


DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE 
NEREDEYİZ?
TÜRKİYE’NİN DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE 
YAKALADIĞI BAŞARI, GEÇMİŞTE ÇOK DA 
ÖNEMSENMEYEN DENİZCİLİK VE 
KABOTAJ BAYRAMI’NIN KUTLANMASINI 
BUGÜN DAHA DA ANLAMLI HALE 
GETİRİYOR. 

Geçmişte hep şikâyet konusu olmuştur; üç tarafı 
denizlerle çevrili olan Türkiye’de denizlerin ticari 
anlamda yeterinde kullanılmaması… Denizcilikte 
Türkiye’nin diğer denizlerle çevrili ülkeler gibi başarı 
yakalayamadığı… Devletin denizcilik sektörüne 
yeterince eğilmediği ve özellikle bu alana yatırım 
yapmak isteyenlere de destek olmadığı… 
Bugüne geldiğimizde ise özellikle son yıllarda bu 
eleştirilerin azaldığını net şekilde görebiliyoruz. 
Özellikte denizcilik sektörüne yatırım yapan özel 
şirketlerin desteklendiği, denizlerimizin dünya 
standartlarına geldiğini belirten beyaz bayrak 
sayısının arttığı bir dönemdeyiz artık. En basitinden, 
Ulaştırma Bakanlığı’nın resmi adının ‘Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ şeklinde 
değiştirilmesinden bile, sektöre devletin yaklaşımının 
eskisi gibi olmadığı net şekilde görülebilir. 
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın kutlandığı bu aya 
özel olarak hazırlanmış dergimizde, ayrıntılı olarak, 
devletin söz konusu sektöre bakışı ve sektörün 
geldiği noktayı detayları ile okuyabilirsiniz. Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan’ın 
denizcilikte yaşanan gelişmeleri resmi verilerden takip 
edebilirsiniz. Ayrıca sektörün öncü firmalarının da 
yakaladıkları başarı ve giderek yükselttikleri çıtayı 
da görebilirsiniz. Tüm bu gelişmeler, geçmişte çok da 
önemsenmeyen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 
kutlanmasını daha da anlamlı hale getiriyor. 
Kapak dosyamız dışında, dergimizde sektörde 
yaşanan yeni gelişmeleri takip edebilir, birbirinden 
farklı konularda bilgi edinebilirsiniz.
Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere dileği ile…  
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ÜNLÜLERİN YAT MERAKI
Sanat ve iş dünyasının ünlü isimlerinin milyon dolarlık göz 
kamaştıran yatları, birçok kişi için merak konusu...

AİLELERE İNTERNET 
REHBERİ: 
ÇOCUKLARINIZ 
İNTERNETİ SİZDEN ÇOK 
BİLMESİN
Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, aileler için internet 
kullanım rehberi hazırladı. 
Rehberde, ailelere çocuklarını 
internetin zararlı etkilerinden 
korumaları adına önemli 
tavsiyeler bulunuyor. 

KABOTAJ 
BAYRAMI 
DENİZCİYE ARTIK 
GERÇEK BİR 
BAYRAM OLDU
2004 yılında başlatılan 
ÖTV’siz yakıt 
uygulaması kabotaj 
alanında çalışan 
denizciler için gerçek 
bir bayram oldu.

YAZ SEYAHATLERİNDE SAĞLIĞINIZA DİKKAT! 
Yaz aylarında hem eğlemek hem de dinlenmek amacıyla yola 
çıkan tatilciler, dikkat etmediğinde birçok hastalıkla karşı 
karşıya kalabiliyor. 

PRENS ADALARI’NDA HUZUR…
İstanbul’dan yaklaşık bir buçuk saat süren vapur yolculuğu ile 
ulaşılan Prens Adaları, insani farklı bir dünyaya götürüyor. Sırasıyla 
Kınalı, Burgaz, Heybeli, Büyükada vapuru yolcularını selamlıyor.

12

TERMİNALDEN AŞTİ’YE…
Bir şehir önce terminalinden tanınır. Başka bir şehir de o şehrin 
terminalinden tanınmaya başlanır.
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FİLM SETLERİNİ ANDIRAN BİR MÜZE
Washington’daki International Spy Museum (Uluslararası Casusluk 
Müzesi) Bond ve Görevimiz Tehlike gibi casusluk filmlerine ve 
romanlarına ilgi duyan kişilerin gözdesi konumunda… 

USB’DE DEVRİM ZAMANI
Güneş enerjisiyle çalışan, sticker görünümlü, kağıt gibi koparılıp 
paylaşılabilen, veri transferini kolaylaştıran ve fütüristik 
tasarımlarıyla öne çıkan usb’ler yepyeni bir dönüşüm başlatıyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ YAZ 
DÖNEMİNDE DE HAREKETLİ 
Renault, Citroen, Porsche ve 
Volvo’dan yeni ürünler... 

YENİ NESİL 
TEKNOLOJİLER 
ŞAŞIRTIYOR
Hedef kitlesine en yeni 
teknolojileri, en çarpıcı 
konseptlerle sunmayı ilke 
edinen markalar, ürün 
tasarımlarında 
fonksiyonelliği öne çıkarıyor.

VODAFONE’UN TÜRKİYE BAŞARISI, DERS OLDU
Vodafone’un 2008 kriziyle zorlaşan pazar şartlarına rağmen 
Türkiye’den çekilmeyip yatırımlara devam ederek gerçekleştirdiği 
büyüme öyküsü, dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.

TÜRK TELEKOM ‘EV’İNİZİ TAŞIYOR
‘Pratik taşınma programı’ ile evini taşımak isteyen tüm Türk 
Telekom müşterileri, bu hizmeti çok uygun koşullarla Türk 
Telekom üzerinden alabiliyor.



BİSİKLET SATIŞLARI ARTIYOR 
Şehir hayatının hareketsizliğinden ve yoğun trafikten 
bunalanların bisikleti daha çok tercih etmesiyle beraber 
bisiklet satışları hızla artıyor. Hizlial.com’un satış verilerine 
göre, sadece yaz aylarında değil yılın tamamında bisiklet 
satışlarında hızlı bir artış var. Şehirde yaşayanların 
hayatlarına hareket katmak ve yoğun trafikte kolay ulaşım 
için bisikleti daha çok tercih etmesi nedeniyle, sadece yaz 
aylarında değil yılın 12 ayında bisiklet kullanımı hızla 
artıyor. Verilere göre, bisiklet satışının en yoğun olduğu 
aylar Nisan ve Eylül arasındaki dönem. Ancak diğer 
aylarda da özellikle dağ bisikletine yoğun bir ilgi var. 

MARS’TAN DÜNYA’YA SELFIE 
FOTOĞRAF GELDİ
Mars’a keşif için gönderilen Curiosity adlı keşif aracı, kızıl 
gezegendeki ilk “Mars yılı”nı selfie çekerek kutladı. ABD Ulusal 
Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’nın Mars’a yolladığı keşif aracı 
Curiosity gezegende tamamladığı, 687 güne karşılık gelen bir 
Mars yılının anısına selfie çekerek NASA Merkezi’ne yolladı. 
Mars’taki çevresel koşulların mikrobiyolojik yaşama uygunluğunu 
keşif için gönderilen aracın en önemli keşiflerinden biri Ağustos 
2012’de iniş yaptığı bölgede antik bir nehir yatağını bulmak oldu.

SKYPE’IN ESKİ SÜRÜMLERİ TARİH OLUYOR
Artık bir efsane olan Microsoft’un ünlü VoIP yazılımı Skype’ın 
yıllardır değişmeyen tasarımı tamamen değişiyor, eski Skype 
sürümleri tarih oluyor. Geçtiğimiz Nisan ayında Windows için 
Skype’ın kullanıcı arayüzünün yenileneceği haberleri dolaşmaya 
başlamıştı. Microsoft ise, daha fazla dayanamayarak yenilenmiş 
Skype arayüzü üzerinde çalıştıklarını doğruladı. Skype’ın yeni 
tasarımı üzerinde çalışmalar devam ederken, eski sürümlerin 
emekliliğe ayrılmasının da hesapları yapılıyor. Skype’ın ana 
hedefi, eski sürümleri, yeni sürüm ile birlikte gelecek aylarda 
tamamen kullanımdan kaldırmak.

İŞİMDEN MEMNUN DEĞİLİM, 
AMA VERİMLİYİM
Secretcv.com, düzenlediği  anket le çal ışanlardan kendi 
verimliliklerini değerlendirmelerini istedi. Çalışanların yüzde 40’ı, 
bir iş günü içinde 5-8 saat boyunca verimliliğini kaybetmeden 
çalıştığını belirtti. Yüzde 20’si ise, “Mesaiye kaldığımda bile 
verimim düşmüyor.” dedi. Sonuçların iş memnuniyeti anketleriyle 
çeliştiğini belirten Secretcv.com Genel Müdürü Tütüncü, “İş 
yerinde verimliliğin şartlarından biri işinden memnun olmaktır. 
Oysaki memnuniyet anketimizde çalışanların yüzde 70’inden 
fazlası işinden memnun olmadığını söylemişti .  Sonuçlar 
göster iyor k i ,  çal ışanlar memnuniyets iz fakat  ver iml i l ik 
konusunda kendilerine güveniyorlar. Çalışanlar ‘İşimde kalıcı 
olmak için verimli olmak zorundayım’ diye düşünüyor.” dedi.

/HABER TURU
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TATİLİ SON DAKİKAYA BIRAKMIYORUZ 
Bundan yalnızca beş yıl önce “erken rezervasyon” kavramıyla 
tanışan Türk insanı, artık tatil planlarını son dakikaya bırakmıyor. 
Tatil.com’un verilerine göre, erken rezervasyonun toplam 
rezervasyonlardaki payı özellikle son 3 yılda yüzde 45’e ulaşmış 
durumda. Bu rakam, rezervasyon kampanyalarının hem turizm 
ekonomisindeki büyümeye hem de tüketici bütçesindeki artan 
tasarruf miktarına katkıda bulunduğunu ortaya koyuyor. Türkler 
art ık  tat i l  planlar ını  son ana bırakmayarak uçak ve otel 
rezervasyonlarını aylar öncesinden yapıyor. Bu sayede tatil 
harcamalarında önemli bir tasarruf fırsatı yakalıyor.

FUTBOL HEYECANI İNTERNETTEN 
YEMEK SİPARİŞİNİ ARTTIRDI
Dünya kupası maçlarının yayınlandığı zaman dilimlerinde, 
internet üzerinden yemek siparişi yüzde 20 oranında arttı. 
Maçlar iz lenirken, midelerin gal ibi  pide, tat l ı lar ın 
şampiyonu waffle oldu. Sushi siparişlerindeki düşüş ise 
arttı. Pide siparişleri yüzde 28 arttı; onu yüzde 25 ile pizza, 
yüzde 24 ile döner ve yine yüzde 24 ile hamburger takip 
etti. Tatlıların şampiyonu yüzde 48 artış ile waffle idi. 
Rahatını bozmadan sipariş veren izleyici,  Android 
telefonlardan sipariş oranını da yüzde 28 artırdı.

KADINLAR SANAL AYNADA 
KOMBİNİ SEVDİ
Userspots Kurucusu ve Kullanılabilirlik Analisti Mustafa 
Dalcı, hazır giyime yönelik e-ticaret sitelerine ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. Kullanıcıların, kıyafetleri 
tanıtan mankenlerin üzerindeki tüm giysileri satın almaya 
istekli olduğunu belirten Dalcı, “Bu tür hazır kombinler, 
hangi kıyafeti hangisi ile eşleştirebilecekleri konusunda 
kullanıcılara yardımcı oluyor. Kullanıcılar ayrıca, farklı 
zamanlarda satın alınan birbirleri ile uyumsuz ürünleri 
n a s ı l  d e ğ e r l e n d i r e b i l e c e k l e r i  k o n u s u n d a  d a 
yönlendirmeye ihtiyaç duyuyor. Ek olarak, özellikle büyük 
beden kıyafetlerin mankenler üzerinde görülememesi, 
‘sanal ayna’ gibi uygulamalara olan ihtiyacı artırıyor.” dedi.
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TWİTTER SNAPPYTV’Yİ SATIN ALDI
Twitter, bir süredir birlikte çalıştığı bulut tabanlı canlı 
TV ve video servisi SnappyTV’yi satın aldı. SnappyTV 
2010 yılında kuruldu ve TV yayınlarını hızlı ve kolay 
bir şekilde kliplere dönüştüren bir bulut platformu 
olarak popüler oldu. Twitter ve bazı diğer büyük 
markalar tarafından kullanılan SnappyTV, satın 
almayla birlikte Twitter için canlı etkinliklerin sosyal 
ağda en iyi şekilde yayınlanmasını sağlayacak. 
Twitter’ın sosyal TV akımına dâhil olmak istediği bir 
sır değil. Bu doğrultuda daha önce Mesagraph ve 
SecondSync şirketlerini satın alan Twitter, SnappyTV 
satın almasının finansal detaylarını açıklamadı.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, aileler için internet kullanım rehberi hazırladı. 
Rehberde, ailelere çocuklarını internetin zararlı etkilerinden korumaları adına 

önemli tavsiyeler bulunuyor. 

ÇOCUKLARINIZ İNTERNETİ 
SİZDEN ÇOK BİLMESİN

/İNTERNET
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İnternet günümüzde ailelerin bir ferdi gibi oldu. Ancak 
internetin yararları kadar zararlarının da olduğu 
bilinen bir gerçek. Ailelerin internet konusunda 
alması gereken birçok önlem bulunuyor. Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı, internet konusunda aileleri 
uyarmak için “Aile ve İnternet” rehberi hazırladı. Rehberde 
ailelere önemli tavsiyeler bulunuyor. ‘Çocuğun Facebook, 
Twitter adresi varsa ebeveynlerin de bu hesapları 
açması, çocuğa rehberlik edecek şekilde internetin 
öğrenilmesi ile çocuk ve gencin internet 
kullanımını aileden fazla bilmemesi’ 
ailelere çocuklarını internetin zararlı 
etkilerinden korumaları adına verilen 
tavsiyelerin başında yer alıyor. 

GÜVENLİĞE DİKKAT
Rehberde, internet ortamında 
kişisel verilerin korunmasına ilişkin 
uyarılar da yer alıyor. Uyarılar şöyle 
sıralanıyor: “Güvenliğinizi artırmak için 
güçlü şifreler oluşturun. Flash bellek gibi 
aletleri kullanmadan önce virüs taraması 
yapın. İnternette gezinirken, ‘tebrikler çekilişten 
telefon, fotoğraf makinesi kazandınız’ tarzındaki sözlere 
güvenerek kişisel bilgileriniz vermeyin. Polis tarafından 
gönderildiği iddia edilen ve yapıkları operasyon gereğince 
belirli bir hesaba para yatırmanızı ya da numaraya kontör 
göndermenizi isteyen e-posta ve mesajlara inanmayın. 
Bilgisayarda bir takım koruma programları kullanın (örneğin 
belirlenen aralıklarda ekran görüntüsünü kaydeden 
programlar). Rahatsız ediliyorsanız delileri saklayın ve 
gerekli yerlere bildirin.”
Rehberde, ailelerin dikkat etmesi gereken bir konu olarak 
da ‘çocuğun kullandığı kelimelere’ dikkat çekiliyor. Çocuğun 
İngilizce küfürler etmeye başlaması, farklı kelimeler 
kullanmasının, oynadığı oyunlardan kaynaklanabileceğine 
işaret ediliyor.

ÇOCUĞU İNTERNETTEN ÖNCE AĞAÇLA TANIŞTIRIN
İnterneti artık küçük yaşlarda öğrenen çocuklar için 
de önlem alınması gerektiğine işaret edilen rehberde, 
“Çocuğunuzu teknolojiyle tanıştırmadan önce mutlaka 
ağaca tırmanmasını sağlayın, birlikte balık tutun, rüzgârda 
ve yağmurda yürüyün, kamp yapın, bir kuşu elle besleyin, 
uçurtma uçurun, böcekleri inceleyin, çamurda oynayın, ip 
atlayın.” ifadeleri yer alıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN ‘İNTERNET SÖZLEŞMESİ’
İnternet kullanımı için çocukların imzalaması 

gereken sözleşme de rehberde yer alıyor. 
Sözleşmede şu ifadeler yer alıyor: 

“Beni rahatsız eden herhangi bir bilgi 
ile karşılaşırsam hemen aileme ya da 
güvenilir bir yetişkine anlatacağım. İnternet 
konusunda haklara sahip olmak için 

hareketlerimde de sorumluluk sahibi olmam 
gerektiğini anlıyorum. İnternet kullandığım 

zaman herhangi bir acı ya da rahatsızlık 
hissedersem aileme anlatacağım. Kötü ve beni 

rahatsız eden mesajları cevaplamayacağım. Böyle bir 
mesaj almak benim hatam değil. Eğer böyle bir durum olursa 
uygun gruplarla iletişime geçebilsinler diye aileme ya da 
güvenilir bir yetişkine anlatacağım. İnternette yayınlanan her 
bilgilinin doğru olmadığını anlayacağım. İnternet kullanımımla 
ilgili olarak aileme düzenli bilgiler vereceğim.”

ÇOCUKLAR INTERNETTEN HAKARETE UĞRUYOR
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yaptığı ‘Ergen Pro-
fili Araştırması’na göre, internet kullanan çocuklar inter-
netten hakarete ve sözlü şiddete uğruyor. 6 binden fazla 
hanedeki 12-18 yaş arası ergenlerle görüşülerek tamam-
lanan araştırmaya katılan çocukların yüzde 6’sı internette 
kötü muameleyle karşılaştığını belirtiyor. Bu oran ailelerin 
internet kullanan çocuklarını daha iyi takip etmeleri 
gerektiğini ortaya koyuyor. 

