryolunun gelişimi için kurulan tüm kurum ve 
fabrikalar iş yapamaz duruma gelmişti. 
Ama 2002 yılı ile birlikte demiryollarının dün-
ya ile aynı seviyeye getirilmesi yeniden dev-
let politikası olarak benimsendi. Bu aşamadan 
sonra demiryolları, uzun yılların ihmaline rağ-
men kısa sürede açığını kapatmayı başaracak 
duruma geldi. Artık Türkiye’nin de ‘demiryolu 
sanayisi’nden tüm dünyada bahsedilmeye baş-
landı. Yerli vagonlar, lokomotifler, bağlantı ele-
manlarının üretimi ve ihracatı yapılır oldu. 
Atılımlara rağmen demiryolu sanayisini geliştir-
mek için gelinen nokta yeterli bulunmuyor. Bu 
alanda ‘yerli’ olma aşamasını geçip, ‘milli’ üre-
time geçilmesi sektördeki tüm aktörlerin yeni 
hedefi olmuş durumda. Kapak haberimizde tüm 
detayları ile işlediğimiz ‘demiryolu sanayisi’nin 
geldiği nokta da bize bu hayalin hiç de uzak ol-
madığını gösteriyor. 

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
Melike BETÜL melike@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

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: 04.03.2013

AHMet seliM
ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr

b la ag ntıNoktası
AYLIK ULAŞTIRMA VE İLETİŞİM DERGİSİ

editörden»



TAM DiZiNiZ BAŞLADIĞINDA
BEHZAT iNATLA YEMiYORSA, ÇARESi TiViBU’DA.

Ayrıntılı bilgi ve kampanya koşulları için 

www.tivibu.com.tr | 444 0 375

TTNET aboneleri lokasyonlarındaki internet hızı ve altyapı uygunluğuna göre hizmet alabileceklerdir. Tekrar İzle, tüm programlar için geçerli olmayıp, 
yayıncı kanal tarafından belirlenen içeriklerle ve 7 gün gösterim süresi ile sınırlıdır. İçerikler Tivibu Ev arşivi ve seçilen paket kapsamı ile sınırlıdır. İnterneti 
olmayanlar, Her Eve Tivibu Ev Kampanyası kapsamında yararlanabilir. Bu kampanya kapsamında 12,90 TL’den başlayan fiyatlara 3 TL olan settop box 
kullanımı 12 ay süresince faturaya yansıtılacaktır. Kampanya kapsamında internet kullanımına kapalı Seyirnet geniş bant hizmeti ile sunulur. Kullanım 
hakkı verilerek teslim edilen modem ve kutu mülkiyetleri TTNET A.Ş.’ye aittir. Diğer paket içerikleri ve ayrıntılı bilgi www.tivibu.com.tr ve 444 0 375’te.

Çünkü Tivibu Ev’de Tekrar İzle özelliği var. Yani programınızı, dizinizi kaçırsanız bile, 
istediğiniz zaman tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Tivibu Ev ayda 9,90 TL’den başlayan 
fiyatlarla. Üstelik Tivibu Ev için artık internet gerekmiyor. Tivibu’lu olmak için acele edin.
Tivibu. Yeni dönem TV.

tivibu anlasanlar 21.5x27.5.indd   1 2/27/13   11:39 AM
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Türkiye’nin efsane 
sunucusu: Ayşe Egesoy
TrT’nin ve Türkiye’nin gelmiş 
geçmiş en başarılı kadın 
sunucularından olan ayşe 
egesoy, bugün bile en çok 
aranan isimlerden. radyoda 
sunuculuk görevine başlayan 
egesoy, uzun süre sadece 
‘saat 10’ anonsunu yaptı. 
mesleğinde gösterdiği bu 
sabrın karşılığını da sonraki 
yıllarda almayı başardı.
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içindekiler»
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Demiryolu sanayinin yeni hedefi: Milli üretim
Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilen atılımlardan sonra 
uyuma moduna geçen demiryolu sanayi uzun vadeli strateji ve 
sürekli yatırımlar sonucunda şaha kalktı.

Beyaz gelinlik giyinen ilk Türk kadını kimdi?
Açık renk gelinlikler 1870’lerden sonra Türk kadının hayatına dahil 
oldu. Beyaz kumaştan gelinliği 1898 yılında giyinerek, gelinlerin 
hayatındaki bu köklü değişikliği başlatan Türk kadını bir saraylı idi...

Doğuda duble yol ağı 10 kat arttı
2003 ile 2012 yılları arasında 7 bölgede gerçekleştirilen duble yol 
yatırımlarıyla ilgili çarpıcı verilerin yer aldığı çalışmaya göre son 10 
yılda duble yol ve karayolu yatırımlarında, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgeleri rakip tanımadı.

Kaçak avcılara sosyal medyadan takİp 
Kaçak avlanma görüntülerİnİ Facebook’dakİ sayfasına koyan 
avcıya, yasadışı olarak avlandığı İçİn 60 bİn TL’lİk ceza kesİldİ. 
Görüntülerde lüks cİpİnİn farlarını tavşanın gözüne tuttuğu 
görülen avcının cİpİne de el konuldu. 
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96
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Otomobilinizin saç kremiyle göz kamaştırsın!
Otomobilinizi temizlemek ve uzun süre temiz tutmak 
için basit, ucuz ve ilginç yöntemlere başvurabilirsiniz. 
Saç bakım kremi, kola bu yöntemlerden...

Askere veda  
Bizim kültürümüz için ayrı bir değerdir bir delikanlının askere gidişi. 
Yüz yıllar boyunca bir gencin askere uğurlanması, ardından ağıtlar 
yakılması, karşılanması birçok adetler silsilesinden oluşmuştur.

Tespih ustaları altın çağını yaşıyor
Zikir çekme amacı dışında özellikle Türk erkeklerinin kültürel bir 
alışkanlıkla yanlarında taşıdığı tespihlerin el yapımı olanları bugün 
bir mücevher değerinde… Teship ustaları da durumdan memnun. 

Tarih ve kültürü bağlayan Diyarbakır köprüleri...
Diyarbakır’ın her birinin farklı hikayesi olan, hem yolları, hem 
insanları hem de kültürleri birbirine bağlayan sayıyısız tarihi 
köprülerinden, üçünü anlatacağız size...

68
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Otomotivdeki yenilikler neler?
Mini küçük kompakt otomobil premium segmentinde dünyanın 
ilk spor Aktivite coupe otomobilini sunuyor.

Sihirli bir ilçe; Kartepe
Adını sıkça duyduğumuz, kulağımıza sıkça çalındığından 
merakımızı cezbetmeyen çokça şey var. Ve bu yanılsama bazen 
gözümüzün önemli cevherleri görmesine engel olur...





Rusça BuBBle PiRates 
10 günde 400 Bin kişi 
taRafından oynandı 

Türk oyun stüdyosu ArcadeMonk tarafından 
geliştirilen sosyal oyun Bubble Pirates, yeni eklenen 
Rusça dil seçeneği ile Facebook’un ardından farklı 

sosyal platformlarda da oyuncularla buluşuyor. İlk 
aşamada Odnoklassniki adlı sosyal platforma yüklenen 
Bubble Pirates’ın Rusça versiyonu, 10 gün içinde 400 
binden fazla tekil oyuncuya ulaşmayı başardı. Günde 
ortalama 100 bin oyuncu tarafından oynanan Rusça 
versiyonu tercih edenlerin yaklaşık yüzde 80’i kadın 
oyuncular olurken, oyuncu kitlesinin büyük çoğunluğunu 
Rusya ve Ukrayna’da yaşayanlar oluşturuyor. Rusça 
Bubble Pirates, çok yakında Vkontakte ve My World gibi 
iki önemli Rusça sosyal platformda daha yer alacak. 

Rusya uçağa içkiyi 
sınıRlıyoR

Rusya’da son dönemde içkili yolcuların uçakta 
kavga çıkarması üzerine uçaklara içki sokulması 
konusunda tartışmalar alevlendi. Aşırı alkol alarak 

uçaklarda huzursuzluk ve kavga çıkaranlara karşı yasal 
yaptırımların ağırlaştırılmasını savunan Duma Başkan 
Yardımcısı Sergey Jeleznyak, uçakta sarhoş halde den-
gesiz hareketlerde bulunan kişilerin diğer yolcular ve 
uçak için tehlike oluşturduğunu söyledi. Jeleznyak, yeni 
kanunun ilkbahara kadar hazır olabileceğini kaydetti. 
Rusya’da son dönemlerde sarhoş yolcuların çıkardığı 
kavgalar yüzünden “Aeroflot” şirketinin Moskova-Puket 
seferini yapan uçağı, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e 
zorunlu iniş yaptı. Bir diğer olayda ise “Kogalımavia” şir-
ketinin hostesi yaralandı.

haber turu»

twitteRda ölen 
ünlüleR çoğaldı!

Türkiye ve dünyadan 
pek çok ünlü, sosyal 
paylaşım ağı Twitter 

üzerinde öldükleri yönün-
de çıkan söylentiler yüzün-
den büyük sıkıntı yaşıyor. 
Oyuncu ve model Megan 
Fox, Münir Özkul, Çağatay 
Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ 
defalarca sosyal medya-
da öldü söylentileri çıkan 
isimlerden oldu. Sanatçılar ise hayatta olduklarını 
duyurarak hayranlarını rahatlatıyor. Bu söylentilerin 
Türkiye’deki son kurbanlarından biri Kıvanç Tatlıtuğ. 
Genç oyuncu, söylentiler nedeniyle sayısız telefo-
na yanıt vermek zorunda kalırken çok da sinirlendi. 
Tatlıtuğ, söylentileri yine şu tweeti atarak yalanladı: 

Kıvanç Tatlıtuğ @kivanctatlitug

diyanet takvimi 
inteRnette
Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim ve İletişim Daire 
Başkanlığı’nca hazırlanan “namaz vakitleri uygulaması” 
ile mobil cihazlarla dünyanın her yerinden ezan vakitleri 
ve kıble öğrenilebilecek. 
Yeni hazırlanan namaz vakitleri uygulaması tüm akıllı 
cihazların yanı sıra Blackberry, Windows mobil, Symbian 
ve Java destekli cihazlarda da kullanılabilecek. Dünyanın 
her yerinden günlük, haftalık ve aylık olarak ezan vakit-
leri ve en yakın namaz vaktine kalan süreyi göstere-
cek uygulamayla kullanıcılar dünyanın neresinde olursa 
olsun kıble yönünü tespit edebilecek. 
Uygulamada 5 vakit namaza ait farklı makamlarda oku-
nacak ezanın yanı sıra ezan duası da yer alıyor. Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın yeni uygulamasına “http://www.
diyanet.gov.tr/mobilhizmetler” adresinden, IOS ve 
android platformlardan erişilebiliyor. 

yine oldurmusler beni..es dost ariyor iyi misin diye. 
Birkac serefsiz, soysuz insanin saka yapasi gelmis. 
sosyal medyanin düştüğü hale bakin
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haber turu»

dinlenmeye 
kaRşı eski tiP 
telefon 

TİB Başkanvekili Osman Nihat Şen, yasadışı dinlemele-
ri önlemek için eski tip, akıllı olmayan cep telefonu kul-
lanılmasını ve telefonun kimseye dokundurulmamasını 

önerdi. TBMM Yasa Dışı Dinlemeleri Araştırma Komisyonu’na 
katılan Şen, kendisinin de kullandığı bu tip bir telefonu mil-
letvekillerine gösterdi. TİB Başkanvekili Şen, milletvekille-
rine, telefonlarını kimseye dokundurmamalarını da önerdi, 
yasa dışı dinleme yapan kişilerin bu telefonlardan kendileri-
ne mesaj attığını ve dinleme programını telefona yüklediği-
ni söyledi.

8 Bin kişi faceBook 
adResini sigoRtalattı 

‘’Hesabım tanımadığım kişilerin eline geçer, anılarım kaybo-
lursa’’ sloganı ile başlatılan uygulama kapsamında 8 bin kişi 
Facebook adresini ücretsiz sigortalattı. Uygulamayı gerçek-

leştiren şirketin Kurumsal İletişim Müdürü Arzu Tan, bu uygu-
lama ile Türkiye’de bir ilke imza attıklarını belirterek, şöyle 
konuştu: “Şirket olarak, Facebook kullanıcılarına, hem hesap-
larını güvence altına alabilecekleri hem de eğlenceyi yaşaya-
bilecekleri bir uygulama geliştirdik. Uygulamamız, hesabın ele 
geçirilmesini engelleyemiyor ancak böyle bir durumla karşı 
karşıya kalındığında kullanıcılara anılarına yeniden kavuşma 
imkanı sunuyor. Hedefimiz, Türkiye’deki 32 milyon kullanıcı-
yı şirketimizin Facebook Sigortası ile tanıştırarak hem eğlen-
ce hem de güven sunmak.’’

ceP telefonundan 
ekmek Bağışı 
Başladı

Samsun İlkadım Belediyesi ‘askıda ekmek’ 
uygulamasından sonra SMS’le ekmek bağı-
şı dönemini başlattı. Türkiye’deki 3 cep telefo-

nu operatörü ile anlaşan belediye bu yöntemle ihti-
yaç sahiplerine 1 milyon ekmek dağıtmayı hedefliyor. 
Turkcell ve Vodafone kullananlar 9086’ya Avealılar 
ise 8055’e ‘EKMEK’ yazıp gönderdiklerinde 5 lira 
karşılığı 14 ekmek bağışlayacaklar. İlkadım Belediye 
Başkanı Necattin Demirtaş, cep telefonlarından atı-
lan her 1 kısa mesaj (SMS) ile 14 
ekmek bağışında bulunu-
lacağını söyledi. Başkan 
Demirtaş, SMS kam-
panyası ile hedefle-
rinin 1 milyon ekmek 
sayısına ulaşmak 
olduğunu vurguladı. 

yuRtlaRda kalan 
öğRenciye Bedava 
inteRnet müjdesi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
(YURTKUR) Genel Müdürü Hasan Albayrak, 
YURTKUR’a bağlı yurtlarda kalan öğrencile-

rin ücretsiz internet kullanımına ilişkin, Gençlik ve 
Spor Bakanı Suat Kılıç ile Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın protokol imza-
ladığını söyledi. Albayrak, şöyle devam etti: ‘’Bu pro-
tokol ile Türkiye’deki bütün yurtlarımızda ve bundan 
sonra açılacak yurtlarımızda öğrencilerimiz ücret-
siz internet kullanabilecek. Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’nın ilk yıl 100 milyonluk yatırı-
mıyla internet bağlantı işlemi başlamıştır. Bu anlamda 
her türlü işlem başlamıştır. Mart ayının sonuna kadar 
mutlaka her ildeki bir yurdumuzda ücretsiz internet 
sistemini sağlayacağız. Ancak önümüzdeki yıl tüm 
yurtlarımızda internet bağlantısı yapılmış olacak.’’
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ilk’ler»

Bir zamanlar Türk kadınları beyaz gelinlik neydi 
bilmezdi. Evliliğe ilk adımını atan genç kızlar o en 
özel günlerinde beyaz yerine kırmızı gelinlik tercih 
ederdi. Arşivlerde yer alan Türk düğün kıyafetleri 

dokümanları ve bu dokümanlar üzerinde çalışan araştır-
macıların elde ettiği bilgilere göre Osmanlıdaki genç kız-
lar, beyaz gelinlik yerine tüm vücutlarını örten kırmızı 
gelinlik giyinirdi. Bu kuralı bozarak, bugüne kadar devam 
ettirilen ‘beyaz gelinlik’ modasını 1800’lü yılların sonların-
da başlatan bir Türk kadını olmuştu. 
Bu ismi açıklamadan önce Osmanlıda gelinliklerin tarzına 
dönecek olursak, Osmanlıda genç kızlar, bugünkülerden 
farklı olmayarak, düğünlerini sabırsızlıkla beklerdi. Düğün 
gününe kadar isteme ve nişan törenlerinde de yine süslü 
kıyafetlerle güzelliklerini yeni ailelerinin sadece kadınları-
na sergilerdi. Düğün günü ise hem gelin hem ailesi hem 
de arkadaşları için bir başka heyecanlı geçerdi.
Gelinler, bu önemli günlerinde temin edebilecekleri en 
güzel kıyafetlerini giyinirdi. Sahip oldukları tüm mücev-
herleri ve diğer kıymetli şeyleri bu güzel kıyafetlerin üstü-
ne takardı. Kadınların vazgeçilmez makyaj malzemelerini 
o dönemin kadınları da kullanırdı. Yüzlerine çok fazla allık 
sürer, kaşlarını ve kirpiklerini de siyaha boyarlardı. 

Saçlarını örgüyle biçimlendiren genç kızlar, örgülerine de 
çok zevkli bir biçimde çiçekler, inciler ve mücevherler 
takardı. 
Bu çok süslü kıyafet, takılar ve makyajla çıkmazdı gelinler. 
Tüm vücudu ve yüzü kapatan, yerlere kadar uzanan kırmı-
zı renkli bir kıyafetti genç kızların gelinliği. Oldukça sade 
olan bu gelinliğin tek özelliği rengiydi. 

NAİME SULTAN BEYAZ GELİNĞİ 
GİYİNEN İLK TÜRK KADINI OLDU
Açık renk gelinlikler 1870’lerden sonra batı etkisiyle Türk 
kadının hayatına dahil oldu. Beyaz kumaştan gelinliği 
Kemalettin Paşa ile evlenen II. Abdülhamit’in kızı Naime 
Sultan 1898 yılında giyinerek, gelinlerin hayatındaki bu 
köklü değişikliği başlattı. Kullanımına sarayda başlanan ve 
halka yayılan beyaz gelinlik 20. yüzyılın vazgeçilmezi oldu. 
21. yüzyılda da hâlâ etkisini devam ettiriyor. Bugün beyazın 
tonları dışında (kırık beyaz, krem) hiçbir gelinlik kullanıl-
mıyor. Düz beyaz kumaş dantellerle, gipürlerle süsleniyor. 
Gelinliklerin fiyatları da kumaşın türü, üzerlerindeki işle-
melere göre değişiyor. Değişmeyen şey ise ne renk olursa 
olsun kadınların o gün giydikleri gelinliklerini ömürleri 
boyunca unutamayacakları... 

Beyaz gelinlik giyinen 
ilk Türk kadını 

Açık renk gelinlikler 1870’lerden sonrA bAtı etkisiyle türk 
kAdının hAyAtınA dAhil oldu. beyAz kumAştAn gelinliği 1898 

yılındA giyinerek, gelinlerin hAyAtındAki bu köklü değişikliği 
bAşlAtAn türk kAdını bir sArAylı idi...

16 / www.baglantinoktasi.com.tr
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Çağrı merkezi pazarı tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de giderek büyüme eğilimi gösteriyor. 
Dünya ortalaması dikkate alındığında Türkiye’de he-
nüz çağrı merkezi sayısının nüfusa oranla yeterli dü-

zeyde olmadığı görülüyor. Yurtdışında 200-400 kişiye bir çağrı 
merkezi çalışanı düşerken Türkiye’de 2 bin 500 kişiye bir çalı-
şan düşüyor. Bu veriler ışığında, pazarın  istihdam anlamında 
en az beş kat daha büyüyebileceği görülüyor. Sektörde bu an-
lamda önemli bir potansiyel bulunuyor. 2012 verilerine göre 
65 bin olan çağrı merkezi çalışan sayısının 2015’te 100 bine 
çıkması hedefleniyor. 

çAğrı merkezleri 
‘tehlikeli’ sınıfında: 

sektör tepkili 

zeki göktürk / zekigokturk@baglantinoktasi.com.tr

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN 
İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI 

TEBLİĞİ’YLE, ÇAĞRI MERKEZİ 
FAALİYETLERİ ‘TEHLIKELİ’ SINIFINA 

ALINDI. SEKTÖR TEMSİLCİLERİ BU 
DÜZENLEMEYE KARŞI ÇIKARKEN, 

GÖZLER ÇALIŞMA VE SOSYAL 
GÜVENLİK BAKANLIĞI’NA ÇEVRİLDİ.



mart 2013 / 19

ve çabaları olumsuz etkileyeceğini düşünü-
yor. “Az tehlikeli sınıfta bulunduğumuz za-
man da bizler İş Sağlığı ve Güvenliği yönün-
den işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve il-
gili yasa ve yönetmeliklerin yükümlülükle-
rini zaten yerine getiriyorduk.” açıklaması-
nı yapan Dülgeroğlu, çağrı merkezi sektö-
rünün tehlikeli sınıfa alınmasının doğura-
cağı sıkıntıları şöyle sıralıyor: “Kamuoyun-
da çağrı merkezinde çalışmanın tehlikeli bir 
iş gibi görülmesi, ruhsal ve bedenen sağlık 
sorunları oluşturacağı izlenimleri oluştur-
ması nedeniyle çalışan istihdam etme ve sü-
rekliliğini sağlamada sorunlar yaratacaktır. 
İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalışma 
süreleri artacağından bu personelleri temin 
etme sorunları daha da artacaktır. Tebliğ-
de belirtildiği gibi uygulamanın ana işi çağ-

rı merkezi olan şirketleri kapsaması, sektördeki esas işi çağrı 
merkezi olmayan banka, menkul kıymetler vb. çağrı merkez-
lerini kapsamaması sebebiyle amacına uygun olmadığı için re-
kabet gücünü zorlayacaktır. Bu sebeplerden ötürü çağrı mer-
kezi işinin meslek olarak algılanması yönündeki girişim ve ça-
balarımızı olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum.”
Dülgeroğlu, BTK’nın Türkiye’yi çağrı merkezi üssü yapma po-
litikasına da değiniyor. Önce, çağrı merkezi pazarının dün-
yadaki büyüklüğü hakkında bilgi veriyor. Pazarın 345 milyar 
dolara ulaştığını belirtiyor. Türkiye’nin 2010 yılında bir önce-
ki yıla nazaran yüzde 26 oranında büyüdüğünü kaydediyor. 

Sektörün oyuncuları bu hedefe ulaşmanın 
hiç de zor olmadığı kanaatini taşıyor. 
Ancak, 26 Aralık 2012’de yayınlanan İş 
Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Teh-
like Sınıfları Tebliği’yle, çağrı merkezi fa-
aliyetleri ‘tehlikeli’ sınıfta değerlendiril-
di. Bu durum, hem sektörde hem de Bil-
gi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
tarafından çok olumlu karşılanmadı. Zira 
Türkiye’nin bölgesinde lider çağrı merke-
zi üssü olma hedefi vardı. BTK yetkilile-
ri, söz konusu tebliğin sektöre ek maliyet-
ler getireceğinden, Türkiye’nin lider çağrı 
merkezi üssü olma hedefinin sekteye uğ-
rayacağını kanaatini taşıyor. Bu görüşü, 
sektörün oyuncuları da paylaşıyor. Assistt 
Genel Müdürü Ali Dülgeroğlu, “Ek ma-
liyetler ve tedirginlik artık risk oluştura-
cak.” derken, Turkcell Global Bilgi Çağrı Merkezi Genel Mü-
dürü Bahadır Pekkan da, “Düzenlemeyle, Türkiye’nin bölge-
sel çağrı merkezi üssü olma hedefi zor.” değerlendirmesinde 
bulunuyor.

ALİ DÜLGEROĞLU: “OLUMSUZ 
ETKİLER”
Assistt Genel Müdürü Ali Dülgeroğlu da çağrı merkezlerinin 
tehlikeli sınıfına alınmasını, İş Sağlığı ve Güvenliği yaptırım-
ları açısından çok farklılıklar oluşturmayacağını ancak çağrı 
merkezi işinin meslek olarak algılanması yönündeki girişim 

çağrı merkezlerinin 
tehlikeli sınıfına 
alınması, bu işin 
meslek olarak 

algılanması yönündeki 
girişimleri olumsuz 

etkileyecektir.
bu durum, çalışan 

istihdam etme 
ve sürekliliğini 

sağlamada sorunlar 
yaratacaktır.

Assistt genel Müdürü Ali Dülgeroğlu
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Söz konusu tebliğin Türkiye’nin çağrı merkez üssü olması yö-
nündeki politikasını nasıl etkileyeceği yönündeki soruya As-
sistt Genel Müdürü Ali Dülgeroğlu şu cevabı veriyor: “Eğitim-
li ve genç iş gücünün varlığı, ülkemizde yaşayan yabancı uy-
ruklu sayısının artış göstermesi, yabancı dil eğitimi veren okul 
sayısının artması, insanımızın yabancı dili belirgin bir aksan-
la konuşmaması, ülkemizin yabancı yatırımlara merkez olabi-
lecek jeopolitik konumu, kültürel varlığı, ulaşım kaynağı, geli-
şen alt yapısı ve özellikle son yıllarda pek çok uluslararası yatı-
rımcının diğer ülkelerdeki operasyonlarını yürütmek için ül-
kemizi seçmesi, uluslararası çağrı merkezi yatırımları için ül-
kemizi cazip kılmaktadır. Bu durumu değerlendiren Ulaştır-
ma, Denizcilik, Haberleşme Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu ülkemizi çağrı merkezi üssü yapma politika-
sı belirlemiştir. Yeni düzenleme mevcut mevzuat yapısında de-
ğerlendirildiğinde çok farklılıklar getiriyor gibi görünmese de 
yukarıda bahsettiğim maddeler ile tehlike sınıfına bağlı mev-
zuatta olası değişiklikler ve ek yükümlülüklerin bu hususta bir 
tedirginlik ve risk oluşturduğu bir gerçektir.” 

“İTİRAZDA BULUNDUK”
Dülgeroğlu, Tehlikeli sınıfın ‘Az Teh-
likeli’ sınıfa düşürülmesi için üyesi ol-
dukları Çağrı Merkezleri Derneği aracı-
lığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığına itirazda bulunduklarını söy-
ledi. Dülgeroğlu, yapılması gerekenleri 
şöyle sıraladı: “Ülkemize dinamizm ka-
zandıracak ve ülkemizin işsizlik soru-
nunun çözülmesi yönünde büyük kat-
kı sağlayacak sektörümüzün desteklen-
mesi için tehlike sınıfımızın tekrar ‘Az 
Tehlikeli’ sınıfa alınması doğru bir karar 
olacaktır. Bayan çalışan, evden çalışan 
ve engelli istihdamına yönelik ek teşvik-
ler, yatırım teşvikleri uygulanmalıdır. 
Devlet üniversitelerinde Müşteri Tem-
silciliği konusunda lisans ya da önlisans 
programlarının yaygınlaştırılması, ayrı-
ca İŞKUR’un meslek edindirme kursla-
rına katılan ve sertifika alan kişilerin kalifiye ve sektöre uygun 
nitelikte olması sağlanmalıdır.”

BAHADIR PEKKAN: “TEBLİĞ 
OLUMSUZ BİR DÜZENLEME”
Turkcell Global Bilgi Çağrı Merkezi Genel Müdürü Bahadır 
Pekkan ise, tebliği çağrı merkezi sektörünün geleceği açısın-
dan olumsuz bir düzenleme olarak görüyor. “Tehlikeli grup-
ta yer alan sektörleri incelediğimizde özellikle imalat sektörü 
gibi çalışana ve işverene zarar ve hasar verme potansiyeli yük-
sek iş kollarının olduğu görülmektedir.” bilgisini veren Pek-
kan, bu düzenlemenin ofis ortamında çalışılan çağrı merkez-
leri için yapılmasını anlamakta zorlandıklarını vurguluyor. Ar-
dından şöyle devam ediyor: “Kurum olarak çalışan güvenliği-

turkcell global Bilgi çağrı Merkezi genel Müdürü Bahadır pekkan

ne son derece önem veriyoruz fakat bu şekil-
de sektör şartlarını yansıtmayan uygulamalar, 
fayda yaratmayan ek maliyetlere ve dolayısıy-
la sektörün büyüme potansiyelinin engellen-
mesine neden olacaktır. Çok daha fazla istih-
dam ve değer yaratmak için kullanılacak sınır-
lı kaynaklar, bu uygulamalar için kullanılmak 
durumunda kalacaktır. Sektörün büyümesini 
özellikle Anadolu’da sağlanacak olası istihdam 
oranlarını azaltacak, ülkemizdeki işsizlik prob-
lemi için önemli çözümler sunan sektörü zor 
duruma sokacaktır. Bu düzenlemenin yanı sıra 
yeni teşvik yasasını da göz önüne alırsak, yasal 
düzenlemelerin son dönemde sektördeki bü-
yüme potansiyelini büyük oranda sınırlandır-
dığını söyleyebiliriz.” Pekkan, düzenlemenin 
sektöre getireceği ek maliyeti yaklaşık olarak 6 

milyon lira olarak açıklıyor. Türkiye’nin bölgesel çağrı merkezi 
üssü olma hedefini de yeni tebliğin ardından zor gören Pekkan, 
“Avrupa’yla kültürel ve coğrafi yakınlık, ulaşım kolaylığı, genç ve 
dinamik nüfus yapısı, kaliteli insan kaynağı ve teknolojik altyapı 
gibi özellikleriyle Türkiye, uluslararası rekabette bölgesel mer-
kez olmak ve bu alanda dış yatırım çekmek için avantajlı bir ko-
numda bulunuyor. Dolayısıyla sektörümüzün yakın gelecekte 
Ortadoğu-Kuzey Afrika ve BDT bölgesi için bir çağrı merkezi 
üssü olma, bu alanda ilerleme gösterme yolunda hedefleri var. 
Avrupa’yla kıyaslandığında kalite ve maliyet optimizasyonu açı-
sından daha avantajlı konumda olan sektörümüz, İş Sağlığı ve 
Güvenliği ile ilgili yapılan yeni düzenleme ile gündeme gelecek 
ek maliyetler sonucu olumsuz etkilenecek ve bu durum yaratı-
lan iş olanaklarının azalmasına neden olacaktır.” diyor.

turkcell global 
bilgi çağrı merkezi 

genel müdürü 
bahadır Pekkan, 

çağrı merkezlerinin 
‘tehlikeli’ sınıfına 

alınmasını son derece 
yanlış buluyor ve 

“düzenleme, türkiye’yi 
bölgesel çağrı merkezi 
üssü olma hedefinden 
uzaklaştırır.” diyor. 
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CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ATILIMLARDAN SONRA 
ADETA UYUMA MODUNA GEÇEN DEMİRYOLU SANAYİ; ULAŞTIRMA, 
DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI’NIN ÇİZDİĞİ UZUN VADELİ STRATEjİ 
VE SÜREKLİ YATIRIMLARI SONUCUNDA ŞAHA KALKMIŞ DURUMDA. ÜSTELİK 
ALTYApI YATIRIMLARI İLE BAŞLAYAN SÜREÇ ŞİMDİ YERLİ DEMİRYOLU 
SANAYİSİNİ DE ATEŞLEMİŞ BULUNUYOR...

D
ünyada demiryolu sanayinin geçmişi, İngi-
liz Mühendis Richard Trevithick’in “Tram 
Vagon” isimli buharlı lokomotifi 6 Şubat 
1804 tarihinde icat etmesine dayanıyor.  
Trenin icadıyla başlayan teknolojik uygar-

laşma doğal olarak demiryolu sanayisini de geliştirdi. Türk 
Demiryolu sanayisi ise 1894’te Eskişehir’de kurulan “Ana-
dolu Osmanlı Kumpanyası” adı verilen küçük bir atölye ile 
başladı ve bugünkü TÜLOMSAŞ’ın temeli de o yıllarda atıl-
dı.  Anadolu Osmanlı Kumpanyası, kendi dönemi içinde 
küçük çaplı lokomotif, yolcu ve yük vagonu tamiratı yapa-
biliyor, arızalı lokomotiflerin kazanlarını onarılması için ise 
Almanya’ya gönderiyordu. Bütün yedek parçalarda da yurt 
dışına bağımlılık söz konusuydu. 
II. Abdülhamit döneminde demiryollarına büyük önem ve-
rilmiş, 1856-1922 yılları arasında Osmanlı toprakları için-
deki demiryolu uzunluğu 8 bin 619 kilometreye ulaşmıştı. 
Osmanlı, demiryolu ulaşımını diğer birçok teknolojik ye-
niliğe göre oldukça erken kullanmaya başlamasına rağmen 
aynı başarıyı sanayileşmede gösterememişti. Uzmanlar bu-
nun sebebini; “Demiryolu inşaatı ve o yolun üzerinde çalı-
şacak lokomotif ve vagon üretimi, dönemin en yüksek tek-
nolojisini gerektiriyor, bu teknoloji de Osmanlı’da yoktu.” 
cümlesiyle açıklıyor. Atatürk döneminde altın çağını yaşa-
yan demiryolu ulaşımında hedeflenen teknolojik gelişim 
belki yakalanamadı ama Türkiye’nin çağdaş teknolojiyle ta-
nışması bu yolla sağlandı. Cumhuriyetin ilk yıllarında de-
miryolu sanayisi adına atılan temeller, 1922-2000 yılları ara-
sında inişli çıkışlı bir grafik seyretse de zaman zaman dün-
yanın dikkatini çekti. 1957’de Türkiye’nin ilk milli buhar-
lı lokomotifi “Karakurt”, 1961’de ilk milli otomobili “DEV-
RİM”, Eskişehir TÜLOMŞAŞ’ta üretildi.  Aynı yıl Sivas Cer 
Atölyesi’nde Karakurt’un ikizi “Bozkurt” buharlı lokomotifi 
üretilerek hizmete alındı. Hem Karakurt, hem Bozkurt hem 
de Devrim, söz konusu yıllarda Türkiye’nin yerli teknoloji-
nin ‘anıtları’ olarak kabul edildi. 

Demiryolu sanayisinin temel taşları olan Türkiye Loko-
motif ve Motor Sanayi A.Ş (TÜLOMŞAŞ), Türkiye Va-
gon Sanayii A.Ş (TÜVEŞAŞ) ve Türkiye Demiryolu Ma-
kineleri Sanayi A.Ş (TÜDEMŞAŞ) 2000 yıllara kadar sa-
dece TCDD’nin ihtiyacını karşılamaya çalışan kuruluşlar 
olmaktan öteye gidemedi. 1970’li yıllarda Pakistan’a sa-
tılan 77 adet vagon, 1989 yılında Bangladeş ’e satılan dar 
hat boji ve 2002’de Irak’a satılan manevra lokomotifi dı-
şında ortada önemli başarı da yok. Özetle, TCDD sipa-
riş verirse üreten, uluslararası fuarlara sergileyeceği bir 
ürünü olmadığı için katılamayan bir demiryolu sanayi 
vardı. 2002’den sonra, demiryollarının devlet politikası 
haline gelmesi ve sürdürülebilir bir politika izlenmesi, 
bu durumu değiştirdi, söz konusu kuruluşlar dünya ile 
yarışır bir konuma geldi. Artık TÜLOMSAŞ, dünyanın 
en iyi dizel elektrikli lokomotifini üretiyor, ürettiği bu 
lokomotifle bir dönem hayalini kurduğu fuarlarda göz 
dolduruyor. ABD, yerli üretim olan elektrikli dizel loko-
motifin ilk alıcısı oluyor. Sırada İsveç ve Finlandiya’nın 
yanı sıra 50 adet siparişi ile TCDD var. Yurt dışına açı-
lan sadece TÜLOMŞAŞ değil, TÜVEŞAŞ da aynı başa-
rıyı gösteriyor. TÜVESAŞ, TCDD’nin yanı sıra Irak ve 
Bulgaristan için yeni tip vagonların dışında daha üst bir 
teknoloji olan tren setleri üretimine de başladı. Aslın-
da, Türkiye’de yerli sanayi, Cumhuriyet’in ilk yılların-
da olduğu gibi yeniden canlanıyor. İleri demiryolu sa-
nayisinin geliştirilmesi için yerli ve yabancı özel sek-
törle işbirliğine gidiliyor. Sakarya’da HACO (Türkiye), 
ASAŞ (Türkiye), HYUNDAİ-TCDD ortaklığıyla EURO-
TEM demiryolu araçları fabrikası kuruldu. Tesiste halen 
Marmaray setleri üretiliyor. TCDD’nin de ortaklığında 
Çankırı’da Hızlı Tren Makas Fabrikası (VADEMSAŞ), 
Erzincan Ray Bağlantı Elemanları Fabrikası ve Sivas Hız-
lı Tren Beton Travers Fabrikası kuruldu. Verilen desteğin 
ardından KARDEMİR, YHT hatları için ray üretimi yap-
maya başladı. 
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BAKAN YILDIRIM: “25 MİLYAR 964 
MİLYON LİRA YATIRIM YAPTIK ”
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldı-
rım, 2002’den sonraki sanayi hamlesini, sürdürülebilir de-
miryolu politikasına bağlıyor.  2002-2012 yıllar arasında 
demiryollarına 25 milyar 964 milyon lira yatırım yaptık-
ları hatırlatıyor ve “Bu yatırımlarla yaklaşık 150 yıldır hiç 
el değmemiş yolları yeniledik. Yeni konvansiyonel hat-
lar yaptık. Hızlı tren hatlarını inşa ettik. Hafif raylı hat-
ları hizmete aldık. Tüm bunlar için yol lazım. Yolu yapa-
bilmek için de ray, travers, bağlantı elemanına ihtiyaç var. 
Yeni yolcu ve yük vagonuna, lokomotife, tren setlerine ih-
tiyaç var. Bunları yurt dışından da temin edebilirsiniz an-
cak biz yerli ve yabancı özel sektör işbirliğine giderek, yerli 
sanayinin gelişmesini hedefledik. Gelinen noktayı yeterli 
görmemekle birlikte önemli mesafe alındığını düşünüyo-
rum. Örnek vermek gerekirse, bir dönem kaliteli ray üre-
temeyen KARDEMİR artık hızlı tren rayı üretir hale gel-
di. Dünyaya kafa tutar hale geldi. Bir zamanlar yapamadı-
ğımız, hızlı tren traversi, hızlı tren makasını, bağlantı ela-
manlarını ihraç eder ülke duruma geldik.” diyor.

