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GOOGLE, 2011 yılına ait Şeffaflık Raporu’nu açıkladı. Küresel çapta 
yapılan video ve arama sonucu kaldırılma talepleri arasında Türkiye’nin 
hiçbir başvurusu karşılık görmezken, ABD’nin taleplerinin yüzde 93’ü 
yerine getirildi. Google, ifade özgürlüğünü kısıtlayacağını düşündüğü 
hiçbir video ve arama sonucunu yayımdan kaldırmadıklarını ifade 
ederken, en çok terör odaklı videolar silindi. İngiltere’nin Emniyet 

Amirleri Derneği 
(Acpo), terör 
propagandası yapan 
beş YouTube hesabının 
da kapatıldığını 
belirtirken, Google, 
640 terör içerikli 
videonun kaldırıldığını 
onayladı.

ABD’deki Drexel’s College of Arts and Sciences profesörlerinden 
Andrew Hicks’in geliştirdiği ayna sürücülerin hayatını kolaylaştıracak. 
Ayna, sürücüye sadece 15-17 derecelik görüş açısı veren geleneksel 
dikiz aynalarından farklı olarak, yaklaşık 45 derecelik bir görüş 

açısı sağlıyor. Ayrıca, algılanan 
nesnelerin şeklini sıkıştıran ve 
düz çizgileri eğimliymiş gibi 
gösteren eğimli aynalardan farklı 
olarak, nesnelerin şekillerinde 
ve düz çizgilerde oluşturduğu 
küçük bozukluklar güçlükle fark 
edilebiliyor. Hicks’in geliştirdiği 
aynanın patenti, “Geniş açılı, 
bozucu olmayan ayna” adıyla, 
Drexel Üniversitesi’ne verildi.

VOLVO’nun yeni 
iPhone uygulaması, 
park yerinizi bulmanızı 
da kolaylaştırıyor. Park 
Yerim, özellikle kalabalık 
otoparklara aracını park 
eden kişilerin daha sonra 
park yerini kolaylıkla 
hatırlamasını sağlamak 
için geliştirilmiş bir 
uygulama. Park yerinizi 
belirlemek için harita 
üstünde çıkan pini 
taşımanız yeterli oluyor. 
İsterseniz uygulamaya 
park yerinizin fotoğrafını 
da eklemek mümkün. 
Uygulama, iTunes 
üstünden ‘VolvoCar TR’ 
adıyla indirilebiliyor.

ULUSLARARASI 
Türkçe Derneği 
(Türkçeder) tarafından 
organize edilen Türkçe 
Olimpiyatları’nın bu yıl 
Türk Telekom Arena’da 
gerçekleştirilen 
görkemli kapanış 
töreni, Twitter’da en 
çok konuşulan konular 
arasında yer aldı. 
Sosyal medyada en 
çok konuşulan olayların 
başında gelen Türkçe 
Olimpiyatları kapanış 
töreni Twitter’a da 
damgasını vurdu. 135 
ülkeden 2 bine yakın 
öğrencinin katıldığı 
Türkçe Olimpiyatları’nın 
kapanış gecesi, 
#BayramOBayramOla 
ve #TurkceArenasi 
etiketleriyle Twitter’daki 
en popüler konular 
listesinde ilk sıraya 
yükseldi.

YAKLAŞIK 2 yıl önce Türkiye pazarına giren Rus 
arama motoru Yandex, büyükşehirlerin trafik 
bilgilerini daha net verirken, sokak ve caddelerin 3 
boyutlu görünümü ile diğer arama motoruna fark 
atmıştı. Yandex, bir yenilik daha yaparak arama 
sonuçlarının içerisinde artık aranan konu ve ürün ile 
ilgili tweet’lere de yer verecek. Yandex’in yeni hizmeti, 
3,8 milyon Türk Twitter kullanıcısının mesajlarının 
tamamını içeriyor. Bir Twitter kullanıcısı hakkında 
bilgi arandığında, ilgili Twitter hesabına yönlendiren 
bir bağlantının yanı sıra hesaba ait kısa bilgilere ve 
söz konusu hesaptan atılan en son 3 tweet’e de 
arama sonuçları sayfasından ulaşılabiliyor.

“ULUSLARARASI Siber Suçlar Konferansı”nda 
bir araya gelen uzmanlar, internet üzerinde faaliyet 
yürüten suç örgütlerinin devletler ve şirketler kadar 
bireyler için de tehdit oluşturmaya başladığını vurguladı. 
Konferansta ilgi çeken bir sunum gerçekleştiren 
Kaspersky internet güvenlik şirketi, 2011 yılında 
dünya genelinde kötü niyetli yazılımlar (malware) 
kullanılarak toplam 946 milyon 393 bin 693 saldırı 
gerçekleştirildiğinin saptandığını bildirdi. Kaspersky 
verilerine göre bu saldırılar en çok ABD (240 milyon), 
Rusya (138 milyon), Hollanda (92 milyon), Almanya 
(82 milyon), Ukrayna (47 milyon), Çin (46 milyon), 
İngiltere (44 milyon), Virgin Adaları (26 milyon), Kanada 
(19 milyon) ve İsveç’i (15 milyon) hedef aldı.

NOKIA  mı, Apple mı? 
Uzun zamandır devam 
eden SIM kart savaşının 
kazananı sonunda belli 
oldu. Yeni SIM kart 
standardı nano-SIM’de 
son karar verildi. Avrupa 
Telekomünikasyon 
Standartları Enstitüsü 
(ETSI) Apple’ın 
tasarımını seçti. 
Kaybedenler ise Nokia, 
Motorola ve RIM oldu. 
Apple geçtiğimiz yılın 
Mayıs ayında ETSI’ye 
daha küçük bir SIM 
kartının standart olarak 
kabul edilmesi yönünde 
bir plan sunmuştu. 
Darphane hizmetleri 
ve güvenli kart üretimi 
alanlarında çalışan 
Münih kökenli Giesecke 
& Devrient tarafından 
üretilmesi planlanan 
kart, Alman şirketin 
web sitesine göre 
12,3 x 8,8 x 0,67 mm. 
ölçülerinde olacak. 
Bu da yeni standardın 
micro-SIM’lerden yüzde 
40 daha küçük olması 
anlamına geliyor.

IRONFIRE Capital 
yatırım şirketi 
uzmanlarından Eric 
Jackson, sosyal ağ devi 
Facebook’un en geç 
2020 yılında, mevcut 
şartlar değişmez 
ise, batacağını 
söylüyor. Jackson, 
bu batış kehanetini, 
“Facebook’un kaderi 
Yahoo’nunki gibi 
olacak.” sözleriyle 
açıklıyor. Jackson, 
Yahoo’nun bugün 
de oldukça değerli 
ve kâr eden bir şirket 
olduğunu, fakat piyasa 
değeri ve kazançlarının, 
zirve yaptığı 2000 
yılının sadece yüzde 
10’u kadar olduğunu 
belirtiyor. Facebook’un 
cep telefonu ve 
tablet üzerinde daha 
çok kullanılmaya 
başlanması, Eric 
Jackson’ın iddiasına 
göre şirketin kârını 
azaltacak.

Türkiye yüzde 0, ABD yüzde 93 ‘Kör nokta’ bırakmayan dikiz aynası geliştirildi

SIM kartları 
değişiyor Facebook’un 

ömrü az kaldıAracını nereye 
park ettiğini 
unutanlara 
yeni hizmet 

Türkçe 
Olimpiyatları, 
Twitter’ı sarstı

Yandex, Twitter mesajlarını 
da arama motoruna getiriyor

Siber suçlar devletleri korkutuyor
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KÖŞE Dr. Tayfun Acarer

ilgi ve iletişim teknolojilerinin her alanda yaygın kullanımı, faydalarının yanı sıra 
bir takım riskleri de beraberinde getirmektedir. Bilgi teknolojisi kullanıcılarının gü-
venlik hassasiyetleri ve bu konudaki bilinç düzeyleri bu riskleri arttırmakta ya da 
azaltmaktadır. Uluslararası güvenlik firmalarından Symantec raporuna göre tespit 
edilen ve engellenen siber saldırı sayısı 2010 yılında 3 milyar, 2011 yılında 5,5 milyar 
seviyesine ulaşmıştır. Sadece geçen yıl, bu konuda dünyada 117 milyar dolar harcan-
dı ve bu para geri dönüşümü olmayan bir bedel.  Günümüzde 100 dolarlık bir virüs, 
100 milyon dolarlık bir savaş uçağından daha fazla tesislere, ülkelere zarar verebil-
mektedir. Ben yarının savaşlarının, topla, tüfekle değil bilgisayarlar arasında, inter-
net aracılığı ile olacağına inanıyorum. Bu nedenle, “Siber Güvenlik” günümüzün en 
önemli sorunlarından biri haline geldi.

Sayın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımızın siber güvenlik konusu-
nun, günümüzün en önemli sorunlarından biri olarak kabul edilip, teknik, huku-
ki ve idari anlamda her türlü tedbirin alınmasına yönelik yönlendirmeleri doğrul-
tusunda, 8- 29 Mayıs 2012 tarihleri arasında “Siber Kalkan” adıyla bir siber güven-
lik tatbikatı düzenledik. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızın koordinasyonunda, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenen “Siber Kalkan”a, elektro-
nik haberleşme güvenliğinin sağlanmasında önemli rolü bulunan ve Türkiye’deki 
internet trafiğinin yüzde 99’unu gerçekleştiren 12 işletmecinin katılımı sağlandı. 
Bu tatbikatta, siber tehditlere ve saldırılara karşı hazırlıklı olunmasına, bilinçlen-
dirmenin ve farkındalığın arttırılmasına, işletmecilerin siber olaylara müdahale 
yeteneklerinin geliştirilmesine, işletmeciler arasındaki koordinasyon yeteneği-
nin geliştirilmesine, bilgi ve tecrübe paylaşımına katkı sağlanması amaçlanmış-
tı. Tatbikat, başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Tatbikata katılarak siber saldırı-
ya maruz kalan, internet servis sağlayıcıların her birinin sonuçlarının farklı ol-
duğunu gördük, hepsi kendi güçlü ve zayıf yönlerini görmüş oldu. 

Böylesi tatbikatlarda, önemli olanın hangi kuruluşun durumunun ne olduğu-
nun açıklanması olmadığını düşündüğümüz için, daha önceki tatbikatlarda ol-
duğu gibi özel sonuçları yalnızca işletmecilerin kendileri ile paylaştık. Zaten mü-
kemmel sistem diye bir şey olamaz, çünkü çok dinamik bir süreç içinde aralık-

sız olarak siber güvenlik sağlanmaya çalışılmalıdır. Teknik, hukuki, idari her türlü 
önlemin sürekli olarak ve hep güncellenerek alınması gerekmektedir. Siber saldı-

rıları önlemek bir kuruluşun çabasıyla 
mümkün olamaz, yapılan her saldırı-
ya ortak tavır almak gerekir. Bu konu-
da işletmeler bünyesinde, uzman per-
sonelden ibaret birimlerin kurulması, 
bu personelin eğitim ve sertifikalandı-
rılmalarının yapılmasının gerekli oldu-
ğuna inanıyorum. 

Sayın Bakanımız, bu konuyu çok 
önemsiyor ve bu konuda bizim her tür-

lü önlemi almamızı istiyor. 2012 yılı sonunda yine Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığımızın koordinasyonunda tüm kuruluşlarla birlikte çok geniş bir si-
ber güvenlik tatbikatı hedefliyoruz. Gururla belirtmek isterim ki, Türkiye siber gü-
venlik tatbikatı düzenleyerek sistemlerini test eden ama daha da önemlisi bu konu-
ya dikkat çekmeye çalışan ve aynı zamanda bulunduğu her platformda siber güven-
lik konusunda uluslar arası işbirliğinin gerekliliğini vurgulayan bir ülke.  

Siber kalkan tatbikatı
GünümüzdE 100 dolarlıK bir virüs, 100 milyon 
dolarlıK bir savaŞ uçağından daha fazla 
tEsislErE, ülKElErE zarar vErEbilmEKtEdir.

B
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SAHNE

evlet millet düşmanlarının kâbusu, seyredenlerin ise kahrama-
nı… Özellikle küçüklerin. Evet, Şefkat Tepe dizininin  Celil Ko-
mutanı Ertuğrul Şakar’dan bahsediyoruz. Aslında kendisi 18 yıl-
lık bir demiryolcu. Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolların-
da hareket memuru olan oyuncu, dizide kordan adıyla biliniyor. 

Reytingleri altüste eden dizi, terör grupları tarafından seyredilmesi yasaklı. 
Aldığı ölüm tehditleri ise cabası… Ertuğrul Şakar nam-ı değer Kordan Celil 
ile dizi ve hayatı hakkında hoş bir sohbet ettik. 

18 yıllık bir demiryolcu olarak bize bu süreçten bahsedebilir misiniz?
Benim babam da demiryolu personeliydi. Belki de onun etkisiyle 

Türkiye’deki tek demiryolu lisesi olan Eskişehir Demiryolu Lisesi’nde oku-
dum. 1994 yılında liseyi bitirir bitirmez tamamen tesadüf eseri kurada Sivas 
ilini çekerek oraya Demiryolu personeli olarak atandım. Her yıl sahneye çı-
kan ve sürekli heyecan veren işlerde olan biri olarak o siyah torbadan hangi 
ili çekeceğimin heyecanını hiç bir şeyde yaşamadım diyebilirim. 

Oradan tiyatroya geçişiniz nasıl oldu? 
Demiryolu Lisesi’ndeyken tiyatroya çok meraklı olduğumdan ilk defa 

okulda tiyatro grubu kurma fikri benden sonra gündeme geldi. Edebiyat 
hocalarımızla bu konudaki tüm çalışmaları beraber organize ettik. O za-
mandan kalan bir tiyatro sevdasıyla Sivas Gar’da çalışmaya başladıktan 

sonra 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Konservatuar bölümünü 
kazandım. Sonrasında tayinimi Ankara’ya istedim ve okulla bir-

likte Ankara Gar’da çalışma hayatımı devam ettirdim. 
İkisini birlikte yürütmek zor olmadı mı?
Olmaz mı? Gündüzleri okula gidip akşam da garda nöbeti-

me başlıyordum. Neredeyse uyumuyordum diyebilirim. Ge-
celeri boş olan gar bekleme salonunda bağıra bağıra Şekspir 
ve Hamlet çalışırken, konservatuarda okuduğumu bilme-

yenler bana ‘delirmiş mi bu?’ dercesine bakıyorlardı.
Konservatuar’da okurken de oyunculuk yaptınız mı?
Çok fazla olmadı. Bizim üniversitenin sadece tiyatrocu ye-

tiştirmek gibi bir misyonu olduğundan dizi oyunculuğuna ve 
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seslendirmeye izin verilmiyordu. Yine de bir aralar, Fer-
hunde Hanım’lar dizisinde birkaç bölümlük oyunculuk 
deneyimim oldu. 

Okul bittikten sonra neler yaptınız?
Mezuniyetten sonra akşamları yine Hacettepe 

Üniversite’sinde seçmeli olarak tiyatro ve diksiyon ders-
leri vermeye başladım. Tabi doğal olarak bu sefer de 
Demiryolları’ndaki mesaim gündüze geçmiş oldu. 
Demiryollarından vazgeçmeyi hiç düşünmediniz mi?

Yıllar önce demiryolları meslek lisesine gittiğimde on-
lar bize mendilimize kadar her şeyimizi verip bizi okut-
tular. Demiryolları benim ailem gibi oldu o yüzden vaz-
geçemiyorum. Tiyatroya da sevgim büyük dolayısıyla 
ikisini bir arada yürütmeye çalıştım her zaman. Bunun 
çok avantajlarını da yaşadım aslında.

Ne gibi avantajlar?
Rol çalışmam gerektiğinde çıkıp trenleri dolaştığımda 

ülkemin her tarafından birçok insan modeliyle karşılaşı-
yordum. O yüzden oyunculuk sınavlarını çok rahat geç-
tim diyebilirim. 

Bu arada evlendiniz sanırım?
Evet, eşim de benim gibi Hacettepe’de öğretim gö-

revlisi olarak çalışıyordu. Onunla orada tanıştıktan son-
ra 2006 yılında askerlikten terhis olduğum gün düğünü-
müzü yaptık. 

Askerden döndükten sonra 1 hafta olsun dinlen-
mek istemez miydiniz?

Ben hayatımda hiç yorulmadım ki dinleneyim. Ben bir 
önceki işte yorulurum, bir sonraki işte dinlenirim. İşle-
rim arasında birbirine bağlı projeler oluşturmak da hoşu-
ma gidiyor. Yakın zamanda gerçekleşen şehir şehir dola-
şıp gittiği garlarda tiyatro oyunları sergileyen “Vagon Ti-
yatrosu” projesini Genel Müdürlüğe ben sundum. Genel 
Müdürümüz böyle güzel projelere her zaman açık oldu-
ğundan bana ve sanatçılara desteğini hiçbir zaman esir-
gememiştir. 

Şefkat Tepe dizisindeki oyunculuk için ne zaman 
teklif aldınız?

2010 yılında gece 23.00’da teklif mailini aldım. Karak-
teri okuduğum anda şartları konuşma ihtiyacı duymadan 
sözleşmeyi imzaladım. 

Rolde sizi bu kadar etkileyen şey neydi?  
Oynayacağım karakterin herkes tarafından tutulabile-

ceği çok belliydi. 
Vatanı için canını feda etmeye hazır olan, askerlerini 

bir evladı gibi sevip koruyan, birçok çatışmaya girerek 
birçok şehit görmüş çok tecrübeli bir astsubayı canlandı-
rıyorum. Rolü okuduğumda yıllardır terör sıkıntısını ya-
şayan bu ülkemin bir bireyi olarak belki olayların gerçek 
yüzünün ortaya çıkmasına bir faydam olur, düşünceleri-
mi aktarabileceğim bir platform oluşur diye düşündüm 
ve hemen kabul ettim. 

Dizi her kesimden kişiler tarafından fazlasıyla sey-
rediliyor. Bunu tahmin edebiliyor muydunuz?

MEŞHUR OLSAMDA DEMİRYOLLARINDA AYRILMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM. 
YILLAR öNcE DEMİRYOLLARI MESLEk LİSESİNE gİttİğİMDE, 
MENDİLİMİzE kADAR HER ŞEYİMİzİ vERİp bİzİ OkUttULAR. 
Demiryolları benim ailem gibi olDu O YÜzDEN 
vAzgEÇEMİYORUM. tİYAtROYA DA SEvgİM bÜYÜk DOLAYISIYLA 
İkİSİNİ bİR ARADA YÜRÜtMEYE ÇALIŞtIM HER zAMAN.

KorDon Celil’i 
aslında bir demiryolcu

Şefkat Tepe’nin

“Çekimler 
sırasında tüm 
korkularımla 
yüzleştim”
Çekimlerimiz dağlarda gerçekleş-
tiğinden diziye başladığımdan beri 
hayatım boyunca yanımda taşıdı-
ğım sürüngen, yükseklik ve kapa-
lı yer fobilerimin hepsiyle yüzleş-
tim diyebilirim. yazın çekimler sı-
rasında haliyle birçok sürüngen-
le karşılaşıyoruz. Bir defasında sah-
ne gereği patlatılan bombanın ar-
dından yere yattığımda bir bak-

tım karşım-
da bir ker-
tenkele du-

ruyor. ona da 
bir şey di-

yemiyor 
ki insan, 

mekan onun 
mekanı, oraya 

gidip aykırılık yara-
tan biziz, mecbu-

ren bir süre göz 
göze bakış-

mak zorun-
da kaldık.



