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12 AY TAAHHÜTLEYENİ ABONELERE

Ev telefonu 

ve 

Tivibu Ev’le    

birlikte

www.ttnet.com.tr   l   444 0 375

Yeni müşterilerimiz için, TTNET’in avantajlı teklifini kaçırmayın!
İnternette hızınıza hız katan TTNET FİBERNET Limitsiz Paketleri ile TTNET Alo bir arada 49 TL’den 
başlayan fiyatlarla evinize geliyor. Üstelik Tivibu Ev de ücretsiz! Bu büyük avantajı kaçırmayın; 
siz de bir TTNET Satış Noktası’na gelin, hızlı internet kullanırken, ev telefonunuzdan konuştukça ödeyin, 
Tivibu Ev’den katma değerli hizmetlerle televizyon izleyin. TTNET’le her şey mümkün!

TTNET 3’lü Avantaj kampanyasına 01 Mart 2013’ten itibaren başvuran yeni abonelere altyapı imkânları dahilinde, 100 Mbps’ye kadar hızlı internet erişimi sunulacaktır. Adil kullanım 
noktası uygulanmakta olup, aşıldığında hız 3 Mbps’ye düşer. Kampanya kapsamında modem ücretsiz verilecektir. TTNET FİBERNET hizmeti eve (daireye) kadar fiber ve binaya kadar 
fiber olarak sunulabilmektedir. 49 TL’lik TTNET FİBERNET Limitsiz ile 20 Mbps’ye kadar hız sunulmaktadır. Kampanya kapsamında TTNET Alo aylık sabit ücreti alınmayacaktır. TTNET Alo 
Konuştukça Öde paketi, ücretsiz dakika içermeyen, aranılan yöne ve konuşulan süreye bağlı olarak ücretlendirilen pakettir. Şehir içi, şehirlerarası, GSM ve uluslararası kademe 1 sabit 
telefon yönleri için ücretlendirme 0,10 TL /dk’dır. Kampanya ihlali ve iptali halinde sunulan avantajlar geri alınır. Bağlantı ücreti (3 TL) ve Tivibu kurulum ücreti (3,5 TL) 12 ay süresince 
faturalandırılacaktır. Sabit telefonu olmayan müşterilerden bir defaya mahsus 14 TL TTNET Alo bağlantı ücreti, sabit telefon hattı olan müşterilerden ise bir defaya mahsus 10 TL TTNET 
Alo geçiş ücreti alınır. Damga vergisi aboneden tahsil edilecek olup tahakkuk eden ilk faturasına yansıtılacaktır.

TTNET_Fibernet_RC_215x275.indd   1 8/20/13   11:24 AM

İNSAN YÜZÜ GÖRMEDEN 
SOSYALLEŞMEK!
SOSYALLEŞMEK BAŞKA CANLI İNSANLARLA 
YAPILABİLDİĞİ HALDE, GÜNÜMÜZDE, İNSAN 
YÜZÜ GÖRMEDEN İNTERNET ÜZERİNDEN 
SOSYALLEŞMEYE ÇALIŞIYORUZ.

Sosyal medyanın kişi üzerindeki güçlü etkisi hemen herke-
sin bildiği bir gerçek. Artık insanlar, her an her yerde tanı-
dıkları ve çoğu zaman da tanımadıkları kişilerle etkileşim 
halinde. Normal hayatta bazen tek arkadaşla sosyal hayatı-
nı sınırlı tutan insanlar, kişisel sayfalarında binlerce kişi ile 
arkadaşlık ediyor. Özel hayatlarını, çeşitli konulardaki fi-
kirlerini paylaşıyor. Bu paylaşımlarının çok daha fazla sayı-
da insana ulaşması konusunda da çaba sarf ediyor. Sosyal-
leşmek başka canlı insanlarla yapılabildiği halde, internette 
insan yüzü görmeden sosyalleşmeye çalışıyor. 

Bir sanatçı, siyasetçi, firma için olabildiğince çok sayıda in-
sana ulaşmak, fikirlerini açıklamak son derece normal ama 
bir de sıradan bir kullanıcının çok sayıda takipçi edinmek 
istemesi, bunun için sahte hesaplardan faydalanması, in-
sanların sevebileceği, birbirine iletebileceği böylelikle daha 
çok takipçi edinileceği düşüncesi ile olur-olmaz her anı-
nı paylaşması ise anlaşılabilir değil henüz. Yerli ve yabancı 
uzmanlar sosyal medya-insan ilişkisi üzerine araştırmala-
rını sürdürüyor. Türkiye’nin konusunda uzman isimlerin-
den Prof. Dr. Arif Verimli, tam bu noktada çok sayıda ta-
kipçi edinmek için çaba sarf eden kullanıcılar için şu ilginç 
değerlendirmede bulunuyor: “Biz takip ediliyorum diyene 
teşhis koyup ilaç yazıyoruz. Millet takip et beni, takip ede-
yim seni diye her gün usanmadan didiniyor. İşe bak!” 
Prof. Verimli’nin tecrübelerine ve araştırmalarına dayana-
rak, sosyal medya ve kullanıcıları ile ilgili ortaya koydu-
ğu ilginç bulgularını bu sayıda kapağımıza taşıdık. ‘Sosyal 
medya ile ilişkiniz nasıl olmalı?, Çocuklarınızın odasından 
çıkmadan, hiçbir canlı insan yüzü görmeden, saatlerce sa-
nal mı gerçek mi olduğu bilinmeyen insanlarla sohbet et-
mesi ne gibi sakıncalar ortaya çıkarıyor?’ gibi önemli so-
ruların yanıtlarını veriyor. Verimli’nin değerlendirmeleri-
ni okumakta fayda var. 

Eylül ayı ile birlikte ‘eve dönüşler’ de başladı. Eğitim-iş haya-
tının hareketlendiği bu dönemde, herkes için başarılı sezon 
dileyerek, bir sonraki sayımızda görüşmek üzere diyoruz.
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www.assistt.com.tr

Yılda 120 milyon çağrıya cevap veren bir marka var: AssisTT. 
%100 Türk Telekom iştiraki olan AssisTT, Türkiye’nin 

en büyük dış kaynak çağrı merkezi. Anadolu’da yaptığı 
yatırımlar sayesinde binlerce kişiye istihdam sağlıyor,

ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

AssisTT, 365 gün 24 saat Türkiye’nin hizmetinde. 

Assistt TEK sayfa ilan.indd   1 8/26/13   12:35 PM

6 / www.baglantinoktasi.com.tr

içindekiler»

sahne

36

araştırma

34

turizm

28

şehir mektupları

kapak ilk’ler

‘ÖZGÜN’ BİR SANATÇI 
Müzik kalitesinin yanı sıra sempatikliğiyle de dikkat çeken sanatçı 
Özgün’ün, bugünkü başarısı tesadüf değil...

HER 5 KİŞİDEN ÜÇÜ BAYRAM İÇİN MEMLEKETİNE GİTTİ 
Ramazan Bayramı’nda tatilcilerin yüzde 60’ı memleketine gitti. 
Geriye kalanlar sahil bölgelerine doğru tatile çıktı.

UZUN YOL SÜRÜCÜLERİ GALATASARAY’I TUTUYOR, 
KEBAPTAN VAZGEÇMİYOR!
Araştırmaya göre uzun yol şoförleri hareketsizlik ve fazla 
kilolarından memnun değil; beslenme sorunu yaşıyor.

PROF. VERİMLİ: İNTERNETİN FAZLASI ZARAR
Birileri, sosyalleşmeyi Facebook, Twitter üzerinden oluşturulan 
sosyalleşme platformlarına üye olmakta ararken, bir başkaları da 
eskisi gibi kıraathanede yüz yüze olmayı tercih ediyor.

İLK ZAYIFLAMA DİYETİNİ BİR ERKEK UYGULADI
Tarihteki ilk zayıflama diyeti bilimsel anlamda 1862’te hazırlandı. 
Diyeti hazırlayan doktorun uzmanlık alanı ise kulak-burun-
boğazdı. Ayrıca hastası da erkekti... 
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42

ANKARA’NIN BASKIN RENGİ
Kuşkusuz türkiye kentleri içerisinde en hareketli, en renkli şehir 
İstanbul’dur. Ankara ise gri rengi ile bilinir.
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KURBANLIKLARIN SÜSLERİ HAZIR MI? 
Arapçada kurban kelimesi genel anlamda, ‘Allah’a yakın olmak 
için takdim edilen şey’ manasını taşıyor. Geleneklerimizde 
kurbanlık hayvanlara bunun için süsler takılıyor. 

BÜYÜKLER UÇMAKTAN KORKUYOR
Hayvan fobisi gibi fobiler genellikle çocuk-ergen yaşlarda 
başlarken, uçuş korkusu erişkinlerde daha baskın.

48

KULLANDIĞIMIZ KELİMELERİN TÜRKÇESİ NEDİR?
Yabancı sözcükleri günlük yaşamımızda bol bol kullanıyoruz. Peki 
bu kelimelerin karşılıklarını biliyor muyuz? 

KURBANLIKLARIN SÜSLER HAZIR MI? 

61 YILLIK BOYACI NECDET USTA: 
MUHATTABIM AYAKKABIDIR
Altı yaşında ayakkabı boyamaya başlayan Necdet Amca, ilerleyen 
yaşına rağmen yaşam mücadelesinden hiç yılmıyor.

KAHRAMAN EDELERİN MADALYALI ŞEHRİ: MARAŞ
Gezi rotamızı bu ay ‘kahramanların’ şehri Maraş’a çevirdik. Maraş’ı 
gezmek bir ayrıcalık...

PERFORMANS VE ÇOK YÖNLÜLÜĞÜN DEV 
BULUŞMASI: SEAT LEON ST
SEAT’ın yenilenen ve pazara sunulduğundan beri beğeni toplayan 
modeli Yeni Leon ailesine üçüncü üye eklendi: SEAT Leon ST.
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LİSE ÖĞRENCİSİ, 3D YAZICI 
PROTEZ KOL GELİŞTİRDİ 

17 yaşındaki lise öğrenicisi Easton LaChappelle, erişim imka-
nı bulduğu bir üç boyutlu yazıcı sayesinde 250 dolara mal 
edilebilen bir protez kol geliştirmeyi başardı. Bu başarısı ile 

Beyaz Saray’a davet edilen ve şimdilerde NASA bünyesinde bazı 
çalışmalarda bulunan LaChappelle, 14 yaşında Lego kullana-
rak oluşturduğu ilk protez ürününü öğrendiği farklı motor bilgi-
leri ve üç boyutlu yazıcıların kullanım kolaylıkları doğrultusunda 
ciddi oranda geliştirmiş. Diğer birçok protez modelinden beyin 
dalgalarını algılayabilen bir cihaz ile kontrol edilebiliyor olmasıy-
la ayrılan LaChappelle’in robot protezi, son haline üç farklı versi-
yon sonucunda ulaşmış.

‘BREAKING BAD’ 
KORSAN PAYLAŞIM 
REKORU KIRDI

ABD’nin en beğenilen televizyon dizilerinden 
‘Breaking Bad’, dünya genelinde korsan payla-
şım rekoru kırdı. Dizinin beşinci ve son sezonu-

na ait ikinci bölüm, ABD’de yayınlandıktan saatler sonra 
BitTorrent sitelerinde indirilme çılgınlığı yaşanmasına 
neden oldu. Dizinin yeni bölümü, 12 saatte 500 bin kişi 
tarafından indirildi. Telif hakkı yasalarını ihlal eden kor-
san paylaşıma karşı verilen uluslararası çaptaki müca-
dele devam etse de, dünya genelinde yüz milyonlar 
BitTorrent sitelerinde paylaşım yapmayı tercih ediyor. 
Torrent Freak sitesinin haberine göre, beşinci sezonun 
ikinci bölümüne ait olan yasa dışı kopya, orijinali yayın-
landıktan birkaç saat sonra internette belirdi ve 80 bin 
kişi tarafından paylaşılmaya başlandı.

BUZDOLABINIZ MI 
iPHONE MU?

Teknoloji ve yatırım danışmanlığı alanlarında hizmet 
veren Digital PowerGroup şirketinin CEO’su Mark 
Mills imzalı yeni bir rapora göre, ABD Çevre Koruma 

Ajansı’nın Enerji Yıldızı standartlarına uygun orta boyut-
ta bir buzdolabı, yılda 322 kW/sa elektrik kullanıyor. 
Hâlbuki bir iPhone kablosuz bağlantılar, veri kullanımı 
ve batarya şarjının tamamı düşünüldüğünde yılda 361 
kW/sa civarında elektrik kullanıyor. Tek başına masum 
görünen bilgisayarlarımız ve akıllı telefonlarımız dünya 
elektriğinin yüzde 10’unu tüketiyor. Bu oran Almanya ve 
Japonya’nın toplam yıllık enerji üretimi, hatta dünyanın 
1985 yılında tükettiği enerjinin tamamı anlamına geliyor. 
Tüketim oranı günden güne artıyor. Bu da hem ekonomi-
ye hem de çevreye yeni yükler anlamına geliyor.

NİNELER DE SOSYAL 
MEDYAYA MERAK SALMIŞ

Bilgisayar şirketi BITCOM, son araştırmasıyla yaşlıların sos-
yal medyayı kullanarak zamana ayak uydurmaya çalıştığı-
nı belirledi. İki yıl öncesine kadar 65 yaş ve üzeri Almanların 

sosyal medya kullanım oranları yüzde 40 iken, bu rakam 2013 
itibarıyla yüzde 66’lara çıktı. BITCOM’un patronu Prof. Dieter 
Kemf, sosyal medyanın yaş ve konuların ötesinde bir iletişim 
platformu olduğu görüşünde.

10 / www.baglantinoktasi.com.tr



Çift Taşıyıcı Teknolojisi’yle abonenin ulaşabileceği maksimum bağlantı hızı 43.2 Mbps’tır. 4 kat hızlı (86,4 Mbps’a kadar) internete ise Çift Taşıyıcı ve MIMO (Çift anten) teknolojileri 
sayesinde ulaşılabilir. Bu hız abonenin ulaşabileceği en yüksek hızı göstermektedir. Bu hız kapsama alanına, coğrafi koşullara, şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza ve bağlanılan 
siteye göre değişebilir. Çift Taşıyıcı ve MIMO teknolojilerinden faydalanılabilmesi için kullanılan cihazın bu teknolojilere uyumlu olması gerekmektedir. 4 kat hızlı internet hizmeti 
şu anda İstanbul’un 26 noktasında verilmektedir.

Türkiye’nin 81 ilinde çift taşıyıcılı,
2 kat hızlı Mobil Plus’ı sunan Avea şimdi de
4 kat hızlı mobil interneti sunmaya başladı.

KAT KAT HIZLI
MOBiL iNTERNET
AVEALILARIN EMRiNDE

MOBIL PLUS 21.5x27.5.indd   1 8/21/13   12:10 PM

ELEKTRİKLİ ARAÇLARI 
ŞARJ EDEBİLEN 
OTOYOLLAR TEST 
EDİLİYOR 

Elektrik enerjisiyle çalışan otomobiller giderek daha 
fazla sektöre girmeye başlarken, halen şarj konu-
sundaki handikap aşılmış değil. Benzinli araçlara 

göre nispeten tek şarjda daha az mesafe kat eden elekt-
rikli araçlar bu nedenle daha sık şarj edilmek zorunda. 
Ancak sık aralıklarla şarj istasyonları olmadığı için batar-
ya kullanımına dikkat edilmesi gerekiyor. Güney Kore ise 
araçları yolda hareket halinde iken şarj edebilecek bir 
teknoloji üzerinde çalışıyor. Çevrimiçi Elektrikli Araçlar 
şeklinde tanımlanan OLEV adlı sistem, şarj kablolarını 
otoyola gömüyor. Üzerinden araç geçerken de manye-
tik rezonans transferi ile araçtaki uyumlu plakalar vası-
tasıyla şarj işlemi yapılıyor. 

INSTAGRAM’A SAHTE 
TAKİPÇİ VİRÜSÜ BULAŞTI 

Sosyal medya ağlarının baş ağrısı haline gelen sahte takip-
çiler, şimdi de en popüler fotoğraf ve video paylaşım plat-
formu Instagram’a bulaştı. Hacker’ların, sahte hesap oluş-

turmak için geçmişte kredi kartı bilgisi çalmak için kullandıkları 
bir virüsten yararlandıkları belirtildi. Hacker’lar, sahte beğeni ve 
hesapları reklam içerikli paylaşımları öne çıkararak para kazan-
mak için kullanıyor. Reuters’ın verdiği bilgiye göre, hacker’lar 
Instagram’da sahte hesap oluşturmak için Zeus adlı yazılımı kul-
lanıyor. FBI, 2010’da hacker’ların Zeus kullanarak ABD bankala-
rından 70 milyon dolar çaldıklarını açıklamıştı.

GOOGLE PİYASANIN 
YÜZDE 80’İNİ YEDİ 

Google’ın Android işletim sistemi, 2013’ün ikinci 
çeyreğinde küresel akıllı telefon piyasasının yüzde 
80’ine hâkim oldu. Google’un bu büyük başarısına 

kıyasla, Apple iOS son üç yılın düşük seviyesine gerile-
yerek yüzde 13’e indi. Mobil dünyanın önde gelen işletim 
sistemi Android, en büyük rakibi iOS ile arasındaki farkı 
giderek açıyor. Araştırma şirketi IDC’nin en son verileri-
ne göre, Android işletim sistemi, üçüncü çeyrekte nakli-
yatı gerçekleştirilen 236.4 milyon akıllı telefondan 187.4 
milyonunda kullanılan işletim sistemi oldu. Android böy-
lece, 2012’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 69.1 olan küre-
sel piyasa payını bir yıl sonra yüzde 79.3’e çıkarmış oldu.

KARINCALARIN DÜNYAYI 
İŞGAL PLANI 

İspanyol bilim insanlarınca yapılan araştırmada, karıncaların 
ticaret yollarıyla dünya geneline yayıldığı ve bunun insan sağ-
lığını tehdit edecek boyutlara ulaşabileceği bildirildi. Gerona 

Üniversitesi araştırma ekibince Amerika, Hollanda ve Yeni 
Zelanda’da bölgelerindeki 768 egzotik karınca türü üzerinde 
yürütülen incelemede, söz konusu bölgelerde bulunmayan isti-
lacı karınca türlerine rastlandı. Isırmalarıyla şiddetli acı veren 
bu tür karıncaların daha önceden bildirildiğinin aksine bölge-
ye kaza sonucu uzak bölgelerden geldikleri sonucuna ulaşıl-
dı. Karıncaların farkında olmadan kaplar veya kutular içerisin-
de, gemi veya uçaklarda toprak, ahşap, süs bitkileri ve meyve-
ler aracılığıyla taşındığını belirtilen araştırmada, bilim adamları 
birçok karınca türünün yeni yaşam alanlarında koloniler kurduk-
larını ve bunun çevre, altyapı ve insan sağlığı için tehdit oluştura 
bilecek boyutlara ulaşabileceği uyarısında bulundu.
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TWEET REKORUNU 
DÖRDE KATLADI! 

Twitter, bir saniye içinde atılan tweet rekorunun 
kırıldığını açıkladı. Geçmişteki rekoru dörde kat-
layan yeni rekorun sahibi bir Japon anime filmi. 

Günde ortalama 500 milyon tweet’in atıldığı Twitter’da, 
1 saniye içinde atılan tweet sayısında önemli bir sayı-
ya ulaşıldı. Saniyede ortalama 5 bin 700 tweet’in atıldı-
ğı Twitter’da, eski rekor 33 bin 388’di. Bu rekor, 2013’e 
girilen yılbaşı gecesinde Japonlar tarafından kırılmıştı.x 
Son olarak Japon anime yapımı ‘Castle in the Sky’, ABD 
televizyonlarında yayınlandığı 3 Ağustos’ta kendi ülke-
sine ait rekoru kırdı. ABD’de 2011’de yayınlandığında 
saniyede 25 bin 88 tweet’e ulaşan Castle in the Sky, 
3 Ağustos’ta  tam 143 bin 199 tweet atılmasını sağla-
dı. Hayao Miyazaki’nin imzasını taşıyan, Japon animesi-
nin sunduğu sınırsını hayal gücünün en büyük yapıtla-
rından biri olan ‘Gökteki Kale’ yayınlandığı 1986 yılında 
Animage Anime Büyük Ödülü`nü kazanmıştı.

SMS HALA YAŞIYOR!

Almanya’daki Bilgi Ekonomisi, Telekomünikasyon ve Yeni 
Medya Birliği’nin (BITKOM) verilerine göre, Almanya’da 
2013 yılında 2012‘ye kıyasla yüzde 6 oranında daha fazla 

kısa mesaj (SMS) gönderildi. BITKOM yaptığı açıklamada, sade-
ce 2013 yılında ortalama 63 milyar sms gönderildiğini kaydetti. 
Açıklamada kısa mesaj servisinin kullanımının artmasında geçen 
yıl SMS üzerinden hizmete sunulan çok sayıda yeni uygulamanın 
etkili olduğu belirtiliyor. Uçak gecikmelerinin bildirimi, otopark 
bileti satın alınması ya da internet bankacılığında gerekli olan 
güvenlik kodlarının gönderilmesi gibi hizmetlerin SMS üzerinden 
giderek yaygılaştığına dikkat çekildi. Akıllı telefonlardaki mesaj 
servislerinin SMS’in yerine geçmeyi şimdiye kadar başaramadı-
ğını belirten BITKOM yetkilileri, aksine yeni kullanım biçimlerinin 
ortaya çıktığına işaret etti.
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TÜRKİYE GOOGLE’DA 
NELER ARIYOR? 

İnternet kullanıcılarının vazgeçilmezi haline dönüşen arama 
motorları, yazılan kısa anahtar sözcüklerle girilmek istenen site-
leri listeleyen devrim niteliğinde bir platform olmaya devam edi-

yor. İnternet arama motorları arasındaki başarısını diğer teknolojik 
ürün, proje ve platformlarla destekleyen Google yayınladığı arama 
istatistiğiyle internet gündemine yeniden konuşulan isim oldu. 
Google’da en çok aranan anahtar kelimeler arasında; “Youtube”, 
“Facebook”, “radyo”, “dizi izle”, “Google”, “Kurtlar Vadisi”, 
“oyun”, “TV izle”, “face” sözcükleri yer alıyor. Yedi aylık süreç-
te en fazla yükselişe geçen kelimelerin ise; “Halk TV”, “Survivor”, 
“Spartacus”, “Cem Yılmaz”, “Karadayı”, “Müslüm Gürses”, “dizi-
mag”, “e-okul”, “Google”, “hava durumu” olduğu biliniyor.

DÜNYANIN 
EN UZUN KÖPRÜSÜ

Dünyanın en uzun köprüsü Çin’de açıldı. 42 km 
uzunluğundaki köprü 30 metre genişliğinde ve 
toplam 8 şeritli. Açılış için asılmış renkli bayrak-

larla donatılan köprü yakın zamanda kullanıma açıl-
dı. Dünyanın en büyük köprüsünü tam 5 bin sütun taşı-
yor. Köprünün maliyeti yaklaşık 1.5 milyar $.Yapımı 4 
yıl süren köprü tam bir mühendislik harikası. Jiaozhou 
Körfezi Köprüsü kendinden önceki en uzun köprüden 5 
km daha uzun.

Dünyanın en uzun 3 köprüsü de Çin’de:

• Birinci Jiaozhou Körfezi Köprüsü 42 km uzunluğunda 
ve 8 şeritli.

• İkinci Hangzhou Körfezi Köprüsü 36 km uzunluğunda 
ve 6 şeritli.

• Üçüncü Donghai Büyük Köprüsü 32,5 km 
uzunluğunda ve 6 şeritli. 



JOBS’IN FİLMİ ÖNCE 
TÜRKİYE’DE

Fikirleri ile dünyayı değiştiren teknoloji dâhisi Steve 
Jobs’ın hayatını anlatan Jobs filminin ön gösterimi, ilk kez 
İstanbul’da yapıldı. Tüm dünyadaki teknoloji ve bilişim algı-

sını kökten değiştiren Apple’ın kuruluş ve gelişim sürecinin işlen-
diği film, bir yandan 20.yy’ın en önemli mucitlerinden sayı-
lan Jobs’ın yükseliş ve düşüşlerini anlatırken, öte yandan da 
bir dâhinin insan olarak portresini çiziyor. Senaryosunu Matt 
Whiteley’in yazdığı, yönetmenliğini Joshua Michael Stern’ün 
yaptığı filmin başrollerini Ashton Kurcher, Dermot Mulroney ve 
Josh Gad paylaşıyor. Ocak ayında Sundance Film Festivali’nde 
sınırlı sayıda izleyiciyle buluşan filmin, Apple’ın 37. kuruluş yıldö-
nümü olan 19 Nisan’da gösterime gireceği duyurulmuş; ancak 
bu tarih ağustos ayına ertelenmişti. Pupa’nın gerçekleştirdiği 
bu ön gösterimle Jobs filmi Amerika’da vizyona girmeden önce 
Türkiye’de izlenmiş oldu.  
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UZAYDA NAMAZ 
KILACAK

Geçtiğimiz aralık ayında ısıtma ve soğutma sek-
töründe faaliyet gösteren firmanın düzenlediği 
“Beni uzaya götür” kampanyasında Türkiye’nin 

uzaya çıkacak ilk talihlisi olarak belirlenen Nevşehirli 
restoran şefi, 41 yaşındaki Ercan Kaygısız, uzaya 
Türk Bayrağı, Kuran-ı Kerim ve seccade götüreceği-
ni söyledi.x Ercan Kaygısız, uzay macerasının geçen 
Aralık ayında aldığı bir ısıtıcı ile başladığını belirtti. Kendini 
sürekli olarak şansız bir kişi olarak değerlendirdiğini dile 
getiren Kaygısız, “Isıtıcı cihazı ile birlikte, kampanya için 
bir de kupon verildi. Çekiliş için 1 Nisan 2013 tarihi belir-
lenmişti. O gün beni aradılar ve uzaya gidecek talihli ola-
rak benim belirlendiğim söylendi. 1 Nisan şakası olarak 
değerlendirdim. Manken ve oyuncu Burcu Esmersoy ile 
konuştuğumda böyle bir şakanın olmadığını ve bunun 
gerçek olduğuna inandım.” dedi.

KUŞLAR HIZ LİMİTİNİN 
FARKINDA

Kuşların, yollardaki hız limitine karşı hassas olduğu ortaya 
çıktı. Kanadalı bilim insanları Pierre Legagneux ve Simon 
Ducatez, Fransa’da çalıştıkları dönemde evleri ile labo-

ratuvarları arasında seyahat ederken ilginç bir gerçeği keşfet-
tiler. İki araştırmacı, araçlarıyla saatte 50 km hız limiti olan bir 
yolda ilerledikleri zaman, kuşların arabaya yaklaşık 15 metre kala 
havalandıklarını; hız limiti saatte 110 km olan yolda ilerledikleri 
zaman ise kuşların araba ile aralarında yaklaşık 75 metre kaldığı 
an havalandıklarını gözlemledi.

SOSYAL MEDYA 
GENÇLERİ KİMLİK 
KRİZİNE SOKUYOR

Sosyal paylaşım sitelerinden başkalarının hayatla-
rını takip edenlerin bunalıma girdikleri belirlendi. 
Gençlerin, Facebook ve Twitter nedeniyle kimlik 

krizine girdikleri ifade edildi. Kafkas Üniversitesi (KAÜ) 
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi 
Doç. Dr. Ali Osman Engin, “Göteborg Üniversite’nden 
bir grubun bin kişi üzerinde sosyal paylaşım sitele-
ri konusunda yaptığı ankete göre başkalarının hayatla-
rını Facebook üzerinden takip eden internet kullanıcıla-
rı, bunları kendi hayatlarıyla kıyasladıktan sonra bunalı-
ma giriyor.” dedi.



TARİHTEKİ İLK ZAYIFLAMA DİYETİ BİLİMSEL ANLAMDA 1862 YILINDA HAZIRLANDI. 
DİYETİ HAZIRLAYAN DOKTORUN UZMANLIK ALANI İSE KULAK-BURUN-BOĞAZDI. 

AYRICA HASTASI DA ERKEKTİ...

İLK ZAYIFLAMA DİYETİNİ 
BİR ERKEK UYGULADI

ilk’ler»

Kadınların kendi aralarında konuştuğu en popüler 
konu başlıkları arasında yer alıyor diyet listeleri. Adını 
burada sayamayacağımız kadar çok sayıdaki diyet lis-

tesi elden ele dolaşır, faydasını görenlerin tecrübeleri uzun 
uzun anlatılır da anlatılır...
Günümüzde kadınlar yoğunluklu olarak diyet konusu ile il-
gilense de son zamanlarda erkeklerin de bu konuyu görmez-
den gelmediği biliniyor. Özellikle bakımına ve sağlığına 
dikkat eden erkekler de ellerinde zayıflama lis-
teleriyle dolaşıyor. Erkekler ve diyet listeleri 
demişken, her şey aslına dönüyor misali, 
ilk diyet listesini uygulayan da şaşılacak 
şekilde bir erkekti aslında...     
Yazar Çiğdem Can’ın “İlkler ve En-
teresan Hikayeleri” isimli kitabında 
ilk zayıflama diyeti ile ilgili ilginç bil-
giler yer alıyor. Kitaba göre, tarihte-
ki ilk zayıflama diyeti bilimsel anlamda 
1862 yılında hazırlandı. Diyeti hazırlayan 
doktorun uzmanlık alanı ise kulak-burun-
boğazdı. Doktor Harvey olarak bilinen bu 
kulak-burun-boğaz uzmanı, William Banting ismindeki aşı-
rı kilolu bir hastasının, rahatsızlığının temel kaynağının ki-
loları olduğunu teşhis etti. Bunun üzerine mesleğine aşık bir 
doktor olarak, uzmanlık alanının dışında da olsa, hastasına 
ilk kez bilimsel bir yiyecek listesi hazırladı. 

KARBONHİDRATIN OLMADIĞI 
YİYECEK LİSTESİ
Doktor Harvey’in hastası William Banting için hazırladı-
ğı ilk liste karbonhidratların azaltılması temeli üzerine ku-
ruluydu. Doktor Harvey, hastasına sağlığını geri kazanabil-
mesi için hazırlanan listeye sıkı sıkı uyması gerektiğini söy-
ledi. Listeye de doktorunun belirttiği şekilde uyan William 
Banting, bir yılın sonucunda 101 kilodan 75 kiloya düşme-

yi başardı. Banting, liste sayesinde hem sağlığını geri 
kazandı hem de daha iyi bir görüntüye kavuşmuş 

oldu. Banting’i görenler de doğal olarak Doktor 
Harvey’in kapısını çalmaya başladı. 

KADINLAR 1914 YILINDA 
BAŞLADI
Önceleri Doktor Harvey’e sürekli zayıfla-
mak isteyen erkek hastalar başvurdu. Kilolu 

olmanın sağlıklı olmak anlamına geldiği hat-
ta bazı ülkelerde zayıf kadının değer görmediği 

dönemler yavaş yavaş sona erdi. Sürecin sonucun-
da ilk kez 1914 yılında kadınlar diyet listeleri uygula-

maya başladı. Diyet listeleri, bilimin gelişmesi ışığında, gü-
nümüze kadar çeşitlenerek geldi. Ayrıca ‘diyetisyenlik’, ‘bes-
lenme uzmanlığı’ gibi alanlar bilimsel olarak gelişti. Bugün 
zayıflamak isteyenler artık kulak-burun-boğaz uzmanlarına 
değil, bu işin eğitimini almış uzmanlara başvuruyor.   
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KADINLAR 
İLK KEZ 1914 YILINDA 

DİYET LİSTELERİNİ 
UYGULADI. LİSTELER, 

BİLİMİN GELİŞMESİYLE, 
GÜNÜMÜZE KADAR 

ÇEŞİTLENEREK 
GELDİ.



