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ÇANAKKALE BATIKLARI 
GÜNYÜZÜNE ÇIKTI
ÜZERİNDE HEP KONUŞULAN ANCAK 
AYRINTILI BİLGİYE SAHİP OLUNMAYAN 
ÇANAKKALE BATIKLARI, NİHAYET GÜN 
YÜZÜNE ÇIKARILDI. PROJE KAPSAMINDA 
TOPLAMDA 33 BATIĞA ULAŞILDI VE 
ARAŞTIRMACILARIN, TÜRK HALKININ 
İLGİSİNE SUNULDU.
 
Çanakkale Savaşları, Anadolu toprakları için tüm halkın 
omuz omuza, ölümüne mücadele verdiği bir bağımsızlık 
destanı. Ancak bu savaş, sonuçları ve mesajları bakımından 
sadece Türk halkı için değil dünya tarihi açısından da önemli.
Anadolu halkının neredeyse tüm dünyaya karşı, aç-susuz, 
üst-başsız ve bir savaşın olmazsa olmazı konumunda bulunan 
cephanesiz bir şekilde savaştığı Çanakkale’de bugün hala bilin-
meyenler, bilinenlerden fazla maalesef. 
Kapak konumuzda, Çanakkale Savaşları’nın bilinmezliğini 
bir nebze de olsa ‘bilinir’e çevirmek için başlatılan ve başarı ile 
sonuçlandırılan bir projeyi anlattık. Üzerinde hep konuşulan 
ancak ayrıntılı bilgiye sahip olunmayan Çanakkale batıkları, 
nihayet gün yüzüne çıkarıldı. Proje kapsamında toplamda 
33 batığa ulaşıldı ve araştırmacıların, Türk halkının ilgisine 
sunuldu. Ayrıntılarını kapak haberimizde göreceğiniz batık-
ların hikayesi ilginizi çekecek.
Dergimiz yine birbirinden ilginç haberler ve araştırmaları 
bulunduruyor sayfalarında. Bu haberlerden biri de ‘derin in-
ternet’. İnternetin henüz bu kadar yaygınlaşmadığı, internet 
sitelerinin alan isimlerinin kullanılmadığı bunun yerine uzun 
uzun IP numaralarından oluşan isimlerle internete ulaşıldığı 
dönemler için ‘ilkel’ internet tabiri kullanılıyor. Suç örgütleri-
nin ilkel interneti kullanarak, tüm yasadışı faaliyetlerini yü-
rüttükleri alan ise ‘derin internet’i oluşturuyor. İnternet üze-
rinden işlenen suçların tamamen derin internet üzerinden 
yürütülmesi, bugün olmasa da ileride devletler için sorun 
teşkil edecek gibi görünüyor.
Sektörde yaşanan en yeni gelişmelerin de yine detaylarıyla 
yer aldığı sayfalarımızla okuyucumuzu baş başa bırakırken 
içinde bulunduğumuz Ramazan ayının ülkemize, dünyamı-
za huzur getirmesi yönündeki iyi dileklerimizi de paylaşmak 
istiyoruz. 
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Vodafone Cep Kamulularla 
SINIRSIZ 

KONUŞMA 
MESAJLAŞMA 

Cep Kamu Maksi

¨44+1
HER YÖNE

1500 dk
250 SMS
250 MB

Kamuluların 
tüm iletişim ihtiyaçları 
Vodafone Cep Kamu’da!

5 KİŞİYİ CEP KAMULU
YAPMA FIRSATI

Kamu +1 TL 250 Avantaj Kampanyası kapsamında 12 ay taahhütle 12 ay boyunca geçerlidir. Kampanya 30.09.2013 tarihine kadar yapılan başvurularda geçerlidir.
Cep Kamu Tarifelerinden tüm kamu çalışanları ve yakınları kamu kimliklerini veya referanslarını ibraz ederek faydalanabilir. Kamu çalışanları aynı zamanda dilekçe vererek 5 kişiye referans yoluyla kamu hattı kazandırabilir. Dakika kullanımı yurtiçinde 
geçerlidir ve dakikalar sonraki aya devretmez. Paket kapsamındaki dakikalar aşıldığında yapılacak yurtiçi aramalar dakikası 43,89 Kuruş üzerinden ücretlendirilir. Ücretlendirme periyodu 6 saniyedir. Dönem içerisinde yapılan iptal işlemi veya başka bir 
anlık pakete geçmesi durumunda abone toplu süre ücretinin tamamını öder. 12 ay taahhüt ve aylık ek 1 TL karşılığında aboneler, Cep Kamu Maksi için aylık ek 250 her yöne dakika, 250 her yöne SMS ve 250 MB internet kullanım hakkına sahip 
olacaklardır. Taahhüt süresi bitmeden kampanyadan çıkılması durumunda, kampanya içinde kalınan her ay için 20 TL ceza yansıtılacaktır. Kampanya çıkışları anlık olur ve çıkış yapılan fatura döneminde verilen fayda çıkış işleminden sonraki ilk fatura 
dönemine kadar sürer. Bu kampanya mevcut ve planlanan taahhütlü kampanyalarla, cihaz kampanyalarıyla birlikte kullanılamaz. Fiyatlara KDV (%18) ve ÖİV (%25) dahildir. Vodafone'un kampanya ve tarife özelliklerinde ve ücretlendirmesinde BTK 
tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır. Ayrıntılı bilgi için: Vodafone Cep Merkezleri ve kamuavantaj.com

Vf_Kamu_Ogr_v3_215x275_Baglanti Noktasi.ai   1   6/12/13   2:50 PM



6 / www.baglantinoktasi.com.tr

içindekiler»

haber

50

şehir mektupları

42

sahne

36

36

trafik

kapak çevre

KARNE HEDİYESİNDE BİSİKLET GİTTİ, TABLET GELDİ!
Okul hediyesi olarak tablet ve akıllı telefon satışlarının artış oranı 

yüzde 45’e kadar çıktı. Bisiklet yüzde 15’te kaldı.

DİZİ MÜZİKLERİNİN EFENDİSİ: TOYGAR IŞIKLI
Dizi ve film müzikleriyle kalplerde taht kuran, ruhların pasını silen 
ve hepimizi farklı boyutlara taşıyan Toygar Işıklı, albümleriyle de 

artık kendisinden söz ettiriyor. 

YAZIN ANKARA’YA ETTİKLERİ
Yaz geldiğinde Ankara, eskiye nispetle daha fazla boşalmaktadır. 

Bunda üniversite sayısının artması, üniversite öğrencilerinin şehir 
nüfusunda önemli bir yüzdeyi teşkil etmesi rol oynar.

33 ÇANAKKALE BATIğI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Uzun zamandır konuşulan ancak hakkında ayrıntılı bilgi sahibi 

olamadığımız Çanakkale batıkları, gün yüzüne çıkarıldı. 33 batık 
araştırmacıların ilgisine sunuldu.

2 BİN 222 ARAÇ YANGINLA MÜCADELE EDİYOR
Sıcaklıkların artışıyla birlikte yangın mevsimi başladı. Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı, yurtdışında pek çok ülkeye model olan yangınla 
mücadele çalışmalarını başlattı.

3218

SÜRÜCÜLER, YAKIT TASARRUFUNDA HASSAS
Sürücülerin büyük bölümü aracın temel bakımlarını ve 

kontrollerini zamanında gerçekleştiriyor.

54
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36

röportaj

82

gezi

74

gelenek

68

36

otomotiv

96

hayattan sağlık

NE GÜZEL BİR AYSIN SEN; EY ŞEHR-İ RAMAZAN
Yüzyıllar boyu süregelen örf ve adetler zamanla değişim gösterse 

de Müslüman ülkeler nezdinde, Ramazan ayının kutsallığı ve 
yaşattığı duygular ilk günkü tazeliğini koruyor.

âŞIKLAR MEDENİYETİ: SİVAS
Ülkemizin tarihi illerinden birine gidiyoruz; Türkiye’nin en büyük 

yüzölçümlü ikinci şehri olan Sivas’a...

ÜSTÜNDE ÜNİFORMA CEBİNDE RESİM KALEMİ: 
EMNİYET MÜDÜRÜ AHMET SULA

Ahmet Sula ile birbirinden ilginç eserleri ve hayatı hakkında uzun 
ve keyifli bir sohbetimiz oldu.

AKILLI TELEFON 
EKRANI GÖZ 
KURULUğU YAPIYOR
‘Televizyonu yakından 
izleme’ ikazlarıyla büyüyen, 
çocuklarımızı büyüten 
bizler, bu küçük ekranları 
gözümüzü     n en yakınına 
getirirken, göz sağlığımızı 
düşünüyor muyuz? 

6458

EFSANE MODEL 208 GTI YENİDEN DOğDU
Peugeot, otomobil sporları tarihine modelleriyle, yarışlardaki 

başarılarıyla ve büyük spor destanlarıyla damgasını vurdu.   

BUZDAğININ GÖRÜNMEYEN TARAFI: 
DERİN İNTERNET

Olayların görünmeyen yanlarını anlatan ‘derin’ kavramı çağımızın 
en büyük  buluşu olan internette de karşımıza çıkmaya başladı. 



haber turu»

British AirwAys’ten 
sABırsız yolculArA 
müjde

British Airways (BA), 1 Temmuz’da yürürlüğe giren uygu-
lama kapsamında iniş sonrasında uçakların duracağı ve 
kapıların açılacağı zamana kadar beklemeden mobil cihaz-

ların kullanılmasına izin verecek. BA, İngiltere Sivil Havacılık 
İdaresi’ne yaptığı sunumda, yolcuların akıllı telefon, tablet bil-
gisayar veya kitap okuyucu gibi mobil cihazlarını inişten kısa 
bir süre kullanmalarının güvenli olduğunu gösterdi. BA, yeni 
uygulamanın mesajlarını kontrol etmek veya önemli bir arama 
yapmak için sabredemeyen yolcuların talepleri üzerine hayata 
geçirildiğini belirtti.

3d silAh BAsılmAsını 
önleyen yAzılım

ABD’li Defense Distributed şirketinin geçtiğimiz ay inter-
nete tasarımlarını koyduğu ve daha sonra kaldırdığı silahın 
ardından,Danimarkalı bir şirket ‘3D silah tasarımlarının 

basılmasını önleyen’ yazılım geliştirdi. Danimarka’nın Create It 
Real şirketi, geliştirdiği yazılımla yasa dışı olarak internete kona-
cak 3D silahların önüne geçmeyi planlıyor. Geliştirilen yazılım, 
dijital silah modellerini tespit ederek basılmalarını engelleyecek. 
Yazılımı oluşturan algoritma, basmak isteyeceğiniz silah parçası-
nı silah parçalarının bulunduğu veri tabanıyla eşleştirerek tespit 
yapacak.

hAreket AlgılAyAn 
ekrAnlAr gerçeğe 
dönüşüyor

Dokunmatik ekranlar için en üst düzey teknolojiyi 
geliştirmeyi amaçlayan Leap Motion şirketi, tek-
noloji dünyasını değiştirecek teknolojisini yakın 

zamanda sunmayı planlıyor. Leap Motion hareket algıla-
yıcı cihazı, parmağınızı bir işaretçi haline getiriyor. Şirket, 
teknolojinin geliştirici portalını ve yazılım geliştirme kitini 
(SDK) tanıtmaya hazırlanıyor. Yazılım geliştiriciler, Leap 
Motion piyasaya çıkana kadar cihazın çeşitli donanım-
larla uyumlu hale gelmesi için gerekli kodları geliştirme 
şansı bulabilecek. Şirket, açtığı web sayfasıyla cihazın 
kullandığı yazılımın beta versiyonunu indiren geliştirici-
lere destek verecek.

nokiA’dAn 2.2 milyAr 
dolArlık hAmle

Finlandiyalı akıllı telefon devi Nokia, Siemens’in Nokia 
Siemens Networks’teki hisselerinin yarısını alaca-
ğını açıkladı. Nokia, satın alım için 1.7 milyon Euro, 

yani 2.2 milyar dolar ödeyecek. Nokia CEO’su Stephen 
Elop, yaptığı açıklamada, “Net strajejik çizgisi ve liderlik 
ekibiyle, Nokia Siemens Network işlemsel ve finansal 
performansını artırdı. LTE teknolojisinde (süper hızlı veri 
transferi) de büyüme potansiyeli sunan Nokia Siemens 
Networks’ün hisselerini alarak Nokia grubunun büyü-
mesine katkıda bulunacağımız için sevinçliyiz.” dedi. Akıllı 
telefon piyasasında güçlü rakiplere karşı büyük bir müca-
dele veren Nokia, Nokia Siemens Networks alarak yeni 
mobil teknolojiler LTE ve 4G’de altyapısını güçlendirmek 
istediği gibi zkar eden şirketin bilançosuna da katkıda 
bulunmasını amaçlıyor.

8 / www.baglantinoktasi.com.tr
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google yeni progrAmını 
tAnıttı

Google, yeni açıkladığı yeni bir deneme programı kap-
samında, üçüncü parti organizasyonlara en son tekno-
loji Street View Trekker zteknolojisinin gönderileceğini 

duyurdu. Dünyanın farklı noktalarındaki gönüllülerle çalışarak, 
Google’ın oldukça zor olan bu görevi daha düşük maliyetle ve 
daha kolay gerçekleştirmek istediği düşünülüyor. Trekker adı 
verilen ve sırtta taşınan donanım, Street View ekibinin gezdiği 
yerlerin 360 derece fotoğraflarını topluyor. Everest’in zirve-
sinden Büyük Kanyon’a ve dünyanın en yüksek gökdeleni Burj 
Khalifa’ya kadar, koltuğunuzdan dünyanın en egzotik ve erişil-
mesi zor yerlerini inceleyebiliyorsunuz.

iki BilgisAyAr 
virüsünün ‘yAşAm 
destek ortAklığı’

Microsoft’un yaptığı araştırma, iki bilgisa-
yar virüsünün birbirilerine yardımcı olarak, 
silinmekten kurtulduklarını ortaya çıkardı. 

İki virüs de, sürekli diğerinin en yeni sürümünü 
yükleyerek, virüs tarama programlarını aşmayı 
başarıyor. Virüslerin yeni hâli, tarama programları 
tarafından henüz tanınmadığı için, bu iki virüs de 
etkiledikleri bilgisayarlarda kalmayı sürdürebiliyor. 
Etkiledikleri bilgisayarları, hırsızların kullanımına 
açan virüsler, satılabilecek verilere ulaşıma olanak 
sağlıyor ya da başka bilgisayarlara saldırılarda kul-
lanılabiliyor.

ev yApımı fotoğrAf 
mAkinesi

Ucuz olsun diye evinde ikinci el parçalardan dijital 
geniş açılı fotoğraf makinesi yapan İngiliz öğrenci, 
dünyanın dört bir yanından yaklaşık 300 sipa-

riş aldı. Galler’de yaşayan 25 yaşındaki öğrenci Greg 
Dash’ın, eski fotoğraf makinesi parçalarını bir araya geti-
rerek syaptığı makine kısa zamanda meraklıların ilgisini 
çekti. 12 megapiksellik fotoğraf makinesinin eni 4, boyu 
2 santimetre. LCD ekranı yok fakat HD video çekebiliyor. 
Britanyalı öğrenci, şimdi evde yaptığı makinelerini 65 
sterlinden satıyor ve Tayvan’dan 50 sipariş salmış.

Apple’dAn jAponyA’dA 
‘iwAtch’ BAşvurusu

Apple, giyilebilir teknoloji dünyasına damga vurması bek-
lenen ‘iWatch’ için çalışmalarını hızlandırdı. Bloomberg’ün 
haberine göre, ABD’li elektronik devi Japonya’da marka 

tescili başvurusunda bulundu. Izvestia sitesi, Apple’ın geçtiği-
miz ay Rusya’da da ‘iWatch’ ismini tescil ettirmek için başvuru 
yaptığını duyurmuştu. Apple, iWatch hakkında bugüne kadar 
olabildiğince sessiz kalırken, CEO Tim Cook geçtiğimiz ay katıldı-
ğı D11 konferansında, ‘giyilebilir teknolojilerin çok büyük fırsatlar 
sunduğunu’ belirmişti. Apple kısa bir süre önce ‘yeni bir batarya’ 
patenti için başvuruda bulunduğunda, iWatch iddiaları giderek 
güçlenmişti. En son gelişmeler, cihazın beklendiği gibi 2014’te 
piyasaya sunulabileceği düşüncesini destekledi. 

haber turu»
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kore sAvAşı’nın 
yıldönümünde güney 
kore’ye siBer sAldırı

Güney Kore, hükümete ait internet sitelerini hedef 
alan bir korsan saldırının ardından uyarılar yayınla-
dı ve alarm durumuna geçti. Güney Kore’yi hedef 

alan bu son siber saldırı, 1950-1953 yılları arasında yaşa-
nan ve Kore Yarımadası’nın bölünmesiyle sonuçlanan Kore 
Savaşı’nın yıldönümüne rastladı. Güney Kore Bilim Bakanlığı, 
“Hükümetimiz, kimliği belirsiz korsanların düzenlediği siber 
saldırılar sonucu, aralarında Cumhurbaşkanlığı makamı Mavi 
Saray’ın da bulunduğu bazı internet sitelerinin kapandığını 
teyit eder.” ifadeleri kullanıldı. 

sAnAl ortAmdA 
‘sosyAl foBi’ tedAvisi

İngiltere’de East Anglia Üniversitesi sosyal anksiyete 
bozukluğu nedeniyle sosyalleşemeyen kişilerin ken-
dilerini sanal ortamda yaratılmış senaryolar içerisinde 

izleyerek bu sorunun üstesinden gelip gelemeyecek-
lerini araştırıyor. Yeni bir görüntü teknolojisi sayesinde 
sosyal anksiyete bozukluğu olan kişiler için hazırlanan 
terapi, bireylere ‘sanal bir sosyalleşme’ ortamı yaratıyor. 
Sanal ortamda hazırlanan bir bar veya arkadaş grubu 
içerisinde sosyal fobisi olan kişi kendi davranışlarını izle-
yebiliyor. East Anglia Üniversitesi araştırmacıları terapi 
için toplu taşıma, bir barda içki alma, bir partide sosyal-
leşme, alışveriş veya bir sanat galerisinde tanımadıkları 
bir kişiyle konuşmak gibi yüzden fazla farklı senaryo 
hazırladı.

dünyAnın en güçlü 
BilgisAyArı çin’de

Çin’deki bir süper bilgisayar dünyanın en güçlü 
sistemi ilan edildi. Devlet tarafından işletilen ve 
Savunma Sanayi Ulusal Üniversitesi tarafından 

geliştirilen Tianhe-2, uluslararası araştırma ekibi tara-
fından, son yayınlanan en hızlı 500 süper bilgisayar 
listesinde zirveye yerleşti. Bu sistemin ancak 2015 yılına 
kadar hazır olması bekleniyordu, bu yüzden haberin bir 
“sürpriz” olduğunu söylendi. Çin en son Kasım 2010’dan 
Haziran 2011 sonuna kadar en üst sıradaydı. Dünyanın 
ikinci ve üçüncü en hızlı süper bilgisayarları olan Titan ve 
Sequoia ABD’de bulunuyor. Japonya’nın K bilgisayarı da 
dördüncü sırada.

‘dünyAnın en hızlı’ 4g 
BAğlAntısı

Dünyada bugüne kadar geliştirilmiş en hızlı 4G bağlantısı 
olduğu iddia edilen bağlantı sistemi Güney Kore’de kulla-
nıcıların hizmetine sunuldu. Telekomünikasyon şirketi SK 

Telecom tarafından hizmete sunulan LTE-A adlı hızlandırılmış 
4G ağı sayesinde, saniyede 150 megabite kadar büyüklükte 
dosya indirilebileceği belirtiliyor. Şirket, Temmuz ayının başın-
dan itibaren full HD 1080p formatında video yayını hizmetine 
başlayacağını da açıkladı. Şirket tarafından ayrıca eskiye oranla 
çok daha kaliteli görüntü ve ses kalitesine sahip görüntülü toplu 
sohbet hizmetinin de sunulacağı belirtildi. Mevcut akıllı cihazlar 
LTE-A uyumlu değil.

haber turu»
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AmeliyAthAnede 
oyun teknolojisi

Londra’da doktorlar oyun konsollarında kullanılan ve 
alışıldık kontrol panelleri yerine harekete ve sese 
duyarlı sensörlerle işlem yapılmasını sağlayan tekno-

lojiyi hassas ameliyatlarda kullanmak için denemeler yapı-
yor. Bu yeni sistem doktorların görüntüleri klavye yerine 
ses ve el hareketleri ile kontrol edebilmesine olanak tanı-
yor. Cerrahlar bu yeni teknolojinin kendilerine daha kontrol 
sahibi olma imkanı sağladığını ve dikkatlerinin dağılmasını 
engellediğini söylüyor. 

thy, trAnsfer 
yolculArını sArAydA 
gezdirecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile THY, ülkenin ve tarihi 
mirasın daha geniş kapsamda tanıtılması amacıy-
la bir protokol imzaladı. İmzalanan protokolle, Türk 

Hava Yolları’nın İstanbul aktarmalı yabancı uyruklu yurt-
dışı yolcularının transfer için beklemek zorunda oldukları 
sürenin ülke tanıtımı için değerlendirilmesi hedefleniyor. 
THY, bekleme süresi uygun olan yolcularına koordine ede-
ceği ücretsiz turlar ile TBMM yönetiminde bulunan başta 
Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası ve 
Hereke Halı Fabrikası olmak üzere tarihi saray, köşk ve 
kasırları ücretsiz ziyaret edebilme fırsatı sunacak.

kuşlArı koruyAn 
çevreci telefon 
uygulAmAsı

İnşaat projelerinin kuşları nasıl etkileyeceğini gösteren bir 
telefon uygulaması çıkarıldı. Bu şekilde planlamacıların tek-
lif edilen inşaat projelerine onay vermeden, olası etkileri-

ni görmeleri mümkün olacak. Akıllı telefonlar için tasarlanan 
uygulamayı İngiltere’de Hull Üniversitesi’nden bir ekip geliştirdi. 
Araştırmacılar, uygulamanın ayrıca inşaatlarda gürültü düzeyini 
ölçerek, bunun çeşitli kuş türleri üzerindeki etkisi hakkında 
bilgi vereceğini söylüyor. Üniversitenin Nehir ve Deniz Kıyıları 
Araştırmaları Enstitüsü’nün müdür yardımcısı Nick Cutts, “Su 
kuşlarının, etrafa rahatsızlık veren olaylardan ve özellikle gürül-
tüden nasıl etkilendiğine dair fazla bilgi yok.” diyor. Bu tür olay-
ların doğrudan kuşların ölümüne yol açmasa da, devam etme-
si halinde doğal ortamlarını etkileyeceğini ve göç etmelerine 
neden olabileceğini de sözlerine ekliyor.

AirBus’ın yeni modeli 
A350 test uçuşu yAptı

Avrupalı uçak üreticisi Airbus’ın en yeni uçağı ilk test uçu-
şunu yaptı. Airbus A350 daha fazla yakıt tasarrufu yapı-
yor. Ve ABD’li uçak üreticisi Boeing’in 787 Dreamliner 

modeli için doğrudan bir rakip olarak tasarlandı. Bu yeni uçaklar 
Airbus’ın geleceği için çok önemli olarak görülüyor. A350 mon-
tajının yapıldığı, Fransız şehri Toulouse’da bulunan Blagnac pis-
tinden havalandı. Bazı testleri yürütmek için kısa bir yolculuğa 
çıkarılan uçak Toulouse geri indi. Boeing’in Dreamliner modeli, 
yakın zamanda pilleri ile ilgili güvenlik korkuları üzerinde uçuşu 
yasaklanmış olmasına rağmen, ilk uçuşunu yaptığı 2009 yılında 
beri popüler bir model.

haber turu»
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Ne kadar sıradan bir alettir çekiç. Küçükten 
büyüğe, kadın-erkek, ev ortamı-sanayi tesi-
si demeden herkesin, her alanda kullandığı 

basit, küçük bir alet... İnsanoğlunun kullandığı ilk 
el aleti olma özelliğini de taşıyor aynı zamanda. 
Basit olsun, zor olsun tüm icatlar gibi çekiç gibi 
sıradan bir aletin bile geçmişi var. İlk insanlardan 
itibaren kullanılan çekiç ne kadar değişti? Hangi tür-
lere bölündü? Şimdiki kullanım alanları neler? Yazar 
Çiğdem Can’ın “İlkler ve Enteresan Hikayeleri” isimli 
kitabından derlenen bilgilere göre ilk çekiç günümüzden 
10 bin yıl önce kullanılmaya başlandı. Birçok etnografya 
müzesinde görebileceğiniz gibi ilk etapta vurucu bölümü 
‘taş’tan yapıldı. 
Milattan önce 4000 yılında bakır madenini bulan Mısırlı-
lar, o zamana kadar taştan mamul olan çekiçlerin bakırını 
üretmeye başladı. Aradan 500 yıl geçince bu çeşide bronzdan 
üretilen çekiçler de eklendi. Blok bölümünün ortası deline-
rek bir sap takıldı. Bir ucu küt, diğer ucu çivi çıkarmak ve 
benzeri işlerde kullanılmak üzere V şeklinde yapılmış çekiç-
ler ise ilk kez Romalılar zamanında kullanılmaya başlandı. 
O zamandan beri de çekicin bu formu, boyutları büyüse de 
küçülse de neredeyse hiç değişmeden günümüze kadar ulaş-
mayı başardı. Artık müzelerde görüldüğü gibi ilkel bir gö-
rüntüsü olmasa da bu basit aletin yerini hiçbir alet tutmadı. 
İnsanlar çekiç kullanmaktan, alet çantalarında baş köşeye 
çekici yerleştirmekten asla vazgeçmedi. Üstelik kadınlar da 
çoğu alet-edevatın aksine çekici kullanmaktan çekinmedi. 
Mesela evlerine tablo asmak gibi estetik kaygılarla yaptıkları 
işlerde çekiç, kadınların da yanında oldu. 

BALYOZ OLARAK BÜYÜDÜ
Çekiç özünde değişmese de farklı türleri yapıldı. Mesela, bal-
yoz denilen çeşidiyle kızgın demirler dövülerek biçimlendi-
rildi, insan hayatını kolaylaştıran çeşitli yeni ürünler ortaya 
çıkarıldı. Balyozlarla duvarlar yıkıldı ve daha nice işler yapıldı. 

MİLATTAN ÖNCE 4000 
YILINDA BAKIR MADENİNİ 
BULAN MISIRLILAR, O 
ZAMANA KADAR TAŞTAN 
MAMUL OLAN ÇEKİÇLERİN 
BAKIRINI YAPTI. ARADAN 500 
YIL GEÇİNCE BU ÇEŞİDE 
BRONZLAR DA EKLENDİ.

İNSANLIK TARİHİ 
KADAR ESKİ: 
ÇEKİÇ

ilk’ler»

BU BASİT ALET, HER NE  KADAR 
MÜZELERDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ ARTIK İLKEL 
GÖRÜNÜMDE DEĞİLSE DE YİNE DE ÇOK 
FAZLA ŞEKİL DEĞİŞTİRDİĞİ SÖYLENEMEZ.

SU GÜCÜ İLE ÇALIŞANI ÜRETİLDİ
Endüstri devriminin başlamasıyla ebatları büyüyen çekiçle-
rin faydaları da giderek arttı. Su gücüyle çalışan dev çekiçler 
yapıldı. Böylece daha büyük makine parçalarının üretimi          

SIRADA BUHARLISI VAR
1839 yılına gelindiğinde ise İskoçyalı Jasez Nasmyth tarafın-
dan yapılan ilk buharlı çekiçle birlikte türlü türlü çekiçlere 
bir yenisi daha eklenmiş oldu. Çekicin kullanım alanı, boyut-
ları ve gücü ile birlikte giderek büyümüş oldu. 
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tarih»

ÇANAKKALE SAVAŞI’NDA KRİTİK 
GÖREVLER ÜSTLENEN ONLARCA GEMİ, 
DENİZALTI BATTI. BİRÇOğUNUN ADI VE 
HİKAYESİ BİLİNMESİNE KARŞIN DENİZ 
ALTINDAKİ YERLERİ SAPTANAMAMIŞTI. 
YILLAR SÜREN ARAŞTIRMALARIN 
ARDINDAN 33 BATIK BELİRLEND İ… BİR 
TARİHE IŞIK TUTAN BU BATIKLAR     KOÇ VE 
ŞAHENK VAKIFLARININ KATKILARIYLA 
KİTAP HALİNE DE GETİRİLDİ… 

esin gedik

Çanakkale 
batığı 
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Çanakkale Savaşı sadece Türkiye’nin değil tüm dün-
yanın ilgiyle izlediği hakkında onlarca kitap yazılan, 
belgesel çekilen ve hala yeni bilgilerin ortaya çık-
maya devam ettiği enteresan bir tarih dilimi. Or-

taya çıkan sonuçları ve günümüze kadar taşıdığı mesajları 
açısından son derece önemli bir yere sahip olan Çanakkale 
Savaşı, Türkiye ve dünya tarihindeki yerini korumaya de-
vam edecek. 
Üzerinde bu kadar çalışma yapılmış olmasına karşın hala 
Çanakkale Savaşı ile ilgili bilinmeyenlerin sayısı fazla. Bun-
lardan biri de uzun zamandır konuşulan ancak hakkında 
ayrıntılı bilgi sahibi olamadığımız Çanakkale batıklarıydı. 
Bu 33 batığın gün yüzüne çıkmasını sağlayan isim Selçuk 
Kolay. Daha önce de Çanakkale Savaşı’nda önemli bir rolü 
olan AE2 adlı denizaltıyı bulan Selçuk Kolay, Rahmi Koç 
Müzesi’nin yöneticiliğini de yaptı. 1964 yılından beri dalan, 
1975 yılından bu yana da buhar çağı gemileri üzerine araş-
tırmalar yapan Kolay, antik batıklar uzmanı olarak tanını-
yor. İşte Kolay’ın liderlik ettiği uzman bir ekip tarafından 
başlatılan çalışma Koç Vakfı ve Şahenk Vakfı’nın desteğiyle 
tamamladı. Kitap ve belgesel haline getirilerek yayımlandı. 
33 deniz batığı, Kolay Marine Genel Müdürü Selçuk Kolay 
ve Derinsu Genel Müdürü Okan Taktak koordinasyonuy-
la hazırlanan “Derinlerden Yansımalar: Çanakkale Savaşı 
Batıkları” adlı kitapta gün yüzüne çıkarıldı. Kitapta, başta 
Çanakkale Boğazı Savaşları ile Ege ve Marmara denizlerin-
de batan gemilerin hikayeleri, arşiv fotoğrafları, bugünkü 
durumu gösteren sualtı fotoğrafları ve sonar görüntüleri 
yer alıyor. 

