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TTNET’lE dİjİTal yaşama 
yENİ düzEN gElİyor 
İLETİşİmİN TEmEL bİLEşENLERİ OLAN 
İNTERNET, TELEvİzYON vE TELEFONu bİR 
ARAYA gETİREN TTNET, Tİvİbu, PlaySTore, 
TTNeT Müzİk, SoSyal Tİvİ, TTNeT kİTaP 
gİbİ SERvİSLERİYLE SEKTöRÜ YENİDEN 
şEKİLLENDİRİYOR.

Yayıncılık sektörü internetin hayatımıza girmesi ile birlikte 
yeni bir boyuta taşındı. Artık sadece televizyon başına geçip, 
dört gözle dizilerin saatini beklediğimiz dönemler uzakta ka-
lıyor. İstediğimiz yayını ‘kaçırırım’ endişesi taşımadan, istedi-
ğimiz yerde, istediğimiz saatte takip etme olanağına sahibiz. 
Bu yeni yayıncılık anlayışını, dünya ile aynı anda hayatımıza 
dâhil eden kuruluş ise TTNET… Şirket, genç ve başarılı Ge-
nel Müdürü Abdullah Orkun Kaya ile ‘daha yapacağımız çok 
yenilik var’ mesajını güçlü bir şekilde veriyor. Kapak haberi-
mize konuk olan Kaya, henüz 7 yıllık geçmişi olmasına karşın 
6 milyondan fazla abonesiyle, Avrupa’nın ilk 5 internet servis 
sağlayıcısı arasına girme başarısını gösteren TTNET’in yeni 
hedeflerini anlattı. Dünyanın 10’uncu büyük internet servis 
sağlayıcısı olan şirket, sadece yurt içinde değil küresel ligin-
deki yerini şimdiden almış durumda. 
İletişim teknolojilerinin üç temel bileşeni olan internet, tele-
vizyon ve telefonu birlikte sahiplenen TTNET, Tivibu, PlayS-
tore, TTNET Müzik, Sosyal Tivi, Netdisk, TTNET Kitap, 
TTNET İşyerim gibi servisleriyle sektörü yeniden şekillendi-
riyor. Bu yeni düzeni daha yakından tanımak ve sektörün ge-
leceğini görmek isteyenler için kapak haberimizi okumaları-
nı tavsiye ediyoruz. 
Geçtiğimiz ay demiryolu sektörünü çok heyecanlandıran bir 
fuara ev sahipliği yaptı Türkiye. Dünyanın 3’üncü büyük de-
miryolu fuarı “Eurasia Rail-3. Demiryolu Hafif Raylı Sistem-
ler Altyapı ve Lojistik Fuarı”, 25 ülkeden 286 firmayı ağırladı. 
Demiryolu sektörünün a’dan z’ye tüm bileşenlerinin yer al-
dığı fuar, Türkiye’nin yüz akı oldu. Yerli firmalar birbirinden 
başarılı işlerini fuara taşırken, yabancı firmalar kısa süre için-
de Türk firmalarının geldiği noktayı şaşırtıcı buldu. Bağlantı 
Noktası da demiryolu sektörünü bir araya getiren bu önem-
li fuarda katılımcı olarak bulunmanın mutluluğunu yaşadı. 
Bu arada diğer katılımcıların nabzını da ölçme fırsatı bularak, 
okuyucuların ilgisine sundu. 
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İNTerNeT baNkacılığıNda Sİber TehdİT
Virüsler nedeniyle birçok müşteri, bankasının internet sitesinde 
işlem yaptığını sanırken bilgilerini siber suçlulara veriyor. Çözüm, 
güvenlik katmanı sunan ürünlerde…

kapak
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Sözde ‘SoSyalleşİrkeN’ özde ‘kİlo’ alıyoruz
“Yemek masasında hep birlikte yapılan bir öğün hem aile 
ilişkilerini kuvvetlendirir hem de doygunluk hissi oluşur.”

içindekiler»

Kabataş Kadıköy Bursa

Artık Kadıköy’den de Bursa’ya
hızlı ve hesaplı ulaşılıyor...

Üstelik Nisan ayına özel 15,000 koltuk 
yalnızca 1 ve 3 TL’den başlayan fiyatlarla...

deMİryolu Fuarı göz doldurdu
“Eurasia Rail-3. Demiryolu Hafif Raylı Sistemler Altyapı ve Lojistik 
Fuarı”na 25 ülkeden 286 firma katıldı. Yabancı firmalar, 
Türkiye’nin gelişimi karşısında şaşkınlık yaşadı.

dİjİTal döNüşüMüN öNcüSü: TTNeT
TTNET Gnel Müdürü Abdullah Orkun Kaya, Türkiye’nin dijital 
dönüşümü için kolları sıvadıklarını, cezaevindeki hükümlüleri bile 
internet okuryazarlığı hakkında eğittiklerini açıkladı.

İlk uçak korSaNlığı
Tarihteki ilk hava korsanlarının amacı siyasiydi. Sonraki uçak 
korsanları da bu yolu takip edip, siyasi emellerini 
gerçekleştirebilmek için bir araç olarak gördü korsanlığı…

1630

TelevİzyoN düNyaSı oNdaN Soruluyor: 
yükSel ayTuğ
“Ben bir televizyon çocuğuyum. Mahalledeki ilk televizyon bizim 
evimizdeydi. O zamanlar da gözlerimi ekrandan alamazdım. Yayın 
yokken çıkan kumlanmayı bile dikkatle izlerdim.”
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reNgareNk bİr Mozaİk: aNTakya
Kökleri neredeyse insanlık tarihine kadar uzanan Antakya, 
‘kozmopolit’ sıfatının çok yakıştığı yerlerin başında geliyor. Roma, 
Bizans, Selçuklu, Türk, Memluk ve birçok kültürü barındırıyor.

hızır’la İlyaS’ıN buluşTuğu gece: hıdrellez
Anadolu’da binlerce yıldır kutlanıyor Hıdrellez. Bu mevsimlik 
bayram, UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne 
girerek, tüm dünyada kutlanacağı günü bekliyor.

bu TeleFoNla dalabİlİrSİNİz! 
Yazılımı ve tasarımı tamamen yerli olan Divephone, dalış 
dünyasına bir ilki sunuyor. Deniz altına dalabilen yeni teknoloji, üç 
yıllık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktı.

25,5 Mİlyar lİralık TekNolojİ 
ürüNü SaTıN aldık
Teknoloji ürünleri pazarı 2011 yılına göre yüzde 12 büyüyerek 25,5 
milyar liraya ulaştı. Söz konusu bu market değeri ile son beş yılın 
en iyi performansı elde edildi.

Sİlvİa’NıN ‘keçe uSTaSı rabİa’ya
döNüşeN hİkâyeSİ
Silvia İnes, yaklaşık 20 yıldır Konya’da yaşayan bir Arjantinli. Bir 
macera olarak Konya’ya gelip keçe ustası Mehmet Girgiç’le 
tanıştıktan sonra burada kalmaya karar verdi.

5856

yarış İçİN TaSarlaNdı, yol İçİN yaPıldı
83. Cenevre Otomobil Fuarı, merakla beklenen Corvette Stingray 
Convertible’ın global lansmanına ev sahipliği yaptı.



12 / www.baglantinoktasi.com.tr12 / www.baglantinoktasi.com.tr

haber turu»

MarIa Sharapova, 
SaMSung takIMInda

Olimpiyat Oyunları’nın resmi sponsoru  Samsung 
Electronics, uluslararası spor platformları açısından 
büyük öneme sahip olan Soçi 2014 Kış Olimpiyatları’na 

destek olmak amacıyla hazırladığı kampanyayı başlattı. Londra 
2012 Olimpiyat Oyunları kampanyasının elde ettiği başarı-
nın ardından Samsung, Soçi 2014’ün Kış Olimpiyat Oyunları 
tarihinin en yenilikçi ve sosyal erişimi en yüksek organizas-
yon olması amacıyla, Soçi 2014 Organizasyon Komitesi’ne 
destek verecek. Samsung’un, 2014 Soçi Olimpiyat Oyunları 
Marka Elçisi Maria Sharapova da, insanları spor yapmaya ve 
Olimpiyat Oyunları’nın bir parçası olmaya teşvik etmeyi amaç-
layan Samsung Takımı projesinde yer alacak. 

apple cihazI olanlar 
dikkat!

5 yaşındaki çocuk iPad’de oynadığı oyunda 10 dakikada 4 
bin 600 lira harcadı. Greg ve Sharon Kitchen çifti Apple’ın 
uygulama mağazasından indirdikleri ücretsiz oyunda 

oğulları 5 yaşındaki Danny’nin yaptığı harcamayı görünce neye 
uğradıklarını şaşırdı. Sharon Kitchen, iPad’e ücretsiz olarak 
indirdiği ve girişte şifresiyle onayladığı oyunda oğlunun yaptığı 
4 bin 600 liralık harcamayı kredi kartı şirketinin uyarısıyla fark 
etti. Ücretsiz oyunda ekstra silahlar ve anahtar almak için öde-
nen ücret, Apple tarafından aileye iade edilecek.

katlanabilir 
Scooter gelecek yIl 
SatIşa Sunulacak

Macaristan merkezli Antro Group şirketinin 
geliştirdiği Moveo adlı scooter, ‘kolay taşına-
bilir’ araçlar alanında çığır açacak. Ortadan 

ikiye katlanabilen Moveo adlı scooter, sizi her yere 
götürebileceği gibi, her yere taşınabilen pratik bir ula-
şım aracı olarak belirdi. Macaristan merkezli Antro 
Group firması tarafından geliştirilen Moveo, saatte 45 
kilometre hız yapabiliyor. Otomobilinizin bagajında, 
hatta tren yolculuklarında yanınızda taşıyabileceğiniz 
Moveo, tekerlerindeki motorlarla çalışıyor. Deri koltu-
ğu sahip araç, konforlu bir sürüş vaat ediyor. 

türkiye cepten 
internet kullanIMInda 
ilk SIrada

Deloitte’un, mobil cihazlara ilişkin son raporuna göre, 
Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında yüzde 91’lik 
oran ile akıllı telefondan internet kullanımının lideri. 

Belçika, Fransa, İngiltere, Kanada, ABD gibi gelişmiş ülkeler 
ile Brezilya, Meksika, Güney Afrika ve Türkiye gibi gelişmek-
te olan ülkelerin yer aldığı rapora ilişkin olarak Deloitte Türkiye 
TMT Lideri ve Ortağı Tolga Yaveroğlu “Aralarında Türkiye’nin 
de bulunduğu 15 ülkede üst üste ikincisini düzenlediğimiz 
mobil kullanıcı anketimiz sayesinde mobil cihaz sahipliği ve 
kullanımı, internete bağlanma alışkanlıkları, mobil uygulama 
(app) tüketimi, fiyatlandırma ve faturalamala tercihleri, mobil 
pazarlama, NFC, 4G/LTE, operatör ve şebeke tercih-
leri gibi birçok alt başlık-
ta ülke, operatör ve yıl 
bazında karşılaştır-
malı, sektöre yöne-
lik birçok pratik 
uygulaması olan, bir 
veri seti elde etmiş 
olduk.” dedi.
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Kayıtlı ElEKtronİK Posta
bİlgİ TekNolojİlerİ ve İleTİşİM kuruMu, İkİNcİl MevzuaT 
düzeNleMelerİNİ TaMaMlaMış ve kayıTlı elekTroNİk PoSTa 
hİzMeT SağlayıcılarıNa SerTİFİka verMe aşaMaSıNa gelMİşTİr.

ürk Ticaret Kanunu’nda, Kayıtlı Elektronik 
Posta, taraflar arasındaki ihtar ve ihbarlar 
için kullanılacak duyuru şekillerinden biri 
olarak sayılmaktadır. Tebligat Kanunu’nda da 
elektronik yolla tebligat yapılabileceği hüküm 
altına alınmıştır. Kayıtlı Elektronik Posta 
Sistemi, elektronik ortamdaki iş ve işlemlerin 
teknik olarak güvenli ve hukuken geçerli bir 
şekilde yapılmasını sağlayan bir teknoloji ve 
bu teknolojinin yönetimidir. Kısaca KEP şek-
linde tabir ettiğimiz bu sisteme ilişkin düzen-
leme yapma görev ve yetkisi ise Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) 
verilmiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu, bu ikincil mevzuat düzenlemelerini 
tamamlamış ve Kayıtlı Elektronik Posta 
Hizmet Sağlayıcılarına sertifika verme 
aşamasına gelmişt ir. 
Kurumumuzca, KEPHS ola-
rak yetkilendirilen kuruluş-
lar, KEP hizmetlerini 
kamuoyuna duyurmaya 
ve bu hizmeti sunmaya 
başlamışlardır. 
BTK olarak yaptığımız 
düzenlemelerde hem 
KEPHS’lerin yükümlü-
lüklerini hem de KEP 
hesap sahiplerinin 
yükümlülüklerini belirle-
dik. Siber güvenliğin günü-
müzün en önde gelen konula-
rından biri olması ve siber güvenli-
ğin sağlanması için, teknik, idari, hukuki 
her türlü önlemin alınması hususu KEP siste-
minde de ana hatları oluşturdu. KEPHS ola-
rak yetkilendirilen kuruluşların birçok 
yükümlülükleri bulunmaktadır. Ancak en 
başta,  KEP sisteminin tüm süreçlerine ilişkin 
günlük kayıtların tutulması, verilen hizmetle-
rin güvenliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü 
sağlamak ve Kişisel verilerin korunması için 
gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. Bir 
diğer önemli yükümlülükleri, KEP sistemine 
ilişkin ana ve yedek sistemlerini Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulundur-
maktır. Bu hizmetin kesintisiz verilmesini, 

hesap sahibinin KEP hesabına erişilebilmesi-
ni, iletilerin okunabilmesini ve gönderilebil-
mesini sağlamakla da yükümlüdürler. Kayıtlı 

Elektronik Posta Hizmeti almak iste-
yen ve bu nedenle KEP hesabı 

sahibi olan kişilerin de 
yükümlülükleri bulun-

maktadır. KEP hesabı 
olan bu özel ya da tüzel 
kişiler de KEPHS ile 
imzaladığı sözleşmede 
belirtilen koşullara 
uygun hareket etmek-
le ve kimlik doğrula-

ma amacıyla kendisine 
verilen bilgileri koru-

mak, bu bilgileri üçüncü 
kişilerle paylaşmamak ve 

başkasına kullandırmamakla 
yükümlüdürler.

Kayıtlı Elektronik Posta hizmetinin, bil-
diğimiz elektronik posta hizmeti ile karıştırıl-
maması gerekir. İkisi çok ayrı konulardır. 
KEP sistemi, bir KEPHS tarafından doğrula-
nan ve güvenliği, geçerliliği garanti altına alı-
nan, bu hizmeti almak için hesabı olan özel 
ya da tüzel kişilerin kullanacağı bir iletişim 
sistemidir. KEP sistemi birçok ülkede uygu-
lanmaya başlanmıştır. Dijitalleşen dünyada, 
günlük yaşamımızda daha fazla elektronik 
belge, daha fazla elektronik ticaret, daha 
fazla elektronik kamu hizmeti girmektedir. 
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi de dijital 
yaşamın bize sunduğu olanaklardan birisidir. 

T

köşe» dr. tayfun acarer
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BTK olaraK 
yapTığımız 

düzenlemelerde 
KepHS’lerin 

yüKümlülüKlerini ve 
Kep HeSap SaHiplerinin 

yüKümlülüKlerini 
BelirlediK.
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ilk’ler»

 Uçak kaçırma olayları her zaman yaşanmaz. Bu yüzden 
de dünyanın neresinde olursa olsun, herhangi bir uçak 
kaçırılma olayı her yerde en dikkat çekici haber olur. Hiç 

kimsenin başına gelmesini istemeyeceği uçak kaçırma olayları 
genellikle siyasi amaçlarla yapılır. Tarihteki ilk hava korsanla-
rının amacı da siyasiydi. Sonradan gelen uçak korsanları da bu 
yolu takip edip, siyasi emellerini gerçekleştirebilmek için bir 
araç olarak gördü korsanlığı… 
Dünyada ilk hava korsanlığı vakası 1931 yılın-
da devrimcilerin Peru’da propaganda amaç-
lı yolcu uçağı kaçırmasıyla başladı. Bugü-
ne kadar yaşanan binden fazla hava kor-
sanlığı vakasının en kanlısı, 11 Eylül 
2011 tarihinde uçaklarla ABD’ye ya-
pılan saldırılar oldu. Havalimanların-
daki güvenlik duvarlarını aşarak uça-
ğa silah ya da bomba düzenekleriyle 
binen teröristlerin, yakalandıktan son-
ra hukuki yetersizlikten dolayı beklenen 
cezaları almamaları uzun süre tepki çekti. 
Uçak kaçırma girişimlerinin bazıları da oyun-
cak ayı, oyuncak silah, el bombası görünümünde-
ki eşyalarla gerçekleştirildi. Cezalardaki caydırıcılık eksik-
liği ‘uçağa binmekte geciken kimi yolcuların’ da kalkışı dur-
durmak için bomba ihbarları yapmasına neden oldu.
Hava korsanlığına karşı ilk yasal düzenleme 1961 yılında Fe-
deral Havacılık İdaresi (FAA) tarafından ABD’de yapıldı. Dün-
yada uçak kaçırma iki kutuplu dünyanın da etkisiyle en faz-
la 1961 ile 1972 yılları arasında yaşandı. Ancak Havayoluy-
la Uluslararası Taşımaya İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilme-
si Hakkında Sözleşme’nin (Montreal Sözleşmesi) imzalanma-
sıyla alınan ve sürekli güncellenen tedbirlerin uygulanmasıy-

la uçak kaçırma eylemleri önemli ölçüde engellendi. ABD’de 
uçaklarla düzenlenen 11 Eylül terör saldırılarının ardından 
havalimanları ve uçaklardaki güvenlik önlemleri sıklaştırıldı. 
Geliştirilen yeni teknolojilerle; yolcu, bavul ve uçaklar en ince 
ayrıntıya kadar aranmaya başlandı.

TÜRKİYE’DE UÇAK KAÇIRMA 
OLAYLARI

Türkiye’de 1972 yılından bugüne kaydedilmiş 
20 uçak kaçırma vakası yaşandı. İstanbul-

Ankara seferini yapan 4 hava korsanı, De-
niz Gezmiş ve arkadaşlarının serbest bı-
rakılması için THY uçağını Sofya’ya ka-
çırdı. En çok konuşulan kaçırma ise 18 
Ağustos 2007 tarihinde Lefkoşa’dan 
İstanbul’a gitmekte olan Atlasjet uçağı-
nın El Kaide üyesi olduklarını belirten 

Suriyeli ve Şanlıurfalı iki hava korsanı 
tarafından İran’a kaçırılmak istenmesiyle 

yaşandı. Pilotun yakıt ikmali yapma baha-
nesiyle uçak Antalya Havalimanı’na indi. Kar-

gaşa çıkması üzerine pilot dâhil yolcuların çoğu 
uçaktan kaçtı. Korsanlar, rehin tuttukları 4 hostes ve 2 yol-

cuyu da bıraktıktan sonra teslim oldu.

SERVİS BIÇAĞI İLE UÇAK KAÇIRDI
21 Ekim 2009 günü yaşanan son olayda ise Sudan uyruk-
lu korsan, Mısır Havayolları’nın İstanbul’dan Kahire’ye giden 
uçağını, yemek servis tabağındaki metal bıçak ile yolcu ve ka-
bin ekibini tehdit ederek, Kudüs’e indirmek istemişti. Güven-
lik güçlerinin müdahalesiyle korsan etkisiz hale getirilip, yol-
cular kurtarılmıştı.

TarİhTekİ İlk hava korSaNlarıNıN aMacı SİyaSİydİ. SoNrakİ uçak 
korSaNları da bu yolu TakİP edİP, SİyaSİ eMellerİNİ gerçekleşTİrebİlMek 

İçİN bİr araç olarak gördü korSaNlığı…

İlK uçaK Korsanları
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KorSanlığı 
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fuar»

D
ünyanın 3’üncü büyük demiryolu fuarı “Eu-
rasia Rail-3. Demiryolu Hafif Raylı Sistem-
ler Altyapı ve Lojistik Fuarı”, geçtiğimiz ay 
İstanbul Fuar Merkezi’nde yapıldı. 25 ülke-
den 286 firmanın katıldığı fuarda yerli ka-

tılımcılarının fazlalığı, yabancı firmaların dikkatini çekti. 
Türkiye’nin böyle bir fuara ev sahipliği yapması özelikle de-
miryolu konusunda öne çıkan ülkeleri de şaşırttı. Fuara ka-
tılan yabancı firmalar, Türkiye’nin son yıllardaki demiryo-
lu sanayisindeki gelişimini şaşırtıcı buldu. Bazı yabancı fir-
ma temsilcileri, hayretlerini, “5 yıl sonrasını düşünemiyoruz 
bile.” sözleriyle anlattı. 

BİNALİ YILDIRIM: “127 YERLİ FİRMAMIZ 
‘BİZ DE VARIZ’ DEDİ”
Fuarı değerlendiren Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanı Binali Yıldırım, demiryollarının geleceğin parlayan sek-
törü olduğuna dikkat çekti ve Türkiye’nin de bu sektörde hak 
ettiği yere geleceğini söyledi. Türkiye’de bir dönem esami-
si okunmayan demiryollarının bugün, 300 uluslararası ka-
tılımcının bulunduğu bir fuara ev sahipliği yaptığını kaydet-
ti. Bakan Binali Yıldırım,“127 yerli firmamız ‘biz de varız’ 
diye fuarda yer aldı. Türkiye rayını yapamazken, bugün alt ve 
üst yapı yapan demiryolu ekosistemini oluşturan bir nokta-
ya geldi. Bunu asla yeterli görmüyoruz daha yolun başında-
yız diyebilirim. Ulusal ağımızı yapmamız yetmez, komşular-
la da aynı alt ve üst yapısını geliştirmemiz lazım. Demiryol-
larının, ülkemizin, insanımızın kalkınması için vazgeçilmez, 
ülke bağımsızlığı kadar önemli olduğunu biliyoruz.” ifadele-
rini kullandı.

SÜLEYMAN KARAMAN: “YERLİ 
DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ GELİŞİYOR”
TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman da fuarla ilgili de-
ğerlendirmede bulunurken, demiryolcuların geçmişten ge-
len rüyalarına değindi. “Yüksek Hızlı Tren (YHT) bunlardan 
biriydi, gerçekleşti.” diyen Karaman, özel sektörünün ulusla-
rarası demiryolu fuarı düzenlenmesinin de bir başka rüya ol-
duğunu ifade etti. Süleyman Karaman, onun da gerçekleşmiş 
olduğunu dile getirdi. Marmaray’ın devreye girmesiyle İpek 
Demiryolu rüyasının da hayat bulacağını ifade eden TCDD 
Genel Müdürü Süleyman Karaman, gelişmeye başlayan yerli 
demiryolu endüstrisiyle birlikte demiryolcuların rüyalarının 
da hayat bulduğunu söyledi. 
3. Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik 
Fuarı’nın başarılı geçtiği katılımcıların genel kanaati olarak 
dile getirildi. Yerli ve yabancı katılımcıların temsilcileri, Türk 
demiryolu sektörü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 

DEMİryolu Fuarı 
GÖZ DolDurDu

“euRASIA RAIL-3. DeMİRYoLu HAfİf RAYLI SİSTeMLeR ALTYApI ve LojİSTİK 
fuARI”NA 25 üLKeDeN 286 fİRMA KATILDI. YABANcI fİRMALAR, 

TüRKİYe’NİN geLİşİMİ KARşISINDA şAşKINLIK YAşADI. 

zeki göktürk / zekigokturk@baglantinoktasi.com.tr



TÜLOMSAŞ, üçüncüsü yapılan De-
miryolu fuarını üst seviye de katılım 
gösteren şirketlerden oldu. TÜLOM-
SAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı, Fuarın 
oldukça renkli ve başarılı geçtiğini dü-
şünüyor. Katılan firma sayısının bek-
lentilerin üzerinde olduğunu belirti-
yor. Yurt dışı firmalarının ilgisinin fu-
ara ayrı bir hava kattığını dile getiriyor 
ve “Firma olarak beklentimizin üze-
rinde etkin olduk.” diyor.  Genel Mü-
dür Avcı, fuarı demiryolu sektörünün 
geleceği açısından şu sözlerle değerlen-
diriyor: “Bu fuar vesilesiyle ülkemizde-
ki demiryolu sektörünün bütün bile-
şenleri ile birlikte çok büyük bir eko-
nomik değer, ihracat kaynağı ve istih-
dam imkânları sağlayabileceği de gö-
rülmüştür.” Avcı, fuara katılın firmala-
rın, dünya ölçeğinde kendini gösterdi-
ğine de dikkat çekiyor. TÜLOMŞAŞ’ın 
Almanya’nın Berlin şehrinde iki yılda 
bir düzenlenen İNNOTRANS Fuarı’na 

da katıldığını hatırlatan Avcı, 3. De-
miryolu fuarı için, “Berlin’deki fuarla 
karşılaştırdığımda da şunu net olarak 
belirtebilirim ki; uluslar arası düzeyde 
bir organizasyondur.” Bin sonraki fuar 
için, “Sektör oyuncuları uzmanlık ko-
nularına göre konumlandırılmalı. Fu-
ara araç getirebilmek için mutlaka de-
miryolu bağlantısı kurulmalıdır.” öne-
risini yapıyor.

TÜLOMŞAS, ELEKTRİKLİ 
LOKOMOTİF YAPACAK 
Avcı, TÜLOMŞAŞ’ın son dönem-
de üretim atağına kalktığını belirtiyor. 
General Elektrik’le girdikleri stratejik 
ortaklık neticesinde 50 adet elektrikli 
dizel lokomotifi üreteceklerini kayde-
den Genel Müdür, “İkisinin üretimini 
tamamlayarak General Elektrik’e teslim 
ettik. TCDD için de 72 adet E 68000 
Tipi Elektrikli Lokomotif imalatını Ro-
tem ortaklığı ile gerçekleştireceğiz.  Şir-

ketimiz, TCDD, üniversite, özel sektör 
firmalarıyla çözüm ortaklığına gide-
rek, yüzde yüz yerli olarak, Manyezit 
Taşıma Vagonu, Otomobil Taşıma Va-
gonu, Balast Vagonu da üretecek. 2013 
yılı hedefleri arasında 98 adet Manyezit 
Taşıma Vagonu, 40 adet Balast Vagonu, 
12 adet Otomobil Taşıma Vagonu ima-
latımız yer alıyor.” diyor. 

VAN GÖLÜ FERİBOTLARI 
İÇİN DİZEL JENERATÖR 
SETİ ÜRETİLDİ
Avcı, TÜLOMŞAŞ’ın Van Gölü’nde 
kullanılacak feribotlar için de marin 
motor üreteceğini belirterek şunla-
rı söylüyor: “4 adedinin üretimini ta-
mamladı. 4 motor üretimi de sürüyor. 
Bu motorlar için, Türk Loydu tarafın-
dan tip onay sertifikaları da alındı. Ay-
rıca, 2013 yılında 4 adet jeneratör seti 
imalatı daha yapılacak. Daha öne Gazi-
antep Büyükşehir Belediyesi için ikin-
ci el 15 adet tramvayın modernizasyo-
nunu yapmış ve teslim etmiştik. 10 adet 
tramvay seti modernizasyonu ve modi-
fikasyonunu da başlattık.” 

İLK MİLLİ LOKOMOTİF 
GELİYOR 
Türkiye’nin ilk milli elektrikli lokomo-
tifinin tasarımı ve üretimine yönelik 
“E1000 Tipi Elektrikli Lokomotif Ge-
liştirme Projesi”ni, TCDD’nin deste-
ği ile TÜBİTAK ve TÜLOMSAŞ işbir-
liği ile sürdürdüklerini söyleyen Avcı, 
“TOLOMŞAŞ olarak, en kısa zaman-
da yüzde yüz milli bir lokomotifi ha-
yata geçirmek niyetindeyiz. Diğer yan-
dan, TCDD’nin desteği ile hafifletilmiş 
yük vagonu tasarımı ve prototip imala-
tı projesi, kamu projeleri kapsamında, 
İTÜ ve TÜBİTAK işbirliği ile çalışma-
larımız da sürüyor.” diyor.

 demiryolu Fuarı’na katılımı nasıl 
buldunuz? Beklentilerinizi karşıladı 
mı? 
Bundan önce yapılan fuarlara göre ka-
tılımcı sayısı ve ziyaretçi sayısı bakı-
mından çok daha iyi idi. Ülkemizin son 
yıllarda demiryolu gelişimine verdiği 
önem ve gelecekteki demiryolu vizyo-
nuna paralel olarak bu sektörde faaliyet 
gösteren uluslararası ve ulusal şirketle-
rin bu tür etkinliklere ilgisini artırdığı 
açıkça görüldü.

 Fuarı, demiryolu sektörünün 
geleceği açısından değerlendirir 
misiniz?
Fuarın katılımcı profiline bakıldığında, 
özellikle yabancı katılımcıların birço-
ğunun piyasanın en büyük firmaların-
dan olduğu görüldü. Yerli katılımcılara 
bakıldığında da, ülkemizdeki demiryo-
lu sektörünün ne kadar hızlı bir geliş-
me gösterdiği ve bu firmaların kendi-
lerine ve ürünlerine olan güvenlerinin 
ne kadar üst düzeyde olduğu memnu-
niyetle görüldü. Özellikle yerli katılım-
cıların sadece ülkemize değil, yurt dışı-
na hatta demiryolu sektöründe ileri ül-
kelere de mamul ürün ve yedek parça 
satacak seviyeye gelmiş olduğunu gör-
dük. Bu sektörde üretim yapan ve he-
definde çok daha farklı araçlar üretmek 
olan bizleri hem umutlandırdı hem de 
cesaretlendirdi.

 şirketiniz fuarda nasıl yer aldı? 
Şirketimiz fuara katılımı en üst düzey-
de sağlamaya çalıştı. Fuarın girişinde-
ki en görünür yerde stant açıldı. Stan-
dımızda görevli personellerimiz şirket 
faaliyetlerini ve ürünlerimizi temsil ko-
nusunda en yetkin personellerimizden 
seçildi. Oldukça geniş bir mekânda, 
ürettiğimiz ürünlerin modelleri sergi-

lendi. Şirketimiz faaliyetlerini anlatan 
çeşitli video ve film görüntüleri ile zi-
yaretçilerimize bilgi sunuldu. Şirke-
timizdeki hemen hemen tüm teknik 
personelimiz, yapılan organizasyon-
lar ile fuara getirildi, fuar faaliyetleri-
ne katılımları sağlandı. Standımızı zi-
yaret eden firmaların çeşitliliği özellik-
le dikkat çekici idi. Şirketimizle birlikte 
yurt dışındaki bazı fırsatlara ortak ola-
rak katılım konusunda, ürünlerini ta-
nıtım konusunda ve şirketimiz hakkın-
da daha fazla bilgi edinme konusunda 
çok istekli birçok firma ile çok üst dü-
zey görüşmeler yapıldı. 

 yurtdışı fuarlarına katılım 
gösteriyor musunuz? 
Şirketimiz yurt dışında da sektörle il-
gili fuarlara katılmaya özellikle gayret 
etmektedir. Bu çerçevede Avrupa’nın 
ve dünyanın en büyük fuarları olan 
ve iki yılda bir yapılan INNOTRANS 

Fuarı’na 2002 yılından beri hem stant 
açan bir katılımcı olarak ve hem de 
mümkün olan en fazla sayıda teknik 
personelle katılıyoruz. Ayrıca yurt içi 
ve yurt dışında düzenlenen her türlü 
fuar, seminer, sempozyumlara en yet-
kin personelle gidiyoruz. 

Bundan sonraki demiryolu fuarı 
için önerileriniz var mı?
Bundan sonra yapılacak fuarların daha 
verimli olabilmesi için öncelikle fuarın 
yapılacağı mekânın daha büyük olma-
sı gerekmektedir. Demiryolu sektörün-
de üretilen ürünlerin büyüklüğüne uy-
gun mekânların olmaması katılımcıla-
rı sadece ürün maketleri, film, katalog 
ile kendilerini ifade etmek zorunda bı-
rakmaktadır. Katılımcıların ürünlerini 
daha rahat sergileyeceği, gerektiğinde 
yapılacak önemli görüşmeler için ka-
palı mekânların da sağlanabileceği ge-
niş bir alana ihtiyaç var. 
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BEKlENTİlErİmİzİN 
üzErİNdE ETKİN oldUK”

yErlİ SaNayİ, yaBaNCIlara ürüN 
SaTaBİlECEK SEVİyEyE gEldİ”

“ “

TüLoMSAş geNeL MüDüRü HAYRİ AvcI: “euraSıa raıl bİze, yerlİ deMİryolu 
SekTörüNüN büTüN bİleşeNlerİ İle bİrlİkTe çok büyük bİr ekoNoMİk değer 
SağlaNacağıNı göSTerMİşTİr.” 

TüveşAS geNeL MüDüRü eRoL İNAL:  “SoN yollarda üreTTİğİMİz ModerN 
vagoNlarla dİkkaTİ çekİyoruz. buNuNla da yeTİNMeyerek, yeNİ NeSİl TreN 
SeTlerİNİN üreTİMİNe de başladık.” 
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Fuara an yüksek katılımla iştirak eden 
yabancı ülkelerden biri de Çek Cum-
huriyeti oldu. Fuara, 18 firmayla katı-
lan Çek Cumhuriyeti,  yüksek tekno-
lojili demiryolu teknolojisi, ray motor-
ları, vagon, yolcu ve kargo taşıma, ile-
tişim ve sinyalizasyon sistemleri, lojis-
tik veya altyapı alanında özgün çözüm-
ler sundu. Türkiye’ye olan ortak ticaret 
hacmi de son 10 yılda 10 kat artış gös-
teren Çek Cumhuriyeti, Türkiye’deki 
firmaların yanı sıra yeni firmalarla da 
Türkiye pazarına giriş yapmayı planlı-
yor.   Çek Cumhuriyeti’nin dünyaca ta-
nının firmalarından olan Czech Tra-
de İstanbul Ofisi Müdürü Michal Kos-
ca, 3. Eurasia Demiryolu Fuarı’nın Çek 
Cumhuriyeti adına başarılı geçtiği-
ni ifade ediyor. Ülkelerinde demiryo-
lu altyapısının dünyada en yoğun alt-
yapılardan biri olduğunu belirten Kos-
ca, bu sebeple Türkiye pazarını çok 
önemsediklerini kaydediyor. Eski ve 
geleneksel Çek demiryolu üreticileri-
nin yeni modern teknolojileri kullana-
rak üretime devam ettiklerine dikkat 
çeken Kosca, “Üreticilerimizin çabala-
rının başarıya ulaştığını görüyoruz. Bu 
da bizi mutlu ediyor. Yeni teknolojile-
ri kullanarak üretime devam ediyoruz.” 
diyor ve SKODA firmasını örnek veri-
yor: “SKODA Transportation firması-
nın Konya’da 60 adet tramvay tedarik 
etmesi gerçekten önemli bir başarıdır. 
Umarız ki halen Türkiye’de işbirliğinde 
bulunan Çek firmalarla birlikte pazara 
yeni girecek Çek firmalarının çabala-
rında başarılı tedariklere yol açacaktır. 
Fuar bu amaç için mükemmel bir plat-
formdur.”

