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Ar-Ge’de önemli adımlar 
atılıyor
Türkiye Ar-Ge çalışmalarının önemini uzun yıllardan 
beri fark eden ülkelerden biri. Ancak bugüne kadar 
ne devlet ne de özel sektör çeşitli sebeplerle bu 
gerekliliğe rağmen adım atmıyordu. Son birkaç 
yıla gelindiğinde ise durumun tamamen değiştiğini 
görüyoruz.

Dünyada kendi alanında söz sahibi olan her şirket araştırma-
geliştirme faaliyetlerine artık daha çok önem vererek, kendi 
bünyesinde Ar-Ge departmanları oluşturuyor. Bu alana daha 
çok yatırım yapılıyor, daha çok personel istihdam ediliyor. 
Çünkü mevcut ürünlerin geliştirilmesi, ürünlerden elde edilen 
faydanın en yükseğe çıkarılması hedefleniyor. Bu da tama-
men teknik alana yatırım yapılmasını gerektiriyor. 

Türkiye de Ar-Ge çalışmalarının önemini uzun yıllardan beri 
fark eden ülkelerden biri. Ancak bugüne kadar ne devlet ne 
de özel sektör çeşitli sebeplerle bu gerekliliğe rağmen adım 
atamıyordu. Son birkaç yıla gelindiğinde ise durumun tama-
men değiştiğini görüyoruz. Farkındalık artık somut adımlar-
la desteklenir hale geldi. Devlet, Ar-Ge çalışmalarına verdi-
ği teşvikle üzerine düşeni yerine getirmeye çalışırken, özel 
sektör de hem devlet teşvikini kullanarak hem de kendi ge-
lirlerini bu alana kaydırarak adımlar atıyor. 

Kapak haberimizde detaylarını okuyacağınız çalışmamıza 
göre özel sektöre verilen teşvikle bugüne kadar 21 ilde tek-
noloji ve inovasyon çalışmaları neticesinde 133 şirket, Ar-Ge 
merkezi kurdu. Türkiye’nin en önemli şirketleri, otomotiv-
den inşaata, bilişime kuyumculuğa, savunmadan ilaç sana-
yine kadar birçok alandaki çalışmalarını buralarda yürütü-
yor. Merkezlerde son rakamlara göre 15 bin 41 kişi istihdam 
edilirken, çalışanların 10 bin 98’i araştırmacı, 4 bin 11’i teknis-
yen, 933’ü ise destek personeli olarak görev yapıyor. İstan-
bul, Bursa, Ankara, Kocaeli ve İzmir en çok Ar-Ge merkezine 
ev sahipliği yapan iller arasında yer alıyor. 

Ülkemizde gsm şirketleri de Ar-Ge’nin önemini kavrayarak 
bu alandaki yatırımlarda başı çeken sektörler arasında yer 
alıyor. Turkcell, Avea bu şirketlerden olurken yerli firmalar dı-
şında yabancı yatırımcılar da Ar-Ge merkezlerini Türkiye’ye 
taşıyor. Huawei de bu alanda ilk akla gelen yabancı yatırım-
cılardan. 

Bilindiği üzere bugünkü internet dünyası, bilişim sektörü bü-
yük ölçüde yetenekli gençler tarafından yönetiliyor. Gençle-
rin bu potansiyeli pek çok ülkede destekleniyor. Türkiye de 
büyük şirketler dışında Ar-Ge konusunda çalışma yapmak 
isteyen gençleri destekliyor. Teşvikler gençleri de kapsıyor. 
Türkiye’nin geleceği adına atılan bu adımlar, ülke adına ümit 
verici diyoruz ve okuyucularımızı dergimizle baş başa bıra-
kıyoruz. 
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20

sahne
Tasavvuf Müziği’nin 
duayeni: Ahmet Özhan
Yediden yetmişe herkesin 
tanıdığı, bildiği ve sevdiği 
Ahmet Özhan, 1968 
yılından beri çizgisinden 
ödün vermeden 
sevenleriyle buluşuyor. 
Bugün Türkiye’de Tasavvuf 
Müziği varsa, bu onun 
önderliğinde 
gerçekleşmiştir, dersek 
kimseye haksızlık etmiş 
olmayız sanırız.

36

36

ilk’ler

Türkiye’nin ilk kadın otomobil yarışçısı kimdi?
Erkekler genellikle kadınların ‘iyi şoför’ olmadığını düşünür. Bu 
tartışmayı bir kenara bırakıp, sizleri Türkiye’deki ilk kadın otomobil 
yarışçısı ile tanıştırmak istiyoruz.

Devlet teşviki 
Ar-Ge’yi ayağa 
kaldırıyor
Kurum, kuruluş ve 
şirketler Ar-Ge ve 
inovasyon çalışmalarına 
önem veriyor. Devletin 
Ar-Ge için sağladığı 
teşvikler de özel 
sektörü bu alana itiyor.

18

havacılık

46

Hostesler ‘parmak 
şıklatılarak’ 
çağrılmaktan 
mustarip
Hosteslerin en rahatsız 
olduğu 10 yolcu davranışı 
belirlendi. Buna göre 
hosteslerin çoğu parmak 
şıklatarak kendilerini 
çağıranlardan 
hoşlanmıyor.

Zararlı yazılımlar son 3 ayda yüzde 483 arttı
2012’nin son çeyreğinde gerçekleşen android saldırıları, haziran 
ayında 30 bin civarındayken eylül ayında 175 bine ulaşarak yüzde 
483 oranında artış gösterdi.

güvenlik

48
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62
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74
36
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56

hayattan

52

Tek bakışta tamamı görülen Kur’an işliyor
Ressam Ziya Buyuk, dev boyutlardaki siyah tuval 
üzerine, beyaz renkli yağlı boya ile Kur’an-ı Kerim’in 
tamamını ince ince işliyor.

Ahilik geleneğinde bozuk mal satan bulunmaz 
Ahilik teşkilatına bağlı esnafın üretimi belirli kurallara göre yapılır 
ve mallarda belli bir fiyat uygulamasına gidilir. Bozuk ya da pahalı 
mal satanlar ise hiçbir taviz göstermeksizin meslekten atılır.

Okul servis araçları denetleniyor
Ankara Valiliği, servis araçlarını denetlemeye başladı. Valilik 
bünyesindeki kurul, hizmet veren tüm servis araçlarını kontrol 
altına alarak, çocukların can güvenliğini korumaya çalışıyor.

Şark’tan bir köşe; Mısır Çarşısı
Doğuya has ürünleri batıyla buluşturan Mısır Çarşısı, 400 yıldır 
İstanbulluların en gözde alışveriş merkezlerinden biri. İğneden 
ipliğe her şeyin bulunduğu çarşı, 88 dükkanıyla hizmet veriyor.

Havaalanlarındaki x-ray cihazları zararlı mı?
İnsan yaşamında oldukça önemli bir yere sahip olan x-ray 
cihazlarının radyasyon yaydığını bilmeyen yok. Peki, radyasyon 
yayan bu ve benzeri cihazların insana zararları nedir?

Yardım, kadınlara bir telefon uzaklığında
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Turkcell Global Bilgi’nin 
işbirliği ile Gaziantep’te çağrı merkezi kuruldu. Kadınlara, 
çocuklara, şehit yakınlarına, yaşlılara hizmet verilecek.

68
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veya PEŞİN 399 TL veya PEŞİN 399 TL veya PEŞİN 399 TL 
1TL 11
TARiFEYE EK AYDA

• Avea Müzik’ten 200 şarkı
• 3 ay ücretsiz Tivibu Cep

• 3 ay internet

HEDİYE

veya PEŞİN 399 TL veya PEŞİN 399 TL 

• Avea Müzik’ten 200 şarkı

  ŞiMDi BU 
TELEFON         

Yıllarca avantajlı tarifeler tasarlayan Avea, şimdi de akıllı telefon tasarladı.

Karşınızda Avea inTouch.

Kampanya 28 Şubat 2013’e kadar geçerli olup, stoklarla sınırlıdır. Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir. Teklifler belirlenen bireysel tarifelerde geçerlidir. Tarifeye ek ödemeli teklif 24 ay taahhütle geçerli olup, 
ödenecek ek bedeller hizmet alınan tarifeye göre değişiklik gösterecek ve faturaya aylık tarife indirimi yansıtılacaktır. Taahhüde uyulmaması halinde aylık cihaz taksit bedellerinden kalan tutarlar ve 
taahhütte kalınan ay boyunca verilen indirimlerin toplamı abonenin son faturasına tek seferde yansıtılacaktır. 3 aylık internet hediyesi tarifeye ek ödemeli teklifte aylık 1 GB, peşin ödemeli teklifte 
aylık 250 MB’dır. Hediye internet paketi yurtiçi kullanımlar için geçerli olup, başkasına hediye edilemez, sonraki aylara devredilemez. Belirlenen tarifeler, Avea Müzik’ten 200 şarkı ve 3 ay ücretsiz Tivibu 
Cep hediyeleri ve kampanya ile ilgili detaylı bilgi Avea bayileri ve www.avea.com.tr’de.

AVEA INTOUCH 21.5x27.5.indd   1 11/16/12   5:09 PM
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+393 kodu ile gelen 
aramaları yanıtlamayın

Merzifon İlçe Emniyet Müdürü İlyas Aktaş, cep tele-
fonu veya gelen aramayı görüntüleyen sabit tele-
fonlara (+ 393) koduyla bırakılan cevapsız çağrılara 

kesinlikle geri dönülüp cevap verilmemesini istedi. Aktaş, 
bu yöntemin çözümü olmayan yeni bir dolandırıcılık yön-
temi olduğuna da dikkati çekti. Aktaş, “Cep telefonunu 
arayarak dolandırıcılık yapmaya çalışanlar taktik değiştirdi. 
+393 ile başlayan numara ile cevapsız çağrı bırakan kişi ya 
da kişiler merak uyandırarak kendilerinin aranmasını sağlı-
yorlar. Vatandaşımız da bu numaraya ‘arayan kim acaba?’ 
diyerek geri dönüyor. Karşınıza çıkan ve çeşitli dillerde 
konuşan robot ile yaptığınız görüşmenin dakikası 50 dolar, 
yani 90 lira civarında. Arama yasal olduğu için bu rakam 
faturanıza ekleniyor ve itiraz etme şansınız bulunmuyor. 
Bu yeni bir dolandırıcılık yöntemi. Yüksek telefon faturala-
rı ile karşılaşmamak için vatandaşımız uyanık olmalı.” şek-
linde konuştu.

Bilgisayar başında 
ölü bulundu

Bilgisayar bağımlığı artık ölüm haberleri getirme-
ye başladı. Son olay, Tayland’da yaşandı. Genç bir 
bilgisayar bağımlısının bilgisayar başında ölümü 

ile oyun severler tedirginlik yaşadı. Olay, Bangkok’un 
güneybatısında Samut Songkhram bölgesinde yaşadı. 
Burada yaşayan 24 yaşındaki bilgisayar oyunu bağımlısı 
bir genç, bilgisayarı başındaki sandalyede sabah saatle-
rinde ölü olarak bulundu. Polis, söz konusu gencin saba-
ha kadar hiç ara vermeden oyun oynadığını ifade etti. 
Gencin uyuduğu saatlerin dışında bütün zamanını bilgi-
sayar başında geçirdiğini öğrenildi. Ölüm nedenini anla-
şılması için cesede otopsi yapılacağı kaydedildi.

sağlık»

obama’nın zafer mesajı 
Twitter rekoru kırdı

ABD Başkanı Barack Obama, 2012 başkanlık seçimleriy-
le sosyal medyayı ne kadar başarılı kullanan bir isim oldu-
ğunu da tekrar kanıtladı. Sosyal medyaya olan yakın ilgi-

siyle destekçileriyle her zaman güçlü bir ilişki kuran Obama, 
seçim zaferinin ardından Twitter’dan yayımladığı ‘Four more 
years’ adlı mesajla, bir rekora da imza attı. Mesajda, Obama’nın 
eşi Michelle ile sarıldığı bir poz yer alıyor. Fotoğraf, sadece bir-
kaç saat içinde 630 bin kere retweet edilirken, 200 binden fazla 
kişi tarafından favori listesine eklendi. Obama’nın bugün içinde 
attığı bir diğer mesaj olan “Bu sizin sayenizde oldu, teşekkür 
ederim” mesajı da, kısa sürede yarım milyon retweet rakamına 
ulaştı. Fotoğrafı Facebook’ta ise 3 milyon 165 bin kişi beğendi. 

2020’de 100 milyon 
otomobil

Renault 2020 itibariyle dünya otomobil pazarının 100 mil-
yon adede çıkacağını tahmin ediyor.Renault Operasyon 
Direktörü Carlos Tavares Salı günü yaptığı açıklamada 

şirketin, Avrupa’da şu anda hüküm süren durgunluğa rağmen 
2020 itibariyle dünya otomobil pazarının büyüyerek 100 mil-
yon adedi aşacağını tahmin ettiğini söyledi.Bir endüstri kon-
feransı sırasında Tavares gazetecilere, “2011’de dünya paza-
rı 78 milyon adet oldu, 2020 için 100 milyon adedin üzerin-
de olmasını bekliyoruz.” dedi. Tavares, “Bu yüzden otomo-
bil pazarından ümidi kesmek için hiçbir sebep yok. Çok fazla 
büyüme potansiyeli var, ama değişiklikleri, özellikle coğrafi 
değişiklikleri takip edebilmemiz gerekiyor.” diye ekledi.

Hamilelere akıllı 
telefonla evden sağlık 
kontrolü

“New Scientist”ta yayımlanan araştırmaya göre, 
anne karnındaki bebeği görüntülemek için geliş-
tirilen ve akıllı telefonlara bağlanabilen taşınabi-

lir izleme paketi sayesinde, evi hastaneye uzak olan 
ya da ileri görüntüleme teknolojilerinin bulunmadığı 
ülkelerde yaşayan hamile kadınlar, doktor kontrolle-
rini evden de yaptırabilecek. Philadelphia’daki Temple 
Üniversitesi’de oluşturulan ekip tarafından tasarlanan 
sistem, piyasada satılan sensorları kullanarak hamile-
lik döneminde anne karnındaki bebeğin kalp atışlarını 
ve doğum başladıktan sonra da annenin kasılmalarını 
izliyor. Elde edilen bilgiler, bluetooth aracılığıyla akıllı 
android telefonlara iletilerek işleniyor. Akıllı telefonlar, 
her türlü bağlantıyı kullanarak işledikleri bilgileri has-
tanelerin ana veritabanına gönderiyor.

Bordo Bereliler ünlü 
video oyununda

Dünyada milyonlarca kişi tarafından oynanan First 
Person Shooter (FPS) strateji oyunu Arma 2: 
Arrowhead’e sonradan yüklenen Türkçe yamay-

la oyundaki karakterlere SAT, SAS ve Bordo Bereliler de 
eklendi. First Person Shooter (FPS) türü oyun severler-
den ilgi gören Arma 2: Arrowhead’de, istenilen bir ülke-
nin askeri olunabiliyor ve verilen görev tamamlanmaya 
çalışılıyor. ABD çıkışlı oyun için kendilerine Turkish Mod 
Team (TMT) adını veren bir grup, Türkiye’ye uygun yama 
hazırladı. Oyunda karakterlerin yanı sıra kullanılan heli-
kopter, tank, diğer askeri araçlar ve silahların da tama-
men Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterindeki araç ve 
silahlar olması dikkati çekiyor.

Telefonda konuşurken 
‘anında çeviri’

Japonya’da üretilen bir uygulama sayesinde 
telefonda konuşurken yabancı bir dile, anında 
çeviri mümkün olacak. Yani Japonlar bir yabancıyı 

aradığında, herkes kendi dilinde konuşabilecek. 
Japonya’da ülkenin en büyük cep telefonu şebekesi 
NTT Docomo’nun uygulaması, Japonca’yı şimdilik 
İngilizce, Mandarin ve Korece dillerine çeviriyor. Bunu 
başka dillerin izlemesi bekleniyor.  Geçtiğimiz aylarda 
Lexifone ve Vocre da benzer ürünleri piyasaya 
sunmuştu. Alacatel-Lucent ve Microsoft’un da 
bu konuda çalıştığı biliniyor.  Bu ürünler gelecekte 
şirketlerde yabancı dil bilen eleman bulundurma 
zorunluluğunu azaltarak, masrafları kısmaya yardımcı 
olabilir. 
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17 yaşında milyon dolarlık 
yazılım geliştirdi

İngiliz lise öğrencisi Nick D’Aloisio, ‘Summly’ adını 
verdiği uygulamasıyla 17’sine bastığı gün AppStore’un 
en başarılı yazılım geliştiricilerinden biri olmayı 

başardı. D’Aloisio, aldığı para yardımıyla okuldan bir yıl 
ayrı kalarak, haberleri özet haline çeviren bir algoritma 
geliştirdi. iOS uygulaması olarak geliştirdiği ve daha sonra 
Summly adını alan uygulama, App Store’a sunulduğu 
iki saat içinde en çok indirilen dokuzuncu uygulama 
oldu. Bu başarı, uygulamanın geliştirilmesi için anında 
1 milyon dolarlık yardım almasını sağladı. Şu an bedava 
olan yazılım için İngiltere’deki birçok basın kuruluşunun 
sahibi olan küresel medya devi News Corp. devreye girdi 
bile. Amaç, Wall Street Journal, Times of London ve The 
Australian gibi üç farklı ülkenin büyük gazeteler adına 
anlaşma yapmak.

sağlık»

rusya internet 
kullanıcıları için en 
tehlikeli ülke

Moskova merkezli siber güvenlik firması Kaspersky 
Lab’ın açıkladığı üçüncü çeyrek tehdit değerlendirme 
raporuna göre, Rusya ve komşu ülkeleri internet kullanı-

cıları için adeta birer kabus. Dünya’da sadece 10 ülkede bulu-
nan kötü amaçlı yazılım yaymak için kullanılan web kaynak-
larının yüzde 86’sının Rusya’da olduğu belirtiliyor. Öte yan-
dan Rusya, Pc’lerden akıllı telefonlara kadar küresel bilgisa-
yar sistemleri üzerinde yapılan saldırıların yüzde 23.2’sine 
ev sahipliği yaparken, ikinci sırayı yüzde 20.3’le ABD aldı. 
Son 3 ay içinde zararlı yazılımların oranı ise yüzde 8.6 arttı. 
ABD’nin payı ise Rusya’ya kıyasla yüzde 9.7 oranında düştü. 
Kaspersky Lab’a göre dünyadaki zararlı yazılımların yüzde 
60’ı Rusya, ABD ve Hollanda arasında paylaşılıyor. 

iPhone, yuvarlak 
köşe’nin patentini aldı

iPhone ve iPad’in tasarımının korunması konu-
sunda son derece hassas olan ve birçok markay-
la bu sebepten mahkemelik olan Apple, cihazla-

rının tasarımında öne çıkan, ‘yuvarlak köşeli dikdör-
gen şekil’ için patent aldı. Apple, ABD Patent ve Marka 
Ofisi’nden elde ettiği D670,286 nolu patent ile sonun-
da muradına erdi. Patent, çizimde belirtilen tasarı-
mı koruyor ancak aynı çizimde yer alan çizgileri ve 
kesik çizgili  kısımları kapsamıyor. Apple, en son elde 
ettiği patent öncesinde, iPad ve iPhone’a ait tasarı-
mın ortaya koyduğu tüm kısımların patentine sahip-
ti. Bunlar arasında başlangıç düğmesi, panel üze-
rindeki çizgiler, profil tasarımı gibi çok sayıda  kısım 
yer alıyor.  Apple’ın almış olduğu ‘yuvarlak köşeli-
dikdörtgen tasarım’ patenti, ileride birçok markay-
la mahkemede alıştığımız kavgaları vermesine neden 
olabilir. Sebebi ise çok basit: Patenti alınan şekil spe-
sifik bir tasarım olmaktan çok uzak ve bugüne kadar 
birçok marka tarafından kullanıldı.

Bir efsanenin sonu; 
MSN Messenger 
kapanıyor

İlk versiyonu 1999 yılın-
da çıkan Microsoft’a ait Msn 
Messenger, 13 yıl boyun-

ca özellikle bir nesilin hayatında 
çok önemli bir yere sahipti. Fakat 
mobil iletişim çağındaki hızlı geliş-
melere direnemeyen yazılım, 2013 yılı-
nın ilk çeyreğinde kapanmaya hazırlanıyor. 
Eski adıyla MSN Messenger, yeni adıyla Windows 
Live Messenger olarak anılan uygulamanın üyele-
ri, bundan sonra Skype üzerinden iletişim kuracak. 
Microsoft’un Skype bloğu üzerinden açıklama yapan 
Skype başkanı Tony Bates, kullanıcıların Messenger 
yerine Skype kullanımına alışmaları için Skype 6.0 
yazılımından Hotmail hesabıyla giriş yaparak oturum 
açabileceklerini kaydetti. Microsoft’un 2011 yılı Mayıs 
ayında 8.5 milyar dolara satın aldığı Skype programı-
nın, Messenger’ın kapatılmasıyla kullanıcı sayısında 
kayda değer bir artış yaşaması bekleniyor.

12 / www.baglantinoktasi.com.tr
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Hırsızların sevmediği 
otomobil

ABD’deki Ulusal Sigorta Suçu Bürosu (NICB) açık-
ladığı bir raporda haziran sonu itibariyle 2008-
2010 arası model yıllarında çıkmış Prius’larda çalın-

ma oranının sadece 606’da 1 olduğunu, bu değerin o 
yıllarda üretilmiş bütün araçlar için 78’de 1 olduğunu 
belirtti. Uluslararası Otomobil Hırsızlığı Araştırmacıları 
Derneği’nin yetkili müdürü John Abounader, “Bu kendi-
ne özgü bir otomobil; parçaları yalnızca bir Prius’a takı-
labilir. Örneğin, bir Camry kullanıyorsanız, motoru başka 
bir otomobile uyabilir. Prius ise hibrit olduğu için moto-
ru çok farklı” dedi. Hırsızlar daha uzun zamandır piyasa-
da olan modelleri çalmayı tercih ediyorlar, çünkü bunla-
rın parça pazarı daha büyük. NICB’nin raporuna göre çalı-
nan Prius’ların bulunma oranı yüzde 96,7.

İnternetten yapılan 
alışveriş 30 milyar 
Tl’yi bulacak

İnternet üzerinden kartlı ödeme rakamlarının 
açıklandığı toplantıda konuşan Bankalararası Kart 
Merkezi’nin (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, 

internetten alışverişin Türkiye’de hızla büyüdüğü-
nü söyledi. Canko, “E-ticarette kartlı ödemelerin bu 
yılı 30 milyar TL ile kapatması öngörülüyor.” dedi. 
Türkiye’de stratejik bir tarih olarak belirlenen 2023 
yılına dair internet üzerinden kartlı ödeme hedefleri-
ni de paylaşan Canko, “Türkiye’de gelişimini hızla sür-
dürmekte olan e-ticaret sektöründe kartlı ödemele-
rin, 2012 yılını 157 milyon işlem adedi ve 30 milyar TL 
ödeme tutarı ile kapatması planlanıyor.” diye konuştu. 

10 ayda 50 milyon 
ziyaretçi kazandı

En popüler sosyal ağlardan biri olan Tumblr, yayımla-
nan bir araştırmaya göre küresel alandaki ziyaret-
çi sayısını neredeyse 170 milyona çıkardı. ABD mer-

kezli web analiz şirketi Quantcast’in yayımladığı rapo-
ra göre, Tumblr’a son 30 gün içinde 168 milyon kişi girdi. 
Sosyal medya ağı, böylece Ocak 2012’de 120 milyon olan 
ziyaretçi sayısını 10 ay içinde neredeyse 50 milyon artır-
mayı başardı. SlashGear, Quantcast’in elde ettiği raka-
mın, sitelerin sayfalarına yerleştirilen (embed) kodlara 
dayandığını belirtti. 

Twitter’dan kendisine 
hakaret eden 600 kişi 
ile mahkemelik

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih 
Gökçek, Twitter’dan kendisine hakaret eden 
600 takipçisiyle mahkemelik olduğunu açıkla-

dı. Melih Gökçek, TRT Türk’te Ömer Şahin’in, “Görüş 
Farkı” programında soruları yanıtladı. Son zamanlar-
da Twitter’a fazla vakit ayıramadığını anlatan Başkan 
Gökçek, “Mesajlarımı ben yazarım. Hakaret edeni de 
mahkemeye veririm. Sayısı 600 olmuştur. Bana haka-
ret eden sizseniz burada adınız soyadınız yoksa bir 
takım metotlar gerekiyor. Bu yanlışı yapanların yüzde 
80’ini yakalamaya başladık. Adresleriyle isimlerini 
verince savcı karşısına çıkmaya başladılar. Ama eğer 
ki hakaret eden kişi kamu önünde dediğim anda özür 
dilerse genç insandır diyor affediyorum.” dedi. 

haber turu»



‘TürkİyE İLE bİrLİkTE 
büyüdük’
Dünyanın önde gelen bilgi ve iletişim 
teknolojileri (BİT) sağlayıcılarından 
biri olan Huawei’nin, Türkiye’de faa-
liyette olduğu on yıllık süre içinde 
gelişmiş ürün ve servisleriyle müş-
terilerine BİT alanında hizmet verdi-
ğini söyleyen Huawei Türkiye Genel 
Müdürü Wu Congcheng, 
“Türkiye’nin tüm mobil ve sabit 
operatörlerinin başlıca iş ortağı ola-
rak konumlanıyoruz. Tüm iş ortak-
larımıza, müşterilerimize ve kamu 
kuruluşlarına faaliyetlerimize des-
tek verdikleri için teşekkür ederiz. 
Sizlerin desteği olmadan bugünkü 
başarılarımızı elde edemezdik.” 
dedi. Geçen on yıllık süre içerisinde 
Türkiye ofisinin müşterilerine farklı 
çözüm ve hizmetler sunarak, 
önemli bir merkez haline geldiğine 
değinen Wu Congcheng, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
“Türkiye’de büyürken yatırımları-
mız ve insan kaynaklarımızla çok 
daha yerel bir karakter kazandığı-
mızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Bugün 
Türkiye nüfusunun yüzde 40’ından 
fazlası Huawei’in ürün ve çözümleri 
ile iletişim kuruyor. Türkiye’de 
yüzde 85’i Türk, 750 çalışanımız 
mevcut ayrıca yerel iş ortaklarımız 
ve tedarikçilerimizle geliştirdiğimiz 
işbirlikleri neticesinde 4 binden fazla 
kişiye istihdam olanağı sağladık. 
İnovatif karakterimize paralel olarak 
ise İstanbul’da son üç yılda toplam 
50 milyon dolarlık yatırım yaptığı-
mız bir Ar-Ge merkezi açtık. Türk 
mühendisin görev yaptığı merkez 

Huawei’nin Çin dışındaki en büyük 
ikinci Ar-Ge merkezi olma özelliğini 
taşıyor. Telekom, entegrasyon, sivil 
çalışmalar, profesyonel hizmetler 
yönetim hizmetleri, lojistik hizmet-
ler ve idari operasyonlar için 450 
milyon doların üzerinde satınalma 
gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl da 
yerel operasyonlar için 100 milyon 
dolar satınalma harcaması ve 20 
milyon dolarlık Ar-Ge harcaması 
yapmayı hedefliyoruz. Global dönü-
şümümüze paralel olarak cihaz ve 
kurumsal çözümler gibi iş alanların-
daki operasyonlarımızı büyüttük. 
Türkiye’de, akıllı telefonlar da dahil 
olmak üzere mobil genişbant ve ev 
cihazları satışında 2,5 milyon adede 
ulaştık.”

‘İnovASyondA LİdErLİk’
Congcheng, “Huawei geçen yıl 
global bir yeniden yapılanma 
süreci başlatarak geleceksel tele-
kom odağını kurumsal müşterileri 
ve tüketicileri de kapsayacak 
şekilde genişletti. Bugün itibarı ile 
Huawei ‘lider bir telekom ekipman 
sağlayıcısı’ olmaktan ‘lider bir bilgi 
ve iletişim çözümleri sağlayıcısı’ 
olma yönündeki değişimini 
tamamlamıştır. Huawei 150 bin-
den fazla çalışanı ile 140 ülkede 
faaliyet göstermektedir ve çalı-
şanlarının yüzde 46’sı Ar-Ge ala-
nında görev yapmaktadır. Yenilikçi 
bir şirket olarak tüm dünyada top-
lam 23 uluslararası Ar-Ge merke-
zine, 23 inovasyon merkezine ve 
45 eğitim merkezine sahibiz.” 
dedi.

‘böLGESEL Güç’
Türkiye’nin önemine ve gelişim potansiyeline en baş-
tan bu yana inandıklarını belirten Huawei Ortaasya ve 
Kafkasya Bölge Başkanı Sun Ming da, Huawei’nin, 
pazardaki yüksek performansının yanı sıra insan kay-
nağı ve coğrafi konumundan gelen avantajlarını da kul-
lanarak 2009’dan bu yana Orta Asya ve Kafkasya’daki 
10 ülkenin yönetim merkezi olarak hizmet verdiğine 
dikkat çekti. 
Türkiye Satınalma Direktörü Ömür Önhon ise konfe-
ranstaki konuşmasında, 2012 yılında telekom servis 
pazarındaki daralmaya dikkat çekerek, Huawei’nin bu 
ortamda dahi iş ortaklarına verdiği siparişlerde 2011 
yılına göre bir azalma olmadığını bunun da ürün ve ser-
vis yelpazesinde yaptıkları çeşitlendirmeler sayesinde 
gerçekleştiğini ifade etti. Önhon, 2013 yılının başından 
itibaren uygulamaya geçirecekleri Ana İş Ortaklığı 
Stratejisi ile iş ortaklarına çok farklı fırsatlar tanıyacak-
larını ve bunun karşılığında da kalite ve toplam sahip 
olma maliyetlerinde gelişme kaydetmeyi hedefledikle-
rini belirtti.

tanıtıcı reklam

Türkiye’deki onuncu yılını kutlayan huaweİ, iş ortaklarıyla biraraya 
geldiği, 5. Yıllık Stratejik İşbirliği Konferansı  ile güç tazeledi

“STRaTeJİK İŞBİRLİĞİ KONFeRaNSI” 
İLe GÜÇ TaZeLeDİ

huaweİ TÜRKİYe ONuNCu YILINDa

konferansta ayrıca
başarılı iş ortaklarına
plaketleri takdim
edildi. Plaket alan iş
ortakları şöyle:
 EbA: DSP IBS projeleri
 öz-Sistem: GSM projeleri
 Güvenay Telekomünikasyon: Fiber optik projeleri
 Atakom Telekomünikasyon: Kule projeleri
 Uluser Telekomünikasyon: Erişim ve transmisyon 

projeleri
 Master Teknik: GSM projeleri
 Artıtel İletişim: GSM projeleri
 dönper danışmanlık: İnsan kaynakları
 GETES: Avea projeleri
 SAMM Teknoloji: Turkcell Superonline projeleri

Emin akdağ 
EBA Genel Müdürü

“Türkiye’de Ar-Ge yatırımı yaparak 
teknolojiyi dışarıdan değil ülke içeri-
sinden pazara sunması ve yerinde 
çözüm üretebilmesi Huawei’nin diğer 
global şirketlere göre en büyük artısı. 
Kendisini sürekli geliştirmesi ve pazarı 
iyi tanıdığı için kolay ve hızlı çözümler 
sunması da Huawei’yi ayrıştıran özel-
liklerinden.”

Murat İğcioğlu
TMS Satış ve Pazarlama Direktörü

“Tüm operatörlerle çalışan tek sağla-
yıcı konumundaki Huawei’nin, Türkiye 
iş hayatına güçlü ve inovatif bir yakla-
şım kazandırdığına inanıyoruz. TMS 
olarak rekabetçi, çalışkan, tüm sektör-
lere ve müşterilerine aynı uzaklıkta 
davranan Huawei’nin sağladığı eğitim 
desteği firmamızın gelişimine çok 
büyük katkılar sunuyor.”

Murat Şahin
Özsistem İstanbul Bölge Müdürü

“Huawei kullandığı sistemler, yöntem-
ler ve yazılımlarla ufkumuzu genişlete-
rek gelişmemize katkı sağlıyor. Çalış-
maya başladığımızda fiyat performansı 
ile rakiplerini geride bırakacağından 
emindik. Sistemler kuruldukça ve 
şebekenin kalitesine katkısını gördükçe 
sadece fiyat değil teknoloji olarak da 
çok ileride olduklarını anladık.”

Türkiye’de on yıldır faaliyet gösteren huawei’nin, yüzde 85’i 
Türk olmak üzere, 750 çalışanı bulunuyor. huawei ayrıca yerel 
iş ortakları ve tedarikçileriyle geliştirdiği işbirlikleri neticesinde 
4 binden fazla kişiye istihdam olanağı sağlıyor. Stratejik 
İşbirliği Konferansı’na katılan iş ortakları huawei ile çalışmanın 
kurumları açısından ne ifade ettiğini şu şekilde dile getiriyor:

İŞ ORTAKLARI NE DEDİ?



ilk’ler»

Türkiye’de kadın şoförlere olan bakış hala düzelebil-
miş değil. Erkek sürücüler genellikle kadınları ‘iyi 
şoför’ olmamakla itham eder. Bu tartışmayı bir kena-
ra bırakıp, sizleri Türkiye’deki ilk kadın otomobil 

yarışçısı ile tanıştırmak istiyoruz. Tarihi kayıtlara göre bu kişi 
Samiye Cahid Morkaya. Kendisi ilk kez 1930 yılında yarıştı, 
1932’de de erkeklerle birlikte yarıştığı karma kategoriden 
birinci olarak çıktı. 
Osmanlı’da ilk otomobil 1883’te yollara çıkmıştı. Bu ilk 
otomobili kullanan kişi ise Züheyrzade Ahmed Paşa olmuş-
tu. Bu ilk otomobilin ardından zengin aileler yavaş yavaş 
Avrupa’dan getirilen otomobillerden edinmeye başlamıştı. 
Otomobil sayısı arttıkça, yine Avrupa’da olduğu gibi sürü-
cülere ehliyet verme gereği ortaya çıktı. Ehliyet veren 
kurumlar da böylelikle açıldı. Bu sıralarda Samiye Cahid 
Morkaya da arabalara olan tutkusu sonucu ehliyet sahibi 
oldu. Ancak onu asıl çeken, o yıllarda Avrupa ülkelerinde 
çok popüler olan, otomobil yarışlarıydı. Dönemin tüm 
zenginleri gibi iyi eğitim almış olan Morkaya’nın babası 
Silivrikapı’daki Yedi Emirler Dergâhının son şeyhi Seyyid 
İbrahim Şuâeddin Efendi idi. Eşi de gazeteci olan Morkaya 
ilk otomobilinin ardından iki senede bir otomobilini yeni-
liyordu. Buick, Ford, Cadillac, Fiat, Nash gibi döneminin 
iyi otomobillerini süren ve gerçek bir sürat tutkunu olan 
Sâmiye Cahid Morkaya, 1922 yılından itibaren de  üyesi 
olduğu Turing Klüp’ün her sene düzenlediği geleneksel 
otomobil yarışlarına katılmaya başladı. 

1930 ve 1931’deki yarışlarda dereceye girdiyse de ilk birincili-
ğini 1932’de, İstinye köprüsü ile Zincirlikuyu arasındaki 9.5 
kilometrelik parkurda düzenlenen rallide kazandı. Birincilik 
kupası dönemin vali ve belediye reisi Muhiddin Üstündağ 
tarafından takdim edildiğinde çekilen fotoğraflar ertesi gün 
neredeyse bütün gazetelerin ilk sayfasında yer aldı. Hatta o 
senelerin ünlü muhabiri Hikmet Feridun Es, Sâmiye Cahid 
Hanım ile birinciliği üzerine bir mülakat yaparak, Yedigün 
dergisinde yayınlamıştı. 