HAZIRLIKLAR 2 YIL SÜRDÜ
Selçuk Kolay, 1974 yılından bu yana batıklar üzerine araştır-
malar yaptığını belirterek kendisini ve ekibini bu maceraya 

iten nedenleri şöyle özetliyor: “Dünyanın neresine gitsem 
sualtı çevrelerinden insanlar özellikle de İngiltere’de bana 
hep aynı soruyu sormuşlardır, ‘dünyanın en önemli deniz 
savaşlarından birinin yaşanmış olduğu Çanakkale Sava-
şı batıklarıyla ilgili bilgi eksikliği var. Neden detaylı bir 
araştırma yapılmıyor, neden bu batıklar deniz turizmine 
açılmıyor?’ diye.” 
Kolay, bu sorunun pek çok yanıtı olduğunu düşünüyor. 
Çanakkale Boğazı’nın çok yoğun bir gemi trafiğine sa-
hip olması, bölgedeki çok güçlü akıntıların dalmaya izin 
vermemesi, birçok önemli batığın 50 metreden çok daha 
aşağılarda olmasının sportif dalışa uygun olmaması ve 
bölgenin stratejik konumu nedeniyle askeri saha içinde 
yer alması bugüne kadar araştırmaların önündeki en bü-
yük engellerdi. Kolay, çalışmaların 2 yıl sürmesine karşın 
çok daha derin bir geçmişi olduğunu özellikle vurguluyor. 
Öncelikle kendisinin uzun yıllardır yaptığı araştırmalar 
ve bulduğu batıkların yanı sıra farklı ülkelerden uzmanla-
rın bugüne kadar yaptığı araştırmalar da kendilerine yol 
göstermiş. Yol gösterici ve kolaylaştırıcı bir diğer unsur 
ise ekip. Farklı alanlarda uzman kişilerin bir araya gelmesi 
çok daha verimli bir çalışmanın ortaya çıkmasını sağlamış. 
Ekibin omurgasını Kolay’ın önderliğinde  Okan Taktak, 
Savaş Karakaş ve Mi that Atabay oluşturmuş. Bu isimlere 
uzman dalgıçların da eklendiğini belirtmek gerekiyor. 

DEDESİ ÇANAKKALE GAZİSİ 
Daha önce yaptığı çeşitli programlar nedeniyle kamuoyu-
nun yakından tanıdığı bir isim olan Savaş Karakaş uzun 
yıllardan beri Çanakkale’de dalışlar yapıyor. Artık belge-
sel yapımcısı ve profesyonel dalgıç olarak hayatını sürdü-
ren Karakaş, ekibe dahil olma nedenini şöyle anlatıyor: 
“Çanakkale Savaşı batıkları, 1. Dünya Savaşı boyunca bu 
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Ekipte yer alan Savaş 
Karakaş, Türkiye’nin  
farklı bölgelerinde 
dalışlar yaparak 
yerli ve yabancı 
televizyon kanallarına 
belgeseller hazırladı.
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İNGİLİZLER KENDİ DENİZALTISINI BATIRDI 
Çalışmalar sırasında bulunan denizaltılardan biri de E15. İngiliz 
donanmasına ait olan bu denizaltı, 1914 yılında donanmaya katıl-
dı. E15’e 15 Nisan 1915’te Bozcaada’ya girme izni verildi. Kıdemli 
yüzbaşı T.S. Brodie komutasındaki denizaltı 17 Nisan’da gece 3’te 
hareket etti. Hedefi İstanbul-Çanakkale deniz nakliyesine zarar 
vermekti. Sabaha karşı fark edilmesine karşın dalarak seyrine 
devam eden denizaltı, akıntı nedeniyle birkaç kez dibe vurdu an-
cak su üstüne çıkmayı başardı. Sabah saatlerinde de Dardanos 
Tabyası’nın saldırısına uğradı. Askerlerin bazıları öldü bazıları esir 
alındı. Osmanlı donanması denizaltıyı kurtarmaya karar verdi an-
cak İngilizler batırmakta kararlıydı. Defalarca farklı gemilerle sal-
dırmalarına karşın ancak 10 gün sonra batırıldı. 

HELLES BARÇLARI
Çanakkale cephesinde kara harekatının başlamasına karar ve-
rilmesinden sonra tüm askeri malzemeler ve gemiler 24 Nisan 
1915’te Bozcaada’da toplandı. Yolcu gemileri, savaş gemileri, as-
kerlere ve gemilere malzeme taşıyan ancak kamufle edilmiş kö-
mür gemileri buraya demirledi. Ancak 25 Nisan günü Türk ordusu 
bu hareketi fark ederek bölgeyi yoğun bir ateşe tuttu. Birçok mal-
zeme kullanılamaz hale geldi, çok sayıda asker hayatını kaybetti. 
Burada bulunan Helles barçının da bu sırada battığı düşünülüyor. 



topraklarda yaşanan kanlı savaşın dramatik bir özeti gibi-
dir. Her batık, savaşın o en önemli anında neler yaşandığı-
nı, kazanan ve kaybedeninin kozlarını nasıl paylaştıkları-
nı, savaş stratejilerini, güç dengelerini ve askeri dehalarını 
ortaya koyar. Ama belki de en önemlisi batıkların insan 
hikayelerini de günümüze taşımasıdır. Savaş günlerinden, 
geleceğe gönderilmiş bir zaman kapsülü gibi barışın öne-
mine vurgu yapan, yaşanan acıların, verilen kayıpların ne 
kadar boş olduğunun sessiz yankısıdır batıklar. Derinden 
yükselen bu yankıya tercüman olan bu çalışmaya katkıda 
bulunmak benim için de bir gurur kaynağı.” 
Karakaş’ın Çanakkale’deki dalışlarının geçmişi aslında 1998 
yılına dayanıyor. Bu bölgede yaptığı dalışları belgesel haline 
getiren Karakaş, ekibin diğer üyeleriyle de dönem dönem 
çalışmış. National Geographic gibi dünyaca ünlü yayınların 
yanı sıra çok sayıda yabancı TV kanalı için de Çanakkale 
konulu belgesellere imza atan Karakaş için Çanakkale’nin 
çok daha özel bir önemi var. Çünkü dedesi Hafız Hilmi 
Coşkun Çanakkale Savaşı gazisi… 
Kitaba bir önsöz yazan ünlü akademisyen Erol Mütercimler 
ise Çanakkale’deki deniz savaşlarını dört ana bölüme ayırı-
yor: “Birincisi denizaltıların harekatı, ikincisi mayın harbi, 
üçüncüsü sualtı harekatı, dördüncüsü de kara top tabya-
larının savaş gemisi toplarıyla güçlendirilerek ateş desteği 
sağlanması.” Savaş boyunca İngiliz ve Avustralya denizal-
tılarının son derece yıpratıcı saldırı operasyonları düzen-
lediklerini belirten Mütercimler, Boğaz’ın öneminin o dö-
nemdeki komutanların anılarında da yer aldığını belirterek 
şu örneği veriyor: “Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanı Ian 
Hamilton anılarında Lord Kitchener, ‘denizaltılarımızdan 
biri Marmara’ya girip sancağını gösterirse Gelibolu Yarı-

madası üzerindeki bütün Türkler aman dileyeceklerdir’ 
demiş. Denizaltının sancak göstermesi askeri dilde psiko-
lojik üstünlüğü ele geçirdiğini ve bir adım önde olduğunu 
gösteriyor.” 

TİCARİ GEMİLER DE BATTI 
Çanakkale Deniz Savaşları’nın 100. yıldönümü öncesi ya-
yımlanan kitabın hazırlıkları tam 2 yıl sürdü. Hem Türk, 
hem de yabancı misyonlardan alınan özel izinlerle özel 
donanıma sahip tekneler, konularında uzman denizci ve 
sonar teknisyenleri ile sualtı görüntüleme ekiplerinin ka-
tılımıyla Ege’de, Çanakkale Boğazı’nda ve Marmara’da 33 
batık üzerinde geniş kapsamlı çalışmalar yapıldı. 33 batık 
arasında Fransız yolcu gemisi Carthage, İngiliz denizaltısı 
E14 ve İngiliz mayın tarama gemisi Renarro da ilk defa 
bulunup görüntülenenler arasında yer alıyor. Kitapta 55 
saniyede battığı bilinen 1984 yapımı Fransız Bouvet zırh-
lısı hakkında da çok özel ve yeni bilgiler var.
Daha sonraki dönemlerde batmış olsa da Türk denizcilik 
tarihi açısından büyük öneme sahip olan Atılay ve Dum-
lupınar denizaltılarının batıklarına da kitabın hazırlık 
çalışmaları sırasında ulaşılmış. Ekip kitap çalışmalarını 
sürdürürken yeri bilinmeyen 3 batığı da keşfetmiş. 
Osmanlı İmparatorluğu, Çanakkale Savaşları sırasında 
Mesudiye, Barbaros Hayrettin zırhlılarıyla, Peleng-i Der-
ya torpido gambotu, Yarhisar torpido muhribi, Nur-ül 
Bahir gambotu, Samsun, Bafra, Sakız yardımcı harp ge-
mileri ile Halep, Ceyhun, Garp, Pilevne, Bandırma, Bül-
bül, Hayrullah, Edremit, Tecelli, Biga, Kesendire, Hanefi-
ye, Sofya ve Tuzla adlı ticari gemilerini kaybetti. Fransız 
ve İngilizler de dörder denizaltı kaybetti. 
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İNGİLİZ SUBAŞI MADALYA KAZANDI 
102 metre uzunluğundaki Mesudiye 1875 yılında Osmanlı 
Donanması’na katıldı. İlk olarak Batum’da Osmanlı-Rus sa-
vaşında görev yapan Mesudiye, Çanakkale’ye alışık bir gemi. 
Yunan Savaşı’nda çok önemli görevler üstlenen Mesudiye, 13 
Aralık 1914’te saldırıya uğradı. Gemide mahsur kalan askerle-
rin bazıları 36 saat sonra kurtarıldı. Tüm teçhizat çıkarıldıktan 
sonra gemi denizin derinliklerine doğru gömüldü. Mesudiye’yi 
vuran İngiliz yüzbaşı Norman Holbrook, Victoria Cross nişanıyla 
ödüllendirildi. 
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200 KİŞİ ÖLDÜ 
Irrestible zırhlısının Çanakkale’deki ilk görevi 1 Şubat 
1915’te başladı. Çok sayıda başarılı kara harekatına 
destek veren Irrestible, 18 Mart harekatıyla zayıflayan 
düşman saldırılarında önemli görevler üstlendi. Ancak 
ateşten kurtulamadı ve kumanda köprüsüne isabet 
eden obüs topu geminin sonu oldu. 200 asker hayatı-
nı kaybetti. Uzun süre akıntıyla Çanakkale Boğazı’nda 
gezinen gemi Dardanos Tabyası’ ndan açılan ateş sonu-
cunda akşam üzeri battı. 

MARMARA’YA GEÇMEYİ BAŞARDI
AE2-Avustralya’nın kıyılarını kontrol etmek için 
İngiltere’den sipariş ettiği iki denizaltıdan biri. 1914 
yılında Sydney’den yola çıkarak Bozcada’ya gelen bu 
denizaltı 25 Nisan 1915’de Çanakkale Boğazı’na girdi. 
Görevi Türk gemilerine saldırıp daha sonra Marmara’ya 
geçmekti. Gece saat 02.30’da saatte 8 deniz mili hızla 
su üstünde seyreden denizaltı, projektörlere yakalan-
madı. Daha sonra Soğandere mevkiinden suya dalarak 
yaklaşık yarım saat mayın hattının içinden ilerleyen 
denizaltı Marmara’ya geçmeyi başardı. Sultanhisar adlı 
gemiyle karşılaştı tüm çabalarına rağmen kurtulama-
yacaklarını anlayınca teslim olup denizaltıyı batırdılar. 
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KAYITLI ELEKTRONİK 
POSTA SİSTEMİ
kayıtlı elektronik posta hizmeti, ileri mesajlaşma 
teknikleri, e-imza ile zaman damgası gibi açık anahtar 
altyapısı ve kriptolojinin yoğun olarak kullanıldığı özel 
bir sistem üzerinden elektronik posta haberleşmesinin 
yapıldığı bir alt yapıdır.

E

köşe» dr. tayfun acarer

lektronik ortamda, taraflar 
arasında güvenli ve hukuki 
olarak geçerli bilgi/belge 
paylaşımını gerçekleştirilmesi 
hep önemli bir ihtiyaç olmuştur. 
Kayıtlı Elektronik Posta hizmeti, 
günümüzde çok önemli bu 
ihtiyacı gidermek için 
düzenlendi ve uygulanmaya 
başlandı. 
Kısaca KEP olarak 
adlandırdığımız Kayıtlı 
Elektronik Posta Hizmeti, ileri 
mesajlaşma teknikleri, e-imza ve 
zaman damgası gibi açık anahtar 
altyapısı ve kriptolojinin yoğun 
olarak kullanıldığı özel bir 
sistem üzerinden elektronik 
posta haberleşmesinin yapıldığı 
bir alt yapıdır. Bu altyapı, 
KEPHS dediğimiz BTK 
tarafından yetkilendirilen hizmet 
sağlayıcılar tarafından 
işletilmektedir. Bu alt yapı 
üzerinden güvenli elektronik 
posta haberleşmesi hukuksal 
geçerliliğe sahip olarak 
yapılabilmekte ve güvenli olarak 
elektronik belgelerin 
saklanabilmesi 
sağlanabilmektedir. Zaten 
KEP’in amacı da taraflar 
arasında güvenli ve hukuki 
olarak geçerli bilgi/belge 
paylaşımını sağlamaktır. 
Elektronik ortamda bilgi/belge 
paylaşımının güvenli bir şekilde 
yapılması için, Bilgi Teknolojileri 

ve İletişim Kurumu tarafından 
2007 yılında çalışmalar 
başlatılmıştı. 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu’nun 2011 
yılında Resmî Gazete’de 
yayımlanmasının ardından, 
uygulamaya yönelik gerekli 
düzenlemeler yapılarak, KEPHS 
hizmetinin yükümlülük ve 
standartlarını belirledik. Bu gün 
gelinen noktada üç Kayıtlı 
Elektronik Posta Hizmet 
Sağlayıcı Kurumumuz tarafından 
yetkilendirildi ve abonelerine 
hizmet vermeye başladılar. KEP 
sisteminden faydalanmak isteyen 
gerçek veya tüzel kişiler, 
KEPHS’lerin herhangi birinden 
kendileri adına “kep.tr” ile biten 
bir hesap açtırmak 
durumundadırlar.
Kayıtlı Elektronik Posta sistemi 
kullanılarak birçok işlem 
yapılabilmektedir. Bunlara şöyle 
kısaca bakacak olursak;
• Tarafların inkâr edemeyeceği 

bir şekilde güvenli olarak 
elektronik belgelerin 
gönderilmesi ve alınması,

• İletişimin gizliliği prensibine 
uygun bir şekilde elektronik 
ortamda güvenli 
haberleşmenin sağlanması,

• Elektronik belgelerin güvenli 
bir ortamda saklanması,

• Kamu kurumlarının elektronik 
ortamda resmi yazışma 
yapmaları,

• Tacirlerin ihtar, ihbar ve 
benzeri beyanları birbirlerine 
yöneltmeleri,

• Elektronik faturaların 
muhataba gönderilmesi,

• Ortaklar ve şirketler arasında 
güvenli iletişimin sağlanması,

• Elektronik ortamda İdari, mali 
ve adli tebligat hizmetlerinin 
verilmesi,

• Tüketici şikâyet ve taleplerinin 
ucuz, hızlı ve kolay bir şekilde 
muhataba iletilmesi, 

• Vatandaşlar arasında güvenli 
elektronik posta 
haberleşmesinde kullanılması,

• Ticari sır, bankacılık sırrı ve 
vergi mahremiyeti gerektiren 
konularda güvenli bir alt yapı 
olarak kullanılması,

• Elektronik ortamda 
oluşturulan ve elektronik 
ortamda muhafaza edilen Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanunu 
kapsamındaki eserlerin 
güvenli bir şekilde saklanması 
gibi bir çok hizmetin 
gerçekleştirilmesi 
mümkündür. 

Dünyada birçok ülkede 
uygulanmaya başlanan Kayıtlı 
Elektronik Posta Hizmeti 
ülkemizde de henüz oldukça 
yeni olmasına karşın ilgi 
görmeye başladı, uygulamaların 
önümüzdeki dönemlerde daha 
fazla artacağını ve 
yaygınlaşacağını düşünüyorum.





BEBEK BEZLERİ İNTERNETTEN!

Teknoloji ürünleri, tekstil, aksesuar derken artık bebek 
bezleri de internetten satın alınıyor. Anneler, bebeklerine 
alacakları bezleri internetten sipariş ederek, evlerine getir-

tiyor. Anne-baba-çocuk konsepti üzerine kurulan e-ticaret sitesi 
unnadó, ailelerin alışveriş istatistiklerini değerlendirdi. İstatistik-
lere göre, bebek alışverişlerinde bebek bezinin yeri yüzde 24,61 
olurken, babaların en çok sağlık ve bakım ürünleri aldığı, anne-
lerin ise çoğunlukla bebek tekstili ürünlerini tercih ettiği ortaya 
çıktı.
İstatistiklere göre, internetten çocuk alışverişi yapanların yüzde 
85’ini kadınlar, yüzde 15’ini ise erkekler oluşturuyor. Alışveriş 
yapan annelerin yüzde 70’ini halen çocuğu olanlar, yüzde 30’unu 
ise anne adayları oluşturuyor. Belirlenen verilere göre, tüm alış-
verişlerin birincisi, yüzde 32’lik oranla bebek bezi. İnternetten 
alışveriş yapan ebeveynler çocukları için en çok sağlık ve bakım 
ürünleri (yüzde 21) ile tekstil (yüzde 15) ürünlerini tercih edi-
yor. Bunları çocuk tekstili (yüzde 11), aksesuarlar (yüzde 10) ve 
ayakkabı (yüzde 9) izliyor. Diğer kalemlerde yapılan alışverişler 
ise toplam alışverişin yüzde 34’ünü oluşturuyor.

alışveriş»

YENİ NESİL BABALARIN VAZGEÇİLMEZİ: 
HİJYEN
Babaların yaptığı alışverişlerde birincilik sağlık ve bakım ürünle-
rinde. Bu kategoride ikinciliği bebek tekstili alırken, üçüncülüğe 
çocuk tekstili-aksesuarlar yerleşiyor. unnadó’nun açıkladığı bil-
gilere göre alışveriş yapan anneler ortalama 32, hamileler ortala-
ma 30, babalar ortalama 33 ve baba adayları ortalama 30 yaşında. 
Çalışma saatleri dışında kalan zamanlarda (18:00’den sonra yüz-
de 35 - 24:00’ten sonra yüzde 10) da alışveriş yapılıyor. 
0-2 yaş arası çocuklar için yapılan alışveriş oranı yüzde 45 iken, 
2 yaş üstü için yüzde 55’lik bir oran söz konusu. 0-2 yaş arasında 
en çok ürün satışı yapılan ay aralıkları ise 0-3 ay (yüzde 24) olur-
ken, bunu 3-6 ay (yüzde 21), 9-12 ay (yüzde 18), 12-18 ay (yüzde 
13), 18-24 ay (yüzde 13) ve 6-9 ay (yüzde 11) takip ediyor.
Yılın aylarına göre ihtiyaçlar çeşitlilik gösteriyor. Ocakta çok çe-
şitli ürünler satılırken, şubatta okul malzemeleri, martta puset, 
nisanda bebek ve çocuk tekstili, mayısta hamile giyimi, haziran-
da mayo, temmuzda güneş kremi, ağustosta okul malzemeleri, 
eylülde çocuk tekstili ve okul malzemeleri, ekimde bebek ve 
çocuk tekstili, kasımda kaban/mont/bot ve aralıkta noel baba 
kostümleri gibi özel ürünler en çok satışı yapılanları oluşturuyor. 

AYDA ORTALAMA 2,7 PAKET BEZ 
Tüm giderlerde bebek bezinin yeri yüzde 24,61. Bir kişi ayda 
ortalama 2,7 paket bebek bezi alıyor. Bebeklere verilen isim-
lera gelince son üç yılda en çok tercih edilen kız isimleri Def-
ne, Zeynep ve Duru olurken, erkek isimlerinde en çok Can, 
Ege ve Kerem’in tercih edildiği görülüyor. Alışverişi kadın-
larda en çok ikizler, erkeklerde en çok koç burcu seviyor. 

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPAN ANNELERİN YÜZDE 70’İNİ ÇOCUğU OLANLAR, YÜZDE 
30’UNU ANNE ADAYLARI OLUŞTURUYOR. VERİLERE GÖRE, TÜM ALIŞVERİŞLERİN BİRİNCİSİ 

İSE YÜZDE 32’LİK ORANLA BEBEK BEZİ.

TÜM GİDERLERDE BEBEK BEZİNİN YERİ YÜZDE 
24,61. BUNA GÖRE, BİR KİŞİ AYDA ORTALAMA 

2,7 PAKET BEBEK BEZİ SATIN ALIYOR.
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SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜğÜ, KAPADOKYA’DA 3 TURİSTİN ÖLDÜğÜ 
BALON FACİASINDAN SONRA HAREKETE GEÇTİ. BALONLARDAKİ UÇUŞ 

EMNİYETİNİN ARTIRILMASI İÇİN BİR DİZİ TEDBİR ALINDI.

BALON FACİALARI 
ÖNLENİYOR

haber»

Kapadokya’nın simgesi olan sıcak hava balonları son dönemlerde turistlerin hayatına mal olan 
kazalarla gündeme geliyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), bu sebeple bir dizi önlem 
aldı. Yeni önlem paketine göre artık uçuşlar, tur şirketlerinin kendi programlamasına bırakılma-

yacak. Balonlar, günlük 2 periyot halinde havalanacak. İlk periyot, gün doğumundan 30 dakika önce 
ikincisi ise saat 14.30’da gerçekleştirilecek. Uçuşlar akşam saatine bırakılmayacak. Aynı anda en fazla 
100 balon uçabilecek. Alınan yeni güvenlik önlemleri ile kaza sayısının azaltılması, turistlerin bölgeye 
ve balon turlarına ilgisinin sürdürülmesi hedefleniyor.
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AMAÇ TURİSTLERİN VE TÜRK TURİZMİNİN 
ZARAR GÖRMEMESİ
Son dönemlerde yaşanan balon facialarının daha da artma-
ması için, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Ge-
nel Müdürlüğü (SHGM) harekete geçti. Balon işletmelerini 
takibe alan Genel Müdürlük, uygulayacağı tedbirlerle ilgili 
genelge yayınladı. Kapadokya tur şirketlerinin, birçok özel 
programın yapılması turistlerin ilgisini balon turlarına yön-
lendiriyor. Kapadokya için önemli bir gelir kaynağı olan ba-
lonların, Türk turizminin tanıtımına zarar vermemesi için 
SHGM söz konusu genelgeyi yayınladı. Alınan yeni güvenlik 
önlemleri ile kaza sayısının azaltılması, turistlerin bölgeye ve 
balon turlarına ilgisinin sürdürülmesi hedefleniyor. 

BALONLARA GPS TAKILACAK
Kapadokya’da önceki ay meydana gelen ve 3 turistin ölü-
müyle sonuçlanan kaza sonrası balonların uçuş saat ve sa-
yılarının kontrol edilmesi ayrıca balonların ‘Google Earth’ 
üzerinden takip edilmesi de kararlaştırıldı. Balonlara takılan 
GPS (Global Positioning System) cihazına yüklenecek özel 
yazılım sayesinde tüm uçuşlar kayıt altına alınacak. 
Uçuş emniyetinin artırılmasını isteyen SHGM, balonları 
GPS cihazına yüklenecek yazılım ile internet aracılığıyla 
‘Google Earth’ üzerinden izleyecek. Bu yüzden, ilk etap-
ta tüm balonlarda en az barometrik altimetreli kayıt etme 
özelliğine sahip GPS takılması sağlanacak. Bu tür GPS ta-
kılı olmayan balonların uçuşlarına 15 Eylül 2013 tarihinden 
sonra izin verilmeyecek. Her cihaza kod verilerek her balon 
için elde edilen veriler, günlük olarak kayıt altına alınacak, 
2 yıl süreyle yedekli şekilde saklanacak. Böylece balonların 
tüm tehlikeli uçuşları belirlenebilecek. Konutlara yakın uçan 
veya güzergâh dışına çıkanlara ceza kesilecek. Genelgeye 
göre balon uçuşları sırasında hava bandı aracılığıyla gerçek-
leştirilen telsiz konuşmaları da kayıt altına alınacak. Genel 
Müdürlük tarafından belirlenen usullere aykırı davranan 
personel hakkında yasal işlem yapılacak. 

PPL SAHİBİ PİLOTA EK GÖZLEMCİ PİLOT 
DA UÇUŞTA YER ALACAK
Genelge ile büyük kubbeli balonlara, en az PPL (Hususi 
Pilot Lisansı) sahibi bir pilotun gözlemci olarak bu-
lundurulması şartı da getirildi. İkinci pilotlar, 
acil durum dışında kumandaya müdahale 
etmeyecek şekilde görevlendirilecek. Ay-
rıca gerek yolcu gerekse yerdeki görev-
lilerle daha sağlıklı iletişim kurulması 
amacıyla yabancı pilotlardan en az 
A2 düzeyinde Temel Türkçe, Türk-
lerden ise İngilizce sertifika istenecek. 
Öte yandan SHGM, peribacalarını 
izlemek için 22 firmaya uçuş izni ver-
di. Bu amaçla şirketlere ait 181 balon, 
rüzgârın uçuşa engel teşkil etmediği gün 
ve saatlerde havalanabiliyor. 

KAPADOKYA’DA BALONLAR 5500 FEET’E 
KADAR ÇIKIYOR
Kapadokya’da kullanılan sıcak hava balonları, 28ºC’nin 
üzerinde ve aşırı rüzgarlı koşullarda uçamadığından, 
uçuşlar meteorolojik koşulların uygun olduğu sabah 
saatlerinde yapılıyor. Güneşin doğuşunun izlenme-
si için uçuşlar ilk etapta sabah oluyor. Güneşin batış 
saatlerinde de yine balonlar havalanıyor. Sıcak hava 
balonlarında yönlendirme imkanı bulunmuyor, balonlar 
bu sebeple rüzgar yönünde hareket ediyor. Havanın 
değişik irtifalarında rüzgar yönleri farklı olabildiğinden 
pilot, yükselip alçalarak gitmek istediği yöne uygun 
rüzgarı bulmaya çalışıyor. Uçuş süresince balonlarda, 
yaklaşık 1000 feet’lik yüksekliğe çıkarak güneşin do-
ğuşu, vadi içlerine girerek peri bacaları ve vadi manza-
raları yolculara izlettiriliyor. Balonlar 5500 feet’e kadar 
çıkabiliyor.

Bulutlar arasında evlilik teklifi
Kapadokya’daki turizm şirketleri, balon turları için çok 
farklı ve ilgi çekici turlar düzenleyebiliyor. En az yarım 
saatten başlayıp, iki saate kadar çıkan balon turları, 
süresine göre fiyatlandırılıyor. Evlilik teklifi yapmak 
isteyen, evlilik töreni yapmak isteyen, doğum günü 
kutlamak isteyen ve daha farklı özel amaçlarla balon-
lar kiralanabiliyor. Tur şirketleri özel istek ve yukarda 
kalma süresine göre balon turları için fiyatlandırma 
yapıyor. Hava şartlarının uygunluğuna göre istenilen 
saatte uçuş ayarlanabiliyor. Vadilerden, peribacalarının 
arasından ve mağaralardan geçilerek özellikle fotoğraf 
meraklısı turistler için en iyi görüntünün alınabileceği 
imkanlar tanınıyor. Ancak yeni genelge ile saatlerde 
sınırlama söz konusu olacak. 

BALONLARA 
GPS CİHAZI 

TAKILACAK, TÜM 
UÇUŞLAR KAYIT 

ALTINA ALINACAK. GPS’İ 
OLMAYAN BALONLAR, 
15 EYLÜL’DEN SONRA 

HAVALANAMAYACAK.
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Son dönemde sosyal medya kullanımının çok güçlü şe-
kilde artması ve bu kullanımın ağırlıklı olarak akıllı cep 
telefonları üzerinden gerçekleşmesi, internet bağlantılı 

telefonlardaki güvenlik konusunu yeniden gündeme getirdi. 
Siber güvenlik şirketi ESET’in, Slovakya merkezli bağımsız 
uluslararası danışmanlık şirketi United Consultants’a yap-
tırdığı araştırmaya göre Türkiye’de akıllı cep telefonu kulla-
nıcılarının yüzde 56.2’si online tehditlerden korunmak için 
herhangi bir yazılım kullanmıyor. Dünyada ise akıllı telefon-
larında güvenlik yazılımı bulundurmayanların oranı yüzde 
35.9. Oranların özellikle Türkiye’de daha da yüksek olması, 
hazırda bekleyen siber suçlulara, suç işlemek için daha kolay 
bir zemin oluşturuyor.

HIZLA ARTAN SOSYAL MEDYA KULLANIMI, AğIRLIKLI OLARAK İNTERNET BAğLANTILI 
AKILLI CEP TELEFONLARINDAN GERÇEKLEŞİYOR. ANCAK BU TELEFONLARIN BÜYÜK 

ÇOğUNLUğU, TEHDİTLERE KARŞI KORUMASIZ.

