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ÇAĞRI MERKEZİ SEKTÖRÜ 
BÜYÜYOR
TeleFonun uCundA siZe HiZMeT Veren 
GÖreVli, ArTIK YArdIM isTeYen değil 
YArdIM eden enGelli Bir GenÇ olABilir!

Çağrı merkezi sektörü giderek büyüyor ve bu büyüme gö-
rünen o ki en çok engelli gençlere ve kadın istihdamına fay-
da sağlıyor. Binlerce engelli genç artık, kendi evlerinden çık-
madan ya da tercihlerine göre iş yerlerine giderek vatanda-
şın çağrılarını yanıtlıyor, sorunlarını çözmeye yardım ediyor. 
Diğer yandan da istihdam konusunda yapılan tüm iyileştir-
melere rağmen yine de yeteri kadar iş dünyasında yer alama-
yan kadınlar için de çağrı merkezleri önemli bir adres hali-
ne geliyor. 

Kapak haberimizde konuk ettiğimiz AssisTT Genel Müdü-
rü Ali Dülgeroğlu, çağrı merkezi sektörünün hem yurtdı-
şı hem de yurtiçinde geldiği noktaları geniş bir perspektiften 
değerlendiriyor. Sektörün en genç genel müdürlerinden olan 
Ali Dülgeroğlu, şirketin 2023 yılı hedefi olarak 350 bin kol-
tuk kapasitesi dolayısı ile 1 milyon kişiye istihdam oluştur-
mayı gösteriyor. Hizmet sektörünün büyüyen yapısının da 
buna olanak tanıdığını ifade ediyor. Teknolojik alt yapının 
gelişmesi, verilen hizmetlerin çeşitlendirilmesi gibi noktala-
rı çok önemsemekle birlikte Dülgeroğlu da sektörün özellikle 
kadınlar ve engelli vatandaşlara sağlayacağı kazanımları ayrı 
bir yerde değerlendiriyor. Sektör genelinde kadınların oranı-
nın yüzde 65 olması da bu kazanımın elde edilmiş olduğunu 
gösteriyor. Başta da belirttiğimiz gibi biz de sektörün bu yö-
nünü önemsiyoruz. 

Kapak haberimizin dışında ulaştırma, iletişim, bilişim alanla-
rında yaşanan son gelişmeleri ve yaşamın içinden ilginç kare-
leri sizinle buluşturduğumuz yeni sayımızı ilginize sunarken 
bir noktaya dikkat çekmeyi de uygun görüyoruz. Malum yaz 
aylarına girdik ve bu da daha çok seyahat anlamına geliyor. 

Okuyucularımızı bir kez daha yorgunluk, dikkat eksikliği, 
hız limitleri hakkında uyararak, sonraki sayımızda görüşme-
yi ümid ediyoruz. 

İMTİYAZ SAHİBİ
S2 Uluslararası Medya Ltd. Şti. adına 
Temel ÇETİN

GENEL YAYIN YÖNETMENİ 
Ahmet SELİM 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Özden YORGANCI 

Haber Koordinatörü 
Ahmet UTKU 

Editör
Nagehan AYDIN

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

Görsel Yönetmen  
Hülya VERA

Fotoğraf-Tasarım: 
HOSS AJANS

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

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

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

İDARİ İŞLER SORUMLUSU
Melike BETÜL melikebetul@baglantinoktasi.com.tr

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

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

Yayın Türü:
Yerel aylık süreli
ISSN: 1308-8467

Hesap No: Garanti Bankası 
Meşrutiyet Şubesi 528-6299270
Basım Tarihi: 07.06.2013

AHMET SELİM
ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr

b la ag ntıNoktası
AYLIK ULAŞTIRMA VE İLETİŞİM DERGİSİ

editörden»

12 AY TAAHHÜTLEYENİ ABONELERE

Ev telefonu 

ve 

Tivibu Ev’le    

birlikte

www.ttnet.com.tr   l   444 0 375

Fiber hızlı TTNET FİBERNET evinize geliyor. HD kalitedeki filmler dakikalar içinde iniyor. 
Gençler hayal ettikleri hızda oyun oynuyor! TTNET FİBERNET’le tanışmak için, 
sizi de bir TTNET Satış Noktası’na bekliyoruz! TTNET’le her şey mümkün!

TTNET 3’lü Avantaj Kampanyasına 01 Mart 2013’ten itibaren başvuran yeni abonelere altyapı imkanları dahilinde, 100 Mbps’ye kadar hızlı internet erişimi sunulacaktır. Adil kullanım noktası 
uygulanmakta olup, aşıldığında hız 3 Mbps‘ye düşer. Kampanya kapsamında modem ücretsiz verilecektir. TTNET FİBERNET hizmeti Eve (Daireye) Kadar Fiber ve Binaya Kadar Fiber olarak 
sunulabilmektedir. 49 TL’lik TTNET FİBERNET Limitsiz ile 20 Mbps’ye kadar hız sunulmaktadır. Kampanya kapsamında TTNET Alo aylık sabit ücreti alınmayacaktır. TTNET Alo Konuştukça 
Öde Paketi, ücretsiz dakika içermeyen, aranılan yöne ve konuşulan süreye bağlı olarak ücretlendirilen pakettir. Şehir içi, şehirlerarası, GSM ve uluslararası kademe 1 sabit telefon yönleri 
için ücretlendirme 0,10 TL/dk’dir. Kampanya ihlali halinde sunulan avantajlar geri alınır. Bağlantı ücreti (3 TL) ve Tivibu kurulum ücreti (3,5 TL) 12 ay süresince faturalandırılacaktır. Sabit 
telefonu olmayan müşterilerden bir defaya mahsus 14 TL, TTNET Alo bağlantı ücreti; sabit telefon hattı olan müşterilerden ise bir defaya mahsus 10 TL TTNET Alo geçiş ücreti alınır. Damga 
Vergisi aboneden tahsil edilecek olup tahakkuk eden ilk faturasına yansıtılacaktır.
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“SANAL DÜNYA” İLE “GERÇEK” HAYAT BİRLEŞİYOR!
Bahçeşehir Üniversitesi tarafından yapılan Türkiye’nin ilk ‘Kültür, 
Sanat ve Eğlence Trendleri Araştırması’ tamamlandı. 

MÜZİĞİN GÜZEL VE SEMPATİK YILDIZI: HADİSE
Daha beş yaşından itibaren elinde tarağıyla ayna karşısında şarkı 
söylemeye başlayan Hadise, 15 yaşında Belçika’da katıldığı bir 
yarışmayla birlikte müzik dünyasına ilk adımını attı.

AYDA BİR AYRANCI’DA ANTİKA PAZARINA
Bir nitelikli biriktirici misiniz, örneğin, pul para, telefon kartı, rozet, 
nal, kilit ne bileyim aklınıza ne gelirse, Ayrancı antika pazarında 
bulabilirsiniz.

ÇAĞRI MERKEZİ SEKTÖRÜNDE HEDEF 
1 MİLYON İSTİHDAM 
Çağrı merkezlerinin geleceğini, sektörün en genç genel 
müdürlerinden AssisTT Genel Müdürü Ali Dülgeroğlu ile konuştuk.

UÇUŞ SIRASINDA, ÖNEMLİ KARARLAR 
ALMAKTAN KAÇININ
Havacılık tıbbı uzmanı David Gradwell , yolcuların uçuş sırasında 
önemli kararlar vermekten kaçınması gerektiğini söylüyor.

2818

YOLLARDA LPG HÂKİMİYETİ VAR
Trafiğe kayıtlı 8 milyon 802 bin 629 otomobilin mart ayı sonu 
itibarıyla yüzde 41,3’ünün LPG’li olduğu belirlendi. 
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İKİ MÜRRÜVETTEN BİRİ: SÜNNET
Müslüman ülkelerde aileler, kızların aksine erkek çocuklarının 
mürüvvetlerini iki şekilde görmek istiyor. Birincisi sünnet, 
ikincisi de evlilik… 

ADI ‘ESKİ’ KENDİSİ ‘YENİ’ ŞEHİR 
Tarihi ve kültürel yapısı ile Türkiye’nin en önemli şehirlerinin 
başında yer alan Eskişehir’i bir baştan bir başa sizler için gezdik. 

BİR HALI SEVDALISININ ÖYKÜSÜ
O, bir halı tüccarı, öğretmen, dernek yöneticisi, politikacı, gezgin 
ve insan… Halıcılık baba mesleği… Ama öyle sıradan bir halı tüccarı 
sanmayın onu. Ekrem Yavaş, yaptığı işe tüm gönlünü koyanlardan.

DOKTORUM GOOGLE SÖYLE BANA NEYİM VAR?
Lokman Hekim Sincan Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kemal 
Kartal, arama motorlarından yapılan hastalık aramasının hasta-
doktor-hastalık üçgenine zarar verdiğini söylüyor.

6458

YENİ PEUGEOT 308’İ MERAK EDİYOR MUSUNUZ?
Peugeot tasarımcı ve mühendisleri yalın, özgün tasarımlı 
cürretkar ve modern bir hatchbahck tasarladı.  

BİGUDİ DEĞİL ‘SARMAÇ’
Dilimize yerleşmiş kelimelerin acaba ne kadarı gerçekten Türkçe? 
Fransızca olan ‘bigudi’nin karşılığı dilimizde ‘sarmaç..’ Ancak bigudi 
gibi birçok yabancı kelimeyi, Türkçe karşılığına tercih ediyoruz.



haber turu»

JENNİFER LOPEZ’DEN CEP 
TELEFONU ZİNCİRİ

Ünlü pop şarkıcısı ve aktris Jennifer 
Lopez, ABD’deki Latin Amerikalılara 
hizmet vermek üzere 15 cep telefonu 

mağazası açacak. Viva Movil adlı mağazalar 
zincirinin çoğunluk hissesine sahip 

olan Lopez, ayrıca şirketin reklam ve 
yaratıcılık sorumluluğunu da alacak. 
Kısaca J-Lo olarak da bilinen Lopez, 
teknoloji sektörüne giren ünlüler 
kervanına katılmış oldu. Jennifer Lopez, 

ABD’de Latin Amerikalıların sayısının 
hızla arttığını ve bu büyüyen pazarda 
ihtiyaçlara cevap vermek gerektiğini 
söyledi. Uzmanlar, daha önce de 
ABD’deki Latin Amerikalılara hitap 

eden girişimlerde bulunulduğunu, 
ancak başarı kaydedilemediğini 
belirtiyor. İlk Viva Movil mağazası 15 

Haziran’da açılacak; bunu Miami ve 
Los Angeles’teki mağazaların takip 

edeceği bildiriliyor.

GÜNEŞ ENERJİLİ UÇAKTAN 
YENİ MESAFE REKORU

ABD’yi boydan boya geçmesi planlanan ve sadece güneş 
enerjisiyle çalışan ilk uçak ‘Solar Impulse’ yolculuğu-
nun ikinci ayağını da başarıyla tamamladı ve kendi mesa-

fe rekorunu kırdı. Uçak Arizona eyaletindeki Phoenix’den kalk-
tıktan 18 saat sonra Teksas eyaletindeki Dallas’a inerek, 1541 
kilometre ile kendi mesafe rekorunu kırdı. Solar Impulse geçen 
hafta San Francisco’dan Arizona’ya da 18 saatte ulaşmış ama 
daha kısa mesafe almıştı. Uçağın aküleri güneş enerjisiyle önce-
den şarj edilebildiğinden uçak gece uçuşu da yapabiliyor. Ancak 
gece uçuşları şimdilik yalnızca bir kaç saat sürebiliyor. Uçağın 
önümüzdeki dönemlerde ABD’yi bir uçtan bir uca geçen rota-
sında sırasıyla St Louis, Missouri, Washington DC ve New York’a 
uçması, yolculuğunu Temmuz ayı başlarında tamamlaması 
planlanıyor.

ESKİ NOKİA 
ÇALIŞANLARINDAN 
RAKİP CEP TELEFONU

Eski Nokia çalışanlarının kurduğu bir şirket, rakip 
cep telefonu üretti. Jolla adı verilen telefon, Sailfish 
adlı özgün bir işletim sistemiyle çalışıyor. Sailfish’in 

yazılımı, Nokia’nın geliştirmeye çalıştığı ancak 2011 
yılında Windows’u kullanma kararı alınca vazgeçti-
ği MeeGo’yu temel alıyor. Jolla telefonların (Yol-la diye 
okunuyor) bu yılın sonuna doğru ve yalnızca internet-
te satışa çıkması bekleniyor. Şirketin kurucu üyelerin-
den, Yönetim Kurulu Başkanı Antti Saarnio, “Bir-iki yıl-
dır cep telefonu piyasasında fazla ilginç birşey olmuyor-
du.” diyor. Saarnio ve ekibi Nokia’dan 2011’de ayrılmış. 
Ayrılan ekibin çoğu, Apple’ın iOS ve Google’ın Android 
sistemlerine rakip bir iletişim sistemi geliştirmeyi amaç-
layan Nokia-Intel ortak projesinde çalışanlar.

22 MİLYON YAHOO 
KULLANICISININ 
BİLGİLERİ ÇALINDI

Yahoo şirketinin Japonya merkezli bilgisayarlarına 
düzenlenen saldırıda 22 milyon kişinin kullanıcı bil-
gilerinin çalınmış olabileceği açıklandı. Saldırı sıra-

sında, sitenin toplam 200 milyon kullanıcısının onda biri-
nin hesap bilgilerini içeren bir dosyanın çalındığı bildirildi. 
Çalınan dosyanın, kullanıcıların kimliklerini kopyalamaya 
yetecek tüm bilgileri içermediği vurgulandı. Ancak Yahoo 
yetkilileri, hesaplarının ele geçirilmesi ihtimaline karşı, 
tüm Yahoo kullanıcılarından şifrelerini değiştirmelerini 
istedi. Saldırının düzenlendiği dakikalardaki internet trafi-
ğinin incelenmesi sonucu, yaklaşık 22 milyon kullanıcının 
hesap bilgilerinin çalındığı anlaşıldı.
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MENÜ İÇİN 1’İ, OPERATÖR 
İÇİN 9’U TUŞLAYIN

Pek çok şirket tarafından kullanılan otomatik telefon hiz-
metlerinin karmaşık olduğunu ve zaman kaybı yarattı-
ğına inanan İngiltere’nin Kent bölgesinde yaşayan emekli 

bilgisayar teknisyeni Nigel Clarke binlerce telefon hizmetine 
ulaşılmasını sağlayacak kısa yolları gösterdiği bir internet sitesi 
kurdu. Clarke’ın projesi çağrı merkezlerinin sonu gelmez telefon 
menüleri ve bitmek bilmeyen kayıtlı mesajlarından sıkılmasıyla 
ortaya çıktı. İnternet sayfasını hazırlarken yaptığı çalışmalar 
sırasında Clarke, kimi şirketlerin otomatik telefon menülerinde 
80’e kadar varan seçenek bulunduğunu belirledi.

‘GOOGLE BANA 
‘SAHTEKÂR’ DİYOR’ DAVASI

Almanya’da bir mahkeme, Google şirketi aleyhine açılan 
davada, yaygın şekilde kullanılan arama motorunun işle-
yişinin yeniden gözden geçirmesi gerektiğine karar verdi. 

Google’ın arama kutucuğuna herhangi bir kelime yazıldığında 
sistem otomatik olarak ilgili olabilecek diğer kelimeler öneriyor. 
Almanya’da bir işadamı tarafından açılan davanın merkezinde de 
sistemin bu ‘otomatik kelime önerme’ özelliği var. Davayı açan 
işadamı, Google’ın arama kutucuğuna adını yazdığında, sistemin 
otomatik olarak adının yanında ‘sahtekâr’ kelimesini önerdiğini 
söylüyor. Alman işadamı, Federal Mahkeme’ye yaptığı şika-
yette, Google arama motorunun işleyiş şekli nedeniyle, adının 
tamamen asılsız şekilde suç ve sahtekârlıkla ilişkilendirildiğini 
savunuyor.

İNGİLTERE 
SEMALARINDA 
PİLOTSUZ UÇUŞ

Bir Jetstream hava aracı geçen ay, İngiltere hava 
sahasında ilk “pilotsuz uçuş” yapan uçak oldu. 
Ancak 500 millik yolculuk boyunca uçağı yerdeki 

bir pilot idare etti. Uçakta yolcu yoktu ancak 16 yolcu 
kapasiteli uçak, sıradan yolcu uçaklarının kullandığı hava 
sahasında uçuş yaptı. “Flying Testbed” olarak bilinen 
uçakta sorunları önceden tespit edip, kaçınılmasını 
sağlayan sensör ve robot teknolojisi var. Ulusal Hava 
Trafik Hizmetleri’nden Andrew Chapman, hâlâ yapılması 
gereken şeyler olduğunu belirtiyor. Ancak Chapman, 
denemenin “pilotsuz” uçakların farklı hava sahalarında 
uçabileceğini gösterdiğini de kaydediyor.

BİLGİSAYAR 
OYUNLARINDA 
‘ŞİFRELEME’ SONA 
ERİYOR

Bilgisayar oyunları üreten, sektörün dev şirketi 
Electronic Arts (EA), ikinci el oyun pazarına büyük 
zarar veren tartışmalı bir uygulamayı sona erdir-

diğini açıkladı. Şirket tarafından kullanılan ‘Online Pass’ 
programı, ikinci el bilgisayar oyunu satın alan kişile-
rin, oyunların kilidini açabilmek için EA’dan da bir şifre 
satın almasını gerektiriyordu. Şirketin ürettiği en popüler 
oyunlardan Battlefield 3, Dead Space ve Madden NFL 
‘Online Pass’ uygulamasının kullanıldığı oyunlardan bazı-
larıydı. EA’dan yapılan açıklamada, Online Pass kullanı-
mına son verilmesinin başlıca gerekçesi olarak ‘bilgisayar 
oyunu tutkunlarının bu uygulamayı beğenmemiş olması’ 
gösterildi. 



MUTLULUĞU ÖLÇEN 
UYGULAMA

Cambridge Üniversitesi’nden uzmanlar akıllı telefon verileri 
ile kullanıcının ruh halini ölçmeye ve mutluluk oranını belir-
lemeye çalışan bir uygulama geliştirdi. Uygulama uzman-

lar tarafından cep telefonlarının nasıl insan sağlığına katkıda 
bulunabileceğini gösteren projenin bir parçası olarak geliştirildi. 
EmotionSense kullanıcının nerde olduğu, bulunduğu ortamın ne 
kadar gürültülü olduğu ve kimlerle iletişim halinde olduğunun 
bilgisini topladı. Daha sonra bu bilgiler kullanıcının kendi ruh hali 
hakkında belirttikleri raporlarla birleştirildi. Aslında kullanıcının 
ruh halini takip eden uygulama daha önce geliştirilmişti. Ama 
kullanıcının kendi giriş verilerinin ve telefondaki bilgi kaynak-
larının birleştirilmesi ilk kez bu yeni uygulamada Cambridge 
Bilgisayar Laboratuvarı tarafından gerçekleştirildi.

E-TİCARET 
DÜKKÂNLARIN 
SONUNU MU 
GETİRİYOR?

İngiltere’deki Perakende Satış Araştırmaları Merkezi, 
internetten alışveriş yaygınlaştığı için beş yıl içinde 
sokaklardaki dükkânların yüzde 20’sinin kapanabile-

ceğini bildirdi. Satış oranlarını inceleyen kuruluş, bunun 
İngiltere’de 62 bin dükkânın kapanacağı anlamına gel-
diğini kaydetti. Kuruluşun hazırladığı rapora göre, kapa-
nacak dükkânların yerini konutların alması bekleniyor. 
İngiltere’de bu yüzden 316 bin kişinin işini kaybedebile-
ceğine dikkat çekiliyor. İnternet satışlarının ise giderek 
artacağı ve iki katına ulaşacağı tahmin ediliyor.

ABD SENATOSU: 
APPLE YETERİNCE 
VERGİ ÖDEMİYOR

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, bilgisayar 
teknolojisi devi Apple’ı ülkenin en büyük vergi 
kaçıran şirketlerinden biri olmakla suçladı. 

Senato komisyonu, Apple’ın “karmaşık bir offshore 
varlıklar zinciri” ile ödemesi gereken milyarlarca 
dolar gelir vergisini ödemediğini söyledi. 
Komisyon, Apple’ın herhangi bir yasadışı 
iş yaptığı iddiasında bulunmuyor. 
Senato komisyonu 145 
milyar dolarlık nakit 
rezervi bulunan Apple’ın 
bu miktarın 102 
milyar dolarını ülke 
dışında tutarak ABD 
vergisinden muaf 
tuttuğunu söylüyor. 
Apple ise ABD’de 
yüksek miktarda vergi 
ödeyen şirketlerden biri 
olduğunu ve 2012 yılında 
6 milyar dolarlık federal gelir 
vergisi ödediğini belirtiyor.
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ÜÇ BOYUTLU 
SİLAH PLANLARI 
İNTERNETTEN 
KALDIRILDI

Amerika Birleşik Devletleri’nde geçen hafta kamu-
oyuna tanıtılan ve üç boyutlu bir yazıcı kullanıla-
rak üretilen silahın planları hükümet emriyle inter-

netten kaldırıldı. Silahın planlarının internet sitelerinde bir 
hafta içinde 100 binden fazla kez indirildiği açıklanmıştı. 
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, silahı üre-
ten Defense Distributed şirketine bir mektup göndere-
rek, ‘planları internet üzerinden yayınlama ve dağıtmanın 
silah kontrolü yasalarını ihlâl ediyor olabileceğini’ belirt-
ti. Defense Distributed, üç boyutlu silahın planlarını inter-
net sayfasından kaldırdı. Ancak bunun dosyalara ulaşımı 
tamamen engelleyip engellemeyeceği belli değil. 
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AVRUPA OTO 
SATIŞLARINDA 
1,5 YILDIR İLK ARTIŞ

Avrupa genelinde yeni otomobil satışları, 
İngiltere’den gelen yoğun talebin de yardımıyla, 
18 aydır ilk kez arttı. Bir yıl önceki verilerle 

karşılaştırıldığında, trafiğe çıkış kaydı yapılan yeni 
otomobil sayısı yüzde 1,8 artarak bir milyon seksen bine 
ulaştı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), bundan 
önceki artışın 
2011 yılının 
eylül ayında 
olduğunu 
açıkladı. Rakamlar 
geçen yıla oranla bir 
artışı gösteriyor olsa 
da, bu sayının, nisan 
ayı için kayıtlara geçen 
en düşük üçüncü seviye 
olduğu görülüyor.

İngiltere satışları tetikledi

Nisan ayında 
İngiltere’deki otomobil 
satışları son beş yılın 
en üst seviyesine 
çıktı ve bir önceki 
döneme göre yüzde 
15 artış gösterdi.

İKİ YAŞINDAKİ ÇOCUK 
‘DOKUNMATİK’ EKRAN 
SEVİYOR

Wisconsin Üniversitesi’nde yürütülen ve Çocuk 
Gelişimi Araştırmaları Birliği (Society for Research in 
Child Development) konferansına sunulan çalışma, 

2-3 yaş arasındaki çocukların dokunmatik ekranlara ilgi 
gösterme ihtimalinin, dokunmatik olmayan 
ekranlardan daha yüksek olduğunu 
ortaya koydu. Araştırmaya göre, 
ekran ne kadar interaktifse, 
çocuk açısından bir o kadar 
gerçek ve kullanımı doğal 
oluyor. Çalışmayı yürüten, 
İnsan gelişimi ve aile 
çalışmaları konusunda 
yardımcı doçent Heather 
Kirkorian, dokunmalı 
ekranların emekleme 
çağındaki 
çocukların 
bir şeyler 
öğrenmesinde 
kullanılabileceğini 
söylüyor.

TABLET BİLGİSAYAR 
SATIŞLARI YÜZDE 
142 ARTTI

Tablet bilgisayar satışları geçen yılın aynı dönemi-
ne kıyasla 2013’ün ilk çeyreğinde yüzde 142.4 artış 
gösterdi. Bilişim teknolojisi alanında piyasa analiz-

leri yapan şirket IDC’nin verilerine göre bu yılın ilk çeyre-
ğindeki satışlar geçen yılın ilk yarısındaki satışları aşmış 
bulunuyor. IDC’nin rakamlarına göre 2013’ün ilk çeyre-
ğinde toplam 49,2 milyon tablet bilgisayar satıldı; bunun 
19,5 milyonu Apple’ın iPad ve iPad Mini modelleri oldu. 
Diğer uzmanlar ise 7 inç (18 cm) gibi daha yeni model-
lerin neredeyse maliyet fiyatına satıldığını ve satışların 
artmasına rağmen minimal kâr bıraktığını vurguluyor.

SONY BEŞ YILDIR 
İLK KEZ KÂRA GEÇTİ

Dev elektronik şirketi Sony, beş yılın ardından 
ilk kez kâra geçtiğini açıkladı. 31 Mart 2013’e 
kadar olan bir yıllık sürede 436 milyon dolar 

kâr ettiği belirtilen Sony, geçen yıl aynı dönemde 4,7 
milyar dolardan fazla zarar açıklamıştı. Şirketin elde 
ettiği kârda başlıca etkenin satılan bazı varlıklardan 
elde edilen gelir ve Japon yeninin zayıf bir seyir izle-
mesi olduğu belirtiliyor. Yenin değerindeki düşüşün, 
yabancı müşteriler için Sony ürünlerinin fiyatını cazip 
hale getirdiği, ayrıca yine değer kaybeden yenin, şir-
ketlerin yabancı ülkelerde elde ettikleri kârı arttırdığı 
vurgulanıyor.

14 / www.baglantinotasi.com.tr



ilk’ler»

İnsanlara verilen merak duygusuyla bir çok ‘ilk’ ortaya çıkarıldı. 
Birçok alanda yapılan araştırmaların temelinde hep merak duy-
gusu vardı. İnsanların ‘zeka’ seviyelerini ve bunun ölçülüp ölçüle-

meyeceğini merak eden bilim insanlarının ilk sonuçları almaya başla-
ması ise 1880’lü yılların sonunda gerçekleşti. 
Bu testi ilk bulup, geliştiren kişi Parisli psikolog Alfred Binet oldu. Bi-
net, ilk testi 1896 yılında 80 çocuk üzerinde denedi. Çocukların basit 
bir resmi tanımlamalarını ya da bazı tanımlamaları dört ve beş gruba 
ayırmalarını isteyen Psikolog Binet, uzun süren ölçümler-
den sonra deneye katılan çocukların zeka oranını 
belirleyen bir göstergeyi geliştirmeyi başararak, 
tarihe ismini yazdırmış oldu. 
Yazar Çiğdem Can’ın, “İlkler ve Enteresan 
Hikayeleri” isimli kitabından derlenen bilgi-
ye göre Alfred Binet söz konusu göstergeyi 
1905 yılında dönemin önemli bir psikoloji 
dergisinde yayımladı. Böylece kamuoyun-
da duyulan gösterge önemli bir boşluğu da 
doldurmuş oldu. Çünkü gösterge ile zihinsel 
engelli çocukların saptanması ve kendileri için 
hazırlanan özel okullara gönderilmesi gündeme 
geldi. Paris Eğitim Müdürlüğü, tarafından kullanılan tes-
tin çocuklara büyük faydasının dokunduğu görüldü. Çocuklar zeka-
larına göre eğitim görmeye başladı. 
Aynı dönemlerde, Ebbinghaus isimli bir Alman psikolog da Binet’in 
araştırmalarından yola çıkarak Silezya’daki bası okullarda okuyan öğ-
rencilere bu testi uyguladı. 

İLK KİTLESEL ÖLÇÜM
Zeka testinin kitlesel olarak ilk kez kullanıl-
ması ise 1917 yılının ekim ayında gerçekleşti-
rildi. Amerika’nın Ordu Tıp Merkezi tarafın-
dan gerçekleştirilen bu testleri, Leland Stanford 
Üniversitesi’nden A. Otis hazırladı. Bunları askeri 
kurallara göre uygulayan ise Robert Yerkes oldu. 
Robert Yerkes, bu testi askeriyede uygulamakla 
askerleri zeka seviyelerine göre gruplara ayırma-

yı, herkesin anlayacağı dilde bir eğitim vermeyi 
amaçlıyordu. Böylece daha nitelikli bir Ame-

rikan ordusu oluşturulmuş olacak. 

2 MİLYONA YAKIN ASKERİN 
ZEKASI ÖLÇÜLDÜ
Robert Yerkes’in başlattığı kitlesel ölçüm-
ler, 1. Dünya Savaşı’na kadar bir milyon 

726 bin 966 askere uygulandı. Ancak öl-
çüm sonuçları Amerikan ordusunda hayal 

kırıklığına sebep oldu. Çünkü yaklaşık 800 bin 
ordu mensubu askerin çok düşük seviyede zeka-

ya sahip olduğu ortaya çıktı. Bu askerlerin tamamı 
ordu yönetiminin kararı askeriyeden uzaklaştırıldı. 
Aynı test sayesinde ayrıca askerlerin yüzde 30’unun 
da okuma-yazma bilmedikleri de saptanmış oldu. 
Ordunun durumu hayal kırıklığı oluştursa da ilk 
kitlesel zeka testi amacına ulaşmış oldu.  

ALFRED BINET, İLK ZEKA TESTİNİ 1896 YILINDA 80 ÇOCUK ÜZERİNDE DENEDİ. 
ÇOCUKLARIN ZEKA ORANINI BELİRLEYEN BİR GÖSTERGEYİ GELİŞTİRMEYİ 

BAŞARARAK, TARİHE İSMİNİ YAZDIRMIŞ OLDU. 

İLK ZEKA TESTİNİ KİM YAPTI?
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PSİKOLOG 
ALFRED BİNET 

İLK ZEKA TESTİ 
GÖSTERGESİNİ 1905 
YILINDA DÖNEMİN 

ÖNEMLİ BİR PSİKOLOJİ 
DERGİSİNDE 
YAYIMLADI.

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! 

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/engelli     forum.vodafone.com.tr     facebook.com/VodafoneTR     twitter.com/VodafoneTR     444 0 542



 “seKTÖrün en ÖneMli oYunCusu olArAK; seKTÖrüMüZ, 
MüŞTerileriMiZ Ve insAn KAYnAğIMIZ iÇin FAYdAsI Ve değeri 

YüKseK PerForMAnslAr serGileMeKTe, BeKlenTilerin 
ÖTesinde AdIMlAr ATMAKTA KArArlIYIZ. isTiKrArlI BüYüMeYi 

Ve süreKli Öğrenen Bir YAPIYI oluŞTurMAK BAŞlICA 
HedeFleriMiZ ArAsIndA.”
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Çağrı merkezleri için elektronik haberleşmenin en genç sektörü denebilir. Az 
yatırıma karşı çok istihdam sağlamasıyla dikkat çeken çağrı merkezle-
rinde istihdam edilen kişi sayısı 60 bine dayandı. 2023 yılı için 
hedef; 1 milyon istihdam oluşturmak. Bilgi Teknolojile-
ri Kurumu’nun verilerine göre çağrı merkezleri paza-
rın ekonomik büyüklüğü de 1.8 milyar dolarlık bir 
cironun üzerinde çıktı. Önümüzdeki 5 yıl içinde 
sektörün ortalama yüzde 25 ila 30 oranında bü-
yümesi öngörülüyor. Diğer yandan çağrı mer-
kezlerinin büyük şehirlerin dışında, Anado-
lu illerinde açılması Türkiye vatandaşları için 
yeni iş sahası olurken, bölge ekonomisine de 
olumlu katkılarda bulunuyor. Bu gelişmelere 
katkıda bulunanların başında ise 10 bin çalışanı 
ve 6 bin koltuk kapasitesiyle Türkiye’nin en bü-
yük çağrı alma şirketi olan AssisTT geliyor. Dev 
şirket, 12 il ve 16 mevkide hizmet veriyor.  Biz de 
haberleşmenin en genç sektörü olan çağrı merkezle-
rinin geleceğini, Türkiye’nin en genç genel müdürlerinden 
olan AssisTT Genel Müdürü Ali Dülgeroğlu ile konuştuk. 
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AssisTT Genel Müdürü 
Ali Dülgeroğlu 



 AssisTT’in başındaki isim olarak geleceğe yönelik 
hedefleriniz neler?
AssisTT olarak ülkemiz, sektörümüz, müşterilerimiz ve in-
san kaynağımız için faydası ve değeri yüksek performanslar 
sergilemek, beklentilerin ötesinde adımlar atmak, istikrarlı 
büyümeyi ve sürekli öğrenen bir yapıyı oluşturmak başlıca 
hedeflerimiz arasında.

 Aynı zamanda Türkiye’de sektörün en büyük 
oyuncularından birisiniz?
Türkiye’nin en büyük dış kaynak çağrı merkezi olarak sektö-
rün önemli bir oyuncusuyuz. 

 Büyük olmak doğal olarak gurur vericidir. Peki, 
altında nasıl bir ileri görüşlülük yatıyor?
Eğer açık bir iletişimi gerçekleştiriyorsanız,  geniş bir vizyon 
ve dinamik bir kadroya sahipseniz, büyük olmanız çok do-
ğaldır. Şirket olarak vizyonumuzu  ‘çağrı merkezi sektörün-
de şimdinin ve geleceğin liderliği’ olarak belirledik. ‘Mutlu 
çalışan-mutlu müşteri’ anlayışımız, güçlü teknolojimiz ve 
mükemmeliyetçi hizmetimizle herkes için stratejik yol arka-
daşı olmak amacıyla çalışıyoruz.

 Sizinle, AssisTT’te pek çok şey değişecek gibi?
Açıkçası 2013 yılı AssisTT için bir değişim ve dönüşüm yılı ola-
cak. Çağrı merkezi standartlarını belirleyen marka olma yolun-
da hızla ilerliyoruz. Özellikle yönetim kadrolarımızda sektörün 
hızına ve ruhuna paralel gelişmeleri ivedilikle hizmet kalite-
mize ve mevcut yapımıza kanalize ediyoruz. Sokrates’in üçlü 
filtresini bilirsiniz; gerçeklik filtresi, iyilik filtresi ve yararlılık 
filtresi. Kısaca müşterilerimiz, çalışanlarımız ve şirketimiz için 
gerçeklik, iyilik ve yararlılık sağlayan filtreleri gözden geçirerek 
yakın ve uzak geleceği şekillendirmek istiyoruz. 

 Çağrı sektörü büyürken, bir yandan da Türkiye’nin 
dünyanın çağrı merkezi olma hedefi var. Sizce bu 
gerçekleşebilir bir hedef midir? 
Aslında, çağrı merkezi alanında faaliyet gösteren tüm şirket-
ler aynı takımın oyuncusudur.  Eğer oyuncular ortak amaç-
ta ‘akıl ve efor birliği’ yaparsa, hiçbir hedef imkansız değildir. 