“BAŞARILI BİR FUAR 
ORGANİZE EDİLMİŞTİR”
Kosca, fuarı başarılı bulurken, müşteri-
lerle yüz yüze görüşmenin ilişkileri bir 
adım öteye taşımak adına önemli oldu-
ğunu vurguluyor. Ardından şöyle de-
vam ediyor: “Bence organizatörler, fir-

maları bir araya getirip ortak projeler-
de yer almalarını sağlamak adına başa-
rılı bir fuar organizasyonu düzenlemiş-
lerdir.” Michal Kosca, firma olarak fu-
ardan iyi bir geri dönüşüm aldıklarını 
belirtirken, önemli olanın katılan tüm 
Çek firmalarının aynı duyguyu paylaş-
ması olduğuna vurgu yapıyor. Kosca, 
“Katılan Çek firmalarından aldığımız 
geri dönüm, tatmin oldukları ve ülkele-
rine pozitif izlenimlerle döndükleri yo-
lunda. Bu durumdan oldukça memnun 
olduğumuzu belirtmek isterim.” ifade-
sini kullanıyor.
Michal Kosca, Çek Cumhuriyeti ola-
rak sadece Demiryolu fuarlarını de-
ğil, başta enerji ve endüstri olmak üze-
re dünyanın en önde fuarlarına katı-
lım gerçekleştirdiklerini söylüyor. Ge-
lecek yıl Berlin’de düzenlenecek en bü-

yük demiryolu fuarına katılımı organi-
ze edeceklerini de açıklıyor. Türkiye’de 
ise bu sene Çek ihracatçıları için ener-
ji ve ulaşım endüstrisi için çok önem-
li olan enerji fuarına büyük bir katılımı 
organize edeceklerini aktarıyor.

“YABANCILARIN 
KONUŞMASINA OLANAK 
SAĞLANMALI”
Kosca’nın fuarla ilgili önerisi ise şöyle: 
“Bakanlık ve TCDD yetkilileri gibi fua-
ra katılan yabancı ülkelerin delegasyo-
nun da konferans veya konuşma yap-
masına olanak sağlanmalıdır. Yoğun 
katılımlı bir ülke olduğunda bu ülke ön 
plana çıkarılmalı ve ülkenin temsilcile-
ri konuşma için davet edilmelidir. Her 
şeye rağmen organizasyonun profesyo-
nel yapıldığını düşünüyorum.”

TürKİyE İlE orTaK TİCarET 
HaCmİmİz 10 KaT arTTI 
czecH TRADe İSTANBuL ofİSİ MüDüRü MIcHAL KoScA: “çek cuMhurİyeTİ İle Türkİye 
araSıNdakİ TİcareT hacMİ SoN 10 yılda 10 kaT arTTı. Türkİye’yİ öNeMlİ bİr Pazar 
olarak görüyoruz.” 

 üçüncüsü yapılan demiryolu 
Fuarı’na katılımı nasıl buldunuz? 
Beklentilerinizi karşıladı mı?
Demiryolları, Türkiye’de hızla yatı-
rım yapılan, hızlı tren ve konvansiyo-
nel trenlerin iyileştirilmesi ile kullanım 
oranı artan bir hale gelmiş bulunuyor. 
Ülkemiz açısından sevindirici olan bu 
gelişmelere paralel olarak teknoloji 
imkânlarının da eklenmesiyle trenlerin 
taşımacılıkta daha cazip hale geleceği-
ni düşünüyoruz.  Huawei Türkiye ola-
rak, demiryollarına özel, haberleşme 
ve bilgi teknolojileri çözümleri ile fua-
ra ilk yıl ziyaretçi olarak katıldı. Daha 
sondaki sene ise katılımcı olarak iştirak 
etmeyi uygun bulduk. Bu geçen süre 
içinde fuara katılımın bu derece artma-
sı ayrıca katılımcı ve ziyaretçilerin fua-
ra verdiği önem memnuniyet vericidir. 
Sektör temsilcilerinin biraraya gelme-
si açısından da Eurasia Rail Uluslarar-
sı Fuar’ı beklentilerimizi karşılamıştır.

 Fuarı, demiryolu sektörünün 
geleceği açısından değerlendirir 
misiniz? 
Demiryolu, yatırım projeleri içinde 
birçok ürün ve hizmeti içeren önem-
li bir sektördür. Fuarda yer alan fir-
maların sunduğu ürün ve hizmetlerin 
bir araya gelmesi, Türkiye Cumhuri-
yeti Devlet Demiryolları’nın hedefleri-
ne ulaşmasını sağlamakta ayrıca ülke-
mizin kalkınmasını desteklemektedir.  
Eurasaia Rail Fuarı’nın bundan sonraki 
yıllarda da, gelişerek büyüyeceğini te-
menni etmekteyiz.

 şirketiniz fuarda nasıl yer aldı? 
memnun kaldınız mı? 
Huawei Türkiye olarak, demiryolla-
rı özel haberleşme ve bilgi iletişim sis-
temlerinin yer aldığı bir stant açtı. 

Standın yanı sıra, “Demiryolu Güven-
liğindeki Akıllı Çözümler” konusunda 
yaptığımız önemli bir sunumla da fu-
ara katılanlara bilgilerimizi aktardık. 
Çözümlerimiz, demiryolu operasyonel 
sesi ve veri iletimi için uygulanan sis-
tem, yer ile tren arasında kablosuz ge-
nişbant veri sunmaktadır. Yolcu hiz-
metlerini, güvenliği ve operasyonel et-
kinliği geliştirmek için sayısız uygula-
ma vardır. Fuarda demiryollarında te-
sis edilen değişik baz istasyonumuza 
ait bir model de ziyaretçilerimize tanı-
tılmıştır. Tüm ziyaretçi ve dinleyicileri-
mize tekrar teşekkür etmek isteriz. 
Sistem,  bizim demir yolu müşterileri-
mize, minimum aktarımlar ile demir-
yoluna özgü telsiz tasarımı söz konusu 
olduğunda yüksek esneklik gibi birçok 
avantaj sunuyor. Telsiz tasarımı açısın-
dan mükemmel esnekliğinin yanı sıra, 
dağıtılan temel alıcı verici iletim istas-
yonu, demiryollarına paralel bir LTE 

genişbant veri telsiz sistemini taşıma ya 
da yürütme seçeneği sunuyor.  

 yurtdışı fuarlarına katılım 
gösteriyor musunuz? 
Huawei Türkiye bildiğiniz gibi, küresel 
boyutta birçok ülkede ürün ve hizmet-
ler sunmaktadır. Yurtdışında da yapı-
lan demiryolu ve bilişim fuarlarına ka-
tılarak en yeni teknoloji ürünleri sun-
mak bizim için önemli bir husustur. 
Araştırma ve geliştirmeye verdiğimiz 
önemin neticesinde oluşturduğumuz  
teknolojiyi bu şekilde ziyaretçilerimiz-
le paylaşmak  bizim için de bir gurur 
kaynağıdır. 

 Bundan sonraki demiryolu fuarı 
için önerileriniz var mı?
Fuarın her yıl düzenlenmesi yerine, iki 
yılda bir yapılması katılımcı sayısını ve 
fuara olan ilgiyi daha artırabilir diye 
düşünüyoruz.

yaPIlaN yaTIrImlar, TrENİN 
KUllaNImINI arTIrdI”

“

HuAweI DeMİRYoLu ÇözüMLeRİ İş geLİşTİRMe DİReKTöRü NoRMAN fRIScH: 
“Türkİye’de deMİryollarıNa yaPılaN yaTırıM ve İyİleşTİrMeler, TreNlerİ 
TaşıMacılıkTa daha cazİP hale geTİrdİ.” 
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Fuara katılımı nasıl buldunuz? 
Beklentilerinizi karşıladı mı?
Bildiğiniz gibi uzun yıllar ihmal edil-
miş olan demiryollarımız 2002’den son-
ra yeniden devlet politikası haline gel-
miş ve TCDD, yolcu ve yük taşımacılı-
ğında demiryollarının payını artırmak 
için önemli yatırım projelerini hayata 
geçirmiştir. Bu yatırımlar sayesinde bu-
gün ülkemiz, dünyanın 8, Avrupa’nın 6. 
hızlı tren işleten ülkesi olmuştur. Sektör 
kuruluşları da demiryollarında yaşanan 
bu hızlı gelişime paralel bir atılım içeri-
sindedir. Ancak, ilgili sektör kuruluşla-
rını bir araya getiren, yeni teknolojilerin 
paylaşıldığı uluslararası bir fuarın ek-
sikliği söz konusu idi. Son üç yılda ger-
çekleştirilen bu fuarla, boşluk doldurul-
muş oldu. Sektörün tüm aktörleri bu fu-
arda kendilerini ifade etme ve yeni tek-
nolojileri daha yakından görme imkânı 
buldu. Kardemir olarak biz de fuardan 
oldukça memnun ayrıldık. Türkiye ve 

bölge ülkeler arasındaki tek ray üreti-
cisi olmamız nedeniyle standımız üç 
gün boyunca yerli ve yabancı tüm katı-
lımcılar tarafından adeta ziyaretçi akı-
nına uğradı. Düzenlenen seminerler-
de sektörün önemi, gelişim imkânları, 
sorunları ele alındı ve geleceğe yönelik 
imkânlar gözler önüne serildi. Ayrıca, 
ülkemizin demiryollarında yaptığı atılı-
mın yabancı katılımcılar tarafından da 
hayranlıkla izlendiğine tanık olduk. Ül-
kemiz adına da bu ayrıca sevindirici bur 
husus oldu. 

 Fuarı, demiryolu sektörünün 
geleceği açısından değerlendirir 
misiniz?
Gerek ülkemiz, gerekse diğer dünya ül-
kelerinin demiryollarındaki hedefleri 
dikkate alındığında sektörün ciddi bir 
büyüme potansiyeline sahip olduğu gö-
rülmektedir. Bu; altyapıdan, çeken çe-
kilen araçlara, lojistikten yedek parça 

ve bilişime kadar tüm ilgili sektörlerin-
de gelişimi ve büyümesi demektir.  Sek-
törün geleceğini değerlendirmek için 
Ulaştırma Bakanımız Binali Yıldırım’ın 
fuarın açılışında yaptığı konuşmaya 
odaklanmak yeterlidir. Bakanlığın bun-
dan 10 yıl önce demiryollarına ayırdı-
ğı ödenek 250 milyon TL iken 2012 yı-
lında bu rakamın 5 milyar TL olduğu, 
son 10 yılda yapılan yatırım tutarının 26 
milyar olduğu, 2023 yılına kadar başla-
tılan ve planlanan yatırım tutarının ise 
45 milyar TL olduğu belirtilmiştir. Bu 
rakamlar sanırım demiryollarının gele-
ceği açısından bizlere çok sağlam ipucu 
vermektedir.

 şirketiniz fuarda nasıl yer aldı? 
memnun kaldınız mı?
Şirketimiz bu yıl fuarda 96 m2’lik bir 
stantla yer aldı. Şirketimizce üretilen 
raylar bu stantta tanıtılırken, düzenle-
nen seminerlerde de, sunumlarımızla 
üretim teknolojilerimiz ve geleceğe yö-
nelik yatırım planlarımız katılımcılarla 
paylaşıldı. 

 yurtdışı fuarlarına katılım 
gösteriyor musunuz? 
Şirketimiz yurt dışı ve yurt içi fuarlara 
katılım sağlamakta ve gerek demiryo-
lu sektörüne gerekse yapısal çelik sek-
törüne yönelik üretimlerimiz kullanı-
cılara tanıtılmaktadır. 

 Bundan sonraki demiryolu fuarı 
için önerileriniz var mı? 
Bundan sonrada fuar organizasyonu 
devam ettirilmelidir. Çünkü yukarıda 
da belirttiğim gibi sektörün yerli ya-
bancı tüm aktörleri bu fuar sayesinde 
bir araya gelebilmekte ve birbirlerinin 
ihtiyaç ve beklentilerini daha sıcak bir 
iletişim kurarak karşılayabilmektedir.

BüyüK Bİr BoşlUK 
doldUrUldU”

“

KARDeMİR Aş geNeL MüDüRü fADIL DeMİReL: “Fuarda 96 M2’lİk bİr STaNTla yer 
aldık. raylarıMızı TaNıTTık. SeMİNerlerde de, TekNolojİlerİMİzİ, geleceğe 
yöNelİk PlaNlarıMızı PaylaşTık.” 

www.kardemir.com

72 metre boya kadar ray üretiminde
bölgesel güç
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 demiryolu Fuarı’na katılımı nasıl 
buldunuz? Beklentilerinizi karşıladı 
mı?
Demiryolu Fuarı’na ilk kez katıldık. İlk 
ikisine ziyaretçi olarak katılım göster-
miş ve fuarın gelişmesini ve büyüme-
sini hayretle izlemiştik. Türkiye çok 
önemli yatırım hamleleri yapıyor ve 
Demiryolları bunun en güzel göster-
gesi. Hisarlar olarak raylı sistemler-
de yaklaşık 4 yıldır faaliyet gösteriyo-
ruz. Dünyanın en büyük raylı sistem-
ler firması Bombardier’in Türkiye’deki 
ilk ve tek Kaynaklı İmalat Yetkili 
Sertifikası’na sahibiz. Bunun dışında 
şu anda üretimimizde olan Türkiye’nin 
ilk yerli i üretim 4x4 arazi aracımız 
TURKAR’ın demiryolları hat bakım 
onarım üst yapılı aracını bu fuarda ser-
giledik. Açıkçası beklediğimiz ilginin 
fazlasını bulduk bu fuarda. Hem ziya-
retçi sayısı hem de yurt dışı katılımcıla-
rından çok büyük ilgi gördük. 

 Fuarı, demiryolu sektörünün 
geleceği açısından değerlendirir 
misiniz? 
Hükümetimizin demiryollarına yaptı-
ğı yatırımlar ile birlikte, sektör de aynı 
paralellikte büyüyecek ve bu ve benze-
ri fuarlar çok daha önem kazanacaktır. 
Fuarda gördüğümüz ve takip ettiğimiz 
gelişmeler, teknolojiler ve olumlu pay-
laşımlar sayesinde çok önemli bilgiler 
edindik. Gelecekte de bu tip fuarların 
sektörün gelişimi için oldukça önemli 
olacağını değerlendiriyorum.

 şirketiniz fuarda nasıl yer aldı? 
memnun kaldınız mı?
Fuara TURKAR 4x4 arazi aracımızın 
Demiryolları Hat Bakım Onarım Aracı 
ile katıldık. Aracımız 4x4 kompakt ve 
çok fonksiyonlu bir araçtır. Her türlü 

arazi koşullarında hareket edebilecek 
şekilde tasarlanan aracımız, Demiryol-
ları Hat Bakım Onarım Aracı olarak 
da hizmet verebilmektedir. Hemzemin 
geçitlerden sadece dokunmatik bir ku-
manda ile raylarda hareket edebilecek 
hale gelebilmektedir.180 ton ağırlığa 
kadar lokomotif çekebilmekte ve itebil-
mektedir. Özellikle fuarda demiryolları 
bakım onarımı ile iştigal eden firmalar 
aracımıza yoğun ilgi göstermişlerdir.

 yurtdışı fuarlarına katılım 
gösteriyor musunuz? 
Yurt içi ve yurt dışında yılda yaklaşık 
on fuara katılıyoruz. Ürün portföyü-
müz içerisinde yer alan tarım makina-
ları ile tarım sektörü fuarlarına, yan sa-
nayi olarak üretimini gerçekleştirdiği-
miz otomotiv ve inşaat makinaları şasi 
ve metal komponentleri ile otomotiv ve 
yan sanayi fuarlarına, TURKAR ara-
cımız ile de iş makineleri ve otomotiv 

sektörü, fuarlarına katılıyoruz. Yurt dı-
şında Almanya, Fransa, Polonya, Rusya 
gibi ülkelerde bazı ihtisas fuarlarına da 
uzun yıllardır iştirak ediyoruz.

 Bundan sonraki demiryolu Fuarı 
için önerileriniz var mı?
Demiryolları sektöründe gelişmelere pa-
ralel olarak bu tür fuarların daha da yay-
gınlaşması ve büyütülmesi gerekmekte-
dir. Hükümetimizin demiryollarına ver-
diği önem ve ülke genelinde başlatılan ve 
başlatılacak yeni demiryolu projeleri sek-
törel bir ekonomik gelişmeye neden ola-
caktır. Bu kapsamda demiryolu sektörü 
için ihtiyaç duyulan alt yapı, üst yapı ve 
demiryolu araç ve gereçleri için yerli sa-
nayinin teşvik edilmesi, sektörün hâkim 
olduğu illerde teşvik paketlerinin oluş-
turulması, ürünlerdeki yerlilik oranları-
nın arttırılması büyük önem taşımakta-
dır. Bu yönde çok önemli adımların atı-
lacağına inanıyoruz.

BomBardİEr’dEN SErTİFİKalI 
TEK şİrKETİz”

“

HİSARLAR geNeL MüDüRü zAfeR TüRKeR: “raylı SİSTeMlerde 4 yıldır FaalİyeT 
göSTerİyoruz. boMbardıer’İN Türkİye’dekİ İlk ve Tek ‘kayNaklı İMalaT yeTkİlİ 
SerTİFİkaSı’Na Sahİbİz.”
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2023 yılında, Türkiye’nin ilk 500 büyük 
sanayi kuruluşu arasına girmeyi hedef-
leyen TÜDEMSAŞ, fuarın dikkat çekici 
kuruluşları arasında yer aldı. TÜDEM-
SAŞ Genel Müdürü Yıldıray Koçarslan, 
2003 yılından itibaren devletin, demir-
yolu politikalarında değişikliğe gide-
rek demiryolu yatırımlarına ağırlık ve-
rildiğini belirtiyor. Bu çerçevede Yük-
sek Hızlı Tren hatları, Marmaray gibi 
büyük projelerin oluşturulduğunu söy-
lüyor. Eurasia Rail Fuarı’nın konusun-
da dünyanın üçüncü büyük fuarı hali-
ne gelmesinde bu yeni anlayışın etki-
li olduğunu belirterek Euroasia Rail’in 
önümüzdeki yıllarda daha da büyüye-
ceğini ifade ediyor. 
2023 hedefleri doğrultusunda demir-
yolu için konulan yatırım hedefinin 45 
milyar TL olduğunu hatırlatan Koçars-

lan, “Bu yatırımın yüzde 70’inin de-
miryolu alt yapısı, kalan yüzde 30’unun 
ise demiryolu araçları için kullanılaca-
ğı düşünüldüğünde demiryolu sektö-
rü açısından ciddi bir pazar vardır.” di-
yor. Kuruluş olarak, TCDD’nin 2023 
hedefleri çerçevesinde ortaya koyduğu 
49 bin adet yeni yük vagonu pastasın-
dan en büyük payı almak istediklerine 
vurgu yapan Koçarslan şunları söylü-
yor: “Demiryolu çeken-çekilen araç fi-
losunu geliştirmek, yeni çeken ve çeki-
len araçları UIC, EN ve TSI standartla-
rına uygun imal etmek istiyoruz.” 
Koçarslan, “Hızlı trene sahip Avrupa’da 
altıncı, dünyada sekizinci ülke konu-
mundayız. 2023’e kadar yapımı plan-
lanan 10 bin km yüksek hızlı tren hat-
tı, 4 bin km de konvansiyonel tren hat-
tı gerçekleştirildiğinde yurdu dört bir 

taraftan demir ağlarla örmüş olacağız. 
Bu anlamda geleceğe güvenle bakma-
mız için yeterince sebep vardır.” diyor.

“ÖZEL SEKTÖRE VE 
AVRUPA’YA AÇILIYORUZ”
Şirketin 2013 hedeflerini de anlatan 
Koçarslan, “2013 yılında bir önceki yıla 
göre vagon üretimi ve vagon onarımı-
mız, iş programında yüzde 20 oranın-
da artırılmıştır. Özel sektör ihtiyaçları-
nı da karşılamak, iç piyasaya daha faz-
la üretim yapabilmek ve alternatif pa-
zarlar oluşturarak yurt dışına da ihra-
cat yapabilmek amacıyla çalışmaktayız. 
Önümüzdeki yıllarda sektörün değişen 
ve gelişen ihtiyaçlarını da göz önünde 
bulundurarak pazarda yeni ürünlerle 
daha etkin olmayı hedefliyoruz. Bu he-
def çerçevesinde, kendi ihtiyaçlarımız 
için ürettiğimiz, UIC standart yük boji-
si olan Y25 bojinin seri üretimini yapa-
rak, özel sektöre ve özellikle Avrupa’ya 
pazarlamayı planlamaktayız.” diyor.  
2013 itibariyle yaklaşık 29 çeşit yük va-
gonunun üretimini yapabilecek kapa-
sitede olduklarını da söyleyen Koçars-
lan, Habis Vagonu, Hibbillnss Vagonu 
ile Falns tipi cevher vagonu ve kontey-
nır taşımacılığında yaygın olarak kul-
lanılan Sgss tipi yük vagonunu sayıyor.  

“FUAR, ÜRETİME OLAN 
TALEBİN ARTTIĞINI 
GÖSTERDİ”
Fuardan memnun kaldığını açıklayan 
Genel Müdür, “Görüldü ki demiryolu 
sektöründe üretime olan talep her ge-
çen gün artmakta, bu pazarda gelişme-
lere paralel olarak her geçen gün bü-
yümektedir. Bunun en önemli göster-
gesi yapılan fuara, aralarında Alman-
ya, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Rusya, 
Çin ve Polonya olmak üzere 25 ülkeden 
280’ i aşkın firmanın katılmış olması-
dır. Fuarın bizimle birlikte diğer katı-
lımcıların da beklentilerini fazlasıyla 
karşıladığına inanıyorum.” diyor. 

HEdEFİmİz ÖzEl SEKTÖr 
VE aVrUPa”

“

TüDeMSAş geNeL MüDüRü YILDIRAY KoÇARSLAN: “hızlı TreNe SahİP avruPa’da 
alTıNcı, düNyada SekİzİNcİ ülke koNuMuNdayız. geleceğe güveNle bakMaMız İçİN 
yeTerİNce SebeP var.” 

“ÖnüMüZDEKİ yıllarDa sEKtÖrün DEğİşEn 
İhtİyaçlarını GÖZ ÖnünDE bulunDuraraK yEnİ 
ürünlErlE Daha EtKİn olMayı hEDEFlİyoruZ.”



TTNeT, Türkİye’dekİ dİjİTal hayaTTakİ döNüşüMüN öNcülüğüNü 
yaPıyor. 7 yıllık geçMİşİ olMaSıNa karşıN 6 MİlyoNdaN Fazla abo-
NeSİyle avruPa’NıN İlk 5, düNyaNıN 10’uNcu İNTerNeT ServİS Sağla-
yıcıSı duruMuNda. 7 yıl öNceSİNde bİr İNTerNeT ServİS Sağlayıcı 
olarak yola çıkaN şİrkeT, MüşTerİlerİNe bugüNüN ve geleceğİN 
İleTİşİM TekNolojİlerİNİ SuNaN öNcü TekNolojİ şİrkeTİ halİNe geldİ.
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TTNeT genel Müdürü Abdullah orkun Kaya



T
ürkiye, her alanda yenileniyor. Havayolların-
da, denizyollarında, karayollarında, demir-
yollarında, iletişim otoyollarında adeta bir 
yenilenme rüzgârı esiyor. Türkiye ekonomik 
büyümesiyle ve gerçekleştirdiği atılımlar ile 

bölgenin yıldız ülkesi haline gelirken ulaştırma, denizcilik 
ve haberleşme alanlarındaki gelişmelerin buna önemli kat-
kı sağladığı bir gerçek. Türkiye tüm bu alanlarda adeta alt-
yapısını en yeni teknolojiler ile yenilerken, vizyoner hedef-
ler ile de geleceğin temelleri atılıyor. İnanılmaz hızda deği-
şen ve gelişen alanların başında hiç kuşkusuz internet geli-
yor. İnternette yaşam da bu değişim rüzgarından payını alı-
yor. Gündelik hayatın vazgeçilmez bir unsuru haline gelen 
internetle yaşam da dönüşüyor. 
Dijital hayattaki dönüşümün öncüsü henüz 7 yıllık geçmişi 
olmasına karşın 6 milyondan fazla abonesiyle, Avrupa’nın 
ilk 5 internet servis sağlayıcısı arasına girme başarısını gös-
teren TTNET. Bundan yedi yıl önce sadece bir internet 
servis sağlayıcısı olarak yola çıkan TTNET, kısa süre için-
de müşterilerine bugünün ve geleceğin iletişim teknoloji-
lerini sunan öncü teknoloji şirketi haline geldi. Dünyanın 
10’uncu büyük internet servis sağlayıcısı olan şirket, küre-
sel ligindeki yerini şimdiden almış durumda. Bir teknolo-
ji şirketi olarak hedefe ulaşmak için yol haritasını, değişen 
şartlara göre yenilemeyi başaran TTNET, internet servis 
sağlayıcısı olarak başladığı yolculuğunu, bugün dijital dö-
nüşümün öncüsü olarak sürdürüyor.
İletişim teknolojilerinin üç temel bileşeni olan internet, te-
levizyon ve telefonu birlikte sahiplenen TTNET, 7 yılda bir-
çok yenilikçi ürün, hizmet ve teknolojiyi ülkemize suna-
rak önemli bir başarıya imza attı. Bu doğrultuda Türkiye’de 
birçok ilki gerçekleştirdi. İnternet, TV, sabit, mobil ses ve 
3G mobil internet hizmetlerini tek faturada birleştirerek 
Türkiye’nin “dörtlü servis” dönemini başlatan ilk iletişim 
ve eğlence şirketi oldu. Geliştirdiği dijital uygulamalarla 
Türkiye’yi en yeni teknolojiler ve ilklerle tanıştırdı. İnternet 
erişim hizmetlerinin yanı sıra Tivibu, PlayStore, TTNET 
Müzik, Sosyal Tivi, Netdisk, TTNET Kitap, TTNET İşye-
rim gibi servisleriyle dijital dönüşümün ülkedeki öncülü-
ğünü yapıyor. Biz de TTNET Genel Müdürü Abdullah Or-
kun Kaya ile şirketin bugünü ve önümüzdeki döneme ba-
kışını konuştuk. 

 Bize TTNET’in bir süre önce açıkladığınız yeni 
vizyonundan söz eder misiniz?
Önce, Türkiye’deki internet kullanımı hangi seviyelere ulaş-
tı ona bir bakalım. Çok değil, daha 2011’in başında 15,6 GB 
olan kişi başı ortalama data kullanımı, 2 yıl içerisinde tam 2 
kat artarak 31.2 GB’a ulaştı. Yani, internet, su gibi, elektrik 
gibi hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girdi. Bugün hafta-
da kişi başı 32-33 saat internet kullanıyoruz. Biz de bu doğ-

rultuda sadece “internet servis sağlayıcısı” olmanın ötesine 
geçmek, müşterilerimizin hayatında daha fazla yer almak 
ve müşterilerimiz ile daha yakın olacağımız yeni bir dijital 
evren tasarlamak amacıyla yola çıktık. “TTNET 360” adını 
verdiğimiz vizyonla artık, internet tabanlı dijital platform-
larda daha güçlü bir şekilde yer alacak, müşterilerimizin 
“Dijital Çözüm Ortağı” olacağız. Özetle söylemek gerekir-
se genişbant internet erişimi üzerinden sunacağımız tek-
nolojilerle, müşterilerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak, 
daha keyifli hale getireceğiz. 

 Bu vizyon doğrultusunda ilerleyen dönemde hangi 
alanlara daha fazla eğileceksiniz?
TTNET 360 vizyonunun temeli, dijital çözümlerin bir par-
çası olmaya ve müşterilerimizin hayatına daha fazla kat-
kı sağlamaya dayanıyor. Bu nedenle öncelikle dijital içerik 
konusunda daha iddialı olacağız. Buna ek olarak e-ticaret 
alanına adım atmayı hedefliyoruz. Böylelikle hem kendi 
servislerimizin online satışında ivme kazanacağız hem de 
müşterilerimiz için e-ticarete açılan kapı olacağız. Dijital 
ödeme ve tahsilât sistemleri alanında yeni çözümleri müş-
terilerimizin hizmetine sunacağız. Bulut teknolojileri üze-
rinden bireyler ve kurumlar için yeni platformlar oluştur-
maya devam edeceğiz. Çok kısa süre içinde başlayacağımız 
uygulamayla tüm televizyonları akıllı televizyonlar haline 
getireceğiz. Sunacağımız ‘media player’ cihazları kullanan 
herkes zengin dijital içeriklere erişebilecek. Fiber internet, 
öncelikli konumuz olmaya devam edecek.

TÜRK TELEKOM CİDDİ 
YARITIMLAR GERÇEKLEŞTİRDİ

 Fiber konusunda nasıl gelişmeler bizi bekliyor?
Hayatımız giderek daha fazla dijital hale geliyor. Dijitalleş-
menin giderek artan hızda devam edeceğini görmek için 
uzman olmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bu da bizi 

daha fazla içeriğin daha fazla hızın daha yüksek kapasitele-
rin talep edildiği ve edileceği bir dünyaya götürüyor. Fiber 
bu resimde önemli bir yere sahip. Fiber konusunda parça-
sı olduğumuz Türk Telekom Grubu çok ciddi yatırımlar ger-
çekleştirdi ve gerçekleştirmeye de devam ediyor. 81 ile uza-
nan bir fiber altyapısından bahsediyoruz. Biz de TTNET 
olarak altyapının uygun olduğu her noktada müşterilerimi-
zi fiber hızlarıyla buluşturuyoruz. TTNET 360 kapsamında 
müşterilerimizin taleplerini ve isteklerini en iyi şekilde kar-
şılamak bizim için önemli hedeflerden birisi. Fiber başta ol-
mak üzere tüm teknolojileri bu hedefle sunuyoruz. 

‘TTNET 360’ İŞ ORTAKLARIMIZA BİR 
ÇAĞRIDIR

 Birçok yeni alan saydınız, TTNET bu alanlarda 
yatırımları tek başına mı gerçekleştirmeyi hedefliyor? 
TTNET 360 vizyonuyla adım atmayı hedeflediğimiz yeni 
alanlar, yapacağımız yeni çalışmalarda işbirlikleri bizim için 
önemli olacak. Bazen dünya devleriyle bazen yerel iş ortakla-
rımızla bazen de yeni fikirlerle gelen girişimcilerimizle işbir-
liği yaptığımızı göreceksiniz. Hepsinde hedefimiz aynı ola-
cak: Yeni dijital müşteri evreninde, TTNET olarak daha faz-
la hizmeti müşterilerimize sunabilmek. 
TTNET 360 aynı zamanda iş ortaklarımıza bir çağrı olarak 
da görülebilir. Biz dijital dünyada yenilik sağlayacak ve değer 
yaratacak her türlü öneriye açığız. Birlikte dünyaya da örnek 
olacak dijital girişimlerin doğmasına yardımcı olalım diyo-
ruz. Neden Türkiye’den de dünyaca ünlü internet şirketleri-
ne kafa tutacak yenilikler, iş fikirleri çıkmasın?  

 TTNET’in bu dinamizmi nereden geliyor?
TTNET, 7 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en genç şirketleri 
arasında yer alıyor, 800’e yakın çalışanımız var ve yaş orta-
lamamız 33. Bu genç, yenilikçi ekiple, teknoloji şirketi ol-
manın hakkını veriyor ve arka arkaya yeni ürün ve servis-
leri geliştirebiliyoruz. Kuşkusuz başarıların sürdürülebilir 
olması için genç yetenekleri, yeni beyinleri de aranıza kat-
manız gerekiyor. 
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“ulaştırMa DEnİZcİlİK vE 
habErlEşME baKanlığı’nın 
hİMayEsİnDE yürüttüğüMüZ 
‘İntErnEtlE hayat Kolay EğİtİM 
ProGraMı’ çErçEvEsİnDE 7 ay Gİbİ 
Kısa bİr sürEDE 2 bİnİ aşKın KİşİyE 
İntErnEt oKuryaZarlığı EğİtİMİ 
vErDİK. İZMİr alİağa cEZa İnFaZ 
KuruMu’nDaKİ hüKüMlülErİ 
bİlE İntErnEt oKuryaZarlığı vE 
tEKnolojİDEKİ son GElİşMElEr 
haKKınDa EğİttİK.”

ABDuLLAH oRKuN KAYA KİMDİR?
bilkent Üniversitesi İşletme bölümü’nden 1998 yı-
lında mezun olan Kaya, iş hayatına Sermaye Piyasa-
sı Kurulu’nda (SPK) başladı. SPK’da 6 yıl görev yaptık-
tan sonra, 2006 yılında AbD’de massachusetts Ins-
titute of Technology’de (mIT) işletme alanında yük-
sek lisans (mbA) yaptı ve ardından Londra’da mer-
rill Lynch’te çalışmaya başladı. bankanın borçlanma 
Araçları ve Stratejik Çözümler bölümlerinde görev 
alan Kaya, Nisan 2008’de Sermaye Piyasaları ve Yatı-
rımcı İlişkileri Direktörü olarak Türk Telekom grubu’na 
katıldı. TTNET’in yeni genel müdürü Abdullah Orkun 
Kaya, son olarak TTNET Finanstan Sorumlu genel 
müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

“ttnEt 360 vİZyonunun tEMElİ, 
Dİjİtal çÖZüMlErİn bİr Parçası 
olMaya vE MüştErİlErİMİZİn 
hayatına Daha FaZla KatKı 
sağlaMaya Dayanıyor. bu 
nEDEnlE ÖncElİKlE Dİjİtal 
İçErİK KonusunDa Daha İDDİalı 
olacağıZ. buna EK olaraK 
E-tİcarEt alanına aDıM atMayı 
hEDEFlİyoruZ.”
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 Peki, bunun için ne yapıyorsunuz?
Bu amaçla, bu yıl geleceğin liderlerini yetiştirmek için “net-
gelecek” adını verdiğimiz yeni bir kariyer programı başlatı-
yoruz. Bu programa seçilen üniversite son sınıf, yüksek lisans 
öğrencisi veya dört yıllık örgün eğitim veren üniversiteler-
den son 2 yıl içinde mezun gençler kariyerlerine TTNET’te 
başlayacak, grup şirketlerimizin yurt dışı ofislerinde de ro-
tasyon imkanı bulacaklar.

 motivasyonu inanıyor musunuz?
Kesinlikle… Başarıya giden yolda motivasyonun belirleyi-
ci önemde olduğu temeline dayanan iş kültürüyle TTNET, 
eğitim-gelişim-kariyer politikalarının yanı sıra sosyal etkin-
likleriyle de çalışanlarının motivasyonunu her zaman yük-
sek tutmaya gayret gösteriyor. Gezi, resim, müzik ve tiyat-
ro kulüpleri, aile aktiviteleri, sağlık ve ekonomi seminerle-
ri ve öneri sistemleri gibi birçok etkinlik ve uygulamasıyla 
proaktif bir yaklaşım sergileyen TTNET’te, çalışanların kur-
duğu Broadband müzik grubunu desteklemek için bir stüd-
yo bile sağlanmış.  