BİRİNCİLİĞİNE İTİRAZ EDİLDİ

Morkaya’nın birinciliğinin ardından yarışta ikinci olan 
Vehbi Bey sonuca itiraz etti. Vehbi Bey’in gerekçesi, birin-
ci olan yarışçının bir kadın olmasıydı. Mahkemeye bile 
akseden olay, Sultanahmet Sulh Hukuk Mahkemesi, “Bir 
kadın da otomobil yarışlarına katılabilir ve birinci gelebi-
lir.” şeklinde Morkaya’nın lehine sonuçlandı. Birinciliği 
mahkemece de onaylanan Morkaya, erkesi yıl Turing tara-
fından düzenlenen otomobil yarışlarında tekrar birinci 
oldu. 1934 yarışlarında ise aynı parkurda kaza yaptı ve 
takla atarak parçalanan Ford marka otomobilinin içinden 
son anda ağır yaralı olarak kurtarıldı.Hastanede, sol kolu 
kazada parçalandığı için yapılan bir dizi ameliyata rağmen 
sol elini bir daha kullanamayacağı anlaşıldı. Samiye Cahid 
buna rağmen araba sevdasından ölene kadar vazgeçmedi 
ve 4 Haziran 1972 tarihinde Amerikan Hastanesi’nde vefat 
edene dek otomobil kullanmayı sürdürdü.

Türkiye’nin ilk kadın oTomobil 
yarışçısı kimdi?

Yarışmada 
birinci gelen 

kadın şoförün 
aldığı sonuca, aynı 

yarışta ikinci olan bir 
erkek tarafından, itiraz edildi. 

Ancak mahkeme, “Bir kadın da 
otomobil yarışlarına katılabilir ve 

birinci gelebilir.” diyerek kadın 
sürücünün birinciliğine resmiyet 

kazandırdı. 
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Ar-Ge’yİ ayağa 
kaldırıyor

Devlet teşvİkİ

ar-Ge çalışmalarıyla kazanılan değer, rekabet gücünde çarpan 
etkisi yapıyor. Bunu fark eden kurum, kuruluş ve şirketler ar-Ge 

ve inovasyon çalışmalarına önem veriyor. devletin ar-Ge için 
sağladığı teşvikler de özel sektörü bu alana yatırım yapmaya itiyor. 

kapak»



G
ünümüz dünyasında, ülkelerin ve şirket-
lerin Ar-Ge’ye  (Araştırma Geliştirme) 
yaptıkları yatırmalar ekonomik ve top-
lumsal kalkınmada sıçramaya sebep olu-
yor. Çünkü, Ar-Ge çalışmalarıyla kazanı-
lan değer, rekabet gücünde çarpan etkisi 
yapıyor. Bunu fark eden kurum, kuruluş 

ve şirketler Ar-Ge ve inovasyon (yeni fikirleri değer yaratan 
çıktılara dönüştürme faaliyeti) çalışmalarına önem veriyor. 
Bu kapsamda devlet, Ar-Ge ve inovasyon araştırmalarına 
teşviklerle destek oluyor. Amaç, Türkiye’nin teknolojik 
alanda dışa bağımlılığını azaltmak…. 
Devlet teşvikine firmaların ilgisi de giderek artıyor. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, 21 ilde kurulan 
teknoloji ve inovasyon çalışmaları neticesinde 133 Ar-Ge 
merkezinin hayata geçirildiğini belirtiyor. Bu merkezlerde 
otomotivden inşaata, bilişime kuyumculuğa, savunmadan 
ilaç sanayine kadar birçok alanda çalışma yapılıyor. Söz 
konusu merkezlerde 15 bin 41 kişi istihdam edilirken, çalı-
şanların 10 bin 98’i araştırmacı, 4 bin 11’i teknisyen, 933’ü 
ise destek personeli olarak görev yapıyor. En çok Ar-Ge 
merkezinin kurulduğu iller ise İstanbul (41), Bursa (19), 
Ankara (17), Kocaeli (12) ve İzmir (13) olarak sıralanıyor. 
Ayrıca Ar-Ge merkezi kurmak için bakanlığa yerli firmala-
rın yanı sıra Japon otomotiv devi Toyota gibi yabancı yatı-
rımcılar da başvuruda bulunuyor. 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım 
da, yıllardan beri sektöre Ar-Ge’nin önemini anlatıyor. 
Ar-Ge’ye harcanan parayı havaya atılmış, israf edilmiş bir 
kaynak olarak gören anlayıştan, bugün Ar-Ge’nin önemini 
kavrayan bir anlayışa gelinmesinden duyduğu memnuniye-
ti ifade ederken, Ar-Ge’nin yüzde 70’inin kamu, yüzde 
30’unun ise özel şirketler marifetiyle yapılıyor almasından 
rahatsız olduğunu aktarıyor. Bakan Yıldırım, “Bu oran 
daha sağlıklı bir yapıya kavuşmalıdır.” diyor. 

AR-GE’YE İLGİYİ TEŞVİKLER ARTTIRDI
Son yıllarda Ar-Ge’ye olan ilginin artmasında 2008 yılında 
yürürlüğe giren 5746 sayılı kanun kapsamında verilen teş-
vikler önemli rol oynadı. Teşvikin arkasından 133 şirket, 
Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının yürütüldüğü merkezleri 
hayata geçirdi. Bunlar arasında, Aselsan, Tofaş, Eczacıbaşı, 
Deva Holding, Bosch, Abdi İbrahim, BMC, Arçelik, Avea, 
Koç, Ford, Tüpraş, Vestel ve Mercedes Benz gibi büyük 
firma ve kurumlar da yer aldı. 
Ar-Ge merkezlerinin yanı sıra 23 şehirde 33’ü faal olmak 
üzere 47 Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuruldu. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün verdiği bilgiye 
göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 2009–2012 yılları 
arasında teknogirişim için toplam 3 bin 339 başvuru yapıl-
dı. Bu başvuruların bin 597’si 2012’de gerçekleşti. Bin 79 
projede patent aldı. Ergün, 2013 yılı için yapılan toplam 
başvuru sayısını bin 568 olarak verirken, değerlendirme 
aşamasının sürdüğünü belirtti. 
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“AR-GE’DE FARKINDALIK SEVİNDİRİCİ”
Bakan Ergün, ekonominin lokomotifi haline gelen Ar-Ge 
ve inovasyon çalışmalarının önemine yönelik farkındalığın 
artmasının sevindirici olduğunu kaydediyor ve koordinas-
yonun önemine değinerek, çalışmalarda, kamu, üniversite 
ve sanayinin iş birliğinin çok önemli olduğuna vurgu yapı-
yor. Devletin bu alandaki teşviklerinin artmasının ülke 
adına müthiş fırsatlar sağlayacağına dikkat çeken Bakan 
Nihat Ergün, “Önceki yıllarda binde 40’larda olan Ar-Ge 
desteği şimdilerde binde 85’lere yükseldi. 2000 yılında, 
2012 sabit fiyatlarıyla yaklaşık 3,4 milyar TL olan Ar-Ge har-
caması 2011’de 11,9 milyar TL’nin üzerine çıktı. Bunda 
Bakanlığımızın verdiği 5746 sayılı teşvik kanunu etkili 
oldu. Ar-Ge merkezlerine 5 milyarlık muafiyet sağlandı. 
Teknogirişim destekleme programı kapsamında da 2009-
2011 arasında toplam 43 milyon 965 bin 660 TL harcama 
gerçekleşti. 2012 yılı için tahsis edilen ödenek ise 50 mil-
yon.” diyor.   

“KATMA DEĞERİ YÜKSEK PROJELERE AĞIRLIK 
VERİLİYOR”
Ar-Ge desteği vermenin yeni fikirler geliştirme ve bilgi 
çağına dönük bir yapı oluşturmada çok önemli olduğunu 
ancak yeterli olmadığı üzerinde duran Bakan Ergün, 21. 
Yüzyıl’da tüm ülkelerle kıyasıya rekabet edebilmek için 
yenilikçi teknoloji üretmek gerektiğine işaret ediyor. 
Bakan, verilen finansal desteklerin bir katma değere 
dönüştüğü zaman anlamlı olacağını söylüyor ve “O zaman 
rekabet gücünüz artar, dünya ekonomisinde söz sahibi ola-
bilirsiniz.” ifadesini kullanıyor. 
Bakanlığa sunulan projelerinin hepsinin titizlikle üzerinde 
çalışıldığını vurgulayan Bakan Ergün, katma değeri daha 
yüksek olan bilişim, uzay ve savunma alanlarındaki çalışma-
lara öncelik gösterdiklerini belirtiyor ve şöyle devam edi-
yor: “Bu çalışmalar, dış ticaret açığını kapatmada önemli 
rol oynayacak. Dış ticaret açığını kapatmak istiyorsak kendi 
teknolojimizi kendimiz üretmeliyiz ve politikamız dış tica-
ret açığı verdiğimiz alanlara yönelmek olmalı.” 

GENÇ AR-GE’CİLER VERGİDEN MUAF 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teşvikleri sadece 
büyük firmalar için değil. Genç Ar-Ge çalışanları da bu 
teşviklerden yararlanabiliyor. Mezuniyetinin üzerinden 5 
yıl geçmemiş gençlerin, çalışmalarını kurumsallaştırmak 
için şirket kurmaları destekleniyor. Şirketin kuruluşuna 
ilişkin harcamaları da vergiden muaf tutuluyor. Bunun 
yanı sıra şirket kurma ve işletmeye yönelik TÜBİTAK tara-
fından ‘Aşamalı Destek Programı’ ile gerekli eğitim de 
veriliyor. Ayrıca belli bir seviyeye gelen projelere ticarileş-
tirme desteği, patent desteği, tanıtım ve pazarlama deste-
ği de veriliyor.

ar-Ge merkezlerinin
bulunduğu iller ve illerdeki 
merkez sayısı:

21 ilde faaliyette olan 133 Ar-Ge merkezinin iller 
bazındaki dağılımları; Adana (4), Ankara (17), Aydın (1), 
Balıkesir (1), Bilecik (1), Bolu (1), Bursa (19), Çanakkale (1), 
Düzce(1), Eskişehir (2), İstanbul (41), İzmir (13), Kırklareli 
(1), Kocaeli (12), Konya (1), Manisa (7), Niğde (1), Sakarya 
(2), Sivas (1), Tekirdağ (5), Yalova (1) şeklinde.

Verilen teşvikler neler?
Ar-Ge Merkezi belgesi’ne sahip işletmelere verilen 
teşvikler: 

• Ar-Ge indirimi 
• Gelir Vergisi Stopajı Teşviki 
• Sigorta Primi Desteği 
• Damga Vergisi İstisnası 

Teknoloji Geliştirme bölgeleri’ne verilen teşvikler: 
•	Bölgelerde görevlendirilen öğretim üyelerinin bölgede 

elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye 
kapsamı dışında tutuluyor, 

•	Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulu izni ile 
yaptıkları araştırmalarının sonuçlarını ticarileştirmek 
amacı ile bu bölgelerde şirket kurabiliyor, 

•	Girişimcilerin Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri 
kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar 
vergisinden muaf tutuluyor. Ayrıca sigorta primi işveren 
payı, KDV alanında da muafiyet ve indirimler de 
bulunuyor,

• Yönetici şirkete; emlak vergisi, irtifak hakkı, Hazine’ye ait 
taşınmazların kullanımı, teknoloji işbirliği programları, 
damga vergisi konularında çeşitli teşvikler sağlanıyor. 

San-Tez Programı:
 Üniversitelerde ticarileşebilir ürüne yönelik çalışma 

yürüten akademisyenlerin bu çalışmalarının KOBİ’lerle 
yapılacak işbirliği ile katma değere dönüştürmelerine 
olanak sağlayacak bir destek mekanizmasıdır. Bu 
programın bütçesinin yüzde 75’i bakanlık tarafından hibe 
ediliyor. Proje bedelinin yüzde 25’inin proje ortağı 
kuruluş tarafından dönemler halinde nakdi olarak 
karşılanıyor. 

Teknogirişim sermayesi desteği: 
 Kanun kapsamında desteklenmesi uygun bulunan 

girişimci, firmasını kurmasını müteakip en fazla 100 bin 
TL hibe destek veriliyor. Ayrıca belli bir aşamaya gelen 
projelere TÜBİTAK tarafından 500 bin TL destek veriliyor. 

SAnAyİ ve teknolojİ BAkAnlığı’nA 
2009–2012 yıllArınDA teknoGİrİşİm 

İçİn toplAm 3 Bİn 339 BAşvuru yApılDı. 
Bu BAşvurulArın Bİn 597’Sİ 2012’De 

Gerçekleştİ. Bİn 79 proje De pAtent 
AlDı. erGün, 2013 yılı İçİn yApılAn 
toplAm BAşvuru SAyıSını Bİn 568 

olArAk AçıklADı
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t urkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz 
de, inovasyonun itici gücü olan Ar-Ge’nin, 
ülkeler için kalkınma ölçütü olduğu gibi şirket-
ler için de yerel ve küresel rekabette fark yarat-

manın ön koşulu olduğunu vurguluyor. Ar-Ge merkezlerini, 
tüm dünyada bulundukları bölgeleri dönüştüren yapılar 
olarak görüyor. Teknokentlerin, hem nitelikli iş gücünü 
hem de bölgenin ekonomik ve sosyolojik yapısını olumlu 
etkilediğini söyleyen Kuruöz, 2007’de Türkiye’nin ilk tekno-
parkı TÜBITAK-MAM Teknokent’te 44 mühendisle kurulan 
Turkcell Ar-Ge ve inovasyon merkezinde bugün 410 mühen-
disin görev aldığını bu sayının ileriki yıllarda artarak devam 
edeceğini belirtiyor.  Kuruöz, Turkcell Ar-Ge Merkezi’nin 
üzerinde çalıştığı projeler hakkında şu bilgileri veriyor: 
“Turkcell Teknoloji, rekabette fark yaratacak, teknolojik 
liderlik konumumuzu pekiştirecek ürün ve servisler üzerin-
de çalışıyor. Lokasyon tabanlı uygulamalar, Yakın Alan 
İletişimi (NFC-Near Field Communication), mobil ödeme, 
telemetri, saha otomasyonu, mobil eğitim ve sağlık gibi çok 
çeşitli alanlarda yeni fikirleri en ileri teknolojilerle birleştire-
rek Turkcell’lilere sunuyoruz.”

t ürkiye’de iletişim şirketleri de verilen teşvikle-
rin ardından Ar-Ge’ye sarıldı. Türkiye’de 
Ar-Ge sertifikasına sahip iletişim şirketlerin-
den Avea’da bunlardan biri… Hedefi, tekno-
loji üssü olmak. Avea Teknolojiden Sorumlu 

Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Şahin, Ar-Ge sertifikası 
aldıkları 2010 yılından bu yana Ar-Ge çalışmalarına 88 mil-
yon TL bütçe ayırdıklarını, toplam bin 700 metrekarelik 
İstanbul-Ümraniye’deki Ar-Ge merkezinde 220 mühendis-
le geleceğin teknolojileri ve uygulamaları üzerinde çalıştık-
larını söylüyor. 
“Bilgili topluma geçiş sürecinde, bu sürecin sonucu oluşan 
‘Bilgi Ekonomisi’nde Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının 
büyük ve kilit rol oynayacağını düşünüyoruz.” diyen Şahin, 
Avea Ar-Ge çalışması hakkında şu bilgileri veriyor: “Mobil 
operatör şebekesini daha verimli işletebilmekten, büyük 
miktarlardaki veriyi hızlı ve uygun şekilde işleyebilmeye 
kadar birçok yeteneğimizi geliştiriyoruz. Bu çalışmaların 
daha akademik tabanlı olanlarını ise birinci faaliyet yılı 
içinde yapılandırmış olduğumuz AveaLabs bünyesinde 
takip ediyoruz. AveaLabs’i kurarken, yeni teknolojilerin 
araştırılması, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında gerçek-
leştirilen akademik çalışmaların günlük hayatı kolaylaştıra-
cak yenilikçi ürün ve servislere dönüştürülmesini hedefle-
dik. AveaLabs bünyesinde faaliyet gösteren Kuluçka 
Merkezimiz ise telekom sektöründeki girişimcilerimize bir 
destek ekosistemi sunuyor. Şu an Kuluçka Merkezi’nde; 
Linxa, Intellica, Havooz, Bayt ve Crenno şirketleri ile top-
lam 9 proje üzerinde çalışmalar sürdürüyor, bu şirketlerin 
fikirlerini hayata geçirmelerine destek veriyoruz.” 
Avea’nın Kuluçka Merkezi’nden çıkan “Orada Kimse Var 
mı?” uygulaması sadece Türkiye’de değil, dünyada da bir 
ilke imza attı. Özellikle deprem sonrası kullanıcısının 
hayatını kurtarmaya odaklı bu program Google Play’den 
ücretsiz de indirilebiliyor. Avea’nın da çözümünü kullana-
rak ciddi tasarruflar elde ettiği bir diğer proje ise Hadoop.

İlker Kuruöz, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmada, 
Ar-Ge ve inovasyonun stratejik bir önem taşıdığını belir-
tiyor ve “Stratejimizi ‘inovasyon becerisi ile farklılaşma’ 
üzerine kuruyor ve hayallerimizi gerçekleştirmek için 
çalışıyoruz. Dünyada teknolojik yol haritaları çizilirken 
biz de karar vericiler arasında yerimizi alıyoruz. 
Umudumuz, bu bakış açısının gerek sektörümüzde 
gerekse tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında yaygın-
laşması.” diyor. 

AveA teknolojİDen Sorumlu 
Genel müDür yArDımcıSı coşkun 

şAhİn, 2010 yılınDAn Bu yAnA Ar-Ge 
çAlışmAlArınA 88 mİlyon tl Bütçe 

AyırDıklArını, 220 mühenDİSle 
Geleceğİn teknolojİlerİ ve 

uyGulAmAlArı üzerİnDe 
çAlıştıklArını Söylüyor.

turkcell BİlGİ ve İletİşİm 
teknolojİlerİnDen Sorumlu Genel 

müDür yArDımcıSı İlker kuruöz, 
Ar-Ge’nİn, ülkeler İçİn kAlkınmA 
ölçütü olDuğu GİBİ şİrketler İçİn 

De yerel ve küreSel rekABette 
fArk yArAtmAnın ön koşulu 

olDuğunu vurGuluyor.

TUrkCELL, Ar-GE’yİ kürESEL rEkAbETTE ön koŞUL oLArAk Görüyor

AvEA, ‘orAdA kİMSE vAr MI?’ ProJESİyLE bİr İLkE İMZA ATTI
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B ilgi ve iletişim teknolojileri alanının önde 
gelen firmalarından olan Huawei ise 2002 
yılından bu yana Türkiye’de de faaliyet göste-
riyor. Kurulduğu 1988 yılından bu yana hızla 
büyüyen ve bugün tüm dünyada 140 ülkede, 

150 binden fazla çalışanı bulunan Huawei, ürün, hizmet ve 
çözümleriyle dünya nüfusunun üçte birinden fazlasına hiz-
met veriyor. Huawei çalışanlarının yaklaşık 70 bini Ar-Ge 
alanında faaliyet gösteriyor.
Huawei Ar-Ge Merkezi Direktörü Kamil Şahin, 2010’da 
faaliyete geçen Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi’nin, 
Türkiye’nin yanı sıra, Avrupa ve Bağımsız Devletler 
Topluluğu (BDT) Bölgesi ağırlıklı olmak üzere tüm dünya 
için yenilikçi çözümler geliştirdiğine değiniyor. Söz konu-
su merkezin, Huawei’nin Çin dışındaki en büyük ikinci 
Ar-Ge merkezi olduğunu aktarıyor. Türkiye Ar-Ge’de 350 
Türk mühendisin çalıştığını söyleyen Şahin, Türk mühen-
dislerin Çin’e gönderilerek 3-6 aylık süreler içinde mesleki 
ve teknik konularda kapsamlı eğitimden geçirildiklerini 
kaydediyor. Şahin, Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi faaliyet-
leri hakkında şu bilgileri paylaşıyor: “Çalışmalar, temel ola-
rak Ürün Geliştirme ve Analiz/İyileştirme başlıkları altın-

da yürütülüyor. Ürün geliştirme başlığı altında Yazılım 
Platform, Uygulama, Katma Değerli Servisler (VAS) ve İş 
Destek Sistemleri (BSS) çözümleri yer alıyor. Ayrıca yeni 
nesil ve inovasyon temelli ileri teknoloji projelerinin geliş-
tirildiği Ön-Araştırma (Pre-Research) çalışmaları da yürü-
tülüyor. Analiz/İyileştirme başlığı altındaysa (2G/3G/4G), 
All-IP, FMC, NGN alanlarında da yeni gereksinim/özellik 
araştırma ve analizleri ile Ürün Planlama, Optimizasyon ve 
Performans Geliştirme çalışmaları da devam ediyor.”

HUAWEİ, TürkİyE Ar-GE MErkEZİ’ndE 350 Türk MüHEndİSİ çALIŞTIrIyor

huAweİ Ar-Ge merkezİ Dİrektörü 
kAmİl şAhİn, huAweİ türkİye 

Ar-Ge merkezİ’nİn, türkİye’nİn 
yAnı SırA, AvrupA ve BAğımSız 

Devletler topluluğu (BDt) 
BölGeSİ Ağırlıklı olmAk üzere 

tüm DünyA İçİn yenİlİkçİ çözümler 
GelİştİrDİğİne Değİnİyor.



BTK Başkanı Tayfun Acarer, geçen yıl başlatılan güvenli internet hizmetinde, 
internetin yavaşlaması gibi sorunların ortadan kalktığını ve 1 yılda, 1 milyon 

400 aboneye, yani yaklaşık 5 milyon kullanıcıya ulaştığını bildirdi. 

haber»
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Çocukları ve aile bireylerini internetin zararlı yayınla-
rından uzak tutmak amacı ile ‘güvenli internet’ bir yıl 
önce vatandaşların hizmetine sunuldu. İnternette 
kontrolsüz olarak yaydığı bilgileri denetim altına ala-

rak çocuklarına sunmak isteyen aileler, güvenli interneti 
‘kurtarıcı’ gibi gördü. Birçok aile bu pakete abone olarak, 
çocuklarını gönül rahatlığı içinde internetin başında bıraka-
bildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) baş-
lattığı ‘güvenli internet’ birinci yılını doldurdu. Birinci yıl 
dolayısı ile BTK tarafından kokteyl düzenlendi. Kokteyle 
katılan BTK Başkanı Tayfun Acarer, ‘güvenli internet’ konu-
sunda bilgi verdi. Acarer, çalışmanın, katıldıkları uluslararası 
toplantılarda diğer ülkelerin çok ilgisini çektiğini belirterek, 
‘’Önümüzdeki yıl da değişik ülkelerde yapılacak toplantılar-
da güvenli interneti tanıtımına devam edeceğiz.’’ dedi. 
Güvenli internet konusunun sadece Türkiye’nin değil, dün-
yanın sorunu olduğunu belirterek, ‘’Güvenli internet konu-
su katıldığımız uluslararası toplantılarda çok ilgi çekti, diğer 
ülkeler tarafından. Önümüzdeki yıl da değişik ülkelerde 
yapılacak toplantılarda güvenli interneti tanıtımına devam 
edeceğiz.’’ diye konuştu. Acarer, 2000 yılından bu yana 
güvenli interneti toplam 22 bin 500 abonenin tercih ettiğini, 

bunun güvenli internet programının paralı ve geçiş işlemle-
rinin zor olması ile internet hızını düşürmesinden kaynak-
landığını söyledi. Tayfun Acarer, geçen yıl başlatılan güvenli 
internet hizmetinde bu nedenlerin ortadan kalktığını ve 1 
yılda 1 milyon 400 abone, yani yaklaşık 5 milyon kullanıcının 
tercih ettiğini bildirdi. Güvenli internet hizmetinin tanıtımı 
için 200’den fazla etkinlikte 30 bin kişiye ulaştıklarına deği-
nen Acarer, düzenledikleri eğitimler hakkında bilgi verdi. 
Güvenli internet profillerinin tercihe bağlı bir sistem oldu-
ğunu hatırlatan Acarer, sisteme çok kolay bir şekilde müraca-
at edilebildiğini ve istenildiği anda abonelikten çıkılabildiği-
ni söyledi. 

‘’GÜVENLİ İNTERNET FATİH’TEN İTİBAREN ÖNEM 
KAZANACAK”
Acarer, güvenli internet profillerinin FATİH Projesi ile daha 
da önem kazanacağına inandığını belirterek, ‘’FATİH Projesi 
ile küçük yaşta çocukların eline bile tabletler vereceğiz. Şu da 
bir gerçek ki çocuklarımız bizden çok çok daha iyi internet 
kullanıyor. Biz eğer internette en azından isteyenler için 
emniyetli zemini hazırlayamazsak Türkiye için ciddi bir 
sorundur.’’ diye konuştu. 

Kurumsal müşteriler ve işyeri sahipleri 31 Ocak 2013 tarihine kadar yeni başvurularda 24 ay taahhütle 10 ay %50 indirimden yararlanabilir. İndirim dönemi 
sonrasında yürürlükteki tarifeden ücretlendirilir. Bağlantı ücreti, ayda 3 TL taksitle 12 ay boyunca yansıtılır. Paket için belirtilen hıza kadar kullanılacak olup, 
santral mesafesine göre değişiklik gösterebilecektir. Ay içerisindeki veri kullanımı (download) adil kullanım kotasını aştığında bulunulan ay içinde 3 Mbps’ye 
düşürülecektir. İnternet paketleri aylık ücretine ek olarak Yalın İnternet erişim ücreti (aylık 15 TL) alınmaktadır. Yeni TTNET FİBERNET paketleri abonelikleri için 
aylık ücretlerine ek olarak Yalın Fiber İnternet erişim ücreti (aylık 28 TL) alınmaktadır. Sabit hattı olmayan aboneler için Yalın İnternet Devre Hazırlama Ücreti 
bir defaya mahsus 8 TL TTNET faturasına yansıtılır. Sabit hattı olan aboneler için Yalın İnternet Geçiş Ücreti bir defaya mahsus 8 TL TTNET faturasına yansıtılır. 
TTNET kampanya süresini uzatma hakkını saklı tutar. 1 Aralık 2012 - 31 Mayıs 2013 tarihleri arasında sınırsız WiFi dakikaları ücretsizdir.

İşyerlerine ilk 10 ay yarı fiyatına internet fırsatı TTNET’te.
Siz de bir TTNET Satış Noktası’na gelin, TTNET İşyerim Paketi alın.
İnterneti 10 ay boyunca yarı fiyatına kullanma fırsatını kaçırmayın.
TTNET’le her şey mümkün!
Ayrıntılı bilgi ve kampanya koşulları için
www.ttnet.com.tr  |  444 0 375

isyerim 21.5x27.5.indd   1 11/19/12   7:38 PM



Teknoloji devi Google, gelecek 
ay gizli kapılar ardında 
düzenlenecek bir Birleşmiş 
Milletler (BM) toplantısına tepki 
gösterdi. Google, Avrupa’nın 
düzenleyici kurumlarının internet 
ve sosyal medyayı kısıtlayıcı 
kararlar alacağından endişeli 
olduğunu belirterek BM’ye karşı 
kampanya başlattı.
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Google, Dubai’de Aralık ayında düzenlenmesi plan-
lanan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 
toplantısına tepki gösterdi. Avrupa’nın düzenleyici 
kurumlarının kapalı kapılar ardından gerçekleştire-

ceği toplantıda 1988’de yapılan anlaşmanın revize edileceği-
ni öne süren Google, internetteki ifade özgürlüğünün tehdit 
altında olduğunu belirtti.
ITU’nun 1988’de imzaladığı anlaşmada internet özgürlüğü-
nü kısıtlayıcı değişikliklere gidileceğinden endişeli olan 
Google, aynı zamanda YouTube, Facebook ve Skype gibi sos-
yal medya ağları ve araçlarının ‘uluslararası alanda kullanıl-
mak için ücret ödemeye zorlanabileceğini’ öne sürdü. 
Google’dan yapılan açıklamada, ITU üyesi ülkelerin, bedava 
olan sosyal medya ağlarını kendilerine ücret ödemeye zorla-
yabileceğini, böyle bir şey olması halinde özellikle gelişmek-
te olan ülkelerde bilgiye erişimin ciddi şekilde kısıtlanabile-
ceği ifade edildi.

“HAREKETE GEÇİN!” 
Google, ITU’ya yaptığı eleştiriyi bir kampanyaya dönüştü-
rerek bu eyleme odaklı bir internet sitesi bile açtı. “Take 
Action” adlı kampanya, internet kullanıcılarına ‘bedava ve 
özgür internet için’ imza vermeye davet ediyor. Google, 

yaptığı şikayette, “ITU toplantısında sadece hükümetlerin 
söz alacak. Bu durum özgür ve bedava internetin savunul-
mamasına yol açacak. İnterneti kullanan mühendisler, şir-
ketler ve insanların söz hakkı olmayacak.” ifadelerini kul-
landı. Google ayrıca, ITU toplantısının kamuyouna kapalı 
kapılar ardından yapıldığını ve yapılan tekliflerin gizli 
tutulduğunu ifade etti. Söz konusu görüşmelerin 3-14 
Aralık tarihlerinde Dubai’de yapılması planlanıyordu. Bu 
süre içinde yeni bir bilgi ve iletişim anlaşmasının sunulma-
sı ve imzalanması bekleniyor.

ITU İDDİALARI REDDETTİ
ITU sözcüsü Srah Parkes ise görüşmelerde internet özgürlü-
ğünü kısıtlayacak bir karar alınacağı iddialarını reddetti. The 
Register sitesine açıklama yapan Parkes, Google’ın toplantı-
larda bir IT (Bilişim Teknolojileri) üyesi olarak yer edinme 
şansı olduğunu ancak bu tercihi yapmadıklarını belirtti. 
Parkes buna rağmen Google’ın ABD ve İsrailli temsilciler 
tarafından temsil edildiğini söyledi.
Konu hakkında Twitter hesabından da bir mesaj atan Parker, 
“ITU Anayasası iletişim haklarını belirler ve bunu yaparken 
uluslararası telekomünikasyon düzenlemelerinden yararla-
nır. Düzenleyici kurumlar bu özgürlüğü kısıtlayamaz.” dedi.
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Sonbahar-kış ayları ile birlikte 
yağışların başlamasının ardından 
ıslak zemin ve virajlardaki su biri-
kintileri sürücülerin korkulu 

rüyası olmaya başladı. Michelin’in yaya 
ve yol güvenliğine ilişkin yaptığı araştır-
maya göre, meydana gelen trafik kazala-
rının büyük bir kısmı kullanıcı hataların-
dan kaynaklanıyor ve özellikle virajlarda 
oluşan su birikintileri sürücüler için 
büyük tehlike oluşturuyor.
Araştırma sonuçlarını değerlendiren 
Michelin yöneticisi Sertan Açıkgöz, ıslak 
zeminde fren mesafesi ve virajlarda per-
formansın önemine işaret ediyor ve 
yağışlı havalarda genel olarak fren mesa-
fesinin arttığını vurguluyor. Yağışlı hava-
da sürücülerin yaptığı en büyük hatala-
rın takip mesafesini korumamaları ve 
hızlarını azaltmamaları olduğunu belir-
ten Akçagöz, “Trafik kazalarının yüzde 
25’i virajlarda meydana gelirken, bu 
kazaların yarısı da ıslak zeminde gerçek-
leşiyor. Hayat kurtarıcı önlemlerden biri 
de özellikle virajlarda su birikintilerin-
den geçişlerde olabildiğince hızımızı 
azaltmak.” diye konuşuyor. 

ISLAK ZEMİNDE FRENLEMEYE 
DİKKAT 
Akçagöz, yağışlı havalarda özellikle ıslak 
zeminlerde fren mesafesi kuru zemine 
oranla daha da uzayacağına işaret edi-
yor. Fren mesafesinin daha da artmama-
sı için fren esnasında tekerleklerin kilit-
lenmesini engellemek için kademeli ola-
rak fren yapmaya çalışılması gerektiği 
tavsiyesinde bulunuyor. 

SAĞANAK YAĞIŞLI HAVALARDA 
YETERSİZ GÖRÜŞ
Sağanak yağışlarda sürücünün görüş 
mesafesinin azalacağına vurgu yapan 
Akçagöz, bunun için hızın yavaşlatılması 
ve önde seyreden araçlarla aradaki mesa-
fenin azaltılması gerektiğini aktarıyor. 
Akçagöz sürücülere şu önemli tavsiyeler-
de bulunuyor: “Her zaman yolculukları-
nıza başlamadan önce aracınızın lastik 
havalarını ve aydınlatma sistemlerini 
kontrol edin. Yağışlı havalarda ise bunla-
rın yanı sıra aracın temizleme sistemleri-
ni yanı sileceklerini kontrol edin. 
Camlarınızın çamurlanma ihtimaline 
karşı silecek sularının dolu olmasına 

özen gösterin. Yağışlı havalarda özellikle 
çift şeritli yollarda, diğer şeritten gelen 
araçların su sıçratma ihtimaline karşı 
camlarınızı tam açmayınız. Çevrenize 
odaklanın ve yağışlı havalarda her 
zaman olduğunuzdan daha fazla dikkat-
li olun.”

Virajlardaki su 
birikinTilerine dikkaT!

kışın sürücülerin
hızlarını düşürmesi
ölümleri azaltıyor

 Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik 
Hizmetleri Başkanlığı’nın verilerine göre 
yaz aylarında gerçekleşen trafik 
kazalarındaki ölüm riski ise kışın 
gerçekleşen kazalara oranla yüzde 92 
daha fazla. İstatistiklere göre, yaz 
aylarındaki kaza yapma olasılığı kışa 
göre yüzde 61 daha fazla iken kazalarda 
yaralanma riski de yazın yüzde 71 daha 
yüksek.

“Trafik kazalarının yüzde 25’i virajlarda meydana gelirken, bu 
kazaların yarısı da ıslak zeminde gerçekleşiyor. Hayat kurtarıcı 

önlemlerden biri de özellikle virajlarda su birikintilerinden 
geçişlerde olabildiğince hızımızı azaltmak.”
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“Kullanıcılar, Ekonomi Bakanlığı gündeminde yer alan haberlere ve 
değerlendirmelere, raporlara, dünya ve Türkiye ekonomisindeki 

gelişmelere rahatlıkla ulaşabilecek. Önümüzdeki dönemde de dünyadan 
mal alım talepleri, iş fırsatları da uygulamaya dâhil edilecek.”
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Ekonomi Bakanlığı, Türkiye’nin ekonomik faaliyetle-
rini, bakanlığın duyurularını ve bakanlık bünyesinde ger-
çekleştirilen tüm çalışmalara kullanıcıların daha hızlı eri-
şebilmesi için önemli bir çalışma başlattı. Bakanlık, tüm 
ekonomik faaliyetleri mobil uygulamaya geçirdi. Konu ile 
ilgili açıklama Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan tarafın-
dan yapıldı. Bakan Çağlayan yeni uygulamayı, “Ekonomi 
Bakanlığı artık cepte. Cep telefonundaki, iPad’deki bir tuş 
kadar yakın.” sözleri ile açıkladı. 

Bakan Çağlayan, hayata geçirilen mobil uygulama-
ya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Teknoloji ve 
iletişim dünyasındaki gelişmeler, bilgiye en hızlı ve kolay 
erişimi zorunlu kılmaktadır. Bunun için enformasyona ve 
bilgiye erişim işadamlarının, firmaların öncelikli gündem 
maddelerini oluşturmaktadır. Bu gelişmelere ayak uydu-
ran, bilgi ve enformasyonu olabildiğince hızlı temin edip 
kullananlar, rekabette avantaj sağlayarak bir adım öne 
geçmektedir. İşletmelerimizin, firmalarımızın, işadamla-
rımızın enformasyona daha kolay ve hızlı erişimini sağla-
mak ve Bakanlığımızın faaliyetlerinden anından bilgi sa-
hibi olmalarını temin etmek adına yeni bir projeyi hayata 
geçirdik. Bakanlık olarak ihracatçılarımıza, işadamlarımı-
za, böylece çok daha yakın olacağız.”

