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fiberle internette yakaladığı 
hız, türkiye’yi öne çıkarıyor
Türkiye’nin önemli şirketleri, fibere yaptıkları 
yatırımlarla Türkiye’yi çok önemli yerlere 
taşımayı başardı. Şirketler bu yatırımları 
yavaşlatmayı da düşünmeden, evlerimize ışık 
hızında internet taşımaya devam ediyor.

İnternetle tanıştığınız ilk günleri hatırlayın. Evet herkes için 
ilkti ve heyecan vericiydi internetle tanışmak ama bir sayfa-
nın açılabilmesi için harcanan zamanlar da can sıkıyordu. Bil-
gisayarın başında uzun süreler geçiyordu ve sayfalar açılmak 
bilmiyordu... Dakikalar içinde bırakın film indirmek, kısa bir 
şarkı indirmek bile uzun zamanları alıyordu. Neyse ki o günler 
geçti... Aşağı yukarı 20 yılı bulan bu kısa zaman içinde inter-
net de hızlandı. Hatta biz yetişemedik 21. Yüzyıl’ın bu eşsiz 
buluşunun hızına. 

Peki ne oldu da internet bu kadar hızlandı ve hızlanmaya da 
devam ediyor? Bu ayki kapak konumuz internetin hızlan-
masında çok etkin bir faktör olan fiber kablolar... Türkiye’nin 
operatörleri fiber alt yapıya büyük yatırımlar yaparak, inter-
neti tahmin edemeyeceğimiz bir hıza ulaştırmayı başardı. 
Türk Telekom ve Turkcell’in başı çektiği bu yatırımlar sayesin-
de Türkiye artık internet hızı ile örnek ülke haline geldi. Ayrıca 
bu yatırımlar bölgesinde ve dünyada da Türkiye’yi kayda de-
ğer bir yere taşıdı. Ülkemiz, Avrupa’yı, Amerika’yı, Asya’yı ve 
Uzakdoğu’yu birbirine bağlayan bir köprü haline geldi. 

Türk Telekom, Türkiye’de 163 bin kilometrelik fiber altyapı 
uzunluğuna sahip olmayı başardı. Bina ve evlere kadar ulaş-
tırdığı fiber erişimi sağlanan hane sayısını 1,5 milyona ulaş-
tırdı. Toplamda 5.3 milyonu aşkın haneye çok yüksek hızda 
internet verebilecek bir altyapı kurdu. Ayrıca Orta ve Doğu 
Avrupa’da ise 16 ülkede sahip olduğu 27 bin kilometrelik op-
tik fiber ağı uzunluğu ile tüm dünyada 190 bin km’lik fiber alt-
yapıya ulaştı. TurkcellSuperonline ise fiberin dünyada bile yeni 
konuşulmaya başlandığı zamanlarda evlere kadar 1000 Mbps 
hızında  fiber interneti Türkiye’ye getiren ilk operatör oldu. 

Rakamlarla ortaya konuluyor ki, Türkiye’nin önemli şirketleri, 
kurumları fibere yaptıkları yatırımlarla Türkiye’yi çok önemli 
yerlere taşımayı başardı. Şirketler bu yatırımları yavaşlatma-
yı da düşünmeden, evlerimize ışık hızında internet taşımaya 
devam ediyor. 
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Türkiye’nin internet hızı ‘fiber’le artıyor
Günümüzde kişi başı genişbant aralığı, kişi başı milli gelir kadar 
önemli. Bu aralığı yükseltmek için fiber optik altyapı yatırımları 
önem kazanıyor. Çünkü, fiber optik alt yatırımı yapmayan ülkelerin, 
dünyanın dijital dönüşümüne ayak uydurması zor görünüyor. 
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ünlü ismin de 
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Korsan yazılım konusunda AB’den uyarı geldi
Avrupa Komisyonu İlerleme Raporu’nda, Türk polisinin, ülke 
çapında korsan yazılım kullanılmaması konusundaki 
çalışmalarının desteklenmesi istendi. 

80

gezi
Medeniyetlerin 
beşiğine yolculuk
Dünyanın yaşanabilir iki sit 
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yüzyıllardır ev sahipliği 
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bakır işçiliği, birbirinden 
lezzetli yemekleri ve tarihi 
kalıntılarıyla adeta kültür 
turizmine başkentlik 
ediyor.
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Ailelerden sonra kurumlar da ‘güvenli internet’e geçti
Altı ayda 33 bin kurum ve kuruluş güvenli interneti kullanmaya 
başladı. Kurumların arasında bakanlıklar, genel müdürlükler, 
üniversiteler ile banka ve finans çevreleri de bulunuyor.
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vermeye başladı.
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Olimpiyatlarda paralar 
‘temassız’ harcandı

Londra, 2012 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nda tüketi-
ciler, ödemelerini temassız olarak gerçekleştirdi. Olimpiyat 
Oyunları’ndan önce başlayan ve Paralimpik Oyunları’nın 

sonuna kadar geçen toplam 10 haftalık dönemde temas-
sız işlem adedi, oyunların öncesindeki döneme göre 2 kat 
arttı. Oyunlar boyunca gerçekleştirilen temassız işlemler 
ise 2011 yılının aynı dönemine göre 6 kat artış gösterdi. Visa 
Europe Temassız Ödemeler Başkanı Mark Austin, olimpiyat 
mekânlarında 20 pound’un altındaki her 5 işlemden 1’inin 
temassız ödeme teknolojisi kullanılarak gerçekleştirildiğini 
belirtti. Bu sayede temassız ödemeleri yaygın bir ödeme meto-
du haline getirmek için de önemli bilgiler edindiklerini söyledi.  

134 yıllık 
ses kaydı 
bilgisayara 
aktarıldı

ABD’li araştırmacılar, 
Amerikan tarihinin 
en eski ses 

kaydını bilgisayarda 
dinlenebilecek bir formata 
çevirmeyi başardı. 
Berkeley Üniversitesi’nde 
yapılan çalışmada, 78 
saniye uzunluğundaki 
konuşma ve müzik 
kaydı bilgisayarda 
dinlenebilecek bir 
dosyaya çevrildi. Söz 
konusu kayıt, 1878 
yılında ABD’nin St. Louis 
kentinde aynı yıl ABD’li 
mucit ve işadamı Thomas 
Edison tarafından 
keşfedilen gramofon 
ile yapıldı. Ses kaydı, bir 
kişinin müzik olmadan 
şarkı söylemesiyle 
başlıyor, ardından “Mary 
Had a Little Lamb” ve 
“Old Mother Hubbard” 
parçalarının çalınmasıyla 
devam ediyor. 

Kingston 25 yaşında
Dünyanın bağımsız ve lider bellek ürünleri markası 
Kingston Technology, bilgisayar ve sistem belleklerinde 
dünyanın en büyük üçüncü parti üreticisi olarak 25 yılı 

bugün itibarıyla geride bırakacağını duyurdu. Kingston’un 
kuruluşu, kurucu ortaklar CEO John Tu ve COO David Sun 
tarafından 17 Ekim 1987’de gerçekleşti. Kingston kurucu 
ortağı ve CEO’su John Tu, “Bu şirketin parçası olmak müte-
vazi ancak güçlü bir duygudur. Birlikte çalıştığımız insanlar, iş 
ortaklarımız ve bizim de bir parçası olmaktan gurur duydu-
ğumuz muazzam endüstriyel ilişkilerimiz, son 25 yılın en iyi 
özellikleridir.” diye konuştu.

Günlük tweet 
sayısı 500 
milyona 
ulaştı

Dünyanın en büyük mikrob-
loğu Twitter, küresel alandaki 
kullanıcılarının günlük tweet 

sayısının yarım milyara ulaştığı-
nı açıkladı. Twitter CEO’su Dick 
Costolo, Haziran 2012’de hazır-
ladıkları en son Twitter raporun-
da, günlük tweet satısının 400 
milyon olduğunu belirterek, dört 
ayda bu rakamın 100 milyon art-
tığına dikkat çekti. Twitter CEO’su 
aynı zamanda, Facebook’ta yer 
alan ‘beğen’ tuşunun bir benzerini 
mikrobloğa uygulayabilecekleri-
ni de doğruladı. Costolo, düşün-
dükleri ‘beğen’ tuşunun, 
Twitter’da yıllardan beri 
kullanılan ‘favori’ tuşu-
nun yerini alabileceğini 
söyledi. 

Samanyolu’nun 
9 milyar piksellik 
fotoğrafı oluşturuldu

Avrupa Güney Gözlemevi’ndeki araştırmacılar, bilgi-
sayar ortamında hazırlanan binlerce kareyi bir araya 
getirerek, Samanyolu Galaksisi’nin tam 9 milyar pik-

sellik fotoğrafını oluşturdu. Fotoğrafta 84 milyon yıldız 
yer alıyor. Galakside 200-400 milyar yıldızın yer aldığı 
düşünülüyor. Araştırmacılar, fotoğrafın basılması halinde, 
10 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde bir alanı bir 
alanı kaplayacağını belirtti. Gök bilimciler, fotoğrafın oluş-
turulmasında kullanılan karelerin Şili’de bulunan Paranal 
Gözlemevi’ndeki 4.1 metre uzunluğundaki VISTA telesko-
buyla elde edildiğini ifade etti. 

Şarkısı sanal 
hayranları gerçek

Japonya’da yeni bir eğlence yazılımı sayesinde 
insanlar ünlü bir besteciye dönüşebiliyor. Program, 
görsel unsurlar da eklenince ülkenin sanal alemin-

de bir fenomene dönüştü. Ülkede geliştirilen ve yüz-
binlerce kişi tarafından ilgiyle izlenen yeni bir eğlence 
yazılımı için hazırlanan sanal Hatsune Miku karakteri, 
ülkede şimdiden büyük bir şöhrete kavuştu. Karakterin 
ismiyle anılan Hatsune Miku’nun, müzikle ilgisi olmayan 
insanların bile beste yapabileceği bir ürün olduğunu 
söyleyen firma yetkilisi Miki Fukuda, bunun aslında bir 
yazılım olduğunu kaydetti.

ABD siber savaş füzesi 
geliştirdi

Geleceğin savaş meydanlarında kullanılacak ‘öldürücü 
olmayan’ silahlar geliştirmek için büyük yatırımlar yapan 
ABD ordusu, kalabalık yerleşim birimlerinde kullanılabi-

lecek yeni bir füzeyi test etti. CHAMP adı verilen füze, geniş 
elektronik sistemlere çok büyük hasar verebiliyor. Uzay-
havacılık devi Boeing’in geliştirdiği CHAMP füzesi, ateşlendiği 
bölgedeki elektronik sistemleri yaydığı güçlü mikrodalgalar 
sayesinde devre dışı bırakmak için geliştirildi. Boeing, kısa bir 
süre önce füzenin Utah kentindeki Test ve Eğitim alanında 
başarıyla test edildiğini açıkladı. Füze, iki katlı bir bina olan ilk 
hedefine ulaştığında, etrafa güçlü mikrodalgalar yaydı. Binanın 
içinde, çok sayıda PC içeren bilgisayar ağı ve diğer elektronik 
sistemler mevcuttu.

Hangi cep çevreyle daha 
barışık?

Merkezi Amerika’da bulunan Ecology Center 
ve iFixit yeni nesil cep telefonlarını ‘zehirli 
madde’ testine tabi tuttu. Telefonların 

yapımında kullanılan zehirli kimyasal maddeleri 
test eden araştırma sonucunda iPhone 5’in, Galaxy 
S III’e göre çevreyle daha barışık olduğu ortaya 
çıktı. 36 akıllı telefonun incelendiği araştırmada, 
Motorola Citrus, ‘en çevreci’ telefon olarak listenin 
başında yer aldı. Sıralamada Morotola Citrus’u 
iPhone 4S ve LG Remarq takip etti. Araştırmaya 
göre, bütün akıllı telefonlar içinde çevreye ve insan 
sağlığına en zararlı olanı ise iPhone 2.

Android 2016’da 
Windows’u geride 
bırakacak

Geleneksel bilgisayar 
kullanımından tüketi-
cileri hızla uzak-

laştıran mobil 
cihazlar, dünya-
nın önde gelen 
şirketlerinin ana 
stratejilerini belir-
liyor. Yapılan en son 
araştırmalardan bir tane-
si, mobil piyasasının hızına 
en iyi ayak uyduran ürünün 
android işletim sistemi oldu-
ğunu gösterdi. Veriler, androidin 
2016’ya gelindiğinde dünyanın bir 
numaralı işletim sistemi olacağı-
na işaret ediyor. Teknoloji piyasa-
sına odaklanan araştırma şirketi 
Gartner’ın yaptığı en son araştırma-
ya göre, 1985’ten bu yana dünya-
nın kabul ettiği birinci işletim siste-
mi Windows, 2016’da üstünlüğünü 
Google Android’e bırakacak.
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Türkİye’nİn İnTerneT hızı

‘fİber’le arTıyor
 Günümüzde kişi başı genişbant aralığı, kişi başı milli gelir kadar önemli bir yer 

tutuyor. Kişi başı genişbant oranını yükseltmek için fiber optik altyapı yatırımları 
mühim hale geliyor. Çünkü çağımızda, fiber optik alt yatırımı yapmayan ülkelerin, 

dünyanın dijital dönüşümüne ayak uydurması zor görünüyor.  

ahmet selim / ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr
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İ
nternetle birlikte bilişim ve iletişim teknolojileri 
hayatımızın itici gücü haline geldi. Bilgi toplu-
mu olmada önemli bir araç olan internet, sosyal 
ağlara bağlanmaktan, bankacılık işlemlerine, 
eğitimden haberleşmeye kadar geniş bir uygula-
ma alanı sağlıyor. İnternet sadece çeşitli sektör-
lerde üretkenliği ve kaliteyi artırmakla kalmayıp, 

toplam refahın ve yaşam kalitesinin artırılmasına da yar-
dımcı oluyor. Tüm bunlar için genişbant aralığı oldukça 
önemli ve günümüzde kişi başı genişbant aralığı, kişi başı 
milli gelir kadar önemli bir yer tutuyor. Kişi başı genişbant 
oranını yükseltmek için fiber optik altyapı yatırımları 
mühim hale geliyor. Çünkü çağımızda, fiber optik alt yatı-
rımı yapmayan ülkelerin, dünyanın dijital dönüşümüne 
ayak uydurması zor görünüyor.  Zira, saniyede 1000 Mbps, 
hatta 10 bin Mbps hızında internet bağlantısı ancak fiber 
optik altyapı ile mümkün. Fiber optik altyapı yatırımında 
Türk Telekom ile TurkcellSuperonline, önemli mesafe 
aldı. Türk Telekom, Türkiye’de 163 bin kilometrelik fiber 
altyapı uzunluğuna sahip. Orta ve Doğu Avrupa’da ise 16 
ülkede sahip olduğu 27 bin kilometrelik optik fiber ağı 
uzunluğu ile tüm dünyada 190 bin km’lik fiber altyapıya 
ulaştı. 2008’den bu yana Türkiye’de 75 ilde 30 bin kilomet-
reyi aşan fiber optik şebekesi kuran TurkcellSuperonline’ın 
abone sayısı da 374 bini aştı. İki operatör de aslında yurt içi 
ve yurt dışındaki yatırımlarıyla Türkiye’yi bölgesinde ve 
dünyada kayda değer bir yere taşıdı. Söz konusu yatırımlar-
la Türkiye, Avrupa’yı, Amerika’yı, Asya’yı ve Uzakdoğu’yu 
birbirine bağlayan bir köprü haline geldi. 

“TÜRK TELEKOM, FİBER YATIRIMLA MÜŞTERİNİN 
HAYATINI DEĞİŞTİRECEK”
Türk Telekom’un bina ve evlere kadar ulaştırdığı fiber 
erişimi sağlanan hane sayısı 1,5 milyona ulaştı. Toplamda 
5.3 milyonu aşkın haneye çok yüksek hızda internet verebi-
lecek bir altyapı kuruldu. Türk Telekom Operasyon 
Başkanı Mehmet Atalay, Türk Telekom’un yurt içi ve yurt 
dışı yatırımlarının amacının, müşteriye sunulan hızın ve 
kalitenin arttırılması olduğunu ifade ederek, “Fiber altyapı 
üzerinden sunduğumuz yüksek hız ve kalite müşterinin 
hayatını değiştirecek. Daha önce sadece hayal edilen uygu-
lamalar bu altyapı ile birer birer gerçeğe dönüşecek. 
Mesela, 1,5 saatlik bir film saniyeler içinde indirilebilecek.” 
diye konuşuyor. 
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Türk TelekoM oPeraSyon baŞkanı 
MehMeT aTalay: “yükSek hızlı 

GenİŞ banT Şebekelerİn GelİŞMeSİ 
bİrÇok Pazarın Da büyüMeSİnİ Ve 
İSTİhDaMın arTMaSını TeTİklİyor. 

araŞTırMalar, ekonoMİk 
büyüMenİn ÖneMlİ bİr yüzDeSİnİn 

TeknoloJİk GelİŞİM, VerİMlİlİk 
Ve İnoVaSyon SayeSİnDe elDe 

eDİlDİĞİnİ GÖSTerİyor.” 

12 / www.baglantinoktasi.com.tr
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Fiber nedir?
 Fiber kablolar, insan saçının teli kadar ince bir cam teldir 

ve lazerden saçılan ışınlar ile bilgiyi iletmek amacıyla 
tasarlanmıştır. Çok ince bir çekirdek liften oluşur. Işığın 
iletilmesini sağlayan ana parçadır. Işık bu parça üzerinden 
uzak mesafelere kadar gidebilir. Ana malzemesi camdır. 
Multimode FO kablolarda en içteki cam çekirdek lifin çapı 
genel olarak 50-70 mikrondur. Işık, bu lif üzerinden 
hemen onu çevreleyen ve yine camdan yapılan örtüye 
çarparak (kırılarak) ilerler. Single Mode FO kablolarda ise 
cam çekirdek lifin çapı, MM kabloya göre çok daha 
küçüktür (3-10 mikron arasında) ve ışık bu çekirdek 
üzerinden hedefine doğrudan ilerler. 

 Fiber yapısına göre 3’e ayrılıyor: 
• Cam Fiberler: Nüvesi ve kılıfı camdan imal edilir. Veri 

iletimi açısından en iyi performansı gösterir. Yapımında 
kullanılan cam ultra saf silikon dioksit veya kuartz 
kristalidir. Yukarıda bahsettiğim indisi ayarlamak için; 
imalat aşamasında indisi azaltmak için, flor veya bor, 
indisi artırmak için, germanyum veya fosfor ile 
katkılanır.

•	 Plastik Kaplı Silisyum Fiber: Cam nüveye plastik kılıfa 
sahiptirler. Fiyat olarak cam fiberlere göre daha ucuz 
ama performans açısından daha verimsizdir.

•	 Plastik Fiberler: En ucuz fiber tipidir. Nüvesi de kılıfı da 
plastiktir. Performansı en zayıf fiyatı en uygun fiberdir 
genelde kaplamaları yoktur.  Kısa mesafe iletişimi için 
uygundur.

FİBER YATIRIMLAR, BİRÇOK PAZARIN 
BÜYÜMESİNİ TETİKLİYOR
Fiber optik alt yapı yatırımlarının günlük yaşama kazandı-
rılmasının genç bir nüfusa sahip Türkiye’nin ekonomisine 
sağlayacağı katkının büyük olacağına vurgu yapan Mehmet 
Atalay, uzun vadeli bir yatırım olan fiberin aslında ülke 
kaynaklarının verimli kullanımı anlamına geldiğini belirti-
yor. Atalay şöyle devam ediyor: “Yüksek hızlı genişbant 
şebekelerinin gelişmesi birçok pazarın da büyümesini ve 
istihdamın artmasını tetikliyor. Araştırmalar, ekonomik 
büyümenin önemli bir yüzdesinin teknolojik gelişim, 
verimlilik ve inovasyon sayesinde elde edildiğini gösteriyor. 
Türk Telekom’un teknolojiye yaptığı her yatırım birer 
domino taşı gibi işte bu reaksiyonlara dönüşüyor.”
Türk Telekom Operasyon Başkanı Mehmet Atalay, fiber alt-
yapının sunduğu imkanların özellikle online (çevrimiçi) 
içerik sektöründe gelişmeler göstereceğini dile getiriyor. 
Ardından şöyle devam ediyor: “Hayatı kolaylaştıracak online 
uygulamalardan, yeni ara yüzlerden, birbirleriyle konuşan 
makinelerden, bulut bilişim hizmetlerinden, sanal gerçek-
likten söz ediyoruz. Türk Telekom olarak, fiber yatırımlarla 
dijital geleceğin dünyasını şekillendirmeyi hedefliyoruz.”

“FİBERE YATIRIM YAPMAYAN DÜNYANIN HIZINA 
AYAK UYDURAMAZ”
TurkcellSuperonline Şebekeden Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Dr. Muhittin Sayın da TurkcellSuperonline’ın 
fiber yatırımlarını anlatıyor. Sayın bu alana ağırlık verme-
lerinin sebebini, “Fiber optik yatırımı yapmayan ülkelerin 
veya şehirlerin, dünyanın dijital dönüşümü içerisinde ken-
dilerine yer bulamayacaklarını ve dünyanın bu hızlı değişi-
mine ayak uyduramayacaklar.” sözleriyle özetliyor. Sayın, 
veriye daha hızlı ulaşma ihtiyacı ile kesintisiz ve kaliteli 
iletişim gereksinimlerinin artması sonucunda fiber inter-
netin çok kısa bir zaman içinde günlük yaşamın önemli ve 
vazgeçilmez bir parçası olmaya başladığını ifade ediyor. 

“TURKCEL, TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI 
REKABET GÜCÜNÜ ARTIRDI”
“TurkcellSuperonline, Türkiye’de eve kadar fiber internet 
hizmetleri henüz konuşulmazken bu kritik önemi fark 
ederek bundan 4 yıl önce, kendi fiber internet altyapısını 
kurmak ve ülkemizin teknolojik altyapısını geliştirmek 
üzere yatırımlara başlayan ilk operatör oldu.” diye konuşan 
Muhittin Sayın, “TurkcellSuperonline’ın evlere kadar sani-
yede 1000 Mbps fiber internet erişimi sunması Türkiye’nin 

uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılması ve eko-
nomisinin sayılı ekonomiler arasına girebilmesi için sanı-
landan çok daha büyük bir önem taşıyor.” görüşünü dillen-
diriyor. 

“1000 Mbps HIZINDA İNTERNETİ EVLERE SUNAN 
İLK OPERATÖRÜZ”
Muhittin Sayın, fiber optik altyapısı konusunda iddialı 
konuşuyor. Fiberin dünyada bile yeni konuşulmaya başlan-
dığı zaman TurkcellSuperonline ile evlere kadar 1000 
Mbps hızında  fiber interneti Türkiye’ye getiren ilk ve tek 
operatör olduklarını ifade eden Sayın, dünyanın öbür 

2008’Den bU yana Türkİye’De 75 İlDe 30 bİn kİloMeTreyİ aŞan fİber 
oPTİk ŞebekeSİ kUran TUrkCellSUPeronlİne, Türkİye’De eVlere 

kaDar 1000 MbPS hızınDa  fİberİnTerneTİ GeTİren İlk oPeraTÖr 
olDU. abone SayıSı 374 bİne UlaŞTı.

14 / www.baglantinoktasi.com.tr
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Optik fiberlerin kullanım
alanları nerelerdir?

•	 Zayıflamanın az, bant genişliğinin büyük, kanal başına 
düşen maliyetin düşük olması nedeni ile, uzun mesafeli 
büyük kapasiteli haberleşme sistemlerinde ve orta 
mesafeli küçük kapasiteli sistemlerde,

•	 Hem örneksel hem sayısal iletime olanak sağlaması ve 
geniş bantlı servis verebildiğinden özellikle santraller 
arası (jonksiyonlu) bağlantıda,

•	  Düşük kayıp, yüksek hız nedeni ile bina içlerindeki iletim 
sistemlerinde (plastik fiberlerle),

•	  Kapalı devre televizyon sistemlerinde,
•	  Veri (data) iletiminde,
•	  Elektronik aygıtların birbirleriyle bağlantısında,
• Havacılık alanında (radar), yüksek hız gerektiren aygıtlar 

arası ve uçak iç donanımlarında,
•	 Demiryolu elektrifikasyon ve sinyalizasyon 

uygulamalarında,
• Yüksek gerilim iletkenlerinin içine fiber damarlar 

yerleştirilerek iletkenlerin, enerji taşırken aynı anda 
haberleşmeyi de sağlamasında,

• Trafik kontrol sistemlerinde,
•	  Reklam panolarında,
•	 Tıp alanında kullanılan aygıtlarda,
••	 Nükleer enerji santrallerin ve radyo aktif ışınların 

iletişimi bozduğu yerlerde kullanılırlar.

TUrkCellSUPeronlİne ŞebekeDen 
SorUMlU Genel MüDür yarDıMCıSı 

Dr. MUhİTTİn Sayın: “fİber oPTİk 
yaTırıMı yaPMayan ülkeler 

Veya Şehİrler, Dünyanın DİJİTal 
DÖnüŞüMü İÇerİSİnDe kenDİlerİne 

yer bUlaMayaCaklar. Dünyanın 
bU hızlı DeĞİŞİMİne ayak 

UyDUraMayaCaklar.” 

Huawei Türkiye
10 yıldır 
hayatınızı kolaylaştırmak 
için çalışıyor.

Huawei 10 yıldır Türkiye’de bilgi ve 
iletişim sektörünü daha da geliştirmek için 
çalışıyor. Dünyadaki uluslararası ikinci 
büyük AR-GE merkezimizde; Türkiye’de 
yepyeni teknolojiler üretebilmek için 
aralıksız çalışıyoruz. Huawei Enterprise’la 
kurumlara, Huawei Device’la tüketicilere, 
telekomünikasyon çözümlerimizle sabit ve 
mobil operatörlere hizmet veriyoruz. 
Dünyayı bambaşka bir yer haline getiren 
iletişim teknolojileri için el ele veriyoruz, 
sürekli üretiyoruz. İletişim sektörü için 
yeni çözümler, yeni teknolojiler üretmeye 
devam edeceğiz.

ucundaki içeriğe hızlı ve kesintisiz bir bağlantıyla ulaşabil-
menin artık bir lüks değil, önemli bir ihtiyaç olduğuna 
vurgu yapıyor. 

“FİBER, TELEVİZYON ALIŞKANLIĞINI KÖKÜNDEN 
DEĞİŞTİRDİ”
Fiber optik teknolojisinin sağlamış olduğu hız ve kalitenin 
televizyon ve video alışkanlıklarını kökünden değiştirdiğine 
değinen Sayın, “Örneğin, HD (yüksek çözünürlüklü) video 
bile neredeyse kalmadı diyebiliriz. Artık filmler, videolar 
Blue Ray izleniyor. HD izlemek için gereken standart 1080p 
iken, Blue Ray için bunun 7-8 katı daha fazla hız gerekiyor. 
Turkcell TV ile sunduğumuz gibi eğlence ve televizyon izle-
me alışkanlıklarını değiştiren yeni kişisel televizyon plat-
formları, izleyiciyi yayın akışına mahkum kalmayacakları, 
diledikleri yerden diledikleri içeriği izleyebilecekleri bir 
deneyim sunuyor. Böylece en popüler en güncel dizi ve 
filmlere ulaşabiliyor, film izlerken aynı ekran üzerinden 
arkadaşlarıyla sosyal medyada sohbet edebiliyorlar. Günlük 
hayatın akışını değiştiren, bu zengin içerik dünyasıyla bulu-
şabilmek için güçlü bir genişbant bağlantısı, bunun için de 
gerçek fiber optik altyapısı gerekiyor.” diyor. 



Siber güvenlik
Bakanlar Kurulu kararı ile siber güvenlikle ilgili alınacak 
önlemlerin belirlenmesi, bunların uygulanması ve 
koordinasyonun sağlanması amacıyla, Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde, ‘Siber Güvenlik Kurulu’ 
oluşturuldu. Kurul, kurum ve kuruluşlara ait bilgi ve verilerin 
güvenliği için alt yapı oluşturacak.

eçtiğimiz günlerde Resmi 
Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren önemli bir 
Bakanlar Kurulu kararı var. 
“Ulusal Siber Güvenlik 
Çalışmalarının Yürütülmesi, 
Yönetilmesi ve Koordinasyonuna 
İlişkin Karar” ile siber 
güvenlikle ilgili alınacak 
önlemleri belirlemek ve 
bunların uygulanmasını ve 
koordinasyonunu sağlamak 
amacıyla Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı’nın 
başkanlığında Siber Güvenlik 
Kurulu kuruldu. Yine bu 
kararla, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’nın, 
ulusal siber güvenliğin 
sağlanması için politika, strateji 
ve eylem planlarını hazırlamak, 
kamu kurum ve kuruluşlarına 
ait bilgi ve verilerin güvenliği ile 
mahremiyetinin güvence altına 
alınmasını sağlamaya yönelik 
usul ve esasları hazırlamak, bu 
konuda teknik altyapının 
oluşturulmasını takip etmek gibi 
görevleri belirlendi. Bu çok 
önemli bir gelişmedir. 
Çünkü, siber güvenlik 
günümüzün en önemli 
sorunlarından biridir. Siber 
güvenlik kavramının dünyada 
dile getirilmeye başlandığı 

günden bu yana Türkiye’de de 
aynı duyarlılıkla konunun 
önemine dikkat çekmeye 
çalışıyoruz. Sayın Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanımız siber güvenlik 
konusunu yakından takip etti, 
siber güvenlik tatbikatları ile 
bizzat ilgilendi. Bu kadar önemli 
bir konunun üst düzeyde 
sahiplenilmesi, her platformda 
dikkat çekilmesi bilgilendirme 
ve bilinçlendirme çalışmalarının 
da en önemli desteklerinden 
biri olmuştur.
Büyük bilgisayar yazılım 
firmalarının dünya çapında 
yaptıkları araştırmalar 
sonucunda yayınladıkları 
raporlar, siber suçluların 
geliştirdikleri yeni taktikler ve 
kötü  niyetli yazılımlara 
ekledikleri özellikler ile 
hedefledikleri kişi ve kurumlara 
zarar vermeye devam ettiğini 
gösteriyor. Binlerce bilgisayarı 
ele geçirerek, sahibinin bilgisi 
dışında  kontrol eden botnetler, 
bilerek hacker grubu ile birlikte 
hareket eden bilgisayar 
kullanıcıları, casus yazılımlar, 
kötücül yazılımların yayılması 
gibi konular, siber suçların 
küresel ölçekte organize 
boyutunu bize gösteriyor. 

Günümüzde, kritik altyapılar 
dahil günlük işlerimizin bir 
çoğunun siber ortama 
taşındığını düşünürsek, bu siber 
suçlar, bireysel, kurumsal, ulusal 
ve hatta uluslararası çapta, 
sistem ve bilgi güvenliğine 
büyük bir tehdit oluşturuyor.
Elektronik ticaret tüm dünyada 
hızla yaygınlaşıyor. Türkiye’de 
geçtiğimiz yıl e-ticaret hacmi 
yüzde 46 arttı, bu yıl daha fazla 
artacağı tahmin ediliyor. 
Avrupa Birliği ülkelerinde, 
internet kullanıcılarının yüzde 
35’i siber güvenlik nedeniyle, 
internetten alışverişe uzak 
durduğunu beyan ediyor. Bu 
gelişmelere bakıldığında, siber 
güvenlik, bireysel, kurumsal, 
ulusal ve uluslararası işbirlikleri 
ile alınacak önlemlere ihtiyaç 
duymaktadır. Tüm bu süreçte 
siber güvenlikte en önemli 
aşama, kullanıcı bilincinin 
yükseldiği aşamadır. Bu 
aşamaya gelmek için, 
kullanıcıyı bilgilendirme, 
farkındalık yaratma önemlidir. 
Küçücük bir dikkat çok büyük 
siber saldırıları önleyebileceği 
gibi, küçücük bir dikkatsizlik de 
çok büyük zararlara yol açan 
siber saldırıların yolunu 
açabilir. w

G

köşe» dr. tayfun acarer
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ilk’ler»

Birbirinden heyecanlı gösterilere sahne olan 
sirkler herkesin ilgisini çeker. Hatta büyüklerin, 
eğlensin diye çocuklarını götürdükleri sirkler-
de, daha çok eğlendiği görülür. Peki günümüz-

de gösteri çeşitliliği bakımından çapı giderek genişle-
yen sirklerin ilk oluşumu nasıl gerçekleşti? Yazar 
Çiğdem Can’ın, “İlkler ve Enteresan Hikayeleri” isimli 
kitabından derlenen bilgilere göre, böylesine ilginç bir 
organizasyonu ilk gerçekleştiren kişi bir asker emekli-
siydi. İngiliz Philiph Astley isimli bu emekli süvari bin-
başısı, 1769 yılında dünyanın ilk sirkini kurdu. Can’ın 
anlatımına göre, Astley bir sirk kurmayı uzun süre plan-
lamıştı. Fakat bu iş için yeterli bütçeyi oluşturamadığın-
dan, sirk hayalini ertelemek zorunda kalıyordu.