“YERLİ SİNYALİZASYON YAPTIK”
Türkiye yerli sanayide aslında adım adım ilerliyor.  Tama-
men dışa bağımlı sinyalizasyon sisteminde Ulusal Demir-
yolu Sinyalizasyon Sistemi hayata geçirildi. Bu ilk, TÜBİ-
TAK, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve TCDD işbir-
liği ile gerçekleştirildi ve kusursuz olarak 9 aydan bu yana 
Adapazarı Mithatpaşa İstasyonu’nda çalışıyor. Bakan, en 
zor işlerden birinin sinyalizasyon olduğunu ifade ediyor 
ardından da Türk mühendislerinin 24 ay gibi kısa bir sü-
rede bunu başardığını belirtiyor.  

“KARAYOLLARINA ÖNEM 
VERİRKEN DEMİRYOLLARINI 
İHMAL ETMEDİK”
Bakan Yıldırım, 2003 yılı Demiryolları’nın yatırım ödene-
ğinin 530 milyon lira olduğunu hatırlatıyor. Osmanlı’dan 
bu yana demiryolu politikasını 4 ana başlıkta toplayan Ba-
kan, şu tespitte bulunuyor: “Demiryolları’nda Osmanlı dö-
nemi ilk kuruluş dönemi olarak değerlendirilebilir. İkinci 
dönem Atatürk dönemi…  Kısıtlı imkânlarla ülkeyi demi-
rağlarla örme dönemi… Yolcu ve yük taşımacılığının de-
miryolları ile yapıldığı bir dönem. Üçüncü dönem, 1950 
ve sonrası ‘ihmal’ dönemi. Demiryollarının ihmal edilip 
karayollarının öne çıktığı dönem. Dördüncü dönem ise 
2002’den sonraki dönem.  Tüm ulaşım modlarının birbi-
rine paralel gelişim gösterdiği dönemdir. Bu dönemde, bir 
ulaşım moduna ağırlık verilirken diğeri geri bırakılmamış-
tır. Demiryollarına önem verilirken, karayolları, havayolla-
rı ve denizyolları da hak ettiği payı almıştır.”

Bakan Binali Yıldırım: “Yeni Yolcu 
ve Yük vagonuna, lokomotife, tren 
setlerine ihtiYaç var. Bunları Yurt 
dışından da temin edeBilirsiniz 
ancak Biz Yerli ve YaBancı özel 
sektör işBirliğine giderek, Yerli 
sanaYinin gelişmesini hedefledik. 
gelinen noktaYı Yeterli görmemekle 
Birlikte önemli mesafe alındığını 
düşünüYorum.”
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SÜLEYMAN KARAMAN: “DEVLET 
POLİTİKASI SANAYİYİ GELİŞTİRDİ”
TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman,  Türkiye’de 
demiryolu sanayisinin gelişmesini 2002’den sonra demir-
yollarının devlet politikası olmasına bağlıyor. Devletin, 
demiryollarına her yıl düzenli yatırım yapmasının ve 2023 
hedeflerinin, yerli-yabancı özel sektörü Türkiye’de yatırım 
yapmaya ittiğini belirtiyor. Bunun da doğal olarak sana-
yiyi olumlu yönde etkilediğini söylüyor. “Burada önem-
li olan yerli üretim payının yükseltilmesidir.” diyen Kara-
man, şöyle devam ediyor: “2023’e kadar 50 milyar dolarlık 
yatırım öngörüyoruz. Bunun içinde yüzde 30’u araç üre-
timi, yüzde 70’i alt yapı… İyi bir pazar var. Bu yatırımın 
önemli kısmının yerli sanayi tarafında karşılanması,  yatı-
rıma aktarılan kaynağın Türkiye’de kalmasını sağlar. Bu-
nun için de yerli sanayiyi geliştirmek, ürünlerdeki yerlilik 
oranını arttırmak gerekir. Hızlı tren üretiminde yokuz an-
cak lokomotifte yüzde 51 yerlilik oranını yakaladık. Yol-
cu vagonunda yüzde 80, banliyö ve hafif raylı metro tren 
setlerinde yüzde 30’u yakaladık. Ankara, İstanbul ve di-
ğer büyükşehirlerde yapılacak metrolarda yüzde 51 yer-
lilik şartını koyduk. Yüzde 51 şartı, demiryolu sanayisini 
gelişimi için çok önemli.” 

“DEMİRYOLLARI TÜM MÜHENDİSLİK 
ALANLARINI GELİŞTİRİYOR” 
Süleyman Karaman, demiryollarının sadece demiryolu 
sanayisini değil bütün mühendislik dallarının gelişmesine 
katkı sağladığını vurguluyor. Karaman, “Hızlı tren sektö-
rü gelişmişse tüm mühendislik alanları gelişmiş demektir. 
Trenin geçeceği yer katmanını incelemek için jeoloji bili-

süleYman karaman: “2023’e 
kadar 50 milYar dolarlık 
Yatırım öngörüYoruz. Bunun 
içinde Yüzde 30’u araç üretimi, 
Yüzde 70’i alt Yapı… iYi Bir 
pazar var. Bu Yatırımın önemli 
kısmının Yerli sanaYi tarafında 
karşılanması, Yatırıma 
aktarılan kaYnağın türkiYe’de 
kalmasını sağlar. Bunun için 
de Yerli sanaYiYi geliştirmek, 
ürünlerdeki Yerlilik oranını 
arttırmak gerekir.”

rAy BAĞlANtı eleMANlArı FABrikAsı 
atılan adımlar arasında yeni fabrikaların kurulması da 
bulunuyor. Bunlardan 2009 yılında erzincan’da kuru-
lan ray Bağlantı elemanları fabrikası, 32 bin metreka-
re alan üzerine alman Vossloh Grubu tarafından inşa 
edildi. fabrikada 29 kişi çalışıyor. yıllık bağlantı elamanı 
üretim kapasitesi 8 milyonu bulan fabrika, Tcdd’nin yıl-
lık 2,5 – 3 milyon olan bağlantı elemanı ihtiyacını karşı-
lıyor. fabrika ihracata da başladı. ihracat yapılan ülkeler 
arasında, ingiltere, fransa, ispanya ve Japonya başta ol-
mak üzere üç kıtada toplam 17 ülke bulunuyor. fabrika-
nın Türkiye’de üretim yapması hem mali açıdan hem de 
zaman tasarrufu yönüyle önemli. zira yol yenileme ça-
lışmalarının temel unsurlarından olan bağlantı elaman-
larına kısa sürede ulaşılması, çalışmaların süratle ta-
mamlanmasını beraberinde getiriyor. 

mine ihtiyaç var. Harita, inşaat, makine, endüstri, elektronik, 
ulaşım, bilgi işlem, aklına ne geliyorsa… Mesela otomotivde 
harita mühendisinin işi yok. Trende var. Bir ülkenin teknolo-
jik gelişiminde trenin önemli bir yeri var.” diyor.

“HIZLI TREN ÜRETECEK TEKNİK 
EKİBİ YETİŞTİRİYORUZ”
TCDD, bünyesinde Ar-Ge merkezini de kurdu. Karaman’a 
göre, henüz istenilen seviyede değil ancak Ar-Ge merkezi, 
kurumun 2023 hedefleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda, 
Demiryolu Araştırma Teknoloji Merkezi (DATE) faaliyete 
geçirildi. Bünyesinde şimdilik 40 uzman çalışıyor. Demir-
yolları hızlı tren üretimi için ise sessiz bir devrim gerçekleş-
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tirdi bile… Almanya, Kore ve Çin’e 50 civarında 
öğrenci gönderdi. Bu öğrencilerin 20’si geri gel-
di ve şimdiden çalışmaya başladı. Geri kalanı da 
eğitimlerini tamamladıktan sonra dönecek. Ka-
raman, aynı yöntemin Atatürk döneminde de 
uygulandığını, yurt dışına gönderilen öğrenci-
lerin ülkeye döndükten sonra yurdu baştanba-
şa demir ağlarla örmeye başladıklarını hatırlatı-
yor ve “Atatürk’ün kullandığı yöntemi biz de hız-
lı tren için kullanıyoruz.” diyor. 

“2007’DE KOYDUĞUMUZ 
HEDEFLERE BİRÇOK KİŞİ 
İNANMIYORDU”
TCDD, 2007 yılında hedeflerini belirlemeye 
başlamıştı; hatlar yenilenecek, yeni hatlar ya-
pılacak, önce ana hatlar ardından tüm hatlar-
da sinyalizasyona geçilecek, en az 15 şehirden 
hızlı tren geçecek, Türkiye kendi milli lokomo-
tifini ve vagonunu inşa edecekti… Bu hedefler, 
demiryolcular arasında bile ‘uçuk’ bulunuyor-
du. Süleyman Karaman, 2009 Şurası’nda 2023 
yol haritasını açıkladıklarında, demiryolu cami-
asının ancak yüzde 10’unun söz konusu proje-
lerin hayata geçebileceğine inandığını söylüyor. 
“Şimdi hedeflediğimizin tam ortasındayız.” di-
yen Karaman, artık bürokrasinin de vatanda-
şın da kendilerine inandığını vurguluyor. “Hazi-
ne de, DPT de bize eskisi gibi soğuk değil. Onlar 
da kaynaklarının israf olmayacağına inandılar. 
Bu yılkı ödeneğimiz 4 milyar 700 milyon lira. 
Ankara-İstanbul metrolarıyla birlikte 7-8 milyar 
dolar.” diyor. 

“DEMİRYOLLARINDA 40 MİSLİ 
BÜYÜME ŞANSIMIZ VAR”
TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, za-
man zaman kendisine ‘yeni nesil hızlı trene yatı-
rım yapmakla iyi mi ettik?’ diye sorduğunu söy-
lüyor. Yeni nesil demiryolu sistemlerinin yaygın 
olduğu ülkelere yaptığı ziyaretlerde doğru yol-
da ilerlediklerini gördüğünü belirten Karaman, 
“Özellikle yurt içinden, bana ‘Ankara-İstanbul 
arası hızlı trenle kaç saatte alınacak?’ sorusu çok 
yöneltiliyor. ‘3 saat’ cevabını veriyorum. ‘Ara-
bayla da üç saat ne farkı var?’ diyorlar. Burada 
asıl olan, neyle gidersen git 3 saat olmasıdır. Se-
çenekler çoğalıyor. Önemli olan da bu aslında.” 
değerlendirmesinde bulunuyor. Trenin güvenli, 
temiz aynı zamanda çok karlı bir yatırım oldu-
ğunu da sözlerine ekliyor ve Almanya örneğini 
veriyor: “Türkiye’de Telekom, Turkcell, Vodafo-

ne, Avea ve diğer iletişim sektörünün toplam cirosu 30 milyar lira-
yı buluyor. Hâlbuki Alman Demiryolları’nın cirosu 40 milyar avro. 
TCDD’nin cirosu ise ancak 40’ta biri… Yani TCDD’nin 40 misli bü-
yüme şansı var.”

SEMAVİ BİLGİÇ: “BAKANIN TALİMATI BİZİ 
AYAĞA KALDIRDI”
Demiryolu sanayi denince akla ilk gelen il Eskişehir, fabrika ise 
TÜLOMŞAŞ’tır. Lokomotif üretiminin yapıldığı fabrika aynı zaman-
da demiryolu sanayisinin de lokomotifidir.  50 yıl boyunca TCDD 
ile aynı kaderi paylaşan TÜLOMSAŞ, şimdilerde altın çağını yaşı-
yor. Bir dönem fuarlara gitmeye yüzü olmayan kurum, artık dünya-
nın neresinde fuar varsa ürünlerini sergilemek için oraya koşuyor. 
TÜLOMSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Semavi Bilginç şirketteki de-
ğişime,  Bakan Binali Yıldırım’ın, “Alın çantanızı dünyayı dolaşın, ne-
ler yapıyorlarsa onları siz de burada yapın. İçinize kapanık olmayın.” 
sözlerinin büyük etkisi olduğunu belirtiyor.  Siyasi istikrarın da öne-
mine vurgu yapıyor. Bilgiç, 2002’den önce içine kapanık bir şirket ol-
duklarını doğruluyor. Üretimde tamamen TCDD’ye bağlı oldukları-
nı, “TCDD bize iş veriyordu biz de onları yapıyorduk. Aksi halde ka-
panma riskiyle karşı karşıyaydık.” sözleriyle anlatan Bilgiç, yurt dışı-
na çıkacak yeterlilikte de olmadıklarının belirtiyor. Uzun yıllar yurt 
dışına yapılan en büyük işin Irak’a sınır ticareti kapsamında sattıkla-
rı 31 adet manevra lokomotifi olduğunu belirtiyor. 
“30 yıllık meslek hayatımda ivmelenmemiz 2002 sonrasına dayanı-
yor.” diyen Semavi Bilgiç, TÜLOMŞAŞ’ın geldiği noktayı şu sözlerle 
açıklıyor: “Biz götürecek ürünümüz olmadığı için fuarlara katılmaz-
dık. Berlin’de İnnotrans diye büyük bir fuar düzenleniyor, hiç gitmi-
yorduk. Fuar kültürümüz de yoktu. 2004’ten itibaren o fuara katıldık. 
Önce ziyaretçi olarak. 2006, 2008 ve 2010’da ise stant açarak. Hep ‘bir 
gün lokomotif getirebilir miyiz?’ diye hayal kuruyorduk. Geçtiğimiz 
eylül ayında lisansı General Electric’e (GE) ait kendi üretimimiz olan 
elektrikli dizel lokomotifi götürdük. Büyük yankı uyandırdı. Benzer-

semavi Bilgiç: “Yerli üretimde; mesela lisansı 
Başkasından alıYorsunuz üretimi BüYük 
oranda Yerli YapıYorsunuz. Buna Yerli üretim 
diYoruz. milli üretimde ise lisans size ait, tüm 
üretimi kendiniz YapıYorsunuz.”
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lerinden yüzde 18 daha fazla yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu 
lokomotiften GE bize 30 tane sipariş verdi. 20 tane de 
TCDD’den sipariş aldık. Şu anda 50 tane dizel elektrik 
lokomotif üretmeye başladık. TCDD’ye ilk teslimi bu yı-
lın sonunda yapacağız. Ürünlerimiz, dünyanın en önde 
gelen yayınlarında haber olarak yer alıyor. Bu Türkiye ve 
TÜLOMŞAS açısından bir ilktir.” Bilgiç, kendi tasarım 
ve kendi üretimleri olan büyük yük vagonları da üret-
tiklerini belirterek, “Vagonları, hem yurt dışına hem de 
yurt içindeki özel sektör için üretiyoruz. 5 yıl içinde 600 
yük vagonu imal ettik ve tanesini 50-60 bin dolardan sat-
tık” diyor.  Semavi Bilgiç, işçi sayısının azalmasına karşın 
şirketin gelirinin her yıl arttığını belirterek şöyle devam 
ediyor: “Ciromuz iki yıl önce 156 milyon TL idi. Geçen 
sene 176 milyon, bu sene de 191 milyon TL’den kapattık. 
Her yıl yüzde 1012 büyüyerek gidiyoruz. Personel sayı-
mız da her yıl bu oranda azalıyor. 5 bin kişiden bin kişiye 
düştük ama yerimizde saymadık. Yan sanayiden hizmet 
alarak, üretim kapasitemizi artırdık.”

“GEMİ MOTORU ÜRETİYORUZ”
Semavi Bilgiç, bir zamanlar Fransa’dan alınan lisansa da-
yanarak üretilen 2400 tipi lokomotiflerin, yerli üretimi-
ne başladıklarını ayrıca çok yeni oldukları marin mo-
tor sektörüne de hızlı bir giriş yaptıklarını kaydediyor. 
Bilgiç, “Marin sektöründe pek tecrübeli değildik ama 
bu işe girdik. Şu anda dört tane motoru bitirdik. İkisini 
TCDD’nin Van Feribotu için ürettik. Gemi biterse moto-
ru gidip monte edeceğiz.” diyor.

HAFİF VAGONLAR YOLDA
TÜLOMŞAŞ, yerli lokomotif, yerli yük vagonu, yerli ma-
rin motor, yerli manevra lokomotifi derken şimdi de ha-
fif vagon üretimi için harekete geçiyor. İTÜ, TÜBİTAK 
ve TÜLOMŞAŞ işbirliği ile 2 yıldır sürdürülen çalışma-
lar neticesinde 25 ton ağırlığında olan vagonlar, 20 ton 
ağırlığa indiriliyor. Bilgiç’in verdiği bilgilere göre pro-
totip çalışmalarına başlanan aynı büyüklükteki vagonla 
daha fazla yük taşınabilecek. 

çANkırı HıZlı treN MAkAs FABrikAsı
yine, ulaştırma Bakanlığı’nın girişimiyle Türkiye’de ilk defa hızlı tren makas fabrikası Çankırı’da açıldı. Tam adı Voestal-
pıne kardemir demiryolu sistemleri sanayi ve Ticaret anonim Şirketi (VademsaŞ) olan fabrikanın temeli 22 ağus-
tos 2010’da atıldı. 2011 yılının mayıs ayında ise üretime başlandı. Tam kapasite ile üretime geçildiğinde 144 kişi istih-
dam edilebileceği fabrikada halen 42 kişi çalışıyor. Bugüne kadar 6 milyon 129 avroluk 148 demiryolu makası üretil-
di. VademsaŞ, kısa ve orta ve uzun vadedeki politikasını, elektro hidro mekanik makas kumanda ve kilit sistemlerini 
Türkiye’de üretmek olarak açıklıyor. aynı zamanda makas ar-Ge merkezi haline gelmeyi planlayan şirket, ortağı olan 
avusturyalı Voestalpine Gmbh firması üzerinde aldığı uluslararası siparişlere de cevap veriyor. fabrikada üretilen hızlı 
tren makasları dünyanın her yerinde kullanılabilecek teknolojik özelliklere sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. 

“GAZİANTEP’E TRAMVAY YAPTIK”
Lokomotif fabrikası olan TÜLOMSAŞ, kendisine olan güve-
ni artıkça farklı kulvarlara yöneliyor. Marin motoru dışında işi 
daha ileriye götürerek, tramvay üretimine de el atıyor. Semavi 
Bilgiç tramvay üretimi sürecini şöyle anlatıyor: “Gaziantep Be-
lediyesi bize geldi ve ‘iyi durumda ikinci el tramvay getirsek, siz 
onları modern görünüşlü bir hale getirebilir misiniz?’ teklifi-
ni yaptı. Eskişehir’deki tramvaylara benzemesini istediler. Yol-
cu konforu olsun istediler. Hiç bilmediğimiz bir konu ama ken-
dimize güvenimiz tam olduğu için kabul ettik. İkinci el tram-
vaylara klima taktık, koltuklarını yeniledik. 15 adet tramva-
yı bu şekilde yeniledik ve Gaziantep’e götürdük. Çok beğenil-
di, yeni sipariş de aldık. Bir sorunları olunca gidip çözüyoruz. 
Yeni tramvay fiyatları 2,5-3 milyon avro. Bu şekilde tramvaylar, 
Gaziantep’e beşte bir fiyatına geldi.” 
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MİLLİ LOKOMOTİF YOLDA
TÜLOMŞAŞ’ın yeni hedefi ‘yüzde 100 milli lokomotif üretimi-
ni’ gerçekleştirmek. Semavi Bilgiç yerli üretimle, milli üretim ara-
sındaki farkı, “Yerli üretimde; mesela lisansı başkasından alıyor-
sunuz üretimi büyük oranda yerli yapıyorsunuz. Buna yerli üre-
tim diyoruz. Milli üretimde ise lisans size ait, tüm üretimi kendi-
niz yapıyorsunuz.” sözleri ile açıklıyor. Milli lokomotif hakkında 
da şu bilgileri veriyor: “Yüzde yüz kendi yazılımımız, dizaynımız 
olan bir lokomotifimiz olsun istedik. Dizel hidrolik dediğimiz ma-
nevra lokomotifimiz vardı, onu elektrikli yapalım dedik. O proje-
yi de TÜBİTAK’la yürütüyoruz. Avrupalıların vermediği aksam-
ları TÜBİTAK’la yaptık. Testleri devam ediyor. Önümüzdeki yılın 
sonunda, testler başarılı olursa yüzde 100 milli, dizaynı ve yazılımı 
milli, teknolojisi bizde olan bir lokomotifimiz olacak.” 

EROL İNAL: “TÜVESAŞ MODERN TERN 
SETLERİ ÜRETİYOR”
Son yıllarda dikkat çeken diğer bir kuruluş da TÜVESAŞ. Kurul-
duğu 1951 yılından 2000’lere kadar Pakistan’a 77 adet vagon ve 
1989 yılında Bangladeş’e dar hat boji ihracı dışında pek bir başarısı 
olmayan TÜVEŞAŞ, yurt içinde de sınırlı düzeyde TCDD’nin ih-
tiyacını karşılıyordu. 2002’den sonra demiryollarına yapılan yatı-
rımdan TÜVEŞAŞ da faydalanmaya başladı. Yeni yollar, yeni hat-
lar doğal olarak yeni ve modern vagonların üretilmesini berabe-

AtAtÜrk’ÜN HAyAli gerçekleşecek
Tcdd’nin 2023 hedefleri 10. ulaştırma Şurası’nda belirlendi. Şurada önemli kararlar alındı. ulaşım sisteminin harita-
sı çizildi. Bu çerçevede, 2023 yılına kadar ulaştırma sektörüne yapılacak 350 milyar dolarlık yatırımın 50 milyar do-
larlık kısmının demiryollarına yapılması kararlaştırıldı. Bu çerçevede; 2023 yılına kadar 10 bin kilometre yeni yüksek 
hızlı tren ağı inşa edilecek. 2023 yılına kadar 5 bin kilometre konvansiyonel yeni hat yapılacak. 2023-2035 arasın-
da 2 bin 960 kilometre yüksek hızlı tren hattı, 956 kilometre konvansiyonel hat yapılması planlandı. Bunların bir kıs-
mı ise yap-işlet-devret (yid) modeli ile hayata geçirilecek. sonuç olarak, cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023 yılındaki 
hedeflere ulaşıldığında atatürk’ün de hayali olan çağdaş demiryolu sistemine Türkiye kavuşmuş olacak. 

erol inal: “tüveşaş, Yerlilik 
oranını son 10 Yılda arttırdı. 

ürettiğimiz ürünlerin 
otomatik kapıları, fren 

sistemleri, tekerlek 
takımları ithal ürünlerdir. 

Bunun dışındaki diğer 
ürünler Yerli olarak 

üretilmektedir.”

rinde getirdi. İşe Ar-Ge çalışmalarıyla başlandı. Kli-
masız, çarpma kapılı klasik vagonların yerine daha 
modern ve konforlu (klimalı, otomatik kapılı pul-
man, kuşetli, yataklı ve yemekli) vagonlar üretilme-
ye başlandı. TÜVEŞAŞ Genel Müdürü Erol İnal, bu-
nunla da yetinmediklerini ve demiryollarında çalış-
tırılmak üzere, modern teknolojiye sahip tren set-
lerinin üretilmeye başlandığı bilgisini veriyor. İnal, 
“Yeni dönemde ürettiğimiz vagonlar hem nitelik ve 
hem de nicelik olarak bizi sevindiriyor. Tren seti üre-
timinde yaptığımız modernizasyon sayesinde yıllık 
cirolarımız 2002 yılından 2012 yılı sonuna kadar 1 
milyar 181 milyon 379 bin 582 lira (778,930.191 do-
lar) oldu.” diyor. 

TÜVEŞAŞ’IN VAGONLARI 
AVRUPA’DA KULLANILIYOR 
İnal’ın verdiği bilgilere göre TÜVESAŞ’ın TCDD 
için ürettiği vagonlara yurt dışından talep gelme-
ye başladı. Yeni tip vagon ve tren setleri üretimin-
de kaydedilen başarı sayesinde yurt dışı ihalelere de 
girmeye başladıklarını ifade eden İnal, “Bunun neti-
cesinde Irak Demiryolları için 14 adet jeneratör va-
gonu yapımı, Bulgaristan Demiryolları için 30 adet 



kardemir, son 10 Yılda ülkedeki demirYolu sanaYisinin önemli aktörleri 
arasında Yerini aldı. tcdd ile girdiği stratejik ortaklığın ardından 
türkiYe’nin Yanı sıra Bölgenin lider kuruluşları arasına girdi.

yataklı vagon üretimi ve Irak Demiryolları için 14 adet muh-
telif tipte vagon üretimi iş aldık. Özellikle bir Avrupa Birli-
ği üyesi olan Bulgaristan için üretilen vagonlar TSI (Karşılık-
lı İşletilebilirlik Teknik Standartları) standartlarında üretil-
di ve bu vagonlar tüm Avrupa ülkelerinde çalışabilecek stan-
darda sahip. Bu proje ile TÜVASAŞ’ın Avrupa Birliği üyesi 
herhangi bir ülke için vagon üretme yeteneğine sahip olduğu 
tescillenmiş oldu.” diyor. 
Genel Müdür İnal, ihraç edilen vagonların ekonomik büyük-
lüğü hakkında şu bilgileri veriyor: “Irak Demiryolları için 
ürettiğimiz jeneratör vagonları 6 milyon 14 bin 400 dolar, 
Bulgaristan için üretilen yataklı vagonlar 32 milyon 205 bin 
avro ve bu yıl Irak Demiryolları için üretmekte olduğumuz 
14 adet (6 pulman, 4 kuşetli, 2 yemekli ve 2 yataklı) vagonlar 
da 17 milyon 415 bin dolardır.”

“MİLLİ TREN SETLERİ 2015’TE 
GELİYOR”
TÜVEŞAŞ, yerlilik oranını da son 10 yılda arttırdı. Genel 
Müdür bu konuda, “Ürettiğimiz ürünlerin otomatik kapı-
ları, fren sistemleri, tekerlek takımları ithal ürünlerdir. Bu-
nun dışındaki diğer ürünler yerli olarak üretilmektedir.” di-
yor ve şirketin kısa orta ve uzun vadedeki planları hakkın-
da şöyle konuşuyor: “Ülkemizde ana arterlerin Yüksek Hız-
lı Tren hatları ile donatılması sebebiyle artık klasik yolcu va-
gonu ihtiyacının azalacağı öngörülüyor. Ana arterler dışın-
da nispeten kısa hatlarda tren setlerine ihtiyacın daha faz-
la olacağı sebebiyle bu ihtiyacı karşılamak için daha çok tren 
setleri üretimine yönelik çalışmalara hız verdik. Son iki yıl-

kArDeMir, ilk DeFA rAy ÜretiMiNe 
BAşlADı
kardemir de, son 10 yılda ülkedeki demiryolu sana-
yisinin önemli aktörleri arasında yerini aldı. 2002’ye 
kadar istenilen performansı yakalayamayan ve bir 
zamanlar, “fabrika yapan fabrika” olarak isimlen-
dirilen kardemir, Tcdd ile girdiği stratejik ortaklı-
ğın ardından Türkiye’nin yanı sıra bölgenin lider ku-
ruluşları arasına girdi. kurulduğu 1937’den beri ilk 
defa normal ve hızlı tren raylarını üretmeye başla-
dı. kardemir’in ürettiği raylarla Türkiye’de yıllardır el 
değmeyen yolların yüzde 70’i yenilendi.  oysa, Tcdd 
kurulduğu günden beri rayları, fransa, Çek cumhuri-
yeti, polonya, Güney afrika, sovyetler Birliği, ispan-
ya, avusturya başta olmak üzere yurt dışından te-
min ediyordu. 2002’den sonra durum yerli sanayi le-
hine döndü ve şuan ray ihtiyacının yüzde 70’i karde-
mir tarafından karşılanır hale geldi.  

da toplam 14 adet tren seti (44 araç) ürettik. 2013 yılın-
da da 10 adet daha tren seti üreteceğiz. Halkımız tarafın-
dan çok beğenilen bu araçlardan 84 adet daha üretilmesi 
için sipariş aldık. Şirketimiz bu yıl tamamen yerli lisans-
larla elektrikli tren setleri ve dizel tren setleri üretebilmek 
için yoğun çalışmalara başladı. Prototip üretimini 2015 yı-
lında tamamlayarak yüzde 70 seviyesinde yerlilik oranı-
na sahip tren setlerimizin seri üretimine geçmeyi planlı-
yoruz.” Erol İnal, bundan sonra yurt dışına daha çok açı-
lacaklarını, bunu yaparken de özellikle Avrupa Birliği ül-
kelerinin açtığı ihalelere gireceklerini de sözlerine ekliyor.
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haber»

BİLGİSAYAR ALIRKEN İŞİMİZİ HER 
HALİ İLE GÖRECEK BİR TERCİHTE 
NASIL BULUNABİLİRİZ? İŞLEMCİ, 
BELLEK, AĞIRLIK VE AKSESUARLAR 
HAKKINDA NELER BİLMEMİZ 
GEREKİYOR? DÜNYANIN EN BÜYÜK 
İŞLEMCİ ÜRETİCİSİ INTEL, DOĞRU 
SEÇİM YApMAK İSTEYEN 
TÜKETİCİLERE YARDIMCI OLMAK İÇİN 
BİR REHBER HAZIRLADI...

diz üstü BilgisaYar alırken 

nelere dikkat 
etmelisiniz?
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Günümüzde her ne vasıfta olursak olalım, en çok ihtiyaç 
duyduğumuz cihazların başında yer alıyor bilgisayarlar. 
Birçok insan yeni bir bilgisayar alacağı vakit ne yapaca-
ğını bilemez, ya çevresine sorarak bilgi almaya çalışır ya 

da satış temsilcilerinin eline bırakır kendisini. Ancak bu yön-
temler çoğunlukla ihtiyacımızı karşılamayan ya da çok çok üs-
tünde fiyatı olan bir bilgisayar almamız ile sonuçlanır bu süreç.

Peki, bilgisayar alırken işimizi her hali ile görecek bir tercihte 
nasıl bulunabiliriz? İşlemci, bellek, ağırlık ve aksesuarlar hak-
kında neler bilmemiz gerekiyor? Dünyanın en büyük işlemci 
üreticisi Intel, doğru seçim yapmak isteyen tüketicilere yardım-
cı olmak için bir rehber hazırladı. Rehberde yer alan bilgilere 
göre dizüstü bilgisayarı seçerken öncelikle kendinize, “Bilgisa-
yarımı ne için kullanacağım?” diye sormanız gerekiyor. Bu so-
runun cevabını en doğru şekli ile vermek satın alma sürecinizi 
kolaylaştıracaktır. Bu aşamadan sonra ise dikkat etmeniz gere-
ken önemli bilgiler şöyle olmalı:

İŞLEMCİ
Bilgisayarın beyni olarak adlandırılan işlemcinin seçimi, dizüs-
tü bilgisayarın stilini, pil ömrünü, tepki hızını ve ağırlığını be-
lirlemede önemli rol oynadığı için çok önemlidir. İşlemci ayrı-
ca bilgisayarınızın ne kadar hızlı çalıştığını ve işlemlerinize ayak 
uydurduğunu belirler. İşlemcinin fiyatı yükseldikçe performan-
sı da artar. Ne kadar güçlü bir işlemciye gereksinim duyacağını-
zı, bilgisayarınızı kullanma amacınız belirler. Yazı yazma, inter-
nette gezme ve basit DVD oynatmayı sağlayacak olan temel, gi-
riş seviyesi bir sisteme ihtiyaç duyabilirsiniz. İnternette gezin-
menin yanı sıra aynı anda birkaç uygulama kullanıyor, müzik 
indirip dinliyor, resim paylaşıyor, blog oluşturuyor ve çevrimiçi 
video izleyebilirsiniz. İleri düzey çoklu kullanım, oyun ve multi-
medya meraklısı da olabilirsiniz. İşte bu farklı tercihlere göre iş-
lemcinizi seçmelisiniz.

PİL (BATARYA) SÜRESİ
Bilgisayarın fişe takılı olmadan, tam şarjlıysa ne kadar süre açık 
kalabileceği önemlidir. Pil süresini belirleyen belli başlı etkenler 
arasında işlemci, ekran boyutu ve multimedya kullanım mikta-
rı sayılabilir. Eğer bilgisayarınızı sık sık yanınızda taşıyorsanız 
pil ömrü dikkat etmeniz gereken başlıca unsurlardandır. Tavsi-
ye edilen en az 2 saat ‘standart kullanım’ sağlayan bir bilgisayar. 
Enerjinin ne zaman gerekip ne zaman gerekmediğini anlayabi-
lecek akıllı teknolojiye sahip işlemciler faydalı olacak. Pil süresi 
konusunda daha iştahlıysanız bilgisayarınızı daha büyük bir pil-
le de alabilirsiniz. Ancak daha büyük pilin daha çok ağırlık de-
mek olduğunu unutmayın.

GRAFİK ÖZELLİKLER
Ekranınızda yazı dışında gözüken resim, fotoğraf, pencereler, 
video ve oyunlar gibi herşeye grafik denir. Eskiden grafik gös-
termek için ana işlemciden bağımsız bir görüntü kartı ya da iş-
lemci gerekirdi. Ancak artık işlemci üreticileri grafik işlemcisini 
ana işlemcinin içine monte etmeye başladı.

 BilgisaYarı seçerken öncelikle 
kendinize, “BilgisaYarımı ne 

için kullanacağım?” diYe 
sormanız gerekiYor. Bu sorunun 

cevaBını en doğru şekli ile 
vermek satın alma sürecinizi 

kolaYlaştıracaktır.

Günümüzde dâhili grafik işlemcisi çoğu kullanıcı 
için yeterli oluyor; Blu-Ray ya da yüksek çözünürlük-
lü (HD) videolarını başarılı bir şekilde oynatabiliyor. 
Daha hızlı işlemciler seçilerek HD video, 3D Blu-Ray 
ve hatta ‘World of Warcraft’ ve ‘Starcraft 2’ gibi oyun-
lar da dâhil olmak üzere her türlü uygulama çalıştırıla-
biliyor. Yeni grafik teknolojileri ayrıca dizüstü bilgisa-
yarınızdaki ekranınızı büyük ekran televizyonlara kab-
losuz olarak aktarmanızı sağlayabiliyor. Ancak, ger-
çek bir oyunseverseniz ve çok yüksek çözünürlükler-
de, yüksek ayrıntılarla oyun performansı istiyorsanız, 
elbette ana işlemcinin yanı sıra bağımsız grafik kartı da 
bulunan bir dizüstü bilgisayar alabilirsiniz.

AĞ BAĞLANTISI
Günümüzde çoğu kullanıcı internete kablosuz bağ-
lanmayı tercih ediyor. Bugün çoğu dizüstü bilgisayar-
da bulunan Wi-Fi özelliği ile Wi-Fi erişim noktaların-
dan ya da evinizdeki Wi-Fi ağından internete bağlana-
bilirsiniz. 4G (4. Nesil) genişbant mobil erişim tekno-
lojisi ise, çok daha geniş alanları, hatta şehirleri kapsar.
Bazı dizüstü bilgisayarlar da dizüstü ekranındaki gö-
rüntüyü kablosuz olarak HD televizyonunuza aktar-
manızı sağlayan yeni Wireless Görüntüleme (WiDi) 
teknolojisine sahip olabilir. Ek bir adaptörle kolaylıkla 
kurulabilen WiDi, basit bir şekilde video ve multimed-
ya deneyiminin tadını çıkarmanızı sağlar.

