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ürkiye, son 9 yılda teknolojiye sahiplik 
konusunda önemli bir mesafe aldı. Teknolojiye 
sahiplik oranının yükselmesi neden önemli? 

Çünkü dünyada artık her şey bilginin etrafında 
dönüyor. Ülkelerin zenginlikleri ve gelişmişliği 
de sahip olduğu bilgi miktarı ve sahip olduğu 
bilgili insan sayısıyla ölçülüyor. Bilgi ile teknoloji 
günümüzde içe yaşıyor. Bilgi miktarı artıkça 
teknoloji de gelişiyor. Bir birini besleyen bir durum 
söz konusu… Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı, bilgi toplumu olmanın fiziksel şartları 
konusunda önemli adımlar attı. Bilgi teknolojisi, bilgi 
donanımı, internet bilgisayar sahipliği, genişbant 
oranı gibi altyapılarda uluslararası ortalamaların 
üzerinde gelişme sağlandı. Bilginin önemi sanallaşan 
dünyada çok daha iyi görünüyor. 

Bu sayımızın kapak haberi bu yönüyle de önem 
arz ediyor. Bilişim teknolojisinin ülkeler arası 
ilişkilerde ne denli önemli olduğu konusunu 
işlediğimiz kapağımızda, ülkeler arasında gelişen 
yeni casusluk yöntemlerini, ‘siber savaşları’ 
okuyacaksınız. Özellikle, ABD’nin siber saldırılar 
konusunda gördüğü maddi zararlar, bu zararların 
önlenmesi için büyük bütçelerin ayrılarak siber ordu 
kurması gibi önemli bilgiler dikkat çekiyor. Sadece 
ABD değil, Rusya, Çin, İran gibi ülkeler de siber 
saldırılara karşı hem savunmasını geliştiriyor hem de 
saldırı yöntemleri geliştiriyor. 

Dünyanın aldığı bu yeni pozisyon Türkiye’de 
ise henüz devlet politikası haline gelmiş değil. 
Türkiye’nin henüz bir siber ordusu ya da siber 
saldırılara karşı aldığı koordineli önlemleri 
bulunmuyor. Devletin önemli kurumları kendi 
içlerinde uzmanlarını yetiştirerek, saldırılarla 
mücadele ediyor. Ama dünyanın geldiği nokta 
Türkiye’nin de siber teknoloji konusunda belirli 
politikalar üreterek, bu alana yaptığı yatırımları 
arttırması gereğini ortaya koyuyor. 

Ülkelerin siber 
saldırılarla 
mücadeleye ayırdığı 
kaynak artıyor

editörden

T

ABD, RusyA, Çin, iRAn giBi ülkeleR siBeR 
sAlDıRılARA kARşı hem sAvunmA, hem De 
sAlDıRı yöntemleRi geliştiRiyoR. söZ konusu 
ülkeleR Bu AlAnlARA Büyük kAynAklAR 
AktARıyoR. tüRkiye’nin ise Bu AnlAmDA henüZ 
BiR siBeR oRDusu yok. 

editörden

lant›Noktas›bag
Ayl›k Ulaflt›rma ve ‹letiflim Dergisi

AHMET SELİM
ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr
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İÇİNDEKİLER

010

032

İlk otomobil hırsızı 
nereden çıktı?

Kaybedilen cep 
sayısı 32 bini buldu

Sahnelere ‘fısıldayan’ 
gizli kahraman

Yılın Bürokratı: 
PTT Genel Müdürü 

Osman Tural

HAYATTAN

HABER

Peugeot marka arabası bozulan 
Baron De Zuylen, arabasını 
tamire götürmesi için şoförüne 
teslim etti. Şoför arabayı 
gerçekten de ‘götürdü!’ 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) Bilgi ve İhbar 
Merkezi’ne geçen yıl 32 bin 
670 kayıp ve çalıntı cep 
telefonu ihbarı yapıldı. Bu yılın 
ilk üç ayında ise gelen ihbar 
sayısı 7 bin 890 oldu.

BTK Başkanı Acarer internet 
güvenliğini yazdı: “Dört milyon 
civarında kullanıcı, güvenli 
internet hizmeti almaya 
başladı. Her gün bu sayı artıyor.”

“Tatilde sizi en çok ne rahatsız 
eder?” sorusunu yanıtlayan 7 bin 
kişinin yüzde 34’ü gürültü yapan 
çocuklar, yüzde 32’si kirli deniz, 
yüzde 25’i uçaklardaki rötarlar, 
yüzde 9’u plajın kalabalık olması 
yanıtını veriyor.

Tiyatro sahnesinde oyunculara 
unuttukları repliklerini 
fısıldayarak hatırlatan ‘gizli 
kahraman’lardan biri Havva 
Evirgen… ‘Suflözlük’  
mesleğini yürüten Evirgen, 
“Suflöz olmasa oyuncu ezberini 
unuttuğunda takılıp kalır.” diyor.

“YıLıN STARLARı” ANKETİ İÇİN 
251 BİN 568 KİŞİ oY KuLLANDı. 
oYLAMA SoNucu, PTT GENEL 
MüDüRü oSMAN TuRAL, YıLıN 

BüRoKRATı SEÇİLDİ. 

‘ÖLÜ’YÜ 
CANLANDIRDI!

BAŞARıLı 
oYuNcu 

MEHMET uSTA

CAsusluk 
kAvRAmı 
değişti

016

024

026

Güvenli internet-
İnternet güvenliği

Seyahat severlerin korkulu 
rüyası: Gürültücü çocuklar!

018

028

012
030 Dünyanın en değerli 

üçlüsü Apple, IBM 
ve Google 
En değerli 100 dünya şirketi 
içinde ilk üç sırayı bilişim ve 
teknoloji devleri Apple, ıBM 
ve Google paylaştı. Apple’ın 
marka değeri yüzde 19 
artışla 182,9 milyar dolara 
çıkarken ıBM’in değeri 115,9 
milyar dolara, Google’ın ise 
107,8 milyar dolara ulaştı.



‘Beğen, yorum yap, 
paylaş’ırken dikkat et!   

Google’da çalışmak için 
yeterince zeki misiniz?

RTÜK uyarıyor: 
Sayısal yayına uygun 

televizyonları satın alın

HABER

teKNOLOJi

Niyetimiz şehrin kaderini 
anlatmak değil, sahiden adı 
Kader olan bir kızcağızın 
portresini çıkarmaktan ibarettir. 

TTNET, “Yeteneğe Destek Yaratıcı 
Ekonomiye Destek” adlı sosyal 
sorumluluk projesiyle, bilişim 
sektörü için elzem olan nitelikli insan 
kaynağını ortaya çıkarıyor.

Facebook’ta ‘beğen, yorum 
yap, paylaş’ ifadelerini 
onaylarken dikkat edin. 
Beğendiğiniz bilgi, video, 
görüntü, yasadışı örgütlerin 
propagandasını içeriyor 
olabilir.  

Yazar William Poundstone, 
Google’da işe başlamak 
isteyenlere sorulan soruları 
ve cevaplarını “Are You 
Smart Enough to Work at 
Google?” isimli eserinde bir 
araya getirdi.

038

046

054

051

Ankara’nın ‘Kader’i

TTNET, sosyal 
sorumluluk projesiyle 
gençlere iş fırsatı sunuyor

060

072 Sınır karakollarına 
kablosuz iletişim 
geliyor

076 İletişimin kirli 
yüzüne dikkat!
cep telefonu, klavye, 
mouse, bankamatik, pos 
cihazı, iPhone ve iPad gibi 
araçlar binlerce bakteri 
türünü barındıran, bakteri 
yuvaları haline dönüşüyor. 

Genelkurmay Başkanlığı, 
ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı’ndan ağır 
coğrafi koşullar nedeniyle 
kablo döşemenin zor 
olduğu sınır karakollarına 
kurulacak haberleşme alt 
yapısı için destek istedi.

BARTIN’IN 
GİZLİ CENNETİ

iNKUMU 062
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TCDD YolCu 
Dairesi Başkanı 
aBDülkaDir Gül

SAYıSAL YAYıNA GEÇİŞ 
SüREcİNİN PLANLAMASıNı 

GERÇEKLEŞTİREN RTüK, 
SAYıSAL YAYıNLARA uYGuN 
TELEvİZYoN ALıNMASı İÇİN 
vATANDAŞLARı uYARıYoR.
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NE Facebook, ne de Twitter... Patronların ‘en sevmediği’ uygulama 
Angry Birds çıktı. Çoğu şirket, çalışanlarının iş saatlerinde 
kullanmalarını istemedikleri birçok uygulamayı yasaklamış durumda. 
Mobil aygıt yönetimi şirketi Zenprise’ın yaptığı araştırmaya göre, 

Zencloud MDM 
kullanıcıları arasında 
en çok kara listeye 
alınmış uygulama 
olarak Angry Birds 
karşımıza çıkıyor. 
Facebook, Google 
Play, Dropbox, 
YouTube ve Skype da 
yasaklı uygulamalar 
arasında.

BİLGİSAYARDA 
Atatürk’ün el yazısı gibi 
yazı yazmayı sağlayan 
programı, bir haftada 
50 bin kişi bilgisayarına 
yükledi. Atatürk’ün 
yazısını bilgisayarda 
kullanılabilecek halde 
hazırlatarak, herkesin 
ücretsiz erişmesine 
imkân veren işadamı 
Murat Özbalcı, üç aylık 
bir çalışma sonrasında 
fontun kullanıma hazır 
hale geldiğini kaydetti. 
Özbalcı, artık isteyen 
herkesin bilgisayar 
ortamında Atatürk’ün 
el yazısıyla yazı 
yazabileceğini söyledi. 
Fontun, kendi internet 
siteleri olan www.
artikel.com.tr sitesinden 
yüklenebildiği gibi link 
verilen birçok siteden de 
indirilebildiğini ifade etti.

ABD’nin Miami kentindeki Jungle Island isimli 
hayvanat bahçesindeki 6 orangutan, zihni uyaran 
bir program çerçevesinde iPad kullanarak insanlarla 
iletişim kullanmayı öğrendi. Tablet bilgisayar 
kullanımının yunuslar üzerinde denendiğini öğrenince 
geçen yıl orangutanlara iPad kullandırmaya başlayan 
ve programı denetleyen Linda Jacobs, tabletlerin, 
insanlar ile nesli tükenmekte olan maymunların 
iletişim kurmasına yardımcı olacağını umduğunu 
söyledi. Jacobs, genç orangutanların iPad’a ilgilerinin, 
yaşlı olanlara göre daha fazla olduğunu açıkladı.

AKDENİZ 
Üniversitesi’nde 
teleskop üretilecek
Akdeniz Üniversitesi 
Antalya Teknokent 
A.Ş., Belçikalı firmalar 
Space Bel ve AMOS’la 
anlaşma imzalayarak, 
uzay bilimleri ile 
ilgili teleskop, optik 
ve uydu alanında 
üretim yapılmasını 
kararlaştırdı. Akdeniz 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İsrafil 
Kurtcephe, uzay 
teknolojileri konusunda 
hem Akdeniz 
Üniversitesi’nin varlığını 
hem de Türkiye’nin 
küresel gücünü ortaya 
koymak amacıyla 
dünyaya optik ve 
teleskop üretimi yapan 
AMOS ile ortak şirket 
kurmak için anlaşma 
yaptıklarını söyledi. 
Anlaşma kapsamında 
AMOS firmasının 
Antalya Teknokent’te 
ofis açtığını dile 
getiren Kurtcephe, 
ofiste uzay ile ilgili 
teleskop, uzay uyduları 
gibi uzay bilimlerin 
teknolojilerinin 
üretiminin yapılacağını 
kaydetti.

‘Angry Birds’ patronları kızdırıyor!

Akdeniz 
Üniversitesi’nde 
teleskop 
üretilecek

Atatürk’ün el 
yazısını 50 bin 
kişi yükledi

Orangutanlar 
iPad kullanıyor! 

HABER TURU



SÜRÜCÜSÜZ otomobil teknolojisine liderlik eden bilişim firması 
Google’ın kendi kendine giden aracı ABD’nin Nevada eyaletinin 
onayını aldı. Google mühendisleri tarafından geliştirilen ve modifiye 
edilen, ‘’Toyota Prius’’ marka araç ilk yolculuğunda Las Vegas kentinde 

dolaşacak. Yazılım mühendisi 
Sebastian Thrun, otomobilin 
224 bin kilometreyi, 
arkadan bir aracın hafifçe 
çarpması dışında kazasız 
tamamladığını belirtirken, 
Nevada trafik işleri müdürü 
Bruce Breslow, sürücüsüz 
araçların geleceğin 
otomobilleri olduğunu 
söyledi.

SAMANYOLU 
televizyonunda 12 
yıldır yaptığı yemek 
programlarıyla 
hanımların beğenisini 
kazanan Oktay Usta, 
yemeklerini resmi 
internet sitesine taşıyor. 
Her gün ortalama 5 
tarifi program sırasında 
pişirerek sunuma 
hazırlayan Oktay Usta’nın 
özel tatları, programı 
seyredemeyen ya da 
tarifleri alamayanlar 
için internete de 
konuyor. Geriye dönük 
arşiviyle yüzlerce tarifi 
barındıran Oktay Usta 
sayfalarında yemeklerin 
tamamı fotoğraflı 
olarak sergileniyor. 
Oktay Usta’nın sitesine 
ulaşmak için internet 
adresi: http://oktayusta.
kure.tv

ÖZEL SpaceX şirketine ait, Uluslararası Uzay 
İstasyonu’na (UUİ) gidecek Dragon uzay aracı ilk 
seferine başladı. Dragon uzay aracı, ABD’deki Cape 
Caneveral üssünden Falcon 9 füzesiyle fırlatıldı. 
SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) 
şirketi, fırlatma işlemini Şubat ayında yapmayı 
planlamış, ancak teknik sebeplerle fırlatma defalarca 
ertelenmişti. Özel sektöre ait uzay aracı Dragon ayrıca 
uzay istasyonundan bilimsel numuneleri ve onarım 
için Dünya’ya taşınması gereken bozuk makine 
parçalarını da geri getirerek kilit bir rol üstlenecek.

Japon firması 
yaşlılar için özel 
tasarlanmış 
dokunmatik ekranlı, 
özel uygulamaları 
indirebilme 
özellikli telefon 
üretti. Telefona 
“Rakurak Sumaho” 
(kullanımı kolay akıllı 
telefon) adı verildi. 
Cihaz, klasik akıllı 
telefonlara göre daha 
geniş ekrana sahip. 
Ayrıca daha büyük ve 
daha kolay okunabilir 
tuşlara ve klavyeye ile 
donatıldı. Telefonun 
ana ekranına, aile 
bireylerine veya 
hastane gibi acil 
yardım hizmetlerine 
doğrudan ulaşmayı 
sağlayacak tuşlar da 
yerleştirildi.

Google ‘sürücüsüz otomobile’ ehliyet aldı

Japonlardan 
yaşlılara özel 
akıllı telefon

Oktay Usta 
yemeklerini 
internetten 
paylaşıyor

Özel sektörün 
uzaya seferi başladı
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İLK’LER

ransızları nasıl bilirsiniz?’ diye sorsak, hemen herkesin aklına, Pa-
ris sokaklarında dolaşan, ‘kibar, romantik, şık’ beyler ve bayanlar 
gelir. Kimse Fransızlarla ilgili bu genel kanaatinden vazgeçmesin 
ancak adını tarihe hiç de iyi bir özelliği ile yazdırmayan bir Fran-

sızdan bahsedeceğiz size. Bu kişi ismi belli olmayan ancak tarihe ‘ilk araba 
hırsızı’ olarak geçmiş, ilginç biri…

Yazar Çiğdem Can’ın, “İlkler ve Enteresan Hikâyeleri” isimli kitabın-
dan derlediğimiz bilgilere göre, ilk otomobil hırsızı 1907 yılının, kış mev-
siminde ortaya çıkmış. Baron de Zuylen isimli zengin bir Fransız, Peugeot 
marka arabasını tamir ettirmek için imalatçı firmaya göndermeye niyet-
lenmiş. Ancak bizzat kendisi götürmek yerine arabayı şoförü ile gönder-
meyi uygun bulmuş. 

İsmi bilinmeyen bu şoför, imalatçı firmaya doğru yola çıkmışken, duru-
ma uygun bir deyimle söyleyecek olursak, ‘şeytana uymuş.’ Arabayı ima-
latçıya teslim etmek yerine, alıp kaçmayı tercih etmiş. Paris’ten çıkıp, As-
nieres şehrine doğru arabayı sürmeye başlamış. Ancak Baron de Zuylen’in 
polise ihbarı ile amacına ulaşamamış. Polis, Asnieres şehri girişinde ilk 
otomobil hırsızını yakalayıp, hapse atmış. Bu Fransız da tarihe böylece 
adını olmasa da ‘icraatını’ yazdırmış. 

F“

ZEngİn bİR 
FRansıZ 
oLan Baron 
de Zuylen, 
PEugEot 
maRKa 
aRabasını, 
tamİRE 
götüRmEsİ 
İçİn şoFöRünE 
tEsLİm 
EdER. ancaK 
şoFöR yoLda 
‘şeytana 
uyarak’ 
arabayı 
tamirCiYE 
götürmEk 
YErinE alıp 
kaÇmaYı 
tERcİh EdER.

İlk otomobİl hırsızı 
Fransa’dan çıktı!

temsili fotoğraf
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KAPAK

AHMET SELİM / ANALİZ

KAVRAMINI DEĞİŞTİRDİ

SANAL DÜNYA

‘CASUSLUK’
ARTIK HAYATIMIZIN HER YÖNÜ SANALLAŞIYOR. SANALLAŞIRKEN DE ÇOK 

YOĞUN BİR BİÇİMDE BİLGİLER, DÜNYANIN BİR UCUNDAN BİR UCUNA DOLAŞIYOR. 
NEREDEYSE TÜM DEVLETLERİN HER TÜRLÜ İLİŞKİSİ SİBER ORTAMDA YÜRÜYOR. 

BU YENİ DÜZEN, İKİ YENİ KAVRAMI DA BERABERİNDE GETİRİYOR: “SİBER 
SAVAŞLAR” VE “SİBER GÜVENLİK.”



lektronik ortamda bugün; 1.6 milyar in-
ternet kullanıcısı, günlük 247 milyar 
e-posta dolaşımı, 240 milyon internet ad-
resi, 19.2 milyar internet sayfası, 1.6 mil-
yar resim, 50 milyon ses-görüntü dosyası, 
kişisel, kurumsal ve ulusal açıdan hayati 
önem taşıyan pek çok bilgi yer alıyor. Bil-

gi Güvenliği Derneği’nden alınan bu bilgiler neden önem-
li çünkü bize sanal dünyaya diğer bir değişle siber dünyaya 
doğru hızla gidişi gösteriyor. 

Örneklendirecek olursak, 2006’da 12 milyon olan Face-
book kullanıcı sayısı bugün 1 milyara yaklaşmış durumda… 
Artık hayatımızın her yönü sanallaşıyor, sanallaşırken de 
çok yoğun bir biçimde bilgiler, dünyanın bir ucundan bir 
ucuna dolaşıyor. Enerji, su, gıda, finans, sağlık gibi iş ve iş-
lemlerimiz de öyle… Uluslararası protokoller bile internet 
üzerinden gerçekleşiyor. Neredeyse tüm devletlerin her 
türlü ilişkileri siber ortamda yürüyor. 

Dolayısıyla, dünya yeni kavramlarla karşı karşıya geldi: 
“Siber savaşlar”,  “siber saldırı” ve “siber güvenlik”.  Önce-
likle bu kavramların tanımına bakacak olursak; kişilerin, 
kurumların, örgütlerin bilgi sistemlerine, iletişim altyapıla-
rına yönelik ticari ve askeri bilgi sızdırma amaçlı saldırılara 
“siber saldırı” diyoruz. Aslında bu tür saldırılar 7 gün 24 saat 
haberli ve habersiz olarak yapılıyor. Bu saldırıların bir kıs-
mını kurumlar veya kişiler fark edebiliyor ancak fark ede-
medikleri saldırılar da yaşanıyor. Aynı saldırıların ülke ve 
ülkelere yönelik yapılmasına ise “siber savaş” deniliyor. Si-
ber saldırıya, Anonymous isimli hacker grubunun, önceden 
saat ve gün vererek, Türkiye’deki bazı kurumlara yönelik 
giriştiği eylemi örnek verebiliriz. 

Siber savaşın etkileri çok daha büyük ve yıkıcı oluyor. 
Dünyada bilinen ve tarihteki ilk siber savaş, Rusya’nın 
2007’de Estonya’ya, 2008’de Gürcistan’a yönelik eylemle-
ridir. Rusya için bir savaş provası niteliğindeydi ve başarı-
lı da oldu. Bu iki ülkenin iletişim, finans, enerji ve savunma 
sistemleri 3 hafta boyunca işlemez hale getirildi. Öyle ki bu 
iki devlet en küçük işlerini bile yapamaz haldeydi. Yardıma 
NATO yetişti ve Estonya’da Siber Savunma Merkezi kura-
rak, işlerin eskiden olduğu gibi işlemesini sağladı.

