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Gölyazı’da her şeye rağmen 
ağlar umut dolu

nijer’de bir kuyu, milyonlarca 
hayat demek
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benim hayatla kavGam yok”
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Türkiye’nin yardımsever 
eli Nijer’e uzandı

Türkiye insanı her zamanki 
yardımseverliğini göstererek Nijer’de 
su kuyuları açıyor. Hastalıkla savaşan 
Nijer halkının derdine derman 
olmaya gidiyor hekimlerimiz. Gıda 
takviyelerinde bulunuyor yardım 
kuruluşlarımız. Telekomünikasyon 
sektörü de BTK’nın başkanlığında su 
kuyuları açtı ülkede.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun 
Acarer ile her zaman iletişim teknolojilerini, sektörel 
konuları, teknik gelişmeleri konu edindiğimiz gö-
rüşmelerimiz olmuştur. Ama Sayın Acarer’le son 
görüşmemiz, teknik konulardan oldukça uzakta 
son derece hüzünlü bir konu üzerine oldu. Sayın 
Acarer, Nijer’den yeni dönmüş ve hala orada yaşa-
dığı duygusal atmosferi üzerinden atamamıştı. En-
gin anlatı becerisi ile bizi de adeta bu ortama ortak 
etti. Sayın Başkan’ın Nijer’de şahit olduklarını dinle-
yince dergimize taşımak istedik. 

İstedik ki, insanların, temiz-kirli fark etmez, bir bar-
dak su için, nelere katlandığı görülsün. İstedik ki, bu 
insanların suya olan hasretini kötü niyetle kullanan 
misyonerleri herkes okusun. İstedik ki, hiçbir karşı-
lık beklemeden, bu insanlara kuyu açan Türk insa-
nın civanmertliğini bir kez daha şahit olunsun. 

Türk insanı her zamanki yardımseverliğini göste-
rerek Nijer’de su kuyuları açıyor. Hastalıkla sava-
şan Nijer halkının derdine derman olmaya gidiyor 
hekimlerimiz. Gıda takviyelerinde bulunuyor yar-
dım kuruluşlarımız. Telekomünikasyon sektörü de 
BTK’nın başkanlığında su kuyuları açmıştı. Başkan 
da açılışa katılmış, Nijer halkının kendisin teşekkür 
için kendilerine nasıl dua ettiğine şahit olmuştu. 
Sıcağı sıcağına yaşadıklarını bizlerle paylaşan Sa-
yın Acarer’in yaşadıklarını dergimizin bu sayısında 
okuyacak ve umarız ki, Türkiye’nin yardımsever 
eline dünyanın dörtbir yanından insanın muhtaç ol-
duğunu göreceksiniz. 
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Facebook ve Twitter 
depresyon sebebi!

Avustralya Flinders Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün 
genç kızlar üzerinde gerçekleştirdiği “sosyal medya” 
konulu anketin sonuçları açıklandı. Çalışmaya katılan 

ve Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde çok 
fazla vakit geçiren bin genç kızın yüzde 40’ının vücutlarından 
memnun olmadığı ve kilo almaktan korktuğu ortaya çıktı. 
Çalışmayı yürüten ekipten Dr. Amy Slater şöyle konuştu: 
“Sonuçlara bakıldığında internette ve özellikle sosyal 
medyada çok vakit geçiren ergenler bir süre sonra öz 
güvenlerini yitiriyor ve depresyona diğer insanlara göre daha 
meyilli oluyor.”

Atari 40 yaşında
Efsane oyun şirketi, geçtiğimiz ay 40 yaşına bastı. 
Atari’nin kurucuları Nolan Bushnell ve ortağı Ted 
Dabney, 27 Haziran 1972 günü şirket kurmak için 

gerekli başvuruyu yaptı. Bir yıl sonra, bugün Silikon 
Vadisi’nin kalbi olarak bilinen Santa Clara’daki 158 metre 
karelik ofislerinde ürettikleri ilk oyunu piyasaya sürdüler. 
Spacewar, beklendiği kadar başarılı olamadı ama ikili, daha 
sonra ard arda oyunlar piyasaya sürerek, tarihte en önemli 
oyun şirketi olarak yerini aldı. 

Üniversite öğrencileri 
Formula aracı üretti

Uludağ Üniversitesi’nde, tamamen öğrenciler tarafından 
tasarlanan ‘’Formula’’ aracı üretildi. Test sürüşleri 
yapılan aracın, İngiltere’de düzenlenecek ‘’Formula 

Student 2012’’de yarışacağı belirtildi. Öğrencilerin kurduğu 
‘’Uludağ Racing’’ takımının danışman hocalar ile sponsorların 
desteğiyle 2 yılda üretimini gerçekleştirdiği ve ‘’UR01’’ 
kod adı verilen Formula aracı, Uludağ Üniversitesi Görükle 
Yerleşkesi’ndeki Otomotiv Mühendisliği Bölümü’nde basına 
tanıtıldı.

Redhack resmen ‘terör 
örgütü’ ilan edildi

‘Kızıl Hackerlar’ olarak bilinen Türkiye’deki internet korsan 
grubu Redhack’in son olarak Dışişleri Bakanlığı’na bağlı 
internet sitesini hack’lemesi polisi harekete geçirdi. Bu 

kapsamda Redhack isimli gruba yönelik yürütülen soruşturma 
ile ilgili önemli bir karar alındı. Savcılık, ‘Kızıl Hackerlar’ isimli 
grubu, orak çekiçten oluşan bir logosu ve bir manifestoya 
sahip olmasından dolayı terör örgütü kapsamına aldı. 

Çin’in Dongfeng 
Honda otomobil 

şirketi ile Japonya’nın 
Honda şirketinin 
ortaklaşa Çin’de 

ürettiği Honda 
araçlarından 76 bin 

415 CR-V modeli 
kapı kilitlerindeki 

kusur nedeniyle geri 
çağrıldı. Çin Kalite, 
Denetim, Teftiş ve 

Karantina İdaresinden 
yapılan açıklamada, 
bu yılın 17 Ocak-19 

Haziran tarihleri 
arasında üretilen 
76 bin 415 aracın 

ülke genelinde geri 
çağrıldığı belirtildi. 

Açıklamada, kapı 
kilit sisteminin bir 

güvenlik riski olduğu 
ve sistemin şirket 

tarafından ücretsiz 
olarak değiştirileceği 

kaydedildi. 

İngiltere merkezli 
GSM operatörü 
O2’nin, 2 bin 

kişiyle yaptığı ankete 
göre, telefonla 
yapılan işlemler 
listesinde konuşma 
yapmak artık ilk 
3’te yer almıyor. 
Ankete katılanlar 
günün ortalama 
25 dakikasını 
cihazlarıyla internete 
girmeye harcıyor. 
Bunu, 17 dakika 
sosyal medyadaki 
hesaplarını kontrol 
etmek, 14 dakika 
oyun oynamak, 
15 dakika müzik 
dinlemek ve 12 dakika 
telefonla konuşmak 
izliyor. 11 dakikayı 
telefondan elektronik 
posta takibine 
ayıran kullanıcılar, 
mesajlaşmaya ise 
yalnızca 10 dakika 
ayırıyor.

Kapı kilidi 
bozuk 76 bin 

Honda geri 
çağrıldı

Telefon artık 
konuşma için 
kullanılmıyor

Rus arama motoru Yandex’in 
yatırımcısı Ru-Net, geçtiğimiz Şubat 
ayında faaliyete geçen online takı ve 

aksesuar sitesi Lidyana.com’a 6 milyon TL 
yatırım yaptı ve azınlık hissesi aldı. Arda 
Turan’ın da ortakları arasında bulunduğu 
Lidyana.com 3 ayda değerini katlarken, 
Türk internet tarihinin en hızlı yatırımı olan 
bu anlaşma ile Ru-Net de ilk kez Türkiye 
pazarına girmiş oldu. Pek çok e-ticaret 
sitesinin yıllar sonra ulaştığı performansı 
üçüncü ayında gösteren Lidyana.com, bu 
sürecin sonunda ciddi bir yatırım alarak 
Türk internet dünyasının en hızlı yatırımını 
da almış oldu. 

Teknoloji dünyasının merakla 
beklediği iPhone 5’in ne 
zaman piyasaya sürüleceği ve 

neye benzeyeceği konusunda gün 
geçtikçe daha fazla spekülasyon 
ortaya atılıyor. Bir gün içinde 
internete iki fotoğraf sızarken, 
iPhone’ların üretildiği fabrikaların 
sahibi Foxconn şirketinden bir 
yetkili, “iPhone 5, Samsung Galaxy 
S III’ü utanç içinde bırakacak.” 
ifadesini kullandı. Analistler, 
piyasaya sürüleceği tarihin 
yaklaşmasıyla iPhone 5’in en 
büyük rakibi Samsung Galaxy III’ün 
karşısına nasıl çıkacağı konusunda 
daha da derin tartışmalar yapıyor. 
S III, bugün tüm akıllı telefonlar için 
kesin olmasa da, Android tabanlı 
telefonların en iyisi olarak kabul 
ediliyor. En büyük akıllı telefon 
üreticisi unvanını koruyan Apple 
ise ABD piyasasının kapılarını 
Samsung’a kapatarak küresel 
rekabette açık vermemeye 
çalışıyor. 

Ruslar, Arda 
Turan’ın takı 
sitesine ortak oldu

“iPhone 5, 
Samsung’u 
utandıracak” 
iddiası



Direksiyon başında 
ölüme son!

Almanya’nın Münih kentinde yaşayan Deniz Güzelocak, 
otomobil kullanırken fenalaşan ya da uyuyan sürücüleri 
algılayan, “Acil Uyarı Sistemi”ni geliştirdi. Bilgisayar 

mühendisliğinde okuyan Güzelocak’ın babası, 2 yıl önce 
direksiyon başında uyuya kaldığı için trafik kazası geçirmişti. 
Üzücü olayın ardından Deniz Güzelocak da tıpkı babası gibi 
araç sürerken uyuduğu için kaza yaptı. Bu sürecin ardından 
direksiyon başında uyuya kalma, kalp krizi ve şeker koması 
gibi acil durumlarda motora sinyal göndererek, aracın 
durmasını sağlayan bir sistem icat etti. Bu buluşa da “Acil 
Uyarı Sistemi” adını verdi. 

Şoförü telefonla 
konuşturmayan sistem

Hindistan’daki Anna Teknoloji Üniversitesi’ndeki 
araştırmacılar, sürücülerin direksiyon başında cep telefonu 
kullanmasını engellemek için, sadece şoförün cep telefonu 

sinyalini bloke eden, ama yolcuların telefonla konuşmalarına 
izin veren bir donanım geliştirdi. Ölümle sonuçlanan trafik 
kazalarının yüzde 20’sinde cep telefonu kullanımının rol 
oynadığını göz önünde bulunduran araştırmacılar H. Abdul 
Shabeer, R. S. D. Wahidabanu ve H. Abdul Zubar, RFID (radyo 
frekansı tanımlama teknolojisi) kullanarak Cep Telefonu 
Kaza Önleyiciyi (C.A.P.) icat etti. Sürücü koltuğunun üzerine 
yerleştirilen bir anten sayesinde, sistem sadece şoförün 
telefonunu etkiliyor. 

Türk bilim adamları beyin verilerini kullanarak zihinden 
geçenleri okuyabilen bilgisayar programı geliştirdi. Programı, 
ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatoş 

Yarman Vural ile Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim 
üyesi Yrd. Doç. Dr. İlke Öztekin birlikte geliştirdi. Yarman Vural, 
Google şirketinin maddi desteğiyle başladıkları projelerinde 
ileride bilgisayarların ‘akıl okuyabildiği’ sistemler geliştirmeyi 
hedeflediklerini söyledi. Bu amaç için MR makinesinde birtakım 
deneyler yaptıklarını, insanların çeşitli duygularını canlandırarak 
beyin sinyallerini kaydettiklerini ifade eden Vural, bu verileri 
bilgisayar ortamında modellediklerini açıkladı.

Bilgisayar beyin okuyacak!

Telefon kulübelerinde 
ücretsiz internet 

ABD’nin New York şehrinde belediye, şehirdeki halka 
açık telefon kulübelerini Wi-Fi noktası haline getirme 
kararı aldı. Şehir sınırları içinde bulunan 12 bin 360 adet 

telefon kulübesi yapılacak çalışma ile ücretsiz internet hizmeti 
sunan Wi-Fi noktaları olacak. Bağlantı hızında herhangi bir limit 
olmayan bu noktalarda 60 metrelik mesafedeki herkes bu 
internet hizmetinden yararlanabilecek. Şimdilik 
şehrin Mahhattan, Queens ve Brooklyn 
bölgelerinde seçilen bazı telefon 
kulübelerinde başlayan çalışmanın uzun 
vadede bütün şehri kapsayacak şekilde 
genişletileceği açıklandı. 

HABER TURU

Türkiye’nin iletişim ve eğlence devi 
TTNET, NETDİSK ile kullanıcılarının 
hayatını kolaylaştırıyor.