DÜNYADA 11 MİLYON KİŞİ ÇAĞRI ALIYOR
 Dünya ölçeğinde değerlendirme yaptığımızda 

Türkiye nerede duruyor?
Bugün dünyada 124 bin çağrı merkezi var. Bu çağrı merkez-
lerinde 9 milyon çağrı masası ve 11 milyon çalışan bulunu-
yor. Ülkemiz ise, dünya çağrı merkezi sektöründe hızla bü-
yüyen ikinci ülke konumunda. Sektörümüzün cirosu da 1 
milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Diğer yandan, dünyada 100 
ila 500 kişiye bir çağrı merkezi, müşteri temsilcisi düşerken, 
Türkiye’de bu oran bin 200 kişiye çıkıyor. 

 Ne tür sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz? 
Sektörün tamamına baktığımızda iyileştirme bekleyen ana 
konular arasında bilgi güvenliği, nitelikli ve en az bir yabancı 
dil bilen eleman azlığı, vergilerin yüksekliği gibi konular baş-
ta geliyor. Diğer yandan, sektörün maliyet avantajları ile teş-
vik edilmesi, sektörün istihdam gücü göz önüne alınarak in-
san kaynağının bu alanda yönlendirilmesi gerekir. Teknolo-
jik altyapı kadar kalitenin de önemini tüm oyuncuların aynı 
bilinçle ele alması gerekir. 

 Tüm bunlar gerçekleştiğinde nasıl bir tablo ortaya 
çıkacak sizce?
Sektör çeşitlenecek ve bizi çok daha ileriye taşıyacaktır. 
Türkiye’yi global bir oyuncu yapacaktır. Bunda, 365 gün, 24 
saat hizmet veren AssisTT’in büyük payı olacak. 

1975 doğumlu olan Ali Dülgeroğlu, İstan-
bul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü’nde eğitimini tamamladıktan sonra 
New York Üniversitesi’nde MBA yapmıştır. 
2001 yılında ABD’de başlayan iş hayatına çe-
şitli şirketlerde yönetim kademelerinde görev 
alarak devam etmiştir. Türk Telekom Grubu’na 
TTNET ile 2009 yılında katılmıştır. 
2011 yılında Operasyondan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı unvanı ile AssisTT A.Ş.’de 
kariyerine devam eden Dülgeroğlu, 21 Kasım 
2012 itibariyle Genel Müdür görevini yürüt-
meye başlamıştır. Ali Dülgeroğlu, evli ve iki ço-
cuk babasıdır. 

ALİ DÜLGEROĞLU KİMDİR?

“SEKTÖRÜN EN BÜYÜĞÜ OLMAK ÖNEMLİ. BUNU GERÇEKLEŞTİREBİLMEK 
İÇİN GENİŞ BİR VİZYON VE DİNAMİK BİR KADROYA SAHİP OLMANIZ 

GEREKİR. ÖYLEYSENİZ BÜYÜK OLMANIZ ÇOK DOĞALDIR. ŞİRKET OLARAK 
VİZYONUMUZU  ‘ÇAĞRI MERKEZİ SEKTÖRÜNDE ŞİMDİNİN VE GELECEĞİN 

LİDERLİĞİ’ OLARAK BELİRLEDİK. “
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 Her geçen yıl çağrı merkezi sayısı artıyor. ‘Doyum 
noktası şurasıdır’ denilecek yer neresidir?
Çağrı merkezi sektörünün DNA’sını, kodlarını doğru oku-
mak gerekiyor. Çok hızlı büyüyen, gelişen, bu yönüyle her 
zaman genç kalacak, rekabeti yoğun, teknolojisi güçlü, ile-
tişimi yüksek, trafiği sık, etki alanı geniş, her şeyden önce 
insanı merkezine alan, müşteri memnuniyeti odaklı vesai-
re… Karakterini tüm bu kodlardan alan bir sektör için do-
yum noktası olmaz diye düşünüyorum. Evet, ülkemizi dün-
ya klasmanında ilk sıralara çıkarmak bir aşamadır ama bir 
doyum noktası değildir. Keza ilk sırada olmak kadar önemli 
olan bir diğer unsur, istikrarı korumak ve devamlılığını sağ-
lamaktır diye düşünüyorum.

 Türkiye’de çağrı merkezleri kaç kişiyi iş sahibi yaptı
Çağrı merkezi sektörü bugün 55 bin kişiye istihdam sağlaya-
rak işsizliğin azalmasında önemli bir rol üstlendi. 

 Çağrı merkezleri Anadolu’daki insanlar için yeni iş 
kapısı oldu denebilir mi?
Kesinlikle… Yatırımlarımızı artık büyük şehirlerin yanı sıra 
Anadolu’ya kaydırdık. 
AssisTT olarak çalışanlarımızın yüzde 50’sini ‘Kalkınmada 
1. Derecede Öncelikli İller’de istihdam ediyoruz. Büyük şe-
hirlerde yüksek öğrenimini tamamlayan ve doğup büyüdüğü 
şehre geri dönen gençlerimiz için, Anadolu’da iş ve kariyer 
imkânı doğurdu. Söz konusu şehirlerin ve bölgelerin ekono-
misine de önemli bir katkı sağladı. 
Şahsen çok önemsediğim iki kazanımdan da söz etmek iste-
rim; birincisi engelli kardeşlerimizi kendi ortamlarında kur-
duğumuz sistemlerle çalışma hayatının içine almamız. Diğe-
ri ise hiç şüphesiz kadınların ekonomik ve sosyal hayata ka-
tılması. Bugün sektör genelinde kadınların oranı yüzde 65. 
Şirketimizde de insan kaynağımızın yüzde 60’ını kadın çalı-
şanlarımız oluşturuyor.

HEDEF 1 MİLYON İSTİHDAM 
 Türkiye’nin 2023 hedefleri arasında öngörülen 

istihdam sayısı nedir?
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Bi-
nali Yıldırım’ın da ifade ettiği gibi, 2023 yılı hedefimiz 350 
bin koltuk kapasitesidir. Bu rakam 1 milyon kişiye istihdam 
oluşturmak anlamına geliyor. 

 AssisTT olarak çağrı merkezlerinde hangi hizmetleri 
veriyorsunuz? 
AssisTT, Türkiye genelinde 12 il ve 16 ayrı lokasyonda (mev-
kide) yaklaşık 6 bin seat (koltuk) kapasitesi ve 10 bin çalışa-
nı ile hizmet veriyor. Şirketimiz 2010 yılında “11818” mar-
kası ve 2011 yılında “11820” markasıyla rehberlik hizmetleri 
alanında fark oluşturdu. Yüzde 100 Türk Telekom iştiraki ol-
mamızın getirdiği avantaj ile birlikte sahip olduğumuz güçlü 

teknolojik altyapımız ve etkin insan kaynağı yönetimimiz ile 
müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik özelleşmiş çağrı mer-
kezi çözümleri sunuyoruz. Aynı zamanda müşterilerimizin 
tüm kanallarını yönetmek, müşteri memnuniyeti ve bağlılı-
ğının devamlılığını sağlamak, satış odaklı projelerle müşte-
rilerimize stratejik çözümler sunmak ve bu deneyimi yaşat-
mak da hizmet anlayışımızın bir özetidir.

 ICANN’ın aldığı bir kararla internet trafiği Los 
Angeles’tan sonra İstanbul ve Singapur üzerinden 
gerçekleştirilecek. Bunun çağrı merkezlerine ne gibi 
bir katkısı olur? 
İnternet Tahsisli Adları ve Sayıları Kurumu’nun (ICANN) bu 
kararı, geçtiğimiz yıllarda altyapı yatırımları ile öne çıkan ve 
bizim de yüzde yüz iştiraki olduğumuz Türk Telekom’un ön-
gördüğü bir gelişmeydi. Özellikle JADİ gibi bir dijital ipek 
yolu, Pantel satın alması, fiber ağların hayatımıza girmesi 
gibi adımlar, bu sonuca Türkiye’yi adım adım yaklaştırdı. Bu 
adımın ardından ICANN’ın data merkezi ve çağrı merkezle-
ri yatırımlarını da Türkiye’ye getirmeye hazırlandığı bilini-
yor. Sektörümüzün global oyuncu olma hedefi çerçevesinde 
stratejik bir gelişme olacağına inanıyorum. 

 Avrupa ülkeleri ile Türkiye’de verilen çağrı merkezi 
hizmetini değerlendirebilir misiniz? Çağrı merkezi 
alanı yabancı şirketler için Türkiye’de yeni bir yatırım 
alanı olabilir mi?
Açıkçası bugün geldiğimiz noktada duyduğumuz ve bildi-
ğimiz bir gerçek var; Avrupa ülkelerinin sektör genelinde 
önem verdiği pazarların başında Türkiye’nin geldiğidir. Tür-
kiye gerçekten de mevcut potansiyeliyle bu sektörün dünya-
da en çok büyüyeceği pazarlardan biridir. Sektörün, Avru-
pa ve Amerika’da belli bir doygunluk düzeyine geldiği aşikâr. 
Türkiye’nin sağladığı fırsatlar ve olanaklar, çağrı merkezi bağ-
lantılı birçok işin Türkiye’de ve Türkiye üzerinden yapılabil-
mesini sağlayacaktır. Açıkçası yabancı sermayenin sektörü-
müz vasıtasıyla da ülkemize girmesi olağan karşılanmalıdır. 

 Çağrı merkezini arayan vatandaşlar, dertlerini ne 
ölçüde anlatabiliyor? İfadede sıkıntı çekiliyor mu? 
AssisTT’in de üyesi olduğu Çağrı Merkezi Derneği’nin 3 
Nisan 2013 tarihli “Çağrı Merkezi Sektör Araştırma So-
nuçları” isimli araştırması bu konuda bize nokta atışı yanıt-
lar veriyor esasında. 2012 yılı toplam gelen çağrı tipolojisi-
ne baktığımızda iç ve dış kaynak servis sağlayıcılara total-
de yaklaşık 1 milyar 200 milyon çağrı geldiğini görüyoruz. 
Çağrı merkezlerini arayan vatandaşların yüzde 53’ü ürün 
ve hizmet bilgisi amaçlı soru için aramışlar. İşlem amaçlı 
arayanlar yüzde 16’lık dilimde yer alıyor. Üçüncü sık çağrı 
içeriği ise teknik destek amaçlı ve yüzde 10 oranında. Bunu 
sipariş, şikâyet izlerken, en düşük yüzde oranı 2 ve ödeme 
işlemini kapsıyor. 

Yüzde 100 Türk Telekom iştiraki olan AssisTT 
A.Ş., 2007 yılında kurulmuş olup, çağrı merke-
zi hizmetlerinin yanı sıra ‘stratejik yol arkadaşı’ 
olarak hizmet verdiği tüm kurumsal müşteri-
lerine satış ve pazarlama faaliyetlerinde bu-
lunmalarına yönelik veri üreterek, geleneksel 
çağrı merkezi fonksiyonlarından daha fazlası-
nı sunmaktadır. 
AssisTT, Türkiye genelinde 12 il ve 16 ayrı lo-
kasyonda yaklaşık 6 bin seat kapasitesi ve 10 
bin çalışanı ile hizmet vermektedir. 2010 yı-
lında “11818” markası ve 2011 yılında “11820” 
markasıyla rehberlik hizmetleri alanında fark 
oluşturmuştur.
 
2012 yılında çağrı merkezi sektörünün en bü-
yük projelerinden biri olarak kabul edilen “T.C. 
Sağlık Bakanlığı Merkezi Hastane Randevu 
Sistemi İhalesi” dâhil büyük ölçekli projeleri 
yürüten AssisTT, sektördeki en önemli kuru-
luşlardan biridir. 
Güçlü teknolojik altyapısı ve etkin insan kay-
nağı yönetimi ile müşterilerinin ihtiyaçlarına 
yönelik özelleşmiş çağrı merkezi çözümle-
ri sunan AssisTT, aynı zamanda müşterilerinin 
tüm kanallarını yönetmek, müşteri memnuni-
yeti ve bağlılığı yaratmak, satış odaklı projeler 
ile müşterilerine stratejik çözümler sağlamayı 
hedef edinmiştir. 

AssisTT, başarısını kazandığı ödüllerle de per-
çinlemiş, EMEA ülkeleri arasında düzenlenen 
Contact Center World 2012 Top Ranking Per-
formers Awards kapsamında “En İyi Müşteri 
Hizmetleri Servisi” kategorisinde dünya ikin-
ciliği ile ödüllendirilmiştir. Aynı yarışmada gü-
müş madalyaya en iyi çağrı merkezi tasarımı, 
sosyal sorumluluk ve kalite uygulamalarında 
çağrı dinleme ve değerlendirme çalışmaları-
nın home-office asistan uygulaması ile layık 
görülmüş; En İyi Büyük Ölçekli Çağrı Merke-
zi kategorisinde üçüncülük elde etmiştir. Ay-
rıca, 11820 Teknoloji Destek Hattı uygulaması 
ile En İyi Destek Hizmeti kategorisinde bronz 
madalya ile ödüllendirilmiştir. AssisTT, Türki-
ye dışkaynak çağrı merkezi pazarının büyü-
mesinde önemli bir misyon üstlenirken sek-
tör, müşteriler, çalışanlar, iş dünyası ve ülke-
miz için değer üretme amacıyla çalışmalarını 
ve yatırımlarını sürdürmektedir.

ASSİSTT HAKKINDA 

“ÇAĞRI MERKEZLERİ ANADOLU 
İNSANI İÇİN YENİ İŞ KAPISI OLDU. 
YATIRIMLARIMIZI ARTIK BÜYÜK 
ŞEHİRLERİN YANI SIRA ANADOLU’YA 
KAYDIRARAK, ANADOLU İNSANI İÇİN 
YENİ İŞ KAPILARI AÇMIŞ OLDUK. 
BÜYÜK ŞEHİRLERDE YÜKSEK 
ÖĞRENİMİNİ TAMAMLAYAN VE 
DOĞUP BÜYÜDÜĞÜ ŞEHRE GERİ 
DÖNEN GENÇLERİMİZ İŞ İMKANINA 
KAVUŞTU.”



PTT Genel Müdürlüğü tarafından, e-ticaret sitesi olarak 
kurulan e-pttavm birinci yılını kutluyor. Bir alışveriş mer-
kezinde bulunan bütün ürün yelpazesini kapsayacak şe-

kilde tasarımı yapılan e-pttavm, internet üzerinden çeşitli sek-
törlerde faaliyet gösteren şirketlere ait ürünlerin satıldığı, müş-
terilerin internet üzerinden kolayca erişim sağlayarak çok sayı-
da ve farklı sektörlerdeki markaları 2 ve 3 boyutlu platform üze-
rinden tercih edebildiği bir e-ticaret platformu olarak geçtiği-
miz yıl hizmete girmişti. Türkiye’nin ilk 3 boyutlu alışveriş site-
si olan e-pttavm’nin birinci yılını geride bırakması sebebi ile İs-
tanbul Sirkeci’de bulunan tarihi PTT binasında toplantı düzen-
lendi. PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Osman 
Tural toplantıda yaptığı konuşmada sitenin özelliklerini anlattı. 
Genel Müdür, “Bizim sitenin diğer sitelere göre farkı çok büyük 
platform olmasıdır. Biz PTT olarak alıcı ile satıcıyı buluşturdu-
ğumuz bu platform içinde kamu olarak güven, hız ve arada olu-
şabilecek anlaşmazlıkların çözümlenmesi için varız. Bunun an-
lamı şu: Satılan mallar ne tür ise, o malların olduğuna dair garan-
ti bizim garantimizdir.” dedi.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖNEMLİ
Müşterilerin memnuniyetinin önemli oldu-
ğuna vurgu yapan Genel Müdür Osman 
Tural,  “Müşteri bir mal satın aldığında 
ben bu ürünü satın aldım ve bundan 
memnunum diyene kadar biz ödemeyi 
yapmıyoruz. Bunun bir kısmı Tüketici 
Haklarının Korunması Kanunuyla da sağ-
lanmıştır,  ama biz PTT olarak bunu garanti 
altına alıyoruz ve herhangi bir ücret talebi-
miz değildir.” diye konuştu. 5 kilograma kadar 
olan ürünlerden ücret alınmadığına dikkat çeken 
Osman Tural sözlerine şöyle devam etti: “Sattığımız mal-
larla ilgili PTT kargo sigortalı olarak başlıyoruz. SMS bilgilendir-
me sistemimiz söz konusu ve kapıda ödeme kolaylığı da diğer 
bir özelliktir. Satış değeri 40 liranın üzerinde olup, 5 kilograma 
kadar olan ürünlerin de taşıma kargo ücretini promosyon ola-
rak bu dönemde biz sağlıyoruz. Yani müşterilerimiz herhangi bir 
kargo ücreti ödemiyorlar.”

420 BİN ÇEŞİT ÜRÜN
PTT Genel Müdürü Tural, “Bir alışveriş merkezinde var olan 
ürünlerin tamamına yakını bizim alışveriş sitemizde de mev-
cuttur. 420 bin çeşit ürünün satışını gerçekleştiriyoruz ve bu 
rakam da bugün itibari ile ulaştığımız rakamdır. Yapmış ol-
duğumuz anlaşmalar çerçevesinde ürünlerin artışı da de-
vam edecek.” dedi. E-pttavm’nin diğer sitelerden farklı oldu-

TÜRKİYE’NİN İLK 3 BOYUTLU ALIŞVERİŞ SİTESİ OLAN E-PTTAVM’NİN BİRİNCİ YILINI 
GERİDE BIRAKMASI SEBEBİ İLE İSTANBUL SİRKECİ’DE BULUNAN TARİHİ PTT 

BİNASINDA TOPLANTI DÜZENLENDİ.

E-PTTAVM 1. YAŞINI KUTLADI

haber»

ğunu söyleyen Tural, “KOBİ pazarı ile söz konusu işletme-
lerin, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın el sanatları ile ilgi-
li ürünlerinin de satışını sitemiz üzerinden gerçekleştirmek-
teyiz. Aslında bizim sitenin diğer sitelerden en büyük farkı 3 
boyutlu bir platform olmasıdır. Ayrıca yiyecek, içecek ürün-
leri de ekleyerek alanımızı genişlettik. Sinema ve oyun alan-
ları da yaratarak müşterilerimize film izleme olanağı da sun-
duk.” diye konuştu. 

GERÇEK ORTAMDA ALIŞVERİŞ
PTT Genel Müdürü Osman Tural şöyle konuştu: “İnsanların da 
evlerinden sanki gerçek bir ortamda alışveriş yapıyormuş gibi bir 
imkan sağlıyoruz. Bizim üzerimize düşen böyle bir ortamın ya-
ratılması ve müşterilerimizin memnun olmasıdır. Biz de onu bu-
gün gerçekleştirdik. 1.yılımızı da bu anlamda kutluyoruz” dedi. 
Biz bugün 1. Yılımızı kutluyoruz ama bu 3 yıllık bir altyapı çalış-
ması sonucu oluşmuştur. Müşterilerin isteği doğrultusunda her 
gün yeni ilaveler yapmak gerekiyor. Sitemiz inşallah daha nice 
yıllarda hizmet etmeye devam edecek.” 

OSMAN TURAL: 
“420 BİN ÇEŞİT 

ÜRÜNÜN SATIŞINI 
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ 

VE BU RAKAM DA BUGÜN 
İTİBARİ İLE ULAŞTIĞIMIZ 

RAKAMDIR.”

 PTT Genel Müdürü Osman Tural
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Yapılan araştırmalar, yorgun ve uykusuz sürücülerin neden 
olduğu kazaların, özellikle kamyon ve ağır iş makineleri-
nin kullanıldığı sektörlerde önemli bir sorun olduğunu or-

taya koyuyor. Bu sorunun üzerine eğilen ağır iş makineleri üre-
ticisi Caterpillar, yorgunluğa bağlı olarak meydana gelen kazala-
rı önlemek için göz ve yüz hareketlerini takip eden yeni 
bir sistem kullanmaya başlıyor. Caterpillar’ın, pi-
yasaya süreceği sistem, sürücülerde yorgun-
luk ve uyku belirtilerini izleyen alıcılar, 
alarmlar ve bir bilgisayar programın-
dan oluşuyor.
Bu teknolojinin denemelerini yapan 
BHP Billiton ve altın üreticisi New-
mount Mining şirketleri, yeni siste-
min daha önce kullanılan ve sürücü-
lerin özel giysi ve cihazlar kullanma-
larını gerektiren sistemlerden çok daha 
etkili olduğunu belirtiyor. Driver Safety 
Solution (DSS-Sürücü Güvenliği Çözümü) 
isimli yeni sistemi Avustralya merkezli Seeing 
Machines şirketi geliştirdi ve 21 uzmanın diğer rakip 
firmaların ürünlerini incelemesi ardından Caterpillar şirketiyle 
bir anlaşma imzalandı.
DSS, sürücünün göz bebeklerinin büyüklüğünü, ne sıklıkta göz 
kırptıklarını ve gözlerini ne kadar süre kapalı tuttuklarını belir-
liyor. Sistem, sürücünün ağzının konumunu da izleyerek, ne za-
man yola bakmadığını da tespit ediyor. Kamyonların ve ağır iş 
makinelerinin sürücü kabinine kızılötesi bir lamba yerleştiri-
liyor. İnsan gözünün algılayamadığı kızılötesi ışık, kameraların 
karanlıkta çalışmasına ve sürücülerin kullandığı güvenlik göz-

lüklerine rağmen doğru bir takip yapılmasına olanak sağlıyor.
Sistemin parçası olan diğer teknolojik cihazlar, aracın hareket ha-
linde olup olmadığını belirleyebiliyor ve tüm veriler sürücü kol-
tuğunun arkasına yerleştirilen toza ve titreşimlere dayanıklı bir 
bilgisayar tarafından değerlendiriliyor.

MİKRO-UYKU
Sistemin amacı, mikro-uyku olarak adlandırılan, ki-

şinin saniyenin çok küçük bir anından neredey-
se 30 saniyeye ulaşabilen uyku anlarını tespit 

etmek. Sürücüler, mikro-uykudan uyandık-
larında, uyuyakaldıklarını ya da bir anlık da 
olsa bilinçlerini kaybettiklerini fark etmiyor. 
Araçtaki bilgisayarın, sürücünün uyuduğunu 
belirlemesi durumunda, sürücü kabinindeki 
alarm devreye giriyor ve koltuktaki titreşim 

mekanizması sayesinde sürücü uyandırılıyor.
Seeing Machines şirketinin Yönetim Kurulu Baş-

kanı Ken Kroeger, sistemin hâlâ eksikleri bulundu-
ğunu ancak zaman içinde bu sistemin de hava yastık-

ları kadar sıradan ve yaygın şekilde kullanılır hale gelebilece-
ğini belirtiyor. Newmont Mining şirketi, BBC’ye yaptığı açıkla-
mada, Nevada’daki bir madende yaptıkları denemeler sırasında, 
DSS’in kullanımıyla yorgunluğa bağlı vakalarda yüzde 90 azalma 
kaydedildiğini söyledi.
Seeing Machine şirketinin ürettiği DSS piyasadaki tek ürün de-
ğil. Ancak kullanılan tüm sistemlerin farklı avantaj ve dezavan-
tajları var. Uzmanlar, sürücü güvenliğini arttırmak, yorgunluğun 
neden olduğu kazaları önleyebilmek için yeni teknolojilerin kul-
lanıldığı çalışmalarını sürdürüyor. 

SÜRÜCÜLERİN UYKUYA DALMALARINI ENGELLEYEN SİSTEM GELİŞTİRİLDİ. 
SİSTEM, SÜRÜCÜNÜN GÖZ BEBEKLERİNİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ, KIRPMA SÜRESİNİ, GÖZLERİNİ 

NE KADAR KAPALI TUTTUKLARINI BELİRLİYOR. 

DİREKSİYONDA UYUMAYA SON

güvenlik»

SİSTEM, MİKRO-
UYKU OLARAK 

ADLANDIRILAN, KİŞİNİN 
NEREDEYSE 30 SANİYEYE 

ULAŞABİLEN UYKU 
ANLARINI BİLE 
TESPİT EDİYOR.
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HAVACILIK TIBBI PROFESÖRÜ İNGİLİZ DAVİD GRADWELL, UÇUŞ SIRASINDA CİDDİ 
KARARLAR ALIP, ÖNEMLİ E-POSTALAR YAZMAKTANSA, BULMACA ÇÖZMEYİ YA 

DA KİTAP OKUMAYI TAVSİYE EDİYOR.

UÇUŞ SIRASINDA, 
ÖNEMLİ KARARLAR 

ALMAKTAN 
KAÇININ

 İnsanlar hayatları ile ilgili önemli kararları, uzun uzun 
düşündükten sonra, sakin bir ortamda, fikirlerine 
önem verdikleri kişilerle istişare ettikten sonra alır ge-
nellikle. Çünkü çoğu zaman acele ile alınmış önem-

li kararlar, uygulamaya geçirildiğinde hayal kırıklığı oluştura-
bilir. Önemli karar almanın zorluğu, alınan kararın isabetli ol-
maması ile birleşince daha da sıkıntılı durumların oluşması da 
kaçınılmaz olur. 
Hemen her insan, hayatı boyunca birkaç kez bu tip 
önemli kararları verme sürecinden geçer. Evlilik, 
ayrılık, eğitim, işle ilgili alınan kararlar bun-
ların başlıcalarını oluşturuyor. İnsanlar bu 
tip kararları uzun uzun düşünerek, tah-
lil yaparak verir genellikle. Bir de birden 
bire aniden alınan önemli kararlar vardı. 
İşte uzmanlar bu tip önemli kararların 
alınmaması gereken yer olarak ‘uçuşu’ 
gösteriyor. Uzmanlara göre, önemli karar 
alınabilecek en uygunsuz yer uçaklar…
Konu ile ilgili araştırmalar yapan havacılık 
tıbbı uzmanı İngiliz bir profesör, yolcuların 
uçuş sırasında önemli kararlar vermekten kaçın-
ması gerektiğini söylüyor. İngiltere’nin havacılık tıbbı 
alanındaki ilk profesörü David Gradwell, uçuş sırasında ciddi 
kararlar alıp, önemli epostalar yazmaktansa, bulmaca çözmeyi 
ya da kitap okumayı tavsiye ediyor. 

YÜKSEK İRTİFADA ZİHİNSEL FAALİYETLER 
ZORLUKLA SÜRDÜRÜLÜR
Gradwell’a göre, yüksek irtifada zihinsel faaliyetler daha büyük 
zorlukla sürdürülüyor. Uzman, yolcuların, saat farkından do-
layı oluşan jet gecikmesi ve sıvı kaybı gibi yan etkilerden ko-
runmak için uçuş sağlığı konusunda verilen tavsiyelere uy-
maları gerektiğini de belirtiyor. Gradwell, yaptığı açıklamada, 

SAĞLIK SORUNU OLANLAR NELERE 
DİKKAT ETMELİ? 
uçakla seyahat planlıyorsanız ve sağlık probleminiz 
varsa; havayolu şirketine durumunuzu bildirmeniz ve 
doktor raporu beyan etmeniz gerekebilir. Genellikle 
havayolu şirketlerinin istediği rapor son on gün içinde 
alınmış olmalı, raporun düzenlendiği tarih mutlaka ra-

porda bulunmalı, rapor üzerinde doktorun adı so-
yadı, diploma numarası ve imzası olmalıdır. 

Hamile yolcular için istenen raporun son 
7 gün içinde alınmış olması gerekebilir. 

Havayolu şirketleri raporda “uçakla 
seyahatinde herhangi bir sakınca 
yoktur” ibaresini istemektedirler. 
Ms hastalığında, atakların ani ge-
lişebilme ihtimali ve uçuşun da bir 
stresör olarak değerlendirilme-
si sebebiyle doktor raporu talep 

edilebilir. 
Ciddi yiyecek alerjisi olanlar (fındık, 

fıstık gibi)havayolu şirketine bildir-
melidirler. 

oksijen desteğiyle uçması gereken hasta-
ların mutlaka uçuştan en az 24 saat önce hava-

yolu şirketiyle görüşmesi gerekmektedir. Bazı hava-
yolu şirketleri bu tür yolcu taşmazken, bazı havayolu 
şirketleri hasta yolcunun doktor raporunu (bu rapor 
hasta yolcunun ne miktarda oksijen alacağını da be-
lirtmelidir) değerlendirip, gerekli oksijeni uçuş süre-
since kendi temin etmektedir. Hasta yolcu kendine ait 
oksijen tüpünü boş olmak kaydıyla gerekli kontrolleri 
yapıldıktan sonra kargo bölümünde taşıtabilir. 
diabet gibi diyet gerektiren bir durumunuz varsa veya 
bebeğiniz için mama temin edilmesini istiyorsanız ha-
vayolu şirketine 24 saat önceden bildirmelisiniz. 

GRADWELL’A GÖRE, YÜKSEK İRTİFADA ÖĞRENME VE YAKIN ZAMAN ÖNCE ÖĞRENİLMİŞ 
YETENEKLERİN İCRA EDİLMESİ KONUSUNDA BİR GERİLEME YAŞANIYOR.

UÇUŞ SIRASINDA KARŞILAŞILABİLECEK 
PSİKOLOjİK SIKINTILAR:
Uçuş Fobisi:  sanayi ülkeleri toplumlarının hatırı sayılır bir bö-
lümü az veya çok uçuş korkusu yaşar. Bunun kişisel yaşam 
veya iş hayatı üzerinde önemli olumsuz etkileri vardır. uçak 
korkusu bulunan ancak uçakla yolculuk yapması zorun-
lu olan kişilerin yolculuktan önce tıbbi yardım almaları gere-
kir. Yatıştırıcı kullanan kişiler alkol tüketmemelidir. Yolcuların 
hava yolculuğuna ilişkin fizyolojik zorlukların etkisini azaltan 
uzun vadeli özelleşmiş bir tedaviye ihtiyaçları vardır.  
Hava Öfkesi: Hava yolculuğuna ile eşlik eden bir davranış 
bozukluğu olarak yeni tanımlanmıştır. Bu durum uçuş kor-
kusu ile değil de yüksek düzeyde stres ile bağlantılı olarak 
görünmektedir ve aşırı alkol tüketimi ile daha fazla ilerle-
mektedir. 

“YOLCULARIN, 
jET GECİKMESİ 

VE SIVI KAYBI GİBİ 
YAN ETKİLERDEN 

KORUNMAK İÇİN UÇUŞ 
SAĞLIĞI KONUSUNDA 

VERİLEN TAVSİYELERE 
UYMALARI 

GEREKİYOR.”



“Uçmak güvenlidir. Her yıl milyonlarca kişi herhangi bir so-
run yaşamadan uçuyor.” diye konuşuyor. 
Londra’daki King’s College profesörü, birçok kişinin kabin 
basıncını rahatlıkla tolere edebildiğini de ifade ediyor ancak 
Gradwell’a göre, yüksek irtifada öğrenme ve yakın zaman önce 
öğrenilmiş yeteneklerin icra edilmesi konusunda bir gerileme 
yaşanıyor. “Uçuş, hayatınızın en önemli kararlarını vermek is-
teyeceğiniz bir yer olmamalı.” diyen profesöre göre, 
“Banka müdürünüze göndermeyi planladığınız 
o e-postayı göndermeden önce iki kere dü-
şünmelisiniz.”

TIBBİ SORUNLAR NEDENİ İLE 
UÇMAMASI GEREKEN KİŞİ 
SAYISI AZ
İngiliz profesöre göre, uçuş yolcularına 
verilecek tavsiyeleri geliştirmek için daha 
fazla araştırma da yapılmalı. Kan pıhtılaş-
masını engellemek için basınç yapan çorap-
lar giyilmesinin doğru olup olmadığı konu-
sunda da net bir bilgi yok, bu çorapların rastgele 
mi, tıbbi gereklilikleri yerine getiren yerlerden mi 
alınması gerektiği konusunda da Gradwell’e göre güvenilir bir 
bilgi yok. Profesör, tıbbi sorunlar nedeniyle uçmaması gereken 
kişi sayısının oldukça az olduğunu da söylüyor. Uçması sakın-
calı olan kişiler arasında verem hastası olanlar, kan tükürenler, 
ciddi anemi geçirenler ya da kısa süre önce şiddetli psikoz ge-
çirenler sayılıyor. Gradwell, kabin görevlilerinin de hastalanan 
kişilere kısmi tedavi uygulayacak eğitimi aldıklarını ve uçuş 
sırasında bu konuda eğitimli personellerden tavsiye alabile-
ceklerini de belirtiyor.

UÇUŞ SIRASINDA ÖZEL İHTİYAÇLARI 
OLAN YOLCULAR:
Bebekler: 7 gününü doldurmamış bebekler için hava 
seyahati tavsiye edilmemektedir. Prematüre bebek-
ler için, her vaka birbirinden farklı olmak üzere, tıbbi 
yardıma başvurulmalıdır. Kabindeki hava basıncı de-
ğişiklikleri bebeklere sıkıntı verebilir, böyle bir durum-
da, yutkunmayı uyarmak üzere bebek emzirilmeli ya 
da bebeğe emzik verilmelidir.
Bebekler dehidratasyona karşı çocuklardan ve ye-
tişkinlerden daha hassastır. Yolculuktan önce ve yol-
culukta yeterli düzeyde sıvı alımı sağlanmalıdır. uzun 
süreli uçuşlarda ekstra sıvı (su veya seyreltilmiş mey-
ve suyu) tedarik edilmelidir. 

Hamile Kişiler: Ticari uçuşlar anne ve fetüs için nor-
malde güvenlidir. Ancak, hamileliğin son ayı ve do-
ğumdan sonraki 7 güne kadar hava seyahati öneril-
memektedir. Birçok havayolu şirketi hamile kadınların 
uçağa kabul edilmesini kısıtlamaktadır. 

Geçmişte Bir Hastalık Olması Durumu: Kanser, kalp 
damar bozukluğu, kronik solunum hastalığı, epilepsi, 
kansızlık veya istikrarsız şeker hastalığı gibi rahat-
sızlıklara sahip, bağışıklık baskılayıcı ilaç tedavisi alan, 
diyalize bağlı olan veya başka bir nedenden dolayı 
yolculuk etmesi şüphe gerektiren kimseler, uçak-
la yolculuk yapmaya karar vermeden önce doktora 
danışmalıdır. Böyle bir şüphe durumunda havayolu 
şirketi tıbbi bir sağlamlık durumu isteyebilir. seyahat 
sırasında ve gidilecek yerde kullanılacak tüm ilaçla-
rın el çantasında taşınması ve her zaman için kolayca 

ulaşılabilir bir yerde bulundurulması gerekir. 