Rusya’nın savaş provası bu iki ülke ile de sınırlı kal-
madı. Bu defa rotasını ABD’ye çevirdi ve ABD’ye bilinen 
ilk siber saldırısını Afganistan’da yaptı. Hem de çok basit 
bir yöntemle… Önce ABD askerlerinin cd ve hafıza kart-
larını nerelerden aldığını tespit etti. Hafıza kartları ile 
cd’lere virüs yerleştirdi. Bu sayede ABD’nin Irak ve Af-
ganistan savaşlarını yürüten komuta merkezine sızarak 
çok önemli bilgi ve belgelere ulaştı. Böylelikle, ABD ko-
muta merkezinin tüm bilgilerinin alındığı sanılıyor. Zira 

ABD, Rusya’nın bu saldırısını çok sonra fark etti ve sızın-
tının boyutunu tahmin bile edemedi. Yaşananların ardın-
dan ABD Savunma Bakanlığı, ülkelerin füze sistemlerine, 
enerji boru hatlarına, basın yayın merkezlerine yapılan 
siber saldırıları savaş sebebi saydı ve klasik savaş unsurla-
rıyla karşılık vereceğini açıkladı. 

ABD de, Rusya’nın saldırısına İran’a saldırı düzen-
leyerek karşılık verdi. Hatırlanacağı gibi, ABD’nin 
İran’a yönelik saldırısı medyaya “Stuxnet” olarak yansı-
dı. Stuxnet’in etkileri halen konuşuluyor. Bu virüsün en 
önemli özelliği kendini kopyalayan bir yazılım olmasıydı. 
Stuxnet virüsü üzerinden ABD, İran’ın tüm nükleer üni-
telerini çökertti ve çalışamaz hale getirdi. İran’ın yakla-
şık 63 bin bilgisayarı kullanılamadı. Saldırının sonuçla-
rını kabul etmek durumunda kalan İran’ın ABD’ye ceva-
bı ise gecikmedi. İran, önce ABD’nin gönderdiği virüsün 
kodlarını çözdü. Anti bir virüs oluşturarak geldiği yoldan 
geri ABD’ye göndererek, beklenmedik bir saldırı düzen-
ledi. Bu saldırı ABD’nin sistemlerinde öyle büyük bir za-
rara yol açtı ki, ABD siber saldırı alarmı vermek duru-
munda kaldı. Çünkü İran, ABD’nin Hayalet Uçak Tekno-

E
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SALDIRILARIN ABD’YE 
MALİYETİ 100 MİLYAR DOLAR
Siber saldırıların ülkelerin ekonomilerine de büyük za-
rarlar verdiğini söyledik. Bunu rakamlara yansıttığımızda 
şöyle bir tablo ile karşı karşıya kalıyoruz. Geçen yıl siber 
saldırıların Britanya ekonomisine verdiği zarar 27 milyar 
Pound’u buldu. ABD’ye yönelik yapılan saldırıların eko-
nomiye maliyeti ise 100 milyar dolar civarında. Dünya 
genelinde ise, çok yakından bildiğimiz “I Love You” vi-
rüsü, yaklaşık 45 milyon bilgisayara bulaştı ve 10 milyar 
dolarlık zarar verdi. Diğer bir virüs olan, “Nimda Kurtçu-
ğu” yaklaşık 3 milyar dolar, “Love Bug” virüsü 10 milyar 
dolar, “MyDoom” adlı truva atının yol açtığı maddi zarar 
da 4,8 milyar dolar civarında. 

ABD, EN FAZLA SİBER SALDIRI 
İLE KARŞI KARŞIYA KALAN 
ÜLKELERİN BAŞINDA GELİYOR. 
SİBER SALDIRILARIN ABD’YE YILLIK 
MALİYETİ DE 100 MİLYAR DOLARI 
BULUYOR. ABD BU KONUDA TAVRINI 
NET BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYDU VE 
SİBER SALDIRILARI SAVAŞ SEBEBİ 
SAYACAĞINI AÇIKLADI.



BN / HAZİRAN 2012
www.baglantinoktasi.com.tr

14

lojisini, ABD İnsansız Uçak İletişim ve Füze Hedefleme 
Teknolojilerini kırmayı başararak çalışamaz hale getirdi. 
Bu noktada, ABD’nin İran’a karşı planladığı fiziki saldırı-
dan geri adım atmasının arkasında, İran’ın siber başarısı-
nın yattığının ciddi şekilde dillendirildiği bilgisini de not 
olarak aktaralım. 

ABD siber saldırıyı savaş sebebi sayıyor 
ABD, en fazla siber saldırı ile karşı karşıya kalan ülkelerin 

en başında geliyor. Siber saldırıların ABD’ye yıllık maliyeti 
de 100 milyar doları buluyor. ABD bu konuda tavrını net bir 
şekilde ortaya koydu ve siber saldırıları savaş sebebi sayaca-
ğını açıkladı. Eski ABD Savunma Bakanı Albright’ın, “Siber 
saldırılar NATO’ya karşı 3 tehditten biri olarak kabul edile-
cektir.” sözleri bu kapsamda değerlendirilebilir. 

Casusluk kavramı bile değişti
Teknoloji artık bir savaş silahı gibi kullanılabiliyor. Bu da 

sanallaşan dünyada güvenliğin artık sadece fiziki önlemler-
le sağlanamayacağını gösteriyor. Dünyanın bir ucundan ya-
pılan saldırılarla, tüm ticari, politik veya askeri (güvenlik) 
amaçlı bilgileriniz çalınabiliyor çünkü. Bu durum casusluk 
kavramının da değişmesine neden oldu. Beyaz Saray Siber 
Güvenlik Uzmanı Richard Clarke’ın, “Casusluk artık çok 
kolaylaştı. Eskiden Washington’daki Rus Elçiliği’nde ça-
lışan bir KGB ajanının bir FBI ajanı ayartması çok zordu. 
Ama şimdi Moskova’da oturuyorsun ve hiçbir risk olmadan 
binlerce sayfa çalabiliyorsun. Eskinin casuslarına artık ge-
rek yok.” ifadeleri oldukça önemli. 

Hem istihbarat örgütlerindeki insan kaynağının hem de 
altyapının farklılaştığını söyleyen Clarke, şöyle devam edi-
yor: “Eskiden Sinop’ta büyük bir kulemiz vardı. Rusya’daki 
konuşmaları dinliyorduk. Ama şimdi buna ihtiyaç yok. Kim-
se radyo frekansı kullanmıyor. Ulusal Güvenlik Ajansı’nın 
(NSA) Maryland’deki kampusundan bütün dünyadaki in-
ternet trafiğini izliyoruz. Bu konudaki bütçe Pentagon’a ait 
olduğundan, NSA ve Pentagon neredeyse tek bir kuruluş 
gibi çalışıyor. Amerikalı asker, Sinop’a gitmesine gerek kal-
madan her işini masasından halledebiliyor.” 

Ülkeler siber ordu kuruyor
İşte bu saldırı ve savaşlar yönümüzü siber güvenliğe çe-

virmemiz gerektiğini bize gösteriyor.
Dünyanın bir ucunda oturarak, ülkelerin bütün bilgileri-

ne erişebilmek doğal olarak siber güvenliği öne çıkarıyor. 
Ülkeler artık fiziki orduların yanında savunma ve saldırı 
amaçlı siber ordularını da oluşturuyor. En fazla saldırı alan 
ABD siber savunmaya her geçen yıl daha büyük yatırım-
lar yapıyor. 2002’de siber savunmaya 2.7 milyar dolar har-
cayan ABD, 2003 yılında 4.3 milyar dolar harcadı. ABD’nin 
güvenlik için siber savunmaya bugün harcadığı para ise 
günlük 12 milyon doları buluyor. Siber savunmaya büyük 
paralar harcayan ABD’nin güçlü bir siber ordu kurduğu da 
biliniyor. ABD’nin yanı sıra İngiltere, Çin, Rusya ve İsrail 
tamamen savunma ve saldırı timleri oluşturdu. Türkiye’nin 
ise devlet politikası olarak bir siber ordusu bulunmuyor. 

TÜRKİYE’DEN, BİN 500 ABD 
SİTESİ ‘HACK’LENDİ
Türkiye’nin bir siber ordusu yok. Devletin önemli kurumla-
rının kendi içinde yetiştirdiği uzmanlarla saldırılar göğüs-
lenmeye çalışılıyor. Türkiye’de kendini çok iyi yetiştirmiş 
hacker’lar da mevcut. Bu hacker’ler, bilinen önemli sal-
dırılar gerçekleştirdi. 4 Temmuz 2003’te, 11 Türk askerinin 
başına çuval geçirilmesi olayını protesto için bir anda bin 
500 Amerikan sitesinin hack’lenmesi, Ermeni yasa tasa-
rısına destek veren ve soykırım propagandası yapan çe-
şitli ülkelerdeki yüzlerce sitenin çökertilmesi, PKK ve bö-
lücülük propagandası yapan dünyanın değişik ülkelerin-
deki yüzlerce sitenin yayına başlamalarından kısa bir süre 
sonra çökertilmesi örnek verilebilir. Türk hacker’lerin en 
önemli operasyonlarından biri ise Brezilya’ya karşı ya-
pıldı. Türkiye’ye ve Türk sitelerine yapılan saldıralar, Bre-
zilyalı hacker’lar tarafından gerçekleştiriliyordu. Türk 
hacker’ların intikamı da acı oldu ve bir anda yaklaşık 15 
bin Brezilya sitesi hack’lendi. Bu operasyonun ardından 
bu ülkeden Türkiye’ye karşı yapılan saldırılar durdu. 

TÜRKİYE’NİN BİR SİBER ORDUSU 
YOK. DEVLETİN ÖNEMLİ 
KURUMLARININ KENDİ İÇİNDE 
YETİŞTİRDİĞİ UZMANLARLA 
SALDIRILAR GÖĞÜSLENMEYE 
ÇALIŞILIYOR. AYRICA TÜRKİYE’DE 
KENDİSİNİ ÇOK İYİ YETİŞTİRMİŞ 
HACKER’LAR DA MEVCUT.

KAPAK
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KÖŞE Dr. Tayfun Acarer

ster internetle gençlik yıllarında, ister orta yaşlarında ya da ileri yaşlarında karşılaşmış ol-
sun, isterse doğduğundan itibaren internetle tanışmış olsun, artık herkes için internet ya-
şamın bir parçası haline geldi. E-devlet hizmetinden her gün milyonlarca insan yararlanı-
yor, e-ticaret geçtiğimiz yıl 23 milyar Türk Lirası hacmine ulaştı ve her gün artarak büyü-
yor. Öğrenciler, öğretmenler, sağlık personeli, bankacılık, sigortacılık ve daha birçok özel 
ve kurumsal kullanıcılar için internet vazgeçilemez hale geldi.

Böylesine bir bağlantıda olma hali-ihtiyacı, ister istemez internetin güvenliğine daha 
fazla özen gösterilmesini kaçınılmaz kılıyor. İnternet güvenliği ya da siber güvenlik olarak 
dilimize giren siber security ile güvenli internet olarak dilimize giren ‘safer internet’ kav-
ramları her ne kadar bizim dilimizde aynı kelimelerle ifade edilse de anlam açısından bir-
birinden oldukça farklıdır. Her ikisi de çok önemle üzerinde durulması gereken konular-
dır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak, görev ve sorumluluklarımız kapsamın-
da güvenli internet konusuna da internet güvenliği konusuna da çok önem veriyoruz. Bu 
iki hususta da teknik, idari, hukuksal alanlarda gerekli çalışmaları ya bizzat yapıyor ya da 
yapılanlara katılıyoruz. Gerçekten de bu iki konu da yalnızca bir kurum ya da kuruluşun 
işi olamayacak kadar çok tarafı ilgilendirmektedir.

En başta kullanıcıları ilgilendirmektedir. Kullanıcı, internet içeriğinin güvenli olup ol-
madığını, kendisi ve varsa aile bireyleri ve çocukları açısından inceleyecek bilince sahip 

olmalıdır. İnternet içeriğinin barındığı, dolaşıma girdiği, paylaşıldığı, yeniden üretildiği 
ortam aslında sanal bir ortam değil, gerçek yaşamın sürdüğü bir ortamdır. Dolayısı ile 
hem internet güvenliği hem de güvenli internet aynı öneme sahip iki konudur.

Güvenli internet hizmeti bundan yedi ay önce, sabit ve mobil internet servis sağlayı-
cılar tarafından sunulmaya başlandı. Bu süre içinde bir milyonun üzerinde abone yani 
dört milyon civarında kullanıcı, güvenli internet hizmeti kullanmaya başladı. Her gün 
bu sayı artıyor. Ne yazık ki uygulama başlamadan önce, birkaç ay boyunca, güven-
li internet hizmeti kullanımının zorunluluk içermediğini, asla bir sansür olmadığı-
nı, tercihe dayalı bir abone hakkı olduğunu açıklamaya çalıştık. Uygulama başladık-
tan sonra yararları görülmeye başlandı ve birçok kişi, e-ticaret işlemlerini güvenli or-
tamda gerçekleştirmek için, güvenli internet hizmetini seçti. Çok sayıda vatandaşımız 
bilgi almak için bize başvurdu, tanıtım seminerlerine katıldı, gönüllü tanıtım yaptı. 

İnternet güvenliği ya da siber güvenlik son yıllarda dünya gündemine sıkça geldi. 
Uluslararası, devletler arasında siber saldırılar gerçekleşti, hackerlar bireysel ya da or-
ganize bir şekilde biraraya gelerek siber saldırılar yaptı. Bilgisayarların kişinin bilgisi 

dışında ele geçirilmesi ve iste-
ği dışında işlemler yaptırılma-
sı, virüs, solucan, truva atı gibi 
kötücül yazılımlar bulaştırma, 
spam mesajlar yayma gibi ko-
nular, siber güvenliğin herke-
si ilgilendiren çok önemli bir 
konu olduğunu gösterdi. Sayın 
Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanımız, siber gü-
venlik konusuna oldukça yoğun 
mesai harcamaktadır. Kurumu-
muzun çalışmalarını yakından 

takip etmekte ve desteklemektedir. Bu yıl yine siber güvenlik tatbikatları gerçekleştire-
ceğiz. İnternet servis sağlayıcıların katılımı ile gerçekleştirdiğimiz ve 29 Mayıs tarihinde 
yaptığımız bir toplantı ile sonuçlandırdığımız siber güvenlik tatbikatı konusunu, önümüz-
deki sayıda sizlerle paylaşarak, siber güvenlik konusunu tekrar ele alacağım.

Güvenli internet-İnternet güvenliği 
GüvEnli intErnEt hizmEti bundan yEdi ay ÖncE, 
sabit vE mobil intErnEt sErvis sağlayıcılar 
tarafından sunulmaya baŞlandı. bu sürE içindE 
bir milyonun üzErindE abonE yani dört milyon 
civarında kullanıcı, GüvEnli intErnEt hizmEti 
Kullanmaya baŞladı. hEr Gün bu sayı artıyor.

I
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SAHNE

yuncu Mehmet Usta, henüz 24 yaşında iken ‘Ruhsar’ dizisindeki ‘Bak-
kal Muhteşem’ karakteriyle ekranlarda boy göstermeye başladı. Ancak 
onu şöhrete taşıyan ‘Ekmek Teknesi’ dizisindeki ‘Ölü’ karakteri oldu. 
‘Herodot Cevdet’ yani Hasan Kaçan’ın anlattığı hikâyelerde aşka ge-
lerek ‘Allah’ çeken ‘Ölü Berber’ onu bir anda herkesin sevgilisi hali-

ne getirdi. Daha sonra ‘The İmam’ filminde ‘deli’ rolünün hakkını fazlasıyla veren 
Usta, zaman içinde giderek ustalaştı. ‘Bez Bebek’ de Şoker’i oynayarak herkesi şaşır-
tan genç oyuncu hemen ardından ‘Kara Köpekler Havlarken’ filminde psikopat bir 
güvenlik görevlisi olarak karşımıza çıktı. Şimdilerde kült dizi ‘Leyla ile Mecnun’da 
‘Kamil’ karakterini başarıyla canlandıran Mehmet Usta ile İstanbul’da görüştük.   

O

canlandıran

Usta

Röportaj: TARIK ÖZDEMİR

MehMet Usta’yı 
şöHRete tAşıyAN 
‘EkmEk TEknEsi’ 
dİZİsİNdekİ ‘ölü’ 
kARAkteRİ oldu. 
‘HErodoT CEvdET’ 
yANİ HAsAN kAçAN’ıN 
ANlAttığı HİkâyeleRde 
AşkA geleRek ‘AllAH’ 
çEkEn ‘Ölü BErBEr’, 
ustA’yı bİR ANdA 
HeRkesİN sevgİlİsİ 
HAlİNe getİRdİ.

‘Ölü’yü 



Anadolu’nun
Ayak sesleri
takunya nalçacıda 
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Özgeçmişinize baktığım zaman ailenizde sizin 
dışınızda sanatla uğraşan hiç kimsenin olmadığını 
gördüm. Nasıl başladı sanat serüveniniz? 

Aslında çok ilginç başladı benim sanat yolculuğum. 
Hamurda olmazsa olmuyor zaten bu işler… Ben ilko-
kuldaydım. Ablam önemli bir tekstil firmasında çalışı-
yordu. Ablama demişler ki, “Okul önlükleriyle ilgili bir 
reklam filmi çekeceğiz. Çevrende bu reklamda oyna-
yabilecek çocuk varsa getir, deneme çekimi yapalım.” 
Ablam da bunun üzerine benim elimden tuttu ve çeki-
me getirdi. Beni beğendiler. Sonrasında hayatımın en 
uzun ve en sıkıcı gününü geçirdim. Zeytin, ekmekle 
günümüz geçti, ben perişan oldum. Ama böylece ilk 
kez ekran karşısına geçmiş oldum ve o dönem tek ka-
nal olduğu için reklam uzun bir süre ekranda çıktı, bi-
zim de böyle bir başlangıcımız oldu. Daha sonra ilko-
kulda, ortaokulda ve lise yıllarımda müsamere ve özel 
günlerde hep bir şekilde sahneye çıktım. Ama profes-
yonel bir deneyimim hiç olmadı.

Yani üniversiteye kadar hep amatör olarak yani 
hobi düzeyinde oyunculuk yaptınız?

Üniversitede okurken özel ders aldım. Çünkü arşiv-
cilik bölümünde okuyordum ve aldığım eğitimin sev-
diğim işle hiçbir ilgisi yoktu. Ailem başlangıçta buna 
çok fazla ses çıkarmadı, tiyatroya olan tutkumu daha 
çok bir gençlik hevesi olarak görüyorlardı. “Gençtir, 
biraz takılsın, hevesi geçince nasıl olsa bırakır.” diye 
düşünüyorlardı. Üniversiteyi bitirdikten sonra Lale 
Oraloğlu ile çalıştım ve kendisinden ders aldım. Daha 

sonra İstanbul Gösteri Sanatları Merkezi’ne kayıt oldum. Burada 
bir gün hocamız Yılmaz Gruda bizlere döndü, “Gençler burada bir 
sürü adamsınız. Kapı açıkken hemen gidin.” dedi. Tabi hepimiz bir 
şeyler yapmak isteyen hevesli gençler olduğumuz için büyük bir 
şaşkınlıkla, “Neden gidelim hocam?” diye sorduğumuzda ise şu ce-
vabı verdi: “Bu sahneye bir kez çıkan bir daha inemez de ondan…” 
Hocamız gerçekten doğru söylüyormuş, bu mesleği içinizden gel-
miyorsa icra etmeniz mümkün değil. Çünkü oyunculuk bir iş değil, 
tek kelimeyle yaşam tarzıymış. Daha sonra ‘Ruhsar’ dizisinde rol al-
dım ve öylece başladı yolculuğumuz.

Daha sonra ‘Ekmek Teknesi’nde ‘Ölü Berber’ karakterini 
canlandırdınız. Bu karaktere kendinizi nasıl hazırladınız? 

‘Ekmek Teknesi’ hemen herkes için ilginç ve güzel anılar içeren 
bir dizidir. Ama benim hayatımda çok daha farklı bir yere sahiptir. 
Üniversiteyi bitirdikten sonra İngilizce öğrenmek için Malta’ya git-
miştim. O dönemde yüksek lisans sınavlarına girmek için kısa bir 
süreliğine Türkiye’ye geri döndüm. Tam o sırada bir gün telefonum 
çaldı. Osman Sınav’ın şirketinden arıyorlardı ve benimle bir dizi ka-
rakteri için görüşmek istediklerini söylediler. Hem Osman Sınav’ın 
projesi olması hem de ‘heyecan yaşarım’ düşüncesiyle kabul ettim 
ve görüşmeye gittim. Gidince şoke oldum. Çünkü yapımcıların elin-
de saçlarımın kazınmış, 63 kilo olduğum dönemde çekilmiş, kemik-
lerin göründüğü eski bir fotoğrafım vardı. O fotoğrafa bakarak ‘Ölü’ 
karakteri için en uygun adayın ben olduğuma kanaat getirmişler. 