AİLELERE İNTERNET REHBERİ: 

ÇOCUĞUN 
FACEBOOK, TWİTTER 

ADRESİ VARSA 
EBEVEYNLERİN DE BU 

HESAPLARI AÇMASI, ÇOCUĞA 
REHBERLİK EDECEK ŞEKİLDE 
İNTERNETİN ÖĞRENİLMESİ, 

ÇOCUK VE GENCİN İNTERNET 
KULLANIMINI AİLEDEN FAZLA 

BİLMEMESİ GEREKİYOR.

12 / www.baglantinoktasi.com.tr



/DENİZCİLİK [ ahmet selim / ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr]

14 / www.baglantinoktasi.com.tr

2004 YILINDA BAŞLATILAN ÖTV’SİZ YAKIT UYGULAMASI 
KABOTAJ ALANINDA ÇALIŞAN DENİZCİLER İÇİN GERÇEK 

BİR BAYRAM OLDU.

temmuz 2014 /15

DENİZCİYE ARTIK GERÇEK 
BİR BAYRAM OLDU

KABOTAJ BAYRAMI



elçuklu ve Osmanlı ile başlayan, Osmanlı 
döneminde altın çağını yaşayan Türk denizci-

liği eski günlerine dönmek için büyük bir gayret 
sarf ediyor. Bu anlamda denizcilik sektörüne 

ait son 10 yıllık rakamlar umut veriyor. Hem gemi 
adedinde hem tonaj bakımından dünya sıralamasında 

yukarılara doğru tırmanan ülkemiz, dünyada deniz ticare-
tini kontrol eden 30 ülke arasında da 19. sıradan 13. sıraya 
yükseldi. Limanlarda elleçlenen toplam yük miktarı son 10 
yılda yüzde 104 arttı. Kabotajda taşınan yolcu sayısı da 99 
milyondan 165 milyona yükseldi. Gemi adedi bakımından 
da Türk ticaret filosu 2003 yılına göre yüzde 105, DWT 
bazında yüzde 26 arttı. Başarı, denizde tutulma oranlarına 
da yansıdı. Denizlerdeki her 4 gemiden biri denetimle-
ri geçemediği için gemisi tutulan ve kara listeye alınan 
Türkiye, alınan tedbirler ve yaşanan gelişme neticesinde 
2008’de beyaz listeye geçme başarısını yakaladı.
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KABOTAJ HATTI TAŞIMALARI ŞÖYLE:
 Ambarlı-Bandırma Hattı’nda; özellikle yük taşıyan ağır 

vasıtaların taşınmasında 2003 yılına göre 2012 yılında 
yüzde 1025 artış gerçekleşti. 2013 yılı sonunda ise yüzde 
978 artış gerçekleşti.

 Tekirdağ-Bandırma, Barbaros-Erdek-Karabiga hatlarında; 
yapılan araç taşınmasında 2003 yılına göre 2013 yılında 
yüzde 319 artış gerçekleşti. 2013 yılı sonunda ise yüzde 
402 artış gerçekleşti.

 İstanbul-Güney Marmara hatlarında (Yenikapı-Yalova, 
Yenikapı-Bandırma, Pendik-Yalova, Yenikapı-Mudanya); 
yapılan araç taşınmasında 2003 yılına göre 2012 yılında 
yüzde 138 artış gerçekleşti. 2013 yılı sonunda ise yüzde 187 
olarak gerçekleşti.

ULUSLARARASI DÜZENLİ 
RO-RO HATLARINDA TAŞINAN 
ARAÇ SAYISINDA 2003 YILINA 
GÖRE 2013 YILINDA YÜZDE 98 
ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ.

/DENİZCİLİK



TÜRKİYE BEYAZ LİSTEDE BİR ADIM DAHA İLERLEDİ
Yıllarca kara listede olması sebebiyle bu alandaki iti-
barı zedelenen Türkiye, önemli maddi kayıplar yaşadı. 
Bu kayıplar daha çok gemilerin tutuldukları limanlarda 
yüksek liman ücretleri ödemeleri, taşıdıkları yükle-
rinde bozulma tehlikesi ve yüklerin zamanında teslim 
edilememesi gibi maddi kayıplardan oluşuyordu. Tüm 
bu olumsuzluklar, Türk bayraklı gemilerin kara listeden 
beyaz listeye geçmesiyle büyük oranda ortadan kalktı. 
2008’de beyaz bayrağı takan Türkiye, 2013’de bir adım 
daha ilerleyerek, ‘Düşük Risk Grubu Bayraklar Listesi’ne 
girdi. Bu gelişme Türkiye’nin hem deniz taşımacılığı açı-
sından, hem de ihracatın gelişmesi açısından son derece 
önemli.

ÖTV’SİZ YAKIT KABOTAJ TAŞIMACILIĞINI 
CANLANDIRDI
Her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanan Denizcilik ve 
Kabotaj Bayramı Türkiye’de de yıllardan bu yana kut-
lanıyor. Ancak kıyılarımızda ticaret yapan Türk bayraklı 

2013 İTİBARİYLE, SİCİLLERE 
KAYITLI TÜRK DENİZ 
TİCARET FİLOSU2003 
YILINA GÖRE ADET 
BAZINDA YÜZDE 105, DWT 
BAZINDA İSE YÜZDE 26 
ARTIŞ GÖSTERDİ.

DENİZCİLIK SEKTÖRÜNDE 2023 HEDEFLERI ŞÖYLE:
 Türk sahipli deniz ticaret filosunun tonaj bazında 50 milyon 

DWT’e ulaşması ve dünyada ilk 10 ülke arasında yer alması.

 Denizcilikte; 100 bin zabit, 350 bin tayfa, 1 milyon amatör 
denizci sayısına erişilerek uluslararası denizcilik istihdamına 
katkı sağlanması.

 Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Planı ile Bütünleşik Kıyı 
Alanları Planlamasının birbiri ile uyumlu hale getirilmesi ve 
vatandaşlarımızın deniz ile buluşmasının sağlanması.

 Ülkemizdeki kıyı tesislerinin birleştirilerek ihtisas limanları 
kurulması ve sıvı yük için mevcut şamandıra sistemlerinin 
kaldırılarak dolfen terminal sistemine dönüştürülmesi.

 Mevcut olan tersanelerin teknoloji, finans ve işletmecilik 
modeli ile birleşmelerinin teşvik edilerek daha etkin, rasy-
onel ve büyük kapasiteli tersaneler haline dönüştürülmesi,

 Gemi inşa sektöründe, elektronik ekipmanlar, teçhizat ve 
diğer ekipmanlar dâhil en az yüzde 70 yerli katkı payı ile 
gemi üretimi yapılmasının sağlanması.

 Yüksek, orta ve düşük devirli gemi makinalarının yerli olarak 
imal edilmesi, üretim tesislerinin kurulması ve dünya 
pazarlarına ihraç edilmesi.

 Teknolojik afet kapsamına giren deniz kirliliklerine hızlı ve 
etkin müdahale edebilmek için Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil 
Müdahale Merkezi’nin faaliyete geçmesinin sağlanması,

 Ülkemizde denizlerin kullanımının özendirilerek tekne 
bağlama, barınma ve denize iniş rampalarıyla ilgili alt yapının 
tamamlanıp her 75 kişiden 1 kişinin tekne sahibi olmasını 
sağlayacak gerekli teşvik tedbirlerinin alınması.

 Türkiye kıyılarında tüm gemi trafiğinin izlenmesini 
sağlayacak sistem ve yazılımın yerli imkânlarla geliştirilip 
kullanılmaya başlanması.

 Türk P&I Koruma ve Tazmin Sigorta Şirketinin kurulması ve 
orta vadede Uluslararası Grup Kulüpleri arasına girilmesi.
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gemiler, yabancı bayraklı gemilere nazaran hep deza-
vantajlı oldu. Kabotaj taşımacılığının canlandırılması için 
2004 yılında başlatılan ÖTV’siz yakıt uygulaması; kabo-
taj alanında çalışan yük, yolcu, balıkçı, bilimsel araştırma 
gemileri ve ticari yatlarla hizmet araçları için adeta can 
simidi oldu. 2009’da iç sularda faaliyet göstermekte 
olan kamuya ait yük ve yolcu gemilerinin dâhil edilme-
siyle kabotaj, Türk bayraklı gemi sahiplerine gerçek bir 
kabotaj bayramı yaşattı. Böylece, 2004’ten günümüze 
kadar 3 milyon 24 bin ton yakıt, 3 milyar 595 milyon 
TL’nin üzerinde ÖTV tahsil edilmezken sektöre destek 
sağladı. Bu sayede 2013 yılı sonu itibarıyla 2003 yılına 
göre; kabotaj taşımacılığında elleçlenen yük miktarında 
yüzde 61, taşınan yolcu sayısında yüzde 59 ve taşınan 
araç sayısında yüzde 72 artış yakalandı.

ÖTV’SİZ YAKITTA ASLAN PAYI YOLCU GEMİLERİNİN 
2013 yılı  itibariyle, kullanılan ÖTV’siz yakıt miktarının 
gemi cinsleri bazında dağılımına bakıldığında; en büyük 
payı yüzde 41,5’lik oranla yolcu gemileriyle feribotlar, 
yüzde 26,5 payla balıkçı gemileri alırken, en düşük payı 
ise yüzde 2,5’lik oranla ticari yatlar alıyor.

ÖTV’SİZ YAKITI EN ÇOK KAMU KULLANDI
ÖTV’siz yakıt uygulamasından en çok kamunun yarar-
landığı ortaya çıktı. Verilere göre, ÖTV’siz yakıtın yüzde 
73’ünü kamu kullandı. Yüzde 27’sini ise özel sektör kul-
landı. Yıllık sağlanan toplam destek ise 375 milyon TL’yi 
buluyor. 

KRUVAZİYER TURİZMİ SIÇRAMA YAPTI
Kurvaziyer turizminin geliştirilmesine yönelik yapılan 
çalışmalar sonucunda, limanlarımızı ziyaret eden kur-
vaziyer yolcu sayısında tahminlerin ötesinde bir sıç-
rama yaşandı. Yolcu sayısı 2013 yılında, 10 yıl öncesine 
göre yüzde 267 oranında artış gösterirken, limanlarımızı 
ziyaret eden gemi sayısında da yüzde 90’lık bir artış 
gerçekleşti. Son 11 yılda Ro-Ro hatlarında taşınan araç 
sayısındaki artış ise yüzde 83’e ulaştı.

DENİZYOLU DIŞ TİCARET TAŞIMALARI DA ARTTI
Denizyolu dış ticaret taşımalarında 2003-2013 yılları 
arasında ithalatta yüzde 86, ihracatta yüzde 98’lik bir 
artış gerçekleşti. 2013 yılı sonu itibariyle toplam dış tica-
ret taşımalarında yüzde 86 artış yaşandı.  

TÜRK FİLOSU DÜNYADA 13. SIRAYA YÜKSELDİ
Türk denizciliği birçok alanda olduğu gibi deniz ticaret 
filosu olarak da büyüdü. Yürütülen çalışmalar neticesinde 
Türk sahipli filo büyüklüğü 19. sıradan 13. sıraya yükseldi.

ULUSLARARASI RO-RO’DA ARAÇ SAYSI 440 BİN OLDU
Uluslararası düzenli Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısı 
2002 yılında 200 bin iken bugün 440 bini buldu. Türkiye 
sadece 3 yılda 16 yeni Ro-Ro hattını daha devreye alarak 
aktif Ro-Ro hattı sayısını 25’e çıkardı.

YURT DIŞI BAĞLANTILI RO-RO HATLARI ARTTI
Uluslararası düzenli Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayı-
sında 2003 yılına göre 2013 yılında yüzde 98 artış 
gerçekleşti. Bu artışta yurt dışı bağlantılı devam eden 
Ro-Ro seferlerine ilave olarak 2009 yılında Mersin-
Trieste, 2010 yılında Mersin-İskenderiye, Samsun-

ÖTV’SİZ YAKIT UYGULAMASI 
İLE YÜZDE 73’Ü KAMU, YÜZDE 
27’Sİ ÖZEL SEKTÖR OLMAK 
ÜZERE YILLIK 375 MİLYON TL 
DESTEK SAĞLANDI.
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TEKNE PARK PROJESİNİN HEDEFLERİ ŞÖYLE:
 Tekne hareketlerinin yoğun olduğu bölgelerde seyir, can, 

mal ve çevre güvenliğine yönelik katkı sağlamak.
 Tekne veya yatlarıyla bölge dışından gelen insanlara 

teknelerini güvenli park etme imkânı sağlaması sayes-
inde bölge turizmine ve ekonomisine olumlu yönde bir 
katkı sağlamak.

 Teknelerin daha düzenli bağlanmasını sağlayarak kıyı 
şeritlerinin düzensiz bir görüntü sergilemesine engel 
olmak ve tekne/yat kullanıcılarına ait atıkların düzenli bir 
şekilde toplanması sayesinde deniz kirliliğinin önlenmes-
ine katkı sağlamak.

Kavkaz, Samsun-Tuapse ve Zonguldak-Yevpatoria ve 
2011 yılında Ambarlı-Toulen, Samsun-Gelincik, Taşucu-
Tripoli, İstanbul-Ilyichevsky, Zonguldak-Sivastapol, 
Tuzla-Köstence, 2012 yılında Taşucu-Tartous, 
İskenderun-PortSaid, 2013 yılında Mersin-Damietta 
olmak üzere 14 yeni hat eklendi.

AVRUPANIN EN BÜYÜKLERİNDEN ÇANDARLI LİMANI
Kuzey Ege Çandarlı Limanı tamamlandığında Avrupa’nın 
en büyük 10 limanı arasına girecek. Türkiye’nin küresel 
pazara açılan önemli bir kapısı olacak olan Çandarlı 
Limanı’nın başlangıç kapasitesi 4.000.000 TEU/Yıl, 
nihai kapasitesi ise 12.000.000 TEU/Yıl olarak hayata 
geçecek.

TEKNE-PARK PROJESİ GELİŞTİRİLDİ
2012’de “Tekne-Park Projesi” başlatıldı. Tekne ve yat 
sahibi olanlara güvenli ve uygun maliyetli barınaklar 
sağlamak üzere başlatılan projenin hedefleri arasında; 
amatör denizciliğin önünü açmak, denizciliği sevdirmek, 
tekne sahibi olmayı teşvik etmek, mevcut talebi karşıla-
mak ve vatandaşlara sunulacak hizmet kalitesini arttır-
mak gibi başlıklar bulunuyor.
Bu sayede, deniz ve koylarımızın gelişi güzel kullanı-
mının önüne geçilecek, düzenli atık alımı ile çevre ve 
deniz kirliliği önlenecek, teknelerin hâlihazırdaki yeter-
siz kapasitedeki barınma ihtiyaçlarına cevap verilecek 
ve halkın denizden daha fazla yararlanması sağlanmış 
olacak.

10 YILDA 15 DENİZ YAPISI TAMAMLANDI
10 yılda mesafe alınan alanlardan biri de deniz yapıları 
oldu. Söz konusu yıllarda 15 kıyı yapısı tamamlanırken, 
aynı sürede 11 kıyı yapısı Yap-İşlet-Devret modeliyle 
ekonomiye kazandırıldı. Böylece, kamu kaynağı kullanıl-
madan 10 yılda 377 milyon 567 bin liralık yatırım yapıldı. 
Yine 10 yıl içinde 45 balıkçı barınağı açıldı.

GEMİ TRAFİK SİSTEMİ
Kıyılardaki can ve mal emniyetini sağlamak amacıy-
la Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri, Otomatik 
Tanımlama Sistemi, Uzak Mesafeden Gemilerin 
Tanımlanması ve Takibi Sistemleri (LRIT) kuruldu. 
Böylece, dünyanın neresinde olursa olsun, tüm Türk 
bayraklı gemiler ile kıyılarımızdan 1000 deniz mili mesa-
feye kadar tüm yabancı bayraklı gemiler takip edilebili-
yor. Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) ile Karadeniz, 
Ege ve Doğu Akdeniz’de çok geniş bir alanda gemiler 
anlık olarak takip edilebiliyor.

FENERLER TURİZME AÇILDI
“Denizci Millet Denizci Ülke” olma yolunda halkı deniz-
le buluşturmak için tarihi fenerler turizme açıldı. Proje 
kapsamında 6 fener (Ahırkapı, Fenerhabçe, Yeşilköy, 
Anadolu, Rumeli ve Şile Feneri) pilot seçilerek hizmete 
açıldı. Sivrice Deniz Feneri ise kütüphaneye çevrildi.

2035 HEDEFİ ‘DENİZCİ MİLLET DENİZCI ÜLKE’ OLMAK
2035 yılına kadar yapılan planlamaya göre, ülkemiz; deniz ticaret filosu ve denizyolu taşımacılığı, deniz yapıları, (tersaneler, limanlar, 
marinalar vb.) denizde seyir, can, mal ve çevre emniyeti, denizcilik eğitimi, kültürü ve turizmi, Ar-Ge ve deniz teknolojileri alanlarının her 
birinde, bölgesinde lider, uluslararası denizcilik arenasında da ilk sıralarda yer alan “Denizci Millet, Denizci Ülke” olacaktır.

