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TÜRKİYE’NİN SİBER 
GÜÇ OLMA HİKAYESİ...
AVRUPA, ORTADOĞU VE AFRİKA ÜLKELERİ, 
İNTERNETLE İLGİLİ SORUNLARINDA 
TÜRKİYE’NİN KAPISINI ÇALACAK. BU 
BÖLGELERE, İNTERNET DAĞITIMI TÜRKİYE 
ÜZERİNDEN YAPILACAK.

Türkiye, her yönü ile çok önemli bir süreci başarı ile tamam-
ladı. Gelişmiş ülkelerin uzun yıllardır üzerinde çalıştığı inter-
net, Türkiye’nin de yüzünü güldürüyor. Türkiye’nin genç nü-
fusu ile tüm dünyanın dikkatini çekmesi bir yana, aynı genç-
lerin teknolojiye ilgisi, devletin teknolojiye yaptığı yatırımla 
örtüştü ve ülkemizi yeni bir boyuta taşıdı. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın 
ifadelerinden ayrıntılarını okuyacağınız kapak haberimizde, 
Türkiye’nin tüm Ortadoğu’nun internet üssü haline geliş sü-
recine şahit olacaksınız. 

İstanbul’u ‘bilişim merkezi’ statüsüne getiren olay, dünyada 
internetteki kuralları koyan ve uzantıları (com., org. gibi) da-
ğıtan İnternet Tahsisli Adları Sayıları Kurumu’nun (ICANN), 
şimdiye kadar sadece Los Angeles’te yürüttüğü internet tra-
fiğini İstanbul’a taşıma kararı ile gerçekleşti. Kurum CEO’su 
Fadi Chehade’nin, “Türkiye olarak dünyayı şaşkına çevirdi-
niz.” sözleri başlayan süreç sonucunda, Türkiye (İstanbul)  ile 
Singapur, kurumun yeni merkezlerinden biri oldu. Bu geliş-
me Türkiye’yi de bölgesel siber bir güç konumuna yükselti. 
Bundan böyle, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri, internet-
le ilgili sorunlarında Türkiye’nin kapısını çalacak. Bu bölgele-
re, internet dağıtımı Türkiye üzerinden yapılacak.

Bakan Binali Yıldırım’ın haklı gururunu yaşadığı gelişmele-
rin yer aldığı kapak haberimizde, Türkiye’nin geldiği noktala-
rı, verilen ayrıntılı örnek ve rakamlarla okuyabilirsiniz. 

Kapak konumuz dışında hem sektörde yaşanan gelişmele-
ri hem de yaşama dair keyifli haberleri okumanız için sizleri 
dergimizle baş başa bırakıyoruz.
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AMATÖR BALIKÇILIĞA SORUMLULUK AYARI GELİYOR
Sualtı Araştırmaları Derneği Ekolojik Araştırmalar Grubu, bilinçsiz 
avlanmaların yerini ‘sorumluluğa’ bırakması için çalışma başlattı.

“BU GRUPTAN MUTLU AŞK ŞARKISI ÇIKMAYACAK”
“Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar” isimli son şarkılarıyla televizyon, 
radyo ve internette en çok dinlenen gruplar arasında yer alan 
Gripin, aşk acısını körüklemeye devam edecek.

AH BU ÇOCUK SATICILARIN ELİNDEN... 
Çocuk satıcılar, gecenin geç saatlerine kadar, kar kış demeden, 
soğuk sıcak demeden Sakarya ve çevresini adımlıyorlar, günde 
yüzlerce insana mendil, gül, kalem satmaya uğraşıyorlar.

TÜRKİYE SİBER GÜÇ OLUYOR 
Türkiye dünya bilim tarihi adına önemli bir adım attı ve İstanbul’u 
dünyanın bilişim merkezi haline getirdi. Bundan böyle, Avrupa, 
Ortadoğu ve Afrika, internet için Türkiye’nin kapısını çalacak.

SABAHLARIN AYKIRI SUNUCUSU: TAHİR SARIKAYA
Beyaz TV’de, “Uyan Türkiyem” programını sunan Tahir Sarıkaya,  
farklı konuşma tarzı, kimi eleştireceği belli olmayan yapısı ile 
kendisine büyük bir izleyici kitlesi oluşturdu. 

2818

ANNELERİMİZE KALSA HEPİMİZ DOKTORDUK!
HP’nin araştırmasına göre Türkiye’deki her beş aileden biri 
çocuklarının büyüyünce doktor olmalarını tercih ediyor.

Cuma günleri Kalkış 
BOSTANCI 18:30 
YENİKAPI 19:05
Varış
MARMARA ADASI 21:40 
AVŞA ADASI 22:10

Pazar günleri Kalkış
AVŞA ADASI 16:00
MARMARA ADASI 16:30
Varış
YENİKAPI 19:05
BOSTANCI 19:35 

19 Nisan - 16 Haziran tarihleri arası yapılır.

Seferlerimiz 19 Nisan’da başlıyor!
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HAYDE BRE PEHLİVAN!
2010’da UNESCO tarafından ‘insanlığın somut olmayan kültürel 
mirası’ kabul edilen ‘Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 652’incisi, 
bu yıl da haziran ayında Edirne’de düzenlenecek.

MUTLULUK KAPISI’NDAN GEÇMEYE HAZIR MISINIZ? 
Edirne’ye geldik çünkü sert bir iklime sahip olan bu ilimizi gezmek 
için en güzel mevsimdir bahar... Doğanın uyandığı bu mevsimde 
Edirne toprakları ve bu toprakların insanı da uyanışa geçer...

TÜRKİYE’NİN SAYILI KALİFGRAFİ USTALARINDAN: 
SERDAR KİPDEMİR
Çocukluğundan itibaren gönlünü kaligrafi sanatına kaptıran ve 
kaligrafinin ülkemizde de sanatsal manada kabul görmesini çok 
derinden arzulayan Serdar Kiptemir ile görüştük.

SOSYAL MEDYA GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR
Birçoğumuzun çocukluk arkadaşlarımızı bulmaktan başka işe 
yaramadığını sandığımız sosyal medya, ülkelere baharlar getirip, 
onların en gizli sırlarının dağılmasını sağlıyor.

6458

TASARIMI YENİLENEN CAPTİVA TÜRKİYE’DE
SUV segmentinin başarılı modeli Captiva, yeni tasarımı ile daha 
fazla lüks ve konforu bir arada sunuyor.

POLEN DEĞİL ‘ÇİÇEK TOZU’
Dilimize yerleşmiş kelimelerin acaba ne kadarı gerçekten Türkçe? 
Fransızca olan ‘polen’in karşılığı dilimizde ‘çiçek tozu.’ Ancak biz 
polin gibi birçok yabancı kelimeyi Türkçe kelimeye tercih ediyoruz.
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haber turu»

YILIN İNTERNET SİTESİ, 
GENÇLİK VE SPOR 
BAKANLIĞI’NDAN 

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin ser-
best zamanlarını sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle 
değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurulan Gençlik 

Kampları hakkında bilgi veren web sitesi “www.genclikkamp-
lari.gov.tr”, 11. Altın Örümcek Web Ödülleri’nde, halkın oyları ile 
belirlenen ‘Kamu Kurumu’ kategorisinde ödüle layık görüldü. 
Altın Örümcek Web Ödülleri Organizasyonu’nda, web ve inter-
net teknolojileri, pazarlama ve iletişim alanlarında uzman ve tec-
rübeli jüri üyeleri, her sene Türkiye’de gerçekleştirilen en başa-
rılı projeleri aday olarak belirliyor. Gençlik Kampları Web Sitesi, 
jüri değerlendirmelerinin ardından halkın oyları ile birinci seçildi. 

TÜRKİYE’NİN İLK 
İNTERNET FİLMİ GELİYOR

Yapımcılığını Mind The Ad ve Digital Film Center’ın yürüt-
tüğü, yönetmenliğini Genco Demirer’in yapacağı 
Türkiye’nin ilk internet filmi olma misyonunu yüklenen 

“ssonn.org“  oyuncu seçimlerini yaptı. Bir video chat odasın-
da başlayan ve sonlanan film için oyuncu seçmelerini de inter-
net üzerinden yapıldı. Filmde yer almak isteyenler filmin sitesi 
www.ssonn.org’a girip monologları okuyarak video kayıt dol-
durdu. Sadece www.ssonn.org üzerinden izlenebilecek olan 
film, bu ay içinde 2013 ayında izleyicisiyle buluşuyor. 

SMS’LER 
TARİH OLUYOR!

Cep telefonu ile anında sohbet imkânı tanıyan 
mesaj uygulamaları, ilk kez SMS mesajlarının 
önüne geçti. Informa adındaki araştırma şirketi-

nin açıklamasına göre 2012’de gönderilen cep telefo-
nu mesajlarının sayısı günde 17,6 milyar oldu. Sohbet, 
ya da bir başka deyişle ‘chat’ uygulamalarından gön-
derilen mesaj sayısı ise günde 19 milyara ulaştı. Bu 
durum, büyük olasılıkla en önemli gelir kaynakların-
dan biri SMS mesajları olan telefon operatörlerini etki-
leyecek. Ancak aradaki farka rağmen SMS mesajları-
nın sektörde önemli rol oynamaya devam etmesi bek-
leniyor. Zira chat uygulamaları genelde akıllı telefonla-
rı olan tüketiciler tarafından kullanılıyor. 

TWİTTER’DA 
KOMŞULUK İLİŞKİSİ 
BAŞLIYOR

Twitter, kullanıcılara bulundukları bölgede pay-
laşılan tweetleri gösteren bir özellik üzerinde 
çalışıyor. AllthingsD tarafından duyurulan yeni 

özellik için kullanıcıların birbirlerini takip etmeleri 
gerekmiyor. Henüz test aşamasında olan bu özellik 
ile komşuluk ilişkilerinin yanı sıra spor organizasyon-
ları, konserler ve diğer etkinliklerdeki Twitter deneyi-
minin artması hedefleniyor. Twitter kullanıcıları lokal 
keşfetme aracıyla bulundukları mekanlar üzerinden 
bir araya gelebilecek. 
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MAHALLENİZDE FİBER 
İNTERNET VAR MI?

Türk Telekom’un Türkiye’de ilk kez kullanıma sunduğu 
interaktif Fiber Atlas uygulaması, bulundukları konumda 
fiber internet bağlantısı olup olmadığını öğrenmek iste-

yen kullanıcıların bu bilgiye çok hızlı ve kolay bir şekilde ulaşa-
bilmelerini sağlıyor. T.C. Nüfus Vatandaşlık İşleri kurumunun 
Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) baz alınarak hazırlanan ve 
Türk Telekom’un www.turktelekom.com.tr adresindeki web 
sitesinde kullanıma sunulan Fiber Atlas uygulaması ile isteyen 
herkes bulundukları yerde fiber internet altyapısı olup olma-
dığını Türk Telekom hizmet noktalarına gitmeye gerek kalma-
dan sorgulayabiliyor. 

MÜSLÜM GÜRSES’İN 
“VEDA” ALBÜMÜ TTNET 
MÜZİK’TE 

TNET Müzik, Müslüm Gürses’in “Veda” adlı son albümü-
nü müzikseverlerle buluşturuyor. Müslüm Gürses hay-
ranları, sanatçının son albümünü TTNET Müzik üzerinden 

ücretsiz olarak dinleyebildikleri gibi tek bir “tık” ile kolayca indi-
rebiliyor. Tüm mecralardan önce ilk kez TTNET Müzik’te yayın-
lanan albümün kayıtları, sanatçı hastaneye yatmadan önce 
tamamlanmış. Müslüm Gürses, 11 şarkıdan oluşan “Veda” adlı 
albümde halk ozanlarının unutulmaz eserlerini yorumluyor. 
Albümde; Mahzuni Şerif, Aşık Daimi, Yavuz Top, Mehmet Ali 
Metin, Selahattin Çelik ve Abdülkadir Algın gibi değerli isimle-
rin eserleri ile birlikte anonim eserler de yer alıyor.

BİR GÜNDE BİNLERCE 
KİŞİ İZLEDİ

Dedikodusu yayılmaya başladığı günden bu yana 
teknoloji dünyasında büyük heyecan uyandı-
ran Google’ın teknolojik gözlükleri geliştiricile-

re ulaşmaya başladı. Time dergisinin 2012 yılının icadı 
ilan ettiği Google Glass isimli gözlüklerin performan-
sı merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde Google Glass 
ile çekildiği ileri sürülen video Youtube’a yüklendi. 
Bir günden 250 bin kez tıklanan video şu anda 500 
bini aşkın kişi tarafından izlendi. Youtube’a ilk video-
yu yükleyen ise Californialı Matt Abdou oldu. Videoda 
Abdou ‘un Go-Kart yaparken çekilmiş bir görün-
tü yer alıyor. Abdou, bu görüntüyü ‘Google Glass’ 
ile kaydettiğini iddia ediyor. Ancak diğer geliştiriciler 
bu görüntünün Go-Pro tarafından çekilmiş olduğu-
nu iddia ediyor.

50 MİLYON ÜYENİN
BİLGİSİ ÇALINDI

Dünyanın en büyük ‘fırsat alışveriş’ sitelerin-
den biri olan LivingSocial’in 50 milyon müşte-
risinin bilgileri hacklendi. Şirket müşterilerine 

“Sitemizin üyelik bilgilerinin tutulduğu sunuculara bir 
siber saldırı düzenlenmiş ve ‘yetkisiz erişim’le kulla-
nıcılarımıza ait bazı bilgiler çalınmış olabilir. Lütfen şif-
relerinizi değiştirin.” şeklinde bir mail yolla-
dı. LivingSocial’den yapılan açıklamada, 
çalınması muhtemel bilgilerin sade-
ce isim- soy isim ve e-postalarla 
sınırlı olabileceği belirtilerek şifrele-
rin özel bir algoritma ile ‘karıştırıla-
rak’ sistemde 
tutulduğu-

nu vurgu-
ladı. 
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ilk’ler»

Müzisyenler, eserlerini halk için yapar ve bir eser üre-
tir üretmez de halk ile buluşturmayı arzular. Çünkü 
halktan alacakları tepki onların hayatlarında ve sanat-

larında ne yöne gideceklerini belirler. Bugün sanatçıların 
eserlerini halkla buluşturdukları birçok platform bulunu-
yor. Ancak, geçmişten bugüne ‘halk konserleri’ sanatçıların 
dinleyicileri ile buluştuğu en önemli platformların başında 
geliyor. Halktan gelen gerçek tepkiler en samimi şekli 
ile bu platformlarda ortaya çıkıyor. Birçok plat-
form olmasına rağmen, sanatçılar halk kon-
serlerini hiçbir şekilde göz ardı etmiyor. 
Peki dünyadaki ilk halk konseri uygula-
ması kim tarafından ve ne zaman başla-
tıldı? Bu soruların yanıtını Yazar Çiğ-
dem Can, “İlkler ve Enteresan Hikaye-
leri” isimli kitabında veriyor. Yazarın 
araştırmalarına göre, halkın geldiği ve 
eğlendiği ilk halk konseri 30 Aralık 1672 
tarihinde İngiltere’de organize edildi. Bu 
konseri veren kişi İngiliz Kraliyet Bandosu 
Şefi John Banister idi. 

İŞTEN ATILDI, HALK KONSERİ VERDİ
John Banister’in halk konserleri serisi, dönemin İngiltere 
kralının kendisini bando şefliği görevinden atması ile baş-
ladı. Boşta kalan Banister, işten atılınca mesleğini yapacak 
yeni bir imkân aramaya başladı. Önce küçük bir salon ki-
ralayıp öğleden sonraları burada sanatını icra etme yolu-

na gitti. Dinleyicilerinden konsere girerlerken ufak bir üc-
ret alıp eserlerini çalmaya başlayan Banister ayrıca dinleyi-
cilerin oturmaları için koyduğu küçük iskemlelerin araları-
na küçük masalar da yerleştirip, üzerlerinde istediklerini yi-
yip içmelerinde de imkân tanıdı. Çoğunlukla yöredeki ayak-
kabı imalatçılarından oluşan dinleyici kitlesi bir yandan yi-
yip içerken diğer yandan bir perdenin ardından çalan mü-

zisyenleri dinledi. Kraliyet sanatçısı olarak işe başlayan 
ve daha sonrasında da halk sanatçısı olarak yolu-

na devam eden Banister, 1678 yılında hayata 
gözlerini kapatana kadar Londra’nın çeşit-

li yerlerinde konserler verip tarihteki ilk-
ler arasına girdi. 

İKİNCİ HALK KONSERİ 
SANATÇISI DA 
İNGİLTERE’DEN

Yine o yıl Thomas Britton isimli bir başka 
müzisyen halk konserleri vermeye başladı. 

Konser alanı ise Clerkenwell’deki kömür de-
posunun üstüydü. Banister’le başlayıp, Britton’la 

devam eden bu halk konserleri zamanla öyle popü-
ler bir hale geldi ki konser dinlemek için Londra’ya gitmek 
sosyete arasında moda oldu. Şimdi her ne kadar sosyete git-
mese de halk konserleri gerçek manada ‘halk’ konseri olarak 
yaşamaya devam ediyor. Önemli sanatçılar, gerçek dinleyici 
ile buluşma alanı olarak buraları tercih ediyor. Sevildikleri-
ni görmenin, alkış almanın gururunu bu ortamlarda yaşıyor.   

HALKIN GELDİĞİ VE EĞLENDİĞİ İLK HALK KONSERİ 30 ARALIK 1672 TARİHİNDE 
İNGİLTERE’DE ORGANİZE EDİLDİ. BU KONSERİ VEREN KİŞİ İNGİLİZ KRALİYET BANDOSU 

ŞEFİ JOHN BANİSTER İDİ. 

HALK KONSERLERİ 
NASIL ORTAYA ÇIKTI?
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THOMAS 
BRİTTON İSİMLİ BİR 

BAŞKA MÜZİSYEN dE 
HALK KONSERLERİ VERMEYE 

BAŞLAdI. KONSER 
ALANI İSE 

CLERKENWELL’dEKİ 
KÖMÜR dEPOSUYdU.

Cep Avantaj 500, Cep Avantaj 1000, Cep Avantaj 1500, Cep Avantaj Mini Süper, Cep Avantaj Midi, Cep Avantaj Vodafone’lularla, Cep Avantaj Her Yöne, Cep Avantaj Her Yöne Ekstra, Red Mini Tarifelerindeki aboneler, engelli 
olduklarını gösteren Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve Üzeri Özür Oranı yazılı şekilde) ve Özürlü Kimlik Kartı ile kampanyaya katılabilir. Kampanyaya dahil olan aboneler izleyen dönem içerisinde kampanyadan çıktıklarında, hatlarını 
iptal ettirdiklerinde, devrettiklerinde, dondurduklarında, ön ödemeliye geçiş yaptıklarında, numaralarını başka operatörlere taşıdıklarında, kampanyanın geçerli olmadığı başka bir tarifeye geçtiklerinde, kampanyadan yararlanma 
haklarını kaybedeceklerdir. Abonelerden kampanyaya katılım için herhangi bir taahhütname alınmayacak, kampanya çıkışlarında ceza uygulanmayacaktır. Bir GSM numarası sadece 1 defa kampanyadan yararlanabilecektir. Bu 
kampanya mevcut ve planlanan taahhütlü kampanyalarla, cihaz kampanyalarıyla birlikte kullanılamaz. Taahhütlü diğer kampanyalara girmek isteyen müşterilerin bu kampanyadan çıkması gerekmektedir. Vodafone'un 
kampanya ve tarife özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır. Kampanya 30.06.2013 tarihine kadar geçerlidir.

Kampanyaya katılan aboneler 60 ay boyunca, belirtilen tarifelerin aylık sabit ücreti üzerinden %25 ÖİV tutarı kadar indirim kazanacaklardır.

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

Vodafone %25 ÖİV 
engelini kaldırıyor.
GSM sektöründe bir ilki gerçekleştiriyoruz; herkesin ödemekle yükümlü olduğu 
%25’lik Özel İletişim Vergisi’ni engelli vatandaşlarmz için biz karşlyoruz.

Vodafone’da her şeyin bir kolay var, iletişime engel yok! 

Engelli_BAGLANTI NOKTASI_215x275_OFS.ai   1   4/2/13   12:20 PM



TÜRKİYE’NİN SON 10 YILDA BİLİŞİMDE GÖSTERDİĞİ BAŞARIYI TÜM 
DÜNYA KABUL EDİYOR. YENİ DÖNEMDE AVRUPA, ORTADOĞU VE 

AFRİKA ÜLKELERİ İNTERNETLE İLGİLİ SORUNLARINDA 
TÜRKİYE’NİN KAPISINI ÇALACAK. 
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kapak» ahmet selim / ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr

BİLİŞİMDE YENİ SLOGANIMIZ

“EVET BAŞARDIK”
TÜRKİYE SİBER GÜÇ OLUYOR
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T
ürkiye dünya bilim tarihi adına 
önemli bir adım attı ve İstanbul’u 
dünyanın bilişim merkezi hali-
ne getirdi. Bundan böyle, Avru-
pa, Ortadoğu ve Afrika, internetle 

ilgili sorunlarında Türkiye’nin kapısını çalacak. 
Bu bölgelere, internet dağıtımı Türkiye üzerin-
den yapılacak. Peki, bu nasıl gerçekleşti? Bunun 
altında hiç kuşkusuz Türkiye’nin son 10 yılda bi-
lişimde gösterdiği başarı yatıyor. 
Bu başarı dünyanın da gözünden de kaçma-
dı. Dünyada internetteki kuralları koyan ve 
uzantıları (com., org. gibi) dağıtan İnternet 
Tahsisli Adları Sayıları Kurumu (ICANN) da 
Türkiye’deki gelişmelere dikkat kesildi. Kurum 
CEO’su Fadi Chehade’nin, “Türkiye ola-
rak dünyayı şaşkına çevirdiniz.” 
sözleri bilişimde alınan mesa-
feyi de özetliyor aslında. İn-
ternet trafiğini ABD’nin 
Los Angeles şehrinden 
yöneten ICANN, aldı-
ğı yeni bir kararla ana 
ofis sayısını 3’e çıkarma-
yı kararlaştırdı ve Türki-
ye (İstanbul)  ile Singa-
pur, kurumun yeni mer-
kezlerinden oldu. Bu geliş-
me Türkiye’yi de bölgesel si-
ber bir güç konumuna yükselt-
ti. Tüm bu başarının altında Ulaştır-
ma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Bina-
li Yıldırım’ın imzası var. Yıldırım ile son 10 yılda 
bilişim alanında yaşanan gelişmelerle, Türk ve 
dünya enformasyon tarihi açısından çok önemli 
olan ICANN’ın yeni kararını konuştuk. 

 Türkiye, dünyada bilişimin merkezi oluyor 
diyebilir miyiz? 
Kuşkusuz. Artık, dünyanın internet trafiği Los 
Angeles, İstanbul ve Singapur’dan koordine edi-
lecek. Daha ötesi yok. 

 ICANN’ın AB ülkeleri varken Türkiye’yi 
seçmesi neden?
Günümüzde, Türkiye’nin, ekonomi, siyasal ve 
sosyal alanda bölgesel güç olduğunu herkes ka-
bul ediyor. ICANN da seçimini yaparken; ülke-
nin konumu, altyapısı, internet politikaları, eği-
timi, profesyonelleri, ulaşımı gibi tüm kriterle-

re bakarak değerlendirmesini yapıyor. Yani, rast gele veril-
miş bir karar değil.

 Peki, İstanbul ICAAN’ın uydusu mu olacak?
Hayır. İnternet politikalarının belirlenmesinde Avrupa, Or-
tadoğu ve Afrika bölgelerinin irtibat noktası İstanbul olacak. 
ICANN operasyonlarının gerçekleşmesi için Los Angeles’te 
olan tüm sistemler, İstanbul’da da olacak. İnternet trafiği-
nin desteği, güvenliği, bakımı ve koordinasyonu üç merke-
ze (hub’a) eşit dağıtılacak. Yani sistemde, Los Angeles ne ka-
dar önemli ile İstanbul da aynı öneme sahip olacak. İnternet 
dünyası, Los Angeles’e verdiği değeri İstanbul’a da verecek.

 Sizce, ICANN’ın bir ofisinin Türkiye’de olması 
dünyaya ne katacak?

Hem dünyaya hem de Türkiye’ye katkıları olacak. 
ICANN İstanbul merkezi, internet dünyasına 

yeni bir güç ve hareketlilik getirecek. Hayatı-
mızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen 

internetin daha sağlıklı, daha hızlı tra-
fik akışının sağlanmasında Türkiye et-
kili olacak. ICANN; aldığı bu karar-
la küresel dünya ve küresel yaşamın 
önemli bir aktörü haline geliyor. Tür-
kiye ise Ortadoğu, Afrika ve AB’ye 
hizmet verecek olan ICANN dağıtım 

merkezi ile zaten var olan ticari ilişki-
lerini, insan trafiğini ve internet trafiği-

ni kat be kat artıracak. Herkesin kazanaca-
ğı, herkesin kârlı çıkacağı bir adım atılmıştır. 

 Gelişmeler, yeni bir istihdam alanı doğuruyor 
diyebilir miyiz? 
Özellikle, ülkemiz bilgi ve iletişim teknolojileri profesyonel-
lerine yeni istihdam, uzmanlaşma, yükselme alanı açılacak. 
Üniversitelerimize ve araştırma merkezlerimize yeni araştır-
ma ve geliştirme imkânları oluşacak.

 ICANN’a, “ABD’de sıkışıp kaldı” eleştirileri de vardı?
Haklı eleştirilerdi çünkü küreselleşen dünyada ICANN sa-
dece ABD’ye sıkışıp kalmıştı. Son derece yerel görünüyordu. 
Bir yandan küreselleşmenin asıl gücünü koordine ederken, 
diğer yandan sadece ABD’de olmanın izahı yoktu. ICANN’ın 
Singapur ve İstanbul’a dağıtım merkezi açma kararıyla bir-
likte daha evrensel bir boyuta da ulaşmış oldu.

 ICANN’ın kararında Türkiye’nin internet 
politikalarının yanı sıra size göre başka ne etkili olmuş 
olabilir?
Türkiye’deki genç ve dinamik nüfus.

BAKAN YILDIRIM: “ARTIK, DÜNYANIN 
İNTERNET TRAFİĞİ LOS ANGELES, İSTANBUL 

VE SİNGAPUR’DAN KOORDİNE EDİLECEK. 
DAHA ÖTESİ YOK.”

“İNTERNET 
POLİTİKALARININ 

BELİRLENMESİNDE 
AVRUPA, ORTADOĞU VE 
AFRİKA BÖLGELERİNİN 

İRTİBAT NOKTASI, 
İSTANBUL OLACAK.”



22 / www.baglantinoktasi.com.tr mayıs 2013 /23

“ÇEKİRDEK AİLENİN YENİ ÜYESİ 
İNTERNET OLDU” 

 Türkiye bilgi toplumu olma yolunda hangi noktada?
10 yıl önce internette Afrika seviyesinde olan Türkiye’nin bu-
gün Avrupa’nın ilk beş ülkesi arasında olmasını sağladık. 

 Hızlı bir gelişme yaşandı diyorsunuz?
Birçok alanda olduğu gibi; öylesine hızlı bir gelişme yaşadık 
ki, 10 yıl sonraki hedeflerimize şimdiden ulaşmış durumda-
yız. 10 yıl öncesine kadar ülkemizde genişbant internet yok-
tu. Bilgi teknolojileriyle ilgili doğru düzgün politikalarımız 
yoktu. Türkiye 10 yıl önce bir karar verdi. Neydi bu karar? 
Dünya bilgi toplumuna doğru hızlı ilerliyor. Türkiye bu ya-
rıştan geri kalmamalı ve bilgi toplumu olma yolunda ne ge-
rekiyorsa yapılmalıydı. İnterneti çekirdek ailenin bir parça-
sı haline getirdik. Eskiden anne, baba ve çocuktan 
oluşan çekirdek ailenin yeni üyesinin artık 
internet oldu. Diğer yandan, ABD Baş-
kanı Barack Obama’nın seçim sloganı 
olarak kullandığı ‘Yes we can’ (evet 
başarabiliriz) sloganını biz de 10 yıl 
önce bilgi teknolojileri için kullan-
mıştık. Biz Türkiye’yi bilgi tekno-
lojilerinde gelişmiş ülkeler seviye-
sine getirebiliriz ve hatta daha faz-
lasını yapabiliriz demiştik ve yap-
tık. 

 Başarının arkasındaki itici güç 
neydi?
Bilgi teknolojilerinde en çok ihtiyaç duyulan 
eğitimli insan kaynağımız olduğu tespitini yaptık. 
Geriye politikaları belirlemek ve altyapıyı kurmak kalıyordu. 
Hızlı bir şekilde bilgi teknolojileri alanında teknik ve hukuki 
mevzuatları oluşturduk. Genişbant interneti yaygınlaştırdık. 
Başarı da doğal olarak ardından geldi. 

“10 YILDA SEKTÖR 4 KAT BÜYÜDÜ”
 Bilişim sektörünün gidişatını nasıl 

değerlendiriyorsunuz?
Rakamlar ortada… Bugün 2012 yılı verilerine bakıldığın-
da 2011 senesine göre bilişim sektörü büyüklüğünün 40 mil-
yar ABD doları seviyesinden 44 milyar ABD doları seviye-
sine yükseldiğini görüyoruz. Bu rakam 2003 yılında sadece 
11 milyar dolar seviyesindeydi. 10 sene içerisinde sektörü 4’e 
katladık.

 Başarının sürdürülebilir olması için ne tür planlarınız 
var? 
Biz bilişim sektörünün Türkiye’nin geleceğindeki ve hedef-

lerine ulaşmadaki rolünün ne denli hayati olduğunu an-
ladık. Tüm yenilikleri yakından takip ediyor, sektörün ge-
lişmesi için hamleler geliştiriyor, oyundan kopmuyoruz.10 
yıl önce internette Afrika seviyesinde olan Türkiye’nin bu-
gün Avrupa’nın ilk beş ülkesi arasına bulunması bu anlayı-
şın soncudur. 

 Türkiye’nin internet kullanımında geldiği tabloyu 
nasıl özetlersiniz?
On yıl önce genişbant erişim abone sayısı 20 bin civarın-
dayken bu rakam bugün 20 milyon kişiyi geçti. Son bir yıl-
da internet abone sayısı yüzde 42 civarında arttı. 20 milyon 
hızlı internet abonesinin 12 milyondan fazlasını ise mo-
bil internet aboneleri oluşturdu. Yani, yaklaşık 42 milyon 
3G abonesinin üçte biri mobil interneti aktif olarak kul-

lanmakta. 2012 yılında internet kullanım miktarı da ar-
tarak toplam sabit genişbant kullanım miktarı 2 

milyar 188 milyon TeraByte, mobil internet 
kullanım miktarı da 69 milyon TeraByte 

olarak gerçekleşti. 

 Mobilde ne durumdayız?
Türkiye ortalama aylık mobil telefon-
la konuşma süresi olan 291 dakika ile 
Avrupa’da ilk sırada. 
174,8 milyar adet ile SMS’te de birin-

ciyiz. Diğer yandan, 2008’de e-devlet 
sistemini kurduk ve bugün itibariyle; 

14,5 milyona yakın insanımız 660 ayrı işi-
ni e devlet sistemi üzerinden istediği yerden 

yapıyor, takip ediyor. İşte tüm bu veriler bilgi 
toplumu olma yolunda ilerleyen Türkiye’nin bu sürece 

nasıl uyum sağladığının çok güzel bir göstergeleri. 