Ama küçük bir sorun vardı. Çünkü siz artık değişmiştiniz?
Evet, bu yüzden beni görünce şoke oldular. Çünkü benim saçla-

rım artık uzundu, kilo almıştım ve oldukça sağlıklıydım. Bu yüzden 
baştan biraz tereddüt ettiler. Ancak daha da eğlenceli olan ‘Ölü’ ka-
rakterinin senaryoda bir yeri de yoktu. Replikleri bile belli değil-

YAPIMCILARIN ELİNDE 
SAÇLARIMIN KAZINMIŞ, 63 KİLO 
OLDUĞUM DÖNEMDE ÇEKİLMİŞ, 
KEMİKLERİN GÖRÜNDÜĞÜ ESKİ BİR 
FOTOĞRAFIM VARDI. O FOTOĞRAFA 
BAKARAK ‘ÖLÜ’ KARAKTERİ İÇİN EN 
UYGUN ADAYIN BEN OLDUĞUMA 
KANAAT GETİRMİŞLER. BENİ 
GÖRÜNCE ŞOK OLDULAR. ÇÜNKÜ 
BENİM SAÇLARIM ARTIK UZUNDU, 
KİLO ALMIŞTIM VE OLDUKÇA 
SAĞLIKLIYDIM. BU YÜZDEN BAŞTAN 
BİRAZ TEREDDÜT ETTİLER. AMA 
‘ÖLÜ’ KISA ZAMANDA DİZİNİN 
UNUTULMAZ KARAKTERLERİNDEN 
BİRİSİ OLDU.

SAHNE
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di. Bu karakterin tüm unsurları zaman içinde şekillen-
di. Haftalar geçtikçe ben alışmaya başladım ve karak-
ter de doğal olarak daha iyi oturdu. Kısa zamanda da 
dizinin unutulmaz karakterlerinden birisi haline geldi.  

Bu role nasıl hazırlandınız? Özel bir çalışmanız 
oldu mu?

‘Ölü’ lakaplı son derece sakin bir kişiliğe sahip bir 
mahalle berberini canlandırdım. Benim açımdan çok 
zor bir karakter değildi. Zira mahalle kültürüne aşi-
naydım. Ayrıca canlandırdığım karakterdeki gibi cez-
beye gelen insanları da daha önce görmüştüm. Özel bir 
çabaya pek ihtiyaç duymadım bu yüzden.

 Sosyoloji alanında yüksek lisansınız var. ‘İyi ki 
sosyoloji okumuşum’ diyor musunuz? 

Kesinlikle evet. Eğer imkânım olsaydı sosyoloji ala-
nında akademik kariyer yapmak isterdim. Açık yü-
reklilikle belirtmek isterim ki, eğer oyuncu olmasay-
dım kesinlikle öğretim üyesi olurdum. O kadar seviyo-
rum sosyolojiyi… Şuna gerçekten inanıyorum; sosyo-
loji toplumla empati kurmanızı sağlayan yegane bilim 
dalıdır. Şimdi iyi ki bu alanda mastır yapmışım diyo-
rum. Bana inanılmaz bir katkı sağladı, müthiş bir de-
rinlik kazandırdı. Resmin bütününü görebilmek adına 
büyük bir avantaj sağladığı gibi ilham verme noktasın-
da da çok ciddi kazanımlar sundu. Çünkü bazıları aksi-
ni iddia etse de oyuncunun beslendiği ana kaynak as-
lında toplumun bizatihi kendisidir.

Oyunculuk yaşamınızda neleri değiştirdi? 
Şunu öğrendim oyunculuktan; çok kısa bir hayatı-

nız var ama oyunculuk size, o zamanla sınırlandırılmış 
yaşamanızda çok farklı kişileri yaşama ve canlandırma 
imkânı sunuyor. Mesela bir sinema filminde seri kati-

le dönüşüyorsunuz, bir dizi filmde fantastik bir karaktere dönüşü-
yor, çocukluğunuzun hiç yaşamadığınız bir bölümlerin geri dönü-
yorsunuz. Bir başka filmde köyün delisi oluyorsunuz. İnsanlar işte 
bu yüzden sinemaya gider ve film izler. Sizin asla yaşamadığınız, 
belki de yaşamak istemeyeceğiniz hayatları, olguları ve olayları iz-
leme imkânı sağlar çünkü beyaz perde. 

Sonuç itibarıyla şunu her zaman kabul etmemiz gerekiyor. Oyun-
cu aslında bir askıdır. Senarist bir kıyafet hazırlıyor, rejisör buna son 
bir form veriyor ve oyuncu da bunu taşıyor. Ama siz de çok iyi bi-
lirsiniz ki herkes takım gibi giyer ama bazıları çok iyi taşır o elbise-
yi bazılarında da emanet gibi durur. İşte bu da oyunculuk farkıdır.

Canlandırmak istediğiniz bir karakter var mı? 
O zaman size bir itirafta bulunayım; her oyuncu aslında her 

şeyi oynamak ister. Mesela ‘The İmam’ filmindeki deli karakteri, 
‘Bez Bebek’ dizisindeki Şoker, ‘Kara Köpekler Havlarken’ filmin-
de psikopat bir güvenlikçiyi canlandırdım mesela. Şimdi ‘Leyla ile 
Mecnun’da Kamil karakterini canlandırıyorum. Dolayısıyla her şeyi 
canlandırabilirim. 

Bir seri katil olur musunuz mesela? 
Biliyor musunuz daha önce de bunu söyleyenler oldu. İnsan-

lar neden böyle diyorlar bunu da anlamakta zorlanıyorum doğru-
su. Mesela Drakula olmak isterdim. Ama benden de olsa olsa ancak 
‘Laz Drakula’ olurdu. (Gülüyor)

Bu yoğun tempo arasında kendinize vakit ayırabiliyor musu-
nuz? Hobileriniz var mı?

İnsanlarla bir şey paylaşmak, yeni yerleri ve insanları keşfet-
mekten büyük keyif alıyorum. Bu yüzden çok sık seyahat ediyo-
rum. Yine sporun hayatımda özel bir yeri var. Her gün düzenli ola-
rak spor yapıyorum. Bunu bir hobi olarak değil artık günlük yaşamı-
mın bir parçası haline getirdim. Ayrıca gençlik yıllarımda Uzakdoğu 
sporlarıyla uğraştım. Siyah Kuşak sahibiyim desem sanırım siz an-
larsanız. (Gülüyor)

sosyoloJİ dAlıNdA MAstıR yAPtıM. 
şİMdİ İyİ kİ bu AlANdA MAstıR 
yAPMışıM dİyoRuM. bANA İNANılMAZ 
bİR kAtkı sAğlAdı, MütHİş bİR 
deRİNlİk kAZANdıRdı. ResMİN 
bütüNüNü göRebİlMek AdıNA 
büyük bİR AvANtAJ sAğlAdığı gİbİ 
İlHAM veRMe NoktAsıNdA dA çok 
Cİddİ kAZANıMlAR suNdu. ÇÜNKÜ 
BAZILARI AKSİNİ İDDİA ETSE DE, 
OYUNCUNUN BESLENDİĞİ ANA 
KAYNAK ASLINDA TOPLUMUN 
BİZATİHİ KENDİSİDİR.
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az mevsimini karşılamaya hazırladığımız şu günlerde, 
birçok insan da seyahatlerini planlamaya başladı. Ula-
şım, konaklama, destinasyon gibi seçimlerle ilgili tercih-
ler belirginleşmeye başladı. Peki seyahat edecek kişiler 

sizce tatilde en çok nelerden rahatsız oluyor ve ne 
yapmayı seviyor? Bu sorumuzu, Gazella Turizm’in, 
internet üzerinden yaptığı anket yanıtlıyor. Anke-
tin en ilginç sonucu, Türk insanının tatilde en çok 
müze gezmekten keyif alması ve en çok rahatsız 
oldukları durum ise çocukların gürültüsü!

Önümüzdeki yaz döneminde seyahat etmeyi 
planlayan 7 bin kişi ile yapılan anket, gezginlerin 
nabzını tutuyor. Çoğunlukla şehir hayatından stresli 
ortamından uzaklaşmak amacıyla çıkılan tatillerde 
her detayın mükemmel olması isteniyor. Fakat za-
man zaman tatilciler bu isteklerini gölgede bırakacak 
bazı unsurlarla karşılaşıyor. Anketin sonuçlarına göre 
Türklerin tatilde rahatsız oldukları unsurların başında 
yüzde 34 ile gürültü yapan çocuklar yer alıyor. İkinci sı-
rada ise yüzde 32 oranla kirli deniz bulunuyor. Ankete ka-
tılanların verdikleri oylara göre uçaklardaki rötarlar (yüzde 
25) ve kalabalık bir plaj (yüzde 9) ise tatilcilerin keyfini bozan 
diğer etkenler oluyor.

En çok müze geziliyor!
Her ne kadar gidilen yere göre farklılık gösterse de Türklerin 

tatilde yapmaktan en çok keyif aldığı aktivitelerin başında yüzde 
45 oy oranıyla müze gezmek geliyor. Ardından sırasıyla yeni mut-
faklar denemek (yüzde 24), kumsalda güneşlenmek (yüzde 21), ki-
tap okumak (yüzde 6) ve spor aktiviteleri yapmak (yüzde 4) en ke-
yifli aktiviteler olarak sıralanıyor.

Y

“TaTilde sizi en çok ne rahaTsız eder?” 
sorusunun sorulduğu ankete katılan 
7 bin kişinin yüzde 34’ü gürülTü YApAn 
çocuklar, yüzde 32’si kirli deniz, yüzde 
25’i uçaklardaki rötarlar, yüzde 9’u 
plajın kalabalık olması yanıtını veriyor.

Seyahat Severlerin 
korkulu rüyası:

GüRültücü 
çocuklAR!
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Haber: HİLAL BAYSAL

SAHneLere 
‘fısıldayan’ 
gİzLİ kAHrAmAn

Havva Evirgen, sahne 
arkasından sufle verirken…

anatçıların sahnedeyken en zor durum-
da kaldıkları anlar; ne söyleyecekleri-
ni yani repliklerini unuttukları anlar-
dır. Hemen her sanatçının başına ge-
len bu olağan durumda onların imdadı-

na ‘suflör’ler yetişir. Sahnenin kenarında fısıltı ile 
oyuncuya repliğini hatırlatan suflörler, sanatçıyı 
onlarca seyirci karşısında zor duruma düşürmek-
ten kurtarır. Seyirci de aksatılmamış bir oyunu iz-
lemenin keyfini yaşar.  

Bu sayımızda okuyucularımıza tiyatro sahnele-
rinin bu gizli kahramanlardan birini tanıştıraca-
ğız. ‘Suflör’ün erkekler için kullanıldığını hatırla-
tıp konuğumuzun Devlet Tiyatroları’nda 1989’dan 
bu yana suflözlük yapan Havva Evirgen olduğunu 
belirtelim. Kendisi Ankara Devlet Tiyatroları’na ait 
Küçük Tiyatro sahnesinde, ‘en kıdemli suflöz’ ola-
rak görev yapıyor.  “Bizim işimiz provalar sırasın-
da ezberini unutan oyunculara sufle vererek onla-
ra yardımcı olmak. Oyunun sahne zamanı geldiğin-
de artık oyuncular iyice ezberlerini pekiştirdikle-
rinden bize belki daha az görev düşer. Ama oyun 
sırasında bizim orda olduğumuzu bilmeleri onla-
ra güven verir ve repliklerini unuturlarsa biz fısıltı 
şeklinde onlara sufle veririz.” ifadeleri ile işini an-
latıyor Havva Evirgen. 

Peki oyuncunun sahnedeyken duyduğu ama he-
men en önde bile seyircinin duyamadığı bu fısıl-
tının sırrı nedir? Havva Evirgen bu durumla ilgi-
li şunları söylüyor: “Sesimizi sanatçılara duyur-
mamız gerekiyor, izleyiciye değil. Burada tonla-
ma çok önemli. Eğitimini aldığımız için ses tonu-
muzu ayarlıyoruz.” Ancak zorlandıkları durumla-
rı da aktarıyor. Evirgen, sahnesi büyük tiyatro sa-
lonlarının kendilerini zorladığını belirtiyor. Küçük 
sahneli salonlarda ise seslerini oyuncuya kolaylık-
la ulaştırabildiklerini ifade ediyor. 

Tiyatro oyunu sahnelemenin oyuncu için büyük 
bir konsantrasyon gerektirdiğini anlatan Evirgen, 
bazı oyuncuların konsantrelerinin çabuk dağıldığı-
nı belirtiyor. Böyle durumlarda, sufle vermek için 
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Havva evirgen

TİYATrO SAHneSİnDe 
OYUnCULArA 
UnUTTUkLArI 
rePLİkLerİnİ FISILDAYArAk 
HATIrLATAn ‘gİzLİ 
kAHrAmAn’LArDAn 
Bİrİ HAVVA eVİrgen… 
‘SUFLÖzLÜk’ OLArAk 
ADLAnDIrILAn meSLeĞİnİ 
BAŞArI İLe YÜrÜTen 
eVİrgen, “SUFLÖZ 
OLMASA OYUNCU 
EZBERİNİ UNUTTUĞUNDA 
TAKILIP KALIR.” DİYOr. 
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‘‘ ‘‘

sahnenin sağ ya da sol kulislerinden birinde, hiç ha-
reket etmeden, sabit durarak, suflelerini yine fısıltı 
şeklinde veriyorlar. Suflör ve suflözler işleri gereği 
oyuncuları da iyi tanıyor. Provalar esnasında nerede 
takıldıklarını, nerede sözleri unuttuklarını not alı-
yorlar. Böylece oyun sırasında özellikle o bölümler-
de daha da hazır bir duruma geçiyorlar. Oyuncularla 
iyi bir iletişim içinde olmaları gerektiğine dikkat çe-
ken Evirgen şu durumu paylaşıyor: “Bazen göz göze 
gelmemiz bile onların unuttukları cümleleri hatırla-
maları için yeterli oluyor.” 

Her akşam oyuna gidiyorlar
Suflör ve suflözlerin çalışma şartları ile ilgili de 

bilgi veriyor Havva Evirgen. Sahnelerin gizli kah-
ramanları, Devlet Tiyatroları Ankara Müdürlüğü ta-
rafından o sıradaki herhangi bir oyuna eşlik etmek 
üzere görevlendiriliyor. 2,5 aylık yoğun geçen pro-
va döneminde her gün oyuncularla provalara katı-
lıyorlar. Bu dönemin ardından artık sadece akşam-
ları oyunlara katılan suflözler o sırada başka bir 
oyun çıkarsa gündüzleri de onların provalarına ka-
tılmaya başlıyorlar. Havva Evirgen ve diğer suflözler 
Ankara’daki herhangi bir tiyatroda sabit durmuyor. 
Oyun hangi sahnedeyse oraya gidiyorlar.

 
“Suflör olmazsa oyuncu takılıp kalabilir”

Suflörler sadece tek bir rolün değil, oyundaki tüm 
rollerin sözlerini önlerindeki tekstsen takip etmek 
durumunda. Çoğu zaman bu tekstlerin tamamını ez-
berler duruma gelerek bir bakıma oyuncudan daha 
fazla yorulabiliyorlar. Oyuncular tüm alkışları alır-
ken, kendileri arka planda kalıyor. Havva Evirgen 
kendinin asla bu durumdan rahatsızlık duymadığı-
nı belirtiyor. Yaptığı işi çok değerli bulan Evirgen 
şunları söylüyor: “Suflözün yönetmenden sonra tüm 
oyunun tekst ve mizansenine hâkim olan tek kişi ol-
duğunu düşünüyorum. Görev aldığım oyunların tü-
müne hâkim olmak bana çok keyif veriyor.” Havva 
Evirgen, “Suflöz olmasa oyuncu ezber unuttuğun-
da takılıp kalır. Çünkü her zaman doğaçlama da ya-
pılamıyor. Örneğin önemli bir şairden şiir okuduğu-
nu farz edin, unutursa doğaçlama yapamaz. Bırakın 
replikleri unutmayı oyuncular bazen çok heyecan-
landığında sahneye ne zaman çıkıp çıkmayacağını 
bile unutabiliyorlar.” diye konuşuyor. 

BİZİM İŞİMİZ PROVALAR SIRASINDA EZBERİNİ UNUTAN 
OYUNCULARA SUFLE VEREREK ONLARA YARDIMCI OLMAK. YAŞI 

FAZLA OLAN BAZI OYUNCULARIMIZ 
NADİREN DE OLSA BİZİ DUYMAKTA 
GÜÇLÜK ÇEKİYOR AMA ONLAR DA 
DENEYİMLERİNDEN DOLAYI 
DOĞAÇLAMAYLA DURUMU 
KURTARABİLİYOR.”

“Oyuncuya sesimi duyuramayınca ‘çatal’ kullandım”
“Bakhalar isimli oyundaydık ve orada Nurtekin Odabaşı’nın uzun 

bir tiradı vardı. Yaşının verdiği sıkıntıdan dolayı bir türlü verdiğim 
sufleyi alamıyordu. Ben de bir kenarda sesimi duyurabilmek için 
çırpınıp duruyorum. Sesimi yükseltsem seyircilerin konsantrasyonu 
dağılacak diye korkuyorum. O anda hemen fırladım ve kantinden 
çatalı kaptığım gibi geldim ve onu oyuncuya gösterdim. Çünkü 
onun Çataltepe’yle ilgili bir tiradı vardı. Onu görür görmez hemen 
hatırladı ve oyuna devam etti. Oyuncular o sırada benimle devamlı 
bir göz teması halinde olurlar zaten. Yıllar içerisinde oyuncular 
beni o kadar çok benimsediler ki bazen benim yerimde başkası 
olduğunda bu durumu yadırgayabiliyorlar.”
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kovitrin Dergisi’nin bu yıl 11’nci kez düzenlediği “Yılın Starları” 
anketinde, PTT Genel Müdürü Osman Tural, “Yılın Bürokratı” 
seçildi. 7 Şubat 2012 günü başlayan Yılın Starları Anketi,  24 Ni-
san 2012 günü sona erdi. Dev anket katılım rekoruyla sonuçlan-

dı. ABD’den Çin’e kadar dünyanın dört bir yanından www.ekovitrin.com 
internet sitesine adeta oy yağdı. “Yılın Starları”nı belirlemek için, 251 bin 
568 oy kullanıldı. Yılın Starları, Haziran ayında, İstanbul’da düzenlenecek 
törenle ödüllerini alacak. 

PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Osman Tural, 37 bin 
çalışanı, 4 bin 268 iş yeri, 5 bin 400 araç filosuyla posta, banka ve lojistik 
alanlarında, Türkiye’nin her köşesinde hizmet veren PTT’yi 2005 yılın-
dan beri başarıyla yönetiyor. PTT geçtiğimiz yıl her tür ödeme ve tahsilât 
işlemlerine imkân sağlayan PTT Matik’leri Türkiye’nin her noktasında 
yaygınlaştırdı. Kargo-lojistik hizmetleri için İstanbul Hadımköy’de PTT 
tarihinin en büyük yatırımını gerçekleştirdi. Araç filosunu yeniledi ve on-
line takip altına aldı. Tüm dünyada posta sektörünü olumsuz etkileyen 
koşullara rağmen PTT 2011 yılında 170 milyon TL gelir elde etti.

E
“YILIN STARLARI” ANKETİ İÇİN 251 BİN 568 KİŞİ OY KULLANDI. OYLAMA SONUCU, 

PTT GENEL MÜDÜRÜ OSMAN TURAL YILIN BÜROKRATI SEÇİLDİ.

Osman Tural kimdir?
Genel Müdür Osman Tural, 1964 yılın-

da Samsun-Alaçam’da doğdu. Ankara Üni-
versitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu 
Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 
Sinop-Durağan, Elazığ-Alacakaya, Bingöl-
Yedisu, Adana-Karaisalı kaymakamlıkları, 
Sivas Vali Yardımcılığı, Sivil Savunma Ge-
nel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, Mahal-
li İdareler Genel Müdürlüğü Daire Baş-
kanlığı, Ulaştırma Bakanlığı Bakan Da-
nışmanlığı yaptı. 2003 yılında PTT Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği’ne 
atanan Osman Tural, 7 Haziran 2005 ta-
rihi itibari ile PTT Genel Müdürü ve Yö-
netim Kurulu Başkanlığı’na atanmış olup, 
halen bu görevlerini sürdürmektedir. 

Yılın Bürokratı: 
PTT genel müdürü Osman Tural 
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EN DEĞERLİ 100 DÜNYA ŞİRKETİ İÇİNDE İLK ÜÇ SIRAYI BİLİŞİM VE TEKNOLOjİ 
DEVLERİ APPLE, IBM VE GOOGLE PAYLAŞTI. APPLE’IN MARKA DEĞERİ YÜZDE 19 
ARTIŞLA 182,9 MİLYAR DOLARA ÇIKARKEN IBM’İN DEĞERİ 115,9 MİLYAR DOLARA, 

GOOGLE’IN İSE 107,8 MİLYAR DOLARA ULAŞTI. 

ünyadaki ekonomik belirsizliğe rağmen en büyük mar-
kalar büyümeye devam ediyor. Finansal verilerle tüketi-
ci marka varlığı ölçümlerini birleştiren araştırmada, sıra-
lamada yer alan ilk 10 markanın 7’si teknoloji ya da ileti-
şim markası olarak öne çıktı. Çalışmaya göre Apple, mar-

ka değerini yüzde 19 artırarak 182,9 milyar dolara çıkardı ve en de-
ğerli marka oldu. WPP tarafından sunulan ve Millward Brown Opti-
mor tarafından bu yıl yedincisi hazırlanan çalışmaya göre IBM yüz-
de 15 büyüme göstererek marka değerini 115,9 milyar dolara çıkarır-
ken, sıralamadaki ikinciliğini IBM’e kaptıran Google ise 107,8 mil-
yar dolarlık marka değeri ile 3’üncü sıraya geriledi. 8 yaşında olan 
Facebook, halka arzının öncesinde yüzde 74 değer artışı yakala-
yarak listenin en hızlı değer artışı yapan markası unvanını kazan-
dı; 33,2 milyar dolar marka değerine sahip olan şirket 35’inci sıra-
dan 19’uncu sıraya yükseldi. Birçok ülkede Apple ürünleri ile reka-
bet eden Samsung’un değeri ise 14,2 milyar dolara çıktı. Bu yıl sı-
ralamaya ilk kez Afrika’dan bir şirket girdi. Mobil iletişim marka-
sı MTN, listenin 88’inci sırasında ve marka değeri 9,2 milyar dolar. 