15 KIYI YAPISI 
TAMAMLANIRKEN, 
AYNI SÜREDE 11 KIYI 
YAPISI YAP-İŞLET-
DEVRET MODELİYLE 
EKONOMİYE 
KAZANDIRILDI.
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 Assan Liman İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Vedat Ohri, 
firmalarının İskenderun Körfezi’nde modern konteyner 
gemilerine hizmet vermek üzere dizayn ve inşa edilen 
ilk terminal olduğunu vurgulayarak, “Assan Port, hiz-

met vermeye başladığı dönemde çok geniş bir hinterland için 
Mersin’deki limana yegane alternatif olmuş, sunduğu rekabetçi 
hizmetlerle bölge sanayicilerine ve iş adamlarına da lojistik 
anlamda avantajlar sağlamaya başlamıştır.” dedi.

İskenderun Körfezi’nde modern konteyner gemilerine hizmet vermek üzere 
dizayn ve inşa edilen ilk terminal olan Assan Liman İşletmeleri A.Ş.’nin Genel 

Müdürü Vedat Ohri, sundukları rekabetçi hizmetlerle bölge sanayicilerine ve iş 
adamlarına lojistik anlamda avantajlar sağladıklarını söyledi.

ASSAN PORT, 
REKABETÇİ HİZMETİYLE İŞ DÜNYASINA 

LOJİSTİK AVANTAJ SAĞLIYOR
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DENİZCİLİK YATIRIMLARI ARTARAK 
DEVAM ETMELİ
Vedat Ohri, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’na ilişkin 
mesajında ise Kabotaj Kanunu ile amaçlananın ülke 
denizciliğinin gelişmesi olduğunu hatırlattı. Vedat Ohri, “8 bin 
333 km’lik kıyı şeridi olan bir ülke olarak daha yapacak çok 
işimizin olduğu bilinciyle hareket ederek en ekonomik ve en 
çevreci taşımacılık türü olan denizciliğimizi geliştirmeliyiz. 
Bununla birlikte, denizciliğin ve deniz taşımacılığının çok dina-
mik, hızla gelişen ve müşterilerin değişen ihtiyaçlarına hızla 
adapte olmak durumunda olan bir sektör olduğunu göz 
önünde tutarak, bu alandaki mevzuatın da bir yandan ulusal 
çıkarlarımızı gözetirken, gelişen yeni durum ve gereksinimlere 
daha çabuk ayak uydurabilecek şekilde canlı, daha kolaylaştırıcı 
bir bakış açısı ve yaklaşımla yönetilmesini önemli görüyor, 
böyle bir ortamda ülke denizciliğimize yapılan yatırımların 
artarak devam etmesini diliyorum.” diye konuştu.

VEDAT OHRİ: “KABOTAJ 
KANUNU İLE AMAÇLANAN, 
ÜLKE DENİZCİLİĞİNİN 
GELİŞMESİDİR. 8 BİN 333 
KM’LİK KIYI ŞERİDİ OLAN BİR 
ÜLKE OLARAK DAHA 
YAPACAK ÇOK İŞİMİZİN 
OLDUĞU BİLİNCİYLE 
HAREKET EDEREK EN 
EKONOMİK VE EN 
ÇEVRECİ 
TAŞIMACILIK 
TÜRÜ OLAN 
DENİZCİLİĞİMİZİ 
GELİŞTİRMELİYİZ.” 

Assan Port İskenderun’un 2011 yılı başında hizmete girdiği-
ni, Kibar Holding şirketlerinden Assan Liman İşletmeleri A.Ş. 
tarafından işletildiğini hatırlatan Vedat Ohri, “Assan Port 
İskenderun, İskenderun Körfezi’nde modern konteyner gemi-
lerine hizmet vermek üzere dizayn ve inşa edildi. Sunulan 
rekabetçi hizmetlerle bölge sanayicilerine ve iş adamlarına 
lojistik anlamda avantajlar sağlamaya başladı. Limancılığa yapı-
lan yatırımlar ve limanlardaki iş hacmi gerek bölge gerekse 

ülke ekonomisinin gidişatı hakkında önemli göstergelerdir. Dış 
ticareti artırmayı ulusal bir hedef olarak belirlemiş olan ülke-
mizde bu hedeflere paralel olarak limanların da önemi giderek 
artıyor. Hammadde ve nihai ürün deviniminin artıyor olması 
önemli olduğu kadar, lojistik unsurların bu devinimin hızına ayak 
uydurması lojistik maliyetleri azaltmak, dolayısıyla rekabete ve 
karlılığa da katkı yapmak bakımından önemli.” diye konuştu.
Denizcilik sektöründeki çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Vedat 
Ohri şunları söyledi: “Herhangi bir bölgede yapılabilecek üre-
timin, gerek girdilerinin en verimli şekilde bölgeye ulaştırılabil-
mesi gerekse ürünlerin pazara en hızlı ve düşük maliyetlerle 
ulaşabilmesinde, yapılan liman yatırımlarının öncü olması yad-
sınamaz bir gerçek. Bununla birlikte bu yatırımlar, nakliye, depo 
ve antrepoculuk gibi diğer lojistik alanlardaki yatırımları da 
harekete geçirerek, kısa sürede bulunduğu bölgede önemli bir 
istihdam ve gelir artışı sağlıyor. Daha açık söylemek gerekirse 
liman yatırımları tüm hizmet sektörü aktörlerini domino etki-
siyle harekete geçiriyor. Özellikle, hala artarak devam etmekte 
olan yüklerin konteynerizasyonu ve hızla büyüyen konteyner 
taşımacılığı, sağladığı verimlilik, güvenlik ve operasyonel kolay-
lıkla bu alanda en büyük etkiyi sağlıyor. Assan Port örneğinde 
de görebildiğimiz üzere, ilk faaliyete başladığımız sırada kon-
teyner taşımaya elverişli araç neredeyse yok denecek kadar 
azken, bugün taşıtanlara rekabetçi fiyatlar verecek sayıda ve 
yeterlikte bir yapı oluştu. Aynı şekilde yine konteyner taşıma-
cılığına yönelik depoculuk ve antrepoculuk faaliyetleri de her 
geçen gün artarak bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.”

ORTA VE UZUN VADELİ HEDEFLER
Assan Liman İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Vedat Ohri, fir-
malarının orta ve uzun vadeli hedefleri hakkında da şu değer-
lendirmeyi yaptı: “Günümüz şartlarında hedefi olmayan hiçbir 
ekonomik birimin ayakta kalamayacağı yadsınamaz bir gerçek. 
Dolayısıyla bizim de kısa, orta ve uzun vadede hedeflerimiz 
bulunuyor. 2014’teki hedefimiz kurulu kapasitemizi maksimum 
düzeyde kullanmak, orta ve uzun vadede ise yapacağımız 
ekipman ve saha yatırımları ile kapasitemizi ve kapasite kulla-

nım oranımızı en yüksek düzeye çıkarmak. Bölge ve ülke eko-
nomisinin gelişimine paralel olarak 250.000 TEU olan kapasi-
temizi 2017 sonunda 550.000 TEU’ya çıkarmayı hedefliyoruz. 
Daha önce de belirttiğim gibi liman kapasitelerinin artması, 
diğer lojistik unsurları  da harekete geçirerek geliştirmekte ve 
bu karşılıklı gelişim birbirini beslemekte aynı zamanda üretim 
alanında yapılacak yeni yatırımları da teşvik ediyor. Ancak bu 
karşılıklı etkileşim tek başına yeterli olmayıp kamu altyapı yatı-
rımlarının da aynı hıza ayak uydurması, sektörde uzun süredir 
sektörün gündeminde olan kolaylaştırıcı, ön açıcı düzenle-
melerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Örneğin, 
önemli limancılık merkezlerinde ve iç bölgelerde toplama ve 
dağıtım merkezlerinin oluşturulması, bu merkezlerin demir-
yolu ve karayolu bağlantıları ile birleştirilmesi ve gerektiğinde 
buralardaki ekonomik faaliyetlerin teşvik edilmesi önemli katkı 
sağlayacak.”

ASSAN PORT, İKİNCİ EN FAZLA UĞRAK YAPILAN 
KONTEYNER TERMİNALİ
“Assan Port İskenderun, bu gün itibarı ile bölgedeki iş hacminin 
yüzde altmışından daha fazlasına hizmet veren konteyner 
hatlarının Mersin ile beraber ikinci uğrak yaptığı bir konteyner 
terminali. Dolayısıyla konteyner gemilerine ve acentelerine 
tahmil/tahliye, konteyner ile limanımıza yük getiren ithalat ve 
ihracatçılara da iç dolum ve iç boşaltım hizmetleri veriyoruz. 
Şu anda 6 adet gemi acentesine ve bu acentelerin ithalat ve 
ihracat müşterilerine bu hizmetleri sağlıyoruz. Asıl faaliyetleri-
mize ek olarak, genel yük gemilerini de elleçliyoruz. Bunun yanı 
sıra, iç bölgelerde gerekse çevre ülkelerde yapılan yatırımlarla 
ilgili proje yüklerinin elleçlenmesi de bir başka önemli faaliyet 
alanımızı oluşturuyor.” 
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1962 yılında vakıf kuruluşu olarak faaliyete geçen Türk Loydu’nun 52 yıllık 
deneyimi ile hizmet ağını genişleterek sürdürdüğünü belirten Genel Müdür Salim 

Özpak, gemi klaslama ve ürün, sistem, personel belgelendirme ile muayene 
alanlarında hizmet verdiklerini söyledi. 

TÜRK LOYDU, 
52 YILLIK DENEYİMLE HİZMET 

AĞINI GENİŞLETİYOR

vermek yer alıyor. Türk Loydu Vakfı, yukarda belirttiğim 
destekleri sağlamak için ihtiyaç duyduğu finansmanı, ticari 
faaliyetlerini yürütmek üzere kurduğu iktisadi işletme 
sayesinde sağlıyor.” dedi.
Salim Özpak, Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi’nin denizcilik 
alanında klaslama faaliyetine ek olarak yetkilendirilmiş 
olduğu bayrak devleti adına yaptığı statutory faaliyetlerle 
birlikte endüstri faaliyetlerinde uygunluk, değerlendirme, 
yönetim sistemi belgelendirme, personel-kaynakçı 
belgelendirme ve ürün belgelendirme faaliyetlerini de 
yürüttüğünü vurguladı.
Ulusal ve uluslararası alanlarda geçerli belgeler 
düzenleyebilmek amacıyla yönetim sistemleri 
belgelendirmesi için TS EN ISO IEC 17021, uygunluk 
değerlendirme faaliyetleri için TS EN ISO 17020, 
kaynakçı belgelendirme faaliyetleri için TS EN SO IEC 
17024 ve ürün belgelendirme faaliyetleri için TS EN ISO 
/IEC 17065 akreditasyonlarına sahip olduklarını bildiren 
Salim Özpak, şunları söyledi: “Belirtilen akreditasyon 

Türk Loydu Genel Müdürü Salim Özpak, 52 yıllık 
deneyimle çalışan firmalarının hizmet ağını sürekli 
genişleterek büyüttüğünü söyledi. Salim Özpak, 
“2008 yılında başlayan ve halen etkisi dünyada devam 

eden Küresel Finans Krizi ülkemizi terk etmeye başladığı bu 
günlerde güzel proje haberlerinin 2014 yılında daha fazla 
olacağına inanıyoruz.” dedi.
Salim Özpak, Türk Loydu’nun Gemi Mühendisleri Odası ve 
Türkiye Sigorta ve Reasurans Şirketleri Birliği tarafından 
1962 yılında kurulduğunu hatırlatarak, “Deniz Ticaret 
Odaları, TMMOB’ye bağlı meslek odaları, Kazan ve Basınçlı 
Kap Sanayiciler Birliği, Türk Standartlar Enstitüsü, Özel 
Sektör Tersane temsilcileri, Türkiye, Ticaret, Sanayi, Deniz 
Ticaret Borsalar Birliği, İstanbul Sanayi Odası’ndan Gemi 
İnşa Sanayiciler Birliği gibi deniz ve endüstri sektörlerinin 
önemli temsilcilerinin genel kurulunda temsil edildiği bir vakıf 
kuruluşudur. Vakfın esas amaçları arasında; sektörün ihtiyaç 
duyduğu araştırma geliştirme projelerini desteklemek, 
eğitim faaliyetlerini yürütmek bunlara bağlı olarak burslar 

temmuz 2014 /27

/DENİZCİLİK



28 / www.baglantinoktasi.com.tr temmuz 2014 /29

ve teçhizatın sertifikalandırılması ve bayraklardan aldığı 
yetki kapsamında statutory sörvey ve sertifikalandırma 
faaliyetlerini yürütüyor. Ayrıca, gemilerin klaslanması 
sonrasında gemilerin klaslandığı koşulların sürdürülmesi 
amacıyla periyodik olarak kontrol-sörvey edilmesi 
gerekiyor. Bu koşulların devem ettirilmemesi durumunda 
denizde can, mal ve çevre güvenliği konusunda sorunlar 
yaşanması riski ortaya çıkacak.”
“Bu amaçla Liman devletleri de ‘Liman Devleti Kontrolleri’ 
yapıyorlar. Bu kontrollerde ortaya çıkan klas kusurları 
klasların performansını göstermek bakımından önemli 
göstergeler.
Türk Loydu bildiğiniz üzere 2013 yılında yapılan Liman devleti 
Kontrolleri sonuçları açısından önceki yıllarda olduğu gibi 
başarılı bir performans sergiledi. Bu kapsamda Paris MOU 
tarafından 2013 yılında yayınlanan ve 2010-2012 yıllarını 
kapsayan tanınmış kuruluşlara performans tablosuna göre 
beyaz listedeki yerini korudu. Ayrıca, bu yıl ilk kez Blacksea 
MOU tarafından yayınlanan performans tablosuna göre pek 
çok IACS üyesi klas kuruluşunu geride bırakarak en yüksek 
performans gösteren 5. Klas kuruluşu oldu. Bu konuda 
sürdürülebilir bir başarı yakalanmış olması ve performans 
listesinde bazı IACS üyesi klas kuruluşlarının daha üstünde 
bir yer bulabilmesi verdiğimiz hizmetin kalitesinin önemli bir 
göstergesi.”
“Kuruluşumuz askeri gemi klaslama konusunda önemli bir 
başarıya imza attı. Ülkemizin ilk millileştirme projelerinden 
biri olan MİLGEM konusundaki başarımız ve paydaşlarımızla 
yürüttüğümüz olumlu işbirliği daha sonra gelen askeri 
projelerde milli klas kuruluşu olarak yer almamızı sağladı. 
Oluşturduğu bilgi birikimi ve uzmanlığın bir sonucu olarak bu 
tarihten sonra Yeni Tip Karakol Botu projeleri, Tank Çıkarma 
Gemisi (LST), LCT (Tank Çıkarma Aracı), Denizaltı Kurtarma 
Ana Gemisi (MOSHIP), Denizde İkmal Muhabere Destek 
Gemisi (DİMDG), Denizaltı Kurtarma Yedekleme Gemisi 
(KURYED) ve projesi Savunma Sanayi Müsteşarlığımız 
tarafından yönetilen Sismik Gemi (TURKUAZ) projelerinde 
klas kuruluşu olarak yer bulmayı başarmış durumda. 
Bu vesile ile pek çok yurt içi ve yurt dışı firmanın bu 
gemiler için ürettiği ana makinadan, ırgata pek çok ürünün 
sertifikasyonunu yaptığımızı ilave etmek istiyorum.”

KÖPRÜ İNŞAATLARI YENİ HİZMET ALANI OLUŞTURDU
“Son yıllarda ülkemizdeki ulaştırma alt yapısının 
güçlendirme çalışmalarının bir sonucu olan köprü inşaatları 
Türk Loydu’na yeni bir hizmet alanı doğurdu. İzmit Geçiş 
Köprüsü gibi inşaatı özellik ve zorluk arz eden faaliyetlerde, 
sürecin başından sonun kadar kontrollü olması gerekiyor. 
Deniz Garanti Sörvey (Marine Warranty Survey) hizmeti 
veren kuruluşlar bu sürecin başından sonuna kontrollü 
yürütülmesini sağlarlar. Bu amaçla, sektörden gelen 
talepler doğrultusunda, Türk Loydu, Deniz Garanti 
Sörvey Hizmetleri faaliyetlerine başlamış olup başarıyla 
yürütüyor.”

ve yetkilere ek olarak kuruluşumuz, 97/23/EC Basınçlı 
Kaplar, 2009/105/EC Basit Basınçlı Kaplar, 305/2011/
EU Yapı Malzemeleri yönetmelikleri ile  94/25/EC Gezi 
Tekneleri Yönetmeliği’nde Onaylanmış Kuruluş (Notified 
Body) olarak hizmet veriyor. Türk Loydu yukarda belirtmiş 
olduğum alanların tamamında gerekli yetkilere sahip 
ve akredite hizmet veren yegâne milli kuruluşumuzdur. 
Teknolojik gelişmeleri izleyerek sektöre kazandırmak, 
Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek ve burslar vermek 
suretiyle sektöre katkıda bulunmak amaçlarımız arasında 
bulunmaktadır.”

