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alışverişte yeni eğilimler
M-ticaret, akıllı telefonların hayatımıza 
girmesi ile yaygınlaştı. Özetle alışverişin mobil 
araçlarla yapılması anlamına gelen m-ticaret 
için gsm şirketleri yeni yeni sistemleri 
devreye almaya başladı. 

İnsanoğlunun dünyaya gelişi ile başlar tüketim… Her çağın 
kendine özgü tüketim araçları oldu. Eskileri bir tarafa bırakıp 
günümüze bakacak olursak, internet karşımıza çıkıyor. İn-
ternetle birlikte mağazadan alışveriş etmek ‘geleneksel’ sa-
yılmaya başlandı. E-ticaret olarak adlandırılan internetten 
alışverişe yeni yeni alışken karşımıza şimdilerde m-ticaret 
kavramı çıkmaya başladı. 
M-ticaret, akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile yaygınlaştı. 
Özetle alışverişin yine internetten ancak bu sefer mobil ola-
rak yapılması anlamına geliyor. Artık işten dönerken cep te-
lefonundan alışveriş sitelerini karıştırdığımızda karşımıza çı-
kan ürünü rahatlıkla satın alabiliyoruz. Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu’nun (BTK) verilerine göre, Türkiye’de 2011 
yılı e-ticaret hacmi 23 milyar TL’ye ulaştı. 2012’de rakamın 40 
milyar TL’ye ulaşması bekleniyor. Anacak e-ticaretin içindeki 
m-ticaretin payı henüz netleşmedi. Tahmini olarak geçen yıl 
için m-ticaretin, e-ticaret içindeki payı yüzde 7 ile 10 arasında 
hesaplanıyor. Önümüzdeki süreçte bu payın yüzde 50’lere 
ulaşması beklentisi var. 
Ülkemizdeki gsm şirketleri, m-ticaret için yeni yeni uygula-
maları devreye alıyor. Uzmanlar, güvenliğinden tam emin ol-
masının ardından insanların m-ticareti daha da sıklıkla kulla-
nacağı öngörüsünde bulunuyor. Peki, ‘önümüzdeki süreçte 
m-ticaret bu kadarla mı kalacak, sadece cep telefonundan bir 
ürün beğenip satın almak dışında bir gelişme olmayacak mı?’ 
gibi sorulara, ‘tabii ki hayır’ diyebiliriz. Çünkü gsm şirketleri ve 
bankacılık sektörü çoktan yeni modeller üzerinde çalışmaya 
başladı bile. İleriki dönemlerde, sokaklara konulacak bir ilanda 
veya yazılı basında çıkan bir ilanda tanıtılan ürüne verilecek 
barkot numarası ile cep telefonumuzdan anında ürünle ilgili 
tüm detaylı bilgileri indirebileceğiz. Bunun için sadece cep te-
lefonumuzu barkodu algılayacak şekilde ayarlamamız yete-
cek. Ürünün satıldığı en yakın mağazalar, fiyat, model çeşit-
leri direk cep telefonumuza bilgi olarak inecek. İstersek anın-
da yine mağazaya gitmeden tanıtılan ürünü satın da alabile-
ceğiz. Bu alışveriş için bankacılar ile gsm şirketlerinin görüş-
meleri devam ediyor.  
Kapak konumuzda işlediğimiz m-ticareti ayrıntıları ile okuya-
bilirsiniz. Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere, hoşçakalın. 
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İlk ‘disc jokey’ mirasını 
plağa okumuş
İlk radyo sunucusunun adı 
Christopher Stone idi. 
Program saati geldiğinde 
takvimler 7 Temmuz 1927’yi 
gösteriyordu. Stone, BBC’nin 
Savory Hill’deki, üç numaralı 
stüdyosuna girip, kulaklıkları 
takarak, mikrofonun başına 
geçti.
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Sinan Albayrak: “Arap 
baharını Türk dizileri 
tetikledi”
Sinan Albayrak, oyuncu 
kimliğinin yanı sıra aktivist 
kimliğiyle de öne çıkan bir 
isim. Filistin’e insani yardım 
taşırken İsrail ordusunun 
saldırısına maruz kalan 
Mavi Marmara gemisinde o 
da vardı. Tutuklandı, kötü 
muamele gördü ama kararlı 
duruşunu asla bozmadı.

22

şehir mektupları
Hem çalar hem 
dilenirim
Okuyacağınız yazı 
Türkiye’nin, hele başkent 
Ankara’nın son yıllara kadar 
pek de aşina olmadığı 
sanatkâr dilencilere dairdir.
Bugüne kadar rastladığımız 
çalgılı dilencilerden 
edindiğimiz intiba, istisnalar 
hariç sokak çalgıcılarımızın 
çokça dilenci, eh, biraz da 
sanatçı olduğu yönündedir.

Kamyoncular daha çok 
yük taşımak istiyor
Ekonomi Bakanlığı, kamyon  
ve diğer yük araçlarının 
yüklü ya da yüksüz 
karayollarında azami 4 
metre olan gabarilerinin 
artırılmasını istedi. Bakanlık, 
gabarilerin 4 metre 50 
cm’ye yükseltilmesini 
gündeme getirdi. 

28
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hayattan
Protokol aşçılığından, 
Mevlevi sofrasına
Henüz 10 yaşındayken 
mutfağa adım atan Ulaş 
Tekerkaya, genç yaşta 
alanında sayısız sertifika 
alarak başarılı bir aşçı olur. 
1999’da askerliği sırasında 
Bill Clinton’a kahvaltı 
hazırlar, servisini yapar. 
Tekerkaya, şimdilerde kendi 
restoranında Mevlevi ve 
Selçuklu yemekleri 
yapıyor.

haber
Arvento, yerli 
sistemler kullanıyor
2005’te mobil teknolojisi 
üretmeye başlayarak, araç 
takip sistemleriyle 
Türkiye’de en öne çıkmayı 
başaran Arvento’nun, takip 
ettiği 185 binin üzerinde 
araç ve 13 bin 500 
müşterisi var. Türkiye’nin 
en verimli araç takip 
sistemlerini de geliştiren 
şirket, pazarın da lideri…
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“Şahsenem ‘yeter 
artık’ demenin 
romanıdır”
Dursun Kuveloğlu, 
genç kuşak 
yazarlarımızdan… 
“Şahsenem” isimli son 
romanında, Ermenilerin 
zorunlu göçe tabi 
tutulmalarının öncesi, 
sırası ve sonrasını konu 
ediniyor. Yazar son 
kitabını, ‘yeter artık’ 
demek için yazmış.

tarih

otomotiv
Sektörde neler oluyor?
Yaz aylarının hareketliliği otomotiv sektörüne de olumlu yansıdı. 
Dünyadaki olumsuz hava ülkemizde çok hissedilmedi. Otomotiv 
sektörü bu anlamda daha kontrollü ve dirençli çıktı diyebiliriz. 
Önemli gelişmelerin yaşandığı sektördeki son yenilikler...

98

bilişim
Teknolojideki son gelişmeler...
Nokia, kablosuz şarj edilen cep 
telefonunu piyasaya sürdü. Nikon ise en 
hafif dijital fotoğraf makinesini 
kullanıcıların hizmetine sundu. Samsung,  
Asus, HTC’den de sıcak haberler var...

84
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Alışverişte yeni eğilim; m-ticaret
Dünya internetin meyvelerinden her geçen gün daha çok 
yararlanıyor. Bu meyvelerden biri de e-ticaret. Ancak son yıllarda 
özellikle akıllı araçların artmasıyla mobil ticaret de kendisini 
göstermeye başladı.



sağlık»haber turu»

iPod’a yüklenmiş şarkı 
miras kalır mı? 

Aktör Bruce Willis müzik koleksiyonunu çocuklarına bıra-
kabilmek için Apple’a savaş açtı. Yıllardır iPod’una binlerce 
sterlin değerinde şarkı indiren aktör Bruce Willis öldükten 

sonra şarkıları çocuklarına bırakamayacağını öğrenince Apple’a 
dava açarak hakkını savunmaya karar verdi. Apple’ın politikası-
na göre şarkıyı satın alan kişi sadece ölene kadar şarkıyı sakla-
ma hakkına sahip oluyor. Ölmesi veya bir yakınıyla şarkıyı pay-
laşması durumunda ise hesabı donduruluyor. Kızları Rumer, 
Scout ve Tallulah’a müzik koleksiyonunu miras bırakmak iste-
yen Willis, avukatı aracılığıyla Apple’a dava açmaya hazırlanıyor. 
Led Zeppelin’den The Beatles’a, Gorillaz’dan Adele’e kadar bir-
çok ünlü şarkıcı ve grubun şarkılarını koleksiyonunda bulundu-
ran Willis, daha önce de internet özgürlüğü gibi konularda yap-
tığı açıklamalarıyla biliniyor. 

Dünyanın ‘en 
parlak’ Türk 
bilim insanı

Popular Science’ 
dergisi, Prof. Dr. 
Aydoğan Özcan’ı 

dünyanın en parlak 10 
bilim adamı arasında 
gösterdi. California 
Üniversitesi’nde 
görevli Prof. Özcan’ın 
‘kan tahlili yapan 
cep telefonu’, bilimin 
zirvesinden inmiyor. 
ABD’nin California 
Üniversitesi’nde (UCLA) 
görevli 32 yaşındaki 
Prof. Dr. Aydoğan Özcan, 
kendi laboratuarında 
geliştirdiği kan tahlili 
yapan cep telefonunu 
bulmuştu. UCLA Elektrik 
Mühendisliği Bölümü’nde 
görev yapan Özcan’ın 
tıpta devrim yaratan 
cihazı, sıradan bir cep 
telefonunu hassas 
tahliller yapan bir 
mikroskoba çevirebiliyor. 
Cihaz sadece 10 dolara 
cep telefonuna monte 
ediliyor.

Bilgisayar müzesinin en 
eskisi 34 yaşında!

Safranbolu Kent Tarihi Müzesi’nde, en eskisi 1978 yılına ait 
250 eski bilgisayarın yer aldığı ‘’Bilgisayar Müzesi’’ oluştu-
ruluyor. Karabük Valiliği tarafından hazırlanan müzede, bil-

gisayarın son 40 yıllık gelişimden kesitlerin yanında, pano ve 
afişlerle bilgisayarın bilinen kadim tarihinden de söz edilecek. 
Bunların yanında bilgisayar dünyası ile ilgili küçük bilgi notları ve 
anekdotlar da ziyaretçilerin bu konuda bilinçlenmelerine yar-
dımcı olacak. Farklı modellerde 250 bilgisayar ve bilgisayarlara 
ait bazı parçaların sergileneceği müzede, 1978 yılında yapılmış 
‘’Apple II’’ isimli bilgisayar da yer alıyor. 

2040’ta 
trafikte 
sürücü 
kalmayabilir

Bilim insanları, 2040 yılında 
yolların neredeyse tamamen 
kendi kendini kontrol eden 

otomobillerle dolacağını tahmin 
ediyor. Google’ın ürettiği dünya-
nın ilk ehliyetli sürücüsüz otomo-
bilinin ardından, birçok büyük oto-
mobil üreticisi kendi kendini yöne-
tebilen araçlar üretmek için kolları 
sıvadı. General Motors’un Cadillac 
bölümü 2015 yılında kısmen kendi 
kendine yol alan bir araç geliştir-
meyi, 2020’de ise sürücüsüz oto-
mobil üretmeyi planlıyor. Audi ve 
BMW’nin de benzer planlar üze-
rinde çalıştığı belirtiliyor. 

Shell bu yıl Kuzey 
Buz Denizi’nde petrol 
arayamayacak

Shell, önümüzdeki yıla kadar Kuzey Buz 
Denizi’ndeki petrol arama planlarından vaz-
geçti. Nedeni ise, petrol arama izni alabilmesi 

için gerekli çevre koruma ekipmanlarının standart-
ları karşılamaması ve gerekli testlerden geçeme-
mesi. Yapılan açıklamada, olası bir sızıntıda kullanıl-
mak üzere tasarlanan ‘tutucu kapağın’ testler sıra-
sında hasar gördüğü bildirildi.  Greenpeace, Haziran 
2012’den beri, Kuzey Buz Denizi’nde petrol aramala-
rının durması ve bu bölgede bir koruma alanı oluştu-
rulması için kampanya yürütüyor. Kampanyaya yak-
laşık 2 milyon kişi imzalarıyla destek verdi. 



Bu gülücük 30 
yaşında!

Dijital ortamda hemen her gün kullandığımız ‘gülen 
yüz’ 30. yılına girdi. 30 yıl önce Carnegie Mellon 
Üniversitesi’nde görev yapan Scott Fahlman, gülen 

suratı ve kardeşi üzgün suratı üniversitenin e-posta lis-
tesine yolladığı bir notta kullandı. Fahlman öğrencile-
re ve çalışma arkadaşlarına şöyle yazdı: Şaka yaptığımı-
zı belirtmek için şunu kullanmayı öneriyorum: : - ) Scott 
Fahlman’ın önerisinin ardından gülen yüz küçük bir grup 
içinde kullanılır oldu. 30 yıllık süreçte gülen yüzün ünü 
tüm dünyayı sardı. Bugün tüm dünya, resmi olmayan 
yazışmalarında, kısa mesajlarında gülen yüzü kullanıyor. 

En incesi hangisi? 
Apple’ın Pazarlama Başkan Yardımcısı Phil Schiller’in, 
iPhone 5 lansmanında, “Bugüne kadar ürettiğimiz en 
ince telefon. Ayrıca en hafifi.” ifadesi ‘en ince telefon 

hangisi’ tartışmasını başlattı. iPhone 5, 7.6 mm kalınlığın-
da. Motorola’nın 2011 modeli RAZR XT910, 7.1 mm kalın-
lığıyla iPhone 5’ten hemen önce geliyor. Huawei Ascend 
P1s, 6.68 mm’lik kalınlığıyla RAZR XT910’tan bile ince. 130 
gr ağırlığıyla, 112 gr gelen iPhone’dan çok az daha ağır. Tüm 
devleri geride bırakarak dünyanın en ince telefonu unvanı-
nı alan cihaz ise 6.65 mm’lik kalınlığıyla Çinli Oppo firması-
nın ürettiği Finder modeli. 

Instagram artık 
Facebook’a ait

Sosyal iletişim sitesi Facebook, fotoğraf paylaşım site-
si Instagram’ı satın aldı. Facebook’un Instagram’a yap-
tığı teklif, 300 milyon dolar nakit para ve 23 milyon 

hisse senedinden oluşuyordu. Satışla ilgili Facebook üze-
rinden bir açıklama yapan Instagram kurucusu Systrom, 
“Artık resmi olarak Facebook ailesinin bir parçası oldu-
ğumuz için çok heyecanlıyım.” dedi. 2010 yılında kuru-
lan Instagram’ın 50 milyondan fazla kullanıcısı var ve yakın 
zamanda yapılan bir araştırma dünyadaki önemli markala-
rın neredeyse yarısının bu siteyi pazarlama kampanyaların-
da kullandığını gösterdi.

İnterneti en verimli kullanan ülke İsveç

World Wide Web İndex tarafından dünya genelinde yapı-
lan internet kullanımı anketinde listenin birinci sırasın-
da İsveç, ikinci ABD, üçüncü ise İngiltere yer aldı. Toplam 

61 ülkeye yapılan ankette interneti hangi amaçla kullanıldığı soru-
larına cevap aranırken listede Türkiye 27. sırada yerini aldı. World 
Wide Web Kurucusu Berners Lee tarafından açıklanan sonuçlara 
göre Afrika’da her 6 kişiden biri, dünya genelinde ise her 3 kişiden 
biri interneti aktif olarak kullanıyor. Ülkelerin internet kullanımı lis-
tesinde Türkiye 27. olurken Zimbabve, Burkina Faso ve Yemen son 
sıralarda yer aldı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkıma Örgütü (OECD) üye 
ülkeleri arasında Türkiye en son sırada yerini aldı. 

Twitter şeffaflık 
raporu yayınladı

Twitter’ın yayımladığı ilk şeffaflık raporuna 
göre, 2012 yılının ilk yarısında devlet ve hükü-
metlerden Twitter’a kullanıcılar hakkında bilgi verilmesi için 

toplam bin 181 talep geldi. Kullanıcı bilgilerini en çok isteyen ülke 
679 taleple ABD oldu. Taleplerin yüzde 75’inde, Twitter ABD’nin 
isteğine uyarak kullanıcı bilgilerini vermiş. Türkiye’den sadece tek 
bir twitin kaldırılması talebi gelmiş ama bu talep yerine getirilme-
miş. Türkiye şimdiye dek 10 kullanıcı hakkında kişisel bilgi talep 
etmiş. Ancak bu taleplerin tamamı reddedilmiş.
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DÜNYA İNTERNETİN MEYVELERİNDEN HER GEÇEN GÜN DAHA 
ÇOK YARARLANIYOR. BU MEYVELERDEN BİRİ DE E-TİCARET. 

ANCAK SON YILLARDA ÖZELLİKLE AKILLI ARAÇLARIN 
ARTMASIYLA MOBİL TİCARET DE KENDİSİNİ GÖSTERMEYE 
BAŞLADI. DÜNYADAKİ 680 MİLYAR DOLARLIK E-TİCARET 

HACMİNİN 22 MİLYAR DOLARLIK KISMI, AKILLI TELEFONLAR VE 
TABLETLER ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ. UZMANLAR, 

M-TİCARETİN ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE, PAYININ YÜZDE 50’LERE 
DAYANACAĞINI BELİRTİYOR. 

ayşe melek / aysemelek@baglantinoktasi.com.trkapak»

m‐ticaret
alışverişte yeni eğilim;



İ
nternet ortamının sunduğu olanaklar, dünyayı 
adeta küresel bir pazar haline dönüştürüyor. 24 
saat açık bu küresel pazarda, cep telefonu ve 
mobil araçların artmasıyla elektronik ticaret 
(e-ticaret) kavramı da hızla değişiyor ve yeni bir 
kavram olan m-ticareti öne çıkarıyor. Çünkü 
m-ticaret, kullanılan mobil teknolojisi sayesinde, 

sabit bir yere bağlı kalmadan, hareket halinde mal ve hiz-
met alınmasını kolaylaştırmakta.  Bu da alışveriş alışkanlık-
larının değişmesi demek. Aslında m-ticaret için e-ticaretin 
daha gelişmiş hali de denebilir. Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu’nun (BTK) verilerine göre, Türkiye’de 
2011 yılı e-ticaret hacmi 23 milyar TL’ye ulaştı. 2012’de 
rakamın 40 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor. Anacak 
e-ticaretin içindeki m-ticaretin payı henüz netleşmedi. 
Tahmini olarak geçen yıl için m-ticaretin, e-ticaret içindeki 
payı yüzde 7 ile 10 arasında hesaplanıyor. Önümüzdeki 
süreçte bu payın yüzde 50’lere ulaşması beklentisi var.  

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan Orhun da bu bilgiyi doğruluyor ve 
mobil pazarın Türkiye’de çok ciddi bir kanal olduğunu 
belirtiyor. Ardından şöyle devam ediyor: “Türkiye’de site 
trafiklerinin yüzde 10’u, mobil aygıtlardan gelmekte ancak 
buradan gelen trafiğin dönüşüm oranı daha yüksek oldu-
ğundan, mobil ticaret hacmi ihmal edilemez boyutlara 
ulaştı. Yurtdışında da benzer bir trend (eğilim) gözleniyor. 
Mobil uygulamalar bakımından çok gelişmiş ülkelerin 
biraz gerisinde olsa da Türkiye de benzer bir mobil ticaret 
oranına sahip.” Orhun, akıllı cep telefonları ve tabletleri 
m-ticaretin en büyük araçları olarak görüyor. “Özellikle fır-
sat siteleri ve özel alışveriş kulüplerinden yapılan alışveriş-
lerde akıllı telefonların kullanımı daha hızlı artış gösteri-
yor.” diyen Orhun, alışveriş sitelerinin mobil programları 
ile tüketicilere iyi bir alışveriş deneyimi sunduğunu belirti-
yor. M-ticaretin yüzde 70’inin akıllı telefonlar üzerinden 
gerçekleştiğini vurgulayan Başkan Orhun, bu oranın kulla-
nıcı dostu uygulamaların geliştirilmesi ile daha artış göste-
receğini kaydediyor. Bu gelişmeler m-ticaretin önemli bir 
ayağı olan güvenlik boyutunu akla getiriyor. Mikro Ödeme 
CEO’su Alper Akcan, sadece mobil ticarette değil, çevrimi-
çi (online) ticaretin de yoğun güvenlik gerektirdiğine işa-
ret ediyor. Akçan, hem çevrimiçi, hem mobil ticaret işlem-
leri sırasında verilerin sanal bir ortama aktarılmasından 
veya depolanmasından kaynaklı risklere dikkat çekiyor. 
Satış yapan kuruluşun müşteriyi görmeden işlem yapma-
sından kaynaklı risklerin mevcut olduğuna değiniyor. 
Ancak, ilgili operatörlerin, bankaların, Visa-MassterCard 
gibi kurumların çok çeşitli ve detaylı güvenlik sistemleri 
geliştirdiklerini de sözlerine ekliyor. 

“GÜVENLİK ENDİŞESİ ÇÖZÜLÜRSE MOBİL 
TİCARET TERCİH EDİLİR” 
Alper Akcan, müşterinin kafasındaki ‘güvenlik’ endişesinin 
çözülmesi halinde kullanıcıların mobil ticareti daha çok tercih mikro Ödeme ceo’su alper akcan

Mİkro ÖdeMe Ceo’su Alper AkCAn, 
sAtış yApAn kuruluşun Müşterİyİ 

gÖrMeden İşleM yApMAsındAn 
kAynAklı rİsklerİn MevCut 

olduğunA değİnİyor. AnCAk, İlgİlİ 
operAtÖrlerİn, bAnkAlArın, vİsA-

MAssterCArd gİbİ kuruMlArın 
çok çeşİtlİ ve detAylı güvenlİk 
sİsteMlerİ gelİştİrdİklerİnİ de 

sÖzlerİne eklİyor. 
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edeceğinin altını çiziyor. “Bunun bir örneğini, mobil ödeme 
servislerinde görüyoruz.” diye konuşan Akçan şöyle devam 
ediyor: “Kredi kartı gibi yüksek tutarlı bir ödeme aracının ris-
kini almak yerine, cep telefonları ile ödeme yapabileceklerini 
gören kullanıcılar, bu araç ile mobil ticaret gerçekleştirmekte 
hiç çekinmemektedirler. Bu nedenle 3 yıl gibi kısa bir geçmişi 
olsa bile mobil ödeme kullanan kullanıcı sayısı, ülkemizde 10 
milyonun üzerine çıkmıştır. Çok daha eski olan kredi kartla-
rında da bu risk faktörü tüketicinin gündeminden düşerse, 
hacimler çok daha artacak ve mobil ticaret gerçek potansiyeli-
ne hızla ulaşacaktır.”

GÜNDE 7 MİLYON KİŞİ ÖDEME YAPIYOR
Şuanda Türkiye’de 3,5 milyona yakın mobil ödeme kullanıcı-
sı var. Günlük, 1-7 milyon ödeme yapılıyor. Genel olarak da 
e-ticaret, arkadaşlık siteleri ve çevrimiçi oyun sektöründe 
mobil ödeme uygulaması oldukça yaygın. Mobil üzerinden 
alışverişte başı giyim eşyaları çekiyor. Kitap, dergi, müzik ve 
film gibi ürünlerin de satın alındığı görülüyor. MasterCard 
tarafından geçtiğimiz aylarda 11 il merkezinde yaptırılan 
MasterIndex araştırmasına göre, Türkiye’nin yüzde 23’ü, yani 
aşağı yukarı dörtte biri internet üzerinden alışveriş yapıyor. 
Ortalama alışveriş yapma oranı ise iki-üç ayda bir kez. 2023’e 
gelindiğinde toplam ticaretin yüzde 90’ının e-ticaret olması 
beklenirken, bu rakamın önemli bir kısmını mobil ticaretin 
oluşturacağını tahmin ediliyor. 

M-TİCARET YENİ BİR ÇIĞIR AÇMAYA ADAY
M-ticaretin diğer bir ayağını ise GSM operatörleri, verdikleri 
altyapı desteğiyle, sağlıyor. Mobil ticaret için GSM operatörle-
ri olmazsa olmaz. Bunun için GSM şirketleri de art arda uygu-
lamalarını devreye alıyor. Turkcell Yeni Teknoloji İşlerinden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Bayrakdar, mobil tica-
retin e-ticaret alanında yeni bir çığır açmaya aday olduğunu 
söylüyor. Bayrakdar, internet üzerinden alışverişin ülkede yay-
gınlaştığını, mobil taşıma oranının gün geçtikçe artığını bilgi-
sini veriyor. Bayrakdar, Turkcell olarak, e-ticaret konusunu çok 

önemsediklerini ve hükümetin bu alandaki 2023 hedeflerini 
desteklediklerini belirterek, “E-ticaretin doğru ve sağlıklı bir 
şekilde gelişimi açısından mevzuatın AB direktifleri ile uyum-
lu hale getirilmesini önemli buluyoruz.” diyor.  Bayrakdar, 
Turkcell Mobil Ödeme ile bugüne kadar yapılan işlem sayısı-
nın da 11 milyonu geçtiği bilgisini veriyor ve “Kullanıcı sayısı 
ise 2,5 milyonu buldu. Bu rakamlar bize genç nüfusumuzun 
mobil ödeme gibi radikal bir yeniliğe hızla adapte olduğunu 
gösteriyor.” ifadesini kullanıyor.  

“MOBİL SİPARİŞ UYGULAMASI 
BAŞLATIYORUZ”
Turkcell, m-ticaretin yaygınlaşması için arka arkaya uygulama-
larını devreye alıyor. Turkcell Mobil Ödeme bunlardan biri… 
Bayrakdar, “Turkcell Mobil Ödeme, bugün 800 üye iş yerinde 
tek bir SMS kolaylığıyla güvenli ve kolay alışveriş imkanı sunu-
yor. Turkcell Mobil Ödeme’de, her bir işlem başına harcama 
sınırı 50 TL. Faturalı hat kullanıcıları ayda 200, ön ödemeli 
hat kullanan müşterilerimiz de ayda 360 liraya kadar harcama 
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Turkcell yeni Teknoloji 
işlerinden Sorumlu Genel 

müdür yardımcısı cenk 
bayrakdar

turkCell yenİ teknolojİ 
İşlerİnden soruMlu genel Müdür 

yArdıMCısı Cenk bAyrAkdAr,              
M–tİCAretİn, e-tİCAret AlAnındA 

yenİ bİr çığır AçMAyA AdAy 
olduğunu sÖylüyor. bAyrAkdAr, 
turkCell Mobİl ÖdeMe İle bugüne 
kAdAr yApılAn İşleM sAyısının dA 

11 Mİlyonu geçtİğİnİ belİrtİyor.



yapabiliyor.” diyor. Diğer uygulamaları da SMS ile ödeme, 
Cep-T Para ve Cep-T Cüzdan olarak sıralıyor. “Son olarak 
Turkcell MaxiPlus5’te NFC Magnet ile oldukça çarpıcı bir 
yeniliğe daha imza attık.” diyen Cenk Bayrakdar şöyle devam 
ediyor: “Turkcell MaxiPLUS5 alanlar cihaz kutularından çıka-
cak özel üretilmiş buzdolabı magnetlerini cep telefonlarına 
okutarak özel olarak tasarlanmış bir mobil sipariş uygulaması-
nı açıyor. Magnet okutulduğunda telefonda otomatik olarak 
açılan mobil sipariş uygulaması üzerinden anlaşmalı firmala-
rın ürünleri kolayca seçilerek sipariş verilebiliyor. İlk etapta 
Aygaz, BurgerKing ve Pürsu’nun seçilmiş ürünlerini sipariş 
vermek ya da Migros Sanal Market’e ulaşarak alışveriş yapmak 
mümkün. Mobil ticarette yeni bir dönem başlatacak bu farklı 
deneyim Turkcell MaxiPlus5’in yanı sıra kısa bir süre sonra 
diğer NFC özellikli akıllı telefonlarda da kullanılabilecek.”

“KREDİ KARTI YERİNE CEP TELEFONU” 
Avea Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadir 
Boysan ise 2010’da hizmete sundukları mobil ödeme uygula-
masının Türkiye genelinde 2 bini aşkın üye işyerinde geçerli 
olduğunu söylüyor. Avea Mobil Ödeme kullanımının iki yıl 
içinde hızla yaygınlaştığını söyleyen Boysan, “2011 yılındaki 
işlem hacmimiz 2010 yılına göre 3 katından fazla. 2012’de 
aynı performansı gözlemliyoruz.” diye konuşuyor. Boysan 
şöyle devam ediyor: “Şu ana kadar 2 milyona yakın müşteri-
miz Avea Mobil Ödeme servisinden faydalandı. Yakında müş-
terilerimizin hizmetine sunacağımız AveaCüzdan uygulama-
sı sayesinde, müşterilerimiz mobil interneti kullanarak cep 
telefonlarından çok rahat bir şekilde alışveriş yapabilecekler. 
AveaCüzdan, her gün yanlarında, kredi kartları, banka kart-
ları ya da nakit para olmasa bile, cep telefonlarına yükleme 
yaparak ödeme yapabilecekleri gibi ekstra faydalar da sağla-
yacaktır. Müşteriler, AveaCüzdan’a tanımladıkları çeşitli 
marka indirim ve kuponlarını ödeme esnasında anında kul-
lanabilecekler. Bundaki amaç, her müşteriye özel olarak en 
iyi alışveriş deneyimini yaşatmak ve bundan da fayda kazan-
masını sağlamak olarak özetlenebilir.”

DÜNYADAKİ E-TİCARET HACMİ 680 MİLYAR 
DOLARA ULAŞTI
İnternet Geliştirme Kurulu Başkanı Serhat Özeren de, 
mobil ticaretin hızlı bir ivme kazandığına dikkat çekiyor. 
Bireylerin alışveriş yapmadan önce internete başvurdukla-
rını hatırlatıyor. İnsanların, mağazalara gitmeden de 
beğendiği ürünü almak istediğini söyleyen Özeren, 
e-ticaret ve mobil ticaretin dünyadaki ve Türkiye’deki geli-
şimi hakkında şu bilgileri aktarıyor: “Dünyada e-ticaret 
hacmi 680 milyar dolara ulaşmış durumda. Hızla gelişen 
kablosuz teknolojilerle birlikte e-ticaret de kendisine fark-
lı bir mecra daha bularak mobil ticaret kavramını ortaya 
çıkardı. Bugün yapılan araştırmalar 680 milyar dolarlık 
e-ticaret hacminin, 22 milyar dolara yakın kısmının akıllı 
telefonlar ve tabletler üzerinden yapıldığını gösteriyor. 
Türkiye’de mobil ticaret rakamları belirgin olmamakla bir-
likte Türkiye’nin 2012 yılında e-ticaret hacminin de 34 mil-
yar TL olduğunu belirtmek gerekiyor.” 