“4G’YE GEÇİŞİN YERLİ ÜRÜNLERLE 
YAPILMASINI İSTİYORUZ”

 Zaman zaman açıklamalarınızda Türkiye’nin 3G’de 
dünyanın en hızlı alt yapısına sahip olduğunu ifade 
ediyorsunuz?
Çünkü doğrusu bu. Türkiye olarak, üçüncü nesil haberleş-
mede yani 3G’de Avrupa’nın hatta dünyanın en hızlı altya-
pısına sahibiz. Ancak halen dünyada yaygın olarak kulla-
nılan 3G teknolojisi yavaş yavaş yerini 4. nesil haberleşme 
teknolojisine yani 4G’ye bırakmaya başladı.

 4G ile ilgili çalışmalarınız ne aşamada?
Geçtiğimiz şubat ayında Dördüncü Nesil (4G) Haberleşme 
Teknolojisi Geliştirme (ULAK) Projesi hayata geçirildi. Bu 
Proje ile, 4. nesil teknolojiye sahip baz istasyonları hem ya-
zılım hem de donanım bileşenleri ile birlikte geliştirilerek 

telekom ve mobil operatörler ile kamu kurumlarının ve gü-
venlik güçlerinin kullanımına sunulacak. Tabi burada önem-
li olan stratejik konuma sahip bu teknolojinin donanım ve 
yazılımının Türk mühendisleri tarafından yerli imkânlarla 
yapılması. Çünkü 3G’den 4G’ye geçişin yerli ürünlerle yapıl-
ması sayesinde milyarlarca dolar tasarruf sağlayarak cari açı-
ğımızın azalması sağlanacak.

 Bu kapsamda AR-Ge için verdiğiniz teşvikler önem 
taşıyor diyebiliriz? 
Herkesin bildiği gibi internetin 50 yıla yakın bir geçmişi var. 
Ancak son 15 yılda yaşanan gelişmeler önceki 30 yıla göre 
daha hızlı. Gelişme hızındaki artışın Ar-Ge’ye verilen des-
teklerde yaşanan artışla paralel olduğunu söyleyebilirim. Bu 
nedenle Ar-Ge çalışmalarına çok önem veriyoruz.  

 Sizce, fatih projesi, gençlere nasıl bir imkân sunacak? 
Projenin, gençlerimize bilgi teknolojilerindeki her türlü 
imkânı sunacağını düşünüyorum. Biz Türkiye olarak bilgi 
toplumu olma yolunda gerekli tüm adımları atıyor, gerekli 
yasal düzenlemeleri hızla yapıyoruz. Bilişim Türkiye için çok 
önemli. Bu sebeple Türkiye’de son 10 yılda internet otoban-
ları kurduk. Fiber optik altyapısını oluşturduk hızla yaygın-
laştırma gayretimiz sürüyor. 

“YENİ SLOGANIMIZ EVET BAŞARDIK”
 Özetle Türkiye doğru yolda diyorsunuz?

Veriler öyle diyor. Türkiye’nin bilgi teknolojilerindeki son 10 
yılda yaşadığı serüven öyle diyor. Veriler gösteriyor ki, Tür-
kiye doğru yolda. ICANN’ın İstanbul’u 3 merkezden biri ola-
rak seçmesi de bunun bir göstergesidir.

 Yeni bir sloganınız var mı? 
Yeni sloganımız, ‘Yes, we did’ (evet, başardık). Yani 10 yıl 
önce başarabiliriz diyorduk, şimdi ise artık başardık diyebi-
liyoruz. Ama asla yolun sonuna geldik demiyorum. Her şeyi 
hallettik işimiz bitti demiyorum. İnternet öylesine özgür, öy-
lesine sınırsız, öylesine hayalleri zorlayan bir yapıya sahip ki, 
bir anlık duraklama, bir anlık dalgınlık sizi çok gerilere sa-
vurabilir. İnternet sizi sürekli gelişimi, değişimi ve yenliği ta-
kip etmeye zorluyor. Bizler de bu bilinçle hareket ediyoruz. 

 İnternetin dünyadaki sayısal verilerine baktığımızda 
nasıl bir tablo ile karşı karşıyayız?
İnternet aslında dünya için yeni bir buluş değil… İnsanoğ-
lunun aya ilk adımı atmasıyla, internetin keşfi aynı döne-
me denk geliyor. Fakat o günkü şartlarda aya ilk adımı at-
manın etkisi internetten çok daha fazla oldu ve internet bir 
süre fark edilemedi. Astronot Neil Amstrong aya ilk adımını 

 
“BİLGİ 

VE İLETİŞİM 
TEKNOLOJİLERİ 

PROFESYONELLERİNE 
YENİ ARAŞTIRMA 

VE GELİŞTİRME 
İMKÂNLARI 
OLUŞACAK.”

“SİSTEMDE, 
LOS ANGELES 

KADAR İSTANBUL 
DA ÖNEMLİ OLACAK. 

İNTERNET DÜNYASI, LOS 
ANGELES’E VERDİĞİ 
DEĞERİ İSTANBUL’A 

DA VERECEK.”
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atmasıyla ilgili, “Benim için küçük ama insanlık için büyük 
bir adım.” şeklinde ifade etmişti. Oysa insanlık için asıl bü-
yük adım, o yıllarda fark edilmeyen, bugün bütün insanları 
etkileyen internetin keşfinin olduğunu çok sonra öğrendik.

1998 YILINDA DÜNYANIN YÜZDE 4’Ü 
İNTERNETE BAĞLANIYORDU
ICANN’ın verilerine göre; Çok yakın tarihimizde 1998 yılın-
da dünyanın sadece yüzde 4’ü internete bağlanıyordu. Bu-
nun yarısı da ABD’de idi. Milenyumdan önce dünyada sa-
dece 3 milyon web sayfası vardı. Bugün dünyanın yüzde 35’i 
internete bağlanıyor. Bunun da yarısı Asya’da…  635 milyon 
web sitesi var. 1 günde ortalama 144 milyar e-posta gönderil-
mekte. Günde 300 milyon fotoğraf, Facebook’a yüklenmekte. 
108 bin saat video YouTube’a yüklenmekte. Günde 133 mil-
yon saat video YouTube’dan izlenmekte. Bugün Dünyamızda 
6.7 milyar mobil kullanıcı var. Bunlar da tüm İnternet kulla-
nıcılarının yüzde 13’ünü oluşturmakta. 

2013’TE İNSANDAN ÇOK MOBİL CİHAZ 
OLACAK
Bu yılın (2013)  sonunda dünyadaki insan sayısından çok 
mobil cihaz olacak. Günümüzde yıllık 8 trilyon dolarlık 
e-ticaret işlemi yapılıyor. Gelişmiş 18 ülkede artık e-ticaret 
harcamaları, o ülkelerin tarım ve enerji harcamalarının üstü-
ne çıkmış durumda. Cihazdan cihaza, makineden makineye 
bağlantıların hızla gelişmesi bekleniyor. 2020’de 1 trilyon ci-
hazın birbiri ile internet üzerinde bağlanacağı hesaplanıyor. 
Bunların arasında binalar, arabalar, insanlar, cihazlar ve akla 
gelen her şey var. Bugün dünyadaki tüm resmi ve özel iş-
lemler internet üzerinden yapılır hale geldi. Böylesine deva-
sa bilgi trafiğini koordine etmek elbette ki hiç kolay değildir.

 Bakanlığınızla, ICANN arasından benzer yönler de 
çok galiba?
Benzer yanlarımız var. Biz yalan dünyada ülkemizin hava, 
kara, deniz ve demiryolu trafiğini düzenleyip sevk ve idare 
ediyoruz. Kimsenin burnu kanamasın diye mücadele veriyo-
ruz. ICANN ise sanal dünyanın trafiğini koordine ediyor. İn-
ternetin hızı kesilmesin, herkes doğru adrese kısaca ulaşsın 
diye mücadele ediyor. Elbette yalan dünyada olduğu gibi, sa-
nal dünyada da fenalıklar, kötülükler yapılıyor. Siber saldırı-
lar ve spam yayma hızı da oldukça yüksek düzeyde. Bir gün-
de gönderilen e- postaların yüzde 65’i spam…

İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN, 
Internet Corporation for Assigned Names and Num-
bers), internetin iş dünyası, teknik, akademik ve 
kullanıcı gruplarının geniş katılımıyla oluşturulmuş 
kâr amacı gütmeyen bir özel sektör kuruluşudur. 
ICANN’ın görevi, interneti çalıştırmak değil, aksine, 
merkezi bir koordinasyon gerektiren teknik, idari ve 
politika geliştirme görevlerini koordine etmektir. İn-
ternet alan adları sisteminin teknik yönetimini, IP ad-
res alanlarının tahsisini, protokol parametrelerinin 
belirlenmesini ve internet ana servis sağlayıcı (root 
server) sisteminin idaresini koordine etmekle görev-
lendirilmiş olan ICANN resmi olarak 30 Eylül 1998 ta-
rihinde göreve başlamıştır. 25 Kasım 1998 tarihin-
de ABD Ticaret Bakanlığı ve ICANN arasında bir “Mu-
tabakat Metni” imzalanmış ve böylece ICANN, ABD 
Hükümeti tarafından resmi olarak tanınmıştır. ICANN 
yönetiminin hukuki dayanağı 6 Kasım 1998 tarihinde 
yayımlanan yönetmeliktir (Original Bylaws).
ICANN organizasyon yapısında en başta bir Yöne-
tim Kurulu ve onun altında; Temsili Üyelik (At Large 
Membership), Alan İsmi Destek Kuruluşu (Domain 
Name Supporting Organization), Adres Destek Ku-
ruluşu (Address Supporting Organization) ve Proto-
kol Destek Kuruluşu (Protocol Supporting Organiza-
tion) olmak üzere 4 ana birim bulunmaktadır. Temsili 
Üyelik sisteminden 9 (At-Large) ve diğer destek ku-
ruluşlarının her birinden 3 üye (toplam 9) olmak üze-
re toplam 18 kişi Yönetim Kurulu’na seçilmektedir. 
ICANN Yönetim Kurulu, başkan ile birlikte 19 yöneti-
ciden oluşmaktadır. ICANN Temsili Üyeliği (At-Large 
Membership) programı, bütün dünyadaki internet 
kullanıcılarının, internet alan adları ve sayıları sistemi 
için ICANN’ın teknik politikalarının oluşturulması sü-
recinde seslerini duyurmalarını sağlayacak bir araç 
olarak tasarlanmıştır.

ICANN Destek Kuruluşları, uzmanlık konuları bulu-
nan ve üyelik temeline sahip birimlerdir. Uzmanlık 
alanlarına göre üç gruba ayrılmışlardır:
•	 	IP	Adresleri	Destek	Kuruluşu	(Address	Supporting	
Organization-ASO): IP adreslerine ilişkin politikala-
rı belirleyen birimdir.
• Alan	Adları	Destek	Kuruluşu	(Domain	Name	Sup-
porting	 Organization-DNSO):	 İnternet alan adları 
sistemine ilişkin çalışmalar yapan birimdir.
•	Protokol	 Destek	 Kuruluşu	 (Protocol	 Supporting	
Organization-PSO):	 Bilgisayarlar arasındaki bil-
gi alış verişine izin veren ve internet üzerinden ile-
tişimi sağlayan teknik standartları kolaylaştırmak 
amacıyla internet protokol numaraları üzerinde ça-
lışan birimdir.

İCAAN nedir?

“3G’DEN 4G’YE GEÇİŞİN YERLİ 
ÜRÜNLERLE YAPILMASI SAYESİNDE 

MİLYARLARCA DOLAR TASARRUF 
EDİLMESİYLE, CARİ AÇIĞIMIZIN 

AZALMASI SAĞLANACAK.”
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Sanal ortamda ‘küçük düşürücü saldırı’ anlamına gelen siber zorbalığın 
gençleri hızla etkilediği ortaya çıktı. ODTÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilim-
leri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Erdur Baker’in araştırmasına 
göre siber zorbalığa başvuranların oranı yüzde 28’e ulaştı. 

14-19 yaş arasında lisede okuyan 227 öğrenciye anket uygulayan Baker, 
bu kavramın Türkiye için çok yeni olduğunu fakat gittikçe yay-

gınlaştığını belirtiyor. Siber zorbalığı uzun süre fiziksel or-
tamda yapılan akran zorbalığının uzantısı diye düşündükle-

rini kaydeden Baker şu önemli noktalara dikkat çekiyor: 
“Bir baktık ki internet ortamının kendine özgü çok fark-
lı dinamikleri var. Mesela kimliklerini saklayabiliyorlar, 
birisiyle ilgili hazırladıkları web sayfasını ya da tehditleri 

arşivleyebiliyorlar, tekrar tekrar buna ulaşabiliyorlar. 
Birisine zorbalık için kalkıp okula gitmesine gerek 
yok. Evde pijamayla otururken de birisine zarar 

verebiliyor ve bunun karşısında da yakalan-
ma korkusu, bir cezası yok.”

ERKEK ÖĞRENCİLER DAHA 
ÇOK RİSK ALTINDA

Türkiye ile diğer ülkelerdeki çocukların siber 
zorbalık olarak tabir edilen tavırlarının fark-

lılık gösterdiğini anlatan Doç. Dr. Baker, “Di-
ğer ülkelerdeki çocuklar daha çok internetten de-

dikodu yayma, başkaları hakkında utandırıcı web 
sayfaları yapma yaygınken bizde şifre ele geçirme, başkalarının hesabını ele geçirme du-
rumları söz konusu.” diyor. Araştırmalara göre erkek öğrencilerin, kızlara göre daha faz-
la risk altında olduğunu söyleyen Baker, “Siber zorbalık yapan çocukların arkadaşları ta-
rafından dışlanmış, sevilmeyen, kaba ve düşüncesiz, kendini beğenmiş ve empati kurma 
becerisine sahip olmayan kişiler olduğu belirlenmiştir. Siber zorbalık mağdurlarının ise ya 
fazla içedönük ya da dışadönük, dikkat çekici bir kişiliği olduğu görülmüştür.” ifadeleri-
ni kullanıyor.
Yaptıkları çalışmalarda siber zorbalığın yalnız-
lık ve depresyonla ilişkisine baktıklarını anla-
tan Baker, çocukları bekleyen tehlikelerin altı-
nı çiziyor: “Siber zorbalık kurbanı olan çocuk-
larda depresyon görülme sıklığı daha fazla, yal-
nız çocuklar bunlar. Kendini dışlanmış hissedi-
yorlar, okulu bırakıyorlar, intihar eden çocuklar 
bile var. En büyük risk de aslında yaş küçüldük-
çe internet kullanma becerisi artıyor, yani genç yaştaki çocuklar daha iyi bilgisayar kulla-
nabiliyor. Bu da büyük bir tehlike, o yüzden neler yapacağız, nasıl yapacağız, onlara nasıl 
öğreteceğiz derken yetişkinlerin ‘ben internet kullanmıyorum, cep telefonu kullanmıyo-
rum’ deme lüksleri kalmıyor.”

“BİRİSİNE ZORBALIK YAPMAK İÇİN KALKIP OKULA GİDİLMESİ GEREKMİYOR.  KİŞİ, EVDE 
PİJAMAYLA OTURURKEN DE BİRİSİNE ZARAR VEREBİLİYOR VE BUNUN KARŞILIĞINDA 

DA YAKALANMA YA DA, CEZA KORKUSU TAŞIMIYOR.”

SANAL ALEMDE ZORBALIK ÇOCUKLARI 
ETKİLİYOR

SİBER ZORBALIKTAN 
UZAK DURMAK İÇİN 
 Zorbalık içeren mesajları 
okumayın, beğenmeyin, 
başkalarıyla paylaşmayın.

 Yazdıklarınızın karşı tarafı 
incitebileceğini, depresyona 
sokabileceğini düşünün.

 Kişilerin yüzüne 
söyleyemediklerinizi, sanal 
ortamda da söylemeyin.

 Siber zorbalığın bir suç 
olduğunu, şikâyet halinde ceza 
alabileceğinizi unutmayın.

 Gerçek hayatta nasıl 
davranıyorsanız, sanal 
ortamda da öyle davranın.

 Siber zorbalık ihbar hattı: 
siber.izmir@egm.gov.tr’ye 
ihbarda bulunun.

SİBER ZORBALIK YAPAN 
ÇOCUKLARIN, ARKAdAŞLARI 
TARAFINdAN dIŞLANMIŞ, 
SEVİLMEYEN, KABA VE 
dÜŞÜNCESİZ KİŞİLER OLdUĞU 
BELİRLENdİ.
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SABAHLARIN AYKIRI SUNUCUSU: 

BEYAZ TV’DE, “UYAN TÜRKİYEM” PROGRAMINI SUNAN TAHİR SARIKAYA, FARKLI 
KONUŞMA TARZI, KİMİ ELEŞTİRECEĞİ BELLİ OLMAYAN YAPISI İLE BÜYÜK BİR İZLEYİCİ 

KİTLESİ OLUŞTURDU. 

TAHİR SARIKAYA

abah haberleri giderek daha çok 
seyirci topluyor. Sunucuların, eğlenceli 
sunumları, gündeme hâkim olmaları, 
seyirci ve konuklarla girdikleri polemikler, 
sabah erken saatte haber izlemek 
isteyenleri ekran başına topluyor. Sabah 
haberi sunucuları da her ne kadar 
erken kalkmanın zorluğunu yaşasa 
da ‘ekranın kontağını’ ilk çeviren kişi 
olmanın mutluluğunu yaşıyor. Beyaz 
TV’de 7 aydan beri “Uyan Türkiyem” 
programını sunan Tahir Sarıkaya da bu 
isimlerden... Farklı konuşma tarzı, kimi 
eleştireceği belli olmayan yapısı ile izleyici 
kitlesini oluşturan Sarıkaya, yaptığı 
sert çıkışlarıyla ve konuklarıyla girdiği 
diyaloglarıyla hem internet medyasında 
hem de yazılı basında sık sık haber oluyor. 
Bir yandan da yüzünün sürekli gülmesi 
onu farklı kılıyor. 
Sarıkaya, 10 yıl İhlas Haber Ajansı’nda 
Ankara’da siyasi, eğitim ve sağlık alanında 
muhabirlik yaptı. Ardından İHA’daki 
görevinden istifa ederek 8 ay boyunca 
İstanbul’da spikerlik ve diksiyon eğitimi 
aldı. ATV Ana Haber sunucusu Cem 
Öğretir ve birçok tecrübeli sunucudan 
eğitim alarak 17 Eylül’de “Uyan Türkiyem” 
programına başladı. Beyaz TV Genel 
Müdürü Osman Gökçek’e, ‘’Başarılı 
olmazsam 5 dakika durmam.’’ diyen 
Sarıkaya 7 ay boyunca yaşadığı olayları 
okuyucularımızla paylaştı. 

 Uyan Türkiyem programı nasıl başladı?
10 yıl İhlas Haber Ajansı’nda siyasi, eğitim ve sağlık 
muhabirliği yaptım. Sunuculuk üzerine bana en bü-
yük desteği Cem Öğretir ve Ferda Yıldırım verdi. Ge-
nel Müdürümüz Osman Gökçek, benden desteğini hiç 
esirgemedi. “Tahir senin ortan yok ya başarılı olursun, 
ya olmazsın.” dedi. Halkın hâlini, neler istediğini biliyo-
rum. Halkımızı iyi gözlemlediğimi söyleyebilirim. 7 ay-
dan bu yana Türkiye’de farklı bir sabah haberciliği ya-
pıyorum.

 Farkınız nerelerden kaynaklanıyor?
Programımızın önceliği izleyici sabah uyandığında ne 
istediğidir. Benim için güler yüz birçok şeyden önce ge-
lir. Yüzümün gülmesini ve enerjimi hiç kaybetmem. 
Mesela işime gelsin veya gelmesin (hakaret ve argo ke-
limeler hariç) gelen mesajları okuyorum. Bu durum iz-
leyicinin hoşuna gidiyor, mutlu oluyor. Bizi kendi gibi 
görüyor. Bu nedenle 5. ayımızda 2 üniversite (öğren-
cilerin yaptığı oylama sonucu) bizi yılın en iyi sabah 
programı seçti. 

“GÜNDE 5.5 SAAT UYUYORUM”
 Uyan Türkiyem’e nasıl hazırlanıyorsunuz?

Programımıza 8 kişilik bir ekibimizle haberlerimizi ha-
zırlıyoruz. Gece 01.00 gibi ekibim haberleri hazırlıyor. 
Saat 4 gibi de televizyonda oluyorum. Her gün sokağa 
inerek halkın gündemini soruyoruz ve nabzını tutuyo-
ruz. Söylediğim gibi halka yönelik haberleri daha çok 
veriyoruz. Bu doğrultuda gelen reytingler bizi mutlu 
ediyor. Ben uykuyu pek sevmiyorum. Sabah yayına baş-
larken enerjim neyse gece uyurken de öyle. Bunu çevre-
deki arkadaşlarım iyi bilir. Günde 5.5 saatten fazla uyu-
muyorum.
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“SABAH KEYFİ KAÇMIŞ VE SURATI ASIK SUNUCU GÖRÜNCE 
İNSANIN PSİKOLOJİSİ ETKİLENİR. KÖTÜ HABERLER 

HARİCİNDE YÜZÜM HEP GÜLER.”
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 Sabah haberciliğinin iyi ve kötü yanları nelerdir?
Sabah haberciliği her kesime hitap ediyor. Baba, işe giderken 
10 dakika da olsa televizyonu açıp ülkede neler olmuş izle-
yebiliyor. Okula giden çocuklarımız da ailelerinin yanında 
haberleri izliyor. Peki kadınlar? Eşlerini işe gönderen anne-
ler de takip ediyor. Zaten saat 08:20’den itibaren siyasi haber-
ler vermiyoruz. Çünkü kadınlar yaşam ve sağlık haberlerini 
daha çok izliyor. Programın çalışmalarını bir gün önceden 
yapıyor ve içeriğin güncel olmasına özen gösteriyoruz. Her 
ne kadar kötü haberleri de vermek zorunda kalsak da saba-
hın erken saatinde, insanların kahvaltısına ortak olmak çok 
güzel. İnsanların evlerine girdiğimiz saatte üzerlerinde muh-
temelen pijamaları ve terlikleri oluyor, yataklarını bile topla-
mamış oluyorlar. Bu da izleyiciler ile aramızda samimi ve sı-
cak bağ oluşmasını sağlıyor. Ayrıca bence sabah haberleri, en 
az akşam haberleri kadar ciddiye alınmalıdır.

“AYŞEN GRUDA HAKARET ETTİ AĞZIMI AÇMADIM”
 Ayşen Gruda ile tartışmanız çok konuşuldu. Olayı 

anlatır mısınız? 
Ayşen Gruda benden hem yaşça büyük hem de meslek ola-
rak tecrübeli. Kendisiyle ekranda ufak bir tartışmamız oldu. 
Kendisini yayına almak için aradım, kabul etti. Yayına bağ-
landığında beklemediğim bir üslup ve tepkiyle karşılaştım. 
Taraf gazetesindeki açıklaması olan, “PKK’lılar beni sever 
onları ikna ederim.” açıklamasını sorunca kıyamet koptu. 

Bana o kadar hakaret etti ki... Sen misin o soruyu soran... 
Mesleğim gereği sakinliğimi ve efendiliğimi korudum. Çev-
remdeki arkadaşlarım neden sustuğumu sordu. Benim tele-
vizyonculuktan aldığım tecrübede konuk sizin namusunuz-
dur. Bana söylediklerine aynı şiddetle cevap verseydim ka-
muoyunda benim hakkımda yanlış bir algı oluşurdu. Yapım-
da efendilik vardır. Bazen yorumlarımda sert çıkışlarım olu-
yor ancak hayatta öyle değilim.

“ZEKERİYA BEYAZ BANA HAKKINI HELAL ETMEDİ”
 Programınızda hep olaylar oluyor. Bilinçli mi 

yapıyorsunuz?
Bir sunucu böyle bir riske sizce girebilir mi? Benim progra-
mımda kaybolan kişiler bulunmuyor ki... Konuklarımla bi-
linçli olarak ne yapabilirim? Kurban Bayramı’na yakın Zeke-
riya Beyaz’ı yayına aldım. Hocam programda, “Kurban kes-
mek yerine ayakkabı da verebilirsiniz.” dedi. Bunu sizce ben 
mi ayarladım? Ayşen Gruda tabiri caizse bizi fırçaladı. DSP 
Genel Başkanlarından Zeki Sezer, ‘’Başbakan tarafından evi-
me haciz geldi.’’ dedi. Mesela Zekeriya Beyaz hocama prog-
ramda oyun yapmışız… Allah aşkına kayıtlar duruyor. Ken-
disinin söylediği söze nasıl müdahale ederim. Yayın sonra-
sı kendisini aradım bana çok sinirli olduğunu söyledi. ‘’Sana 
hakkımı helal etmiyorum.’’ dedi. Ben bir yapımcı ile çalışmı-
yorum, gündemi çok iyi takip ediyorum. Konu ve konuklarla 
hep ben irtibata geçiyorum. Allah da yardım ediyor.

‘’HALKIMIZ ŞİDDET HABERLERİNİ DAHA ÇOK TERCİH 
EDİYOR’’

 Peki, neden şiddet haberleri izleniyor?
Türkiye’de hepimiz birey olarak şiddet, kavga gibi nerde 
olay varsa onu daha büyük bir ilgiyle izliyoruz. Neden; 
reytinglerime bakıyorum, genelde şiddet unsuru haber-
leri daha çok izleniyor. Peki, halkı şiddete teşvik etmiyor 
muyuz? Ben olaya şöyle bakıyorum; haber programla-
rı reytinge tabii tutulamamalı, bu uygulama bir an önce 
kaldırılmalıdır. Çünkü kaldırılması hâlinde daha sağlık-
lı haberler vereceğimize inanıyorum.

‘’HALKIMIZ KENDİ GİBİ KONUŞAN SUNUCUYU DAHA 
YAKIN HİSSEDİYOR’’

 Yayında hem doğal konuşuyorsunuz hem de sinirli 
çıkışlarınız oluyor. Bunun sebebi nedir?
Yayınımız başlayalı 7 ay oldu. Türkiye’nin her bölgesinden 
tebrik mesajları alıyoruz. Valla ben duygularıma yönelik ko-
nuşuyorum. Bazen izleyicinin istemediği yorumlar yapıyo-
rum. Bazen, ‘helal olsun be!’ diyenler oluyor. Zaten yorum 
konusunda herkesi memnun etmemiz mümkün değil. Ge-
nelde bana gelen iyi tepkiler hep güler yüzlü olmam yönün-
de. Zaten insanlar sabah uyandığı zaman uykunun verdiği 
kendine gelememe hâli ile biraz morali bozuk uyanır. İlk ola-
rak çoğumuz televizyon açarız. Sabah keyfi kaçmış ve sura-
tı asık sunucu görünce tabi ki insanın psikolojisi etkileniyor. 
Cinayet ve kötü haberler haricinde yüzüm hep güler.

‘’BENİ LİNÇ EDEN MEDYA, MESUT YAR’A NE 
SÖYLEYECEK?’’

 Kadın doktora, ‘erkekler cinsel sorunlarını size 
nasıl anlatıyor?’ sorunuz da tartışma oluşturdu. Tepki 
alacağınızı tahmin etmediniz mi?
Programın ilk ayında kadın doğum doktoru yayınımıza çı-
karmak istedim. Sabah bayan izleyicilerimizin soru ve so-
runlarına cevap vermek için. Bayan doktorun, ‘’Cinsel ko-
nuda erkek hastalarım daha çok.’’ demesi üzerine ben de o 
anlık bir refleksle, ‘’Erkekler size utanmadan nasıl geliyor-
lar?’’ sorusunu sordum. Sen misin onu diyen! Vay efendim 
‘bu sunucunun kafasında şeriat var! Muhafazakar sunucu ne 
dediğini bilmiyor!’ gibi inanılmaz tepkiler aldım. İnanmaz-
sınız ama bir kişi sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan, “İn-
şallah ölüm döşeğinde olursun da kadın doktorun eline dü-
şersin!’’ dedi.  Ben bunu konuşurken kafamda bir ideolojik 
saplantı yoktu. Bir anda sordum. Ekşi sözlükte ne hakaret-
ler yapıldı. Aradan 2 ay geçtikten sonra bir izleyicim bana 
tweet attı. Mesut Yar -yılını hatırlamıyorum- Star TV’de sa-
bah programı yapıyordu. Aynı kadın doktoru yayına almış. 
Aynen benim sorumu sordu. ‘’Erkekler size cinsel sorunları-
nı neden anlatıyor?’’ dedi. Haberin videosu bende var. Ben 
Mesut Yar’ın televizyonculuğunu tartışmam. Televizyoncu-
luk tarihinde dürüst ve kaliteli program yapıyor. Acaba be-
nim hakkımda, “Sen o sözü nasıl söylersin!” diyenler Mesut 
Yar’a ne söyleyecek?

“SABAH HABERCİLİĞİNDE NASIL MİZAH OLABİLİR Kİ?”
 Sabah sabah olumsuz haberler vermeniz tepki 

topluyor mu?
Bir sunucu büyüğümüz bir internet sitesine röportaj ver-
miş. Sabah sunucuları hakkında, ‘’Mizah yapamıyorlar.’’ de-
miş. Kendisi 10-12 yıl önce sabah program yapıyordu. Ona 
şunu sorarım; ülkede 2012 Ekim ayına kadar şehit geliyor 
muydu? Evet geliyordu. Sabah haberciliğinde gece yaşanan 
olayları vermezseniz izleyici sabah uyandığında dünyada 
ve Türkiye’de yaşanan olayları sağlıklı izleyemez. Türkiye’de 
gece herhalde karnaval olmuyor… Trafik kazası, yangın, şid-
det, kavga ve kadın cinayetleri genelde geceleri daha çok ya-
şanıyor. Benim yaklaşık 2 saat süren yayınımda ortalama 50 
haber hazırlıyoruz. 10-12 haberimiz şiddet, kaza, yangın ve 
cinayet ile ilgili. Hâl böyle iken nasıl mizah yapabiliriz. Mi-
zah programlarını genel olarak gece izleyebiliyoruz. Beyaz 
Show, Okan Bayülgen örnekleri var.
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SARIKAYA, SERT ÇIKIŞLARIYLA VE KONUKLARIYLA GİRDİĞİ 
DİYALOGLARLA İNTERNET MEDYASINDA VE YAZILI BASINDA 

SIK SIK HABER OLUYOR. 

“SABAH HABERCİLİĞİ HERKESE HİTAP EDİYOR. BABA, İŞE GİDERKEN 
10 DAKİKA DA OLSA TELEVİZYONU AÇIP ÜLKEDE OLANLARI 

İZLEYEBİLİYOR.”
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ANKARA MAYIS AYININ BAŞINDA TARİHİ GÜNLERİNDEN BİRİNİ YAŞADI. 
İSTANBUL’A İNŞA EDİLECEK 3’ ÜNCÜ HAVALİMANI İHALESİNDE ÖNGÖRÜLERİ ALT 

ÜST EDEN RAKAMLARA ULAŞILDI.

ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI İÇİN 
90 MİLYAR TL’LİK 

DEV İHALE

2018’DE HİZMETTE
Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özde-
mir, konsorsiyum adına yaptığı konuşmada, ihale-
nin; şeffaf, açık ve hiçbir noktada kötü bir düşünceye 
meydan vermeden sonuçlandırıldığını söyledi. İhaleye 
4 teklif zarfı sunulduğunu anımsatan Özdemir, şunla-

rı kaydetti: “Ortak girişim grubumuz, rekor sa-
yılabilecek bir kira ile ihaleyi kazandı. Tür-

kiyemiz büyüyor, İstanbul çok daha bü-
yüyor. Hepinizin bildiği gibi İstanbul’da 

şu anda iki tane havalimanı olması-
na rağmen istiap hadleri son nokta-
ya kadar gelmiş durumdadır. İnşal-
lah 2018’in sonlarına doğru bu yeni 
İstanbulumuz’un üçüncü havali-
manını da bitirerek hizmete açaca-

ğız. 25 yıl için 22 milyar 152 milyon 
avro artı KDV kira vererek ihaleyi 

kazandık ve toplam olarak 10 milyar 
247 milyon avroluk da yatırım yapaca-

ğız.” Projenin etap etap yaşama geçiri-
leceğini kaydeden Özdemir, her etabın bit-

tikçe yolcuların hizmetine açılacağını söyledi.

YILLIK DÜZENLİ ÖDEME YAPILACAK
Özdemir, kira bedelinin ödeme koşullarına ilişkin soru 
üzerine, “Şartnameye baktığımız zaman 22 milyar 
152 milyon avro 25 yıla bölünerek eşit olarak öde-
necek. Tabii her taksite de ayrıca KDV ilave edilerek 
ödenecektir.” dedi. Finansmana ilişkin bir soru üze-
rine de Özdemir, en az yüzde 20 öz sermayenin zo-
runlu olduğunu anımsattı. Finansman kaynağı konu-
sunda herhangi bir zorluk çekeceklerine inanmadığı-
nı dile getiren Özdemir, “Büyüyen bir Türkiyemiz ve 
daha hızlı büyüyen İstanbulumuz var. Biz, büyüyen ve 
gelişen Türkiye’ye güveniyoruz. Bu yapacağımız yatı-
rım ve kira miktarı ileride büyüyen Türkiye’ye güve-
nerek verdiğimiz rakamlardır.” dedi.  Özdemir, hava-
limanı adının devlet yetkililerince verileceğini söyledi.

İstanbul’a yapılacak 3’üncü havalimanı ihalesinde, 
cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Kıran kırana ge-
çen ihaleyi, 25 yıl için 22 milyar 152 milyon avro artı 
KDV ile en yüksek kira bedelini taahhüt eden Limak-

Kolin-Cengiz-Mapa-Kalyon Ortak Girişim Grubu kazandı.
Ankara, Mayıs ayının başında tarihi günlerinden birini yaşa-
dı. İstanbul’a inşa edilecek 3’üncü havalimanı ihalesinde ön-
görüleri alt üst eden rakamlara ulaşıldı. 2’si yabancı, 15’i yer-
li toplam 17 yatırımcı grubunun şartname aldığı ihale, Esen-
boğa Havalimanı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. İhaleye, 
IC İçtaş-Fraport, Makyol İnşaat, Limak-Kolin-Cengiz-Mapa-
Kalyon ortak girişim grubu ve TAV Havalimanları Holding 
katıldı. İhalede, önce iç ve dış zarflar kontrol edildi, yatırımcı-
ların yeterlik koşullarına sahip olduğu belirlendi. 

KAPALI TEKLİFTE REKOR 
Daha sonra yatırımcıların kapalı zarflardaki mali teklifle-
ri açıldı. 25 yıl için IC İçtaş-Fraport 20 milyar avro artı KDV, 
Makyol İnşaat 4 milyar avro artı KDV, Limak-Kolin-Cengiz-
Mapa-Kalyon Ortak 12 milyar 682 milyon avro artı KDV, TAV 
Havalimanları Holding 9 milyar avro artı KDV kira ödemeyi 
taahhüt etti. İhalede, daha sonra açık artırmaya geçildi. Açık 
artırmada fiyat aralığı belirlenmedi. Yatırımcılar, ser-
best bırakıldı. 

ÖNCE MAKYOL SONRA TAV 
ÇEKİLDİ
Açık arttırma başlamadan önce Mak-
yol İnşaat, ihaleden çekildiğini açık-
ladı. Açık arttırma, 20 milyar avro artı 
KDV üzerinden başladı. Makyol’un 
çekilmesinin ardından ihale, üç yatı-
rımcı grubu arasında kıran kırana bir 
açık artırmaya ve yarışa sahne oldu. TAV 
Havalimanları Holding, 31’inci turda ilk 
molasını aldı. TAV, molanın ardından teklif 
tutarını 21 milyar 55 milyon avro artı KDV ola-
rak yeniledi. 73’üncü turda yeniden mola isteyen TAV, 
22 milyar 31 milyon avro artı KDV olarak yeni teklifini açıkla-
dı. TAV, 78’inci turda ihaleden çekildi.

İKİ GRUBUN HEYECAN DOLU YARIŞI
İçtaş-Fraport ile Limak-Kolin-Cengiz-Mapa-Kalyon arasında 
ipi göğüslemek için ikili yarış başladı. IC İçtaş-Fraport, 87’inci 
turda mola istedi. IC İçtaş-Fraport, 95’inci turda Limak-Kolin-
Cengiz-Mapa-Kalyon ortak girişim grubunun 22 milyar 152 
milyon avro  artı KDV teklifi üzerine ihaleden çekildiğini 
açıkladı. İhale, bu bedel üzerinden 5’li ortaklıkta kaldı. 

“CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK 
İHALESİ”
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldı-
rım, ihalenin tamamlanmasının ardından ihale salonuna gel-
di. Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesinin, kamu özel sek-

tör ortaklığı modeliyle gerçekleştirildiğini belirten Yıldırım, 
İstanbul’a yapılacak havalimanının, dünyanın en büyük hava-
limanlarından biri olacağını, Türkiye’nin 2023 havacılık vizyo-
nunun en önemli eserlerinden birisi olacağını kaydetti.
İstanbul’a sıfırdan bir havalimanı inşa edileceğini vurgulayan 
Yıldırım, şöyle devam etti: “Arazide, 6 pisti, 1.5 milyon met-
rekare terminali ve her türlü tesisleriyle 80 milyon metreka-
relik alanda büyük bir havalimanı kuruluyor. Bu havalimanı, 
Türkiye’nin gelecek belki 30 yıl, 50 yılına hitap edecek. Sade-
ce Türkiye’nin ihtiyacını görecek bir havalimanı değil aynı za-
manda batıdan doğuya, doğudan batıya, Afrika’dan Avrupa’ya 
hava trafiğinin uğrak noktası olacak. Yüzyıllardan bu yana 
kervan yollarına ev sahipliği yapmış Türkiye, son 10 yılda sivil 
havacılıkta ortaya koyduğu vizyonla birlikte böylesine bir ge-
lişmeyi de başarmış durumdadır.” 

BAKAN 
YILDIRIM:

 “DEVLET BÜTÇESİNDEN 
10 YILDA YOLLAR, HIZLI 

TRENLER, LİMANLAR 
İÇİN ALDIĞIMIZ KAMU 

KAYNAĞINI, 3. HAVALİMANI 
İLE GERİ ÖDEMİŞ 

OLUYORUZ.”



 Hız, kolay kullanım ve taşınabilirlik gibi özellikleri ile son 
dönem tüketici elektroniğinin gözdesi haline gelen tabletle-
re olan ilgili günden güne artıyor. Tablet üreticisi 20’den faz-

la marka, 100’ü aşkın farklı modeli ile kıyasıya bir rekabet içinde 
bulunuyor. Fiyatları 150 TL’den başlayıp 1.500 TL’yi aşan tablet-
ler, tüketicilere çok sayıda seçenek sunuyor.
Tablet kullanımının profesyonel yaşamdan eğitime kadar son 
derece geniş bir ölçekte yaygınlaştığına dikkat çeken Gold Tek-
noloji Marketleri Pazarlama Müdürü Kılınç Orhan Erdemir, sa-
tışların yüzde 70’inin teknoloji marketlerinde gerçekleştiğini be-
lirtti. 2012 yılının ilk çeyreğinde teknoloji marketlerinde satılan 
tablet sayısının ayda yaklaşık 6 bin 500 adet olduğu-
nu belirten Erdemir, “2013’ün Ocak ayına gel-
diğimize bu rakamın 81 bini geçtiğini görü-

yoruz. Bu, bir yılda 13 kat büyümeye işaret ediyor. Gold olarak 
biz de aynı dönemde 16 kat büyüme gerçekleştirdik. Yeni tekno-
lojilerin büyüme seyirlerinde bu tip rakamlar normal kabul edil-
se de tabletlerin bu derece büyümesinde en önemli etken kulla-
nıcıların bu teknolojiyi çok çabuk kabul etmesi ve benimsemesi 
oldu.” diye konuştu. 

ALT SEGMENTTE İLK TERCİH SEBEBİ FİYAT
Üst ve alt segment olarak ikiye ayrılan tablet pazarında tüketici-
lerin farklı beklentileri bulunduğunu belirten Erdemir, “Üst seg-
ment ürünlerde genellikle tasarım, işletim sistemi, ekran kalitesi, 

sistem hızı, hafıza kapasitesi gibi detaylar incelenerek seçim 
yapılıyor. Alt segmentte ise daha çok fiyat bazlı bir ay-

rım yapılıyor. Bu segmentte, fiyat düzeyi ortalama 
150-500 TL olan 20’ye yakın marka, farklı model-

leriyle rekabet ediyor. Bizim de tablet satışları-
mızın adetsel bazda yüzde 55’ini 150-300 TL 
arasındaki ucuz tabletler oluşturuyor. Özellik-
le aileler, çocuklarının kullanımı için fiyatı dü-
şük tabletleri almayı tercih ediyor. Çocukların 

bu ürünlere hasar verme olasılığının yüksek ol-
ması nedeniyle, anne babalar Z kuşağı da deni-

len internet kuşağının taleplerini mümkün olan en 
az zararla karşılamaya çalışıyor.” dedi.

Akıllı telefonların modem olarak kullanabilmesi ve cep 
telefonu hattı için alınan internet paketlerinin bu sayede tab-

letlere de aktarılabilmesi nedeniyle tüketicilerin büyük 
çoğunluğunun tabletlerde 3G özelliğinin bulun-

masına çok önem vermediğini söyleyen Erdemir, 
WiFi özelliğinin yeterli görüldüğünü belirtti. 

TABLET SATIŞLARI DİZÜSTÜNÜ 
ETKİLİYOR
Son dönemde gerçekleşen tablet satışlarının di-
züstü bilgisayar satışlarını etkilemeye başladığı-
nı kaydeden Erdemir, “Yeni çıkan ince ve hafif 

ultrabook’lar bu durumdan etkilenmiyor diyebiliriz. 
Hatta ultrabook’ların fiyatları düştükçe, tabletlerin di-

züstü bilgisayarlar üzerindeki etkisini de tolare edecektir. 
Tabletler, dizüstü ve masaüstü bilgisayarların yerini pek 
çok açıdan şu an için tutamasa da hız, hafiflik ve kolay 
kullanım özelliklerinden ötürü, özellikle kısa süreli in-

ternet gezinmelerinin ve sosyal medya takibinin vazge-
çilmez aracı oldu.” diye konuştu.
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TABLETLERE OLAN İLGİ ARTARKEN, SATIŞLARIN YÜZDE 70’İ TEKNOLOJİ 
MARKETLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR. SATIŞLARIN YÜZDE 55’İNİ 150-300 TL 

ARASINDAKİ UCUZ TABLETLER OLUŞTURUYOR.

TEKNOLOJİ MARKETLERİNDEKİ TABLET 
SATIŞLARI BİR YILDA 13 KAT ARTTI

haber»

SATILAN 
TABLET SAYISI 

2012 YILININ İLK 
dÖNEMLERİNdE AYdA 
ORTALAMA 6 BİN 500 

İKEN, BU RAKAM 
13 KAT ARTARAK 

81 BİNİ GEÇTİ. 



“YALNIZLIĞIN ÇARESİNİ 
BULMUŞLAR” İSİMLİ SON 

ŞARKILARIYLA 
TELEVİZYON, RADYO VE 

İNTERNETTE EN ÇOK 
DİNLENEN GRUPLAR 

ARASINDA YER ALAN 
GRİPİN, AŞK ACISINI 

KÖRÜKLEMEYE DEVAM 
EDECEK. 

ençlerin en çok sevdiği müzik grupları arasında yer alan 
Gripin’in temelleri, üniversitelerde ve çeşitli kulüplerde 
amatör olarak müzik yapan solist Birol Namoğlu ve Ev-
ren Gülçığ’ın tanışmasıyla atıldı. Evren’in gruptan ayı-
rılması, Murat Başdoğan’ın gitar, İlker Baliç’in davul ve 
Arda İnceoğlu’nun da klavyeye geçmesi ile bugünkü Gri-
pin ekibi oluştu. Kendi besteleri ile rock müzik yapılan 
mekânlarda sahneye çıkan grubun tüm Türkiye tarafın-
dan tanınması ise 2004 yılında albüm teklifi almalarıy-
la gerçekleşti. Özellikle cover (eski şarkıların yeniden yo-
rumlanması) şarkılarla dikkat çeken Gripin grubunun 
birbirinden başarılı üyeleri ile müzik yaşamları, hedefleri 
ve müzik dünyasına ilişkin konuştuk. 

«sahne
 hilal baysal / hilalbaysal@baglantinoktasi.com.tr
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 Bize öncelikle bu grubun nasıl bir araya geldiğinden 
bahseder misiniz?
Aslında Gripin’in ilk 5’lisi 1999 yılında bir araya geldi. Fakat 
Murat, İlker ve Arda’nın katılımıyla 2001 yılının sonlarında 
‘Gripin’ kimliğini kazandı. 2009 yılında Evren Gülçığ’ın fark-
lı bir hayat yolu seçip ayrılmasıyla bugünkü kadrosuna dö-
nüştü.

 Sizi bir araya getiren ana etken neydi?
Tamamen tesadüfler diyebiliriz. O zamanlar çaldığımız bir 
kulüp tanışmamıza ve bir süre sonra da birlikte bir grup oluş-
turmamıza vesile oldu. 

 Gripin ismini nasıl seçtiniz?
Bizim o zamanlar Gripin’in bugünkü geldiği yeri bırakın ön 
görmeyi, hayal etmemiz bile imkânsızdı. O yüzden grup is-
mimizi seçerken özel bir araştırma yapmadık. O sıralarda 
vermeye hazırlandığımız konsere bir gün kala tesadüf ese-
ri koyduğumuz bir isim olan ‘Gripin’ bizimle bugünlere ka-
dar geldi.
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GRİPİN
“BU GRUPTAN MUTLU AŞK ŞARKISI 

ÇIKMAYACAK”
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 İkinci albümünüzün ismi de grubunuzun adı ile aynı 
oldu…
Birinci albümümüz  ‘Hikâyeler anlatıldı’ kadar içimize si-
nen bir ismi bulamadık. Bunun yanında sound (ses) ve söz-
ler olarak bizi çok iyi yansıtan bir albüm olarak gördüğümüz 
için grup adımızla aynı isimi koyduk.

 Emre Aydın’la düetiniz çok ses getirdi. Başka 
kimlerde düet yaptınız?
Ondan sonra birçok düetimiz oldu. En son düetimiz Nilüfer 
ile gerçekleşti. Ondan önce bağlama virtüözü Ahmet Koç ile 
çok güzel bir proje yapmıştık. İlerleyen zamanlarda neler ge-
lişir belli olmaz. Böyle projeler bize heyecan veriyor.

 ‘Dalgalandım Da Duruldum’ isimli Türk Sanat Müziği 
esirini seslendirmeniz de çok yankı buldu.
Evet. Bir yarışma programından, bize bir Türk Sanat Müzi-
ği şarkısı coverlamamız ve bunu programda çalmamız için 
teklif geldi ve biz de değerlendirdik. İçimize sinen parçala-
rın en önde geleni ise ‘Dalgalandım Da Duruldum’ oldu. Bu 
öncelikle cesaret isteyen bir işti. Müzeyyen Senar gibi bir se-
sin ve Rüştü Demirci gibi bir bestecinin eserini alıp bambaş-
ka bir hale getirmek tepki toplayabilirdi. Fakat korktuğumuz 
gibi olmadı. Bizim düzenlememiz de çok sevildi. Hep olum-
lu tepkiler aldık.

  Beş kişilik bir grupken üç arkadaşınızı aynı anda 
askere gönderdiniz. Sonrasında Evren’in aranızdan 
ayrılma nedeni evlenmesi mi idi? 
Evlilikle alakası yok. Evren zaten reklamcıydı ve son zaman-
larda çok yoğun çalışıyordu. 2009’da askerden döndükten 
sonra işlerimizi bırakıp sadece müzik yapmaya karar verdik. 
O bizim kadar zaman ayıramayacağını, kendi işinde devam 
etmek istediğini söyleyip gruptan ayrıldı. 

  2011 yılında TRT Müzik Ödülleri’nde ‘yılın grubu’ 
seçildiniz. Başka ödülleriniz de var mı?
İki tane Altın Kelebek, Kral TV ödülleri ve Powertürk’ten al-
dığımız en iyi grup ve en iyi şarkı ödüllerinin yanı sıra bir 
sürü üniversiteden aldığımız ödüllerimiz de mevcut. 

 Grubun ismine rağmen ağrı kesmeyip acı verdiğini 
söylüyorsunuz…
O söylemimiz bir espriydi tabii. 

“GRUBUN BİR KISMI KIZLAR İÇİN GİTAR 
ÇALMAYA BAŞLADI”

 Gitar çalmaya kız tavlamak amacıyla başladığınız 
doğru mu? 
Hepimiz için aynı şekilde olmasa da bir kısmımız için doğru 
bir açıklama. (Gülüyorlar)

 Müzik dünyasında daha çok solo albümler varken 
sizi grup olmaya iten ve böyle devam ettiren neden 
nedir?
Her şeyden önce grup olmaktan çok mutluyuz biz. Zaten 
müziğe başladığımız yıllarda dinlemeye başladığımız müzik-
ler de hep grup müzikleriydi. Bu duruma bunun etkisinin 
çok olduğuna inanıyoruz.

 Çeşitli kulüplerde müzik yaparken albüm yapmaya 
nasıl karar verdiniz?
Cover grubu olarak yapabilecekleriniz bellidir. Biz de o yıl-
larda bu şekilde yapabileceklerimizi artık tamamlamıştık. 
Ardından verdiğimiz büyük  bir konserde bestelerimizi çal-
mamızı isteyen kişiler tarafından hayatımızdaki tamamen 
değişti. 

 “BİZİM İÇİN 2 YA DA 3 ŞARKI DEĞİL 
BÜTÜN ALBÜM ÖNEMLİDİR. HIZLI 
VE ÇOK ÜRETİM YAPAN BİR GRUP 
DEĞİLİZ. 30 ŞARKI YAPIP ONLARDAN 
10 TANE SEÇMİYORUZ.”

 Albümleriniz müzik listelerinde her zaman en 
tepelerde… Müziğinizin ve eserlerinizin bu kadar 
beğenileceğini tahmin ediyor muydunuz?
Kesinlikle etmiyorduk. O yüzden bugün olduğumuz yerin 
değerini çok iyi biliyoruz.

 Şarkılarınızı nasıl seçiyorsunuz? 
Hep beraber seçiyoruz. Tabii burada prodüktörümüz Haluk 
Kurosman’ın etkisi çok büyük.

 Söz ve bestelerin tamamı size mi ait?
Bize ve prodüktörümüz Haluk Kurosman’a ait.

 Albümlerinizi sık aralıklarla çıkarmamanızın nedeni 
nedir?
Çok üreten ve hızlı üreten bir grup değiliz. İnce eleyip sık do-
kuyoruz.

ESKİ GRUP ÜYESİ ŞİMDİ GRUBUN KLİPLERİNİ 
ÇEKİYOR

 Albüm kapaklarınızda ve kliplerinizde görsel kalite 
çok yüksek. Kimlerle çalışıyorsunuz?
Kliplerimizde son dönemlerde ağırlıklı olarak Kemal Başbuğ 
ile çalıştık. Fakat son albümün ilk klibini, 2010’da grubumuz-
dan ayrılan arkadaşımız Evren Gülçığ çekti. Evren ve ajansı 
ayrıca albüm kapak tasarımlarını da gerçekleştirdi.

 “ALTIN KELEBEK, KRAL TV ÖDÜLLERİ, POwERTÜRK’TEN ALDIĞIMIZ 
‘EN İYİ GRUP’ VE ‘EN İYİ ŞARKI’ ÖDÜLLERİ İLE ÜNİVERSİTELERDEN 

ALDIĞIMIZ ÖDÜLLERİMİZ VAR.”
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“İNSANLAR BİZİ SAMİMİ BULUYOR”
  Korsan CD’lerin ve de internetten yasadışı şarkı 

indirmeler çok yoğun. Buna rağmen sizin yasal 
indirme ve orijinal CD satımı konusunda ciddi bir 
başarınız var. Bunu neye bağlıyorsunuz?
Keşke bunun sebebini kesin olarak bilebilsek de her albüm-
de stresini yaşamasak (gülüyorlar). Bizim için her zaman 2 
ya da 3 şarkı değil bütün albüm önemlidir. Hızlı ve çok üre-
tim yapan bir grup değiliz. 30 şarkı yapıp onlardan 10 tane 
seçmiyoruz. Albüm yaparken ufak tefek eserler elendik-
ten sonra 10 şarkı kalıyor ve onlarla da yapabile-
ceğimizin en iyisi yapmak için fazlasıyla uğ-
raşıyoruz. Kesinlikle albümün soundu ya 
da konsepti konusunda sınırlar belirle-
miyoruz. Tamamen üretim ve kayıt sü-
recindeki ruh halimize göre şekilleni-
yor her şey. Bu sebeplerden dolayı in-
sanlar albümlerimizi sıcak, samimi ve 
tümünü dinlemeye değer olarak gö-
rüyor olabilirler. Bu da bizi amacımıza 
ulaştırdığından çok mutlu ediyor.

  İnternetin yaygın olarak 
kullanılmasının albüm satışlarını olumsuz 
etkilemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tabi ki ilk yıllarda son derece olumsuz etkiledi. Ama son za-
manlarda iyice yaygınlaşan yasal dinleme, indirme siteleri ve 
insanların biraz daha bilinçlenmesiyle gelecek için albüm sa-
tışlarında olmasa bile dijital ortamda umut var diyebiliriz. 

  Sosyal paylaşım sitelerini verimli bir şekilde 
kullanıyor musunuz? 
Mümkün olduğunca sık kullanıyoruz ve kesinlikle çok ve-
rimli buluyoruz. Özellikle konser tanıtımları için en etkili 
yolun sosyal paylaşım siteleri olduğunu söyleyebiliriz. 

AUSTİN’DE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜLER
“Hiçbir yerde izleyici profilinin aynı olmaması, aksan ve şive zenginliğimiz ve hep farklı insanlarla duygular 
paylaşmamız bizim için değişilmez bir duygu. O yüzden her konserin duygusu ve hikâyeleri bambaşka olu-
yor.Bu konser maratonu arasında son dönemlerde bizim için en farklı olan konserimiz SXSW festivaliydi. 
Geçtiğimiz ay, 2 bin 500 civarında grubun geldiği ve bir müzik ve sanat şehrine dönüşen Austin’deydik. Dün-
yanın her yerinden plak şirketleri, menajerler ve müzisyenler orada buluştu. Bu ortamda konser vermek ve 
hatta öne çıkan ilk 20 grup arasına girmek de bizi ayrıca çok mutlu etti.”

 “GRİPİN’DEN MUTLU BİR ŞARKI BEKLEMEK YANLIŞ OLUR. ZAMAN 
İÇİNDE ANLADIK Kİ  MUTLU ŞARKI YAPAMIYORUZ BİZ.” 

  En sevdiğiniz rock grubu hangisi?                                                                                                   
Muse.

“ROCK MÜZİK DİNLEYİCİSİ ARTIYOR”
  Türkiye’de rock müzik dinleyicilerinin arttığını 

düşünüyor musunuz? Sizce bu süreç nereye gider?
Kesinlikle. Müzik türlerinin iç içe girmesi nedeniy-
le rock müzik öğesi olan ‘distortion’i (gitar veya elekt-
rogitarda doğal seslerin değiştirilmesi) kulakların ar-

tık yadırgamadığını gözlemliyoruz. Bu durum 
gün geçtikçe daha da iyiye gidecektir.   

  Yeni albüm çalışmalarına 
başladınız mı? Önceki 

albümünüzün satışları ve 
gördüğü ilgiye bakmanız 
motivasyonunuzu 
yükseltiyor mu?
Henüz erken. ‘Yalnızlığın Çare-

sini Bulmuşlar’ çıkalı 5 ay oldu. 
Önceki albümün başarısı bizi daha 

da iyisini yapmak için motive eder-
ken bir yandan da tarif edilemez bir 

strese sokuyor. 

  Sonraki albümlerinizde sizden mutlu bir aşk 
şarkısı duyabilecek miyiz?
Gripin’den mutlu bir şarkı beklemek yanlış olur. Çünkü 
zaman içinde anladık ki   mutlu şarkı yapamıyoruz biz.   

  İlerleyen yıllarda sizi birbirinizden ayrı görme 
ihtimalimiz var mı?
Biz her şeyden önce arkadaşız. Dolayısıyla ayrılmamız 
gibi bir ihtimal yok. Umarız hayatlarımızın sonuna kadar 
beraber müzik yaparız.
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“ÖNCEKİ 
ALBÜMÜN 

BAŞARISI BİZİ 
DAHA DA İYİSİNİ 

YAPMAK İÇİN MOTİVE 
EDERKEN BİR YANDAN 

DA TARİF EDİLEMEZ 
BİR STRESE 
SOKUYOR.”



mayıs 2013 /43

şehir mektupları» mehmet saim değirmenci

Bir yerde oturdunuz. Boyun masaya yetişmeyen şirin mi 
şirin iki kız çocuğu, üstelik saçları da ince örgü, üstelik 
yüzleri de alabildiğine temiz, omuzlarında kilim desenli 
çanta, gözlerinizin içine bakarak…

• Abi, okul harçlığı… Bir lira. 
• Git kızım almıyorum.
Almıyorum diyorsunuz da, o sevimlilik o plastik tükenmez kale-
mi aldırana kadar ısrarcı… Kalemi almıyorsunuz. Çıkarıp beş lira 
veriyorsunuz, benden olsun diye…
• Abi, mendil.
• Abi, nişanlına verirsin, gül. Bir tane al, ne olur.
• Git kızım, ben 42 yaşındayım ne nişanlısı, senden büyük 

veletlerim var. 
İlk paragraftaki kadar sevimli olmasa da, Ankara Sakarya’da 
onlarca çocuk, kâğıt mendille, selpakla, tükenmez kalemle 
tuhaf bir pazarlama ve dilenme ayini yapıyor.
• Adın ne senin?
• Hüma.
• Adın ne?
• Serap.
• Adın ne kızım?
• Ayşe.
• Adın ne senin? 
• Serpil.
• Yanındaki kim?
• Kardeşim.
• Senin adın ne kız?
• Hayal.

Hepsi ilk mektep öğrencisi… Aile ekonomisine katkıda bulunuy-
orlar. Bunları dilendiren yahut çocuk pazarlamacı olarak kul-
lanan aileleri mi sahiden, bir organize yapı var mı, bilmiyorum.
Hep aynı yüzler.
Ankara’nın başka bir yüzü. Çoğu aile onlardan dört-beş yaş 
büyük çocukları tek başına arkadaşına göndermezken, bunlar 
gecenin geç saatlerine kadar, kar kış demeden, soğuk sıcak 
demeden Sakarya ve çevresinin her tarafını adımlıyorlar, günde 
yüzlerce insana mendil satmaya, gül satmaya, kalem satmaya 
uğraşıyorlar.
İyi tanıyorlar insanları… Moralleri bozulmuyor. Diyelim ki bir 
mekân sahibi ‘gidin buradan diye’ kovdu, biraz geri çekilip, avı 
elinden alınmış aslan edasıyla, hafif kinci bir tavırla bakıyorlar 
mekân sahibine… Kovuldukları, belki yüzlerce kez azarlandıkları 
yerlere tekrar gelmekten, oralarda çay kahve içen insanlara, her 
birine ayrı bir dille dil dökmekten usanmıyorlar.
• Adın ne senin?
• Ilgaz.
• Çankırılı mısın?
• Hayır?
• Peki nerelisin?
• Haymatlosum ben?
• Haylazlık yapma, ne demek haymatlos?
• Bir yerli olmayan demek.
• Kimden öğrendin.
• Gazeteden.
• İşletme beni.
• Bir kalem al işletmeyeyim.
• Şimdi söyle nerelisin?
• Ne yapacaksın. Ankaralı say gitsin.
Vay, velet yaşına başına bakmadan bir de bizi tiye alıyor. 
Gördüğüm en akıllısı. Al beş lira… Gözünü sevdiğim Ankara, sana 
da bir kâğıt mendil versinler. Gözlerin yaşardı.

42 / www.baglantinoktasi.com.tr

AH BU ÇOCUK SATICILARIN 
ELİNDEN…

Ankara’nın başka bir yüzü. Çocuk satıcılar, gecenin geç saatlerine kadar, 
kar kış demeden, soğuk sıcak demeden Sakarya ve çevresinin her tarafını 

adımlıyorlar, günde yüzlerce insana mendil satmaya, gül satmaya, 
kalem satmaya uğraşıyorlar.

KOVULDUKLARI, BELKİ YÜZLERCE KEZ 
AZARLANDIKLARI YERLERE TEKRAR 

GELMEKTEN, ORALARDA ÇAY KAHVE 
İÇEN İNSANLARA, HER BİRİNE AYRI 

BİR DİLLE DİL DÖKMEKTEN 
USANMIYORLAR.
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BÜYÜK ŞAİR VE FİKİR ADAMI NECİP FAZIL KISAKÜREK, VEFATININ 30. YILDÖNÜMÜ 
ANISINA, 20-26 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA, KONYA’DA DÜZENLENECEK ÇOK SAYIDA 

PROGRAMLA ANILIYOR. 