BİLGİSAYAR BELLEĞİ (RAM)
RAM (Random Access Memory – Rastgele Erişim-
li Bellek), bilgisayarınızın bilgileri kullanım sırasın-
da Hard-Disk’e hiç kaydetmeden ya da kaydetmeden 
önce geçici olarak hafızasında tutmak için kullandığı 
bölümüdür. Gigabyte’larla ifade edilen RAM miktarı, 
özellikle birden çok uygulamayı aynı anda açtığınızda 
bilgisayarınızın tepkime süresini belirler. Daha çok gi-
gabyte (GB), daha çok geçici hafıza demektir. Temel iş-
lemler için genellikle 1 GB bellek yeterlidir. Birkaç dos-
ya aynı anda açık olacaksa 2 ile 4 GB arası RAM daha 
önerilir. Video ve fotoğraf işleme, oyunlar için ise 8 GB 
RAM tercih edebilirsiniz.
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VERİ DEPOLAMA
Dizüstü bilgisayarlar normalde disk sürücü aracılığıyla veri 
depolar. Geleneksel disk sürücülerde mekanik parçalarla dö-
nen bir disk kullanılır. Bu durum, veri erişim hızı ve güveni-
lirliği olumsuz etkiler. Bilgisayarınızın performansını yükselt-
mek için geleneksel disk sürücüsü yerine yeni sürücü tekno-
lojileri koyabilirsiniz. SSD sürücülerde hareketli parça bulun-
maz. Bu nedenle daha dayanıklıdırlar, daha az güç tüketirler 
ve sistem tepkimesini yüzde 56’ya varan oranla hızlandırırlar. 
SSD ile donatılmış bir dizüstü çok daha hızlı açılıp çok daha 
hızlı dosya erişimi sağlar.
Daha güvenilir depolama ve daha hızlı tepkimesi olan bir sis-
tem için SSD özelliğine yükseltme olanağı sunan bir dizüstü 
seçebilirsiniz.

AĞIRLIK
Standart dizüstü bilgisayarlar yaklaşık 2- 3 kg ağırlığındadır. 
Oyunculuk için tasarlanmış bazı bilgisayarlar 7 kiloya kadar 
çıkabilir. Ekran boyutu, işlemci gücü, klavye, disk sürücüleri, 
pil gibi bileşenler ağırlığı belirleyen unsurlardır. Uygun fiyata 
hafif bir bilgisayara sahip olmak için bazı işlevlerden vazgeç-
mek durumunda kalabilirsiniz. Bunun için de yine önceliği-
nizin hafiflik mi, yoksa yüksek performans ve daha çok özel-
lik mi olduğuna karar vermelisiniz. Evde masaüstü bilgisayarı-
nızın yerini alacak ve sizinle sık seyahat etmeyecekse, dizüstü 
bilgisayarınızın hafif olması gerekmez. Ama iş, okul, ev ve di-
ğer aktiviteler arasında sizinle birlikte mekik dokuyacaksa, ha-
fiflik sizin için kesinlikle önemli. Öte yandan fiyat konusunda 
biraz daha esnek davranarak hem hafif hem de tüm özelliklere 
sahip bir dizüstü bilgisayara da sahip olabilirsiniz.

EKRAN BOYUTU
Dizüstü bilgisayar ekranları çaprazlama bir köşeden ters kö-
şeye genellikle 12 ile 20 inç arasında boyutlara sahiptir. Bü-
yük ekranların çözünürlükleri daha yüksektir; böylece görün-
tü daha keskin olur. Ancak, büyük ekranlar daha çok yer kap-
lar, daha ağır olur ve pil ömrünü kısaltır. Dizüstü bilgisayarını-
zı ağırlıklı olarak film izlemek, oyun oynamak, video işlemek 
için ya da masaüstünüzün yerine kullanacaksanız büyük ek-
ran tercih edebilirsiniz. Daha temel işlemler için kullanacak ya 
da sıkça yanınızda taşıyacaksanız daha küçük ve hafif bir ek-
ran tercih etmelisiniz.

KLAVYE VE FARE
Klavyenin boyutu dizüstü bilgisayarın boyutuna bağlıdır. Eğer 
küçük bir klavyede rahat edemiyorsanız harici bir standart 
klavye de bağlayabilirsiniz. Dizüstü bilgisayar klavyesinin al-
tında genelde fare görevi gören ‘track pad’ veya ‘iztopu (track 
ball)’ bulunur. Bazı bilgisayarlarda ikisi birden de bulunabi-
lir. Dizüstü bilgisayar almadan önce, fare işlevi gören bu par-
çaları deneyip rahatça kullanıp kullanamadığınızı görmelisi-
niz. Eğer bunları hiçbir şekilde kullanamıyorsanız dizüstü bil-
gisayarınıza harici olarak kablolu veya kablosuz bir standart 
fare takabilirsiniz. 

standart dizüstü BilgisaYarlar Yaklaşık 
2- 3 kg ağırlığındadır. oYunculuk için 

tasarlanmış Bazı BilgisaYarlar 7 kiloYa 
kadar çıkaBilir. ekran BoYutu, işlemci gücü, 

klavYe, disk sürücüleri, pil giBi Bileşenler 
ağırlığı BelirleYen unsurlardır. uYgun 

fiYata hafif Bir BilgisaYara sahip olmak için 
Bazı işlevlerden vazgeçmek durumunda 

kalaBilirsiniz.

klavYenin BoYutu dizüstü BilgisaYarın 
BoYutuna Bağlıdır. eğer küçük Bir 

klavYede rahat edemiYorsanız 
harici Bir standart klavYe de 

BağlaYaBilirsiniz...
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın, 
son 10 yıllık dönemde gerçekleştirilen ‘duble yol’ 
yatırımlarına ilişkin çalışmasına göre Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgeleri, bu alandaki yatırım-

larda en yüksek payı aldı. 10 yıl öncesine oranla duble yol 
ağı Doğu Anadolu’da 10 kat, Güneydoğu Anadolu’da 6 kat 
artış gösterdi. 
Hükümetin en iddialı icraatı olarak öne çıkan ‘duble 
yol’larla ilgili yatırımlar devam ediyor. Ulaştırma Bakanlığı 
ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmaya 
göre, 2012 yılında toplam 977 kilometre yeni duble yol 
inşa edildi. 2003 ile 2012 yılları arasında 7 bölgede gerçek-
leştirilen duble yol yatırımlarıyla ilgili çarpıcı verilerin yer 
aldığı çalışmaya göre son 10 yılda duble yol ve karayolu 
yatırımlarında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri 
rakip tanımadı. Ulaştırma Bakanlığı’nın verilerine göre 
bölgelere göre duble yol yatırımları şöyle:
• Doğu Anadolu’da 2003 yılında yalnızca 289 kilometre 

duble yol bulunuyordu. 10 kat artışla 3 bin 287 
kilometreye çıktı. 

• Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 271 kilometre duble 
yol bulunuyordu. 6 kat artışla bin 919 kilometreye 
yükseldi.

• Orta Anadolu’da bin 126 kilometre uzunluğundaki yol 
ağı, 3 kat artış kaydetti ve 5 bin 13 kilometreye çıktı. 

• Karadeniz Bölgesi’nde 772 kilometre olan duble yol 
ağı, 3 kat arttı ve 2 bin 911 kilometreye ulaştı. 

karayolları»

HER BÖLGEDE ARTIŞ VAR
Ulaştırma Bakanlığı’nın çalışmasına göre Marmara, 
Akdeniz ve Ege Bölgeleri’nde de duble yol ağı önemli 
ölçüde gelişme gösterdi. Marmara’da 2003 yılında bin 324 
kilometre olan duble yol uzunluğu, 2012 yılı sonunda 3 
bin 305 kilometreye ulaştı. Akdeniz’de bin 197 kilometre-
den, 2 bin 537 kilometreye çıktı. Ege Bölgesi’ne 863 kilo-
metre olan duble yol uzunluğu, 2012 sonu itibariyle 2 kat 
artışla 2 bin 811 kilometreye ulaştı. 

YOLLARA TAM GAZ DEVAM 
Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, duble yol ve asfaltlama 
çalışmalarının 2013 yılında da kesintisiz devam edeceğini 
belirterek, “Bunun yanı sıra kuzey-güney aksıyla ilgili de 
karayollarında ciddi bir hamle söz konusu. Karadeniz, 
Akdeniz’le rahat huzurlu bir karayolu seyahatiyle buluşa-
cak.” dedi. 

TOPLAM YOL UZUNLUĞU 22 BİN 253 KİLOMETRE
Ulaştırma Bakanlığı’nın son verilerine göre Türkiye’de 2 
bin 236 kilometre uzunluğunda otoyol bulunuyor. Duble 
yol uzunluğu toplam 19 bin 969 kilometre. Toplam yol ağı 
22 bin 253 kilometre.

DoğuDa 
Duble yol ağı 
10 kat arttı

2003 ile 2012 yıllArı 
ArAsındA 7 bölgede 
gerçekleştirilen duble 
yol yAtırımlArıylA ilgili 
çArpıcı verilerin yer 
Aldığı çAlışmAyA göre 
son 10 yıldA duble yol ve 
kArAyolu yAtırımlArındA, 
doğu ve güneydoğu 
AnAdolu bölgeleri rAkip 
tAnımAdı.

uğur ada / ugurada@baglantinoktasi.com.tr
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TÜRKİYE’NİN EFSANE SUNUCU:

TRT’NİN VE TÜRKİYE’NİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN BAŞARILI KADIN SUNUCULARINDAN 
OLAN AYŞE EGESOY, BUGÜN BİLE EN ÇOK ARANAN İSİMLERDEN. İLK KEZ 

RADYODA SUNUCULUK GÖREVİNE BAŞLAYAN EGESOY, UZUN SÜRE SADECE 
‘SAAT 10’ ANONSU YApTI. MESLEĞİNDE GÖSTERDİĞİ BU SABRIN KARŞILIĞINI DA 

SONRAKİ YILLARDA ALMAYI BAŞARDI...

Ayşe egesoy

ilimizi kurallarına uygun 
bir şekilde konuşan biriyle 
karşılaştığımızda, beğenimizi 
ifade etmek için, “TRT 
sunucuları gibi konuşuyor.” deriz. 
TRT’nin her zaman düzgün 
Türkçe konuşan sunucuları 
ekrana çıkartması, bu konuda 
ciddi bir disiplin oluşturması 
efsane sunucuların yetişmesini 
sağladı. TRT ekranlarında en 
çok ses getiren programlara imza 
atan ve şiir gibi konuşmasıyla 
tanınan Ayşe Egesoy da bu 
isimlerden… Ayşe Egesoy, 
televizyon programcılığı yaptığı 
dönemde sektörden çok farklı 
tekliflerle karşılaştı ancak, “Ben 
sadece sunucu olmak istiyorum.” 
diyerek hepsini reddetti. Bu 
idealistliğinin karşılığını da ‘en 
iyi sunucu’ kategorisinde 42 
ödül ve başka dallarda da sayısız 
ödülle aldı. Programlarında eski 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’dan, 
Sakıp Sabancı’ya kadar çok 
önemli isimlerin evlerine konuk 
olmayı başaran ünlü sunucu ile 
meslek ve özel hayatına ilişkin 
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

 1970’li yıllarda sadece tRt vardı ve televizyon 
dünyası herkes için çok yeniydi. Bu dönemde tRt’ye 
girmek fikri nereden aklınıza geldi?
Ankara’daki Yükseliş Koleji’nden mezun olduktan sonra ilk 
iş olarak üniversite sınavlarına girdim. O sene sınavları kaza-
namadım. Ardından birçok devlet kurumuna iş başvurusun-
da bulundum. O dönemde TRT de sıklıkla personel alımla-
rı yapıyordu. Daktilografi birimine personel aldığını duydum 
ve hemen on parmak kursuna gidip sınava girerek TRT’ye ilk 
adımımı atmış oldum. Tam iki sene bu birimde çalıştım.

 spikerliğe geçişiniz nasıl oldu?
O yıl TRT ilk defa, üniversite dışında lise mezunlarının da gi-
rebileceği bir ‘spikerlik sınavı’ açtı. Bu benim için müthiş bir 
şeydi çünkü spiker olmayı çok istiyordum. Babam İstanbul-
lu olduğundan bizim evde sürekli İstanbul Türkçesi konuşu-
lurdu. Hem bunun etkisiyle hem de ses rengimden dolayı sa-
nırım bin 500 kişi arasından sadece 15 kişinin alındığı spi-
kerlik sınavından başarıyla çıktım. Böylece radyo serüvenim 
başlamış oldu.

 Radyodaki ilk göreviniz neydi?
O yıllarda birçok büyük ilin TRT’ye bağlı kendi radyoları var-
dı. Beni TRT Mersin Radyosu’na atadılar. Görev aldığım ilk 
işim ise sabah 10 haberlerinden önce ‘saat 10’ demekti. Uzun 
süre radyoda sadece bunu söyledim.
Bu süreç hep böyle devam etmedi sanırım?
‘Saat 10’ serüveni bir süre sonra aldığım eğitimlerle yeri-
ni birkaç kelimeye terfi ettirdi. Zaten o sıralarda da Ankara 
Radyosu’na tayinim çıktı.

sahne»  hilal baysal / hilalbaysal@baglantinoktasi.com.tr
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 “üç sene kendi isteğimle 
aRa veRdim ekRanlaRa, 

daha yeni PRojeleRle 
döneyim diye. ikinci 

sene aRtık yavaş yavaş 
sıkılmaya Başlayınca 
PRojeleRi hazıRlayıP 
kanallaRa sunmaya 
Başladık ki BiR de ne 

göReyim. kimse kaBul 
etmiyoR PRojeleRimizi. 

‘senin modan geçti’ 
diyoRlaR Bana.” 
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“BiR gün koRidoRda yüRüRken tRt’nin tek taş yönetmeni olaRak Bilinen 
Rahmetli aydoğan eRgezen ile kaRşılaştım. ‘günaydın ayşe, cumaRtesi 

geceleRi için BiR eğlence PRogRamı hazıRlıyoRum ve Bu PRogRamda 
seninle çalışmak istiyoRum. PRogRamı sen sunaR mısın?’ dediği an kanım 

dondu sandım. BiR cumaRtesi eğlencesi de Böylece Başladı.”

 tRt için ‘okul’ derler, siz kimlerden eğitim aldınız?
Mersin Radyosu’na başladığım ilk günden itibaren TRT ta-
rafından herkese olduğu gibi bana da eğitim verilmeye baş-
landı. O dönemin çok kıymetli devlet tiyatrosu sanatçıla-
rından rahmetli Macide Tanır, Cüneyt Gökçer, Ejder Akı-
şık, TRT’nin hocalarından Jülide Gülizar, yine o zamanın 
haber spikeri Zafer Cilesun ve şu anda ismini anamadığım 
fazlasıyla insandan diksiyon, fonetik, beden dili ve ekranda 
duruş gibi birçok eğitim aldım. 

 televizyona geçişiniz nasıl oldu?
Ankara’ya geldikten sonra tabi çıta biraz daha yükseldi. Ar-
tık orada klasik müzik programlarını sunuyordum. Daha 
yirmili yaşlardaydım. Bir gün bana ‘Ayşe seni televizyon 
ekranlarına çıkaracağız’ dedikleri anı asla unutmam. He-
men çok önemli bir program sunacağımı sanmıştım ama 
öyle olmadı. Televizyondaki ilk işim o dönemler TRT’de 
yayınlanan Açık Öğretim programını, haftada bir kez sun-
maktı. Çok kısa bir sunumdu. Bu bana çok yetersiz gelse 
de, o zamanlar tüm Türkiye’nin açılıştan kapanışa kadar 
çok dikkatle izlediği tek kanalda bir program sunuyor ol-
mak, aslında çok güzel bir şeydi. Ondan sonra anons spi-
kerliğine terfi oldum. (Gülüyor)

 nedir anons spikerliği?
Her akşam bir spiker çıkarak açılıştan, İstiklal Marşı’na ka-

dar bütün programları tek tek anons ederdi. Bir iki sene de 
anons spikerliğine devam ettim. Bu arada ufak tefek bazı 
programlar sundum. O dönemde bütün anons spikerleri-
nin ortak bir hayali vardı. O da bir gün önemli bir prog-
ram sunabilmekti. Benim de böyle hayallerim olsa da bili-
yordum ki bu bizim için hayal değil bir mucizeydi aslında. 
Çünkü hafta sonu, özel günler gibi tüm önemli program-
ları TRT, kendi içindeki personelden değil de dışarıdan ge-
tirttiği ünlü kişilere sundururdu.

 kimlerdi bunlar?
Derya Alabora, Mehmet Ali Erbil ve Çiğdem Tunç ikilisi, 
Halit Kıvanç ve Cenk Koray gibi ünlü isimler. Onlar prog-
ram yaparken biz onlara sadece uzaktan bakardık. Biz TRT 
sunucuları, ekrana çıktığımızda çok vasat görünürdük. 
Çünkü özel makyajdan, çok süslü tuvaletlere kadar her şey 
yasaktı bize. Bizi son derece ciddi gösteren kıyafetlerle çok 
sade bir şekilde sunardık programları. Ama onlara ışıltı-
lı dünyanın içinde istedikleri gibi giyinip makyaj yapmak 
serbest olduğundan sahnede fazlasıyla göz doldururlardı.
Böyle bir ortamda, ‘Bir Cumartesi Eğlencesi’ gibi bir prog-
ramı sunmanız gerçekten mucize gibi bir şey olmalı. Aynen 
öyle. Benim için rüya gibiydi. Bir gün koridorda yürürken 
TRT’nin tek taş yönetmeni olarak bilinen rahmetli Aydo-
ğan Ergezen ile karşılaştım. Onunla çalıştığımı daha önce 
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“daha yiRmili yaşlaRdaydım. BiR 
gün Bana ‘ayşe seni televizyon 

ekRanlaRına çıkaRacağız’ 
dedikleRi anı asla unutmam. 

hemen çok önemli BiR PRogRam 
sunacağımı sanmıştım ama öyle 
olmadı. televizyondaki ilk işim 
o dönemleR tRt’de yayınlanan 

açık öğRetim PRogRamını, 
haftada BiR kez sunmaktı.”

rüyamda görsem inanmazdım. ‘Günaydın Ayşe’ dedi bana. ‘Cu-
martesi geceleri için bir eğlence programı hazırlıyorum ve bu 
programda seninle çalışmak istiyorum. Programı sen sunar mı-
sın?’ dediği an kanım dondu sandım. ‘Tabi ki efendim, memnu-
niyetle’ diyebildiğimi ve onun, ‘ben seni arayacağım’ diyerek yü-
rüyüp uzaklaştığını hatırlıyorum koridordan. Şoktaydım. Oda-
ya gidip arkadaşlara anlattığımda kimse inanmadı bana. Aradan 
günler geçti. Aydoğan Bey’den hala ses yoktu. Arkadaşlar haklı 
çıkacaktı neredeyse ki, iki ay sonra artık tüm ümidimi yitirmiş-
ken yönetmenim odaya gelerek programa artık başlayacağımızı 
söylediğimde rüyanın gerçek olduğunu anladım. Tüm çalışma-
lar, ekip hazırdı ve hemen provalara başladık.

 çok izlenen bir program böylece başlamış oldu 
herhalde?
Evet. Programın ismi, ‘Bir Cumartesi Eğlencesi’ydi. Arı 
Stüdyoları’nda çekilen, Zeki Müren’den tutun da Hamiyet 
Yüceses’e kadar Türkiye’nin bütün ast solistlerinin konuk edildi-
ği, konserlerin canlı çekildiği, siyasetten iş dünyasına kadar bir-
çok ünlü ismin evlerine konuk olunarak bantların hazırlandığı, 
muhteşem bir programdı. 1984 yılında ilk program yayınlandık-
tan bir gün sonra tüm gazetelerde manşettik. Tüm Türkiye ayağa 

kalktı diyebilirim. Programın ardından yönetmenim 
beni karşısına aldı ve ‘Ayşe seni marka yapacağım ama 
bilmelisin ki bu yol çok zorlu bir yol. Onun için ben ne 
dersem yapmaya hazır mısın?’ dedi. Hiç tereddütsüz, 
‘hazırım’ dedim. ‘İlk iş olarak tüm kurumda, çaycısın-
dan en büyük amirine kadar herkes sana Ayşe Hanım 
diyecek. Bunu sağlayacağız’ dedi. Gerçekten de bir haf-
ta içinde Ayşe Hanım oldum ben. Bu bir taktik, bir se-
naryoydu. Yazdık oynadık ve başarılı olduk. Bunu Ay-
doğan Ergezen yaptı ve ben bunun için hayatım bo-
yunca kendisine müteşekkir oldum.

 Bu arada ne zaman evlenmiştiniz?
Ankara’da, TRT’de daktilografi biriminde çalıştığım 
dönemlerde, çok erken denilebilecek bir yaşta evlen-
dim ben. Spikerliği kazandığımda, eşimin işi serbest-
ti. İşlerini askıya alarak benimle birlikte Mersin’e geldi. 
O, Mersin’de her sabah elindeki radyoyla, benim ‘saat 
10’ dememi beklerdi heyecanla. Emek olmayınca sevgi 
beslenmiyor. Bana her zaman soruyorlar, bunca yıl na-
sıl evli kalabildiniz diye. Bunun en güzel cevabı bu ör-
nek sanırım. O sıralarda bir de oğlumuz oldu.

 cumartesi programlarından sonra, eşinize ve 
çocuğunuza zaman ayırabiliyor muydunuz?
Ayıramıyordum tabi. Zaten başka çocuğum da olama-
dı bu tempodan dolayı. Sabah çıkıp gece yarısı eve gi-
diyordum. Oğluma annem baktı zaten. Dört yaşına ka-
dar bana ‘Ayşe abla’ dedi oğlum. Zorla öğrettik ‘anne’ 
demeyi. Şimdi oğlum artık kocaman iş adamı oldu. Ba-
zen takılmadan edemiyorum kendisine, ‘oğlum şimdi 
de Ayşe abla desene bana’ diye. (Gülüyor.) Onun en gü-
zel anlarını kaçırmak içimde bir ukde belki ama tersi-
ni de yapsaydım bugün Ayşe Egesoy olamazdım. Onun 
benim oğlum olmaktan her zaman keyif alması ve gu-
rur duyması tek tesellim belki de.

 cumartesi programı ne kadar sürdü?
Tam 17 yıl sürdü. Zeki Müren bile defalarca konuk 
oldu programımıza. Zaten herkesin kulaklarına ‘Ege-
soy’ soyadını kazıyan da odur. Ben ‘Sayın Zeki Müren’ 
dediğimde o cümleye, ‘Sayın Egesoy’ diyerek başlardı. 
Bu nedenle ona müteşekkirim. Öyle özel bir program-
dı ki bu, ses getirmemesi imkânsızdı. Rahmetli Turgut 

osMAN tAN BeNDeN korkArDı
“1970’li yıllarda, TrT’de açık Öğretim programları yaptı-
ğım dönemde, ‘Gökkuşağı’ diye bir çocuk programı ya-
pıyorduk. yıllar sonra osman Tan beni pop star alaturka 
için aradığında öğrendim ki o programa katılan çocuklar-
dan biri de oymuş. ‘ayşe hanım o yaşlarda ben sizin hay-
ranınızdım. ama makyaj odasından çıktığınızda yüzünüz 
çok değiştiği için size bakmaktan korkardım’ diye tatlı bir 
itirafta bulundu. yıllar önce programıma katılan bir çocu-
ğun büyüyüp böyle büyük bir prodüksiyonda karşıma 
çıkması beni çok gururlandırmıştı.” 
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Özal dâhil çok önemli siyasilerden, Vehbi Koç, Sakıp Sa-
bancı gibi kıymetli iş adamlarına kadar herkesin evine ko-
nuk oldum ben. Hiç kimsenin göremediği saraylar ve yalı-
lara girebildim. Yine rahmetli Barış Manço ile Moda’daki 
evinin yakınlarındaki at çiftliğinde röportajımız olmuştu. 
O dönemde öyle doğal ortamlarda programlar falan yok-
tu. O yüzden hiç kimsenin kaçırmadan izlediği bir prog-
ramdı bizimkisi. Yıllar boyunca formatlar değişti, isimler 
değişti ama programı her zaman ben ve Aydoğan Ergezen 
hazırladık.

 ne oldu isimleri?
Bir Cumartesi Eğlencesi, Bir Cumartesi Gecesi, Beşinci 
Mevsim, Hoş Seda gibi… Demet Akbağ yaptığı tiplemeler-
le ilk kez bizim programımızda çıktı ekrana örneğin. Şoray 
Uzun hakeza öyle. O dönem aklınıza kim geliyorsa konuk 
ettik diyebilirim. 
Böyle kaliteli bir kanalda, böyle ses getiren bir program ya-
parken, 1990’lı yıllarda neden TRT’den ayrıldınız?
Zaman aktı geçti. Ayşe Egesoy artık bir marka oldu. 1990 
yılında ilk özel kanal Magic Box açıldığında önemli isimle-
ri tek tek TRT’den transfer etmeye başladı. Biz de o yıllarda 
yönetmenimle birlikte Star’a transfer olduk.

 Bu transfer ücreti ne kadardı ki, sizi tRt’den, evim 
okulum dediğim yerden koparabildi?
Doğrusunu istersen azımsanamayacak ölçüde fazlaydı. Biz 
TRT’de kadrolu devlet memuru maaşı alıyorduk. Misal 200 
lira maaş alıyorsam bunun neredeyse yirmi katına yakın 
para teklif edildi. Zaten TRT’de, 19 yılda meslek kariyerimi 
doldurmuştum. Diğer kanallar da TRT’nin disiplininin ya-
nında bir özgürlük de sundular önümüze. İstediğimiz kos-
tümleri giyip, istediğimiz sanatçıları konuk edebilecektik.

vUrgUN şiiriyle tÜM tÜrkiye 
AyAĞA kAlktı
“TrT’de ‘Bir cumartesi eğlencesi’ programını sunarken, farklı bir 
şey yapmak istedim. sanatçıları, bestecilerini ve bestekârlarını 
sunmadan önce o şarkının güftesinden küçük bir bölüm okuya-
yım diye düşündüm. yöneticilerime bu teklifi sunduğumda ma-
kul karşıladılar ve ilk denemeyi muazzez abacı’yı sunarken, ‘göz-
lerim uykuyla barıştı sanma, sen gittin gideli dargın sayılır. Ben de 
bir zamanlar sevildim amma senin ki düpedüz vurgun sayılır. Güf-
te cemal safi, beste selçuk Tekay, muazzez abacı seslendiriyor, 
Vurgun’ dedim. kıyamet koptu. Öyle olumlu tepkilerle karşılaştık 
ki bundan sonra tüm şarkıları güftesiyle birlikte sunmaya başla-
dım. o günden sonra postacılar TrT’ye çuval çuval mektuplar ta-
şıdı. herkes okumam için şiirlerini gönderiyordu programa. Biz de 
onlar için ‘sizin Şiirleriniz’ diye bir köşe koyduk programa ve çu-
vallardan seçtiğimiz şiirleri okumaya böylece başlamış olduk.”

 “BiR cumaRtesi eğlencesi, BiR cumaRtesi gecesi, Beşinci mevsim, hoş seda 
giBi isimleRle 17 yıl süRdü. demet akBağ yaPtığı tiPlemeleRle ilk kez Bizim 

PRogRamımızda çıktı ekRana öRneğin. şoRay uzun hakeza öyle. o dönem 
aklınıza kim geliyoRsa konuk ettik diyeBiliRim.”

 özel kanalda ne yaptınız?
Yönetmenim hayatta olduğu sürece o kanaldan bu kanala 
elimizde bavulla transfer olarak, aynı formatta çok keyif-
li programlar yaptık.

 Bir ara televizyon sunuculuğuna ara verdiğinizi 
hatırlıyorum?
Üç sene boşluğum oldu. İlk sene kendi isteğimle ara ver-
dim ekranlara, daha yeni projelerle döneyim diye. İkinci 
sene artık yavaş yavaş sıkılmaya başlayınca projeleri ha-
zırlayıp kanallara sunmaya başladık ki bir de ne göreyim. 
Kimse kabul etmiyor projelerimizi. Senin modan geçti di-
yorlar bana. Şoktaydım, Türk Sanat Müziği’nin de modası 
geçer miymiş dedim kendi kendime. Çok üzüldüm çünkü 
yapmak istediğim çok şey vardı daha. Bu arada özel üni-
versitelerdeki eğitimlerime devam ettim.

 diksiyon dersleri mi veriyordunuz?
Dil, fonetik, diksiyon, beden dili ve diyafram konusunda 
uzmanım ben. 15 yıldır da devam ediyor bu eğitmenlik. 
Özel ders talepleri çok alıyorum ama zamansızlıktan bu 
tür taleplere cevap veremiyorum.

 sizi bir süre sonra ekranlarda Pop star alaturka 
ile gördük. Buraya geçişiniz nasıl oldu?
Bir gün evde otururken telefonum çaldı. Karşımdaki sesin 
sahibi Osman Tan’dı. Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Orhan 
Gencebay, Armağan Çağlayan gibi dev isimlerin olduğu 
Pop Star Alaturka’da yer almamı istiyordu. Yarışmacılar 
sahneye çıkmadan önce onların sunup seslendirecekleri 
şarkının güftesini okuyacaktım. Benim için çok keyifli bir 
işti o yüzden olur dedim hiç düşünmeden. İki sene sürdü 
program. Bu programdan sonra tekrar gündeme gelme-
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min ardından ‘senin modan geçti’ diyenler tekrar kapımı 
arşınlamaya başladılar yeni projelerle ama hiçbirini ka-
bul etmedim. ‘Hani benim modam geçmişti?’

 ama bu mesleği yapmak istiyorsanız, birini 
kabul etmeniz gerekmez miydi?
Gelen teklifler evlendirme, yemek programı gibi benim 
pek de tarzım olmayan işlerdi. Ben sunucuyum ve baş-
ka işler yapmak istemiyorum. Bana onunla gelmeleri ge-
rekiyordu.

 son zamanlarda bir de Beyaz show’da ‘damar 
damar üstüne’ diye bir bölümde yer aldınız. 
Bundan bahsedebilir misiniz biraz?
Gençlere yönelik bir programdı o. Doğrusunu söylersek 
Beyazıt, ‘Sen gençlere bir adım at, onlar sana on adım 
atacak’ diye kandırdı biraz beni. (gülüyor) Gençlerin 
kullandığı üsluptaki şiirleri Ayşe Egesoy tarzında oku-
dum. O benim için bir fantezi ve hoşluktu. İyi ki de yap-
mışım diyorum ama tekrar öyle bir formatta bir iş içeri-
sine girmeyi düşünmüyorum.

“saBah çıkıP gece yaRısı eve gidiyoRdum. 
oğluma annem Baktı zaten. döRt 

yaşına kadaR Bana ‘ayşe aBla’ dedi 
oğlum. zoRla öğRettik ‘anne’ demeyi. 
şimdi oğlum aRtık kocaman iş adamı 

oldu. Bazen takılmadan edemiyoRum 
kendisine, ‘oğlum şimdi de ayşe aBla 

desene Bana’ diye.”

 Bugünkü televizyonculuk anlayışını nasıl 
buluyorsunuz?
Bugünkü televizyon yayıncılığını çok lakayıt buluyorum ve 
bu biliyorum ki seyircilerin tercihi değil bu. İdareciler böyle 
istiyor. İnsan kulağı en hırsız organ olduğundan kendisine ne 
sunulursa hemen onu kapıyor. Ama bazı şeylerin gönülden 
atılması da zor. Halkımızın gönlüne yerleşmiş şeyleri ne ya-
parlarsa yapsınlar silmeleri imkânsız. 

 tecrübelerinize dayanarak genç sunucu adaylarına 
ne gibi tavsiyeleriniz olur?
Mesleklerini ciddiye alıp, Türkçeyi ve diksiyon kurallarını 
düzgün kullansınlar. Asla televizyon kanallarını, fantezi bir 
dünyaya atlamak için basamak olarak görmemeli, kendile-
rini izleyen Türk halkına karşı bir sorumlulukları olduğunu 
unutmamalılar. Bu, aynı zamanda kendilerinin kalıcı olmala-
rı adına da hayırlı bir sonuç olur diye düşünüyorum. 

 son olarak bundan sonra yapmak istediklerinizi 
sorabilir miyim?
İyi bir projeyle her an ekranlara dönebilirim. Artık maddi ve 
manevi doygunluğum olduğu için projelere karşı fazlasıyla 
seçiciyim. Akademilerdeki eğitimlerim devam ediyor. Onları 
bırakmayı hiç düşünmüyorum. Gazeteci ve tarih araştırmacı-
sı Abdurrahman Şen beyefendi tarafından hazırlanan bir ki-
tabım var. Onun biran önce çıkmasını çok istiyorum. Oku-
yucular o kitapta benim anılarım eşliğinde diksiyon yayın-
cılığının ve sunuculuğun nereden nereye gelemediğini gö-
recekler. Kitabım ve eğitimlerim dışında sahne programla-
rı ve şiir dinletilerim var. Çok sıklıkla İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nde şiir dinletileri yapıyorum.
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şehir mektupları» mehmet saim değirmenci

Niyetimiz Ankara’da 
meskûn alanların 

çokluğuna ve çeşitliliğine 
dair bir güzelleme 

yapmak değil, şehrin 
rengine dair, şöyle tadına 
doyulmaz üç beş kelam 

etmekten ibarettir.

Bir zamanlar, Kocatepe’de bir bayram namazında, o zamanlar beş 
yaşında olan oğlum, saflar arasından geçerek, üst kata çıkıp inerek, 
‘baba zenci gördüm, baba Çinli gördüm, baba tuhaf bir adam gördüm, 
baba Capon gördüm’ diye, nerdeyse abdestimizi sakatlayacak 

şakalar yapmıştı ki, Ankara’nın yüzünün rengine dair bir yazıda bu cümlenin 
işi ne diye soranlara deriz ki, yanlış anlaşılmasın, başkentimiz başkent olma 
doğası gereği ülkemizin en renkli ve çoklu yüzüne sahip şehridir. Bu 
hususta yarışabilirse Ankara ile İstanbul yarışabilir; hoş geride kalsa bile 
durum değişmeyecektir; İstanbul insan haritasının küçük ölçekli haline 
dönüşecektir.

Ankara, Güven Parkı
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Şehre bir park ve bahçeler 
zaviyesinden bakanlar, buranın bir 

zamanlar adlandırıldığı gibi bir bozkır 
hüviyeti taşımadığını, Orta Anadolu’nun 

en yeşil şehirlerinden biri haline 
geldiğini pek ala fark edeceklerdir...