AveA strAtejİden soruMlu genel 
Müdür yArdıMCısı kAdİr boysAn, 
2011 yılındAkİ İşleM hACİMlerİnİn 

2010 yılınA gÖre 3 kAtındAn 
fAzlA Arttığını belİrterek, 

“şu AnA kAdAr 2 MİlyonA yAkın 
MüşterİMİz AveA Mobİl ÖdeMe 
servİsİ’nden fAydAlAndı.” dİye 

konuşuyor.

avea Stratejiden Sorumlu 
Genel müdür yardımcısı 

kadir boysan
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Türkiye 1990’lı yılların başında 
özel radyo ve televizyon kanalla-
rı ile tanıştı. O zamana kadar 
sadece TRT kanalı ve TRT rad-

yolarının o ciddi yüzü ile izlenen ve din-
lenen programların yerini bir anda 
Türk halkının alışık olmadığı tarzda 
programlar aldı. Özel televizyon ve 
radyo programlarında her şey farklı idi. 
İçerik, sunucu, konuşmalar her şey... O 
yıllarda radyolar da çok popüler oldu. 
Özellikle radyo sunucuları konuşma 
tarzları ile o zamana kadar alışık olma-
dığımız türdendi. Onlar kendilerine 
‘Disc Jokey’ kısa adı ile de ‘DJ’ diyorlar-
dı. Bizler de alıştık bu kavrama. Yüzlerini 
görmediğimiz, seslerini tanıdığımız bu 
insanlara bizler de alıştık. Onlara ‘DJ’ 
demeye de alıştık. 
Peki bizim, TRT’nin kuruluşu ile tanış-
tığımız sunucular, özel radyoların kuru-
luşu ile tanışıklığımızı daha farklı bir 
boyuta tanıştığımız ancak neticede aynı 
işi yapan radyo sunucuları ilk ne zaman 
ortaya çıktı? Radyoda bir yandan seçtiği 
şarkıları dinleten bir yandan da dinleyi-
ci ile sohbet eden ilk sunucu kimdi?

1927’DE İLK SUNUM YAPILDI

Bu soruların yanıtını “İlkler ve 
Enteresan Hikayeleri” isimli kitabında 
Yazar Çiğdem Can veriyor. Yazarın kita-
bından derlediğimiz bilgilere göre, ilk 
radyo sunucusunun adı Christopher 
Stone idi. Stone’un işe başlama hikayesi 
şöyle: İngiltere’de radyoda ilk kez sunu-
culuk yapma görevi Compton 
Mackenzie isimli birine verildi. Fakat 
Mackenzie, programın başlamasına az 
bir süre kala gittiği bir av partisinde ani-
den ortadan kayboldu. Yeri boş kalınca 

radyo yöneticileri Mackenzie’nin akra-
bası olan Christopher Stone’a ulaştı. 
Stone yöneticilerle anlaştı. Program 
saati geldiğinde takvimler 7 Temmuz 
1927’yi gösteriyordu. Stone, BBC’nin 
Savory Hill’deki, üç numaralı stüdyosu-
na girip, kulaklıkları takarak, mikrofo-
nun başına geçti. 
Radyolarda daha önceleri de plaklar 
çalınıyordu. Ama şarkılar herhangi bir 
anons olmadan arka arkaya dinlettirili-
yordu. Bu durumu ilk kez değiştiren 
Stone oldu. Stone, istediği plaklardan, 
istediği şarkıları seçip, dinletiyordu. 
BBC, Stone’a bu iş için herhangi bir 
ücret ödemiyordu. Fakat, Stone’un asıl 
bağlı olduğu Gramophone isimli plak 
şirketinin adını anmasına da bir şey 
demiyorlardı. 

BBC PARA ÖDEMEYE BAŞLADI

Bir süre sonra Stone’un programı sıra-
sında kendi plak firması ya da başka bir 
plak firmasının adının anılması BBC 
tarafından yasaklandı. Çünkü Stone çok 
ünlü olmuş ve ismini andığı firmalar da 
onun ününden dolayı popüler olmaya 
başlamıştı. BBC bunun yerine Stone’a 
ücret ödemeye başladı. 

1935 YILINDA HAYATINI KAYBETTİ

Stone 1935 yılında hayatını kaybetti. 
Times Gazetesi, Stone’un ardından bir 
makale yayınladı. Makalede Stone’la 
ilgili eleştiriler yer alıyordu. Stone’un, 
anons ettiği şarkıların başka, çaldığı şar-
kıların başka olduğuna yer veren gaze-
tede Stone’un kendisine ‘disc jokey’ 
denmesinden hoşlanmadığını, mirasını 
bir plağa okuduğu gibi bilgileri de oku-
yucuları ile paylaştı.    

İlk ‘disc jokey’, mirasını 
plağa okumuş! 

Radyo sunucuları ilk ne zaman ortaya çıktı? Radyoda bir 
yandan seçtiği şarkıları dinleten bir yandan da dinleyici ile 

sohbet eden ilk sunucu kimdi? 
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sİnAn 
AlbAyrAk

“ARAP BAHARI’NI TÜRK DİZİLERİ TETİKLEDİ”

inan Albayrak, oyuncu kimliğinin yanı sıra aktivist kim-
liğiyle de öne çıkan bir isim. Filistin’e insani yardım taşır-

ken İsrail ordusunun saldırısına maruz kalan Mavi Mar-
mara gemisinde o da vardı. Tutuklandı, kötü muamele gör-

dü ama kararlı duruşunu asla bozmadı. Dünyadaki gelişme-
leri yakından izleyen ve olayları akıl süzgecinden geçirerek 

anlamlandırmaya çalışan Albayrak, Aralık 2010’da Tunus’ta 
başlayıp oradan tüm Ortadoğu’ya yayılan ‘Arap Baharı’nda 

Türkiye’nin önemli bir etkisi olduğuna inanıyor. Albayrak, “Ben 
Arap Baharı’nda Türk dizilerinin çok etkili olduğuna inanıyorum. Biz Müs-
lüman bir ülkeyiz, biz Müslüman ülkenin dizileri içindeki modernizm ile 
Amerikan dizilerinde sunulan modernizm birbirinden farklıdır. Amerikan 
kaynaklı kültür ürünlerine direnç gösteren, karşı koyan Ortadoğu coğraf-
yasına modernite Türk dizileri eliyle zerk edildi.” görüşünde.  

Sinan Albayrak, Çerkez asıllı bir ailenin dördüncü erkek çocuğu olarak 
Almanya’da dünyaya geldi. Ağabeylerinin tamamı sanat ve edebiyatla ilgili 
olunca Sinan Albayrak da kaçınılmaz olarak bu dünyaya yakındı. “Aile or-
tamı itibarıyla sanatla ilgili bir aile ortamında büyüdüm. Rahmetli babam 
gerçek bir zanaatkâr idi, annem ise çok güzel bir akordeon çalardı. Ağa-
beylerimin her birisi sinema ve edebiyatla ilgiliydi. Çocukluk yıllarımızın 
yurtdışında Almanya’da geçmiş olması da sanırım benim sanat serüvenimi 
olumlu yönde etkiledi.” diyen Albayrak, tüm bu artılarına rağmen çok farklı 
bir şekilde sanat dünyasına adım atmış. Başarılı oyuncu, hayatı ile ilgili de-
tayları bizimle paylaştı:  

“Türk dizilerinde tasvir edilen modern ve Batılı yaşam tarzı, Ortadoğu insanını, 
kendi durumunu düşünmeye sevk etti. Evet, Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler 
toplumların iradesiyle gerçekleşmiş olabilir. Ancak kitleleri harekete geçirmek 

için bazı şartların oluşması gerekiyordu. Ben Tük dizilerinin şartların oluşmasına 
ciddi manada katkı sağladığına inanıyorum.”

sahne»
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tarık özdemir/ tarikozdemir@baglantinoktasi.com.tr
“oyunculukTa en büyük 
Sorun odaklanmadır” 
“Oyunculuk ve sanatla iştigal etmek, zah-
metli ve ruhu yıpratan bir iştir. En büyük so-
runlardan birisi de odaklanma sorunudur. 
Hâlbuki sanatçı yaptığı işin doğası gereği yük-
sek konsantrasyona sahip olmalıdır. Bu olma-
dan bir karaktere ruh veremezseniz, ruh vere-
mezseniz de izleyicinin dikkatini çekemezsi-
niz. Bir anlamda o karakterin içine gömülme-
niz gerekir, işte bu nedenle maneviyatı sağ-
lamlaştırmak sanatçı için çok ama çok önem-
lidir. Canlandırdığınız karakterler bir süre son-
ra size hükmetmeye çalışır. Siz de onun et-
kisinden kurtulmak istersiniz. Yaptığımız işin 
yani oyunculuğun meydana getirdiği tahribatı 
en aza indirmek, bir yere sığınmak için başvu-
rabileceğiniz yegâne yer maneviyattır.” 
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 oyuncu olmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz?  
Teknik Lise’de makine ressamlığı okudum. Sonrasında 

tekniker olarak çalışmaya başladım. Aynı zamanda barlar-
da ve farklı mekânlarda koruma olarak çalışıyordum. Bir gün 
ofiste çizim yaparken masaya bakakaldım. Masanın sınırla-
rına baktım, ‘bu sınırlar içinde kalmalı mıyım?’ diye sordum 
kendi kendime. Sonra patronuma gittim ve işi bırakmak iste-
diğimi söyledim. ‘Neden?’ diye sordu, ben de ‘öyle gerekiyor’ 
dedim ve çıktım ofisten... 

 Aniden karar verdiniz, öyle mi?
Evet. Sonra bir gün Hacettepe Devlet Konservatuarı’nın 

önünden geçerken, ‘ben oyuncu olmalıyım’ dedim. Ben me-
raklı bir insanım, insanlarla tanışmaya, farklı kişiliklerle ta-
nışmaya meraklıyım. Güvenlik işini yapıyor olmamın nedeni 
de aslında buydu. Farklı insanları, yaşamları, deneyimleri ne-
rede toplarsın? Kendinde toplarsın. Bunu nerede gösterirsin? 
Sahnede gösterirsin. Tanıdığım onlarca farklı insanı ve yaşa-
mı sahnede resmedebilirdim. Bu beni heyecanlandırdı ve o 
gün oyuncu olmaya karar verdim. 

 konservatuarlar yetenek sınavıyla öğrenci alır. si-
zin aniden ortaya çıkan bu ilginiz hemen kabul alma-
nızı sağladı mı?

Hayır, kabul almam hiç kolay olmadı. Çerkez bir aile-
den geldiğim için hafif bir aksan sorunum vardı, buna bir de 
Almanya’da yaşamış olmanın getirdiği aksan sorunları ekle-
nince sahne sanatları bölümüne girmem tam 4 senemi aldı. 
Bu 4 senelik bekleme süreci boyunca –ki burada Ankara Sa-
nat Tiyatrosu’nda iyi bir eğitim aldım- kendimi ciddi anlam-
da geliştirdim. Levent Ülgen, Cezmi Baskın ve Rutkay Aziz 
gibi isimlerle burada çalışma imkânı buldum. Sonunda hem 
Hacettepe’den hem de Bilkent’ten kabul adım. Hacettepe’yi 
seçtim. Ama sonradan asıl zorluk okulda başladı… 

 ne tür zorluklarla karşılaştınız?
Zor bir öğrencilik oldu benimkisi. Belalı bir öğrenci ol-

dum, sınıfta kaldım, atılma tehlikesi geçirdim. Son senem-
de İstanbul’a geçiş yaptım. ‘Neden böyle oldunuz?’ derseniz, 
konservatuar bir kalıptır, konservatuar kalıplarına girmezse-
niz, bunlarla hocaların karşısına çıkarsanız beğenilmezsiniz. 
Ben tiyatroda Grotowski’nin yoksul tiyatrosunu benimse-
miştim, bu yüzden benim açımdan oldukça zor geçti desem 
abartmış olmam. Belirli kalıplar içinde hareket etmek zorun-
da bırakılmak beni fazlasıyla rahatsız etti. Bu yüzden de çok 
iyi bir öğrenci olamadım. Sevemedim okulu. Bu yüzden ne 
öğrendiysem Ankara Sanat Tiyatrosu’nda öğrendim diyebili-
rim. Okul, bazı hocalarımı tenzih ederek söylüyorum, benim 
oyunculuk kariyerime çok fazla katkı sağlamadı.  

 televizyon serüveniniz nasıl başladı? 
Televizyonla daha tiyatro eğitimine başlamadan önce ta-

nıştım. TRT’ye yapılan bir diziyle başladım. Sonra ‘Ferhunde 
Hanımlar’ hemen ardından ‘Şaşıfelek Çıkmazı’ ve ardından 
başka projelerle devam ettik. Burada tabi benim açımdan ki-
lometre taşı diyebileceğimiz dizi ‘Ferhunde Hanımlar’dır. Bir 
Ankara dizisi olan dizi aynı zamanda Türkiye’nin ilk uzun so-
luklu dizisidir. Ben dizinin oyuncu seçimleriyle ilgileniyor-
dum. (Gülüyor) Sonra gelmesi gereken bir oyuncu gelmeyin-
ce iş başa düştü ve bu sayede benim de tv maceram resmen 
başlamış oldu. 

 bugüne kadar canlandırdığınız karakterler içinde 
kendinize en yakın bulduğunuz karakter hangisidir?

‘Yersiz Yurtsuz’ dizisindeki ‘İshak’ karakteri beni ger-
çekten çok etkilemiştir. Ferdi Tayfur ile beraber çektiğimiz 

bir diziydi. Kendisini sevmeyen bir kadının aşkını kazan-
mak için büyük fedakârlıklar yapan ve ciddi bir mücadele ve-
ren bir dalgıcı canlandırıyordum. Yabani bir adamın kendi 
içindeki çelişkileri ve mücadelesini ekrana taşımak gerçek-
ten farklı bir tecrübe oldu benim açımdan. ‘Eşrefpaşalılar’ fil-
mindeki ‘Hoca’ karakterini de yine çok keyifle oynadım. Çok 
naif bir karakter idi ‘Hoca’, beni etkilediğini söyleyebilirim. 

 Canlandırmak istediğiniz bir karakter var mı?
Tüm oyuncuların en büyük hayali bugüne kadar canlan-

dırdıkları karakterlerin dışına çıkmaktır. Ben de kötü ada-
mı canlandırmak isterim. Kötülüğümü bir göstereyim kar-
deşim… (Gülüyor) ‘Bu adam hep iyileri oynamış, bu algı-
yı bozmayalım’ düşüncesi Türkiye’de oldukça yaygın. Ancak 
genç yapımcı ve yönetmenler bu konuda çok daha cesur. Bu 
yüzden günün birinde kötü bir adam olabileceğime inanıyo-
rum… 

 türk dizileri son dönemde başta ortadoğu olmak 
üzere yakın coğrafyalarda büyük ilgi görüyor. siz 
ortadoğu’ya da gidip gelen, bölgeyi iyi bilen isimlerden 
birisiniz. türk dizileri bölgede sizce neden bu kadar çok 
ilgi görüyor? 

‘Arap Baharı’nda Türk dizilerinin çok etkisi olduğuna 
inanıyorum. Müslüman Türkiye’nin dizilerindeki moder-
nizm ile Amerikan modernizmi birbirinden farklıdır. Bi-

zim sunduğumuz versiyon Arap dünyasında çok daha az 
direnç gördü, daha çok daha kolay kabul gördü. Türkiye 
1980 sonrasında nasıl hızlı bir değişim yaşamıştı, bunu bir 
hatırlayın. Kitleleri bu değişime hazırlayan en önemli güç 
kitle iletişim araçları değil miydi? Bence aynı süreç işledi. 
Amerikan kaynaklı kültür ürünlerine direnç gösteren, karşı 
koyan Ortadoğu coğrafyasına modernite Türk dizileri eliy-
le zerk edildi.

 halkın ayağa kalkmasında dizilerin bu kadar etki-
si olabilir mi? 

Olabilir. Çünkü Türk dizilerinde tasvir edilen modern 
ve Batılı yaşam tarzı insanları kendi durumlarını düşünme-
ye sevk etti. ‘Biz de Müslümanız, Türkler de Müslüman. Ama 
adamların yaşam tarzına, aile yapısına ve yaşam kalitelerine 
bir bakın. Biz onların fersah fersah gerisindeyiz’ diye düşün-
melerine neden oldu. Evet, Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler 
toplumların iradesiyle gerçekleşmiş olabilir. Ancak kitleleri 
harekete geçirmek için bazı şartların oluşması gerekiyordu. 
Ben Tük dizilerinin şartların oluşmasına ciddi manada kat-
kı sağladığına inanıyorum. Evet, Ortadoğu’da diktatörlükler 
yıkılıyor ama yerine nasıl bir düzen tesis edilecek. Yeni dü-
zenin ana oyuncuları kim olacak? Neye hizmet edecek? Be-
lirli bir sistemin parçası mı olacaklar? Bu sorunun cevabı he-
nüz netleşmedi. Bu geçiş sürecinin nereye evrileceğini ise za-
man gösterecek. 

“ben de kÖtü AdAMı 
CAnlAndırMAk 

İsterİM. 
kÖtülüğüMü 

bİr gÖstereyİM 
kArdeşİM… ‘bu 

AdAM hep İyİlerİ 
oynAMış, bu Algıyı 

bozMAyAlıM’ 
düşünCesİ 

türkİye’de oldukçA 
yAygın. AnCAk 

genç yApıMCı ve 
yÖnetMenler bu 

konudA çok dAhA 
Cesur. bu yüzden 

günün bİrİnde 
kÖtü bİr AdAM 
olAbİleCeğİMe 
İnAnıyoruM…”

“CAnlAndırdığınız kArAkterler bİr süre sonrA sİze 
hükMetMeye çAlışır. sİz de onun etkİsİnden kurtulMAk 

İstersİnİz. yAptığıMız İşİn yAnİ oyunCuluğun MeydAnA 
getİrdİğİ tAhrİbAtı en AzA İndİrMek, bİr yere sığınMAk İçİn 

bAşvurAbİleCeğİnİz yegâne yer MAnevİyAttır.”
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güncel»

 Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu’nun (BTK) aldığı 
kararla uçaklarda artık internet 
kullanılabilecek. Uçaklarda 

internet kullanımının önü açıldı. 
Havayolu şirketleri, Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü’nden (SHGM) gerekli izin-
leri aldıktan sonra uçaklarında internet 
hizmeti verebilecek.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 
bazı havayolu şirketlerine ait hava taşıtla-
rında deneme amacıyla sunulmakta 
olan internet hizmetlerinin ticari olarak 
sunumuna yönelik kuruma iletilen 
talepleri değerlendirdi. Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 
internet sitesinde yer alan kurul kararı-
na göre, havayolu şirketleri, SHGM’den 
gerekli izinleri almak koşuluyla, hava 
taşıtlarında internet hizmeti vermek 

isteyen internet servis sağlayıcılar (İSS) 
aracılığıyla yolcularına internet hizmeti 
sunabilecek. Hava taşıtlarında internet 
hizmeti verecek İSS’lerin, BTK tarafın-
dan yetkilendirilmiş olmaları gerekecek.

CEP TELEFONU İÇİN HENÜZ 
BAŞVURU YOK

Kurul kararında, uçaklarda cep telefonu 
kullanımına ilişkin, SHGM’den gerekli 
izinleri alarak BTK’ya başvuran herhan-
gi bir şirket bulunmadığı belirtilerek, 
dolayısıyla bu hizmetin Türkiye 
Cumhuriyeti’ne kayıtlı hava taşıtlarında 
henüz başlamadığı ifade edildi.
Kurul kararına göre, yabancı ülkelere 
kayıtlı hava taşıtlarında Türk hava saha-
sında cep telefonu kullanımı, ilgili mev-
zuata uyulması kaydıyla yetkilendirmeye 
tabi olmayacak. Ancak söz konusu sis-

temleri işletenlerin, hava taşıtının kayıtlı 
olduğu ülkeden GSM 1800 mobil tele-
fon sisteminin kurulumuna ve işletimi-
ne yönelik gerekli izni almış olması gere-
kecek. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’ne 
kayıtlı olan veya Türkiye hava sahasını 
kullanan yabancı menşeli hava taşıtla-
rında gerek internet gerekse cep telefo-
nu hizmetlerinin sunumunda kullanıla-
cak uydu şebekelerinde gereksinim 
duyulan frekans koordinasyonunu sağ-
lamak üzere, kurumun resmi internet 
sitesinde yer alan ‘’Hava Taşıtlarında 
Elektronik Haberleşme Hizmeti 
Sunumuna İlişkin Bilgi Formu’’ doldu-
rularak kuruma gönderilecek. Kurum 
tarafından 45 (kırk beş) gün içerisinde 
aksinin bildirilmemesi halinde, diğer 
mevzuat gereklilikleri de tamamlanarak 
hizmet sunumuna başlanabilecek.

Uçaklarda internet dönemi
Uçaklarda internet kullanımının önü açıldı. Havayolu şirketleri, Sivil 

Havacılık Genel Müdürlüğü’nden gerekli izinleri aldıktan sonra uçaklarında 
internet hizmeti verebilecek.

melike betül / melikebetul@baglantinoktasi.com.tr
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raylı sistemlerde
dünya markası

1500 km, 275 adet istasyon ve 34 adet
inşa ettiğimiz raylı sistemlerde her gün

2 milyon yolcu güvenle taşınıyor.



Hem 
çalar 

Hem 
dİlenİrİm!

Ankara’da bugüne kadar rastladığımız çalgılı 
dilencilerden edindiğimiz intiba, istisnalar hariç 
sokak çalgıcılarımızın çokça dilenci, eh, biraz da 

sanatçı olduğu yönündedir.

şehir mektupları»

Ankara dilencilerine dair bir yazı yazılabilir, hatta bu 
dilenciler içerisinde, ‘valla abi, Tokat’a gideceğim, 
param yok‘ diye yoluna çıkan, ağrılıklı otobüs termi-
nalinde, Eskişehir’e gidecekse Ankara Gar mücavirin-
de eğleşen, yıllar geçtiği halde bir türlü Çorum’a, 

Adana’ya, Eskişehir’e gidemeyen dilencilere özel bir yer ayrı-
labilir lakin şimdi okuyacağınız yazı Türkiye’nin, hele başkent 
Ankara’nın son dört beş yıla kadar pek de aşina olmadığı 
sanatkâr dilencilere dair olacaktır. Şehrin işlek mekânlarında 
bir köşeye bağdaş kurup, enstrümanıyla bildiği havaları çalan, 
önündeki yaygıya yahut karton kutuya gelenin geçenin bozuk 
para attığı bu zevat sokak sanatçısı mıdır, dilenci midir burası 
tartışılır. Tartışalım bakalım diyeceğiz de, Ankara’da bugüne 
kadar rastladığımız çalgılı dilencilerden edindiğimiz intiba, 
istisnalar hariç sokak çalgıcılarımızın çokça dilenci, eh, biraz 
da sanatçı olduğu yönündedir.

O sanatçılara gelmeden önce, ayın belli günlerinde Hemşin 
derneklerine mensup civanların, kızların, oğlanların, tulum 
eşliğinde daire oluşturup horon teptiklerini, Kızılay’ın göbeği-
ni şenlendirdiklerini, hatırı sayılır bir seyirci toplayarak sadece 
ahaliden değil, şehrin yerinden göğünden, binasından ağa-
cından bile aferin aldıklarını buracıkta zikretmek yerinde ola-
caktır. Olsun, bu da bir nevi aferin dilenme sayılabilir. Şaka 

tabii, bu gençlerin etkinliği memleket coşkusunun nasıl yaşa-
tıldığına da iyi bir örnektir.
Fakir bir gün Kızılay birinci tüp/üst geçitten geçince ne gör-
sün; davul, zurna, klarnet ustası, gerçekten usta Abdal kardeş-
lerimiz çalıyorlar, iki tane hatuncuk öyle güzel göbek atıyor ki, 
alkışlayan, para takan, seyredenler arasında kanı kaynayanlar, 
sormayın… Fark ettiğimiz, ekibin beş kişilik olmadığı, yanda-
ki esmer delikanlıların da seyirciymiş gibi hatuncuklara ve çal-
gıcılara para taktığı, bir nevi yol gösterdiğidir. Kalabalık arttık-
ça, ekibin para takan üyelerinin de para takmaya ihtiyaçları 
kalmayacak, üç beş saatliğine bir düğün hâsılatı olmasa bile, 
hatırı sayılır bir meblağ sevgili şenlik sever vatandaşlarımız 
tarafından bu nevzuhur dilenci topluluğuna “sanatları karşılı-
ğında” verilecektir.

Davulu, zurnayı, klarneti saydık madem sıra diğer çalgılara 
gelsin ki gönlümüz şenlensin… Gelsin diyoruz da, elektro gita-
rı, normal gitarı gitardan geçilmiyor ki birader, gitar başı çeki-
yor, nereye gitsek hippi kılıklı bir iki genç bazen tek bazen çift 
gitar çalıyorlar, ‘bira parası biriktiriyor bu hergeleler’ diyeceği-
nizi biliyorum mevzu o kadar dar ve sınırlı değildir. Elbette 
gitarlı dilenciler sayıca biraz daha fazladır ve verilen üç beş 
kuruşla ne yaptıklarını da Allah bilir, Kemal Tahir’in üslubuy-
la söylersek, ne denilmiştir, Müslüman zanla hareket etmez 
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denilmiştir. Nerede kalmıştık, Karanfil Sokak’ta, Kızılay birinci 
tüp geçitte, Meşrutiyet Caddesi’ndeki tüp geçitte, Turhan 
Kitabevi civarında, delikanlı gitarcıların gitar çalıp şarkı söyle-
dikleri, bunlar arasında Cem Karaca ekolünü devam ettirenle-
rin de bulunduğu, öndeki mendile yahut kutuya şıkır da mıkır 
paracıkların atıldığı Ankara’da yaşayan ve yolu Kızılay bölgesi-
ne uğrayan herkesin malumudur. Fakir de, nerde bir çalgılı 
dilenci görse, sanatını icra ediyor, hak ediyor kerata diye cebin-
deki bozuklukları bu yönde infak etmekten zerrece çekinme-
mekte, içinden de helali hoş olsun demektedir. 

Gitarı geçtik, önünde ilk mektep ders kitapları, yanında dilen-
ci kutusu, flütle “Gelin Ayşe’m”i  çalan  kızcağıza ne demelidir? 
Ne diyelim, Allah bahtını da alnını da açık etsindir. Flüt bahsi-
ni geçtik madem, kışın çoban kıyafetiyle yazın sıradan bir 
esmer vatandaş kılığında kavalından en içli türküleri, uzun 
havaları çalarak dilenen birilerini gördük, sen de gördün mü 
diyorsanız, hamdolsun o gördüğünüz bize de ayan olmuş 
bulunmaktadır.

Kaval bahsini geçelim, SSK İş Merkezi’nin önünde, bağdaş 
kurup kucağındaki kanunla tellerin bile ince hastalığa 
yakalatacak enstrümantal parçalar çalan ve böylece dilenen 
birinci sınıf sanatkar diyebileceğimiz kardeşimize ne deme-
lidir. Fakir konuştuğunda adamcağızın İranlı olduğunu 
öğrenmiş, kim bilir ne derdi var garibin diyerek içten içe 
dua etmiştir. Öyle ya bizim mahallede yolda belde kalanla-
ra ayrı bir şefkat gösterilmesi icap eder ki bunun için kur-
guya gerek yoktur, tabii haliyle öyledir.

Bu arada mızıka çalarak dilenenleri atlamayalım lütfen, niha-
yetinde onlar da kendi hallerince nefes tüketmektedirler ve 
dahi bu kardeşiniz başkentte mızıka çalarak dilenen iki üç kişi-
ye rastlamış, onların da önlerindeki teneke kutuya birkaç akçe 
bırakmıştır.

Az önce yabancı dedik, garip dedik de atlamayalım, akordeon-
la dilenenlerin tamamı yabancıdır. Bunlar arasında bir köşede 
sabit ayakta durup çalanlar olduğu gibi, hem yürürüm hem 
çalarım,  kahve lokanta dolaşırım, ne verilirse kardır havasıyla 
yerinde duramayanlar da bulunmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde bir çay ocağında Ahmet Özcan ve Sıddık 
Çalık’la çay içerken, bir adam bir erkek çocuğu, adamda 
büyük akordeon, oğlanda küçüğü dilenmiyorlar mı? 
Nerelisiniz birader? Ses yok. Ver ar yu from? Romania… Ha, 
Şu bizim Romanya’dan gelmişler, çalıyorlar, dolaşıyorlar, 
ekmek paralarını çıkarıyorlar, helal olsun… Onları savıp ara-
dan beş dakika geçmeden bu sefer kadın ve kız çocuğu cüsse-
leriyle orantılı çalgılarıyla aynı mekâna geldiler, onlar da 
Romanyalıydı. Demek ki neymiş, artık Ankara sadece yerli 
dilenci çalgıcıların değil, yabancıların da çalarak dilendiği bir 
şehir haline gelmiş… 

Bu arada, bağlama çalıp, çok güzel Orta Anadolu Türküler 
söyleyen bir dilenciden, dinleyicilerin istek istediğini de 
kaydedelim ki yazı tamam olsun… Kim derdi bunlar on yıl 
önce Ankara’da oluyor? Başkentimiz gittikçe daha şenlikli 
hale geliyor vesselam…

Delikanlı gitarcıların gitar çalıp şarkı söyleDikleri, bunlar arasınDa cem 
karaca ekolünü Devam ettirenlerin De bulunDuğu, önDeki menDile yahut 

kutuya şıkır Da mıkır paracıkların atılDığı ankara’Da yaşayan ve yolu kızılay 
bölgesine uğrayan herkesin malumuDur.
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haber»

 Ekonomi Bakanlığı ile Ulaştırma, 
Havacılık ve Denizcilik Bakanlığı, 
bugünlerde son derece ilginç bir 
konuyla ilgili olarak görüşme tra-

fiği başlattı. Ekonomi Bakanlığı, kamyon 
ve diğer taşımacılık araçlarının yüklü ya 
da yüksüz karayollarında azami 4 metre 
olan gabarilerinin artırılmasını istedi. 
Ekonomi Bakanlığı, gabarilerin 4 metre 
50 cm’ye kadar yükseltilmesini gündeme 
getirdi.  
Ulaştırma Bakanlığı ile Karayolları 
Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği (AB) 
standartları ve teknik ve fiziki zorluklar 
nedeniyle bu talebe sıcak bakmıyor. 
Karayolları kaynakları, daha fazla yükle-

me yapılmasına dönük verilecek izinin 
trafikte can ve mal güvenliğini tehdit 
edebileceğine dikkat çekerek, 4 metre-
lik uygulamada değişiklik yapılmasının 
doğru olmayacağı mesajını veriyor.  
Karayolları Genel Müdürlüğü’nden üst 
düzey bir yetkili, kısa bir süre bazı sanayi 
ve ticaret odalarından 4 metre olan 
zorunlu gabari yüksekliğinin artırılması 
için bir talep aldıklarını söyledi. Odalar, 
gabarilerin yükseltilmesi halinde taşıma-
cılık ve diğer bazı sektörlerde ekonomik 
hareketlilik yaşanacağı görüşünü öne 
sürdü. Yetkili, Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nün, ilgili sanayi ve ticaret 
odalarına bu talebin ‘uygun’ bulunma-
dığı karşılığının verildiğini söyledi. 
Bu arada Ekonomi Bakanlığı, benzer bir 
taleple Ulaştırma Bakanlığı’nın kapısını 
çaldı. Ekonomi Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı imzasıyla yazıldığı belirtilen 
bir yazıyla, kamyon ve diğer taşımacılık 
araçlarının yüklü ya da yüksüz karayolla-
rında azami 4 metre olan gabarilerinin 
artırılması gündeme getirildi. 
Gabarinin, 4 metre 50 cm’ye kadar çıka-
rılması önerildi. 
Ulaştırma Bakanlığı’ndan üst düzey bir 
yetkili, Bağlantı Noktası’na yaptığı açık-
lamada, Türkiye’de uygulanan 4 metre-

lik gabarinin Avrupa Birliği standardına 
uygun olduğunu belirterek, daha fazla 
yükleme yapılmasına dönük verilecek 
izinin trafikte can ve mal güvenliğini 
tehdit edebileceğine dikkat çekti. 
Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri 
de aynı görüşle bu talebin ‘uygun’ olma-
dığına işaret etti. 