Biz ilk bölümden itibaren bunun için çok çabaladık. Rolleri oy-
narken hiç dublör kullanmadık. Şu dağın tepesine koş deseler sır-
tımızda teçhizatla bile koştuk. 

Rolünüzden dolayı tehditlerle karşılaşıyor musunuz?
Sıklıkla ölüm tehditleri alıyorum. Facebook’taki sayfamı hackle-

yip benim fotoğrafım yerine bölücü başının fotoğrafını koyuyor-
lar. Dizide teröristler tarafından yakalanıp işkence gördüğüm bir 
sahne var, onu yayınlayarak, “Biz bütün askerlere bunu yapaca-
ğız.” mesajı veriyorlar. 

Bu durum sizi ve sevdiklerinizi nasıl etkiliyor?
Bu normal bir süreç. Böyle bir dizide oynuyorsanız çok sevenle-

rinizin yanında nefret edenleriniz de olacak.
Bu diziyi aileler genellikle çocuklarıyla izliyorlar, silahlı ça-

tışmaların onlar üzerinde olumsuz etkileri olacağını düşünü-
yor musunuz? 

Ben şu anda kiminle karşılaşsam benim çocuğum sizin hayranı-
nız diyor. Bizim çocukluğumuzun kahramanları Süperman, Bat-
man, Raki’ydi. Bir zamanlar Cüneyt Arkın’ın da çok fazla dövüş 
sahnesi vardı ama o yine de çocukların kahramanıydı. Şimdilerde-
kiler arasında da bir “Kordon Celil” var. Buna biraz öyle bakmak 
lazım. Diğer bölgeler için bir şey diyemeyeceğim ama özellikle gü-
neydoğudaki çocukların izlemelerinin onlara fayda sağlayacağını 
düşünüyorum. 

Filmdeki isminiz ‘Kordon ya da Tabutçu Celil’ diye anılıyor. 
Bunun anlamı nedir?

Askerlerini koruyan bir komutan rolünde olduğum için onlar te-
röristlerin peşinde koşarken onlara, “Kordon’da (İzmir) mı gezi-
yorsunuz oğlum, dikkatli olun!” dediğim için dizide askerler tara-
fından konulmuş bir isim. Teröristlerin elebaşlarını yurt dışından 
getirteceğimde önceden tabutlarını hazırlattığımdan da ‘Tabutçu 
Celil’ diye anıldım.

Peki, çekim saatleriniz nasıl, dinlenmeye ve özel hayatınıza za-
man ayırabiliyor musunuz?

Çekimlerimiz genellikle haftanın 4 günü, gece gündüz sürüyor. 
Sonrası montaj ve Cumartesi akşamı olduğunda biz de herkesle 
birlikte diziyi izliyoruz. 

Çekimler sırasında hiç hastalanıp da sete gelemediğiniz 
oldu mu?

Bir keresinde ayağım burkulmuştu. Hastaneye gittik, doktorun 
birisi burkulmuş, birisi çatlak, diğeri de hiç bir şey yok dedi. Biz de 
doğal olarak hiç bir şey yok diyene inanmak istedik ve çekimlere 
kaldığımız yerden devam ettik. 
Bu sene çok çetin bir kış yaşadık. Bu sizi daha da zorlamıştır?

Bu ikinci kış çekimimiz oldu ama geçen sene yaşadığımız kış 
pek de kış sayılmazmış. İki metreyi geçen kar vardı. Araçlarımız 
yolda kaldı ‘Hadi sırtlanın gidiyoruz.’ sözüne iyice alışmıştık. Üşü-
meyi geçtik, koşullar bizi fazlasıyla yordu. Gündüz eksi on dokuz-
larda çalıştığımız oldu. Geceleri artık siz düşünün.

SAHNE
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“Çekimler sırasında tüm 
korkularımla yüzleştim”
“yine bir defasında da köprüden atlama 
sahnem vardı. Hayatı boyunca devlet 
memurluğu yapmış biri olarak oradan atlamak 
bana oldukça zor geldi. koşuyorum tam 
köprüye geldiğimde tıkanıp kalıyorum. sekiz 
defa çekimi tekrarlattırdıktan sonra artık 
arkadaşlarımdan utandığım için atlamak 
zorunda kaldım. ama tüm çekimler arasında 
beni en çok zorlayan tabutla gömülme 
sahnemdi. Beni tabutun içine koydular ve 
üzerime toprak atmaya başladılar. zaten 
kapalı yer fobisi olan biriydim. insan o anda 
ölümü fazlasıyla düşünüyor, düşündükçe 
de daraldım. Baktım bir türlü çıkarmıyorlar, 
‘artık çıkarın beni, neredeyse sorgu melekleri 
gelecek’ diye bağırmaya başladım.”

Bu arada eşinizle nasıl görüşüyorsunuz?
Ben Cuma ve Pazar günleri arasında Ankara’da 

eşimin yanında oluyorum. Bazen de o buraya akşam 
YHT ile gelerek sabah geri dönüyor. Hızlı trenden 
önce çok zorlanıyorduk ama şimdi öyle değil. 

Buna kısaca YHT sevenleri kavuşturuyor diye-
bilir miyiz?

Kesinlikle.
Anladığım kadarıyla hayatınızdan oldukça 

memnunsunuz. İleriye yönelik ne gibi planları-

kORDAN cELİL, ÇaTıŞma SaHnelerine kARŞIN ÇOcUk YAŞtAkİ cOcUkLARIN 
DİzİYİ SEYEREtMESİNİ, “bİzİM ÇOcUkLUğUMUzUN kAHRAMANLARI ÇÜneyT 
arKın, SÜPerman, baTman, raKi’YDİ. ŞİMDİkELER ARASINDA DA bİR ‘kORDAN 
cELİL’vAR. bUNA bİRAz böYLE bAkMAk LAzIM.” SözLERİYLE SAvUNUYOR. 
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Her 
‘ücretsiz 

oyun’ 
diyene 

kanmayın!

ep telefonu faturanız beklediğinizden çok yüksek mi gel-
di? Cep telefonu sahiplerinden gelen şikâyetlere göre in-
ternetten indirilen bazı oyunların içerisindeki zararlı kod-
lar, kabarık cep faturaları ile karşı karşıya getiriyor.

Konu ile ilgili şikâyet portalı Şikayetvar’a 
gelen şikâyetlerden biri şöyle: 

“Cep telefonuma internetten oyun indirerek oynamaya başla-
dım. Asıl şikâyetim ise bundan sonra başladı. Evet, tahmin edece-
ğiniz üzere gayet kabarık bir fatura ile karşı karşıya kaldım. Ne-
denini araştırdığımda ise şaşırtıcı sonuçları ortaya koydum. Buna 
göre, bazı kötü niyetli siteler oyunu ücretsiz olarak tanıtarak oyun 
içerisine zararlı kodlar eklemiş. Ücretsiz olduğunu düşündüğü-
müz oyunun başında geçirdiğimiz saatler bana kabarık fatura ile 
geri döndü. İnternete mobil telefonları aracılığıyla bağlanan kul-
lanıcıları bekleyen virüslerin sayısı gün geçtikçe artıyor. İnternete 
bağlanan kullanıcılar, güvenilir olmayan web sitelerini dolaştığın-

C
da telefonlarına virüs bulaştırabiliyor. Bazı site-
lerle bağlantı kuruyor ve kullanıcıların isteme-
den kotalarını aşmalarına neden oluyor. Özel-
likle internet üzerinde bulunan oyun ve müzik 
sitelerinde sıkça görülen bu tür virüslerden ko-
runmanın tek yolu ise güvenilmeyen hiçbir site-
ye cep telefonuyla giriş yapılmaması.”

Tanımadığınız dağıtımcılardan 
oyun indirmeyin

Özellikle internet üzerinden ücretsiz olarak 
dağıtılan oyunları cep telefonunuza indirmeden 
önce iki kere düşünün. Asla tanımadığınız da-
ğıtımcılardan oyun indirmeyin. Eğer cep tele-
fonunuz bir bilgisayara bağlayıp bilgisayardaki 
oyunları alıyorsanız mutlaka bilgisayardaki dos-
yaları bir antivirüs programı ile tarayın.

“BAZI KÖTÜ NİYETLİ SİTELER OYUNU ÜCRETSİZ OLARAK TANITARAK OYUN İÇERİSİNE 
ZARARLI KODLAR EKLEMİŞ. ÜCRETSİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ OYUNUN 

BAŞINDA GEÇİRDİĞİMİZ SAATLER BANA KABARIK FATURA İLE GERİ DÖNDÜ.”
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ültür ve Turizm Bakanlığı, Alanya’yı ‘engelsiz turizm ken-
ti’ ilan etti. Bu ilanın ardından Bakanlık sadece tesislerin 
değil, her türlü ulaşım aracının da engelli vatandaşlar için 
erişilebilir kılınması için harekete geçti. Bakanlık, seyahat 

acenteleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hiz-
metleri Genel Müdürlüğü, Alanya Belediyesi, Alanya Ticaret ve Sa-
nayi Odası ile ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda, engelli va-
tandaşlara sadece Alanya’daki tesislerde değil, Alanya’ya ulaşım sı-
rasında da her türlü kolaylığın sağlanmasını hedefliyor. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili birimlerle gerçekleştirdiği 
toplantılar sonucunda, seyahat acentalarına ait iş yerlerinin, trans-
fer araçlarının ihtiyaca cevap verecek kadarının ve rezervasyon iş-
lemlerinin (internet ve telefonla erişim, yazılı ve görsel materyalle-
rin) erişilebilirliğinin sağlanmasına karar verildi. Bunların yanı sıra 
acenta personellerine farklı engel gruplarına yönelik davranış bi-
çimleri hakkında bilinçlendirme eğitimi verilmesinin gerekliliği or-
taya konuldu. 

K

Engellilerin seyhati 
kolaylaşTıRılıyoR

Alınan kararların hayata geçirilmesi için en-
gelli vatandaşlara dönük seyahat hizmeti vere-
cek olan acentaların, Türkiye Seyahat Acentala-
rı Birliği (TÜRSAB) kanalı ile gerekli organizas-
yonları başlatması sağnalacak. Böylece, seyahat 
etme konusunda hemen her noktada sıkıntı çe-
ken engelliler, belirlenen organizasyon başlatan 
acentaları kullanarak, hem ulaşım hem de ko-
naklama esnasında kolaylık yaşayacak. 

TURİZM acenTalaRına aİT İş yeRleRİ, TRansfeR aRaçlaRı ve ReZeRvasyon 
İşleMleRİ, engelli vatandaşların kullanımı için yenİden 
yapılandıRılıyoR. ayRıca acenTa peRsonelleRİne faRklı engel gRUplaRına 
yönelİk davRanış bİçİMleRİ hakkında bilinçlendirme eğitimi veRİlİyoR. 

resim altı resim 
altı resim altı 
resim altı resim 
altı resim altı
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Acun Ilıcalı’nın keşfİ 
Mevlüt’ün samimiyeti 
tüm türkİYe’Yİ SArdI

ar Mısın, Yok Musun?” yarışmasının 
en sevilen isimleri arasında yer aldı 
Mevlüt Acaroğlu. Yarışma boyunca, 
Konya şivesi, samimi konuşmaları ve 
esprileri ile kısa sürede öne çıktı. Se-

yirci, kendisine destek olmak için stüdyoya ge-
len annesi Naciye Teyze’yi de tanıdıktan son-
ra kısa sürede bu anne-oğlu bağrına bastı. Biz 
de anne-oğulun yarışma sonrası neler yaptığını 
merak ettik. Mevlüt Acaroğlu, yarışma öncesi ve 
sonrası hayatını yine samimiyetle anlattı.  

Aslında o, hayatın sıradanlığından çıkıp, sıyrı-
lan biri. Askerliğe kadar olan rutin hayatının kı-
rılma noktası, “Var Mısın, Yok musun?” adlı ya-
rışma programı oldu. Ankara’daki ablasının yo-
ğun ısrarları sonucu, katılımcı forumunu doldu-
rup, yarışmaya başvurdu. Binlerce kişinin mü-
racaat ettiği yarışmaya bir hafta içinde çağrıl-
ması tüm ailede şok etkisi yaptı. 1983 Konya do-
ğumlu, okulu sevmeyen, bunun için de babası-
nın bakkal dükkânında erken yaşta ticaretle ta-
nışan Mevlüt Acaroğlu’nun yaşantısı yarışma jü-
risine ilginç geldi. Yarışmaya katılabilmek için 
4 aşamalı bir aşamadan geçti son elemede de 
Acun Ilıcalı’nın karşısına çıktı. Ilıcalı eleme son-
rasında kendisine, “Seni 15 gün içerisinde arar-
sak bizimlesin demektir yoksa seni tanıdığımı-
za çok memnun olduk.” dedi. 15 günün ardından 
Mevlüt’ün telefonu çaldı ve telefondaki ses ken-
disine yarışmaya çağrıldığını söyledi. Mevlüt, 
yarışma elemelerine katıldığını duyan arkadaş-
larından birisinin kendisine şaka yaptı-
ğını düşünerek, inanmadı. En so-
nunda yarışma formuna yazdı-
ğı ve hayatı boyunca kimsey-
le paylaşmadığı bilgileri du-
yunca, ikna oldu. 

İstenilen evrakları ha-
zırladıktan sonra bir ba-
vuluyla birlikte İstanbul’a 
yerleşti Mevlüt. Yaklaşık 
üç ay sonra yarışmaya se-
yirci olarak katılan annesi-
nin son derece eğlenceli ve 
samimi halleriyle dikkat çek-
mesi onun yarışmadaki popüla-
ritesini daha da arttırdı. 10 ay bo-
yunca her gün yarışan Mevlüt’ün o dö-
nemki temposu çok yoğun geçti. Yarışma ekibi, 
haftanın 6 günü gece yarılarına kadar çekimle-
re katılıyordu. Ardından sadece uyumaya vakit 
buluyordu ekip. Ancak Acun Ilıcalı, yarışmacıla-
rı için sürprizler de hazırlıyordu. Bodrum, Side 

gibi yerlere geziler, eğlence programları organi-
ze ediliyordu. Mevlüt, “Bu tür aktiviteler saye-
sinde yarışmacılar birbirleriyle tamamen kayna-
şıyordu. Yarışmalar boyunca herkes yarışan ar-
kadaşına, sanki kendi yarışıyor gibi sevinip, üzü-
lüyordu.” diye konuşuyor.  

Yarışmadan 10 TL ile ayrıldı
Mevlüt, yarışmaya başladığı ilk günden beri 

her gün 500 bin lirayı kazanma umudu taşı-
dı. İçten içe ise, “Ben bu yarışmadan ödül al-
madan ayrılacağım.” dedi. Gerçekten de yarış-
madan 10 TL ile ayrıldı. Kendisi, ailesi ve Acun 
Ilıcalı’yla birlikte tüm yarışmacıları ve izleyici-
leri çok derin üzüntüye boğan bu sonucun ar-
dından Mevlüt’e, reklam ve televizyon dünya-
sından sayısız teklif geldi. Başta Turkcell rek-
lamı olmak üzere, bazen annesiyle bazen de 
tek başına reklam ve sinema filmlerinde oyna-
dı. Kanal 7’de annesiyle birlikte ‘Ana Kuzusu’ 
isimli gezi programını çekerek Türkiye’nin bir-
çok noktasını dolaştı. Bu programı annesinin 
yorulması nedeniyle bırakan Müvlüt, bu arada 
yayına başlayan ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ için 
Acun Medya’da sahne şovlarına başladı. Acaroğ-

lu, ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’nin gitti-
ği illerdeki üniversitelerde, Acun 

Ilıcalı’nın sahnesinden önce 
yaptığı ‘One man show’larla 

seyircilere ufak yarışma-
lar düzenleyerek onla-
rı eğlendirdi ve seyir-
cinin temposunu ayak-
ta tuttu. Ardından baş-
layan ‘O Ses Türkiye’de 
de aynı görevi yaptı. Bu 

kısa şovlarla ilgili şunla-
rı söylüyor Mevlüt: “Her 

zaman çok heyecanlanıyo-
rum ama bu kontrollü bir he-

yecan, bunu önlemek için hiçbir 
şey yapmıyorum çünkü bunun saye-

sinde insanlara güzel bir şeyler sunabildiğimi 
düşünüyorum.” Mevlüt, yarışma programların-
daki şovlardan sonra birçok ilden de festivaller 
ve bayi toplantıları için teklifler geldiğini, bura-
larda da sahne aldığını anlatıyor. 

V
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eN ÇOk SeVİLeN YArIşmALArdAN BİrİNde POPÜLER OLDU. dAHA SONrA dA
BİRÇOK REKLAM FİLMİNDE, TELEVİZYON PROGRAMINDA YER ALDI. 
SAmİmİYetİ İLe tüm türkİYe’NİN SeVGİSİNİ kAZANAN MEVLÜT ACAROĞLU, 
BİrİkİmLerİNİ deĞerLeNdİrerek, tİCArette de SÖZ SAHİBİ OLdU.

MEVLÜT, 
YARIŞMAYA 

BAŞLADIĞI İLK 
GÜNDEN BERİ 500 BİN 

LİRAYI KAZANMA UMUDU 
TAŞIYOR. İÇTEN İÇE İSE, 

“BEN BU YARIŞMADAN ÖDÜL 
ALMADAN AYRILACAĞIM.” 

DİYOR. MEVLÜT GERÇEKTEN 
DE YARIŞMADAN 

10 TL İLE 
AYRILIYOR. 

Mevlüt Acaroğlu, 
Türkiye’de dört 

tekerlekli bisiklet 
üretilmediğini görünce, 

Konya’ya bir atölye 
açarak, bu bisikletleri 
imal etmeye başladı. 
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Birikimlerini butik otele yatırdı
Bu projelerden biraz sermaye edinen Mevlüt, abisi ve anne-

si ile birlikte Alaçatı’da, “Naciye Teyze” isminde bir butik otel 
açtı. Zaten yarışma biter bitmez ilk işi, ‘Naciye Teyze’ ismi-
nin patentini alıp internet sitesini açtırmak oldu. Medya dün-
yasındaki birçok kişi ve sanatçının ona tavsiyesi, “Televizyon 
dünyasında yer al ama ticaretin bir tarafında mutlaka bulun 
ve maddi kazancını garanti altında tut.” şeklindeydi. Bu dü-
şünce ile Alaçatı’da yaşayan abisinin de etkisiyle oradaki 180 
yıllık bir Rum evini kiralayıp restore ettirerek hem butik otel 
hem de kahvaltısıyla meşhur restoranlarını açtı. Mevlüt, ken-
disine reklam desteği de veren Acun Abisinin sayesinde, oteli-
nin tanındığını belirtiyor. 