HEDEF IACS ÜYELİĞİ
Salim Özpak, Türk Loydu’nun özellikle 2010 yılından 
itibaren IACS üyeliğine yönelik hedef ve çalışmalarını ön 
plana çıkardığını belirterek, IACS üyelik hedefi ve Avrupa 
Birliği’nden tanınır klas kuruluşu olmanın temel hedefler 
olduğunu kaydetti. 2014 ve 2023 yılına ilişkin hedefleri 
hakkında bilgiler veren Salim Özpak şunları söyledi: “2011 
yılından itibaren yapılan çalışmalar sonucu altyapımızın ve 
çalışma sistemimizin IACS üyesi klas kuruluşları ile eşdeğer 
hale getirmiş olduğumuzu da gururla belirtmek istiyorum. 
Yetkili olunan bayrak sayısının artırılması, IACS Kalite 
Yönetim Sistemi Denetimi’nin alınması ve önümüzdeki 
yıllarda Avrupa Birliği’nden yetki almak amacıyla 2015 yılı 
içinde denetim başvurusunun yapılması için gereken alt 
yapının tamamlanması 2014 yılı için diğer hedeflerimiz 
olarak belirtilebilir. Bu çerçevede ticari gemi, yat gibi 
alanlarla birlikte endüstri alanındaki pazar payını artırmak 
bir başka önemli hedefimizdir. Ayrıca askeri gemi inşaatı 
alanında ulaştığımız tecrübenin sonucu oluşan olumlu geri 

dönüşlerin bizleri mutlu ettiğini ifade etmek istiyorum. Bu 
kapsamda yeni projelerde klas kuruluşu olarak yer almak 
bizi gururlandırmaktadır.
Uzun soluklu hedeflerimizi belirlemek amacıyla 2013 yılında 
bir arama konferansı gerçekleştirdik.”
“Türk Loydu çalışanları ve paydaşları olan devlet özel 
sektörün katılımı ile gerçekleştirilen toplantı sonucunda 
2023 yılı için hedeflerimiz ortaya çıktı. Böylece 2023 
hedefleri, sadece Türk Loydu penceresi ve bizim bakış 
açımızdan değil aynı zamanda sektörümüzün görüşleri 
ve bizden beklentileri kapsamında belirlenmiş oldu. 2023 
için yetki alınan bayrak devleti, yurt dışı sörvey ofis ve 
Türk Loydu klası altında inşa edilen gemi sayılarında önemli 
artışları hedefliyoruz. Ayrıca deniz ve deniz dışındaki 
hizmet ve ürün yelpazesini artırmak, kendi elemanlarını 
yetiştirmek aynı zamanda sektöre hizmet vermek 
amacıyla Türk Loydu Akademi’yi kurmak, komşu ülkeler 
ve Orta Asya pazar payından önemli oranda pay almak, 
Ar-Ge çalışmalarının toplam ciro içindeki oranını artırmak, 
Ar-Ge laboratuvarı kurmak, bilişim çalışmalarına daha fazla 
pay ayırmak, sektörel işbirliği ile ‘Türk Denizcilik Strateji 
Merkezi’ni kurmak, toplam bin öğrenciye burs vermek, 
sosyal sorumluluk projelerine daha fazla destek olmak 
ve pazar payını büyütmek en önemli hedeflerimiz olarak 
belirtilebilir.”

TÜRK LOYDU’NUN ÇALIŞMA ALANLARI
“Kuruluşumuz, denizcilik sektöründe; yeni inşa edilen 
askeri ve ticari gemilerin, açık deniz tesislerinin, çok 
noktalı bağlama sistemleri ile her türlü deniz aracının, yat 
ve gezi teknelerinin klaslanması,bu tesislere ait donatım 

“KABOTAJ YASASI, TÜRK DENİZCİLİĞİNİN 
GELECEĞİDİR”
Türk Loydu Genel Müdürü Salim Özpak, Denizcilik ve Kabotaj 
Bayramı mesajında, sektörün Türkiye için taşıdığı öneme dik-
kat çekerek, şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin ilan edilmesi 
sonrasında ülke olarak denizcilik alanında önemli 
kazanımlarımızdan bir tanesi 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe 
giren Kabotaj Yasası’dır. Bu yasa Türk Denizciliği’nin 
bağımsızlığı ve denizciliğimizin geleceği açısından önem arz 
etmektedir. 88 yıldır bu özel günü ‘Denizcilik ve Kabotaj 
Bayramı’ olarak kutluyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili ve iki 
önemli boğaza sahip olan ülkemiz için karasularının bağımsızlığı 
ve egemenliği hayati öneme sahip. Kabotaj Yasası’na göre, 
Türkiye kıyılarında ve ülkemiz limanlarında her türlü denizcilik 
faaliyetleri, Türk Bayrağı asılmak suretiyle yerine getirilmek-
tedir. Bu yasa doğrultusunda, üç tarafı denizlerle çevrili olan 
ülkemizde, denizciliğimizin geliştirilmesi ve daha iyi seviyeye 
taşınması hedefleniyor. Büyük Önderimiz Atatürk’ün, 
‘denizciliği, Türk’ün büyük milli ülküsü olarak benimsemeli ve 
az zamanda başarmalıyız’ sözünü aklımızdan çıkarmamalı, 
sürekli çaba sarf etmeli ve tüm kurum ve kuruluşlarımızla hem 
kendi denizlerinde hem de dünya denizlerinde başarılı 
olmalıyız. Bu vesile ile Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızı kut-
luyor başta denizcilik sektörü olmak üzere tüm ülkemize 
denizcilik alanında başarılar diliyorum.”
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ACUN ILICALI
VERGİ REKORTMENİ ACUN’UN OYUNCAĞI
Absolute marka teknesini satan Acun Ilıcalı, İtalyan yapımı Azimut 
82’ye sahip. Ünlü televizyoncu bu tekneyi yaklaşık 7 milyon dolara sa 
tın aldı. 24 metre büyüklüğündeki teknede misafirlerin de kullanabi-
leceği 4, teknede çalışan personel için 2 kabin, 8 ila 10 tane de yatak 
bulunuyor. İtalyan yapımı tekne, maksimum hızda 30 knota çıkabili-
yor. Ilıcalı’nın aynı zamanda 650 bin dolara aldığı Donzi marka 
motorlu sürat teknesi de bulunuyor. Acun Ilıcalı, geçen yıl da 7 mil-
yon dolara 9 kişilik Cessna Citation XLS uçak satın almıştı. 

SANAT VE İŞ DÜNYASININ ÜNLÜ İSİMLERİNİN 
MİLYON DOLARLIK VE GÖZ KAMAŞTIRAN YATLARI 

BİRÇOK KİŞİNİN MERAK KONUSU.

ÜNLÜLERİN YAT MERAKI
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Ulaşım araçları günümüz insan hayatının vazgeçilmez öğelerinden biri. 
İşe giderken, gezerken ya da tatile çıkarken vasıtasız bir yaşam hayal 
etmek artık imkânsız. Şöyle bir bakarsak, herhangi bir ulaşım aracı 

kullanmadan geçen kaç günümüz var ki? Standart yaşantı düzenine sahip 
kişilerin yanında bir de sürekli farklı şehir ve ülke seyahatlerine giden kişiler 
var ki onların yolculuk sayılarının haddi hesabı yok. Bu kişilerin en başında 
ise iş, siyaset ve sanat dünyasının önde gelen isimleri yer alıyor. Meslekleri 
gereği sürekli ulaşım araçları kullanan popüler isimlere seyahatlerinde hangi 
ulaşım araçlarını tercih ettiklerini ve de ilginç yolculuk anıları olup olmadı-
ğını sorduk. Aldığımız cevaplarda daha çok uçağı tercih ettiklerini görsek de 
birçoğunun gönlünde hep nostaljik trenler var.
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PINAR ALTUĞ
1 MİLYON AVROLUK TEKNE
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti teknelerini 1 milyon Avroya satın aldı. 
Ünlü çift bu tekneye kızları Su’nun adının kimyasal formülü olan H2O 
adını verdi. Amerikan bandıralı Atlantis 50x4 model teknenin içinde 4 
kabin, salon ve mutfak bulunuyor. 16 metrelik tekneyi kaptanlık ehliyeti 
olan Atacan kullanıyor. Kamaralar teknenin baş ve arka bölümünde 
olmak üzere 1 VIP ve 1 master kabin bulunuyor. Her iki kamarada da 
banyolar mevcut olup yaşam alanlarına geniş yer ayrılmış.
Ayrıca geniş camlar sayesinde tekne gün ışığını fazlasıyla içeriye 
alıyor. Geniş bir alana sahip olan salon bölümü, yatak olabilen U tipi 
koltuk takımı ve ayarlanabilir masa ile kullanışlı bir alan oluşturulmuş. 
Geniş mutfak kısmında hareket alanı arttırılmış. 2 farklı güneşlenme 
alanı bulunan teknedeki iç havuzda bulunan güneşlenme alanı koltuk 
olarak da kullanılabiliyor. Ayrıca yine havuzluk bölümünde L tipi koltuk 
ve yemek masası ile kullanım alanı arttırılmış.

MEHMET ASLANTUĞ
TEKNEDEN ASLA VAZGEÇMİYOR
Şimdilerde Beneteau 50 model bir yelkenliye sahip Mehmet 
Aslantuğ’un denizciliğe ilgisi 1984 yılında aldığı 7 metrelik tirhandil ile 
başlamış. Ve zamanla hedef büyütmüş. Ünlü oyuncu, en büyük 
hayalinin yelkenliyle dünya turuna çıkmak olduğunu söylüyor. 
Mehmet Aslantuğ’un 13 yıl önce aldığı ‘Sevgili’ isimli teknesi Bene-
teau 50 marka bir yelkenli. Çok ekonomik bir tekne olan bu model, 
genellikle sporcular tarafından tercih ediliyor. Uzunluğu; 15 metre, 
fiyatı ise 1 milyon 200 bin lira. 

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM
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OKTAY KAYNARCA
ADI ‘SADE’, KENDİ DEĞİL
Oktay Kaynarca’nın ‘Sade’ isimli yatı, 21,5 metre uzunluğunda 
özel bir tasarım. Yatın teknik özelliklerine dokunmayarak iç 
dizaynını tamamen değiştiren Kaynarca, yaratıcılığını teknesine 
de yansıtmış görünüyor. Adını ‘Sade’ koysa da özelliklerine 
bakılınca isminin aksine oldukça lüks. Teknesini Marmaris’te 
yaptıran Kaynarca, Tuzla’da tekrar tershaneye sokarak ahşap 
epoksi kaplama ve bazı özel maddelerle kaplattı. Yalıtımı da 
tekrar yapılan sanatçının yatı fiberglas bir tekne haline dönüştü. 
Salon ve kamaraların dizaynını da kendi zevkine göre oluşturan 
Kaynarca’nın yatının değeri 2,5 milyon Avro.

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
TEKNE KONUSUNDA DA LÜKSÜ TERCİH ETMİŞ
Harvey Nichols mağazası aracılığıyla Türkiye’ye lüks moda markaları-
nı getiren Demet Sabancı Çetindoğan, tekne konusunda da en lüksü 
elde etmiş gibi görünüyor. Ünlü işkadınının tercihi; İtalyan yapımı, 
Canados marka, beş kamaralı, süper lüks bir motor-yat... İtalyan yapı-
mı bu marka en bilinçli tekne tercihlerinden biri olarak görünüyor. 
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Otobüs terminali deyip geçmeyin, 
bir yönüyle yakın zamanın hanları 
olan bu mekânlar, konumları ve 
işlevleri itibariyle toplar ve atar 

damar gibidirler ve yolculuğun ilk 
adımı yahut nihai noktaları olmalarının 
yanında, toplumsal değişimin de sancılı 
fotoğraflarını yansıtırlar. Bir şehir önce 
terminalinden tanınır. Başka bir şehir 
de o şehrin terminalinden tanınmaya 
başlanır. Tanınmasa bile, asker dönüşü, 
mevsimlik işçilik belası dönüşü güz-
ergâhtaki beş on dakikalık yolcu 
indirme bindirme eyleminden sadece 
terminali gören yurdumun insanı o şehri 
de görmüş olmanın iftiharını görmüş 
geçirmişlik hanesine kaydetmekten 
imtina etmez. Hâlbuki gördüğü, kötü 
kokan tuvaletler, karbonatlı ve çay-
dan başka her şeye benzeyen yarısına 
kadar doldurulmuş küçük cam barda-
kta çaylar, çaycılar, seyyar satıcılar, 
simitçiler, poğaçacılar, sağda solda 
uyuklayanlar, bekleyenler, acele eden-
ler, değnekçiler, uyanıklar, üçkâğıtçılar, 
eve dönenler, evden kaçanlar, beş 
parasızlar, dilenciler; bütün bunların da 
fotoğrafa dâhil olduğu kendine özgü bir 
terminal hayatıdır.
Dönemin tren garları ve havaalanları 
otobüs terminallerine göre daha este-
tik, eli yüzü daha düzgündür; hele tren 
garları yapısı ve doğası gereği daha hami 
ve insani yapılardır. Terminalin istasyon-
dan, gardan, havaalanından farkı ayrı 
bir yazı konusudur; ancak belirtmeden 
geçmeyelim, toplumu kılcal damarlarına 
kadar tanımak için terminalleri hesaba 
katmak gerekir. Ülkemizin en özgün 
toplumbilim laboratuvarı otobüs termi-
nalleridir desek abartı sayılmayacaktır.
Yakın zamanda her şehir o eski, şehir 
içerisinde bir özge kasaba havası 
veren terminal yerleşkelerini yıkarak 

mümkünse şehir dışına doğru daha 
yeni daha modern otobüs terminalleri 
yapmışlardır yapmasına da, fotoğraf o 
kadar siyah beyaz olmasa da değişen 
zamana rağmen eski fotoğraftan izler 
ve renkler taşımaya devam etmektedir.
Terminalden AŞTİ’ye başlığını taşıyan bir 
yazıda bu kadar genelleme fazladır; ter-
minalden kastımız, şimdilerde yerinde 
Büyükşehir’in gökdelen olarak diktiği 
hizmet binasının yer aldığı otobüs ter-
minali; AŞTİ ise, Ankara Şehirlerarası 
Otobüs Terminali İşletmesi’dir. Eski ter-
minal şehir içinde uzun süre ilk para-
grafta tasvir edilen haliyle hizmet ver-
dikten sonra, bir süre metruk kalmış, 
şarapçıların, tinercilerin, evsizlerin, 
farelerin ve köpeklerin mekânı olmuş, 
yandaki birbirinden güzel demiryolu 
lojmanı sakinleri de yürekleri ağızlarında 
evden çıkıp eve gelmek durumunda 
kalmışlardır.
Eski terminal Türkiye şehirleri arasında 
demiryoluna ve tren garına en yakın 
istasyondur; ne var ki tren garından ve 
demiryolundan nasibini almadan hayata 
gözlerini yummuştur. Bugünlerde yaşı 
kırkın üzerinde olan kuşağın Ankara’ya 
ilk gelişlerindeki Ankara fotoğrafının 
yerinde şimdi alabildiğine modern ve 
yüksek belediye binası hizmet verme-
ktedir. O kuşak için adres tarifinde hâlâ 
adından söz ettirse de, kısa süre sonra 
eski fotoğraflarda kalacaktır.
AŞTİ mi? Biliyorsunuz canım… Onu anlat-
maya gerek yok… Hemen Tandoğan’dan 
binin ANKARA’ya ta içindesiniz. Eskisine 
gram benzemez. Hoş, o da şehir içinde 
kalmıştır ve ihtiyacı karşılamaktan gün 
geçtikçe uzaklaşmaktadır lakin onun 
eskiliği eski terminal yanında hala par-
lak ve çil durmaktadır.
Siz yine de gardan ayrılmayın… Treni 
öneririz…

[ mehmet saim değirmenci ]/ŞEHİR MEKTUPLARI

Bir şehir önce terminalinden tanınır. Başka bir şehir de o 
şehrin terminalinden tanınmaya başlanır.

TERMİNALDEN AŞTİ’YE…
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DÖNEMİN 
TREN GARLARI VE 
HAVAALANLARI 

OTOBÜS TERMİNALLERİNE 
GÖRE DAHA ESTETIK, 

ELİ YÜZÜ DAHA 
DÜZGÜNDÜR.



38 / www.baglantinoktasi.com.tr

/SAĞLIK

temmuz 2014 /39

Havaların ani ısınması sonucu oluşan aşırı sıcaklar, 
birçok hastalığı da beraberinde getiriyor. Bunların 
başında yer alan güneş yanığı, turist ishali, deniz ya 
da havuz enfeksiyonları ve besin zehirlenmeleri gibi 

birçok hastalık bin bir hevesle seyahate çıkan tatilcilerin 
günlerini zehir ediyor. Konya Özel Selçuklu Hastanesi 
Dahiliye Uzmanı Dr. Hasan Tahir Canbaz, yazın sağlıklı bir tatil 
yapabilmek için dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında 
bizi bilgilendirdi.
Tatil seyahatlerinde güneş yanığı, turist ishali, deniz ve 
havuz enfeksiyonları, besin zehirlenmeleri, zatürre, sıtma, 
tifo, Hepatit A, lejyoner hastalığı gibi birçok hastalığa karşı 
daha savunmasız ortamlara ve yaşam tarzına girildiğini 
belirten Dr. Canbaz, “Bu hastalıklara yakalanmamak için 
tatilcilerimizin, seyahat yapacakları bölgenin mikrobik yapı-
sına ve doğal koşullarına göre hazırlık yapması ve tedbir 
alması gerekiyor.” diye konuştu. 