4 METRE KÖPRÜ DE VAR

Yetkililer, Türkiye’de 5 metre yüksekli-
ğinde köprü ve viyadüklerin bulundu-
ğuna işaret ederek, “Ancak, eski bazı 
yapılarda özellikle trenyolu köprülerin-
de yükseklik 4 metreye kadar inebiliyor. 
Bu nedenle konunun fiziki şartlar da 
dikkate alınarak değerlendirilmesi gere-
kiyor. Bu konuda görüşmeler yapılıyor” 
dedi. 

TOPLANTI YAPILDI, SONUÇ 
ALINAMADI

Ekonomi Bakanlığı’nın eylül ayında 
Ulaştırma Bakanlığı ile yaptığı toplantı-
da gabari konusu tartışıldı. Ekonomi 
Bakanlığı, bu talebin gerekçeleri hak-
kında bilgi verdi. Ulaştırma Bakanlığı da 
bu talebin neden uygulanamayacağını 
anlattı. Yetkililer, toplantıda somut bir 
sonuç alamadı. 
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Kamyoncular daha çok yük 
taşımak istiyor

Ekonomi Bakanlığı, kamyon ve diğer taşımacılık araçlarının, yüklü ya da 
yüksüz, karayollarında azami 4 metre olan gabarilerinin arttırılmasını istedi. 

Bakanlık, gabarilerin 4 metre 50 cm’ye kadar yükseltilmesini gündeme getirdi.  

uğur ada / ugurada@baglantinoktasi.com.tr

Gabari nedir?
Karayolu Trafik Yasası’na göre gabari, 
araçların, yüklü veya yüksüz olarak 
karayolunda güvenli seyirlerini temin 
amacı ile uzunluk, genişlik ve 
yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. 
Yasa, gabari ölçülerinin yönetmelikle 
belirlenmesini öngörüyor. Karayolu 
Trafik Yönetmeliği’ne göre yüklü ve 
yüksüz araçlarda azami genişlik 2 metre 
55 cm, azami yükseklik 4 metre.

Kamu ve kurumsal şirketlere 
yönelik kritik haberleşme 

çözümleri alanının önde gelen 
sağlayıcılarından Motorola Solu-
tions (NYSE: MSI), dijital telsiz part-
neri Celab ile birlikte, Celab’ın 
Stockholm Büyükşehir bölgesinde 
27 belediye ve dört itfaiye teşkilatı 
için önümüzdeki dört yıl boyunca 
TETRA (Terrestrial Trunked Radio 
- Karasal Telsiz Omurgası ) dijital 
telsiz terminalleri, aksesuarları ve 
servislerinden oluşan kapsamlı bir 
portföy sunmak üzere bir çerçeve 
sözleşme imzaladığını açıkladı. Bu 
sözleşme, İsveç’te kurtarma ser-
visleri için dijital telsiz terminalleri 
için yapılan en büyük anlaşma oldu.
Çözümlerin sunduğu ses ve veri 
iletiminde daha iyi performansa, 
uzaktan istasyon yönetimi ile 
arttırılmış etkinliğe ve şifrelenmiş 
güvenli iletişim ile güvenilirliğe 
sahip dayanıklı taşınabilir cihazlar 
sayesinde itfaiye servisleri analog 
iletişimden dijitale kolayca geçebil-
ecek. Buna ek olarak, itfaiye ekip-
leri tek bir tuş ile ulusal acil durum 
ağı RAKEL üzerinden kritik görev 

kuruluşlarına ulaşabilecek. Bu da 
itfaiye ekiplerinin Stockholm 
büyükşehir bölgesinde yaşayan 2 
milyon vatandaşın güvenliğini 
sağlamalarına yardımcı olacak. İlk 
telsizler 2012’nin ikinci çeyreğinde 
kullanılmaya başlanacak.
“Stockholm Büyükşehir böl-
gesindeki itfaiye birliklerinin, 
Motorola’nın bu kadar kapsamlı bir 
kritik görev çözümleri yelpazesini 
tercih etmelerinden çok memnun 
olduk.” diyen Motorola Solutions 
Global TETRA Organizasyonu 
Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü 
Tom Quirke, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bu karar, kritik görev 
iletişiminde lider olduğumuzu teyit 
ediyor. İsveç pazarında kararlılıkla 
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ve 
RAKEL ağı kullanıcılarını tüm 
uzmanlığımız ve teknoloji harikası 
TETRA çözümlerimizle destekli-
yoruz.”
Stockholm Büyükşehir İtfaiye 
Hizmetleri yetkilisi Kent Lundqvist, 
“İsveç itfaiye hizmetleri iletişim 
teknolojilerini modernleştirmeyi 
hedefliyor. Kapsamlı denemeleri 
içeren rekabetçi bir ihalenin 
ardından Motorola’nın dijital TETRA 
çözümleri ve hizmetlerini seçtik. 
Motorola’nın sezgisel cihazları per-
sonelimize üstün ses ve konuşma 
kalitesini Celab’ın uzmanlığı ile 
birlikte sunarak analogtan dijitale 
kolaylıkla geçmek için ihtiyacımız 
olan hizmet ve yardımı almamızı 
sağlayacak.” dedi. 

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER 
• Motorola, Celab üzerinden, örneğin kompakt, hafif, en 

iyi dijital ses kalitesine ve cep telefonu tarzında sezgisel 
bir arayüze sahip, taşınabilir MTP850 S TETRA telsiz 
modeli gibi 850’den fazla dijital TETRA telsiz terminali 
temin edecek.  Cihazlarda bulunan ‘Man Down’ (Adam 
Düştü) özelliği sayesinde belirli bir zaman dilimi boyun-
ca hareket etmeyen veya belirli bir açıdan daha fazla 
yatay konumda duran telsizler, telsiz görevlisine uyarı 
göndererek kullanıcı güvenliğini arttırıyor.

• Motorola ayrıca potansiyel patlayıcı gaz ve toz bulunan 
tehlikeli ortamlar için tasarlanan ödüllü MTP850Ex 
ATEX telsiz modelini de tedarik edecek.  Bu telsizler 
uzak bölgelerdeki yangınlarla mücadele etmek üzere 
konuşlandırılan itfaiye ekiplerince kullanılacak. 

• Bunlara ek olarak Motorola, geniş kapsama alanı, daha 
iyi ses kalitesi ve ileri veri bağlantısı olanağına sahip en 
ileri teknolojili MTM5400 TETRA mobil telsizi de temin 
edecek. 

• Motorola’nın TETRA taşınabilir ve mobil telsizlerinin her 
ikisi de sınıflarında lider iletim becerisine sahip. Böylece 
kullanıcılar uzun mesafelerden en iyi ses kalitesiyle 
iletişime geçebiliyor ve binaların içinde ve binaların 
yoğun olduğu bölgelerde menzil optimum seviyeye 
yükseliyor. 

• Motorola’nın sunacağı ürünler arasında ayrıca iTm 
(integrated Terminal Management - Entegre Terminal 
Yönetimi) çözümü de yer alıyor.  Bu sistem sayesinde 
uzaktan kumanda fonksiyonu kullanılarak merkezi bir 
bölgeden tüm telsiz terminallerinin yazılımlarını ve 
konfigürasyonlarını yönetmek mümkün. 

• Sözleşme, Motorola’nın ve telsiz çözümleri ortağı 
Celab’ın kapsamlı servis ve danışmanlık sunmalarını da 
kapsıyor, bu sayede Stockholm Büyükşehir böl-
gesindeki itfaiye ekipleri TETRA dijital çift yönlü telsi-
zlere kolayca geçiş yapabilecek. Bu kapsamda, eğitim, 
teknik destek, teşkilatlar için web tabanlı bir komuta 
sisteminin terminallerinin programlanması, kurulumu 
ve yönetimi de sözleşme çerçevesinde sunulacak.

• Motorola’nın  şu anda dünya çapında 100’den fazla 
ülkede kullanılmakta olan TETRA portföyü  altyapı 
çözümleri, terminalleri, uygulamaları ve servislerinden 
oluşuyor. TETRA dijital telsiz çözümleri alanındaki lider 
pozisyonunu korumaya devam eden şirket, kısa bir 
süre önce dünya çapında 1.700.000 adet terminal 
satışıyla önemli bir kilometre taşının geride bırakıldığını 
açıkladı. 

• Motorola’nın dayanıklı, sezgisel işletim sistemli ürünleri, 
en zor şartlarda bile yüksek kalite ve güvenilir çalışma 
güvencesi sunmak için geliştirme aşamasından itibar-
en her aşamada zorlu testlere tabi tutuluyorlar. 

• Celab, İsveç’te Motorola dijital telsiz çözümlerini RAKEL 
ve diğer devlet kurumları ve özel şirket kullanıcılarına 
sunan Motorola telsiz ortağıdır.

Motorola SolutionS 
TETRA TElsİzlERİ sTockholm 

İTfAİyEsİ’ndE

stockholm İtfaiyesi, kritik iletişim çağına 
motorola solutions’ın TETRA telsizleriyle 

adım attı. İsveç’teki en büyük TETRA dijital 
anlaşması, 27 belediye ve dört itfaiye 

teşkilatını kapsıyor.

tanıtıcı reklam



haber»

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım, İstanbul’a yapılacak 3. 
havalimanı için Ekim ayı içinde 

ihaleye çıkacaklarını söyledi. İhale şart-
namesinin titizlikle hazırlandığı bilgisi-
ni veren Bakan, 3. havalimanının işlet-
meye alınmasından sonra Atatürk 
Havalimanı’nın durumuyla ilgili soru-
ya şu cevabı verdi: “Şartnamede 
Atatürk Havalimanı’nın durumu net 
olarak tanımlanacak. Bir belirsizlik 
olmayacak. Yatırımcılar bilecek ki 
orada bir havalimanı var. Burada da 
yeni bir havalimanı yapılıyor. Şartlar 
belli, eski havalimanının ne olacağı 
belli. Şartnameyi gün yüzüne çıkarttı-
ğımızda belirsizlik ortadan kalkacak. 
Şartname ortada olmadığı için bir 
belirsizlik varmış gibi.”
Bakan Yıldırım, 3. havalimanının işlet-
meye alınması durumunda Atatürk 
Havalimanı’nın yolcu trafiğine kapatıla-
cağı yönündeki iddialara katılmadı. 
“Mevcut işletmecinin hakkı koruna-
cak.” diyen Bakan, “3 alternatif üzerin-
de çalışıyoruz. Bunlardan biri 3 havali-
manının da çalışması yönünde. Nereye 
ne kadar trafik yönlendireceğimizi biz 
biliyoruz. Onun hesabını biz yapacağız. 
Diyeceğiz ki, şurada şu kadar trafik 
olsun, burada bu kadar. Ayarlamayı biz 

yapacağız. Bunu düzenlediğimiz zaman 
3 havalimanını da aktif hale getirmiş 
oluyoruz. Biz çerçeveyi çiziyoruz ve 
diyoruz ki, mevcut işletmecinin sözleş-
mesinden doğan hakkını hukukunu 
zayi etmeyecek bir düzenleme yapıla-
cak. Mevcut işletmeci mağdur olmasın 
ama yeni havalimanına girecek işletme-
ciler için de cazip olmaya devam etsin. 
Bu dengeyi kurmak lazım.” diye konuş-
tu. Ulaştırma Bakanı, diğer alternatif 
çözümler üzerinde de çalışmaların sür-
düğünü kaydetti.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Yıldırım, kamunun elindeki 
yüzde 30’luk Türk Telekom hisselerinin 
bir kısmının bu yıl içinde halka arzı için 
çalışmaların sürdüğünü açıkladı. ‘Halka 
arz edilecek oran yüzde 15’ mi olacak?’ 
sorusuna Bakan Yıldırım, “Oran çalış-
masını Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
(ÖİB) yapıyor. Bize sorarlarsa bir oran 
söyleriz. Ancak yüzde 15’ten daha az 
olabilir.” cevabını verdi. Hisselerin 
halka arzı konusunda çalışmaların 
devam ettiğini kaydeden Bakan, “Bu 
yılın sonuna kadar halka arz edilmesi 
düşünülüyor. Önümüzdeki ay da olabi-
lir. Önemli olan hisselerin değerinin 
yüksek olduğu bir dönemde bunu yap-
maktır. Doğru olan budur. Düşükken 
niye verelim?” ifadesini kullandı.
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Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı 

Binali Yıldırım

İstanbul’a yapılacak havalimanı        
için ihaleye çıkılıyor

Bakan Yıldırım: “3 alternatif üzerinde çalışıyoruz. Bunlardan biri 
3 havalimanının da çalışması yönünde. Nereye ne kadar trafik 

yönlendireceğimizi biz biliyoruz. Onun hesabını biz yapacağız. Diyeceğiz ki, 
şurada şu kadar trafik olsun, burada bu kadar. Ayarlamayı biz yapacağız.” 

zeki görtürk / zekigokturk@baglantinoktasi.com.tr

3. havalimanının özellikleri
Yeni havalimanının tamamen teknolojik olması planlanıyor. Liman, altı ayrı pist ve yıllık 
100 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Bu rakamlarla da dünyanın en büyük 
havaalanı olma özelliği taşıyacak. Amaç Atatürk Havalimanı’nın uçuş trafiğini azaltmak. 
Yeni uçuş merkezi 3 bin 500 hektarlık alanı kapsıyor. 



Mevlevi sofrasına
Protokol aşçılığından, 

Henüz 10 yaşındayken mutfağa adım atan Ulaş Tekerkaya, genç yaşta alanında sayısız 
sertifika alarak başarılı bir aşçı olur. 1999 yılında askerliğini yaparken Bill Clinton’a 

kahvaltı hazırlar ve servisini yapar. 

hilal baysal / hilalbaysal@baglantinoktasi.com.trhayattan»

A
şçılık, değeri hiç kaybolmayan meslekler-
den… İster sıradan bir lokantada ister 
sarayda olsun, her aşçı, en lezzetli yemeği 
pişirmek ve sunmak ister konuklarına. Biz 
de okuyucularımıza bir ‘protokol’ aşçısını 
tanıtmak istiyoruz. Kendisi genç yaşına 
rağmen önemli devlet adamlarına, komu-

tanlara yaptığı birbirinden güzel yemekleri tattırmış başarılı 
bir aşçı. Doğuştan yetenekli olan Ulaş Tekerkaya, protokol 
aşçılığını da geride bırakarak şimdilerde uzun yıllar üzerinde 
çalıştığı Mevlevi, Selçuklu geleneğine ve günümüze ait yemek-
leri pişiriyor. Konya’da 1979 yılında dünyaya gelen Ulaş 
Tekerkaya, mesleğine ilk adımı 10 yaşındayken, Maliye’nin çay 
ocağında attı. Çalışma gayreti, becerisi ve işine duyduğu bağlı-
lık sayesinde önlüğüne 5 yıldız taktırmayı başardı. Ardından 
aşçı yardımcısı olarak girdiği iş yerinde, bir yandan yoğun bir 
mesaiyle çalışırken bir yandan da ortaokul ve liseyi bitirdi. 
Süreç içerisinde özellikle tatil beldelerindeki 5 yıldızlı oteller-
de aşçı olarak çalışırken, araştırmayı sevmesi, gördüklerini 
hemen öğrenmesi ve yenilik arayışları ile mesleğinde kendisi-
ni kanıtladı. Tekerkaya, alanında aldığı sayısız sertifikalarla 
ustalığını da taçlandırdı. 

BILL CLINTON’A KAHVALTI HAZIRLADI
Tekerkaya, genç yaşına rağmen meslek hayatına birçok ilginç 
hatırayı sığdırmayı başarmış bir aşçı. Bu anılardan biri 
ABD’nin eski başkanlarından Bill Clinton’a kahvaltı hazırla-
masıydı. 1999 yılında askerlik çağı geldiğinde, askerliğini aşçı 
olarak yapmak üzere sınava giren Tekerkaya, 250 kişi arasın-
dan birinci seçildi. Sakarya’daki 15. Kolordu’da her rütbeden 
askere yemek pişirmeye başladı. O yıllarda meydana gelen 17 
Ağustos depremi dolayısıyla bölgeye gelen üst düzey kişilere 
yiyecek-içecek hizmetleri sunmak üzere görevlendirildi. 
ABD’nin eski başkanlarından Bill Clinton da hatırlanacağı 
üzere bölgeye ziyarette bulundu. Tekerkaya’nın görevi 
Clinton’a kahvaltı hazırlamaktı. Deprem bölgesinde, Clinton 
dışında, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel başta 
olmak üzere, siyasiler, bakanlar, bölgeye gelen tüm üst düzey 
ziyaretçilere hizmette bulundu.

TÜRK HAVA KUVVETLERİNE KATILDI

Bu sürecin ardından askerliği sona erdi. Ancak komutanları, 
kendisinden çok memnun olduğundan, ileriki meslek haya-
tında kendisine faydası olması açısından teskeresine başarıla-
rını not düştü. Hem önceki sertifikalar, hem de bu teskere, 

Tekerkaya’ya, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 
Konya üssünün kapılarını açtı. Burada üst düzey komutanlara 
hizmet etmek için açılan sınavı rahatlıkla kazandı. 2001 yılın-
dan 2011 yılına kadar, göreve gelen genelkurmay başkanları, 
kuvvet komutanlarına aşçılık ve servis yaptı. 

F16 EKİBİNİN TABAKLARINA, ARMALARINI İŞLEDİ

Tekerkaya, burada ağırlanan konuklara özel önem veriyor-
du ve verdiği önemi de tabaklarına yansıtıyordu. “Mesela 
F16 ekibi geldiğinde tabağa onların armasını, diğer ülke-
lerden bir bürokrat ya da komutan geldiğinde onların bay-
rağı işliyordum. Konuklara göre yaptığım bu sürpriz 
sunumlar komutanlarım tarafından çok ilgi gördü ve gelen 
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REStORANıN ADı 
NEREDEN GElİYOR?
Tekerkaya restoranına seçtiği ismin anlamını 
şöyle anlatıyor: “Somat; sofra, somatçı ise 
sofrayı kuran ve kaldıran kişi anlamına geliyor. 
Ayrıca Mevlevilik dergahında bulunan 18 
görevden, 10’cusu sofracıdır. Fihi Ma Fih ise ‘ne 
varsa içindedir’ anlamını taşıyan ve aynı 
zamanda da Hz. Mevlana’nın eserlerinden 
birinin adıdır.”
‘Somatçı Fi Hi Ma Fih’te sunulan yemeklerden 
bazıları şöyle:
Sirkencübin
Gül Şerbeti
Fihi Ma Fih Çorbası
Tutmaç Çorbası
Bulgur Aşı
İncirli Et
Bademli Köfte
Kayısılı Et
Somatçı Pekmezli Ayva Tatlısı
Badem Helvası

her misafire ne sunacağım onlar tarafından merakla bekle-
nir oldu.” diyen Tekerkaya, becerilerini kendisine sakla-
mak gibi bir kıskançlık da yapmıyordu. Diğer aşçı arkadaş-
larına bilgilerini aktarıyordu. 

“YABANCI BİR EKİBE ORMAN KEBABINI ÖRDEK KEBABI 
OLARAK SUNDUK”

 Komutanlıkta her zaman sürpriz konuklar oluyordu. Bir defa-
sında 20 dakika içinde yabancıbir ekip için yemek hazırlaması 
istendi. Tekerkaya bu anısını şöyle anlatıyor: “Elimizde ana 
yemek olarak sadece öğlen yemeğinden kalan orman kebabı 
vardı. Hemen pratik bir çözümle onun üzerine folyodan 
ördek şekilleri yaparak ‘ördek kebabı’ diye ikram ettik. Sunum 



o kadar güzeldi ki misafir ekibin neredeyse tamamı sofranın 
fotoğrafını çekti. Onlar gittikten sonra komutanlarımız bizi 
çağırıp, ‘nereden aklınıza geldi bu fikir, öğlen yediğimiz 
orman kebabını, ördek kebabı diye sundunuz, çok da güzel 
oldu.’ diyerek gülümsedi.”

“ELDE KALAN İKİ ÜRÜNLE ÇORBA ÜRETTİK”

Tekerkaya bir başka anısını ise şöyle paylaşıyor: “Yine bir sefe-
rinde dönemin komutanı çok acil yemek hazırlamamızı istedi. 
Arkadaşlarla baktık ki soğuk hava deposunda sadece közlen-
miş biber ve ceviz var. Hemen bunlardan bir çorba ürettik. O 
çorbamız o kadar beğenildi ki süreç içerisinde, istek üzerine 
sürekli ondan yaptık. Hatta diğer illerdeki komutanlıkların-
dan bile tarif göndermemizi isteyenler oldu.”

“HİÇBİR ZAMAN AYNI YEMEĞİ SUNMADIK”

Protokolde yer alan ve sık sık gelen komutanlara ayrı bir önem 
verdiklerini belirtiyor Tekerkaya. Onlara aynı yemeği sunma-
mak için çaba harcadıklarını söylüyor. Mesleğini büyük bir 
sevgi ile yaptığının göstergesi olarak, sık gelen misafirlerin çay-
larına attıkları şekerin sayısına bile dikkat ediyor, sevdikleri 
yiyecekleri, içecekleri liste haline getirip, masasını ona göre 
hazırlıyor.

“KOMUTANLAR HAFİF YEMEĞİ TERCİH EDİYOR”

Komutanların neleri sevdiklerine ilişkin olarak ise şunları söy-
lüyor: “Kimisi zeytinyağlı severken kimisi et yemeklerine düş-
kündü. Genel olarak değerlendirdiğimizde ise protokol misa-
firleri ve komutanlarımızın hafif yiyecekleri tercih ettiklerini 
söyleyebilirim. Peynir tabağı, salatalar, zeytinyağlılar, balık, kır-
mızı et sıklıkla kullandığımız menüler arasında olurdu. Yemek 
sonrası ise tatlı yerine tercihleri genellikle meyve tabağından 
yana olurdu. Sağlıklarına çok dikkat ettiklerinden kahve içme-
yi pek tercih etmezlerdi.” 

“YEMEKLER KONTROL EDİLİYOR”

Hizmet verdiği kişilerin önemi sebebi ile yaptığı yemeklerin 
güvenliği de önem kazanıyor. Tekerkaya bu konuda da bilgi 
veriyor. Buna göre üst düzey devlet yetkilisi veya komutan gel-
diğinde, yemekleri denetleyen uzmanlar geliyor. Uzmanlar 
servis edilecek her bir yemeğin analizini yapıyor. Analizin 

38 / www.baglantinoktasi.com.tr

ÜNlÜlER AKıN EDİYOR
Valiler, büyükşehir, ilçe belediye başkanları, garnizon 
komutanları, üniversite rektörlerinin hemen hemen hepsi, 
Afganistan Meclis Başkanı, Bangladeş Devlet Bakanı gibi üst 
düzey devlet adamları ile Nihat Hatipoğlu, Süleyman Ateş, 
Zerrin Özer, Sinem Kobal, Ender Saraç, Fulden Uras, Murat 
Göğebakan, Sinan Yağmur, Ege Aydan, Kenan Işık, Soner Balcı, 
Nevin Halıcı, Esin Çelebi Bayru gibi ünlüler de Tekerkaya’nın 
misafirleri arasında yer alıyor.

ardından 2-3 saat sonra bir sakınca yoksa, yemek servis edili-
yor. Ulaş Tekerkaya, “Bize çok güvenirlerdi ancak tedbiren 
böyle yapmaları gerekiyordu.” diyor.

ŞİMDİ KENDİ LOKANTASINDA MEVLEVİ YEMEKLERİ 
PİŞİRİYOR

Tekerkaya, 2009 yılında Mevlevi ve Selçuklu yemekleri konu-
sunda Mesnevi ve divanlardan o dönem yiyecekleri hakkında 
araştırmalar yapmaya başlar. Yaptığı yemekleri komutanlarına 
da sunarak damak lezzetine güvendiği en az 130 kişinin görüş-
leriyle o zamanın tadını tutturmayı başarır. 2011 yılına geldi-
ğinde, ikinci çocuğu dünyaya gelmek üzeredir ve eşinin yoğun 
mesaisinden dolayı, “Bu doğumumda bari yanımızda ol.” 
sözünden çok etkilenerek görevinden istifa eder. 
Mevlana Türbesi yakınlarındaki konağı, evini ve arabasını sata-
rak, restore ettirir. Mevlevi ve Selçuklu yemeklerinin ağırlıklı 
olduğu ‘Somatçı Fi Hi Ma Fih’ adını verdiği lokantasını açar. 
Domates, biber, salça, patates ve sıvı yağın asla kullanılmadığı 
bu kültüre ait yemeklerin sunulduğu lokantasını ilk günden 
beri özünden hiç ayırmadan işletmeye devam eder. Başta eski 
komutanları olmak üzere Amerika, Singapur ve daha birçok 
ülkeden gelen yabancıyı, ülkemizin birçok yerindeki bürokrat 
ve sanatçıları da ağırlayan Ulaş Tekarkaya’nın lokantasındaki 
tüm yemekler, Mesnevi ve divanda geçtiği şekilde yapılır ve 
sunulur.

Türk hava kuvveTleri komuTanlığı’na 2001 yılında 

aŞçı olarak Giren Tekerkaya, F16 piloTlarından, 

Genelkurmay baŞkanlarına, çinli aSkeri heyeTTen, 

anadolu karTalları projeSi kapSamında abd’li 

piloTlara kadar birçok kiŞiyi ağırladı ve Özel 

Sunumlar yapTı.
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eğitim»

Türksat, ilk okul ve lise son sınıf 
öğrencilerine hitap edecek olan 
AstroNot eğitim portalını kulla-
nıma sundu. Portal, interaktif 

eğitim özelliği ile okul-öğretmen-
öğrenci ve veli etkileşimini sağlamayı 
hedefliyor. Türksat ile Milli Eğitim 
Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri 
Genel Müdürlüğü arasında mutabakatı 
yapılan AstroNot eğitim portalı, aynı 
zamanda Fatih Projesi’ne de uyumlu ve 
destekleyici olma özelliğini taşıyor. 
AstroNot eğitim portalının, 2012-2013 
eğitim-öğretim döneminde öğrenciler 
tarafından yoğun ve etkin bir şekilde 
kullanılması bekleniyor. Türksat Genel 
Müdürü Dr. Özkan Dalbay, portalin 
zaman ve mekandan bağımsız bir şekil-
de ve interaktif olarak çalıştığını söyledi. 
Dalbay projenin içeriğine yönelik şu bil-
gileri verdi: “Türkiye’nin bilgi toplumu 
olma hedefleri kapsamında Türksat Aş., 
eğitimi uzay çağına taşımayı hedefliyor. 
Bu kapsamda hazırlanan AstroNot eği-
tim portalı, eğitim hayatına yenilikler 
getiriyor. AstroNot, internet üzerinden, 
mobil olarak da kullanılabilen, görsel 
zenginliğe sahip, 7/24 esasına göre çalı-
şan interaktif bir eğitim portalıdır. 
Ülkemizde başlatılan Fatih Projesi’ni 
tamamlayan ve ona uyumlu içeriklere 
sahip olan AstroNot eğitim portalı, 
ilköğretim 2. sınıftan 8. sınıfa kadar tüm 
öğrencilere hizmet verebilecek.”
Dalbay, AstroNot’un klasik eğitim siste-
minden farkının, interaktif bir eğitim hiz-
meti sunması olduğunu söyledi. Projenin 
önemli bir özelliğinin de ‘kişiye özel’ bir 
eğitim içeriği sunması olduğunu belirtti. 
Dalbay, “Bu hizmeti alan çocuklarımız, 

ölçme ve değerlendirme aşamasına gel-
diklerinde, ders içeriklerini çalışıp ardın-
dan tamamladıkları ölçme değerlendir-
me aşamasına geçince, hangi konuda 
eksiklikleri olduğunu görüyor. Üstelik 
akıllı eğitim projesi, öğrencinin hangi 
konulara daha fazla çalışması gerektiğini 
de öğrenciye özel olarak gösteriyor.” diye 
konuştu. Portalın çok yönlü olduğunu 
aktaran Dalbay’ın verdiği bilgilere göre 
sistem sayesinde, öğrenci, öğretmen ve 
veli, 24 saat eğitim anlamında birbirleri-
ne bağlı çalışıyor. Öğretmenler, bu eğitim 
portalını kullanan öğrencilere ödev, kay-
nak verebiliyor. Bunları tekrar etmesini 
isteyebiliyor. Veliler, öğrencilerin neler 
yaptıklarını, hangi konuda eksiklikleri-
nin olduğunu buradan izleyebiliyor. 

AstroNot, öğrenci neredeyse, eğitim 
hizmetini oraya taşıyan ve inter-
net üzerinden çalışan bir altya-
pı hizmeti sunuyor.