SİBER SUÇLULAR 
AKILLI TELEFONLARA GÖZ DİKTİ!

güvenlik»

ANDROİD SİBER SUÇLULARIN EN ÇOK 
YÖNELDİĞİ ALAN
Hem dünyada hem de Türkiye’de masa üstü ve taşınabilir 
bilgisayarlarda güvenlik refleksi ve farkındalık gelişmiş du-
rumda. Ancak araştırmaya göre tablet ve akıllı cep telefonu 
kullanımında aynı refleks henüz oluşmadı. Oysa internet 
kullanımı nedeniyle bu cihazlar tıpkı bilgisayarlar gibi dijital 
saldırıların hedefi durumunda. Özellikle kullanımı hızla ar-
tan Android platformu, siber suçluların son iki yıldır en çok 
yöneldiği alan haline geldi.    

OLTALAMA TEKNİĞİ KULLANILIYOR
Sosyal medya kullanımının daha yoğun kullanılmasına 
neden olan uluslararası gelişmeler, toplumsal olaylar veya 
sansasyonel etkinlikler, siber suçlular tarafından harekete 
geçmek için fırsat olarak değerlendiriliyor. Böyle dönem-
lerde çeşitli ‘oltalama’ adını verdikleri teknikleriyle kulla-
nıcılar, sahte ve virüslü sitelere yönlendirilebiliyor ve tele-
fonlara zararlı yazılım bulaştırılmasına yönelik tuzaklara 
düşebiliyor. Siber suçlular, burada para edebilecek her tür 

kişisel veriye ulaşmaya çalışıyor. Çoğu zaman 
da başarılı olarak, siber suçlu mağduru 

olan kullanıcı sayısını arttırıyorlar. Bu 
mağdurların hukuki olarak mücade-
le yoluna gitmediği de biliniyor.

NE YAPILMALI?
Öncelikle bilinmeyen kişilerden 

gelen her eklentinin açılmaması ge-
rektiğini vurgulayan ESET güvenlik 

uzmanları, imkansız ve alakasız hediye 
ve ödül vaadinde bulunan mesajlara itibar 

edilmemesini tavsiye ediyor. Tanınmayan kişi ve numa-
ralar tarafından gönderilen SMS’lere kesinlikle “EVET“ 
cevabı verilmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, telefon 
kullanıcılarının bu şekilde kaynağı bilinmeyen servislere 
üye yapıldığı ve telefon faturalarının şişirildiği uyarısında 
bulunuyor.
Uzmanlar, sosyal medya hesaplarının cep telefonları vasıta-
sıyla ücretsiz ve online sosyal medya tarayıcılarıyla zaman 
zaman virüslere karşı taranmasını ve tıpkı bilgisayarlarda 
olduğu gibi akıllı cep telefonlarında da proaktif “Mobile Se-
curity” çözümleriyle, tehditlere karşı önlem alınmasının çok 
önemli olduğunu dile getiriyor. 
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Hastanemizde;
 Cyberknife Robotik Radyocerrahi
 Intraoperatif Radyoterapi (Koruyucu meme ameliyatı sonrasında ışın tedavisi)
 İleri Radyoterapi IMRT (Tümöre odaklı ışın tedavisi)
 PET-CT (Tüm vücut kanser tarama)
 MRI (1.5 Tesla manyetik rezonans görüntüleme cihazı)
 CT (64 Kanallı çok kesitli (Multidedektör) bilgisayarlı tomografi cihazı)
 4D USG (Gebelik izleminde 4 boyutlu ultrason cihazı)
 ERCP (Kalın bağırsak problemleri için kolonoskopi ve pankreas kanalı, safra yolu hastalıkları için ise ERCP teknikleri)
 ESWL (Vücut dışından şok dalgalarıyla taş kırma yöntemi)
 Gama Kamera 

IMRT HEDEFE ODAKLI 
IŞIN TEDAVİSİ

CYBERKNIFE ROBOTİK RADYO CERRAHİ

4 D ULTRASON

PET-CT (TÜM VÜCUT KANSER TARAMA)
MRI

INTRAOPERATİF 
RADYOTERAPİ

444 MEDI
444 6334
www.medicana.com.tr

0312 292 92 92

ÖZEL MEDICANA INTERNATIONAL
ANKARA HASTANES‹

‹LER‹ TIP UYGULAMALARININ ADRES‹ 
MEDICANA INTERNATIONAL ANKARA
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ARAZÖZ, SU TANKERİ, İLK MÜDAHALE ARACI, İDARİ HELİKOPTER, SU ATAR 
HELİKOPTER, AMFİBİK UÇAK OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 2 BİN 222 ARAÇ VE 38 

HAVA ARACI YANGINLARDA GÖREV ALIYOR.

çevre»

Sıcaklıkların artışıyla birlikte yangın mevsimi de başladı. 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, yurtdışında pek çok ülkeye 
model olan yangınla mücadele çalışmalarına hız verdi. 

Bakanlık bu sezon için yangınla mücadelede; 929 ilk müda-
hale ekibi oluşturdu. 11 bin yangın işçisi, 3 bin teknik eleman, 
5 bin diğer personel olmak üzere toplam 19 bin personel gö-
rev yapıyor. 973’ü arazöz, 282’si su tankeri, 504’ü ilk müdahale 
aracı, 6’sı idari helikopter, 26’sı su atar helikopter, 6’sı amfibik 
uçak olmak üzere toplamda 2 bin 222 araç ve iş makinesi ile 38 
hava aracı görev alıyor. Ormanlar, orman yangınlarına karşı 
776 kuleden 24 saat gözetleniyor. 77 gözetleme kulesinde 154 
kamera kullanılıyor. Yangın söndürme süresini kısaltmak için 
Türkiye genelinde havuz ve gölet sayısı bin 850’ye ulaştı. 

YANGINLARIN YÜZDE 90’I İNSAN 
ELİNDEN ÇIKIYOR
Yangınla mücadelede dünyanın örnek ülkelerinden kabul 
edilen Türkiye’nin ormancılık teşkilatının büyük bir insan 
ve ekipman kaynağı ile görev başında olduğunu vurgulayan 
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, teknik ve insan po-
tansiyelinin yangınla mücadele etmesi için seferber edildiğini 
söyledi. Eroğlu her ne kadar önlem alınsa da asıl dikkat etmesi 
gerekenlerin vatandaşlar olduğunu belirtti. “Orman yangınla-
rının yüzde 90’ı insan hatasından kaynaklanıyor. Vatandaşla-
rımızın göstereceği hassasiyetle orman varlığımıza hep birlikte 
sahip çıkalım. Unutmayalım ki, elimizle yaktığımız ateşi göz-
yaşımızla söndüremeyiz.” dedi.

SICAKLIK SÜRÜYOR
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, yurdumuzun sıcak hava dalgasının 
tesirine girdiğini belirterek, sıcaklıkların yaz ayları boyunca 
mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini vurguladı. Sı-
caklık artışının orman yangınlarında da artışa neden olduğu-
nun altını çizen Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Son 10 yıllık yan-
gın çıkış sebepleri incelendiğinde meydana gelen yangınların 
yüzde 90’ının insan kaynaklı olduğu görülmektedir. Yangın 
çıkmasında piknik ateşi, çoban ateşi, anız yakılması, avcı ateşi, 
kasıt gibi unsurlar rol oynamaktadır.” dedi.
Orman Genel Müdürlüğü’nce her yıl ortalama 4 bin anız ve 
kırsal alan yangınına müdahale edildiğini ifade eden Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu, “Özellikle rüzgarın şiddetli olduğu zamanlarda 
çıkan anız ve kırsal alan yangınları bazen ormanlarla birlikte 
yerleşim yerlerini, köyleri, tatil sitelerini de tehdit etmektedir. 
Bu nedenlerle hava şartlarının yangına neden olduğu, özellikle 
rüzgarın şiddetli ve nisbi nemin düşük olduğu günlerde anız 
yakılmaması, orman içerisinde ve yakın yerlerde vatandaşla-
rımızın ateşle ilgili faaliyetlerden uzak durmaları gerekmekte-
dir.” diye konuştu.

PİKNİK YAPANLAR DİKKAT
Orman yangınlarının çıkmasındaki en önemli unsurun dik-
katsizlik ve tedbirsizlik olduğunun altını çizen Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu, “Piknik yapmak için ormanlık alanlara gelenler yak-
tıkları ateşi söndürmeden ya da söndürdüklerini zannederek 
orayı terk etmektedirler. Piknik yaparken daha dikkatli olun-

2 BİN 222 
ARAÇ YANGINLA 

MÜCADELE 
EDİYOR

melike betül / melikebetul@baglantinoktasi.com.tr
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malı, ormanlara cam ve cam kırıkları ile sigara izmaritleri 
atılmamalıdır. Alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına 
herhangi bir duman görüldüğünde aranarak bilgi verilmeli-
dir.” dedi.
Ormana bitişik mülk sahipleri ve yazlıkçıların mülkler etrafın-
daki yanıcı madde miktarını azaltması gerektiğini kaydeden 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Evlerin etrafındaki ağaçlar budan-
malı, bahçe temizliği için rüzgarlı günde ateş yakılmamalı, 
mülkleri sokağa bağlayan ve herhangi bir yangın durumunda 
kullanılabilecek uygun bir yol inşa edilmeli, yapı malzemesi 
olarak yangına daha dayanıklı malzeme kullanılmalı, mülk-
lerin etrafında yangına dayanıklı vejetasyon ve sulama tesisi 
oluşturulmalı, mülklerde yangın esnasında kullanılabilecek 
yangın araç ve gereçleri bulundurulmalıdır.” uyarısını yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce günlük Yangın Risk Hari-
tası oluşturulduğunu ve riski yüksek bölgelere uyarılar yapıl-
dığını belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bu uyarıların dikkate 
alınması gerektiğini kaydetti. Orman Genel Müdürlüğü’nün 
bu kapsamda eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürüttüğü-
nü bildiren Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 2013 yılında 22 bin 314 
çobanın eğitildiğini, 17 bin 445 köy ziyareti yapıldığını ve 246 
bin 129 ilköğretim öğrencisine ulaşıldığını söyledi.

 “SON 10 YILLIK YANGIN ÇIKIŞ SEBEPLERİ 
İNCELENDİĞİNDE MEYDANA GELEN YANGINLARIN 

YÜZDE 90’ININ İNSAN KAYNAKLI OLDUĞU 
GÖRÜLMEKTEDİR.”

BAKAN VEYSEL EROĞLU: “YANGIN 
MEVSİMİ BAŞLADI. VATANDAŞLARIMIZ 
HASSAS OLMALI. ELİMİZLE YAKTIĞIMIZI 

GÖZYAŞIMIZLA SÖNDÜREMEYİZ.”

ÇEVREYİ KİRLETENLERE 1 MİLYON 650 
BİN LİRALIK CEZA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da çevre kirliliği ile mü-
cadelesini sürdürüyor. Çevre denetimlerini aralıksız 
sürdüren Bakanlık, İstanbul’da hava, trafik, gürültü, 
su ve tehlikeli atık kirliliği yaratan firmalara yılın ilk 
altı ayında 1 milyon 650 bin lira ceza kesti. 92 ayrı de-
netim gerçekleştiren Bakanlığın 6 ayda kestiği ceza 
miktarı, geçen yılın toplamına eşit. Bakanlık, Çevre 
Kanunu’na ve İlgili önetmeliklere uymadığı gerekçe-
siyle bir önceki sene işletmelere toplamda 1 milyon 
721 bin 176 liralık ceza keserken, bu rakama 2013’ün 
ilk yarısında ulaşıldı. 

En büyük ceza taahhüt ihlali yapanlara
Çevre Kanunu’nca Alınması Gereken İzin ve Lisans-
lar Hakkındaki Yönetmeliğe aykırı davrandıkları ge-
rekçesiyle 32 farklı denetimde 766 bin 204 lira, bil-
dirim ve bilgi verme yükümlülüklerine uymadıkları 
gerekçesiyle de 25 farklı denetimde 238 bin 436 lira 
değerinde cezai işlemler uygulandı. Bu cezaları; 272 
bin 938 lira ile ÇED İzleme Denetleme sürecinde ta-
ahhüt ihlali yapanlar, 132 bin lira ile Tehlikeli Atıkların 
Kontrolü Yönetmeliği’ne aykırı davranan firmalar, 81 
bin 268 lira ile gürültüye neden olanlar ve 40 bin 636 
lira ile de Katı Aktıkların Kontrol Yönetmeliği’ne uy-
mayan firmalara kesilen cezalar oluşturdu.
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E-TİCARETE 40 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

Ülkemizde kredi kartı kullanımının 
yaygınlaşmasıyla internet üzerinden 
yapılan alışverişler de arttı. Dolayısıyla 

e-ticaret sektörü istihdamda dikkate değer 
rakamlara ulaşmaya başladı. Yapılan araştır-
malarda yer alan verilere göre e-ticaret sektö-
ründe eleman ihtiyacı son 6 ayda, bir önceki 
döneme göre yüzde 150 oranında artış gösterdi. En çok aranan 
pozisyon ise kategori yöneticisi. 
Kredi kartlarının yaygın kullanımı, ürün çeşitliliği, kıyaslama 
imkanı, kapıda ödeme, gelişmiş güvenlik önlemleri gibi faktörler 
e-ticaret sektörünün hızlı büyümesine katkıda bulunuyor. Yakla-
şık 36 milyon internet kullanıcısının olduğu Türkiye’de özellikle 
lojistik hizmetlerinin gelişmiş olması da sektöre ilgiyi artırıyor. 
Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre Türkiye e-ticaret sek-
törü 2012 yılını toplamda 30,6 milyar TL’lik hacimle kapattı. Bu 
sayı, 2011’e göre yüzde 35 daha fazla.
Bir işletmede bulunan operasyon, satınalma, pazarlama, muha-
sebe, finans, bilgi teknolojileri gibi birimler e-ticaret şirketlerinde 
de bulunuyor ancak süreçler internet üzerinden olduğu için pa-
zarlama alanında çalışacaklarda dijital pazarlama deneyimi ara-
nıyor. Yenibiris.com verilerine göre e-ticaret sektöründe eleman 
ihtiyacı son 6 ayda, bir önceki döneme göre yüzde 150 oranında 
artış gösterdi. En çok aranan pozisyon ise kategori yöneticisi. 

YENİ MEZUN GENÇLERE AÇIK BİR SEKTÖR 
Diğer sektörlere göre çalışanların yaş ortalamasının düşük oldu-
ğu e-ticaret, üniversiteden yeni mezun olmuş gençlere çok açık 
bir sektör. Nispeten rahat çalışma ortamı, yaratıcılığın teşvik 
edilmesi, çoğunun genç girişimciler tarafından kurulmuş olma-

haber»

sı, bazı pozisyonlarda deneyim şartı aranma-
ması gençleri cezbediyor. Firmalar da kendisini 
geliştiren, yaratıcı, o şirket ve pozisyonda çalış-
maya istek duyan gençleri tercih ediyor.
     
200 BİN ÇALIŞAN 
Sektörün yaklaşık yüzde 90’ını bünyesinde 

bulunduran Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği’ne (ETİD) 
göre sektörde reklam ajansları, lojistik gibi üçüncü parti şirket-
lerle birlikte yaklaşık 200 bin kişi çalışıyor. ETİD Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan Orhun bu yıl yüzde 20’lik istihdam artışı bekle-
diklerini, lisans düzeyinde eğitimin yetersiz olmasından dolayı 
kalifiye eleman sıkıntısı yaşandığını söylüyor ve ekliyor: “En çok 
da e-ticaret bilen yazılımcı bulmada sıkıntı yaşanıyor. Kategori 
uzmanı ya da marka müdürü, arama motoru reklamcılığı, dijital 
pazarlama, iş geliştirme uzmanları öne çıkan pozisyonlar arasın-
da. Sektörde hem belirli pozisyonlar ortaya çıkıyor hem de var 
olan pozisyonlar değişim gösteriyor. Örneğin son zamanlarda 
performans pazarlama uzmanlarına ihtiyaç arttı.”

ÇALIŞANLARIN YAŞ 
ORTALAMASININ 
DÜŞÜK OLDUĞU 

E-TİCARET SEKTÖRÜ, 
ÜNİVERSİTEDEN 

YENİ MEZUN OLMUŞ 
GENÇLERE ÇOK AÇIK 

BİR SEKTÖR.

ARAŞTIRMALARA GÖRE E-TİCARET SEKTÖRÜNDE ELEMAN İHTİYACI SON 6 
AYDA, BİR ÖNCEKİ DÖNEME GÖRE YÜZDE 150 ORANINDA ARTIŞ GÖSTERDİ. 
EN ÇOK ARANAN POZİSYON İSE KATEGORİ YÖNETİCİSİ. 

E-TİCARETTE EN ÇOK ARANAN 5 
POZİSYON İSE ŞÖYLE:
1. Kategori yöneticisi
2. Grafik/Web tasarım uzmanı
3. Yazılım uzmanı
4. Web arayüz geliştirici
5. Mobil yazılım uzmanı





TOYGAR 
IŞIKLI

sahne» tarık özdemir

DİZİ VE FİLM MÜZİKLERİYLE KALPLERDE TAHT KURAN, RUHLARIN PASINI 
SİLEN VE HEPİMİZİ FARKLI BOYUTLARA TAŞIYAN TOYGAR IŞIKLI, 

ALBÜMLERİYLE DE ARTIK KENDİSİNDEN SÖZ ETTİRİYOR.

oygar Işıklı, son yıllarda 
Türk müziğine damgasını 

vurmuş isimlerden birisi. Dizi ve film 
müzikleriyle kalplerde taht kuran, ruh-

ların pasını silen ve hepimizi farklı bo-
yutlara taşıyan Toygar Işıklı, albümleriyle de 

artık kendisinden söz ettiriyor. ‘Hayat Gibi’ adını 
taşıyan ikinci solo albümüyle kısa zamanda bü-
yük beğeni toplayan genç müzisyen, bu sayede 
besteci kimliğiyle birlikte solist olarak da müzik 
severlerin dikkatini çekiyor. 
Şu ana kadar 4’ü soundtrack (film ve diziler için 
yapılan müziklerin bir albümde toplanması), 2 
tanesi de solo olmak üzere toplam 6 albüm çı-
karan sanatçı, “Ben Türkiye’de çok zor olan bir 
şeyi başardım. Adı duyulmamış bir müzisyen 
olarak önce dizi müzikleriyle insanların kalbini 
kazandım, ardından da solo albümlerle devam 
ettim.” diyor ve ekliyor: “Türkiye’de dizi müziği 

yapan isimlere baktığımız zaman ilginç bir tab-
lo ile karşılaşıyoruz. Dizi müziği yapan Kıraç ve 
Gökhan Kırdar zaten önemli şarkıcı ve besteci-
lerdi. Yani geniş kitleler tarafından tanınıyor ve 
beğeniliyordu. Benim durumum ise onlardan 
farklı, onlar zaten dizi müzikleri yaptıklarında 
tanınıyorlardı ben biraz tersten gidiyorum.” 
Dizi sektörü gibi kurtlar sofrası bir sektörde 
var olmanın ve tutunmanın son derece zor ol-
duğunu anlatan Toygar Işıklı, “Sektörde bu tarz 
müziğin dinlenmeyeceğine dair görüşler vardı, 
müziğimin daha çok müzisyenlerin anlayabile-
ceği düzeyde olduğunu söylüyorlardı. Ama ben 
inat ettim. Yaprak Dökümü dizisiyle beraber bir 
başlangıç oldu. 2006’dan bugüne de Ay Yapım’ın 
bütün müziklerini ben yaptım. 12-13 tane dizi 
oldu iyi yaptığınız şeylerin size döneceğini düşü-
nüyordum. Bu ısrarımda da haklı çıktım.” değer-
lendirmesini yapıyor. 

D izi M üziklerininEfendisi
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“MÜZİKLERDE 
DİZİNİN 

KARAKTERLERİNİ 
HAYAL EDİYORUM, 

SANKİ BENMİŞİM GİBİ 
KURGULUYORUM. 

SENARYOYU OKUYARAK 
YAPIYORUM 
MÜZİKLERİ.”
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EN ÇOK İZLENEN DİZİLERDE İMZASI VAR
Ünlü müzisyen geçtiğimiz sezonun en çok izlenen üç televiz-
yon dizisi, ‘Karadayı’ (Atv), ‘20 Dakika’ (StarTV) ve ‘Kuzey 
Güney’ (Kanal D) müziklerini yaparak deyim yerindeyse 
adeta gövde gösterisi yaptı. Bunlara ilaveten yurtdışında bü-
yük ilgi gören ‘Mahmut ile Meryem’ isimli sinema filminin 
müziklerinde de imzası bulunuyor. 
Peki ama hepimizin ruhunda derin izler bırakan bu müzik-
ler nasıl ortaya çıkıyor? “Dizi müziklerinde dizinin karak-
terlerini hayal ediyorum, sanki benmişim gibi kurguluyo-
rum. Senaryo okuyarak hiç çekim yapılmadan yapıyorum 
ben müzikleri...” dedikten sonra anlatmaya devam ediyor: 
“Beslendiğim şeyler hayal gücü ve yaşananlardır. Çok büyük 
dramlar yaşamadım hayatımda... Herke-
sin yaşamındaki kadar dramlarım, hayal 
kırıklıklarım oldu. Yaşadıklarımı duygu-
sal anlamda tabi ki müziğime yansıtıyo-
rum... Ama aynı zamanda aksiyon dolu 
müzikler de yapıyorum. Onun ilham 
kaynağı da içimdeki isyanlar, başarılı 
olma hırsından kaynaklanıyor.”

ARAP DÜNYASINA AÇILIYOR
Toygar Işıklı, Türk dizileri sayesinde 
Arapça konuşulan tüm ülkelerde 
oldukça popüler. Bu rüzgardan ya-
rarlanmak hatta daha da güçlen-
dirmek için yeni bir çalışma için-
de olduğunu anlatıyor. “Arapça 
bir maxi single projem var. Ya-
zın çalışmalarımı tamamlayıp 
sonbahar gibi çıkarmayı plan-
lıyorum. Ön çalışma olarak 
bir Arapça tweet attım, ‘han-
gi parçayı seslendirmemi 

“SqUASH İLE 
RAHATLIYORUM”

Çok yoğun bir çalışma 
temposuyla çalışan Toy-

gar Işıklı, rahatlamak için 
spor yapıyor. Işıklı günlük 

yaşantısında yaptığı ve 
sevdiği şeyleri şöyle an-

latıyor: “Kendime çok da 
zaman ayıramıyorum. Al-

büm çalışmam nedeniyle 
son bir kaç aydır spor da 

yapamıyorum ama ara sıra 
squash oynuyorum bir de 

fitness yapıyorum. Evden 
dışarı çıkmasam bile dost-

larımla birlikte vakit geçir-
mek, sohbet etmek, film 

izlemek beni rahatlatan ve 
kafamı boşalttığım şeyler.” 

ASTSUBAY BABANIN MÜZİSYEN OğLU
Toygar Işıklı’nın müziğe olan ilgisi aileden geliyor. Işıklı’nın 
astsubay olan babası hafta sonları grubuyla birlikte ordue-
vinde sahne alır. Bu yüzden Işıklı, ‘ben müzisyen olmak isti-
yorum’ dediğinde ailesi buna itiraz etmez. “Ben bu yola gir-
diğimde ailem hiç köstek olmadı. Ama o dönem müzisyen 
olmak istemek neredeyse evden kaçmakla eşdeğerdi. Bir 
bireyin müzisyen olmayı istemesi büyük bir sorundu. Onlar 
başlarda ‘müzikle uğraş ama hobi gibi olsun’ dediler. Başka 
bir bölümde okuyup yarı zamanlı konservatuara gitmemi 
istediler. Hedeflerimde doğru ilerlediğimi görünce de hep 
bana destek oldular.”

istersiniz?’ diye inanılmaz tweetler al-
dım. Şu anda 800 bine yakın Facebook 

takipçim var ve bunların 50 bine yakını 
Arap ülkelerinden. Çok ciddi bir başa-

rı bekliyorum çünkü ezber bozan bir şey 
olacak. Lübnan üzerinden düşünüyorum 

belki Lübnanlı bir sanatçıyla düet de olabilir 
ama bu şu anda proje aşamasında. Hatta bir 

tane Arapça şarkım şu anda hazır.” 
Genç müzisyen yakın dönemdeki hedefle-

rini, “Yurtdışında film yapmak, yurtdışında 
dizi müziği yapmak ve  şarkıcı olarak yurt-

dışında var olabilmek.” olarak özetliyor. Işık-
lı, İstanbul’u çok sevse de dünya müziğindeki 

gerçeklerin farkında. Uluslararası bir sanatçı 
olabilmek için müziğin kalbinin attığı New York 

ve Londra’ya gitmesi gerektiğini biliyor. Kendisine 
çizdiği yol haritası da bu heyecan verici yolculuğa 

hazır olduğunu gösteriyor. “Yurtdışına dair planla-
rım var. Belki 3-5 sene sonra meyvelerini verecek bir 



“YAPRAK 
DÖKÜMÜ 

DİZİSİYLE BERABER 
BİR BAŞLANGIÇ OLDU. 
2006’DAN BUGÜNE DE 

AY YAPIM’IN BÜTÜN 
MÜZİKLERİNİ BEN 

YAPTIM. 12-13 TANE 
DİZİ OLDU.”
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dizi bağlantı kurdum. Gerek müzisyen olarak gerekse de şar-
kıcı olarak kendimi göstermek istiyorum.” diyen Işıklı’nın ilk 
odaklandığı bölge Ortadoğu. Burada yakalayacağı rüzgarla 
Batı ülkelerine doğru gitmeyi planlıyor. 

HEYECANIMI ÖLDÜREN İNSANI 
SİLERİM
Gelecek hedeflerinden anlaşıldığı 
üzere, başarılı müzisyen Toy-
gar Işıklı kararlı ve heyecanlı 
bir kişiliğe sahip. Bu nedenle 
‘meydan okuma’ olarak gördü-
ğü ‘yeni şeylere’ çok önem ve-
riyor. Işıklı, “Yeni olan her şey 
beni heyecanlandırır. Riskler 
beni heyecanlandırır. Kimsenin 
cesaret edemediğine cesaret etmek 
beni heyecanlandırır. İçinde kaybet-
me ihtimali olan şeylerin peşinden git-
mek beni heyecanlandırır.” diyor ve ekliyor: 
“Heyecanımı öldürecek insanları ve olayları hayatım-
dan silerim. Beni geriye çekecek insanlar bir süre sonra ha-

yatımdan yok olurlar. Bu tür ortam yaratan insanlarla bir 
araya gelmem, o ortamlarda bulunmam.” 

“TREN YOLCULUKLARI BANA İLHAM VERDİ”
Trenlerin ünlü müzisyen Toygar Işıklı’nın yaşa-

mında özel bir yeri var. “Benim hayatımın 
dört senesi trenlerde geçti, İstanbul- Es-

kişehir arasında yaklaşık 250-300 yol-
culuk yaptım.” diyen Işıklı, bu yolcu-

lukların nedenini şöyle anlatıyor: 
“Sevgilim, yani şimdiki eşim, o 
dönemde Eskişehir’deydi ve ben 
bütün boş zamanlarımda trene 
atlayıp onun yanına giderdim. Yol 
boyunca tren tekerleğinden gelen 

o seslere melodiler bestelerdim. 
Yolculuklar boyunca onlarca kitap 

okudum. Bu yüzden de trenler benim 
hayatımda çok önemli bir yere sahiptir. Bu 

seyahatlerde pek çok gözlem yaptım onların da 
hikayelerini biriktirdim sürekli. Yani duygusal bir bağım 
vardır trenlerle...”

“MÜCADELE BENİM KARAKTERİMDİR”
“Kabul edici bir karakterim yok. Öğrencilik yıllarımda bile rektörlere kadar çıkıp yanlış şeyleri dile getirmiş bi-
riyim. Tüm hayatım mücadeleyle geçti. O mücadeleler beni büyüttü belki de. O yüzden hayal kırıklıklarım da 
büyük olmaz. Çünkü büyük hayal kırıklıklarına yol açacak şeylerden alnımın akıyla çıktım. Büyük risk aldığınız 
zaman onun hayal kırıklığı da büyük olabilir. Ama ben risklerin büyük çoğunluğundan başarıyla çıktığım için 
belki onlar beni olumsuz etkilemedi. Başarılarım daha fazla olduğu için pek hayal kırıklığım da olmadı.” 

“ADI DUYULMAMIŞ 
BİR MÜZİSYEN 

OLARAK ÖNCE DİZİ 
MÜZİKLERİYLE 

İNSANLARIN KALBİNİ 
KAZANDIM, ARDINDAN 
DA SOLO ALBÜMLERLE 

DEVAM ETTİM.”

“TRENLER 
HAYATIMDA ÖNEMLİ 
BİR YERE SAHİPTİR. 