Araştırmada yer alan markaların toplam değeri yüzde 66 arta-
rak 2,4 trilyon dolara ulaştı. Millward Brown Küresel Üst Yöneti-
cisi (CEO) Eileen Campbell, markaların şirketlerin sigorta poliçe-
leri olduğunu belirterek, ‘’Birçok kategorideki markayı zorlayan ve 
uzun süredir devam eden ekonomik kriz, politik belirsizlik ve doğal 
felaketlere rağmen, dünyanın önde gelen markaları büyümeye de-
vam ediyor, işlerini koruyor ve geliştiriyor.’’ dedi. Millward Brown 
Türkiye Genel Müdürü Betül Khan ise 8 değişik sektörde halka açık 
Türk markalarının değerinin hesaplandığını ve Türkiye’nin en de-
ğerli 25 markasının belirlenmesi için yapılan bu çalışmadan Küre-
sel 100 Marka sıralamasına girebilen marka çıkmadığını açıkladı. 
En değerli 100’üncü Küresel Marka olan DHL 7,6 milyar dolarla lis-
tenin sonunda yer alırken, en değerli 25 Türk markası listesinin ba-
şındaki markanın değeri 2,4 milyar dolar olarak hesaplandı. 

D

Dünyanın en değerli üçlüsü 
APPLe, IBm Ve gOOgLe

en DeĞerLİ 20 kÜreSeL mArkA 
 Marka Değeri  
  (milyon dolar)
1 Apple 182,951 
2 IBM 115,985 
3 Google 107,857 
4 McDonald’s 95,188 
5 Microsoft 6,651 
6 Coca-Cola 74,286 
7 Marlboro 73,612 
8 AT&T 68,87 
9 Verizon 49,151 
10 China Mobile 47,041 
11 General Electric 45,810 
12 Vodafone 43,033 
13 ICBC 41,518 
14 WELLS FARGO 39,754 
15 VİSA 38,284 
16 UPS 37,129 
17 WALMART 34,436 
18 Amazon.com 34,077 
19 Facebook 33,233 
20 Deutsche Telekom 26,837 
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ilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Bilgi ve İh-
bar Merkezi’ne, geçen yıl 32 bin 670 kayıp ve çalıntı cep 
telefonu ihbarı yapıldı. Bu yılın ilk üç ayında ise gelen ih-
bar sayısı 7 bin 890 oldu. Cep telefonunu çaldıran veya 
kaybedenler, 7 gün 24 saat hizmet veren BTK Bilgi ve 

İhbar Merkezi’ne başvurarak cep telefonu cihazlarının kullanılma-
sını engelleyebiliyor.

Geçen yıl BTK Bilgi ve İhbar Merkezi’ni kayıp ve çalıntı ihbarı 
yapmak veya bilgi almak amacıyla yaklaşık 350 bin kişi aradı. Konu 
ile ilgili değerlendirme yapan BTK Başkanı Tayfun Acarer, cep te-
lefonu cihazlarının kullanıma kapatılması uygulaması sayesinde, 
telefon hırsızlığı ve gasp gibi olayların geçmiş yıllara göre ciddi 
oranda azaldığını söyledi.

Cep telefonunu çaldıran veya kaybeden kişilerin mutlaka Bilgi 
ve İhbar Merkezi’ni arayıp IMEI numarasını bildirerek telefonla-
rını kapattırması gerektiğini belirten Acarer, şunları söyledi: “Tele-
fonunu kaybeden veya çaldıran bazı vatandaşlarımız sadece abone 
olduğu GSM işletmesini arayarak telefon hattını aramaya kapattı-
rıyor. Ancak sadece cep telefonu hattının aramaya kapatılması ye-

B

HABER

terli değil. Çünkü böyle bir durumda cep telefonu-
nu çalan veya bulan kişi başka bir sim kart takarak 
telefonu kullanabilir. Bu telefonların suç ilişkilerin-
de kullanılması halinde telefonun asıl sahibi olan 
kişiler de şüpheli durumuna düşerek mağdur ola-
biliyor. Ayrıca, emniyet birimlerince bulunan tele-
fonların sahiplerine iade edilebilmesi için de Bilgi 
İhbar Merkezine yapılan ihbar kayıtlarında bildi-
rilen kimlik bilgileri esas alınmaktadır. Bu nedenle 
cep telefonu hattıyla birlikte mutlaka telefon ciha-
zının da kullanıma kapattırılması gerekiyor.”

BTK Başkanı Acarer, cep telefonunu çaldı-
ran ya da kaybeden kişilerin, BTK Bilgi ve İhbar 
Merkezi’ni arayıp kimlik bilgilerini ve cihazın 
IMEI numarasını vermesi halinde, bu bilgilerin 
mobil işletmeciler ve MERNİS aracılığıyla doğru-
landıktan sonra söz konusu IMEI numarasının si-
yah listeye alındığını ve telefonun kullanıma kapa-
tıldığını ifade etti.

BTK BAŞKANI TAYFUN ACARER, CEP TELEFONU CİhAZLARININ KULLANIMA 
KAPATILMASI UYGULAMASI SAYESİNDE, TelefOn HırSızlığı ve gaSp gibi 

Olayların GEÇMİŞ YILLARA GöRE CİDDİ ORANDA azaldığını SöYLEDİ.

32 BİN cEp kaybeDilDi!





ürkiye, Yüksek Hızlı Tren ile sadece hızlı tren kullanan ülkeler arasına girmedi. Seyahat kültürünün değişmesi-
ne de büyük katkıda bulundu. Artık saatleri bulan tren yolculukları yerini daha kısa zamanda gidilen, daha konfor-

lu yolculuklara bıraktı. Ankaralılar, Konyalılar, Eskişehirliler ve otobüs aktarmasını kullanan Bursalılar hızlı tren keyfi-
ni yaşayan illerden. Hızlı trenle birlikte yeni projeler ardı ardına hayata geçiyor. Bunlardan biri de özellikle Ankaralılar 
için müjde niteliğinde yeni bir proje… Çünkü YHT ile Ankara-Antalya-Alanya seferleri bu ay içinde başlıyor. 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Yolcu Dairesi Başkanı Abdülkadir Gül, projenin mimarlarından. 

YHT ile deniz keyfi 
ZEKİ GÖKTÜRK
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TCDD YolCu Dairesi Başkanı aBDülkaDir Gül TaTil sezonu önCesi vaTanDaşlara 
önemli bir müjde verDi. AntAlyA’yA, AlAnyA’yA gitmek isteyenler yHt 

ile indirimli olarak konYa’Ya oranDan Da anlaşmalı oToBüs şirkeTleri ile 
anTalYa’Ya GiDeBileCek. ankara-anTalYa arası 7 sAAte inmiş olaCak. 
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Gül, proje hakkında şu bilgiyi aktarıyor: “YHT artı otobüs aktarmalı ola-
rak Ankara-Alanya 6 saat, Ankara-Antalya 7 saat olacak. Ankara’dan tre-
ne binen bir yolcu, Konya’ya kadar hızlı trenle gidecek. Oradan otobüsü-
ne binerek Antalya veya Alanya’ya geçebilecek. Biletini de ister internet-
ten ister bizim acente ya da gişelerimizden yüzde 10 indirimli alabilecek. 
Acente ya da gişelerden biletler YHT ve otobüs aktarmalı olmak üzere 
birlikte verilecek.”  

Aslında YHT ile sadece seyahat kültürü değil, demiryollarının yol-
cu profilinde de değişiklik oldu. Gül, “Artık eleştiren, ne istediğini bilen 
ve itiraz eden yolcularımız var.” diyor ve ardından şöyle devam ediyor: 
“Trende yaşanan bir sorun karşısında önceden yolcu nereye şikâyet ede-
ceğini bilmiyordu. İstese de şikâyet edecek kimseyi bulamıyordu. Şimdi 
www.tcdd.gov.tr’den, 2011’den itibaren hizmete aldığımız 444 82 33 nu-
maralı çağrı merkezlerinden bize ulaşabiliyor. Şikâyet konusunu incele-
yip, sonuçlandırarak geri dönüş yapıyoruz. Diğer önemli bir husus da yol-
cularımızın yüzde 80’i daha önce hiç treni kullanmamış kişilerden olu-
şuyor. Önceden bu rakam çok çok düşüktü. Mesela Konya yolcumuz hiç 
yoktu. Bursa keza öyle.”

“yHt sosyal değişimleri de beraberinde getirdi”
Gül, YHT’nin hizmet verdiği şehirlerin sosyal yaşamlarında önemli de-

ğişiklikler olduğuna dikkat çekiyor. YHT’nin ulaştığı illerin, ekonomik, 
sosyal ve kültürel hayatına dinamizm geldiğini, başta turizm olmak üzere 
söz konusu şehirlerde dikkate değer bir canlanma yaşandığını ifade edi-
yor. Gül şöyle devam ediyor: “YHT’lerle birlikte şehirlere günlük turlar 
düzenlenmeye başlandı. Mesela sabah YHT ile Konya’ya doğru başlayan 
bir yolculuk, gezilecek yerler bittikten sonra akşam yine YHT ile son bul-
maktadır. Yaşadıkları şehirden dışarı çıkmayan, otobüs ve uçağa binme-
yen yaşlı insanlar hızlı trenin önemli bir yolcu kesimi haline gelmişler-
dir. Öğrenciler artık günlük üniversiteye gidip gelebilmektedir. Öğretim 
görevlileri, doktorlar bulundukları şehirden bir başka şehre günü birlik 
giderek derslere, konferanslara ve sağlık hizmetlerine katılmaktadırlar. 
Böylece diğer bir şehrin eğitim ve sağlık hizmet kalitesi de artış göster-
mektedir. Çalışan kesim içinde civar şehirlerde yaşayanlar bile var.”

konvansiYonel TrenlerimizDe önemli değişiklikler YapTık. Tren Temizlik 
Görevlisi BulunDurarak, Temizlik sTanDarDını YükselTTik. konvasiYonel 

Trenlerimizin Tamamını klimAlı vaGonlarla YenileDik. rahaT ve Geniş kolTuklar 
YerleşTirDik. personelin kıYafeTi YenilenDi. Hizmet içi eğitimler verildi. Tüm 

Bunlar, DemirYoluna olan alGının olumlu YönDe Değişmesine seBep olDu.”

AbdülkAdir Gül, James bond’un 
Türkiye’de çekilen son bölümünde tren ve 
Ulukışla tarafından Osmanlı’dan kalma 
Varda köprüsü’nün kullanıldığı bilgisini 
veriyor. Çekimler sırasında konvansiyonel 
tren kullandıklarını söyleyen Gül, küçük 
bir tüyo vermeyi de ihmal etmiyor: “bana 
verilen senaryo bilgisine göre, Varda 
köprüsü’nde çekilen sahneler istanbul’da 
çekilmiş gibi gösterilecek.”

“James Bond filmine destek olduk”

Abdülkadir Gül, 
YHT’nin Türkiye’ye olan 

kazanımlarını anlattı.



“bulunduğu bölgeye canlılık getiriyor”
Abdülkadir Gül, hızlı tren istasyonlarının bulunduğu bölgelerdeki ev 

ve iş yerlerinin değerinin de yükseldiğine dikkat çekiyor. “Hatta bazı 
şirketler genel merkezleri terminal yanlarına taşımaktadırlar.” diyor 
ve ekliyor: “Hızlı trenlerin ulaştığı şehirlerdeki kalkınmamış bölgele-
re inşa edilen istasyonlar adeta o bölgenin kaderini değiştiriyor. Yolcu 
sirkülasyonunun yoğun olarak yaşandığı bu bölgedeki boş arazilere iş 
merkezleri, fuarlar, biyomedikal teknoloji köyü, tıp parkı, eğlence, alış-
veriş ve aktivite merkezleri, müzeler, ekolojik ve akademik köyler ku-
ruluyor. Hızlı trenin ulaştığı şehirlere sayılamayacak kadar faydası var 
desek yanlış olmaz.”

“yHt’den memnuniyet yüzde 90’larda” 
Gül, yolcuların hızlı trenlerden memnuniyet oranlarının, yaptıkla-

rı son anketlerde yüzde 90 seviyelerinde olduğunu belirtiyor. Memnu-
niyetsizlerin ekseriyetinin bilet fiyatlarının yüksekliğinden şikâyet ek-
tiklerini vurguluyor. Gül, anket sonuçları hakkında şu bilgileri veriyor: 
“Ankara-Eskişehir hızı treninde yaptığımız müşteri memnuniyeti anke-
timize göre, çok memnun olanların oranı yüzde 44, memnun olanların 
oranı yüzde 45, şikâyetim yok diyenlerin oranı yüzde 9, memnun deği-
lim ve hiç memnun değilim diyenlerin oranı ise yüzde 2 civarında. Aynı 
şekilde Ankara-Konya anketinde de memnuniyet oranı yüzde 86.” Gül, 
bilet fiyatlarının yüksek olduğu fikrine ise katılmıyor. Verilen hizmet 
karşılığında alınan ücretin gayet makul olduğunu, aynı mesafelerde hiz-
met veren Çin, Kore ve İtalya gibi ülkelere oranla fiyatların oldukça da 
düşük olduğunu savunuyor. 

erken rezervasyon indirimi geliyor
Yolcu Dairesi Başkanı Gül, hızlı trenle birlikte demiryollarının man-

talitesinin de değiştiğini ifade ediyor. Daha müşteri odaklı yani müşte-
ri memnuniyetini merkeze alan çalışmalara imza attıklarını ifade eden 
Gül, “Tren içi temizlik, hosteslerin güler yüzlü olması, olağanüstü do-
ğal şartlar dışında rötarların çok az olması sıralanabilir.” diyor ve ardın-
dan şöyle devam ediyor: “Mesela 2013’te bilet satış sistemimizi de de-
ğiştiriyoruz. Bilet alımlarında e-bilete geçeceğiz. Kimse kâğıt taşımak 
zorunda kalmayacak. Yine, havayolu şirketlerinde olduğu gibi erken 
rezervasyon uygulamasıyla, indirimli bilet de alınabilecek.”

“konvansiyonel trenlerimizin standardını da yükselttik”
Abdülkadir Gül, hızlı trenle birlikte vatandaşta tren algısının olum-

lu yönde değiştiğini, bunun da kendilerini heyecanlandırdığını söylü-
yor. Özellikle konvansiyonel trenlerde eskiye nazaran çok olumlu de-
ğişiklikler olduğuna dikkat çeken Gül, “Bu trenlerimizde temizlik kav-
ramını değiştirdik. Eskiyle mukayese edilmeyecek kadar iyi oldu. Te-
miz tuvalet dedik, tüm tuvaletlerimizi elden geçirdik, yeniledik. Kul-
lanılır hale getireceksin ki, temiz kalmasını isteyeceksin insanlardan. 
Tren temizlik görevlisi bulundurarak, temizlik standardını yükselttik. 
Bir diğer önemli ihtiyaç da klima… Vagonların tamamı Klimalı hale ge-
tirildi.. Koltuklar da yenilendi.  Bizim tüm trenlerimizin koltukları oto-
büs ve uçaklarla mukayese olmayacak kadar  büyük ve  konforlu. Ayrı-
ca personelin kıyafeti yenilendi. Hizmet içi eğitimler verildi. Tüm bun-
lar, demiryoluna olan algının olumlu yönde değişmesine sebep oldu.”
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Hızlı trenle birlikte garların cazibe 
merkezi haline geldiğini dile getiren Gül, 
Ankara Gar’da yapılan evlilik teklifini 
örnek veriyor: “bir erek, kız arkadaşına 
garda evlenme teklifinde bulundu. Erkek 
Eskişehir’de çalışıyor, kız Ankara’da okuyor. 
Artık ortak mekânları gar olmuş, zaten 
garda tanışmışlar. Erkek, bize gelerek kız 
arkadaşına evlenme teklifini anons ederek 
yapıp yapamayacağını sordu. biz de kabul 
ettik. kızın bundan haberi yok. kız gelince, 
erkek herkesin içinde mikrofondan evlenme 
teklifini yaptı. kız çok mutlu oldu. ben de 
kendilerini çağırarak tebrik ettim. Artık böyle 
manzaralar yaşanıyor garlarda.”

Evlilik teklifini Ankara Gar’da yaptı 
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ir şehrin kaderi elbette önemlidir; hele Ankara’nın kaderi söz 
konusu olduğunda bu önem bir kat daha artar, merkeziliğin-
den, başkentliğinden, içtimai ve iktisadi yapısından, halkiya-
tından ve harsiyatından bahsetmek icap eder ki, niyetimiz şeh-
rin kaderini anlatmak değil, sahiden adı Kader olan bir kız-
cağızın portresini çıkarmaktan ibarettir. Hoş, “ayrılık sevda-

ya dâhil” hesabı Kader’in kaderi ile Ankara’nın kaderinin benzeşen yanla-
rı elbette bulunmaktadır. Ne var ki bu benzerlik, deniz içinde yüzen avare 
yaprağın dalgaya benzemesi gibi yekûn içinde cüz olan bir benzeyiştir; bize 
Kader’e dair bir yazı yazdırmak nasip eden Tanrı’ya teşekkürümüz hamdol-
sun saklıdır. Nasıl olmasın, Opera’da karşıdan karşıya geçerken araba çarp-
mıyorsa, gecenin bir yarısı zil zurna bir sarhoş hasmına benzetip sol böğrü-
müze bıçak sokmuyorsa, ne bileyim restore edilen Gar Gazinosu’ndan başı-
mıza taş düşmüyorsa ve buna benzer tabii afetlere bu güne kadar duçar ol-
mamışsak inanırız ki sevgili Kader’in içten ve aleni ettiği dualar sayesindedir.

Kader’i ilk görmemizin üzerinden neredeyse 15 yıl geçmiştir ve Ankara de-
ğişmiş, bu satırların yazarı değişmiş, nice hükümet kurulup yıkılmış, nice ke-
mikler toprak, çekirdekler bebek olmuştur lakin Kader kızımız gram değiş-
memiştir. Kirden sahtiyanlaşmış pantolonu, üzerinde siyah kazağı/gömleği, 
ayağında kışın siyah çorabı ve terliği, yazın siyah ayağı ve terliği, siyah elle-

AnkArA’nın ‘Kader’i 
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ri, siyah yüzü, iki kara kuyuyu andıran siyah gözle-
ri ve elbette siyahın en siyahı saçlarıyla Kader, ressa-
mını arayan bir model olarak, 15 yıl sabahın dokuzun-
dan akşamın yirmi dokuzuna Sakarya’nın üç sokağını 
arşınlamaya ve dilenmeye devam etmektedir. Tasvir 
pek siyah “donlu”/tonlu oldu farkındayız da abartma 
hakkımız saklı kalmakla birlikte, abartımızı mazur 
gösterecek, portremizi haklı kılacak hakikat,  bir acı 
kahverenginin de Ankara’nın ayazından ve sıcağın-
dan mütevellit Kader’in kıyafet ve görünür ten ren-
gini değiştirdiğidir. Kader için tek sıfatlık bir tanım 
gerekirse, hiçbir ruhani ve manevi içerik barındırma-
yan, aksine alabildiğine çocuksu masumluğu barındı-
ran “Kirli Kader” tanımı olmalıdır. Zira ilk izlenim de 
son gözlem de kızcağızın dünya kuruldu kurulalı ban-
yo yapmadığı intibaıdır.

İlk gördüğümüzde mutat alışkanlık gereği eline 
geçmiş gün bu gün yirmi lira değerinde bir para sı-
kıştırmış, Kader’in yanımızdan hızlıca bir miktar yü-
rüyerek, “Abi, sen Kastamonu sapığı mısın?” iltifatına 

MeHMet SAiM DeğiRMeNci

NİYETİMİZ ŞEHRİN KADERİNİ ANLATMAK DEĞİL, SAHİDEN ADI KADER OLAN BİR 
KIZCAĞIZIN PORTRESİNİ ÇIKARMAKTAN İBARETTİR. KADER’İ İLK GÖRMEMİZİN 

ÜZERİNDEN NEREDEYSE 15 YIL GEÇMİŞTİR VE ANKARA DEĞİŞMİŞ, BU SATIRLARIN 
YAZARI DEĞİŞMİŞ, NİCE HÜKÜMET KURULUP YIKILMIŞ, NİCE KEMİKLER TOPRAK, 

ÇEKİRDEKLER BEBEK OLMUŞTUR LAKİN KADER KIZIMIZ GRAM DEĞİŞMEMİŞTİR.
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mazhar olmuştuk ki, bu mazhariyet Kader’in konuşmasına karşılıktır; yoksa 
hamdolsun sapıklığımız ve dahi çarpıklığımız bulunmamaktadır.