Hayata geçirilen mobil uygulama ile artık Ekonomi 
Bakanlığı’nın cep’e taşındığını ifade eden Bakan Çağlayan, 
“Uygulama iPhone, iPad ve android işletim sistemine sa-
hip mobil cihazlarla uyumludur. Bu uygulama ile kulla-
nıcılar, Ekonomi Bakanlığı gündeminde yer alan haberle-
re, verilere, etkinliklere nerede olurlarsa olsunlar interne-
te bağlı oldukları sürece rahatlıkla ulaşabileceklerdir. Tür-
kiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeler artık cep’ten ra-
hatlıkla takip edilebilecek. Açıklanan veri ve programlar-
la ilgili gelişmeler anlık bildirimle kullanıcılara ulaştırıla-
cak. Uygulamanın başka bir özelliği de yurtdışında bulu-
nan işadamlarımız, sanayicilerimiz, ihracatçılarımız hari-
ta üzerinde bulundukları yerden ticaret müşavirliklerimi-
zin yol tarifini de alabileceklerdir.” şeklinde konuştu. 

eKonoMİdeKİ TüM GelİşMeler 
MoBİl olarak 

TAKİp edİleceK

adem eren / ademeren@baglantinoktasi.com.tr

Uygulama nasıl 
kullanılacak?

 Uygulama, IOS (iPhone, iPad) ile Android platformları için 
hayata geçirildi. IOS tabanlı uygulama cihazlardaki 
AppStore uygulaması aracılığıyla veya iTunes uygulaması 
aracılığıyla cihazlara yüklenebiliyor. Android tabanlı 
uygulama ise cihazlardaki Android Market veya Google Play 
uygulaması ile yüklenebiliyor.

 Uygulamanın direk linkleri şöyle: 
 Android:
• https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.

ekonomi.uygulama 
• iOS iPhone ve iPad: https://itunes.apple.com/tr/app/

ekonomi/id571475852?l=tr&mt=8&ls=1. 

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ 
GELİŞMELER DE DAHİL EDİLECEK

Mobil uygulamaya, kullanıcılarından gelecek görüşler 
ve ihtiyaçlar çerçevesinde yeni alanlar da eklenebileceğini 
kaydeden Bakan Çağlayan, “Önümüzdeki dönemde dünya-
dan mal alım talepleri, iş fırsatları da uygulamaya dahil edi-
lecektir. Bu sayede dünyadan mal alım talepleri, iş fırsatları 
cepte olacak, işadamına, sanayiciye, ihracatçıya anında ula-
şacaktır. Uygulama sayesinde ihracatçılarımız, sanayicileri-
miz, işadamlarımız,  bakanlığımızın sağladığı enformasyo-
na internete bağlı oldukları her yerden rahatlıkla ulaşabile-
cekler. Bakanlık olarak, kamu kurumu olarak biz de güncel-
liği yakalamak hayatın getirdiği yenilikleri kullanmak duru-
mundayız. Mobil uygulamamız da bunlardan biridir. Zaman 
içinde daha da geliştireceğiz.” ifadelerini kullandı. 

EN ÇOK HANGİ UYGULAMALAR 
İNDIRİLİYOR?

Tüm dünyadaki akıllı telefon kullanıcıları, her gün gide-
rek çeşitlenen uygulamaları telefonlarına indiriyor. Apple’ın 
verilerine göre, kullanıcılar en çok sosyal paylaşım siteleri-
nin uygulamalarına ilgi gösteriyor. Oyun uygulamaları, ünlü 
haber kanallarının uygulamaları, trafik bilgilerinin verildiği 
uygulamalar, alışveriş siteleri de popüler uygulamalar arasın-
da yer alıyor. Verilere göre eğlence ve haber içerikli uygula-
malara ilginin fazla olduğunu gösteriyor. 

Ekonomi Bakanlığı yetkilileri, Türkiye’nin ekonomisine 
ilişkin bilgilerin yer alacağı uygulamaya da Türkiye’den ilgi 
olacağını düşünüyor. Böyle bir hizmetin gerekli olduğunu 
ifade ediyor. Ayrıca Ekonomi Bakanlığı dışında, ileriki dö-
nemlerde Türkiye’deki birçok kamu kurumunun da kendi ve-
rilerine ilişkin bilgileri akıllı telefon uygulaması olarak suna-
cağını dile getiriyor.
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TürK TASAvvUf MUSİKİSİ’nİn DUAYEnİ:

    Ahmet 
özhAn

Konya başta olmak üzere tüm Türkiye’yi Şeb-i Aruz 
törenlerinin heyecanı sardı bugünlerde. Bu özel günler 
için çalışan çok sayıda insan bulunuyor. Türk Tasavvuf 
Müziği denildiğinde ilk akla gelen Ahmet Özhan da bu 

isimlerden biri...

nu tarif etmek için çok da fazla bir 
şey söylemeye gerek yok aslında. Ye-
diden yetmişe herkesin tanıdığı, bil-
diği ve sevdiği Ahmet Özhan, 1968 
yılından beri çizgisinden ve kalite-

sinden ödün vermeden sevenleriyle 
buluşuyor. Bugün Türkiye’de Tasavvuf 

Müziği birçok törende, sahnede ve tele-
vizyonda izlenebiliyorsa, bu onun önderli-

ğinde gerçekleşmiştir, dersek kimseye haksızlık 
etmiş olmayız sanırız. 44 yıldır aynı heyecanla dinle-

yenlerinin karşısına geçip Rabbi’ne niyazını dile getiren Ah-
met Özhan, Hz. Mevlana’nın, ‘düğün günüm’ dediği, ölüm yıl-
dönümü dolayısı ile düzenlenen Şeb-i Aruz törenlerinin de 32 
yıllık vazgeçilmez ismi. Biz de Şeb-i Aruz’u fırsat bilerek, Ah-
met Özhan’la sohbet etme fırsatını bulduk.
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ŞEb-İ ArUZ’Un yAPILdIğI 
SPor SALonUndA 
nEdEn HIçkIrIkLArLA 
AğLAdI?
“Şeb-i Aruz törenleri uzun yıllar Konya 
Yüzüncü Yıl Spor Salonu’nda düzenlen-
di. Ama bizce Konya’ya yakışır bir kültür 
merkezi olmalıydı ve törenler orada ya-
pılmalıydı. Yıllarca bu temennide ve ser-
zenişte bulundum ben ve sonunda kül-
tür merkezi yapıldı. Yüzüncü Yıl Kapa-
lı Spor Salonu’nda törenlerin yapıldı-
ğı son programdı. Tören sırasında bir-
den bire aklıma o salonun, o duvarların 
her tarafına yıllarca okunan Kuran-ı Ke-
rim ayetlerinin, ayini şerif melodilerinin 
ve Divan-ı Kebir’den öğütlerin sindiğini 
fark ettim. Bir an ‘salona iftira ettik’ diye 
düşündüm ve bu bana o anda çok do-
kundu. Sahnedeyken bir ağlama krizine 
girdim ki, kendimi tutamıyorum. İçimden 
spor salonuna haykırarak, ‘hakkını helal 
et, sana haksızlık ettik’ diyerek hıçkıra 
hıçkıra ağladığımı hatırlıyorum.” 

 hilal baysal / hilalbaysal@baglantinoktasi.com.trsahne»
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› müziğe ilginizin başladığı dönemi bize anlatabilir mi-
siniz? 

‘Müziğe ilgim şu olayla başladı’ diyemeyeceğim çün-
kü ben kendimi hatırladığım andan beri şarkı söylüyorum. 
Bu yüzden belki de, ilkokulda, tüm müsamerelerde ağustos 
böceği her zaman ben olmuşumdur (gülüyor). Gerçekten de 
çok küçük yaşlardan beri Türk müziğinin her türünü dinle-
mekten ve söylemekten fevkalade zevk almışımdır. 

› hangi tür müzikler dinlenirdi o dönemlerde?
O zamanlar çoğunlukla Türk Sanat Müziği, Klasik Türk 

Müziği, Türk Halk Müziği ve de batı müziği bestelerinin 
Türkçe sözlerle seslendirildiği aranjmanlar dinlenirdi. Sonra-
sında batı müziği anlamında bizim orkestralarımızla birlik-
te kendi bestelerimizi seslendiren, Cem Karaca’larımız, Barış 
Manço’larımız oluştu. Onlar benden birkaç yaş büyük olsalar 
da aynı dönem sanatçılarıyız diyebilirim. 

› müziğe olan bu merakınız ve kabiliyetiniz ailenizden 
mi geliyor? onlar arasında da güzel sesli olanlar var mı?

Olmaz olur mu? Annem, babam ve hatta ablam… Hep-
sinin sesleri birbirinden güzel. O yüzden bunun genetik ol-
duğunu düşünüyorum çünkü onların büyüklerinin de sesle-
ri fazlasıyla güzeldi. Ama aile içerisinde profesyonel anlamda 
müzikle ilgilenen sadece ben oldum.

› 1968 yılında Bebek Belediye Gazinosu’nda profesyo-
nel anlamda müzik hayatınıza başlamışsınız. Bize biraz 
bu dönemlerden bahsedebilir misiniz?

O yıllarda liseyi bitirmiş, konservatuar okuyordum. Bir 
yandan da gazinoda müzik hayatına başladım. Gittiğim kon-
servatuar benim için çok feyizli bir ocaktı diyebilirim. Münir 
Nurettin Selçuk, Nevzat Atlı ve İsmail Hakkı Özkan gibi işin 
piri olan hocalardan çok iyi bir müzik eğitimi aldım ben. Sa-
dece müzikal anlamda değil didaktik ve pratik olarak da çok 
iyi yetiştirildim. 

› Sonrasında 1970 ve 80’li yıllarda trt’den sevenleri-
nizle buluştunuz. 

TRT’de yer aldığım dönemi radyo ve televizyon diye iki-
ye ayırmak lazım aslında. Ben ilk olarak 1968 yılında Üskü-
dar Musiki Cemiyeti’nin korosunda radyo yayınlarına başla-
dım. Burası benim için mabetti diyebilirim. Televizyona ise 
ilk olarak 1974 yılında, ‘Ankara Hatırası’ diye bir program-
la çıktım.

› Sizi tasavvuf müziğine iten neden neydi?
Bu biraz yaratılış ve yetiştiriliş meselesi aslında. Ben 5 

yaşındayken babam sabah namazından sonra kahvesini yu-
dumlarken onun kucağına oturduğumda sallana sallana bir 

şeyler okuduğunu hatırlıyorum. Ben de mırıl mırıl dilim 
dönmese de eşlik ederdim ona. Meğer o, ‘araya araya bulsam 
izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, bir mübarek sefer olsa da 
gelsem, ya Muhammed canım arzular seni’ diye ilahi okuyor-
muş. Bu benim aklımda kalmıştır hep ve ben bu rüzgârı en 
başta evimizden aldığımı düşünüyorum. 

› tasavvuf musikisi’nde teksiniz ve yerinizi doldura-
cak kimse yok gibi görünüyor. 

Herkes gibi ben de kendimi bir kul yapısı olarak görü-
yorum. Benim nefsimi ibra etmem hoş olmaz çünkü ben de 
günahlarıma boğulmuş bir kulum. Hizmet platformunda siz-
lerin bakışıyla bir ayna konumundayım. Yarın Cenab-ı Hak 
başka bir ayna çıkarır, benim yerime o olur. Kendisi bizi na-
sıl murat etmişse, başka kullarını da murat eder. Hikmetin-
den sual olunmaz.

› şeb-i Aruz törenleri ile nasıl buluştunuz? 
Sema törenlerinde 32 sene öncesinde ilahi okunmazdı. 

Ben o yıllarda Hz. Mevlana’ya olan muhabbetimden dolayı 
törenlere katılarak ayin okumaya başladım. O zamanlar tabi 
daha popülerdim ve insanların oraya gelişindeki artışa ne-
den oluyordum. Ekstra bir şeyler yaparak insanların gelişle-
rini artırmak amacıyla ilahi okumaya karar verdim. Onlar da 
izin verdiler. O zamandan beri de tam 32 yıldır bu törenler-
de bulunuyorum. 

› ortamın atmosferini biraz da sizin cephenizden din-
leyebilir miyiz?

O an, o ruh kesinlikle anlatılmaz. Konya’da olmak sözler-
le ifade edilecek bir şey değil. O yıllarda Feyzi Halıcı (Allah 
selamet versin kendisine) tarafından organize ederdi tören-

köŞkE İLk nASIL çIkTI?
“Benden önce Türk Tasavvuf Müziği 
sahnelerde okunmazdı. O zamanlar ca-
milerde okunan ilahiler vardı. Güç koşul-
larda Türk Tasavvuf Müziği konserle-
ri için yine de koştuk, didindik. Rahmet-
li Turgut Özal’ın cumhurbaşkanlığı dö-
neminde ilk defa köşke davet edildim. 
Semra Hanım, kulakları çınlasın, bana 
dönerek, ‘Ahmet Bey, köşkteki değişik-
likleri nasıl buldunuz?’ diye sorduğun-
da kendisine, ‘Hanımefendi ben bunu kı-
yaslayacak bir konumda değilim çünkü 
ilk defa köşke davet edildim’ dediğimde 
son derece şaşkın bir ifadeyle yüzüme 
baktığını hatırlıyorum.” 

ASkErLErE konSEr vErİrkEn 
ESErLEr nASIL kArIŞTI?
“1992 yılında, dönemin Milli Savunma Bakanı Mehmet Gezer bir 
konser vermemi istemişti. Canlı yayınlanacak bu konsere, o döne-
min genelkurmay başkanından tutun da tüm paşa ve yüksek rüt-
beli subaylarımıza kadar herkes katılıyordu. Son derece titiz bir şe-
kilde provalarımızı yapıp geceye hazırlandık. Spiker beni anons etti 
ve sahneye çıktım. Nota sehpasının başına geldiğimde, bir de ne 
göreyim? En sondaki eser en başa gelmiş ve bütün eserler arka-
lı önlü birbirine girmiş. Başımdan aşağı kaynar suların döküldüğü 
hissettiğim nadir anlardan biriydi. Sonradan anladık ki çekimden az 
önce orayı paspaslayan kişi bunları yere düşürmüş ve kendi aklınca 
toplayarak karışık bir halde oraya tekrar koymuş. Herkes karşım-
da, canlı yayın... Çok şükür ki repertuarıma hakimdim. Birinci eseri 
okurken çaktırmadan ikinciyi bulmaya çalıştım sonra ötekini falan 
derken karşı tarafa yansımayan sorunsuz bir konser oldu ama sa-
nırım ben o sırada birkaç kilo vermişimdir.”

tASAvvuf müzİğİ 
Denİnce İlk AklA 

Gelen İSİmlerDen Bİrİ 
olAn Ahmet özhAn, 

şeB-İ Aruz törenİnDe 
yİne Gönüllerİ 

tİtretecek. 

 “şİmDİ Belkİ DAhA eStetİk Görünüyor orGAnİzASyonlAr 
AmA o İlk zAmAnlArın romAntİzmİ BAşkAyDı. kAtılAnlAr 

tArAfınDAn hİçBİr Beklentİ Söz konuSu DeğİlDİ. orAyA 
AncAk yok olmAyA GİDİlİrDİ, vAr olmAyA Değİl.” 



ler. Neyini, sazını, notasını kapan gelip Mevlana Hazretleri-
nin huzurunda bir şeyler okurdu. Sonradan Kültür Bakanlığı 
tarafından İstanbul, Ankara ve Konya’da topluluklar oluştu-
rularak işler resmiyete dönüştürüldü. Şimdi belki daha este-
tik görünüyor organizasyonlar ama o zamanların romantiz-
mi başkaydı. Katılanlar tarafından hiçbir beklenti söz konusu 
değildi. Oraya ancak yok olmaya gidilirdi, var olmaya değil. 

› mevlana hazretlerinin felsefesi hakkında sizin dü-
şüncelerinizi de alabilir miyiz?

Kendisi, “Ben yaşadığım müddetçe Kuran’ın kölesiyim 
ve yine yaşadığım müddetçe Ahmed-i Muhtar’ın bastığı ye-
rin tozunun zerresiyim. Onun haricinde kim beni tarif eder-
se, elemden de, bu söylenen sözden de bizarım.” demiştir. O 
bir İslam velisidir ve onun derununa girebilmek tüpsüz deni-
zin dibine girebilmek gibidir. 

› Sizi televizyon programlarında pek göremiyoruz. ne-
den tercih etmiyorsunuz? 

Katılmam gereken yerlerde konuk olarak bulunmaya ça-
lışıyorum. Bugün bazılarının benim sohbetimi reyting olarak 
kullanacaklarını düşündüğümden, beni kaldıracak olan or-
tamlara giriyorum. Onun dışında çok fazla görünmüyorum.

› yurt dışı konserlerine sıklıkla çıkıyorsunuz. oradaki 
ilgiyi nasıl buluyorsunuz?

Yurt dışı konserlerimin iki amacı vardır. Birincisi orada-
ki Türkleri mutlu etmek ve nostalji yaşatmak ikincisi de ken-
di kültürünü başka kültür sahiplerine arz etmektir. Bu ikisi de 
oluyor bizde ve her ikisi de çok güzel ve randımanlı geçiyor. 
Beni ikincisi daha çok mutlu ediyor. 

› yapmak istediğiniz, içinizde kalan başka projeleriniz 
var mı? 

5 CD’lik ‘Ateş-i Aşk’ ve 4 CD’lik ‘İrfan-ı Aşk’ eserleri, be-
nim Cenab-ı Hakk’a kulluk borcum yerine getirmek amacıy-
la yaptığım naçizane çalışmalardandı. O klasiklerin devamını 
getirmek ve başka bir ‘Ateş’ serisi çıkararak hizmeti artırmak 
hevesi ve özlemi içerisindeyim. 
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boSnA vE çEçEnİSTAn 
SAvAŞLArIndA HALkA 
nASIL dESTEk oLdU?
“Bosna ve Çeçenistan savaşlarının ol-
duğu dönemlerde yardım amaçlı gelen 
bir telefonla apar topar bir yerlerde top-
lanırdık. Ben üzerime düşen vazifeyi ya-
pıp konserimi verirdim. Ardından orada-
ki herkes ortaya serilen bir sofra bezine 
yüzüğünü, küpesini, bileziğini, dolarını, 
markını bırakır ve katlanan örtü cephe-
den gelen ve üstü barut kokan abiye ve-
rilerek gönderilirdi. Şimdilerde telefonla, 
mesajla yapılan yardım kampanyaları o 
dönemlerde işte böyle yapılırdı.” 

“SemA törenlerİnDe 
32 Sene önceSİnDe 

İlAhİ okunmAzDı. Ben o 
yıllArDA hz. mevlAnA’yA 

olAn muhABBetİmDen 
DolAyı törenlere 

kAtılArAk Ayİn okumAyA 
BAşlADım. ekStrA 

Bİr şeyler yApArAk 
İnSAnlArın Gelİşlerİnİ 

ArtırmAk AmAcıylA 
İlAhİ okumAyA kArAr 

verDİm.”



şehir mektupları»
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Ankara’ya gelip 
de Kızılay’ı 
görmeden, 
Kızılay’a 
inmeden 
gitmek, bağa 
gidip üzümsüz 
dönmek gibi bir 
şeydir, o 
görülen şehir 
Ankara 
olmayacaktır.

 Kızılay, bulunduğunuz konuma göre 
inilen, çıkılan, gidilen bir yerdir ve 
Kızılay’a inmek, gitmek, varmak, çık-
mak, hemen her Ankaralı için, hatta 

Ankaralı olmayan ancak Kızılay’da işi olanlar 
için neredeyse insan adedince farklı karşılığı 
olan eylemlerdir. Sadece işi olanlar da değil 
elbette, Ankara’ya gelip de Kızılay’ı görme-
den, Kızılay’a inmeden gitmek, bağa gidip 
üzümsüz dönmek gibi bir şeydir, o görülen 
şehir Ankara olmayacaktır.

Bu o kadar öyledir ki, Ankara girişlerinde 
şehir merkezini gösteren okların, levhaların 
gösterdiği nihai noktanın Kızılay olmasıyla 
izah edilirse eksik kalacaktır. Elbette Kızılay 
şehrin merkezidir merkezi olmasına da, 
Kızılay’a inmek, şehrin merkezine inmeye de 
indirgenmeyecek bir anlam zenginliğine 
sahiptir.

Bir kitapkurdu için Kızılay’a inmek, 
Dost’a, İmge’ye, Akçağ’a, Birleşik Kitabevi’ne, 
İmge’ye, Turhan Kitabevi’ne, eskilerde 
Vadi’ye, Pınar’a uğrayıp yeni çıkan kitapları, 
kitaplardaki indirimi görmek, kitap almak, 
bu mekânlarda tanıdıklarla karşılaşmak, 
bunun yanında Adil Han’da sahafları dolaş-
mak, Kurtuba’da, İhtiyar’da bir bardak sıcak 

çay eşliğinde kitap muhabbeti yapmaktır. 
Ahmet’in eski Gezgin’inde, Nebi’nin son 
Gezgin’inde Alyoşa ve Pusat’ın mırıldanma-
ları, oynaşmaları eşliğinde kitap kokusunu 
teneffüs etmek, Karanfil’de Ahmet Özcan’ın 
Sanat Kitabevi’ne uğramaktır. Bir kitapseve-
rin Kızılay’daki işi yine kitapladır; kitapçılar 
olduğu için Kızılay bir anlam ifade eder.

Bir öğrenci için Kızılay’a inmek, bu öğren-
cinin Ankaralı olup olmadığına göre değişti-
ği gibi, hangi yaş ve öğrenim gurubuna dâhil 
olduğuna göre de değişmektedir. Bir defa 
Kızılay bir dershaneler mahşeridir. 
Dershaneye giden öğrencilerin büyük çoğun-
luğu Kızılay’a inmeyi testten, sınavdan, öğret-
menden, kazanacağı okulun hayalinden ve 
buna benzer öğrenci hallerinden ibaret 
görürken, kitapçılarda ders kitabı yahut öne-
rilen kültür kitabı soranlara, okulu dershane-
yi asıp ‘cafe’lere doluşan ve bundan tuhaf bir 
kaçamak haz duyan öğrencilere, yabancı dil, 
ne bileyim müzik kurslarına devam edip, alt-
tan üstten çerçeveli kısacık boş vakitlerini 
renklendirme çabasındaki öğrencilere özetle 
talebe milletinin her türlüsüne Kızılay bir 
şekilde bir karşılık vermektedir. Liseli 
âşıklardan bilardo meraklısı başka liseliler, 

ne bileyim ‘bir okey oynayalım’ diye 
Kızılay’daki erkek kahvelerinin yolunu tutan 
üniversite talebeleri, uzatmayalım, talebe 
milletinin her türlüsü için şehrin merkezi 
çok seçenekli imkânlar sunmakta, onları 
eğlendirmekte ve eylendirmektedir.

Bir eylemci için Kızılay, ister sendikacı 
olsun, ister marjinal bir örgütün, bir partinin 
üyesi olsun, ister ‘yahu eylem var, ben de bir 
slogan atayım, içimi boşaltayım’ diyen eylem 
ve eylemci sempatizanı olsun mutlaka iştah 
kabartan bir özelliğe sahiptir. Zira yapılan 
her eylem en fazla Kızılay’da ses getirmekte-
dir. Polis barikatları, Başbakanlık ve 
TBMM’ye yönelme ihtimali olan eylemcileri 
pek rahat bırakmasa da, her yandan ve her 
yönden sürekli akıp giden insan seli bir 
eylem için burasını Tandoğan Meydanı’ndan 
daha çekici kılmaktadır.

Bir Ankara Gücü taraftarı için Kızılay’a 
inmek, maç öncesinde sırtında forma, 
omzunda bayrak, dilinde çoğu yeni duyduğu-
nuz, çoğunu yıllarca aynı şehir ayininden 
hatırladığınız sloganlarla, Sakarya 
Caddesi’nde, diğer ara sokaklarda, meydan-
da, şehir kimliğinin son dönemde ayrılmaz 
bir parçası olan o ergenlik rüzgârını estir-
mek içindir. Yerine göre tabela tekmeleme-
ler, masa sandalye devirmeler, o akşamki 
maça dikkat çekmek için yapılan başka yara-
mazlıklar da o rüzgâra dâhildir.

Bir meyhane ehli için Kızılay’a inmek 
Sakarya’da demlenmekten, duman dağıt-
maktan, gecenin geç vaktine doğru son vesa-
itle yahut son kuruşunu da taksiye vererek 
evine dönmekten ibarettir.

Ankara’ya ilk defa gelen birisi için Kızılay’a 
inmek halk arasında geyikli heykel olarak 
bilinen Hitit Güneşi’nden Bakanlıklara 
kadar, oradan Kocatepe’ye kadar olan alanda 
biraz şaşkın, biraz hayretamiz dolaşmak 
demektir.

Kızılay’da bazı mekânlar, örneğin Dost 
Kitabevi’nin önü, Gökdelen’in Ziya Gökalp 
tarafı, karşıda Milli Müdafaa Caddesi’nin 
girişi çoğu kez ilk defa buluşacaklar için 
yahut buluşmayı mutat haline getirenler için 
ortak mekânlardandır ve bu mekânlar kitap-
çıdan kıraathaneye, lokantadan durağa çeşit-
lilik arz etmektedir. Kızılay, Ankara’da birbi-
rini görmek, buluşmak ve konuşmak için de 
gelinen bir yerdir.

Özetle, her meslekten, her yaştan insan 
için Kızılay, mutlaka bir nedenle, bir ‘için’ 
için gidilen, ihtiyaç giderilen, vakit geçirilen 
bir yerdir ve şehrin sonradan çekim merkezi 
olan alışveriş merkezleri veya diğer ‘seçkin’ 
semtleri Kızılay’ın karşıladığı ‘inme’, ‘çıkma’, 
‘buluşma’ ihtiyacını burası gibi çok seçenek-
li karşılamaktan uzaktır. O kadar uzak olma-
sa bile yıllardır devam eden Kızılay’a gitme 
alışkanlığı, yeniye şimdilik galip gelmektedir.

O kadar da değil canım, Ankara’nın metro-
pol ilçelerinde onlarca yıl yaşayıp da Kızılay’a 
inmeyen ev hanımları, ev kızları, ev oğlanları 
bulunmaktadır; hadi insaf edelim on yılda bir 
kez yahut iki kez Kızılay’a muhtelif nedenlerle 
şöyle bir uğramışlardır. Bu ise meselenin başka 
bir yazı mevzuu olan tarafıdır.

Burada, Kızılay adının 1929’da yapılan 
şimdi yerinde Kızılay İş Merkezi’nin bulundu-
ğu Kızılay binasından, eski adıyla Hilal-i Ahmer 
binasından geldiğini, binanın yapıldığı tarihte 
çevrenin çamur tarlası olduğunu, bina-mina 
bulunmadığını, e, Hilal-i Ahmer’in 1935’te 
Türk Kızılay Cemiyeti’ne dönüştüğünü, demek 
ki Kızılay’ın şehrin merkezi olmasının, dahası 
Kızılay isminin yaygınlaşmasının 1940’lardan 
sonra olduğunu, Ankara’nın ilk kaloriferli 
apartmanlarının şimdiki Soysal Pasajı’nın yeri-
ne yapıldığını o zamanlar Ulus’un asıl Kızılay 
olduğunu ve buna benzer ayrıntıları söylemek 
malumatfuruşluk olacaktır.

O malumat Kızılay’ın pek de umurunda 
değildir. 

aNkara’NıN 
METroPol 
İlçElErİNdE 
oNlarca yıl 
yaŞayıP da 
kızılay’a İNMEyEN 
EV HaNıMları, 
EV kızları, EV 
oğlaNları 
BUlUNMakTadır; 
Hadİ İNSaf 
EdElİM oN yılda 
Bİr kEz yaHUT 
İkİ kEz kızılay’a 
MUHTElİf 
NEdENlErlE 
ŞöylE Bİr 
UğraMıŞlardır. 

mehmet saim değirmenci

Kızılay’a gİtmek var



Üreticinin doğduğu topraklarda 
geçimini sağlayabilmesi ve 

tarımsal ürünün değer kazanması 
için çiftçi açısından hayati önemdeki 
tarımsal sanayi tesisi yatırımlarını 
birer birer tamamlayan ve yatırımla-
ra aralıksız devam eden Konya 
Şeker, üreticilere desteğini de arttı-
rarak sürdürüyor. Bu kampanya 
döneminde eylül ayı sonunda dağı-
tımını gerçekleştirdiği motorin 
avansı ödemesiyle, geçtiğimiz 
kampanya döneminde üreticiye 
ödediği avans miktarına göre top-
lamda yüzde 10 daha fazla destek 
ödemesi yapan Konya Şeker, dağıt-
tığı bayram avansı ile geçen yıla göre 
üreticiye toplamda yüzde 9 daha 
fazla avans ödemesi gerçekleştir-
miş oldu. Konya Şeker, bir Konya 
Şeker geleneği haline gelen bayram 
avansı uygulamasını her bayramda 
olduğu gibi bu bayramda da unut-
madı ve üreticilere 29.5 milyon lira 
tutarındaki avansın dağıtımını ger-
çekleştirdi. İklim koşullarındaki 

olumsuzluklar nedeniyle zorluklarla 
başlayan üretim sezonunda üretici-
lerin yaşadığı sıkıntılara derman ola-
bilmek için Pankobirlik Genel Baş-
kanı Recep Konuk’un talimatıyla 
motorin desteği ve avansların 
gününden önce ödenmesi-
ne 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 çek-
memelerini sağladı. Konya 
Şeker, bu kampanya dönemi içe-
risinde üreticilere gübre, tohum, zirai 
ilaç, şeker ve şeker süt ürünleri 
bedeli olarak yaklaşık 65 milyon lira-
lık 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 belir-
ten üreticiler avansı teslim alırken şöyle konuştu: “Konya 
Şeker’in üreticilere yaptığı bu ödemeyle birlikte Konya’nın 
ekonomisi de canlanacak. Konya Şeker sayesinde piyasa-

lara yaklaşık 30 milyon liraya yakın 
sıcak para akışı sağlanacak. Bu 

para piyasaların canlanması-
na, esnafın daha çok iş yap-

masına vesile olurken, biz 
üreticiler de bayramı 
gönül rahatlığı içerisinde 
geçirebileceğiz.” Konya 
Şeker’in üreticilere 

büyük bir ekonomik katkı 
sağladığını, nakit sıkıntıları-

nı avans ödemeleriyle aştık-
larını ve üreticinin hasattan 

hasada eline para geçtiğini ancak 
masraflarının her gün olduğunu söyleyen 

üreticiler, Konya Şeker’in yıllardır yaptığı düzenli avans 
ödemelerinin kendilerini pancar parasına, buğday parasına 
borçlanmaktan kurtardığını belirtti. Pankobirlik Genel Baş-
kanı Recep Konuk’un üreticiler için bir güvence olduğunu 
ve desteklerin 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 ile-
tiyoruz.” dedi.

ToPLAM dESTEk 238 MİLyon LİrA
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 yakla-
şık 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.

2012’De ÜReTİCİNİN YÜZÜ 
KONYa ŞeKeR’Le GÜLDÜ

KONYa ŞeKeR’DeN ÜReTİCİYe BaYRam öNCeSİ 29,5 mİLYON LİRa avaNS



Hosteslerin en çok rahatsız olduğu 10 yolcu davranışı belirlendi. Buna 
göre hosteslerin çoğu parmak şıklatılarak kendilerini çağıranlardan 

hoşlanmazken kimi de el bagajını yerleştirirken yer hacmi için 
söylenenlerden rahatsız. 

havacılık»
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Diğer ulaşım araçlarına göre kendi içinde ciddi bir 
disiplin içerdiği için uçak personeli de stres altında 
çalışıyor. Peki hiç düşündünüz mü, zaten stres altında 
olan hostesleri bizler uçak yolcuları olarak davranışla-

rımızla fazladan rahatsız ediyor olabilir miyiz? Bu sorunun 
yanıtı merak eden Skyscanner adlı havacılık, bilet arama ve 
karşılaştırma motoru, gökyüzünde her gün uçan 3 milyon 
yolcuyu memnun etme ilkesiyle hizmet sunan kabin memur-
larının (hostes) karşılaştıkları zorlukları araştırdı. Araştırma 
sonuçları müşteri memnuniyetini ön planda tutan hostesle-

kabin ekibi en çok  nelerden
şikâyet ediyor?

Parmak şıklatarak kabin memurunu çağırmak ..................... %26
Uyarı ışıkları sönmeden yerinden kalkmak .............................. %13
El bagajını yerleştirirken yer hacmi için söylenmek .............. % 11
El çantasını koyacak yer bulamamak........................................... %10
Güvenlik uyarıları anlatılırken yolcuların konuşması .............. %9
Fazladan abartılı yastık ve battaniye istemek ........................... %8
Koltuk arkası ön cebini çöp kutusu haline getirmek ...............%7
Menü dışında değişik yemek istemek........................................... %6
Kabin memurunu çağırıp kabin ısısından şikâyet etmek ...... %6
Kabinde bulunmayan pahalı marka içki istemek ...................... %4

HosTesler 
‘parmak 

şıklatılarak’ 
çAğrılMAKTAn 

MusTArİp

rin rahatsız oldukları 10 hareketi ortaya çıkardı. Buna göre 
hosteslerin çoğu ‘parmak şıklatılarak’ kendilerini çağıran 
yolculardan kesinlikle rahatsız oluyor. Hosteslerin bir kısmı 
da yolcuların el bagajını yerleştirirken yer hacminin küçük-
lüğü konusunda şikayet edenlerden rahatsız. Uyarı ışıkları 
sönmeden yerinden kalkıp el bagaj bölmesini açan yolcu 
profili de hostesler arasında rahatsızlık oluşturan davranış-
lardan bir diğeri. Hava Yolları Kabin Memurları Derneği 
(TASSA) Yönetim Kurulu üyeleri, Skyscanner’in gerçekleştir-
diği araştırma sonuçlarını değerlendirdi. Üyeler, araştırma-
nın tam olarak Türk kabin memurlarının sorunlarını yansıt-
madığını ancak kendilerinin de ‘parmak şıklatılarak’ çağrıl-
maktan hoşnut olmadığını ifade ediyor. Daha çok, üst düzey 
yöneticiler ile devlet adamlarının yakınlarının sık uçuş ger-
çekleştirmelerine şaşırdıklarına dikkat çeken yetkililer, uçuş-
larda ‘elektronik alet kullanımı’ konusunda da ciddi sıkıntı 
yaşadıklarını dile getiriyor. Türk insanına elektronik aletler-
den ayrı kalmanın zor geldiğini ifade eden yetkililer, bu 
konuda uçak sistemlerinin yanı sıra dost ve uçuşta kullanıla-
bilecek elektronik aletlerin bir an önce geliştirilmesini bekle-
diklerini dile getiriyor. TASSA yetkilileri konu ile ilgili şu 
değerlendirmeleri yapıyor: “Otoriteler ve şirketler tarafın-
dan tüm uçuşun güvenli şekilde tamamlanabilmesi amacıyla 
geliştirilmiş kuralları uygulamakla görevli ev sahibi kabin 
memurlarına, gökyüzündeki konuklarımızın anlayışla yaklaş-
malarını bekliyoruz.”
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Trend Micro’nun raporuna göre, 2012’nin son çeyreğinde gerçekleşen 
android saldırıları, haziran ayında 30 bin civarındayken eylül ayında 175 bine 

ulaşarak yüzde 483 oranında artış gösterdi.
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Android cihazlara yönelik saldırılar, 2012’nin son ay-
larında büyük bir artış gösterdi. Kullanımı gideren artan 
androidlere yönelik tehditlerinin yanı sıra hedefli saldırı-
lar, sıfırıncı gün Java ve IE açıkları öne çıkan zararlı yazı-
lımlar oldu.  Trend Micro, 2012 üçüncü çeyrek güvenlik 
raporunu hazırladı. Rapora göre, tehlikeli zararlı yazılımı 
ve bilgi hasadı (information harvesting) gerçekleştirmeye 
çalışan reklamlar üzerinden gerçekleşen android saldırı-
ları, haziran ayında 30 bin civarındayken eylül ayında 175 
bine ulaşarak yüzde 483 oranında artış gösterdi. 