2’DEN, 12’YE TÜM SINAFLARI 
KAPSAYACAK

AstroNot eğitim portalının ilk hazırlan-
dığında içerik olarak 2’den 8’e kadar 
olan sınıfları kapsadığına işaret eden 
Dalbay, yeni eğitim-öğretim döneminin 
başlamasıyla birlikte 12. sınıflara kadar 
içerik genişlemesine gidileceğini söyle-
di. Dr. Dalbay, sözlerine şöyle devam etti: 
“Öğrencilerimiz, bir ekranda herhangi 
bir içeriği çalışırken, bir videoyu izler-
ken veya bir eğitim içeriğini dinlerken 
not alabiliyor. Öğrenci çalıştığı içerikler-
le ilgili olarak, konuyu mesajlarla kendi 
izin verdiği arkadaşlarıyla da paylaşabili-
yor. Proje, eğitimde görsel içerik etkinli-
ğini arttırıyor.”
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Türksat Genel Müdürü Dr. Özkan Dalbay

Öğrenciler, AstroNot’la 
eğitim görecek

Dr. Özkan Dalbay: “türkiye’nin bilgi toplumu olma hedefleri kapsamında 
türksat, eğitimi uzay çağına taşımayı hedefliyor. Bu kapsamda hazırlanan 

AstroNot eğitim portalı, eğitim hayatına yenilikler getiriyor.”

rumeysa toprak / rumeysatoprak@baglantinoktasi.com.tr

Fatih Projesi’ne
 içerik desteği 
AstroNot’un bir eğitim portalı olduğuna 
dikkat çeken Genel Müdür Dalbay, 
projenin aynı zamanda ülke genelinde 
yakından bilinen Fatih Projesi’ne de içerik 
sağlayacağını ifade etti. Dr. Dalbay, 
portal ile ilgili açıklamalarını şu şekilde 
tamamladı: “AstroNot eğitim portalımız 
canlı bir eğitim portalıdır. içerikler Milli 
Eğitim müfredatına uygun olarak sürekli 
yenilenecektir. Yeni videolar, üç boyutlu 
görseller ve yeni ölçme değerlendirme 
yöntemleri eklenecektir. İçerikler 
ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlenecek. 
Öğrencilerimiz bilgileri görsel 
materyallerle daha kolay 
öğrenebilecek.“

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

118 18 ilan21x275.pdf   1   23.05.2012   14:44



zehra duru / zehraduru@baglantinoktasi.com.trhaber»

Türkiye’de en öne çıkmayı başaran Arvento firmasının, bugün, takip ettiği 185 binin 
üzerinde araç ve 13 bin 500’ün üzerinde müşterisi var. Türkiye’nin en verimli araç takip 

sistemlerini de geliştiren şirket, pazarın da lideri…

B
irçok aksiyon-polisiye filminde kişi ve araçla-
rın özel cihazlar sayesinde ‘takip’ altına alın-
ması sahnelerini seyretmişsinizdir. Cihaz, giz-
lice takılır ve ondan sonra uzaktan 
saniye saniye sanal haritalar üze-
rinden takip başlar. Filmlerde 
gördüğümüz çeşit çeşit takip 

cihazları aslında gerçek hayatta da kullanılıyor. 
Özellikle, Gümrük Müsteşarlığı, yurt dışın-
dan giriş yapan şüpheli araçları bu yön-
temle yakın takibe alıyor. Aracın, belirle-
nen güzergâhın dışına çıkması halinde ise 
güvenlik güçleriyle ortak operasyon başla-
tıyor. 
Operasyon kısmı devletin işi… Bize 
cazip gelen yanı ise takip cihazlarının 
hem yazılım, hem üretim, hem ihracatı-
nı yapan firmanın yerli olması. Söz konu-
su firma, 2005’te mobil teknolojisi üretme-
ye başlatarak, araç takip sistemleriyle Türkiye’de 
en öne çıkmayı başaran Arvento firması. 7 yıl önce 
12 müşteri ve 240 araçla yola çıkan şirketin bugün, takip 
ettiği 185 binin üzerinde araç ve 13 bin 500 müşterisi var. 
Türkiye’nin en verimli araç takip sistemlerini de geliştiren 
şirket, pazarın da lideri… 

Şirket aynı zamanda birçok ödüle de layık görüldü. Son 6 yıl-
dır Turkcell’den “En başarılı Kurumsal Veri Uygulaması” ödü-
lünü alıyor. Orman Genel Müdürlüğü için geliştirilen “Yangın 

Yönetim Sistemi” projesiyle, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı, TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı 
tarafından da “Türkiye’nin En Başarılı e-Devlet 
Uygulaması” ödülünü aldı. Sağlık Bakanlığı 
için geliştirilen “112 Acil Operasyon Yönetimi 
Sistemi” projesiyle de IBM tarafından “Yılın 
Projesi” ödülüne layık görüldü. 

“FARKIMIZ, YÜZDE YÜZ YERLİ OLMAMIZ”

Kısa sürede birçok ödüle sahip olan 
Arvento’yu benzer şirketlerden ayıran temel 
farkları, şirketin Kurumsal İletişim Direktörü 
Burcu Yılmaz, “Cihazların üretimi ve yazılımı 
yüzde yüz yerli ve Arvento üretimi.” sözleriyle 

açıklıyor. “Dünyadaki ve Türkiye’deki şirketle-
rin ekseriyeti cihazların ya yazılımını ya da üretimini 

yapıyor. Oysa Arvento olarak biz, ikisini bir arada yapı-
yor ve paket halinde son kullanıcıya sunuyoruz.” diyor. 

Yılmaz, bu manada Türkiye’de en geniş satış ağına sahip şirket 
olduklarını belirtirken, aralarında Avusturya, Azerbaycan ve 
Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin de bulunduğu 22 ülke-
ye ürün ihraç ettiklerini de sözlerine ekliyor. 

YÜZDE YÜZ YERLİ SİSTEMLERLE 
185 BİN ARACI TAKİP EDİYOR

Arvento

ARAç tAKİp SİStEMİNİN 
YARARlARı şÖYlE:

 Araç filosuna ait lokasyon, seyir hızı, katedilen mesafe, yakıt 
tüketimi, sürüş zamanı ve rota benzeri bilgilerin anlık olarak 
kontrol edilmesi sayesinde etkin iş takibi yapılabilmesi,

 Yakıt tasarrufu sonucu operasyonel maliyetlerin azaltılması,
 Sürücülere gerçek zamanlı rota, yönlendirme ve trafik durum 
bilgilendirmesi gibi uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması 
sonucu verimliliğin artırılması,

 Acil durumlarda araç filosuna ait lokasyon bilgilerinin acil 
hizmetler veya benzeri sistemler ile paylaşılması sayesinde 
sürücü güvenliğinin artırılması,

 Tüm araçların tek merkezden kontrol edilmesi sayesinde 
yönetim kolaylığının sağlanması mümkün olabiliyor. 

“AVRUPA’NIN ÜÇ BÜYÜK ŞİRKETİ ARASINDAYIZ”

Burcu Yılmaz, şirketin hedefleri konusunda ise şunları söylü-
yor: “Avrupa’nın üç büyük şirketi arasındayız. Hedefimiz dün-
yada ilk üç arasına girmek. Bunun için araç takip sistemi konu-
sunda bakir bir pazar olan Ortadoğu, Asya ve Afrika ülkeleri 
bizim için temel kıtlar. Bu hedef doğrultusunda adımlarımızı 
da atıyoruz. Ciro hedefimiz de var. Mevcut durumda ciromu-
zun yüzde 10’unu yurt dışı satışlardan elde ediyoruz. Gelecek 
yıl, bu rakamını yüzde 40’a çıkarmayı planladık.”

“ARACIN KAPISI AÇILSA HABERİMİZ OLUR”

Burcu Yılmaz, Arvento’nun sadece araç takibi yapmadığına da 
dikkat çekiyor. Geliştirdikleri farklı sistemleri özel firmaların, 
farklı amaçlar doğrultusunda kullandığını belirtiyor ve don-
durma firması örneğini veriyor: “Mesela, dondurma firmaları-
nın Türkiye’nin her köşesinde soğuk hava depoları var. O 
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dolap bir dakika bile açık kalsa orada hemen bakteri ürüyor. 
Diyelim ki Mardin’de sıcaklık arttı, sistem anında alarm veri-
yor ve ilgilileri uyarıyor. Ya da soğuk hava deposuna sahip araç 
yolda giderken tespit edilen sıcaklığın üzerine çıkarsa da 
hemen şoföre uyarı gidiyor. Sistem bu şekilde hayat kurtaran 
rol oynuyor.”

“TÜM AMBULANSLARDA BİZİM TAKİP SİSTEMİMİZ VAR”

Arvento İletişim Direktörü Burcu Yılmaz, son yıllarda kamu 
kurum ve kuruluşlarının teknolojiyi çok iyi kullandığını ifade 
ediyor. Hem yazılım hem de donanım üreten firma olmaları-
nın, kamunun şirketlerini tercih etmesinde başrol oynadığını 
söyleyen Yılmaz, “İstanbul hariç, 80 ildeki 112 ambulansların-
da bizim takip sistemimiz var. Diyelim, bir kaza yaşandı, en kısa 
mesafedeki ambulans sistem üzerinden oraya yönlendiriliyor. 
Gideceği hastane de bilgilendiriliyor. Böylelikle, kaza haberi-
nin alındığı andan, aracın kaza mahalline varışı, oradan yara-
lıları hastaneye taşıması an be an takip ediliyor. Tüm bunlar 
kaç dakika sürdü, anında tespit edilebiliyor.”

“ORMAN YANGINI SİSTEMİMİZ PROJE ÖDÜLÜ ALDI”

Burcu Yılmaz, proje ödülüne layık görülen Orman Yangın 
Sistemi hakkında bilgi şu bilgileri veriyor: “TÜBİTAK’ın geliş-
tirdiği kamera ve sensorlar sayesinde artık yangın yeri hemen 
tespit ediliyor. Ondan sonra bizim yangın için geliştirdiğimiz 
araç takip sistemi devreye giriyor ve araçların sevk ve idaresi 
başlıyor. Hava ve yer araçları bölgeye sevk ediliyor. Yangına 
yakın yerde zor durumda kalması muhtemel personel uyarıla-
rak olay yerinden uzaklaştırılıyor. Yine sistem sayesinde, araç-
larda ne kadar su var, helikopterlerde ne kadar su var anında 
tespiti yapılarak raporlanıyor. Bu sistem sayesinde Orman 
Genel Müdürlüğü 10 milyon liralık tasarruf sağladı. Şirketimiz 
de ‘Yangın Yönetim Sistemi’ projesiyle ödüle layık görüldü.”

“HASTALARI DA TAKİP EDİYORUZ”

Araç takip dışında kişi takibinin de yapılabildiğini belirtiyor 
Burcu Yılmaz. Özellikle hasta ve çocukların takibinin yapılma-
sının çoğu zaman hayat kurtardığına değiniyor. Yılmaz, 
“Binlerce Alzheimer hastası var, çocuklarımız var. Bu sistem 
onlar için önemli. Kişi takip sistemi, bir kolye ve bileklik şeklin-
de kişinin üstünde taşıyabileceği şekilde tasarlanıyor. Böylece, 
kişi gittiği her yerde takip edilebiliyor. Hatta acil durumlarda 
tek bir tuşla ailesini arayabiliyor ailesi de karşı tarafa ulaşabili-
yor.” şeklinde bilgi veriyor. 

ARAç tAKİp SİStEMİ 
NASıl çAlışıYOR?

Sistemin genel çalışma prensibi GPS uydularından alınan konum 
bilgisinin, GPRS veya herhangi bir haberleşme uydusu 
üzerinden belirlenmiş serverlara gönderilmesidir. Bİgiler sanal 
haritalarda görüntü ve konum olarak işlenir. Kullanıcıların 
internet üzerinden araçlarını takip etmesi sağlanır. 
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“ÇALINAN ARAÇLARIN YERİNİ HEMEN TESPİT EDİYORUZ”
Yılmaz, araç takip sisteminin, aracın yerinin tespiti, seyir hızı-
nın, katettiği mesafenin, yakıt tüketiminin, sürüş zamanının ve 
rota bilgilerinin anlık olarak takibinin yapılabildiğini aktarı-
yor. Ayrıca yakıt tasarrufunun sağlanmasına özel vurgu yapı-
yor. Çünkü sistemin tek merkezden kontrol edilmesi sayesin-
de, şoförlerin trafiğin daha rahat olduğu yollara yönlendirile-
rek, iş gücü, zaman ve yakıt tasarrufu sağladığını söylüyor.  

“İŞ MAKİNASI ÇALINMASINA SON”

Araç takip sisteminin yararı konusunda özellikle çalınma riski-
ne özel bir parantez açan Yılmaz, başından geçen şu olayı pay-
laşıyor: “Bilindiği gibi iş makineleri çok pahalı araçlar. Bir müş-
terimizin daha önce iş makinesi sürekli çalınıyormuş. Bize baş-
vurdu, biz de aracına takip cihazı taktık. Artık aracı her çalın-
dığında, eliyle koymuş gibi gidip buluyor. Geçenlerde yine 
aracı çalınmış ve bizi arayarak, ‘kızım sisteme bir gir de bak 
aracım nerede’ diye bizi aradı. Müşterilerimizle bu tür olaylar 
yaşıyoruz.”

SERVİS SÜRÜCÜLERİNE UYARI

Araç takip sistemin en çok kullanıldığı alanlardan birinin de 
okul servisleri olduğunu kaydeden Arvento İletişim Direktörü, 
“Sistem, özellikle bazı titiz velilerin imdadına yetişti.” diyor ve 
ekliyor: “Bazı veliler, servis aracını kendisi takip ediyor. Aracın 
hızını ve trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol ediyor. 
Araç takip sistemi takılı olan araçlarla çocuklarını okula gön-
deren veliler artık çok rahat. Çünkü aracın hızı, takip ettiği 
güzergâh bilgileri artık hem okul müdürlüğü, hem de veliler 
tarafından anında takip edilebiliyor. Ayrıca, mesela kış günle-
rinde araç gecikecek olursa, veliye mesaj gidiyor veli çocuğu-
nu dışarıda soğukta bekletmek durumunda kalmıyor. Araç 
takip sisteminin pek çok yararından biri de bu.”

* YHT Kart ile 1 ay boyunca YHT ve
Anahat Trenlerine snrsz binebilirsiniz.
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bAykAl 
tul

önemin Sağlık Bakanı Halil Şıvgın maka-
mına gelen bir grup seçmenle müsait olma-

dığı gerekçesiyle görüşmek istemez. Özel Ka-
lem Müdürü İbrahim Ulvi Yavuz, ziyaretçilere 

bakanın müsait olmadığını söyler, onlar da oda-
dan çıkar. Kısa bir süre sonra bakanın acele Meclis’e git-

mesi gerekir. Odasından çıkıp, koridora geçtiği an biraz önce kabul 
etmediği ziyaretçilerle karşılaşır. Bakan, hiçbir şeyden haberi yokmuş 
gibi, “Niye burada bekliyorsunuz?” diye sorar. Ziyaretçiler, “Özel ka-
lem müdürünüz bizi sizinle görüştürmedi.” şikâyetinde bulunur.

Şıvgın, Özel Kalem Müdürü Yavuz’a dönerek, “Niye görüştürmü-
yorsun kardeşim! Ben bunların sayesinde bu makamdayım. Bir daha 
koridorda bekletme misafirlerimi.” diye çıkışır. Yavuz, şaşkına döner. 
Partinin hukuk müşaviri Yavuz’a, “Bu siyasetçinin klasik numaraların-
dan birisidir, aldırma.” diye fısıldayarak, durumu anlatır. Bu olay, 35 
yıllık bürokrasi yaşamının 25 yılını özel kalemde geçiren İbrahim Ulvi 
Yavuz’un yeni çıkan “Mavi Defter” kitabında anlattığı anekdotlarından 
biri…

Aslında özel kalem müdürlüğünün ne denli zor bir görev oldu-
ğunu anlatmak adına hoş bir hikâye… Özel kalemler, istemeseler de 
kötü adamı oynamak zorunda kalıyor çoğu zaman. Vatandaş ile siyasi 
ya da bürokrat arasındaki perde onlar. Ancak perdenin kumaşı da çok 
önemli… Çünkü vatandaşı makama her daim küstürebilir ya da mem-
nun edebilir. Biz de bu sayımızda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Binali Yıldırım’ın bürokratlarından olan ve yüksek çalışma 
temposuyla herkesin dikkatini çeken TCDD Genel Müdürü Süleyman 
Karaman’ın Özel Kalem Müdürü Baykal Tul ile mesleğinin tatlı ve zor 
yönlerini konuştuk. 

TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman’ın başarılı özel kalem müdürü, işinin 
inceliklerini anlatıyor: “Bizim işimizde bir makam bir de üçüncü şahıslar var. Öyle 
davranmalısınız ki ne üçüncü şahsı ne de makamı üzmemelisiniz. Denge kurmalı 

ve içeriyi, dışarıya yansıtmayacak perde gibi olmalısınız.”

“ÖZEL KALEMİN GÖREVİ PERDE OLMAKTIR”

röportaj»

“35 yıllık memur ilk kez bir Genel müdür GÖrünce inanamadı”
Baykal Tul, Genel Müdür Süleyman Karaman’ın Türkiye’deki tüm istasyonları tek tek dolaştığı bilgisini veriyor. “Eskiden genel müdürü görme-
den kurumdan emekli olan personel vardı.” diyen Baykal Tul, Erzurum’da başlarından geçen bir hadiseyi şöyle anlatıyor: “Özel bir tren proje-
si kapsamında istasyonları ziyaret ede ede Ankara’dan, Kars’a gidiyorduk. Erzurum’daki bir ara istasyonda indik. İndiğimiz istasyonda, hare-
ket memurunu, Süleyman Bey’in genel müdür olduğuna inandıramamıştık. ‘Yıllardır buradayım, hiç genel müdür gelmedi bugüne kadar, ne işi 
var?’ demişti. Bayağı vaktimizi aldı anlatmak, inanamadı. Genel Müdür kendisi ile sohbet etti, sorunlarını dinledi. O insan, ‘35 yıldır ilk kez bir ge-
nel müdür görüyorum ve derdimi soruyor’ diyerek, duygularını bizimle paylaştı. Bu özel bir andı bizim için.” 
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 kaç yıldır özel kalemlik görevini yürütüyorsunuz?
2008’den beri…

 Özel kalem olmanın zor yanı neler? 
Bizim işimizde bir makam bir de üçüncü şahıslar var. 

Öyle davranmalısınız ki ne üçüncü şahsı ne de makamı üz-
memelisiniz. Her zaman dengeli olmak durumundasınız. Ki-
şinin işini halledemeseniz bile,  memnuniyetle uğurlamalısı-
nız. Görevimiz perde olmak. Ne içeriyi ne de dışarıyı göste-
receksiniz. İçeri dışarıyı görecek ama dışarı içeriyi görmeye-
cek. Mahrem hep içeride kalacak.

 herkesi memnun etmek gibi bir pozisyondasınız? 
Biraz öyle… Çünkü sizin tavrınız, konuşmanız sizden 

bilinmiyor. Makam adına konuşuyorsunuz. Dolayısıyla çok 
dikkatli konuşmalısınız. Sözleriniz, makam ile üçüncü şahıs-
lar arasında problem oluşturmamalı.

 İsterseniz, vatandaşı makamla ters düşürebilirsiniz? 
Densizlik yaparsanız öyle olur. (Gülüyor) 

 genel müdür yoğun olduğu anlarda, görüşmeyi öte-
lemek istediği misafirleri oluyordur. bu durumu sizden 
mi yoksa makamdan mı biliyorlar?

Bizim başarımız da burada. Bir sıkıntı çıksa da vatandaş 
kesinlikle bizden bilmelidir. Makamdan değil. ‘Sen bizi iste-
miyorsun, bizimle alıp veremediğin nedir? Neden görüştür-
müyorsun?’ diyenler oluyor. Amacımız ne olursa olsun ma-
kamdan bilinmemesi, biri kötü olacaksa, o biz olmalıyız, ma-
kam değil. Nihayetinde amacımız ziyaretçiyi kırmadan gön-
dermek.

  

 Makamın size bu yönde bir talimatı var mı?
Süleyman Bey’in bir talimatı var ki, kim olursa olsun, 

makama gelen bir kişi, en az bir bardak çay içip öyle gidecek. 
Bu kurumda genel müdürü görmeden emekli olan insanlar 
var. Biz bu insanların en azından makamda bir bardak çay iç-
mesini istiyoruz. Bunu çalışma prensibi yaptık. Ağırlamaya 
çalışıyoruz, mutlu şekilde ayrılsınlar istiyoruz.

 size kızıp kapıyı vurup çıkanlar da oluyordur? 
Zaman zaman oluyor. 

 kötü bir hatıranız var mı? 
Bir yıl boyunca randevu vermediğim biri vardı. Görüş-

“süleyMAn bey sAAt 16:00’yA 
kAdAr kuruMlA İlgİlİ 

çAlışMAlArını yürütüyor. 
rAndevulArını dA 16:00’dAn 

sonrAyA koyuyoruz. bu 
sAAtten ÖnCe rAndevusuz 

gelenler olunCA, devlet 
İşİnden çAlMAn gerekİyor, 

bunu ne süleyMAn bey ne de 
bİz İstİyoruz.”
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me talebini her seferinde reddetmiştim. Kendisi de bir yı-
lın sonunda üstünde bir palto ile gelip, içinde silah taşıyor-
muş gibi davranmıştı ve üzerime yürümüştü. Aslında rande-
vu vermememin sebebi adamın sicilinin olumlu olmamasın-
dan kaynaklanıyordu. Biz de tavır almıştık. Çok kızgındı ama 
yumuşatıp, sorun çıkarmadan gönderdik. 

 Özel kalem hangi durumlarda çok bunalır?
Randevusuz gelenler olduğunda... 

 Açar mısınız?
Bizim şöyle bir çalışma şeklimiz var; Süleyman Bey saat 

16:00’ya kadar kurumla ilgili çalışmalarını yürütüyor. Ran-
devularını da 16:00’dan sonraya koyuyoruz. Bu saatten önce 
randevusuz gelenler olunca, devlet işinden çalman gerekiyor, 
bunu ne Süleyman Bey ne de biz istiyoruz. Adam gelince ran-
devusuz araya girmek istiyor, tabi tüm program bozuluyor. 
Bu sefer Süleyman Bey çalışamıyor, işleri aksıyor. En büyük 
problem randevusuz gelinmesi. 

 peki, randevusuz ve kırılması zor bir misafir, rande-
vulu misafirle çakıştığında, nasıl bir ayarlama yapıyor-
sunuz? 

Burada randevulu misafirden izin istiyoruz. Mesela mil-
letvekili olabiliyor randevusuz gelen ve genel kurula yetişme-
si gerekiyor. Randevulu misafire, durumu açıklayıp, izin isti-
yoruz ve randevulu misafir de anlayışlı davranıyor. Bazen de 
kişi uçağına yetişmek durumunda ama genel müdürle de gö-
rüşmesi lazım. Yine izin istiyoruz. Emrivaki yok. İnsanlardan 
müsaade isteyerek, gönlünü yapıyoruz. 

 Özel kalem olarak güne nasıl hazırlanıyorsunuz?
O güne bir güne birkaç gün önceden hazırlanmış oluyo-

ruz. Randevuları birkaç gün önceden veriyoruz. Genel mü-
dürün çalışacağı konuları, kimlerle çalışacağını, kimlerin 
hangi sunumları yapacağını önceden programlamış oluyo-
ruz. Karışıklık olmuyor. Verimlilik de artıyor.

 size göre özel kalemin, makamın verimliliğindeki 
rolü ne kadardır? 

Bir özel kalem, yöneticisinin verimliliğini yüzde 100 ar-
tırabilir veya azaltabilir. İyi hazırlanırsan, makamın başarı-
sını artırsın. Özel bir rol oynuyoruz. Çok yönlü düşünecek 
ve hızlı hareket edeceksin. Aksi halde makama zarar verirsin.

 bu yoğun tempoda sağlığınızı korumak adına özel 
bir program uyguluyor musunuz? 

Çok dikkat etmiyorum, gençliğime güveniyorum açık-
çası. Ama şuna dikkat ediyorum; öğün atlamamaya çalışıyo-
rum. Süleyman Bey, ‘benimle çalışıp da kilo alan ilk özel ka-
lem sensin’ diyor. Ben de ‘stres yarıyor, stres bana kilo aldırı-
yor’ diyorum. (Gülüyor) Makamda olmanız gerekiyor biran 

önce hızlı ve dengesiz yiyorsunuz. Akşam yemeğini geç yiyo-
ruz, davetler oluyor. Tekrar tekrar yemek zorunda kalıyoruz. 

 genel müdüre bağlı bir hayatınız var.
Genel müdür neredeyse biz ordayız? Toplantıda, prog-

ramlarda, görüşmelerde. Bazen özel hayatında. Hatta, izne 
çıkınca özlüyorum, sudan sebeplerle arayıp, özlem gideriyo-
rum. Bunu kendisine söyleyemiyorum tabi. 

 şimdi söylemiş oldunuz?
Öyle oldu. (Gülüyor)

 Özel kalem olmak, size neler sağladı?
Tecrübe sağladı. Ben biraz çabuk sinirleniyordum, bura-

da sinirlenince bile gülmeyi öğrendim. İkincisi planlı prog-
ramlı yaşamayı öğretti. Üçüncüsü bir adım sonrasını görüp, 
ona göre davranma ilkesini öğretti. 

“AÇILIŞLARI ÖNCE  
RÜYAMDA GÖRÜRÜM”

 büyük açılışlara nasıl hazırlanıyorsunuz?
Ben büyük açılışları hep rüyamda görürüm. Mesela, An-

kara- Eskişehir’in açılışını birkaç gün önce rüyamda yaptım. 
Ankara-Konya’yı da öyle… Rüyalarımı Süleyman Bey’e de 
anlatırım. Rüyamda gördüğüm gibi oldu açılışlar hep. 

 süleyman bey’le çalışmak zor mu?
Hiperaktif bir kere, çok hareketli, çok az uyuyan biri. 

Günde 15-16 saat çalışıyoruz, ben kendilerinden 20 yaş kü-
çüğüm ama bazen bana ‘sen git dinlen, benimle devam eder-
sen, seni kaybedeceğiz’ diyor. O kadar hareketli. İşten bık-
mıyor, devamlı proje üretiyor. Bana hayatımda öğrettiği en 
önemli şey, bir adım sonrasını düşünmek. Her zaman ‘bir 
adım sonrasını düşünmek lazım’ der. Kendisiyle çalışmaktan 
çok memnunum, çok şey öğretti bana… 

 nelere kızar?
‘Hayır’ ya da ‘olmaz’ sözlerini asla kabul etmiyor. Süley-

man Bey için sorun varsa çözüm de vardır. Her zaman çözüm 
olduğuna inanır. Yarım işe de çok kızar.

süleyman bey’e en yakın sizsiniz, personele bakışı 
nasıldır?

Çok insancıl biri, personelin her cenazesine katılmak is-
tiyor. Hasta olan personelinden mutlaka haberi olsun istiyor. 
Eşi vefat eden personelle mutlaka görüşmek ister ve eşinden 
çocuklarından bir istekleri olup olmadığını sorar.

bu yoğun tempo aile yaşantınıza nasıl yansıyor?
Eşim önce çok zorlandı ama alıştı artık. Özel günlerde 

yanında olamayabiliyorum. Teşekkürü hak eden bir eşim var.

“süleyMAn bey, ‘hAyır’ yA dA ‘olMAz’ sÖzCüklerİnİ AslA kAbul 
etMİyor. onun İçİn sorun vArsA çÖzüM de vArdır. her zAMAn 

çÖzüM olduğunA İnAnır. her zAMAn ‘bİr AdıM sonrAsını 
düşünMek lAzıM’ der. yArıM İşe de çok kızAr.”



“ŞahSEnEm, 
‘yeter Artık’  

DEmEnİn 
romanIDIr”

ursun Kuveloğlu, genç kuşak yazarlarımızdan… Eserlerini, S. 
Dursun Kuvel imzasıyla yayınlıyor ve tarihi roman kulvarında 

sessiz ve derinden ilerliyor. Gazetecilik geçmişi, yazarlığı, siya-
sal ve sosyal konulardaki analiz çalışmalarının yanında, bürokrat 

kimliğine de sahip. Yazarın ilk tarihi romanı, Osmanlı hanedanı-
nın yurtdışına çıkarılmasının öncesini ve sonrasını anlatan “Soylu Ses-

sizlik”. İkinci romanı “Batum Çıkmazı”; 1917 ve sonrası Batum çevresin-
deki olayları konu ediniyor. “Arıza Aşklar” isimli bir tiyatro oyunu da bu-
lunan yazarın, Elips yayınlarından çıkan son romanı ise “Şahsenem”. Ro-
man, Ermenilerin zorunlu göçe tabi tutulmalarının öncesi, sırası ve sonra-
sını konu ediniyor. “Ermeni tehciri” kavramına itirazı olan yazar: “Techir, 
zorla göç ettirmektir, doğrusu zorunlu göçtür.” diyor. Tarihi bir roman olan 
Şahsenem, geçmişteki birçok eksik ve yanlış bilinene ışık tutarken, o gün-
lerde Osmanlı Devleti üzerinde oynan oyunların benzerinin bugünlerde de 
sahneye konulduğuna değiniyor. Yazar son romanı için, “Ecdadıma ve to-
runlarına karşı yapılan bunca hakaret ve iftiraya karşı sessiz kalmamayı seç-
tim. Haylaz çocuğu oynamaya karar verdim. Şahsenem, ‘yeter artık’ deme-
nin romanıdır.” ifadesini kullanıyor. Kuveloğlu ile son romanı hakkında bil-
gilendirici bir söyleşi gerçekleştirdik. 

 tehcir kavramına neden itiraz ediyorsunuz? 
Tehcir, zorla göç ettirmek demek. Olaya derinlemesine 

bakmadığımızda bu sonuç çıkabilir. Ancak, doğrusu zorun-
lu göçtür. Ermeni meselesinin aslında tarihi özeti, “İktiza-i 
hal, ilcat-ı zaman”dır (zamanın zorlaması, halin icabı). Teh-
cir kavramı yanlış ve kara propagandanın zihinlere nakşetti-
ği bir ezberden öte mana taşımamaktadır. Tehcir edecek dev-
let, 600 sene kol kanat germez. Sanki Anadolu Türklerin eli-
ne yeni geçmiş ve buldukları halkı göçe zorlamışlar. Bu yakla-
şım, 600 senenin izahatını yapmaktan uzak bir bakış açısıdır. 

 romana dönersek, şahsenem romanını neden yaz-
dınız?

Kara bir propaganda, Türk milletini soykırımla suçlama-
yı ve beşeri vicdanda mahkûm etmeyi amaçlamaktadır. Tek 
yanlı ve sürekli ivme kazanan bu karalama kampanyaları kar-
şısında Türkiye ve aydınlarımız, maalesef 100 senedir doğru-
ları anlatma ve kendisini aklama noktasında yetersiz kalmış-
tır. Bunda, bir kayıtsızlık, bir aymazlık, umursamazlık oldu-
ğu kadar, kötü hatıraları hatırlamama duygusu da bunun te-
melinde yatar. Kendi ölçeğimde buna razı olamadığım için 
Şahsenem romanını yazdım. Bir de bugüne kadar hep avcı-

“Her nisan ayında benim dişlerim sızlıyor. Ecdadıma ve 
torunlarına karşı yapılan bunca hakaret ve iftiraya karşı 

sessiz kalmamayı seçtim. Haylaz çocuğu oynamaya 
karar verdim. Şahsenem, ‘yeter artık’ demenin 

romanıdır bu yüzden.”
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nın hikâyesi yazıldı. Aslanın hikâyesini yazan olmadı. Şahse-
nem romanıyla aslanın hikâyesini yazdığımı düşünüyorum.

 o zaman akla şu soru geliyor; 1915’te gerçekte ne 
oldu?

600 sene Osmanlı İmparatorluğu’nun “Millet-i Sadıka”sı 
olan bir toplum, birdenbire cinnet geçirmiş veya onlara 600 
sene kol kanat geren devlet, birdenbire aklını oynatmış da in-
sanları yerinden etmiş değildir. Bir sabah uyandıklarında in-
sanlar, ‘en iyisi kendi devletimizi kurmak’ demezler. Birile-
ri onlara dedirtir. ‘Size destek olacağız, silah-para ne lazımsa 
vereceğiz’ diyenlerin akıl karıştırması vardır. 

 kim bu devletler?
O zaman onları ateşe atanlar ile bugün yüreklerdeki ya-

raları tekrar kaşıyanlar aynı devletlerdir. Yani, Türk milletini 
soykırım yapmakla suçlayanların derdi insani değil, siyasidir. 
600 sene önceki düşman aynıdır. Hedefi de aynıdır. Özetle, 
Viyana önlerine kadar giden bir milleti yok etme, diz çöktür-
me hedefi vardır. Bu hedefe ulaşmada kullandıkları metotlar, 
araçlar ve hatta maşalar değişmektedir ama nihai hedef asla 
değişmemektedir. 