O ilk karşılaşmadan sonra yolumuz Sakarya’ya düştüğünde Kader’i gör-
mezsek kaderimiz kararır hesabı gözlerimiz Kader’i aramış ve hamdolsun 
bulmuş, elli kuruş, bir lira, iki lira bozuğumuz ne varsa kızcağızın avucuna 
bırakmış ve duasını almışızdır. Esasında bu yazının biraz da Kader’den ha-
bersiz nasipsizlere bir nevi Kader’in duasını alma çağrısı olarak okunması ge-
rekir. Sakarya Caddesi, o bildiğiniz barların, biracıların bulunduğu sokaklar 
Ankara’da harabat ehlinin en fazla halleştiği dilleştiği sokaklardır; kaderinde 
ince sızılar barındıran bir nice memleket evladı demlendikten sonra üzüm 
kızının, arpa suyunun dayanılmaz cilvelerine kapılıp öyle harap olurlar ki, bu 
manzara gecenin geç saatlerinden sonradır; Kader’in uykuda olduğu bu sa-
atlerde bir başka toplumsal “Kader” felekten merhamet ve şefkat dilenmeye 
devam etmektedir. O bakımdan Kader, Sakarya’ya çok yakışmakta, Kader’siz 
bir Sakarya tuzu eksik leziz bir sebze yemeği gibi durmaktadır. 

Bu sokakların sadece esnafı değil, müşterisi de Kader’le tanıştır, hatta son 
yıllarda özgün bir mekân hüviyeti kazanan, kitap ve irfan ehlinin halleştiği 
Kurtuba müdavimleri de artık Kader’in tanışlarıdır ancak yazık ki bu güne 
kadar Kurtuba’ya gelen yazar taifesinden, ne bileyim Akçağ’a, Sakarya’dan 
geçerek Adil Han’a uğrayan eli kalem tutucular arasında Kader’e dair tek sa-
tır yazılmamışsa, ‘gözleri vardır görmezler’ nasipsizliğindendir.

Kader’in öğle ve akşam öğünleri esnafça karşılanır, karnı doyurulur, topla-
dığı paraların ailesi tarafından tümletilerek her akşam eve gitmeden alındığı 
rivayeti vardır, bilmeyiz lakin Kader birileri tarafından dilendirilen yarı mec-
zup, zararsız, ağzı gerçekten dualı bir kızcağızdır. Kader’le ahbap olup ‘bu-
gün yok Kader’, ya da ‘bozuğum yok Kader, yarın olur’ filan diye kızcağızın 
gönlünü alanlar da duasını almaktadır. Asıl Kader’in kavgalı oldukları hem 
Kader’le tanış olup hem de beş kuruşu nasip olmayan inatçı cebi akrepliler-

dir. Her ne kadar cebi akrepli olmasa 
da Turgut Koraltan Amca da Kader’e 
zırnık koklatmayanlardan olup, ‘çatla 
da patla’ diye karşılıklı atışmaları da 
ehlince bilinmektedir.

Bir de Kader’e evlilik teklif eden 
yakışıklı garsonlar vardır ki, bu güne 
kadar Kader bu tür tekliflere gü-
lüp geçmiş, onca ısrara rağmen ağ-
zından bir olur çıkmamıştır. ‘Tat-
lım’, ‘dünya güzeli’, ‘kız ne güzel ol-
muşsun bugün’ gibi iltifatlara maz-
har olan Kader’in bu kompliman-
lar karşısındaki edası da o günkü 
ruh durumuna göre çeşitlilik arz 
etmektedir. Bazen sahiden 15 yıldır 
yaz kış aynı kabanı giymiyor gibi 
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sabah yeni bir elbise giymiş, kuaföre gitmiş, allanıp 
pullanmış, sarınıp dökünmüş edasıyla teşekkür ve 
dua etmesi vardır ki, hem Kader’in hem sözün ke-
rameti saymak icap eder. Evlilik tekliflerine klasik 
Kader cevaplarından en yaygını ‘ay istemem’, ‘ek-
sik olsun’ havasıdır.

Kader, bir devlet memuru titizliğiyle Cebeci’den 
Kızılay’a her gün gelir gider, gelir gider, gelir gi-
der, dolandığı ve dilendiği üç sokaklık avuç içi ka-
dar mekânı ‘işyeri’ olarak görür; arada bir burada 
dilenen diğer dilencileri ve sanat icra ederek para 
toplayan arkadaşları iş arkadaşı olarak mı görür ora-
sı bilinmez. Ne var ki, Sakarya’ya konan göçen, ge-
len geçen Adem’in oğulları ve kızlarının Kader’le bir 
bağları vardır; bunu en iyi Kader bilir…

Kader başka neler bilir, onu da siz öğrenin ca-
nım… Hem bu yazı Kader’le enine boyuna konuş-
madan yazılmış bir yazıdır; konuşsak hangi roman-
la karşılaşacağız, oracığını da Allah bilir…

KİRDEN SAHTİYANLAŞMIŞ PANTOLONU, ÜZERİNDE SİYAH KAZAĞI-GÖMLEĞİ, 
AYAĞINDA KIŞIN SİYAH ÇORABI VE TERLİĞİ, YAZIN SİYAH AYAĞI VE TERLİĞİ, SİYAH 
ELLERİ, SİYAH YÜZÜ, İKİ KARA KUYUYU ANDIRAN SİYAH GÖZLERİ VE ELBETTE SİYAHIN 
EN SİYAHI SAÇLARIYLA KADER, RESSAMINI ARAYAN BİR MODEL OLARAK, 15 YIL 
SABAHIN DOKUZUNDAN AKŞAMIN YİRMİ DOKUZUNA SAKARYA’NIN ÜÇ SOKAĞINI 
ARŞINLAMAYA VE DİLENMEYE DEVAM ETMEKTEDİR.

Senin kirli saçlarında en koyu Karadeniz

Simsiyah avuçların bir Afrika güzelim

İri zeytin gözlerin kaç Yusuf yolcu bekler

Bakracımda Ankara gel beraber gezelim…

Bu akçe sağındaki sarhoş pasajlar için

Bu akçe solundaki çilli sendikalara

Kazıyıp kaybettikçe bayram seyran yılbaşı

Muradımız tez olur gel beraber gezelim

Bir ekmek bir yudum su, iki uyku arası

En masum rüyaları ayık meyhanelerin

Her mevsim aynı giysi aynı yüz haritası

Bin yıllık arkadaşım, gel beraber gezelim

*Şair Mehmet Aycı’nın yakında çıkacak 

olan Mesafe Ayarı adlı şiir kitabından…

SAKARYA DİLENCİSİ İÇİN ŞARKI*
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ngiltere merkezli GSM operatörü Vodafone, Türkiye’deki istikrar-
lı büyümesini sürdürdü. Şirket, 2011-12 mali yılı sonuçlarını açık-
ladı. Vodafone Türkiye’den yapılan açıklamada, 2009 yılı itibarıy-
la devreye aldığı müşteri memnuniyeti, yenilikçilik, kaliteye odak-

lı stratejik programı ve teknolojik yatırımları sonucunda Vodafone 
Türkiye’nin büyümesi bu mali yılda da devam etti. Servis gelirlerinde 
yıl boyunca güçlü büyümesini sürdüren Vodafone Türkiye, yılı toplam 
yüzde 25,1’lik bir büyüme oranı ile kapattı. Şirketin toplam gelirleri 
bir önceki yıla kıyasla yüzde 28,1 artarak 4,7 milyar TL düzeyine 
çıktı. Açıklamada, bu sonuçlarla Vodafone Türkiye’nin, sek-
törde en hızlı büyüyen mobil operatör konumunu devam 
ettirdiği ve mobil iletişim pazarındaki gelir pazar payı-
nı son üç yılda 9,8 puan artırarak yüzde 28,5’e yükseltti-
ği vurgulandı. 

Serpil Timuray’la başarılı bir çıkış yakalayan şirket, bu 
mali yılda abone sayısı geçen yıla oranla 1,4 milyon arta-
rak bugüne kadarki en yüksek seviye olan 18,2 milyo-
na yükseldi. Vodafone’un ortalama (blended) ARPU 
performansı geçen yıla göre yüzde 13,4 artışla 20,1 
TL olarak gerçekleşti. 2011-12 mali yılı FAVÖK’ü 
(Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr), geçen 
yıla göre yüzde 76,3 artarak bugüne kadarki en 
yüksek seviyesi olan 736 milyon TL’ye ulaş-
tı. FAVÖK marjı da geçen yıla oranla 3,5 puan 
artışla yüzde 15,6 olarak gerçekleşti. Aynı za-
manda şirketin mali yılı FVÖK ve operasyonel 
nakit akışı da pozitif olarak gerçekleşti. Mobil 
internet gelirleri yüzde 225, veri gelirleri yüz-
de 79 büyüdü. Mobil veri kullanımını yaygınlaştır-

İ
Vodafone Türkiye’nin büyümesi bu mali yılda da deVam eTTi. serVis 

gelirlerinde yıl boyunca güçlü büyümesini sürdüren Vodafone Türkiye, 
yılı Toplam yüzde 25,1’lik bir büyüme oranı ile kapaTTı.

VodafoNe, 
gelİRleRİNİ eN 

hızlı büyüten 
opeRAtöR oldu 

maya yönelik “Herkese Süper İnternet” strateji-
sini devreye almasıyla, şirketin mobil internet ge-
lirleri geçen yıla göre yüzde 225 büyüdü ve abo-
ne bazındaki akıllı telefon penetrasyonu geçen 
yılın aynı dönemine göre 8,9 puan artarak yüz-
de 17,3 seviyesine ulaştı. Faturalı abone sayısı, bu 
mali yılda net 1,3 milyon ve mali yılın son çeyre-
ğinde net 0,4 milyon faturalı müşteri kazanımıyla 

6 milyona yükseldi. Böylece şirket, 3 yılda top-
lam abonesi içerisindeki faturalı abone ora-

nını yüzde 12,7’den yüzde 33’e çıkarttı. 
Şirketten yapılan açıklamada, Koç.net 

satın alımının entegrasyonunu Voda-
fone Net bünyesinde gerçekleştirerek 
“toplam iletişim hizmetleri stratejisi”ni 
pekiştiren şirketin, kurumsal servis ge-
lirlerinde geçen yıla göre yüzde 29 ora-

nında büyüme kaydedildiği ha-
tırlatıldı. Oksijen Ar-Ge ve Vo-
dafone Teknoloji mühendisle-
rinin faturalı ve faturasız öde-
me sistemlerinden sonra üçün-

cü bir tür olarak (hibrit sis-
tem) geliştirdiği ‘’Hesabını Bilen 
Tarife’’ye de işaret edilen açıkla-
mada, bu tarifede klasik faturalı 

hatların aksine anında ve gerçek 
zamanlı fatura kontrolünün abone-

lere bırakıldığı vurgulandı. 









RÖPORTAJ

lkelerin geleceğinde bilişimin kapladığı alan her geçen gün 
büyüyor. Kafamızı nereye çevirsek, elimizi nereye atsak, bi-
lişimle iç içeyiz. Gelecekte ekonominin itici gücünün de bi-
lişim olacağı yüksek sesle dillendiriliyor. Kişiler, kurumlar 

hatta devletler bile planlamalarını bilişimi merkeze alarak yapıyor. 
Yelkenlerin bilişimle fora edildiği bir dünyada yaşarken, bilişimi göz 
ardı ederek kariyer planlaması yapmanın da akıntıya kürek çekmek-
le eş değer olacağı aşikâr. Bu noktada Türkiye’nin iletişim ve eğlence 
şirketi olan TTNET, önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata ge-
çiriyor.  “Yeteneğe Destek Yaratıcı Ekonomiye Destek” adlı sosyal so-
rumluluk projesiyle, Türkiye’nin 7 bölgesinde, 10 ilde bin gençle yüz 
yüze görüşmeler yapılıyor. Amaç, gençleri “yaratıcı ekonomi” ile ta-
nıştırmak. Biz de projenin detaylarını, TTNET Kurumsal İlişkiler Kı-
demli Direktörü Feridun Alkan ile konuştuk. 

Neden böyle bir projeye ihtiyaç duydunuz?
Çünkü bilişim sektörü, gerek kariyer planı gerek girişim teşviki ola-

rak gençlerimiz için potansiyel bir alan. Ül-
kemizde genç nüfus oranı da oldukça yük-
sek. Diğer yandan bilişim sektörü de hızla 
gelişiyor. Sektörün gelişmesi için, bu alanda 
nitelikli insan kaynağına da ihtiyaç var. Ay-
rıca, sektörün sunduğu fırsatları da gençle-
rimize anlatmak istedik. 

Gençlere anlatmak istediğiniz nedir? 
Yaratıcı ekonomi kavramına dikkat çekmek istiyoruz. Gençlere 

sektördeki iş fırsatlarını tanıtıyoruz. İlgili eğitim kurumlarının ihti-
yaca yönelik donanımlı insan kaynağı yetiştirmesini teşvik ediyoruz. 
Bütün bu kazanımlar sonucunda yaratılacak katma değer ile yaratı-

Ü

TTNET, sosyal 
sorumluluk projesiyle 
gençlere iş fırsatı sunuyor
TTNET, “YETENEĞE DESTEK YARATICI 
EKONOMİYE DESTEK” ADLI SOSYAL SORUMLULUK 
PROJESİYLE, BİLİŞİM SEKTÖRÜ İÇİN ELZEM OLAN 
NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞINI ORTAYA ÇIKARIYOR. 
18-30 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLERE, TELEVİZYON, 
REKLAMCILIK, BİLGİSAYAR OYUNLARI, İLETİŞİM, 
VİDEO, MÜZİK, YAYINCILIK, YAZILIM VE MULTİMEDYA 
GİBİ ALANLARINDA İŞ İMKÂNI SUNUYOR. 

TTNET 
Kurumsal 

İlişkiler Kıdemli 
Direktörü 

Feridun Alkan
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cı ekonominin gelişmesine ve ülke kalkınması-
na katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Aslında biz 
Türkiye’nin potansiyelini harekete geçirmek 
için seferber olduk.

Yaratıcı ekonomi kavramını biraz açar mı-
sınız?

Yaratıcı ekonomi, toplumların kültürel ve sos-
yal varlıklarının üretim, sunum ve paylaşım sü-
reçlerinde katma değerli hizmetler sunuyor. Fi-
nansal sermayeden ziyade, sosyal ve kültürel 
sermayeyi ekonomiye entegre ediyor.  Özellik-
le gelişmekte olan ve ekonomiyi farklılaştırarak 
zenginleştirebilecek ülkelerde, ekonomik kriz-
lere karşı yaratıcı ekonomi önemli bir direnç 
odağı olarak tanımlanıyor.

Rakamlarla somutlaştırmanızı istesek?
Birleşmiş Milletler ilk yaratıcılık raporunu 

2008’de yayınladı. Rapora göre, yaratıcı sektör-
ler, geleneksel imalat sektörlerine kıyasla küre-
sel ekonomik krizin etkilerine karşı daha daya-
nıklı çıkıyor. Yaratıcı ekonomi bugün 
dünya ekonomisinin sürekliliğin-
de de önemli bir yer tutuyor. 
Dünyadaki GSMH üzerin-
den örnek verecek olur-
sak; yüzde 7,3’ü yaratı-
cı ekonomi tarafından 
oluşturuluyor ve bu 
yeni ekonominin yıllık 
büyüme hızı da yakla-
şık yüzde 10. Dünyada 

giderek önem arz eden ve gelişen bir ekonomik alandan bahsediyoruz. 
Geleceğe yönelik gençlerin kariyer planlamasına yardımcı oluyor-

sunuz. Gençleri daha çok hangi alanlara yönlendiriyorsunuz?                                                                                                                            
Sosyal sorumluluk projemizle, yaratıcı ekonominin öne çıkan alanla-

rından televizyon, reklamcılık, bilgisayar oyunları, iletişim, video, mü-
zik, yayıncılık, yazılım ve multimedya gibi alanlarda yetenekli gençlere 
özel eğitimler vererek onları dijital dünyadaki kariyer fırsatlarına hazır-
lamayı amaçlıyoruz. 

Projenin geri dönüşümü nasıl? 
Projeyi Ekim 2011’de hayata geçirdik ve 3 bin 606 başvuru aldık. Arala-

rından 60 yetenekli gencimizi belirledik ve 6’şarlı ekipler oluşturduk. Bu 
ekiplerin hazırladıkları projelerden ön elemede çıkan 5 proje arasından 
en başarılı projeyi seçtik ve ödüllendirdik. 26 Ocak tarihinde yaptığımız 
ödül töreni gerçekten mutluluk ve heyecan vericiydi. 

Ödüllendirdiğiniz projeler hangileri?
 “Bakqu” ve “Engelsiz Meydan” proje ekiplerini ödüllendirdik. Ödül 

alanlar, Massachusetts Institute of Technology (MIT) Enterprise Fo-
rum Türkiye’nin (Girişimcilik Forumu), özel olarak hazırladığı girişim-
cilik eğitimine katılmaya hak kazandı. Dünyanın en saygın üniversitele-
rinden olan MIT’nin kurmuş olduğu Enterprise Forum’dan eğitim alan 
gençler, uluslararası standartlarda farklı ve vizyoner bakış açısı ile tanış-
mış oluyor. 

Burada gençlere nasıl bir eğitim veriliyor?
MIT Enterprise Forum Türkiye tarafından gençlere; müşteri segment-

leri, değer konumlandırması, müşteri ilişkileri, gelir kaynakları, maliyet 
yapısı, stratejik ortaklıklar gibi başlıkları içeren dokuz aşamalı iş mode-
li geliştirme eğitimi veriliyor. Gençler bu eğitimlerin sonunda MIT En-
terprise Forum Türkiye logolu katılım belgesi almaya hak kazanıyor.  

“Yeteneğe Destek Yaratıcı Ekonomiye Destek Projesi”yle bugüne 
kadar kaç gence ulaştınız?

Bugüne kadar proje kapsamında toplamda 500 gence ulaşıldı. 
Türkiye’nin 7 bölgesindeki 10 ilde bin  gence yüz yüze eğitim verilme-
sini planlıyoruz.

Peki, TTNET’i rakiplerinden ayıran en önemli fark ne-
dir?

Türkiye’nin bilgi toplumu olma hedefi doğrultusun-
da, bilginin üretilmesi, paylaşılması ve yayılması sü-

reçlerinde yer almayı önemsedik. Bu anlayışla da-
ima geleceği nasıl inşa edeceğimize odaklandık. 
Bunu da 6 yıldır Türkiye’deki ilkleri hayata ge-
çirerek ve iletişim dünyasında farklılık yaratan 
ürün ve servisler sunarak başardık.

Bu arada abone sayınızda da ciddi bir artış 
yaşandığını görüyoruz.

Çok doğru. TTNET, 2006 yılında sadece bir 
internet servis sağlayıcısı olarak kurulmuştu. 

Kısa süre içinde müşterilerine bugünün ve gele-
ceğin iletişim teknolojilerini sunan bir iletişim ve 

eğlence şirketi konumuna yükseldi. TTNET olarak 
kısa sürede sağlamış olduğumuz ivmeyle 6.1 milyon in-

ternet abonesine ulaşarak dünyanın 10’uncu büyük internet 
servis sağlayıcısı olarak dünya liginde yerimizi aldık.

TTNET 
KURUMSAL 

İLİŞKİLER KIDEMLİ 
DİREKTÖRÜ FERİDUN 

ALKAN, HAYATA GEÇİRDİKLERİ 
YARATICI EKONOMİYLE, KRİZLERE 

KARŞI EKONOMİK DİRENCİ 
ARTTIRDIKLARINI BELİRTİYOR VE 

EKLİYOR: “BUGÜN DÜNYADAKİ 
GSMH’NİN YÜZDE 7,3’Ü YARATICI 

EKONOMİ TARAFINDAN 
OLUŞTURULUYOR.”
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BMM İçişleri Komisyonu, cadde ve sokaklarda araç park edil-
mesi ile korsan taksiciliğe ilişkin düzenlemeler içeren kanun 
teklifini kabul etti. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun 
Teklifi’ne göre, ilgili belediyeden izin veya ruhsat almadan, 

belediye sınırları içinde ticarî amaçla yolcu taşıyan kişiye ve araç sahi-
bine, kanunda belirtilen idarî para cezasının 3 katı, bir yıl içinde tek-
rarlanması halinde ise 5 katı olarak uygulanacak. Daha önce 15 gün 
trafikten men edilen bu araçlar, bundan sonra 60 gün süreyle trafiğe 
çıkamayacak. Korsan taksilerden yararlananlar da ilk kez para cezası-
na çarptırılacak. Bu ceza, ilgili fırkada belirtilen cezanın üçte biri ora-
nında uygulanacak. Korsan taşımacılığın bitirilmesine yönelik olarak 
İstanbul Milletvekili Metin Külünk tarafından verilen kanun teklifi-
nin, TBMM İçişleri Komisyonu’nda görüşülerek kabul edilmesinin ar-
dından yazılı bir açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Kon-
federasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, korsan ta-
şımacılığın bitirilmesine yönelik kanunun çıkmasının ardından emek 
hırsızlığının biteceğini, kayıt dışılığın azalacağını söyledi. 