PROF. DR. ARİF VERİMLİ: 

İNTERNET BİZİ DAHA 
SOSYAL YAPIYOR AMA 
FAZLASI ZARAR

on zamanlarda herkesin diline pe-
lesenk olan bir kelime var; ‘sosyalleş-

mek.’ Öyle ki insanları bile sosyal ve 
asosyal olarak adlandırır olduk. Peki, 

nedir bu sosyalleşmeden kastedilen? Ki-
misi sosyalleşmeyi arkadaş toplantıları, eş 

dost ziyaretleri, her gün dışarı çıkıp gezip do-
laşmak olarak adlandırırken; kimileri de bunlara 
ek olarak Facebook, Twitter, Linkedin ya da blog 
uzantılarına olan bağlantı olarak isimlendirmeye 
başladı. 
Bu da bize, günümüzde kişilerin sosyalleşmeye 
farklı anlamlar yüklediğini gösteriyor. Çünkü bi-
rileri, sosyalleşmeyi Facebook, Twitter üzerinden 
oluşturulan sosyalleşme platformlarına üye olarak 
bilgisayar tuşunda ararken, bir başkaları da eskisi 
gibi kıraathanede yüz yüze olmayı tercih ediyor. 
Peki ikisini bir arada yapmaya çalışanlar yok mu? 

BİRİLERİ, SOSYALLEŞMEYİ FACEBOOK, TWİTTER ÜZERİNDEN OLUŞTURULAN SOSYALLEŞME 
PLATFORMLARINA ÜYE OLARAK BİLGİSAYAR TUŞUNDA ARARKEN, BİR BAŞKALARI DA ESKİSİ 
GİBİ KIRAATHANEDE YÜZ YÜZE OLMAYI TERCİH EDİYOR.

kapak» nida dilara tarhan   
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Tabi var ve bunların sayısı da gün geçtikçe artıyor. 
Etrafımıza baktığımızda, karşısındakiyle sohbet 
esnasında, elindeki cep telefonuyla Facebook say-
fasına göz atan ve alelacele iki kelime yazmaya ça-
lışanların giderek çoğaldığını görürüz. Bu da çağı-
mızın bir gerçeği olan sosyal medya tartışmalarını 
beraberinde getiriyor. Acaba, internet üzerindeki 
sohbet odaları bizi daha mı sosyalleştiriyor yoksa 
yalnızlaştırıyor mu? Sosyal medyada takip ediliyor 
olmak nasıl bir his? Sosyal medyayı fazla kullan-
mak ne gibi sorunları beraberinde getiriyor? Sos-
yal medya ileride bizleri, kocaman beyinli  ve uzun 
parmaklı mı yapacak? Bu ve benzer sorulura ce-
vapları, sosyal medya konularındaki uzmanlardan 
biri olan ve medyadan da  yüzüne aşina olduğu-
muz Prof. Dr. Arif Verimli veriyor. Verimli ile sos-
yal medya ve sosyal medyanın hayatımıza etkileri 
üzerine eğitici bir sohbet gerçekleştirdik. 

/ Fotoğraf: güneş kazdal
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 Arif Bey, sizi kısaca biraz tanıyabilir miyiz? 
Antalya’da tanınan bir ticaret adamının dördüncü çocuğu ola-
rak dünyaya geldim. İlk ve orta öğrenimimi Antalya’da gör-
düm. Üniversiteyi İstanbul’da okudum. Hastalarım ile iç içe 
olmak istediğimden dolayı üniversite 4’üncü sınıf öğrencisi 
iken Psikiyatri Bölümü’nde okumak istediğime karar verdim. 
1977’de iş hayatına başladım. Otuz altı yıllık meslek hayatım 
var. Meslek hayatım dışında pek birşey tanımam. Yani yaşa-
mım o kadar geniş değil, ama meslek hayatımın getirdiği tec-
rübeye sahip bir insan olarak görüyorum kendimi. 

 Sosyal medyada ön planda olmanız size ne gibi 
sorumluluklar yüklüyor?
Sosyal medya diye adını koyduğumuz teknolojik gelişmeler-
dir. İnternet ve internet ile insanların birbirileriyle haberleş-
mesi ve anında haberleşmesi. Dünyanın bir yerinde olan bir 
durumu bir saniye içerisinde öğrenebiliyoruz. Dolayısıyla 
dünya küçük bir köy haline geldi. Bu geçmişte iddia edilirdi 
ve evet, oldu, dünya küçüldü. Tren 1876’dan bu yana dünyayı 
çok küçülttü ya, hele de şimdi hızlı tren uzakları yakınlaştır-
dı, sosyal medya da dünyayı nokta haline getirdi. Dolayısıyla 
sosyal medya meselesi son derece önem kazandı. Bunu zaten 
herkes söylüyor. Ben kimsenin bilmediği bir şey söylemeyece-
ğim. Beni cezbeden insanlar, insanların kanaatleri, düşüncele-
ri yaptığınız hizmet yönünden çok önemli. Bu birincisi, yani 
haberleşme olanaklarının artışı ile sosyal medyadan uzak du-
ramazdık. Çünkü bu dünyada yaşıyoruz ondan uzak durma 
şansımız hiç yok. Dolayısı ile bu süreci biz geliştirmedik, ken-
diliğinden gelişti.

 Günümüzde fiziksel olarak tek başına kalmaktan çok, 
kalabalıklar içinde çekilen yalnızlıklardan bahsedilir 
oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İnternetin 
buna etkisi var mı?
İnternet yeni tür haberleşme, yeni tür olanaklardan. Bir şey 
çok önemli; Çin’desiniz ve bir saniye içerisinde Türkiye ile 
haberleşebiliyorsunuz. Yani, gecikmeler bitti. Anında dün-
yayı yaşama şansınız var. İster istemez sosyalleşmeler de-
ğişti. Sosyalleşme denildiğinde insan ilişkilerinden bahse-
diyorsak eğer, bu da bir insan ilişkisi. Bu da sosyalleşmenin 
bir yüzü, bir başka yönü. Birey düşünce geliştirip, iletişim 
kuruyor, düşüncesini yazıya döküyor, teknolojiyi kullanı-
yor. Aslında sosyal medyayı kullanan insan gelişmiş bir in-

SOSYAL MEDYA İLE 
İLİşkİNİZ NE DEREcEDE?
Sosyal medya ile çok sıkı bir ilişkim var. Twitter hesabımız ve 
Facebook hesabımız var. Yeni bir oluşum olursa ondan da say-
famız olur (gülüyor). Ayrıca Facebook hayran sayfamızı biz aç-
madık, sevenlerimiz açtı sağ olsunlar ve hiçbir karşılık bek-
lemeden, onlara minnettarım. Biz de buna dahil olmak duru-
munda kaldık. Tabii, sosyal medyada olanları takip ediyorum. 
Özellikle benim çok yakın bir asistanım var, ben olup biteni ka-
çırırsam o yakından takip ediyor. Her an bilgi akışı sağlıyor, ha-
yatta geride kalmayı hiç istemedim ben. 

“ASLINDA SOSYAL MEDYAYI 
KULLANAN İNSAN GELİŞMİŞ 

BİR İNSANDIR. DEĞİŞİME AŞIRI 
KAPALILARIN GEÇMİŞE ÖYKÜNDÜĞÜ 

DEVİRLER BİTTİ.”

sandır. Değişime aşırı kapalıların geçmişe öykündüğü de-
virler bitti. Sosyal medya yalnızlaştırmaktan çok düşünce-
yi geliştiriyor bence. 

  İnternet ile kurduğumuz bağ nasıl bir bağ? Bu 
bağ bizim öteki ile birleşme ihtiyacımızdan mı 
kaynaklanıyor?
Teknoloji geliştikçe insanın fiziksel etkisi en aza indi. Örne-
ğin; sanayide robotlaşma devrimi insanın bizatihi katkısını 
aza indirdi. Eskisi kadar insanlar fiziki aktivite göstermiyor-
lar. Birey odasından, oturduğu yerden teknolojiden yararla-
narak şişman bir varlık haline geldi. Fiziksel aktivitesi çok 
azaldı bundan dolayı. Sosyal medya da sosyalleşmenin bir 
parçası. Ben sosyal medya ile günlük hayatımda tanıyama-
yacağım ve bilemeyeceğim insanlarla, ulaşılması güç insan-
larla temas kurabildim. Bu daha sonra dostluklara dönüşüp, 
sosyalleşmenin diğer kısmına dönüyor. Bir psikoloji kuramı 
olarak bağlanma/birleşme kuramı tüm insani ilişkilerimiz-
de geçerli olduğu gibi sosyal medya ilişkilerimizde de geçer-
li olabilir. Ama tamamen buna bağlanamaz. İletişim bir ih-
tiyaçtır. 
Yaşadığımız dünyada insanlığa karşı güven sorunu yaşarken, 
sosyal medyada kurabileceğimiz dostluklar çok güven ver-
miyor bana…
Esasında toplum da güven verici değil. Yüz yüze temas kur-
duğunuz insanların güvenilir olup olmaması da önemli bir 
şey. Güven meselesinden daha çok insanın kendini koruya-
bileceği zekâsının bulunması lazım. Yani bir süzgeçten ge-
çirmeli aldığı enformasyonu. Bütün enformasyonu süzgeç-
ten geçirmeden değerlendirmek yerine, enformasyonu alır 
aklı ve zekâsı ile onlardan sonuç çıkarıp, bir süzgeçten geçi-
rir ve hangisi doğru, hangisi yanlış diye bir yargıya varır. İn-
sanın içine kapanmaması bakımından da sosyal medyayı son 
derece olumlu buluyorum. İnternet seks, kumar, borç para, 
pedofili tuzağı olabilir. Ama bunlar yüz yüze ilişkilerde yok 
mu? Kat kat fazla var. Kendini koruyacak zekâ ve beyin süz-
geci gerekir ve tabii ki bilişim polisi ve hukuku. 

 Teknolojik gelişmelerin özellikle internetin 
hayatımızın her alanına nüfus etmesi bizi 
yalnızlaştırıyor mu?
İnternet bizi yalnızlaştırmıyor, daha çok sosyal yapıyor. İnter-
net vasıtasıyla yapılan, sosyal medya dediğimiz hadise. Düşü-
nün ki; kişi yaşadığı hayattan izole, yalnız, odasında tek başına 
sosyal medyada da yok. Bu birey daha yalnızdır. Sosyal medya 
aracılığıyla aslında yalnızlığın ötesinde başka bir benlik, başka 
bir varlık kazanıyor insan.

“EVET, DÜNYA 
KÜÇÜLDÜ. TREN 
1876’DAN BU YANA 
DÜNYAYI ÇOK 
KÜÇÜLTTÜ YA, HELE 
DE ŞİMDİ HIZLI 
TREN UZAKLARI 
YAKINLAŞTIRDI, 
SOSYAL MEDYA DA 
DÜNYAYI NOKTA 
HALİNE GETİRDİ.”
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 Nasıl bir varlık kazanıyor?
Egzistansiyalist (Varoluşçuluk) felsefeye göre siz varsınız de-
ğil mi? Evet, varsınız. Ama etkiniz yok. Etken alanınız yok. 
Siz varsanız var ettikleriniz de var. Etki alanınız burası. Sos-
yal medya ile etkili olmaya başlıyorsunuz, yani ön yargılardan 
uzak, başkalarının değerlendirmesinden uzak sosyal medya 
ile bir etki, bir çevre oluşturuyorsunuz. Bu da varlığınızın bir 
parçası demek.

 “Biz takip ediliyorum diyene teşhis koyup ilaç 
yazıyoruz. Millet takip et beni, takip edeyim seni diye 
her gün usanmadan didiniyor. İşe bak!” diye nükteli 
bir çıkarımda bulunmuşsunuz. Bunu ne şekilde 
açıklarsınız?
Sosyal medya olduğu zaman daha çok sosyal kitleye ulaşmak 
için başkalarının sizin fikirlerinizi bilmesini istersiniz. Onun 
için de takipçi sayınızı arttırmak için çaba sarf edersiniz. Oysa 
psikiyatri, çoğu zaman kendisinin takip edildiğini düşünen in-
sanlar ile uğraşır. Bu biraz tenakus, bir çelişki gibi geliyor. Kalite 
bakımından kendisine zarar verme olasılığı olan takip edilme-
lerden bahsediyoruz biz. Sosyal medyada da zarar verici takip 
edilmeler olabilir. Sosyal medyanın hayatımıza girişi ile beraber 
bir takım tanımlamalarda değişiklik yapmak zorunluluğu oldu-
ğunu düşünüyorum ben. Bu nedenle o takip edilme paranoidce 
(aşırı şüpheci) olan akıl dışı olayların sosyal medya ile birazcık 
daha iyi değerlendirmesi gerekiyor kanaatindeyim. Mesela sos-
yal çekingenliği olan, sosyal kaygısı olan bir insan bütün göz-
lerin kendi üstünde olduğunu düşünür. Peki, gözlerin üzerin-

“İNTERNET BİZİ 
YALNIZLAŞTIRMIYOR, DAHA ÇOK 

SOSYAL YAPIYOR. DÜŞÜNÜN Kİ; KİŞİ 
YAŞADIĞI HAYATTAN İZOLE, YALNIZ, 

ODASINDA TEK BAŞINA, SOSYAL 
MEDYADA DA YOK. BU BİREY DAHA 

YALNIZDIR.” 

de olmasının ne zararı var? Hiçbir zararı yok. Bu durum sosyal 
medyada başarı kriteri gibidir. Ama ‘dışarı çıkınca toplum be-
nim ile ilgileniyor, bütün gözler benim üzerimde’ gibi düşünce-
lerin tanımlamasında da bir takım değişiklikler yapılmalı, daha 
iyi tanımlamak zorundayız onları.

 Peki, bu iki tip takip edilme arasındaki fark nedir? 
Kalite farkı var elbette. Birisi gerçekçi, biri gerçekçi değil. Ger-
çekçi olmayan hastalık olarak algılanır. Örnek olarak anlatayım; 
Milli İstihbarat Teşkilatı herkesi izleyebilir. Bunu biliriz. Ama 
kişinin, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın hedefi olmadığı halde, Mil-
li İstihbarat tarafından izlenmediği halde izlenildiğini düşün-
mesi ve buna inanması nasıl gerçek dışı bir düşünce bozukluğu-
dur. Sosyal medyadaki takip edilme meselesi ise gerçektir. Şim-
di iki takip edilme arasında bir fark var gibi görünüyor. Biri ger-
çekçi, biri gerçekçi değil. 

 Sosyal medyada takip edilme durumu kişiye 
gerçekten değerlilik hissi kazandırıyor mu?
Elbette kişiye değerlilik hissi kazandırıyor. Bir insani değer an-
lamında daha değerli hissediyorsunuz. Tabii bunlara fazla takıl-
mamak lazım. Takibe ve takipçiye takındığınız tutum sizin ki-
şiliğinizdir.

 Hangi kişilikteki insanların buna eğilimi daha fazla?
Narsist, maceracı, hırslı, mücadeleci, pasif-agresif kişilerde eği-
lim fazladır. Artık insanlığın geliştireceği teknolojiler ile insa-
nın birebir hayata bedensel katkısının azalacağını kabul etmek 
lazım. Bunun en basit örneği otomobildir. Otomobile katkımız 
bir iki tane direksiyon darbesi iken, aynı yolu yürüyerek gider-
seniz spor oluyor adı. Ama insanın birebir hayata katılımı, fi-
ziksel katılımı en aza inmiş oluyor. Üretimde de, sanayide de 
bu böyle. Otomasyon teknolojilerini bir zamanlar insan eli ya-
pardı. Şimdi makinalar yapıyor. Demek oluyor ki; insanlar bil-
gi üretiyorlar, bilgi ürettikleri şeyler ile yeni şeyler yapıyorlar ve 
kendileri oturmak zorunda kalıyorlar. Beyinleriyle çalışıyorlar. 
Belki 3000-4000 yıl sonra insanın beyni çalıştıkça daha büyük 
beyinli varlıklar haline geleceğiz ve belki parmaklarımız bilgi-
sayar kullanmaktan uzayacak. Bugünkü kadar estetik olmaya-
biliriz.

 Peki, takip edilme korkusu yaşayan insanlar terapi 
mi görmeli?
Bunun için profesyonel ekip karar vermelidir. Profesyonel ekip 
onun standartlarına göre karar verecek. Bunun bilimsel stan-
dartları var, bilimsel standardı açısından bakıldığında bunu üç 
tane ayağı olan bir tabure gibi düşünmemiz lazım. Nasıl üç ayak 
üstünde duruyorsa, bunlara dayanıyor ise bunlardan birincisi; 
kişi iyi olduğunu düşünecek, ‘ben iyiyim’ diyecek. Sizin söyledi-
ğiniz gibi. ‘Nasılsınız’ diye sordum, ‘iyiyim’ dediniz. İkincisi onu 
yakıdan tanıyanlar onda bir gariplik görmeyecekler. Üçüncüsü 
sosyal bakımdan üstüne aldığı sorumluluğu eksiksiz yerine ge-
tirecek. Anne ise anneliğini, öğretmen ise öğretmenliğini, şoför 
ise şoförlüğünü yapacak. Bu üçü bir araya gelip, tabure dik du-
rabilir ise ‘birey sağlıklıdır’ denebilir.

İNSANLARDAkİ TAkİP EDİLME İSTEğİ 
BİR HASTALIk MI?
Biri takip edilme isteği, biri takip edilme korkusu. Sosyal 
medyada istek söz konusu. O istek bir hastalık olarak de-
ğerlendirilemez. Herkes sosyal bakımından değerli olmak 
ister. Yani, genelde insanların dünyası yüzde 70’inde zaten 
yarışma dünyasıdır.
Peki, bu takip edilme isteğinin nasıl önüne geçilebilir. Örneğin, 
ben sadece tanıdıklarım ile paylaşımda bulunmak isterim…
Bir köşe yazarı da çok tirajlı bir gazetede yazmak ister. Bütün 
mesele fikri paylaşmakta. Fiziksel beğeniden çok fikir önemli. 
Fikriniz ne kadar çok yayılır, ne kadar çok yankı bulursa o kadar 
çok önemli ve değerli bir fikir haline gelir. Fikirleriniz toplumda 
geçerli olmaya başlar. Adınız da ‘kanaat önderi’ olmaya başlar. 
Yani arada çok ince farklar var.

 Sosyal mecralardaki takipçi sayısı ile yine o sosyal 
mecralarda vakit geçirmek arasında bir bağ var mıdır?
Bilgisayar başında vakit geçirmek ile takipçi sayısı arasında 
paralellik yoktur.  Ne kadar çok takipçiniz var ise, o kadar çok 
sosyal mecralarda vakit geçirme zamanı arasında paralellik 
yoktur. Çünkü buralarda kişiden çok kişinin fikirleri önem-
lidir. Kişinin fiziksel özelliklerinden çok beyni ön plana çıkı-
yor. Ne kadar düşünce üretiyor, ne kadar sağlam, bilimsel olu-
yor, ne kadar çok dayanaklı yazılar yazıyorsa o kadar çok ta-
kipçisi giderek artar. 

 Sosyal mecralardaki kişiye bağlı uzantıların takipçi 
sayılarını arttırma isteği bir inat meselesi midir?
Bütün dünyada 7,5 milyar insan var ise; on iki tür kişilik özel-
liği olan kişilik yapıları var. O insanlar birbirilerine benzer-
ler. İnsanlar genel hatları itibarı ile düşünce, davranış hatları 
açısından bireysel farklılıklar gösterseler de, bazı hatları bakı-

mından ortak özelliklere sahiptirler. Onlara kişilik özellikleri 
diyoruz. Siz topluma açık bir alandaysanız eğer, toplumun her 
türlü arızasının orada yansıdığını görürsünüz. Modern sosyal 
ilişkilerde ise, bunu şimdi ilk defa söylüyorum; klasik sosyal 
ilişki veya çarşı pazar ilişkisi gibi arkadaş eş- dost ilişkisi gibi 
modern sosyalizasyonda internet dünyasına koymak zorun-
dayız. Modern sosyal ilişkiler ile klasik sosyal ilişkiler sosyali-
zasyon şemsiyesinin altındadır ve benzerdir.

 İnsanlar kendi kimlikleri dışında başka bir kişilik 
ile de sosyal mecralarda oluyorlar. Olmak istedikleri 
kişiliklerini yansıtıyorlar. Bunun gerekçesi nedir?
Bu bir kişilik problemidir. Kişinin bireysel kişilik sorunudur. 
1400’lü yıllarda da mahlas ile şiir yazanlar vardı. Konfüçyüs 
bir söz yazarken yüz kırk karakter kullanırmış. Twitter’ın ba-
basının Konfüçyüs olduğunu söylerler. Öyle bir şey yazacak-
sın ki; yüz kırk karakter olacak. Bütün bir dünya o söylediği-

“MİLLİ İSTİHBARAT 
TEŞKİLATI 
HERKESİ 
İZLEYEBİLİR. 
AMA KİŞİNİN, 
MİLLİ İSTİHBARAT 
TEŞKİLATI’NIN 
HEDEFİ OLMADIĞI 
HALDE, 
İZLENİLDİĞİNİ 
DÜŞÜNMESİ VE 
BUNA İNANMASI 
GERÇEK DIŞI 
BİR DÜŞÜNCE 
BOZUKLUĞUDUR. 
SOSYAL 
MEDYADAKİ TAKİP 
EDİLME MESELESİ 
İSE GERÇEKTİR.”
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“İNTERNETİN YARARINI VE ZARARINI 
HESAP ETMEK LAZIM. BÜTÜN GÜN 
BİR ODADA, BÜTÜN GÜN BİR UZAY 

ÜSSÜNDE GİBİ YAŞAMAK ŞİMDİLİK BİR 
ZARAR GİBİ GÖRÜNÜYOR.”

niz söze hayran olacak. Bu bir yetenektir. Bu soyutlama yete-
neğini gösterir. Kişinin beynini ne kadar çok kullandığını gös-
terir. 

 İnsanlar gerçekte olmak istedikleri kişiliklere netteki 
oyunları satın alarak ulaşabildiklerini düşünüyorlar 
ve bunun için ciddi para harcıyorlar. Bu ne ile 
ilişkilendirilebilir?
İnternet oyunları başka türlü bir olay ve sosyal medyanın dı-
şında bir durum. İnternet oyunları bir süre için insanın sıkıntı-
lı, gergin, problemli olduğu zamanlarda başvurabileceği bir yol 
olabilir. Depresyonda olan bir insan internette geçirdiği zaman 
konusunda bir sıkıntı hissetmeyebilir.

 Böyle insanlara tedavi öneriyor musunuz?
Tabii, tedavi öneriyorum. Her şeyin fazlası zarar.  Mesela su ze-
hirlenmesi var. Sabahtan akşama kadar 10lt su için bakalım ne 
oluyor? Şuur bozukluğu yaşanır. Oysaki su yararlı bir şey. İnter-
netin de yararını ve zararını hesap etmek lazım. Bütün gün bir 
odada, bütün gün bir uzay üssünde gibi yaşamak şimdilik bir 
zarar gibi görünüyor.

 İnternet öncesi, aile içi paylaşımlarımız ve yüz 
yüze kurduğumuz diyaloglar hayatımızda daha 
çok yer tutuyordu. Artık, ziyaretin yerini mesaj ya 
da sosyal paylaşım siteleri aldı. Bu durumu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Başta söylediğim gibi teknoloji hayatımıza girmeye başladıkça 
ve girdikçe insanın yaşama olan katkısı bedensel anlamda aza-
lıyor. Bir bayram ziyaretine gidecek iken, şimdi bir mesaj atıyo-
ruz. Ekonomiye aslında dünya kadar katkı sağlamış oluyoruz. 
Başından beri söylediğim gibi teknoloji her anlamda geliştikçe 
insanın yaşama olan katkısının sadece bilgi ve düşünce seviye-
sinde olduğunu ve bunun da ileride insanın fiziki yapısını de-
ğiştireceğini tahmin etmek mümkün. Bedensel olarak tembel 
olacağız ama beyin çok fazla katkı sağlayacak. ‘Homo sapiens 
dijitalis’ elleri ve parmakları uzun, beyni büyümüş dijital insan, 
teknolojik insan da diyebiliriz.

 Peki, bu insan ilişkilerinin gerilemesi demek değil 
mi?
Tabii, benim söylediğim çok geniş bir faktör. Ben evinize ka-
panın demiyorum. Ama teknoloji geliştikçe, teknolojiyi hesaplı 
kullanmanın ne kadar yararlı olduğunu söylüyorum. 

 Ölçüsünde olduğu sürece yararlı, ölçüsünü 
kaçırdığımızda bireyi yalnızlığa iter diyebilir miyiz?
Tabii, bireyi bir noktadan sonra yalnızlığa iter. Bireyi şişman, 
göbekli, sürekli bir şeyler yiyen, kafası küçülmüş, bedeni bü-
yümüş bir adam ile de karşılaşabilirsiniz. Geçenlerde böyle 
bir film izledim. Tamamen bilgisayarlar ile donatılmış bir 
oda. Kendine ait haberleşme sistemleri kurulmuş ve burada 
yaşayan bir adam... Bütün bunların bir sınırı var. Bu tanım-
lamalar ileriye doğru değişebilir. Hangisi anormal, hangisi 
değil? Verdiğim üç ayaklı sehpa örneğindeki gibi, üç ayağını-
zın üzerinde duramayıp bir tarafa eğilirseniz o da anormallik 
demek olur.
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HER 5 KİŞİDEN ÜÇÜ BAYRAM 
İÇİN MEMLEKETİNE GİTTİ 

RAMAZAN BAYRAMI HAFTASINDA TATİLCİLERİN YÜZDE 60’I MEMLEKETİNE GİTMEYİ 
TERCİH EDERKEN, GERİYE KALANLAR BAŞTA EGE BÖLGESİ OLMAK ÜZERE SAHİL 

BÖLGELERİNE DOĞRU TATİLE ÇIKTI.

Bir bayramı daha geride bıraktık. Yıllık izinlerle birleşti-
rilen bayram tatilinde nerelere gitmeyi tercih ettik peki? 
Bayram tatili için uçak biletlerini internet siteleri üzerin-

den karşılaştırma yaparak satın alan 5 bin yolcuya ait veriler-
le oluşturulan analize göre, tatilcilerin yüzde 57’si nereye gide-
ceğine bayramdan yaklaşık bir ay önce karar verdi. Tatilcilerin 
yüzde 32’si de bayram programlarına yaklaşık 2 ay önce karar 
vererek uçak biletlerini satın aldı. Tatile çıkanlardan geriye ka-
lan yüzde 11 ise Ramazan Bayramı tatil programını en az üç ay 
öncesinden belirleyerek uçak biletini erken rezervasyon avan-
tajıyla almayı tercih etti. 

TATİLCİLERİN YÜZDE 5’İ YURTDIŞINA UÇTU
Karşılaştırma sitesi Enuygun.com’un gerçekleştirdiği analize 
göre, Ramazan Bayramı haftası için alınan uçak biletlerinin 
yüzde 40’ının varış noktasını İstanbul, İzmir, Antalya, Bod-
rum, Dalaman ve bazı yurtdışı havalimanları oluşturdu. Ege 

Bölgesi, tatilciler arasında yüzde 40 ile en çok tercih edilen 
tatil bölgesi olurken, bayramda İstanbul’a gidenlerle hemen 
hemen aynı oranda yer aldı. Tatilcilerin yüzde 5’i ise Kuzey 
Kıbrıs ve İspanya başta olmak üzere yurtdışına gitmeyi ter-
cih etti. 

HER DÖRT KİŞİDEN BİRİ İÇ ANADOLU 
BÖLGESİ’NE GİTTİ 
Ramazan Bayramı’nda, bayramın ruhuna uygun olarak, bü-
yükleriyle buluşmaya memleketine gitmeyi tercih edenlerin 
yüzde 25’i Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi’ndeki 
havalimanlarına yönelik uçak bileti satın aldı. Doğu Anado-
lu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne doğru yolcu-
luklar ise yüzde 22’lik oran ile ikinci sırada yer aldı. Akde-
niz Bölgesi’ne gidenler, bayramda memleketine gitmeyi tercih 
edenlerin yüzde 17’sini oluştururken, Karadeniz Bölgesi’ne gi-
denlerin oranı yüzde 13 olarak belirlendi. 
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FORD & FRUEHAUF
NADİR AVCAN’DA BİRARADA

KLİMA VE POLEN FİLTRESİ VAR!
EPS ÖZELLİĞİ VAR!

AKILLI FRENLERİ VAR!

UZAKTAN KUMANDALI
MERKEZİ KİLİT VAR!

4 KÖRÜKLÜ HAVALI KABİN
SÜSPANSİYONU VAR!

YAN KAPAĞI VAR!

SERVİS MALİYETİ DÜŞÜK !

NADİR AVCAN FORD’A DA 
FRUEHAUF’A DA MAŞALLAH DEDİ

İLK MAŞALLAH 
ÇİTAŞ TARIM’DAN

Konya’nın yükselen değeri Nadir Avcan yeni gerçekleştirdiği  Ford 
ve Fruehauf yatırımı ile yükselişini sürdürdü. “Nadir Avcan Koç Gibi Maşallah” 
reklam kampanyasıyla lansmanını gerçekleştiren Nadir Avcan yoğun reklam 
kampanyasının meyvelerini de hızla toplamaya başladı. Bayiliğin ilk ayında 
her iki markaya da “Maşallah” dedirtecek bir başarı gerçekleştirdi. 
Konya’nın kamyon ve üst yapı ihtiyacı olan önde gelen firmaları tercihlerini 
Ford ve Fruehauf ürünlerinden yana kullanmaya başladılar. Konya iş 
dünyası hem Ford’u hem de Fruehaudünyası hem Ford’u hem de Fruehauf’u sevdi. 

BAĞRIAÇIK NAKLİYAT 
ARAÇLARINDA FORD TRUCKS DEDİ
Kısa zamanda Konya’da Ford Trucks ismini duyuran Nadir Avcan talepte 
de yoğun ilgiyle karşılaştı. Konya’nın nakliye anlamında önde gelen 
firmalarındanfirmalarından Bağrıaçık Nakliyat taşımacılıkta Ford kamyonlarını tercih 
etti. Ford Truck Satış Müdürü Malik Işık törenle 3 adet Ford 1846 
kamyonlarını Bağrıaçık Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Bağrıaçık’a teslim etti. Araçlarını teslim alan Ali Bağrıaçık “Bağrıaçık 
Nakliyat olarak biz de Ford kamyonlarını tercih ettik. Özellikle Nadir 
Avcan gibi bir kurumun Ford bayiliğini üstlenmesi markaya olan 
güvenimizi daha da pekiştirdi. Nadir Avcan ailesine başarılar diliyorum 
ve ticaretimizin her iki tarafa hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.ve ticaretimizin her iki tarafa hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

KARGOKAR FORD KAMYONLA 
FİLOSUNU YENİLEDİ

Nadir Avcan Ford kamyonları Konya’da birçok firmanın ilgisini hızla 
çekti. Firmalar filolarını Ford ile yenilemeye başladı. Bu firmalardan 
birisi de Konya’nın bilinen firmalarından Kargokar oldu. Kargokar 5 
adet Ford kamyon satın alarak filosunu Nadir Avcan Ford ile yeniledi.

NASUH YILMAZ NAKLİYAT
FİLOSUNA FORD’U EKLEDİ

Konya’nın önde gelen firmalarından Nasuh Yılmaz Nakliyat da Nadir 
Avcan Ford kamyonlarını seçen firmalardan oldu. Ford Trucks Satış 
Müdürü Malik Işık 2 adet Ford kamyonlarını Nasuh Yılmaz Nakliyat 
Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh Yılmaz’a teslim etti. 