ELMAS YÜZÜKLE KADERİ DEĞİŞTİ

Rivayete göre, bir gün Londra’daki Westminster 
Köprüsü’nden yürürken yerde elmas bir yüzük bulan 
Astley, sirk için istediği paraya kavuştu. Eline geçen 
60 poundla, Lambeth’de atıyla numaralar yapabile-
ceği bir yer açtı. Astley, gösteriyi izlemeye gelenler-
den girişte para almıyordu ama adet olduğu üzere 
gösteri bitiminde herkes gönlünden kopan miktarı 
veriyordu. Aylar boyunca gösterisine devam eden 
Astley o kadar ünlendi ki, Westminster Köprüsü 

yakınlarında kendisine daha büyük bir yer tuttu. 
Seyirciye daha farklı şeyler de sunmak isteyen Binbaşı 
Philiph Astley, kafasından geçirdiği projeleri teker 
teker uygulamaya başladı. Önce, gösteri yaptığı sah-
neyi yeri kırmızı bir kordonla çevreledi. Sonra onun 
etrafına daire şeklinde sandalyeler yerleştirdi. Ayrıca 
gösterilerin heyecanlı kısımlarında ritim yapması 
için bir de baterist tuttu. 

MAYMUNLAR 1786’DA SİRKE GİRDİ

İlk düzenlemelerin ardından Astley’in sirki bugünkü 
sirklerin temellerini oluşturan şekline dönüşmeye baş-
ladı. Astley bunun için ip üzerinde yürüyebilen bir 
grup akrobat aldı. Daha sonra da iyi eğitimli bir atla 
gösteriler yapabilen Griffin, Jonse ve Miller adında üç 
biniciyi sirke dahil etti. 1786 senesine gelindiğinde 
sirke maymunlar da katıldı. Filler, ‘Canavar Terbiyecisi 
Morok’ adıyla ünlenen bir adamla birlikte aslanlar, 
kaplanlar da sirkteki yerlerini aldı. Astley’in yerde bul-
duğu bir yüzükle temellerini attığı sirk furyası zamanla 
gelişti, Avrupa’da 19 sirkin daha kurulmasına sebep 
oldu. Binbaşının sirki kendisinden sonra da 1893 yılına 
kadar insanları eğlendirmeye devam etti. Bu tarihten 
sonra Astley’in sirki kapandı ancak sirkler günümüze 

kadar gelmiş oldu. 

İlk sİrkİ kuran kİşİ 
emekli askerdi

İngiliz Philiph astley isimli emekli süvari binbaşısı, 1769 yılında 
dünyanın ilk sirkini kurdu. Binbaşı gösterisine kendi atı ile başladı 

daha sonra maymun, aslan ve kaplanları gösteriye dahil etti.
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lif Özge Özder, televizyonda en çok 
iş yapan dizilerde yer alan başarılı 

bir oyuncu. Çocukluğunu, Ankara’da 
anneannesi, dedesi ve teyzesi ile 

birlikte Demiryolu Lojmanları’nda, tren 
raylarında geçiren oyuncu, Hacettepe 

Üniversitesi Konservatuar Bölümü’nü bitirdi 
ve oyunculuğa atıldı. Ferhunde Hanımlar, 

Haziran Gecesi, Ömre Bedel gibi yapımlarda 
seyircinin karşısına çıkan Özder şimdilerde 

Umutsuz Ev Kadınları’nın, 5 ana karakterinden 
birini canlandırıyor. Dizi oyunculuğunun yanında 

tiyatro, sinema oyunculuğu yapan, reklam filmi ve film 
seslendiren sanatçı, Başka Semtin Çocukları ve Sınav gibi 

sinema filmlerde de yer aldı. 
Uzun ve yoğun çekimleri arasında bize vakit ayıran Elif Özge 

Özder ile hayatına ve oyunculuğuna dair keyifli bir sohbet 
gerçekleştirdik.

Umutsuz Ev Kadınları dizisinde başarılı bir 
performansla seyirci karşısına çıkan Özge Özder, 

çocukluğunu Ankara’da, Demiryolu Lojmanları’nda 
geçirmiş bir demiryolu hayranı...  

sahne»
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“tren sesi DuyDuĞumDa 
tanıDıĞım Birinin sesini 
DuymuŞ giBi olurum”
“Ankara Demiryolları Lojmanı’nın yani Biga 
Sokağı’nın çocuğuyum ben. Bunu söyle-
mekten gurur duydum hep. Ankara’ya her 
gelişimde uğrarım oraya. Sanki her yerin-
de ayak izlerim vardır benim. Büfeden tost 
yerim, gözlerim dolu her sokağını gezerim 
ve tüm anılarım hiçbir tazeliğini yitirmeden 
geçer gözlerimin önünden. Her tren sesi 
duyduğumda sanki tanıdığım birinin sesi-
ni duymuş gibi sevinirim. Dedemden bili-
rim çünkü demiryollarının hikâyesini ben. 
Benim dedemin şapkası ve iş kıyafeti hala 
evinin başköşesinde asılı durur. Rozeti de 
öyle. Onun çalıştığı kurumuna saygısı, bağ-
lılığı hep derinden etkilemiştir beni ve orada 
geçirdiğim anılar benim için daima güzel ve 
en özel yerde durur.”

DEMİryoLU HAyrAnı oyUncU; 

    ÖzGe 
ÖzDer

kasım 2012 / 23
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hale gelmeme neden oldu. Ama hiçbir zaman ödül benim 
odak noktam değildi. Ben sahneye ayak bastığım an çok mut-
lu oluyorum ve ‘benim evim tiyatrodur aslında’ diyebilirim.

 rolleriniz arasında kendinizle çok özdeşleştirdiğiniz 
ve size çok şey kattığına inandığınız bir karakter var mı?

Oynadığım her rol bana bir şey katıyor, ben de ona. Böy-
lece biz bir bütün olarak çıkıyoruz sahneye. Hiçbir rolümü 
diğerinden ayırmıyorum diyebilirim. Ama çoğunlukla size 
en uzak görünen rol aslında size en büyük sürprizi yapan-
dır. Kendinizde keşfetmediğiniz bir sürü karanlığı yüzünüze 
çarpıverir bu rol. Böylece kendinizle yeniden tanışır ve yüz-
leşirsiniz.

 Peki, eski film ya da dizilerle günümüz yapımlarını 
kıyasladığınızda kalite ve oyunculuk farkını nasıl de-
ğerlendirirsiniz? 

Çağ değiştikçe her şey revize oluyor aslında. Benim için 
öncelikli tek şey samimiyet olduğundan bunun eski filmlerde 
daha çok yakalandığını düşünüyorum. Ama oyunculuk an-
layışının şu anda bambaşka bir noktada olduğunu da inkâr 
etmemek gerekiyor.

“DeDeM Ve en küÇük TeyzeM 
DeMİryolU ÇalıŞanı olDUĞUnDan 

oraDa büyüMe ŞanSına SahİP, 
MaSal Gİbİ ÇoCUklUk yaŞayan 

bİrİyİM. yaz TaTİllerİMİn Ve hafTa 
SonlarıMın aDreSİyDİ oraSı. İkİ 

kaTlı eVlerDen, SeralarDan, 
bahÇelerDen, Gar Ve Tren 

yolUnDan olUŞan Şahane bİr oyUn 
alanıMız VarDı bİzİM.”

“raylarDan kÖpek kurtarDım”
“Çocukluğumda trenin altında kalmasın diye raylara inerek dört 

köpek yavrusunu kurtarmıştım. Şimdi düşününce pek aklı başında bir 
kahramanlık gibi görünmese de trenin gelme mesafesini ve zamanlamasını 
ezbere bilmemin verdiği bir güvendi sanırım bunu bana yaptıran. Ve tabi ki 

bir de o minnacık masum yaratıklar…”

 “elİf İSMİnİ babaM, ÖzGe’yİ De anneM koyMUŞ bana. herkeSİn bİlDİĞİ 
ÖzGe İSMİnİn anlaMınDan Ve bana kaTTıklarınDan MUTlUyUM. elİf 

İSe DıŞarıDan GÖrünen hayaTıMDan zİyaDe İÇ DünyaMa Daİr İzlerİ 
barınDıran Özel bİr aD olarak kalDı benDe.”

“eski trenlerin 
yerini hiÇBirŞey 
tutmaz”
“Vagonlarda oyunlar oynamak, 
yataklı trende uyumak, yemek 
yemek, trenin sesini dinleyerek 
geçtiğin yerlere bakmak, kafanı 
camdan sarkıtıp rayları izlemek 
gibi birçok anıya sahip biriyim 
ben. Bunların yerini hiçbirşey 
tutamaz. Ben vapuru da, eski 
vapurlara bindiğim zaman 
seviyorum zaten.” 
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 Özge Özder olarak bilinmenize rağmen, ilk isminiz 
olan elif’i vurgulamaktan vazgeçmiyorsunuz. Sizin için 
elif’in anlamı nedir?

İsimlerin insan karakteri üzerinde çok büyük etkileri 
olduğuna inanmışımdır hep. Kişiye verilirken, ondan olması 
beklenilen karakteri tarifleyen büyülü bir kelimedir aslında 
ad. Düşünsenize hayatınız boyunca en çok duyacağınız ve 
her duyduğunuzda, ‘Evet, o benim.’ diye kabulleneceğiniz tek 
kelime. Bana gelince, iki ismimin olmasından çok memnu-
num çünkü ikisinin de anlamlarını karakterimde barındır-
dığımı düşünüyorum. Elif ismini babam, Özge’yi de annem 
koymuş bana. Herkesin bildiği Özge isminin anlamından ve 
bana kattıklarından mutluyum. Elif ise dışarıdan görünen 
hayatımdan ziyade iç dünyama dair izleri barındıran özel bir 
ad olarak kaldı bende. Bu isim atıl bırakılmayacak kadar gü-
zel anlamlara sahip. O yüzden hep içimde taşıyorum onu ve 
iç dünyama dair yazıları yazan kızın çoğunlukla Elif olduğu-
nu düşünüyorum hep.

 İlk oyunculuk deneyimini anaokulunda yaptığınız 
doğru mu?

Evet, ‘Yüzyıl Uyuyan Prenses’ olmuştum ben o zaman. 
Her ayrıntısı dün gibi aklımdadır. Prens olmasını hayal etti-
ğim çocuk, ne yazık ki kral olmuştu ama olsun, yine de çok 
keyifliydi benim için (gülüyor).

 Demiryolları lojmanlarının bahçesindeki özgür or-
tamda, anneanne, dede ve teyze ile geçen çocukluk sü-
recinizden bahseder misiniz biraz bize? 

Dedem ve en küçük teyzem demiryolu çalışanı oldu-
ğundan orada büyüme şansına sahip, masal gibi çocukluk 
yaşayan biriyim. Yaz tatillerimin ve hafta sonlarımın adre-
siydi orası. İki katlı evlerden, seralardan, bahçelerden, gar ve 
tren yolundan oluşan şahane bir oyun alanımız vardı bizim. 
Beraber oynadığımız hayvanlarımız, tırmandığımız meyve 
ağaçlarımız, içine kaçıp evcilik oynadığımız misafirhaneler, 
‘araba altında ezilirim’ korkusu olmadan son sürat bindiğimiz 
bisikletlerimizle çok mutluyduk biz gar lojmanlarında. 

 hayvanlara karşı duyarlılığınız da o zamanlarlar 
kalma olsa gerek?

Parkın, bahçenin ve hayvanların bol olduğu bir yerde 
onlara karşı çok şefkatli insanlar arasında büyüdüm ben. 
Şimdiki gibi onlara zulmeden hiçbir örnek yoktu karşımda. 
Benim hayvanlara özel ilgim ve sevgim de herkes tarafın-
dan bilinirdi. Neredeyse hiç yemek yemeyip onlara verme-
ye çalışmam karşısında, evdeki tüm artıklar toplanıp onlara 
götürmem sağlanarak, zafiyet geçirmeme engel olunmaya 
çalışılıyordu. Ailecek bizim dışımızdaki canlılara karşı çok 
duyarlıydık. Dedemin bir ağacı aşılamayı kutsal bir olgu gibi 
anlatışı, annemin çocukken baktığı köpek olan Tarzan’ı be-
lediyenin zehirlemesi karşısında gözyaşı döküşü, bendeki bu 
sevginin bir izdüşümüdür aslında.

 oyunculuk yıllarınıza gelirsek, konservatuarı ha-
cettepe üniversitesi’nde okudunuz. Sizce oyunculuk 
adına ankara mı yoksa İstanbul’da okumak mı daha 
avantajlı?

Ankara’da okumak başkadır bence. Küçük ve korunaklı 
bir dış dünyadan, büyük ve zengin bir iç dünya edinip çıkar-
sın o şehirden…

 oyunculuk sizin için neler ifade ediyor?
Tutunduğum ve maneviyatımı ayakta tutan en önemli 

köktür oyunculuk benim için. Ama bu işe şimdi başlayacak 
olsam, devletimizin oyuncuları nasıl tasvir ettiğine, tiyatro-
lara nasıl davrandıklarına, bazı sanatçıların açıklamalarına 
daha çok dikkat kesilir ve yine de bu uğurda savaşmak isteyip 
istemediğimi düşünürdüm. 

 Tiyatroda birçok ödülünüz var, ödül almak önemli mi 
oyuncu için?

Aldığım ve aday olduğum birçok ödül var. Ama bana 
sorarsanız bunların arasında en kıymetlisi hocamın adını ta-
şıyan ‘Cüneyt Gökçer Ödülü’dür. Ölümünün ardından onun 
adına verilen ilk ödülü almam, ağlamaktan konuşamaz bir 
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 bundan sonraki hayatınızın akışını ve planlamasını 
yaptınız mı? Varmak istediğiniz yer neresi?

Planlı programlı yaşayan stratejik kadınlardan değilim 
ben. Olmadım, olmayacağım da. O yüzden plan yapmıyorum 
hiç. Hayatın bana sunduklarını seçiyorum sadece. Çocuğu-
mun da, hayat arkadaşımın da gelişi, kendiliğinden olsun 
istiyorum. Bir tek ilerleyen yıllarda bir çiftlikte yaşamımı sür-
dürmek gibi bir planlamam var. Sevdiklerim, hayvanlarım, 
çocuklarım ve ben, toprağa ve hayatın doğal döngüsüne en 
yakın yerde, en gerçek hayatı yaşasın istiyorum. Sadece bu-
nun için çalışıyorum. Tüm maddi birikimim bu hayalin üs-
tüne…

“oyUnCUlUkTan arTa kalan TüM VakTİMİ, hayVanlarıMa, aİleMe 
Ve SeVDİklerİMe ayırıyorUM. SanaTın her DalınDa İyİ bİr TakİPÇİ 

Ve İzleyİCİ olMaya GayreT eDİyorUM. Çünkü oraDan beSlenİyorUM 
ben. VakİT bUlDUkÇa DoĞaya kaÇıyorUM bİr De... küÇük Ve anİ 

yolCUlUklarDan Da hoŞlanıyorUM.”

 Dizi oyuncularının şartlarının ağırlığını düşündü-
ğünüzde emeklerinin karşılığını aldıklarına inanıyor 
musunuz?

Bu ağır şartları oyuncularla sınırlamak yanlış diye dü-
şünüyorum. Kamera arkasında daha korkunç bir tablo var. 
18-20 saat üst üste çalışmanın bir karşılığı olamaz zaten. Bu 
durum maddi anlamda değil de vicdani boyutta tartışılması 
gereken bir konudur aslında.

 bir yandan dizi ve tiyatro oyunculuğu yaparken bir 
yandan da seslendirme yapıyorsunuz. bunların hepsi-
ne zaman ayırmak zor olmuyor mu?

Evet, ben bunların hepsini aynı anda yapıyorum. Bu yüz-
den de hayatım bir koşturmaca halinde geçiyor. Vaktimin en 
büyük bölümünü provalar ve çekimler alıyor elbette. Tiyatro 
oyunum başladığında da gündüz set, gece oyun şeklinde ya-
şıyorum.

 Dinlenmeye ve kendinize yeterince zaman ayırdığı-
nızı düşünüyor musunuz?

Pek sayılmaz.

 boş vakit bulduğunuzda neleri yapmaktan hoşlanır-
sınız?

Kalan tüm vaktimi, hayvanlarıma, aileme ve sevdikleri-
me ayırıyorum. Sanatın her dalında iyi bir takipçi ve izleyici 
olmaya gayret ediyorum. Çünkü oradan besleniyorum ben. 
Vakit buldukça doğaya kaçıyorum bir de. Küçük ve ani yol-
culuklardan, gece yarısı sinema matinelerinden, evde film 
seanslarından, bir şeyler okuyup, yazmaktan hoşlanıyorum. 
Spor, bakım ve masaj gibi şeylerle de kendimi şımartıyorum 
bazen. Bir de hayvanlarla ilgili sosyal sorumluluk projelerine 
vakit ayırıyorum.

 Şuanda Umutsuz ev kadınları dizisi fazlasıyla izle-
niyor, rolünüzden ve çalışma koşullarınızdan memnun 
musunuz?

Harika bir ekibimiz ve çok severek oynadığım bir rol var 
karşımda. Ayrıca şuan dizi sektöründe 12 saat çalışma sınırı 
olan tek ekibiz. Bu durumdan dolayı çok mutluyum. Yapım-
cımız Fatih Aksoy’un bu kararı diğerlerine örnek teşkil ede-
cek diye umuyorum.

 ‘Şu rolü ben oynamak isterdim’ dediğiniz yerli ve 
yabancı örnekler var mı?

O kadar çok ki, bazen yanlış ülkede doğduğumu düşü-
nüyorum (gülüyor).
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Hızlı trenİn yenİ getİrİsİ; 
‘Düğün tUrizmi’

Çocuklarını evlendirecek olan aileler hızlı trenin kolaylığını 
keşfederek düğün organizasyonlarını ankara’ya taşıyor. ailelerin 
bu eğilimlerini gören organizasyon şirketleri de bu yönde hizmet 

vermeye başladı. 

turizm»
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Yüksek Hızlı Tren (YHT), 
Türkiye’de ilk kez Ankara-
Eskişehir hattında seferlerine 
başladı ve ardından da 

Ankara-Konya hattı devreye girdi. 
Her gün binlerce kişi bu hatlarda 
yolculuk ediyor. Mesafelerin kısalma-
sı, yolculuk kalitesinin artması, eko-
nomik yolculuk imkanı gibi avantajla-
rının yanı sıra YHT’nin hizmet verdi-
ği şehirlerde büyük bir sosyal değişim 
de gerçekleşti ve gerçekleşmeye de 
devam ediyor. Şehirler arasındaki 
alışveriş giderek artıyor. 
YHT’nin son getirisi ise ‘düğün turiz-
mi’ konusunda gerçekleşiyor. Konyalı 
ve Eskişehirli aileler, düğün alışveriş-
leri için Ankara’ya geliyor. Hatta artık 
birçok ile daha yakın olduğu için 
düğün organizasyonlarını da 
Ankara’ya taşıyor. Çocuklarını evlen-
direcek olan ailelerin bu eğilimlerini 
gören organizasyon şirketleri de bu 
yönde hizmet vermeye başladı. 
Anadolu Turizm İşetmeleri Derneği 
(ATİD) Başkanı Seçim Aydın, Yüksek 
Hızlı Tren’in yakınlaştırdığı şehirler 

ten Aydın, konuklardan 300 kişinin 
şehir dışından geldiğini ve Ankara 
otellerinde konakladığını belirtiyor. 
Bu şekildeki organizasyonlardan hem 
turizmcilerin hem organizasyon şir-
ketlerinin hem de tüm akrabalarını 
düğünlerinde görmek isteyen ailele-
rin kazançlı çıkacağına işaret ediyor. 

ANKARALI FİRMALAR YENİ 
FIRSATLAR SUNUYOR
Ankara’da bulunan organizasyon şir-
ketleri ailelerin isteği doğrultusunda 
Ankara’da, Eskişehir’de ya da 
Konya’da düğün yapma konusunda 
yeni fırsatlar sunuyor. Hızlı trenin 
etkinliğini kullanan firmalar, Konya, 
Eskişehir ya da Ankara’da düğün 
organize ediyor. Ulaşım sorunu hızlı 
trenle çözen firmalar, ailelere organi-
zasyon konusunda, bütçelerine göre 
alternatifler sunarak, yelpazeyi geniş 
tutuyor. Düğün paketleri içerisinde; 
ulaşım, konaklama, düğün mekanı, 
ikramlar gibi konular alternatifli ola-
rak ailelere sunuluyor ve aileler de 
seçim yapıyor.

arasında gelişen düğün turizmini 
anlattı. Başkan Seçim Aydın hızlı tren-
le bir saatte ulaşılan Konya ve 
Eskişehir’deki büyük düğün törenleri-
nin, organizasyon şirketleri tarafından 
paket programlarla (ulaşım, konakla-
ma ve görkemli bir düğün paketi) 
hafta sonları Ankara’ya taşındığını 
ifade ediyor. Düğünlerini Ankara’da 
yapanların, Siteler ve diğer mağazalar-
da alışveriş ettiklerini aktarıyor. Aydın, 
ailelerin düğün turizmine katılmasını 
arttırmak için de önerilerde bulunu-
yor. Örneğin, Siteler’deki alışverişle-
rinde ailelere bazı ikramların sağlana-
bileceğini belirtiyor. 
Turizmin sadece konuk ağırlama ile 
sınırlı olmadığını, bir yörenin ve ken-
tin yakın çevresi ile birlikte katıldığı 
bir sonuç olduğunu, buna pek çok 
etkinlikte şahit olduğuna değinen 
ATİD Başkanı Seçim Aydın, turizmci-
ler olarak YHT’nin sağladığı katkıdan 
da memnun olduklarını ifade ediyor. 
Son olarak yakın bir aile dostlarının 
bin 500’e yakın davetlisi bulunan bir 
düğün törenlerine katıldığını belir-



tanıtıcı reklam

BaK poStacı Geliyor, 
KreDi veriyor...

Ptt işyerlerinden emekli maaşı alanlara ve Ptt personeline 
verilen kredi hizmeti yaygınlaştırılıyor. Vatandaşlar, türkiye 

çapındaki bin 100 Ptt merkezinden, 20 bin tl’ye kadar, 60 aylık 
vadeyle kredi çekebilecek.

haber»
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Türkiye’nin önde gelen kamu 
kurumlarından PTT, ülkenin 
dört bir yanındaki bin 100’e 
yakın PTT merkezinden 

“Kredi Postam’ ile 20 bin TL’ye kadar, 
60 aya varan vadelerle ihtiyaç kredisi 
veriyor. PTT söz konusu hizmet için 
İNG Bank ile işbirliği yapıyor.
PTT ve ING Bank arasında gerçekleş-
tirilen iş birliği kapsamında, PTT işye-
rilerinden emekli maaşı alanlara ve 
PTT personeline sağlanan kredi hiz-
meti yaygınlaşarak herkese verilecek. 
Başvurular kapsamında sigorta poliçe-
si talep edilmiyor. Böylece, 60 aya 
kadar çok uygun faiz oranları ile kul-
landırılan ihtiyaç kredisinden tanış-
ma kampanyası kapsamında sadece 9 
TL dosya masrafı alınıyor. Ayrıca 75 
yaşa kadar kredi kullanma imkanı da 
sağlanıyor. 
PTT işyerlerinden “Kredi Postam” 
başvurusunda bulunacak herkesi 
kolay bir süreç bekliyor. PTT 
İşyeri’nden yapılan başvuru, çok kısa 
bir süre içerisinde ING Bank tarafın-
dan değerlendiriliyor. ING Bank’ın 
otomatik onay sistemi sayesinde çok 
hızlı onaylanan kredilerin ilgili dokü-
manları müşterilere imzalatılıyor ve 
müşteri kredisini anında nakit olarak 
PTT işyerlerinden kullanıyor. 

“BANKACILIK SEKTÖRÜNÜ 
YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”
Yeni hizmete dair değerlendirme 
yapan PTT Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdür Osman Tural, PTT 
olarak hizmet sundukları posta ve 
kargo alanı dışında bankacılık sektö-

ründe yaşanan gelişmeleri de yakın-
dan takip ettiklerini, gelişmeler ışığın-
da bankacılıkla ilgili hizmetlerini 
geliştirmeye ve bunu vatandaşlara 
yansıtmaya çalıştıklarını belirtti.
Tural, özellikle 2004 yılında başlayan 
PTT Bank projesiyle bankacılık ve 
finans sektöründe önemli ilerlemeler 
kaydettiklerini, proje sayesinde 
PTT’nin ülke genelinde bulunan 4 
bin 464 adet işyeriyle en yaygın ve en 
büyük tahsilat merkezi haline geldiği-
ni söyledi. Tural konuşmasının deva-
mında, “PTT hiçbir bankanın olmadı-
ğı bin 522 yerleşim yerinde vatandaş-
larımızın posta ve kargo’nun yanında 
finansal ihtiyaçlarını da karşılama gibi 
bir ayrıcalığa sahiptir. Bugün itibariy-
le 193 ayrı kurum ile yapılan 245 adet 
hizmet protokolü ile bankalar, finans 
kuruluşları, sosyal güvenlik kuruluşla-

rı, GSM firmaları, belediyeler, elektrik 
firmaları, sigorta firmalarının sundu-
ğu hizmetler de PTT aracılığı ile ülke-
mizin en ücra yerlerinde dahi halkı-
mızın ayağına götürülmektedir. ING 
Bank ile yaptığımızı işbirliği ile ban-
kacılık alanındaki bu etkinliğimizi bir 
adım daha ileri taşımış oluyoruz.” 
diye konuştu.
ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay 
da, Türkiye’nin en köklü kurumların-
dan PTT ile ING markasının gücünü 
birleştirdiklerini söyledi. Abay, “PTT 
ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, strate-
jimiz içerisinde büyük önem teşkil 
ediyor. Çünkü ING Bank olarak biz 
müşterilerimize her daim yakın 
olmak, en kolay, en pratik ürün ve 
hizmetleri sunmak üzere yol haritamı-
zı çizdik. Bizim için gerçek müşteri 
odaklılık bu.” ifadelerini kullandı. 

Motorola solutions: 
Kamu güvenliğinde lider

•  80 yıllık başarılarla dolu kamu güvenliği tecrübesi 
• 1 milyar dolarlık kamu güvenliği ve kurumsal operasyonlara odaklı Ar-Ge
•	 25.000 kamu güvenliği şebekesin kurulum ve entegrasyonu
•	 21 ülke çapında sistem; Avrupa, Latin Amerika, Karayipler ve Asya Pasifik
•	 Tüm dünyada 200 devlet ve özel sektör şebekesinin yönetimi

Yeryüzünde her an, herhangi bir 
yerde birileri için büyük önem 

taşıyor. Motorola Solutions’ın yeni-
likleri, ürünleri ve hizmetleri de 
böyle anlar yaşayan insanların 
hayatında çok temel bir rol üstleni-
yor. İtfaiyecilerin binaları, polislerin 
sokak başlarını görmelerine 
yardımcı oluyoruz. Tedarik zincirl-
erini tedarikçilere, enerji hatlarını 
çalışanlara görünür kılıyoruz. Fela-
ket anlarında ilk müdahale ekipler-
ine durum hakkında farkındalık, 
şirketlerin siparişlerini söz verdikleri 
zamanda teslim etmesini 
sağlıyoruz. Tüm bunlarıysa görül-
mez iletişim şebekeleri, uygulama-
lar ve hizmetlerle, gerçek zamanlı 
bilgiyle ve neredeyse zarar verile-
meyecek kadar sağlam el tipi ciha-
zlarla sağlıyoruz.

genlerDeki yenilikÇilik
Motorola Solutions özel kuruluşlar 
ve kamu kurumlarına yönelik kritik 
iletişim çözümleri ve hizmetleri 
alanında dünyanın önde gelen 
sağlayıcıları arasında yer alıyor. Son 
derece çeşitlilik gösteren bir müşteri 
tabanı ve 65’i aşkın ülkede çalışanları 
bulunan Motorola Solutions, eşsiz 
genişlikteki yenilikçi teknoloji 

çözümleriyle insanların önemli 
anlarında mobil ve birbiriyle bağlantı 
halinde olmalarını sağlıyor. Yeni-
liklerle dolu tarihi, şirketin port-
föyünü geçmişte olduğu gibi bugün 
de mümkün kılıyor. Güçlü müşteri 
ilişkileriyse teknolojik gelişmeler 
konusunda paha biçilmez bir anlayışı 
beraberinde getiriyor.
Yenilikçiliğe müşterinin gözüyle ve 
işlerini en iyi şekilde yapmalarını 
sağlayacak bir perspektifle bakan 
Motorola Solutions, bu yenilikleri 
gelecek nesil kamu güvenliğini hes-
aba katarak geliştiriyor. AR-GE’ye 
olan tutkusu şirketi teknolojinin en 
üst noktasına taşırken, hizmet 
verdiği endüstrileri bir kez daha 
dönüştürecek yeniliklere de ışık 
tutuyor.

enDüstri yaratan kilometre 
taŞları
Çift yönlü telsiz, çağrı cihazı, hücre-
sel altyapı, cep telefonu, yarı ilet-
kenler ve barkot okuyucu gibi 
mega endüstrilerin yaratıcısı olan 
Motorola Solutions’ın (MSI) tarihi, 
her aşamasında yenilikçilikle iç içe. 
Şirket bugün de müşterilerine yeni 
çözümler yaratan yepyeni icatlarla 
yoluna devam ediyor.

1943: Dünyanın ilk FM taşınabilir çift yönlü telsizi
1943’de Galvin Manufacturing Corporation dünyanın ilk 
çift yönlü taşınabilir FM telsizi SCR300 sırt çantası mod-
elini ABD ordusu telsiz bölümü Army Signal Corps için 
geliştirdi. Ağırlığı 15,9 kg olan “walkie-talkie” tipi bu tel-
sizin 16-32 km menzili bulunuyordu.

1969: Ay’dan Dünya’ya ilk sözler
Temmuz 1969’da Motorola marka bir radyo vericisi Ay’dan 
Dünya’ya ilk sözleri taşıdı. Apollo 11’deki verici ay ve dünya 
arasında telemetri, takip, iki yönlü ses aktarımı ve televi-
zyon sinyali iletimini sağladı.

1973: Dünyanın ilk taşınabilir hücresel telefonu
Motorola dünyanın ilk taşınabilir hücresel telefonunu 
DynaTAC’in (DYnamic Adaptive Total Area Coverage) 
tanıtımını yaptı. Halk tarafından bu teknoloji kullanılarak 
yapılan ilk telefon görüşmeleri New York City’de gerçekleşti. 
Motorola mühendisleri 800 ve 900 MHz bantlarında telsiz 
iletişimine yönelik deneyleri 1960’lardan beri sürdürüyordu.

1991: İlk lazerle taranabilir iki boyutlu barkot
Symbol Technologies (daha sonraki adıyla Motorola) 1991 
yılında, lazer tarayıcı tarafından okunabilen ilk iki boyutlu 
barkot olan, PDF417 sembol dizisini geliştirdi. Geleneksel 
barkotlardan 100 kat daha fazla veri kodlayabilen söz 
konusu sembol dizisi, tek bir kod üzerinde 2,725 veri kara-
kteri taşıyabiliyordu.

1997: İlk TETrA sistemi norveç’te kuruldu
Motorola marka TETRA (Trans European Trunked Radio) 
dijital telsiz sistemi Norveç Gardermoen Oslo 
Havalimanı’nda faaliyete geçti. 

2011: ABD’nin eyalet çapındaki ilk genişbant LTE kamu 
güvenliği şebekesi
ABD’nin Mississippi eyaleti, 2011 yılında ülkenin ilk eyalet 
çapındaki genişbant LTE kamu güvenliği şebekesini 
kurması için Motorola Solutions ile kontrat imzaladı. 

2012: Dünyanın ilk LTE kamu güvenliği cihazı
Motorola, dünyanın kamu güvenliği ekipleri için geliştirilen 
ilk LTE cihazı LEX 700’ü tanıttı.

Motorola SolutionS öneMlİ anlarinda 
İnSanlarin en İyİ duruMda olMalari İçİn çalişiyor

Motorola Solutions özel kuruluşlar ve kamu kurumlarına yönelik 
kritik iletişim çözümleri ve hizmetleri alanında dünyanın önde gelen 

sağlayıcıları arasında yer alıyor.



vatanDaş ‘Uçmayı’ SevDi
ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali yıldırım’ın, “uçmayan 
kalmayacak” sözünü vatandaş sevdi. Havalimanlarında 10 bin 579 uçak 

yolcusu üzerinde yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde  87’si son 10 yılda 
havayollarında yaşanan gelişimi başarılı buluyor.

havacılık»

Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım’ın 2003 yılında uygu-
lamaya geçirdiği havayolu ula-

şımındaki serbestleşme, vatandaşın 
beğenisini kazandı. Bu beğeni, 
Türkiye’de ilk defa bir anket çalışma-
sıyla ortaya konuldu. Anket çalışması, 
iç hatta yolculuk eden vatandaşlarla 
yapıldı. Yolculara, verilen hizmetler-
den memnun olup olmadıkları sorul-
du. Haziran-Temmuz 2012 tarihlerini 
kapsayan ve 18 yaşını doldurmuş, 
Türkiye’de ya da yurtdışında yaşayan 
Türk vatandaşlarından oluşan 10 bin 
579 kişiyle yapılan anket çalışmasına 
göre yolcuların yüzde 87’si havayolla-
rında yaşanan gelişmeleri hissedilir 
şekilde olumlu bulduğunu belirtti. 
Yüzde 5’in altında kalan bir kesim ise 

bu görüşe karşı çıktı. Diğer bir yüzde 
5’lik kesim ise kısmen olumlu gelişme 
yaşandığını belirtti. Yüzde 4’lük bir 
kesim de aynı soruya cevap vermedi.