Niyetimiz Ankara’da meskûn alanların çokluğuna ve 
çeşitliliğine dair bir güzelleme yapmak değil, şehrin rengine 
dair, şöyle tadına doyulmaz üç beş kelam etmekten 
ibarettir.
Ankara’ya lojman zaviyesinden bakanlar şehri çokça gri, 
biraz sarı görürler ki, bu biraz doğrudur zira şehir ülkemizin 
bir nevi lojman ambarıdır; cümle kamu kurum ve 
kuruluşlarının zirvesi burada olduğundan adım başı 
lojmana rastlamanız, hatta rastlamadan önünden 
geçmeniz mümkündür. Zira bazı lojmanlar ‘ben lojmanım’ 
diye en çok da rengiyle dile gelirken, bazıları diğer 
apartmanlara bitişiktir, onların rengi de normal apartman 
rengidir. Ha, bu lojmanlar arasında griden sarıya 
kahverengiden kızıla kadar ara tonlarda mebzul miktarda 
yüze rastlamak mümkündür.
Şehre bir park ve bahçeler zaviyesinden bakanlar, buranın 
bir zamanlar adlandırıldığı gibi bir bozkır hüviyeti 
taşımadığını, Orta Anadolu’nun en yeşil şehirlerinden biri 
haline geldiğini pek ala fark edeceklerdir. Aynı manzara 
uçaktan bakınca daha ayan beyandır. İklimin gittikçe 
mutedilleşmesinde bu ağaçlandırma, bahçelendirme, 
parklandırma işinin de etkisi vardır kuşkusuz. Parktan 
bakınca Ankara’nın rengi yeşile çalmaktadır da, kış 
mevsiminde bu yeşilli griye, güz mevsiminde sarıya 
dönmektedir; yaprak dökmeyen ağaçların yeri açık 
durmaktadır.
Park demişken, otopark züğürdü olan başkente bir 
otoparktan bakınca ne çok araç var Allah’ım diye hayrete 
düşmeniz mümkündür. Bu araçlar ise her renktendir; 
dolayısıyla hem renklidir; hem renksizlik alametidir 
demeyin lütfen, binlerce taksinin rengi sarı, binlerce halk 
otobüsü ve dolmuş yeşil ve mavi bir yürüyen ırmak 
oluşturmaktadır ki, her ne kadar gürültü ve hava kirliliği 
yaratsalar da, renk zenginliğine katkıda bulundukları 
kesindir.
Ankara’nın yüzü hangi mevsimde nereden ve nasıl 
baktığınıza göre değişmektedir. Zira bolca kömür yakılan 

yıllarda, göz gözü görmeyen zamanlarda, şehir kış günleri 
kurdun sevdiği bir havaya ve yüze bürünürken, şimdilerde 
hava ne kadar soğuk olursa olsun cam gibi şeffaftır. 
Doğalgaz denilen nane şehrin havasına nane şekeri 
tadında olmasa bile bir tazelik bağışlamıştır; hele yağmurlu 
havalarda o tazelik daha da hissedilmektedir. Lafı 
uzatmayalım, şehrin baktığınız zaman aralığına havanın 
açıklığına kapalılığına göre de yüz renkleri vardır.
İlk akşamdan sabahın erken saatlerine kadar şehir 
milyonlarca ateş böceğinin bayram ettiği bir siyah denizi 
andırmaktadır gökyüzünden, sabaha karşı ateş böcekleri 
uykuya çekilirken, güneşin ilk ışıklarıyla uyanan şehrin 
yüzü telaşlı bir aydınlığa bürünmektedir. 
Yazın en sıcak ve açık günlerinde ise, sıcak renklerin hakim 
olduğu bir yüzü vardır Ankara’nın… Tatilcilerin tatile gitmesi, 
memurların senelik izinde sıla-ı rahim için şehirden 
ayrılmaları, öğrencilerin şehri bırakması da bu sıcaklığın 
parlak sarı tonuna halel getirmemektedir.
Ankara’nın yüzü en çok büyük mitinglerde ve eylemlerde 
renklenmektedir ki, ülkenin siyasi ve sosyal her rengi 
sokaklarda arz-ı endam etmektedir.
Elbette Ankara’nın resmi ve soğuk yüzü de vardır, devlet 
en haşmetli haliyle burada oturmaktadır çünkü…
Ankara’nın ecnebi yüzü ise en çok sefarethanelerde 
kendisini göstermektedir. Binaların rengi, mimarisi, binaya 
giren çıkanların yüzüyle birlikte ayrı bir farklılık ve zenginlik 
oluşturmaktadır.
Ankara’nın Müslüman ve nurlu yüzü daha çok Hacı 
Bayram’da, sarhoş, kılcal damarları çatlamış, tatlı bir neşe 
sinmiş yüzü Sakarya’da, henüz bozulmamış harbi ve köylü 
yüzü çevre metropol ilçelerde dolaşadursun, memur, 
tıraşlı ve sinekkaydı yüzü hafta sonları hariç akışın rengini 
belirlemektedir.
Bu yüzler saymakla bitmez. Tadımlık birkaç yüzle sayfayı 
kapatalım, her yüze dair bir denemecik borcumuz olsun ey 
okuyucu…



haber»
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Türkiye’nin iletişim ve eğlence şirketi TTNET, yeni dö-
nemdeki yol haritasını, odak alanlarını ve yeni proje-
lerini paylaştı. TTNET Genel Müdürü Abdullah Or-
kun Kaya, yeni dönemde TTNET’in, 360 yaklaşımı ile 

internet tabanlı tüm dijital platformlarda daha güçlü bir şe-
kilde var olmayı hedeflediğini açıkladı. Hızlı internet erişim 
teknolojileri sunarak müşterilerine dijital dünyanın kapıları-
nı açtıklarını belirten TTNET Genel Müdürü Kaya, bu hiz-
meti, internet bağlantısının ötesine taşıyarak hayata değer ka-
tacak çözümler sunacak dijital bir ekosisteme odaklanacakla-
rını ifade etti. E-ticaretten online (çevrimiçi) ödeme, tahsilat 
sistemlerine ve bulut teknolojisine kadar birçok alandaki yeni 
TTNET 360 projelerinden örnekler veren Kaya, “Yeni proje-
lerimiz ile dijital inovasyon hedefliyoruz. 2013 yılına çok hız-
lı başladık. Isınma turlarını çabuk geçtik. Hızımızı aldık, gidi-
yoruz.” diye konuştu.

AbdullAh orkun kAyA: 
“dijital yaşamın Rotasını 

çizeceğiz”
TTNET GENEL MÜDÜRÜ KAYA, 
ŞİRKETİN YENİ DÖNEMİNE 
DAMGASINI VURACAK 
STRATEjİLERİNİ AÇIKLADI. DEĞİŞEN 
VE DİjİTALLEŞEN DÜNYADA TTNET’İN 
SUNACAĞI VİZYON VE YAKLAŞIM 
HAKKINDA BİLGİ VEREN ABDULLAH 
ORKUN KAYA YENİ VİZYONLARINI, 
“YENİ BİR MÜŞTERİ EVRENİ: TTNET 
360” OLARAK ADLANDIRDIKLARINI 
BELİRTTİ.

ttNet genel Müdürü 
Abdullah orkun kaya
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üzerinden bireyler ve kurumlar için yeni platformlar oluştur-
maya devam edeceğiz. Fiber internet, önceliğimiz olmaya de-
vam edecek. Fiber İnternet’le sunabileceğimiz servisler çeşitle-
necek ve portföyümüz genişleyecek.”

“TÜM TELEVİZYONLAR AKILLI 
TELEVİZYONA DÖNÜŞÜYOR”
Temeli, dijital çözümlerin bir parçası olmaya ve müşterilerin 
hayatına daha fazla katkı yapmaya dayanan 360 vizyonu kav-
ramı hakkında bir başka örnek daha veren Abdullah Orkun 
Kaya sözlerine şöyle devam etti: “Çok yakın zamanda başlaya-
cağımız uygulamayla tüm televizyonları akıllı–smart televiz-
yonlar haline getireceğiz. Televizyonlara adeta beyin nakli ya-
pacağız. Sunacağımız ‘Media Player’ cihazlarını kullanan her-
kes ‘Tivibu Smart TV’ uygulamasıyla zengin dijital içerikle-
re erişebilecek. Bu ve benzeri çözümlerle yeni dijital müşteri 
evreninin kapılarını daha geniş kitlelere açmayı hedefliyoruz.”

“SOBEE BİRLEŞMESİ DİJİTAL 
İÇERİKTEKİ İDDİAMIZI DAHA DA 
GÜÇLENDİRECEK”
Yeni dijital evreni her geçen gün genişleteceklerini belirten 
TTNET Genel Müdürü Kaya, TTNET 360 vizyonunu destek-
leyen önemli bir güncel gelişmeyi de paylaştı. Kaya, Türk Te-
lekom Grubu şirketi Sobee’yi, TTNET bünyesine katmak için 
süreci başlattıklarını belirterek şunları söyledi: “Bu birleşme-
nin; TTNET‘in 360 vizyonu çerçevesinde önemli bir siner-
ji yaratacağına inanıyoruz. TTNET, 1000’in üzerinde oyunu 
müşterilerine sunduğu Playstore oyun mağazası ile oyun sek-
törünün içinde. SOBEE birleşmesi dijital içerik alanındaki id-
diamızı daha da güçlendirecek.”

“TTNET DİJİTAL İŞ FİKRİ OLAN 
HERKESE KAPISINI AÇIYOR”
Türkiye’de dünyaya örnek olacak birçok dijital iş fikri olduğu-
nun altını çizen Abdullah Orkun Kaya, “Yeni dijital müşteri 
evrenini iş ortakları ile beraber inşa etmek istiyoruz. Birçok 
farklı sektörden iş ortağıyla beraber çalışarak mevcut ürün ve 
hizmetlerini, hayal ettikleri çözümleri dijital ortama taşıyaca-
ğız. Attığımız adımlarda yanımızda zaman zaman dünya dev-
lerini, zaman zaman da yeni isimleri, girişimcileri, gençleri gö-
receksiniz.” diye konuştu.

TTNET Genel Müdürü Abdullah Orkun Kaya, şirketin yeni 
dönemine damgasını vuracak stratejilerini açıkladı. Değişen 
ve dijitalleşen dünyada TTNET’in sunacağı vizyon ve yakla-
şım hakkında bilgi veren Abdullah Orkun Kaya, yeni vizyo-
nu “Yeni Bir Müşteri Evreni: TTNET 360” olarak adlandırdık-
larını belirtti.

YENİ MÜŞTERİ EVRENİ: TTNET 360
TTNET’in oluşturduğu dijital platformlar ile teknolojik dö-
nüşümün öncüsü olduğunu ifade eden Abdullah Orkun 
Kaya, “TTNET, internet erişim hizmetlerinin yanı sıra Tivibu, 
PlayStore, TTNET Müzik, Sosyal Tivi, Netdisk, TTNET Ki-
tap, TTNET Vitamin, TTNET İşyerim gibi servisleriyle ülke-
mizde dijital dönüşümün öncüsü olmuş bir şirket. Sadece ‘İn-
ternet Servis Sağlayıcısı’ olmanın ötesine geçen bu yaklaşımı 
daha da güçlendirmek,  müşterilerimizin hayatında daha faz-
la yer almak için yola çıktık. Müşterilerimiz ile daha yakın ola-
cağımız ‘Yeni Bir Dijital Evren’i tasarlıyoruz. Bu vizyona, ‘Yeni 
Bir Müşteri Evreni: TTNET 360’ diyoruz.” şeklinde konuştu.

“DİJİTAL YOLLAR KURULDU, ARTIK 
BUNLARIN ÜZERİNDE KOŞMA 
ZAMANI” 
Abdullah Orkun Kaya, TTNET’in, internet tabanlı tüm dijital 
platformlarda daha güçlü bir şekilde var olacağını ve TTNET 
360 yaklaşımıyla müşterilerin hayatını çevreleyecek dijital 
platformlar ve çözümler üreteceklerini belirtti. Abdullah Or-
kun Kaya, “TTNET 360 vizyonu ile dijital dünyayı sahiplen-
meyi hedefliyoruz. Bunu söylem olarak değil, hayata geçirece-
ğimiz iş ortaklıklarıyla, adım atacağımız yeni dijital iş alanla-
rıyla, kuracağımız işbirlikleriyle gerçekleştireceğiz. Türkiye’de 
internet kullanımı çok önemli seviyelere ulaştı. Artık, internet 
kullanımını değere dönüştürmeliyiz. Dijital yollar kuruldu. 
Artık bunların üzerinde koşma zamanı.” açıklamasını yaptı. 

“ISINMA TURLARINI ÇABUK 
GEÇTİK, HIZIMIZI ALDIK 
GİDİYORUZ”
Bugüne kadar güçlü bir takımla çok önemli başarılara imza at-
tıklarını kaydeden Abdullah Orkun Kaya, “ Yeni projelerimiz 
ile dijital inovasyon hedefliyoruz. TTNET ailesi olarak yeni 
projelerimiz ile 2013 yılına çok hızlı başladık. Isınma turlarını 
çabuk geçtik. Hızımızı aldık, gidiyoruz.” dedi.

“TTNET’İN YENİ PROJELERİ HAZIR”
Dijital içerik konusunda daha iddialı olacaklarını ifade eden 
Abdullah Orkun Kaya, çok yakında hizmete sunacakları yeni 
projelerden örnekler verdi. Kaya şu açılmaları yaptı: “Yapa-
cağımız stratejik işbirlikleriyle e-ticaret alanına adım ataca-
ğız. Hem kendi servislerimizin online satışında ivme kazana-
cağız hem de müşterilerimiz için e-ticarete açılan kapı olaca-
ğız. Dijital ödeme ve tahsilat sistemleri alanında yeni çözüm-
leri müşterilerimizin hizmetine sunacağız. Daha fazla ve fark-
lı cihaz seçeneğini sizlerle buluşturacağız. Bulut teknolojileri 

“yeni dijital müşteri evrenini iş ortakları 
ile beraber inşa etmek istiyoruz. birçok 
farklı sektörden iş ortağıyla beraber 

çalışarak mevcut ürün ve hizmetlerini, 
hayal ettikleri çözümleri dijital 

ortama taşıyacağız. attığımız adımlarda 
yanımızda zaman zaman dünya 

devlerini, zaman zaman da yeni isimleri, 
girişimcileri, gençleri göreceksiniz.”
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milli judocu sönmez: “suAltındA 36 sAAt kesintisiz judo 
gösterisi yApArAk guinness’e girmek istiyorum. ülkeme 

ve demiryolculArA sevinç yAşAtmAk istiyorum.”

Demirspor’un başarılı milli judocusu İsmail Hakkı 
Sönmez, Guinness rekorlar kitabına girmeye hazır-
lanıyor. 2010 ve 2011 Türkiye Şampiyonası’nda üst 
üste 2 kez altın madalyayı boynuna takıp dünya ve 

Avrupa şampiyonalarında ülkemizi başarıyla temsil eden 
Sönmez, su altında 36 saat kesintisiz judo gösterisi yaparak 
Guinness’e ismini yazdıracak.
TCDD bünyesinde kurulan Demirspor, değişik branşlarda 
Türk sporuna önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. 
Daha önce futbol, güreş, voleybol masa tenisi gibi birçok 
branşta yetiştirdiği sporcularla isminden söz ettiren kulüp, 
şimdilerde milli judocu İsmail Hakkı Sönmez ile dünya 
arenasında boy gösteriyor. Demirspor bünyesinde sporcu-
antrenör olarak görev yapan Sönmez, 27 yıllık sporculuk 
hayatında birçok başarıya imza attı. Judo Federasyonu’nun 
2010 ve 2011 yıllarında düzenlediği Türkiye 
Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Sönmez, aynı yıl-
larda milli forma altında ülkemizi dünya ve Avrupa şampi-
yonalarında temsil ederek Türk judo tarihine geçti.
Rakiplerine minderi dar eden Demirsporlu judocu İsmail 
Hakkı Sönmez’in, uluslararası diploması da bulunuyor. 
Kodakan Judo Enstitüsü’nün 2011 yılında Hırvatistan’da 
açtığı ve uluslararası judo camiasını buluşturan seminere 
katılan Sönmez, 1-2-3-4-5 danlarda (siyah kemer ustalık 
dereceleri) başarılı olarak Usta Kata Öğreticisi 
Diploması’na da sahip oldu. Bu başarı sonrası Judo 

demiryolcu milli judocu, 
guinness’e girmeye 

hazırlanıyor

spor»

Federasyonu, Sönmez’i  kata ve dan sınav hocası olarak 
görevlendirdi. Halen Demirspor’da sporcu-antrenör ola-
rak görev yapan Sönmez, bir yandan mayıs ayında Malta’da 
yapılacak Avrupa, kasım ayında da Japonya’da düzenlene-
cek Dünya Şampiyonası’na hazırlanırken diğer yandan da 
su altında 36 saat kesintisiz judo gösterisi yaparak Guinness 
rekorlar kitabına ismini yazdırmaya hazırlanıyor.
Aktif olarak 27 yıldır judo yaptığını belirten İsmail Hakkı 
Sönmez, Demirspor bünyesinde önemli sporcuların oldu-
ğuna dikkat çekiyor. 2012 yılında judo kata dalında, 
Demirsporlu sporcuların 12 altın madalya kazandığını dile 
getiren Sönmez, “Demirspor, her dönem Türk sporunun 
lokomotifi olmuştur. Bu çatı altında yetişen birçok sporcu, 
olimpiyatlarda Türk bayrağını göndere çektirip İstiklal 
Marşımızı tüm dünyaya dinletmiştir. Ben de Türkiye’yi 
dünya ve Avrupa şampiyonalarında temsil ettim.” diyor. 
Su altında bir judo gösterisi düzenleyeceğini de açıklayan 
Sönmez, gösterinin Guinness rekorlar kitabına gireceği 
iddiasında bulunuyor. Emekli SAT komandosu Namık 
Ekin’in su altı judo gösterisinde eşlik ettiğini söyleyen 
İsmail Hakkı Sönmez, “Namık Ekin’e gösterisinde ben 
eşlik ettim ve rekorun tamamlanmasına yardımcı oldum. 
Gösteri sonrası Avrupa Judo Federasyon Başkanı ile Dünya 
Judo Federasyon Başkanı bize kutlama mesajı gönderdi. 
Şimdi ben sualtında 36 saat kesintisiz judo gösterisi yapa-
rak Guinness’e girmek istiyorum.” diye konuşuyor. 

adem eren / ademeren@baglantinoktasi.com.tr
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kaçak avlanma görüntülerini faceBook’daki saYfasına koYan avcıYa, Yasadışı 
olarak avlandığı için 60 Bin tl’lik ceza kesildi. görüntülerde lüks cipinin 
farlarını tavşanın gözüne tuttuğu görülen avcının cipine de el konuldu. 

aYrıca geçtiğimiz Yıl içinde faceBook’tan avlanma anlarını paYlaşan toplamda 
100 kişiYe de suçüstü Yapıldı.  

kaçak avcılara sosyal 
medyadan takiP 

ayşe melek / aysemelek@baglantinoktasi.com.tr
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Artık pek çok suçlu sosyal medyadan takip edilerek yakalanı-
yor. Suçluların, şüphelilerin Facebook sayfalarında paylaştık-
ları bir görüntü bile emniyet güçlerini harekete geçiriyor. Or-
man ve Su İşleri Bakanlığı da kaçak avlananları sosyal payla-
şım sitelerinden takip etmeye başladı. Kaçak avlanan vatan-
daşlar, av anlarını kamera veya fotoğraf makinesi ile çekip, sos-
yal paylaşım sitelerinde yayınlıyor. Bu durum kaçak av oranını 
azaltmaya çalışan Bakanlığın işini kolaylaştırıyor. 
Bakanlığın Facebook’tan kaçak avcı yakaladığı son olay 
İstanbul’da yaşandı. İstanbul’dan, Eskişehir’e avlanmak için gi-
den bir avcı, buradaki avlanma görüntülerini kameraya çek-
tirip daha sonra da Facebook’tan yayınladı. Bakanlık, avcının 
Facebook’taki sayfasında avlanma anını kamera ile çekip pay-
laştığını ihbar aldı. Bu duyum üzerine ilgili kişinin sayfasına 
girilerek görüntüler alındı. Suç duyurusunda bulunuldu. Neti-
cede kişinin kaçak avlandığı tespit edildi. Arabasını da kanu-
na aykırı olarak, ‘gözüne far tutmak sureti ile hayvana kaçma 
fırsatı vermeyecek şekilde etkisiz hale getirmek’ için kullandı-
ğından arabasına da el konuldu. Kaçak avcıya toplamda 60 bin 
TL’lik idari para cezası ve tazminat cezası verildi. 

100 KİŞİYE SUÇÜSTÜ
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre geçti-
ğimiz yıl sosyal paylaşım sitelerinden 100 kişi kaçak av görün-
tülerini yayınladı. Bu kişilerin sayfalarından alınan görüntüle-
rin incelenmesi sonucunda işlem yapıldı. 

FAR TUTAN DA VAR, DİŞİ HAYVAN 
SESİ KAYDEDEN DE
Bakanlık, sosyal paylaşım siteleri dışında normal şekilde ele 
geçirilen kaçak avcılarla ilgili bilgileri de paylaştı. Buna göre 

geçtiğimiz yıl avcılara yönelik olarak 6 bin 299 yasal işlem ya-
pıldı. Bu işlemler sonucunda kaçak avcılara veya usulsüz av-
lananlara toplamda 4 milyon TL idari para cezası ve tazminat 
cezası verildi. 3 bin yaralı ve ölü hayvana el konularak gerekli 
tedavi ve işlemler yapıldı. Bin 560 tüfek, 210 kafes-kapan, 439 
tuzak ele geçirildi. Hayvanların kaçmasına fırsat vermeyecek 
şekilde kullanıldığı için 30 arabaya ayrıca dişi hayvanlarının 
sesinin kaydedildiği 400 teybe de el konuldu. Araçların farları-
nın kullanılması, teybe hayvan sesinin kaydedilmesi sureti ile 
avlanmak usulsüz sayıldığından, yasal bir avda kullanılsa bile 
araçlara el konularak, ilgili kişiye ceza uygulandı.

AV TURİZMİNDEN 4 MİLYON AVRO 
GELDİ
Kaçak avlanmalar dışında av turizminde de önemli gelişmeler 
oldu. Bakanlık her yıl hayvan popülasyonunu korumak için 
belirli türde hayvanların belirli sayıda avlanmasına izin veri-
yor. İzin verilen hayvanlar için seyahat acenteleri Bakanlığa 
belirli miktarlarda para ödeyerek yasal olarak avcılık turizmi 
yapıyor. Yurtdışından özellikle üst gelir grubuna sahip turistler 
seyahat acenteleri tarafından Türkiye’ye getiriliyor. Bu turistler 
Bakanlığın belirlediği alanlarda, izin verilen hayvanı avlama-
ya çıkıyor. Turistler bir yandan ülke ekonomisine katkıda bu-
lunurken bir yandan da hayvan popülasyonunu gerekli seviye-
de tutarak, doğal yaşama katkıda bulunuyor. 
Tüm bu organizasyon için, 2012 yılında av turizmi kapsa-
mında sadece Bakanlığa seyahat acentelerinin ödediği miktar 
4 milyon avro alarak gerçekleşti. Ancak av turizminden elde 
edilen gelir bu kadarla sınırlı değil. Çünkü avcıların konakla-
ması ve diğer harcamaları ile birlikte bu miktarın 2012 yılı için 
15 milyon avroya kadar çıktığı belirtiliyor. 

hayvanların kaçmasına fırsat vermeyecek şekilde kullanıldığı 
için 30 arabaya ayrıca dişi hayvanlarının sesinin kaydedildiği 
400 teybe de el konuldu. araçların farlarının kullanılması, 

teybe hayvan sesinin kaydedilmesi sureti ile avlanmak usulsüz 
sayıldığından, yasal bir avda kullanılsa bile araçlara el 

konularak, ilgili kişiye ceza uygulanıyor.
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Pankobirlik Genel Başkanı 
Recep Konuk, ülkemizin en 

etkin ekonomi dergilerinden olan 
Ekonomist’in 2013’te yayınladığı ‘en 
etkili iş insanları listesi’nin üst 
sıralarında yer aldı. Konuk, 
geçtiğimiz aralık ayında da dünyanın 
önde gelen ekonomi dergilerinden 
Fortune tarafından “İş Dünyasının 
Usta Kaptanları” nitelemesiyle 
açıklanan araştırmada ‘ülkemizin en 
başarılı 50 iş insanı’ listesinde yer 
almıştı.
Ekonomist dergisi, 23 yıldır 
yayınlanıyor ve son 9 yıldan bu 
yana ‘Anadolu 500’ araştırmasını 
yapıyor. Araştırma sonuçlarını 
düzenli şekilde duyurarak üç büyük 
il dışında üretim ve yatırım yapan 
şirketleri ön plana çıkaran 
Ekonomist, bu çalışması ile Anadolu 
ekonomisini gündeme taşıyor. 
Ekonomist, 2011 yılında yaptığı 
“Anadolu’nun En Etkili 50 İş İnsanı” 
çalışmasını yenileyerek, iki yıl 
aradan sonra ekonomi dünyasının 
kanaat öderleri, bankacılar ve iş 
dünyasının duayenlerinden oluşan 
jürinin yaptığı değerlendirmeyle 
belirlenen yeni listeyi yayınladı. 
İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki 
78 ili kapsayan araştırmanın, temel 
kriterleri seçilmiş olan isimlerin 
bulundukları bölgenin ekonomik ve 
sosyal gelişimine, istihdamına 
sundukları katkı olurken, bu 
kriterler çerçevesinde yapılan 
değerlendirme sonucu oluşturulan 
listede Pankobirlik Genel Başkanı 
Recep Konuk 7.  sırada yer aldı.
Ekonomist dergisinin kapak 

sayfasından “Anadolu’ya Yön 
Verenler” ve “En Etkili 50” başlığı ile 
duyurduğu çalışmada, Konuk’un 
Konya Şeker’de gerçekleştirdiği 
dönüşüm özetlendi. Derginin 
Anadolu’nun en etkili iş insanları 
listesinde yer alan bir diğer Konyalı 
iş adamı da Tahir Büyükhelvacıgil 
oldu. Konya, Konuk ve 
Büyükhelvacıgil ile Anadolu’nun en 
etkili iş insanlarından oluşan 50 
kişilik listede iki iş adamıyla temsil 
edilirken, listede yer alan 50 
işadamının yönettiği 29 ildeki 
şirketlerin 2012 cirolarının 55 milyar 
TL’nin, sağladıkları istihdamın da 150 
binin üzerinde olduğu belirtildi.
Ekonomist Dergisi Genel Yayın 
Yönetmeni Talat Yeşiloğlu 
Anadolu’nun En Etkin 50 İş İnsanı 
listesinin durağan olmadığını 
belirttiği köşesinde, “Anadolu’nun 
yükselişi. Son 10 yılda daha belirgin 
bir hal aldı. Büyükler daha büyüdü, 
İstanbul, Ankara, İzmir gibi köklü 
devlerle ciroda, istihdamda, 
ihracatta yarışır hale geldi. Bu 
yükselişin devam edeceğine 
inancım tam. Global krizin etkisini 
hissetseler de alternatif pazarlar 
yaratmak için inanılmaz bir tempo 
içindeler.” dedi. Haberi yayına 
hazırlayan Ekonomist Dergisi 
Editörü Emrah Gürkan ise, “Son beş 
yılda iki kez yaptığımız bu araştırma, 
kentlerinde çok büyük 
ekosistemler yaratarak, ciddi bir 
katma değer yaratan iş insanlarına 
dikkat çekmeyi amaçlıyor. Büyük 
de yankı buluyor. İşte bu sayımızda, 
sonuncusunu iki yıl önce yaptığımız 

araştırmayı güncelleyerek yeniden yayınlıyoruz.” 
dedi.Aralarında, Sanko Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, Boydak Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, TÜSİAD 
Başkanı ve Sütaş’ın Sahibi Muharrem Yılmaz, BEST 
Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, Güral Gurubu 
Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral, Sarar Gurubu 
Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar gibi 
isimlerin de yer aldığı Anadolu’nun en etkili 50 iş 
insanı listesine ait haber çalışmasında Pankobirlik 
Genel Başkanı Recep Konuk’un Konya Şeker’de 
gerçekleştirdiği dönüşüm “Örgütlenmeden doğan 
başarının sembol ismi” başlığıyla şu şekilde 
özetlendi: “Bugün Türkiye’nin çok ortaklı şirketleşme 
modellerinin örnek şirketlerinden biri olarak 
gösterilen Konya Şeker’in temelleri, 1952’de Konyalı 
çiftçiler tarafından atıldı. 40 yıl boyunca devletin 
yönettiği Konya Şeker, sürekli zarar eden ve o yılların 
moda tabiriyle Türkiye’nin kara deliklerinden biriydi. 
Recep Konuk, işte böyle bir ortamda, 1999’da Konya 
Şeker’in başına geçti. 
Türk tarımına liderlik yapan Pankobirlik Genel Başkanı 
Recep Konuk, 40 milyon dolar borcu olan Konya 
Şeker’i, sürekli yatırım yaparak çağdaş bir yapıya 
büründürdü. Bugün Konya Şeker Türkiye’nin En 
Büyük 500 Sanayi Kuruluşu içerisinde 49’uncu 
büyük şirketi olarak, Türk tarım sektörüne yön veren 
kuruluşlardan biri. Şirketin cirosu ise son 10 yılda tam 
25 kat arttı. İşte bu başarı, Recep Konuk’u da, tarım 
sektörünün en önemli figürlerinden biri haline getirdi. 
Bu yıl Konya Şeker için oldukça önemli bir viraj olacak. 
80 bin metrekare kapalı alanda dünyanın en büyük et 
ve süt entegre tesisi yatırımı tamamlanmak üzere 
olan şirket, hedefini Türkiye’nin ilk 20 şirketi olarak 
belirledi. Konuk, iş hayatındaki başarıları yanında 
Konya’ya sosyal sorumluluk projeleri anlamında da 
önemli katkılar sağlayan bir isim. 2003 yılında, ‘Konya 
nüfusu kadar ağaç dikeceğiz’ şeklinde açıklama 
yapan Konuk, aradan geçen zamanda nüfusun dört 
katı ağaç dikerek Konya’ya 8,5 milyon ağaç 
kazandırmayı başardı.”

tanıtıcı haber

EKONOMİST: “KONUK, KONYA ŞEKER’LE 
TARIM SEKTÖRüNE YÖN VERİYOR” 
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sağlık»

dünYada 350 milYondan fazla kişi

nadir görülen 
hastalıklardan

Bugün dünyada en çok görülen hastalıkların başın-
da kanser türleri geliyor. Bunun dışında bilinen bu-
laşıcı veya bulaşıcı olmayan hastalıklar da söz konu-
su. Bir de duyulduğunda ‘bu nasıl bir hastalık’ dedir-

ten hastalıklar var. Yaygın olmayan bu hastalıklara ‘nadir gö-
rülen hastalıklar’ deniliyor. Kimi nadir hastalıklar bir milyon-
da, on milyonda, yüz milyonda bir görülüyor. Son elde edilen 
verilere göre tüm dünya üzerinde bugün 350 milyondan fazla 
kişi nadir hastalıklarla mücadele ediyor. 
ABD’de ‘Nadir Hastalıklar Ticari Birimi’ kuran medikal fir-
ması Pfizer üst düzey yöneticileri nadir görülen hastalıklar 
konusunda son çalışmalarını bir konferansta açıkladı. Buna 
göre dünyada nadir görülen 7 binden fazla farklı hastalık-
tan mustarip 350 milyon kişi 
var. Hastalığı çoğunlukla anne-
babadan genetik yolla alan has-
taların yüzde 50’si çocuk hasta-
lar. Bu hastalıkların şimdiye ka-
dar yalnızca yüzde 5 kadarının 
tedavisi bulundu. 
Pfizer Nadir Hastalıklar Ticari 
Biriminin Başı ve İş Geliştirme 
Başkan Yardımcısı Andrew Cal-
los ve Nadir Hastalıkları Araş-
tırma Birimi Başkan Yardımcı-
sı Kevin Lee, 6-8 bin farklı na-
dir hastalık olduğu bilgisini ve-
rerek istatistiksel olarak 2 bin ki-
şide 1’den az görülen hastalıkla-
rın nadir hastalık grubuna girdi-
ğini söylüyor. 

 ayşe melek / aysemelek@baglantinoktasi.com.tr

etkileniYor!

SADECE AVRUPA’DA 30 
MİLYONDAN FAZLA KİŞİ 
ETKİLENİYOR
Pfizer Nadir Hastalıklar Ticari Biriminin Başı ve İş Geliş-
tirme Başkan Yardımcısı Andrew Callos, Avrupa’da yakla-
şık 30 milyon, dünyada ise 350 milyondan fazla kişinin na-
dir hastalıklardan etkilendiğini ifade ediyor. Nadir görülen 
hastalıkların yaklaşık yüzde 80’inin genetik yapıda olduğu-
nu, yani anne-babadan geçtiğini hatırlatan Callos, hastaların 
yaklaşık yüzde 50’sinin doğumdan itibaren nadir hastalıkla-
ra yakalanmış olan çocuklar olduğunu söylüyor. Bu 6-8 bin 
hastalıktan ancak yüzde 5’ten azının onaylanmış bir tedavi-
si olduğunu belirtiyor. İki yıl önce bu alandaki karşılanma-

mış ihtiyaca yönelmek için 
Nadir Hastalıklar Araştırma 
Birimini kurduklarını belir-
ten Callos, bu birimde şimdi-
ye kadar nadir kanserler ağır-
lıkta olmak üzere 22’den fazla 
tedavi geliştirdiklerini açıklı-
yor. Callos, bir hekimin ha-
yatı boyunca belki bir ya da 
birkaç kez bir nadir hasta-
lıkla karşılaştığını, bu neden-
le bir nadir hastalıkta uzman 
olmasının mümkün olmadı-
ğını söylüyor. Andrew Cal-
los, “Hekimler açısından na-
dir görülen hastalıklara teş-
his koymak ve tedavi etmek 
çok zor. Bu durum hasta açı-

DÜNYADA NADİR GÖRÜLEN 7 BİNDEN FAZLA FARKLI HASTALIKTAN MUSTARİp 350 
MİLYON KİŞİ VAR. HASTALIĞI ÇOĞUNLUKLA ANNE-BABADAN GENETİK YOLLA ALAN 
HASTALARIN YÜZDE 50’Sİ ÇOCUK HASTALAR. BU HASTALIKLARIN ŞİMDİYE KADAR 

YALNIZCA YÜZDE 5 KADARININ TEDAVİSİ BULUNDU...

Nadir Hastalıkları Araştırma 
Birimi Başkan Yardımcısı 
Kevin Lee

‘Nadir Hastalıklar Ticari 
Birimi’ İş Geliştirme 
Başkan Yardımcısı Andrew 
Callos
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gerçek HAyAttA Dr. HoUse yok!
Tüm dünyada merakla izlenen ve yayınlandı-
ğı sezonlarda üst üste ödüller alan dr. house 
isimli dizide, ‘nadir görülen hastalıkları’ ken-
disine göre yöntemlerle tedavi eden, etik an-
layışı olmayan bir doktorun hikayesi anlatılı-
yordu. ama gerçek hayatta bir doktor mesleği 
süresince bir ya da iki nadir hastalıkla karşıla-
şıyor. Bu sebeple dr. house gibi ‘nadir hasta-
lıklarda’ uzman bir doktor da dünyada bulun-
muyor. 

NADİR HASTALIKLARI ARAŞTIRMA BİRİMİ 
BAŞKAN YARDIMCISI KEVİN LEE, 6-8 BİN 

FARKLI NADİR HASTALIK OLDUĞU BİLGİSİNİ 
VEREREK İSTATİSTİKSEL OLARAK 2 BİN 

KİŞİDE 1’DEN AZ GÖRÜLEN HASTALIKLARIN 
‘NADİR HASTALIK’ GRUBUNA GİRDİĞİNİ 

SÖYLÜYOR...

sından daha da zor. Yıllarca hastalıklarının nedenini anlayamayabiliyor-
lar. Hastalar kendini yalnız hissediyor çünkü başka hastalarla bağlantıla-
rı olmuyor. Pfizer’de bu hastalara yeni tedaviler sunabilmek için bu biri-
mi açtık.” diye konuşuyor. Andrew Callos Pfizer’in özellikle 5 kategori-
ye odaklandığını söyleyerek bunları şöyle sıralıyor: “Beş farklı kategori-
de çeşitli evrelerde pek çok tedavi üzerinde çalışıyoruz. Özellikle genom 
haritasının çıkarılması sayesinde bu hastalıklar pek çok nadir hastalığın 
içinde daha iyi karakterize edilmiş durumdalar. Bu hastalıkların pek ço-
ğunu anlama konusunda artık elimizde pek çok olanak var. Çoğu zaman 
bunlar monogenetik hastalıklar. Yani tek bir genin mutasyonu söz konu-
su. Bunlar arasında büyük ölçüde sinir bilimlerine odaklanıyoruz. Bu ka-
tegoride amyotrofik lateral skleroz (ALS), Huntington hastalığı ve müs-
küler distrofi gibi hastalıklar var. Pulmonoloji’de kistik fibroz, pulmoner 
hipertansiyon, pulmoner sarkoidoz gibi hastalıklarla uğraşıyoruz. Hema-
tolojide iyi bir temelimiz var ve bundan yararlanarak orak hücre hasta-
lığına yöneliyoruz. Metabolik hastalıklarda da mukopolisakkaritle ilgi-
leniyoruz. Onkolojide çeşitli ender görülen kanserleri ele alıyoruz.” Na-
dir Hastalıkları Araştırma Birimi Başkan Yardımcısı Kevin Lee şu açık-
lamayı yapıyor: “Genom teknolojisi sayesinde artık bu hastalıkları mo-
leküler bazda anlayabilir duruma geldik. Nadir hastalıkların sebebi gen-
ler kaynaklı. Geçtiğimiz 10 yıllık dönemde biyolojideki gelişmeler saye-
sinde bu alanda tedaviler geliştirildi. Sinir bilimlerinde müsküler distro-
fiden Huntington hastalığına, Onkoloji’de çeşitli nadir kanserlere yönelik 

yeni tedaviler var. Hematolojide bir sonraki nesil he-
mofili ürünlerini geliştirmek üzere çalışıyoruz. Aynı 
zamanda orak hücre hastalığı için yeni tedaviler ge-
liştiriyoruz. Bu tedavileri hem kurum içi ortaklıklar-
la hem de harici gruplarla işbirliği içinde geliştirme-
yi hedefliyoruz.” 