“erMenİ Meselesİnİn yAşAnMAsı, 
Ayrılıkçı bİr hAreketİn bozgunA 

uğrAMAsıdır. olAyın sİyAsİ 
tArAfının Özetİ budur. Ayrılıkçının 

ve sİlAhA dAvrAnAnın kAbAhAtİ 
yok, eldekİ İMkAnlAr dAhİlİnde 

tedbİr AlAnın suçu çok. ne yApsAydı 
osMAnlı? ‘İsteyen İstedİğİ pArçAyı 

Alsın, gİtsİn’ Mİ dİyeCektİ?”
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 bazı çevreler, “bu mesele türkiye Cumhuriyeti’nin 
meselesi değildir, osmanlı İmparatorluğu yapmıştır.” 
diyor. sizin görüşünüz nedir?

Bunu söyleyerek her meseleyi çözüyorsak, hep bir ağız-
dan söyleyelim. Fakat gerçek hiç de öyle değildir. Osmanlı 
İmparatorluğu’nu reddeden kompleksli aydın tipinin bu gö-
rüşünün geçerliliği yoktur. Bütün dünya seni Osmanlı’nın de-
vamı görüp, öyle kabul ederken, bu absürt yaklaşımın gereçli-
liğinin olmayacağı açıktır. 

 o zaman bu görüş neden dillendiriliyor?
Bu görüşün seslendirilmesi, ideolojiktir. Osmanlı düş-

manlığının başka bir kisvesidir. Maalesef bu meselede ecdat 
yalnız bırakılmıştır. Kurdun akılsızı gece sürüye daldığında 
gider çoban köpeklerine yapışır. Osmanlının hali de bu şekil-
de… Bir bacağına yedi düvel yapışmışken, Osmanlı’ya düş-
manlık adına içteki kompleksli aydın tipi de diğer bacağa ya-
pışma durumuna düşmektedir. 

 Aslında bu tür söylemlerin, ermenilerin ekmeğine 
yağ sürdüğünü mü söylüyorsunuz? 

Kesinlikle… Bu durumda, Ermeni tezlerinin kabul gör-
mesini yadırgamamak lazımdır. Tek yanlı bir propaganda söz 
konusudur. Biz ise karşı propaganda adına, merdiven altı di-
yebileceğimiz düşük, derinlikten yoksun, sığ ve vicdanlara 
seslenemeyen bir yaklaşımı yeterli görmüşüz. Argo deyimle 
rakipler damardan propaganda yaparken, bizim bütün yap-
tığımız, soğuk ve soluk tarihsel dokümanlarla cevap vermek. 
Bu da insanlara, vicdanlara ve yüreklere tesir etmiyor. 

 Şahsenem romanı, vicdanlara seslenebilecek mi?
Çok kararmamış ve ziftle kaplanmamış, önyargılarla me-

seleye bakmayanların vicdanlarına seslenmesini umut ede-
rim. Seslenebileceğini düşünüyorum. 

 Avrupa devletlerinin ermenilerin arkasında olması-
nı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

İnsan hakları konusunda ne kadar ayıplı ülke varsa, Er-
meni tezlerini desteklemekte ve bu konuda Türkiye’nin üstü-
ne gelmektedir. Türkiye olarak öncelikle onları deşifre etme 
ve konuşamaz hale getirmek zorundayız. 

 size göre zorunlu göç kaçınılmaz mıydı?
Kesinlikle evet. Batıdan yedi düvel saldırırken, doğudaki il-

ler Rus işgali altına girmiş. Bu şartlar altında senin bazı vatandaş-
ların düşmana beşinci kol hizmeti veriyor. Hatta gönüllü tabur-
lar oluşturarak, onların saflarında sana saldırıyor. Osmanlı’nın 
yerinde kim olsa aynısını yapardı, diye düşünüyorum. 

“ABD İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA 
JAPONLARI ESİR KAMPINDA 
TOPLADI”

Küçük bir örnek vereyim; 2. Dünya Savaşı sırasında ABD, 
Japonlarla savaş halinde olmalarını gerekçe edinerek, ABD’nin 
dört bir yanındaki Japonları, güvenlik gerekçesiyle esir gibi bir 
kampta toplamıştır. Üstelik de hiçbirisi tehdit oluşturabilecek 
veya asayiş noktasında hiçbir aykırılık sergilemediği halde bu 
yapılmıştır. Başka söze gerek var mı, bilmiyorum.

 sizce “hepimiz ermeniyiz” sloganı, bir gönül alma 
mıdır?

Ben Ermeni değilim. Kendisini Ermeni hisseden varsa, 
söyleyebilir. Kime söylüyorlar, neden söylüyorlar, ona bak-
mak lazım. 

 peki, devlet adamlarımızın ermeni meselesine bakı-
şı nasıl?

Devlet adamlarımız ve siyasilerimizin konuya yaklaşı-
mı son derece insancıl ve yapıcıdır. Karşılığı oluşsa, bugün bu 
meseleyi konuşuyor olmazdık. Oysa karşı taraf sahte ve imal 
edilmiş belgelerle tarih inşa ediyor. Bu meselede içte ortak bir 
duyarlılığın oluşmamış olması, en temel zafiyetimizdir. Zafi-
yetimizin kaynağı tarihte değil, bugünkü halimizdedir. 
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“roMAnı yAzArken, kAynAklArA 
dAyAlı ve objektİf olMAyA 

gAyret ettİM. her sİyAsİ 
gÖrüşün erMenİ Meselesİne 

bAkışını yAnsıtMAyA çAlıştıM. 
ortAk bİr bAkış Açısı 

yAkAlAMAyA çAlıştıM. AldığıM 
tepkİler ve yAnsıMAlArdAn, 
bundA dA bAşArılı olduğuMu 

AnlıyoruM.”

 haklı isek neden kamuoyu oluşturamıyoruz?
Ne yazık ki kamuoyu oluşturma ve yönlendirme duru-

mundaki isimler de popüler olana oynuyor. Ne satın alını-
yorsa -tarihi gerçeklere ihanet etme pahasına da olsa- o tara-
fa meyletme garabeti yaşanıyor. Her nisan ayında benim diş-
lerim sızlıyor. Ecdadıma ve torunlarına karşı yapılan bunca 
hakaret ve iftiraya karşı sessiz kalmamayı seçtim. Haylaz ço-
cuğu oynamaya karar verdim. Şahsenem, “yeter artık” deme-
nin romanıdır da…

 romanınızda, zorunlu göç olayının yaşanmasında 
“Alman etkisi” iması var. bu konuda neler söylersiniz?

İmadan ötesi var. Kişisel görüşüm olarak yazmadım. Bu 
konuda cılız da olsa son yıllarda yerli ve yabancı aydınların 
araştırmaları, incelemeleri var. Onları dikkate aldım. Tari-
hi bir roman yazarken, ‘hayal ettim yazdım’ deme lüksünüz 
yoktur. Her görüşün ve diyalogun tarihsel bir gerçekliğe ve 
temele dayanması zorunludur. Alman etkisine gelince; savaş-
ta müttefikiz. Savaş stratejisi ortak. Balkan göçüyle başlayan, 
mübadeleyle zirveye çıkan nüfus hareketleri, Almanların, 
Osmanlı’nın Anadolu’ya çekilmesi ve burada sağlam bir kale 
inşa etmesi şeklindeki telkinlerinin de bir sonucudur. Batı-
lıların ekserisi, Türk milletini silahla kazımak ve tehdit un-
suru olmaktan çıkarmak için ardı arkası gelmeyen savaşlar-
la ve iç kışkırtmayla gelirken, bir bölümü de güzellikle bizi 
Anadolu’ya geri çekilmeye ikna etmişlerdir. 

 ‘ermeni meselesi, ayrılıkçı bir hareketin bozguna 
uğramasıdır’ diyorsunuz, açar mısınız?

Bu cümle olayın siyasi tarafının bir özetidir. Ayrılıkçının 
ve silaha davrananın kabahati yok, eldeki imkanlar dahilinde 
tedbir alanın suçu çok. Ne yapsaydı Osmanlı? ‘İsteyen istediği 
parçayı alsın, gitsin’ mi diyecekti. Osmanlı’nın hatası, yakla-
şan yangını zamanında görememek ve tedbiri erkenden, du-
rumunun iyi olduğu zamanda alamamaktır. Şeyh Galip şöyle 
demiş, “Su uyur, düşman uyur, ayrılık hastası uyumaz.” Bizde 
uyumayan ayrılık hastalarının sahibi her zaman aynı olmuş-
tur. Dün de bugün de…

 şahsenem romanı için ‘iftiralara karşı bir tepkinin 
ürünü’ denebilir mi? 

Gerçekleri seslendirmeye yönelik bir isyanın ürünüdür 
diyelim. Yazılı kültürden ziyade, sözlü kültürü seven bir mil-
letiz. Bu ruh hali ve karakter, günümüz dünyasında geçerlili-
ğini çoktan yitirmiştir. Bir de şu gerçek vardır; bu topraklarda 
kazık zor çürüyor. Birinin diktiğini, diğeri söküyor. Söküle-
meyen tek eser kitaplar. Sanat ve edebiyat ürünleri… Bu yüz-
den, Ermeni meselesinde kalıcı adımlar atılması hedefi ve ih-
tiyacına binaen Şahsenem romanını yazdım.

 size göre türkiye’nin ermeni meselesinde tavrı ne 
olmalıdır? 

Türkiye uzun süre Ermeni mesesine karşı kayıtsız kaldı. 
‘Unutmak, hatırlamamak’ en iyisi diye düşündü. Bir bakıma 
yeni devlet, geçmişin bir bölümünü inkâr etmek, bir bölümü-
nü de silerek yeni bir başlangıç yapmak düşüncesiyle hareket 
etti. Aydınların ciddi bir bölümü de bu yaklaşımı benimsedi. 
Ta ki Asala terör örgütünün saldırıları başlayıncaya kadar… 
Asala terörü, Türkiye kamuoyuna Ermeni iddialarını tekrar 

hatırlattı. Bundan sonra karşılıklı suçlama dönemi başladı. 
Ermeni diasporası soykırım yapmakla suçlarken, Türkiye’nin 
tavrı, ‘asıl katliamları Ermeniler yaptı’ karşılığında kilitlendi. 
Gelinen nokta, haklı olanın haksız karşısında gerilemesi ve 
haksız hale gelmesine kadar taşınmıştır. 

 sizce neler yapılmalı? 
Bu mesele salt devletin ve siyasilerin görevi olarak da ele 

alınamaz. Aydınlar ve STK’ların bu meseleye sahip çıkma-
sı, bir sinerji oluşturması ve vicdanlara seslenen bir atmos-
fer oluşturması gerekmektedir. Ermeni diasporasının bebek 
seslerini kasetlere doldurup, ‘bu ağlayan bebek sesi, tehcir es-
nasında annesi öldürülen ve ortada kalan bir bebeğin ağlama 
sesidir’ iddiasına, soluk ve kitlelere ulaşmayan arşiv belgeleri-
ni yayınlamakla mücadele edilemez. Önce tarihimizle barışa-
cağız. Sonra, geçmişimize ve ecdadımıza kara çalma ve ora-
dan siyasi rant elde etme hesabı içerisinde olanların hesapla-
rını bozabileceğiz.

 romanlarınızda genelde tarihi olayları veya geçmişi 
ele alıyorsunuz. bundan sonraki yazı yolculuğunuz da 
aynı çizgide mi devam edecek?

Melih Cevdet Anday, “Ben güzel günlerin şairiyim/Saa-
detten alıyorum ilhamımı.” diyor bir şiirinde… Benim ilham 
kaynağım ise tarih. Ben de ilhamımı tarihten alıyorum. Tari-
hi gerçeklere ihanet etmeden, ilhamımı tarihi zeminden alı-
yorum. Arada belki farklı birkaç çalışmam olabilir, şimdiden 
bir şey söylemek zor. Ancak, tarihi roman kulvarında ilerle-
mek ve kalıcı olmak amacındayım. 

 romanın sonunda faydalanılan kaynaklara yer ver-
mişsiniz. romanda çok alışılagelmiş bir durum değil. 
Amacınız neydi?

Yaşadığımız acılara karşı hafızası son derece zayıf bir 
toplumuz. Mesela, geçmişimiz ve kahramanlarımız nokta-
sında 75 milyonun ittifak halinde olduğu bir tek isim yoktur. 
Ortak kahramanı, kahramanları ve örnek alınacak kişileri ol-
mayan, ortak hedefleri olmayan bir toplumda huzursuzluğun 
eksik olmaması da kaçınılmazdır. Kitabın arkasında yer veri-
len kaynaklar, yararlandığım eser ve kaynakların sadece bir 
bölümü… Romanı yazmadan önce çok daha fazlasını tara-
dım. Oradaki kaynaklara dikkatle bakılırsa, orada da bir den-
ge veya objektiflik söz konusudur. Her siyasi görüşün Ermeni 
meselesine bakışını yansıtmaya çalıştım. Ortak bir bakış açı-
sı yakalamaya çalıştım. Aldığım tepkiler ve yansımalardan, 
bunda da başarılı olduğumu anlıyorum. 



Uçakların doldukları anda kalkış yapmalarını anlatan ‘charter’ kelimesi 
İngilizce bir kelimedir. Bu dilde de ‘charter’ olarak yazılır. Genellikle 
alınan yabancı kelimeler Türkçede okunuşları ile yazılsa da bu kelime 
bizde de ‘charter’ olarak yazılıyor. Bu şekildeki uçuş şekli Türkiye’de 
kullanılan ‘dolmuş’ gibi bir taşıma türüne benzediğinden bulunan 
karşılık da bu şekilde olmuş; ‘dolmuş uçak.’

C H A R T E R  D E Ğ İ L 
D O L M U Ş  U Ç A K

 

  

türkçeden bi’haber»

Son dönem tıp alanında sıkça kullanılıyor geriatri. Hastanelerin ilgili bir-
imleri de yine bu başlıkla resmi olarak kuruldu. Fransızca olan kelime bu 
dilde ‘geriatrie’ diye yazılıyor. Türk Dil Kurumu kelimenin karşılığı olarak 
‘yaşlılık bilimi’ni öneriyor. Bu öneride de haklı çünkü hastaneye giden 
bir yaşlının kendisi ile ilgili birimi ararken ‘geriatri servisi’ne rastlaması 
halinde yanından, anlamadan geçmesi, muhtemeldir. 

G E R İ AT R İ  D E Ğ İ L 
YA Ş L I L I K  B İ L İ M İ

Türkçede her iki kelime de günlük yaşantıda kullanılıyor. Ancak tabi ki 
Türkçesi varken Fransızca bir kelime olan melodiyi kullanmak doğru 
olmaz. Özellikle sanatçıların tercih ettiği, sanatçılardan çıkıp halkın 
günlük diline de yerleşen kelime Fransızcada ‘melodie’ diye yazılıyor. 
Bizde de okunduğu gibi yazılıp, söyleniyor. Bu yabancı kelimenin yerine 
zaten dilimizde var olan ‘ezgi’ kelimesinin kullanılması öneriliyor. 

M E L O D İ  D E Ğ İ L 
E Z G İ

‘Maç kelimesini kullanmayan mı var?” diye soran olabilir. Evet gerçek-
ten de maç kelimesini kullanmayan yok. Oysa maç kelimesi Türkçe 
değil. İngilizce olan bu sözcük ‘match’ olarak yazılıyor. Kelimeye öner-
ilen karşılık ise ‘karşılaşma.’ Özellikle futbol- ki bu kelime de Türkçe 
değildir (Türkçesi ‘ayak topu’)- hayranlarının maç yerine ‘karşılaşma’yı 
kullanması yerinde olacaktır. 

M A Ç  D E Ğ İ L 
K A R Ş I L A Ş M A

Türkçesi giderek yaygınlaşsa da Avrupa Birliği’nin resmi para birimi olan 
Euro daha sık kullanılan bir kelime. Birlik üyelerinin ortak kararı ile ismi 
verilen paranın harfleri İngilizce olarak Avrupa (Europa) kelimesinden 
alınmış. Türkçede ‘yuro, ero’ gibi çeşitli şekillerde kullanılıyor. Türk Dil 
Kurumu ise Avrupa kelimesi ile bağlantılı olarak bu kelimeye ‘avro’ 
karşılığını öneriyor. 

E U R O  D E Ğ İ L 
AV R O
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Afiş kelimesi bilindiği üzere, üzerine herhangi bir bilgilendirme yazı veya 
görselinin eklendiği, geniş alanlara asılan büyük kağıtlardan veya bezlere 
verilen isim. Türkçede sıkça kullandığımız bu kelimenin aslı Fransızca. Bu 
dilde ‘affiche’ olarak yazılan, Türkçeye de okunduğu gibi ‘afiş’ olarak 
geçen kelimeye Türk Dil Kurumu’nun bulduğu karşılık ‘ası.’ Ası, Türkçe 
‘asmak’ fiilinden geliyor. ‘As’ hecesine getirilen –ı eki de fiili, isme 
dönüştürme görevi üstleniyor. 

A F İ Ş  D E Ğ İ L 
A S I

  

Fransızcadan Türkçeye geçen bir kelime daha... Bu dilde ‘cosmologie’ 
olarak yazılan kelime bizde de okunduğu gibi yazılıyor. Türk Dil 
Kurumu’nun önerdiği karşılık ise ‘uzay bilimi.’ Kelimenin devamı olan 
‘kozmolojik, kozmonot, kozmos’ kelimeleri için de sırasıyla ‘uzay bilim-
sel, uzay adamı, evren’ kelimeleri öneriliyor. Ancak bu kelimelerden 
‘kozmonot’un diğer üç kelimenin aksine Rusça olduğunu belirtelim. 

K O Z M O L O J İ  D E Ğ İ L 
E V R E N  B İ L İ M İ

Botanik kelimesi son dönemlerde bahçe düzenlemelerinin ticari hacim 
genişletmesi ile daha da kullanılır hale geldi. Eskiden bahçıvanlara 
baktırılan bahçeler yeni dönemlerde ‘botanikçi’lere (yanlış bir kullanım 
olduğu halde) bırakıldı. Kelime, çevre ve diğer ilgili bilimlerde de bu 
şekilde kullanılıyor. Fransızca olan kelime bu dilde ‘botanique’ diye 
yazılıyor. Kelimeye bulunan karşılık ise ‘bitki bilimi.’

B O TA N İ K  D E Ğ İ L 
B İ T K İ  B İ L İ M İ

Genel ağın Türkçeye bir hediyesi daha... ‘Çet’ diye okuduğumuz keli-
menin aslı İngilizce ve ‘chat’ olarak yazılıyor. Genel ağda kişilerin birbirl-
eri ile yazışarak daha sonra da görüntülü olarak sohbet etmesini an-
latan kelimeye önerilen karşılık ‘sanal sohbet.’ İlk başlarda sohbetin 
sanalına karşı olanların yanına yaklaşmadığı bir eylem olmasına 
rağmen bugün birçok görüşmenin ‘sanal’ ortamda yapıldığı bir gerçek. 

C H AT  D E Ğ İ L 
S A N A L  S O H B E T

Genel ağın (internet) yaygınlaşması ile birlikte navigasyon kelimesini 
kullanmaya başladık. Çünkü yer bildirmek için kullanılan navigasyon 
cihazları artık her sektörde hatta günlük hayatta kullanılıyor. Fransızca 
olan kelime ‘navigateur’ olarak yazılıyor. Türk Dil Kurumu’nun kelimeye 
bulduğu karşılık ise ‘yönleme.’ Yönleme hizmeti veren ‘navigatör’ 
cihazlarına bulunan karşılık ise ‘yönleyici.’

N AV İ G A S Y O N  D E Ğ İ L 
Y Ö N L E M E
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Pankobirlik Genel Başkanı 
Recep Konuk, tahıl ambarı 

Konya’nın dünya gıda başkentleri 
arasına adını yazdırabilecek potan-
siyele sahip olduğunu belirtti. 
Konya Ovası’nın, bugün 
ürettiğinden kat kat fazlasını ürete-
bilecek kapasitede olduğunu 
belirten Recep Konuk, dünyanın en 
büyük tarım ürünleri ihracatçıları 
arasında ABD ve Fransa’dan sonra 
üçüncü sırada yer alan Hollanda ile 
Konya arasındaki tarımsal ve eko-
nomik farklılığı kıyasladı. Konuk, 
“Hollandalıların, Konya’nın tarım 
arazisinden daha küçük bir tarımsal 
arazide gerçekleştirdiklerini bu 
bereketli topraklarda başarmak, bu 
toprakların sahipleri için ulaşılması 
zor bir hayal olmamalıdır. Bu iddia-
ya sahip olmak, bu iddiayı 
gerçekleştirmek bu toprakların 
sahipleri için mecburiyettir.” dedi.
Recep Konuk, Altınekin Yağ 
Fabrikası’nın üretime başlamasını 
değerlendirdi. Konya Ovası’nın üre-
tim potansiyelini harekete 
geçirmek, bölge üreticisinin daha 
çok üretmesini sağlamak için 
Konya Şeker’in kesintisiz çalıştığını, 
sürekli yatırım yaptığını belirten 
Pankobirlik Genel Başkanı Recep 
Konuk şunları söyledi:

“Konya, TürKiye’nin coğrafi 
olaraK en büyüK ili”
“Anadolu Selçuklu İmparatorluğu’na 
payitahtlık yapan Konya, insanlık 
tarihinde yerleşik tarımın ilk defa 
yapıldığı tarihi bir birikimin de sahibi. 
Günümüzden yaklaşık 9 bin yıl önce 
Konya’nın bereketli topraklarında 
yaşayanlar, bu toprakları tarımsal 

üretim merkezi yapmayı başararak, 
ürettikleri buğday, arpa, beze-
lyeden kendi ihtiyaçlarından 
fazlasının ticaretini yapıp, sığırı da 
evcilleştirmişler. 
İşte bu Konya, bugün o ilklerin 
üzerine yeni ilkler, büyük başarılar 
inşa etmek istiyor. Mesela bu 
Konya, dünyanın en müreffeh ülkel-
erinden biri olan, kişi başına gelirin 
40 bin doların üzerinde olduğu Hol-
landa ile coğrafi olarak hemen 
hemen aynı büyüklükte. Konya’nın 
yüzölçümü 40 bin 814 kilometre 
kare. Hollanda’nın yüzölçümü ise 41 
bin 526 kilometre kare. Konya 
göller hariç 38 bin 873 kilometre 
karelik büyük bir araziye sahip. 
Hollanda’da gölleri düştüğünüzde 
elde kalan kara parçası ise 33 bin 
883 kilometre kare. 38 bin 873 
kilometre karelik Konya’nın toplam 
nüfusu 2 milyon 38 bin 555. 
Konya’dan daha az toprağı olan 
Hollanda’da ise 16,5 milyon insan 
bu 33 bin 883 kilometre kareye 
sıkışmış vaziyette yaşıyor, 
yaşamakla da kalmıyor karnını 
doyuracak kadar değil başkalarının 
da karnını doyurmaya yetecek 
kadar bol üretiyor, üretebiliyor.”
“Toplam tarımsal üretimini yaklaşık 
10 bin kilometre karelik bir alanda 
yapan, bunun da önemli bir 
parçasını denizden kazandığı alan-
larda gerçekleştiren Hollanda 
coğrafi olarak kendisinin 232 katı 
büyüklükteki ABD’den ve yine 
kendisinden 18 kat daha fazla tarım 
arazisine sahip Fransa’dan sonra 
dünyanın üçüncü büyük tarım 
ürünleri ihracatçısı. Süt ve et ürün-
leri ihracatında dünyadaki lider 

ülkelerden biri olan Hollanda ürettiği tarımsal ürünlerin 
yüzde 60’ını ihraç ediyor. Yem ihraç ediyor, unlu mamuller 
ihraç ediyor. Kesme çiçekte ve çiçek soğanı üretiminde 
dünyanın en büyüğü olabiliyor. 
Yaklaşık 900 milyar dolarlık milli gelirinin 20 milyar doları 
tarımsal üretimden oluşan Hollanda’da, içecek ve tütünü 
de dahil ettiğinizde gıda sanayi, yani tarımsal ürünü 
işleyip katma değerli hale getiren tarımsal sanayi ise her 
yıl ülke ekonomisine yaklaşık 150 milyar dolarlık katkı 
yapıyor.
Her yıl gerçekleştirdiği 500 milyar dolarlık ihracatının 
yüzde 11’i yani 55 milyar dolarlık kısmı gıda ürünlerinden 
oluşuyor.”
 
“ZenginliK üreTmeK biZim elimiZde”
“Bu iddiaya sahip olmak, bu iddiayı gerçekleştirmek bu 
toprakların sahipleri için mecburiyettir.
Mecburuz çünkü bu bereketli topraklar, üzerinde 
yaşayanlara cömertliğini sunmak için hazır bekliyor.
Mecburuz çünkü bu toprakların potansiyelini 
değerlendirip zenginlik üretmek bizim elimizdedir. Neyle? 
Akılla, gayretle, üretimi destekleyecek yatırımla. Daha 
çok üretebileceğimizin farkına vararak ve daha çok üret-
mek için organizasyonumuzu güçlendirerek.”
“Konya Şeker olarak bizim yaptığımız, yapmaya gayret 
ettiğimiz budur. Son yıllara kadar Türkiye’nin tahıl ambarı 
olarak tarif edilen Konya, hızla kabuk değiştiriyor. Pancar 
şekerinin teknoloji üssü oldu ilk önce Konya. Şimdi ona 
yakışır şekilde şekerli mamullerin, unlu mamullerin, 
çikolatanın da üretim üssü olmaya hazırlanıyor. Hollanda 
gibi tarlada ürettiğini gıda sanayinde işleyerek on milyar-
larca dolarlık katma değerin de bu topraklarda kalması 
için. Biz bu bereketli topraklarda Hollanda’nın ürettiğinden 
daha fazlasının üretilebileceğini biliyoruz. Onlar, senede 
5,2 milyon ton şeker pancarı üretiyor. Biz de o kadar 
üretiyoruz. Onlar, 7 milyon ton patates üretiyor biz de 
üretebiliriz. Onlar, Konya kadar arazide 4 milyon büyükbaş, 
1,5 milyon küçükbaştan 11 milyon ton süt üretiyor. Biz bu 
bereketli topraklarda 550 bin büyük baş, 1,5 milyon 
küçükbaşa sahibiz ve yıllık 950 bin ton süt üretebiliyoruz.
Türkiye’nin bütün kasap reyonlarını doldurabilecek, 
sucuğunu, pastırmasını, salamını, sosisini üretebilecek, 
tüm Türkiye’nin peynirini yoğurdunu karşılayabilecek bu 
toprakları hayvancılığın merkezi de yapmak elimizde.”

“Konya’nin bu poTansiyeli var”
“Konya’nın üretmek ve ürettiğini değerlendirme 
konusunda dokuz bin yıllık bir tecrübesi de var.
Bize düşen, bu tecrübeye sahip çıkarak ve bu potansiyeli 
değerlendirerek Konya Ovası’nın Hollanda ile yarışacak 
kadar üretmesini sağlamaktır. Yani tahıl ambarı Konya’yı 
hayvancılığıyla, süt ve et ürünleriyle, unlu ve şekerli 
mamulleriyle, çikolatası, gofreti, bisküvisiyle, patatesiyle, 
yağıyla dünyanın gıda başkentleri arasına taşımaktır.”

“Konya’nın neyİ 
eKsİK?”

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, Hollanda ile Konya’yı kıyasladı

tanıtıcı reklam



çevre»

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su 
Yönetimi Genel Müdürlüğü, kıyı 
sularında tehlikeli maddelerin 
tespitini yaparak, yeni çevresel 

standartlar belirlenmesini sağlayacak bir 
proje başlattı. “Ülkemiz Kıyı ve Geçiş 
Sularında Tehlikeli Maddelerin Tespiti 
ve Ekolojik Kıyı Dinamiği Projesi” için 
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile 
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi 
arasında sözleşme imzalandı.
Proje ile Türkiye kıyılarını yansıtacak 
şekilde Akdeniz, Ege Denizi, Karadeniz 
ve Marmara Denizi kıyılarında seçilecek 
pilot alanlarda bulunan veya bulunması 
muhtemel tehlikeli maddeler araştırıla-
rak tespit edilecek. Bu maddelerin eko-
sisteme ve su kalitesine olan etkileri 
değerlendirilecek, ekolojik yapı ve kıyı 
dinamikleri ortaya konularak çevresel 
kalite standartları belirlenecek. Yeni 
standartlara göre de kıyı ve geçiş suları-
na yapılacak deşarj standartları tespit 
edilecek. Kıyı pilot alanları olarak İzmir 
Nemrut ve Aliağa Körfezleri, Hatay 
İskenderun Körfezi, İzmit Körfezi ve 

Samsun Limanı esas alınacak. Bu alan-
lar dışında ülkemizde kıyı ve geçiş sula-
rına deşarj yapan sektörleri temsil ede-
cek şekilde belirlenecek pilot tesis ve 
şehirlerde, kıyı ve geçiş sularına doğru-
dan deşarj yapan kentsel ve endüstriyel 
atıksularda ve nehir ağızlarında da aynı 
çalışma yapılacak. Tespit edilen alanlar-
da su kütlelerinin dip yapısı ve derinlik 
ölçümü ile ilgili olarak jeokimyasal, jeo-
lojik ve topografik özellikleri belirlene-
cek, akıntı durumları, ekolojik yapı ve 
kıyı dinamikleri ortaya konulacak.

SANAYİNİN ETKİSİ ORTAYA 
KONULACAK

Söz konusu alanlarda ekonomik faaliyet-
lerin listesi oluşturularak, bu sanayi tesis-
lerinin üretim ve kuruluş kapasiteleri-
nin mevcut veriler yardımıyla belirlene-
rek bu konudaki eksikliklerin giderilme-
si maksadıyla ihtiyaç analizi yapılacak. 
Su kalitesine etki eden baskılar ve etkile-
rin tespiti yapılacak. Sanayi tesislerinin 
üretim prosesleri, bu süreçte kullandık-
ları ham maddeler, üretilen yan ürünler, 

nihai ürünler belirlenecek ve atıksu 
karakterizasyonu yapılacak. Nehir ağız-
larındaki kirlilik yükleri tespit edilecek. 
Projeye konu pilot alan, tesis ve şehirle-
rin atıksuyundan her aşamada numune 
alınarak değerlendirme yapılacak.