EN ÇOK ATATÜRK HAVALİMANI’NA 
UÇULUYOR 
Yapılan ankete göre, Türkiye’de hava-
yoluyla seyahat eden yolcuların yüzde 
29’u Atatürk Havalimanı, yüzde 19’u 
da Sabiha Gökçen Havalimanı olmak 
üzere toplamda yüzde 46’sı İstanbul’a 
varmak üzere yola çıkıyor. Yüzde 
21’inin ilk vardığı Esenboğa 
Havalimanı ile Ankara ikinci sırada 
yer alıyor. Üçüncü sırada Sabiha 
Gökçen Havaalanı yer alırken, dör-
düncü sırada İzmir Adnan Menderes 
Havalimanı yüzde 7’lik paya sahip. 
Uluslararası çapta bir turizm merkezi 

olan Antalya Havalimanı ise iç hatlar 
yolcularının yüzde 3’ünün ilk varış 
noktası olarak ortaya çıkıyor.

KONFOR, RAHATLIK VE GÜVENLİK 
ÖNE ÇIKIYOR
Araştırmanın yapıldığı dönemde yolcu-
ların yüzde 8’i ilk defa uçağa bindiğini, 
yüzde 92’si ise daha önce en az bir kere 
de olsa uçağa bindiğini belirtiyor. 
Havayolu yolcularının yüzde 80’i hız, 
kolaylık ve konfor/rahatlık özelliklerin-
den dolayı havayolunu kullanıyor. 
Yüzde 74’lük bir oran ise güvenlik nede-
niyle uçağı tercih ediyor. Havayolunu 
kullanan yolcuların yüzde 54’ü havayo-
lu yolculuğunun daha ekonomik oldu-
ğunu düşünüyor. Bu bakımdan 
Türkiye’de havayolu yolculuğu, sadece 
hız, kolaylık ve konfor açısından değil, 
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aynı zamanda ekonomik olması açısın-
dan da tercih sebepleri arasında yer 
alıyor. Yine aynı ankete göre; yolcuların 
yüzde 43’ü iş gezisi amacıyla uçağa bin-
diğini belirtiyor. Yüzde 31’i tatil amacıy-
la, yüzde 28’i ise memleket veya akraba 
ziyareti gibi ailevi ve sosyal amaçlarla 
uçak yolculuğu yaptığını açıklıyor. 

EKONOMİK OLDUĞU İÇİN TERCİH 
EDİLİYOR 
Ankette, 2003 yılından sonra uçağa 
binmeye başlamış yolculara uçağa 
binme nedenleri de soruldu. 2003 
yılından sonra ilk kez uçağa binen 
uçak yolcularının yüzde 53’ü uçak yol-
culuğunu tercih etmesinin nedenini, 
uçak bilet fiyatlarının uygun olmasına 
bağlıyor. Yüzde 14’ü sefer sayılarının 
artışı sayesinde rahatlıkla bilet bulabil-
diği için tercih ettiğini söylüyor. Yine 
yüzde 14’lük bir kesim de şehirlerinde 
daha önce olmayan uçak seferlerinin 
başlaması nedeniyle havayolunu tercih 
etmeye başladığından, yüzde 13’ü ise 
bilet satın alma işlemlerinin kolaylaştı-

ğından havayolu ulaşımını tercih etti-
ğini ifade ediyor. 

2003’TEN SONRA UÇAĞA BİNENLERİN 
ORANI YÜZDE 48
Araştırma tarihinde 25 yaşın üzerinde 
olan yolcuların yarısına yakını yani 
yüzde 48’i, uçağa ilk binişlerinin 2003 
yılı veya sonrasında gerçekleştiğini 
söylüyor. 2002’den bu yana uçağa bin-
meye başlamış olan yolcu sayısı 2003-
2007 ve 2007-2012 dönemlerinde artış 
yüzde 38 olarak gerçekleşmiş.

BAKAN YILDIRIM: “TÜRK HALKI 
UÇMAYI SEVDİ”
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım, anket sonucu-
na yönelik değerlendirmesinde, hava-
yolunda serbestleşmenin olmadığı 
2003 yılından önce,  uçakla seyahati 
belli başlı kişilerin yapabildiğine dikkat 
çekti. Serbestleşmeyle birlikte havayo-
lu ulaşımının büyük bir ivme yakaladı-
ğını vurgu yapan Yıldırım, “2003’te iç 
ve dış hat yolcu sayısı 34.45 milyon, 

2011’de ise bu rakam 118.29’a çıktı.” 
diye konuştu. Bakan Yıldırım konuya 
ilişkin şunları söyledi: “Türk halkı 
zaman ve para tasarrufuna önem veri-
yor. Aynı zamanda da konforlu ve 
güvenli yolculuk yapmak istiyor. 
Yapılan ankete göre, yüzde 87’lik bir 
oran hava ulaşımındaki genel gelişme-
lerden çok memnun. Tercih nedenle-
rini, hızlı, konforlu, ekonomik  ve 
güvenli olarak sıralıyor. Anket sonuçla-
rı gösteriyor ki, hava yolunu halkın 
yolu haline getirmişiz. Bu alandaki 
çalışmalarımız başarıya ulaşmış, mey-
vesini de vermeye başlamış.” 2003 yılı 
öncesine kadar Türkiye’de iç hatlarda 
sadece THY tarafından 2 merkezden 
26 noktaya uçuş gerçekleştirildiğini 
hatırlatan Yıldırım, bugün iç hatlarda 
7 havayolu şirketi tarafından 7 merkez-
den 48 noktaya uçuş yapıldığını söyle-
di. Yıldırım, vatandaşın hava ulaşımına 
gösterdiği teveccühün nedenlerini, 
ekonomik, güvenli ve hızlı olmasının 
yanı sıra, her yerden kolayca bu hizme-
te ulaşılır olmasına bağladı.

Havalimanı yolcu trafiği (milyon yolcu):
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
İç Hat 9,15 14,46 20,53 28,77 31,95 35,83 41,23 50,58 58,26
Dış Hat 25,30 30,60 35,04 32,88 38,35 43,61 44,28 52,22 59,36
Toplam 34,45 45,06 56,12 62,27 70,72 79,89 86,00 103,54 118,29
Kaynak: DHMİ

Uçak sayısı:Hava taşıma işletme sayısı: 
 Havayolu Havataksi Genel Havacılık
 işletmesi işletmesi işletmesi
2003 162 131 162
2004 202 129 202
2005 240 157 240
2006 259 192 259
2007 250 243 129
2008  270 223 136
2009 297 255 153
2010 332 244 217
2011 349 212 243

Kaynak: DHMİ

 Havayolu Havataksi Genel Balon Havacılık Zirai Müc. Toplam
2003 13 52     32 7 49 153 
2004 15  50   35 8 51 159
2005 16  52    36 8 43 155
2006 20  57    32 8 42 159
2007 20  59    30 10 42 161
2008 17 66     31 10 40 164
2009 17 61      29 12 39 158
2010 16 61    38 16 39 170
2011 15 60 41 16 39   171

yolcUların yüzDe 8’i ilK Defa Uçağa BinDiğini, yüzDe 92’Si iSe DaHa önce 
en az Bir Kere De olSa Uçağı KUllanDığını Belirtti. yolcUların yüzDe 

80’i HavayolUnU, Hız, KolaylıK ve raHatlıK özelliKlerinDen Dolayı 
terciH ettiKlerini vUrGUlarKen, yüzDe 74’ü Güvenli Bir yolcUlUK için 

UçaK yolcUlUğUnU terciH ettiKlerini Beyan etti. 
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ATS
Sanal alemin ünlüSü

Geçirdiği kaza sonucu boyun felci geçiren ve şimdi hayatına koltuk 
değnekleri ile devam eden ATS, internet ortamında tanışma fırsatı 
yakaladığı medya dünyasının önemli kişilerinin resmi web sitelerini 

tasarlıyor, güncelliyor. Birçok ünlü ismin de Facebook sayfasını 
yönetiyor hatta menajerliklerini bile yapıyor.

ıpkı, televizyon, sinema gibi internet 
de kendi ünlülerini oluşturmaya başla-

dı. ‘Sanal’ ünlülerin bir kısmı kitap yazarak, bir 
kısmı ekrana çıkarak ünlerini başka alanlarda sürdür-
meye devam etti. Tabi bir kısmı da internetin derin 

sayfalarında kaybolup gitti. Biz de, sevdiği sanatçı-
ların tüm televizyon görüntülerini internete yük-

leyip, onların dijital arşivlerini oluşturan bir inter-
net fenomenini sayfamıza konuk ettik. Ahmet Tevfik, 
sanal alemdeki bilinen ismi ile ATS, internet ortamında 
tanışma fırsatı yakaladığı medya dünyasının önemli 
kişilerinin resmi web sitelerini tasarlıyor, yönetiyor, bir-
çok ünlü ismin de Facebook sayfasını düzenliyor hatta 
menajerliklerini bile yapıyor. ATS, ünlülerin sayfaların-
dan fırsat buldukça da kendi kişisel Twitter hesabından 
eğlenceli, düşündürücü, ironik tweet’ler atıyor. 
Facebook sayfasından güzel paylaşımlarda bulunuyor 
böylece sosyal medyada çok sayıda insana ulaşıyor. 

Televizyon programında hayat 
hikayesini anlattı
 Haber spikeri Asım Yıldırım, televizyon programcısı Bekir Develi gibi ünlü isimlerin internet 

sitelerini yöneten ATS, bir süre sonra yaptığı disiplinli ve güzel çalışmalardan dolayı Bekir 
Develi’den menajerlik teklifi de aldı. Develi’nin çevresindeki insanlara ondan bahsetmesi 
sonucu, ilginç hayat hikayesini ve azmini anlatması için TRT 1’de Zuhal Topal’in sunduğu 
‘Hayata Dair’ programına konuk oldu. Programa gelen telefonlarla hatlar kilitlendi. Ardın-
dan yine TRT 1 ekranlarında yayınlanan ‘Leyla ve Mecnun’ dizisinin yönetmeni Onur Ünlü 
tarafından dizinin yapım şirketinde işe alındı. ATS şimdi sigortalı ve maaşlı bir çalışan...



ÖRNEK HAYAT HİKAYESİ
ATS’yi sanal alemden tanıyanlar onu 
sadece internet tutkunu, günümüz 
gençlerinin bir çoğu gibi hayatın ger-
çekleri karşılaşmamış biri gibi düşünebi-
lir. Oysa onun hayat hikayesi, kendi 
deyimi ile ‘arabesk filmleri aratmıyor.’ 
Bu sözleri, başına gelenlerle dalga geç-
mek için kullanıyor. Bize göre ise ger-
çekten yaşadığı sıkıntılar karşısında 
hayata küsmemesi, tevekkülü ile her 
insana örnek olabilecek bir duruş sergi-
liyor. ATS’nin hikayesi, 1982 yılında 
Uşak’ta başlıyor. Babasının içki sorunu 
sebebi ile 17 yaşına kadar babasından 
şiddet görüyor. “Evin tek oğlu olmama 
rağmen çocukluğumda dayaktan şımar-
maya ve hayal kurmaya bile fırsat bula-
madım.” diyen ATS’nin o dönemi, baba-
sının annesi ve ablası ile birlikte kendile-
rini evden atması ile noktalanıyor. 

KAZALAR PEŞİNİ BIRAKMADI
Annesi ve ablası ile birlikte akrabalarının 
yanında yeni bir hayata başlayan ATS, 
şiddetin yanı sıra başına gelen kazalarla 
küçük yaşından itibaren tanışıyor. 
Kanepeden kanepeye atlarken dili kopu-
yor, ilkokulda annesiyle çalışmaya gittiği 
pamuk tarlasında elini patosa kaptırarak 
parmağının bir kısmını kaybediyor, orta 
okul yıllarında, okulun duvarında oynar-
ken demir parmaklık, kolunun bir tara-
fından girip, diğerinden çıkıyor... Tüm 
bunlar ATS’yi ve ailesini daha büyük bir 
kazaya karşı hazırlıklı kılmak için başına 
geliyor sanki... 

ÖLÜME BİR ADIM KALA
Kazalar eşliğinde liseyi bitiren Ahmet 
Tevfik, başka seçeneği bulunmadığın-
dan askeriyeye başvuruyor. Hayatının 
geri kalanında bu mesleği yaparak ülke-
sine hizmet etmeye karar veriyor. Ancak 
başvuru belgesi Uşak’taki evleri yerine, 
kötü anılarla dolu ilçedeki evlerine gön-
deriliyor. İlçeye gittiğinde teyzesinin 
oğlu ile birlikte belediyenin inşa ettiği 
yüzme havuzuna girmeye karar veriyor. 
Bu karar hayatının geriye kalanını etkili-
yor. ATS yaşadığı bu anı şöyle anlatıyor: 
“Burası sonradan öğrendiğimize göre 
aslında süs havuzu olarak yaptırılmıştı. 
O yüzden kenarları 90 cm iken ortası 
birden bire derinleşerek 5 metre oluyor-
du. Tabi ben bunu bilmediğimden ken-
dimi birden bire havuzun o boşluğunda 
buldum ve düştüğüm esnada boynu-

mun kırıldığını anladım. Bir anda suyun 
dibindeydim ve kımıldayamadığımdan 
su yutmaya başladım. Yaklaşık iki dakika-
nın sonunda ‘artık ölüyorum’ diye düşü-
nüp dişlerimi sıktığımda her taraf bem-
beyazdı artık...” Gerisi onun için boşluk-
tu... Ancak teyze oğlu, Tevfik’in yokluğu-
nu fark ederek, onu son anda suyun 
yüzeyine çıkarmayı başarmıştı. 

YAŞAM FONKSİYONLARI 3 KEZ 
DURDU
Ambulansla hastaneye götürüldüğünde 
doktorlar, Tevfik’i İzmir’e sevk etmek 
ister ama yolda öleceğini düşündükle-
rinden kararsız kalırlar. Maddi durumu 
iyi olan ve her zaman onlara destek olan 
dayısı, “Ben bu çocuğu uçakla da olsa 
İzmir’e götürürüm.” diye ısrar etmesi 
üzerine ambulansa alınır. Ahmet 
Tevfik’in yolda üç defa yaşam fonksiyon-
ları durur. O saatleri hayal meyal hatırla-
yan Tevfik, başındaki sağlık görevlileri-
nin, “Bu öldü galiba, geri dönelim.” 
sözlerine şahit olur. 

KOMADA 11 GÜN
Götürüldüğü İzmir Yeşilyurt 
Hastanesi’nde ‘travmaya bağlı omurilik 
felci’ teşhisi konulan Ahmet Tevfik, 11 
gün komada kalır. Komadan çıktıktan 
sonra ameliyata alınır ve boynuna üç 
yerden platin takılır. Sonrasında da hiç-
bir iyileşme belirtisi göstermediğinden 
yatağa bağlı olarak yaşamaya başlar. 
ATS, bu süreç içerisinde yaşadığı zorluk-

ları şöyle anlatıyor: “38 gün doktorların 
verdiği her türlü ilaca rağmen hiç uyuya-
madım. Kendi ihtiyaçlarımı gidereme-
mem öyle zordu ki, burnuma sinek 
konsa annemi uyandırmak zorunda 
kalıyordum. Ciğerlerimde apse oluştu-
ğu için su vermiyorlardı. Ağzım kuruma-
sın diye sakız çiğniyordum, sakızım 
ağzımdan düştüğünde yine annem yeti-
şiyordu. O altımdan almasın diye 6 ay 
boyunca muz yediğimi bilirim.” Hastane 
süresince hiçbir iyileşme belirtisi göster-
meyen Ahmet Tevfik, kendisinin ve aile-
sinin isteği üzerine taburcu edilerek eve 
gönderilir. Bir süre evde yine bu şekilde 
yatar. Bir süre sonra yine dayısının deste-
ğiyle, Ankara’daki Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne giderek teda-
viye burada devam etmeye karar verir.

DOKTORLARIN KARŞILAŞTIKLARI EN 
AĞIR VAKA 
Ahmet Tevfik, Ankara’daki tedavi mer-
kezinde yürüme ihtimali olmayan hasta-
lar kategorisine alınır. Orada bulunan 
doktorlar, meslek hayatlarında karşılaş-
tıkları en ağır vaka olarak ifade ettikleri 
hastayı, ‘7 ay sonra belki oturtabiliriz’ 
ümidiyle tedavi etmeye başlar. Bu süreç-
te Tevfik’teki ilerlemeler sadece gecede 
birkaç defa sağa-sola dönebilmesi ve de 
bir gün baş parmağını oynatabilmesi 
olur. Bu onlar için o kadar büyük bir 
olaydır ki, Uşak’taki ablası sevinç içeri-
sinde bir televizyon alarak hemen onu 
ziyarete hastaneye gelir.
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BİR HAFTA İÇERİSİNDE OTURDU VE 
YÜRÜDÜ
Ahmet Tevfik’in asıl iyileşme süreci ise 
sonradan uzun yıllar devam eden bir 
dostluk kurdukları Suat Karaman ile 
tanışmasıyla başlar. Karaman kendisine, 
‘Somi’ isimli, kafa ve boynu sabitleyen 
cihazı getirir. Türkiye’de ilk defa yerli 
üretim yapılarak onun ölçülerine uyarla-
nan bu cihazı kullanmaya başlayan 
Tevfik, üç hafta sonra mucizevi bir şekil-
de oturmayı başarır. Artık tekerlekli san-
dalyeye geçerek yatağa bağlı kalmaktan 
kurtulan Tevfik, bu olayın sonrasını bize 
şu şekilde anlatıyor: “Benim oturmam ve 
yürümem bir hafta içerisinde gerçekleş-
ti. Oturmaya başladıktan bir hafta sonra 
bir arkadaşım beni ziyarete gelmişti. 
Baktım oda kalabalık, bir anda bana 
cesaret geldi. Ayağa kalktım. Düşersem 
nasıl olsa tutacak birileri var dedim ve bir 
anda yere bastım. Birden ayaklarımın 
altında yerin soğukluğunu hissettim ve 
beni tutanların da desteğiyle birkaç 
adım atmayı başardım. Ondan sonra 
hemen sevinç içerisinde koltuk değnek-
lerini sipariş ettik ve tamamen felçli ola-
rak geldiğim hastaneden değnek deste-
ğiyle de olsa yürüyerek çıktım.”

‘ÖRNEK HASTA’ OLDU
Tevfik, örnek hasta kategorisine alına-
rak, ona nasıl bir tedavi uygulandığını 
incelemek isteyen araştırmacı doktorlar 
tarafından 40 gün daha hastanede tutu-
lur. ATS, yaşadığı bu süreç için, “Beni 
gören doktorların hepsi ölür dedi ama 
ölmedim, oturamaz dedi ama oturdum, 
yürüyemez dediler çok şükür ki onu da 
yaptım. Ben şifanın Allah’tan geldiğine 
inandığımdan, yatarken otursam neler 
yaparımın hayallerini kurdum, oturur-
ken yürüsem neler yaparım dedim. 
İnsan gerçekten ister ve çabalarsa, 
Allah’ın da izniyle mucizeler gerçekleşe-
bilir.” diye konuşuyor. 

6 AYDA 48 WEB SİTESİ TASARIMI YAPTI
Hastaneden çıktıktan sonra evde çalışa-
rak ailesinin bütçesine katkıda bulun-
mak isteyen Ahmet, 2002 yılında bir bil-
gisayar alır. Bilgisayarını aldığı kişi onu 
tasarım programlarına yönlendirir, 
“Bunu başarabilirsen seninle web sitesi 
işi yapabiliriz.” der. Bunun üzerine 
kendi çabasıyla programları öğrenen ve 
de güzel tasarımlar çıkaran Ahmet ve 
bilgisayar şirketi, sistemli çalışma ve 

güzel bir pazarlamanın ardından 6 ayda 
48 tane web sitesi yapar.

MEDYA DÜNYASININ ÜNLÜLERİYLE 
TANIŞTI
Tevfik’in ünlü isimlerle tanışması ve 
onlarla çalışmaya başlaması da bu süreç 
içerisinde gerçekleşir. Ahmet Tevfik, o 
keyifli dönemi şöyle özetliyor: “O yıllar-
da çok sevdiğim bir sanatçı olan Uğur 
Işılak’ın televizyon programlarını, şiirle-
rini kaydederek internet ortamında pay-
laşıyordum. Altına da kendi isim ve soy 
ismimin baş harflerinden oluşan ‘ATS’ 
imzasını atıyordum. Aradan geçen bir-
kaç yılın ardından sanatçı beni çok 
merak etmiş ve yaptığım web sitelerin-
den birinin sahibine ulaşarak telefon 
numaramı bulmuş. Bir gece yarısı tele-
fonum çaldı ve karşıdaki ses ‘merhaba, 
ben Uğur Işılak.’ dedi. Önce inanmakta 
zorlandım. Ama çok keyifli bir sohbeti-
miz oldu. Kendisi hakkındaki geniş arşi-
vim ve de onunla ilgili özverili çalışmala-
rımdan dolayı web sitesini yönetmeye 
başladım. Benim hayatımda belki havuz 
kazasından daha büyük önem teşkil 

eden ikinci olay da yine internet orta-
mından yazıştığımız Bekir Develi ile 
tanışmak oldu. Kendisi beni bir gün 
programının olduğu ile davet etti. 
Ardından da yaptığım işleri duyunca 
web sitesini güncellememi ve Facebook 
sayfasını yönetmemi istedi. İşte o saatten 
sonra hayatım değişti.” 

ESPRİLERİNİN KİTAP OLMASINI 
İSTİYOR
Hala web sitesi yapmaya ve yönetmeye 
devam eden Ahmet Tevfik’in sosyal pay-
laşım sitelerinde yayınladığı esprili pay-
laşımları, bine yakın Twitter ve de 2 bine 
yakın Facebook abonesi tarafından çok 
beğeniyle karşılanıyor ve de bu payla-
şımları sayesinde çeşitli teklifler bile alı-
yor. ATS bundan sonraki beklentileri 
için de şunları söylüyor: “Hayattan ciddi 
anlamda bir beklentim yok, Rabbim 
bana bir yol çiziyor ve o yolda yürüdüğü-
mü düşünüyorum. Paylaştığım esprileri-
min bir araya toplatılıp bir gün bir dizi-
de kullanılmasına dair bir hayalim var ve 
bunu gerçekleştirebilirsem bu beni çok 
mutlu eder.”

“oturmaya BaŞlaDıktan Bir hafta sonra Bana cesaret gelDi. ayaĞa 
kalktım. BirDen ayaklarımın altınDa yerin soĞukluĞunu hissettim ve 
Beni tutanların Da DesteĞiyle BirkaÇ aDım atmayı BaŞarDım. tamamen 
felÇli olarak gelDiĞim hastaneDen DeĞnek DesteĞiyle De olsa 
yürüyerek Çıktım.”
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Türkiye’de pek çok eskici, 
pek çok antikacı, pek çok 
hurda ve bitpazarı 
bulunmasına rağmen 
İtfaiye Meydanı, pek çok 
yönüyle buralardan 
ayrılmaktadır... Bu ülkede 
sosyolog olup da hurda 
pazarlarına, eskicilere, 
antikacılara, hele Ankara’da 
yaşıyorlarsa İtfaiye 
Meydanı’na uğramayan 
toplumbilimcilerin görgüsü 
de bilgisi de eksik kalacaktır.

şehir mektupları» mehmet saim değirmenci

‘O kadar da değil’ demeyin lütfen o kadardır ve 
İtfaiye Meydanı diye bilinen, eskicilerin, hurdacıla-
rın ve bunların alıcılarının, bakıcılarının, meraklı-
larının oluşturduğu ‘meydan’ kendine özgülüğüy-
le bir pazardan çok, yakın zaman eşya tarihimizin 

sergilendiği müzemsi bir galeriden ibarettir. Bazılarının 
‘bitpazarı’ diye küçümsediği, bazılarının pek de tekin bul-
madığı, bazılarının ‘aman elim toz-
lanır, başım bitlenir’ pimpirikliği ile 
yüzünü buruşturduğu bu mekân 
temaşa edilesi bir yerdir ki, 
Türkiye’de pek çok eskici, pek çok 
antikacı, pek çok hurda ve bitpazarı 
bulunmasına rağmen İtfaiye 
Meydanı, pek çok yönüyle buralar-
dan ayrılmaktadır.

Hemen başında uyaralım; her 
ne kadar adı İtfaiye Meydanı olsa da 
gerek binaların yapısı, gerekse 
bunca eski eşyanın çıtır çıtır gevrek-
liği, bolluğu Allah korusun bir yan-
gında meydanı kül edebilir. Üstelik 
sokakları o kadar dardır ki, bırakın 
itfaiye arabasını küçük bir tosbağa-
nın bile manevra yapması kabil 
değildir.

Ankara’da evinin eşyasını 
ucuz yollu değiştirmek isteyenler, ne 
bileyim birkaç arkadaş bir araya 
gelip ev tutan öğrenciler, ‘ben artık 
özgürüm birader’ diye yine ev tutup 
kendi başına yaşamak isteyen deli-
kanlılar, eşyanın eskisi ve dahi kali-
telisi makbuldür diyenler yolunu 
İtfaiye Meydanı’na düşürmektedir. 
Burada sadece eski eşya satılmamakta aynı zamanda spot-
çuların da dükkânı bulunmaktadır.  

Yeniyi de kısmen ima ettik madem, bu sizi yanıltma-
sın, meydan diye bilinen yer meydan değildir, ayrıca ana 
sokak ve bu sokağı cadde tarafından kesen küçük sokakçı-
lar ve paralelindeki sokak, evleriyle, insanlarıyla, resmiyle, 
fotoğrafıyla, bakışıyla, duruşuyla bir ortaçağ mekânını 
andırmaktadır ki, bazı nevrestelerin buraya girerkenki 
tedirginliklerini de hoş görmek icap edecektir.

Her türden her meşrepten âdem için İtfaiye Meydanı 
burun kıvırmak şöyle dursun ilgiyle takip edilmesi, izlen-
mesi, arada bir uğranması, alışveriş yapılması vacip olan 
bir yerdir. Ankara’da bunca yıl yaşayıp da yolunu buraya 
düşürmeyenlerin vay halinedir.

Bir defa fotoğrafçı için bulunmaz bir nimettir. Çoğu 
esmer ve her biri bir karakter olan yüzler, boncuktan masa-
ya, ayakkabıdan vidaya, plaktan kitaba, biblodan heykele, 
naldan araba aksamına aklınıza gelen her eşyanın eskisi, 
öyle dağınık ve elbette kendi içinde, kendi tasarımında 

nizami sergilenmekte, ışığa göre pas, eskimişlik öyle değiş-
mekte ve derinleşmektedir ki, doğal bir dekor, doğal bir 
stüdyo havasındaki bu yer bırakın arada bir, her gün fotoğ-
raflansa yeridir.

Yönetmen için, belgesel, hele aktüel belgesel merak-
lıları için de burası bulunmaz bir nimettir. Görselliği 
yanında her eşyanın bir tarihi olması, kullanıcısının hayatı 

ve dramı, eşya üzerinden toplumsal 
değişimin canlı olarak okunması 
gibi faktörler de belgesel bahsinde 
İtfaiye Meydanı’nı inanılmaz çekici 
kılmaktadır. Tek ayakkabı satılır ve 
müşterisi olur mu demeyin, bu mey-
danda yek ayakkabı bile satılmakta-
dır.

Bu ülkede sosyolog olup da 
hurda pazarlarına, eskicilere, anti-
kacılara, hele Ankara’da yaşıyorlar-
sa İtfaiye Meydanı’na uğramayan 
toplumbilimcilerin görgüsü de bil-
gisi de eksik kalacaktır. Türk toplu-
munu tanımanın, onda eşyaya nasıl 
işlevsel baktığını görmenin yolu 
eskicilerden, Ankara’da yaşıyorlarsa 
İtfaiye Meydanı’ndan geçmektedir. 
Aile albümlerinden hususi mektup-
lara, yasak defterlerden özel hediye-
lere bilumum eşyaya bu meydanda 
rastlamak, alıcıların ve satıcıların 
bunlara yüklediği anlamı görmek 
mümkündür.

Sadece sosyologlar değil arke-
ologlar da arada bir uğramalıdır 
size gülümseyen yarım bir testinin, 
ucu körelmiş bir hançerin, ne oldu-

ğu tam anlaşılmayan bir boynuz parçasının birkaç bin yıl 
önceden yola çıkıp sizi İtfaiye Meydanı’nda selamlaması 
mümkündür.

Koleksiyoncuları demiyorum, onlar zaten yolunu 
İtfaiye Meydanı’na düşürmeden koleksiyoncu olamayacak-
larını pek âlâ bilmektedirler.

Burada her mesleği sayarak ‘aman şu da uğrasın bu 
da uğrasın’ diye telkinde bulunacak değiliz ey okuyucu, 
niyetimiz Nasrettin Hoca’nın ‘doymak da bir tatmak da 
bir’ hesabı tadımlık birkaç kareyi gözünüzde canlandır-
maktan ibarettir. Yoksa, sadece İtfaiye Meydanı’ndan 
‘marka’ giyinen kişilerden, eski yazı kitap toplayıcılarına, 
teneke kutu meraklılarından, tezgahındaki her şeyi 1 
TL’den satan, hepsini satsa bile 25 TL etmeyecek kişilere, 
kaset/CD satıcılarından Bitlis tütünü tezgahına, her müda-
vimi ve her ‘mal’ı burada sayıp dökecek olsak, buna bıra-
kın mecmuayı ansiklopedi bile yetmeyecektir.

Ha, derdinize de deva bulunabilir ayrıca. Nasip mey-
dana çıkmadan ayağınıza gelmez. Bizden söylemesi…

TürK TOpluMunu 
TAnıMAnın, OnDA 

eŞyAyA nASıl iŞlevSel 
BAKTığını GörMenin 
yOlu eSKicilerDen, 

AnKArA’DA 
yAŞıyOrlArSA iTFAiye 

MeyDAnı’nDAn 
GeÇMeKTeDir. Aile 

AlBüMlerinDen huSuSi 
MeKTuplArA, yASAK 
DeFTerlerDen özel 

heDiyelere BiluMuM 
eŞyAyA Bu MeyDAnDA 

rASTlAMAK, AlıcılArın 
ve SATıcılArın BunlArA 

yüKleDiği AnlAMı 
GörMeK MüMKünDür.
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Üreticinin doğduğu topraklarda 
geçimini sağlayabilmesi ve 

tarımsal ürünün değer kazanması 
için çiftçi açısından hayati önemdeki 
tarımsal sanayi tesisi yatırımlarını 
birer birer tamamlayan ve 
yatırımlara aralıksız devam eden 
Konya Şeker, üreticilere desteğini 
de arttırarak sürdürüyor. Bu kam-
panya döneminde eylül ayı sonunda 
dağıtımını gerçekleştirdiği motorin 
avansı ödemesiyle, geçtiğimiz 
kampanya döneminde üreticiye 
ödediği avans miktarına göre 
toplamda yüzde 10 daha fazla 
destek ödemesi yapan Konya 
Şeker, dağıttığı bayram avansı ile 
geçen yıla göre üreticiye toplamda 
yüzde 9 daha fazla avans ödemesi 
gerçekleştirmiş oldu.
Konya Şeker, bir Konya Şeker 
geleneği haline gelen bayram avansı 
uygulamasını her bayramda olduğu 
gibi bu bayramda da unutmadı ve 
üreticilere 29.5 milyon lira 
tutarındaki avansın dağıtımını 

gerçekleştirdi. İklim koşullarındaki 
olumsuzluklar nedeniyle zorluklarla 
başlayan üretim sezonunda üreti-
cilerin yaşadığı sıkıntılara derman 
olabilmek için Pankobirlik Genel 
Başkanı Recep Konuk’un 
talimatıyla motorin 
desteği ve avansların 
gününden önce öden-
mesine büyük önem 
veren Konya Şeker, bu 
sene 65 milyon lirası 
ayni, 164 milyon lirası 
da nakdi olmak üzere 
toplam 229 milyon liralık 
avans ödemesi yaparak 
üreticilerin finansman güçlüğü 
çekmemelerini sağladı. Konya 
Şeker, bu kampanya dönemi 
içerisinde üreticilere gübre, tohum, 
zirai ilaç, şeker ve şeker süt ürünleri 
bedeli olarak yaklaşık 65 milyon 
liralık ayni avans katkısı verirken, 3 
motorin avansıyla birlikte toplamda 
yaptığı 7 avans ödemesiyle de 164 
milyon liralık nakdi destek verdi. 

Kurban Bayramı öncesi dağıtımına başlanan nakdi avansın 
kendilerine ilaç gibi geldiğini belirten üreticiler avansı teslim 
alırken şöyle konuştu: “Konya Şeker’in üreticilere yaptığı bu 
ödemeyle birlikte Konya’nın ekonomisi de canlanacak. 