NADİR HASTALIKLARIN 
YÜZDE 5’İNİN İLACI VAR
Kevin Lee, yedi binden fazla nadir hastalık olduğunu, 
tek bir hastalığa odaklanarak altyapı kurulmasının 
çok zor olacağını dile getiriyor. Bu hastalıkların bir-
çok farklı hastalık alanıyla ve organ sistemiyle kesiş-
tiğini ifade eden Lee, “Tek bir ilacı pazara çıkarmak 
yaklaşık 10 yıl sürüyor. Bu nadir hastalıkların ancak 
yüzde 5’inin bir ilacı olduğunu düşünecek olursanız, 
hepimizin bir arada işbirliği içinde çalışmamızın çok 
önemli olduğunu görürsünüz. Böylece ilaçlarımızı 
çok hızlı bir şekilde hastalara sunabileceğimize ina-
nıyoruz.” diye konuşuyor. Bu hastalıklara tedavi geliş-
tirilmesi için işbirlikleri yapılmasının önemine işaret 
ediyor. Lee, akademik çevreler, karar mercileri, has-
talar, hasta hakları savunucuları ve sektör arasında 
ortaklıklar yapılması gerektiğini dile getiriyor. Kevin 
Lee, böylece bu alandaki ilaçları ihtiyaç olan alanlara 
hızlı bir şekilde sunabileceklerini ifade ediyor. 



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım, internet servis sağlayıcılarına, internet 
kullanım kotası dolmadan önce ve dolunca vatan-
daşları cep telefonlarına ücretsiz olarak gönderile-

cek kısa mesaj (SMS) yoluyla bilgilendirme zorunluluğu 
getirildiğini açıkladı.  
Yıldırım, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından 
alınan “Kullanım Miktarı Sınırlı Hizmetler” konulu karar 
uyarınca internet kotasının yüzde 80’ine ve yüzde 100’üne 
ulaşıldığında cep telefonu numara bilgisi bulunan abone-
lere kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacağını söyledi. 
Cep telefonu numara bilgisi bulunmayan ancak elektronik 
posta bilgisi bulunan abonelere, kota bilgilendirmesinin 
elektronik posta ile yapılacağı bilgisini veren Yıldırım, 
GSM numarası veya elektronik posta bilgisi bulunmayan 
abonelere “Akıllı Çubuk” uygulaması veya kurum tarafın-

haber»

dan uygun görülecek diğer alternatif yöntemler ile bilgi-
lendirme yapılabileceği vurguladı. 
Bakan Yıldırım, kararın internet kullanıcılarının fazla 
ödeme yapmak zorunda bırakılmasını önlemek ve tüketici-
leri korumak amacıyla alındığını belirterek, bilgilendirme 
uygulamasının kararın internet servis sağlayıcılarına tebliğ 
edilmesinin ardından başlayacağını kaydetti. Yıldırım; “Bu 
sayede zaman zaman karşılaşılan sürpriz faturaların ve 
yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmiş olacak. 
Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla internet kullanmaya 
devam edecek.’’ dedi.
Ayrıca, Kurul tarafından uluslararası mobil veri dolaşımı 
(data roaming) kapsamında olan kullanım miktarı sınırlı 
hizmetlere ilişkin bilgilendirme hizmetinin, 1 Temmuz 
2013 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılması için 
gerekli hazırlıkların yapılması da karara bağlandı. 

inTerneTTe faTura 
sürprizine son

internet servis sAğlAyıcılArı, vAtAndAşı kotA dolmAdAn önce 
sms’le bilgilendirecek. tüketicileri korumAk AmAcıylA yApılAn 

yeni düzenleme, kArArın internet servis sAğlAyıcılArınA 
tebliğ edilmesinin ArdındAn bAşlAyAcAk.
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güncel»
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OTOMOBİLİNİZİ TEMİZLEMEK VE UZUN 
SÜRE TEMİZ TUTMAK İÇİN BASİT, UCUZ VE 

İLGİNÇ YÖNTEMLERE BAŞVURABİLİRSİNİZ. 
BUNLARDAN BİRİ KENDİMİZ İÇİN 

KULLANDIĞIMIZ SAÇ BAKIM KREMİNİ 
ARABAMIZ İÇİN DE KULLANMAK…

otomobilinizin göz 
kamaştırması için saç kremi ve 

kola kullanabilirsiniz!
Siz de aracını temizlemeye götürmek için vakit 
ayıramayanlardan mısınız? Ya da yüksek ücret ödemenize 
rağmen, temizleyicilerden memnun kalmayanlardan... Peki, 
otomobilinizi temizlemek ve temiz kalmasını sağlamak 
için cilalara, oto şampuanlarına dünyanın parasını veriyor 
musunuz? Bu sorulara memnuniyetsizce ‘evet’ diyorsanız 
haberimizi okumanızda fayda var. Reader’s Digest isimli 
yayında yer alan habere göre evde kolayca bulabileceğiniz 
ürünlerle otomobilinizin cilalanmış gibi görünmesini 
sağlayabilirsiniz. 
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Kabartma tozunu temİzleyİcİ 
olaraK Kullanın 

Yaklaşık 4 litrelik su kabına çeyrek fincan kabartma 
tozunu dökün, çeyrek fincan bulaşık deterjanı ile 
kap dolana kadar yeterince su ekleyin. Kapağını 
sıkıca çevirin, iyice çalkalayın ve bu karışımı daha 
sonra kullanmak için saklayın. Otomobilinizi yıkama 
zamanınız gelince, karışımı iyice çalkalayın ve sonra 8 
litrelik kovanın içine bir fincan bu karışımdan dökün. 
Kovayı ılık suyla doldurun ve karıştırın, ev yapımı 
temizleme solüsyonunuz kullanıma hazır hale gelecektir. 

SoKaK Kİrlerİnİ uzaKlaştırın: 

Otomobilinizi çok fazla kırsal alanda, patika yollarda 
kullanıyorsanız ön camınız yağlı tozla kaplanacaktır. 
Bu çamurdan kurtulmak için ön camınıza tartar krem 
(Tartarik asidin potasyum tuzudur) püskürtün ve sabunlu 
suyla silin ve iyice durulayıp kurulayın. 

cİlaSız şaşırtıcı temİzlİK: 

10 litrelik suyla dolu kovaya bir fincan gazyağı ekleyin 
ve bu karışımı süngerle otomobilinizin her yerine yayın. 
Yağacak ilk yağmurda, yağmur suyu yuvarlanıp gidecek ve 
otomobilinizin paslanma ihtimalini azaltacaktır. 

aracınızı yıKaDıKtan Sonra 
neye DİKKat etmelİSİnİz?

Sıcaklığı takip edin: Otomobilinizi hava çok 
sıcakken yıkamak (örneğin otomobilinizi kullandıktan 
sonra ya da doğrudan güneş ışığının altına park ettikten 
sonra) sabun lekeleri ve tortularının oluşmasına yol 
açacaktır. 

otomobİlİnİzİn KenDİ KenDİne 
KurumaSına İzİn vermeyİn 

Otomobiliniz dışarıda kurumaya bırakmak ya da 
yıkandıktan sonra ıslak olduğu halde sürmek dış 
cephesinde göze hoş görünmeyen su lekelerine yol açar. 
Aşırı suyu emmek için lastik cam sileceği ile otomobilinizi 
kurulamak için yumuşak bir havlu kumaş ya da güderi 
kullanın

OTOMOBİLİNİZİ TEMİZLEMEK VE 
UZUN SÜRE TEMİZ TUTMAK İÇİN 
BASİT, UCUZ VE İLGİNÇ 
ÖNERİLERİMİZE KULAK VERİN 

Parlaklık için saç bakım kremi: Otomobilinizi lanolin içeren saç 
bakım kremiyle yıkayın. Otomobilinizin cilalanmış gibi parlak 
olduğunu ve yüzeyinin yağmuru püskürttüğünü görünce sürekli 
otomobilinizi saç bakım kremiyle yıkamak isteyeceksiniz. 

otomobİlİnİzİn ön camını 
Kolayla temİzleyİn: 

Uzun ve kuru bir mevsimden sonra yağmur yağınca kirlenmiş 
olan ön camınız kolayca çamurla kaplanır. Camınızın üzerine 
kola püskürterek bu lekelerden ve çamurdan kurtulabilirsiniz. 
Kolanın içindeki baloncuklar bu kirleri kabartacak. Ancak 
daha sonra yapışkan olan kolayı iyice duruladığınızdan emin 
olun. Yoksa temizleme çabalarınız toz ve kirin daha kötü hale 
gelmesine yol açacaktır. 

otomobİlİnİzİn farlarını 
parlatın

Evde kullandığınız cam silme sularıyla farlarınızı cilalayın ve 
yumuşak, pamuklu bir kumaş ile de güçlü bir şekilde ovalayın. 
Ayrıca otomobilinizin ön camını ve diğer pencerelerini torpido 
gözündeki ıslak bebek havlusuyla ovalayıp temizleyebilirsiniz. 

cam SİleceKlerİnİzİ temİzleyİn

Ön cam silecekleriniz kirlendiyse, silecekleriniz camı temiz ve 
parlak yapmak yerine camlarınızı daha çok kirletecektir. Çeyrek 
fincan amonyak ile 1 litreye yakın soğuk suyu karıştırın. Bu 
karışımla ıslattığınız yumuşak bir kumaş ya da kâğıt havlu ile 
kibarca sileceklerinizin iki tarafını da silin. Sileceklerinizi yerine 
yerleştirmeden önce kuru bir kumaşla silin. 

Her şeyİ DaHa net görebİlİrSİnİz 

Bir litreye yakın suyun içine çeyrek fincan amonyak ekleyin ve su 
sızdırmaz bir kapağı olan plastik şişeye doldurun ve otomobiliniz 
ön camı ile pencerelerini yıkamak için bu karışımı bagajınızda 
saklayın. Camlarınız kirlenmeye başlayınca bu karışımı çıkarın 
ve bir sünger ile silin sonra da yumuşak bir kumaş ya da kâğıt 
havluyla camlarınızı kurulayın. 

uzun ve kuru bir mevsimden sonra yağmur yağınca kirlenmiş olan 
ön camınız kolayca çamurla kaPlanır. camınızın üzerine kola 

Püskürterek bu lekelerden ve çamurdan kurtulabilirsiniz. kolanın 
içindeki baloncuklar bu kirleri kabartacak. ancak daha sonra 

yaPışkan olan kolayı iyice duruladığınızdan emin olun.
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hayattan»

altın çağını yaşıyor

hilal baysal / hilalbaysal@baglantinoktasi.com.tr

espih, İslamiyet kültüründe dua aracı olarak her zaman önemli bir yer tuttu. Zamanla bir sanat ögesi-
ne dönüşen bu dua aracı, tespih ustalarının yetişmesini sağladı. Belirli bir dönemde ilgi gösterilmese de 
tespih ustalığı günümüzde yine canlanmış durumda. Zikir çekme amacı dışında özellikle Türk erkekle-
rinin kültürel bir alışkanlıkla yanlarında taşıdığı tespihleri değerli taşlardan, elle yapan önemli bir ustayı 
konuk ediyoruz sayfamıza. Başta Arap ülkeleri olmak üzere yabancı ülkelerden ve yurt içinden gelen si-
parişlere yetişmeye çalışan Feyzullah Kalaycı, bize tespih sanatını ve bu sanatla tanışma sürecini anlattı. 
Feyzullah Kalaycı, tespihle tanışmasını babasına borçlu. Elleri yara-bere içinde sürekli tespih yaparken 

tespih YapmaYı BaBasından öğrenen feYzullah kalaYcı, 
Yurt içinden ve Yurt dışından kendisine gelen siparişleri 
Yetiştirmekte zorlanan değerli Bir tespih ustası… tespihlerin 
hammaddelerini Bulmak için Yurt dışına çıkan feYzullah 
usta’nın çok ünlü müşterileri var...  
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gördüğü babası, ustalığını ilerletmek için bir gün eve tes-
pih yapmaya yarayan torna ile gelir. Bu saatten sonra ar-
tık onların evlerinin bir odasında sürekli tespih tornası 
çalışır. Çok küçük yaşlardan itibaren tornanın yanında, 
tespih hammaddelerinin tozu ile büyüyen Kalaycı’nın da 
bu işi öğrenmesi kaçınılmaz olur. Bir yandan öğrencilik 
hayatını devam ettirirken bir yandan da babasına tespih 
yapımında yardımcı olmaya başlar. 1995 yılında Marma-
ra Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdiğinde aynı za-
manda imamlık görevi de yapmaktadır. İkinci üniversite 
olarak Edebiyat Bölümü’nü okumaya başlayan Feyzullah 
Kalaycı’nın bir yanı tespihçilikten asla vazgeçemez. Ken-
disini birden bire yurt dışına gidip, tespih hammadde-
leri getirirken bulur. Kalaycı, yurt dışına giderek bizzat 
malzemeyi kendi elleriyle almasının nedenini bize şöy-
le anlatıyor: “Çocukluğumdan itibaren babamın yanına 
gelip giden hammadde satıcıları gözümün önünden hiç 
gitmez. Tespih yapmaktan yara olan parmaklarını unuta-
madığım sevgili babamın, onların fahiş fiyatlarla sattık-
ları malzemeleri alırken yaşadığı zorluklara şahit oldum. 
Sanırım ta o zamanlar bir gün gidip o malzemeleri asıl 
yerinden uygun fiyatlarla alıp getirmeyi kafama koymuş-
tum. Çünkü birden bire kendimi yurt dışlarına giderek 
malzeme alırken ve tespih yaparken buldum.”

“RÜYAMDA KEHRİBAR, FİLDİŞİ 
GÖRÜRDÜM”
Öğrencilik hayatı boyunca yokluk içerisinde büyüyen 
Kalaycı, babasının sadece ahşaptan tespih yaptığı için bu 
işten çok fazla para kazanmadığını söylüyor. Onun baş-
ka malzeme çalışmamasını da tamamen ahşaba duydu-
ğu sevgiden kaynaklandığını düşünüyor. Kalaycı ise tes-
pih yapımına ilk olarak çok kıymetli bir malzeme olmasa 
da, çekimi güzel ve kendine özgü bir kokuya sahip olan 
öd ağacıyla başlar. Yaptığı tespihlerle arasında manevi bir 
bağ da oluşturan Kalaycı, “İlk zamanlar tespih yaparken 
duyduğum heyecan çok daha fazlaydı. Geceleri rüyam-
da kehribar, büyük fildişleri taşırken görürdüm kendimi. 

keHriBAr tespiHiNi kiMseye 
verMiyor
feyzullah kalaycı çok kıymetli malzemelerden tespih ya-
pıp onları alıcılarla buluşturuyor. kendisine ait olan ve kim-
seye veremediği tespihi ile ilgili şöyle konuşuyor: “Çok özel 
bir renge sahip uzun zaman önce yapmış olduğum bir keh-
ribar tespihim var. Gören insanlardan çok yüksek miktarlar-
da para teklif edenler, ısrar edenler hatta küsenler bile oldu. 
ama vermedim, vermem de. Bir de babamın bana hediye et-
tiği öd ağacından yapılma bir tespihim var ki onun değeri be-
nim için çok daha yüksek. o yüzden o da vazgeçemedikle-
rim arasında.” 

tespih Ustası Feyzullah kalaycı
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tespiH HAkkıNDA
 DoĞrU BiliNeN yANlış
her zaman söylenegelen bir şey vardır; 
asıl ustalık bir tespihin deliğini çok ince 
yapabilmektedir. feyzullah kalaycı’ya göre bu bir 
marifet değil. Çünkü delim işlemi için kullanılan 
uçlar vardır ve kişi tespihin malzemesine göre 
deliğin büyüklüğüne karar verir ve ona uygun ucu 
seçerek malzemeyi deler.

33’LÜK KEHRİBAR TESPİHİN 
FİYATI 15 BİN DOLAR
Kullanılan her malzemenin insana yararları da olduğun-
dan bahseden Feyzullah Kalaycı, bunlar içinden en fay-
dalısının kehribar olduğunu söylüyor. Kehribar tespihi 
yaparken tozundan bile yediğini belirten Kalaycı, kehri-
barın faydalarını bize şöyle özetliyor: “Kehribar bir ağa-
cın en az 30 milyon yılda oluşan bir reçinesidir. O yüz-
den çok kıymetlidir ve kilo fiyatı 5 ila 10 milyon arasın-
da değişir. Sarılık, guatr ve strese çok ciddi faydası vardır. 
Çoğu doktorun guatr hastalarına kehribar kolyesi tavsi-
ye ettikleri bile bilinir. Bilen birçok insan çocukları için 
şifa niyetine kehribar tozu alır. Sadece iki ülkede olduğu-
nu bildiğimiz ve ileriki yıllarda artık kalmayacağını dü-
şündüğümüz bu malzemenin yurt dışına çıkarılması ya-
sak. O yüzden 33’lük bir kehribar tespih 15 bin dolar ci-
varında satışa çıkarılır. Birisi çıkıp, herhangi bir tespih 
ustasına, ‘bana tanesi 100 bin dolardan, 100 tane kehri-
bar tespihi yap’ diye sipariş verse dünyada bunu yapabi-
len hiç kimse çıkmaz. Kehribar tespihin yapımı da çok 
zordur. Çünkü tespihin her bir tanesine bir ya da iki fo-
sil denk getirmeye çalışmak yapımını çok zorlaştırıyor.”

O zamanki kadar olmasa da bu heyecan hala yerini koruyor. 
Bitirdiğim tespihleri hemen teslim etmekte zorlanırım örne-
ğin. Birkaç gün elimde beklettikten sonra iade ederim.” diyor.

UKRAYNADAN TESPİH YAPIP 
TÜRKİYE’YE GÖNDERDİ
Üç yıl boyunca okuluyla birlikte yürüttüğü imamlık görevin-
den istifa ettikten sonra tam anlamıyla başladığı tespih işinde 
en büyük sıkıntıyı malzeme bulmak ve onu ülkeye getirmekte 
yaşar Feyzullah Usta. Bu sorunu aşmak için de Ukrayna’ya gi-
der. Tespih malzemelerinin hammadde halinde Ukrayna’dan 
yurt dışına çıkarılması yasak olduğu için 5 yıl boyunca ora-
da kalır, hammaddeyi işleyerek tespih olarak Türkiye’ye gön-
derir. Artık yasal olarak sıkıntı kalmadığı zaman da tekrar 
Türkiye’ye döner. Ukrayna dışında, ham madde bulabilmek 
amacıyla sürekli dünyayı dolaşan ustanın sıklıkla gittiği ül-
keler arasında, Afrika, Uzak Doğu, Rusya, Baltık ve Amerika 
var. Kalaycı sadece tespih ustası değil aynı zamanda malzeme 
satıcısıdır da. Ama o getirdiği malzemeleri, çocukluğunda 
babasını kandırmaya çalışan kurnaz tüccarların aksine ma-
kul fiyatlarla satar almak isteyenlere. 

FİLDİŞİ, GERGEDAN BOYNUZU, 
MERCAN…
Feyzullah Usta, yontulabilme özelliği olan her hangi bir mal-
zemeden yapılabilen tespihler için sıklıkla kullanılan ürün-
ler hakkında bizimle şu bilgileri paylaşıyor: “Öncelikle tespih 
yapımında kullanılan ahşap malzemeleri sıralamak istersek, 
Türkiye’de bulunan ve kullanılan en uygun ürün şimşir ağa-
cı ve zeytin köküdür. Yine çok değerli olmasa da gül ağacı-
nın da kendine özgü bir havası vardır. Güney Amerika’da ye-
tişen ve çok güzel bir ağaç olan yılan ağacı ise, kütlesel ağır-
lığının fazlalığı bakımından, bu malzemeler arasında en kıy-
metli olanıdır. Abanoz ağacı ise Selçuklu ve Osmanlı’da çok 
yaygın kullanılan ağaçlar arasında yer alır. Ben de şimdilerde 
tespih yapmak için ahşaptan daha çok fildişi, gergedan boy-
nuzu, mercan gibi dünyada nesli tükenmekte olanlar ürünle-
ri kullanıyorum.” 

feYzullah kalaYcı çok kıYmetli 
malzemelerden tespih Yapıp 
onları alıcılarla BuluşturuYor. 
türkiYe’den ünlü isimlerin 
dışında Başta katar kraliYet 
ailesi olmak üzere duBai ve 
suudi araBistan’ın önde gelen 
isimlerinden siparişler alıYor...
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kUkA tespiHiN öNeMi
Özellikle osmanlılar döneminde, Brezilya’da yetişen bir ağacın koza-
lağı olan ‘kuka’dan yapılan tespihlerin çok revaçta olduğundan bah-
seden kalaycı, “Tespih yapmaya çok elverişli, çok uzun ömürlü ve ev-
ladiyelik bir malzeme olan kukadan yapılma tespihlerden eskiden her 
evde en az bir tane bulundurulurdu. ailenin en yaşlı üyesi bu tespihi 
ölene kadar yanında taşır ve bir anlamda kefen parası gibi düşünürdü. 
Çünkü daha yakın zamanlarda bin, iki bin dolar gibi rakamlara satılan 
kuka tespihler, cenaze masraflarına gücü yetmeyen aileler tarafından 
cenaze sırasında satılarak masraflar giderilirdi. o zamanlar internet 
bu kadar yaygın değildi, dünya küçülmemişti ve malzemenin kaynağı 
bilinmediğinden yüksek fiyatlara satılıyordu. Şimdi malzemesi çok ol-
duğundan artık kukanın o kadar maddi değeri yok.”

YAPIMI BİR AY SÜREN TESPİHLER VAR
Tespih yapımında bir ürünün bitirilme süresi tamamen kullanılan mal-
zemenin cinsine ve de tespihin tane sayısına bağlı. İki ya da üç gün-
de bitirilen tespihlerin yanında bir aydan fazla sürenler bile olabiliyor. 
Feyzullah Usta, yapılan malzemeler arasında en zor olanının, çok kırıl-
gan olması ve işlenme zorluğu açısından mercan olduğunu söylüyor. 
Mercanın sadece bir imamesinin yapımının bile bir gün sürebildiğini 
belirtiyor. Türkiye’deki kalifiye usta sayılarını da sorduğumuz Feyzullah 
Usta, bize en fazla 20 kadar kalifiye isim sayabileceğini söylüyor. On-
ların dışında genel olarak tespih yapımıyla uğraşan 100-200 civarında 
kişinin bulunduğunu, tespih ustalarının en fazla olduğu illerin başın-
da ise İstanbul ve Ankara’nın geldiğini aktarıyor. Ardından ustaları bi-
linen iller arasında Erzurum, Balıkesir ve Konya’nın geldiğini dile geti-
riyor. Kalaycı, son yıllarda artan tespih siparişlerine bu ustaların yetişe-
mediğinden yakınıyor. Ama geliri çok yüksek bir meslek haline dönüş-
tüğünden bu alana yönelen gençlerin de artmaya başladığını söylüyor. 

HERKES KEHRİBAR VE MERCANDAN 
TESPİH YAPAMAZ
Tespihte malzeme kadar ustalığın da çok önemli olduğunu aktarıyor 
Kalaycı birçok ustanın da kehribar ve mercandan tespih yapamadığı-
na işaret ediyor. Tespih yapımında dünyada bilinen en önemli ustaların 
ülkemizde yer aldığını belirtiyor. Ondan sonra Mısır ve Suriye’nin gel-
diğini söyleyen Kalaycı, ustaların malzeme sıkıntısı çektiğine de dikkat 

“kehriBar, Bir ağacın en az 30 milYon 
Yılda oluşan Bir reçinesidir. o Yüzden 
çok kıYmetlidir ve kilo fiYatı 5 ila 10 
milYon arasında değişir. sarılık, guatr 
ve strese çok ciddi faYdası vardır. 
sadece iki ülkede olduğunu Bildiğimiz 
ve ileriki Yıllarda artık kalmaYacağını 
düşündüğümüz Bu malzemenin Yurt 
dışına çıkarılması Yasak.”
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çekiyor. Çok kullanılan gergedan boynuzu ve mercanın 
zor bulunduğunu aktarıyor. Kalaycı tespihlerin yapısına 
ilişkin de şunları söylüyor: “Ağırlıklı olarak 33’lük tespih 
yapıyoruz. Ardından 99’luk geliyor. Bu tür kıymetli mal-
zemelerle nadiren de olsa 500’lük ve 1000’lik tespih yapı-
yoruz. Çok az yapıldığından bunların kimde olduğu ve el 
değiştirdiğinde kimlere geçtiği biliniyor. Bizim ülkemizin 
dışında başta Katar kraliyet ailesi olmak üzere Dubai ve 
Suudi Arabistan’ın önde gelen isimlerinden siparişler alı-
yoruz. Bazen tek bir kolleksiyonerin siparişini bile günler-
ce bitiremiyoruz.”

TESPİH SAHTEKÂRLARI ACEMİ 
KOLEKSİYONCULARI 
KANDIRIYOR
Kalaycı’nın verdiği bilgilere göre her değerli işte olduğu 
gibi bu işte de sahtekârlar olabiliyor. Bu insanlar gerçek 
malzemelerden yapılmayan sahte tespihleri, bu işin acemi 
koleksiyoncularını kandırarak yüksek fiyatlara satıyor. Za-
manla malzemeleri artık ayırt edebilen koleksiyoncuların 
bir dokunuşta gerçek malzemeyi anlayabildiklerini söyle-
yen Feyzullah Usta, yine de kendisini garantiye almak is-
teyenlere güvenilir yerlerden alışveriş yapmalarını tavsiye 
ediyor. 
Ustaya tespih meraklısı ve müdavimleri olan önemli isim-
leri de sorduğumuzda bize, İlber Ortaylı, Kezban Hate-
mi ve Egemen Bağış’ın eşinin isimlerini sıralıyor. Bu işin 
hastaları için tespihin öneminin büyüklüğünden bahse-
den Kalaycı, “Çok önemli görevleri olan ve yoğunluktan 
ailesine bile zaman ayıramayan kişiler tanıyorum. Bun-
lar sürekli benimle irtibat halindedir. Ne zaman yurt dı-
şından çok önemli bir malzeme getirsem işini gücünü her 
şeyi bırakıp o malzemeyi ve nasıl yaptığımı izlemeye geli-

yorlar.” diyor. Tespih koleksiyoncularının avantajının aldıkla-
rı bir tespihi her zaman değerinin daha üzerinde bir fiyata sa-
tabilmeleri olduğunu dile getiriyor. Türkiye’deki toplam tes-
pih kolleksiyonerlerinin sayısını da sorduğunuz Kalaycı, bu-
nun ortalama 100 civarında olduğundan bahsediyor. Tespi-
hin belli bir şeklinin olmadığını, taşlarının her türlü şekilde 
yapılabildiğinden bahseden Usta, “Çoğunlukla bunu kollek-
siyonerler belirliyor.” diyor. 

BAKANLIK SANATÇISI
Yurt içinde ve dışında birçok sergiye katıldığını bildiğimiz 
Feyzullah Kalaycı, aynı zamanda Kültür Bakanlığı’nın res-
mi sanatkârları arasında da yer alıyor. Tespih yapılırken sabır 
ve işçiliğin yanında sukûnetin de öneminden bahseden Usta, 
“Bir tespihte en az 33 tane var ve bir tanenin modelini oluş-
turduğunuzda artık sonuna kadar aynı şekilde ve büyüklük-
te yapmak zorundasınız. O yüzden kafanızın dağılmayacağı 
sukûn bir ortam çok önemli.” diyor.
Son olarak tespihin maneviyatına dair konuşan Kalaycı, “Tes-
pih çekmenin de bir adabı vardır. Elde sallamayı usulsüzlük 
ve tespihe saygısızlık olarak algılıyorum. O bir zikir aleti ol-
duğundan ben asla onu pantolonumun cebinde göbeğimin 
altında taşımam. Her zaman ceketimin üst cebine koyarım.” 
diyor.

 “tespih çekmenin de Bir 
adaBı vardır. elde sallamaYı 
usulsüzlük ve tespihe saYgısızlık 
olarak algılıYorum. o Bir zikir 
aleti olduğundan Ben asla onu 
pantolonumun ceBinde göBeğimin 
altında taşımam. her zaman 
ceketimin üst ceBine koYarım.”

BAliNA DişiNDeN yAptıĞı tespiHi 
BAşBAkAN’A HeDiye etti
“yakın zamanda yapılan bir sergi açılışına 
Başbakanımız da katıldı. kendisinin tespihlere 
merakını, bu konuda sürekli hediye aldığını ve bir 
koleksiyon oluşturduğunu bildiğimizden biz de 
kendisine balina dişinden yaptığımız bir tespihi 
hediye ettik.”
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tarih» burçak yıldırım
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507-1515 yılları arasında İran ve Anadolu Beylikleri arasında bu bölge 
için mücadeleler devam etti. Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim, bütün 
Güneydoğu’yla beraber Diyarbakır’ı da 15 Eylül 1515’te Bıyıklı Mehmet Paşa 
kumandasında Osmanlı topraklarına kattı. Diyarbakır, doğuya sefer yapan 
tüm orduların hareket üssü ve barınma yeri olarak kullanılmıştır. 1. Dünya 
Savaşı sırasında yangın, hastalık ve açlık yüzünden büyük sıkıntı çeken Di-
yarbakır sosyal ve kültürel olarak asıl gelişimini Cumhuriyet Dönemi’nde ya-
şamıştır. 1950’lerden sonra yepyeni bir çehre kazanan şehirde, yeni yollar ve 
yeni köprüler yapılmış olup bununla beraber tarihin getirdiği, sayısız güzel-
likte tarihi eser de günümüze kadar ulaşmıştır. Diyarbakır’da eski medeniyet-
lerden de beslenmiş olmasının zenginliğiyle pek çok tarihi eser var. Tarihi ki-
liseler, camiler, medreseler… Biz size Diyarbakır’ın her birinin farklı hikaye-
si olan, hem yolları hem insanları hem de kültürleri birbirine bağlayan sayısız 
tarihi köprüsü içerisinden üçünden bahsedeceğiz...

MEZOpOTAMYA VE ANADOLU MEDENİYETLERİNİN BİRBİRİYLE ALIŞVERİŞ 
YApTIĞI VE BİRBİRİNİ BESLEDİĞİ DİYARBAKIR’IN TARİHİ ÇOK ESKİLERE 
DAYANMAKTADIR. DİYARBAKIR VE ÇEVRESİNDE VAR OLAN MAĞARALARDAKİ 
ÇİZİMLERDEN BU BÖLGENİN YONTMA TAŞ DEVRİ’NDEN İTİBAREN YERLEŞİM 
BİRİMİ OLARAK KULLANILDIĞI ANLAŞILMAKTADIR. BUNUNLA BERABER 
HASSUM DİCLE NEHRİ VE KOLLARI ÜZERİNDEKİ ERGANİ YAKINLARINDA, 
HİLAR MAĞARALARINDA BU ÇAĞDAN KALMA EŞYALAR BULUNMUŞTUR. 
DİYARBAKIR’DA BULUNAN ÇAYÖNÜ TEpESİ’NDEKİ KAZILARDA “DÜNYANIN EN 
ESKİ KÖYÜ” BULUNMUŞTUR. BAZI TARİHÇİLERE GÖRE ŞEHİR MERKEZİNDE 
MÖ 3000 YILLARINDA HİTİT UYGARLIĞI YAŞAMIŞ ARDINDAN DA URARTULAR, 
pERSLER, MAKEDONYALILAR, ROMALILAR, BİZANSLILAR GİBİ pEK ÇOK 
UYGARLIK DİYARBAKIR’A EGEMEN OLMUŞTUR. TARİH BOYUNCA pEK ÇOK 
MEDENİYETİN SAHİp OLMAK İSTEDİĞİ BİR COĞRAFYA OLAN DİYARBAKIR’I 
ELE GEÇİRMEK İÇİN SAYISIZ MEDENİYET ARALARINDA KANLI SAVAŞLAR 
YApMIŞTIR. HER GELEN UYGARLIK BİR SONRAKİNE KENDİ KÜLTÜRÜNÜ 
AKTARDIĞINDAN DİYARBAKIR’DAKİ KÜLTÜREL SÜREÇ YÜZYILLAR 
ÖNCESİNDEN BAŞLAYARAK DEVAM ETMEKTEDİR.

mart 2013 / 65



malaBadi köprüsü:
Pek çok türküye de konu olmuş Malabadi Köprü-
sü belki de Diyarbakır köprülerinin içinde en çok 
tanınanıdır. Orda başlayıp biten yiğidin öyküsü bir 
yana biz Malabadi’nin öyküsüne bir bakalım.
Diyarbakır- Silvan yolu üzerinde, Malabadi diye 
adlandırılan bölgede Batman Çayı üzerindedir. 
Köprünün üzerindeki kitabesinden Temurtaş ibn 
İlgazi Bin Artuk tarafından 1000’li yıllarda yapıldı-
ğını ve tüm masraflarını gene kendisinin karşıladığı 
öğrenilmiştir. Köprünün 
şu an tam olarak okun-
mayan başka bir kıs-
mında Osman ismi yaz-
dığından, Osman isim-
li birinin 1200’lü yıllarda 
köprüyü tamir ettiği tah-
min edilmektedir.
Köprü, birbirinden farklı 
uzunlukta olan üç kısım-
dan meydana gelmekte-
dir. Bunlardan ilki yol-
la birleşir, daha sonra kemer gelir ve sivri kemerli 
olan bu bölümü yalnızca dolgudan oluşan üçüncü 
bölüm tamamlar. Uzaktan bakıldığında asimetrik 
bir görüntüyle karşılaşılır. Köprü 165 metre uzun-
luğunda ve 7 metre genişliğindedir. İki kaya üzeri-
ne oturtulmuş gözler 38 metre genişliğindedir. Sivri 
kemerli olan bu gözlerin yanlarında ikişer tane ol-
mak üzere dört tane daha pencere bulunmaktadır.
Büyük kemerlerin iki yanında yaklaşık 5’er metre 
genişliğinde iki oda bulunmaktadır. Büyük keme-
rin üzerine gelen bir kapı ve kemerde ise gelip ge-
çenlerin kontrol edilmek amaçlı yapıldığını Evliya 
Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde geçtiğinden öğrendi-
ğimiz iki kapı bulunmaktadır.

“modern statik 
hesaBının olmadığı 
Bu devirde Bu 
açıklıkta, o zaman 
için BöYle Bir 
eser haYranlık 
vericidir ve 
takdire şaYandır...”

on gözlü köprü:
Diyarbakır- Silvan yolunda, Dicle Nehri üzerinde bulu-
nan On Gözlü Köprü ya da diğer adıyla Dicle köprüsü 
kitabesinden anlaşıldığı kadarıyla Nizamüddin ve Mü-
eyyidüddevle tarafından yapılmıştır.
1065 yılında yaptırılan köprü yaklaşık yüzseksen met-
re uzunluğunda ve altı metre genişliğindedir. Adını da 
bu özelliğinden aldığı gibi on gözden meydana gelmiş 
ve gözleri oluşturan kemerlerin açıklığı da yaklaşık on-
beş metredir. Köprünün kemerleri sivri formla yapılmış 
olup, ortadaki gözler yanlardaki gözlere göre daha küçük 
dizayn edilmiştir.
Döneminde siyah volkanik taştan yapılan köprünün gü-
ney kısmının kemeri ve korkulukları arasında uzun bir 
yazı kabartması vardır. İki satırdan oluşan bu kabart-
ma şeklindeki yazı, Arap harflerinin köşeli ve geomet-
rik olarak kullanılmasıyla oluşturulan Kufi yazıyla yazıl-
mıştır. Beyaz mermer üzerine işlenen bu yazı zamanla 
özelliğini kaybederek okunmayacak hale gelmiştir. Ül-
kemizin en büyük kültürel sorunlarından biri olan res-
torasyon problemi burada da yaşanmış, belirli periyod-
larla yapılan restorasyonlarla köprü özelliklerini yitirme-
ye başlamıştır.
On gözlü köprünün bir diğer güzelliği de buradan doğ-
muş bir efsaneyi barındırıyor olmasıdır. Hepimizin bil-
diği Suzan Suzi türküsü bu topraklarda doğmuş ve bü-
yümüş olan bir genç kızın kendini bu köprüden atma-
sının üzerine yazılmıştır. Türkü ile ilgili çeşitli rivayet-
ler var, en yaygın olan rivayet şudur; Süryani olan bir ai-
lenin kızı olan Suzi ile Müslüman olan bir ailenin oğlu 
olan Adil birbirlerini sevmektedirler, nitekim aileler bu 
birlikteliğe müsaade etmemektedir. Kavuşamayacakları-
nı anlayan Suzan kendini köprüden aşağı bırakır. Bu acı 
verici olay üzerine Suzan’ın arkasından bir değil ancak 
on gözlü bir köprünün yas tutabileceği düşünülür ve on 
gözlü köprü inşa edilir.