Trend Micro tarafından yayımlanan 2012 yılının 
üçüncü çeyreği güvenlik raporunda yer alan sonuçlara 
bakıldığında, Apple’ın uygulama mağazasına koymadan 
önce yaptığı sıkı denetimler güvenlik riskini en düşük se-
viyeye çekerken, Google’ın açık platformu zararlı yazılım 
aktivitelerinin odağına yerleşti. En fazla görülen Andro-
id zararlı yazılım çeşidi olarak, oldukça popüler olan uy-
gulamaların sahtelerinin üretilmesi öne çıktı. Bu sahte ya-
zılımların birçoğu ücretli uygulamalarla iletişim kurarak 
doğrudan para çalmak, kullanıcının akıllı telefonunu ta-
mamen ele geçirmek ya da bilgi hırsızlığı amacıyla üre-
tildi.

Raporda Trend Micro uzmanları, özellikle artan rek-
lam yazılımı barındıran uygulamalara dikkat çekti. Bu uy-
gulamalardaki reklamlar, kullanıcıların izin verdiğinden 
çok daha fazla kişisel bilgiyi toplamasıyla ünlendi. Kulla-
nıcı bilgilerini toplamak için tasarlanan birçok reklam ya-
zılımı, basit reklamcılık amacı ile kişinin mahremiyetini 
ihlal etme arasındaki ince sınırda geziyor. Bu nedenle ge-
liştiricilerin uygulamaların içerisinde gelen reklamların 
bulunduğu ağların istekleriyle ilgili daha şeffaf olarak kul-
lanıcılara bilgi vermesi gerekiyor.

SALDIRGANLAR MOBİL DÜNYAYI 
KEŞFETTİ

Mobil zararlı yazılımlardaki devasa artışın kendileri 
için sürpriz olmadığına değinen Trend Micro CTO’su Ra-
imund Genes, “İnanılmaz bir başarı hikayesiyle Android, 
piyasaya hakim olan akıllı telefon platformu oldu. Dijital 
yer altı dünyası da istatistikleri ve analizleri takip ederek, 
para kazanmanın yolunun mobil zararlı yazılımlarda ol-
duğunu gördü. Ayrıca bilgisayarlardan farklı olarak, mobil 
cihazlardan alınan konum, görüşmelerin yapıldığı telefon 
numaraları ve daha fazlasının satılabileceği de saldırgan-
lar tarafından keşfedildi.” açıklamasında bulundu.

Bu gelişmelere rağmen Android cihaz sahiplerinin yal-
nızca yüzde 20’si güvenlik yazılımı kullanıyor. Kullanıcıla-
rın uygulamalara onay vererek kişisel bilgilerini paylaşma-
dan önce, uygulamanın istediği izinleri öğrenmesi önem 
kazanıyor. Günümüz siber saldırganlarının internetin gele-
ceği gibi konularla ilgilenmediğine dikkat çeken Trend Mic-
ro Güvenlik Araştırmaları ve İletişim Direktörü Rik Fergu-
son, “Şu anda Android, tüm dünyadaki bağlantılı cihazlar-
da en fazla tercih edilen işletim sistemi konumunda. Aktif 
ve sürekli suç peşinde koşan saldırganlar için Android plat-
formu bir gerçekliği ifade ediyor ve işletim sistemi düzeyin-
de önemli güvenlik dersleri alınmadıkça, altyapılarda temel 
değişiklikler gerçekleştirilmedikçe öngörülebilir bir gelecek 
olarak saldırıları bekliyor.” dedi.

AnDroİD cİhAz SAhİplerİnİn 
yAlnızcA yüzDe 20’Sİ Güvenlİk 

yAzılımı kullAnıyor. 
kullAnıcılArın kİşİSel 

BİlGİlerİnİ pAylAşmADAn önce, 
uyGulAmAnın İSteDİğİ İzİnlerİ 

öğrenmeSİ önem kAzAnıyor.

zArArlı YAzılıMlAr ve sAldırılAr

yüzdE 400 arTTı
SoN 3 ayda

android nedir?
Android; Google, Open Handset Alliance ve özgür yazılım 
topluluğu tarafından geliştirilen, Linux tabanlı, mobil cihaz 
ve cep telefonları için geliştirilmekte olan, açık kaynak 
kodlu bir mobil işletim sistemidir. Android, aygıtların 
fonksiyonelliğini genişleten uygulamalar yazan geniş bir 
geliştirici grubuna sahiptir. Android için halihazırda 
250,000’den fazla uygulama bulunmaktadır. Google Play 
ise, Android işletim sistemi uygulamalarının çeşitli sitel-
erden indirilebilmesinin yanısıra, Google tarafından işletilen 
kurumsal uygulama mağazasıdır. Geliştiriciler, ilk olarak 
aygıtı, Google’ın Java kütüphanesi aracılığıyla kontrol eder-
ek Java dilinde yazmışlardır. Open Handset Allience, 5 
Kasım 2007’de Android’i kurduğunu duyurmuştur ve 
ardından 34 adet donanım, yazılım ve telekom şirketi, 
mobil cihazlar için telif hakkı olmayan bir işletim sisteminin 
teknolojinin gelişimi için yararlı olduğu konusunda hemfikir 
olmuşlardır. 2008’de piyasaya sürüldüğünde, birçok 
Android İşletim Sistemi Apache free-software ve Açık 
Kaynak Kodu lisansıyla geliştirilmeye açık hale gelmiştir.

zeki göktürk / zekigokturk@baglantinoktasi.com.tr

2012 yılının üçüncü
çeyrek sonuçlarının öne 
çıkanları  şu şekilde:

•	 Java ve Internet Explorer’da (IE) tehlikeli sıfırıncı gün açıkları 
bulundu. IE açıkları gelişmiş ısrarlı tehdit (APT) 
kampanyalarında kullanıldı.

• Paylaşım sitelerinde (P2P) zaman zaman görülen 
ZeroAccess zararlı yazılımı, bu çeyrekte çokça öne çıktı. 
Eski DOWNAD/Conficker solucanı ikinci sırada yer aldı.

• Kullanıcıların şifreleri ve kişisel bilgilerini çalmaya odaklanan 
siber saldırganlar, PayPal’ı mesken edinirken, Türkçe olarak 
da e-posta kutularımıza sıkça düşen sahte LinkedIn 
mesajları bu alanda ilk sırada kendine yer buldu.

• Üçüncü çeyrekte kurumlar ve hükümetler APT 
saldırılarından çokça çekerken, Lurid ve Nitro’ya yapılan 
saldırılara şahit olundu.

• Sosyal medya tehditleri ve mahremiyet endişeleri sorun 
yaratmaya devam etti.



KİTAplAr ArTıK 
öğreTmenlerin ceBİnde

zambak, coşku ve değer Yayınları; ilkokula adım atan bir 
öğrencinin liseden mezun oluncaya kadar ihtiyaç duyacağı bütün 

dersleri 8 GB’lik bir taşıyıcıda topladı.

eğitim»
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Zambak Yayın Grubu, tabletli 
eğitim sistemine yeni geliştir-
dikleri Teknoloji Destekli 
Eğitim Seti ile katkıda bulunu-

yor. Öğretmenler için hazırlanan flash 
diskte (taşıyıcı), konu anlatım videola-
rı, laboratuarda yapılan deneyler, ani-
masyonlar, testler var. Dersleri keyifli 
hale getirecek flash disk, İstanbul 
Kitap Fuarı’nda öğretmen ve öğrenci-
lerin kullanımına sunuldu.
Zambak, Coşku ve Değer Yayınları, 
ilkokula adım atan bir öğrencinin lise-
den mezun oluncaya kadar ihtiyaç 
duyacağı bütün dersleri 8 GB’lik 
bir flash diskte topladı. Akıllı 
tahta sistemine de uyumlu 
olan flash diskler, her 
türlü sınıfta ve 
ortamda rahat-
lıkla kullanı-
labiliyor. 

da zamanı çok daha verimli ve etkin bir 
şekilde kullanabiliyor. Kitapların dışın-
da ayrıca interaktif etkinlikler, testler, 
sorular ve cevaplar da flash disk içeri-
sinde yer alıyor. Akıllı tahtaya uyumlu 
halde hazırlanan flash diskler, yayınlar-
la birlikte öğretmenlere hediye edili-
yor. Dileyen öğretmen, elindeki kitabın 
tamamını dijital olarak tahtaya yansıta-
bilecek; tahtaya soru yazmadan, şekil ve 
resim çizmeden konuları rahatlıkla 
anlatabilecek. 

İNTERNET BAĞLANTISINA GEREK 
YOK
Bu iş için herhangi bir internet bağ-
lantısına da gerek yok. Türkiye’de diji-
tal eğitimde ilkleri gerçekleştirdikleri-
ni belirten Zambak Yayın Grubu 
Genel Müdürü ve Türkiye Yayımcı 
Meslek Birlikleri Federasyonu Başkanı 
Bayram Murat, “Toplam 8 GB’lık flash 
diskte kitapların içeriği yaklaşık 2-4 
GB arasında değişiyor. Geri kalan 4-6 
GB’lık boş kısmını öğretmen kendi 
isteği doğrultusunda kullanabilecek. 
4+4+4 sistemine uygun olarak güncel-
lenen ve sınıf sınıf, branş branş tasnif 
edilen flash disk, kitap taşıma mecbu-
riyetini de ortadan kaldırıyor. 
Öğretmenler dersleri cebinde taşıyabi-
lecek” diye konuştu. 31. Uluslararası 
İstanbul Kitap Fuarına Zambak Yayın 
Grubu’na bağlı Zambak Yayınları, 
Coşku Yayınları ve Değer Yayınları da 
katılacak.  Zambak Yayınları 6 Hol 206 
stand Coşku ve Değer Yayınları 5 Hol 
301 Zambak Okul Öncesi 2 hol 505 
nolu standa yer alacaktır. Fuar 
Boyunca Zambak Okul Öncesi stan-
dında çeşitli etkinlikler yapılacak.

Kitabın sayfası ekranda istendiği kadar 
büyütülüp, küçültülebiliyor. Üzerine 
yazı yazılabiliyor ve istenen kısım per-
delenip, kapatılabiliyor. Herhangi bir 
internet bağlantısına gerek kalmadan 
Windows uyumlu masaüstü ve dizüstü 
bilgisayarlarda rahatlıkla kullanılabili-
yor. Kullanımı kolay ve pratik olan bu 
flash disk sayesinde herhangi bir sınıf 
veya branş öğretmeni, sınıfı ya da bran-

şıyla ilgili tüm içeriği cebinde 
taşıyabilecek. Böylece öğret-

menler artık tahtaya soru 
yazmak, şekil veya resim 

çizmek zorunda kal-
mıyor. Öğretmen 

sınıf ortamın-

Taşıyıcının özellikleri:
 1. sınıftan, 12. sınıfa kadar tüm sınıfları kapıyor
 Tüm dersleri içeriyor
 4+4+4 sistemine uygun olarak güncellendi
  Konuların daha iyi anlaşılması için videolar, animasyonlar, resim ve grafik ile zenginleştirildi
 İlkokulda; her bir sınıf için tüm dersler tek bir flash disk içinde verildi
 Ortaokul ve lisede ise; branş branş  tüm sınıfları kapsıyor (Örneğin lise matematik öğretmeni 

için lise 1. 2. 3 ve  4. sınıfların tüm içeriği bir arada yer alıyor)
 Flash diskler 8 GB olup, ortalama 2 GB dersler için kullanıldı, kalan 6 GB öğretmenlerin 

istifadesine sunuldu
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ressam Ziya Buyuk, dev boyutlardaki siyah tuval üzerine, beyaz renkli yağlı 
boya ile Kur’an-ı Kerim’in tamamını ince ince işliyor. Böylece Kutsal Kitabımızın 

tamamının tek bakışta görülebilmesini hedefliyor ressam. 

ltındağ Belediyesi’nin, 
eski Ankara evlerini 

restore ederek oluşturdu-
ğu Hamamönü Sanat So-
kağı, Başkent’in sosyal, 
kültürel hayatının merke-

zi durumuna geldi. Çok sa-
yıda değerli sanatçı ve zana-

atkar adlarını yaşatacak önem-
li eserlerini burada oluşturmaya başladı. Ressam ve Hattat 
Ziya Buyuk da sokakta atölyesi bulunan önemli bir isim sa-
natçı. Buyuk’u sayfamıza konuk etmemizin nedeni ise başa-
rılı ressamlığının yanında son zamanlarda üzerinde çalıştı-
ğı Kur’an-ı Kerim’in tek bakışta tamamının görülebilmesini 
sağlayan tablo çalışması. 

Siyah tuval üzerine beyaz yağlı boya kullanan Buyuk, 
tablosunun üzerine Kur’an-ı Kerim’in tamamını ince ince iş-
liyor. Böylece Kutsal Kitabımızın tamamının tek bakışta gö-
rülebilmesini hedefliyor ressam. Ressam Ziya Buyuk, ince 
uçlu fırça ile ayetlerin tamamını yerleştireceği tablonun üs-
tünde 1,5 yıldan bu yana çalışıyor. 

Sanat hayatına resim ile başlayan daha sonra Hamamö-
nü Sanat Sokağı’nda, güzel yazı yazma yeteneği ve fırça kul-
lanma kabiliyetinin yardımı ile kısa sürede hattatlığı öğrenen 
Buyuk, bu projenin oluşum sürecini anlatıyor. Her sanatçı-
nın, kendi ismini yaşatacağı bir eser bırakma hayalinin bu-
lunduğunu söyleyen Ziya Buyuk kendi hayalini gerçekleş-
tirme peşinde olduğunu belirtiyor. Sanatçı, Kur’an-ı Kerim’i 
daha önce hiç yazılmamış şekilde, sanat değeri yüksek bir 
formda yeniden yazmak üzere yola koyulduğunu belirterek, 
5 metre eninde, 2,5 metre boyunda, 3 parçadan oluşan bir tu-
vale ayetleri işlemeye başladığını aktarıyor. 
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tek bakışta tamamı görülebilen 

el yazması

şubat ayında tamamlanıyor
kur’An-ı kerİm,

SİYAH CAHİLİYE DÖNEMİNİ, BEYAZ 
KUR’AN’IN AYDINLIĞINI 
SİMGELİYOR

Buyuk, ilk adım olarak dev tualini siyah rengine boyu-
yor. Ardından tezhipçilerin kullandığı ‘3.0’ inceliğindeki fır-
çasını beyaz yağlı boyaya daldırarak satır satır yazmaya başlı-
yor ayetleri. Zeminde siyahı seçmesindeki amacının bu renk-
le cahiliye dönemini, ayetlerde beyazı seçmesindeki amacı-
nın da bu renkle Kur’an-ı Kerim’in döneme getirdiği aydınlı-
ğı simgelemek olduğunu dile getiriyor.

TABLO İÇİN SPONSOR ARADI, 
BULAMADI

Yüksek duvarların olduğu çeşitli müzelerde sergilemeyi 
arzuladığı bu çalışmayı yapmadan önce bir sponsor arayışı 
içerisine giriyor Ziya Buyuk. Çünkü çalışmanın, disiplinli bir 
şekilde yapıldığında bile 1 yılı bulabileceğini ve bu süre içeri-
sinde geçimini sağlayacak bir gelire ihtiyaç duyduğunu anla-
tıyor. Ancak ne yazık ki hiçbir sponsor bulamıyor. Kendisini 
destekleyen dostlarının ufak-tefek yardımları eserini icra et-
meye devam ediyor. Başlangıçta çalışmasına maddi imkan-
lar sebebi ile fazla vakit ayıramayan ressam, artık çok büyük 
bir gayretle günde 12 saatini tablonun başında, ayetleri işle-
yerek geçiriyor. Buyuk, bu tempo ile eserini şubat ayında bi-
tirmeyi planlıyor. 

ESER BİTMEDEN HAYRANLARI 
OLUŞTU

Hamamönü Sanat Sokağındaki atölyesinde eserini yaz-
maya devam eden Ziya Buyuk’u ve eseri şimdiden ilgi görü-
yor. Pekçok önemli isim kendisini ziyaret ederek, eseri ince-

Türkiye’nin ilk 3  boyutlu 
kaldırım resmini yaptı

 Ressam Buyuk, 2010 yılında sanat sokağında daha önce 
yabancı ressamların yaptığı kaldırımda 3 boyutlu resim 
çizerek Başkentlilerin ilgi odağı oldu. Görenlerde gerçek 
izlenimi oluşturan 3 boyutlu eserinde yere dev bir timsah 
resmetti. Buyuk, Avrupa’da çok yaygın olan ve 
kaldırımlarda sergilenen bu eserleri Türkiye’de 
gerçekleştiren ilk Türk ressam da oldu. 
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liyor. Ülkemizin önemli hat sanatı üstatlarından Hasan Çele-
bi de onu ziyaret ederek, çalışmasına ve sabrına hayranlığını 
dile getiren isimler arasında yer alıyor. Başbakan Yardımcı-
sı Bülent Arınç, Avrupa Birliğinden Sorumlu Bakan Egemen 
Bağış gibi siyasiler de Buyuk’un eserini görüyor. Yurtdışından 
da Selanik Belediye Başkanı ve birlikte geldiği heyet tarafın-
dan çalışma takdir görüyor. Heyet, çalışma bittiğinde kendi 
ülkelerinde görmek istediklerini de Buyuk’a iletiyor. 

Ziya Buyuk, eseri bittikten sonra yapmak istedikleri-
ni şöyle anlatıyor: “Benim için asıl önemli olan eseri, ülke-
mizdeki büyük illerdeki müzelerde sergileyebilmek. Ama tabi 
bunun için çok önceden yerlerin ayrılması gerekiyor. Daha 
sonrasında da başta İslam ülkeleri olmak üzere yabancı ül-
kelerde de eseri sergilemek arzusundayım. Bu daha önce ya-
pılmamış ve çok büyük emekler sonucunda ortaya çıkarılmış 
bir eser. En güzel tarafı da bakan herkesin tek seferde bütün 
ayetleri görebilmeleri. Umarım bittiğinde hak ettiği ilgiyi ve 
değeri bulur.”

GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ’NE 
KABUL EDİLMEDİ

1959 yılında Zonguldak’ta dünyaya gelen Ziya Buyuk’un, 
resme başlaması da eserleri gibi ilginç. Madenciliğin ve sana-
yinin gelişmiş olduğu Zonguldak ilindeki birçok çocuk gibi o 
da ailesi tarafından sanat okuluna yazılır ve oradaki Torna ve 
Tasfiye Bölümü’nden mezun olur.

Eli kalem tuttuğu ilk günden itibaren resim çizme yete-
neği ile ön plana çıkan Ziya Buyuk, annesini kaybetmesi, kü-
çük yaşta geçimini sağlamak zorunda kalması gibi gerekçe-
lerle hep farklı alanlarda çalışır ancak resim yapmayı da hiç 
bırakmaz. Ziya Buyuk, sanat okulu mezunu olduğu için Gü-
zel Sanatlar Akademilerine kabul edilmez. Bu sebeple üniver-
site sınavlarına girerek makine mühendisliğini kazanır. An-
cak 3. sınıfta okulu bırakır. İstanbul’a yerleşir.

Buyuk, çeşitli işlerde çalışır ancak boş vakitlerini de yine 
resimle doldurur. 1990 yılında Ankara’daki Anadolu Sanat 
Merkezi’nde ilk sergisini açmayı başaran Ziya Buyuk, 1991’de 
de İstanbul’da sergiler resimlerini. Yıllarca en büyük haya-
li olan, çocukluğunu yaşadığı şehir olan Zonguldak’taki ma-
den ocaklarının resmedildiği sergisini açması ise 1992 yılın-
da gerçekleşir.

ANTALYA’DA ‘ROBİNSON RESSAM’ 
DİYE BİLİNİYOR

Bu yıllarda hayatını Antalya’nın Demre ilçesinde geçir-
mek gibi büyük bir karar alan sanatçı, orada doğa ile baş başa 
kalarak resimlerini daha rahat bir ortamda çizer. Kısa zaman-
da ilçede herkesin ilgi odağı olur ve oranın yerel bir muhabiri 
tarafından ‘Robinson Ressam’ diye haberi bile yapılır. 

Demre’nin ardından 2004 yılında Ankara’ya taşınan 
Buyuk, 2010 yılının ramazan ayında Hamamönü’yle tanı-
şır. O yılda henüz Hamamönü’nün restorasyonu bitmemiş-
tir sadece ramazan dolayısıyla düzenlenen sergiler vardır. 
Belediyenin standında bu sergilere katılan Ziya Buyuk, ha-
mamönü sanat sokağı kurulur kurulmaz buradan Altındağ 
Belediyesi’nin sanatseverleri desteklemek amacıyla çok cüzi 
bir miktara kiraladığı yerlerden birini tutar ve buradan sanat-
sal çalışmalarını sürdürmeye başlar.

“Benİm İçİn ASıl önemlİ olAn eSerİ, 
ülkemİzDekİ Büyük İllerDekİ 
müzelerDe SerGİleyeBİlmek. 
AmA tABİ Bunun İçİn çok önceDen 
yerlerİn AyrılmASı Gerekİyor. 
DAhA SonrASınDA DA BAştA İSlAm 
ülkelerİ olmAk üzere yABAncı 
ülkelerDe De eSerİ SerGİlemek 
ArzuSunDAyım.”
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Ankara vali Yardımcısı başkanlığında 
İl Jandarma Komutanlığı, İl emniyet 
Müdürlüğü, İl Milli eğitim Müdürlüğü 
ve Karayolları Bölge Müdürlüğü 
yetkililerinden oluşturulan okul servis 
Araçları denetleme Kurulu, bin 9 adet 
servise ceza kesti.

haber»
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Anne-babalar için çocukları-
nın okula gelip-gittiği servisler 
çok önem taşıyor. Ebeveynler, 
araçların hızı, güzergahı, bakı-

mı gibi konularda sürekli tedirginlik 
yaşar. Ankara Valiliği, aileler için haya-
ti öneme sahip servis araçlarını denet-
lemeye başladı. Valilik bünyesinde 
kurulan kurul, resmi olarak hizmet 
veren tüm servis araçlarını kontrol 
altına alarak, çocukların can güvenli-
ğini korumaya çalışıyor.
Okulları evlerinden uzak olan çocuk-
ları taşıyan okul servis araçlarının ilk 
denetimi de bu kapsamda Ankara 
Valiliği tarafından gerçekleştirildi. 
Ankara Vali Yardımcısı başkanlığında 
İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet 
Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Karayolları Bölge Müdürlüğü yetki-
lilerinden oluşturulan Okul Servis 
Araçları Denetleme Kurulu’, 2012-
2013 eğitim-öğretim yılının başlaması 
ile birlikte denetimlere başladı. 
Geleceğin teminatı olan çocukların 
okullarından evlerine ve evlerinden 
de okullarına güvenli bir ortamda 
taşınması için servis araçlarının teknik 
ve fenni denetimleri yapılıyor.

104 BİN TL PARA CEZASI VERİLDİ
Ankara Valiliği’nden alınan bilgiye 
göre, Okul Servis Araçları Denetleme 

Kurulu, Ankara ilinde eylül-ekim ayla-
rında denetimlere başlandı. Bu süre 
zarfında yapılan denetimlerde; araç-
larda okul taşıtı yazısının bulunması, 
ışıklı lambaların çalışılırlığı, sağlık 
çantası, kapı ve pencere durumları, 
araçların yaşları ve kapasiteleri, yangın 
söndürme cihazlarının mevcudiyeti, 
sürücülerin ve belgelerinin nitelikleri 
ile sigorta sistemleri dahil mevzuat 
bakımından aranması gereken tüm 
hususlar göz önüne alınarak denetim 
yapıldı. Denetime bin 468 araç konu 
oldu. Bin 9 araca 104 bin 181 TL ceza 
kesildi. Ayrıca bazı okul taşıt sürücüle-
ri de uyarıldı. 

DENETİMLER YAYGINLAŞTIRILACAK
Valilik yetkilileri denetleme faaliyet-
ler ile ilgili şunları söyledi: 
“Öğrencilerimizin can ve mal güven-
liklerinin her şeyden daha önemlidir. 
Bu anlayış içerisinde, okul servis 
araçlarının geliş-gidiş saatleri, belir-
lenen güzergâhlara mutlaka uyulma-
sı ile sürücüler ve araç personelinin 
genel tutum ve durumlarının eğitim 
ve öğretimin devamı süresince dik-
katle ve aralıksız izlenmeye devam 
edilerek mevzuata uygun bulunma-
yan araçların trafikten derhal men 
edileceği hususunda tüm ilgililer bir 
kez daha uyarıldı.” 

oKul 
servis araçları 
deneTlenİYor

ailelerin dikkat
etmesi gereken
kurallar: 

•	 Servis şoförü ile tanışın ve cep 
numarasını isteyin.

•	  Servisin evinizin önüne kadar gelmesini 
isteyin.

•	 Servise doğru giderken acele eden 
çocukların düşmesi kolaylaşır. Bu 
nedenle çocuğunuzun servise doğru 
giderken dikkatli olmasını isteyin. 

•	 Çocuğunuzun kaldırım kenarından 5 
adım uzakta beklemeye devam 
etmesini sağlayın. Hiçbir zaman aracın 
önünde ve arkasından durmasın.                                                                        
* Evinizin önü veya evinize yakın bir yer 
de olsa çocuğunuzun servisi beklerken 
kaldırımda ya da trafikten uzak güvenli 
bir yerde beklemesini sağlayın.

•	 Çocuğunuza tek sıra halinde ve 
arkadaşlarını itmeden servise binmesi 
gerektiğini öğretin.

•	 Çocuğunuzun servise bindiğinde en kısa 
zamanda oturmasını aksi taktirde 
karmaşıklığa yol açacağını hatırlatın.

•	 Çocuğunuzun serviste rahat gidebilmesi 
için çantasını sırtından çıkarmasını ve 
yere koymasını öğütleyin.

•	 Çocuğunuzun arkadaşı ile yüksek seste 
konuşmamasını aksi taktirde servis 
şoförünün dikkatinin dağılabileceğini, 
serviste ayağa kalkmamasını ve 
güvenliği için camdan dışarıya kolunu 
çıkarmamasını hatırlatın.



58 / www.baglantinoktasi.com.tr

BlackBerry 10 için 
tarih kesinleşti

BlackBerry telefonlarının üreticisi 
research In Motion (rIM) en son mod-
elin 30 Ocak 2013’te tanıtılacağını 
açıkladı. Geçtiğimiz yaz prototip ürünü 
teknoloji analistlerine gönderilen 
BlackBerry 10, ocak ayı sonunda 
sunulacak. rIM, geçtiğimiz hafta ABD 
hükümetinin elektronik cihazlar için 
verdiği en önemli güvenlik sertifikası 
fIPS alarak iddialı bir geri dönüş siny-
ali vermişti. rIM, en yeni telefonuyla 
eski günlerine geri dönmeyi ve Google 
ile Apple’a karşı kaybettiği Pazar 
payını geri elde etmeyi istiyor.  rIM, 
cihazla aynı taşıyan BlackBerry 10 
işletim sistemiyle satılacak telefonun 
ne zaman satışa sunulacağını 
açıklamadı. 30 Ocak’ta iki model 
sunulacağı belirtilirken, bir tanesinin 
sadece dokunmatik ekranı bulunacağı, 
diğerinin ise sadık BlackBerry 
kullanıcıları için düşünülen Qwerty 
klavyesine sahip olacağı ifade edildi. 
Öte yandan, rIM’den gelen açıklama 
şirketin büyük değer kaybeden hisse 
değerini yüzde 5.5 artırdı.

dokunmatik aSUS VivoBook 
serisi huzurlarınızda!

ASUS vivoBook serisi kullanıcılara eşsiz sezgisel deneyimler, gelişmiş 
bilgi-işlem ve multimedya kullanımı ile mobil kullanıma son derece elve-
rişli, yüksek kaliteli tasarım sunuyor. Ekran boyutları 11.6” ila 14” arasın-
da değişen ASUS VivoBook X202E ve S400CA modelleri, , muhteşem 
bir kullanıcı deneyimi ve müşteri mutluluğu oluşturmak için tümüyle 
doğal dokunma çevresinde geliştirilen bir cihaz serisinin başlangıcını 
oluşturuyor. Windows 8 için optimize edilmiş olan ASUS vivoBook’lar 
çekici, uzun ömürlü ve son derece portatif bir tasarımla vitrine çıkıyor. 
ASUS SonicMaster ses ve 2 saniyelik ani açılış süresiyle bu cihazların 
tüm modelleri, üç yıllık 32GB WebStorage bulut alanına da sahip. ASUS 
vivoBook’lar, yıl sonuna dek seriye katılacak yeni modelleriyle birlikte 
kullanıcılara eğlenceli ve sezgisel dizüstü bilgisayar deneyimi yaşatma-
nın yeni bir yolunu oluşturuyor.  VivoBook’lar yaşamlara daha büyük 
mutluluklar katıyor. Teknolojik ve mühendislik bir bakış açısından, 
VivoBook’un birincil amacı, Windows 8 için optimize edilmiş tamamen 
sezgisel bir dokunmatik kullanım deneyimi sağlamak. Dokunmatik 
kullanım, sadece bir özellik olmaktan çok daha fazlasını içererek vivo-
Book deneyiminin tam da özünü oluşturuyor. 

Black ops ıı, oyun 
dünyasına çok hızlı girdi

Activision tarafından piyasaya sunulan Call of Duty 
serisinin heyecanla beklenen oyunu Black Ops II, 
piyasaya çıkışından itibaren ilk 24 saat içinde dünya 
çapında 500 milyon doların üzerinde hasılat elde etti. 
Dünya çapında ilk gün yarım milyar doların üzerinde 
hasılat elde eden Call of Duty, bu satış rakamı ile üst 
üste dördüncü yıl da yılın en büyük eğlence açılışına 
imza atmış oluyor. Activision Blizzard CEO’su Bobby 
Kotick “Call of Duty serisinin satışları tüm zamanların 
en başarılı iki film serisi Harry Potter ve Star Wars 
hasılatlarını geride bırakmayı başardı. Ancak günü-
müzün zorlu ekonomik koşullarını düşünürsek 2012 
ve 2013 bilançosu hakkında temkinli olmaya devam 
edeceğiz.” diye konuştu. 13 Kasım 2012 tarihinde 
milyonlarca oyuncu dünyanın dört bir yanındaki 
16,000’den fazla mağazada düzenlenen gece yarısı 
satışlarına katıldı. 

Microsoft’tan Google’a 
rakip akıllı gözlük

Dünyanın en büyük arama motoru Google’ın çıkardığı 
gözlük geçtiğimiz aylarda büyük ses getirmiş ve 
satışa hazırlanmıştı. Benzer bir projeyi Microsoft’un 
yürüttüğü öne sürüldü. İsmini vermek istemeyen 
kaynaklar, Microsoft’un da benzer bir gözlük üzerine 
çalıştığını ortaya çıkardı. Şirketin projesi için bazı pat-
ent başvurularında bulunduğu belirtildi. Microsoft’un 
akıllı gözlüğünün Google Glass’dan farklı özellikler 
barındıracağı ifade edildi. Bazı uzmanlar bu gözlükler-
in akıllı telefonların yerini alamayacağını ifade etse de 
bazıları teknoloji dünyasındaki hızlı trend 
değişimlerine bağlı olarak insanların internete erişim 
aracı olarak telefonların yerine bu gözlükleri tercih 
edeceği edeceğini savunanlar da var. Akıllı gözlük 
savunucuları teknoloji dünyasında trendlerin önüne 
geçilememesini, her şeyin küçüldüğü ve bilgi 
ihtiyacının anlık zamanlamaya inmesini temel 
nedenler olarak gösteriyor. Google ve Microsoft’dan 
sonra Apple’dan da akıllı gözlük hamlesinin 
gelebileceği belirtildi. 

Nokia lumia 920 ile daha 
profesyonel fotoğraflar 
çekilecek

Hem gece hem de iç mekânlarda net fotoğraflar ve videoları 
titreme etkisini en aza düşürerek çekim yapmayı sağlayan bir 
telefonunuz olsun ister misiniz? nokia Lumia 920 Carl Zeiss 
lens, Optik Görüntü Sabitleme’ye sahip Pureview teknolojisi ve 
4,5 inç PureMotion HD+ ekranıyla tüm fotoğraf ihtiyaçlarınızı en 
üst seviyede karşılıyor. ülkemizde 21 Kasım’da piyasaya çıkan 
nokia Lumia 920, sunduğu 4 önemli özelliğiyle tüm dünyada 
olduğu gibi akıllı telefonlarda profesyonele daha yakın bir 
deneyim arayanları heyecanlandırıyor.
nokia Lumia 920’nin dört önemli özelliği ise şöyle: Pureview 
kamera teknolojisi, video çekimlerinde titremeye karşı Optik 
Görüntü Sabitleme özelliği, PureMotion HD+ ekran ve tüm 
fotoğraf ve videolarınıza yetecek kadar depolama alanı.

dojop, Thin client’ları 
ceBıT’te kullanıcılarla 
buluşturdu

nComputing n serisi thin client’lar ile Citrix 
projelerine yeni bir soluk getirecek olan Dojop 
Teknoloji ürünleri, CeBIT Eurasia fuarında ilk 
kez kullanıcılar ile buluşturdu. Dojop yetkilileri, 
29 Kasım- 2 Aralık tarihleri arasında İstanbul 
fuar Merkezi’nde yapılan CeBIT Eurasia 
fuarındaki standında en popüler nComputing 
thin clientları sergiledi. Donanım ve yazılım 
maliyetlerini en aza indirmenin yanı sıra elek-
trik ve soğutma giderlerini de düşüren ncom-
puting n serisi thin clientlar, yer tasarrufu 
sağlayarak kısıtlı çalışma alanı sorunlarına da 
çözüm sağlıyor. Citrix sanallaştırma platfor-
munun sunduğu HDX yapısı ve nComputing n 
serisi thin clientlar sayesinde maliyetleri üçte 
birine düşürmek mümkün. 

aralık 2012 / 59
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“apple ile yaptığımız 
anlaşmadan memnunuz”

Akıllı telefon piyasasının iki devi Apple ve HTC, piyasa-
daki dengeleri değiştirebilecek bir işbirliği yaptı ve 
kullanacakları patentlere lisans alınması konusunda 
beraber hareket etmeye karar verdi. Anlaşmanın şartları 
kamuoyuna açıklanmamış ve her cihaz için alınacak 
lisans ücretleri konusunda teknoloji dünyasında spe-
külasyonlar dönmeye başlamıştı. İddialara cevap veren 
Tavyan merkezli HTC’nin CEO’su Peter Chou, Apple ile 
yaptıkları anlaşma hakkında çıkan haberlerin ‘asılsız ve 
çok yanlış olduğunu’ söyledi. Analistlerin yürüttüğü en 
son tahminlere göre, HTC üreteceği her akıllı telefon için 
6 ile 8 dolar arasında lisans parası ödemek zorunda 
kalıyor. Piyasa standartlarının oldukça üzerinde olan bu 
fiyat, HTC’nin son satış rakamları ele alınarak bir hesap 
yapıldığında, şirkete yıllık 180-280 milyon dolar arasında 
bir fatura getirebilir.

Google markalı 
chromebook 
piyasaya 
hazırlanıyor

Google’ın nexus markalı akıllı telefon 
ve tabletlerin ardından, şimdi de kendi 
markasıyla bir Chromebook’u piyasa-
ya sürmeye hazırlandığı söyleniyor. 
China Times’ın haberine göre Compal 
tarafından üretilecek olan Chrome-
book bu yıl sona ermeden satışa 
sunulacak. Google’ın hangi üreticinin 
izinden gideceği henüz bilinmezken, 
cihazın donanımına ilişkin şimdilik 
ortada net bir bilgi yok. Google’ın 
nexus’ta ArM ile çalışması ve ArM 
tabanlı işlemcilerin daha uzun süreli 
bir pil ömrü sağladığı göz önüne 
alınınca Google’ın Samsung’un yolunu 
tercih etmesi daha yüksek bir ihtimal 
olarak gözüküyor. Cihazın piyasaya 
çıkış ismi henüz belli olmazken, 
Google’ın 20 milyon sipariş verdiği 
söyleniyor.