YAZ AYLARININ EN BÜYÜK TEHLİKESİ SICAK
Yaz aylarında tatile çıkan vatandaşların öncelikle sıcak 
havaya ve güneş çarpmalarına karşı tedbir alması gerektiği-
ni belirten Dr. Canbaz, “Öncelikle giyim tarzımız doğru olma-
lıdır. Vücudumuzun hava almasını sağlayacak, teri çekebilen, 
açık renkli kıyafetler, başımızı sıcaktan koruyacak şapka ve 
şallarla beraber kullanılmalıdır. Serinlemek adına ıslak kıya-
fetlerle dolaşılmamalı, bilinçsiz klima kullanımı ile hastalıklara 
davetiye çıkarılmamalıdır. Hem arabalardaki hem de evler-
deki klimaların filtre temizliğine dikkat edilmeli, vücudu ani 
ve şiddetli şekilde soğutmak için kullanmamalıdır. Özellikle 
saat 10:00 ile 16:00 arasında dış mekanlarda çok fazla kalın-
mamalı, denizden ve havuzdan bu saatlerde uzak durulmalı, 
tenimizi güneşin zararlı etkilerinden korumalıyız. Bunun için 
güçlü güneş kremleri de kullanılabiliriz. Özellikle yaşlıları-
mızı, kronik rahatsızlığı olan yakınlarımızı ve çocuklarımızı 
güneşin dik açıyla düştüğü saatlerde güneşten korumamız 
gerekiyor.” dedi. 

HAVUZ YA DA DENİZDEN BULAŞABİLECEK 
HASTALIKLAR
Yüzme havuzlarının birçok kişinin ortak kullanım alanı oldu-
ğunu hatırlatan Dr. Canbaz, bu alanların insanların deri ve 
dışkı atıkları ile kirlendiğini, birçok bakteri, virüs ve parazitin 
bu kirliliği oluşturduğunu söyledi. E.Coli, Cryptosporidium, 
Giardia, Şhigella gibi suya karışan mikroplar suyun yutul-
ması ile bireylerde ishal tablosu oluştuğunu dile getiren 
uzman doktor, “Ayrıca havuzlardaki klor, kimyasal kon-
jonktivit dediğimiz göz enfeksiyonuna neden olur. Irmaklar 
ve denizler, karışan lağım suları, artıklar ve insan atıkları ile 
kirlenir. İshal, solunum sistemi enfeksiyonları, kulak, göz ve 
cilt enfeksiyonları gözlenebilir. Bu sorunlardan korunmak 
için öncelikle girdiğimiz havuz ve denizin temizliğine önem 
göstermeliyiz. Durgun ve kirli sularda, yüzeyi köpüklü ve 
yeşil görünümde olan denizde yüzmemeliyiz. Suya atlarken 
burnumuzu tutmalı veya tıkaç kullanmalıyız.” diye konuştu. 

TATİL SEYAHATLERİNDE GÜNEŞ YANIĞI, 
TURİST İSHALİ, DENİZ VE HAVUZ 

ENFEKSİYONLARI, BESİN ZEHİRLENMELERİ, 
ZATÜRRE, SITMA, TİFO, HEPATİT A, 
LEJYONER HASTALIĞI GİBİ BİRÇOK 

HASTALIĞA KARŞI DAHA SAVUNMASIZ 
ORTAMLARA GİRİLİYOR.

[ hilal baysal / hilalbaysal@baglantinoktasi.com.tr ]

Yaz aylarında hem eğlemek hem de dinlenmek amacıyla yola çıkan tatilciler, 
dikkat etmediğinde birçok hastalıkla karşı karşıya kalabiliyor. 

YAZ SEYAHATLERİNDE SAĞLIĞINIZA 

DİKKAT! 

Havuz ve deniz suyunu asla yutmamamız gerektiğini de 
özellikle belirten doktorumuz,  ciltte sıyrık ve kesik alan-
ları varsa, yüzme sonrasında temiz su ve sabunla mut-
laka yıkanması gerektiğini belirtti. Canbaz ayrıca, “Kulak 
enfeksiyonlarını önlemek için kulak tıpaları takmalı, göz 
enfeksiyonlarını önlemede sualtı gözlüğü veya maskeleri 
kullanmalıyız. Lağım karışan alanlara yakın bölgelerde ve 
şiddetli yağmurlar sonrasında yüzmemeliyiz.” uyarılarında 
da bulundu.  

GIDA ZEHİRLENMELERİNE VE KALORİ HESABINA 
DİKKAT
Dr. Canbaz, tatil süresince sağlıksız şekilde tüketilen sıvıların 
ve gıdaların obezite, hepatit A, gıda zehirlenmesi gibi rahat-
sızlıklara yol açabileceği uyarısında bulunarak, “Öncelikle 
tükettiğimiz besinlerin hijyeninden emin olmalıyız. Hepatit 
A, su ve besin hijyeninin iyi olmadığı ülkelerde, turistler ara-
sında sık görülen bir enfeksiyon hastalığı olduğundan açık 
ortam sularının ve hijyenine güvenilmeyen gıdaların tüketil-
memesi gerekir. Bunun yanı sıra bol su içilmesi, sıvı alınması 
ve sindirimi kolay gıdaların tüketilmesi en önemli etkendir. 
Özellikle sıcak havalarda, havuz, koşu, egzersiz vb. eforların 
üstüne bir de ağır yemekler tüketmek metobolizmamızı çok 
zorlayacağından hem yaşlı hem de genç bireyler için önemli 
riskler taşır.” diye konuştu. 



İstanbul’dan yaklaşık bir buçuk saat süren vapur yolculuğu ile ulaşılan prens 
adaları, insani farklı bir dünyaya götürüyor. Sırasıyla Kınalı, Burgaz, Heybeli, 

Büyükada vapuru yolcularını selamlıyor.

PRENS ADALARI’NDA HUZUR…
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İstanbul’un Marmara Denizi içindeki en gizli sayfiye 
yeridir adalar. Kabataş’tan yaklaşık bir saat süren 
vapur yolculuğunun ardından önce Kınalı’ya sonra 
sırasıyla Burgaz, Heybeli ve Büyükada’ya ulaşılır püfür 

püfür esen rüzgârın eşliğinde... 
Bostancı’dan yola çıkanlar 20 dakika kadar kısa bir sürede 
adalara ulaşmaları nedeniyle en şanslılarıdır adalara giden-
lerin. Çünkü adaların çiçek kokulu sokaklarına, huzur veren 
sahillerine daha hızlı ulaşırlar… 
Kabataş’tan yola çıkanlar da nazlı nazlı denizde yüzen ada 
vapurunda Boğaz’ın iyot kokulu havasını teneffüs ede-
rek denizin keyfini çıkarırlar bir buçuk saat süren yolculuk 
boyunca. Sezen Aksu’nun şarkısında da söylediği gibi ‘Ada 
vapuru yandan çarklı’dır. Ada vapurunda keyifle seyahat 
eden martılara simit atmadan da vapurun keyfi çıkmaz. 

NELER YAPILIR?
Ada sokaklarına birer narin dantel gibi işlenmiş tarihi binaları, 
mimozaları ile insanı farklı dünyalara taşıyan adalar, havası 
ve doğal güzellikleri ile gelenleri büyüler ve bir daha gelme-
leri için davetkârdır... Her yıl yaklaşık yerli-yabancı 10 milyon 
kişinin ziyaret ettiği adalar, özellikle de hafta sonları dolup 
taşar, bir gelen bir daha gelmek ister.

Adaya gelenler fayton ile ada turu, piknik, ada sokakların-
da yürüyüş, sahildeki restoranlarda denize nazır yenilen 
yemeğin ardından kahve ve çay keyfi yaparlar. Özelikle yaz 
mevsiminde bir başkadır ada geceleri. İstanbul’un kuyumcu 
vitrinini andıran ışıklarına karşı esintili deniz havası eşliğin-
de yenilen akşam yemeklerinin tadına doyulmaz. Adada 
konaklamanın adresi de ya butik oteller ya da şirin pansi-
yonlar olur. 
Adalar ile bir şekilde temas eden herkesin burada bir anısı 
bir de anı fotoğrafı oluyor. Kimi Heybeli’den Büyükada’ya 
yüzdüğünü, kimi de fayton macerasını anlatır arkadaşlarına. 
Adanın çiçekleri, mimozalar, erguvanlar, papatyalar, sarma-
şık güller, mis kokulu yaseminler ada sokaklarını süsler.  

TARİHTEKİ YERİ
Marmara denizinde 9 takımadadan oluşan Prens Adaları’nın 
adı nereden geldiğini sorar insan birden kendine. Doğu 
Roma İmparatorluğu zamanında hükümdar ailesinin sürgün 
yeri olduğu için Prens Adaları olarak anılırmış. Fatih Sultan 
Mehmet tarafından İstanbul’un fethinden bir ay önce alı-
nan adalar o tarihten itibaren Osmanlı egemenliğine geç-
miş. Adalar bugün İstanbul’a bir vapur mesafesinde olması 
nedeniyle en önemli turizm alanları arasında yerini alıyor. 

Osmanlılar döneminde ise bu adalara topraklarının rengi 
nedeniyle kızıl adalar adı verilmiş.
1. Dünya Savaşı ve Cumhuriyet sonrasında Rum halkını 
kaybeden adalardaki canlılık 1930’lara kadar büyük ölçüde 
kaybolurken, 1940’larda devlet büyüklerinin, bürokratların 
ve varlıklı kesimin tekrar rağbet ettiği bir sayfiye niteliğine 
yeniden kavuşmuş. 

TEK BİR İLÇE
Marmara Denizi’nde yer alan 9 adaya verilen ortak ad 
‘Adalar.’ Hepsi birden İstanbul’un bir ilçesi olarak kabul edi-
liyorlar. Büyükada, Heybeliada, Burgaz ve Kınalı bu adaların 
büyükleri olurken, Sivriada, Yassıada, Tavşan Adası, Sedef 
ve Kaşık adaları da küçükleri arasında yerlerini alıyor. 
Adalar, doğal güzellikleri, temiz havası ve plajları ile her dönem 
İstanbul’un önemli ve gözde sayfiyeleri arasında yerini almış 
durumda. Adalarda yaşayanlar daha çok balıkçılık ve çiçekçi-
likle geçinirlerken son yılarda artan turizm potansiyeli ile de 
otel ve pansiyon sayılarında artış gözleniyor.

AÇIK HAVA MÜZESİ
Prens Adaları İstanbullular için sadece sevilen bir gezinti 
ve bir yaz tatili mekânı değil. Aynı zamanda bir açık hava 

müzesi niteliğinde… Adalar şu anda özel bir koruma altında 
olan büyük, otantik bir açık hava müzesi. Adalarda 900’ün 
üzerinde tarihi köşk ve bina bulunuyor. Bu binaların her biri-
nin de ayrı bir öyküsü var. Adalardaki eski ve tipik görüntülü 
nostaljik ve ahşap binalar kimi zaman otel olarak kimi zaman 
da konut olarak korunuyorlar. 

MİMOZA MEVSİMİ
Ada sokaklarında sıra sıra dizilen bahçeli evlerin bahçe 
duvarlarından sarkan çiçekler adada gezinenleri kendine 
çeker. Hele bir de mayıs ayında mimoza mevsiminde adalara 
gidenler bir daha geri dönmek istemez. Çünkü ada sokak-
larını bir gelin gibi süsleyen sarı sarı mimozalar sundukları 
görsel şölen ile insanı kendinden geçirir.

ADALAR MÜZESİ
İstanbul’un ilk çağdaş kent müzesi olan Adalar Müzesi, adaların 
kentsel tarihine ışık tutan Osmanlıca belge arşivine sahip 
olması ile dikkat çekiyor. Aya Nikola mevkiinde eski helikopter 
hangar alanının dönüştürülmesi ile oluşturulan müze, 20 bin 
belge, 6 bin fotoğraf, film ve sözlü tarih kayıtlarından oluşan 
koleksiyonu ile adaların oluşumundan bugüne kadar yaşanan 
sürecin hikâyesini ziyaretçilerine sunuyor. 
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BÜYÜKADA
Eski adı Yunancada 
Prinkipos olan Büyükada, 
Prens Adaları’nın en 
büyüğüdür. Tarihi ve doğal 
güzellikleri ile turistlerin en 
çok ziyaret ettiği ada olan 
Büyükada, resmi araçlar 
hariç motorlu araç 
kullanımının yasak olması ile 
bilinir. Adada ulaşım 
faytonlar ve bisikletler ile 
sağlanırken, Prenses Koyu, 
Halik Koyu, Aya Nikola Plajı 
adanın en ünlü plajları oluyor. 
Lev Troçki’nin Stalin 
tarafından sürgün edildikten 
1929-1933 yılları arasında 
Büyükada Nizam 
Mahallesi’nde yaşadığı ev ve 
ünlü yazar Reşat Nuri 
Güntekin’in Maden 
Mahallesi’ndeki evi adayı 
ziyaret edenlerin ilgisini 
çeken yapılar arasında 
yerlerini alıyor.
Büyükada’da bulunan 4 
camiden mimari açıdan en 
dikkat çekici olanı Hamidiye 
Camii olurken, adanın en 
yüksek tepesinde yer alan 
M.S. 6’ncı yüzyılda inşa 
edilen Aya Yorgi Kilisesi ve 
Aya Yorgi Manastırı adanın 
en çok ilgi gören yapıları 
arasında bulunuyor. 

BURGAZADA
Prens Adaları’nın en bakir 
kalanı olan Burgazada, 
küçük, sakin bir ada olması 
ile biliniyor. Sait Faik 
Abasıyanık’ın romanlarına 
ilham kaynağı olan ada, 
kalpazan kaya, bayrak tepe 
gibi bölgeleri ile de ünlü. Sait 
Faik Müzesi de adanın en 
çok ziyaret edilen mekânları 
arasında yerini alıyor. 

HEYBELIADA
Prens Adaları’nın en yeşil 
adası olarak da bilinen 
Heybeliada’nın eski adı 
Yunancada bakır anlamına 
gelen Halki’dir. Yaz-kış 
nüfusu en yoğun ikinci ada 
olan Heybeliada’nın en 
yükseği 140 metre olan 
dört tepesi bulunuyor. Ada, 
Deniz Lisesi’nin varlığı ile de 
hareketlenen bir ada olarak 
dikkat çekiyor. İngiltere 
Kraliçesi 1. Elizabeth’in elçisi 
Edward Barton’un mezar 
taşı adada bulunan en ilginç 
kalıntılar arasında 
gösteriliyor.

KINALIADA
İstanbul’a en yakın ada olan 
Kınalı, adını demir ve bakır 
madenlerinin etkisi ile 
kızılımtırak olan 
topraklarından alıyor. Eski 
adı Proti olan ada, Bizans 
döneminde en ünlü sürgün 
yeri olarak öne çıkarken, bu 
sürgün edilenlerin en 
önemlisinin de Romen 
Diyojen olduğu belirtiliyor.

42 / www.baglantinoktasi.com.tr temmuz 2014 /43

/TURİZM



Washington’daki International Spy Museum 
(Uluslararası Casusluk Müzesi) Bond ve Görevimiz 
Tehlike gibi casusluk filmlerine ve romanlarına ilgi 
duyan kişilerin gözdesi konumunda… 

FİLM SETLERİNİ 
ANDIRAN BİR MÜZE

/KÜLTÜR
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Casusluk romanlarıyla yıldızı parlayan İngiliz gazeteci 
ve yazar Ian Fleming’in 1952 yılında yarattığı James 
Bond 007 karakteri, 1962’de EON Productions’ın film 
serisiyle dünyada hatırı sayılır bir müdavim ordusu-

na ulaştı. Bond furyasında başrol oynayan Sean Connery, 
David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy 
Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig gibi ünlü oyuncular, 
aksiyon dolu sahnelerle dünyanın dört bir yanından mil-
yonlarca seyircinin sinemalara akın etmesine öncülük etti. 
1962’de Sean Connery’nin rol aldığı Dr. No ile başlayan Bond 
macerası, sinema tarihindeki en uzun ve en başarılı film seri-
si olarak dikkat çekiyor. Bond karakteri her filmde karşımıza 
farklı yetenekleriyle çıkıyor. Kimi zaman usta bir kayakçı ya 
da dalgıç, bazen jet-helikopter pilotu, bazen de akrobat… 
Yakışıklı, karizmatik, en ileri teknoloji ürünlerini kullanan, 
lüks spor otomobillerden inmeyen, marka saatler takan ve 
daima kadınların gözbebeği olan cesur ‘Bond’ların herhan-
gi bir problemle karşılaştıklarında kullandıkları esrarengiz 
objeleri hatırlamayan yoktur herhalde. Bond kahramanları 
son derece şık bir ayakkabının tabanına yerleştirilen özel 
bir çip sayesinde tüm konuşmaları kaydedebiliyor, dolma 
kalemleri, saatleri ya da sigara tabakaları aracılığıyla gizlice 
fotoğraf çekebiliyor. Aslında bu yazının ilham kaynağı da bu 
casusların kullandığı özel aksesuarlar oldu. Washington’da 
2002 yılından bu yana faaliyet gösteren International Spy 
Museum’da (Uluslararası Casusluk Müzesi) sergilenen sıra 
dışı objeler, bir bakıma casusluk tarihine ışık tutuyor. Bu 
müze, tıpkı Bond ve Mission: Imposible (Görevimiz Tehlike) 
serilerinde kullanılan ve ajanların hayatını kurtaran onlarca 
obje ile dopdolu. Bazen saat ya da pipo, zaman zaman ruj,  
kimi zaman ise şemsiye gibi duran ama özünde çok daha 
farklı bir işleve sahip olan objelerin sergilendiği bu müze, 
casuslukla ilgili film ve romanlara ilgi duyanlar için biçilmiş 
kaftan… Müzede sergilenen objeler, son derece inovatif 
detaylara sahip. 1940’lı yıllardan günümüze kadar gelen ve o 
dönemin akıllı teknolojilerini yansıtan bu ürünler, kendinizi bir 
film setinde gibi hissetmenizi sağlıyor.
Bu müzede sergilenen ürünlere göz atmanın tam zamanı…

[ selin akgün ]
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AYAKKABI FORMLU KAYIT CİHAZI 
1960-1970’li yıllarda Romen Gizli Servisi’nin kullandığı bu ayakkabı 
formlu kayıt cihazı, ayakkabının tabanına yerleştirilen mikrofon ve 
aktarıcı vasıtasıyla tüm konuşmaları kaydediyordu.