SEYAHATLERDE GÖZLEM 
YAPTIM, HİKAYELER 

BİRİKTİRDİM. DUYGUSAL 
BİR BAĞIM VARDIR 

TRENLERLE.”
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şehir mektupları» mehmet saim değirmenci

Yaz Ankara’ya bir şey mi ediyor birader, paşa paşa geliy-
or, kemiklerimiz ısınıyor, kıyıda köşede kalmış meyve 
ağaçları meyveye duruyor, bazı caddelerde yolun sağında 
ve solundaki çınarların dalları yaprakları bile dilince 

dilleşiyor, halince halleşiyor, kalmışsa parklarda kuşlar, park-
larda kediler, yazın miskinliğine miyav ve cikcikle eşlik ediyor 
diyeceksiniz, hatta buna benzer onlarca yazlı Ankara’nın 
hoşluğuna dair kelam edeceksiniz biliyorum da, bir defa 
yazıya başlamış bulunduk, söylemeden olmaz.
Yaz demişken hemen söyleyelim, bundan 
çeyrek asır evvel Ankara’nın kışları bu 
kadar kolay geçmez yazları da bu 
kadar sıcak olmazdı, hatta rutubet 
denilen naneden eser bulunmazdı, 
son zamanlarda nerde o kışlar 
derken yazın Ankara’nın taşının 
toprağının yanmasından şikayet 
etmeden duramıyoruz. Sadece 
yansa iyi de, yapışkanlı bir yanış bu, 
küresel ısınmadan mı dersiniz, son 
zamanlarda başkentte park bahçe 
işlerine önem verildi, şehir yeşil bir hâl 
aldı, ondan mı dersiniz, yaz sıcaklığının 
nemli bir tarafı da bulunmaktadır. Yine de 
hakkını yemeyelim güney illerimize göre 
Ankara yaz da olsa yayla mesabesindedir.
Sadede gelelim ve yazın Ankara’ya ettiklerini birkaç başlıkla 
ifade edelim ki gevezeliğimiz yazının tamamına sirayet etmesin.
Birincisi, yaz geldiğinde Ankara, eskiye nispetle daha fazla 
boşalmaktadır. Bunda üniversite sayısının artması, üniversite 
öğrencilerinin şehir nüfusunda önemli bir yüzdeyi teşkil etmesi, 
bu çocukların dersler biter bitmez memleketlerine dönmele- 
rinin rolü vardır. Ankara’da hemen her vilayetten çok sayıda 
Ankaralı bulunmakta, hatta Ankara doğumlular azınlıkta kal-
makta, bu sonradan Ankaralı hemşerilerimiz yıllık izni, ne biley-
im çocukların tatilini köyde kasabada geçirmek için hadi 
memlekete diyerek yollara düşmekte ve şehir bir ölçüde 
boşalmaktadır. 
Evliya Çelebi gibi abartıp söylersek kışın bu kadar göze bat-

mayan güvercinlerin, sokak köpeklerinin, sokak kedilerinin 
yazın arzı endam etmesi bir yaz artışından değildir; e ne yapalım 
onlar  iznini tatilini de şehrinde geçiren güvercinler, kediler ve 
köpeklerdir.
Adli tatil, TBMM tatile girdi neyse de, şehrin üst gelir grubuna 
mensup sakinleri de soluğu haliyle yurt dışında, gitmeyenler 
Bodrum’da, yazlıkları olanlar yazlıklarında buzlukları olanlar 

buzluklarında almakta, Ankara’da gecenin bazı saatler-
inde tinercilerin ve sokak çocuklarının nefesi 

sayılır hale gelmektedir.
Bununla da kalsa iyi, Ankara’da hemen 

her piknik yapılacak alan, şehrin tatile 
çıkmaya gücü yetmeyen kesimler-

inde tati l  mekanına 
dönüştürülmekte, özellikle pazar 
günleri şehir çevresiyle birlikte 
kendi halinde pikniğe çıkmaktadır.
Şehirde  “ucundan accık” yahut 
“ayvayı yedim” plakalı araçların 

sayısında artış olmaktadır.
Başka, kitapçı esnafı sinek avla-

makta, dergiler az satmakta, sine-
malarda üç beş meraklı dışında kimse 

kalmamakta, kışın hınca hınç olan pek çok 
mekan yazın geçmesi ve gözünü sevdiğim 

sonbaharın gelmesi için dua etmektedir.
Hemen her şehirde dolaşan insanın çantasında elinde pet su 
şişesine rastlamak mümkündür ki bu, suyun Ankara yazının 
sıcaklığı ve seyyar su kullanımı yanında suyun şişeye girmesi 
bahsinde değerlendirilse yeridir.
Gençlik Parkı’nın içindeki lunaparkta hiç olmadığı kadar 
“Ankara’nın bağları” türküsü çalmaktadır.
Uçakla Ankara’ya geliyorsunuz, inerken, ‘yahu bu şehir bu kadar 
yeşil miydi’ cümlesi gayri ihtiyari dilinizin ucuna gelmektedir.
Bürokraside vekaletin en yaygın olduğu dönemdir.
Bu kadar yeter canım, canını çıkarmıyor ya yaz Ankara’nın, hoş 
gelir safa gider,  giderse tekrar gelir, yapıp ettikleri de başımız 
üzerindedir ayrıca, durup dururken fakire bir şehir mektubu 
yazdırmıştır, bu bile yeterdir icabında…

YAZIN ANKARA’YA 
ETTİKLERİ

YAZ GELDİĞİNDE ANKARA, ESKİYE NİSPETLE DAHA FAZLA BOŞALMAKTADIR. BUNDA 
ÜNİVERSİTE SAYISININ ARTMASI, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ŞEHİR NÜFUSUNDA 

ÖNEMLİ BİR YÜZDEYİ TEŞKİL ETMESİ, BU ÇOCUKLARIN DERSLER BİTER BİTMEZ 
MEMLEKETLERİNE DÖNMELERİNİN ROLÜ VARDIR.

KİTAPÇI 
ESNAFI SİNEK 
AVLAMAKTA, 

DERGİLER AZ SATMAKTA, 
SİNEMALARDA ÜÇ BEŞ 

MERAKLI DIŞINDA KİMSE 
KALMAMAKTA, KIŞIN HINCA 

HINÇ OLAN PEK ÇOK MEKAN 
YAZIN GEÇMESİ VE GÖZÜNÜ 

SEVDİĞİM SONBAHARIN 
GELMESİ İÇİN DUA 

ETMEKTEDİR.
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ÜNİVERSİTELER 
ÇAĞRI MERKEZLERİNE EL ATTI

Önümüzdeki 5 yıl içinde toplam 100 bin 
kişiye iş olanağı sağlayacağı tahmin edi-
len çağrı merkezi sektöründeki yatırımlar 

birçok ilde hızla artmaya devam ediyor. Özel-
likle üniversitelerin de çağrı merkezi sektörüne 
yönelmesi dikkat çekiyor.  Türkiye’de 9 üniver-
sitede Çağrı Merkezi Hizmetleri Ön Lisans 
Programı açıldı. 2012-2013 döneminde Çağrı 
Merkezi Hizmetleri Ön Lisans Programı’nı ka-
zanan toplam öğrenci sayısı 1020 oldu.
Kurumların müşterileri ile ilk temas nokta-
sı konumunda bulunan çağrı merkezlerinin 
oluşturduğu pazar, 2012 yılı araştırma sonuç-
larına göre Türkiye’de 2.4 milyar TL’ye ulaştı. 
Her geçen yıl hızlı büyümesini sürdüren çağrı merkezi sektö-
ründe 2012 yılında yaklaşık 67 bin kişi istihdam edildi, 2013 
yılında ise bu rakamın 80 bini aşacağı tahmin ediliyor. Önü-
müzdeki 5 yıl içinde toplam 100 bin kişiye iş olanağı sağlayacağı 
tahmin edilen çağrı merkezi sektöründeki yatırımlar İstanbul, 
Ankara ve İzmir dışında, Anadolu’nun birçok ilinde artmaya 
devam ediyor.
Çağrı Merkezleri Derneği (ÇMD) Yönetim Kurulu Başkanı Me-
tin Tarakçı, sektörün gençler için birçok kariyer fırsatı oluştur-
duğunu ve gelecek dönemdeki büyümeye paralel olarak yönetici 
ihtiyacında da artış olacağını öngördüklerini belirtti. Tarakçı, 
sektördeki istihdamın sürekliliğini sağlamanın en önemli yol-
larından birinin gençlerin bu işi meslek olarak algılamaları ve 
sektördeki fırsatların farkına vararak kariyerlerini de bu sektörde 
planlamaları olduğunu söyledi. Tarakçı: “Çağrı Merkezleri Der-

haber»

neği olarak, sektördeki istihdamın sürekliliği-
ni sağlamak ve gençleri sektörümüz hakkında 
bilgilendirmek amacıyla, eğitim kurumların-
da çağrı merkezi hizmetleri ile ilgili program-
ların açılmasına destek veriyor, üniversitelerin 
gerçekleştirdiği panellere katılıyoruz. Öğren-
cilerin, çağrı merkezlerini ziyaret etmeleri için 
imkan oluşturuyoruz. Ayrıca dernek yönetici-
lerimizi, sektör hakkındaki dersler için gönül-
lü eğitmen olarak yönlendirebiliyoruz. Lise 
ve dengi meslek okullarında, üniversitelerde, 
çağrı merkezleri ile ilgili bölüm ve program-
ların daha yaygın olarak açılması sektörümüz 
için büyük önem taşıyor.” dedi.

ÇMD’nin yaptığı araştırmaya göre, Türkiye’de dokuz üniversi-
tede Çağrı Merkezi Hizmetleri Ön Lisans Programı yer alıyor. 
Bu ön lisans programları kapsamında öğrenciler, iki yıl boyun-
ca eğitim alıyor. İki yıllık Çağrı Merkezi Hizmetleri Ön Lisans 
Programı bulunan üniversiteler ise şöyle:
• Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
• Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
• Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
• Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu
• Erzincan Üniversitesi Kemah Meslek Yüksekokulu
• Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulu
• Nevşehir Üniversitesi Gülşehir Meslek Yüksekokulu
• Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
• Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu

ÇAĞRI MERKEZİ 
SEKTÖRÜNDEKİ 

YATIRIMLAR 
İSTANBUL, ANKARA 

VE İZMİR DIŞINDA, 
ANADOLU’NUN 
BİRÇOK İLİNDE 

ARTMAYA DEVAM 
EDİYOR.

9 ÜNİVERSİTEDE ÇAğRI MERKEZİ HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI AÇILDI. 
2012-2013 DÖNEMİNDE ÇAğRI MERKEZİ HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI’NI 

KAZANAN TOPLAM ÖğRENCİ SAYISI 1020 OLDU. 





haber»

BTK, SABİT VE MOBİL TELEFON İŞLETMECİLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 
FATURALAR İLE AYRINTILI FATURALARIN SADE VE ANLAŞILIR OLMASI İÇİN YENİ 

BİR ÇALIŞMA BAŞLATTI.

TELEFON FATURALARI 
SADELEŞİYOR
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Cep telefonu faturalarının anlaşılmadığı yönünde gelen 
vatandaş talepleri üzerine harekete geçen Bilgi Teknolo-
jileri ve İletişim Kurumu (BTK), faturaların basit, sade 

bir şekilde düzenlenmesi ve okunabilir olması, faturada yer 
alan ücretlerin herhangi bir tereddüde yol açmayacak açık-
lıkta düzenlenmesini sağlayacak. 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, elektronik haber-
leşme sektöründe faaliyette bulunan sabit ve mobil telefon 
işletmecileri tarafından düzenlenen faturalar ile ayrıntılı 
faturalara ilişkin yeni bir çalışma başlattı. 30 gün boyunca 
kamuoyunun görüşüne sunulan çalışma, faturaların daha 
anlaşılabilir olmasını amaçlıyor. Çalışma ile sabit ve mobil 
telefon hizmeti sunan işletmeciler tarafından düzenlenen 
faturaların hazırlanmasında dikkate alınacak ilkeler karar-
laştırılacak. Faturalar ile ayrıntılı faturalarda bulunması zo-
runlu unsurlar ve faturaların düzenlenmesinde takip edile-
cek formata ilişkin uyulması gereken hususlar belirlenecek.

BİLGİLER NET OLMALI
Konu ile ilgili açıklama yapan BTK yetkilileri, faturaların 
basit, sade bir şekilde düzenlenmesi ve okunabilir olması, 
faturada yer alan tarifelerin ve ücretlerin herhangi bir te-
reddüde yol açmayacak açıklıkta düzenlenmesini hedefle-
diklerini belirtti. Yetkililer açıklamalarında şunları söyledi: 
“Faturada bulunan ücretlerin aboneler tarafından doğrula-
nabilmesi için faturada tam ve yeterli bilgi bulunması, tarife 
ve paket detayları ile ücretlerin açıklanması ilkeleri benim-
senmiş olmakla beraber, söz konusu çalışma ile faturalarda 
asgari olarak, satın alınan paketlere ek hizmetlere ilişkin 
ücretlerin, paketlerin ek hizmetlerin kullanılabileceği tarih 
aralıklarının, indirim ve iade var ise bunların gerekçelerinin 
yer alması gerekiyor. Taahhüt bulunması halinde başlangıç 
ve bitiş tarihlerinin, taahhüt bitiminden sonra uygulanacak 
tarifenin adı ve ücretinin, taahhüt verildiği durumlarda abo-
neliğin feshi halinde uygulanacak cezai ücret veya cayma 
bedelleri ile bunların hesaplanmasına ilişkin açık ve net bilgi 
hususların faturada yer alması gerekiyor.”

ULUSLARARASI ARAMALAR DAHA 
AYRINTILI OLACAK
Çalışmanın tamamlanmasıyla faturada aramanın 
yapıldığı tarih ve saat, her bir arama için arama 
süresi ve arama ücreti, toplam arama sayısı 
ve toplam konuşma süresi, uluslarara-
sı dolaşımda gelen çağrılara, SMS’lere 
ücretlendirme olması durumunda her 
bir gelen çağrının yapıldığı tarih ve 
saat, arama/aranma süresi ve ücreti 
yer alacak. Uluslararası dolaşımda ve 
yurt dışına doğru yapılan çağrılarda 
aranan numaranın yanında aranan ül-
keye ilişkin ülke adı gibi açıklayıcı bilgi 
ile uluslararası dolaşımda aramanın baş-
latıldığı ülke bilgisi de faturada yer alacak.

ŞİKAYETİM VAR!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, fatura dökümleri 
ile ilgili düzenleme çalışmalarını vatandaşlardan gelen 
çok sayıda şikayet üzerine başlattı. Birçok vatanda-
şın e-posta, dilekçe ve telefon ile ulaştığı BTK birimleri 
tüm şikayetleri bir rapor haline getirdi. Raporda, vatan-
daşın eksik gördüğü, anlamadığı noktalar tek tek de-
ğerlendirildi. Bunun üzerine de daha anlaşılır bir fatura 
metinin oluşturulması için çalışmalar yapıldı. BTK ilgili 
tarafların görüşüne sunduğu çalışmanın nihai şeklini 
alması ile hazırlanan yeni fatura formatlarını, mobil ve 
sabit telefon, internet hizmeti veren şirketlerle payla-
şacak. Şirketler bu formatta müşterilerini bilgilendir-
meye başlayacak.

İsteyene yazılı, isteyene sanal ortamdan
Telefon faturalarının dökümleri, şirketler tarafından 
müşterinin tercihine göre elektronik posta olarak, 
posta adreslerine ya da yazılı olarak ev-iş adreslerine 
gönderiliyor. Son dönemlerde özellikle çeşitli kampan-
yalar ile yazılı döküm sayısında azalma oldu. Faturalar 
sanal ortamda müşterilere gönderiliyor. Yeni dönemde 
de anlaşılır ve sade faturalar yine müşteri tarafından 
istenilen ev-iş adresine veya e-posta adresine gön-
derilecek. Fatura bilgilerinde sanal ortamda veya yazılı 
metinde bir farklılık olmayacak.

ULUSLARARASI 
DOLAŞIMDA VE YURT 

DIŞINA DOĞRU YAPILAN 
ÇAĞRILARDA ARANAN 
NUMARANIN YANINDA 
ARANAN ÜLKE BİLGİSİ 

DE FATURADA YER 
ALACAK.

GRAFİKLER DE YER ALACAK
Mobil telefon aboneliklerinde ücretlendirmenin farklı olması 
durumunda şebeke içi, şebeke dışı, uluslararası gibi ve sabit 

telefon aboneliklerinde ücretlendirmenin fark-
lı olması durumunda şebeke içi, şebeke dışı, 

şehir içi, şehirlerarası, uluslararası gibi ya-
rarlanılan her bir hizmetin ayrı ayrı alt 

kalemlerinin dağılımını gösterir grafik 
bulunacak. Elektronik haberleşme 
sektöründe fatura usul ve esasları 
düzenlemesinin tüketicilerin hak ve 
menfaatlerinin korunması açısından 
önemli olduğuna işaret eden Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu yet-

kilileri yeni fatura düzenlemesi ile kap-
samlı ve etkin bir koruma sağlanacağını 

ve tüketici bilincinin artacağını ifade etti.
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KARNE 
HEDİYESİNDE 

BİSİKLET GİTTİ, 
TABLET GELDİ!

Anne-babaların her karne döneminde çocuklarını iyi not-
lar almaya teşvik etmek için kullandığı, “Derslerin çok iyi 
olursa, karnen 5 olursa bisiklet alacağım.” repliği tarihe ka-

rışmak üzere. Artık karne döneminde vitrinlere çıkartılan renkli 
renkli bisikletlerin yerini, e-ticaret sitelerinin, teknoloji market-
lerinin ‘tablet, akıllı telefon kampanyaları’ aldı. Birçok internet 
alışveriş sitesi ‘karne hediyeleri’ başlığı açarak, hediye alterna-
tifleri arasında bisikletin yanı sıra teknolojik 
ürünler ekledi. Sonuç, teknolojik ürünlerin 
bisikleti sollaması şeklinde gelişti.
Elektronik ticaret sitelerinden hizlial.com’un 
verileri, yeni neslin karne hediyesi tercihin-
deki değişikliği ortaya koydu. 2000’li yıllar 
öncesinde karne hediyesi denildiğinde ilk akla 
gelen hediye olan bisiklet, tahtını tablet bilgi-
sayara ve akıllı telefona kaptırdı. Verilere göre, 
okulların tatile girdiği dönemde, tablet ve 
akıllı telefon satışlarının artış oranı yüzde 45’e 
kadar çıkarken, bisikletteki artış oranı yüzde 
15’le sınırlı kalıyor. 

BİSİKLET FİYATINA TABLET ALINIYOR
Tablet ve akıllı telefonun ardından ideal karne hediyesinde üçün-
cülüğe kadar gerileyen bisiklet en çok mayıs ayında satılıyor. Bi-
siklet satışlarının yaklaşık yüzde 38’i mayıs ayında gerçekleşiyor. 
hizlial.com’da ‘Karne Hediyeleri’ başlığı altında satılan ürünleri 
kapsayan verilere göre, en çok 299 ile 399 TL fiyat aralığındaki 
bisikletler tercih ediliyor. Pazarda bu fiyat aralığında çok sayıda 
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tablet bilgisayar bulunması, hem öğrencilerin hem de ebeveyn-
lerin hediye tercihlerini etkileyen önemli bir etken olarak öne 
çıkıyor. 

BABAYA DA KRAVAT YERİNE TABLET
Okulların tatile girdiği dönemle çakışan Babalar Günü’nün 
popüler hediyesi de yine teknolojik ürünler oldu. Evlatlar ba-

balarına hediye alırken ilk olarak tercihleri-
ni akıllı telefon, ıpad gibi ürünlerden yana 
koydu. Tabletlerin, çalışan babalar için, 
işten eğlenceye kadar günlük hayatlarında 
büyük yardımcılardan biri haline gelmesi 
birçok firmanın kampanyalarını bu alana 
kaydırmasına sebep oldu.
 İş dünyasında hızla yükselen BYOD (kendi 
mobil cihazınla çalış) akımı, tabletlerin de-
ğerini artırdı. Bilgisayarlara bağlı kalmadan, 
internetin olduğu her yerde çalışılmasını sağ-
layan tabletler de kravatların yerini aldı. Baba-
sına hediye almak isteyenlerin çoğu kravat ve 
benzeri tekstil ürünü, cüzdan, saat gibi klasik 

babalar günü hediyelerini satın almak yerine tablet almayı tercih 
etti. Hem karne hediyesi hem de Babalar Günü dolayısıyla sanal 
alışveriş siteleri çok fazla kampanya düzenledi. Böylece internet-
ten yapılan alışveriş oranı bu dönemde artış gösterdi. İnternet-
teki seçeneklerin fazlalığı ve uzaktaki babaya hediye gönderme 
imkanı dolayısı ile tercih edilen sanal alışveriş sitelerinin yüzü 
gülmüş oldu. 

TATİL DÖNEMİNDE, 
TABLET VE AKILLI 

TELEFONLARIN  
SATIŞLARININ 

ARTIŞ ORANI YÜZDE 
45’E ÇIKIYOR. 

BİSİKLETTEKİ ARTIŞ 
ORANI YÜZDE 15’TE 

KALIYOR.

YENİ NESLİN İDEAL 
KARNE HEDİYESİ TABLET 
VE AKILLI TELEFON OLDU. 
KARNE HEDİYESİNDE 
BİSİKLETİN PABUCU 
DAMA ATILDI. ANNE-
BABALAR ÇOCUKLARINA 
TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ 
ALMAYI TERCİH ETTİ.





Pankobirlik Genel Başkanı 
Recep Konuk, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’nın 

Fas, Cezayir ve Tunus’u kapsayan 
Kuzey Afrika ziyaretine katıldı. 
Konuk, bu ülkelerdeki işadamları ve 
yatırımcıların yanı sıra bölgede etkin 
bir iş hacmi ve potansiyeline sahip 
Türk işadamları ve firmalarıyla da 
görüşmeler gerçekleştirdi. Geziyi 
değerlendiren Başkan Konuk, Fas, 
Cezayir ve Tunus ile ortak hatıralara 
sahip olduğumuzu, bölgedeki üç 
ülkenin de Türkiye ile ticareti ve 
işbirliğini arttırmaya son derece 
arzulu olduğunu vurguladı. 
Konuk, bu ülkelerin, Türkiye’nin ihti-
yacı olan bazı alanlarda doğal kay-
naklardaki zenginlikleri itibarıyla 
ortak yatırıma müsait olduğunu 
belirterek şunları söyledi: “Sayın 
Başbakanımızın Fas, Cezayir ve 
Tunus’a yani tarihi adıyla Mağrip’e 
gerçekleştirdiği ziyaret, heyette yer 
alan biz işadamları için hem moral 
motivasyon hem de ticari anlamda 
son derece yararlı bir seyahat oldu. 
Türkiye geleceğe çok daha umutlu 
bakabilir. Biz bu seyahatte onu gör-

dük. Türkiye’nin dünya milletler ailesi 
arasında büyüklüğü, kudreti, gücü, 
etkinliği ve Anadolu coğrafyasının 
çok daha ötesine taşan manevi 
coğrafyası, kültürel etki alanı bu tür 
gezilerde çok daha net ortaya çıkı-
yor. Biz gittiğimiz üç ülkede de ken-
dimizi başka bir ülkenin işadamı, 
başka bir ülkeden gelen misafir gibi 
hissetmedik. Faslısı, Cezayirlisi, 
Tunuslusu Anadolu’dan gelen kar-
deşlerini kucaklama konusunda bir 
biri ile yarıştı.” 
“Konya Şeker olarak biz bu seyaha-
tin neticelerini kısa sürede alacağı-
mız temaslar kurduk. Öncelikle bu 
bölgede zaten düzenli olarak ihraca-
tımız olan Cezayir’e hem ihracat 
kalemlerimizin arttırılması hem de 
hacmimizin arttırılması için görüş-
meler yaptık. Birçok firma için büyük 
ancak bizim için yetersiz olan Fas’a 
ihracatımızın arzu ettiğimiz seviye-
ye çıkarılmasını sağlayacak irtibat-
ları kurduk. Bugüne kadar bu 
bölgede giremediğimiz Tunus paza-
rının kapılarının açılmasını sağlaya-
cak bağlantıları kurma fırsatı 
bulduk.” 

“Her üç ülkede de helal sertifikalı üretim yapacak olan 
Et-Süt Entegre Tesisimizin üreteceği ürünler için şimdi-
den ön görüşmeler gerçekleştirdik. Bölge ülkelerinin yer 
altı zenginliklerini değerlendirerek, ülkemizin tarım sek-
törünün önemli ihtiyaçlarından biri olan kimyasal gübre 
üretimi konusunda ilk görüşmeleri yaptık, işbirliği niye-
timizi ilettik, konuyu gündemlerine taşıdık, eğer olumlu 
yaklaşırlarsa daha ileri aşamaları konuşmaya başlaya-
bileceğiz.”  
“Sayın Başbakanımıza seyahatinde eşlik eden Sayın 
Bakanlarımız, sektörel görüşmelerde, yatırımcılarla 
görüşmelerimizde bire bir destek oldular, her ayrıntı ile 
her detay ile ilgilendiler, çözüm ve işbirliği ortamının 
oluşması için siyasi ağırlıklarını kullandılar. Bu çerçevede 
Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’na hem 
ihracat imkânlarını değerlendirebilmemiz hem de ortak 
yatırımlar konusunda gösterdiği gayret, görüşmelerde 
tıkandığımız noktalarda siyasi ağırlığını kullanarak arala-
dığı müzakere kapıları nedeniyle teşekkür ediyorum. 
Aynı şekilde, Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan 
doğru muhatapları bulmamız için yardımcı oldu. Tarım, 
Gıda ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Mehdi Eker, gıda 
ürünleri ihracatı için el sıkışabileceğimiz noktaya ulaş-
mamız için gayret gösterdi. Muhataplarımızla yürüttü-
ğümüz müzakerelerde Ulaştırma Bakanımız Sayın 
Binali Yıldırım’ın, Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir 
Bozdağ’ın birebir destekleri ticari görüşmelerin sonuç-
larının hızlı alınmasını sağladı.” 
“Sayın Başbakanımız da günlük olarak biz işadamlarından 
kaydettiğimiz ilerlemenin bilgilerini istedi ve sıkıntılı ilerle-
yen süreçlerin ülkemiz lehine aşılmasını sağladı. Bu destek 
işadamlarımızın ticaret hacmimizi, işbirliğini genişletecek 
somut adımlar atabilmelerine vesile oldu. İnşallah son 
derece verimli geçen bu ziyaretin dış ticaretimiz ve yatı-
rımlar açısından neticelerini hem Konya Şeker olarak hem 
de ülke ekonomisi olarak kısa süre sonra almaya başlarız. 
4 gün boyunca eski adıyla Mağrip’te yani Fas, Cezayir ve 
Tunus’ta siyasetçisinden, sanayicisine, işadamından tüc-
carına yüzlerce insanla görüştük.”
“Türkiye’ye kıtalar ötesinden baktık. Oradan bakınca 
Türkiye çok daha büyük görünüyor. Oralardakiler de 
Türkiye’yi sığınılacak bir liman görüyorlar. Türkiye güç-
lüyse kendilerini güvende hissediyorlar. Dar günde 
Türkiye’nin el uzatacağına inanıyorlar. 

tanıtıcı haber

PANKOBİRLİK GENEL BAŞKANI RECEP KONUK 

“KONYA’DAN MAğRİP’E HEM GÖNÜL, HEM 
TİCARET KÖPRÜSÜNÜ KURDUK”

 Başkan Konuk, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’la da görüştü.





SÜRÜCÜLER, 
YAKIT TASARRUFU 

KONUSUNDA 
HASSAS

İstanbul, İzmir, Ankara, Trabzon, Antalya ve Diyarbakır’da 
toplam 1015 kişiyle yapılan araştırmaya göre sürücülerin 
büyük bölümü aracın temel bakımlarını ve kontrollerini za-

manında ve kurallara uygun şekilde gerçekleştiriyor. Sürücülerin 
yüzde 93’ü aracın bakımını, yüzde 94’ü yağ değişimini tavsiye 
edilen sürede gerçekleştiriyor. Bakım ve kontrollerin eksiksiz ya-
pılması, sürücülerin yakıt tasarrufu sağlamalarına da yardımcı 
oluyor. Shell, dünya çapında bir milyon sürücünün yakıt tasarru-
fu sağlamalarına yardımcı olmayı amaçlayan “Shell FuelSave He-
def Bir Milyon” kampanyası kapsamında ilgi çekici bir araştırma 
yaptırdı. Focus Grup Research&Consultancy şirketine yaptırılan 
araştırmaya göre araç bakımı konusunda erkek ve kadın sürücü-
ler arasında önemli bir farklılık ortaya çıkmazken, bu konudaki 
en duyarlı şehir Diyarbakır oldu. 

ERKEKLER YAĞ DEĞİŞİMİ KONUSUNDA 
DAHA HASSAS
Sürücülerin yüzde 94’ü aracın yağını düzenli olarak tavsiye edi-
len zamanda değiştiriyor. Erkekler (yüzde 95.4) yağ değişimi 
konusunda kadınlara göre (yüzde 90.5) biraz daha hassas. Sürü-
cülerin yüzde 50.8’i aracın yağını 10-14 bin kilometre aralığında 
değiştiriyor. Yüzde 23.9’u 15 bin kilometre ve üzerinde, yüzde 
12.5’i 5 bin kilometre ve altında yağ değişimini gerçekleştiriyor. 
Sürücülerin yüzde 86,2’si lastik hava basıncını düzenli olarak 
kontrol ediyor. Erkek sürücülerin yüzde 87.9’u, kadın sürücüle-
rin ise yüzde 81.4’ü lastik hava basıncını kontrol ediyor. Lastik 
hava basıncının düzenli olarak kontrol edilmesinde en duyarlı 

trafik»

şehir Trabzon (yüzde 94.7) oldu.  Sürücülerin yüzde 63.8’i ara-
cının lastikleri için uygun hava basıncını bildiğini ancak yüzde 
36,2’si bilmediğini belirtiyor. Erkeklerin yüzde 70.9’u bu konuda 
bilgi sahibi olduğunu belirtirken kadınların yüzde 43.6’sı lastik-
leri için uygun hava basıncını biliyor. Bu konuda en bilgili sürü-
cüler Antalya’da (yüzde 90.3) yer aldı.

SÜRÜCÜLERİN YARISI “SAKİNİM” DİYOR
Sürücülerin yüzde 56.1’i kendini sakin sürücü olarak tanımlıyor. 
Yüzde 15’i kurallara eksiksiz uyduğunu, yüzde 11,3’ü tez canlı ol-
duğunu, yüzde 6,5’u hızlı kalkış yapmayı sevdiğini, yüzde 6.5’u 
trafikte rekabetçi olduğunu belirtiyor.

SÜRÜCÜLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ, YAKIT EKONOMİSİNE KATKI SAğLAYAN TEMEL 
KONTROL VE BAKIMLARI İHMAL ETMİYOR. SÜRÜCÜLERİN YÜZDE 93’Ü ARACIN 

BAKIMINI TAVSİYE EDİLEN ZAMANDA YAPTIRIYOR.