Açlığa dayanamayacağı için Survivor’a katılmadı
Acun Ilıcalı’nın yine çok ses getiren yarışmalarından 

Survivor’a katılması için de diğer “Var Mısın, Yok Musun?” 
yarışmacılarıyla birlikte teklif aldı. Ancak açlığa dayanama-
yacağını düşündüğünden adaya gitmedi. Adadaki arkadaşla-
rına yarışma gereği baklava götürerek sürpriz yapan Mev-
lüt, Survivor’da neler yaşandığı hakkında şunları söylüyor: “O 
adada bir hafta kalma şansım oldu. Bazılarının inandığının ak-
sine yarışmacılara gizli gizli yemek verilmiyor. Yarışmacı ar-
kadaşlar, ‘Mevlüt televizyonda ne görüyorsanız burada onu 
yaşıyoruz, resmen aç kalıyoruz, bize bir dilim ekmek bile ver-
miyorlar’ dediler. Yarışmanın formatı ve kuralları gereği böy-
le olması gerekiyor yoksa inandırıcı olmaz ve yarışmalardaki 
ödül oyunlarındaki yüksek performanslar gerçekleşmez.”

Annesi Japon gelin arıyor
Mevlüt Acaroğlu, birden bire değişen hayatından memnu-

niyetini ve sonraki planlarını şöyle anlatıyor: “Hayatın her 
anını sevenlerimle birlikte mutlu bir şekilde geçirmek için 
yaşıyorum. Öncelikle ticaret haya-
tındaki işlerimi yoluna koyup ka-
lan zamanlarımda da medya sek-
törüne devam etmek istiyorum. 
Umre’ye giderek, Ramazan prog-
ramları yapmak ve dini içerikli ya-
rışma programları çekmek için gi-
rişimlerim var. Bu arada annem 
komşumuzun Japon gelinine öze-
nerek bana yana yana Japon gelin 
arıyor. Bulursa beni evlendirecek.”

‘‘ ‘‘ 

4 tekerlekli bisiklet imalathanesi kurdu

Mevlüt annesinin neler yaptığını anlattı: “Annem 
ikinci baharını yaşıyor diyebilirim. Daha önce Konya 
topraklarından hiç dışarı çıkmamış bir Anadolu 
kadınıyken şuan onu dünyanın öbür ucuna gönderseniz 
hiç çekinmeden gidebilir. Aslında o doğarken böyle 
doğmuş ama kendisindeki cevherden haberi yokmuş. 
Şu an Alaçatı’daki butik otelimizde misafirlerine kendi 
elleriyle yaptığı su böreği başta olmak üzere her türlü 
yöresel yemeği sunmanın mutluluğunu yaşıyor.”

“Ağabeyimle birlikte Alataçatı’da 4 tekerlekli 
bisiklet kiralama işini yapmak için yola çıktık. 
Araştırma yaparken Türkiye’de 4 tekerlekli bisiklet 
imal edilmediğini gördük. Bunun üzerine biz de bu 
bisikletlerin üretimine karar verdik ve Konya’da bir atölye 
kurduk. Şu anda üretimine başladığımız bisikletler 
tamamen el yapımı. İnternette, dört tekerlekli bisiklet, 
yazıldığında ilk bizim linkimiz çıkıyor ve şimdiden birçok 
sipariş aldık bile. Park ve bahçedeki işletmeciler bu 
bisikletleri alarak saatini ortalama 20 TL’den kiralıyor 
ve bir haftada bile ciddi kazançlar elde ediyorlar. 
Yaptığımız Ar-Ge çalışmaları sonucunda yakında bunun 
güneş enerjisiyle çalışanlarını da üreteceğiz. Böylece 
isteyenler bu bisikletleri enerji tasarrufu sayesinde 
ehliyet kullanmaya gerek kalmadan ve dilerlerse pedal 
çevirmeden kullanabilecekler.”

Naciye Teyze neler yapıyor?

TİCARET HAYATINDAKİ İŞLERİMİ YOLUNA 
KOYUP KALAN ZAMANLARIMDA DA 
MEDYA SEKTÖRÜNE DEVAM ETMEK 
İSTİYORUM. UMRE’YE GİDEREK, 
RAMAZAN PROGRAMLARI YAPMAK VE 
DİNİ İÇERİKLİ YARIŞMA PROGRAMLARI 
ÇEKMEK İÇİN GİRİŞİMLERİM VAR.



BN / TEMMUZ 2012
www.baglantinoktasi.com.tr

30

ürkiye’nin e-devlet’e geçiş süreci bazı zorluklara rağmen devam 
ediyor. Tüm kurum ve kuruluşların işbirliği halinde, bilgi alış ve-
rişi yaparak, vatandaşın iş ve işlemlerini elektronik ortamda yap-
masını sağlayan e-devlet sürecinde yaşanan sıkıntıları Başbakan-

lık e-Devlet Danışma Grubu Başkanı Ramazan Altınok anlattı. Konu ile 
ilgili TBMM Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu’na sunum yapan 
Altınok’un sunumuna göre özellikle e-devlete geçiş aşamasında kurumla-
rın kendi aralarında veri alışverişinde sorun yaşanıyor. Kimi kurumların 
bilgi paylaşımı sırasında gereğinden fazla ‘kıskanç’ olduğunu belirten Altı-
nok, bu sorunların giderilmesi adına da önerilerde bulundu. 

Altınok’un ilk önerisi, “Kurumlararası Danışma Havuzu” şeklinde bazı 
ülkelerde uygulanan modellere benzer modellerin Türkiye’de de geliştiril-
mesi gerektiği oldu. Altınok, Türkiye’de pek çok alanda yetişmiş konu uz-
manlarının bulunduğuna dikkat çekerken, “Bu uzmanların ihtiyaç duyu-
lan bakanlıklara geçici görevlendirilmelerinde sorunlar yaşanıyor.” dedi.

Genç ülkeler e-devlet’e geçişte daha hızlı
Altınok, e-devlet’e daha hızlı adapte olan ülkelerin genç ülkelerden oluş-

tuğunu anlattı. Eski, köklü devletlerde ise e-devlet’e dönüşte direnç oldu-
ğu yönündeki tespitini paylaştı.

T

BAşBAkANLIk e-deVLet dANIşmA GrUBU BAşkANI rAmAZAN ALtINOk, e-deVLete 
GeÇİş SüreCİNde YAşANAN SIkINtILArI meCLİS’te ANLAttI. ALtINOk, kUrUmLArIN 

keNdİ ArALArINdA Verİ ALIşVerİşİ AşAmASINdA SOrUN YAşAdIĞINI kİmİ kUrUmLArIN 
dA BİLGİ pAYLAşImI SIrASINdA GereĞİNdeN fAZLA ‘kISkANÇ’ OLdUĞUNU SÖYLedİ. 

Kurumlar bilgi verirken 
‘kISkANç’ dAVrANIYOr

HABer

Altınok’un sunumuna göre 
e-devlet’te yaşanan sıkıntılar şöyle: 
n Devletteki e-dönüşüm 

projelerinde kurumlar kendi 
aralarında, özellikle de TÜİK ile  
veri-alışverişinde sorun yaşıyor.
n Resmi kurumlardaki e-dönüşüm 

süreci kimi zaman sancılı geçiyor ve 
bazı kurumlar geride kalıyor.
n Kurumlar kendi aralarında pek 

çok projede sorun yaşıyor.
n Kimi kurumlar gereğinden fazla 

kıskanç, kimi kurumlar ise gereğinden 
fazla bilgi paylaşımına açık davranıyor.
n Kurumlar veri toplamada ortak 

kavrama sahip değil. Veriye konu olan 
içeriğin oluşturulmasında kurumlar 
arası metodolojik farklar var. 

MNG kargo 21.5x27.5 ilan.fh11 6/20/12 1:59 PM Page 1 
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ürkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryol-
ları, Ortadoğu’nun Eğitim Merkezi olu-
yor. Uluslararası Demiryolu Birliği’ne 
(UIC) bağlı, Ortadoğu Bölgesel Kuru-

lu (RAME), Türkiye’nin demiryollarındaki bi-
rikimini Ortadoğu ülkelerine de aktarması için 
TCDD’yi ortak ülke seçti. Böylece TCDD, Avrupa 
ile Ortadoğu ülkeleri arasında eğitim köprüsü gö-
revini üstlenecek. Eskişehir’de faaliyet göstere-
cek eğitim merkezinin verdiği sertifikalar ileriki 
yıllarda, tüm Ortadoğu da geçerli olacak. Mesela; 
Türkiye’nin sertifika verdiği bir makinist, bu ser-
tifika ile İran’da Irak’ta, Suriye’de, Katar’da veya 
Lübnan’da makinistlik yapabilecek. 

T

tCdd, ULUSLArArASI eĞİtİm merkeZİ OLmA YOLUNdA ÖNemLİ Bİr AdIm AttI. 
ULUSLArArASI demİrYOLU BİrLİĞİ’Ne (UIC) BAĞLI OrtAdOĞU BÖLGeSeL kUrULU 

(rAme), tCdd’Yİ ULUSLAr ArASI eĞİtİmLer İÇİN OrtAk SeÇtİ. İLerİkİ YILLArdA 
tCdd’NİN VereCeĞİ SertİfİkALAr, tüm OrtAdOĞU üLkeLerİNde GeÇerLİ OLACAk. 

OrtAdOĞU’NUN eĞİtİm 
merkeZİ OLUYOr

Devlet Demiryolları bu adımı olduk-
ça önemsiyor. Çünkü, Uluslararası Eği-
tim Merkezi olmak için yıllardır planla-
ma yapıyor ve RAME’nin kendilerini or-
tak olarak seçmesini bu kapsamda önemli 
bir adım olarak değerlendiriyor. TCDD Ge-
nel Müdürü Süleyman Karaman, ilk etap-
ta yapacakları konusunda şunları söyledi: 
“Önce, Ortadoğu ülkeleri arasında anket 
yaparak ülkelerin hangi alanlarda eğitime 
ihtiyacı olduğunu tespit edeceğiz. Tespitin 
ışığında eğitim programlarını geliştirece-
ğiz. Biz yıllarca Avrupa ile eğitim program-
ları yaptık. Bizi yakından tanıyan Avrupa, 
bilgi ve birikimimizi önemsiyor ve Ortado-
ğu ülkelerine aktarmamızı istiyor. Yetkide 
bize bunu için verildi. Hedefimiz, Ortado-
ğu bölgesi demiryolu eğitim merkezi ağını 
oluşturmak ve bu ağı koordine etmek.” 

tCdd
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llah bilir ya bugüne bugün kaldırıma dair, hele başkent kaldırımlarına dair bir yazı yazacağımız aklımızın ucundan 
geçmezdi; ne diyelim nasip adamı böyle yoldan, af edersiniz kaldırımdan çıkarır, kaldırım şöyle dursun çakıla dair 
yazı bile yazdırır. Kaldırım mühendisi, yine af edersiniz, kaldırım yazarı mısın birader diyecekler için deriz ki, keş-
ke kaldırım mühendisliği diye sahiden bir mühendislik olsaydı da, özelde Ankara, genelde memleketimiz şu kaldı-
rım kaldırma indirme belasından kurtulsaydı, şehir ve şehirli kazanırdı, kaybeden olmazdı demekten kendimizi 
alamıyoruz. Kalemin ucunu kaldırıp indirmeye başladık madem, sadede gelelim, sadra şifa, renkli mi renkli, yüz 

“Evlerinin önü yüksek   kaldırım”

MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ
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yıl yürünse, üçüncü defa af edersiniz, yüz yıl okunsa eskimeyecek ibre-
tamiz bir kaldırım yazısı yazalım ki maksat hâsıl olsundur. E, rengârenk 
dedik madem, söyleyeceklerimizi de renklerle numaralandırmak da isa-
bet olacaktır.

SİYAH: Bu çağrışımın hoşunuza gitmediğini biliyoruz. Siyah kaldırım 
mı olur birader diyerek yeni ve sıcak renkler önerip fakiri zor durumda 
bırakmaya kalkmayın; Reis Beyin devri riyasetinde en az sekiz defa sö-
külen, milli servetin kıllı keselere girmesine yol açan, her yapıp sökme 
ameliyesinde siz Ankara sakinlerine gavur eziyeti çektiren, bununla da 
kalmayıp yok kanalizasyon arızası, yok kablo değiştirme bahanesiyle bir-
kaç defa da söküm takım takvimi dışında yara bere içinde kalan kaldırım-
lara ses çıkarmıyorsunuz da ne diye bizim kara kaldırım teklifimize iti-
raz ediyorsunuz, anlayabilmiş değiliz. Hem yekpare değil, memleketin en 
sağlam kara taşlarından şöyle estetik, karanın her tonunda caddeniz ya-
hut sokağınız kaldırımla döşense, siz o kaldırımda yürüseniz, sonra evlen-
seniz çocuğunuz yürüse, onu everseniz torununuz yürüse, öyle her sana 
kaldırım yapayım diyene kaldırım yaptırılmasa, o taşcağızlar da sevgili 
başkentimizdeki üç kuşak değişime tanıklık etse, sadece mücbir sebep-
lerle zedelenen taşlar diğer taşlar zarar görmeden usta ellerce değiştiril-
se fena mı olurdu? İyisi mi bu konuyu kaldırım kaldırır gibi kaldırıp dost 
kalbi kırmayalım, üstü kalsın…

BEYAZ: Vaktiyle bir şehirde, yağmurlu serin bir havada, caddeden 
karşıdan karşıya geçip hızla kaldırıma adım attığımızda, ayağımızın bas-
tığı yerde ensemizi bulmamız bir olmuştu, bütün yıldızlar alnımıza üşüş-
müş, esnafın eşrafın yardımıyla en yakın eczaneye götürülmüş ve bu kal-
dırımı “jilet gibi” keskinleştirene, yekpare mermer yolluk gibi serene bed-
dua etmekten kendimizi alamamıştık… Ankara Gar peronlarının o güze-
lim taşları 12 Eylül sonrası sökülmüş, hanım tarafından iş kadını olan bir 
generale mermerleme işi verilmiştir ve kış günleri peronun açık kısımla-
rında yürümek buz pateni dersi görmek gibi bir şeydir. Malumat bir yana 
beyaz kaldırım da hani Ankara’nın şöyle esaslı birkaç caddesine, o cadde-
nin ara sokaklarına döşense, yekpare ve keskin olmasa, kara kaldırım gibi 
kalıcı ve göz alıcı olsa, biz ve dahi evlatlarımız ve dahi torunlarımız bizim 
yürüdüğümüz kaldırımlarda yürümenin şehirli bilinciyle yetişse fena mı 

 “EVLERİNİN ÖNÜ YÜKSEK KALDIRIM” BİR TÜRKÜDÜR VE DEVAMI DAHA ACIKLIDIR: 
“KALDIRIMDAN DÜŞTÜM BENİ KALDIRIN…” ŞÖYLE AYAĞIMIZIN TADIYLA YÜRÜYECEK 

KALDIRIM BULSAK DÜŞMEYE DÜNDEN RAZIYIZ…

ALLAH’IM, RENGÂRENK BİR ŞEHİR İÇİN ANA CADDELERE ANA RENK, ARA SOKAKLARA 
ARA RENK KALDIRIMLAR YAPIP, YÜRÜME ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN TALEPLERİNE 

UYGUN GEÇİŞLER KOYUP, O KALDIRIMLARDAKİ AĞAÇLARİN HAKKINI GASP ETMEDEN, NE 
FAZLA ENGİN, NE FAZLA YÜKSEK, “HER ŞEY YERLİ YERİNDE” BİR KALDIRIM POLİTİKASINI 

BELEDİYE REİSLERİNİN AKLINA DÜŞÜR…

ŞEHİR MEKTUPLARI

olurdu? Kalp kırmayalım, üstü kalsın…
KIRMIZI: Başkent ya, sendikaların eylemi ek-

sik olmaz, yetmedi öğrencilerin eylemi eksik ol-
maz, siyasi partilerden toplumun değişik katman-
larına, izinli izinsiz bir eylem şenlikleri yaşanan 
şehirde, bu eylemlerde kırmızı bayraklı ve kanı 
hareketlenen kardeşlerimizin kaldırım taşlarını 
söküp kavga ettikleri de aşikârdır. Demek ki ney-
miş, kaldırım yapılırken taşı sökülmeyecek bir es-
neklikte ve estetikle yapılmalıymış. Ha bu eylem-
lerin çokça yapıldığı meydanlara açılan ara sokak-
ların kaldırımlarının “kırmızı” yapılması güzel ol-
maz mıydı erenler? Hadi bunu geçelim, güzelim 
şehrimizin örneğin karanfil ve gül adı taşıyan so-
kaklarının kaldırımlarının çokça kırmızı azca be-
yaz, biraz da mor taşlardan yapılmasında ne sa-
kınca vardı. Paragrafı ve kaldırımı alacalı bulaca-
lı yapmanın alemi yok, yaşasın kırmızı kaldırım…

YEŞİL: Gözünü sevdiğimin Türkiye’sinde si-
yasetin de renkler üzerinden konuşması, ideolo-
jik ve politik görüşlerin renklerin kucağına ve sı-

temsili fotoğraf

temsili fotoğraf

ANKARA/ULUS



cağına sığınması ne renklidir Allah’ım… Diyelim ki eski 
komünistlerden birisi bir ilçe belediye başkanı seçildi, 
kaldırımlar kırmızıya boyandı ya, ben sana dememiş 
miydim adam hâlâ komünist diye, yahut eski İslamcı-
lardan birisi belediye reisi, adam kırmızı yapacak değil 
ya kaldırımları elbette yeşil yapacak, illa da türbe yeşi-
li yapması gerekmiyor canım, yeşilin yüzlerce tonun-
dan taş bulsun, gitsin Latin Amerika’dan, Uganda’dan, 
Hindistan’dan ithal etsin beldenin ilçenin kaldırımları-
nı yemyeşil yapsın “yeşil yeşil” yapsın da sen seyreyle 
gümbürtüyü… Fena da olmazdı ancak, diyeceğimiz odur 
ki, yeşil kaldırım tamlaması ne güzel tamlamadır ve dahi 
şehrinin birkaç sokağının caddesinin kaldırımlarını ye-
şil taşlarla inşa ettiren yerel yönetimler varsa onlara te-
şekkür borcumuz olsun… Şaka bir yana da, yeşil renkli 
taşlar da kaldırım olmayı fazlasıyla hak etmektedir.