Sigara İçen Kişiler: Çok az sayıda hava-
yolu şirketi hariç, sigara içmek birçok 

havayolu şirketi tarafından yasak-
lanmıştır. düzenli olarak sigara 

içen kişiler özellikle uzun uçuş-
larda sıkıntı ve rahatsızlık yaşa-
yabilirler. Fazla sigara içen kim-
selerin uzun mesafeli uçuşlardan 
önce tıbbi yardıma başvurmaları 

önerilir. nikotin replasman bant-
ları ya da nikotin içeren sakızlar 

yayarlı olabilir ve hafif bir yatıştırıcı 
göz önünde bulundurulabilir. 

Engelli Yolcular: Fiziksel engellilik yolculuk 
için genellikle sakıncalı değildir. uçuş boyunca 

kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek (tuvalete gitmek 
ve tekerlekli sandalyeden koltuğa geçmek vs.) yolcu-
ların yeterli bir refakatçi tarafından eşlik edilmeleri ge-
rekir. Tekerlekli sandalyeli yolculara, uçuştan önce çok 
fazla sıvı almamaları tavsiye edilmelidir (uçuş sırasın-
da tuvalete gitmekten kaçınmak amacıyla). engelli 
yolcular önceden yol göstermesi amacıyla havayolu 
şirketi ile temasa geçmelidir.
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“UÇUŞ, 
HAYATINIZIN EN 

ÖNEMLİ KARARLARINI 
VERECEĞİNİZ YER 

OLMAMALI. BANKA 
MÜDÜRÜNÜZE 

GÖNDERECEĞİNİZ 
E-POSTAYI İKİ KERE 
DÜŞÜNMELİSİNİZ.”



Her yıl mayıs ayının ilk pazar günü, hem annelerde hem de 
evlatlarda büyük bir heyecana sebep olan Anneler Günü’nü 
kutluyoruz. Eskiden beri annelere en çok küçük ev aleti alı-

nıyordu. Blendır (mikser, karıştırıcı), tencere-tava, mutfak robo-
tu annelere en çok alınan hediyelerin başında geliyordu. Geçtiği-
miz ay kutladığımız Anneler Günü’nde ise bu alış-
kanlığımızı değiştirerek, annelerimizi de tek-
nolojinin içine çektik. Annelerimize en 
çok akıllı cep telefonu alarak onları mut-
lu ettik. Teknolojinin gelişmesi, özel 
günlerdeki hediyelerin de değişmesi-
ni beraberinde getiriyor. Gold Tekno-
loji Marketleri’nin verilerine göre, bir-
kaç yıl öncesine kadar klasik Anneler 
Günü hediyesi olarak görülen küçük ev 
aletlerinin tahtında artık akıllı telefonlar 
oturuyor. Gold Teknoloji Marketleri’nin 
satış rakamlarına göre, Anneler Günü hafta-
sında cep telefonu satışları yüzde 64 arttı. En çok 
tercih edilen Anneler Günü hediyesi Samsung Galaxy S3 Mini 
olurken, küçük ev aletlerindeki artış yüzde 30’la sınırlı kaldı. 

CEP TELEFONUNDAN SONRA MEYVE-SEBZE 
DOĞRAMA ALETİ 
Gold Teknoloji Marketleri’nin rakamlarına göre, cep telefonu sa-
tışlarında Anneler Günü haftasında önceki haftaya oranla yüzde 
64’lük artış kaydedildi. Bu dönemde en çok satılan akıllı telefon 

Samsung’un ağırlıklı olarak kadın kullanıcılar tarafından tercih 
edilen modeli Galaxy S3 Mini olurken, küçük ev aletlerinde-
ki artış yüzde 30’la sınırlı kaldı. Bu kategorinin şampiyonu ise 
meyve ve sebzeleri pratik bir şekilde doğramayı sağlayan ürün 
oldu. Ayrıca saç kurutma makinesi, buharlı paspas ve elektrikli 

süpürge de en çok tercih edilen Anneler Günü hediyeleri 
olarak öne çıktı. 

UZAKTAKİ ANNEYE 
İNTERNETTEN ÇİÇEK GİTTİ
İnternetten yapılan elektronik alışveriş, uzak-
taki anneye hediye alıp göndermeyi de kolay-
laştırdı. Fiyat ve ürün yelpazesinin genişliği, 
zamandan tasarruf sağlaması ile artık hediye-

ler, kargo ücreti de düşünülmeden internetten 
kolaylıkla alınabiliyor. Diğer özel günlerde oldu-

ğu gibi, Anneler Günü’nde de bu sebeple internet-
ten alışveriş oranı arttı.  İnternette oldukça yaygın olan 

çiçek gönderme siteleri de Anneler Günü’nden kazançlı 
çıktı. Uzaktaki annelere çiçek gönderimi de çok fazla gerçek-
leşti. Çiçeklerin çeşitliliği, fiyat aralığı, taze olarak evlere teslim 
edilmesi bu sitelerin tercih edilmesine sebep oluyor. Ünlü çiçek 
gönderimi siteleri, Anneler Günü’nün kutlandığı pazar günü bo-
yunca evlere çiçek taşıdı. Ancak bu gün yaşanan yoğunluk sebebi 
ile birçok anne çiçeklerini geç saatlerde teslim alabildi. Uzmanlar, 
internet alışverişinde zamanında teslim için çok önceden sipariş 
vermenin önemli olduğunu belirtiyor. 

KLASİK ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ KÜÇÜK EV ALETLERİNİN PABUCU DAMA ATILDI. 
MAYIS AYINDAKİ BU ÖZEL GÜNDE ANNELERİMİZİN ALIŞKANLIKLARINI 

DEĞİŞTİRDİK. ONLARA CEP TELEFONU ALDIK.

ANNELERİMİZE EV ALETİ DEĞİL, 
CEP TELEFONU ALDIK

haber»

ANNELER 
GÜNÜ’NDE CEP 

TELEFONU SATIŞLARI 
YÜZDE 64 ARTTI. EN ÇOK 
TERCİH EDİLEN HEDİYE 
SAMSUNG GALAXY S3 

MİNİ OLDU.
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Türkiye Sigorta Birliği verileri üzerinden gerçekleştirilen 
son analize göre, 2013 yılının ilk çeyreğinde, sigorta sektö-
rü kaskodan 1 milyar 215 milyon TL, trafik sigortasından 

ise 1 milyar 227 milyon TL prim üretti. Bir önceki yılın aynı dö-
neminde kaskodan yazılan prim 1 milyar 20 milyon TL, trafik si-
gortalarından yazılan prim ise 835 milyon TL idi. Bu değişimle 
birlikte daha önce toplam prim üretiminin yüzde 20’si kaskodan 
sağlanırken, 2013 yılının ilk çeyreğinde bu oran yüzde 18’e geri-
ledi. Trafik sigortalarının toplam prim üretimine katkısı ise yüz-
de 16’dan yüzde 19’a yükselerek ilk kez kaskonun üzerinde çıktı.
Yıllardır sektörün en çok prim ürettiği poliçelerin kas-
ko olduğunu belirten Enuygun.com Baş Analisti 
Betül Sungurlu, “2012 yılından bu yana trafik 
sigortalarına uygulanan zamlar sonunda sek-
törde trafik sigortasının konumu da değiş-
ti. Artık en çok prim trafik sigortalarından 
üretiliyor. Elbette aracını sigorta ettiren-
ler açısından da trafik sigortalarının fiya-
tı daha önemli hale geldi. Geçtiğimiz sene 
www.enuygun.com üzerinden en çok kas-
ko fiyat karşılaştırması yapılırken, bu yıl tra-
fik sigortalarında fiyat karşılaştırması yapanla-
rın sayısı oldukça arttı.” dedi.
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TRAFİK SİGORTALARINDAKİ PRİM KASKOYU GEÇTİ. 2013’ÜN BAŞINDA SİGORTA 
SEKTÖRÜNÜN KASKODA ELDE ETTİĞİ PRİM 1 MİLYAR 215 MİLYON TL OLURKEN, 

TRAFİK SİGORTASINDA ISE 1 MİLYAR 227 MİLYON TL OLDU.

ZAMLI TRAFİK SİGORTASI 
KASKOYU SOLLADI

haber»

TRAFİK 
SİGORTALARININ 

TOPLAM PRİM 
ÜRETİMİNE KATKISI 

YÜZDE 16’DAN YÜZDE 
19’A YÜKSELEREK İLK               

KEZ KASKONUN 
ÜZERİNDE ÇIKTI.

Kaynak: Türkiye Sigorta Birliği (TSB)

TRAFİK SİGORTASI YAPTIRAN ARAÇ SAYISI 
YÜZDE 9 ARTTI 
Enuygun.com’un analizine göre, 2013 yılının ilk çeyreğinde si-
gorta sektöründe trafik sigortası yaptıran araç adedi yüzde 9 ar-
tarken, prim artışı yüzde 47 olarak gerçekleşti. Kaskoda ise araç 
sayısındaki yüzde 2’lik artışa karşılık prim üretimi artışı yüzde 19 
oldu. Trafik sigortalarında prim artışlarının da katkısıyla, 2013 
yılının ilk üç ayında sigorta sektöründe üretilen toplam prim bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında arttı. Daha 

önceki yıl aynı dönemde toplam prim artışı yüzde 15 ile 
sınırlı kalmıştı. 

BrAnŞ

Kasko
(Kara 
Araçları)

Trafik 
(Kara  
Araçları 
sorumluluk)

sigorta 
sektörü 
Toplam 

2011-3                   
Prim 

üretimi        
(Tl)

862,983,770

679,300,561 

4,509,852,727 

2012-3                   
Prim 

üretimi        
(Tl)

1,020,132,511

835,049,901

5,179,408,317

2013-3                   
Prim 

üretimi        
(Tl)

1,214,886,864

1,227,305,366

6,594,323,196

Önceki yıl 
aynı döneme 
göre değişim              

(%)

Önceki yıl 
aynı döneme 
göre değişim              

(%)

19

47

27

18

23

15

PAY
(%)

18

19

100

PAY
(%)

20

16

100.00 100.00

PAY
(%)

19

15
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HADİSE ŞARKICI 
OLMAYA KARAR 

VERDİĞİNDE HENÜZ 
BEŞ YAŞINDAYDI. 

ELİNDE TARAĞI, 
AYNA ÖNÜNDE 

ŞARKILAR 
SÖYLERDİ HEP. 

AİLESİNİN DESTEĞİ 
İLE BUGÜN 

TÜRKİYE’NİN 
YILDIZI OLDU.

aha beş yaşından itibaren elinde tarağıyla ayna karşısın-
da şarkı söylemeye başlayan Hadise, 15 yaşında Belçika’da 
katıldığı bir yarışmayla birlikte müzik dünyasına ilk adı-
mını attı. Yarışmadan erken elenmesine rağmen kısa bir 
süre sonra aldığı telefonla hayatı değişti. İlk olarak ‘Milk 
Chocolate Girl’ isimli şarkısını çıkararak Belçika’da üne 
kavuştu. İkinci şarkısı ‘Stir Me Up’ ile ise Almanya ve 
ABD’de toplama albümler arasında yer aldı. Bu başarıları-
nın ardından Türkiye’ye de sesini duyuran Hadise’nin gel-
diği nokta aslında hiç de tesadüf değil. O, ilk günden iti-
baren disiplini ve çok çalışmayı düstur edinerek bugünkü 
konumuna tırnaklarıyla geldi diyebiliriz. Hadise, gerçek 
yaşantısında oldukça sade ve mütevazı olmayı tercih etse 
de işinde hiç mütevazı olmadığını, “Dünya starı olmak is-
tiyorum ve bunu başaracağıma da inanıyorum.” diyerek 
gösteriyor bizlere. Dünya çapında ses getiren işler yapma-
sına rağmen sevildiği ve sayıldığı yer olan ülkesine döne-
rek albüm çalışmalarına buradan devam eden Hadise ile 
güzel ve sıcak bir röportaj yapma şansını yakaladık. Ken-
disinden yaza merhaba diyecek olan yeni şarkısının müj-
desini aldık.

 hilal baysal / hilalbaysal@baglantinoktasi.com.tr

HADISE
M üzigin Güzel ve Sempatik Yıldızı

sahne»
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 Şarkıcı olmaya nasıl karar verdiniz? 
Henüz karar veremeyecek bir yaşta olacak kadar küçüktüm 
desem (gülüyor)... Beş yaşımda, elimde tarağım, ayna önün-
de şarkı söylerken hatırlıyorum kendimi. O zamanlar bile 
‘büyüyünce şarkıcı olacağım’ derdim hep. 15 yaşıma geldi-
ğimde, Belçika’da yapılan bir müzik yarışmasına katıldım. O 
andan itibaren benim için her şey değişti ve artık hep müzik 
oldu hayatımda.

 Aileniz sanatçı olmanızı nasıl karşıladı?
Annem, babam için kardeşlerim ve benim eğitim hayatımı-
zın devamlılığı çok önemliydi. Ama onlar bizim hayallerimi-
zi gerçekleştirmemizi de çok istedi. Benim çok küçük yaşlar-
dan itibaren müziğe olan aşkımı çok iyi anladılar ve destek-
lediler hep. Onların desteği olmasaydı şu an olduğum yer-
de olamazdım.

 Belçika’da yapılan pop star 
yarışmasına, bir Türk kızı olarak 
katılmanız problem yarattı mı? 
Yarışmalara katılırken Türk ol-
mamın herhangi bir sorun ya-
ratacağını düşünmedim hiç. 
Olmadı da zaten. Ama benim-
le birlikte Belçika’daki bazı ta-
bular yıkıldı diyebilirim. İlk 
kez bir Türk kızı Belçika’da 
ödüller kazandı. Benim için her 
zaman çok büyük bir gurur kay-
nağı oldu bu. 

 İlk günden itibaren şarkılarınız 
gözde olmayı başardı. Bunun nedeni doğru 
zamanlarda doğru kişilerle çalışmanız mı? 
Bence bir şarkı hit olacaksa oluyor. Bunun için illa-
ki çok tanınmış kişilerle çalışmanız gerekmiyor. Bazen ‘no 
name’lerden (isim yapmamış) hit parçalar çıkarken, bazen 
isim yapmış bestecilerden bile sıradan şarkılar çıkabiliyor. 
Bunun için doğru anda doğru şarkıları dinlemek ve sizi ta-
mamlayan isimlerle çalışmak çok önemli bence. Yeni isimle-
re şans vermek gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden hiç ta-
nışmadığım bestecilerle çalışmayı çok seviyorum ben.

“JAPONCA ÖĞRENMEK İSTERDİM”
 Yarışmanın ardından dünya çapında çok ses getiren 

şarkılara imza attınız. Buna rağmen sizi Türkiye’ye 
getiren neydi? 
Sevilmek ve sayılmak… İnsan sevildiği ve sayıldığı yerde 
olmaktan mutluluk ve gurur duyar sadece. Ben de burada, 
Türkiye’de olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum.

 Türkçe ile birlikte 5 dili akıcı bir şekilde 
konuştuğunuzu duyduk. Yabancı dillere merakınız 
nereden geliyor? 
Oldum olası yeni bir dil öğrenmeye karşı hep bir merak ol-
muştur içimde. Belki de bu sebepten okulda en başarılı ol-
duğum dersler İngilizce ve Fransızca dilleriydi. Bu yoğun iş 
temposu arasında kendime daha fazla vakit ayırabilseydim 
ilk işim Japonca öğrenmek olurdu (gülüyor). 
 

 Sizce İngilizce mi yoksa Türkçe şarkı söylemek mi 
daha çok ses getiriyor dünyada? 
Ben müzikte kullanılan dilin bir öneminin olduğunu dü-
şünmeyenlerdenim. Bir şarkı dünya hiti olacaksa oluyor. 
Mesela Gangnam Style. Birçok kişi onun sözlerini anlama-
sa da o şarkı, dinlenme rekorları kırıyor dünyada. Herkes 
sevdi, dinleyip de içi kıpır kıpır olmayan yok neredeyse. 

 ‘O Ses Türkiye’ yarışmasında jüri 
koltuğunda olmaktan memnun 

musunuz? 
‘O Ses Türkiye’ son derece eğlenceli 
format üzerine kurulmuş bir yarışma 
programı. Bir kere 7’den 77’ye birçok 
kişinin izlediği bir seyirci kitlesi var. 
Bu yarışmada jüriden çok yarışmacı-
lar ve müzik ön planda olduğundan 
orada olmak beni çok mutlu ediyor. 

 Acun Ilıcalı ile çalışmak nasıl 
sizce?

Acun tabii çok eğlenceli, matrak bir insan. 
Onunla çalışmak son derece keyifli.

 Herkes sizi bu programla birlikte daha yakından 
tanıdı ve sevdi. Siz nasıl tepkiler alıyorsunuz? 
Ben aslında hep böyleydim. Ama haliyle ara sıra çıkarmış 
olduğum klipler ve yaptığım röportajlarla seyirciler beni 
çok iyi tanıyamıyordu. Haftada bir gün yayınlanan ve için-
de yorum ve görüşlerimizin olduğu bir programla birlikte 
seyircilerle daha çok bütünleştiğimi hissediyorum. 
Bu yarışma sayesinde izleyenlerim tarafından daha yakın-
dan tanınmak beni çok mutlu ediyor. Çünkü o koltukta na-
sılsam, gerçekte de öyleyim ben. Ağlamak istediğim an ağ-
lıyor, gülmek istediğim an gülüyorum.

“ELENDİM DİYE KİMSE ÜZÜLMEMELİ”
 Yeni seslerin keşfedilmesi adına bu tür yarışmaları 

gerekli ve verimli buluyor musunuz? 
Kesinlikle buluyorum ama tabii şöyle de bir gerçek var. 
Böyle bir yarışmaya giriyorsanız şu gerçeği bilmeniz gere-

SEyAHATLERİNDE NELER yAPIyOR? 
Konserleri dolayısı ile sık sık yurtiçinde ve yurtdışın-
da sürekli seyahat eden Hadise, bu yolculuklarını ola-
bildiğinde sakin geçiriyor. Gittiği yerin tadını çıkarmayı 
seviyor. Vakit bulursa uzun yürüyüşler yapmak ve ki-
tap okumak ise vazgeçemediklerinden…
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“15 YAŞINDA 
KATILDIĞIM MÜZİK 

YARIŞMASINDA FİNALE 
KALAMAMIŞTIM AMA 
YARIŞMAYI KAZANAN 

İSİMDEN DAHA ÇOK 
MÜZİKLE İÇ İÇE 

GİRDİM.”

“VİSAL, İKİ 
KİŞİ ARASINDAKİ 

AŞKI, SEVGİYİ 
ANLATAN DERİN BİR 

ŞARKI. BU ŞARKIYLA 
TERS KÖŞE YAPIP 

ŞAŞIRTMAK İSTEDİM 
HAYRANLARIMI.”
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kiyor; hayatta başarılı olmak için illa ki bu yarışmayı kazan-
manız şart değil. Bazen erken elenen arkadaşlar yarışma bi-
rincilerinden çok daha iyi işlere imza atabiliyorlar.
Ben 15 yaşında katıldığım ilk müzik yarışmasına finale kala-
mamıştım ama o yarışmayı kazanan isimden daha çok mü-
zikle iç içe girdim ve ön plana çıktım. Yarışmanın ardından 
çok önemli başarılara imza attık ekibimle. O yüzden elendik 
diye üzülmemeli istedikleri şey için mücadeleden vazgeçme-
meliler diye düşünüyorum.

 Klasik Türk Müziği’ne ilginiz nasıl? 
Ben her tarzı severim. Arabesk, klasik müzik, metal, pop, 
rock, jazz… O anki ruhuma ne iyi geliyorsa onu dinlerim.

 Bize yeni çıkardığınız şarkınız ‘Visal’den bahseder 
misiniz?
Bu parçada besteci Tolga Görsev ve söz yazarı İsra Gülümser 
ile ilk defa çalıştım. Tanıştığımız andan itibaren enerjimiz 

hemen tuttu diyebilirim. Albüm için şarkı ararken ‘Visal’ 
çıktı karşımıza ve albümü beklemeden ‘Visal’i paylaşmak 
istedim dinleyenlerimle. İki kişinin arasındaki aşkı, sev-
giyi anlatan derin bir şarkı. Bu şarkıyla beraber ters köşe 
yapıp şaşırtmak istedim hayranlarımı.

 Farklı bir dalda şarkı söylemek isteseydiniz, 
hangisini seçerdiniz? 
Türk Sanat Müziği’ni çok severek dinliyorum. Eğer farklı 
bir dalı seçmiş olsaydım kesinlikle onu seçerdim. Başka 
bir eğitim ve disiplin gerektiren bir tarz o.

 Yaz aylarında neler yapmayı planlıyorsunuz?  
Konser programımız yavaş yavaş belli olmaya başladı. Ta-
rihlerini merak eden sevenlerim resmi internet sitem olan 
www.hadise.com’dan takip edebilirler beni. Yazdan önce 
yeni bir single çıkarmayı planlıyoruz. Bunun heyecanını 
sardı beni şimdiden.

SOSyAL MEDyAyI KULLANIyOR MU? 
Hadise sosyal medyada da resmi adresleri ile yer alıyor. oldukça kalabalık bir takipçi sayısına sahip olan genç 
şarkıcı, “Bence çok önemli bir yeri var sosyal medyanın hayatımızda. Kendi adıma fazlasıyla verimli buluyo-
rum ben. Bir mesajla bütün takipçilerime ulaşabiliyorum. Anında resimler paylaşabilmek, sürpriz haberlerle 
takipçilerimi mutlu etmek. Bu müthiş bir duygu. eskiden bu yoktu maalesef.” diyor.

 
“SOSYAL 

MEDYADA BİR 
MESAJLA BÜTÜN 
TAKİPÇİLERİME 

ULAŞABİLİYORUM. ANINDA 
TAKİPÇİLERİMİ MUTLU 

ETMEK MÜTHİŞ BİR 
DUYGU.”



şehir mektupları» mehmet saim değirmenci

Bir etnografya müzesi kurmak istiyorsanız, cebinizde 
paranız yanınızda bu işten anlayan birisi varsa, ‘yahu bu 
kadar eşyayı, çeri çöpü, giysiyi eyeri, çıkrığı döveni, inciği 
boncuğu, takıyı parayı nerede bulayım?’ diye çile 

çekeceğinize, 12 Aylı Türk Takvimi’ne her ayın ilk pazar gününü 
işaretleyin, o gün söz verdiğiniz düğünden, nikâhtan, tavla par-
tisinden, pazar gezmesinden feragat ederek, Ankara’nın yolunu 
tutun, demiryolu varsa trenle gelin, tabii akşamdan gelin, 
arkadaşınızda yahut otelde kalın, sabahın köründe taksiye 
atladığınız gibi Ayrancı Antika Pazarı’nın yolunu tutun, gün sizin-
le birlikte ışısın, kurulan, kurulmakta olan, kurulacak tezgâhları 
dikkatli bir gözle takip edin, söylenen ilk fiyata ‘tamam aldım’ 
diyerek teslim olmayın, pazarlık yapın, hemen ayrılmayın, pazar 
dağılana kadar o tezgâh senin, bu tezgâh benim kolaçan edin, 
göreceksiniz, yıllarca uğraşıp kuramayacağınız bir müzeyi 
kurmuşsunuz demektir ve kurduğunuz müze Orhan Pamuk’u 
bile kıskandıracak zenginlikte olacaktır.
Bir nitelikli biriktirici misiniz, örneğin, pul para, telefon kartı, 
rozet, nal, kilit ne bileyim aklınıza ne gelirse, bir objenin koleksiy-
onunu mu yapıyorsunuz, hatta övündüğünüz koleksiyonunun 
biricikliğine, eksiksizliğine mi inanıyorsunuz, o kadar kendi-
nizden emin olmayın canım, hele bir, bir önceki paragraftaki yol 
haritasını izleyerek Ayrancı Antika Pazarı’na yolunuzu düşürün 
ve bir gününüzü eşyaların kavimler mezarlığı olan bu mekâna 
ayırın bakalım, elin mi beyin mi yaman olduğunu o zaman 
görecek, ‘yahu ben de kendimi biriktirici sanıyordum, biriktirecek 
ne çok şey var Allah’ım’ diye küçük dilinizi yutmaktan kendinizi 
alamayacaksınız demektir.
Bir kitapkurdu musunuz, sahaf be sahaf dolaşıp aradığınız 
kitabı bulamadınız, internet sitelerine baktınız, kütüphaneleri 
taradınız, fotokopisini aldınız ancak aslına sahip olmak istiyor-
sunuz, kırk yıl beklediniz, yer yarılmış altına girmiş, aradığınız 
kitap yok, üzülmeyin erenler, yolunuzu anlattığım gün 
anlattığım pazara düşürün, ola ki bir tezgâhta rastlar, okurken 
fakire dua edersiniz.
Bizim Sıddık Çalık gibi sadece yazma toplayan sadece harita 
toplayan bir tarih meraklısı mısınız, gün görmemiş yazmalara, 
elle boyalı haritalara pazarımızda rastlamanız tesadüfle değil, 
niyetle ve tevafukla izah edilebilir.

Bir eski zaman eşyaları belgeseli çekmek istiyorsunuz, bu bir 
dizide dekor için de olabilir, aradığınız objelerden bir kısmını 
sorup soruşturdunuz hiçbir yerde bulamadınız, senaryo 
tamam, para tamam, oyuncular tamam, eşya yok oğlu yok, o 
kadar ümitsizliğe kapılmayın canım, Ayrancı Pazarı ne güne 
duruyor, en fazla dizi yahut belgesel çekimlerine bir ay geç 
başlamış olursunuz.
Gençsiniz, güzelsiniz, yakışıklısınız, anneannenizden, babaan-
nenizden duyduğunuz hayata dair eşyaları ne bileyim onların 
yokluk kıtlık yıllarında kullandıkları, bazılarını kendilerinin yaptığı 
bir şekilde yeni kuşakların elden çıkardıkları eşyaları merak mı 
ediyorsunuz, ne duruyorsunuz canım, o zamanlar fotoğraf da 
yaygın değildi ki albüme bakasınız, hemen yolunuzu Ayrancı 
Pazarı’na düşürün, hem eski zaman eşyalarını, hem eski zaman 
fotoğraflarını görün, hatta fotoğrafta büyük babanızın babasını 
eşkâlinden tanırsanız küçük dilinizi yutmayın lütfen…
Dönem romanı yazan bir romancı mısınız, insanlar, karakterler 
filan tamam da, ‘yahu bu insanlar hangi eşyaları kullanırdı, erkek 
kahramanın hançeri, kadın kahramanın fistanı nasıldı’ diye 
merak mı ediyorsunuz, doğru Ayrancı Pazarı’na…
Fakir bir gün Kamil Yeşil’i ayarttı, sabahın köründe buluştular, 
taksiye atladılar, ikindi ezanına kadar her tezgâha uğrayıp her 
eşyaya dokundular, yanda patatesli gözleme yediler, çay içtiler, 
tanıdık çehrelere rastladılar, öykücümüz kitaplı MTTB rozeti 
aradı, kurtlusunu buldu, pahalı geldi, kitaplısını buldu, yıpranmış 
olduğundan almadı, hoş, almaya da pek niyeti yok gibi baktı, 
ancak bu fakir neler aldı, öykücümüzün şahitliği vardır. El yapımı 
bir tren maketi bunlardan bir tanesidir.
“Yahu, Ankara’da böyle bir pazar olduğunu bilmiyorduk, 
öğrenmiş olduk da, bu kadar eşya Ankara’da ne gezer, biz niye 
görmüyoruz?” diyeceklere deriz ki; orada tezgâh açan her 
amca memleketin bu güzide pazarına dâhil olmak için yurdun 
dört bir yanından yükünü toplayıp Başkent’e gelmekte, sattığını 
satıp, satamadığını yüklenip geri götürmektedir ki, orası bir 
Ankara pazarından çok bir Türkiye, hatta bir Osmanlı pazarıdır 
erenler, giderken ona göre gidin ki, ‘bu Rumeli işi, bu Bağdat işi, 
yok bu Kafkas eyeri, bu Çerkez bilmem neyi, bu Bulak yahut 
Kazan baskısı kitap nerden çıktı?’ diye sorularla fakiri 
bunaltmayın…
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AYDA BİR AYRANCI’DA 
ANTİKA PAZARINA

KIRK YIL BEKLEDİNİZ, YER YARILMIŞ ALTINA GİRMİŞ, ARADIĞINIZ KİTAP YOK, 
ÜZÜLMEYİN ERENLER, YOLUNUZU AYRANCI ANTİKA PAZARI’NA DÜŞÜRÜN, OLA Kİ 

BİR TEZGÂHTA RASTLAR, OKURKEN FAKİRE DUA EDERSİNİZ.

ESKİ ZAMAN 
EŞYALARI BELGESELİ 

ÇEKMEK İSTİYORSUNUZ, 
BİR DİZİDE DEKOR İÇİN DE 

OLABİLİR, ARADIĞINIZ 
OBJELERİ BULAMADINIZ, 

AYRANCI PAZARI NE 
GÜNE DURUYOR?
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Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte, internete girilen 
yazlık ev ilanlarında çok fazla artış yaşanmaya başlandı. İn-
ternet sitelerinin 2013 yılı Nisan ayı verilerine göre en çok 

yazlık ilanı girilen ilçe Kuşadası olurken, yazlık evlerde ortala-
ma fiyatın 360 bin TL’yi bulduğu Çeşme ise en pahalı ilçe oldu. 
Manavgat’taki yazlık ev fiyatlarında da yüzde 22 oranında dü-
şüş gözlendi.
Artık yazlık ev ilanları, araba ilanlarında olduğu gibi 
yoğunluklu olarak ilgili internet sitelerine ve-
riliyor. Yazlık evini kiralayarak gelir elde et-
mek isteyenler internet sitelerine başvuru-
yor. Ayda 3 milyarı aşkın sayfa görüntüle-
mesi ile Türkiye’nin en çok ziyaret edilen 
e-ticaret sitelerinden sahibinden.com’un 
nisan ayı verileri, yazlık ev ilanlarında-
ki son durumu ortaya koydu. Verilere 
göre en çok yazlık ev ilanı Kuşadası il-
çesinden verilirken, ev fiyatlarının orta-
lama 360 bin TL’yi bulduğu Çeşme en pa-
halı ilçe olarak kaydedildi. Antalya’nın Ma-
navgat ilçesinde yazlık ev fiyatlarında 2013 yılı-
nın Mart ayına göre yüzde 22 oranında düşüş göz-
lenirken, Serik ve Alanya ilçelerinde yüzde 7 oranında ar-
tış kaydedildi. 
Tatilcilerin gözde merkezlerinden Bodrum’da ise yazlık ev fiyatla-
rı Mart ayına göre ortalama yüzde 20 artarak, 276 bin TL’ye ulaş-
tı. Söz konusu internet sitesinin verilerine göre yazlık ev fiyatla-
rında dikkat çeken artışın yaşandığı yerlerden biri de Balıkesir’in 

2013 YILI NİSAN AYI VERİLERİNE GÖRE EN ÇOK YAZLIK İLANI GİRİLEN İLÇE 
KUŞADASI OLURKEN, YAZLIK EVLERDE ORTALAMA FİYATIN 360 BİN TL’Yİ 

BULDUĞU ÇEŞME İSE EN PAHALI İLÇE OLDU.

İNTERNETE GÖRE TATİLCİLERİN 
BU YAZ GÖZDESİ 

EGE KIYILARI 

turizm»

ARTIK 
YAZLIK EV 

İLANLARI DA, ARABA 
İLANLARINDA OLDUĞU 

GİBİ YOĞUNLUKLU 
OLARAK İLGİLİ İNTERNET 

SİTELERİNE 
VERİLİYOR. 

Ayvalık ilçesi oldu. Özellikle sakin tatil isteyenlerin ve dalış me-
raklılarının tercihi olan Ayvalık’ta yazlık ev fiyatları yaklaşık yüz-
de 41 oranında arttı. Geçtiğimiz Mart ayında ortalama 127 bin 
500 TL değerindeki yazlık evler 180 bin TL’ye yükseldi. 

ÇEŞME RÜZGÂRI URLA VE FOÇA’YI DA 
YANINA ALDI

Son yılların en çok tercih edilen tatil beldelerinden 
Çeşme’ye olan ilgi Urla ve Foça’daki yazlık ev fi-

yatlarını da artırdı. sahibinden.com’un 2013 
Mart ayı verilerine göre her iki ilçenin yaz-

lık ev fiyatları yüzde 19 oranında artarak, 
Urla’da ortalama 305 bin TL’ye, Foça’da 
ise 160 bin TL’ye ulaştı. Karaburun’da 
ise ortalama 170 bin TL’ye yazlık evler 
bulunuyor.

ŞİLE’DE FİYATLAR ARTTI, 
SİLİVRİ’DE DÜŞTÜ 

İnternet sitesinin verilerine göre, İstanbul’a 
yakın olmak isteyen tatilcilerin ilk tercihleri 

olan Şile ve Silivri’deki yazlık ev fiyatlarında da 
önemli değişimler yaşandı. Fiyatların en çok yükseldiği 

ilçelerden Şile’de artış oranı 2013 yılının Mart ayına göre yüzde 
29 olarak gerçekleşti ve 245 bin TL olan fiyat 315 bin TL’ye çıktı. 
İstanbul’un bir diğer ilçesi Silivri’de ise fiyatlarda düşüş gözlendi. 
İlçede, 2013 yılının Mart ayında 162 bin 500 TL olan ortalama 
fiyat gerileyerek 150 bin TL’ye kadar düştü. 
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TÜRKİYE’DE KİMLER EĞLENİYOR?
Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de her 
sosyo-ekonomik gelir ve statü grubundan, her et-
nik, dinsel ve bölgesel arka yapısından insan eğleni-
yor. eğlence trendleri de bu gruplar tarafından belir-
leniyor. Özetle;
• ‘Jet-set’ diye tabir edilen üst gelir grubunda 

bulunan kişiler,
• Bu grubun daha ortalarında yer alan, batılı eğlence 

biçimini tercih eden iş dünyası mensupları, 
• daha yerel-geleneksel denebilecek eğlence 

tercihlerine sahip olanlar, 
• üst-orta sınıfın çeşitli kademelerinde bulunan, 

finans-bankacılık gibi sektörlerde ya da medya, 
reklamcılık, sanat gibi yaratıcı endüstrilerde çalışan 
gruplar, 

• orta sınıfta bulunan, gelir düzeyi görece daha 
düşük olmakla birlikte, “bohem-burjuva” tabir 
edilen yaşam tarzına sahip olanlar,

• Gençler,
• Tüketimden kaçmayan ve modern yaşam 

tarzlarına yaklaşan muhafazakar gruplar
• Kendi eğlence tarzlarını yaratan etnik-dinsel 

gruplar. 