Korsan taksi kullanana ve binene ceza verileceğini belirten Palan-
döken, “Yıllardır ısrarla takip ettiğimiz korsan taşımacılığı bitirecek 
teklif, komisyonda beklediğimiz şekilde kabul edildi. Bundan sonra 

T

KORSAN 
TAŞIMACILIĞIN 
BİTİRİLMESİNE 
YÖNELİK OLARAK 
İSTANBUL 
MİLLETVEKİLİ 
METİN KÜLÜNK 
TARAfINDAN 
VERİLEN 
KANUN TEKLİfİ, 
TBMM İÇİŞLERİ 
KOMİSYONU’NDA 
GÖRÜŞÜLEREK 
KABUL EDİLDİ.

emeği ile çalışan şoför esnafı değil, korsan çalı-
şan ve devletten vergi kaçıran düşünsün.” dedi. 
“Korsan yolcu taşıyan kişiye ve araç sahibine 
ilk seferde şu an 650 TL olan idari para ceza-
sının 3 katı, bir yıl içinde tekrarı halinde ise 5 
katı olarak uygulanacak. Ayrıca, araç her defa-
sında 60 gün süre ile trafikten men edilecektir. 
Yetkililerimiz bu konuya hassasiyetle yaklaşa-
rak denetim yaparlarsa, getirilen cezalar kor-
sanın bitirilmesi için yeterli olacaktır.” değer-
lendirmesini yapan Palandöken şunları aktar-
dı: “Emek hırsızlığı yaparak taksici esnafımızın 
rızkımıza ortak olan korsan taksiler hem kayıt 
dışılığı artırmakta hem de milyonlarca TL’lik 
vergi kaybına neden olmaktaydılar. Tasarının 
yasalaşmasından sonra artık bu kadar rahat 
korsan taşımacılık olmayacak. Eskiden kanun-
larımız yeterli değildi. Yetkililerin eli bu ka-
nunla artık güçlendi. Kanun çıkması ile asıl gö-
rev denetim yapan görevlilere düşmektedir.”
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Google’da 
çalışmak için 
yeterince 
zeki misiniz?

üresel ölçekteki şirketlerin işe alacakları insanları ayrı ayrı 
kriterlere tabi tutarak, en uygun gördüklerini istihdam et-
tiklerini biliyoruz. Birçok şirket, işe alacağı personeli, okul-
da öğrendiği teorik bilgiler yerine, günlük hayatta bile akıl-

larına gelmeyecek sorularla şaşırtıyor. Kişilerin işe alınması o uçuk 
sorulara verecekleri uçuk cevaplarla ilgili oluyor. 

Bu konuda belki de şimdiye kadar sorulmuş en uçuk soruları in-
ternet devi Google’ın sorduğunu öğrenmiş oluyoruz. Yazar William 
Poundstone, Google’da işe başlamak isteyenlere sorulan soruları ve 
cevaplarını “Are You Smarth Enoug to Work At Google” (Google’da 
Çalışmak İçin Yeterince Zeki Misiniz?) isimli eserinde bir araya ge-
tirdi. Yılda 1 milyon kişinin iş başvurusunda bulunduğu şirketin üst 
düzey yöneticilerinin yer aldığı mülakatlarda, muhtemel personele 
onlarca farklı soru soruluyor. Beğenilen, ‘yaratıcı’ bulunan cevapla-
rın sahipleri de Google’da işe başlamış oluyor. 

K

Başlıktaki soru Bize ait değil. dünyanın en Büyük arama motoru, 
internet devi GooGle’da işe alınmak isteyenlere, katıldıkları 
mülakatlarda sorulan sorular karşılığında edinilmiş Bir kanı. 
inGiliz yazar, soruları ve CevaPlarını yazdı.
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(Bu soruların cevaplarını, seewired.co.uk/googanswers adresinden bulabilirsiniz)

n Aşağıdaki işlemi doğru yapmak 
için, uygun aritmetik işaretleri 
ekle: 3 1 3 6= 8
n Su dolu havuzda mı, şerbet 
dolu havuzda mı daha hızlı 
yüzersiniz?
n Programlama dili kullanarak, 
bir tavuğu tanımla.
n San Francisco için bir tahliye 
programı tasarla.
n Gökyüzündeki yıldızların 

çiftlerini nasıl bulursunuz?
n Hayatınızda gördüğünüz en 
güzel denklem neydi?
n Adamın biri arabasını otelin 
içine itti ve servetini kaybetti. 
Aslında ne oldu?
n Ne okuduğunu hatırlamak 
zordur özellikle de yıllar sonra. Bu 
konuyu nasıl ele alırsınız? 
n Seattle’daki tüm pencereleri 
yıkamak için ne kadar ücret 

alırsın?
n Bütün ebeveynlerin erkek 
çocuk istediği bir ülke düşün. 
Bütün aileler erkek çocuk olana 
kadar çocuk yapmaya devam 
ediyor. Erkek olunca duruyorlar. 
Bu ülkede erkeklerin kızlara 
oranları nedir?
n Analog bir saatiniz var. Akrep, 
yelkovan ve saniye günde kaç kez 
üst üste gelir?  

İşte Google mülakatlarında sorulan sorulardan bazıları: 







t
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‘Beğen, yorum yap, 
paylaş’ırken dikkat et!

Bilişim Uzmanı Huzeyfe Önal’dan geldi. Önal, özel-
likle paylaşılan video, görüntü veya bilgilerin altın-
da yer alan ‘beğen’, ‘yorum yap’, ‘paylaş’ şeklinde-
ki butonların düşünülmeden kullanılmasının tehli-
keli olduğunu açıkladı. Önal konu ile ilgili şu uyarıda 
bulundu: “Beğendiğiniz paylaşımların kaynağı ille-
gal bir örgüt olabilir. Siz de onu ‘beğen’erek, otoma-
tikman o illegal yapının destekçisi olabilirsiniz veya 
öyle algılanabilirsiniz.” 

Facebook’un mahremiyet açısından dünyanın ba-
şına gelmiş en tehlikeli sitelerinden olduğunu belir-
ten Önal, “Buradaki en kötü şey bilgilerinizi isteye-
rek vermeniz dolayısıyla verdiğiniz bilgileri suiis-
timal edilmesi durumunda itiraz edeceğiniz hiçbir 

Türk halkının yoğun rağbet gösterdi-
ği sosyal paylaşım sitesi Facebook, bi-
linçli kullanıcılar için doğru bir ileti-
şim aracı. Ancak şimdilerde küçük ço-
cukların bile sayfa sahibi olduğu site, 
sizi mağdur edebilir. 

Bilişim uzmanları Facebook’un kul-
lanımı ile ilgili hergün yeni yeni uya-
rılarda bulunuyor. Bu tip sosyal payla-
şım sitelerine yönelik yeni bir uyarı da 

HATİCE BERRAK

Facebook’ta ‘beğen, yorum yap, paylaş’ iFadelerini 
onaylarken dikkat edin. beğendiğiniz bilgi, video, görüntü, 
yasadışı örgütlerin propagandasını içeriyor olabilir. 





“ “
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noktanız yok. Kendi isteğinizle beğendiği-
niz bir illegal paylaşımı da böyle düşünmelisi-

niz.” dedi. Facebook’un tehlikelerinin 5-10 yıl son-
ra daha net ortaya çıkabileceğine işaret eden Huzey-

fe Önal, kendi sayfanızda önce paylaştığınız, daha son-
ra sildiğiniz hiçbir bilginin de silinmediğine vurgu yaptı. 

“iş başvurusunda sayfanız incelenecek”
Huzeyfe Önal, özellikle gençlerin ileriki yaşlarını düşün-

meden de Facebook’ta her türlü 
paylaşımda bulunduğu aktara-
rak şu önemli açıklamaları yap-
tı: “İşe alınmak için başvurdu-
ğunuz şirketler sizin sunduğu-
nuz resmi özgeçmişinize değil, 
Facebook sayfanızı inceleye-
cektir. Oradaki paylaşımlarınız-
dan sizin işe uygun olup olma-
dığınıza, zevklerinize, eğilimle-
rinize bakacaktır. İşveren, ‘şu gruplara üye, bize uygun değil’ 

diye rahatlıkla değerlendirme yapabilir. Tüm bunlar da sizin beğendiğiniz, yorum yap-
tığınız, paylaştığınız bilgilerle ilgili. Bunu duyunca rahatsız olabilirsiniz ama olmama-
lısınız çünkü bilgileri kendiniz veriyorsunuz. Sizi sayfada gördükleri üzerinden değer-
lendirecektir, siz oradaki insan olmasanız bile…” 

Önal, açılan gruplara üyelik ile ilgili de şu örneği paylaştı: “Birisi örneğin ‘şunu en çok 
sevenler’ diye bir grup oluşturuyor. Bir sürü üye ediniyor. Sonra onu markasının adı-
na çeviriyor, çok fazla üyesi olan bir marka oluyor ve satıyor. Ya da ‘x den nefret eden-
ler’ diye bir grup açılıyor. Aslında açan kişi nefret edilen kişinin tarafında sadece nefret 
edenleri tespit etmek için açıyor.”

“ömür boyu rahatsızlık 
duymayacağınız 
bilgileri paylaşın”

En basit bir ‘beğen’ ibare-
sini tıklamanın bile insanla-
ra rahatsızlık verebileceği-
ni tekrar eden Huzeyfe Önal, 
“Facebook’ta kullanacağınız 
verileri kendi web siteniz gibi 
düşünün. ‘Oraya şu bilgileri-
mi koyacağım ve ömür boyu 
orada kalacak, ben bundan 
hiç rahatsız olmam’ diye dü-
şünüyorsanız paylaşın. 5 yıl 
sonra pişman olacağınız bilgi-
leri paylaşmayın.” dedi. Önal, 
bir uzman olarak kendisinin 
de Facebook sayfası olduğu-
nu ancak kendi sayfasında sa-
dece vereceği seminerler gibi 
duyurusunu yapmak isteği 
konuları paylaştığını belirtti. 
Onun dışında özel bir bilgisini 
paylaşmadığını aktardı. 

birisi örneğin ‘şunu en 
çok sevenler’ diye bir 

grup oluşturuyor. Bir 
sürü üye ediniyor. sonra 

onu markasının adına 
çeviriyor, çok Fazla üyesi 

olan Bir marka oluyor 
ve satıyor. ya da ‘x den 

neFret edenler’ diye bir 
grup açılıyor. aslında 

açan kişi nefret edilen 
kişinin tarafında sadece 

neFret edenleri tespit 
etmek için açıyor.

Huzeyfe Önal





Konya Şeker, Türkiye genelinde geçen yıla oranla 15 sıra birden yükseldi.

Konya Şeker, ilk 100’ün
“Tek Kooperatif” şirketi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2011 vergilendirme dönemi Yıllık Kurumlar Vergisi beyanlarına ilişkin olarak Nisan 
2012 tarihinde Kurumlar Vergisi mükelleflerince verilen Yıllık Kurumlar Vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi 
sonucunda Türkiye genelinde en yüksek beyanda bulunan ilk 100 mükellef listesini açıkladı. 

Enerji sektörü şirketleri ile bankaların damgasını vurduğu vergi rekortmenleri arasında “tek kooperatif iştiraki” 
Konya Şeker Sanayi ve Tic. A.Ş. oldu. Türkiye geneli ilk 100 mükellef listesi içinde İstanbul’dan 56, Ankara’dan 23, 
İzmir’den 4, Konya ve Kocaeli’den 3’er ve Bursa, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Manisa, 
Muğla, Rize, Sakarya, Zonguldak’tan da birer mükellef yer aldı.

Yatırımlarına hız kesmeden devam eden ve istikrarlı büyümesini sürdüren Konya Şeker, geçen yıla göre kurumlar 
vergisi ödemesini 9 buçuk milyon TL artırarak 15 sıra birden yükselerek rekortmenler listesinde 71. sırada yer aldı. 
Geçen yıl 24.326.516 TL ile 86. sırada yer alan Konya Şeker, 2011 yılında ödediği 33.792.535 TL Kurumlar Vergisi ile 
ilk 100 içinde 71. sırada yer alarak listenin “tek kooperatif iştiraki” oldu. 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ödediği vergilerle ülke ekonomisine katkıda bulunan, başta 2011 yılı Kurumlar 
Vergisi Türkiye geneli ilk 100 sıralamasına girmiş mükellefler olmak üzere, tüm mükelleflere teşekkür etti. Bakan 
Şimşek, açıklamasında Türkiye’nin ekonomik ve sosyal yönden gelişmesinde en önemli gelir kaynağının mükelleflerin 
ödediği vergiler olduğunu belirterek, amaçlarının herkesten geliri oranında vergi toplamak olduğunu kaydetti. 
Şimşek, bu çerçevede, vergiye gönüllü uyumun arttırılmasını ve verginin tabana yayılmasını önemsediklerini ifade 
etti.

Konya Şeker’in ödediği vergi ile bir yılda 15 basamak birden yükselerek ilk 100’de 71. sırada yer almasını 
değerlendiren Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Şeker’in bu önemli başarısını geçekleştirirken hem 
üretici ortaklarına, hem de ülkesine karşı yükümlülüklerini yerine getirdiğini ifade etti. İlk 100 de yer alan tek 
kooperatif iştiraki ve gıda sanayinde Anadolu’nun en önemli temsilcisi olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen 
Recep Konuk, “Ülkemize karşı görevimizi yapmanın haklı gururunu ve vergimizi eksiksiz ödeyerek helalinden 
kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vergi rekortmenleri listesine baktığımızda 56 mükellefin İstanbul’dan olduğunu 
görüyoruz. Anadolu’dan daha çok şirketin, tarım sektöründen daha çok kurumun bu onur listesinde yer almasını arzu 
ediyoruz. Biz Konya Şeker olarak tam bir tarım-sanayi entegrasyonu sağlayarak istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. 
Önümüzdeki yıl inşallah daha yüksek sıralarda yer alacağız, büyümemizi sürdüreceğiz, karlılığımızı ve istihdamımızı 
artırmaya devam edeceğiz. İleriki yıllardaki hedefimiz, üretici ortaklarımıza ve tarıma karşı sorumluluklarımızı yine 
eksiksiz yerine getirerek Türk çiftçisini bu gurur tablosunda daha üst sıralara taşımaktır” dedi. 

Türkiye geneli ilk 100 vergi rekortmeni şirket arasındaki “Tek Kooperatif İştiraki” olan 
Konya Şeker, ödediği kurumlar vergisini 9 buçuk milyon TL artırarak 15 sıra birden yükseldi





TEKNOLOJİ

AYŞE MELEK

adyo ve Televizyon Üst Kurulu 
(RTÜK), 6 ay sonra Türkiye’deki 
yayın frekanslarının ihalesini ger-
çekleştirecek. İhalenin ardından, 

normal antenle izlenen karasal yayınlarla, 
uydu antenleriyle izlenen sayısal yayınla-
rın paralel izleneceği bir dönem olacak. Bir 
süre sonra ise karasal yayınlar tamamen or-
tadan kalkacak, yayınlar sadece sayısal ola-
cak. Sayısal yayına geçiş sürecinin planla-
masını gerçekleştiren RTÜK, sayısal yayın-
lara uygun televizyon alınması için vatan-
daşları uyarıyor.

RTÜK Başkan Vekili Taha Yücel, vatan-
daşların mağdur olmaması için yeni alacak-
ları televizyonlarda sayısal yayına uygunlu-
ğu aramaları gerektiğini belirtiyor. Eski te-
levizyonu ile devam etmek isteyenlerin ise 
sayısal yayınları alan set üstü cihazları edin-
meleri gerektiğine dikkat çekiyor. Yücel, 
RTÜK’ün set üstü kutular için standart be-
lirlediğini, bu standartlara uygun set üstle-
rine RTÜK tarafından hazırlanan ‘sayısala 
uygundur logosu’nun yapıştırılacağını söy-
lüyor. Böylece bu logoyu görenlerin gönül 
rahatlığı ile televizyonu veya set üstü cihazı 
alabileceğini dile getiriyor. 

RTÜK Başkan Vekili Yücel, geçtiğimiz 
yıl çıkan RTÜK kanunundan sonra frekans 
ihalesine hız verdiklerini aktarıyor. Bu iha-
lenin planlama sürecini yaptıklarını belir-
ten Yücel 6 ay sonra ihalenin gerçekleşe-
ceğini belirtiyor. İhale ile hem karasal hem 
de sayısal frekansların alıcılara, belirli fre-
kans ücretleri karşılığında, 10 yıllığına tah-
sis edileceğini ifade ediyor. Bu sürece hem 
yayıncıların, hem televizyon üreticilerinin 

R

RTÜK uyaRıyoR: 
Sayısal yayına uygun    
televizyonları satın alın

hem de izleyicilerin hazır olması gerekti-
ğine işaret ediyor. 

Taha Yücel, sayısal yayına geçişte özel-
likle seyirciyi ilgilendiren durumun, sahip 
olunan televizyonun sayısal yayına uygun-
luğu konusu olduğunu belirtiyor. RTÜK 
olarak üreticilerle görüşmelerini sürdür-
düklerini aktaran Yücel, “Eski televiz-
yonlar için set üstü kutuların hazır olma-
sı gerekiyor. Yeni televizyonların da bu set 
üstü kutuların monte edilerek üretilmesi gerekiyor. İsteyen eski televiz-
yonuna set üstü kutu alacak. İsteyen de set üstü kutusu monteli yeni tele-
vizyon satın alacak. Böylece 6 ay sonraya hazır hale gelinecek.” diye ko-
nuşuyor. Yücel, en önemli konunun da üreticilerin set üstü cihaz ve set 
üstü monteli televizyon üretmesi, piyasaya sunması olduğunu aktarıyor. 
Üreticilerle de görüştüklerini söyleyen Yücel, piyasada şimdiden bu ci-
hazların satılması gerektiğini, televizyon alıcısının bu cihazları şimdiden 
edinmesi gerektiğini belirtiyor. Türkiye’deki 18 milyon hanenin her yıl 3 
milyon televizyon satın aldığını hatırlatan Taha Yücel, 6 yılda tüm tele-
vizyonların yenilenmiş olduğunu ifade ediyor. Yeni süreçte de sayısal ya-
nına hazır olan televizyon ve set üstü alınması gerektiğini söylüyor.       

RTÜK BaşKan VeKili Taha YÜcel, sayısal yayına 
geçişTe özelliKle seYiRciYi ilgilendiRen duRumun, 
sahip olunan TeleVizYonun saYısal YaYına uYgunluğu 
Konusu olduğunu BeliRTiYoR.
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RTÜK Başkan 
Vekili Taha Yücel
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GEZİ

BURAYI BiR göRen BiR dAhA 
UnUtAmIYoR desek YeRidiR çünkü üç 

kilometRelik kIYIsI, teRtemiz 
kUmU, pIRIl pIRIl denizinin YAnI 

sIRA inkUmU’nUn YAmAcInI dA çAm 
oRmAnlARI tAçlAndIRIYoR. ‘Mavi ile 

yeşilin bir aradaki eşsiz uyuMu’ 
ifAdesi inkUmU’ndA BU AnlAmdA 

geRçeğe dönüşüYoR. 

İnkumu 

Bartın’ın gİzlİ cennetİ
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gezi

u ayki ‘gezi’ rotamız, tertemiz bir sayfiye kasabası olan İnkumu 
oldu. Bartın’a 15 kilometre uzaklıkta, kuzeyde yer alan İnkumu, 
şükretmek gerekir ki, henüz Bodrum, Çeşme gibi popüler kültü-
rün keşfettiği bir yer değil. Bu hali İnkumu’nu hem kitlesel turizm-

den hem de kitlesel turizmle gelen gürültüden, kalabalıktan, aşırı betonlaş-
madan hatta kirlilikten uzak tutuyor. Bartınlılar bu sebeple gözbebekleri 
olan İnkumu’nu ilgi odağı haline gelmesinden imtina ediyor. 

İnkumu, burayı bilen az sayıda yerli ve yabancı turistin dışında neredey-
se bütünü ile Bartınlılara ait… Yaz gelince tüm Bartın adeta İnkumu’na 
yerleşiyor. Buradaki yazlıklar tamamen Bartınlılara ait. Büyük beş yıldız-
lı otellerin sayısı az, dışarıdan gelenler daha çok küçük pansiyonlarda ka-
lıyor. 

İnkumu’nu bir gören bir daha unutamıyor desek yeridir çünkü üç kilo-
metrelik kıyısı, tertemiz kumu, pırıl pırıl denizinin yanı sıra İnkumu’nun 
yamacını da çam ormanları taçlandırıyor. Çam ormanlarının getirdiği te-

B miz hava İnkumu’na farklı bir hava katı-
yor. ‘Mavi ile yeşilin bir aradaki eşsiz uyu-
mu’ ifadesi İnkumu’nda bu anlamda ger-
çeğe dönüşüyor. Denizden doğup, deniz-
den batan güneşi burada izlemenin de 
keyfine doyulmuyor.  

Tüm güzelliğine rağmen çağın getirdi-
ği betonlaşma sorunu İnkumu’nda da gö-
rülüyor. Doğanın kendi haline bırakılma-
dığını gösterdiği için beton yapılar insan-
ları, daha çok da Bartınlıları rahatsız edi-
yor. Yöre halkı bu rahatsızlıklarından ötü-
rü betonlaşmaya karşı çıkıyor. Dolayısı ile 
İnkumu doğasının kirlenmeyeceği yönün-
de insana umut veriyor. 