SARI: Şöyle bir oylama yapalım, küçük sokaklarda, 
o sokak sakinlerine, büyükçe sokaklar ve caddeler için 
o semt sakinlerine, şehir merkezlerindeki sokaklar ve 
caddeler için şehrin bütün sakinlerine diyelim ki, kal-
dırımınız ne renk olsun ey ahali, renkler ve zevkler tar-
tışılmaz canım, sarı yoğun yerleri sarı taşlardan kaldı-
rımlayalım olsun bitsin, hepsi bu kadar… Hepsi bu kadar 
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değil elbette, gün sarısından saman sarısına, açık sarıdan uçuk sarı-
ya onlarca tonla uğraşmamak için, hem renk seçiminde demokra-
si olmaz deyip, şehrimizin birkaç sokağını, caddesini sarı taşlardan 

örelim, görelim Mevla neyler… 
O kaldırımlarda en az üç kuşak 
yürüyelim ki şehir de şehir ol-
duğunun, başkent de başkent 
olduğunun farkına varsın…

MAVİ: Mavi deyince ak-
lımıza Rahmetli Attila İlhan 
geldi, ruhunun kulakları çın-
lasın, romanlarında en zengin 
renk kullanan adamdır, hat-
ta Atilla İlhan’ın renkleri üze-
rine bir yüksek lisans bile ya-
pılabilir, Ankara’da en azından 
onun uğradığı mekanların kal-
dırımlarını mavi yapsak, buz 
mavisinden rakı mavisine de-
ğişik tonlardaki taşlardan bir 
roman estetiği gibi, yahut ben 
sana mecburum güzelliğinde 
kaldırım döşesek fena mı olur 
diyeceğim de fena olur evet, 
biz en iyisi müstakbel Büyük-
şehir Belediye Başkanlığında 
bir Kaldırım Dairesi kuralım, 
orada mimarlardan estetlere 
insanlar istihdam edelim, şeh-
rin kaldırım politikasını belir-
leyelim, en az 40 yılda değiş-

meyecek sağlamlıkta kaldırımlar yapalım, gelen geçen, konan gö-
çen dua etsin, bu kaldırımlardan bir kısmı da varsın mavi olsun, kı-
yamet mi kopar…

Allah’ım bana uzun kaldırım uzunluğunda cümle kurdurduğun 
için sana hamdolsun, daha bunun moru var, pembesi var, turuncu-
su var, var oğlu var, rengârenk bir şehir için ana caddelere ana renk, 
ara sokaklara ara renk kaldırımlar yapıp, yürüme engelli vatandaş-
larımızın taleplerine uygun geçişler koyup, o kaldırımlardaki ağaç-
ların hakkını gasp etmeden, ne fazla engin, ne fazla yüksek, “her 
şey yerli yerinde” bir kaldırım politikasını belediye reislerinin ak-
lına düşür, onları bu yolda sebatkar kıl, inatçı kıl Allah’ım, şov yap-
masınlar yol yapsınlar, en az çocuklara balon dağıtmak kadar bu işi 
önemsesinler, beton döküp kaldırım diye satmasınlar Allah’ım, in-
sanlar kaldırımlarda yürürken yapana, yaptırana dua edecek bir gü-
zellikte olsun Allah’ım…

Okuyucu kardeş, kıraat ettin ki, kaldırım mevzuu renkli ve zevk-
li bir mevzuudur, ancak yazıda böyledir, maalesef başkentimiz 
Ankara’nın kaldırımları kaldırım mersiyesini hak edecek yetkinlik-
te ve yeterlikte değildir ve dahi ümit kesmek de iyi değildir. 

Evinizin önündeki kaldırım nasıldır bilmiyoruz lakin, “Evlerinin 
önü yüksek kaldırım” bir türküdür ve devamı daha acıklıdır: “Kaldı-
rımdan düştüm beni kaldırın”… Şöyle ayağımızın tadıyla yürüyecek 
kaldırım bulsak düşmeye dünden razıyız…

MAALESEF BAŞKENTİMİZ 
ANKARA’NIN KALDIRIMLARI, 
KALDIRIM MERSİYESİNİ HAK 
EDECEK YETKİNLİKTE VE 
YETERLİKTE DEĞİLDİR VE DAHİ 
ÜMİT KESMEK DE İYİ DEĞİLDİR.
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BD’li IBM şirketinin süper bilgisayarı Sequoia, en hızlı işlem 
yapma listesinde Japonya’nın Fujitsu firmasını tahttan indirdi. 
Sequoia, Fujitsu’nun bilgisayarından 1.55 kat daha hızlı. Süper 
bilgisayar 1.5 milyon işlemci kullanıyor. ABD, hızlı bilgisayar ya-

rışında bundan iki yıl önce Çin’e karşı kaybetmişti. ABD’nin yeni süper bil-
gisayarı, Californiya eyaletindeki Enerji Bakanlığı’na ait Lawrence Liver-
more Ulusal Laboratuvarı’na yerleştirildi. Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi 
Yöneticisi Thomas D’Agostino “Sequoia en hızlı bilgisayar ve sahip oldu-
ğu potansiyel ülkemizin nükleer caydırıcılığına duyduğumuz güveni artır-
dı” derken, süper bilgisayarla ABD, bilgisayar üretimi konusundaki devam 
eden liderliğini de pekiştirmiş oldu. 

Bilgisayar Sequoia, bir saat içinde 6.7 milyar kişinin hesap makinesi kul-
lanarak 320 yılda yapabileceği kadar hesap yapabiliyor. ABD, bu başarısı-
na rağmen, genel manada güç kaybetmiş durumda. Zira, ay önce öncesine 
kadar dünyanın en hızlı on bilgisayarından beşine sahip olan ABD, şu anda 
ilk onda sadece üç bilgisayara sahip bulunuyor. Çin ve Almanya ise ikişer 
süper bilgisayara sahip. Japonya, Fransa ve İtalya’da ise birer süper bilgi-
sayar bulunuyor. Mevcut tabloya rağmen, ABD’li şirket IBM süper bilgisa-
yar üretme konusunda neredeyse rakipsiz olduğunu da kanıtladı.

Süper bilgiSayarda 
ABD, Japonya’yı 
tahtan indirdi
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Dünyanın en hızlı on 
bilgisayarından beşini IBM üretti

IBM iki yıldan bu yana dünyanın en hızlı bilgisaya-
rını üretmek için büyük çaba gösterdi. IBM’den Da-
vid Turek, “Buraya ulaşabilmek için çok planlı çalış-
tık. Bir gün bunun gerçek olacağını biliyorduk.’’ İfade-
sini kullandı. Liderliği ele geçiren Sequoia bilgisayarı, 
Fujitsu’nun bilgisayarından 1.55 kat daha hızlı.Süper 
bilgisayar 1.5 milyon işlemci kullanıyor.

Enerji de daha tasarruflu
IBM’in yeni süper bilgisayarı enerji tükekimi ko-

nusunda da Fujitsu’nunkine oranla daha başarı-
lı. Sequoia sadece 7.9 megawatt enerji kullanırken 
Fujitsu’nun modeli 12.6 megawatt enerji harcıyor. Tu-
rek “Avrupa’daki hükümet laboratuvarları daha şimdi-
den Sequoia ile ilgilenmeye başladı.’’ bilgisini veriyor.

273,930 kat daha hızlı
En hızlı bilgisayarı 1993’yılında seçilmiş ve Thin-

king Machines tarafından üretilmiş olan CM-5/1024’ti. 
Yeni süper Sequoia ise bu bilgisayardan 273,930 kat 
daha hızlı ve Thinking Machines’in bilgisayarında üç 
günde ancak yapılacak bir hesap, bugün Sequoia tara-
fından bir saniyeden kısa bir sürede yapılabiliyor.

ABD’li IBM şirketinin geliştirDiği süper BilgisAyAr SEquoia, Bir sAAt içinDe 
6.7 MilyAr kişinin hesAp MAkinesi kullAnArAk 320 yIlDa yApABileceği kADAr 
hesAp yApABiliyor. . sequoiA, tAhtAn inDirDiği Fujitsu’nun BilgisAyArInDAn 

1.55 kat Daha hIzlI. süper BilgisAyAr 1.5 Milyon işleMci kullAnIyor.
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K
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geZi

kAnAt çırpın!
 NallIhaN kuş cenneti, 

tArihi ipek yolu üZerinDe 
sAkAryA nehri hAvZAsInDA 
Bulunuyor. Milli pArklAr 

genel MüDürlüğü tArAFInDAn 
koruMA AltInA AlInAn kuş 

cENNEtiNDE BirBirinDen 
FArklI türDe kuşu AynI 

AnDA, Ahenk içinDe yAşArken 
iZleyeBiliyorsunuZ.

Kuşların dünyaSına

haber-FotoĞraFlar: barış burda

nkArA’nın şirin ilçesi Nallıhan’a bağlı ‘Kuş Cenneti’ne 
doğru yola çıkıyoruz. Ankara’yı kuşatan uçsuz-bucaksız boz-
kır ve çıplak tepeleri aştıktan hemen sonra, Nallıhan’a varı-
yoruz. İlçenin biraz dışında bulunan Sakarya Nehri havza-
sındaki Kuş Cenneti’ne ulaşmaya çalışırken, mekânı çevre-

leyen ve gökkuşağı renklerini taşıyan tepeler, yaşayacağımız görsel zi-
yafetin haberini veriyor. Kuş Cenneti’nin ilk bıraktığı intiba; burasının 
gerçekten ‘tablo’ tadında görsel güzellik sunan farklı bir dünya olduğu… 
Bu dünyanın baş aktörleri ise farklı türlerden oluşan binlerce kuş… 

A

nesli tehlikeDe BulunAn 
kArA leylek, küçük 
kArABAtAk, kAyA kArtAlI, 
BAlIk kArtAlI, kArA 
AkBABA, gökDoğAn, 
BIlDIrcIn kIlAvuZu, yAZ 
örDeği, ulu DoğAn, 
peçeli BAykuş, küçük 
kerkeneZ, Akkuyruklu 
kArtAl giBi türleri, 
nAllIhAn kuş cenneti’nDe 
göreBiliyorsunuZ.
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nAllIhAn kuş cenneti, DoğaDa farklI Bir DENEyiM yaşaMak isteyenleri 
Bekliyor. kuşlArI DAhA yAkInDAn görMek isteyenler için DürBün 

DüZenekleri yerleştirilDiğini De hAtIrlAtAlIM.

Kimi nesli tükenmeye başlamış, kimi burayı yurt edinmiş 
168’den fazla kuş türünü barındıran göl, olanca haşmetiyle kar-
şımızda duruyor. Güne kanat çırpmaya hazırlanan kuşların za-
man zaman ‘çığlığı’ andıran sesleri, birbirine karışarak, kulak-
larımızı okşuyor. Bazıları güneşin kızıllığı yönünde kanat çır-
parken, ‘v’ şeklinde dizilen kaz sürülerinin hareketleri, ‘belge-
sel’ görüntülerini aratmıyor.

Nallıhan Kuş Cenneti tarihi İpek Yolu üzerinde Sakarya 
Nehri havzasında bulunuyor. Milli Parklar Genel Müdürlüğü 
tarafından koruma altına alınan söz konusu kuş cennetinde 
birbirinden farklı türde kuşu aynı anda, ahenk içinde yaşarken 
izleyebiliyorsunuz. Bilinen kuşların yanı sıra alanda soyu tü-
kenmekte olan kuşlara da rastlıyorsunuz. Sayıları giderek aza-
lan kara leyleklerin en çok bulunduğu bölge de burası. 

Yaklaşık 10 kilometrelik uzunluğa sahip sulak alanda; 6 ba-
lıkçıl kuş türünün tamamı, 10 tür yırtıcı kuş, 5 tür baykuş, 35 
tür su kuşu, bülbül başta olmak üzere 80 tür ötücü kuş, gök 
kuzgun yaşıyor. Nesli tehlikede bulunan diğer kuşlardan kü-
çük karabatak, kaya kartalı, balık kartalı, kara akbaba, gökdo-
ğan, bıldırcın kılavuzu, yaz ördeği, ulu doğan, peçeli baykuş, 
küçük kerkenez, akkuyruklu kartal gibi türler bu gölde görülü-
yor. Nallıhan Kuş Cenneti, doğada farklı bir deneyim yaşamak 
isteyenleri bekliyor. Kuşları daha yakından görmek isteyenler 
için dürbün düzenekleri yerleştirildiğini de hatırlatalım. 

geZi
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anımızı sıkan bir teknik arıza, yüksek gelen bir fatura veya 
bir bankacılık işleminde hemen telefona sarılır, ilgili şirke-
tin çağrı merkezini ararız. Karşımıza çıkan son derece sabır-
lı bir çalışan tüm taleplerimize, imkânlar doğrultusunda ya-

nıt vermeye çalışır. Çağrı merkezinden istediğimiz bir sonuçla ay-
rılamazsak bile karşımızdaki sesin nezaketi karşısında en azından 
daha sakin düşünmeye başlarız.   

Müşteri memnuniyeti sağlamak, marka değerini yükseltmek gibi 
önemli sebeplerle son dönemlerde hemen her şirket çağrı merkez-
lerinden hizmet almaya veya kendi çağrı merkezlerini kurmaya baş-
ladı. Yükselen bir istihdam kapısı olan çağrı merkezlerindeki son ra-
kamsal verileri Çağrı Merkezleri Derneği Yöneticisi Demet Koçkal 
açıkladı. Koçkal’ın verileri şöyle: 

C

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ SAĞLAMAK ÜZERE SON DÖNEMLERDE HEMEN HER ŞİRKET 
ÇAĞRI MERKEZLERİNDEN HİZMET ALMAYA VEYA KENDİ ÇAĞRI MERKEZLERİNİ 

KURMAYA BAŞLADI. SON VERİLERE GÖRE TÜRKİYE’DE BİN ADET ÇAĞRI MERKEZİ 
FAALİYET GÖSTERİYOR. ÇALIŞANLARIN YÜZDE 60’I KADIN. 

Çağrı 
merkezlerinde 

kadın 
üstünlüğü

n Pazar büyüklüğü yaklaşık 1,8 milyar TL,
n Büyük ve orta ölçekli yaklaşık bin adet çağrı merkezi faaliyet gösteriyor,
n Mevcut istihdam 55 bin kişi,
n 5 yıl içindeki tahmini istihdam 100 bin kişi, 
n Çalışanların yüzde 50’si lise mezunu, yüzde 50’si üniversite ve/veya yüksekokul mezunu,  
n Çalışanların yüzde 60’ı bayan.

Çağrı merkezi sektörünün Türkiye’deki durumu: 

Çağrı merkezi sektörünün dünyada 
yıllara göre pazar büyüklüğü:

2005
2011

2013

276 
milyar 

dolar

340 
milyar 

dolar

374 
milyar 

dolartahmini
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air ve yazar Mehmet Aycı’nın yeni de-
neme kitabı “Biblo” Kurgan Edebiyat 
Yayınlarından çıktı. Bu ay okuyucularla 
buluşan kitapta 60 deneme bulunuyor. 
Aycı, Zehirli Ağaçlar Albümü adlı kita-

bında kısmen izlerine rastlanan yazarın iç dün-
yasına dair ruh portreleri çıkarıyor bir bakıma… 
Eşyanın ve evrenin hallerinden yerine göre sem-
bolik bir anlatımla “biblo” gibi metinler ortaya 
çıkarmış yazar. Dikkatli bir gözle okunduğunda 
tasavvufi göndermelerin ustaca metne sindiril-
diğini fark etmek mümkün. Metinler arası geçiş-
kenliğin de hâkim olduğu kitap bütünü hem şiir, 
hem öykü, hem de deneme olarak okunabilir.

Ş

MEHMET 
aYCı’dan 

ŞaŞırtan 
denemeler

İsteme Adresi: 
Kurgan Edebiyat 
Yayınları. GMK 
Bulvarı. Bulvar 
Apartmanı. 80/1 
Maltepe-ANKARA 
Tel: 0312 232 62 18

Kitaptan tadımlıK

mehmet aycı Kimdir?

“ATLAS
Gördüm.
Kıvırcık saçlı bir çocuk, bahçede, ıhlamur 
ağacının gövdesine yaslanmış gitar çalıyor.
Hikâye şu:
Adam yorgun argın işten geldi. Gecenin biriydi. 
Hem gecenin biriydi hem gecenin biriydi.
Hem her gece hem herhangi bir gece…
Kapıyı kendi anahtarıyla açtı.
Işıklar kapalı.
Belli ki karısı ve çocukları uykuda…
Soyundu. Duş aldı. Giyindi.
Kütüphanesine, yaygın tanımla çalışma 
odasına geçti.
Masada yarısı okunmuş, kurşunkalemle 
çizilmiş ve iki kule gibi yükselen onlarca kitap 
arasında bir portre olarak mutat yerini aldı.
Yere attığı yığınla gazete kupürü 
fotokopisinden birini çekti. Beyaz yüzünü 
çevirdi.
Kalemlik olarak kullandığı Nasreddin Hoca’lı 
kupadan bir kurşun kalem…
Bu kadar tasvir okuyucuyu usandırır.
Çevirdiği beyaz yüze ağaçlar çizdi. Ağaçlar 
arasına belirgin bir ıhlamur ağacı çizdi. Başka 
şeyler de çizdi; ayrıntı…
Kıvırcık saçlı bir çocuğu gitar çalarken çizdi.
Onu gören ve “Kıvırcık saçlı bir çocuk, 
bahçede, ıhlamur ağacının gövdesine 
yaslanmış gitar çalıyor.” Cümlesini kuran bir 
adam çizdi.
Hikâye böyle.
Şimdi sormasın mı adam çocuğa: Hangi ezgiyi 
çalıyorsun?
Ve çocuk yanıt vermesin mi şimdi: Kendi 
ezgimi çalıyorum.” (Sayfa 14)

1990 yılından bu yana dergilerde şiir 
ve yazıları yayımlanan mehmet aycı, 
1971 yılında adana/saimbeyli’de 
doğdu. anadolu üniversitesi iktisat 
Fakültesi’nden(1996) mezun oldu. 
ankara’da yaşıyor. mürekkep ten adlı 
kitabıyla türkiye Yazarlar Birliği’nin 2007 yılı 
“yılın en iyi deneme yazarı” ödülünü aldı…

Kitapları: Şiir: mor kitap (1. Baskı 1997; 2. Baskı 2010), aşk Bir deniz 
rüyası (1. Baskı 1999; 2.Baskı 2010), Yakı (1. Baskı 2007; 2. Baskı 
2008; 3. Baskı 2010), derin (1.Baskı 2008; 2. Baskı 2010), Bağdat 
kitabı (2010), dil Gölgesi (2010), Bunlar Yazmaz kitapta (2010), 
Yalnızlık Vergisi(2010), aramadığım Günler (2010), muhtasar türkiye 
tarihi (2011) Deneme:   serkisof ahbabım Olur (3. Baskı. 2006), 
mürekkep ten (2007), zehirli ağaçlar albümü (2007), kahvede 
kürt Var mı? (2009), Bunların Hepsini Okudun mu?(2009), 
Şirazlı Bir türk dilber (2010), Biblo (2012) İnceleme- Araştırma: 
nasreddin Hoca (3.Baskı 2006), demiryoluna Hızlandırılmış infaz 
(2004), nasrettin Hoca Fıkraları(Ş.Çağlar’la birlikte; 2005), nasıl Bir 
kentin lanetlisi Oldum?(2011) Antoloji: içinden tren Geçen Şiirler 
(‘mehmet saim değirmenci’ adıyla, ( 2005)
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ulaşması, aslında bize yeterli olmasa da Ar-Ge’nin önemini kavrayan 
bir anlayışa doğru gittiğimizi gösteriyor. Ar-Ge çalışmalarına önem 
veren firmaların geleceğin dünyasında söz sahibi olacağı da biliniyor. 
Bu yönde emin adımlarla ilerleyenlerin başında Ar-Ge’ye ayırdığı kay-
nakla tüm dikkatleri üzerine çeken, bilgi ve iletişim teknolojileri ala-
nında katma değerli ürünler üreten Çinli firma Huawei geliyor. 