RİSKLER VE SORUMLULAR TESPİT 
EDİLECEK

Çevresel kalite standartlarının belirlen-
mesine ilişkin AB’de kullanılan mevcut 
yöntemler karşılaştırılarak, Türkiye şart-
larına en uygun yöntem tespit edilecek. 
Pilot alanlarda üretilen maddeler için 
ekolojik yapıyı bozmayacak şekilde kıyı 
dinamikleri de göz önüne alınarak, 
Akdeniz, Ege Denizi, Karadeniz ve 
Marmara Denizi kıyı ve geçiş sularında 
uygulanabilecek şekilde çevresel kalite 
standartları oluşturulacak.
Çevresel kalite standartlarından deşarj 
standartlarına geçilmesi ile ilgili AB’de 
kullanılan mevcut yöntemler araştırıla-
cak, tüm kıyı ve geçiş sularında kullanı-
labilecek alternatifler belirlenecek. Tüm 
tedbirlerin alınması sağlanacak.
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Kıyı sularında tehlikeli maddeler 
araştırılacak

Akdeniz, Ege Denizi, Karadeniz ve Marmara Denizi kıyılarında seçilecek 
pilot alanlarda bulunan veya bulunması muhtemel tehlikeli maddeler 

araştırılarak tespit edilecek. Bu maddelerin ekosisteme ve su kalitesine olan 
etkileri değerlendirilecek, ekolojik yapı ve kıyı dinamikleri ortaya konularak 

çevresel kalite standartları belirlenecek.



haber»

 Bankalararası Kart Merkezi’nin 
yayınladığı verilere göre, geçen 
yılın ilk yarısındaki sanal kartla 
yapılan 2,5 milyon e-ticaret işlem 

adedi, 2012’nin ilk yarısında 3,6 milyona 
çıktı. Geçen yıla oranla sadece sanal 
kartla yapılan işlem adedi değil, işlem 
tutarı da artış gösterdi. Bankalar tarafın-
dan kullanıcılarına tahsis edilen sanal 
kart, e-ticaretin artmasında etkili oldu. 
Bankalararası Kart Merkezi’nin yayınla-
dığı veriler, sanal kart kullanımı ve tüke-

tici alışkanlıklarındaki değişiklikler ile 
birlikte de kullanıcıların internette daha 
yüksek sepet ortalamaları ile alışveriş 
yaptıkları da ortaya koyuyor. Sepet orta-
laması, 2012 yılının ilk yarısında, geçen 
yıla oranla yüzde 7 artarak 194 TL oldu. 
2011’in ilk yarısında sanal kart üzerin-
den geçen e-ticaret işlem tutarı da 340,3 
milyon TL iken, 2012’nin ilk yarısında 
bu rakam 471 milyon TL oldu.

“İŞLEM SAYIMIZDA YÜZDE 49’LUK 
ARTIŞ OLDU”

Konu ile ilgili değerlendirme yapan 
e-ticaret sitesi Hızlıal.com’un Genel 
Müdürü Gülbin Çoruh şunları söyledi: 
“Sanal kart, güvenlik endişesi nedeniy-
le internet üzerinde kredi kartı bilgile-
rini paylaşmak istemeyen kullanıcılar 
için etkili bir alternatif oldu. BKM’nin 
açıkladığı veriler sanal kartı kullanı-
mıyla doğru oranda, e-ticaret hacmi-
nin de arttığını gösteriyor. Hızlıal.com 

olarak geçen yılın ilk yarısına göre 
işlem sayımızda yüzde 49 ve işlem tuta-
rında ise yüzde 52 oranında artış göz-
lemledik.”
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Hızlıal.com’un Genel Müdürü Gülbin Çoruh

Sanal kart kullanımı giderek 
artıyor!

Bankalar tarafından kullanıcılarına tahsis edilen sanal kart, e-ticaretin 
artmasında etkili oldu. Bankalararası Kart Merkezi’nin yayınladığı veriler, 

sanal kart kullanımı ve tüketici alışkanlıklarındaki değişiklikler ile birlikte 
 kullanıcıların internette daha yüksek sepet ortalamaları ile alışveriş 

yaptıklarını ortaya koyuyor.

*Yıllara göre yüzde değişim değerlerinde bir önceki yıl aynı dönem verileri baz alınmıştır.
**BKM (Bankalararası Kart Merkezi) verileri kullanılmıştır.

SANAL KART ÜZERİNDEN GEÇEN E‐TİCARET İŞLEM ADEDİ

                         Yıllara göre işlem adedi (milyon adet)                                    *Yıllara göre yüzde değişimi
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
1.çeyrek 0,3 0,4 0,4 0,6 1,2 1,9 48% ‐3% 33% 104% 60%
2.çeyrek 0,3 0,5 0,4 0,7 1,3 1,7 31% ‐18% 81% 94% 33%
3.çeyrek 0,4 0,5 0,4 0,8 1,4 ‐ 32% ‐27% 120% 77% ‐
4.çeyrek 0,4 0,4 0,4 1,0 1,6 ‐ 3% 5% 122% 65% ‐

Toplam 1,4 1,8 1,6 3,0 5,4 ‐ 27% ‐11% 88% 82% ‐



Türkiye ilk yerli 
sinyalizasyonunu yaptı

Devlet Demiryolları, bir ilke imza atarak Türkiye’nin ilk yerli sinyalizasyon 
sistemini hayata geçirdi. Sistem 8 aydır sorunsuz bir şekilde işliyor. Yerli 

sinyalizasyon projesi, ilk etapta 1.9 milyon liranın TCDD’nin kasasında 
kalmasını sağlayacak.  

demiryolları»

Devlet Demiryolları, TÜBİTAK- 
BİLGEM ve İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) işbirliği ile 
bir ilke imza atarak Türkiye’nin 

ilk yerli sinyalizasyon sistemini hayata 
geçirdi. Baştan sona Türk mühendisle-
rinin başarısı olan ve 24 ay gibi kısa bir 
sürede tamamlanan “Ulusal Demiryolu 
Sinyalizasyonu Projesi”, Adapazarı 
Mithatpaşa İstasyonu’nda devreye alın-
dı bile. TÜBİTAK fonlarından karşıla-
nan ve 4,6 milyon liraya mal olan sistem 
8 aydır, sorunsuz bir şekilde işliyor. 
TCDD şimdi, yerli sinyalizasyon projesi-

ni yaygınlaştırmayı planlıyor ve ilk adım 
olarak da 338 kilometrelik 21 istasyonu 
kapsayan Afyon-Denizli-Isparta hat kesi-
minde uygulamayı başlatıyor. 

65 MİLYONA MAL OLACAK

Demiryolları’ndan verilen bilgiye 
göre, eğer bu hat yabancı bir firmaya 
ihale edilseydi yaklaşık maliyeti 165 
milyon lirayı bulacaktı. Yerli sinyalizas-
yon sistemiyle aynı hat 65 milyon lira-
ya mal edilecek. Hiç sinyalizasyon 
çalışması olmayan 6 bin 100 kilomet-
relik demiryolu hatlarının yerli sinya-
lizasyon sistemiyle inşa edilmesi halin-
de de, 1 milyar 900 bin lira TCDD’nin 
kasasında kalacak. Projenin hikâyesini 
ise, TCDD APK Dairesi Başkanı 
Mehmet Turşak anlattı. Yerli bir sinya-
lizasyon yapılabileceğine inanan ve ilk 
çekirdek kadronun da ekip başı olan 
Turşak, “Yerli sinyalizasyon yapabile-
ceğimize olan inancımızı genel müdü-
rümüz Süleyman Karaman’a açtım. 
Genel Müdürümüz, ‘ekibinizi kurun 
ve hemen yola koyulun’ dedi. 2005’te 
8 kişilik bir ekip kurarak yola koyul-
duk.” diye atılan ilk adımlarla ilgili 
bilgi verdi. Mehmet Turşak, yerli sin-
yalizasyona giden süreci şöyle özetle-
di: “2005’te TCDD bünyesinde kurdu-
ğumuz ekibin çalışmaları neticesinde, 
TÜBİTAK VE İTÜ ile çalışmaya karar 
verildi. 2006’da, İTÜ ve TÜBİTAK’taki 
hocalarımızın kontrolünde, mastırlı, 
doktoralı genç mühendislerden olu-
şan daha geniş bir kadro oluşturduk. 
2009’da projeye başladık. İnanın ekip-
teki herkes projeye dört elle sarıldı. 
Yaz, kış, ilkbahar, sonbahar demeden 
özveri ile çalıştılar. Tipi, soğuk deme-
diler, ardı ardına denemeler yaptılar. 

Böyle bir motivasyon görmedim. 
Benim özetle diyeceğim, yerli sinyali-
zasyon, hocalarımızın kontrolünde, 
genç mühendislerin eseridir.”

PROJE YURTDIŞINA İHRAÇ EDİLECEK

Mehmet Turşak, yerli sinyalizasyon pro-
jesini çok önemsiyor. Projeyle, demir-
yollarının tamamen dışa bağımlı oldu-
ğu sinyalizasyon sistemlerinde kırılma 
yaşanacağını ve ülkenin milyarlarca 
dolarının yurt dışına çıkışının engelle-
neceğini belirtiyor. “Yerli sinyalizasyon 
neden bu kadar önemli?” sorusunu 
soruyor ve ardından şu açıklamayı yapı-
yor: “Çünkü TCDD’nin sinyalizasyon 
tesis edilmiş hatlarının hepsini farklı 
yabancı firmalar yapıyor. Farklı ülkele-
rin farklı firmaları tarafından üretilen 
farklı sinyalizasyonların daha sonra 
tümleştirme işlemleri ise yüksek mali-
yetlerle mümkün olabiliyor. Hattı yaptı-
rırken bir maliyet, tümleştirirken ayrı 
bir maliyet. Bir arıza olduğunda 1 lira-
lık maliyet onlarca katına çıkabiliyor. 
Yüksek yedek parça ve malzeme fiyatla-
rı da cabası. Firmaların yurt dışında 
olması, bir sinyalizasyon bakımı için 
büyük zaman kaybını da beraberinde 
getiriyor. Yerli sinyalizasyon projesi işte 
bu hedeflere yönelik tasarlandı. Sonuç 
olarak, sistem büyük tasarruf sağlaması-
nın yanı sıra, teknik bilgi ve yetişmiş 
işgücüyle yurt içi ve yurt dışında reka-
bet edebilir hale geleceğiz. 
Geliştireceğimiz bu projeyi yurt dışına 
ihraç etmeyi planlıyoruz.”

1 MİLYAR 900 MİLYON TL KASADA 
KALACAK

APK Dairesi Başkanı Mehmet Turşak, 
sistemin başarı ile yaygınlaştırılması 
halinde tasarruf edilecek rakamı da şu 
şekilde hesaplıyor: “TCDD olarak 12 
bin kilometrelik hattımız var. Bu hat-
tın 3 bin 900 kilometresi sinyalli. 2000 
kilometresinde yine yabancı firmalar 
sinyalizasyon çalışmasını yürütüyor. 
Geriye kalan 6 bin 100 kilometrelik 
hattı da yabancılara ihale edersek, 
bize maliyeti 3 milyar TL’yi bulacak. 
Yerli sistemle yapabilirsek, maliyetimiz 
1 milyar 100 milyona düşecek. 1 mil-
yar 900 milyon lira kasada kalacak.”
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ProjEnin fiKir BABAlArınDAn TCDD 
APK BAşKAnı MEhMET TurşAK, 
ProjEnin gEnç MühEnDiSlErin ESEri 
olDuğunu SöYlüYor vE “BEn BöYlE 
inAnMış Bir EKiP görMEDiM. SıCAğın 
AlnınDA, TiPiDE hoCAlArıYlA BirliKTE 
DurMADAn DinlEnMEDEn çAlışTılAr 
vE BAşArDılAr.”  DiYor.



gelenek»
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Erkek evi tarafından 
yaptırılan ‘düğün pilavı’ 
basılan davetiyenin 
neredeyse üç katının 
katılabileceği 
düşünülerek 
yaptırılıyor. Sahiplerinin 
ekonomik durumlarıyla 
doğru orantılı olarak, 
3 bin kişiden 20 bin 
kişiye kadar hazırlatılan 
sofralar, oradan geçen 
herhangi bir kişiyi bol 
ikramlarıyla misafir 
edebiliyor.  

Düğün pİlavı geleneğİ
yüzyıllarDır Konya’Da 

Devam eDİyor
Doğum, düğün, ölüm gibi insan haya-

tına dair önemli dönüm noktalarında bir-
çok gelenek oluşmuştur bu topraklarda. Se-
vinci çoğaltıp, hüznü azaltan bu güzel gele-
neklerin birçoğu bugün unutuldu. Zaman 
unutulanların yerini doldurur mu bilin-
mez ama biz bugün hala devam eden ge-
lenekleri anlatacağız ki unutulmasın, ya-
şanmaya devam etsin… 

Konya gelenek çeşitliliği bakımından 
oldukça zengin bir şehrimiz. Kültürlerine 

oldukça bağlı olan Konya halkının yaşattı-
ğı geleneklerden olan ‘düğün pilavı’nı konu 
alacağız. Özellikle yaz aylarında hemen her 
sokakta karşımıza çıkan düğünlerden birine 
konuk oluyoruz. Zaten izin almaya da gerek 
kalmıyor çünkü ‘düğün pilavı’nın en çekici 
yanı sadece davetli misafirlerine değil, ora-
dan geçen ve katılmak isteyen herkese açık 
bir sofra olması.

PİLAVI ERKEK TARAFI 
HAZIRLIYOR

Düğün sahiplerinden erkek evi tara-
fından yaptırılan ‘düğün pilavı’ basılan da-
vetiyenin neredeyse üç katının katılabile-
ceği düşünülerek hazırlatılıyor. Sahipleri-
nin ekonomik durumlarıyla doğru orantı-
lı olarak, 3 bin kişiden 20 bin kişiye kadar 
hazırlatılan sofralar, oradan geçen herhangi 
bir kişiyi bol ikramlarıyla misafir edebiliyor.  

Mayıs aylarında başlayıp ekim ayı so-
nuna kadar sürebilen sofralardaki menü ilk 
günden beri hiç değişmeden hep aynı sıray-
la geliyor misafirlerin önüne. Sabahın erken 
saatinde, damat eşliğinde ‘kazan açma’ diye 
adlandırılan tören dualarla başlıyor. Dua-
nın ardından aşçılar, hazırladıkları her bir 
yemeği damada ve diğer katılımcılara tattı-
rıyor. Kazan açmanın ardından konukların 
ağırlanması faslına geçiliyor. 

HERKES AYNI  
TABAKTAN YİYOR

Konuklar, bir masa ve etrafına konulan 
8-10 tabureden oluşan sofranın başına ge-
çiyor. Her bir masada kişi sayısı tamamlan-
dığında, yine dua eşliğinde o masanın ser-
visine başlanıyor. Masa için sorumlu kişi, 
ilk olarak ‘düğün çorbası’ olarak da adlan-
dırılan ‘yoğurt çorbası’nı ikram ediyor. Ar-
dından da beklenen ‘düğün pilavı’ masada-
ki yerini alıyor. 

Herkese ayrı ayrı açılmıyor servis, sof-
ranın etrafındakiler aynı tabağa daldırıyor 
kaşığını. Ortak tabaktan yeme kültürüne 
yabancı misafirler hemen fark ediliyor çün-
kü başlangıçta tedirgin bir şekilde kaşıkla-
rını tabaklara uzatıyorlar. Ancak diğer mi-
safirlerin son derece iştahlı bir şekilde ye-
meleri ve masadaki yemeklerin dayanılmaz 
lezzeti karşısında her şey unutuluyor. Her-
kes gibi onlar da kendilerini keyifli bir şe-
kilde kaşık sallarken buluyor.

PİLAVA BAMYA ÇORBASI 
İLE ARA VERİLİYOR

Eskiden sadece koyun etinden yapılıp 
kemikleriyle birlikte sunulan etli pilav şim-
di daha kolay tüketim amaçlı kuşbaşı ka-
vurma etle pişiriliyor. Pilavı bu şekilde yi-
yen konuklara bir anda bamya çorbası ik-

ram ediliyor. ‘Düğün pilavının sırası geç-
ti’ diye düşünen sofra acemileri ‘doymadık’ 
diye üzülebiliyor bu sırada. Ancak bam-
ya çorbasından sonra pilav tekrar masada-
ki yerini alıyor. Sofranın konukları ‘tamam’ 
diyene kadar da pilavlar birbiri ardına gelip 
gitmeye devam ediyor. 

‘KALLEŞ’ BAMYA
Bu arada düğün pilavı kültürünün ‘kal-

leş’ yemeği olarak da adlandırılan bamya çor-
basına bir parantez açmak istiyoruz. Bamya 
çorbası, bu yörede bol yağlı yapıldığından, 
donmasın diye olabildiğince kaynar servis 
ediliyor. Bunu bilmeyen konukları kandır-
mak amacıyla sofranın en kıdemlilerinden 
biri çorbadan bir kaşık alarak, “Bamya da çok 
soğukmuş.” diyor. Buna inanıp çorbaya kaşığı 
daldıran kişinin ağzı yanıyor. Bu küçük şaka 
ile sofradaki neşe de artıyor. 

Pilav faslının ardından ‘irmik helvası’nın 
da gelmesi ile sohbetler iyice ‘tatlı’laşıyor. 
Zerde isimli tatlının da yenilmesinin ardın-
dan dua okunup o sofradan kalkılıyor. 

YANLARINDA KAŞIK 
GETİRİYORLAR

Çocuklar, yaşlılar, gençler, komşular, 
yolcular, fakirler, zenginler... Eli kaşık tutan 
herkes bu sofralarda yerini alıyor. Hatta git-
tiği herhangi bir düğün sofrasında kaşıksız 
kalma kaygısı çekenlerden cebinde kaşıkla 
gelenler bile oluyor çoğunlukla. 

Artık firmalardan hizmet alınıyor
Konya’da düğün pilavını eskiden düğün sahipleri organize etse de bugün bu 
hizmeti veren birçok firma var. Firmalarda yüzlerce aşçı, binlerce aşçı yamağı ve 
garson çalışıyor. Düğün yemeklerinde tonlarca pirinç, et, yağ, irmik ve bamya 
kullanılıyor. Evlatlarının mürüvvetini görmek isteyen aileler, yemek için en az 6 
bin TL’yi gözden çıkarıyor. Ailelerin ekonomik gücüne göre bu rakam 100 bin 
lirayı da bulabiliyor. Öncü Düğün Salonu, bu hizmeti sunan önemli firmalardan...  

Denizaltı pilavının ilginç hikayesi:
Konya geleneksel düğün pilavına ilişkin araştırmaları bulunan Ali Sait Öge şu 
ilginç bilgileri paylaşıyor: “İlk yemeğimiz olan ‘düğün çorbası’ her bir masaya 
sadece bir tabak gelecek şekilde ikram edilir. Bunun nedeni düğün sahibinin 
kaç kişiye yemek verdiğini bilmek istemesidir. Düğün sahibi, bu bilgiyi kazanın 
başına geçip aşçıyla birlikte giden çorba tabaklarını sayarak elde ediyor. 
‘Denizaltı’ pilavın hikâyesi ise şöyledir; eskiden ikramların sonuna doğru et 
kalmadığından, masalara sonlara doğru sadece pilavın bulunduğu tabaklar 
gidermiş. Ancak düğüne gelen önemli misafirler bir tabak daha istediklerinde, 
diğer masadakilere ayıp olmasın diye düğün sahibi eti pilavın altına gizlermiş. 
Tabak etsiz pilav gibi görünse de altının etli olduğunu kimse bilmezmiş. Bu 
yöntem zamanla, ‘denizaltı’ namıyla meşhur olmuş.” 
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Konya gelenek 
çeşitliliği 

bakımından 
oldukça zengin 

bir şehrimiz. 
‘Düğün pilavı’ bu 
zengin kültürün 

önemli bir parçası. 
Kültürlerine 

oldukça bağlı 
olan Konya halkı, 

bugün hala düğün 
pilavı döktürüp, 

zengini, fakiri, 
yabancısı, yerlisini 

aynı sofrada 
birleştirmeyi 

başarıyor.



sağlık»

Türkiye’de 15 milyonu aşkın öğrencinin 
bir kısmı ilk kez eğitim-öğretim 
hayatına başladı. aileler için çocuklarının 
başarılı olması, okullarına, arkadaş ve 
öğretmenlerine uyum sağlaması son 
derece önemli. mevlana üniversitesi 
Hastanesi uzmanlarından psikolojik 
Danışman aziz yıldırım, sürecin en sorunsuz 
şekilde yönetilebilmesi için ailelere önemli 
tavsiyelerde bulunuyor. 
yıldırım ilk olarak eğitim hayatının insan hayatı 
üzerindeki olumlu etkilerini anlatıyor. Konu 
ile ilgili, “yaşamımızdaki en kritik ve heyecan 
verici dönemlerden, sosyalleşme sürecinde-
ki en önemli basamaklardan biridir okula 
başlama. Hayata daha farklı açılardan bak-
abilmek için okullu oluruz. Doğuştan getirdiği 
özelliklerine anne babanın öğrettiklerini 
ekleyen çocuk, okulda öğretileceklerle haya-
ta bakış açısını oldukça zenginleştirecektir. 
okul yaşına kadar ebeveynin öğrettikleri ile 
hayatı tanıyan çocuk, okulda öğretmenleri 
ve arkadaşlarından yeni şeyler öğrenmeye 
başlayacaktır.” diye konuşuyor. 

“MUTLU BİR OLAYI EBEVEYNLER CAN 
SIKICI HALE GETİREBİLİYOR”
Bakıldığında çok mutlu olunabilecek bu olayı 
bazen, ebeveynlerin endişelerinin can sıkıcı 
hale getirebildiğine işaret eden psikolojik 
Danışman, her yaşanan kaygı ve endişenin 
bir çözüm yolu olduğunu vurguluyor. aziz 
yıldırım, “Çözüme odaklanırsanız ebev-
eyn olarak hem siz hem de sizden birebir 
etkilenen çocuğunuz rahatlar.” uyarısında 
bulunuyor.
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Çocuğunuzun okul 
hayatını can sıkıcı hale 
getİrmeyın! 
Uzman Psikolog Yıldırım: “Yeni bir ortama girmek 
bazen ürkütücü olabilir. Yeni arkadaşlarla ve 
büyüklerle tanışmaktan sıkılabilir, utanabilir hatta 
endişelenebilir çocuklarımız. Evde yaşadığı ortamı, 
zamanı özleyebilir, ısrarla geri talep edebilir ve bu 
konuda inatçılık edebilir.”

yıldırım, okula yeni başlayan bir çocuğun yaşayabileceği psikolo-
jik sıkıntıları şöyle anlatıyor: “yeni bir ortama girmek bazen 
ürkütücü olabilir. yeni arkadaşlarla ve büyüklerle tanışmaktan 
sıkılabilir, utanabilir hatta endişelenebilir çocuklarımız. evde 
yaşadığı ortamı, zamanı özleyebilir, ısrarla geri talep edebilir ve bu 
konuda inatçılık edebilir. Doğal ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını 
(bunu daha çok ebeveynler sorun yapar) bilemeyebilir. Çişi 
geldiğinde, acıkınca, susayınca, canı sıkılınca veya düştüğünde 
ne yapacak?”

“ÖĞRETMENLER TÜM SIKINTILARIN ÇÖZÜM YOLLARINI 
BİLİR”
Uzman psikolog, sıralanan sıkıntıların çözüm yollarının 
tamamının çocukların öğretmenleri tarafından bilindiğine işaret 
ediyor. Öğretmenlerin bu konuda oldukça yetenekli olduğunu 
belirten yıldırım, “ebeveyn olarak sizin yapmanız gereken ilk 
şey, kendi sorumluluklarınızdan dolayı yaşadığınız endişelerinizi 
çocuğunuza yansıtmamaktadır.” diye konuşuyor.

“LÜTFEN RAHAT OLUN”
yıldırım ebeveynlerin çocuklarını rahatlatmak için yapmaları ger-
ekenleri şöyle anlatıyor: “okulla ilgili olumlu ve güzel anılarınızı 
paylaşın. okulun çocuk için, yeni oyun arkadaşları ve çok güzel 
şeyler öğreneceği bir mekan olduğunu ifade edin. okulda nasıl 
davranılacağını, teneffüs, beslenme saati, ders süresi, tuva-
lete gitme vb. durumları korkutmadan ve kaygılandırmadan 
izah edin. Bunları öğretmeninin de ifade edeceğini belirtin. 
Öğretmenini ve onun öğreteceklerini olumlu bir şekilde işleyin. 
problem yaşadığında öğretmeniyle paylaşması gerektiğini, 
okuldan sonra eve dönünce de sizlere anlatması gerektiğini 
vurgulayın. Sevgili anneler çocuğunuz artık toplu ortamlar-
da yaşamaya başlayacak. Bu mekanlarda arzu ettiğiniz hijyen 
olmayabilir, fakat bu demek değildir ki çocuğunuz sağlıksız bir 
ortamda. lütfen rahat olunuz.”

okula yeni 
başlayan çocuk 
için neler 
yapılmalı?

• Ebeveyn olarak çocuğun okula 
başlaması ile sizde zamanızı 
yeniden tanzim ediniz.

•	 İmkanınız ölçüsünde çocuğunuzu 
okula bırakınız ve alınız ki, ‘annem 
ve babam beni sevmiyor, beni 
başlarından attılar’ duygusunu 
yaşamasın.

•	 Verdiğiniz sözleri zamanında ve 
istenildiği şekilde yerine getiriniz 
ki, ‘yapmasam da olur’ 
düşüncesini öğrenmesin.

•	 Öğretmenleri ile devamlı olarak 
irtibat halinde olunuz, 
öğretmeniyle onun yanında 
konuşunuz (çok özel bir şeyler 
söylemeyecekseniz) ki, yaşarken 
yaptıklarımızın kontrol edildiğini 
öğrensin.

•	 Okul yaşına kadar farkında 
olmadığınız problemler (disleksi, 
hiperaktivite, görme bozukluğu 
gibi rahatsızlıklar) okul başlayınca 
kendini gösterebilir. Hepsinin 
çözüm yolu var, uzmanlarla 
görüşmek yüksek kaygıdan daha 
faydalıdır.

•	 Okulla	veya	öğretmenle	ilgili	olumsuz 
düşüncelerinizi çocuğun yanında 
konuşmayınız ki, uzun süre devam 
edecek okul hayatından 
bıkmasına neden olmayınız. 
Yetişkinlerle çözülecek 
problemleri yetişkinlerle çözünüz.

•	 Üçüncü sınıfa kadar başarısızlık, 
tembel gibi kelimeleri 
kullanmayınız. Yaptığı en küçük bir 
şeyi takdir ediniz, ilerledikçe de 
bunu devam ettiriniz. Bu yaş 
dönemi oyun dönemidir.

•	 Onun yerine ödevlerini 
yapmayınız, sorumluluklarını 
üstlenmeyiniz. Zamanında 
yapılamayan işler için ek zaman 
tanıyınız. Öğretmenin vereceği 
kararı (öğretmenle konuşmadan) 
siz vermeyiniz. Ömür boyu onun 
yanınızda olamazsınız.

•	 Çocuğunuza (ve kendinize) 
bağlanma yaşatıyorsanız ve bu 
size dile getirildi ise lütfen en kısa 
süre içinde bir uzmanla 
görüşünüz.

uzman Psikolog yıldırım: 
“sevgili anneler 

çocuğunuz artık toplu 
ortamlarda yaşamaya 

başlayacak. Bu 
mekanlarda arzu ettiğiniz 
hijyen olmayabilir, fakat 

bu demek değildir ki 
çocuğunuz sağlıksız bir 
ortamda. lütfen rahat 

olunuz.”

sağlık» hatice berrak / haticeberrak@baglantinoktasi.com.tr çocuklar okulda derslerin 
yanında neler öğrenir?

•	 Sorumluluk,
•	 Başkaları ile anlaşabilme,
•	 Paylaşma,
•	 Sırasını bekleme,
•	 Hakkına sahip çıkma,
•	 Sabır, 
•	 Tertip ve düzenlilik,
•	 Selamlaşma gibi birçok davranışın daha iyi öğrenilmesi veya 

kazanılmasını okul sağlayacaktır. 

okul hayatı boyunca akademik 
başarı için nelere dikkat edilmeli?

 Yıldırım, çocuğun muhakkak dersi derste öğrenmesi gerektiğini 
belirtiyor. En iyi öğrenilme yerinin ve zamanın sınıf ve ders 
olduğuna işaret ediyor. Bunun için de: 

•	 Derse ön hazırlık yapılması,
•	 Derste ‘dikkatin (odaklanmanın)’ mümkün olduğu kadar üst 

seviyede olması,
•	 Dersin başlamasından bitimine kadar ‘dikkat sürekliliğinin’ benzer 

seviyede olması,
•	 Tekrar yapılmasının çok önemli olduğunu aktarıyor.



Biraz dikkat, akaryakıtta 
dolandırılmayı önler!

Akaryakıt maddelerine su dâhil olmak üzere her tür katkı maddesi 
ilave ediliyor. Araçların bozulmasına neden olan bu durum ancak 

araç servislerinde fark ediliyor. Akaryakıt dolayısıyla oluşan 
zararları sigorta karşılamıyor.

haber»

Akaryakıt fiyatları her geçen gün 
artıyor. Sürücüler bu fiyat artışı-
nın üstüne bir de akaryakıta 
karıştırılan hilelerle mücadele 

ediyor. Peki, dağıtıcı firmalar yakıtlara 
ne gibi hileler katıyor? Otomobil kulla-
nıcıları, araçlarının zarar görmemesi 
adına ne gibi tedbirler alabilir? 
Konu ile ilgili dikkatle okunması gere-
ken bilgileri Konya Nadir Avcan 

Petrolleri Genel Müdürü Temel 
Peker’den aldık. Peker, ana dağıtıcı fir-
madan sonra akaryakıtın halka sunuldu-
ğu işletmelerin, kar marjlarını yükselt-
mek ve rekabette öne çıkmak için usul-
süzlük yaptığını belirtiyor. 
“Pompalardaki kalibrasyon ayarlarıyla 
oynanması usulsüzlüklerin başında yer 
alıyor.” diyen Peker, dikkatli sürücülerin 
isterlerse bunu kolayca anlayabileceğine 
dikkat çekiyor. Peker şöyle konuşuyor: 
“Otomobil kullanıcıları bir petrol işlet-
mesinden aldıkları yakıtın kaç kilomet-
re yol aldığını, göstergelerini takip ede-

rek analiz edebilir.” Kalibrasyon ayarla-
rının her işletme tarafından en geç 

15 günde bir kontrol edilmesi 
gerektiğine dikkat çeken 

Peker ancak bazı işletmele-
rin bu kontrolü yapmadığı 
gibi bilinçli olarak göster-
ge ayarları ile oynadıkları-
nı aktarıyor. Sık sık yapıl-
ması gereken denetimle-
rin yetersiz kaldığına işa-
ret eden Peker, “İş dikkat-
li sürücülere düşüyor.” 
diye konuşuyor. 

“KATKI MADDELERİ 
ARABAYA BÜYÜK 
ZARAR VERİYOR”

Peker’in verdiği bilgi-
lere göre akaryakıt 

alımında karşılaşılabi-
lecek ikinci ve en önemli 

sorun ise yakıtların içine ilave 

edilen ve araçlara büyük hasar veren 
katkı maddeleri. Önceki yıllarda eski 
model araçların daha yaygın kullanılma-
sından dolayı sürücülerin kullanılan 
yakıtın kalitesine de önem vermediğini 
belirten Peker ancak son yıllarda araçla-
rın yenilendiğini aktarıyor. Alınan akar-
yakıtın yeni araçlara zarar vermesiyle, 
sürücülerin alarm durumuna geçtiğini 
söylüyor. Peker, “Özellikle yakıttan kay-
naklanan zararların sigorta tarafından 
karşılanmaması daha da büyük özen 
gösterilmesine sebep oluyor.” diye konu-
şuyor. 