Konya Şeker sayesinde piyasalara 
yaklaşık 30 milyon liraya yakın sıcak 

para akışı sağlanacak. Bu para 
piyasaların canlanmasına, 

esnafın daha çok iş 
yapmasına vesile olurken, 
biz üreticiler de bayramı 
gönül rahatlığı içerisinde 

geçirebileceğiz.” Konya 
Şeker’in üreticilere büyük bir 

ekonomik katkı sağladığını, 
nakit sıkıntılarını avans öde-

meleriyle aştıklarını ve üreticinin 
hasattan hasada eline para geçtiğini ancak 

masraflarının her gün olduğunu söyleyen üreticiler, Konya 
Şeker’in yıllardır yaptığı düzenli avans ödemelerinin kend-
ilerini pancar parasına, buğday parasına borçlanmaktan 
kurtardığını belirtti. Pankobirlik Genel Başkanı Recep 
Konuk’un üreticiler için bir güvence olduğunu ve destekler-
in hep ihtiyaçları olduğu zamanda verilmesini sağladığını, 
ifade eden üreticiler, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Bizi 
hiçbir zaman darda bırakmadı. Hep elimizden tuttu ve bizi 
tefeciye-namerde muhtaç etmedi. Bize bu desteği 
sağlayan başta Başkanımız Sayın Recep Konuk olmak 
üzere tüm Konya Şeker ailesine teşekkürlerimizi iletiyor-
uz.” dedi.

toplam Destek 238 milyon lira
Konya Şeker, üreticilere 2012-2013 yılı kampanya dönemi 
içerisinde gübre, tohum, zirai ilaç ve şeker süt ürünlerinden 
oluşan ve 65 milyon lira tutarında ayni ödeme yaptı. Konya 
Şeker bu ayni desteğin yanında üreticilere 66.558 milyon 
liralık 3 motorin avansı ödemesi yaparken, 97.575 milyon 
liralık nakdi ödeme gerçekleştirdi. Konya Şeker’in 59 kam-
panya döneminde üreticilere sağladığı ekonomik desteğin 
değeri 229 milyon liraya ulaşırken, bu rakam patates üreti-
cilerine ödenen 8.8 milyon liralık desteklerle birlikte 
yaklaşık 238 milyon lirayı buldu.

tanıtıcı reklam

Üreticiye bu kampanya döneminde 238 milyon lira avans desteği 
veren Konya şeker bayramı da unutmadı; 29,5 milyon liralık bayram 

avansı üreticiye verildi.

BayraMda Üretİcİnİn yÜzÜ 
Konya şeKer’le gÜldÜ

Konya şeKer’den Üretİcİye BayraM önceSİ 29,5 Mİlyon lİra avanS



Son yapılan araştırmaya göre 
gençlerin teknolojiye daha çok 
meraklı olduğu düşünceleri 
onaylanırken, kadınlarla ilgili bir 

bilginin de yanlışlığı ortaya çıktı. 
Araştırma, Türkiye’de teknolojiyi en 
fazla kullanan kesimin gençler olduğu-
nu doğrularken, kadınların telefonda 
daha çok konuştuğu yargısını ise yıkıyor. 

Intel’in yaptığı ‘Genç Türkiye 
Araştırması’na göre gençler, iş, sosyal-
leşme ve eğlence gibi ihtiyaçlarını kar-
şılamak için son teknolojileri kullanı-
yor. Gençler günün 4’te 1’ini bilgisayar 
başında geçiriyor. Araştırma ayrıca 
kadınlarla ilgili bir bilginin de yanlış 
olduğunu ortaya koyuyor. Şimdiye 
kadar kadınların telefonda daha fazla 

vakit geçirdiği şeklindeki düşüncelerin 
doğru olmadığı araştırmayla kanıtlanı-
yor. Buna göre kadınlar erkeklerden 6 
dakika daha az telefonlar görüşüyor. 
Erkeklerin günde ortalama 110 dakika 
telefon görüşmesi yaptığı kadınların 
ise telefon başında geçirdiği sürenin 
ortalama 104 dakika olduğu ortaya 
çıkmış oluyor.

İNTERNETTE (GENEL AĞ) 330 
DAKİKA!
Ellerinde telefonu düşürmeyen, saat-
lerini internetin başında harcayan 
gençlere alıştık artık. Yolda, otobüs-
te, kafede sürekli olarak ‘iletişim’ 
halinde olan gençlerle ilgili İntel 
önemli bir araştırma yaptı. Araştırma 
şirketi Akademetre’ye yaptırılan 
‘Genç Türkiye Araştırması’ndan 
çıkan sonuçlara göre bilgisayar sahibi 
gençler günde ortalama 330 dakika-
sını bilgisayar başında geçiriyor. Türk 
gençliğini temsil eden 26 ilde, 13–29 
yaş aralığındaki, farklı sosyo-
ekonomik statüde bulunan 3 bin 
gençle yüz yüze yapılan araştırmaya 
göre dijital cihazlar, internet ve sos-
yal ağlar, Türkiye’de gençler için 
günlük yaşamın vazgeçilmez bir par-
çası haline gelmiş durumda.  

İNTERNET, İŞ VE SOSYALLEŞME İÇİN 
KULLANILIYOR
Araştırma sonuçlarını değerlendiren 
Intel Türkiye Genel Müdürü Burak 
Aydın, amaçlarının toplumun değişen 
istek ve ihtiyaçlarına ışık tutmak oldu-
ğunu belirtiyor. Yaşanan değişime en 
hızlı ayak uyduran kitlenin gençler 
olduğunu vurgulayan Aydın, “Onların 
ne düşündüğü, davranışları, teknolo-
jik geleceği inşa etmek için son dere-
ce önemli. Bu tür kapsamlı araştırma-

lar aynı zamanda hizmet sunduğumuz 
ekosistemin bölgesel, hatta şehirler 
düzeyinde pazarlama stratejileri geliş-
tirmeleri, Ar-Ge yatırımlarının yöneti-
mi gibi hayati unsurlar için son dere-
ce değerli veriler sunuyor.” değerlen-
dirmesini yapıyor. Aydın’ın verdiği 
bilgilere göre bilgisayar sahibi gençler 
günde ortalama 330 dakikasını bilgi-
sayar başında geçiriyor. İş, sosyalleşme 
ve eğlence, ortalama 102 dakikayla 
kullanım amaçlarında birinci sırayı 
paylaşıyor.

NORMAL HAYATTA KADINLAR DAHA 
ÇOK KONUŞUYOR
Her ne kadar kadınların cep telefo-
nunda erkeklere oranla daha az 
konuştuğu ortaya çıksa da bilimsel 
olarak kadınların normal hayatların-
da daha çok konuştuğu kanıtlanmış 
durumda. Bilim insanlarının araştır-
ma sonuçlarına göre; insan beynini 
en çok çalıştıran eylem kelime üret-
mek. Sözcüklerin linguistik (dilbilim) 

özellikleri sol beyne, anlam bölümü 
sağ beyne, duygular ise beynin derin-
liklerine yazılı. Sözcük üretirken hepsi 
birden ortak çalışmalı. Kadınlarda ve 
dişi hayvanlarda ise bu özelliğin biyo-
lojik eğilim olarak üstün olduğu orta-
ya çıkarılmış.

KADIN HER ZAMAN, ERKEK 
GEREKTİĞİNDE KONUŞUR
Araştırmalara göre, kadın üzüntülü 
olduğunda kendini iyi hissetmek için 
konuşma eğilimindeyken erkek sus-
mayı tercih ediyor. Kadın yüksek sesle 
düşünür. Ne söylemek istediğini yük-
sek sesle araştırır. İçtenlik ve paylaşım-
cılık hisleri kadını konuşmaya iter. 
Yakınlık ve yalnız olmama isteği 
konuşma ihtiyacını artırır. Kadın bilgi 
paylaşımı için konuşur. Erkek için ise 
konuşmak sadece bilgi aktarma işidir. 
Erkekler konuşmak için konuşmazlar, 
konuşmak için bir nedenleri olmalı-
dır. Zamanlama ve yaklaşım biçimi 
uygun ise konuşmaya başlarlar.

kaDınlar 
telefonDa 
DaHa az 
konuşuyormuş!
kadınların telefonda daha fazla 
konuştuğu kanısı bilimsel 
araştırma ile yıkıldı. genç türkiye 
araştırması’na göre, kadınlar 
günde ortalama 104, erkekler ise 
110 dakikalarını telefon başında 
geçiriyor.

güncel»
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Gençler iş, SoSyalleşme ve eğlence 
GiBi iHtiyaçlarını KarşılamaK için Son 
teKnolojileri KUllanıyor. GenÇler 
Günün 4’Te 1’ini BilGiSAyAr BAŞınDA 
GeÇiriyOr. Bu DA GünDe OrTAlAMA 330 
DAKiKAyA DenK GeliyOr. 

Araştırmada dikkat çeken diğer sonuçlar şöyle: 
• Genel nüfusun yüzde 29’unu oluşturan 13-29 yaş arası gençlerin yaşadığı hanelerin yüzde 71,4’ünde bilgisayar bulunuyor.
• Cihazların hane dağılımlarına bakıldığında, en yaygın yüzde 85,5 ile cep telefonu, onu yüzde 46 ile masaüstü ve yüzde 41,5 ile 

dizüstü bilgisayarların takip ettiği görülüyor.
• Yaklaşık her 2 gençten masaüstü bilgisayarı, her 3 gençten 1’inin de dizüstü bilgisayarı bulunuyor. Onları yüzde 25,7 oranla akıllı 

telefon izliyor.
•	 Türkiye’nin yüzde 98’inde standart ya da akıllı telefon bulunuyor.
•	 Araştırma kadınların daha fazla telefonla konuştuğu önyargısını da kırıyor. Araştırmaya göre, kadınlar günde ortalama 104, 

erkekler ise 110 dakikaya telefon konuşması yapıyor.
•	 Gençler interneti en çok sosyal ağlara bağlanmak (yüzde 54,7) için kullanırken, haber okumak  (yüzde 39,9) ve bilgi almak (yüzde 

39,3) oranla onu takip ediyor.
•	 Türkiye’de 5 gençten 3’ünün (yüzde 56,9) düzenli internet erişimi bulunuyor.
•	 Gençlerin yüzde 8,3’ü, sabah kalktıklarında yataktayken bile internete giriyor.
• Türkiye’de her 3 gençten 2’si sayısal (dijital) cihazların insanların sosyal statülerinin bir parçası olduğunu düşünüyor.
• Gençlerin yüzde 54’ü teknolojik cihazları kullanmayan kişilerin çağın gerisinde kaldığını düşünüyor.



aİlelerDen sonra kurum 
Ve kuruluşlar Da ‘Güvenli 

internet’İ kullanıyor
altı ayda 33 bin kurum ve kuruluş güvenli interneti kullanmaya başladı. 

kurumların arasında bakanlıklar, genel müdürlükler, üniversiteler ile 
banka ve finans çevreleri de bulunuyor. 
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Ulaştırma DenizciliK 
ve HaBerleşme 
BaKanı Binali yılDırım, 
çeKirDeK ailenin 
Bir üyeSi Haline 
Gelen internetin, 
Kişi ve KUrUmlara 
vereBileceği 
zararın türK HalKı 
tarafınDan peK farK 
eDilmeDiğini SöyleDi. 
yılDırım, “SiBer 
SalDırıların aBD’ye 
maliyeti 100 milyar 
Dolar.” DeDi.
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Güvenli internet 
nedir? 
 İnternet servis sağlayıcıları tarafından 

ücretsiz olarak sunulan ve internetteki 
zararlı içeriklerden, büyük oranda kişi ve 
aileyi koruyan alternatif bir internet 
erişim hizmetidir. Hizmeti almak için 
bilgisayarınıza program yüklemenize 
gerek yoktur. 

 Güvenli internetten kimler 
yararlanabilir?

 Güvenli İnternet hizmetlerinden tüm 
internet aboneleri evden ve cepten 
yararlanabilir.

 Profil nasıl seçilir?
 Çocuk Profili ve Aile Profili olmak üzere 

iki ayrı seçenek var. Bu hizmetten 
yararlanabilmek için ise 4 farklı yöntem 
bulunuyor. İnternet servis sağlayıcınızın 
bayisine başvurarak, çağrı merkezine 
telefon ederek (444 5 446), online 
işlem merkezine müşteri numarası ve 
şifre ile giriş yaparak ve kısa mesaj, 
SMS, atarak başvuru yapılabiliyor. 
Çocuk ve aile profilleri internet 
kullanıcılarının tüm gereksinimlerini de 
karşılıyor.

 Profil değiştirme imkânı var mı? 
 İstenildiği zaman profil değiştirilebilir. 

İstediğiniz zaman güvenli internetten 
çıkabilir ve daha sonra geri girebilirsiniz.

Güvenli internet kullanımı için neler yapılmalı? 
Bilgisayarınızı koruyun: Otomatik 
güncellemelerle tüm yazılımların güncel 
olmasını sağlayın. Antivirüs, SPAM 
(istenmeyen e-posta), casus yazılım 
engelleme programlarını kullanın ve 
güvenlik duvarınızı etkinleştirin.
Hassas bilgileri paylaşırken dikkatli 
olun: Hassas bilgilerinizi girmeden önce 
web sayfasının güvenli olduğuna dair 
işaretleri kontrol edin; https ve altındaki 
kapalı kilit simgesine dikkat edin. Bir 
e-posta veya anlık mesaj (IM) talebine 
yanıt olarak hassas bilgiler vermeyin.
Tıklatmadan önce düşünün: Göndereni 
tanıyor olsanız bile bir e-posta veya 
IM’deki ekleri veya bağlantıları 
tıklatmadan önce düşünün; bunlar 

sahte olabilir. Gönderenden mesajın 
gerçek olduğunu onaylatın veya adresi 
kendiniz girerek resmi web sitesini 
ziyaret edin. Açılan pencerelerdeki 
bağlantılar veya düğmelere 
tıklatmayın.
Tahmin edilmesi zor şifreler kullanın: 
Çevrimiçi hesaplarınızın, bilgisayarınızın 
ve diğer aygıtların şifresinin en az sekiz 
karakterden oluşmasına dikkat edin ve 
içinde büyük/küçük harf, sayı ve simge 
kullanın. Şifreler ve PIN numaralarını gizli 
tutun. Bunları çalışma arkadaşlarınız 
veya işletmelerle (internet kafe 
işletmecisi gibi) paylaşmayın veya 
kimseye vermeyin. Her yerde aynı şifreyi 
kullanmayın.

İstenmeyen e-postalara karşı korunun: 
Uyarı mesajları, yazım veya gramer 
hataları, gerçek olamayacak kadar güzel 
teklifler gibi dolandırıcılık göstergesi olan 
hassas bilgi taleplerine karşı dikkatli 
olun. Şüpheli web siteleri konusunda sizi 
uyaran bir filtre kullanın.
Verilerinizi hareket halindeyken 
koruyun: Halka açık Wi-Fi’nin şifresi 
yoksa bilin ki güvenilir değildir. 
Kaybetmeniz veya çalınma ihtimalini 
hesaba katarak dizüstü 
bilgisayarınızdaki (veya USB flash 
sürücüdeki) verileri şifreleyin. Dizüstü 
bilgisayar, akıllı telefon ve PDA’yı (kişisel 
dijital yardımcı) cüzdanınız kadar dikkatle 
koruyun.

Çocukları internetin zararlı 
içeriğinden korumayı amaçla-
yan ‘güvenli internet’i artık 
kurum ve kuruluşlar da tercih 

ediyor. Aralarında bakanlıklar, üniver-
siteler, genel müdürlükler, eğitim-
öğretim kurumları, yurtlar ve bankala-
rın da bulunduğu gibi yaklaşık 33 bin 
kurum ve kuruluş 6 aydır güvenli inter-
neti kullanmaya başladı. Güvenli inter-
neti kullanan abone sayısı da uygula-
maya başlandığı 22 Kasım 2011’den 
bu yana 1 milyon 300 bini buldu. 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım, kurumsal abo-
nelere yönelik Mayıs 2012’de hayata 
geçirdikleri uygulamanın takdir gör-
mesini, bilgi ve siber güvenlik açısın-
dan önemsediğini söyledi.  Söz konusu 
kurum ve kuruluşlarla internet üzerin-
den bağlantı yapan kullanıcı sayısının 
milyonları bulduğuna dikkat çeken 
Bakan Yıldırım şöyle konuştu: “Güvenli 
internet her bakımdan çok önemlidir. 
Her fırsatta bilgi güvenliğine ve siber 
güvenliğe dikkat çekiyorum. Sanal 
ortamda akan trafiğin zarar görmeme-
si çok önemlidir. Çekirdek ailenin bir 
üyesi haline gelen internetin tehlikesi-
ni halen daha kavramış değiliz. Oysa 
ABD, siber saldırılara karşı günlük 12 
milyon dolar harcıyor. Siber saldırıla-

rın ABD’ye yıllık maliyeti de 100 mil-
yar dolar. Britanya ekonomisine verdi-
ği zarar ise 27 milyar pound. 
Bankacılık, finans ve e-ticareti bile 
internet üzerinden yaptığımız günü-
müzde, internetin güvenli olmaması 
düşünülemez. Bu nedenle güven artı-
rıcı önlemler alma konusunda kurum-
sal abonelerin gösterdikleri ilgiyi tak-
dirle karşılıyorum.” 
 “Siber tehdidin farkında olunması her 
türlü önlemden daha mühimdir.” diye 
konuşan Bakan Yıldırım sözlerine 
şöyle devam etti: “20 KB’lık küçük bir 
dosya ile bulaşan bir virüs bile kullanı-
cıların kredi kartı, banka hesap bilgile-
ri ve özel şifrelerini elde edebilmekte-
dir. O bakımdan, günde binlerce işle-
min yapıldığı kurumsal aboneliklerin 
güvenli interneti kullanmasını önemsi-
yorum. Böylelikle, virüs ve oltalama 
gibi siber güvenliği tehlikeye atan 
konularda önceden önlem de alınmış 
oluyor.” 



akıllı telefonlar 
Hemşireniz olacaK!

akıllı telefonunuza yükleyeceğiniz bir takım uygulamalarla, kan basıncınızı 
ölçüp kulak enfeksiyonunuzu teşhis edebileceğinizi biliyor muydunuz?

teknoloji»
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 Son yıllarda büyük bir ilerleme 
kaydeden akıllı telefonlar, hemşi-
relerin ve laborantların tahtına 
gözünü dikmiş görünüyor. Artık 

yüklediğiniz uygulamalarla nabzınızı 
ölçüp, kan şekerinizi öğrenebileceksiniz. 
Massachusetts Institute of Technology’de 
(MIT) görev yapan Profesör Frank Moss, 
akıllı telefonların bilimsel kullanımına 
önemine dikkat çekiyor. Yüksek çözü-
nürlüklü fotoğraf ve video çekebilen 
aynı zamanda güçlü programlama yete-
neğiyle desteklenen akıllı telefonlar 
sayesinde doktora gitmeden birtakım 
basit testlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 
Bu sayede zamandan ve maliyetten tasar-
ruf sağlayabilirsiniz. Akıllı telefonların 
durdurulamaz yükselişinden sonra bir-
çok medikal uygulama, şu anda mağaza-
larda yer alıyor ve sürekli geliştiriliyor. Bu 
uygulamalar, karmaşık testleri birkaç 
basit adımda gerçekleştirebiliyor. Bu 

uygulamaların kullanıcılara sadece fikir 
vermesi için kullanılması gerektiğini vur-
gulayan teknoloji ve bilgi uzmanı 
Stephen Downs, “Bu tür uygulamaların 
verdiği sonuçlar, telefonların ve kullanı-
lan yazılımların kalitesi ile doğru orantılı 
olarak değişebiliyor. Ancak Laboratuar 
ortamında gerçekleştirilen testler kadar 
kesin bilgiler vermesi asla beklenmeme-
lidir.” ifadelerini kullanıyor. Bu tür uygu-
lamaların güvenilirliğini anlamak için 
haklarında yazılan okur görüşlerinin 
dikkatle okunması ve program geliştirici-
sinin tavsiyelerinin dinlenmesi gerektiği-
ni belirten Downs, bu yazılımlara yüzde 
yüz güvenilmemesini öneriyor.

AKILLI TELEFONLARLA 
YAPABİLECEĞİNİZ 5 TIBBİ TEST
Kan basıncınızı görebilirsiniz: ‘Blood 
Pressure Companion’ adlı uygulama ile 
kan basıncınızı ölçebilirsiniz ve bu 

program için ödeyeceğiniz ücret, yal-
nızca 1 dolar.
Glikoz miktarınızı öğrenebilirsiniz: 
‘Glucose Buddy’ adlı uygulama ile diya-
bet hastaları, doktora gitmeden glikoz 
miktarını ölçebilecek. ‘Glucose 
Tracker’ adlı uygulama ise yalnızca iki 
dolar.
Gözlük numarasını ölçebilirsiniz: 
MIT’de yapılan çalışmada gözlük 
numaranızı ölçebileceğiniz bir prog-
ram geliştirildi. Bu sayede gözünüzün 
ne durumda olduğunu anlayabilirsiniz.
Kalp atış hızınızı ölçebilirsiniz: ‘Instant 
heart rate’ uygulaması ile kalp atış hızı-
nızı bir dolarlık bir program ile ölçebi-
lirsiniz.
Kulak enfeksiyonunu teşhis edebilirsi-
niz: Akıllı telefonunuzun kamerasını 
kullanarak, yüklediğiniz program aracı-
lığı ile kulağınızdaki enfeksiyonu bile 
teşhis edebilirsiniz.

Tü r k i ye ’ d e  k u r u m s a l 
danışmanlık/kişisel gelişim 

eğitimleri ve uygulamalarında lider 
eğitim kurumlarından birisi olan 
Master Kariyer Merkezi; 2007 
yılından beri Konya’da faaliyet 
gösteriyor. Master İş Dünyası (Busi-
ness), Master Eğitim (Education), 
Master İnsan Kaynakları (Human 
Resources), Master Kariyer (Career), 
Master Proje (Project), Master 
Danışmanlık (Consulting) olmak 
üzere pek çok konu başlığında faaliy-
et gösteren Master Kariyer Merkezi 
Kişisel/Kurumsal Gelişim alanında 
30’dan fazla eğitim başlığında 
kurumlara ve bireylere hizmet veri-
yor. TSE standartlarında, Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet 
gösteren ve bu alanda resmi sertifika 
veren Konya’daki tek kuruluş olan 
Master Kariyer Merkezi, KOSGEB 
eğitimleri noktasında da yetkili. 
KOBİ’lere sağlanan genel destek 
programları çerçevesinde hem 
eğitim, hem danışmanlık hem de 
tanıtım desteği verebilen bir kuruluş 
olan Master Kariyer Merkezi’nin 
eğitimlerine KOSGEB, eğitimde 
10.000 TL, danışmanlıkta 15.000 TL 
ve tanıtımda da 15.000 TL’ye kadar 
destek veriyor. Başarılı projeleri, 
alanında uzman eğitmenleri ve 
uygulama ağırlıklı farklı bir eğitim 
anlayışı ile yoluna devam eden Mas-
ter Kariyer Merkezi’ni ve verdikleri 
eğitimleri, Eğitim Danışmanı Yrd. Doç. 
Dr. Abdurrahman Dinç anlatıyor.

4 ana BaŞlıkta eĞitim
Master Kariyer Merkezi olarak 
2007 yılında bu yana eğitim ver-
diklerini belirten Yrd. Doç. Dr. 
Abdurrahman Dinç eğitimleri, 
yüzde 60 KOSGEB desteğinden 

yararlanılabilecek eğitimler; 
kurumsal eğitimler, danışmanlıklar, 
bireysel eğitimler ve özel eğitimler 
olmak üzere 4 ana başlık altında 
toplanabileceğini söyledi.

koBi’lere tam destek
Türkiye’nin pek çok ilinde verdikleri 
eğitimler hakkında ayrıntılı bilgi 
aktaran Yrd. Doç. Dr. Dinç ilk olarak 
yüzde 60 KOSGEB destekli eğitimleri 
anlattı. Bu eğitimlerden KOSGEB veri 
tabanına kayıtlı KOBİ’lerin 
faydalandığını ve eğitim maliyetinin 
yüzde 60’nın KOSGEB tarafından 
karşılandığını vurgulayan Dinç, 
“Yüzde 60 KOSGEB destekli olarak, 
İşletmelerin Genel Yönetimi, Pazar-
lama Yönetimi, Üretim Yönetimi, 
İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler 
ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret 
ve Uluslararası Mevzuat konularında 
firmalara eğitim veriyoruz.” dedi.

Master Kariyer Merkezi olarak, çözüm odaklı olmak, prestij 
kazandırmak, stratejik düşünme, insani değerlere saygı, 
dürüstlük, güvenilirlik, evrensel değerlere bağlılık, üretkenlik, 
kalıcılık, yaratıcılık ve mükemmellik değerleri ile hareket 
ettiklerini dile getiren Yrd. Doç. Dr. Dinç, verdikleri kurumsal 
eğitimleri ise şu şekilde sıraladı: Kurumsal İletişim, Etkin 
Yöneticilik ve Liderlik, İşletmelerin Genel Yönetimi, Üretim 
Yönetimi, Mali İşler ve Finansman, Dış Ticaret, Pazarlama 
Yönetimi Satış Uzmanlığı, Motivasyon, İnsan Kaynakları, 
Personel Yönetimi, Etkin Halkla İlişkiler ve Sekreterlik, Diksi-
yon ve Güzel Konuşma Programı ve Telefonla Konuşma 
Teknikleri.
Verdikleri danışmanlıkları ise Kurumsal Danışmanlık ve 
Bireysel Danışmanlık olarak ikiye ayıran Dinç, “Kurumsal 
Danışmanlık anlamında, kurum kültürü ve kurumsallaşma, 
etkin yöneticilik, insan kaynakları, itibar yönetimi, toplantı 
yönetimi, stres yönetimi, zaman yönetimi ve uyku yöneti-
mi gibi pek çok konuda danışmanlık yapıyoruz. Bireysel 
Danışmanlık çerçevesinde ise sınav stratejileri, motivasyon 
yönetimi, kariyer koçluğu, öğrenci koçluğu, temel koçluk 
becerileri ve siyasi danışmanlık yapıyoruz.” diye konuştu.

“Başta konya olmak üzere orta anadolu destek ve hibe 
projelerinden yeteri kadar yararlanmıyor”
Konya bölgesindeki en büyük açığın destek ve hibe projeler-
inden yeterince yararlanılamaması olduğunu kaydeden Dinç, 
Avrupa Birliği, Dünya Bankası, TUBİTAK, MEVKA, KOSGEB, 
gibi pek çok kuruluşun proje çağrılarına çıktığını ama Konya 
ve komşu illerinin bu konuda çok da istenen yerde olmadığını 
söyledi. Pek çok firmanın kendilerine proje yazması için 
talepte bulunması üzerine merkezlerinde özel proje yazma 
ve takip birimi oluşturduklarını dile getiren Dinç, “Hemen 
hemen tüm alanlarda proje yazılabilen ve bunu takip ederek 
firmalarımızın devlet imkânlarından daha fazla 
faydalanmalarına yardımcı oluyoruz. Böylece hem bölge 
hem de ülke ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu 
yaşıyoruz.” dedi. Dinç şuanda İstanbul ve Ankara’da da şube 
açma çalışmalarının hızla devam ettiğini açıkladı.

Detaylı bilgi için: www.masterkariyer.com /
bilgi@masterkariyer.com / masterkariyer@hotmail.com 
Tel / Fax: 0332 3519501 / GSM: 0539 5624554
Adres: Beyhekim Mahallesi Kaleönü Sokak 
No: 12 Kat: 2-4 (Zafer Zindankale Dispanseri civarı) 
Selçuklu/KONYA

MaSter Karİyer MerKezİ’nden KoBİ’lere taM deSteK
Master Kariyer Merkezi, yetkili olduğu KoSgeB eğitimleri noktasında 
KoBİ’lere sağlanan yüzde 60 eğitim, danışmanlık ve tanıtım desteği 

konusunda da uzman kadrosuyla a’dan z’ye hizmet veriyor.

tanıtıcı reklam

yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Dinç



Dünyayı 
TürksaTmaps’ten 

İzleyİn
türksatmaps’le, 
kullanıcılar 
Googleearth’te olduğu 
gibi, bilgisayarlarına 
herhangi bir program 
kurmalarına gerek 
kalmadan doğrudan 
internet üzerinden 
üç boyutlu olarak 
dünyayı ve türkiye’yi 
izleyebilecek.

haber»

Türksat A.Ş.’nin uydudan yer 
izleme sistemi olan 
“TürksatMaps” için Türkiye’nin 
her yerinin yüksek çözünürlük-

lü uydu görüntüleri sayısal ortama akta-
rıldı. Türksat Genel Müdürü Dr. 
Osman Dalbay, Türkiye’nin dörtte biri-
ni oluşturan, en çok kullanılan, merak 
edilen yerlerin görüntülerinin her yıl 
güncellenerek, kullanıcının hizmetine 
sunulacağını duyurdu. Dalbay, böylece, 
kullanıcıların Google’dan daha kısa 
sürede güncellenmiş olan görüntüleri 
izleyeceğini belirtti. 
Uydudan yerin izlenmesini tüm 
dünyada Google başlatmış-

tı. GoogleMaps adı verilen sistemle dün-
yanın her yeri, bilgisayara indirilen 
program aracılığı ile izlenebiliyordu. 
Google’ın ardından Türksat da 
TürksatMaps uygulamasını başlattı. 
Türkiye’nin yerli izleme sistemini kurma 
konusunda epeyce yol alan Türksat son 
olarak Türkiye’nin her bir alanının yük-
sek çözünürlüklü uydu görüntülerini 
alarak, sayısal ortama aktardı. 
TürksatMaps’in, GoogleMaps’ten en 
önemli farkı özellikle Türkiye görüntü-
lerinin daha sık güncellenmesi oldu. 
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Konu ile ilgili bilgi veren Türksat 
Genel Müdürü Özkan Dalbay, 
“TürksatMaps’te görüntülerin güncel-
lenme süresi, Google’dan daha kısa. 
Bu nedenle bu projenin devreye gir-
mesinin ardından Google belki 
Türkiye görüntülerinin güncelliğini 
artırabilir. Google daha çok 2 yıl gün-
cellemeyle veriyordu. Bizimki ortala-
ma bir yıl. Bundan sonra da bir yıl 
olacak. Bazı yerlerde bu 6 aya düşebi-
lecek, bazı yerler için 1,5 yıl olacak.” 
diye konuştu.

GOOGLE’A ÜCRET VERİLMEYECEK
Projenin hedef kitlesinde, kamu kuru-
luşları ile coğrafi bilgi sistemi altyapısı 
kullanmak isteyen özel sektörün yer 
aldığını, özellikle araç takip sistemi 
geliştirenlerin bu sistemi yoğun olarak 
kullanacağını belirten Dalbay şöyle 
konuştu: “Bu alanda çalışan firmalar 
GoogleMaps kullanıyor. Kullanıcı 
ücretleri ödüyorlar. Biz abonelik siste-
mi getiriyoruz. Böylece aynı kuruluşun 
aynı şey için bir daha para ödemesi de 
önlemiş olacağız. Kamu da özel sektör 

de hem kişi bazında hem de 
kurumsal olarak abone ola-

biliyor. Belirli bir çözü-
nürlüğe kadar 1 ay 

boyunca herkes 

bakabiliyor. Ancak, 1 ay sonunda belir-
li bir çözünürlüğün üzerinde görüntü 
almak isteyenler, internet üzerinden 
bireysel veya kurumsal abonelik siste-
miyle ya da elektronik ortamda pera-
kende alışveriş şeklinde işlem yapabili-
yor. Abonelikte istenildiği kadar 
görüntü kullanılabiliyor. Fakat pera-
kende kullanım için işaretlenen bölge-
nin büyüklüğüne göre kredi kartı ile 
ödeme yapma imkanı da sağlanacak. 
Sistem hizmete girdi,  iş modeli ve fiyat 
belirleme aşamaları tamamlandı. 
Türksat Yönetim Kurulu’nun aldığı 
karar ile TürksatMaps hizmete sunul-
maya başlandı.”
Kullanıma sunulan sistemin, daha 
sonraki aşamalarda genişletileceğini 
belirten Özkan Dalbay, “Bu proje, 
Türkiye’de GoogleMaps’a bağımlılığı 
ortadan kaldıracak. Google, Youtube 
yasaklanınca Maps’i kapatıyor. İyi, 
tamam, istersen artık kapatabilirsin; 
alternatifin hazır.” diye konuştu. 

YILLIK 10 TL’YE TÜRKİYE İZLENECEK
Türkiye’nin uydu görüntülerini vatan-
daşların senelik 10 TL ücret ödeyerek 
www.turksatglobe.com internet sitesi 
üzerinden izleyebileceğini duyuran 
Genel Müdür Dalbay şu bilgileri verdi: 
“Ticari olarak belirli bir kalitede 
görüntü istenildiğinde bedele tabi 
olacak, lisans ücreti ödenmesi gereke-
cek. www.turksatglobe.com sitesinde 
Türkiye’nin her yerinin görüntüsü 
var. Hatta 864 bin kilometrekarenin 
biraz daha fazlasının görüntüsü var.”