1988 yılında kurulan Huawei’nin yaklaşık 
140 bin çalışanı bulunuyor. Türkiye dâhil 23 
ülkede Ar-Ge merkezi bulunan firmanın, 62 
bin çalışanı yani yaklaşık yarısı, Ar-Ge mer-
kezlerinde istihdam ediliyor. Şirket, yıllık 
toplam gelirinin en az yüzde 10’unu da Ar-
Ge çalışmalarına harcıyor. Çinli şirket, 2009 
yılında Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi’ni 
açtı ve şimdi bu merkezde 350 kişiyi istih-
dam ediyor. 350 Türk mühendisi Araştır-
ma Geliştirme Merkezi’nde katma değerli 
telekom ürünleri geliştirmek için kafa pat-
latıyor. Burada temel olarak Ön Araştırma, 
Ürün Geliştirme ve Analiz-İyileştirme baş-
lıkları altında çalışmalar yürütülüyor. 

Merkezin Yöneticisi Kamil Şahin, 
Ümraniye’deki merkezlerinde yürüttükleri 
çalışmalar hakkında önemli bilgiler veriyor. Konuşmasına, Geri Çal-
dırma Tonu (Ring Back Tone) uygulamasıyla, Huawei genel merke-
zi tarafından 2011 Altın Madalya Onur Ödülü’ne layık görüldüklerini 
söyleyerek başlıyor. Kısa zamanda geliştirdikleri bu ürünün dünya ça-
pında bir çok operatör tarafından kullanıldığına dikkat çeken Şahin, 
üzerinde çalıştıkları “sosyal ağlar üzerinden akıllı arama teknolojile-
ri” ile “Sosyal TV”yle de ses getireceklerine inanıyor. Şahin, akıllı ara-
mayı, artık hayatımızın bir parçası haline gelen internetin ve sosyal 
ağların akıllı bir şekilde taranarak, sizin istediğiniz bilgiyi, sizin adını-
za süzgeçten geçirerek arı bir şekilde size sunulması olarak özetliyor. 

Kamil Şahin, akıllı arama hakkında şu bilgiyi veriyor: “Bu çalışma 
hem bireyler için hem de şirketler için çok yararlı olacak. Mesela bi-
rey, sinemaya gidecek, gideceği filmle ilgili bilgi almak istiyor. Sosyal 
ağlarda filmle ilgili bilgi ararken, alakası olmayan bilgiler de geliyor. 
Bizim çalışmamız, alakasız bilgileri ayıklayarak size sunacak. Şirketler 
de, sosyal ağlarda firmaları hakkında ne konuşuluyor, ne tür eleştiriler 
var bunları bu yöntemle görebilecek. Normalde şirketler, şikâyetleri, 
çağrı merkezleri üzerinden alıyor ancak bu yöntem şirket için daha 
sağlıklı olacak. Bu konuda prototip bir uygulama da geliştiriyoruz.”

Şahin, ayrıca kurumlara kendi sosyal ağlarını oluşturmalarına im-
kan veren ve bunu mevcut sosyal ağlara entegre eden bir yazılım ge-
liştirdiklerini söylüyor ve bu şekilde şirketlerin Facebook ve Twitter’a 
bağlantı vererek, abonesine ekstra hizmet verebileceğini kaydediyor. 
Şahin şu bilgileri paylaşıyor: “Geliştirdiğimiz bu platformu Türkiye’de 
bir telekom operatörü eğitim amaçlı kullanıyor ve burada veli, öğren-
ci, öğretmeni bir araya getiriyor. Bu platform üzerinden aboneler bir-
birlerine ulaşabiliyor, mesajlaşabiliyor, çağrı yapabiliyor. Bu platform-
dan çıkmadan Facebook, Twitter bağlantılarını görüyorlar.”

Diğer önemli bir çalışmanın ise IPTV platformunun sosyal ağlara 
entegre edilerek “Sosyal TV” haline getirilmesi olduğunu söyleyen Şa-
hin, “Bu şekilde, televizyon seyrederken, sosyal ağlar üzerinden arka-

daşlarınızla veya size IPTV hizmeti veren şirketin 
diğer aboneleriyle iletişim kurabileceksiniz. Hangi 
program daha popüler, hangi programlar seyredili-
yor sosyal ağlar üzerinden öğrenip, o film veya dizi 
hakkında yorumları alıp, arzu ederseniz de izleye-
bileceksiniz. Ayrıca, bir programı seyrederken kar-
şınızdaki kişi ile konuşma, yorum yapma imkânınız 
söz konusu olacak. Bir yerde doğal reyting plat-
formlarının oluşmasını sağlamış olacağız.” diyor. 

HABER

ZEKİ GÖKTÜRK

ünyada artık ülkelerin ekonomik zengin-
likleri bacalı sanayiye sahip olup olmadık-
larıyla ölçülmüyor. Özellikle bilişim çağı-
nın ağırlığını giderek hissettiğimiz bugün-

lerde Ar-Ge (Araştırma Geliştirme Merkezi) çalış-
malarıyla ortaya konan katma değerli ürünlerin ni-
telikleriyle ülkeler değerlendiriliyor. Google, aslın-
da bu yönüyle iyi bir örnek. Birkaç gencin geliştirdi-
ği bir yazılımla ortaya çıkan Google, bugün yaklaşık 
200 milyar dolarlık bir ciroya sahip katma değerli 
bir akıl terinin ürünü. Türkiye’de ise Ar-Ge çalışma-
ları yeni yeni benimseniyor. 

Önceleri Türkiye’de Ar-Ge çalışmalarına har-
canan parayı, sokağa savrulmuş, israf edilmiş bir 
kaynak olarak gören bir anlayış vardı. 2001’de 
Türkiye’nin Ar-Ge’ye ayırdığı kaynak 1,8 milyar do-
lar iken 2011 itibariyle bu rakamın 7 milyar dolara 

D

Huawei Türkiye, tv üzerinden 
sosyal ağlara ulaştıracak

2009 yılında 
KuRulan HuawEİ 

TÜRKİyE aR-GE 
MERKEZİ’ndE 350 
TÜRK MÜHEndİsİ 

KaTMa dEğERlİ 
TElEKOM ÜRÜnlERİ 

GElİşTİRMEK İçİn 
çalışıyOR.

Çinli olmayıp altın madalya 
alan tek ülke Türkiye

Kamil Şahin, Huawei Türkiye Araştırma 
Geliştirme (Ar-Ge) Merkezi’nin 3 yıl 
gibi kısa sürede kendini gösterdiğinin 
özellikle altını çiziyor. Şahin, “Dünyanın 
diğer yerlerindeki Huawei Ar-Ge 
merkezleri ile karşılaştırıldığında, Huawei 
Türkiye Ar-Ge Merkezi, maliyet fayda 
anlamında bakıldığında iyi bir noktada.” 
değerlendirmesini yapıyor. Kamil Şahin, 
Huawei Türkiye’nin iyi bir noktada 
olduğuna dair şunları söylüyor: “Ama 
daha da ilerlememiz lazım. Hindistan’la 
kıyaslandığında daha uzun bir yolumuz 
var. Ancak biz umutluyuz. Avrupa’da 
bazı operatörlere hizmetler verdik ve iyi 
geri dönüşler aldık. Geri çaldırma tonu 
çalışmamızla, 2011’de Huawei merkez 
tarafından altın madalya ile ödüllendirildik. 
Çinli olmayıp altın madalya alan tek ekip de 
Huawei Türkiye olarak biziz.”

Huawei 
Türkiye Ar-
Ge Merkezi 

yöneticisi 
Kamil Şahin



ADEM EREN

e-pttavm üzerinden yapılan tüm 
satışlar PTT güvencesi altındadır

ünyada ve Türkiye’de e-ticaret hacmi giderek artıyor. Son ve-
rilere göre e-ticaret hacmi, dünyada 1.6 trilyon dolara, Tür-
kiye de ise 2011 yılı sonu itibariyle 23 milyara çıktı. Banka-
cılık ve lojistik hizmeti veren PTT de son dönem atılımları-

na e-pttavm’yi ekledi. PTT, e-pttavm ile Türkiye’nin ilk sanal alışve-
riş merkezini hayata geçirdi. 17 Mayıs’ta açılışı yapılan alışveriş mer-
kezinin dükkânları da kiraya verilmeye başlandı. Alışveriş merkezin-
de, normal alışveriş sitelerinden farklı olarak, dükkânlar 3 boyutlu ve 

D

PTT GENEL MÜDÜRÜ OSMAN TURAL, E-PTTAVM ÜZERİNDEN 
YAPILAN SATIŞLARIN KURUMUN GÜVENCESİ ALTINDA OLDUĞUNU 
AÇIKLADI. BEĞENİLMEYEN ÜRÜNLERİN ÜCRETİNİ GERİ ÖDEDİKLERİNİ 
VE KARGO ÜCRETİ DE ALMADIKLARINI BELİRTTİ.  
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Osman Tural: 
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2 boyutlu olmak üzere iki kısma ayrılıyor. 3 boyutlu dükkânlardan 
alış-veriş yapılırken, kişi kendisini mağazada gibi hissediyor. Arala-
rında Kığılı, Hotiç, Ekol, Roman, YKM, Collezione, Atasay, Goldaş 
ve Network’ün bulunduğu 24 firmaya 3 boyutlu dükkânlar, KOBİ 
ağırlıklı diğer firmalara da iki boyutlu mağazalar kiraya verildi. 

PTT genel Müdürü Osman Tural, alışveriş merkezinde yer al-
mak için beklenenin üzerinde talep aldıklarını ve bu nedenle se-
çici davrandıklarını söylüyor. E-ticarette iddialı olduklarını belir-
tiyor ve  “2015 hedefimiz, Türkiye’nin e-ticaret sektöründe en bü-
yük işlem hacmine sahip 3 siteden biri olmak. 2023 hedefimiz ise 
Avrupa’nın ilk 10 e-ticaret sitesi arasında yer almak.” diye konuşu-
yor. Genel Müdür Tural, e-ticaret siteleri ile ilgili vatandaşları çok 
yakından ilgilendiren ürün güvencesi konusunda şunları söylüyor: 
“E-pttavm üzerinden yapılan tüm ürünler 1 ay boyunca PTT’nin 
güvencesi altında olacak. Mesela tüketici site üzerinden bir beyaz 
eşya aldı. Beyaz eşya eline geçtiğinde bir de baktı ki, sitede gör-
düğüyle uzaktan yakından alakası yok. Ya da beğenmedi. Ücretini 
geri ödüyoruz. Kargo ücretini de almıyoruz. Çünkü ben tüketicinin 
ödediği parayı alış-veriş yaptığı firmaya hemen vermiyorum. Bir ay 
boyunca PTTBank’ta tutuyorum.”

 Genel Müdür Osman Tural, e-pttavm hakkında detaylı bilgiler 
vererek sitenin bir ilk olduğunu, bir alışveriş merkezinde bulunan 
tüm ürün yelpazesini kapsayacak şekilde tasarlandığını aktarıyor. 
Çok sayıda markanın, 2 ve 3 boyutlu platformlar üzerinden ürünle-
rini sunduğunu, kişinin 3 boyutlu ürünleri tanırken kendisini san-
ki bir mağazada alışveriş yapıyormuş gibi hissettiğini aktarıyor. Os-
man Tural şu açıklamayı yapıyor: “Sitemizde üç boyutlu 63 dükkân 
bulunurken, 2 boyutlu dükkân konusunda ise sınırlama yoktur. Si-
temizde tüketiciye kolay, eğlenceli ve avantajlı alışveriş imkânı su-
nuyoruz. E-pttavm sistemine Facebook ve Twitter üzerinden bağ-
lantı kurulabiliyor ve son kullanıcılar, dilerlerse arkadaşlarıyla 3 
boyutlu alışveriş platformunda buluşup sohbet bile edebiliyor. Ay-
rıca sanal ortamda birlikte alışverişte yapabiliyor. Yine müşteriler, 
online müşteri hizmetleri kapsamında avatar (sanal suret şeklinde 
satış danışmanı) atayabiliyor ve bu sayede gerçek bir alışveriş mer-
kezinde alışveriş yapıyor gibi kendilerini hissediyor.”

E-PTTAVM SİSTEMİNE 
FACEBOOK VE TWİTTER 
ÜZERİNDEN BAĞLANTI 
KURULABİLİYOR VE SON 
KULLANICILAR, DİLERLERSE 
ARKADAŞLARIYLA 3 BOYUTLU 
ALIŞVERİŞ PLATFORMUNDA 
BULUŞUP SOHBET BİLE 
EDEBİLİYOR. MÜŞTERİLER, 
AVATAR (SANAL SURET 
ŞEKLİNDE SATIŞ DANIŞMANI) 
ATAYABİLİYOR.

“ “
 

Güvenlik üst düzeyde
Osman Tural, siber saldırılara karşı sitenin gü-

venliğinin de üst düzeyde olduğu bilgisini ve-
rerek, “Sitemizin güvenlik ve siber saldırılara 
karşı güvence altına alınması hususu e-Ticaret 
Programı’nın da öncelikli hedefleri arasında yer 
almaktadır. Bu amaçla sitemiz tarafsız, profesyo-
nel şirketler tarafından yük ve güvenlik testleri-
ne tabi tutulmuştur.” diye konuşuyor. Siteye giriş 
hızının da Türk Telekom’un güvencesi altında ol-
duğunu vurgulayan Genel Müdür, “2 ve 3 boyut-
lu dükkânlar için yapılan gerçek ortam testlerinde 
herhangi bir donma ya da tıkanma yaşanmadığı 
tespit edilmiştir. Biz burada devletin güven duyu-
lan yanı ile özel sektörün hız ve iş yapabilme kabi-
liyetini birleştirdik.” ifadelerini kullanıyor.



g
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Görme enGelliler 
Türkçe ekran okuyucu istiyor

ekran okuyucu programı kullanmak zorunda kalan 
engelliler, Türkçe ekran okuyucu istiyor.

İşi gereği sürekli olarak bilgisayarla iç içe olan 
Ankara Milli Kütüphane Başkanlığı Konuşan Kitap-
lık Görme Engelliler Merkezi Şefi Ramazan Bakır-
cı, görme engelliler için Türkçe olarak hazırlana-
cak bir ekran okuyucu programının önemini anlatı-
yor. “Son yıllarda hemen herkes bilgisayar kullanır 
hale geldi. Bu ihtiyaç görme engelliler için de vazge-
çilmez bir hal aldı. Bilgisayar kullanımı ve öğrenimi 
onlar için de artık zor değil.” diye konuşuyor Bakır-
cı. Bu noktada, görme engellilerin, normal kullanıcı-
lardan farklı olarak, ihtiyaç duydukları ekstra yazı-
lımların olduğuna dikkat çekiyor. 

Görme engelliler arasında da bilgisa-
yar ve internet kullanımı hızla artı-
yor. Görme engelliler, kendileri için 
hazırlanan ekran okuyucu program-
larla ekrandaki yazıları dinleyip inter-
net kullanabiliyor. Yurt dışında bunun 
için geliştirilen programlar var. Ancak 
onların en büyük sorunları Türkçe ha-
zırlanmış ekran okuyucu programları-
nın olmaması. Bunun için Türkçe ka-
rakterleri bir İngiliz gibi telaffuz eden 

SOSYAL HAYATA iSTeDiKleri GiBi DÂHil OlAmAYAn Görme enGelliler, 
BİLGİSAYARLA BU İHTİYAÇLARINI GİDERİYOR. ANCAK ONLARIN SORUNLARI, BİLGİSAYARDA 
YAZILANLARI ‘DUYMALARINI’ SAĞLAYAN EKRAN OKUYUCU PROGRAMLARI. TÜRKÇE BİR 
PROGRAM OLMADIĞI İÇİN ENGELLİ KULLANICILAR SIKINTI YAŞIYOR.
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Görme engellilerin okullarda daktilo eğitimi aldıklarına değinen Ba-
kırcı, bu sebeple bilgisayar klavyesine hâkim olduklarına işaret ediyor. 
Klavye konusunda sıkıntıları olmayan engelli kullanıcıların bilgisayar-
da yazılanları nasıl okuduğunu ise şöyle anlatıyor: “Engelliler, ekran-
daki yazıyı sıradan bir bilgisayara yüklenen ekran okuyucu program-
lar sayesinde dinliyor. Engelli kullanıcı, fareyi ekrandaki herhangi bir 
butonun ve yazının üzerine getirdiğinde veya bir şey yazdığında bun-
ları sesli olarak dinleyebildiğinden yapmak istediği işlemleri kolaylık-
la gerçekleştirebiliyor.” 

Seslendirmelerin ingilizce 
aksanlı olması kullanıcıyı zorluyor

Bakırcı, bu seslendirmenin onlara çok fayda sağladığını ama yabancı 
kaynaklı olan ekran okuyucu programlarının İngilizce aksanlı olarak 
seslendirildiğini, Türkçe aksanlı seslendirilmemesinin sıkıntı oluştur-
duğunu dile getiriyor. Bakırcı konu ile ilgili şu değerlendirmeyi yapı-

yor: “Aslında görüntüleri Türkçe seslen-
diren çeşitli sentezleyiciler de bulu-

nuyor. Ancak bu sentezleyiciler 
tek başına verimli olmadığın-

dan mutlaka orijinal bir ek-
ran okuyucu programa ih-
tiyaç duyuluyor. Maalesef 
ki Türkiye’de kendi dilin-
de orijinal bir ekran oku-
yucu program bulunmu-
yor. Türkçe ses sentez-
leyici ve ekran okuyucu 

program birlikte kullanıldı-
ğında, bilgisayar oldukça ya-

vaşlıyor. Bu yüzden görme en-
gelliler, bilgisayarı genellikle İn-

gilizce aksanlı ekran okuyucu prog-
ramını dinleyerek kullanıyor. Öte yan-

dan ekran okuyucu programların maliyetlerinin çok yüksek olması da 
bizim bu programı edinmemize ikinci bir engel oluşturuyor.”

ekran okuyucu programlar çok pahalı
Bakırcı, gelişen teknoloji ile birlikte, görme engellilerin bilgisayar, 

internet kullanımına ilişkin sorunlarının birçoğunun çözüldüğünü 
söylüyor. Ancak günümüzde bilgisayara, internete erişemeyen çok sa-
yıda engellinin de olduğunu aktarıyor. Bakırcı bunun sebeplerini şöy-
le açıklıyor: “Görme engellilere yönelik satılan araç-gereçler ve ekran 
okuyucu programlar oldukça pahalıya mal oluyor. Bir ekran okuyucu 
programının maliyetinin iki bin doları bulduğunu düşündüğümüzde 
bilgisayarı olmayan ya da bozulan bir engellinin bunu edinmesi olduk-
ça güç oluyor. Bu tür yazılım ve donanımların görme engellilere sağ-
lık sigortası kapsamında ücretsiz olarak sağlanması sorunu çözecektir. 
Öte yandan görme engellilerin bilgisayar teknolojisinden verimli dü-
zeyde yararlanabilmeleri ve becerilerini arttırabilmeleri için belirttiği-
miz gibi Türkçe ekran okuyucu programların hazırlanması gerekiyor. 
Ardından da onların bunları nasıl kullanacağına dair eğitim fırsatları-
nın sağlanması gerekiyor.”