28 / www.baglantinoktasi.com.tr
66 / www.baglantinoktasi.com.tr



kitaBelerden Bir tanesi şerit 
halinde uzanır ve soldan ikinci ve 
üçüncü gözler arasında tampon 
duvarı içerisine Yerleştirilmiştir. 
ikinci kitaBe ise, sivri kemer şeklinde 
olup, Bir Bordür içerisindedir. Bu 
kitaBe de sağdan ikinci ve üçüncü 
gözlerin arasına Yazılmıştır. Bu 
kitaBelerden köprünün artukoğlu 
hükümdarı melik salih mahmud 
tarafından 1218’de Yaptırıldığı, 
mimarının da cafer Bin mahmud 
olduğu öğrenilmektedir...

halilviran köprüsü:
Devegeçidi akarsuyu üzerinde bulunan Halilviran Köp-
rüsü Diyarbakır-Eğil yolu üzerindedir. Bu köprüye Ar-
tuklular zamanından kaldığı için “Artuklu Köprüsü” de 
denilmektedir. Bu köprüyü diğerlerinden ayıran özelliği, 
köprünün üzerinde iki kitabe ve bir de Kuran’dan Baka-
ra Suresi’nin yazılı olmasıdır. Kitabelerden ilki şerit şeklin-
de uzanarak, ikinci ve üçüncü gözler içerisindeki duvarla-
ra yerleştirilmiştir. İkinci kitabe ise sivri kemer içerisinde-
dir. Bu kitabelerden bu köprünün 1218 yılında Artukoğ-
lu Hükümdarı Salih Mahmud tarafından yapıldığı anlaşıl-
maktadır. Siyah taşların yontularak yerleştirildiği ve inşa 
edildiği köprü günümüzde oldukça harap haldedir. Yak-
laşık kırk yıl önce Karayolları tarafından onarılan köprü, 
kendisinin tarihi ve kültürel değerini anlayacak ve ona ge-
reken önemi verecek bireyleri bekliyor.

Bu odalarla Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde şöy-
le geçer:
“Köprünün iki tarafında kale kapıları gibi demir ka-
pıları vardır. Bu kapıların içinde sağ ve solda köprü-
nün temeli beraberliğinde kemerin altında hanlar 
vardır ki gelip geçenler, sağdan ve soldan geldikleri 
vakit misafir olurlar. Köprünün kemeri altında bir-
çok oda vardır. Demir pencereler şahneşinlerine mi-
safirler oturup kemerin karşı tarafındaki adamlar-
la kimi sohbet eder, kimi ağ ve oltalarla balık avlar-
lar. Bu köprünün sağ ve solunda nice pencereli oda-
lar vardır. Köprünün sağ ve solundaki bütün korku-
luklar Nehcivan çeliğindendir. Ama demirci ustası da 
var kudretini sarf ederek bir tür sanatlı kafesli korku-
luklar yapmış ve doğrusu elinin ustalığını göstermiş-
tir. Doğrusu, üstad mühendis var kuvvetini sarf ede-
rek bu köprüde öyle sanatlar göstermiştir ki, bu işçi-
liği geçmiş mimarlardan hiç birisi gösterememiştir.”
Köprünün bir estetik harikası olmasının yanı sıra, 
üzerinde barındırdığı güneş, aslan ve insan figürle-
rinden dolayı burçlarla ilgili mesajlar verdiği de dü-
şünülmektedir.
Fransız ünlü arkeolog, mimar ve yazar Albert Gabriel 
köprü içinde şöyle demektedir: “Modern statik hesa-
bının olmadığı bu devirde bu açıklıkta, o zaman için 
böyle bir eser hayranlık vericidir ve takdire şayandır. 
Ayasofya’nın kubbesi köprünün altına rahatlıkla gi-
rer. Balkanlar’da, Türkiye’de ve Orta Doğu’da bu açık-
lıkta ve bu yaşta köprü yoktur.”
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gelenek»  hilal baysal / hilalbaysal@baglantinoktasi.com.tr

askere veda   
BİZİM KÜLTÜRÜMÜZ İÇİN AYRI BİR DEĞERDİR BİR DELİKANLININ ASKERE GİDİŞİ. YÜZ 

YILLAR BOYUNCA BIR GENCİN ASKERE UĞURLANMASI, ARDINDAN AĞITLAR YAKILMASI, 
ŞİİRLER YAZILMASI, MEKTUpLARI VE KARŞILANMASINA KADAR BİRÇOK ADETLER 

SİLSİLESİNDEN OLUŞMUŞTUR ASKERLİK...

Türk toplumunda askere gitmek çok kutsal bir görev 
olarak kabul edilir. Eski zamanlarda, insanların okul 
eğitimleri çok kısa sürdüğünden, 18’li yaşlara gelen 
gençler için belki de hayatlarında yaşayacakları en 

zorlu ve heyecanlı tecrübeydi askere gitmek. O yüzden de on-
lar, asker anılarını yaşantıları boyunca anlata anlata bitireme-
mişlerdir. Şimdilerde ise uzayan eğitim hayatları ve de biran 
önce iş bulabilme kaygılarından dolayı gençlerimiz, önlerinde 
bir engelmiş gibi görür oldular askerliği. Ama yine de bizim 
kültürümüz için ayrı bir değerdir bir delikanlının askere gi-
dişi. Yüz yıllar boyunca bir gencin askere uğurlanması, ardın-
dan ağıtlar yakılması, şiirler yazılması, mektupları ve karşılan-
masına kadar birçok adetler silsilesinden oluşmuştur askerlik.

TÜM TERTİPLER BİRARAYA GELİR
Önceleri askerlik belgesi gelen delikanlıların isimleri, 
köy ya da mahalle muhtarları tarafından tek tek ailele-
rine bildirilirdi. İsimleri açıklanan delikanlılar o saat-
ten sonra işten güçten ellerini çekip son günlerini gezip 
ve eğlenerek geçirirlerdi. İsimleri açıklanan tüm tertip-
ler son günlerinde birbirlerini evlerine davet eder, ye-
mek ziyafeti verirlerdi. Yemeğin ardından aynı evde çe-
rezler dağıtılarak gençlerin kendi aralarında eğlenme-
leri sağlanırdı. Belki de aynı kaderi paylaşmalarından 
dolayı bu günlerde yakınlaştıkları için hayatları boyun-
ca birbirlerine ‘tertip’ diye hitap eder, birbirlerini se-
ver kollarlardı.
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BOYUNLARINDA KIRMIZI OYALI 
TÜLBENTLER…
Bu gençler sadece kendi aralarındaki ziyafetlere değil ayrıca 
etraflarında bulunan yakınları tarafından 15-20 gün boyunca 
yemekli davetlere çağırılırlardı. Bu davet sahipleri delikanlının 
askere gitmeye yakın zamanlarında da onun evine giderek onu 
uğurlama ziyaretinde bulunurdu. Bu süre içerisinde askere gi-
decek tüm gençlerin boyunlarına kırmızı oyalı tülbentler bağ-
lanarak asker adayı olduğu belli edilirdi. Gençlere, ziyaret et-
tikleri evlerin hane sahipleri tarafından para verilirdi. Herkes 
gönlünden ne geçerse onu verirdi. Paranın miktarı önemli de-
ğildi. Bu bir gelenek kabul edilmişti o yüzden vermemek ve al-
mamak ayıptı.

SAĞ SALİM DÖNMELERİ İÇİN 
MEVLÜT OKUTULUR, KURBAN 
KESİLİR
Bazı yörelerde delikanlı askere gitmeden önce türbe ziya-
retleri yapılırdı. Bu ziyaretin asıl amacı askere gidecek olan 
gencin sağ salim dönmesi için dua ve niyazda bulunmak-
tı. Delikanlı ve ailesi bu dua merasimi sırasında askerin dö-
nüşüne kurbanlar adardı. Yine aynı niyetle bazı yörelerde 
hala devam eden bir töre gereği de mevlitler okutulup, ye-

mekler verilip, lokumlar dağıtılırdı. Ailenin durumu iyiyse 
eğer bu sırada bir de kurban kesilirdi. Bu kurban etiyle ya-
pılan yemekler ise gelen misafirlere ve köy halkına dağıtı-
lırdı. Bu tür organizasyonlarda tabi ki baş aktör her zaman 
askere gidecek delikanlıydı. Herkes onunla, o da gelenlerle 
tek tek ilgilenirdi.

KINALI ELLER…
Delikanlının askere gideceği yerin belli olacağı gün köy-
deki bütün gençler onun evine toplanır ve genci bu he-
yecanlı gününde yalnız bırakmazlardı. Askere gitme-
ye bir gün kala bazı yörelerde topluca, bazı yörelerde de 
tek tek asker düğünü yapılırdı. Toplu yapılan düğünün 
masraflarını asker aileleri kendi aralarında karşılardı. 
Anadolu’da hemen tüm düğün törenlerinde olduğu gibi 

asker kına töreninde adaYın 
taBanca tutacağı parmağına 
kına Yakılması adetler 
arasındaYdı. inanışa göre 
koçlara Yakılan kına; allah’a 
kurBan edildiği için, gelinlere 
Yakılan kına; kocasına kurBan 
etmek için, askere Yakılan 
kına ise vatana kurBan olması 
içindir...

asker töreninde de kına yakılıp, kına bayraktarı ça-
ğırılarak askere gidecek gençlere asker duası okutu-
lurdu. Asker kına töreninde adayın tabanca tutacağı 
parmağına kına yakılması adetler arasındaydı. İna-
nışa göre koçlara yakılan kına; Allah’a kurban edil-
diği için, gelinlere yakılan kına; kocasına kurban et-
mek için, askere yakılan kına ise vatana kurban ol-
ması içindir. Kınada ve düğünde davul ve zurna eş-
liğinde eğlenilir ve askere gidecek gence orada giy-
mesi için çorap çamaşır gibi hediyeler getirilirdi. 
Düğün töreninin ardından askere gidecek gençler 
köydeki erkeklerin bulunduğu toplu yerleri ziyaret 
ederek herkesle tek tek vedalaşıp helallik isterdi. O 
akşam ise toplu akşam namazına iştirak edilerek as-
kerler önde imam ve halk arkasında namaz kılınır-
dı. İmam tarafından asker duası edilirdi. Dua eden 
genç oradakilerle de vedalaşırdı.

SU GİBİ GİDİP SU GİBİ GEL...
Ertesi gün evinden çıkan genç anne babası ve etraf-
taki diğer yakınlarının ellerini öperek onları Alla-
ha ısmarlar ve helallik isterdi. Bu esnada bazı yöre-
lerde gencin başında tuz ve un çevrilir ve evden çı-

kan asker adayının arkasından su dökülerek su gibi 
hızlı gidip gelmesi temennisi edilirdi. Evden ayrılır-
ken aynı zamanda havaya üç el ateş sıkılırdı. Gen-
ci alana götürecek araba usulünce süslenirdi. Aske-
re gidecek genç, ailesi tarafından hazırlanan asker 
bavulunu aldıktan sonra eğer nişanlı ise vedalaş-
mak üzere nişanlısının evine uğrardı. Eğer değilse 
köy meydanında bulunan kalabalığın yanına gide-
rek son kez vedalaşırdı. Burada da toplu asker gön-
derimlerinde asker babalarının ortaklaşa aldıkla-
rı kurban kesilerek gençler böylece uğurlanırdı. Bu 
uğurlama sırasında çeşitli yöresel enstrümanlar ça-
lınarak askerlere moral verilmeye çalışılır ve aileler 
teselli edilirdi. Vedalaşırken gencin cebine para ve 
mendil koyanlar da olurdu.
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SİMİTTEN BİR PARÇA EVİN 
DUVARINDA… 
Bazı yörelerde annesi oğluyla vedalaşırken ona elindeki simitten 
bir parça ısırtır ve o simidi evdeki bir köşeye asarak o gelene ka-
dar bekletirdi. Bu ısırdığı simitte yarım kalan kısmetinin, onu sağ 
salim evine geri getireceği umulurdu. Genç askerden döndüğün-
de ise o simit suda ıslatılarak kuşlara yem edilirdi. Delikanlı eğer 
sözlü ya da nişanlısıysa ondan kendisine bir mendil hediye gelir-
di. Dantelli olan bu mendili genç kız askere gidecek sözlüsü için 
kendi elleriyle işlerdi. Genç asker bu mendili kesinlikle kullan-
maz ve askerden döndükten sonra da bir gelenek olarak hayatı 
boyunca saklardı.
Askere giden genç adaklıysa eğer iki koç alınarak koçlardan biri 
mahalledeki uğurlamada diğeri ise asker kışlasının önünde kesi-
lirdi. Etler ihtiyaç sahiplerine ve askerlere dağıtılırdı. Bazı köyler-
de asker anneleri saçlarını beyaz güllerle bezeyerek davul zurna 
ve zılgıtlarla yalınayak kışla önüne kadar gelerek oğluyla helal-
leşirdi. 

YÜRÜ MEKTUBUM, 
ÜÇ OLDUK MU SOR DA GEL
Bunca merasimin ardından genç, artık askeri kışlasında memle-
ketinden çok uzaktadır. İlk defa ailesinden yöresinden bu kadar 
ayrı düşen genç asker, bu yoğun özlem ve hasret duygularını o za-
manlar mektuplarla dile getirirdi. Asker mektuplarına genellik-
le selamla başlanır, oradaki genel durum özetlenir ve sonra bir 
mani ile bitirilirdi. Mektuplarda mutlaka bütün akraba ve tanı-
dıklara selam edilirdi. Eskiden asker mektupları hem mektubun 
gittiği köyde hem de kışlada herkesin ortasında okunduğundan, 
evli ya da nişanlı olanlar, mektuplara yazdıkları manilerdeki giz-
li anlamlarla, sevdiklerine mesaj gönderirlerdi. ‘Yürü mektubum 
yürü, haberini al da gel, bir iken iki olduk, üç olduk mu sor da gel’ 
diyerek mani eşliğinde çocuklarının olup olmadığını üstü kapalı 
bir şekilde sorarlardı. Durum bildiren özlem dolu bu mektuplar-
dan başka askerlerin arkadaşlarına gönderdikleri keyifli ve mace-
ralı mektuplarda olurdu. 
Askerlik bittiğinde, gençlerin eve dönmeleri büyük bir coşkuyla 
karşılanır, kurbanlar kesilir, eğlenceler düzenlenirdi. Yine gitme-
den önce yapılanlar gibi yemekli akraba davetleri olur, öte yandan 

asker evi de misafirle dolardı. Askerden gelen delikan-
lı yine bu on-on beş günlük süre içerisinde misafir gibi 
ağırlanıp ona hiçbir ağır iş yaptırılmazdı. 

ASKERE AĞIT
Askerdeki oğlunu çok özleyen yaşlı bir anne, oğlunu 
görmek için, oğlunun askerlik yaptığı yere gitmiş. Bu sı-
rada oğlu eğitimdeymiş, komutana yaklaşarak halini arz 
etmiş. Bunun üzerine komutan eğitim yapan askerleri 
göstererek, seç bakalım bunlardan hangisi demiş, uzak-
tan oğlunu seçemeyen ana şu ağıdı söylemiş,

Makasım yok ki biçeyim
Makinem yok ki dikeyim
Askerler talime çıkmış
Oğlumu nasıl seçeyim.
Atları var at içinde
Nalı parlıyor kıçında
Askerler türkü söylüyor
Benim oğlum yok içinde

BAZı yörelerDeki 
ilgiNç Asker ADetleri:
KARS’TA; askere gidecek kişi köy ve şehirdeki akrabaları-
nı ziyaret edip, “allahaısmarladık” dediğinde, bu ziyaretler 
sırasında kendisine harçlık ve yolluk olarak hazırlanan çö-
reklerden verilirdi.

SİLİFKE’NİN KIRTIL KÖYÜ’NDE; askere gidileceği günün 
akşamı, askere gidecek olan gençler, kız ve erkek arka-
daşlarını bir eve davet eder, geç saatlere kadar eğlenip 
mengi oynarlardı. Burada askerlerin ceplerine uğur para-
sı denilen harçlıklar konulurdu. asker terhis olduktan son-
ra kına alıp getirirdi. köye geldiği günün akşamı kendisi-
ne ‘hoş geldin’e gelenlere hazırlanan kınadan yakılır. “as-
ker kınası” adı verilen bu kınanın yakılması uğurlu sayılırdı.

ANKARA KIZILCAHAMAM VERİMLİ KÖYÜ’NDE; yaşlı er-
kekler ve kadınlar ‘uğur parası’ adı altında verilen parayı 
verirken, “Benim için nöbet tut, buna karşılık veriyorum.” 
diyerek gencin gönlünü alırlardı.

SEYDİŞEHİR’DE; uğurlama törenlerinde kadınlar hazırla-
dıkları çörekleri üçe bölerdi. Bunun bir parçası kurda kuşa 
yem olsun diye suya atılır. Bir parçası delikanlının göm-
leğine sarılarak sandığa konur. Bir parçası da yemesi için 
delikanlının yolluğuna konurdu. Genç asker izine geldikçe 
gömleğe sarılı parçadan bir bölüm koparılarak ona yediri-
lirdi. yine burada asker uğurlamasından sonra kadınlar bir 
pınarın başında toplanarak yemek yerlerdi. yemek yerken 
tahta kaşık kullanmazlardı çünkü tahta kaşık kullanırlarsa 
delikanlıların askerde çok dayak yiyeceğine inanılırdı. 

ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ ŞÜKRANLI KÖYÜ’NDE; askere 
gidecek genç nişanlı ise gitmeden önce nişanlısının evi-
nin odununu ona kestirirlerdi. Bundaki maksatları ise onu 
şimdiden zorluklara alıştırmaktı.

Bazı Yörelerde annesi oğluYla 
vedalaşırken ona elindeki simitten 
Bir parça ısırtır ve o simidi evdeki 
Bir köşeYe asarak o gelene kadar 
Bekletirdi. Bu ısırdığı simitte Yarım 
kalan kısmetinin, onu sağ sağlim 
evine geri getireceği umulurdu. 
genç askerden döndüğünde ise o 
simit suda ıslatılarak kuşlara 
Yem edilirdi....





turizm»

 Günümüzde, tatil planlarını son dakikaya bırakan 
kişi sayısında büyük bir azalma yaşanıyor. Artık ço-
ğunluk yaz sezonunda çıkacağı tatili erken rezer-
vasyon döneminde satın alarak, indirimli fiyatlar-

dan yararlanıyor. Yüzde 45’e varan indirimlerin yapıldığı er-
ken rezervasyonda ilk dönemin sonuna gelindi. Tatilsepeti.
com Yönetici Ortağı Kaan Karayal’ın verdiği bilgilere göre, 
Türkiye’deki erken rezervasyon kampanyalarının ilk döne-
minde 2013 yaz sezonu için yaklaşık 100 bin satış yapıldı. 
Bu yaz toplamda ise yaklaşık 600 bin erken rezervasyon ya-
pılacağı öngörülüyor. Erken rezervasyon kampanyasının 
ikinci döneminin cazip indirimlerle devam ettirilirken, er-

ken rezervasyon yaptıran tatilciler yalnızca fiyat avantajına 
değil, tesislerin müsait olması nedeniyle daha fazla tercih 
imkanına da sahip oluyor. 
Artık günümüzde birçok tatilci, tatillerini son dakika planla-
mak yerine erken rezervasyon dönemini kaçırmayarak ekono-
mik fiyatlardan yararlanmayı tercih ediyor. Yüzde 45 indirim-
le alınan tatil paketleri bulunurken erken rezervasyon sigorta-
sı da tatilcilere büyük rahatlık sağlıyor. Otele giriş süresine 72 
saat kalana kadar mazeretsiz olarak rezervasyonu iptal etme ve 
ödenmiş olan ücreti geri alma imkanı sunan erken rezervas-
yon sigortası sayesinde tatilciler rahatça ve çekinmeden rezer-
vasyonları yaptırabiliyor.

TÜRKİYE’DEKİ ERKEN REZERVASYON KAMpANYALARININ İLK DÖNEMİNDE 2013 YAZ 
SEZONU İÇİN YAKLAŞIK 100 BİN SATIŞ YApILDI. BU YAZ TOpLAMDA İSE YAKLAŞIK 600 BİN 

ERKEN REZERVASYON YApILACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR.

tatilciler Bu Yaz 600 Bin erken 
rezervasYonla 

600 milyon tl

hatice berrak / haticeberrak@baglantinoktasi.com.tr
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“İLK PERİYOTTA 120 
MİLYON TL TASARRUF 
EDİLDİ”
Kaan Karayal, tüm sektördeki erken re-
zervasyon kampanyalarının ilk döne-
mindeki satışlarla ilgili olarak şu bilgi-
leri verdi: “Türkiye’de erken rezervas-
yon kampanyalarının ilk dönemi kapsa-
mında 2013 yaz sezonu için yaklaşık 100 
bin kişiye tatil satıldığını söyleyebiliriz. Ta-
tilini erken rezervasyonla alan bir tatilci, gün-
lük konaklama bedeli olarak ortalama 270 TL yeri-
ne indirimler nedeniyle 150 TL ödeyebiliyor. Erken rezervas-
yonun ilk döneminde tatil satın alan 100 bin kişinin iki kişilik 
bir tatil paketi aldığını düşünür ve dolaylı yoldan 200 bin kişi 
olacağını hesaplarsak, bu rakamdan yola çıkarak, erken rezer-
vasyon döneminin ilk periyodunda tatil satın alan tatilcilere 
toplamda yaklaşık 120 milyon TL tasarruf ettirildiğini söy-
leyebiliriz. Bu dönemde satışı yapılan tatillerde en çok tercih 
edilen destinasyonların ise Kemer, Belek, 
Side, Bodrum ve Çeşme olduğunu be-
lirtebiliriz. Erken rezervasyon kampan-
yalarına olan ilginin önümüzdeki aylar-
da da büyük bir yükselişle artarak devam 
edeceğini düşünüyoruz. Bu yıl toplamda 
yaklaşık 600 erken rezervasyon yapılaca-
ğını öngörüyoruz. Bu rakamdan yola çı-
karsak sektörün erken rezervasyon satışlarında geçen seneye 
oranla bu yıl yüzde 20 büyüyeceğini söyleyebiliriz. Ayrıca, bu 
yaz erken rezervasyonla tatile gidecek olan tatilcilerin yapılan 
indirimlerle toplamda yaklaşık 650 milyon TL tasarruf edece-
ğini tahmin ediyoruz.”
“Şirket olarak, geçtiğimiz yıl toplam rezervasyonların yüzde 
42’sini erken rezervasyon döneminde yaptıklarını, bu yıl ise 
toplam satışın yaklaşık 60’ını erken rezervasyon dönemin-
de gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Karayal; “Otele 
giriş süresine 72 saat kalana kadar mazeretsiz olarak rezer-
vasyonu iptal etme ve ödenmiş olan ücreti geri alma imkanı 
sunan erken rezervasyon sigortası sayesinde tatilciler rahat-
ça ve çekinmeden rezervasyonları yaptırabiliyorlar. Erken re-
zervasyonla tatil satın alan tatilcilerin yüzde 90’ı bu sigortayı 
yaptırıyor. Erken rezervasyon kampanyasından tatil satın alıp 
daha sonra iptal edenlerin oranını vermek gerekirse ise bu ra-
kamı yaklaşık yüzde 8 olarak belirtebiliriz.” 
Erken rezervasyon döneminin ikinci periyodunun cazip in-
dirimlerle devam ettiğini ifade eden Kaan Karayal, bankalar-
la yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde tatilcilere taksitlerini er-
teleme opsiyonları da sunabildiklerini söyledi.

ZeNgiNler Belek, BoDrUM ve 
keMer’i terciH eDiyor
Gelir seviyesi yüksek ya da orta düzeyde olan ta-
tilcilerin genellikle yıl içinde birden fazla kez tati-
le çıktığını, kışın genellikle dağ otellerini, yazın ise 
ağırlıklı olarak her şey dahil tatilleri tercih ettiği-
ni gözlemlediklerini söyleyen kaan karayal, 2012 
yaz döneminin bitiminde yapmış oldukları bir araş-
tırmaya göre, tatillerin genellikle yaz aylarında ya-
pıldığını ve ortalama konaklama süresinin 5-7 gün 
arasında değiştiğini söyleyebileceklerini belirtti. 
ayrıca, yapmış oldukları araştırmaya göre gelir se-
viyesi yüksek olan misafirlerin ağırlıklı olarak Be-
lek, Bodrum, kemer gibi bölgelerde tatil yaptıkla-
rını aktardı. 
erken rezervasyon ile tatillerini planlayan tatilci-
lerin güvenilir markaları tercih etmeleri gerektiği-
ni söyleyen karayal şunları vurguladı: “paranızı ay-
lar önce ödeyerek, yazın gideceğiniz tatilin hayali-
ni kuruyorsunuz. hayal kırıklığına uğramamak için 
rezervasyonu nereden yaptırdığınıza dikkat edin. 
Güvenilir markaları tercih etmek çok önemli.”

FİRMALAR 
ÇALIŞANLARINA 
ERKEN 
REZERVASYONLA 
TATİL HEDİYE EDİYOR 
Yüzde 45’e varan indirimlerin yapıldı-
ğı erken rezervasyon kampanyasının bi-

rinci döneminde, biri çocuk olmak üze-
re üç kişilik bir ailenin konaklama bedeli 

olarak 5 gün için ödediği ortalama fiyat bin 
500 TL. Birçok firma da çalışanlarına erken re-

zervasyonla tatil hediye ediyor. 2012 yılında yaklaşık 
30 firma Tatilsepeti.com’dan çalışanları için tatil satın aldı; 
2013 yılında bu rakamın 100’e ulaşması hedefleniyor. 2013 
yılında toplamda yaklaşık 4 milyon TL kurumsal satış yap-
mayı planladıklarını söyleyen Tatilsepeti.com Yönetici Orta-
ğı Kaan Karayal, bu trendin önümüzdeki yıllarda da artarak 
devam edeceğini öngördüklerini belirtti.

ARTIK GÜNÜMÜZDE BİRÇOK TATİLCİ, TATİLLERİNİ SON DAKİKA 
pLANLAMAK YERİNE ERKEN REZERVASYON DÖNEMİNİ 
KAÇIRMAYARAK EKONOMİK FİYATLARDAN YARARLANMAYI 
TERCİH EDİYOR. BU DOĞRULTUDA ERKEN REZERVASYON 
SİGORTASI DA TATİLCİLERE BÜYÜK RAHATLIK SAĞLIYOR...
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kartePe
SİHİRLİ BİR İLÇE

ADINI SIKÇA DUYDUĞUMUZ, 
KULAĞIMIZA SIKÇA ÇALINDIĞINDAN 
MERAKIMIZI CEZBETMEYEN ÇOKÇA 
ŞEY VAR. VE BU YANILSAMA, BAZEN 
GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDEKİ CEVHERLERİ 
GÖRMEMİZE ENGEL OLUR. KAYAK 
MERKEZİNDEN DOLAYI ADINI SIKÇA 
DUYDUĞUMUZ KARTEpE... HAZIR OLUN, 
BİRAZDAN İSTANBUL’A SADECE BİR, 
ANKARA’YA ÜÇ SAAT MESAFEDE HEM 
EKOLOjİK HEM SOSYOLOjİK AÇIDAN EŞİ 
AZ BULUNUR SİHİRLİ KÜÇÜK BİR 
KENTLE TANIŞTIRACAĞIZ SİZİ...

gezi» burçak yıldırım
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kartepe’de 422 dönüm arazide 
konumlanmış merkez türkiYe 
jokeY kluBü’nün ilk Yarış atı 
idman merkezidir. tesiste 75 at 
Bulunmakta olup istenildiği 
takdirde Biniş deneYimi 
YaşanaBilmektedir...

apanca ve Kartepe yöreleri Bizans 
İmparatorluğu’ndan sonra  Emeviler’in İstanbul 
kuşatmasında geçiş hattı olmuş fakat daha sonra 
Selçuklular’ın sınırlarında kalmıştır. Bu bölge Ya-
vuz Sultan Selim tarafından Arabistan’ın fethi için 

yaptırılan Bağdat Yolu (İpek Yolu) ve İstanbul’dan Hicaz’a gi-
den hac yolunun üzerinde olduğundan tarih boyunca hem 
kültürel hem de ekonomik anlamda zenginleşmiştir. Ev-
liya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde de geçen yöre, 1877-78 
Osmanlı-Rus Harbi’nden sonra Balkanlar’dan gelen Çerkez-
ler, Abazalar, Gürcüler ve 1930’larda olan mübadele ile Yuna-
nistan muhacirlerinin gelmesiyle zengin bir etnik ve kültürel 
kimliğe bürünmüştür.
Kartepe aynı zamanda bir Macar kralına da ev sahipliği 
yapmıştır. Avusturya’ya karşı savaşırken, yenileceğini anla-
yan ve Osmanlı’ya sığınan Thököly İmre ve eşi İliona Zrin-
yi ölene dek Kartepe’de yaşamışlardır. Şu anda Seka Park ola-
rak adlandırılan bölgeye gömülen kralın mezarı daha sonra 
Macaristan’ın Kesmark kentine götürülmüştür. Macaristan ve 
Türkiye arasında tarihi bir bağ kuran kral anısına Karatepe 
köyünde bir anıt bulunmaktadır.
Kartepe bu tarihi zenginliğin yanısıra, bir insanın bir kent-
ten beklediği tüm olanakları aynı anda bir arada barındıra-
bilmesiyle de oldukça ilginç bir ilçe. Hem ormanlarıyla, göle-

ti ve kayak pistiyle nam salması hem Türk sanayisi-
nin kalbi niteliğindeki büyük fabrikaları ile üretim 
tesislerinin bulunması, üstelik bu küçük ilçede bir 
havaalanının bulunması ve daha sayılabilecek bir-
çok neden bu ilçeyi eşsiz kılıyor. Türkiye’nin başka 
hiçbir ilçesinde ‘birarada’ bulunmayan bu özellikle-
re tek tek bakalım:

SANAYİ VE HIZLA ARTAN 
KORE’Lİ NÜFUSU:
Biraz önce de bahsettiğimiz gibi Türkiye’nin ken-
di alanında en büyük sanayi devleri Kartepe’ye ko-
numlanmıştır. Sabancı Holding’in de oldukça bü-
yük bir alanda konumlandığı ilçede Brisa, Kord-
sa, Enerjisa, Goodyear gibi dev firmalar mevcut. 
Bu fabrikalar Kore’deki partnerlerinden dolayı bir-
çok Koreli teknisyeni buraya transfer etmiş, gelen 
Kore’liler de zaman içerisinde ailelerini buraya taşı-
maya başlamışlardır. Hızla artan Kore nüfusu gene 
Koreli girişimcilerin dikkatini çekmiş, Kore kültü-
rüne ve mutfağına uygun oteller ardı ardına açıl-
maya başlanmıştır. Açılan oteller hem yerli halk 
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için istihdam yaratmış, hem de Kore kültürü ve Türk kültürü-
nün kaynaşmasına, kültürlerarası alışverişe olanak vermiştir. İl-
çede gezindiğiniz takdirde birçok Koreli ile karşılaşabilir, onlarla 
Türkçe olarak konuşup sohbet edebilirsiniz.
Giderek zorlaşan iş ve yaşam koşulları kendimize zaman ayıra-
mamamıza neden olsa da, Kartepe ilçesi sunduğu türlü olanak-
larla sağlıklı ve huzurlu kalmamız için bize göz kırpıyor. Şimdi 
neler yapabileceğimizi görelim:

KARTEPE KAYAK TESİSLERİ:
Kışın kayak keyfi yapmak için -şayet Marmara Bölgesi’nde otu-
ruyorsanız- uçağa binmeniz, uzun yolculuklar yapmanız veya 
büyük bütçeler ayırmanıza gerek yok. İstanbul’dan yaklaşık 100 
km sonra Kartepe ilçesine varıp, yaklaşık 15 dakika boyunca 
‘dikkat yabani hayvan çıkabilir’ tabelalarıyla beraber, türlü doğal 
güzellikleri izleyerek zirvedeki Kartepe Kayak Tesisleri’ne varı-
yorsunuz. Türkiye’deki diğer kayak merkezlerine göre daha doğal 
şartlara sahip olan tesislerde 4 lift, 3 telesiyej, 1 teleski ve 12 pist 
mevcuttur. Pist uzunluklar 400m ile 3500m arasında değişmek-
te olup, kaymayı bilmeyenler ve profosyoneller için farklı pistler 
tesis edilmiş. Kartepe ilçesinde günlük olarak tüm kayak malze-
meleri kiralanabilemekte olup, tüm aksesuar ve kıyafetlerin gün-
lük maliyeti kişi başı 100 tl civarına gelmektedir.
Sezonda kar kalınlığı 80-200 cm arasında değişmekte olup, ihti-
yaca göre suni kar da elde edilebilmektedir.
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YEŞİL BİR VAHA: MAŞUKİYE
İş hayatının ve günlük koşuşturmalardan arta kalan za-
manlarımızda sağlımızı korumak için yeteri kadar çaba 
sarf ediyor musunuz? 
Maşukiye, aslında ismiyle müsamma bir belde; aşık olu-
nan anlamına gelen maşuktan türemiş, bir gelenin bir 
daha gelmek isteyeceği bir yer olduğundan Maşukiye is-
mini almıştır. Burası yemyeşil bir orman ve irili ufak-
lı pek çok şelalenin bulunduğu eşsiz bir belde. Orma-
nın içine kurulmuş, şelalelerin hemen altına konum-
lanmış, yerel halkın işlettiği pek çok alabalık ve kahval-
tı tesisi bulunmakta. Şelale- kuş sesleriyle beraber oksi-
jen bolluğundan dolayı sarhoş olurken bir yandan tesis-
lerden elde edilen alabalığı yiyebilir ya da zengin bir köy 
kahvaltısı yapabilirsiniz. Muhtemelen yemeği çok kaçı-
racaksınız ama bunu dert etmeyin, yeşillikler arasında 
trekking yapabilir, bol bol yürüyüp ciğerlerinizi oksijen-
le doldurabilirsiniz.
Bunlarla beraber, 20 dakika uzaklıkta olan Sapanca 
Gölü’ne ormanlarla kaplı yemyeşil bir yoldan geçebilir, 
gölde su kayağı, wakeboard, katamaran, kano ve rüzgar 
sörfü yapabilir ya da av yasağı olan 15 aralık- 31 mart 
arasındaki tarihler haricinde olta balıkçılığı yapabilirsi-
niz.

HİPODROM VE ATLA 
REHABİLİTASYON:
Kartepe’de 422 dönüm arazide konumlanmış merkez 
Türkiye Jokey Klubü’nün ilk yarış atı idman merkezidir. 
Tesiste 75 at bulunmakta olup istenildiği takdirde biniş 
deneyimi yaşanabilmektedir.
2002 yılında kurulan Türkiye’nin ilk Atçılık Meslek 
Yüksekokulu’yla beraber bu sporu sağlık için kullanan 
Türkiye’nin ilk rehabilitasyon merkezidir.
Okulun asıl görevi olan Türkiye’de atçılıkla ilgili detay-
lı bilgi aktarımının yanı sıra diğer çok önemli işlevi en-
gellilere atla terapi yöntemiyle uyguladığı tedavidir.Din-
lendirici bir ortamda, atların iyileştirici özelliğinden ya-
rarlanarak engellilerin davranışsal ve fiziksel becerileri-
ni güçlendirip onların psiko-sosyal gelişimlerine katkı 
sağlamayı amaçlamaktadır. Atla terapi, hastanın rehabi-
litasyon hekimi tarafından uygulanan medikal tıp prog-
manına ek olarak kullanılan yardımcı bir süreçtir.

ormanın içine kurulmuş, 
şelalelerin hemen altına 
konumlanmış, Yerel halkın 
işlettiği pek çok alaBalık ve 
kahvaltı tesisi Bulunmakta. 
şelale- kuş sesleriYle BeraBer 
oksijen Bolluğundan dolaYı 
sarhoş olurken Bir Yandan 
tesislerden elde edilen alaBalığı 
YiYeBilir Ya da zengin Bir köY 
kahvaltısı YapaBilirsiniz.
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KARTEPE GOLF SPOR KLUBÜ:
2009 yılında golf sporunu sevdirmek ve ilçeyi turizm açısın-
dan daha da canlandırmak için  Kartepe Golf Klübü 130 dö-
nüm araziye kurulmuştur. Yapım aşamasında hiçbir ağacın 
kesilmediği, aksine kel kalmış arazinin çok az suya ihtiyaç 
duyan ve güneşe dayanıklı doğal çimlerle kaplandığı söylen-
mektedir. Farklı türlerde doğal engellerin bulunduğu alanda 
yaklaşık 20  kişi aynı anda eğitim alabiliyor. Klüp hem sıfır-
dan başlayarak eğitim almak isteyenlere eğitim veriyor hem 
de bu alanda profosyonelleşmiş olan sporcuları ağırlıyor. Golf 
sporuna başlamak isteyenlere uzman eğitmenler ders vere-
biliyor. Klüp binasında cafe, duş ve soyunma odaları ve tüm 
golf ekipmanları mevcut. Aynı zamanda klüp 1000 metreka-
relik alanda yapılmış suni göletiyle beraber spor yaparken bir 
görsel şölen de sunuyor.

OFF ROAD:
Kartepe’de her yıl off- road yarışları düzenlenmektedir. Off 
road parkuru, Kartepe dağ yolu ve Maşukiye özel parkuru-
dur. Hem off road yarışına katılıp hem de bu heyecanlı yarı-
şı izleyebilirsiniz.