Özkan Dalbay: 
“Bu prOje, TürKiye’De 

GOOGleMApS’A 
BAğıMlılığı OrTADAn 

KAlDırAcAK. 
GOOGle, yOuTuBe 

yASAKlAnıncA 
MApS’i KApATıyOr. 

iyi, TAMAM, iSTerSen 
ArTıK KApATABilirSin; 
AlTernATiFin hAzır.”

türKSatGloBe neDir?
TürksatGlobe, Türksat bünyesinde coğrafi bilgi teknolojileri (coğrafi bilgi sistemleri, 
coğrafi programlama, uzaktan algılama, görüntü işleme, global konum belirleme, 

konuma dayalı servisler araç takip sistemleri, dijital fotogrametri) konularında 
sunulan ürünler ve hizmetlerin markasıdır. Türksat, haberleşme uydularında 
yakaladığı başarı ve birikimini, gözlem uydularında da yakalamayı hedefliyor. 
Türksat, gözlem uydularına ait görüntülerin coğrafi bilgiye dayalı projelerde daha 
yoğun ve etkin kullanılmasını sağlamayı amaçlıyor. Bu amaçla Türksat A.Ş. 
bünyesinde 2008 yılında kurulmuş olan Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü, 
ürün ve hizmetlerini TürksatGlobe markası ile sunuyor.
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türksatmaps nedir?
Türksat tarafından başlatılan Türksat-
Maps servisi, ülke düzeyinde Uzaktan 
Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 
projelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak 
bir Harita Servisi Altyapısı’dır. 
Kullanıcılar Uzaktan Algılama ve 
Coğrafi Bilgi Sistemleri verilerine hızlı 
ve kolay bir şekilde erişmek istiyor. 
Buna olan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. 
TürksatMaps servisinin ilgi alanına 
giren ve günümüzde popüler olan ihti-
yaç ise harita tabanlı servisler olarak 
öne çıkıyor. Türkiye’de bu ihtiyacı 
karşılayan bir servis ilk defa Türksat-
Maps ile gerçekleştirildi. TürksatMaps 
ile kurum, kuruluş ve özel sektörün 
uydu görüntüsü talepleri karşılanıyor. 



yeteneklİ 
Hayalet 
virüS
kullanıcının internette 
yaptığı arama 
sonuçlarını değiştirerek 
onların farklı sitelere 
yönlendirilmesini 
sağlayan ve sahte 
tıklamalar yaptıran 
sirefef adlı virüs, 
bulaştığı bilgisayarlar 
hakkında da hackerlere 
bilgi aktarıyor.

güvenlik»
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Dünyada en çok görülen teh-
ditler sıralamasında beşinci 
sırada yer alıyor “Sirefef” adlı 
virüs. Bu virüsü yetenekli kılan 

özelliği ise hayalet teknikler kullana-
rak, pek çok karanlık özelliği bir arada 
gerçekleştirmesi. Kullanıcının inter-
nette yaptığı arama sonuçlarını değişti-
rerek kullanıcının farklı sitelere yön-
lendirilmesini sağlayan ve sahte tıkla-
malar yaptıran Sirefef, bulaştığı bilgisa-
yarlar hakkında da hackerlere bilgi 
aktarıyor. Her ay dünyadaki en yaygın 

bilgisayar tehditlerini yayınlayan 
ESET’in, Dünya Tehdit Listesi’nde 
beşinci sırada yer alan “Win32/Sirefef” 
virüsü çok yönlü karanlık özellikleriyle 
dikkat çekiyor. Win32/Sirefef, çoklu 
bileşenli, bulaştığı bilgisayarda kendini 
saklamak için hayalet teknikler kulla-
nan bir zararlı yazılım ailesini tanımlı-
yor. Sirefef, sıklıkla korsan programlar 
aracılığıyla dosya paylaşım siteleri ve 
Torrent gibi P2P yazılımlar yoluyla 
yayılıyor. Doğası gereği Sirefef’in ver-
diği zarar, bulaştığı bilgisayardan bilgi-
sayara göre değişiyor. 

NELER YAPAR?
Sirefef, P2P protokolü ile kendi gün-
cellemelerini ve diğer zararlı yazılımla-
rı indirip sisteme yüklüyor. İndirilen 
dosyalar ise oluşturulan gizli bir klasör-
de saklanıyor. İndirilen bileşenlerin 
verdiği zararlar şöyle: 
• Kullanıcının internette yaptığı 

arama sonuçlarını değiştirerek kul-
lanıcının farklı sitelere yönlendiril-
mesini sağıyor.

• Sistemlerden sahte tıklamalar yapa-
rak, zararlı yazılımı yöneten kişinin 
tıklama başı reklamdan haksız gelir 

elde etmesine sebep oluyor.
•	 Etkilenen bilgisayarda Bitcoin (pek 

çok internet sitesi tarafından ödeme 
aracı olarak kullanılan bir sayısal 
para birimi) madenciliği yapıyor. 
Erişebildiği Bitcoin’leri başka hesap-
lara aktarıyor. 

•	 Bulaştığı bilgisayarlar hakkında 
zararlı yazılımı yöneten kişiye bilgi 
gönderiyor. Bu bilgiler sayesinde sal-
dırganlar pek çok amaçla kullanmak 
için yönetebileceği virüslü bir ağa 
sahip oluyor.

•	 Kendisinin tespitini ve bilgisayardan 
kaldırılmasını engellemek için pek 
çok gelişmiş saklanma ve korunma 
yöntemi de kullanıyor. Bu virüsün 
bazı türevleri bazı sistem dosyalarına 
ve güvenlik bileşenlerine geri dönül-
mez şekilde zarar vererek sistemi 
yeniden kurulmadan geri döndürü-
lemeyecek hale getirebiliyor.

nasıl engellenir?
•	 Bilgisayarınızdaki güvenlik duvarını 

etkinleştirin ya da güvenlik duvarı da 
içeren bir güvenlik yazılımı edinin.

•	 İşletim sistemi de dahil tüm kurulu 
yazılımlar için mevcut güncellemeleri 
yükleyin.

•	 Güncel bir antivirüs yazılımı kullanın.
•	 Bilgisayarda kullanıcı yetkilerini 

sınırlayın.
•	 E-posta eklerini açarken ve dosya 

transfer isteklerini kabul ederken 
dikkatli olun.

•	 Web sayfalarındaki linklere tıklarken 
dikkatli olun.

•	 Korsan yazılım kullanmamaya özen 
gösterin.

•	 Güçlü parolalar kullanın



İcraDan araBa almak, 
vicDanen DoğrU mU?

İnsanlar, icra dairelerince satışa çıkartılan otomobilleri satın almanın vicdani 
bir yönü olduğunu düşünüyor ve bunu doğru bulmuyor. Diyanet İşleri 

Bakanlığı ise icradan ürün satın almak hakkında bir fetva yayınlayarak, bu 
tip satışları yapmakta bir sakınca olmadığını duyurmuştu. 

haber»
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Çoğu kişi, icra dairelerince satı-
şa çıkarılan ve bedelinin kat kat 
altında alıcı bulan araçları satın 
almak konusunda tereddüt yaşı-

yor. Kimileri bu araçları satın almayı 
vicdanen doğru bulmazken, borçluya 
borcunu ödemesi için yardım edilmesi 
gerektiğini düşünen de bir grup da var. 
İcra dairelerince satışa çıkartılan araç-
lar, açık artırma yöntemiyle satılıyor. Bu 
uygulama esasen borçluyu koruyan ve 
mümkün olan en yüksek fiyata alıcı 
bulmayı amaçlayan bir yol. Yine de 
genelde insanların kafasında bu tip 
satışlardaki ürünler, “ah’lı mal”, “ağlaya-
nın malı gülene hayır getirmez” düşün-
celeriyle tedirginlik oluşturuyor. www.
tasit.com isimli internet sitesinin yaptığı 
anket de bu tedirginliği ortaya çıkarı-
yor. www.tasit.com sosyal medyasının 
verileri, insanların, icra dairelerince 
satışa çıkartılan otomobilleri satın alma-
nın vicdani bir yönü olduğunu düşün-
düklerini ve vicdanen doğru bulmadık-

larını destekliyor. İslam hukukçularının 
büyük kısmı, belirli şartların oluşması 
durumunda hacizli malları satın almak-
ta bir sakınca olmadığı fikrinde birleşi-
yor ve borçlunun borcunu ödemesine 
katkıda bulunulması gerektiğini de 
ekliyorlar. Bu belirli şartlar, ürünlerin 
gerçek değerlerinden aşırı düşük olma-
yan değerlerle, fırsatçılık yapmadan 
satın alınmaları ve mümkünse alıcının 
rızası ile satışın gerçekleşmesi olarak 
gözüküyor. Diyanet İşleri Bakanlığı, 
icradan ürün satın almak hakkında bir 
fetva da yayınlayarak, bu tip satışları 
yapmakta bir sakınca olmadığını duyur-
muştu. 

İCRALIK ARAÇLARDAN NEDEN 
ÇEKİNİLİYOR?
Bu araçların satış süreçlerinin zahmetli 
oluşu, bu satışlar üzerinden bireysel 
alıcılar dışında bir ticaretin yürüyor 
oluşu, satış süreçlerindeki çeteleşme, 
vicdanen emin olamama ve süreçler ve 

haklar hakkında bilgi sahibi olmama 
gibi nedenlerden bu satışlara katılım 
daha fazla olamıyor gibi gözüküyor. 
TBMM adalet komisyonu, geçtiğimiz 
mayıs ayında, icradan yapılacak satışlar-
da önemli bir düzenlemeye gitmişti. 3. 
Yargı Paketi olarak bilinen kanun tasarı-
sının 37 maddesinin kabul edilmesiyle, 
satışların ihale yöntemiyle ve internet 
üzerinden şeffaf bir şekilde yapılması, 
borçlunun aile bireyleri için gerekli 
olan temel eşyalara haciz konulamama-
sı, satışa çıkartılacak malların gerçek 
değerlerinin yüzde 50’sinden daha az 
fiyat konamaması gibi birçok değişiklik 
yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeye göre, 
işlemlerin hızlanması ve merkezi olarak 
takibi için UYAP (Ulusal Yargı Ağı 
Bilişim Sistemi) kullanılacak ve icra ve 
iflas dairelerine yapılan ödemeler artık 
Adalet Bakanlığı’nın belirlediği hesap-
lara yatırılacaktı. Bu düzenlemenin, bu 
tür satışların şu anda barındırdığı bir-
çok problemi de çözmesi beklenebilir.



	

  

türkçeden bi’haber»

Kadınların arasının en iyi olduğu temizlik malzemesi ‘deterjan’. Bulaşık 
için, çamaşır için, halılar için, sert zeminler için çeşit çeşit bulundururlar 
evlerinde. Kelimenin aslı Fransızca ve ‘detergent’ olarak yazılıyor. Türk 
Dil Kurumu’nun kelimeye önerdiği Türkçe karşılık ise ‘arıtıcı.’ Deterjan 
kelimesi yerine rahatlıkla kullanılabilecek ve anlaşılabilecek bir karşılık. 

D e t e r j a n  D e ğ İ l 
‘a r ı t ı c ı ’ 

İnternet çıktı çıkalı, biz de ‘internet’i kullanıyoruz. Kelimeyi yoğun 
kullanımından dolayı Türkçe olduğunu sananlar var mıdır, bilemeyiz 
ama kelimenin İngilizce olduğunu belirtelim. ‘İnternational network’ün 
kısaltılmasından türetilen ‘internet’ için Türk Dil Kurumu, ‘genel ağ’ı 
öneriyor. Bundan böyle hep birlikte ‘genel ağ’a bağlanmakta, Türkçenin 
korunması açısından, fayda var.

İ n t e r n e t  D e ğ İ l 
‘ g e n e l  a ğ ’

Türkiye’de daha çok futbol (ayak topu) sevgisinde aşırılık gösterenler 
için kullanılan ‘fanatik’, Fransızcadan, Türkçeye geçen bir kelime. Bu 
dilde ‘fanatique’ diye yazılıyor. Türk Dil Kurumu ise kelimeye tam Türkçe 
karşılık olarak ‘bağnaz’ kelimesini öneriyor. Yine Fransızcadan geçen 
‘fanatizm’ kelimesine ise ‘bağnazlık’ karşılığı öneriliyor.

Fa n at İ k  D e ğ ı l 
‘ b a ğ n a z l ı k ’ 

Televizyon ve sinema dünyasının gelişmesi ile hayatımıza giren, bilgi-
sayar ile kullanımı artan bir kelime ‘monitör.’ Kelimenin aslı Fransızca ve 
bu dilde ‘moniteur’ olarak yazılıyor. Dil Kurumu uzmanları, bu kelime için 
‘göstergeç’ karşılığını öneriyor. ‘Göstermek’ fiiline, ‘geç’ yapım ekinin 
getirilmesi ile ‘monitör’ü karşılar bir kelime ortaya konulmuş. 

M o n İ t ö r  D e ğ İ l 
‘ g ö s t e r g e ç ’
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Fa s t  F o o D  D e ğ İ l 
‘ h ı z l ı  y e M e k ’
Bilinen markaların Türkiye’ye zincir kurması ile ‘fast food’ kavramı 
Türkçeye yerleşti. Kavramla birlikte bir kültür de gelişmiş oldu. Bu keli-
menin aslı İngilizce. Türk Dil Kurumu, bu kelimeye ‘hızlı yemek’ karşılığını 
öneriyor. Tabii yerleşmiş bir kavram olan ‘fast food’ yerine ‘hızlı yemek’, 
dilimizde ne kadar karşılık bulur onu bilemeyiz…
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En ünlüsü pul koleksiyonu… Ama pul koleksiyonu değil, pul ‘derlem’i 
olarak kullanılması doğru olan. Çünkü bu kelime de Fransızcadan di- 
limize geçmiş. Türk Dil Kurumu, kelimeye karşılık olarak ‘derlem’i öneri-
yor. ‘Derlemek’ fiilinden türetilen kelime tam olarak koleksiyon 
sözcüğünün Türkçedeki karşılığını veriyor. 

k o l e k s İ y o n  D e ğ İ l 
‘ D e r l e M ’ 

Güvenlik birimlerimizin bu kelimeyi sık kullandığını, bu isimle emniyette 
birimlerin kurulduğunu biliyoruz. Bilmediğimiz, Türkçede tam karşılığı 
varken, Fransızcasının neden kullanıldığı? Fransızcada ‘narcotique’ 
olarak yazılan kelimeye önerilen karşılık ‘uyuşturucu.’ ‘Türkçesi varken 
neden yabancısını kullanalım?’ diyenlere duyuralım. 

n a r k o t İ k  D e ğ İ l 
‘ u y u ş t u r u c u ’

Eskiden ruhi hastalık geçirenler için su sesi ve müzikle tedavi olunacak 
yerler kurulurmuş. Bugün ‘psikolog’lara gidiliyor ve hemen bir ‘anti-
depresan’ alınıyor. Hangisinden iyi sonuç alınıyorsa insanlar onu 
uygulasın ancak ‘psikolog’ kelimesini kullanmasın. Fransızca olan keli-
meye, uzmanlar ‘ruh bilimci’, ‘psikoloji’ için ise ‘ruh bilimi’ karşılığını 
öneriyor.

P s İ k o l o g  D e ğ İ l 
‘ r u h  b İ l İ M c İ ’

Teknolojinin gelişimi ile hayatımıza giren bir kavram ‘dijital’. Fransızca 
olan kavram, bu dilde ‘digital’ olarak yazılıyor. Dijital yayın, dijital saat, 
takvim gibi kullanımları söz konusu. Ancak dil uzmanları kelimenin, 
Türkçe karşılığı olarak ‘sayısal’ ifadesinin kullanılmasını tavsiye ediyor. 
Böylece kavramın biraz daha anlaşılır olması da sağlanmış olunuyor. 

D İ j İ ta l  D e ğ İ l 
‘ s ay ı s a l’
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Vişnelisi, limonlusu, çikolatalısı… Gerçekten güzel bir tatlı ‘cheese cake’. An-
cak ‘içinde ne olduğunu bilmiyorum, ben yemem’ diyenler elbette olacaktır. 
İngilizce olan kelimeye, tam da içeriğine uygun şekilde önerilen karşılık 
‘peynirli kek’tir. Hem içinde ne olduğunun direk anlaşılması hem de dilin 
korunması açısından ‘peynirli kek’e hayır demeyelim. 

c h e e s e  c a k e  D e ğ İ l 
‘ P e y n İ r l İ  k e k ’
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konya ticaret Borsası 
1912 yılında açılan fakat I. Dünya 
Savaşı ile birlikte 1914 yılında faaliyeti 
duran Konya Ticaret Borsası, 24 Ekim 
1924 tarihinde Mustafa Kemal 
Atatürk’ün imzasını taşıyan 1041 
sayılı kararname ile tekrar faaliyete 
geçmiştir. Anadolu’da diğer borsala-
rın kurulmasına da öncülük etmiş 
olan Konya Ticaret Borsası’nın hiz-
met ağı, bugün bir merkez ve on bir 
tescil bürosu ile günden güne yayıl-
maktadır. Anadolu’nun ilk borsası 
olan Konya Ticaret Borsası’nın, bölge 
ekonomisinde önemli bir yeri vardır. 
Konya’nın tahıl ambarı olması sebe-
biyle, Türkiye’nin en büyük hububat 
borsasıdır. Konya Ticaret Borsası, 
gelişmiş alt yapısı ve uzman perso-
neliyle üyelerine ve üreticilerimize 
hizmet vermeye devam etmektedir. 
İşlem hacmi en yüksek borsalar ara-
sında yer alan Konya Ticaret 
Borsası’nın 2011 yılı işlem miktarı 9 
milyar 219 bin kg ve adet karşılığı 
yaklaşık 4 milyar 719 milyon TL 
olmuştur.

elektronik satıŞ salonu
Tarımda en önemli ve en keyifli 
işlemlerden birisi yetiştirilen ürü-
nün hasat edilmesidir. Hasat, bir 
yıllık emeğin karşılığının alınması 
açısından da ekonomik bir öneme 
sahiptir. Tarımsal olarak gelişmiş 
ülkelerde alım satım işlemleri 
elektronik ortamda olmaktadır. 
Böylece borsalara getirilen ürünler 
artan rekabet ortamında değerin-
de işlem görmektedir. Bu amaçla 
Konya Ticaret Borsası Türkiye’de 
bir ilki gerçekleştirerek, Elektronik 
Satış Salonu’nu 18 Mayıs 2011 tari-
hinde Dışişleri Bakanımız Sayın 
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun ilk 
gongu ile törenle hizmete açmıştır. 
Elektronik Satış Salonu ile borsaya 

getirilen ürünler; daha hızlı, daha 
güvenilir, daha rekabetçi bir ortam-
da ve gerçek değerinde işlem gör-
meye başlamıştır. Elektronik Satış 
Salonu’nun çiftçi ve esnafa verdiği 
güven sayesinde salon satışları 
önemli oranda artmıştır. 2009 
yılında 232 bin ton karşılığı 110 mil-
yon TL ve 2010 yılında 250 bin ton 
karşılığı 132 milyon TL olan spot 
satışların, Elektronik Satış Salonu 
ile 2011 yılında 520 bin ton buğday, 
72 bin ton arpa, 88 bin ton mısır ve 
8 bin ton bakliyat olmak üzere 688 
bin ton mahsul karşılığı yaklaşık 
400 milyon TL olarak gerçekleşe-
rek, 2 yıl içerisinde 3 katı aşan bir 
artışın olduğu görülmektedir.

tohum tescil ve sertifikas-
yon merkezi
Türkiye tohumluk üretiminin tek 
başına yüzde 38’ini gerçekleştiren 
ve kapsamlı bir tohumculuk sek-
törüne sahip Konya’da, özellikle 
hububat tohumculuğunun hemen 
hazırlanıp satışa sunulması büyük 
önem taşımaktadır. Bu nedenle 
sertifikasyon işlemlerinin daha 
hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütü-
lerek Konya’daki tohumculuğun 
önünü açmak için Konya’da ihtiyaç 
duyulan Tohum Tescil ve Sertifi-
kasyon Merkezi kurma ve işletme 
yetkisi, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından Konya Ticaret 
Borsası’na verildi. Bunun için 
gerekli yatırımı ve uluslararası kri-
terleri yerine getiren Konya Ticaret 
Borsası, uzman personeli ile artık 
tohum tescil ve sertifikasyon 
işlemlerini yetkili laboratuvarında 
yapacak. Böylece tohumun üretil-
diği yerde tohum tescil ve sertifi-
kasyon işleri de yapılarak, 
üreticinin zaman ve kaynak kaybı-
na uğramasının önüne geçilecek.

lisanslı Depoculuk
Stratejik planı kapsamında lisanslı depoculuk çalışmalarına 
da başlayan Konya Ticaret Borsası, 300 bin ton kapasiteli 
lisanslı depo inşaatının 100 bin tonluk kısmını 2013 yılı içeri-
sinde bitirecek. Lisanslı depoculuk ile sanayiciler ve tacirler, 
depo inşa etme maliyetinden kurtulup ve asli faaliyetlerine 
yoğunlaşacaklar. Talep ettikleri miktar, tür ve kalitedeki 
ürünü güvenilir şekilde, elektronik ortamda mekan sınırla-
ması olmaksızın kısa zamanda temin edecekler. Üretici açı-
sından da pazarlama, ürünün sağlıklı depolanması, 
muhafazası, farklı kalitedeki ürünlerin farklı depolarda muha-
faza edilmesini sağlayacak. KTB’nin bir diğer stratejik hedefi 
ise Ürün İhtisas Borsası ve Vadeli İşlemler Borsası olmak. 
Standartlara uygun, uzun süre depolamaya dayanıklı tarım-
sal ürünlerin tümü ile yarı mamul ve mamul ürünlerin kotas-
yon listesine alınacağı ürün ihtisas borsasında, önce spot 
işlemler, daha sonra ise vadeli işlemlere de geçilmesi müm-
kün olacağından, piyasalara derinlik kazandırılması da kaçı-
nılmaz olacaktır.

laBoratuvar hizmetleri
Konya Ticaret Borsası Laboratuvarı KLD, 2008 yılından itiba-
ren Konya Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş. adı altında çalışma-
larını sürdürmekte. Laboratuvarda, uluslararası geçerliliği 
analiz metotları uygulanmakta. Gıda kontrol laboratuvarı Türk 
Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilerek çalışmala-
rındaki kaliteyi belgelemiş ve uluslararası bir laboratuvar haline 
gelmiştir. Laboratuvarlar arası yeterlilik ve kalite testleri proje-
si kapsamında Konya Ticaret Borsası Laboratuvarı gıda, top-
rak, gübre, yaprak analizinin yanı sıra  buğday ve buğday 
ununda sağlayıcı laboratuvar da olmuştur. 

İlKlerİn öncÜSÜ Konya tİcaret BorSaSi 100 yaşinda

tanıtıcı reklam



‘Islam’ kelİmesİ İnternet 
alan aDı olur mu? 

‘com.’ gibi adların dışında normal isimlerin de alan adı olarak 
alınabileceğini kararlaştıran ıcann’a türkiye’den iki başvuru oldu. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘ıstanbul’ ismini alan adı olarak 
almak isterken özel bir şirket de ‘ıslam’ ismini almak için başvuruda 

bulundu. ankara konuyu takibe aldı. 

haber»

Merkezi Kaliforniya’da bulu-
nan İnternet İçin Tahsisli 
Sayılar ve İsimler Kurumu’na 
(ICANN), İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi ‘Istanbul’, bir özel bilgisa-
yar şirketi de ‘Islam’ alan adını almak 
için resmi başvuruda bulundu. ‘Islam’ 
ile ilgili başvuru, Ankara’yı harekete 
geçirdi. Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’nın, ICANN 
nezdinde girişimde bulunarak, bu 
konuda itiraz etmesi bekleniyor. 
ICANN, bir süre önce internette 
yeni fırsatlar oluşturmak ve sistem-

deki daralmaları ortadan kaldırmak 
amacıyla halen 23 adet olan (com., 
edu., org. gov.’a ek olarak) üst seviye 
alan adlarını çoğaltma kararı aldı. 
İnternet İçin Tahsisli Sayılar ve 
İsimler Kurumu, bu çerçevede ikin-
cil seviyede alan adları (com’dan 
önceki bölüm) tahsis ediyor. Kurum, 
başvuru şartlarını belirledi ve 3 ay 
sürecek çevrimiçi başvuru penceresi-
ni internet üzerinden açtı. 3 aylık 
süre doldu. 
Çoğunlukla markaları, ürün ve isim 
haklarını korumak için yapılması 

beklenen ‘üst seviye alan adı’ başvu-
ru ve tahsisinde, sayısal ya da isim 
bazında sınırlama bulunmuyor. Her 
başvuru için 185 bin dolarlık yüksek 
bir ücret, kapsamlı bir iş planı, 
teknik-mali yeterliliklerle teminatlar 
isteniyor. Kurum, dünya ölçeğinde 
üst seviye alan adı taleplerini açıkla-
dı. Buna göre Türkiye’den yalnızca 
iki başvuru oldu. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ‘Istanbul’, bir özel bilgisa-
yar şirketi de ‘Islam’ üst seviye alan 
adını almak için resmi başvuruda 
bulundu. 
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‘ISLAM’ ALAN ADI BAŞVURUSU TAKİBE 
ALINDI
Özel bir şirketin ‘Islam’ alan adı baş-
vurusu Ankara’da tarafından yakın-
dan takibe alındı. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
kaynakları, bir özel bilgisayar şirketi-
nin ‘Islam’ı üst alan adı olarak alması-
nın ‘uygun’ bulunmayacağına işaret 
ederek, ICANN nezdinden itirazda 
bulunulacağı mesajını verdi. 
Kaynaklar, Türkiye’nin yanı sıra Arap 
ülkelerinin de bu konuda itirazda 
bulunabileceklerine işaret etti. 

YENİ DÖNEMDE NASIL OLACAK?
Özellikle firmalar, markaları üzerin-
den com., edu., org. ya da mevcut 
diğer üst seviye alan adlarını kullan-
madan alan adı alabilecek. Örneğin 
vatandaş Ali Derya’nın, ‘deryadeniz’ 
adında bir markası bulunuyor. Yeni 
uygulamayla bu vatandaş, İnternet 
İçin Tahsisli Sayılar ve İsimler 
Kurumu’ndan, bedelini ödemek şar-
tıyla, ‘aliderya. deryadeniz’ alan adını 
alabilecek. Tam tersi, ‘deryadeniz. ali-
derya’ alan adını da satın alarak, kul-
lanabilecek.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’NDAN 
KAMU KURUMLARINA YAZI
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı, bir 
süre önce kamu kurum ve 
kuruluşlarına konu ile ilgili bir yazı 
göndermişti. Söz konusu yazıda, 
ICANN’ın yeni uygulaması kapsamın-
da üst düzey alan adlarının çoğalaca-
ğına dikkat çekilmişti. Bakanlık yazı-
sında, “Ülkemizin, hassasiyet duyduğu 
kültürel, dini ve milli isim ve konula-
rın hem üst düzey hem ikincil seviye-
de alan adı olarak kullanılması ve 
istismar edilmesi riski ortaya çıkmak-
tadır.” uyarısında bulunulmuştu. 
İnternet İçin Tahsisli Sayılar ve İsimler 
Kurumu nezdinde Türkiye’nin hassa-
siyet duyduğu coğrafi, kültürel, dini 
ve milli isim ve konulara ilişkin alan 
adlarının korunması için girişimde 
bulunulacağı ya da bunların tahsisine 
itiraz edileceği belirtilen yazıda, 
“Ayrıca, kamu düzeni, kamu güvenli-

ği, ülke güvenliği ve ülke bütünlüğü 
kapsamına girebilecek nitelikteki has-
sasiyet duyduğumuz konulardaki alan 
adlarının da kullanılmasının önüne 
geçilmesi amacıyla ICANN seviyesin-
de ilgili merciler nezdinde gerekli 
girişimlerde bulunulacaktır.” ifadesi-
ne yer verilmişti. 

HZ. MUHAMMED DE ATATÜRK DE 
KORUNACAK
Hz. Muhammed gibi dini liderler, 
Atatürk gibi ulusal önderlerin adları-
nın, ‘kötü amaçlı’ kullanımlarının 
engellenmesi konusunda herkes hem-
fikir. Ancak Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı, kaç sözcüğün 
listeye gireceği konusunda herhangi 
bir tahminde bulunmuyor. Kaynaklar, 
Almanya örneğini vererek bu ülkede 
yüzlerce sözcüğün belirlendiğini ve 
bunların alan adı olarak verilmemesi 
için girişimde bulunduğuna dikkat 
çekiyor. Türkiye’de de böyle bir liste-
nin oluşmasının söz konusu olabilece-
ğini aktarıyor. 
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Ulaştırma BaKanlığı ıcann’ye BaşvUraraK, BU 
KonUDa itiraz etmeye Hazırlanıyor. BaKanlıK 
ayrıca, cOğrAFi, KülTürel, Dini ve Milli iSiM 
KOnulArınA iliŞKin AlAn ADlArının KOrunMASı 
iÇin De GiriŞiMDe BulunAcAK. 

alan aDı  neDir?
Alan adı (domain name), bir web 
sitesinin internetteki adı ve adresidir. 
Bu adres olmadan bir internet 
kullanıcısı web sitesine sadece IP 
adresiyle ulaşabilir. Örneğin, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın internet sitesinin alan adı 
ubak.gov.tr’dir. Alan adları IP adresi 
denilen, bilgisayarların (sunucuların/
serverların) birbirini tanımasını 
sağlayan numara sisteminin daha 
basitleştirilmiş ve akılda kalması için 
kelimelerle ifade edilmiş halidir.
Örneğin trpedia.com alan adı adres 
barına yazıldığında tarayıcı bu alan 
adını önce IP adresine çevirir, daha 
sonra kullanıcıyı bu IP adresine sahip 
bilgisayara yönlendirir. Dolayısıyla 
web sitesinin ziyaret edilebilmesi için 
kullanıcıların IP adresini 
bilemeyecekleri göz önünde 
bulundurulmalı ve siteye daha kolay 
ve akılda kalıcı bir alan adı alınmalıdır. 
Alan adı almak için bir internet servis 
sağlayıcısına gidilebilir veya web 
hosting (barındırma) firmasından 
müşteri için bir alan adı kaydetmesi 
istenebilir. Alan adı satın aldığınız değil 
kiraladığınız bir hizmettir, normal 
olarak en az bir yıl olarak kayıt edilen 
alan adları, 10 yıla kadar tescil edilebilir. 
Türkiye’de alan adları ODTÜ tarafından 
yönetiliyor ve en fazla 5 yıl olarak 
tahsis ediliyor.

‘com.’ yerine üSt alan aDını ıcann veriyor
Türkiye’de, ICANN’ın belirlediği com., org., edu. gibi üst alan adları kullanılıyor. ODTÜ 
tarafından bunlar tahsis ediliyor. Ancak ICANN, bu alan adlarının çeşitlenmesi için 
karar aldı ve bundan böyle normal isimlerden oluşan alan adlarının kullanılabileceğini 
duyurdu. Bunun için de başvuru süresi tanıdı.



kİlometresİyle oynanmış 
otomoBİller çoK riSKli

İkinci el otomobil satıcılarının en çok başvurdukları hile, arabaların 
kilometreleriyle oynamaları. araba alıcılarının isterlerse bu hileyi ortaya 

çıkarmaları ise aslında hiç de zor değil.
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Türkiye’de özel araç sahipliği 
giderek artıyor. Ancak sıfır ara-
baların pahalılığı ve vergi fazla-
lığı karşısında insanlar alterna-

tif olarak ikinci el araçlara yöneliyor. 
Burada satın alınacak ikinci el aracın 
‘temiz’ olup olmadığı, satıcının, ‘kilo-
metresi düşük, boyası, kazası yok’ gibi 
aracını satma konusundaki beyanları-
nın gerçekliği önem kazanıyor. Alıcı, 
aracın gerçekten belirtilen kıstasları 
taşıyıp taşımadığını öğrenmek istiyor. 
Peki bu o kadar kolay mı? Gerçekten 

me ve krediye ayrılacak miktar, sigorta, 
vergi, bakım, onarım ve kullanma mas-
rafları ilk etapta hesaplanmalı. Bütçeye 
uyacak araçlar arasından ise özel tercih-
lere hitap edenler kategorize edilmeli. 
Alınacak aracın uzun yolda mı, yoksa 
şehir içerisinde mi kullanılacağı, kala-
balık bir aile için mi alınacağı, arazide 
mi kullanılacağı, sıklıkla gece yolculu-
ğu mu yapılacağı hatta sevilen renk 
dahil tüm detaylar liste haline getiril-
meli. Bu aşamadan sonra en uygun 
araç için fiyat araştırmasına geçilmeli. 

aracın ‘temiz’ olup olmadığı anlaşılabi-
lir mi? Aracın kilometresi ile oynanıp 
oynanmadığı öğrenilebilir mi? 
İkinci el araç alımı düşünenler için 
dikkat edilmesi gereken noktaları bu 
sektörde Konya’da faaliyet gösteren 
Sefer AŞ’nin Yöneticisi Zafer 
Durmaz’dan aldık. Durmaz ilk olarak, 
araç alma niyetinde olanların öncelikle 
bütçe konusunu belirlemesi gerektiği-
ni söylüyor. Durmaz’ın ifadelerine göre 
almak istenen araca ayrılacak bütçe, 
eldeki peşinatın miktarı, taksitlendir-

UCUZ ARAÇ HER ZAMAN KARLI 
ÇIKMAZ
Durmaz internetteki otomobil satış 
sitelerinden veya çevrenizden yapaca-
ğınız araştırma sonrasında çok farklı 
fiyatlarla karşılaşabileceğini belirterek 
şunları söylüyor: “Ucuz bulduğunuz 
araç kârlı olacak diye bir koşul yok. 
Belki de o araçta sizin bilmediğiniz 
çok önemli bir problem vardır. O yüz-
den genel fiyatların bir ortalamasını 
aldıktan sonra güvendiğiniz bir servise 
gidip araştırmanızı pekiştirerek, istedi-
ğiniz koşullarda garantili bir araca 
sahip olabilirsiniz.”