Türkiye’nin ilk Kültür, Sanat ve Eğlence Trendle-
ri Araştırması tamamlandı.  URU Group ile Bahçeşe-
hir Üniversitesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği araştırma 
Türkiye eğlence hayatının röntgeni niteliğinde. Dünya-

da ve Türkiye’deki yeni eğlence eğilimleri neler? Eğlence haya-
tının son 10 yıldaki değişimi nasıl? Türkiye’de kimler, nasıl eğ-
leniyor, eğilimleri kimler belirliyor? İstanbul’da hangi semtler 
revaçta? Türkiye Kültür, Sanat ve Eğlence Trendleri Araştır-
ması, tüm bu soruların cevaplarını veriyor. Türkiye’de bu alan-
da yapılan ilk çalışma olma özelliğine sahip araştırma, İstan-
bul başta olmak üzere İzmir, Çeşme, Bodrum, Eskişehir ve 
Ankara’da sektörün önde gelen isimleri ve eğlence sektörünün 
profesyonel isimleriyle görüşülerek sonuçlandırıldı.

TÜRKİYE KÜLTÜR, SANAT VE EĞLENCE TRENDLERİ ARAŞTIRMASI, DÜNYADAKİ VE 
TÜRKİYE’DEKİ YENİ EĞLENCELERİ AÇIKLIYOR. ARAŞTIRMA, EĞLENCE 

ANLAYIŞIMIZIN BÜYÜK ÖLÇÜDE DEĞİŞTİĞİNİ GÖSTERİYOR.

İNTERAKTİF EĞLENCE: 
“SANAL DÜNYA” İLE “GERÇEK” 

HAYAT BİRLEŞİYOR!

SOSYAL MEDYA EĞLENCEYE ÇEKİYOR
Türkiye Kültür, Sanat ve Eğlence Trendleri Araştırması, dün-
yadaki ve Türkiye’deki yeni eğlence eğilimlerine dair önemli 
bulgular içeriyor. Ortaya çıkan sonuçlardan ilki eğlence an-
layışımızın büyük ölçüde değiştiğini gösteriyor. Araştırmaya 
göre bu değişimin en önemli sebebi ise, dünyadaki çeşitlenmiş 
ve daha çok bireyselleşmiş yaşam tarzının, eğlence eğilimle-
rin etkilemesi… Bahçeşehir Üniversitesi Kreatif Endüstriler 
Merkezi (BAUKEM) Direktör Yardımcısı Volkan Aytar bu du-
rumu şu şekilde açıklıyor: “Yaşam tarzlarının değişimi, farklı 
müzik tercihlerine ve eğlence anlayışlarına yönelik alternatif-
lerin artmasına sebep oluyor. Sonuçlar, insanların kendilerini 
daha ‘özel’ ve ‘biricik’ hissettikleri mekânlara yöneldiğini ve 

özel deneyimler yaşamak istediklerini göstermekte. Günümüz 
yaşamının bir parçası haline gelen sanal dünya ve sosyal med-
ya kullanımının insanları ‘içeriye’ çektiği iddia ediliyor. Fakat 
araştırma gösteriyor ki, ‘interaktiviteyi’ ve ‘deneyim ekonomi-
sini’ ön plana çıkaran eğlence mekânları ve formları başarıyı 
yakalıyor.”
Araştırma, bu tespitlerin Türkiye’de de geçerli olduğunu orta-
ya koyuyor. Volkan Aytar, “İnsanlar sanal dünyada haberleşi-
yor, eğlenmek için ise hala gerçek mekân ve insanlara ihtiyaç 
duyuyor. Eğlence mekânları da o sanallığı, farklı deneyim his-
sini ve interaktiviteyi vermeye çalıştıkları ölçüde başarılı olu-
yor. İnsanların sanal dünya ile sokaktaki eğlence hayatlarını 
birleştirdiklerini tespit ettik. Tüketici farklı ve bütün bir dene-
yim yaşamak ve interaktif olarak kendisinin de eğlencede yer 
aldığını görmek istiyor.” diyor.

KÜRESEL TRENDLERİ VE YEREL 
UNSURLARI HARMANLAYAN ŞEHİR: 
İSTANBUL
İstanbul’un dünya trendlerini izlemekte çok başarılı olduğunu 
söyleyen Aytar, “İstanbul hem küresel trendleri çok başarılı bir 
şekilde izliyor, hem de trendleri Türkiye yerelliği ile çok ilginç 
ve melez tarzlarda harmanlıyor. Bu anlamda kendine has bir 
eğlence modeli var.” diyor. Ancak önemli bir noktayı da belir-
tiyor: “İstanbul’da yeni olanın gereğinden çok abartılması ama 
bunlardan da çok çabuk sıkılma durumunun yaşanması söz 
konusu. Yeni olana çok büyük bir açlığımız var ama bunları 
çok hızlı tüketiyoruz ve yine çok hızlı bir şekilde bunlardan 
vazgeçebiliyoruz. Bu da kalıcı olmayı zorlaştırıyor.”

EĞLENCE HAYATI SON 10 YILDA DEĞİŞTİ!
Araştırmaya göre son 10 yılda Türkiye’deki eğlence anlayışı 
değişti. Yapılan çalışma, sosyo-ekonomik konum, gelir düze-
yi, statü, etnik-dinsel-yaşam tarzı farkları ile tüketici grupları 
giderek çeşitlendiğini gösteriyor. Bahçeşehir Üniversitesi Kre-
atif Endüstriler Merkezi BAUKEM Direktör Yardımcısı Vol-
kan Aytar, “Eskiden sert bir kutuplaşma varken şimdi insanlar 
birbirlerinin yaşam tarzlarını anlamaya daha çok çalışıyor.” 
ifadelerini kullanıyor. Öte yandan, ekonomik farkların önemli 
bir ayrım noktası olmaya devam ettiği de çıkan sonuçlar ara-
sında. Bilet fiyatları, giriş ücretleri ya da eğlence mekânlarının 
kapısındaki güvenlik görevlilerinin “seçici” tavrı kimi grup-
ların dışarıda kaldığını gösteriyor. Kadınların, gençlerin ve 
muhafazakârların daha sık ve daha fazla özgüvenle eğlence 
hayatına girmeleri önemli dönüşümler arasında sayılıyor.

“ARAŞTIRMA GÖSTERİYOR Kİ, 
‘İNTERAKTİVİTEYİ’ VE ‘DENEYİM 
EKONOMİSİNİ’ ÖN PLANA 
ÇIKARAN EĞLENCE MEKÂNLARI 
VE FORMLARI BAŞARIYI 
YAKALIYOR.”

Volkan Aytar



havacılık»
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ASYA İLE AVRUPA’YI BİR KEZ DAHA BİRBİRİNE BAĞLAYACAK OLAN 3. BOĞAZ 
KÖPRÜSÜ VE KUZEY MARMARA OTOYOLU’NUN TEMELİ, DEVLETİN ZİRVESİNİN 

KATILIMI VE DUALARLA ATILDI.

AVRUPA İLE ASYA 
YENİDEN BAĞLANIYOR

RAYLI SİSTEMLİ EN UZUN KÖPRÜ
IC içtaş–Astaldi Konsorsiyumu tarafından yapıla-
cak Kuzey Marmara otoyolu Projesi kapsamında yer 
alan istanbul Boğazı üzerinde yapılacak 3. köprünün 
inşaatı, taşımacılığın ve ticaretin geleceği olarak gö-
rülüyor. 1973 yılında faaliyete geçen Boğaziçi Köp-
rüsü ve 1988 yılında tamamlanan Fatih sultan Meh-
met Köprüsü’nden sonra istanbul Boğazı’na yapılacak 
üçüncü köprü. Köprünün inşaatında Türk mühendis-
lerden oluşan bir ekip yer alacak. üzerinden 8 şerit-
li karayolu ve 2 şeritli tren yolu aynı seviyede geçecek. 
59 metrelik genişliği ile dünyanın en geniş, 1.408 met-
relik ana açıklığı ile üzerinde raylı sistem olan dünyanın 
en uzun asma köprüsü olacak. Köprünün bir başka ilki 
ise 320 metreyi aşan yüksekliği ile dünyanın en yük-
sek kuleye sahip asma köprüsü olması. 4,5 milyar Tl 
yatırım bedeline sahip projenin yapım dahil işletme-
si, 10 yıl 2 ay 20 günlük süre ile IC içtaş–Astaldi Kon-
sorsiyumu tarafından yapılacak ve bu süre sonunda 
ulaştırma Bakanlığı’na devredilecek. Kuzey Marmara 
otoyolu Projesi kapsamında istanbul Boğazı üzerinde 
yapılacak 3. köprünün konsept tasarımı Fransız Mic-
hel Virlogeux ile isviçreli T-engineering firması tara-
fından ortak olarak yapıldı.

İstanbul, fethin 560. yılında tarihî bir gün yaşadı. Asya 
ile Avrupa’yı bir kez daha birbirine bağlayacak olan 3. 
Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun te-
meli, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünni-

sa Gül, Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Tayyip Erdoğan 
ve eşi Emine Erdoğan ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım ve eşi Yıldırım’ın katıldığı törenle atıldı.
Gül, 3. köprünün isminin Yavuz Sultan Selim olacağını açık-
ladı. Projeyi üstlenen IC İçtaş, Astaldi ve Hyundai yetkilile-
riyle pazarlık yapan Erdoğan, açılış tarihini 29 Mayıs 2015’e 
çekti. Garipçe- Poyrazköy arasında yapılacak 3. köprünün 
Garipçe’deki şantiyesinde düzenlenen törende konuşan Er-
doğan, mega şehirde araç sayısının 3 milyona yaklaştığını, 
iki köprüden günde 250 bin araç geç-
mesi gerekirken 600 bini bulduğunu 
söyledi. Kuyrukların 3 milyar liralık iş 
gücü ve akaryakıt kaybına sebep oldu-
ğunu ifade etti, “Artık İstanbul’un için-
de ağır vasıtalar görmeyeceğiz.” dedi. 
Güzergâhı belirlerken orman ve gölet-
leri koruduklarını vurguladı. 3. köp-
rü, 59 m genişliği, 1.408 m ana açıklığı 
ile dünyanın en uzun ve en geniş asma 
köprüsü olacak. 8 şeritli karayolu ve 2 şeritli tren yolunun ge-
çeceği yeni köprünün maliyeti 4,5 milyar lirayı bulacak.
Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun te-
meli dün atıldı. Törende 3. köprünün ismini Cumhurbaşka-
nı Abdullah Gül, Yavuz Sultan Selim Köprüsü olarak açıkladı. 
Başbakan Erdoğan tören konuşmasında firmalarla sözlü pa-
zarlık yaparak köprünün açılış tarihini 29 Mayıs 2015’e çek-
ti. 3. Boğaz köprüsü ile Kuzey Marmara Otoyolu’nun temeli 
İstanbul’un 560. Fetih yıldönümünde atıldı. Tören, köprünün 
ayağının yer alacağı Sarıyer Garipçe Köyü’nde gerçekleştiril-
di. Köprünün temeli atılmadan önce İstanbul Müftüsü Rah-
mi Yaran’la birlikte devletin zirvesi hep birlikte dua etti. Ar-
dından butona basılarak köprünün Avrupa yakasındaki ayak-
larının harcı konuldu. 
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir sürpriz 
yaparak konuşmasında 3. Köprü’nün ismini açıkladı. Gül şun-
ları kaydetti: “Bugün ileride önemli bir tarih olarak kayıtlara 
geçecektir. Birinci köprü birinci Cumhurbaşkanı Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün ismini taşıyor. İkinci Köprü İstanbul’u bize ar-
mağan eden Fatih’in ismini taşıyor. Eminim ki bu 3. köprünün 
isminin ne olacağını buradaki herkes merak ediyor. Arkadaş-
larımız, hükümetimiz hep birlikte düşünüldü, konuşuldu ne-
tice şu karara varıldı. Üçüncü köprünün ismi Yavuz Sultan Se-
lim Köprüsü oldu.”
Başbakan Tayyip Erdoğan da, Fatih’in bundan 560 yıl önce 

İstanbul’u fethederek tarihin akışını değiştirdiğini hatırlattığı 
konuşmasında projenin güzergahını Belgrad ve Fatih ormanla-
rı ile Polonezköy Milli Parkı gibi orman alanlarını koruyacak şe-
kilde belirlediklerini, güzergahı özellikle İstanbul’a su sağlayan 
bu göletlerin havza sınırları dışından geçirdiklerini kaydetti. Er-
doğan, Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak da, “Karadeniz’i 
Marmara’ya bağlamak suretiyle bu kanalı inşa edeceğiz. Yap iş-

let devret modeliyle yapacağız. Burada 
amaç nüfusu İstanbul’a çekmek değil İs-
tanbul içindeki yerleşik nüfusu burala-
ra çekmenin planlarını yapıyoruz.” dedi.
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da 
üçüncü köprüyle ilgili olarak şu bilgi-
yi verdi: “Bu köprü 14 milyon İstan-
bulluyu ve günlük 24 milyon yolculu-
ğu eziyetten keyfe dönüştürecek. 2 köp-
rünün kapasitesi 250 bin olmasına rağ-

men 2,5 katı yükle çalışması trafik sıkışıklığını ve iş kaybını 
beraberinde getirmekte. FSM’nin üzerinde kilometrelerce TIR 
trafiği sona erecek. Köprülerdeki kamyon çilesi bu köprüyle 
sona erecek. Üzerinden demiryolu geçen dünyanın en uzun 
köprüsü ve 59 metre genişliğiyle dünyanın en geniş köprüsü-
nü İstanbul’a kazandırıyoruz. Kuleleri 322 metre olacak.”

CUMHURBAŞKANI, 3. KÖPRÜNÜN ADININ 
YAVUZ SULTAN SELİM OLACAĞINI 

AÇIKLADI. BAŞBAKAN DA, AÇILIŞ TARİHİNİ 
29 MAYIS 2015’E ÇEKTİ.

BİNALİ YILDIRIM:
 “BU KÖPRÜ 14 MİLYON 

İSTANBULLUYU VE GÜNLÜK 
24 MİLYON YOLCULUĞU 

EZİYETTEN KEYFE 
DÖNÜŞTÜRECEK.”

KÖPRÜNÜN İNŞAATINDA TÜRK 
MÜHENDİSLER YER ALACAK. ÜZERİNDEN 
8 ŞERİTLİ KARAYOLU VE 2 ŞERİTLİ TREN 

YOLU GEÇECEK.           

3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ VE KUZEY 
MARMARA OTOYOLU KÜNYESİ: 
İşletme sahibi: IC içtaş-Astaldi Konsorsiyumu
İşe başlama tarihi: 2013
Hedeflenen iş bitiş tarihi: Mayıs 2015
Yapım dahil işletme süresi: 10 yıl 2 ay 20 gün
Yatırım maliyeti: 4,5 milyar Tl
Köprü ve bağlantı yolları: 115 km
Viyadük: 36
Tünel: 4
Altgeçit: 45
Üstgeçit: 65
Hidrolik köprü: 9



VakıfBank, tüm bireysel müşterilerine taksitli ihtiyaç 
kredisi alanında, Türkiye’nin her yerinde hizmet vere-
bilmek için PTT ile işbirliği anlaşması yaptı. Başlatılan 

kampanya kapsamında PTT’den emekli maaşını alan SGK 
emeklileri ve PTT personeli, yaklaşık 2 bin PTT iş yerinden, 
20 bin TL’ye kadar ve 60 aya varan vadelerde masrafsız olarak 
VakıfBank Taksitli İhtiyaç Kredisi kullanabiliyor. 
İşbirliğinin ayrıntılarını paylaşan PTT Yönetim Kurulu Başka-
nı ve Genel Müdürü Osman Tural, “PTT olarak amacımız hal-
kımızın PTT iş yerlerine geldiklerinde birbirinden farklı iş ve 
işlemlerini aynı mekanda gerçekleştirebilmelerini sağlamak.” 
dedi. VakıfBank ile iş birliklerinin 2004 tarihinden itibaren de-
vam ettiğini hatırlatan Tural, sözlerini şöyle sürdürdü: “Taraf-
lar arasında iş birliğinin genişlemesi, müşteri beklentilerinin 
karşılanması amacıyla kredi talep eden PTT perso-
neline ve maaşını PTT’den alan emekli müş-
terilere ürünün pazarlamasının yapılması, 
başvurunun alınması ve kullandırması-
na aracılık edilmesi için VakıfBank ile 
bir protokol daha imzaladık. Bu proto-
kol kapsamında ‘VakıfBank Taksitli İh-
tiyaç Kredisi’ adı altında tüm merkez-
lerimiz ile yetki verilen şubelerimiz-
de vatandaşlarımıza kredi işlemleri için 
hizmet vermeye başladık.” PTT olarak 
500 bin kişiye 3 ila 3,5 milyar lira arasında 
kredi verdiklerini belirten Tural, “2012 yılın-

PTT’DEN EMEKLİ MAAŞINI ALANLAR, 2 BİN PTT ŞUBESİNDEN, 20 BİN TL’YE KADAR 
VE 60 AYA VARAN VADELERDE MASRAFSIZ OLARAK VAKIFBANK TAKSİTLİ 

İHTİYAÇ KREDİSİ KULLANABİLİYOR. 

PTT İLE VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ 
ALANINDA İŞBİRLİĞİ YAPTI

haber»

da PTT üzerinden 180 milyar lira para geçti. Büyük potansiyel 
var. 3 milyon kişiye emekli maaşını PTT veriyor. Bunların 500 
bini kredi kullandı.” şeklinde konuştu. 
VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan ise müşterilerinin 
ihtiyaç duydukları her an en yakınlarında bulunmanın Va-
kıfBank için büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Bu nok-
tada şube sayımızı artırmakla yetinmeyerek, farklı dağıtım 
kanallarıyla da müşterilerimize ulaşmak önceliklerimiz ara-
sında yer alıyor. PTT ile bu konuda bize önemli avantaj sağ-
layacak bir iş birliğini hayata geçirdik.” dedi. Anlaşmayla, 
maaşını PTT aracılığıyla alan SGK emeklileri ile PTT per-
soneli için tüm PTT işyerlerinin ihtiyaç kredisi alabilecekle-
ri VakıfBank şubeleri haline geldiği anlatan Aydoğan, Vakıf-
Bank- PTT iş birliği sonucunda emeklilere masrafsız verile-
cek kredinin 20 bin liraya kadar 3-60 ay vadede kullandırı-
lacağını bildirdi. 

PTT’den Taksitli İhtiyaç Kredisi kullanma 
koşulları:

 emekli maaşını PTT’den alan sGK emeklileri ve PTT 
personeli, yalnızca nüfus cüzdanı fotokopileriyle 
başvuruda bulunabiliyor.

 PTT işyerlerinden 20 bin Tl’ye kadar ve 60 aya va-
ran vadelerde masrafsız olarak taksitli ihtiyaç kre-
disi kullanma imkânı sunuluyor.

 Başvurular, hızlı bir şekilde VakıfBank sistemi tara-
fından değerlendirilerek onaylanıyor.

 daha sonra, gerekli dokümanları imzalayan müş-
teri, kredisini anında nakit olarak PTT işyerlerinden 
alabiliyor.

 Kredi kullandırımı gibi kredi geri ödemeleri de PTT 
‘den gerçekleştiriliyor.

OSMAN TURAL: 
“3 MİLYON KİŞİYE 

EMEKLİ MAAŞINI PTT 
VERİYOR. BUNLARIN 

500 BİNİ KREDİ 
KULLANDI.”

 PTT Genel Müdürü Osman Tural ve Vakıfbank Genel Müdürü Halil Aydoğan
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Konya Pancar Ekicileri 
Kooperatifi’nin 61.Olağan 
Seçimli Genel Kurulu 13 bine 

yakın üreticinin katılımı ile büyük bir 
coşku içerisinde yapıldı. Üreticilerin 
büyük ilgi gösterdiği genel kurulda 
üreticilerin tercihi yine Recep Konuk 
oldu. Sabahın erken saatlerinde böl-
gelerinden gelerek Konya Şeker’de 
toplanan üreticilerin destek verdiği 
Recep Konuk, genel kurula katılan 
üyelerin geçerli oylarının 9 bin 138’ini 
alırken, Mevlüt Mülayim’in listesi ise 3 
bin 120 oy alabildi.
Divan Başkanlığı seçiminin ardından 
başlayan genel kurulda gündem 
maddesi okundu ve yapılan oyla-
malarda tüm gündem maddeleri oy 
birliğiyle kabul edildi. Gündem mad-
delerinin oylanmasından sonra kür-
süye gelen Pankobirlik Genel Baş-
kanı Recep Konuk, Konya Şeker’de 
süren başarılı gelişmenin artarak 
devam ettiğini, bu gelişmenin önün-

de hiçbir kimsenin duramayacağını 
belirtti. Konuk, “Biz 14 yılda 28 tane 
tesis yaptık. Yaptıklarımızın hepsi de 
ortada. Şöyle bir hafızanızı zorlayın 
daha düne kadar Konya Şeker’in 
neyi vardı Allah aşkına. Kapısında 
alacaklılar duruyordu. Bugün Allah’a 
şükürler olsun ki, bizi İngilterelerden, 
Amerikalardan finans şirketleri arı-
yor ve yaptıkları araştırmada Konya 
Şeker’in Türkiye’nin en sağlam 
yönetilen 20 şirketinden birisi oldu-
ğunu söyleyerek istediğimiz kadar 
finans kaynağı sağlayabileceklerini 
söylüyorlar. Bu neyi gösterir? Bu, 
Konya Şeker’in geldiği noktayı, ulaş-
tığı gücü ve sizlere sağladığı deste-
ğin büyüklüğünü gösterir.” dedi.
Konya Şeker’in son 10 yıl içerisinde 
üretici ve üretim odaklı çalıştığını, 
üreticilerin ürünlerinin değer bulma-
sı için yeni yeni yatırımlar yaptıkları-
nı, sadece kristal şeker üretimiyle 
kalmayıp tarımsal sanayiye 28 tane 

tesis kazandırdıklarını ifade eden Konuk, yapılan yatı-
rımların tümünün de üreticilerin refahı ve mutluluğu için 
yapıldığını vurguladı. Konuk, Konya Şeker’in yatırımları 
yapmaması halinde üreticinin durumunun hiçte iyi 
olmayacağını bildikleri için sürekli yatırım yaptıklarını 
belirterek şunları söyledi: “Eğer biz yatırım yapmasay-
dık, bizim üreticilerimizin de ekonomik durumu diğer 
bölgelerden farklı olmayacaktı. Altınekin ilçesine yaptı-
ğımız Ham Yağ Tesisleriyle üreticilerimizi ayakta tutma-
ya çalıştık. Geçen yılki genel kurulda açıkladığımız fiyat-
la üreticimizi aracılara ezdirmedik. Tesisler kurulmadan 
önce 800-900 lira olan Ayçiçek fiyatları bizim taban 
fiyatı açıklamamızın ardından ve Ham Yağ Tesisleri’mizin 
devreye girmesinden sonra 1600-1700 liralara yükseldi. 
Patateste de durum aynı. Eğer biz Seydibey Patates 
Tesisleri’ni yapmamış olsaydık bugün üreticilerimizin 
patatesi tıpkı Ödemiş’teki gibi 8 kuruş, Niğde ve 
Nevşehir’deki gibi 25 kuruştan alıcı bulacaktı. Ama bizim 
üreticimiz patatesini 40 kuruştan verdi. Burada kim 
kazandı? Elbette benim üreticim, benim çiftçim kazandı. 
Biz bu tesisleri hayata geçirmeseydik üretici ürettiği 
ürünü kime satacaktı?”
“Çikolata tesisleri, sıvı şeker tesisleri, etanol, yem, 
buharlı küspe kurutma ve daha onlarca tesisi hep üreti-
cimiz kazansın diye yaptık. Mesela, Sıvı Şeker Tesisleri 
sayesinde yıllık bir milyon ton şeker pancarı üretimini 
garanti altına almış olduk. Çikolata vesaire yatırımlarla 
da üreticimizin elindeki ürünlere katma değer kattık ve 
ürünün değerlenmesini sağladık. Yani, bizim yaptığımız 
tüm yatırımlar üreticinin işine yarayan yatırımlardır. Üre-
ticinin kazanması için fabrika yapmak lazım. Biz fabrika 
yaptık, eğer fabrika yapmasaydık ayçiçeği, patates bu 
kadar fiyat eder miydi? Eğer üreticinin fabrikası yoksa 
fiyatlar dip yapacaktı, tefeci kazanacaktı.”
Üreticilerin boş laflara karnının tok olduğunu belirten 
Recep Konuk, “Biz laf ebeliği değil, iş ebeliği yaptık. Üre-
ticimizin cebinden tek kuruş almadan bu dev tesisleri 
yaptık. Daha yenilerini, daha iyilerini inşallah yine hep 
birlikte yapacağız. Allah izin verirse bu bölgede fukaralı-
ğı sonlandıracağız. Ağıla, ahıra ve araziye iş buluyoruz. 
Şimdi de hanelere iş bulacağız. Fukaralığı bu milletin 
kaderi olmaktan çıkaracağız.” dedi.

tanıtıcı haber

ÜRETİCİ, KONUK’TAN VAZGEÇMEDİ

KONYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ’NİN GENEL KURULU’NDA 
12 BİN 258 KİŞİ OY KULLANDI. RECEP KONUK YÜKSEK OYLA 

SEÇİLEREK FARKINI ORTAYA KOYDU.



Geleneksel alışveriş modeli hemen hemen her alanda artık 
yerini internet alışverişine bırakıyor. Teknoloji ürünleri, giy-
si, çiçek-yemek siparişi derken iş artık hem yükte hem de 

pahada daha ağır ürünler de internetten beğenilerek alını-
yor. Bu anlamda internet üzerinden alışverişte tüketicilerin 
son gözdesi mobilyalar oldu. Genellikle yaz dönemlerinde 
hızla artan mobilya satışları bu yıl ocak, şubat ve mart ayla-
rında da yükselişe geçti. Özellikle internetten yapılan mobil-
ya alışverişlerinde hızlı bir artış yaşandı. Hizlial.com’un mobil-
ya satışları ocak ayında geçen senenin aynı ayına oran-
la yüzde 100 arttı. Şubat ve mart ayında ise mobilya sa-
tışlarında, geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 74 ve 
yüzde 134’lük artışlar yaşandı. 

GELİN-KAYNANA ARTIK MOBİLYA 
DÜKKANLARINA GİTMİYOR
Özellikle evlenmeye hazırlanan çiftlerin, ebe-
veynleri ile birlikte gittikleri mobilya alışverişleri 
tarihe karışıyor. Çiftler artık evlerinde görmek is-
tedikleri ürünleri kalabalık bir şekilde değil kendi 
başlarına internet üzerinden satın alıyor. Bu on-
lara hem zaman kazandırıyor hem de çok fazla al-
ternatifi yorulmadan bir arada görebilmenin kolay-
lığını yaşatıyor. Türkiye’de tercih edilen e-ticaret site-
lerinden biri olan Hizlial.com’un yöneticileri, mo-
bilya alımında internete yönelimde yaşanan, bu hız-
lı artışla ilgili olarak şu bilgileri paylaşıyor: “Yeni ev-
lilerin evlerini tamamlamak amacıyla aldıkları port-
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BU YILIN İLK ÇEYREĞİNDE İNTERNETTEN YAPILAN MOBİLYA ALIŞVERİŞLERİNDE 
HIZLI BİR YÜKSELİŞ YAŞANDI. OCAK AYINDA MOBİLYA SATIŞLARI, GEÇEN SENENİN 

AYNI DÖNEMİNE ORANLA YÜZDE 100 ARTTI.

İNTERNETTEN MOBİLYA ALIŞVERİŞİ 
TAVAN YAPTI
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manto, ayakkabılık, mutfak ve banyo dolapları olduk-
ça fazla satılıyor. Fiyatların makul, sipariş teslim süre-
lerinin kısa ve birçok üründe kargo ücretlerinin olma-

ması ürün satışlarına büyük etki ediyor. Ayrıca ürünle-
rin güzel ve özgün tasarımlara sahip olması, kurulumları-
nın basit olması müşterileri ürünlere çeken diğer faktörler.” 

MOBİLYA ALIŞVERİŞİNDE 
TÜKETİCİLERİN ALIŞKANLIKLARI 

DEĞİŞTİ
Hizlial.com yöneticileri, son dönem tüketicilerin 
mobilyada özellikle tamamlayıcı ürünler için 
internetten alışveriş yapmayı tercih ettiklerini 
ifade ediyor. Günümüzde müşterilerin mobil-
ya seçme konusundaki davranışlarının geçmişe 
göre farklılaştığını belirten yöneticiler şunları 
aktarıyor: “Almayı planladığı ürüne dokunmak, 
onu görmek isteyen potansiyel mobilya alıcısı-
nın internetten alışveriş yapmasını sağlamak 
oldukça zordu. Ancak günümüzde online (çev-
rimiçi) tarafta gelişen şartlar mobilya müşterisi-

ni de internete çekmiş durumda. Şu an daha çok 
tamamlayıcı ürün satışlarıyla ilerleyen durumun 

önümüzdeki yıllarda büyük ölçekli ürünlere yö-
neleceğini düşünüyoruz. Potansiyel müşterilerin 
artık yatak odalarını, yemek odalarını, kısacası A 

dan Z’ye tüm mobilya ihtiyaçlarını çevrimiçi taraf-
tan karşılayacağını öngörüyoruz.”

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



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’de mart ayı sonu 
itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 17 milyon 265 bin 567 taşıt 
olduğunu açıkladı.

Trafiğe kayıtlı 8 milyon 802 bin 629 otomobilin mart ayı sonu iti-
barıyla yüzde 41,3’ü LPG’li, yüzde 33,2’si benzinli, yüzde 25’i di-
zel yakıtlı olarak belirlenirken, yakıt türü bilinmeyen otomo-
billerin oranı ise yüzde 0,6 oldu.
TÜİK, 2013’ün mart ayına ilişkin motorlu kara 
taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre tra-
fik kaydı olan araçların yüzde 51’ini otomo-
bil, yüzde 16,5’ini kamyonet, yüzde 15,5’ini 
motosiklet, yüzde 8,8’ini traktör, yüzde 
4,4’ünü kamyon, yüzde 2,3’ünü minibüs, 
yüzde 1,4’ünü otobüs, yüzde 0,2’sini ise 
özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OTOMOBİL KAYDI İLK SIRADA
Mart ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 88 bin 
397 taşıt içinde otomobil yüzde 58,1 ile ilk sırada 
yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 15,1 ile motosiklet, yüzde 
15 ile kamyonet, yüzde 4,7 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 
7’sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluş-
turdu.

TAŞIT SAYISI ARTTI
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, mart ayında şubat ayına göre 
yüzde 45,7 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 49, minibüste yüzde 
24,7, otobüste yüzde 10,1, kamyonette yüzde 32, kamyonda yüz-
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8 MİLYON 802 BİN 629 OTOMOBİLİN YÜZDE 41,3’Ü LPG’Lİ, YÜZDE 33,2’Sİ BENZİNLİ, 
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OTOMOBİLLERİN ORANI DA YÜZDE 0,6 OLDU.

YOLLARDA LPG HÂKİMİYETİ VAR
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de 17,1, motosiklette yüzde 63,6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 4,8, 
traktörde yüzde 60,9 olarak gerçekleşti.
Söz konusu ayda, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan 
taşıt sayısında yüzde 7,6 artış yaşandı. Bu artış otomobilde yüz-
de 14,7, minibüste yüzde 9,5, otobüste yüzde 16,1, motosiklette 

yüzde 16,2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 363,8 oldu. Kam-
yonette yüzde 11,6, kamyonda yüzde 19,9, traktör-

de yüzde 9,8 azalış oldu. Ocak-Mart dönemin-
de ise 272 bin 96 taşıtın trafiğe kaydı yapıl-

dı, 39 bin 942 adet taşıtın trafikten kaydı si-
lindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 
232 bin 154 adet arttı.
Devri yapılan toplam 418 bin 896 taşıt 
içinde otomobil yüzde 66,8 ile ilk sırada 
yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 17,2 ile 

kamyonet, yüzde 4,8 ile motosiklet, yüzde 
3,8 ile traktör takip etti. Mart ayında devri 

yapılan taşıtların yüzde 7,3’ünü ise minibüs, 
otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

RENAULT ÖNDE
Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin markalara göre dağılımına 
bakıldığında ise 51 bin 402 otomobilin yüzde 15,8’inin Renault, 
yüzde 15,7’sinin Volkswagen, yüzde 8,5’inin Opel, yüzde 7,6’sı-
nın Hyundai, yüzde 6,9’unun Ford, yüzde 6,3’ünün Fiat, yüzde 
4,4’ünün Toyota, yüzde 4,4’ünün Dacia, yüzde 3,6’sının Peuge-
ot, yüzde 3’ünün Citroen, yüzde 23,9’unun ise diğer markalar-
dan oluştuğu görüldü. 