Samsung mini,
 amazon’da tükendi

Samsung’un Galaxy S III mini modeli, ABD’de çok büyük 
ilgi gördü. PCMAG, ilk gün yapılan siparişler sonrasında 
Amazon’un elinde sadece 11 tane S III mini kaldığını 
belirtti. Bir önceki modeline kıyasla oldukça başarılı bir 
telefon olduğu düşünülen ufak boyutlu S III mini, 10.1 cm 
ekran genişliğine sahip. Cihazın AMOLED ekranı 
800x480 piksel. Android 4.1 (Jöleli fasulye) işletim 
sistemiyle çalışan cihazın işletim sistemi de boyutuna 
göre oldukça ideal. Çift çekirdekli 1GHz çip kullanan S III 
mini, 1 GB rAM’e sahip. Cihaz 8 GB ve 16 GB’lık model-
leriyle sunuluyor. Dahası, microSD kart girişiyle bellek 
32 GB’a yükseltilebiliyor. Arka panelinde 5 mega piksel 
kamerası bulunan S III mini, ön panelinde ise vGA 
çözünürlüklü kameraya sahip. 4G LTE ağlarını destekle-
meyen S III mini, Wi-fi, Bluetooth 4.0, Yüksek Hızlı Paket 
Erişimi (HSPA), mobil ödemeler için nfC (Yakın Alan 
İletişimi)  ve Android Beam içerik paylaşım özelliğine 
bulunduruyor. Cihazın batarya gücü ise 1.500 mAH.



sağlık»
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İnsan yaşamında oldukça önemli bir yere sahip olan ve önemli saldırıların 
engellenmesini sağlayan x-ray cihazlarının radyasyon yaydığını 

bilmeyen yok. Peki, radyasyon yayan bu ve benzeri cihazların insan 
sağlığı üzerinde zararlı bir etkisi var mı?

Sadece uçağa binmek için x-ray cihazlarından geçme zo-
runluluğumuz artık tarihe karıştı. Bugün her hangi bir kamu 
binasına, bir şirkete ya da herhangi bir alışveriş merkezi-
ne girmek için bile x-ray cihazlarından geçiyoruz. Çantala-
rımız bir yandan, bezler bir diğer yandan cihazlardan geçe-
rek, kontrole tabi tutuluyoruz. Terörist saldırılarını, yasa dışı 
ürünlerin geçişini engellemek için kullanılan bu cihazlar, in-
san üzerindeki yoğun metalleri (silah, bomba düzeneği vs.) 
tespit etmeye yarıyor. Ancak insan yaşamında oldukça önem-
li bir yere sahip olan bu cihazların radyasyon yaydığını da bil-
meyen yok. Peki, radyasyon yayan bu ve benzeri cihazların 
insan üzerinde zararlı bir etkisi var mı? Hamile kadınlar bu 
cihazlardan geçmeli mi? X-ray’den geçtiğimiz bir saniye için-
de, televizyon karşısında kaldığımız saatlerden daha mı faz-
la radyasyon alırız?
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lük maruz kalınan radyasyonla ilgili temel bilgileri sunarak, 
yorumu okuyuculara bırakacağız.” diye konuşuyor. Karaman, 
1900’lerin başında radyasyon kaynaklarının tıpta, sanayide, 
tarım ve araştırmada artan bir hızla kullanılmaya başlandı-
ğını belirtiyor. Ancak bu radyasyonun, ‘zarar risk oranı olan 
ancak zararı yüzde 100 olmayan’ şeklinde değerlendirilen alt 
grupta olduğunu aktarıyor. Karaman bu noktada şu önem-
li bilgileri veriyor: “Bu ışınların tahmin edilemeyecek şekilde 
düşük dozda bile yüksek zararlar vermesi söz konusu olabi-
leceği gibi, doz arttıkça şiddeti artan zararlı etkiler gösterme-
si (ishal, kansızlık, cilt döküntüsü, üreme organ hasarı, anemi 
ve kanser oluşumları) söz konusu olabilir.”

CEP TELEFONU, TELEVİZYON DÜŞÜK 
ENERJİLİ IŞINLARDAN OLUŞUYOR

Karaman’ın verdiği bilgilere göre radyasyonun diğer alt 
grubu olan ‘iyonlaştırıcı olmayan radyasyon’ ise radyo dal-
gası, mikrodalgalar, kızılötesi ışınlar ve görünür ışık gibi dü-
şük frekanslı dolayısıyla düşük enerjili ışınlardan oluşuyor. 
Mikrodalga fırınlardan saçılan ışın dalgaları, cep telefonları, 
radyo, televizyon ve görünür ışık kaynakları bu alt gruba ör-
nek olarak veriliyor. Bu gruptaki teknolojik aygıtların yaydığı 
ışınların ‘zarar riski’ olup olmadığına ilişkin bilimsel veri bu-
lunmuyor. Karaman, “Zararları olmaları halinde ise, bu zarar 
bize ulaştırdıkları radyasyonun etkilerinden kaynaklanmaz. 
Zararları kesinlikle doza ve çevreye oluşturdukları etkiye (ör-
neğin ısınmaya) bağımlıdır.” diyor. 

DOZ ÇOK ÖNEMLİ
Suat Karaman ampul örneğinden yola çıkarak şöyle konu-

şuyor: “Örneğin bir ampulün, uzun süre yandıktan sonra, temas 
etmemiz halinde elimizi yakması ya da çok yakından ve doğru-
dan ışığa bakmamız halinde kör olmamız kaçınılmazdır. Aynı 
şekilde mikrodalga fırının içine girmemiz mümkün olsa, dalga-
larının oluşturduğu moleküler titreşimle bütün organlarımızın 
kavrulması işten değildir. Dikkat edilecek olursa, burada tama-
men doza bağımlı ve tahmin edilebilir bir sonuç söz konusudur. 
Bu durumda, örneğin cep telefonlarının ‘radyasyondan kaynak-
lanan zararı’ vardır diyemeyiz ama bir cep telefonu pekala gün-
de 14 saat kulağımızın dibinde tutularak konuşulması halinde 
zararlı olabilir. Bu zararlar da; işitme kaybı, kulak enfeksiyonu, 
ısıdan kaynaklanan cilt yanığı şeklinde görülebilir.”

X-RAY’İN YANINDAKİ GÜVENLİK 
GÖREVLİSİ TEHLİKEDE Mİ?

“Halbuki radyasyon riski denince, çok düşük dozda bile, 
kısa veya uzun dönemde kanser gibi ölümcül sonuçlara yol 
açabilme kabiliyeti olan ‘iyonlaştırıcı radyasyon’ kaynaklarının 
vereceği zarar riski kastedilir.  Bu durumda, güvenlik amaçlı 
kullanılan ve insanların çanta-bavullarının içini açmadan gör-
mek için röntgenini çeken x-ray cihazlarının yakınından ge-
çilmesi halinde aldığımız (aslında uzaydan gelen kozmik ışın-
larla doğal ve rutin olarak aldığımız günlük iyonlaştırıcı rad-
yasyon dozuna eşdeğer radyasyonun) bile bazı kişilerde tah-
min edilemeyecek şekilde kansere neden olması mümkündür. 
Ancak, bu cihazın yanı başında saatlerce ve günlerce-aylarca-
yıllarca duran güvenlik görevlisinin alacağı doz daha fazla ol-
masına rağmen yine de bir zarar görmeyebilir.” 

GEREKMEDİKÇE RADYASYON 
ALINMAMALI

“Arzu edilen şey, herkesin gerekmedikçe hiç ekstra rad-
yasyon almaması ve bu düzeyin halk için yıllık 1 milisievert 
düzeyinin altında tutulmasıdır. Radyasyon çalışanları için ise 
bu düzey yıllık maksimum 50 milisievert/ yıl ve 5 yıllık orta-
lama maksimum 20 milisievert/yıl olarak belirlenmiştir. An-
cak bu düzeylere riayet etmek bile iyonlaştırıcı radyasyon-
dan zarar görmeyeceğimizi garantilemez. Bu arada, çanta-
ları kontrol eden cihazların genelde iyonlaştırıcı radyasyon 
(x-ışını) kullandığını, insanların geçtiği güvenlik kapılarının 
ise iyonlaştırıcı –olmayan radyasyon çeşidi (manyetik detek-
tör) kullandığını vurgulamak gerekir. Dolayısıyla bu kapılar-
dan geçişten kaçınılması aslında, hemen yanı başına konuş-
landırılmış olan x-ray cihazından uzak durmak için olması 
halinde ya da manyetik alana maruz kalmanın getireceği di-
ğer riskler (kredi kartı silinmesi vs.) nedeniyle olabilir ve hal-
ledilemeyecek zorluklar değildir. Güvenlik kapılarının kulla-
nımdan kaldırılması, sağlığımıza daha zararlı olabilir (terö-
rist saldırısı halinde).”

       

SuAt kArAmAn: “mİkroDAlGA 
fırınlArDAn SAçılAn ışın 

DAlGAlArı, cep telefonlArı, 
rADyo ve televİzyonlArın 

yAyDığı ışınlArın ‘zArAr rİSkİ’ 
olup olmADığınA İlİşkİn BİlİmSel 

verİ Bulunmuyor.”

HaVaalaNıNdakİ 
x-rAy cİHazları 

zararlı Mı?

KAFA KARIŞTIRICI İDDİALAR 
ORTAYA ATILIYOR

Ultramar Sağlık Danışmanı Suat Karaman konu ile ilgi-
li merak edilen soruları, okuyucularımız için yanıtlıyor. Ka-
raman, sağlık amaçlı çekilen röntgen ve bilgisayarlı tomog-
rafilerden tutun da, güvenlik amaçlı x-ray tarama cihazları-
na, cep telefonlarına, saç kurutma makinalarına ve hatta te-
levizyon gibi elektronik aygıtlara kadar her türlü teknoloji-
nin günümüzde sorgulanarak, kamuoyu gündeminin önem-
li bir kısmını tutmaya başladığını söylüyor. Ancak bu konu-
da yeterli bilgi birikimi olmayan kişilerce ortaya atılan çeşit-
li iddiaların da kafa karıştırıcı hale geldiğine değinerek, “Ay-
rıca radyasyon konusunda hala aydınlatılamayan konuların 
sanki tam olarak çözümlenmiş bilimsel gerçekler gibi sunul-
ması konuyu daha da karmaşık hale getirmektedir. Biz gün-



Bir sevgi ve hoşgörü şehri 
olarak tüm dünyada tanınan 
Konya, konumunu Hazre-
ti Mevlana’nın çağları aşan 
evrensel anlayışına borçlu. 
Hazreti Mevlana’nın yüzyıllar 
öncesinde söyledikleri bugün 
hala insanlığa yol gösteriyor.

Öğretisinde insanlık için 
sevgi temennisi bulunan Haz-
reti Mevlana, “Bir canım, 
ama yüz bin bedenim var. 
Seni inciten beni de incitir” 
sözleriyle hoşgörü çağrısını 
Konya topraklarından tüm 
dünyaya iletmiştir. Mevlâna, 
bugün için ihtiyacımız olan 
bu önemli değerleri bize ar-
mağan ederken; bu şehrin 
geleceğini de sevgi üzerine 
kurmuş, güzelliklerin bilgi ve 
sevgiyle ortaya çıkacağını an-
latmıştır:

“Sevgiden, tortulu bulanık 
sular arı - duru bir hale gelir. 
Sevgiden, dertler şifa bulur. 
Sevgiden, ölüler dirilir. Sev-
giden, padişahlar kul olur. Bu 
sevgi de bilgi neticesidir.”

Hazreti Mevlana’nın evren-
sel çağrılarını yeniden okuyup 
anlamakta herkes için büyük 
fayda vardır. Günümüzde ya-
şanan bireysel ve toplumsal 
sorunların çarelerinin O’nun 

asırlar öncesinde sunduğu 
reçetelerde saklı olduğunu 
unutmamak gerekiyor.

Bugün tüm insanlığın her 
zamankinden fazla sevgi, ba-
rış ve kardeşliği düşünmeye 
ihtiyacı var. Bütün insanlığı 
huzursuz eden terör, şiddet, 
anarşi nereden gelirse gel-
sin hepsini kınıyor; dil, din 
ve ırk farkı gözetmeksizin ne 
olursanız olun gelin; sevgide, 
dostlukta, barışta, kardeşlikte 
birleşelim, sevgi dünyaları ku-
ralım, hoşgörüyü tüm dünya-
da hâkim kılalım, diyoruz.

Hazreti Mevlâna’nın sevgi 
ve hoşgörü anlayışı çerçeve-
sindeki bakış açısı, Konya ile 
dünya şehirlerini buluşturu-
yor. “Gel” çağrısına uyarak 
dünyanın dört bir yanından 
her yıl yüz binlerce insan 
Konya’ya geliyor, buradan 
feyz alarak ruhunu dinlen-
diriyor. Şeb-i Arus, sadece 
Konya’da değil doğudan batı-
ya dünyanın pek çok köşesin-
de giderek artan bir alakayla 
idrak ediliyor.

Şehir olarak Hazreti 
Mevlana’ya ve onun eserle-
rine sahip çıkarak Mevlana 
felsefesiyle hareket ediyoruz. 
Bunun en pratik örneği, 

dünden bugüne sevgi ve hoş-
görü temelinde Konyalıların 
yerli ve yabancı misafirlerine 
gösterdikleri içten ve samimi 
misafirperverliktir. Konya, bu 
büyük değere sahip çıkmakta 
ve bu gayret her geçen gün 
daha da artmaktadır. 

Yaşamını “Hamdım, piş-
tim, yandım” sözleri ile özet-
leyen Mevlâna 17 Aralık 1273 
Pazar günü Hakk’ın rahmeti-
ne kavuştu. Ölüm gününü 
yeniden doğuş günü kabul 
eden Hazreti Mevlana için, o 
güne düğün günü manasına 
gelen Şeb-i Arus demek arif-
lerin gönüllerinde yaşamaya 
devam edeceğinin bir işareti 
idi.  

Bir sevgi iklimi Mevlâna

Tahir Akyürek
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı



ığdır’ın Tuzluca ilçesinde Aras ve Arpaçay nehirlerinin kesişme noktasında 
düzenli olarak izlenen küçük akbabalar, kuşlara zarar vermeyen özel 

teknikler ile yakalandı ve sırtlarına uydu vericisi takıldı. uydu takılan ilk 
akbabaya da Aras ismi verildi. 

çevre»
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Nesli tehlike altında olan 
küçük akbabalar, Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı Doğa Koruma 
ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü (DKMP), KuzeyDoğa 
Derneği ve Utah Üniversitesi işbirliğiy-
le uydu vericisi ile takip ediliyor.
Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde Aras ve 
Arpaçay nehirlerinin kesişme nokta-
sında düzenli olarak izlenen küçük 
akbabalar, kuşlara zarar vermeyen özel 
teknikler ile yakalandı ve sırtlarına 
uydu vericisi takıldı. 

UYDUDAN İZLENEN AKBABANIN ADI 
ARAS
2-3 yaşlarında, 1,840 g ağırlığında ve 
Aras ismi verilen küçük akbabanın sır-
tına uydudan her gün düzenli koordi-
nat alan 45 gramlık bir uydu vericisi-
nin yanı sıra daha kolay tanınabilmesi 
için sağ kanadına TR01 yazılı kanat 
bandı takıldı. Bu sayede dünya çapın-
da nesli tehlike altında olan küçük 
akbabanın izlenmesiyle bölgede kul-

landığı alanlar, göç rotası, mevsimsel 
hareketleri ve beslenme stratejisi orta-
ya çıkartılacak.  Küçük akbaba, ülke-
mizde görülen dört tür akbabadan en 
küçüğü ve dünya çapında soyu en çok 
tehlikede olan tür arasında yer alıyor. 
Dünyadaki nüfusu hızla düşen küçük 
akbaba ülkemizde hala düzenli olarak 
çoğalıyor. Kars ve Iğdır illerindeki 
Arpaçay Kanyonu ve Aras Vadisi küçük 
akbabanın Doğu Anadolu 
Bölgesi’ndeki önemli yaşama alanları 
arasında bulunuyor.

SON TEKNOLOJİ UYDU VERİCİLERİ 
KULLANILIYOR
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa 
Koruma Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü’nün KuzeyDoğa 
Derneği’ne tahsis ettiği en son teknolo-
ji uydu vericileri ile izlenen ilk akbaba 
Aras, sadece üç günde 305 km den fazla 
bir mesafe kat etti ve daha şimdiden 
önemli bilgiler edinilmesini sağladı.
Küçük Akbabalar, dünyadaki 10 bin kuş 

türü arasında bir yıl içerisinde Dünya 
Soyu Tehlikede Türler Listesinde üç 
basamak düşen sadece birkaç tür ara-
sında yer alıyor. Orman ve Su İsleri 
Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 
Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle ger-
çekleştirilen bu ilk uydu takip projesi 
sayesinde Iğdır’daki küçük akbabaları-
nın yaşamlarının daha iyi anlaşılması ve 
onların Türkiye’de daha iyi korunması 
hedefleniyor.

YIRTICI HAYVANLARA DA UYDU 
VERİCİLERİ TAKILDI
DKMP Genel Müdürlüğü tarafından 
ayrıca, Antalya Düzlerçamı’nda bulu-
nan ve sayıları 200 civarında bulunan 
alageyiklerin uygun alanlarda tabiata 
yerleştirilmesinde, Birecik’teki üretme 
istasyonunda üretilen kelaynakların 
tekrar göçe gönderilmesinde ve ayı ile 
kurt gibi yırtıcı yaban hayvanlarının 
popülasyonlarının ve davranış özellik-
lerinin belirlenmesinde de uydu verici-
leri kullanıldı. 

KüçüK AKBABAlArA 
‘uydu’dan Takip Var



gelenek»
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Ahilik teşkilatı, 13. Yüzyıl’da Anadolu’da ortaya çıkan bir esnaf örgütüdür ve 
Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda da çok önemli bir role sahiptir. Adının, 

‘kardeşim’ anlamına gelen Arapça ‘ahi’ ya da ‘eli açık, yiğit’ anlamındaki Türkçe 
‘akı’ sözcüğünden türediği ileri sürülür.

Yalnızca Türk insanının değil, tüm dünya toplumlarının ör-
nek alması gereken, bir insanlık ve ahlak sistemidir ahilik 
teşkilatı… Kendine özgü ilke ve uygulamaları ile günümüz-
de hala tüm canlılığıyla yaşatılmaya çalışılan ahilik, sözün-
de durma, doğruluk, güven verme, eli açıklık, alçak gönül-
lülük, bağışlayıcılık, dindarlık, başkasının ayıbını görmeme 
gibi güzel hasletleri, insan ruhuyla yoğurur ve ahlakla sana-
tın iç içe girdiği bir oluşum meydana getirir. Ayrıca dayandı-
ğı akıl, bilim, çalışma ve dürüstlük gibi esaslar sayesinde, sos-
yal ve ekonomik durumun ahlakla bütünleşip yükselmesine 
öncülük eder.

Kendine özgü bu güzel hasletleri yaşatabilmek için de 
ahilik teşkilatının başlangıç yeri olarak kabul gören Kırşehir 
başta olmak üzere birçok ilimizde, her yılın eylül ayında çe-
şitli kutlamalar düzenlenir. Bu törenlerle teşkilatın varlığı biz-
lere anlatılarak, ilkelerinin güncelliğinin korunması sağlanır. 
Biz de geleneklerimizi hatırlatabilmek adına hazırlamış oldu-
ğumuz sayfamızın bu ayki konusunda, ilkeleriyle Türk kültü-
rünün yüceliğini en bariz şekilde önümüze seren ahilik teşki-
latını konu almak istedik.

KURUCUSU AHİ EVRAN’DIR
Ahilik teşkilatı, 13. Yüzyıl’da Anadolu’da ortaya çı-

kan bir esnaf örgütüdür ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşun-
da da çok önemli bir role sahiptir. Adının, kardeşim anlamı-
na gelen Arapça ‘ahi’ ya da eli açık, yiğit anlamındaki Türk-
çe ‘akı’ sözcüğünden türediği ileri sürülür. Anadolu’daki Ahi-
lik teşkilatının kurucusu olarak Ahi Evran bilinir. Kendisi, 
Azerbaycan’da doğar, çocukluk ve gençliğini de orada geçir-
dikten sonra 1205’te Anadolu’ya gelerek Ahi örgütünü bura-
da kurar. Ardından Kırşehir’e yerleşir ve bu kentteki Ahi Ev-
ran Zaviyesi de Ahilik’in merkezi olarak kabul görür. Ahi Ev-
ran, artık herkes tarafından bütün zanaatların ‘pir’i ya da ku-
rucusu olarak da tanınır. Onun örgütü, ibadet ettikleri ve tö-
ren düzenledikleri yer olan tekke ve zaviyelere bağlayarak 
güçlendirmesinin ardından, teşkilat tüm kent, kasaba ve köy-
lere yayılır. Bu saatten sonra bir zanaat dalında çalışmak iste-
yen herkes o dalın Ahi birliğine katılmak zorundadır.
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ahilerin sahip olması 
gereken ahlaki özellikler: 

 Eli açık olmalı: Yoksullara, düşkünlere yardım etmelidir.
 kapısı açık olmalı: Konuklarına veya bir şey istemeye 

gelenlere kapısı daima açık olmalı, misafirperver 
olmalıdır.

 Sofrası açık olmalı: Yoksulları, düşkünleri yedirmeli, 
doyurmalıdır.                                                           

 Gözü kapalı ve bağlı olmalı: Kimsenin ayıbını görmemeli, 
kimseye kötü gözle bakmamalıdır.

 beli bağlı olmalı: Kesmenin ırzına, namusunua, haysiyet 
ve onuruna kötülük etmemelidir.

 dili bağlı olmalı: Kimseye kötü söz söylememeli, 
kimseye iftira atmamalı, koğuculuk etmemelidir.

ahilik geleneğinde

meslekTen men edilirdi

KENDİNE ÖZGÜ KIYAFETİ VAR
Esnaf ve zanaatçıları biraraya getiren bir meslek 

örgütü olan Ahilik teşkilatının, kendine özgü 
giyim kuşamları da vardır. Ahiler, sırt-
larına hırka, başlarına tepesine be-
yaz bez bağlanmış külah giyerek 
dolaşır. Her kentte oradaki za-
naat dalı sayısı kadar Ahi za-
viyesi bulunur ve her zana-
at dalında en dürüst ve en 
saygın usta, ahi zaviyesi-
nin başkanı seçilir ve ‘Ahi’ 
adıyla anılır. ‘Server’ adı 
verilen yiğitbaşı ise bir-
liğin Ahi’den sonra gelen 
yöneticisidir ve esnaf bir-
liğinin düzen ve güvenli-
ğini sağlamakla mükelleftir. 
Kentteki tüm zanaat dalları-
nın başındaki ahilerin hepsin-
den sorumlu tek kişi ise ‘Ahi Baba’ 
olarak anılır. Ahi Baba’nın atanması 
başta olmak üzere, çıraklıktan kalfalığa, 
kalfalıktan ustalığa yükselme gibi törenler ise 
Ahi Evran zaviyesi şeyhlerinin izniyle yapılır.

Zaviyenin en kıdemsizleri olarak bilinen genç çıraklar ise 
‘fityan’ diye adlandırılır ve bunlar evleninceye kadar zaviyeler-
de yaşar. Fityanlar, kazandıkları parayı zaviyeye verir. Zaviye-
ler aynı zamanda genç Ahilerin de eğitildiği yerdir. Burada on-
lara başta okuma yazma olmak üzere çeşitli konularda bilgi-
lenme, ok atma, kılıç ve silah kullanma eğitimleri de verilir. 
Bu zaviyenin şeyhleri ya da onların ‘halife’ denen yardımcıla-
rı ise her yıl zaviyeleri denetlemek amacıyla Anadolu’yu dola-
şır ve bu sırada Ahi birlikleri arasındaki anlaşmazlıkları çöze-
rek meslekte yükselme törenlerini yönetirler.

KURALLARA UYMAYAN AHİLİKTEN 
ATILIR

Her esnaf birliği sadece kendi içindeki zanaatçıları de-
netler. Birliğe bağlı dükkân ya da atölye sayısı birliğin izniy-
le artırılabilir ve her dükkânda tek bir usta bulunur. Üretim 
belirli kurallara göre yapılır ve mallarda belli bir fiyat uygula-
masına gidilir. Bozuk ya da pahalı mal satanlar ise hiçbir taviz 
göstermeksizin meslekten atılır. Geleneğe göre bir ahi kendi 
emeğiyle geçinmeli, cömert, alçakgönüllü ve namuslu olmalı 
ve mal mülk hırsına kapılmamalıdır.

AHİLİĞE KABUL TÖRENİ YAPILIR
Bir zanaata girmek isteyenler önce çırak olarak işe baş-

lar ve işin inceliklerini öğrenir. Ahiliğe kabul edilme törenin-
de öncelikle tuzlu su içilir, şedd kuşanılır (bele kuşak bağla-
nır) ve şalvar giyilir. Buradaki tuzlu su bilgiyi, şedd kuşanma 
yiğitliğe ve hizmete hazırlığı, şalvar namusu simgeler. Ahilik-
ğe girenler, ‘yol kardeşi’ denen iki kalfa ile ‘yol atası’ denen bir 
ustadan meslek eğitimi alır. Ustasının yanında yıllarca zana-
atın inceliklerini öğrenerek pişen çırak, gene ustasının izniy-

le kalfalığa geçer. Kalfalık süresini doldurup ustalık becerisi-
ni kazanınca da büyük bir törenle ustalığa yükselir. İlkbahar-

da düzenlenen bu törenlere bütün esnaf katılır. Sonun-
da usta olmaya hak kazananlara ahilik törelerine 

göre peştemal bağlanır.

KADIN TEŞKİLATI DA 
KURULUR

Ahiler, kadınlara fazlasıyla de-
ğer verip Anadolu’daki kadınlar 
birliğinin kurulmasında çok cid-
di çalışmalarda bulunmuşlar-
dır. Tarihteki ilk kadın teşkila-
tı olan Anadolu Kadınlar Birliği 
(Bacıyan-ı Rum Teşkilatı), Ahi Ev-
ran Veli Hazretleri’nin eşi olan Fat-

ma Ana’nın, dokumacılık konusun-
da meslek piri olarak ön plana çıkıp 

kadınları örgütlemesiyle oluşmuştur. 
Dönem kadınlarına işine, aşına ve eşine 

sahip ol adabı öğretilerek onların her konu-
da eşlerine destek olmaları sağlanıp ekonomik 

ve manevi açıdan bu günün modern kadın çizgisi 
oluşturulmuştur. O yıllarda Avrupa’da böyle bir uygulamay-
la karşılaşmanın mümkün olmadığını varsayarsak bunun çok 
önemli bir anekdot olduğunu vurgulamadan geçemeyiz. 

MÜNECCİMLİK, AHİLİĞİN DIŞINDA 
KALIR

Bir kolu Hz. Ebubekir’e bir kolu da Hz. Ali’ye dayandığı 
söylenen ahilikte, teşkilatı bozan bazı meslekler dışarıda bı-
rakılmıştır. Bunlar arasında müneccimlik, dellallık, kasaplık, 
cerrahlık, vergi memurluğu, avcılık gibi meslekler vardır. Gö-
rülüyor ki çok güzel erdemlerin ve oldukça disiplinli eğitim-
lerin ardından yetişen ahiler, toplumda çok saygın bir yere 
sahiptir. Onlar, o dönemde Anadolu’da yalnız ekonomide de-
ğil siyasal alanda da çok etkili olurlar. 

bozuk Ve pahalı mal saTanlar



Mevlana çıkış kapısı, Aziziye Mh. Eski Belediye İçi Eflakdede Sk. No: 8 Karatay/KONYA
www.kececiyiz.biz        info@mysticartgallery.net

0 332 350 29 97

Destegül Güzel Sanatlar Mektebi Keçe Sanat Evi

‘keçe’ maharetli ellerle 
sanata dönüştü...

Destegül Güzel Sanatlar Mektebi’nin bünyesinde faaliyet gösteren Keçe Atölyesi’nde, doğal taşlarla hazırlanan mistik 
tasarımlar ve klasik keçenin dışında, gündelik hayatta kullanılabilen tamamen el yapımı ürünleri bulmanız mümkün.

Neler yapılmıyor ki keçeden?
İpek ve keçe karışımı şallar, şapkalar, çantalar, yelekler, tasarım kolye ve aksesuarlar, tokalar, keçe üzerine yapılmış  

tablolar ve buna benzer 30’a yakın ürün çeşidine, Mevlana çıkış kapısı karşısındaki Keçe Sanat Atölyesi’nde ulaşabilirsiniz.

Eski Siirt Battaniyesi
Üzeri ipek ve keçe ile bütünleştirilmiş 
bayan semazen tablosu

1

2

Örfi Türbe Destarı (üzeri laleli Hu Esma işlemesi)

Keçeden yapılmış semazen

Hz. Şems-i Tebrizi’nin Mevlana Müzesi’nde bulunan 
Serpûş’unun birebir alıntısı

1
2

3

3

Destegül Güzel Sanatlar Mektebi Keçe Atölyesi’nin 
dışarıdan görünümü



harem, 
appsTore’da
kültür ve Turizm bakanlığı, Topkapı harem 
dairesinin 3 boyutlu yüksek çözünürlüklü 
çekimlerini yaparak, apple’a sundu. apple’ın 
kabul etmesi halinde, harem dairesi appstore’da 
uygulama olarak yer alacak.

kültür»
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Topkapı Sarayı’nın Harem 
bölümü, Apple’a sunuldu. 
Haremin, Apple uygulaması 
olması için 3 boyutlu çekimleri 

yapılarak Apple yönetimine gönderil-
di. Yönetimin kabul etmesi halinde 
Harem, AppStore’da kullanıcıların 
cep telefonları ya da bilgisayarlarına 
indirilebilecek Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Türkiye’deki önemli müze-
leri farklı uygulamalarla dünyanın ilgi-
sine sunmaya devam ediyor. Bakanlık 
son olarak, Türkiye’de en çok ziyaretçi 
toplayan Topkapı Müzesi’nin Harem 
dairesini yeni bir uygulama ile günde-
me getiriyor. Harem dairesinin, 3 
boyutlu olarak Apple’a uygulamaları 
arasında yerini alması için başvurular 
yapıldı. Tüm çekimleri tamamlanan 
daire uygulaması Apple’a gönderdi. 
Apple tüm uygulamaları yaklaşık bir 

ay boyunca inceleyip, test ediyor. 
Uygun gördüklerini de ilgili tarafla bir 
anlaşma yaparak AppStore’a koyuyor. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner 
Sermaye İşletmesi Merkez 
Müdürlüğü’nün hazırladığı uygula-
manın içinde, müze uzmanlarınca 
onaylanan haremin tarihi, misyonu, 
haremdeki yaşam, görev dağılımı ve 
kamuoyunda harem hakkındaki bazı 
yanlış algılamaları da bilimsel veriler 
ışığında ortadan kaldıran bazı bilgiler 
var. Ayrıca batılıların gözüyle haremin 
nasıl algılandığına dair de değerlen-
dirmeler var. DÖSİMM Merkez 
Müdürü Murat Usta uygulamanın içe-
riğine ilişkin şu bilgileri paylaştı: 
“Sanal olarak 3 boyutlu çok özel ve 
yüksek çözünürlüklü görüntülerle 
harem dairesinin koridorlarında kul-
lanıcıları dolaştırmayı sağlıyoruz.”

Daha önce İstanbul’da yer alan Kariye 
Müzesi’nin 3 boyutlu görüntüleri de 
Apple’a sunulmuştu. Projenin, Apple 
yönetimi tarafından onaylanarak, 
AppStore’da uygulama olarak 
kullanıma açıldığını hatırlatan Murat 
Usta, Kariye Müzesi uygulamasının 
bugüne kadar, Amerika’dan 
Avustralya’ya, Tayland’dan İsviçre’ye 
kadar yüzlerce kullanıcı tarafından 
bilgisayar veya telefonlara indirildiğini 
söyledi. Usta, “Bir anlamda bu sayede 
kültürümüzün en kıymetli mekanlarını 
dünyanın neresinde olursa olsun 
insanların cep telefonlarına kadar 
ulaştırabiliyoruz.” şeklinde konuştu.
Ayrıca Kariye Müzesi uygulaması, ‘en 
iyi uygulama’ ödülüne de layık 
görülmüştü. 

kariye müzesi 
uygulaması çok 
sayıda kullanıCı 
TaraFından 
indirildi

Geniş, hijyenik, modern tasarımı ve hasta rahatlığının ön planda tutulduğu  
Diş Hekimliği Polikliniği, yeni yerinde hasta kabulüne başladı. 

Daha önce 4. katta hizmet verildiğinden, çocuk ve yaşlı hastaların polikliniğe 
ulaşmasında güçlük yaşanıyordu. 

Bu durumu dikkate alan hastane yönetimi, onların daha rahat, güvenli ve 
konforlu hizmet almalarını sağlamak amacıyla diş polikliniğini giriş katta özel 

bir alana taşıyarak hizmete sundu.

Profesyonel, güler yüzlü ve geniş kadrolu diş hekimleri
Poliklinikte; 5 diş hekiminin yanı sıra, çene cerrahı, ortodonti uzmanı ve diş eti 

hastalıkları uzmanı görev yapıyor.

Her türlü diş tedavi hizmetleri
İmplant, konservatif ve endodontik tedaviler, ortodontik tedaviler, protez 

tedavileri, diş eti hastalıkları tedavisi, genel anestezi ve sedasyon altında diş 
çekimlerinin yanı sıra tüm oral cerrahi işlemler yapılıyor.

Modern bekleme salonu
Modern bekleme salonu ile hasta diş muayene korkusunu yenmeye 

başlarken, geniş ve hijyenik muayene odalarında güler yüzlü bir hizmet 
almanın rahatlığını da yaşıyor.

YENİLENEN
DİŞ KLİNİĞİ

HİZMETİNİZDE



ŞArK’TAn Bİr KÖŞE

mıSır 
çArşıSı
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Doğunun mallarını batıyla buluşturan Mısır Çarşısı, 400 yıldır 
İstanbulluların en gözde alışveriş merkezlerinden biri. İğneden ipliğe her 
şeyin bulunduğu yaklaşık 100 dükkanıyla hizmet veren çarşı, tarihi 
dokusu ve ürün çeşitliliğiyle başka diyarlara götürüyor insanı...

gezi» eylül akıncı
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şim düştüğü için değil, zevkine git-
mişimdir hep Eminönü’ne. Çay-simit 

ikilisinin en çok yakıştığı vapurda pü-
für püfür yol alırken, İstanbul’un güzelliği-

ne şahit olmak... Vapurdan inerken iskelede ka-
labalığa karışmak... Sonra, Yeni Camii’nin önünde 

yem bekleyen gürbüz güvercinlerin arasına dalıp on-
ları uçurmak, yüzlerce kuşun kanat sesiyle yol almak ve 

bu huşu içinde caminin yanı başındaki rengarenk aleme dal-
mak... Mısır Çarşısı’na... Küçükken annemin elimden tutarak 
beni götürdüğü, içinden bir sürü torbayla çıktığımız; her bir 
dilin konuşulduğu, takıdan baharata kadar ne aranırsa bu-
lunduğu mini dünyaya... 

BEŞ DUYU UYANINCA…
İstanbul’un ikinci büyük kapalı çarşısı olan Mısır Çar-

şısı, beş duyuyu harekete geçiren büyülü bir mekan. Çarşı-
ya ana kapısından,  yani Balık Pazarı’ndan girildiğinde göz-
ler kamaşır önce. Dışarının aydınlığından pek nasiplenme-
yen çarşının loşluğundan ve içerideki renk cümbüşünden... 
Her bir rengin ve tonunun olduğu çarşıda, bitkisel ürün ile 
baharatın bin bir çeşidini satan aktarlardan gelen kokular da 
hemen çarpıverir burnunuza. 

Mısır Çarşısı, yabancı turistlerin de uğrak yeri olduğun-
dan, buraya geldiğinizde İngilizce’den İspanyolca’ya kadar 
birçok dille karşılanırsınız. Eğer tipiniz hafiften yabancıları 
anımsatıyorsa, mesela sarışın biriyseniz, gittiğiniz hemen her 
tezgahta Türkçe dışında birçok dille dükkanlarına davet eder 
esnaf sizi.  