“ARAÇLAR BOZULUNCA KALİTELİ 
YAKIT ALINIYOR”

Peker, katkı maddeli yakıt mağdurları-
nın yaşadıkları süreç ile ilgili şunları söy-
lüyor: “Akaryakıt maddelerine su dâhil 
olmak üzere her tür katkı maddesi ilave 
ediliyor. Bu durum kilometre kaybına 
neden olmadığından sürücüler tarafın-
dan başlangıçta anlaşılmıyor. Araç sahi-
bi ne zamanki bozulan aracını servise 
götürür o zaman durumu anlar. Serviste 
kendisine en az 5-6 bin liralık zarar çıkar 
ve bunu maalesef sigorta karşılamaz. O 
zaman sürücüler akaryakıtlarını ucuz 
almak yerine doğru yerden almak gerek-
tiğine karar verir.” 
Dağıtıcı firmalar tarafından petrol işlet-
melerine verilen yakıtların, işletmenin 
büyüklüğüne göre, ayda, üç ayda veya 
yılda bir denetlendiğini anlatan Peker, 
yine de litrelerce yakıtın hepsinin kont-
rol edilemeyeceğini anlatıyor. Bu nokta-

da sürücülerin yakıtlarını muhakkak 
surette güvendikleri, bu konuda kendi-
lerine garanti verecek olan daha işlek ve 
şehir merkezindeki istasyonlardan alma-
ları gerektiğine vurgu yapıyor.

“YÜZDE 10’UN ÜZERİNDE İNDİRİM 
VARSA DİKKAT”

Peker, “Yakıt aldığınız işletmeleri sık 
değiştirmemeniz ve faturaları saklama-
nız gerekiyor. Bu tedbir, araca zarar 
verilmişse, zararın işletme tarafından 
karşılanmasını garanti edecektir. Büyük 
ve bilinen markaları satan işletmeleri 
tercih etmeniz ve de fazlasıyla indirimli 
istasyonlardan uzak durmanız da önem-
li. Çünkü o markanın ana firmadan çık-
tıktan sonra dağıtıcı firmaya getirdiği 
kâr oranı yüzde 6 civarında. Eğer bir 
işletme yüzde 10 civarı bir indirim uygu-
luyorsa orada bir sıkıntı var demektir.” 
şeklinde uyarıda bulunuyor. 

“VERGİ DE KAÇIRILIYOR”

Peker, akaryakıt alanında önceki yıl-
larda fiyatların aşağı yukarı aynı oldu-

ğunu belirtiyor. Ancak son yıllarda 
sayısı artan istasyonların kendi arala-
rındaki rekabetten dolayı indirim 
konusunda esnek davrandığını aktarı-
yor. Temel Peker fiyat indirimini çok 
fazla yapan firmaların kendilerine ver-
diği zararlar hakkında şunları söylü-
yor: “Biz dürüst iş yapalım diye çabala-
dıkça bazı işletmeler büyük marka 
diye sattıkları yakıtların içine üçüncü 
sınıf diye tabir edebileceğimiz yakıt 
bile katıyor. Sonra bir de fiyatlarını 
düşük tutma adına kayıt dışı iş yapan-
lar bile var. Bilindiği gibi ÖTV vergisi-
nin en yüksek olduğu sektörlerden 
birindeyiz. Bazı  işletmeler faturaları-
nın alt nüshalarını maliyeye bildirme-
yerek vergi kaçırıyor. Bu durumda 
kârlı duruma geçip fiyat kırıyorlar. 
İşin kötü tarafı bu işletmeler yakalan-
dığı zaman o istasyon tamamen kapa-
tılmıyor sadece lisansları iptal edili-
yor. Onlar da birkaç ay içinde tekrar 
başvurarak başkasının ismiyle yeni bir 
lisans alabiliyor. Ceza yaptırımından 
korkmuyorlar.”
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Temel peker, sektörün son zaman-
larda yaşadığı sıkıntıları ise şöy-
le anlatıyor: “maalesef sektörün 
kanayan yarası on numara yağ ve 
kaçak akaryakıt. Son zamanlarda 
kamyon ve otobüslerde kullanımı 
artan, kamuoyunda da on numara 
yağ olarak bilinen atık yağ sektö-
rü de ciddiye alınması gereken bü-
yüklükte. motorin ile yağ arasında-
ki ÖTv farkı kapatılırsa sonuç alı-
nacaktır. vergi farkı kapatılırsa itici 
güç ortadan kalkar. on numara yağ 
kullanımından yıllık 1,5 milyar liralık 
kayıp oluşuyor. Bu ürünün kullanıl-
masının önüne geçmek için mali ve 
idari para cezalarının verilmesi ge-
rekmektedir. İlgili bakanlıkların cid-
di tedbirleri söz konusu olmalıdır.”

“on nuMArA 
YAğ SEKTörE 

ZArAr 
vEriYor”

Konya Nadir Avcan Petrolleri Genel Müdürü Temel Peker

“YAKıT AlDığınıZ 
işlETMElEri SıK 
DEğişTirMEMEniZ 
vE fATurAlArı 
SAKlAMAnıZ 
gErEKiYor. Bu 
TEDBir, ArACA ZArAr 
vErilMişSE, ZArArın 
işlETME TArAfınDAn 
KArşılAnMASını 
gArAnTi EDECEKTir. 
BüYüK vE BilinEn 
MArKAlArı SATAn 
işlETMElEri TErCih 
ETMEniZ vE DE 
fAZlASıYlA inDiriMli 
iSTASYonlArDAn 
uZAK DurMAnıZ DA 
önEMli.”  



hgS’yi 14 günde 201 bin 
kişi kullandı

haber»

Uygulamaya başlandığı 17 
Eylül’den buyana Hızlı Geçiş 
Sistemi’ni (HGS) 201 bin 486 
kişi kullandı. Piyasaya sunul-

duğu iki hafta içinde 5 lira bedelle 
satılan yapışkan etiketle, 15 liradan 
satılan kart şeklindeki etiketten de 
toplam 55 bin 910 adet satış yapıldı. 
HGS uygulamasının amacı, Kartlı 
Geçiş Sistemi’nin (KGS) yerini alarak 
otoyol ve köprü geçişlerini daha hızlı 
hale getirerek trafik akışında sürekli-
liği sağlamaktı. Yılbaşına kadar 
KGS’ye son verilmesi planlanıyor. 

HESAPTA 30 TL BIRAKMA 
ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

HGS’den yararlanmak için hesapta 
en az 30 TL bulundurma zorunlulu-
ğu da kaldırıldı. Sadece bakiye 
durumlarının takibi ve sürücülerin 
bilgilendirilmesi için uyarı mesajı 
gönderilecek. HGS gişelerinden ilk 
etiket/kart alımlarında hesaba yatı-
rılması gereken ücretlerde de yarı 
yarıya indirime gidildi. Daha önce en 
60 lira olan miktar 30 liraya, 75 lira 

olan miktar 37 liraya, 106 lira olan 
miktar 53 liraya, 135 lira olan miktar 
67,5 liraya ve 135 lira olan miktar da 
81,5 liraya çekildi. 

BAKİYESİZ GEÇENLER 7 GÜN İÇİNDE 
ÖDEME YAPACAK

Kartında, yeteri bakiyesi bulunmayan 
HGS aboneleri geçiş yapabilecek. 7 
gün içinde hesaplarına para yatırma-
ları durumunda cezai işlem uygulan-
mayacak. HGS abonesi olmadığı 
halde HGS gişelerinden geçiş yapan 
sürücüler de 7 gün içerisinde HGS 
abonesi oldukları takdirde herhangi 
bir cezai işleme tabi tutulmayacak.

KAÇAK GEÇİŞ YAPAN ARAÇLAR 
TESPİT EDİLECEK

Ek olarak, giriş ve çıkış gişelerinden 
geçen aracın sınıfını belirleyen algı-
layıcı sistemler ile kaçak geçiş yapan 
aracın plakasını tespit eden akıllı 
kameralar kullanılacak. Tüm bu artı 
özelliklerine rağmen, Hızlı Geçiş 
Sistemi’nin yatırım maliyeti, mevcut 
sisteme göre çok daha düşük. 
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hgS etkitlerinin 
teknolojik özelliği 
nedir? 
Etiket, Pasif RFID - radyo frekansı ile 
tanımlama teknolojisiyle çalışıyor. Pili 
olmayan, çipli, ince HGS etiketi, aracın 
ön camına, OGS etiketinin 
yapıştırıldığı yere yapıştırılıyor. Etiket, 
koruma teknolojisi sayesinde, 
yapıştırıldığı araçtan sökülmek 
istendiğinde, kullanılmaz hale geliyor.

hgS etiketi nereden 
temin edilecek?
HGS etiketleri, ilk etapta, karayolu 
giriş ve çıkışlarına kurulmakta olan 
PTT- HGS satış ve dolum 
noktalarından, yurt genelinde 
faaliyet gösteren 4 bini aşkın PTT 
noktasından hızlı şekilde satın 
alınabiliyor. HGS etiketinin diğer 
bankalardan da temin edilmesine 
yönelik çalışmalar devam ediyor.

Para yükleme nasıl 
yapılacak?
Yükleme işlemleri, tüm PTT 
noktalarından, web sitesinden 
gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca ‘SMS 
göndererek yükleme’ ve ‘iPhone 
uygulaması kullanılarak yükleme’ 
seçenekleri üzerinde çalışmalar 
devam ediyor. OGS’de olduğu gibi, 
HGS etiketinin kredi kartına 
bağlanması ile ödemeler, otomatik 
olarak da yapılabilecek. 

17 Eylül -1 Ekİm 2012 tarİhlErİ arasında hGs GEçİş vE 
EtİkEt satış bİlGİlErİ şöylE: 
günlük etiketli geçiş Sayısı: 4406
günlük okunan etiket Sayısı (okuyucu): 4024
günlük okunan etiket Sayısı (okuyucu+oCr): 4383
günlük geçiş Sayısı: 5497
Toplam etiketli geçiş Sayısı: 147254
Toplam okunan etiket Sayısı (okuyucu): 128495
Toplam okunan etiket Sayısı (okuyucu+oCr): 142394
Toplam geçiş Sayısı: 201489
geçiş yapılan Çıkış gişesi Sayısı: 99
günlük etiket Satış Sayısı: 386
Toplam etiket Sayısı: 55910

vatandaş, hızlı geçiş Sistemi’ni (hgS) sevdi. uygulamaya başlandığı 
17 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında 201 bin 486 kişi hgS’yi kullandı. 

55 bin 910 adet de hgS etiketi satıldı. 

Fırın Kebabı... Etli Ekmek... Tirit...

gece yarısına kadar

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

BAMYA ÇORBASI

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

durusu
DEREN en

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

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



 

sonbahar»
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Ağaç dalları, üzerlerindeki süsleri toprağa indirme-
ye hazırlanıyor bugünlerde... Zümrüt yapraklar top-
rakla buluşmak için altına, yakuta dönüşecek... 
Çiçekleri solan toprağa, altın ve yakut yapraklar 
teselli olacak... Böylece tabiat üyeleri,Yaratan’ın emri 
ile birbirinin yarasını saracak...‘Hüzün’ kelimesi ile 
sürekli yan yana gelen sonbahara belki bir de bu 
açıdan bakmak gerek... 

[ Fotoğraf sanatçısı Tarık Er, Ankara Altınpark’ta sonbaharı fotoğrafladı]
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[ Fotoğraf sanatçısı Tarık Er, Ankara Altınpark’ta sonbaharı fotoğrafladı]



güvenlik»

 Yazılım kuruluşları tarafından 
yapılan araştırmaya göre masa-
üstü ve dizüstü bilgisayarlarda 
güvenlik yazılımı kullanma 

oranı dünyada ve Türkiye’de yüzde 
90’ları aşmış durumda. Ancak tablet ve 
akıllı cep telefonlarında güvenlik yazı-
lımları henüz yaygın olarak kullanılmı-
yor. Antivirüs yazılım kuruluşu ESET’in 
bağımsız uluslararası danışmanlık şir-
keti United Consultants’a yaptırdığı 
araştırmayla, değişik ürün gruplarında-
ki antivirüs yazılım kullanma alışkanlığı 
mercek altına alındı. Araştırma, tablet 
ve akıllı telefonların virüs tehdidi altın-
da olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye’de 
tablet kullanıcılarının yüzde 43.5‘i, 
akıllı cep telefonu kullanıcılarının ise 
yüzde 56.2’si çevrimiçi (online) tehdit-
lerden korunmak için herhangi bir 
yazılım kullanmıyor. ESET Türkiye 
Genel Müdür Yardımcısı Alev 
Akkoyunlu, “Veriler, tablet ve akıllı tele-
fonların ciddi tehdit altında olduğunu 
ortaya koyuyor. Bu tür ürünlerin kulla-
nıcılarında tıpkı PC kullanımında 
olduğu gibi bir güvenlik refleksi oluş-
malı.” diyerek, uyarıda bulunuyor. 
Bu yılın ikinci çeyreğinde, 49 ülkede 50 
bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 
araştırma, tablet ve akıllı telefonlarda 
antivirüs yazılımı kullanma alışkanlığı-
nın henüz masaüstü ve dizüstü bilgisa-
yarlarda olduğu kadar gelişmediğini 
ortaya koyuyor. Bu konuda dünyada 
ortalama oran daha düşük iken, 
Türkiye’de kullanılmama oranının daha 
yüksek olması dikkat çekiyor. 

EN AZ AKILLI TELEFONLARDA 
KULLANILIYOR 
Araştırma verilerine göre; Masaüstü bil-
gisayarlarda antivirüs yazılımı kullanma-
yanların oranı dünyada yüzde 2.9 iken 
Türkiye’de yüzde 5.4 düzeyinde. Dizüstü 
(Notebook) bilgisayarlarda antivirüs 
yazılımı kullanmayanların oranı dünya-
da yüzde 4.2, Türkiye’de yüzde 8.0 düze-
yinde. Netbooklarda antivirüs yazılımı 
kullanmayanların oranı dünyada yüzde 
6, Türkiye’de yüzde 7.9 düzeyinde. 
Tablet kullanıcıları arasında antivirüs 
yazılımı olmayanların oranı dünyada 
yüzde 27.3, Türkiye’de ise yüzde 43.5 
düzeyinde. Akıllı telefonlarda (smart-
phone) antivirüs yazılımı bulundurma-

yanların oranı dünyada yüzde 35.9, 
Türkiye’de yüzde 56.2 düzeyinde. 
 
MOBİL ÜRÜNLER, SİBER SUÇLARIN 
HEDEFİ

ESET Türkiye Genel Müdür Yardımcısı 
Alev Akkoyunlu, “Sadece Türkiye’de 
değil, tüm dünyada internet konusun-
daki en önemli gündem konularının 
başında güvenlik ve online tehditler 
geliyor. Biz ESET olarak her gün 200 bin 
yeni zararlı yazılım tespit ediyoruz. 
Herhangi bir korunma yazılımı olmaksı-
zın internette yol almak günümüzde 
neredeyse imkânsız. Dizüstü ve masaüs-
tü bilgisayarların büyük çoğunluğunda 
güvenlik yazılımları kullanılıyor. Son iki 
yıldır hızla kullanımı artan tablet ve akıl-
lı telefonlarda ise bu tür yazılımları kul-
lanma alışkanlığı henüz gelişmedi. Oysa 
siber suçlular çoktan bu ürünleri ve bu 
ürünlerin ağırlıklı olarak kullandığı 
Android platformunu hedef almaya baş-
ladılar. Bu durum da, tablet ve akıllı tele-
fon kullanıcılarını tehditlere karşı açık 
hale getiriyor.” açıklamasını yapıyor.
 
“MOBİLE SECURITY ÇÖZÜMLERİ 
VAR”

“Tablet ve akıllı telefonlar gibi mobil 
ürünleri kullananlar, konfor yaşarken, 
güvenlik konusunu gözden kaçırmama-
lı.” diyen Alev Akkoyunlu, “Tıpkı bilgisa-
yarlarda olduğu gibi bu ürünlerde de 
proaktif ‘Mobile Security’ çözümleriyle, 
tehditlere karşı önlem alınmalı ve bu 
konuda bir güvenlik refleksi oluşturul-
malı.” değerlendirmesini yapıyor. 
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ESET Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu

Tabletler ve akıllı telefonlar 
tehdit altında 

Tablet kullanıcıları arasında antivirüs yazılımı olmayanların oranı 
dünyada yüzde 27.3, Türkiye’de yüzde 43.5 düzeyinde. Akıllı telefonlarda 
(smartphone) ise antivirüs yazılımı bulundurmayanların oranı dünyada 

yüzde 35.9, Türkiye’de yüzde 56.2 düzeyinde. 
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Samsung 9 serisi 
monitörler, ‘havada 
süzülüyor’ havası 
veriyor

Samsung Electronics, üstün özellikli, estetik 
açıdan çarpıcı, yeni nesil monitörlerden oluşan 
9 Serisi monitörlerini Eylül aydan itibaren 
Türkiye’de satışa sundu. Samsung’un bu yeni 
monitör serisi, Samsung’un tüm monitörler-
inde yer alan Doğal Renk Uzmanı teknolojisi de 
dahil en iyi özellikleri içeriyor. Doğal Renk 
Uzmanı teknolojisi ağırlıklı olarak fotoğraf ve 
video gibi içeriklerle çalışan kullanıcılara daha 
zengin bir izleme deneyimi sunuyor. Tasarlan-
an 9 Serisi monitörlerinin ekranları sanki 
havada süzülüyormuş gibi görünecek biçimde 
üretildi. Monitör, parlama yapmayan boydan 
boya cam ekran ve ergonomik, yüksekliği 
ayarlanabilen, süper ince profilli alüminyum 
ayaktan oluşuyor. 9 Serisi monitörleri 3.94 inç 
akıcı dikey hareket ayarı içeriyor. Ayrıca 
kullanıcı ekranı dilediği izleme pozisyonuna 
hafif bir eğme hareketi ile getirebiliyor. 

HTC’nin OneX’i 
bekleniyor

HTC’nin amiral gemisi One X, işlemci 
ve yazılımları güçlenerek One X+ 
adıyla yenileniyor.Android 4.1 Jelly-
Bean ve Sense 4.5 sürümüyle gel-
ecek olan cihaz, Nvidia’nınTegra 3 
işlemcisiyle öne çıkacak. Teknoloji 
deviHTC, Sensation ve SensationX-
Emodellerinde olduğu gibi OneX’i 
yine aynı kasa ve benzer özelliklere 
sadık kalarak HTCOneX+ olarak 
güncelliyor. Tek çekirdeğin aktif 
kullanıldığı uygulamalarda 1.7GHz, 4 
çekirdekli uygulamalarda 1.6GHz 
hızında çalışan işlemci, yüzde 25 
daha hızlı grafik ünitesiyle geliyor. 
Cihazda 1GBRAMve 32 GB 
arttırılamayan dahili hafıza olacak. 
OneX’in güncellenmiş versiyonu, 
T30 yerine T37 ya da AP37 olarak 
bilinenNvidia’nın en yeni Tegra 3 çip-
setini taşıyacak. Tek çekirdekte 1.7 
§GHz, dört çekirdeğin kullanıldığı 
işlemlerde 1.6GHz hızında çalışacak 
olan bu yonga, FullHD1080p 
çözünürlük desteği, yüzde 25 daha 
hızlı GPUve 4GLTE uyumluluğunu 
beraberinde getirecek.

HP meydan okudu
HP, 11 milimetrelik monitörden NFC’li 
fareye ve 1 TB’lık hard disk seçenekleri 
sunan bilgisayarlara kadar pek çok yeni 
ürün tanıttı. Yılın ikinci yarısına hızlı bir 
giriş yapan HP, 11 milimetrelik 
monitörden NFC’li fareye ve 1 TB’lık hard 
disk seçenekleri sunan bilgisayarlara 
kadar pek çok yeni ürün tanıttı. 

Firma, sadece 11 milimetre incelikte 
tasarladığı yeni monitörü x2401’i  
kullanıcıların beğenisine sundu. Full HD 
destekli monitörün ekran boyutu 24 inç.  
MVA teknolojisi sayesinde geniş görüş 
açısı sunan cihazın bağlantı noktaları 
arasında DisplayPort ve HDMI bulunuy-
or. HP x2401’in 7 Kasım’da yaklaşık 250 
dolardan satışa sunulacağı belirtiliyor.

NFC’li Fare çikti
NFC teknolojisi, ilk kez bir kablosuz fare 
içerisinde karşımıza çıkıyor. HP 
tarafından tanıtılan NFC uyumlu Touch 
to Pair fare, Bluetooth üzerinden ciha-
zlara bağlanarak kullanılabiliyor. Ayrıca 
uyumlu cihazlarla eşleşme için NFC 
teknolojisinden yararlanıyor. 
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Android, 
masaüstüne
taşınıyor

Google’ın satın aldığı Amerikan teleko-
münikasyon devi Motorola, Çin için 
Android işlemcili masaüstü bilgisayar 
üretecek. Motorola HMC3260, 
1366x768 px çözünürlüklü, 18.5 LED 
dokunmatik ekrana sahip. Freescale i.
MX53 Cortex A8 1GHz işlemci ile 
güçlendirilen bu bilgisayar, Google’ın 
yeni Android 4.1 Jemml Bean işletim 
sistemi yerine, Android 2.3 Gingerbread 
ile çalışıyor. 
Sadece dahili hafıza kartına sahip olacak 
HMC3260’ın depolama kapasitesini 
artırma imkanı bulunmuyor. Cihazda 1 
RAM ve 4 GB’lık depolama alanı mevcut. 
Giriş seviyesi özellikleri ile birlikte gel-
ecek olan masaüstü Android bilgisayar 
talep üzerine ‘bulut’ sistemi üzerinden 
HD video, depolama, oyun ve uygula-
malar için kolay erişim ve arama imkanı 
da sağlayacak. Dokunmatik ekranın 
yanı sıra kablosuz klavye ve mouse ile 
bağlantısı daha kolay kullanım imkanı 
sağlayan yeni Android bilgisayarın fiyatı 
ise henüz belirlenmedi.

ASUS’tan verimli
masaüstü 
bilgisayarlar

ASUS’un kurumsal masaüstü bilgisayarlar 
serisinden çıkardığı BM6875 ile BP6375 
modelleri, işinizdeki en büyük yardımcınız 
olacak. Intel® Q77 Express Yonga Seti, ön 
panelde USB 3.0 portları, en yüksek güve-
nirlik için yüzde 100 katık apasitörleri ve 
yüzde 40’a varan EPU enerji tasarrufuyla 
ASUS BM6875 ve ASUS BP6375 yüksek 
performansı, kararlı çalışma ve düşük güç 
tüketimi ile bir araya getiriyor. Arka panelde 
yer alan COM (Seri/RS232) ve paralel port-
lar ise ürünlerin nokta vuruşlu yazıcı, barkod 
tarayıcı ve etiket baskı cihazları gibi 
kurumların her daim kullandığı cihazlarla 
tam uyumlu olmasını garanti ediyor. 

Samsung S4 geliyor
Samsung ile Apple arasında görülen ve dünya akıllı telefon 
pazarını çok yakından ilgilendiren patent davası sürüyor. 
Apple, ABD’de Samsung’a karşı açtığı davada 1 milyar dolarlık 
tazminat kazanmıştı. Davayı ABD’de kaybeden Samsung, 
Alman mahkemesi önünde kazandı. İki dev şirket, hem mah-
kemede hem de cep telefonu pazarında kıyasıya yarışıyor. 
Geçen ayın başlarında Apple, yeni telefonu iPhone’u ABD’de 
satışa sundu. Teknoloji severler için sürpriz bir tanıtım oldu 
denilemez. Ancak, biz daha iPhone 5 derken, Samsung Şubat 
ayında (Mobil World Congress) S4’ü tanıtacağını açıklayarak 
tam bir sürpriz yaptı. Daha S3 ne zaman çıktı derken, S4’ün 
tüm dünyada tüketicilerle buluşacak olması, Samsung’un 
piyasayı Apple’a bırakmak istemeğini gösteriyor. Samsung’un 
S4 cihazı ile S3 cihazı arasındaki sürenin sadece 9 ay olduğunu 
da göz önüne alırsak, Samsung’un hedefinin, Apple’a büyük 
bir darbe vurmak olduğu söylenebilir.
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Ev robotu geliştirildi
Robot teknolojisi her geçen gün gelişme gösteriyor. Küresel 
ligde ilk akla gelenler de Japonlar oluyor. Robot teknolo-
jisinde yine Japonlar ancak bir farkla bu sefer otomotiv 
firması Toyota; yalnız yaşayan yaşlı ve felçlilere yardımcı 
olmak amacıyla ‘insan destek robotu’ geliştirdi. Ev ortamında 
yalnız yaşayan engellilere destek amacıyla geliştirilen 70 
kilogram ağırlığındaki robot, tablet bilgisayar üzerindeki bir 
arayüz ile kontrol ediliyor. Robotun başlıca görevi 2,5 metreye 
kadar uzanabilen teleskopik bir kol vasıtasıyla hastanın 
ihtiyacı olan nesneleri getirmek, yere düşen telefon, kumanda 
gibi cihazları kaldırmak, perdeyi açıp kapamak olarak 
açıklanabilir. Ev ortamında parke ve halı yüzeyler üzerinde de 
rahatlıkla hareket edebilen bu robotun, yaralanmayı önlemek 
amacıyla hızı kısıtlanmış. HSR, saatte 1,8 kilometre hızla ve 
maksimum 5 derece eğimli yüzeylerde yürüyebiliyor, 2.6 
kilogramlık nesneleri ise rahatlıkla kaldırabiliyor. 

Nokia, kablosuz şarj 
edilen cep telefonu
üretti

Nokia Windows Phone 8 mobil işletim 
sistemli Lumia 920 modelini New York’ta 
tanıttı. 130.3 mm uzunluğunda, 70.8 mm 
genişliğinde, 10.7 mm kalınlığında ve 185 
gram ağırlığında tasarlanan Lumia 920, 
hızlı internet bağlantısına olanak tanıyan 
HSPA ve LTE alt yapılarına destek veriyor. 
Kablosuz şarj edilebilen, bulunduğun böl-
geye ilişkin detaylı bilgiler veren, saniyede 
30 kare video kaydı yapabilen Windows 
Phone işletim sistemine sahip üst düzey 
akıllı cep telefonu olan Nokia Lumia 920, 
67 saate varan müzik dinleme, 6 saate 
varan video izleme ve 9 saate varan inter-
nette gezinme süresi sağlıyor.

Nikon’dan en hafif 
dijital fotoğraf 
makinesi 

Nikon, 24.3 megapiksel çözünürlüklü FX 
format Nikon D600 dijital fotoğraf makine-
sini duyurdu. Nikon’un 760 gram ağırlığıyla 
bugüne kadar ürettiği en küçük ve en hafif 
Full Frame dijital SLR modeli olan cihaz hava 
geçirmez özelliğiyle toza, kire ve neme karşı 
da dayanıklı olarak tasarlandı. Makinede, 141 
mm x 113 mm x 82 mm ebatlarındaki kam-
erada magnezyum alaşımı ve polikarbonat 
gibi dayanıklı materyaller kullanıldı. 24.3 
megapiksel çözünürlüğünde Full Frame 
CMOS sensorun ve Expeed 3 görüntü 
işlemcisinin eşlik ettiği kamerada, ISO 
değeri 100 - 6400 arasında (50 - 25.600 
boost ile), enstantane hızı 30 sn - 1/4000 sn 
arasında ayarlanabiliyor.



Türk Traktör, 
iç pazardaki daralmayı 

ihracatla aşıyor
Türk Traktör Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir, traktör satışlarında 

geçen yıl rekorların kırıldığını söyledi. Bu yıl ise belli bir daralma 
öngörüldüğünü ifade etti. 

haber»

Türk Traktör Genel Müdür 
Yardımcısı İrfan Özdemir, dün-
yanın birçok bölgesindeki eko-
nomik sorunlara rağmen ihra-

catın artmaya devam ettiğini söyledi. 
Türk Traktör’ün yıl sonu hedefini tut-
turacağını belirten Özdemir, “Yurt içi 
pazarında öngördüğümüzden biraz 
daha fazla küçülme var. Biz bu sıkıntıyı 
yurt dışı pazarlarla telafi etmeye çalışı-
yoruz.” dedi.  Bursa Tarım Fuarı’nda 
stant açan Türk Traktör Genel Müdür 
Yardımcısı İrfan Özdemir, traktör satış-
ları hakkında bilgi verdi. Geçen yıl, 
rekorların kırıldığı sıra dışı bir yıl 
yaşandığına dikkat çeken Özdemir, bu 
yıl ise belli bir daralma öngörüldüğü-
nü hatırlattı. 

“İHRACAT YÜZDE 138 ARTTI” 

Traktör satışlarında yüzde 18’lik bir 
küçülme yaşandığına işaret eden 
Özdemir, bunun ana etkenlerini şöyle 
ifade etti: “Makro ekonomik gelişmele-
rin yanı sıra bu yıl kış yağmurları çok 
iyiydi, ama bahar yağmurları biraz 
zayıftı. Dolayısıyla tahıl verimi olumsuz 
etkilendi. İç Anadolu ve Konya bölgesi 
başta olmak üzere rekoltede yüzde 
40’lara 50’lere varan düşüşler yaşandı. 
Türk Traktör olarak 6. ayın sonu itiba-
riyle baktığımız zaman yine fena bir ilk 
yarı geçirmedik. İlk yarıda satışlarımız 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 17 arttı. 18 bin 200’den 23 bin 
800’e çıkarttık satışlarımızı. Ciromuz 
ise 894 milyondan 1.2 milyara çıktı. Bu 

da yüzde 34’lik bir artışa tekabül edi-
yor. Yine aynı dönemde ihracatımız 
yüzde 138 arttı.” 

“DIŞ PİYASADA ÇOK CİDDİ ARTIŞ VAR”   

İlk yarı ticari sonuçların fena olmadığını 
dile getiren Özdemir, şöyle devam etti: 
“Özellikle dış piyasada çok ciddi bir artış 
var. Bunda yeni devreye aldığımız Utility 
serisinin çok büyük rolü var. Yeni bir 
model bu. Bunu fabrikamızda üretiyo-
ruz, bütün dünyaya ihraç ediyoruz. Şu 
anda başta Kuzey Amerika, Kanada ve 
Latin Amerika olmak üzere dünyanın 5 
kıtasında 90’dan fazla ülkeye ihracat 
yapıyoruz. Bunun da haklı gururunu 
yaşıyoruz.”    