 Sosyal sorumluluk projeleriyle neyi 
amaçlıyorsunuz?
Bilgiye erişim engeli olan herkesin, internete ve internetin 
sunduğu dijital yaşam biçimlerine ulaşmalarını hedefliyoruz.

 Hayata geçirdiğiniz projelerden örnek verebilir 
misiniz?
TTNET olarak, Türkiye’nin bilgi toplumu olma sürecinde 
birçok başarılı sosyal sorumluluk projesini de imza attık. 
Mesela, “İnternetle Hayat Kolay” da bu yaklaşımla haya-
ta geçirilen sosyal sorumluluk projelerinden biri. Bu proje, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın hima-
yesinde yürütülüyor ve internetle tanışmamış, 12 yaş üze-
rindeki herkesi internetle tanıştırıyoruz ve bilgiye erişimde 
eşit olanağa kavuşmalarına katkı sağlıyoruz. 

HÜKÜMLÜLERE DE İNTERNET 
EĞİTİMİ VERDİK

 Proje kapsamında kaç kişiye internet okuryazarlığı 
eğitimi verdiniz?
Proje kapsamında 2012 yılsonu itibariyle, 7 ay gibi kısa bir 
sürede, 2000’i aşkın kişiye internet okuryazarlığı eğitimi 
verdik. 
Proje kapsamında dolaşan İnternetle Hayat Kolay Eğitim 
TIR’ı bu yıl rotasını İzmir Aliağa Ceza İnfaz Kurumu’na çe-
virerek başlatılan eğitimlerle hükümlülere de internetle ta-
nışma imkanı sağlamış. Hükümlüler, cezaevi kampüsüne 
kurulan özel donanımlı eğitim tırıyla, internet okuryazar-
lığı ve teknolojideki son gelişmeler hakkında bir ay boyun-
ca eğitim görmüş. Kısacası TTNET bir yandan dijital dö-
nüşüme öncülük ederken, diğer yandan da Türkiye’de diji-
tal uçurumun olmaması için çalışıyor.

TTNeT’İN öRNeK DİjİTAL pLATfoRM ve 
uYguLAMALARI:
Tivibu: TTNET’in yeni dönem Tv platformu olarak ta-
nımladığı Tivibu ile Türkiye,  televizyon yayıncılığı alanın-
da birçok yenilikle tanıştı. TTNET, Tivibu’yu 4 ekrana yani 
televizyon, bilgisayar, cep telefonu ve tablete taşıdı.
TTNET müzik-Playstore: Dijital müzikte Türkiye’de akla 
gelen ilk platform olan TTNET müzik’te 3 milyondan faz-
la yerli-yabancı şarkıyı ücretsiz olarak dinleme imkanı 
sağlanıyor. Dijital oyun platformu Playstore’da ise bine 
yakın farklı oyun yer alıyor ve ürün yelpazesi her hafta 
eklenen yeni oyunlar ile genişliyor.
TTNET Kitap: bu platform üzerinden okuyuculara bin-
lerce e-kitap sunuluyor.

“çoK Kısa sürE İçİnDE 
başlayacağıMıZ uyGulaMayla 
tüM tElEvİZyonları aKıllı 
tElEvİZyonlar halİnE 
GEtİrEcEğİZ. sunacağıMıZ ‘MEDİa 
PlayEr’ cİhaZlarını Kullanan 
hErKEs ZEnGİn Dİjİtal İçErİKlErE 
ErİşEbİlEcEK. FİbEr İntErnEt, 
ÖncElİKlİ KonuMuZ olMaya 
DEvaM EDEcEK.”
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TelevİzyoN düNyaSı oNdaN Soruluyor: 

“beN bİr TelevİzyoN çocuğuyuM. Mahalledekİ 
İlk TelevİzyoN bİzİM evİMİzdeydİ. o zaMaNlar da 
gözlerİMİ ekraNdaN alaMazdıM. yayıN yokkeN çıkaN 
kuMlaNMayı bİle dİkkaTle İzlerdİM.” 

Yüksel AYtuğ

er gün televizyon ekranı başında saatlerimizi geçiriyoruz. Yayıncı kuruluşlar bu ilgiyi de-
vam ettirebilmek için birbirinden farklı içerikteki programları seyircinin beğenisine sunu-
yor. Seyirci bir yandan izleyeceği yapımlara ilgili kendi kriterlerini belirlerken bir yandan da 
televizyon eleştirmenlerinin sesine kulak veriyor. Türkiye’de televizyon eleştirmenliğini 
çok doğru bir noktadan yürüten ve bu alanda önemli bir otoriteye dönüşen Yüksel Aytuğ 
bu isimlerin başında geliyor. Adının önündeki ‘eleştirmen’ sıfatına rağmen çok sevilen ünlü 
televizyon yazarına, televizyon dünyasına dair birçok soru sorduk.

 Sivas’ta doğdunuz, çocukluğunuz da 
orada mı geçti?
Sivas’ta büyümeyi, okula gitmeyi çok isterdim 
ama ben doğduktan iki yıl sonra memur olan 
babamın tayini çıktığı için Sivas’tan ayrılmak 
zorunda kaldık. Ama nüfus kâğıdımdaki do-
ğum yerimin karşılığında “Sivas-Hafik” yaz-
ması her daim gururumu okşamıştır. 

 İletişim fakültesi okumaya nasıl karar 
verdiniz? 
Aslında Almanya’ya gidip, tekstil mühendis-
liğinde okumak istiyordum. Bu konuyla ilgi-
li tüm bağlantılarım yapılmıştı. O sırada üni-
versite sınavı da vardı. Ben de keyfe keder im-
tihana girmeye karar verdim ve İstanbul Üni-
versitesi İletişim Fakültesi’ni kazandım. Ai-
lem ve arkadaşlarım, “Ne yapacaksın gurbet 
ellerde? Bak en güzel okulu kazandın. İleride 
Uğur Dündar gibi olmak istemez misin?” dedi-
ler. İşte bu son cümle beni çok etkiledi. Çünkü 
Uğur Dündar’a büyük sevgi ve saygı besliyor-
dum. İletişim okumaya karar verdim. 

 o zamanlar, bir gün mesleğinizde bu 
kadar ilerleyebileceğiniz aklınıza gelir 
miydi?
Mükemmeliyetçi bir yapım var benim. El attı-
ğım her işin mükemmel olması gibi bir saplan-
tıya sahibim. Ne kadar başarılı olduğum konu-
sunda ben bir şey söyleyemem. Bu Türk halkı-
nın takdiridir. Ama hayatımdan ve yaptığım iş-
ten son derece memnun olduğumu ifade etmek 
isterim. 

 Peki, televizyon eleştirmeni olmaya 
nasıl karar verdiniz? 
Üniversitenin ardından Türk Haberler 
Ajansı’nda spor muhabiri olarak işe başladım. 
Askerliğimi yapıp geldikten sonra da o zaman-
lar yayın hayatı olan Güneş gazetesinin maga-
zin servisine girdim. Orada ‘Güneş Ekran’ı çı-
karan ekip içerisinde yer aldım. Bu o zaman-
lar Türkiye’de gazetelerin çıkardığı ilk televiz-
yon eklerinden biriydi. Bir gün gazetenin köşe 
yazarlığını yapan ve aynı zamanda benim üni-
versiteden de hocam olan çok sevdiğim bir bü-
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“SIradaN Bİr İzlEyİCİNİN 
BEğENmEdİğİ Program SIraSINda 

zaP yaPma Özgürlüğü VardIr. 
BENİm BÖylE Bİr Özgürlüğüm 

maalESEF yoK.” 

 “HayaT gÖrüşümlE 
BağdaşmayaN, İlgİlENmEdİğİm, 

BaNa üzüNTü, KaygI, SIKINTI 
VErEN Bİr ProgramI BİlE 

İzlEmEK zorUNda KalIyorUm.”

yüğüm rahatsızlandı ve o sayıdaki yazısını yazamadı. Yayın yönet-
menimizi arayarak, “Bu hafta benim yerime Yüksel’e yazdırın, piş-
man olmayacaksınız.” demiş. Bunun üzerine verilen görevle yaz-
dığım yazıyla yedek kulübesinden çıkıp formayı bir kez sırtıma 
geçirdim. O gün bu gündür de çıkarmadım. İşimi yapmak benim 
için hiç de zor değil aksine bir o kadar keyifli. 

 Çocukluğunuzda da çok televizyon izler miydiniz?
Ben, kelimenin tam anlamıyla bir televizyon çocuğuyum. Mahal-
ledeki ilk televizyon bizim evimizdeydi. O zamanlar da gözlerimi 
ekrandan alamazdım. Hatta yayının olmadığı anlarda televizyon-
daki o kumlanmayı bile dikkatle izlerdim. 

 Bir televizyon bağımlısı haline geldiğinizi düşünüyor 
musunuz?
Televizyonu bağımlı olduğum için değil, işim gereği izliyorum. 
Ama televizyon izlemek sevmeden yapılacak bir iş değil. Yoksa 
kısa zamanda işkenceye dönüşür. Sıradan bir izleyicinin beğen-
mediği program sırasında zap yapma özgürlüğü vardır. Benim 
ise yok. Hayat görüşümle bağdaşmayan, hiç ilgilenmediğim hatta 
bana üzüntü, kaygı ve sıkıntı veren bir programı bile bazen baştan 
sona hem de dikkatle not alarak izlemek zorunda kalıyorum. Her 
mesleğin olduğu gibi bizim mesleğimizin de zor yanları var tabii.

 Eleştirmek için değil rahatlamak için izlediğiniz yapımlar 
var mı?
Olmaz mı? Eğer mesleğim nedeniyle her tür programı izlemek 
zorunda kalmasaydım, bütün günüm belgesel programlarını 
izlemekle geçerdi. Bugün de beynimi süzmek, günlük hayhuydan 
kurtulmak için her akşam iki saat ‘belgesel terapisi’ yapıyorum 
kendime. Özellikle otomobillerle ilgili mekanik belgesellerini 
kaçırmıyorum. 

 İzlediğiniz ve gördüğünüz her şeye eleştirmenlik 
çerçevesinden mi bakıyorsunuz?
Hayata eleştirel çerçeveden bakmak zamanla insanda bir meleke 
haline geliyor. Farkında olmadan hayattan eleştirilecek şeyler sü-
züyorsunuz. Ama eleştiriyi sadece olumsuz anlamda düşünme-

mek gerek. Ben yazılarımda övecek, takdir edecek 
bir şeyler bulduğum zaman çocuklar gibi seviniyor 
ve adeta elma şekerinin bitmesini istemeyen çocuk 
gibi keyfini çıkara çıkara, yavaş yavaş, sindire sindi-
re yazıyorum. 

 Peki, günlük hayattaki ilişkilerinizde de bu 
durum böyle mi? 
Dikkatli ve titiz olduğum söylenebilir. Ama etrafı-
ma rahatsızlık verecek ya da ‘soğuk, snob, hiçbir şeyi 
beğenmeyen biri’ gibi değerlendirilecek kadar eleşti-
rel bakmıyorum hayata. Eleştirmenlik benim sadece 
işim. Hayat felsefem değil. 

 Etrafınızdaki kişiler bu ayrıntıcı halinizden 
rahatsız oluyorlar mı?
Ne yalan söyleyeyim, eşim bazen serzenişte bulun-
muyor değil. Bir eleştirmenle evli olmanın zorluk-
larından bahsedip, duruyor. Onun konuşmalarında-
ki minicik hataları bile söyleyince, tatlı tatlı fırçala-
nıyorum.

 Bütün bu birikimlerin üzerine film veya 
dizi yönetmenliği ya da senaristlik yapmayı 
düşündünüz mü?
Yönetmenlik zor zanaat. Ama yazdığım bir kaç film 
senaryosu ve tiyatro oyunu var. 

 Bu sizin için biraz tehlikeli olsa gerek. Çünkü 
sürekli eleştirel açıklamalarınız olduğundan bunun 
intikamını almak isteyenler olabilir.
 Ne yazık ki bu doğru. Ama ben nasıl insanları ve yap-
tıkları işleri eleştiriyorsam, diğerlerinin de beni eleştir-
mesinden rahatsızlık duymam. Yeter ki benim yaptığım 
gibi yapıcı, yol gösterici, kişilik haklarına halel getirme-
yen tarzda olsun. Ben zaten çoğu zaman kendimi eleştir-
me önceliğini başkalarına bırakmam. Kanaltürk ekranla-
rında yaptığım ilk televizyon programı Medyatik’i erte-
si günü, kendi programımı kendi köşemde yerden yere 
vurmuştum.

 Bazı kesimlerden, yapmadığınız bir eleştiriden 
dolayı, “Bunu nasıl gözden kaçırdınız?” diye tepkiler 
aldığınız oluyor mu? 
Tabii ki alıyorum. Ama hak vermek lazım ki yabancı yayın-
lar da dâhil her gün 200’e yakın kanalı nasıl sektirmeden iz-

leyebilirim? Daha ziyade, “Dün akşam programı izlerken 
eşimle konuştuğumuz şeyin aynısını yazmışsınız Yüksel 
Bey.” mesajlarını daha sık alıyorum. 

 İzledikleri film ya da yapımlarla ilgili yaptıkları 
eleştirileri sosyal paylaşım sitelerinde sizinle 
paylaşanlar var mı?
Sosyal paylaşım sitelerine gerek kalmıyor. ‘Yakından Ku-
manda’ köşemizin kendi kendine oluşmuş bir fahri ekran 
müfettişleri ordusu var. Onlar ekran başına kalem, kâğıtla 
oturuyorlar ve sadece bizim faydalanmamız için notlarını 
bize e-mail yoluyla ulaştırıyorlar. Biz de bu yazıları değer-
lendirip doğrulamasını yaptıktan sonra sayfaya taşıyoruz.
 

 İnternetin ve sosyal paylaşım sitelerinin sıklıkla 
kullanılması geçmişe nazaran mesleğinizi 
yapmanızı daha da kolaylaştırdı diyebilir miyiz? 
Teknik olarak evet ama içerik olarak kolaylıktan söz ede-
meyeceğim. Zira bizim yazılarımız, gazetenin baskı saati-
ni beklemek zorunda. Oysa sanal âlemde her şey anında 
tüketiliyor. Eskiden azarlar ve onları okuyanlar vardı. Şim-
di herkes kendi çapında azar ve eleştirmen. Üstelik sanal 
âlemin hızını kullanıp, bazen sizin önünüze geçtikleri bile 
oluyor. Bu nedenle ben de internet okurlarına anında ulaş-
mak için www.yakindankumanda.com adlı bir internet si-
tesi kurdum. Televizyon hakkındaki her şey ‘anında’ ora-
dan izleyiciye ulaşıyor. 

Sizce iyi bir eleştirmen olabilmek için ne yapmak lazım? 
Çok okumak, gezmek, izlemek…
Hepsi... Ama bir televizyon eleştireni olmak için daha fazlasına ihtiyaç var. Televizyon hayatın her 
alanını kapsıyor. Bir ekonomi yazarının köşe yazısını kotarabilmesi için temel iktisadi konulara 
hâkim olması yeterli. Ama bir televizyon eleştirmeni spordan, siyasetten, ekonomiden, kadın dün-
yasından, magazinden yani her alandan anlamak zorunda. Aksi halde bilgi ve tecrübeye dayanma-
dan yazdığınız her şey sadece “ukalalık” kıvamında kalır. 

“KaNalTürK’TE yaPTIğIm 
İlK TElEVİzyoN ProgramIm 

olaN mEdyaTİK’İ ErTESİ 
güN, KENdİ KÖşEmdE 

yErdEN yErE VUrdUm.”
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12.12.2012 TARİHİNDe 
evLeNDİ
“Sevgili eşimle geçen yaz 
tanıştık. İki ay sonra nişan 
ve üç ay sonra da düğün 
yaptık. Aslında önümüzdeki 
yaz evlenmeyi planlıyorduk 
ama böyle kafiyeli bir tarih 
için bin yıl daha beklememiz 
gerekecekti. Kaçırmak 
istemedik. Hala unutulmadan 
konuşulduğuna göre, doğru 
bir iş yapmışız demek ki... Eşim 
kısa sürede mesleğime uyum 
sağladı. Artık o da televizyonu 
bir eleştirmen gözüyle izliyor 
ve bana müthiş asistler 
yapıyor. Bizim için günün en 
mutlu saatleri, akşam aynı 
kanepede aynı programı 
izlediğimiz anlar...”

 Peki, son yıllarda iletişim sektöründe 
dünya ile aynı anda teknolojiyi 
kullanır hale gelmemizi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Matbaanın Türkiye’ye gelmesi 200 yılı bulmuş-
tu. Şimdi ise teknolojideki son gelişmeleri en 
geç bir gün sonra bir “tık” uzağımızda görebili-
yoruz. Ancak teknoloji geliştikçe, kontrol edil-
mesi ve denetlenmesi de zorlaşıyor. İnternet 
ve dijital teknoloji özellikle kötü niyetlilerin 
elinde acımasız bir silaha dönüşebiliyor. Tabii 
ki fikirlerin ve dolayısıyla dünyanın özgürleş-
mesinden yanayım. Ama kontrolsüz güçlerin 
dünyanın başına ne kadar büyük işler açtığını 
da tarih bize yeterince öğretti. Dikkatli, özenli 
ve otokontrol sahibi olmalıyız. 

 meslek icabı takip etmek zorunda 
olduklarınızın yanında izlemekten 
çok keyif aldığınız dizi ve programlar 
hangileri?
Kurtlar Vadisi Pusu’yu kaçırmadan izlerim. 
Acun’un yarışmaları da ilgi alanımdadır. Spor 
programlarındaki tuluat lezzetinden mahrum 
olamam. Yalan Dünya’yı, Muhteşem Yüzyıl’ı ve 
Seksenler’i keyifle seyrettiğimi söyleyebilirim. 

 2012 yılının en iyi dizileri hangileri sizce?
Huzur Sokağı, Karadayı, İşler Güçler, Seksen-
ler, Harem...

 Çok beğendiğiniz ve kaliteli bulduğunuz 
ama izlenmediği için yayından hemen 
kaldırılan diziler oldu mu?
Kayıp Şehir’e üzüldüğümü söyleyebilirim. 

 dizi ya da televizyon oyuncularından 
en çok beğendiğiniz isimler ya da 
karakterler neler?
Hepsini saymaya kalksam dergimizin sayfaları 
yetişir mi bilmem. Ama son zamanlarda oyun-
culuğu giderek lezzetlenen Kıvanç Tatlıtuğ, 
Engin Günaydın, Kenan İmirzalioğlu, Aras 
Bulut İynemli, Beren Saat ve Meryem Uzerli 
ilk alkıma gelenler. 

 Sanat yönetmenliği açısından en çok 
beğendiğiniz diziler hangileri?
Muhteşem Yüzyıl, Karadayı, Tozlu yollar, Öyle 
Bir Geçer Zaman Ki ve Yol Ayrımı. 

 En iyi dizileri hangi kanal yapıyor sizce? 
Son bir yılın en başarılı dizi kanalları olarak ATV, TRT 1 ve 
FOX’u sayabilirim. Star ise harcadığı büyük paraların tam 
karşılığını henüz alamamış görünüyor. Kanal D’nin ise dizi 
kulvarında kan kaybettiğine şahit oluyorum. Büyük bir dü-
şüş yaşayan Show’un ise bir an önce toparlanmasını ümit et-
mek istiyorum. 

 Eski yılların film ve senaryolarının yeniden 
çekilmesine ne diyorsunuz?
Bu tamamen bir yaratıcılık tıkanıklığından kaynaklanıyor. 
Sinema ve sektörü için 26 temel drama konusu vardır. Öyle 
ya da böyle hepsi kısa sürede tüketildi. Yeni bir şey söyleyen 
çok az yapım kaldı. Büyük talebi değerlendirmek için eski 
film ve diziler yeniden ısıtılıp önümüze konuluyor. Ne de-
mişler; iflas eden bakkal eski defterleri karıştırır!

 Sizce film ya da dizilerde en çok hangi ayrıntılar yö-
netmen ya da senaristlerin gözünden kaçıyor? 
En çok devamlılık hataları gözden kaçar. Ama bir hafta için-
de 90-100 dakikalık dizi çekme telaşını göz önüne aldığınız-
da yine de çok az hata yapıldığını düşünüyorum. 

 En çok keyif aldığınız ve neredeyse olumsuz 
eleştiri yapabilecek hiçbir şey bulamadım 
diyebileceğiniz bir sinema filmi var mı?
Son zamanlarda beni en çok etkileyen film ‘Kelebeğin 
Rüyası’ oldu. Eleştiriden sadece ‘olumsuzluğu’ anlayan 
pek çok sinema eleştirmenine bile jübile yaptıracak ka-
dar kusursuzdu. 

 Televizyon eleştirmeni olmanıza rağmen çok 
sayıda önemli isim tarafından fazlasıyla seviliyor 
olmanızı neye bağlıyorsunuz? 
İltifatınız için çok teşekkür ederim. Umarım öyledir. Zira 
insanın isminin önünde “eleştirmen” gibi sevimsiz bir sı-
fat taşımasına rağmen sevgi ve saygı görmesi pek kolay bir 
şey değil. Eğer bunu başardığımı düşünüyorsanız, bu ta-
mamen ilkeli, tarafsız, dürüst ve empatiye önem veren bir 
anlayışla yazmaya gayret ettiğim için olabilir. 

“ESKİ Fİlm VE dİzİlEr yENİdEN 
ISITIlIP ÖNümüzE KoNUlUyor. NE 
dEmİşlEr? İFlaS EdEN BaKKal 
ESKİ dEFTErlErİ KarIşTIrIr!”

“SİNEma İÇİN 26 TEmEl drama 
KoNUSU VardIr. ÖylE ya da 
BÖylE HEPSİ TüKETİldİ. yENİ 

Bİr şEy SÖylEyEN ÇoK az 
yaPIm KaldI.”
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şehir mektupları» mehmet saim değirmenci

Ankaralı her kültür adamının bir Ankara Kütüphanesi 
hayali vardır da, bu hayal bir adamın gerçekleştireceği, 
dahası beribenzer kurumun gerçekleştireceği hayaller-
den değildir. Elbette bir kişi bir kütüphane kurabilir, her-

hangi bir kurum da şöyle otuz kırk bin kitabı barındıran küçük bir 
kütüphane kurabilir; kaldı ki memleketimizin en zengin 
kütüphanesi Milli Kütüphane Ankara’dadır; Ankara Kütüphane-
si de ne oluyor diyen okuyucuya deriz ki, konumuz kütüphane 
oluşturmak olsaydı işimiz kolaydı, nihayetinde faki-
rin de kütüphanesinde on bin cilt kitap var, 
birkaç kitap sevdalısı bir araya gelip bir 
kütüphane kurarız, adına da Ankara 
Kütüphanesi deriz, iş tamam olur; 
mesele bu değildir.
Mesele şudur erenler; Ankara ile 
ilgili her kitabın yeniden özellikli ve 
nitelikli bir şekilde basıldığı, yerine 
göre yabancı seyyahların 
kitaplarının yazılarının derlendiği, 
Ankara Salnamelerinin, Ankara Şehir 
ve Telefon rehberlerinin kayda değer 
olanlarının yeniden basıldığı, şehrin 
kitaplaşması gereken hangi değeri varsa 
tamamının usta kalemlere ve bilenlere 
yazdırıldığı büyük bir yayın faaliyetinden ibarettir.
Hoş Vehbi Koç Ankara Araştırmalar Merkezi küçük de 
olsa buna benzer bir çalışma yapmaktadır ancak yetersizdir. 
Hele Büyükşehir Belediyesi’nin o kötü baskılarla üç beş kitabı 
piyasa sürüp kültür yayıncılığı yaptığı vehmine kapılması içler 
acısıdır. Altındağ Belediyesi’nin yayımladığı üç beş kitap ne 
bileyim, özel birkaç yayınevi tarafından basılan kitaplar, birkaç 
heveslinin şahsi gayreti bir araya gelse bile hayalimizdeki Anka-
ra Kütüphanesi’nin rafları yine boş kalmaya devam etmektedir.
Şehrin evliyalarından delisine, armudundan eriğine, anıt 
ağaçlarından bitki çeşitlerine, kedisinden tavşanına, keçisinden 
tiftiğine, mühim sokaklarından şehri kültür şehri yapan 

mekanlarına, delisinden çalgıcına, sinemalarından Türk 
sinemasında Ankara’ya, çingenelerinden Türk romanında 
Ankara’ya, türkülerinden Oğuz Yılmaz rüzgarıyla başlayan yeni 
Ankara müziğine, tren garından başka özgün binalarına, say-
makla bitmeyecek konuda kitap çapında çalışma yapılabilir, bu 
çalışmalar sadece Ankara kitapları yayınlayan bir yayınevini 
marka haline getirebilir.
Saymakla bitmeyecek dedik de, şöyle bin kitaplık bir neşriyat 

eylemi Başkent için yapılacak en kalıcı güzelliklerden 
birisi olacaktır. 

Diğer şehirlerimiz gibi Ankara’da yazılı kültüre 
uzaklığımızdan nasibin almakta, değişen 

Ankara’nın geride bıraktıkları unutul-
maya yüz tutmaktadır. Şu an yetmişli 
seksenli yaşlardaki Ankaralı kuşak da 
hakkın rahmetine kavuştuğunda eski 
Ankara hakkında işimiz daha da 
zorlaşacak, çalışma yapılsa bile eksik 
kalacaktır.

Böyle bir çalışma başta elbette belli bir 
sabit sermaye gerektirecektir lakin iyi 

tasarlandığı ve iyi pazarlandığı takdirde 
yapana zarar da ettirmeyecektir.

Buracıkta ifade etmek gerekirse bu iş Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’nin işi olmalıydı. Zira 

önümüzde İstanbul’daki “Kültür A.Ş” gibi “kurumsal” bir 
örnek de bulunmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı Melih Gökçek’in aktaracağı bir miktar kaynakla bu iş 
pekâlâ yapılabilir, belediyenin mekân ve tanıtım imkânlarıyla 
pazarlanır zarar da etmezdi. Kaldı ki Melih Bey de dünya dur-
dukça adı hayırla yâd edilecek işlerine birini daha eklemiş olurdu. 
Yine de hayalimiz bakidir. Böyle bir çalışma başlatılırsa fakir, 
Ankara yazılarını “Atım Arap Vilayetim Ankara” adıyla o 
kütüphaneye bağışlamayı taahhüt eder. Sözümüz sözdür, tel-
if-melif istemeyiz, çeyrek yüzyıldır ekmeğini yediğimiz 
Ankara’ya helali hoş olsun…
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Bİr kütüphane hayalİ
“Fakirin kütüphanesinde on bin cilt kitap var, birkaç kitap sevdalısı bir 

araya gelip kütüphane kurarız, adına da Ankara Kütüphanesi deriz, iş 
tamam olur; mesele bu değildir.”

“Mesele; şehrİn 
kİtaplaşMası 

gereken hangİ değerı 
varsa taMaMının usta 

kaleMlere ve bİlenlere 
yazdırıldığı büyük bİr 
yayın faalİyetİnden 

İbarettİr.”

“şöyle bİn 
kıtaplık bİr 

neşrİyat eyleMİ, 
başkent İçİn 

yapılacak en kalıcı 
güzellİklerden 

bİrİsİ olacaktır.”



 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldı-
rım, TRT Haber’de yayınlanan ilginç bir programda ‘tak-
sici’ oldu. Her hafta bir siyasinin taksicilik yaptığı “Meclis 

Taksi” isimli programın sürücü koltuğuna bu sefer Bakan Bi-
nali Yıldırım oturdu. Bakan Yıldırım ilk kez katıldığı program-
da, taksinin kontağını çevirirken, taksicilerin sık dile getirdi-
ği, “Bereketli olsun.” temennisinde bulunmayı ihmal etmedi. 
Sadece taksicilerin yaygın davranışlarını yerine getirmek 
dışında Bakan Binali Yıldırım, giyim-kuşamını 
da taksicilere uydurdu. Bakan Yıldrım, si-
yasiden çok gerçek bir taksici gibi giyin-
di. Siyasi kimliği ile sürekli olarak gör-
düğümüz takım elbise giyinmeyi, kra-
vat takmayı tercih etmeyen Binali Yıl-
dırım, taksicilerde görmeye alışık 
olunan kareli gömlek ve deri ceket-
le programdaki yerini aldı. Bakan Bi-
nali Yıldırım, tam 4 saat boyunca ara-
cına aldığı müşterileri, gitmek istedik-
leri noktalara taşıdı. Müşteriyle siyasi 
muhabbetler de yapan Yıldırım’ın müşte-
rilerle yaptığı diyaloglar dikkat çekti. Bakan 
Yıldırım’ın bazı müşterileri de kendisini tanıma-
dı. Bu müşterilerle eğlenceli sohbetler yapan Binali Yıl-
dırım, bir müşterisiyle sorumlu olduğu Çayyolu Kızılay Met-
rosu hakkında konuştu. “Metro nasıl gidiyor, zaman bitecek?” 
diye soran Bakan, “Ekim ayında bitecekmiş” cevabı karşısında 
espriyi patlattı: “Hep öyle diyorlar ama bitmiyor.”

ÇÖZÜM SÜRECİNİ SORDU
TRT Haber’in ilgili çeken programı Meclis Taksi’de, başarı-
lı bir performans gösteren Bakan Yıldırım, taksisine binenlerin 

haber»

Türkiye’nin önemli gündem maddeleri ile ilgili nabzını ölçme 
imkanı da buldu. Bakan Yıldırım bazı müşterilerine, çözüm sü-
recini nasıl değerlendirdiklerini de sordu. Sohbet ettiği müşte-
rilerinin çoğunluğundan, “Terör yeter ki bitsin, süreci destekli-
yoruz.” yanıtını alan Binali Yıldırım, üyesi olduğu hükümetin bu 
yöndeki adımlarının halktan destek bulmasına sevindi. Bakan 
Yıldırım, bir ara trafik polisinin çevirmesine de takıldı. Ehliyet 
ve ruhsatını polise veren Yıldırım, kontrolden sorunsuz geçti. 

Ehliyetini inceleyen trafik polisinin Bakan Yıldırım’ı 
tanımaması da eğlenceli anlar oluşturdu. 

ÇAY VE SİMİTLE 
KAHVALTI YAPTI
Bakan Yıldırım, program çekimleri kap-
samında taksi durağı ziyareti de gerçek-
leştirdi. Durak çalışanlarının kendisine 
ikram ettiği simit ve çayla kahvaltı yap-
tı. Taksi şoförlerinin sigorta ücretleri ar-

tışından yakınması üzerine, “Ben gariban 
bir taksi şoförüyüm.” esprisi ile taksi dura-

ğında kahkahalar kopartan Binali Yıldırım, 
gerekli düzenleme yapılması için çalışma yapa-

cağı sözünü verdi.

“OLMAYAN YEĞENLERİMİN İŞİNİ 
ÇÖZÜYORLAR”
Bakan Binali Yıldırım, kendisini tanıyarak, sorular soran müş-
terileriyle zaman zaman da dertleşti. “Bakan olduktan sonra 
akrabalarım çoğaldı. Kimi zaman bir telefon geliyor, ‘sayın ba-
kanım falanca yeğeninizin sorununu çözdük’ diyorlar ama ne 
o ismi tanıyorum, ne de öyle bir yeğenim var aslında.” ifade-
lerini kullandı.

baKan 
yılDırıM, 
taKsİcİlİK 
yaPtı
ulaşTırMa bakaNı bİNalİ yıldırıM, 
karelİ göMlek ve derİ yelekle 4 SaaT 
boyuNca aNkara TraFİğİNde TakSİcİlİk 
yaPTı. bakaN yıldırıM, MüşTerİlerİ İle 
SekTöre İlİşkİN SohbeT eTTİ. 
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müşTeriSine 
meTronun ne 

zaman BiTeceğini 
Soran BaKan, 

‘eKim ayında’ cevaBı 
KarşıSında eSpriyi 
paTlaTTı: “Hep öyle 

diyorlar ama 
BiTmiyor.”
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 Türkiye’nin karayollarına her gün binlerce yeni araç dâhil 
oluyor. Türk halkının alım gücünün artmasının bir sonucu 
olarak görülen bu süreç, uzmanların görüşlerine ve tüm is-

tatistiklerin sonucuna göre söz konusu durumun devam edece-
ğini de ortaya koyuyor. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılı 
ocak ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İs-
tatistiklerini açıkladı. Buna göre son yıl-
larda giderek artan yeni araç sayısı 2013 
yılının ilk ayında da yükselişini sürdür-
dü. Trafiğe kaydı yapılan motorlu ta-
şıt sayısı, ocak ayında aralık ayına göre 
yüzde 70,4 artarken, trafiğe kayıtlı araç 
sayısı 17 milyon 143 bin 99’a ulaştı. 
Son istatistiklerden alınan verilere göre, 
2013 yılının ilk ayı olan ocakta trafiğe kay-
dı yapılan toplam 123 bin 19 taşıt içinde oto-
mobiller yüzde 61,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, 
sırası ile yüzde 24 ile kamyonet, yüzde 5,8 ile motosik-
let, yüzde 3,7 ile kamyon takip etti. Taşıtların yüzde 5,2’sini ise 
minibüs, otobüs, traktör ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. 
Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aralık ayına göre 
yüzde 70,4 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 77,4, minibüste yüz-
de 43,7, otobüste yüzde 91,6, kamyonette yüzde 135,1, kamyon-

da yüzde 118,6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 62,4 olarak gerçek-
leşirken, motosiklette yüzde 8,1, traktörde de yüzde 52,3 azaldı. 

GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE 
DÜŞÜŞ OLDU 
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında, ocak ayında geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 2,3 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 0,3, mi-
nibüste yüzde 13,1, kamyonette yüzde 3,8, kamyonda yüzde 
11,5, motosiklette yüzde 12, traktörde yüzde 8,3 olurken, otobüs-
te yüzde 15,4 ve özel amaçlı taşıtlarda da yüzde 42,6 arttı. 

371 BİN 120 ADET ARACIN DEVRİ 
YAPILDI 

Ocak ayında 371 bin 120 taşıtın devri yapıldı. Devri 
yapılan taşıtlar içinde otomobil yüzde 67,9 ile ilk 

sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 17,3 
ile kamyonet, yüzde 4,1 ile traktör, yüzde 3,6 
ile motosiklet takip etti. Ocak ayında devri ya-
pılan taşıtların yüzde 7,2’sini ise minibüs, oto-
büs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. 