TRAFİĞE 
KAYDI YAPILAN 

TAŞIT SAYISI, MART 
AYINDA ŞUBATA GÖRE 

YÜZDE 45,7 ARTTI. ARTIŞ 
OTOMOBİLDE YÜZDE 49, 

MİNİBÜSTE YÜZDE 
24,7 OLDU.



hayattan»

BİR HALI 
SEVDALISININ 
ÖYKÜSÜ

pelin duruser 
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nadolu’nun önemli kültürel ögelerinden birini oluşturuyor 
halıcılık. El dokuma halılar, kilimler tüm dünyaya Türkiye’nin 
zenginliğini gösteriyor. Bu zenginliğin tam içinde olan isim-
lerden biri Ekrem Yavaş. Özellikle Yağcıbedir olarak adlan-
dırılan halıların bilirkişisi ve üstadı olan Yavaş, 1970 yılında 
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde doğan ve yerleşik hayatı seçen 
bir Manav yörüğü. 
Kendisini, Ankara’da, Avrasya El Sanatları Fuarı’nda tanıdık. 
Standını gezen ziyaretçilere Yağcıbedir motiflerinin özelliğini 
anlatıyordu. Biraz kulak misafiri olunca, bu lacivert halının, 
ne kadar özel bir halı olduğunu anlıyoruz. Hemen bir söyleşi 
teklif ediyoruz kendisine. Kırmıyor…
O, bir halı tüccarı, öğretmen, dernek yöneticisi, politikacı, 
gezgin ve insan… Halıcılık baba mesleği… Ama öyle sıradan 
bir halı tüccarı sanmayın onu. O, yaptığı işe tüm gönlünü ko-
yanlardan. Ankara’da, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde öğ-
renciyken de halı tüccarlığını sürdürmüş Ekrem Bey. Bu yüz-
den öğrencilik hayatı hep yollarda geçmiş. 
Halıcılığı babadan öğrenen ve kendi deyimi ile ‘âşık olan’ Ek-
rem Yavaş, fakültede okurken bu alanda geliştiriyor kendisini. 
Özellikle Yağcıbedir halıları onun özel ilgi alanına giriyor. Be-
şeri Coğrafya bölümünde okuduğu için tez konusu olarak da 
Yağcıbedir’i seçiyor. “Sındırgı Yağcıbedir, onu dokuyan kişinin 
kimliğidir ve onu ele verir. İdarecilik yaptığım dönümlerde de 
bunun üzerinde durmaya devam ettim. Bu konunun geliştiril-
mesi ve yaşaması için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık. Yağcı-
bedir benim için sadece bir halı değil, bir yaşam biçimi. İstiyo-
rum ki üniversitelere doktora konusu olsun. Maalesef bu ko-
nuda yazılmış çok fazla dokümantasyon yok. Yağcıbedir halı-
sı, devlet desteği olmadan sivil çabalarla hayatta kalabilmiş tek 
halıdır Türkiye’de.” diyor Ekrem Bey.     

HALICILIĞI BABADAN ÖĞRENEN VE BU İŞE ‘ÂŞIK OLAN’ 
EKREM YAVAŞ’I BİR HALI TÜCCARI SAYMAYIN. O, 
YAPTIĞI İŞE TÜM GÖNLÜNÜ KOYANLARDAN. ÖZEL İLGİ 
ALANI İSE YAĞCIBEDİR HALISI…

haziran 2013 /59

HALININ GÜVELENMESİ 
NASIL ENGELLENİR?
ekrem Yavaş: “Yün halının güvelen-
memesi için kurutulmuş kekiği, tıpkı 
naftalin atar gibi atın ve içine gazete 
kâğıdı sererek katlayıp kaldırın.” 

EKREM YAVAŞ, 
YURTİÇİNDEKİ 

VE YURTDIŞINDAKİ 
FUARLARA KATILARAK, 

HALIYI VE ONUN 
KÜLTÜRÜNÜ TANITMAK 

İÇİN ÇALIŞIYOR.



başka gözlerle bakarak dinliyoruz artık. Bu parlak lacivert kır-
mızı halıyı onun gözüyle görmeye çalışıyor, onu ve kültürünü 
daha iyi algılamaya başlıyoruz. 
Yağcıbedir halısı kırmızı, kahverengi, lacivert, siyah ola-
rak dört ana renkten bir de beyazdan dokunuyor. Bazı köy-
lerde sadece üç renk kullanılıyor. Ama ana renk ve en önem-
li renk, lacivert. Sadece anneler, kadınlar biliyormuş bu ren-
gin nasıl elde edildiğini. Anaerkil bir toplum olan Yörükler-
de soyu sopu sürdüren kadındır. Annedir yani. O da sadece 
ve sadece kız çocuklarına öğretiyor bu rengin elde ediliş sırrı-
nı. Erkek çocuklara asla öğretilmiyor. Çünkü Yörük kültürün-
de ana, yuvayı kollayan ve sahip çıkan, soyu sürdüren, sır tu-
tan kişidir. Erkeklere ise, ilerde beşer şaşar, belki kötü alışkan-
lıklar edinir de bir zayıf anında bu rengin sırrını verir diye asla 
söylenmiyor. 

YAĞCIBEDİR BİR YERİN DEĞİL, BİR YÖRÜK 
AŞİRETİNİN ADI
Yağcıbedir isminin nereden geldiğini anlatıyor önce Ekrem 
Yavaş: “Yağcıbedir bir Yörük aşiretinin adı. Yağcıbedir, bir ha-
lının adından öte bir kültürün adıdır. Bu kültürün sahipleri 
olan Yörük aşireti, bugün, Türkiye’de 18 köyde yaşıyor. Bu aşi-
ret bir zamanlar, 4-5 asır önce, bir düğün meselesi yüzünden 
kavga ediyor ve birbirinden ayrılarak farklı köylere yerleşiyor. 
Balıkesir ve Bigadiç’te yaşayan grubu erkek tarafı. Bergama ve 
Dikili tarafında olanı da kız tarafıdır.” 

SELÇUKLU VE OSMANLI ORDUSUNA YAY YA-
PAN BEYLİK, YAYCI BEYLİĞİ
Ekrem Bey’i hiç kesmeden dinlemeye devam ediyoruz: “Yağ-
cıbedir, aslında yay yapan Yörük aşiretinin adıdır. ‘Yay yapan 
bey’ anlamına gelir. Şu anda Yağcıbedir olarak geçiyor. Seslen-
dirme olarak değişime uğramış. Eski Türklerde, Selçuklu’da ve 
Osmanlı’da orduya yay yapan Yörük beyliğinin adı olarak anı-
lıyor. Bunların dokuduğu halıya da ‘Yağcıbedir Halısı’ deniyor. 
Bu halı ta Orta Asya’dan günümüze kadar gelen bir halıdır.” 

DÜNYANIN BİLİNEN EN ESKİ HALISI PAZI-
RIK
“Dünyanın bilinen, bilimsel olarak da kanıtlanmış en eski ha-
lısının Pazırık halısı. 1949 yılında Rusya Altayları’nın Pazı-
rık bölgesinde bulunmuş bu halının ebadı 2x2’dir. Şu anda St. 
Petersburg’da Ermitage Müzesi’nde sergilenmektedir. Eskiden 
insanlar ölünce eşyalarıyla birlikte Kurgan denilen mezarlara 
gömülürmüş. Bu halı da böyle bir mezarda bulunmuş. Bölge 
çok soğuk olduğu için binlerce yıl dayanmış.”

PAZIRIK HALISINDAKİ BÜTÜN ÖZELLİKLER 
YAĞCIBEDİRLE AYNI
“Pazırık halısında bulunan bütün teknik özelliklerin aynısı 
Yağcıbedir halısında da bulunmaktadır. Pazırık halısı, yapı-
lan incelemeler sonunda Türk halısı olarak kabul edildi. Halı-
da, ‘gördes düğümü’ olarak da bilinen Türk düğümünün kulla-
nılması, desenlerinin Türk desenleri ile benzerliği gibi birçok 
özellik, Türk halısı olduğunu tescilledi. Yani diyebiliriz ki, Yağ-
cıbedir halısının tarihi ile Pazırık halısının tarihi eşdeğerdir. 
Başka bir deyişle, Yağcıbedir’in tarihinin üç bin yıla dayandı-
ğını söyleyebiliriz. Hatta aynı genlerden gelen bir nevi kardeş-
lik olduklarını söyleyebiliriz.” 

PARLAK LACİVERT RENGİNİN SIRRI…
Ekrem Bey halıların arasında dolaşıp, onları kah yere sererek, 
kah fırlatarak, kah dokunarak anlatırken, biz de, halıya bam-

Normal şartlarda lacivert en kolay solan renklerden biridir. 
Ama Yağcıbedir halısının lacivertinde asla solma olmuyor-
muş. Güneşte ne kadar kalırsa kalsın, iyi yapılmış bir laciver-
tin, isterse yüzyıllık olsun hiçbir solma emaresi göstermedi-
ğini, aynı parlaklığı sürdürdüğünü yine Ekrem Hoca’dan öğ-
reniyoruz.

YAĞCIBEDİR LACİVERTİ MAYALAMA TEKNİ-
ĞİYLE ELDE EDİLİYOR  
Bütün boyalar kaynatma yöntemiyle elde edilirken, bu boya, 
mayalama tekniğiyle elde ediliyor. Kadınlar bir yıl öncesinin 
çivit mavisi boyasından, tıpkı yoğurt mayalar gibi mayalaya-
rak, kapların içinde toprağa gömüyor ve bir sene toprakta sak-
lıyorlar, bozulmasın diye. Sonra bu mayalanmış boyayı belli 
oranlarda suyla karıştırarak boyayı elde ediyorlarmış. Parlak-
lığını da meşe ağacının külünden sağlıyorlarmış. Daha fazlası-
nı anlatmıyor boya tekniğinin. Zira bu sır sadece analarla kız-
larının biliyorsunuz…
Onun için, iyi bir Yağcıbedir halısının olmazsa olmaz kriteri la-
civert boyasının güzelliğinde saklıymış. İyi dokunup dokunma-
ması, onun değerini ölçmede bir kriter değilmiş. Köy köy renk-
lerin tonu değişiyormuş. En iyisi ise Sındırgı’nın Eşmedere kö-
yünün Yağcıbediri’ymiş. Çünkü Eşmedere köyü, bu rengin tam 
ayarını tutturmayı başarmış. Diğer köylerin kimisi açık, kimi 
koyu yapıyormuş. (Eğridere, Alakır, Karakaya, Çakıllı)

YAĞCIBEDİR YÜNÜ MAYISTA KIRKILAN KO-
YUNDAN ELDE EDİLİYOR
Halıyı halı yapacak diğer bir kriter de, yün elde edilecek hay-
vanın mayıs ayında kırkılmasının gerekliliğiymiş. Çünkü kış-
tan yeni çıkmış hayvanın yünü soğuğa mukavemet ettiği için 
güçlü ve güzel oluyormuş. Bir Yağcıbedir halısı, eğer sürekli 
kullanılıp temizleniyorsa 150-200 yıl dayanıyor. Ama hiç kul-
lanılmadan uygun koşullarda saklanırsa,  asırlarca ömür sü-
rebilirmiş. 

“BEYAZ SARAYA BİLE YAĞCIBEDİR DOKU-
DUK”
Sındırgı’da kurulan pazarda, köylü, evinde dokuduğu Yağcıbe-
dir halılarını pazara getiriyor ve birinci elden tüketiciye sunu-
yor. Ayrıca bir festivalle de taçlandırmışlar bu kültür şahane-
si halıyı. Ekrem Bey bu arada yine boş durmamış ve 2004 ye-
rel seçimlerinde öğretmenlikten istifa ederek siyasete atılmış 
ve Sındırgı Belediye Başkanı olarak bir dönem hizmet vermiş. 
Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde festivali geliştirerek, 10 
civarında ülkenin katılımıyla uluslararası boyuta taşımış. 
Eskiden 3 bin tezgâhta dokunan Yağcıbedir halısı, şimdilerde 
sadece 150-200 tezgahta dokunuyor maalesef. Ekrem Bey’in 
de Başkan Yardımcısı olduğu Sındırgı Halıcılar Derneği halı-
ya sahip çıkma adına bir atölye kurmuş ve bu halıyı dokuyan 
kızları bir çatı altında toplamış. Halen derneğin atölyesinde 25 
tane çalışan, halı dokumayı sürdürüyor. Sındırgı’daki bu atölye 
sayesinde, büyük metrekareli halılar sipariş üzerine dokunabi-
liyormuş artık. Hatta Barack Obama’nın Beyaz Sarayı’na Yağ-
cıbedir dokuyacak kadar ilerletmişler işi. Gerek renkleri ve ge-

rekse desenindeki ağırbaşlılık, onu, önemli mevkilerin proto-
kol halısı konumuna getirmiş.

YAĞCIBEDİR’DEN ANLAMAYANLARIN, REN-
GİNE KOYU DEMESİNE ÇOK İÇERLİYOR
“Halı kültürü olan, halıdan anlayan insanların tercihidir Yağ-
cıbedir. Çünkü rengiyle farklıdır. Halıdan anlamayan birisi 
‘rengi çok koyu, toz gösterir’ der hemen. Sen de temizlersin 
olur biter kardeşim, derim. Doğrusu biraz kızarım da.” diyor 
Ekrem Bey, buruk bir gülümsemeyle.
Aslında eksik söylüyor, biraz da bilerek yapıyor galiba. Ama 
şöyle tamamlamak istedik bu satırları yazarken onun ağzın-
dan: “Bilmez ki, işte tam da o rengin ona hayat verdiğini. Bil-
mez ki, o rengin sırrının anneden kıza asırlardır fısıldandığı-
nı. O fısıltının tam üç bin asırdır süren muhteşem bir kültüre 
ve efsaneye dönüştüğünü. Bilmez de bilmez…” 

RENKLERİNİN VE DESENİNİN KENDİ LİSA-
NI VAR
Yağcıbedir sevdalısı sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bu renkler 
rastgele elde edilmiş değildir. İnsanı rahatlatan renklerdir as-
lında. Mavi özgürlüğü simgeler ve insanı rahatlatır. Kırmızı, 
hırs, cesaret ve gücü temsil eder. Kahverengi ise, ‘büyüklen-
me, senden büyük Allah var’ anlamına gelir. Denge rengidir 
aynı zamanda. Bir kız evlenene kadar, 13 yaşından, 20-23 ya-
şına kadar, en az 10 tane halı dokur çeyizine. Her sene, bir 

“YAĞCIBEDİR BİR HALI DEĞİL, YAŞAM 
BİÇİMİ. ÜNİVERSİTELERE DOKTORA 

KONUSU OLSUN İSTİYORUM AMA BU 
KONUDA ÇALIŞMA YOK.”

NORMAL ŞARTLARDA LACİVERT EN 
KOLAY SOLAN RENKLERDEN BİRİDİR. 

AMA YAĞCIBEDİR LACİVERTİNDE 
ASLA SOLMA OLMUYOR.

BİR YAĞCIBEDİR HALISI EĞER SÜREKLİ 
KULLANILIP TEMİZLENİYORSA 15-200 YIL 

DAYANIYOR. AMA HİÇ KULLANILMAZSA 
ASIRLARCA KALABİLİYOR.
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halıya tekabül eder. Kıza, evlenirken dokuduğu kadar halı ve-
rilmez. 10 ve 10’nun katları verilir. 10 halıda bir halıyı beyaz 
olarak dokur gelinlik kız. Sebebi de, beyazın nazarlık olması-
dır. ‘Allah kem gözlerden saklasın’ anlamındadır. Yağcıbedir 
halısı, sadece Sındırgı’nın beş köyünde (Eşmedere, Eğridere, 
Alakır, Karakaya, Çakıllı)  dokunursa orijinal Yağcıbedir olur. 
Onun dışındakiler orijinal sayılmaz. Çünkü bir; ebadı, iki; 
boyası, üç; düğüm tekniği, dört; deseni… Bütün bu kriterle-
ri topyekûn tutturmak zorunlu. Aksi takdirde orijinal olmaz.”  

HALIYI DOKUYAN KIZ BİLEREK HATA YA-
PAR
Yağcıbedir halısının tüm bu özelliklerinin yanında, bir de 
mesaj panosu gibi kullanıldığını dinliyoruz ilgiyle Ekrem 
Hoca’dan: “Bir genç kız, evlenme çağına geldiğini de, sevdiği-
ni de, halıyla ifade eder. Halıda bilerek bir hata yapar. Cumar-
tesi günleri Sındırgı merkezinde kurulan pazara, babası halıyı 
getirir. Hatalı halıya ederinden daha düşük fiyat biçilir. Çün-
kü kızın mesajını anlar tüccar. Baba, ‘neden?’ diye sorduğun-
da da, ‘amca git kızına sor, evlenme çağı gelmiş senin kızın’ de-
nir. Baba durumu hemen anlar ve köyüne gider gereğini ya-
par. Yani kızını evlendirir.”

GENÇ KIZ, YÜNÜNÜ ALACAĞI KOYUNU DAHA 
KUZU İKEN SEÇER
Ekrem Bey çok haklı bu halıya tutulmakta. ‘Bu nasıl bir kül-

tür zenginliğidir’ dediğimiz hikâyesini şöyle sürdürüyor: “Ha-
lıyı dokumanın ötesinde, yününü elde ederken dahi koyunu-
nu bile seçer kız. Nasıl mı? Anlatayım; kız çeyizine halı doku-
yacak diyelim. Halıya öyle özel bir anlam yükler ve der ki, ‘bu 
halı ben ölünceye kadar bende kalacaktır ve onu asla satma-
yacağım’. Sonra, sanki evleneceği kişiyi seçer gibi yün alacağı 
kuzuyu seçer ve onun büyümesini izler. Vakti gelince yünün-
den elde ettiği yapağı ile halısını dokur, desenini kendisi yapar, 
boyasını kendi yapar ve o halı ölünceye kadar onunla kalır.”

“UÇAN HALI GERÇEK OLSAYDI, YAĞCIBE-
DİR OLURDU”
Hiçbir Yağcıbedir halısı diğerinin aynısı değilmiş. Bir Yağcıbe-
dir halısının hangi köyde ve hangi kişi tarafından dokunduğu-
nu dahi bilen Ekrem Hoca’nın, bu konuda Türkiye’de, belki de 
en bilirkişi durumunda olduğunu görüyoruz. Kendisi de bizi 
tevazuuyla teyit ediyor. 
Son yıllarda kendisini tamamen Yağcıbedir’e veren Ekrem Bey, 
Balıkesir Sındırgı’daki dükkânını üs olarak kullanıyor. Diğer 
zamanlarda da gerek yurtiçindeki, gerekse yurtdışındaki fuar-
lara katılarak, bu yürekten vurgunu olduğu halıyı ve onun kül-
türünü tanıtmak ve yaşatmak için çalışıyor. Ayrıca www.serdi-
vanhali.com sitesinden de Yağcıbedir’i meraklılarıyla, seven-
leriyle buluşturmaya devam ediyor. “Uçan halı gerçek olsay-
dı, Yağcıbedir olurdu.” diyerek de, Yağcıbedir sevdasını, şaha-
ne bir fantastik slogana dönüştürüyor.

YAĞCIBEDİR’DE ANA RENK VE EN ÖNEMLİ RENK LACİVERT. SADECE ANNELER, 
KADINLAR BİLİYORMUŞ BU RENGİN NASIL ELDE EDİLDİĞİNİ.
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sağlık»

Son on beş yılda sanal alem günlük yaşantımızın vazge-
çilmez bir parçası haline geldi. Mail yoluyla haberleşme-
den 3G ile görüntülü görüşmeye, haberden magazine, 
sinemadan tiyatroya, sanattan coğrafyaya, hastalıktan 

teşhis ve tedaviye her alanda kullanıcılar, doğru ya da yanlış, is-
tedikleri her bilgiyi sanal alemden soruyor, öğrenmeye çalışıyor. 
Birçok alanda olmasa da sağlık alanında internetten yapılan 
araştırmalar doktorları oldukça zor durumda bırakıyor. Çün-
kü edinilen çok fazla yanlış bilgi hastanın psikolojisini bozmak-
la birlikte, kendilerine doğru teşhisi koymaya çalışan doktorla-
ra olan inançlarında sıkıntı yaşamalarına sebep oluyor. Lokman 
Hekim Sincan Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kemal Kar-
tal, arama motorlarından yapılan hastalık araması, teşhisi, teda-
visi gibi konuların hasta-doktor-hastalık üçgeninde nasıl olum-
suz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. 
Amerika’da hastalıklarını arama motoru Google’a soran 3 bin 
hasta ile yapılan bilimsel çalışmanın varlığını hatırlatan Kemal 
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EVHAMLAR MEDYUMA, BÜYÜCÜYE KADAR 
GÖTÜRÜYOR
Dr. Kemal Kartal, hastaların bu durumunu bazı tıp öğrencile-
rinin ilk dönemki eğitim hayatlarına benzediğine dikkat 
çekerek, şu önemli açıklamaları yapıyor: “Tıp öğ-
rencileri ilk yıllarında okudukları ve hocaları-
nın anlattıkları bilimsel birçok bilgiyi doğru 
yorumlayamadıkları için kendilerinde ve 
yakınlarında birçok hastalık olduğunu dü-
şünmekte, bazıları hastalık hastası olabil-
mekte, bazıları ağır psikolojik travmanın 
etkisine girerek hiç hastalıkları olmadığı 
halde öğrenimlerini tamamlayamamak-
tadır. Peki, bu durumda sade vatandaşımız 
‘Doktor Google’dan edindiği doğru-yanlış yüz-
lerce bilgiyi nasıl yorumlayabilmekte ve hastalıkları-
na nasıl teşhis koyabilmektedir? Tabi ki merak, kolay ulaşım, 
ucuzluk ve sınırsız bilginin cazibesi istesek de, istemesek de 
hastalarımızı sanal ortama yöneltmekte ve ‘söyle bana dokto-
rum Google, neyim var?’ dedirtmektedir. Kafalar karışmakta, 
en basit hastalıklar dahi ölümcül teşhisler alabilmekte, hayal-
ler yıkılmakta, umutlar tükenebilmektedir. Sonrası trajikomik 

hayat hikayeleri… Evhamın boyutları oldukça büyük! Doktor 
doktor gezenler, alternatif tıp uygulayanlar, merdiven altı teşhis 
ve tedaviler, medyumlar, büyücüler, psikobiyososyoekonomik 
derin kayıplar…”

“ÖNCELİĞİNİZ GOOGLE OLMASIN”
Sanal ortamın denetlenmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması gibi 
konulara müdahale edemeyeceklerini dile getiren Dr. Kemal 
Kartal, derdinin dermanını arama motorlarından arayan va-
tandaşlara şu önemli tavsiyelerde bulunuyor: “Öncelikle ülke-

mizde uygulanan sağlıkta dönüşüm projelerinin başarılı 
bir ayağı olan Aile Hekimliği ile her vatandaşımızın 

bir aile hekimi var. Aile hekimi, mahallemizde  
ve ulaşımı kolay, ücretsiz sağlık hizmeti sun-
maktadır. Yani, danışmak, muayene olmak, 
gerekli tetkikleri yaptırmak bedava. Altı yıl 
Tıp Fakültesi okumuş hekim; bilgi güvenli-
ği var olduğundan her yönüyle Google’dan 
çok üstün ve kıyası kabil değil! Öyleyse önce 

aile hekimine başvurulmalı, alınan bilginin 
ışığında belki Doktor Google’a başvurulmalı ve 

mutlaka bu bilgi de aile hekimine onaylatılmalı-
dır. Doktor Google’a danışıldığında bilginin kaynağı 

mutlaka araştırılmalı ve kaynak güvenilir ise bilgi okunmalıdır. 
Sorulan sorular şikâyetle sınırlı olmalı ve konudan uzaklaşılma-
malıdır. Bazen uçuk yapan virüsün kansere yol açabileceği gibi 
bir bilgi olabilir. ‘Acaba ben de kanser olabilir miyim?’ diye ipin 
ucu kaçırılmamalıdır. Aile hekimlerinin net olarak koyamadık-
ları teşhislerde Google’a başvurulmadan önce uzman hekime 
başvurulmalı, sonrasında belki Doktor Google’daki kaynağı 
güvenli dosyalardan bakarak, hastalıkla ilgili merak giderilme-
lidir.”
Kemal Kartal şu ifadelerle sözlerine son veriyor: “Sanal ortam 
yaşamımızdaki payını baş döndürücü hızla arttırırken, aklımı-
za ziyan psikobiyososyoekonomik travmalara maruz kalmaya-
lım maazallah!”

DOKTORUM 
GOOGLE SÖYLE 
BANA NEYİM VAR?

“MERAK, ULAŞIMDAKİ KOLAYLIK, UCUZLUK, 
SINIRSIZ BİLGİNİN CAZİBESİ HASTALARIMIZI SANAL 
ORTAMA YÖNELTMEKTE VE ‘SÖYLE BANA 
DOKTORUM GOOGLE NEYİM VAR?’ 
DEDİRTMEKTEDİR.”

Dr. Kemal Kartal

Kartal sonuçlarla ilgili şunları söylüyor: “Çalışmaya katılan has-
taların yüzde 40’ı Google tarafından konulan teşhisin doktorlar 
tarafından onaylandığını, yüzde 18’i doktorların teşhisini yanlış 
bulduğunu, yüzde 42’si ise doktorlara başvurmadığı belirtmiş. 
Çalışmanın sonuçları psikososyoekonomik travmanın boyutla-
rını ortaya koyması açısından oldukça anlamlı.”  

PSİKOLOJİK TRAVMAYA YOL AÇABİLİR
Ülkemizde yapılmış benzer bir çalışmanın olmadığını belirten 
Başhekim Yardımcısı Kartal, ancak hekimlere başvuran hasta-
ların ekseriyetinin şikayetlerini Google’a yazarak araştırdıkları-
nı, sanal ortamdan gelen yüzlerce yalan yanlış bilgiyi analiz ede-
rek kendilerine bir çok hastalık yakıştırdıkları ve ciddi şekilde 
psikolojik travma yaşadıklarını söylüyor. Kartal, “Hatta hekim-
lerinin bilgileri ile Google tarafından kendilerine sunulan bilgi-
ler uyuşmuyorsa, hekim hekim dolaşarak çare aradıkları bilinen 
bir gerçektir.” diyor. 

“KAFALAR KARIŞMAKTA, EN BASİT 
HASTALIKLAR DAHİ ÖLÜMCÜL 
TEŞHİSLER ALABİLMEKTE, 
HAYALLER YIKILMAKTA, UMUTLAR 
TÜKENEBİLMEKTEDİR.”

“HEKİMLERİN BİLGİLERİ 
İLE GOOGLE TARAFINDAN 
KENDİLERİNE SUNULAN 
BİLGİLER UYUŞMUYORSA, 
HASTALAR HEKİM HEKİM 
DOLAŞARAK ÇARE 
ARIYOR.”

“ALTI YIL TIP 
FAKÜLTESİ OKUMUŞ 

HEKİM; BİLGİ GÜVENLİĞİ 
VAR OLDUĞUNDAN HER 
YÖNÜYLE GOOGLE’DAN 
ÇOK ÜSTÜN VE KIYASI 

KABİL DEĞİL!”



Engelli vatandaşlara seyahat kolaylığı sağlamak için son dö-
nemlerde Türkiye’de önemli çalışmalar yapılıyor. Devlet eli 
ile şehir içi ulaşımın, tren seyahatlerinin engelli vatandaşla-

ra ücretsiz veya indirimli hale getirilmesinin ardından özel sek-
tör de konuya ilgi gösterdi. Türkiye’de karayolu taşımacılığında 
önemli bir yere sahip olan Ulusoy ve Varan, seyahatleri yaz ayla-
rında artan engelli vatandaşlar için önemli bir uygulama başlattı. 
Şirket, Türkiye’de ilk kez otobüs ve terminallerinde Braille alfabe-
si kullanımını sağladı. Böylece görme engelli yolcuların daha ko-
lay seyahat edebilmeleri hedefleniyor. 
Karayolu yolcu taşımacılığında geliştirdikleri uygulamalarla sek-
törde önemli bir yere sahip olan Ulusoy ve Varan, 2013 yazına 
yeniliklerle giriyor. Türkiye genelinde 550 noktada hizmet ve-
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ULUSOY VE VARAN, TÜRKİYE’DE İLK KEZ OTOBÜS VE TERMİNALLERİNE BRAİLLE 
ALFABESİ GETİRDİ. BÖYLECE GÖRME ENGELLİ YOLCULARIN DAHA KOLAY 

SEYAHAT EDEBİLMELERİ HEDEFLENİYOR. 

GÖRME ENGELLİ YOLCULAR İÇİN 
SEYAHAT ENGELİ KALKIYOR

haber»

ren şirket, yaz dönemine yeni hat ve 
uygulamalarla başlıyor. Yılda 6 mil-
yondan fazla yolcu taşıyan şirket en-
gelliler için başlatılan uygulama dı-
şında ayrıca bu yaz bisikletli yolcu-
lar için de kolaylık sağlayacak. 
 
“SEYAHATTE ENGELLERİ 
KALDIRIYORUZ”
Yolcuların güvenliği, memnuniye-
ti ve konforu için hazırlanan 5 yıl-
lık strateji planı doğrultusunda ça-
lışmalarını sürdürdüklerini belir-
ten Ulusoy ve Varan Otobüs Grubu 
Genel Müdürü İmran Okumuş, ha-
yata geçirilen projelerle ilgili olarak 
şunları söyledi: “Her yıl bizimle seyahat eden milyonlarca yolcu-
muzun mutluluğu için, sektörde ilk olma özelliğini taşıyan farklı 
uygulamaları hayata geçiriyoruz. Pilot olarak sayılı otobüsümü-
zün koltuklarına konumlayacağımız Braille alfabesi kullanımını, 
yıl genelinde filomuzun geniş bir bölümüne yaymayı hedefliyo-
ruz. Sadece otobüslerimizde değil, projeyi terminallerimize ya-
yıp görme engelli yolcularımızın kontrolleri dışında, seyahat eri-
şimlerini kısıtlayan faktörleri ortadan kaldırmak istiyoruz. Öte 
yandan 7’den 70’e bisikleti seven bir toplumuz. Yaptığımız araş-
tırmalarda otobüs seyahatlerinde bisikletini yanında getirmek is-
teyen, ancak bu konuda mağduriyet yaşandığını tespit ettik. Filo-
muzda yaptığımız düzenlemelerle, rezervasyon yaptırarak bisik-
letiyle birlikte gelen yolcularımızı da ağırlayacağız.” 

“YAZ BOYUNCA MAĞDURİYET 
YAŞANMAYACAK”
Önümüzdeki dönemde farklı uygulamaların da hayata geçirile-
ceğini söyleyen İmran Okumuş, yaz süresince seyahat mağduri-
yeti yaşanmaması için seferlerde ve seyahat noktalarında düzen-
lemeye gidildiğini, Türkiye’nin 550 noktasında tüm beklentileri 
karşılayacaklarını vurguladı.   

YILDA 6 MİLYONDAN FAZLA YOLCU TAŞIYAN 
ŞİRKET, ENGELLİLER DIŞINDA AYRICA 
BU YAZ BİSİKLETLİ YOLCULAR İÇİN DE 
KOLAYLIK SAĞLAYACAK. İmran Okumuş
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SÜNNET
İKİ MÜRÜVVETTEN BİRİ:

gelenek»  hilal baysal / hilalbaysal@baglantinoktasi.com.tr

ERKEK ÇOCUKLARININ SÜNNET EDİLMESİ, PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN TAVSİYESİ 
OLDUĞUNDAN BİZDE OLDUKÇA KUTSAL KABUL EDİLİYOR. GELENEKLERİMİZDE 
EN YAYGIN OLARAK UYGULANAN MERASİM SÜNNETTİR. 

Müslüman ülkelerde aileler, kızların aksine erkek 
çocuklarının mürüvvetlerini iki şekilde görmek is-
tiyor. Birincisi sünnet, ikincisi de evlilik… Erkek 
çocuklarının sünnet edilmesi Peygamber Efendi-

miz (s.a.) tarafından tavsiye edildiğinden bizde oldukça 
kutsal kabul ediliyor. Öyle ki, geleneklerimizden, dinsel ve 
törensel işlemler arasında en katı ve yaygın olanı sünnet 
merasimidir diyebiliriz. Toplumdaki hiçbir anne baba, bu 
geleneğin dışında kalmak istemediğinden zamanı geldi-
ğinde çocuklarını mutlaka sünnet ettiriyor. 
Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle birlikte devlet, sün-
net olanları vergiden muaf tuttuğundan, gönüllü erkekler 
Arap sünnetçiler tarafından topluluklar halinde sünnet 
edildi. Tarih kitaplarına baktığımızda bu sayede Arap sün-
netçilerin çok para kazandığını görürüz. Bundan kısa bir 
süre sonra ise Türklerin kendi sünnetçileri oldu ve aileler 
artık çocuklarını ergen yaşa gelmeden sünnet ettirmeye 
başladı. Yakın zamana kadar berberinden dişçisine, eli bı-
çak tutan çeşitli kişiler tarafından yapılan sünnet, cumhu-
riyetin ilanıyla birlikte fenni sünnetçiler tarafından yapıl-
maya başlandı. Şimdilerde doktorlar tarafından son derece 
özenli bir şekilde gerçekleştirilen sünnet sadece tıbbi bir 
operasyon değil. Öncesinde başlanılan hazırlıklardan da-
vet şekline, sünnet kıyafetinden çeşitli törenlere kadar tam 
anlamıyla gelenekselleştirilmiş bir merasim. Birçok gele-
neğin değişime uğradığı günümüzde neredeyse hiç değiş-
meyen sünnet töreni eskiden nasıl yapılırdı, şimdilerde na-
sıl gerçekleştiriliyor, onu irdelemek istedik bu sayımızda.

SÜNNET 
TÖRENLERİNDE 
DİKKAT EDİLEN 
UyGULAMALAR:
Sünnet çocuğunun yaşı: ergen 
çağa girmeden herhangi 
bir zaman tercih edilebilir. 
eskiden tekli yaşların uğuruna 
inanıldığından 5-11 gibi rakamlar 
tercih edilirdi. Ancak günümüzde 
daha sağlıklı ve psikolojik rahatlık 
açısından doğar doğmaz sünnet 
ettirmeler de yaygınlaşmaya 
başladı.
Sünnet töreninin zamanı: en 
çok ilkbahar, yaz ve sonbahar 
mevsimi ve cumartesi, pazar 
günleri tercih edilir. Geçmişte 
cuma günlerinin tatil olması ve bu 
günün uğurlu sayılması nedeniyle 
sünnetler daha çok bu günde 
yapılırdı.
Tören ya da düğün hazırlığı: 
Aile çocuklarının yaşı ve 
ekonomik durumuna göre 
çocuklarını sünnet ettireceği 
zamanı yaklaşık iki ay önceden 
belirleyerek hazırlıklara başlar. 
Aile düğün gününü belirledikten 
sonra konuklara haber verir. Bu 
duyuru; okuyucu elçi göndererek 
ya da davetiye bastırıp dağıtılmak 
üzere iki biçimde yapılır.
Sünnet giysisi: Şehirlerde varlıklı 
aileler, çocuklarını mücevherlerle 
süsler. Kent merkezlerinde ön 
tarafında “Maşallah” işlemeli 
bir gömlek, açık mavi bir başlık, 
geleneğin en yaygın giyim 
öğesini oluşturur. Köylerde ise 
sünnet çocuklarına yeni elbiseler 
giydirilip, boyun ve omuzlara 
çevre ve yağlık asılıp, şapkanın 
arkasından ise gelin teli sarkıtılır.
Sünnet işlemi ve sünnetçi: 
sünnet işlemi cinsel organın uç 
kısmındaki derinin çepeçevre 
kesilmesinden ibarettir. 
Çocuk bu operasyon sırasında 
varsa kirvesinin yoksa bir 
yakınının kucağına oturtulur. 
Bu sırada çocuğa korkmaması 
için yüreklendirici, erkekliği 
vurgulayıcı sözler söylenir. 
sünnet işlemi sırasında tekbir 
getirilir. Ayrıca, “oldu da bitti 
maşallah!” diye çok yaygın olarak 
bilinen tekerleme de söylenir.
Hediye: Hediyeler altın, para, 
giyecek ve ev eşyalarından 
oluşur. 
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TEK SAYILI YAŞLAR UĞURLU SAYILIRDI

Eskiden erkek çocukları genellikle 5-11’li yaşlara denk ge-
len yıllarda sünnet edilirdi. Bunun nedeni tek sayılı yaşların 
uğurlu sayılmasıydı. Yine bizim geleneklerimizden sünnete 
dair çok yaygın diğer bir alışkanlık ise hali vakti yerinde olan 
ailelerin, çocuklarını, yakınlarındaki birkaç fakir aile çocu-
ğuyla birlikte sünnet ettirmeleridir.
Ülkemizin tüm yörelerinde, sünnet töreni hazırlıklarına, tıp-
kı düğünlerdeki gibi büyük bir heyecanla, haftalar öncesin-
den başlanılıyor. Bu hazırlıklar arasında, evin baştan aşağı 
temizlenmesi, lavanta kokan işlemeli yatağın hazırlanma-
sı, varlıklı bir ailenin çocuğuysa kendisiyle birlikte sünneti 
düşünülen aynı sokaktaki çocukların ailelerine haber veril-
mesi, mahallede çocuğu olan konukların ve yakınların ayrı 
ayrı davet edilmesi, pişirilecek yemeğin menüsünün oluştu-
rulup malzemelerin alınması ve kap kacakların ayarlanma-
sı yer alıyor.