ARAŞTIRMA HAKKINDA:
Araştırma, Focus Grup Research & Consultancy ta-
rafından 18-24 Nisan 2013 tarihleri arasında İstanbul, 
İzmir, Ankara, Trabzon, Antalya ve Diyarbakır’da 1015 
kişiyle yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirildi. 
Araştırmaya katılanların yüzde 74’ü erkek, yüzde 
26’sı kadınlardan oluştu. Katılımcıların yüzde 29.8’i 
25-34, yüzde 27.3’ü 18-24, yüzde 24.9’u 35-44 yaş 
aralığında, yüzde 17.9’u ise 45 yaş ve üzerinde yer 
alıyor. Araştırmaya Ankara’dan 175, Antalya’dan 72, 
Diyarbakır’dan 70, İstanbul’dan 498, İzmir’den 130, 
Trabzon’dan 70 olmak üzere toplam 1015 kişi katıldı.
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Fırın Kebabı... Etli Ekmek... Tirit...

gece yarısına kadar

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

BAMYA ÇORBASI

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

durusu
DEREN en

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

R e s t a u r a n t & C a f e



Türkiye turizm sektöründe yaklaşık 23 bin kayıtlı 
konaklama tesisi faaliyet gösteriyor. Bu tesislerin 
yüzde 65’ini ise 4 ve 5 yıldızlılar dışında kalan ko-

naklama tesisleri oluşturuyor. KOBİ ölçeğindeki bu te-
sislerin büyük çoğunluğunun internet sitelerinin, tüke-
ticilerin talep ve beklentilerinin çok uzağında kalması, 
tesislerin düşük doluluk oranları ile hizmet vermelerine 
neden oluyor. 
Konaklama sektörüne yönelik çözümler geliştiren 
CloudArena’nın Kurucu Ortağı Ali Beklen, Türkiye’deki 
otellerin online varlığının yüzde 20’nin altında olduğu-
na dikkat çekerek, “Bu kapsamda, ülkemizde gerçekle-
şen internet satışları geçtiğimiz yıl yüzde 9’un altında 
kaldı. Üstelik bu internet satışlarına ‘internetten başla-
yan’ satışlar da dahil. Aslında bu satışların çoğu ‘otelin 
telefonunu internetten bul, daha sonra telefonla oda sa-
tın al’ modelinde gerçekleşti. Kısacası, tamamen internet 
üzerinden gerçekleşen oda satışı 2012’de yaklaşık yüzde 
5 gibi son derece düşük bir seviyede kaldı.” diye konuştu. 

TÜRKİYE’DE YÜZDE 5, AVRUPA’DA YÜZDE 29 
Online satışa olanak tanıyan internet sitesine sahip 
olmanın ve sosyal medyada sürdürülebilir varlık oluş-
turmanın KOBİ ölçeğindeki konaklama tesisleri için 
yüksek maliyetli olduğunu belirten Beklen, “Bu neden-
le, Türkiye’deki yüzde 5’e karşılık Avrupa’nın gelişmiş 
ülkelerinde turistik tesislerin kendi internet siteleri 

üzerinden satış oranı yüzde 29 seviyesinde bulunuyor. 
Online satış yapmak ciddi bir yatırımın yanı sıra teknik 
bilgi ve tecrübe gerektirdiği için, birçok tesis çok önemli 
bir gelir kapısı olabilecek bu kanaldan uzak duruyor. Üs-
telik yabancı turistlerin dikkatini çekebilmek ve onlara 
da internet üzerinden satış yapabilmek için yabancı dil 
seçeneği de bulunması gereken internet sitelerinin sade-
ce yüzde 1’den az kısmında bu seçenek bulunuyor. Bu 
sitelerin büyük çoğunluğundaki çevirilerin profesyonel-
likten uzak olması, mesajların yabancı turistlere istenen 
şekilde iletilmesini engelliyor.” dedi. 

“TESİSLERİN TEKNOLOJİ PARTNERLERİ 
OLMALI” 
Günümüzde teknolojinin turizmin geleceğine yön ver-
meye başladığının altını çizen Beklen, “Tesislerin tekno-
lojiyi iyi bilen ve ihtiyaçlarına gerçekten yanıt verebilen 
yeni nesil ürünler sunan teknoloji şirketleri ile iş ortak-
lığı kurmaları gerekiyor. Günümüz teknolojisi, büyük 
altyapı yatırımlarına gerek kalmadan internet üzerinden 
tüm işlemlerin gerçekleştirilebilmesi kolaylığını sunu-
yor.” diye konuştu.
En güçlü satış kanalı olan internette doğru ve etkin var-
lık gösteren, doğru promosyonları gerçekleştiren tesis-
lerin gelirlerini artırmaya devam edeceklerini kaydeden 
Beklen, online ortamda varlık gösteremeyenlerin dolu-
luk oranlarının düşük kalacağını da sözlerine ekledi. 

KOBİ ÖLÇEğİNDEKİ TESİSLERİN İNTERNET SİTELERİNİN, TÜKETİCİLERİN TALEP VE 
BEKLENTİLERİNİN UZAğINDA KALMASI, TESİSLERİN DÜŞÜK DOLULUK ORANLARI 

İLE HİZMET VERMELERİNE NEDEN OLUYOR.

İNTERNETTE DOĞRU ŞEKİLDE 
YER ALMAK TURİZMİ PATLATIR

turizm»





hayattan»

ÜSTÜNDE ÜNİFORMA CEBİNDE RESİM KALEMİ: 

EMNİYET MÜDÜRÜ 
AHMET SULA

BİRBİRİNDEN İLGİNÇ TABLOLARA İMZA ATAN EMNİYET MÜDÜRÜ AHMET SULA, 
SADECE YAZI SANATININ USTASI YA DA RESSAM DEğİL. AYNI ZAMANDA SAYISIZ 

ŞİİRLERİ OLAN BİR ŞAİR VE DE MÜZİSYEN.

 hilal baysal / hilalbaysal@baglantinoktasi.com.tr
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sminin önünde ‘Emniyet Müdü-
rü’ ve ‘Güzel Yazı Sanatçısı’, ‘Res-

sam’ ‘Şair’ ve ‘Müzisyen’ sıfatlarını 
taşıyan Ahmet Sula, başka hiç bir ör-

neği olmayan eserleri ile dergimize konuk 
oluyor bu ay. “Ağızdan çıkan her söz bir 
yazıdır aslında. İnsanların sarf ettiği söz-
ler havadaki oksijene ya da karbondioksite 
yapışıp öylece durur, uçup gitmez ve bir 
gün karşısına çıkarak onun hayatına dair 
bir şey olur. Bunun gibi yapılan her eylem 
de bir yazıdır. Ve her bir söz de bir resim 
canlandırır insan beyninde. Örneğin bir 
tek ‘acı’ kelimesi bile her kişinin kafasında 
binlerce resim oluşturabilir. O yüzden yazı 
ile resmi birbirinden ayıramadım ben ve 
birlikte sunmak istedim eserlerimde.” söz-
leri ile anlatıyor yaptığı sanatı ve sanatının 
amacını Ahmet Sula. 
Her biri birbirinden değerli sanat eserleri-
nin hiçbir ekonomik getirisi yok ona. Zira 
o geçimini 29 senedir, komiser yardımcısı 
olarak başladığı polislik mesleğiyle sağlı-
yor. Şu anda 2012 yılında atandığı Ankara 
Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü 
görevine devam eden Ahmet Sula ile bir-
birinden ilginç eserleri ve hayatı hakkında 
uzun ve keyifli bir sohbetimiz oldu.
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ANNEDEN ERKEN AYRILIK
1970 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ahmet Sula’nın babası, 
daha iyi geçim koşulları sağlamak için yurt dışına işçi olarak 
gittiğinden annesi Ankara’da yalnız kalıyor. Yaşadığı şartların 
zorluğundan oğluyla ilgilenemeyen annesi, daha emme yaşın-
dayken onu köydeki dedesi ve anneannesinin yanına gönde-
riyor. Çok küçük olmasına rağmen annesinden ayrı olmanın 
acısı ona çok zor geliyor ve bu hasret, yalnızlık ve acı, yüre-
ğinde derin izler bırakarak bugünkü üretkenliğinin ilk sebebi 
oluyor belki de. Çünkü ona göre bir eser yürekten çıkmadıkça 
kalplerde iz bırakmaz. Kalpten söylemek için de biraz çileye 
ihtiyaç vardır.

KALİGRAFİYE İLGİSİ TÜRKÇE 
ÖĞRETMENİNİN GÖZÜNDEN KAÇMAZ
Daha sonra annesi ve kardeşleriyle birlikte Nevşehir’in De-
rinkuyu ilçesinde yaşamlarına devam eden Sula, ilk ve orta-

AHMET SULA, SANATINI ‘MANA’ 
OLARAK İSİMLENDİRİYOR
“Bir gün Haluk Hatipoğlu Hocam’dan resmin teknik felse-
fesini öğrenirken, tükenmez kalemle çizdiğim bana göre bir 
karalamayı ona götürdüm. Resmi gördüğünde çok şaşırdı ve 
‘bunu gerçekten sen mi yaptın?’ diyerek inanmakta güç-
lük çekti. Sonra bana bunu bir de yağlı boya ile uygulama-
mı söyledi. Yağlı boya uygulamasını getirdikten sonra ‘ben 
hayatım boyunca bu işin içindeyim böyle bir şey görmedim, 
benim sana zaten öğretecek bir şeyim yok sen bu yolda 
böyle devam et’ dedi. Hocamın bu ön görüsü ve verdiği ce-
saret bana bu yolu açtı ve o günden beri de bu felsifi eserleri 
yapmaya devam ediyorum. Dünyada bu alanda başka bir 
eser göremediğimizden bu akıma kendimizce bir isim bul-
mamız gerekiyordu. Ben de ‘Mana’ demek istedim eserle-
rimin kategorisine. İlerde ne olur ne diye ifade edilir bilmem 
ama şimdilik böyle ifade ediyorum.”

15 YAŞINDA POLİSLİK MESLEğİYLE TANIŞAN AHMET SULA, BU GÜNE KADAR SANATIYLA 
MESLEğİNİ HEP İÇ İÇE GÖTÜRMÜŞ. İKİ SERGİ AÇARAK ESERLERİNİ SERGİLEMİŞ.

RESİMLERİNDE 
BIRAKTIğI ÜÇ İZ; İMZA, 
PARMAK İZİ, SAÇ TELİ
Ahmet Sula’nın resimlerinin 
üzerinde bıraktığı üç iz de daha önce 
yapılmamış şeyler arasında. İleriyi 
görebilen ve tedbir almak isteyen 
ressam, bundan belki de yüz yıl 
sonra eserlerinin onun olduğunun 
kanıtlanabilmesi adına, her eserinin 
altına imzasının yanında, parmak izi ve 
saç telini de bırakıyor.
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okulunu orada bitirdi. Ahmet Sula’nın sanata merakı tam da 
o zamanlar yani ortaokul yıllarında gün yüzüne çıkmaya baş-
ladı. Resim, müzik alanındaki başarılarının yanında kaligrafi 
(güzel yazı) sanatına merak salıp uzun araştırmalar yapması, 
Türkçe öğretmeninin gözünden kaçmadı ve onu bu konuda 
destekledi. Sula’nın yurt dışından dönen babası da o sıralar 
Ankara’da taksicilik yapıyordu. Bir müşterisinin elinde gör-
düğü polis koleji evraklarından sonra Ahmet Sula’yı sınavlara 
göndermeye karar verdi. Sınavı başarıyla kazanan Sula, hiç he-
sapta yokken polislik yolunda ilk adımını atmış oldu. 

POLİS KOLEJİ TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLO 
GRUBUNDA YER ALDI
Ortaokul yıllarındayken flüt çalarak müzikle ilgilenmeye baş-
layan Ahmet Sula, daha sonra klavye ve bağlamada da kendi-
sini geliştirdikten sonra solist olarak yer aldığı Polis Koleji’nin 
Türk Halk Müziği Korosu’yla birlikte Türkiye genelinde birçok 
ödüle sahip oldu. Polis Koleji’nden mezun olup da komiser 
yardımcılığına atanan Sula’nın, bu sırada, sonraki hayatına 
dair çok önemli bir karar vermesi gerekiyordu. Polislik mi, 
Güzel Sanatlar Akademisi’nin Müzik Bölümü mü? Ama zor 

şartlardaki bir aileden gelen Ahmet Sula’nın risk almak gibi 
bir şansı yoktu ve tercihini garanti olan mesleğinden yana 
yapması gerekiyordu. Bu durum içinde bir ukde olarak kaldı-
ğından yakın zamana kadar ‘ne olmak istersin?’ sorusuna her 
zaman ‘ressam ya da müzisyen’ diyerek cevap veren Sula, bir 
akşam düşündü ve aslında gerçek cevabının şu olması gerek-
tiğine karar verdi: “Ben yıllardır bu cevabı vermekle haddimi 
aşmışım aslında. Sanatsal anlamda bu yaptıklarımı oluştura-
bilmem için benim bu zorlukları yaşamam gerekiyormuş. Bu 
karardan sonra bu soruya cevabım, ‘razıyım bana yazılana, 
her ne isem o olmak isterdim’ olmuştur.” 
Ahmet Sula’nın 1992 yılında Ankara’da başlayan polislik haya-
tı bir ara, Mardin ve Şırnak bölgelerinde askerlik yaparak ge-
çiyor. Daha sonra alanında sınavlara girerek yurt dışı misyon 
koruma görevini kazanarak Senegal’e gidiyor.
O yıllarda evlenen Ahmet Sula’nın ilk çocuğu, o yurt dışı göre-
vindeyken dünyaya geliyor. Daha sonra ülkesine dönen Sula, 
iki yıl da Tunceli’de görev yaptıktan sonra tekrar Ankara’ya 
dönüyor ve o zamandan beri de Başkent’te görev yapmaya de-
vam ediyor.

ANKARA HASSAS BÖLGELERİ KORUMA 
MÜDÜRÜ OLUYOR
Her zaman yaptığı işin, ülke güvenliğini, vatandaşların can ve 
mallarını korumak adına çok ulvi bir iş olduğunu düşünen 
Ahmet Sula, kendisi ve meslektaşlarıyla ilgili, “Yanlış yapan 
olursa kanun zaten gereğini yapıyor.” diyor. 2003 yılında ikinci 
çocuk olarak kızı dünyaya gelen Sula, 2012 yılında da Hassas 
Bölgeleri Koruma Müdürü olarak şehirdeki yabancı misyon-
ları koruma görevini üstleniyor.

“BU SANATA AYIRDIğIM VAKİT İSTİRAHATTE OLDUğUM ZAMANLARDAN 
FERAGAT ETTİğİM ANLARDIR. MESLEğİM, AİLEM VE ARKADAŞLARIMDAN 

ARTA KALAN ZAMANLARI KULLANIYORUM.”
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Halen aynı görevde devam eden Emniyet Müdürü’nün sanata 
ilgisi ise hayatı boyunca aşama aşama hiç eksilmeden devam 
etmiş. Göreve yeni başladığı 1992 yılında, bir tatil bölgesinde 
kaligrafi sanatıyla ilgilenen kişiden esinlenerek tekrar bu alana 
yönelen Ahmet Sula, yazıya merakı hakkında, “Ben sürekli ya-
zarım. Televizyon izlerken, kitap okurken, biriyle telefonda ko-
nuşurken… Çizgiler insanın kendine olan öz güvenini o kadar 
artırıyor ki yazdıkça duygu yoğunluğu ve gayretiniz daha da ar-
tıyor. Bu arada tabi boş durmadım. Dünya kaligrafi ustalarının 
eserlerini de inceleyerek onları harmanlayıp nasıl daha farklı bir 
şeyler yapabilirim diye düşündüm hep. Bu zamanla benim için 
bir tutku haline geldi ve o günden beri yani 21 yıldır her fırsatta 
yazar çizerim.” diyor.

KIZILAY’DA BİR BARDAK ÇAY İÇMENİN 
NİMET OLDUĞUNU ÖĞRENDİM
Özellikle doğu görevleri sırasında sanatsal anlamdaki çalış-
malarına çok fazla fırsat bulamayan Ahmet Sula, o yılların 
kendisine hayata, şiire ve felsefeye dair katkıları olduğundan 
bahsediyor. Bu zorlukların ona öğrettiklerini, “Ben Ankara’da 
yaşayanlar arasında Kızılay’da bir kenara bağdaş kurup bir 
bardak çay içmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu bilen-

lerdenim. Bu sebeple de bugün geçmişime baktığımda iyi ki 
ben bu merhalelerden geçmişim, bunlar bana tecrübe olmuş 
diyebiliyorum.” sözleri ile ifade ediyor.
15 yaşında polislik mesleğiyle tanışan Ahmet Sula, bu güne 
kadar sanatıyla mesleğini hep iç içe götürmüş. Fırsat bulduk-
ça gönlünden geçen şiirleri bulduğu kağıda, deftere yazmış, 
efkarlandıkça çalmış söylemiş. Bu sanat dalları arasında en 
uzak durduğu alan ise resimmiş aslında. Tunceli’den döndüğü 
yıl olan 2002 yılında katıldığı sergide tanıştığı bir resim hoca-
sından ders almaya karar vermesiyle ortaya çıkmış resim ye-
teneği. Ahmet Sula, resme ayırdığı zaman hakkında; “Benim 
bu sanata ayırdığım vakit istirahatte olduğum zamanlardan 
çaldığım anlardır. Mesleğim, ailem ve arkadaşlarımdan arta 
kalan zamanları kullanıyorum. Yoksa başka türlü bu iki işi bir 
arada götürmek mümkün değil.” diye konuşuyor.
Aldığı resim derslerinin ardından özel bir çalışma yapmayan 
Sula’nın sanata dair yaptıkları kısa boş vakitlerinde çizdiği 
karalamalardan öteye gitmiyordu. Süreç içerisinde güzel yaz-
maya merakından dolayı kısa bir süre de olsa hat dersi alan 
Sula’yı, gerçek manada şimdiki eserleriyle buluşturan yıl 2009 
oluyor. O yıllarda başka bir hocadan tekrardan resim dersi al-
maya başlıyor. Ona yazıyla birlikte oluşturduğu bir resmi gös-
termesinin ardından hocanın teşvikiyle bu tür eserleri yağlı 
boyayla resmetmeye başlıyor Ahmet Sula. O gün bu gündür 
yoğun iş hayatından arta kalan zamanlarda 17 tane birbirin-
den güzel eser ortaya çıkarmayı başarıyor ressam.

DÜNYADA BAŞKA ÖRNEĞİ YOK
Yaptığı araştırmalar sonucunda yazı ile resmin tuvalde kulla-
nıldığı başka hiçbir eser bulamayan Ahmet Sula’nın bu durum 
şevkini daha da artırıyor. Zaten hocası bu yola başlarken ona 
şu sözleri söylüyor: “Bu eserleri senden başka birisinin çıkar-
ma ihtimali çok zor. Çünkü bu eserleri yapan kişide şu üç özel-
lik birlikte olmak zorunda; birincisi iyi bir hattat ya da kaligraf 
olmalı, ikincisi ressam olmalı, üçüncüsü ve en önemlisi de 
sendeki kadar geniş bir hayal gücüne sahip olmalı. O yüzden 
bu eserleri yapmaya devam etmeli ve sergilerle gün yüzüne çı-
karmalısın. Zira dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir 
kişiyi bu eserlerden mahrum etmeye hakkın yok.” 

ESERLERİNİ İLERİKİ YILLARDA ÇALINMASINA VEYA TAHRİP OLMALARINA KARŞI 
KORUYOR. ESERLERİNDE İMZASININ YANINDA, PARMAK İZİ VE SAÇ TELİNİ DE BIRAKIYOR.
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç olmak üzere yir-
mi farklı ülkenin büyükelçilik düzeyinden kişiler katıldı. 
Bunlardan sekiz tanesi büyükelçiydi. Çoğundan kendi ülke-
lerinde de sergi açması yönünden teklif alan Sula, uluslara-
rası alanda ses getirecek sergilerde yer almayı çok istediğini 
söylüyor. Sergi süresince sadece mesai çıkışlarında orada 
bulunabilen Sula’nın, ikinci sergisine de katılım bin kişiden 
fazla oldu.
Başta Emniyet Müdürü olması sebebiyle sergiye katılımı ger-
çekleşen birçok kişi, beklediğinin de üstünde güzel eserlerle 
karşılaşmanın şaşkınlığı içinde oradan ayrıldı. Sula, bu konu 
hakkında, işinin ve sanatının birbirini desteklediğini ve birbi-
rine olumlu katkıları olduğunu düşünüyor.
Ona son olarak, “Biran önce emekli olup kendinizi sanat 
dallarıyla baş başa bırakmayı düşünüyor musunuz?” diye 
sorduğumuzda ise bizi şöyle yanıtlıyor: “Emekliliğimi dol-
durdum ben. Ama eserlerim işim gereği yaşadığım zorlu 
tecrübeler sayesinde böyle güzel oldu. Onun için biraz daha 
çileye ihtiyacım var diye düşünüyorum. Bir de teşkilatın da 
biraz tecrübelerimize ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O 
yüzden bir müddet daha devam etmek istiyorum. Belki de 
ülkeme faydam ikisini bir arada götürmemdedir. Biz top-
lumun gözünde kuralları uygulayan sert insan imajı çizsek 
de, yeri geldiğinde ağlayacağımız geldiğinde ağlayamasak 
da, biz de herkes gibi severiz, kucaklarız ve sanatla ilgilene-
biliriz. Benden cesaret alan nice meslektaşlarım farklı sanat 
dallarına ilgisini ve zamanını artırdı. Bütün bunlar tıpkı spor 
gibi bizim deşarj olmamızı sağlıyor. O yüzden bir müddet 
daha ikisi bir yürümeli diyorum ve herkese bir sanat ya da 
spor dalıyla uğraşmasını tavsiye ediyorum.”

İLK SERGİSİ İSTANBUL SULTANAHMET’TE
Eş dost, yakın çevre ve işin uzmanlarından aldığı aşırı övgü 
sonucunda kendine güveni artan Ahmet Sula, ilk sergisini 
İstanbul Sultanahmet’te açıyor. Eser sayısı çok fazla olmayan 
Ahmet Sula, doğal olarak onları satın almak isteyenlere ce-
vap veremiyor. Çünkü yoğun iş yaşantısı sebebiyle bir eseri 
yapması ortalama 2,5 ay gibi bir zamanını alıyor. Ahmet Sula 
isterse oturup bir günde bir eser çıkarabileceğini ama onun 
bugünkü kadar değer görmesi için ancak içinden geldiği za-
manlarda yapması gerektiğini söylüyor. Eserlerini satmaması-
na ikinci bir gerekçe olarak da bir gün gerçek değerini anlaya-
cak ve verebilecek birinin çıkacak olmasını gösteriyor.

60 ÜLKEDEN 10 BİNE YAKIN ZİYARETÇİSİ 
OLDU
İlk sergisini çok doğru bir yerde açan Ankara Hassas Bölgeler 
Koruma Müdürü Ahmet Sula’nın eserlerinin, 60 farklı ülke-
den 10 bine yakın ziyaretçisi olur. Oradaki deftere yazılanlar 
ise onun cesaretini ve doğru bir yolda ilerlediğini bir kez daha 
kanıtlar niteliktedir.
Ahmet Sula’ya yaptığı tekniği uygularken nelere özen göster-
diğini sorduğumuzda bizi şöyle yanıtlıyor: “Kurallarım yoktur 
benim. Odun bulayım odunla, çatal bulayım çatalla çizerim, 
hiç sorun değil benim için. O yüzden bunu nasıl yaptığımı 
teknikle anlatmamı isteseniz de anlatamam aslında.”

YİRMİ FARKLI ÜLKEDEN BÜYÜKELÇİLİK 
DÜZEYİNDE KİŞİLER KATILDI
İkinci sergisini de geçtiğimiz aylarda Ankara Kalesi’ndeki 
Çengelhan’da gerçekleştiren Sula’nın bu sergisine de başta 



sağlık»

Akıllı telefonlar, tabletler artık hayatımızın vazgeçil-
mezleri arasında. Otururken, yürürken, yolculukta 
her yerde her anda bu küçük ekranlardan küçük 

yazıları okumaya, yazmaya çalışıyoruz. Bu ekranlarda 
oyunlar oynayıp, videolar seyrediyoruz. Üstelik bunları 
saatlerce, aralıksız yapan gençler var. 
Peki küçüklüğümüzden bu yana ‘televizyonu yakından 
izleme’ ikazlarıyla büyüyen, çocuklarımızı büyüten biz-
ler, bu küçük ekranları gözümüzün en yakınına getirir-
ken, göz sağlığımızı düşünüyor muyuz? Bu ekranların 
gözlerimize televizyon kadar, bilgisayar ekranı kadar 
zararları dokunuyor mu? Giderek yaygınlaşan elektro-
nik kitap okumalı mıyız? Yeni dönem LCD, LED ekran-
lı televizyonların, tüplü televizyon ekranlarından daha 
fazla zararı söz konusu mu? 

AKILLI 
TELEFON 

EKRANI göz 
kuruluğu 

yApıyor
KÜÇÜK AKILLI TELEFON VE TABLETLERİ 

SAATLERCE KULLANIYORUZ. PEKİ BU 
EKRANLARIN GÖZLERİMİZDE ‘KURULUK’ 

DENİLEN ÖNEMLİ BİR SAğLIK SORUNU 
OLUŞTURDUğUNU BİLİYOR MUYUZ? 

ayşe melek / aysemelek@baglantinoktasi.com.tr

Op. Dr. Fikret Uçar
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“EKRAN ÖZELLİKLERİ GÖZ SAĞLIĞINI 
ETKİLEYEN BİR DURUMDUR. GÖZ 

SAĞLIĞI AÇISINDAN EKRANLAR YÜKSEK 
ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ VE DÜŞÜK PARLAKLIK 

ORANLI OLMALIDIR.”

BİLGİSAYAR BOZUK GÖZÜ TESPİT EDER
“Aslında bilgisayar kullanımı direkt olarak bozukluğa 
sebep olmayabilir. Bozukluk olan kişiler daha çok et-
kilendikleri için tespit edilmesini kolaylaştırıyor. Halk 
arasında bilgisayarın gözleri bozduğu görüşü doğru 
değildir. Ancak bilgisayar bozuk gözün tespit edilme-
sini sağlar.”

EKRANLARA BAKMAKTAN YORULAN 
GÖZLER İÇİN HANGİ BASİT TEDAVİ 
YÖNTEMLERİ UYGULANABİLİR ?
• Sık ara vermeliyiz.
• Görme bozukluğumuz varsa gözlüğümüzü 

kullanmalıyız.   
• Gözlerimizi daha çok kırpmalıyız.
• Monitörü göz hizasından daha aşağıda tutmalıyız.
• Ortamın havalandırılması ve nemine dikkat 

etmeliyiz.
• Gözlerimizi iyice açmak yerine, biraz kısmak  

rahatlatabiliriz.
• Belli araklarla mola vermeliyiz.
• Daha çok etkilenen kişilerin gözlerinde fak 

edilmemiş görme kusurları (miyopi, hipermetropi 
ve astimatlanma ) olabilir. Bu durumun tespiti  için  
göz hekimine başvurulmalıdır.

Konya Göz Merkezi doktorlarından Op. Dr. Fikret Uçar, tüm 
bu sorularımızı yanıtlıyor. Doktor Uçar, öncelikle üzerine ba-
sarak bu küçük ekranların gözlerimize zarar verdiğini söylü-
yor ve şöyle devam ediyor: “Bu ekranları kullanmak göz ku-
ruluğu oluşturuyor. Normalde gözlerimizi dakikada 20-25 kez 
kırparız. Göz kırpma esnasında üst göz kapağının dinlenmesi, 
gözyaşı aracılığı ile gözün beslenmesi ve temizlenmesi, kor-
nea yüzeyinin kayganlaştırılması ve göz yüzeyinde düzgün bir 
tabaka oluşturarak net görüş sağlanması gibi faydaları vardır. 
Ekranlarda çalışırken bu sayı dakikada 10’un altına düşer. Bu 
durumda gözyaşı buharlaşır kornea yüzeyi kurur.”

KULLANIM SÜRESİ ÖNEMLİ
“Ekran kullanımının süresine bağlı olarak göz yorgunluğu, 
gözlerde ve çevresinde ağrı, yanma, batma, kuruluk, kaşıntı, 
kızarıklık, sulanma ortaya çıkar. Bazen odaklanmada zorluk, 
gözleri kısarak bakmak, ışığa hassasiyet, ışık saçılmaları ve baş 
ağrısı gibi problemler ortaya çıkabilir.”

ŞİKAYETİ ARTAN HASTALAR DOKTORA 
GİTMELİ
“Şikayetleri çok artan kişiler öncelikle göz hastalıkları uzmanı-
na başvurmalıdır. Kırpma kusurları olan kişilerin bu durumu 
düzeltilmelidir. Göz kuruluğu ile ilgili durumlar tedavi edile-
rek rahatlatılmalıdır.”

LCD DAHA AZ SORUNA SEBEP OLUR
Operatör Doktor Fikret Uçar, yeni dönem LCD, LED ekran-
larla eski tüplü televizyonları da göze verdikleri zarar bakı-
mından şu sözlerle kıyaslıyor: “Ekran özellikleri göz sağlığını 
etkileyen bir durumdur. Göz sağlığı açısından ekranlar yüksek 
çözünürlüklü ve düşük parlaklık oranlı olmalıdır. Büyük ve 
gelişmiş teknoloji ürünü ekranlar (LCD) daha az soruna sebep 

olur. Koruyucu filtre kullanılması hem yansımayı azaltır, hem 
de düşük bir oranda da olsa monitörden yayılan radyasyonu 
süzer. Televizyon ve bilgisayar ekranları 50 Htz çözünürlükte 
idiler yani saniyede 50 titreşim göndermekte ve aralarda boş-
luklar bulunmakta ve gözün sürekli akarnedasyon yapmasına 
sebep olmaktadır. Günümüzde ekranların çözünürlükleri 100 
-150 hatta 200 htz’e kadar ulusmaktadır. Titreşimler arası ke-
sinti azaldığı için gözün tekrar tekrar uyum yapmasına engel 
olmaktadır.”