NETDİSK, önemli dosya ve 
dokümanlarınızı internette depoluyor. 
Böylece verileriniz güvenle korunuyor 
ve kaybolmuyor.

NETDİSK’İ OLANLAR KAYBETMEKTEN KORKMUYOR
Kritik dokümanlarımın, fotoğraflarımın ya da videolarımın 
kaybolmasını istemiyorum diyorsanız NETDİSK tam size göre. 
Çünkü NETDİSK’le bilgileriniz sanal ortamda korunuyor.

NETDİSK sayesinde harici diskinizi yanınızda taşımanıza 
gerek kalmıyor. Böylece harici diskinizin kaybolma ya da 
bozulma durumunda bilgilerinizi kaybetme riski de 
tamamen ortadan kalkıyor.

HER YERDEN NETDİSK
NETDİSK Windows, iOS ve Android işletim sistemleriyle 
uyumlu çalışıyor. Yani cihazınız ne olursa olsun, 
NETDİSK kolaylıkları her yerde sizinle oluyor. 

SİZİN DE BİR NETDİSK’İNİZ OLSUN
NETDİSK sahibi olmak için ttnetbulutu.com’a girmeniz ve 
ihtiyacınız olan paketlerden birini seçerek bilgisayarınıza 
kurmanız yeterli. NETDİSK otomatik olarak bilgisayarınızdaki 
dosyaları sanal ortama yüklüyor. Size ise sadece 
yedekleyeceğiniz dosyaları belirlemek kalıyor.

TTNET’TEN ÜSTÜN
DEPOLAMA TEKNOLOJİSİ:

NETDİSK

Ayrıntılı bilgi için
www.ttnetbulutu.com | 444 0 375
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İlk robot resim bir hırsıza aitti
İlk robot resim arşivi için 50 bin 
fotoğraf teker teker incelendi. 37 burun, 
52 çene, 102 çift göz, 40 dudak, 130 saç 
modeli ve çok sayıda kaş, sakal, bıyık 
ve gözlük saptandı. 

ilk’ler» 
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Çoğumuzun polisiye filmlerden öğrendiği ve bir suçlunun 
tanımlanmasında büyük yarar sağlayan robot resim, ilk kez 
1959 yılının Şubat ayında çizildi. 
Yazar Çiğdem Can’ın birbirinden ilginç ‘ilk’ hikayelerini bir ara-
ya getirdiği ‘İlkler ve Enteresan Hikayeleri’ isimli kitabından 

alıntıladığımız bilgilere göre Los Angeles Emniyet Müdürlüğü’nden 
Şerif Peter Pitchess, ilk robot resmi, içki satan bir dükkânı soymaya 
kalkan silahlı bir soyguncunun yakalanmasında kullanmıştı. 
Soygunu duyan polis olay yerine vardığında hırsız çoktan kaçmıştı. 
Yalnız içki dükkânının sahibi olan adam hırsızın yüzünü net bir şekilde 
hatırlıyordu. Polis dükkân sahibinden kendisini soyan kişinin eşkâlini 
tarif etmesini isteyince, adam tüm detayları ile hırsızı tarif etti. Göz 
rengini, saç şeklini, burnunu, boy ve kilo ebatlarını net şekilde polise 
anlattı. Polis adamın bu tarifi üzerine hırsızın resmini çizdi. Çizilen re-
sim çoğaltılarak çevreye dağıtıldı aradan çok geçmeden hırsız yaka-
landı. 
Robot resimlerin fikir babası ise yine Los Angeles Emniyet 
Müdürlüğü’nden dedektif Hugh Mcdonald oldu. McDonald, İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra bu konu üzerindeki çalışmalarına başladı 
ve suçluların yakalanmasında büyük bir adımın atılmasını sağladı. 
Dedektif McDonald, bu robot resim olayı üzerinde çok detaylı bir ça-
lışma yaptı. Sırf bu konu üzerinde çalışmak üzere kurduğu ekibiyle, 
50 bin fotoğrafı teker teker inceleyip, 37 burun, 52 çene, 102 çift göz, 
40 dudak, 130 saç modeli ve çok sayıda kaş, sakal, bıyık ve gözlük 
saptayıp, arşivledi.  



Türkİye’de 2006 
yılına kadar, 
karayollarındakİ 
araç sayısını, 
araçların Türlerİne 
göre sayılarını, 
kesİlen Trafİk 
cezalarının mİkTarını, 
cezaların neye 
göre kesİldİğİnİ 
öğrenebİlmek 
neredeyse İmkânsızdı. 
ulaştırma denizcilik 
ve haberleşme 
bakanlığı, 2006’da 
hayata Geçirdiği 
SiStemle tüm 
bilinmezleri, bilinire 
çevirdi. 

T

15ağustos 2012 15ağustos 2012

kapak» 
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türkiye, 
karayolu 
taşımacılığında 
kurduğu 
SiStemle dünyaya 
örnek oluyor

“almaNYa, kaç kamYoNu olduğuNu Bilir ama 
kaç işleTmeciSi olduğuNu Bilmez. Biz iSe Yol 
keNarı deNeTimleri NeTiceSiNde koNTrol 
edileN araç SaYıSıNı, ToNaj fazlaSı çıkaN 
kamYoN SaYıSıNı, Bu araçlara keSileN cezaları, 
cezalarıN NiTeliğiNi, YapılaN araç muaYeNe 
SaYıSıNı, devleTiN elde eTTiği gelire kadar Tüm 
deTaYları BiliYoruz.”

ürkiye’de 2006’ya kadar, 
karayollarındaki işletme-
ci, kamyon veya kamyonet, 
traktör, motosiklet sayısının 
ne kadar olduğu, toplamdaki 
araç sayısı bilinmiyordu. Ra-
kamlar hep eksikti. Mesela 
üst düzey bir devlet yetkilisi 
Türkiye’deki ‘kamyon sayı-
sını’ öğrenmek istediğinde 
durum özetle şöyleydi; ilgili 
bakanlık ya da genel müdür-
lük, ülke genelindeki kam-
yoncular esnaf odalarını, 
varsa federasyonları teker 
teker arayarak kamyon sayı-
sını alır, aldığı bu sayıları üst 
üste koyar ve toplam rakama 
ulaşırdı. Ulaştığı rakamı da 
üst makamlara sunardı.

Karayollarındaki araçla-
rın yüzde kaçının muayeden 
geçtiğini bilmek ise imkân-
sızdı. Hele hele, kamyon ve 
kamyonetlere kesilen trafik 
cezasının sayısını ve tutarını 
öğrenmek haftalar alırdı. Bu 
cezaların, fazla tonajdan mı, 
eksik muayeneden mi, yoksa 
yetki belgesi olmadığından 
mı kesildiğini kısa sürede 
anlamak neredeyse olanak-
sızdı. Taşıt türüne göre, yet-
ki belgelerine kayıtlı toplam 
taşıt sayısı da zaten bilin-
mezler arasındaydı. 

Tüm bu bilinmezler ara-
sında Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı’na 
bağlı Kara Ulaştırması Ge-
nel Müdürlüğü (KUGM), 
akıllı otomasyon sistemi-
ni hayata geçirdi. Sistemin 
hayata geçirilmesi dünyada 
bir ilkti ve tüm bilinmezleri, 
bilinirliğe çevirmeyi hedef-
liyordu. Ulaştırma Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Talat 
Aydın, sistemle hedeflerin 
ne kadar tutturulduğunu 
Bağlantı Noktası’na anlattı. 
Sistem sayesinde ABD ve 
Almanya’nın çok ilerisine 
gelindiğini belirten Aydın 
şu önemli bilgileri paylaştı: 
“Bakanlık olarak, karayo-
lu taşımacılığında her türlü 
veriye birkaç saniyede ger-
çek zamanlı olarak ulaşabi-
liyoruz. Kaç işletmecimiz 
var, kaç kamyon ve kam-
yonetimiz var, sabah bu ra-
kam neydi, akşam ne oldu… 
Saniye saniye bilebiliyoruz. 
Mesela Almanya, kaç kam-
yonu olduğunu bilir ama kaç 
işletmecisi olduğunu bilmez. 
Biz ise gerçek zamanlı olarak 
biliyoruz. Yine, yol kena-
rı denetimleri neticesinde 
kontrol edilen araç sayısını, 
tonaj fazlası çıkan kamyon 
sayısını, bu araçlara kesilen 
cezaları ve bu cezaların nite-
liğini, yapılan araç muayene 
sayısını ve devletin elde et-

tiği gelire kadar tüm detay-
ları bilebiliyoruz. Hem de is-
tediğimiz dakikada… Böylesi 
karışık bir sistemi işletmeye 
alan ve başarıyla yürüten 
dünyadaki tek ülke de biziz. 
Dünya şimdiden bizi örnek 
almaya başladı.”

Yol keNarı deNeTimi 8-10 
SaNiYe SürüYor

2006 yılına kadar 
Türkiye’de yol kenarı dene-
timi Karayolları Genel Mü-
dürlüğü (TCK) tarafından 
yürütülüyordu. Bu yıldan 
sonra görevi Kara Ulaştırma 
Genel Müdürlüğü üstlendi 
ve yol kenarı denetim siste-
mini baştan aşağı yeniledi. 
Böylece, 2006’da 20 bin olan 
denetim sayısı 2007’de 945 
bine çıktı. 2008’de yol kena-
rı denetim istasyon sayısının 
24’e ulaşmasıyla denetim 
sayısında bir patlama yaşan-
dı ve 3 milyon 622 bin 570’e 
çıktı. 2009’da, 4 milyon 95 
araç, 2010’da ise 7 milyon 
627 bin araç denetimden 
geçirildi. Rakam, 2011’de 10 
milyon 363 bin 497’ye ulaş-
tı. Yenilenen ve akıllı hale 
getirilen yol kenarı denetim 
istasyonları sayesinde tonaj 
ve yetki belgesi kontrolü de 
8 ila 10 saniye arasında yapı-
labilir hale geldi.

Talat Aydın, sistemin 
nasıl çalıştığı hakkında şu 
bilgileri verdi: “Bir kamyon 
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yol kenarı istasyonuna ya-
naştığında hemen sisteme 
plaka bilgisi giriliyor. Pla-
kanın hangi işletmeye ait 
olduğu, yetki belgesi olup 
olmadığı anında ortaya çı-
kıyor. O sırada kamyonun 
tonajı da tartılıyor. Tüm bu 
işlemler 8-10 saniyede ta-
mamlanıyor. Mesela geçen 
yıl yetki belgesi ve tonaj 
fazlası başta olmak üzere 
10 milyon 363 bin 497 de-
netim yapıldı. Bu yılın ilk 6 
ayında 7 milyon 642 bin 455 
denetim gerçekleştirildi 
ve denetimler anlık olarak 
kayda geçirildi. Bu kadar 
çok sayıda denetim türünü 
(tonaj, yetki belgesi, fenni 
muayene kontrolü) elektro-
nik ortama, miktarca da ak-
tarabilen dünyada bir başka 
ülke yok. Yerkürede böyle 
bir rakam da yok. Biz, bir 
birine bağlı, komplike bir 
sistem oluşturarak, bunu 
başardık.” 

deNeTimler arTıNca fazla 
ToNaj Yüzde 1’iN alTıNa 
düşTü

Sistemin çalışmasına ör-
nek vermek gerekirse; 9-15 
Temmuz 2012 tarihlerini 
kapsayan bir haftalık dö-
nem içinde, 12 bölgede top-
lam 208 bin tonaj ve yetki 
belgesi denetimi yapıldı. 
Bin 580 araca yetki bel-
gesizlik, bin 554 araca da 
fazla tonaj aşımından ceza 
tutanağı düzenlendi. 2918 
ve 4925 sayılı ilgili kanun 
maddelerine göre cezaların 
toplam tutarı 4 milyon 913 
bin 705 bin lirayı buldu. 
Tonaj kontrollerinin art-
ması, fazla yükle yola çıkan 

araç sayısındaki oranı yüz-
de 1’in altına çekti.

“deNeTim YapılaN Yollar 
kaYmak giBi”

Müsteşar Yardımcısı Ay-
dın yüzde 1’lik oranı çok 
önemsediğini belirterek ilk 
kontrollere başladıklarında 
tonaj sınırını aşan araçla-
rının oranının yarı yarıya 
olduğunu hatırlattı. Fazla 
tonajın can ve mal güven-
liğini tehlikeye atmasının 
yanı sıra karayollarında bo-
zulmalara sebep olduğuna 
dikkat çekti. Araçlardaki 
ağırlık sınırının yüzde 10 
artmasının, yolların öm-
rünü yüzde 30 kısalttığı 
bilgisini veren Talat Ay-
dın, yol kenarı denetim is-
tasyonlarının bulunduğu 
yollarda hiçbir bozulma 
yaşanmadığını söyledi ve 
şunları ekledi: “Denetimin 
eksik olduğu yollarda ise yol 
kalitesi yüksek olsa bile bo-
zulmalar görülüyor. Örneğin 
Ankara’dan Konya’ya gider-
ken denetimimiz var ve yol 
kaymak gibi. Geliş yolunda 
ise denetimimiz yok, yolda 
fazla tonajdan dolayı bo-
zulmalar var. Kanallar oluş-
muş. Yine Eskişehir’in gidiş 
yönü kaymak gibi, geliş yolu 
bozuk. Şimdi geliş yönlerine 
de denetim istasyonlarını 
inşa ediyoruz. Özetle, siste-
min bir başka somut yararı 
da denetimin yapıldığı yol-
larda bozulmaların yaşan-
mamasıdır.”