Yoğun ve yaratıcı reklam kampanyasının meyvelerini 
hızla toplamaya başlayan Nadir Avcan, ilk 
olarak Ford kamyon satışıyla sektöre maşallah 
dedi. Konya’nın önde gelen tarım firmalarından 
Çitaş Tarım çekici araçlarında Nadir Avcan Ford 
Trucks markasını tercih etti. 4 adet 1846 T 
araçları Nadir Avcan Genel Müdürü Temel 
PekePeker, Ford Trucks Genel Müdürü Selim Avcan 
ve Ford Trucks Satış Müdürü Malik Işık 
tarafından törenle Çitaş Tarım Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Çiçekler’e teslim edildi. Nadir 
Avcan Genel Müdürü Temel Peker teslimat 
töreninde; “İlk satışımızla sektöre maşallah 
demiş olduk. Araçlarımız müşterilerimize hayırlı 
olsun” dedi.olsun” dedi.

EMİN AYDIN NAKLİYE’NİN
ÜST YAPIDAKİ  TERCİHİ
OTOKAR – FRUEHAUF OLDU
Nadir Avcan sadece Ford kamyonlarında değil 
Otokar – Fruehauf’da satışlarıyla da “Maşallah”  
dedirtti.   Nakliye sektörünün önde gelen 
firmalarındanfirmalarından “Emin Aydın Nakliye” platform 
dorsede Fruehauf’u tercih etti. 3 adet dorse Ford 
Trucks Genel Müdürü Selim Avcan ve Satış 
Müdürü Malik Işık tarafından Emin Aydın Nakliye 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Aydın’a teslim 
edildi. 

MEMAPET FORD 
DİYENLER ARASINDA

Konya’da Nadir Avcan Ford kamyonlarını tercih 
edenler arasında Memapet Petrol de yerini aldı. 
Konya’nın önde gelen petrol firmalarından 
MEMAPET de Ford kamyonlarını tercih etti. 3 
adet Nadir Avcan Ford kamyonu Nadir Avcan 
Petrolleri Genel Müdürü Temel Peker, Ford 
Trucks Genel Müdürü Selim Avcan ve Ford 
TrucksTrucks Satış Müdürü Malik Işık tarafından törenle 
Memapet Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali 
Ertürk’e teslim edildi.

AŞAĞIDAKİ HABERLERDE 
KAÇ TANE NADİR GÖRÜYORSUNUZ?

KAYAR BRANDASI VAR!

GÜÇLÜ MOTORLARI VAR!

YAKIT TASARRUFU VAR!

ISITMALI SÜRÜCÜ KOLTUĞU VAR!

HER ÜÇ KİŞİDEN BİRİ TATİLİ BİR HAFTAYA 
TAMAMLADI
Malum hafta içi günlerine gelen bayram günlerini, tüm haf-
taya yaymak da bir gelenek haline geldi. Geçtiğimiz bayram-
da da tatilciler söz konusu geleneği değiştirmeyerek, tatili tam 
haftaya yaydı. Arife gününün Çarşamba olması nedeniyle bay-
ram haftası için uçak bileti satın alanların bir kısmının tatili-
ne 2 ve 3 Ağustos tarihlerinde başladığını belirten Enuygun.
com Baş Analisti Betül Sungurlu, “Ailelerin yanına bayramlaş-
maya ve tatil bölgelerine gidenlerin yüzde 32’sinin gidiş tarihi 
2 ve 3 Ağustos olarak karşımıza çıkıyor. Arife günü ve bayra-
mın ilk günü tatile çıkanların oranı ise yüzde 43 ile ilk sırada 
yer alıyor.” değerlendirmesinde bulundu. Bayram tatili sonra-
sında ise iş ve eğitim hayatına dönüşler için havalimanı ve di-
ğer ulaşım yerleri doldu. Son dakika tatil planlayıcılar seyahat 
edecekleri noktalara yer bulmakta zorluk çekerken, önceden 
çift yönlü bilet alanlar bu sıkıntıdan da kurtulmuş oldu.    

34 PLAKALI ARAÇLAR İZMİR’DE
Uçak bileti satışlarından elde edilen veriler dışında bir veri-
yi de akaryakıt markası Starpet yayınladı. Firma, Ramazan 
Bayramı’nda istasyonlarını ziyaret eden araçların hangi ilin 
plakasını taşıdığını inceledi. Hangi ilin sakinlerinin araçlarıyla 
hangi şehri ziyaret ettiğini gösteren verilere göre, 2012 yılı Ra-
mazan Bayramı’nda olduğu gibi, bu yıl da en çok İstanbullular 
seyahat etti. İstanbul’un ardından en çok seyahat eden iller ise 
Ankara ve Adana oldu.
Akaryakıt firmasının Türkiye çapındaki istasyonlarından elde 
edilen bilgilere göre, 34 plakalı araçlar en çok İzmir, Balıkesir 
ve Antalya’yı ziyaret etti. Mersin’de bulunan Starpet istasyon-

ları da İstanbulluların tercihlerinde üst sıralarda yer alırken, 
Mardin, Batman, Van, Trabzon ve Kayseri, çok sayıda 34 pla-
kalı aracı ağırlayan diğer iller olarak dikkat çekti. İstanbul’daki 
istasyonları en çok ziyaret eden iller ise Ankara, Bursa, İzmir, 
Tekirdağ ve Kocaeli olarak sıralandı. 

ANKARALILAR, İSTANBUL’A AKIN ETTİ
Ramazan Bayramı’nda Ankaralıların en çok ziyaret ettiği il-
lerde ilk sırayı İstanbul alırken, Balıkesir, İzmir ve Mersin baş-
kentlilerin tercih ettiği diğer iller oldu. Anadolu’daki illerin bir 
kısmı ise Ramazan Bayramı’nı yakın şehirlerde geçirmeyi ter-
cih etti. Mersin’deki Starpet istasyonlarına en çok ziyaret Ada-
na, Urfa ve Ankara plakalı araçlar tarafından gerçekleştirildi. 
Antalya Mersin’den Trabzon ise Samsun ve Rize’den gelen zi-
yaretçileri ağırladı. Öte yandan Batman, Van ve Mardinliler ise 
geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da bayram tatilini ağırlıklı ola-
rak kendi şehirlerinde geçirmeyi tercih etti.

MERSİN’DEKİ AKARYAKIT 
İSTASYONLARINA EN ÇOK ZİYARET 
ADANA, URFA VE ANKARA 
PLAKALI ARAÇLAR TARAFINDAN 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

BAYRAM’DA BÜYÜKLERİNİN YANINA EL 
ÖPMEYE GİTMEYİ TERCİH EDEN HER DÖRT 
KİŞİDEN BİRİNİN MEMLEKETİ, İÇ ANADOLU 
BÖLGESİ OLDU. 
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havacılık»

İNGİLTERE’NİN İLETİŞİM 
ALANINDA DÜZENLEYİCİ 
KURULUŞU OFCOM; UÇAK, GEMİ 
VE TRENLERDE İNTERNET 
KULLANIMINA OLANAK 
SAĞLAYACAK YENİ BİR UYDU 
SİSTEMİNE RUHSAT VERİLMESİNİ 
ÖNERİYOR.

Uçaklarda cep telefonu bile henüz mümkün değilken 
yüksek hızda internetin uçaklarda kullanımı ile ilgili 
İngiltere’de ve diğer Avrupa ülkelerinde çalışmalar yapı-

lıyor. Buna göre 2014 yılında uçakta video içeriği indirebilecek 
hızda kablosuz internet bağlantısı kullanılabilecek.
BBC Türkçe servisinin haberine göre İngiltere’nin iletişim ala-
nında düzenleyici kuruluşu Ofcom; uçak, gemi ve trenlerde 
internet kullanımına olanak sağlayacak yeni bir uydu siste-
mine ruhsat verilmesini öneriyor. Hareketli platformlara yer-
leştirilen uydu-yer istasyonları, yolculuk yapanların şimdi ol-
duğundan 10 kat daha hızlı bir şekilde bağlantı kurabilmesini 
sağlayacak. İngiliz hava yolu şirketi British Airways henüz bu 
teknolojiyi kullanıp kullanmayacağını açıklamadı. Ofcom ge-
çen ay yüksek frekans bandı kullanan bir sabit uydu çanak sis-
temine ruhsat verilmesi konusunda görüş almaya başladı.
Birçok uydu operatörü önümüzdeki aylarda uydu-yer istas-
yonlarının kullanımını sağlayacak ağlar oluşturmayı planlıyor. 
Ofcom’un bir sözcüsü, hava yolu şirketlerinin sistemi kullanıp 
kullanmama konusunda ‘ticari bir karar’ vermelerinin gerekti-
ğini söyledi. British Airways’in uçuş eğlence ve teknoloji mü-
dürü Richard D’Cruze, internet bağlantısı sektöründe, gerek 
uydu gerekse doğrudan havadan yere bağlantı teknolojilerin-
deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

BİRÇOK ÜLKEDE HAZIRLIK VAR
Ofcom bu konuda Avrupa’da Fransa, Almanya ve Lüksemburg 
da dahil diğer ülkelerdeki düzenleyici kurumlarla 2 yıldır iş-

birliği içinde çalıştığını, her bir kuruluşun kendi düzenlemesi-
ni hazırlamakta olduğunu açıkladı. ABD’deki düzenleyici ku-
rum olan Federal İletişim Komisyonu (FCC) uydu-yer istas-
yonlarının kullanımına onay verdi bile.
Uzmanlar bu teknolojinin yüksek maliyetinin ister istemez 
kullanıcılara yansıyacağına dikkat çekiyorlar. İngiltere’de bu 
teknolojiden en çok şu anda 3G bağlantısının çok zayıf olduğu 
trenlerde yararlanılabileceği söyleniyor.

TÜRKİYE’DE DE ÇALIŞMALAR YAPILIYOR
Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve bir-
çok konuda da dünyadaki ülkelerden daha ileri noktalarda 
olan Türkiye’de ise yüksek hızda internet kullanımı uçaklarda 
şimdilik söz konusu değil. Ancak bu konuda dünyanın geliş-
miş ülkeleri ile paralel şekilde çalışmaların yapıldığı da bili-
niyor. Türkiye’deki Yüksek Hızlı Trenlerde ise TCDD ile ope-
ratörlerin ortak çalışması sonucu yolcuların ücretsiz olarak 
ücretsiz internet kullanımı söz konusu. 

İNGİLTERE VE DİĞER AVRUPA 
ÜLKELERİNDE 2014 YILINDA UÇAKTA 
VİDEO İÇERİĞİ İNDİREBİLECEK HIZDA 
KABLOSUZ İNTERNET BAĞLANTISI 
KULLANILABİLECEK.

UÇAKTA 
HIZLI İNTERNET 
2014’TE 
MÜMKÜN
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Türkiye genelinde uzun yol sürücüleri görüşülerek yapılan 
bir araştırma ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. 2 bin 347 kişi 
ile yapılan anket sonucunda elde edilen veriler; görüşülen 

sürücülerin yüzde 70-75’inin fazla kilolarından rahatsız oldu-
ğunu; öte yandan öğün atlayan, aşırı şeker ve yağ tüketen, uzun 
saatler çalıştıkları için spor yapmaya fırsat bulamayan sürücüle-
rin tansiyon, şeker ve kan yağı değerlerinin yükseldiğini ortaya 
koydu. Lastik sektörü firması Brisa, uzun yol sürücülerini daha 
sağlıklı bir yaşama teşvik etmek üzere Lassa markasıyla hayata 

UZUN YOL ŞOFÖRLERİ HAREKETSİZLİK VE FAZLA KİLOLARINDAN MEMNUN DEĞİL; 
BESLENME SORUNU YAŞAYAN ŞOFÖRLERİN TRAFİKTEKİ EN BÜYÜK ŞİKAYETLERİ İSE 

HATALI ARAÇ KULLANAN SÜRÜCÜLER...

UZUN YOL SÜRÜCÜLERİ GALATASARAY’I 
TUTUYOR, KEBAPTAN VAZGEÇMİYOR!

araştırma»

YOLA SAĞLAM ÇIK 2013  ANKET 
SONUÇLARI
• 3.500 uzun yol şoförüyle görüşülen projede 2.347 kişi 

de ankete katıldı.
• Meslekte ortalama 20 yılı geride bırakan şoförler, 

günde 10 saat çalışıyor.
• Şoförlerin yüzde 40’ı ayda 5.000- 10.000 km arası yol 

yaparken; yüzde 42’si 10.000 km’yi aşkın yol yapıyor.
• Şoförlerin yüzde 60’ı günde tek öğün yemek yiyor. 

Günde 2 öğün yiyenlerin oranı ise yüzde 30.
• Şoförlerin yüzde 27’si en sevdiği yemek olarak kırmı-

zı et ve kebap türlerini sayarken; yüzde 26’sı sebzeli 
ev yemeklerini, yüzde 17’si ise etli ev yemeklerini ter-
cih ediyor. Kahvaltı tarzı hafif yemekleri tercih edenle-
rin oranı yüzde 7 iken, tahıl/baklagil  sevenlerin oranı 
ise yüzde 5. 

• Şoförlerin yüzde 32’si Galatasaray; yüzde 24’ü Fener-
bahçe, yüzde 12’si Beşiktaş, yüzde 7’si ise Trabzons-
por taraftarı.

• Uzun yol şoförlerinin en sevdiği sanatçılar sıralama-
sında İbrahim Tatlıses yüzde 14’lük bir oran ile ilk sı-
rada yer alıyor. Tatlıses’i yüzde 7 ile Orhan Gencebay 
ve Ferdi Tayfur; yüzde 5 ile de Müslüm Gürses ve Sibel 
Can takip ediyor.

• Uzun yol şoförlerinin yüzde 36’sı kendilerini en çok 
‘trafikte hatalı araç kullananların’ sinirlendirdiğini belir-
tiyor. Şoförlerin yüzde 10’u ise ‘küçük araçların olum-
suz hareketleri’nden rahatsız olduklarını belirtiyor.

• Uzun yol şoförlerinin yüzde 8’i korna gibi ‘trafikte gör-
sel ve işitsel rahatsızlık verici davranışlar’dan; yüzde 
7’si ise ‘trafik yoğunluğu’ndan şikayetçi olduklarını dile 
getiriyor.  

ŞOFÖRLERİN SAĞLIK SORUNU TEHLİKE 
OLUŞTURUYOR
Lassa “Yola Sağlam Çık” projesi sonucunda elde edilen veri-
ler; görüşülen sürücülerin yüzde 70-75’inin fazla kilolu ol-
duğunu; öte yandan öğün atlayan, aşırı şeker ve yağ tüke-
ten, uzun saatler çalıştıkları için spor yapmaya fırsat bulama-
yan sürücülerin tansiyon, şeker ve kan yağı değerlerinin yük-
seldiğini ortaya koyuyor. Yanlış beslenme alışkanlıkları ha-
reketsizlikle birleştiğinde birçok hastalığa davetiye çıkardığı 
gibi, trafik güvenliğini de tehlikeye atıyor. Hareketsizlik ne-
deniyle sık sık kramp ve boyun-bel tutulması gibi sorunlar 
yaşayan uzun yol şoförleri, vücutlarına hakim olmakta güç-
lük çektikleri için kaza riski artıyor. Öte yandan yanlış bes-
lenme neticesinde kan şekeri düşüklüğünün yarattığı uyku 
hali ve ağır yiyecekler tüketilmesinden kaynaklanan hazım-
sızlık gibi sorunlar da trafikte dikkat dağınıklığına yol açarak 
kaza olasılığını arttırıyor. 

UZMANLARDAN UZUN YOL SÜRÜCÜLERİNE 
TAVSİYELER
Proje kapsamında uzun yol sürücüleriyle birebir görüşen Las-
sa “Yola Sağlam Çık” ekibi, fiziksel sorunların önüne geçebil-
mek adına sürücülere çeşitli tavsiyelerde bulundu. Spor eğit-
meni sabah uyanıldığında küçük egzersiz hareketleriyle kas-
ları esnetmenin ve uzun yoldayken 2-4 saatte bir mola vere-
rek, yürüyüş ve açma-germe hareketleriyle kasların kasılması-
nı önlemenin önemine vurgu yaptı. Beslenme uzmanı ise aşı-
rı yağlı ve şekerli yiyeceklerden uzak durulması, bunların ye-
rine daha hafif ve besin değeri yüksek gıdaların tercih edilme-
si gerektiğini belirtti. 
Lassa “Yola Sağlam Çık” projesiyle ilgili görüşlerini dile ge-
tiren Brisa Genel Müdürü Hakan Bayman, Dünya Sağlık 
Örgütü’nün (WHO) günümüzde trafik kazalarının dünya ge-
nelinde 9. ölüm sebebi olduğunu açıkladığına, bunun Türki-
ye için de kanayan bir yara olmaya devam ettiğine dikkat çek-
ti. Lassa “Yola Sağlam Çık” projesini bu tablonun iyileştiril-
mesi ve uzun yol sürücülerinin yaşam kalitesinin arttırılma-
sı adına önemli bir adım olarak gördüğünü belirten Bayman, 
“Türkiye’nin lider lastik üreticisi olarak, bu hedef doğrultusun-
da mevcut tabloyu değerlendiriyor; trafikte emniyetin arttırıl-
masına katkı sağlamaya yönelik projeler geliştirerek üzerimi-
ze düşen sorumluluğu yerine getirmek için çalışıyoruz.” dedi.

İLK KADIN TIR ŞOFÖRÜ MESLEĞİ ANLATTI
Türkiye’nin ilk kadın tır şoförü olarak tanınan, Lassa “Yola 
Sağlam Çık” projesinin şekillenmesinde Brisa yetkilileri 
ile beraber çalışan ve uzun yol tecrübelerini paylaşan Ley-
la Ağaçkoparan da uzun yol şoförlüğünün son derece yoru-
cu ve zor bir meslek olduğunun altını çizdi. Sürücülerin zor-
lu hayat koşullarında kendilerine öncelik veremediklerini, 
özellikle sağlıklı yaşam ile ilgili kolaylıkla uygulayabilecekle-
ri bilgilere ihtiyaç duyduklarını söyledi. Sağlığın trafikte em-
niyetli sürüşle bağlantısı ile ilgili de sürücülere bilgi verilme-
sinin önemini vurguladı. 

teşvik etmek üzere 2011 yılında Lassa markasıyla hayata geçiri-
len “Yola Sağlam Çık” adlı sosyal sorumluluk projesinin 2013 
yılı Türkiye turu tamamlandı. Önceki dönemlerde göz sağlığına 
dikkat çeken çalışmalar yapılan projenin bu yılki temel konu-
su, sağlıklı beslenme ve egzersiz idi. Projede görevli beslenme 
uzmanı ve spor eğitmeni, mayıs ve haziran aylarında 45 fark-
lı nokta arasında 7 bin 616 km yol yapılarak ulaşılan uzun yol 
şoförlerine, beslenme ve sporun emniyetli sürüşe etkileri konu-
sunda bilgi verip önerilerde bulundu. 

geçirdiği “Yola Sağlam Çık” projesini hayata geçirdi. Proje kap-
samında sürücüler hakkında araştırma da yapıldı. Araştırmaya 
göre şoförler en çok İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay ve Ferdi 
Tayfur dinlemeyi seviyor. Ayrıca uzun yol şoförlerinin yüzde 
32’si Galatasaray, yüzde 24’ü Fenerbahçe, yüzde 12’si Beşiktaş, 
yüzde 7’si ise Trabzonspor taraftarı. Yemekte tercihini kırmızı 
et yemeklerinden yana kullanan şoförleri, trafikte en çok sinir-
lendirenler arasında hatalı araç kullananlar ilk sırada yer alıyor. 
Brisa tarafından uzun yol sürücülerini daha sağlıklı bir yaşama 

ŞOFÖRLERİN YÜZDE 60’I GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK 
YİYOR. 2 ÖĞÜN YİYENLERİN ORANI İSE YÜZDE 30. 

BU DA SAĞLIK SORUNU OLUŞTURUYOR.



SESİ, MÜZİĞİ, 
ÇALIŞKANLIĞI İLE 

‘ÖZGÜN’ BİR SANATÇI 
hilal baysal / hilalbaysal@baglantinoktasi.com.tr

MÜZİK KALİTESİNİN YANI SIRA SEMPATİKLİĞİYLE DE DİKKAT ÇEKEN SANATÇI ÖZGÜN’ÜN, 
BUGÜNKÜ BAŞARISI TESADÜF DEĞİL, TAMAMEN MÜZİĞE VERDİĞİ YOĞUN EMEKTEN VE 

ÇALIŞKANLIĞINDAN KAYNAKLANIYOR. 
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nlü şarkıcı ve söz yazarı Özgün’ün müzik aşkı ve macerası bi-
raz farklı diğer meslektaşlarından. Müziğe olan sevdasıyla, 8 
yaşında Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nin çocuk korosuna 
giren Özgün’ün, konservatuar hayalleri de o yaşlarda aklın-
da yer etmeye başlıyor. 11 yaşına geldiğinde ailesinin vazgeçir-
mek istemesine rağmen sınavlara giren Özgün, Ankara Dev-
let Konservatuarı’nı kazanarak yatılı okuyacağı okula tek başı-
na gidiyor. Daha konservatuar yıllarından itibaren müzik aşkı 
adına bir anda birçok iş yapan Özgün, bir yandan yüksek no-
tundan dolayı üniversitede görev almış, bir yandan Cumhur-
başkanlığı Senfoni Orkestrası’na girmiş, bir yandan Polonya’da 
masterclass yaparken öte yandan da geceleri barlarda şarkı 
söylemeye devam etmiş. Bütün bunları bir arada nasıl yaptı-
ğına şimdi kendisi bile şaşıran sanatçı, söz ve müzik yazma-
ya başladığı günden beri çıkardığı albümlerle ve aldığı ödül-
lerle adından sıkça bahsettiriyor. Başarılarını ve altında yatan 
nedenleri merak ettiğimiz ünlü sanatçıyla, sizler için keyifli bir 
sohbet yapma şansı yakaladık. 

sahne»
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 Çalışan bir anne-babanın tek çocuğu olarak 
büyümek küçüklüğünüzde sizi zorladı mı? 
Sanıldığının aksine tek çocuk olmak ve annenin de çalışma-
sı insanda her zaman yalnızlık hissi uyandırmıyor. Bu benim 
için de böyle oldu. Çünkü babaannem ve anneannemlerle bir-
likte geniş bir aileye sahiptik biz. Zaten 11 yaşımda Ankara 
Devlet Konservatuarı’na yatılı olarak gittiğimden ister istemez 
ailemden uzaklaşmış oldum. Çalışan bir anne babanın çocuğu 
olduğum için onlara bir bağımlılığım olmadı. Aksine bu beni 
yalnız hareket etmeye alıştırdı. O yüzden yatılı okulda da zor-
lanmadım hiç. 

 Konservatuara gittiğiniz ilk gün de mi zor olmadı 
sizin için?
O ilk geceyi hiç unutmam. Ağlayanlar, sızlananlar vardı yatak-
hane köşelerinde. Benim için ise orada olmak, hayallerimi ger-
çekleştirmek için attığım ilk adımdı. Konservatuarda okuma-
nın hayatıma çok şey kattığını düşünmüşümdür her zaman. 
Küçük yaşta kendi ayaklarımın üzerinde durmayı öğrendim 
en başta. Şuanda ne başardıysam ya da hayatım hangi noktaya 
geldiyse, şüphesiz başlangıç noktası konservatuarın viyola bö-
lümüne girdiğim gündür diyebilirim. 

 Neden viyola?
Bu bizim tercihimiz değildi. Hatta viyolanın ne olduğunu bile 
bilmiyorduk. Annemlerle ansiklopediden açıp onun nasıl bir 
enstrüman olduğuna bakmıştık. Konservatuara gittiğinizde 
dişlerinize, dudaklarınıza, vücut yapınıza ve parmaklarınıza 
bakarak size hangi enstrüman uygunsa o bölüme alıyorlar. Be-
nim hayallerimde şan bölümü vardı aslında. O yüzden liseye 
kadar viyola bölümünde okur sonra istediğim bölüme geçe-
rim diye düşündüm. Ama viyolayı o kadar sevdim ki başka bir 
bölüme geçmeyi hiç düşünmedim. Hala da yapmış olduğum 
senfonik konserlerde viyola çaldığım oluyor. Bu beni çok mut-
lu ederken, bu yönümü bilmeyen insanların gözünde de farklı 
bir yere sahip olmama da neden oluyor. 

 Peki, gitar çalarak şarkı söylemeye ne zaman 
başladınız?
Konservatuara devam ettiğim yıllardaydı. İki arkadaşım An-
kara Bahçelievler 7. Cadde’deki bir kafede şarkı söylüyorlar-
dı. Bana, ‘sen de gel, arada bize katıl, bedava yer içersin’ dedi-
ler. Öğrencilikte böyle şeyler eğlenceli geliyor insana. Bir gece 
onlarla şarkı söyledikten sonra işletme sahibi benim de ekibe 
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“KONSERVATUARDAKİ İLK GECEYİ HİÇ 
UNUTMAM. AĞLAYANLAR VARDI YATAKHANEDE. 
BENİM İÇİN İSE ORADA OLMAK, HAYALLERİMİ 
GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ATTIĞIM İLK ADIMDI.”

ÇOcuk kOROSu İNADI...
“İlkokul yıllarında okulumuza Anadolu Üniversitesi 
Çocuk Korosu’nun öğrenci seçme sınavları eleme-
lerinin olduğuna dair bir haber geldi. Katılmak iste-
yenlerin velilerine bu kâğıdı imzalatması gerekiyor-
du. Ben de aileme götürdüm ve gitmek istediğimi 
söyledim. Başta buna inanmak istemediler. ‘Kaza-
namazsın, üzülürsün’ dediler. Fakat ben inat ettim. 
Sınavın olduğu pazar sabahı onları zorla uyandıra-
rak Anadolu Üniversitesi’ne götürdüm. Bir şekilde 
sınavı kazandım ve kazandıktan sonra oradaki öğ-
retmenim, banimle ve ailemle konservatuara git-
mem konusunda sürekli konuşmalar yaptı. Koro-
yu ve şarkı söylemeyi çok seviyordum. Bu isteğim 
ve öğretmenlerimin de teşvikiyle 1990 yılında kon-
servatuar sınavına girdim ve kazandım.”

katılmamı istedi. O şartlarda fena da para vermiyorlardı. Bir 
yandan gitarımı geliştirerek bir yandan da viyola çalarak o 
dönem keyifli işler yapmaya başladık üç arkadaşımla. Bura-
ya kadar çok kolaydı. Asıl zorluk geceleri barlarda şarkı söy-
lemeye başladığımızda ortaya çıktı. 

 Yatılı bir okulda geceleri barlarda şarkı söylemenize 
izin veriyorlar mıydı?
Tabi ki hayır (gülüyor). Yurda girmemiz gereken saatte bar 
programı daha yeni başlıyordu. Uzun yıllar elimizde gitar-
larla ve davul zilleriyle yurdun üçüncü katına tırmandık. 
Şimdi dönüp baktığım zaman, ‘bu yaptıklarımız tehlikeli 
işlermiş’ diyorum. Ama onları yapmasaydım belki de şuan 
burada olmayacaktım.

 Peki, bu tempo okuldaki başarınızı etkilemedi mi?
Evet, bu durum benim derslerimi aksattı. Özellikle mezuni-
yetimden bir sene önce ve lisansa geçerken çok büyük sıkın-
tılar yaşadım. Okuldan atılacak duruma bile geldim. Mevcut 
repertuarı çıkarıp ezberleyebilmem için çok kısıtlı bir döne-
mim kalmıştı. Sabahlara kadar kendimi odaya kapatıp, hiç 
çıkmadan çalıştım. Bunun sonunda da çok iyi bir mezuniyet 
sınavı verdim. Hatta bu başarılı sonuçtan sonra okulda araş-
tırma görevlisi olarak kalmamı bile istediler.

 Kaldınız mı?
Evet. Sadece bununla da kalmadım. Geceleri barlarda söy-
lemeye de devam ettim. Sabaha karşı gelip birkaç saat uyu-
duktan sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestra’sına gi-
diyordum. Senfoni provasından sonra okul provasına, ora-
dan çıkıp birkaç saat dinlendikten sonra da tekrar bara gi-
diyordum. Bu arada Polonya’da masterclass yapmaya bile 
başladım.

 Bütün bunların hepsini bir arada nasıl yaptınız?
Ben de şimdi kendime baktığımda şaşırıyorum. Sanırım 
gençliğin verdiği heyecan ve dinamizmin etkisi. Ama bunun 
asıl cevabı yaptığım işi çok sevmemdi.

 Söz ve müzik yazmaya ne zaman başladınız?
Yanlış hatırlamıyorsam albüm yapma kararı 2001 yılında ka-
famda canlanmaya başladı. Eğer bir albüm yapacaksam için-
de bana ait sözlerin, melodilerin, duyguların ve benim anlattı-
ğım hikâyelerin olması gerekir diye düşündüm ve bunun üze-
rine oturup bir şeyler yazabiliyor muyum diye çalışmalara baş-
ladım. Gitarımı elime alıp akşamları bir şeyler yazıp, çiziyor-
dum ve yavaş yavaş bazı şarkılar belirmeye başladı. Bunla-
rın çoğunu zaten ilk albümde dinleyicilere sundum. Yanarım, 
Günahkâr, Elveda gibi parçalar hep o dönem yazmış olduğum 
şarkılardı. Daha sonra zaman içersinde farklı şarkılar da birik-
meye başladı elimde. Bunların çoğunu birinci albümde kul-
landım. Ondan sonra da bu böyle devam etti.

kuRşuN ADRES SORMAZ kİ...
“Bir gece sahnede şarkı söylerken önde oturan bir adam 
tabancasını çekti ve sağa sola ateş etmeye başladı. Ben 
kendimi yere attım ve yerde şarkımı söylemeye devam 
ettiğimi fark ettim. Allah’tan ortam çabuk toparlandı ve 
o anda bile profesyonelce davranabilmek çok hoşuma 
gitti. Olay bitince de ‘Kurşun Adres Sormaz ki’ adlı şarkıyı 
söyledim. Bu şarkı, gerilen ortamın bayağı bir gevşeme-
sine neden oldu.”
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lışan ve bunu birebir kendilerine görev edinen fun club üyele-
rim var. O yüzden bu konudan rahatsız olmuyorum.

 Resmi hesaplarınızı siz mi yönetiyorsunuz?
Twitter hesabımı kendim kullanıyorum. Fakat Facebook ve in-
ternet sayfamı yöneten profesyonel arkadaşlar var. Onlarla ko-
nuşarak, stratejiler kurup onlar üzerinden çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz. 

 Hızlı trene bindiniz mi hiç?
Ben Eskişehirliyim. Hemen bütün tren yolları Eskişehir’den 
geçtiğinden ben çok uzun yıllar hep tren yollarını kullandım. 
Bu yüzden benim için tren seyahatlerinin keyfi çok başka-
dır. Hızlı trene de bindim. Hem Avrupa’da hem de Türkiye’de. 

Onun da keyfi bir başka ama ben o yataklı trenler-
de yaptığım eski uzun yolculukları çok özlü-

yorum. Trenlerde en sevdiğim şey hem gü-
venli olması hem de uzun yolculuklar-

da kalkıp trenin içinde dolaşabilme öz-
gürlüğü. Bir de o nostaljik dokusunun 
tadı bambaşka. 

 Yaz programınız nasıldı? 
Konseriniz devam ediyor mu?
Özellikle mayıs ayından, Ramazan 

ayına kadar oldukça hızlı bir konser dö-
nemi geçirdik. Bayram sonrası yine hız-

landı. Bununla ilgili zaten bütün bilgileri 
Twitter ve Facebook sayfamızdan dinleyicileri-

mize duyuyoruz.