ELDİVEN TABANCA
Amerikan Donanması’nda 1942-1945 yılları arasında kullanılan ve 
eldiven tabanca olarak öne çıkan bu ürün, ajanın iki elinin de serbest 
kalmasını sağlıyordu. Tabancayı ateşlemek için yapılması gereken 
tek şey pistonu itmekti.

BU KALEM SADECE YAZI YAZMIYOR 
1970’lerin sonlarına doğru CIA ajanlarının sıklıkla kullandığı bu dol-
makalemler, Tropel fotoğraf makinesi için özel olarak tasarlanan üç 
saklama aracından biri olarak dikkat çekiyordu. Diğer objeleri 
anahtarlık ve çakmak olarak sıralayabiliriz. 

MINOX CASUS KAMERALARI 
Minox, 50 yıl boyunca en çok kullanılan casus kameralarından biri 
oldu. Küçük formuna rağmen 50 kare fotoğraf çekebilen ajanlar, 
bu makine sayesinde yüksek çözünürlüklü fotoğraflara sahip 
oldu. Bu fotoğraf makineleri aynı şekilde saç fırçasının içine de 
monte edilebiliyordu.

ŞİFRE ÇÖZÜCÜ KÜLLÜK
1930-1940’lı yıllar arasında kullanılan bu küllüğün alt tarafına şifre 
çarkı gizlenmiş. Ajanlar bu çark sayesinde mesajları kolaylıkla 
şifreleyebiliyor ya da çözebiliyorlardı.

PATLAYICI KÖMÜR 
OSS’nin 1942-1945 yılları arasında kullandığı bu özel tasarım 
kömüre benziyor. Oysa içi boş. Çünkü bu objenin için boşaltılmış ve 
içine patlayıcı yerleştirilmiş. 

ŞEMSİYE DE SİLAH OLABİLİR 
1978’li yıllara ait olan bu şemsiye, sıradan bir şemsiye değil. Elbette 
yağmur yağdığında şemsiye olarak da kullanılabiliyor. Ama esas 
işlevi, kapalı haldeyken zehirli oklar fırlatmak…

EVRAK ÇANTASI DEĞİL FOTOĞRAF MAKİNESİ
Evet, ilk bakışta klasik bir evrak çantasına benzeyen bu obje, 
aslında bir fotoğraf makinesi... 1970-1980’li yıllar arasında 
tasarlanan bu evrak çantası, Stasi ajanlarının en çok kullandığı 
ürünlerden biriydi. Kızılötesi film kullanılacak şekilde yapılandırılan 
bu kamera, Stasi ajanlarının flaşı ışığı kullanmalarına gerek 
kalmadan, flaşlı fotoğraf çekebilmelerini kolaylaştırıyordu.

STEINECK ABC KOL SAATİ
Almanya’da 1949 yılında kullanılan bu saat, zamanı göstermenin 
çok daha ötesinde bir fonksiyona sahipti. Bu saati kolunda taşıyan 
ajanlar, saatin kaç olduğuna bakar gibi yapıp, hedeflerinin 
fotoğraflarını çekiyordu. Saatin üstünde yer alan düğmeye 
basıldığında, film diski rahatlıkla sekiz poz çekebiliyordu.

BİLDİĞİNİZ GÖZLÜKLERİN ÇOK ÖTESİNDE 
1975-1977 yılları arasında ağırlıklı olarak CIA ajanları tarafından 
kullanılan bu gözlüğün sap kısımlarına dikkatlice bakın. Uç kısımdaki 
kırmızılıkları gördünüz mü? Bu gözlüğün sapına siyanür hapı 
gizleyen CIA ajanları, tutsak düştüklerinde işkence görmektense 
bu hapı yutarak, onurlu bir şekilde ölmeyi tercih ediyorlardı.

SİGARA 
TABAKASINDAN 
FOTOĞRAF 
MAKİNESİNE 
1960’lı yıllarda 
Stasi ajanlarının 
kullandıkları bu sigara 
tabakası aslında Tessina 
fotoğraf makinesinin farklı 
bir formu. Tabakanın 
kenarındaki küçük delikler, 
kamera merceğiyle aynı 
hizada. Casus, sigara içmek 
bahanesiyle elini her 
tabakasına uzattığında, 
istediği karenin fotoğrafını 
çekebiliyordu.

RUJ DEYİP GEÇMEYİN
KGB’nin 1965 yılında 
kullandığı bu ruja benzeyen 
4.5 mm’lik ve tek atımlık 
silah, soğuk savaş yıllarında 
kullanılıyordu. 



USB2USB FARKI 
Saharudin Busri, Mohn Nizam Najmuddin, Mohd Rohaizam, Nuzairi 
Yasin ve Nazjimee Amat Omar tarafından tasarlanan USB2USB, ger-
çekten de son derece fonksiyonel bir ürün. USB’nizin içindeki fotoğraf ve 
bilgileri bilgisayara ya da bilgisayardan USB’ye aktarırken, kapasite çok 
yüklü olduğunda ister istemez, hep bir problemle karşı karşıya kalırız. 3 
milimetre kalınlığındaki USB2USB, dokunmatik ekranı, USB’den USB’ye 
veri kopyalama kolaylığı, dizüstünden masaüstüne kadar her çeşit 
bilgisayarda kullanılabilmesi, SD kart girişi ve bilgi arşivleyebilme gibi 
özellikleriyle hedef kitlesine maksimum fayda sunuyor. Yapmanız ger-
eken tek şey USB’nizi ya da SD kartınızı USB2USB’ye yerleştirmek…

GÜNEŞ ENERJİLİ USB’YE 
NE DERSİNİZ? 
Çok yakında hayatımıza güneş ener-
jisiyle çalışan USB’ler girecek. Solar 
stick adlı USB’nin tasarımcıları Gan 
Yexin, Huang Zhicong ve Wang Zihua, 
yaratıcılıkta sınır tanımıyor. Enerji tasar-
rufuyla öne çıkan bu USB dizaynının, 
yan tarafındaki düğmeye bastığınızda 
röntgen f i lmi inceliğinde bir kâğıt 
çıkıyor.  Bu kâğıdı güneşl i  ortama 
bıraktığınızda otomatik olarak şarj 
olmaya başlıyor. Solar stick’in 2 USB 
girişi bulunuyor. Solar stick, kısa sürede 
çevreci tasarımlara ilgi duyanların 
gözdesi olacak.

Güneş enerjisiyle çalışan, sticker görünümlü, kağıt gibi koparılıp 
paylaşılabilen, veri transferini kolaylaştıran ve fütüristik tasarımlarıyla 

öne çıkan USB’ler yepyeni bir dönüşüm başlatıyor.

USB’DE 
DEVRİM ZAMANI

/GELECEĞİN TASARIMLARI
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Hangi işle uğraştığınız hiç önemli değil. İşadamı da olabilirsiniz, 
öğrenci de, girişimci de, ev hanımı da… Sonuçta ne olursa 
olsun, her gün mutlaka bir şekilde bilgisayar kullanmanız 
gerekebiliyor. Rapor hazırlarken, yemek tarifi araştırırken, 
tezinizi yazarken ya da proje geliştirirken ihtiyaç duyduğunuz 
veri ve görselleri kaydedebileceğiniz USB’ler, form 
değiştiriyor. Dünyanın önde gelen tasarımcıları, USB’ye 
farklı fonksiyonlar ekleyerek, işimizi daha da kolaylaştırmayı 
hedefliyor. Bu USB’ler, sadece fonksiyonlarıyla değil, özgün 
tasarımlarıyla da dikkat çekiyor 
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STICKER KIVAMINDA USB 
Çoğumuz kitap okurken ya da önemli bir 
konu üzerinde araşt ı rma yaparken, 
hoşumuza giden yerlerin altını çizeriz. 
Kalem kullanmak istemeyenler ise genel-
de sticker kullanır. Sticker’ı sticker olmak-
tan çıkarıp, USB’ye dönüştürerek fark 
yaratan Aditi Singh ve Parag Anand’ın 
‘datastickies’ adını verdikleri bu USB, yeni 
nesil teknolojinin en dikkat çeken örnekler-
inden biri. Bu USB’yi çantanızda not kâğıdı 
g ib i  taş ıyabi l i rs in iz .  USB ’ye  ih t i yaç 
duyduğunuzda yapmanız gereken tek 
şey, defterden sayfa koparır gibi USB 
koparmak. Bu USB’lerin bir diğer özelliği 
ise çok sayıda renk alternatifine sahip 
olması. Sticker görünümlü kâğıdın üzer-
inde not da alabilirsiniz. 

KOPART VE PAYLAŞ 
Gigs.2.Go, sıra dışı tasarımıyla öne çıkıyor. Kurt Rampton ve OLT 
Group tarafından tasarlanan bu USB, biri sizden yedek USB rica 
ettiğinde rahatlıkla paylaşımda bulunmanızı da kolaylaştırıyor. 
Tek yapmanız gereken yedek USB’yi mukavva görünümlü pan-
elden koparmak. Kredi kartı büyüklüğündeki bu USB’yi cebi-
nizde ya da çantanızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz. 4 USB’ye ev 
sahipliği yapan Gigs2.Go, hammaddesi kağıt olduğu için geri 
dönüşüme de uygun bir konsepte sahip.

/GELECEĞİN TASARIMLARI

BİLGİSAYARA BAĞLANMADAN DA 
AKTARIM YAPABİLİRSİNİZ 
Ürün inovasyonu, her zaman olmayan bir ürüne imza atılması 
anlamına gelmiyor. Bazen, halihazırda var olan tasarımlara 
fonksiyonel bir dokunuş katmak da inovatiflik olarak öne çıkıyor. 
Dongwook Kim’in tasarladığı ‘without PC’ adlı cihaz, bu konuya 
verilebilecek en başarılı örneklerden biri. Taşınabilir sabit disk 
sürücünüzdeki verileri USB’ye aktarabilmek için öncelikle 
bilgisayarınıza bağlanmanız gerekir. ‘Without PC’ adlı tasarımla 
bu aşamayı otomatik olarak atlıyorsunuz. ‘Without PC’nin dokun-
matik ekranı sayesinde sabit disk sürücünüzdeki verileri kolaylıkla 
USB’ye aktarabilirsiniz.

DUVARDA BİR TUĞLA DAHA 
USB’lerimiz küçüldükçe, onları çantamızda kaybetme 
riski de giderek artıyor. Hongshik Kim ve Se-eun Kim 
tarafından tasarlanan ‘Brick USB’ yani tuğla USB’yi 
akıllı telefonunuzun kulaklık çıkışına takıyorsunuz. 
Böylece cep telefonunuzdaki verileri kopyalamış 
oluyorsunuz. Daha sonra Brick USB’nin tuğlayı 
anımsatan kısmını bilgisayarınıza taktığınızda veri 
kopyalama işleminiz tamamlanmış oluyor. Özel 
dizaynıyla öne çıkan bu USB, kullanıcısına hem geniş 
yükleme kapasitesi sunuyor hem de cep telefonunda 
taşınabildiği için ekstra yer kaplamıyor.

temmuz 2014 /51
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USB’NİZİ CEBİNİZDE 
TAŞIYIN  
Eğer iPhone kullanıyorsanız, o zaman 
bu ürün tam s ize  göre… LAB:C 
markasının tasar ladığı  USB k ı l ı f 
takımları, telefonun arka kısmında 
özel bir USB haznesi sunuyor. Kabın 
arkasındaki özel boşluğa USB’nizi 
koyduğunuz anda nerede olursanız 
olun, acil veri aktarımında bulunabili-
yorsunuz. iPhone 4/4S ve iPhone 5 
için dizayn edilen kılıflar, 2.4 milimet-
relik USB haznesine sahip. Bu bölüm-
de USB’niz yerine kredi kartınızı da 
taşıyabilirsiniz. Bu arada elektroman-
yetik dalgaların kartınızı ya da USB’nizi 
bozmasından korkmayın. LAB:C, bu 
ürünü tasarlarken, bloke edilmeyi 
önleyici anti elektromanyetik bir kart 
da dizayn etmiş.

EMNİYET KEMERİ USB 
GİRİŞİNE SAHİP OLURSA
Bu USB’nin işlevi diğerlerinden çok 
fark l ı .  Çünkü bu USB,  o tomobi l 
kullanırken cep telefonu şarj etmenizi 
kolaylaştırıcı bir etkiye sahip. Jeong-
Lan Park’ın tasarladığı ‘USB Slot’, 
emniyet kemerinin hemen yanında 
yer alıyor. Bu ürün sayesinde ekstra 
bir şarj aletine ihtiyacınız yok. Emniyet 
kemerinin üstünde yer alan USB girişi 
sayesinde, cep telefonunuzu kesinti-
siz bir şekilde şarj edebilme imkânına 
sahipsiniz. Nasıl, son derece dâhice 
bir fikir değil mi?
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Renault Twizy, tepeden tırnağa yüzde 100 elektrikli olarak 
tasarlanan ve hedefi şehir içi ulaşım olan bir araç… İlk olarak 
2009 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda avangart bir konsept olarak 
tanıtılan Twizy, Haziran ayının ortasından bu yana Renault show-
roomlarında boy gösteriyor. Geniş bir kitleyi hedefleyen Twizy, 
şehirde yaşayanlara eşsiz bir şehir içi ulaşım çözümü sunuyor. 
Twizy, sıradışı tasarımı ile sıfır CO2 salımlı ve çevreci bir konsept. 
Konforlu, eğlenceli, cesur tasarımıyla öne çıkan Twizy, iki koltuk-
lu tasarımıyla kendi segmentini yaratıyor. Twizy kullanıcıları, 

aracın içinde ve dışında kendi istedikleri kişiselleştirme özelliğini 
seçme özgürlüğüne sahip. Tavan ve kapılardan, alüminyum jant-
lara, ve hatta torpido gözü kapakları ve koltuk döşemelerine 
kadar birçok alan kullanıcının isteğine göre farklı renklerde kişi-
selleştirilebiliyor. Twizy, Renault’nun motorsporları departma-
nında şekillendi. Renault Spor Teknolojileri tarafından çizilen şasi 
ve performans özelliklerine yönelik ilk bilgilerden, F1 motorları 
gibi aynı dinamolarla çalışan motor ve güvenirlik arasındaki 
uyuma kadar Twizy’nin gelişimi uzman ellere emanet edildi.

YENİ VOLVO XC90, ARAÇ İÇİ SÜRÜŞ DENEYİMİNİ DEĞIŞTİRMEK ÜZERE
Volvo’nun bu yıl tanıtılacak yeni XC90’ının ardındaki tasarımcı ve 
mühendisler; normal buton dizisinden vazgeçip, onları tablet ben-
zeri geniş bir dokunmatik ekran, bir head-up display (ön cam bilgi 
ekranı) ve direksiyon simidi üzerindeki başparmak kontrolleri ile 
değiştirerek sürücülerin otomobillerini yönetme şekillerini tama-
men yeniden tasarladı. 
Sonuçta, sürücülerin sistemi kullanırken ya da sistem üzerinde 
ayarlamalar yaparken mümkün olduğunca yola odaklanmalarını 
sağlayacak şekilde kullanımı son derece kolay olan pazardaki en 
modern araç içi kontrol sistemi ortaya çıktı. 
Sistem aynı zamanda otomobilin iç mekânını çok daha verimli bir 
şekilde kullanıyor ve müzik akışının yanı sıra dünyanın ilk entegre 

park et ve öde uygulaması ile dokunmatik ekran üzerinden Apple 
iOS cihazlarını yansıtma ve kullanma kabiliyeti gibi diğer servisler 
için entegre cloud-tabanlı uygulamaların da dahil olduğu bir dizi ek 
avantaj sağlıyor. 
Pazardaki diğer pek çok premium otomobilde mevcut tipik sürücü 
kontrol sistemi bir panoya yayılmış 30 veya daha fazla düğme içere-
biliyor ki, bu da sürücülerin düğmeleri konumlandırmasını ve kullan-
masını zorlaştırıyor ve dikkatlerini dağıtmak için tehdit oluşturuyor.
Volvo’nun yeni arayüzü (‘Sensus’un bir parçası), sürücülerin siste-
min çalışma şekline, kontrollerin konumuna ve nasıl kullanılacakla-
rına dair içgüdüsel bir anlayış geliştirmelerini sağlamak için en yeni 
dokunmatik ekran donanımına ve yazılımına sahip.  