29 milYoN araç 
muaYeNedeN geçTi

Talat Aydın’ın üzerinde 
durduğu konuların başında, 
TüvTürk tarafından yapılan 
araç muayene istasyonları 
geliyor. Sistemin diğer bir 
parçasının da muayene is-
tasyonları olduğuna vurgu 
yapan Aydın, Türkiye’nin 
her yerindeki araç muayene 
istasyonlarının teknik ve 
personelinin eğitim kali-
tesinin aynı standartta ol-
duğunu belirtti. Kurulduğu 
günden bu yana (11 Ocak 
2008- 15 Temmuz 2012), 
29 milyon 58 bin 875 aracın 
muayeneden geçirildiğini, 
birden fazla muayene olan 
araç sayısının da 9 milyon 
214 bin 163 olduğu bilgisini 
veren Aydın, “Yapılan bütün 
muayeneler gerçek zamanlı 
olarak aynı anda elektronik 
ortamda kaydediliyor. Hiç-
biri kaybolmuyor. Kuruldu-
ğundan bu güne aracınız kaç 

muayeneye girmiş biliniyor. 
Raporun içeriği hep sakla-
nıyor ve istediğinizde size 
çıktı alınarak veriliyor. Bir 
itiraz ya da ihtilaf halinde 
belge olarak sunulabiliyor. 
Yol kenarı sisteminde oldu-
ğu gibi bu sistemi de denet-
leyebiliyoruz. Sistem saye-
sinde Türkiye’de kayıtlı 16 
milyon araçtan 12 milyonu-
nun muayeneden geçtiğini, 
4 milyonunun hiç muaye-
neye gelmediğini biliyoruz. 
Bunların çoğunun da traktör 
ve motosikletten oluştuğu-
nu da biliyoruz. Mesela, 2 
milyar 790 milyon 557 bin 
320 lirayı bulan muayene 
ücreti ile devlete gecikme 
zammı olarak 461 bin TL 
aktarıldığını da biliyoruz. 
Böyle bir çalışma daha önce 
yoktu. Bunların hiçbiri de 
bilinmiyordu. Şimdi hepsini 
gerçek zamanlı olarak bili-
yor ve denetleyebiliyoruz.” 
diye konuştu.

KAPAK KONUSU

“BakaNlık olarak, karaYolu TaşımacılığıNda
Her Türlü veriYe Birkaç SaNiYede gerçek
zamaNlı olarak ulaşaBiliYoruz. kaç 
işleTmecimiz var, kaç kamYoN ve kamYoNeTimiz
var, SaBaH Bu rakam NeYdi, akşam Ne oldu… 
SaNiYe SaNiYe BileBiliYoruz.”

yıllara göre yol kenarı denetim 
iStaSyonları Tarafından konTrol 
edİlen araç sayısı Şöyle:
2006 yılı kontrol edilen toplam araç sayısı ...................... 20.000
2007 yılı kontrol edilen toplam araç sayısı ................... 945.944
2008 yılı kontrol edilen toplam araç sayısı ...................... 3.622.570
2009 yılı kontrol edilen toplam araç sayısı .................. 4.095.882
2010 yılı kontrol edilen toplam araç sayısı ....................... 7.627.526
2011 yılı kontrol edilen toplam araç sayısı .................... 10.363.497
1 ocak 2012-15 Temmuz 2012 arası ...................................... 7.641.455
genel Toplam ...................................................................................... 34.316.874

ulaştırma denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı müsteşar Yardımcısı Talat aydın

Huawei Türkiye
10 yıldır 
hayatınızı kolaylaştırmak 
için çalışıyor.

Huawei 10 yıldır Türkiye’de bilgi ve 
iletişim sektörünü daha da geliştirmek için 
çalışıyor. Dünyadaki uluslararası ikinci 
büyük AR-GE merkezimizde; Türkiye’de 
yepyeni teknolojiler üretebilmek için 
aralıksız çalışıyoruz. Huawei Enterprise’la 
kurumlara, Huawei Device’la tüketicilere, 
telekomünikasyon çözümlerimizle sabit ve 
mobil operatörlere hizmet veriyoruz. 
Dünyayı bambaşka bir yer haline getiren 
iletişim teknolojileri için el ele veriyoruz, 
sürekli üretiyoruz. İletişim sektörü için 
yeni çözümler, yeni teknolojiler üretmeye 
devam edeceğiz.
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İnternetten alışveriş
devlete ve müşterilerine karşı yasal sorumluluklarını 
yerine getiren, piyasa ekonomisi içinde rekabet kurallarını 
ihlal etmeyen ticaretin yapıldığı internet sitelerinin varlığı, 
internet kullanımının yaygınlaşmasına olumlu katkıda 
bulunacaktır. 

ilgi ve iletişim teknolojileri sek-
törünün söyleyeceği çok sözü 
var. Bu sektör, çalıştay, toplantı, 
panel, konferans ve sempozyum 
gibi etkinliklerin en fazla yapıldığı 
konuların başında geliyor. ICT 
sektörünün kullanıcılarının 
da aynı şekilde söyleyecek-
leri çok sözleri var. Tüketi-
cinin profilini çıkarmaya ilişkin 
araştırmaların sonuçlarından da 
ICT kullanıcılarının söylediklerini 
duyuyor; eğilimlerini ve isteklerini 
öğrenebiliyoruz.
İnternet üzerinden alışverişe ilişkin 
olarak 2012 Mart ayında yapılan 
bir araştırma sonuçları oldukça 
ilginç. Araştırmaya göre, son altı 
ayda internetten alış veriş yapmaya 
başlamış olanların oranı yüzde 37. 
Bu oldukça etkileyici bir oran. Bir 
başka dikkat çekici sonuç da mobil 
internet kullanımıyla ilgili. 2011 
yılında mobil telefon kullanıcıları 
yüzde 56 oranında mobil inter-
net kullanırken, 2012 yılında bu 
oran yüzde 71’e çıkmış durumda. 
İnternetten alışveriş toplamı 
içinde, mobil telefonlardan yapılan 
alışveriş oranı ise henüz yüzde 12. 
Bu durum da bize bu alanda potan-
siyelin yüksek olduğunu gösteriyor. 
Ancak benim üzerinde duracağım 
konu, internette alışveriş yapmanın 
güvenli olmadığını düşünen ve bu 
gerekçeyle alışveriş yapmadıklarını 

belirten yüzde 68 oranındaki 
internet kullanıcısı ile ilgili. Bu 
oran, gerçekten çok önemli. Kaldı 
ki, internet üzerinden alışveriş 
yapanların bir kısmı da zaten 
internetin güvenliği konusunda 
endişelere sahiptir. Çeşitli ortam-
larda dile getirdiğim gibi, inter-
netin güvenliği ve kişisel verilerin 
korunması konusunda başta inter-
net sitesi sahipleri ve kullanıcılar 
olmak üzere ilgili tüm taraflar 
sorumludur. Tüketicilerin dikkatli 
olmalarını, “oltaya gelmemelerini”, 
mümkün olduğu kadar sanal 
kart kullanmalarını, alışveriş 
yapacakları sitelerin güvenlik 
sertifikası olup olmadığına ve bu 
sertifikaların geçerlilik tarihlerine 
bakmalarını, internette güvenli 
olmadığını düşündükleri, gizlilik 
ilkeleri bulunmayan sitelerden 
alışveriş yapmamalarını öneriy-
oruz. İnternet kullanıcıları yalnızca 
alışveriş yaparken değil, internet 
üzerinden online (çevrimiçi) işlem 
yaparken de, internet sitesinin 
güvenliği konusunda araştırma 
yapmalı ve kişisel verilerini koruma 
konusunda hassas davranmalıdır. 
Geçtiğimiz yıl internetten yapılan 
alışveriş oranında bir önceki 
yıla göre yüzde 46’lık bir artış 
gerçekleşmişti ve e-ticaret hacmi 
23 milyar Türk Lirası büyüklüğüne 
ulaşmıştı. 2012 yılında bu 

oranın daha üstünde artışın 
gerçekleşeceğini görüyoruz. 2011 
yılında bir önceki yıla göre veri 
trafiği yüzde 15 arttı. Bunlar hep 
internetin günlük yaşamımıza ne 
kadar hızla girmekte olduğunun 
birkaç göstergesi.
İnternetin hızla yaygınlaşması, 
katma değerli servislerin her 
geçen gün çeşitlenmesi gibi et-
menler nedeniyle, bazen herhangi 
bir düzenleme yapılmadan önce 
ekonomik ve sosyal yaşamda 
fiili durum yaratılmış olabiliyor. 
Tıpkı, uluslararası büyük arama 
motorlarının, sosyal paylaşım 
sitelerinin hem yüksek kapasite 
kullanmalarına hem de çok büyük 
ekonomik kazanç elde etmelerine 
rağmen, bilgi ve iletişim teknolo-
jileri sektörünün alt yapı maliyet-
lerine katkıda bulunmamaları, 
vergi gibi yasal yükümlülükleri 
yerine getirmemeleri gibi. 
Devlete ve müşterilerine karşı 
yasal sorumluluklarını yerine 
getiren, piyasa ekonomisi içinde 
rekabet kurallarını ihlal etmeyen 
ticaretin yapıldığı internet siteler-
inin varlığı, internet kullanımının 
yaygınlaşmasına olumlu katkıda 
bulunacaktır. 
Bunlar mutlaka üzerinde 
durulması gereken hususlar 
olarak önemini korumaya devam 
etmektedir.

B

köşe» dr. tayfun acarer



Nilgün Belgün: 

Televizyon ekranlarının ve tiyatronun vazgeçilmez isimlerinden olan 
oyuncu Nilgün Belgün, eylül ayında televizyon programına ve tek kişilik 

gösterisine başlıyor. Belgün, hayat tecrübelerini seyirci ile paylaşacak. 

sahne» hatice berrak /haticeberrak@baglantinoktasi.com.tr

“benim hayatla 
kavGam yok

ürkiye’nin en sevilen yüzlerinden biri Nilgün 
Belgün… Şen kahkahaları, güzel kalbi, güzel 
yüzü ve engin tecrübesi ile sohbet programları-
nın, üstün yeteneği ile de tiyatro ve sinemanın 
en çok aranan ismi. Yeni sezonla birlikte yoğun 
bir tempoya girecek olan Belgün’le Bağlantı 
Noktası okuyucuları için keyifli bir söyleşi ger-
çekleştirdik.  

 Tiyatro, dizi ve sinema oyunculuğu, televizyon 
programcılığı, yazarlık ve de sosyal yardımlaş-
ma gibi farklı dallarda işler yaptınız.  Hayatınız 
boyunca tek bir meslek yapmanız gerekseydi 
bunlar arasından hangisini seçerdiniz?
Tabii ki dizinin ve sinemanın hazzı başkadır. 
Ama benim için her zaman hayattaki tek vaz-
geçilmezim tiyatro oldu. Sahnede ve izleyiciy-
le göz göze geldiğimde aldığım tat bambaşka… 
Çünkü sahnede anında ölçebiliyorsunuz izleyi-
cinin tepkisini, ama sinema ve dizi öyle değil ki.  

Televizyon programına devam edecek misiniz? 
Evet, televizyonda program yapmayı da çok se-
viyorum. Ekrandan insanlarla iletişim kurmak 
keyifli. Program yapmaya devam edeceğim. 

 Bu konuda yakında gerçekleştirmeyi düşün-
düğünüz başka projeleriniz var mı?
Evet, şuan ulusal bir televizyon kanalı için hafta 
içi sabah programı için görüşmelerimiz devam 

ediyor. Eylül dönemi için planlanıyoruz progra-
mı. Program yapmayı çok seviyorum.  

 Sosyal sorumluluk projelerine devam edecek 
misiniz, dünyada bir şey değişsin isteseydiniz 
hangi konu için mücadele ederdiniz?
Sosyal sorumluluk projeleri benim için hep çok 
önemli oldu.  Her sanatçının destek vermesi 
gerektiğini düşünüyorum.  Kadınların bilinç-
lenmesi, eğitimlerinin gelişmesi, özgüvenli bir 
şekilde kız çocuklarımızın yetiştirilmesi ile il-
gili projelerde her zaman yer almak isterim. 