E-KİTAP OKUMA SÜRESİ UZAMAMALI
Son dönemlerde elektronik kitaplar yaygınlaştı. Birçok yayın 
evi kitaplarını elektronik ortama taşıyor. Bu dijital ortamdan 
kitapları okuyucuyla buluşturan kitap okuma tabletleri ile ilgili 
de bilgi veren Operatör Doktor Fikret Uçar şunları söylüyor: 
“Bu durum ekran karşısında bulunma süremizi artırdığı için 
zararları vardır. Gözde kuruluk daha çok olmaktadır. Bazı 
elektronik kitap cihazları ‘gözü yormayan’ şekilde dizayn edi-
liyor ve tanıtımları da bu şekilde yapılıyor. Bu iddianın belli 
ölçüde gerçekliği vardır. Bu cihazlarda gözü yoran ve sürekli 
okadamasyon değişikliğine neden olan durum ortadan kaldı-
rılmış olmaktadır. Böylece gözü daha az yoran bir kullanım 
söz konusu olmatadır.” 

“EKRAN KULLANIMININ SÜRESİNE 
BAĞLI OLARAK GÖZ YORGUNLUĞU, 
GÖZLERDE VE ÇEVRESİNDE AĞRI, YANMA, 
BATMA, KURULUK, KAŞINTI, KIZARIKLIK, 
SULANMA ORTAYA ÇIKAR.”



kültür»

ÜNLÜ TURİZM SİTESİ TRİPADVİSOR TARAFINDAN VERİLEN 
“GEZGİNLERİN SEÇİMİ (TRAVELLERS’ CHOİCE) ÖDÜLLERİ”, 

TÜRKİYE’NİN EN İYİ MÜZELERİNİ BİR KEZ DAHA 
BELİRLEMİŞ OLDU. 

internetten türkiye’nin 
en iyi müzeleri seçildi

Dünyanın en büyük turizm sitelerinden biri 
olan TripAdvisor.com, “Gezginlerin Seçimi 
2013  (Travellers’ Choice 2013)” oylamasıyla 
Türkiye’nin en iyi müzeleri seçildi. Ayasofya, 

Kariye, Arkeoloji Müzesi, Göreme Açıkhava Müzesi ve 
İstanbul Modern, internet üzerinden yapılan oylama 
ile Türkiye’nin en iyi ilk beş müzesi olarak seçildi. 
21 farklı dilde 30 web sitesi, yaklaşık 20 milyon üye, 
60 milyonun üzerinde yorum ve aylık 50 milyonu 
aşan ziyaretçi sayısıyla dünyanın en büyük seyahat 
sitelerinden birisi olan TripAdvisor, ziyaretçilerin 
forumlara katılmalarını, görüş, yorum ve fotoğrafla-
rını paylaşmalarını sağlıyor. Bununla beraber, bu 
kapsamlı web sitesi seyahat edilecek bölgelerle ilgili 
konaklama seçenekleri, turistik alanlar, görülecek 
mekanlar ve sosyal etkinlikler konusunda bilgi veren, 
incelikli bir gezi rehberi niteliğinde. Seyahat edile-
cek bölgelerle ilgili ulaşımdan konaklamaya, görüle-
cek mekânlardan sosyal aktivitelere kadar pek çok 
konuda detaylı bilgiler içeren 10 milyondan fazla 
üyenin oylamalarıyla “en iyiler”i belirleyen 
TripAdvisor, uluslararası seyahat tercihlerinin belir-
lenmesinde önemli rol oynuyor. 
Ünlü turizm sitesi TripAdvisor tarafından verilen 
“Gezginlerin Seçimi (Travellers’ Choice) Ödülleri” 
site ziyaretçilerinin yorum ve görüşlerine göre belir-
leniyor. Site, İstanbul’daki en iyi müzeleri seçmek 
üzere bir sayfa açtı. Aday müzelerle ilgili bilgilerin 
verildiği sayfada dünyanın dört bir yanından binler-
ce yorum ve görüş bildirildi. Bildirimleri değerlendi-

ren site yöneticileri sonuçta Türkiye’nin en iyi müze-
lerini duyurdu. 
Ayasofya’nın, internet sitesi tarafından en iyi müze 
seçilmesi müzenin taşıdığı tarihi ve sanatsal önemin-
den kaynaklanıyor. Aynı zamanda Topkapı’dan 
sonra, Türkiye’nin en çok yerli ve yabancı ziyaretçisi-
ni ağırlayan müzelerinden olan Ayasofya, Bizans ve 
Osmanlı kültüründen izler taşıyor. Kilise olarak yapı-
lan, İstanbul’un fethiyle birlikte, camiye dönüştürü-
len Ayasofya, son 60 yıldan buna yana müze olarak 
kullanılıyor. Müzede yapılan restorasyonlar sonrasın-
da son olarak, yapının kilise hüviyetinden kalma 
‘melek’ motifleri bulunmuştu. Motiflerin bulunması 
ile Fatih Sultan Mehmet’in, yapıyı camiye dönüştü-
rürken, yapının orijinalini tahrip etmediği bir kez 
daha ortaya çıkmış oldu. 

İSTANBUL’DAKİ MÜZELERDE ELEKTRONİK REHBER 
BULUNUYOR
Kültür ve Turizm Bakanlığı son dönemlerde müzele-
rin teknoloji ile uyumlaştırılma sürecine ağırlık veri-
yor. Başta Ayasofya olmak üzere İstanbul’daki ve 
Türkiye’deki birçok müzenin internet sitelerinden 
çevrimiçi (online) gezilmesi süreci tamamlandı. 
Müzelerde elektronik rehberlerin bulunması ve bu 
rehberlerin 10’a yakın dilde hizmet sunması da son 
dönemlerde müzelerde sunulan bir başka teknoloji 
hizmeti. Ziyaretçi böylece başkasına ihtiyaç duyma-
dan, istediği dilde müzede sergilenen eserlerle ilgili 
ayrıntılı bilgi edinebiliyor. 

66 / www.baglantinoktasi.com.tr





Ne güzel bir aysın sen; 
Ey Sehr-i Ramazan

üzyıllar boyu süregelen 
örf ve adetler zamanla 

değişim gösterse de Müs-
lüman ülkeler nezdinde, 

Ramazan ayının kutsallığı ve 
inananlarına yaşattığı manevi duy-
gular ilk günkü tazeliğini koruyor. 
Özellikle son yıllarda, yaz aylarının 
uzun ve sıcak günlerine denk gelen 
oruç ibadeti, oldukça zor geçmesine 
rağmen, sahuru, iftar davetleri ve de 
ibadetleriyle insan yüreğinde farklı 
bir maneviyata sahip. Biz de içinde 
bulunduğumuz Ramazan ayından do-
layı Ramazan kültürünü işlemek iste-
dik bu sayımızda. Genel kurallarının 
yanında ülkeden ülkeye hatta şehir-
ler arasında bile farklılıklar gösteren 
Ramazan’ı, Osmanlı geleneklerinden 
örnekler vererek aktarmaya çalıştık.

ÖZELLİKLE SON 
YILLARDA, YAZ 
AYLARININ UZUN VE 
SICAK GÜNLERİNE 
DENK GELEN ORUÇ 
İBADETİ, ZOR GEÇMESİNE 
RAğMEN, SAHURU, 
İFTAR DAVETLERİ 
VE İBADETLERİYLE 
İNSAN YÜREğİNDE 
FARKLI BİR MANEVİYAT 
OLUŞTURUYOR.

gelenek»  hilal baysal / hilalbaysal@baglantinoktasi.com.tr
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Ne güzel bir aysın sen; 
Ey Sehr-i Ramazan

RAMAZAN AYININ BAŞLANGICINI 
BELİRLEYEN ‘HİLAL’İ GÖREN BİR KİŞİ 
VE İKİ ŞAHİT PADİŞAH TARAFINDAN 

YÜKSEK BİR ÖDÜLE LAYIK 
GÖRÜLÜRDÜ.
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ÜÇ AY ORUÇ TUTULURDU
Kuruluşundan itibaren neyin ne zaman yapılacağının kuralla-
ra bağlandığı Osmanlı kültüründeki Ramazan aylarında, ye-
mek çeşitlerinden, yapılan faaliyetlere kadar her şey belli bir 
nizamda ilerliyordu. Aslında Ramazan’dan önce gelen ve üç 
ayların ilk ikisi diye bilinen Recep ve Şaban aylarında başlardı 
oruca hazırlık. Şimdilerde pek yaygın olmasa da eskiden özel-
likle aile büyükleri iki ay öncesinden oruç tutmaya başlayarak, 
bu üç ayını oruçlu geçirirlerdi.
Şaban ayının on beşinci gününden sonra ise her evde humma-
lı bir temizlik çalışması başlardı. Eski zamanlarda yemekler-
de bakır kaplar kullanıldığından, Ramazan öncesi kaplar bir 
güzel kalaylatılır, konu komşu birleşerek Ramazan yufkaları 
açardı. Ramazan ayının başlayacağı tahmin edilen günlerde 
ise herkesi farklı bir heyecan sarardı. Çünkü o yıllarda astro-
nomi bugünkü kadar ilerlememişti. Dolayısıyla Ramazan’ın 
ne zaman başlayıp ne zaman biteceği şimdiki gibi aylar ön-
cesinden belli olmazdı. Bunun için gökyüzündeki ayın ‘hilal’ 
halinin görülmesi gerekiyordu.

‘HİLAL’İ MÜJDELEYENE ÖDÜL
Bu sebeple kadı tarafından yüksek yerlere çıkması için görev-
liler atanırdı. Ayın ‘hilal’ şeklini gören kişi, iki şahitle birlikte 
gelip bunu kadıya bildirirdi. Ramazan’ın başlangıç müjdesi-
ni veren bu kişiler, bu sayede yüksek miktarda ödülü de hak 
ederdi. Sonra bu durum hemen padişaha haber verilir, onun 
da onayı alındıktan sonra orucun başlayacağı mahyacılar ta-
rafından halka duyurulmaya başlanırdı. Bu duyurunun ikinci 
bir şekli ise camilerdeki kandillerin yakılması ile gerçekleşti-
rilirdi. Bunu gören hanelerin içini oruca başlayacaklarına dair 
yüksek bir heyecan ve telaş kaplardı.
Kalp kırmamaya, kötü söz söylememeye ekstra özen gösteri-

OSMANLI’DA İFTAR
Ramazan ayında sarayda yapılan faaliyetlerden en önemlisi 
veziriazamın, iftar davetleriydi. Fakat Osmanlı döneminde iftar 
davetleri günümüzde olduğu gibi Ramazan’ın ilk günüyle bir-
likte başlamazdı. İnsanların vücutlarını ve psikolojilerini oruca 
hazırlamaları, ayrıca Ramazan’ın ilk günlerini aileleriyle birlikte 
geçirmeleri için davetler Ramazan’ın dördünden sonra başlar-
dı. Veziriazam ve diğer üst düzey devlet adamları, Ramazan’ın 
dördünden itibaren âlimleri, bürokratları ve askerin ileri gelen-
lerini protokol kurallarına göre iftara davet ederdi. Veziriaza-
mın davetine katılacak devlet adamlarının listeleri düzenle-
nerek padişahın onayına sunulurdu. Davetlere ilk çağrılanlar 
âlimlerdi. Ramazan’ın dördüncü gününde padişahlar tarafın-
dan yaptırılmış olan camilerin şeyhleri, beşinci gününde şey-
hülislam, altıncı gününde Rumeli ve Anadolu kazaskerleriyle, 
Peygamber Efendimizin (SAV) soyundan gelenlerin kayıtlarını 
tutan nakibüleşraf veziriazamın davetine katılırdı. Daha son-
ra ordunun ve bürokratların önde gelenleri makamlarına göre 
tespit edilmiş günlerde veziriazamın sofrasında iftar yaparlar-
dı. Herkesin iftarlara geliş ve ayrılışları törenle olurdu. 
Davetler Ramazan’ın 24’ünde sarayda padişaha hizmet eden 
mirahurlar, bostancıbaşı ve kapıcılar kâhyasına verilen iftar 
yemeğiyle sona ererdi. Ramazan’ın son günleri devlet adam-
larının birbirlerini bayram tebriki ziyaretleriyle geçerdi. Os-
manlı padişahları ise iftarlarını genelde sarayda yapardı. 

Ramazan’ın baş tatlısı güllaç
Saray sofralarını başta iftariyelikler süslerdi. Onun ardından 
çorba servise sunulur ve çorbalar bitirildikten sonra 40 kap-
tan fazla et, sebze, balık yemeği padişahın sofrasını donatırdı. 
Ramazan’ın baş tatlısı olan güllaç ve bunun gibi pek çok tatlı 
ana yemeklerden sonra afiyetle yenirdi. Tüm bu yiyeceklerin 
pişirilmesi, sofraya getirilmesi, sofradan kaldırılması adabına 
göre gerçekleştirilir, sofraya hizmet eden de sofradan yemek 
yiyen de iftara hürmet gösterirdi.
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len Ramazan ayında, insanlar normalden daha hoş görülü ve 
sevecen olmaya dikkat ediyordu. Bu ayda olabildiğince akraba 
ziyareti yapılıp, küsler barıştırılır, özellikle fakir ve dul olanlar 
iftar yemeğine çağrılarak, muhtaçlara yardım edilirdi. 
Ramazan ayının evdeki telaşını ise mukabeleler süslerdi. Gü-
nümüzde hala devam eden bu ibadet için hanımlar, komşu-
lardan birinin evinde toplanıp, Kur’an-ı sesli okuyan birinden 
takip ederek otuz günün sonunda hatim indirmiş olurdu. Mu-
kabeleden çıkan kadın evine döndükten sonra heyecanla iftar 
hazırlığına girişirdi. Bereketine inanılan Ramazan’da yeme 
içme yönünden ayrı bir bolluk yaşanır her dönemde. Eskiler-
de olduğu gibi şimdilerde de yemeklere ekstra özen gösterilir, 
ilk önce iftariyelikler çıkartılır, çorba, pilav, dolma, et yemeği, 
komposto, tatlı, salata mutlaka yapılırdı. 

PİDELERİN AÇIKTA GETİRİLMESİ AYIPTI
İftar saati ezan okunurken atılan top hemen bütün şehirlerde 
vardı. Ramazan’ın simgesi haline gelen iftar topu gibi bir de sa-
desinden yumurtalısına Ramazan pidesi kültürü yaşanırdı her 
evde. Pidelerin açıkta getirilmesi ayıp ve günah sayıldığından 
kâğıda sarılarak, fakir fukaranın gözünün kalması engellenir-
di. Bu arada durumu iyi olan kişiler komşularından ihtiyacı 
olanlara, herhangi bir fırın göstererek otuz günlük Ramazan 
süresince onların da pide alabilmesini sağlardı. İftar sofraları-
nın tek vazgeçilmezi pide değildi tabi ki. Hurma ve güllaç da 
ramazanın olmazsa olmazları arasındaydı. 
Önceki dönemlerde Ramazanın ilk haftası hısım akraba da-
vetleriyle geçerdi. Bundan sonraki günlerde ise hali vakti iyi 
olanlar, komşularından ihtiyaç sahibi olanları iftara çağırırdı. 
Yapılan bu toplu davetlere “oruç açma” denilirdi. 

BİN GECEDEN HAYIRLI KADİR GECESİ
Çok eskilerde çeşitli şehirlerde Ramazan ayında hayal perde-
lerinin kurulduğu karagöz oynatılarak dışarıdan gelen cambaz 
ve kuklaların çok rağbet gördüğü anlatılır. On bir ayın sulta-

PİDELERİN AÇIKTA GETİRİLMESİ 
AYIP VE GÜNAH SAYILDIğINDAN 

KâğIDA SARILARAK, FAKİR 
FUKARANIN GÖZÜNÜN KALMASI 

ENGELLENİRDİ. 

BAZI İSLAM ÜLKELERİNE ÖZGÜ 
RAMAZAN GELENEKLERİ: 
Mısır’da Ramazan: Mısır’da Ramazan ayı gelince yollara, 
dükkânlara, evlerin balkonlarına fanus denilen süslü fenerler 
asılırdı. Eski Ramazanlarda çocuklar bu fenerlerle sokaklarda 
dolaşarak bir çeşit mani söyler ve şeker toplardı. Mısırlılar oru-
cu sütle ıslatılmış hurmayla açarlardı. 
Suriye’de Ramazan: Şamlılar, gündüzleri çok sıcak olduğun-
dan geceleri ışıklarla aydınlatılmış caddeleri sahur vaktine 
kadar doldurup taşırırdı. Onların Ramazan ayı iftar sofralarının 
vazgeçilmezleri arasında ilk sırayı meyan kökü şerbeti alırdı. 
Seyyar tablalarda satılan meyan kökü şerbetiyle oruçlarını 
açan Suriyeliler bunun Osmanlı döneminden kalma bir gele-
nek olduğunu söylerler. Meyan kökü şerbetinin asabiyet ve 
kan şekerinin düzenlenmesi gibi sıkıntılara iyi geldiğine inanılır.
Özbekistan’da Ramazan: Türk dünyasında iftar sofralarının 
vazgeçilmezi, iftarı çayla açma kültürüdür. Özbekler çay içil-
dikten sonra sofraya geçiyor. 



nı Ramazan’ın içinde olan Kadir Gecesi ise ‘bin aydan hayırlı’ 
diye anılır. Bu gecede sağlığı iyi olan insanlar sabaha kadar 
namaz kılar, dua eder ve Kuran-ı Kerim okurdu. 
Ramazan’ın simgesi haline gelmiş bir diğer olgu ise Ramazan 
davulcularıdır. Eskiden çalar saat olmadığından sahur vakti 
insanların uyanmaları için davulcular bulundukları yöreyi 
davul çalarak dolaşıp onları sahura kaldırırlardı. Bunlar ayın 
on beşinci gününde ve de bayram günü yöresel kıyafetler gi-
yinip, kapı kapı dolaşarak emeklerinin karşılığı olan bahşişi 
toplarlar.

SAHUR SOFRASININ MİSAFİRİ OLMAZ
Oruç tutmaya başlama zamanı olan imsak vaktinden az önce 
kalkılıp yenen sahur yemeği ikinci ve orucu karşılama yeme-
ğiydi. İftar sofralarının aksine bu yemeğin misafiri olmazdı. 
Bu yemekte, gündüz insanı susatmayacak ama tok tutacak ye-
mekler yapılır. Birçok yörede sahur sofrasında mutlaka hoşaf 
olurdu. 
Aslında yukarıda anlatılanlara bakarak sahurundan iftarına, 
Ramazan davulcusundan pidesine, Ramazan hazırlıkların-
dan mukabelelerine kadar birçok geleneğin ufak değişiklik-
lere uğrasa da hemen tüm yörelerde hala uygulandığını gö-
rebiliyoruz. Şekilde değişiklikler olsa da özellikle belediyeler 
tarafından oluşturulan iftar çadırları, şenlikler ve marketler 
tarafından hazırlanan ihtiyaç paketleri bize Ramazan ayı iba-
detinin asırlar öncesinden tavsiye edildiği gibi süregeldiğini 
göstermeye yetiyor.

BAZI İLLERİMİZE ÖZGÜ RAMAZAN 
GELENEKLERİ:

Samsun ‘sele-sepet’ şenlikleri: Samsun’un Bafra ilçesinde 
‘sele-sepet’ adıyla bilinen ve Ramazan ayının 14’ünü 15’ine 
bağlayan gece gerçekleştirilen şenlik, ilçe halkının katılımı ile 
düzenleniyor. İftarın ardından başlatılan şenlikte çocuklar ta-
şıdıkları “sele-sepet” adı verilen fenerlerle evleri dolaşarak 
bahşiş topluyor. Çaldıkları kapıyı açanlarca bahşiş ve çeşitli 
ikramlarda bulunulan çocuklar, bunları sepetlerine koyarak 
gruplar halinde maniler söyleyerek teravih vaktine kadar ma-
halleleri dolaşıyor. 

Amasya’da ‘bando’ geleneği: Amasya’da, geçmişi yaklaşık 150 
yıl öncesine dayanan müzikle iftar açma geleneği ile kent sa-
kinleri belediye bandosunun çaldığı yılın popüler parçaları eşli-
ğinde iftar yapıyor ve sahura kalkıyorlar. 

Konya’da ‘oruca direk vurma’ geleneği: Çocukların akşama 
kadar oruç tutmaları, yaşları dolayısıyla uygun olmadığı için 
öğle saatlerinde bir yemek verilir. Buna ‘oruca direk vurma’ 
denilir ve oruç tutmak isteyen çocuğun da gönlü alınmış olur. 
Karaman ve Aksaray’da ‘Ramazan sıra geceleri’ geleneği: Ra-
mazan gecelerinde teravih namazı sonrası belli evlerde sıra 
geceleri yapılırdı. Bu sıra gecelerinde Karaman’a has yüksük 
oyunu, tura oyunu, yıldız sayma, yumurta saklama gibi oyun-
lar oynanıp büyüklerin anlattığı hikâyeler, anılar yöresel masal 
ve efsaneler dinlenirdi. 

RAMAZAN’DA AKRABA ZİYARETİ 
YAPILIR, KÜSLER BARIŞTIRILIR, FAKİR 
VE DUL KİŞİLER İFTARA ÇAğRILARAK, 

MUHTAÇLARA YARDIM EDİLİR. 
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BU AYKİ SAYIMIZDA ÜLKEMİZİN TARİHİ İLLERİNDEN BİRİNE 
GİDECEğİZ. TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK YÜZÖLÇÜMLÜ İKİNCİ 
ŞEHRİ OLAN SİVAS’IN TARİHİ ZENGİNLİKLERİNİ, YEMEK 
KÜLTÜRÜNÜ VE HAVASINI TADACAğIZ. HADİ BİRLİKTE 
ANADOLU’NUN İÇLERİNE SOKULMUŞ, KARADENİZ’İN 
ETEKLERİNE YASLANMIŞ VE DOğU ANADOLU’YA YÜZÜNÜ 
DÖNMÜŞ BU GÜZEL ŞEHRİMİZİ TURA ÇIKALIM.

gezi»

SıvaS
âŞIKLAR MEDENİYETİ:

pınar hiçdurmaz kayıran
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eçmişten günümüze Sebastea, 
Sebasteia, Samassia ve en so-
nunda Sivas adını alan bu şeh-

rimiz, Anadolu’nun en eski ve 
önemli yerleşim merkezlerinden 

biridir. Öyle ki tarihine bakıldığında 
Neolitik Çağ’a M.Ö. 8000-5500’lü yıl-

lara kadar uzandığını görürüz. Coğra-
fi açıdan da Sivas, çok farklı bir yapıya 

sahiptir. İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan 
şehrin hemen kuzeyinde Karadeniz’in et-

kisi görülürken, daha doğusunda ise Doğu 
Anadolu’nun sert rüzgârları esmektedir. Öyle ki; so-

ğuğa sormuşlar “Nerelisin?” diye, “Erzurumluyum ama 
Sivas’ta yaşıyorum.” demiş.  Bu yüzden Sivas toprakla-
rında İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu 
bölgelerinin kültürleri de yer alır. Sivas merkez ve çevre 
ilçelerinde gırnata, zurna ve Sivasa özgü halk oyunları 
oynanırken, Karadeniz’deki ilçelerinde kemençe ve zur-
na ile horon oynanır. Divriği ve Gürün bölgesi Doğu 
Anadolu kültüründe yer alır. İç Anadolu Bölgesi’ndeki 
ilçeleriyse kültür olarak Sivas merkez bölgesinin kültür 
ve şivesine sahipken, Karadeniz’de kalan ilçelerin büyük 
ölçüde Giresun ve Ordu ile aynı şiveyi kullanması şehre 
ilk kez gelenleri biraz şaşırtabilir.

Sivas’ın yakın tarihimizde de çok önemli bir yeri 
vardır. Milli Mücadele’nin kazanılmasında yani Cum-
huriyetimizin temellerinin atılmasındaki adımlarda çok 
önemli bir rol oynamıştır. Mustafa Kemal Atatürk, Er-
zurum Kongresi’ni takiben burada 4 Eylül 1919’da Sivas 
Kongresi’ni topladı. Atatürk, “Cumhuriyetin Temellerini 
Burada Attık” dediği Sivas Erkek Lisesi’nde, ‘hiçbir ülke-
nin manda ve himayesinin kabul olunmayacağı ve milletin 
istikbalinin yine milletin azim ve kararıyla kurtulacağı’ ka-
rarları işte bu kongrede alındı.

Kısaca tarihine değindiğimiz şehirde zaman tünelin-
den çıkıp günümüze, artık modern bir şehir kimliğine bü-
rünmüş olan Sivas’a doğru yola çıkalım.

Şehri görmek isteyenler için birçok ulaşım alternatifi 
bulunuyor. İster hava yoluyla isterseniz de kara yoluyla çok 
rahatlıkla ulaşabilceğiniz şehre biz tren yoluyla gitmeyi ter-
cih ediyoruz. Çünkü trenin de şehir için ayrı bir önemi var. 

Karadeniz’in tek yolcu treni olan Samsun Postası 
Sivas’tan gönderiliyor. Ayrıca Sivas, tren istasyonu olarak 
büyük bir kavşak konumunda.Bugün birçok ilin demiryo-
lu bağlantısı direkt olarak Sivas üzerine kuruluyor. Harici-
ye Şefi Op. Doktor M. Necdet Bey’in 30 Ağustos 1930’da 
demiryolunun Sivas’a ulaşması nedeniyle yapılan törende-
ki konuşması bu anlattıklarımızı çok iyi özetliyor.

Dr. Necdet Bey: “Gözümüz aydın. İşte tren geldi. De-
miryolu Cumhuriyetin çelik koludur. Artık Sivas hiçbir 
yere uzak değildir. Bu demirleri toprağın pasını silmek için 
bu yerlere döşedik. Sarı başaklı ekinleri altına çevirmek 
için uç uca ekledik. Kurak tarlalarla, kıraç ovalara bolluk 

ve zenginlik getiren işte bu demirlerdir. Simdi bir lira eden 
bir rupla tahılı yarından sonra beş liraya çıkaracak işte bu 
demirlerdir. Bu demir değil, altın yoludur.” sözleriyle açılışı 
halka duyurmuş.

Yük vagonu üretimi ve onarımı yaparak 1939 yılından 
bugüne, Demiryolu sektörüne çeşitli tip ve tonajda yük 
vagonu kazandıran TÜDEMSAŞ (Türkiye Demiryolu Ma-
kinaları Sanayi AŞ), Cumhuriyet tarihinin de ilk vagon ve 
lokomotif fabrikası ve cer atölyesi olarak Sivas’ta kuruldu. 
TÜDEMSAŞ kurulduğunda dünyanın en büyük tesislerin-
den biriydi. Bugün hala Sivas’ın geçim kaynağı ve bel ke-
miğidir.

Bu yüzden rotamıza TÜDEMSAŞ Müzesi’nden baş-
lıyoruz. Kuruluşundan bu yana üretmiş olduğu ürünlerin 
sergilendiği müzede, vagon prototip maketlerinden, en kü-
çük vagon parçalarına birçok ilgi çekici malzeme yer alıyor.  
Osmanlı dönemine ait demiryolu plakalarının bulunduğu 
müzede, yine içlerinde TÜDEMSAŞ personelince yapılmış 
aletlerin de bulunduğu çeşitli tarihi müzik enstrümanlarını 
da görebilirsiniz.

Sivas il merkezine geldiğinizde adeta bir açık hava 
müzesi göreceksiniz. Kent meydanı, içerisinde Selçuklu, 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait eserler barındırıyor. 
Bu açıdan kendinizi eşsiz bir tarihi harmoninin ortasında 
bulacaksınız.

BİR RİVAYETE GÖRE SİVAS
Bir söylentiye göre Sivas adı, ‘Sipas’tan geliyor. Eski çağlar-
da, kentin şimdiki yerinde ‘Sipas’ denilen üç gözlü bir pınar 
varmış. Gözlerden biri ‘Tanrı’ya şükranı’, biri ‘ana babaya say-
gıyı’, biri de ‘küçüklere sevgiyi’ simgeliyormuş. İnsanlar bu 
üç erdemi yitirince pınar kurumuş, kent de yoksullaşmış. ‘Üç 
göz’ anlamına gelen ‘Sipas’ daha sonra kentin adı olmuş, bu 
isim de zamanla ‘Sivas’a dönüşmüş. 
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HALILARINA DÜNYAYI DOKUDULAR
Şehrin tarihinden bahsederken değindiğimiz ve tarihi ko-

nuşmanın geçtiği okul olan Sivas Erkek Lisesi de kent meyda-
nında bulunuyor. Bir süre daha lise olarak kullanılmaya devam 
edilen bina 1971 yılından itibaren Sivas Atatürk Etnoğrafya ve 
Kongre Müzesi olarak hizmet vermeye başlıyor. Müzenin için-
de kongrenin gerçekleştiği oda, o günkü haline sadık kalınarak 
düzenlenmiş. İçeriye girdiğinizde sanki sizde o güne gittiğinizi 
ve ön sıralarda Atatürk’ü dinlediğinizi hisseder gibi oluyorsu-
nuz. Yine aynı katta Atatürk’ün konakladığı oda da bulunuyor. 
Müze yalnızca kongreye ait izler barındırmıyor. Binanın için-
de yörenin simgesi olan halılara da genişçe yer ayrılmış. Hatta 
giriş katında yer alan büyük bir odada belki de dünyanın en 
büyük halısı olabilecek bir halıyı görebilirsiniz. Sivas’ın o meş-
hur halılarına değinmeden önce müzedeki özel bir halıya daha 
fazla odaklanmak istiyorum. Dünyanın ilk ve tek küre şeklin-
deki halısı da burada bulunuyor. Özel bir teknikle dokunan bu 
halı gerçekten de görülmeye değer enderlikte...

Ülkemiz halıcılığında olduğu kadar dünya halı sanayin-
de de seçkin bir yeri bulunan Sivas halıları Selçuklu devrin-
den beri süregelen bir geleneğin izlerini taşıyor. Sivas halı-
larının en belirgin özellikleri kullanılan ipliğin inceliği, iç 
boyamalarının orijinalliği, dokumadaki ustalık, ilmek sayısı 

ÂŞIKLAR DİYARI 
Yaşayan geleneklerimiz içinde ‘Âşıklık Geleneği’, kül-
türümüz açısından mümtaz bir yere sahiptir. Âşıklar 
diyarı olarak da bilinen Sivas bu kültürün yaşandığı ille-
rimiz içinde ilk sıralarda yer alır. Yapılan akademik çalış-
malar neticesinde, bu güne kadar bin civarında Sivaslı 
Âşık (ozan) olduğu tespit edilmiş.