İçinde hediyelik eşyadan takıya, baharatçıdan çeyiz eş-
yasına, halıdan çantaya kadar birçok ürünü bulabileceğiniz 
Mısır Çarşısı’ndaki çeşitlilik, farklılık karşısında şaşırıp kalı-
yor insan. Örneğin normal bir mağazada belki de bulamaya-
cağınız bir Osmanlı kaftanı ya da dansöz kıyafeti, sizi bu eş-
yalara dokunmaya iter. “Bir film setinde miyim acaba?” ya da 
“Bunlar gerçek olabilir mi?” diye düşündüğünüz olur çünkü. 
Son duyu da tat... Onca şarküterinin önünden geçip de hiçbir 
şey tatmamak olur mu hiç. Peynir mi arıyorsunuz? Karar ver-
meniz için esnaf, istediğiniz çeşidi ikram eder. Seçim sizin…

41 NUMARAYA 41 KERE MAŞALLAH
Çarşının en eski esnaflarından biri, 41 numaradaki Ad-

nan Kalmaz adındaki aktar. 1950 yılından bu yana, baba mes-
leğini sürdüren Kalmaz, burada kekikten kırmızıbibere, ıhla-
murdan kimyona kadar bin bir çeşit bitkisel ot ve baharat sa-
tıyor. Daha çok Hindistan ve Çin’den gelen malların bulun-
duğu dükkanda, önce kutular çekiyor dikkati. Kiminin üs-
tünde yelken resmi, kiminde tarihi bir mekan. Hepsi, Adnan 
Kalmaz’ın babasından yadigar... 

Kış aylarında satışların düştüğünü anlatan Kalmaz’a 
göre, işin sırrı kaliteli mal satmak ve müşteriye aileden biri 
gibi davranmak. Tabii şunu da önemle vurguluyor Kalmaz: 

dünyAnIn En İyİ 5’İnCİ PAZArI SEçİLdİ
Dünyanın en ünlü seyahat kitabı yayıncısı Lonely Planet, son sa-
yısında yayımladığı “Dünyanın En İyi Taze Gıda Pazarları” listesin-
de Mısır Çarşısı’nı 5’inci seçti… Sarah Baxter tarafından hazırlanan 
listede Mısır Çarşısı’ndan İpek Yolu ticareti sırasında ‘yolculuğun 
son durağı’ olarak söz edildi. O dönemlerde altın çağını yaşadı-
ğı belirtilen çarşının, aradan yüzyıllar geçmesine rağmen egzotik 
esintisinden neredeyse hiçbir şey kaybetmediği anlatıldı okurla-
ra. Pazarın ismini aldığı Mısır’ın ünlü yapıtlarını anımsatan piramit 
şeklinde yükselen baharat ve lokumların, pek çok rahatsızlığa iyi 
gelen bitkisel şifaların pazara canlılık kattığı da vurgulandı. Liste-
de bir numaraya oturan çarşı ise Londra’daki ‘Borough Pazarı’... 

76 / www.baglantinoktasi.com.tr



78 / www.baglantinoktasi.com.tr

“Mısır Çarşısı, ayrı bir yere sahip ve hep öyle kalacak. 
Şimdi kat kat olan alışveriş merkezleri moda haline geldi. 
Ama oralarda, buranın sıcaklığı yok. Beton yapılar bir kere 
onlar. Buranın tarihi bir değeri ve insanın içini ısıtan bir or-
tamı var.” 

40 yılı aşkındır Mısır Çarşısı’nda hediyelik eşya sattığı-
nı söyleyen bir esnaf ise biraz şikayetçi, “20-30 yıl önce iş-
ler daha iyiydi. Turistler de azaldı. Yaz aylarında daha iyi sa-
tış yapıyoruz.” diyor. Mısır Çarşısı’nın diğer alışveriş merkez-
lerine oranla daha pahalı olduğunu söyleyenlere de şiddet-
le karşı çıkıyor: “Hayır. Fiyatlar dış ülkelere göre çok ucuz, 
Türkiye’deki diğer mağazalarla ise hemen hemen aynı.” Dük-
kanına konuk ettiği her ırktan müşteriyi ağırlayabilecek ka-
dar dil biliyor. İngilizce, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Rus-
ça ve daha birçok dil. Kıskanmamak elde değil… 

ÖNCE MEDRESE SONRA ÇARŞI  
Bugün daha çok hediyelik eşya, baharat ve takı ağırlık-

lı eşyanın satıldığı Mısır Çarşısı, bundan 400 yıl kadar önce 
pamukçu ve aktarların faaliyet gösterdiği bir mekanmış. Çar-
şının inşa hikayesi ise biraz karışık. Padişah 3. Mehmed’in 
annesi Safiye Sultan’ın emriyle 1597 yılında inşasına başlan-
mış. Ancak bir yıl sonra mimar Davut Ağa ölünce, Dalgıç 
Ahmet Çavuş devralmış inşaatı. Ne var ki, 1603 yılında 3. 
Mehmed’in vefat etmesi ve Safiye Sultan’ın eski sarayda otur-
maya mecbur edilmesi inşaatın yarım kalmasına neden ol-
muş. 4. Mehmed’in annesi Hatice Turhan Sultan da, çarşının 
Yeni Cami Külliyesi’nin bir parçası olarak yapılmasını iste-

yince, kazma kürek yeniden vurulmuş çarşıya ve çarşı, uzun 
yıllar sonra, 1664’te mimar Mustafa Ağa’nın bir eseri olarak 
tamamlanmış. Önceleri medrese olarak kullanılan; burada 
yaşayan öğrencilerin ayaklanması üzerine çarşıya çevrilen 
yapı, aktar ve pamukçulara tahsis edilmiş. Dükkanların üze-
rinde asılı olan yangın kulesi, küçük bir kayık, devekuşu yu-
murtası gibi birtakım işaretler, halkın istediği dükkanı bul-
masını sağlarmış. Hatta bunlar, dükkan sahibinin de o sem-
bolle anılmasını sağlarmış. Fenerli dükkan, kuleli, püsküllü 
Hüsnü Efendi gibi…

Çarşıya, kurulduğu ilk yıllarda “Valide Çarşısı” veya 
“Yeni Çarşı” dendiğini öğreniyoruz bazı kaynaklardan. An-
cak 18. Yüzyıl’ın ortalarından itibaren burada Mısır’dan ge-
len malların satılması, bu alışveriş merkezine “Mısır Çarşısı” 
denmesini sağlamış.
HER GÜN AÇIK…

1691 ve 1940 yıllarında iki büyük yangın geçiren Mı-
sır Çarşısı’nın son şeklini alması ise 1943’teki restorasyonla 
oldu. İçindeki 88 dükkanla müşterilerine hizmet veren çarşı-
nın planı “L” biçiminde. Bugün bazıları kullanılmayan 6 kapı-
sı olan Mısır Çarşısı’nın iki ana kapısı Eminönü ile Sultanha-
mam arasında bağlantı kurarken, yan kapıları ise Yeni Cami, 
Tahtakale, Mercan, Yemiş İskelesi ve Süpürgeciler’e çıkıyor.  

Doğunun mistisizmini batıya taşıyan Mısır Çarşısı, yüz-
yıllardan bu yana hareketliliğini koruyor, insana bambaşka 
duygular tattırıyor. 

Eğer siz de büyük alışveriş merkezlerinden bunaldıysa-
nız, içiniz sıcaklığı hissetmek istiyorsa, yolunuzu düşürün 
Mısır Çarşısı’na. Pazar günleri de dahil her gün açık olan çar-

Beş Duyuyu hArekete Geçİren Büyülü Bİr mekAn mıSır çArşıSı… 
Gözlerİ kAmAştırAn renk cümBüşü, BAhArAtlArın mİS kokuSu, 

hemen her DİlDen yükSelen Armonİ, kAşmİrDen İpeğe tAtlı 
DokunuşlAr ve eSnAfın İkrAmı lezİz tAtlAr…
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denizcilik»

‘Kıyem’ adlı acil durum müdahale 
botları, kendi kendini 

doğrultabilme (hacıyatmaz) 
özelliği sayesinde, ters dönme 
durumunda bile birkaç saniye 

içinde tekrar düzelerek yoluna 
devam edebiliyor.

aralık 2012 / 81

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Yalova 
Tersaneleri’nde 20 milyon dolara inşa edilen ‘Kıyem’ adlı acil 
durum müdahale botları, kendi kendini doğrultabilme (hacı-
yatmaz) özelliği sayesinde, ters dönmesi durumunda bile bir-
kaç saniye içinde tekrar düzelerek yoluna devam edebiliyor.

Her türlü deniz koşullarında ‘can kurtarma operasyonu’ 
yapma özelliğine sahip 22 metre boyundaki 4 tekne, Yalova 
Tersaneleri’nde Türk mühendisler tarafından 20 milyon do-
lara inşa edildi.

Kıyı Emniyeti Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdü-
rü Salih Orakçı, her türlü hava ve deniz koşullarında görev 
yapacak şekilde dizayn edilen ve ‘Kıyem’ adı verilen bu tek-
nelerin, denizlerde oluşabilecek tüm hava şartlarına dayanık-
lı olacak şekilde, özel imalat alüminyum saç kullanılarak ya-
pıldığını söyledi.

Teknelerin, kendi kendini doğrultabilme (hacıyatmaz) 
özelliği sayesinde, ters dönmesi durumunda bile bir kaç sani-
ye içinde tekrar düzelebildiğini ifade eden Orakçı, özel dizay-
nı ve ekipmanların yerleşimi sayesinde, ters döndüğü esnada 
bütün hava ve egzoz firarlarının otomatik olarak kapandığı-
nı ve tekne içine en ufak bir su girişinin olmadığını kaydetti.

Orakçı, teknelerin üzerinde bulunan çeki vinci saye-
sinde, 15 tonluk bir çeki gücü sağlayabildiğini ifade ederek 
Orakçı, şunları söyledi: ‘’Bu da denizde zor durumda kalan 
tekneleri ve hatta kosterleri çekmek için yeterlidir. Saatte 240 
metre küp su sıkma kapasiteli bir yangın pompası bulunmak-
tadır. Bu sayede denizde yangın tehlikesine maruz kalan de-
niz araçlarına yangın söndürme hizmeti de verebilmekte-
dir. Teknelerin üzerinde bulunan termal kameralar sayesinde 
gece zifiri karanlıkta bile deniz üzerindeki bir kazazede tes-
pit edilebilmektedir. Ayrıca teknelerde, 4 kişinin barınmasını 
sağlayacak salon, kamara ve mutfak bulunmaktadır.’’

“TESTLERDE BAŞARILI OLDU’’
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali 

Yıldırım’ın talimatıyla 2003 yılından beri tüm deniz araçları-
nın Türk tersanelerinde yapıldığını kaydeden Orakçı, söz ko-
nusu 4 teknenin de Yalova Tersaneleri’nde, 2 sene içerisin-
de tamamlandığını bildirdi. Orakçı, seyir emniyetinin arttı-
rılması için teknolojik anlamda yeni yatırımlar yaptıklarını 
belirterek, teknelerin her birinin, ortalama 5 milyon dolara 
mal olduğunu dile getirdi.

Söz konusu teknelerin, teknik şartname doğrultusunda 
yapılan tüm testlerde başarılı olduğunu anlatan Orakçı, ‘’Tek-
neler, her türlü deniz ve hava şartlarında hizmet verebilecek 
şekilde inşa edilmiştir. Ayrıca tekneler, teslim alındıktan son-
ra katıldıkları acil müdahale operasyonlarında gerçekleştir-
dikleri performansla da kendilerini ispat etmişlerdir. Acil du-
rum müdahale botları, her türlü hava ve deniz koşulunda se-
yir yapabilen, kurtarma teçhizatı ile donatılmış, can kurtar-
maya yönelik hizmet verecek şekilde dizayn ve inşa edilmiş 
teknelerdir.’’ şeklinde konuştu.

“ARTIK DENİZDEKİ HAVANIN BİR 
ÖNEMİ YOK” 

Orakçı, teknelerin tanıtımını mayıs ayı içinde gerçek-
leştirmeyi planladıklarını söyledi. Bu teknelerin, Türkiye de-
nizciliği ve gemi inşasının hangi noktaya geldiğinin en bü-
yük göstergesi olduğunu ifade eden Orakçı, ‘’Sayın Bakanı-
mız, denizciliğe noktayı koydu. Bakanımızın şöyle bir tali-
matı oldu, ‘gerek Türkiye kıyılarında, gerekse bulunduğumuz 
coğrafyada her havada gidebilecek, alabora olduğunda, ters 
dönüp düzeldiğinde tekrar yoluna devam edebilecek arama 
kurtarma botu istiyorum.’ Biz de bunu gerçekleştirdik.’’ dedi.

Orakçı, gemi inşa sanayi ve denizciliğe getirdikleri yeni 
bir boyutla en son noktaya ulaştıklarını dile getirerek, şunları 
kaydetti: ‘’Bizim için artık denizdeki havanın bir önemi yok. 
Kötü havalarda yardım isteyen bir gemiye ilk göndermeniz 
gereken unsur, can kurtarma botudur. Bizim üzerinde durdu-
ğumuz birinci etken can kurtarmadır. Tabi can kurtarmayla 
birlikte mal da kurtarmak önemli. Bizden yardım isteyen her 
gemiye, her türlü havada yardıma gidebileceğiz. Hava kötü, 
fırtına var gidemiyoruz gibi sözleri rafa kaldırdık.’’

“KURTARMA ARACI DA YAPILIYOR’’
Bu teknelerin, ‘’batmayan tekne’’ olarak nitelendirildiği-

ni anlatan Orakçı, teknelerin, dışarıdan hiçbir suyun girme-
mesi mantığına dayalı olarak yapıldığını anlattı. ‘’Tekne se-
yir halindeyken deniz yüzeyindeki bir parça tekneye çarpa-
rak tekneyi delerse, su alan her tekne gibi bu da batar. Bu tek-
nenin deniz yüzeyinde herhangi bir temas yaşamaması du-
rumdaki halinden bahsediyoruz.’’ ifadelerini kullanan Orak-
çı, Türk denizciliği açısından çok önemli projelere imza atıl-
dığını kaydetti.

Orakçı, kötü havalarda seyir yapabileceğiniz römorkla-
rın da olması gerektiğini belirterek, ‘’Çünkü eğer can kurtar-
ma operasyonu yaptığınız gemi batmadıysa, o malı çekebi-
lecek gemi kurtarma araçlarına da ihtiyacınız var. Şu anda 4 
tane gemi kurtarma aracı da yapılıyor.’’ dedi.

TürK MüHendİsler 
‘BAtmAyAn tekne’ 

İnşA eTTİ



1989 yılından beri perakende sektörünün içindesiniz. Öncelikle 
sizi tanıyıp , sektöre adım atışınızı sizden dinleyebilir miyiz? 
1989 yılında 12 ortak bir araya gelerek toptan fiyatına perakende 
sloganıyla Osmanlı Market’i kurduk. Toptancılar sitesinde başladı-
ğımız marketçilik bugünlerde Sincap Market’le organize peraken-
deciliğe dönüştü.

Sektöre girdiğiniz yıllardan bu güne, perakendenin aldığı yol 
konusunda neler söylemek istersiniz?
Sektöre girdiğimiz yıllarla bugünü kıyasladığımızda Türkiye’de 
perakendenin çok yol aldığınız görüyoruz. Yazar kasa ve etiketsiz 
teraziyle tamamen kasiyere dayalı ezber bir marketçilikten tama-
men organize ve sisteme dayalı otomasyon sistemiyle çalışan bir 
marketçiliğe geçmiş durumdayız. Elbette bu geçişte Türkiye’nin 
değişen sosyoekonomik yapısının da etkisi var.

Büyüme stratejiniz nedir? Satın alma yapmayı düşünüyor 
musunuz? Konya dışına çıkıp, farklı illerde de mağazalar açacak 
mısınız?
Büyüme stratejimiz Konya’da söz sahibi olan bir marka yaratmak 
üzerine kurulu. Çünkü bizim olmadığımız bölgelerde ulusal mağa-
zalar her noktayı adeta parselleyerek büyüyor. Sincap ailesi olarak 
öncelikle şehrimizdeki konumumuzu oluşturduktan sonra komşu 
illerle ilgili planlar yapabiliriz.

Yerel marketler, birçok donanıma sahip olan ulusallara karşı her 
türlü mevzuat engellerine rağmen mücadele ediyor. Büyüme 
rakamlarına baktığımızda oldukça da başarılı bir grafik 
sergiliyorlar. Yaşanan bu rekabetle ve yerel marketçiliğin 
sıkıntılarıyla ilgili neler söylemek istersiniz?
Yerel marketlere baktığımızda ulusalların yapamadığı sıcaklıkta ve 
samimiyette hizmet verebildiğini görüyoruz. Satın alma şartları da 
güçlendikçe ulusallarla eşitlenemese de masraf dengesinden 
dolayı hem fiyatta cazip oluyoruz, hem de samimi hizmet vererek 
müşterimize sahip çıkıyoruz.

Sizce halk, yerel marketlere sahip çıkıyor mu? Konyalıların 
alışveriş alışkanlıkları neler?
Anadolu’da alışverişlerde diyalog çok önemli. Müşteri alışveriş 

esnasında kendisine gösterilen ilgi ve alakayla beraber beklentile-
rinin de karşılanmasını istiyor. İlgisizlik, memnuniyetsizliği de bera-
berinde getiriyor. Sadece Konya’da değil, hangi şehirde olursa 
olsun müşteriniz de size sadık kalır.

Piyasa aktörlerini tüketiciler terbiye ediyor. Değişen tüketici 
taleplerini dikkate almayan oyuncularsa devre dışı kalıyor. Sizce 
nedir söz konusu tüketici talepler? Siz bu anlamda kendinizi nasıl 
konumlandırıyorsunuz?
Tüketici tabii her zaman patron; çünkü cebinde parası ve satın alma 
için bir dolu tercihi olan bir kitleden bahsediyoruz. Bu durumda biz 
perakendeciler ne kadar ilgili ve samimi olup beklentilerine cevap 
verebilirsek, o kadar başarılı oluruz. Ne zaman biz patron olur ve 
müşterilerimize ilgi göstermez, isteklerine cevap vermezsek, 
müşteri işte o zaman kendisini mutlu eden ve ihtiyaçlarına cevap 
verebilen diğer noktalara gider. 

Son 1 yıl içinde mağazaların yenilenmesi ve yeni genel merkeze 
taşınmayı gerçekleştirdiniz. Bunları anlatır mısınız?
Sincap olarak marketlerimizi bir standarda getirmek istiyoruz 
bundan dolayı konseptimize uymayan marketlerimizi kapatarak 
yakınına veya farklı lokasyonlara yeni mağazalar açmaya devam 
ediyoruz. Yeni idari ve lojistik merkezimiz ise 4 bin metre kapalı 
alanda raf sistemiyle donatılmış tek zeminde yapılandırıldı. Ayrıca 
bin 200 metrekare idari bina ve 800 metre kare geri hizmet bina-
sıyla toplamda 6 bin metrekaredir. Yeni merkezimizde çalışanları-
mızın verimliliğinin artacağına ve müşterilerimize daha iyi hizmet 
vereceğimize inanıyoruz.

Sincap Marketler Zinciri 10’uncu yılını güzel bir kampanya ile 
kutladı. Gerek bu kampanya gerek Sincap’ın Konya halkına 
sunduğu son dönemdeki diğer kampanyalarla ilgili bilgi verir 
misiniz?
Sincap olarak şirketi devraldığımız 2009 yılından bu yana her yıl 
düzenli olarak kampanya yapmaktayız ve bu kampanyalarda 
amacımız para kazanmaktan ziyade müşteri memnuniyeti. Son 
yaptığımız kampanya yeni sonlandı. İki tane ev ve iki tane araba 
verdik. 10’uncu yıla özel 10 hediye verdik, ev ve arabanın dışında 
bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve buzdolabı da hediyeleri-

miz arasındaydı. Müşterimizden yoğun ilgi gördük, hediyelerin bu 
kadar cazip olması da tabi ilgiyi artırdı.

2012 yılının ilk 6 aylık bölümünü genel olarak Türkiye ekonomisi 
ve Sincap Marketler Zinciri’nin gösterdiği performans açısından 
değerlendirir misiniz?
2012 yılı hem Türkiye’nin hem de sektörümüzün büyüme yılı olarak 
belirlenebilir Türkiye ilk 5 ayda yaklaşık yüzde 10.5 büyüme kayde-
derken biz Sincap olarak yaklaşık yüzde 30’a yakın büyümeyle 
gidiyoruz. Biz zaten 2012 yılını yatırım ve büyüme yılı olarak belirle-
miştik hedeflerimiz doğrultusunda hareket ediyoruz.

Sektörün en büyük problemi kalifiye personel sıkıntısı… Bu 
konuda neler düşünüyorsunuz, çalışan aidiyetini artırmak için 
neler yapılması gerekir?
Sektörün en büyük sıkıntısı maalesef kalifiye olduğu kadar kalıcı 
çalışan olmaması. Tabi bunu tetikleyen sebepler var. Perakende 
sektörü çalışanlar tarafından nihai emekliliğin düşünüleceği bir 
sektör olarak algılanmıyor. Erkek elemanlar iş buluncaya kadar, 
bayan elemanlar da eş buluncaya kadar çalışmayı düşünüyor. 
Gençler istedikleri resmi iş veya atama gerçekleşinceye kadar boş 
kalmamak adına çalışmayı düşünüyor. Buna gerekçe olarak şunu 
gösterebiliriz; bizim bir tatil günümüz ya da mesai sınırlandırmamız 
yok. Rekabet şartlarına göre şekillenen mesaimiz var bu durum 
personel üzerinde olumsuz etken. Her ne kadar mesai ücretini alsa 
da, eleman standart çalışmak isterken, biz standart hizmet vere-
miyoruz. Pazar günü ve akşam geç saatlere kadar mağazalarımızı 
açık tuttuğumuz sürece bu sorun tükenmeyecektir.

Son dönemde Tarım Bakanlığı’nın denetimleri sıklaştırması ve 
firma isimleri açıklamasıyla gıda güvenliği konusu gündeme 
yerleşti. Sizin düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Sincap Marketler Zinciri son 3 yıldaki değişiminin ve büyümesinin 
altında yatan ana gerçek müşteri odaklı ve müşteri beklentilerine 
yönelik hizmet etmesidir. Şarküteri, manav, kuruyemiş, unlu 
mamuller ve et tavuk reyonlarındaki tazelik ve hijyene çok önem 
veriyoruz. Müşterilerimiz ürün kalitemizin yanı sıra mağazalarımız-
daki hijyen standartlarından çok memnun.

Yeni kanunlarla ilgili düşünceleriniz nasıl?
Yeni kanun şeffaflıktan yana biz Sincap olarak tüm sistemimizi şef-
faf ve denetlenebilir yapıda kurduk ve işletiyoruz. Yani kanunlara 
uyumlu olmak yasal gerekliliğin yanı sıra firmanın geleceği açısın-
dan da önemli. Şeffaf ve ölçülebilir yapıda olmak kendi firmalarımı-
zı geleceğe güvenle taşımak adına önem taşıyor.

Sincap Marketler Zinciri’nin 2012 ve sonrası için hedefleri 
nelerdir? Lokasyon anlamında yeni bölgelere açılmakla ilgili 
planınız var mı?
2012 hedeflerimiz arasında yeni bir idari bina ve depo planlamıştık. 
6 bin metrekarelik bir depo, artı idari binamıza kavuştuk. Uygun 
bulduğumuz yerlerde mağaza açmayı planlamıştık, o doğrultuda 
hareket ediyoruz. Yakın zaman da 4 mağaza daha açacağız ve bu 
yıl 30’un üzerinde mağazamız olacak. Lokasyon olarak bu yıl Konya 
dışına çıkmayı düşünmüyoruz. Ancak daha sonrası için hedefleri-
miz arasında bu düşünce var. 2013 yılı veya sonrasında yeni lokas-
yonlara gitmeyi düşünebiliriz.

tanıtıcı reklam

SİNCaP, “KONYa’NIN maRKeTİ” 
OLmaK İSTİYOR

Ekonomik açıdan Türkiye’nin gelişmiş kentlerinden biri olan Konya’nın yerel perakende zincirlerinden Sincap Market, 1989 yıldan bu yana 
müşterilerine hizmet veriyor. 500’ü aşan personel sayısı, tamamen yerli sermaye ile Konya’ya hizmet veren Sincap Marketler Zinciri, 
yüzde 20’ye yakın büyüme oranı ile dikkatleri çekmeye devam ediyor. Sincap Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ali 
Tabak, firmanın mevcut durumu ve geleceğe dair hedeflerini anlattı. Genel Müdür Tabak, öncelikle 2012 yılını yatırım ve büyüme yılı olarak 
belirlediklerini hatırlatarak sözlerine başlıyor. Büyüme stratejilerinin Konya’da söz sahibi, kalıcı marka yaratmak üzerine kurulu olduğunu 
ifade eden Ali Tabak, Sincap Marketler Zinciri’nin Konya’daki konumunu sağlamlaştırdıktan sonra komşu illerle ilgili planlar yapabileceğinin 
altını çiziyor. Sincap Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ali Tabak, sorularımızı şöyle yanıtlıyor: 

Sincap Marketler Zinciri Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Ali Tabak



 

  

türkçeden bi’haber»

Yine kelime kökeni İtalyanca. Bu dilde ‘alla franca’ diye yazılıyor. “Fren-
klerin töre, adet ve hayatına uygun, Frenklerle ilgili.” anlamına geliyor. 
Böylece İtalyanların, doğuyu Türklerin, batıyı ise Fransızların temsil 
ettiği düşüncesinde olduğu da ortaya çıkmış oluyor. Türk Dil Kurumu 
ise kelimeye ‘batılıca’ karşılığını öneriyor. 

A L A F R A N G A  D E Ğ İ L 
‘ B AT I L I C A’

Basketbol karşılaşmalarında sıkça kullanılan bir kelime step... Keli-
menin aslı İngilizce. Sözcük, “Bir oyuncunun top elindeyken yerde 
zıplatmadan bir adımdan fazla yürümesi.” anlamına geliyor. ‘Step’ ya-
pan oyuncular topu karşı tarafa verme cezası alıyor. Dil Kurumu, kelim-
eye ‘hatalı yürüme’ karşılığını uygun görüyor.

S T E P  D E Ğ İ L 
‘ H ATA L I  Y Ü R Ü M E ’

Ev hanımlarının en çok sevdiği ve kullandığı mutfak aletlerinden biri 
blendır… Eminiz her bir kadın bu aletle birbirinden lezzetli yiyecekler 
yapıyordur. Ancak bu aletin adının İngilizce olduğunu söyleyelim. Bu 
dilde ‘blender’ diye yazılıyor. Biz de okunduğu gibi yazıp, telaffuz edi-
yoruz. Alete Türk Dil Kurumu’nun bulduğu karşılık ise aletin tam da 
yaptığı işe uygun olarak ‘karıştırıcı.’

B L E N D I R  D E Ğ İ L 
‘ K A R I Ş T I R I C I ’

Yemek demişken, son dönemlerde evlere yemek hizmeti götüren ya 
da çeşitli toplantılara yiyecek-içecek temininde bulunan şirketler arttı. 
Bu şirketler kendilerini, aslı İngilizce olan, ‘catering şirketi’ olarak ni-
telendiriyor. Ancak Dil Kurumu uzmanları bu şirketlerin de kendilerine 
İngilizce isim vermelerine tepki koyuyor ve ‘yemek hizmeti’ karşılığını 
öneriyor. 

C AT E R İ N G  D E Ğ İ L 
‘ Y E M E K  H İ Z M E T İ ’

aralık 2012 / 85

A K R O B A S İ  D E Ğ İ L 
‘ C A M B A Z L I K ’

İp üstünde yürüyen, yüksekliklerden atlayan 
birçok insanın bulunduğu bir sirk getirin 
gözünüzün önüne. İşte bu hareketleri yaptıkları 
hareketlere ‘akrobasi’, hareketleri yapanlara 
‘akrobat’ diyoruz, kelime Fransızca olmasına 
rağmen. Oysa dilimizde bu kelimenin tam 
karşılığı yıllardan bu yana kullanılıyor. Atalarımız, 
başka anlamları da içine katarak, kelimeyi 
‘cambazlık’ olarak kullanmış. 
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Kadın kıyafetlerine ilişkin kullandığımız birçok terim de yabancı köken-
li. Bunlardan dekolte kelimesine bakacak olursak; Fransızca bir kelime 
olduğunu görürüz. Bu dilde ‘decollete’ diye yazılıyor. Türkçede daha 
çok, kadın kıyafetlerinin açık bölümlerini belirtmek için kullanılıyor. Dil 
uzmanları kelimeye ‘açık giyim’ karşılığını bularak, Türkçesinin 
kullanılması önerisinde bulunuyor. 

D E K O LT E  D E Ğ İ L 
‘A Ç I K  G İ Y İ M ’ 

İtalyanca ‘alla turca’ olarak yazılan kelime dilimize de buradan geçmiş. 
“Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun.” anlamına gelen 
bu söz maalesef bugün biraz aşağılama amaçlı da kullanılıyor. Türk Dil 
Kurumu, kelimeye ‘doğuluca’ karşılığını öneriyor. Böylece kelimenin 
tüm doğuyu kapsadığını anlatıyor.

A L AT U R K A  D E Ğ İ L 
‘ D O Ğ U L U C A’

Detone kelimesi müzisyenlerin kendi aralarında kullandığı bir kelime 
idi… Ta ki ülkemizde ses yarışmaları yapılmaya başlanana kadar. 
Yarışmalarla biz de Fransızca olan bu kelimeyi duyduk. Ancak kelimenin 
tam anlamını bilmeden sadece jüri üyelerinin ‘detone oldun’ şeklindeki 
uyarılarından anlam çıkarıyorduk. Dil kurumu ise gayet anlaşılır bir 
şekilde kelimeye ‘kusurlu’ karşılığını öneriyor.

D E T O N E  D E Ğ İ L 
‘ K U S U R L U ’

İşte bir spor terimi… Kadınların ilgi alanı dışında olduğu için birçoğu ‘bi-
zim takım deplasmanda oynuyor’ sözlerinden bir şey anlamaz. Çünkü 
bu kelime Fransızca, bu dili bilmiyorsanız bir şey anlamamanız normal. 
Bir de uzmanların bulduğu karşılığı kullanalım; ‘bizim takım dış sahada 
oynuyor.’ Şimdi kelimenin neyi ifade ettiği anlaşıldı sanırız. 

D E P L A S M A N  D E Ğ İ L 
‘ D I Ş  S A H A’ 
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Üzerine hatırlanması gereken küçük notların 
yazıldığı bu renkli renkli kağıtları bilirsiniz. İş 

yerlerini adeta sevimli mekanlar haline getiren bu 
kağıtlara İngilizcede post-it deniyor. Ancak bu 

marifetleri onların ismini İngilizce olarak 
kullanmamızı gerektirmiyor. Türk Dil Kurumu, 

post-it için ‘pusulacık’ karşılığını öneriyor. 

P O S T- I T  D E Ğ İ L 
‘ P U S U L A C I K ’
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Bu tarihi retaurantta geçmişin geleneksel damak tatlarının günümüzün modern tarzı ile birleşmiş halini bulmanız 

mümkün. Çatalhöyük, Orta Asya, Selçuklu, Mevlevi, Osmanlı ve de Konya Mutfağı’nın farklı lezzetlerini ve günümüzde hiç 

denenmemiş yeni tatları sunan SOMATÇI Restaurant’ın mutfağında, domates, salatalık, biber, patates, sıvıyağ ve salça 

gibi ürünler asla kullanılmamaktadır. 

XIII. yüzyıla dayanan ve başka hiçbir yerde bulamayacagınız Selçuklu ve Mevlevi yemeklerini  

SOMATÇI Butik Restaurant’ta bulabilirsiniz. Sebzeli Kuzu İncikFıstıklı Kayısılı Tavukİncirli Et

Akçeşme Mh. Mengüç Sok. No: 36  Karatay/KONYA
(Mevlana Türbesi Civarı, Tarihi Konya Evleri)
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Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak 
illeri arasında, bölgeye hizmet ede-
cek, Türkiye’nin ilk bölgesel hava lima-
nı olan Zafer Havalimanı açıldı. Başba-
kan Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını 
gerçekleştirdiği havalimanı, Kütahya il 
merkezine 45, Afyonkarahisar il mer-
kezine 55, Uşak il merkezine de yak-
laşık 100 kilometre uzaklıkta bulunu-
yor. Liman, IC İçtaş İnşaat tarafından, 
18 ayda inşa edilerek, bölgenin hizme-
tine sunuldu.

Başbakan Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Beşir 
Atalay, Milli Eğitim Bakanı Ömer Din-
çer, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 

Eroğlu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın ha-
zır bulunduğu açılışta Başbakan Erdo-
ğan konuşma yaptı. Başbakan Erodo-
ğan, yap-işlet-devret yöntemiyle ya-
pılan ilk bölgesel havalimanının, an-
laşmada belirtildiği şekilde 36 ay yeri-
ne 18 ayda tamamlandığını söyledi. Er-
doğan, “Artık Belçika’daki hemşerileri-
miz direkt oradan uçup buraya inebile-
cek.” dedi. 

2003 yılında toplam 34 milyon 
olan havayolu yolcu trafiğinin bu yıl 
sonu itibarıyla 131 milyona ulaşması-
nın beklendiğini kaydeden Başbakan 
Erdoğan şöyle konuştu: “Bütün derdi-

miz şu, havayolunu halkın yolu yaptık 
ve buraya rekabeti de getirdik. Karayo-
lunda güveni esas aldık, bunun altyapı-
sını başardık ve duble yollarla, o tünel-
lerle o ölüm yollarını hamdolsun çok 
daha farklı bir hale getirdik. Biz Ferha-
tız, siz ise Şirin, biz size aşığız, biz bu 
millete aşığız, sevdalıyız biz size. Biz 
bu milletin efendisi değil, hizmetkarı-
yız. Bu can bu tende oldukça biz size 
hizmet etmeye devam edeceğiz. Bütün 
derdimiz Türkiyemizi dünyada ilk 10 
içerisine nasıl sokacağız buna çalışıyo-
ruz.”

Zafer Havalimanı’yla bölgenin 
güçleneceğini anlatan Erdoğan, “Şu 

18 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan Zafer Havalimanı, Kütahya il 
merkezine 45, Afyonkarahisar il merkezine 55, Uşak il merkezine de 

yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

TürKİYe’nİn İlK bölgesel
 haValimanı Açıldı



92 / www.baglantinoktasi.com.tr

anda havayolu ile seyahat artık karayolu ile seyahat etmek ka-
dar adeta eşdeğer haline geldi. İktidara geldiğimiz 2002 yı-
lında ülke genelinde tarifeli sefer düzenlenen havalimanı sa-
yısı 26’ydı, bugün ülkemizin dört bir yanında 49 havalimanı 
var. Türkiye’nin geneline baktığımız zaman bu 49 havalima-
nına 81 ilden ortalama 45 dakikada ulaşabiliyorsunuz.” dedi.

BİNALİ YILDIRIM: “55 MİLYON KİŞİ 
SEYAHAT ETTİ”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıl-
dırım da Başbakan Erdoğan’ın, Türkiye’nin hava taşımacılı-
ğında hak ettiği yere getirilmesi ve hava yolunun imtiyazlıla-
rın değil, halkın yolu haline getirilmesi konusundaki talimat-
ları doğrultusunda, 10 yıldır var güçleriyle çalıştıklarını ifade 
etti. Yıldırım, 2003 yılında hava alanlarının çoğunun kapan-
mış, bazılarının da çalışamaz halde olduğunu kaydetti. Yıldı-
rım, Türkiye’de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısının da iç 
hatlarda 8,5 milyon iken geçen yıl sonu itibarıyla 58 milyo-
na ulaştığını, bu senenin ilk 10 ayında ise 55 milyon vatanda-
şın uçakla seyahat ettiğini söyledi. Bakan Yıldırım, ‘’İşte hava 
yolu halkın yolu böyle oldu.’’ dedi. 

İLK DEFA 3 İLE BİRDEN HİZMET 
VERİLECEK

Bu hava limanının bir ilk olduğunu ifade eden Yıldırım, 
ilk defa 3 ile birden hizmet verecek böyle bir hava alanını 
Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştirdiklerini anlatan Yıl-
dırım, bütçeden kaynak ayrılmadan bu hava alanının yapımı-
nın gerçekleştirildiğini kaydetti. Bu havalimanının yapım sü-
resinin bir rekor olduğunu ifade eden Yıldırım 36 ay sözleşme 
süresi olduğunu, yüklenici firma ile yapılan pazarlık ile bunu 
30 aya düşürdükleri, ancak yüklenici firmanın hava alanını 
18 ayda tamamlayarak hizmete sunduğunu söyledi. 