 Yeni albüm çalışmanız var mı?
Bildiğiniz üzere bu yaz başı çıkarmış olduğumuz bir single 
var. Bu zaten bütün listelerde oldukça güzel ilerliyor. Ardın-
dan gene geçtiğimiz sene çıkardığımız, ‘Konu Senden Açılın-
ca’ isimli albümdeki ‘Yıllar Sonra’ isimli şarkıya klip çektik. Şu 
ara yeni bir albüm yapmayı düşünmüyorum. Çünkü daha al-
bümde klip çekmeyi planladığım çok şarkı var. 

 Son olarak ileriye yönelik yapmak istediğiniz 
hayallerinizin neler olduğunu öğrenebilir miyiz?
Geçtiğimiz senelerde başladığım senfoni konserleri aslında 
uzun yıllardır hayalini kurmuş olduğum bir projenin başlan-
gıcı. Bu önümüzdeki sezonda da devam edecek. Hatta tarihi 
de belli. 13 Şubat’ta Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’yla ya-
pacağız ve inşallah yaza doğru da İstanbul’da açık hava ve daha 
başka açık havalarda bu konseri tekrar edeceğiz. Öncellikli ha-
yalim diğer konserlerimle birlikte bu senfonik projeyi de daha 
ayakları yere basan, eğlenceli bir hale getirmek. Şuan en kısa 
vadede ve beni en çok heyecanlandıran proje bu.

“İLK ALBÜMLE, 
ALTIN KELEBEK BAŞTA 
OLMAK ÜZERE 40’TAN 

FAZLA ÖDÜL ALDIK. BUNUN 
ARDINDAN GELEN DİĞER 

ALBÜMLERİMİZ DE 
BİRÇOK ÖDÜLE LAYIK 

GÖRÜLDÜ.” 

 Sizce insan en güzel söz ve bestelerini âşık olduğu 
zaman mı yapar?
Bence herkesin şarkı yazma sistemi ve düzeni farklı. Ama in-
san âşık olduğu zaman hormonları çok farklı çalışıyor ve o dö-
nem üretkenliği, hayata bakış açısı çok daha olgun ve pozitif 
oluyor. Bu süreç içersinde yazılan şarkılar daha çok mutluluk 
verici şarkılar olurken ayrılık döneminde yazılan şarkılar daha 
hüzünlü olabiliyor. Bu birçok insanın doğasında böyle. 

 İlk albümünüzün bu kadar tutmasını bekliyor 
muydunuz?
Tabii ki bekliyordum. İlk albüm benim için çok önemliydi ve 
biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi o zamana kadar yaz-
mış olduğum şarkıların en iyilerini bu albüme koymaya ça-
lıştım. Ama bu işin ne kadar zor olduğunu içi-
ne girdikten sonra daha iyi anladım. Bel-
ki daha büyük hayallerim vardı, albüm-
den çok daha fazla şey bekliyordum. 
Fakat sonra gördüm ki bu iş o ka-
dar da kolay değilmiş. Tamam, iyi 
şarkı yapıyorsunuz, sesiniz güzel 
ama bunlar tek başına yeterli de-
ğil. Piyasanın ne kadar zor oldu-
ğunu her geçen gün daha da net 
idrak ediyorum. Ama bu albüm-
de Elveda, Şeytan, Aşk Çiçeği gibi 
çok önemli üç şarkı çıktı. Yurt içi, yurt 
dışı gittiğim tüm konserlerde en çok istek 
alan şarkılarım onlar.

 Çok ödül aldınız mı?
İlk albümle, altın kelebek başta olmak üzere kırktan fazla ödül 
aldık. Bunun ardından gelen diğer albümlerim de birçok ödü-
le layık görüldü. 

 Bunlar arasında sizi en çok gururlandıran hangisiydi?
Altın Kelebek’te ‘En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı Ödülü’ ve 
de Powertürk Müzik Ödülleri’nde ‘En İyi Çıkış Yapan Video’ 
ödülleri beni çok gururlandırdı. Ondan bir sene sonra da satış-
la alakalı Müyap Gold ödülünü almıştık. Orada isminiz okun-
duğunda, eğer bu hak ettiğiniz bir başarıysa ve siz de buna ina-
nıyorsanız salonun alkışları size çok şey anlatıyor. O ödülü al-
maya çıkarken yürüdüğünüz 35-40 saniyelik yolda hissettikle-
riniz kelimelerle anlatılmaz. 

 İnternette adınıza açılmış sahte hesaplar var mı?
Tabii ki adıma açılmış hesaplar oluyor ama bugüne kadar be-
nim adıma hesaplar açıp, saçma sapan şeyler yazan kişiler ol-
madı çok şükür. Daha çok ‘Özgün hayranları’, ‘Özgün sevenler 
kulübü’ gibi benimle ilgili haberleri insanlara duyurmaya ça-

“YATAKLI 
TRENLERDE 
YAPTIĞIM 
ESKİ UZUN 
YOLCULUKLARI 
ÇOK ÖZLÜYORUM. 
TRENLERİN 
EN SEVDİĞİM 
ÖZELLİĞİ GÜVENLİ 
OLMASI VE İÇİNDE 
DOLAŞABİLME 
ÖZGÜRLÜĞÜ...” 
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ELİNDE ENSTRüMANLARLA 
YOLDA kALDI
“Konservatuar yıllarında hafta sonları sürekli ai-
lemin yanına Eskişehir’e gidiyordum. Bir gün bir 
arkadaşımla birlikte Eskişehir’den ailelerimizin 
bizi bindirdiği trenle Ankara’ya geliyorduk. Sincan 
yakınlarına geldiğimizde önümüzdeki bir tren bo-
zulduğundan saatlerce yolda kaldık ve sonunda 
görevliler gelip biraz yürümemiz gerektiğini, ar-
dından da gelen dolmuşlarla Ankara Tren Garı’na 
ulaşabileceğimizi söylediler. Tabi biz de küçüğüz. 
Elimizdeki eşyalarla başladık yürümeye. Bizden 
büyük insanlar koştura koştura geçiyordu yanı-
mızdan. Ama bizim elimizde koca valizler, sırtı-
mızda enstrümanlarımızla yetişemiyorduk on-
lara. Sonra bir baktık aniden hava da kararmaya 
başladı. Geldiğimiz yer ıssız ve köpek havlama-
larının olduğu bir yerdi ve bize hiç dolmuş kalma-
mıştı. Öyle çok koktuk ki ne yapacağımızı şaşır-
mış bir halde beklerken çok şükür ki son dolmuş 
geldi ve bizi gara götürdü. Bu benim hayatımda 
hiç unutamadığım yolculuklardan biridir.”



şehir mektupları» mehmet saim değirmenci

Bir başkentin o ülkenin en renkli kenti olması 
gerekir ki, gerek batı başkentleri gerek doğu 
başkentleri için bu böyledir; orada her renkten, her 
ırktan, her cinsten, her meşrepten insana 

rastlamanız, kendinizi adeta bir mahşerde hissetmeniz, 
iyi ki  Adem babamızın, Havva anamızın böyle türlü oğulları 
kızları var diye Allah’a şükretmeniz mümkündür. Hayatın 
24 saat üzerinden aktığı, sokaklardaki, caddelerdeki 
devingenliğin insana kesintisiz bir devamlılık hissi verdiği 
bu başkentler yanında Ankara’nın biraz mahcup, biraz 
boynu bükük kalması nasıl ve neyle  izah edilebilir; 
düşünmeye değerdir.
Kuşkusuz Türkiye kentleri içerisinde en hareketli, en renkli 
şehir İstanbul’dur. Mekan ve insanıyla İstanbul’dur ve sanki 
bir şehirden çok ayrı bir ülke havası verecek hususiyetlere 
sahiptir. Bir defa İstanbul insanında güngörmüşlük bir 
davranış koduna dönüşmüş, daha sakin, olanı kabule, 
faklılığı anlamaya yönelik bir şehir hâli insanların sadece hâl 
ve yüzlerine değil, giyim kuşamlarına bile sinmiştir. 
Mekanlar her görmede, her gidişte mekan ve insan olarak 
daima keşfe ve hayrete açık bir dinamikliğe sahiptir.
Ankara’da bir mekan bir defa görülünce akılda kalacak, 
yeniden keşfe ihtiyaç bırakmayacak, çerçevelenip 
asılacak bir netliğe sahiptir. Çizgiler daha keskin, renkler 
daha gri yahut daha koyudur. 
Elbette Ulus’taki insan profil iyle Kızılay’daki, 
Gaziosmanpaşa’dakiyle Çukurambar’daki,  Sincan’dakiyle 
Mamak’taki renkler  aynıdır demiyoruz; kuşkusuz her 
semtin farklı tarafları vardır ancak, bu farklılık başkentin 

hakim rengini açacak çeşitlendirecek evsafta değildir.
Ankara tanımlı bir şehirdir. Nerde ne zaman nasıl neyle 
karşılaşacağınız bellidir, ezberlenmiş bir monotonluktadır. 
Kentte sizi şaşırtan, her gün bir tazelik, yeni bir rüzgar 
bağışlayan bir atmosfer aramanız boşunadır.
Okul açılma ve kapanma dönemlerindeki hareketlilik bile 
şehrin gri ve resmi havasını dağıtmaya yetmemektedir.
Çok dilli, çok kültürlü, çok renkli dünya başkentleri yanında 
Ankara’nın bu resmi havası, sadece  kamu kurumlarının 
çokluğuyla ve bu binaların renkleriyle, devlet memurlarının 
çokluğuyla ve kıyafet resmiyetiyle, Ankara’ya iş 
görüşmesi için yahut ziyaret için gelenlerin de resmi 
giyinmesiyle izah edilebilir belki ancak bu izah da eksik 
olacaktır.
Rahmetli Refik Halit’in Ankara yangınını anlattığı yazıdaki 
yerleşim yerlerinin, iş yerlerinin hatta bizatihi yangının 
rengi bile bugünün Ankara’sından çok daha renkli bir 
görünüm arz etmektedir zira o zaman Ankara birlikte 
yaşamanın, çok kültürlülüğün remzi olan şehirlerden 
biridir.
Yok efendim, ben Kocatepe’ye Bayram namazına gittim, 
orada Çinliden İngiliz’e, Japon’dan Afrikalıya onlarca yüzle 
karşılaştım, sokak çalgıcılarından Romanyalı olanlar bile 
var bunların kılıkları kıyafetleri de elbette farklı, yemezler 
diye fakiri yalancı çıkarmaya kalmayın canım, bu 
söyledikleriniz, Sefaretler vesaire Ankara gibi bir dünya 
başkentinde asgari olması gerekenlerdir zaten.
Bırakın azami renkleri Ankara, ortalama bir başkentten 
bile daha az renklidir ve maalesef çokça gri bir şehirdir.
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ANKARA’NIN BASKIN RENGİ
BIRAKIN AZAMİ RENKLERİ ANKARA, ORTALAMA BİR BAŞKENTTEN BİLE DAHA 

AZ RENKLİDİR VE MAALESEF ÇOKÇA GRİ BİR ŞEHİRDİR.

KUŞKUSUZ TÜRKİYE KENTLERİ 
İÇERİSİNDE EN HAREKETLİ, EN 

RENKLİ ŞEHİR İSTANBUL’DUR. MEKAN 
VE İNSANIYLA İSTANBUL’DUR VE 

SANKİ BİR ŞEHİRDEN ÇOK AYRI BİR 
ÜLKE HAVASI VERECEK 

HUSUSİYETLERE SAHİPTİR.



CAM, ÇİNİ VE SERAMİK SANATLARI ÇARŞISI

ODUNPAZARI
BELEDİYESİ

Türk Dünyasının kültür başkenti Eskişehir, 
Odunpazarı Belediyesinin gerçekleştir-
diği projelerle isminin yanına  yeni mar-

kalar yeni değerler eklemeye devam ediyor. 

 Bunda en büyük rolü ise Eskişehir turizmi-
nin lokomotifi Odunpazarı Evleri üstleniyor. 

 Yakın zamana kadar şehrin çöküntü bölge-
lerinden biri olan bir bölgeyi bugün Türkiye’nin 
en gözde tarih ve kültür merkezlerinden biri 
haline getiren Odunpazarı Belediyesi, bölgede 
gerçekleştirdiği çalışmalarla Eskişehir’i yılda 
yüz binlerce turistin ziyaret etmesini sağladı. 

 Bununla birlikte Odunpazarı Belediyesi, 
Türk Sivil Mimarisinin en güzel örneklerinin bir 

dünya markası haline gelmesine katkı sağladı. 

 Son olarak UNESCO tarafından Dünya mi-
rası listesine dahil edilen Odunpazarı, Tarihi 
Kentler Birliği başta olmak üzere birçok plat-
formda aldığı ödülleri gurur verici bir gelişme 
ile taçlandırmış oldu. 

Türkiye’nin Cam Sanatları
Merkezi Odunpazarı

 Tarihe sahip çıkan Odunpazarı Belediyesi, 
Dünya çapında marka olma yolunda ilerliyor.

 Bunun en güzel örneği ise bu yıl ikincisi dü-
zenlenen ve dünya çapında büyük yankı uyan-
dıran Uluslararası Odunpazarı Cam Festivali. 

 Kültür ve Medeniyetlerin Beşiği Eskişehir’in 
Cam Sanatlarının da Merkezi haline gelmesine 
önemli bir katkı sağlayan festival, bir yandan 
uluslararası alanda ün yapmış cam sanatçıları-
nı Eskişehirlilerle buluştururken diğer yandan 
Eskişehirli cam sanatçılarının eserlerinin de 
uluslararası alanda tanınmasını ve cam deni-
lince akla Eskişehir gelmesini temin ediyor.  

Yeni Markamız Cam                        

 Yapılan çalışmalarla “Bugün artık Eskişehir’in 
çibörek gibi, lületaşı gibi, Odunpazarı Evleri gibi 
yeni bir markası var; cam”. Böylelikle her yıl 
Eskişehir’e gelen ve artık sayıları milyonları 
bulan yerli ve yabancı konuğun, artık bundan 
sonra Eskişehir’de camla ve cam sanatıyla da 
tanışıyor. 

 Bugün İtalya için Murano neyi çağrıştırıyor-
sa, Türkiye için de Eskişehir’in aynı şeyi çağrış-
tırıyor. Ve Odunpazarı Belediyesi Eskişehir’i 
birkaç yıl içerisinde sayıları yüzleri aşan cam 
atölyesi, binlerce istihdam ve milyonlarla ifa-
de edilen turizm gelirlerine sahip bir cam şehri 
haline getirmek için çalışıyor.  

Türkiye’nin İlk Cam, Çini ve Seramik 
Sanatları Çarşısı;  Arasta

 Cam sanatlarının istihdam sağlayan, katma 
değer yaratan ve marka oluşturan özelliğiyle 
hayati öneme sahip olduğunun bilincinden 
olan Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sa-
kallı; Bu anlamda Türkiye’nin ilk müstakil cam 
sanatları çarşısı olan Arasta’yı da cam sanatla-
rı dünyasının hizmetine sunmuş.  

 Bugün Eskişehir’de eğitimlerini tamamla-
mış 400 cam kursiyeri, üretim yapan 75 cam 
sanatkarı ve 50 cam atölyesi var ve bunda 
Odunpazarı Belediyesinin kent halkının hizme-
tine sunduğu ücretsiz cam sanatı eğitimlerinin 
büyük rolü bulunuyor. 

 Eskişehir için daha yapılacak çok şey ol-
duğunun bilincinde olan Başkan Sakallı, 
Eskişehir’in taşıdığı potansiyelin en doğru şe-
kilde değerlendirilmesi için yoğun bir çalışma 
içerisinde. 

Odunpazarı Eskişehir’e Markalar Kazandırıyor



Türkiye’nin üniversite kenti olarak bilinen 
Eskişehir, adında vurgulandığı gibi artık 
eskiyi köhneliğiyle değil, tarihin yaşama 

kazandırılması ve modern belediyecilik anla-
yışıyla dışa vuruyor. 
 Özellikle yeni yerler keşfetmek isteyen 
kültür ve tarih meraklılarının gözdesi haline 
gelen Eskişehir’in en önemli değeri ise; çar-
şıları, hanları, arastaları, kır kıraathaneleri, 
restoranları, butik otelleri, ışıl ışıl sokakları ve 
Türkiye’nin en iyi korunmuş tarihi mimari do-
kusuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı 
haline gelen tarihi Odunpazarı bölgesi.
 Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sa-
kallı tarafından “Bir Büyük Medeniyet Proje-
si” olarak tanımlanan ve sadece sokak sağ-
lıklılaştırması ve restorasyonunu değil, aynı 
zamanda sosyo kültürel ve sosyo-kültürel 

yapının da sağlıklılaştırılmasını da hedef alan 
Odunpazarı Evleri Yaşatma Projesi ile yeni-
den hayat bulan bölge, bütün gizemi ve ihtişa-
mı ile görenleri kendine hayran bırakıyor.
 Birkaç yıl öncesine kadar adeta kaderi-
ne terkedilmiş olan tarihi Odunpazarı  Böl-
gesi, Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan 
Sakallı’nın bölge halkının da desteğini alarak 
gerçekleştirdiği çalışmalarla  adeta turist akı-
nına uğruyor.
 Gizemli tarihin gün yüzüne çıkışına tanık ol-
mak isteyen binlerce insanın akın ettiği Odun-
pazarı Bölgesinin gördüğü ilginin en çarpıcı 
örneği ise sadece 2012 yılı içerisinde yüzbin-
lerce yerli ve yabancı turisti ağırlaması.
 Sivil Türk mimarisinin en güzel örneklerini 
içinde barındıran bölgeyi ziyaret eden ve kıv-
rımlı yolların, çıkmaz sokakların, ahşap süsle-

meli bitişik düzenli, cumbalı evlerin arasında 
geçmişe keyifli bir yolculuk yapan konuklar, 
zamanı ağırlayan tarihi Odunpazarı Bölgesin-
de vaktin nasıl geçtiğini anlayamıyorlar.
 Ve en önemlisi bir şehrin sokakları bu kadar 
mı güleç yüzlü olur bunu Odunpazarı’nda fark 
ediyorlar.  
 Türkiye’nin en büyük restorasyon proje-
lerinden biri olan ve Odunpazarı Belediye 
Başkanı Burhan Sakallı’nın gerçekleştirdiği 
çalışmalarla her geçen gün önemli mesafeler 

Şimdi Odunpazarı Zamanı kaydedilen Odunpazarı Evleri Yaşatma Pro-
jesinde 4. etap çalışmalarını tamamlanarak, 
2013 yılı itibariyle 30 sokakta 300 ev yeniden 
hayata döndürülmüş.
 Eskişehir’deki tek Mimar Sinan eseri olan 
ve Kanuni Sultan Süleyman’ın sadrazamla-
rından Mustafa Paşa tarafından 1525 yılında 
yaptırılan Kurşunlu Külliyesi içerisindeki; kü-
tüphane, kervansaray, düşkünler evi, aşevi, 
semahane ve medreselerin de restorasyonu 
tamamlanarak hizmete sunulmuş.    
 Odunpazarı bölgesinin çehresinin değiş-
mesinde önemi ve etkisi büyük olan Atlıhan 
Geleneksel El Sanatları Çarşısı, Eskişehir 

Sanatları Çarşısı ve Arasta Cam, Çini ve Se-
ramik Sanatları Çarşısı da proje kapsamında 
tamamlanarak hizmete sunulmuş.
 Bölgede sağlıklılaştırma ve iyileştirme 
çalışmaları sürerken, bölge halkı yapılan 
çalışmalara kayıtsız kalmamış. Odunpazarı 
Belediyesi tarafından restore çalışmaları ta-
mamlanmış evlerin sahipleri de evlerini işlet-
meye açarak,  tarihi evleri ekonomik açıdan 
katkı sağlayan işletmeler haline getirmiş ve 
bölge bugün yüzlerce işyerine ev sahipliği ya-
pıyor. 
 Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan 
Sakallı’nın öncülüğünde konak sahipleri tara-
fından yapılan düzenleme ile yeniden hayat 
bulan tarihi konaklar, ziyaretçileri geçmişe 
keyifli bir yolculuğa çıkarırken, konuklarına 
yöresel yemeklerden oluşan zengin bir mut-
fak sunuyor.  

 Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sa-
kallı tarafından başlatılan çalışmalar kapsa-
mında ülke genelinde kısa sürede önemli bir 
yer edinen tarihi Odunpazarı Bölgesi, ününü 
yine Başkan Sakallı’nın önemli projelerinden 
biri olan Lületaşı Müzesi ile dünyaya duyur-
muş durumda.
 Alanında dünyada tek olan Odunpazarı Be-
lediyesi Lületaşı Müzesi, lületaşçılığın ulaştı-
ğı teknik, estetik ve görsel gelişme düzeyini 
günümüzde ve gelecekte açıkça gösterecek 
seçkin eserlerden oluşturulmuş. 

Burhan Sakallı: “Şimdi Türkiye’nin
Yeni Bir Markası Var”

 Odunpazarı Belediye Başkanı Bur-
han Sakallı sürekli olarak Odunpazarı 
Evleri Yaşatma Projesinin Eskişehir’in 
kent vizyonuna yaptığı olumlu katkının 
altını çiziyor.  

 Bugün artık Odunpazarı; çarşıları, 
hanları, alışveriş merkezleri, kır kıraat-
haneleri, restoranları, kültür merkez-
leri, butik otelleri, ışıltılı sokakları ve 
Türkiye’nin en iyi korunmuş tarihi ve mi-
mari dokusu ile yerli ve yabancı turist-
lerin ilgi odağı bir cazibe merkezi haline 
gelmiş. Hemen her gün yurt içi ve yurt 
dışından yüzlerce misafirin ağırladığı 
Odunpazarı, şimdi geçmişinden daha 
görkemli bir geleceğe hazırlanıyor. 
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Günümüzde uçuş korkusu yaşamak yaşam kalitesini 
olumsuz yönde etkileyen önemli fobiler arasında sayı-
lıyor. Daha çok erişkinlerde rastlanan uçuş korkusunu 

yenmek konusunda uzmanlar artık çok önemli başarılar 
elde etmiş durumda. Medicana Hastanesi Psikiyatrı Doç. 
Dr. Nurper Erberk Özen, uçuş korkusunun oluşum süreci 
ve engellenmesi ile ilgili önemli bilgiler veriyor. 
Özen’in verdiği bilgilere göre uçuş ya da uçak korkusu, psi-
kiyatride ‘özgül fobiler’ adı verilen, en sık görülen psikiyat-
rik tanı grubu içinde yer alan bir kaygı (anksiyete) bozuk-
luğu olarak tanımlanıyor. Bu tip fobiler toplumun yüzde 
11-13’ünde bulunuyor. Fobi taşıyan kadın oranı ise erkek-
lerden 2-3 kat daha fazla gerçekleşiyor. 

YOĞUN KAYGI
Tüm fobilerde olduğu gibi, uçuş korkusunda da temel be-
lirti, uçağa binme durumu ya da bu olasılık belirdiğinde 
yoğun kaygı ve korku duyma olarak ortaya çıkıyor. Bu be-
lirtiler hafif bir kaygıdan en şiddetli kaygı durumunu ta-
nımlayan panik atağa varan derecede yaşanabiliyor. Temel 
belirtiler, duygusal ve düşünce ile ilgili, bedensel ve davra-
nış belirtileri şeklinde görülüyor. Bu belirtiler gerek uçuş 
öncesi, gerek böyle bir yolculuk gündeme geldiği zaman, 
gerekse uçuş sırasında yaşanabiliyor. Huzursuzluk, ger-
ginlik, tahammülsüzlük, sinirlilik, durgunluk gibi duygu-
sal belirtiler söz konusu oluyor. Kişinin düşüncesi bu uçak 
yolculuğunun detayları üzerinde yoğunlaşıyor. Dikkat da-
ğınıklığı, uçuşu erteleme planları, uçuşa nasıl katlanabile-
ceği ile ilgili düşünceler öne çıkıyor. Uçuşta başa gelebile-
cek felaket senaryoları üretiliyor ve bunlarla başa çıkma-
nın yolları aranıyor. 

TUVALET İHTİYACI KORKUDAN
Bedensel  belirtiler titreme, terleme, çarpıntı, göğüste sı-
kışma hissi, hava açlığı, denge bozukluğu, kulak çınlaması, 
baş dönmesi, uyuşmalar, midede yanma, barsaklarda şiş-
kinlik, tuvalet ihtiyacında artma, iştah değişikliği, uyku 
düzensizliği şeklinde kendisini gösteriyor. Davranışsal 
belirtilerden en belirgin olanı kaçınma davranışı denilen 
davranıştır ve uçak fobisi olan kişi uçakla yolculuk et-
mekten kaçınır. Uçak fobisi olan kişi, temel korkusunun 
uçağın düşmesi mi yoksa uçakta başına kötü bir şey gel-
mesi, örneğin bir kalp krizi ya da panik atak geçirmesi ve 
yardım alamaması mıdır, çoğu kişi bunu ayırt edemediği-
ni söyler. Oysa psikiyatrik anlamda uçağın düşmesinden 
korkma, uçuş korkusudur. Diğeri ise agorafobi ya da panik 
bozukluğunu düşündüren, beklenti anksiyetesi adı verilen 
durumdur. Ancak birlikte görülme olasılıkları sık olduğu 
gibi, uçakta yaşanan korku belirtileri çok yoğun olup panik 
atak kadar şiddetli olabilir. 

TEDAVİYE BAŞVURU NADİR
Doç. Dr. Nurper Erberk Özen Özgül, fobilerin seyrinin 
genelde kronik ve sık görülmekle beraber, tedaviye başvu-
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BÜYÜKLERİN UÇUŞ KORKUSU ÇOCUK     LARDAN DAHA ÇOK!

 HAYVAN FOBİSİ GİBİ FOBİLER 
GENELLİKLE ÇOCUK-ERGEN 

YAŞLARDA BAŞLARKEN, 
UÇUŞ KORKUSUNUN DA 

DAHİL OLDUĞU DURUMSAL 
FOBİLER GENELLİKLE GENÇ 

ERİŞKİN YAŞLARDA 
BAŞLAMA EĞİLİMİNDE.
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runun nadir olduğunu söylüyor (yüzde 16 
civarı). Özgül şöyle devam ediyor: “Başka 
nedenlerle başvuruda tesadüfen fark edi-
lebilir ya da kişinin yaşamı belirgin olarak 
etkileniyorsa başvurur. Başvuruların dü-
şük olmasının nedenleri arasında, fobilerin 
hastalık değil, huy ya da kişilik özelliği ol-
duğunun düşünülmesi, tedavisinin olmadı-
ğının sanılması, tedaviyi alkol ya da arkadaş önerisi ilaçlarla 
kendisinin yapma çabaları ve başarılı kaçınma taktikleri ile 
kişilerin baş etmeye çalışması sayılabilir.” 
“Uçuş fobisi olanların öncelikle bir psikiyatri uzmanı tarafından 
değerlendirilmesi gerekir. Beraberinde eşlik eden diğer bir psi-
kiyatrik ya da tıbbi bozukluk var mı ayırt edilmeli ve tedavi ona 
göre belirlenmelidir. Psikiyatrik hastalıklardan panik bozukluk, 
depresyon ve diğer anksiyete bozuklukları uçuş korkusu ile be-
raber bulunabilir. Uçuş korkusu ile beraber bu psikiyatrik bo-
zukluklar ya da akciğer, kalp damar sistemi hastalığı gibi tıbbi 
bir durum varsa tedavi yaklaşımı buna göre belirlenir.”

İLK ADIM HASTA YAKINININ 
BİLGİLENDİRİLMESİ
“Tedavide ilk adım hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesidir. 
Bir çok hasta ve yakını bu durumun bir sağlık sorunu oldu-
ğunu bilmemektedir. Sadece uçuş korkusu varsa üstüne gitme 
ya da maruz bırakma dediğimiz davranışçı psikolojik yöntem-
lerle tedavi mümkün olabileceği gibi ilaç tedavisi ile de destek 
gerekebilir. Davranışçı tedaviler, self-help, yani kendi kendinin 
doktoru olma kavramına çok uyan bir tekniktir. Bu nedenle 
hastanın egzersizleri istekli yapması, yani tedavi uyumu, iyileş-
meyi belirleyen en önemli etkendir. Tedavide hasta ve hekim 
birlikte çalışır, ana sorun saptanır, belirtiler somutlaştırılır, 
hedefler listelenir, hastaya ödevler verilir ve hasta kendisine 
verilen ödevleri yapar. Amaç, korkulan durum (uçmak) veya 
nesne (uçak) ile kişiyi gerçek ortamda ya da imgelemde yüz-
leştirmek ve korku azalıncaya ya da sönünceye kadar kalma-
sını sağlamaktır.”

İLAÇLI DESTEK VERİLEBİLİR
“Özellikle tedavinin başlangıcında hastanın önceden kaçındı-
ğı sıkıntı yaratan ortamda bulunma ya da hayal etme yoluy-
la yüzleşmesi, kaçınılmaz olarak sıkıntı düzeyinde geçici bir 

artışa neden olacaktır. Bu artışa katlanamayan 
hastalarda ilaçla destek yapılabilir. Davranışçı 
tedaviler bireysel ya da grup tedavisi şeklinde, 
genellikle en fazla on seansta olumlu sonuç ve-
rir. Uçuş korkusuna ek psikiyatrik bozukluklar 
varsa, uçuş korkusu ile ilgili kaygı, günler önce 
başlayıp kişinin yaşamını olumsuz etkiliyor-
sa veya sık uçuş yapanlarda, kaygının kalıcı 
olarak azaltılması için altı ay-bir yıl süreli an-
tidepresan ilaçlarla tedavi gerekebilir, bu teda-
vinin davranışçı tedavilerle desteklenmesi ise 
daha yararlı olur. Bunun dışında benzodiaze-
pin dediğimiz yeşil reçete ile satılan, anksiyete 

giderici ilaçların kısa ve orta etki süreli olanlarının, uçuştan 
iki saat önce veya uçuştan bir iki gün önce başlanması öneri-
lir. Bu ilaçlar yaşlılarda, solunum problemi olanlarda ve alkol 
ile beraber alındığında sorun oluşturabilir ve gelişi güzel ya da 
uzun süre, yüksek doz kullanımda bağımlılık yapabilirler. Bu 
ilaçların etkisi o uçuşla sınırlıdır. Tüm ilaçlar gibi doktor öne-
risi ile alınmaları gerekir, kontrollü olarak kullanıldıklarında 
belirgin bir zararları ve ilaç etkileşimleri yoktur. Öte yandan  
uçuş öncesi aşırı kafein, alkol, yorgunluk, uykusuzluk, açlık ya 
da ağır yemekler, duygusal ya da bedensel zorlanmalar (stres), 
kaygı hissini arttırabileceği için uçuş korkusu olanlarda olum-
suz etkileri olabilir. Ayrıca kişi kendisini rahat hissettiği giysi, 
yiyecek ve koltuk seçimi ile doğal olarak yolculuk boyunca 
uçuş tedirginliğini daha az hissedecektir.”