Çift Minareli Medrese

Şifaiye Medresesi
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fazlalığı ve üzerindeki motif, desen ve renk uyumunun ahen-
gidir. Halılarda en az 12 çeşit olmak üzere 20- 25’e varan renk 
çeşidi kullanılıyor. Gördüğümüz kadarıyla lacivert ve kırmızı 
en çok kullanılan tonlar arasında. Lacivertin ne kadar çabuk 
akan ve solan renk olduğunu biliriz. Fakat Sivas halılarında-
ki ustalık işte burada da kendini göstermiş zira uzun yıllar 
öncesinde dokunmuş halıların laciverdi bile bugünkülere taş 
çıkarır adeta…

Sivas çevresinde Divriği, Gürün, Kangal, Şarkışla ve 
Zara’da dokunan halılar Türk (Gördes) düğümü sistemiyle 
dokunuyor. Bu sistem de halıcılık sektöründe çok özel bir 
yere sahip.

HER ŞEHİR BİRBİRİNİ ANDIRIR 
AMA HEPSİ FARKLIDIR

Şehir turuna devam edelim. Biz şehri gezerken hep şeh-
rin insanlarına danıştık. Rehberimiz hep Sivaslılar oldu. Her 
ne kadar onlar, “Burada çok gezilecek yer yok.” diyerek cüm-
leye başlasalar da siz cümlelerini tamamlamalarını bekleyin 
çünkü sözlerinin devamını, “Aaa bir de bu var, bak o da var-
dı.” şeklinde getireceklerdir. Kendinizden pay biçin hepimize 
göre alışık olduğumuz, doğup büyüdüğümüz şehirde çok bir 
şey yoktur güya. Çünkü biz aşinayızdır. Ama her yabancı için 

her bir sokak yeni bir keşiftir deyip yolunuza devam edin. Ne 
kaybedersiniz ki? Yeni bir şey görmeseniz de kim bilir belki 
de yeni hayatlar keşfedersiniz. Böyle diyoruz ve yolumuza de-
vam ediyoruz. 

Sivas, tarihinin çeşitli dönemlerindeki önemli ticari ve 
kültürel kimliğe sahipliğinin bir sonucu olarak her dönem-
den kalma sayısız tarihi eserlerle doludur. Bunlardan bazıla-
rı zamanımıza kadar gelmese de bir kısmı hala insanı kar-
şısında hayran bırakacak bir güzellikle ayakta durmaktadır. 
Selçuklular döneminde kültürel hayatın canlılığı nedeniyle, 
medreseler, camiiler, türbeler ticari hayatın hareketliliğin-
den dolayı han, kervansaray ve imaretler Osmanlıların son 
dönemlerindeyse bayındırlık hizmetlerinin yoğunluğu ile 
dikkat çekicidir. Kent meydanı civarında yer alan Çifte Mi-
nareli Medrese, Buruciye Medrese, Gök Medrese, Kale Cami, 
Ulu Cami, İzzeddin Keykavus Darüşşifası, Behrampaşa Hanı, 
tarihi Kurşunlu Hamamı, Güdük Minare, Subaşı Hanı gibi 
tarihi yapıları gezmeden Sivas’ı anlayamazsınız…

KONAKLARI GEZMEYİ UNUTMAYIN
Gezinizin bir bölümünü Atatürk Kültür Merkezi yakı-

nında bulunan Abdi Ağa Konağı, Osman Ağa Konağı ve Si-
vas Kalesi’ne ayırmanızda fayda var. Bir başka bölümündeyse 

Buruciye Meresesi
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KALEMLERE ADINIZI 
DOKUTABİLİRSİNİZ

Halılarıyla dünya çapında ün yapmış Sivas’tan el doku-
ması halı ya da kilim alabilirsiniz. Bir zaman Anadolu insanı-
nın ayağına giydiği çarıklar, çok az sayıda kalan ustaları tara-
fından artık hediyelik eşya olarak yapılıp, satılıyor. Sırımlı ve 
tokalı olmak üzere iki çeşidine rastlayabilirsiniz. 

Gümüş işçiliği de oldukça yaygın olarak devam ediyor. 
Eğer gümüşe ilgi duyuyor ya da yakınlarınıza almak istiyor-
sanız, gümüş kemerlere, bileziklere, broşlara ve tespih süsle-
rine bir göz atmanızı tavsiye ederiz. 

Sivas’a özgü bir başka hediyelik eşya da çubukçuluk yani 
ağızlık. Çubukçuluk ya da ağızlık adıyla anılan el sanatının 
başlangıcı 1800 yılına kadar gidiyor. Son zamanlardaysa şe-
hirde bu geleneği devam ettiren ağızlıkçılar, kalemlik, isim-
lik, tığ sapı, şamdan, minare maketi ve tükenmez kalem gibi 
hediyelik eşyalar yaparak satıyorlar. Renk renk satılan Sivas 
çubuk kalemlerinin üzerine sevdiklerinizin ya da kendi adı-
nızı da işletebilirsiniz.
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Çorapçı Hanı, İnönü Konağı, Kangal Ağası Konağı ve Susa-
mışlar Konağı gibi tarihi konaklara gidip misafir olabilirsiniz. 
Bu mekânların bazıları hem ziyaretçilere açık hem de içeri-
sinde dinlenme imkânı da bulunuyor. 

Gökmedrese, Çifte Minareli Medrese, Şifaiye Medresesi, 
Buruciye Medresesi, Ulu Cami kentteki en önemli Selçuklu 
dönemi eserleridir. Bunlardan Şifahiye Medresesi’ndeki yan-
gın izleri Orta Asya’dan gelip Anadolu’yu ele geçirmeye çalı-
şan Timurlenk’in, 180 bin kişilik ordusu ve filleriyle ani bir 
baskın yapıp 4 bin kişilik Osmanlı ordusunu gafil avladığında 
yaptığı büyük tahribat ve zulümün canlı kanıtı olarak halen 
korunmaktadır.

LAVAŞTA KÖFTE 
Sıra yemeğe gelince Sivas’ta çok uygun fiyatlara en le-

ziz yemekleri yiyebilirsiniz. Hayvancılığın halen önemli bir 
geçim kaynağı olduğu Sivas’ta yiyeceğiniz etin lezzeti uzun 
zaman damağınızdan silinmeyecektir. Özellikle Sivas’ın ulu-
sal anlamda tanınmış ve patent almış ürünü Sivas Köftesi’ni 
Sivas’tayken mutlaka tatmalısınız. Köftenin lezzeti kadar bir 
başka göze çarpan özelliğiyse -belki de onu bu kadar özel 
kılan özellik- tabakta değil de lavaşın içinde servis edilmesi. 
Ayrıca sebzeli Sivas kebabı, peskütan ve yine Sivas’a özgü pe-
zik turşusunu da tatmanızı tavsiye ederiz. 

SİVAS KANGALI
Sivas’a özgü birçok şey saydık, sıraladık. Ge-
zin, görün, alın, yiyin dedik. Ama bir şey daha 
var ki onu da yazmadan yazımıza son vermek 
istemiyoruz. Evet, şu anda dünya çapında üne 
kavuşmuş Sivas Kangal köpekleri. Hem ge-
netik yapılarının çok özel olduğu hem de ko-
lay eğitilebilir köpekler oluşuyla Sivas Kangal 
köpekleri günümüzde haklı bir üne kavuştu. 
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DERİN 
İNTERNET

röportaj »

ÇAğIMIZIN BULUŞU OLARAK ADLANDIRDIğIMIZ İNTERTETİN DE 
‘DERİN’ YANI BULUNUYOR. SUÇ ÖRGÜTLERİNİN KOL GEZDİğİ BU YAPI 

DENETLENEMİYOR, TAKİP EDİLEMİYOR. 

BUZDAğININ 
GÖRÜNMEYEN TARAFI: 

layların arka planlarını, 
görünmeyen yanlarını 

anlatan ‘derin’ kavramı 
çağımızın en önemli bulu-

şu olan internette de karşımıza 
çıkmaya başladı. Bu alanda literatüre 

giren son kavram ‘derin internet’ oldu. 
Birçoğumuz bu kavramı yeni duyuyor 
olsak da ‘derin internet’in geçmişi 2001 
yılına kadar dayanıyor. Aslında derin 
internet, buzdağının görünmeyen kıs-
mı; yani bilinen, yasal olarak kullanılan 
yüzey internetin görünmeyen kısmı, 
olarak da nitelendiriliyor. İnternetin 
kullanıma açıldığı ilk dönemlerde yük-
lenen bilimsel yayınlar, dosyalar, araş-
tırmalar gibi önemli bilgilerin yanı sıra 
yasal olmayan her türlü iş ve işlemin 
kol gezdiği bu yapı, birçok soruyu da 
beraberinde getiriyor. ‘Her isteyen de-
rin internete ulaşabilir mi? Derin inter-
net denetlenebiliyor mu? Bu alan yasal 
internetin arka sokağı mı?’ gibi sorula-
rın cevabını Bilişim Uzmanı Çığır İlbaş 
veriyor: 

 Derin internet nedir?
Derin internet olarak adlandırılan yapı, mevcut tarayıcılarla ya da arama motorlarıy-
la erişilemeyen büyük bir katmanı ifade ediyor. Yasal olarak kullanılan alanın yüzler-
ce katı bir alandan bahsediyoruz.

 Bu yapılar kendini neden gizliyor? 
Aslında gizlemek için ekstra bir çaba harcamıyorlar. Zaten her isteyen bu sitelere 
giremez. Eğer girmenizi isterlerse girebilirsiniz. 

 Alan adanı yazıp giremez miyiz?
Hayır. Alan adı yerine IP adresi ve akılda kalması zor ve karmaşık şifreler kullanıyor-
lar. Diyelim ki bilgisayarınıza web sunucu kurdunuz, onu da bir alan adı ile ilişkilen-
dirmediyseniz, nasıl ulaşılabilir olursunuz? Sadece IP adresini verdiğiniz kişiler size 
ulaşabilir. 50 kişiye IP adresini verdiyseniz 50 kişi size ulaşabilir. 51. kişi ulaşamaz.  
Çünkü Google IP adresli web sunucularını indekslemiyor, yani Google’da karşınıza 
bu IP adresli siteler çıkmıyor. 

 Alan adı kullanmıyorlar yani?
Onion uzantılı alan adları var. Ancak yüzey internette olduğu gibi DNS sunucu çö-
zümlemeleri yok. Arama motorları yok. Alan adları yüzeydeki gibi anlamlı sözcükler 
yerine harf ve sayılardan oluşan ‘hash’ değerleriyle ifade ediliyor. Sadece tor ve bazı 
proxyler üzerinden erişilebilen bir alan adı biçimi. Arama motorlarında çıkmadığı 
için ziyaretçi almak isteyen derin internetteki siteler, Vikipedi’nin yer altı versiyonu 
olan bir site üzerinde tanıtımlarını yapıyorlar. Tıpkı internetin arama motorları kul-
lanılmayan dönemlerinde olduğu gibi.
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BİLİŞİM UZMANI ÇIĞIR İLBAŞ: 
“DERİN İNTERNETİN 

FAALİYETLERİNİ ENGELLEMEK ÇOK 
ZOR. DÜNYA ÜZERİNDE TELEFON 

İLETİŞİMİ OLDUĞU SÜRECE DERİN 
İNTERNET FAALİYETLERİNİ 

SÜRDÜRECEK VE HİÇBİR YASA YA 
DA KOLLUK GÜCÜ TARAFINDAN 

ENGELLENEMEYECEK GİBİ 
GÖRÜNÜYOR.”

temmuz 2013 /83



84 / www.baglantinoktasi.com.tr

 Gerçek isimler mi kullanılıyor?
Gerçek isimlerin kesinlikle kullanılmadığı bir ortam.

 Derin internetteki sitelere kabuller nasıl oluyor?
Referans yöntemiyle kabul ediliyorsunuz… Mutlaka sağlam bir re-
ferans olacak. Referansı olan kişi, kullanıcıya IP adresini, şifresini 
veriyor. Arama motorundan karşınıza çıkan, normal alan adı olan, 
herkese açık bir yapı değil buradaki siteler. 

 Böylece yasa dışı faaliyetlerini güvenli bir şekilde 
yürütüyorlar?
Bu tip siteler çocuk istismarı, uyuşturucu ve kumar gibi yasa dışı işler 
yapıyorlar. Yüksek düzeyde güvenlikli siteler. Ancak, kendi özel tara-
yıcısı ile ulaşıyorsunuz. Adresi bilmeyenin ulaşması imkansız, adresi 
bilenin de şifreyi bilmesi gerekiyor. Orada yapılan yayını denetlemek, 
tespit etmek, kapatmak mümkün değil. Derinlik oradan geliyor. 

 Peki IP adresi satın aldıklarında iz bırakmıyorlar mı? 
Sanal para olarak ifade edilen ‘bitcoin’ para birimi kullanıyorlar. O 
para birimini hesabınıza yatırırken herhangi bir kredi kartı, kimlik 
bilgisi gerekmiyor. Takas yöntemi ile o paraları biriktiriyorlar. 

 Tabloya baktığımızda internette büyük bir denetimsizlik ve 
hukuksuzluk söz konusu? 
Kesinlikle… İnterneti yasal zemin olarak tanımlamak zorlama ola-
caktır. İnternet, hiçbir kuralı olmadan, merkezi yönetim yapısı ol-
madan kontrolsüz ve gelişigüzel bir büyüme gerçekleştirdi. Üzerinde 
işleyen küresel yasalar hiç olmadı. 

 Bir yandan yasal düzenlemeler sürüyor?
Devletler, interneti yasal bir zemin haline getirmek için hala çaba har-
cıyor. Ülkemizden bir örnek vermek gerekirse; ilk internet erişimimiz 
1993 yılında gerçekleşti. 1996 yılında evlerde kullanımı yaygınlaşma-
ya başladı. TCK’ya bilişimle ilgili maddeler 2004 yılında eklendi. İn-
ternet yayınlarıyla ilgili olarak 5651 sayılı yasa 2007 yılında yürürlüğe 
girdi ve halen Kişisel Verilerin Korunması Yasası onaylanmadı. Avru-
pa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi’ne taraf olmamıza rağmen 3 yıldır 
uygulamaya girmesini bekliyoruz.

 Yasal düzenlemeler olsa bile derin internetin engellenmesi 
zor, diyorsunuz?
Öyle, zira teknolojik açıdan her yerden erişilebilen ancak içerik açı-
sından içine kapalı bir sistem olduğu için dünya üzerinde telefon ile-
tişimi olduğu sürece derin internet faaliyetlerini sürdürecek ve hiçbir 
yasa ya da kolluk gücü tarafından engellenemeyecek gibi görünüyor.

 Telefon iletişimi varsa, ‘derin internet’ de var diyorsunuz? 
Kesinlikle… Sunucular arasında telefon hattı kullanarak da erişim 
sağlamaya devam edebilirler. Ya telefon şebekeleri kullanılmaz hale 
gelirse? O zaman radyo frekans dalgaları ve amatör telsiz yayınla-
rıyla varlıklarını sürdürebilirler. Günümüzde telsiz yayınlarıyla data 

haberleşmesi oldukça yaygın ve internet katmanı-
na ihtiyaç duymadan kısa dalga radyo frekanslar 
aracılığıyla dünyanın farklı ucundaki iki bilgisayarı 
birbirine bağlamak mümkün. Derin internet, derin 
olduğu kadar dayanıklı bir yapıya da sahip.

 Yasal olarak bu sitelere ulaşıp, cezai 
müeyyide uygulanamaz mı? 
Sitelerin şifreli olması ve içeriği hakkında bilgi sa-
hibi olunmaması olası yasal takipleri de etkisiz hale 
getiriyor.

 Hukuki düzenlemelerle de önüne geçilemez 
mi diyorsunuz? 
Mevcut, görünen internet üzerinde bile hukuki dü-
zenlemeler yetersizken derin internet katmanında 
uygulanacak mahkeme kararlarını görmek son de-
rece zor. Günün birinde internet ortadan kalksa da 
derin internet erişilebilir olmaya devam edecektir.

 Devletlerin de derin interneti engellemesinin 
bir yolu yok mu?
Mevcut kullanılan teknolojiyle engellenmesi, tespiti 
çok zor. İmkansız değil ama zor. 

 Derin internette mesajlaşmalar nasıl?
Özel bir algoritma ile mesajlaşıyorlar. Dinlenemi-
yor tespit de edilemiyorlar. Derin internetteki me-
sajlaşmaları da tespit etmek mümkün değil. O yüz-
den bazı gruplar kendi aralarındaki mesajlaşmaları 
oradan yürütüyor olabilir. Normalde e-posta ile 
yapılan mesajlaşmaları takip etmek, incelemek 
mümkün. Hotmail’e başvuruyor savcılık, bir hafta 
10 gün içinde o e-posta adresine kim erişmiş, ne 

“DERİN YAPIYA SİZ 
İSTEDİĞİNİZ ZAMAN 

ULAŞAMAZSINIZ. ONLAR 
İSTERSE ULAŞABİLİRSİNİZ. 

SADECE IP ADRESİNİ 
BİLENLER ULAŞABİLİR. 

50 KİŞİYE IP ADRESİNİ 
VERDİYSELER 50 KİŞİ 

ULAŞABİLİR. 51. KİŞİ 
ULAŞAMAZ.”
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yazmış alabiliyor. Buradaki e-posta mesajlaşması pgp adı verilen özel 
bir algoritma ile yapılıyor. O nedenle tespit de edilemiyor. 

 Derin internet kredi kartı dolandırıcılığının neresinde?
Çalınmış kredi kartı numaralarının transfer edildiği temel yerlerden 
birisi aslında. Kredi kartı kopyalayan makineler derin internette satı-
lıyor. Virüsler, truva atları, bankaların sahte internet siteleri de oradan 
pazarlanıyor.

 Devletlerin buna müdahale etmesi gerekmez mi?
Bir kere çok zor. Diğer yandan varsayım olacak ama bazen suç böl-
gelerinin bilinmesi devletlerin işine gelebilir, gerektiği zaman hangi 
suçluyu nerede bulacaklarını bilirler. 

 Erişime engellenemez mi?
Sitelerin barındırma (hosting) bilgileri merkezi bir sistemde kayıtlı 
olmadığı ve alan adı (DNS) yapısı bulunmadığı için erişim engelleme 
kararları almak ve uygulamak çok zor. Böyle bir karar verilse bile site 
sahipleri hiç zaman kaybetmeden sitelerini yeni bir sunucuya taşıyıp 
üyelerine yeni adresten erişim imkanı sağlayabilirler. Derin internet 
ortamı herkese açık mağazalar gibi değil, kullanıcılarının içeri refe-
ransla girdiği yasa dışı kumar salonları gibi çalışıyor.

 Derin internet için internetin arka sokağı diyebilir miyiz? 
Bazı çevreleri ve kişileri arka sokaklara atanlar aslında bizleriz. İnter-
netin ilk dönemlerinde her yer karanlıktı. Şiddet, pornografi, cinayet 

görüntüleri, çocuk istismarı gibi konularda bile de-
netim yoktu. İnternet erişimi halka yaygınlaştıkça 
söz konusu materyalleri talep edenler arka sokaklara 
doğru itildi. İnternette olduğu gibi ülkelerde ve şe-
hirlerde de karanlık arka sokaklar mevcut. Günlük 
dünyadaki sosyolojik ve psikolojik argümanlar inter-
net üzerinde de geçerli. İnternetin arka sokaklarını 
temizlemek gibi bir olanağımız yok. Yapabileceğimiz 
tek şey yerlerini değiştirmek. Ancak şu anki konum-
ları zaten erişilmesi zor bir mesafede bulunuyor. 

 Hem birey hem de devlet olarak bundan 
nasıl korunabiliriz?
Bizim birey ve devlet olarak korunmamızı gerek-
tiren bir durum olduğunu düşünmüyorum. De-
rin internet kendi halinde ve tabir uygunsa şehrin 
merkezine çok uzak, sakin bataklıklar gibi duruyor. 
Derin oluşu yalnızca suç odaklarının cirit attığı 
veya hukuk dışı bir ortam olduğunu aklımıza getir-
mesin. Çok sayıda akademik makale, kitap, bilgi ve 
belge de internetin derinliklerinde yer alıyor. De-
rinlerde kalması her zaman bir tercih değil. Gözden 
çıkarılmış dosya arşivleri, kullanıcı sayısı az olduğu 
için arama motorlarından uzak kalan belge arşiv-
leri ve hatta yüzeydeki internete taşımakta güçlük 
çekilen sitelerin de içinde bulunduğu bir ortam. 



	

türkçeden bi’haber»

Deniz mevsimine girdiğimiz yaz dönemin-
de, sahil kenarlarında oldukça eğlenceli bir 
sporu akla getiren ‘jet ski’ kelimesi İngiliz-
ceden dilimize yerleşti. “Su üzerinde gide-
bilen altı kızak biçiminde motosiklet.” anla-
mına gelen kelime için Türk Dil Kurumu 
uzmanları ‘su kızağı’ karşılığını öneriyor. 

J E T  S K İ  D E Ğ İ L 
‘ S U  K I Z A Ğ I ’
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Dilimize yine Fransızcadan geçen ‘eşarp’ kelimesi, bu dilde ‘echarpe’ 
olarak yazılıyor. “Kadınların saçlarını örtmek için kullandıkları örtü, 
başörtü, bürgü.” anlamında kullanılan kelimeye dil uzmanları tarafından 
önerilen Türkçe karşılık ise ‘başörtüsü’ oluyor.

E Ş A R P  D E Ğ İ L 
‘ B A Ş Ö R T Ü S Ü ’

Fransızca bir kelime olan ‘matador’, bu dilde de okunduğu gibi yazılıyor. 
Kelimenin anlamı, Türk Dil Kurumu sözlüğünde, “Boğa güreşi yapan 
kimse.” şeklinde açıklanıyor. Dil uzmanları ‘matador’a karşılık olarak da 
kelimenin direk anlamını veren ‘boğa güreşçisi’ karşılığını öneriyor. 

M ATA D O R  D E Ğ İ L 
‘ B O Ğ A  G Ü R E Ş Ç İ S İ ’

Fransızca kökenli olan ‘jüri’ kelimesi bu dilde ‘jury’ olarak yazılıyor. 
“Yarışma, sınav vb. etkinliklerde başarılı, üstün olanları seçmek amacıyla 
oluşturulmuş geçici kurul.” anlamına gelen kelime için dil uzmanları 
‘seçici kurul’ karşılığının kullanılmasının daha doğru olduğunu belirtiyor.

J Ü R İ  D E Ğ İ L 
‘ S E Ç İ C İ L E R  K U R U L U ’

Yine Fransızca bir kelime olan ‘barkod’ bu dilde ‘barcode’ olarak yazılıyor. 
“Malın değişik özelliklerini ve fiyatını belirten, elektronik aygıtların 
okuyabileceği biçimde düzenlenmiş etiket.” anlamına gelen kelime için 
dil uzmanları ‘çizgi im’ karşılığının kullanılmasını tavsiye ediyor.

B A R K O D  D E Ğ İ L 
‘ Ç İ Z G İ  İ M ’
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Fransızcadan dilimize geçen ‘projektör’ kelimesi bu dilde ‘projecteur’ 
şeklinde yazılıyor. “Karanlıkta bir hedefi aydınlatmak için kullanılan dar, 
uzun bir ışın demeti çıkaran ışık kaynağı.” anlamına gelen kelime için dil 
uzmanları ‘ışıldak’ karşılığının kullanılmasını tavsiye ediyor.

P R O J E K T Ö R  D E Ğ İ L 
‘ I Ş I L D A K ’

‘Astroloji’ kelimesinin kökeni Fransızca. Bu dilde ‘astrologie’ şeklinde 
yazılıyor. “Yıldızların etkilerinin incelenmesi yoluyla insanların yazgısını 
önceden görme ve karakterlerini belirleme uğraşısı, müneccimlik.” 
anlamına gelen kelimeye önerilen karşılık  ‘yıldız falcılığı.’

A S T R O L O J İ  D E Ğ İ L 
‘ Y I L D I Z  FA L C I L I Ğ I ’

Sinema sektöründe kullanılan ‘dublör’ kelimesinin kökeni Fransızca ve 
bu dilde ‘doubleur’ olarak yazılıyor. “Bazı önemsiz veya tehlikeli sahne- 
lerde asıl oyuncunun yerine çıkan, görüntü bakımından bu oyuncuyu 
andıran kimse.” anlamına gelen kelime için ‘benzer’ karşılığı öneriliyor.

D U B L Ö R  D E Ğ İ L 
‘ B E N Z E R ’

Belgesellerde ‘hipopotam’ olarak kullanılan kelimenin kökeni Fransızca. 
Bu dilde ‘hippopotame’ olarak yazılıyor. “Çift parmaklılardan, Afrika 
ırmakları boyunca yaşayan, çok iri yapılı ve geniş ağızlı memeli hay-
van.” olarak anlatılan bu sevimli hayvanın Türkçe adı ise ‘su aygırı.”

H İ P O P O TA M  D E Ğ İ L 
‘ S U  AY G I R I ’
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D E P R E S Y O N  D E Ğ İ L 
‘ B U N A L I M ’

Fransızca kökenli ‘depresyon’ bu dilde ‘depression’ olarak 
yazılıyor. “Uyaranlara karşı duyarlılığın, iş yapabilme 
gücünün, kendine güvenin azalarak karamsarlığın, 
umutsuzluğun güçlenmesiyle ortaya çıkan ruhsal bozukluk, 
ruhsal çöküntü.” anlamına gelen kelimeye uzmanlar 
‘bunalım’ karşılığını öneriyor.
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Duymak, sağlıklı iletişim kurabilmenin ilk kurallarından bi-
rini oluşturuyor. Dünyada 360 milyon kişi, yani toplam dün-
ya nüfusunun yüzde 5’i hayatı zorlaştırıcı derecede duyma 

güçlüğü çekiyor. 2015’te dünya genelinde 700 milyondan fazla 
insanın en az 25 dB işitme kaybıyla yaşayacağı tahmin edilirken, 
bu kişilerin yüzde 80’i genelde düşük gelirli ülkelerde yaşıyor. 
İşitme kaybının belirtileri arasında sürekli ola-
rak konuşmaların tekrar edilmesini istemek, 
iki kişiden daha fazla insanın konuşmasını 
takip etmekte zorlanmak, konferans, restoran, 
alışveriş merkezi gibi gürültülü yerlerde işitme 
güçlüğü yaşamak, televizyon ya da radyonun 
sesini sonuna kadar açmak, ailede işitme kay-
bı geçmişi olması, işitme sistemine zarar veren 
ilaçlar almış olmak, diyabet, kalp, dolaşım ya 
da tiroid sorunları, uzun süre boyunca çok 
yüksek sese ya da tek sefer büyük ve patlayıcı 
bir sese maruz kalmış olmak sayılabilir.
İşitme güçlüğü genelde yaşlılıkla özdeşleş-
tirilse de aslında bu güçlük sadece yaşlılara 
özgü bir durum değil. Dünya Sağlık Örgütü tüm dünyada 32 
milyon çocukta duyma kaybı olduğunu bildiriyor. MED-EL’in 
yayımladığı “About Hearing and Telling” Raporu’na göre işitme 
kaybının özellikle çocuklarda uzun dönemli etkileri görülebili-
yor. Çocuklar, ana dillerini anlayamamaları veya ancak kısmen 
anlayabilmeleri neticesinde konuşmakta ve en çok ana dillerini 
öğrenmede güçlük çekiyor. Dilin öğrenildiği bu dönemde beyin 

2015’TE DÜNYA GENELİNDE 700 MİLYONDAN FAZLA İNSANIN EN AZ 25 DB İŞİTME 
KAYBIYLA YAŞAYACAğI TAHMİN EDİLİRKEN, BU KİŞİLERİN YÜZDE 80’İ GENELDE 

DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELERDE YAŞIYOR.

iletişimin önemli kurAlı: 
DUYMAK!

yaşam»

çok alıcı durumda bulunuyor. Sekiz yaşına kadar hiçbir şey duy-
mayan bir çocuğun, bir daha konuşması mümkün olamıyor. Bu 
nedenle duyamayan çocuklara erken implant uygulanması bü-
yük önem taşıyor ve en geç 2 yaşına kadar bu uygulamanın ya-
pılması gerekiyor. İki yaşına kadar implant uygulanan bir çocuk 
dili hızlıca öğrenmeye başlıyor ve 6 yaşına geldiğinde yaşıtlarıyla 

birlikte eğitim görmeye başlayabiliyor. Eğer bu 
uygulama gecikirse çocuğun tüm yaşantısını 
etkileyen geri döndürülemez sonuçlara neden 
oluyor. 

İŞİTME KAYBI YENİ 
DOĞANLARDA EN YAYIN 
GÖRÜLEN SAĞLIK SORUNU
ABD’de yapılan çalışma ve araştırmalara 
göre, her bin yeni doğandan 3’ü işitme en-
gelli olarak dünyaya geliyor. Avrupa Kokle-
ar İmplant Kullanıcıları Derneği (EURO-
CIU) üyesi ülkeler arasında bir milyon kişi 
başına 12 implantlıyla Almanya başı çeki-

yor. Sırayla Danimarka, Lüksemburg, Türkiye, Avusturya, 
Norveç, İsviçre, İngiltere ve İsveç geliyor. EURO-CIU üyesi 
ülkeler arasında 1 milyon kişi başına 10 çocuk implantıyla 
Türkiye 2010 yılında İspanya, Almanya, Danimarka’dan son-
ra 4. sırada yer almıştı. Türkiye’de halen her 1 milyondan 80 
kişiye implant uygulanırken bunların 2/3‘ü çocuklardan olu-
şuyor.

SÜREKLİ OLARAK 
KONUŞMALARIN 

TEKRAR EDİLMESİNİ 
İSTEMEK, İKİ KİŞİDEN 

FAZLA İNSANIN 
KONUŞMASINI TAKİP 

EDEDEMEK İŞİTME 
KAYBI OLARAK 

ANILIYOR.