MOTOKROS:
Motor tutkunlarının hem bir araya gelip kamp yaptığı, hem 
de birbirinden farklı parkurlarda yarıştığı adrenalin dolu ya-
rışlara bir motor sahibiyseniz ve gözünüz de karaysa katılabi-
lir, diğer motor sahipleriyle kaynaşabilirsiniz.

JEEP SAFARİ:
Kartepe ilçesinde, 4x4 arazi araçlarıyla doğal güzelleri olan 
ama zorlu arazilerde keşif ve macera amaçlı olarak düzenlen-
mektedir. Doğanın en yalın haliyle tanışmak isteyenler ister 
jeep safari turlarına katılabilir ya da kendi 4x4 araçlarıyla bu 
parkuru kullanabilirler.

YAMAÇ PARAŞÜTÜ:
Kartepe’de bulunan Suadiye Eğreltidüzü Yaylası gerek coğra-
fi özellikleri gerek de rüzgar yönünden dolayı yamaç paraşütü 
yapmaya elverişlidir. Burada bu işin profosyonellerinden eği-
tim alabilir ve kendinizi boşluğa bırabilirsiniz.

BİTKİ ÖRTÜSÜ VE FESTİVALLER:
Yemyeşil ormanlarında ve verimli arazisinde türlü türlü meyve 
bulundururan Kartepe’nin özellikle ünü ülke sınırlarını aşan 
‘eşme ayvası’nı ve ‘altın armutu’nu tatmalısınız. Bu iki meyve 
başka bir yerde yiyemeyeceğiniz türden aromalar barındırıyor. 
Öyle ki kendilerine adanmış 2 tane festival bile var, ekim ayı 
içerisinde “Eşme Ayva Festivali” ve ağustos ayı içerisinde “Al-
tın Armut Festivali” yapılıyor. Tüm yerel halk kendi bahçele-
rinden topladıkları mahsulleri sunup hem eğleniyor hem de 
en iyi mahsulü seçiyor.
Kartepe’nin özellikleri ve güzellikleri saymakla bitmez. En iyisi 
en kısa zamanda aracınıza atlayıp burayı deneyimleyin. Daha 
sonra eşinize, dostunuza tavsiye edeceğiniz bir yeri ilk siz keş-
fetmiş olacaksınız.

UlAşıM:
Bu küçücük, içi dolu turşucuk 
ilçeye gelmek çok kolay. ilçe-
yi istanbul ile bağlayan bir oto-
yol mevcut ve aynı zamanda bu 
küçük ilçenin bir havaalanı var! 
cengiz Topel havalimanı şu an 
sadece Trabzon için sefer dü-
zenlese de önümüzdeki gün-
lerde sefer sayıları ve çeşitlili-
ğinin artacağı müjdesi geldi.

kartepe klüp Binasında cafe, duş ve soYunma odaları ve tüm golf ekipmanları 
mevcut. aYnı zamanda klüp 1000 metrekarelik alanda Yapılmış suni göletiYle 

BeraBer spor Yaparken Bir görsel şölen de sunuYor...





ABD’deki bir siber güvenlik şirketi, Çin ordusunun 
içindeki gizli bir birimin, “dünyanın en yayılmacı 
casusluk grubu” olduğunu öne sürdü. Mandiant şir-
ketine göre, “61398” adlı birlik, dünya genelinde en 

az 141 kuruluştan ‘sistematik olarak yüzlerce terabaytlık 
veri’ çalmış. Birliğin, Şangay’daki sıradan bir binada üslen-
diği ileri sürülürken, Çin, yabancı şirketlerin ve hükümet 
kuruluşlarına resmi olarak siber saldırılar düzenlendiği 
suçlamalarını reddediyor.
Washington’daki Çin elçiliği yetkilileri New York Times 
gazetesine tekrarladıkları açıklamada, Çin yasalarına göre 
hack’lemenin yasadışı olduğunu ve hükümetin böyle bir 
şeye girişmeyeceğini savundu. Mandiant şirketi ise 2004’ten 
bu yana veri güvenliğinin ihlal edilmesiyle ilgili raporunda, 
‘bu faaliyetleri yürütenlerin esas olarak Çin’de üslendiğini 
ve Çin hükümetinin onlardan haberdar olduğunu’ vurgu-
luyor. Raporda, 2006’dan bu yana faaliyet gösteren tek bir 
grubun siber casusluk faaliyetlerinin çapının genişliğine 
işaret edilerek, bu grubun “hükümet destekli gibi” olduğu 
belirtiliyor. Bu grubun hack’leme faaliyetlerinin izi sürül-
düğünde, Şangay’ın Pudong bölgesindeki 12 katlı bir bina-
ya ulaşıldığını aktaran Mandiant, Çin Halk Kurtuluş 
Ordusu’nun 61398 numaralı birliğinin de aynı yerde oldu-
ğuna dikkat çekiyor. 

haber»

Rapora göre, adı geçen siber casusluk 
grubunun özellikleri şöyle:
 Grubun yüzlerce, belki binlerce üyesi iyi derecede 

İngilizce ve ileri bilgisayar ağ güvenliği bilgisine sahip.
 Hack’lenen 20 sektörden 141 şirketin yüzde 87’si 

İngilizce konuşulan ülkelerde kurulu.
 Grup, aynı anda düzinelerce ağdan veri sızdırabiliyor.
 Yüzlerce terabaytlık mavi kopya, iş planı, fiyatlama belge-

si, kullanıcı bilgisi, e-posta adresi ve ileşitim listesi grup 
tarafından çalındı.

 İçine sızılan bir ağda ortalama 356 gün kalıyorlar. En 
uzun süre içerde kalma süresi 1764 gün.

 Hedef alınan sektörler, Çin’in Beş Yıllık Plan kapsamın-
da stratejik olarak tanımladığı sektörlerle örtüşüyor.

Abd’li mAndiAnt 
şirketi, çin 

ordusunun içinde 
61398 isimli gizli bir 

cAsusluk grubu 
kurulduğunu ileri 

sürdü. iddiAyA göre 
dünyA genelinde en 

Az 141 kuruluştAn 
‘sistemAtik 

olArAk yüzlerce 
terAbAytlık veri’ 

çAlmış. çin ise Abd’yi 
yAlAnlıyor.

gAZeteleriN iDDiAsı
new york Times’a göre, aBd’li yetkililer, 61398 bölüğünün 
Çin’in siber casusluk programının merkezi olduğunu düşünü-
yor. Gazete, geçen ay yaptığı açıklamada, Çin’in eski Başba-
kanı Wen Jiabao’nun zenginliğiyle ilgili bir haber yayınlaması-
nın ardından dört ay boyunca sistemine sızıldığını belirtmişti. 
Gazetenin yardımına başvurduğu mandiant, siber casusluğun 
izini Çin’e kadar sürmüştü. ancak, new york Times’ı hedef alan 
saldırının, farklı bir grup tarafından gerçekleştirildiği belirtili-
yor. Wall street Journal da Çin kaynaklı bir siber saldırıya ma-
ruz kaldığını söyleyenlerden. Çin dışişleri Bakanlığı ise iddiaları 
‘temelsiz’ diye nitelendirerek, ‘yeterli kanıt olmadan ileri sürü-
len bu tür iddiaların sorumsuzca olduğunu’ savunmuştu.
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na 
bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün İstanbul 
ve Çanakkale boğazlarına yönelik aldığı güvenlik 
tedbirleri, boğazlardan geçen gemi sayısında son 5 

yılda önemli oranda azalma sağladı. İstanbul Boğazı’nda 
2007 yılına göre yüzde 14,6, Çanakkale’de ise yüzde 
10,6’lık azalma oldu. Buna mukabil yük miktarı arttı. 
Geçen sene taşınan yük, 5 yıl öncesine göre İstanbul’da 
yaklaşık yüzde 10, Çanakkale’de ise yüzde 17 daha fazla 
oldu. 
Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakçı, gemi sayısında-
ki azalma ve yük miktarındaki artışı için, “Aslında biz 
geçen gemi sayısıyla değil emniyetli geçişle ilgileniyoruz.” 
değerlendirmesini yapıyor. Orakçı, “Gemi sayısındaki azal-
mada dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisini göz ardı 
etmemek gerekir. Zira büyük şirketler 10 bin tonluk gemi-
ler yerine 100 bin tonluk gemilerle boğazları geçmeyi ter-
cih etti. Bunda Ulaştırma Bakanlığı’nın aldığı ve sıkı uygu-
ladığı denetimler de etkili oldu. Bu denetimler neler? 
Gemi Trafik Hizmetleri (2003), Deniz Haberleşme 
Hizmetleri (2005) ve kılavuzluk ve römorkörlük hizmetle-
rinin (2010) bir çatı altına toplanmasıdır. Böylece, boğaz-
lardan geçen gemilerin 24 saat an bean takibi ve denetimi 
yapılmaktadır. Şirketler de bu gerçeği göz önünde bulun-
durarak, 10 bin tonluk gemiler yerine 100 bin tonluk gemi-
leri kullanmaya başladılar. Şirketler, bir gemiyle hem daha 
fazla yük taşıdı hem de ayrı ayrı denetimden kurtuldu. Bu 
da boğazlarımızdaki gemi geçişlerinin daha güvenli olma-
sını getirdi.” diye konuşuyor. 

denizcilik»

İstanbul ve Çanakkale boğazları, uluslararası deniz ulaşımı-
nın önemli güzergâhlarından biri. Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürlüğü’nün verilerine göre, geçen gemi sayısında 
2007 yılından itibaren sürekli düşüş yaşandı. Karadeniz ve 
Marmara’yı birbirine bağlayan 30 kilometrelik İstanbul 
Boğazı’ndan 2012 yılında 9 bin 27’si tanker olmak üzere 
48 bin 329 gemi geçti. Marmara’yı Ege ile birleştiren 
Çanakkale Boğazı’nı ise aynı dönemde 9 bin tanker olmak 
üzere 44 bin 613 gemi kullandı. Geçen yıl boğazlardan 
geçen toplam 18 bin 27 tanker, başta petrol olmak üzere 
282 milyon ton tehlikeli madde nakletti. Transit gemi tra-
fiğinin yanı sıra şehir içi ulaşımda da önemli bir yer tutan 
İstanbul Boğazı’ndan geçen tankerler, başta petrol olmak 
üzere 131 milyon ton tehlikeli madde taşıdı. Çanakkale 
Boğazı’ndan taşınan tehlikeli madde miktarı 151 milyon 
ton olarak kayıtlara geçti. 
Yine geçen yıl İstanbul Boğazı’nı kullanan gemilerin yüzde 
57’si uğraksız ve yüzde 43’ü uğraklı, Çanakkale Boğazı’nı 
kullanan gemilerin yaklaşık yüzde 61’si uğraksız ve yüzde 
39’u da uğraklı geçiş yaptı. Boyu 200 metreden büyük 
gemilerin toplam geçişlere oranı yüzde 10,6 oldu. İstanbul 
ve Çanakkale boğazlarını, 2012 yılında toplam 92 bin 942 
gemi kullandı. En çok geçiş 2007 yılında oldu. Bu tarihten 
sonra düşüş başladı. Boğazlardan 2007 yılında 106 bin 519 
gemi geçerken rakam, 2008’de 103, 2009’da 100, 2010’da 
95, 2011’de 95, geçen yıl ise 92 bine düştü. Buna karşılık 
gemilerin tonajları devamlı arttı. 2012 yılında bu artış, 
2007’ye göre İstanbul’da yüzde 10, Çanakkale’de yüzde 
17’lere ulaştı.

Boğazlarda hem emniyeT hem 
de yük mikTarı arTTı 

ulAştırmA denizcilik ve hAberleşme bAkAnlığı’nın Aldığı sıkı 
emniyet tedbirleriyle, boğAzlArdAn geçen gemi sAyısındA 5 yıl 
öncesine göre AzAlmA sAğlAndı. yük miktArındA ise Artış oldu.
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türkçeden bi’haber»
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Bir müzik terimi olarak karşımıza çıkan playback kelimesi 
ingilizce’den dilimize geçmiş. Bu dilde de ‘playback’ olarak 
yazılan kelime, “o anda söylüyormuş gibi yapma.” 
anlamında kullanılıyor. Türk dil kurumu uzmanları da keli-
meye karşılık olarak ‘söylemseme’ ifadesini öneriyor. 
dinleyiciler nasıl sanatçıların konserlerinde söylemseme-
sini tercih etmiyorsa dil uzmanları da playback kelimesinin 
kullanılmasını istemiyor. 

P L AY B A C K  D E Ğ İ L 
‘ S Ö Y L E M S E M E ’



 

 

polis göstericiler için bariyer kurar, tehlikeli alanlara geçiş için güvenlik 
önlemleri alınırken bariyer kurulur... ama bu kullanım Türkçe değil 
maalesef. fransızca olan kelime bu dilde ‘barriere’ diye yazılıyor. “Bir 
şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep.” anlamındaki bu söz için dil 
uzmanları ‘engel’ karşılığının kullanılmasını tavsiye ediyor. 

B A R İ Y E R  D E Ğ İ L 
‘ E N G E L’

futbol severlerin yakından bildiği bir kelime olan stoperin aslı ingilizce. 
Bu dilde de ‘stopper’ olarak yazılıyor. “futbolda savunmanın önünde 
görev yapan ve topu kesip dağıtan oyuncu.” anlamına geliyor. Türk dil 
kurumu, stoper yerine ‘kesici’ kelimesinin kullanılmasını tavsiye edi-
yor. Türk futbolundaki başarılı vurucuların kimler olduğunu da futbol 
severlere bırakıyoruz. 

S T O P E R  D E Ğ İ L 
‘ K E S İ C İ ’

“duyularımızla algılayamadığımız varlıkların sebeplerini ve temellerini 
araştıran felsefe.” anlamına geliyor ‘metafizik.’ dilimize fransızcadan 
geçen kelime bu dilde ‘metaphysique’ olarak yazılıyor. insanın aklı ile 
çözemediği olayları ifade ettiği için aynı zamanda bir tedirginlik de 
oluşturan bu ifadeye karşılık olarak Türk dil kurumu ‘doğa ötesi’ 
karşılığını öneriyor.  

M E TA F İ Z İ K  D E Ğ İ L 
‘ D O Ğ A  Ö T E S İ ’

Türkçeye fransızcadan geçen bir kelime daha... kamuflaj, fransızca 
‘camouflage’ olarak yazılıyor. “Gizlemek işi.” anlamında kullanılan bu 
söz sıklıkla askeri bir terim olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle askerl-
erin giyindiği kamuflaj giysiler bu kelimenin bilinirliğini arttırıyor. dil 
uzmanları da kelimeye Türkçe karşılık olarak ‘gizleme’ ifadesinin 
kullanılması gerektiği uyarısında bulunuyor. 

K A M U F L A J  D E Ğ İ L 
‘ G İ Z L E M E ’
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Tıp alanında kullanılan endoskopi ingilizceden dilimize geçmiş. Bu dilde 
‘endoscopy’ olarak yazılan kelime, “insan vücudunda organ veya 
kovuk içlerinin muayenesi.” anlamında kullanılıyor. Türkçe dil uzmanları 
kelimeye karşılık olarak ‘iç görüm’ ifadesini öneriyor. ayrıca endoskop 
için ‘içgörür’, endoskopik için de ‘iç görümlü’nün kullanılmasını tavsiye 
ediyor.  

E N D O S K O P İ  D E Ğ İ L 
‘ İ Ç  G Ö R Ü M ’

Türkiye’nin gündemine son yıllarda daha çok gelen referandum 
fransızca bir kelime. Bu dilde ‘referendum’ olarak yazılıyor. “halkın tür-
lü siyasi ve toplumsal sorunlar karşısında olumlu veya olumsuz 
görüşünü belirlemek için başvurulan oylama.” anlamındaki bu söz için 
dil uzmanları ‘halk oylaması’ karşılığını öneriyor.

R E F E R A N D U M  D E Ğ İ L 
‘ H A L K  O Y L A M A S I ’

Türkçeye ingilizceden geçen bir kelime olan hol, bu dilde ‘hall’ olarak 
yazılıyor. “evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer.” anlamındaki bu 
sözün Türkçede tam olarak bir karşılığı bulunuyor. Özellikle eski evleri 
hatırlatan ve tam Türkçe olan bu kelime ‘sofa.’ dil uzmanları bunun 
kullanılmasını istiyor. 

H O L  D E Ğ İ L 
‘ S O FA’

eskiler ‘anarşik çıktı’ diye anlatıyor kendi dönemlerinde yaşadıkları 
toplumsal olayları. anarşi, anarşik, anarşist, anarşizm gibi farklı takılar 
alarak kullanımı değişen kelimeler fransızcadan dilimize geçmiş. Türk 
dil kurumu bu kelimelere karşılık olarak şunları öneriyor: anarşi; 
kargaşa, anarşik; kargaşalı, anarşist; kargaşacı, anarşizm; kargaşacılık. 

A N A R Ş İ  D E Ğ İ L 
‘ K A R G A Ş A’ 
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son yılların en gözde sporlarından olan alan topunun (te-
nis) baş oyun aleti olan ‘raket’ fransızca bir kelime. Bu dil-
de ‘raquette’ olarak yazılıyor. “masa tenisi, tenis gibi 
oyunlarda topa vurmak için kullanılan, oval tahta bir 
kasnağa gerilmiş bir ağla veya lastikle kaplanmış saplı 
araç.” anlamındaki bu söz için Türk dil kurumu ‘vuraç’ 
karşılığını öneriyor. Bizler de “sharapova vuracı ile sert bir 
top gönderdi rakibine.” diye cümleler kurmalıyız.

R A K E T  D E Ğ İ L 
‘ V U R A Ç ’
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kültür»

60 derece pAnorAmik görüntüleme otomAsyon 
sistemiyle, internet kullAnıcılArı elektronik ortAmdA 

ulucAnlAr cezAevi müzesi’nin her detAyını kusursuz 
olArAk görüntüleyebiliyor.

ulucanlar cezaevi müzesi’ni 
sanal Turla inTerneTTen 

gezeBilirsiniz

Altındağ Belediyesi, Hamamönü’nün ardın-
dan Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ni de 360 dere-
ce sanal tur teknolojisiyle internetten gezilebi-
lir hale getirdi. 60 derece panoramik görün-

tüleme otomasyon sistemiyle, internet kullanıcıları 
elektronik ortamda Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nin 
her detayını kusursuz olarak görüntüleyebiliyor. 
Türk yakın tarihinin pek çok önemli olayı ve karakte-
rine ev sahipliği etmiş olan Ulucanlar Cezaevi’nin 
koğuşlarını, tecrit odalarını, sokaklarının dış görüntü-
leri ve meydanların genel ve kuşbakışı görünümleri-
nin panoramik olarak görüntülenebildiği sanal turda, 
oluşturulan görsel şölen sayesinde kullanıcılar son tek-
noloji ile tarihi müzeyi ziyaret edebiliyor. Zindan ve 
koğuşlardaki ses efektleri ile gezintinin görselliğini 
sesle de birleştiriyor. Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nin 
yanı sıra bir kültür ve kongre merkezine dönüştürülen 
Yarı Açık kısmını da içeren sanal turda ziyaretçiler, 
sanat sokağı atölyelerini, protokol ve toplantı salonla-
rını, sokak ve meydanların genel görünümlerini bilgi-
sayar başından ziyaret edebiliyor. Altındağ’da her 
zaman yeni ve modern olanı yaşamayı ve yaşatmayı 
amaçladıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı 
Veysel Tiryaki, modern çağın en önemli iletişim aracı-
nın internet olduğunu vurgulayarak, “360 derece 
sanal tur, internetten de Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde 
tarihi yaşamayı mümkün kılıyor. Bu teknoloji sayesin-
de kendinizi Ulucanlar’da geziyormuş gibi hissedebi-

lir, hiçbir detayı atlamadan cezaevini sanal olarak 
gezebilirsiniz. Bunun için http://360ulucanlar.altin-
dag.bel.tr adresini tıklamanız yeterli.” dedi. 

ULUCANLAR CEZAEVİ BELGESELİ’Nİ DE 
İZLEYEBİLİRSİNİZ
Müze ve Ulucanlar Cezaevi yarı açık kısmındaki iki 
ayrı sinemada bulunan perdelerde, sanal tur üzerin-
den film gösterimi yapılabiliyor. Ulucanlar Cezaevi 
sanal tur ziyaretçileri, sinema salonları bölümünde 
Ulucanlar Cezaevi Belgeselini izleyebiliyorlar.
Sanal gezinti sistemi içeriğinde bulunan sosyal ağ 
paylaşım özelliği sayesinde, yüz binlerce kullanıcıla-
rın sanal gezinti yapmaları, beğenmeleri ve bunu 
arkadaşlarıyla paylaşmaları da mümkün…
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100 bin kişi üzerinde yApılAn AnAlize göre uçAk bileti AlAnlArın 
yüzde 70’inin peşin Alımı tercih ettiği tespit edildi. AyrıcA 

güneydeki tAtil yörelerine Ait biletleri kAdınlAr sAtın Alırken, 
doğu illeri için bilet AlımlArını genelde erkekler yAptı.

Alışverişlerimizde çok sık tercih ettiğimiz taksitli 
ödeme seçeneği uçak bileti satın alanlara cazip gel-
medi. Karşılaştırma sitesi Enuygun.com’un uçak 
bileti satın alan 100 bin kişi üzerinden yaptığı ana-

lize göre, bilet satın alanların yüzde 70’i peşin alımı, yani 
kredi kartından tek çekim işlemini seçerken, yüzde 30’u 
ise taksitli seçeneği tercih etti. İnsanların tatil bütçelerini 
hazırlarken yol ve ulaşıma bir bütçe ayırmaya alışık olduğu-
nu belirten Enuygun.com Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, 
“Seyahate çıkmadan önce genelde yol bütçesi ayrılıyor. 
İnsanlar, sonraki aylara yükleme yapmak istemedikleri için 
tatile ya da akraba ziyaretine giderken uçak biletini peşin 
alıyor. Ayrıca uçak biletlerinde taksit seçeneği yeni bir 
uygulama olduğu için de peşin alımlar daha çok tercih edi-
liyor. Bir de bankaların koyduğu ufak komisyonlar da peşin 
alımların diğer tercih sebebi. 3-5 TL’lik komisyon bile bilet 
satın alanı rahatsız ediyor ve taksitten vazgeçiyor.” yoru-
munda bulundu.

İNTERNETTEN UCUZ BİLET ALMA AVANTAJI
Gideceğiniz yeri ve tarihi belirledikten sonra internet üze-
rinden uçak bileti satın almanın çok kolay ve avantajlı bir 
seçenek olduğunu belirten Hacıbayramoğlu, “Geçmişte 
alışık olduğumuzun aksine insanlar internet üzerinden 
çok uygun fiyatlara uçak bileti satın alabiliyor. Bu yüzden 
de taksite gereksinim duymuyor.” ifadelerini kullandı. 

uçak BileTlerini peşin 
alıyoruz

haber»

GÜNEY BİLETLERİNİ KADINLAR, DOĞUYU ERKEKLER 
ALDI
Enuygun.com’un uçak bileti satın alanlar üzerindeki bir 
başka analizine göre güneydeki tatil yörelerine ait biletleri 
kadınlar satın alırken, doğu illeri için bilet alımlarını 
genelde erkekler yaptı. Antalya, Bodrum, İzmir gibi tatil 
yörelerine ait biletleri genelde kadınlar, Erzurum, Van, 
Diyarbakır gibi doğu illerinin biletlerini ise erkekler satın 
aldı.

PEGASUS EN ÇOK TERCİH EDİLEN HAVAYOLU OLDU
Enuygun.com, diğer bir analizinde ise en çok tercih edilen 
havayolu firmasının Pegasus olduğunu tespit etti. Uçuş 
ağını sürekli genişleten ve uygun fiyata uçak bileti satan 
Pegasus Havayolları en çok tercih edilen havayolu firması 
olurken, onu Türk Hava Yolları (THY) ve Anadolujet izle-
di. Bilet satın alanların yüzde 31’i Pegasus’u, yüzde 29’u 
THY’yi, yüzde 22’si Anadolujet’i ve yüzde 18’i ise diğer 
havayollarını tercih etti.

YURTİÇİNDE TRABZON, YURTDIŞINDA KKTC
Uçak bileti satın alanların çoğunluğu yurtiçinde en çok 
Trabzon, Antalya, İzmir ve Adana uçuşlarına ilgi gösterdi. 
Yurtdışı uçuşlarında ise KKTC Ercan en çok bilet alınan 
uçuş destinasyonu oldu. KKTC’yi Paris ve New York şehir-
leri izledi.
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hP officejet Pro X, guinness 
Rekorlar kitabı’na girdi

hp mürekkep püskürtmeli yazıcıyı geliştirmesinin 25. yılında dün-
yanın en hızlı masaüstü yazıcısını piyasaya sundu. hp Guinness 
rekorlar kitabı (1) tarafından dünyanın en hızlı yazıcısı olarak kabul 
edilen hp officejet pro X’in piyasaya sunulduğunu duyurdu.  
Özellikle koBi’lerin farklı talep ve gereksinimlerini karşılamak için 
tasarlanan hp officejet pro X, üretkenliği artırması, maliyetleri 
azaltması ve mürekkep püskürtme teknolojisinin iş yerlerine kat-
tığı değeri öne çıkarması ile iş yaşamını kökten değiştiriyor. hp 
officejet pro X, hp’nin 1988’de çıkardığı ilk deskjet yazıcı ile başla-
yan ve 25. yılını dolduran mürekkep püskürtmeli yazıcı teknoloji-
sindeki en son yenilik olarak öne çıkıyor.  deskjet’in uzun yıllar 
boyunca elde ettiği başarı, hp’nin photosmart ve officejet ürünle-
rini geliştirmesini sağlayarak hp mürekkep püskürtmeli yazıcı 
portföyünün evrilerek yeni müşterilere genişleyen ürün ve hiz-
metlerle birlikte sunulmasına olanak tanıdı.

bilişim»

apple’da indirim var
Teknoloji devi Apple, yüksek fiyatından dolayı eleştirilere maruz 
kaldığı MacBook pro bilgisayarların ileri ekran teknolojisi ‘Retina 
display’ özelliğine sahip modellerinde indirim yaptığını duyurdu. 
Yeni fiyatlar öncekine göre 200 dolar daha ucuz olacak. Şirketten 
yapılan açıklamada, 13 inch olan MacBook pro fiyatının 1699 
dolardan 1499 dolara düşürüldüğü belirtildi. Aynı ürünün bir üst 
modeli ise 1699 dolardan satışa çıkarılacak. MacBook’un daha 
hızlı işlemcilere sahip 15 inch’lik modeli de 1699 dolara çekildi. 
Geçtiğimiz sohbaharda satışa çıkarılan yeni MacBook pro 
modelleri normal sabit disklerden çok daha hızlı işlem yapan 
‘flash memory’ özelliğine sahip. Bir önceki nesil MacBook’lara 
göre daha ince ve hızlı olan bu modeller, yüksek fiyatları ve düşük 
disk kapasiteleri yüzünden eleştirilere maruz kalmıştı. Öte yan-
dan şirketin indirim kararını 2012’nin son döneminde satışlarda 
yaşanan düşüşten dolayı almış olabileceği ifade ediliyor.

ınternet explorer 10’un son
versiyonu geliyor

Microsoft, Internet Explorer tarayıcısının son sürümünü 
700 milyondan fazla bilgisayar kullanıcısına ulaştırmak 
için son hazırlıklarını yapıyor. Microsoft, ürettikleri 
işletim sistemlerinden bilgisayar kullanıcıları tarafından 
en çok tercih edilen Windows 7 kullanıcılarının Internet 
Explorer 10 tarayıcısını kullanabileceğini bildirdi.
Windows 7 kullanıcıları, geçen yılın kasım ayının 
ortalarından itibaren Internet Explorer 10’un ön sürü-
münü internetten yükleyebiliyor. Internet Explorer 
10’un son sürümü, Windows 7 kullanıcılarına otomatik 
güncelleme olarak gönderilecek. Bu son tarayıcının, 
kasım ayında piyasaya sürülen Windows 8’e sahip 
bilgisayarların içine de kurulduğu belirtildi.
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sony’den su geçirmeyen 
süper ince tablet

sony, 10.1 inç ekran genişliğindeki tabletler 
sınıfındaki en ince bilgisayarı mobil dünya 
kongresi’nde sundu. su geçirmeyen Xperia Tablet z, 
sadece 6.9 mm kalınlığında ve 490 gram ağırlığında. 
sony, altı ay önce piyasaya sunduğu Xperia Tablet 
s’in ardından, Barcelona’da düzenlenen mWc 
2013’te yeni android tabletini tanıttı. Xperia Tablet z, 
10.1 inç (25.6 cm) ekran genişliğindeki en ince tablet 
bilgisayar olma özelliğine sahip. Tablet bilgisayarın 
öne çıkan bir diğer özelliği, sony’nin Xperia z akıllı 
telefonu gibi su geçirmemesi. ekran genişliği 
1920x1200 olan tablet, mutfak veya havuz gibi 
mekanlarda elektronik cihazlardan kopamayanlar 
için ideal olabiir. sony, Xperia z’nin bir metre derin-
likte 30 saniye dayanabilecek özellikte olduğunu 
belirtti. android 4.1 işletim sistemi kullanan Xperiaz 
Tablet z, daha sonra gelecek güncelleme ile 4.2’ye 
çıkartılabilecek. cihazın merkezi işlem birimi, dört 
çekirdekli s4 pro. işlemci hızı 1.5 Ghz olan Xperia 
Tablet z, 2 GB ram’e sahip. 

şık tasarımla kuşanan
 yüksek performans

ultrabook, giderek daha fazla bilgisayar kullanıcısı 
tarafından tercih ediliyor. Bu aşamada, tabii ki ideal 
fiyatla yüksek performanslı cihazların artışı önemli rol 
oynuyor. Bunlara bir örnek, Çinli bilgisayar devi 
lenovo’nun ıdeapad serisi. alışılmışın biraz dışında bir 
tasarıma sahip olan u310, kapalı olduğu zaman 
kenarlarının hafif içe eğimli olması sebebiyle bir kitap 
görünümü veriyor. üç farklı renkte sunulan bilgisayar, 
bize gelen cherry Blossom(kiraz Çiçeği) rengiyle son 
derece şık bir görünüme sahip. diğer iki renk seçene-
ği ise aqua Blue ve Graphite Grey.  33.1x22.3x1.7 cm 
ölçülerindeki u310, 33.7 cm (13.3 inç) ekran genişliğine 
sahip. 1.4 kg ağırlığındaki bilgisayarın dışı alüminyum, içi 
ise beyaz plastik. renk ve uyumu tasarımıyla birleşen 
cihazın açma tuşu, sol üst tarafta. Basıldığı zaman 
beyaz bir ışıkla parlaması u310’a güzel bir görünüm 
kazandırıyor.

Blackberry z10 akıllı telefon
türkiye’de

Gücünü BlackBerry10 işletim sisteminden alan BlackBerry’nin 
yeni akıllı telefonu BlackBerry Z10, Vodafone Red tarifelerinde 
farklı ödeme seçenekleriyle sunuluyor. Vodafone’lular 28 
Şubat’tan ititbaren BlackBerry Z10’a tarifeye ek ayda 49 TL’den 
başlayan fiyatlarla sahip olabilecek.  BlackBerry hub (BlackBerry 
merkezi), BBm mesajlarınız ve sosyal medya hesaplarınıza dair 
bildirimler de dahil olmak üzere kişisel ya da işe dair tüm iletişiminizi 
tek bir yerden yönetmenizi sağlayan ve “peek (Göz atma)” özelliği 
ile sizin için önemli olan her şeye tek bir parmak hareketi ile göz 
atmanızı sağlayan bir iletişim merkezi. daha hızlı ve hatasız bir 
yazım deneyimi sağlamak amacıyla kendini sürekli olarak 
kullanıcıya adapte eden, hangi kelimeleri nasıl kullandığınızı anlayıp 
onları size öneren bir klavye. Timeshift (zaman kaydırma) özelliği, 
kalabalık bir grup fotoğrafındaki herkesi gözleri açık ve gülüm-
serken fotoğraflayabilmenizi sağlayan bir kamera özelliği.  Story 
Maker ise (Hikaye Yaratıcısı), fotoğrafları ve videoları, müzik ve 
çeşitli efektler ile harmanlayarak HD kalitesinde bir film yaratma 
ve onu anında paylaşma imkanı sağlıyor.
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huawei, dünyanın en hızlı 4g lte akıllı telefonunu tanıttı
Dünyanın lider bilgi ve iletişim teknolojileri çözüm sağlayıcılarından Huawei, Mobile World Congress 
2013’te dünyanın en hızlı akıllı telefonu olan HUAWEI Ascend p2’yi tanıttı. Ascend p2 dört çekirdekli 
1,5 GHz’lik işlemci ve 150 Mbps’a kadar veri indirme hızı ile çok hızlı internet deneyimi sunan LTE Cat 4 
desteğine sahip. Ascend p-serisinin şık tasarım çizgisini sürdüren Ascend p2, 8.4mm inceliğe ve 4,7-
inç IpS HD ‘in-cell’ dokunmatik, ikinci nesil bir Corning® Gorilla® Glass ekrana sahip. p2 Siyah ve 
beyaz renklerde piyasaya sunulacak. huaWeı ascend p2 android 4.1 işletim sistemi ve huawei’nin 
kendi kullanıcı arayüzü emotion uı 1.5 ile çalışıyor. 2420 mAh batarya ve dört çekirdekli 1,5 GHz işlem-
ciye sahip olan Ascend p2, HD filmleri dakikalar içinde; online videoları, web sayfalarını, şarkıları, ve 
e-kitapları ise saniyeler içinde indirebiliyor. Huawei’nin kendine ait ‘hızlı paylaşım’ özelliği (swift sha-
ring) ise Wi-Fi ortamındaki diğer akıllı telefonlara göre iki ya da üç kat daha hızlı indirme olanağı sağ-
lıyor. Ascend p2, NFC modülü ile e-ödeme olanağı sağlarken elektronik bilet olarak da kullanılabiliyor. 
Huawei’nin kendine özgü Hızlı Güç Denetimi (Quick power Control - QpC) ve Otomatik Kesintili Alım 
(ADRX) güç tasarrufu teknolojileri sayesinde pil tüketiminde yüzde 30’a kadar tasarruf sağlanıyor,

tüm koşullarda hızlı 
geniş bant keyfi

herhangi bir nedenle kablosuz ağa bağlanamadığımızda 
veya bağlantımız yavaş olduğunda, en tahammülsüz 
anlarımızı yaşıyoruz. Teknoloji alanında yaşanan hızlı 
gelişmeler, hem bireysel hem de kurumsal anlamda 
beklentileri yüksek bir çıtaya taşıdı. ağ iletişim çözümler-
inde 20 kategoride 300’ün üzerinde ürün sunan zyXel, 
Wap3205 v2 ile bu çıtayı bir kademe daha ileriye taşıyor. 
kullanıcıların beğenisine sunulan ürün, sadece ev değil, ofis 
kullanıcılarına da en iyi performansı vaat ediyor.  kullanıcılar, 
yeni nesil 802.11n standardını destekleyen 300 mbps 
hızındaki Wireless network access point (kablosuz ağ 
erişim noktası) ürünü ile yüksek performanslı kablosuz 
bağlantının keyfini sürebilecek. 300 mbps veri transfer 
hızıyla nerede olursa olsun yüksek hızlı ağ bağlantı imkânı 
veren ürün ile yüksek çözünürlüklü videoların keyfini 
çıkarmak mümkün. Wap3205 v2 ile farklı kullanıcı grupları, 
birden çok ssıd desteği sayesinde farklı ağlara erişebiliyor. 
ağ altyapısını esnek ve verimli bir hale getiren ürün, güven-
lik ve gizlilik konularında da çok hassas. Güçlü kablosuz 
sinyaller ile sürekli bağlantı sağlayan ürün, kullanıcı dostu 
olduğu kadar enerji dostu da. kullanıcı cihazın yanında 
olmadığında, kablosuz çalışma modunun kapatılması ener-
ji kaybını engelliyor. 