Yıldırım, Türkiye’nin ulaştırmada geldiği noktaya iliş-
kin de şunları paylaştı: “10 yıl boyunca, asırlardır beklenen, 

zafer Havalimanı’nın
 özellikleri

 Zafer Havalimanı, 3 bin metre boy, 45 metre eninde beton 
kaplamalı, her türlü hava koşullarında iniş ve kalkış 
yapılabilecek teknik cihazlarla donatılmış pist, bağlantı taksi 
yolu, 5 uçak kapasiteli apron ve terminalden oluşuyor. 17 bin 
600 metrekare kapalı alana sahip terminalde 20 check-in 
noktası, 4 çıkış kapısı, iç ve dış hat gelen yolcu salonları 
bulunuyor. 

 Check-in noktaları ve diğer bölümler, en ileri teknolojiler 
kullanılarak, yolcu ve bagaj güvenliğini maksimum seviyede 
sağlayan cihazlarla donatıldı. Ticari alanlar, Afyonkarahisar, 
Kütahya ve Uşak’ta üretilen yöresel yiyecek ve içecekler, el 
sanatları ve benzeri ürünlerin pazarlanmasına imkan 
sağlayacak şekilde dizayn edildi. 

 Havalimanı açıldıktan sonra başlangıçta bazı havayolu 
şirketlerince iç hat seferlerine başlanması, bundan birkaç ay 
sonra Düsseldorf, Köln, Brüksel gibi kentlere dış hat seferleri 
düzenlenmesi hedefleniyor. 

 Yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek şekilde inşa edilen 
hava limanından iç ve dış hatlar olmak üzere yılda 2 milyon 
kişinin geçiş yapması ve tesisin Afyonkarahisar, Kütahya, 
Uşak illerindeki termal merkezlere talebi artırması 
öngörülüyor.

20 hükümet eskiten hızlı tren hayalini de gerçeğe dönüştür-
mek bizim iktidarımıza, AK Parti iktidarına nasip oldu. ‘O 
tren kaçtı’ deyişi artık iktidarımız döneminde söylem olmak-
tan çıktı. Demir yollarında olduğu gibi, hava yollarında oldu-
ğu gibi, kara yollarında da Türkiye’yi doğudan batıya, kuzey-
den güneye bölünmüş yollarla donattık. Yolları böldük mille-
ti birleştirdik. Doğusuyla batısını birbiriyle kucaklaştırdık. 6 
bin kilometreden bugün 22 bin kilometreye ulaşmış bir bö-
lünmüş yol ağımız var.” 

“Afyon, Kütahya ve Uşak bu illerimizde sadece 111 ki-
lometre bölünmüş yol vardı. Bugün 3 ilimizde 667 kilomet-
re buna ilaveten bölünmüş yol yaptık. Afyon’u da Uşak’ı da 
Kütahya’yı da Türkiye’nin diğer illerine, birbirlerini bağladık. 
2003 öncesi sadece bu 3 ilimize yapılan yol yatırımı 310 tril-
yon liraydı. Bugün Afyon, Uşak Kütahya’ya yaptığımız yol ya-
tırımlarının miktarı 2 katrilyon 750 trilyon liradır, helali hoş 
olsun milletimize. Havalimanınızın hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum.”

yılDA 3 mİlyon yolcuyA 
hİzmet vereBİlecek şekİlDe 

İnşA eDİlen hAvAlİmAnınDAn 
İç ve Dış hAtlAr olmAk 

üzere yılDA 2 mİlyon kİşİnİn 
Geçİş yApmASı ve teSİSİn 

AfyonkArAhİSAr, kütAhyA, 
uşAk İllerİnDekİ termAl 

merkezlere tAleBİ ArtırmASı 
önGörülüyor.



Binali Yıldırım, yapımı devam eden ve dört büyük kenti birbirine 
bağlayacak olan Ankara-İstanbul, Ankara-İzmir ve Ankara-Bursa 

hatlarında yılda 30 milyondan fazla yolcu taşınacağını açıkladı. 
YHT’lerin Türkiye ekonomisine katkısının da yıllık 800 milyon 

doların üstünde olacağını söyledi. 
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Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım, yapımı devam eden 
Yüksek Hızlı Tren (YHT) hat-

larının devreye girmesiyle, yılda 30 
milyon yolcunun hızlı trenle taşınaca-
ğını açıkladı. Bakan Yıldırım, 
YHT’lerin, Türkiye ekonomisine yıllık 
800 milyon dolardan fazla gelir sağla-
yacağını belirtti.
Bakan Yıldırım, TCDD’nin 2023 yılı 
hedefleri doğrultusunda demiryolu 
ağının 25 bin kilometreye çıkarılaca-
ğını ifade etti. Bu ağın 10 bin kilomet-
resini oluşturacak YHT hatlarının ise 
ekonomik, sosyal ve kültürel kalkın-
maya önemli katkı sağlayacağını vur-
guladı. Yapımı devam eden ve dört 
büyük kenti birbirine bağlayacak olan 
Ankara-İstanbul, Ankara-İzmir ve 
Ankara-Bursa hatlarında yılda 30 mil-
yondan fazla yolcu taşınacağını belir-
ten Bakan Yıldırım, YHT’lerin Türkiye 
ekonomisine katkısının da yıllık 800 
milyon doları aşacağını söyledi. 

‘’ÇALIŞMALAR YOĞUN BİR 
ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR”
Türkiye’nin dört büyük kentini YHT 
ile birleştirmek için çalışmaların yoğun 
bir şekilde sürdüğünü ifade eden 
Yıldırım, şunları kaydetti: ‘’Yılda 17 
milyon yolcu taşıması planlanan 
Ankara-İstanbul Projesi’nde sona yak-
laşıldı. Ankara-İstanbul arasını 3 saate 
düşürecek olan hattı, ‘asrın projesi’ 
olarak da nitelendirilen MARMARAY’la 
birlikte 30 Eylül 2013 tarihinde eşza-
manlı hizmete açacağız.” 

“Her yıl ortalama yaklaşık 6 milyon 
yolcu taşınacak Ankara-İzmir hattını ise 
2015 yılında faaliyete geçirmeyi planlı-
yoruz. 624 kilometrelik hatta, 
Ankara’dan yola çıkan vatandaşlarımız, 
otobüsle 8 saat süren yolu, YHT konfo-
ruyla 3,5 saatte alarak İzmir’e ulaşacak.” 
“Bir diğer önemli projemiz ise Ankara-
Bursa. Yarım asırlık aradan sonra 
Bursa’ya demiryolunu getirecek pro-
jeyle vatandaşlarımız, 2 saat 15 dakika-
lık seyahatin ardından Ankara’ya var-
manın mutluluğunu yaşayacak. Bu hat-
tımızda da her yıl ortalama 6 milyon 
kişi yolculuk edecek. Bunların haricin-
de Sivas, Kayseri, Erzincan ve Antalya 
başta olmak üzere yurdumuzun 4 bir 

tarafını demir ağlarla örmek için 
çalışmalarımız sürüyor. 2023 ve 2035 
projelerimizi hazırladık bir bir hayata 
geçiriyoruz.”

“YHT’LER İŞ GÜCÜ KAYBINI DA 
ÖNLEYECEK”  
Bakan Yıldırım, yeni hatların devreye 
girmesiyle enerji maliyetlerinin düşe-
ceğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:
‘’YHT’lerle işgücü kaybı önlenecek, 
zaman tasarrufu sağlanacak. Yapılan 
araştırmalara göre, YHT projelerinin 
tamamlanmasıyla 5 milyon 425 bin 
kişi, özel araç yerine trenle seyahati 
tercih edecek. Bizim en önemli 
hedeflerimiz arasında karayolundaki 
yükü azaltarak diğer ulaşım modları-
na aktarmak. Bu bağlamda YHT’ler 
yolcu taşımada önemli görevler üstle-
necekler. Bu durum, trafiği görülme-
diği kadar rahatlatacak. 

Karayollarından çekilen bu araçların 
oluşturduğu maliyetlerin ortadan kalk-
ması ve YHT’nin az ve ucuz enerji 
tüketmesi sonucu ülkemiz her yıl 161 
milyon dolar tasarruf sağlayacak. Daha 
az ithal enerji kullanımıyla sağlanacak 
tasarrufun, cari açığa yıllık etkisi ise 
185,2 milyon dolar olacak. 
Karayollarından çekilen araçlardan 
dolayı kaza oranı düşecek. Bu durum-
da ülkemiz her yıl 571 milyon dolar 
tasarruf sağlayacak. Daha temiz bir ula-
şım aracı olan YHT’lerle doğaya kar-
bondioksit salınımı azalacak. Diğer 
etkenler de dahil edildiğinde YHT’ler, 
ülkemize her yıl 800 milyon doları 
aşkın ekonomik katkı yapacak.’’

YHT’lerİn eKonoMİYe KATKısı dA 
Hızı GİBİ yükSEk olacak
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CITROËN C4 PICASSO
Tartışmasız tasarım ve mühendislik harikası bir 
otomobil. Özellikle otomobilde geçirilen zamanı 
keyfe dönüştüren Picasso, adından da 
vurgulandığı gibi insanların gözünde hayranlık 
uyandırıyor. C4  Picasso ve C4 Grand 
Picasso’nun dizel ve benzinli motor seçenekleri 
62 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa 
sunuluyor. Çıktığı günden itibaren insanların 
hafızasında yer eden bir otomobili yani 
Picasso’yu bu ay sizler için irdeleyeceğiz. Fransız 
üretici Citroen’in farklı bir becerisini ve başarısını 
ortaya koyduğu Picasso’nun en önemli özelliği 
fonksiyonellik.  Ülkemizde sadece C4 Picasso ve 
C4 Grand Picasso’nun dizel ve benzinli motor 
seçenekleri satışa sunuluyor. Test aracımızda ilk 
dikkatimizi çeken bu mükemmeliyetçi düzeydeki 
fonksiyonellik özelliği ve iç mekanda kullanılan 
malzeme kalitesi. Buna işçilik kalitesini ve 
becerisini de ekleyebiliriz. Zaten bu üçü bir araya 
gelince çekici ve benzersiz bir görünüm ortaya 
çıkıyor. Citroen Picasso, ismiyle ne kadar 
uyumlu olduğunu gösteriyor. Yani tıpkı bir sanat 
eseri gibi. Her santimetrekaresi özenle 
hesaplanmış ve planlanmış. Tabi bu üstün 
düşünce de başarıyı getirmiş. Geniş ön ve yan 
camlarıyla rahat görüş açıları sunması, aydınlık 
bir iç mekana sahip olması ve konforu onu MPV 
sınıfının dikkat çekici üyelerinden biri haline 
getiriyor. Tek parça bir gövdeye sahip olduğunu 
hissettiren Picasso, dış boyutlarıyla orantılı 
geniş bir iç hacme sahip.

dIŞTAn SUv’U AndIrIyor… 
Dışarıdan bakıldığında üst sınıf bir SUV izlenimi 
yaratan Picasso; şık görüntüsü ve yüksek 
sürüş pozisyonuyla bir MPV’den fazlasına 
sahip olduğunu daha ilk bakışta hissettiriyor. 
Picasso’nun bu kadar tutulması ve 
beğenilmesinin bir nedeni de irili ufaklı birçok 
eşya gözü sunması. Zira bu özelliği ile aile ve 
hatta geniş ailelerin tercihi olmuş durumda. E 
haksız da değiller, çünkü otomobilin içinde o 
kadar çok eşya koyma gözü var ki insan 
kararsız kalabiliyor. Otomobilin orta konsolunun 
hemen üst kısmında bulunan dijital gösterge 
paneli, Picasso ve yol şartları hakkında her 
türlü bilgiyi edinmenizi sağlıyor. Bu panelin 
hemen üzerinde elektronik el freni ve dörtlü 
flaşör düğmesi yer alıyor. Sadece park anında 
Ön dikiz aynasının üst tarafında yerleştirilmiş 
küçük bir dikiz aynası adeta hayat kurtarır 
cinsten. Zira; seyahat sırasında arka koltuktaki 
çocukları bu ayna sayesinde takip etmeniz çok 
kolaylaşıyor. 

koLTUkLAr çok ErGonoMİk... 
Otomobilde yedi kişinin yolculuk etmesine 
olanak tanıyan akıllı bir koltuk sistemi bulunuyor. 
Picasso’nun ikinci koltuk sırası birbirinden 
bağımsız olarak katlanabilen ve hareket edebilen 
üç adet koltuktan oluşuyor. Ortadaki koltuğun 
öne doğru kayabiliyor olması, otomobilin iç 
mekanında pek çok yükleme ve oturma 
kombinasyonu yapabilmenizi sağlıyor. Otomobil 
tabanının düz tasarlanmış olması sayesinde arka 
koltuklara rahat bir erişim sağlanıyor. Picasso’nun 
üçüncü koltuk sırası bagaj zeminine gizlenmiş. 
Basit bir hareketle kullanıma hazır hale getirilen iki 
adet koltuk, otomobili kalabalık yolculuklar için iyi 
bir yol arkadaşı haline getiriyor. Aracın en büyük 
sıkıntısı genişliğin verdiği park sorunu hele ki 
İstanbul şartlarında. Bu araçla sürekli hareket 
halinde olacaksınız, park etmek işkenceye 
dönüşebiliyor. Otomobil sürüş keyfi için 
tasarlanmış. Ama tüm bu negatifliğe rağmen ön 
kelebek camları park ederken büyük kolaylık 
sağlıyor, ayrıca arka park yardım sistemi standart 
olan Picasso’yu park ederken sağ yan ayna geri 
manevra sırasında otomatik olarak kendini 
ayarlıyor ve size pratik bir park imkanı sunuyor. 
Yüksek oturma pozisyonu sayesinde trafikte iyi 
bir görüş mesafesi elde edebiliyorsunuz. 
Picasso’nun en büyük özelliği ise elbette 
panoramik cam tavanı. Bu sayede otomobilin iç 
mekanı çok ferah bir görüntü sunuyor. Başarılı bir 
ses izolasyonu sağlayan Picasso, sizi şehrin 
gürültüsünden kurtarmayı da başarıyor. Sürüş 
sırasında konfora yönelik düşünülen yumuşak 
süspansiyon sistemi, sert hareketlenmelerde 
sıkıntı yaratabiliyor. Zira gövdenin uzunluğu 
kullanıcıyı endişelendiriyor. Motor performansı 
da son derece başarılı olan bu otomobil 110 HP’lik 
1.6 HDI turbo dizel motoru ile  240 Nm’lik 
maksimum torkuna 1750 d/d’de ulaşıyor. 5 ve 7 
kişilik C4 Picasso,  Citroën’in  yeni marka imajı ve 
teknolojisi ile geliştirildi. C4 Picasso ve C4 Grand 
Picasso’nun geniş görüş açısına sahip panoramik 
ön camı havadar bir iç alan sunarken, ön ve arka 
tarafta uygulanan yeni marka logosu ve ön 
tampondaki farların altına yerleştirilen LED 
gündüz sürüş farları tasarımına farklılık getiriyor. 
E-HDi mikro hibrid teknolojisini ikinci nesil 
Stop&Start sistemli elektronik şanzıman sistemi 
ve HDi 110 DPFS motoruyla birleştiren C4 
Picasso; konforlu sürüş, düşük yakıt tüketimi (4.8 
1/100 km) ve CO2 emisyonlarında önemli ölçüde 
düşüşü (125 g/km) bir arada sunuyor. C4 
Picasso; e-HDi yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu 
alanlarında ciddi oranda düşük değerlere ulaşıyor.

ADIYLA ÖZDEŞ, TIPKI BİR 
SANAT ESERİ 

ArTILAr: 
• Kullanışlı ve çekici tasarım,
• Fonksiyonel iç mekan
• Malzeme ve işçilik kalitesi
• Düşük yakıt tüketim
• Motor performansı
• Oturma koltuklarının ergonomisi
• Vites geçişindeki rahatlık

EkSILEr
• Heybetli dış hacmin verdiği park sorunu
• Yol tutuşundaki dönemsel ve anlık salınımlar 
• Bozuk yollardaki amortisör hassasiyeti 
• Kalabalık bir aile değilseniz tercih edilmeyişi



Maserati’den 460 HP’lİk Parİs roketİ!
İtalyan lüks ve prestijli spor otomobil üreticisi Maserati’nin dört koltuklu ve katlanabilir 
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 şan-
zımanlı 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 sani-
yede açılabilen veya tamamen kapatılabilen kumaş tavana sahip olmasıyla da dikkat çeki-
yor. Maserati GranCabrio MC, 2940 mm’lik aks mesafesiyle aynı zamanda sınıfının arka 
koltukta yolcularına en uzun diz mesafesi sağlayan modeli olarak farkını ortaya koyuyor. 
Maserati GranCabrio MC’nin renk paletinde 10 renk bulunmakla birlikte tüm bu seçenek-
ler, koltuklarda, kokpit panelinde, tente kaplamasında, direksiyonda ve vites topuzunda 
sayısız kombinasyon dâhilinde harmanlanabiliyor.

BUGatti, 
İstanBUl’daYdi!
Dünyanın en pahalı ve en süratli seri üretim 
s p o r  o to m o b i l i  m a r ka s ı  B u ga t t i ’ n i n 
Türkiye’deki temsilcisi Doğuş Otomotiv, tüm 
dünyada büyük ilgi gören Bugatti Veyron 16.4 
Grand Sport’u, İstanbul Autoshow’da Türk 
müşterilerin beğenisine sundu. Türkiye’de ilk 
defa görücüye çıkan Bugatti Veyron 16.4 
Grand Sport’un anahtar teslim satış fiyatı 4.3 
milyon Avro. Bugatti’nin tüm dünyada sipariş 
üzerine kişiye özel olarak üretildiğine dikkat 
çeken Bottaro, 1001 HP güç ve 1250 Nm tork 
üreten 8,0 litrelik W16 motorlu Bugatti Veyron 
16.4 Grand Sport, 2.6 saniyede 0–100 km/s 
hızlanmasını tamamlayabiliyor. 407 km/s’lik 
son hız değerine sahip dört tekerlekten çekişli 
Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport statik 
ko n u m d a n  3 0 0  k m / s  h ı z a  1 6 . 7  s n ’ d e 
çıkabiliyor.

Maserati Firtinasi 
estİ
2012 İstanbul Autoshow Fuarı kapsamında 
Maserati’nin GranTurismo modelinin 460 HP’lik en 
güçlü versiyonu olan ve ülkemizde ilk etapta 3 adet 
satılan Maserati GranTurismo Sport modeli de 
görücüye çıktı. Keskin yol tutuş özellikleri, farklılık 
katılan sportif tasarım unsurları ve 300 km/s’lik 
son hız değeriyle dikkat çeken 317 bin Avro’dan 
başlayan anahtar teslim satış fiyatlı Maserati Gran-
Turismo Sport, Tofaş çatısı altında yer alan FerMas 
tarafından spor otomobil severlerin beğenesine 
sunuluyor. FerMas, Maserati GranTurismo model 
ailesinin en güçlü versiyonu olarak dikkat çeken 
460 HP’lik Maserati GranTurismo Sport’u ülkemiz-
de satışa sunmasının ardından 2012 İstanbul 
Autoshow Fuarı’nda da aynı modelle şov yaptı. 5 
yılda dünya çapında 15 bin adetten fazla satılan 
Maserati GranTurismo modelinin başarısını daha da 
yukarılara taşımaya hazırlanan Maserati GranTuris-
mo Sport, ülkemizde 317 bin Avro ’dan başlayan 
anahtar teslim fiyatıyla dikkat çekiyor.

en Hizli Ferrari türkİYe’de!
Ülkemizde Tofaş çatısı altında FerMas tarafından temsil edilen ve 
otomotiv sektörünün tutku yaratmayı başaran en önde gelen 
otomobil markalarından biri olan Ferrari, 599 GTB Fiorano mode-
linin yerini alan olan en yeni modelini 2012 İstanbul Autoshow 
Fuarı’nda tanıttı. 660 bin Avro’dan başlayan anahtar teslim satış 
fiyatıyla Türkiye’de satışa sunulan Ferrari F12berlinatta’ya ise ilk 
etapta 6 sipariş geldi. FerMas Satış ve Pazarlama Müdürü Ferhat 
Albayrak, “Ferrari markasının tüm dünyada zirve noktasını temsil 
eden F12berlinetta modelinin ilkini kasım ayında teslim edeceğiz. 
2012 yılında aldığımız 6 adet siparişin 3’ünü teslim etmeyi hedef-
liyoruz.” açıklamasını yaptı. Ferrari 458 Spider ve Ferrari FF gibi 
yeni modellerini peş peşe tanıtarak büyük bir çıkış yakalayan ve 
2012 yılında Türkiye’de 20 adetin üzerinde Ferrari modeli satışı 
hedeflediklerini dile getiren FerMas Satış ve Pazarlama Müdürü 
Ferhat Albayrak, Ferrari’nin yeni modeli olan F12berlinetta’nın 8.5 
sn’lik 0-200 km/s hızlanma verisi gibi muhteşem performansıy-
la gelmiş geçmiş en hızlı Ferrari modeli unvanına sahip olarak yol-
lara çıkacağına da dikkat çekti. 
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Temel bey, kısaca biyografinizi 
bizimle paylaşır mısınız?
1979 Bayburt Demirözü’ne bağlı 
Eymür köyünde dünyaya geldim. 
İlkokulu orada, ortaokulu 
Demirözü’nde ve liseyi de Erzincan 
İHL’de okudum.  2002 yılında Selçuk 
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi 
Makine Bölümü’nden mezun 
oldum. Okulu bitirdikten sonra kendi 
mesleğimle alakalı çalışmayı hiç 
düşünmedim. Masa başında çalıştı-
ğımda değil, sürekli sahada dolaşıp 
insanlarla iletişim halinde olduğum-
da daha başarılı olacağıma inandı-
ğımdan bambaşka bir sektörde iş 
hayatına atılmaya karar verdim. İlk 
olarak BMC’de Konya satış temsilci-
si olarak işe başladım. 2 yıl sonra 
satış şefi oldum sonra da şube 
müdürü olarak göreve devam ettim. 
Orada 7 yıllık istikrarlı bir çalışma 
hayatının ardından, 2009 yılında 
Nadir Avcan Petrolleri bünyesine 
katılıp, buradaki Genel Müdür’lük 
görevine başladım. 

konya’daki ataerkil ticaretin 
kurumsallaşma karşısındaki 
değerini, kurumsallaşmış bir firma 
olarak bize anlatabilir misiniz?
Kurumsallaşmak Anadolu’da biraz 
daha farklı algılanıyor. Genellikle fir-
malar aile şirketi ve ataerkil ticaret 
yöntemleri ile yönetiliyor. Kurumsal 
firmalarda çalışmanın ve orada 
yetişmenin en büyük avantajı, 
kurumsallaşmamış bir firmanın 
başına geldiğinizde orada ne yapa-
cağınızı biliyor olmanız. Çünkü 
kurumsal yapıya dair her türlü eğiti-
mi ve bilgi birikimini yaşayarak, sindi-
rerek öğrenmişsiniz ve daha önce 
nasıl çalışıyorsanız sistemi aynen 
öyle uyguluyorsunuz. Anadolu’daki 
ataerkil ticarette insanlar para varsa 
her alanda iş yapabileceğini düşünü-
yor. Ben buna kesinlikle katılmıyo-
rum. Ticarette para her zaman ikinci 
öncelik olmalıdır. Sistem, teknik bilgi 
ve en önemlisi kurumsal deneyim. 
Bunlar olduktan sonra para zaten 
kendiliğinden gelir. Birçok firma 

olan unlu mamüller işyerini de hiz-
mete sokmuş olacağız. 

Temel bey, sektörün mevcut 
sıkıntılarından bize biraz bahsede-
bilir misiniz?
Bu sektörün en büyük sıkıntıları 
kaçak akaryakıt ya da piyasada bili-
nen adıyla ‘10 numara yağ’.
Bu konuda milli servetimiz büyük 
zarar görüyor. Çevreye verilen 
büyük zarar da cabası. Akaryakıt 
sektörüne yatırım yapmış firmalar 
ve bu işten ekmek yiyen birçok çalı-
şan var. Bunların gördüğü zarar, ina-
nın milli servetimiz ve çevreye veri-
len zararın yanında hafif kalıyor. 
Kısacası 10 numara yağ başlı başına 
problem. Bununla alakalı olarak yakın 
geçmişte bir kısım önlemler alındı. Bu 
noktada dağıtım firmaları ile birlikte 
çok ciddi çaba sarfettik. Tabi alınan 
önlemler şuan yeterli değil. Çünkü 
hala akaryakıt sektöründe Tüpraş’la 
dağıtım firması ve bayi arasında 
yüzdelik anlamda fark var.
Diğer bir konu ise yüksek indirimli 
akaryakıt istasyonları. Bu işin mali-
yetleri, vergileri ve satış rakamı belli. 
Burada yapılacak olan indirimin de 
maksimum rakamı belli ama bunun 
çok çok üzerinde indirim yaparak 
satış yapıyorlar. Nasıl oluyor da bu 
denli yüksek indirimler yapıyorlar 
kısaca özetleyelim. 
Birincisi, satmış olduğu akaryakıt 
içine farklı katkı maddeleri ekliyorlar 
yani daha ucuz maddeler bulup içine 
atıyorlar ve böylece maliyet düşmüş 
oluyor. 
İkincisi de, devlete olan vergilerini 
vermiyorlar. Burada da satmış 
oldukları akaryakıtta farklı yöntem-
ler kullanarak vergilerini beyan etmi-
yorlar ve böylece haksız kazanç elde 
ediyorlar. Bu durum da haksız reka-
beti meydana getiriyor. 
10 numara yağ kullanımını önleme 
konusunda yapılan toplantılarda hep 
şunu savundum, ‘bırakın 10 numara 
yağı herkes üretsin, bunun önüne 
geçmek için tüketiciyi bilinçlendire-
lim veya bunu tüketenlerle ilgili 
önlemler alalım’. Örneğin, karayolla-

rına ait yük kontrol istasyonlarında 
herkes zaten gabari kontrol için dur-
duruluyor ve gabari sınırını aşanlara 
hatrı sayılır bir ceza kesiliyor. 10 
numara yağı araçlarına koyan zümre 
zaten belli. Durdurulduğunda depo-
sundan bir numune alıp bunun akar-
yakıt olmadığını tespit edip hatırı 
sayılır bir ceza kesildiğinde, başka bir 
şey yapmaya gerek kalmadan ken-
diliğinden yok olacaktır. Bırakın her-
kes üretsin, ürettiği malın pazarını 
bulamazsa satamaz.

nadir Avcan Petrolleri olarak bize 
biraz da sektördeki duruşunuzdan 
bahseder misiniz?
Bunu müşterilerimizin söylemesi 
daha doğru olur. Zirveye çıkmak çok 
kolay asıl zor olan ise zirvede kalabil-
mek. Biz bunu kurumsallığımız saye-
sinde başarıyoruz. Örneğin, 
İstanbul’un nüfusu yaklaşık 14 mil-
yon, istasyon sayısı 732. Konya’nın 
nüfusu ilçeleriyle birlikte 2 milyon, 
istasyon sayısı 554. Bu kadar zor bir 
rekabet ortamında gün geçtikçe 
başarımızı katlamamızda uyguladı-
ğımız stratejiler çok önemli. Bizim için 
müşteri memnuniyeti personel 
memnuniyeti ile başlar. Ayın elemanı 
uygulamasıyla personellerimizi 
ödüllendiririz. Bunu ise biz değil müş-
teri belirliyor. En önemli kriterimiz 
güleryüz. Ön saha elemanı dediğimiz 
pompa elemanlarını, çok iyi seçiyor 
ve belli bir eğitim sürecinden geçiri-
yoruz. 
Konya’daki 9 şubemizde 165 perso-
nelimiz ile hizmet veriyoruz. Şirket 
vizyonumuz ise tüm araç sahiplerini 
bizim müşterimiz olarak görmemiz-
dir. Bugün bizim müşterimiz olma-
yabilirler ama yarın olmamaları için 
hiçbir neden yok.

PArAkArT ve HArMAnkArT 
sizin bu sektöre getirdiğiniz yeni-
likler. bu konuda bize neler söyle-
yeceksiniz?
Kurumsallaşmada da bahsettiğim 
gibi bunlar bir proje ürünü. Biliyorsu-
nuz daha önce istasyonlar tabak, 
bardak gibi promosyonlar dağıtılı-

kurumsallaşmayı iyi bir logo, web sitesi, çok fazla reklam 
ve iyi referanslar olarak algılıyor.  Ama öyle değil. İş yerin-
deki  işleyişte kurumsallığı oluşturamazsan harcadığın 
paranın tamamını çöpe atmış olursun.
Kurumsallaşmayı biraz açmak gerekirse, bunu bir ‘ağa-
cın dalları’na benzetebiliriz. Ana gövdede yönetim vardır. 
Yönetim, yetki verdiği kişilere güvenmek ve onların almış 
olduğu kararları doğru da olsa yanlış da olsa kabullenmek 
zorundadır. 
Patronlar açısından baktığımızda ise onları zorlayan 
etken , firmasını onu tanımayan yöneticiye teslim 
etmekte zorlanmasıdır. Bunun için de kurumsallaşamı-
yor ve iş devrini kendi soy ağacından ikinci ve üçüncü 
kuşaklara aktarıyor. Bu da zamanla aile içi çatışmalara 
neden olup işletmenin işleyişinde çeşitli aksaklıklar oluş-
turabiliyor.

nadir Avcan Petrolleri olarak konya’da kaç şubeniz 
var?
Şu an 8 şubemizle hizmet veriyoruz. 9. şubemizi kısmet 
olursa 2012 yılı sonu itibariyle hizmete açacağız. Yeni 
şubemizde Aytemiz markasını da Nadir Avcan Petrolleri 
bünyesine katmış olacağız. Burada sadece petrol istas-
yonu olarak değil, avm şubesi, üst katta iş yemeklerini-
nin yenilebileceği A+ konseptinde bir restaurant da bulu-
nacak. Aynı zamanda kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi 

yordu. Bu promosyonlar abartılınca EPDK promosyonla-
rı kaldırdı. Firmalara ‘kendi aranızda rekabet etmek isti-
yorsanız akaryakıt fiyatlarınızda indirim yapın’ denildi.
Nadir Avcan Petrol olarak Türkiye’de ilk defa 2011 yılının 
Mart ayında Nadir Avcan Parakart’ı çıkardık. Müşterilerin 
almış olduğu akaryakıtta standart indirimler uyguluyo-
ruz. Bu uygulamada bizim istasyonlarımızda hangi mar-
kayı tercih ederlerse etsinler belli yüzdelik birimde indi-
rim yapıyoruz. Yüzbin Parakart kullanıcısı ve kullanıcıların 
isim ve cep telefonu bilgilerine sahibiz. Biz bu Parakartla-
rı istasyonlarımızda dağıttık son kullanıcıya birebir ulaş-
mış olduk. Daha güzeli ise müşterimizi kayıt altına aldık. 
Bu denli büyük dataları oluşturmak için başka firmalar 
binlerce lira harcıyor. Parakart avantajlarından bahsede-
cek olursak; örneğin akaryakıta zam geleceğinde onlara 
haber veriyoruz. Ay içinde 2-3 günlük indirimlerimiz olu-
yor.  Parakartlarda puan değil direkt para birikiyor. Müş-
terimiz bu paraları isterse istasyonlarımız marketlerinde 
harcayabiliyor, isterlerse akaryakıt alımlarında kullana-
biliyor.
Harmankart’ı ise çiftçilerimiz için geliştirdirdik. Türkiye 
Ekonomi Bankası (TEB) ve Selçuklu Ziraat Odası ile bir-
likte protokol imzaladık. Çiftçimiz akaryakıtını alıyor har-
man zamanı ödüyor. Limit beş bin liradan başlıyor. 
Harmankart’ın 15 bin kullanıcısı var. Proje 2011’in sonun-
da hayata geçti. Parakart ve Harmankart kendi alanların-
da Türkiye’de ilk ve sadece bize ait. Bu projelerin geliş-
mesini; düşünmeye, araştırmaya ve kendini geliştirmeye 
bağlıyorum. Bir yazarın aklımda kalan şöyle bir sözü var, 
‘önemli olan ufku görmek değil, ufkun ötesini görmek.’ 
Ben arkadaşlarıma, ‘işinizi rüyanızda görmüyorsanız, işi-
nizi sevmiyorsunuz demektir’ diyorum.w Sektördeki 
yenilikler ve gelişmeleri severek takip ederseniz o size 
zaten yeni alternatifler ürettiriyor. 

tanıtıcı reklam

Nadir avcan Petrolleri Genel müdürü Temel Peker’le 
kurumsallaşmayı, kendisinin hayata geçirdiği Parakart&harmankart 

projelerini konuştuk ve başarılarının altında yatan nedenleri 
öğrenme şansını yakaladık.

“BİZ uSTa OLDuĞumuZ aLaNDa heP Daha 
İYİ hİZmeT veRme amaCINDaYIZ.”

DOKuZuNCu ŞuBeSİYLe aYNI ZamaNDa avm ve 
a+ KONSePTİNDe BİR ReSTauRaNT

Nadir Avcan Petrolleri Genel Müdürü  Temel Peker 



haber»

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Turkcell Global Bilgi’nin işbirliği ile 
Gaziantep’te çağrı merkezi kuruldu. Merkezde, ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk, 
Özürlü, Yaşlı ve Şehit Yakınları ile Gazilere Yönelik Danışma Hattı ile Alo 144 

Sosyal Yardım Hattı’na hizmet verilecek.

 melike betül / melikebetul@baglantinoktasi.com.tr

yardım, kadınlara 
bir TeleFon uzaklığında
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çağrı merkezinde kimlere 
hizmet verilecek? 

 Ayrıca şartlı nakil transferi, engelli maaşı, yaşlılık aylığı, 
engelli yakın aylığı, muhtaç engelli aylığı, silikosis 
hastalığı aylığı, aile yardımı, çocuk hizmetleri, kadınlara 
yönelik hizmet, özürlü hizmetleri, aile hizmetleri, yaşlı 
hizmetleri, erkeğe yönelik hizmetler, toplum hizmetleri, 
özel amaçlı yardımlar, şehit ve gazi hizmetleri konularına 
yönelik, arayanlara bilgi ve destek verilecek.  

Toplumun dezavantajlı kesimlerini oluşturan kadın, 
çocuk, yaşlı, engellilerin tek bir telefonla ulaştığı ALO 183 
Hattı’na ait çağrı merkezi Gaziantep’te açıldı. Çalışanları-
nın tamamen engelli ve kadınların oluşturduğu çağrı merke-
zi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Turkcell Global 
Bilgi işbirliği yaptı. Tamamlanan çağrı merkezi, Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile Turkcell Genel Müdü-
rü Süreyya Ciliv’in katılımıyla gerçekleşti. 

Yeni çağrı merkezinde, ‘Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk, 
Özürlü, Yaşlı ve Şehit Yakınları ile Gazilere Yönelik Danış-
ma Hattı’ ile ‘Alo 144 Sosyal Yardım Hattı’ üzerinden gelen 
tüm çağrılar karşılanacak. Vatandaş temsilcilerinin yüzde 
30’unun engellilerden oluştuğu iletişim merkezi toplam 101 
kişi ile vatandaşa hizmet sunacak. Merkez, bakanlık mevzu-
atına ait bir çok konuda arayanlara da hizmet ve destek vere-
cek. Çağrı merkezi, ‘Alo 183 Danışma Hattı’ üzerinden özür-
lü, istismara uğrayan veya uğrama riski taşıyan, desteğe ge-
reksinimi olan kadınlara, çocuklara ve yaşlılara, şehit yakın-
ları ile gazilerimize danışmanlık ve rehberlik hizmetleri su-
nulacak. 