LPG’Lİ OTOMOBİL ORANI 
YÜZDE 41,2 OLDU 

Akaryakıt fiyatlarının yükselişini sürdürmesi, 
LPG’li araç sayısının artması sonucunu ortaya çıkarı-

yor. Türkiye’de mevcut durumda araçlar en çok LPG kullanı-
yor. Bu durum ocak ayında da değişmedi. Ayın sonu itibarıyla 
trafiğe kayıtlı 8 milyon 721 bin 678 adet otomobilin yüzde 41,2’si 
LPG’li, yüzde 33,6’sı benzinli, yüzde 24,6’sı dizel yakıtlı olarak be-
lirlenirken, yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 
0,6 oldu. 

traFİKtEKİ araç sayısı 
17,1 Mİlyona ulaştı
TraFİğe kaydı yaPılaN MoTorlu TaşıT 
SayıSı, ocak ayıNda geçeN yılıN ayNı 
ayıNa göre yüzde 2,3 azaldı. bİr 
öNcekİ aya göre yüzde 70,4 arTTı. 123 
bİN 19 TaşıTıN kaydı yaPıldı. 
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MARKALARA 
göRe ARAÇ 
DAğILIMI şöYLe 
geRÇeKLeşTİ:       
Ocak ayında trafiğe kaydı 
yapılan otomobillerin 
markalara göre dağılımı da 
TÜİK’in verilerine yansıdı. 
bu verilere bakıldığında da, 
75 bin 391 adet otomobilin 
yüzde 14,9’unun Renault, 
yüzde 10,3’ünün volkswagen, 
yüzde 9,5’inin Opel, yüzde 
7,4’ünün Fiat, yüzde 7,3’ünün 
Hyundai, yüzde 7,1’inin Ford, 
yüzde 5,9’unun Dacia, yüzde 
5’inin Toyota, yüzde 3,7’sinin 
Peugeot, yüzde 3,7’sinin 
Nissan, yüzde 25,1’inin ise 
diğer markalardan oluştuğu 
görüldü.
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İnternet bankacılığının en önemli sorununu oluşturu-
yor virüsler. Zeus ve Zitmo adlı virüslerle banka he-
saplarını soyan çetenin yakalanması gözleri yeniden 
internet bankacılığı işlemlerinin güvenliğine çevirdi. 

Virüsler nedeniyle birçok müşteri, bankasının internet sitesin-
de işlem yaptığını sanırken aslında en önemli bilgilerini siber 
suçlulara veriyor. Çözüm ise yazılım güvenlik katmanı sunan 
özel ürünlerde yatıyor. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bilişim Suçlarla Mü-
cadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul, Antalya ve 
Kocaeli’nde düzenlediği eşzamanlı operasyonlarda gözaltına 
aldığı bir çetenin Zeus ve Zitmo isimli virüsler aracılığıyla in-
ternet bankacılığı üzerinden nitelikli hırsızlık yaptığı belirlen-
di. 19 farklı hesaptan 742 bin TL çeken çete yakalansa da Zeus 
ve Zitmo virüslerini kullanan diğer bilgisayar korsanları va-
tandaşların banka hesaplarının güvenliğini tehdit ediyor.

MÜŞTERİ İŞLEM YAPTIĞINI 
SANIRKEN BİLGİLERİNİ 
KAPTIRIYOR
İnternet bankacılığını tehdit eden Zeus ve Zitmo virüsleri iş-
lem yapılan banka internet sitesinin arayüzünü taklit ediyor. 
Müşteriler bankanın internet sitesinde işlem yaptığını ve ban-
ka ile doğrudan etkileşime girdiğini düşünürken aslında bil-
gisayar korsanlarının sitesi üzerinde işlem yapıyor ve müşteri 

vİrüSler NedeNİyle bİrçok MüşTerİ, baNkaSıNıN İNTerNeT SİTeSİNde 
İşleM yaPTığıNı SaNırkeN bİlgİlerİNİ Sİber Suçlulara verİyor. çözüM, 

güveNlİk kaTMaNı SuNaN ürüNlerde… 

İntErnEt 
banKacılığınDa 

sİbEr tEhDİt 

numarası, kullanıcı şifresi gibi bilgileri kendi elleriyle bilgisa-
yar korsanlarına sunuyor. Müşteriler hesaplarının boşaldığını 
gördüğünde iş işten geçmiş oluyor ve onca yılın birikimi bir-
kaç saniye içerisinde heba oluyor. 

MOBİL CİHAZLARA YÖNELİK 
TEHDİTLER ARTIYOR
Zeus ve Zitmo’nun tehdit alanının odağında mobil cihazlar yer 
alıyor. Android ve iOS işlemcili akıllı telefonların çoğunluğu 
günün 24 saati internete bağlı kalıyor ve kuvvetli bir güven-
lik duvarına sahip olmayanlar siber suçluların radarına giri-
yor. Bankaların kimlik doğrulama amacıyla telefonlara gön-
derdikleri SMS’ler siber suçluların kullandığı virüsler sayesin-
de başka telefonlara yönlendirilebiliyor ve korsanlar da elde et-
tikleri SMS bilgileriyle kullanıcı hesaplarının güvenlik duvarı-
nı aşmış oluyor.

EN GÜVENLİ ÇÖZÜM; YAZILIM 
KATMANI
Birçok banka özel güvenlik şirketlerinin tasarladığı internet 
bankacılığı güvenlik ürünlerini kullanıp, bunların kullanım 
yöntemlerine dair müşterilerini eğiterek olası dolandırıcılık ya 
da hırsızlık suçlarının önüne geçmeyi başarıyor. Yazılım kat-
manı odaklı güvenlik çözümlerinin en önemli avantajı banka 
müşterilerine güvenlik için ek bir önlem alma ya 
da antivirus yazılımlarına karşı uzman bil-
gisine sahip olma yükümlülüğü getirme-
mesi.

İSVİÇRE 
BANKALARININ 
GÜVENLİK ÇÖZÜMÜ 
TÜRKİYE’DE
1986 yılında Almanya’daki bir Türk 
girişimci olan İsmet Koyun’un kur-
duğu KOBIL firması, söz konusu so-
runun çözümüne yönelik “mIDentity 
Application Security Technology -Uygu-
lama Güvenlik Teknolojisi (AST)” ürününü 
bankalara sunuyor. Başta İsviçre ve Avusturya olmak 
üzere yurtdışındaki birçok bankanın işlem güvenliğini sağ-
layan çözüm yakında Türk bankalarının internet bankacılı-
ğı işlemlerini koruyacak. Uygulama Güvenlik Teknolojisi’nin 
(AST) en önemli farkı güvenlik önlemini müşterinin sorum-
luluğundan alması. AST çözümü bankaların internet siteleri-

İNTeRNeT BANKAcILIğI BüYüYoR 
İnternet bankacılığı hizmetlerini kullanan aktif kullanıcı sayısı 
son bir yılda 1,8 milyon kişi artış gösterdi. İnternet bankacılı-

ğı hizmetlerini kullanan kişi sayısı ile birlikte kullanıcı hesap-
larına yönelik siber tehditler de artış gösteriyor.  Türki-

ye bankalar birliği üyesi bankalardan internet ban-
kacılığı hizmeti veren 26 bankanın bilgilerinden 

oluşturulan “İnternet ve mobil bankacılık İs-
tatistikleri” raporuna göre son bir yıl içerisin-

de internet bankacılığı yapmak üzere sis-
temde kayıtlı olan ve en az bir kez giriş iş-
lemi yapmış toplam bireysel müşteri sayı-
sı 22,6 milyona ulaşmış bulunuyor. bu ra-
kam son bir yıl içerisinde internet banka-
cılığı hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı-

nın 1,8 milyonluk bir artış gösterdiğini orta-
ya koyuyor.  

Mobİl baNkacılıkla yaPılaN FİNaNSal 
İşleMlerİN TuTarı 8,1 Mİlyar Tl

mobil bankacılık yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve 
en az bir kez giriş işlemi yapmış müşteri sayısı Aralık 2012 

itibariyle, yaklaşık 2,5 milyon kişi olarak kayıtlara geçirilmiş 
bulunuyor. Ekim-Aralık 2012 döneminde mobil bankacılık ile 
gerçekleştirilen 796 bin adet yatırım işleminin hacmi 3,5 mil-
yar TL’ye ulaşırken Ekim-Aralık 2012 dönemi itibariyle, mobil 
bankacılık hizmeti kullanılarak yapılan yatırım işlemleri dışın-
daki finansal işlemlerin toplam tutarı ise 8,1 milyar TL’ye yük-
selmiş bulunuyor. EFT, havale ve döviz transferi işlemlerini 
kapsayan para transferleri işlemleri, yatırım işlemleri dışındaki 
finansal işlem hacminin yüzde 80’ini oluşturuyor. mobil cihaz-
lardan yapılan çevrimiçi (online) bankacılık işlemlerinin artışı 
siber suçluların da gözünü bu mecraya dikmesine neden olu-
yor. uzmanlar mobil cihazların da en az masaüstü bilgisayar-
lar kadar sıkı güvenlik önlemleri ile korunması gerektiği konu-
sunda vatandaşları uyarıyor.  

inTerneT BanKacılığını TeHdiT 
eden zeuS ve ziTmo virüSleri işlem 

yapılan BanKa inTerneT SiTeSinin 
arayüzünü TaKliT ediyor.

müşTeriler HeSaplarının 
Boşaldığını gördüğünde iş işTen 
geçmiş oluyor, BiriKimler BirKaç 
Saniye içeriSinde HeBa oluyor.

inTerneT BanKacılığını Kullanan 
Kişi SayıSı ile BirliKTe Kullanıcı 
HeSaplarına yöneliK SiBer 
TeHdiTler de arTış göSTeriyor.

ni ve mobil uygulamalarını çift faktörlü kimlik doğrulamasına 
ek olarak yazılım güvenlik katmanıyla da güvence altına alı-
yor. Böylelikle müşteriler ortak kullandıkları bilgisayarlarda ya 
da güvenlik duvarının bulunmadığı akıllı telefonlarında dahi 
işlem yaparken siber hırsızlık riskiyle karşı karşıya kalmıyor. 
iPhone, iPad, Android ve PC’lerde çalışabilen çözüm, güven-
liği otomatik olarak sağlayarak son kullanıcının olası endişe-
lerini gideriyor. Yurtdışındaki bankalar tarafından kullanılan 
ve elde ettiği başarılarla birçok ödül kazanan çözümün önü-
müzdeki günlerde Türk bankaları tarafından da benimsenme-
si bekleniyor.
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Pancar üreticileri kooperatifinin 
iştiraki olan ve 2007 yılında 

Torku markasıyla çikolata ve 
şekerli mamuller üretimine de baş-
layan Konya Şeker, 2012 sonunda 
Çumra’daki yeni tesislerin hizmete 
alınmasıyla iç ve dış pazarlardaki 
çıtasını yükseltti. Ana üretim kale-
mi olan şekerin girdi olarak kullanıl-
dığı mamul ürünlere, ‘şekerin 
katma değerinin pancar üreticisin-
de kalması’ amacıyla yatırım yapan 
Konya Şeker, yeni pazarlara da giri-
yor. Birinci önceliğini ‘tüketici sağlı-
ğını korumak ve doğal, katkısız 
çikolata üretmek’ olarak belirleyen 
Konya Şeker, yüzde 100 doğal pan-
car şekerini kullanarak ürettiği 
ürünleri şimdi de çikolatanın ana-
vatanında, çikolatanın mucitlerinin 
beğenisine sunuyor.
Ürettiği ürünleri Avrupa başta 
olmak üzere Asya, Afrika ve Orta 
Doğu’daki 41 ülkeye ihraç eden 
Konya Şeker, ihracat portföyüne 
42’nci ülke olarak çikolatanın ana-
vatanı ve dünyadaki vitrini İsviçre’yi 
dâhil etti. İthalatçı firmanın ürün 
numunelerini talep etmesiyle baş-
layan süreç, ürünlerin İsviçre paza-
rına girişi için aranan kalite ve lezzet 
standartlarına sahip olduğunun 
bildirilmesi ardından da ürün sipari-
şiyle sonuçlandı. Konya Şeker, 
İsviçre’ye gerçekleştirdiği ihracat 
çerçevesinde ilk parti olarak sert 
şeker, çikolatalı bar ve stick çikola-
tadan oluşan ürünleri gönderdi. 

Gofret, tablet çikolata ile hediyelik 
ve ikramlık çikolata ihracatı için de 
ithalatçı firma ile ön görüşmeler 
tamamlandı.

rECEP KoNUK: “zaHmET dE 
raHmET dE Bİzİm olSUN”
Pankobirlik Genel Başkanı Recep 
Konuk, Türk çiftçisinin ürettiği 
tarımsal ürünün, mamul ürüne 
dönüştürülerek ihraç edilmesinden, 
ülke ekonomisinin ve tarım sektö-
rünün karlı çıkacağını belirtti. Konuk 
şunları söyledi: “Konya Şeker bir 
üretici kuruluşu. Biz, bizim toprakla-
rımızda üretilen her ürünün mutlaka 
birkaç kez işlendikten sonra sınırla-
rımızın dışına çıkması gerektiğine 
inanıyoruz. Şunu biliyoruz; bizim 
insanımızın yetiştirdiği ürünler tarla-
dan gümrüğe el değmeden gittiği 
müddetçe zahmeti bize kalıyor, rah-
metinden başkaları faydalanıyor. Biz 
diyoruz ki zahmeti de rahmeti de 
bizim olsun. O rahmetten üreticiye 
de hisse düşsün. Çikolatanın ana 
girdilerinden biri hariç hepsi bizim 
topraklarımızda üretiliyor. Şeker 
bizim pancarımızdan, süt bizim çift-
çimizden, fındığı, fıstığı burada yeti-
şiyor. Geriye bir tek bunları kakao ile 
harmanlamak kalıyor.”
“Bu temel girdilerden elinde sadece 
biri, ikisi olan ülkeler, fındığı fıstığı 
Türkiye’den taşıyıp, kakaoyu okya-
nuslar aşarak getirip dünyadaki 
pazara hâkim oluyorsa, kalite stan-
dardını belirliyorsa, onların marka-

ları küresel pazarlara hâkim oluyorsa bunun üzerinde 
düşünmemiz lazım, hatayı nerde yaptığımızın cevabı-
nı bulmamız lazım. Yani un var, yağ var, şeker var hel-
vayı karacak ustaya ihtiyaç var. Konya Şeker olarak 
işte biz o ustalığa soyunduk ve son usta olarak ustalık 
ürünlerimizi de işin ilk ustalarına gönderdik. İsviçre 
nüfus olarak baktığınızda büyük bir pazar değil ancak 
çikolata üreticisi iseniz ve bu sektörde iddialı iseniz iti-
barınıza itibar katacak bir pazar.” 
“Yani çikolatanın vitrini orası. Çikolatanın anavatanı 
orası. Bir çikolata markası için orada vitrinde yer 
almak, raflarda olmak Oscar töreninde kürsüye çık-
mak gibi. O küçük ama etkili pazar, başka pazarlar için 
tanıtım ve marka prestiji açısından önemli. Biz sektör-
de yeni bir markayız ve kısa bir sürede çikolatanın 
anavatanı İsviçre’de tüketici ile buluştuk. Bunu bir 
başlangıç olarak görüyoruz ve inşallah o pazardan ala-
cağımız geri dönüşlerle ürün çeşitlerimizi daha da 
zenginleştireceğiz. İhracatımızı katlayacağız ve küçük 
ama etkili o pazardan açılacak kanallarla da başka 
pazarlara ulaşacağız.”

tanıtıcı haber

KONYA ŞEKEr, çİKOLATANıN MuCİDİ 
İSVİçrE’YE çİKOLATA SATMAYA BAŞLADı

Bİrİncİ öncelİğİ ‘tüKetİcİ sAğlığını KorumAK ve doğAl, KAtKısız 
çİKolAtA üretmeK’ olAn KonyA ŞeKer, yüzde 100 doğAl 

pAncAr ŞeKerİnİ KullAnArAK ürettİğİ ürünlerİnİ, çİkolatanın 
mucİtlerİnİn beğenİsİne sunuyor.
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sağlık»

SÖzdE ‘sosyallEşİrKEn’ 
ÖzdE ‘Kİlo’ alIyorUz

İnternet bağımlılığı, çağımızın yeni hastalıkları ara-
sında sayılıyor. Uzmanlara göre bu hastalık, günümüz 
insanlığını çoktan esir aldı bile. Bağımlılıkla birlikte 
gelen tehlikeler ise obezite ve aile içi iletişimsizliğin 

artması…  Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştır-
ma Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Balcı Çayı-
röz, bağımlılığın getirdiği yeni sorunlara karşı önemli uyarı-
larda bulunuyor. “Bir günümüz bile, e-postalarımıza ve gün-
lük ziyaret ettiğimiz web sitelerine bakmadan, sosyal payla-
şım siteleri yardımıyla arkadaş grubumuzla iletişim kurma-
dan geçmiyor.” diye konuşuyor Çayıröz. Fark etmeden bilgi-
sayar başında saatlerin geçtiğini ifade eden Uzman Diyetis-
yen, “Geçen zamandan daha fazla verim almayı amaçlarken, 
en yakınımızda bulunan eşimiz ve çocuklarımızla olan ile-
tişimimizin koptuğunun farkına varamıyoruz çoğu zaman.” 
diyerek tehlikeye vurgu yapıyor. Çayıröz şöyle konuşuyor: 
“Yemek zamanı yemek masasında hep birlikte yapılan bir 
öğün hem aile ilişkilerini kuvvetlendirir hem de yemek ma-
sasında farkında olarak tüketilen miktarlar doygunluk hissi-
nin alınmasına yardımcı olur. Bu da kilo kontrolünü sağlar.”

BİLGİSAYAR BAŞINDA YEMENİN 
TEHLİKESİ SAYMAKLA BİTMİYOR
Çayıröz, bilgisayar başında zaman geçirirken yemek yeme-
nin tehlikelerinin saymakla bitmeyeceğini söylüyor. “Bilgi-
sayar karşısında uzun oturarak atıştırmak, bilgisayar başında 
yemek yemek, daha ileri giderek bunu alışkanlık haline ge-
tirmek hareketsizlik ve yapılan araştırmalara göre doygunluk 
hissi bakımından da hayatımızı olumsuz etkiliyor. Bu alış-
kanlık aynı zamanda kan şekeri dengesi sağlanamadığı için 
tatlı isteğini de artırabiliyor.” diyor. 

BRİSTOL ÜNİVERSİTESİ KANITLADI
Uzman Diyetisyen, İngiltere’deki Bristol Üniversitesi’nin ça-
lışmasını şöyle özetliyor: “Bilim adamları, iki gruba ayırdık-
ları katılımcılara aynı menüden oluşan bir öğle yemeği ver-
di. Araştırmacılar ilk gruptan yemeklerini bilgisayar başın-
da oyun oynarken yemelerini istedi. Diğer gruptakilerin ise 
normal bir şekilde, masa başında yemek yemelerini sağladı. 
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Araştırmada, yemeğin ardından ilk gruptakilerin tokluk his-
sinin diğerlerine göre çok daha az olduğu ve bu kişilerin ye-
mekten yarım saat sonra çok daha fazla sayıda bisküvi atış-
tırdıkları gözlemlendi.”

BİLGİSAYAR BAŞINDA ‘RAFİNE 
ŞEKER’ YENİLİYOR
Çayıröz bilgisayar başındaki yemek alışkanlıkları ile ilgili 
şunları söylüyor: “Genellikle aperatif, tüketirken zorluk çe-
kilmeyecek besinler tercih ediliyor. Bu tercihler kalori açı-
sından zengin yiyecekler oluyor. Diğer bir ortak noktada bu-
luştukları yer de genellikle ‘rafine şeker’ kullanılmış karbon-
hidratlı yiyecekler olmaları. Çikolata, bisküvi, asitli içecekler, 
fast food yemekler gibi. Şeker oranı yüksek bu yiyecekler kan 
şekerinin hızlı yükselmesine sebep olup daha sonra tekrar 
hızla düşmesine neden olacaktır. Bu durum bilgisayar kar-
şısındaki kişinin çok daha çabuk acıkması sonucunu getirir.”

“bİlgİSayar başıNda yeMek, yarıM 
SaaT SoNra hİç yeNMeMİş gİbİ 
acıkTırır. çüNkü haFızaNıN dağıNık 
olMaSı doyMa hİSSİNİ eNgeller.” 

“geNellİkle aPeraTİF, TükeTİrkeN 
zorluk çekİlMeyecek beSİNler 
Tercİh edİlİyor. bu Tercİhler kalorİ 
açıSıNdaN zeNgİN.”

“yeMek MaSaSıNda heP bİrlİkTe yaPılaN bİr öğüN heM aİle İlİşkİlerİNİ 
kuvveTleNdİrİr heM de FarkıNda olarak TükeTİleN MİkTarlar doyguNluk 

hİSSİNİN alıNMaSıNa yardıMcı olur.”

SAĞLIKLI YİYECEKLER DE 
BİLGİSAYAR BAŞINDA YENMEMELİ
“Unutulmaması gereken bir durumda bilgisayar başında 
sağlıklı besinler dahi tüketilmiş olsa farkında olmadan besin 
alımı nedeniyle doygunluk hissinin oluşmaması ve gereksiz 
şekilde daha fazla besin alımıdır. Yemek masasında ise çok 
daha düzenli ve dengeli öğünler tercih edilebilir. Çorba, her-
hangi bir ana yemek, salata gibi. Bu tercihlerle ve masa ba-
şında yapılan öğünler doygunluğun daha erken kazanılıp 
gereksiz besin alımını da önleyecektir.”

Kİşİ NASIL, HANgİ vücuT foRMuNDA YeMeK YeMeLİDİR?
Çayıröz: “Sadece masa üstü bilgisayarların var olduğu dönemlerde insanlar mecburen oturarak bilgisayar 
karşısında kalabiliyorlardı. bu nedenle bilgisayar başında yemek yerlerken hiç olmazsa oturma pozisyonları 
doğruydu. Yani sandalyede dik açıyla oturmak zorundalardı. Dizüstü bilgisayarlarda artık sandalye başında 
oturma zorunluluğu kalktı. Yüzüstü uzanarak, yarım uzanarak dilediğiniz şekilde yiyebiliyorsunuz. Ama yemek 
yerken mideyi korumak ve daha iyi bir sindirim için en doğru oturma şekli sandalyede 90 derecelik açıyla 
arkamıza yaslanmaktır.”

Doğru beslenme yeri neresi ve nasıl olmalıDır?
“Dengeli ve doğru bir beslenme almamız gereken dört besin grubunu içermelidir. bunlar süt grubu, et-kurubaklagil 
ve yağlı tohumlar grubu, sebze ve meyve grubu, tahıllar grubudur. bu dört besin grubunun dengeli ve doğru bir 
biçimde alınabilmesi planlanmış öğünlere bağlıdır. Yemek masasına oturduğumuzda önden çorbamız, daha sonra 
ana yemeğimiz yanında mutlaka yoğurt veya salata gibi garnitürlerimiz olur. gördüğünüz gibi sadece bir öğünle 
bile dört besin grubumuzdan sağlıklı bir şekilde sağlamış oluyoruz. Ama bilgisayar başında böyle bir düzen 
oluşturamayacağımız için dengesiz öğünler ortaya çıkmaktadır. Sonucunda da dengesiz bir beslenme şekli 
edinilmektedir. Doğru beslenme için her zaman en doğru yer yemek masası ve en doğru zaman planlı olmasıdır. 
Sadece yemek yemeye odaklanmış ve ne yediğimizin farkına vararak en az 20 dakikayı bulacak şekilde yemek 
masasında oturmalıyız.”

DİYeT uzMANI AYşegüL BALcI 
ÇAYIRöz’DeN TAvSİYeLeR: 

• beslenme, açlık duygusunu bastırmak, karın do-
yurmak ya da canının çektiği şeyleri yemek içmek 
değildir. beslenme; sağlığı korumak geliştirmek ve 
yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksi-
nimi olan besin öğelerini yeterli miktarlarda ve uy-
gun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gere-
ken bir eylemdir. beslenme bu kadar özen göste-
rilmesi gereken bir eylem iken bilgisayar başında 
veya herhangi bir başka meşguliyetle birlikte ge-
çiştirilemez.

• bilimsel araştırmalarla, insanın yaşamı için 50’ye 
yakın besin öğesine gereksinimi olduğu belirlen-
miştir. bu öğelerin herhangi biri alınmadığında, ge-
reğinden az ya da çok alındığında, büyüme ve ge-
lişmenin engellendiği ve sağlığın bozulduğu bilim-
sel olarak ortaya konmuştur. bir kişinin gününün 
önemli bir kısmını bilgisayar başında geçirdiğini dü-
şünürsek bu dengeli beslenmeyi yerine getirmesi 
çok mümkün olamaz.

• Yeme alışkanlıklarını düzeltmek için farkındalık çok 
önemli. bunun için belirlenmiş yemek saatlerinde 
masa başında oturarak yemek yenilmelidir.

• Kilo kontrolünü sağlamak istiyorsak ne yediğimizin 
farkında olmak için, yemek zamanında başka işler-
le uğraşmamalı yemek sofrasına ve yalnızca ye-
mek yemeğe odaklanılmalıdır.



kadıNlarıN İNTerNeTTeN alışverİş yaPMa NedeNİ: 

FaZla sEçEnEK
Markalar çevrİMİçİ (oNlıNe) alışverış yaPılMaSı İçİN, kullaNışlı ve 

güveNlİ yöNTeMler SuNarak, TükeTİcİlerİ keNdİlerİNe çekİyor. 
Tabİ MarkalarıN İlk hedeFİ de kadıNlar. 
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Kadınların 
yüzde 45’i 

fazla SeçeneK 
BulaBildiKleri için 

e-TicareT SiTelerinden 
alışveriş 

yapTıKlarını 
BelirTiyor.

İnternetten alışveriş yapmak artık çok tercih ediliyor. Mar-
kalar çevrimiçi (online) alışveriş yapılması için, kullanışlı ve 
güvenli yöntemler sunarak, tüketicileri kendilerine çekiyor. 

Tabi markaların ilk hedefi de alışverişi seven kadınlar. 
E-ticaret sitelerinde sunulan seçeneklerin fazlalığı kadınları on-
line alışverişe yönlendiriyor. Kadınların internet alışveriş tercih-
lerini ortaya çıkaran Groupon Türkiye, yaptığı araştırmayla ka-
dınların online alışveriş alışkanlıklarını listeledi. Ankete katılan 
kadınların yüzde 45’i fazla seçenek bulabildikleri için 
e-ticaret sitelerinden alışveriş yaptıklarını belirtti. 
Groupon Türkiye’nin araştırmasına göre, onli-
ne alışverişte kadınların en çok dikkat ettik-
leri şey ise kalite.

FİYAT VE ZAMAN 
KAZANMA
Kadınlar e-ticaret sitelerinden alışveriş 
yaparken en çok nelere dikkat ediyorlar? 
Hangi ürünleri satın alıyorlar? Fiyatlar nasıl 
olursa onlar için alışveriş daha cazip hale geli-
yor? Groupon Türkiye, yaptığı anket çalışmasıy-
la kadınların online alışveriş alışkanlıklarına ışık tut-
tu. Groupon Türkiye’nin düzenlediği ankete katılan kadın-
ların çoğunluğu fazla seçenek bulabildikleri için e-ticaret sitele-
rinden alışveriş yaptıklarını belirtti. Ayrıca araştırmaya göre, fi-
yat ve zaman kazanma da kadınların online alışverişi tercih etme 
nedenleri arasında yer alıyor. “Ne sıklıkla online alışveriş yapı-
yorsunuz?” sorusuna, ankete katılan kadınların yüzde 54’ü “ara 
sıra”, yüzde 28’si “çok nadir”, yüzde 16’sı “çok sık”, yüzde 2’si ise 
“hiç yapmıyorum” yanıtını verdi. Groupon Türkiye’nin araştır-

masına göre, online alışverişte kadınların çoğunluğunun en çok 
dikkat ettikleri şey ise kalite. “E-ticaret sitelerinden alışveriş ya-
parken en çok neye dikkat ediyorsunuz?” sorusunda, ankete ka-
tılan kadınların yüzde 35’i “kalite”, yüzde 24’ü “güvenlik”, yüzde 
24’ü “marka”, yüzde 17’si ise “fiyat” şıkkını işaretledi.

EN ÇOK KIYAFET ALIYORLAR
Ankete göre kadınların çoğunluğu e-ticaret sitelerinden en 

çok kıyafet satın alıyor. “E-ticaret sitelerinden en 
çok hangi ürünü satın alıyorsunuz?” sorusuna 

yanıt veren kadınların yüzde 42’si “kıyafet”, 
yüzde 19’u “teknoloji ürünleri”, yüzde 13’ü 

“takı”, yüzde 13’ü “kozmetik ürünler”, 
yüzde 10’u “ayakkabı”, yüzde 3’ü ise “çan-
ta” şıkkını işaretledi. Ayrıca, anketi ya-
nıtlayan kadınların çoğunluğu, e-ticaret 
sitelerinde sunulan ürünlerin ortalama 

fiyatlarının 20 TL-50 TL arasında oldu-
ğunda, alışverişin daha cazip hale geldiği-

ni belirtti.
“En son ne zaman bir e-ticaret sitesinden alışve-

riş yaptınız?” sorusuna ise ankete katılan kadınların 
yüzde 53’ü “geçen ay içinde”, yüzde 16’sı “bu hafta”, yüzde 

13’ü “bu ay içinde”, yüzde 13’ü “2 hafta içinde”, yüzde 5’i ise “bu-
gün” yanıtını verdi.
Kullanıcılarının yüzde 70’i kadınlardan oluşan Groupon Türki-
ye, kampanyalarının çeşitliliği ve özellikleriyle cazip avantajlar 
sunuyor. Groupon Türkiye’de kadın kullanıcılar özellikle, ev ve 
mutfak aletleri ile güzellik kategorilerindeki kampanyalara yo-
ğun ilgi gösteriyor.
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TekNolojİ ürüNlerİ Pazarı 2011 yılıNa göre yüzde 12 büyüyerek 25,5 Mİlyar 
lİraya ulaşTı. Söz koNuSu bu MarkeT değerİ İle SoN beş yılıN eN İyİ 

PerForMaNSı elde edİldİ. 

Türk insanının teknoloji ürünleri ile arası çok iyidir. 
Son çıkan cep telefonları, bilgisayarlar, ev aletleri he-
men bizde karşılığını bulur. Hatta bu sebeple dünya-
nın en önemli teknoloji firmaları, ürünlerini pazar-

lama stratejilerini hazırlarken Türkiye’ye de özel başlık ayırır. 
Türkiye’nin genç nüfusunun fazla olması da teknoloji firmala-
rının iştahını kabartma konusunda önemli bir gerekçe oluştu-
ruyor. Çünkü teknolojik ürünler en çok gençlerin ilgi alanına 
giriyor.  Sektöre ilişkin son rakamlar da Türkiye’deki bu önem-
li pazarın giderek büyüdüğünü ortaya koyuyor. 2012 yılında 
da büyümesini sürüden teknoloji ürünleri pazarına ilişkin son 
verileri GFK TEMAX Türkiye, yaptığı araştırma ile belirledi. 
Araştırma sonucuna göre geçen yıl toplam teknoloji ürünleri 
pazarı 2011’e göre yüzde 12 büyüyerek 25,5 milyar liraya ulaş-
tı. Söz konusu bu market değeri ile teknoloji pazarı, geride bı-
raktığımız son beş yılın en iyi performansını elde etti. Türki-
ye tüketici ürünleri pazarı ise 2012 yılının dördüncü çeyreğin-
de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranında bü-
yüyerek 6,9 milyar liraya ulaştı. Bu pazar büyüklüğü, 2007’nin 
ilk çeyreğinden itibaren görülen en yüksek değer oldu. Bu dö-
nem boyunca satışlar Kurban Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, 
yeni yıl kampanyaları ile desteklendi. Geçen yıl satılan ürün 
sayısı 2011’e göre azalarak yaklaşık olarak 63 milyon adet oldu. 
Diğer taraftan yeni teknolojilere ve daha üst segment ürünlere 
(3D, akıllı ve dokunmatik ürünler) yönelim tüketici teknolo-
jisi ürünleri sektörüne en yüksek ciroyu sağladı. Geçen yıl sa-
tılan her beş teknoloji ürününden biri cep telefonu/akıllı tele-
fon oldu. 2012’de teknoloji ürünleri pazarı genelinde, ürün çe-
şitliliği 2011’e göre yüzde 7 artarak 34 bin 580’e ulaştı. Tekno-
loji pazarı cirosu 810 farklı markaya ait 34 bin 580 farklı mo-
del ve ürün tarafından gerçekleştirildi.

TeKNoLojİ üRüNLeRİ SeKTöRüNDe şu 
geLİşMeLeR YAşANDI: 
• 2012’de satılan her beş teknoloji ürününden biri cep 

telefonu/akıllı telefon oldu.
• Toplam telekomünikasyon sektörü 7,2 milyar liraya ulaştı.
• Akıllı telefonları küçük ev aletleri sektörü takip etti.
•	 Tablet sektörü geçen yıl 2011’e göre yüzde 153 büyüme 

kaydetti.
•	 ultra ince bilgisayarların cirosu son çeyrekte yüzde 150 

arttı.
•	 Tüketici elektroniği sektörünün cirosu yüzde 17 arttı.
•	 3D ve smart özelliğine sahip LED televizyonlar, sektörün 

yüzde 40’ına ulaştı.
•	 büyük beyaz eşya sektörü, 2012’yi 6,56 milyar liralık 

büyüklükle kapattı.
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25,5 MİLYAR LİRALIK 
TeKNoLojİ üRüNü 

SATIN ALDIK

STANDART CEP TELEFONU SATIŞI 
DÜŞTÜ
Toplam telekom sektörü, yeni ürün tanıtımı ve pazarlama 
faaliyetleri ile desteklenerek bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 47,7 artışla teknoloji ürünleri pazarında ilk sırada 
yer aldı. Yıl bazında karşılaştırma yapıldığında da en iyi per-
formans yüzde 28 büyüme ile yine telekomünikasyon sek-
törü tarafından sergilendi. Yıl sonu itibarıyla toplam teleko-
münikasyon sektörü 7,2 milyar lira değerine ulaştı. Geçen yıl 
standart cep telefonları satışları düştü. 2012 yılında adet ba-
zında toplam cep telefonları satışlarının yarısı akıllı telefon-
lar oldu. 2012’de pazara lanse edilen NFC özellikli ürünler 
toplam akıllı telefon satış hacminin yüzde 16’sını oluşturdu. 
Geleneksel telekomünikasyon kanalı organize perakendeye 
karşı pay kaybetti. 

SÜPÜRGE VE ÜTÜ EN İYİ CİROYU 
ELDE ETTİ
Küçük ev aletleri (KEA) sektörü, yüzde 17,8 ile 2012’yi en iyi 
ikinci büyüme değeri ile kapattı. Elektrikli süpürgeler ve ütü-
ler küçük ev aletleri sektöründe adet ve ciro olarak en yüksek 
payı almalarının ötesinde, yeni ve üst segment modellerin pa-
zara dahil olmasıyla, sırasıyla yüzde 36 ve yüzde 26 büyüme ile 
hem son çeyrekte hem de 2012 yılının tamamında en çok bü-
yüyen kategori oldu. Sıcak içecek makineleri yüzde 19’luk bü-
yüme ile en çok büyüyen üçüncü kategori olurken, Türk kah-
ve makinelerinin kategori içindeki payı yükseldi. Gıda hazırla-
ma kategorisi de yüzde 18 büyüme ile sıcak içecek makineleri-
ni takip etti. Geçen yılın son çeyreğinde görüntüleme sektörü, 
cirosunu 2011’in son çeyreğine göre yüzde 12,8 artırarak 104 
milyon liraya ulaştı. Yıllık bazda ise sektör toplamda 428 mil-
yon lira ciro ile yüzde 8 büyüme sergiledi. 