 Babaannenizin Rum kültüründen gelmesinin 
yaşantınız üzerinde artıları ve eksileri oldu mu?
O kültürde büyümüş olmanın bana, oyunculu-
ğuma mutlaka katkıları oldu. Oynadığım rol-
lerimde babaannem üzerinden ilerledim çoğu 
zaman. Herhangi bir olumsuzluğunu görme-
dim. İki kültürü doğru harmanlayabildim ben. 
Gözümün önünde rol modelimdi babaannem. 
Yaptıkları, söyledikleri… 

 Dört evliliğiniz olmuş ve iki kızınız var. Bugün-
kü bakış açınızla tekrar geriye dönseniz evliliğe 
nasıl bakardınız? 
Hayatım boyunca yaşadıklarımla ilgili hiçbir 
pişmanlığım olmadı. Bugün yine aynı günlere 
dönsem tekrar yine o evlilikleri yapardım. Ev-
lilik iki tarafın karşılıklı özveride bulunacağı 

t
”
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“boşanmaların en 
büyük Sebebinin, 
artık inSanların, 
hayat mücadeleSi 
ve StreSten dolayı 
birbirlerine 
tahammüllerinin 
azalmaSı olduğunu 
düşünüyorum.  
kadının da erkek Gibi 
çalışıyor olmaSı. 
iki taraFın da ‘ben’ 
diyen eGoları…”
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“Sıkı Bir 
TWiTTer’cıYım”
Ben sıkı bir Twitter’cıyım. 
Çok kullanıyorum ve aktifim. 
Twitter’da hayata dair, günlük 
haberlerle ilgili yazılar atıyorum. 
İnsanlardan anında geri dönüş 
alıyorum. O yüzden de çok 
sevdim Twitter’ı. Twitter 
benim için çok keyifli bir yer 
oldu.  Çok sayıda da takipçim 
var. Bunların çoğu da gençler. 
Gençlerle iletişimim de çok 
güçlü. Normalde de insanlar 
beni gördüğünde gelir, fotoğraf 
çektirmek isterdi. Konuşurdum 
onlarla. Ama Twitter sayesinde 
bu kitle daha genişledi.  Anında 
yazdığınız bir konuda yorumlar 
yapıyorlar.  Sizi yönlendiriyorlar. 
Bana yazanlara çoğu zaman 
cevap veriyorum. Karşılıklı 
bir iletişim kurduk diye 
düşünüyorum. 

eski yıllara nazaran ulaşım 
araçlarındaki gelişmeleri 
olumlu buluyor musunuz?                             
Son yıllarda tabii ki, hızlı bir 
şeklide gelişti ulaşım araçları. 
Yollar güzelleşti, ulaşım araçları 
arttı ve modernleşti. Tabii ki, 
olumlu bütün bu gelişmeler. 
İnşallah daha güzel gelişmeleri 
de yaşarız hepimiz.

önemli bir müessese.  Şimdi artık evliliklerin 
maddi çıkarlar doğrultusunda yapıldığını, bir 
alışverişe döndüğünü düşünüyorum.  

 Kızlarınıza ne tavsiye edersiniz?
Bizler nasıl denediysek evliliği, kızlarım da de-
neyerek yaşayarak görecekler.   “O ki bu ayvayı 
herkes en az bir defa yiyecek” diyorum gülü-
yoruz aramızda..   Aslında kızlarıma da yakın 
çevremdeki bekâr arkadaşlarıma da hep bunu 
söylüyorum. Herkes mutlaka evliliği yaşama-
lı ve tatmalı.  Karşılıklı sevgi, saygı ve birazda 
özveride bulunuyorsa iki tarafta evliliği de sür-
dürmeye niyetliyse her şey yolunda gider.    

 “İçimdeki Kadın”, “Aşk ve Komedi”, “Bir Kadın 
Bir Erkek” isimli kitaplarınızda aşk ve kadın erkek 
ilişkilerini anlatıyorsunuz. Sizce artan boşanma-
lardaki birincil nedeni nedir?
“Bir Kadın Bir Erkek” kitabını Cengiz Özakıncı 
ile birlikte yazmıştık. Ben kadın gözüyle yaz-
mıştım. Cengiz Bey de erkek gözüyle yazmıştı. 
Boşanmaların en büyük sebebinin artık insan-
ların, hayat mücadelesi ve stresten dolayı bir-
birlerine tahammüllerinin azalması olduğunu 
düşünüyorum.  Kadının da erkek gibi çalışıyor 
olması. İki tarafın da ‘ben’ diyen egoları…  Sevgi 
ve saygının eksilmesi diye düşünüyorum.  

 Kasım’da sahnelemeyi planladığınız ‘Nilgün 
Belgün ile Aşk ve Komedi’ adında tek kişilik gös-
teriniz kitabınızın sahnelenmesi mi?
Tek kişilik gösteride kendi yaşanmışlıkla-
rımdan yola çıkacağım. Birebir kitap olma-

yacak. Benim hayatın içinde yaşadıklarım, 
unutkanlıklarım, aşklarım, evliliklerim ola-
cak. Danslar olacak ve çok güzel şarkılar yer 
alacak. 

 “Yok böyle Dans”ta iyi bir dansçı olarak izledik 
sizi. Daha önce dans dersleri almış mıydınız?
Beni ilk Acun Ilıcalı aradığında dansçı ola-
rak görüşmek istedi. Gittik görüşmeye. Ben, 
‘nasıl olur, yapabilir miyim?’ derken yaklaşık 
1 saat konuştuk. Sonra ikna oldum ve dans 
etmeyi kabul ettim. 16 yaşında Büyükada’da 
dans yarışmasında birinciliğim vardı. Nor-
malde de dans etmeyi severdim ama bu başka 
bir şeydi. Ama iyi ki Acun Ilıcalı beni ikna etti 
ve bende iyi ki katıldım diyorum. Çok mutlu 
günler geçirdim dans yarışmasında.

 Size hep genç kalmanın sırrını soruyorlar. 
Bunu hayata pozitif bakmanıza ve dinmeyen 
kahkahalarınıza bağlayabilir miyiz?
Ben kendimle mutlu ve barışık biriyim. Ha-
yata güzel bakıyorum. Benim hayatla kavgam 
yok. İyi geçiniyorum. Beni aşağıya çeken in-
sanlarla görüşmüyorum.  Kendi kendime ha-
yatın eğlencesini çıkartmayı öğrendim belki 
de. Mutluluğa yatkın bir karakterim var. Be-
nim de üzgün ve mutsuz olduğum zamanlar 
olmuyor mu? Tabii ki oluyor, böyle zaman-
larda içime kapanıyorum. Kendimi dışarıdan 
soyutluyorum. İnsanların beni öyle görmele-
rinden hoşlanmıyorum. Kendi içimde çözü-
yorum ve tekrar kaldığım yerden hayata de-
vam ediyorum. 



Baz istasyonlarının zararlı olup olmadığına ilişkin tartışmalar 
devam ediyor. İstasyonların şehir dışına taşınmasını içeren 
son Yargıtay kararı ise istasyonlarla ilgili bilimsel gerçeklerin 
bir kez daha kamuoyu ile paylaşılması gereğini ortaya koydu. 
Teknoloji Bilgilendirme Platformu da ‘Baz İstasyonu Hakkın-

da Bilinmesi Gerekenler, Yanlış Bilinenler’ başlığı ile önemli bir bilgi-
lendirme broşürü hazırladı. Broşürde, baz istasyonlarının şehir dışına 
taşınmasının getireceği zararlar, istasyonların sayısının, kapasitesinin 
artırılmasının gerekliliği, istasyonların kamufle edilme sebeplerine 
kadar kafalarda oluşan tüm sorulara bilimsel yanıtlar veriliyor. 

Baz 
istasyonları 
olmazsa, 
112 bile 
aranamaz
baz istasyonlarının zararlı değil 
aksine mobil iletişimin oluşması için 
gerekli olduğunu artık tüm dünya 
kabul ediyor. Teknoloji bilgilendirme 
Platformu da, ‘baz İstasyonu Hakkında 
bilinmesi gerekenler, yanlış bilinenler’ 
başlığı ile bir broşür hazırladı.

haber» ayşe melek / aysemelek@baglantinoktasi.com.tr
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›  mobil iletişim teknolojisi ile lokasyon bazlı servisler verilebilir, 
araç takip sistemleri yapılabilir ve yer bulma bilgisi edinilebilir.

›	 aileler dilediklerinde cihaz üzerinden çocuklarının konum 
bilgisini takip edebilir, çocuklar okula gitmediklerinde 
veliler bilgilendirilebilir böylelikle aile bilgisi olmadan yapılan 
devamsızlıkların önüne geçilebilir.

› 112 acil aramalar gsm iletişimi ve baz istasyonları ile 
mümkündür.

› arama kurtarmada yer ve konum bilgisi elde etmedeki en 
önemli yardımcılar mobil iletişim araçlarıdır. baz istasyonu 
sayısı ne kadar çok ve sık ise lokasyon ve yer tespiti o kadar 
kolay olur. 2011 yılının ekim ayında, Van’da meydana gelen 
depremde enkaz altında kalan kişilere cep telefonu ve baz 
istasyonu sinyalleri ile ulaşıldığı unutulmamalıdır.

› elektrik, su, doğalgaz gibi fatura takiplerinde sim 
kart donanımlı cihazlar kullanılır ve bu sistemler baz 
istasyonlarının yaydığı sinyallerle çalışır.

› kurumlar ve çalışanlar için ses ve data aktarımının önemi 
her geçen gün artmaktadır. bu hizmetin verilebilmesi için baz 
istasyonlarından gelen sinyallerin iyi olması gerekmektedir. 
bu da ancak baz istasyonlarının sık olmasıyla sağlanabilir.

› cep telefonları kişisel bilgi ve güvenlik odağı olarak 
kullanılmaktadır. örneğin; internet bankacılığında 
dolandırıcılıkların önüne geçmek, bilgi güvenliği sağlamak ve 
kullanıcıyı doğrulamak için şifre, kullanıcının cep telefonuna 
gelmektedir. cep telefonları baz istasyonlarından sinyali 
alamaz ise çalışmaz ve bu hizmet de diğer hizmetler gibi 
alınamaz.

broŞürde baz İsTasyonlarının 
faydaları Şöyle sıralanıyor:
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e-ticaret sitelerinde alışveriş yaparken uymanız gereken 
11 altın kural BTK tarafından hazırlandı. BTK ilk kuralı sanal 
alışveriş yapılacak site hakkında mutlaka bir ön araştırma 
yapılması, ikinci kuralı ise ödemelerin sanal kredi kartı ile 

yapılması olarak sunuyor.

ilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), internet üzerinden alışveriş yapan 
vatandaşların dolandırılma kaygısı yaşamaması için içinde çok önemli bilgile-
rin yer aldığı bir el kitabı hazırladı. El kitabında vatandaşın ‘oltaya’ gelmemesi 
için neler yapması gerektiği detaylı bir şekilde anlatılırken, ilk kural sanal alış-
veriş yapılacak site hakkında mutlaka bir ön araştırma yapılması, ikinci kural 
ise ödemelerin sanal kredi kartı ile yapılması olarak sunuldu. BTK yetkilileri, 
Türkiye’nin 2011 yılı sonu itibariyle 23 milyar TL olan e-ticaret hacminin bu 
yılın ilk yarısında 25 milyar TL’yi geçtiğine vurgu yapıyor. 2023 yılı itibariyle de 
Türkiye’deki ticaretin yüzde 90’ının sanal ortamda yapılacağını belirterek, “Bu 
kitap bu yönüyle de çok önemli.” değerlendirmesini yapıyor. BTK’nın e-ticaret-
te vatandaşlara yönelik 11 altın kural niteliğindeki uyarılar şöyle: 

11 altın 
kurala 

uyun

dolaNdırılmak  iSTemiYorSaNız 
Site hakkında ön 
araştırma yapın
Alışveriş yapacağınız site ya da 
mağaza hakkında, bilgi sahibi olun. Bu 
konuda araştırma yapın. Mümkünse 
çevrenizdekilerin deneyiminden 
yararlanın. 

Güvenlik SertiFikaSı Son 
derece önemli
“Alışveriş yapacağınız internet sitesi 
güvenlik (SSL) sertifikasına sahip mi?” 
dikkat edin. SSL kullanımdayken, siz 
ve bağlandığınız site arasında iletilen 
veriler şifrelenir. Güvenilir alışveriş 
sitelerinde bu sertifikaların logolarına 
tıklanınca SSL sertifika bilgilerine ve 
son kullanma tarihlerine ulaşılabilir. 

Sanal kart kullanın
“Alışveriş yapacağınız site kişisel 
bilgilerinizi ve kredi kartı bilgilerinizi 
koruyor mu, başkaları ile paylaşıyor 
mu?” inceleyin. Kredi kartı ve mümkün 
olduğu kadar sanal kredi kartı kullanın. 
Teslimatta ödemede önemli bir 
seçenektir.

adreSi doğru mu
İnternet tarayıcınızın adres çubuğunda 
yazan site adına dikkat edin. Eğer site 
adında bir tuhaflık varsa gerçeğinin 
tıpatıp benzeri bir siteye yönlendirilmiş 
olabilirsiniz. (Özellikle bu yöntem 
bankacılık vurgunlarında gündeme 
geliyor. Bir bankanın, gerçeğiyle 
tıpatıp sahte sitesi oluşturuluyor ve 
müşterilerin banka hesap numaralarına 
erişilecek, anne kızlık soyadı ve şifre 
gibi, bilgiler alınıyor. İlgili müşterinin 
hesapları boşaltılıyor.) 