/OTOMOTİV
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RENAULT TWIZY TÜRKİYE’DE 
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CAYENNE DIESEL, PLATINUM EDITION İLE YENİDEN ŞEKİLLENDİ!
Özel standart ekipmanları ve özel fiyatıyla farklılaşan Cayenne Diesel 
Platinum Edition’da, diğer modellerde opsiyon olan donanımlar ve 
teknolojiler standart olarak sunuluyor.  Performans sürüşünü düşük 
yakıt tüketimiyle buluşturan Porsche Cayenne Diesel keyfini daha da 
ileriye taşıyan Cayenne Diesel Platinum Edition modelinde, farklılıklar 
ilk görüşte göze çarpıyor. Bu özel seride, Cayenne Ailesi’nin diğer üye-
lerinde opsiyonel olarak sunulan Xenon farlar, ön ve arka park sensörü, 
Porsche logolu 19 inç Cayenne Dizayn jantlar, servotronik direksiyon ve 

Porsche İletişim Sistemi (PCM) gibi birçok donanım ve teknoloji stan-
dart olarak sunuluyor. Araçta ayrıca Platinum Edition logolu kapı döşe-
meleri, bu modele özgü çift renk iç tasarım da yer alıyor. 
245 HP güç üreten 3.0 litre V6 dizel motora sahip Cayenne Diesel 
Platinum Edition, saatte 0’dan 100 kilometre hıza 7,6 saniyede ula-
şıyor. 8 ileri Porsche Tiptronic S otomatik şanzımanlı bu özel model, 
saatte 220 kilometre hıza çıkabiliyor. 100 kilometrede de ise orta-
lama 7,2 litre yakıt tüketiyor. 

Çevreci teknolojilere yaptığı yatırımlar ile bu alanda öncü kimliğini 
sürdüren dünyanın lider otomobil üreticisi Toyota, dünya genelinde 
24 olan hibrit model sayısını 2 yıl içinde 39’a çıkaracağını duyurdu. 
40 yıldan bu yana insana ve doğaya saygılı otomobiller üretmek için 
yıllık yaklaşık 8 milyar dolarlık AR-GE bütçesi ayıran Toyota’nın 
Avrupa Komisyonu ve Avrupa Çevre Ajansı tarafından yayınlanan 
raporunda CO2 salımının azaltılması ve çevre duyarlılığı konusunda 
yaptığı çalışmalar ile öncü marka olduğu bir kez daha ortaya kondu. 
Toyota ayrıca, Interbrand tarafından gerçekleştirilen “En İyi Küresel 
Yeşil Markalar (Best Global Green Brands)” raporunda üst üste 
3’ncü kez dünyanın en çevreci markası seçilmeyi başardı. 
Toyota, 1997 yılından bu yana 6 milyon 200 bin adetlik hibrit otomo-
bil satışıyla benzer otomobillere göre Türkiye’nin son 7 yıllık benzin 
tüketimine eşdeğer 15 milyon litre akaryakıt tasarrufu sağlarken, 41 
milyon ton daha az CO2 salımı gerçekleşmesinde başrolü oynadı. 
Toyota, sürdürülebilir ulaşım için kısa ve orta vadede “hibrit” 
teknolojisini çözüm olarak görüyor. Toyota Türkiye CEO’su Ali 
Haydar Bozkurt, Toyota’nın enerji kaynaklarının verimli kullanımı 
ve böylece CO2 salımını en aza indirme yönündeki çalışmalara 
1970’li yıllarda başladığını belirterek “Ulaşım sektörü tüm dünya-
daki CO2 salımının önemli bir kısmını oluşturuyor. Çevre konu-
sunda geliştirilen teknolojiler ile öncü ve lider konumunu 
sürdüren Toyota ayrıca, çevreyi kirleten değil havayı temizleyen 
otomobiller üretmek için çalışıyor. Ürün tasarımı ve geliştirilme-
sinden geri dönüşüme kadar tüm sürecin kontrol altında tutul-
ması için de programlar geliştiriyor. Toyota olarak hedefimiz 

hibrit teknolojisini 2020 yılından sonra tüm otomobillerimize 
uygulamaktır” dedi.
Bugün yoğun İstanbul trafiğinde yakıt maliyetlerinden kaynaklı 
senede yaklaşık 4 milyar TL’nin istenmeden israf edildiğini de söz-
lerine ekleyen Bozkurt şunları söyledi;
‘Toyota markası için “çevre” en öncelikli konuların başında gelmekte-
dir. Gelecekte çevre dostu araçların tercih edilme kriterlerinde ilk 
sırayı alacağına da inanıyoruz. Toyota hibrit teknolojisini bugüne kadar 
başarıyla uygulamış ve uygulamayı sürdürmektedir. Toyota, akıllı 
ulaşım sistemleri, güvenlik sistemleri ve yüksek kapasiteli lityum–air 
batarya gelişimine yönelik çalışmalarına da devam etmektedir.”

Toyota’nın çevreci otomobil teknolojisi
Toyota, enerji yoğunluğunu maksimize edecek sistemler ile kablo-
suz pil şarj sistemi testlerine aralıksız devam ederken, yakıt hücreli 
motor teknolojileri üzerinde de yoğun bir çalışma sürdürüyor.  
Bunun son örneği olarak,  hidrojen yakıt hücreli otomobillerin gelişi-
mine öncü olarak hibrit FCV konseptinin 2015 yılında yollarda olma-
sı planlanıyor. FCV konsept sadece su buharı üreten, dünyanın en 
yüksek güç yoğunluğuna sahip 4 kapılı sedan otomobili olacak.
Toyota, yakın gelecekte fosil yakıtların hala ana enerji kaynağı ola-
cağı düşüncesinden hareketle mevcut ürün gamındaki dizel ve ben-
zinli motorlarının verimliliğini geliştirmeyi de sürdürüyor. Toyota, 
konvansiyonel yakıt  kullanılan motorlarda performans ve sürüş 
keyfinden taviz vermeden yakıt tüketimi ve egzoz gazı emisyonu-
nun minimuma düşürülmesini hedefliyor. 

/OTOMOTİV
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Samsung, İtalyan Maestro Academy’nin de desteğiyle yepyeni bir 
akıllı bisiklet konsepti üzerinde çalışıyor. Metropollerde yaşayan 
bireyler, yoğun iş hayatının stresinden kurtulmak ve sağlıklı bir 
yaşama sahip olmak için fırsat buldukça bisiklete binmeyi tercih 
ediyor. Bu akımı, teknolojiyle birleştirmek isteyen Samsung, inova-
tif bir tasarıma imza atıyor. Akıllı telefon ve bisiklet konseptini aynı 
potada eriten Samsung, akıllı telefonunuzla bisikletinizi birbirine 
bağlı bir cihaza çeviren bir konsept model tasarlıyor. 
Samsung’un akıllı bisikletinin en büyük getirisi, bir 
bisiklet sürücüsü için güvenlik anlamında büyük 
avantajlar sunması. Akıllı bisikletin gidon kıs-
mının üzerinde telefon tutacağı olarak kul-
lanılabilecek bir manyetik alan bulunuyor. 
Bunun yanı sıra Samsung’un akıllı bisik-
leti, Samsung akıllı telefonlar içindeki 
uygulamayla entegre olarak ekran 
üstünden bisikletin bazı fonksiyonla-
rını aktif hale getirmenizi sağlıyor. 
Samsung telefonunuz üzerinden, 
Samsung akıllı bisikletinizin arka kame-
rasını açmanız ve ışıklarını yönetmeniz 
mümkün. Samsung akıllı telefonlar üze-
rinden Samsung bisikletinizin rotasını belir-
leyebilir ve sosyal olarak paylaşabilirsiniz.

SAMSUNG’DAN AKILLI 
BİSİKLET KONSEPTİ
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Hedef kitlesine en yeni teknolojileri, en çarpıcı konseptlerle sunmayı ilke edinen 
markalar, ürün tasarımlarında fonksiyonelliği öne çıkarıyor.

YENİ NESİL 
TEKNOLOJİLER 
ŞAŞIRTIYOR

Çok konuşulan sürücüsüz otomobil konseptleri, bisikletle 
akıllı telefonu entegre eden fütüristik bisiklet tasarımları, 
sağlığınızla ilgili veri paylaşımında bulunan saatler, 
bebeğinizin ateşini ve kalp ritmini ölçen çoraplar, fotoğraf 
çekmeniz için size en uygun zaman dilimini yansıtan 
uygulamalar… Otomobilden saate, fotoğraf makinesinden 

bisiklete, çoraptan yüzüğe kadar hayatımızda sıklıkla 
kullandığımız ürünler, teknolojinin etkisiyle sil baştan 
tasarlanıyor. 
Hedef kitlesine fonksiyonellik, ileri teknoloji ve yeni 
bir konsept sunan markaların yeni nesil ürünlerine göz 
atmanın tam zamanı…

HANGİ 
SAATTE 
FOTOĞRAF 
ÇEKMEK EN 
İYİ SONUCU 
VERİYOR? 

DİJİTAL KALEM 
VE CETVEL 
TRENDİ 
Adobe, Adobe Ink & Slide adını verdi-
ği yeni ürün ikilisiyle dikkat çekiyor. 
Adobe, Ink & Slide ürünüyle donanım 
alanında ciddi bir adım attı. Adobe Ink 
& Slide’ın bir diğer özelliği ise özellik-
le iPad’lere yönelik olması. Ink & 
Slide adı verilen dijital kalem ve dijital 
cetvel, Adobe Sketch ve Adobe Line 
üzerinde çalışacak. Ink & Slide’ın 
özellikle sık çizim yapan kullanıcılar 
için önemli avantajları bulunuyor. 
Kalem ve cetvel görevi gören iki par-
çadan oluşan Ink & Slide’ın şarj ihti-
yacı da dışarıdan karşılanıyor. 
Kısacası iPad’inize kabloyla herhangi 
bir bağlantısı söz konusu olmuyor.

Fotoğraf tutkunlarına özel bir ürün-
den bahsetmenin tam zamanı. Eğer 
bir fotoğrafçı dış çekim yapacaksa, 
ışığın geliş açısını, konumunu ve hava 
durumunu en doğru şekilde hesap-
layabilmeli. Exposure adlı girişim şir-
keti, Golden Hour adlı uygulamasıyla 
hobi ya da meslek olarak fotoğrafçı-
lığı seçenlere farklı bir konsept vaat 
ediyor. Golden Hour size bulunduğu-
nuz lokasyondaki güneşin doğuş ve 
batış zamanı hakkında bilgi veriyor. 
Golden Hour’un temel hedefi, fotoğ-
rafçıların ‘en iyi ışıktan’ faydalana-
bilmelerini sağlamak. Golden Hour’ın 
gün doğumu ve gün batımının saat-
lerini vermek gibi bir özelliği yok. 
Bunun yanı sıra bazı hatırlamalar da 
oluşturabilmeniz mümkün. Hafta içi 
ya da hafta sonuna özel hatırlatma 
isteğinde de bulunabiliyorsunuz.

[ selin akgün ]
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GOOGLE, 
SÜRÜCÜSÜZ 
OTOMOBİLİNİ 
TANITTI 
Bir süredir sürücüsüz otomobil geliştirme konusun-
da araştırmalar yapan Google’ın prototipler üzerin-
den nasıl bir modelle öne çıkacağı büyük merak 
konusuydu. Sürücüsüz otomobiller önce plaka alma 
izni aldı, ardından da ehliyet alma izni. Tüm bunlar 
zaten bir aracın geleceğine işaret ediyordu. 
Google’ın kurucu ortağı Sergey Brin, Code 
Conference’da Google’ın sürücüsüz otomobilini 
resmi olarak tanıttı. Sürücüsüz otomobil için gere-
ken fonksiyonellik konusunda da tecrübe edinen 
Google’ın sürücüsüz otomobilinin özelliklerine göz 
atmanın tam zamanı… Google’ın sürücüsüz otomo-
bilinde herhangi bir gaz, debriyaj ve fren pedalı 
bulunmuyor. Araç, Google mühendislerinin elinden 
çıkan yazılımla ve üzerindeki sensorlar aracılığıyla 
çalışacak. Bu araç sayesinde alkollü, yorgun ya da 
hastayken araç kullanmanız, güvenliğiniz açısından 
tehlike arz etmeyecek. Tanıtılan ilk prototip araç, 2 
kişilik kapasiteye sahip. Her iki koltukta da emniyet 
kemeri bulunuyor. Aracın içerisinde otomobilin 
rotasını gösteren bir ekran mevcut. Start/Stop tuşu 
bulunan aracın maksimum hızı ise 25 mil. Google, 
sürücüsüz otomobillerinin pilot programının birkaç 
yıl içinde Kaliforniya’da başlayacağını açıkladı. 

AKILLI ÇORAP OWLET 
Bebeklere hitap eden, kablosuz akıllı çorap Owlet, bebeklerin oksijen seviyesini, kalp ritmini ve vücut sıcaklığını ölçebiliyor. Owlet, 
bu inovatif projesiyle ff Venture Capital, Eniac Ventures, Azimuth Ventures, Life Sciences Angel Network ve Peak Ventures gibi 
yatırımcıların da bulunduğu bir gruptan, toplam 1.85 milyon dolarlık yatırım aldı. Bu teknoloji ile derdini sadece ağlayarak anlatan 
bebeklerin nabız ve oksijen seviyesi gibi hayati önem arz eden ölçümleri, ebeveynleri tarafından akıllı telefon veya bilgisayarlarları 
aracılığıyla takip edilebilecek. Owlet CEO’su Kurt Workman, 1.85 milyon dolarlık yatırım alan ürün hakkında şu açıklamada bulunu-
yor: “Dünyayı değiştirecek bir ürüne sahibiz. Her bebeğin sağlığını yakında bu tip giyilebilir teknoloji ürünleriyle takip edebileceğiz. 
Aldığımız bu yatırımla, Owlet ürünleri daha da yaygınlaşacak. Aile ve hastanelerin ürünlerimize önemli ölçüde ilgi göstereceklerini 
düşünüyorum.” Yıkanabilir ve su geçirmez bir ürün olan Owlet’in ilk teslimatını bu yaz yapması bekleniyor. Şu anda mavi ve pembe 
olmak üzere iki renkte satılan Owlet’e ön siparişler de kabul ediliyor. Ürünün fiyatı ise 250 dolar.

YAKIN ALAN İLETİŞİMLİ 
YÜZÜK ZAMANI 
Akıllı mobil işletim sistemleri ve giyilebilir teknolojiler gün geçtikçe 
kendine yeni uygulama alanları buluyor. Yeni nesil mobil teknoloji-
lerden NFC de (Yakın alan iletişimi) farklı şekillerde hayatımıza giri-
yor. Bunun son örneği ise NFC ring, yani NFC’li yüzük. 2003 yılında 
bir standart olarak kabul gören NFC, John McLear’ın Kickstarter 
projesinin temelini oluşturuyor. Farklı NFC’li cihazların aksine bir 
yüzük üzerinde çalışan McLear, kullanışlı bir işe projeyi gerçeğe 
döndürmeye hazırlanıyor. NFC, 2-4 cm arasındaki yakın mesafe-
lerde veri iletişimi sağlayan bir teknoloji. NFC’li yüzük bu avantajı 
akıllı telefonlara, kapı kilidine hükmetmek için kullanıyor. Yüzükte 
biri herkese açık paylaşımlar için bir diğeri özel bilgi paylaşımı için 
olmak üzere 2 farklı verici bulunuyor. NFC’nin farklı kullanım alan-
larına ulaşması için açık kaynaklı olarak geliştirilen ve geliştiricilerin 
katkısını bekleyen NFC Ring, Kickstarter’da 30 bin Pound (yaklaşık 
90 bin TL) hedefini geçerek yaklaşık 50 bin Pound değerinde des-
tek toplamış. BERG Insights tarafından yapılan araştırmaya göre 
2017 yılında 2.1 milyar cihazda NFC özelliği bulunacak.

Apple, iWatch ile giyilebilir akıllı cihazlar pazarına iddialı bir giriş 
yapmaya hazırlanıyor. Apple iWatch, bu sonbaharda iOS 8 ailesine 
katılacak. Görünüşe göre Apple’ın güncel işletim sistemini kulla-
nan yalnızca telefon ve tabletler olmayacak. Tokyo merkezli Nik-
kei, üreticilerden aldığı bilgi doğrultusunda iWatch’un oval OLED 
dokunmatik ekranlı olacağını ve kullanıcıların kalori tüketimi, uyku 
aktivitesi, kan şekeri ve kandaki oksijen seviyesi gibi sağlıkla ilgili 
verilerini toplayabileceğini belirtiyor. Cihaz aynı zamanda kullanı-
cıların akıllı telefonlarından gönderilen mesajları okumasına da 
izin verecek. Apple’ın parça üreticilerden aylık sipariş adedinin ise 
3-5 milyon arasında değiştiği ifade ediliyor. Apple’ın bu kararının 
arkasında Mayo Clinic, Cleveland Clinic gibi tanınmış yüksek profil 
hastanelerin yanında Minnesota ve Ohio’daki sağlık kuruluşlarıy-

la yaptığı anlaşmalar var. İşbirliğiyle, kullanıcılardan toplanan veri-
ler analiz edilerek, bunları sağlık sektöründe nasıl kullanabileceği 
konusunda bilimsel yöntemler geliştirilecek. Apple’ın iWatch için 
Nike ile birlikte çalıştığı da biliniyor. Nikkei, iki şirketin servislerini 
entegre etmek konusunda anlaştıkları bilgisini de veriyor. WWDC 
14’te sağlık uygulaması Health ve geliştiriciler için HealthKit’i 
duyuran Apple, iWatch’ın geleceğine yönelik önemli ipuçları da 
vermiş oldu. Reuters’ın iddiası;  iWatch’un hafif dikdörtgen biçi-
minde ve 2.5 inç ekrana sahip olacağı yönünde… Konuya yakın 
kaynaklar, iWatch’ın kablosuz şarj ve  dokunmatik ekran özellik-
leriyle öne çıkacağını belirtiyor. The Wall Street Journal ise 
iWatch’ın tek tip olmayacağı, farklı ekran ve tasarımlarla geleceği 
açıklamasında bulunuyor.