FOBİ TüRLERİ
Doç. Dr. Nurper Erberk Özen: “Özgül fobiler temelde dört 
gruba ayrılıyor; hayvan tipi (kedi, köpek, yılan, sinek, bö-
cek vb.), doğal çevre tipi (şimşek, gök gürültüsü, deniz vb.), 
kan-enjeksiyon yara tipi (kan görünce ya da dişçi koltuğun-
dan vb. korkma), durumsal tip (yüksekten, uçmaktan, asan-
sör ve diğer kapalı yerlerde kalmaktan, araba kullanmaktan 
vb. korkma). Bunların dışında diğer tip olarak belirlenen alt 
grupta ise nefes alamamaktan, yüksek sesten ya da çocuk-
larda palyaçodan korkma vb. vardır.  Bu sınıflandırmaya göre 
uçuş korkusu, durumsal tip özgül fobidir. Diğer fobiler genel-
likle çocuk-ergen yaşlarda başlarken, uçuş korkusunun da 
dahil olduğu durumsal fobiler, genellikle genç erişkin yaşlar-
da başlama eğilimindedir.” 

UÇAK KORKUSU 
TERLEME, ÇARPINTI, 

GÖĞÜSTE SIKIŞMA 
HİSSİ, BAŞ DÖNMESİ 

VE TUVALET 
İHTİYACINDA ARTMA 

İLE KENDİSİNİ 
GÖSTEREBİLİR.
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Konya Şeker, enerji sektö-
ründe büyüme hedefinin 
bir adımı olan Kangal Ter-

mik Santral’i için imzayı attı. Konya 
Şeker’in 985 milyon dolar ile en 
büyük teklifi verdiği Kangal Termik 
Santrali için Ankara Rixos Otel’de 
devir teslim töreni düzenlendi. Töre-
ne Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, Pankobirlik Genel Baş-
kanı Recep Konuk katıldı. Konya 
Şeker, santralin üretimini yeni reha-
bilitasyon yatırımları ile yüzde 25 
oranında artıracak. Kangal Termik 
Santrali’nde Konya Şeker yüzde 51, 
Konya Şeker Grubu’nun çatı şirketi 
konumundaki Anadolu Birlik Hol-
ding bünyesinde yer alan Çobanyıl-
dızı Elektrik Üretim A.Ş.  firması 
yüzde 49 paya sahip oldu. 
Törende bir konuşma yapan Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız: 
“Türkiye’de her 5 birim ürettiğimiz 
elektriğin 1 tanesi kömürden. Biz, 
bunu 3’te 1’e çıkarmak istiyoruz. 
Adana, Kütahya, Manisa, Eskişehir 
ve Konya’da bu yerli kömürlerimize 
daha fazla yer vermiş olacağız. Şu 
anda 1600 megavata yakın güce 
sahip santral rehabilitasyonda. 
Santrallerin çevreye uyumu için 1,5 
milyar lira harcanıyor.” dedi. Bu devir 
teslimin enerji sektöründe önemli 
adım olduğunu vurgulayan Yıldız 
dünyada yılda 7 milyar ton kömürün 
tüketildiğini anlattı. Türkiye’nin top-
lam rezervinin 14 milyar ton olduğu-
nu ifade etti. Kömür santrallerinden 
temiz kömür teknolojileriyle beraber 
elektrik üretmenin mümkün oldu-
ğuna dikkati çeken Yıldız, çevreye 
duyarlı olarak bu üretimlerin gerçek-
leştirildiğine işaret etti. Şu anda bin 
600 megavata yakın rehabilitasyon-
da santrallerin olduğunu anlatan Yıl-
dız, “1,5 milyar TL civarında çevreye 

uyumlu olmasıyla alakalı para harca-
dık.” ifadelerini kullandı.

Başkan Konuk: “Konya şeker 59 
yıllık tecrübeye sahip”
Törende konuşma gerçekleştiren 
Pankobirlik Genel Başkanı Recep 
Konuk ise, “Konya Şeker bir üretici 
kuruluşu. Bizim hissedarlarımız 
pancar üreticileri kooperatifleri. 
Büyük hissedar Konya Kooperatifi 
nezdinde 56.000 olmak üzere yak-
laşık 900 bin çiftçi Konya Şeker’in 
hissedarı. Kangal Termik Santrali 
özelleştirmesini diğer özelleştir-
melerden farklılaştıran da zaten 
budur. Belki de bu özelleştirme, bu 
yönüyle ülkemiz özelleştirme tari-
hinin en geniş tabanlı özelleştirme-
sidir.” dedi. Konuk sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Türkiye’de termik santral 
işletmeciliği konusunda daha doğ-
rusu elektrik üretimi konusunda 
kurumsal tecrübeye sahip iki tane 
kurum vardır. Biri termik santralleri 
bugüne kadar kuran Enerji Bakanlı-
ğı, diğeri Şeker Fabrikalarıdır. 
Türkiye’de kurulan her şeker fabri-
kası kendi tüketeceği enerjiyi ürete-
cek şekilde projelendirilmiştir. 
Otoprodüktör lisansına sahip olan 
şeker fabrikaları kampanya dönem-
lerinde ürettikleri elektriğin fazlası-
nı da enterkonnekte sisteme vere-
rek ülkemizin elektrik enerjisi arzına 
katkı vermişlerdir. Bu anlamda pan-
car şekeri sanayi elektrik üretimin-
de 87 yıllık, Konya Şeker ise 59 yıllık 
bir tecrübeye, birikime sahiptir. 
Kangal özelleştirmesi Konya 
Şeker’in tek kalemde yaptığı en 
büyük yatırım. Kangal özelleştir-
mesinin diğer yatırımlarımızla bir 
farkı daha var, biz ana faaliyet alan-
larımızdaki yatırımlarımızı öz kay-
naklarımızla yaparken bu yatırımda 
yurt içi finans kaynaklarını değer-
lendirdik.” 

tanıtıcı haber

İMZALAR ATILDI; KANGAL TERMİK KONYA ŞEKER’İN OLDU 

Türkiye’de bulunan kömüre dayalı 26 santral 
arasında kangal’ın gücü yüzde 3,7
Türkiye’de kömüre dayalı 26 santral bulunuyor 
ve bu santrallerin toplam kurulu gücü 12.395 
MW. Kangal Termik Santralı, bu gücün yüz-
de 3,7’sini oluşturuyor.  Santralin 457 MW’lık 
toplam kurulu gücü, Elektrik Üretim Ano-
nim Şirketi’nin (EÜAŞ) toplam kurulu gücünün 
yüzde 1,9’unu ve Türkiye’nin kurulu gücünün 
ise yüzde 0,75’ini oluşturuyor. Kangal Termik 
Santrali üretim açısından ise Türkiye’nin 2012 
yılı üretiminin (239.101 GWh) yüzde 1,1 ini ger-
çekleştirdi.
Santralin son yıldaki ortalama yıllık brüt üretim 
değeri 2,43 TWh olarak gerçekleşti. Konya Şe-
ker, santrali devraldıktan sonra yapacağı reha-
bilitasyon yatırımları ile doğru ve verimli işletme 
prensiplerine bağlı olarak yıllık üretimi yüzde 25 
oranında arttırmayı planlıyor. 
Kangal Termik Santralı toplam 8 bin 45 hektar 
alana sahip tek ruhsatta kullanılabilir toplam 91 
milyon 717 bin 598 ton kömüre sahip. Kömürün 
ortalama kalorisi 1100-1300 kCal/kg; santralin 
günlük kömür ihtiyacı ise 21 bin ton olduğu kay-
dediliyor.

Türkiye linyit üretiminin yaklaşık yüzde 8’ini 
kangal gerçekleştirecek
2011 yılında Türkiye’de toplam 70 milyon ton 
linyit üretimi gerçekleşiyor. Kangal Termik 
Santrali’nde yılda yaklaşık 5,5-6 milyon ton lin-
yit kullanılacağı düşünüldüğünde Türkiye linyit 
üretiminin yaklaşık yüzde 8’ini gerçekleştirile-
ceği öngörülüyor. 

konya şeker,  geleceğin iki stratejik sektörün-
de; gıda ve enerjide büyümeyi hedefliyor
Geliştirdiği entegre yatırım modeliyle sıra dışı iş-
lere imza atan ve tarım sektörünün vizyonu-
nu değiştiren, tarımsal üretim kooperatifçiliği-
ne yeni bir bakış açısı getirerek, şekerden dev bir 
dünya kuran Konya Şeker, ülkemizin son yıllarda 
en hızlı büyüyen, faaliyet alanını en hızlı geliştiren 
şirketlerinden biri olarak öne çıkıyor. 2000’li yıl-
ların başında sadece pancar şekeri üreten ve bü-
yük hissedarı Konya Kooperatifi olmak üzere 15 
Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin iştiraki olan Kon-
ya Şeker, son yıllarda yaptığı çok sayıda yatırım-
la faaliyet alanını çikolata ve şekerli mamullerden 
donuk ürünlere, tohumculuktan ham yağa, yem-
den hayvancılığa ve plastik sanayinden enerjiye 
kadar uzanan geniş bir yelpazeye taşıdı. 



eğitim»

MERKEZ, E-EĞİTİM YOLU İLE BİLGİ, DENEYİM VE AKADEMİK FORMASYONUN 
YAYGINLAŞTIRILMASINI, KARMA UZAKTAN EĞİTİM MODELİ İLE YAŞAM BOYU EĞİTİM 
FIRSATLARI SUNMAYI HEDEFLİYOR.

Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı 
Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(Inovasyon Merkezi), ABD merkezli lider online eğitim 

kurumu Blackboard platformlarını kullanarak karma uzaktan 
eğitim programları sunmaya başlayacağını duyurdu. Merkez, 
e-eğitim yolu ile bilgi, deneyim ve akademik formasyonun 
yaygınlaştırılmasında internet tabanlı hizmet platformu kul-
lanarak, karma uzaktan eğitim modeli ile yaşam boyu eğitim 
fırsatları sunmayı hedefliyor.
Bu paralelde Blackboard çözümlerine yönelen Merkez, gerçek-
leştireceği e-eğitimde kullanıcıların interaktif iletişimde bulu-
nabilmesi için tasarlanmış, Android, IOS ve Blackberry taban-
lı akıllı telefonlardan ve tabletlerden de erişim imkanı sunan 
Blackboard Learn Platformu’nun eğitim teknolojileri çözüm-
lerini Türkiye’de ilk uygulayan eğitim kurumu olma özelliğini 
kazandı. Merkez, sanal sınıf teknolojileriyle katılımcılara daha 
interaktif ve birlikte çalışmaya dayalı bir ortam sunmak ama-
cıyla Blackboard Collaborate Platformu’nu da seçerek bir di-
ğer ilke daha imza atmış oluyor.
Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon Merkezi’nin bu konudaki 
yaklaşımını Merkez Müdürü Prof. Dr. Nur Günay şöyle özetli-
yor: “Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olarak 
Boğaziçi Üniversitesi, teknolojiyle eğitim olanaklarını sunma 
konusunda da öncü bir rol üstlenmeyi görev edinerek yenilikçi 
girişimlerine devam ediyor. Merkezimizde küresel büyümenin 
itici gücü olan bilgi ve inovasyon odaklı rekabetçiliği ulusal ta-
bana yayma; inovasyon ve rekabet odaklı kalkınma alanların-

da analitik ve ampirik projeler üretme, dönüşüm-inovasyon 
eksenli bilgi toplumuna geçişte disiplinlerarası araştırma, uy-
gulama ve politika geliştirme çalışmaları için ortak bir plat-
form oluşturma misyonuyla hareket ediyoruz. Bu bağlamda, 
eğitim ve sosyal sorumluluk hedeflerimizden olan yenilik-
çi düşünce sistemini ulusal tabanda yaygınlaştırmak ve giri-
şimciliği desteklemek için internet tabanlı hizmet platformu 
önemli bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, Black-
board gibi alanında tanınmış ve dünyaca ünlü bir eğitim plat-
formuyla işbirliği yapmak bu hedeflerimize ulaşma anlamında 
bizlere ciddi bir katma değer kazandıracaktır.”
Blackboard Ülke Müdürü Ali Murat Ertem ise, “Bugün gelinen 
noktada online eğitimin son derece önem kazandığı bir gerçek. 
Aralarında Stanford, MIT, Harvard gibi hepimizin yakından ta-
nıdığı üniversiteler dahil, dünyanın hemen hemen tüm saygın 
eğitim kurumları,  online eğitime büyük önem veriyor ve geniş 
çaplı online eğitim kayıtları alıyorlar. Bu geçici bir trend değildir 
ve günümüzün modern öğrencilerinin ve eğitmenlerinin çok 
daha interaktif öğrenim ihtiyaçları ve tercihleri doğrultusunda 
online eğitim platformları, olmazsa olmaz hale gelecektir.” diyor.

PROF. GÜNAY: “EĞİTİM VE SOSYAL 
SORUMLULUK HEDEFLERİMİZDEN 
OLAN YENİLİKÇİ DÜŞÜNCE SİSTEMİNİ 
ULUSAL TABANDA YAYGINLAŞTIRMAK 
İSTİYORUZ.” 

BOĞAZİÇİ 
ÜNİVERSİTESİ 
İNOVASYON 
MERKEZİ, 
SANAL 
SINIFLARDA 
EĞİTİME 
BAŞLIYOR
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kültür»

SONY XPERİA AKILLI TELEFONLAR İLE ÇEKİLEN 
FOTOĞRAFLARDAN OLUŞAN İLK INSTAGRAM FOTOĞRAFLARI 

SERGİSİ, İSTANBUL’UN FARKLI SEMTLERİNDEN İLGİNÇ 
KARELERİ YANSITIYOR.

TAMAMIYLA CEP 
TELEFONU İLE ÇEKİLEN 
RESİMLER SERGİLENDİ

Gelişen teknoloji kültür-sanat alanına da önemli katkılar sunuyor. Sanatçılar 
artık sosyal medya sitelerini sanatlarını, daha geniş kitlelerle buluşturmak için 
önemli bir mecra olarak görüyor. Sanatçılar bir yandan farklı çalışmaları ile 
dikkat çekerken bir yandan da çeşitli teknoloji markalarının ve sosyal payla-

şım sitelerinin de tanıtımını yapmış oluyuyor. Uzun yıllardır Sony Türkiye’de çalışan 
Erdem Sayıp da sanatını farklı mecraları kullanarak geliştiren isimlerden biri. 
Sayıp’ın yaklaşık 1 yıldır Xperia Z ve Xperia Arc akıllı telefonlarla çektiği ve 
Instagram’da yayınladığı fotoğraflar, Sony Mobile Türkiye sponsorluğundaki sergi ile 
fotoğraf tutkunlarıyla buluştu. Tamamen cep telefonu ile çekilmiş fotoğraflardan 
oluşan İstanbul’daki ilk sergi olma özelliğini taşıyan sergi 12-29 Ağustos tarihleri ara-
sında PhotoWorld Fotoğraf Merkezi’nde ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

İSTANBUL’UN FARKLI SEMTLERİNİ ÇEKTİ
Sony Xperia akıllı telefonlar ile çekilen fotoğraflardan oluşan İstanbul’daki ilk 
Instagram fotoğrafları sergisi, İstanbul’un farklı semtlerinden ilginç kareleri yansı-
tıyor. Günümüzde akıllı cep telefonlarının hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu-
ğunu söyleyen Erdem Sayıp, İstanbul’a dair 20 ayrı fotoğraftan oluşan Instagram 
Fotoğrafları Sergisi’yle, İstanbul meraklılarına farklı bir bakış açısı sunuyor. 
Sony Xperia modelleri ile çekilen fotoğrafların beğeniye sunulduğu karma sergi, 
Sony Mobile Türkiye sponsorluğunda PhotoWorld Fotoğraf Merkezi’nde geçtiği-
miz ay boyunca fotoğraf severlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. 
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hayattan»

61 YILLIK BOYACI NECDET USTA: 

MuHATTABIM 
AYAkkABIDIR
ALTI YAŞINDA AYAKKABI BOYAMAYA BAŞLAYAN NECDET AMCA, 
YAŞADIKLARINDAN HİÇBİR ŞEKİLDE YAKINMIYOR VE İLERLEYEN 
YAŞINA RAĞMEN YAŞAM MÜCADELESİNDEN HİÇ YILMIYOR.

 hilal baysal / hilalbaysal@baglantinoktasi.com.tr

erkesin yaşantısında kendine ait il-
ginç hikâyeler olsa da bazı insan-
ların hayatı baştan sona enteresan 

anı ve acılarla doludur. Hayattan 
sayfamızın bu sayısındaki konuğu tam 

da öyle bir isim... Çok küçük yaşından itiba-
ren hayatta tek başına kalmış bir ayakkabı boyacı-
sı Necdet Hoşcan. Henüz 6 yaşındayken ayakkabı 
boyamaya başlamış ve 61 yıldır ne olursa olsun bu 
mesleğinden hiç vazgeçmemiş. Onun baştan sona 
soluksuz dinlediğimiz hayat hikâyesinde dikkati-
mizi çeken en önemli nokta, yaşadıklarından hiç-
bir şekilde yakınmaması ve ilerleyen yaşına rağmen 
yaşam mücadelesinden hiç yılmamasıydı.
Ankara’nın Akay Kavşağı’nın tam köşesinde-
ki ayakkabı tezgâhında karşılaştık kendisiyle. Her 
gün sabahtan akşama kadar burada bulunan usta-
nın mekânına ait ruhsatı bile var. Necdet Amca, 40 
yıl önce boyacılık yaparken de yorulduğu zaman-
larda soluklanırmış burada. Bakanlıkların yakının-
daki bu yerde, başta bakanlar ve üst düzey kişiler 
olmak üzere kim bilir kimlerin ayakkabılarını bo-
yadı yıllar içerisinde. Çürümeye yüz tutan büyük 
şemsiyesinin altındaki tezgâhının ve dolabının et-
rafı başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kur-
tuluş Savaşı kahramanlarının fotoğraflarıyla dolu. 
Bu resimleri asmasının nedeni ise bu vatanı kurta-
ranlara ahde vefa göstermek istemesi. 
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uSTASINDAN AYAkkABIYI YENİ 
TuTMANIN İP uÇLARI:
Necdet Amca’ya göre ayakkabıları evde basit boyalarla bo-
yamak yanlış. Bunlar ayakkabının rengini bozarken ömrünü 
de kısaltıyor. Elinde her çeşit ayakkabı boyası bulunan usta, 
olmayan renk için de elindeki boyaları kararak ayakkabının 
rengini oluşturuyor. Bir ayakkabının nasıl temizlendiğini şöyle 
anlatıyor: “Gelen ayakkabı çok kirli ise tel fırça ile iyice temiz-
lerim. Tozlanmış ise kadife kumaşla silmem yeterli. Desenine 
göre boyayı hazırladıktan sonra ayakkabıyı, önü arkası bir 
olacak şekilde boyayı süngerle iyice yedirerek boyarım. Sonra 
fırçayla, taban ve ayakkabı arasında boya kalıntısı varsa ora-
ları iyice temizlerim. Temizlemezsem burası ayakkabı sahibi-
nin pantolonunu batırır. O da bana ah eder ve işim gücüm rast 

gitmez. O yüzden bu konuda çok titizlenirim. Ondan son-
ra da çeşitli renklerdeki cilalardan uygun olanı seçerek 

ayakkabıyı parlatırım. Son olarak da ayakkabı köse-
leyse kenarını zımparayla temizleyip köselenin her 

tarafını verniklerim.”

ağustos 2013 /59



ağustos 2013 /6160 / www.baglantinoktasi.com.tr

BEŞ YAŞINDAYKEN 
SOKAKLARDA KALDI
Necdet Ustamızın hikâyesi kendisi gibi ayakkabı tamircisi 
olan bir babanın oğlu olarak,1946 yılında Kırşehir’de başlıyor. 
Tabi o yıllarda genellikle çarık ve mesh lastik giyildiğinden sa-
dece köy ağaların iskarpinlerini tamir ediyor babası. Babası-
nın mesleğinden dolayı ekonomik durumları iyi olsa da Nec-
det Hoşcan, hiçbir zaman güzel bir hayata sahip değildi. Çün-
kü annesi ile babası, 5 yaşına geldiğinde ayıldı. O saatten son-
ra ise o ve küçük kardeşinin sürekli kalabilecekleri bir evle-
ri olmadı hiç.

Babaları bu ayrılığın ardından başka biriyle evlendi. Annele-
ri ise gittiği yere aldıramadı onları. Bazen teyzelerinde bazen 
de anneannelerinde kalan iki kardeş, anne-baba ayrılığından 
bir yıl sonra akrabaları tarafından Ankara’nın Beypazarı ilçesi 
yakınlarındaki yetiştirme yurduna verildi. Necdet Hoşcan, ilk 
boya sandığına burada sahip oldu.

ALTI YAŞINDA 
BOYACILIĞA BAŞLADI
Kaldığı yurtta boyacılık yaparken bir yandan da okuluna de-
vam eden Hoşcan, derslerinde oldukça başarılıydı ve ilkokul 
sonrası yapılan öğretmen okulu sınavlarına girebilmenin ha-
yalini kuruyordu. Ama yaptığı bir yanlış onun geleceğine mal 
oldu. Arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak için gittikleri yasak-
lı gölde yurt müdürüne yakalanan Hoşcan, dayak korkusun-
dan yurttan kaçtı. Üç gün tavşan kulübesinde kaldıktan son-
ra yola çıkıp bir arabaya el kaldırarak Ankara’ya geldi. Artık 
bu saatten sonra tek başına ve kimsesiz bir halde başkent so-
kaklarındaydı. 

GECELERİ KAHVEDE YATIYORDU
Necdet Hoşcan, yardımsever birilerinin yönlendirmeleriyle, 
o zamanlar Ankara’nın otobüs terminali olan Etlik garajında 
arabaları yıkamaya başladı. Bir kahve sahibi ona geceleri yat-
ması için kahvehanesinin kapısını açtı. Boyacılardan biri de 
ona boş vakitlerinde ayakkabı boyaması için boya sandığı yap-
tırdı. O, bir yandan garajda yıkanması gereken arabaları yı-
karken bir yandan da boş kalan vakitlerinde ayakkabı boya-
cılığı yapıyordu.

BOYA YAPARkEN ENSESİNE YEDİğİ TOkATLAR...
“Çocukluğumda ayakkabı boyarken yanlış bir şey yaptığımda hemen enseme tokadı yerdim. Deri kurumuş ve ben badem yağı katma-
yı unutmuşsam tokat inerdi enseme. Önünü iyi boyayıp arkayı yalandan boyarsam tokat inerdi enseme. O yıllarda bana vuranlara çok 
kızardım ama yaşım ilerleyince anladım ki hepsi benim iyiliğim içinmiş. O tokatlar sayesinde işimi çok düzgün yapmayı öğrendim. Yoksa 
baştan savma iş yapardım ve kimse de bir daha bana ayakkabısını boyatmak istemezdi.”

NECDET USTA, BAKANLIKLAR’DAKİ TEZGÂHINDA, YILLAR İÇERİSİNDE, BAKANLARIN, 
BÜROKRATLARIN VE SAYISIZ İNSANIN AYAKKABISINI BOYADI. 

GECE YARISINA 
KADAR GAZETE SATTI
Her zaman azimli ve çalışmayı çok seven biri olan Hoşcan, 
o yıllarda gazetelerin akşamları satıldığını söylüyor ve şun-
ları ekliyor: “Gazete satmak istediğimi söylediğimde, Ulus 
Rüzgarlı’ya gitmem gerektiğini söylediler. Oraya gittiğim-
de bana ellerindeki satılacak gazetelerden Zaman, Akşam ve 
Ulus’u verdiler. Akşam 17.30 civarı dağıtım merkezine gi-
derek gazeteleri alıyordum. O zamanların en kalabalık sem-
ti olan Ulus sokaklarında, manşetteki haberleri bağıra bağıra, 
gece yarısına kadar gazetelerimi satıp uyumak için Etlik’teki 
kahveye dönüyordum.”

BİR ANDA BANKADA PARASI OLDU
Bütün bu işleri yaparken ona kalacak yer veren kahveci amcası 
her akşam ne kadar para kazandığını sorup, günlük kazancı-
nı elinden alıyordu. O da kendisine sahip çıkan bu büyüğüne 
hürmetinden dolayı sesini çıkarmıyordu. Böylece geçen yılla-
rın ardından Hoşcan’ın askerlik zamanı geldi. Bunun üzerine 
kahveci karşısına alarak Hoşcan’a şunları söyledi: “Bak oğlum, 
yıllardır her kazandığın kuruşu, ah demeden verdin bana. Ben 
bankada bir hesap açtırarak bu parayı senin namına biriktir-
dim. Şimdi bunu sana geri verme zamanı geldi. Bu senin ban-
ka hesap cüzdanın. Bundan sonra sen de böyle yap ve kazan-
cını çar çur etmeden burada biriktir.” 
Necdet Hoşcan’ın belki de hayatında başına gelen en güzel 
sürprizdi bu. Hiç beklemediği bir anda bir sürü parası olmuş-
tu. Askere gittiğinde harçlık gönderecek kimsesi olmayan biri 
için inanılmaz bir olaydı. Hoşcan, parasının ufak bir kısmı-
nı askerdeyken tüketse de geri döndüğünde zor zamanlarında 
kullanabileceği bir miktar paraya sahipti. 

YILLAR SONRA DAYISINI BULDU
Askerliğin ardından tekrar Ankara’ya dönen Hoşcan, aynı işle-
rinde çalışmaya devam etti. Bir gün boyacılık yaparken tesadü-
fen dayısı ile karşılaştı ve bir süre dayısının evinde kaldı. Dayısı 
vesilesiyle diğer akrabalarının adresine de ulaşan Hoşcan, anne-
sini de buldu. Ama eskiden olduğu gibi yine herkes kendi düze-
nindeydi. Kuşadası’ndaki teyzesi ise kendisine sahip çıktı, böyle-
ce Kuşadası günleri başladı. Bir otelin resepsiyonunda çalışma-
ya başlayan Necdet Hoşcan’ın evliliği de bu sırada gerçekleşti.

ŞİMDİLERDE 67 
YAŞINDA OLAN 

NECDET AMCA, EŞİ 
BAKIMEVİNE GİRDİĞİ 

GÜNDEN BERİ 
HER CUMARTESİ 

ARALIKSIZ OLARAK 
ONU ZİYARET 

EDİYOR.

İÇTİğİ ÇAMAşIR SuYu, MALuL ETTİ
“Evlendikten sonra çeşitli şirketlerde işçi olarak çalışıyordum. 
Akay Kavşağı’ndaki bu yeri bir arkadaşa kiralayıp hafta sonları 
ve boş vakitlerimde buraya gelerek boyacılık yapıyordum. Çok 
yorulduğum günlerin birinde eve giderken dilim damağıma ya-
pışacak kadar susadım. O yıllarda şişe su satılmazdı. Ben de bir 
esnafın kapısını çalarak su isteyeme utanırdım. 
“Eve kadar dayandım ve girer girmez elime geçen ilk bidona 
saldırarak tepeme diktim. O zaman oturduğumuz evde çeşme 
olmadığından mahalle çeşmesinden bidonlarla su getirir on-
lardan içerdik. İki yudum içtiğim an çamaşır suyu olduğunu an-
ladım ama iş işten geçmişti. Hemen tükürdüm ve midemdeki-
leri çıkarmaya çalıştım.”
“Aradan iki hafta geçtikten sonra rahatsızlanmaya başladım. 
Doktora gittiğimde ciğerden yemek borusuna kadar mide-
min eridiğini öğrendim. Hemen beni ameliyata aldılar. Çok şü-
kür ki iyi doktorlara denk geldim de birçok ameliyattan sonra 
beni kurtardılar. Şimdi iyiyim ama o dönem bu rahatsızlığım-
dan dolayı devlet beni malulen emekli etti. Sonrasında başka 
işte çalışamadığımdan artık tüm mesaimi burada boyacılık ya-
parak geçirdim.”

Otelde çalıştığı günlerden birinde otele zengin bir aile gel-
di. Onu çok sevdiklerini ve kızlarıyla evlendirmek istedikle-
rini söylediler. Küçüklüğünde menenjit hastalığı geçiren kız-
larının az da olsa zihinsel engeli vardı. Başka türlü yuva sahi-
bi olamayacağını düşünen Necdet Hoşcan, bu kız ile evlenme-
yi kabul etti. 

MALULEN EMEKLİ OLDU
O gün bu gündür evliliğini sürdürdüğü eşinden üç çocuğa sa-
hip Necdet Amca. Onları okutan ve boyacılık parası ile ev-
lendiren Hoşcan, yıllar öncesinde geçirdiği bir rahatsızlık se-
bebiyle malulen emekli oldu. Emekliliğinin ardından ise şuan 
bulunduğu Akay yokuşunda boyacılık yapmaya devam etti. 
Neredeyse kırk yıldır burada boyacılık yapan Necdet amca-
nın eşi uzun yıllar önce hastalandı ve bir bakım evine alın-
dı. Bu yüzden yıllardır yalnız yaşayan Necdet Amca’ya neden 
yeniden evlenmediğini şöyle anlatıyor: “Ben eşimle evlenir-
ken rahatsızlığının farkındaydım. O bana bir ömür boyu eş ol-
sun diye durumunu bile bile aldım onu. Üç gün sonra bırak-
mak değildi niyetim. Eşim, yıllar boyu benim yemeğimi yap-
tı, işimi gördü ve bana üç çocuk verdi. Ne zaman o ölür ya da 
ben ölürüm öyle biter bu evlilik. Öteki türlü bir ayrılık yok za-
ten bizim kitabımızda.” 



HER CUMARTESİ EŞİNE GİDİYOR
Şimdilerde 67 yaşında olan Necdet Amca, eşi bakımevine gir-
diği günden beri her cumartesi aralıksız onu ziyaret ediyor. 
Bazen Harita Mühendisi olan ortanca kızı, annesini ve baba-
sını evine götürüp, onların genel bakımıyla ilgileniyor. Onun 
dışındaki günlerde ise hafta içi her gün tezgahını açarak boya-
cılık yapmaya devam ediyor usta. 
Necdet Amca, bize şu sıralarda yalnız geçen hayatındaki bir 
gününü şöyle anlatıyor: “Her sabah 6’da kalkarım. Üç, dört 
bardak demli çay içmeden çıkmam evden. Sonra iki vasıtay-
la şuan bulunduğum tezgâhımın önüne gelirim. Yandaki si-
mitçiden üç tane simit alır bir yandan onları yer bir yandan 
da Cenabı Hakk’a hayırlı kazanç vermesi için duamı ederek 
tezgâhımı açarım. En mutsuz olduğum anlarda bile müşte-
rilerimi hep güler yüzle karşılarım. Çünkü onlar benim veli-
nimetim. Ben onların sayesinde evime ekmek götürüyorum. 
Gelen ilk müşterime, ‘siftah senden, bereket Allah’tan’ deme-
yi ihmal etmem. Öğlen olduğunda yandaki Bakanlık binasın-
daki yardımsever insanlar bana kapısını açar. Orada sıcak ye-
meğimi yerim. Kışın üşürsem gittiğimde önüme bir bardak 
sıcak çayımı koyarlar. Yıllardır hep böyle oldu. Akşama doğ-
ru tezgâhımı kapatıp, tabldot yemek yapan yerlerden birinde 
çorbamı içip evime geçerim. Hafta sonları ise hanımı ziyaret 
eder, evimi temizler, televizyon izleyerek zaman geçiririm.”

AYAKKABI 
TAMİRCİLİĞİ DE YAPIYOR
Necdet Usta, yıllar içinde sadece boyacılık yapmamış. Aynı 
zamanda baba mesleği olan ayakkabı tamirciliğini de öğren-
miş. Gelen müşterilere yerine göre ayakkabı bağı, keçe ve di-
ğer malzemelerden de satıyor. Ona gelen müşterilerin statü-
sünün bir önemi yok. “Ben işime bakarım, benim muhatabım 
sadece ayakkabıdır.” diyor usta. Elindeki ayakkabının ihtiyacı 
neyse onu dinleyen Necdet Amca, bez ayakkabılar dışında de-
seni ne olursa olsun her tür ayakkabıyı boyadığını söylüyor. 