ÇEVİKLİKĞİ FARE, UZUN ÖMRÜ KAPLUMBA-
ĞA SİMGELİYOR
Hemen her yörede sünnet olan çocuğun yatırılacağı yatağın 
şatafatı büyük önem arz ediyor. Sünnet yatağının bulundu-
ğu oda, gelin odası gibi süslenir, eğer sünnet evinde yoksa eş 
dosttan geleneksel örtüler, yaşmaklar, kilimler bulunur, yata-
ğa süslü örtüler serilir ve çocuğun başucuna muhafaza için-
de bir kuran asılırdı. Odaya gül suyu serpme ve nazara karşı 
dört bir yanını hocaya okutma da yaygın uygulamalardandı. 
Şimdilerde pek kalmasa da bazı yörelerde, yatağın göze çar-
pan bir yerine çevikliği sembolize eden fare ile uzun ömrün 
sembolü olan kaplumbağa figürleri asılarak hazır hale getiri-
lirdi sünnet yatağı.

ŞEHZADELERE BENZETİLMEK İSTENİYOR
Sünnet olacak çocuğun kıyafeti de yatağı kadar önemli aslın-
da. Osmanlılar döneminde şehzadelerle birlikte yapılan sün-
net törenlerinde söylenilen, “Oldu da bitti maşallah, padişah 
olur inşallah!” nidalarından kalma belki de, çocuklar sünnet 
kıyafetleriyle şehzadelere benzetilmek istenmiştir hep. Sün-
net çocukları, ellerinde asaları, sırtlarında pelerinleri ve baş-

larındaki taca benzer şapkalarından oluşan bir kıyafet giyi-
yor. Onların sünnet elbiselerini tamamlayan en önemli akse-
suar ise önlerine takılan ‘Maşallah’ yazılı kumaş şerit.

KABİR ZİYARETLERİ YAPILIRDI
Eskiden sünnet olacak çocuk bir hafta öncesinden akraba ve 
eş dost zümresine götürülerek elleri öptürülürdü. Yine sün-
net gününden bir gün önce veya aynı günün sabahı, yörenin 
evliyasının kabri, türbesi ziyaret edilip, sadakalar dağıtılarak 
fakir fukaraya yardım edilirdi. İstanbul’da yaşayanlar ise sa-
bır ve selamet dilemek için sünnet çocuğunu mutlaka Eyüp 
Sultan Türbesi’ne ziyarete götürürdü. Ayrıca çocuklar sünnet 
öncesinde, atlara bindirilerek davul zurna eşliğinde, kaside-
ler okunarak sokak sokak dolaştırılırdı. Sünnet çocukları tö-
renden bir gün önce ise hamama götürülüp bir güzel yıkanır 
ve sağ ellerine kına yakılırdı.

TÜM MASRAFLAR ‘KİRVE’DEN
Anadolu’nun bazı yörelerinde de çok eski bir Türk geleneği 
olan kirvelik yer alıyor. Sünnet çağında çocuğu olan bir baba, 
tanıdığı ve güvendiği bir kişiye kirvelik teklif eder ya da kir-
velik önerisi babanın bir dostu tarafından kendiliğinden ya-
pılır. Kendisine kirvelik teklif edilen kişi bu teklifi mutlaka 
kabul etmek zorunda. Teklifi kabul ettiğinin göstergesi ola-
rak da çocuğa çeşitli hediyeler verir. Çocuk sünnet olacağı 
zaman her türlü ihtiyacını ve sünnet düğünü masraflarını 
kirve karşılayıp sünnetçinin önünde de çocuğu kirve tutar. 
Yine bazı yörelerde sünnet sırasında damlayan kanın, çocuk-
la kirvesi arasında bir kan bağı oluşturduğu görüşü yaygın-
dır. Bu nedenle kirvenin çocukları ile sünnet edilen çocuk ve 
kardeşleri evlenemez. Bu tür evlenmeler yakın akraba evlili-
ği gibi değerlendirilir.
Sünnet olma anı geldiğinde ise kirve ya da çocuğun yakınla-
rından biri çocuğu tuttuktan sonra, “Oldu da bitti maşallah!” 
sözleri, çalgılar ve çocuğun ilgisini dağıtmak için yapılan gü-
rültüler eşliğinde sünnet operasyonu gerçekleştirilir. Bazı yö-
relerde bu sırada çocuğun ağzına lokum verildiği de görülür. 
Sünnetçi operasyonu bitirdikten sonra, çocuk, bin bir gürül-
tü, şamata, gösteri arasında özel yatağına yatırılır, ardından 
kukla, hokkabaz, karagöz gösterileri başlayıp çalgılar çalınır. 

YASTIĞIN ALTINA PARA VE ALTIN 
İLİŞTİRİLİR
Sünnet operasyonundan sonra konuklar sırayla yatağının 
kenarına gelip, anne-babayı kutlayarak çocuğa getirdikleri 
hediyeyi teslim ederler. Bazı yörelerde para ve altın çocuğun 
yastığının altına iliştirilir. Sünnet evinin sahipleri her konu-

OSMANLI’DA TOPLU SÜNNETLER 
yAPILIRDI
sünnet şenliklerinin bilinen en eskisi, sultan ikinci Mehmet’in, 
oğulları için edirne’de düzenlediği ve bir ay süren sünnet dü-
ğünüydü. sarayın sünnetleri, osmanlı zayıfladıkça giderek 
daha ihtişamlı hale geldi. Bunlar arasında en görkemlisi, sultan 
üçüncü Murat’ın oğlu şehzade Mehmet’in sünnetiydi. 29 Mayıs 
1582’de başlayan sünnet törenleri, 57 gün, 57 gece sürdü. Beş 
bin çocuk, eski adı At Meydanı olan sultanahmet Meydanı’nda 
sünnet edildi. Bu törenlerde en karlı çıkan ise haliyle operasyo-
nu gerçekleştiren Vezir Cerrah Mehmet Paşa oldu. Bu törenler-
de Padişah, avuç avuç altın dağıttı. Bunun ardından halk da ço-
cuklarının sünnetlerini törenlerle kutlamaya başladı. 

ğun hediyesine dikkat eder ve ileride karşılık vermek gerek-
tiğinde, aynı değer ölçülerinden aşağı kalmamak şartıyla, he-
diyeler götürmeyi kendisine borç bilir. Yine gelen her konu-
ğun yemek yemesine, ağırlanmasına özen gösterilip herke-
sin gönlü hoş edilir. 
Sünnetten bir kaç gün sonra mevlit okutmak da yaygın ge-
lenekler arasında yer alır. Eskiden sünneti daha çok hocalar 
yapardı. İlkin Kur’an okunur daha sonra çocuk sünnet edi-
lirdi. Hocaya armağan olarak bir kalıp sabun, havlu, bir kutu 
şeker ve para verilirdi. Ardından önce çocuğa, daha sonra 
konuklara gülsuyu kokulu şerbetler ikram edilirdi. 
Bugün sünnet düğünü, özellikle büyük kentlerde değişik bir 
nitelik kazanmış görünse de her yörenin insanı kendine özgü 
geleneklerini uygulanmaya devam ediyor. Bunlar arasın-
da salon tutup düğün yapanlar yanında sade törenleri ter-
cih edenler de var. Eskiye nazaran doğumdan bir süre sonra 
sünnet ettirme oldukça yaygınlaşmaya başlayan alışkanlık-
lardan. Sünnetçi yerine hastaneye gidip doktorlara yaptırılan 
sünnetler de fazlasıyla tercih edilmeye başlanır oldu. 

KİRVELİK ‘SANAL AKRABALIK’ 
OLUşTURUyOR
Kirvelik, kısaca birbirine ekonomik ve sosyal olarak eş ko-
numda bulunan iki ailenin, ailelerden birinin sünnet töre-
ni masraflarını karşılamasıyla oluşan bir sanal akrabalık ku-
rumu olarak tanımlanabilir. Kirve, sanal akrabalık kurulacak 
olan ailenin erkek çocuğunu sünnet esnasında kucağına ala-
rak çocuğun acı çekmemesi için destekte bulunacak ve aynı 
zamanda törenin ekonomik giderlerine kısmen de olsa kat-
kıda bulunacak olan kişidir. Kirvelik kurumu aracılığıyla na-
sıl çocuklarını birbiriyle evlendiren kimseler bir hısımlık ilişki-
si içerisinde iseler, birbiriyle kirvelik ilişkisi içerisine giren aile-
lerde kalıcı bir dostluk ilişkisi kurarlar. Kirvelik daha çok doğu, 
Güney, Güneydoğu Anadolu illerimizde yaygındır. Kirvelik yo-
luyla kurulan ilişki ölene kadar devam eder. Kirve çocukları 
arasında evlenme yasağı vardır. Bu yasak kirveler arasında-
ki ilişkinin daha serbest dolayısıyla da daha güçlü ve kalıcı ol-
masını sağlamaktadır.
Kirvelik;
• Var olan ilişkileri pekiştirmesi,
• Ailelerin sosyal ilişkiler ağını genişletmesi,
• sosyal sigorta mekanizması görmesi
• Farklı dil, din ve etnik gruplardaki aileleri birleştirmesi,
• Bir yöreye dışardan gelen kişilerin bu yöreye uyumunu 

kolaylaştırması,
• dayanışma ve gücün artmasıyla önemli bir pazarlık gücü 

kazandırması gibi işlevleri üstleniyor olması bakımından 
önemli bir toplumsal kurumdur.
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TÜRKİYE ÖYLE BİR COĞRAFYADIR Kİ BİR KÖŞESİNDEN BİR KÖŞESİNE HER MEVSİMİ YAŞAR, 
HER KÖŞESİNDEN FARKLI BİR TARİH, FARKLI BİR KÜLTÜR ÇIKAR. BU FARKLILIĞA EN GÜZEL 
ESKİŞEHİR TREN HATTI’NDA TANIKLIK EDERSİNİZ. YOLCULUĞA İSTER BATIDAN, İSTER 
DOĞUDAN ÇIKIN HİÇ FARK ETMEZ.TARİHİN, COĞRAFYANIN VE KÜLTÜRLERİN ZENGİNLİĞİNİ 
YOL BOYUNCA HİSSEDERSİNİZ. ADI ESKİ AMA KENDİSİ BİR O KADAR YENİ VE MODERN OLAN 
BU ŞEHRE KISA BİR YOLCULUĞA ÇIKMAYA NE DERSİNİZ?

gezi» pınar hiçdurmaz kayıran
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ADI ‘ESKİ’ KENDİ 
‘YENİ’ ŞEHİR

Tarihi Anadolu şehrine gitmek için trendeki yerimi alı-
yorum. Bahsetttiğimiz bütün değişimleri ve güzel-
likleri kaçırmamak için cam kenarına oturup treni-

nin hareket saatini bekliyorum. Trenimiz hareket ediyor, düz 
bozkır arazilerin ardından yavaş  yavaş bağların ve önü bah-
çeli evlerin olduğu bir coğrafyaya doğru geldiğmizde anlıyo-
ruz ki Eskişehir’e az kaldı. 
Eskişehir, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yap-
mış. Fakat şehir tarihiyle yetinmeyip halkının da katkılarıyla 
yepyeni ve modern bir şehir formuna da dönüşmüşmeyi ba-
şarmış. Trenden inip şehre doğru süzülmeye başladığınızda 
ne demek istediğimizi çok daha iyi anlayacaksınız. Bu şehir-
de farklı medeniyetlerin izlerini bulabileceğiniz gibi birçok 
ülkenin simgesi haline gelmiş meşhur mekanlara da rastla-
manız mümkün olacaktır. Eskişehir’in içinde yeni bir Vene-
dik ya da yeni bir Disneyland bulmaya hazırlıklı olmalısı-
nız...
Şehrin tarihine bu kadar dem vurmuşken biraz değinmeden 
geçmeyelim diyorum. Eskişehir, Sakarya Irmağı ve kolları-
nın suladığı verimli ovada yer aldığı için, her çağda yerleşime 
elverişli bir alan olmuş. Tarih içerisinde Hitit, Frigya, Kim-
merler, Lidya, Makedon, Roma, Bizans,  Selçuklu ve Osmanlı 
hâkimiyetine giren Eskişehir, bu kültürlerin birçok öğelerin-
den beslenerek yöreye özgü nitelik kazanmış ve bölgeyi ken-
di başına bir kültür merkezi yapmıştır.  
Eskişehir’in 3 km kuzeydoğusunda, Porsuk Çayı’nın kuze-
yinde yer alan bugünkü adıyla Şarhöyük ören yerinin an-
tik Dorylaion şehri olduğu ortaya çıkmıştır. Dorylaion, 

Bizans’ın Selçuklulara karşı korunmasında büyük rol oyna-
mış, ancak 1176’da Selçuklu Sultanı II. Kılıçaslan’ın Bizans 
İmparatoru Manuel Komnenos’u mağlup etmesinden sonra 
kent, Selçuklular’ın egemenliği altına girmiştir. Bundan son-
ra uzun bir zaman yıkık ve terkedilmiş olan Dorylaion’un ya-
kınında, harabenin güneyinde yeni bir yerleşme kurulmuş-
tur. Dorylaion harabelerine “eskişehir” adı verilmiş ve bu ad 
o zamandan günümüze uzanmıştır.
Eskişehir yöresi, Osmanlı İmparatorluğu’nun beşiği ve doğu 
seferleri yolu üstündeki önemli merkezlerinden de biri ol-
muştur. Milli Mücadele yıllarında da, İstanbul’u Anadolu’ya 
bağlayan demiryolu üzerindeki stratejik konumu, iç çatışma-
lardaki rolü, Anadolu’yu istila etmiş olan Yunan Ordusu’nun 
Orta Anadolu’ya geçişinin eşiğini oluşturması ve yeni devle-
tin kuruluşuna katkılarıyla önem kazanmıştır. Türk-Yunan 
savaşlarının beş muharebesinin üçü (Birinci İnönü, İkinci 
İnönü ve Kütahya-Eskişehir muharebeleri) Eskişehir’de ger-
çekleşmiştir.
Kısaca şehrin tarihine değindik. Artık trenden inme vak-
ti geldi. Bakalım bugün bizi neler bekliyor? İner inmez, biz-
leri görkemli mimarisiyle tren garı karşılıyor. 1955 yılın-
dan bu yana hizmet veren garın yanı başında bulunan Gar 
Müzesi’yle kısa Eskişehir turumuza başlayabiliriz. Bir demir-
yolu kenti olan Eskişehir’de 1998 senesinde açılan bu müze-
de demiryollarının kuruluşundan bu yana geçirdiği evreler 
ele alınmış. Müzede telgraf makinasından lokomotife kadar 
geçmişten günümüze demiryolu ulaşımı ve iletişiminde kul-
lanılmış alet ve araçlar sergilenmekte.

Porsuk Nehri üzerinde tekne ya da 
gondol turlarına katılabilirsiniz.



SANATIN VE ZANAATİN BULUŞMASI
Şüphesiz Eskişehir denilince akla ilk gelenlerdendir lületaşı... 
“Genç bir çoban sürülerini yayarken yorulur ve bir ağacın al-
tına oturur. Gözüne bir delik ilişir, ağzında ak taşla bir kös-
tebek delikten çıkmaya çalışmaktadır. Bunun ne olduğunu 
merak eden çoban elini deliğe sokar, irice bir ak taş çıkarır. 
Elinde evirip çevirirken taşın çok güzel bir kıza dönüştüğünü 
görür, şaşırır. Dokununca kız yeniden deliğe girip kaybolur. 
Çoban onu bulmak için derince bir çukur kazar. Ak taşlar-
dan başka bir şey bulamaz ve sonunda kuyuda ölür.” Efsane-
ye göre böyledir lületaşının bulunuşu... Gerçekte ise magnez-
yum ve silisyum esaslı ana kaya parçalarının yerin muhtelif 
hidrotermal etkilerle hidratlaşması sonucunda oluşmuş ka-
yaçlardır. Zarif narin yapısıyla tamamen özgün bir malzeme 
olan lületaşının işlenmesi yetenek, tecrübe ve sabırlı bir ça-
lışma gerektiren zor fakat zevkli bir el işçiliğidir. Özel olarak 
biçimlendirilmiş bıçaklarla lületaşı üzerinde her türlü işle-
me yapılabilir. Eskişehir’e gelmişken buradan çıkarılan lüle-
taşından yapılmış tesbihler, pipolar, ağızlıklar, broşlar, kolye-
ler, magnetler veya biblolardan almadan dönmek olmaz. Es-
kişehir el sanatlarının en nadide örneklerinden olan lületa-
şı eserlerinin her çeşidini Odunpazarı Semti’ndeki Atlıhan’da 
bulabilirsiniz. Atlıhan Çarşısı ya da tam adıyla Atlıhan El Sa-
natları Çarşısı, 1850’li yıllarda Takattin Bey tarafından yaptı-
rılmış, uzun bir süre han olarak kullanılmış, yakın tarihte ise 
aslına uygun olarak restore edilip tekrar kullanıma açılmış.  
Atlıhan’da alışverişin yanı sıra lületaşı ustalarının beyaz altı-
na nasıl şekil verdiklerini küçük atölyelerinde izleme fırsatı-
nı da yakalayabilirsiniz.
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EN TEMİZ HAVA ODUNPAZARI’NDA
Hazır Odunpazarı’na gelmişken buralardaki görülmezse ol-
maz mekanlara değinmek lazım. Geleneksel el sanatları cen-
neti diyebileceğimiz bu bölge Eskişehir’in en güzel, en mistik 
yerlerinden biridir. Tarihi evleri ve Kurşunlu Külliyesi sem-
tin ara sokaklarında dolaşırken insana başka bir zaman di-
liminde yaşamanın zevkini verir. Aynı zamanda merkez ilçe 
olan Odunpazarı’nın oldukça ilginç bir kuruluş hikayesi var. 
“Kente ilk yerleşmeye gelenler üç koyun ciğerini bi-
rer sırığın üzerine yerleştirerek, bu sırıkları bu-
gün bilinen isimleriyle Şarhöyük, Porsuk kena-
rı ve Kurşunlu Camii’nin olduğu yerlere diker. 
Şarhöyük ve Porsuk kenarına konulan ciğer-
ler hemen bozulur. Kurşunlu Camii’nin yakı-
nına yerleştirilen ciğerlerse bozulmadan ka-
lır. Böylece en temiz havanın burada olduğu-
na karar verilerek, buraya yerleşilir.” 
Osmanlı sivil mimari örneklerini koruyan böl-
ge, kıvrımlı yolları, çıkmaz sokakları, ahşap süsle-
meli bitişik düzenli, cumbalı evleri ile örf, adet ve gele-
neklerini koruyarak bir bütün olarak günümüze kadar gelmiş. 
Dar sokakların iki yanına sıralanan evlerin bazıları bembeyaz 
duvarlarının arasında kahverengi çerçeveleri ile bir yağlıbo-
ya tablodan fırlamış gibi görünüyor. Bazı evler ise çivit mavi-
si, kiremit kırmızısı görünümleri ile bu tabloya farklı renkler 
katıyor. Sivil Türk mimarisinin özgün örneklerinden olan ah-
şap, çatılar arasına doldurulan kerpiçlerle yapılmış cumbalı 
evler, yaşlanmışlıklarına rağmen yüzümüze gülümsüyor ade-
ta. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde de adından büyük bir 

övgü ile söz edilen Odunpazarı, bugün Seyahatname’de adı 
geçen sokakların 5’ini aynı ismi ile korumaya devam ediyor.
Bölgede evlerin yanı sıra döneme özgü Kurşunlu Ca-
mii ve Külliyesi de buluyor. Eskişehir içinde yer alan en 
önemli tarihi yapılardan olan Kurşunlu Camii ve Külli-
yesi Osmanlı vezirlerinden Çoban Mustafa Paşa tarafın-
dan 1517 -1525 yılları arasında inşaa ettirilmiş. Külliye-
nin mimarı hakkında ise kesin bir bilgi olmamasına kar-
şın Osmanlı mimarlığında adı bilinen ilk mimarbaşı olan 
Acem Ali’nin eseri olduğu tahmin edilmektedir. Kendisi 
Mimar Sinan’dan önceki mimarbaşı olarak bilinir. Bugün-
lerde ise Kurşunlu Camii ve Külliyesi içindeki bölümler 
birçok amaç için kullanılıyor. Tabhane olarak bilinen bö-
lümde yer alan Eskişehir Sanatları Çarşısı‘nda başta lüle-
taşı olmak üzere hat, ebru, tezhib, kilim halı dokumacılı-
ğı ve gümüş işlemeciliği gibi el sanatları yapılıyor ve sa-
tılıyor. Eskişehir Sanatları Çarşısı’nın karşısında Lületa-
şı Müzesi bulunuyor. Müze girişi ücretsiz. Özellikle çok 
detaylı olarak yapılan lületaşından pipolar sizi kendisine 
hayran bırakacak. Ayrıca burada zaman zaman ücretsiz 
yapılan kısa ney dinletilerini ücretsiz olarak dinleyebilir 
günün yorgunluğunu birazcık da olsa atabilirsiniz. 

CAMIN YOLCULUĞUNA ŞAHİT OLACAKSINIZ
Odunpazarı Evleri’ne bakan külliye girişinin sağında Sıcak 
Cam Üfleme Atölyesi solunda ise Cam Sanatları Merkezi 
bulunuyor. Burada çok değerli bir zanaatımız olan cam iş-
çiliği yaşatılmaya çalışılıyor. Bu yüzden merkez üniversite-
lerin güzel sanatları bölümleriyle birlikte de çalışmalar yü-
rütülüyor. Bir müze gibi gezebileceğiniz bu mekanda ayrıca 
birbirinden güzel cam işlemelerinin satışı yapılıyor. Özellik-
le Sıcak Cam Üfleme Atölyesi’nde ziyaretçilerin önünde ha-
zırlanıp satışa sunulan ürünler birbirinden güzel. Cam Sa-
natları Merkezi’nin hemen yanına geçtiğimiz ay içerisinde 
Türkiye’nin ilk balmumu heykeller müzesi olan Yılmaz Bü-
yükerşen Balmumu Heykeller Müzesi açılmış. Müze içerisin-
de Atatürk’ün çeşitli dönemleri, yerli-yabancı devlet adamla-
rı, sanatçılar, medya mensupları ve sporculara ait toplam 160 

adet balmumu heykeli bulunuyor. Tanınmış simaların 
yanında Eskişehir kültürüne ait birçok kişinin bal-

mumu heykellerini de görmek mümkün. Kulağı-
mıza gelen bilgilere göre şu an heykeli bulunm-
yan zaman içerisinde Eskişehir’e gelecek ünlü-
lerin de ölçüleri alınarak yeni balmumu hey-
kellerinin yapılması planlanıyormuş. 
Odunpazarı’nda tarihi yaşayacaksınız demiştik 

ya, işte 13. yüzyıldan kalma Alaaddin Cami  ‘ya-
şayan tarih’ sözünün hakkını verircesine ziyaret-

çilerine tarihi yaşatıyor. Alaaddin Cami, 1267 yılın-
da III. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından Anadolu Sel-

çuklu Dönemi’nde yapılmış, Eskişehir’in en eski yapısı ve ca-
misidir. 1944-1951 yılları arasında müze olarak kullanılan 
Alaaddin Cami Eskişehir Arkeoloji Müzesi’nin açılması ile 
tekrar ibadete açılmış. Son olarak Anadolu Üniversitesi’ne 
ait olan tarihi Odunpazarı evlerinde yer alan Türkiye’nin 
yetiştirdiği önemli karikatüristlere ait eserlerin sergilen-
diği Karikatür Müzesi’nde keyifli dakikalar geçirebilir ve 
Odunpazarı’ndan ayrılıp gezinizi kentin daha yakın zaman-
larda kurulmuş bölgelerinde sürdürebilirsiniz.

Bilim, Sanat ve Kültür Parkı içinde yer 
alan suni plaj gerçek plajları aratmıyor.
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PORSUK’TA GONDOL SEFASI
Eskişehir’i ortadan ikiye bölen Porsuk Çayı özellikle ilkbahar 
ve yaz aylarında ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Mevsim şart-
larının uygun olduğu aylarda Porsuk Çayı üzerinde yapılan 
turistik bot ve gondol turları ve gondolcular Eskişehir’e nos-
taljik bir Venedik şehri havası katıyor. Halk tarafından sık sık 
kullanıldığına şahit olacağınız “Adalar”, Porsuk Çayı’nın ol-
duğu bölgeye verilen genel bir ad. Adalar ve Porsuk Çayı şe-
hir içinde çok merkezi bir konumda bulunuyor. Eğer şehrin 
herhangi bir bölümünden bölgeye ulaşmak isterseniz en ra-
hat ulaşım aracı tramvay. Porsuk Çayı etrafında yani su boyu 
üzerinde ve bu bölgedeki ara sokaklarda onlarca kafe, fast 
food restoranı ve eğlence mekanı bulunmakta. Eskişehir’in 
ünlü lezzeti çiböreğini Adalar’da ve Adalar’a yürüme mesa-
fesinde olan trafiğe kapalı Doktorlar Caddesi’nde yiyebilirsi-
niz. Karasal iklimin hüküm sürdüğü Eskişehir’de yemeklerin 
iklim koşullarına göre oluşmasının yanı sıra yıllar önce bu-
raya göç eden Balkan, Kırım ve Kafkasyalı göçmenler de ye-
mek kültürlerini kaynaştırarak çeşitliliği arttırmaya katkıda 
bulunmuş. Eskişehir ilinin nuga ve met helvası en gözde ve 
meşhur tatlıları. Göbeleğe böreği, çibörek, haşhaşlı ekmek, 
cantık, mercimekli mantı, bamya çorbası, yufkalı büryan, 
bıt-bıtı, haşhaşlı dolama ve bükmesi, sütlü ovmaç ve toyga 
çorbası başka yerlerde bulamayacağınız yöresel tatların ba-
şında geliyor.

DENİZİ YOK AMA PLAJI VAR
Eskişehir son zamanlarda kullanıma açılan büyük parka-
larıyla adeta bir Avrupa şehri görünümüne bürünmüş. Şe-
hir merkezinden tramvayla ulaşılabilen Kentpark, 200 bin 
metrekare alana kurulu yerleşimi, yapay plajı, yüzme alan-
ları, çocuklar için oyun grupları, heykelleri ve restoranları 
ile hem yerlilerin hem de gezginlerin uğrak yeri haline gel-
miş. Parkın asıl önemli özelliği ise Türkiye’nin ilk yapay pla-
jının yapıldığı park olması. Sazova Parkı ya da tam adıyla Bi-
lim, Sanat ve Kültür Parkı ise Eskişehir-Kütahya yolu üze-
rinde, Sazova mevkinde bulunan güzel bir park. Sazova’ya 
Odunpazarı’ndan kalkan otobüslerle ulaşabiliyorsunuz. 400 
bin metrekarelik alan ile Eskişehir’in en büyük parkı olan Sa-
zova Parkı‘nda gölet, birebir ölçülerde korsan gemisi, masal 
şatosu, bilim merkezi, uzay evi, amfi tiyatro, oyun grupları, 
gezi alanları ve restoranlar bulunuyor. Özellikle çocuklu aile-
lerin çok zevkli dakikalar geçirebileceği Sazova Parkı’nda üc-

retsiz gezi treni ile parkı baştanbaşa gezebilirsiniz. Parkın 
en ilgi çekici yapısı ise kuşkusuz Türkiye’nin çeşitli şehirle-
rinde bulunan kulelerden esinlenerek yapılmış Masal Şato-
su. İstanbul´daki Galata Kulesi, Antalya´daki Yivli Minare, 
Diyarbakır´daki Çan Kulesi, Topkapı Sarayı´ndaki Adalet 
Kulesi, İstanbul´daki Kız Kulesi, Mardin´deki Ulu Camii 
minaresi ve Amasya´daki Burgulu minaresinin benzerle-
rinin bulunduğu Masal Şato büyük küçük her yaşta ziya-
retçinin ilgisini çekmekte.
Şehir büyük ve eski olunca gezilecek yerler de o denli faz-
la oluyor. Fakat biz yazımızda şehrin merkezinde bulunan, 
günübirlik Eskişehir ziyaretimizde gezebileceğimiz belli 
başlı yerleri konu edindik. Yazılıkaya (Midas Kenti), Pes-
sinius Kalıntıları (Ballıhisar), Seyyid Battal Gazi Külliye-
si, Frig Kaya Mezarları, Salon’un Mezarı (Aslanlı Mabed) 
gibi şehrin tarihine ışık tutan birçok noktaları daha fazla 
zaman ayıracağınız bir başka ziyaretinizde görmenizi tav-
siye ederiz. 
Genç nüfusu, sarı bozkırın ortasındaki yemyeşil parkları, 
tarih kokan sokakları, şehir içi ulaşımı kolaylaştıran tram-
vay hatları, Venedik kanallarıyla yarışacak güzellikteki 
Porsuk ve Ankara-Eskişehir hattında hizmete giren Yük-
sek Hızlı Tren (YHT) projesiyle şehir turizminde önem-
li bir yol kateden Eskişehir, artık bir marka haline gelmiş. 
Bizlere düşen bu büyük markayı tanımak ve tanıtmak...
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YIL BOYU ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR
eskişehir’de birçok kavmin hüküm sürmesinin bir sonu-
cu olarak sanat ve bilim alanlarında yılların getirdiği birikim 
dikkat çekiyor. iki köklü üniversitenin bulunduğu şehirde 
her yıl birçok sanatsal etkinlik düzenlenmekte. uluslara-
rası eskişehir Festivali, uluslararası Pişmiş Toprak sem-
pozyumu, uluslararası eskişehir sokak Festivali, uluslara-
rası eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, ulus-
lararası Taş Heykel sempozyumu, uluslararası eskişehir 
Yunus emre Kültür ve sanat Haftası, uluslararası eskişe-
hir Film Festivali, nasreddin Hoca doğum Şenlikleri, Tepreş 
Şenlikleri ve daha niceleri şehrin yıl boyunca şenlik ve fes-
tival havasında yaşamasına sebep oluyor. 

Lüle Taşı Müzesi’nden el sanatının 
inceliğine güzel bir örnek.



doğal yaşam»
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TÜRKİYE’DEN ETİYOPYA’YA 10 GÜNDE 
GİTTİ
22 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Türkiye’den Etiyopya’ya 
4 bin 500 kilometre kat ederek sadece 10 günde ulaşan Iğ-
dır, ilkbaharda da benzer bir performans göstererek, 2 
Nisan’da Türkiye’ye ve 5 Nisan’da Tuzluca’ya ulaştı. Üç ak-
babanın en yaşlısı olan Iğdır, sonbahar ve ilkbahar göçleri 
neredeyse aynı güzergâhı takip etti. Iğdır göçü esnasında 
saatte 59 km hıza ve 31 Mart’ta deniz seviyesinden 7 bin 
970 metre yüksekliğe kadar ulaştı.
Akbabaların en genci olan Aras ise sonbahar göçü-
nü yaklaşık 2 kat daha uzun bir sürede tamamla-
dı. Ekim ve aralık aylarını Yemen’de geçiren Aras, 
aralık ayı sonunda Etiyopya’ya geçerek, 8 Mart’a 
kadar Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’nın 4 
saat kuzeydoğusundaki bozkırlar-
da kaldı. 8 Mart’a kadar en 
az 13 bin 437 kilometre kat 
eden Aras’tan, o zamandan 
bu yana uydu sinyali alınamı-
yor. Aras’ın uydu vericisinin mi bo-
zulduğu yoksa hayatını mı kaybettiği bi-
linmiyor.

IRAK İLE AKBABA 
SEFERBERLİĞİ
Arpaçay isimli akbaba ise 2 bin 34 km 
kat ettikten sonra, daha göçünün 
başında iken, Irak’ın Necef ilindeki 
El-Jawasm köyünde ölü bulundu. 
28 Eylül’de son sinyal gelen akba-
banın koordinatlarının elektro-
nik posta ile gönderildiği Irak 
Nature Derneği, mesajı aldık-
tan sadece 48 saat sonra alana 
gidip akbabanın vericisini bul-
du. Dernek daha sonra vericiyi 
İstanbul’da KuzeyDoğa Derneği’ne teslim etti.