‘httpS’ yazıyor mu? 
Alışveriş yaptığınız sitenin ödeme 
bölümüne geldiğinizde adres çubuğunda 
“https://” yazıp yazmadığına dikkat 
edin. Eğer sadece “http://” yazıyorsa 
o sayfada ödeme yapmak son derece 
risklidir. 

şiFre Seçimi
Alışveriş yapacağınız siteye 
şifreyle giriş yapmanız 
gerekiyorsa tahmin edilmesi zor 
şifreler belirleyin. Şifre seçimine 
özen gösterin. 

ürün Fiyatına dikkat
Satın alacağınız ürün ya da 
ürünlerin yaklaşık fiyatları 
konusunda mutlaka önceden bir 
fikir sahibi olun. Eğer ürüne ait 
bir açıklama yada fiyatla ilgili 
bir iddia size inanılması güç 
geliyorsa, şüphelerinizi ciddiye 
alın. 

küçük yazılara dikkat
Özel koşullar, bazı kısıtlamalar 
ya da (örneğin kullanılmış ürün 
satışı gibi ya da kampanya 
boyunca iade kabul edilmeyeceği 
gibi veya fiyata KDV’nin dâhil 
olmadığı gibi) açıklamalar çok 
küçük harflerle yazılmış olabilir. 
Bu konuda uyanık olun.

bilGiSayar Güvenliği
Ortak bilgisayarlardan kesinlikle 
alışveriş yapmayın, kredi kartı ve 
diğer şahsi bilgilerinizi kesinlikle 
yazmayın. Her zaman internet 
tarayıcınızın en son sürümünü 
kullanın.

ürün teSlimatı
Teslimat, iade ve garanti 
koşulları hakkında bilgi sahibi 
olun. Ürün iadesi ile ilgili 
konularda Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı kaynaklarına 
başvurabilirsiniz.

alışveriş kaydını tutun
Alışverişinizi bitirmeden önce 
son kayıtların yazıcı çıktısını 
alın. Bu bir belge olarak elinizde 
bulunsun. 

b
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ni kurar. Aradan geçen 4 yılın ardından Ankara’da birlikte çalışacağı 
çırak bulmakta güçlük çeker. Artık gurbetin de zorluklarına daya-
namadığı için Konya’ya dönme kararı alır. Bu kararında, ilk ustasının 
ilk çalıştığı atölyeyi satacağını duyması da etkili olur. Gelip ilk atöl-
yesini satın alır. Bugüne kadar da aynı atölyeyi işletir. 

“HerkeS Yılda 3-4 TeSTi alırdı”
Şu anda herkes tarafından değeri bilinmese de bir zamanlar her 

evin mutlaka çömlek kaplara ihtiyacı olduğundan bahseden Yaşar 
Bulut, “Her hane ellerindeki testiler ya artık eskiyip iyi soğutma-
dığından ya da kırıldığından dolayı yılda en az 3-4 testi alırdı. Kışın 
yenmek için yapılan peynir ve yağları iyi koruduğu için şimdilerde 
kırsal kesimde hala kullanılıyor. Ama eskiden her evde çeşit çeşit 
boylarda çömlekler bulundurulurdu.” diyor.

Yaşar Usta bugün günde 50 civarında çömlek ya da testi yapıyor. 
Tek başına olduğundan ancak bu kadar çıkarabildiğini belirten Usta, 
bugün çömlekleri daha çok kimlerin aldığına dair şunları söylüyor: 
“Ne kadar çok yaparsam o kadar da alıcısı var bu işin. Benim atöl-
yeme özellikle hafta sonu çok sayıda insan gelerek hem nasıl çöm-
lek yaptığıma bakıyor hem de istediği ürünleri satın alıyor. Aşağıda 
Sille Merkez’de ürünlerimizin satıldığı bir de dükkânımız var. Bi-
zim kazancımız genelde şehirlerde çömlek ürünleri satan kişilere 
toptan verdiklerimizden oluyor. Bizi bilenler geliyor ve istedikleri 
ürünleri alıyor. 2005 yılından itibaren 4 sene İngiltere’den çömlek 
siparişi alarak oraya bile çömlek gönderdik. Şu an çömlekçiliğin pi-
yasası çok aktif, talep çok ama ben tek başıma ancak bu kadar iş 
yapabiliyorum.”

“çamurla uğraşmak piS Bir iş giBi gÖrüNüYor geNçlere”
Yaşar Usta en çok çırak bulamamaktan yakınıyor. Gençlerin ne-

den bu mesleğe ilgi göstermediğini ise şöyle anlatıyor: “Gençler ar-
tık okumak, masa başı işler yapmak istiyor. Yaş ilerledikten sonra 
da isteseler bile bu mesleği öğrenmek güçleşiyor. Oysaki çamurla 
uğraşmak geriden pis bir iş gibi görünse de insanı çok rahatlatıyor 
ve cildine çok iyi geliyor. Benim ellerim krem kullanmama rağmen 
hiçbir zaman kurumuyor. Keşke öğretebileceğim ve de burayı dev-
redebileceğim birileri olsa. Bunca yıl emek verdikten sonra bu kapı-
yı kilitlemek bana zor gelecek. Yeni nesilden bu işi yapan kişiler ar-
tık yok denecek kadar az, kalanlarsa benim yaşlarımda. Çok sayıda 
büyük çömlek atölyelerinin olduğu Sille’de bile benimle birlikte bu 
işi yapan birkaç kişi kaldı.” 
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ÇÖMLEKÇİ 
USTA, 

ÇIRAĞINI 
ARIYOR

“çamurla uğraşmak geriden pis 
bir iş gibi görünse de insanı çok 
rahatlatıyor ve cildine çok iyi geliyor. 
benim ellerim krem kullanmama 
rağmen hiçbir zaman kurumuyor. 
keşke öğretebileceğim ve de burayı 
devredebileceğim birileri olsa. bunca 
yıl emek verdikten sonra bu kapıyı 
kilitlemek bana zor gelecek.”

hayattan» hilal baysal / hilal baysal@baglantinoktasi.com.tr

çömlekler nasıl yaPılıyor?
yaşar Usta: “çömlek yapımında ilk iş doğru toprağı bilip 
kullanmakla başlar. örneğin testi yapacaksanız biraz 
kumlu dağ toprağı kullansanız daha iyi olur. rastgele toprak 
kullanırsanız suyu kokutabilir. diğer süs eşyaları için de 
sonrasında kesilip şekil verilmesi kolay olsun diye kil toprak 
kullanıyoruz. senede 5 kamyon civarında getirdiğimiz toprağa 
bin lira civarında para veriyoruz. aldığımız bu toprakları 
eskiden kürekle elekten geçirirdik. Şimdi bir makinemiz 
var toprağı bu makineye attığımızda içindeki taşları kırıp un 
kıvamında çamur yapılmaya uygun toprağı bize çıkarıyor. 
çamurun kıvamını verebilmek de çok önemli. çamur yapan 
makinenin içine attığımız kumun ortasını havuz şeklinde 
açarak içine yeterli miktarda suyu koyduktan sonra makine 
bize silindir şeklinde çamurlar çıkarıyor. biz de bu çamurlardan 
yapmak istediğimiz ürüne lazım olacak kadarını kopararak 
çarkın başına geçip istediğimiz şekilde çömlekler yapıyoruz. 
yaptığımız çömlek malzemeleri bir yere sererek kışın 2 hafta, 
yazın ise 1 hafta kuruttuktan sonra fırına yerleştiriyoruz. 
fırınlama aşamasından sonra çömleklerimiz alıcısına hazır 
hale geliyor. sonrasında boyanması, kesilmesi ve cilalanması 
gerekenler varsa onlar için gerekli işlemleri yapıyoruz.”

Hiçbir yemek, toprak kapta yapılanın lezzetini tutamaz. Ya 
da hiçbir su, testinin kendi doğal halinde soğuttuğu buz gibi 
bir bardak suyun yerini… Eskiden özellikle kırsal kesimler-
de sıklıkla tercih edilen toprak kaplar, yıllar içerisinde yerini 
bakır, cam, plastik ve porselenlere bıraktı. Haliyle bu kapla-

rı, çarkta şekillendirdiği çamurdan yapan çömlek ustalarının sayısı 
da iyice azaldı. Yine de şanslıyız ki bu zanaatı devam ettiren Yaşar 
Usta gibi isimler var. Konya’nın Sille ilçesinde kalan birkaç çömlek 
ustasından biri olan Yaşar Bulut’un atölyesine konuk olduk.

Yaşar Usta’nın doğduğu 1950’li yıllarda çömlekçilik çok meşhur 
bir meslekti. Bulunduğu topraklarda 25-30’a yakın çömlek atölyesi 
vardı ve o zamanlar çocuklar ilkokulu bitirdiğinde ya duvarcı ustası-
nın ya da çömlek ustasının yanına zanaat öğrenmeleri için verilirdi. 
Yaşar Usta, çiftçi olan ailesinin kararıyla, 1960 yılında ilkokulu bitirir 
bitirmez, yıllar sonra mülkiyetini aldığı ve şu an kullanmaya devam 
ettiği atölyesindeki ustasının yanında başladı çömlek öğrenmeye. 

İşe başladığı yaş, mesleği öğrenmek için en uygun yaştı. Çünkü bu 
öğrenmesi çok zor, el becerisi isteyen ve de çok sabır gerektiren bir 
iş olduğundan çömlekçiliğe erken yaşta başlamak çok önemliydi. 
3-4 ay gibi bir süre sonra tek tük de olsa yapmaya başladı çömlek-
leri. Ustalığa 1,5 yıl sonra geçebildi. Bu sürenin ardından, yevmiyesi-
nin düşüklüğünden daha yüksek ücretler alabileceği ‘yaban ellere’ 
gitti. Ankara, Osmangazi ve Salihli gibi yerlerde, ailesinden uzakta, 
‘koğuş’ denilen küçücük yerlerde yaşayıp, ekmek parasını kazandı. 

Yaşar Bulut, 1968 yılında evlendi, 3 kızı, 1 de oğlu doğdu. Oğlunun 
da çömlekçi ustası olmasını arzuladığını belirtiyor Yaşar Usta. An-
cak oğlunun bu işe yanaşmadığını belirten Yaşar Usta, “Zaten 1965 
yılından sonra gün gün çömlekçi ustasına çırak olmak isteyenler 
azaldı. Artık gençler arasında çömlek ustalığı yapanlar neredeyse 
parmakla sayılır oldu.” diyor. 

Usta, 1974 senesinde artık başkalarının yanında çalışmayı bıra-
karak, yıllarca biriktirdiği paralarla Ankara’da kendi çömlek atölyesi-

çocukluğuNdaN Bu YaNa çÖmlek YapaN Yaşar uSTa 
çırağıNı arıYor: “güNde 50 civarıNda çÖmlek Ya da TeSTi 
YapıYorum. Tek Başıma aNcak Bu kadar olaBiliYor. 
çırağım olSa güNde 200 TaNe de çıkaraBilirim. Ne kadar 
çok YaparSam o kadar da alıcıSı var Bu işiN.”
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Apple’ın teknoloji dünyasına kazandırdığı en büyük yenilikler-
den biri olan iPhone, beşinci yılını kutluyor. Apple, iPhone’un 
piyasaya sürüldüğü ilk günden bu yana bir numara olan akıllı 
telefonuyla dünya genelinde 150 milyar dolar gelir elde etti. 

İlk iPhone, resmi olarak 29 Haziran 2007 tarihinde piyasaya 
sürüldü. Bugünün önemine dikkat çeken Strategy Analytics araştırma 
şirketi, iPhone’un beş yıllık performansına ait istatistikleri sundu. Veri-
lere göre, bu süre zarfında dünya genelinde 250 milyon iPhone nakliyatı 
yapılırken, Apple, iPhone satışlarından 150 milyar dolar kazanç sağladı. 

iPhone’un teknoloji dünyasına sunulduğu günden bu yana ge-
tirdiği kazanç, Apple’ın toplam hisse değeri açısından dünyanın en 
değerli şirketi haline gelmesinde çok büyük rol oynadı. Strategy 
Analytics şirketinin yöneticisi Neil Mawston, buna rağmen önü-
müzdeki beş yılın, akıllı telefon piyasasındaki diğer firmaların da iyi-
ce güçlenmesiyle Apple için zor geçebileceğini belirtti.   

düNYaNıN eN değerli 44. markaSı 
iPhone, beş yıl içinde o kadar beğenilen bir ürün haline geldi 

ki, VoucherCodes.co.uk sitesinin verilerine göre her gün dünya 
genelinde satılan iPhone sayısı, doğan bebek sayısından fazla. 
iPhone aynı zamanda, beş yıl önce toplam piyasa değeri sırala-
masında dünyanın 44’üncü en değerli şirketi olan Apple’ı, birin-
ciliğe çıkardı. 