KONYA’DA NECİP FAZIL 
RÜZGARI ESİYOR

Konya, Cumhurbaşkanlığı’nın resmi himayesini yürüttüğü 
Necip Fazıl’ı anma etkinliklerine hazırlanıyor. Etkinlikle il-
gili konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Ak-

yürek, bir hafta sürmesi planlanan Necip Fazıl’ı anma etkinlik-
lerinin en önemli ayağının 20-22 Mayıs tarihlerindeki sempoz-
yum olduğunu belirterek, Konya’nın uluslararası çapta bir orga-
nizasyona daha ev sahipliği yaptığını söyledi. 
Konya’da bulunan öğrencilere ve gençlere, de-
ğerler eğitimi kapsamında, Necip Fazıl’ı ha-
tırlatmayı ve tanıtmayı amaçladıkları-
nı kaydeden Başkan Akyürek, “MEB ve 
hükümetimizin yürüttüğü çalışmala-
ra, böyle örnek organizasyonlarla de-
vam etmenin gerekliliğini görüyoruz. 
Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk-
lu, Karatay ve Meram belediyeleriy-
le yürütmeye çalıştığımız şehir kül-
türü ve değerler eğitimi çalışmalarına 
bu etkinlikler özel bir katkı sağlayacak-
tır. Anma programı Türkiye çapında yan-
kı yapmış ve gündem olmuştur. Programla-
rın amacına ulaşması açısından eğitim cami-
amız önemli bir sorumluluk üstlenecektir.” şek-
linde konuştu.
Belediyenin şimdiye kadar 500 bin Necip Fazıl kitabının dağıttı-
ğını hatırlatan Akyürek, “500 bin kitaba ilave olarak 6 farklı ese-
rinden toplam 60 bin adet baskısı yapılarak Konya’daki öğrenci-
lere ücretsiz olarak dağıtıldı. Bu faaliyetle amacımız, Konya’daki 
tüm öğrencilere ve Konya gençliğine, değerler eğitimi kapsamın-
da Necip Fazıl Üstadımızı hatırlatmak ve aynı zamanda tanıt-

maktır.” dedi. Başkan, hafta boyunca, şiir dinletileri, tiyatrolar ve 
konser etkinliklerinin düzenleneceğini, Cumhurbaşkanlığı Kla-
sik Türk Müziği Korosu tarafından bestelenmiş Necip Fazıl eser-
leri seslendirileceğini iletti. Ayrıca, Mevlana Meydanı’nda yakla-
şık 5 bin kişinin katılımının hedeflendiği “Necip Fazıl’ı Okuyo-
ruz” isimli bir toplu okuma programı gerçekleşeceğini aktardı. 

Etkinlikler çerçevesinde liseliler ve üniversitelilere yöne-
lik düzenlenen yarışmalara Türkiye genelinden katı-

lımın sağlanması için de Türkiye’deki tüm okul-
lara ulaşılmasının hedeflendiğini aktaran Baş-

kan Akyürek, “Bu amaçla tespit edilen yakla-
şık 5 bin farklı kuruma, 71 bin görsel ulaştı-
rıldı.” diye konuştu.

ÇOK SAYIDA ETKİNLİK 
YAPILACAK
Necip Fazıl’ın drama belgesel filmi ve 
Hatıralarda Necip Fazıl Belgeseli ile kitap 

çalışmaları tamamlanırken, film ve belge-
sel hafta boyunca ulusal kanallarda ve et-

kinliklerin yapıldığı salonlarda gösterime gi-
recek. Etkinlikler kapsamında Necip Fazıl’ın ki-

taplarının, hat sanatı ile yazılmış şiirlerinin, fotoğ-
raflarının, özel eşyalarının, Büyük Doğu dergilerinin ve 

gazetelerin yer aldığı “Necip Fazıl ile Bir Asır Sergisi” ile ha-
yatının etkileyici şekilde anlatıldığı video mapping sunumu 
yer alacak. Program kapsamında 24 Nisan’da başlayan, 25 
Mayıs’a kadar devam edecek olan “30 Kitap 30 Konuşmacı” 
programı ise her gün seçkin 500 liseli ve üniversiteli öğrenci-
ye yönelik konferans şeklinde sürdürülüyor. 

haber»
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Denizlerimizde bilinçsiz şekilde yapılan avlanma, su altı ya-
şamını olumsuz etkiliyor. Buradaki ekosistemin bozulması-
na neden olan avlanmalar için alınan tedbirler çoğu zaman 

yetersiz kalıyor. Sualtı Araştırmaları Derneği Ekolojik Araştır-
malar Grubu (SAD-EKOG), bilinçsiz yapılan avlanmaların ye-
rini ‘sorumluluğa’ bırakması için çalışma başlattı.
SAD-EKOG tarafından başlatılan ve uluslararası GEF, SGP Kü-
çük Destek Programı ve Akdeniz Korunan Deniz Alanları yö-
neticileri ağı MedPAN tarafından finanse edilen, “Türkiye’de So-
rumlu Amatör Balıkçılığın Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 
iki günlük toplantı ve çalıştay düzenlendi. Antalya-Kaş-Kekova 
Özel Çevre Koruma Bölgesi 1. Uzman ve Paydaş Toplantısı’na 
katılan konuyla ilgili çevreler daha sorumlu bir amatör balıkçı-
lığı hayata geçirebilmenin koşullarını tartıştı. Toplantıya, amatör 
olta balıkçılığı dernekleri, sualtı avcılığı dernekleri, dalış okulla-
rı temsilcileri, restoran temsilcileri, ticari ve geleneksel balıkçılık 
dernek temsilcileri, uzmanlar, yurtdışı kuruluş temsilcileri, Sa-
hil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı temsilcileri ve konuyla ilgili bakanlık temsilcileri katıldı.

GRUPLAR UZLAŞTI
SAD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Orkun Kıraç, amatör balık-
çılığın son yıllarda hızla gelişen ve genişleyen bir sektör ve hobi 
alanı olduğunu dile getirerek, “Bu ölçekten itibaren yeni bir bakış 
açısına ve amatör balıkçılık yönetimi anlayışına ihtiyaç duyulan 

bir noktaya ulaştık.” dedi. Yapılan çalıştayın çok önemli olduğu-
nu vurgulayan Kıraç, “Türkiye’de ilk defa bu kadar geniş katılımlı 
bir toplantı yapıldı. Çeşitli nedenlerle bugüne kadar fazla bir ara-
ya gelememiş gruplar aynı masada oturup, daha sorumlu, sürdü-
rülebilir, denizel yaşama daha saygılı ve duyarlı bir amatör balık-
çılık kültürünün yeşertilmesi konusunda uzlaşıya vardılar ve bu-
nun koşullarını müzakere ettiler.” diye konuştu. 

“SABIR, HOŞGÖRÜ VE İLETİŞİM ÖNEMLİ”
Toplantının ikinci gününde tüm katılımcıların iştiraki ile bir da-
lış gezisi düzenlendi. Çalıştaya İspanya’dan konuk olarak katılan 
Oscar Sague Pla, küresel ısınmayla birlikte yayılma gösteren is-
tilacı türler hakkında sualtında bir sunum yaptı. Pla daha sonra 
yaptığı açıklamada, amatör balıkçılık yönetim modellerini anla-
tarak, kendi ülkesinden örnekler sundu. Denizin kullanımı ile il-
gili konularda paydaşlar arası uzlaşının zaman alacağının altını çi-
zen Pla, “Benim ülkemde de bu süreç sabır ve hoşgörü gerektir-
di ve kolay işlemedi. Önemli olan tüm tarafların iletişim kanalla-
rını açık tutması ve hep birlikte adım adım ilerleme kaydedilme-
sidir.” dedi. Projenin yürütücüsü N. Ozan Veryeri ise çalıştaya ka-
tılan tüm kurum temsilcilerine teşekkür ederek, kısa süre içinde 
hep birlikte bir “sorumlu amatör balıkçılık rehber kitabı” hazırla-
yacaklarını ifade etti. Kamuoyunun projeyi, www.1balikcokbalik.
org sitesinden takip edebileceğini belirten Veryeri, her türlü öneri 
ve yapıcı eleştirinin kendilerini mutlu edeceğini söyledi. 

“SORUMLU AMATÖR BALIKÇILIK PROJESİ” İÇİN DÜĞMEYE BASILDI. TÜRKİYE’NİN 
AMATÖR BALIKÇILIK ALANINDA ACİLEN YENİ BİR VİZYONA VE YÖNETİM MODELİNE 

İHTİYAÇ DUYDUĞU BELİRLENDİ.

AMATÖR BALIKÇILIĞA 
SORUMLULUK AYARI GELİYOR

denizcilik»
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) 
geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği frekans ihale-
si kapsamında Türkiye geneline 400 yeni ve-
rici kurulacak. Vericilerle, herhangi bir ante-

ne gerek kalmadan tarl http://image.shutterstock.com/
display_pic_with_logo/11418/11418,1271122152,19/
stock-photo-media-screens-composed-entirely-of-
images-i-created-and-any-human-figures-were-
created-by-me-with-50805589.jpg ada, sahil kenarın-
da, arabada yüksek çözünürlüklü televizyon yayını iz-
lenebilecek. Mevcut durumda, 4 bin olan verici sayısı-
nın 400’e indirilmesi, ayrıca görüntü kirliliğinin de or-
tadan kalkmasını beraberinde getirecek. 
Türkiye yeni yayın dönemine tüm dünya ile birlikte 
adım atıyor. Yeni dönem, daha az anten, daha yük-
sek televizyon yayın kalitesi anlamına geliyor. Tür-
kiye de yeni dönem için öncelikle frekans ihalesi 
gerçekleştirdi. İhalenin ardından yeni yayını evlere 
taşıyacak vericilerin kurulması gündeme geldi. 
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VERİCİLER İLK ETAPTA KALKINMAdA 
ÖNCELİKLİ BÖLGELERE KURULACAK. 
BÖYLECE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ 
YAYINLAR, ÖNCE KIRSALA ULAŞACAK.

HERHANGİ BİR ANTENE GEREK KALMAdAN 
TARLAdA, SAHİL KENARINdA, ARABAdA 
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ TELEVİZYON 
YAYINI İZLENEBİLECEK.

İKİ YILDA TAMAMLANACAK
Türkiye genelinde karasal sayısal yayıncılığa geçişin iki yılda 
tamamlanması hedefleniyor. Bu süre içerisinde eski sistem 
olan ‘karasal analog’ yayın da paralel olarak devam edecek. 
Tüm Türkiye’nin dönüşümü ile ‘karasal analog’ tarihe karışa-
cak. Karasal sayısal televizyon yayınlarına geçilecek. Yüksek 
yayın kalitesine sahip olacak ve çubuk antenle alınabilecek 
karasal sayısal TV yayınları abonelik olmadan, ücret öden-
meden her yerde izlenebilecek. 

TÜRKİYE YENİ YAYINCILIK DÖNEMİ İLE TANIŞIYOR. KURULACAK YENİ VERİCİLERLE, 
VATANDAŞLAR MÜMKÜN OLAN HER YERDE, HERHANGİ BİR KESİNTİ OLMADAN YÜKSEK 

KALİTEDE TELEVİZYON İZLEYEBİLECEK.

HD KEYFİ GELİYOR
ANTENE SON, HER YERE

Buna göre yeni dönemde karasal sayısal yayın, özel tele-
vizyon temsilcileri ve meslek birliği temsilcilerinin üye-
si bulunduğu Anten AŞ bünyesinde kurulacak 400 verici 
sayesinde gerçekleşecek. Vericilerin ilk etapta kalkınma-
da öncelikli bölgelere kurulması planlanıyor. Bu da yük-
sek çözünürlüklü yayınların, büyük şehirlerden önce kır-
sal kesime ulaşması anlamına geliyor. Mevcut durumda 
yaklaşık 4 bin olan verici sayısı, Anten AŞ ile 400’e indiri-
lecek. Yeni vericiler görüntü kirliliğinin önüne geçerken, 
enerji tasarrufu da sağlanmış olacak. Anten AŞ, karasal 
sayısal yüksek çözünürlüklü ve standart çözünürlüklü ya-
yını sağlayacak olan yeni vericiler için önümüzdeki dö-
nemde ihaleye çıkacak. İhaleyi alan firma, RTÜK’ün konu 
ile ilgili yayınladığı yeni yönetmeliğin ilgili maddesi uya-
rınca, vericilerin yüzde 30’unu Türkiye’de üretecek. Ya-
yıncılara bakan yönü ile vericiler için altyapı çalışmaları-
na başlanırken, seyirciler de yeni yayını alabilmek için set 
üstü cihaz satın alacak. Cihazların 30 TL civarında olma-
sı planlanıyor. RTÜK, cihazın hızlı bir şekilde evlere gire-
bilmesi için gazete yönetimleri ile de görüşmeler yapıyor. 
Bu görüşmelerin sonucunda, gazetelerin set üstü cihazları 
promosyon olarak seyirciye ulaştırması hedefleniyor.

YOL İÇİN TAŞINABİLİR EKRANLAR 
GELİYOR
RTÜK ayrıca yeni durumda, piyasaya sürülecek yeni tele-
vizyonların içinde set üstü cihazların montajlı olarak üre-
tilmesini sağlayacak. Böylece set üstü cihaz almayıp da 
yeni televizyon almayı planlayanlar, set üstü cihaza eks-
tra ücret ödemeyecek. Türkiye’de her yıl ortalama 3 mil-
yon televizyonun satıldığını hatırlatan RTÜK yetkilileri, 
kısa süre içinde bu dönüşümün sağlanacağını belirtiyor. 
Vatandaşların yolda, bahçede, tarlada yüksek kalitede ya-
yına ulaşabilmesi için sadece ekranı olan yeni dönem te-
levizyonların da piyasaya sürüleceğini belirten yetkililer, 
bu ekranların gelişmiş ülkelerde çok kullanıldığını belir-
tiyor. Yetkililer ayrıca tabletlerden de bu yayınlara ulaşıla-
bileceğini aktarıyor.

FREKANS İHALESİNDEN                                        
BİR MİLYON TL GELDİ
Ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan kanallara yeni 
karasal sayısal yayın için frekansları 10 yıl süre ile kira-
layan RTÜK, böylece devletin kasasına yaklaşık 1 mil-
yon TL’lik gelir sağlamış oldu. Özel televizyonların ku-
rulduğu 1994 yılından beri ‘milli kaynak’ olarak sayılan 
frekanslar bedelsiz olarak yayıncı kuruluşlar tarafın-
dan kullanılıyordu. Ancak son ihale ile her kanal kara-
sal sayısal yayın için frekans kullanmanın karşılığında 
ücret ödemeye başladı. 

KANAL D KUMANDANIN İLK                 
SIRASINA YERLEŞTİ
RTÜK, ilk olarak ‘karasal sayısal yüksek çözünürlük-
lü yayın frekansı’ için ihaleye çıktı. 1 milyon liralık taban 
fiyatı ile başlayan ihalede 51 milyon 200 bin TL’lik en 
yüksek teklifi veren Kanal D, TRT’den sonra kuman-
danın ilk sırasına yerleşmiş oldu. Kanal D’yi sırasıy-
la, FOX TV, Star TV, Turkuvaz Aktif TV, Kanaltürk, Sa-
manyolu TV, Show TV, Haber Türk takip etti. 
İhale, sonraki günlerde, ‘karasal sayısal standart çö-
zünürlüklü yayın’, ‘yüksek çözünürlüklü tematik ya-
yın’, ‘standart çözünürlüklü tematik yayın’, ‘bölgesel 
yayın’, ‘yerel yayın’ türlerinde gerçekleştirildi. RTÜK, 
yayıncılık alanının yeniden şekillenmesini sağlayan 
ihalelerden yaklaşık 1 milyon TL gelir sağlamış oldu.



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, ÇİKOLATANIN MUCİDİ 
İSVİÇRE’YE ÇİKOLATA SATMAYA BAŞLADI

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»

Çalışma hayatımızda sık karşılaştığımız öyle sağlık problemleri var ki, 
önlem alınmadığında istenmeyen sonuçlar doğuruyor, yaşam kalitemizi 
azaltıyor. Bel ve boyun ağrıları da iş haya-
tında en çok karşılaşılan sıkıntıların ba-

şında geliyor. Ağrıya maruz kalmamız, iş perfor-
mansımızı büyük ölçüde düşürüyor. Ayrıca hu-
zurlu bir şekilde dinlenmemiz ve ailemizle güzel 
vakit geçirmemiz gereken evlerimizde de yaşantı-
mızı olumsuz etkiliyor. 
Peki hayatımızı bu denli etkileyen çalışma koşulları-
mızı nasıl düzeltebiliriz? Alınacak basit önlemler bizi 
sağlığımıza kavuşturur mu? Uzmanlar, günlük hayatımız-
da dikkat edeceğimiz bazı noktalarla, düzenli ve bilinçli eg-
zersizlerle bu sorunlardan kurtulmanın elimizde olduğunu söy-
lüyor. 
Medicana Konya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzma-
nı Dr. Mehmet Portakal, kadın, erkek tüm yetişkinlerin yaşamla-
rının bir döneminde önemli derecede bel ağrısı yaşadığını belir-
tiyor. Dr. Mehmet Portakal, “Masa başında çalışanlar başta olmak 
üzere gençlerden ev hanımlarına, öğretmenlerden sporculara kadar 
hemen herkes bel ağrısından yakınıyor. Uzun süre aynı pozisyonda 
durma, hareketsiz bir hayat tarzı, beli zorlayarak ağırlık kaldırma, aşırı 
efor gerektiren egzersizleri uygulama, stres ve sigara gibi pek çok etken 
bel ağrılarının oluşmasına yol açıyor.” diye konuşuyor.
Bu ağrıların genellikle tedavi sayesinde ortadan kalktığına işaret eden 
Uzman Doktor Portakal, bu ağrıların bazen de kronikleşerek rahatsız-
lık verebildiğine dikkat çekiyor. Portakal, bu sorunların yaşanmama-
sı ve de tekrarlanmaması için koruyucu önlemlerin alınmasının ha-
yati önem taşıdığına vurgu yapıyor. “Özellikle işyerinde verimli ça-
lışabilmek için zorlayıcı pozisyonlardan kaçınılmalıdır. Bu amaçla 
işyeri kişiye uyumlu hale getirilmelidir. Yapılacak bazı değişiklik-
ler, daha rahat ve sağlıklı çalışmamıza ortam hazırlar.” ifadeleri ile 
ağrı çekenlere yol gösterici ipuçları sunuyor.  

 ayşe melek / aysemelek@baglantinoktasi.com.tr

BEL VE BOYUN AĞRILARINDAN 
KORUNMAK İÇİN İŞYERİNDE NELERE 
DİKKAT ETMEK GEREKİR?
• Çalışma yüzeyi her şeye kolayca erişebilecek şekilde 

düzenlenmelidir. Böylece başın ani dönme hareketleri 
engellenir.

• Göz ile üzerinde çalışılan materyal arasındaki görüş 
mesafesi 30-60 cm olmalıdır. Baş dik tutulurken ve 
direkt öne bakılırken, gözler yatay çizginin çok az altına 
odaklanmalıdır.

• Yapılan iş dirseklerle aynı yükseklikte olmalıdır.
• Sandalyenin omuzlar altında sırt desteği, ayrıca iyi 

düzenlenmiş bel desteği, tekerlekleri ve kol desteği 
olmalıdır.

• İşyerinde çalışma sırasında kısa süreli küçük aralar 
verilmelidir. Bu aralar sadece dinlenme şeklinde 
olabileceği gibi 3-5 dakikalık fiziksel egzersiz programı ile 
değerlendirilebilir. Bu egzersizler sırasında burundan nefes 
alıp ağızdan verme, omuzlarla dairesel hareketler çizilmesi, 
ayak bilekleri kan dolaşımını artırmak amacıyla aşağı-
yukarı, sağa-sola ve dairesel şekilde döndürme hareketleri 
yapılabilir.

• Günlük hayatınızda bel ve boynunuzu her zaman dik ve 
düzgün tutmaya çalışın. 

• Yerden bir cismi alırken dizlerinizi kırın ve çömelerek 
alın, belden eğilmeyin. Yükü belinizle değil, bacaklarınızla 
kaldırın. 

• Ağır eşyaları iki eşit parçaya bölerek iki elinizle taşıyın. 
• Yük taşırken belinizin eğik değil de dik pozisyonda olmasına 

dikkat edin. 
• Uzun süre aynı pozisyonda kalmayın. 
• İdeal kilonuzu korumaya çalışın. 
• Bir eşyayı alırken ona doğru uzanmayın, yanına iyice 

yaklaşıp öyle alın. Bir cismi yerden kaldırırken önce onu 
bedeninize doğru yaklaştırıp sonra yükseltin. 

• Bir eşyayı taşırken onu gövdenize yakın tutun. Taşınacak 
eşya vücudunuza ne kadar yakın olursa omurganıza binen 
yük o kadar azalacaktır. 

• Otururken bel desteği kullanın. 
• Ayakta veya uzandığınızda bacaklarınızı gergin tutmayın. 

Yatarken dizlerinizi karnınıza doğru hafifçe çekmeye çalışın. 
• Kullandığınız yatak, bel ağrılarından korunmak için çok 

önemli. Yatak, vücudunuz içine gömülmeyecek kadar sert, 
bel çukurunuzu destekleyecek kadar yumuşak olmalı. Yatak 
alırken esneyebilen yatakları tercih edin. 

• Çok yüksek veya alçak sandalye ve koltukta oturmayın. 
Otururken ayaklar yere basmalı, diz ve kalça 90-100 derece 
bükük olmalıdır. 

• Düzenli olarak hergün egzersiz yapmaya çalışın. Yapacağınız 
egzersizleri rahatsızlığınızın sebebine göre doktorunuzun 
planlaması daha uygun olacaktır. 

• Ayakkabı giyerken öne eğilmeyin, oturarak giyin. 
• Yüksek topuklu veya düztaban ayakkabıdan kaçının. 
• Elektrikli süpürge kullanırken hortum ve borusunun 

mümkün oldukça uzun olması sağlanmalı ve öne eğilmekten 
kaçınılmalıdır. 

• İş yaparken arada dinlenin, vücudunuzu esnetin. 
• Sigara ve stresli bir hayattan mümkün oldukça uzak 

durmaya çalışın.
• Çalışmanıza sık ara verin. Masada veya arabada otururken 

kısa aralar verip ayağa kalkın, kısa yürüme ve gerinme 
egzersizleri yapın.

• Çalışma koltuğunuzu ve bilgisayarınızı ayarlayın. Otururken 
baş ve boyun doğru pozisyonda olmalıdır, özellikle uzun 
süre baş eğik pozisyonda çalışılmamalıdır. 

• Telefonun ahizesini omuz ile boynunuzun arasına 
sıkıştırarak konuşmayın.

• Germe ve güçlendirme egzersizleri yapın. Omurga sağlığı 
için yürüyün ve yüzün. 

• Ağrılarınız tamamen geçse bile egzersizlerinizi her gün 
düzenli olarak yapmayı ihmal etmeyin.

GÖZ İLE ÜZERİNdE ÇALIŞILAN 
MATERYAL ARASINdAKİ GÖRÜŞ 
MESAFESİ 30-60 CM OLMALIdIR. BAŞ 
dİK TUTULMALI, ÖNE BAKILMALIdIR. 

BASİT YÖNTEMLERLE 
BEL VE BOYUN AĞRISINA 

DUR DİYİN 
mASA BAŞındA ÇAlıŞAnlArın en Büyük SıkıntıSı Bel ve Boyun AğırılArı… 

uzmAnlAr düzenlİ ve BİlİnÇlİ eGzerSİzlerle Bu SorundAn kurtulmAnın 
mümkün olduğunA dİkkAt Çekİyor.

ÇALIŞIRKEN KISA ARALAR 
VERİLMELİdİR. BU ARALARdA SAdECE 
dİNLENİLEBİLECEĞİ GİBİ 3-5 dAKİKALIK 
FİZİKSEL EGZERSİZ YAPILABİLİR.

Medicana Konya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Portakal
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Sosyal medyanın gündeminin, günlük olarak gazetelerde, 
televizyonlarda yayınlanan haberlerden oluştuğu düşünü-
lür. Ancak son yapılan bir araştırma, bu iki medya türünün 

gündeminin birbirinden tamamen bağımsız olmasa da farklı ol-
duğunu ortaya koyuyor. 
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yapılan yeni 
araştırma, sosyal medya ile gazete, radyo ve televizyonların için-
de yer aldığı geleneksel medyanın gündemlerinin çok farklı ol-
duğunu ortaya koydu. Twitter kullanıcılarının kendi hesapların-
dan gönderdiği 110 bin adet tweeti inceleyen öğretim üyeleri, 
Suriye’de düşürülen Türk jetiyle ilgili olarak geleneksel medyada 
yer alan haberlerle ile sosyal medyadaki ele alınan konuları ince-
ledi. İkisinin sadece yüzde 36 benzerlik gösterdiğini belirten uz-
manlar, sosyal medya kullanım yaşının da ilkokul seviyesine ka-
dar düştüğüne dikkat çekti.

TÜRK JETİ KONUSU ÖRNEK OLAY OLDU
Sosyal medya ile geleneksel medyanın gündemini inceleyen 
araştırma, Bursa Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü 
ile Tüm Bilişim ve Yazılımcılar Derneği tarafından düzenlenen 
“Sosyal Medya ve Geleneksel Medya Üzerindeki Etkileri” konulu 
seminerde açıklandı. Araştırmayı açıklayan Marmara Üniversi-
tesi İletişim Fakültesi Bilişim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. 

Dr. Erhan Akyazı araştırma ve sonuçları ile ilgili şu bilgileri pay-
laştı: “Çalışmamız, örnek olay üzerinden gidiyor. Dünya günde-
mini meşgul eden Suriye’de, Türk jetinin düşürülmesiyle ilgili bir 
kriz vardı. Bu konuda medyanın gündeminde ne olduğunu ve 
ardından sosyal medyanın ne düşündüğünü araştırdık. Sosyal 
medyanın gündemi, geleneksel medyanın gündeminden farklı-
lık arz edebiliyor.”

10 BİN KİŞİNİN 110 BİN TWİT’İ İNCELENDİ
Araştırmada yer alan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Bi-
lişim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Sefa Sütçü de 
10 bin kişinin attığı 110 bin twit’in yanı sıra 67 gazetecinin 10 ga-
zetede yayımlanan köşe yazısını, haber ve yorumlarını inceledik-
lerini söyledi. Suriye kriziyle ilgili Türk jetinin düşürülmesi ola-
yında sosyal medyada konuşulanlarla geleneksel medyada yazı-
lanların sadece üçte bir benzerlik gösterdiğini vurgulayan Süt-
çü, “Sosyal medya ile geleneksel medya gündeminde muhakkak 
farklılıklar var. Geleneksel medya gündemi, biraz da ‘resmî gün-
dem’ dediğimiz gündem oluyor. Halkın nabzını tutmak açısın-
dan sosyal medya çok farklı özellikler ve fırsatlar sunuyor. Her 
iki platformdaki gündemlerin farklılaştığına şahit oluyoruz. Bu 
araştırma, sadece bir konu üzerinde yapıldı. İnternet ortamında 
konuşulanlar, geleneksel medyadan oldukça farklılaşıyor.” dedi.

haber»

MARMARA ÜNİVERSİTESİ’NİN YAPTIĞI ARAŞTIRMA, SOSYAL MEDYA İLE GAZETE, 
RADYO VE TELEVİZYONUN OLUŞTURDUĞU GELENEKSEL MEDYANIN GÜNDEMLERİNİN 

ÇOK FARKLI OLDUĞUNU ORTAYA KOYDU.

SOSYAL MEDYA İLE GELENEKSEL MEDYA 
AYRI TELLERDEN ÇALIYOR

TWİTTER’dAKİ 110 BİN AdET TWEET İNCELENdİ. GELENEKSEL MEdYA İLE SOSYAL 
MEdYANIN YÜZdE 36 BENZERLİK GÖSTERdİĞİ BELİRLENdİ. 

SURİYE’NİN VURDUĞU JETİN SON 56 DAKİKASI



araştırma»
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HP’nin yaptırdığı araştırma Türkiye’deki her beş ai-
leden birinin çocuklarının büyüyünce doktor olma-
larını tercih ettiklerini ortaya koyuyor. Türkiye’deki 
ebeveynlerin üçte birinden fazlası (yüzde 41) ise 

çocuklarının dişçi, doktor ya da bilim insanı olmasını is-
tiyor.
Anne babalar çocukları için en iyi mesleği, en iyi kariyeri 
ister. HP’nin yayınladığı araştırma Türkiye’deki ebeveynle-
rin yüzde 20’sinin çocuklarının doktor olmalarını istediği-
ni ortaya koyuyor. Türk anne babaların çocuklarına yakış-
tırdığı en gözde ikinci meslek ise yüzde 13’lük oranla bi-
lim insanlığı. Araştırmada ortaya konulan bir diğer önemli 
sonuç da Türk ebeveynlerin üçte birinden fazlasının (yüz-
de 41) çocuklarının dişçilik, doktorluk ya da bilim insanlı-
ğı gibi bilim tabanlı meslekleri tercih etmelerini istemesi. 
Anne babaların çocuklarını yaratıcı işlere teşvik etmesi ge-
leneksel mesleklerin düşüşe geçmesini de beraberinde geti-
riyor. Türkiye’deki ebeveynler çocuklarının sahip olmaları-
nı istedikleri meslek tercihinde mühendislik, girişimcilik ve 
yaratıcılık tabanlı çalışmaları ön plana çıkarırken, çocukla-
rının gazetecilik, oyunculuk ve sporculuk gibi mesleklere 
sahip olmalarını istemiyor. 

DOKTORLUK ORTA VE DOĞU AVRUPA’DA 
DA GÖZDE 
HP araştırmasının kapsadığı ve Romanya, Polonya, Ukray-
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ANNE BABALARIN ÇOCUKLARINI YARATICI 
İŞLERE TEŞVİK ETMESİ GELENEKSEL 

MESLEKLERİN dÜŞÜŞE GEÇMESİNİ dE 
BERABERİNdE GETİRİYOR.

ORTA VE dOĞRU AVRUPA ÜLKELERİNdE 
dE ANNE BABALARIN YÜZdE 17’Sİ 

ÇOCUKLARININ dOKTOR, YÜZdE 15’İ İSE 
AVUKAT OLMASINI İSTİYOR.

na, Rusya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya’yı içe-
ren Orta ve Doğu Avrupa’da da ebeveynlerin çocukları için 
ifade ettikleri meslek tercihlerinde aslan payı doktorluğun 
oldu. Orta ve Doğru Avrupa’da ebeveynlerin tercihlerinde 
geleneksel kariyer odakları hala geçerliliğini koruyor. Söz 
konusu ülkelerde anne babaların yüzde 17’si çocuklarının 
doktor, yüzde 15’i ise avukat olmasını istiyor. Modern kari-
yer seçeneklerinin bu ülkelerde eski dönemlere oranla daha 
çok ilgi çektiği de görülüyor. Bu bölgedeki anne babaların 
yüzde 26’sı çocuklarının ‘yaratıcı profesyonel’ (yüzde 14) ya 
da ‘girişimci’ (yüzde 12) olmasını istiyor.

MODERN MESLEKLERİN AKDENİZ’DEKİ 
YÜKSELİŞİ
BAE, Güney Afrika, Türkiye ve Yunanistan’ı içeren Orta-
doğu, Afrika ve Akdeniz bölgelerinde ebeveynlerin yakla-
şık yüzde 17’si çocuklarının doktor olmalarını tercih edi-
yor. Araştırmaya katılan anne babaların neredeyse üçte 
biri çocuklarının bilimsel sektörde (yüzde 31) çalışmaları-
nı istiyor. Geleneksel meslekler her ne kadar en çok tercih 
edilenler olsa da, zamanın ruhundaki değişim ve modern 
mesleklerin yükselişi bu bölgede de hissediliyor. Araştır-
mada girşimcilik ve mühendislik gibi mesleklerin ilk 3’te 
yer alması ailelerin görüşlerinin nasıl değiştiğini ortaya 
koyuyor.

ANNELERİMİZE KALSA 

TÜRKİYE’DEKİ EBEVEYNLERİN YÜZDE 20’Sİ ÇOCUKLARININ DOKTOR 
OLMASINI İSTİYOR. TÜRKLERİN ÇOCUKLARINA YAKIŞTIRDIĞI EN GÖZDE İKİNCİ 

MESLEK İSE YÜZDE 13’LÜK ORANLA BİLİM İNSANLIĞI.

HEPİMİZ 
DOKTORDUK!

EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARINA LAYIK GÖRDÜKLERİ MESLEKLER

Doktor % 22
Bilim İnsanı % 13
Girişimci % 11
Mühendis % 11
Yaratıcılık odaklı profesyonellik % 8
Mimar % 8
Pilot % 6
Dişçi  % 6
Öğretmen % 5
Avukat % 4
Polis Memuru % 3
Oyuncu % 1
Gazeteci  % 1
Sporcu  %0

Doktor %17
Avukat  %15
Yaratıcı Profesyonel  %14
Girişimci %12
Mühendis % 7
Dişçi %6
Mimar %6
Sporcu  %5
Bilim İnsanı %4
Polis Memuru %3
Oyuncu %3
Pilot %2
Öğretmen %2
Gazeteci %2

Doktor %17
Girişimci %16
Mühendis %15
Bilim İnsanı %11
Yaratıcı Profesyonel %10
Mimar %6
Pilot %5
Öğretmen %5
Sporcu %4
Avukat %4
Polis Memuru %3
Dişçi %3
Oyuncu %2
Gazeteci %1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
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Türkiye Orta ve Doğu Avrupa Ortadoğu, Afrika ve Akdeniz
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KALİGRAFİ USTALARINDAN:
Serdar Kipdemir

Türkiye’nin sayılı

hilal baysal / hilalbaysal@baglantinoktasi.com.tr

rap alfabesiyle icra edilen hat sanatının, Latin alfabesiyle yapılan farklı bir versiyonu olan kaligrafi sana-
tı, özellikle Amerika, İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerde fazlasıyla değer görüyor. Bu yüzden o ülke-
lerdeki okulların grafik bölümlerinde kaligrafi kursu zorunlu ders olarak veriliyor. Aynı zamanda orada, 
bu alanda eğitim almak isteyen fazla sayıda kişi için sertifikalı birçok kurs da bulunuyor. Ülkemizde ise 
kaligrafi sanatsal anlamda yeterli değeri görmüyor. Biz de bu sayımızda çocukluğundan itibaren gönlü-
nü kaligrafi sanatına kaptırıp bu alana yıllarını veren ve kaligrafinin ülkemizde de sanatsal manada ka-
bul görmesini çok derinden arzulayan Serdar Kipdemir ile görüştük. Kendisi bize kaligrafi sanatına dair 
tüm incelikleri anlattı.
1965 yılında Malatya’da altı çocuklu bir ailenin ilk ferdi olarak dünyaya geldi Serdar Kipdemir. Çok kü-
çük yaşlardan itibaren güzel yazı yazmaya merak saldığından belki, hayatı boyunca karşısına çıkan her 
yerde bu hevesine ait bir yön buldu kendisine. 

AMERİKA, İNGİLTERE, AVUSTRALYA GİBİ ÜLKELERDE FAZLASIYLA DEĞER 
GÖREN KALİGRAFİ, OKULLARIN GRAFİK BÖLÜMLERİNDE ZORUNLU DERS 
OLARAK VERİLİYOR. ÜLKEMİZDE İSE BU SANATA ÖNEM VERİLMİYOR...

Serdar Kipdemir, güzel yazı yazmaya dair yeteneklerini ilk 
olarak 14 yaşlarında gönderildiği Kur’an kursunda keşfetti. 
Fakat o dönemlerde fazla sayıda araç gereç bulunmadığın-
dan o ve arkadaşları, yazı yazmak için kurşun kalemlerin 
uçlarını zımparalamak, dolma kalemlerin uçlarını da tır-
nak makasıyla kesmek zorunda kalırlardı. Bu süreçte aynı 
zamanda okul hayatına da devam eden Kipdemir, Mes-
lek Lisesi’nin Makine Resim bölümünde okumaya başladı. 
Oradaki eğitimi sayesinde de elle çizme ve yazma yetenek-
lerini fazlasıyla geliştiren Kipdemir, bize o süreci şöyle anla-
tıyor: “Ben kaligrafi sanatına, adının kaligrafi olduğunu bil-
meden başladım. Kur’an kursu ve lise yıllarında kendimdeki 
bu yetenekleri keşfettim. Lise sonunda, birçok erkek çocu-
ğu gibi üniforma hevesim olduğundan, İzmir Narlıdere’deki 
askeri lise sınavlarına girerek orayı kazandım. Bir yılın so-
nunda da astsubay olarak atanıp görevime başladım. Astsu-
baylığım boyunca kıtadaki teknik kısımda görev aldığım-
dan el ile yazılacak ve çizilecek tüm konuları üstüme vazife 
alarak hep ben yaptım.”

Serdar Kipdemir, astsubaylığı boyunca yaptığı el yazma ve 
çizme işler sayesinde her zaman komutanlarının ve hanı-
mefendilerinin övgülerine mazhar oldu. Bu süreç içerisinde 
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni de bitirdi. 2006 yı-
lında astsubaylıktan emekli olur olmaz hayatı boyunca yap-
mak istediği iş olan kaligrafi sanatını icra etmek için kolları 
sıvadı. Bunun için memleketi olan Malatya’ya gidip doğum 
gününe denk gelen 9 Mart gününde kendisine bir ofis açıp 
orada güzel yazı yazma sanatını icra etmeye başladı. 
“Asker olmasaydım iyi bir hattat olurdum.” diyen Serdar 
Kipdemir’in hat sanatını icra edememesi içinde bir ukde 

SERTİFİKA İÇİN İNGİLTERE’YE BAŞVURDU
Serdar Kiptemir: “Dünyadaki tüm hattatlar nasıl ki icazet almak için İs-
tanbul tezgâhından geçmek zorundaysa ben de tek çare olarak bu işin 
kaynağı olan batıya yönelmeye karar verdim. Çünkü ülkemizde bu alan-
da sertifika veren bir yer yok. Bu yüzden İngiltere’deki bir kursa müraca-
at ettim. Orada her bir alfabenin sertifikasını ayrı ayrı veriliyor. Prosedür 
gereği onların istedikleri belgeleri yazıp sırayla kargo ediyorum. Yazdı-
ğım yazıda eksiklikler varsa onlar tekrar düzeltmemi istiyor. Gerekenleri 
yaptıktan sonra tekrar gönderiyorum. Kaligrafi sanatına dair 10-12 civarı 
yazı karakterine ait sertifikayı almayı düşünüyorum. Bundaki maksadım 
ise bu sanatı belgelendirip, belli bir seviyeye geldiğimi gerekli mercilere 
göstererek her önüne gelenin kaligrafi ustasıyım demesini önleyerek bu 
işin sanatsal değerini yükseltmek. Sertifikalarımla Kültür Bakanlığı’na 
müracaat ederek bu alanın sanatsal yönüne dair devlet eliyle çalışma-
lar yapılsın istiyorum.”

SERDAR KİPDEMİR, GÜZEL YAZI 
YAZMAYA DAİR YETENEKLERİNİ İLK 
OLARAK 14 YAŞLARINDA GÖNDERİLDİĞİ 
KUR’AN KURSUNDA KEŞFETTİ...
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EVLİLİK TEKLİFİ BİLE YAZDIRIYORLAR
Astsubaylık dönemlerinden itibaren Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nden, 
Genel Kurmay’a kadar birçok yüksek mertebeli kişilerin isimleri-
ni yazdığından bahseden Kiptemir, şimdilerde insanların kendilerine 
çok farklı siparişleri olduğunu söylüyor. Şiirden, güzel sözlere kadar 
her türlü özel siparişi aldıklarını, istenildiğinde bunları ebru sanatıy-
la birleştirdiklerini anlatıyor. Evlilik teklifi bile yazdıranların olduğun-
dan bahseden Serdar Kiptemir, “İnsanlar yeni bir ev aldıklarında eş, 
dostları, onlara hediye olarak o evdeki bireylerin adlarını yazdırıp, he-
diye olarak götürüyor. Bütçeye göre takı tasarımı bile yaptıranlar olu-
yor.” diyor.

KİŞİSEL İMZALAR DA KALİGRAFİK
Kaligrafi ustası, bugün Avrupa ülkelerine 
bakıldığında kitap isimlerinden afişlere, dükkân 
isimlerinden logolara, sinema afişlerinden dizi 
isimlerine ve hatta kişisel imzalara kadar her 
şeyin kaligrafi ustalarına yaptırıldığını belirterek, 
“Onlar kullandıkları alfabenin sanatsal yönünü 
ön plana çıkarmayı çok önemsiyorlar.” diye 
konuşuyor.

DENEME YANILMA YOLU İLE KENDİSİNİ 
GELİŞTİRDİ
Bir anlamda yazının en estetik haliyle sergilenme sanatı 
da olan kaligrafi, metotlarına uygun olarak yazılırken hat 
sanatındaki malzemeler kullanılıyor. Özel ahar kâğıtları 
ya da alman Köhler kâğıtlarının altına bir deri yerleştiri-
lerek yazılıyor yazı. Kalemler, kamış, metal ve keçeli şek-
linde üç çeşit olabiliyor. Uçları divit, hokka tarzı, her tür 
kalem kullanılabiliyor. Kalemlerin kalınlıkları 1 mm’den 
başlayıp 30 mm’ye kadar gidebiliyor. Her tür alternatif 
ölçü ve açıdaki kalemin kaligrafi ustasının masasında bu-
lunması gerekiyor. Kamışla yazıldığında kâğıdın altında 
deri olması zorunlu çünkü kâğıt deri ve kalem arasında 
ezilerek kalemin şeklini tamamen alıp estetik bir hale bü-
rünüyor. Yazarken guaj boyadan, şiminke mürekkeple-
re kadar birçok boya ve mürekkep türü kullanılabiliyor. 
Yazı yazarken her türlü objeyi kullanıp, belli şeylerle sı-
nırlı kalmamak gerektiğinden söyleyen Kipdemir, “Ben 
bu işin inceliklerini ve hangi malzemeyi kullanacağımı 
yaptıkça öğrendim. Deneme yanılma yöntemiyle her gün 
kendi bilgilerimin üzerine yeni bir tuğla koydum ve koy-
maya da devam ediyorum.” diyor.
Serdar Kipdemir, yazı yazarken binlerce çeşit yazı karak-

olarak kaldı. Onu Arap alfabesi yerine Latin alfabesinden olu-
şan sanat dalına yönelten de bir anlamda mesleği gereği yazdı-
ğı çeşitli diplomatik yazılar oldu. 

TÜRKİYE’DE SERTİfİKA ALACAK YER YOK
Yıllar içerisinde kendisini geliştirip kaligrafi sanatına dair 
eserler vermekten son derece mutlu olan Kipdemir, bu sanat-
la hat sanatı arasındaki farkı şöyle yanıtlıyor: “Birincisi, yazış 
yönleri tamamen farklı. Latin alfabesi soldan sağa yazılırken 
Arap alfabesi sağdan sola yazılıyor. İkinci fark olarak da Arap 
alfabesinin harflerinin hat yazmada ve şekil vermede çeşitli-
lik fazlalığından dolayı kaligrafi sanatına göre çok daha zor 
icra edildiğini söyleyebiliriz. Bizimkisi ona kıyasla daha hızlı 
ve kolay yazılabiliyor. Ama bundan kaligrafi sanatının çok ba-
sit olduğu gibi bir yargı çıkmasını da istemiyorum. Çünkü La-
tin alfabesinde sayısız yazı çeşidi var ve bunların her birinin 
şekillendirilmesi elbette çok ciddi emek isteyen bir iş. Hatla 
kaligrafinin diğer bir ayrımı ise sanatı icra edenlerin karak-
teristik yapıları ile ilgili. Dünyadaki hiçbir sanatçının karak-
teristik özellikleri hakkında koşullar bulunmazken bir tek hat 
sanatkârının, inanç boyutunun yüksek olması, yaşam kalitesi, 
abdestsiz yazı yazmaması gibi özellikleri belirlenmiştir. Kalig-
rafi ustası için böyle koşullar yok. Bizim ülkemizde, geçmişi 
Hz. Ali’ye (a.s.) kadar dayanan hat sanatına gereken değer ve-
rilirken, 1928 yılından itibaren kendi öz alfabemiz olarak ka-
bul edilen Latin alfabesiyle yapılan güzel yazı yazma sanatına 
yeterli önem gösterilmemiştir. Şuan etrafta görünen ve kalig-
raf olduğunu söyleyen kişilerin hiçbirinin sertifikası yok. Onu 
alabilecekleri bir kaynak da yok. Kültür Bakanlığı tarafından 
gerçek ustalarımız belirlenip sanatçı olarak kabul görmüyor. 
Oysaki dünya ülkeleri, milattan önce 2. yüzyılda başlamış ka-
ligrafi sanatını icra etmeye. Artık bu bizim de alfabemiz oldu-
ğuna göre onunla güzel yazı yazmayı da geliştirmemiz gerek-
tiğini düşünüyorum.”

terinden istediklerini seçtiklerini söylüyor. Onlar yazacakları esere göre 
yazı çeşidini belirliyor ve yazdıkları eserin altına yazı karakterinin ismi-
ni imza olarak döşüyorlar. Kaligrafi sanatında usta, bir eseri yazarken 
kullandığı karakterin aslını bozmadan kendi çizgisini katıp çok değişik 
çalışmalar ortaya çıkarabiliyor. Kipdemir de bu konuyu, “Sanat kurallar 
içinde kuralsız davranmaktır.” diye yorumlayarak, yaptığı özgün çalış-
malarla yeteneğini ortaya koyuyor.
“Ülkemizdeki gerçek ustaların sayısı on parmağı geçmez”
Türkiye’de kaligrafi sanatını öğrenenlere verilen bir sertifika olmadığın-
dan, önüne gelen herkesin, bir köşede, ‘kaligrafi ustasıyım’ diye stant 
açarak iş yaptığından bahseden Kipdemir, “Ülkemizde bulunan gerçek 
ustaları saymaya kalksak bir elin on parmağını geçmez.” diyor. O, sa-
natsal manada yapılan eserlerin piyasada maddi bir değeri olmadığın-
dan, bu tür yazı yazanların genellikle anahtarlık, isim yazma gibi talep-
lerle bu işin ticari yönünü kullandıklarını söylüyor. Ülkemizde bu işi sa-
natsal manada yapan önemli isimlerin ağırlıklı olarak İstanbul’da yaşa-
dığını belirtiyor.

EBRU, TEZHİp vE MİNYATÜRLE BİRLEŞTİRİLİYOR
Serdar Kipdemir, bu sanatın eğitim alan öğrenciler tarafından bir gün 
gerçek değerini bulacağına çok inanıyor. O yüzden yıllardır bu mana-
da çalışmalarda bulunmuş. Malatya’da ofisini açtıktan sonra oradaki 
Halk Eğitim Merkezi’ne müracaat ederek kaligrafi dersi vermeye baş-
lamış. Ardından Almanya’ya giderek bu alanda ders alıp aynı zaman-
da yabancı dilini de geliştirmiş. Sonra Antalya’ya gelip orada kaligra-
fi sanatını icra etmeye çalışırken burada da bu işin sanatsal kısmıyla de-
ğil de ‘zanaat’ kısmıyla ilgilenildiğini görünce Ankara’ya dönmüş ve Bü-
yükşehir Belediyesi’ne müracaat ederek bu alanda ders vermek istedi-
ğini söylemiş. Kipdemir, Kasım 2011 tarihinden itibaren Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi’ne bağlı Gençlik Parkı Kültür Merkezi’nde öğrenci-

“ŞUAN ETRAFTA GÖRÜNEN VE KALİGRAF 
OLDUĞUNU SÖYLEYEN KİŞİLERİN 
HİÇBİRİNİN SERTİFİKASI YOK. ONU 
ALABİLECEKLERİ BİR KAYNAK DA YOK.” 

ÇANAKKALE DESTANINI GECE GÜNDÜZ 
UĞRAŞARAK BİR HAFTAYI AŞKIN BİR 
SÜREDE, YUNUS EMRE’NİN ESERİNİ İKİ 
HAFTAYI AŞKIN BİR SÜREDE YAZDI.

YAZI YAZMAK İÇİN KURŞUN KALEMLERİN 
UÇLARINI ZIMPARALAMAK, DOLMA 
KALEMLERİN UÇLARINI DA TIRNAK 
MAKASIYLA KESMEK ZORUNDA KALDI...
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lerine kaligrafi dersi veriyor. Kendisi, eğitime verdiği değe-
ri bize şöyle anlatıyor: “Ben istesem alışveriş merkezlerin-
de stant açıp bu işten fazlasıyla para kazanabilirim. Ama 
bizim amacımız bu alanın sanatsal değerini ön plana çıkar-
mak. Bu sanatı tezhip, ebru ve minyatür gibi sanatlarla bir-
leştirerek çok güzel eserler ortaya çıkarabiliriz.” 

KURSALARA İLGİ BÜYÜK
Ücretsiz olarak eğitim veren Belediye’nin kursuna her dö-
nem 150 civarında kişi müracaat ediyor ve bunlar arasın-
dan 120 kişi kursa başlıyor. Serdar Kipdemir, birkaç ay son-
ra gerçek manada bu işi öğrenmek isteyen 80 kişi civarın-
da öğrencinin kaldığını ve onlara uzun süre sanatın tüm 
inceliklerini öğrettiklerinden bahsediyor. Haftanın 6 günü 
kurs veren kaligrafi ustası, kalan zamanlarında da evde ça-
lışıyor ama yine de zamanın kendisine yetmediğini düşü-
nüyor. Kipdemir, “Benim şansım öğrencilerle fazlasıyla 
meşk etmek. Aşk, meşk olmayınca tek başına yeterli olmu-
yor. Türkiye’de herkes her şeyi yapmak istiyor. Ama zaman 
ayırıp o işle meşk etmediğinden aşkın bir manası olmuyor. 
Benim en büyük emelim kaligrafinin ülkemizdeki üniver-
sitelerde de ders olarak verilebilmesi.” diyor.

ESERLERİ DİJİTAL ORTAMA AKTARILI-
YOR
Kaligrafi ustasına bu sanatı öğrenmek için ideal yaşı sordu-
ğumuzda, bize bu sanata başlamak için en uygun yaşın il-
kokul sonrası olduğunu söylüyor.  O, yazıları yazmak için 

“İNSANLAR YENİ BİR EV ALDIKLARINDA 
EŞ, DOSTLARI, ONLARA HEDİYE OLARAK, 
O EVDEKİ BİREYLERİN ADLARINI YAZDIRIP, 
HEDİYE OLARAK GÖTÜRÜYOR.”

AVRUPA’DA KİTAP İSİMLERİNDEN 
AFİŞLERE, SİNEMA AFİŞLERİNDEN DİZİ 
İSİMLERİNE KADAR HER ŞEY KALİGRAFİ 
USTALARINA YAPTIRILIYOR...

AHAR KâĞITLARI NASIL HAZIRLANIR?
Kaligrafi ustalarının kullandığı kâğıtlar hazır tercih 
edilebilirken bu işi sanatsal manada yapmak iste-
yenler kullandıkları kâğıtları tıpkı hattat üstatla-
rı gibi kendileri hazırlayabiliyor. Evde biriken çay 
artıkları bir kapta biriktiriliyor. Kullanılacak her-
hangi boyuttaki bir kâğıt bu kabın içine yatırılı-
yor. İki gün sonra kâğıt kendi rengini alıyor. Çıkarı-
lan kâğıt kurutulduktan sonra yumurta ve nişas-
ta karışımı bir fırça yardımıyla kâğıda sıvama ya-
pılıyor. O da kuruduktan sonra üstüne sabun tozu 
sürülüyor. En son tebeşir tozu sürülerek kâğıt ya-
zılacak hale geliyor. İstenirse farklı bir renk elde 
etmek için sabun kabuğu, lahana gibi renk veren 
şeyler kaynatılarak bunların teknesine de yatırı-
labiliyor. Bu kâğıtlar ne kadar çok bekletilirse ya-
zımı o kadar güzel oluyor. Hattatlar arasında bunu 
iki yıl bekletenler bile oluyor.

kullandıkları malzeme çeşitlerini ise başta kâğıt olmak üze-
re, deri, ağaç, seramik, porselen, deniz kabuğu ve dijital or-
tam sayesinde her türlü malzeme olabileceğini anlatıyor. 
Osmanlıca, Arapça güzel yazı yazmanın yanında, İngiliz-
ce ve Almanca dillerini de bilen Kipdemir’in, 20 yaşındaki 
oğlu ve 12 yaşında kızının da bu alana yönelimleri var. Oğlu 
bilgisayar eğitimi alıp, photoshop ve corel öğrenerek babası-
nın eserlerini dijital ortama yansıtırken aynı zamanda üni-
versitenin resim bölümünde okuyor.
Serdar Kipdemir, şu sıralar 6 Mayıs’ta, Eskişehir’de, Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından Yunus Emre’yi anma törenlerindeki 
sergiye katılacağı eserlerini hazırlıyor. Bunun dışında Anka-
ra Büyükşehir Belediye’si tarafından 2015 yılında yapılacak, 
şehrin tanınmış yerlerini konu alan sergi için çalışmalarını 
sürdürüyor. Kendisi bize son olarak bu alanda bu kadar ça-
balamasının nedenini, “Kaligrafi sanatına kişisel beğeni çok 
ama ben sanatsal olarak değerini tespit ettirip herkes tarafın-
dan öyle algılanmasını istiyorum.” diye ifade ediyor.
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Hızla akan zaman ve devamlı değişen dinamikler 
zihnimizin alamayacağı kadar çok uyaranı çeşitli ka-
nallardan bize gönderiyor. Çok değil bundan 7-8 yıl 
önce bilgi kaynakları, medya devlerinin önümüze pa-

ket halinde koyduğu bilgilerden ibaretken şuan; adına sosyal 
medya denilen çok katmanlı oluşum, ihtiyacımız olan bilgi-
yi özüyle beraber ortaya koyuyor. Birçoklarının hala çocuk-
luk arkadaşlarını bulmaktan başka işe yaramadığını sandı-
ğı bu dünya, Orta Doğu ülkelerine baharı getiren, Wikileaks 
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“BİRÇOĞUMUZUN ÇOCUKLUK ARKADAŞLARIMIZI BULMAKTAN BAŞKA İŞE YARAMADIĞINI 
SANDIĞIMIZ SOSYAL MEDYA, ÜLKELERE BAHARLAR GETİRİP, ONLARIN EN GİZLİ 

SIRLARININ DAĞILMASINI SAĞLIYOR.”

SOSYAL MEDYA

belgeleriyle hükümetlerin en gizli sırlarının dağılmasına yar-
dım ve yataklık eden bir süper güç. Hemen hemen herkesin 
hakkında fikir sahibi olduğu bu konuda bilgiler havada uçu-
şuyorken Salih Seçkin Sevinç, “Pazarlama İletişiminde Sos-
yal Medya” kitabıyla biraz didaktik biraz da esprili bir dille 
bireylere sosyal medyanın aslında ne olduğunu, hangi araç-
ların hangi amaçlarla kullanıldığını veyahut bu araçları nasıl 
verimli kullanabilecekleriyle ilgili tüyolar aktarıyor. Firma-
lara da bu alanda nasıl var olunabileceğinin dersini veriyor.

Kitap ikinci baskısını yaptı
Pazarlama iletişiminin her aşamasından geçmiş, bu 
sektörün en köklü isimlerinden olan Sevinç, hem mo-
bil uygulama şirketi “DahaBaşka” hem de blogları ara-
cılığıyla sektörün tam kalbinde yer alıyor. Tüm trend-
lere ve değişimlere hakim olan Sevinç, ‘Pazarlama İle-
tişiminde Sosyal Medya’ kitabıyla şirketlere, bireylere 
kendilerini sosyal medyada göstermeleri için alterna-
tifler sunuyor. Çok kısa sürede 2. baskısını yapan bu 
kitap, sosyal medyada doğru yönde ilerlemek iste-
yenlere ipuçları sunuyor. 

GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR

SOSYAL MEDYA NEDİR?
Kitabı ile ilgili sohbet ettiğimiz Salih Seçkin Sevinç, her-
kesin dilinde olan, uğruna kitaplar yazılan sosyal medya-
yı ve ayrıcalıklarını anlatıyor öncelikle. Sosyal Medya da-
nışmanı da olan Sevinç bu konuda şu bilgileri paylaşıyor: 
“Sosyal medya herkesin bir araya gelerek içerik ürettiği 
yerdir. Klasik (konvansiyonel) medyada mesajınızı tek ta-
raflı iletirsiniz. Bir gazete reklamına karşı sizin (yani iz-
leyicinin) verdiği tepki reklamveren tarafından görülmez 
fakat sosyal medyada görülür. Ayrıcalığı ise herkesin ileti-
şimin bir unsuru olmasıdır.” Hızla büyüyen ve gelişen sos-
yal medyanın, klasik medyayı insanların alışkanlıkların-
dan dolayı, tamamen bitiremeyeceğine vurgu yapan Ya-
zar bu konuda şu hatırlatmayı yapıyor: “Radyo çıktı. Ki-
tap bitmedi. Televizyon çıktı. Radyo bitmedi. İnternet çık-
tı. Televizyon bitmedi. Sosyal medya çıktı, konvansiyo-
nel medya bitmez.” Ancak yine de sosyal medyanın klasik 
medyanın yerini almaya başladığını da sözlerine ekliyor. 
Firmaların artık pazarlama bütçelerinin büyük bir kısmı-
nı sosyal medyaya ayırdıklarını aktaran Yazar, “Daha et-
kileşimli ve daha çok insanın bir arada olduğu yer oldu-
ğu için sosyal medya klasik medyaya göre daha ölçülebi-
lir.” diyor. 

“SOSYAL MEDYA DOĞUDA DAHA ÇOK 
KULLANILIYOR”
Sosyal medyanın batı toplumlarında daha sık kullanıldı-
ğı düşünülse de, doğu toplumlarının da tüm sosyal med-
ya araçlarını etkin kullandığını biliyoruz. Sevinç’in bu ko-
nudaki değerlendirmesi ise şöyle: “Doğuda çok yaygın sos-
yal medya. Erzurum’da eğitim verdiğim öğrenciler şu anda 
sosyal medya konusunda bana en çok yardımı dokunan ki-
şiler. Tabii ki İstanbul nüfusu ve metropol yaşamı itibari ile 
sosyal medyayı daha çabuk kabul etmiş bir yer.  Ama do-
ğuda ilgi de azımsanamayacak kadar fazla. Doğunun etkin 
kullanımına örnek olarak Arap Baharı’nı örnek verebiliriz. 
Arap Baharı da gerçek hayata etki anlamında sosyal med-
yanın en güzel örneklerden bir tanesi. Twitter ile insanlar 
devrim yaptılar. Bir araya geldiler ve yönetimi değiştirdiler. 
Günümüzde de bilgiye kim daha hızlı sahip oluyor ve onu 
ihtiyacına göre kullanabiliyorsa o avantajlı hale geliyor Sos-
yal medya haberin yayılması ve ilgili yerlere ulaşması ile il-
gili anlık bir güce sahip. Arap Baharı da gerçek hayata etki 
anlamında sosyal medyanın en güzel örneklerden bir tane-
si. Ama burada bilginin paylaşım gücünden çok yönlendir-
me gücünün ve organizasyon bütünlüğünün ne kadar kali-
fiye olduğu daha çok ağır basıyor.”

“EKONOMİK KRİZ SOSYAL MEDYAYI 
GELİŞTİRDİ”
Sosyal medyanın ‘internetin 2. nesli’ ve ‘2. jenerasyon in-
ternet’ olduğunu söyleyen Yazar bu sürece ilişkin şunla-
rı söylüyor: “Sosyal medya internetin ilk 10 yılında kon-
vansiyonel medya gibi algılanmış ve kullanılmıştır. Eko-

nomik kriz, sosyal medyanın hızı için bir itki olmuştur. 
Ne olduysa 2009 yılında oldu diyebiliriz aslında. İnsan-
lar bir anda krizle birlikte kendilerini sosyal ağların ileti-
şim çemberinde buldular. ‘2. jenerasyon internet’ deyince 
insanlar internetin içeriğini kendileri oluşturmaya başla-
mıştır. Bunun ilk örneği bloglardır; Facebook, Twitter, Yo-
utube ve diğer tüm sosyal ağlar, içlerinde insanların pay-
laşımları olmadığı sürece içi boş birer platformdan baş-
ka bir şey değildir. Dolayısıyla sosyal medyayı şu anda var 
eden ve devam ettiren de bizleriz aslında.”

haber» burçak yıldırım

Yazar Sa lih Seçkin Sevinç
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MOBİL UYGULAMALAR GELİŞTİRİYOR
Şirketlerin pazarlama iletişimi ve sosyal medya konusun-
daki ihtiyaçlarını ve açıklarını görerek, ekip arkadaşları ile 
birlikte dört yıl önce ‘DahaBaşka’ isimli şirketi ile danış-
manlık hizmeti sunan Salih Seçkin Sevinç şirketlere veri-
len hizmetlere ilişkin şunları söylüyor: “DahaBaşka 2009 
yılında kuruldu. Kriz şirketi yani. İlk kurulduğumuzda 
emek sermaye bir şirket olarak yola koyulduk. Kurumla-
rın dijital ortamda pazarlama iletişimlerine yardımcı ola-
cak işler yapmaya başladık. Facebook uygulamaları, oyun-
lar, mikro siteler, direct mailing kampanyaları gibi… Fa-
kat zamanla müşteri tarafında hizmet vermekten ‘softwa-
re as a service’ olarak ürünler sunma fikri bizde kuvvet-
lenmeye başladı. Bunu da en iyi yapabileceğimiz platform 
mobil uygulama dünyasıydı. Bu yüzden mobil uygulama-
lar yapmaya yöneldik. Şu anda öncelikli olarak Apple App 
Store için uygulamalar geliştiriyor ve bunları nihai tüke-
ticiye pazarlıyoruz. Zamanla sosyal medya, Facebook uy-
gulamalar gibi hizmetlerimiz yerini mobil uygulama ge-
liştirmeye bıraktı.”

“SOSYAL MEDYA SANILDIĞI GİBİ GİZEMLİ 
DEĞİL”
Pazarlamanın ve pazarlama iletişiminin tam göbeğinde 
olan Salih Seçkin Sevinç, ‘Pazarlama İletişiminde Sosyal 

Medya’ kitabının içeriği ile ilgili bizleri bilgilendiriyor: 
“Piyasada çok teknik metin ya da yüzlerce makale var-
dı. Ama hiçbiri yaşanmış tecrübelerden oluşmuyordu, ya 
çevrilmiş ya da çok resmi yazılmıştı. Yaşadığım tecrübe-
leri bir kitaba dönüştürmeye karar verdim. Bunu da ol-
dukça gerçekçi ve samimi bir şekilde yazmayı istedim. So-
nuçta sosyal medya öyle sanıldığı aksine gizemli bir şey 
değil. Ayrıca ben sosyal medyanın gücünden son derece 
faydalandım. Bunları bu kitapta topladım. Eski patronum 
ve hocam Peyami Gürel de beni kitap yazmam konusun-
da epey şevklendirdi. Kitabın sosyal medyayı hiç bilme-
yen birine sosyal medya ile ilgili vizyon sağlamasını iste-
dim. Kitap biraz da ‘yapabilirim’ moduna sokuyor. Kita-
bı oldukça kolay okunabilir şekilde yazdım. Okurlarımın 
çoğu bir ya da iki günde kitabı bitirdiklerini söylüyorlar.” 
Kitabının daha çok küçük işletme sahipleri, serbest meslek 
çalışanları ve öğrencilerin dikkatini çektiğini belirten Sevinç, 
en çok faydayı öğrencilerin göreceğini söylüyor. Küçük işlet-
melerin ilgisi konusunda ise, “Sosyal medyayı, djital mecra-
ları kullanmanın önemini biliyorlar. Ama bunu nasıl yapa-
cağını, kendini nasıl konumlandıracağını bilmiyorlar. Artık 
büyük-küçük tüm işletmeler dijitalde doğru konumlanmak 
ve marka algısını doğru bir şekilde yaratabilmek için çaba 
sarf ediyor. Neticede herkes Facebook’da. Öyle değil mi?” 
diye konuşuyor.