“GÖRME 
ENGELLİLERİN 

BİLGİSAYAR 
TEKNOLOJİSİNDEN 
VERİMLİ DÜZEYDE 

YARARLANABİLMELERİ 
VE BECERİLERİNİ 

ARTTIRABİLMELERİ İÇİN 
TÜRKÇE EKRAN OKUYUCU 

PROGRAMLARININ 
HAZIRLANMASI 

GEREKİYOR. 

Jaws: Görme engellilerin 
bilgisayarda internet dâhil tüm 
işlerini yapabildikleri mükemmel bir 
programdır. Altı dilde kullanılacak 
şekilde yapılmıştır. Bu programa aynı 
kalitede Türkçesi de ilave edilmiş 
olsa ülkemizde ağırlıklı olarak bu 
programı kullanan yaklaşık yüzde 85 
görme engelli birçok sorununu aşmış 
olacak. Bu programı kullananlar 
genellikle Ankara, İstanbul ve İzmir’de 
yaşadığından taşradaki görme 
engellilerin de bu programla bilgisayar 
kullanımının çeşitli devlet önlemleriyle 
acilen harekete geçirilmesi gerekiyor.

Hal: Bu program yazıları sese 
dönüştüren ‘sintisayzır’ programıyla 
birlikte kullanıldığında Türkçe olarak 
dinlenebiliyor.

Window-ice: Bu programın 
diğerlerinden farkı kullanıcılarına 
bilgisayarın kısa yollarını kullandırarak 
çeşitli kolaylıklar sağlamasıdır. 
Birçok dil seçeneği olmasına rağmen 
Türkçesi yoktur.

nVDA: ‘Dünyadaki tüm görme 
engellilerin aynı teknolojilere erişim 
imkânı olmalı’ mantığıyla oluşturulan 
bir programdır. Şimdiye kadar 
Türkçe dâhil 22 dilde yazılmıştır. Açık 
kodlu bir ekran okuyucu program 
olduğundan Türkçe dil desteği devlet 
tarafından geliştirilebilir. Zaten bu 
programın geliştirilmesi bağışlarla 
yürütülmektedir.

net Okur: GVZ Ses Teknolojileri 
tarafından geliştirilen ve ses 
kalitesi en iyi olan bir Türkçe okuma 
programıdır. Sadece yazıları okuyup 
Jaws gibi bir ekran okuyucusunun 
olmaması onun başka bir ekran 
okuyucu programla birlikte 
kullanılmasını gerektiriyor. Bu 
programın ekran okuyucu program 
düzeyine getirilmesi önemli bir ihtiyacı 
karşılayacaktır.

Engelliler hangi 
programları kullanıyor?





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 gerektiğine işaret ediyor. 
Taha Yücel, sayısal yayına geçişte özellikle seyirciyi ilgilendiren duru-

mun, sahip olunan televizyonun sayısal yayına uygunluğu konusu oldu-
ğunu belirtiyor. RTÜK olarak üreticilerle görüşmelerini sürdürdükleri-
ni aktaran Yücel, “Eski televizyonlar için set üstü kutuların hazır olma-
sı gerekiyor. Yeni televizyonların da bu set üstü kutuların monte edile-
rek üretilmesi gerekiyor. İsteyen eski televizyonuna set üstü kutu alacak. 
İsteyen de set üstü kutusu monteli yeni televizyon satın alacak. Böylece 
6 ay sonraya hazır hale gelinecek.” diye konuşuyor. Yücel, en önemli ko-
nunun da üreticilerin set üstü cihaz ve set üstü monteli televizyon üret-
mesi, piyasaya sunması olduğunu aktarıyor. Üreticilerle de görüştüklerini 
söyleyen Yücel, piyasada şimdiden bu cihazların satılması gerektiğini, te-
levizyon alıcısının bu cihazları şimdiden edinmesi gerektiğini belirtiyor. 
Türkiye’deki 18 milyon hanenin her yıl 3 milyon televizyon satın aldığı-
nı hatırlatan Taha Yücel, 6 yılda tüm televizyonların yenilenmiş olduğu-
nu ifade ediyor. Yeni süreçte de sayısal yanına 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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Parti ile CHP, Türkiye’nin en önemli sorunu olarak öne çıkan teröre, birlikte çözüm üretmek ama-
cıyla işbirliği süreci başlattı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı da Türkiye, İran, Irak ve 
Suriye’de yasal zeminde Kürtçe yayın yapan 40 dolayında radyo ve televizyonla ilgili yeni çalışmasıyla, 
sürece dışarıdan güçlü bir destek vermek için önemli sorumluluk üstlendi. AK

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE 
HABERLEŞME BAKANLIĞI, 

KÜRTÇE YAYIN YAPAN RADYO 
VE TELEVİZYONLARLA İLGİLİ 
YENİ BİR ÇALIŞMA BAŞLATTI. 

BAKANLIK, YASAL YA DA 
MEŞRU YAYIN ÇİZGİSİNİ 

KORUYAN BU TELEVİZYON VE 
RADYOLARI ORTAK BİR UYDU 
PLATFORMUNDA TOPLAMAYI 

HEDEFLİYOR.

KÜrtçE 
KaNaLLar 

tek bir uydu 
pLatformuNa 

aLıNaCaK
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 Bağlantı Noktası, bu sayısında Ulaştırma Bakanlığı’nda son de-
rece titizlikle yürütülen bir çalışmanın ayrıntılarını gündeme ge-
tiriyor. Türkiye, 30 yıldır terör sorunuyla yaşıyor. Teröre, binler-
ce yurttaşını kurban veren Türkiye, milyarlarca dolarlık da har-
cama yapmak zorunda kaldı. Ancak, terör can almaya ve kan dök-
meye devam ediyor.  

Terörü durdurmak için yapılan hamlelere kısa süre önce bir ye-
nisi eklendi. CHP, terör sorununa çözüm için AK Parti’nin ka-
pısını çaldı. Bu davet, sorunun çözümünü bekleyen milyonlarca 
yurttaşın, yeniden umutlanmasına yol açtı. Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu soruna çözüm 
için bir araya geldi. Taraflar görüşmelerini sürdürüyor. AK Parti 
ve CHP’nin attığı adımın, çözümü getirip getirmeyeceğini şimdi-
den kestirmek mümkün değil. Ancak 75 milyonun iyilik için atı-
lan bu adımdan iyi sonuç beklediğine hiç kuşku yok.

 
kürtçe yayın yapan 40 televizyon ve radyo var

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın da bu sü-
reçte boş durmadığı ortaya çıktı. Ulaştırma Bakanlığı, Kürtçe ya-
yın yapan radyo ve televizyonlarla ilgili yeni bir çalışma başlattı. 
Ulaştırma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu çalış-
manın hedefinde yasal zeminde Kürtçe yayın yapan televizyonlar 
ve radyolar bulunuyor. Kaynaklar, Türkiye, İran, Suriye ve Irak’ı 
içine alan bölgede yasal zeminde 40 dolayında televizyon ve rad-
yonun Kürtçe yayın yaptığını söyledi. Ulaştırma Bakanlığı, yasal 
ya da meşru yayın çizgisini koruyan bu televizyon ve radyoları or-
tak bir uydu platformunda toplamayı hedefliyor. 

 

yasadışı yayın yapanlar ortaya çıkacak
Ulaştırma Bakanlığı kaynakları, bu hamle-

nin rasyonel bir beklentiyle yapıldığını belirte-
rek, “Bu çalışmadan pratik olarak ne öngörülü-
yor; yasal yayın yapanlar ile yasadışı yayın yapan-
ların ayrışmasını sağlamak. Yasal yayın yapanlar, 
bir platformda toplanırsa, diğerleri daha net ola-
rak ortaya çıkmış olur. Bu sayede, yasa dışı yayın 
yapan radyo ve televizyonlarla mücadele kolay-
laşır.” dedi. Kaynaklar, bu çalışmanın henüz çok 
yeni olduğunu belirterek, çalışma kapsamında 
kısa süre içinde çok önemli adımlar atılabileceği 
mesajını verdi. 

 
tÜrkSAt olabilir mi?

Kaynaklar, söz konusu 40 dolayında radyo ve 
televizyonun TÜRKSAT uydularında toplanma-
sının mümkün olup olmadığı sorusu üzerine, “El-
bette her türlü olasılık tartışılır, değerlendirilir. 
Ancak, diğer seçeneklerin de masaya yatırılması 
ve olumlu- olumsuz yanlarının ayrıntılı değerlen-
dirmeye tabi tutulması daha isabetli olur.” dedi. 
Kaynaklar, bu yönüyle TÜRKSAT yerine başka 
uydu platformlarından da yararlanılmasının ola-
sılıklar içinde değerlendirildiği mesajını verdi.

ÇALIŞMAYLA yASAL yAyIN yAPANLAr iLe yASAdIŞI yAyIN yAPANLArIN 
AYRIŞMASININ SAĞLANMASI AMAÇLANIYOR. YASAL YAYIN YAPANLAR, BİR PLATFORMDA 
TOPLANIRSA, DİĞERLERİ DAHA NET OLARAK ORTAYA ÇIKMIŞ OLUR. BU SAYEDE, YASA 
DIŞI YAYIN YAPAN RADYO VE TELEVİZYONLARLA MÜCADELE KOLAYLAŞIR.



çılışta konuşan Bilgi Teknolo-
jileri ve İletişim Kurumu Baş-
kanı Dr. Tayfun Acarer ise ül-
keler arasındaki arabağlantı 

ücretlerinin oldukça yüksek olduğunu 
belirtti ve yüksek arabağlantı ücretle-
rinin düşürülmesi gerektiğini savundu. 
Acarer, konuşmasında hızlı bir seyir 
izleyen e-ticarete değindi. E-ticaretin 
2011 yılında bir önceki yıla göre yüzde 
45 artış gösterdiğin,  e-ticaret hacmi-
nin 2020 yılında toplam ticaret hacmi-
nin yüzde 90’ına ulaşmasını hedefle-
diklerini kaydetti. Başkan, e-ticaretin 
güvenliği konusunda, uluslar arası dü-
zenlemelerin gerekliliğine işaret etti.

onferansın kapanış ko-
nuşmasını gerçekleştiren 
Bilgi Teknolojileri ve İle-
tişim Kurumu II. Başka-

nı Dr. Ayhan Beydoğan da, kon-
feransın elektronik haberleşme 
sektöründe yaşanan düzenleyici 
zorlukları ve gelişmeleri  paylaşa-
rak işbirliklerini arttırmak açısın-
dan faydalı bir toplantı olduğunu 
dile getirdi. Bilişim sektörünün de 
yaşanan hızlı gelişmeler nedeniy-
le düzenlemelerin de hız kazandı-
ğını ve ortak akıl oluşturarak bu 
düzenlemelerin daha faydalı hale 
getirilmesi gerektiğini vurguladı.
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HaBEr

akan Yıldırım, Türkiye’nin bilgi 
toplumuna dönüşebilmesi için 
son 10 yıl içinde çok ciddi çaba 
sarf ettiklerini söyledi. Bilişi-

min gençlerle geleceğine vurgu yapan 
Bakan, şöyle devam etti: “Gelecek bili-
şimle gelecek, gelecek gençler ile gele-
cek. Geleceği gençler bilişim ile getire-
cek. Onun için bilişime yatırım demek 
geleceğe ve gençlere yatırım demek-
tir. Bilişime yatırım demek ülkeye, in-
sanlığın refahına, huzuruna ve barışına, 
küresel barışa yatırım demek.” İfadesi-
ni kullandı. Bakan Yıldırım, bölgesel iş-
birliklerinde daha aktif olunması gerek-
tiğini de vurgu yaptı. Ardından şunla-
rı söyledi: “Bir yalan dünya var, bir de 
sanal dünya var. Sanal dünya öyle hız-
la gelişiyor ki, yalan dünyada olan işle-
rin daha fazlası artık sanal dünyada ya-
pılmaya başlanıyor. İnternette yapılan 
tehditlerin ve fırsatların ne olduğunun 
ortaya konulması önemli.”

B A K

YAKLAŞIK 35 üLKEDEN GELEN DüZENLEYİCİ KURUL VE SEKTöR TEMSİLCİLERİNİN 
KATILIMIYLA İKİ GüN BOYUNCA DüZENLENEN PANELLERDE eLektroNik 

hAberLeŞme SektörÜNde dÜzeNLeyici zorLukLAr, geLiŞmeLer ve 
dÜzeNLemeriN tÜketici ÜzeriNdeki etkiLeri TARTIŞILDI.

BTK, “Düzenleyiciler 
Konferansı” düzenledi, tüm 

sektörü bir araya getirdi
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Demiryolu 
serbestleşmesinDe 

son adımlar 
atılıyor

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI, 
DEMİRYOLLARINI ÖZEL 
SEKTÖRE AÇMAK İÇİN 
GERİ SAYIMA BAŞLADI. 
BAKANLIK, BU AMAÇLA 

HAZIRLANAN, ‘TÜRKİYE 
DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ 

SERBESTLEŞTİRİLMESİ 
HAKKINDA YASA TASARISI 

TASLAĞI’NI, GÖRÜŞ İÇİN 
İLGİLİ KAMU KURUM VE 

KURULUŞLARINA GÖNDERDİ.

Demiryolu
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laştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, özel 
şirketlerin ulusal demiryolu ağı üzerinde tren işletmeciliği yap-
masına olanak sağlayan yasal düzenlemeye dönük teknik çalış-
maların hızla tamamlanması için talimat verdi. Ulaştırma Ba-

kanlığı ve TCDD üst yönetimi, en kısa sürede yasa tasarısına son şeklini ve-
recek. Tasarı, hızla Başbakanlığa gönderilecek. Tasarının, yeni yasama yı-
lının hemen başında yasalaşması ve uygulamaya konulması hedefleniyor. 

 Ulaştırma Bakanlığı, demiryollarını özel sektöre açmak için geri sa-
yıma başladı. Bakanlık, bu amaçla hazırlanan, ‘Türkiye Demiryolu Ulaş-
tırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Yasa Tasarısı Taslağı’nı, görüş 
için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdi. Görüşler, Mayıs ayı-
nın ikinci yarısında alındı. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, kamu ku-
rumlarının görüşlerinin gelmesinin ardından kurmaylarına tasarıya son 
şeklini vermeleri için talimat verdi. 

Ulaştırma Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, gerekli hazırlıkların 
yapıldığını belirterek,  özel sektörün de demiryolu işletmeciliği yapma-
sına olanak sağlayan yasa tasarısı hakkında bilgi verdi. Tasarının, yeni 
yasama yılında yasalaşacağı mesajını veren yetkili, yasanın yürürlüğe 
girdiği tarihi izleyen 6 ay içinde demiryolu altyapısı üzerinde ticari esas-
lara göre yük ve yolcu taşımacılığı ile bunların tamamlayıcısı olan hiz-
metleri yapmakla görevli olacak TÜRKTREN AŞ’nin kurulacağını be-
lirtti. Yetkili şöyle devam etti: “Bir yıl içinde TCDD’nin cer, yük ve yolcu 
taşımalarıyla ilgili hizmetlerini yürüten personel, ihtiyaç duyulan diğer 
personel, bu hizmetlerde kullanılan çeken ve çekilen araçlar, bunlarla 
ilgili her türlü diğer araç, gereç, cihazlar hak, alacak, borç ve yükümlü-
lükleriyle bedelsiz olarak ve devam etmekte olan davaların ilgili olanla-
rıyla birlikte TÜRKTREN AŞ’ye devredilecek.”

 Yetkili, TÜRKTREN AŞ’nin 5 yıl süreyle yatırım programlarında yer 
alan yatırımlarının finansmanı, işletme bütçesinde yer alan finansman 
açıkları, fiili finansman açığı ile işletme bütçesinde öngörülen açıklar 
arasındaki farkın, sermayesine mahsuben Hazine tarafından karşılana-
cağını açıkladı.

 
Treni olan işletmecilik yapabilecek

Yasa, özel sektörün ulusal demiryolu ağı üzerinde işletmecilik yap-
masına da olanak sağlıyor. Ulaştırma Bakanlığı yetkilisinin verdiği bil-
giye göre kamu tüzel kişileri ve özel şirketler, kendilerine ait demiryo-
lu altyapısı inşa etmek; kendilerine veya başka şirketlere ait demiryo-
lu altyapısı üzerinde demiryolu altyapı işletmecisi olmak; ulusal demir-
yolu altyapı ağındaki demiryolu tren işletmecisi olmak üzere Ulaştırma 
Bakanlığı’nca yetkilendirilebilecek.

Demiryolu

U

TCDD de işletmeci olacak
TCDD, devletin tasarrufundaki demiryo-

lu altyapısının kendisine devredileni üze-
rinde demiryolu altyapı işletmecisi olarak 
görevlendirilecek. Demiryolu altyapısını 
iyileştirecek, yenileyecek, bakım ve onarı-
mını yapacak. TCDD, aynı zamanda Yük-
sek Hızlı Tren (YHT) taşımacılığı için de-
miryolu altyapısını yapacak. Trafiği düzen-
leyecek. Gar, istasyon, lojistik ve yük mer-
kezleri ile benzeri tesislerin demiryolu tra-
fiğiyle ilgili olmayan alanlarını tekel olma-
mak üzere işletecek, işlettirecek. 

 Kamu hizmeti yükümlülükleri, Ulaştır-
ma Bakanlığı ile demiryolu tren işletmeci-
leri arasında yapılan sözleşmeye dayanıla-
rak yerine getirilecek.

KAMU TÜZEL KİŞİLERİ VE ÖZEL 
ŞİRKETLER, KENDİLERİNE AİT DEMİRYOLU 
ALTYAPISI İNŞA ETMEK; KENDİLERİNE VEYA 
BAŞKA ŞİRKETLERE AİT DEMİRYOLU ALTYAPISI 
ÜZERİNDE DEMİRYOLU ALTYAPI İŞLETMECİSİ 
OLMAK; ULUSAL DEMİRYOLU ALTYAPI 
AĞINDAKİ DEMİRYOLU TREN İŞLETMECİSİ 
OLMAK ÜZERE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’NCA 
YETKİLENDİRİLEBİLECEK.



SAĞLIK
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ünlük yaşamımızda tanımlayamadığımız ağrılar yaşarız. 
Çoğu kişinin ‘yakıcı, elektrik çarpar veya iğne batar gibi’ di-
yerek anlatmaya çalıştığı bu ağrılar aslında tıp dilinde ‘nö-
ropatik ağrı’ olarak adlandırılıyor. Biz sebebini bilemesek 

de, uzmanlar bu ağrıları, ‘sinirlerin hasar görmesine sebep olabilecek 
birçok hastalık ya da olay sonucu ortaya çıkan bir tür kronik ağrı’ ola-
rak tanımlıyor. Nöropatik Ağrı hakkında bilinçlendirme yapmak üze-
re harekete geçen Nöropatik Ağrı Platformu (SNAPS) da, “www.ag-
rinitani.com” web sitesinde ‘Ağrını Tanı’ kampanyası başlattı. Kam-
panya ile vatandaşlar, nöropatik ağrı hakkında internet üzerinden 
bilgilendiriliyor. 