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ 
SATIŞI DÜŞTÜ
Geçen yılın son çeyreğinde dijital fotoğraf makinesi satış ciro-
su düştü. Fotoğraf çekme ve fotoğrafların anında kablosuz in-
ternet bağlantısı ile sosyal medyada paylaşılmasına imkân ve-
ren akıllı telefonların ve tablet PC’lerin popülerliği dijital fo-
toğraf makinesi satışlarını olumsuz etkiledi. 2012 genelinde 
dijital fotoğraf makinesi cirosunun dörtte biri SLR segmentin-
den elde edildi.

BİLİŞİM SEKTÖRÜ YÜZDE 3 BÜYÜDÜ 
Bilişim teknolojileri sektörü 2012 yılının son çeyreğinde bir 
önceki çeyreğe göre yüzde 8 büyüdü. Yıllık bazda ise yüzde 3 
büyüme yakaladı. Tablet sektörü geçen yıl 2011’e göre yüzde 
153 büyüme kaydetti. Dizüstü bilgisayar pazarı da 2012 yılının 
dördüncü çeyreğinde sektördeki büyümeyi arttırdı. 2012’nin 
ilk yarısında dizüstü bilgisayarların performansı bir önceki se-
neye göre oldukça düşük seyrederken dördüncü çeyrekte ge-
çen bir önceki yılın üzerine çıktı. Geçen yılın son çeyreğinde 
“ultra ince bilgisayarlar” cirolarını üçüncü çeyreğe göre yakla-
şık yüzde 150 artırdı. 

3d, aKıllı ve doKunmaTiK ürünlere 
yönelim arTTı. SaTılan Her Beş 

TeKnoloji ürününden Biri cep 
Telefonu, aKıllı Telefon oldu.

2012’de 
TeKnoloji 
ürünleri 

pazarı 
genelinde, 

ürün 
çeşiTliliği 
2011’e göre 

yüzde 7 arTTı. 
ürün SayıSı 34 

Bin 580’e ulaşTı.
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‘KEçE ustası rabİa’ya
buenos airesli Silvia’nın 

dönüşen hikayesi...

pelin duruser / pelinduruser@baglantinoktasi.com.tr
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ikâyemizin kahramanı Silva İnes Garoselli, 1963 yılın-
da Arjantin Buenos Aires’de doğdu. Anne, baba ve 3’ü 
kız 1 erkek, toplam 4 kardeşten oluşan büyük bir ai-
leye mensup. Baba, o henüz 18 yaşındayken vefat et-
miş. Annesi hayatta ve ailesinin diğer tüm fertleri gibi 
Arjantin’de yaşıyor.  Onunla, sabah saatlerinde, Konya 
Mevlana civarında hem ürettiği hem de ticaretini yap-
tığı keçe atölyesinde buluşuyoruz. Latinlerle benzedi-
ğimizden olsa gerek, karşımda gördüğüm, orta boy-
lu, esmer, güler yüzlü, orta yaşlarını süren hoş kadı-
nın yabancı olduğunu düşünmüyorum. Kısa bir tanış-
ma merasiminden sonra, tıpkı Türkler gibi önce “Aç 
mısınız?” diye soruyor.  Fırından yeni alınmış çıtır si-
mitleri ve yeni demlenmiş çayı işaret ederek, “Bunca 
yıl sonra ben de Türkleştim artık.” deyip gülüyor ve 
Türk usulü kahvaltı çıtır simit-çay eşliğinde sımsıcak 
bir sohbet başlıyor aramızda.  Hikâyesi, insanı çekiyor 
tabii. Dile kolay. Sen dünyanın bir ucundan kalkıp di-
ğer ucuna gel ve orada yepyeni bir hayat kur. Ülkeni 
değiştir, mesleğini değiştir. O da yetmesin, dinini ve 
ismini değiştir. Nasıl bir cesur yürekliliktir ki bu, tüm 
ezberlerini bozmuş ve kendini yeniden gerçekleştir-
miş. Müthiş doğrusu. Etkilenmemek mümkün de-
ğil. Silvia, ülkesi Arjantin’de iyi bir eğitim alarak, ha-
rita mühendisliği okuyor. Ancak okul bittikten sonra, 
mesleğiyle ilgili iyi bir iş bulamadığı için, bir dokto-
run muayenehanesinde uzun bir süre sekreter olarak 
çalışıyor (yaklaşık 8 sene). Arjantin’deki işsizlik oran-
ları düşünüldüğünde onun için başka bir iş imkânı ol-
mamış maalesef. 

Silvia ineS, yaKlaşıK 20 yıldır Konya’da yaşayan Bir arjanTinli. 
Bir macera olaraK Konya’ya gelip Keçe uSTaSı meHmeT girgiç’le 

TanışTıKTan Sonra Burada Kalmaya Karar verdi...

Birgün Bir arKadaşının 
TeKlifi HayaTını değişTirdi
Yıllar, doktorun yanında sekreterlik yaparak ge-
çerken ve o da 30’lu yaşlarına gelmişken,  bir 
gün, Anna Kestelot adında bir arkadaşının kar-
deşi, hayatının tüm akışını değiştirecek bir öne-
ride bulunuyor. Ve işte bundan sonrasını onun 
o tatlı, Latinlere özgü aksanlı Türkçesinden din-
liyorum: “Benim eller küçüklüğümden beri hep 
çok maharetliydi. Hep desen çiziyordum. Ama 
ne yapacağımı bir türlü bulamıyordum. Sana-
ta hep alaka duydum. Fakat hiçbir zaman sa-
nat branşımı bulamadım. Yani hangi sanatı ya-
pacağımı bir türlü bulamadım? Bir arkadaşım 
Arjantin’de halı ve kilim satmayı düşünüyordu 
o zaman. Anna, Anna Kestelot... Anna’nın er-
kek kardeşi o zaman Türkiye’ye, Konya’ya gel-
mişti. Bizden 1 sene önce. Yani ne zaman diye-
lim, 1993 yılı falan herhalde. Türkiye’ye gelmiş 
ve Konya’da Mehmet Bey’le tanışıp arkadaş ol-
muştu (keçe ve halı-kilim ustası Mehmet Gir-
giç). Türkiye’de çok güzel el dokuması halı ve ki-
lim yapılıyor. Arjantin’de bu yok. Anna’nın kar-

“Konya’dan alacağımız 
Halı ve Kilimleri 
arjanTin’de SaTacaKTıK. 
Karar verdiK, BirliKTe 
Konya’ya geldiK. 
meHmeT’i BulduK.”
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ANNeSİ HeR YIL KoNYA’YA geLİYoR
Rabia, oldukça memnun bir şekilde sürdürüyor hayatını… başından itibaren çok yabancılık çekmediğini, birkaç 
küçük ayrıntı dışında çabucak herşeye alıştığını söylüyor. Ailesine özlemi ile ilişkin de şunları paylaşıyor: 
“Arjantin’i elbette özlüyorum. En çok da denizi, okyanusu özlüyorum. Ailemi özlüyorum tabii ama yapacak 
bir şey yok. ben böyle mutluyum. burada bir hayat kurdum. Sevdiğim bir işim var. Annem her sene geliyor 
ve 3 ay kalıyor. öyle hasret gideriyoruz. Kardeşlerim pek gelemiyor. Yolculuk çok pahalı. Hepsinin kendi ailesi 
çocukları var. Nasıl gelsinler. Ekonomik açıdan zor olur. Telefon ve internetten görüşüyoruz.”
bu arada kendisini Konya ile tanıştırarak, hayatını değiştirmesine vesile olan Anna’nın da birkaç yıl önce vefat 
ettiğini belirtiyor. Rabia tevekkül içinde ‘hayat’ diyerek karşılıyor bu durumu… 

deşi, ‘halı-kilim getirip burada satın, Konya’da Mehmet’e gi-
din, o size yardım edebilir’ dedi. Mehmet o zamanlar halı ki-
lim işi yapıyordu. Keçe olarak da sadece sikke yapıyordu. Sik-
ke biliyorsunuz, semazenlerin kafasına taktığı başlık.” Sonra-
sında Silva, Anna ile birlikte Buenos Aires’ten yola çıkıyor. Ge-
liş amaçları Türkiye’den mal alıp ülkelerine, götürüp satmak. 
“Konya’dan alacağımız halı ve kilimleri de Arjantin’de satacak-
tık. Karar verdik ve birlikte Konya’ya geldik.  Mehmet’i (Girgiç) 
bulduk. Yıl 1994. Mehmet bizi bir dokuma atölyesine yönlen-
dirdi. Atölye çok ilgimizi çekti. Burada eski halıları tamir etme-
yi, renkleri, ipliği ve azıcık da halı dokumayı öğrendik. Benim 
asıl, desen yeteneğim olduğu için desen çizmek istedim. Bana 
bir desen örneği verdiler, baktılar güzel çizdim. O vakit bana 
hemen iş verdiler. Mutlu oldum tabii.” Sözleri ile anlatıyor Sil-
va Konya maceralarının başlama sürecini. 

aşKla Kaldı Konya’da
İlk başta seyahat programlarını üç ay için yapmış olan Sil-
va ve Anna’nın, bu sürenin sonunda halı ve kilimlerini alıp, 
Arjantin’e dönmeleri gerekiyor. Ama Silva dönmek istemiyor 
yurduna. Anna dönerken yanına halı ve kilimlerini alıyor an-

cak kahramanımızı Konya’da bırakıyor. Anna neden 
dönmek istemediğini şöyle anlatıyor bize: “Dönmek is-
temedim çünkü o üç ayda çok şey oldu. Çünkü Meh-
met Beye aşık olmuştum. Bir üç ay daha kaldım bu yüz-
den Konya’da. Mehmet o sırada yüklü bir sikke siparişi 
almıştı. Ben, hem halı atölyesinde desen çiziyor, hem de 
Mehmet’e yardım ediyordum. Keçe aşkım da bu saye-
de başlamış oldu. Biraz biraz keçe dokumaya başladım.” 
Böylece altı ayını Konya’da, hem kendisine hem de sa-
natına aşık olduğu Mehmet Bey’in yanında geçiriyor 
Silva. Altı ayın sonunda Arjantin’e dönüyor. Sevdiğin-
den uzakta kaldığı zaman bundan sonraki hayatını şe-
killendirecek en önemli kararını da veriyor. Silva ka-
rar anına ilişkin, “Uzakta,  kararımı verdim ve anla-
dım ki ben Mehmet ile kalmak istiyordum. Türkiye’ye 
Konya’ya gitmeliydim. Aşk bu. Hiçbir şey durdurmuyor 
insanı.” ifadelerini kullanıyor.
Sıra kararını ailesi ile paylaşmaya geliyor. Ailesi de, 
“Nasıl mutlu olacaksan öyle yaşa.” diyerek, mutlu gör-
mek istedikleri kızlarını serbest bırakıyor. Silva artık ye-
niden Konya’ya dönüyor. “İkinci gelişimde yerleşmeye 
gelmiştim ve yerleştim. Sonra Müslüman oldum ve biz 
Mehmet ile evlendik. Birlikte çalışmaya başladık. Bir 
oğlumuz oldu. Adı Celalettin. Şimdi 16 yaşında. Lise-
de okuyor.”  işte eski Silva, yeni Rabia’nın birkaç cümle-
de özetlediğin hayatı böyle değişmiş oldu. 

raBia iSmini Bir TuriST önerdi
Müslüman olduktan sonra ismini nasıl seçtiğini de an-
latıyor Silva. Öncelikle ilk başta Silva olarak devam edi-
yor, Rabia ismini kendisi seçmiyor. Ona bu ismi bir 
Hollandalı turist uygun görüyor. Rabia olayı şöyle an-

inSanlar aTölyeSine gelip 
alışveriş yapıyor raBia’nın. 
arTıK inTerneT orTamından 
da ürünlerini meraKlıSı ile 
BuluşTuruyor...

“Benim eller KüçüKlüğümden Beri Hep çoK 
maHareTliydi. Hep deSen çiziyordum. ama 
ne yapacağımı Bir Türlü Bulamıyordum.”

 raBia, Kadın ve erKeK 
şapKaları, Seccadeler, 
çanTalar, yeleKler, ceKeTler, 
cüzdan, Telefon Kılıflarını 
Keçeden üreTiyor...
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latıyor: “Mevlana’yı ziyarete gelen bir turist grubu dük-
kana girdiler. İçlerinden bir kadın, Hollandalıydı galiba. 
Şimdi tam hatırlamıyorum. O bana ‘madem Müslüman 
oldun, ismini de değiştirmelisin’ dedi ve ‘Rabia’ ismini 
önerdi. Böylece Silva olan adım Rabia oldu.”

dede meSleğini yürüTen yaBancı 
gelin
Rabia gönlünü kazandığı Mehmet’in sanatını da büyük 
bir özveri ile üstleniyor. Mehmet Bey, o zamanlar yo-
ğun olarak halı kilim işiyle ilgileniyormuş. İplik boyu-
yor ve bu malzemeleri atölyeye veriyormuş devamında 
da dokuyormuş. Bu arada Rabia da teknik olarak keçe 
yapmayı öğrenmiş artık. Rabia tam burada çok önemli 
şeyler anlatmaya başlıyor: “Aslında keçecilik Mehmet’in 
dede mesleği. Dedesi Konya’nın ilk keçe ustalarından-
mış. Eskiden, keçe halı ve kepenekler yapıyorlarmış. 
Hamamda göğüslerini vurarak. Şimdi o kalmadı tabii. 
Dövme makinası var artık. Belli bir zaman sonra işi ge-
liştirmek ve modernize etmek istedim. Ama Mehmet 
buna karşı çıktı. O zamanlar bir tek Mehmet yapıyor-
du Konya’da sikkeyi. Mehmet’in anlattığına göre dede-
si keçe yapmasına ilk zamanlar izin vermiyor. Çünkü 
bu işi yapan başka bir usta daha varmış Konya’da. Çok 
enteresan, dedesi Mehmet’e, ‘usta varken sen yapma bu 
keçe işini oğlum, filanca usta ne zaman hayattan ayrılır 
veya bırakır bu işi, sen o zaman sikke ve keçe yapmaya 
başlayabilirsin’ demiş. Olaya bakın. Şimdi kalmadı tabii 
böyle insanlar. Ne zaman o usta bırakıyor, o vakit Meh-
met sikke yapmaya başlıyor.”
Bizi şaşırtıyor Rabia anlattıklarıyla… Rabia şaşkınlığı-
mızı fark edip, “Mehmet’ten bu olayı dinlediğimde bana 
da böyle olmuştu.” diyor. 

Keçeler arTıK modern 
Rabia yıllar içinde modernize ettiği keçe örneklerini 
göstermeye başlıyor. İpek üzerine yaptığı keçe oldukça 
ilginç. Bu tekniği sorunca, “İpek üzerine çalışma tek-
niği dünyada uygulanan bir teknik. Ama seccade, ye-
lek, çanta ve şapkalarda kendi geliştirdiğimiz bir teknik 

kullanıyorum. Böylece çok sağlam oluyor. Yıkandığı za-
man diğer keçeler gibi küçücük kalmıyor ve eskiyerek 
delinmiyor.” yanıtını alıyoruz kendisinden.
Keçenin yapım evrelerini paylaşırken ne kadar zahmet-
li bir iş olduğuna tanıklık ediyoruz. İnsanlar atölyesine 
gelip alışveriş yapıyor Rabia’nın. Bir de artık çağa uya-
rak internet ortamından da ürünlerini meraklısı ile bu-
luşturuyor. ‘www.thefeltmaker.com’ üzerinden ulaşan 
meraklılara, satış yapıyor. Rabia’nın keçe yolculuğunda 
yeni ürettiği ürünler arasında, ipek şallar, fularlar, ka-
dın ve erkek şapkaları, seccadeler, çantalar, yelekler, ce-
ketler, cüzdan, telefon kılıfları, runner gibi pek çok çeşit 
var. Bu ürünleri çeşitlendirmeye de devam ediyor. 

“arjanTin’i elBeTTe 
özlüyorum. en çoK da 
denizi, oKyanuSu, ailemi 
özlüyorum. ama yapacaK 
Bir şey yoK. Ben Böyle 
muTluyum.”



turizm»
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Arama motorları artık daha tematik hale geliyor. 
Herhangi bir arama motoruna, herhangi bir bilgi-
yi sorgulattığınızda karşınıza alakalı-alakasız binler-
ce bilgi çıkıyor. Bu durumu aşmak isteyen yatırımcı-

lar, ‘sektöre özel’ arama motorlarını kullanıma sunuyor. Bu 
arama motorlarından sonuncusu da sadece turistik konakla-
ma tesislerinin aramasının yapıldığı ‘HotelRunner’ oldu. Si-
teden istediğiniz tesisi arayabilir, istediğiniz özellikteki turis-
tik mekana anında ulaşabilirsiniz. Türk girişimcilerin sahibi 
olduğu CloudArena şirketi tarafından geliştirilen HotelRun-
ner, dünyada da ilk olma özelliğini gösteriyor. Şirketin, “Ko-
naklama tesislerinin Facebook’u” olarak nitelendirdiği siste-
me konaklama tesisleri üye oluyor. CloudArena Kurucu Or-
tağı Arden Agopyan, HotelRunner’a üye olan konaklama te-
sislerinin yıllık tanıtım maliyetlerinde ortalama 9 bin dolar 
civarında azalma görüldüğünü belirtirken, sitenin sunduğu 
avantajlarla dünyada bir ilk olma özelliğini taşıdığını dile ge-
tiriyor. Konaklama sektörüne yönelik çözümler geliştirdik-

koNaklaMa TeSİSlerİNİN Facebook’u ‘hoTelruNNer’ Türk gİrİşİMcİler 
TaraFıNdaN hİzMeTe SuNuldu. SİTedeN, araMa MoToruNdaN araMa 

yaPar gİbİ koNaklaMa TeSİSİ SorgulayabİlİrSİNİz.

KoLAY

ner sistemine üye olan tesisler arasında otel, motel, pansiyon 
ve günlük kiralık dairelerin yanı sıra ABD’nin Chicago kentin-
de hizmet veren bir köpek oteli dahi bulunuyor. Özellikle ken-
di internet siteleri ve sosyal medya varlıkları bulunmayan ko-
naklama tesislerine önemli avantajlar sunuyoruz. HotelRun-
ner ile internet sitelerini oluşturmanın, Facebook ve Twitter 
gibi mecralardan promosyon yapabilmenin yanı sıra tüm onli-
ne kanallardan rezervasyon ve ödeme kabul edebiliyorlar.” ifa-
delerini kullanıyor. 
HotelRunner’ın konaklama tesislerinin Facebook’u haline 
geldiğini belirten Agopyan, sistemle alakalı şu bilgileri payla-
şıyor: “HotelRunner’a üye olan tesisler, online platformlarda 
daha etkin bir şekilde var oluyorlar ve herkes tarafından ta-
kip edilebilip daha çok rezervasyon alabiliyorlar. HotelRun-
ner, yalnızca tanıtım konusunda değil, pek çok alanda tesis 
yöneticisinin hayatını kolaylaştıran avantajlar sunuyor. Ör-
neğin, ‘otelci defteri’ ile uğraşmalarına gerek kalmadan re-
zervasyonlar sistemimiz üzerinden yönetilebiliyor. Bunun 
yanı sıra 5 anadilde hizmet veren HotelRunner, sisteme giri-
len bilgileri çevirmen ekosisteminin desteğiyle 1 gün içinde 
otomatik ve çok düşük maliyetli olarak diğer dillere çevire-
rek tesisleri yüksek tercüme maliyetlerinden de kurtarıyor.”

ÇEVRİMİÇİ REZERVASYONLAR 
ARTIYOR
Arden Agopyan’ın verdiği bilgilere göre; 2012 yılında sos-
yal promosyon imkânlarının da etkisiyle HotelRunner kul-
lanan tesislerin çevrimiçi (online) direkt rezervasyonlarında 
7 kat artış sağlandı. Bu doğrultuda tesislerin doluluk oranla-
rı da ortalama yüzde 27 arttı. Uluslararası platformlarla en-
tegrasyon sağlamasıyla yabancı ziyaretçilere erişimi de iyi-
leştiren HotelRunner’ı kullanan tesislerin yabancı ziyaretçi 
sayıları da yükseldi. Bu doğrultuda özellikle KOBİ ölçeğin-
deki konaklama tesislerinin günlük operasyonlarını, internet 
sitelerindeki ve sosyal ağlardaki çevrimiçi içerikleri kolayca 
oluşturup yönetmelerini sağlayan HotelRunner, Türkiye’yi 
daha fazla yabancı turistin ziyaret etmesinde önemli rol oy-
nayacak. Bu ürünü kullanan tesisler kolay kullanımlı sosyal 
medya promosyon ve online pazarlama araçlarıyla dünyanın 
farklı bölgelerinden daha çok müşteriye ulaşabiliyor, kendi 
internet siteleri, mobil siteleri ve Facebook üzerinden satış 
yapabiliyor ve müşterilerine çeşitli online ödeme seçenekle-
ri sunabiliyor.

OTELLER BİRARADA BULUNUYOR
Dünyanın giderek büyüyen önemli bir turizm merkezi haline 
gelen Türkiye’de binlerce konaklama tesisi bulunuyor. Bu te-
sislerle ilgili kendi sitelerinden de bilgi alınabiliyor. İnternetin 
önemini fark eden tesisler kendi sitelerini kurarak, odaların 
incelenmesi, fiyat, oda seçenekleri gibi birçok bilgiyi ziyaret-
çilerle paylaşıyor. Ayrıca online rezervasyon imkanı da tesisle-
rin internet sitelerinde yer alıyor. Tesisler, diğer arama motor-
larında da aranabildiği gibi, HotelRunner, tüm tesislerin bira-
rada bulunmasını sağlıyor.  

cLouD AReNA HAKKINDA:
CloudArena, konaklama sektörüne yönelik olarak geliştirdi-
ği çözümlerle konaklama tesisi yönetimini ve sosyal pazarla-
masını kolaylaştıran, çevrimiçi rezervasyon deneyimini fark-
lı bir boyuta taşıyan bir teknoloji şirketi olarak öne çıkıyor. 
2011 yılının son çeyreğinde Arden Agopyan, Ali beklen ve Tol-
ga Yalçınkaya tarafından kurulan CloudArena, kuruluş aşama-
sında KOSgEb Ar-ge ve inovasyon desteği alarak, 212 Capi-
tal Partners’dan yatırım aldığı 24 Nisan 2012 tarihine dek tüm 
masraflarını öz kaynakları ile karşıladı. Tamamen ‘bulut bilişim’ 
mimarisi üzerine kurgulanmış servislere odaklanan ve ana fa-
aliyet alanı turizm sektörü olan CloudArena, çevrimiçi konak-
lama satın alma ve yolculuk planlama deneyimlerini basitleş-
tiren ve sosyalleştiren web hizmetleri ve internet yazılımları 
geliştiriyor. CloudArena şu anda ‘seed round’ yatırımını alarak, 
KOSgEb ve TÜbİTAK (Ar-ge 1507 desteği) tarafından da des-
teklenen bir şirket konumunda bulunuyor.

“TeSiSler araSında oTel, moTel, 
panSiyon ve günlüK KiralıK 
dairelerin yanı Sıra ameriKa’dan Bir 
KöpeK oTeli daHi Bulunuyor.”
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KoNAKLAMA 
TeSİSLeRİNİ BuLMAK

lerini ifade eden Agopyan, “CloudArena’nın ‘konaklama te-
sislerinin Facebook’u olarak nitelendirilebilecek HotelRun-
ner sistemi, küçük ve orta büyüklükteki otellerin online tanı-
tım sorununu çözüyor. Dünyada bir ilk olma özelliğini taşı-
yan HotelRunner’a üye olan konaklama tesislerinin yıllık ta-
nıtım maliyetleri ortalama 9 bin dolar azalıyor. Tesisler, onli-
ne tanıtım işini HotelRunner’a bırakıp, temel faaliyet alanla-
rına odaklanabiliyorlar. Tesislerin ücretsiz kaydolup kullan-
maya başlayabildikleri, “kullandıkça öde” modeliyle işleyen 
sistemin şimdiden yüzde 70’i yerli, yüzde 30’u yabancı olmak 
üzere 1000’e yakın üyesi bulunuyor.” diye konuşuyor. 

ÜYELER ARASINDA KÖPEK OTELİ 
DE VAR
HotelRunner’ın dünyanın dört bir yanındaki konaklama tesis-
lerinden büyük ilgi gördüğünü belirten CloudArena Kurucu 
Ortağı Arden Agopyan, “HotelRunner hizmetimizden farklı 
ölçeklerde pek çok konaklama tesisi yararlanıyor. HotelRun-

ARTIK 
DAHA 



TCDD, 2009 yılında seferlere başlayan hızlı trenlerle ilgili 
vatandaşın algısını öğrenmek üzere anket düzenledi. 2012 
Nisan ayında yaklaşık bin 500 kişi üzerinde yapı-

lan bilimsel araştırmada yolcuların YHT algısı-
nı gözler önüne serdi. Anket sonucuna göre 
deneklerin yüzde 90’ı YHT’yi ‘olması ge-
reken’ ve ‘geç kalınmış, ülkemiz için 
gurur verici bir gelişme’ olduğunu be-
lirtti. Kendilerini ‘gelişmiş bir ülke-
nin vatandaşı’ olarak hisseden de-
nekler, ‘geleceğe güven duyduk, ül-
kemizde kısa sürede pek çok şeyin 
değiştiği duygusunu yaşadık’ yanıtı-
nı verdi. 
Deneklerin yüzde 78’i YHT’lerin ya-
şadıkları şehrin ticari yaşamına canlılık 
getirdiğini, yüzde 80’i turizme katkı sağla-
dığını düşünüyor. YHT yolcularının yüzde 57’si, 
TCDD’nin teknolojisini çok hızlı yenilediğine inanıyor. Yüzde 
80’i maliyeti ne olursa olsun, YHT yatırımlarının devam etme-
sinden yana olduğunu açıklıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 
65’i YHT’lerin Türkiye’yi gelişmiş ülkelerin arasına dahil ettiğini 
düşünüyor.  Yüzde 50’ye yakın bir kısmı, YHT’nin çok kısa süre-
de yaygınlaşacağına inanıyor. 

yht, 4. yılınDa 
‘vaZGEçİlMEZ’ olDu
aNkara-eSkİşehİr haTTıNıN 13 MarT 
2009 TarİhİNde hİzMeTe açılMaSıyla 
SeFere başlayaN hızlı TreNler, 
vaTaNdaşıN SeyahaT algıSıNı 
değışTİrdİ. yolcu SayıSı 10 MİlyoNa 
yaklaşTı.
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ANKARA-eSKİşeHİR YHT üReTİM 
SoNuÇLARI:
Türkiye, Yüksek Hızlı Tren (YHT) işletmeciliğiyle Ankara-Eskişehir 
hattının 13 mart 2009 tarihinde açılmasıyla tanıştı. bu parkur-
da 10 gidiş 10 geliş olmak üzere günde toplam 20 sefer yapan 
YHT’ler, 2009’un mart-Aralık döneminde 942 bin 341, 2010’da 1 
milyon 889 bin 666, 2011’de 2 milyon 149 bin 879, 2012’de 1 mil-
yon 981 bin 887, 2013’ün 1 Ocak-11 mart 2013 tarihleri arasında 
ise 394 bin 78 olmak üzere toplam 7 milyon 357 bin 851 yolcu ta-
şıdı. Söz konusu hatta 13 mart 2009-11 mart 2013 tarihleri ara-
sında toplam 26 bin 411 sefer düzenlenirken YHT’lerin kat etti-

ği yol ise 6 milyon 477 bin 456 kilometreye ulaştı. YHT’lerin iş-
letmeye alınması ile Ankara-Eskişehir parkurunda, oto-

büs taşımalarının yüzde 55 olan payı yüzde 10’a, yüz-
de 37 olan özel araç taşıma payı ise yüzde 18’e düş-

tü. Yüzde 8 olan tren payı da YHT sonrası yüzde 
72’ye yükseldi.  

aNkara-koNya yhT üreTİM SoNuçları:
24 Ağustos 2011 tarihinde YHT işletmeciliğine 
başlanan Ankara-Konya-Ankara parkurunda 8 
gidiş 8 geliş olmak üzere günde 16 sefer yapılı-

yor. 24 Ağustos 2011-11 mart 2013 tarihleri ara-
sında 7 bin 825 sefer yapıldı ve toplam 2 milyon 

78 bin 75 adet yolcu taşındı. Yapılan tren-km 2 
milyon 424 bin 75 oldu. YHT’lerin işletmeye alınma-

sı ile bu parkurda, otobüs taşımalarının yüzde 70 olan 
payı yüzde18’e, yüzde 29 olan özel araç taşıma payı da 

yüzde 17’ye düştü. Hatta taşıma payı olmayan tren ise YHT 
sonrası 65 pay aldı.  

ToPlaMda 10 MİlyoN yolcu
Ankara-Eskişehir ve Ankara-Konya YHT hattında 14 mart 2009-
11 mart 2013 tarihleri arasında toplamda 9 milyon 435 bin 926 
yolcu taşındı. Her 2 hatta 34 bin 236 sefer yapılarak başarılı bir 
işletmecilik performansı gerçekleştirildi. 

yolculuK 
eden 

vaTandaşlara 
memnuniyeTleri 

Soruldu. 
vaTandaşların yüzde 
90’ı yHT’ler için ‘gurur 

verici Bir gelişme’ 
diyor.
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hıZır’la İlyas’ın buluştuğu GEcE: 

aNadolu’da bİNlerce yıldır 
kuTlaNıyor hıdrellez. bu MevSİMlİk 
bayraM, uNeSco’NuN SoMuT olMayaN 
külTürel MİraS lİSTeSİ’Ne gİrerek, TüM 
düNyada kuTlaNacağı güNü beklıyor. 

HIDReLLez
Hıdrellez, bir Türk geleneği olarak, her yıl mevsimlik 
bayramlardan biri olarak kutlanıyor. Anadolu’da ‘Hı-
dırellez’, Dobruca’ya yerleşmiş bulunan Kırım Türk-
leri arasında ‘Tepreş’, Makedonya’da ‘Ederlez’, ‘Edir-

lez’, ‘Hıdırles’ gibi isimlerle anılan bu Türk bayramı, Ruz-ı 
Hızır (Hızır günü) olarak da adlandırılıyor. Bu günün önemi 
ise, Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu gün 
olarak kabul edilmesinden kaynaklanıyor. 

HIZIR VE İLYAS’IN BULUŞTUĞU GÜN
Anadolu’da yaygın olan inanca göre Hızır, karalarda dola-
şan ve bereket getiren bir peygamber, İlyas ise denizlerin 
hâkimidir. Yıl boyunca biri karada biri denizde gezerek, ken-
dilerine yüklenen çeşitli görevleri yerine getiren bu iki pey-
gamberin her yıl 6 Mayıs gecesi buluşması, suyla toprağın 
birleşmesini de simgeler. Bu yüzden 6 Mayıs’tan başlayıp 4 
Kasım’a kadar olan süre ‘Hızır Günleri’ adıyla yaz mevsimi-
ni, 8 Kasım’dan 5 Mayıs’a kadar olan süre ise ‘İlyas Günleri’ 
adıyla kış mevsimini ifade eder.
Hızır, halk inancında darda kalanların, başı sıkışanların yar-
dımına koşan, insanlara bereket ve iyilik getiren ölümsüz bir 
nebi veya veli olarak benimsenir. Bu yüzden de Hızır’ın yer-
yüzüne inerek bereket, bolluk ve mucizeler getireceği görü-
şüne inanılarak onu karşılamak amacıyla çok çeşitli hazırlık-
lar yapılır. 

DİLEKLER GERÇEK OLUYOR
Hızır ve Hıdrellezin kökeni hakkında çeşitli fikirler orta-
ya atılır. Bunlardan bazıları Hıdrellezin Mezopotamya ile 
Anadolu kültürlerine ait olduğu; bazıları ise İslamiyet önce-
si Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu yolunda-
dır. Hıdrellez Bayramı’nı ve Hızır düşünüşünü tek bir kültüre 
mal etmek olanaksızdır. Anadolu’nun birçok yöresinde fark-
lılık gösterse de geleneğe göre, Hıdrellez gecesi tutulan dilek-
lerin gerçekleşeceğine, hastaların iyileşeceğine, uğursuzluk-
ların sona ereceğine, sorunlara çözüm bulunacağına, kısme-
tin açılacağına, bereketin artacağına inanılır.

HIDRELLEZ HAZIRLIĞI GÜNLER 
ÖNCESİNDEN BAŞLIYOR
Gerek Anadolu’da ve gerekse Anadolu dışındaki Türk toplu-
luklarında Hıdrellez’in yaklaşması ile birlikte çeşitli hazırlık-
lar yapılır. Evler baştanbaşa silinerek, tüm eşyalar ve kıyafet-
ler baştan sona temizlenir. Bu çabalar Hızır Aleyhisselam’ın 
eve uğramasını sağlamak içindir. Bu sebepten o gün için aile 
reisi ev halkına yeni elbiseler, ayakkabılar almaya kendisi-
ni zorunlu hisseder. Hıdrellez’i bazı yörelerde bir gün önce-
sinden oruç tutarak da karşılayanlar da olur. Hıdrellez kutla-
maları genel olarak yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarların-
da, bir türbe ya da yatırın yanında yapılır. Bu özellikleri ta-
şıyan yerlere Hıdrellez’in kutlandığı yer anlamında ‘Hıdırlık’ 
adı verilir. Bu bölgelerde genellikle mezarlık, yatır gibi, çev-
re halkınca mukaddes kabul edilen, adak adanan veya bez, 
çaput bağlamak gibi bazı geleneklerin sergilendiği mahaller 
de görülür. Adıyaman’da Karadağ eteklerindeki Nakıplar Ha-
vuzu, Afyonkarahisar’da Hıdırlık ve Beşparmakaltı, Taşpı-
nar, Çorum’da Hıdırlık, Amasya’da Pirler Parkı, Priştine çev-
resinde Karabaş Baba türbesi, Kuruşaya, Prizren bağlarında-
ki Toçilla çeşmesi, Dobruca’da Murfatlar, Azaplar Ovası, Tat-
lıcak Köprüsü, Acemler Bayırı Hıdrellez törenlerinin yapıldı-
ğı mahallerden bazılarıdır. 