KİLOMETRE HİLESİ KOLAYCA 
ORTAYA ÇIKARILIR
Birçok insanın başlangıçta yukarıda 
ifade edilen ölçüleri belirlemeden oto-
mobil aldığını söyleyen Durmaz, bu 
durumun genellikle alınan araçtan 
memnun kalınmaması ve aracın kısa 
sürede satışa çıkarılması ile sonuçlandı-
ğını anlatıyor. Araç satıcıları arasında 
çok hasarlı ve kullanılmış otomobilleri 
çeşitli hilelere başvurarak elden çıkar-
maya çalışanların olduğunu hatırlatan 
Zafer Durmaz, bu noktada alıcıların 
araç seçerken dikkat etmeleri gereken 
konuları şöyle sıralıyor: “En çok karşıla-
şılan hile arabaların kilometresiyle 
oynanması. Alıcılar bu hileyi kolayca 
ortaya çıkarabilir. Öncelikle aracın servi-
si aranarak en son servise girdiğinde kaç 
km’de olduğu öğrenilerek o zamandan 
bu zamana ne kadar kilometre yapıldığı 
tahmin edilebilir. Tabi servisten aynı 
zamanda aracın kaza durumu da ayrın-
tılarıyla ortaya çıkarılabilir. Sonra araba-
dan çok iyi anlayan birkaç tamirciye 
götürülerek aracın sesinden ve diğer 

özelliklerinden çok kullanılmış bir araç 
olup olmadığı tespit edilebilir. Bize 
gelen araçları biz mutlaka çok ciddi bir 
ön araştırmaya tabi tutuyoruz ve km’siyle 
oynanmışsa ona göre satın alıp alıcımıza 
da son durumuna göre km’sini söyleye-
rek satış yapıyoruz.”

PERT OLMUŞ ARAÇ TAMİR EDİLEREK 
SATILIYOR
Durmaz kaza sonucu pert olmuş aracın 
tamir edilerek satıldığını da söylüyor. 
Yine iyi bir araştırma ile bu durumun 
ortaya çıkarılabileceğini belirtiyor. 
Sefer AŞ olarak, bu tip araçları servisle-
rinde asla bulundurmadıklarını anla-
tan Durmaz, bu durumdaki araçların 
Trafik Bilgi Merkezi’nden de öğrenile-
bileceğine dikkat çekiyor. “Sonradan 
üzülmemek ve tekrar satarken zarar 
etmemek için alıcıların bu araştırmala-
rı mutlaka yapmaları gerektiğine inanı-
yoruz.” diye konuşuyor.

MERAK ETTİĞİNİZ HER KONUYU 
SORUN
Arabayla ilgili merak edilenlerin araç 
almadan önce mutlaka not edilerek 
araç alım sırasında eksiksiz sorulması-
nın önemine de değinen Zafer 
Durmaz, “Araç alacağınız kişiye soru-
larınızı tüm ayrıntılarıyla sorun ve 
kaçamak cevaplar alıyorsanız korkun.” 
diyor. Bilinen firmalardan ikinci el 
araç alımının yapılmasının önemli 
olduğunu aktaran Durmaz, “Bu tür 
yerlerden araç alındığında aracın 
çalıntı olma ihtimali, haciz gibi sıkıntı-
larla da karşılaşılmaz. Verilen garanti 
de bu durumda alıcının içinin daha 
rahatlamasında etkili olur.” şeklinde 
konuşuyor.

İKİNCİ EL OTOMOBİL İÇİN 
GELENLERİN YÜZDE 85’İ ERKEK
İkinci el araç alımlarının, sıfır otomo-
billere göre 3-4 kat daha fazla olduğu 
bilgisini veren Zafer Durmaz, bütçeye 
daha fazla uyması, işlemlerin daha 
hızlı gerçekleşmesi gibi sebeplerden 
dolayı bu tercihin oluştuğunu söylü-
yor. Ayrıca ikinci el otomobil için 
gelenlerin yüzde 85’ini erkeklerin 
oluşturduğunu belirterek, “Ama bu 
85’lik dilimin yüzde 40’ı arabayı yakın 
tanıdığı yeni araç kullanmaya başlayan 
bir bayan için tercih ediyor.” diye 
konuşuyor.

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

“ iKinci el otomoBiller, Sıfır otomoBillere oranla 
3-4 Kat DaHa fazla terciH eDiliyor. iKinci el 

otomoBil için Gelenlerin yüzDe 85’i erKeKlerDen 
olUşmaSına rağmen BU Dilimin yüzDe 40’ı yaKın 
tanıDığı, yeni araBa KUllanmaya Başlamış Bir 

Bayan için almaya Geliyor.”
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ikinci el otomobil 
alırken dikkat
edilmesi gereken
püf noktalar:

• Yanınızda küçük bir not defteri 
bulundurun.

• Otomobil almak için gündüzü tercih 
edin.

• Satıcıya otomobil hakkında her şeyi 
sormaktan kaçınmayın. Kontrol için 
yeterli zaman ayırın, aceleci 
davranmayın.

• Deneme sürüşünü mutlaka yapın. 
Sürüş esnasında aklınıza takılanları ve 
daha önceki notlarınızı yetkiliye sorun

• Satıcıyla randevulaşmışsanız 15 
dakika önce gidin, otomobil için yapılan 
hazırlığı görmüş olursunuz. 
Mümkünse size yardımcı olacak bir 
arkadaşınızı yanınıza alın.

Sefer Aş. yöneticisi Zafer Durmaz



akıllı telefonların Pİl ömrünü 
uzatmak İÇİn ne yapılmalı?

3g’si açık akıllı bir akıllı telefonla diğer tüm işlemleri bir yana bırakarak 
‘sadece konuşma’ yapıldığında, bataryanın ömrü 11.8 saati buluyor.  

gerekmediğinde, 3g’yi kapatmak bile batarya tasarrufu sağlıyor.

haber»
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Akıllı telefonların sayısı gün 
geçtikçe artış gösteriyor. ABD 
merkezli araştırma ve danışma 
şirketi Stratejik Analiz’in 

yayımladığı rapora göre, dünya gene-
linde akıllı cep telefonu kullanıcıları-
nın sayısı 2012’in üçüncü çeyreğinde 
1 milyara çıktı. İngiltere merkezli 
GSM operatörü O2 tarafından, 2 bin 
kişiyle görüşülerek yapılan bir başka 
ankette ise insanlar akıllı telefonları 
konuşmaktan çok, internete girmek-
sosyal medya hesaplarını kontrol 
etmek, oyun oynamak ve müzik dinle-
mek için kullanıyor.
Ancak bunları yaparken akıllı telefon-
ların pil ömürlerinin kısalması önemli 
bir sorun oluşturuyor. Pilin ömrünü 
11 saate çıkarmak ise sizin elinizde. 
Örneğin, 3G’si açık bir akıllı telefonla 
‘sadece konuşma’ yapıldığında, batar-
yanın ömrü 11.8 saati bulabiliyor. Aynı 
şekilde 2G’si açık bir akıllı cep telefo-
nuyla ‘sadece konuşma’ yapıldığında, 
bataryanın ömrü 21.8 saate kadar çıkı-
yor. Öyleyse, bataryanın ömrünü uzat-
mak için neler yapılmalı? İşte size, pil 
ömrünü uzatacak öneriler:

işte yapılması gerekenler:
• İhtiyaç duymadığınız uygulamaları kapatın, ya da cihazınızda tamamen silin.
• Ekran parlaklığını düşürün veya otomatik parlaklık seçeneğini tercih edin.
• Ekranınızı sizin için en kısa uyku süresini işaretleyin. Ekranınızın 15 saniye yerine 

10 saniyede kapanmasını tercih edin.
•	 GPS, Wi-Fi, Bluetooth bağlantı özellikleri cihazınızın en büyük pil tüketicileridir. Bu 

özellikleri kullanmadığınız zamanlarda kapatın.
•	 Telefon hattının olmadığı bir bölgedeyseniz cihazınızı uçuş moduna alın.
•	 E-postalarınızı anında almanız gerekmiyorsa e-posta bildirim sıklığını mümkün 

olan en uzun seviyeye ayarlayın. Eğer isterseniz bildirim sıklığını tamamen kapatıp 
e-postalarınızı manuel olarak kontrol etmeniz de mümkün. 

•	 Facebook ve Twitter güncellemelerini anında almak istemiyorsanız uygulamaların 
senkronize zamanını mümkün olan en uzun süreye alın veya tamamen kapatın. 

•	  Eğer ihtiyacınız yoksa otomatik senkronizasyon (auto sync) özelliğini kapalı 
tutun, aksi takdirde cihazınızın arka planında çalışan eşleme işlemleri pil kullanım 
ömrünü kısaltır.

•	 AMOLED ekranlarda siyah renk diğer renklere göre daha az pil harcar. Eğer 
cihazınızın ekranı AMOLED ise arka plan rengini siyah olarak seçin. Hatta Google 
sırf bu cihazlara özel siyah arka planlı bir arama motoru geliştirdi. www.bgoog.
com adresindeki tarayıcıyı internette arama yaparken kullanabilirsiniz.

•	 Fotoğraf çekerken eğer gerekmiyorsa flaş kullanmayın.
•	 Kullanmadığınız uygulamaların arka planda çalışması gereksiz yere pil 

harcamanıza neden olur, bu uygulamaları kapatın.
•	 Animasyonlu widgetlar, canlı masaüstü uygulamaları android cihazların en ilgi 

çekici özelliklerinden ama bunlar aynı zamanda fazla pil harcamanıza neden 
olabilir. Pil kullanımınızı uzatmak için bunları azaltmanızda yarar var.



sağlık»

Bugün yoğun bir tempoda yaşayan anne-babaların çocuk-
larını oyalamak için başvurduğu televizyon artık ‘elekt-
ronik bakıcı’ olarak nitelendiriliyor. Ailelerin bu davranış 
biçimlerini son derece zararlı bulan uzmanlar, “Çocuklarınızı 

e-bakıcılarla baş başa bırakmayın.” uyarısında bulunuyor. Medicana 
Konya Hastanesi Çocuk Allerji İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. İsmail 
Reisli, çocuk-televizyon ilişkisi hakkında ailelere önemli mesajlar 
veriyor. Reisli, çocuklara uzun süreli ve gelişigüzel televizyon izlettir-
menin olumsuz etkileri olduğunu söylerken televizyonun tamamen 
yasaklanmasının da bir çözüm olmadığını belirtiyor. Reisli ailelere 
şu kilit tavsiyede bulunuyor: “Günümüzde adeta ‘elektronik bakı-
cı’ özelliği kazandırılmış olan televizyon konusunda ailelere düşen, 
doğru ve uygun programları seçerek çocuğunun zihinsel ve sosyal 
gelişimine katkı sağlaması ve çocuğuna bu konuda iyi bir yönlendirici 
olabilmeleridir. Bu konudaki temel prensip ise, kısa süreli ve kontrollü 
televizyon seyrettirmek esasına dayanmaktadır.” 

“TELEVİZyonU BİrLİKTE İZLEyİn VE DEĞErLEnDİrİn”
Prof. Reisli, uzun süreli televizyon izleyen çocukların arkadaş-
ları ile sosyal ilişkiler kurmada zorlandığını ve bu çocuklar-
da şiddet eğilimi arttığını söylüyor. “Televizyon programında 
gördüğü şiddet unsurları, çocuğun taklit etme dürtüsü ile 
günlük yaşantısının bir parçası haline gelebilir. Hatta çocuğun 
karşılaştığı problemli durumları çözmede, şiddeti bir çözüm 
yolu olarak görebilir. Bu nedenle planlı bir televizyon izlettir-
me yöntemi ile çocuğun yaşına uygun programlar seçilmeli, 
çocukla birlikte anne-baba programı izlendikten sonra, tele-
vizyon kapatılarak çocuk ile program hakkında sohbet edilme-
lidir. Çocuk henüz fikir beyan edemiyorsa, program hakkında 
anne-baba temel bilgileri vererek, çocuğun olası sorularını da 
cevaplamalıdır.” diye konuşuyor. Böylece çocukların izledik-
lerinden daha fazla faydalanacağını, bir konuda konuşma ve 
fikrini söyleme yeteneğinin gelişeceğini belirtiyor. 
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Reisli çocukların, bu yolla anne ve baba ile birlikte bir şey-
ler yapmanın, daha önemlisi onlarla birlikte vakit geçirmenin 
hazzını yaşayacağını ve bütün bunların çocuğun bireysel geli-
şimine olumlu katkı sağlayacağını da vurguluyor. Prof. Reisli, 
televizyon-çocuk-ebeveyn ilişkisi hakkındaki diğer uyarılarını 
ise şöyle sıralıyor: “Uzun süreli televizyon izleme, çocuğun çevre 
ile iletişim kurmasını azaltarak, dil gelişiminde geciktirici bir etki 
yapabilir. Ayrıca televizyon programlarında konuşma dili, argo 
ve yabancı kelimeler içerebildiği için çocuğun dil gelişimi de 
olumsuz etkilenebilir. Uzun süreli televizyon izleme alışkanlığı 
çocuğun yatma saatini geciktirip uyku problemlerine sebep 
olabilir. Bu alışkanlık şişmanlık ile de sonuçlanabilir. Bu nedenle 
çocuğun televizyon karşısında geçirdiği süre günde bir iki saati 
aşmamalıdır. Üç yaşından küçük bir çocuğa en fazla 30 dakika 
televizyon izlettirilmelidir. Çocuklara televizyon çok yakından da 
seyrettirilmemelidir. Yere yüzü koyun yatarak televizyon izleme 
alışkanlığı ise zamanla eklem problemlerine yol açabilir.” 

“ÇİZGİ FİLMLEr BİLİnÇİ SEÇİLİrSE EĞİTİcİ oLUr”
“Çizgi filmler çocuğun dikkatini çeker ve eğlendirir. Bilinçli seçildiği 
takdirde, çocuk için öğretici ve sıkılmadan izleyebileceği özelliktedir. 
Ancak çizgi filmlerdeki kahramanların insan üstü özelliklerinin ger-
çek olmadığı ve rol gereği olduğu anlatılmalıdır. Özellikle altı yaşın 
altındaki çocuklar televizyonda gördüğü gerçek ile hayal ürünü olan 
konuları anlamakta zorlanır, altı-dokuz yaş arasında ise kahraman-
lara benzeme ve onlar gibi davranma eğilimi gösterirler. Bu ise çok 
tehlikeli kazalara ve yaralanmalara yol açabilecektir.” 

“rEKLAMLArDA GÖrÜLEn ÜrÜnLEr HASTALıK 
GELİŞTİrEBİLİr”
“Son yıllarda çocuklarda allerjik dermatit, astım ve benzeri aller-
jik hastalıkların sıklığında artış gözlenmektedir. Özellikle beş 
yaşından küçük çocuklarda allerjik hastalıkların en sık sebebi, 
besinler içindeki allerji yapan veya allerjiye yatkınlığı artıran fak-
törlerdir. Bu yaş grubundaki çocuklar, televizyonda izlediği rek-
lamların etkisiyle reklamlarda gördüğü katkı maddeli yiyecek ve 
oyuncaklara özlem duyar. Bu durum aileler için ekonomik kayıp, 
çocuk için de allerjik hastalık gelişmesi için risk oluşturabilir.”  

sağlık» ayşe melek / aysemelek@baglantinoktasi.com.tr

Çocuğunuzu 
‘e-BaKıcılar’la Baş 
Başa Bırakmayın!
günümüzde ailelerin televizyonu ‘elektronik bakıcı’ olarak 
gördüğünü belirten uzmanlar, ebeveynlere bu konuda ‘ortak 
yolu bulun’ uyarısında bulunuyor. Bu da televizyonları kontrollü 
olarak izletmek anlamına geliyor. 

“Çocuğun yatak odasından 
televizyonu çıkarın”
 Prof. Reisli: “Çocuğun özellikle yatak odasında televizyon 

bulunmamalı ve ortak seyredilebilecek bir odaya konmalıdır. 
Televizyona bir ödül özelliği kazandırılmamalı, televizyon 
izleme yerine arkadaşları ile oyun oynaması, resim yapması, 
kitap okuması ve spor yapması teşvik edilmelidir. Anne ve 
babalar da sürekli televizyon izlemek yerine, çocukla ilgilen-
meli, ona sevgilerini göstermeli ve çocukla aralarındaki bağın 
güçlenmesini sağlamalı, ayrıca kitap okuyarak ve spor 
yaparak çocuğa örnek davranışlar içinde olmalıdırlar.”

Prof. Dr. İsmail reisli



gezi»
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MeDenİye Tlerİn 
beŞİĞİne  
yolCUlUk 
Dünyanın yaşanabilir iki sit kentinden 
biri olan Mardin, yüzyıllardır ev sahipliği 
yaptığı pek çok medeniyetin ve dinin 
izlerini bugüne taşıyor. Kent küçük 
sokakları, gümüş ve bakır işçiliği, 
birbirinden lezzetli yöresel yemekleri ve 
tarihi kalıntılarıyla adeta kültür 
turizminin başkenti...

ardin, mimari, etnografik, arkeolo-
jik, tarihi ve görsel değerleri ile zama-

nın durduğu izlenimini veren 
Güneydoğu’nun şiirsel kentlerinden 

biridir. M.Ö. 4500’den başlayarak kla-
sik anlamda yerleşim gören Mardin, Subari, 

Sümer, Akad, Babil, Mitaniler, Asur, Pers, Roma, Bizans, Araplar, 
Selçuklu, Artuklu, Osmanlı dönemine ilişkin birçok yapıyı bünyesin-
de harmanlayabilmiş önemli bir açık hava müzesidir. Geçmişi tek 
karede dondurmayan, taş sokaklarında dolaşanlara geniş bir tarih 
yelpazesi sunan büyüleyici bir şehirdir. Tarihte Mardin için birçok 
isim kullanılmıştır. Bunlar: Erdobe, Tidu, Merdin, Merdö, Merdi, 
Merda, Merde, Kartal Yuvası, Kuşlar Yuvası, Mardin’dir. 
Birçok uygarlık kalıntısıyla, sahip olduğu eşsiz kültürel değerleri ve 
günümüze kadar taşıyan, yüreklerdeki engin hoşgörü ve sevecenliğin 
doruk noktaya ulaştığı Mardin dünyanın yaşanır iki sit kentinden 
biridir. Kentte değişik uygarlıklara ilişkin çeşitli tarihi yapıtları sık 
aralıklarla görmek mümkün olduğundan, konumu ve sahip olduğu 
turistik değerleri ile turizm açısından büyük bir potansiyele sahiptir. 
Kalenin eteklerinde kurulmuş ilginç tarihi evleri, sokaklar arasındaki 
geçişi sağlayan tüneller, taşlar arasından yol buldukça göğe yakarır 
gibi uzanan kaskatı yeşillikler ve her gün binlerce yıllık tarihe gönde-
rilen günümüz insanının yaşam cıvıltısı... Mardin’de evler o kadar 
güzel inşa edilmiştir ki, pencerelerinin konumu, avluların dizaynı, 
kuyuların dehlizli yapıları kimseye rahatsızlık vermeden binlerce yıl-
dır alışıla gelmiş düzenini devam ettirmektedir.



gırnavaz höyüğü: Arkeolojik bir merkez olarak ilk kez 1918 
yılında bilim dünyasına tanıtılan Gırnavaz’ın MÖ. 4 binden 
MÖ. 7. yüzyıla kadar sürekli yerleşim yeri olarak kullanıldığı 
ortaya çıkarılmıştır. Kazılar sonucu ortaya çıkarılan mezarlar-
da paha biçilmez metal silahlar, süs eşyaları, vazolar, kandiller, 
mühürler ve tabletlere rastlanılmıştır.

Deyru’lumur manastırı (mor gabriyel): Midyat’ın 18 km. doğu-
sunda olup, Savurlu Mor Samuel ile Kartminli Mor Şemun 
tarafından MS. 397’de inşa edilmiştir. Manastır, 615’ten 1049’a 
kadar Metropolitlik Merkezi olmuştur.

mor Behnam (kırklar) kilisesi: 5. Yüzyıl’da yapılmıştır. Kilisede 
üç giriş kapılı ince taş işçiliği ile işlenmiş mihrapları, 400 yıllık 
ahşap mihrap kapıları, 1500 yıllık kök boya ile baskı perdeleri, 
geniş avlusu içinde çan kulesi evi ve adeta dantel gibi işlenmiş 
taş oymacılığı örneklerinin yer aldığı divan mevcuttur. 1170 
yılında kırk şehitlere ait kemikler bu kiliseye getirilmiştir. 
Bugün Mardin Metropolitlik Kilisesi’dir.
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Mardin Müzesi

Dara Ören Yeri

GÖRMEDEN DÖNMEYİN 
kayseriye Çarşısı (Bedesten): 16. Yüzyıl’da Akkoyunlu 
Kasım devrinde yapılmıştır. Sadece dıştaki dükkanların bir 
kısmı değişmiş olarak kullanılan ve büyük kısmı yıkılmış 
bulunan çarşının dört tane giriş kapısı bulunuyor. 

revaklı Çarşı (tellallar Çarşısı): 17. Yüzyıl’ın ortalarında inşa 
edilmiştir. Ortada bir yolun iki yanında revaklar ve revakla-
rın arkasında birer sıra derin dükkanlardan meydana 
gelen düzene sahiptir. Doğuda önünde çapraz tonozlu 
revak başlangıç kısmı bulunan derin eyvan şeklinde tek bir 
dükkan yer alır. 

mardin müzesi: Müze 1895 yılında yapılmıştır. Mardin 
Müzesi’nde, Eski Tunç, Orta Tunç, Geç Tunç, İlk Demir 
Çağı, Assur, Urartu, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu, Artuklu 
ve Osmanlı devirlerine ait seramikler, damga ve silindir 
mühürler, sikkeler, kandiller, figürinler, gözyaşı şişeleri, takı-
lar ve vazolar sergilenmektedir. Müzede arkeoloji ve etnog-
rafya sergi salonları, kütüphane, konferans ve dinlenme 
salonları yer almaktadır. 

Dara Ören yeri: Mardin’in 30 km. güneydoğusunda bulunan 
Oğuz Köyü’nde yer almaktadır. Eski Mezopotamya’nın en 
önemli kentlerinden birisi olan Dara, bugün küçük bir köy 
yerleşmesi haline gelmiştir. Büyük İskender’le Pers 
İmparatoru Darius’un savaşına sahne olmuş bu antik yerle-
şim, ünlü İran Hükümdarı Darayuvaşi tarafından kurulmuş 
ve çeşitli dönemlerde İranlılarla Romalılar arasında el 
değiştirmiştir. Dara’nın geçmişte büyük ve görkemli yapıla-
ra ve zengin hazinelere sahip olduğu anlaşılmaktadır. Kaya 
içine oyulan yapılardan oluşan Dara kenti, çevresi ile birlik-
te geniş bir alana yayılmakta olup, kentin doğusunda yer 
alan kaya mezarları Kuruçay’a kadar uzanmaktadır. Kent 
içinde kilise, saray, çarşı, zindan, tophane ve su bendi kalın-
tıları halen görülebilmektedir.

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
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meryemana kilisesi ve patrikhane: 1860 yılında Patrik 
Antuan Semheri tarafından yaptırılan kilisede kemer, yuvar-
lak taş sütunlar ve avluda korkuluklar yer alır. Patriğin otur-
ma yeri ve İncil vaaz yeri, üzüm salkımlı motiflerinin ahşap 
el işçiliği ile bambaşka bir görünüm sergilemektedir.  
Patrikhane, 1895 yılında Antakya Patriği İgnatios Benham 
Banni tarafından inşa ettirilmiştir. 1988 yılında Kültür 
Bakanlığı’na devredilen Patrikhane, restore edilerek 1995 
yılından itibaren müze olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Deyrul zafaran manastırı (mor hananya): Milattan sonra 5. 
yüzyılda inşa edilen Deyrulzafaran Manastırı, muhteşem 
mimarisi yanında Süryani Kilisesi’nin önemli merkezlerin-
den biridir. 1932’ye kadar 640 yıl boyunca Süryani Ortodoks 
patriklerinin ikametgah yeriydi. Manastır, Mardin’in 4 kilo-
metre doğusunda, şirin bir dağ yamacında, Mardin Ovası’na 
hakim bir noktadadır. Üç kattan oluşan manastır 5. yüzyıl-
dan başlayarak farklı zamanlarda yapılan eklentilerle 
bugünkü haline 18. yüzyılda kavuşmuştur. Farklı zamanlar-
da yapılan eklentilere rağmen Manastır’ın adeta tek bir 
zamanda inşa edildiği havasını vermesi, bu eklenti binaları 
yapan mimarların ne kadar maharetli olduklarını gösteri-
yor. Manastır, milattan önce Güneş Tapınağı, daha sonra da 
Romalılarca kale olarak kullanılan bir kompleks üzerine 
inşa edildi. Romalılar bölgeden çekilince Aziz Şleymun bazı 
azizlerin kemiklerini buraya getirterek kaleyi manastıra 
çevirdi. Kubbeleri, kemerli sütunları, ahşap el işlemeleri, iç 
ve dış mekanlardaki taş nakışları ile insanın ilgisini çeken 
Deyrulzafaran Manastırı, uzun tarihi boyunca Süryani 
Kilisesi’nin dini eğitim merkezlerinden biriydi. Bölgeye ilk 
matbaayı getiren kişi de yine bu manastırda patriklik yapan 
ve 1895’te vefat eden 4. Petrus’tur. 

mor yusuf kilisesi (surp hovsep): Meclis-i Mebusan Üyesi 
Hovsep Kazasyan öncülüğünde 1894 yılında ibadete açılmıştır. 
İçinde 21 sütun bulunan kilisenin koro balkonu akustik olup, 
çok sayıda değerli ikonası vardır.

mor yakup manastırı (nusaybin): Nusaybin ilçe merkezindeki 
Manastır, Mor Şabo ve 11 öğrencisinin şehitliğine kadar 
Mecusi tapınağıydı. Tapınak kalıntıları üzerine MS. 328 yılın-
da Mor Yakup’un ölümünden sonra adına ithafen inşa edil-
miştir. İçinde türbesi vardır. XIX. Yüzyıl’a kadar bünyesinde 
rahipler yaşardı. 

kasımiye medresesi: Şehrin güney batısında tepenin altında-
dır. Yapımına Artuklu sonlarında belki de Sultan İsa devrinde 
Zinciriye Medresesi’nin yapımından hemen sonra muhteme-
len aynı mimar tarafından başlanmış, fakat Timur istilası ve 
Akkoyunlu baskısı gibi karışık bir durumun Mardin siyasetine 
hakim olmaya başlaması üzerine yarım kalmıştır. Akkoyunlu 
Hükümdarı Cihangir oğlu Kasım Padişah Mardin’e atandığı 
zaman, şehri onarmaya başlamıştır. Kasımiye Medresesi 1469 
yılında inşa edilmiştir.
Güneyde veya açık cepheye sahip medrese, Mardin yapıları-
nın en büyüklerindendir ve tek bir avlu etrafında düzenlenmiş 
iki katlı mekanlarla ve batıda diğer kısımlarla aynı girişe sahip 
bağımsız bir mescitle teşkilatlıdır. Tuğla tonozlu revaklar ve 
yanlara doğru derin tonozlarla genişletilmiş tromp kubbeli 
camii, revaklı avluda, büyük eyvanın selsebili kanallarla ortada-
ki havuza bağlanmıştır. İki teras üzerine iki katlı medrese, 
camii ve türbe ile birlikte külliye şeklindedir.

ulu camii mihrabı (kızıltepe): Bir Artuklu eseri olan Ulu 
Camii’nin mihrabın harukulade bir taş işçiliği var.

ulu camii (cami-i kebir): Şehri batıdan doğuya ikiye bölen 
ana caddenin güneyinde, çarşılar içinde doğu-batı doğrul-
tusunda dikdörtgen bir alanı kaplar. Eldeki kaynak ve kayıt-
ların çeşitliliğine karşılık, Mardin Ulu Camii’nin bugünkü 
veya bugüne yakın şeklini en erken Mardin Artukoğulları 
döneminde ve XII. Yüzyıl’ın son çeyreğinde almaya başladı-
ğı düşünülmektedir. Mardin’deki en eski camidir. Minaresi 
Artuklu Hükümdarı Kutbettin İlgazi zamanında inşa edil-
miştir (1176). Mardin’in en önemli İslami merkezlerinden 
biri Ulu Camii’dir.

Şehidiye camii: Bu cami 1214 yılında Melik Mansur 
Nasreddin Aslan tarafından medrese olarak inşa ettirilmiş-
tir. Medrese güney kısmanda bir cami, kuzeyde bir eyvan ve 
çeşme, doğuda eğitim için odalar (kuran, astroloji, fen...), 
kuzeyde revak ve odalardan oluşan bu yapının hepsi bir avlu 
etrafında çevrelenmiştir. 2004’te restore edilmeye başlanmış 
2006’da bitirilmiştir.

MUTLAKA TADIN 
Mardin, kendine has yemekleri bulunan, muhtelif gıda mad-
delerinin biraraya geldiği bir lezzet şehridir. Sanki bu yemek-
ler, ağza layık harikalar oluşum sürecindeyken, gizli bir el 
tarafından işlenmiş, dünyanın en güzel tatlarına bezenmiş 
hissini verir meraklılarına. Yörede yetişen bitkilerin yardımıy-
la, hava şartlarının ve yaşam tarzının belirleyiciliğiyle, yemek-
ler geleneksel bir boyut kazanır. Çeşitli dinlerin, dinsel tören-
leri için hazırlanan yemekler, doğum ve ölüm sonrası gelenek-
sel günler ve ayinler için özel olarak oluşturulan hayratlar... 
Lebeniye çorbası, Corten, Ginedir Çorbası, Dobo, Mardin 
Çiğköftesi, Firkiye, İçli Köfte (İkbebet), Aya Köfte, İşkembe 
Dolması, Kaburga Dolması, Sembusek yemeden dönmeyin.

ULAŞIM 
Mardin’e THY’nin her gün seferleri bulunuyor. Ayrıca Pegasus 
ve Sun Express’in de İzmir- Mardin uçuşları bulunuyor.  

Kasımiye Medresesi

Mor Yakup Manastırı (Nusaybin

Ulu Camii (Cami-i Kebir)
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korsan yazılım 
kullanımı konusunDa 

aB’Den Uyarı GelDi
avrupa komisyonu İlerleme raporu’nda, türk polisinin ülke çapında 

korsan yazılım kullanılmaması konusundaki çalışmalarının desteklenmesi 
istenirken, gümrüklerdeki taklitle mücadele de beğenilmedi. 

Türkiye, Avrupa’ya taklit mal 
girişinin en çok yapıldığı ülke-
lerden birisi konumunda bulu-
nuyor. Türkiye’nin bu durumu 

Avrupa Birliği’nin (AB) hazırladığı son 
ilerleme raporunda da yer aldı. 
Avrupa Birliği Komisyonu’nun, Türkiye 
hakkındaki 2012 İlerleme Raporu’nda, 
Türkiye’nin fikri mülkiyet alanındaki 
çalışmalarının altı çizildi ama taklit ve 
korsanla mücadele konusundaki çalış-
maları yetersiz bulundu. Raporda güm-
rüklerdeki taklitle mücadele de beğe-
nilmezken Türk polisinin, ülke çapın-
da korsan yazılım kullanılmaması 
konusundaki çalışmalarının desteklen-
mesi istendi. İlerleme Raporu’ndaki 
fikri mülkiyet haklarına ilişkin tespitleri 
değerlendiren Avukat Dr. Cahit Suluk, 
fikri mülkiyet haklarını üç bölümde 
(sınai haklar, telif hakları ve uygulama) 
inceleyen raporda daha ziyade taklit ve 
korsan ürünlerin öne çıkarıldığını 
belirtti. Fikri mülkiyet alanındaki ulus-
lararası davalardan ve bu alandaki aka-
demik çalışmalarıyla tanınan Avukat 
Dr. Cahit Suluk, ilerleme raporunu 
şöyle değerlendirdi: “2012 Türkiye 
İlerleme Raporu’na yansıyan verilere 
göre, korsanla mücadelede görev alan 
il denetim komisyonu sayısı 2011 yılın-
da 46’dan 81’e çıkartıldı. İl denetim 
komisyonları iyi çalışıyor. Telif haklarıy-
la ilgili 2011 yılında şüpheli vaka sayısı 
3 bin 678 adet. 16 bin 120 bin korsan 
ürüne el konuldu. Telif Yasası’na ilişkin 

yasal çalışma sürüyor. Ancak sınai hak-
lara ilişkin politik istek zayıf. Sınai hak-
larda değişiklik öngören yasa çalışması 
halen sürüyor.”