‘Alo 144 Sosyal Yardım Hattı’ üzerinden ise maddi du-
rumu yeterli olmayan vatandaşların soru, şikayet ve önerile-
ri karşılanacak. Çağrı merkezine başvuran mağdurlara psi-
kolojik, hukuki ve ekonomik alanda danışmanlık ve rehber-
lik hizmetleri sunmanın yanında; gereksinim duydukları hiz-
met türüne en kısa zamanda ulaşmaları konusunda da yar-
dım edilecek. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, merkezin 
açılışına ilişkin olarak, hizmete alınan sistemin, yalnızca şid-
detle mücadele için yapılan bir sistem olmadığını söyledi. Şa-
hin, ‘’Bir engelli, bir yaşlı, bir yoksul, bir muhtaç, bir yetim, 
bir öksüz... Orada bir şeye ihtiyacı varsa işte burada yetişmiş, 
önce bilgi ve teknolojik alt yapısı güçlenmiş, sonra yetişmiş 
personeliyle onları yönlendiren, destekleyen, bilgilendiren 
geri dönüşümlü bir sistemi hayata geçiriyoruz.’’ diye konuştu. 

Şahin, daha önce iki telefonla kurulan bakanlık bünye-
sindeki hattın verimli olmadığını, Turkcell’in yardımı ile, 7 
gün 24 saat çalışan profesyonel bir hatla birleştirildiğini ak-
tardı. Şahin, burada çalışacak personelin 360 saat kurs gördü-
ğünü de sözlerine ekledi. 

Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv de kadınları, ço-
cukları, yaşlıları ve engellileri ilgilendiren çok önemli bir ya-
tırımı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 
Ciliv, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Turkcell Global 
Bilgi işbirliği ile Gaziantep’te açtığımız Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığı İletişim Merkezi, inanıyorum ki vatandaşları-
mızın hayatlarını kolaylaştıracak, etkin ve hızlı çözümleriyle 
çok önemli başarılara imza atacaktır. Yeni iletişim merkezi-
mizin hem Gaziantep halkına hem ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum.” şeklinde konuştu. 

İLK ÇAĞRIYI BAKAN ŞAHİN 
YANITLADI

Çağrı merkezine gelen ilk çağrı Bakan Fatma Şahin tara-
fından yanıtlandı. Şahin, kendisini tanıtarak nereden aradığı-
nı sordu. Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde arayan kadınla sohbet 
eden Bakan Şahin, “Sizin talebiniz, çocuklara yardımı istiyor-
sunuz? Şimdi size çocuklarınız için kaymakamlıktan eğitim 
paranızı alacaksınız. Çocuklarınızı mutlaka okutun ve para-
nızı PTT’den alabilirsiniz. Çocuklarımızı okutuyoruz ve eği-
timlerini yarım bırakmıyoruz.” dedi. Arayan kadının ‘okut-
mayı düşünüyorum’ demesi üzerine bakan Şahin, “Hayır dü-
şünmeyeceksiniz okutacaksınız. Bizlerde sizlere her türlü 
desteği vereceğiz.” şeklinde konuştu.    

çAğrı merkezİnDe, özürlü, İStİSmArA uğrAyAn veyA uğrAmA 
rİSkİ tAşıyAn, DeSteğe GerekSİnİmİ olAn kADınlArA, çocuklArA 

ve yAşlılArA, şehİt yAkınlArı İle GAzİlere De DAnışmAnlık ve 
rehBerlİk hİzmetlerİ SunulAcAk. 
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Osmanlı zengini, sadece kendisini değil zorda kalanları da her zaman düşünmüş. 
Onların bu amaçla kurduğu vakıflar insanı şaşırtıyor. Zenginler, yetimleri, 
kadınları, yolcuları, kazazedeleri hatta sokak hayvanlarını düşünerek onların 
mağduriyetlerini gidermek üzere türlü türlü vakıflar kurmuş.
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TarİHTEkİ İlGİNç Vakıflar 
hem gururlandırıyor 
hem düşündürüyor 

ayşe melek / aysemelek@baglantinoktasi.com.tr

Türk tarihinde çok önemli bir yer tutar vakıflar. Dev-
let adamları, zengin kadınlar, erkekler hayatlarını rahat-
ça idame ettirirken, fakiri-fukarayı, yeni evleneni, yardı-
ma muhtaç kadınları hatta sokak hayvanlarını, tarihi eser-
leri de unutmamış. Kazançlarını, arazilerini, evlerini, 
bağ-bahçelerini vakfederek, herkesin en az kendileri kadar 
rahat etmesini amaçlamış. Osmanlı tarihine baktığımızda 
öyle farklı vakıflar çıkıyor ki karşımıza ‘bu da mı düşünül-
müş?’ diye şaşkınlığa uğruyoruz. Biz de dergimizin içeriğine 
uygun olarak, ecdadımızın yol, yolcu, deniz kazazedesi, yol 
güvenliğine ilişkin kurdukları vakıfları derledik okuyucula-
rımız için. İşte bu vakıflardan bazıları: 
Deniz Kazazedelerine Yardım Eden vakıf: 1576 yılında, 
İstanbul’da kurulan vakfın tam adı ‘Süleyman Subaşı Bin 
Abdulmenan Vakfı’dır. İstanbul’da kurulan vakfın ama-
cı, şartnamede şöyle yer alıyor: “Deniz seferleri yüzünden 
İstanbul’da kazaya uğramış, gemileri batmış tüm fukaraya ve 
felakete uğrayanlara yardımda bulunmak.”
Donanmayı Güçlendiren vakıf: 1910 yılında kurulan vakfın 
tam adı ‘Hayreddin Paşa bin Hüseyin Vakfı’dır. İzmir mer-
kezli olan vakfın şartnamesinde, Osmanlı donanmasının 
güçlenmesi, araç-gereç gibi ihtiyaçlarının karşılanması için 
kurulduğu yazılıyor.
Yolcuların ve Halkın Hayvanlarını Sulayan vakıf: 1544 yı-
lında kurulan vakfın tam adı ‘Lütfü Paşa bin Abdulmuin 
Vakfı’dır. “İki çeşmenin önünden giden halkın ve yolcuların 
hayvanlarını sulamak için taştan inşa edilen küçük havuz-
lar konulmuştur. Herkes buradan faydalanabilir.” ifadesi ile 
vakfın kuruluş amacı şartnamede belirtilmiştir.  
Yol Güvenliğini Sağlayan vakıf: 1705 yılında kurulan vak-
fın tam adı ‘Hasan Paşa Vakfı’dır. Antakya’da kurulan vak-
fın amacı, Mekke, Medine’ye veya civar bölgelere giden yol-
cuların can ve mal güvenliklerinin eşkıyalardan korunması 
olarak belirtilmiştir. 
Kaldırımları Tamir Eden vakıf: 1845 yılında kurulan vak-
fın tam adı ‘Mehmed Esad Efendi bin Ahmed Efendi’dir. 
İstanbul’da kurulan vakfın amacı, kullanım sıklığı dolayısı 
ile halkın yürüdüğü kaldırımların insanların zarar görme-
yeceği şekilde yeniden kullanıma sunulmasını sağlamaktır. 
nehirde Ulaşım Sağlayan vakıf: Vakıf, 1522 yılında 
İstanbul’da kurulmuştur. Vakfın tam adı ‘Sinan Bey bin 

Hamza Bey Vakfı’dır. Vakıf, Vardar nehri üzerinden kar-
şıya geçecek vatandaşlar için bir vapur vakfetmiştir ve 

yolcuların güvenli bir şekilde yolculuk etmesini sağ-
lamıştır. 

Boğaz’da Temiz Hava Aldıran vakıf: 1730 yılında 
kurulan vakfın tam adı ‘Ramazanoğlu Hacı Nu-
reddin Ağa Vakfı’dır. İstanbul’da kurulan vakıf 
mülkiyetinde Boğaz’ı net olarak gören bir köşk 
ve liman yaptırılmıştır. İnsanların buraya gelip, 
Boğaz’ın temiz havasını alması, Boğaz’ın güzel-
liklerini seyredip, rahatlaması amaçlanmıştır. 

Hacılar İçin Konaklama Tesisi Yapan vakıf: 1570 
yılında yaptırılan vakfın tam adı ‘Mehmed Efendi 

ibni Abdullah Vakfı’dır. Vakıf Bursa’da kurulmuştur. 
Hac mevsiminde, hacca gidecek olanların açıkta din-

lenmek yerine özel yaptırılan bir misafirhanede konak-
laması amaçlanmıştır. Tesiste, hacı adaylarının yeme-içme, 
uyuma ihtiyaçları karşılanmıştır. 

yolu, 
yolcunun 

Güvenlİğİnİ, Denİz 
kAzAzeDelerİnİ 

korumAk, DonAnmAyı 
GüçlenDİrmek, 

yolculArın 
hAyvAnlArınA Su 

vermek AmAcıylA DA 
vAkıf kurulmuş.
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Son yıllardaki gelişmeler, estetik 
operasyonlar için ülkemize 
gelen turist sayısında ciddi artış 
olduğunu ortaya koyuyor. 

Türkiye’nin 2015 yılında 1 milyon 
yabancı hastaya hizmet verecek şekilde 
yaklaşık 8 milyar dolarlık özel ve kamu-
sal medikal yatırımda bulunacağı da 
biliniyor. Medikal turizmin, özellikle 
plastik cerrahi alanında talep yaratmaya 
devam edeceği ise öngörüler arasında. 
Türkiye’nin 2012 yılını ise plastik cerra-
hi için gelen 150 bin civarında turist ile 
kapatması öngörülüyor. Superplast 
Estetik Cerrahi Merkezi’nden Op. Dr. 
Hüseyin Güner, Türkiye’nin sağlık 
turizminde son 20 yılda geldiği noktaya 
dikkat çekiyor. Türkiye’nin bugün geli-
nen noktada, medikal turizmin en başa-
rılı ülkeleri olarak görülen Hindistan, 
Malezya, Tayland ve Macaristan gibi 
ülkelerle rekabet halinde olduğuna 
değinen Güner, ülkemize 2008 yılında 
74 bin, 2009 yılında 94 bin, 2010 yılında 
ise 110 bin kişinin medikal turizm kap-

samında geldiğini de önemli bir detay 
olarak sunuyor.
Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 
Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Güner, medi-
kal turizmin yeni merkeziyle ilgili şunla-
rı söylüyor: “İnsanlar artık, kendilerini 
güzel hissettikçe ruhlarının da beslen-
diğinin farkına vardılar. Bu arada este-
tik alanındaki gelişmeler ve uygulanma-
ya başlanan yeni yöntemler de kişilerin 
ilgisini çekti. Ayrıca uzman kişilerin 
sayısı da çoğaldı, bu da hastaların bu 
tür operasyonlara olan güvenini artırdı. 
Bilindiği gibi donanımı yetersiz yerler-
de yapılan estetik uygulamalar, istenme-
yen sonuçlar doğurabiliyor. Tabii bir de 
insanlarda görsel, yazılı ve sözel basın 
sayesinde plastik cerrahi işlemleri hak-
kında daha çok farkındalık oluştu. 
Bizim merkezimizde uygulama yaptı-
ranların sayısında geçen yıla göre yakla-
şık yüzde 30’luk bir artış mevcut. 
Yabancı hasta sayımızda ise geçen yıla 
kıyasla artış oranı yaklaşık yüzde 40.”
“Yabancı hasta sayısında her yıl yaklaşık 

olarak yüzde 20-30’luk artış gözleniyor. 
Hizmet veren hekimlerimizin mesleki 
donanımlarının üst düzeyde olması ve 
yine donanımlı hastane ile sağlık perso-
neli sayısının fazlalığı, bu ilgiyi olumlu 
anlamda etkiliyor. Fiyat uygulamaları da 
talebi etkileyen unsurlardan biri olarak 
göze çarpıyor. Örneğin, yağ aldırma 
operasyonlarında dünya sıralamasına 
bakıldığında en uygun fiyata 
Singapur’un sahip olduğu, ikinci sırada 
ise Türkiye’nin geldiği görülüyor. Bu iki 
ülkeyi sırasıyla Tayvan, Almanya, 
İngiltere ve ABD takip ediyor. Türkiye’ye 
hem coğrafi hem sosyal olarak yakınlık 
gösteren bazı ülkelerde sağlık sistemi-
nin iç problemler nedeniyle yetersiz 
kalması, (Azerbaycan, Özbekistan, 
Bosna Hersek, Libya, Suriye gibi) turist-
leri ülkemize yönlendiriyor. Ülkemize 
gelen hastalar arasında ilk sırayı en çok 
Avrupa Birliği ülkelerinden özellikle 
Almanya ve İngiltere’den turistler alı-
yor. Bu ülkeleri sosyal ve coğrafi açıdan 
yakınlık gösteren ülkeler izliyor.”

TurisTler plasTik Cerrahi için 
Türkiye’ye akın ediyor

Türkiye’nin ulaşımda yakaladığı başarı sağlık turizmine de olumlu 
yansıyor. sağlık alanında gelinen nokta ile örtüşen bu gelişme 

sonucu ülkemize 2008 yılında 74 bin, 2009 yılında 94 bin, 2010 yılında 
ise 110 bin kişi medikal turizm kapsamında giriş yaptı. 

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...
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www.durusuderen.com

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





ulaştırma, denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın talebi üzerine, lastik 
üreticileri, bakanlık yetkililerine, 
kış lastiği fiyatları konusunda bir 
yükselme olmayacağı konusunda 
güvence verdi.  

haber»
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Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı, 1 Aralık 
2012 tarihinden itibaren kam-
yon ve otobüslerde zorunlu olan 

kış lastiğinin, fırsatçılarca vurguna 
dönüştürülmesini engellemek için hare-
kete geçti. Ulaştırma Bakanlığı üst yöne-
timi, lastik üreticileri ile derneklerini 
telefonla aradı, fiyatların artmasına izin 
verilmemesi konusunda uyarıda bulun-
du. Lastik üreticileri, ağustos ayında ilan 
edilen fiyatların geçerli olacağını belirte-
rek, “Bu konuda gereken yapılacak. 
Fiyatlar, bellidir ve ilan edilmiştir. Bu 
fiyatlar değişmeyecek.” güvencesi verdi.
Ulaştırma Bakanlığı’nca kısa bir süre 
önce yayımlanan bir yönetmelikle, tica-
ri araç kategorisine giren yolcu ve yük 
taşıyan araçlara 1 Aralık 2012-1 Nisan 
2013 tarihleri arasında kış lastiği takma 
zorunluğu getirildi. Hava koşullarına 
göre bu süre bir ay daha uzatılabilecek. 
Kış mevsiminin hemen öncesinde gün-
deme gelen bu zorunluluk, lastikte 
‘fahiş’ fiyat kaygılarını beraberinde 

getirdi. Ulaştırma Bakanlığı, bu yönde 
oluşan kaygıları gidermek, lastikte talep 
artışını fırsata çevirecekleri engellemek 
için bir dizi girişimde bulundu.
Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Talat Aydın, sektörün lastik 
fiyatlarını şişirmesini önlemek için bazı 
görüşmeler gerçekleştirdi. Aydın, pazar 
payları büyük olan bazı lastik üreticileri 
ile derneklerini telefonla arayarak, fiyat 
uyarısında bulundu. Lastik üreticileri, 
Ulaştırma Bakanlığı’na bu konuda 
kesin olarak güvence verdi. Üreticiler, 
ağustos ayında kış lastiklerinin fiyatları-
nın ilan edildiğini, yönetmelikle getiri-
len zorunluluk sonucu artacak talebin 
fiyatları etkilemeyeceğini söyle-
di. Üreticiler, “Bu konuda gereken yapı-
lacak. Fiyatlar, bellidir ve ilan edilmiştir. 
Bu fiyatlar değişmeyecek.” 
dedi. Kaynaklar, uygulamanın ticari 
araçları hedeflediğini belirterek, “Bu 
uygulama, şehirlerarası yollarda trafik 
güvenliğini önemli ölçüde artıracak.” 
diye konuştu.

 

LASTİKTE TEMİN SIKINTISI 
OLMAYACAK
Sektörde, talebin logaritmik olarak artış 
göstermesi halinde lastik temininde 
sorun yaşanabileceği kaygısı da öne çık-
maya başladı. Hesaplamalara göre 
Türkiye’de, 16 milyon dolayında kara 
taşıtı bulunuyor. Kış lastiği zorunluğuna 
tabi 5 milyon araç bulunduğu tahmin 
ediliyor. Milyonlarca talebin gelebilece-
ğini göz önünde bulunduran üreticiler, 
bu talebi karşılayabilecekleri ve arzda bir 
sorun beklemedikleri mesajını verdi.

kış lAStİğİnDe 
FırsaTçılara 
izin yok

Sürücüler
şikayet etsin

 Sürücüler, fahiş fiyattan yapılan lastik 
satışlarına dikkat etmeli. Sürücülerin, 
ağustos ayında ilan edilen fiyatlarla, 
cari dönem fiyatlarını karşılaştırmaları 
gerekiyor. Sürücülerin, cari dönem 
fiyatlarında açıklanamayan fark oluş-
ması durumunda Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı’na şikayette 
bulunmaları da mümkün.
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Pegasus, çocukların ismini 
dünyada dolaştırmaya 
devam ediyor

boEİnG 737-800’E kIZInIZIn İSMİnİ yAZdIrMAk, 
onA “dünyAnIn En GüZEL HEdİyESİ”nİ vErMEk 
İçİn; www.dunyaninenguzelhediyesi.com 
aDresine FOtOğraF YüKleYip, KaMpanYa 
FOrMunu DOlDurManız Yeterli. 

akıllı telefonu ucuza satacak
aVea KenDi MarKasını taşıYan ilK aKıllı teleFOn “aVea intOucH”ı satışa sunDu. GEnEL Müdür ErkAn AkdEMİr,

 uYgun FiYata aKıllı teleFOn DeneYiMini YaşaMaK isteYenlerin BeKlentilerine ceVap VerMeK için ciHazı 
399 LİrAdAn SATACAkLArInI SöyLEdİ.

Mobil operatör Avea da, kendi markasını taşıyan ilk akıllı 
telefon “Avea inTouch”ı satışa sundu. Peşin fiyatı 399 
TL olan telefona Avea aboneleri, tarifelerine ek ayda 1 

TL’den başlayan fiyatlarla sahip olabilecek. Cihazın tanıtım 
toplantısında konuşan Avea Genel Müdürü Erkan Akdemir, 
uygun fiyata akıllı telefon deneyimini yaşamak isteyenle-
rin beklentilerine cevap vereceklerini, o yüzden ürünü pera-
kende satış fiyatını makul gördükleri 399 TL olarak belirle-
diklerini söyledi. Akdemir, 2012 yılı 9 aylık sonuçlara göre 
akıllı cep telefonu satışlarını adetsel olarak yüzde 81 artır-
dıklarını, bu süreçte müşterilerine 39 kampanyalı ürün sun-
duklarını ifade etti. Avea’nın her 5 müşterisinden birinin akıl-
lı telefon kullanıcısı olduğunu hatırlatan Akdemir, bu raka-
mın Türkiye mobil sektöründeki en yüksek oran olduğu-
nu dile getirdi. inTouch cihazı ile bu rakamı daha da yuka-
rı çekmeyi hedeflediklerini belirten Akdemir, “Akıllı tele-
fonlarını değiştirmek isteyen ya da kullanmak için en uygun 
koşulları bekleyenlere mobil dünyanın kapılarını ardına kadar 
açtık. Çünkü, Türkiye’de cep telefonu kullanan herkesin 
akıllı telefonu hak ettiğine inanıyoruz.” ifadelerini kullan-
dı. Avea pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

Dehşan Ertürk ise cihazın multimedya yönünün güçlü oldu-
ğunu söyledi. Ertürk, “inTouch sahipleri TuneinRadio ve 
AveaMüzik uygulamaları ile Türkiye ve dünyadaki on binler-
ce radyo kanalına Türkçe ara yüzle bağlanırken, hem cepten 
hem de internetten mp3 indirebilecek.” dedi.

AĞIRLIĞI 130 GRAM
Teması ve içindeki tüm mobil uygulamaları Avea bünyesin-
deki mühendisler ve 10 iş ortağının katkılarıyla hazırlanan 
Avea inTouch, güvenlik, online işlemler, AveaMüzik, Tivibu cep, 
AveaLig, Tripadvisor, YouTube, Yandex Harita gibi pek çok ön 
yüklü  uygulaması ile sunuluyor. Avea inTouch’a özel olarak 
hazırlanmış ana ekranındaki 3 boyutlu ara yüzü, eklenip çıka-
rılabilen panelleri tek tuş ile ana ekranında açılıp kapanabilen 
uygulamaları ile müşterilere kullanım kolaylığı sağlıyor. Android 
işletim sistemi 2.3 ile gelen cihaz, 130 gram ağırlığında, 3.5 
inç’lik dokunmatik ekran, 3.2 MP kamera, 512 MB RAM ve 32 
GB hafıza kartı özelliklerinin yanı sıra WiFi, bluetooth ve GPS 
desteğine sahip. Hızlı ve kolayca kişiselleştirilebilen 3 boyutlu 
özel temalı ara yüze sahip inTouch, Facebook, Twitter gibi çok 
kullanılan sosyal ağlara da tek tuşla bağlanabiliyor.

Nesli tükenmekte olan 
kaplanlar, dHl Express ile 
londra’da 

dHL ExPrESS, SAyILArI 300’dEn AZ kALAn SUMATrAn 
kAPLAnLArI konUSUndA dESTEk ProGrAMI bAŞLATAn 
ZSL LondrA HAyvAnAT bAHçESİ’nE bİrİ ErkEk dİğErİ 
dİŞİ oLMAk üZErE 2 SUMATrAn kAPLAnInI TAŞIdI.  

 Uluslararası hızlı hava taşımacılık şirketi DHL Express, 
biri Amerika, diğeri ise Avusturalya’dan olmak üzere 2 
Sumatran kaplanını, uluslararası beslenme programı için 

Londra’ya taşıdı.
DHL Express, vahşi hayatta sayıları 300’den az kalan 
Sumatran kaplanları konusunda geniş çaplı bir destek 
programı başlatan ZSL Londra Hayvanat Bahçesi’ne biri 
erkek diğeri dişi olmak üzere 2 Sumatran kaplanını taşıdı.  
Melati adındaki dişi kaplan Avustralya’daki Perth Hayvanat 
Bahçesi’nden, Jae-Jae adındaki erkek kaplan ise ABD’nin 
Ohio eyaletindeki Akron Hayvanat Bahçesi’nden alındı. 
Vahşi yaşama uyumları ve çiftleşme koşullarını göz önüne 
alan DHL Express, önce dişi kaplanı, 2 hafta sonrasında ise 
erkek kaplanı yeni yuvalarına kavuşturdu. 
DHL Express, 24 saatte bir beslenme ihtiyacı duyan bu özel 
misafirleri için global ağını geçici olarak değiştirerek seya-
hatlerini 24 saatten kısa bir sürede tamamladı. Güvenlikleri 
için kaplanların bakıcıları tarafından her an kontrol edilebil-
melerini sağlayan kızılötesi kameraların yerleştirildiği uçak-
ta ayrıca, beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2 galon 
su ve 4,5 kilogram et bulunduruldu. DHL Express olarak her 
türlü yükü güvenle taşıyabildiklerini vurgulayan şirketin 
Türkiye ve Fransa CEO’su Michel Akavi, “Nesli tükenmekte 
olan bu değerli Sumatran kaplanlarını sağlıklı şekilde üreye-
bilecekleri bir ortama kavuşturduğumuz için gurur ve mut-
luluk duyuyoruz.” dedi.

Avrupa’nın ‘En Hızlı Büyüyen Havayolu’ unvanı-
na sahip olan Pegasus, geçen yıl 95 bin 867 kişi-
nin geçerli başvuru yaparak katılım gerçekleştirdi-

ği “Dünyanın En Güzel Hediyesi” kampanyasını gelenek-
selleştirerek, Türkiye’nin modern Boeing 737-800 filo-
sunun yeni bireylerine, kız çocuklarının adını vermeye 
devam ediyor. 
Pegasus Hava Yolları’nın 2013 yılının Haziran ayında tes-
lim alacağı Yeni Nesil Boeing 737-800’e kızının ismini 
vermek isteyen 10 yaşına kadar kız çocuğu sahibi olan 
ebeveynler, 10 Ocak 2013 tarihine kadar; www.dunya-
ninenguzelhediyesi.com internet sitesine girerek hem 
kampanyaya katılabilecek, hem de çocuklarına anı ola-
rak saklayabilecekleri bir animasyon film sahibi olabile-
cekler.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve belirtilen şart-
ları taşıyan ebeveynlerin katılımına açık olan kampan-
ya sonucunda;  16.01.2013 tarihinde gerçekleştirilecek 
çekiliş ile talihli minik kız misafir; isminin tamamı ve 
soyadının baş harfini, Pegasus’un 2013 yılının Haziran 
ayında, teslim alacağı Yeni Nesil Boeing 737-800 uçağı-
nın burun kısmına yazdırma hakkı kazanacak.
Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Sertaç Haybat, 
“Pegasus Hava Yolları olarak, gerçekleştirdiğimiz yatı-
rımla filomuzu hızla genişletip yenilemekteyiz. Tamamı 
2015 yılı sonuna kadar teslim alınacak Yeni Nesil Boeing 
737-800’den oluşan filomuza katılan uçaklarımıza bir 
gelenek olarak ailemizin en son doğan kız çocuklarının 
isimlerini veriyoruz.” dedi.
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onbinler Vodafone 
sponsorluğunda 
maratonda buluştu

TürkİyE’nİn En GEnİŞ kATILIMLI kİTLESEL
OrganizasYOnu VODaFOne istanBul aVrasYa
 MArATonU bU yIL 34. kEZ GErçEkLEŞTİrİLdİ.
 3 bİn 838 ATLETİn yArIŞTIğI 42,195 METrELİk
 MArATondA ErkEkLErdE İLk 3 SIrAyI kEnyALI
 ATLETLEr oLUŞTUrdU.

THy’nin Business 
class aşçısı financial 
Times’a konuştu

“SIğIr ETİnİ AZ PİŞMİŞ oLArAk yükLüyorUZ vE 
MüŞTErİLEr, orTA vEyA çok PİŞMİŞ İSTİyorLArSA 
yAPIyorUZ. yoLCULAr, yEMEkLErİnİn bİr dAkİkA önCE 
PİŞİrİLdİğİnİ GördükLErİndE HEyECAnLAnIyorLAr.”

Türk Hava Yolları’nın “Business Class” aşçısı Enver Emre 
Arman, Financial Times gazetesinde haber oldu. Arman, 
İngiliz gazetesine, “Ayda 3 ile 5 arasında değişen sayı-

da uzun mesafeli uçuşu gerçekleştiriyorum. İşim, ‘business 
class’ta, tıpkı beş yıldızlı bir lokantada olduğu gibi yemek hazır-
lamak.” beyanını verdi.
Enver Emre Arman, Financial Times tarafından yayımlanan 
açıklamalarında, “Sığır eti az pişmiş olarak yüklüyoruz ve müş-
teriler, orta veya çok pişmiş istiyorlarsa yapıyoruz. Yolcular, 
yemeklerinin bir dakika önce pişirildiğini gördüklerinde heye-
canlanıyorlar.” şeklinde konuştu.
Arman sözlerini şöyle sürdürdü: “Uçağa bindirilen yemekler, 
yüzde 80 pişmiş olmalı. Geri kalan yüzde 20’sini havada buhar 
veya fanlı fırın kullanarak pişiyoruz. Bir meydan okuma. Uçuş 
sırasında yüzde 30 daha az tat alıyorsunuz, bu yüzden her 
yemeğe daha fazla baharat ve tuz ilave etmeliyiz.”

ŞEF BIÇAKLARI UÇAĞA ALINMIYOR
Yolculara getirilen sınırlamaların kendilerine de uygulandığı-
nı anlatan Arman, “Her uçuşta bize baharat, tuz ve alüminyum 
folyo içeren bir uçuş kiti veriliyor şef bıçaklarını götüremiyo-
ruz.” sözlerini de kullandı.

Vodafone Türkiye’nin adını verdiği 34. Vodafone 
İstanbul Avrasya Maratonu, on binlerin katılımıy-
la gerçekleştirildi. Bu yıl ilk kez “Altın” kategori-

de koşulan ve 88 ülkeden 13 bin sporcunun 3 farklı par-
kurda yarıştığı Vodafone İstanbul Avrasya Maratonu’nu 
erkeklerde Kenyalı atlet Stephan Chebogut 2.11.08’lik 
dereceyle, kadınlarda ise Etiyopyalı Koren Jelila Yal 
2.28.09’luk dereceyle kazandı. Kadınlarda 2 Türk atlet 
maratonu ilk 5’te tamamladı.
Türkiye’nin en geniş katılımlı kitlesel organizasyonu 
Vodafone İstanbul Avrasya Maratonu bu yıl 34. kez ger-
çekleştirildi. 3 bin 838 atletin yarıştığı 42,195 metrelik 
maratonda erkeklerde ilk 3 sırayı Kenyalı atletler oluştur-
du. Kadınlarda ise 3 Etiyopyalı ve 2 Türk atlet ilk 5’i oluş-
turdu. Milli atlet, olimpiyat ikincisi Elvan Abeylegesse’nin 
15 km’de ikinci olduğu Vodafone İstanbul Avrasya 
Maratonu’nda 8 km’yi Furkan Aksuoğlu isimli Türk atlet 
birinci tamamladı.  
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray, 
konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Şehir maratonla-
rı her yıl düzenlendikleri şehrin tanıtımına ve ekonomi-
sine büyük katkılarda bulunuyor. 34. Vodafone İstanbul 
Avrasya Maratonu sayesinde de atletlerin yakınlarıy-
la birlikte yaklaşık 40 bin kişi bu hafta sonu yurtdışından 
İstanbul’a geldi. Bu rakamın her geçen yıl daha da arta-
cağına inanıyoruz.”
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Mobil kütüphaneden e-kitap 
hediye edilebilecek

TUrkCELL, yErLİ vE yAbAnCI yAZArLArIn 4 bİnE yAkIn kİTAbInI İçErEn MobİL küTüPHAnE UyGULAMASI bAŞLATTI.
 “turKcell KitaplıK” aDıYla Kurulan e-Kitap platFOrMu MarKanın ilgili internet aDresinDen satın alınan

 TüM kİTAPLArIn İPHonE vE İPAd CİHAZLArdA okUnAbİLMESİnİ SAğLIyor.

Tablet cihazlar ve akıllı telefonların kullanımının hızla art-
tığı Türkiye’de yayıncılık da dijital ortama dönüşüyor. Söz 
konusu gelişmelere ayak uydurmak isteyen GSM opera-

törleri ise kampanyalarını bu yönde genişletiyor.
Turkcell, yerli ve yabancı yazarların 4 bine yakın kitabını içe-
ren mobil kütüphane uygulaması başlattı. “Turkcell Kitaplık” 
adıyla kurulan e-kitap platformu markanın ilgili internet adre-
sinden satın alınan tüm kitapların iPhone ve iPad cihazlar-
da okunabilmesini sağlıyor. İlk aşamada App Store’dan ücret-
siz indirilebilen uygulamanın Android versiyonu da kısa süre 
sonra yayında olacak. Uygulamanın diğer özelliği ise kullanıcı-
ların istedikleri kişiye e-kitap hediye etme imkanı sunması. Bu 
anlamda Türkiye’de ilk olan özellik sayesinde kullanıcı Turkcell 
Kitaplık’ın adresinden seçtiği kitabı, kişinin e-posta adresini 
girerek hediye edebilecek. E-kitap hediye edilen kişi, kendisi-
ne ulaşan e-postadaki kodu kullanarak hediye kitabına ulaşa-
biliyor. Uygulamadan GSM operatörünün kullanıcısı olmayanlar 
da faydalanabilecek.
Turkcell Kitaplık ile Türkiye’de elektronik yayıncılığı yeni bir 
boyuta taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Turkcell Genel 
Müdür Yardımcısı Cenk Bayrakdar, artık operatör ayrımı olmak-

sızın tüm Turkcell Kitaplık kullanıcılarının kütüphanelerini yan-
larında taşıyabileceğini vurguladı. Bayrakdar, “Bugün e-kitabın 
ülkemizde yayıncılık sektörü içerisindeki payı binde 4 civarın-
da. Oysa bu oran ABD’de yüzde 13, İngiltere’de ise yüzde 6. 
Tüm dünyada bu alanda yaşanan dijital dönüşümü Türkiye’nin 
de yakalaması gerektiğine inanıyoruz. Hedefimiz, 5 yıl içerisin-
de bu oranı yüzde 10’lar seviyesine çıkarmak.” dedi. Türkiye’de 
henüz başlangıç aşamasında olan e-kitap kültürünün bu uygu-
lama sayesinde kısa sürede yerleşeceğine inandıklarını söyle-
yen Bayrakdar, dijital müzik alanında olduğu gibi dijital yayıncı-
lıkta da Turkcell’in korsanla mücadele için tüm telif zincirini kap-
sayan yeni bir iş modelini desteklediğini söyledi.

STADYUMLARDA ‘AKILLI BİLET’ DÖNEMİ
A Milli Futbol Takımı ana sponsoru Turkcell, bu arada Türkiye 
Futbol Federasyonu (TFF) ile stadyumlarda yeni bir dönemin 
kapılarını açacak teknolojik işbirliğine gitti.
kullanılabilecek. Tüm cep telefonları modelleriyle uyumlu olan 
ve tek bir SMS ile maç biletlerini cebe getiren Turkcell Akıllı Bilet 
teknolojisi sayesinde taraftarlar cebine gelen bileti stadyum-
lardaki özel gişelere okutarak maçlara kolayca girebilecek.
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eyyüp ceylan

Uygunsuz 
davranmak

Eş, karı

Bir tür portakal Dökme Demir Bilgiçlik taslayan

Seyrek dokunmuş 
delikli kumaş

Metal olmayan

Keteni döverek 
tel yapmak Kaldıraça benzer araç

Sarısabır (bitki)

İşlenmemiş

Ödeme çağrısı Bir nota

Soru eki

İşte (belirtme)

Rey

Kısaca Hava 
Kuvvetleri 

Komutanlığı

Değiştirgeç

İkiyüzlülük İncelik

Vilayet

Ticaret

Geceye özgü

İlaç, merhem

İşaret

Ülkü, düstur

 
Kurnaz çocuk

Kolaylıkla 
kandırılabilen

Bir bağlaç

Kötü, alçak

İki şey arasında ilgi

Birbirine eş

Ses uyumu

Aşırma, çalma

Toplumun en 
küçük birliği

Figüratif

Hiddetli

Bir binek hayvanı

Notada duraklama 
zamanı

Temiz

Boğaz battaniyesi

Tanrıtanımaz

Perde ayaklı bir 
kuş çeşidi

Toryum’un 
simgesi

Demir elementinin 
simgesi

Koyun, kuzu sesi

Evlere çeşmeden 
su taşımayı iş 
edinmiş kimse

Kesici araçların kabı

Su

Üye

Ehemmiyet

Bağışlama

Ün

Acele, çabuk

Verme, ödeme

Genetik

1950 Şanlıurfa 
doğumlu olan 

resimde gördüğünüz 
sanatçı

Eski Yahudilere 
verilen ad

İri, büyük

Eğik yazı

Sodyum’un simgesi

Bir bitkinin yaşama 
ve büyüme organı

Radyum’un simgesi
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RESTAURANT

KONAKLAMA

KONYA ŞEHİR REHBERİ

kUlE SİNİ

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

rUMİ 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 GüVENlİk SİST.

Beyazıt mh. abdülezelpaşa Cd.
(Zindankale Dispanseri Yanı)

0332 353 67 19
www.bartekguvenlik.com.tr

OTO KİRALAMA
fİlorENT

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

özBoyacı

hükümet meydanı Tevfikiye Cd. 
No:3/B meram / KONYa

0332 444 0 626
www.ozboyaci.com.tr

TURİZM
alMUla TUrİzM 

Kulesite a.v.m. 8/190 
Selçuklu / KONYa

0332 233 23 41
www.almulatur.com

SAĞLIK
özEl Elİf PolİklİNİğİ

Beyhekim mh. Kazanuri Sk. 
No:3-4 (İl Sağlık müd. arkası) 

0332 353 21 57
www.elifpoliklinigi.com

MEDYA
rİBaT 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
SİNcaP MarkETlEr zİNcİrİ

www.sincapmarketlerzinciri.com.tr