Apple’ın Ekim 2011’de hayatını kaybeden efsane CEO’su Steve 
Jobs, iPhone’u, ‘üç cihazı bir araya getiren bir ürün’ olarak tanıtmıştı. 
Jobs, iPhone için, “Devrim yaratan bir mobil telefon, geniş ekranlı 
iPod ve internet iletişimde çığır açan bir cihaz.” tanımını yapmıştı. 

Apple, geride kalan son mali çeyrekte dünya genelinde 35.1 mil-
yon iPhone nakliyatı yaptı. Apple, kısa bir süre önce gerçekleştirdiği 
WWDC gelişim konferansında, bugüne kadar iOS işletim sistemiyle 
çalışan 360 milyon iPhone, iPod touch ve iPad satıldığını açıkladı.

İlk iPhone, resmi olarak 29 haziran 2007 tarihinde piyasaya sürüldü. iPhone, 
beş yıl içinde o kadar beğenildi ki, verilere göre her gün dünya genelinde 

satılan iphone sayısı, doğan bebek sayısını geçmeye başladı.

iPhone satışları, 
DOĞAN BEBEK SAYISINI GEÇTİ! 

haber» zeki göktürk / zekigokturk@baglantinoktasi.com.tr
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Aile ve çocukları sanal ortamın risklerinden korumak amacıy-
la hayata geçirilen güvenli internet uygulaması, tüketiciye de 
kalkan oldu. İnternet ortamında pazarlanan gıda, bitkisel ilaç 
ve diyet ürünleri de artık filtreye tabi tutuluyor. Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ‘güvenilir’, Sağlık Bakanlığı’nın ise 

‘sağlığa uygun’ diye onay vermediği ürünlerin reklam ve tanıtımları, 
güvenli internet paketine konulmuyor. Sadece ilgili bakanlıkların de-
netiminden geçen ürünlere izin veriliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, sahte bal gibi gıdalar ile sağlığı 
tehdit eden ilaç ve diyet ürünlerinin yoğun olarak internette pazar-
landığına dikkat çekti. Güvenli internette tartışmalı markaların yer 
almadığını belirten Acarer, “Sağlık ve Tarım bakanlıklarının incele-
melerinde temiz çıkan ürünleri pakete koyuyoruz. Güvenli internette 
güvensiz hiçbir ürüne yer yok.” dedi. 

BTK Başkanı Tayfun Acarer, son dönemde sıkça tartışılan televizyon 
ve gazetelerdeki güvensiz ürün furyasının internet boyutunu dergimi-
ze değerlendirdi. Sahte bal, tavuk etinden sucuk/pastırma, buffalodan 
kıymalı pide, sağlığa zararlı ilaç ve diyet ürünlerinin yayıncı kuruluşlar-
dan çok internette pazarladığına dikkat çekti. Bu ürünlerin, internet 
ortamında teşhiri ve pazarlanmasının önlenmesinin insan sağlığı ile 

tüketicinin korunması açısından son derece önemli olduğunu vurgu-
ladı. BTK Başkanı, tartışmalı markaların reklamlarının güvenli interne-
te giremediğinin bilgisini verdi. Acarer, “Sağlık ve Tarım bakanlıklarının 
yaptığı incelemeler sonucu temiz çıkan ürünleri güvenli internet paketi 
içine koyuyoruz. Temiz çıkmayan ürünlerin tanıtımı paket içinde yer al-
mıyor. Güvenli internette, güvensiz hiçbir ürüne yer yok.” dedi.

5 milYoN kişi güveNli iNTerNeTi kullaNıYor
Türkiye’deki internet kullanıcılarına yönelik “güvenli internet” 

uygulamasına 22 Kasım 2011’de geçildi. Bugüne kadar isteğe bağlı 
olarak 1,5 milyon aboneye ulaşan güvenli internet paketinin kullanıcı 
sayısı ise 5 milyona yaklaştı. Paket, “çocuk profili” ve “aile profili” ola-
rak iki kısma ayrılıyor. Çocuk profilinde; daha çok ders siteleri, oyun ve 
eğlence siteleri yer alırken, sosyal medya siteleri bulunmuyor. “Aile 
profili”nde ise 5651 sayılı kanunun, 8. maddesiyle yasaklanan (por-
no siteleri, kumar siteleri gibi) içerikler yer almıyor. BTK, her iki pro-
filde yer alan sitelere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Sağlık 
Bakanlığı’nın incelemesinden geçmemiş gıda ve bitkisel ilaçların bilgi 
ve reklamlarını koyuyor. Söz konusu bakanlıkların onay vermediği 
ürünler, güvenli internet paketi içinde yer almıyor. 

‘Sahte bala’ 
güvenli internet filtresi

sanal ortamın zararlarından korunmak amacıyla hayata geçirilen 
güvenli internet uygulaması, yiyecek ve içeceklerimiz için de güvenli 

bir ortam sunuyor. bTk başkanı Tayfun acarer, sahte bal gibi güvensiz 
gıdaların, güvenli internet paketi içinde yer almadığını açıkladı. 

haber» adem eren / ademeren@baglantinoktasi.com.tr
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Günümüz teknolojisini yakından izleyen, son derece donanımlı 
bazı insanlar, çöplerdeki bilgi kaynaklarını toplayıp ya ilgili kişi-
lere satıyor ya da kendileri kullanarak atılan veri depolayıcıları-
nı değerli kılmaya çalışıyor. Amerika’da ortaya çıkan bir meslek 
adeta “Bilgi çöpçüleri”. Hemen akla bilgi hırsızları veya sanal 

bilgi çöplüğünde bilgi ayıklamaya çalışan acemi kişiler geliyor. Ancak bu 
kişiler sanılanın aksine, günümüz teknolojisini en yakından izleyen, hem 
bilgi olarak hem de amaçları hakkında son derece donanımlı insanlar. 
Bu kişiler, çöpleri karıştırarak önemsiz sayılarak atılan CD, flash bellek, 
harici-dâhili hard disk gibi bilgi kaynaklarını topluyor ve ilgili kişilere ya 
satıyor ya da kendileri kullanıyor. Bilgi çöpçülerinin yaptıkları aslında 
bilgi hırsızlığına girmiyor. Çünkü bu insanlar, gerekli olmadığı veya işe 

yaramadığı düşünülerek atılan veri depolayıcılarını değerli kılmaya ça-
lışıyor. Değerli kılmaktaki kasıt ise, verinin kötü veya iyi amaçlı olarak 
kullanılması. Türkiye Bilişim Derneği’nin konu ile ilgili yaptığı araştırmaya 
göre, Amerika’daki bilgi çöpçülerinin, kimsenin önemsemeyerek attı-
ğı bilgi kaynaklarından çok önemli veri ve bilgilere ulaşıp firmalar için 
ciddi anlamda tehlike oluşturdukları tespit edilmiş. Araştırmada şu de-
ğerlendirmeye yer veriliyor: “Yok edildi, denilen verilerin bilgi çöpçüleri 
tarafından elde edilerek nasıl, ne için, kime karşı kullanılacağını tahmin 
etmek çok zor. Kişisel bazda da kişilerin kendi veri depolama aygıtlarını 
çöp olarak atmaları durumunda çok dikkat etmeleri gerekiyor. Her iki 
durum içinde işe yaramaz denilerek atılan veri depolama aygıtı, bir anda 
ortaya çıkan gizli bir silah gibi tehlike oluşturması hiç de zor değil.”

bilgi çöpçüleri, bilgisayar çöplerini karıştırarak önemsiz sayılıp atılan cd, flash 
bellek, harici-dâhili hard disk gibi bilgi kaynaklarını topluyor. buldukları 

bilgileri de ilgili kişilere satıyorlar ya da kendileri kullanıyor.

Teknolojinin iş dünyasına yeni armağanı: 
bilGi çöpçüleri

bilişim » 
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Bunun yanında yeri müsait olan, çok özel müşteriler için ayrı yer 
tanzim edip sıradan müşteriyi oraya çıkarmayan mekânlar vardır ki, 
bir şekilde artık ahbap sayılacakları müdavimlerini mağdur etme-
menin yolunu bulmuşlardır.

Tütün yasağına intibak süreci içerinde, içkili mekânlarda, kıra-
athanelerde yerine göre plastik bardak kül tablası olarak hizmet 
vermiş, yerine göre 0,5 litrelik pet şişelerin altı kesilerek içindeki 
yarım parmak suyla kül tablası olarak kullanılmıştır ki, bu saydık-
larımız tütünlü hayatımıza “bidon” diye bir icadı da kazandırmış 
bulunmaktadır.

Sadece bidon değil teneke meşrubat kutuları da çok vakit kül tab-
lası vazifesi görmüştür. Çünkü rastlanacak bir kül tablası suç delilidir 
ve binlerce liralık ceza birkaç müşteriden kazanılacak parayla elbette 
karşılanamamaktadır.

Müsait olan mekânlar üstü açık müştemilatla genişlemiş, mekân-
larda sigara içilen kapalı bölümlere yarı açık bölümler eklenmiş, 
başkentin eğlence ve eğlenme mekânları daha refah bir hüviyet 
kazanmıştır. Bu genişleme halk arasında UFO olarak bilinen ısıtıcı 
sektöründe de ciddi bir hareketlenmeye yol açmıştır. Her boydan 
her soydan her endamdan ısıtıcılar şehrin karakışlı günlerinde tü-
tün tiryakilerinin ve mekânları işletenlerin yüzünü güldürmekle 
kalmamış, ayrı bir ısıtıcı estetiğinin doğmasına da yol açmıştır.

Kanaat beyan etmek bize düşer mi bilmeyiz lakin nasıl alkol ruh-
satı varsa, “tütün ruhsatı” gibi bir ruhsat verilse, tütün içirecek 
yerler bu ruhsat neyse bedelini ödeyerek buralarda paşa keyfini 
memnun etse, hem devlet, hem vatandaş, hem işletmeci kazanırdı 
lakin bu fikir ya bu satırların yazarı dışında anlaşılan kimsenin aklına 
gelmemiş yahut itibar görmemiştir. Nihayetinde AB Müktesebatı 
denilen nane vardır; günah keçisi de sadece kokoreç değildir.

Bilenler bilir, tütün yasağı sürecinde Ankara’nın içkili eğlence 
mekânlarının en yoğun olduğu yer Sakarya Caddesi’dir ve Sakarya 
Caddesi esnafı Türkiye tarihinde kayıtlara geçmesi gereken bir si-
vil itaatsizlik eylemine imza atmıştır. Her bardan, her meyhaneden, 
her müzik evinden, her birahaneden birkaç kişi, ellerinde deften ta-
vaya, bağlamadan tencereye, aylarca, akşamın belirli saatinde, ama 
her gün aynı saatte yürümüşler, ıslıkla, zılgıtla, çalarak, çığrışarak, 
tanımlı ve süreli bir eylemle Tütünlü Türk Tarihi’ne not düşmüşlerdir 
ancak bu not da, ‘sigaraya da sigara yasağına hayır’ sloganı da işe 
yaramamıştır.

İtiraf edelim, Kurtuba Kitap Kahve’de çay içerken, fakir de o eyle-
mi seyrederek ve alkışlayarak suça teşvik ve teşebbüse bir miktar 
ortak olmuştur. İçinden de o güzelim Siverek Türküsü’nün “Bir si-
gara iç oğlan/Gel kapıdan geç oğlan/Seni bana vermezler/Bu sev-
dadan geç oğlan” dörtlüğünü söylemiştir. Dumanlar arasında tabi…
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Gençler bilmez, eskiden eski Ankara terminaline geldiniz, 
dumandan geçilmiyor... Yerlerde sigara izmaritleri, seyyar 
çaycılardan aldığınız karbonatlı çayla, hadi reklam yapma-
yalım S veya M sigarası, biraz sonra çıkacağınız yolculuğun 
sıkıntısına, yerine göre sevincine, meşakkatine karışır. Oto-

büse bindiniz, yerinize oturdunuz, o da ne, sanki az önce dışarıda 
sigara içmemişler gibi peş peşe sigaralar yakılır, sadece otobüsten 
değil, koltuklardan, camlardan, hatta dikiz aynasından tilki çıkacak 
bir boğucu hava otobüse hâkim olur ki, bırakın tilkiyi, insanın, du-
manda yaşayan efsanevi canlıların bile bu havaya dayanması zor-
dur. Zordur dedik de, dayanılır mı, elbette dayanılır. Hayatında ağzına 
tütün koymamış yaşlılar, yavruağzı bebecikler de bu dumanlı ve ko-
kulu havadan nasibini alır. Kokulu dedik çünkü koltuklara sinen siga-
ra kokusu, ter kokusu, yolculuk kokusu, başka kokularla birleşerek 
öyle bir rayiha oluşturur ki, yolculuğa dayanabilene aşkolsundur. E, 
dayanmaktan başka da çareniz yoktur. Emsalsiz bir tütün bağımlısı 
olan bu fakir bile o eski otobüs yolculuklarının ne kadar ağır geçtiği-
ni, o havadan ne kadar iğrendiğini itiraf etmektedir. Bu durum sade-
ce Ankara terminali için geçerli değildir elbette, yurdumun irili ufaklı 
bütün terminallerinde ve bütün otobüslerinde az önce arz etmeye 
çalıştığımız hava, tütün yaygın içilmeye başlandıktan ve otobüs ula-
şım hayatına girdikten sonra uzun yıllar yaşanmıştır ve otobüslerde 
tütün yasağı çıktığında en fazla sevinenlerden biri de iflah olmaz bir 
tütün tiryakisi olan fakir olmuştur. Tarih 1996’dır. Türkiye’de devrim 
niteliğinde olan bu kanundan şoförler pek de etkilenmemişler, oto-
büste sigara içilmediği halde şoför efendi pencerenin camını hafif 
aralayarak paşa paşa cigarasını tüttürmeye devam etmiştir. 