HIDRELLEZ ATEŞİ YAKILIP 
ÜZERİNDEN ATLANIR
Hızır’ın şifa dağıtıcı ve sağlığa kavuşturucu niteliklerine du-
yulan inancın etkisiyle, Hıdrellez gününde mutlaka kuzu ke-
silir ve onun etiyle yapılan yemekler yenir. Şifa ve sağlık bul-
ma taleplerine dönük olarak yapılan başka bir uygulama ise 
ateşten atlamaktır. Evlerdeki eski eşyalar ve çalı çırpıyla yakı-
lan ateşler üzerinden tekerlemeler ve dualar söylenerek bir-
kaç kere atlanır. Hıdrellez günü yakılan bu ateşe “Hıdrellez 
Ateşi” denir. Böylece yıl boyunca hastalığa yakalanılmayaca-
ğına, hastalananların şifa bulacağına inanılır.
Hıdrellez gecesi Hızır’ın yeryüzünde gezindiği ve dokundu-
ğu yerlere feyiz ve bereket vereceği inancından dolayı evler-
deki yiyecek ve içecek kaplarının, ambarların, cüzdanların 
ağzı bir gece boyunca açık bırakılır.
Mal, mülk edinmek isteyenler, genellikle oturdukları evin 
bahçesine inerek toprak üzerinde istedikleri şeyin küçük bir 
maketini yaparlar ya da resmini çizer. Kimi zaman da dilek-
lerin Hızır’a ulaşması için istenilen şeyler küçük bir kâğıda 
yazılarak bir akarsuya veya denize atılır.

GENÇ KIZ VE KADINLARIN BAHT 
AÇMA OYUNU
Anadolu’daki Hıdrellez kutlamalarında talih açmaya ve kıs-
met talebine yönelik olarak bazı uygulamalar da vardır. Bun-
lardan biri de bir tür baht açma oyunu olarak adlandırılabi-
lecek olan ‘mantufar’ geleneğidir. Geleceğe yönelik niyet tut-
mak, talih ve kısmet açtırmak isteyen genç kız ve kadınlar-
dan yüzük, küpe gibi eşyalarını çömleğe atmaları istenir. Bu 
çömleğin üzerine su eklenerek ağzı kapatılır. Kapalı çöm-
lek bir gece boyunca bir gül ağacının dibinde bekletilir. Er-
tesi günü bir araya toplanan kadınlar, çömleği ortaya koya-
rak maniler eşliğinde eşyaları çıkarmaya başlar. Bu anlamda 
Hıdrellez kutlamaları halk müziğinin ve halk edebiyatı ör-
neklerinin yaşatılıp zenginleştirilmesi açısından toplumsal 
farkındalığın sağlanmasına da yardımcı olur.
Bugünde kırlardan çiçek veya ot toplayıp onları kaynattık-
tan sonra suyu içilirse bütün hastalıklara iyi geleceğine, bu 
su ile kırk gün yıkanılırsa gençleşip güzelleşileceğine inanı-
lır. Aynı zamanda dileklerini kırmızı kurdeleye bağlayıp gül 
ağacına asarlar. Bir yıl boyunca dileklerinin yerine gelmesi-
ni beklerler. 

GENÇ KIZLAR DÜŞLERİNDE ALTIN 
TASTAN SU VEREN ADAYI GÖRÜR
Evlenmek isteyen kızların, gelin maketi yapar ve gül dalına 
asarlarsa evlenecekleri kişiyi düşlerinde göreceklerine inanı-
lır. Aynı amaçla tuzlu yiyecekler yiyip su içmeden yatmak ge-

BAzI İNANIşLARA göRe HIDReLLez’DeN 
öNce YApILMASI geReKeNLeR:
• Hıdrellez’e 7 gün kala, ineklerin sütü kesilmesin diye kimseye 

peynir ve yoğurt mayası, evin bereketi gitmesin diye de kim-
seye ekmek mayası verilmez.

• Hıdrellez’den 1 gün önce (5 mayıs’ta), kırlardan 41 çeşit ot, kü-
çük taş ve kekik otu toplanır. bunlar su dolu bir kap içine atılır 
ve Hıdrellez sabahı bu suyla el, yüz yıkanır. bunu yapmakla cil-
din güzelleşeceğine ve hastalıklardan arınıp, zindelik kazanıla-
cağına inanılır.

• 5 mayıs’ta ot toplanıp eve gelindikten sonra, evde bulunan eski 
hasır ve eşyalardan bir kısmının yakılmasıyla bit, pire ve gü-
nahlardan arınılacağına; yakılan bu ateşin üzerinden atlamak-
la da yıl içinde kazanılmış olumsuz ve kötü alışkanlıkların yok 
olacağına inanılır.

Hıdrellez, BirçoK farKlı 
inanışı içinde Barındırıyor. 

evlenmeK iSTeyenler, 
BereKeT iSTeyenler Bu gün 

için dileK TuTuyor. 
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lenektendir. Düşlerinde kendilerine altın tastan su verecek 
kişinin koca adayı olduğuna inanılır. Evlenmekte gecikmiş 
olanlar o gece başlarının üzerinde kilit açtırırlar.
O yıl şansının açık olup olmadığını denemek için başvurulan 
uygulamalar da vardır.
Anadolu’nun birçok yöresinde 5 Mayıs gecesi, kapının önüne 
süt dolu bir tas konulur, bu süt yoğurda dönüşürse evin bere-
ketinin artacağına, evdekilerin şansının açılacağına inanılır. 
Yalnız, uğurun bozulmaması için kimsenin bu konuda birbi-
rine soru sormaması gerekir. Aynı amaçla, boyları eşit iki ye-
şil soğandan birine beyaz diğerine siyah iplik bağlanır. Ertesi 
gün bakıldığında beyaz iplik bağlı olan daha çok büyümüşse 
o yılın uğurlu geçeceğine yok eğer siyah iplikli daha çok bü-
yümüş ise yılın çileli geçeceğine inanılır.
Hıdrellez günlerinde sağlıkla ilgili dilekler de çok önem arz 
eder. Genellikle Hıdrellez suyu ile evin her yerinin, kap-
kacak eşyanın, yıkanması sağlıkla ilgilidir. İnanca göre bunu 
yerine getiren kişi bütün yıl boyunca sivilce gibi rahatsızlık-
larla karşılaşmaz. Hıdrellez günü birtakım bahar çiçeklerinin 
toplanarak, kaynatılıp içilmesi; kırlardan toplanan yenilebilir 
otların çörek veya buna benzer yiyeceklerde kullanılması ta-
mamen şifa inancı ile ilgilidir.
Eskiden kurbanlar tığlanır, ziyafetler ve akşamına Aynü’l 
cemler yapılırmış. Hızır’ın şifa ve sağlığa kavuşturucu vas-

fına dair inanışlar vardır. Bu konudaki yaygın adetlerden 
olan kuzu etinin yenmesi Hıdrellez günü bütün canlıların, 
bitkilerin ağaçların yepyeni bir hayata kavuşacağı, dolayısıy-
la Hızır’ın gezdiği, ayağını bastığı yerlerde yayılan kuzuların 
etinin, insanlara şifa, sağlık ve canlılık bahşedeceği söz ko-
nusudur.
Sağlık, bereket, bolluk, şans, kısmet gibi dileklerin gerçekle-
şeceği, uğursuzlukların sona ereceği gün olduğuna inanılan 
Hıdrellez artık eskisi gibi yaygın olmasa da kırsal kesimlerde 
hala kutlanıyor. Bu bağlamda UNESCO tarafından 2003’te 
kabul edilen, Türkiye’nin de 2006’da taraf olduğu “Somut Ol-
mayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi” kapsamın-
da, “Hıdrellez”, somut olmayan kültür mirası listesine girme-
ye de hazırlanıyor.

HIDReLLez HAKKINDA SöYLeNeN BAzI ATASözLeRİ:
“Hıdrellez yağmurunun damlaları altın olur.”
(Hıdrellez’de yağan yağmurun bereketli olduğunu belirtmek için söylenir.)

“Hıdrellez’e kadar bir tutam, Hıdrellez’den sonra tutam tutam.” 
(Toprakla ilgili işlerin Hıdrellez’e kadar yapılması gerektiğini anlatmak için kullanılır.)

“Az bilirim uz bilirim, Hıdrellezden sonra yaz bilirim.” 
(Hıdrellez’den sonra yaz olacağı konusunda söylenir.)

“Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez.” 
(Kalbi temiz olan insanların zorda kaldıklarında, beklemedikleri yerlerden yardım 
görebileceklerini belirtmek için kullanılır.)

HIDReLLez güNü YApILANLAR: 
•	 Hıdrellez sabahı uykudan erkenden kalkılır. Anne ve babalar çocuklarını uyku-

dan erken kaldırmak için “kalkın” demezler “uçun, uçun” derler.
•	 boyu çok uzun olanların başına hıdrellez sabahı çubukla vurulur. (boyun daha 

fazla uzamaması için.)
•	 meyve yapmayan ağaçlar Hıdrellez sabahı baltayla korkutulur. (Ağaçların kor-

kup meyve vereceğine inanılır.)
•	 Hıdrellez sabahı, hayvanlar yeşil dallarla dereye sulamaya götürülür.
•	 Hıdrellez günü badana, temizlik, dikiş gibi hiç bir iş yapılmaz. Kıra çalışmaya gidil-

mez.
•	 Hıdrellez günü makas iple bağlanır, açılmaz. makas kimseye verilmez, elle tutul-

maz.
•	 Hayvanların sütünün çok olması için Hıdrellez günü süt pişirilmez, gece pişirilir. 

Sütü olmayan komşulara süt verilir, yayıkta ayran yapılıp komşulara dağıtılır.
•	 Hıdrellez gecesi yatarken kadın ve kızlar ellerine kına yakar.
•	 Hıdrellez günü, uyku uyunmaz. uyku uyunursa bütün yıl uyunamayacağına ve 

işinin iyi gitmeyeceğine inanılır.

BirçoK yörede Kapının önüne 
SüT dolu Bir TaS Konuluyor, SüT 
yoğurda dönüşürSe evin BereKeTinin 
arTacağına inanılıyor. 
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yazılıMı ve TaSarıMı TaMaMeN yerlİ olaN ‘dıvePhoNe’ dalış düNyaSıNa bİr İlkİ 
SuNuyor. deNİz alTıNa dalabİleN yeNİ TekNolojİ, üç yıllık bİr çalışMaNıN 
SoNucuNda orTaya çıkTı.

Türk mühendisler teknoloji dünyasına tamamen yerli 
ürünlerle dâhil olarak, dünyayı şaşırtmaya devam edi-
yor. Son olarak, Boğaziçi Sualtı Araştırma Merkezi’nin 
Innovasub markası tarafından, balıkadamların yanla-

rına alarak, su altına dalabilmelerini mümkün kılan, ‘Divep-
hone’ piyasaya sürüldü. ‘Divephone’ dünyada ilk kez cep te-
lefonlarının dalış bilgisayarı olarak da kullanılabilmesini sağ-
layan iddialı bir teknoloji olarak Türk mühendisler tarafın-
dan üretildi.  Deniz altına dalabilen yeni teknoloji telefon, 
Doç. Dr. Murat Egi önderliğindeki Boğaziçi Sualtı Araştırma 
Merkezi’nin 3 senelik yoğun araştırma geliştirme çalışmaları-
nın sonucunda ortaya çıkarıldı. ‘Divephone’ sistemi, ünlü ta-
sarımcı Mete Mordağ imzalı gövde tasarımı ile birleşerek dalış 
dünyasında bir ilk olarak kendisini kanıtladı. 

YENİ ÜRÜN NASIL ÇALIŞIYOR?
Yeni ürünün nasıl çalıştığına ilişkin bilgi veren Boğaziçi Üni-
versitesi Sualtı Sporları Kulübü (BÜSAS) eski eğitmen dal-
gıçlarından Mete Mordağ, Divephone’nun, iTunes veya Go-
ogle Play üzerinden indirilen basit bir aplikasyon sayesinde 
cep telefonlarını piyasadaki en gelişmiş dalış bilgisayarları-
nın çok daha ötesinde bir dalış bilgisayarına dönüştürdüğü-
nü ifade ediyor. Divephone’un 120 m’ye kadar dayanıklı göv-
desinin, piyasadaki birçok Android, Windows ve iOS cihaz-
ları ile uyum sağladığına dikkat çeken eğitmen dalgıç Mete 
Mordağ şu önemli açıklamalarda bulunuyor: “Divephone’un 
arka kısmında bulunan elektronik modül suyla temas ettiğin-
de devreye girerek dalış sırasında dalgıcın bulunduğu derinli-
ği wi-fi vericisi üzerinden gövde içerisindeki cihaza kablosuz 
olarak aktarıyor. Dalış yapılacak yerin haritası Divephone’a in-
dirilerek dalıştan önce görüntülenebiliyor ve dalışların kaydı 

MeTe MoRDAğ HAKKINDA:
1977 İstanbul doğumlu mete mordağ, 1996’da İstanbul Alman Lise-
si, ardından boğaziçi Üniversitesi makine mühendisliği bölümü’nü 
tamamladı. Yaratıcı sanatlara ve pozitif bilimlere olan tutkusu onu 
Endüstriyel Tasarım dünyasına yönlendirdi. Sydney New South 
Wales Üniversitesi’nde Endüstriyel Tasarım yüksek lisans eğitimi-
ni tamamlayarak 2005’te İstanbul’a döndü. mordag Design’ı kur-
madan önce Eczacıbaşı vitra ve T-Design firmalarında ürün tasa-
rımcısı olarak çalıştı. 2007’den bu yana mutfak eşyaları, aksesuar-
lar, mobilyalar, dalış ekipmanları, kentsel mobilyalar, mimari dona-
tılar, yapı sektörlerinde faaliyet gösteren müşterileri için güzelliğin 
ve mantığın ortak bir dilde konuştuğu kalıcı ürünler tasarlamaya 
devam ediyor. mordağ’ın stüdyosu, konsept oluşumundan tasarı-
ma, ürün geliştirmeden iletişim tasarımına olmak üzere endüstri-
yel tasarım alanında 360 derece destek vermeyi sürdürüyor. mor-
dağ, sunduğu hizmetin yenilikçi ve derin mühendislik alt yapısı sa-
yesinde bugüne kadar müşterilerine çok sayıda patentli ürün ve 
fikir kazandırdı. 
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BU TElEFoNla 
DalabİlİrsİnİZ’ sınırsız şekilde tutulabiliyor. Dalış profilleri, dalış sonrasında 

kablosuz olarak istenilen ortama aktarılabiliyor. Tüm bunla-
rın yanı sıra yazılım Twitter, Facebook gibi sosyal medya araç-
larıyla ile de uyum gösteriyor.” 

TWEET ATIYOR
Mordağ, dalan bir dalgıcın yanında Divephone’la, sosyal med-
yaya da dahil olabileceğini bilgisini veriyor. Buna göre örne-
ğin bir dalgıç, dalış sonrası yüzeye çıktığında, “Bodrum Büyük 
Reef ’de 18 metreye 24 dakikalık dalış” gibi tweetler atabiliyor. 
Ya da yer bildiriminde bulunulabiliyor.  

FİYATI 420 AVRO
Mordağ, ürünün KOSGEB desteğiyle seri imalata geçtiğini be-
lirtiyor. Divephone’un 420 avro fiyatıyla satışa sunulduğunu 
belirten Mordağ, “Divephone projesinde bir dalgıcın sualtın-
da nasıl davrandığını, üzerindeki teçhizat ve çevresi ile arasın-
daki ilişkiyi bilmek son derece önemliydi. Divephone’un tasa-
rımı, sualtının akışkan estetiğine bir tasarımcının; yüksek ba-
sınç, sızdırmazlık gibi kriterlere bir mühendisin; dalış ergono-
misine ise bir dalgıcın verdiği etkili bir cevap olarak düşünüle-
bilir. Gövdenin üst kısmında yüksek basınca karşı direnci art-
tırmak için dış bükey bir yüzeye, alt kısmında ise dalgıcın kol 
ergonomisine uyumluluğun sağlanması için iç bükey bir yüze-
ye ihtiyacınız var. Bu kriterlere arka kısımda kullanılması ge-
reken silindirik elektronik modülü ve ön taraftaki emniyet sis-
temli kilidi eklediğinde ulaştığınız tasarımın bundan farklı ol-
ması çok mümkün değil.” diyor.

dalgıç, dalış SonraSı yüzeye 
çıKTığında, “Bodrum BüyüK reef’de 
18 meTreye 24 daKiKalıK dalış” giBi 

TweeTler aTaBiliyor. 

meTe mordağ: “divepHone’nun TaSarım 
çalışmaları SıraSında SualTını 

yaKından Tanıyor olmamız en önemli 
avanTajımız oldu.”

dalış yapılacaK 
yerin HariTaSı 

divepHone’a indirilereK 
dalışTan önce 

görünTüleneBiliyor. 
dalışların Kaydı 

TuTulaBiliyor.



antaKya
reNgareNk bİr Mozaİk

KÖKlErİ NErEdEySE İNSaNlIK TarİHİNE Kadar UzaNaN 
aNTaKya, ‘KozmoPolİT’ SIFaTININ EN ÇoK yaKIşTIğI yErlErİN 
BaşINda gElİyor. roma, BİzaNS, SElÇUKlU, TürK, mEmlUK VE 
daHa BİrÇoK KülTürüN KENdİ moTİFlErİNİ İşlEdİğİ, TarİHİ VE 
KUTSal KENTTE rENKlİ Bİr yolCUlUğa Var mISINIz?

gezi» eylül akıncı
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tnik sentezin, hoşgörünün, kutsallığın, misafirperverliğin adı: Antakya... Tarih boyunca çok sayıda fark-
lı kültüre sahip devletlerin hakimiyeti altına giren kentte bugün; Müslüman, Hıristiyan, Yahudi, Kürt, 
Türk ve Arap gibi farklı din ve milletlere mensup kişiler bir arada hoşgörü içinde yaşıyor. Bundan dolayı 
Antakya’nın her bir köşesinde farklı bir kültürel motifi görmek mümkün. 
Paleolitik dönemden itibaren insan varlığını ortaya koyan işaretler bulunsa da, şehrin kuruluşu esas olarak 

MÖ 4. yüzyıla tarihleniyor. Suriye Kralı I. Seleukos’un kurduğu kentin eski adı da onun babasının adını taşıyor: Antiochos. 
Bu ad, İslami dönemde Antakiye’ye, sonra da Antakya’ya dönüşmüş. 
MÖ 64 yılında Romalılar’ın hakimiyetine geçen kent, en zengin çağını da bu dönemde yaşıyor. İmparatorluğun Roma’dan 
sonra en büyük kenti haline geliveriyor kısa zamanda ve nüfusu 200 bini aşıyor. 526 yılında yaşanan bir depremle yerle bir 
olan Antakya, bundan sonra 300 yıl Arap-İslam ordularının denetimine giriyor. Sonra da Bizans ve Selçuklular’ın... 1516’da 
gelen Osmanlı hakimiyeti ise 1918 Fransız işgaline kadar sürüyor.
1938 yılında bağımsız bir devlet statüsü kazanan Hatay, yakın çağımızın en küçük ve en kısa süreli devletinin merkezi olması 
açısından da önem taşıyor. Ancak bu bir yıl sürüyor, çünkü yapılan halkoylamasının sonucunda Türkiye’ye bağlanıyor. Mec-
lis Binası da bizlere o dönemden bir hatıra. 



düNyaNIN İKİNCİ BüyüK mozaİK müzESİ
Gezenlerin, gerek mimari dokusundan, gerek insanlarının 
misafirperverliğinden ve kozmopolitliğinden şaşkına dön-
dükleri ve tekrar tekrar ziyaret etmek istedikleri Antakya, 
Türkiye’nin en güney ucunda yer alıyor. Sırtını Habib Nec-
car Dağı’na dayamış kentin, görülmesi gereken yerlerinin 
başında Antakya Mozaik Müzesi geliyor. Grek, Roma ve Bi-
zans  dönemlerinde yaşanan zenginliğin ve ihtişamın sim-
gesi müze, Tunus’takinden sonra dünyanın en büyük ikin-
ci mozaik cenneti. 
1932 yılında yapılan kazılarda ortaya çıkarılan mozaikler, Sa-
mandağı, Harbiye ve Antakya’daki hamam, kilise ve evlerin 
tabanlarını süslemiş zamanında. Mozaiklerin paneller halin-
de sergilendiği müzede ayrıca kazılar sırasında bulunan hey-
kel, süs eşyası ve sikkeler de var.   
Antakya, Hıristiyan ve Müslümanlar açısından da kutsal bir 
öneme sahip. Kentin iki kilometre doğusundaki Reyhanlı 
yolu üzerinde bulunan Aziz Petrus Kilisesi, Hıristiyanların 
ilk toplanma yerlerinden biri olarak bilinir. Zemininde mo-
zaik kalıntıları ve duvarlarındaki freskleriyle ilgi çeken kili-
se, Habib-i Neccar Dağı’nın eteklerindeki bir mağaraya ku-
rulu. Bu mağara kilisede, Hz. İsa’nın havarilerinden Aziz 
Petrus’un MS 29-30 yıllarında Hıristiyanlığı kabul edenlere 
vaaz verdiği söyleniyor. Hz. İsa’nın dinine inananlara ilk kez 
burada ‘Hıristiyan’ dendiği için, burası Hıristiyanlığın ilk ki-
lisesi olarak da kabul edilir. Hıristiyanların ‘hac yeri’ olan bu 
kilisede, her yıl 29 Haziran’da Aziz Petrus’u anma törenleri 
de yapılıyor. İsa’nın havarilerine inanan ve bundan dolayı öl-
dürülen Antakyalı Habib-i Neccar adına yapılan cami ve tür-
be de Antakya’nın bir başka önemli iki değeri. 

HaBİB-İ NECCar’IN HİKayESİ… 
Habib-i Neccar’ın kıssasına değinmeden Antakya’yı anlat-
mak olmaz... Gerek Müslümanlar gerekse Hıristiyanlar ta-
rafından büyük saygıyla anılan Habib-i Neccar’ın dokunaklı 
hikayesi şöyle: M.S. 40’lı yıllarda Hz. İsa, havarilerinden Yu-
nus (Yuhanna) ve Yahya’yı (Pavlus) Antakya’ya gönderir. Bu 
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iki elçi, Antakya’ya girerken koyunlarını otlatan marangoz 
Habib-i Neccar ile karşılaşır. Neccar, yatalak oğlunun elçi-
ler tarafından iyileştirilmesi üzerine İsa’nın getirdiği dine 
iman eder. Ancak Antakyalılar elçileri hoş karşılamaz ve 
onları hapse atar. Hz. İsa, bunun üzerine Barnabas’ı şehre 
üçüncü elçi olarak gönderir. Elçilerin tüm çabalarına rağ-
men halk Hz. İsa’nın dinine inanmaz ve onları öldürmeyi 
planlar. Bunu öğrenen Habib-i Neccar şehre giderek An-
takyalılara, “Sizden hiçbir ücret talep etmeden Hakk dini-
ni anlatan bu elçilerin söylediklerine uyun.” diye seslenir. 
İsa’nın elçileri de Habib-i Neccar da işkence altında şehit 
olur. Bu olay Kur’an’ın Yasin suresinde de anlatılır...
Habib-i Neccar Camii, Hz. Ömer’in komutanlarından Ebu 
Ubeyde Bin Cerrah tarafından 636 yılında fethedildiği dö-
nemde fethin simgesi olarak, Habib-i Neccar ve Hz. İsa’nın 
iki havarisinin mezarının bulunduğu yerde inşa edilmiş. 
Daha önce bir Roma tapınağı olan cami, 1098 yılında 
Haçlılar’ın eline geçen ve 1099’da Antakya Prensliği halini 
alan şehri Memluk Sultanı Melik Zahir Baybars tarafından 
fethedilince yeniden yapılmış. Caminin medrese duvarla-
rında üzerinde Baybars’ın adı olan bir kitabe de bulunuyor. 
Depremlerden gördüğü zarar nedeniyle birçok kez yenile-
nen caminin etrafı medrese odalarıyla çevrili. Avlusunda 
19. yüzyıla tarihlenen bir şadırvan var. Hz. İsa’nın iki hava-
risi Yunus ile Yahya’nın ve Habib-i Neccar’ın türbeleri ise 
caminin kuzeydoğu köşesinde bulunuyor.  
 
İlK TüNEl aNTaKya’da İNşa Edİldİ
Dünyanın ilk tüneli Titus da Antakya’nın Çevlik köyün-
de bulunuyor. MÖ 300’lü yıllarda mimar imparator Ves-
pasianus zamanında kenti tehdit etmeye başlayan sel su-
larını önlemek için yapımına başlanan ve Titus zamanın-
da bitirilen bir mimari harika Titus Tüneli, 7 metre yük-
sekliğinde ve 130 metre uzunluğunda. Zemin ıslak ve kay-

azİz PETrUS KİlİSESİ, HIrİSTİyaNlarIN 
İlK ToPlaNma yErlErİNdEN Bİrİ 
olaraK BİlİNİr. zEmİNİNdE mozaİK 
KalINTIlarI VE dUVarlarINdaKİ 
FrESKlErİylE İlgİ ÇEKEN KİlİSE, HaBİB-İ 
NECCar dağI’NIN ETEKlErİNdEKİ Bİr 
mağaraya KUrUlU...

mÖ 300’lü yIllarda 
mİmar İmParaTor 
VESPaSİaNUS 
zamaNINda KENTİ 
TEHdİT ETmEyE 
BaşlayaN SEl 
SUlarINI ÖNlEmEK 
İÇİN yaPImINa 
BaşlaNaN VE 
TİTUS zamaNINda 
BİTİrİlEN Bİr mİmarİ 
HarİKa TİTUS 
TüNElİ...
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nü anlayan imparator önce burayı devletinin başkenti yap-
mayı düşünür. Ancak her an denizden saldırıya uğrama-
sı mümkün ve savunması güç olan bu şehri başkent yap-
maktan vazgeçerek Antakya’ya yönelir. Roma egemenliği-
ne geçtiğinde de önemi daha da artar. Daha sonra Bizans 
hakimiyetine geçer. Bu dönemde ise liman eski önemini 
kaybeder.

Bölgedeki bir diğer  tarihi yer ise St. Simeon Stilit Manas-
tırı.  M.S. 6. yüzyıla tarihlenen manastır, Antakyalı St. Si-
meon isimli rahibin bir sütun üzerinde 40 yıl yaşadığı bir 
yer olarak biliniyor. ‘Terk-i Dünya’ tarikatının öncülerin-
den sayılan St. Simeon Stilite’in neredeyse yarım asır geçir-
diği sütunun 10-12.5 metre yükseklikte olduğu düşünülü-
yor. Günümüzde ise bu sütunun 4 metrelik kaide bölümü 
ayakta duruyor. Manastırın bulunduğu yer de ‘mucizeler 
dağı’ olarak anılıyor. Bu dağa günümüzde, Simeon kelime-
sinin Arapça’da ‘Sem’ olması nedeniyle Saman Dağı denil-
diğini de belirtelim… 

gan. Bu yüzden ziyaretçilerin dikkatli olmaları gerekiyor. 
Antakya’nın 10 kilometre güneyinde bulunan Harbiye ise 
yeşilliklerinin içinden dökülen şelaleleriyle ünlü bir yer. 
Aynı zamanda Antakyalılar’ın en önemli mesire bölgesi. 
Eski adı Daphne olan Harbiye, Romalılar zamanında An-
takyalı zenginlerin yazlık sayfiye yeriymiş. Günümüzde o 
dönemin kalıntılarına rastlıyoruz. Kenti gezerken, hemen 
her yerde ‘defne sabunu’na rastlarsanız şaşmayın. Defne 
meyvelerinden yapılan sabun, güzellik ve sağlık kaynağı 
olarak ün salmış. 

40 yIl SüTUN üzErİNdE yaşadI
Antakya’ya gitmişken, Asi nehrinin Akdeniz’e döküldüğü 
havza üzerinde kurulmuş olan Samandağ’a da mutlaka uğ-
rayın… İl merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bu-
lunan ilçeye bağlı Çevlik’teki ‘Seleucia Pierria’ antik kenti 
görülmeye değer. Kentin, M.Ö. 300 yıllarında İskender’in 
komutanlarından I. Nicator tarafından kurulduğu tahmin 
ediliyor. Denize hakim yamaçlarda antik şehir içinde tapı-
nak, akrepol ve nekropol alanı bulunuyor. Bu bölgede ilk 
yerleşimin Merdivenli Mağara ve Üç Ağızlı Mağarası’nda 
yapılan kazılar sonucu üst Paleolitik döneme kadar uzan-
dığı da ortaya çıkarılmış. Tüm dünya tarafından kabul edi-
len tarihi ise Seleukoslar ile başlıyor. Büyük İskender’in 
ölümünden sonra generalleri arasında paylaşılan ve bura-
yı da içine alan topraklar generallerinden Seleukos’a ka-
lır. Seleukoslar merkezleri Babil olmasına rağmen bura-
dan Akdeniz’e hükmetmek istiyorlardır. Bunun güçlüğü-

ST. SİmEoN STİlİT maNaSTIrI:  
m.S. 6. yüzyIla TarİHlENEN 
maNaSTIr, aNTaKyalI ST.SİmEoN 
İSİmlİ raHİBİN Bİr SüTUN üzErİNdE 
40 yIl yaşadIğI Bİr yEr olaraK 
BİlİNİyor...

MuTFağıNa doyuM olMuyor
Antakya denince ilk akla gelenlerden biri de elbette mutfağı... birbirin-
den leziz tatlara sahip olan Antakya mutfağının vazgeçilmezlerinden 
biri künefesi...  şehrin merkezindeki Künefeciler Çarşısı’nda isteme-
diğiniz kadar dükkanda bu lezzeti tatmanızı öneririz. Tuzsuz pey-
nir ve tel kadayıfın buluştuğu tadına doyulmaz künefeyi ister kay-
makla ister dondurmayla yiyebilirsiniz. mezeleriyle de meşhur olan 
Antakya’da özellikle humus, cevizli biber, tarator, bezirgani, bakla 
ezmesi, kekik salatası, babaganuş, zahter salatası, çiğ köftenin ta-
dına doyamayacaksınız… Nar ekşisi, tuzlu yoğurdu, biberi, türlü türlü 
baharatlarıyla da damakları şenlendiren Antakya mutfağının meşhur 
yemeklerinden bazıları ise şöyle: Sac oruğu, Firikli aş, sini kebabı, ma-
hutla, aşür, kağıt kebabı, kaytaz böreği, kabak boraniye…
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İçinde bulunduğumuz yılın ikinci ayının uçak, yolcu ve 
yük istatistikleri belli oldu. Buna göre 2013 yılının ilk ayı-
na artışla başlayan uçak ve yolcu trafiği, şubat ayında da 

hız kesmedi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tara-
fından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “2013 Şubat 
ayında iç hatlarda havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak sayı-
sı 46 bin 15, dış hatlarda ise 27 bin 129 oldu. Böy-
lece; 2013 Şubat ayında havalimanlarına iniş 
kalkış yapan toplam uçak trafiği, bir önce-
ki yılın şubat ayına göre, iç hatlarda yüzde 
13,4 olurken, dış hatlarda ise yüzde 10, 
5 artış gösterdi. 2013 yılı Şubat ayında, 
18 bin 474 üst geçiş (Overflight) trafi-
ği ile birlikte toplam 91 bin 618 uçağa 
hizmet verildi. Şubat 2013 itibariyle iç 
hat yolcu trafiğindeki büyüme devam 
etti. İç hat yolcu trafiği yüzde 19,6 artışla 
5 milyon 181 bin 655 olurken, dış hat yol-
cu trafiği de yüzde 21,3 artış göstererek 3 mil-
yon 263 bin 415’e yükseldi. Direkt transit yolcu 
ile birlikte toplam yolcu sayısı, şubat ayında geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 20,1 artış kaydederek 8 milyon 465 
bin 441’e ulaştı.”

ATATÜRK HAVALİMANI’NDA YÜZDE 
27’LİK REKOR ARTIŞ
İstanbul Atatürk Havalimanı’yla ilgili verilere de yer veren 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkilileri, 2013 yılı Şubat 
ayında uçak trafiğinde yüzde 15 artış görüldüğünü dile getirdi. 

havacılık»

Atatürk Havalimanı’nda yolcu trafiğinde iç hatlarda ve dış hat-
larda yüzde 27 oranında rekor artış kaydedildiğine vurgu ya-
pan yetkililer açıklamalarında şu bilgilere yer verdi: “2013 Şu-
bat ayında, Atatürk Havalimanı’nda 2 milyon 296 bini dış hat 
olmak üzere toplamda 3 milyon 530 bin 981 yolcu trafiği ger-
çekleşti. Böylece 2013 yılı Şubat ayı itibariyle İstanbul Atatürk 

Havalimanı’ndan günde ortalama bin 16 uçak ile 126 
bin 106 yolcu hizmet aldı.”

BALIKESİR KOCA SEYİT 
HAVALİMANI’NDA YÜZDE 
115 ARTIŞ 
Şubat ayında yolcu artışı oranına göre ilk 
5’e giren havalimanları verileri de akta-
rıldı. Buna göre, yüzde 115 artışla Balıke-

sir Koca Seyit Havalimanı birinci olurken, 
onu yüzde 98’le Şanlıurfa GAP, yüzde 86 ile 

Nevşehir Kapadokya, yüzde 61’le Batman ve 
yüzde 55’le Denizli Çardak Havalimanı izledi. 

DHMİ yetkilileri kargo taşımacılığıyla ilgili ise şu 
verileri aktardı: “2013 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayı-

na göre iç hatlarda yüzde 25,8 olurken, dış hatlarda yüzde 17,5 
artışla toplamda 154 bin 212 ton yük (Kargo+Posta+Bagaj) ta-
şımacılığı gerçekleşti. 2013 yılının ilk iki aylık gerçekleşmele-
rine göre ise; hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler 
(Overflight) ile birlikte yüzde 8,4’lük artışla 187 ösı 394’e, top-
lam yolcu trafiği (direkt transit yolcu dahil) yüzde 16,4’lük ar-
tışla 16 milyon 910 bin 179’a, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği 
ise yüzde 15,6’lık artış ile 297 bin 655 tona ulaştı.”

HAvAcILIKTA şuBAT ReKoRu: 
yolcu sayısı yüZDE 20 arttı

devleT hava MeydaNları İşleTMeSİ, şubaTTakİ yolcu SayıSıNda yüzde 
20.1 arTış yaşaNdığıNı açıkladı. böylece yılıN İkİNcİ ayıNda yolcu 

SayıSı 8 MİlyoN 465 bİN 441’e ulaşTı.
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2013 
yılı şuBaT 

ayı iTiBariyle 
iSTanBul aTaTürK 
Havalimanı’ndan 

günde orTalama Bin 
16 uçaK ile 126 Bin 106 

yolcu HizmeT 
aldı.