SNAPS Başkanı Prof. Dr. Ersin Tan, nöropatik ağrıların, sinirlerin 
hasar görmesine sebep olabilecek birçok hastalık ya da olay sonucu 
ortaya çıktığını belirtiyor. Bu hastalık ya da olayların başında diya-
bet (şeker hastalığı), zona, bel fıtığı gibi hastalıklar ya da kaza sıra-
sında yaralanma, ameliyat gibi durumların geldiğine dikkat çekiyor. 
Tan, ağrının, yaralanma onarıldıktan ya da iyileştikten uzun zaman 
sonra da devam etmesinin artık kronik ağrı olduğunu ve katlanması 
zor olan, başlı başına bir soruna dönüştüğüne işaret ediyor. Bu ağrı-
ların hastalar tarafından, ‘yakıcı, elektrik çarpar veya iğne batar gibi 
bir ağrı’ olarak tanımlandığını aktaran Tan, “Nöropatik Ağrı’ya klasik 
ağrı kesiciler fayda etmiyor. Genellikle şiddetli olan bu ağrı, kişilerin 
hayatını fiziksel ve sosyal olarak altüst ediyor. Hastaların yarısı işten 
ayrılıyor, bir kısmı evden hiç çıkamaz hale geliyor.” diye konuşuyor.

G

En çok diyabetli hastalarda ve   
kronik bel ağrısı olanlarda görülüyor

Türkiye’de 5 milyon diyabet hastası olduğuna işa-
ret eden Tan, bu hastaların yüzde 20’sinde nöropatik 
ağrı şikâyeti yaşandığına dikkat çekiyor. Her 5 diya-
betliden 1’inde tanı ve tedavisi yeterince yapılmayan 
nöropatik ağrı şikâyetleri görüldüğünü söylüyor. Bel 
ağrılarının da çok sık karşılaşılan bir durum olduğu-
na işaret eden Tan, “3 aydan daha uzun süreli bel ağ-
rıları kronikleşiyor. Bel ağrılı hastaların üçte birinde 
kronik (inatçı) bel ağrıları gelişiyor. Kronik bel ağrıla-
rının yarısından fazlasında (yüzde 55) nöropatik ağrı 
görülüyor.” şeklinde konuşuyor. 

Bu tip şikayetleri olan kişilerin mutlaka nöroloji, fi-
zik tedavi ve rehabilitasyon, beyin 

cerrahisi, endokrinoloji, anes-
tezi/algoloji ve romatolo-

ji uzmanlarına başvur-
maları gerektiğini söy-
leyen Prof. Tan, “Nö-
ropatik ağrısı olan 
bir hastaya basit bir 
ağrı kesici verildi-
ğinde hiçbir faydası 

olmuyor ve boşu bo-
şuna hastaya ilaç yük-

lemesi yapılmış oluyor. 
Bu da hastaya hem mad-

di zarar veriyor, hem de te-
davi olmadan ilaca bağlı yan etki-

lerin görülme riskini doğuruyor.” diyor.  Tan, “Sürek-
li devam eden yanma, karıncalanma, batma, elektrik 
çarpar gibi ve donma şeklinde ağrılarınız varsa dok-
torunuza başvurun. Hissettiğiniz ağrıyı ve bu ağrının 
vücudunuzun hangi bölgelerini etkilediğini tarif edin. 
Hastalık bilinçlendirme kampanyamızın web sitesi ve 
ücretsiz danışma hattına ek olarak Facebook sayfası-
nın da hayata geçmiş olması bu konuda bilgi almak is-
teyenlerin doğru hekime başvurmasına yardımcı ola-
bilmek bizim için sevindirici olacak.” diye konuşuyor.

‘Ağrını Tanı’ sosyal medyada
Nöropatik Ağrı Platformu’nun Ağrını Tanı kampan-

yasının web sitesi ve 0800 211 78 78 Danışma Hattı bir 
süreden bu yana hizmet veriyor. Ayrıca kampanyanın 
Facebook sayfası, facebook.com/agrinitani adresin-
de hayata geçti. Sayfada 8 soruluk Ağrı/Şikâyet Sor-
gulama Anketi, çok sayıda bilgilendirici hekim vide-
osu, nöropatik ağrının teşhis ve tedavisi, hasta ve he-
kim için kolaylaştırıcı rehber ve yardımcı kaynaklar 
bulunuyor. Ağrı/Şikâyet Sorgulama Anketi’ni yanıtla-
yanlar doktora başvururken kendilerine yol göstere-
cek ve teşhise yardımcı olacak bilgilere ulaşabiliyor.

NöropAtiK AĞrI pLAtformu’NuN 10 miLyoNA yAKIN Kişiye uLAşAN iNterNet 
SAyfASI, KroNiK AĞrI çeKeN ANcAK bu AĞrILArIN KAyNAKLArINI biLemeyeN 

vAtANdAşLArA hitAp ediyor. SAyfAdAKi SoruLArI cevApLAyAN vAtANdAşLAr, 
AĞrILArINI tANIyor, tedAvi içiN uyguN yerLere yöNLeNdiriLiyor.  

ağrını tanı
internetten

SnaPS 
Başkanı 
Prof. Dr. 

Ersin tan

“nöroPatik 
ağrı’ya klaSik 

ağrı kESicilEr fayDa 
Etmiyor. GEnElliklE 

şiDDEtli olan Bu ağrı, 
kişilErin hayatını fizikSEl 
vE SoSyal olarak altüSt 
EDiyor. haStaların yarıSı 
iştEn ayrılıyor, Bir kıSmı 

EvDEn hiç çıkamaz 
halE GEliyor.”
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obil takip sistemleri giderek yaygın-
laşıyor ve gelişiyor. Sistemin sade-
ce bir aracın yerini tespit ettiği gün-
ler geride kaldı. Mobil takip sistem-

leri ile artık; dondurma taşıyan bir araçta, don-
durmaların erimeye başlayıp başlamadığını, 
hastaya yönlendirilmek istenen bir ambulan-
sın hem uzaklık hem de doluluk bakımından 
uygun olup olmadığını, bir tur otobüsünün ne-
reden, kaç turist aldığını öğrenebilirsiniz. Şir-
ketler için ticari öneme sahip bu bilgilerin yanı 
sıra artık mobil takip sistemleri insan hayatı-
nı da kurtarıyor. Bu sistemlerle bir Alzheimer 
hastanızı takip edebilir, çocuğunuzun nerede 
olduğunu bulabilirsiniz. 

Bu alanda Türkiye’nin ilk ve tek mobil takip 
şirketi olan FiloTurk, müşterilerine önemli 
hizmetler veriyor. Araç Takip Paketi, Filo Yö-
netimi Paketi, Yol Bilgisayarı Paketi, Yük Ta-
kip Paketi ve Kişi Takip Paketi bunlardan bir-
kaçı. FiloTurk Genel Müdürü Levent Aydoğan, 
önce hizmet verdikleri sistemi en basit haliyle, 
“Araçlara takılan birimler sayesinde, GPS uy-
dularından konum alınır. Yine araç üzerinde-
ki sensorlardan farklı bilgiler toplanır ve bü-
tün bu bilgiler, GSM/GPRS üzerinden merke-
zimize iletilir. Bu veriler kullanıcılarımıza in-
ternet üzerinden sunulur.” sözleriyle anlatı-
yor. Ardından da FiloTurk Mobil Takip ve Filo 
Yönetim sistemiyle, filo sahiplerinin 7 gün 24 
saat araçlarını internet ve mobil ortamda takip 
edebildiklerini aktarıyor. Aracın yakıt tüketi-
mi, depo seviyesi ve motor devri gibi kritik bil-
gilerin bile geliştirdikleri sistemler sayesinde 
işletmelere verildiğini söyleyen Aydoğan, sis-
temin sağladığı diğer faydaları ise şöyle sıralı-
yor: “Sistem, sürücünün uygun kullanım alış-
kanlıkları kazanmasını sağlayarak, ekonomik 
sürüş takibi yapıyor. Böylece, işletim giderle-
rinin azaltılmasına katkıda bulunuyor. Rölan-
ti takibi yaparak, araç kullanım ekonomisi açı-
sından son derece önemli olan rölanti süresini 

ArAç 
takipten 

insan 
takibe

M
“KRİZ ÇIKINCA ÖZELLİKLE bÜYÜk ŞiRketLeR PLANLAMALARINI TASARRUF 
ÜZERİNE YAPMAYA BAŞLADI. DOĞAL OLARAK BİZE KOŞTULAR. TÜM ARABALARINA, 
aRaÇ takiP sisteMi TAKTIRDILAR. BÖYLECE, ARAÇLARININ NEREDE OLDUĞUNU TAKİP 
EDEBİLDİKLERİ GİBİ ÖNEMLİ ORANDA YakIt tasaRRUFU DA SAĞLADILAR.”

ARAÇ TAKİP SİSTEMLERİ 
İLE SADECE ARAÇLARIN 

YERİNİN TESPİT EDİLDİĞİ 
DÖNEMLER GERİDE KALDI. 
BUGÜN ARTIK ŞİRKETLER; 

DONDURMALARININ YOLDA 
ERİYİP ERİMEDİĞİNİ, 

HASTANELER; HASTAYA EN 
YAKIN HANGİ AMBULANSI 

GÖNDERECEKLERİNİ MOBİL 
TAKİP SİSTEMİ SAYESİNDE 

GÖREBİLİYOR.

Mobil 
takip ve Filo 
Yönetim 
sistemi’nin 
Özellikleri:
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Operasyon 
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iki yönlü 

mesajlaşma 
olanağı

Yasak ve 
izinli bölgelere 
giriş, bekleme 

süresi 
tanımlama ve 
ihlal halinde 
bilgilendirme

Rota ve 
geçmiş 

hareketler gibi 
bilgilere yüksek 
hızda erişim ve 

harita üzerinden 
animasyon GSM/

GPRS
/SMS 

haberleşmesiyle 
düşük işletim 

maliyeti

FiloTurk 
Genel 
Müdürü 
Levent 
Aydoğan
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denetim altına alıyor. Güzergâh ihlali, istenmeyen nok-
talarda duruşlar ve uzun molalar gibi verimlilik kayıpla-
rını takip ederek, sürücü performansını kontrol ediyor. 
Olası çalınma durumlarında aracın yerini tespit edile-
bildiği gibi araç uzaktan durdurulabiliyor. Aracın ger-
çek konumu ile varış noktasına ne kadar uzakta olduğu 
sistem üzerinden görülebildiği için doğru planlama ve 
bilgilendirme yapılmasını sağlıyor. Ayrıca sürücünün 
sefere çıktığı andan itibaren güvenli araç kullanıp pren-
siplerine uygun hareket edip etmediğini izleyerek gü-
venli sürüş takibi de yapabiliyor.”

“krizde büyük şirketler bize koştu” 
FiloTurk Genel Müdürü Aydoğan, araç takip sistemi-

nin küresel krize rağmen büyüyen sektörlerin başında 
geldiğini belirtiyor. Sebebini şöyle açıklıyor: “Kriz çı-
kınca özellikle büyük şirketler planlamalarını tasarruf 
üzerine yapmaya başladı. Doğal olarak bize koştular. 
Tüm arabalarına, araç takip sistemi taktırdılar. Böyle-
ce, araçlarının nerede olduğunu takip edebildikleri gibi 
önemli oranda yakıt tasarrufu da sağladılar. Kriz bizim 
sektöre yaradı, biz büyürken, firmalarda da hatırı sayı-
lır tasarruf sağladı.” 

Araç Takip Sistemi
Filo içerisinde yer alan araçların 
hız, konum, rölanti gibi bilgileri 
ile mevcut ve geçmişe yönelik 
detaylı raporlarını kullanıcının 
hizmetine sunan temel hizmet 
paketidir. 

Filo Yönetimi Paketi
FiloTurk Araç Takip ve Filo 
Yönetimi Sistemi’nin tüm 
olanaklarını kullanıcısına en 
geniş şekilde sunan ve çeşitli 
aksesuarlarla kullanıcısının 
ihtiyaç duyabileceği çok çeşitli 
raporların çıkarılmasına olanak 
tanıyan en gelişmiş hizmet 
paketidir.
 
Yol Bilgisayarı Paketi
Filo Yönetimi Paketi’nin standart 
özelliklerine ek olarak, aracın 
yakıt tüketimi, depo seviyesi ve 
motor devri gibi kritik bilgileri 
araç bilgisayarından elde ederek 
kullanıcısının hizmetine sunan 
CANbus teknolojisine sahip 
hizmet paketidir. 

Yük Takip Paketi
İşletmenin mobil yüklerini 
internet üzerinden izlemelerini 
sağlayan “Yük Takip Paketi, 
treyler, konteyner, tren vagonu, 
helikopter ve bunun gibi 
elektrik kaynağı bulunamayan 
yerlerde taşınan kritik yüklerin 
izlenememesinden kaynaklanan 
maddi kayıpların önüne geçerek 
yükü güvence altına alır.

Kişi Takip Paketi
Çocukların, yaşlıların, hastaların 
ve evcil hayvanların mobil 
ortamda takip edilmesi için 
geliştirilen “Kişi Takip Paketi, 
sevdiklerinizin bulunduğu yeri 
harita üzerinden internetten 
öğrenmenizi sağlar. Acil 
durumlarda sesli görüşme 
imkânı sunar ve sevdiklerinizin 
güvende olduğunu bilmenin 
huzurunu yaşatır. 

“ambulans  
geç kaldı 
sorunu bitiyor” 
Aydoğan’ın verdiği 
bilgilere göre sağlık 
sektörü, insan 
hayatını kurtarmak 
adına araç takip 
sistemlerinden 
maksimum 
faydalanıyor. 
Mesela ambulans 
isteyen birine 
en yakın ilk 
5 ambulans 
belirleniyor, bu 5 
ambulansın başka 
bir hastaya gidip 
gitmediği, boş 
olup olmadığı gibi 
bilgiler anında elde 
ediliyor. En uygun 
ambulansın araç 
içindeki ekranına, 
hastanın ev adres 
bilgisi anında 
iletiliyor. Böylece 
ambulansların 
geç kalma 
gibi durumları, 
olağanüstü bir 
durum yoksa 
ortadan kalkıyor.

AİLE BİREYLERİ VE KADINA KARŞI 
ŞİDDETİ ÖNLEME KANUNU’NDA, 
ŞİDDET GÖSTEREN ERKEKLERE 
ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILMASI, 
ŞİDDET GÖREN KADINA KOLYE 
VEYA BİLEZİK ŞEKLİNDE PANİK 
BUTONU TAKILMASI MÜMKÜN HALE 
GETİRİLMİŞTİ. LEVENT AYDOĞAN, 
KADINI ŞİDDETTEN KORUYACAK 
BU SİSTEMİN DE MOBİL SİSTEM 
KAPSAMINDA OLDUĞUNU BELİRTİYOR.

HABER

Filoturk’un 
hizmetleri şöyle:

“Şiddet gören kadınlar faydalanıyor”

Levent Aydoğan, sağlık sektörü dışında son 
dönem Türkiye’nin de gündeminde olan şiddet 
konusunda takip sistemlerinin kullanılacağını 
belirtiyor. Son çıkan Aile Bireyleri ve Kadına 
Karşı Şiddeti Önleme Kanunu’nda, şiddet 
gösteren erkeklere elektronik kelepçe takılması, 
şiddet gören kadına kolye veya bilezik 
şeklinde panik butonu takılması mümkün 
hale getirilmişti. Aydoğan, kadını şiddetten 
koruyacak bu sistemin de mobil sistem 
kapsamında olduğunu belirtiyor. Ayrıca yaşlı 
ve hastaların, çocukların gün içinde takiplerinin 
mümkün olduğunu ifade ediyor.

Yorumsuz
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KARAYOLLARI

AYŞE MELEK VERA

kulların tatil olmasıyla, halkımızın ekseriyetinin “deniz-kum-
güneş” konsepti çerçevesinde tatil yörelerine akın etmeye baş-
lamasıyla trafik kazaları da hissedilir bir artış gösterdi. Daha da 
artacağını söylemek için bilgin ya da kâhin olmaya gerek yok. 

Kazaları azaltmak için ne yapılması gerekir sorusunun cevabı için  
“Yola çıkmadan önce aracınızın tüm bakımlarını eksiksiz ya-
pın. Yorgun olarak yola çıkmayın. Kural ihlalinde bulunma-
yın. Emniyet kemerini takın.” sözleriyle veriyor uzmanlar... 
Bu çağrı her yaz dönemi yapılır aslında ancak karayollarındaki trafik 
kazası tablosunda çok büyük bir değişiklikse yaşanmaz. 

Trafik kazaları aslında sadece Türkiye’nin sorunu da değil. Ulaştır-
ma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın Dünya Sağlık 
Örgütü’nün (WHO) yaptığı araştırmaya dayanarak verdiği bilgiye göre, 
bir yılda dünyada ortalama 1 milyon 200 bin insan kaza anında hayatı-
nı kaybediyor. Ayrıca, 20 ila 50 milyon civarında insan da kazalar sonucu 
yaralanıyor. Kazaların maddi hasarı ise 550 milyar doları buluyor. Yıldı-
rım, böylesi bir kaybın savaşlarda bile yaşanmadığına dikkat çekiyor. İçiş-
leri Bakanı İdris Naim Şahin ise 2011 yılında Türkiye’de 131 bin 468 ölüm-

lü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldiğini belirterek, “Maale-
sef, bu kazalarda 3 bin 821 kişi hayatını kaybetmiş, 238 bin 74 kişi ya-

ralanmıştır. Meydana gelen sosyo-ekonomik kaybın ise yaklaşık 
16,5 Milyar TL olduğu değerlendirilmektedir.” bilgisini veriyor. 

Son 2-3 yıldır trafik kazalarında yaşanan can kaybında bir 
azalma söz konusu. Bakan Binali Yıldırım, ölümlü kaza-

can kaybında yüzde 8 oranında bir azalma olduğuna 
vurgu yaparken, şu bilgileri de veriyor: “Yollarımızdaki 
taşıt trafiği 2003-2010 arasında yüzde 58 oranında ar-

UZMANLAR, KARAYOLU İLE SEYAHAT EDEN 
SÜRÜCÜLERE, “YOLA ÇIKMADAN ÖNCE 
ARACINIZIN TÜM BAKIMLARINI EKSİKSİZ 
YAPIN. YORGUN OLARAK YOLA ÇIKMAYIN. 
KURAL İHLALİNDE BULUNMAYIN. EMNİYET 
KEMERİNİ TAKIN.” UYARISINDA BULUNUYOR. 

O

kural ihlali yapmayın 

haYatta kaLIn
1 milyon 200 bin kişi 
trafik kazalarında 
anında ölüyor

bazı 
ülkelerde 

sürücü 
belgelerini 
geçerlilik 
süreleri 
şöyle: 

RUsYa
10 yıl 
süreli

FRansa
5 yıl 

süreli

aLManYa

isVeÇ

2+5 yıl 
süreli

2+5 yıl 
süreli

inGiLteRe
2+10 yıl 

süreli

abD
5 ila 10 yıl 

süreli

eyaletine 
göre ehliyet 
uygulaması 

var

trafik kazası işlemi uygulanmış, ceza-
ların 3 milyon 313 bin 54’ü sürücüle-
re, 3 milyon 20 bin 708’i plakaya, 9 
bin 419’u yayalara kesilmiş. Aslında 
bu rakamlar denetimlerin yapıldığını 
bize gösteriyor. 