Niyetimiz ülkemizde tütün yasağına dair yazı yazmak, ne bile-
yim Balkan Harbi’nde askerin tütün sıkıntısından her askere giden 
vatan evladına yakın zamana kadar ayda on beş sigara istihkakı 
verilmesine, sigara içmeyen ergenin delikanlı sayılmaması toplum-
sal kabulüne kadar pek çok konuya değinerek tütünlü hayatımıza 
dair okunası bir deneme çıkarmak değildir. Belki elli yıl öncesine 
ait, üzerinde “Tütün Memnudur” yazan, olmadı, “Tütün Memnu-
dur” için yapılan levhayı hüccet göstererek bu yasağın bir şekilde 
bazı özel yerler için kurumların, birimlerin kendi irade ve idaresiyle 
ihdasının başladığına dair hüküm çıkarmak da değildir. Andık geçti, 
gerekirse yazma hakkımız bakidir. ‘Nedir niyetin ey yazar kardeş?’ 
diyen okuyucu için deriz ki, 2008 ve 2009 yılında Tütün Yasası’nda ya-

pılan değişiklikle kapalı mekânlarda sigara içmenin ‘suç’ sayılması üze-
rine Ankara’da durumun nasıl bir ahval ve şerait üzere olduğuna dair 
birkaç kelam etmektir. Başka şehirlerde de benzer şeyler olmuştur 
ancak, umuma şamil bir düzenlemenin, bir vakanın her şehirde yansı-
maları da farklı olmaktadır.

Gece bir vakit Keçiören’den misafirlikten dönüyorsunuz, hasret 
gidermiş geç kalmışsınız, Ulustan geçerken, transparan giyimli ha-
tuncukların gece kulübü önünde, hatta üşüyerek, titreyerek sigara 
içmeleri manzarası sadece Ankara’ya mahsustur.

Resmi kurumlarda, bakanlıklarda, genel müdürlüklerde, üst ku-
rullarda, saatlerce özel kalemde bekleyen, tütün krizine giren anlı 
şanlı adamcıkların görüşme bittikten sonra bir oh çekip, asansörü 
bile beklemeyerek koşar adımlarla merdivenleri indikten sonra, dış 
kapının dış mandalının yanındaki kül tablasının başında yüz yıllık 
hasretlilerine kavuşur gibi filtre emip duman savurmaları hali de sa-
dece Ankara’ya özgüdür. Başka başkentlerde aransa da bulunamaz 
cinsten manzaralardır.

Sadece ziyaretçiler değil elbette, kamu binalarında çalışanların 
çıkış kapısı önlerinde sigara içmek için öbeklenmeleri, hep bir ağız-
dan tütmeleri de yaz kış sık rastladığımız görüntülerdendir ve sigara 
belki de aynı kurumun değişik birimlerinde yıllarca çalışıp da bir ara-
ya gelmeyen bir nice memuru duman kardeşliği etrafında buluştur-
muştur.

Kapalı mekânlarda sigara yasağının en fazla değiştirdiği şehir 
kuşkusuz Ankara olmuştur. Bir defa davranış kalıpları değişmiştir. 
Gecenin bir yarısı, abi, bu saatten sonra gelen giden olmaz, küllükler 
serbest diyen garsonun, birden alelacele ‘geliyorlar, sigaraları kal-
dıralım’ diyerek küllükleri toplaması, denetçilere çay kahve ikram 
etmesi de bilinen tavırlardandır. 

Bu arada sigarasını söndürmeyen, delikanlılığa aman halel gelme-
sin diyen bir müşterinin, denetçiye, ‘ne kadar kardeşim, kes makbuzu 
al paranı, fazla konuşma’ demesi sadece Kurtlar Vadisi’nin Polat’ına 
mahsus değildir, filmdeki o kare hayattan alınmıştır, sık rastlanmasa 
da nadir bulunan tütünlü posta koyma hadiselerindedir.

Bir de, mekânında bir şekilde tütünün serbest olduğu hassa-
ten zemin katta veya teras katta bulunan kıraathaneler, eğlence 
mekânları, “cafe”ler vardır ki, ‘abi, bu ay 10 bin TL ödedim, ödüyoruz, 
içtiriyoruz’ gibi mazeret beyan etmektedirler; yazdıklarımız ihbar 
yerine geçmemelidir.

mehmet saim değirmenci
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şehir mektupları» 

NiYeTimiz, 2008 ve 2009 YılıNda TüTüN YaSaSı’Nda YapılaN değişiklikle kapalı 
mekâNlarda Sigara içmeNiN ‘Suç’ SaYılmaSı üzeriNe aNkara’da durumuN NaSıl Bir 
aHval ve şeraiT üzere olduğuNa dair Birkaç kelam eTmekTir. Başka şeHirlerde de 
BeNzer şeYler olmuşTur aNcak, umuma şamil Bir düzeNlemeNiN, Bir vakaNıN Her 
şeHirde YaNSımaları da farklı olmakTadır.

bir ciGara iç oğlan

kapalı mekâNlarda Sigara YaSağıNıN eN fazla 
değişTirdiği şeHir kuşkuSuz aNkara olmuşTur. 

Bir defa davraNış kalıpları değişmişTir. geceNiN 
Bir YarıSı, ‘aBi, Bu SaaTTeN SoNra geleN gideN 

olmaz, küllükler SerBeST’ diYeN garSoNuN, BirdeN 
alelacele ‘geliYorlar, Sigaraları kaldıralım’ diYerek 

küllükleri ToplamaSı, deNeTçilere çaY kaHve ikram 
eTmeSi de BiliNeN TavırlardaNdır. 
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Geçtiğimiz ay global ölçekteki sosyal ağ ve platformlarda 
yaşanan şifre hırsızlığı olayları kullanıcıların internet plat-
formları için şifre belirlerken yaptıkları hataları yeniden 
gündeme getirdi. Trend Micro, güvenli, otomatik yazılımlar 
tarafından deneme yanılma yöntemi ile tahmin edilemeye-

cek şifreler belirlemek için 4 basit yöntem öneriyor. 
Haziran ayında şifre güvenliği konusunda çok kötü bir sınav veril-

di. Üç önemli web sitesi Linkedin, eHarmony ve last.fm, milyonlarca 
kullanıcı şifresinin sızmasına engel olamadı. Daha sonra da League 
of Legends isimli oyuna üye olan kullanıcıların kişisel bilgileri saldır-
ganların eline geçti.

Aslında bu şifre sızıntıları kullanıcıların ne denli yanlış şifre tercihi 
yaptığını gözler önüne serdi. Birçok kullanıcının güvenli olmayan şif-
re kullandığı görüldü. 1234 gibi kısa ve rutin şifrelerin çokluğu göze 
çarparken, bazı kullanıcıların her yerde farklı şifreyi hatırlamaktan 
endişe edercesine giriş yaptığı platformun adını kullandığı ortaya 
çıktı. Örneğin Ahmet isimli bir kullanıcının LinkedIn’e giriş yaparken 
şifre olarak ‘linkedin’ ya da ‘ahmetlinkedin’ yazdığı belirlendi.

Saldırganlar ise maliyeti düşerken işlemci gücü artan donanım 
teknolojisi sayesinde otomatik deneme yapan uygulamalar ile bir-
çok şifreyi ele geçirmeye başladı. Bu nedenle şifresini çaldırmak 
istemeyen kullanıcıların artık daha güçlü şifreler oluşturması gere-
kiyor. İşte yapılması gerekenler:

  Uzun bir şifre, güçlü bir şifrenin başlangıcıdır. 10 ila 12 karakterli 
bir şifre iyi bir başlangıç olabilirken, banka gibi kritik sitelerdeki 
şifrelerin daha da uzun olmasında fayda var. 

 Anlamlı birkaç kelime yerine dağınık kelimeler kullanın. Zira şifre 
‘iyigünler’ olduğunda yine saldırganların işi oldukça kolaylaşmış 
oluyor. Yaratıcı, kişisel ve elbette hatırlanabilecek birkaç kelime 
işinize yarayacaktır. Örneğin, ‘DenizDalgalı’ şeklinde alınan şifre 
yerine ‘MasaTopKavunKuzu’ gibi bir şifre kullanmak daha etkili 
olacaktır.

 Geri dönüşüm iyidir ama şifreler için pek de iyi sayılmaz. 
Zira eninde sonunda daha önce sızmış bir şifre saldırganlar 
tarafından kullanılacaktır.

 Her sitede aynı şifreyi kullanmamalısınız. Eğer bir sitede şifre 
saldırganların eline geçerse, diğerlerinde de geçmemesi için 
hiçbir sebep yok.

Şifrenizi “iyigünler” gibi anlamlı kelimelerden seçerseniz saldırganların 
işini kolaylaştırırsınız. bunun yerine “masatopkavunkuzu” gibi karışık 
kelimeler bir şifre için daha etkilidir. 

Güvenli şifre için 
KARIŞIK KELİMELER kullanın!

haber» 
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K onya Şeker ağaçlandırma 
çalışmalarını yaparken, 
ağaçlandırılacak saha olarak Konya 
Kapalı Havzası’nın tamamını seçti. 

Bunun nedeni ise kapalı havzanın ekolojik 
şartlarının ve ikliminin bütünlük arz etmesidir. 
Konya Şeker ağaçlandırma çalışmaları ile 
küresel ısınma ve kuraklık gibi son yıllarda 
somut etkilerini hissettiren ve tarımsal üretim 
aleyhine değişen çevre şartlarını, tekrar üretici 
lehine etkilemeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede 
öncelikli hedefini Konya nüfusu kadar fidanı 
toprakla buluşturmak olarak belirleyen Konya 
Şeker, bu hedefi kısa bir sürede gerçekleştirerek 
bugüne kadar 7 milyonu aşkın ağaç dikerek, 
Türkiye nüfusu kadar ağaç dikmeyi 
hedeflemektedir. 
Diktiği ağaçları da kaderlerine terk etmeyen 
Konya Şeker, kendi kendilerine gelişimlerini 
sağlayacak düzeye gelene kadar ağaçların 
bakımını ve sulamasını da oluşturduğu ekiplerle 
yapmaktadır. Ağaçlandırmayı satıh esaslı olarak 
Konya Ovası’nın tamamında yapan Konya 
Şeker, ağaçlar sayesinde oluşacak iklimleme ile 
verim artışını amaçlamaktadır. 
Konya Şeker’in ağaçlandırma çalışmalarındaki 
temel amacı; çevre şartlarını üretici lehine 
değiştirmektir. Bu çalışmalar ilk sonuçlarını 
vermeye başladı. Ağaçlar sayesinde oluşan doğal 
iklimleme verime yansımakta ve biyolojik 
hayatın canlanmasıyla süne ile mücadelede 
netice alınmaktadır.