“dOĞUdA ÇOK YAYGIN SOSYAL MEdYA. ERZURUM’dAKİ ÖĞRENCİLERİM, SOSYAL MEdYA 
KONUSUNdA BANA EN ÇOK YARdIMI dOKUNAN KİŞİLER.”

Fazla filolarınıza
kesin çözüm. 
Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento.
444 777 5’i arayın, sizin de işlerinizi kolaylaştıralım. 
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Güreş, insanların güçlerini ve güvenlerini kolları 
ile denedikleri bir mücadele türüdür aslında. Do-
ğudan batıya yelpaze gibi yayılan güreş, Türkler 
için ise, her zaman üstünlüklerini kabul ettirmek 

için başvurdukları bir yol oldu. Bugün etrafımızdaki bir-
çok erkeğin çocuğuyla boğuşması da atalarımızdan gelen 
bu alışkanlıktan kaynaklanıyor. Şimdilerde her şeyiyle sa-
hiplendiğimiz bir spor dalı olan güreşler arasında en zor 
olanı ise tabi ki yağlı güreşler. Vücutlarının yağlanması 
dolayısı ile oldukça zorlanan güreşçilere bu sebeple ‘peh-
livan’, güreştikleri alana ise ‘er meydanı’ deniliyor. Türkle-
rin Anadolu’dan Rumeli’ye geçtiği tarihten beri ülkemiz-
de yapıla gelen yağlı güreşler, Rumeli fetihlerine katılan 
kırk Müslüman Türk yiğidinin hâtırasını anmak amacıyla 
organize ediliyor. 2010 yılında UNESCO tarafından ‘in-
sanlığın somut olmayan kültürel mirası’ kabul edilen ‘Ta-
rihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 652’incisi, her yıl oldu-
ğu gibi bu yıl da haziran ayında Edirne’de düzenlenecek.

KÖKLERİ 4500 YIL ÖNCESİNE DAYANAN 
BİR SPOR…
Yağlı güreşlerin tarihine bakıldığında bu sporun 4500 yıl 
öncesine uzandığı görülüyor. Bizim geleneklerimizde yer 
almaya başlaması ise efsaneye göre 1346 yılında Orhan 
Gazi’nin Rumeli’yi ele geçirmek için düzenlediği seferler 
sırasında gerçekleşti. Orhan Gazi’nin büyük oğlu Süley-
man Paşa, 40 askerle Bizanslılara ait Domuzhisar’ın üze-
rine yürüyüp burayı ele geçirdi. Öteki hisarların da alın-
masından sonra 40 kişilik öncü birlik geri döndü ve şimdi 
Yunanistan’ın topraklarında kalan Samona’da mola verdi. 
Bu sırada 40 cengaver bu alanda güreşe tutuştu. Saatler-
ce süren güreşlerde, adlarının Ali ile Selim olduğu riva-
yet edilen iki kardeş bir türlü yenişemedi. Daha sonra bir 
Hıdrellez gününde, Edirne yakınlarındaki Ahıköy çayı-
rında aynı çift yeniden güreşe tutuştu. Bütün gün güreş-
melerine rağmen yine yenişemeyen kardeş pehlivanlar, 
gece boyunca da mum ve fener ışığında mücadelelerini 
sürdürmeye devam etti. Ancak solukları kesildi ve olduk-
ları yerde can verdiler. 
Arkadaşları onları aynı yerdeki bir incir ağacının altına 
gömerek oradan ayrıldı. Yıllar sonra ise aynı yere gittik-
lerinde iki pehlivanın mezarlarının bulunduğu yerde gür 
bir pınarın aktığını gördüler. Orada yatanların anısına o 
yöreye, “Kırkpınar” adını verdiler.

HAYDE BRE  PEHLİVAN!

2010 YILINDA UNESCO 
TARAFINDAN ‘İNSANLIĞIN SOMUT 

OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASI’ 
KABUL EDİLEN ‘KIRKPINAR YAĞLI 

GÜREŞLERİ’ BİNLERCE YILLIK 
GELENEĞİN BİR ÜRÜNÜ OLARAK 

KARŞIMIZA ÇIKIYOR. 
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GÜREŞÇİLER TEKKESİ KURULDU
I. Murat, Edirne’nin alınmasından sonra orada güreşçiler tekkesi 
kurdu ve bundan böyle de her sene orada güreş yapılması bir gele-
nek haline geldi. Osmanlılar zamanında saray dışında yapılan gü-
reş müsabakaları; panayırlarda, düğünlerde, bir hayır kurumu ya-
rarına veya bu işi meslek edinmiş kişilerin özel yer ve salonlarında 
yapılırdı. Ayrıca düğün ve Ramazan güreşleri adı altında düzenle-
nen etkinlikler de vardı. 
Yağlı güreşe katılan pehlivanlar, üç gün süresince er meydanında 
mücadele ediyordu. Son gün yapılan finallerde her kategorinin bi-
rinci, ikinci ve üçüncüleri belirleniyordu. Bunlardan en önemli-
si ‘başpehlivan’dı. Osmanlı Devleti’nin her yerinde güreşler yapılı-
yordu ama bunların içinde yalnız Kırkpınar’da ‘baş’ı kazanan peh-
livan, gelecek senenin Kırkpınar güreşlerine kadar ‘başpehlivan’ 
olarak kabul ediliyordu. Güreşler esnasında aynı zamanda festival 
düzenlenip çeşitli etkinlikler de gerçekleştiriliyordu.

PANAYIRA KIRMIZI DİPLİ MUMLA ÇAĞIRILIRDI 
Başlangıçta güreşlerin organizasyon ve sorumluluğunu ağalar üst-
leniyordu. Onlar, Kırkpınar’a, pehlivanları ve seyircileri çağıran, 
yarışmalar düzenleyen, gelenleri ağırlayan ve güreşlerin usulüne 
uygun olarak yapılmasını sağlayan kişilerdi. Kırkpınar ağası, ge-
leneksel anlamda Türk’ün cömertliğinin, misafirperverliğinin, in-
san severliliğinin bir simgesiydi. Ağalar, mart ayı başında köylere, 
kasabalara, tanınmış köy ağalarına ve önemli kişilere mühürlediği 
kırmızı dipli mumlarla panayırın ne zaman açılacağını bildirir ve 
onları oraya davet ederdi. (“Kırmızı dipli mumla çağırmak” deyi-
mi de buradan geliyor.)

1946’DAN SONRA EDİRNE BELEDİYESİ 
ÜSTLENDİ
Kırkpınar Güreşleri, 1928 yılına kadar ağalar tarafından düzen-
lendi. Güreşlerdeki ödülleri ve misafirlerin ağırlanmasını hep ağa-
lar karşıladı. Ancak 1928 yılında ülkede meydana gelen ekonomik 
sıkıntılar nedeniyle ağalığa talip çıkılmayınca, güreşlerin organi-
zesi ve gelenleri ağırlama işi Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
tarafından üstlenildi. 1946 yılında ise Tarihi Kırkpınar Güreşleri 
Edirne Belediyesi’nce düzenlenmeye başlandı. Ağalık, güreşlerin 
belediye tarafından düzenlenmesinden sonra sembolik bir unvan 
haline geldi. Ağa olmak isteyenler bir önceki yılın güreşlerinde 
açık artırmaya çıkarılan koça, en yüksek meblağı ödeyenler ara-
sından seçilmeye başlandı.

KIRKPINAR, SAVAŞ YILLARINDA YAPILAMADI
Osmanlı Rus Savaşı nedeniyle 1878 ve 1881 yılları arasında, Balkan 
Savaşı’nda Edirne, 26 Mart–10 Temmuz 1913 tarihine kadar, Bulgar işga-
linde kaldığından 1913 yılında güreşler yapılmadı. Ayrıca barış antlaşma-
sında, Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı yer Türk sınırları dışında bırakıldı-
ğı için 1914 yılındaki güreşler Edirne-Mustafa Paşa yolu üzerinde bulunan 
Viran- Tekke köyü ile Meriç Nehri arasındaki çayırlıkta yapıldı fakat Dün-
ya Savaşı nedeniyle 1915 ve 1922 yılları arasında Kırkpınar Güreşleri yapı-
lamadı. Cumhuriyet döneminde ilk güreşler 30 Mayıs 1924 günü Himaye-i 
Etfal (Çocuk Esirgeme Kurumu) yararına Sarayiçi’nde yapıldı.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞİNİN ÖĞELERİ: 
Kıspet: Pehlivanların giyindiği manda, dana veya malak deri-
sinden yapılan, diz kapağının altına kadar gelen giysidir. 
Zembil: Kıspetin saklandığı, sazdan yapılan bir torbaya denir. 
Güreşi bırakan pehlivan, zembilini duvara asmasından belli olur.
Yağ: Pehlivanlar, güreş meydanının uygun bir yerinde yağ ve 
su ile doldurulmuş kazanların etrafına geçip önce sağ elle sol 
omuzlarına, göğüslerine, kol ve kıspetlerine yağ sürer. Daha 
sonra sol el ile aynı işlemi tekrarlarlar. 
Davul ve zurna: Kırkpınar’a has melodiyi çalan davul ve zurna 
ustalarının güreş ezgilerini çok iyi bilmeleri, güreşin gidişatına 
göre müziğin ritmini ayarlamaları gerekmektedir.
Peşrev: Ahenkli ve mevzulu bir biçimde güreşe ısınma hare-
keti olarak bilinen peşrev seyircilerin göz zevkini okşaması-
nın yanında pehlivanın moralini de yükseltir. Pehlivan peşrev-
le, kaslarını, nefsini, kalbini ve beynini başlayacak olan güreşe 
hazırlar. 
Cazgır: Yağlı güreşlerdeki tüm pehlivanları seyircilere tanıtan, 
onları güreşe başlatan ‘salavatçı’ da denilen kişidir. 
Güreş ağası: Yağlı güreşin ilk zamanlarında birkaç eski pehlivan 
köy ağaları veya güreşlerden anlayan birkaç kişi kurallara aykı-
rı iş yapılmasın diye güreş meydanının bir köşesine oturur gü-
reşleri kontrol ederlerdi. Bugün ise kuralları uygulayan hakem 
heyetleri oluşturulmuştur.
Altın kemer: Kırkpınar başpehlivanına verilen, Kırkpınar’ın en 
büyük ödülüdür. Kırkpınar’da başpehlivan olan güreşçi 1 yıl sü-
reyle altın kemerin sahibi olur. Ancak aralıksız üç yıl arka ar-
kaya başpehlivan olan güreşçi altın kemerin sürekli sahibi olur. 
Günümüzde altın kemerler, belediyelerce yaptırılıyor.
Kırmızı dipli mum: Kırkpınar’ın davet simgesidir. Eskiden şe-
hir ve köylerdeki kahvelere bu mumlar asılarak, oradaki halk 
Kırkpınar’a davet edilirdi. 
Kırkpınar duası: Evliya Çelebi’nin aktardığına göre güreşlerde 
şu dua okunurdu:
“Allah Allah, Hoca-i âlem,
Seyyid-i kâinat ve
Mu’ciz-i mevcudat,
Pür kemal cemal,
Muhammed Mustafa’ya salâvat
Engürü’de er yatar,
Rum’da Mehmed Buhari Sarı Saltuk,
Ton giyer.”





GÜZEL BİR BAHAR SABAHINDA TRENDEN DIŞARIDA AKIP GİDEN O EŞSİZ 
MANZARAYI SEYRE DALIYORUM. KULAĞIMDA LOKOMOTİFİN RİTİMLİ SESİ, 
CAMIN ARKASINDAKİ TÜM FİGÜRLER DE BU SESLE BİRLİKTE HAREKET EDİYOR 
SANKİ… AĞAÇLAR YA DA ELEKTRİK DİREKLERİ BöLÜYOR SONSUZ GİBİ DURAN 
DÜZLÜKLERİ. EVET, HEMEN HER YERİ YÜKSEK DAĞLARLA ÇEVRİLİ ÜLKEMİN 
ENDER DÜZLÜKLERİNİN İÇİNE SÜZÜLÜYORUM TRENLE VE İŞTE ÇOK GEÇMEDEN 
EDİRNE TABELASI DA GöZÜKÜYOR; İNME VAKTİ. SIRADA TARİH VE KÜLTÜRE 
DOYACAĞIMIZ GÜNÜ BİRİLİK EDİRNE TURU BİZİ BEKLİYOR… 

gezi» pınar hiçdurmaz kayıran
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MUTLULUK 
KAPISI’NDAN 
GEÇMEYE HAZIR MISINIZ?

dirne’ye geldik çünkü sert bir iklime sahip olan bu 
ilimizi gezmek için en güzel mevsimdir bahar… 
Doğanın uyandığı bahar mevsiminde Edirne top-
rakları ve o toprakların insanları da uyanışa ge-
çer. Yemyeşil düzlükler, altın sarısı kanolalar, evle-

rin önünde kadınlar, kahvehanelerde yaşlı amcalar, mahalle 
aralarında çocuklar ayçiçeği gibi güneşe döner yüzlerini. He-
nüz çok sıcak günlerin bastırmadığı ve soğuk kış günlerin-
den yeni yeni silkelenmiş Edirne’nin bağını, bahçesini gez-
mek için de tarihini koklamak için de en güzel zamandayız. 
Sizlere öncelikle kısaca şehrin tarihinden ve günümüze ka-
dar beraberinde getirdiği hikâyelerinden bahsedeceğim. 
Tunca, Arda ve Meriç ırmaklarının buluştuğu düzlükte, hem 
Bulgaristan, hem de Yunanistan sınır hattında kurulduğun-
dan “Serhat Şehri” olarak da bilinir burası. Sınırda yer alan 
çoğu şehirler gibi Edirne de tarihi boyunca birçok istila, yan-
gın ve savaş gördü, şehrin insanları büyük acılarla mücade-
le etmek zorunda kaldı. Fakat sadece çekilen acılarıyla değil, 
şenlikleriyle ve bolluk bereket içinde geçen yıllarıyla da ünlü 
bu şehir. Öyle ki, Osmanlı zamanında Edirne ili için Der-i 
Saadet (Mutluluk Kapısı) de deniliyordu. Savaş dolu günle-

ri geride bırakan ilde o yıllardan sadece binalar kaldıysa da 
Der-i Saadet günlerinden de çok şey kaldığını söyleyebili-
rim. Edirne’ye ne zaman giderseniz gidin; bir şenliğe ya da 
festivale rastlamama olasılığınız düşüktür. Bunların arasın-
da en meşhurları; baharın gelişiyle kutlanan Hıdrellez, mayıs 
aylarındaki Ciğer ve Bando Festivalleri ve haziran ayında dü-
zenlenen dünyaca ünlü Kırkpınar Yağlı Güreşleri...
Edirne şehrinin tarihi, MÖ 7. yüzyıla kadar uzanır. Ro-
malılar zamanında Edirne, Hadrianoupolis olarak anıldı. 
Romalılar’dan Bizanslılar’a geçen kent Haçlı Seferleri sıra-
sında birçok kez yağma edildi. Osmanlı İmparatorluğu’nun 
da ikinci başkentiydi. İstanbul’un fethine kadar 92 yıl bo-
yunca Osmanlı’ya başkentlik yaptı.  Bir zamanlar Osmanlı 
İmparatorluğu’na başkentlik yapmasından dolayı şehri, han, 
cami, çarşı gibi tarihi eserler süsler. Birçok kez yağmalanma-
sına, büyük yangınlara maruz kalmasına rağmen halen Bi-
zans Dönemi’ne ait eserlere de rastlamak mümkün. Şehrin 
tarihi geçmişini en güzel ortaya koyan şüphesiz günümüze 
kadar aldığı isimler; Odrisa, Odrisia, Orestia, Orestias, Had-
rianapolis, Hadrianupolis, Adrianapolis, Edrinus, Edrune, 
Edrinabolu, Edrine, Erdene ve Edirne… Meriç’in bir kolu olan Tunca Nehri...



YÜZYILLIK ÇINARLARIN GÖLGESİNDE 
KARAAĞAÇ
Tarihine kısaca değindiğimiz şehrimizin yavaş yavaş içine 
doğru süzülmenin vakti geldi de geçiyor. Bir şehrin kimliğini 
hissetmenin en iyi yolu, o kenti yaşamak, havasını solumak 
ve ara sokaklarında kaybolup insanlarla kaynaşmaktan geçer. 
Trenden Bulgaristan sınırımızın da bulunduğu Kapıkule’de 
iniyoruz. Kapıkule sınır noktasına kadar gidebilir ve Bulga-
ristan sınırında bekleyen askerleri bu bölgede görebilirsiniz. 
Eğer daha önce hiç sınır bölgesine gitmediyseniz, başka bir 
ülkenin sınırını ve askerlerini bu kadar yakından görebilmek 
sizin için ilginç olabilir. Burası aynı zamanda Edirne’nin Lo-
zan Barış Anlaşması’yla sınırlarımıza dâhil edilen Karaağaç 
bölgesi. Sınırdan yönünüzü Tunca Nehri’ne doğru çevirdiği-
nizde sizi yüzyıllık çınar ağaçlarının kocaman gövdeleri ara-
sındaki bahçeli taş evler karşılar. Lozan Anıtı ve Müzesi de 
tarihi tren istasyonu alanında yer alır. Lozan’da elde edilen 
diplomatik zaferi ve dünya barışını simgeleyen anıtın yanın-
daki müzede, Karaağaç Mahallesi’ni Türkiye’ye geri kazan-
dıran ve Lozan’ın mimarı İsmet İnönü’yle ilgili çeşitli belge, 
fotoğraf ve kitaplar sergileniyor. Müzeyi gezdikten sonra bi-
raz mola vererek Tunca Nehri’nin kıyısındaki çay bahçele-
rinde çayınızı içip, doğanın tadına varabilir ve temiz havayı 
ciğerlerinize çekebilirsiniz. Yolculuğun getirdiği yorgunluğu 
attıktan sonra çayınızı yudumlarken gözünüze çarpmış olan 
süslü, renk renk faytonların birine de siz binip şehrin içine 
doğru harekete geçebilirsiniz. Faytoncuya merkeze gitmek 
istediğinizi söylemeniz yeterli. Fakat pazarlık yapmayı da ih-
mal etmeyin. Her ne kadar şehrin halkı cana yakınlığıyla bi-
linse de siz bu yakınlığı sadece muhabbet etmek ve yol danış-
mak için kullanın. Pazarlığı elden bırakmayın. 
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KAPALIÇARŞI YANDIĞINDA EDİRNELİLER 
GÜNLERCE AĞLADI
İlk durağımız, Saraçlar olarak bilinen Edirne Mahallesi’ndeki 
Kapalıçarşı. Burası, güneşli Edirne günlerinde serinliğiy-
le adeta bir sığınak görevi görür. Çarşı, 1569 yılında Kanuni 
Sultan Süleyman’ın veziri Hersekli Semiz Ali Paşa tarafından 
Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Halk arasında kapalıçarşı ola-
rak bilinse de çarşının asıl adı Ali Paşa Çarşısı’dır. 300 met-
re uzunluğunda, 129 adet dükkânı, 6 kapısı olan ka-
palıçarşının dış duvarları kesme taştan olup, üstü 
tuğla ile kaplanmıştır. Hem kurulduğu yıllar-
da hem de günümüze kadar hep değerli eş-
yaların satıldığı bir çarşı olma özelliğine sa-
hiptir. Edirne’nin kuyumcularının çoğu bu-
rada bulunurdu. ‘Bulunurdu’ diyoruz çün-
kü 1992 yılında geçirdiği talihsiz bir yangın 
sonucu çarşı tamamen yandı. Elektrik konta-
ğından çıkan yangın kısa sürede bütün çarşıyı 
sardı, çarşının yerle bir oluşunu ve altınların sı-
caktan eridiğini Edirne halkı ağlayarak izledi. Sanki 
orada yanan sadece esnafın dükkânları değil de bir halkın 
tarihi, anılarıydı. Aslına uygun restore edilen Ali Paşa Çarşı-
sı, 25 Kasım 1997 yılında yeniden açıldı. Her ne kadar aslı-
na sadık kalarak inşaa edilse de eski tadını, tuzunu pek bula-
madı. Kuyumcular azaldı, yerini daha çok hediyelik eşya ve 
tekstil ürünleri satan dükkânlar aldı.

SELİMİYE CAMİİ VE TERS LALENİN ÖYKÜSÜ
Bu kadar hüzün, bu neşeli şehir için çok oldu. Şimdi yönünü-
zü dünyadaki tek kubbeli yapıların zirvesi olarak kabul edi-
len Mimar Sinan’ın eseri, Selimiye’ye doğru çeviriyoruz. Bil-
meyenler için kısaca Selimiye Camii’nin yapılışına dair halk 
arasında dilden dile dolaşan bir hikâyeyi de paylaşmak isti-
yorum. Vakti zamanında, şu anda camiinin bulunduğu yerde 
aksi bir ihtiyar yaşarmış. Bu ihtiyarın kendi çok aksiymiş fakat 
lale bahçesi de dillere destanmış. Padişah Mimar Sinan’a cami-
inin o bölgeye yapılması emrini vermiş ve Edirne’den ayrılmış. 
Fakat Mimar Sinan ne dediyse aksi ihtiyarı ikna etmeyi başa-
ramamış. İş artık ihtiyarla anlaşamayaya doğru gitmeye baş-
layınca, Mimar Sinan ihtiyarı karşısına almış ve “Ne altında 
ne de mevkiide gözün var. Ama bu camii buraya yapılacak pa-
dişahın emridir ve ayrıca camii hayırdır. Seni tatlılıkla ikna et-
menin bir yolu yok mudur?” demiş. Aksi ihtiyar, “Tek bir şar-
tım var, yapılacak camiide benden bir yadigâr olacak.” demiş 
ve Mimar Sinan Selimiye Camii’nin içinde yer alan sütunların 
birine onu temsilen ters bir lale yontmuş. Fakat bu lale mer-
mer sütunun üzerinde olduğu için fark etmek o kadar da ko-
lay değil. Eskiden çok daha rahat fark edilirken her ziyaretçi-
nin kabartmayı ellemesinden dolayı zamanla şeklini yitirme-
ye başlamış olsa da mermerin üzerinde belli belirsiz bir lale 
halen görülebiliyor. Eğer bulamazsanız, çevrenizdekilerden 
yardım isteyin, mutlaka size yardımcı olurlar. 

DÜNYADA BİR İLK: MÜZİKLE TEDAVİ
Camii turunu tamamladıktan sonra yine camiinin bahçesin-
den ulaşılabilen, Osmanlı döneminde sarayın önemli kişile-
rine şifa sunan 2. Bayezid Külliyesi ve Şifahanesi’ni görece-
ğiz elbet. Günümüzde ‘Sağlık Müzesi’ olarak hizmet veren 
bina üç bölümden oluşuyor. Birinci bölüm poliklinik, özel 
diyet mutfağı ve personel odaları, ikinci bölüm ilaç deposu 
ve üst düzey personele ait üniteler, üçüncü bölüm ise 6 kışlık 
ve 4 yazlık yatak odası ile bir musiki sahnesinden oluşuyor. 
Bu odalardaki cansız mankenlerle yapılan canlandırmalar 
ve tasvirler gerçeğine oldukça yakın tasarlanmış. Zamanın-
da her türlü hastalığın tedavi edildiği şifahane sonraki yıllar-
da sadece akıl ve ruh hastalıklarının tedavi edildiği bir mer-
kez haline gelmiş. Dönemin hekimlik bilgilerinin yanı sıra 

bu şifahanede su sesi, müzik ve güzel kokular da 
hastalara şifa vermek için kullanılmış. Mü-

zikle tedavi şekli bu hastanenin en önemli 
özellikleri arasında yer almış. 10 kişiden 
oluşan musiki topluluğunun, akustiği 
oldukça hassas olan bu mekânda hafta-
da 3 gün verdiği musiki konserleri bina-
nın her tarafından rahatlıkla dinlenebi-
lirmiş. Hastanın huzur bulması için te-
davide şadırvandan fışkıran su sesinden 

ve güzel kokulardan da yararlanılmış. Şi-
fahanede tedavi ücretsiz olup şehirdeki has-

talara haftada iki gün parasız ilaç dağıtılırmış.
Dünyada ilk defa müzikle tedavi yapılan bu şifahanedeki tu-
rumuzu tamamladıktan sonra Selimiye’nin içinden yine bir 
başka tarihi Edirne çarşısı olan Arasta’ya inip, peynir şekeri, 
deva-i misk helvası, meyveli sabun, ve akide şekeri gibi yö-
reye has ürünleri hatıra olarak satın alıp çantamıza koyuyo-

Karaağaç’ta bulunan eski tren istasyonunda, Atatürk’ün de açılışını yaptığı nostaljik treni görebilirsiniz.

Selimiye Camii iç avludan bir görüntü...

Selimiye Camii’ne fon yaratmak için 
inşaa edilen ve camiinin içinden de 
giriş yapabileceğiniz Arasta Çarşısı... 
Burada Edirne’ye özgü hediyelik 
eşyalar bulabilirsiniz.
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ruz. Tabii buraya kadar gelmişken, meşhur tava ciğeri yeme-
den gidilmez. Şehrin bir başka lezzeti badem ezmesi ve acı 
badem kurabiyesi yani kavalayı da ciğerin ardından tatlı ni-
yetine yemenizi öneriyorum.  
Karnımızı doyurduktan sonra, gezimize Üç Şerefeli Camii’yle 
devam ediyoruz. Osmanlı mimarisinde yeni bir çığır açan 
bu cami bazı özellikleriyle, ilklerin de sahibi durumunda-
dır. Örneğin; Üç Şerefeli Camii, Selçuklu mimarisindeki çok 
kubbeli dönemden tek kubbeli döneme geçişin ilk deneme-
lerindendir. Osmanlı camiilerinde harem taşlığı bulunan ilk 
deneme de yine burada gerçekleştirilmiştir. Camiye girer gir-
mez ana kubbenin altına gelinir ve bu da Üç Şerefeli’ye ait 
bir özelliktir. Yine o yıllara göre nasıl yapıldığı hala hayret-
le karşılanan, mihrabın iki yanında, caminin denge durumu-
nun kontrolü için tasarlanmış, iki adet silindir bulunmak-
tadır. Bunlar ayar terazileridir ve dönüyor oluşları caminin 
dengede olduğunun göstergesidir. Gördüğünüzde siz de hay-
ret edeceksiniz. Üç Şerefeli’nin bir başka özelliği de, camisiy-
le birlikte kesme taş kullanılarak yapılan ilk minare oluşudur. 
Yine merkezde yer alan Eski Camii’yi de görmenizde fayda 
olduğunu düşünüyorum. Son olarak, şehrin içinden kalkan 
dolmuşlarla Kıyık Mahallesi’ne gidiyoruz, Şükrü Paşa Anı-
tı ve Balkan Savaşı Şehitleri Müzesi’ni ziyaret edeceğiz. Bu-
rası oldukça geniş bir araziye yayılmış bir açık hava müzesi. 
Balkan Savaşı sırasında Edirne’yi kahramanca savunan Şük-
rü Paşa ve Balkan Savaşı şehitleri anısına, savunma mevzile-
rinden biri olan Kıyık Tabya’da inşa edilmiş. Kentin en yük-
sek yerinde bulunan Kıyık Tabya’da 28 Kasım 2000 tarihinde 
açılan Balkan Savaşı Müzesi, 14 bölüm ve 23 bonetten oluşu-
yor. Kıyık Mahallesi, şehre göre daha yüksek bir alanda ku-
rulduğundan burada günbatımı da bir başka güzel. Güneş 
şehri terk ederken Selimiye Camii’ne bu açıdan da bakmak 
eminim hoşunuza gidecek.

KAHVE KOKAN CADDELER 
Güneşin son ışıklarıyla beraber Edirne caddele-
ri de kalabalıklaşmaya başlıyor. Sokaklarda do-
laşmaya başladığınızda burnunuza mis gibi kah-
ve ve leblebi kokuları gelir. Dükkânların önünde 
kavrulan leblebi kokularından mest olursunuz. 
Edirne halkı ailecek yapılan akşam yürüyüşleri-
ni çok sever. Siz de onlara katılabilir, akşam ye-
meğinde de yine meşhur Edirne lezzetlerinden 
biri olan Edirne köftesini deneyebilirsiniz. Şehrin 
ara sokaklarına girdikçe keşfedecek daha birçok 
şey bulabilirsiniz. Fakat biz size bir güne sığdıra-
bileceğiniz ‘olmazsa olmazları’ sunmaya çalıştık. 
Artık, rotanızı turumuzun başlangıç noktası olan 
Karaağaç İstasyonu’na çevirebilirsiniz, son tren 
sizi bekliyor… 

Eylül ayında açılması planlanan Marmaray hattıyla beraber 
Edirne’ye ulaşımın daha kolay olacağını, 2016 yılına kadar da 
hızlı trenin faaliyete geçmesiyle mesafelerin daha da kısalaca-
ğını müjdelemek isteriz.  
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Sağlık Müzesi’nden görüntüler... 



haber»

mayıs 2013 / 8180 / www.baglantinoktasi.com.tr

formanslı, güvenli, yaygın ve ekonomik bir ürün olan otogaz 
bugün Türkiye’de 10 binek araçtan 4’ünün tercihi haline gel-
di. Taksilerin Türkiye’nin otogazlı araç parkındaki payı yakla-
şık yüzde 2’ye karşılık gelirken, otogaz kullanıcılarının yüzde 
98’ini özel araçlar oluşturuyor.” diyor.

HER YIL 300 BİN ARAÇ OTOGAZA GEÇİYOR 
Otogazın güvenli bir ürün olduğunun altını çizen Yağız Eyü-
boğlu, Aygaz olarak bine yakın TSE’li dönüşüm servisinde her 
yıl 300 bine yakın aracın otogaza dönüştürüldüğü bilgisini ve-
riyor. Eyüboğlu, standartlara uygun dönüşümlerle en az di-
ğer yakıtlar kadar güvenli olan otogazın, 3,5 mm kalınlığında-
ki tank duvarı ve emniyet valfi sayesinde güvenlik anlamında 
öne çıktığını söylüyor. 

“OTOGAZ GELİŞMİŞ ÜLKELERDE 
DESTEKLENİYOR”
Yağız Eyüboğlu, tüm bu özellikleri nedeniyle binek araçlar 
arasında en çok kullanılan yakıt haline gelen otogazın, 81 ilde 
yaklaşık 10 bin istasyonda tüketicilerle buluştuğunu, bu ne-
denle de Türkiye’nin, tüketimde Avrupa’da, otogazlı araç sayı-
sında ise dünyada lider konumunda olduğunu belirtiyor. Çev-
reci özellikleri nedeniyle otogazın gelişmiş ülkelerde destek-
lendiğini de hatırlatan Eyüboğlu sözlerini şöyle tamamlıyor: 
“Fransa, İngiltere, Amerika, İtalya’da LPG’li araçlara şehir için-
de ek şerit açılıyor. Ücretsiz park ve vergi avantajı gibi ayrıca-
lıklar tanınıyor. Özellikle Uzakdoğu’da sadece LPG’yle çalışan 
otomobiller üretiliyor. Dolayısıyla dünya bu konuda çok so-
mut adımlar atıyor. Ekonomiye ve çevreye büyük katkı sağla-
yan otogazın Türkiye’de daha da desteklenmesine yönelik ge-
rekli düzenlemelerin yapılacağına inanıyorum.”