IWATCH İLE BULUŞMA SONBAHARDA
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Vodafone’un küresel krizde Türkiye’de gösterdiği başarı, 
London Business School’da örnek vaka olarak okutulu-
yor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Gökhan Öğüt, 

derslerde şirketin 2008’de yüzde 18 olan pazar payının 2013’te 
yüzde 33’e çıkmasına kadarki sürecin ele alındığını belirtiyor. 
İngiliz GSM devi Vodafone’un 2008 kriziyle zorlaşan pazar 
şartlarına rağmen Türkiye’den çekilmeyip yatırımlara devam 
ederek gerçekleştirdiği iyileşme ve büyüme öyküsü, dün-
yanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu başarılı dönemde 
yaşananlar, London Business School’da bir ders kapsamında 
örnek vaka olarak okutulmaya başlandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Vodafone Türkiye İcra Kurulu 
Başkanı Gökhan Öğüt, Financial Times’ın Avrupa’nın bir 
numaralı işletme master okulu olarak nitelendirdiği London 
Business School’da eğitim alan Vodafone çalışanlarından biri-
nin girişimiyle bu sürecin başladığını belirtiyor. Şirket çalışanı, 
derslerde, düşüşteki şirketlerin tekrar ayağa kalkmasıyla ilgili 
örnek şirketler incelenirken Türkiye’de başardıklarının diğer 
örneklerle karşılaştırıldığında çok önemli olduğunu fark etmiş. 
Bunun üzerine Harvard Üniversitesi’nde de dersler veren 
hocası Michael Jacobides’e Türkiye’de yaptıkları çalışmaları ve 
elde ettikleri sonuçları anlattığında profesör çok etkilenmiş. 
Jacobides, bu geri dönüş öyküsünün yazılmasını sağlayarak, 
şirketin Türkiye’de sürekli küçülüp pazar payı kaybederken, 

VODAFONE’UN TÜRKİYE BAŞARISI, 
DERS OLDU

İngiliz GSM devi Vodafone’un 2008 kriziyle zorlaşan pazar şartlarina rağmen 
Türkiye’den çekilmeyip yatırımlara devam ederek gerçekleştirdiği iyileşme ve büyüme 

öyküsü, dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.

çok kısa zamanda büyümeye geçişinin örnek vaka olarak 
ders kapsamına alınmasına karar vermiş.
CEO Gökhan Öğüt geçtiğimiz ay Londra’ya giderek okul-
da dersin bir bölümünü öğrencilere anlattı. Öğüt, Vodafone 
Türkiye’nin 2008’de yüzde 18 olan pazar payının 2013 başla-
rında yüzde 33’e çıkmasına kadarki süreci kapsayan ve yapı-
lan operasyonların ele alındığı vaka incelemesinin 3 bölümden 
oluştuğunu ifade ediyor. Dersin birinci bölümünde Vodafone 
Grubu’nun CEO’su İtalyan Vittorio Colao’nun neden bir Türk 
yöneticiyle çalışmak istediği ve Serpil Timuray’a görev verişi 
anlatılıyor.
İşlerin kötüye gittiği Türkiye pazarından çekilmeyip yatı-
rımların artırılmasına nasıl karar verildiği izah ediliyor. İkinci 
bölümde Gökhan Öğüt’ün de içinde bulunduğu ekibin yaptığı 
durum tespiti, eldeki imkânlar ve nasıl U dönüşü yapılabilece-
ği anlatılıyor. Sonraki günlerde öğrencilerle konu tartışılıyor. 
Gökhan Öğüt kendisinin bizzat anlattığı üçüncü bölümle ilgili 
ise şu bilgileri verdi: “Son bölümde ise U dönüşü programın-
da yapılanlar, Türkiye pazarına ilk girilen yıllarda tüketiciden 
kopuk, soğuk marka algısının değiştirilmesi, şirket genelin-
de ‘yapamayız’ zihniyetinin yasaklanması, numara taşımanın 
abone kaybından abone kazanımına dönüştürülmesi, müşteri 
segmentlerine göre pazarlama anlayışına geçilmesi operas-
yonlarını öğrencilerle tartıştık.”
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Türkiye’nin en büyük ‘engelsiz kariyer’ projesine imza 
atan Avea, 2014’ün başından bu yana 152 engellinin 
iş sahibi olmasını sağladı. Projenin başladığı tarihten 

bugüne kadar ise 3 bin 353 engelli vatandaşa destek 
olduklarını söyleyen Avea CEO’su 
Erkan Akdemir, bu sayının nere-
deyse Avea çalışan sayısına eşit 
olduğunu açıkladı. 
Proje ile ilgili bilgi veren Akdemir 
şunları söyledi: “İçinde yer almak-
tan büyük gurur duyduğumuz 
bu projemizle, 3 bin 353 engelli 
vatandaşımız sigorta ve iş güven-
cesi ve erken emekliliğin yanı sıra 
profesyonel ve düzenli bir iş orta-
mı ile düzenli bir gelirin de sahibi 
oldu. Ancak, bu projenin somut 
olarak yakından etkilediği popü-
lasyona ulaşmak için bu rakamı 
aile boyutuna çıkarmak lazım. 3 
bin 353’ü Türkiye’de ortalama 
hane büyüklüğü olan 3.7 rakamı 
ile çarptığımızda, yaklaşık 12 bin 
vatandaşımızın yaşamında fark 
oluşturduğumuzu görüyoruz.”

ENGELLİLERİN YÜZDE 80’İ İŞSİZ
Türkiye’nin engellilere yönelik en 
büyük kariyer planlaması olan 
“Özümüzle Üretiyoruz Projesi”ne 
destek vererek; 2005-2013 döne-
minde 3 bin 201 engelliyi iş sahibi 
yapan Avea, projenin sosyal hayata 
yansıyan sonuçlarını ise “Engelliler 
Çalışma Hayatı Projesi Kalitatif 
Araştırma Raporu” ile açıkladı. 
Araştırma sonuçlarının gösterdiği 
en çarpıcı sonucun, iş sahibi olan 
engellilerin geleceğe daha güvenli 
ve umutla bakması olduğuna dik-
kat çeken Akdemir, “Özümüzle 
Üretiyoruz Projesi’ne destek vere-
rek istihdamını sağladığımız bu 
kişilerin pek çoğu, FEV aracılığıyla 

işe yerleştikten sonra evlenmiş, hatta çocuk sahibi olmuş 
durumda. Bu da bizim Türkiye’nin engelsiz büyümesi için ne 
kadar doğru bir projeye hayat verdiğimizi gösteriyor.” dedi.
Raporun sonuçları ile ilgili bilgi veren Akdemir, engellilerin 

yüzde 80’den fazlasının işgücüne dâhil 
olmadığını söyledi. Akdemir; “Bunun 
temel sebeplerini belirlemek ve 
engellilerin istihdam konusunda yaşa-
dığı sıkıntıların temeline inmek ama-
cıyla, Avea olarak IPSOS Araştırma 
Şirketi işbirliğiyle bir rapora imza 
attık. Hazırladığımız ‘Engelliler Çalışma 
Hayatı Projesi Kalitatif Araştırma 
Raporu’, engellilerin iş bulma sürecin-
de Özümüzle Üretiyoruz Projesi’nin ne 
kadar önemli bir rol oynadığına da ışık 
tutuyor.” dedi.
Akdemir raporda işaret edilen ve 
engellilerin iş bulma konusunda yaşa-
dığı sıkıntılara değinerek, “Engelli 
vatandaşlarımızın büyük kısmı, eksik 
ve yarım bırakmak durumunda kal-
dıkları eğitim hayatları nedeniyle, ne 
yazık ki ağırlıklı olarak yüksek eğitim 
gerektiren işlere başvuramıyorlar. İşi 
yapabilecek donanıma sahip olsalar 
bile, engeli olmayan bireylere kıyas-
la kabul edilme oranları da ne yazık ki 
daha düşük oluyor. Buna ek olarak, 
daha düşük ücretli işlerde pozisyonlar 
bulan engelli vatandaşlarımız çalışma 
alanları temizlik işleri, konfeksiyon ve 
yük taşımada yoğunlaşıyor.” dedi.

AVEA 9 YILDA 3 BİNDEN FAZLA ENGELLİYE 
İSTİHDAM SAĞLADI

Avea engelli istihdamı alanında gerçekleştirilen “Özümüzle üretiyoruz” 
projesi ile 2005-2013 yılları arasında 3 bin 201 engelli vatandaşın iş sahibi 

olmasına destek oldu.



Türkiye’nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri şirketi 
Türk Telekom, hayatı kolaylaştıracak ürün ve hizmetleri-
ne bir yenisini ekliyor; ‘Pratik Taşınma Programı’ ile evini 

taşımak isteyen tüm Türk Telekom müşterileri, bu hizmeti çok 
uygun koşullarla Türk Telekom üzerinden alabiliyor. Program, 
eşya nakliyesinin yanı sıra su, elektrik, doğalgaz abonelikleri-
nin nakil işlemleri ve taşınma sırasında gerek duyulacak diğer 
tüm hizmetleri de uygun koşullarla sunuyor.
‘Mutluluk Evinizde’ söylemiyle müşterilerinin hayatına değer 
katan Türk Telekom, şimdi de evini ve işini taşıyacaklar için 
çok özel bir hizmet daha sunuyor. Türk Telekom’un ‘Pratik 
Taşınma Programı’, çağrı merkezine (444 NKL 4 - 444 655 
4) yapılacak tek bir arama ile bir taşınma esnasında ihti-
yaç duyulan tüm hizmetlere, tek noktadan ulaşma imkânı 
sağlıyor. Bu servisten yararlanan Türk Telekom müşterileri, 
evden eve eşya nakliyesinin yanı sıra su, elektrik, doğal-
gaz aboneliklerinin aktarılması ve taşınma sırasında gerek 
duyulacak tamir işlemlerini de uygun koşul ve fiyatlarla elde 
edebiliyor. 
‘Pratik Taşınma Programı’ kapsamındaki tüm hizmetler Tur 
Assist firması organizasyonu ile sunuluyor. Asistans hiz-
metleri sektörünün önde gelen şirketlerinden Tur Assist, 

TÜRK TELEKOM ‘EV’İNİZİ TAŞIYOR
‘Pratik taşınma programı’ ile evini taşımak isteyen tüm Türk Telekom müşterileri, bu 

hizmeti çok uygun koşullarla Türk Telekom üzerinden alabiliyor.

Türk Telekom müşterileri için konut taşıma öncesi ve sonrası 
ihtiyaç duyulan tüm destek ve organizasyon hizmetlerini 
uygun koşullarla sağlıyor.
Bu programın sunduğu ev taşıma hizmeti, nakliye esna-
sında oluşabilecek hasarlara karşı sigortalı olacak şekilde, 
eşyaların demonte edilmesi, paketlenmesi, kutulanması ve 
taşınılan yeni adreste mobilyaların tekrar monte edilmesi 
gibi işlemleri kapsıyor.
Pratik Taşınma Programı’ ayrıca, taşınma sonrasında yapıl-
ması gerekli elektrik, su ve doğalgaz için yeni abonelik, 
eski abonelik iptali ve aboneliğin nakli gibi işlemler için de 
destek sağlıyor. Bu işlemlerin yapılabilmesi için Tur Assist’in 
belirleyeceği yetkiliye, işlemlerin takibi için noterden vekâlet 
verilmesi gerekiyor.  
Türk Telekom müşterileri program kapsamında sunulan ve 
evlerinde ihtiyaç duydukları elektrik, tesisat, anahtar ve 
diğer küçük ölçekli montaj işlerini MiniFIX hizmeti sayesinde 
vakit kaybetmeden çözebiliyor. Müşteriler, MiniFIX hiz-
metinin yanı sıra boyama, duvar kâğıdı, çatı değiştirme gibi 
taşınma öncesi veya sonrası ihtiyaç duyulan kapsamlı ev 
hizmetleri için ‘Profesyonel Konut Destek’ hizmetlerinden 
yararlanabiliyor.
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Turkcell Kurumsal İletişim Yöneticisi Didem Üçer, 
Turkcell’in 20 yılda 23,4 milyar lira yatırım yaptığını belir-
terek, Türkiye’deki 34,8 milyon abonenin 600 milyar 

dakika konuştuğunu, 566 milyar SMS attığını açıkladı.
Türkiye’nin ilk GSM operatörü Turkcell, 20. yaşını doldurdu. 
Turkcell’in 20 yıllık toplam yatırım miktarı 23,4 milyar TL’yi 
buldu. 9 ülkede faaliyet gösteren Turkcell’in müşteri sayısı 
70 milyonu aştı. 20 yıllık tarihinde Turkcell, 300’ü aşkın ulusal 
ve uluslararası ödül kazandı. 20 yılda eğitim, spor, kültür-
sanat alanındaki projelere 620 milyon TL yatırdı, milyonlarca 
kişiye destek oldu. Turkcell’in 20 yılı, hem kurumsal tarihçesi 
hem de ülkede yarattığı toplumsal ve ekonomik fayda açı-
sından büyük bir başarı öyküsü. Turkcell, Kayseri’de hem 
öyküsünü paylaşıyor, hem de bir hafta sürecek etkinliklerle 
Kayserili müşterileriyle buluşuyor. Etkinlikler kapsamın-
da Kayseri Forum AVM açık otoparkında kurulan çadırda 
Turkcell Müzesi ziyarete açtı.
20. yıl kutlamaları çerçevesinde İstanbul dışındaki yedinci top-
lantısı ve etkinliği Kayseri’de gerçekleştirildi. Toplantıya katılan 
Turkcell Kurumsal İletişim Yöneticisi Didem Üçer, “Bugün 
bizim gurur günümüz. Turkcell’in 20 yıllık başarı öyküsü, bizler 

TURKCELL ABONELERİ, 20 YILDA 600 
MİLYAR DAKİKA KONUŞTU

Turkcell’in 20 yıllık toplam yatırım miktarı 23,4 milyar TL’yi buldu. 9 ülkede faaliyet 
gösteren Turkcell’in müşteri sayısı 70 milyonu aştı.

için olduğu kadar tüm Türkiye için gurur vesilesi. 20. yılımızı 
kutlamaya Kayseri ile devam ediyoruz. Milyonlarca insanı bir-
birine bağlayan, teknolojisiyle yeni bir dönemin kapılarını açan 
Turkcell, müşterilerine daima en iyi, en üstün hizmeti vermek 
için çalıştı. Turkcell ekipleri uzak yakın, kar kış demeden dağın 
başına, denizin ortasına, iletişimin gücünü taşıdılar. Bu sayede 
artık Türkiye’de mobil ve fiber iletişim altyapısı, dünyanın en 
iyilerinden biri oldu. Turkcell tam 20 yıldır, Türkiye’ye ve insana 
kattığı değeri her gün daha da iyiye götürmek için durmaksı-
zın çalışıyor.” dedi.
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TURKCELL’E SOSYAL MEDYA ÖDÜLÜ
Turkcell Global Bilgi ve Money Club işbirliğinde hazırlanan 
Money Club Facebook Uygulaması, ‘Summit International 
Creative Awards’ta sosyal medya kategorisinde bronz ödül 
kazandı. İlk kez bir Türk şirketine verilen ödüllü uygulama 
müşterilerin Money Club kart numaraları ile Facebook 
hesaplarını entegre ederek kişiye özel kampanyalar 
oluşturulmasını sağlıyor. Migros Grubu’nun, Türkiye’nin per-
akende sektöründeki en büyük sadakat kart programı olan 
Money Club, 8,5 milyon aktif üyeye sahip.

64 / www.baglantinoktasi.com.tr



eyyüp ceylan

Görüntüleri 
film üzerine 

kaydeden araç

Benzeşmezlik

İğdiş edilmek

Kalça kemiği

Rey 

Belgit

Leke

Ucu halkalı 
cıvata

İstinatgâh

İşaret

bulmaca»
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Kuram

Susuz olarak 
pişirilen et 

Karbonatlı 
kum taşı 

Kusur

Bir tema 
etrafında olan 

Bir nota

 Gök tırmalayıcı 

Arka, geri 

Karşı koyan (isim) 

Bağışlama 

 Tüküren bir hayvan 

Matematik (esk.) 

1976 İstanbul 
doğumlu resimde 

gördüğünüz 
sanatçımız 

Kuzu sesi 

Çayır otu 

Aynı sıya getirmek

Baltalama

Konuşması iyi 
anlaşılmayan 

Zorlu, sindirici güç 

Net enerji 
laktasyon (ksc.) 

 
Glikol (kim.) 

Kıyı sağlık idaresi 
tarafından 

gemilere verilen 
giriş‐çıkış izni 

Aşınımdan ortaya 
çıkmış tene 

 
Beyaz mısır 

Karışık renkli olan 

Bir tür cetvel 

 Antep fıstığının 
kabuğunu aralamak 

 İlaç‐merhem (hlk.)

Bir çeşit küçük 
hançer

 
Bir tür dolaylı 

vergi      

 Adli Tıp Kurumu 
(ksc.) 

Tok karşıtı

 Bir sözleşmede 
güvence parası

 Çok rastlanan 

Demirden yol 

 Delici kılıç 

Yeterince 
olmayan 

 Melun (esk.) 

Kural koyma

 İnce dantel  
 

 Yükselme, 
yücelme (esk.) 

 Bir bağlaç 

Makine ve Kimya 
Enstitüsü (ksc.) 

Tolkien’in 
kurgusunda bir ırk 

Hikâye etme 

 Kedi, köpek 
vb. hayvanların 
yavrulaması