HABER-FOTOĞRAFLAR: BARIŞ BURDA

Tüm GüZELLİĞİnE RAĞmEn çAĞIn 
GETİRDİĞİ BETOnLAŞmA sORUnU 
İnkUmU’nDA DA GöRüLüyOR. 
DOĞAnIn kEnDİ HALİnE 
BIRAkILmADIĞInI GösTERDİĞİ İçİn 
BETOn yApILAR İnsAnLARI, DAHA çOk 
DA BARTInLILARI RAHATsIZ EDİyOR.
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HABER

eknolojinin gelişmesiyle casusluğun standartları da değişi-
yor. Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA’nin bun-
dan böyle bilgi sızdırmak için başta beyaz eşya olmak üze-
re, televizyon, buzdolabı hatta elektronik çalar saatleri bile 

bilgi sızdırmak için kullanmayı amaçlıyor. 
ABD, gelişen yeni teknoloji sayesinde bundan böyle tüm elektrik-

li eşyalara çipler yerleştirilmeyi planlıyor. Böylece söz konusu eş-
yaların internete bağlanması sağlanacak. Kişilerin, çamaşır maki-
nesi, televizyonunu internet üzerinden uzaktan çalıştırabilmesi-
ni kolaylaştıran teknoloji, casusluk yönüyle bakıldığında ise evde-
ki tüm elektronik eşyaların internet, hatta radyo dalgalarıyla dışarı-
dan kontrol edilebilmesi de sağlanmış olacak. 

T

AmeRikAn meRkezi hABeRAlmA teşkilAtI cIA, evleRde kUllAnIlAn 
tüm elektRikli eşYAlARIn inteRnete BAğlAnmAsInI sAğlAYAn Yeni 

teknoloji sAYesinde gözetleme ve casusluk faaliyetlerinde Yeni 
BiR sAYfA AçmAYA hAzIRlAnIYoR. 

CIA ajanları bundan böyle gözetlemek is-
tedikleri yerlere böcek kameralar ve dinle-
me cihazları bırakmak zorunda kalmaya-
cak. Yeni nesil elektronik eşyaları kulla-
nanlar, bu işi kendileri gerçekleştirmiş ola-
cak. CIA de internet üzerinden bu eşyala-
rı takip ederek kişinin davranışları hakkın-
da bilgi edinmeyi planlıyor. Bu teknoloji, 
CIA’nin bilgi sızdırmadaki yükünü hafifle-
tirken, bazı çevrelerse internete bağlanabi-
len ev aygıtlarının özel hayatın gizliliğine 
büyük darbe vurmasından endişe duyuyor.

Bilgi sızdıran 
beyAZ eşyA İle cAsusluk 







HABER

BM (International Business Machines; Uluslarara-
sı İş Makineleri), her yılsonunda düzenli olarak çı-
kardığı gelecek beş yılın öngörülerinde yine yaşa-
mı değiştirecek, gezegeni daha akıllı hale getirecek 

teknolojilerden söz ediyor. IBM’in teknolojinin gelece-
ği öngörülerinde şifreler yerine biyometrik sistemlerin 
kullanılacağı, dijital ayrımının ortadan kalkacağı ve akıl-
lı telefonların zihnimizi okuyacağı yer alıyor. Hem de 
bunların 2016’ya kadar gerçekleşeceği savunuluyor.

Akıl okuyan telefonlar, IBM’in öngörülerine göre, 
EKG teknolojisinin getirdikleri ve diğer alıcılar yardı-

I

IBM’in öngörülerine göre, eKg 
teKnolojisinin getirdiKleri ve diğer 
alIcIlar yardIMIyla, aKIllI telefon giBi 
cihazlar, doğrudan zihinsel KoMutlarI 
algIlayaBileceK. KullanIcIlar Birini araMaK 
ya da Bilgisayar eKranIndaKi fare iMlecini 
oynatMaK istediğinde sadece düşünereK 
Bu işleMi gerçeKleştireBileceK.

Telefonlar beynimizi okuyacak!

mıyla akıllı telefon gibi cihazlar doğrudan zihinsel komut-
ları algılayabilecek. Kullanıcılar birini aramak ya da bilgisa-
yar ekranındaki fare imlecini oynatmak istediğinde sadece 
düşünerek bu işlemi gerçekleştirebilecek.

BTnet.com.tr’de yer alan habere göre IBM, ‘zihin okuma’ 
teknolojisi, özellikle yüz tanıma sistemleriyle bir araya ge-
lerek oyun ve eğlence sektörünün en önemli parçası hali-
ne gelecek. İleride akıllı telefonların zihin okumasıyla bir-
likte kullanıcıların rüyalarında birilerini araması ya da fark-
lı işlemler yapması gibi ilginç yenilikleri de beraberinde ge-
tirebilir.



BilişiM

BN /HAZİRAN 2012
www.baglantinoktasi.com.tr

70

adınlar, bilişim sektöründe giderek daha 
çok söz sahibi oluyor. Son verilere göre, bi-
lişim sektöründeki kadın istihdamı yüzde 
40’a çıktı. Kadınların internet kullanı-

mı ise 2005’te 4,33 iken bu rakam bugün yüz-
de 35,3’e yükseldi. Dünya Telekomünikasyon 
Günü’nün bu yılki ana temasında “Bilişim Sek-
töründe Kadınların Yeri ve Etkisi” konusu yer 
aldı. Tüm Telekomünikasyon ve İşadamları 
Derneği (TÜTED) tarafından gün dolayısı ile 
İzmir’de toplantı gerçekleştirildi. Toplantının 
açılış konuşmalarında, Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ile Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Baş-
kanı Tayfun Acarer kadınların bilişim sektö-
ründeki yerine dair önemli bilgiler verdi. 

Bakan Binali Yıldırım, “TÜİK verilerine 
göre ülkemizde 16-74 yaş arasında kadınla-
rın, internet kullanımı oranı yüzde 35,3, erkeklerde 
yüzde 54,9’tir.” diyerek bu rakamın 2005 yılında er-
keklerde yüzde 9.6, kadınlarda 4.33 olduğuna dikkat 
çekti. 2005’ten bu yana aradaki makasın kapandığı-
nı, kadınlar lehine bir gelişme gözlendiğini söyledi. 
Türkiye’deki bölgeler arasındaki gelişme konusun-

Kadınların 
bilişim 
sektöründeki 
etkinliği 
arTıyor

K

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım’a antika telefonun 
hediye edildiği toplantıya, BTK Başkanı 
Tayfun Acarer, Avea CEO’su Erkan 
Akdemir, Turkcell CEO’su Süreyya Ciliv, 
Türk Telekom CEO’su Gökhan Bozkurt ve 
Türksat CEO’su Özkan Dalbay da katıldı.

binali Yıldırım: “TÜİK VERİLERİNE GÖRE ÜLKEMİZDE 
16-74 YAŞ ARASINDAKİ KADINLARIN İNTERNET KULLANIM 
ORANI yÜZdE 35,3. BU RAKAM 2005 YILINDA 4,3 İDİ.”
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Tayfun 
acarer: 
“Bilişim 

SEKTÖrünDEKi 
iSTiHDAmDA YüzDE 

29 ArTış YAşAnırKEn 
BilişimDEKi KADın 

iSTiHDAmınDAKi ArTış 
iSE YüzDE 40 
OlmUşTUr.”

da da aradaki farkı kapatma amacıyla gerekli çalışma-
yı yaptıklarını ifade eden Yıldırım, günün teması olan 
kadının iş hayatındaki ve sosyal hayatındaki yerine 
verdikleri önemi vurguladı. 

BTK Başkanı Acarer de ICT sektöründe kadın is-
tihdamına verilen öneme değindi. Acarer, kadınların, 
Türkiye’nin 2023 hedeflerine çok büyük katkılar sağ-
layacağına inandıklarını söyledi. Acarer, “Bilişim sek-

töründeki istihdamda yüzde 29 ar-
tış yaşanırken bilişimdeki kadın 

istihdamındaki artış ise yüz-
de 40 olmuştur.” dedi. Aca-

rer, kadınların internet, 
altyapı, çağrı merkezleri-
nin yaygınlaşması ile is-
tihdamlarının daha da ar-
tacağına vurgu yaptı. 

Toplantıda, bürokratla-
rın yanı sıra Avea CEO’su 

Erkan Akdemir, Turkcell 
CEO’su Süreyya Ciliv, Türk Te-

lekom CEO’su Gökhan Bozkurt ve 
Türksat CEO’su Özkan Dalbay da yer alarak, kadın-
ların sektördeki gelişimine destek verdi. Dünya Te-
lekomünikasyon Günü’nde ayrıca “Sektörün Liderle-
rinden Bilgi ve İletişimde Kadının Akıl Terine Bakış”, 
“2023 Hedeflerine Doğru Sektörde Kadının Yeri”, 
“Sektör Sivil Toplum Örgütlenmesinde Kadının Yeri 
ve Önemi” başlıklı paneller düzenlendi. 



gündeM

uğur aydileK
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enelkurmay Başkanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı’ndan ağır coğrafi koşullar nedeniyle kab-
lo döşemenin zor olduğu sınır karakollarına kurulacak ha-
berleşme alt yapısı için destek istedi. Ulaştırma Bakanlığı, 

sınır karakollarını kablosuz iletişim ağıyla donatacak. Sınır kara-
kollarının haberleşmesi, sektörde kısaca wi-max olarak adlandırı-
lan kablo döşemeyi gerektirmeyen bir sistemle sağlanacak.

Bağlantı Noktası, son dönemde baskınlarla gündeme gelen sınır 
karakollarının haberleşmesinde yaşanacak büyük dönüşümün per-
de arkası bilgilerine ulaştı. Genelkurmay Başkanlığı, bir süre önce 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile temasa geçti. 

G

SINIR 
KARAKOLLARINA 

Kablosuz 
iletişim GELİYOR

Genelkurmay, dik yamaçlar, yüksek dağ ve tepe-
ler nedeniyle sınır karakollarının haberleşmesi 
için kablo döşemenin zorluğuna işaret ederek, bu 
zorluğu aşacak biçimde sınır karakollarına kuru-
lacak haberleşme alt yapısı için talepte bulundu. 
Ulaştırma Bakanlığı, talebi değerlendirmeye aldı. 
Sınır karakolları için en uygun yöntemin wi-max 
olacağı sonucuna ulaşıldı. Böylece, kablo döşe-
meden sınır karakollarının haberleşmesi sağlan-
mış olacak. Yatırım, Evrensel Hizmet Fonu’ndan 
karşılanacak.

GENELKURMAY BAŞKANLIğI, dik Yamaçlar, Yüksek dağ ve tepeler 
NEDENİYLE SINIR KARAKOLLARININ HABERLEŞMESİ İçİN KABLO DÖŞEMEDE 
ZORLUK YAŞIYOR. BAŞKANLIK, BU ZORLUğU AŞAcAK BİçİMDE sınır 
karakollarına kurulacak haberleşme alt Yapısı için ULAŞTIRMA, 
DENİZcİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIğI’NDAN TALEpTE BULUNDU.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bu 
amaçla İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı 
ile bir protokol imzalayacak. Ulaştırma Bakanlığı kay-
nakları, protokolün hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.

50 kilometreyi kapsıyor
Telekomünikasyon sektörü uzmanları, wi-max tek-

nolojisini değerlendirirken, “Bu sistem, arazi koşulla-
rı nedeniyle kablo döşemenin zor olduğu bölgelerde 
daha çok tercih ediliyor. Bir verici anten kuruluyor. 
Bu anten, ortalama 50 kilometrelik alanda kablo döşe-
meden haberleşme hizmetinin (telefon, internet) ve-
rilmesini sağlıyor.” dedi.

Ulaştırma Bakanlığı kaynakları, Doğu ve Güneydo-
ğu Anadolu Bölgeleri’nde bazı köy ve mezraların ile-
tişim ihtiyacının da benzer bir yöntemle giderildiği-
ni belirterek, “Bir süre önce Ulaştırma Bakanlığı ola-
rak bu konuda önemli bir adım attık. Örneğin, 50 ki-
şinin oturduğu bazı köyler var. Bu köylerin haberleş-
me ihtiyacı da wi-max yöntemiyle giderildi. Söz ko-
nusu köylerde ya da mezralarda hanelere ve okulla-
ra, wi-max teknolojisiyle telefon ve internet hizmeti 
verildi.” dedi.

Fon’dan karşılanacak
Ulaştırma Bakanlığı kaynakları, bu alt yapı için ge-

rekli kaynağın, Evrensel Hizmet Fonu’ndan karşıla-
nacağını belirterek, “Bu konuda gerekli hazırlıklar da 
başladı. Protokolün imzalanmasının hemen ardından 
sistem, en kısa sürede kurulacak.” dedi. Kaynaklar, ya-
tırım tutarının henüz netleşmediğini vurguladı.

200 dolayında karakol var
Kaynaklar, wi-max teknolojisinin kurulacağı kara-

kol sayısına ilişkin soruya, “Genelkurmay’ın bildirdi-
ği sayıda karakola bu teknoloji götürülecek.” yanıtını 
verdi. 200 dolayında karakolun bu sistemle haberleş-
mesinin sağlanması bekleniyor.

evrensel hizmet Fonu nedir? 
Türk Telekom’un özelleştirilmesinin 

ardından oluşturuldu. Devletin, istisnasız 
her vatandaşın iletişim ihtiyacını karşılaması 
için yapılacak yatırımlarda, Evrensel 
Hizmet Fonu devreye giriyor. Devlet, bu fon 
yardımıyla özel sektör telekomünikasyon 
şirketlerinin karlı bulmadıkları için yatırım 
yapmadıkları bölgelere iletişim alt yapısını 
götürüyor. Evrensel Hizmet Fonu’nun 
gelirleri, işletmeci kuruluşların cirolarından 
kesilen paylardan ve Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu’nun (BTK) sektöre yönelik 
idari para cezalarından oluşuyor.
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irketlerde koltuk değişimi 2012’nin ilk üç ayında en fazla tepe 
yönetim kademesinde yaşandı. Yılın ilk çeyreğinde 7’si CEO, 
22’si genel müdür olmak üzere toplam 50 üst düzey yönetici 
atandı. Bilişim sektörü ise en fazla yönetici değiştiren sektör 

olarak öne çıktı.
Yılın ilk çeyreğinde yapılan 125 orta ve üst düzey yönetici atamasını in-

celeyen Yenibiris.com, en fazla koltuk değişiminin 22 kişi ile genel mü-
dürlerde olduğunu ortaya çıkardı. Yapılan atamaların yüzde 40’ını tepe 
yönetim yani CEO, genel müdür, ülke başkanı ve genel müdür yardım-
cısı oluşturuyor. Atanan CEO sayısı 7 kişiyi bulurken, tepe yöneticilerini 
en fazla değiştiren sektör ise bankacılık-finans ve ilaç oldu.

Bilişim yöneticileri ilk sırada
Değerlendirmeye giren 24 sektör arasında bilişim, bütün yönetici dü-

zeylerinde geçen yılın son üç ayında olduğu gibi yine en fazla yönetici 
atayan sektör oldu. Dünyada 2012 itibarıyla 32 milyar 450 milyon USD 
değerinde bir sektör olması beklenen bilişimde teknolojinin gelişme 
hızı, Türkiye’nin bilişim teknolojisini transfer etmeye başlaması, nitelik-
li ve donanımlı elemanların öneminin giderek artması gibi faktörler sek-

tördeki istihdam hareketliliğini artırıyor. 
Verilere göre sektörde, teknik özellikle-
rin yanı sıra etkin iletişim becerisine sa-
hip, analitik düşünebilen, zamanı yönete-
bilen, yoğun tempoda verimli iş çıkaran, 
İngilizcesi iyi yöneticiler aranıyor.

Pazarlama birimleri hareketlendi 
Atama-transfer dünyasında yaşanan bir 

değişim de pazarlama yöneticilerinin is-
tihdamında yaşanıyor. Geçen yılın ilk üç 
ayındaki atamaların yüzde 14’ünü yapan 
pazarlama, bu yılın ilk üç ayında payını 
yüzde 20’ye çıkarttı ve 24 yönetici deği-
şikliğine gitti. 

“Bilişimde ücret artışlarının 
olumlu etkisi var”

Inproda İnsan Kaynakları Danışman-

En çok yönetici değiştiren 
sektör Bilişim oldu

Ş

YIlIN İlk çeYreğİNDe 7’Sİ CeO, 22’Sİ geNel müdür olmak Üzere tOplAm 
50 ÜSt DÜzeY YöNetİCİ AtANDI. Bilişim sektörü ise en fazla yönetici 

değiştiren Sektör OlArAk öNe çIktI.

Bilişim

İlaç
Hızlı tüketim

Bankacılık-Finans
%15

%7
%8

Otomotov % 7

%10

En çok yönEtici ataması yapılan sEktörlEr:



DÜNYADA 2012 İtİBArIYlA 
32 milyar 450 milyon usd 

DeğerİNDe Bİr Sektör OlmASI 
BekleNeN BİlİŞİmDe; teknolojinin 

gelişme hızı, tÜrkİYe’NİN 
BİlİŞİm tekNOlOjİSİNİ trANSFer 

etmeYe BAŞlAmASI, nitelikli 
ve donanımlı elemanların 

öNemİNİN gİDerek ArtmASI gİBİ 
FAktörler SektörDekİ İStİHDAm 

HAreketlİlİğİNİ ArtIrIYOr.

lığı Yönetici Ortağı Cafer Telci, bilişimdeki yönetici 
değişimlerini sektördeki ücret artışlarına, teknoloji-
nin gelişmesine ve transfer edilmeye başlanmasına 
bağlıyor. Telci konu ile ilgili şu değerlendirmeyi ya-
pıyor: “Bilişim sektöründeki ücret artışları üst düzey 
atama ve transferleri olumlu yönde etkiliyor. Bilişim 
teknolojilerindeki gelişmeler ve kullanıcı dostu yak-
laşımlar, bilişim uygulama kullanıcılarındaki artış ve 
hayatın doğal bir parçası olması sektörün sürekliliği 
ve gelişimini desteklemeye devam etmektedir. Bu da 
diğer sektörlere göre çok daha donanımlı bilişim pro-
fesyonellerinin önemini artırıyor ve ücretlere olum-
lu yönde yansıyor. Son zamanlarda Türkiye’nin tek-
noloji transfer etmeye başlaması, sektörün ihracatını 
artırması hep umut verici gelişmeler. Ayrıca yazılım 
ve donanım şirketlerinin ürünlerinin yanında Türk 
yöneticilerin özellikle bölgede tercih ediliyor olması, 
yönetici transferlerini artırdı. Ücretler de bu paralel-
de artış gösteriyor.”
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ünümüzde iş ve sosyal yaşamın ayrılmaz bir parçası haline 
gelen iletişim araçları ve teknolojik aletler genellikle el ile 
kullanıldıkları için dikkat edilmediğinde insan sağlığını teh-
dit edecek derecede hastalık etkeni (bakteri, virüs, parazit) 

taşıyan nesneler haline dönüşebiliyor. 
Mobil iletişim cihazları ve teknolojik aletlerin toplum sağlığı açı-

sından oluşturduğu risklere dikkat çeken Konya Özel Selçuklu Has-
tanesi Klinik Mikrobiyoloji Uzm. Dr. Emine Oran, insan derisinden 
hergün canlı mikro organizma içeren bir milyonun üzerinde 
hücrenin döküldüğünü, bu hücrelerin bakteri, virüs ve para-
zitleri de beraberlerinde döküldükleri alana taşıdıklarını be-

lirtiyor. Oran, cep telefonu, klavye, mouse, bankama-
tik, pos cihazı iphone ve ipad gibi araçların da binler-
ce bakteri türünü barındıran bakteri yuvaları haline dö-

nüştüklerini vurgulayarak, bu aletlerin dışkı-ağız enfeksi-
yonlarına davetiye çıkardığını söylüyor. 

Dr. Oran konuyla alakalı şunları aktarıyor: “Güç kayna-
ğı ile çalışan elektronik aletler ve mobil cihazlarda oluşan ısı, 
hastalık etkenlerinin daha hızlı üreyebilmesi için çok uygun bir 
ortam sağlıyor. Ayrıca, bankamatik, pos cihazı, cep veya ev tele-
fonu, mouse gibi nesneler çoğunlukla birden fazla kişi tarafından 
kullanıldığı için bu cihazlardaki bakteri, virüs ve parazit türevleri 
çok daha çeşitlilik gösteriyor ve salgın hastalıklar başta olmak üze-
re birçok hastalığın yayılmasına olanak sağlıyor. Özellikle cep telefo-
nu, ankesörlü telefon ve ev telefonlarının ahizeleri ağızımıza ve ku-

CEP TELEFONU, KLAVYE, MOUSE, BANKAMATİK, POS CİHAZI, IPHONE VE 
IPAD GİBİ ARAÇLAR BİNLERCE BAKTERİ TÜRÜNÜ BARINDIRAN, BAKTERİ YUVALARI 

HALİNE DÖNÜŞÜYOR. DR. EMİNE ORAN, BU ALETLERİN ÇEŞİTLİ 
ENFEKSİYONLARA DAVETİYE ÇIKARDIĞINI BELİRTİYOR. KORUNMANIN BASİT 

YÖNTEMLERİ OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKİYOR.

G

İletişimin 
kirli yüzüne
dİkkAt!

Konya Özel 
Selçuklu 

Hastanesi 
Klinik 

Mikrobiyoloji 
Uzm. Dr. 