6 MİLYON TAKLİT ÜRÜNE EL 
KONULDU 
“Marka, patent ve tasarımlara ilişkin 
inceleme kılavuzları hazırlandı. Bu 
sayede Türk Patent Enstitüsü’nün, 
kararlarındaki kalitenin artması ve 
yeknesaklığın sağlanması bekleniyor. 
TPE ile Kültür ve Turizm Bakanlığı 
arasında 2012 yılında Fikri Mülkiyet 
Akademisi kurulması için bir protokol 
imzalandı. 2013 yılında faaliyete geçe-
cek bu akademide fikri mülkiyet 
uzmanları yetiştirilecek.” 
“Marka ve patent vekillerinin denetimi-
ne yönelik mevzuat bulunmuyor. Marka 
haricindeki patent, faydalı model, tasa-
rım ve coğrafi işaret ihlalleri bakımın-
dan cezai yaptırım bulunmuyor. 2011 
yılında polis, sınai haklarla ilgili 2 bin 
920 adet operasyon yaptı ve 3 bin 238 
kişi şüpheli hale geldi. 2011 yılında 6 
milyon taklit ürüne el konuldu. İhtiyati 

tedbir almak oldukça güç. Bu da taklitle 
mücadele etmeyi zorlaştırıyor. Fikri 
mülkiyet davaları 2011 yılından itibaren 
daha hızlı sonuçlanmaya başladı. Ama 
bilirkişilik çok kötü. Fikri mülkiyet ista-
tistikleri daha düzenli tutuluyor.” 

GÜMRÜKLER TAKLİTLE 
MÜCADELEDE YETERSİZ 
“Gümrüklerde taklitle mücadele 
yeterli değil. Merkezi veri tabanı ve 
yazılım alt yapısı yeterince kullanılmı-
yor. Gümrüklerdeki taklidin kontrolü 
bakımından hak sahiplerine online 
başvuru imkanı getirilmedi. Hak 
sahiplerinin, gümrüklerde kontrol 
yapılmasına ilişkin talepleri arttı. Ama 
gümrük idarelerinin re’sen yapması 
gereken kontroller yetersiz.” 
“Türkiye, AB’ye taklit mal girişinin en 
çok yapıldığı ülkelerden birisi konu-
munda. Başta ihracat olmak üzere fikri 
mülkiyet kontrollerinin gümrüklerde 
daha sıkı yapılması gerekir. Türk polisi, 
ülke çapında korsan yazılım kullanılma-
ması konusunda seminerler düzenledi. 
Bu girişimin desteklenmesi gerekiyor.” 

“2012 türKiye ilerleme raporU’na yanSıyan 
verilere Göre, KorSanla mücaDeleDe Görev 
alan il Denetim KomiSyonU SayıSı, 2011 yılınDa 
46’Dan 81’e çıKartılDı. il Denetim KomiSyonları 

iyi çalışıyor. telif HaKlarıyla ilGili 2011 yılınDa 
şüpHeli vaKa SayıSı 3 Bin 678 aDet. 16 Bin 120 Bin 

KorSan ürüne el KonUlDU.”

Korsan yazılım nedir?
 Lisanslı, patentli ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılan bilgisayar programlarını izinsiz elde edip 

çoğaltarak piyasaya sürülerek satılmasına ‘korsan yazılım’ ya da ‘korsan program’ adı 
veriliyor. Çok ucuza elde ederek kullandığımız hatta bazen ücretsiz olarak temin ettiğimiz 
korsan yazılımlar bilgisayarlarımıza oldukça zarar veriyor. Bilgisayarlarımızdaki bir çok 
sorunun sebebi aslında korsan yazılımlardır. PC kilitlenmeleri, donmaları, yavaşlamaları, 
reset atma, sürekli hata verme, sık sık virüs bulaşması korsan programların kullanımından 
kaynaklanmaktadır. Oysa bunun düzeltilmesi için servislere verilen ücret lisanslı 
programların ücretine denk geliyor.  Lisansla program ve yazılımlar ise güvenilir, sorunsuz, 
hatasız, başarılı, daha uzun ömürlü kullanabiliyor. Bilgisayarlarınızın ömürlerini hem uzatıyor 
hem de sorunsuz ve konforlu bir hizmet sunuyor. Lisanslı programlar aynı zamanda emeğe 
karşı en önemli saygıdır, verilen emeğin karşılığıdır. Bu programları üreten şirketler uzun 
uğraşlar emekler sonucunda üreterek bir çok beklentilerle piyasaya sürmektedir. 
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Toshiba televizyon, 
dizüstü bilgisayarları 
kablosuz kendine 
bağlıyor

Toshiba, 2 boyutlu içerikleri 3D görüntülere 
dönüştürebilen, Wireless Display (Widi) özelliği 
sayesinde dizüstü bilgisayarları kendine kab-
losuz olarak entegre edebilen son teknoloji 
Televizyonu WL968’i görücüye çıkardı. ıntel’in 
geliştirdiği bu teknoloji, dizüstü bilgisayarı daha 
büyük ekranda kullanmanızı sağlıyor. cihaz, 
skype ile video görüşmeler yapılabilmesine de 
imkân sağlıyor. Dahili Wı-Fı ev ağına 
bağlanabilen cihaz ile  kablosuz olarak video ve 
TV izlenebiliyor, radyo dinlenebiliyor, Twitter, 
Facebook ve Tumblr gibi sosyal medya siteler-
ine de erişilebiliyor. 139cm (55”), 119cm (47”) ve 
107cm (42”) ekran boyutları ile Toshiba WL968 
serisi, kasım ayından itibaren satışa sunuluyor. 
Entegre çift ekran modu ile dizüstünde 
çalışmaya devam edilirken büyük ekranda da 
çevrimiçi (online) içerikler de izlenebiliyor.  Har-
ici sabit sürücüyü HDD TV kayıt cihazına çeviren 
USB Video recording ile programlar kaydedilip 
istenildiği zaman da izlenebiliyor. 

yeni casusumuz; 
miniFlame

Kaspersky Lab şirketi, siber casusluk 
operasyonları için yeni ve zararlı bir 
program olan ‘miniFlame’i keşfetti. 
miniFlame’in keşfi, siber savaş 
operasyonlarında kullanılan en ünlü 
yazılımların (Stuxnet, Duqu, Flame ve 
Gauss) geliştiricileri arasındaki 
ortaklığı da gözler önüne serdi. 
Kaspersky Lab uzmanları, miniFlame’i 
başlangıçta Flame modülü olarak 
tanımlandı. Ancak, Eylül 2012’de 
Kaspersky Lab araştırma ekibinin 
Flame’in yönetim ve kontrol sunucuları 
(c&c) üzerinde yaptığı ayrıntılı analiz 
sonucunda, miniFlame modülünün 
aslında bağımsız bir zararlı program 
olduğu saptandı. yine aynı 
çalışmalarda miniFlame’in hem Flame 
hem de Gauss zararlı yazılımları için bir 
eklenti olarak kullanılabilen bir araç 
olduğu da ortaya çıkarıldı. miniFlame’in 
bilgi hırsızlığı özelliği ve birden fazla 
amaca hizmet etmesi, onun özellikle 
siber casusluk operasyonlarında 
kullanıldığını ve muhtemelen Flame ya 
da Gauss’un bulaştığı makinelerde 
görev aldığını kanıtlar nitelikte. 

padFone 2 ile hayatı 
özgürce yaşayın!

İnanılmaz pil ömrü olan dört çekirdekli akıllı 
telefon PadFone 2 Station, en üst düzeyde 
mobil esneklik sunuyor. yeni dijital çağın global 
lideri ASUS, PadFone™ 2 telefonunu tanıttı. 
Başarılı PadFone’un Android akıllı telefon ve 
dock ünitesine takılabilir tablet kombinasyo-
nuna dayanan PadFone 2, daha yüksek özel-
liklere sahip dört çekirdekli, LTE donanımlı bir 
akıllı telefon ile tümüyle yeniden tasarlanmış bir 
tabletten oluşuyor. PadFone 2, aralık ayının 
sonundan önce Avrupa’da (Bulgaristan, 
Estonya, Finlandiya, Almanya, Macaristan, 
İtalya, Polonya, Portekiz, romanya, İspanya ve 
İsveç) ve Asya’da (Hong Kong, Hindistan, 
Japonya, Malezya, Singapur, Tayvan, Tayland ve 
B.A.E) satışa sunulacak.
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Samsung’dan 10 parmak 
dokunmatik ekran ultrabook

Samsung, ultra Touch 5 serisini piyasaya sürmeye 
hazırlanıyor. cihaz, 13.3 inç HD SuperBright 10 
parmak dokunmatik ekran ve 3. nesil ıntel 
core işlemci ile çalışıyor. Ultrabook’un 
kolay sezgisel kullanımı için Win-
dows 8’in dokunmatik tabanlı 
arayüzüne de yer verilmiş. 
Microsoft’un Windows 8 işletim 
sistemini piyasaya sürmesi ile dokun-
matik özellikli dizüstü bilgisayarlara olan 
talebin artacağı düşünülüyor. Samsung 
Ultra Touch 5 Serisi, bu talepleri karşılamak 
için 10 parmak dokunmatik ekran özelliğine 
sahip olarak donatılmış. Ultra Touch 5 serisi, 
sadece 19.9 mm kalınlığında ve 1.69 kg ağırlığında. 
cihazda, 12 GB bellek kapasitesi, 500 GB’a kadar 
genişletilebilen veri depolama kapasitesi ve 24 GB 
Expresscach yer alıyor. Bu özellikler, kullanıcıların her 
koşulda arzu ettikleri sorunsuz, kusursuz kullanıcı deney-
imi sunulmasını mümkün kılıyor. 

Türk Telekom’dan 
nexus 7 tablet 

Dünyada büyük ilgi gören ASUS Google nexus 7 
tablet, Türkiye’de ilk kez Türk Telekom 
tarafından satışa sunuluyor. Türk 
Telekom müşterileri ASUS Google nexus 
7’ye, ayda 25 TL’den başlayan taksitler-
le sahip olabilecek. Ev telefonu 
faturalarına yansıtılacak 24 veya 36 
ay taksit seçenekleri ile ASUS Google 
nexus 7 tablet sahibi olma fırsatı 
sunan kampanya 31 Mart 2013 tari-
hine kadar sürecek. 31 Ekim’de 
başlayan ve 31 Mart 2013 tarihine 
kadar devam edecek kampanya 
ile Türk Telekom müşterileri; 24 
veya 36 ay taahhüt vererek 
‘ASUS Google nexus 7’ 
tabletine ayda 25 TL’den 
başlayan taksitlerle sahip 
olabilecek. Asus Google 
nexus, sahip olduğu özel-
likleri ile ilgi uyandırmıştı.

‘Angry Birds’ 
oyunu, çocuklara
fizik deneylerini 
öğretecek 

rovio eğlence şirketi, cErn’de görev 
alan bilim insanlarından kurduğu bir 
ekiple, çocukların kuantum fiziği 
alanındaki bilgi birikimini arttırmak 
amacıyla bir proje hazırladı. Çocukları 
hem eğlendirmeyi hem de anlaşılması 
çok güç olan cErn deneyini onlara 
anlatmayı hedefleyen şirket, dünyanın 
en büyük fizik uygulama laboratuvarını 
kuruyor. Ama bu laboratuvar bil-
diklerimizden biraz farklı ve daha ren-
kli. Daha çok bir oyun alanına 
benzetilen laboratuvarda, ‘Angry 
Birds’ oyunun mekanları aslına uygun 
olarak yeniden inşa edilmiş. Şirket 
yöneticisi Peter Vesterbacka, proje ile 
ilgili yaptığı açıklamada, çocukların 
fizik ile ilgili eski öğrenme teknikleri-
yle öğrenemedikleri birçok şeyi de 
burada kolayca kavrayabileceklerini 
vurguladı. Vesterbacka, “Ben daha 
önce cErn deneyinde bulundum, 
kendi adıma bu deneyimi yaşadım ve 
çok eğlendim, çocuklar da bu laborat-
uarda çok eğlenecekler.” diye 
konuştu. 
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Microsoft, yeni 
işletim sistemi 
Windows 8’i tanıttı 

Amerikan yazılım devi Microsoft, kişisel 
bilgisayarlar (Pc) ile hızla gelişen mobil 
cihazlar arasındaki boşluğu kapatacak 
bir arayüz içeren Windows 8 işletim 
sistemini teknoloji dünyasına tanıttı.
Microsoft cEo’su Steve Ballmer, 
şirketin ilk kez dokunmatik cihazları 
desteklemesi için tasarladığı Windows 
8’in Pc ile ilgili tüm algıları yerle bir 
edeceğini söyledi. Windows 8 işletim 
sistemini kullananların başlangıç tuşu 
yerine koca bir ekrana sahip olacaklarını 
söyleyen Ballmer, yeni işletim sistemi-
nin uygulamalarını kare ikonlar halinde 
sunduğunu belirtti. İşletim sistemi, 
masaüstü bilgisayarlardan dizüstü bilg-
isayarlara ve tabletlere çeşitli cihazlarda 
kullanılacak.
Windows 8 ile çalışan bazı Pc’ler, dizüstü 
bilgisayarlara benziyor. Ancak ayrı bir 
bataryaya sahip çıkarılabilir ekranları 
sayesinde bu Pc’ler, tablet olarak da 
kullanılabilecek. Önceki işletim sistem-
lerinden son derece farklı olan Windows 
8, 13 ay süren 1 milyar saatlik deneme 
sürecinin ardından ortaya çıkarıldı. Win-
dows 8 işletim sistemine sahip Pc’ler ve 
diğer cihazlar, ABD’de satışa çıktı. Win-
dows 8’in akıllı telefonlar için geliştirilen 
versiyonu da raflarda yerini aldı.

ıpad Mini karşınızda!
Apple’ın uzun zamandan bu yana 
çıkaracağını duyurduğu ıPad Mini kamuoyu-
na tanıtıldı. Son olarak ıPhone 5’le sektörü 
hareketlendiren teknoloji devi Apple’ın yeni 
ürünü teknoloji çevrelerinin büyük ilgisi ile 
karşılandı. ıPad Mini’yi basın aracılığı ile 
dünyaya, Kaliforniya’dan, duyuran Apple’ın 
dünya çapındaki Pazarlama Kıdemli Başkanı 
Philip Schiller oldu. 
iPad Mini, 7,9 inçlik bir ekrana sahip. normal 
iPad’ler gibi 1024x768’lik ekran 
çözünürlüğüne sahip olan iPad Mini, yüzde 
53 daha hafif ve 10 saat dayanan bataryası 
var. Mini’nin gövdesi alüminyum ve camdan 
üretildi. 2 Kasım’da satışa sunulan 275 bin 
adet yeni ıPad Mini, Apple mağazalarında 
329 dolardan satılıyor. Mini henüz Türkiye’de 
satışa sunulmadı. 

Xperia ion, Turkcell’le 
birlikte Türkiye’de

Sony Mobile communications tarafından geliştirilen Xperia 
serisinin en yeni üyesi Xperia ion; kaliteli, sade, şık tasarımı ve 
geniş ekranıyla öne çıkıyor. 144 gram ağırlığındaki Xperia™ 
ion’un, 4,6 inçlik tamamen camdan oluşan ana ekranında çizilm-
eye dayanıklı ve kırılmayı önleyen film var. Ayrıca, 12,1 megapik-
sel kamera ile üstün kalitede fotoğraf çekebilen Xperia™ ion, 
Mobile Bravia Engine ile üst düzey görüntü kalitesi sunuyor. 
Xperia ion, 42 mbps’a çıkabilen mobil internet hızıyla şuana 
kadar lanse edilen akıllı telefonlar arasında, Türkiye’deki en hızlı 
mobil internet deneyimini de beraberinde getiriyor.
James Bond’un 2 Kasım’da vizyona giren Skyfall filmiyle lanse 
edilen ve Bond serisi üyelerinden biri olan Xperia ion™ ile 
kullanıcılar; 4,6 inç’lik, 1280 x 720 piksel çözünürlüklü ekranda film 
izlemenin yanı sıra entegre Fizy müzik uygulaması ile de sınırsız 
şarkı dinlemenin keyfini çıkarabiliyor. Android uygulamalarının 
kullanımını ve multimedya içeriğinin tüketimini, şık tasarımı ile en 
üst düzey kullanım kalitesini kullanıcılarına sunuyor.





anadolu’nun özgün rengi: 
çerKezler

Çerkezlerin bugüne kadar sürdürdükleri çok çeşitli gelenekleri vardır. 
ama Çerkez düğününün yeri başkadır. Başından sonuna kadar ritüellerle 

dolu olan düğünde erkeklerin servis yapması, sağdıca yapılan şakalar, 
gelin ve damadın düğün sonuna kadar birbirini hiç görmemesi bu 

merasimleri farklı kılan özelliklerdendir.
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Anadolu halkının, şekli zaman-
la değişse bile içerdiği anlamı 
hiç yitirmeden sürdürdüğü 
geleneklerini paylaşmaya 

devam ediyoruz. Türkiye’de gelenek-
lerine bağlılıkları ile bilinen Çerkezler, 
bayramları, yemekleri ve düğünleri ile 
yaşamlarının hemen her önemli nok-
tasında yaşatmaya devam ediyor kül-
türlerini. Biz onların bu güzel gele-
neklerden düğün merasimlerini ele 
alacağız bu sayımızda. Çerkezlik konu-
sunda yapılan araştırmalardan edindi-
ğimiz ve bu konuda bizzat Çerkez 
Dernekleri’nden aldığımız bilgilerde, 
onların düğünlerinin baştan aşağı bir 
adetler silsilesinden oluştuğunu görü-
yoruz. Düğünün başlangıcından bitişi-
ne dek her şey belirli bir sırada ve 
belirli ritüeller izlenilerek yapılıyor.

DÜĞÜN BAYRAK MERASİMİYLE 
BAŞLIYOR
Çerkez düğünü ‘bayrak kalması’ deni-
len bir hadiseyle başlar. Uzunca bir 
direğe bağlanmış olan bayrak erkek 
tarafının evinin yanına dikilir. Çerkez 
aileleri düğünlerde gençlerinin eğlen-
mesine büyük önem verir. Bu sebeple 
bayrağın kalkması aşamasında gençler 
bunu engelleme girişiminde buluna-
rak düğün sahiplerinden para toplar. 
Çünkü topladıkları bu paralar onların 
eğlenceleri için kullanılacaktır. 
Ardından bayrak direğinin altında 
kesilen horoz da yine gençlerin yeme-
si için bir kenara ayrılır. 

SOFRA HİZMETİNİ SADECE 
ERKEKLER YAPAR
Törenin ardından bir alana kurulan 
sofralarla toplu yemek merasimi baş-
lar ve yemek ikramları düğün sonuna 
kadar sürer. Yemeğe katılan davetliler 
alana bırakılan boş zarfların içerisine 
para koyup, adı-soyadı ve sülale isimle-
rini yazarak damada verilmek düğün 
kâhyasına bırakır. Yine bu yemeğe dair 
ilginç bir ayrıntı ise ikramların önce 
erkeklerden başlanması kaydıyla 
erkek ve kadınlara ayrı ayrı verilmesi-
dir. Çerkezlerde düğün sofrası hizme-
tini ise her iki guruba da sadece erkek-
ler yapar. 

GELİN VE DAMAT BİRBİRLERİNİ 
GÖREMEZ
Düğünün ilk günü yapılan böyle bir 
başlangıcın ardından, merasim ufak-
tefek eğlencelerle sürdürülür. Çünkü 
asıl cümbüş ikinci gündür. Bugün kız 
tarafının davetlileri de oğlan tarafının 
evine gelir. Yenilen yemeklerin ardın-
dan damadın odasına çıkılır. Çerkez 
adetlerinde damat babasının evinde 
değil de sağdıç olarak belirlediği arka-
daşının evinde durur ve misafirlerini 
burada kabul eder. Dolayısıyla gelin ve 
damat düğünün sonuna kadar ortalık-
ta hiç görünmezler ve birbirlerini hiç 
görmezler.

YENİ MİSAFİR GELDİĞİNDE BÜTÜN 
HERKES AYAĞA KALKAR
Damadın bulunduğu yerde çeşitli 
oyunlar oynanır ve sohbetler edilir. 
Odaya herhangi bir misafir girdiğinde 
yaşına ve statüsüne bakılmaksızın o 
anda odada bulunan herkes ayağa 
kalkar. Yeni gelen davetli, sağdıca 
misafirinin hayırlı olmasını diledikten 
sonra damadı da kutlar ve odada bulu-
nanlarla tek tek tokalaşıp bir yere 

oturur. Onun oturmasıyla damat ve 
sağdıç hariç herkes yerlerine oturur. 
Damat ve sağdıç ise son gelen misafi-
rin oturma izni vermesini bekler. 
İkram ise sağdıcın kolonya tutmasıyla 
başlar, sonrasında damat çeşitli şeker-
lerle dolu tepsiyi tüm misafirlere tutar. 
Bu ikram her yeni misafir gelişiyle 
tekrarlanır. Ayrıca bu odada, sağdıç-
tan gelen suları beğenmeyip defalarca 
su istemek ve hatta suyun zehirli oldu-
ğunu iddia edip sağdıca uydurma dava 
açmak gibi eğlence amaçlı çeşitli 
oyunlar oynanır. Ona dava açılması 
için onun adetlere uymamış olması 
gerekir. Bu gibi uydurma suçların 
cezası ise kuruyemiş gibi yiyeceklerin 
alınmasıyla sınırlı kalır. 

ASIL EĞLENCE İKİNCİ GECEDİR
İkinci günün gündüzü de bu tip ufak 
tefek eğlencelerle devam eder. Asıl 
eğlence ise o gece damadın babasının 
evinde kurulan bir alanda oynanan 
Çerkez danslarıyla başlar. Genellikle 
çember şeklinde oluşturulan alandaki 
törene isterlerse yaşlılar ve çocuklar da 
oturarak katılabilir. Genç kız ve erkek-
ler ise oturan kalabalığın önünde bir-
birlerine karşılıklı bakacak şekilde 
ayakta durur. Geceye anlamını katan 
ritim, iki sandalye arasına bağlanarak 

konulan uzun bir tahtaya, eline odun 
alan iki gencin vurmasıyla başlar. 
Oyun için, kız ve erkeklerden oluşan 
her iki grubun da başında, oyunu 
yönetecek birer kişi bulunur. Erkek 
başı, ‘abi beni gönder’ diye yerinde 
duramayan gençlerden birini alıp 
meydana sürer. Kızların başındaki 
abla ise onun dans etmek istediği kızı, 
ki eğer kız da kabul ederse, alana gön-
derir. Artık onlar o gece için birbirinin 
kaşenidir ve birlikte Çerkez dansını 
yaparak kaşenliklerini pekiştirirler.

KIZ ASLA ERKEĞE ARKASINI DÖNMEZ 
Alana çıkan çift, çemberler çizerek, 
başlar oyuna. Danstaki esas felsefeler-
den biri erkeğin sürekli kur yaparak 
kızın etrafında onu kovalarcasına dön-
mesi, karşısındaki kızın ise ona asla 
arkasını dönmeden zarif hareketlerle 
ondan kaçmaya çabalamasıdır. 
Buradaki kadının asla erkeğe arkasını 
dönmemesi olgusunun altını özellikle 
çizmekte fayda var. Oyun sırasında kız 
sürekli erkeğin kalbine odaklanırken, 
erkek de gözlerini hiç ayırmadan 
onun gözlerine bakar. Çiftlerin birbiri-
ni tamamladığı ve eşit olduğu mesajı-
nın verildiği bir oyundur aynı zaman-
da Çerkez dansı.
Çerkez düğünlerinde sadece o sırada 
oyunu oynayanlar eğlenmez. 
Kenardaki gençler de oynayan kaşen-
lere akordeon eşliğinde şarkılar söyle-
yip ve el vurarak ritm tutar. Dolayısıyla 
hep birlikte sabaha kadar süren bir 
eğlence ortamı yaşanır. Bu güzel 
düğün merasimi ertesi sabah gelin 
alma töreninin ardından sona erer.

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

çerKezlerin BüyüK Bir zarafetle yaptığı 
Kaşen DanSınDaKi felSefelerDen Biri 

erKeğin SüreKli KUr yaparaK Kızın etrafınDa 
onU KovalarcaSına DönmeSi, KarşıSınDaKi 

Kızın iSe ona aSla arKaSını DönmeDen onDan 
Kaçmaya çaBalamaSıDır. 

DüğünlerDeKi ‘zeXeS’ Geleneği
Çerkezlerde erkeklerle bayanlar toplumun her aşamasında bir arada yer alırlar. 
Sosyallik hem erkek hem de bayan için çok önemlidir ve bu sebeple düğün gibi 
ortamlara her ikisi bir arada katılırlar. Düğün ve onun içinde şekillenen ‘zexes’ ve 
‘kaşen’lik gibi tertipler de bunun bir sonucu ve gereğidir. Çerkez ailelerinin evlenme 
yaşına gelen kızları ve oğullarının kendi özgür seçimlerine verdiği önemi gösteren 
adetlerinden biridir ‘zexes’ler. Bu tertip gereğince ise genç kız ve erkekler düğün 
sırasında bir odada toplanıp sohbet edip şakalaşır. Bunun sonucunda da 
beğendikleri kişilerle kendi aralarında oluşturdukları ‘kaşen’lik müessesi ile evlilik için 
ilk adımı atmış olurlar.
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otomotiv» mehmet akif atasoy / m.akifatasoy@baglantinoktasi.com.tr

hyunDaı’nİn yenİ gururu:  
ix35 1.6 GDi

hemen ön tarafında ix35’in 
otomatik park asistan butonu 
bulunuyor. Düğmeye basıldığında 
ix35 yolun sağ tarafında park yeri 
aramaya başlıyor ve uygun aralık 
bulunduğunda sizi uyarıyor. Bu 
andan sonra siz sadece gaz ve 
fren pedalları ile ilgileniyorsunuz. 
Direksiyon manevrası ise 
tamamen aracın kontrolünde 
oluyor. Sistem usta şoförleri 
kıskandıracak şekilde park 
edebiliyor. Özellikle acemi 
sürücüler bu opsiyona 
bayılacaktır!

güvenlik
Hyundai ix35’in gövdesi, yüksek 
güvenlik standartlarına sahip ve 
Euro NCAP’in yeni 
standartlarına göre yapılan 
testlerde en yüksek not olan 5 
yıldızı alarak da bunu ispatladı. 
Ön kısımda bulunan yan 
parçalar daha büyütülüp 
güçlendirildi ve halka şeklinde 
yeni forma sahip orta sütunlar 
da yandan çarpmalarda daha 
sağlam hale getirildi. Ani 
frenlerde dörtlü flaşörler 
yanarak arkadan çarpışmaları 
önlemek için emniyet artırılıyor. 
Olası arkadan çarpmalarda, aktif 
koltuk başlıkları yolcunun 
kilosunun koltuk sırtında 
oluşturduğu basınca göre öne 
ve yukarıya doğru hareket 
ederek baş, boyun ve üst 
gövdede oluşacak zararı 
minimuma indirgiyor. Hyundai 

ix35’te sunulan aktif güvenlik 
unsurları arasında ise EBD 
(Elektronik Fren Gücü Dağılımı) 
destekli ABS, TCS (Savrulma ve 
Patinaj Önleme), ESP, HAC 
(Yokuş Kalkış Destek Sistemi), 
DBC (Yokuş İniş Destek 
Sistemi), sürücü ve ön yolcu için 
ön ve yan havayastıkları, tüm 
yolcular için perde 
havayastıkları ve dikiz aynası 
üstünde bulunan 3,5 inçlik renkli 
LCD geri görüş kamera ekranı 
gibi birçok özellik bulunuyor.
Güvenlik artırılırken ses ve 
titreşimlerin de düşürülmesi için 
özenli bir çalışma yapılmış. 
Yüksek hızlardaki veya motorun 
rölanti devrindeki sesler kabin 
içine daha az yansıtılırken 
dinamik amortisörler ve bagaj 
bölümünde daha fazla izolasyon 
kullanılarak iç mekana yansıyan 
gürültüler da en aza indirilmiş. 

motor ve Şanzıman
Hyundai ix35, ilk etapta Euro-5 
emisyon kurallarına uyumlu olan 
184 PS gücündeki R Serisi 2.0 
litre dizel motor ve 6 ileri 
Shiftronic şanzımanla satışa 
sunuldu.  Hyundai ix35 
ülkemizde iki motor seçeneği ile 
satılıyor. 1591 cc’lik motor 6300 
d/d’da 135 hp güç üretiyor. 
Maksimum tork 165 Nm ise 
4850 d/d’dan itibaren 
hizmetinizde oluyor. Bir 
atmosferik motora göre oldukça 
başarılı değerlere sahip ünite çok 

sessiz çalışıyor. ix35’i bu motor 
seçeneği ile satın aldığınızda 
herhangi bir çekiş kontrol 
sistemine sahip olmuyorsunuz. 
Araç motordan gelen hareketi 6 
kademeli manuel şanzımanla ön 
aksa aktarıyor. Bu motor 
seçeneğinde otomatik vites 
opsiyonu sunulsaydı 
etrafımızdaki ix35 sayılarının bir 
hayli fazla artacağına kesin 
diyebilirdik.  1.6 litrelik atmosferik 
motorun aracı taşıyamayacağı 
konusunda bazı şüpheler var 
ancak yola çıkınca bunların ne 
kadar yersiz olduğunu 
görüyoruz. Hyundai ix35’in ilgi 
çeken motoru olan 1.6 GDI ise, 
satış hedeflerini üçe katlayarak 
Türkiye’ye geldi. ix35 1.6 GDI’ın 
kalbinde direkt enjeksiyonlu 
benzinli motor yatıyor. 
Avrupa’da ilk kez ix35 ile birlikte 
sunulan bu 1591 cc hacmindeki 
motor, 6 ileri manuel şanzıman 
ve 4x2 önden çekiş seçeneğiyle 
6300 d/d’de 135 PS maksimum 
güç ve 4850 d/d’de 165 Nm 
maksimum tork üretiyor. 100 
km’de 6.8 litre ortalama 
tüketime ve 158 gr/km gibi 
düşük bir CO2 emisyonuna 
sahip olan bu motor, ix35’i 11,1 
saniyede 0’dan 100 km/s hıza 
çıkarıyor ve 178 km/s’lik 
maksimum hıza ulaştırıyor.

4x4 performansı ve 
yol tutuŞu
Hyundai ix35, daha çok şehir içi 
kullanım düşünülerek geliştirilmiş 

olmasına rağmen arazi 
koşullarında da yeteneklerini 
sergileyebilecek düzeyde bir 
araç. Hyundai ix35 iyi çalışan 
süspansiyonları sayesinde bozuk 
zeminlerden kaynaklanan 
darbeleri yeteri kadar emiyor. 
Sertliği iyi ayarlanmış 
süspansiyonlar yol tutuş 
konusunda da tatmin edici 
performansı gösteriyor. ix35 
yüksek yapısına rağmen 
segmentine göre gayet iyi yol 
tutuyor.  ix35, hafif debriyaj 
yapısı, iyi dozlanan frenleri ve 
hissiz fakat yumuşak 
direksiyonuyla kullanımı rahat bir 
otomobil. Araç içerisindekilerin 
konforu içinse her şey 
düşünülmüş. Rahat koltukların 
yan destekleri ise daha iyi 
olabilirdi. Soğuk günlerde en çok 
sevilen donanım olan koltuk 
ısıtmanın hem ön hem de arka 
koltuklar için sunuluyor olması 
etkileyici. ix35 yüksek hızlara 
çıkıldıkça rüzgar ve yol sesi 
almaya başlıyor. Aracın yol sesi 
konusunda biraz daha 
iyileştirilmesi uzun 
yolculuklardaki konforu 
arttırabilir. Elektronik kontrollü 
dört tekerlekten çekiş sistemine 
sahip olan ix35’te arzu 
edildiğinde manuel olarak da dört 
çekere geçilebiliyor ve 40 km/s 
hızın üstüne çıkıldığında sistem 
otomatik olarak devre dışı kalıyor. 
Ayrıca karlı, buzlu veya çamurlu 
zeminlerde dört çeker sistemi 
hemen devreye giriyor.