OTOGAZIN EN ÇOK 
KULLANILDIĞI ÜLKELERİN 
BAŞINDA GELEN TÜRKİYE’DE, 
EKONOMİK VE ÇEVRECİ BİR 
ÜRÜN OLDUĞU İÇİN TÜRK 
KADIN SÜRÜCÜLER 
TARAFINDAN DA OTOGAZ 
TERCİH EDİYOR. 

TÜRKİYE’DE 650 BİN                        
KADIN SÜRÜCÜ OTOGAZI 
TERCİH EDİYOR 

OTOGAZLI ARAÇ SAHİBİ KADIN SAYISI ARTTI
Dünyada otogazlı araç sayısında, Avrupa’da ise otogaz tüketi-
minde lider olan Türkiye’de; 2012 yılının şubat ayında 3 mil-
yon 309 bin kişi olan otogaz kullanıcı sayısı, bu yılın aynı ayın-
da 297 bin 516 kişilik artışla 3 milyon 606 bin 566 kişiye ulaştı. 
Geçen yıl itibarıyla 595 bin 629 olan otogazlı araç sahibi kadın 
sayısı bu yıl 53 bin 553 kişilik artışla 649 bin 182’ye yükseldi. 
Şubat ayı itibarıyla otogaz kullananların yüzde 18’ini kadınlar 
oluşturdu. Otogaz kullanımının artması ekonominin yanı sıra 
ekolojiye de önemli bir katkı sağladı. 3,6 milyon aracın bu ürü-
nü kullanmasıyla Türkiye’deki karbondioksit salımı yaklaşık 1 
milyon ton azalmış oldu. İklim değişikliğinin doğaya verdiği 
zarar ve dünyada yaşanan finansal krizin etkileri, kadınların da 
çevreci ve ekonomik bir ürün olan otogaza ilgisini artırdı. 
Aygaz Genel Müdürü Yağız Eyüboğlu, otogaz kullanıcıları-
nın profilini ve tercih nedenlerini ortaya çıkarmak üzere yap-
tıkları araştırmada ilginç sonuçlara ulaştıklarını söyüyor. Son 
10 yılda dünyada otogaz kullanımının yüzde 60 oranında art-
tığını belirten Aygaz Genel Müdürü Yağız Eyüboğlu, “Günü-
müzde dünya çapında 21 milyondan fazla araç bu yakıt türünü 
tercih ediyor. Türkiye’nin LPG’li araç parkı ise dünya LPG’li 
araç parkının yaklaşık yüzde 17’sini, Avrupa’nın ise yüzde 
24’ünü oluşturuyor. Türkiye, bu özelliğiyle otogaz tüketimin-
de Avrupa’da birinci, otogazlı araç sayısında ise tüm dünya-
da lider ülke konumunda. Türkiye’de geçen yıl şubat ayında 
otogazlı araç sahibi kadın sayısının 595 bin olduğunu, bu yıl 
aynı ayda ise bu sayının 53 bin 500 kişilik artışla 649 bine yük-
seldiğini gördük. Diğer bir deyişle, otogaz kullananların yak-
laşık yüzde 18’ini kadın sürücülerin oluşturduğunu tespit et-
tik. Milyonlarca konutta kullanılan tüpgaz nedeniyle LPG’nin 
güvenli ve çevreci bir ürün olduğunun en yakın tanığı olan 
kadınlarımızın, otogazı tercih ederek bu güveni araçlarına da 
taşıdıklarını düşünüyoruz. Karar verirken çok daha temkinli 
olan, araştıran ve seçici olan kadınların otogaz ürününü tercih 
ediyor olması da ayrıca sevindiricidir. ” ifadelerini kullanıyor.
Eyüboğlu, son yıllarda yaşanan küresel ekonomik krizlerin tü-
keticileri daha tasarruflu yakıt olan otogaza yönelttiğini, aynı 
zamanda iklim değişikliğine bağlı doğa olayları nedeniyle çev-
reye olan duyarlılığın da arttığını, hem ekonomik, hem de çev-
reci olan otogazın yıldızının sürekli parladığını kaydetti. 

OTOGAZ TÜKETİMİ TÜM DÜNYADA ARTIYOR
Eyüboğlu şöyle konuşuyor: “İklim değişikliğine bağlı doğa 
olayları nedeniyle artan hassasiyetin yanı sıra küresel anlamda 
yaşanan finansal dalgalanmalar sadece ekolojinin değil eko-
nominin de bireyler tarafından dikkatle izlenmesi gerektiğini 
ortaya koydu. Türkiye’de 1997 yılından bu yana kullanılmak-
ta olan otogaz pazarı 2012 yılında 2,7 milyon ton seviyesinde 
bir hacme ulaştı. 10 yıl önce toplam LPG pazarının yüzde 35’i 
seviyelerinde olan otogaz tüketimi, günümüzde pazarın yüzde 
70’inden fazlasını oluşturmaya başladı.”
Türkiye’de otogazı tercih eden 3,6 milyon kişinin, karbondiok-
sit salımının yaklaşık 1 milyon ton azalmasını sağlayarak çev-
reye önemli katkı sağladığını belirten Eyüboğlu: “Çevreci, per-

GEÇEN YIL 595 BİN 629 
OLAN OTOGAZLI ARAÇ 
SAHİBİ KAdIN SAYISI BU 
YIL 53 BİN 553 KİŞİLİK 
ARTIŞLA 649 BİN 182’YE 
YÜKSELdİ.

Dünyanın en çok otogazlı araç 
kullanılan, Avrupa’nın ise en çok 
otogaz tüketen ülkesi Türkiye’de, 
650 bin kadın otogazı tercih edi-

yor. Ekonomik ve çevreci bir ürün olan 
otogaz, bu özellikleri nedeniyle hızla ka-
dın sürücülerin de tercihi haline geliyor. 
Aygaz Genel Müdürü Yağız Eyüboğlu, 
son 10 yılda dünyada otogaz kullanan-
ların sayısının yüzde 60 artarak, 21 mil-
yona ulaştığını, Türkiye’nin 3,6 milyon 
LPG’li araçla dünya lideri olduğunu be-
lirtiyor. Artışta, otogazın çevreci, ekono-
mik ve güvenli bir yakıt olmasının bü-
yük önem taşıdığını kaydeden Eyüboğ-
lu, “Otogaz da tüpgaz gibi bir LPG ürü-
nü. Yıllarca mutfaklarında tüpgazın gü-
venli ve çevreci yanına tanık olan kadın-
lar, ekonomik ve yüksek performansı ne-
deniyle araçlarında da otogazı tercih edi-
yor.” diyor. Otogaz kullanımıyla karbon-
dioksit salımının ise yılda yaklaşık 1 mil-
yon ton azaldığını ifade ediyor.

2012 ŞUBAT AYINdA 3 MİLYON 309 BİN 
OLAN OTOGAZ KULLANICI SAYISI, BU 
YILIN AYNI AYINdA 3 MİLYON 606 BİN 566 
KİŞİYE ULAŞTI.



Sincap Marketler Zinciri, 42 kişinin 
umreye gönderileceği kampan-

yasının çekilişini yaptı. Sincap Selçuk-
lu Şubesi’nde gerçekleştirilen prog-
ramda, umreye gidecek 21 talihli çift 
çekilişle belirlendi. 7. Noter Vekili 
Hasan Evren’in huzurunda gerçekleş-
tirilen çekilişe çok sayıda vatandaş ve 
davetli katıldı.
Çekilişte konuşan Sincap Marketler 
Zinciri Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel 
Müdür Ali Tabak, “Biz bu şehrin mar-
ketiyiz. Konyamızdan kazandığımızı 
Konyamıza sunmaktan da gurur 
duyuyoruz. Sincap Marketler Zinciri 
olarak geçtiğimiz yıllarda da kampan-
yalar düzenleyerek müşterilerimize 
içerisinde ev, araba, beyaz eşya ve 
elektronik eşyaların bulunduğu hedi-
yeler dağıtmıştık. Bu güzel kampan-
yanın ardından; Sincap’la Yaza Merha-
ba kampanyası ile müşterilerimize 3 
adet araba hediye ettik. Önceki yıl 
düzenlenen 42 Hediye kampanyası ile 
20 kişiyi 5 yıldızlı termal otele, 11 çifti 
de umre ziyaretine göndererek alışıl-
mışın dışında bir kampanya düzenle-
dik. Şimdi de 21 çiftimizi yine umreye 
gönderiyoruz. Çekilişe ve marketimi-
ze gösterdiğiniz ilgiden dolayı sizlere 
teşekkür ediyorum.” dedi. Tabak ayrı-
ca bu kampanyaların devam edeceği 
müjdesini de paylaştı. 

*Çekilişin sonuçları 23 Nisan 2013 
tarihli ‘Memleket’ gazetesinde ayrın-
tılı olarak görülebilir. 

tanıtıcı haber

SİNCAP UMRE TALİHLİLERİNİ BELİRLEDİ

SİncAp mArketler zİncİrİ yönetİm kurulu üyeSİ ve Genel 
müdür Alİ tABAk: “21 ÇİFtİmİzİ yİne umreye Gönderİyoruz. 

ÇekİlİŞe ve mArketİmİze GöSterdİğİnİz İlGİden dolAyı 
Sİzlere teŞekkür edİyorum.”



 

 

türkçeden bi’haber»

Fransızcadan dilimize geçen bu sözcük, bu dilde ‘orientalisme’ olarak 
yazılıyor. “Avrupa’ya göre doğuda yer alan ulusların dillerini, tarihlerini, kül-
tür ve törelerini inceleyen bilim.” anlamındaki bu söz için dil uzmanları, 
‘Doğu bilimi’ karşılığını tavsiye ediyor.

O R YA N TA L İ Z M  D E Ğ İ L 
‘ D O Ğ U  B İ L İ M İ ’

İngilizce olan ‘bodyguard’ kelimesi, “Can güvenliğinin tehlikede olduğu 
düşünülen bir kimseyi saldırılardan korumak üzere görevlendirilmiş kişi.” 
anlamına geliyor. Türk Dil Kurumu, bu söz için ‘koruma’ karşılığını öneriyor. 

B O D Y G U A R D  D E Ğ İ L 
‘ K O R U M A’

Bahar aylarında en çok kullandığımız ke-
limelerin başında gelen polen kelimesinin 
kökeni, Fransızca. Bu dilde ‘pollen’ olarak 
yazılan kelime, “Çiçekli bitkilerde erkek 
organın başçığında bulunan döl hücresi.” 
anlamına geliyor. Uzmanlar, ‘çiçek tozu’ 
karşılığını öneriyor.

P O L E N  D E Ğ İ L 
‘ Ç İ Ç E K  T O Z U ’

Teknolojiyle dilimize giren ‘notebook’un kökeni İngilizce. “Bilgisayarın her 
türlü donanımı ile küçültülerek taşınabilir duruma getirilmiş biçimi.” 
anlamındaki söz için uzmanlar, ‘dizüstü’ karşılığının kullanılmasını istiyor.

N O T E B O O K  D E Ğ İ L 
‘ D İ Z Ü S T Ü ’

“Avrupa Birliği’nin ortak para birimi.” anlamındaki bu söz, Türkçede çok 
çeşitli şekillerde telaffuz ediliyor. ‘Ero’, ‘Yuro’ gibi yanlış kullanımların 
önüne geçmen isteyen TDK, ‘Avrupa’dan hareketle, kelimeye karşılık 
olarak ‘avro’ karşılığının kullanılmasını istiyor.

E U R O  D E Ğ İ L
 ‘AV R O ’
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Bir reklam filmi ile hayatımıza giren janjan kelimesinin kökeni Fransızca. Bu 
dilde ‘changeant’ olarak yazılan kelime, “Kıpırdadıkça çeşitli renklerde par-
layan (kumaş, deri vb.).” anlamına geliyor. Dil uzmanları kelimeye karşılık 
olarak ‘yanardöner’ karşılığının kullanılmasını tavsiye ediyor. 

J A N J A N  D E Ğ İ L 
‘ YA N A R D Ö N E R ’

Kökeni yine Fransızca olan kelime bu dilde ‘ambulance’ olarak yazılıyor. 
“Hasta veya yaralı taşımaya uygun hazırlanmış özel araç.” anlamındaki bu 
söz için dil uzmanları, daha kolay anlaşılan ve telaffuz edilen ‘cankurtaran’ 
karşılığının kullanılmasını istiyor.

A M B U L A N S  D E Ğ İ L 
‘ C A N K U R TA R A N ’

İtalyanca olan libero kelimesi, “Sporda savunmanın gerisinde görev yapan, 
önündeki savunma oyuncularını kontrol eden, yöneten, yardımcı ve serbest 
hareket edebilen savunma oyuncusu.” anlamına geliyor. Dil uzmanları bu 
yabancı kelimeye karşılık ‘son adam’ kelimesinin kullanılmasını tavsiye ediyor. 

L İ B E R O  D E Ğ İ L 
‘ S O N  A D A M ’

Tıp alanında sıklıkla kullanılan kelimenin kökeni Fransızca. Bu dilde ‘pratici-
en’ olarak yazılan kelimenin anlamı, “Mesleğinde uzmanlık belgesi almamış 
olan (kimse).” olarak tanımlanıyor. Türk Dil Kurumu uzmanları bu yabancı 
kelimeye karşılık olarak ‘düz hekim’ karşılığını öneriyor.

P R AT İ S Y E N  D E Ğ İ L 
‘ D Ü Z  H E K İ M ’
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B İ Y O L O J İ  D E Ğ İ L 
‘ D İ R İ M  B İ L İ M İ ’
Fransızca olan kelime, bu dilde ‘biologie’ olarak yazılıyor. Keli-
menin anlamı ise: “Bitki ve hayvanların köken, dağılım, yapı, 
gelişim, büyüme ve üremelerini inceleyen bilim dalı.” Dil 
uzmanları bu yabancı sözcük yerine ‘dirim bilimi’nin 
kullanılmasını istiyor.



kültür»
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TÜRKİYE’DEKİ PERAKENDE KİTAP SEKTÖRÜNÜN 
BÜYÜKLÜĞÜ 2,5 MİLYAR TL’YE YAKLAŞTI. HER YIL 20 BİNİ 
KÜLTÜR VE EDEBİYAT KİTAPLARI OLMAK ÜZERE, 45 BİNE 
YAKIN YENİ KİTAP YAYINLANIYOR.

EN AZ RUSLAR VE 
ÇİNLİLER KADAR KİTAP 
OKUYORUZ

Türkiye bu yıl Londra Kitap Fuarı’na ‘odak ülke’ 
sıfatı ile katıldı. Bizim için son derece önemli olan 
fuarda, Türkiye’nin kitap pazarı ve elektronik ya-

yıncılık konusunda önemli veriler sunuldu. 
Fuar kapsamında gerçekleştirilen “Digital Minds” baş-
lıklı konferansta konuşan Idefix Genel Müdürü Meh-
met İnhan, Türkiye’deki online kitap satışlarının top-
lam sektör içindeki payının halen yüzde 3 seviyelerin-
de olduğunu ve yılda yüzde 35-40 aralığında arttığını 
kaydetti. İnhan sözlerini, “ABD’de online satışların payı 
yüzde 35’i geçti, Türkiye’de e-ticaretin toplam peraken-
de ticaret içindeki payı ise henüz yüzde 1’in altında. Bu 
payın önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde yüzde 6’ya ulaş-
ması bekleniyor. Bu rakamlar, online kitap satışlarının 
ciddi büyüme potansiyeli taşıdığını gösteriyor.” şeklin-
de sürdürdü. 

TÜRKİYE KİTAP 
PAZARI HER 
GEÇEN GÜN 
GENİŞLİYOR
Konuşmasında, “Türkler 
kitap okumuyor” yargısı-
nın doğru olmadığını, ki-
tap tüketiminin kişi başı-
na düşen gelire doğrudan 
orantılı olduğunu belirten 
Mehmet İnhan, “Türkiye’de 
kişi başına düşen kitap sayısı 
BRIC ülkeleri olarak tabir edilen 
Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’deki 
oranlarla neredeyse aynı. Bireylerin büyüyen 
ekonomiden aldıkları pay arttıkça kitap okuma eğilim-
lerinde de artış görülüyor.” diye konuştu. 
İnhan Türkiye’deki yayıncılık sektörünün yapısına da 
değindiği konuşmasında sektöre dair bazı çarpıcı ra-
kamları da dinleyicilerle paylaştı. Yılda yayınlanan yak-

laşık 45 bin yeni kitabın ağırlıklı bölümünün eğitim ve 
yardımcı kitaplar, yaklaşık 20 bin kadarının da kültür 
kitapları olduğunu kaydeden İnhan, Türkiye’deki pera-
kende kitap sektörünün büyüklüğünün 2,5 milyar TL, 
yurtdışından kitap ithalinin ise 200 milyon TL civarın-
da olduğu söyledi. Ayrıca, İnhan’ın paylaştığı verilere 
göre, Türkiye’de yaklaşık 1.800 adet aktif yayıncı bulu-
nuyor. 

E-TİCARETTE DİKEY 
ENTEGRASYON
İnhan, e-ticaret iş modellerinin sektörde “dikey enteg-
rasyon” sağlamayı amaçladığını ifade ederek, “İdefix.
com ve hesapkitap.com ile perakende e-ticarette faali-
yet gösterirken, prefix.com.tr ile B2B toptan e-ticarette 
Anadolu’daki bağımsız kitapçılara, zincir mağazalara ve 

diğer e-ticaret sitelerine kitap dağıtımı sağlıyo-
ruz.” dedi. 

E-KİTAPTA TALEP VAR 
AMA ARZ YOK
İnhan, Amerika’da son yıllarda top-
lam içindeki payı yüzde 25’i aşan 
e-kitap ve dijital yayıncılık konusun-
da bin 800 aktif yayınevinden henüz 
sadece 350 yayıncının e-kitap yayın-

layabildiğini ve halen baskısı satışta 
olan 120 bin kitaba karşılık henüz sade-

ce 6,000’e yakın e-kitabın satışta olduğu-
nu ifade etti. Oysa hızla artan e-okuyucu ve 

tablet kullanıcılarının popüler kitapları e-kitap 
formatında talep ettiklerini ancak sanal raflarda bu-
lamadıklarını, e-kitap çeşitliliğinin henüz çok yeter-
siz olduğunu belirtti. Yayıncıların her geçen gün artan 
e-kitap talebine yanıt verebilmelerinin önemine işaret 
eden İnhan, yayıncılık açısından ciddi bir gelir potansi-
yelinin bu yolla realize olabileceğini ifade etti.

TÜRKİYE’dEKİ 
ONLİNE KİTAP 

SATIŞLARININ TOPLAM 
SEKTÖR İÇİNdEKİ PAYI 

YÜZdE 3 CİVARINdAYKEN 
SEKTÖR YILdA YÜZdE 

35-40 ARALIĞINdA 
BÜYÜYOR.
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Şimdiki çocukların oyuncakları ve oyunları geçmi-
şe göre oldukça farklılık gösteriyor. Bir zamanlar ço-
cuklar tahta yontarak, tel bükerek kendi oyuncakları-
nı kendileri yapıyordu. Bu onlara el becerisi kazandı-

rırken zekalarını da geliştiriyordu. Şimdi ise aileler çocukla-
ra ilk başlarda zarar görmeyecekleri, yumuşak oyuncaklar alı-
yor. Belirli bir yaştan sonra ise çocukların ellerinde sadece bil-
gisayarda oynadıkları, vurdulu-kırdılı, canavarlı sanal oyun-
lar veriliyor. Oysa oyuncak deyip geçmemek lazım. Bu küçük 
eğlendirici materyaller, çocukların geleceğini etkiliyor. Onun 
için ailelerin, çocuklarına oyuncak alırken iyi düşünmesi ge-
rekiyor. Uzmanlar ailelere oyuncak konusunda önemli tavsi-
yelerde bulunurken, tıpkı geçmişte çocukların kendi oyun-
caklarını yaptığı gibi üç boyutlu maketleri öneriyor. Üç bo-
yutlu oyuncakların çocuklara kendi planlarını yapma ve 
uygulama imkanı verdiğini söyleyen Pal Eğitici Oyun ve 
Oyuncak Akıl Oyunları Uzmanı Osman Metin, bu tip eğ-
lendirici materyallerin çocukların eğitim ve kariyer haya-
tını da başarılı kıldığını dile getiriyor.

ÇOCUKLAR DIŞ DÜNYAYI   
OYUNCAKLARDAN ÖĞRENİYOR
Üç boyutlu maket ve oyuncaklarla çocukların 
edilgen değil, etkin olacağını dile getiren Os-
man Metin, “Farkındalığın gelişmesi önem-
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ZOR PARÇALARI YERLEŞTİRİRKEN 
KABİLİYETLERİ GELİŞİYOR
Üç boyutlu oyuncakların çocuğun kendini dinlemesi ve tanı-
ması adına güzel bir fırsat sunduğunu belirten Metin, çocukla-
rın parçaları tamamlarken kendilerini tanıdığını, eksik ve ge-
lişmiş yönlerini keşfettiğine vurgu yapıyor. Metin, “Özellikle 
zor parçaların yerleştirilmesinde kendini daha da zorlayarak 
kabiliyetlerinin gelişimini sağlıyor. Bazı durumlarda etrafın-
dan yardım almasının yolu açılıyor. Yaptıkları bu oyuncakları-
nı evlerinin değişik köşelerine de koyarak kendilerine olan öz-
güvenleri de artırıyor. Ebeveynler bu tür çalışmalarda çocu-
ğun kendi başına yapmalarına izin vermeli ve aşamaları takip 
ederek ara ara çocuğa yardım etmelidirler.” diye konuşuyor.
Çocukları kendilerini duyacakları, plan yapacakları, karar ve-
recekleri bir ortamda bırakmak gerektiğini belirten Metin söz-
lerini şöyle sürdürüyor: “Her maket bir proje. Parçaların bir-
leştirilerek eser yapılana kadar geçen süreçte bir proje çalış-
ması vardır. Çocuk öncelikle bir hedefle karşılaşmakta, he-
defi gerçekleştirmek için bir planlama yapması gerekiyor. Bu 
planın aşama aşama yapılması gerektiğini öğreniyor. Parçala-
rı doğru kullanma, sıralama yapma, plana uyma gibi konu-
lar kişilik gelişiminde okul hayatına ve sosyal hayata uymada 
önemli bir eğitim modelidir.”

KENDİNE GÜVENEN BİREYLER YETİŞİYOR
“Bu tür projelerde çocukların başarma duygusu ortaya çıka-
caktır. Başarmanın verdiği mutlulukla kendine güvenen birey-
ler yetişecektir. Özellikle seviyeyi çok zorlamadan başarıyla ta-
nışmaları onları pozitif insan yapacaktır. Yapılan her çalışma 
başka çalışmalara karşı da yeni bir istek oluşturacaktır. Çalış-
mayı seven çocukların durağanlığa sevk edilmesi okul başa-
rısını olumsuz etkilemektedir. Okul hayatında aktif katılımın 
geliştirilmesi ve eğitimin çocukların etrafında geliştirilmesi 
gerekir. Her makette yeni bir başarı duygusu gelişecek, çocu-
ğun aktif rol almaya yönelik isteğini geliştirecektir.”

TAKIM ÇALIŞMASI YAPILABİLİR
“Takım çalışması ruhunu oluşturma adına bir iki çocuğun 
maket tarzı oyunları birlikte yapmalarına imkan sağlanma-
lıdır. Çocukların sosyalleşmesi ve kendi karakterlerini orta-
ya koymaları adına güzel bir fırsattır. Birlikte çalışma, iş bö-
lümü, planlama ve yardımlaşma duygularının gelişmesi sosyal 
paylaşım duyguları adına çok önemli aşamalar. Aile bireyleri-
nin birlikteliği, çocukların akrabalarını daha yakından tanıma 
adına onların tepkilerini ölçme farklı davranışlarını algılama 
adına iyi bir fırsattır. Sabır kavramını zor aşamalarda daha iyi 
tanıyıp uygulayacaktır.”

OYUNCAK DEYİP GEÇMEMEK LAZIM. BU KÜÇÜK EĞLENDİRİCİ MATERYALLER, ÇOCUKLARIN 
GELECEĞİNİ ETKİLİYOR. ONUN İÇİN AİLELERİN, ÇOCUKLARINA OYUNCAK ALIRKEN İYİ 

DÜŞÜNMESİ GEREKİYOR.

ÜÇ BOYUTLU OYUNCAKLARLA 
OYNAYAN ÇOCUKLAR 

DAHA ZEKİ

li bir adım. Çocukların duyduğu ya da izlediği şeylerin far-
kına varması geleceklerini şekillendiriyor. Üç boyutlu maket-
ler çocukların genel kültürlerini, el becerilerini ve üretken-
liklerini de geliştiriyor. Bu eserler dünyaya mal olmalarında-
ki güzelliklerinin yanında kendilerine has bir hikâyelerinin ol-
ması ve geçmiş yaşamdan orijinal örnekler olması bakımın-
dan çok önemli konumda. Eyfel kulesinin ismi neden Eiffel, 
Taç Mahal’i kim yapmış, özgürlük heykelini Amerika’ya han-
gi ülke hediye etti, Ayasofya’nın tarihi, Galata kulesini kimler 
yaptı? Bu soruların cevaplarını çocuklar üç boyutlu maketleri 
yaparak öğreniyor. Çocukların dış dünyayı algılaması ve onu 
sorgulaması adına bu maketler çok önemli.” diyor.

ÜÇ BOYUTLU OYUNCAKLAR, ÇOCUKLARA 
KENdİ PLANLARINI YAPMA, UYGULAMA 
İMKANI VERİYOR. EĞİTİM VE 
KARİYERLERİNİ BAŞARILI KILIYOR.

OYUNCAK ALINIRKEN NELERE DİKKAT 
EDİLMELİ?
•	 Oyuncakların	mutlaka	çocuğun	yaşına	uygun	olarak	

seçilmesi gerekir. 
•	 Oyuncak	 alırken	 mutlaka	 üretici	 firmasına	 güven-

diğiniz oyuncakları seçin. Oyuncakların üzerinde CE 
işareti ve güvenlik uyarılarının bulanmasına dikkat 
edin. 

•	 Oyuncakları	 oluşturan	 parçalar	 veya	 bölümleri	 ço-
cuğun yaşına uygun olarak tehlike içermeyecek ni-
telikte, kalitede veya güvenlikte olmalıdır. Örneğin 
bir bebek veya ilk yaşlarındaki bir çocuk küçük par-
çalardan oluşan ve yutabileceği veya ağzına sokabi-
leceği oyuncaklar ile oynamamalıdır. 

•	 Oyuncakların	 zehirsiz	 boya	malzemeleri	 ile	 boyan-
mış olanlarını tercih edin. 

•	 Tüylü	oyuncaklar	alerji	açısından	bir	takım	problem-
ler doğurabileceği gibi bu tür oyuncaklar daha çabuk 
mikrop barındırabilirler ve temizlenmeleri zordur. 

•	 Bebek	yataklarına	asılan	oyuncaklar	bebeğin	üzeri-
ne düşmeyecek şekilde monte edilmeli, iplerinin be-
beğe zarar vermeyecek kadar kısa olmasına özen 
göstermelidir. 

•	 Bebeklere	 ve	 küçük	 çocuklara	 mümkünse	 metal	
veya sert plastik malzemelerden imal edilmiş oyun-
caklar yerine zarar vermeyecek malzemelerden ya-
pılmış olanlarını almaya özen gösterin. 

•	 Pille	 çalışan	 oyuncaklarda	 içindeki	 kimyasalın	 dışı-
na akmayacağı kaliteli pilleri kullanın. Oyuncağın pil 
koyma yerinin vidalı bir emniyetle kapatılmış olma-
sına dikkat edin. 

•	 Çocuklarınıza	 vakit	 ayırıp	 ara	 sıra	 onunla	 oynayıp,	
ona yol gösterip, becerilerinin ve kavramasının ge-
lişmesine, paylaşımcı ve sosyal olmasına



Suya, düşmeye, titreşime 
ve toza dayanıklı çözüm: 
Toughbook ve Toughpad

Panasonic özellikle kamu, hızlı tüketim, perakende, oto-
motiv, lojistik, sağlık, acil servis gibi, mobil çalışma şekil-
lerini daha etkin ve güvenli yönetme ihtiyacı bulunan 
alanlara yönelik yüksek korumalı ve dayanıklı yeni mobil 
PC ve tabletlerini sergiledi. 
Suya, darbeye ve toza dayanıklılığı ile mobil saha çalışan-
ların zor şartlarda en büyük yardımcısı olan ve hem 
Türkiye’de hem de dünya genelinde uzun yıllardır kullanı-
lan Panasonic Toughbook ve Toughpad’ler, uzun pil 
ömürleriyle “kesintisiz çalışma” imkanı sunuyor. 
Türkiye’de uzun zamandır satışta olan Panasonic Tough-
book ve son dört aydır satışta olan Toughpad’ler tüm 
sektörlerde büyük ilgi görüyor. Modele göre farklı dere-
celerde olmakla beraber ürünler suya, düşmeye, basınç-
lı titreşime karşı dayanıklı olmalarının yanında güneş ışığı 
altında dahi okunabilir ekranlara sahip olan ürünler -20 
ile +60 derece ya da –10 ila +50 derece ortalama sıcak-
lıklarda dahi çalışmayı sürdürüyor.

Şarjınızı ısırmak  
isteyeceksiniz?

Candia.com.tr akıllı telefonları şarj etmek için istasyon 
olarak kullanılan elma şeklindeki rengârenk şarj ünitele-
ri ile bulunduğu ortama dekoratif bir görünüm kazandırı-
yor. Pembe, beyaz, siyah, yeşil, kırmızı renk seçenekleri 
bulunan elma şeklindeki şarj standı, güzel görünmenin 
yanı sıra cihazı dik tutarak gelen mesajların durduğu yer-
den okunmasını sağlıyor. Candia, üyelerine sunduğu kul-
lanışlı ve dekoratif ürünler ile yaşam alanlarını güzelleş-
tirmeye devam ediyor.

Nokia Lumia
ailesinin yeni
üyesi Lumia 720,
Türkiye’de satışa çıktı!