HP maliyetten 
tasarruf edilmesini 
sağlıyor

HP kurumların zamandan ve maliyetten 
tasarruf etmesine destek olacak baskı ve 
kişisel sistemler ürün grubunun genişletil-
miş portföyünü duyurdu. HP’nin yeni ürün ve 
çözümleri kurumların mevcut ortamlarına 
sorunsuz bir şekilde uyum gösterdiği gibi 
içerik oluşturma, içeriğe erişim ve içeriği 
tüketim açısından verimi artırarak kurumla-
rın çalışma hızlarını artırıyor.  
Alan tasarrufu sağlayan ve gerek zengin 
multimedya ve opsiyonel dokunmatik ekran 
seçenekleri ile öne çıkan ticari all-in-one bil-
gisayarların da dahil olduğu HP Pro ve HP 
Elite serisi masaüstü PC’ler, kurumlarda 
üretkenliğin merkezi görevini görüyor. Buna 
ek olarak bulut tabanlı baskı çözümleri ve 
HP’nin kurumlara özel ilk tableti HP ElitePad 
ile bağlantılı mobil bir satış noktası çözümü 
de büyüme ve verimliliğe katkı sağlıyor.
HP Baskı ve Kişisel Sistemler Grubu Ülke 
Müdürü Filiz Akdede şunları söylüyor: 
“Kurumların zorlu rekabet koşullarında 
büyümeyi sürdürebilmeleri için kullanabile-
cekleri tüm avantajlara ihtiyaçları var. Verim, 
üretkenlik ve nihayetinde tasarruf sağlayan 
teknolojiler sunan HP, iş dünyasının sürekli 
değişen şartlarına hitap eden modern 
çözümlerini müşterileri ile buluşturuyor.”

bilişim»

Huzurlarınızda yeni ASUS 
MeMO Pad™ HD 7 

ASUS’un duyurduğu yeni tablet MeMO Pad™ HD 7, yüksek per-
formansa odaklanmış dört çekirdekli bir işlemciye ve 1 GB sistem 
belleğine sahip. Tabletteki 7 inç ekranın, çok net metinler ve 
görüntüler için 1280 x 800 çözünürlük özelliği ve doğru, canlı renk-
ler için 170 derece görüş açısı ile birlikte IPS teknolojisi özelliği 
bulunuyor. ASUS MeMO Pad™ HD 7, ayrıca ASUS SonicMaster ses 
teknolojisi sayesinde yüksek kalitede stereo hoparlörler ile daha 
iyi ses sağlıyor.
ASUS MeMO Pad™ HD 7’nin 16 GB depolama alanı mevcut. İsteğe 
bağlı olarak 32 GB kadar daha yükseltebilmek için bir Micro SD 
bellek kartı girişi sunuluyor. Ek olarak MeMO Pad™ HD 7 kullanıcı-
larına, 16 GB ASUS WebStorage üyeliği de bir yıllığına ücretsiz 
olarak sağlanıyor. ASUS WebStorage Office ile birlikte kullanıcılar 
Microsoft Office belgelerini çevrimiçi olarak görüntüleyebiliyor, 
oluşturabiliyor, düzenleyebiliyor ve paylaşabiliyor. ASUS MeMO 
Pad™ HD 7, böylece iş yaşamını da önemli ölçüde kolaylaştırıyor.
Yoğun çalışan kişiler için ekonomik bir tablet olarak tasarlanan 
ASUS MeMO Pad™ HD 7’nin 1.2 MP çözünürlükteki ön kamerası 
720p HD çözünürlükte videolar çekebiliyor. Cihazda ayrıca 5 MP’lik 
bir arka kamera da bulunuyor. Arka kamera ile çekilen videolar ise 
1080p çözünürlükte ve oldukça keskin bir şekilde yakalanabiliyor.
Sadece 10,8 mm kalınlığında ve 302 gram ağırlığında olan zengin 
özellikli ASUS MeMO Pad™ HD 7’nin Li-Poly pili, 10 saat boyunca 720p 
çözünürlükteki videoları oynatabiliyor. Mavi, beyaz, pembe, yeşil ve 
gri renk seçeneklerine sahip olan ASUS MeMO Pad™ HD 7, ülkemizde 
ilk etapta mavi ve beyaz renk seçenekleriyle raflarda olacak.
 
ÖZELLİKLER:
ASUS MeMO Pad™ HD 7 
·   7 inç HD 1280 x 800 IPS ekran
·   1.2 GHz dört çekirdekli işlemci
·   1 GB sistem belleği
·   16 GB depolama alanı
·   Google Android 4.2 işletim sistemi
·   Micro SD bellek kartı yuvası
·   5.0 MP arka ve 1.2 MP ön kamera
·   SonicMaster teknolojisine sahip stereo hoparlörler
·   802.11b / g / n kablosuz ağ bağlantısı
·   GPS desteği
·   Bluetooth 4.0
·   10 saate kadar pil ömrü 2
·   120.6 x 196.8 x 10.8 mm boyutlar
·   302 gram ağırlık
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Optimus G, rakiplerini 
korkutacak kadar hızlı

LG Optimus G, internet hızı ve uygulama performansına önem veren tüketi-
cilerin en iyi dostu olabilir… LG rakiplerinden geri kalmamak için kozlarını öne 
sürmeye başladı. Güney Koreli firma, geçmişteki modellere kıyasla adını 
daha fazla duyduğumuz bir telefon var karşımızda: Optimus G.
Optimus G, tasarım olarak plastik kaplı birçok telefondan çok farklı bir görü-
nüme sahip değil. İlk göze çarpan, telefonun daha parlak bir görünüme sahip 
olması. Ekranın ve kameranın etrafındaki metalik çerçeve de cihazın biraz 
daha orijinal görünmesini sağlıyor. Optimus G’nin en beğendiğim özellikle-
rinden biri görüntü kalitesi. Yaklaşık 12 cm genişliğindeki, IPS + LCD kapasitif 
dokunmatik ekran, 16 milyon renk ile son derece canlı bir görüntü sunuyor. 
Sıvı kristal ekranlar için geliştirilen en iyi teknoloji olduğu kabul edilen In 
Plane Switching, LCD ekranın her açıdan tüm renkleri çok canlı ve parlak 
yansıtmasını sağlıyor.
Siyah ve beyaz renk seçenekleri bulunan Optimus G,  4.7 inç (11.9 cm) ekran 
genişliğine sahip. 131.9x 68.9x8.5 mm boyutlarında. Telefonun ağırlığı ise 
sadece 145 gr. Corning Gorilla Glass 2 korumasına sahip olan Optimus G’ni 
düşmelere karşı yeterince dayanıklı. Akıllı telefonlara 

mobil flaş aksesuarı
Akıllı telefon üreticileri ürünlerinin kamera özel-
liğini sürekli geliştirirken, akseuar geliştiricileri 
de yaratıcı fikirlerle ortaya çıkıyor. iOS ve Andro-
id telefonlara uyumlu yeni bir akseuar, karanlık 
ortamlarda en iyi flaş desteğini sağlamayı 
amaçlıyor. 
‘İblazr’ adını taşıyan mobil flaş aksesuarı, dört 
adet güçlü LED’den oluşuyor. Kendine özel 
yazılımla çalışan aksesuar, iOS ve Android tele-
fonlarda video ve fotoğraf çekerken aydınlatma 
yapmak için kullanılabiliyor. Sadece 10 mm 
kalınlığında olan iblazr, standart 3,5 mm’lik 
kulaklık girişinden telefonlara bağlanıyor. 
iPhone’larda kulaklık girişinin telefonun altına 
alınmış olması kullanıcıları nasıl etkiler bilinmez. 
İblazr, ön paneldeki kameranın çekeceği görün-
tüleri aydınlatmak için çevrilebiliyor.

    Kayıp mesajlarınızı kurtarın!
Yedekleme ve felaket kurtarma yazılım üreticisi StorageCraft, yeni StorageCraft 
ShadowProtect Granular Recovery for Exchange 7 (GRE7) çözümünü piyasaya 
sundu. Bu ürünle, beklenmeyen bir veri kaybı sonrasında kayıp posta kutuları, 
e-posta mesajları ve eklentiler kolayca kurtarılabiliyor.
Küçük ve orta ölçekli işletmeler için Exchange sunucu yedeklemesi ve kurtarılması 
zorlu süreçler gerektirebilir. Bir felaket, insan hatası veya beklenmeyen veri kayıpla-
rı sonrasında kritik verilerin kurtarılması, ShadowProtect Server ve Small Business 
ile beraber çalışan ShadowProtect Granular Recovery for Exchange’in (GRE) sundu-
ğu en önemli avantajlardan biri. Bir veya daha fazla mailbox, e-posta ve hatta eklen-
tiyi yalnızca saniyeler içerisinde PST dosyasına veya yeni bir Exchange sunucuya 
kurtarabilen ShadowProtect GRE, işletmelerin iş sürekliliği planları içerisine dahil 
etmeleri gereken araçların başında geliyor.

ShadowProtect Granular Recovery for Exchange 7’nin faydaları:

 • Posta kutularını kolayca kurtarır.
 • İstenilen e-posta mesajlarını hızla geri yükler.
 • Tüm Exchange veri tabanı içerisindeki posta kutusu ve e-posta   

   mesajlarında belirli kelimeleri arayabilir.
 • Tam bir Exchange koruması için ShadowProtect Server ve     
        ShadowProtect Small Business Server ile birlikte kullanılır.
 • Türkçe dahil birçok dil desteği sağlar.
 • Yönetilen Hizmet Sağlayıcılara (MSP) özel lisanslama seçenekleri sunar.

94 / www.baglantinoktasi.com.tr

bilişim»





96 / www.baglantinoktasi.com.tr

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

Peugeot, otomobil sporları tarihine modelleriyle, yarışlardaki 
başarılarıyla ve büyük spor destanlarıyla damgasını vurdu. 

Bu genler, GTi efsanesinin çağdaş bir yorumu olan eğlenceli ve 
şık bir spor model yaratmayı sağladı. Peugeot’un efsane modeli 
Peugeot 208 GTi, Türkiye pazarına Haziran ayı başında 57.900 

TL’den başlayan fiyatlar ile sunuldu.

EFSANE MODEL 208 GTI 
YENİDEN DOĞDU
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• 208 GTi, heyecan veren eğlenceli şasisi sayesinde, keskin bir 
sürüş keyfi ile sürücüsünü mutlu ediyor. 

• Yaylar, amortisör sertlik ayarı, viraj demiri, sertleştirilmiş ön 
beşik, arka kirişten ve jantlardan oluşan tüm yürüyen aksam 
motorla uyum içinde çalışması için özel olarak tasarlandı. 

• Atak ve tepkisel 208 Gti, mükemmel denge ile bir virajdan diğeri-
ne geçiyor.

• Daha fazla sertlik için özellikle ayarlanmış olan ön 
süspansiyon sistemi, yola ilişkin bilgileri sürü-
cüye mükemmel bir şekilde aktarıyor. 

•  Arka süspansiyon ayarı da daha fazla 
güvenlik ve daha fazla kullanım zevki 
vermek için ayarlandı.

• Dinamik hava girişleriyle soğutulan 
diskler güçlü bir frenleme sağlıyor.

• 1.6 THP 200hp benzinli motor, üzerinde 
yeniden çalışılan bir egzoz sistemi ile 
sesini duyuruyor. Kontak açıldığı andan 
itibaren, bütün devirlerde, kulakları mest 
eden karakteristik bir ses yayıyor!

•  Kısaltılmış 6 ileri vitesli mekanik şanzıman ile 
eşleşen motor bu şasinin tüm potansiyelini ortaya 
çıkarıyor. 

• Maksimum 275 Nm torku ve maksimum 147 kW (200hp) gücü 
ile, 208 GTi birinci sınıf ivmelenmeler ve ara hızlanmalar sunuyor. 

• 0-100 km/s hızlanma 6,8 saniyede gerçekleşiyor, 0-1000 m ise 
26,9 saniyede ulaşılıyor. Ara hızlanmalar da aynı düzeyde. 208 GTi 
80 km/s’den 120 km/s hıza 5. viteste 7 saniyenin altında çıkabi-
liyor.

• Gövde eşikleri ile genişletilmiş çamurluklar otomobilin potansi-
yelini görsel olarak ifade ediyor. 

•  Özellikle büyüleyici, gündüz ve gece dikkatleri çeken ön 
yüzün ışıklı imzası yeni nesil halojen farlarla daha da 

seçkinleştiriliyor. 
• Dikdörtgen bir yapıya sahip olan özenle 

tasarlanmış bu farlarda, sinyal lambalarında 
ve gündüz aydınlatma sisteminde LED 
teknolojisi kullanılıyor. 
• Sis farlarının çerçeveleri, panjur üst çıta-
sı ve dikiz aynalarındaki parlak krom 
dokunuşlarla aracın bütünü ince bir şekil-

de ön plana çıkarılıyor.
•Otomobilin kapısı açıldığında dışarıdaki 

detayların iç mekana da yansıdığı görülüyor. 
•Eşikten itibaren, kabartma harfli Peugeot yazısı 

ile iç mekân tamamen sportif bir görüntü sunuyor. 
• Kırmızı LED aydınlatmalı krom çerçeveli göstergelerin 

ortasında teknolojik renkli bir ekran bulunuyor. 
• Koltuğa iyice yerleştikten ve kırmızı kenar şeritli emniyet kemeri 
takıldıktan sonra, ideal sürüş pozisyonu kolayca bulunuyor. 

BİR BAKIŞTA 208 GTI

ÖZETLE 208 GTI
208 GTi, motorundaki saf gücü yürüyen aksamındaki geliştirmelerle desteklerken, dizaynındaki sportif detaylarla kullanıcısına her an 
sportif hisler yaşatıyor. Kullanım kolaylığı ve benzersiz sürüş zevki sayesinde en kısa mesafelere bile 208 GTi ile gitmek isteyeceksiniz. 
Eğlenceli, yüksek performanslı ve güvenli, büyüleyici sesli, aynı zamanda mükemmel bir hatchback olan 208 GTi, sürücüsüne gündelik 
yaşamında büyük bir kullanım keyfi sunuyor. İstenildiğinde devre dışı bırakılabilen ESP de sürücüye göz kulak oluyor.  Zor beğenen ve 
aktif bir müşteri kitlesine hitap eden 208 GTi tasarım, malzeme ve renkler konusunda sofistike bir çalışmadan yararlanıyor. Dinamizmi 
öncelikle, karakteristik duruşu, özgün ve ilk bakışta tanınabilen dış kimliği ile ifadesini buluyor. İlk temasta, gözler önce aracın sportif ve 
seçkin güçlü kimliğini ortaya koyan tasarımından etkileniyor. 

Kompakt 
boyutları, 

tutumluluğu, donanımı 
ve tasarımıyla sınıfında 
devrim yapan Peugeot 
208’in direksiyonuna 
geçen sürücü yepyeni 

bir sürüş zevki ile 
tanışıyor.



Yenİ Peugeot RCZ: Baştan ÇıkaRıCı güÇ
Peugeot’nun hayalleri ve duyguları harekete geçiren sportif coupe modeli RCZ, yenilenen 
görünümü ile farklılığı vurguluyor. Sıradışı ve modern, sportif ve şık… Güç, performans, dina-
mizm ve estetik ile birlikte Yeni RCZ, Peugeot ürün gamı içindeki ayrıcalıklı özellikleri ile yine 
ön plana çıkıyor. Donanım zenginliği, her müşterinin “kendi” RCZ’sini şekillendirmesini sağla-
yacak renk ve ekipman kombinasyonları ile ifade buluyor. Yeni Peugeot RCZ, manuel ve 
otomatik vites seçenekleri bulunan 1.6 THP 156 hp ve 1.6 THP 200 hp manuel olmak üzere 2 
güçlü motor seçeneği ile Türkiye pazarına sunuldu. 

ChevRolet tRax euRo nCaP güvenlİk testİnden Beş YıldıZ aldı
 Chevrolet’nin yeni küçük SUV modeli Trax, Euro NCAP’in  2013 yılında yenilenen araç güvenlik test kriterterlerine göre en yüksek derece olan beş 
yıldızla ödüllendirildi. Böylece, Chevrolet Trax; Chevrolet’nin Aveo, Volt, Cruze, Orlando, Malibu ve Captiva modellerinden sonra Euro NCAP’te beş 
yıldız alan yedinci modeli oldu.

seat toledo İle tatİl hem 
konfoRlu, hem ekonomİk 
Sedan şıklığını, sunduğu geniş alan, verimlilik ve çok yönlülük 
ile birleştiren  SEAT Toledo, tatil hazırlığı yapan aileler için hem 
konfor, hem de tasarruf sağlıyor. 37 bin 500 TL’den başlayan 
fiyatlarla alınabilen SEAT Toledo, şık tasarımının yanısıra sun-
duğu pratik çözümlerle tam bir aile dostu otomobil. SEAT’ın en 
başarılı model ailelerinden biri olan, modern tasarımı, içerisin-
deki dinamizmi ve şıklığı, yüksek düzeyde verimli motor tek-
nolojisiyle ve olağanüstü pratiklikle birleştiren SEAT Toledo, 
geniş ailelerin ideali durumunda. 
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feRRaRı’nİn tasaRımCısı PınınfaRına Yenİ konsePt 
otomoBİlİ ‘seRgıo’ İÇİn dassault sYstèmes’İ seÇtİ
Avrupa’nın en büyük iki yazılım şirketinden biri olan Dassault Systèmes, İtalyan tasarım firması Pininfarina’nın onursal 
Yönetim Kurulu Başkanı Sergio Pininfarina’yı onurlandırmak amacıyla üretilecek yeni konsept otomobili “Sergio”nun tasa-
rımı ve üretimi için firma ile işbirliğine gitti. 

Yenİ CR-v honda 
BaYİleRİnde
Satışa sunulduğu 1996 yılından beri Türkiye’de 
başarılı bir satış grafiğine sahip olan SUV segmen-
tinin prestijli modeli Honda CR-V, 4. nesliyle Honda 
bayilerindeki yerini aldı. 2.0Lt benzinli motor seçe-
neğine sahip olan yeni CR-V, 3. nesline göre birçok 
yeni özelliği müşterilerine sunuyor. Yeni CR-V 
2.0’ın Lifestyle modeli 95 bin 700, Executive 
modeli 104 bin 500, Executive Ekstra Güvenlik 
Paketi ise 111 bin 500 TL’den satışa sunuluyor.

Yenİlenen CıtRoËn C3 
aRtık daha konfoRlu
Citroën’in farklı tasarımı ile öne çıkan modeli C3 yenilenen 
yüzüyle Citroën showroomlarında yerini aldı.  Markanın 
“Créative Technologie” imzasını vurgulayan dinamik ve 
modern tasarımı ile kullanıcıların karşısına çıkan yeni C3 fark 
yaratıyor. Yeni C3; tasarımda marka kimliğiyle uyumlu yeni ön 
bölümü,  LED gündüz sürüş farları ile daha çekici bir görünüme 
sahip oldu. Arka park sensörü, bluetooth, navigasyon, arka 
görüş kamerası, yokuş kalkış desteği özellikleri ile yeni C3 
yüksek konfor arayan müşterilerin tercihi olacak.    
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TTNET, yeni vizyonu TTNET 360 doğrultusunda, Türkiye’yi 
yeni dijital çözümler ile tanıştırmak için farklı sektörlere 
yönelik çözüm sunmaya devam ediyor. Nisan ayında kendi 

ürünlerinin satışını yapacağı online satış sitesi ve fiyat kıyaslama 
hizmeti sunan e-ticaret platformunu tanıtan TTNET, rotasını 
şimdi de dijital reklamcılık alanına çevirdi. TTNET, reklam dünya-
sına yeni bir vizyon kazandıracak Gezinti servisini düzenlenen 
basın toplantısıyla tanıttı. Dijital ekosistemi büyütmek 
için farklı sektörlere yönelik çözümlerini tanıtan 
TTNET, iş ortağı PT Reklam ile sunduğu ve dün-
yada hızla büyüyen davranışsal hedeflemeli 
reklamcılığın bir örneği olan Gezinti servisi 
ile dijital reklamcılık sektörünün büyüme-
sine katkı sağlamayı hedefliyor. 
İnternet tabanlı dijital çözüm sunmaya 
hız kesmeden devam ettiklerini belirten 
TTNET Genel Müdürü Abdullah Orkun 
Kaya, şöyle konuştu: “Hedefimiz diji-
tal dünyada daha fazla söz sahibi olmak 
ve erişim gibi temel iş alanlarımız dışında 
da iş ortaklarımızla birlikte değer yaratarak, 
dijital ekosistemin büyümesine öncülük etmek-
tir. Bu hedefle farklı sektörlere yönelik çözümler sunuyo-
ruz. Bu sektörler arasında dijital reklamcılık da bulunuyor. 
Davranışsal hedeflemeli reklamcılığın örneği Gezinti servisi 
reklam dünyasının vizyonunu, dijital reklamcılık sektörünün 
rotasını değiştirecek. Hayatı kolaylaştıran yenilikçi bir plat-
form olan Gezinti, tüketici, reklam veren, yayıncı, medya 
planlama ve satın alma ajansı ile reklam networkü gibi tüm 
katılımcılara fayda sağlayacak.” 

sektörden»

GEZİNTİ SERVİSİ DENETLENEBİLECEK 
Kaya, dijital reklamcılık alanında da iş ortaklarıyla beraber 
büyüyeceklerini belirterek, kullanıcının isteğine ve açık 
onayına bağlı sunulan servisin; kimlik bilgilerini belirle-

meden, hassas içerik ve sayfaları hariç tutarak 
kullanıcıların ilgi alanlarına göre özel içerik 

ve reklam sunduğunu kaydetti. Kaya, 
Gezinti servisinin temel amacının; bil-

ginin ve içeriğin her geçen gün hızla 
arttığı internet dünyasında kullanı-
cıların hayatını kolaylaştırmak, rek-
lam verenlerin hedef kitleye daha 
doğru şekilde ulaşmasını sağlamak 

olduğunu anlattı. Reklam verenler 
için hedef odaklı bir yaklaşım sunan 

Gezinti’nin, bu özelliği ile reklam dün-
yasına yeni bir vizyon kazandıracağı-

nı belirten Kaya, şunları söyledi: “Dijital 
reklamcılık sektörünün büyümesine katkı 

sağlayacak. Her büyüklükteki internet sitesinin reklam 
alanlarından gelir elde etmesini ve yerel dijital yayınların 
reklam gelirlerini artırmasının da önünü açacak. Gezinti 
ile sunulan tüm reklam gelirleri Türkiye’de vergilendirildiği 
için bu servis ile Türkiye ekonomisine de katkı sağlanıyor. 
İnternet servis sağlayıcı tarafından verildiği için tüm diğer 
hizmetlerde olduğu gibi düzenleyici kurumlar tarafından 
denetlenebiliyor.” 

TTNET, 
İNTERNET 

KULLANICILARININ 
İLGİ ALANLARINA 

GÖRE REKLAM SUNMAYI 
SAĞLAYACAK OLAN 
GEZİNTİ SERVİSİYLE 

DİJİTAL REKLAMCILIK 
ALANINA GİRDİ.

TTNET, DİjİTAL REKLAM 
SEKTÖRÜNE ADIM ATTI
TTNET GENEL MÜDÜRÜ ABDULLAH 
ORKUN KAYA: “HEDEFİMİZ DİJİTAL 
DÜNYADA DAHA FAZLA SÖZ SAHİBİ 
OLMAK VE İŞ ORTAKLARIMIZLA 
BİRLİKTE DEğER YARATARAK, DİJİTAL 
EKOSİSTEMİN BÜYÜMESİNE 
ÖNCÜLÜK ETMEKTİR.”

TTNET Genel Müdürü Abdullah Orkun Kaya
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Nadir Avcan Petrolleri, Koç Grubu ile yepyeni bir yatırı-
ma imza attı. Nadir Avcan Petrolleri yaptığı anlaşma ile 
Koç Grubu’nun Ford kamyonlarını Ford Otosan ile dam-

per, tanker ve dorse pazarında sektörünün markası Otokar-
Fruahauf’ın İç Anadolu’da üç ilde bayiliğini üstlendi. 
Yeni yatırımları ile artık ağır vasıta sektörüne dünya marka-
larıyla hızlı bir giriş yaptıklarını belirten Nadir Avcan Petrolleri 
Genel Müdürü Temel Peker, “Günümüz ekonomisinde firma-
ların büyümesi ve çeşitlenmesinin artık bir zorunluluk haline 
geldi. Büyümekten vazgeçerek kabuğuna çekilen firmalar yok 
olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. Biz, her zaman büyüme 
yanlısı olan bir kurum olduk. Konya’da petrol istasyonu 
sektöründe etkin bir konuma geldik ve istikrarlı 
bir büyüme gösteriyoruz. Bu istikrarlı büyüme 
bizleri diğer pazarlara da iten bir güç olduğunu 
söyleyebilirim. Uzun zamandır planladığımız 
bir yatırımı artık resmen gerçekleştirmiş 
bulunuyoruz. Türkiye’nin ekonomi devi Koç 
Grubu ile İç Anadolu’da bir iş birliği içerisi-
ne girdik. Artık Nadir Avcan Petrolleri ağır 
vasıta otomotiv sektörüne iki büyük marka 
ile resmen dâhil oldu. Kamyon pazarında etkin 
olan Ford Otosan ve dorse, tanker, damper 
gibi lojistik-nakliye alanında kendini kanıtlamış bir 
marka olan Otokar Fruehauf’ın İç Anadolu’da Konya, 
Karaman, Aksaray olmak üzere üç ilde bayiliğini üstlendiğimiz 
bu yatırımımızı bizi bir üst ekonomi seviyesine çıkaracak bir 
adım olarak değerlendiriyoruz.” dedi.

GEÇİCİ OLARAK YENİ KAMYON 
GARAJI’NDA SATIŞ BAŞLIYOR
Koç Grubu ile gerçekleştirilen iş birliği doğrultusunda satış 
faaliyetlerinin başladığını aktaran Temel Peker sözlerine şöyle 

sektörden»

NADİR AVCAN VE KOÇ 
GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ
KOÇ GRUBU’NUN FORD MARKA 
KAMYONLARI İLE FORD OTOSAN VE 
LOJİSTİK-NAKLİYE SEKTÖRÜNÜN MARKASI 
OTOKAR FRUEHAUF ARTIK NADİR AVCAN 
GÜVENCESİYLE MÜŞTERİLERİYLE 
BULUŞUYOR.

devam etti: “Ford ve Fruehauf için Ereğli-Adana çevre yolunda 
2500 m²si kapalı alan toplamda 6500 m² showroom inşaatına 
başlamış bulunuyoruz. 4S segmentinde olan yeni plazamızın 
tamamlanmasıyla birlikte sadece satış değil yedek parça ve 
servis hizmetimizle de müşterilerimizi ağırlayacağız. Fakat bu 

süre içerisinde etkin bir şekilde satışlarımızı sürdür-
meye devam edeceğiz. Bunun için geçici olarak 

Yeni Kamyon Garajı’ndaki istasyonumuzun 
içerisinde bulunan plazayı satış noktası 

olarak belirledik. Bu yılın sonunda gör-
kemli bir açılış organizasyonuyla yeni 
plazamızın açılışını gerçekleştireceğiz. 
Şimdilik müşterilerimizi Yeni Kamyon 
Garajı’nda ağırlayacağız.”

DORSEYE KREDİLENDİRME 
TÜRKİYE’DE TEK

Nadir Avcan Petrolleri olarak her zaman müş-
teri odaklı ve müşteri kolaylığı üzerine bir pazarlama 

anlayışı geliştirdiklerini aktaran Temel Peker şu müjdeyi de 
paylaştı: “Dorse, damper satın alıcısı müşterilerimizin de bildiği 
gibi Türkiye’de dorse, damper ve tanker gibi ürünlere kredilen-
dirme yapılamıyor. Biz burada Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek 
sadece kamyona değil aynı zamanda dorse, damper ve tankere 
de kredilendirme imkânı sağlıyoruz. Uzun vadeli ödeme seçe-
nekleriyle müşterilerimiz dünya devi markaları daha uygun 
şartlarda satın alma imkânı buluyor.”

TEMEL 
PEKER: 

“ARTIK NADİR 
AVCAN PETROLLERİ 

AĞIR VASITA OTOMOTİV 
SEKTÖRÜNE İKİ BÜYÜK 

MARKA İLE RESMEN 
DÂHİL OLDU.”

Nadir Avcan Petrolleri Genel Müdürü Temel Peker
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eyyüp ceylan

1974 doğumlu 
resimdeki ünlü 

sanatçımız

Demet, bağlam 
(hlk)

Tarih 
yanılgısı

ParantezYutmalık ilaçHavaalanı 
içindeki iniş 

kalkış için 
kullanılan yol

Alabanda ateşiHayvan 
çorbası

Kur’an 
cümleleri

İletişim Alt kademedekiler Esrar(argo)
Düzelme, 

iyileşme(esk)Kargaşa

Müziğin coşkulu 
çalınacağını belirtir Boyun battaniyesi

İdrarla dışarı atılan 
azotlu madde

bulmaca»

Bir nota

Asker su kabı

Voleybolda topa 
sert vuran oyuncu

Lirik Japon dramı

Eski dilde 
kaynak, kök

Kazanmak 
amacıyla 

yapılan akın

Özen

Genişlik

Bağlılık, 
münasebet

İşletme Araştırma 
Topluluğu(ksc)

Uyanık, açıkgözlü 
çocuk

Yön işareti

Küçümseyerek 
eğlence konusu 

yapma

Beddua

Beyaz
Düzenli sıralanma Yasaklama

Dövme işi
Değer yaratan 
emek

Gelir getiren mülk

Ehemmiyet

Yaşanılan zaman

Gelecek

Eklenmiş olan

İsim

Duvar içinde 
bırakılan oyuk

Avrupa 
Ekonomik 

Topluluğu(ksc)

Çok bilgili, 
engin kimse

Ağırlık ölçerken 
kullanılan demir

Zırhlı bir 
savaş aracı

Şeffaf, 
transparan

Baharat ve güzel 
kokular satan 
dükkan

Düşürme, 
aşağı atma

Bozkır Sunum

Yüksekokul

Tanrı 
adlarından biri

İlerleme 
göstermeyen

Delikleri 
tıkamaya 
yarayan mantar

Tat

Bir bağlaç

Azarlama(esk)
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