“İHRACATIN YÜZDE 26’SI  ABD’YE”

Bu yılki ihracatın yüzde 26’sının 
Amerika kıtasına yapıldığını vurgulayan 
Özdemir, bunun çok ciddi bir oran 
olduğunu belirtti. Amerika’da ve 
Avrupa’da yüksek beygir gücünde daha 
donanımlı traktörler kullanıldığını, 
kendilerinin de daha yüksek beygir 
gücünde, donanımlı ürünler üreterek o 
pazardan pay almaya çalıştıklarını dile 
getirdi.  

“HER İKİ TRAKTÖRDEN BİRİSİ TÜRK 
TRAKTÖR’ÜN” 

Çiftçiye ileri teknoloji ürünü traktör ve 
ekipmanları sunmaya çalıştıklarını belir-
ten İrfan Özdemir, Türkiye’de yıllardır 
açık ara lider olduklarını kaydetti. 
Türkiye’de 38 traktör markası olduğunu 

anlatan Özdemir, satılan her 2 traktör-
den birinin Türk Traktör ürünü olduğu-
nu dile getirdi. 58 yıldır çiftçinin yanın-
da olduklarını, bundan sonra da çiftçiye 
en yakın marka olmayı hedeflediklerini 
ifade etti. İrfan Özdemir, şu an itibariyle 
fabrikalarında 2 bin 600 kişinin çalıştığı-
nı, Adapazarı’nda alınan yeni araziye de 
ihtiyaca göre ileride ikinci fabrikanın 
yapılacağını kaydetti.  
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 Dünyanın dört bir 
tarafında, kültür 
merkezleri aracılı-
ğıyla faaliyette 

bulunan Yunus Emre 
Enstitüsü, Arnavutluk 
Cumhuriyeti’nin eski yer-
leşim merkezlerinden 
İşkodra’da da bir merkez açı-
yor. Arnavutluk’un başkenti 
Tiran’da 2009 yılında açılan ilk kül-
tür merkezinin ardından halkın Türk 
kültürüne ve Türkçeye yönelik artan 
talebini karşılamak üzere 18 Ekim 2012 
tarihinde açılması beklenen İşkodra 
Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde 
her yaştan insana Türkçe öğretilecek. 

3 YILDA 25 MERKEZ AÇILDI

Tokyo, Tahran, Kahire, Brüksel ve 
Astana gibi dünyanın pek çok metropol 
başkentlerinde her yıl binlerce insana 
Türkçe öğreten Yunus Emre Enstitüsü, 
kuruluşunun üzerinden henüz 3 yıl geç-
mesine rağmen hızla büyüyen perfor-
mansıyla Türkiye’nin gözbebeği bir 
kuruluşu haline geldi. 
Kültür merkezlerinde çeşitli projeler, 
kültürel etkinlikler ve kurslar aracılığıyla 
bir taraftan Türkiye’nin tanıtımına katkı 
sağlanırken, diğer taraftan Türkiye ile 
diğer ülkeler arasındaki dostluk pekişti-
rilerek, kültürler arasındaki ilişkiler art-
tırılıyor.
Yunus Emre’nin barış, kardeşlik, insan 
sevgisi aşılayan mesajlarını bütün dünya-
ya taşımak, Türk kültürünü bu mesajlar-
la anlatmak isteyen enstitü, 18 ülkede 
faaliyet gösteriyor. Mütevelli Heyet 
Başkanlığını Dışişleri Bakanı Prof. Dr. 

Ahmet Davutoğlu’nun yaptığı Yunus 
Emre Enstitüsü’nün yönetiminde de 
beş bakan bulunuyor. 

MERKEZ SAYISI YIL SONUNDA 30’A 
ÇIKACAK 

Türk dilini, kültürünü öğreten tek 
kamu vakfı özeliğini de taşıyan enstitü, 
dünyanın pek çok üniversitesi ile de 
işbirliği protokolüne imza attı. 27 ülke-
de 35 üniversitenin Türk Dili ve 
Edebiyatı-Türkoloji bölümlerine 
Türkiye’den akademisyenler gönderen 
enstitü, aynı zamanda yürüttüğü kültü-
rel diplomasi sonucunda Bosna Hersek 
ve Gürcistan’da Türkçenin seçmeli 

yabancı dil olarak ilköğretim okulların-
da okutulmasını sağladı. Enstitü, yılso-
nuna kadar Budapeşte, İskenderiye ve 
İpek gibi merkezleri de açarak 
Avrupa’da ve özellikle Balkanlar’daki 
ağırlığını pekiştirmek istiyor. 
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Türkçe dünya dili oluyor
Tokyo, Tahran, Kahire, Brüksel ve Astana gibi dünyanın pek çok metropol 

şehrinde her yıl binlerce insana Türkçe öğreten Yunus Emre Enstitüsü, 
26. merkezine kavuşuyor. Arnavutluk’ta açılacak olan yeni merkezde, her 

yaştan insan Türkçe ve Türk kültürüyle tanışacak.

zeynep gündoğan / zeynepgundogan@baglantinoktasi.com.tr

Yunus Emre Enstitüsü, 26. merkezini İşkodra’da açıyor.



Strese karşı, oryantiring
Kısaca doğada hedef bulma olarak anlatılabilecek oryantiring sporu, 

giderek yaygınlaşıyor. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd.Doç. Dr. Tekin Çolakoğlu, bu sporun 

stresi giderdiğini ayrıca ailece yapılabilmesi açısından aile bireylerinin 
iletişimini güçlendirdiğini belirtiyor. 

spor»

ekim 2012 / 97

ruveyda toprak / ruveydatoprak@baglantinoktasi.com.tr

başında yapılmaya başlanan sporun 
Avrupa’da ise 100 yıllık bir geçmişe 
sahip olduğunu belirtiyor. Oryantiring 
sporu ile ilgili şu bilgileri paylaşıyor: 
“Oryantiring, doğada koşarak ve yürü-
yerek harita ve pusula yardımıyla ile 
yön ve hedef bulma olarak tanımlanı-
yor. Bunun için bir parkur, bir harita 
ve bir pusulaya ihtiyaç var. Amaç yarış-
maya başladıktan sonra hedef nokta-
larını, kendi iradesiyle verdiği karar-
larla, belirlenen sırada dolaşarak, en 
kısa zamanda varış noktasına ulaş-
maktır.  Oryantiring, yarışmacının 3 
boyutlu düşünmesini sağlar. 
Çocuklarda ve gençlerde yön duygu-
sunu geliştirir ve kişiye öz güven 
kazandırır. Yön duygusu oturan insan-
ların kaybolma gibi durumları söz 
konusu olmaz. Her ortamda doğru 
yönü bulur. Yön duygusu geliştiği için 
geçtiği bir yeri bir daha karıştırmaz.”

AİLELER KENDİ ARALARINDA 
YARIŞABİLİR

Çolakoğlu, aile arasında dede ile torun 
bile oryantiring sporu sayesinde yarışa-
bileceği ifade ediyor ve yarışma sırasın-
da zamanın nasıl geçtiğini de anlama-
yacaklarını belirtiyor.Ayrıca kişileri, 
şehrin stresinden uzaklaştırdığını, aile 
arasındaki kaynaşmayı da kuvvetlen-
dirdiğini de sözlerine ekliyor. 
Oryantiring sporunu 7 yaşındaki biri 
ile 70 yaşındaki birinin nasıl yapabildi-
ğini ise şöyle açıklıyor: “Bu sporu ben-
zerlerinden ayıran en önemli özelliği 
koşarken veya yürürken, takip edeceği-
niz bir liderin veya işaretlenmiş bir par-
kurun olmamasıdır. Hedefe ulaşabile-
ceğiniz birçok alternatif bulunmakta-
dır. Zihninizi ve yön duygunuzu kulla-
narak hedefe kısa sürede ulaşabilirsi-
niz. Oryantiring sporunun bu özelliği 
yarışmacılar arasındaki fiziksel özellik 
farkını ortadan kaldırıyor. Sporcuları 
eşit hale getiriyor.”

ORYANTİRİNG YARIŞLARI 4 DALDA 
YAPILIYOR 

Ailelerin rahatlıkla yapabildiği oryanti-
ring sporu için üst düzey yarışmalarda 
yapılıyor. Yarışlar, koşarak oryantiring, 
bisikletle oryantiring, kayakla oryanti-

ring ve patika oryantirig olarak 4 ayrı 
branşta gerçekleşiyor. Koşarak oryanti-
ring yapacak bir kişinin,3000 metre 
engelli koşan bir koşucunun fitness 
düzeyine sahip olması gerekiyor. 
Bisikletle, hem oryantiring hem de 
bisiklet meraklılarının ilgisini çekiyor. 
Bu yarış için rota seçimi ve iyi bir harita 
hafızasına sahip olmak gerekiyor. Kayak 
oryantiringi, yaz sezonunda, çimler üze-
rinde yapılıyor ve hem fiziksel hem de 
zihinsel olarak çok üst düzeyde antren-
man gerektiriyor. Hızla kayarken, yarış-
ma boyunca hangi rotanın takip edile-
ceği kararının sporcu tarafından hızla 
verilmesi gerekiyor. Patika (engelli) 
oryantiring ise fiziksel engeli olan ve 
olmayanların yarışabildiği bir dal. Tüm 
katılımcılar aynı kurallarla ve eşit bir 
şekilde yarışıyor. Ulaşılacak hedefler, 
tekerlekli sandalyenin geçebileceği 
biçimde oluşturuluyor. 

TÜRKİYE’DE TANINMASI 1970’LERDE 
OLDU 

Türkiye Oryantiring Federasyonu’ndan 
alınanın bilgilere göre, oryantiring spo-
runun geçmişi 20 yüzyılın başlarına 
kadar gidiyor. Spor halini 
İskandinavya’da alıyor. İlk resmi faaliyet 
ise 1918’de İsveç’te Albay ErnstKillander 
tarafından gerçekleştiriliyor. O tarihten 
sonra da bu spora olan ilgi her geçen yıl 
artarak devam ediyor. İsveç’te en yaygın 
sporlar arasına giriyor. 1961 yılında ise 
Uluslararası Oryantiring Federasyonu 
kuruluyor. Bu sporun Türkiye’de tanın-
ması 1970’li yıllarla oluyor. İlk, silahlı 
kuvvetlere bağlı kurumlar ve diğer 
kamu kurumları bünyesinde yapılmaya 
başlanıyor. Halka açılması ise, 1999’da 
gerçekleşiyor. İstanbul ve Ankara’da 
halka açılarak faaliyete geçiyor. 
Türkiye’de resmi örgütlenme çalışması 
2001 yılında başlıyor, 2002 yılında 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
Dağcılık Federasyonu’na bağlı 
Oryantiring Asbaşkanlığı kuruluyor. 
Asbaşkanlık 2004 yılında İzcilik 
Federasyonu’na bağlanıyor. 2006 yılının 
son dönemlerinde özerkliğini isteyen 
federasyon, 2007 mart ayında birinci 
genel kurulunu yaparak özerk federas-
yon oluyor.

Son yıllarda sağlık sorunlarıyla 
ilgili hangi taşı kaldırsak altın-
dan ‘stres’ diğer adı ile ‘geri-
lim’ çıkıyor. Tıp çevrelerince 

adı konulmamış hemen hemen tüm 
rahatsızlıkların başrol oyuncu olarak 
gösteriliyor. Böyle bir durumla karşı-
laştığımızda önümüze konulan reçete 
tavsiye niteliğindedir ve bizden doğay-
la daha iç içe olmamız istenmektedir. 
Sahiden de günümüz dünyasının 

yoğun iş temposu, kalabalık, çevre ve 
gürültü kirliliği insanların gerilimli 
bir hayat sürmesine neden oluyor. 
Peki, bu olumsuz atmosferden kurtul-
manın bir yolu yok mu? Gazi 
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd.Doç. 
Dr. Tekin Çolakoğlu, reçetenin ailece 
“oryantiring sporu” yapmak olduğu-
nu belirtiyor. Doğada koşarak ve yürü-
yerek hedef bulmayı içeren bu 

sporu7’den 77’ye herkesin yapabile-
ceğini belirtiyor Çolakoğlu... 
Oryantiring sporu sayesinde, günlük 
yaşamın stresinin doğayla baş başa 
kalınarak atılabileceğine dikkat çeki-
yor. Sporun kişiye, hem fiziki olarak 
hem de zihin olarak zindelik sağladı-
ğını kaydediyor. Sporun özellikle tüm 
aile bireyleri ile birlikte yapılabilmesi-
nin önemine işaret ediyor. 
Çolakoğlu, Türkiye’de 2000’lerin 

Mevlana Üniversitesi Psikoloğu Betül 
Karalı, oryantiring sporunun açık 
havada oynanması ve oyuncu 
kadrosunda yaş ve cinsiyet farkı 
gözetilmemesi açısından aileler için 
önemli olduğunu belirtiyor. Karalı söz 
konusu spor dalının getirilerini şöyle 
anlatıyor: “Çocuklar oyun esnasında 
en güzel öğrenimlerini 
tamamlayabilirler. Bu oyunda 
çocuklar ebeveyn tutumlarını 
görerek kendilerine davranış modeli 
belirlerler. Oyun esnasında koşarken 
takip edilecek belli bir liderin ya da 
işaretlenmiş parkurun bulunmaması 
da her sporcu için en kısa zamanda 
en doğru kararı vermelerini 
sağlayarak bireyselleşmeyi ve 
bireysel tercihleri ön plana 
çıkarmaktadır. Karar verme 
mekanizmalarını geliştirdiği için güven 
duygusu ve kendini ifade etmede 
faydalı görülmektedir. Ayrıca kararları 
bireylerin kendileri bağımsız verdiği 
için sorumluluk duygusuna katkısı 
olmaktadır. Bu durumda da bireylerin 
zihinsel yeteneklerini kullanmalarına 
olanak sağlamaktadır. Ayrıca 
günümüzde fazlaca Hiperaktivite 
tanısı almış çocuklarımız 
bulunmaktadır. Bu tür çocuklarımız 
için enerjilerini boşaltma açısından 
vazgeçilmez bir oyun türüdür.

HİPERAKTİVİTE TANISI 
ALMIŞ ÇOCUKLAR 
ENERJİLERİNİ 
BOŞALTABİLİR”
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OtOmOtİv 
Pazarı 
nOrmalleşİyOr
Merhaba sevgili okurlar, yeni bir ayda yine 
sizlerleyim… Yaz aylarının hareketliliği 
otomotiv sektörüne de olumlu yansıdı. 
Dünyadaki olumsuz hava ülkemizde çok 
hissedilmedi. Otomotiv sektörü bu anlamda 
daha kontrollü ve dirençli çıktı diyebiliriz. 
Güzel haberler vardı sektörümüzde, 
bunlardan biri Tofaş’ın 4 milyonuncu 
otomobili… Türk otomotiv sektörü için milat 
olacak bir gelişme bu. Diğer markalardan da 
benzer haberler almak dileğiyle…  
Sevgili okurlar; Otomotiv Sanayii Derneği 
tarafından hazırlanan “Üretim - İhracat - 
Pazar Raporu” verilerine göre otomotiv 
sanayii, ihracat, iç pazar ve bunlara bağlı 
olarak üretim, ağustos ayında da düşüş 
eğilimi gösterdi. 2012 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde toplam pazar, 2011 yılı aynı 
dönemine göre yüzde 15 oranında azalarak 
486 bin adede geriledi. İhracat açısından yılın 
ilk sekiz aylık döneminde bir önceki yıla göre, 
toplam otomotiv sanayi ve otomobil ihracatı 
yüzde 10 oranında azalarak toplam ihracat 
476 bin adet, otomobil ihracatı ise 265 bin 
adet düzeyinde gerçekleşti. Üretimde ise iç 
ve dış pazarlardaki talep azalması üretime de 
yansıdı ve 2012 Ocak-Ağustos döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam 
üretim yüzde 11, otomobil üretimi ise yüzde 
18 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam 
üretim 694 bin adede, otomobil üretimi ise 
344 bin adede geriledi.
Konuyla ilgili değerlendirme yapan Otomotiv 
Sanayii Derneği Başkanı Kudret Önen, “2011 
yılında otomotiv sanayiinde makroekonomik 
koşullar sebebiyle rekor bir taleple karşılaştık. 
2012 yılının ilk 8 aylık döneminde ise 2011 
yılında yaşanan bu yüksek talebin aksine 
pazar normalleşmeye başladı. Ekonomiyi 
yavaşlatmayı öngören politikalar ile pazarda 
beklendiği şekilde talep daralmaya devam 
ediyor. Bu durumda da talep 2011 yılının 
aksine bu yıl daha dengeli bir biçimde 
seyrediyor. Yılın sonuna doğru üretimin 
artarak 2012 yılında pazarın 2010 yılı toplam 
talebinin üzerinde kapanacağını tahmin 
ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. 

1960 Model Ferrari California, 11 milyon doların üzerinde fiyatla satıldı!
Otomotiv sektörünün tutku yaratmayı 
b a ş a ra n  e n  ö n d e  g e l e n  o t o m o b i l 
markalarından biri olan Ferrari, ABD’de 
düzenlenen ve uluslararası nitelikte en 
önemli otomotiv etkinlikleri arasında yer 
alan Peeble Beach Concours D’Elegance’da 
yine gövde gösterisi yaptı. Hem Ferrari’nin 
e n  ye n i  m o d e l i  o l a ra k  d i k ka t  çe ke n 

F12berlinetta’nın tanıtımını yaparak dik-
katleri üstüne çeken Ferrari, gerçekleştirilen 
açık artırma sonrasında 11 milyon doları 
aşan bir fiyatla alıcı bulan 1960 model Cali-
fornia 250 LWB Spider Competizione ile de 
adından en çok söz ettiren marka oldu. 
Sadece 9 adet üretilen 1960 model Califor-
nia 250 LWB Spider Competizione’yi satın 

alan koleksiyonerin adı açıklanmazken,  aynı 
açık artırma kapsamında 1985 model Fer-
rari 288 GTO 1 milyon dolara; Ferrari 340 
MM Spider ise yaklaşık 4.5 milyon dolara 
alıcı buldu.
Ferrari’nin en güçlü ve en hızlı  modeli 
unvanına sahip F12berlinetta ise etkinliğin 
yenilikleri arasında zirvede yerini aldı. 

Dacıa Duster’da kampanya 
Dacia markası, müşterilerine Eylül ayında Duster modeline 
özel bir kampanya fırsatı sunuyor. Duster sahibi olmak 
isteyen müşteriler 48.000TL 48 ay yüzde 0,99 sabit faiz ve 
“Şimdi Al 2013’te Öde” imkanına sahip. Segmentinin en çok 
satan modeli olan, 32.900TL’den başlayan fiyatıyla Dacia 
Duster, her türlü yol koşuluna uygun, sağlam, güvenilir ve 
kullanımı kolay bir 4x4’ün ulaşılabilir ve ekonomik 
olabileceğini ispatlıyor.

Sınıfının en güçlüsü:

 Yeni Caddy Sportline Türkiye’de 

 Volkswagen ticari aracın, bir çok özelliği ile sınıfının çok ilerisinde olan modeli Caddy aile-

sine yeni üye. Ailenin yeni üyesi Yeni Caddy Sportline 2.0 TDI 140 PS, güçlü motoru ve 

yüksek tork değeriyle dikkat çekiyor. Yeni Caddy Sportline 2.0 TDI 140 PS ürettiği yük-

sek gücün yanı sıra, yakıt tüketiminde de tutumlu...Volkswagen ticari aracın tüm dünyada 

önemli bir satış başarısına imza atan modeli Caddy, şimdi de sınıfının en güçlüsü Yeni 

Caddy Sportline’ı Türkiye pazarına sunuyor. Yeni Caddy Sportline 2.0 140 PS, sadece 

güçlü motoru ve yüksek tork değerleriyle değil sportif görünümüyle de dikkat çekiyor. 
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Türkiye yeni Chevrolet Aveo 

satışıyla 58 ülkenin önüne geçti
Yeni Chevrolet Aveo, 2011 yılından bu yana artış gösteren satış 

rakamlarıyla Türkiye’yi en çok Yeni Chevrolet Aveo satan 7. 

ülke konumuna getirdi. Dünya genelinde yaklaşık 65 ülkede 

satışta olan ve Türkiye’de pazara girdiği günden bu yana 

toplam 5 bin 585 adet Yeni Aveo satışı gerçekleştiren Chevro-

let, önümüzdeki dönemlerde satış rakamlarını daha da 

artırmayı hedefliyor. Satışa sunulduğu günden bu yana 50 

bine yakın satış rakamıyla Amerika’da en çok satılan model 

olan Yeni Chevrolet Aveo, güvenliği ve konforu ilk sırada tutan 

aileler ve şirketler tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Bu 

satış rakamını dünyada 32 bin 043 ile Çin, 11 bin 422 adet ile 

Meksika ve 10 bin 337 adet ile Rusya izliyor. 2012 Temmuz 

ayında ise toplam 924 adet ile Türkiye, Yeni Chevrolet Aveo’yu 

en çok satan 6. ülke konumunda.
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Onyx, malzeme kullanımı 
konusunda cesur ve etkili
Quasar, Proxima, Oxia, 907… Peugeot’nun supercar’ları her zaman 
çocukların ve de büyüklerin hayallerini süslemiştir. 2012 Paris Oto-
mobil Fuarı’nda sergilenecek olan 21’inci yüzyılın supercar’ı Onyx ile 
Peugeot, bir kez daha göz kamaştıracak. Malzemenin en saf hali ile 
şekillendirilmiş olan bu supercar, bu işin tutkunları tarafından yaratıldı. 
Tasarımcıları yarış dünyasından esinlendi. Onyx, arka orta pozisyon-
da konumlandırılan V8 hibrit HDi FAP 3,7 l motoru ile hayranlarını yük-
sek performanslar dünyasına götürecek. Ancak bu yüksek 
performanslar, sezgisel kumandalarla donatılmış olan pilot mahal-
linde her koşulda kontrol altında tutulabiliyor. Bu otomobil, insanı 
hayretler içinde bırakan estetiğinin ötesinde, yeni ham malzemeleri 
araştırarak etkinlik ve verim konusunda daha da ileri gitmenin 
yollarını arıyor.

Jeep’ten İstanbul 
çıkarması!
Tofaş çatısı altında temsil edilen ve 2012 
yılında kuruluşunun 71. yılını kutlayan 
Jeep markasının Grand Cherokee mod-
elinin en güçlü versiyonu olan Jeep 
Grand Cherokee SRT8, Kasım ayında 
düzenlenecek İstanbul Autoshow 
2 0 1 2 ’ d e  s e r g i l e n e ce k .  C h r ys l e r 
Grubu’nun iç performans departmanı 
SRT (Street and Racing Technology) 
tarafından geliştirilen Jeep Grand Cher-
okee SRT8, 468 HP’lik V8 motorunun 
yanı sıra performans odaklı tasarımı, 
ya r ı ş  r u h u n u  ya n s ı t a n  y ü k s e k 
performanslı kabin içi ve sürüş özel-
likleriyle ön plana çıkıyor.

EuroNCAP’ten yeni A3’e 
güvenlikte tam not!
Doğuş Otomotiv-Audi’nin bu yıl içinde satışa 
sunacağı Yeni A3, EuroNCAP tarafından pasif 
çarpışma güvenliğinde en iyi derece olan ‘Beş Yıldız’la 
ödüllendirildi. A3 böylece kompakt sınıfının en 
güvenli aracı oldu. Araç dayanıklılıklarını Avrupa 
koşul larını  temel alarak test eden bağımsız 
derecelendirme kuruluşu EuroNCAP’in açıkladığı 
sonuçlara göre Audi A3, ön ve yan çarpışmalarda 
yetişkin yolcu koruması, çocuk güvenliği ve yaya 
korumasında 5 yıldız ile ödüllendirildi.

Nissan tüm zamanların 
rekorunu kırdı

Nissan, dünya çapında tüm zamanların Tem-
muz ayı  rekorunu yüzde 9,5 oranında 
a r t ı rd ı ğ ı n ı  ve  4 1 5  b i n  4 3  a d e t l i k  s a t ı ş 

gerçekleştirdiğini açıkladı.  Ağustos ayı 
rakamlarını da Avrupa ve Türkiye bazında 

değerlendiren Nissan, Avrupa’da son 3 aydır üst 
üste pazar payını artırırken, Türkiye’de ise binek araç 

segmentinde yüzde 3 seviyelerindeki pazar payını ve ilk 10’daki yerini 
korudu.  En çok satılan model ise Qashqai oldu.
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sağlık»

Türk Telekom’da ‘3D’li 
dönem başlıyor

Eurasia Rail, Innotrans 
Fuarı’nda

Sabit operatör türk telekom’da genel 
müdürlük görevine getirilen tahSin Yılmaz, 
şirketin büYüme vizYonunu açıkladı. 

euraSia rail demirYolu, hafif raYlı SiStemler,
altYapı ve lojiStik fuarı, ınnotranS fuarı’nda 
Yerini aldı.

  Saunamızda bulunanlar,

Buhar odası
Kese odası

Masaj salonu
Şok havuzu

Fitnes salonu
Masa tenisi

Kuaför
Vitamin cafe

Huzur ve sağlığa açılan kapı
SAUNA GÜMÜŞKAPI

25 YIL ÖNCE KURULAN
TÜRKİYE’NİN İLK SAUNASI
İLK GÜNKÜ SICAKLIĞINDA

Ferit Paşa Mah. Nişantaşı Sok. 33/A   KONYA      
(KULE SİTE YAKININDA)
www.saunagumuskapi.com 
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Öğrenci takibi 
Veli Bilgilendirme 
Servisi’nden yapılacak

turkcell ile milli eğitim bakanlığı (meb), ilk 
ve orta dereceli okullarda eğitim gören 
öğrencilerin ana babaları için veli bilgilendirme 
ServiSi’ni devreYe aldı. ServiSten açık öğretim
dâhil toplam 17 milYon öğrencinin veliSi 
Yararlanabilecek.

Teknolojik gelişmeler, anne-babalara, çocukları-
nın okuldaki durumlarını daha yakından izleyebil-
me imkanı veriyor. Turkcell de Milli Eğitim Bakanlığı 

(MEB) ile işbirliği yaparak velilerin içini rahatlatacak 
önemli bir uygulama başlattı. Veli Bilgilendirme Servisi 
olarak adlandırılan hizmetten, ilk ve orta dereceli okul-
larda eğitim gören öğrencilerin anne-babaları faydala-
nabiliyor.
Veli Bilgilendirme Servisi’nden açık öğretim dâhil top-
lam 17 milyon öğrencinin velisi yararlanabiliyor. Servise 
abone olanlara; öğrencinin okul devamsızlık durumu, 
sınav tarihleri, sınav notları, ödev programları, proje per-
formans sorumlulukları ve genel duyurular SMS ile gön-
deriliyor. Öğrenci hakkında oluşan her yeni durum, oto-
matik olarak ceplere geliyor.
Veli Bilgilendirme Servisi’nden faydalanmak için öğren-
cinin TC kimlik numarasını 8383’e mesaj olarak gön-
dermek gerekiyor. Veriler, haftada 0,5 TL’den abonele-
re aktarılıyor. Buradan elde edilecek gelir ile MEB; her ay 
Türkiye’nin muhtelif bölgelerinde yeni derslikler yapma-
yı hedefliyor. Servis ile ilgili olarak detayları Milli Eğitim 
Bakanlığı iletişim merkezi ALO 147 ya da e-okul.meb.
gov.tr adresinden öğrenmek mümkün.

Türk Telekom’un yeni Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, 
‘Dijital hayat dönüşümü’, ‘Değer odaklı müşteri hiz-
meti’ ve ‘Dünyaya açılım ve bölgesel büyüme’ ola-

rak belirledikleri 3D formülüyle, şirketi daha iyi bir nok-
taya getireceklerini söyledi. 
Sabit operatör Türk Telekom’da (TT) genel müdürlük 
görevine 4 Eylül tarihinde, kardeş şirket TTNET’in Genel 
Müdürü Tahsin Yılmaz getirildi. Yılmaz, TT’nin büyüme 
vizyonunu açıkladı. Tahsin Yılmaz, ‘3D vizyonu’nu ‘Dijital 
hayat dönüşümü’, ‘Değer odaklı mükemmel müşteri hiz-
metleri’ ve ‘Dünyaya açılım ve bölgesel büyüme’ ola-
rak açıkladı.
Yılmaz, yeni büyüme stratejisinin üç sacayağından biri 
olan ‘Dijital hayat dönüşümü’nü şöyle açıkladı: “Biz, diji-
tal çarelerle Türkiye’nin geleceğini şekillendirmeyi dili-
yoruz. 6 senede 11 milyar lira yatırım yaptık. Bu senenin 
6 ayında ise ilave 1 milyar lira yatırım yapıldı. Şu aşama-
da yeni servisler, yeni ürünler ortaya koymayı temen-
ni ediyoruz.” Türk Telekom’un fiber altyapı yatırımları-
na devam edeceğini belirten Yılmaz, “Fiber Kent proje-
si kapsamında sadece bir ile, bir bölgeye değil 81 ilimizin 
tümüne fiber optik altyapıyı götüreceğiz. Bakır kablola-
rı tümüyle söküp, 2015 yılı sonuna kadar tüm Türkiye’yi 
fiber optik altyapıya kavuşturacağız.” 

 İstanbul’da Mart 2013’te yapılacak olan Eurasia Rail 
Fuarı, 18 – 21 Eylül tarihleri arasında Berlin’de 9.’su 
düzenlenen InnoTrans Fuarı’ndaki standında katı-

lımcıların akınına uğradı. TCDD Genel Müdürü Süleyman 
Karaman da standı ziyaret ederek, 2013’te 3’üncü-
sü yapılacak olan Eurasia Rail Demiryolu, Hafif Raylı 
Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı’na TCDD olarak tam 
destek verdiklerini söyledi.
Türkiye’den TCDD, TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ’ın da katılım 
gösterdiği InnoTrans Fuarı’nda 38 Türk firması yer aldı. 
InnoTrans Fuarı’na 49 ülkeden toplam 2 bin 515 firma 
katıldı. 94 bin 608 metrekare kapalı alan ve 3.5 kilo-
metre uzunluğunda tren hattı üzerinde 115 adet tren, 
metro ve demiryolu araçları sergilendi. Ayrıca InnoTrans 
Fuarı’nda ilk defa sunulacak 104 ürünün de lansma-
nı yapıldı. InnoTrans Fuarı’ndan önce 5 bin 100 metreka-
re net satışı olan Eurasia Rail Fuarı, InnoTrans Fuarı’nda 
yapılan görüşmeler neticesinde 9 bin metrekare net 
satışa ulaştı. 
Standa gelen, Rusya Federasyonu Devlet Demiryoları, 
Polonya Demiryolu Derneği, Çek Cumhuriyeti Demiryolu 
Derneği, Japonya Demiryolu Derneği yetkilileri de, 
Türkiye pazarında düzenlenen tek demiryolu fuarı olan 
2013 Eurasia Rail Fuarı’na üyelerinin katılım göstere-
ceklerini teyit etti. Ayrıca IAF (Instituto Argentino de 
Ferrocarriles) Arjantin Demiryolu Derneği yetkilileri de 
2013 Eurasia Rail Fuarı’na katılacaklarını aynı zamanda 
Arjantin’de ve Latin Amerika ülkelerindeki üye firmaları-
na bu konuda bilgi vereceklerini söyledi.

sektörden»

türk telekom’un yeni genel müdürü tahsin Yılmaz
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