 Emniyet Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Türkiye’de 
meydana gelen trafik kazalarında ölenlerin yüzde 7,6’sı, 
yaralananların ise yüzde 11’i, 0 ile 14 yaş arasındaki ço-

cuklardan oluşuyor. Trafik sorunu Türkiye’de ailelere acı yaşat-
maya devam ediyor. Bu acının sona ermesi için Emniyet Ge-
nel Müdürlüğü tarafından Doğuş Otomotiv bünyesin-
deki ‘Trafik Hayattır Platformu’nun desteğiyle, 
Çocuk ve Trafik Çalıştayı düzenlendi. İlgi-
li bakanlıkların yetkilileri, sivil toplum 
kuruluşları ve resmi kurum temsilcile-
ri, Türkiye’nin en büyük sorunu olan 
trafik sorunu konusunda görüş alış-
verişinde bulundu. Çalıştayın gün-
demi ise, trafik sorununun çocuklar 
üzerindeki etkisi ve çocukların trafik 
eğitimleri oldu. Çalıştay sonucunda 
bildiri hazırlandı. Bildiride, “2010 yılı 
verilerine göre Türkiye’de meydana ge-
len trafik kazaları sonucunda hayatını kay-
bedenlerin yüzde 7,6’sını, yaralananların ise 
yüzde 11,2’sini 0-14 yaş aralığındaki genç ve çocuk-
ların oluşturduğu tespit edilmiştir. Avrupa ülkeleri ile karşılaş-
tırıldığında bu oranın ortalama 1.5-2 kat daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Bu da, çocukların trafik içindeki güvenliklerini 
sağlamakta eksiklerimiz ya da hatalarımız olduğunun bir gös-
tergesidir.” denildi.

trafik»

ÇOCUK KOLTUĞU 
YAYGINLAŞTIRILMALI
Bildiride, çocuk koltuğu kullanımının yaygınlaştırılması için 
özellikle ailelere yönelik eğitimlerin ve bilinçlendirme kam-
panyalarının düzenlenmesi gerektiği belirtildi. Okul servis 
araçlarında kaza oranlarının düşürülmesi ve çevreye mesaj 

vermek için servis araçlarının tepesine dikkat çeki-
ci tepe lambasının konulmasının yer aldığı bildi-

ride ayrıca okul öncesi eğitim kurslarında ça-
lışan yönetici ve öğretmenlerin de trafik ko-

nusunda yetişmesinin sağlanmasının altı 
çizildi. 

HER İLE TRAFİK 
PARKLARI KURULMALI
Her ilde trafik eğitim parkalarının inşa 

edilmesi ve ilköğretim okullarındaki trafik 
güvenliği derslerinin bu parklarda yapılma-

sının gerektiği belirtilen bildiride, “Çocuk trafik 
parklarına alternatif olarak belediyelere ait bir oto-

büsün trafik eğitim otobüsü yapılarak şoför öğretmen ve 
trafik polisi himayesinde çocukların şehir turuna çıkarılma-
lı. Böylece çocukların trafik kurallarını ve kural ihlallerini ger-
çek ortamda görmeleri sağlanmalıdır.” denildi. Emniyet Genel 
Müdürlüğü tarafından kitapçık haline getirilecek bildiri, daha 
sonra Yüksek Trafik Kurulu’na sunulacak. 

traFİK KaZalarınDa 
ÖlEnlErİn yüZDE 7,5’İ çocuK

2010 yılı verİlerİNe göre Türkİye’de MeydaNa geleN TraFİk kazaları 
SoNucuNda hayaTıNı kaybedeNlerİN öNeMlİ bİr kıSMıNı çocuklar 

oluşTuruyor. bu rakaM avruPa’NıN İkİ kaTı.

ÇocuKLAR 
TRAfİKTe ‘güveN’ 

İSTİYoR
Çalıştayın önemli konukları arasında 

çocuklar yer aldı. “Trafik Hayattır İlköğretim 
Eğitimleri” kapsamında trafik güvenliği 

eğitimi alan Ankara Arjantin ilkokulu 
öğrencileri çalıştaya katılarak, trafik ile ilgili 

düşüncelerini paylaştı. Trafik ortamının 
çocuklar için güvenli olmasını dileyen 

öğrenciler, çocuk ölümlerinin 
azalması temennisinde 

bulundu. 

çocuK KolTuğunun 
yaygınlaşTırılmaSı 

için ailelere 
yöneliK eğiTimler, 

Bilinçlendirme 
Kampanyalarının 

düzenlenmeSi 
gereKiyor.
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türkçeden bi’haber»

“gemilerin inşa edildiği yer.” anlamına geliyor tersane. Ancak ulaşım 
alanındaki birçok kelime gibi bu da Türkçe değil. İtalyanca kökenli olan ke-
lime, bu dilde ‘tersana’ olarak yazılıyor. Türkçe uzmanları ise kelimenin 
tam anlamını veren ‘gemilik’ karşılığının kullanılmasını istiyor.

T E R S A N E  D E Ğ İ L 
‘ G E M İ L İ K ’

Akşamları eve gittiğimizde en sevdiğimiz şey, televizyonun karşısına 
geçip ‘zapping’ yapmaktır. İngilizce olan zapping, “Seyredilecek uygun bir 
program aramak amacıyla televizyon kanallarını tarama.” anlamına geli-
yor. Türk Dil Kurumu da bu yabancı kelime için ‘geçgeç’ karşılığını öneriyor.

Z A P P İ N G  D E Ğ İ L 
‘ G E Ç  G E Ç ’

Yıllardır, Türkçe bir kelime gibi kullandığımız ‘enerji’ kelimesi Fransızcadan 
dilimize geçmiş. bu dilde ‘énergie’ olarak yazılıyor. “maddede var olan ve 
ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç.” anlamındaki bu söz için Türk Dil Ku-
rumu uzmanları ‘erke’ karşılığının kullanılmasını tavsiye ediyor.

E N E R J İ  D E Ğ İ L 
‘ E R K E ’

Türkçede yanlış anlamda kullandığımız bir kelime fason… bizim ‘orijinal 
olmayan, yan sanayi’ anlamında kullandığımız kelime gerçekte, “Terzinin 
belli bir ölçü ve örneğe göre kumaşa biçim verme işi.” anlamına geliyor. 
Fransızca, ‘façon’ olarak yazılıyor. TDK da ‘kesim’ karşılığını öneriyor.

FA S O N  D E Ğ İ L 
‘ K E S İ M ’
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İngilizceden dilimize geçen ‘sürpriz’ kelimesi bu dilde, ‘sur-
prise’ olarak yazılıyor. “beklenmeyen ve insanı şaşırtarak 
sevindiren veya üzen olay, beklenmedik durum.” 
anlamında kullanılan kelime için dil uzmanları duyulduğunda 
anlamı hemen anlaşılabilir olan ‘şaşırtı’ karşılığını öneriyor.

S Ü R P R İ Z  D E Ğ İ L 
‘ Ş A Ş I R T I ’



 

İngilizce ‘jacuzzi’ olarak yazılan bu kelime son yıllarda, turizm sektöründe 
önemli bir satış ürünü olarak kullanılıyor. “İçindeki suyun birtakım 
düzeneklerle titreştirildiği özel havuz.” anlamına gelen kelimeye karşılık 
olarak dil uzmanları ‘sağlık havuzu’ karşılığını tavsiye ediyor. 

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

Yemek yemek için kısıtlı bütçe ayıran çalışanların iyi bildiği bir seçenektir 
‘tabildot.’ Fransızca ‘table d’hôte’ olarak yazılan kelime, “Lokanta ve 
otellerde belirli bir para karşılığında verilen birkaç kap yemek.” anlamına 
geliyor. Dil uzmanları da söz için ‘seçmesiz yemek’ karşılığını öneriyor.

TA B İ L D O T  D E Ğ İ L 
‘ S E Ç M E S İ Z  Y E M E K ’

Havacılıkta sıkça kullanılan bir kelime sorti… Sorti Fransızca ‘sortie’ 
olarak yazılıyor. “uçağın bir havaalanından başka bir havaalanına gitme 
süreci.” anlamına geliyor. Türk Dil Kurumu uzmanları da bu yabancı keli-
meye karşılık olarak ‘çıkış’ kelimesi üzerinde karara varıyor. 

S O R T İ  D E Ğ İ L 
‘ Ç I K I Ş ’

İngilizce kökenli olan kelime, bu dilde ‘penalty’ olarak yazılıyor. “Futbol ve 
hentbolda ceza alanı içinde yapılan kural dışı bir hareket sebebiyle yalnız 
kalecinin koruduğu kaleye ortadan ve tam karşıdan yapılan atış.” 
anlamına gelen kelimeye uzmanlar ‘ceza atışı’ karşılığını öneriyor. 

P E N A LT I  D E Ğ İ L 
‘ C E Z A  AT I Ş I ’
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K L O N  D E Ğ İ L 
‘ K O P YA’
bilim insanlarının koyun kopyalaması ile hayatımıza girdi 
‘klon’ kelimesi. En ünlü klon ise koyun Dolly idi. Dolly öldü 
geriye İngilizcede ‘clone’ olarak yazılan kelime kaldı. “Aynı 
canlıdan eşeysiz olarak üreyen canlı.” anlamındaki bu söz 
için TDK, ‘kopya’ karşılığının kullanılmasını uygun görüyor.



kültür»

88 / www.baglantinoktasi.com.tr

SaNaTçı eMre SeNaN, yaPıTlarıNı galerİ ve SergİlerİN 
öTeSİNe Taşıdı. SaNaTçı, ıPad TabaNlı bİr uygulaMayı, 
SaNaT ProjeSİNe kaTılMak ıSTeyeN SaNaTSeverlerİN 
hİzMeTİNe SuNdu. 

TürKİyE’dE İlK KEz iPad 
üzErİNdE Bİr SaNaTÇI 
UygUlamaSI 

Teknolojik gelişmeler sanatçıların, eserlerini sa-
natseverlerle buluşturma alışkanlıklarını da de-
ğiştiriyor. Eskiden sanat galerileri, sergi salonları 

gibi somut mekanlar sanatçıların eserlerini duyurma-
sı için en önemli mekanlardı. Şimdi ise sanatçılar eser-
lerini salonların dışına çıkararak, daha çok insana ulaş-
ma imkanını zorluyor. Dijital olanakların, sanat algı-
sı üzerindeki sınırları yıkmasıyla sanat ve teknolojinin 
iç içe geçmesi, sanat yapıtlarının izleyiciyle buluşması 
için kullanılan yöntemleri de derinden etkiledi. Sergi-
lerin, sanat galerilerinin, çağdaş sanat müzelerinin kla-
sik mekânsal sınırlarının dışına çıkarak, yapıtlarını di-
jital boyuta taşımak isteyen sanatçıların sayısı her ge-
çen gün artıyor. Klasik sanat kalıplarına karşı çıkan ta-
sarımcı ve sanatçı Emre Senan da yeni dönem tekno-
lojileri kullanan isimlerden biri. Emre Senan, 
yapıtlarını sanatseverlere daha kolay 
ulaştırmak amacıyla yeni bir iPad 
uygulamasını hizmete sunarak 
bir ilke imza attı. Sanatçının 
uygulaması sayesinde sanat-
severler, Senan’ın yapıtları-
nı iPad üzerinde görüntü-
leyebiliyor.

APPSTORE’DA 
YER ALAN İLK 
TÜRK SANATÇI
Emre Senan tarafından hizme-
te sunulan iPad uygulaması, App-
le App Store’da yer alan ve ticari amaç 
gütmeyen ilk ve tek sanatçı uygulaması olma 
özelliğini taşıyor. Geçtiğimiz günlerde App Store’da ye-
rini alan uygulama, her gün güncellenerek sanatsever-
lere Emre Senan’ın yeni işlerini sunuyor. Uygulama-
yı ücretsiz olarak iPad’e indirebilmek için Apple App 
Store’a “Emre Senan” yazmak yeterli oluyor.

Diğer yandan, uygulamada yer alan arşiv arayüzü saye-
sinde, sanatçının 1 Ocak 2013 tarihinden bu yana ilettiği 
işlerine de kolaylıkla erişilebiliyor. Her çalışmaya ait bil-
giler, Türkçe ve İngilizce açıklamaları ile birlikte sunu-
luyor. Sadece iPad tabanlı olarak geliştirilen uygulama, 
aynı zamanda sanatseverlere diledikleri zaman Emre Se-
nan ile kolayca iletişime geçme olanağı sunuyor.

yapıTlarını, 
dijiTal orTamda 

SanaT doSTlarıyla 
BuluşTurmayı 

amaçlayan SanaTçı, 
aynı zamanda uzun 
SoluKlu Bir dijiTal 

arşiv oluşTurmayı 
Hedefliyor.

eMRe SeNAN HAKKINDA:
1954 Konya doğumlu olan Emre Senan, Devlet güzel Sanat-
lar Akademisi uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Oku-
lu grafik Tasarım bölümü’nden mezun oldu. burada asistan-
lığa başlayan Senan, YöK yasasının çıkmasıyla bu görevin-
den ayrıldı. Sonrasında ise özel sektörde çalışmaya başla-
dı. Yayın dünyasına kitap kapakları ve illüstrasyonlar üretti ve 
uzun süre basında karikatür çizdi. Yurt içinde ve dışında gra-
fik tasarım, karikatür ve çizgi film yarışmalarında birçok ödü-

lün sahibi olan Emre Senan’ın yapıtları Kanada, İsviçre, 
Almanya, İran, Avusturalya, Çek Cumhuriyeti, Fran-

sa ve Kore’de sergilendi, müzelere kabul edil-
di. Çağdaş sanatlarla aktif olarak uğraşan Se-

nan, yurtiçi ve yurtdışındaki 12 kişisel sergi-
sinin yanı sıra birçok karma sergileye katıl-
dı ve çeşitli ulusal ve uluslararası yarışma-
larda seçici kurul üyeliği yaptı. 2005 yılında 
Prof. Ayşegül İzer’le birlikte Emre Senan 
Tasarım vakfı’nı (ESTv) kurdu ve kar ama-
cı gütmeyen Yahşibey Tasarım Çalışmala-

rı Projesi’ni başlattı. Senan bu proje kapsa-
mında www.yahsiworkshops.com web site-

sini hayata geçirdi.



Hazine Müsteşarlığı, 1994’te düzenlenen ‘kara taşıtları kas-
ko sigortası genel şartları’nı, 1 Nisan 2013 tarihinden itiba-
ren yürürlüğe girecek şekilde yeniledi. Sigorta şirketleriyle 

araç sahipleri arasındaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak için 
yapılan düzenlemeyle kasko sigortası, ‘dar kasko’, ‘kasko’, ‘geniş-
letilmiş kasko’ ve ‘tam kasko’ başlıkları altında yeniden 
tanımlandı. Bundan böyle sigortacılar bu tanım-
lamaların dışında bir isim kullanamayacak. 
Vatandaş da risk kapsamı en az olan dar 
kaskodan, en geniş olan tam kaskoya ka-
dar bütçesine uygun olanı seçebilecek.
Yeni poliçelerde sigorta firması ile 
müşteri arasında tartışmalara sebep 
olan konular açıkça kâğıda dökü-
lecek. Mesela, kasko sigortası sahi-
bi hasar durumunda tamirin nerede 
yapılacağını kendisi seçebilecek. Yine, 
tam hasar durumunda aracın rayiç değe-
rinin belirlenmesi için bir referans yeri be-
lirtilecek. Böylece, sigorta müşterisi, aracı pert 
olduğu zaman değerinin hangi referans yerinden be-
lirleneceğini bilecek. Diğer taraftan tamiratta orijinal ya da 
muadil parçaların kullanılması kararı da vatandaşa bırakıla-
cak. Ayrıca, çarpışma durumunda, kasko poliçesi çerçevesin-
de yapılan bir ödemeden sonra, karşı araç kusurlu ise sigorta 

karayolları»

şirketi şahsa değil öncelikle karşı aracın sigorta şirketine gi-
decek. Böylelikle de Zorunlu Trafik Sigortası bulunan vatan-
daş rahatsız edilmeyecek.

TRAFİK SİGORTASI İLE KASKO AYNI 
POLİÇEDE SATILABİLİR

Trafik sigortası üçüncü şahıslara verilen zararı karşı-
ladığından dünyadaki hemen hemen tüm ülke-

lerde mecburi. Kasko ise kendi aracının zara-
rını karşılıyor. İçeriği ve amaçları farklı oldu-
ğundan bu iki sigortanın birleştirilmesinin 
mümkün olmadığını belirten Sigortacılık 
Genel Müdürlüğü kaynakları, “Ancak, si-
gorta şirketlerinin her iki sigortayı bir poli-
çede birleştirerek satmalarının önünde ya-

sal bir engel yok. Bazı ülkelerde bunun ör-
neğine rastlanıyor.” ifadelerini kullanıyor. 

Yetkililer, Trafik Sigortası primlerinin kasko 
primlerine oranının zaman içerisinde artmış ol-

masının da kasko primlerindeki reel düşüşten ve Tra-
fik Sigortası primlerindeki nispi reel artıştan kaynaklana-

bileceğini söylüyor. Buna göre, Trafik Sigortası’nda hem maddi 
hem de bedeni tazminat limitleri aşamalı olarak her yıl artarken, 
kaskoda yaşanan yoğun rekabetin fiyatların yükselmesini engel-
lemesi aradaki fiyat farkını azaltıyor.

KasKoDa yEnİ DÖnEM başlıyor
aNlaşMazlıkları orTadaN kaldırMak İçİN yaPılaN düzeNleMeyle kaSko 

SİgorTaSı, ‘dar kaSko’, ‘kaSko’, ‘geNİşleTİlMİş kaSko’ ve ‘TaM kaSko’ başlıkları 
alTıNda yeNİdeN TaNıMlaNdı.
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düzenlemeyle, 
vaTandaş riSK 

KapSamı en az olan 
dar KaSKodan, en geniş 

olan Tam KaSKoya 
Kadar BüTçeSine 

uygun olanı 
SeçeBileceK.

YeNİ DüzeNLeMe 
NeLeR geTİRİYoR?
Kasko sigortasında yapılan 
yeni düzenleme ile sigortanın 
kapsamı konusundaki 
ihtilafların ortadan kaldırılması 
hedefleniyor. örneğin, ‘full 
kasko’ şirketten şirkete farklı 
tanımlanıyordu. bir diğer 
amaç ise, tam hasar ve pert 
durumunda aracın değerinin ne 
olduğunda şirket ve vatandaşın 
ortak kararının uygulanması. 
Ayrıca aracın nerede tamir 
edileceği beraber belirlenecek. 
Tamirde kullanılacak parçalar 
konusunda vatandaşın seçimine 
(orijinal ya da muadil parça) 
öncelik verilecek.
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Tablete dönüşen 
telefon tanıtıldı

asus, pürüzsüz metalik tasarıma ve PadFone 
ınfinityİstasyon’a takıldığında 10.1 inç tablete 
dönüşen 5 inç Full hd ekrana sahip güçlü bir lTe 
akıllı telefon olan PadFone ınfinity’yi tanıttı. Pad-
Fone ınfinity, android 4.2’ye ve dört çekirdekli 
cPu’su ve 19 saate kadar 3g konuşma süresi 
sağlayan Qualcomm Snapdragon 600 işlemcisi 
sayesinde çığır açan mobil performans özellikle-
rine sahip.  Roketlerde kullanılan alüminyumdan 
üretilen ince yekpare tasarımıyla ASuS PadFone 
Infinity hem güzel hem de sağlam. İnç başına 441 
piksel ile 1920 x 1080 tam hd çözünürlüklü 5 inç 
ekran, okuduğunuz metni basılı bir sayfa kadar 
net gösterir ve yüksek çözünürlüklü görüntüler, 
tüm detayları muhteşem bir şekilde gözler önüne 
serer. 64gb depolama, rahat ve tepkisel bir üstün 
android deneyimi için sınıfının lideri dört-çekirdek 
cPu’lu Qualcomm Snapdragon 600 1.7ghz işlem-
ciyi tamamlıyor. 100Mbit/s lTe ve 42Mbit/s 
dc-hSPa+ ise super hızlı internet taramasını ve 
indirmeyi garantiliyor. 

aSUS cazip fiyata tablet 
çıkarıyor

aSuS, geçtiğimiz günlerde şık ve kabiliyetli 7 inç android 
tablet MeMo Pad™(Me172v)’i tanıttı. 349 Tl ila 399 Tl 
arası bir fiyattan Nisan ayında Türkiye’de satışa çıkması 
beklenen MeMo Pad™ 10-nokta çoklu-dokunmatik ve 
1024 x 600 çözünürlüklü 350-nit ekran özelliğinin yanı sıra 
32gb Sd kart okuyucusuna da sahip. aSuS MeMo Pad™, 
aSuS Transformer Pad™ Serisi’yle birlikte aSuS android 
tablet serisini tamamlıyor.
MeMo “My Mobile. My Moment” ifadelerinden üretilmiş 
ve aSuS MeMo Pad™’in hareket halindeki insanların kul-
lanabileceği bir tablet olma özelliğini yansıtıyor. 196.2 x 
119.2 x 11.2 ebatlarındaki MeMo Pad™ tek elde kolayca 
taşınabiliyor. şeker beyazı ve titanyum siyahı renklerde 
satışa sunulan MeMo Pad™ seçkin, baklava desenli cila-
sıyla göz dolduruyor.
 
HeM İş HeM oYuN İÇİN üReTİLDİ
android 4.1 jelly bean işletim sistemi barındıran aSuS 
MeMo Pad™, kusursuz bir internet tarama deneyimi için 
1ghz vıa WM8950 cPu ve Mali-400 gPu ile çalışıyor. 
1024 x 600 (169 ppi) çözünürlük ve 140 derece geniş görüş 
açısı ile 10-nokta çoklu-dokunmatik led-arkadan aydın-
latmalı ekran özelliğine sahip ve 350-nit parlaklığı, görün-
tülerin açık havada dışarıdayken bile net bir şekilde görü-
lebilmesi anlamına geliyor. MeMo Pad™ ayrıca aSuS 
SonicMaster ses teknolojisi ve yüksek ses kalitesi için 
Maxxaudio özelliklerini taşıyor.
aSuS MeMo Pad™ 8gb dahili depolama alanına sahip; 
mikro Sd kart yuvasıyla bu alan 32gb’a kadar çıkarılabili-
yor. ayrıca artırılmış verimlilik için bir dizi aSuS uygulama 
da önceden yüklenmiş olarak geliyor.

HP’nin yeni mobil baskı çözümü 
ile her şey çok daha kolay!

hP belirli Samsung cihazlardan kullanıcılara hP inkjet ve hP laserjjet 
portföyündeki 180’den fazla hP ağ yazıcısı modelinden çıktı alma imkanı-
nın tanınacağını duyurdu.  İki şirket arasındaki işbirliği hP’nin günümüzde-
ki mobil kullanıcıların neredeyse her yerden, kişiselleştirilmiş baskı alma 
ihtiyacına karşılık vererek mobil baskı alma alanındaki yatırım ve liderliği-
ni sürdürdüğünü gösteriyor.  HP ve Samsung’un yeni çözümü kurulum, 
araç, sürücü ya da ağ ayarları gerektirmeden telefona uyum sağlamasıyla 
mevcut mobil yazdırma uygulamalarından farklılaşıyor ve mobil yazdırma 
işlemini her zamankinden daha kolay hale getiriyor. ayrıca gelişmiş yazıcı 
ayarları ve çift taraflı yazdırma, renk, uyumlandırma ve kağıt tipi gibi seçe-
nekleri sunabilen nadir çözümler arasında yer alıyor.  Söz konusu yete-
nekleri ve daha fazlasını sunan bu yeni mobil çıktı alma olanağı hareket 
halindeyken çıktı almayı daha kolay hale getiriyor ve mobil çalışanlara 
zamandan tasarruf avantajı sunuyor. baskı işlevi, bir süre sonra piyasaya 
sürülecek olan Samsung galaXy S 4’ler tarafından desteklenecek. yılın 
ilerleyen bölümlerinde bir yazılım güncellemesi olarak Samsung galaXy 
S ııı ve Note ıı’de kullanılabilecek olan baskı işlevi dahili, kablosuz baskı 
alma uyumluluğu sunacak. kullanıcılar bu işlevi kullanarak iki şekilde çıktı 
alabiliyor: Wi-Fi aracılığıyla Samsung mobil cihazlarını ve hP yazıcılarını 
aynı yerel ağa otomatik olarak bağlayarak veya doğrudan kablosuz çıktı-
yı sağlayan hP teknolojisini kullanarak.

‘asyalı firma aBd’de üretecek’
google’ın X laboratuvarları’nda geliştirdiği artırılmış gerçeklik ve ditijal teknoloji ürünü göz-
lükleri google glass, abd’de üretilebilir. ancak her ne kadar üretimin abd’de olması beklense 
de, üretimin gerçekleşeceği fabrikalar Tayvanlı şirket Foxconn’a ait olacak.
İnsanlığı bilim kurgu filmlerini anımsatan geleceğe hazırlayacak ilk önemli ‘giyilebilir akıllı ürün’ 
örneklerinden biri olan google glass’ın, abd topraklarında üretileceği öne sürüldü. 
İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen ve bu yıl içinde 8 
bin kişi tarafından denenecek olan gözlüğün, abd’de üretileceğini belirtti. üretici firma ise 
apple’ın montajcısı olarak bilinen ve birçok teknoloji şirketine hizmet veren Tayvanlı Foxconn, 
nam-ı diper hon hai Precision. FT’ye konuşan adının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, göz-
lüğün california eyaletindeki Santa clara kentine üretileceğini belirtti. bunun sebebi, ‘google’ın 
büyük titizlik gösterdiği gözlüklerin siparişlerinin yetiştirilmesi ve son dakika değişikliklerinin 
daha hızlı yapılabilmesi’ olarak gösterildi.

BlackBerry’nin keyfi 10 numara 
blackberry, tam dokunmatik telefonu z10 ile yükselişe geçti. kanadalı şirket, 2012’nin ilk çeyreği içinde 1 milyon z10 nakliyatı ger-
çekleştirerek kara geçmeyi başarırken, birçoklarını şaşırtan bir performans sergiledi. blackberry, Ocak ayında tanıttığı z10 ve Q10 
modelleriyle hızla toparlanmaya başladı. birçoklarının akıllı telefon piyasasında artık tutunamayacağını düşündüğü blackberry, z10 
ile bir milyon satış rakamını görmeyi başardı. şirket, birçoğu kanada ve İngiltere’de satı-
lan telefonun beklediklerinden daha iyi bir başarı sergilediğini belirtti. blackberry, kısa 
bir süre önce adını açıklamadığı bir alıcıya da 1 milyon z10 sattığını açıklamıştı. z10, 5 
şubat’ta kanada’da satışa sunulmuştu. eski adı research ın Motion’ı (rıM) 30 
ocak’ta tarihe gömen blackberry, 2012’nin dördüncü çeyreğine ait gelir raporun-
da 98 milyon dolar kar elde edildiğini açıkladı. 

eSKİ güNLeR geRİDe KALDI 
şirket, bir önceki yıl aynı dönemde 125 milyon dolar zarar etmişti. black-
berry, özellikle devlet kurumlarının z10’a büyük ilgi göstermesi beklenen 
abd’de çok daha iyi rakamlara ulaşmak için de sektöre göz kırptı. kanada-
lı firma, 2012’de oldukça zor günler geçirmiş ve üçüncü çeyreği 114 mil-
yon dolar net zarar ile kapamıştı. yine de aynı çeyrekte 6.9 milyon akıl-
lı telefon nakliyatı gerçekleştiren ve 255 bin blackberry Playbook 
tablet bilgisayarı satan şirket, 600 milyon dolar nakit elde ederek 
kasasındaki parayı 2.9 milyar dolara yükseltmeyi başarmıştı.

microsoft yükseldi, 
BlackBerry dibi 
gördü

londra merkezli araştırma şirketi kantar 
Worldpanel tarafından açıklanan küresel 
mobil işletim sistemi sektörüne ait 
rakamlar, şaşırtıcı bir tablo ortaya koydu. 
android yükselişine devam ederken, 
apple beklenmedik bir düşüş yaşadı, 
blackberry ise dibi gördü. 
akıllı sektör piyasasında dengeler yeni-
den değişiyor. ancak bu değişimden en 
çok ve en az etkilenecek markalar kendi-
ni gösteriyor. 2012 ve 2013’ün ilk çeyrek-
lerine ait rakamlar, google ve Microsoft 
için tatmin ediciyken, apple ve black-
berry için uyarı niteliği taşıyor.
Microsoft’un sunduğu mobil işletim sis-
temi Windows Phone, şubat 2013’te 
sonlanan son üç ayda, geçtiğimiz yıl aynı 
döneme oranla satışlarında yüzde 52 
artış gösterdi. blackberry ise satışlarında 
rekor denebilecek bir düşüşle yüzde 
81’lik azalma yaşadı. android, 2013 itiba-
riyle abd’deki akıllı telefon satışlarının 
yüzde 51,2’sini ele geçirirken, bir yıl önce-
sine oranla yüzde 5,8’lik artış gösterdi. 
iPhone ise yüzde 47’den bu yıl yüzde 
43.5’e geriledi.
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‘Camı çatlayan iPhone’ 
tarih olacak

apple, camı çatlayan iPhone kavramını tarihe 
gömmek istiyor. abd’li elektronik devi, benzeri 
olmayan bir koruyucu mekanizma için abd 
Patent ve Marka ofisine başvuruda bulundu. 
Mekanizma, iPhone’u ne kadar dikkat edilse de 
yere düşürme sendromunu ortadan kaldırmak 
konusunda ümit veriyor.

iPhone’u ne kadar dikkat etseniz de 
düşürüp camını patlattıysanız geç-

miş olsun. bu tür şansızlıklar çok 
fazla yaşanmasa da, apple eşi 

benzeri olmayan bir patent 
ile kalitesini bir seviye daha 
yükseltmeyi amaçlıyor. 
apple, ‘bir elektronik cihazın 
kütle merkezini dikkatli bir 

şekilde yönlendirmeyi başa-
racak koruyucu bir mekaniz-

ma’ geliştiriyor. yeni teknolojisi 
için patent başvurusu yapan 

apple, üstün mühendislik kabiliyet-
lerini ortaya koyma amacında.

gizmag sitesinin haberine göre, koruyucu 
mekanizmanın, ‘hava levhaları’, bir ‘dürtme 
mekanizması’ ve bir ‘sıkma parçası’ içereceği 
belirtiliyor. Mekanizma, telefonun düşürüldüğü-
nü tespit edecek alıcı sayesinde harekete geçe-
cek. alıcı, serbest düşüş ve tahmini çarpma 
noktasını da algılayabilecek. böylece, iPhone’n 
en hassas bölgeleri çarpma öncesinde koruma 
altına alınacak.

iPhone 5S ne zaman 
satışa çıkıyor?

apple’ın akıllı telefon sektöründe merakla beklenen iPhone 5S’i ne 
zaman sunacağı merak konusu. Akıllı telefon piyasasına birbiri ardına 
sürülen ürünler, Apple’ın ne zaman hamlesini yapacağı konusunda tüke-
ticileri iyice meraklandırıyor. bu merakı biraz dindirecek olan açıklama, 
abd’li bir analistten geldi. abd yatırım bankası Piper jaffray analisti 
gene Munster, yeni nesil iPhone için önemli bir tahminde bulundu. 
Munster, iPhone 5S’in nakliyatının haziran ayında başlayacağını, 
eylül’de ‘düşük fiyatlı’ iPhone’un satışa sunulacağını öne sürdü. CNET’in 
haberine göre, munster, Apple Haziran ayı sona ermeden 4 milyon iPho-
ne 5S satabilir. bu veriye kıyasla, iPhone 5, satışa sunulduğu hafta için-
de 5 milyon satmıştı. munster ayrıca, Apple’ın 2013’ün ikinci çeyreğinde 
30 milyon iPhone satacağını öngördü. bu sayı, bir 2012’nin aynı dönemi-
ne kıyasla yüzde 15’lik artışa işaret ediyor. Munster, hazırladığı raporda 
iPhone 5S ile birçoklarının beklediği yenilikler sunulacağını ifade etti. 
bunlar arasında daha hızlı bir işlemci, daha iyi bir kamera ve yeni dona-
nıma uyumlu bir yazılım var. yeni iPhone’un, mobil ödemeler için NFc 
(yakın alan İletişimi) özelliği de içerebileceği belirtildi. Apple, geçtiğimiz 
yıl satın aldığı güvenlik firması AuthenTec sayesinde, iPhone 5S’te par-
mak izi taraması gibi özellikler de getirebilir. ancak bu ihtimalin, iPhone 
6’da sunulması daha yüksek bir ihtimal olarak kabul ediliyor. apple’ın, 
birkaç ay önce gündeme gelen ‘ucuz iPhone’ sunması da muhtemel. 
Munster, gelişmekte olan piyasalara 125 dolar civarında sunulması 
düşünülen ve plastik kasası olacağı tahmin edilen telefonun, 250 dolar-
dan satılacağını öne sürdü. Musnter, apple’ın yoluna Tv seti ve akıllı saat 
ile devam edeceğini, televizyondan çok fazla gelir elde etmeyi planma-
dığını ancak ‘yenilikçi yönünü ortaya koymak isteyeceğini’ belirtti. 

En yüksek kapasiteli iPad
4. Nesil retina ekranlı 128 gb’lık iPad hem siyah hem beyaz 
modelleriyle bilkom güvencesi ile Türkiye’de satışa sunuldu.
gerek iş dünyasının performans arayışındaki profesyonelleri 
gerekse özel hayatında mobilite odaklı yaşayan kullanıcılar için 
ideal olan iPad’in en güçlü kapasiteye sahip bu modeliyle, daha 
fazla uygulama indirebilecek, iş dosyalarınızın tümünü arşivle-
me olanağına sahip olacak, ayrıca daha fazla filmi ve fotoğrafı 
yanınızda taşıyabilecekseniz. özellikle iki kat hız kazanan yeni 
işlemcisiyle ve FaceTime özelliğini hd kullanabilmek için hd ön 
kamerasıyla dikkat çeken 4. Nesil retina ekranlı iPad, kullanıcı-
lara sevdiği ve istediği her şeyi depolama fırsatı sunarak daha 
fazlasını bekleyenlerin ideal tercihi olacağa benziyor.

Samsung galaXy S4’ü tanıttı
Samsung electronics galaXy S serisinin dördüncü nesli olan 

galaXy S4’ün dünya lansmanını gerçekleştirdi. galaXy S4; 
kullanıcısını yaşamında önem verdiği her şeye daha da yakınlaş-

tırmak; adeta tamamlamak için tasarlanmış bir yol arkadaşı. Kullanı-
cısının günün akışı içerisinde önem verdiği tüm öğeleri anlayan Sam-

sung gALAXY S4 yaşam tarzınızı yeniden tanımlamak ve tamamlamak 
üzere geliştirildi. bu şık ve inovatif akıllı telefon insan ilişkilerine odaklanarak 

tasarlandı. kullanıcı deneyiminin zahmetsiz olması gerektiği inancıyla gelişti-
rilen ürün, kullanıcısının sadece hayatını kolaylaştırmakla kalmıyor; yaşam kali-

tesini düzenleme çabalarına da destek veriyor. gALAXY S4’ün cazibesi; ilk anda 
ustalıkla tasarlanmış daha geniş ekran boyutu ve daha büyük pil, asgari düzeye indi-

rilmiş çerçeve kalınlığından kaynaklansa da bütün bunların, hafif (130g) ve ince (7,9mm) 
bir formda sunuluyor olması bu cazibeyi ikiye katlıyor. daha ince olmasına rağmen “daha 

güçlü” olan Samsung galaXy S4’ün tutuşu çok daha kolayken, ekran deneyimi ise inanıl-
maz zenginlikte. lansmanda; duman Siyahı ve buz beyazı olmak üzere iki farklı renk seçeneği 

ile sunulan ürün, yıl içinde çok sayıda yeni renk seçenekleriyle kullanıcısı ile buluşacak. “gALAXY 
S4 ile Samsung yine yaşam tarzımızı zenginleştiriyor.” diyen Samsung bT ve Mobil İletişim birimi 

başkanı jk Shin, “galaXy S4’ün tüm yenilikçi özellikleri dünya çapında kullanıcılarımızın iç görü ve 
ihtiyaçları baz alınarak geliştirildi. galaxy S serisinin başarısının devamı olan bu akıllı telefon insanlardan 
ilham alan yeniliğin bir başka kanıtı. Samsung olarak yarattığımız yeniliklerde insanlardan ilham almaya 
devam edeceğiz; böylece ilham kaynağımız olan insana biz de ilham kaynağı olabileceğiz.” dedi. 