BAHAR AYLARINDA VE KIŞIN 
DAHA ÇOK KAZANIYOR
Necdet Amca ona gelen ayakkabıları ortalama 3 TL’ye boyu-
yor. Kendisine boyacılık işinin karlılığını sorduğumuzda bizi 
şöyle yanıtlıyor: “Eskiden daha kârlıydı, bu kadar çok malze-
me kullanmıyorduk. Ayakkabılar tek tipti ve renkleri sınırlıy-
dı. Şimdi yeri geldiğinde badem yağı, vernik bile kullanıyo-
ruz. Öte yandan evlerde kullanılan pratik boyalar da boyacıla-
rın işine sekte vurdu.” 
Yazın günde ortalama, 40-50 TL civarında ciro yapan Nec-
det amcanın geçiş ayları olan bahar aylarında ve kışın işleri 
daha kazançlı. Bunun nedeni de bahar aylarında yazlık ve kış-

lık dolaplarına kaldırmadan önce ayakkabılarını topluca geti-
ren müşterilerden kaynaklanıyor. Bir de kışın giyilen çizme ve 
botlar daha pahalıya boyanıyor. Bir çizme yeri geldiğinde 10 
lira bile bırakabiliyor. Necdet Usta, kendisine akşam alınmak 
üzere bırakılan ayakkabıları bile sanki başında sahibi varmış 
gibi itinayla boyuyor. Çünkü işini en iyi şekilde yapmak ve 
takdir edilmek onun hayattaki en büyük keyifleri arasında.
Boyacı Necdet Amca’nın diğer bir şansı ise Bakanlıklar çev-
resinde bulunması. Oradaki şoförler, amirlerinin ayakka-
bılarını getirerek boyatıyor ona. Bakanlıkların bir kısmının 
Kızılay’dan taşınmasının ardından işleri biraz durgunlaşsa da 
bu caddede olmaktan çok memnun ustamız.
Boyacılığı kendi adına keyifli bir sanat haline getiren us-
tanın hayatı böylece sürüp giderken yaşamdan kendine ait 
bir beklentisi kalmamış. Belki biraz daha para denkleştirip 
şemsiyesini yenilemek var hayalleri arasında. Onun bu dün-
yadaki tek isteği ise şu an bulunduğu bakımevinden mem-
nun olmayan hanımını, onu üzmeyecek bakıcıların olduğu 
bir yere taşımak. Necdet usta son derece tok gönüllü haliyle: 
“Başka ne isteyebilirim ki yaşamdan?” diyor bize. “İşim var, 
sağlığım yerinde, beni seven ve yaptığım işten mutlu olan 
insanlar var. Çok şükür.”

“ÜÇ TANE SİMİT ALIRIM, ONLARI YERKEN BİR YANDAN DA CENABI HAKK’A HAYIRLI 
KAZANÇ VERMESİ İÇİN DUA EDEREK TEZGÂHIMI AÇARIM.”
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haber»

KULAKLIK SATIN ALANLARIN YÜZDE 70’İNİ 18-24 YAŞ GENÇLER OLUŞTURUYOR. 
GENÇLERİN GELİŞMİŞ SES KALİTESİNE SAHİP KULAKLIKLARLA MÜZİK DİNLEME 

TUTKULARI PAZARI HAREKETLENDİRDİ. 

Yürürken, yolculuk ederken kulaklarında çeşit çeşit ku-
laklık bulunduran gençlere son zamanlarda daha çok 
rastlanıyor. Bu durum da şirketlerin kulaklık alanına yö-

nelmesini beraberinde getiriyor. Türkiye’de son dönemlerde 
hızla artan kulaklık satışları ile ilgili bilgi veren Gold Teknolo-
ji Marketleri Pazarlama Müdürü Kılınç Orhan Erdemir, genç-
lerin akıllı telefonlar ve taşınabilir müzik çalarlarla birlikte ve-
rilen kulaklıklar yerine daha gelişmiş kulaklıklar satın almayı 
tercih ettiklerini söyledi. 

OKULLAR AÇILIRKEN DAHA ÇOK 
KULAKLIK ALINIYOR
Bu durumun pazarı büyüttüğünü kaydeden Erdemir, “Ayda 
100 binden fazla kulaklığın satıldığı Türkiye’de son 1 yıl için-
de 1 milyon 245 bin adet kulaklık satıldı. Veriler, kulaklık sa-
tın alan tüketicilerin yüzde 70’ini 18-24 yaş aralığındaki genç-
lerin oluşturduğunu gösteriyor. Son dönemde daha da popü-
ler hale gelen, fiyat olarak 100 TL’nin üzerinde bulunan yük-
sek ses kaliteli kulaklıklar, özellikle üniversite öğrencileri tara-
fından tercih ediliyor. Bu kulaklıkların stil sahibi olması, ta-

GENÇLERİN MÜZİK TUTKUSU 
KULAKLIK PAZARINI BÜYÜTTÜ

sarımları ve renkleri, gençleri çeken önemli unsurlar arasın-
da. En çok kulaklık satılan ayların ekim ve ocak gibi okulların 
açıldığı ve yarı yıl tatilinin başladığı dönemler olması da, özel-
likle öğrencilerin pazarın büyümesindeki rolünü ortaya koyu-
yor. Müzik tutkunu gençler, kendi kişilikleriyle ilişkilendirebi-
lecekleri marka ve modelleri takip ediyor. Üst sınıftaki ürün-
lerde, hem dış ortam seslerini engelleyen hem de müziğin se-
sini dışarı iletmeyen ürünler ilgi görüyor.” dedi. 

KULAKLIK CİROSU YÜZDE 39,2 OLDU
Erdemir, kulaklık pazarının son durumu ile ilgili olarak şu bil-
gileri verdi: “Geçtiğimiz yılın ilk 5 ayında ülkemizde 435 bin 
kulaklık satılırken, bu rakam 2013’ün aynı dönemine 545 bin 
adede yükseldi. Son 1 yıl içinde adetsel bazda yüzde 21,3 ora-
nında büyüyen kulaklık pazarının ciro bazındaki büyümesi 
ise yüzde 39,2 oldu. Yıllık satış cirosu 22,7 milyon TL’den 31,6 
milyon TL’ye yükseldi. Kulaklık pazarında ortalama fiyat şu an 
26 TL seviyesinde bulunuyor ve verileri incelediğimizde talep 
gibi ortalama fiyatın da yükseldiğini görüyoruz. Ortalama fi-
yat her yıl yüzde 12 oranında artıyor.”    

“AYDA 100 
BİNDEN FAZLA 

KULAKLIĞIN SATILDIĞI 
TÜRKİYE’DE SON 1 YIL 
İÇİNDE 1 MİLYON 245 
BİN ADET KULAKLIK 

SATILDI.”
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kuRBANLIkLARIN 
SüSLERİ HAZIR MI? 

ayramlar her şeyden önce dostluğu, 
sevgiyi, kardeşliği ve dayanışmayı 
sembolize eder. Bundan dolayıdır ki 
bu günler yaklaştıkça, bir umut, mut-

luluk ve heyecan kaplar herkesin içini. 
Dini bayramlarımızdan ikincisi olan Kur-

ban Bayramı’nın, insan maneviyatına etkisi ve ona 
verdiği mesajlar ise çok daha farklıdır. Arapçada 
‘yaklaşmak, yakın olmak’ anlamlarına gelen kur-
ban kelimesi genel anlamda da; “Allah’a yakın ol-
mak için takdim edilen şey” manasını taşıyor. Tari-
hine bakıldığında tek tanrılı dinlere kadar uzanan 
kurban vakası, insanları bir yandan Yaradan’ına 
yaklaştırırken öte yandan da kurban ettikleri hay-
vanın etini paylaşmaları yoluyla da toplumsal da-
yanışmaya çok önemli katkılar sağlıyor. İşte bu ne-
denlerle yüz yıllardır büyük bir heyecanla kutla-
nan Kurban Bayramı, amacı aynı olması da farklı 
formlarda hayat buluyor. Biz de bu sayımızda yak-
laşan bayram nedeniyle emrolunduğu günden beri 
kurban geleneklerini incelemek istedik.
Bilindiği üzere çok eski tarihlerden itibaren ekilen 
tahıllardan, yaşayan insanlara kadar kurban etme 
kültürü var toplumlar arasında. Hz. İbrahim’in 
oğlu İsmail’i Allah’a kurban edeceği sırada, Cebrail 
(as) tarafından, gökten bir koç indirilmesi, bundan 
sonra insanların değil de hayvanların Allah’a kur-
ban edilmesini gerekli kılmış. O günden bu güne 
de inananlar Allah için kurban kesip onun etinden 
bolca yiyerek ihtiyaç sahiplerine dağıtmış. Burada-
ki asıl maksadın ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, 
açlığın ve sefaletin yeryüzünden silinmesine katkı 
sağlamak yoluyla Allah’a yakınlaşmak olduğu unu-
tulmamalıdır. 

ARAPÇADA KURBAN KELİMESİ GENEL 
ANLAMDA, ‘ALLAH’A YAKIN OLMAK 
İÇİN TAKDİM EDİLEN ŞEY’ MANASINI 
TAŞIYOR. GELENEKLERİMİZDE KURBANLIK 
HAYVANLARA BUNUN İÇİN SÜSLER TAKILIYOR. 

gelenek»  hilal baysal / hilalbaysal@baglantinoktasi.com.tr
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Günümüzde kurban kesmek şehirleşme sebebiyle artık yerini 
yardım kuruluşlarına bağışta bulunmaya bıraksa da, insanlara 
ve yakın çevresine bire bir yaşattığı mutluluk açısından eski ge-
leneklere göre kurban kesmek, etinden bolca yemek ve ihtiyaç 
sahiplerine dağıtmak geleneği hala devam ediyor.

ÇOCUKLAR YENİ KIYAFETLERİNE SARILIP 
UYURLARDI
Kurban Bayramı’nın bir hafta öncesinde başlayan hazırlıkların 
en önemli ayaklarını, evdeki hanımların yaptığı geniş çaplı te-
mizlikler, hazırladıkları baklava ve börekler ve de çoluk çocuk 
başta olmak üzere aile eşrafına alınan bayram giysileri oluştu-
ruyordu. Şimdilerde yaşanan bolluk dolayısıyla o eski tadı kal-
mayan bayramlık sevdaları, orta yaş üzerindekilerin de hatır-
layacağı gibi çok heyecan verici bir olaydı. O yıllarda herkes, 
bayram sabahı giyeceği yeni esbabının heyecanını yaşardı. Hat-
ta bazı çocukların yeni ayakkabı ve kıyafetlerine sarılıp uyuduk-
ları bile olurdu. 

ARİFE BANYOSU ŞARTTI
Kimi yerlerde arife geceleri aile efradının özellikle kadın ve ço-

bayramlaşırdı. Kimsenin, “Ben biraz uyuyayım sonra bayram-
laşırım.” deme gibi bir lüksü yoktu. Bu el öpme merasimi sıra-
sında çocuklara bayram harçlığı verilmesi ise bunu dört gözle 
bekleyen çocukların soluğu mahalle çerçisi ya da bakkalında al-
malarının nedenleri arasındaydı.

KURBAN ETİYLE AÇILAN ORUÇ
Kurban Bayramı’nda bazı aile büyükleri kahvaltı sofrasında yer 
almazdı. Bunun nedeni ise Peygamber Efendimiz’in sünneti ge-
reği kurban eti kesilene kadar yemek yememe ve onun etiyle 
oruç açma geleneğinin bir gereğiydi. 

KURBANLIKLAR GÜNLER ÖNCESİNDEN ALI-
NIRDI
Eski zamanlarda herkesin evinde kurban edilecek hayvanı 
bayrama kadar besleneceği ağıl, ahır ve bahçeler bulunduğun-
dan kesilecek kurbanın alınması günler öncesinden gerçek-
leşirdi. Şimdilerde ise şehirlerde kurulan kesim yerleri dışın-
da kurban kesilmesi yasak olduğundan kişiler, kurban saba-
hı gidip, oralardaki yerlerde aldıkları kurbanlarını kesiyorlar. 
Bu da birçok aile ferdinin, bu merasime şahit olamamasından 

cukları, el, ayak ve saçlarına kına yakardı. Yine arife gününün 
suyuyla yapılan banyo olmazsa olmazlar arasında yer alırdı bay-
ram geleneklerinin. Çünkü bayramı tertemiz ve en güzel şekliy-
le karşılamak zorundaydı herkes. Ayrıca arife günü yapılan me-
zarlık ziyaretleri ve duaları da unutmamak gerek. Kimi yöre-
lerde bu ziyaretler bayramın birinci günü de gerçekleşebiliyor-
du. Kurban Bayramı’nı diğer günlerden ayıran önemli bir di-
ğer uygulama ise arife günü ikindi namazında başlayıp bayra-
mın son gününe kadar süren ve sadece ikindi namazlarının far-
zından sonra söylenmesi gereken ‘teşrik’ tekbirleriydi. Tekbirler 
bugün hala ikindi namazlarını süslüyor. 

ÇOLUK ÇOCUK HERKES CAMİDE
Tüm bu hazırlıkların ardından gelen bayram günü, neredeyse 
büyük küçük kılmayan hiçbir erkeğin kalmadığı bayram nama-
zıyla başlardı. Bazı yörelerde kadınların da gittiği bayram na-
mazı saatinde evde kalanlar ise erkenden kalkıp kahvaltı ha-
zırlıklarına girişirdi. Çoluk çocuk herkes erken saatte uyanma-
lı ve bayram namazından gelenleri karşılayıp bayramlaşma me-
rasimine katılmalıydı. Öncelikle evde bulunan aile büyüğünün 
elinin öpülmesinin ardından hanede bulunan herkes birbiriyle 

kuRBAN BAYRAMINDA YAPILMASI 
TAVSİYE EDİLENLER:
• Kurban Bayramı sabahında yıkanmak
• Dişleri temizlemek
• Güzel koku sürünmek 
• En güzel elbiseleri giyinmek
• Neşeli ve güler yüzlü olmak 
• Takatı nispetince çokça sadaka vermek 
• Sabah erken kalkıp bayram namazına yürüyerek ve tek-
bir getirerek gitmek 
• Dönüşünü başka bir yoldan yapmak 
• Sabah yemeğini tehir edip kurban etiyle yapmak 

ÇİN’DE kuRBAN BAYRAMI
Çin’de yaşayan Müslüman Uygurların Kurban Bayramı bi-
zimkine göre bazı farklılıklar gösteriyor. Çin takvimine 
göre Türkiye’den bir gün sonra kutlanan bayramda, res-
mi tatil devlet tarafından sadece ilk günde veriliyor. Müs-
lümanların yoğunlukta yaşadığı yerlerde, bayram nama-
zı hem Arap takvimine, hem de Çin takvimine göre iki gün 
üst üste kılınıyor. Türkiye’deki bayram namazlarının aksi-
ne burada bayram namazları çok geç kılınıyor. Yerine göre 
sabah 9-10 aralarını buluyor.
Toplu kurban yerleri olmadığından sitelerinde buldukları 
yeşil alanlarda kesilen kurban sırasında, ilk ve mutlaka ye-
nilmesi gereken yemek ciğer oluyor. Bifteklik et gibi kesi-
len ciğerin üzerine hayvanın kuyruk yağı konuluyor. Bunu 
herkesin yemesi gerekiyor çünkü Uygurlarda bunu yiyen-
lerin hastalığa yakalanmayacağına dair bir inanış mevcut. 

HZ. İBRAHİM OĞLU 
İSMAİL’İ ALLAH’A 

KURBAN EDECEĞİ 
SIRADA, CEBRAİL 
GÖKTEN BİR KOÇ 
İNDİRDİ. BUNDAN 
SONRA KURBAN 

İBADETİ BAŞLADI. 

GÜNÜMÜZDE KURBANLIKLAR 
GÜNLER ÖNCESİNDEN EVLERE 
ALINMIYOR. KESİMHANELERDE 

HEMEN ALINIP KESİLİYOR VE 
DAĞITILIYOR.
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dolayı zaman içerisinde kurban heyecanından uzaklaşmasına 
neden oluyor. Bunun dışında, kurbanını yardım kuruluşlarına 
bağışlayanların sayısı da giderek artıyor. Durumu iyi olanlar 
arasında bir adet kurbanı ailesi ve ihtiyaç sahipleri için kesen 
bir diğerini de yardım kuruluşlarına bağışlayanlara da rastla-
mak mümkün. 
Kurban Bayramı’nın en heyecanlı kısmı ise kesilen etlerin en 
taze haliyle pişirilip bolca yendiği anlar. Özellikle günümüzde 
yüksek olan fiyatlardan dolayı et tüketimi kısıtlı olduğundan, 
insanlar bu günde belki de bir yıl boyunca bir arada görmedi-
ği kadar et görerek doyasıya yeme lüksüne sahip oluyor. Tabi 
bu arada pişen ya da pişmeyen etler hemen en yakınlarında-
ki eş dost ve komşulardan kesmeyen kim varsa onlara yetiştiri-
liyor. Kurban eti verilen hiç kimse bundan gocunmuyor. Çün-
kü bu kurban kesme ibadetinin temelini etlerin paylaştırılma-
sı oluşturuyor. 

KURBAN ETİ TAKSİMİ
Dini inanışlarımız gereği kesilen etin üçte biri eve bırakılıp ka-
lan üçte biri eş dost ve yakınlara, diğer kısmı ise ihtiyaç sahip-
lerine veriliyor. Kurban bayramında sadece et ikram edilmiyor. 
Gelen misafirlere başta kolonya ve şeker olmak üzere yapılan 
börek, dolma ve tatlı gibi yiyeceklerden sunuluyor. 
Dört gün süren Kurban Bayramı’nın ilk günü genellikle kur-
ban kesme işlemiyle geçiyor. Kalan günler ise yakın eş dost zi-
yaretiyle geçiyor. Bu misafirliklerin mutlaka iadeyi ziyarete dö-
nüşmesi ise bayram geleneklerinin güzel alışkanlıkları arasın-
da yer alıyor.

OSMANLI’DA BAYRAM NASIL 
kuTLANIRDI?
Osmanlılar zamanında zilhicce ayının onunda başlayan ve 
dört gün süren kurban bayramı için alınan hayvanlar Rume-
li ve Anadolu’dan İstanbul yakınlarına getirilirdi. Bunların ne 
zaman İstanbul sınırlarına gireceği yetkili makamlarca hal-
ka bildirilirdi. O sıralarda İstanbul’a getirilen koyun sayısı-
nın seksen ila yüz otuz bin arasında değiştiği söylenir. Sayı-
nın bu kadar yüksek olmasının sebebi, kişilerin eğer zengin-
se sadece kendi adına değil, eşi, çocukları, gelini, damadı hat-
ta vefat etmiş yakınları adına bile kurban kesmelerindendi. 

kuRBANLIkLAR SüSLENİRDİ
Kesilecek kurbanların yavrulu olmamaları, gözlerinin ve boy-
nuzunun sağlamlığı, herhangi bir uzvunun noksan bulunma-
ması gerekti. Hatta kurbanlığın güzel olması bile önemliydi. 
Kesilecek koçun ya da hayvanın süslenmesi geleneği bu dü-
şünceden geliyor.Bayram sabahı namazın ardından herkes 
birbiriyle bayramlaşır, kalabalıkla birlikte mezarlık ziyaretine 
gidilirdi. İstanbulluların servilerin hışırtıları arasında Kur’an ti-
lavet ettikleri kaynaklarda yazan bilgiler arasında yer alıyor.

SARAYDA BAYRAM
Bayram sabahı saraydan çıkan padişaha alkış erleri, “Uğrun 
hayrola, yardımcın Allah ola, Hak Teala, Efendimize ömürler 
vere, devletinle çok yaşa!” diyerek alkış tutarlardı. Padişah 
bayram namazını Ayasofya ya da Sultanahmet Camii’nde kı-
lardı. Ardından dualar eşliğinde camiden uğurlanan padişah, 
kurban vecibesini yerine getirmek üzere has odanın yakı-
nında kurulan çadıra girerdi. Hadım ağaları, önceden hazır-
ladıkları başı taçlı, tüylerle süslü koçu getirirdi. Silahtar ağa 
hayvanları tutarken, çuhadar ağa tarafından padişaha gü-
müş bir tepside dört bıçak takdim edilirdi. Padişah hayvan-
lardan iki ya da üçünü, ‘Bismillahi Allahuekber’ diyerek biz-
zat kendi eliyle keserdi. Ardından dua ede ede kurban etin-
den tadardı. Öteki koçlar ise müteakip iki gün içinde darüs-
süüde ağası tarafından kesilirdi.



Maraş senin yazın var 
Çekilmez poyrazın var 
Seni sevene karşı bir kız gibi nazın var 
Nazlanmakta haklısın 
Gönüllerde saklısın 
Türkiye’de bir tane madalya bayraklısın.

Bu dörtlükle yazımıza başladık çünkü 
bu dizeler tarihiyle ve doğasıyla şehrin 
en güzel özeti.  Akdeniz bölgesinin en 
doğusunda bulunan Kahramanmaraş, 
Doğu Toroslar’ın eteğine kurulmuş. Bu 
yüzden şehirde hem Akdeniz ikliminin 
özelliklerini görebilir hem de serin ve 
esintili yayla havasını kolayca hissede-
bilirsiniz. Maraş turumuza eteklerin 
ucundan başlayıp yaylalarına, dik 
yamaçlarına doğru uzanacağız. 

gezi» pınar hiçdurmaz kayıran
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kAHRAMAN EDELERİN 
MADALYALI şEHRİ: 
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ahramanmaraş’ı özel-
likle bahar aylarında gezmenin ay-
rıcalığının ve tadının çok farklı ol-
duğunu şehri anlatmaya başlama-
dan önce özellikle belirtmek isterim. 
İlkbahar’da yeni yeşeren doğanın, 

yaylalarından gelen taze çiçek kokularının yeri bir baş-
ka, güz mevsiminde de evlerin damlarına serili kırmızıbi-
berlerin, kurumaya bırakılmış sebzelerin ve firiklerin(Maraş 
tarhanası) görüntüsü bir başka güzeldir. Doğanın bütün ni-
metlerini cömertçe sunduğu bu coğrafya tarih boyunca bir-
çok medeniyete ev sahipliği yapmış. Medeniyetlerin çokluğu 
kültürel çeşitliği getirirken, talanlar tarihi yapıları almış şe-
hirden… Biz de öncelikle tarihinden dem vuracağız ve son-
ra şehrin sokaklarına doğru süzüleceğiz. Eşsiz Maraş lezzet-
lerinin tadına varıp, sevdiklerimizi mutlu edecek hediyelik-
lerimizi almadan da turumuzu bitirmeyeceğiz elbette.

KAHRAMAN ADINI MECLİS VERDİ
Maraş topraklarında hüküm sürmüş bilinen en eski mede-
niyet Hititler. Şehrin o dönemlerdeki adıysa Markasi imiş. 
M.S. 17. dönemine kadar da Markasi adı kullanılmış. Ta ki 
Romalı İmparatoru Kalligula,  babası Germanikus’un adını 
şehre verene kadar. Bu isim Bizanslılar zamanında da kul-
lanılmış.
Bizanslılar’dan Araplar’ın eline geçen yöre ‘Mer’aj’ ve ‘Mar’aş’ 
adlarını almış. Fakat tekrar Bizanslıların eline geçtiği zaman 
‘Marasion’ olarak anılmaya başlanmış. Bir ara ‘Markasi’ diye 
de söylenmiş. Osmanlılar zamanında kolay söylenmesi ba-
kımından, biraz değişikliğe uğrayarak ‘Maraş’ adını almış.
1973 yılına kadar Maraş olarak söylendi. Kurtuluş Savaşı 
zamanlarında şehir halkının gösterdiği olağanüstü direniş 
ve kahramanlıklardan dolayı T.B.M.M.’nin kararıyla 7 Şubat 
1973’de ‘kahramanlık’ unvanı eklenerek ‘Kahramanmaraş’ 
adını aldı.

MARAŞ ASLANI ÇOCUKLARIN 
GÖZDESİ
Maraş’ın çok eskiye dayanan bir tarihinin olduğunun en 
önemli kanıtlarından biri Maraş Aslanı’dır. Bazalt’tan yapıl-
mış aslan bir Hitit eseri. Maraş Kale’sinde bulunan eser ser-
gilenmek üzere İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi’ne taşındı 
ve halen orada. Heykelin üzerinde Hitit hiyeroglifi ile yazılı 
uzun bir metin var. Bu metinde; İ.Ö. 9.YY’da kenti yönetmiş 
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olan Kral Halparunda’nın, babasının, dedelerinin, geçmiş 
kralların adları ve kraliyetin geçmişi hakkında bilgiler yer 
almakta. 
Şu anda şehirde belki orijinalini görmek mümkün değil ama 
Maraş Kalesi’nde bir aslan heykeli bulunuyor. Özellikle de 
çocukların en büyük gözdesi. 

SÜTÇÜ İMAM ALİ
Maraş’tan bahsedip de Sütçü İmam’a değinmeden geçmek 
olmaz. Şehir için büyük önemi olan İmam’ın adına ithafen 
Sütçü İmam Üniversitesi de kurulmuş. 
Asıl adı Ali olan Sütçü İmam Uzunoluk Caddesi’nin kena-
rında hem süt satarak geçimini sağlıyor, hem de ücretsiz ola-
rak imamlık yapıyordu.
31 Ekim 1919 Cuma günü Fransız işgalinde olan şehirde-
ki Ermeniler, Fransızlardan güç alarak taşkınlıklarda bulu-
nur. Bardağı taşıran son damla, Fransız askerlerinin Uzuno-
luk hamamından çıkan Türk kadınlarına sarkıntılık etmele-
ri olur. Üç kişi olan ve sarhoş durumda olan Fransız Ermeni 
askerlerinden birisi, hamamdan çıkan Türk kadınlarına sal-
dırır. Peçesi yırtılan ve zor durumda kalan kadıncağız bayı-
lıp yere düşer. Diğer kadın da imdat istercesine bağırır. Ola-
yı gören Türkler dışarı çıkarak, askerlerin üzerine yürürler. 
Türkler, Ermenilere ihtarda bulunarak yollarına gitmeleri-
ni söylerler. Ermeniler kötü sözler sarf ederek silah kullanır-
lar. Bir kişi ölür bir kişi de yaralanır. Bu sırada Sütçü İmam 
Ali, Karadağ tabancasını alarak dükkânından hızla olayın 
olduğu yere gelir. Ermeni askerleri ağır yaralar, askerlerden 
biri ertesi gün ölür. 1 Kasım 1919 tarihinde ölen Ermeni için 
büyük bir cenaze töreni düzenlenir. Sütçü İmam Ermeni ve 
Fransızlar tarafından sürekli aranır. Bütün çabalarına rağ-
men Sütçü İmam bulunamaz. Sütçü İmam’ın bu unutulmaz 
kahramanlığından sonra halk adeta birbirine kenetlenir. 

DALGALAN EY ŞANLI BAYRAĞIM
Maraş’ın bir başka kahramanlık destanını daha anlatmadan 
olmaz, hele ki bu olay şehre ön adı olan ‘Kahraman’ sıfatını 
kazandırmışsa. 26 Kasım 1919’da Fransız işgalinde olan şeh-
re Osmaniye Askeri Valisi Guvarnör Andre gelir. Fransız ve 
Ermeniler coşkun bir törenle Guvarnör Andre’yi karşılarlar. 
Ermeniler ellerinde Fransız bayrakları olduğu halde, “Yaşa-
sın Ermenistan, Yaşasın Fransa” gibi sloganlar atarak Yüz-
başı Guvarnör Andre’nin şehre girişine eşlik ederler. Andre, 
o gün çeşitli ziyaret ve görüşmelerden sonra Hırlakyanlar’ın 

MARAş TARHANASI
Kahramanmaraş tarhanası bilinen tarhanadan şekli ve yapımıyla 
farklı. Kahramanmaraş tarhanası döğme, yoğurt, tuz ve kekikten 
yapılıyor. Kıvamını alması için yaz güneşi kullanılır. Yapımı ise her 
lezzetli yiyecekte olduğu gibi külfetli: Temizlenen döğmeler büyük 
mahşere kazanlarında (tarhana pişirmek için kullanılan büyük ka-
zanlar) pişirilir. Pişirme esnasında kuvvetli bir kişi tarafından ağaç-
tan yapılı ‘tarhana küreği’ ile sürekli karıştırılır. Pişirilen aş, bezler 
üzerine çekilerek soğutulur. Büyük leğenlerde yoğrularak üzerine 
yoğurt ilave edilir. Yoğurtla iyice yoğrulan tarhana, çukurluk bir yer-
deki bez üzerine taşınır. Üzeri iyice kapatılır ve ekşimesi için bir gün 
dinlendirilir. Komşu ve akraba kadınlar toplanarak sabah erkenden 
dam başındaki ‘çiğ’lerin (sazdan yapılıyor ve üzerine tarhana serili-
yor) üzerine el maharetleri ile serer. Serildiği günün akşamı ‘tarhana 
firiği’ hazır olur. Bir gün sonra da tamamen kurur. Toplanarak özel 
olarak yapılan bidonlarda yıl boyu saklanır. Tarhana çerez olarak ce-
viz, fıstık ve badem ile de tazeyken yenebiliyor. Ayrıca kuru, soğuk 
veya sıcak su ile ıslatılmış veya tava içinde yağda kızartılmış şekilde 
tüketebilirsiniz. ii ki tarhana çorbası da soğuk kış günlerinde ilaç ni-
yetine içildiğini söylemeye gerek bile yok. 

BAşkONuş YAYLASI
Başkonuş Yaylası, Kahramanmaraş-Andırın yolu üzerinde, Ye-
nicekale çevresinde yer alan zengin bir orman dokusunun oluş-
turduğu ve yayla karakteri gösteren bir bölge. Başkonuş’ta ge-
yik üretme çiftliği de bulunuyor. Ayrıca alanda, orman idaresine 
ait sosyal tesisler (bungalov evler, lokal, lokanta vb.) de yer alı-
yor. Yaylada günübirlik piknik yapabilir veya tüm hafta sonunda 
konaklama yapabilirsiniz.
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Malatya merkezde bulunan Yeni cami

konağına gider. Ermeniler, Türklerin Guvarnör Andre’nin 
davetine gelmemelerine çok bozulurlar. Yüzbaşı Andre Hır-
lakyanların torunu Virjini Helena ile tanışarak, onu dansa 
davet eder. 
Virjini Helena, “Aziz şerefine dans etmek isterim, ancak, 
ne Fransız ne de Ermeni bayrağının bulunmadığı bir yer-
de dans etmeyi sevmem. Maraş Kalesi’nde Türk bayrağı ye-
rine Fransız bayrağı gördüğüm zaman olur.” der ve dans tek-
lifini reddeder. Andre da askerlere emir vererek, 27 Kasım 
1919 Perşembe günü gece yarısı, Türk bayrağının kaleden 
indirtir.
28 Kasım 1919 Cuma günü Maraşlılar kaledeki Türk bayra-
ğının indirilmiş olduğunu görürler. Kalenin yakınında evi 
olan Kısakürekzadelerden Avukat Mehmet Ali Bey, olayı 
görür görmez, hasta yatağında hemen bir bildiri hazırlaya-
rak çoğaltır. Sabah namazında bütün camilere ulaşan bildiri 
okunur ve bütün şehre yayılır. Bu bildiriyi okuyan ve duyan 
halk akın akın Ulucami’ye toplandır.