Merhaba değerli okurlar,              
bu aydan itibaren sizlere               
bu sayfalarda otomobil 
sektöründe öne çıkan 
markaların yeni oyuncularını 
detaylı bir şekilde anlatacağız. 
İlk olarak bu ay; Hyundai’nin 
yeni gururu, ix35 1.6 GDı ile 
başlayalım istedik…

Hyundai’nin yeni marka imajını 
en iyi yansıtan modellerden biri 
olan ix35, 1.6 litrelik benzinli 
versiyonu ile testimize konuk 
oluyor. 2.0 litrelik dizel motorlu 
versiyonunda otomatik 
şanzıman sunulan model, 1.6 
litrelik benzinli versiyonunda ise 
manuel şanzımanla alınabiliyor. 
Bu versiyonun en büyük 
avantajı ise hiç şüphesiz fiyatı. 
Dizel motorlu kardeşinin 
neredeyse yarı fiyatına satılan 
model, zengin donanımlarıyla 
lüks hissini yaşatmayı 
başarıyor. 

tasarım
Hyundai’nin Almanya’daki 
Tasarım Merkezi’nde doğadan 
esinlenilerek, yeni tasarım 
anlayışı doğrultusunda 
hazırlanan ix35, suyun 
akıcılığıyla birlikte doğada 
bulunan sert maddelerin yapısını 
bünyesinde topluyor. 
Gelecekteki Hyundai 
modellerinde de kullanılacak 
olan bu dinamik, sportif ve 
yenilikçi tasarım, özellikle ön 
taraftaki altıgen radyatör 
ızgarasında, geniş yüzeylerde, 
keskin hatlarda, profildeki “çift Z” 
şeklindeki karakter çizgilerinde 
ve yere yakın olan agresif 
duruşunda kendini fazlasıyla 
hissettiriyor. ix35’in tasarımında 
ilk bakışta altıgen radyatör 
ızgarası, panoramik cam tavan, 
yeni tip ön farlar, sis lambaları ve 
arka stoplar dikkat çekiyor. 
Hyundai’nin özellikle Genesis, 
ix55 ve Santa Fe gibi lüks sınıf 

araçlarında da kullanılan 
Supervision teknolojili gösterge 
paneli, ix35 sürücülerinin tüm 
bilgileri rahat okumasını ve 
gözlerin daha az yorulmasını 
sağlıyor. Tüm ışıklandırma ise 
artık Hyundai ile özdeşleşen 
mavi renge sahip. İç mekanda 
birçok kullanışlı cep ve gözü 
bulunan ve artık daha büyük bir 
soğutmalı torpido gözüne sahip 
olan ix35’in 591 litrelik bagaj 
hacmi ise arka koltuklar 
yatırıldığında 1436 litreye kadar 
artırılabiliyor.
 
iÇ mekan
Hyundai ix35’in dinamik tasarım 
anlayışının izleri kabin içinde de 
görülüyor. Daha konforlu hale 
getirilen iç mekanda, uzayan 
dingil mesafesi sayesinde daha 
geniş diz mesafesi sunulurken 
tavan yüksekliği alçaltılmasına 
rağmen oturma pozisyonları 
sayesinde daha iyi baş mesafesi 

elde ediliyor. Kabinin ferahlığını 
artıran bir diğer unsur ise ön ve 
arka yolcular için sunulan çift 
bölmeli ve zararlı ışınları 
geçirmeyen panoramik cam 
tavan olarak öne çıkıyor ve bu 
sayede arka tarafta oturan 
yolcular da sunroof keyfinden 
yararlanabiliyor. Açık renk 
döşemeleri ve cam tavanıyla 
çok ferah görünen iç mekana 
geçildiğinde, dış tasarımdaki 
çizgilerin burada da devam 
ettirildiğini görüyoruz. Sert 
plastik malzemelerle 
şekillendirilmiş ön konsolda 
kalite hissi çok da parlak değil. 
Neyse ki işçilik konusunda ix35 
başarılı. Mavi aydınlatmalı 
gösterge grubu, müzik sistemi 
ve klima ekranının okunabilirliği 
çok iyi. Gece yolculuklarında çok 
göz yorucu olabilen 
aydınlatmaların şiddetinin 
ayarlanabilir olması çok yerinde 
bir karar olmuş. Vites kolunun 



otomotivin 
GünDeminDe 
“riSK” var
Otomotiv sektörü AB pazarındaki daralma 
ve bu nedenle yaşanan sıkıntıyı aşmak için 
çözüm yolları arıyor. Sektör, 2013’te de 
sıkıntının süreceğini öngörüyor. Taşıt Araçları 
Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı 
Dr. Mehmet Dudaroğlu, firmaları, risklere 
karşı korunabilmek için, “Kurumsal Risk 
Yönetimi Sistemi” kurmaya çağırdı. Bu ay 
size Dudaroğlu’nun bu çağrısını ve bu çağrının 
altında yatan mesajları paylaşmak istiyoruz. 
Zira sektörün geleceği için önemli tespitler 
var TAYSAD’da… Bu yıl yaşanan sıkıntının 
2013 yılında devam edeceği öngörüsünde 
bulunan Dudaroğlu, “TAYSAD olarak finansal, 
stratejik, fiziki ve operasyonel olmak üzere 
sanayimiz açısından birçok risk faktörü 
bulunmaktadır. Bunların önlemini şimdiden 
almalıyız.” dedi. Sektörün 2023 hedefinin 4 
milyon adet araç üretimi ve 75 milyar dolarlık 
ihracat olduğuna işaret eden Dudaroğlu, bu 
ortamda hedeflere nasıl ulaşılabileceğinden 
ziyade riskleri aşma konusunun 
gündemlerinde bulunduğunu söyledi. “Şu an 
AB merkezli daralan otomotiv endüstrisinden 
dolayı sektörde üretim ve kapasite fazlası 
mevcut. Böyle bir durumda biz 2023 hedefi 
için nerelere gidip kimlere ne satacağız? 
Böyle bir risk var.” diye konuşan Dudaroğlu, 
yeni yatırımlar konusunda da AB merkezli 
yaşanan daralmalar ve bunun getireceği 
riskler doğrultusunda daha tedbirli olması 
gerektiğinin altını çizdi. 

“FİrMALAr ‘KUrUMSAL rİSK yÖnETİMİ 
SİSTEMİ’ KUrMALı”
TAYSAD olarak 2013 yılının da 2012’ye benzer 
şekilde geçeceğini öngördüklerini anlatan 
Dudaroğlu, risk faktörleri ciddi problemler 
yaratmadan önce firmaların “Kurumsal Risk 
Yönetimi Sistemi”ni kurmalarının önemine 
değindi. Dudaroğlu ayrıca gelecek yıllarda 
dünya otomotiv endüstrisinde satınalma ve 
birleşme operasyonlarının artacağına ve bu 
çerçevede gelişmemiş pazarlarda şimdiden 
olmaları gerektiğine değindi. Bugünki mevuct 
riskler ile 10 yıl sonraki riskler arasında önemli 
farklar meydana geleceğini de aktaran 
Dudaroğlu, şimdiden bunların kurgularının 
yapılması gerektiğinin altını çizdi.
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Maserati’den 460 HP’lik Paris roketi!
İtalyan lüks ve prestijli spor otomobil üreticisi Maserati’nin dört koltuklu ve katla-
nabilir tavanlı modeli GranCabrio’nun 460 HP’lik “MC” versiyonu, ilk kez 2012 Paris 
Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı. Sadece 300 adet üretilen Maserati GranTurismo MC 
Stradale’nin elde ettiği başarı sonrasında geliştirilen 4.7 litrelik V8 motorlu ve MC 
Auto Shift otomatik şanzımanlı Maserati GranCabrio MC, İtalyan markanın yarış 
deneyimlerinden gelen yüksek performans ve sportif özelliklerini taşımasıyla 
dikkat çekiyor. Maserati Quattroporte ve GranTurismo modelleri gibi Pininfarina 
imzasını taşıyan Maserati GranCabrio MC, 28 saniyede açılabilen veya tamamen 
kapatılabilen kumaş tavana sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. Maserati GranCab-
rio MC, 2940 mm’lik aks mesafesiyle aynı zamanda sınıfının arka koltukta yolcu-
larına en uzun diz mesafesi sağlayan modeli olarak farkını ortaya koyuyor. 
Maserati GranCabrio MC’nin renk paletinde 10 renk bulunmakla birlikte tüm bu 
seçenekler, koltuklarda, kokpit panelinde, tente kaplamasında, direksiyonda ve 
vites topuzunda sayısız kombinasyon dâhilinde harmanlanabiliyor.

Sportif, çok yönlü ve 
ilerici: Yeni Audi A3 
Sportback
İlk olarak Cenevre Motorshow’da gösterilen ve kom-
pakt sınıfa getirdiği ilerici teknolojilerle büyük bir 
hayran kitlesi oluşturan A3 Coupe’nin 5 kapılı versi-
yonu olan A3 Sportback, yüzünü gösterdi. A3 
Sportback’i 3 kelime ile özetlemek mümkün: Sportif, 
çok yönlü ve ilerici... Audi’nin ultra hafif yapı teknolojisi 
sayesinde, A3 Sportback standartları yeniden belir-
leyen bir ağırlığa sahip ve selefine göre 90 kg daha 
hafif. A3 Sportback, güçlü ve verimli motor yelpazesi, 
premium kompakt sınıfta devir açacak sürücü 
destek sistemleriyle, Audi’nin ‘teknoloji ile bir adım 
önde’ sloganının hakkını veriyor.

Ferrari’den pist rekoru!
Otomotiv sektörünün tutku yaratmayı başaran otomobil markalarından Ferrari, 
İngiltere’de Silverstone Pisti’nde düzenlenen Ferrari Racing Days etkinliği 
kapsamında 964 adet Ferrari’yle aynı anda pist geçişi yaparak kendi dünya reko-
runu kırdı. Ferrari F1 Scuderia pilotu Felipe Massa’nın kullandığı Ferrari 458 Spider 
önderliğinde pist geçişini tamamlayan Ferrari konvoyu, Guinness Dünya Rekorları 
Komisyonu huzuruna çıkarılması için gerekli olan tüm koşulları yerine getirmiş oldu.

HYUNDAI i30 CW İLE DAHA SPORTİF 
Hyundai’nin Avrupalı tüketici için özel olarak Avrupa’da geliştirdiği ve ilk çıktığı günden bu 
yana çeşitli ödüller kazanan i30’un cross wagon versiyonunun ülkemizdeki satışına başlan-
dı. Beş kapılı hatchback modelinin yüksek kalitesi ve değerini, çekici tasarımını, verimli 
motorlarını ve başarılı sürüş keyfini taşıyan araç, özellikle geniş bagaj bölümüyle Türk tüke-
ticilerin de ihtiyacını karşılayacak. Yeni i30, satışa sunulduğu mart ayından itibaren hatc-
hback karoseriyle 60 bin adetten fazla satış rakamına ulaştı ve bu yıl içinde Avrupa’da en çok 
tercih edilen Hyundai modeli oldu. Sportif özellikleri ve dinamik boyutları sayesinde güven 
veren bir görünüme kavuşan yeni i30 cesur duruşu ile rakiplerinden ayrılıyor. 



Görme enGelliler 
Son çıKan Kitapları 
anınDa DinleyeceK
yapı Kredi yayınları’nın yeni çıkan tüm kitapla-
rı raflardaki yerini alır almaz telefon ve internet 
yoluyla görme engellilerin hizmetine sunulacak.

kültür»
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Özel sektör, sosyal sorumluluk 
kapsamında engelliler için 
önemli adımlar atıyor. Yapı 
Kredi Yayınları da görme engel-

lilerin yeni çıkan tüm kitapları herkesle 
aynı zamanda okuyabilmesi için yeni bir 
çalışma başlattı. Buna göre Yapı Kredi 
Yayınları’nın yeni çıkan tüm kitapları 
raflardaki yerini alır almaz telefon ve 
internet yoluyla görme engellilerin hiz-
metine sunulacak. 
Bir e–kütüphane olan Boğaziçi 
Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji 
ve Eğitim laboratuvarı (GETEM), ses ve 
iletişim teknolojileri uygulamaları ala-
nında faaliyet gösteren teknoloji şirketi 
SESTEK işbirliği ile görme engelliler 
bundan sonra Yapı Kredi Yayınları’ndan 
çıkan her yeni kitaba herkesle aynı 
zamanda ister telefon, ister internet 
yoluyla ulaşabilecek.
Proje ile ilgili konuşan Yapı Kredi 
Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü 
Tülay Güngen “Yeni çıkan kitaplarımı-

zın herkesle aynı anda görme engellile-
re ulaşabileceği düşüncesi ortaya çıktık-
tan bu yana heyecanla çalışıyoruz. Yapı 
Kredi Yayınları’nın edebiyat, sanat, 
tarih, felsefe gibi alanlarda yayımladığı 
yeni kitapları görme engellilere tüm 
okurlarla aynı zamanda ulaştırdığımız 
için çok mutluyuz.” dedi.
GETEM Direktörü Engin Yılmaz da 
projenin ortaya çıkışını şu sözlerle 
anlattı: “Boğaziçi Üniversitesi’nde 
GETEM olarak 1000’in üzerindeki 
gönüllü okuyucuyla kitap seslendirme 
çalışmalarına devam etmemize rağ-
men, her çıkan kitabın hemen görme 
engelli okuyucusuna ulaşamadığı ger-
çeğinden yola çıkarak, kitabın matbaa 
ile aynı zamanda GETEM’e gelmesi için 
Yapı Kredi Yayınları ile çalışmaya karar 
verdik. Bir kitabın seslendirilmesinin 
en az 3 aylık bir zaman aldığını hesaba 
katarsak,  projenin görme engelliler 
için çok önemli bir fayda sağlayacağını 
düşünüyoruz.” 

Yapı Kredi Yayınları’nın, Koç Holding 
“Ülkem İçin Engel Tanımıyorum” ve 
Yapı Kredi “Engelsiz Bankacılık” projel-
erini destekleyen bu çalışması 
kapsamında görme engelliler, YKY’nin 
en yeni kitaplarına ücretsiz olarak iki 
şekilde ulaşacak. Metinden sese oto-
matik dönüştürme teknolojilerinden 
yararlanıldığı yöntemlerden ilkinde; 
kitaplar internete bağlı bir bilgisayarla 
GETEM’in 7 gün 24 saat ulaşılabilen 
www.getem.boun.edu.tr sitesinden 
dijital ses ile MP3 şeklinde indirilerek 
dinlenebiliyor. İkinci yöntem ise özel-
likle bilgisayar ya da internet erişimi 
kısıtlı olan görme engelli kişiler 
düşünülerek hazırlanmış. SESTEK’in 
hazırladığı altyapı ile sunulan bu hizmet 
ile GETEM’e üye olan görme engelliler, 
0 212 276 31 11 numarayı telefon 
numarasından yeni çıkan kitaplara 7 
gün 24 saat ulaşabiliyor. 

Kitaplara naSıl 
UlaşılacaK?



sağlık»

evde ev telefonu 
kullanılır

yeni ev telefonu aBoneliĞi gerÇekleŞtirecek 
müŞterilerine farklı ihtiyaÇlara cevap
verecek ŞekilDe kurgulaDıĞı mini, miDi 
ve maksi avantaj paketleriyle inDirimli 
konuŞma fırsatı ve heDiye Dakikalar sunan 
türk telekom, ÇekiliŞle De ıpaD2 kazanma
Şansı sunuyor.  

pTT ile vodafone’dan 
‘Türkiye cep nakit’  işbirliği 

kasım ayı iÇerisinDe tüketicilerle BuluŞan, cep nakit kart ile para gÖnDerilecek, cep telefonlarına 
yükleme yapılacak, alıŞveriŞ  eDilecek ve para ÇekileBilecek.

Dünya kalitesinde mobil teknolojiyi kolay ve ulaşılabilir hale 
getirmeyi amaçlayan Vodafone Türkiye, PTT işbirliğiyle 
hayata geçirdiği ön ödemeli kart “Cep Nakit” ile abonelerin 

para transferi ve alışveriş işlemlerini banka müşterisi olmadan 
yapmalarına olanak sağlıyor. Vodafone Türkiye, mobil öde-
menin yaygınlaşmasına ve bankacılık hizmetlerinden yararla-
namayan kişilerin ihtiyaçlarına hizmet ediyor. Cep Nakit Kart, 
aynı zamanda Vodafone’nun Visa ile mobil ödemeler alanındaki 
global anlaşmasının ilk somut adımını oluşturuyor.
Abonelerin mobil parasal transfer işlemlerini, ‘hesaplı, kolay 
erişilebilir ve yaygın’ bir şekilde gerçekleştirebilmelerine odak-
lanan Vodafone Türkiye ve PTT, Cep Nakit Kart’a herhangi 
ekstra bir evraka gerek olmaksızın sadece Vodafone hatlarıyla 
sahip olunmasını sağlıyor. Aboneler Cep Nakit Kart ile PTT 
şubelerine gitmeye gerek kalmaksızın istedikleri kişiye para 
gönderebiliyor ve Vodafone faturasız hatlara Cep Lira yükleye-
biliyor. Aynı zamanda Cep Nakit kartı ATM kartı gibi kullanarak, 
Visa logolu tüm işyerlerinden alışveriş yapıp ATM’lerden para 
çekebiliyorlar.
PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Osman Tural, 
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray ile PTT ve 

Vodafone Türkiye yetkililerinin katıldığı toplantı ile Cep Nakit Kart 
kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıda konuşan Osman Tural, günü-
müzün iş yapan, hizmet üreten kurum ve kuruluşlarının önce-
liğinin erişime kolaylığı sağlamak olduğunu belirterek, mal ve 
hizmetlerin, hızlı bir şekilde müşterilerin eline ulaştırılabileceğini 
kaydetti. Tural, yaygınlık ve hızın, çağın iş yapan kurumları için 
önemli olduğunu ifade ederek, “Hızlı ve güvenli olan ‘cep nakit’i 
yaygın şekilde kullanılacak bir ortaklıkla müşterilerimize hizmet 
sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. PTT olarak, 2003 yılından 
itibaren değişim dönüşüm sürecine girdik.” diye konuştu. 
Serpil Timuray da Cep Nakit Kart’la ilgili olarak şöyle konuştu: 
“Çek ve nakit ödemelerin son 20 yılda yüzde 85 seviyesinden 
yüzde 30’lara gerilediğini görmekteyiz. Bugün mobil ödemele-
rin yarım milyar doların altında bir hacime ulaştığını görüyoruz. 
Oysa 5 yıl içerisinde bu rakamın 3 misline katlanacağını tahmin 
etmekteyiz. Ülkelerin geleceği ve gelişmişlik düzeyi de ‘m’ 
yaşam yani mobil yaşama ne denli adapte olacağıyla ilgili oldu-
ğu tartışılıyor. Bu tespit telekomünikasyon sektörümüze ne 
denli stratejik görev düştüğünü açıklamakla kalmıyor, bir yol 
haritası gösteriyor. Bu yol haritasının önemli kavşağını paylaş-
maktan mutluluk duyuyoruz.” 

Akıllı cep telefonu 
kullanıcı sayısı 
1 milyara ulaştı 

aBD merkezli araŞtırma ve DanıŞma Şirketi 
stratejik analiz’in yayımlaDıĞı rapora gÖre, her 7 
kiŞiDen Biri artık akıllı cep telefonu kullanıyor.

ABD merkezli araştırma ve danışma şirketi Stratejik 
Analiz’in yayımladığı rapora göre, dünya genelinde akıllı cep 
telefonu kullanıcılarının sayısı 2012’in üçüncü çeyreğinde 1 

milyara çıktı. Şirket, her 7 kişiden birinin artık akıllı cep telefonu 
kullandığını belirtti. Bu tür telefonların ilk örneğini Nokia, 1996 
yılında piyasaya sürmüştü. Ancak Apple’in ürettiği iPhone, 
akıllı cep telefonu pazarında bir milat oldu. Şirket yayımladığı 
raporda, “iPhone, akıllı cep telefonlarının dizaynında bir devrim 
oldu ve bu piyasayı hareketlendirdi. 2011’in üçüncü çeyreğinde 
bu tür telefonları kullananların sayısı 708 milyondu. Ancak bir 
yıl sonra bu rakam bir milyar 38 milyona ulaştı.” ifadelerine 
yer verdi. Stratejik Analiz şirketi, 3 yıl içinde bu sayısının 2 
milyara ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Şirketin üst yöne-
ticisi Neil Mawston, “Akıllı cep telefonlarının piyasaya girmesi 
hala yavaş. İnsanların önemli bir bölümünde bu tür telefonlar 
yok. Çin, Hindistan ve Afrika gibi yerlerde büyüme potansiyeli 
bulunuyor.” dedi. Akıllı cep telefonu pazarında Apple ile Google 
yarışıyor. Google’ın ürettiği Android işletim sistemini Samsung, 
Sony ve HTC gibi önde gelen teknoloji devleri cep telefonların-
da kullanıyor.

Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 
ürünleri en uygun fiyatlarla sunan Türk Telekom, 
Türk Telekom ailesine yeni katılacak yeni müşte-

rilerine bol bol ve indirimli olarak konuşturacak 3 farklı 
paket seçeneği öneriyor.  31 Aralık 2012 tarihine kadar 
ev telefonu aboneliği gerçekleştiren Türk Telekom müş-
terileri, seçtikleri paket kapsamında avantajlı fiyatlarla 
1 yıl boyunca konuşma fırsatı elde edecek. Ayrıca, Türk 
Telekom ayrıcalıklar programı KAZANMAKMAK’a üye 
olan yeni müşteriler 25 ipad2 16 GB WiFi kazanabilecek-
leri çekilişe katılmaya da hak kazanacak. 
Mini, midi ve maksi avantaj isimleri ile sunulan yeni 
paketler, müşteriye yüzde 45’e kadar indirim uygulan-
ması, 444’lü, şehirlerarası, GSM ve yurtdışı görüşmeler 
için müşterilere ekstra dakikalar hediye edilecek. Daha 
birçok fırsat sunulan paketlerle ilgili olarak detaylı bilgiye 
Türk Telekom bayii/ofislerinden, 4441444 numaralı Türk 
Telekom Müşteri Hizmetlerinden ve www.turktelekom.
com.tr adresinden ulaşılabiliyor. 

sektörden»
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ATM’lerin mucidi, Türk 
bilişim şirketini satın aldı

altus ceo’su Bülent tellioĞlu, altus ve 
DieBolD’un güÇlerini BirleŞtirerek, rekaBet 
avantajı saĞlayan stratejik hizmetler 
sunacaklarını Belirtti.

Borusan, Ferrari’nin 
yeni motorlarına parça 
gönderiyor

ferrari, Bentley, porshce, merceDes, aston 
martin BaŞta olmak üzere volvo, Daf, renault, 
volkswagen, fiat, gm, chrysler ve john Deere giBi 
markalara supap teDariki saĞlayan Borusan, 
avrupa’Daki krize raĞmen 2013’te cirosunu yüzDe 
20 artıracak.

Holding kuruluşu Supsan Genel Müdürü Salih Alson, yıl 
sonunda 25 milyon dolar ciroya ulaşacaklarını belirterek, 
gelecek yıl hayata geçirilecek bazı projelerle birlikte 30 

milyon dolar ciro hedeflediklerini söyledi. Supap üretiminde 
Türkiye’de Oyak Renault, Ford Otosan ve Türk Traktör’le bir-
likte motor üretimi yapan firmalara orijinal ekipman hizmeti 
verdiklerini anlatan Alson, yurtdışında ise Almanya, İngiltere 
ve Fransa’da toplam 13 dağıtıcı şirketleri bulunduğunu belirtti. 
Supsan’ın dünya çapında üne ulaşan markalar tarafından tercih 
edilmesinde esnek ve kompakt üretim yapısının etkili olduğu-
nu dile getiren Alson, “Sadece yüksek adetler, büyük seriler 
üretmeye özel değil, aynı zamanda yüksek kalitede küçük ve 
orta serileri de üretme yeteneğine sahibiz. 1970 yılından bu 
yana otomotiv ana sanayiine supap, supap gaydı, supap tırnağı 
üretimi yapıyoruz. 2011 başı itibarıyla da silindir kapak ürününü 
devreye aldık. Toplam 13 adet ürün gamımız var. Yedek parça 
segmentinde yaklaşık yüzde 40 pazar payıyla lider konum-
dayız.” dedi. Alson’un verdiği bilgilere göre şirketin ürettiği 
supaplar, halihazırda Bentley Continental GT, Ferrari’nin yeni 
V6 ve V8 motorları, Aston Martin V12 motoruna sahip Vantage 
ile Zagato, Porsche’nin mevcut 2,5, 2,7 ve 4,5 litre motorlarında 
kullanılıyor. Supap, motorda yakıt girişi ve yanmış yakıt çıkışını 
sağlayan kritik parçalardan biri olarak kabul ediliyor.

Dünyanın ilk self-servis bankacılık konseptini geliş-
tiren ve ATM’lerin mucidi olarak anılan Diebold, Türk 
bilişim sektörünün servis sağlayıcı şirketi Altus 

Bilişim’i satın aldı.
Diebold EMEA Bölgesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı 
ve Genel Müdür Dave Wetzel, Altus Bilişim’in, finans 
sektörü ve kamu kuruluşları nezdinde sahip olduğu 
geniş müşteri portföyü ile farklı çözümleri bir arada 
sunabilen servis sağlayıcı şirketlerin başında geldiğini 
söyledi. Altus’un çok değerli insan kaynağı ve bilgi biri-
kimi ile Diebold markasının değerini daha da artıracağına 
ve müşterileri için değer yaratacağına inandıklarını dile 
getiren Wetzel, “Yönetim kadrosu dahil olmak üzere 
Altus’un tüm ekibini Diebold bünyesine dahil ederek çok 
güçlü bir ekip kuracak, hedeflerimize ulaşmak için hep 
birlikte hareket edeceğiz.” dedi. 
Diebold Türkiye Ülke Müdürü olan Altus CEO’su Bülent 
Tellioğlu da Altus ve Diebold’un güçlerini birleştirerek, 
rekabet avantajı sağlayan stratejik hizmetler sunacakla-
rını belirterek, “Diebold Türkiye ekibiyle birlikte, mevcut 
standartları daha yukarılara taşımaya ve pazarı daha 
rekabetçi hale getirmeye hazırız” dedi.
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TTnet, herkesi 
internetle tanıştırıyor

internet servis saĞlayıcı ttnet, ‘internetle 
hayat kolay’ projesiyle 6 ayDa Bin 242 kiŞiyi 
internetle tanıŞtırDı.

işler iyi gidince 2012 
hedefini büyüttük

turkcell genel müDürü süreyya ciliv, 35,2 milyon 
aBoneye ulaŞtıklarını Belirterek, “gruBumuzun 
gÖsterDiĞi BaŞarılı performans sonucunDa yıl 
sonu gelir Beklentimizi yükselttik.” DeDi.

İletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, Türkiye genelinde 
abone sayısını 9 ayda 620 bin artırıp 35,2 milyona çıkardı. 9 
ülkede faaliyet yürüten grubun toplam mobil abone sayısı 

ise 68 milyonu aştı. Akıllı telefon sayısı da son 3 ayda 700 bin 
artışla toplamda 5,5 milyona dayandı. 
Turkcell Grubu’nun 2012 üçüncü çeyrek mali ve operasyonel 
sonuçları açıklandı. Grup gelirleri geçen seneye göre yüzde 9 
arttı ve 2,8 milyar TL oldu. Amortisman, vergi, faiz öncesi kâr 
(AVFÖK) 2011 ile karşılaştırıldığında yüzde 5 büyüyerek 912 
milyon TL’yi buldu. Üçüncü çeyrek AVFÖK marjı yüzde 33,1’e 
varırken, net kâr geçen seneye göre yüzde 6 artışla 571 milyon 
TL’yi gördü. Şirketin toplam mobil abone sayısı son 9 ayda 3 
milyon artışla 68,1 milyon seviyesine geldi. Şirketin Türkiye’de 
abone sayısı üçüncü çeyrekte 442 bin iken; ocak ayından 
bu yana 620 bin artışla 35,2 milyona ulaştı. Abone başı aylık 
ortalama kullanım 2011’e oranla yüzde 16 artışla 257 dakikayı 
bulurken, Abone Başı Aylık Geliri (ARPU) mobil internet gelir-
lerinde ve faturalı abonede artışın da etkisiyle yüzde 4 artarak 
22 TL’ye denk geldi.
Turkcell’in 2012 üçüncü çeyrek mali ve operasyonel sonuçla-
rını değerlendiren Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, mobil 
interneti Türkiye’ye yayma vizyonu çerçevesinde başlattıkları, 
‘Türkiye’nin Akıllı Telefon Hareketi’ kampanyası ile bilgiyi kolay 
elde etme imkanı sunduklarını söyledi. Ciliv, “Turkcell gösterdiği 
başarılı performans sonucunda 2012 yılsonu gelir beklentileri-
mizi artırdık.” dedi.

İnternetin tüm Türkiye yayılması için önemli pro-
jeleri arka arkaya sunan TTnet son olarak haya-
ta geçirdiği proje ile önemli bir başarıya imza attı. 

Türkiye’nin öncü internet servis sağlayıcı şirketi son 
olarak ‘internetle hayat kolay’ projesini, tüm Türkiye’de 
hayata geçirmişti. 
Bu yılın başlarından itibaren hizmete sunulan ‘internetle 
hayat kolay’ projesinin ilk verileri kamuoyuna duyu-
ruldu. 6 aydan beri yürütülen proje kapsamında gezici 
eğitim TIR’ı semt semt dolaşarak ücretsiz eğitim veri-
yor. TIR’da 25 kursiyer için 25 adet dizüstü bilgisayar 
bulunuyor. Bu süre içerisinde projeye 12-15 yaş arası 
çocukların ve kadınların daha çok ilgi gösterdiği belir-
tiliyor. TIR’a gelenlerin yaptıkları işlemlerden de örnek 
veriliyor. Eğitmen Seda Sönmez hastane randevusu, 
bankacılık ve alışveriş işlemlerinin ilgi gördüğünü söy-
lüyor. Kursiyer Emine Öztürk çarşı iznine çıkan asker 
oğluyla görüntülü sohbeti öğrendiğine seviniyor.

turkcell genel müdürü süreyya ciliv
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eyyüp ceylan

Karamsar olmak

Çok küçük 
miktarda sıvı

Bir çeşit yağlı çörek Yapma, etme Çıplak

Kalsiyum elementinin 
simgesi 

Çabucak

Sürrealist
Derece

Gezgin, derviş

Köseleden yapılmış 
bir tür tozluk

Yön gösterici

Vurdumduymaz İç itim

Yemek

Dolaylama

İlkel benlik

Mikrop içermeyen

Selenyum elementinin 
simgesi

Gözlerini iyice açıp 
bakmak

Bir memeli

Biricik

Sunma 

Bir soygaz 

Romen rakamında ‘L’

Efsaneli serüvenleri 
anlatan hikayeler, 

mitoloji 

Üzerine yapı yapılmak 
için ayrılmış yer

Bir meslekte deneyim 
kazanmış kimse

Ağacın her bir kolu

Volkanik tüf

Ekonomik

Yapıt

Yarık, çatlak

Amca (halk)

Baş

Ölçülemeyen 
özelliklere 

ilişkin

Tellal ile duyurma

Taşkın su

Köy yiğidi

1978 Ankara 
doğumlu resimde 

gördüğünüz 
tiyatro ve sinema 

oyuncumuz

«bulmaca

İkinci çoğul

Yaşa (ünlem)

Milattan önce (kısa)

Saniye (kısa)

Sıkıntı, dert, keder

Mümasil

Su yolu

Hollanda’nın 
plaka kodu

Önemli 

Biraraya getirmek

Mercek

İnce, keskin ses

Yemin

Binek hayvanlarını 
yürütmek için 

kullanılır

Bir nota

Kabaca efendim

Safra

Arapça’da ben

Stadyum

Rüzgar anlamına gelen 
bir erkek ismi
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RESTAURANT

KONAKLAMA

KONYA ŞEHİR REHBERİ

Kule Sini

Kule Plaza 41. ve 42. Kat 
Selçuklu / Konya

0332 237 58 53
www.kulesini.com

MAŞAGÂh

Meram-yeniyol

0332 322 78 00
www.masagah.com

DevA reSTAurAnT

Mevlana cad. altun çarş. 
Bitişiği no:58 Konya

0332 350 05 19
www.devarestaurant.com

Deren reSTAurAnT

aziziye Mh. Mevlana cd. no:65 
Karatay / Konya

0332 352 88 98-99
www.durusuderen.com

SelÇuK OTel

alaattin tepesi yanı, Mevlana 
civarı

0332 353 25 25
www.otelselcuk.com.tr

BerA MevlAnA OTel 

aziziye Mah. Mevlana cad. 
no:55  Karatay / Konya

0332 350 42 42
www.bera.com.tr

ruMi hOTel

aziziye Mh. Fakih Sk. no:3 
(Mevlana alanı) Karatay / Konya

0332 353 11 21
www.rumihotel.com

BerA KOnyA OTel

Küçük İhsaniye Mah. doktor M. 
Hulusi Baybal cad. no:9 

Selçuklu / Konya

0332 238 42 42
www.bera.com.tr

GÜVENLİK
BArTeK GüvenliK SiST.

Beyazıt Mh. abdülezelpaşa cd.
(zindankale dispanseri yanı)

0332 353 67 19
www.bartekguvenlik.com.tr

OTO KİRALAMA
FilOrenT

Beyazıt Mah. vatan cad. alsan 
Sit. 19/d Selçuklu / Konya

0332 322 89 89
www.filorent.com

MÜCEVHERAT
eneS SAAT

Kule Site a.v.M. 
Selçuklu / Konya

0332 235 70 08
www.enessaat.com.tr

özBOyAcı

Hükümet Meydanı tevfikiye cd. 
no:3/B Meram / Konya

0332 444 0 626
www.ozboyaci.com.tr

TURİZM
AlMulA TurizM 

Kulesite a.v.M. 8/190 
Selçuklu / Konya

0332 233 23 41
www.almulatur.com

SAĞLIK
özel eliF pOliKliniği

Beyhekim Mh. Kazanuri Sk. 
no:3-4 (İl Sağlık Müd. arkası) 

0332 353 21 57
www.elifpoliklinigi.com

MEDYA
riBAT FM: 94.8

Babalık Mahallesi demirci 
İşmerkezi B/Blok Kat:7 no: 703 

Selçuklu / Konya

0332 237 01 47-48
www.ribatfm.com.tr

MARKET
SincAp MArKeTler zinciri

www.sincapmarketlerzinciri.com.tr