Peki, trafik kazaları neden önlenemi-
yor? Trafik uzmanlarına göre, problemin 
başında sürücülere caydırıcı cezala-
rın verilmemesi geliyor. Sürücülerin, 
‘öderim paramı, devam ederim yo-
luma’ anlayışına dikkat çekiliyor uz-
manlar. Yine uzmanlara göre, birçok 
ülkede uygulanan ehliyete ömür boyu 
el koyma, süreli ehliyet sistemi, trafik 
ihlallerine göre sigorta ve belirli periyot-
larla sürüş ve trafik eğitimleri gibi cezala-
rın uygulanması şart. 

Türkiye’de kaçakçılık ve Türk Ceza 
Kanunu’nda yer alan bazı suçlar dı-
şında ehliyeti ömür boyu iptal ede-
cek bir düzenleme yok. Uzmanla-
ra göre, 18 yaşında ehliyet alan birini 
ömür boyu ehliyet kullanması da doğ-
ru değil. Oysa bu süre içinde kişinin fizi-
ki durumunda değişiklikler yaşanabili-
yor, bu da kazalara sebebiyet veriyor. 
Birçok ülkede olduğu gibi sürücü bel-
gelerinin 2 ila 10 yıl arasında ‘yenile-
me süreli’ olarak verilmesinin caydı-
rıcı etkisinin olacağına vurgu yapan 
trafik uzmanları, Fransa’dan şu örneği 
veriyor: “Hız sınırını yüzde 10 aşan sü-
rücünün aracını olay yerinde el konulu-
yor. Hız sınırını yüzde 3 aşarsa aracı artı 
ehliyetine el konuluyor.” Uzmanlar, bu 
yönde caydırıcı önlemlerin alınmama-
sı halinde, Türkiye’de kazaların azal-
masını kimsenin beklememesinin al-
tını özellikle çiziyor. 

tış göstermiş. Anılan 
yıllar arasında yük ta-
şımaları da yüzde 25 ora-
nında artmıştır. Yolcu taşı-
maları da yüzde 38 artmıştır. 
Buna karşın, hayata geçirdiği-
miz 15 bin kilometrenin üzerinde 
bölünmüş yol ve ekonomik ömrünü 
doldurmuş 76 bin 390 aracın trafikten 
çekilmesiyle ölümlü can kaybında yüzde 
8 oranında azalma sağlanmıştır.”diyor.

Verilere göre, Türkiye’de her yıl binler-
ce insan trafik kazalarında hayatını kaybedi-
yor, on binlercesi ise sakat kalıyor. Her yıl araç-
ların üçte birine de cezai yaptırım uygulanıyor. 
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2011’in ilk 9 ay-
lık verilerine baktığımızda 6 milyon 343 bin 181 

Oysa bir emniyet kemeri bile 
onlarca kişinin hayatını kurtarıyor. 
emniyet Genel Müdürlüğü’nün 
verilerine göre, emniyet kemeri 
kullanımında ölüm ve yaralanma 
sayılarında yüzde 47 ile yüzde 60 
oranında bir azalma sağlanıyor. 
emniyet kemeri bir yerde hayat 
sigortası bile denebilir.

emniyet kemeri, 
ölümlü kazalarda yüzde 
60 azalma sağlıyor
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Şehirlerarası 
yolculuklarda Şirketler 

için kâğıt bilet kesme 
mecburiyeti kaldırılıyor. 

artık biletler havayolu 
Şirketlerinde olduğu gibi 

e-postaya gönderilecek. 

Şehirlerarası 
yolculukta kâğıt 

bilet dönemi 
sona eriyor

tobüslerde muavinlerin yolculara tek 
tek kâğıt biletlerini sorduğu ve ince-
lediği dönem tarihe karışıyor çünkü 
şehirlerarası yolculuklarda şirketler 

için kâğıt bilet kesme mecburiyeti sona eriyor. 
Artık otobüs firmaları, havayolu şirketlerinde 
olduğu gibi biletleri e-postaya gönderecek. 

Kayıt dışı ekonomiyle etkin müca-
dele kapsamında denetimlerini ar-
tıran ekonomi yönetimi, yeni bir 

projeyi daha hayata geçiriyor. Mali-
ye Bakanlığı’nda verginin toplanma-

sından sorumlu Gelir İdaresi Başkanlı-
ğı elektronik bilet (e-bilet) uygulaması-

na başlıyor. E-bilet düzenlemesi ile yılda 
10 milyon yolcu için düzenlenen 183 milyon 

adet bilet elektronik ortama taşınacak. Şe-
hirlerarası ve uluslararası kara ve deniz seya-

hatlerinde kâğıt bilet dönemi kapanmış olacak. 
Ancak firmalar, yolcunun talep etmesi halinde 
kâğıt bilet düzenlemeye devam edecek. 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in talimatıy-
la yürütülen çalışmalarda elektronik fatura uy-
gulamasından sonra e-bilet de hayata geçiril-
miş olacak. Konuya ilişkin hazırlanan tasarı kısa 

bir süre sonra Başbakanlık’a 
gönderilecek. Mevcut durum-
da yolcu bileti yolcu taşımacı-
lığı yapan firmalar tarafından 
elektronik ortamda oluşturu-
larak internet ortamında satı-
lıyor. Ancak yasal mecburiyet 
gereğince, belge basım yönet-
melikleri kapsamında kâğıda 
basılı olarak yolcunun eline ve-
riliyor. Yine kâğıda basılan bi-
letin ikinci nüshası ise mükel-
lef tarafından yasal süresin-
ce saklanmak zorunda. Seya-
hat firmaları mevzuatın getir-
diği yükümlülükler nedeniy-

le yüksek bilet basım ve arşivleme maliyetleri-
ne, iş akışlarında acentelerden ikinci nüshaların 
toplanması ve konsolide edilmesi gibi süreçlere 
katlanmak mecburiyetinde kalıyor. 

E-bilet izni alan mükellefler, oluşturdukları 
biletleri merkez, şube, acente ve çağrı merke-
zi gibi birimlerinin yanında internet aracılığıy-
la da yolcularına satabilecek. Biletlerini elektro-
nik ortamda düzenlemek isteyenler şirket ise-
ler mali mühür edinmek zorunda olacak. Şirke-
ti olmayan gerçek kişi seyahat acentelerinin ise 
e-imzaya (güvenli elektronik sertifika) sahip ol-

Ramazan ayı boyunca  
6 AYLIK üyeliklere  

(+) 2 AY  
HEDİYE

 FITNESS
 KİLO VERME
 KİLO ALMA
 BÖLGESEL ZAYIFLAMA
 PİLATES
 PERSONAL TRAINING

        DİYETİSYEN DESTEĞİ

Nalçacı Caddesi’ndeyiz...
0 332 233 98 48

e-bilet düzenlemesi ile yılda 10 milyon yolcu için düzenlenen 
183 milyon adet bilet elektronik ortama taŞınacak. 
Şehirlerarası ve uluslararası kara ve deniz seyahatlerinde 
kâğıt bilet dönemi kapanmış olacak.
maları gerekiyor. Eğer bir şirket adına yolculuk ediliyorsa bilet 
bedelinin adına seyahat edilen firma tarafından gider gösterilip 
gösterilmeyeceği yolcuya sorulacak. Yolcu tarafından gider gös-
tereceği söylenirse bilet üzerinde gider gösterecek veya indirime 
konu edecek mükellefin vergi kimlik numarası ya da TC kimlik 
numarası da ayrıca yer alacak. 

Seyahat firmaları, elektronik bilet ve yolcu listelerini Vergi 
Usul Kanunu’nun hükümlerine göre 5 yıl süreyle e-imzalı veya 
mali mühürlü olarak kendi bilgi işlem sisteminde saklamak zo-
runda. Saklanan bu e-bilet ve yolcu listesinin ibraz edilmesi isten-
diği zaman ise elektronik araçlar vasıtasıyla ibraz edilecek ve bu 
elektronik belgelerin kâğıt olarak saklanma hükmü olmayacak. 
e-biletleri firmalar mali mühürlü veya elektronik imzalı şekilde 
yolcunun e-mail adresine iletecek. Seyahat firmaları tarafından 
gün içerisinde kesilerek yolcuya teslim edilen e-biletlere ait be-
lirli bilgiler günlük raporlar halinde takip eden günün gün sonun-
da 23.59’a kadar Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine mali mühürle 
veya e-imzalı olarak yüklenecek. Uygulamadan faydalanmak iste-
yen mükelleflerin hazırlıkları tamamladıktan sonra istenen belge-
lerle Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapması gerekiyor 

haber

o
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ğacı, toprağı, kurdu, kuşu, çiçeği, böceği, mantarı, mik-
roorganizması ile yaşayan canlı bir varlık olan ormanlar, 
yangın dışında başka faktörlerin de tehdidi altında. Bun-
ların başında da zararlı böcekler geliyor. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye or-
manlarında 50 dolayında zararlı böcek türü, 4 milyon hektar alan-
da etkili oluyor. Zararlı böceklerin ormanlarda sebep olduğu yıllık 
odun kaybı 1 milyon m3 civarında. Orman zararlıları ile mücadele-
de kimyasal mücadeleden vazgeçen Bakanlık, çevre ve tabiat dos-
tu biyolojik mücadeleye öncelik veriyor. Bu zararlılara karşı yıl-
da ortalama 600 bin hektar alanda mücadele çalışması yapılıyor. 

Orman zararlıları ile mücadelede gelişmiş teknik altyapının tesi-
si ve teknolojinin sürekli takibi büyük önem taşıyor. Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı, ormanların daha bilimsel esaslara göre korunması 
ve izlenmesi için çeşitli alanlarda laboratuarlar kuruyor. 

2 milyon TL’lik Toprak Laboratuarı kuruldu
Türkiye’nin imza attığı Uzun Menzilli Sınırlar Ötesi Hava Kir-

liliği Sözleşmesi (ICP Forests) gereğince kurulan Ege Ormancılık 
Araştırma Enstitüsü Toprak Laboratuarı ormancılık alanında çe-
şitli konularda her türlü analizi yapabilecek şekilde tesis edildi. AB 
standartlarında, her türlü teknik donanıma sahip 755 m2’lik tesis 
için toplam 2 milyon TL yatırım yapıldı. 

ICP Forests çalışmaları kapsamında elde edilecek verilerin 
Avrupa’daki merkeze aktarılacağı laboratuarda yılda 30 bin analiz 
yapılabilecek. Bakanlık birimlerinin yanı sıra diğer kamu kurum 
ve kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörden gelen analiz talep-
leri de karşılanacak. 

A

Türkiye ormanlarında yaklaşık 
50 tane zararlı böcek yaşıyor. orman 
ve Su işleri Bakanlığı, ormanlara zarar 
veren Bu canlılara karşı kimyasal 
mücadeleden vazgeçip, BilimSel 
mücadeleye Başladı. Böceklerle 
mücadele için laBoraTuarlar kuruluyor.

BURAYA 
MÜMKÜNSE BİR 

SPOT YAZALIM 
ORTA SEVİYE 

UZUNLUĞUNDA

OrMaNlar 
BöcEklErdEN 
teknoloji ile 
kOrUNUyOr



ürkiye, Nijerya ile elektronik ha-
berleşme alanında ilişkilerini ge-
liştiriyor. Daha önce başlatılan iliş-

kilerin uygulamaya konulması amacıy-
la Nijerya ile Mutabakat Zaptı imzalan-
dı. İmzalar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) Başkanı Başkanı Dr. Tay-
fun Acarer ile Nijer Cumhuriyeti Multi-
sektörel Düzenleme Kurumu Genel Mü-
dürü Aminata Amadou Garba tarafından 
Niamey’de atıldı.

Nijerya’ya BTK Başkanı Tayfun Acarer 
ile Kurul Üyesi Musa Şahin gitti. Ziyaret, 
Nijer Cumhuriyeti Multisektörel Düzen-
leme Kurumu (ARM) arasında ikili işbir-
liği kapsamında gerçekleşti ve Türk heye-
ti Nijer Başbakanı Brigi Rafini tarafından 

ürk Telekom, 31 Aralık 2012 tarihine kadar baş-
vuruda bulunan tüm bireysel müşterilerin hat-
larının bağlı bulunduğu konutlara 5 bin TL tu-

tarında Allianz Konut Sigortası hediye ediyor. Yan-
gın, yıldırım, dahili su, infilak ve hırsızlık durumları-
na karşı konut sigortası imkanından faydalanmak için 

herhangi bir taahhüt 
veya ücret talep edil-
miyor. 

13 milyon Türk Te-
lekom bireysel müş-
terisi herhangi bir 
taahhütte bulunma-
dan ve hiçbir ek üc-
ret ödemeden konut 
sigortasından fay-
dalanabilecek. Türk 
Telekom bireysel 
müşterilerinin evleri 

kampanyaya başvurduktan sonra 12 ay boyunca sigor-
ta güvencesi altına alınacak. Kampanyadan yararlan-
mak isteyen Türk Telekom bireysel müşterileri, 444 
1 444 Türk Telekom Müşteri Hizmetleri, Türk Tele-
kom ofis ve bayileri, SMS ya da web sitesi aracılığı ile 
başvurularını gerçekleştirebilecek. SMS ile başvurmak 
isteyen müşterilerin tüm mobil operatörlerden Sigorta 
yazıp, boşluk bırakıp başında sıfır olmadan alan kodu 
ile birlikte telefon numaralarını 6616’ya göndermeleri 
yeterli olacak. (Örnek: Sigorta 2121234567) 
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BTK Nijerya haberleşme 
ilişkilerini geliştiriyor

Türk Telekom’dan 
ücretsiz konut 
sigortası imkânı

Bilgi Teknolojileri ve ileTişim kurumu Başkanı Dr. Tayfun acarer, elekTronik 
haBerleşme alanınDa ilişkilerini gelişTirmek için nijerya’ya ziyareTTe BulunDu. nijer 
BaşBakanı Brigi rafini, Başkan acerer ve yanınDakileri makamınDa kaBul eTTi.

inli akıllı telefon üreticisi ve mar-
kası ZTE, Türkiye pazarına girdi. 
KVK ile işbirliği yapan ZTE, yeni 
ürünlerini ‘KVK Powered’ gü-

vencesiyle Türkiye’de satacak. İlk ola-
rak ‘Cool’, ‘Live’ modellerini lanse eden 
ZTE ve ‘Grand X’ modelini ise jest ya-
parak dünyada ilk kez Türkiye’de tanıt-
tı. Yeni ürünlerinin Türkiye’deki lans-
manı toplantısında konuşan KVK Genel 
Müdürü Özcan Ermiş, akıllı telefon pa-
zarının yılsonuna kadar daha da büyü-
yeceğini aktarırken, ZTE modellerinin 
şık, modern tasarım, parlak ekran kali-
tesi ile fiyat avantajı ve KVK jet servisi-
ni içerdiğini söyledi. Ermiş, “Bu servis-
ler de telefonlara katma değer katıyor. 
Bu telefonlardan bir yıl içerisinde 500 
bin adet satmayı ve akıllı telefon paza-

rından yüzde 10 pay almayı hedefliyo-
ruz.” diye konuştu. ZTE Corporation 
Başkan Yardımcısı ve Terminal Bölü-
mü Başkanı He Shiyou ise “2011 verile-
rine baktığımızda yüzde 52,63’lük artış-
la 15 milyon akıllı telefon üretildi. Biz de 
bu değişimin gerisinde kalmadık ve 2G, 
3G ve 4G özellikli cep telefonları, tab-
letler ve mobil veri terminalleri üretiyo-
ruz.” dedi. 

ZTE Türkiye Genel Müdürü İsmet 
Gökduman da, 2012 ilk çeyrek raporla-
rına göre toplam cep telefonu üretimin-
de 19,1 milyon adetle dünya dördüncü-
lüğüne yükseldiklerini, Amerika, Fransa 
ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerdeki sa-
tış rekorlarının ZTE’nin büyümesini bir 
önceki yılın ilk çeyrek rakamlarına göre 
yüzde 27,33 artırdığını belirtti. 

Ç

Bir yılda 500 bin akıllı telefon satmayı hedefliyor
TÜrkiye Pazarına giren çinli şirkeT, ‘granD X’ moDelini 
jeST yaParak DÜnyaDa ilk kez TÜrkiye’De TanıTTı. 

13 milyon TÜrk Telekom 
BireySel mÜşTeriSi herhangi 
Bir TaahhÜTTe BulunmaDan ve 
hiçBir ek ÜcreT ÖDemeDen konuT 
SigorTaSınDan fayDalanaBilecek.

da kabul edildi. Nijer Haberleşme, Bilgi Teknolojileri ve Kültür Bakanlığı 
Müsteşarı Dantia Fadji Adam ile de bir araya gelen BTK heyeti, Niamey Bü-
yükelçisi Dr. Hasan Ulusoy’a da bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.



Hazırlayan: Eyyüp CEYLAN
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Metanet Bedavadan

İnsan 
yaşamayan 

ıssız yer

Az 
bulunan 
değerli

Kesici 
araç kabı

Antlaşma Tümör

Tınlama
Yarmak,

Parçalamak

Toz 
durumuna 

getirilmiş tahıl

Kalıcılık

Bir yeri 
kuraklıktan 
kurtarma

Arap aşiretleri 
arasında 

yapılan savaş

Namaz için 
yapılan çağrı

Kısaca 
milimetre

Efsaneleşen 
kavram

Bir işi yerine 
getirmek için 

verilen söz

Bir 
organizmayı 
öldürebilen 

madde

Dervişlerin 
arasında 

seslenme 
sözü

Dört büyük 
peygamberden 

biri

Yerinde 
konuşma veya 

davranma

Kripton 
elementinin 

simgesi

Bazen, 
kimi vakit

Yerinde 
konuşma veya 
Allah korusun 

anlamında 
kullanılan söz

Şu sıralar 
Şefkat Tepe 

dizisinde 
Kordon Celil 
karakterini 

canlandıran 
oyuncumuz

Garaz

Rüzgâr

Kısaca
litre

Bozuk, yalnış

Tok ve gür 
ses

Bulunan, 
olan

Bir cetvel 
türü

Hayal 
dünyası

Hollanda 
plaka kodu

Büyükbaş 
hayvan

Başlıca 
içeceğimiz

Baryum 
elementinin 

simgesi

Temel, esas Ölüm

Beyaz

Şarap, içki

Ağ yatak

Kırmızı

Beddua

Çeşit

Yabancı

Hiç değilse

Ne olursa 
olsun 

anlamında 
kullanılan 

söz

Kokulu

Yüksek ses

Bir bağlayıcı

Seslenme

Geniş sepet

Yaygın 
yanlış

Deveden daha 
küçük, hörgücü 

olmayan bir 
hayvan

Alışılmadık

Kabaca 
efendim

Yiğit, 
kahraman

Asarak 
öldürme 

cezası

Yayla atılan 
tahta çubuk

Bir şeyin 
temel öğesi

Deri 
gözenekle- 
rinden sızan 

sıvı
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BAŞKENT HASTANESİ
KONYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Her alanda son teknolojiyi kullanan, kaliteli hizmet veren hastane
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