MARAŞ BİZE MEZAR OLMADAN, 
DüŞMANA GüLZAR OLAMAZ
Cemaat namazın sünnetini kıldıktan sonra, Ulu Camii İma-
mı Rıdvan Hoca minbere çıkarak hutbeye başladığı sırada 
dışarıda bir gürültü kopar. Şerbetçioğlu Mehmet, “Sancağı 
çıkarın.” diye bağırırken gürültü içeriden duyulur. İçerde de, 
“Bayraksız namaz kılınmaz.” sesleri işitilir.
Buna Rıdvan Hoca’nın, “Hürriyeti olmayan bir milletin 

cuma namazı kılması caiz değildir.” sözü de eklenince, ce-
maat minberdeki sancağı alarak dışarı çıkar. Bu sancağın al-
tında toplanan insan seli kaleye doğru akarken, yerinden gi-
demeyen aksakallı bir yaşlı dede de, “Haydin babam, vatan 
kavgasıdır, din kavgasıdır bu.” diyerek halkı daha da coştu-
rur. Kalede bulunan Fransız jandarmaları, silahlı bir çatış-
mayı göze alamayarak arka kapıdan kaçarlar. Tekbir ve tev-
hid sesleriyle kaleye ilk ulaşanlardan Zalhocaoğlu Osman 
(Osman Erşan), bir kenara atılmış olan Türk bayrağını hür-
metle öpüp başına koyduktan sonra tekbir sesleri arasın-
da onu eski yerine asar. Bazılarının beraberinde getirdikle-
ri bayraklara gerek kalmamıştır. Cuma namazı toplu olarak 
bayrağın gölgesinde eda edilir. Birkaç el silah atılarak bay-
rak selamlanır ve sevinç gösterisinde bulunulur. Bu olaydan 
sonra halk için hafızalara şu cümle kazınmıştır: ‘Maraş bize 
mezar olmadan, düşmana gülzar olamaz.’
Maraş’ın Kurtuluş Savaşı’nda şehir halkı ile birlikte topyekün 
direniş göstermesi, çevre vilayetlerin de yardımına koşması 
büyük takdir toplar. Kurtuluş Savaşı sonrasında Maraş’a bir 
yazı gönderilerek, Milli Mücadele’ye katılanların listesi iste-
nir. Şehrin ileri gelen yöneticileri toplanır, bir durum tespiti 
yapar. Sonunda Ankara’ya, “Maraş’ta Milli Mücadele’ye ka-
tılmayan tek fert bile yoktur.” cevabı verilir.
Bunun üzerine 5 Nisan 1925 yılında toplanan TBMM’de 
Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın onayı ile İstiklal Madalyası’nın 
fertlere değil, şehir halkına verilmesi kararlaştırılır. Maraş 
bir adet Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirilir.

DAĞLARIN GÖLGESİNDE SULARIN 
YAMACINDA
Doğu Toroslar’ın bir uzantısı olan Ahır Dağı’nın eteklerine 
kurulmuş olan şehir güneyde bereketli Maraş Ovası’na, batı-
sında ise Ceyhan Nehri’ne doğru genişlemiş. Şehrin hemen 
yeşil örtüsü, topraklarında bol miktarda su kaynağının bu-
lunduğunun bir göstergesi olmakla beraber şehir sınırların-
da yer alan irili ufaklı birçok baraj da bu gerçeği destekli-
yor. Şehrin ilk olarak kale ve çevresinde kurulduğunu yılla-
rın eskitemediği evlerden ve asırlık çınarlardan anlıyoruz. 
Son yıllarda ise yeni yerleşim yerlerinin batıya Üngüt böl-
gesine doğru kaydığını görmekteyiz. İstanbul’un yedi tepe-
si gibi Maraş’ın da tepeleri de bol, hal böyle olunca da şehir 
içi ulaşımda yürüyerek bir yerden bir yere gitmek biraz yo-
rucu olabilir. Ama şehirde yoğun trafik olmadığından toplu 
ulaşım araçlarıyla hemen her yere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. 

kAHRAMANMARAş kALESİ 
Kentin ortasında, yığma bir tepe üzerinde bulunan kale Hi-
tit, Roma ve Osmanlı dönemlerinde kullanılmış ve çeşitli 
devirlerde onarımlar görmüş. Kalenin tepesinde Türk Bay-
rağı şanlı hikâyesiyle dalgalanmaya devam ediyor. Ayrıca 
kalenin içinde yakın zamanda açılan minyatür müzesi de 
görülmeye değer. Maraş halkının işgal günlerinde gösterdi-
ği kahramanlıkların anlatıldığı bu müzede maketler o kadar 
gerçekçi hazırlanmış ki sizi o tarihe götürüyor. 

PINARBAşI
Kahramanmaraş’ın topraklarından fışkıran buz gibi suların 
süslediği bu mesire yeri halkın piknik ihtiyacını karşılamak-
tadır. Alt kesimde bulunan lokantada asırlık çınarların altın-
da yöresel lezzetlerin keyfini çıkarabilirsiniz. Üst kesimlerde 
çamlarla örtülü tepede yapılabilecek mangal keyfi de kaçırıl-
mamalı. Merkezden kalkan dolmuşlarla yaklaşık 15 dakika-
lık bir yolculuk sonunda Pınarbaşı’na ulaşılıyor.

HuRMAN kALESİ 
Afşin İlçesi’nin Marabız Köyü’nde Hurman çayının kuze-
yindeki sarp kaya üstünde yer alıyor. Yapım tarihi kesin ola-
rak bilinmemekle birlikte mimari özelliklerinden yola çıkı-
larak Bizans döneminde inşa edildiği düşünülmekte. İçinde 
su ve yiyecek depoları, asker barınakları ve kilise var.

kAHRAMANMARAş uLu cAMİİ
Kalenin güneyinde, Ekmekçi Mahallesi’nde bulunan camideki 
kitabede Sultan Kansu Gavri zamanında Dulkadirli Alâüddevle 
tarafından kurulduğu yazılı. Ahşap çatısı ve ahşap sütunları ile 
11. yy. ahşap cami örneklerinin özelliğini taşıyor.

ESHAB-I kEHF küLLİYESİ (YEDİ uYuRLAR)
Maraş’ın Afşin ilçesinin 8 kilometre batısında yüksek bir 
sırt üstündeki yapılar topluluğu 12. yy.dan kalmış. Cami, 
Kervansaray, Ribat ve planları belirlenemeyen birçok küçük 
yapıdan oluşuyor.

ESHAB-I kEYF MAğARASI
Afşin ilçesinde, Romalı yedi gencin 200 yıllık uykudan son-
ra uyandıklarına inanılan mağara.

DöNgEL MAğARASI
Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerende yer alıyor. Mağara 
çevresi prehistorik devirde iskan edilmiş. Döngel mağara-
sının içerisinden Döngel Çayı büyük bir çağlayan yaparak 
akıyor. Yanında ayrıca Gençlik Spor İl Müdürlüğü kampı da 
bulunuyor.

BuLuT DELİğİ MAğARASI
Pazarcık İlçesinin güneybatısında bulunan Bulut Deliği Ma-
ğarası gelişimini tamamlamış fosil bir mağara. İçeride son 
derece güzel sarkıt, dikit ve sütun damlataşlarını görmek 
mümkün.

YAVşAN YAYLASI
Sır baraj gölünün güneyindeki yükseltiler üzerinde yer alan, 
zengin orman dokusu ve su kaynakları ve endemik bitkile-
riyle öncelik alan doğal bir kaynak. Yükseltisi 1300 metreye 
ulaşmakta. Yavşan Yaylası, kampçılık ve iklim kürleri açısın-
dan önemli bir yere sahip.
 
FİRİK VE DONDURMA YEMEDEN 
DÖNMEYİN
Şehrin içinde büyük bir kapalı çarşısı var. Burada birçok se-
çenek bulabilirsiniz. 
Ağaç oyma tekniği ile yapılmış eşyalar, dövülerek işlen-
miş bakır malzemeler, sim ve sırma işleri, yemeni adı ve-
rilen deriden yapılmış geleneksel ayakkabılar ve postallar 
Kahramanmaraş’tan alınabilecek özgün hediyelik eşyalar 

EDELER DİYARI
Şehir halkının kendine özgü bir şivesi var. Ama en meşhuru 
‘Ede.‘
Ede kelimesi şimdiye kadar sadece Kahramanmaraşlılar 
tarafından kullanılıyor.
Erzurum’un Dadaş, Elazığ’ın Gakkoş kelimeleleri gibi Ede 
kelimesi de Maraş’a ait. Anlamıysa abi veya kardeş. Büyük, 
küçük erkek kardeşler ve arkadaşlar birbirine Ede diyerek 
hitap edebilirler, kadınlarsa küçük ve büyük kardeşine Ede 
diyebilir.
Kahramanmaraş’ta Ede sözü sadece erkeklere kullanılır ama 
bir bayan küçük veya büyük erkek kardeşine tanıdığı veya 
tanımadığı yabancı bir erkeğe Ede diye hitap edebilir.
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ÇOMÇAM ELİMDE YEMEKLER 
ÖNüMDE
Maraş şivesinde kepçeye çomça deniliyor. Bakırcılar çarşın-
da küçük çomçlardan bir tane edinip, lezzet turunuza de-
vam edebilirsiniz. Tarhana, eşkili çorba, döğmeli mercimek-
li çorba, yoğurtlu döğmeli çorba, Maraş paçası gibi çorbalar; 
simit köftesi, kısır köftesi, içli köfte, sömelek köfte, suluyağlı 
köfte, eşkili köfte, yoğurtlu köfte, yavan köfte, eşkili aya köf-
tesi gibi köfte çeşitleri; keşk aşı (döğme aşı), Maraş pilavı, 
tavuklu pilav, peynirli ve çökelekli börek, bayram çöreği gibi 
pilav ve börekler yöreye özgü yemekler.
Tatlı olarak da ünlü Maraş dondurmasını unutmamak ge-
rekir. Çevrenizde Maraşlı arkadaşlarınız varsa çok kez duy-
muşsunuzdur, “Sizin bu yediğiniz Maraş dondurması değil. 
Hasını gelin de Maraş’ta yiyin.” diye. Hep bir mübalağa ol-
duğunu düşündüğüm bu sözün gerçekliğini yaşadım. Fıstık 
ezmesi, un sucuğu, pestil sucuğu, hapısa yörenin bilinen di-
ğer tatlıları.
Bu kadar tatlı ve yemekten sonra üzerine çöken rehabeti ak-
mak için de mayam şerbeti içmenizi önerebiliriz. Fakat alı-
şık olmadığınız bir lezzet olduğunu söylemekte fayda var. 
Bir dikişte içmeyin, yudum yudum alın deriz… 

arasında bir çırpıda sayılabilir. Yine ünlü Kahramanmaraş 
kırmızı biberi, tarhanası, fıstık ezmesi, un ve pestil sucuğu, 
büyük emek verilerek elde yapılan bakır işleri bakılması ge-
rekenler arasında. 
Osmanlı Döneminden kalan büyük Kapalı Çarşı, Mazman-
lar Çarşısı, Demirciler Çarşısı, Bakırcılar Çarşısı ile Yer altı 
Çarşısı, Çinili Çarşı ve çeşitli pasajlar bu alışverişlerin yapı-
labileceği yerler.

SAKIN KALORİ HESABINA 
GİRMEYİN, KEYFİNİ SüRüN
Kahramanmaraş’ta kültürel değerlerin bir öğesi de yemek ve 
tatlı. Şehre gelmeden bir iki kilo verip gelmenizde fayda var. 
Fazlasıyla geri alabilirsiniz. Zaten şehri dolaşırken bunu çok 
iyi anlayacaksınız. Hem sokak satıcılarından birçok yöresel 
lezzetin tadına varabilir hem de birçok restorana rastlayabi-
lirsiniz. Akdeniz yeşilliklerinin çokluğu ve doğunun baha-
ratları Maraş mutfağının özellikleri arasında yer alıyor. Ba-
haratlar konusunda endişe etmeye de gerek yok çünkü çok 
acı bir lezzetle karşılaşma olasılığınız düşük. 
Kış için tarhana, bulgur, döğme, nişasta hazırlanır ve biber, 
patlıcan, kabak, bamya ve fasulye gibi yiyecekler kurutula-
rak saklanır.

Meyan şerbeti

Baklava
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alışveriş»

ALIŞVERİŞ KATEGORİLERİ İÇİNDE EN ÇOK İLAN ‘GİYİM VE AKSESUAR’A 
VERİLDİ. BU KATEGORİDEKİ İLAN SAYISINDA GEÇTİĞİMİZ YILIN AYNI DÖNEMİNE 

GÖRE YÜZDE 76’LIK ARTIŞ OLDU.

Ramazan Bayramı’na ilişkin internet üzerinden yapılan 
alışveriş verileri açıklandı. Verilere göre, 15 Temmuz – 5 
Ağustos tarihleri arasında bayram hareketliliğinin yaşan-

dığı dönemde en çok ‘Giyim ve Aksesuar’ kategorisinde ilan 
verildi. Giyim ve aksesuarın ardından kullanıcıların en çok ilgi 
gösterdikleri ürünler ise cep telefonu ve bilgisayar gibi tekno-
lojik cihazlar oldu.
E-ticaret platformu sahibinden.com’un 2013 yılı Ramazan 
Bayramı’na ilişkin verileri internet kullanıcılarının bayram 
alışverişine ilişkin tercihlerini gözler önüne serdi. Buna göre 
tüm alışveriş kategorileri içinde en çok ilan “Giyim ve Aksesu-
ar’ kategorisinde verildi. Bu kategorideki ilan sayısında geçti-
ğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 76’lık büyük bir sıçra-
ma gözlendi. sahibinden.com kullanıcılarının bayram alışve-
rişinde ikinci tercihleri ‘Bilgisayar’ olurken, ‘Cep Telefonu’ ve 
‘Hobi Oyuncak’ en çok ilan verilen diğer kategoriler oldu. Ay-
rıca ‘Aksesuar & Tuning’de yoğun olarak tercih edilen diğer ka-
tegoriler arasında yer aldı. 

ERKEK ÜRÜNLERİNDE AYAKKABI BAŞI 
ÇEKTİ
‘Giyim ve Aksesuar’ ana kategorisinde en çok ilgi gören ürün-
ler erkek ürünleri oldu. Erkek ürünlerinde en çok ilan verilen 
ürün ayakkabı olurken, bu üründe geçtiğimiz yılın aynı döne-
mine göre verilen ilan sayısı yüzde 76 oranında artış göster-
di. Ayakkabıyı, ‘Hobi & Oyuncak’ kategorisinde Diecast mo-
del araba, ‘Bilgisayar’ kategorisinde ise dizüstü bilgisayar, ye-
dek parça, masaüstü bilgisayar ve donanım izledi. Geçtiğimiz 
yıla oranla ilan sayısında gözlenen en büyük artış ise yüzde 82 
ile ‘Bilgisayar’ kategorisinden masaüstü bilgisayar ve donanım 
ile ‘Aksesuar & Tuning’ kategorisinden Otomobil & Arazi Ara-
cı ve Dış Aksesuar oldu. 

ALIŞVERİŞİ EN ÇOK SEVEN ŞEHİR 
İSTANBUL
2013 yılının Ramazan Bayramı alışverişlerinde en çok ilan ve-
ren şehir İstanbul oldu. İstanbul’dan verilen ilan sayısının geç-
tiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 64 daha fazla olduğu 
gözlendi. İstanbul’u sırasıyla Ankara, Antalya, İzmir, Bursa ta-
kip ederken geçtiğimiz yıla oranla ilan sayısında en büyük sıç-
ramayı yüzde 71 ile Antalya yaptı.

RAMAZAN BAYRAMI 
ALIŞVERİŞİNDE ÖNCELİKLİ TERCİH 

GİYİM VE AKSESUAR OLDU
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İFTAR ÖNCESİNDE VE SAHUR VAKTİNDE 
ONLİNE ALIŞVERİŞ PATLAMASI
Bir başka e-ticaret sitesi hizlial.com ise iftar ve sahur alış-
verişlerini yayınladı. Buna göre iftar öncesine ve sahur 
vaktine denk gelen saatlerde, satışlar bir önceki aya oran-
la yükseliş gösterdi. Analize göre, Ramazan’da yemek ma-
sası ve takımlarının satışı haziran ayına göre yüzde 150 
oranında artarken, en çok alışveriş İstanbul, Ankara, İzmir, 
Bursa ve Antalya’dan yapıldı.

İFTAR ÖNCESİNE VE SAHUR VAKTİNE DENK 
GELEN SAATLERDE SATIŞLAR BİR ÖNCEKİ 

AYA ORANLA YÜKSELİŞ GÖSTERDİ.



 
 

 

türkçeden bi’haber»

İngilizce kökenli olan kelime bu dilde de ‘fair play’ olarak yazılıyor. TDK 
sözlüğünde, “Kurallara ve karşılıklı hoşgörüye bağlı kalınarak oynanan 
oyun.” anlamıyla yer alan kelime için dil uzmanları ‘dürüst oyun’ 
karşılığının kullanılmasını öneriyor. 

FA İ R  P L AY  D E Ğ İ L 
‘ D Ü R Ü S T  O Y U N ’

Fransızca olan kelime bu dilde ‘doyen’ olarak yazılıyor. Türkçe sözlükte 
kelime, “Bir meslekte yaşça, kıdemce ileride ve yetenek bakımından 
üstün niteliğe sahip olan kimse.” şeklinde açıklanıyor. Dil uzmanları bu 
yabancı kelimeye karşılık olarak ‘aksakal’ karşılığını öneriyor.

D U AY E N  D E Ğ İ L 
‘A K S A K A L’ 

Dilimize Fransızdan geçen kelimenin bu dilde yazılışı 
‘tire-bouchon’. “Tıpa çekmeye yarayan, ucu sivri ve 
helis biçiminde demir alet.” manasına gelen kelime 
için Türk Dil Kurumu uzmanları ‘burgu’ karşılığının 
kullanılmasını tavsiye ediyor. 

T İ R B U Ş O N  D E Ğ İ L 
‘ B U R G U ’

İngilizce olan kelime bu dilde ‘volleyball’ olarak yazılıyor. “Altışar kişilik 
iki takım arasında, bir alan ortasında gerilmiş olan ağ üzerinden topun 
karşılıklı olarak elle oynanması oyunu.” manasını taşıyan kelime için dil 
uzmanları ‘uçan top’ karşılığını öneriyor.  

V O L E Y B O L  D E Ğ İ L 
‘ U Ç A N  T O P ’

İngilizce olan kelime bu dilde de aynı şekilde yazılıyor. Son yıllarda 
yabancı hali ile daha sık kullanılmaya başlanan kelime TDK 

sözlüğünde, “Devlet büyüklerinin eşi.” şeklinde açıklanıyor. Dil 
uzmanlarının önerdiği karşılık ise ‘başbayan.’ 

F İ R S T  L A D Y  D E Ğ İ L 
‘ B A Ş B AYA N ’
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Fransızca olan kelime bu dilde ‘exercice’ olarak yazılıyor. “Vücudun gücünü, 
dayanıklılığını artırmak için yapılan uygulama, hazırlık çalışması, idman. Bir 
beceriyi, bilgiyi kazanmak için yapılan tekrar, temrin, talim.” anlamlarına 
gelen kelime için dil uzmanları ‘alıştırma’ karşılığını öneriyor. 

E G Z E R S İ Z  D E Ğ İ L 
‘A L I Ş T I R M A’ 

Fransızca olan kelime bu dilde ‘photocopie’ şeklinde yazılıyor. Kelime 
“Bir yazı, kitap veya biçimin fotoğraf yoluyla kopyasını çıkarma yönte-
mi.” anlamında kullanılıyor. Türk Dil Kurumu uzmanları da kelimeyi tam 
olarak karşılayan ‘tıpkıçekim’in kullanılmasını öneriyor. 

F O T O K O P İ  D E Ğ İ L 
‘ T I P K I Ç E K İ M ’

Fransızcadan dilimize geçen kelime bu dilde ‘cathedrale’ olarak 
yazılıyor. Kelime, “Piskoposluk makamı olan büyük kilise.” manasında 
kullanılıyor. Kelime için, Türk Dil Kurumu uzmanları ‘başkilise’ şeklindeki 
Türkçe karşılığın kullanılmasını tavsiye ediyor. 

K AT E D R A L  D E Ğ İ L 
‘ B A Ş K İ L İ S E ’

Fransızca olan kelime bu dilde ‘egoiste’ olarak yazılıyor. “Yalnız kendini 
düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan, hodbin, hod-
kâm.” anlamında kullanılan kelime için Türk Dil Kurumu uzmanları ‘ben-
cil’ karşılığının kullanılmasını daha doğru buluyor.   

E G O İ S T  D E Ğ İ L 
‘ B E N C İ L’

 

F E M İ N E N  D E Ğ İ L 
‘ K A D I N S I ’

Dilimize Fransızcadan geçen kelime bu dilde ‘feminin’ olarak 
yazılıyor. TDK sözlüğüne göre kelime, “Davranış ve kılık 
kıyafet bakımından kadına özenen (erkek), kadınımsı.” 
anlamlarında kullanılıyor. Sözcüğe bulunan Türkçe karşılık 
ise ‘kadınsı.’
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haber»

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI, DÜNYANIN DÖRT BİR 
YANINDAN GELEN BİRÇOK BİLİM İNSANINI, KAMU VE ÖZEL SEKTÖR 

TEMSİLCİSİNİ KITALARIN TRANSİT NOKTASI OLAN İSTANBUL’DA BULUŞTURDU.

   “11. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şurası”, Ulaş-
tırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından, 5-7 
Eylül 2013 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde 

düzenlendi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 
Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen birçok bilim 
insanını, kamu ve özel sektör temsilcisini kıtaların transit nok-
tası olan İstanbul’da buluşturdu.
Açılışını Türkiye Cumhurbaşkanı Abdul-
lah Gül’ün yaptığı şûraya Cumhurbaşkanı 
düzeyindeki konukların yanı sıra birçok 
ülkenin ilgili bakanları ve üst düzey kamu 
yetkilileri, uluslararası arenada otorite ola-
rak gösterilen bilim insanları ile alanında 
uzman yerli ve yabancı sektör temsilcileri 
katıldı.

TÜRKİYE’NİN 2035 GÖRÜNÜMÜ 
TARTIŞILDI
Sektörlerin dünyada geldiği noktanın ma-
saya yatırıldığı organizasyonda Türkiye’nin 
on yılı aşkın süredir uyguladığı ulaştırma ve 
haberleşme politikalarının küreselleşme ve 
entegrasyon hamlelerine nasıl yansıdığı ve 
önümüzdeki süreçte nelerin yapılması gerektiği konuları da 
ele alındı. 11. Şûra’da “Türkiye’nin 2035 Görünümü”ne ilişkin 
düşünce ve görüşler; Karayolu, Denizcilik, Demiryolu, Hava-
yolu, Haberleşme, Kentiçi Ulaşım ve Boru Hatları başlıkları 
altında tartışmaya açıldı. 

BAKAN BİNALİ YILDIRIM: 
“HABERLEŞMENİN TARİHİNİ YAZIYORUZ”
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 
şuranın uluslararası paylaşım ve dayanışmaya, fikir alışverişi-
nin önemine atıf yaptığını belirterek, “Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşmenin kısa tarihini yazıyoruz. Hep beraber Dün-
yanın Merkezi 2035 Türkiye’sinin profilini çiziyoruz.” değer-

lendirmesinde bulundu. Bakan Bi-
nali Yıldırım, şurayı düzenleyen ve 
emeği geçenlere teşekkür ederek, 
şuranın hayırlı olması temennisin-
de bulundu.
11. defa düzenlenen Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Şurası, 
daha önceki yıllarda da alanında 
uzman yerli ve yabancı bilim in-
sanlarını, araştırmacıları buluş-
turmuştu. Türkiye’nin söz konusu 
sektörlerdeki politikaları değerlen-
dirilmiş ve geleceğe yönelik önemli 
yol haritaları çıkarılmıştı. 

KITALARIN BİRLEŞTİĞİ YERDE 
ULAŞTIRMA ŞURASI
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KARAYOLU, DENİZCİLİK, DEMİRYOLU, 
HAVAYOLU, HABERLEŞME, KENTİÇİ ULAŞIM 
VE BORU HATLARI BAŞLIKLARI, ALANINDA 

UZMAN KİŞİLERCE TARTIŞMAYA AÇILDI. 



bilişim»
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ASUS ile Google, hem bugüne kadarki en net tablet ekranına hem de 
güç kablosu kalabalığını ortadan kaldıran dahili kablosuz şarja sahip 7 
inç bir portatif cihaz olan Nexus™ 7’yi tanıttı. Ele rahatça sığan ince-
cik bir profille en iyi Google deneyimini sunan yeni Nexus 7, ASUS ile 
Google arasında 2012 yılında çığır açan Nexus 7 tabletle kurulan 
başarılı ilişkiyi sürdürüyor. 

Mükemmel portatiflikle birleşen rakipsiz netlik
Çarpıcı 323ppi (pixels-per-inch/inç-başına-düşen-piksel) için 2,3 
milyondan fazla piksel barındıran, canlı bir 7 inç Full HD ekranla yeni 
Nexus 7 uygulamaları, oyunları, kitapları ve filmleri benzersiz görün-
tü kalitesiyle capcanlı sunuyor. ASUS TruVivid teknolojisi renk netli-
ğini ve parlaklığını iyileştirirken IPS ekran teknolojisi ultra-geniş 178 
derece görüntüleme açıları sağlıyor. Çizilmeye dayanıklı Corning® 
Glass ve kavraması kolay, yumuşak dış görünüş ayrıca yeni Nexus 
7’nin inanılmaz sağlamlığını garantiliyor. 8,65 mm kalınlık ve sadece 
290 gr. olan ağırlık, yeni Nexus 7’nin karton kapaklı bir kitaptan bile 
daha kolay taşınmasını sağlıyor. 
Yeni Nexus 7, inanılmaz performans ve kapsayıcı mobil oyun için 2GB 
RAM’lı Qualcomm® Snapdragon® S4 Pro dört-çekirdekli işlemciye 
sahip. Enerji tasarruflu olması sayesinde pil ömrü 10 saate kadar çıkı-
yor. MP3 kodlama formatının yaratıcısı olan Fraunhofer’in Cingo™ 
mobil ses teknolojisi sayesinde filmler ve oyunlar da kulağa muhte-
şem geliyor.
Yüksek kaliteli ön ve arka kameraları ile yeni Nexus 7, Google Hango-
uts ile görüntülü sohbet etmek için ideal ve Google+ üzerinden anlık 
paylaşımlar için kristal netliğinde fotoğraflar, videolar ve 360 derece 
Photo Spheres çekebiliyor. Yeni Nexus 7 ayrıca çift-bant Wi-Fi ve 
kusursuz HD video yayını, ultra-tepkisel internet taraması ve çok 
hızlı indirmeler için opsiyonel 4G LTE de barındırıyor. 

Android Jelly Bean 4.3 içeren ilk cihaz
Yeni Nexus 7, dünyanın en sevilen işletim sisteminin son versiyonu 
olan Android 4.3’e sahip ilk tablet. Tabletler başkalarıyla paylaşımda 
bulunmak için mükemmel cihazlar ve Android 4.3 de örneğin ebe-
veynlerin çocuklarına yetişkin içeriklerine erişim sınırlaması getire-
bileceği kısıtlayıcı özellikler sunuyor.
Benzer şekilde, perakende mağazaları ürün bilgilerini gösterebilmek 
için tabletleri kullanıyor ve mağazalar tabletleri satış noktası sistemi 
olarak kullanabiliyor. Android 4.3 ayrıca Bluetooth Smart teknolojisi-
ni de destekleyerek, fitness sensörleri gibi yeni cihazlara bağlanan 
mobil uygulamalara kapı açıyor. 
Nexus 7 ayrıca bulut için tasarlanmış Google uygulamaları -Chro-
me, Maps, YouTube, Hangouts ve Google Now gibi- yüklü geliyor; 
böylece her şey kolaylaşıyor ve birden fazla cihazda sorunsuz 
çalışıyor.

ASUS ile Google yeni Nexus 7 tableti duyurdu

Özellikler 
• 10 watt çıkış gücü
• Bluetooth desteği
• USB bağlantı portu
• 3,5 mm jak girişi
• 5 ekolayzır seçeneği
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Cep telefonları, IPS ekranlar ve LCD TV’lerde 
görmeye alışkın olduğumuz sayılı elektronik 
devlerinden LG, bu kez sıra dışı bir tasarıma 
sahip hoparlör seti ile karşımızda.
LG ND4520, Apple uyumlu bir cihaz olması 
yanında aynı zamanda A2DP stereo Bluetooth 
desteğiyle diğer player cihazlarla da uyumlu 
çalışabiliyor. Bununla birlikte Bluetooth ile bağ-
landığında iPhone ve iPad modellerinin tama-
mıyla uyumlu olarak Airplay desteği sağlıyor. 
Apple Appstore’dan ücretsiz temin edilebilecek 
yazılımlarıyla kumandası olmadan da hoparlörü 
kullanma imkanı sağlıyor. 
Uygulama içinden ekolayzır ayarı değiştirilebil-
diği gibi, uygulamanın çalıştığı cihaz içindeki 
parçalarda da gezinme imkanı sağlıyor. 
ND4520’yi 3,5 mm jak bağlantı ve USB bellek 
üzerindeki parçaları çalmak şeklinde de kulla-
nabilirsiniz. Standart 3,5 mm jack bağlantısı ile 
her türlü cihaza da bağlayabilirsiniz. 10 watt top-
lam çıkış gücüne sahip ND4520 içerdiği 2 adet 
hoparlörü 5’er watt çıkış gücüne sahip. 
LG ND4520, muntazam ve şık bir tasarıma 
sahip. Hacmine oranla ortalamanın üzerinde bir 
ses kalitesi sunuyor. Üstün ses kalitesi bekle-
meyenleri mutlu edecek şık bir ürün.

iOS kullanıcılarına 
özel hoparlör seti

Özellikler 
 Nexus 7 (2013)
•    Android 4.3 Jelly Bean
•    7-inç 1920 x 1200 Full HD çoklu-dokunmatik ekran (323ppi)
•    ASUS TruVivid teknolojisi
•    Qualcomm Snapdragon S4 Pro işlemci 
•    32GB’a kadar kullanıcı depolama alanı 
•    Çift-bant Wi-Fi ve opsiyonel 4G LTE
•    114 x 200 x 8.65 mm
•    290 gr (Wi-Fi) / 299 gr (LTE)
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Kurumsal bilgi işlem alanında uzun yıllara dayanan teknoloji liderliği-
ne sahip IBM; en yeni analitik, bulut ve mobil bilgi işlem için tasarlan-
mış yeni zEnterprise BC12 (zBC12) ana bilgisayarını tanıttı.
Bu haberle birlikte IBM zEnterprise portföyüne yeni sektörel çözüm-
ler, gelişmiş yazılım ve işletim sistemleri de eklenerek müşterilerin 
kendi müşterilerine daha iyi hizmet sunmasına da yardımcı olunuyor. 
Bu inovasyonlar; bankaların yeni mobil bankacılık hizmetleri sunma-
sını, sigorta şirketlerinin sahte talep ödemelerini önleyebilmesini, 
kamu kurumlarının bulut ortamındaki yeni uygulamaları kullanarak 
vatandaşlarla etkileşime geçmesini ve onlara hizmet sunmasını 
sağlamak amacıyla tasarlandı.
 
IBM zBc12’in özellikleri:
Yeni zBC12, müşterilere üst düzeyde performans, esneklik ve ölçek-
lenebilirlik sağlıyor. Bir önceki teknoloji olan z114 ile karşılaştırıldığın-
da zBC12; 4,2 GHz ile daha hızlı bir işlemci, iki kat daha fazla kullanıla-
bilir bellek kapasitesi ve büyüdükçe öde yaklaşımıyla müşterilere, 
sistemlerini bu yönde geliştirmeleri için olanak tanıyor.
zBC12, IBM DB2 Analytics Accelerator ile entegre edildiğinde; iş ana-
litiği iş yüklerini muadillerine göre dokuz kata kadar daha hızlı yanıt 
süresi, 10 kat üstün fiyat performansı ve yüzde 14 daha düşük top-
lam satın alma maliyetiyle gerçekleştirmeyi başarıyor.
 