Emine Oran
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lağımıza çok yakın şekilde kullanıldığı için dışkı-ağız 
enfeksiyonlarının vücudumuza yerleşmesini çok ko-
laylaştırıyor.” 

Ne tür hastalıklara yol açabilir?
Dr. Oran, iletişim araçları ve teknolojik aletler üze-

rinde onlarca hastalığa sebebiyet verebilecek hasta-
lıkları şöyle anlatıyor: “Genellikle solunum yolu has-
talıkları, zatürre, menenjit, sarılık, hepatit A ve B, 
tifo, dizanteri, kolera, hastane mikropları ve benzeri 
hastalık etkenlerine rastlanılmaktadır. Bunun bir ci-
haz üzerine bulaşabilecek AIDS’li bir hastanın kanıy-

la temas sonrasında bu kanın başka bir kişiye bu-
laşma ihtimali bile mümkündür. Bu verdiğim ör-

nek çok istisnai durumlarda oluşabilecek bir örnek 
olmasına rağmen olasılığı vardır. Çünkü bu belirtti-
ğim enfeksiyonlar insanın derisindeki ufak çatlaklar-
dan bile kana karışabilecek niteliktedir.” 

KORuNMANıN EN İYİ 
YOLu EL TEMİzLİğİ!

Dr. Emine Oran 
hastalıklardan 
korunmak için şu basit 
yöntemleri öneriyor: 

n Yemek hazırlama 
ve yeme sürecinden 
önce ve sonra, 
tuvaletten önce ve 
sonra, diş-ağız-yüz-göz temizliği yapmadan 
önce, kirli-tozlu bir işi tamamladıktan sonra, 
dışarıdan eve gelince, hasta 
ziyaretlerinden önce ve sonra 
kesinlikle doğru ve uygun bir 
yöntemle bol sabun ve su 
kullanarak ellerimizi yıkamalıyız. 

n Kullandığımız cihazları da 
devamlı dezekfentanlı sıvılarla ve yüzde 
70 alkollü mendillerle temizlemeliyiz. 

n Hem kendi cep telefonumuzu, 
hem de başka kişilerin cep 
telefonunu kullanırken kulaklık 
kullanmalıyız. 

n Eğer, kulaklığımız 
yoksa telefonların ahizelerini 
mümkün olduğunca ağzımızdan 
ve kulağımızdan uzak tutarak 
konuşmalıyız. 

n  Özellikle gün içerisinde elimizi 
ağzımıza götürmemeliyiz. 
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nternetin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan ve sitelerdeki açıklara 
yönelik yapılan siber saldırıların yaygınlığı artıyor. Kamu kurum-
ları, devletlerin hassas birimleri hemen hergün uluslararası çalı-

şan grupların saldırıları ile mücadele ediyor. Türkiye’ye yönelik 
saldırıları bertaraf etmek için çok çeşitli güvenlik programları 

geliştiren TÜBİTAK, saldırılara yetişmiş insana ihtiyaç du-
yuyor. Kurum bu kapsamda gençleri hedef alan bir eğitim 

programı gerçekleştiriyor.    
TÜBİTAK, Bilgi Güvenliği Akademisi işbirliğiyle 

üniversite öğrencilerine yönelik siber güvenlik yaz 
kampı düzenliyor. Kamp, 2-8 Temmuz tarihleri ara-

sında TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde gerçekleş-
tirilecek. Üniversitelerin lisans ve yüksek lisans 

öğrencilerinin başvurusuna açık olan kamp-
la siber güvenlik konusunda Türkiye’nin ye-

tişmiş insan ihtiyacını karşılanmasına des-

TÜBİTAK, ÜNİVERSİTELERİN LİSANS VE YÜKSEK LİSANS 
ÖĞRENCİLERİNİ siber güvenlik konusunda EĞİTİME ALACAK. PROjE 

İLE TÜRKİYE’NİN YETİŞMİŞ İNSAN İHTİYACININ KARŞILANMASINA DESTEK 
VERİLMESİ AMAÇLANIYOR.

Gençler siber saldırılara karşı

i
tek verilmesi amaçlanıyor. Kampa katılacak 
50 öğrenci, başvuranlar arasından anket ve sı-
navlarla belirlenecek. Öğrencilerin tüm gider-
leri TÜBİTAK tarafından karşılanacak.

TÜBİTAK ve Bilgi Güvenliği Akademisi ta-
rafından kamp süresince öğrencilere sistem 
güvenliği konusunda teknik eğitimler verile-
cek. Siber dünyadaki tehditler, alınabilecek 
önlemler ve kariyer fırsatları da eğitim ko-
nuları arasında yer alıyor. Kampın uygulama-
lı eğitim bölümünde ise çeşitli yarışmalar dü-
zenlenecek. Siber Güvenlik Yaz Kampı’na ka-
tılmak isteyen öğrencilerin www.siberkamp.
org adresindeki başvuru formlarını doldur-
maları gerekiyor. Son başvuru tarihi 6 Ha-
ziran 2012 olarak duyurulurken, bu konuda-

eğİtİm AlAcAk
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TÜBİTAK, BELEDİYELERLE 
İŞBİRLİĞİ YAPARAK 16 
BÜYÜKşEhİR VE ARDINDAN 81 
İLDE DE BİLİM MERKEZİ AÇMAYA 
HAZIRLANIYOR. İLK OLARAK 
KONYA’DA İNŞASINA BAŞLANAN 
BİLİM MERKEZLERİNİN KAYSERİ 
VE KOCAELİ’NDE DE KURULMASI 
İÇİN İMZALAR ATILDI.

ki eğitimlerin ileriki dönemlerde de düzenlenece-
ği belirtiliyor. İlgili gençlerin TÜBİTAK’ın sitesin-
den konu ile ilgili gelişmeleri takip edebileceği ifa-
de ediliyor. 

81 ilde bilim merkezleri açılacak
Gençlere yönelik yaz kurslarının dışında TÜBİ-

TAK, belediyelerle işbirliği yaparak 16 büyükşehir 
ve ardından 81 ilde bilim merkezi açmaya hazırla-
nıyor. İlk olarak Konya’da inşasına başlanan bilim 
merkezlerinin Kayseri ve Kocaeli’nde de kurulma-
sı için imzalar atıldı.

Büyükşehirlere bilim merkezleri açılması için 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün 
başkanlığında büyükşehir belediye başkanları ile 
düzenlenen toplantının ardından ilk adım Kocae-
li ve Kayseri’den geldi. TÜBİTAK tarafından “Bi-
lim Merkezi Kurulması Destek Programı” kapsa-
mında Kocaeli ve Kayseri’de bilim merkezi kurula-
cak. Gerçekleştirilecek projenin protokolü TÜBİ-
TAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ile Koca-
eli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaos-
manoğlu ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mehmet Özhaseki arasında imzalandı. 

1 milyarın üzerinde kaynak ayrılacak
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) ka-

rarı doğrultusunda 2016’ya kadar tüm büyükşehir-
lerde, 2023’e kadar ise 81 ilde bilim merkezi kuru-
lacak. Bilim merkezi projeleri için 1 milyar liranın 
üzerinde kaynak ayrılması planlanıyor. TÜBİTAK 
bu kaynak ile bilim merkezlerinin sergileri ve eği-
tim programlarının tedariki, organizasyonel eğiti-
mi gibi konularda destek verecek.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, 
bilim merkezlerinin çok önemli olduğunu açıkla-
yarak, öğrencilerin bu merkezlerde bilimi yaşaya-
rak ve tecrübe ederek öğreneceklerini söyledi. Bi-
lim merkezlerinin herkese hitap edeceğini vurgu-
layan Altunbaşak, toplumun her kesiminin dikka-
tini bilime çekeceklerini kaydetti. 
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Tarihi Odunpazarı bölgesinde, Kırım Kültür Evi’nin arkasındaki boş alanda inşasına baş-
lanan ‘Bedesten Çarşı’sı, 2013 Kültür Başkenti Eskişehir’e Odunpazarı’nın bir armağanı ola-
cak. Yetkililer Türkiye’de bu konsepte başka bir çarşının olmadığını kaydetti.  

Gelişen turizm sektörüne katkılar sağlayacak bir proje olarak tasarlanan ve inşaatına 
başlanan Bedesten Çarşı’sı hem Odunpazarı bölgesine, hem de Eskişehir’in ününe ün ka-
tacak. Üreten ellerden çıkan nadide el sanatları eserlerinin, hem üretilip hem de satışının 
yapılacağı çarşıda, 14 cam ve seramik dükkânı, kafe ve restoran, müzayede salonunun yanı 
sıra, bir de 24 yatak kapasiteli butik otel yer alıyor.

ODUNPAZARI’NDAN
GÖRKEMLİ ÇARŞI



2013’De BiTMiş OlaCaK
Bin 450 metrekarelik bir alanda faaliyet 

gösterecek olan ve insanların yemek yiyip bir 
şeyler içebileceği cafe ve restoranın da yer al-
dığı çarşının bir diğer özelliği de; turistlerin il-
gisini çekecek eserlerin sergileneceği antika 
satan dükkânların da çarşı içinde yer alıyor 
olması. Çarşının inşa edildiği alan ise daha 
önce metruk binaların yer aldığı ve tinercilerin 
kullandığı bir alandı. Bir aksilik yaşanmadığı 
taktirde çarşının 2013’ün başında Eskişehir’e 
kazandırılacağı belirtildi.

Tarihi DOKU KOrUnaCaK
Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı; Tarihi Odunpazarı Evleri’nin 

tarihi dokusuna uygun biçimde çarşının yapılacağına vurgu yaparak, “ Bu-
rası engelli bireylerin de çok rahatlıkla kullanabileceği bir alan olacak. Kon-
septine baktığımızda Türkiye’de bu tarzda başka hiçbir çarşı bulunmuyor. 
Bu çarşıyla hem Odunpazarı hem de Eskişehir ününe ün katacak” dedi.

Odunpazarı 
Belediye 

Başkanı Burhan 
Sakallı



Bazen olur ya hani, şehrin stresinden, sıkıntısın-
dan kaçıp uzak bir yere gitmek ister insan, üzerine 
yıkılacakmış gibi duran o kocaman binaların ara-
sında sıkışıp kaldığımız zamanlarda hayal ettiğimiz, 
çocukluk anılarımızı tazeleyerek dinlenmek istediği-
miz, birçok ruh haline hitap edebilen özel bir yer ara-
rız ya… işte Odunpazarı böyle özel bir mekan.

OsManlı İmparatorluğu boşuna Cihan İmpara-
torluğu olmamış; o dönemde şehirlerimiz birer inci 
tanesiymiş. Eskişehir’in ilk yerleşim yeri olan Odun-
pazarı da bu inci tanelerinden biri. 

evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde de adın-
dan büyük bir övgü ile söz edilen Odunpazarı, bu-
gün seyahatnamede adı geçen sokakların 5’ini aynı 
ismi ile korumaya devam ediyor. 

BüTün gizemi ve ihtişamı ile görenleri kendi-
ne hayran bırakan Odunpazarı ve onun eşsiz evleri, 

sizleri görsel ve kültürel bir şölene davet ediyor. 
Dar sokakların iki yanına sıralanan evlerin bazıla-

rı bembeyaz duvarlarının arasında kahverengi çer-
çeveleri ile bir yağlıboya tablodan fırlamış gibi görü-
nüyor. Bazı evler ise çivit mavisi, kiremit kırmızısı gö-
rünümleri ile bu tabloya farklı renkler katıyor.

EvlEr, Osmanlı döneminin kent mimarisinin 
önemli özelliklerini içinde barındırıyor. Hem yaşam 
alanı hem de ailenin ekonomik faaliyetine uygun bi-
çimde tasarlanan evlerde genellikle alt katta mut-
fak, ahır, çamaşırlık veya depo bulunurken aile, ya-
şamını üst katlarda sürdürüyor. 

sivil Türk mimarisinin özgün örneklerinden olan 
ahşap, çatılar arasına doldurulan kerpiçlerle yapıl-
mış cumbalı evler, yaşlanmışlıklarına rağmen yüzü-
müze gülümsüyor adeta.

KUCaKlaMaya çalışırcasına sokaklara uzanan 

STRESTEN KURTULMAK İSTEYENLER ODUNPAZARI’NA
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cumbaların önünde sedirler yer alıyor ki burada otu-
ranlar sokağı seyredebilsin. Cumbalar genellikle ba-
şoda olarak adlandırılan ve evin en geniş odasında 
bulunuyor ve bu oda işçilik ve süslemeleri ile diğer 
odalardan ayrışıyor. 

evlerin içerisinde geniş dolaplara rastlamak 
mümkün. Zamanında yüklük olarak kullanılan bu do-
laplar ahşap işçiliğinin de göstergesi. Bugün birçok ev, 
o dönemin yaşamını gözler önüne serecek biçimde 
dekore edilmiş ve eşyalar ile zenginleştirilmiş.

BölgEDE evlerin yanı sıra döneme özgü Kurşun-
lu Camii ve Külliyesi de buluyor. Ayrıca bölgenin gele-
neksel el sanatlarının örneklerini görebileceğiniz tari-
hi Atlıhan,  Eskişehir Sanatları Çarşıları ve Dünya’da 
sadece Odunpazarı’nda bulunan Lületaşı Müzesi de 
mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerin arasında. 

GeleneKsel el sanatları cenneti diye bileceği-



miz Odunpazarı antika ve ahşap oymacılığı me-
raklılarının önemli bir uğrak noktası. Beyler Sokakta 
yer alan antikacı, Kurşunlu Camii Sokakta yer alan 
ahşap oyuncakçı, bölgeye akın eden ziyaretçilere 
Odunpazarı’ndan küçük ama çok özel anı objeleri ile 
sevdiklerine hoş bir sürpriz yapma imkanı sunuyor. 

ODUnpazarı Belediyesi’nin Odunpazarı 
Evleri’ni Yaşatma Projesi bu tarihi ve kül-
türel mirasın dünyaya tanıtılması açı-
sından önemli bir girişim. Bu proje 
kapsamında öncelikle geleneksel 
Odunpazarı evlerinin yoğun ola-
rak bulunduğu 28 sokakta 280 
ev’in restorasyonu ve aslına uy-
gun yapımı gerçekleştirilmiş ve 
böylelikle Odunpazarı evleri 
tüm ihtişamı ile gün ışığına çık-
masına katkı sağlanmış. 

BU proje sadece kültürel mi-
rası korumak ve yarınlara taşı-
makla sonuçlanmıyor. Bölge in-
sanı için ciddi bir ekonomik ge-
lişmeye de kapı açıyor. Yenilenen 
evler ve başta Odunpazarı Beledi-
yesi olmak üzere ilgililerin yürüttüğü 
tanıtım faaliyetleri sonucunda her ge-
çen gün daha fazla turist bölgeye geliyor. 

pansiyOnCUlUK ve konaklama hizmetle-
ri alanında girişimcilerin sayısı artıyor, ekonomi can-
lanıyor. Bugün birçok kadın girişimci kendi işletme-
lerini açmış ve faaliyete geçirmiş durumda. 300 yıl-
lık Hafız Ahmet Efendi konağında konuklarına hiz-
met veren Gülşen Hanım ve tarihi Atlıhan çarşısında 

yöresel lezzetler sunan Hacer Hala Odunpazarı’nın 
lezzet duraklarının başında geliyor.

TüM bunların yanında Eskişehir’in önemli tat-
larından biri olan çiğböreğin tadına bakmak ister-
seniz Kırım Kültür Evi bu konuda en doğru adres. 
Eskişehir’in en güzel çiğböreğini burada büyük bir 

keyifle yiyebilirisiniz.
TüM bu güzelliklerinin yanında 
Odunpazarı’nın her sokağı her kona-

ğı her an farklı bir sürprizle karşınıza 
çıkabiliyor. İşte Hafız Ahmet Efen-

di Konağında yer alan ve Musta-
fa Kemal Atatürk ve Dönemin 
İran Şahı Rıza Pehlevi’ye arma-
ğan edilen “Gül Asa”. Bir örne-
ği halen Anıtkabir Müzesin-
de sergilenen “Gül Asa” bü-
yük lületaşı ustası Hafız Ah-
met Efendi tarafından yapıl-
mış muhteşem bir eser. 

yine Odunpazarı Bölgesin-
de yer alan 300 yıllık bir geçmi-

şe sahip olan Kaymakam Çeş-
mesi, bugün hala aynı kaynaktan 

beslenen tarihi çeşme konuklarına 
bir yorgunluk suyu ikram ediyor. 

 esKişehir’e hayat vermiş olan 
Odunpazarı bugün Belediye Başkanı Bur-

han Sakallı’nın gerçekleştirdiği çalışmalarla, yepye-
ni yüzü ve kimliğiyle gelişimini sürdürüyor. Eğer, ta-
rihle iç içe keyifli bir gün geçirmek ve o dönemin ya-
şamına tanık olmak istiyorsanız Odunpazarı’nı mut-
laka ziyaret edin.
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Hazırlayan: Eyyüp CEYLAN
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Mebus Bir 

uyuşturucu

Görgülü, 
terbiyeli

İskambilde 
birli

Bir soru 
sözü

Olgunlaş-
mamış

Uyarma

Sodyum 
elementinin 

simgesi

Ağırlık 
yitimi

Uzaklık 
bildirir

Vantilatör Kamer Çözümlemek

Karışık 
koridorlu 

yapı

Adet

Bir nota

Yunan rakısı

Kalın sopa

Nikel simgesi

Yüce

Yüzün bir 
bölümü

Tırpan 
bilemeye 
yarayan 

araç

İslam 
inancına göre 

cennet ile 
cehennem 

arasında 
bir yer

Bir yırtığı 
uygun bir 
parça ile 
onarma

Boyutları 
normalden 
küçük olan

Cet

İlaç, 
merhem

İlave

Çok önemli

Bir olayın 
başlangıcı

Olağandan 
daha hacimli

Spoyla atılan 
dayak

Boyun eğen

Avuç içi

Sanayi

Ahlaki

Bir başlangıç

Kısaca 
karadeniz 
Ekonomik 

işbirliği

Gizemci Utanma

Benzeş- 
mezlik

Bir zaman 
dilimi

Düzgün 
konuşan

Örnek 
alınan

Becerikli, 
mahir

Beddua

Gelecek

Aşırma

Ünlü 
tekrarıyla 

yapılan uyak

İletki

Kader, 
değin

Leton Dili Moda 
tasarımcısı

Çok şeritli 
geniş yol

Üflemeli bir 
çalgı

Bir binek 
hayvanı

Leyla ile 
Mecnun adlı 
dizide ‘Kamil’ 

karakterini 
oynayan 

oyuncumuz

Hüviyet
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TCDD önceden haber vermeksizin kampanya þartlarýný deðiþtirebilir ya da sonlandýrabilir.
Detaylý bilgi için www.tcdd.gov.tr, danýþma, giþeler ve yetkili acentalarýmýza baþvurabilirsiniz.

* Kampanya Yüksek Hýzlý Trenlerde Salý, Çarþamba, Perþembe günleri 20 kiþilik gruplar için geçerlidir.
* Öðrenci gruplarý için gidiþ+dönüþ ücret 25 TL, diðer gruplar için 30-TL´dir.
* 20 öðrenci için +1 öðretmen ücretsizdir.
* Kampanya 01.12.2011 tarihinden itibaren geçerlidir.
* Rezervasyon yapýlmasý zorunludur. Rezervasyonlar için:

ANKARA
GRUBUYLA GEZENLEREGRUBUYLA GEZENLERE

ESKÝÞEHÝR

8233
T  C  D  D444 

BÝLGÝ ÝÇÝN:

Fazýl YILMAZ

0312 309 05 15 /4563

0506 545 21 32

0312 311 13 06

Erhan TEPE 

0332 322 36 80 /355

0532 635 31 03

0332 320 86 33

Ali ÇELÝK 

0222 225 80 80 /43 25

0505 313 16 57

0222 225 80 80 /42 54

ANKARA KONYA ESKÝÞEHÝR

Tel

GSM

Faks

Görevli

KONYA



TCDD önceden haber vermeksizin kampanya þartlarýný deðiþtirebilir ya da sonlandýrabilir.
Detaylý bilgi için www.tcdd.gov.tr, danýþma, giþeler ve yetkili acentalarýmýza baþvurabilirsiniz.

* Kampanya Yüksek Hýzlý Trenlerde Salý, Çarþamba, Perþembe günleri 20 kiþilik gruplar için geçerlidir.
* Öðrenci gruplarý için gidiþ+dönüþ ücret 25 TL, diðer gruplar için 30-TL´dir.
* 20 öðrenci için +1 öðretmen ücretsizdir.
* Kampanya 01.12.2011 tarihinden itibaren geçerlidir.
* Rezervasyon yapýlmasý zorunludur. Rezervasyonlar için:

ANKARA
GRUBUYLA GEZENLEREGRUBUYLA GEZENLERE

ESKÝÞEHÝR

8233
T  C  D  D444 

BÝLGÝ ÝÇÝN:

Fazýl YILMAZ

0312 309 05 15 /4563

0506 545 21 32

0312 311 13 06

Erhan TEPE 

0332 322 36 80 /355

0532 635 31 03

0332 320 86 33

Ali ÇELÝK 

0222 225 80 80 /43 25

0505 313 16 57

0222 225 80 80 /42 54

ANKARA KONYA ESKÝÞEHÝR

Tel

GSM

Faks

Görevli

KONYA