Nokia Lumia 720, son teknolojik yenilikleri 
ve tarzıyla sosyal açıdan aktif kitlelerin 
gözdesi olacak. Şık tasarım dili ve inceli-
ğiyle öne çıkan Nokia Lumia 720, son tek-
noloji kamera lensleri ve deneyimini, 
Nokia’nın en son müzik ve navigasyon 
deneyimlerinin yanı sıra Windows Phone 
8’in eşsiz entegre sosyal deneyimi ile bir-
likte sunuyor. Aktif sosyal yaşamlar süren 
kullanıcılar için tasarlanan Nokia Lumia 
720, muhteşem Carl Zeiss lensini Nokia’nın 
gece ya da gündüz olsun, daima net fotoğ-
raflar çekmeyi sağlayan, f1.9 diyafram açık-
lığıyla birleştiriyor. Ayrıca HD kalitesindeki 
1.3 megapiksel geniş açılı lensi ile Nokia’nın 
en iyi performanslı ön yüz kamerasını da 
içeriyor ve gerek arkadaşlarla grup fotoğ-
rafları çekerken, gerek Skype’ta görüntülü 
konuşma yaparken mükemmel bir dene-
yim yaşatıyor.  Göz dolduran renklerde üre-
tilen Nokia Lumia 720, Nokia’nın ödüllü 
yekpare gövde tasarımının pürüzsüz ve şık 
bir yorumu; hem kullanımı kolay hem de 
kalabalık içinde hemen göze çarpıyor. 
Süper hassas dokunmatik özelliğiyle kıv-
rımlı 4.3 inç Clear Black Ekran, son derece 
tepkisel bir deneyim sunuyor. Bunun yanı 
sıra mühendislik çalışmaları sayesinde 
parlak koşullarda ve daha geniş görüş açı-
larında üstün performans gösteriyor. 
Opsiyonel kablosuz şarj kapağı, şarj etme 
deneyimini basitleştirerek Nokia Lumia 
720’de gelişmiş biçimde daha da ileriye 
taşıyor.
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Fırın Kebabı... Etli Ekmek... Tirit...

gece yarısına kadar

Deren Restaurant Mevlana Türbesi’ne iki dakikalık yürüme mesafesinde.
Deren’de başta ‘Bamya Çorbası’ olmak üzere ‘Fırın Kebabı’, ‘Etli Ekmek’  
ve ‘Tirit’ dahil olmak üzere her türlü yöresel yemekleri bulabilirsiniz.

BAMYA ÇORBASI

‘Beş katlı binası’yla  Mevlana Caddesi’nde...

durusu
DEREN en

Mevlana Cd. No: 65 KONYA     
www.durusuderen.com

R e s t a u r a n t & C a f e
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Çift 13.3 inç ekranıyla
karşınızda ASUS 
TaichiTM 31

ASUS, tablet bilgisayarların esnekliğine ek 
olarak dizüstü bilgisayarların performans 
ve özelliklerine sahip olan 13.3 inçlik çift 
ekranlı, şık tasarımlı UltrabookTM modeli 
TaichiTM 31’i Türk kullanıcıların beğenisine 
sunuyor. ASUS TaichiTM 31, farklı Intel® 
CoreTM işlemci seçenekleriyle 2012 
Ekim’inde kullanıcılarla buluşan 11.6 inçlik 
ASUS Taichi™ 21’e daha büyük ekranlı bir 
alternatif olarak geliyor. 
ASUS Taichi™ 31, kapağı kapatıldığında 
güçlü Intel® Core™ i7 veya i5 işlemcili ve 
çok hızlı SSD depolama birimine sahip yük-
sek performanslı bir tablete dönüşüyor. 10 
noktadan çoklu dokunma desteğiyle çizil-
melere dayanıklı ekran ile Windows 8 işle-
tim sistemi kolayca ve sezgisel olarak kul-
lanılabilirken TaichiTM 31 ile birlikte sunulan 
basınç hassasiyetli stylus kalemle kendi el 
yazınızla notlar alabilir, dokümanlar üzerin-
de düzeltmeler yapabilir ve eskiz çizimleri 
yapabilirsiniz. 
ASUS Taichi™ 31, kapağı açıldığında üç 
farklı kullanım sunuyor. Kapak içindeki 
ekran ile kullanıldığında rahat kullanımlı ve 
arka aydınlatmalı klavyenin yanı sıra Win-
dows 8 komutlarını tam destekleyen ve 
geniş yüzeyli touchpad’iyle güçlü bir Ultra-
bookTM olarak kullanılabiliyor. Ayrıca iki 
ekranı aynı anda genişletilmiş masaüstü ve 
çoğaltılmış masaüstü modlarında kullana-
rak estetikten uzak harici bir monitör veya 
hantal bir projektöre gerek kalmadan 
sunumlarınızı veya videolarınızı başkalarıy-
la kolayca paylaşabilirsiniz. 

“En ince hediyeyi annem 
hak ediyor” diyenlere… 

Türkiye’nin Dijital Yaşam Koçu Bilkom’un Güvencesiyle 
Anneler Günü’nde annenize ince dokunuşlarla mükem-
melleşen, incecik tasarıma sahip MacBook Air hediye 
edebilirsiniz. Anneler Günü’nde ‘onlara’ çantalarına atıp 
çıkabilecekleri kadar hafif, hızlı ve saatler süren uzun pil 
ömrüne sahip MacBook Air ile virüssüz, özgür bir hayat 
sunabilirsiniz. Kadın ruhundan anlayan, kolay işletim sis-
temi, karanlık ortamlarda bile kolay kullanım sağlayan 
alttan aydınlatmalı klavye ve kapatıp açamaya gerek 
bırakmayan uyku teknolojisi ile MacBook Air, anne yüre-
ği kadar sıcak ve şefkatli. Üstelik son derece kolay kulla-
nılabilir ve virüssüz Apple Mac OS X işletim sistemi ile 
birlikte… iPad, iPhone ile kablosuz mükemmel uyumu ve 
şıklığı ile modanın öncüsü MacBook Air, hediyelerin en 
güzelini hakeden anneler için Bilkom Güvencesiyle yet-
kili Apple satış noktalarında sizleri bekliyor. 

iPhone’a ritim 
kazandıracak aksesuar

iPhone, akıllı telefon piyasasında artan marka ve model 
çeşitliliği karşısında giderek zorlaşan bir rekabet içerisinde 
kalıyor. iPhone 5S’in ne zaman sunulacağı henüz belli değil, 
ancak yaratıcı fikirler iPhone’un yardımına koşmaya devam 
ediyor. En son örnek, iPhone’a ritim kazandıracak olan 
iEqualizer. iPhone aksesuarları çağ atlıyor. Kamera lensi 
için sunulan Trygger Clip’in ardından, şimdi de gerçek bir 
ekolayzırdan neredeyse farklı olmayan iEqualizer Apple 
dünyasına sunuldu. Japonya merkezli elektronik cihaz 
aksesuarları üreten Strapya World şirketi, özellikle genç 
kullanıcıların büyük ilgisini çekecek bir iPhone kılıfı üretti. 
Kılıfın yüzeyi, tıpkı bir grafik ekolayzıra benzeyecek ışıklan-
dırma özelliğine sahip. Ekolayzır kılıfının ışıklandırması, 
enerjisini her biri kılıfın içinde yer alan ve bir tuş büyüklü-
ğündeki pillerden alıyor. Bu da, kılıfın iPhone bataryasından 
enerji tüketmeyeceği anlamına geliyor. 

bilişim»
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TASARIMI YENİLENEN 

TüRKİYE’DE…
Suv segmentinin başarılı modeli captiva, yeni tasarımı ile daha 
fazla lüks ve konforu bir arada sunuyor.
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• 78 yıllık köklü SUV tarihine sahip modelin yeni tasarımı ile yüksek 
konfor standartları

• Yeni Captiva’da anahtarsız kapı açma/kilitleme ve motor çalıştırma 
sistemi standardı

• 2.0 Dizel 163 beygir gücünde 

 BİR BAKIŞTA YENİ CAPTİVA
• 78 yıllık başarılı SUV tarihine sahip Chevrolet, yenilenmiş Captiva’yı 

Türkiye pazarına sundu. Yeni Captiva’da arka tarafta yenilenmiş LED 
farlar, yeni tasarıma sahip krom çift egzos çıkışı ve yeni tampon 
modeli, aracın arka ve ön bölümlerinde ince düşünülmüş değişikliler 
göze çarpıyor. 

• Anahtarsız kapı açma/kilitleme ve motor çalıştırma sistemi, yeni 
döşeme stilleri, yenilenmiş gösterge paneli, lastik hava kontrol ve çift 
yönlü elektronik iklim kontrollü klima sistemi de yeni Captiva’da 
standart özellikler arasında yer alıyor. 

• Chevrolet Captiva sürücü ve yolcularını ferah ve geniş iç tasarımıyla 
karşılıyor. 7 koltuk özelliği iç mekanın çok kullanışlı bir şekilde kulla-
nılabilmesine büyük imkan yaratırken, iç mekan hacmi 1577 lt’ye 
kadar ulaşarak oldukça geniş bir kullanıma olanak sağlıyor.

• Atletik ve canlı tasarımlı, sportif ve duyarlı sürüş özelliklerine sahip 
olan Yeni Captiva, 2.0 lt 163 beygir Turbo Dizel motor, 6 ileri otomatik 
vites ve ekonomik yakıt tüketim sürüşü sağlayan sürüş modu ile 
güçlü ve ekonomik sürüş imkanı sunuyor. 

• EuroNCap’den 5 yıldızlı Yeni Captiva’nın şasisi aracın dinamiğini artır-
mak, virajlarda daha etkin dönüşler yapabilmek, daha kusursuz bir 
sürüş deneyimi yaşatmak için yeniden tasarlandı. Tüm modellerde 
standart olarak yer alan Elektronik Stabilite Kontrol Programı (ESC), 
Çekiş Kontrolü Sistemi (TCS) ve Fren Destek Sistemi (BAS) yüksek 
düzeyde emniyet sağlıyor. 

• Elektronik olarak kontrol edilen hıza duyarlı direksiyon ise daha 
etkili yönlendirmeye olanak veriyor ve sürücünün direksiyonu 
çevirirken çok fazla efor sarf etmesini gerektirmiyor. Chevrolet 
Captiva’larda ilk kez kullanılan Yokuşta Kalkış Desteği (HSA) özelli-
ği de fren pedalından ayak çekildikten sonra yüzde 3 eğimli bayır-
larda ya da daha dik yollarda 1.5 saniye boyunca aracı sabit tutuyor. 
Bu şekilde de yokuşlarda kayma önleniyor ve çok daha güvenli 
sürüş mümkün oluyor. Tüm bu mükemmel özellikleri ile Yeni Chev-
rolet Captiva, özel lansman fiyatıyla bayiliklerde otomobil severle-
rin beğenisine sunuluyor. 

CApTIVACaptiva



Porsche Boxster ve 
cayma’ya Ödül
New York Otomobil Fuarı kapsamında 23 ülkeden 66 
otomotiv editörü arasında yapılan oylamada, Porsche 
Boxster ve Cayman, Bridgestone tarafından 2013’ün 
En İyi Performans Otomobili Ödülü’ne layık görüldü.
Bridgestone tarafından Otomobil Tasarımı, Çevrecilik, 
Performans Otomobili ve Yılın Otomobili kategorilerin-
de verilen Dünya Otomobil Ödülleri (The World Car 
Awards (WCA), sahiplerini buldu. 

208 Gti, efsanenİn yenİden doğuşu 
Kompakt boyutları, tutumluluğu, donanımı ve tasarımıyla sınıfında devrim yapan Peugeot 208’in direksiyonuna geçen sürücü yep-
yeni bir sürüş zevki ile tanışıyor. 2012 yılında yapılan lansmanından itibaren 300 bin adet üretim rakamına ulaşan ve şubat ayında 25 
bin 600 adet sipariş ile rekor bir seviye elde eden Peugeot 208 aynı zamanda sportif B segmentine de hızlı bir giriş yapıyor… 208 GTi 
bu sportif segmente konfor, çok yönlü kullanım ve iç mekan genişliği gibi nitelikler getiriyor. Bu seçkin model, bir spor otomobilin 
güçlü ifadesini dışa vuruyor. Tam bir yılda 10 bin adet satış rakamı hedeflenen Peugeot 208 GTi, Türkiye pazarına haziran ayı başın-
da 57.900 TL’den başlayan fiyatlar ile sunulacak.

the Beetle’in dİzel motor 
seçeneğİ  satişa sunuldu
The Beetle ailesi genişliyor. Bugüne kadar 1,2 TSI 105 PS ve 1,4 
TSI 160 PS benzinli motorlarla tercih edilebilen The Beetle, şimdi 
ekonomik 1,6 TDI 105 PS dizel motor seçeneğiyle de satın alına-
bilecek. Model yelpazesine eklenen 1,6 TDI 105 PS seçeneği ile 
The Beetle, bir depo yakıtla 1.250 km’lik yol kat edebiliyor. The 
Beetle 1,6 TDI 105 PS Design DSG 33 bin 500 avro liste fiyatıyla 
satışa sunuluyor. 

tWizy renault sPort f1 
KonsePt otomoBİl
Renault, Twizy Renault Sport F1 konsept aracını Twizy’nin üretildiği 
fabrika olan Valladolid’de günyüzüne çıkardı. Markanın küçük eğlen-
celi elektrik motorlu aracı, güçlü bir stil ve büyüleyici bir performans ile 
F1 teknoloji dünyası ile seri üretim araçlar arasında bir köprü işlevi 
görüyor. Twizy Renault Sport F1 tek kişilik yarış aracının lastiklerine 
sahip. Yan rotlar, bir arka kanat, difüzör ve F1 tarzı yağmur farına sahip.

hyundai santa fe 
İç tasarimiyla da Bİr 
adim Önde
Hazırladığı birbirinden iddialı ve ilgi çekici modellerle 
gelişimini hızla sürdüren Hyundai, SUV segmentindeki 
yeni oyuncusu Santa Fe ile global anlamda başarılar 
elde etmeye devam ediyor. Yeni Hyundai Santa Fe, son 
olarak Amerika’nın en saygın otomotiv endüstrisi bilgi 
ve araştırma merkezi Wards Auto editörleri tarafından 
“10 En İyi İç Mekan” listesine dahil edildi. Geçtiğimiz yıl 
Accent Blue ve Grandeur modellerinin de katıldığı bu lis-
tede bu yıl Hyundai’yi Santa Fe temsil etmiş olacak. Son 
derece fonksiyonel iç mekana sahip otomobillerden 
oluşturulan listede, yenilikçi yapısıyla dikkat çeken 
Santa Fe, böylece bir çok premium rakibini geride bıra-
karak en iyi 10 otomobilden birisi olarak seçildi. 
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seat leon’larda dsG seçeneğİ
SEAT, yeni Leon modelinin benzinli ve dizel versiyonlu motorlarında şimdi 
de DSG şanzıman seçeneği sunuyor. 1.6lt CR 105hp TDI ve 1.2lt TSI 105hp 
motora sahip DSG şanzımanlı modeller, Style donanım paketiyle birlikte 
alınabiliyor. Benzinli seçenek 49 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satı-
şa sunulurken, DSG şanzımanlı dizel seçenek 56 bin 500TL’den başlayan 
fiyatlara sahip.
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İletişim ve eğlence şirketi TTNET, Avantajlı Paket kul-
lanıcısı olan ve zengin içerikli online eğitim destek hiz-
meti Vitamin’le başarıya ulaşan öğrencilere karne 

hediyelerini hazırladı. İlkokul 4. sınıftan lise 2’ye 
kadar geçerli olan derslerde en yüksek Vitamin 
Puanı’nı toplayanlar, haziran ayında dizüs-
tü bilgisayarlar, bisikletler ve yıllık Vitamin 
paketleri ile ödüllendirilecek.  
15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında ders-
lerine ve sınavlarına TTNET Vitamin’le 
çalışan ilköğretim ve lise öğrencileri-
ni, aralarında dizüstü bilgisayarların, 
bisikletlerin ve yıllık Vitamin paketleri-
nin de olduğu ödüller bekliyor. 2012 yılın-
da kullanıcılarına günlük belli limitler dâhilinde 
Vitamin içeriklerine ücretsiz ve üyeliğe gerek 
olmadan erişim olanağı sağlayan ve son bir yıl-
dır 1,5 milyon üyeye ulaşan TTNET Vitamin, animasyon-
lu, üç boyutlu canlandırmalı konu içerikleri ve deneme sınavla-
rı ile öğrencilerin derslerindeki en büyük yardımcısı haline geldi. 
Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programına ve merkezi sınavla-
ra uygun hazırlanmış içeriği sayesinde öğrenciler etkileşimli ve 
hızlı bir öğrenme deneyimi ile başarılarını artırıyor. Öğrenciye 
özel olarak yapılan kişisel yönlendirmelerle de öğrenciler, 
eksiklerini tamamlayarak ilerleme imkânı elde ediyorlar. 

‘VİTAMİN’Lİ ÖĞRENCİLER 
ÖDÜLLENDİRİLECEK

TTNET, AVANTAJLI PAKET KULLANICISI OLAN VE DERS ÇALIŞMAYI KOLAY VE 
EĞLENCELİ HALE GETİREN VİTAMİN’LE YÜKSEK BAŞARIYA ULAŞAN ÖĞRENCİLERİ 

ÖDÜLLENDİRECEK.

TTNET AvANTAJLI pAKET HAKKINDA:
İlkokul 4. sınıf, ortaokul ve lise öğrencileri için hazırlanan 

TTNET Avantajlı Paket’in içeriğinde çok önemli eğitici 
unsurlar bulunuyor. İlk olarak ortaokul öğrencileri 

için Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Fen ve 
Teknoloji ile 8. sınıflar için T.C. İnkılap Tarihi 

ve Atatürkçülük konu anlatımlı sınav 
uygulamaları bulunuyor. Lise öğrenci-
leri için ise Matematik, Geometri, Fizik, 
Kimya, Biyoloji, Dil ve Anlatım, Tarih 
derslerine ait konu anlatımları ve sınav 
uygulamaları yer alıyor. TTNET Avantajlı 

Paket’in tüm içeriği MEB müfredatı ile 
uyumlu oalrak hazırlanıyor. Oldukça Z

zengin ve  interaktif ders içeriklerine ulaşa-
rak ders tekrarı yaparken farklı bir ders çalış-

ma deneyimi de kazanan öğrenciler, sınırsız konu 
anlatımlarının yanı sıra binlerce etkinlik, binden fazla soru-

dan oluşan tarama testleri, sınavlara hazırlık paketleri, İngilizce 
Matematik, Fen ve Teknoloji interaktif etkinliklerine de sahip 
oluyor. Öğrenciler, üç boyutlu canlandırmalar, interaktif etkin-
likler ve çözümlü örneklerle anlatılan konular ile derse kolay-
lıkla hazırlanabiliyor ayrıca bu öğrendiklerini pekiştiriyor. Son 
olarak konu ve ünite tarama testleri sayesinde eksiklikleri-
ni giderebiliyorlar.  

Vodafone Türkiye, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı des-
teğiyle yeni bir sosyal iş modeli olan “Vodafone Önce Kadın” 
programını hayata geçiriyor. Program; kadınların sadece 

iletişim ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp aynı zaman-
da ekonomiye katılım ve girişimcilik fırsatlarından 
faydalanması için ürün ve servisleri Türkiye’de 
ilk kez tek çatı altında topluyor. 
“Teknoloji Hayatın Hizmetinde” vizyonu doğ-
rultusunda, kadınların gücüne teknolojiyle 
güç katarak, sosyal ve ekonomik hayatta-
ki varlıklarını artırmayı hedefleyen Vodafone 
Türkiye, üreten kadınların iletişim ve sosyal 
ihtiyaçlarına cevap verecek, ekonomiye kat-
kılarını artıracak önemli bir sosyal iş modeli-
ni hayata geçiriyor. Bu amaca dönük tüm ürün 
ve servislerin tek çatı altında toplandığı “Vodafone 
Önce Kadın” programı; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Şahin ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil 
Timuray’ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı.
Bir sosyal iş modeli olarak tasarlanan “Vodafone Önce Kadın” 
programı, kadınların sadece iletişim ihtiyaçlarını karşılamakla 
kalmayıp, aynı zamanda Türkiye’nin en önemli potansiyeli olan 
kadınların ekonomiye katılımı ve girişimcilik fırsatlarından fayda-
lanmasını destekliyor.

sektörden»
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VODAFONE’DAN GÜÇLÜ 
BİR TÜRKİYE İÇİN ÖNCÜ ADIM: ÖNCE KADIN!

VODAFONE TÜRKİYE, ÜRETEN KADINLARIN İLETİŞİM VE SOSYAL
 İHTİYAÇLARINA CEVAP VERECEK, EKONOMİYE KATKILARINI ARTIRACAK ÖNEMLİ BİR 

SOSYAL İŞ MODELİNİ HAYATA GEÇİRİYOR.

Kadınların gücüne teknolojiyle güç katarak, sosyal ve ekonomik 
hayattaki varlıklarını artırmaya ve teknolojiyle fırsat eşitliği sağ-

lamaya çalışan Vodafone Türkiye, mobil iletişim teknolo-
jilerindeki bilgi birikimini insan hayatına değer ve 

kolaylıklar sağlamak üzere seferber ediyor. Bu 
amaçla kadınların iletişim ihtiyaçlarını kar-

şılamak ve ekonomiye katkı sağlamaları-
na yönelik geliştirdiği program kapsamın-
da kadınların iletişim harcamalarını azalt-
maları sağlanıyor.
Yeni sosyal iş modeli ile Türkiye’nin sür-
dürülebilir büyümesine katkı sağlanma-

sı, güçlü toplum, güçlü nesiller ve güçlü 
Türkiye için; kadının ekonomik hayatta eşit 

konuma gelmesi amaçlanıyor. 
“Vodafone Önce Kadın” programı kapsamında 

yer alan servisler şöyle: 
• Vodafone Önce Kadın İlan Servisi 

• Önce Kadın Girişimci Paketi
• Önce Kadın Destek Paketi
• Teknolojide Kadın Hareketi
“Önce Kadın Bilgi Servisleri” kapsamında verilen servisler şöyle: 
 • Anne-Çocuk Servisi
• Önce Kadın Yaşam Servisi

“VOdAFONE 
ÖNCE KAdIN” 

PROGRAMI, 
KAdINLARIN EKONOMİYE 
KATILIMI VE GİRİŞİMCİLİK 

FIRSATLARINdAN 
FAYdALANMASINI 

dESTEKLİYOR.

15 NİSAN-15 
MAYIS TARİHLERİ 

ARASINdA dERSLERİNE 
TTNET VİTAMİN’LE 

ÇALIŞAN İLKÖĞRETİM VE 
LİSE ÖĞRENCİLERİNİ, 

ÖdÜLLER 
BEKLİYOR. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de programda yer aldı.
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Türk Telekom, ev telefonundan Türkiye’deki tüm sabit tele-
fonların akşamdan sabaha kadar ücretsiz olarak aran-
masına olanak sağlayan kampanyasını cep telefonla-

rına taşıdı. Türkiye’nin önde gelen iletişim kuruluşla-
rından olan Türk Telekom, ev telefonu üzerinden 
değer yaratmaya ve müşterilerinin bütçelerine 
katkıda bulunmak için özel fırsatlar sunmaya 
devam ediyor. Türk Telekom’un yeni başlat-
tığı “7’den 7’ye GSM Bedava” kampanya-
sıyla, tüm bireysel müşteriler, akşam 19.00 
ile sabah 07.00 saatleri arasında ev tele-
fonlarından artık yurtiçi cep telefonlarını da 
arayabiliyor ve ayda 1000 dakika ücretsiz 
konuşma hakkını doya doya kullanıyor.

ÜCRETSİZ ARAMALAR AYLIK 300 
DAKİKAYI AŞTI
Türk Telekom’un 2010 yılından bu yana bireysel müşterilerine 
sunduğu akşam 7’den sabah 7’ye kadar şehiriçi ve şehirlerara-
sı ücretsiz görüşme olanağı büyük ilgi görmeye devam ediyor. 
2013’ün Ocak ve Şubat aylarında yapılan ücretsiz görüşmelerin 
süresi aylık 300 milyon dakikayı aştı. Aynı dönemde GSM yönü-
ne yapılan aramaların süresi ise 151 milyon dakika ile toplam ara-
maların yüzde 11’ini oluşturuyor. “7’den 7’ye GSM Bedava” kam-
panyasının sunduğu ücretsiz dakikalar sayesinde Türk Telekom 

Turkcell’in grup gelirleri, 2013 ilk 3 ayında geçen senenin 
aynı dönemine göre yüzde 13 büyüyerek 2,7 milyar TL’yi 
buldu. Bu oran ile rakamda Türkiye’de yüzde 9 artan 

ses gelirleri, yüzde 39 artan mobil internet gelirleri ve 
yüzde 23 büyüyen grup şirketlerinin katkısı etki-
li oldu. Grubun AVFÖK’ü yüzde 15 artışla 808 
milyon TL, net kâr ise 566 milyon TL oldu. 
2013’ün tamamında 1,7 milyar TL yatırım 
yapmayı planlayan Turkcell, Ocak-Şubat-
Mart aylarında 285 bin faturalı abone aldı. 
Grup iştiraklerinin de katkıları ile toplam 
abone sayısı 70 milyona dayandı. Abone 
başı aylık ortalama gelir senelik yüzde 9 
artarak 21 TL, kullanım artan paket yüzde 8 
büyüyerek 239 dakika oldu.
Turkcell mobil internet ve mobil servislerin kulla-
nımı ve fiyatlarıyla ilgili karşılaştırmaları da kamuoyu-
na açıkladı. Mobil internet gelirleri senelik olarak yüzde 39 arta-
rak ilk 3 ayda 319 milyon TL seviyesine geldi. Mobil servisler ve 
mobil internet gelirlerinin toplamı yüzde 16 artışla 616 milyon 
TL’yi gördü. Mobil internet ve servis gelirlerinin artmasındaki en 
büyük neden yüzde 22’ye varan akıllı aygıt penetrasyonu oldu. 
Grup şirketleri Turkcell’in büyümesinde önemli rol oynadı. 
Türkiye’de minimum fiber internet süratini 25 Mbps’e taşı-
yan Turkcell Superonline, geçen seneye göre yüzde 40 büyür-

AKŞAM 7’DEN SABAH 7’YE EVDEN CEBİ 
ARAMAK ÜCRETSİZ

TURKCELL, İLK 3 AYDA 
YÜZDE 13 BÜYÜDÜ

ÖNCÜ İLETİŞİM ŞİRKETİ TÜRK TELEKOM, “7’DEN 7’YE GSM BEDAVA” KAMPANYASI İLE 
YURTİÇİ CEP TELEFONU ARAMASI YAPAN BİREYSEL MÜŞTERİLERİNİ AYDA 1000 

DAKİKA ÜCRETSİZ KONUŞTURUYOR. 

SÜREYYA CİLİV: “2012’Yİ AVRUPA’NIN EN GÜÇLÜ BÜYÜYEN TELEKOM 
GRUPLARINDAN BİRİ OLARAK KAPATMIŞTIK. BU İVMEYİ 2013 İLK 3 AYINDA DE 

DEVAM ETTİRİYOR OLMAKTAN MUTLUYUZ.”

müşterileri, evden konuşmanın keyfini şimdi cep telefonu arar-
ken daha da uzun süre yaşayacak.

MÜŞTERİLER Ev CEp 
TELEfONUNU DA ÖZGÜRCE 

ARAMAK İSTİYOR
Türk Telekom Bireysel Müşteri Başkanı 

Ali Yılmaz, kampanyayla ilgili olarak, 
“Müşterilerimizin seslerine kulak veri-
yor, onların ihtiyaçları doğrultusun-
da tarife ve kampanyalar geliştiriyo-
ruz. Yaptığımız araştırmalarda müş-

terilerimizin ev telefonundan cep tele-
fonlarını da özgürce aramak istedikleri-

ni gördük. Temmuz ayına kadar sürecek 
bu yeni kampanya ile Türk Telekom müşteri-

ler için 7’den 7’ye konuşmanın keyfi daha da arta-
cak.” diye konuştu. Müşterilerin büyük bir ilgi ile karşıladı-

ğı Türk Telekom’un bireysel müşterilere GSM aramaları için ek 
avantaj sağlayan kampanyası, 1 Temmuz 2013 tarihine kadar 
devam edecek. Sabit numaralarla ilgili kampanya ise yıl sonuna 
kadar uzatılmıştı.  Kampanya ile ilgili detaylı bilgilere 444 1 444 
numaralı Türk Telekom Çağrı Merkezi, bayi ve ofis kanalları ya da 
www.turktelekom.com.tr adresinden ulaşılabilir ve kampanya-
ya başvuru yapılabilir. 

ken, AVFÖK marjını yüzde 27’ye çıkardı. Ukrayna operasyonu 
ise gelirlerini ABD yüzde 9 artırıp 99 milyon ABD Doları’na taşı-

dı. Yüzde 28 AVFÖK marjı kaydetti.

“İvMEYİ DEvAM ETTİRİYORUZ”
Turkcell’in 2013 ilk 3 ayını değerlendiren 

Genel Müdür Süreyya Ciliv, şunları ifade 
etti: “2012’yi Avrupa’nın en güçlü büyü-
yen telekom gruplarından biri olarak 
kapatmıştık. Bu ivmeyi 2013 ilk 3 ayın-
da de devam ettiriyor olmaktan mutlu-
yuz. 2013’te de müşterilerimiz için yeni 

Turkcell servislerini sunma hedefimizin, 
rakiplerimizin fiyat odaklı rekabet anla-

yışı karşısında çok daha fazla değer yarat-
tığı kanaatindeyiz. Bu yönde, inovasyon ve 

operasyonel mükemmeliyet odağımız ile müşte-
rilerimize eşsiz bir müşteri deneyimi sunmaya ve onlar 

için birinci tercih olmaya devam ediyoruz. Peşpeşe 6 senedir 
Türkiye’nin en beğenilen şirketi seçiliyoruz, ödülümüzü geçen 
ay gururla aldık.”
Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, yakalanan başarıda tüm 
Turkcell personelinin büyük azminin etkisinin olduğunu dile 
getirerek, çalışma arkadaşlarına teşekkür ettiğini de sözleri-
ne ekledi.

ALİ YILMAZ: 
“MÜŞTERİLERİMİZİN 

SESLERİNE KULAK 
VERİYOR,  İHTİYAÇLARI 

dOĞRULTUSUNdA TARİFE 
VE KAMPANYALAR 
GELİŞTİRİYORUZ.”

2013’ÜN 
TAMAMINdA 1,7 

MİLYAR TL YATIRIM 
YAPMAYI PLANLAYAN 

TURKCELL, OCAK-ŞUBAT-
MART AYLARINdA 285 
BİN FATURALI ABONE 

ALdI.

Türk Telekom Bireysel Müşteri Başkanı Ali Yılmaz Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv

sektörden»
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İş yapma
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alfabesinin 21. 

harfi

Macera

Tasarı

Cihannüma

Dayanarak

Geniş veya dar 
düzlük

Celp Eden, çeken

Kuruluş yeri 
seçimi Amme

İlgeç

Düşünce

Barış

Pekmez toprağı

Kalça kemiğiYıldırım (eski)Düşkünlük

Dönem

Amaç

Kudret

San, unvan

Sıcak, kızgın, 
yakıcı
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ücret

Bir tembih sözü

Beyler, 
amirler

1999 yılında 
kurulmuş 
fotoğrafta 

gördüğünüz ünlü 
rock grubumuz

Garaz

Çok karanlık ve 
sıkıntılı yer

Kısaca 
“ve diğerleri”

Ucu keskin ve 
batıcı olan

10‐25 dakikalık 
kayıtlara verilen ad

Seda

Kırmızı

Bir nota

Vilayet

Tarlayı 
sürerek 

dinlinmeye 
bırakma

Antlaşma 
gereği olan

Yiğitliklerden söz 
eden (şiir)

Şafak sökme 
zamanı

Yöreye özgü 
söyleyiş özelliği

Lityum’un simgesi

İhmalkar

Familya

Ana konu

Bir işte başta 
gelen

İnce dantel

İçgüdü

Koku, rayiha

bulmaca»
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