14 ÜLKE GEÇTİ
Küçük akbabalar, göçleri boyunca Türkiye, Azerbaycan, 
Ermenistan, Suriye, İran, Irak, Ürdün, Suudi Arabistan, Ye-
men, Eritrea, Cibuti, Etiyopya, Kenya ve Somali olmak üze-
re 14 ülkeyi ziyaret etti. 37 yaşına kadar yaşayabilen küçük 
akbaba, ülkemizde görülen 4 tür akbabadan en küçüğü ve 
dünya çapında soyu en tehlikede olanı durumunda bulu-

80 / www.baglantinoktasi.com.tr

DÜNYA NÜFUSLARI 21 BİN 900 İLA 30 
BİN BİREY ARASINDA OLAN KÜÇÜK 

AKBABALARIN SON 42 YILDA AVRUPA 
NÜFUSLARI YARIYA İNDİ.

nuyor. Kars ve Iğdır illerindeki Arpaçay kanyonu ve Aras 
vadisi küçük akbabanın Doğu Anadolu’daki önemli yaşama 
alanları arasında yer alıyor. Küçük akbabaların küresel öl-
çekteki koruma durumları, 2007 yılında ‘En Az Endişe’ (Le-
ast Concern) seviyesinden dünya çapında ‘Tehlikede’ (En-

dangered) seviyesine düştü. Bu 
şekilde, dünyadaki 10 bin kuş 
türü arasında bir yıl içerisinde 
Dünya Soyu Tehlikede Türler 
Listesi’nde üç basamak düşen 
sadece birkaç türden biri olan 
küçük akbaba, Türkiye’deki 
tüm kuş türleri arasında du-

rumu küresel boyutta en hızla 
kötüye giden kuş türü oldu.

TÜRLERİN 
ARTTIRILMASI İÇİN 

ÇALIŞMALAR DEVAM 
EDİYOR

Tüm dünyada nesli azalma tehlikesi ya-
şayan hayvan türleri için olağanüstü ted-

birler alınıyor. Orman ve Su İşleri Genel 
Müdürlüğü de gelişen teknolojinin yardı-

mı ile Türkiye’de yaşayan ancak soyu 
tükenmekte olan hayvanlar için 
önemli çalışmalar yapıyor. Akba-
balarla ilgili yapılan çalışmaların 

h a r i - cinde kelaynaklar ve daha farklı kuş 
türlerinin artması için yapılan çalışmalar olumlu 

sonuç veriyor. Hayvanların vericilerle takibi, hayvan 
davranışlarının öğrenilmesi soylarının korunması 
açısından önem taşıyor. Türkiye’de akbaba dışında, 
kelaynakların da verici ile takibi yapılmıştı. Orman ve 

Su İşleri Bakanlığı ayrıca, doğadaki vahşi hayvanların 
kaçak avlanmaması için önemli yasal düzenlemeler yaptı. 

Hayvanların zor iklim şartlarında beslenmelerini görevini 
de Bakanlık üstleniyor. Doğada yaralanan veya insanların 
zarar verdiği hayvanların tedavisi de Bakanlık bünyesin-
deki merkezlerde gerçekleştiriliyor. Tedavisi başarılı olan 
hayvanlar, doğanın dengesinin korunması için yine doğal 
ortamlarına bırakılıyor. 

TÜRKİYE’DEN AFRİKA’YA GÖÇEN AKBABA 7,5 AYDA 14 ÜLKEDEN GEÇEREK 20 BİN KM YAPTI 
VE GERİ DÖNDÜ. 59 KM HIZA VE 7 BİN 970 METRE YÜKSEKLİĞE ÇIKTI.

AKBABA IĞDIR, 
DÜNYANIN YARIÇAPI KADAR 

YOL KATETTİ

Türkiye’de ilk kez bir canlının 
kıtalararası göçü ve geri dönü-
şü başından sonuna kadar uy-
dudan takip edildi. Uydu vericisi 

takılan küçük akbaba, ismini aldığı Iğdır 
ilinden başladığı göçte Afrika, Ortadoğu 
ve Asya’da 14 ülkeden geçerek, 7.5 ayda 
dünyanın yarıçapına karşılık gelen 20 bin 
kilometre yol kat etti. Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğü, KuzeyDoğa Derneği 
ve Utah Üniversitesi’nin birlikte yürüttü-
ğü çalışma kapsamında, Ağustos 2012’de 
dünyada nesli tehlike altında olan küçük 
akbabalara Türkiye’de ilk defa uydu veri-
cisi takılarak saat saat takibe alındı.
Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde yakalanarak 
uydu vericisi takılan üç akbabadan biri 
olan Iğdır isimli küçük akbaba, ilkbahar 
göçünü tamamlayarak doğduğu Iğdır’ın 
Tuzluca ilçesine geri döndü. 23 Ağus-
tos-5 Nisan arası 20 bin kilometreden 
fazla yol yapan Iğdır isimli küçük akba-
ba, ekim ve mart aylarını Etiyopya’nın 
Hergele şehri ile Etiyopya-Somali sınırı 
arasında, Aras Nehri’ni çevreleyen bozkı-
rı andıran akarsu kenarındaki kurak boz-
kırlarda geçirdi.

AKBABA LOKANTASI KURULDU
dünya nüfusları 21 bin 900 ila 30 bin birey arasında 
olan küçük akbabaların son 42 yılda Avrupa 
nüfusları, son 8 yılda ise Balkanlardaki sayıları yarıya 
indi. Bu nedenle 2009 yılında, Iğdır’da Türkiye’nin 
ilk akbaba lokantası kurularak, besin sıkıntısı 
çeken küçük akbabalara yiyecek sağlandı. Böylece 
hayvanların besin aramak için tehlikeye atılarak, 
sayılarının azalmasının önüne geçilmiş olundu. 

TÜRKİYE’DE İLK 
KEZ BİR CANLININ 

KITALARARASI GÖÇÜ 
VE GERİ DÖNÜŞÜ 

BAŞINDAN SONUNA 
KADAR UYDUDAN 

TAKİP EDİLDİ.



havacılık»
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TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK PROjELERİ ARASINA GİRMEYİ BAŞARAN ÇUKUROVA 
HAVALİMANI’NIN TEMELİ ATILDI. YENİ BÖLGESEL LİMAN 357 MİLYON AVRO’YA 

MAL OLACAK. 36 AYDA TAMAMLANACAK.

ÇUKUROVA HAVALİMANI’NIN 
TEMELİ ATILDI 

ÇUKUROVA BÖLGESEL HAVALİMANI:
ulaştırma, denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 
2023 hedefleri arasında yer alan 30 milyon kapasi-
teli iki havaalanından birisi olarak planlanan Çukurova 
Bölgesel Havalimanının Adana ve Mersin’in yanı sıra 
bölgeye hitap etmesi hedefleniyor. 
ihaleyi kazanan firma, proje kapsamında, pist, ihti-
yaç halinde pist olarak da kullanılabilecek paralel tak-
si yolu, ana pist sonlarında 60x60 metre emergency 
pist, emniyet sahaları ve onların sonunda resA saha-
ları, apron, özel hangarlar bölgesi apronu, kargo ter-
minal apronu, yer hizmet araçları park alanı, iç ve dış 
hatlar terminal binası, havaalanı oteli, otopark ve bağ-
lantı yolları, VIP binası, CIP binası, kule, kaza yangın is-
tasyonu binası, genel hizmetler-özel hizmetler araç 
garajı, kara araçları akaryakıt ikmal tesisleri, su depo-
su, ısı ve güç merkezi, kargo terminali, havaalanı gi-
riş kontrol noktası, apron bariyer binası, çöp toplama 
ve ayıklama merkezi, regülatör binaları, çevre güven-
lik yolu ile sistem ve tesisler ile uçak yakıt hidrant sis-
temini yapacak. 
Kamulaştırılan 8 milyon metrekarenin üzerindeki alan-
da yapılan havalimanı, yer teslimi yapıldıktan sonra 36 
ayda inşaat çalışmalarını tamamlayacak firma tarafın-
dan işletilecek. işletme süresi bittikten sonra havali-
manının işletmesi için yeniden ihale düzenlenecek. 

İstanbul’dan sonra Türkiye’nin en kapsamlı Yap-İşlet-
Devret Projesi olan Çukurova Havalimanı’nın temeli 
atıldı. Koçoğlu İnşaat tarafından üstlenilen ve 357 mil-
yon Avro’ya mal olacak havalimanı inşaatının 36 ayda 

tamamlanması bekleniyor. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizci-
lik Bakanı Binali Yıldırım temel atma töreninde yaptığı konuş-
mada, havalimanı için 1 yıl boyunca inşaatın yeriyle ilgili he-
saplar yapıldığını anlattı.
Ortak aklın galip geldiğini ve inşaatın Adana ile Mersin arası-
na yapıldığını ifade eden Yıldırım, “Çünkü bu iki şehirde çok 
büyükşehirler. Çukurova’nın bereketli topraklarında yapılan 
ürünlerin dünyaya dağıtılması, Adana ve Mersin’in insanları-
nın dünyanın her yerine ulaştırılabilmesi için böyle bir karar 
aldık. 2003 yılında havalimanlarındaki yolcu sayısı 780 bindi. 
Bugün havalimanlarımızdan seyahat eden yolcu sayısı 4 mil-
yon. Başbakanımız boşa ‘havayolu halkın yolu olacak’ demi-
yordu. Artık Adana ve Mersin’in tek havaalanıyla gelişmelere 
karşılık vermesi mümkün değil. O yüzden bu bölgesel havali-
manını yapmaya karar verdik. Çukurova havalimanı bu yöreyi 
2023 hedefine ulaştıracak.” diye konuştu. 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım 
ise konuşmasında bölgenin zenginlik ve refah olarak kalkın-
masına katkı sağlayacak havalimanının bölgenin adeta kade-
rini değiştireceğini ifade etti.

SADECE MERSİN’İN DEĞİL TÜM BÖLGENİN 
HAVALİMANI OLACAK 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Bir-
dal da havalimanı ile ilgili bilgiler verdi. Çukurova’nın turizm 
ve tarım anlamında önemli potansiyele sahip olduğunu ancak 
Adana’daki tek seçenekli havaalanı nedeniyle potansiyelin ye-
terince kullanılmadığını, bu potansiyeli harekete geçirebilmek 
için Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın çalışmalarına başla-
dıklarını kaydetti.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK LOJİSTİK ÜSSÜ
Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın yeri, büyüklüğü ve ko-
numu Türkiye’nin yeni bölgesel stratejileri açısından büyük 
önem taşıyor. Mersin ve Adana illerinin tam ortasında yer alan 
Tarsus’un Yenice-Kargılı mevkiinde kurulacak olan havaalanı, 
ayrıca yeni planlanan ve Türkiye’nin en büyük lojistik üssü ola-
cağı için de farklı bir öneme sahip. 
Yılda yaklaşık 315 bin uçağın iniş/kalkış yapabileceği havaala-
nının Mersin-Tarsus Turizm Bölgesi, Mersin- İskenderun Sa-
nayi ve Ticaret Bölgeleri ve din turizminin en yaygın olduğu 
Hatay Bölgesi’ne yakınlığı ile bölgenin ve Türkiye’nin kalkın-
masına çok büyük katkı sağlaması bekleniyor.

BÖLGEDE ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRECEK
Türkiye’nin en önemli ihracat kapısı olmaya aday olan ve Mer-
sin, Adana, Hatay, Osmaniye ve çevresinin yatırım, üretim 
ve turizm üssü olmasına katkı sağlaması beklenen Çukurova 
Havalimanı aynı zamanda Türkiye’nin en kapsamlı yap-işlet-
devret projesi.  Bölgede istihdâm da yaratacak, havaalanının 
inşaatında 4 bin kişi, işletmesinde ise 1.250 kişi çalışacak. 
Tarsus, Mersin ve Adana ile Çukurova bölgesine hizmet ver-
mek amacıyla konvansiyonel boyutlarda yapımı planlanan 
Çukurova Bölgesel Havalimanının ihalesi, Devlet Hava Mey-
danları İşletmesi (DHMI) tarafından yapıldı. 26 Ocak 2012 ta-
rihinde uygulama sözleşmesi imzalandı. Bölgeyi dünyaya bağ-
layacak ola havalimanı,  3500 x 60 metre pist, 3500 x 45 met-
re acil durum pisti, 1000 x 200 metre apron, 10.000 metrekare 
kargo terminalini kapsıyor.
Bugün temeli atılan Çukurova Havalimanı ile Türkiye’de bü-
tün yollar Mersin’e çıkacak. Karayolu, demiryolu ve limandan 
sonra şehir dört dörtlük ulaşıma kavuşacak.

ÇUKUROVA BÖLGESEL HAVALİMANI’NIN 
YERİ, BÜYÜKLÜĞÜ VE KONUMU 
TÜRKİYE’NİN YENİ BÖLGESEL 
STRATEjİLERİ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM 
TAŞIYOR.

BAKAN BİNALİ YILDIRIM, HAVALİMANININ 
YERİ İÇİN 1 YIL BOYUNCA HESAPLAR 
YAPILDIĞINI, ADANA İLE MERSİN ARASINA 
KARAR KILINDIĞINI BELİRTTİ.



	

 

türkçeden bi’haber»

Türkçede ‘enjekte etmek’ şekli ile kullanılan kelimenin kökeni Fransızca. Bu 
dilde ‘injection’ olarak yazılan kelime, “Vücutta damar, doku, kanal veya 
boşluk içine enjektör aracılığıyla sıvı veya ilaç verme, zerk etme.” anlamına 
geliyor. Kelime için dil uzmanları, ‘iğne’ karşılığını öneriyor.

E N J E K S İ Y O N  D E Ğ İ L 
‘ İ Ğ N E ’

Güzel pastaların, keklerin hazırlanmasını sağlayan ‘mikser’in kökeni 
Fransızca ve bu dilde ‘mixer’ olarak yazılıyor. “Pişirmeden önce malzemeyi 
çırpan, karıştıran elektrikli alet.” anlamına gelen kelime için Türk dili 
uzmanları ‘çırpıcı’ karşılığının kullanılmasını tavsiye ediyor.

M İ K S E R  D E Ğ İ L 
‘ Ç I R P I C I ’

Fransızca kökenli olan kelime bu dilde ‘big-
oudi’ olarak yazılıyor. “Kadınların saçlarını 
kıvırmak için kullandıkları, metal, sünger 
veya plastikten, boru biçiminde küçük 
araç.” anlamına gelen sözcük için Türk dil 
Kurumu uzmanları ‘sarmaç’ karşılığının 
kullanılmasını uygun görüyor.

B İ G U D İ  D E Ğ İ L 
‘ S A R M A Ç ’

Fransızcadan dilimize yerleşmiş olan ‘illegal’ kelimesi, bu dilde de Türkçeye 
geçtiği şekli ile yazılıyor. Kelimenin, “Yasalara, yasa kurallarına uymayan, 
kanun dışı, gayrikanuni.” gibi kullanımları bulunuyor. Türkçe dil uzmanları 
da illegal yerine ‘yasa dışı’ ifadesinin kullanılmasını istiyor.

İ L L E G A L  D E Ğ İ L 
‘ YA S A  D I Ş I ’

ingilizce kökenli olan ‘hobi’ kelimesi bu dilde ‘hobby’ şeklinde yazılıyor. Ke-
lime, “Görev ve meslek dışında severek yapılan, dinlendirici, oyalayıcı 
uğraş.” anlamında kullanılıyor. Türkçe dil uzmanları ise ‘hobi’ ifadesi yerine 
tüm Türkçe olan ‘uğraşı’ karşılığının kullanılmasını uygun buluyor. 

H O B İ  D E Ğ İ L 
‘ U Ğ R A Ş I ’
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Fransızca kökenli olan ‘otizm’ kelimesi bu dilde ‘autisme’ olarak yazılıyor. 
“Gerçeklerden kaçarak hayalî olaylara bağlılığı geliştirme ve düşünceleri, 
genellikle dileklerin yönetmesine bırakma durumu.” anlamına gelen 
sözcük için Türk dil Kurumu uzmanları ‘içe yöneliklik’ karşılığını öneriyor.

O T İ Z M  D E Ğ İ L 
‘ İ Ç E  Y Ö N E L İ K L İ K ’

Almancadan dilimize yerleşmiş bir kelime olan ‘otoban’ bu dilde ‘autobahn’ 
şeklinde yazılıyor. “Hızlı bir trafik akımı sağlamak amacıyla yapılan, çok 
şeritli, çift yönlü, geniş yol.” anlamına gelen kelime için Türk dil Kurumu 
uzmanları ‘otoyol’ ifadesinin kullanılmasını uygun buluyor. 

O T O B A N  D E Ğ İ L 
‘ O T O Y O L’

Çok yaygın olarak kullandığımız ‘migren’ kelimesinin kökeni Fransızca. Bu 
dilde ‘migraine’ olarak yazılıyor. “Kusma, mide bulantısı ile görülen, sempa-
tik sinir sistemi dengesinin bozulmasından ileri gelen baş ağrısı.” Anlamına 
gelen kelime için Türk dil Kurumu, ‘yarım baş ağrısı’nı öneriyor. 

M İ G R E N  D E Ğ İ L 
‘ YA R I M  B A Ş  A Ğ R I S I ’

‘nostalji’ kelimesi Fransızca ve bu dilde ‘nostalgie’ olarak yazılıyor. 
“Geçmişte kalan güzelliklere olan özlem duygusu ve bu duygunun baskın 
bir duruma gelmesi.” anlamında kullanılan kelime için Türkçe uzmanları 
‘gündedün’ veya ‘geçmişseverlik’ karşılıklarını tavsiye ediyor.

N O S TA L J İ  D E Ğ İ L 
‘ G Ü N D E D Ü N ’
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B A S K E T B O L  D E Ğ İ L 
‘ S E P E T  T O P U ’

ingilizce kökenli olan bu sözcük, ‘basketball’ diye yazılıyor. 
“Beşer kişilik iki takım arasında topu 3 metre yükseklikteki 
karşılıklı duran ağ geçirilmiş iki sepetten birine sokup sayı ka-
zanmak esasına dayanan bir oyun.” Anlamına gelen sözcük 
için Türk dili uzmanları ‘sepet topu’ karşılığını öneriyor.



kültür»
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MİLLİ KÜTÜPHANE, 200 BİN SAYFA OSMANLICA GAZETE İLE 200 BİN SAYFA 
LATİN HARFLİ TÜRKÇE GAZETENİN KÜNYE BİLGİSİNİ, PUL GÖRÜNTÜSÜNÜ 

‘AVRUPA DİjİTAL KÜTÜPHANESİ’ İLE PAYLAŞACAK.

MİLLİ KÜTÜPHANE, 400 BİN ESERİ 
AVRUPA DİJİTAL KÜTÜPHANESİ 

İLE PAYLAŞIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Kütüphane Baş-
kanlığı koleksiyonunda yer alan 400 bin sayfa ga-
zete içeriğini “Europeana Newspapers Projesi” 

kapsamında Avrupa Dijital Kütüphanesi ile paylaşacak. 
Europeana Newspapers Projesi’nin partnerleri arasında 
Ulrike Kölsch&Hans-Jorg Lieder (Proje Koordinatörü-
Berlin Devlet Kütüphanesi), Susan Reilly (Association 
of European Research Libaries-LIBER), Clemens Ne-
udecker (Hollanda Milli Kütüphanesi), Günter Mühl-
berger (Innsbruck Üniversite Kütüphanesi) yer alıyor.
Berlin Devlet Kütüphanesi’nin yürüttüğü ve 2012-
2014 yılları arasında devam edecek olan projeye Al-
manya, Fransa, Hollanda, Estonya, Avusturya, Finlan-
diya, Polonya, İngiltere, Türkiye, Sırbistan, İtalya ve 
Litvanya olmak üzere toplam 12 Avrupa ülkesi pay-
daş olarak katılıyor.

400 BİN İÇERİK PAYLAŞILACAK
Milli Kütüphane Başkanlığı bu kapsamda koleksiyo-
nundaki 200 bin sayfa Osmanlıca (1928 yılına kadar 
EHT-Eski Harfli Türkçe) gazetenin künye bilgisi ve 
pul (thumbnail) görüntüsü ile 200 bin sayfa Latin harf-
li Türkçe (1929 yılından 1967 yılına kadar) gazetenin 
künye bilgisini, pul (thumbnail) görüntüsünü ve OCR 
işlemi uygulanan metnini ‘Avrupa Dijital Kütüphane-
si’ ile paylaşacak.
Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve 
Programı (CIP) altındaki üç alt programdan biri olan 
“Avrupa Gazeteleri Projesi” Bilgi ve İletişim Teknolo-
jileri Politika Destek Programında (ICT PSP), Avrupa 
Birliği’nin 2020 yılına kadar uygulayacağı Avrupa için 
Sayısal Gündem (Digital Agenda for Europe) strateji-
sinde belirlenen politika alanları ve önceliklerini dikka-
te alarak hazırlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı’nın 
işbirliğinde gerçekleştirilen 2011 yılı çağrısı çerçevesin-
deki incelemeler sonucu Milli Kütüphane Başkanlığı 
“Europeana Newspapers” projesine sayısal gazete içe-
rikleri ile dahil oldu.

BİLGİ VE İLETİŞİM 
TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI 
ARTIRILACAK
“Avrupa Gazeteleri Projesi” rekabetçi ve yenilikçi bir 
bilgi toplumunun gelişiminin hızlandırılması, tek 
Avrupa bilgi alanının geliştirilmesi, bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin (BİT) topluma yaygınlaştırılması ve 
etkin kullanımının sağlanmasını amaçlıyor. Elektro-
nik hizmetlere erişimin sağlanması, kamu-özel sektör 
işbirliğinin desteklenmesi, BİT kullanılan hizmetlerde 
kalite ve etkinliğin artırılması amacıyla birlikte çalı-
şabilirlik ve BİT tabanlı yenilikçi hizmetlerin uygu-
lamasını esas alan projeyle BİT’in kullanımıyla bilgi 
toplumu politikalarının uygulanmasına destek olacak 
projelerin geliştirilmesi de öngörülüyor.

“AVRUPA GAZETELERİ PROJESİ”, 
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN 

YAYGINLAŞTIRILMASI VE ETKİN 
KULLANIMININ SAĞLANMASINI 

AMAÇLIYOR.



kitap»

Ünlü Yazar ve Şair Mehmet Aycı’nın yeni mısraları… 
Şair, üç yeni kitabıyla hem şiirseverleri hem de deneme 
meraklılarını mutlu etti. “Çarşaftan Kol Atmak” isim-

li deneme kitabı ile “Zeliha’nın Ön Dişi/Haiku Defteri” ve 
“Mesafe Ayarı” isimli şiir kitapları okuyucu ile buluştu. 
Okur Kitaplığı yayınları arasından çıkan üç yeni soluk, 
şairin okuyucu ve eleştirmenlerden takdir gören kendi-
ne özgü tarzını yansıtıyor. Duygusal bir o kadar da neşe-
li anlatımı ile yine okuyucusunu tam kalbinden yakala-
yan şair, yaz ayları boyunca seyahatlerin en aranan ismi 
olmaya aday…

MEHMET AYCI KİMDİR?
1990 yılından bu yana dergilerde şiir ve yazıları yayımlanan 
Mehmet Aycı, 1971 yılında Adana’nın Selimbeyli ilçesinde 
doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 1996 yı-
lında mezun oldu. Ankara’da yaşayan şair, ‘Mürekkep Ten’ 

adlı kitabıyla, Türkiye Yazarlar Birliği’nin 2007 yılı; ‘Sonrası 
Şimendifer’ adlı kitabıyla da Edebiyat Sanat ve Kültür Araş-
tırmaları Derneği’nin (ESKADER) 2012 yılı ‘En İyi Deneme 
Yazarı’ ödüllerini aldı. 

KİTAPLARI:
Şiir: Mor Kitap, Aşk Bir Deniz Rüyası, Yakı, Derin, Bağdat 
Kitabı, Dil Gölgesi, Bunlar Yazmaz Kitapta, Yalnızlık Vergisi, 
Aramadığım Günler, Muhtasar Türkiye Tarihi, Mesafe Ayarı
Deneme: Serkisof Ahbabım Olur, Mürekkep Ten, Zehir-
li Ağaçlar Albümü, Kahvede Kürt Var mı?, Bunların Hep-
sini Okudun mu?, Şirazlı Bir Türk Dilber, Biblo, Sonrası Şi-
mendifer
İnceleme-Araştırma: Nasreddin Hoca, Demiryoluna Hız-
landırılmış İnfaz, Nasrettin Hoca Fıkraları, Nasıl Bir Kentin 
Lanetlisi Oldum?
Antoloji: İçinden Tren Geçen Şiirler  

MÜREKKEP TEN, SONRASI ŞİMENDİFER, SERKİSOF AHBABIM OLUR, İÇİNDEN TREN 
GEÇEN ŞİİRLER GİBİ ÖNEMLİ ESERLERE İMZA ATAN YAZAR-ŞAİR MEHMET AYCI, ÜÇ 

YENİ KİTABI İLE OKUYUCUNUN KARŞINDA…

MEHMET AYCI’DAN YENİ 
MISRALAR
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TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İLE ESKADER’İN ‘EN İYİ DENEME YAZARI’ ÖDÜLÜNÜ ALAN YAZAR VE 
ŞAİRİ MEHMET AYCI, SEYAHATLERİN EN ARANAN İSMİ… 



Kafa karıştırmayan pratik 
telefon: inTouch 2 

Avea’nın sunduğu ikinci akıllı telefon olan inTouch 2, düşük ücret-
li, kullanımı kolay telefon tercih eden kullanıcılar için iyi bir tercih 

olabilir. Avea, geçtiğimiz yıl sunduğu ilk telefonu inTouch’ın yeni 
modeliyle yeniden tüketicilerin karşısına çıktı. inTo-

uch2, birden fazla kullanıcı kesimine hitap eden bir 
telefon olarak beliriyor. Çeşitliliğin son derece bol 

olduğu akıllı telefon piyasasında kullanıcıların 
‘neden inTouch2 alacağım’ sorusuna sahip 

olduğu birçok özellikle cevap veriyor. inTouch 
2, göze hoş gelen bir tasarıma sahip. Çin’in 

telekomünikasyon devi ZTE’nin Skate Pro 
modelinin temel alındığı inTouch 2’nin 

ekran genişliği 10,1 cm. Ekran, 480x800 
piksel çözünürlükte. İnç başına piksel 

oranı ise 233. 
Tuş ve bağlantı girişlerinin dağılımı bir-

çok telefonda görmeye alıştığımız 
düzene benzeyen inTouch 2, çerçe-

vesinin üzerinde standart 3,5 
mm’lik kulaklık girişi ve ekranı 
açıp-kapama tuşu bulunduruyor. 

Sağ kenarında hiçbir tuş ve giriş 
bulunmayan telefonun sol tara-

fında ses açma-azaltma tuşu 
yer alıyor. Telefonun altında 
ise microUSB girişi yer alıyor.

HP Android işletim
sistemli ikisi bir arada
PC’yi gün yüzüne
çıkardı

HP, bir dizüstü bilgisayarın olanca işlevselli-
ğini ayrılabilir bir ekran ile birleştirerek tab-
let ve PC deneyimini bir arada sunan HP 
slateBook x2’yi tanıttı.  Android işletim sis-
temli bu ikisi bir arada tasarımlı cihaz güç ile 
taşınabilirliği buluşturarak tüketicilere içe-
riği daha fazla yerde oluşturma, tüketme ve 
paylaşma esnekliğini sunuyor.  
HP’nin benzersiz yeni nesil PC portföyü kul-
lanıcıların ihtiyaçları ile tamamen uyumlu 
cihazlar aracılığıyla bilgilerine erişmelerine 
olanak tanıyacak şekilde tasarlanıyor. nVI-
dIA Tegra 4 mobil işlemcili ilk dönüştürülebi-
lir Android cihazı olan HP slateBook x2 kul-
lanıcılara daha gerçekçi oyun, daha hızlı web, 
pürüzsüz Hd video oynatma ve TegraZone 
uygulaması özelliklerini sunuyor.
HP slateBook x2, HP’nin dönüştürülebilir PC 
portföyünün bir parçası olarak ödüllü HP 
enVY x2’nin hemen ardından gelen bir ürün. 
ürün aynı zamanda HP’nin Google deneyi-
mine ve çeşitli işletim sistemlerine erişim 
sağlama anlayışının bir parçası olarak HP 
slate’nin yanındaki yerini alıyor. HP slateBo-
ok x2 kullanıcıların tablet taşınabilirliği ile 
dizüstü bilgisayar üretkenliğini şık, hafif ve 
popüler Android işletim sistemini kullanan 
bir cihazda yaşamalarını sağlıyor. Böylelikle 
kullanıcılar eğlenceden iş yaşamına, iş yaşa-
mından da eğlenceye kolaylıkla geçiş yapa-
biliyorlar. ürünün gelişmiş manyetik mafsal 
tasarımı ve çifte pil sistemi bulunuyor. Bir pil 
ana gövdede diğeri de tablet kısmında bulu-
nuyor. Böylelikle kullanıcılar dizüstü ve tab-
let arasında hareket halinde olsalar dahi 
kolaylıkla geçiş yapabiliyor. 
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bilişim»

3 yıl sonra geri döndü
Akıllı telefonunuzu değiştirmek istiyorsanız veya ilk kez akıllı 
telefon alacaksanız, BlackBerry Z10 sizin için iyi bir seçim olabilir.
 BlackBerry’nin ilk tam dokunmatik telefonu olan Z10, bu konuda 
diğer telefonlardan farklı bir yere sahip. İşletim sisteminin sundu-
ğu pratiklik gibi dokunmatik ekranı  da son derece pratik bir kul-
lanım şansı sunan Z10, bir yönlendirme tuşuna sahip değil. Yani 
‘geri’, ‘ileri’, ‘iptal’, ‘çal’, ‘oynat’ gibi birçok komutu yerine getire-
cek, herhangi bir ekran açıkken size ayarlar ve ek işlemler menü-
sü çıkartacak fiziksel veya kapasitif  tuşlar telefonda yer almıyor. 
Tüm işlemlerinizi, ekranın üzerinde hallediyorsunuz.
Tek fiziksel tuşlar, kararan ekranı açmak için ekranın üst kenar 
kısmında yer alan tuş ile sağ kenarında yer alan ses açma kapa-
ma ve duraklatma tuşu.

Cazip fiyatıyla oyun 
tutkunları için 
tasarlandı

Mobee, Android 4.1 jelly Bean işletim sistemini 
kullanan S900-E’yi satışa sundu. Android 4.1 
sürümünü kullanan Mobee Nett Tablet S900-E, 
800 x 480 çözünürlükteki 7 kapasitif ekranı ve 
3D desteği ile mükemmel oyun deneyimi sunu-
yor. G-sensor sayesinde otomatik olarak el 
hareketiyle dönebilen ekrana sahip cihaz, oyun 
tutkunları için tasarlandı. Ürün, oyunlarda sundu-
ğu kusursuz performans dışında; e-posta gön-
derip almayı, çevrimiçi gazete okumayı, Facebo-
ok, Twitter gibi sosyal medya araçlarında gezme-
yi, Youtube’da video izlemeyi, fotoğraf ve video 
çekebilmeyi kolay ve rahat bir şekilde gerçekleş-
tirebiliyor. Bluetooth’a sahip olmasıyla dikkat 
çeken S900-E’de aynı zamanda Instagram 
uygulaması da yüklü olarak geliyor. Kullanıcılar, 
cep telefonu ile çekilen fotoğrafları, Bluetooth 
sayesinde kolay bir şekilde tablete aktararak, 
Instagram uygulamasıyla sosyal medyada pay-
laşabiliyor. Üründe mevcut bulunan World, Excel 
gibi programlar ise kullanıcıların tatilde ya da 
seyahatte oldukları zaman bile dosyalarını 
düzenleyip kolayca çalışabilmelerine, ofis dışında 
da iş süreçlerini takip etmelerine olanak sağlıyor. 
Siyah, beyaz ve kırmızı renk seçeneklerine sahip 
ürün, 299 TL’lik uygun fiyatı ile Gold mağazaların-
da satışa sunuluyor. Teknolojiyi yakından takip 
edenler tarafından yoğun ilgi görmesi beklenen 
S900-E, kalitesi, çift çekirdekli işlemcisi, hızı ve 
ekran kalitesi ile pazardaki yerini alıyor. 

İşte yeni Nokia 
Lumia 925! 

Nokia, ödüllü amiral gemisi Nokia Lumia 920’nin yeni bir yorumu olan 
Nokia Lumia 925’i tanıttı. Metal tasarımlı Nokia Lumia 925, en son Pure-
View kamera deneyimine, yepyeni özelliklere ve uygulamalara sahip.  
Nokia Lumia 925 daha net, temiz fotoğraflar ve videolar için (bunlara az 
ışıkta çekilmiş en iyi görüntüler de dahil) en ileri lens teknolojisini ve gele-
cek nesil görüntüleme yazılımını içeriyor. Güncelleme olarak gelen yeni 
Nokia, Akıllı Kamera moduyla da tanıştırıyor. Nokia Akıllı Kamera, yüksek 
kaliteli mükemmel görüntüyü yaratmak için bir seferde on fotoğraf çek-
menin ve En İyi Çekim, Aksiyon Çekimi ve Hareket Fokus gibi seçenek-
lerle düzenlemenin kolay bir yolunu sunuyor. Nokia Lumia serisine ilk 
metal dokunuşu taşıyan Nokia Lumia 925, yükseltilmiş sağlamlık gibi 
cazip ve eşsiz faydalar getiriyor. Polikarbonat arka yüz beyaz, gri ya da 
siyah renklerde üretiliyor. Kablosuz şarj kapağı, Nokia’nın ileri kablosuz 
şarj aksesuarlarından ve ekosisteminden faydalanmak için telefonun 
arkasına takılabiliyor. Siyah, sarı ve kırmızı renklerde kapaklar ayrıca 
aksesuar olarak satılıyor.  Nokia Akıllı Cihazlar Başkan Yardımcısı jo Har-
low konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Yenilik yapmayı sürdürüyo-
ruz. Hem mevcut Lumia kullanıcıları için yeni faydalar oluşturarak hem de 
Nokia Lumia 925 gibi yeni çıkardığımız cihazlarla Nokia Lumia portföyün-
deki deneyimleri daha ileri taşıyoruz.” Nokia Lumia 925, 16 GB ve 32 GB 
olmak üzere 2 farklı hafıza seçeneğiyle 2013’ün ilerleyen aylarında aynı 
anda Türkiye’de satışa sunulacak.