nokia lumia ailesine nokia 
lumia 720 ve nokia lumia
520 katıldı

Nokia, Mobile World Kongresi’nde (MWC) yeni Lumia’ları 
tanıttı. Yeni Nokia Lumia 720, orta kademe fiyat 
aralığında en yüksek kaliteli kamera performansını 
sunuyor. Geniş bir f/1.9 diyafram aralığı ve muhteşem 
Carl Zeiss optiği, gece ve gündüz koşullarında aydınlık, 
net fotoğraflar çekecek şekilde tasarlandı. Bunun yanı 
sıra HD-kalitesi ve geniş açılı ön yüz kamerası da birlikte 
fotoğraf çekmeyi ve video görüşme yapmayı daha 
eğlenceli bir hale getiriyor. Bu pürüzsüz ve şık akıllı tele-
fon, Nokia Müzik, HERE lokasyon uygulaması ve sadece 
kablosuz şarj cihazının üstüne bırakarak sağlanan kab-
losuz şarj seçeneği gibi en son Nokia Lumia deneyim-
leriyle birlikte geliyor.  nokia’nın en ekonomik Windows 
phone 8 akıllı telefonu olan nokia lumia 520 ise amiral 
gemisi nokia lumia 920’de bulunan aynı dijital kamera 
lensleri, çevrimdışı bile dinlenebilen ve ücretsiz olan 
nokia müzik servisi ve here lokasyon uygulaması gibi 
normalde sadece yüksek teknolojiye sahip akıllı telefon-
larda bulunan deneyimleri içeriyor. nokia lumia 520 ve 
nokia lumia 720’nin 2013’ ün ikinci çeyreğinde Türkiye’ 
de satışa sunulması bekleniyor.
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google ve apple’ın yeni rakibi: 
firefox

yazılım ve internet tarayıcısı şirketi mozilla, mobil cihazlar için 
işletim sistemi geliştireceğini açıkladı. mozilla, mWc 2013’te yaptığı 
açıklamayla Google ve apple’a karşı en yeni rakip olarak belirdi. 
firefox internet tarayıcısı ile küresel alanda tanınan şirket, işletim 
sisteminin geliştirilmesi aşamasında küresel çapta 18 ağ operatörü 
ve dört cep telefonu üreticisiyle çalıştığını belirtti. mozilla, alcatel, 
lG ve zTe’nin firefox os (işletim sistemi) kullanan ilk markalar 
olacağını, huawei’nin de 2013 içinde aynı hamleyi yapacağını belirt-
ti. mozilla, yeni dönemdeki sloganını ‘Tilkiyi serbest bırak’ olarak 
belirledi. mozilla, firefox os yazılımının, açık internet hareketi 
kapsamındaki web standartlarına uygun olarak geliştirildiğini 
belirtti. mozilla kıdemli Başkan yardımcısı Jay sullivan, “firefox os 
uygulamalar ile web arasındaki duvarı yıkacak çünkü hTml5 gibi 
web teknolojileri üzerine kurulu... internet, artık ağırlıklı olarak 
yazıloım geliştiriciler tarafından sürdürülüyor. firefox os için birçok 
etkileyici uygulama hazırlanacağından eminim.” dedi. firefox os, 
açık internet standartları kapsamında yazılım geliştiricilere açık 
olacak. Geliştiriciler apple veya Google ile gelir paylaşımı 
yapmaksızın firefox için yazılım hazırlayıp satabilecek. mozilla, 
firefox os kullanacak ilk cihazların Temmuz ayında Brezilya, 
kolombiya, macaristan, meksika, karadağ, polonya, sırbistan, 
ispanya ve Venezülla’da satışa sunulacağını belirtti. 

uchek uygulaması idrar 
testi yapacak!

los angeles’ta düzenlenen Teknoloji, eğitim ve Tasarım (Ted) 
konferansı’nda tanıtılan “uchek” adlı uygulama, telefon 
kamerası ve bir ölçüm çubuğunun yardımıyla idrarda glikoz, 
proteinler ve nitrat gibi 10 farklı unsuru test edebiliyor. 
uygulamayı kullanacakların önce idrar örneklerini almaları ve 
standart bir ölçüm çubuğu kullanmaları gerekiyor. kullanıcı, 
daha sonra ölçüm çubuğunu uygulama ile birlikte satılan bir 
matın üzerine yerleştirip fotoğrafını çekiyor. uygulama, ölçüm 
çubuğunun üzerindeki renklerden kullanıcının herhangi bir 
rahatsızlığı olup olmadığını belirliyor. apple, uygulamanın yanı 
sıra mat ile 5 ölçüm çubuğu içeren paketleri 20 dolar karşılığında 
mart sonundan itibaren satışa sunacak.

samsung, iPad mini’nin 
rakibini sundu 

samsung, en yeni tablet bilgisayarı Galaxy note 8.0’ı 
Barcelona’da düzenlenen mobil dünya kongresi’nde 
tanıttı. 8 inç ekran genişliğine sahip olan tablet, ipad 
mini’ye rakip olmayı amaçlıyor. küresel tablet bilgisayar 
piyasasında apple’ın ardından gelen samsung, rakibine 
karşı yeni bir ürün sundu. 8 inç (20.3 cm) ekran genişliğine 
sahip olan Galaxy note 8.0, küçük tablet piyasasında 
samsung’un kozu olacak.  1.6 Ghz işlemci hızında, dört 
çekirdekli a9 işlemci kullanan note 8.0, 2 GB ram’a 
sahip. Bilgisayar, samsung’un note serisindeki tüm 
mobil cihazları gibi s-pen kalemi bulunduruyor. cihazın 
işletim sistemi ise android 4.1.2 (Jelly Bean). ağırlığı 
sadece 338 gr olan note 8.0, 32 GB dâhili bellek içeriyor. 
microsd card sayesinde bellek artırılabiliyor. 1280×800 
ekran çözünürlüğü olan cihazın arkasında 5 megapiksel 
kamera ve önünde videolu chat yapabilmenizi sağlayan 
bir diğer kamerası daha bulunuyor. note 8.0, 1.4 Ghz, 
dört çekirdekli exynos işlemciye sahip Galaxy note 10.1 
tablet bilgisayarından daha iyi performans vaat ediyor. 
Bilgisayar, note 10.1’de olduğu gibi çoklu görev özelliğine 
sahip. yani aynı anda ekranda iki uygulama birden 
çalıştırabiliyorsunuz.
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otomotiv» mehmet akif atasoy / m.akifatasoy@baglantinoktasi.com.tr

Ön plana çıkan yatay çizgilerle kendini ifade eden, duygusal anlamda 
güçlü gövde tasarımı ve güçlü şekillere sahip yüzeyler, marka olmuş 
MINI tasarım dilinde dinamik orantılar otomobile son derece sportif bir 
görünüm kazandırıyor. MINI Paceman’in sportif, şık görünümü ve güçlü 
duruşu; yolda sunduğu go-kart hissi ile (isteğe bağlı) dört çeker özelliği 
sayesinde sahip olduğu çok yönlülüğün yenilikçi bir birleşimini 
sembolize ediyor.
Dik duruşa sahip ön tasarım, otomobilin gücünü ve varlığını yansıtıyor. 
Otomobilde geniş krom çerçeveye sahip altıgen radyatör ızgarası, 
gövdenin alt kısmında bulunan siyah çerçeveye ek olarak otomobile 
bireysellik kazandıran diğer MINI’ye özel tasarım unsurları da yer alıyor. 
Uzun kapılar, dinamik tavan çizgileri ve arkaya doğru yenilenerek 
uzanan yan cam çizimleri Coupé otomobillere özgü olarak tasarlanmış. 

Kaslı yapıya sahip tekerlek bombeleri; karakteristik olarak Coupé 
çizgilere uygun tasarlanmış tavan şekli ve bütünleşik arka rüzgârlık da 
otomobilin diğer özellikleri arasında yer alıyor. Tavan isteğe bağlı olarak 
otomobilin renginde, beyaz veya siyah olarak konsepte dâhil edilebiliyor. 
İç Tasarım Tipik MINI… Markanın görünümüne uygun tasarlanmış 
otomobil iç tasarımı tipik MINI izlenimini yansıtıyor. Bunu oluşturan 
unsurlar şu şekilde: Yeni tasarıma sahip havalandırma çerçeveleriyle 
yatay gösterge paneli; büyük, yuvarlak, aynı şekilde yeni siyah çerçeve 
ve iç tarafta kalan, parlak siyah veya krom dekoratif halkalara sahip 
merkezi gösterge; merkezi kontrol paneli için kontrast renklerde 
çerçeve; kapı kaplamalarında bulunan cam otomatiği kumanda tuşları; 
üç boyutlu olarak tasarlanmış, arka bölmeye kadar uzanan, ambiyansa 
uygun aydınlatılmış kapı elipsleri.

İLK SPOR AKTIVITE COUPé OTOMOBİLİ 
MARKA TOPLULUĞUNUN YEDİNCİ MODELİ 

MINI PaceMaN
MINI, küçük ve kompakt otomobil premium segmentinde dünyanın ilk Spor Aktivite 

Coupé otomobilini sunuyor. Marka topluluğunun yedinci modeli olan MINI Paceman, 
sportif ve sıra dışı bir tasarım, karakteristik sürüş keyfi ve özel iç mekân tasarımına 

sahip. Benzersiz ama aynı zamanda tipik MINI özelliklerine sahip otomobil, iki kapılı 
modeli, geniş bagaj hacmi, arkada iki ayrı koltuklu sedan konsepti ile markanın stilini 

yeni hedef grupları ile birleştiriyor.
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Bir BAkıştA MıNı pAceMAN
• Bireysel arka koltuklar daha fazla konfor ve yan desteğin yanı sıra 

daha geniş omuz ve baş alanı sunuyor.
• Ön koltuk sırtlıklarındaki çıkıntılarla aynı zamanda daha fazla bacak 

boşluğu alanına sahip.
• Otomobilde ayrıca ayrı şekilde katlanabilir arka koltuk sırtlıkları 

sayesinde değişken alan hacmi sunulmaktadır ve bagaj hacmi: 330 
- 1 080 litre.

• Özellikle güçlü motorlar ve standart olarak sunulan alçaltılmış spor 
süspansiyon, markalaşmış MINI go-kart hissini vurgulamakta. 

• Tüm modeller altı ileri otomatik şanzıman ile sunulurken MINI Coop-
er S Paceman için MINI ALL4 dört çeker seçeneği mevcuttur. Ayrıca 
isteğe bağlı olarak spor sürüş koşullarını destekleyen Sport düğmesi 
de alınabilmektedir.

• Otomobilin gövde yapısı darbeye karşı optimize edilmiştir. 
• Otomobilin sunduğu geniş kapsamlı donanımlar arasında klima sis-

temi, sürücü ve ön yolcu için sportif koltuklar, Merkezi Ray ve MINI 
CD, radyo yer alır. MINI’ye özgü geniş kişiselleştirme imkânları ve 
isteğe bağlı donanımlar arasında xenon far, adaptif farlar, yağmur 
sezicisi, Park Mesafe Kontrolü, Konforlu Giriş, elektrikli açılır cam 
tavan ve römork bağlantısı bulunmakta.

• MINI Cooper S Paceman’da hızlanma (0–100 km/s): 7,5 saniye 
(otomatik: 7,8 saniye), azami hız: 217 km/s (212 km/s), ortalama 
yakıt tüketimi: 6,1 lt (7,1 lt)/100 km, CO2 emisyonu: 143 g/km (166 g/
km).

• Uzunluk: 4109 milimetre (MINI Cooper S Paceman: 4115 milimetre) 
genişlik: 1786 milimetre.

öZetle; 
MINI Paceman, premium küçük ve kompakt otomobil segmentindeki 
ilk Spor Aktivite Coupé olma özelliğini taşıyor. Güçlü ve dinamik çizgileri 
ve markaya özgü go-kart hissi ve farklı kullanım tercihlerine göre 
değiştirilebilir özel iç tasarım ambiyansı sayesinde MINI Paceman şehir 
ortamında tam bir lider. Otomobilin sürüş özellikleri, sportifliği ve çok 
yönlülüğü ile tamamlanıyor. MINI ailesinin yedinci modeli, yenilikçi ve 
kendine has çizgilere sahip İngiliz markasının özelliklerini özgün 
otomobil karakteristiğine yansıtmıştır.
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Yenİ Panamera Diesel Platinum eDition
Porsche’nin hayatımıza “4 kapılı spor otomobil” kavramını getiren modeli Panamera, Platinum Edition serisi ile 
yeniden şekillendi. Dış ve iç tasarımındaki yenilikler ile farklılaşan Panamera Diesel Platinum Edition modelin-
de, diğer modellerde opsiyon olan donanımlar, bu kez standart olarak sunuluyor.

Yenİ seat leon: 
tutku YenİDen 
tasarlanDi
SEAT’ın efsanevi modeli Leon, üçüncü 
nesliyle showroomlarda yerini aldı. Tama-
men yenilenen ve işlevsel bir otomobili 
kullanmanın en güzel yolu olarak nitelen-
dirilen Yeni SEAT Leon, ileri teknolojilerle 
donatıldı. SEAT, Yeni Leon’da bir ilki ger-
çekleştirerek Full LED farları sunarak, bu 
sınıfta bir öncülük gerçekleştiriyor ve 
Leon’un çarpıcı tasarımıyla teknolojiyi bir-
leştiriyor. 

Yenİ auDi s3 sPortback
Sınıfının en iyi performansını sunan Audi S3 Sportback verimliliğiyle örnek gösterilecek 
nitelikte: 2.0 TFSI motorun ortalama yakıt tüketimi 100 km başına sadece 6,9 litre. Önce-
ki modelle tek ortak noktası motorunun 1.984 cc’lik silindir hacmi. Yenilenen 2.0 TFSI 
motor 280 hp güç ve 380 Nm’lik azami tork üretiyor. Etkileyici bir sese sahip yüksek 
performanslı 2.0 TFSI motor sürücünün isteklerine anında cevap veriyor.
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stingraY’in Dönüşü: 2014 chevrolet corvette
Chevrolet, tanıtımını yaptığı yeni Corvette Stingray ile modern performansı yeniden tanımlıyor. İkonik Stingray; ancak teknoloji, tasarım ve 
performansı mükemmel bir dengeyle bir araya getiren bir Corvette’in en çok göze çarpan modeli olarak yıllardır tüm dikkatleri üzerinde toplu-
yor. 2014 Chevrolet Corvette Stingray gelmiş geçmiş en güçlü standart model olarak öne çıkıyor. Yeni Nesil modelin, 450 beygir gücünde (335 
kW) ve 610 Nm tork üretecek. Ayrıca 2014 Chevrolet Corvette Stingray 0’dan 100km’ye dört saniyeden kısa sürede ulaşmasıyla şimdiye 
kadarki en yüksek kapasiteli standart model.  Öte yandan modelin şimdiye kadarki en yüksek yakıt verimliliğine sahip Corvette olması ve EPA 
tarafından yapılan hesaplamaya göre tüketimi 26 mil/galon olan mevcut modelden daha az yakıt tüketmesi bekleniyor. 

2012 aveo seDan 
satişlarinDa türkİYe 
avruPa bİrİncİsİ olDu
Chevrolet’nin Batı ve Orta Avrupa’da en fazla satılan 
modeli, 54 bin 850 adet ile Chevrolet Aveo oldu. Aveo 
Amerika’daki başarısından sonra Türkiye’de de büyük ilgi 
gördü. Türkiye Avrupa satışlarında 1 numara olurken, dün-
yada 140 ülke içinde 9. sırada yer aldı. Mini otomobil Chev-
rolet Spark, 47 bin 640 adet satılarak segmentinde yüzde 
dörtlük bir pay elde etti. Öte yandan şimdi aynı zamanda 
popüler sedan, hatchback ve wagon gövde tipi seçenekle-
riyle de satışa sunulan Chevrolet Cruze ise 40 bin  550 
adet satıldı. Böylelikle Chevrolet, dört kapılı araç segmen-
tinde yüzde yedilik bir pay elde etti. Chevrolet’nin dünya 
çapında en çok satan modeli olan Chevrolet Cruze ise 
2009’daki lansmanından bu yana 1.9 milyondan fazla satıl-
dı.
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Yenİ renault clio r.s. 200 eDc: 
güzellİk ve sPortİf aDrenalİn karişimi
Yeni Clio R.S. 200 EDC, duygu odaklı, yüksek performans ve F1’e göz kırpan, sade, duygusal 
ve sıcak bir tasarım sunuyor. Renault Sport Technologies’nin en yenisi, sportif tarzının 
özgünlüğü ile dikkat çekiyor: Özel tamponlar ve eşikler, çift egzoz çıkışı, cömert boyutlu 
jantlar… Coupé profilli beş kapılı gövde çok yönlülük anlamında açık bir üstünlük sunarken, 
Renault Sport’un sportif kodları güç ve sadelik ile kendini gösteriyor. Renault Sport araçla-
rında, tarza ait detaylar tekniğe de yansıyor. Arka difüzör ve rüzgarlık ideal bir aerodinamik 
etkinlik için birlikte tasarlandı. Arka difüzör arka desteğin artırılmasında yüzde 80 katkıda 
bulunuyor. Özel tasarımlı rüzgarlık yüzde 20 ilave destek sunuyor. F1 kanadı gibi, difüzör ve 
rüzgarlık tüm R.S. gamının güçlü ve ortak yönlerini oluşturuyor. Bunlar, Renault’nun otomo-
bil sporunun kralı olan Formula 1’deki başarılarını hatırlatıyor.



sağlık»

türkiye’nin 
ilk yerli akıllı 
telefonu geliyor

Turkcell, ‘Gebze’ kod adlı ilk yerli akıllı telefonunu üreteceğini 
açıkladı. Şirketin Genel Müdürü Süreyya Ciliv’in, İspanya’nın 
Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 

2013’te yaptığı “düğmeye bastık” açıklaması, Kongre’de Türkiye 
heyetinin gündemine damgasını vurdu. Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın da katıldığı basın toplantı-
sıyla duyurulan “Gebze” kod adlı yerli akıllı telefon ile her 1 milyon 
adetlik satışın cari açığı azaltma yolunda yaklaşık yarım milyar 
TL katkı yapması öngörülüyor. Turkcell, T serisi akıllı telefonlar-
la yakaladığı başarının ardından yerli akıllı cep telefonu için düğ-
meye bastığını duyurdu. Türkiye telekomünikasyon sektörü açı-
sından bir dönüm noktası niteliğini taşıyan açıklama, İspanya’nın 
Barcelona kentinde düzenlenen Dünya Mobil Kongresi kapsa-
mında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 
Qualcomm Avrupa Başkanı Enrico Salvatori ve Turkcell Genel 
Müdürü Süreyya Ciliv’in katıldığı basın toplantısında geldi.

KOD ADI GEBZE
“Gebze” kod adlı telefonun tasarım ve yazılımı tamamen Türk 
mühendislerin elinden çıkacak. Söz konusu telefon, Turkcell’e 
özel ara yüz, Türk kullanıcıların ihtiyaçlarına göre en son tek-
noloji ile özelleştirilmiş donanım ve zengin uygulama dünyası 
gibi özelliklere sahip olacak. Herkesin erişebileceği uygun fiya-
ta sahip olacak Turkcell’in yerlisinin, 2013 yılı içinde tüketicilerle 
buluşması planlanıyor. Turkcell’in 700 kişilik Ar-Ge üssü Turkcell 
Teknoloji tarafından geliştirilecek akıllı telefonun başta bölge 
ülkeleri olmak üzere ihracatı da hedefleniyor.
Basın toplantısında Turkcell ile dünyanın mobil teknoloji alanında 
lider firmalarından Qualcomm arasında cep telefonu, tablet bil-
gisayar ve makineler arası iletişim (M2M) cihazları geliştirilme-
sine yönelik ortak Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak üzere işbirli-
ği anlaşması da imzalandı. Turkcell bu anlaşmayla Qualcomm’un 
Ar-Ge lisansı verdiği dünyadaki sayılı operatörlerden biri oldu.

sektörden»
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tUrkcell, t serisi Akıllı teleFoNlArlA yAkAlADıĞı 
BAşArıNıN ArDıNDAN yerli Akıllı cep teleFoNU 
içiN DÜĞMeye BAstıĞıNı DUyUrDU. “geBZe” koD ADlı 
teleFoNUN tAsArıM ve yAZılıMı tAMAMeN tÜrk 
MÜHeNDisleriN eliNDeN çıkAcAk.

“DESİGNED BY TURKCELL TEKNOLOJİ İN GEBZE”
 • kod adı: Gebze
 • “Gebze” her 1 milyon adet satışta cari açığı azaltma yolunda 

yaklaşık yarım milyar TL katkı yapacak.
 • Turkcell Teknoloji’nin Gebze’deki 700 kişilik Ar-Ge üssü ciha-

zın geliştirilmesinde kilit rol oynayacak.
 • Kullanılacak Qualcomm çipi sayesinde bu cep telefonuna özel 

uygulamalar geliştirilebilecek.
 • 2013 yılı içinde piyasaya çıkacak yerli cep, bölge ülkelerinde de 

satışa sunulacak.
 • Turkcell, herkesin akıllı telefon kullanması için yerli telefonu 

çok uygun bir fiyata satacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali yıldırım

turkcell genel Müdürü 
süreyya ciliv



türk telekom ttake, 
çığ altında kalanlara 
yardım edecek

tÜrk telekoM ArAMA kUrtArMA ekiBi, çıĞ 
öNcesi ve soNrAsıNDA yApılMAsı gerekeNler 
HAkkıNDA ‘’çıĞDA ArAMA kUrtArMA’’ eĞitiMi AlDı. 

avea, en yüksek 
faturalı aboneye sahip 
operatör oldu

6 MilyoN ABoNeyle pAZArDAki eN yÜksek FAtUrAlı 
ABoNe orANıNA sAHip operAtör olDUklArıNı 
BelirteN erkAN AkDeMir, sektörÜN yÜZDe 38, 
AveA’NıN yÜZDe 44 BÜyÜMeyle ilk sırADA yer 
AlDıĞıNı AktArDı.

Avea üst Yöneticisi (CEO) 
Erkan Akdemir, 6 milyon abo-
neyle pazardaki en yüksek 
faturalı abone oranına sahip 

operatör olduklarını belirterek, ‘’Sektör yüzde 38, rakiplerse 
ortalamada yüzde 37 artış kaydederken, Avea yüzde 44 büyü-
me ile ilk sırada yer aldı.’’ dedi. 6 milyon aboneyle pazardaki en 
yüksek faturalı abone oranına sahip operatör olduklarını belir-
ten Akdemir, sektörün yüzde 38, rakiplerinin ortalama yüzde 
37 artış kaydederken, Avea’nın yüzde 44 büyümeyle ilk sırada 
yer aldığını aktardı. Numara taşımanın da adresi olmaya devam 
ettiklerini ifade eden Akdemir, ‘’Toplam ARPU’daki liderliğimizi de 
bu yıl sürdürdük. Sektör ortalaması 21,1 TL, rakiplerin ortalama-
sı 21 TL olurken, Avea’nın 2012 yıl sonu ARPU’su ise 21,6 TL ile en 
yüksek seviyede gerçekleşti.’’ dedi. Hem faturalı hem de fatura-
sız ARPU’da en yüksek artış oranlarını kendilerinin gerçekleştir-
diğini, faturalı ARPU’da sektör ortalaması yüzde -1 iken, Avea’nın 
ortalamasının yüzde 1 olduğunu dile getiren Akdemir, ‘’Faturasız 
ARPU’da ise Avea rakiplerine göre rekor bir büyüme kaydetti. Bu 
alanda sektör ortalamada yüzde 4, rakiplerimiz ise ortalamada 
yüzde 2 büyürken, Avea’nın büyümesi yüzde 13’e ulaştı. Ayrıca 
Avea’nın EBITDA’sı da 2012 yıl sonu itibariyle yüzde 28 büyüdü. 
EBITDA artış oranımızla, hakim operatörü 4’e katladık. 2012 sonu 
itibariyle en yüksek akıllı telefon penetrasyon oranına sahip ope-
ratörüz. Bu alanda Avea’nın penetrosyonu yüzde 24 iken rakiple-
rin ortalaması yüzde 18, toplam sektör ortalaması ise yüzde19.’’ 
dedi.  Avea olarak Türkiye’nin teknoloji üssü olmayı hedefledikle-
rini, Türkiye’nin, bölgesinin parlayan yıldızı, Avea’nın da Türkiye’nin 
parlayan yıldızı olduğunu kaydeden Akdemir, ‘’Çünkü 8. yılımızda 
pek çok alanda liderliğimizi koruduk, yenileri ile taçlandırdık. Daha 
büyük sorumluluklar alarak daha büyük işlere imza atmaya hazı-
rız.’’ ifadelerini kullandı.

Türk Telekom bünyesinde faaliyet gösteren 
ve 140 gönüllü Türk Telekom çalışanından 

oluşan Türk Telekom Arama Kurtarma 
Ekibi (TTAKE) çığ altında kalanlara 

yardım edecek. Şirketin, ‘’Türkiye’ye 
Değer’’ çatısı altında hayata geçir-
diği TTAKE, çığ öncesi ve sonrasın-
da yapılması gerekenler hakkında 

‘’çığda arama kurtarma’’ eğitimi aldı. 
Türk Telekom’un 14 gönüllü çalışanı-

nın desteğiyle 2010 yılında kurulan ve 
bugün Türkiye’nin 12 bölgesinden 140 gönüllü çalışanı olan 
ekip, bölge coğrafyasına ve karakteristiğine uygun şekilde 
aldıkları eğitimlere ve çalışmalara devam ediyor.  üyeler, 
son olarak Erciyes’te 3 gün 3 gece boyunca devam eden 
ve çığ riski altında olan bölgelerden toplam 55 gönül-
lü çalışanın katıldığı ‘’çığda arama kurtarma’’ eğitiminde, 
çığ öncesi alınması gereken tedbirler, çığda yaralıya ulaş-
ma, çığ sonrası hayatta kalma teknikleri ve donmuş kişile-
re yapılacak müdahale gibi konuları içinde barındıran geniş 
çaplı eğitim aldı. ‘’Temel ilk yardım’’ ve ‘’arama kurtarma’’ 
sertifikalarına sahip olan ekip üyeleri, kurulduğu gün-
den bu yana ‘’doğada arama ve kurtarma teorik eğitimi’’, 
‘’toplum afet müdahale takımı eğitimi’’ ve ‘’selde arama ve 
kurtarma eğitimi’’ gibi çeşitli konularda 10’dan fazla eği-
tim alırken, önemli sempozyum ve tatbikatlara da katıldı. 
TTAKE, diğer sivil savunma ekipleriyle de sürekli bilgi pay-
laşımında bulunarak ilgili konularda güncel eğitimleri takip 
etmeye devam etmenin yanı sıra, afetler karşısında yapıl-
ması gereken kuralları anlatan eğitim broşür ve kitapçık-
larının dağıtılmasını organize ederek, halkı bilinçlendirme 
faaliyetlerine de katkıda bulunuyor.

Avea Üst yöneticisi erkan Akdemir
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Gelişmiş ses teknolojileri alanında yönetilen hizmetler 
sunan Speechouse tarafından yerelleştirilen “Sesli İmza” 
teknolojisi, Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri’nin kulla-

nımına sunuldu. “Sesli imza” onayından geçen müşteriler, kim-
lik doğrulaması gerektiren konularda anne kızlık soyadı ya da ek 
soruları yanıtlamaya gerek duymuyor. Kimlik doğrulama işlem-
leri, kısa bir sürede tamamlanıyor. Kişiye özel biyometrik özel-
liklerin kullanıldığı sistemde kullanıcılar, işlemlerini parmak izinde 
olduğu gibi güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. 

PARMAK İZİNDEN DAHA GÜVENLİ BİR SİSTEM 
Müşterilerinin güvenliği açısından gelen çağrıların önce onayla-
ma işleminden geçtiğini belirten Vodafone Müşteri Operasyonları 
ve Online Hizmetler Direktörü Hakan Çelik, “Müşterilerimize 
sorduğumuz özel soruları ve müşterinin genelde cevap verirken 
hassasiyet gösterdiği cevapları ‘Sesli İmza’ ile ortadan kaldırdık. 
Artık, parmak izinden daha güvenli bir sistemle müşterimizin ilgili 
kişi olduğunu anlayabiliyoruz. Böylece müşterilerimiz ‘annenizin 
evlenmeden önceki kızlık soyadı nedir?’ ya da ‘TC kimlik numa-
ranızı söyler misiniz?’ gibi özel bilgilerini paylaşmadan işlemlerini 
güvenli bir şekilde yaptırabiliyorlar.” dedi.

sektörden»
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çağrı süreleri azaldı, 
verimlilik arttı

speecHoUse ve voDAFoNe tÜrkiye, MÜşteri kiMlik DoĞrUlAMA sÜreçleriNDe işBirliĞi yAptı. “sesli iMZA” 
projesi sAyesiNDe çAĞrı MerkeZiNe geleN çAĞrılArıN sÜresiNi ortAlAMA 24 sANiye AZAltAN voDAFoNe 

tÜrkiye, MÜşterileriNe DAHA HıZlı HiZMet verMeye BAşlADı.

HER GEÇEN GÜN KULLANIM ORANI ARTIYOR
Amaçlarının “Sesli İmza” kullanımını artırmak olduğunu söy-
leyen Çelik, şu bilgileri verdi: “Şu anda çözümü kullanan 
aktif kullanıcı sayısı 2,5 milyon kişi. Bizim için bu rakamla-
rın yüksek olması, tek başına yeterli değil. Öncelik verdiğimiz 
konu, müşterilerimizin çözümü benimsemesi ve kullanması. 
Müşterilerimiz sesli imzanın faydasını görüyor ve her geçen 
gün kullanan sayısı artıyor.”

MÜŞTERİ İSTEMEDİĞİ BİR SÜREÇTEN GEÇMEYECEK
Müşterilerin, çağrı merkezini aradıklarında taleplerinin hızlı 
bir şekilde karşılanmasını istediklerini söyleyen Speechouse 
CEO’su Tarkan Ersubaşı ise, “Herhangi bir şirketin çağrı mer-
kezini aradığınızda kişi, kimlik doğrulaması sırasında çok da 
istemediği bir süreçten geçmek zorunda kalabiliyor. Müşteri, 
bu süreç uzun veya zor olduğunda müşteri temsilcisine bağ-
landığı zaman gergin olabiliyor. Çağrı merkezini arayan kişi, bir 
an önce işlemini yaptırmak,  sorununu çözmek istiyor. Sesli 
imza proje ise bu noktada devreye girerek müşteri memnu-
niyetini sağlarken; hizmet kalitesini artırıyor, süreci de hızlan-
dırıyor.” dedi.

vodafone Müşteri operasyonları ve online Hizmetler Direktörü Hakan çelik speechouse ceo’su tarkan ersubaşı



çalışanı örnek oldu, 
hastalanan yolcuya 
thy sahip çıkacak

tHy geNel MÜDÜrÜ teMel kotil, çocUklArı 
HAstAlANAN BANglADeşli Bir Aileye yArDıM 
eDeN tHy persoNeliNiN örNek DAvrANışıNı 
ANlAtArAk, HAstAlANAN yolcUlArıN teDAvisiNi 
ÜcretsiZ gerçekleştirecekleriNi DUyUrDU. 

ulusoy ve varan’dan 
dezavantajlı gruplara 
destek    

iMrAN okUMUş, “Her yıl BiZiMle seyAHAt eDeN 
MilyoNlArcA yolcUMUZUN MUtlUlUĞU içiN FArklı 
UygUlAMAlAr ve iNDiriMler UygUlUyorUZ. sAyıN 
BAşBAkANıMıZıN verDiĞi toplU tAşıMA MÜjDesi 
BiZleri De BÜyÜk ölçÜDe HeyecANlANDırDı ve 
tÜrkiye geNeliNDeki seyAHAtlerDe yApAcAĞıMıZ 
iNDiriMlerle BU MÜjDeye Destek verMek isteDik

Türkiye’nin yolcu taşımacılığı alanındaki köklü isimleri ULUSOY 
ve VARAN, başta engelliler olmak üzere, refakatçileri, gazi-
ler, şehit yakınları ve 65 yaş üstü yolcuları, Mayıs 2013’e kadar 
Türkiye genelinde tüm seferlerde yüzde 30 indirimle seyahat 
ettirecek. Geçtiğimiz yıl Varan’ı bünyesine katmasıyla, üst seg-
ment karayolu taşımacılığında liderliğe ulaşan Ulusoy Global 
Yatırımlar Holding, hükümetin şehit, gazi yakınları ile engelli ve 
yaşlılara yönelik ulaşımda indirim yapılmasını içeren çalışmasına 
destek verdi. Konu ile ilgili açıklama yapan ULUSOY ve VARAN 
Otobüs Grubu Genel Müdürü İmran Okumuş, “Her yıl bizim-
le seyahat eden milyonlarca yolcumuzun mutluluğu için fark-
lı uygulamalar ve indirimler uyguluyoruz. Sayın Başbakanımızın 
verdiği toplu taşıma müjdesi bizleri de büyük ölçüde heyecan-
landırdı ve Türkiye genelindeki seyahatlerde yapacağımız indi-
rimlerle bu müjdeye destek vermek istedik. ULUSOY ve VARAN 
olarak gazilerimizi, şehit yakınlarımızı, engellilerimizi, refakatçi-
lerini, 65 yaş üstü yolcularımızı Türkiye genelindeki tüm güzer-
gahlarımızda, saat farkı olmaksızın yüzde 30 indirimle, yakınları-
na güvenli bir şekilde ulaştırmaktan büyük bir mutluluk duyaca-
ğız” dedi. İmran Okumuş ayrıca hükümetin önümüzdeki süreçte 
hayata geçireceği sosyal politikalara da ULUSOY ve VARAN ola-
rak destek olmaya devam edeceklerini vurguladı. 

Türk Hava Yolları (THY), Barcelona-İstanbul-Dakar uçuşu 
sırasında ateşlenen 10 yaşındaki çocuk yolcunun ambu-
lansla hastaneye götürülmesini talep eden ve ailenin 
ödeme imkanı olmadığı için tedavi ücretinin maaşından 
kesilmesini isteyen kabin amirinin örnek davranışı THY’yi 
harekete geçirdi. THY Genel Müdürü Temel Kotil, bir çalı-
şanının o davranışını şirket kuralı haline getirecekleri-
ni söyledi. THY Genel Müdürü konu ile ilgili şu açıklama-
yı yaptı: “Barcelona-İstanbul, İstanbul-Dakar uçuşu sıra-
sında Bangladeş’e giden bir ailenin 10 yaşındaki çocuğu-
nun ateşleniyor. 4 saatlik uçuşta kabindeki arkadaşlar 
ateşi düşüremiyor. Aile İstanbul’a geliyor. Kabin amiri aile-
ye çocuğu hastaneye götürmelerini söylüyor. ‘Paramız 
yok’ cevabını alıyor. Bunun üzerine kabin amirimiz beyaz 
bir kâğıt alıyor. Yerdeki arkadaşları çağırıyor ve el yazısıyla 
yazıyor: Ambulans çağırıp bu çocuğu doktora götürüyor-
sunuz. THY parasını vermezse benim maaşımdan kesi-
yorsunuz.” Hikâyeyi öğrendikten bu çalışanlarını çağırıp 
davranışının nedenini sorduklarında, 5 yaşında bir çocu-
ğu olduğunu ve onu düşünerek böyle hareket ettiğini 
öğrendiklerini aktaran Kotil, “Niye bunu anlattım? Şimdi 
biz onu kural haline getireceğiz. THY çalışanı bunu yap-
tıktan sonra biz malımızı herkese satarız. Farkımız bu.” 
diye konuştu.   
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UlUsoy ve vArAN otobüs grubu genel Müdürü imran okumuş

tHy genel Müdürü temel kotil



eyyüp ceylan

Yönlendirme

Kuramsal

Büyük bir yılan

Bir sebze

Bir nota

Kötü bir durumdan 
kurtulma

Kendiliğinden Yakın dost Yazılı olan şey

Karanlık

Tam tersine

Karikatür durumuna 
getirme Güzel Koku

Lehçe

Önemli

Uzaklık bildirir

İhtar

Hadım etme

Gemi zincirinin su 
içindeki bölümü İstemdışı hareket

Kısaca Türk 
Dil kurumu

Kadın (esk.)

Hitit

Namus
Antlaşma

Karakter

Gedikli (esk.)

Mali, 
parasal 
katkı 
sağlama

Mesafe

Soylu

Çıplak Resim

Seçkin

Olağanüstü sıvı

İşaret için 
yapılmış çentik

Göğün en yüksek katı

Gümüş’ün simgesi

Mutluluk, talih şans

Lityum’un simgesi

Delici kılıç

Akım

Bir zaman dilimi

Düzenli işleyen

Gece bekçisi

Yunan alfabesinin 
ikinci harfi

Gösteriş

Bir nota

bulmaca»
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Yunan 
asıllı kimse

Kırdaki aşkı 
işleyen kısa şiir

Kamu

Büyük ve derin 
karavana

Geri verme

Duman lekesi

Geminin sol 
tarafı

Tanrı tanımaz

Büyük

Osmiyum’un 
simgesi

Molibden 
elementinin 

simgesi

Bir şeyin öbür 
yüzü

Tayin etme

Resimde gördüğünüz 
devlet ve protokol 
sunucusu unvanlı 
ünlü sunucumuz
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