Tasarımın Windows 8 ile 
mükemmel uyumu

Nokia, şimdiye kadar mobil platformlarda çok fazla 
varlık gösteremeyen Microsoft’la ortaklık yaparak 
kullanıcı arabirimi taklit olmayan, tablet, dizüstü ve 
masaüstü ile görsel olarak aynı dili konuşan tama-
men kendine özgü bir mobil platform olan Windows’u 
da arkasına alarak lumia 920’yi piyasaya sürdü. 
Nokia lumia 920 günümüz telefonlarının 4,3 - 4.7 inç 
arası ekran boyutu geleneğini bozmamış ve 4.5” 
büyüklüğünde bir ekran kullanmış. bu yüzden boyut-
ları 130.3 x 70.8 x 10.7 mm olarak büyükçe bir hal 
almış. lumia, 185 gr ağırlığa sahip ağır bir telefon. 
ancak bu ağırlığının bir sebebi var, optik görüntü 
sabitleme yeteneği. diğer cihazlarda genellikle bu 
işlem dijital olarak yapılırken Nokia mühendisleri 
cihazın ağırlaşma dezavantajını göze alarak görüntü 
sabitleme sistemini optik olarak tasarlamışlar. kayda 
değer bir hareketli görüntü sabitleme yeteneğine 
sahip olduğunu söyleyebiliriz. 

Bir tabletten daha iyi bir 
tercih: lenovo

Pc’nizi rafa kaldırarak bir tablet veya dizüstü arasında tercih yapma-
ya çalışıyorsanız, hem bir tabletten daha fazlasını sunacak olan hem 
de iyi bir dizüstü performansı gösteren lenovo ıdeaPad yoga 11 sizin 
için iyi bir tercih olabilir. Windows 8’in hayatımıza girmesiyle bilgisa-
yar alanında sessiz ve yavaş bir devrim yaşanıyor. Microsoft’un bek-
lediği kadar hızlı olmasa da, yeni nesil işletim sistemiyle karşımıza 
çıkan tablet/dizüstü ve tablet/ultrabook melezi cihazlar, Pc devrini 
büyük bir hızla sonuna yaklaştırıyor.  Windows 8, dokunmatik ekran 
bilgisayarlarla kullanıcılar için bilgisayar tecrübesini çok üstün bir 
noktaya taşıyor (Windows 8 ile bilgisayarların dokunmatik ekrana 
dönüştüğünü zannedenler var, böyle bir şey geçerli değil). çinli bilgi-
sayar üreticisi lenovo, ultrabook alanında sunduğu ürünlerle son 
zamanlarda öne çıkan markalardan biri. ıdeaPad sersisiyle başarılı 
ürünler sunan lenovo, seriye ıdeaPad yoga 11 ile devam ediyor.  Yoga, 
görsel olarak 360 derece açılabilen ekranıyla dikkat çeken bir cihaz. 
ancak dış görünüşün ötesinde birçok özellik barındıran bir bilgisayar. 
İlk olarak belirtmem gereken özelliği, yoga’nın Windows rT işletim 
sistemiyle çalışması. Tüketicilere biraz uzak kalan bu Windows 8 ver-
siyonu hakkında aşağılarda detaylı bilgi yer alıyor. rT’ye inmeden 
önce, yoga’ya kısaca bir göz atalım:
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Chevrolet Corvette Stingray ConvertiBle

yariş İçİn taSarlandi, 
yol İçİn yapildi

83. cenevre otomobil Fuarı, merakla beklenen corvette stingray convertible’ın global 
lansmanına ev sahipliği yaptı. üstü açılabilen corvette stingray convertible, aynı 
teknoloji, tasarım ve performansı coupe otomobil üzerinden bir araya getiriyor. 

corvette stingray convertible modelde coupe’den farklı olarak tek yapısal değişiklik, 
katlanan tavan ve konumu değişen emniyet kemeri yuvaları ile sınırlı.
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BİR BAKIşTA coRveTTe STİNgRAY!
• Direkt enjeksiyon, Aktif Yakıt Yönetimi, sürekli değişken valf zaman-

laması ve daha az yakıt tüketirken daha fazla güç sağlayan ileri bir 
yanma sistemini kapsayan yeni 6.2L LT1 V-8 motor 

• Vites seçimlerini bekleyerek her defasında mükemmel geçiş sağla-
mak üzere motor hızını ayarlayan Aktif Devir Eşleştirme Sistemi’ne 
(Active rev Matching) sahip yedi-ileri yeni manüel şanzıman; ayrıca 
direksiyondan kumandalı altı-ileri otomatik şanzıman

• uygun sürücü ortamına yönelik 12 araç özelliğini adapte eden, 
beş pozisyonlu Sürüş Modu Seçicisi’ni de içeren gelişmiş sürücü 
teknolojileri

• Coupe modellerde karbon fiber kaporta ve çıkarılabilir tavan paneli, 
kompozit çamurluklar, kapılar arka çamurluk panelleri; karbon nano 
kompozit alt gövde panelleri ve dünya standardında bir güç-ağırlık 
oranını destekleyen optimal 50/50 denge için ağırlığı arkaya verme-
ye yardım eden yeni alüminyum iskeleti içeren hafif malzemeler

• Gerçek karbon fiber, alüminyum ve elle döşenmiş deri malzemeler 
ile çift yönlü sekiz inçlik sürücü/bağlantı ekranları özelliklerini sunan 
iç mekan 

• Gelişmiş yüksek yoğunluklu deşarj ve ışık yayıcı diyot lamba özellik-
leri sunan kusursuz dış görünüm 

• Yeni Corvette Stingray’in karakteristik özelliği uzun aks mesafesi ile 
tanımlanıyor-özellikle Convertible modelinde alçak ve ince orantı 
daha da belirgin-ayrıca ikili stop lambalarıyla camekan bir savaş jeti 
kanopisini andırıyor. Üstü açılır modelin tamamıyla yeni, tam elekt-
ronik tavanı anahtarlık kullanılarak uzaktan da açılıp kapatılabiliyor. 

• İzleme-yetenekli Z51 Performans Paketi hem coupe hem de con-
vertible modellerde sunuluyor. Her iki modele de hem daha güçlü 
şasi ayarlamaları, sınırlı kaymalı diferansiyel, kuru-yağ karteri siste-
mi ve entegre fren soğutma paketi ekleniyor. Coupe modelde arka 
çamurluk panelleri üzerinde diferansiyel ve şanzıman soğutmasına 
yönelik hava girişleri, ayrıca yüksek hızda stabiliteyi artıran benzer-
siz aero paketi de bulunuyor. 

özeTLe : efSANe DevAM eDİYoR
Tamamen yeni Corvette Stingray geleneği bozarak, önceki nesil Corvette ile yalnızca iki parçayı paylaşıyor. Corvette Stingray, tamamen yeni bir 
kaporta yapısı ve şasiye, yeni aktarma organlarına ve destekleyici teknolojilere ve ayrıca yepyeni dış ve iç tasarıma sahip. 2014 Corvette’in dış 
yüzeyinin her santimetrekaresi gelişmiş stabilite ve yol kabiliyeti sağlayacak şekilde, verimlilik ve performans unsurlarına yönelik olarak, düşük 
sürtünme derecesi ile yüksek performanslı sürüşü desteklemek için tasarlandı. Hem yeni Corvette coupe hem de convertible, hafif malzemeler, 
gelişmiş üretim teknikleri ve Corvette yarış programından teknoloji transferi sayesinde ideal 50/50 ağırlık dengesi kurabiliyor ve en üst seviyede 
ağırlık/güç oranları sunabiliyor. Teknolojik açıdan geliştirilmiş altyapıda ise, önceki nesil convertible’dan 45 kg daha hafif ve yüzde 57 daha sağlam 
olan tamamen yeni alüminyum yürüyen aksam bulunuyor. Dayanıklılığı sayesinde, herhangi bir yapısal güçlendirmeye gerek duyulmuyor. Ve 
yavaşlamaya ihtiyaç duyduğunuz zaman, yarış dünyasından uyarlanan dört pistonlu sabit kaliperli Standard Brembo frenler, hem yolda hem de 
pistte olağanüstü bir duruş kuvveti sergiliyor.

Chevrolet Corvette Stingray 450 beygir 
gücü (335 kW) ve 610 Nm torku ile bugüne 
kadar tasarlanan en güçlü standart model olma 
özelliğini taşıyor. Aynı zamanda 0-100 km’ye 
dört saniyede çıkabiliyor. corvette Stingray’in 
bir diğer özelliği ise yakıt ekonomisi bakımından 
mevcut modelin çok ötesine geçerek bugüne 

kadarki en yakıt tasarruflu corvette olması. 



Sportİf, çok yönlü ve İlerİcİ Audi A3 SportbAck 
Audi’nin, kompakt sınıfa getirdiği ilerici teknolojilerle büyük bir hayran kitlesine sahip modeli A3’ün 5 kapılı versiyonu olan A3 
Sportback satışa sunuldu. Sportif, çok yönlü ve ilerici bir model olan A3 Sportback Attraction, Ambition ve Ambiente olmak üzere 
3 farklı donanım seviyesinde ve 29 bin 517 bin avrodan başlayan fiyatlarla alınabiliyor. 1.4 TFSı ve 1.6 TDı motor seçenekleriyle satı-
şa sunulan A3 Sportback, bir önceki nesline oranla yüzde 10 daha verimli. 1.6 TDı, model serisindeki en verimli motor olarak öne 
çıkıyor. Minimum iç sürtünme özelliğine sahip dizel motor, S Tronic şanzımanla ortalama 100 kilometrede sadece 3,9 litre yakıt 
tüketiyor. Bu da, 102 g/km CO2 emisyonuna denk düşüyor. Audi A3 Sportback 1.6 litre TDı motorla 0’dan 100 km/s hıza 10,9 sani-
yede çıkıyor ve 195 km/s maksimum hıza ulaşıyor. 

HerkeSİn İyİ 1 nedenİ vAr!
BMW 116i Black Edition, siyah otomobil severleri ve karizmatik görünüme önem verenleri kendisine çekiyor. 17 inç alüminyum alaşımlı koyu 
renk jantlar, koyu renk arka camlar ve metalik siyah gövde rengi ile hem sportif hem de şık bir dış görünüşe sahip. İç mekanda ise siyahın haki-
miyeti ön konsoldaki parlak siyah kaplamalar ile devam ederken kırmızı detaylar da dikkat çekiyor. Kırmızı dikişli yan destekli spor koltuklar ve 
kırmızı dikişli çok fonksiyonlu spor deri direksiyon albenili bir şıklık oluşturuyor. Ayrıca geri görüş kamerasından alınan görüntü orta konsolda-
ki 6,5 inç büyüklüğündeki ekrana yansıtılıyor. Açılır cam tavan, bi-xenon farlar, iki bölgeli otomatik klima, usb girişi, bluetooth ve gelişmiş gös-
terge paneli gibi donanımları da standardında bulunduruyor.

GöZ Alici bİr off-roAd ArAci 
Dayanıklılığa gönderme yapan güçlü tasarımı ile Duster, sağlam ve 
çekici bir SuV arayan sürücüleri büyüledi. Duster Aventure Limited 
Edition bir adım daha giderek, her şeyden uzaklaşmak isteyen 
sürücüler için uzaklaşabilmenin çekiciliğini ve eğlenceyi çağrıştırı-
yor. Gösterişli olmadan, Dacia Duster Aventure olağanüstü özgün 
bir tasarıma sahip: Tavan çubuğuna monte edilmiş spot lambalar, 
ön ve arka kaydırma plakaları, arka farlardaki siyah maskeler, 
çekme halkası ve krikonun bulunduğu yerleri göstermek için kır-
mızı oklar ve “Duster” yazılı yan korumalar. Özel çıkartmalarla ara-
cın maceracı amacı vurgulanıyor ve Duster’ın üstünlük sağladığı 
motorsporları etkinliklerinin ruhunu yansıtılıyor. 

renAult Zoe, 2014’te türkİye’de
renault ZOE, elektrik motorlu ulaşımın herkes için ulaşılabilir olduğu yeni bir 
çağın başlangıcını müjdeliyor. ZOE, hem otomotiv endüstrisi hem de rena-
ult için ileriye doğru atılmış büyük bir adımı temsil ediyor. 115 yıllık geçmişi 
boyunca marka, yenilik yaratma konusundaki kabiliyetini ve teknolojiyi her-
kese ulaştırma becerisini defalarca gösterdi. ZOE ise renault’nun-Drive the 
Change 2016 –  isimli stratejik planının bir parçası olup, renault Z.E. serisinin 
öncüsü niteliğinde. Söz konusu araç renault’nun elektrik motorlu araçlar 
konusundaki uzmanlığını makul fiyata sunulan kompakt ve çekici bir tasa-
rımla bir araya getiriyor. 2012 Cenevre Otomobil Fuarı’nda gözler önüne 
serilen renault ZOE, 2012 sonunda Fransa’da piyasaya sunuldu. Türkiye’de 
2014 yılının ilk çeyreğinde lanse edilecek araç önümüzdeki aylarda diğer 
Avrupa ülkelerinde pazara sunulacak.

yenİ SeAt toledo 
SAtişA Sunuldu
SEAT’ın tamamen yenilenen modeli Toledo satışa 
sunuldu. Pazara sunulduğu günden bu yana gördüğü 
ilgi ve elde ettiği satış başarısıyla SEAT markasının en 
önemli modelleri arasında yerini alan Toledo, sınıfının 
en sportif sedanı olarak yollarda. Coupé bir otomobil 
şıklığını, station wagon’un çok yönlülüğüyle birleşti-
ren model, Türkiye’de 1.2 lt TSı 105 hp ve 1.4 lt TSı DSG 
122 hp olmak üzere iki benzinli ve 1.6 lt TDı Cr 105 hp 
dizel motor seçenekleriyle sunuluyor. Toledo, 37 bin 
500 TL’den başlayan fiyatlarla alınabiliyor.

nisan 2013 / 99

bİr Golf, İkİ fArkli Sürüş keyfİ
Mekaniğin, elektronikle kusursuz birleşimi ile ortaya çıkan yüksek tekno-
loji: Aktif Silindir Yönetimi ‘ACT’, Volkswagen’de. Volkswagen Binek Araç, 
Aktif Silindir Yönetimi ‘ACT’ teknolojisine sahip Yeni Golf 1,4 TSı 140 PS Blu-
eMotion Technology modelini satışa sundu. Aktif Silindir Yönetimi ‘ACT’, 
tek bir motorla iki farklı kullanım; düşük tüketimle yeterli performans ve 
her türlü güç ihtiyacına cevap veren yüksek performans tarzına hitap edi-
yor. 1,4 TSı 140 PS BlueMotion Technology motor ve çift kavramalı şanzı-
man ‘DSG’ ile birlikte 100 km’de 4,7 lt yakıt tüketen Yeni Golf, 61 bin 400 
TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. 
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TürK TElEKom, 
BaşarIlI amaTÖr 
SPorCUlarI 
ÖdüllENdİrdİ
aMaTör kaTegorİlerde 46 SPor 
kulübü çaTıSı alTıNda 5 bİNe yakıN 
SPorcuya deSTek olaN Türk TelekoM, 
bu kaTegorİlerde 2012 yılıNıN eN 
başarılı SPorcularıNı ödülleNdİrdİ.

Türkiye’nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri şirke-
ti Türk Telekom, spora desteğini sürdürüyor. Amatör kate-
gorilerde 46 spor kulübü çatısı altında 5 bine yakın sporcuya 

destek olan Türk Telekom, bu kategorilerde 2012 yılının en başarı-
lı sporcularını ödüllendirdi. Dünya, Avrupa, Balkan ve Türkiye şam-
piyonalarında madalya kazanan veya dereceye giren 11 spor kulü-
bünden 23 amatör sporcuya toplam 400 bin TL’lik ödül verildi. 
Türk Telekom’un adını verdiği amatör spor kulüplerinde faaliyet 
göstererek, Dünya, Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonaların-
da madalya kazanan veya dereceye giren 2012 yılının en başa-
rılı sporcularının ödüllendirildiği gecede, 11 kulüpten 23 başarı-
lı sporcuya toplam 400 bin TL takdim edildi. Türk Telekom İnsan 
Kaynakları, Destek ve regülasyon Başkanı Şükrü Kutlu, yaptı-
ğı açıklamada, “Türkiye’nin iletişim altyapısını oluşturan ve işleyi-
şini sağlamak üzere çalışan Türk Telekom’un amatör spor kulüp-
lerine yönelik desteği, gençlere ve spora verdiği değerin önem-
li bir göstergesi olma özelliği taşıyor. Geleceğin başarılı sporcuları-
nı oluşturacak gençleri doğru ve emin ellerde yetiştirme adına bir-
çok branşta altyapı yatırımları yapıyoruz. Her alanda desteklemiş 
olduğumuz Türk Telekom adını taşıyan amatör spor kulüplerinin 
ulusal-uluslararası arenada başarı gösteren sporcularını tanıtmayı 
ve ödüllendirmeyi kendimize misyon edindik.” dedi.

VodaFoNE yENİ 
SağlIK HİzmETİNİ TIP 
BayramI’Nda 
aÇIKladI. 
vodaFoNe yeNİ Sağlık hİzMeTİNİ        
14 MarT TıP bayraMı’Nda açıkladı. 

Vodafone, Türkiye’nin yeni mobil sağlık platformu-
nun haberini 14 Mart Tıp Bayramı’nda verdi. Vodafone 
Türkiye, abonelerine 7 gün 24 saat tek bir numarayı 

arayarak ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine her an her 
yerden erişebilme olanağını sunmayı hedefliyor. 
14 Mart Tıp Bayramı olması nedeniyle bugün açıklanan 
uygulama nisan ayında başlayacak. “Vodafone Cep Sağlık 
Platformu” ismi ile hayata geçecek uygulamada, Vodafone 
Türkiye aboneleri 1120 kısa numarayı arayacak sağlık hiz-
metlerine anında ulaşabilecekler. Vodafone’lular  Cep 
Sağlık Platformu kapsamında; hamilelik ve çocuk, sağ-
lıklı beslenme, egzersiz, tansiyon kontrolu gibi konularda 
hizmet alabilecek. Ayrıca, acil durum bilgileri içeren sağlık 
kartları, sağlık koçluğu ve kronik rahatsızlıkların takibi gibi 
kişisel hizmetlerde uygulama kapsamında yer alıyor. 
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan 
Öğüt, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu: “Akıllı telefonla-
rın ve mobil internetin yaygınlaşmasıyla günlük yaşantı-
mız  inanılmaz hızla değişiyor. Artan oranlarda her işin başı-
na bir-m takısı ekleniyor.  Sağlıkta, finansta, perakende-
de, elektronikte ve daha pek çok sektörde bunun sonuç-
larını yaşamaya başladık bile. Özellikle m-sağlık, tüm dün-
yada artan bir hızla büyüyen sektörlerin başında geliyor. 
Vodafone Türkiye olarak biz de finansal ve sosyal yatırım-
larımızı bu vizyonla şekillendiriyoruz. Artık ‘Vodafone’da 
sağlıklı yaşamanın da bir kolayı var’ diyoruz. Vodafone 
Cep Sağlık platformu sayesinde abonelerimiz, ihtiyaç duy-
dukları sağlık çözümlerine 7 gün 24 saat kolayca ulaşa-
bilecekler. Vodafone Cep Sağlık platformuna önümüz-
deki dönemde yeni özellikler ekleyerek müşterilerimizin 
hastalıklardan korunma, sağlıklı yaşam, acil durum, teda-
vi ve hastalık sonrası bakım süreçlerinde ilk başvuracak-
ları adres olmayı hedefliyoruz. Sağlık alanında attığımız bu 
adımı bugün, 14 Mart Tıp Bayramı’nda duyurmanın mutlu-
luğunu da yaşadığımızı belirterek, bu vesile ile tüm sağlık 
çalışanlarının bayramını içtenlikle kutluyoruz.”
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Türkiye’nin önemli GSM şirketlerinden Turkcell, kısa mesaj-
ların kontrolünü kullanıcıya bırakmayı hedefleyen ve ‘SMS+’ 
olarak adlandırılan yeni bir uygulamayla mesajın kabul edil-

mesinde ve gönderilmesinde yeni bir dönem başlattı. Turkcell’in 
yeni SMS+ uygulaması sayesinde artık mesaj yönlendirmek, 
istenmeyen SMS’leri engellemek, SMS’leri e-postada 
arşivlemek ya da mesajlara otomatik imza ekle-
mek mümkün hale getirildi. Konuya ilişkin 
Turkcell’den yapılan açıklamaya göre kısa 
mesajla haberleşmeyi çok daha etkin ve 
kolay hale getirecek bir yenilik abone-
lerin hizmetine sunuldu. uygulamanın 
‘SMS devrimi’ olduğunu belirten 
Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Burak 
Sevilengül, Türkiye’de ilk kez hayata 
geçirilen uygulamanın SMSYönlendirme, 
SMSEngelleme, SMSArşivleme ve 
OtomatikİmzalıSMS servislerinden oluşan bir 
paket özelliğini taşıdığını ifade etti. 

İKİ HAT TAŞIYANLAR İÇİN 
KOLAYLIK 
SMS+ servisinin telefon kullanıcılarına getireceği faydalara iliş-
kin değerlendirmelerde bulunan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı 
Burak Sevilengül, SMS kullanımının başta gençler olmak üzere 
tüm telefon kullanıcıları için önemli bir alternatif haberleşme 
yöntemi olduğuna işaret etti. Burak Sevilengül açıklamasın-
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TUrKCEll’dEN İSTENmEyEN 
SmS’E ENgEl

SMS+ uygulaMaSıyla arTık MeSaj yöNleNdİrMek, İSTeNMeyeN SMS’lerİ 
eNgelleMek, SMS’lerİ e-PoSTada arşİvleMek ya da MeSajlara oToMaTİk 

İMza ekleMek MüMküN hale geTİrİldİ.

da şu bilgileri paylaştı: “Özellikle yönlendirme ve engelleme hiz-
metleri SMS kullanımında yeni bir dönemi işaret ediyor. İş ve 
özel amaçlı iki hattı bulunduğu için iki telefon taşımak isteme-
yen ve bu nedenle birindeki çağrıları diğerine yönlendirenler için 
SMS’ler sıkıntı oluşturuyordu. Aynı şey telefonunu unutan ya da 

şarjı bitenler için de geçerliydi. SMSYönlendirme ser-
visi artık buna çözüm oluşturuyor. Ayrıca yoğun 

SMS trafiğinden ya da bazı numaralardan 
gelen SMS’lerden rahatsız olanlar kendile-

ri için izin ya da engelleme listeleri oluş-
turabiliyor.”

SADECE KİŞİLER 
ARASI MESAJLAR İÇİN
Sevilengül, Turkcell’in SMS+ paketi-

nin, abonelere SMS’leri üzerinde kont-
rol sahibi olma şansı sağladığını belirtti. 

SMSEngelleme servisinin abonelere iki alter-
natif sunduğunu belirtti.  Sevilengül, sadece belir-

li numaralardan SMS almak isteyenlerin 100 kişilik bir 
izin listesi oluşturabilirken, SMS alımını herkese açık tutup bazı 
numaralardan gelecek mesajların kendilerine ulaşmasını isteme-
yenlerin 50 kişilik bir engelleme listesi belirleyebileceğini açıkladı. 
SMSEngelleme ile sadece kişiler arası mesajların engellenebildiği-
ni , cep telefonunu evde unutan, şarjı biten ya da daha aktif olarak 
kullandığı başka bir cep telefonu bulunanların ise SMSYönlendirme 
hizmetinden faydalanabileceklerine dikkat çekti. Başarılı sporculara ödüllerini şükrü Kutlu takdim etti. 

yönlendirme, 
engelleme 

HizmeTleri SmS’Te 
yeni Bir dönemi 

BaşlaTıyor. iKi HaTTı 
olanlar, Telefonunu 

unuTan ya da şarjı 
BiTenler raHaT 

edeceK.



aNadolUjET yENİ 
KazaNÇ PaylaşIm 
modElİNİ TaNITTI
aNadolujeT, beşİNcİ yılıNda aceNTelerİ 
İle büyüMeye devaM edİyor. şİrkeT, 
yakaladığı bu başarıda büyük rolü 
olaN bİrİNcİl derecedekİ İş 
orTaklarıNı da uNuTMadı. 

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, 
“Beşinci Yılında Anadolujet’ten Karlı Bir İş Ortaklığı Açıklaması” 
çalışmasını paylaştı. Topçu şunları söyledi: “Yaptığımız çalış-

malar sonucunda 2008 yılında Anadolujet’i  kurduk. Beş uçak-
la başladık, şu anda ise 27 uçağımız var. uçuş sayımız bir yıl önce-
sine kadar yüzde 60’a yakın arttı. Bugün itibariyle 8 buçuk milyon 
yolcu taşıyabiliyoruz. Tüm acenteler ile yakın ilişkiler içerisindeyiz. 
Kazan – kazan ilişkimiz devam ettiği sürece ilişkilerimizde devam 
edecektir. Teknoloji ne kadar gelişse de bizim için her zaman insan 
faktörü önemli olacaktır.”

YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?
Topçu’nun açıklamalarına göre acentelerden alınan geri dönüşler 
neticesinde oluşturulan, ilave gelir sağlamaya yönelik bu yeni satış 
kanalı hamlesi ile Anadolujet, sektöre yenilik getiriyor. Buna göre; 
Anadolujet’in Biletleme Servis Bedeli bundan sonra acenteler için 
(50 TL üzeri bilet sınıflarında) 15TL olacak. Ayrıca Araç Kiralama 
hizmetini satan acente yüzde 10 komisyon kazanacak. Bu oran 
Prime Class ve Prime Pack hizmeti satan acenteler için de geçer-
li. Artık acenteler, 20TL Prime Class satarsa 2TL, 100 TL Prime 
Pack satarsa 10TL kazanabilecek. 
Transfer hizmeti satan acenteler de bundan böyle yüzde 5 komis-
yona sahip olacak. Yani Anadolujet bileti yanında ek hizmetlerden 
en az birini satan acente ortalamada 20 TL gibi bir gelir elde etmiş 
olacak. Acentelerin geliri iki katı artacak. 

aVEa, İlaÇlarI 
TaBlETTEN 
PazarlayaCaK
avea kuruMSal İş bİrİMİ kıdeMlİ 
dİrekTörü TuNç TaşMaN, düNyadakİ 
Mobİl Sağlık uygulaMalarıNıN 
gİderek arTTığıNı ve bu oraNıN 5-10 
yılda cİddİ boyuTlara ulaşacağıNı 
Söyledİ.

Türk ilaç şirketi Sanovel ile işbirliği yapan Avea, bu markanın 
ilaçlarını tablet üzerinden satacak. SanPad Projesi kapsa-
mında bin 200 satış temsilcisi mobil halde satış yapabilecek. 

Konuyla ilgili düzenlenen toplantıda verilen bilgiye göre, Sanovel’e 
özel olarak geliştirilen uygulama ile tıbbi satış temsilcileri, tüm işle-
rini iPad kanalıyla yanlarında taşıyacak. Proje kapsamında doktor-
lara yönelik sunumlar iPad’lerle yapılırken, Sanovel’in aktif pazar-
lama yaptığı 60’a yakın ilaç için, her ay düzenli olarak gerçekleş-
tirilen baskılı malzeme üretimine de son verildi. Zamandan ve 
mekandan bağımız çalışmayı sağlayan projenin, Sanovel’e sağla-
yacağı tasarruf, bir yıl içerisinde basılı malzemelere harcanan mik-
tarın yüzde 75’i olacak. Elde edilen tasarruf ise Sanovel’in Ar-Ge 
ve yeni yatırımlarında değerlendirilecek. uygulama kapsamın-
da 2015’e kadar çevreye katılacak değer ise; 75 bin tondan fazla 
temiz suyun tüketilmesi, 2 milyon 700 bin kilovatsaat enerji israfı-
nın önlenmesi ve 100 hektarlık ormanın yok olmasını engellemek 
olacak. Sanovel uygulamayı eczanelerde ve diğer grup şirketle-
ri arasında bulunan Sagra’nın pazarlama bölümünde kullanmaya 
başladı. Avea Kurumsal İş Birimi Kıdemli Direktörü Tunç Taşman, 
dünyadaki mobil sağlık uygulamalarının giderek arttığını ve bu 
oranın, önümüzdeki 5-10 yıllık süreçte ciddi boyutlara ulaşaca-
ğını söyledi. Toksöz Holding ve Sanovel İlaç Yönetim Kurulu Üyesi 
Ahmet Toksöz de SanPAD uygulamasını 8 aydır aktif bir şekil-
de kullandıklarını ve bu sürede aldıkları geri dönüşlerin çok olum-
lu olduğunu kaydetti. 

PEgaSUS, 
BarSEloNa 
UÇUşlarINa 
BaşlIyor
PegaSuS hava yolları, 16 
MayıS’TaN İTİbareN uçacağı 
barSeloNa uçuşlarıNıN 
bİleTlerİNİ 59,99 avrodaN 
başlayaN FİyaTlarla SaTışa 
SuNdu. şİrkeT İlgİNİN arTacağıNı 
beklİyor.

Pegasus Hava Yolları, ulaşım ağını giderek daha da 
genişletiyor. Şirket, 16 Mayıs’tan itibaren Barselona 
uçuşlarını başlatıyor. Haftanın 7 günü saat 10.15’te 

İstanbul’dan, saat 14.05’te Barselona’dan olacak şekil-
de karşılıklı seferlerle gerçekleştirilecek Barselona hattı 
uçuşları, 59,99 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.  
Pegasus misafirleri, Pegasus’un yurt dışında 40. uçuş 
noktası olan Barselona’dan yurt içinde Adana, Alanya 
Gazipaşa, Ankara, Antalya, Batman, Bodrum, Dalaman, 
Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kayseri, Konya, 
Kütahya Zafer, Malatya, Nevşehir, Şanlıurfa, Samsun, 
Trabzon ve Sivas olmak üzere 21 noktaya; yurt dışında ise 
Almati, Amsterdam, Bakü, Berlin, Beyrut, Bişkek, Donetsk, 
Dubai, Kharkiv, Köln, Kopenhag, Krasnodar, Kuzey Kıbrıs, 
Londra, Marsilya, Omsk, Tahran, Tel Aviv, Tiflis ve Stokholm, 
olmak üzere 20 noktaya, toplamda 41 noktaya bağlantı-
lı olarak uçabilecek. Pegasus Hava Yolları İspanya’daki ilk 
uçuş noktası olan Barselona ile misafirlerine uygun fiyatlı, 
güvenilir ve tam zamanında seyahat imkanı sunduğu uçuş 
noktalarının sayısını 28 ülkede toplam 70 noktaya ulaştırdı. 
Pegasus misafirleri, sefer bilgilerine Pegasus Hava Yolları 
satış noktalarından ve www.flypgs.com  internet adresin-
den ulaşabilir.

mNg Kargo, 10’UNCU 
yaşINI KUTlUyor
“2 bİN yerleşİM bİrİMİNe düNya 
STaNdarTlarıNda hİzMeT 
göTürüyoruz. ülkeMİzde her güN 
500 bİN adreSe ulaşıyoruz. 
FedeX’İN, global hİzMeT ağıNa 
eNTegre olMaya çalışıyoruz.”

Türkiye’nin sektöründe yenilikçi ve öncü şirke-
ti MNG Kargo’nun, 10’uncu yaş kutlama etkinlikle-
ri kapsamında düzenlenen gala gecelerinden ikincisi 

Ankara’da gerçekleştirildi. MNG Kargo iş ortaklarının katı-
lımıyla düzenlenen gala gecesinde konuşma yapan MNG 
Kargo Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü 
Aslan Kut, faaliyetlerinin 10’uncu yılında yenilikçi projeleri ve 
hizmetleriyle öne çıkan MNG Kargo’nun bugün sektörün-
de trend belirleyen konumuna geldiğini belirtti.
Aslan Kut, MNG Kargo’nun 10 yılda ulaştığı büyüklükler 
konusunda ise şunları söyledi: “Türkiye’de 14 bölge müdür-
lüğü, 26 aktarma merkezi, 700’ün üzerindeki yaygın dağı-
tım ağı, 2 bin karayolu aracı ve 7 bini aşkın çalışanımız ile 2 
bin yerleşim birimine dünya standartlarında hizmet götür-
mekteyiz. Ülkemizde her gün 500 bin adrese ulaşıyoruz. 
Dünya lideri FedEx Express’in, 220 ülkedeki global hiz-
met ağına entegre olmaya çalışıyoruz. İnovasyon yatırım-
larımız, tüketicilerimize sunduğumuz yeni ürünler ve güçlü 
dağıtım ağının sağladığı sinerji, MNG Kargo’nun sektörün-
de en büyük oyuncularından birisi olma başarısını güçlen-
dirmektedir. Hedefimiz, MNG Kargo’yu orta vadede ‘dünya 
markaları’ ligine taşımaktır.”
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THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu



eyyüp ceylan

Osmanlıda en büyük 
deniz kuvvetleri amiri

Genel görünüm

Cesaret, yüreklilik

Güzel koku satan

Boşa çıkarma ‘Adın yayılsın, ün kazan’ 
anlamındaki ad

Kısaca Elektronik 
Fon Aktarımı 

Resimde gördüğünüz 
1963 Sivas doğumlu, 

gazeteci, yazar

Cenah Kaçak Düzensiz

İyi işlemeyen

Küçük bitkiler

Yetkili Bir nota

Kasabın sattığı

Hamam kabı

Temel, asıl

İsim Atraksiyon

Web adreslerinin 
resmi ismi

Kara renkte, suda 
erimeyen bir madde

Bir çeşit harç Özel gezinti gemisi

Kılgısal

Tabaka

Bir binek hayvanıKırmızı

Kriptonun 
simgesi

İlk ana madde

Esasi

İnce yağmur

Yaradılıştan

Amaç

Yunan mitolojisinde 
yeraltı tanrısı

Atı yönlendirmeye 
yarayan araç

Bir bağlaç

Mızmız kimse

Bir zaman dilimiKısaca saniye

Karışık renkli Yardım

Buluş Şair

Rusçada evet 
anlamında kullanılan 

sözcük Kuzu sesi

Bir nota

Yazı makinesi

Eski Mısır’da 
güneş tanrısı

İşaret

Yunak

İhtiyar sopası

Tesadüf

Balık 
yumurtalarından 

yapılan bir tür meze

bulmaca»
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Gemilerde 
kullanılan bir tür 

demir halka 

Üflemeli bir çalgı

At ayakkabısı

Bir tür zeka oyunu

Elle işletilen

Üstün görülen, 
müreccah
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