Mozilla ve Foxconn arasında 
‘tablet’ işbirliği

internet tarayıcısı Mozilla ile elektronik ürün montajcısı Foxconn, sürp-
riz bir işbirliğiyle mobil dünyasına yeni bir cihaz sunmaya hazırlanıyor. 
Kaynaklar, Firefox işletim sistemiyle çalışacak olan tablet bilgisayarın 3 
Haziran’da tanıtılacağını öne sürdü. Firefox adını taşıyan işletim sistemi-
ni şubat ayı başında duyuran Mozilla, ‘Apple’ın montajcısı’ olarak ün 
yapan Foxconn ile tablet bilgisayar üretmek için işbirliğine girdi. Focus 
Taiwan sitesinin verdiği bilgiye göre, Firefox os (işletim sistemi) ile çalı-
şacak olan cihaz haziran başında teknoloji dünyasına tanıtılabilir. Konu-
ya yakın bir kaynak, Focus Taiwan sitesine yaptığı açıklamada, sunula-
cak cihazın muhtemelen bir tablet bilgisayar olacağını belirtti. Mozilla, 
ispanyol Geeksphone şirketiyle Firefox os  kullanan iki telefonu nisan 
sonunda sunmuştu. ucuz akıllı telefon sınıfına giren Keon (110 euro) ve 
Peak (179) euro, ilk olarak ispanya’daki cep telefonu operatörleri tara-
fından sunuldu.
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Yeni oyun konsolu Xbox 
One görücüye çıktı

Microsoft, bu yıl satışa sunulması beklenen oyun konsolu Xbox One’ı basına 
tanıttı. Yeni nesil oyun konsolu, “herşey dahil bir eğlence sistemi” olmayı 
hedefliyor. Oyunların yanı sıra, televizyon izlemeye ve müzik dinlemeye de 
olanak tanıyor. Xbox One’ın her zaman internete bağlı olması gerekmiyor ve 
eski oyunları da çalıştırabiliyor. Oyun konsoluna ayrıca Blu-ray sürücüsü ve 
Skype eklenmiş; Kinect kamerasının sensörünün çözünürlüğü 1080p’ye 
çıkarılmış. Şirket, yeni Kinect’in vücut hareketlerini daha iyi analiz ettiğini, bu 
şekilde kullanıcıların da oyunlardaki karakterleri daha iyi idare edeceklerini 
bildiriyor. Microsoft’a göre Kinect, egzersiz yaparken kullanıcıların nabzını 
sayabilecek. Konsola eklenen yeni araçlarla oyun kayıtlarından klipler yapıp 
internete yüklemek mümkün olacak.Microsoft’un Xbox One için hazır 300 
bin 000 sunucusu var. Bu da 1999’da tüm dünyanın bilgisayar işlemi yapma 
gücünden daha fazla. Bu da daha fazla oyuncunun katılabileceği, daha büyük 
maçlar yapma olanağı anlamına geliyor. 

Moto X yazın çıkıyor
Motorola Ceo’su dennis Woodside, Moto X 
adıyla çıkacak yeni telefonlarının bu yaz çok 
sayıda cep telefonu operatörü tarafından 
satışa sunulacağını açıkladı. Google’ın geç-
tiğimiz yıl 12 milyar dolar gibi rekor bir fiyata  
satın aldığı Motorola, beklenen hamleyi bu 
yaz yapacak.  AllThingsd sitesinin düzenle-
diği ‘d11’ konferansında dün bir panele katı-
lan Motorola Ceo’su dennis Woodside, 
Motorola X Phone telefonunun ismini ve 
piyasaya sürüleceği tarihi açıkladı. Woodsi-
de, telefonun dağıtımının ABd’deki bir çok 
operatör tarafından gerçekleştirileceği ve 
geniş çaplı olacağını belirtti.

Üretim ABD ve Tayvan’da
Woodside Moto X’in diğer akıllı telefonlar-
dan farklı olarak, ABd’nin Texas eyaletin-
deki Fort Worth tesisinde üretileceğini 
açıkladı. Phandroid sire haberine göre, 
Woodside cihazların ‘yüzde 70’inin ABd’de 
üretileceğini söylerken, oled ekranı ve 
merkezi işlem biriminin (CPu) sırasıyla 
Kore ve Tayvan’da yapılacağını belirtti. 
Fiyatlandırmaya gelince, Woodside 
Motorola’da 30 dolarlık telefonlar ve 650 
dolarlık akıllı telefonlar arasındaki fiyat 
uçurumunun olmayacağını söyledi. Aynı 
zamanda hiçbir Android koduna özel erişi-
min olmayacağını ve ana şirketi Google 
tarafından Motorola’ya hiç bir ayrım yapıl-
mayacağı da ifade edildi.  Motorola, 
Google’ın işletim sistemi Android’le, diğer 
orijinal donanım üreticileriyle sahip olduk-
ları ilişkiden farklı yaklaşmayacaklarını 
açıkladı. Şirket, Moto X’in üretileceği tesise 
2 bin personel alacak. 

Reeder, yaza iki  dirhem 
dört çekirdek giriyor

Reeder, yeni tablet bilgisayar modeli reeder A8 ile yaza iki dirhem dört çekir-
dek giriyor. Reeder’ın daha eğlenceli ve daha renkli bir yaz tatili için özel ola-
rak tasarladığı reeder A8, gerek şık tasarımı gerek teknik özellikleri ve 
gerekse sağladığı kullanım kolaylığı ile keyifli bir yazın olmazsa olmazı. 
Reeder A8’in 1.8 Ghz Quad Core işlemcisi sayesinde hayatın hızı dörde kat-
lanıyor. Tablet PC’lerde kullanan en iyi ekran teknolojisi olan IPS kapasitif 
ekran özelliği sayesinde reeder A8, size 180° görüş açısı sağlıyor. Böylelikle 
tabletinizi ister evde, ister plajda yansıma ya da parlama sorunu olmadan 
kullanabiliyorsunuz. Reeder A8, 1.8 Ghz Quad Coreişlemcisi ile yüksek per-
formans, IPS ekranı ve zarif tasarımı ile estetik tutkunlarının ilk tercihi ola-
cak gibi görünüyor.  Reeder A8, Android 4.1 jelly Bean için geliştirilen “Pro-
ject Butter” özelliği sayesinde ekran, işlemci ve grafik işlemci arasında mak-
simum uyum sağlıyor. VSync teknolojisi ile saniyede 60 animasyon karesi 
oynatabiliyor. Android 4.1 jelly Bean, aynı zamanda dokunmatik duyarlılığı-
nı arttırıyor. Sonuç olarak, dokunuşlarınıza daha duyarlı bir ekran ile daha 
hızlı web taraması yapıyor, medya içeriğine daha hızlı bir şekilde erişiyor, 
oyun oynarken maksimum keyif alıyorsunuz. Beyaz ve siyah renk seçenek-
leri mevcut olan Reeder A8, 1 GB RAM ve 8 GB dâhili hafızaya sahip. Sadece 
325 gr ağırlığındaki cihaz ince dizaynı ve 7.85” ekranı ile rahat taşınıyor ve 
kullanım kolaylığı sağlıyor. Reeder’ın yüksek performans deneyimini yük-
sek estetik standartlar içinde yaşamak isteyenler için tasarladığı Reeder 
A8, 349 TL son kullanıcı fiyatı ile bu yaza damgasını vurdu bile.



96 / www.baglantinoktasi.com.tr

otomotiv» mehmet akif atasoy / m.akifatasoy@baglantinoktasi.com.tr

‘MükeMMel sürüş keyfİ 
İçİn yalın bİr tasarıM ve 

yenİlİkçİ bİr kokpİt’ 
Frankfurt Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerinde tanıtılacak
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yENİ PEUGEOT 308, BÜNyESİNDE PEUGEOT’NUN 
TÜM DNA’SINI TAşIyOR
Peugeot tasarımcıları ve mühendisleri, yalın, özgün tasarımlı, 
cüretkâr  ve modern bir hatchback tasarladılar. Yeni modüler plat-
form EMP2 sayesinde, Yeni Peugeot 308’in boyutları daha kompakt 
hale geldi ve ağırlığı azaltıldı (-140 kg). Sürüş keyfi çok yüksek ve 
CO2 emisyonları sınıfında referans olacak düzeyde.  (85 g/km’nin 
altında CO2 salımına sahip bir versiyonu bulunuyor.) Yalın iç mekân 
ve yenilikçi kokpit tasarımı (Peugeot i-cockpit) ile yepyeni bir sürüş 
keyfi vaat ediyor.  Son derece iddialı bir şartnamenin ürünü olarak 
hayata geçirilen yüksek kalite düzeyi, otomobili en iyiler arasında 
konumlandırmayı amaçlıyor ve Peugeot’nun ürün gamında yükse-
liş stratejisini somutlaştırıyor.

BİR BAKIşTA yENİ 308
• Yeni Peugeot 308, kompakt boyutları (uzunluk : 4,25 m ve yük-

seklik : 1,46 m), geniş oturma alanı ve özellikle geniş bagajı ile C 
segmentinin vazgeçilmez özelliklerini fazlasıyla sunuyor. Fakat, 
yeni müşteriler fethetmek için bunun da ötesine geçiyor, aynı 
zamanda güçlü ve farklı bir alternatif oluşturuyor. 

• Kompakt tasarımı, dengeli boyutları, mekanik parçalarının 
yanında azaltılan gövde ağırlığı sayesinde, yeni Peugeot 308, 
gücünden emin olan bir atlet gibi özgün ve dinamik bir duruş 
sergiliyor. Karakteri her ayrıntıya verilen özen ve kalitede 
kendini gösteriyor. Yeni Peugeot 308’in ön bölümünü güç-
lendiren LED gündüz farlarının yanında. bir mücevher gibi 
karakteristik ve ince işlenmiş Full LED farlar, otomobile 
aslansı ve teknolojik bir bakış kazandırıyor. Üst donanım 
paketlerinde standart olarak sunulan bu farlar bu segment-
te dünyada bir ilk oluşturuyor. Arka bölümde, otomobilin 
teknolojik ve dinamik imajını güçlendiren LED’li farların 

bumerang şeklindeki çizimi ile Peugeot’nun aslan pençeleri-
ni görüyoruz. Yeni Peugeot 308, bünyesinde Peugeot’nun 
tüm DNA’sını taşıyor.

• Peugeot i-cockpit yeni tür bir sürüş deneyimi sunuyor. Her 
şey duyumsal ve sezgisel bir sürüş keyfi yaşamanız için 
tasarlandı: Yoğun ve dinamik bir sürüş hissi için küçük direksi-
yon simidi, gözlerinizi yoldan ayırmadan bilgileri okumanız için 
göz hizasında göstergeler, dikkat çekici orta konsol ve 9,7” 
büyük dokunmatik ekran. 

• Dokunmatik ekran çok sayıda kumandayı basit bir ergonomi ile 
üzerinde topluyor. Böylece tasarımcılar sadece birkaç düğme ile 
çok sade bir gösterge paneli yaratabildiler. Sade tasarım ile ileri 
teknolojiyi bir araya getiren bu yeni yaklaşım, üst düzey bir HiFi 
aygıtı gibi işlenmiş ses kontrol butonunda kendini gösteriyor.

ÖzETLE; İDDİALI VE KALİTELİ…
Yeni Peugeot 308, Peugeot’nun birkaç yıldan beri başlattığı ürün 
gamında yükseliş stratejisinin ete kemiğe bürünmüş halidir. En üst 
düzey kalite gerekliliği bu yeni modelin şartnamesinin temel taşını 
oluşturdu. Bu hedef projenin başından itibaren tasarımcıları ve 
mühendisleri yönlendiren temel kriter oldu. Otomobilin dışındaki ve 
içindeki her parça çok özel bir şıklık ve özenle tasarlandı. Örneğin 
gösterge paneli, kaliteli saat imalatçılığına gönderme yapıyor ve 
çizimi, teknoloji ile dinamizmi yansıtıyor. Asil ve prestijli malzeme 
seçimi ya da yarı mat krom veya cilalı siyah dekorları da bu kalite 
algısına katkıda bulunuyor. Yeni Peugeot 308 Fransa’da Sochaux 
Fabrikası’nda üretilecek. Fransa’daki Trémery ve Douvrin Fabrikala-
rı da motor-şanzıman gruplarının tamamını temin edecekler. Yeni 
Peugeot 308, 10 Eylül 2013 tarihinde Frankfurt Otomobil Fuarı’nda 
dünya prömiyerinde tanıtılacak ve Avrupa’da 2013 sonbaharından 
itibaren satışa sunulacak.

YENİ PEUGEOT 308



GTS ruhu Scirocco İle Gerİ döndü!  
 Volkswagen’in mayıs ayında 1 milyonuncusunu ürettiği sportif modeli Scirocco’nun, 80’li yıl-
lara damgasını vurmuş efsanevi versiyonu GTS, yeni versiyonuyla Türkiye’de satışa sunul-
du. 1974’te üretilmeye başlanan ve ayırt edici tasarımıyla olduğu kadar sportif performan-
sıyla da beğeni toplayan Scirocco modelinin, ilk olarak 1983 yılında tanıttığı efsanevi özel 
model serisi GTS, motor kaputundan başlayan ve tavan üzerinden akarak bagaj kapağı üze-
rinde son bulan yarış şeritleriyle dikkat çekiyor.

Yenİlenen caYenne SaTişa Sunuldu!   
Porsche’nin büyük ilgi gören SUV modeli Cayenne, sadece Türkiye’ye özel standart ekipmanları 
ve donanımlarıyla Doğuş Otomotiv-Porsche Yetkili Satıcıları’nda yerini aldı. SUV segmentine 
getirdiği lüks dokunuş ile dünyada olduğu kadar Türkiye’de büyük ilgi gören Porsche Cayenne, 
Türkiye’ye özel yenilendi. Türkiye’de satılan tüm Cayenne modellerinde artık Xenon farlar, arka ve 
ön park sensörü, elektrikli bagaj ve servotronik direksiyon standart olarak sunuluyor. 

BMW, Geleceğe 
hazirlaniYor!
BMW Grubu çatısı altında bulunan ve yepyeni bir alt marka olarak 
kademeli bir şekilde tanıtılmaya başlanan BMW i’nin model yel-
pazesi tamamiyle yeni elektrikli otomobillerden oluşuyor. Grup, 
BMW i’nin geleceğine yönelik aksiyonlar almaya kararlıkla devam 
ediyor. BMW Grubu’nun sürdürülebilirlik ve teknoloji ilkelerine 
uygun olarak elektromobilitealanında araştırmalarına devam 
eden BMW yetkilileri, toplam 80 bilgisayar programcısı ve yazılım 
geliştiricisinin katıldığı ve yaratıcılığı teşvik eden “Sürdürülebilir 
Hackaton” etkinliğini Kaliforniya ABD’de gerçekleştirdi.

chevroleT; Suv SeGMenTİnde 
çiTaYi YükSelTİYor
Trax, sürüş dinamiklerini ve daha küçük bir aracın sahip olduğu yakıt eko-
nomisini bir araya getirerek, kullanıcılara bir SUV aracın tüm avantajlarını 
sunuyor. Tüm bunların ötesinde, esnek, modern yolcu kabininden, dört 
tekerlekten çekiş sistemine, akıllı telefon, tablet bilgisayar ve kişisel müzik 
çalar gibi cihazlar için bağlantı imkanı sunan Chevrolet MyLink’e kadar çok 
farklı özellikleri kullanıcısına azami şekilde sağlıyor.
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ciTroËn c3 PicaSSo Yenİlendİ 
Citroën’in  direksiyon başında sürüş keyfi ve  konforu arayan sürücüle-
rin tüm isteklerine cevap veren özel modeli C3 Picasso, yenilenen 
yüzüyle Türkiye yollarında. Markanın “Créative Technologie” imzasını 
vurgulayan çekici ve zarif tasarımı ile kullanıcılarının karşısına yenilene-
rek çıkan C3 Picasso, şehir içi kullanımda büyük kolaylık sağlayan “Stop 
& Start” özellikli dizel otomatik seçeneği ile de farkını ortaya koyuyor. 
Yeni C3 Picasso; tasarımda marka kimliğiyle uyumlu yeni ön bölümü,  
LED gündüz sürüş farları,  viraj aydınlatmalı ön sis farları ile daha çekici 
ve dinamik bir görünüme sahip oldu. Entegre Navigasyon ve Bluetooth 
özellikleri ile de yüksek konfor arayan müşterilerin tercihi olacak.    

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 listede bu yıl 
Hyundai’yi Santa Fe temsil etmiş olacak. Fonksiyonel iç mekana sahip oto-
mobillerden oluşturulan listede, yenilikçi yapısıyla dikkat çeken Santa Fe, bir 
çok premium rakibini geride bırakarak en iyi 10 otomobilden birisi oldu. 
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Türkiye ve dünyadaki teknolojik gelişmelerin ele alındığı 
Turkcell Teknoloji Zirvesi Ankara’da yapıldı. Zirvede konu-
şan Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, dijital erişim 2 

katına çıktığında gayri safi milli hasılanın yüzde 6 büyüdüğünü, 
işsizliğin ise yüzde 8 düştüğünü söyledi. Ciliv, 2008 yılın-
dan bu yana fiber internete 2 milyar lira yatırım yap-
tıklarını açıkladı. 
Ciliv, dünyanın önde gelen çip üreticisi ABD’li 
Qualcomm işbirliğiyle üretilecek ‘Gebze’ 
isimli akıllı telefonunu bu yılın üçüncü çey-
reğinde uygun fiyatla satışa çıkaracaklarını 
açıkladı. Ciliv, “İlk defa bir akıllı cihaz tasa-
rım ve yazılımı Türk mühendisler tarafın-
dan hazırlandı ve Türkiye’de üretilecek. 
İ-Phone’da olduğu gibi bir model kullanı-
yoruz. İ-phone California’da tasarlanıyor, 
Çin’de üretiliyor. Biz de gücümüzün daha çok 
katma değerinin olduğu tasarıma odaklandık ve 
Qualcomm’la işbirliği yaptık. Geliştirdiğimiz akıllı tele-
fonu üçüncü çeyrekte uygun fiyatla pazara sunacağız.” dedi. 
Turkcell, geçtiğimiz şubat ayında Qualcomm ile cep telefonu, 
tablet bilgisayar ve makineler arası iletişim cihazları geliştirmek 
üzere Ar-Ge işbirliği anlaşması imzalamıştı.

“2020 OLİMPİYATLARINI DESTEKLİYORUZ”
Türkiye’nin iletişim altyapısının dünya olimpiyatlarını gerçekleş-
tirmeye yeterli olduğunu da ifade eden Ciliv, “İletişim altyapı-

YERLİ TELEFON GEBZE, SONBAHARDA PİYASADA
SÜREYYA CİLİV, “İLK DEFA BİR AKILLI CİHAZ TASARIM VE YAZILIMI TÜRK 

MÜHENDİSLER TARAFINDAN HAZIRLANDI VE TÜRKİYE’DE ÜRETİLECEK. İ-PHONE’DA 
OLDUĞU GİBİ BİR MODEL KULLANIYORUZ.”

mıza güveniyor ve Türkiye’nin 2020 olimpiyatlarına ev sahipliği 
hedefini destekliyoruz.” dedi. Olimpiyatlarda en çok madalyanın 
atletizm ve yüzme branşlarında dağıtıldığını belirten Süreyya 
Ciliv, “O yüzden, Turkcell olarak bu iki önemli sporun arkası-

na geçeceğiz. 28 milyon lirayı önümüzdeki 7 yılda sporcu 
yetiştirmek için koyduk, Gençlik ve Spor Bakanlığı 

da 28 milyon lira koydu. Önümüzdeki 7 yılda 56 
milyon lira, atletizm ve yüzmede program 

için kullanılacak. Birinci hedefimiz 18 bin 
olan aktif sporcu sayısını 100 bine çıkar-
mak. 7 sene içinde 5 misli aktif sporcu 
sayısını artıracağız, elit sporcu sayısı-
nı artıracağız. Bu ikisini artırınca madal-
yaların arkasından geleceğini biliyoruz.” 

dedi. Amerika’dan 17 senedir yüzme ant-
renörlüğü yapan Bob Bowman’ı Türkiye’ye 

Yüzme Federasyonu’na danışman olarak 
getirdiklerini söyleyen Ciliv, “O da geliştireceği 

programla ‘üç tarafı denizlerle çevrili ülkeden nasıl 
daha büyük bir yüzme başarısı çıkar’ diye uğraşacak.” diye 

konuştu. Olimpiyat tarihi boyunca Türkiye’nin yüzme branşın-
da finale kalamadığını hatırlatan Ciliv, “Önümüzdeki 7 senede 
ülkemize yüzme branşında katkı sağlayacağız.” dedi.
Son 3 yıldır İstanbul’da yapılan zirve bu yıl Ankara’da gerçek-
leşti. Kamu kurumları ve özel sektörden yöneticilerin katıldığı 
zirvede mobil ve sabit teknolojileri, dijital dönüşüm ile e-devlet 
uygulamaları, makineler arası iletişim gibi konular ele alındı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 
hayata geçirilen ve görme engelli vatandaşlara hareket ser-
bestliği sağlayan Gören Göz cihazının dağıtımı Sivas’ta ger-

çekleşti. Sivas’taki dağıtım töreninde AVEA SIM kartlarıyla görme 
engelli vatandaşlara ayrıca iletişim desteği sağladı.
Gören Göz cihazlarının Sivas dağıtım törenine Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Milli 
Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ve AVEA 
CEO’su Erkan Akdemir katıldı. Dünyada ilk 
kez Türk mühendisleri tarafından görme 
engellilerin kent içinde ulaşabilirliklerini artır-
mak amacıyla tasarlanan Gören Göz ciha-
zı, sesli komutlarla cihaz sahibini yönlendiri-
yor. Sivas’ta yaşayan 135 görme engelli vatan-
daşa dağıtılan cihazların SIM kartlarını AVEA’dan 
teslim aldı. 
Sivas’ta düzenlenen Gören Gözler Projesi’nin dağı-
tım törenine katılan Avea CEO’su Erkan Akdemir şöyle konuştu: 
“Ülkemizde yaklaşık 8,5 milyon engellinin bulunduğu tahmin edili-
yor. Bu rakam, toplam nüfusumuzun yüzde 12’den fazlası demek. 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hayata 
geçirilen Gören Gözler Projesi bu noktada çok önemli ve vizyo-
ner bir proje. Bir teknoloji şirketi olarak temel amacımız, teknolo-
ji kullanarak hayattaki engelleri kaldırmak ve herkese fırsat eşit-
liği sunmak. Sivas’ta 135 görme engelli vatandaşımıza dağıtılan 
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AVEA’DAN “GÖREN GÖZE” SIM KART DESTEĞİ
GÖREN GÖZ CİHAZLARI; CEP TELEFONU OLMANIN YANI SIRA İNTERNET VE 

BLUETOOTH TEKNOLOjİSİ, SESLİ KOMUT VE NAVİGASYON ÖZELLİKLERİYLE 
KULLANICILARINI ULAŞMAK İSTEDİKLERİ YERE GÖTÜRÜYOR.

cihazlarda Avea SIM Kartlı olmasından gurur duyuyoruz. Çünkü 
Avea olarak, engelsiz şehirler, engelsiz hayatlar yaratmak için çalı-
şıyoruz. Türkiye’nin geleceğine yatırım yapma vizyonumuz çerçe-
vesince engelli vatandaşların istihdamı, sosyal, ekonomik ve kül-

türel yaşama entegrasyonu konularında yenilikçi ve sürdü-
rülebilir projeler geliştirmeye ve bu amaçla hayata 

geçirilen projelere Avea olarak destek vermeye 
devam edeceğiz.”

“GÖREN GÖZ” GÖRME 
ENGELLİLERİN ŞEHİR 
REHBERİ OLACAK
Ankara ve İzmir’in ardından Sivas’ta 
dağıtımı yapılan Gören Göz cihazları; cep 

telefonu özelliklerinin yanı sıra internet ve 
bluetooth teknolojisi, sesli komut ve navi-

gasyon özellikleriyle kullanıcılarını ulaşmak 
istedikleri yere götürebilecek tüm özelliklere 

sahip. Cihazla görme engelliler aynı zamanda bulun-
dukları konumu yakınlarına veya istedikleri kişilere mesaj 

olarak bildirebilyor ve bluetooth teknolojisini kullanarak görme 
engelliler birbirleriyle rahatça iletişim kurabiliyor. Ayrıca kullanıcı, 
sıklıkla gittiği yerleri cihaza kaydederek tek tuşla rotasını seçebili-
yor. Cihaz saat ve tarih bilgisini görme engelliye okuyabiliyor ve pil 
durumunu sesli olarak bildirerek gerekli tedbirin önceden alınma-
sını da sağlıyor. Cihazlar, gidilmek istenen noktayı sesli uyarılarla 
en kısa ve uygun şekilde tarif ediyor.

“İLETİŞİM 
ALTYAPIMIZA 

GÜVENİYOR VE 
TÜRKİYE’NİN 2020 

OLİMPİYATLARINA EV 
SAHİPLİĞİ HEDEFİNİ 

DESTEKLİYORUZ.”

Avea CEO’su Erkan Akdemir Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv

ERKAN 
AKDEMİR: 

“TEMEL AMACIMIZ, 
TEKNOLOJİ KULLANARAK 

HAYATTAKİ ENGELLERİ 
KALDIRMAK VE HERKESE 

FIRSAT EŞİTLİĞİ 
SUNMAK.”
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Türkiye’nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojile-
ri şirketi Türk Telekom’un esnafa özel olarak geliştirdi-
ği “Esnafa Özel Tarifeleri”ni, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 

Konfederasyonu’yla (TESK) imzalanan işbirliği protokolü ile 
hayata geçirdi. İşbirliği protokolü ile, esnaf ve sanatkârların 
günün koşulları ile değişen gelişen teknolojik hizmet-
ler konusundaki ihtiyaçlarının en optimal biçim-
de, Türk Telekom aracılığıyla karşılanması plan-
lanıyor. 
İşbirliği, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) 
Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Türk 
Telekom CEO’su Tahsin Yılmaz’ın katılımıy-
la kamuoyuna duyuruldu. Törende konuşan 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım, “Türk Telekom ve TESK gibi iki 
büyük kuruluşumuzun sinerjilerini birleştirerek 
2 milyonu aşkın esnaf ve sanatkârımızın iletişim ihti-
yaçlarına yönelik gerçekleştirdikleri bu işbirliği protokolünün çok 
önemli bir adım olduğunu düşünüyorum.” dedi.
İletişimin esnaflar açısından önemine dikkat çeken TESK Genel 
Başkanı Bendevi Palandöken, “Türk Telekom ile yapılan bu pro-
tokol ile esnafımızın rahatlaması sağlanacaktır. Esnaf ve sanat-
kar artık müşteri odaklı çalışabilecektir. Ülkede huzur barış 
ortamı olunca teknoloji geliştikçe başarı kendiliğinden gelişiyor. 
İletişim araçları artık dünyada olduğu gibi ülkemizin de vazgeçil-
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TESK VE TÜRK TELEKOM’DAN BÜYÜK İŞBİRLİĞİ 
TESK ÜYELERİ, ŞEHİR İÇİ, ŞEHİRLERARASI, CEP TELEFONLARI,444’LÜ NUMARALAR 

VE BİRİNCİ KADEME YURTDIŞI SABİT NUMARALARLA 250 DAKİKADAN 3 BİN 
DAKİKAYA KADAR KONUŞABİLECEK.

mezidir. Ulaşımdaki kolaylıkların ve gelişmelerin yanı sıra ileti-
şimde de önemli adımlar atılıyor.” diye konuştu. 
Türk Telekom CEO’su Tahsin Yılmaz da, “İşbirliği kapsamın-
da sadece ses ve internet hizmetleriyle sınırlı kalmaksızın, 

esnaf ve sanatkârlarımızın hem kendi işlerini kolaylaş-
tıracak hem de halkımıza sundukları hizmetleri 

bir adım öteye götürecek birçok ürün ve hiz-
meti de önümüzdeki zaman zarfında yine 

uygun kampanyalarla sunmayı hedefli-
yoruz. Türkiye’nin lider telekomünikas-
yon şirketi Türk Telekom olarak esnaf 
ve sanatkârlarımızın gerek pazarla-
ma gerek iletişim ihtiyaçları için yeni-
likçi ve ekonomik yaşamlarını kolaylaş-

tırıcı çözümler üretmeye devam edece-
ğiz.” dedi.

ESNAFA ÖZEL TARİFE…
Esnafa Özel Tarife’de yer alan ihtiyaca uygun daki-

ka paketi seçilerek, paket dakikaları kapsamında isteni-
len yöne kullanılabiliyor. Esnaflar, seçtikleri pakete göre şehir içi, 
şehirlerarası, cep telefonları, 444’lü numaralar ve birinci kademe 
yurtdışı sabit numaralarla 250 dakikadan 3 bin dakikaya kadar 
uzanan sürelerde konuşabilecek. Esnafa Özel Tarife kapsamın-
da vergiler dahil ayda 29.99 TL’ye 250 dakika, 39.99 TL’ye 450 
dakika ve 69.99 TL’ye 3000dakika olmak üzere üç ayrı paket 
seçeneği bulunuyor. 

ESNAF VE 
SANATKÂRLARIN 
DEĞİŞEN GELİŞEN 

TEKNOLOJİK HİZMETLER 
KONUSUNDAKİ 
İHTİYAÇLARINI, 
TÜRK TELEKOM 

KARŞILIYOR. 

1973 yılında ağır nakliyat firması olarak kurulan Yılnak 
Proje ve Ağır Taşıma Servisi A.Ş.,  40. yılını kutladı. Marriot 
Otel’de düzenlenen 40. yıl kutlama programına Eski 

Başbakanlardan Yıldırım Akbulut, Ulaştırma Bakanlığı bürok-
ratları, şirket çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.
Sektörde 40 yılı geride bırakmanın gururunu yaşa-
dıklarını söyleyen Yılnak A.Ş. İcra Kurulu Başkanı, 
Ankaralı başarılı işadamı Dursun Gece dürüst-
lük çizgisinde yollarına devam ettiklerini, 
tecrübelerini kazanca, kazancı ise yatırıma 
dönüştürdüklerini söyledi. Gece, “Yüksek 
müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağ-
lama misyonuyla hareket ettik. Yurt içi 
ve yurt dışı birimleri kanalıyla taşımacılık 
sektöründe aldığımız işleri gününden önce 
yerine getirerek büyük bir güven sağladık. 
Ulusal ve uluslar arası birçok önemli firmanın 
taşımacılık işini geniş bir araç filosuyla büyük bir 
özenle yerine getirdik. Kriz dönemlerinde dahi yatı-
rımlarımıza ara vermeyerek, büyümemizi sürdürdük. Bugün 
sektörde 40 yılı geride bırakmayı başardıysak bunu uyguladığı-
mız bu politikalarımıza borçluyuz.” dedi.

“10 MİLYON DOLARLIK YATIRIM 
HEDEFLİYORUZ”
Şirketi devraldıktan sonra 6 milyon dolarlık bir yatırım yap-
tıklarını, önümüzdeki 6 yıl içinde de 10 milyon dolarlık bir yatı-

YILNAK, 40. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI
YILNAK YÖNETİM KURULU BAŞKANI DURSUN GECE, 6 MİLYON DOLARLIK BİR YATIRIM 

YAPTIKLARINI, 6 YIL İÇİNDE DE 10 MİLYON DOLARLIK BİR YATIRIM DAHA YAPMAYI 
PLANLADIKLARINI BELİRTTİ.

rım daha yapmayı planladıklarını belirten Dursun Gece, şu anda 
300 çalışanı ile şirket olarak büyük bir aile olduklarını kaydet-
ti. Gece, dürüstlük çizgisinde yollarına devam ettiklerini, tecrü-
belerini kazanca, kazancı ise yatırıma dönüştürdüklerini söyle-

di. Yılnak Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Saraç da Ortadoğu, 
Ortaasya ve Afrika’nın birçok ülkesine taşıma yap-

tıklarını belirtti ve çalışmalarını anlattı. 

TÜRKİYE’NİN EN GENÇ 
FİLOSUNA SAHİP
1973 yılından bu yana zorlu ağır taşıma 
projelerinde geniş filosu  ile hizmet veren 
Yılnak A.Ş., sektörde 40 yılı geride bırak-
tı. Ankara Ostim İvedik Organize Sanayi 

Bölgesi’nde faaliyet gösteren Yılnak A.Ş., 
Türkiye’nin en genç ve güçlü ağır nakli-

ye filosuna sahip. 40. Yıl kutlamasına kamu-
dan ve özelden sektör temsilcileri ile Yılnak A.Ş. 

müşterileri, şirkete hizmet veren taşeronlar, şirke-
tin iş yaptırdığı tedarikçiler, işadamları, akademisyenler, sivil 

toplum kuruluşların temsilcileri ve üst düzey bürokratlar katıldı. 
Gecede sahneye ise fantezi müziğin üstadı Coşkun Sabah çıktı. 
Eski ve yeni şarkılarını söyleyen Sabah, konuklara stres attırdı. 
Kurum çalışanları da hem stres attı hem de 40. yıl için biraraya 
gelerek, ortak kurum kültürünü oluşturmak, aile olmak, çalışma 
hayatlarında daha verimli olmak adına motivasyonlarını yeni-
den yükseltme şansı buldu. 

DURSUN 
GECE, 300 ÇALIŞANI 

İLE BÜYÜK BİR 
AİLE OLDUKLARINI, 

TÜRKİYE’NİN EN GENÇ 
ARAÇ FİLOSUNA SAHİP 

OLDUKLARINI 
BELİRTTİ.

yılnak A.ş. yönetim Kurulu Başkanı Dursun Gece’ye (sağda) plaket takdimi yapıldı
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eyyüp ceylan

Lağım 
döşemi

Büyü

Tavuğun V 
şeklindeki kemiği

Yapılan iş, 
edim

Keçi tüyüTümüyle 
nitelikli kişi

Hayati içecekBir şans 
oyunu aracı

Mutlak

Boru sesi 

Eğik

Bunama (eski)

Parlaklık, 
aydınlık

Can sıkıntısı

Gündüzlü 
öğrenci

Mitolojik 
çalgı

Çabuk anlama

Samaryum 
elementi 
simgesi

Müzikli komedya

Bezzaz Hanım arkadaş

Üroloji
Özgün biçimde 

oluşturulan

Antlaşma

Büyüklük, irilik
Taşıt hızı saptamaya 

yarayan araç
Kur’an’ı usulünce 

okumak

Yemeklere tat 
katan madde

Boğa (Esk)
(gök b.)

Zaman göstergeci

Kısaca 
Kayserispor

Her türlü ticaret 
eşyası

İsnat

1985 Belçika 
doğumlu, 
resimde 

gördüğünüz 
sanatçımız

Hayatın çeşitli 
evrelerinden biri

Havada bulunan 
su buharı

İşaret

Kötü karşıtı

Kuzu sesi

İnce kablo

Kesin

Yüz surat
(isim)

Gemilerde oda

Kısaca mililitre

Bir makyaj 
malzemesi

Ucu halkalı 
cıvata

Noksan, eksik

 Mısır güneş 
tanrısı

Seçkin

Yardımcı 
(eski)

Yumuşak 
başlı

Seyrek

El bombası 
aparatı

Bir nota

Kafiye

Uygun bulma

Soğurma

Bir tür 
orman 
ağacı

Arap dilinde 
‘ben’ 

Eski dilde su

Ortaöğretim

bulmaca»
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