Bulut bilgi işlem için zBC12, sanal sunucu başına günde 1,00 dolar gibi 
düşük bir ücretle tek bir alanda 520’ye kadar ya da çekirdek başına 
40’a kadar sanal sunucuyu birleştirebiliyor. Tek bir zBC12, x86 dağı-
tık ortamlarında yüzde 55’e kadar tasarruf sağlayabiliyor.  
 
İlk zEnterprise müşterileri için Enterprise Linux Server’ın özellikleri:
Özellikle büyüyen pazarlarda işlerini hızla genişleten müşteriler için 
IBM, zBC12’nin yeni ve yalnızca Linux tabanlı Enterprise Linux Server 
(ELS) sürümünü de piyasaya sunuyor. ELS sürümü donanım, z/VM 
Hypervisor ve 3 yıllık bakımı içeriyor. Sistem, 3.000’in üzerinde 
Linux uygulaması portföyünü çalıştırabiliyor. Ayrıca müşteriler, ana-
litik ve bulut bilgi işlem için bunu “ELS for Analytics” ve “Cloud-
Ready for Linux on System z” çözümleriyle genişletebiliyor.

IBM, zEnterprise anabilgisayar 
portföyünü geliştiriyor

En gelişmiş zBC12 ve zEC12 
için yeni inovasyonlar

Yeni donanım işlevleri, sunucudaki verileri sıkıştırarak CPU ve 
depolamadan tasarruf sunuyor. Örneğin; ağ gecikme sürelerin-
de yüzde 80’e kadar azalma sağlamak için yeni, yüksek hızlı ve 
düşük gecikme süreli bir G/Ç bağlantısına sahip. z/OS 2.1 ile IBM; 
yalnızca performans değil, z/OSMF ile aynı zamanda basitleşti-
rilmiş yönetim özellikleri de sağlıyor. İyileştirilmiş iş yükü idaresi 
ve ekonomisine yönelik özel amaçlı motorlar zIIP ve zAAP için 
yeni 2:1 oranı barındırıyor. z/VM 6.3 ile müşteriler gerçek bellek 
ve yeni HiperDispatch işlevinde artışla tek seferde 520’ye kadar 
sanal sunucuyu birleştirebiliyorlar.
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Nokia’nın geniş ürün yelpazesine 
sahip Lumia serisi, bu yaz tatilinde 
kullanıcılarını memnun etmeyi 
başardı. Marka iş ve eğitim hayatı-
nın başladığı şu dönemde de ihti-
yacınız olan tek yol arkadaşı olma-
ya aday! 920, 820, 720, 620 ve 
520 modelleriyle kullanıcılarına 
eşsiz deneyimler yaşatan Nokia 
Lumia serisinden biri yanınızda 
olsun, keşfetmek size kalsın! 

Tatil arkadaşım Nokia Lumia! 
İşte Nokia Lumia’ları en iyi yol 
arkadaşları yapan özellikler:
kamera:
Yanınızda bir Nokia Lumia varsa, 
tatil fotoğraflarınız için fazladan 
bir cihaz taşımanıza hiç gerek 
yok! Akıllı Çekim özelliği en 
mükemmel kareyi yakalamanıza 
imkan tanırken, Sinemagraf ile 
fotoğraflara hareket katabiliyor-
sunuz! Yanınızda bir Nokia Lumia 
varsa, tatil fotoğraflarınız için 
fazladan bir cihaz taşımanıza hiç 
gerek yok! 
 
Navigasyon:
Nokia Lumia’lardaki HERE Maps 
uygulaması ile keşfe hazır mısın? 
HERE Livesight ile “Buralarda iyi 
lokanta var mı?” sorusunun 
cevabını hemen alırsınız. Telefo-
nunuz ile restoranları, mağaza-
ları, görülecek yerleri ve çok 
daha fazlasını doğrudan kame-
ranızın ekranında görün. HERE 
Drive ise arabayla yolculuk yap-
mayı sevenler için ideal! HERE 
Maps’in çevrimdışı kullanılabil-
me özelliği sayesinde ilk kez git-
tiğiniz bir yerin haritasını telefo-
nunuza indirebilir, internet bağ-
lantısına ihtiyaç duymadan 
gönül rahatlığıyla dolaşabilirsi-
niz. Ücretsiz sokak sokak navi-
gasyon elinizde, artık keşfe çık-
manız için hiçbir engeliniz yok. 
 
Nokia Mix Radio:
Nokia Mix Radio ile 12 milyondan 
fazla şarkıyı ücretsiz* olarak 
dinleyebilir ve istediğiniz 4 listeyi 
çevrimdışı dinlemek üzere tele-
fonunuza kaydedebilirsiniz. Tek 
yapmanız gereken tatilde dinle-
mek istediğiniz şarkı listelerini 
oluşturmak! 
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BİR BAkIşTA LEON ST
• Leon ST, 1.2 ile 2.0 litre arasında değişen hacimlerde, 105 hp ile 265 hp arasında güç üreten, yakıt verimliliği yüksek TDI ve TSI motorlarla 

alınabiliyor.
• Baz versiyonda ağırlığı sadece 1233 kilogram olan Leon ST, beş kapılı Leon’a göre sadece 45 kilogram fazla. 
• Bagaj bölmesinden kolaylıkla yatırılabilen arka koltuk arkalıkları, yükleme ve boşaltmayı kolaylaştıran zemin, uzun eşyaların taşınması-

na olanak sağlayan yatırılabilen yolcu koltukları bu detayların başında geliyor. 
• Leon ST’de ayrıca, enerji ve canlılığı simgeleyen keskin çizgiler ve hassas köşeler yer alıyor. 27 santimetre uzatılmış olan arka bölüm, 

cömert bir yük alanı sağlarken, açılı arka cam, kibarca yuvarlatılmış tavan çizgileri ve kaslı omuzlar, otomobilin öne çıkan özellikleri ara-
sında yer alıyor. Leon ST’nin teknik zarafeti, isteğe bağlı Full LED farlar ve LED arka farlarla daha da güçleniyor.

• 105 HP güç üreten 1,2 litrelik TSI motor, manuel ve DSG olmak üzere iki versiyon halinde sunuluyor. Her iki versiyon da 100 km’de orta-
lama 4.2 litre yakıt tüketiyor. 140 HP gücüne sahip 1,4 litrelik TSI motor, yalnızca 5,3 litrelik yakıt tüketimiyle en yeni teknolojiyle üretil-
miş güç ünitesi olma özelliğine sahip.

• Bilgi-eğlence sistemleri söz konusu olduğunda yeni SEAT Leon ST, en yeni teknolojilerle donatılmış bir otomobil. Bilgi ve eğlence yöne-
timini yapan SEAT Easy Connect işletim sistemi mükemmel araç içi eğlence sistemleri için temel oluşturuyor. Arayüze, kokpitte bulunan 
ve büyüklüğü 5,8 inçe kadar çıkabilen dokunmatik ekrandan ulaşılıyor.

PERFORMANS VE ÇOK 
YöNLÜLÜĞÜN DEV BULUŞMASI: 

SEAT’ın tamamen yenilenen ve pazara sunulduğu günden 
itibaren büyük beğeni toplayan modeli Yeni Leon ailesine üçüncü 

üye eklendi: SEAT Leon ST.

SEAT LEon ST

SEAT Leon ailesinin genç, dinamik, tasarım odaklı ve sportif özelliklerini, sıra dışı düzeyde kul-
lanışlılıkla bir araya getiren yeni üyesi Leon ST tanıtıldı. Leon ailesinin üçüncü üyesi Leon ST, 
spor karakteri ile günlük kullanımdaki kolaylığı bir arada sunan özellikleriyle sınıfında son 
derece iddialı. En ince ayrıntısına kadar etkileyici derecede çok yönlülük ve işlevsellik sunan 
Leon ST, işçilik ve üst seviye kalitedeki malzemeleriyle öne çıkıyor. Leon ST’nin 587 litre olan 
bagaj kapasitesi, arka koltuk arkalıkları yatırıldığında 1470 litreye yükseliyor ve oldukça geniş 
bir taşıma alanı sağlıyor. SEAT tasarım dilinin yanı sıra malzeme ve işçilikteki yüksek kalite 
geleneğinin devam ettiği Leon ST, yol tutuş özellikleri itibarıyla da ailenin diğer iki üyesi; Leon 
ve Leon SC kadar hassas ve dinamik. Üstelik, Full-LED far ve yorgunluk tespit sistemi gibi ile-
rici teknoloji seçenekleri de müşterilere opsiyonel olarak sunuluyor.
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YENİ PANAMERA ExECUTIVE   
Porsche’nin tüm dünyada büyük ilgi gören dört kapılı modeli Panamera ailesi, Executive 
modeliyle daha da genişledi. 15 santimetre daha uzun aks mesafesiyle Panamera Executive 
daha geniş arka oturma alanı ve daha iyi sürüş konforu sunuyor.  3.0 litre V6 motora sahip 
Panamera 4S Executive, önceki modelde, kullanılan V8 motora kıyasla 20 HP daha fazla güç 
ve daha fazla tork üretirken, aynı zamanda ortalama yüzde 18 daha az yakıt tüketiyor. Pana-
mera 4S  Executive, 420 HP güç üretiyor. 4,8 litre V8 motora sahip Panamera Turbo Execu-
tive, ise 520 HP güç üretiyor.

SMART 
FORVISION’DA 
YENİLİKÇİ 
YAKLAŞIM
Smart Forvision, Ocak 2012’de 
Mannheim, Almanya’da başlattığı 
dünya turunu İstanbul’da tamam-
ladı. Dünya genelinde 10 şehri 
ziyaret eden Forvision, Daimler ile 
yapılan iş birliği sonucunda gelişti-
rildi. Araç İstanbul’da da tanıtıldı. 
Smart Forvision’da BASF’nin fark 
yaratacak 3 yenilikçi teknolojisi 
öne çıkıyor. BASF plastik ürünleri; 
otomobil gövdesinde, şaside, iç 
donanımlarda ve motor parçala-
rında kullanıldığında metal parça-
lara oranla ağırlığı yarı yarıya azal-
tıyor. Bir otomobilin ağırlığının 100 
kilogram azaltılması, yakıt tüketi-
mini 100 kilometrede yaklaşık 0.4 
litre düşürüyor.

INFINITI Q50 SÜRÜCÜSÜNÜ 
İSMİYLE KARŞILIYOR
Infiniti’nin sportif sedan modeli Q50, sürücünün tercihlerine 
bağlı olarak araç ve sürücü arasında mükemmel bir senkroni-
zasyona imkan tanıyarak kişiselleştirme olanağı sunuyor. 
Farklı sürücü ayarlarına ve sürüş özelliklerine kolayca erişimi 
sağlayan i-Key özelliği ve yeni nesil akıllı bağlantı sistemi Infi-
niti InTouch çift dokunmatik ekran, işlevsel ve konforlu seya-
hat imkanı sunuyor.  Pek çoğu sürücüye ve seyahate göre 
kişiselleştirilebilen diğer sistemler arasında; “Arkadan Çarpış-
ma Müdahalesi”, “Akıllı Fren Yardımı Plus”, “Yan Denge Arttır-
ma”, “Aktif İz Kontrolü”, “Akıllı Seyir Kontrolü”, “Mesafe Kont-
rol Yardımı”, “Uzun Far Yardımcısı”, “Kör Nokta Müdahale ve 
Uyarısı” ile “Doğrudan Adaptif Sürüş” sistemi ile “Aktif Şerit 
Kontrolü” sistemi bulunuyor.

CITROEN DS 3 CABRIO TÜRKİYE 
YOLLARINDA
DS serisinin ilk ürünü DS3, dünya genelinde elde ettiği rekor seviye-
de satış başarısının ardından beş kişilik cabrio keyfi yaşatacak olan 
DS3 CABRIO artık Türkiye yollarında da görülüyor. DS3 CABRIO; 
üstü açılabilir otomobil kullanmayı kolaylaştıran akıllı tasarımı ile kul-
lanıcılarına gün ışığından sonuna kadar yararlanma zevki sunuyor. 
Her koşulda farkını hissettiren ve 120 km/s hızda bile tavanı açılıp 
kapanabilen DS3 CABRIO, 74.000 TL’den başlayan fiyatlarla 
Türkiye’de satışa çıktı.

TURKAR 4x4 ORMANLAR gÜVENDE
Hisarlar Grup bünyesinde, Türk mühendisler tarafından geliştirilen Türkiye’nin 
ilk yerli 4x4 çok fonksiyonlu arazi aracı TURKAR’ın üst yapılı modeli ASUVA, 
yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarına anında müdahale etmeyi 
mümkün kılarken, AKURA ise arama kurtarma çalışmalarının engelsiz ve 
kesintisiz bir şekilde gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor.

BMW i3 ARTIK YOLLARA ÇIKMAYA 
HAZIRLANIYOR
BMW Group’un tamamen yeni geliştirilen model yelpazesinden oluşa-
cak elektrikli araç markası BMW i çatısı altında tanıtacağı ilk model, 
Londra, New York ve Pekin’de düzenlenen ve altı BMW Group yönetim 
kurulu üyesinin de katılımıyla eş zamanlı etkinliklerle resmen gün ışığı-
na çıktı. i projesi kapsamında 2007’den bu yana yürütülen araştırma ve 
geliştirme çalışmalarının  dünyanın dört bir yanındaki çevresel, ekono-
mik ve sosyal değişimlerden etkilenen sürdürülebilir mobilite çözümle-
rinin ilk somut kanıtı olarak tanıtılan BMW i3, tamamen elektrikle çalı-
şacak şekilde tasarlanan dünyanın ilk premium otomobili olmasıyla da 
şimdiden ön plana çıkıyor.
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Avea’nın müşterilerine yenilikçi çözümler üretmek ama-
cıyla geliştirdiği ‘Avea Online İşlemler Uygulaması’ kulla-
nıma sunulan yeni servisleriyle, müşterilerinin hayatları-

nı kolaylaştırmaya devam ediyor. Yeni eklenen fonksiyonlarla 
kapsamı genişletilen uygulamanın çok daha fazla ihtiyacı karşı-
laması hedefleniyor. 
Akıllı telefon kullanan tüm bireysel ve kurumsal Avea müşte-
rilerinin, ücretsiz olarak indirip kullanabildikleri AVEA Online 
İşlemler Uygulaması’nda kredi kartı ile Lira yükleme servi-
si sektörde ilk kez mobile taşındı. Bize Yazın, Ücretsiz Güncel 
Fatura Sorgusu, Paket Satın Alma, Kredi Kartı ile Lira Yükleme 
ve Fatura Ödeme gibi fark yaratan servislerle müşteriler, cep 
telefonlarından hatlarına ait önemli veya acil işlemleri, data kul-
lanımı için herhangi bir ücret ödemeden 7/24 yapabiliyor. 
Sektörün en beğenilen uygulaması olarak dikkat çeken Avea Online 
İşlemler Uygulaması’nın yeni versiyonda sunduğu Kredi Kartı ile Lira 
Yükleme servisiyle, müşteriler hem kendi hem de yakınlarının hatla-
rına en kolay ve güvenli şekilde Lira yükleyebiliyor. 

ŞİFREYE GEREK YOK
Online işlemler uygulamasına giriş yapılırken, her defasında 
şifre girme zorunluluğunu ortadan kaldıran ‘Beni Hatırla’ fonk-
siyonu sayesinde uygulamanın kullanımı iki kattan daha fazla 
arttı. Avea Online İşlemler Uygulaması ile sadece 1 yılda toplam 
online işlemler servislerinin kullanımı yüzde 50 arttı.
Avea Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Orçun Onat müşterilerinin hayatlarını kolaylaştıran çözümler 
sunmak üzere aralıksız olarak yeni uygulamalar geliştirdikleri-
ni belirterek, “Bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 30 oranına yük-
selttiğimiz akıllı cihaz penetrasyonumuzla; bu alandaki lider-
lik iddiamızı sürdürmeye devam ediyoruz. Geleceğin teknolo-

TTNET, yenilikçi bir hizmete daha imza atarak müşte-
rilerinin internet üzerinden gerçekleştirdikleri alışveriş 
ödemelerini TTNET faturası ile yapabilmelerini sağla-

yan “TTNET Ödeme” servisini hizmete sundu. TTNET’lilerin 
TTNET Ödeme servisi ile internet alışverişlerinin ödemele-
rini güvenli bir şekilde faturalarına yansıtabilmeleri için abo-
nelik bilgilerinde kayıtlı cep telefonu numaralarına gönderi-
lecek özel onay kodunu kullanmaları yeterli oluyor. İnternet 
üzerinden yapılacak alışverişlerde kullanılabilecek olan TTNET 
Ödeme servisinden yararlanmak için ayrı bir kayıt işlemi ise 
gerekmiyor.

GENEL MÜDÜR ORKUN KAYA: 
“MÜŞTERİLERİMİZ GÜVENLİ ALIŞVERİŞİN 
KEYFİNİ YAŞAYACAK
TTNET Genel Müdürü Abdullah Orkun Kaya, “Yeni Bir 
Müşteri Evreni: TTNET 360” vizyonları doğrultusunda 
internet tabanlı tüm dijital platformlarda daha güçlü bir 
şekilde var olmaya yönelik çalışmalarını başarıyla sürdür-
düklerini belirterek şu açılamayı yaptı: “TTNET Ödeme ser-
visi ile internet alışverişlerini TTNET faturası ile ödeme 
dönemini başlattık. Yeni servisimiz ile hizmetlerimizi inter-
net bağlantısının ötesine taşıyarak, müşterilerimizin haya-
tını kolaylaştıran yeni bir ödeme sistemini hizmete sunduk. 
Yeni servisimiz ile TTNET’liler internet üzerinden yaptıkla-
rı alışverişlerin karşılığını TTNET faturalarına yansıtabile-
cek. TTNET’liler, internetten aldıkları tüm hizmetlerin öde-
melerini tek bir fatura ile gerçekleştirebilmenin ve güvenli 
alışverişin keyfini yaşayacaklar. Müşterilerimizin hayatları-
nı kolaylaştıracak yeni servislerimizi yeni işbirlikleri ile sun-
maya devam edeceğiz.”

AVEA ONLİNE İŞLEMLER 
“BENİ HATIRLA”  İLE 
YÜKSELİYOR

İNTERNET 
ALIŞVERİŞLERİNİ TTNET 
FATURANIZ İLE ÖDEYİN

AVEA, MÜŞTERİLERİNİN HAYATINI 
KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN GELİŞTİRDİĞİ AVEA 
ONLİNE İŞLEMLER UYGULAMASI 
‘BENİ HATIRLA’ İLE, HAT İŞLEMLERİNİ DAHA 
KOLAY VE ÜCRETSİZ GERÇEKLEŞTİRİYOR.

TTNET, MÜŞTERİLERİNİN İNTERNET 
ALIŞVERİŞLERİNİ KOLAY BİR HALE 
GETİRİYOR. YENİ HİZMETLE, İNTERNETTEN 
ALIŞVERİŞ YAPANLARIN, ALIŞVERİŞ 
TUTARLARI TTNET FATURALARINA 
YANSIYACAK.

jisini bugünden sunmak üzere yaptığımız çalışmalarla müşte-
rilerimize fark yaratmak öncelikli hedefimiz. Bu kapsamda da 
geçtiğimiz yıl kullanıma sunduğumuz ve sektörün en beğeni-
len mobil uygulaması olan Avea Online İşlemler Uygulaması’nı 
yeni fonksiyon ve servislerle genişletmeye devam ediyoruz. 
Önümüzdeki dönemde de Avealıları teknolojide değer yaratan, 
yenilikçi çözümlerle buluşturmayı sürdüreceğiz.” dedi.

TÜM İŞLETİM SİSTEMLERİ İÇİN UYGUN
Online işlemlerde en çok kullanılan servislerin mobile taşın-
dığı Avea Online İşlemler Uygulaması, sürekli güncellenen ve 
yeni servislerin de eklendiği içeriğiyle iOS (Iphone), Android, 
Blackberry OS ve Symbian (Nokia) işletim sistemli cihazla-
ra ücretsiz indirilebiliyor ve uygulamaya Avea hatları üzerinden 
ücretsiz bağlantı sağlanıyor. 

FAZLADAN ÜCRET EKLENMİYOR
TTNET Ödeme servisi ile müşterilerin TTNET faturaları-
na yansıtılacak olan ücrete alışveriş tutarı dışında herhan-
gi bir ücret eklenmiyor. Servis kapsamında TTNET müş-
terilerine herhangi bir SMS ücreti yansıtılmıyor. TTNET 
Ödeme ile ayda en fazla 100 TL’lik ödeme yapılabiliyor. 
TTNET’in iş ortağı olarak 3Pay, Mobilepax, Neomobile, 
PayByMe ile çalıştığı TTNET Ödeme servisi ile alışveriş 
yapmak için alışveriş yapılan üye işyerinin ödeme sayfa-
sında “TTNET Ödeme ile Öde” seçeneğinin seçilmesi gere-
kiyor. Daha sonra TTNET abonelik bilgilerinde kayıtlı cep 
telefonu numarasına gelen onay kodu girilerek ödeme işle-
mi tamamlanıyor.
Yapılan ödemeler TTNET faturasında “Tahsilatına Aracılık Edilen 
Hizmetler” maddesi altında görülebiliyor. 

AVEA MÜŞTERİ HİZMETLERİNDEN 
SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 
ORÇUN ONAT: “YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER 
AVEA’DAN GELMEYE DEVAM EDECEK.”

ABDULLAH ORKUN KAYA: “TTNET 360 
VİZYONU DOĞRULTUSUNDA TÜM DİJİTAL 
PLATFORMLARDA DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE 
YER ALACAĞIZ”
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Turkcell’in kendi adını verdiği son telefonu Turkcell T40 
görücüye çıktı. Bugüne kadar 1 milyona yakın T seri-
si akıllı telefon satan Turkcell’in yeni akıllısı Türk tasarımcı 

ve mühendisler tarafından geliştirildi. Türkiye’nin ilk yerli tasa-
rım akıllı cep telefonu olan Turkcell T40’ın eylül ayının sonunda 
piyasaya çıkması hedefleniyor. Turkcell, Barcelona’da düzen-
lenen Dünya Mobil Kongresi’nde yerli akıllı telefon için düğme-
ye bastığını duyurmuştu. “Gebze” kod adı verilen akıllı tele-
fon, 6 ay içerisinde tüm tasarım ve yazılım çalışmaları tamam-
landı, üretim aşamasına getirildi. Türk mühendisler tarafından 
tamamen T40’a özel tasarlanan Turkcell ara yüz kullanıcıları-
nın hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.
T40’ın tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında konu-
şan Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, “Tasarımı ve yazılımı 
Turkcell teknoloji mühendislerine ve Türk tasarımcılarımıza ait 
olan T serisinin yeni üyesi Turkcell T40 ile Türkiye’nin ilk yerli 
tasarım akıllı telefonunu ortaya koyarak çok daha önemli bir 
adım atıyoruz. Türkiye’nin Turkcell’i olarak yerli akıllı telefonda 
da öncü olmak bize büyük gurur veriyor.” dedi.
Toplantıda konuşan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
Başkanı Tayfun Acarer de Türkiye’nin yıllık yaklaşık 16 milyon 
cep telefonu ithal ettiğini hatırlatarak, “2013’ün ilk altı aylık 
dönemine baktığımızda geçen senenin aynı dönemine göre 
yüzde 7’lik bir artışla 6,2 milyon adet cep telefonu ithal edil-
diğini görüyoruz.” dedi. Yurtdışından yolcu beraberinde geti-

Vodafone ve Cisco, teknoloji konusunda güç birliği yaparak 
Beşiktaş’ın yeni stadyumunu Türkiye’nin ilk akıllı stadyumu 
haline getirecek. Avrupa ve Amerika’nın birçok yeni stadyu-
munda hayata geçirilen “StadiumVision” çözümü ve geniş 
mobil ve Wi-Fi ağıyla donatılacak Vodafone Arena, taraftarlara 
ve ziyaretçilere dijital deneyim yaşatacak. Akıllı stadyum tek-
nolojisiyle yüksek çözünürlüklü video ve dijital içerik, monitör-
ler aracılığıyla stadyumun her bir noktasından taraftarlara ile-
tilecek. Yüksek hızlı mobil ve Wi-Fi internet bağlantısı ile akıllı 
telefonlara stadyum içinde internet hizmeti, canlı maç yayını ve 
pozisyon tekrarları gibi bilgiler ulaştırılacak.
Vodafone ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü arasında yapılan dev 
projenin imza töreni için düzenlenen toplantıda konuşma yapan 
Başkan Fikret Orman şunları söyledi: “Stadımızın adı ‘Vodafone 
Arena’ olacak. Beşiktaş’ın yurt dışında elde edeceği başarılar 
primsel olarak değerlendirilecek konulardır. İlerleyen günlerde 
stat inşaatında hızlanacağız. Bir an evvel kendi evimize dön-
mek zorundayız. Vodafone ve taraftarlarımızın desteğiyle bunu 
başaracağız. Kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapı kurarak 
kısa sürede Avrupa’da kupa kazanan bir Beşiktaş ortaya çıkar-
mayı hedefliyoruz.”

STAD, KABLOSUZ İNTERNET AĞI İLE 
DONATILACAK
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcı Gökhan Öğüt 
de şu değerlendirmede bulundu: “Beşiktaş ve Vodafone mar-
kalarının bir araya gelmesi bize mutluluk veriyor. Vodafone ile 
Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve BJK’nin yeni evi Vodafone Arena 
arasındaki gönül bağının önümüzdeki 15 yıl ve hatta daha uzun 
süre devam etmesini temenni ediyoruz. Amacımız, ülkemi-
zin en köklü kulüplerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne ve 
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rilen cep telefonu sayısında 2013’ün ilk yarısında yüzde 11 
artış olduğunu belirten Acarer, büyük kısmını akıllı telefonların 
oluşturduğu bu ithalatın cari açık üzerindeki yükünün hafifle-
tilmesinin herkesin hedefi olması gerektiğini sözlerine ekledi.

TURKCELL T40’IN ÖZELLİKLERİ:
Turkcell T40 sahip olduğu özellikleri ile dikkat çekiyor. Dâhilî 
hafızası 4 GB iken ağırlığı ise yalnızca 135 gram olan cihazın 
pili, yaklaşık 240 saat bekleme, 480 dakika konuşma süresi 
sunuyor. Cihaz, sıfır deklanşör gecikme (Zero-Shutter Delay) 
özelliğiyle de her anı yakalamanızı sağlıyor.
Turkcell T40, 4 özel Android arayüzü, Türk motifleri taşı-
yan arka kapak ve ses tasarımları HD ses özelliği ile konuş-
ma esnasında duru ve anlaşılır ses iletimi ile daha iyi bir ses 
deneyimi sağlıyor, konferans konuşmalarında ve ses tanı-
ma sistemlerinin kullanımında da performansıyla öne çıkıyor. 
Gürültü engelleyici (Noise Cancellation) özelliği ile de dikkat 
çeken T40, “Fluence çift mikrofon” çözümü sayesinde kul-
lanıcının sesini alıp en iyi kalitede iletirken, arka plan seslerini 
algılayıp filtreliyor. Turkcell T40, kamerada da iddialı. Görüntülü 
görüşme sağlayan ön kameranın yanı sıra 5 MP Flash arka 
kameraya sahip cihazın gelişmiş kamera özellikleri bulunuyor.

İstanbul’un en değerli noktalarından birinde yer alan stadyuma 
yatırım yaparken, İstanbul’un global marka değerinin yüksel-
mesine de katkıda bulunmak. 2020 Olimpiyat Oyunları adaylı-
ğımızda futbol ve ragbi stadyumu olarak konumlanan stadyu-
mu, İstanbul’un 2020 vizyonu için güçlü bir koza dönüştürmek 
istiyoruz. Vodafone Türkiye, Vodafone Arena olarak anılacak 
yeni stadyumun inşasına yardımcı olarak, İstanbul’un büyük 
olimpiyat projesine de destek vermeyi hedefliyor. Vodafone 
Arena’yı Türkiye’nin ilk akıllı stadyumu yapmayı hedefliyoruz. 
StadiumVision teknolojisiyle donatacağımız yeni stadyum-
da yüzlerce monitörden canlı yayınlar yapılacak, pozisyon tek-
rarları izlenebilecek. Ayrıca stadı mobil ve kablosuz hızlı inter-
net ağıyla donatacağız ve akıllı cihazlar için hazırlayacağımız 
Beşiktaş Taraftar uygulaması ile taraftarlara ve ziyaretçilere 
maç günleri unutamayacakları bir dijital deneyim yaşatacağız.”

Turkcell genel Müdürü Süreyya ciliv

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 
BAŞKANI TAYFUN ACARER KÜRESEL 

MARKA OLUŞTURULMASININ TÜRKİYE İÇİN 
ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.

İLK YERLİ AKILLI 
TELEFON PİYASAYA 
ÇIKIYOR

VODAFONE, TÜRKİYE’NİN 
İLK AKILLI STADYUMUNU 
KURACAK

TURKCELL’İN YERLİ AKILLI TELEFONU 
T40’LA İLGİLİ KONUŞAN GENEL MÜDÜR 
SÜREYYA CİLİV: ‘HEDEFİMİZ, SEKTÖRÜN 
DİĞER OYUNCULARINI DA YERLİ TELEFON 
GELİŞTİRMEYE TEŞVİK ETMEK.”

VODAFONE ARENA’DA, TARAFTARLARA 
DİJİTAL DENEYİM YAŞATILACAK. YÜKSEK 
ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ VİDEO VE DİJİTAL İÇERİK, 
MONİTÖRLER ARACILIĞIYLA STADYUMUN 
HER NOKTASINDAN TARAFTARLARA 
İLETİLECEK.

VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKAN 
YARDIMCISI GÖKHAN ÖĞÜT: “YENİLENECEK 
İNÖNÜ STADYUMU İLE TÜRK SPORUNA 
DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ.”
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Fıtraten Hz. Muhammed’in 
hayatını anlatan 

kitap

1979 Eskişehir 
doğumlu, resimde 
gördüğünüz ünlü 

şarkıcımız

SoyluKuzu sesi Habersiz

Güzel koku Üzerinde boks 
yapılan yer

Kapı (Osm.)

İçtensiz
Tehlikeli olayları 

göze alan Baş kumandan TetikNefesli bir çalgı
Onaylama anlamında 

bir söz

Serüven
Rutenyum 

elementinin simgesi

Gizli tutulan

bulmaca»

Genişlik

Rol yapan

Kararlı olmak

Yakıt olarak 
kullanılan sığır 

dışkısı

Boş, fos, içi 
çürük

Cinayetle ilgili

Çan

Üzüm veren bitki

Kabaca bir 
hitap tarzı

Güzel kadın

Bir binek hayvanı

Bir cins güvercin

Lorentiyum’un 
simgesi

Gerçeğin yerine 
konulan, eğreti İsteğe bağlı olan

Çok şiddetli ışık 
kaynağı

Havadaki yüksek ısı

Bir tür iskambil 
oyunu

Birini temsil etme 
hakkı

Hikmet (mcz)

İşe yarayan 
nesnelere 

verilen isim

Vakit

Açıklık

At ayakkabısı

Hindistan’ın uçak 
tescil kodu

Varmak, gelmek

Mangallık besin

Şıra olmaya 
elverişli 
meyve

Maksimum

Özünde lateks 
bulunduran

Son deyiş

Şarap

Büyük sıkıntı

Anlamca

Karşı sav

Edep yeri

Vermek fiilinin 
emir kipi

Zorunlu