2012 yılı hedefİ; 2 mİlyon m2 alan 
ağaçlandırılacak
Konya Şeker’in sosyal sorumluluktan öte sosyal 
zorunluluk olarak baktığı ağaçlandırma 
çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.  Son 6 yılda 7 

milyon fidanı toprakla buluşturarak 
ağaçlandırma çalışmalarına hız veren Konya 
Şeker’in 2012 yılındaki hedefi ise 2 milyon 
m2’lik alanda ağaçlandırma gerçekleştirecek. 
Yeni yılda Panagro Taşağıl Angus Üretim Çiftliği 
yanındaki 1.460 bin m2 ve Kaşınhanı Çandır 
mevkiindeki 540 bin m2’lik alana ağaç dikiliyor.
Konya Şeker, bugüne kadar ağaçlandırma 
çalışmalarını 3.600 km’lik alanı sağlı sollu olmak 
üzere,  Konya-Ankara arası Şoförler Cemiyeti 
Kulu Tesisleri’ne kadar, Konya -Ereğli yolu, 
Konya-Aksaray yolu, Konya-Beyşehir-Isparta yolu, 
Konya-Karaman, Konya-Antalya karayolu ve 
Konya’ ya bağlı tüm ilçe yolları, kasaba ve köy 
yolları olmak üzere toplam 222 ayrı güzergâhta 
7 milyon fidan dikimi gerçekleştirdi. 
Buna bağlı olarak 64 ayrı noktada 
4.995 dekarlık toplu orman alanı 
oluşturan Konya Şeker, bu 
ağaçları damlama sulama 
sistemi ile sulaması 
yapmaktadır. Konya Şeker’in 
kendi imkânları ile 
oluşturduğu ormanların 
dışında, 2005 yılından bu yana 
çiftçilere toplam 300.000 adet 
meyve fidanı dağıtıldı.
Bölge ağaçlandırma çalışmalarında 
36 adet Ziraat Mühendisi, birçok 
çalışanı ve 23 adet sulama arazözü ile 
hizmet verilirken, Çumra Şeker Entegre Tesisleri 
bünyesinde de Türkiye’nin en büyük 
kapasitesine sahip fidanlık kuruldu. 300 dekar 
alana sahip olan fidanlıkta yıllık 1,5 milyon fidan 
üretimi yapılmaktadır. 
Bu arada, dikimi yapılan fidanların cinsi 
bölgenin iklim ve toprak yapılarına göre 
değişmekte olup bölgenin toprak yapısına 

uygun fidanlar tercih edilmektedir. Oluşturulan 
alanlara genel olarak akasya, dişbudak, akçaağaç, 
karaağaç, çınar, meşe, katalpa, ceviz, badem, 
iğde, gladiçya, ahlat, alıç, ıhlamur, at kestanesi, 
sedir, karaçam, mavi selvi ve benzeri fidanlar 
dikilmektedir. 
2011 yılında hedeflenen 1.000.000 ağaç dikimi 
gerçekleştirilmiş olup, 500.000 adet meşe 
palamudu toprakla buluşturulmuştur. Konya - 
Kaşınhanı, Çumra -Taşağıl ve Cihanbeyli - 
Ağabeyli bölgelerinde yeni oluşturulan 2.000 
dekarlık daha toplu orman alanında fidan dikim 
ve bakım işlerine devam edilmektedir.

doğal hayatı yaşatıyoruz
Ağaçlandırmadaki asıl amacı 

bölgenin iklim yapısına katkı 
vermek ve üretimin 

sürekliliğini sağlamaya 
yönelik olan Konya 
Şeker, oluşturduğu 17 
bölgedeki Torku 
Ormanları’nda doğal 
hayatı da yaşatmaya 
devam ediyor. Konya 

Şeker hinterlandı 
içerisindeki bölgelerde 

ormanlık alan oluşturan 
Konya Şeker, oluşturulan 

ormanlıkların ve yol 
güzergâhlarındaki ağaçların bakımını 23 arazöz 
184 işçi ile yaparken, Ovakavağı, Türkmencamili, 
Kaşınhanı ve Ağabeyli Torku Ormanları’nda 
doğal hayatı yeniden canlandırmaya çalışıyor. 
Doğal hayatın renklerini oluşturan hayvanlardan 
3 geyik, 3 ceylan, 2 kangal köpek, 135 sincap ve 
toplam 155 arı kovanını bu ormanlık alanlarda 
barındırıyor.

Tanıtıcı Reklam

Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin olmazsa 
olmaz koşulu, üretime imkân verecek bir 

ekosistemin varlığının temini veya 
muhafazasıdır. Konya Şeker’in ağaçlandırma 
çalışmalarındaki yaklaşımı, doğadan aldığını 

doğaya verme ilkesidir. 

HEDEF: 
TÜRKİYE 
NÜFUSU 
KADAR 
AĞAÇ

Konya Şeker 6 yılda 7 milyon fidanı toprakla buluşturdu



İngiltere’de 27 Temmuz 2012’de başlayan Londra 
Olimpiyatları’nda her yönüyle, farklı bir ev sahipliğine imza 
atılıyor. Karşılaşmaların yapıldığı mekânlardan, bu mekânlarda 
kullanılan teknolojiye, güvenlikten ulaşıma, sporcuların fiziksel 
ihtiyaçlarından, dini gereksinimlerine kadar her şey, en ince 

ayrıntısına kadar düşünüldü.   
Bilişim Dergisi’nin son sayısında yer alan habere göre, oyunların 

enformasyon teknolojileri ortağı ATOS firması oldu. ATOS, 
Londra 2012 Teknoloji Operasyon Merkezi’ni kurdu. Bu mer-
kezde 90 olimpik saha, 10 binden fazla bilgisayarla oyunlar 
boyunca kontrol ediliyor. Britanya Telekom (BT), olimpiyat 
köyüne tarihte ilk defa bağımsız bir haberleşme ağı kurdu. Bu 
ağ üzerinden görevlilerin de haberleşmesi sağlanıyor. Ayrıca 
Virgin medya, oyunlar boyunca Londra Metrosu’nda ücretsiz 
kablosuz internet erişim hizmeti (Wi-Fi) sunuyor. Bu uygulama, iki ay 
süresince en yoğun olması beklenen istasyonlarda verilecek. Oyunla-
rın medya ortağı BBC ise bir ilke imza atarak açılış törenini, 3 boyutlu 
olarak ekranlara taşıdı. Evlerinde 3 boyutlu yayın izleme olanağı olma-
yanlar için, Londra merkezinde belli meydanlara dev ekranlar kuruldu. 

TariHiN eN HaSSaS Ölçümü YapılıYor
Olimpiyat tarihinin en hassas ölçümleri de Londra’da yapılıyor. 

1936’da sadece tek bir görevli 27 kronometre kullanarak sporcuların 
performanslarını ölçmeye çalışırken bu yaz Londra’da tam 450 pro-
fesyonel görevli Omega’nın yeni üretilen kronometreleri ile hata payı 
sadece saniyenin binde biri kadar olacak ölçümler yapacak. 

BiTiş çizgiSiNde kurdele Yok
2012 Olimpiyatları’nda bitiş çizgisinde kurdele, 

değil yüksek teknoloji var. Yarışların başlangıcın-
da ateşlenen elektronik silah, hem sporcuların 
sesi aynı anda ve daha sağlıklı duymasını sağlıyor 
hem de ateşlendiği anda sporcuların çıkış yaptığı 
aletlere de sinyal gönderdiği için hatalı çıkış yapan 

sporcuyu anında tespit edebiliyor. Bitiş çizgisine ise lazer ışığı yansıtı-
lıyor. Sporcu yarışı bitirdiğinde, süresi otomatik olarak kayda geçiyor. 
Aynı sistem bisiklet yarışlarında da kullanılıyor. Yüzücüler için de dalış 
ve havuz kenarına dokunduğu anların kayda geçmesi için dokunmatik 
pedler devreye alınıyor.

2012 Londra Olimpiyatları 
teknolojide sınır tanımıyor

 Tarihin en teknolojik olimpiyatlarından biri olan londra 2012’de, hem 
sporcu hem de teknik ekibin işini kolaylaştıracak teknolojiler kullanılıyor. 

olimpiyatlarda, tüm zamanların en gelişmiş ıT spor merkezi kuruldu, 300’ü 
aşkın teknoloji uzmanı her an sistemi kontrol ediyor.

spor» zeki göktürk / zekigokturk@baglantinoktasi.com.tr
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Avrupa ile 
Asya’yı Boğaz’ın hem altından hem üstünden bağlamak 
için mesaiyi yoğunlaştırdı. Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul Boğazı’na inşa 
edilecek 3’üncü köprü ihalesini onayladı. Şirket, kısa süre 

içinde sözleşmeyi imzalayacak. Köprü temeli, en geç 5 ay içinde 
atılacak. 

İstanbul Boğazı’nın altına otomobillerin geçişi için inşa edile-
cek tüp tünelde de geri sayım başladı. Projeyi üstlenen SK-Yapı 
Merkezi, Ulaştırma Bakanlığı’na KDV istisnasından yararlanmak 
için başvurdu. SK’ya yakın kaynaklar, “SK Grup olarak proje için 
gerekli kredinin temini konusunda görüşmeleri bitirdik. KDV is-

tisnasının sağlanmasının ardından en geç ay sonunda krediyle 
ilgili anlaşmaları imzalamış oluruz.” dedi.  Ulaştırma sektöründe 
milyarlarca dolarlık yatırımların ardı arkası kesilmiyor. İstanbul’a 
inşa edilecek üçüncü köprünün ihalesini tamamlayan Bakanlık, İç-
taş-Astaldi ortak girişim grubuyla sözleşme imzalamak için gün 
saymaya başladı. Ulaştırma Bakanı Yıldırım, İstanbul Boğazı’na 
inşa edilecek üçüncü köprü ihalesini onayladığını belirterek, ortak 
girişimi yakında sözleşmeye davet edeceklerini söyledi. İhaleyi, 10 
yıl 2 ay 20 gün yapım ve işletme süresiyle İçtaş-Astaldi ortak giri-
şim grubu kazanmıştı. Ortaklık, bu sürenin sonunda köprüyü, ‘işler 
halde’ devlete teslim edecek. Ortaklığın, 2.5 milyar dolarlık yatırım 
öngördüğü projede, yıl sonuna kalmadan temeli atacağı belirtildi. 

 Ulaştırma, denizcilik ve Haberleşme bakanlığı, boğaz’a yapılacak 
üçüncü köprüde sona yaklaştı. bakanlık, geçtiğimiz aylarda ihale edilen 
üçüncü boğaz köprüsü için ihaleyi kazanan İçtaş-astaldi ortak girişim 

grubuna onay verdi. İmzalanacak sözleşmenin ardından köprünün 
temeli en geç 5 ay içinde atılacak. 

Avrupa ile Asya, Boğaz’ın 
hem altından hem üstünden 

bağlanacak

gündem» 
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BakaNlık, Bir YaNdaN da laSTik Tekerli araçlar 
içiN Boğaz’ıN 88 meTre alTıNa iNşa edilecek Tüp 

geçiT çalışmalarıNı SürdürüYor. kdv iSTiNaSıNdaN 
YararlaNmak içiN ulaşTırma BakaNlığı’Na 

BaşvuraN proje üSTleNiciSi Sk-Yapı merkezi, 
oNaYı almaSıNıN ardıNdaN kredi aNlaşmaSıNı 

imzalaYacak ve ardıNdaN da SÖzleşme gereği, Tüp 
geçidi 4 Yıl 7 aYda TamamlaYacak. 

GÜNDEM
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Tüp TüNelde Hızlı Trafik 
MARMARAY’ın ardından İstanbul Boğazı’nın altına otomobillerin 

geçişi için inşa edilecek ikinci tüp tünelde de yeni bir gelişme yaşan-
dı. Güney Koreli SK ile Türk ortağı Yapı Merkezi, proje için KDV istis-
nasından yararlanmak amacıyla Ulaştırma Bakanlığı’na başvurdu. 
Ulaştırma Bakanlığı kaynakları, istisna tutarını hesaplıyor. 

SK’ya yakın kaynaklar, bir yandan KDV istisnası ile ilgili görüş-
meler yaptıklarını, diğer yandan da proje için finansörlerle son kredi 
görüşmelerinin gerçekleştirildiğini belirterek, “SK Grup olarak proje 
için gerekli kredinin temini konusunda görüşmeleri bitirdik. KDV is-
tisnasının sağlanmasının ardından en geç ay sonunda krediyle ilgili 
anlaşmaları imzalamış oluruz.” dedi. 

Kaynaklar, proje finansmanında Avrupa İmar ve Kalkınma Ban-
kası, Avrupa Yatırım Bankası ve Kore Eximbank’ı ile görüşmeler 
gerçekleştirildiğini belirterek, “Çok yönlü finansman temin süreci 
işletildi.” dedi. 

TüP geçİŞİn malİyeTİ 
1.3 mİlyara çıkTı
karayolu tüp geçiş projesi ihalesi, 5 ağustos 2008’de ya-
pıldı. İhaleyi güney kore’li sk ile Türk ortağı yapı merkezi 
kazandı. Projenin temeli, 2011 yılının Şubat ayında atıldı. 
sk-yapı merkezi, kredi için görüşmeleri sürdürürken, 
tüp tünelde yatırım maliyeti arttı. Tüp tünelin, deniz se-
viyesinden 60 metre derinliğe batırılması öngörülüyordu. 
derinlik, 88 metreye ulaştı. bu durum maliyeti 225 mil-
yon dolar yükseltti. yatırım tutarı 1 milyar 75 milyon do-
lardan 1.3 milyar dolara çıktı. Türk-kore ortaklığı, en fazla 
4 yıl 7 ayda tüp geçişin inşaatını tamamlayıp, işletmeye 
açacak. ortaklık, tüp geçişi 25 yıl 11 ay 9 gün işlettikten 
sonra da devlete devredecek. Ulaştırma bakanlığı kay-
nakları, 225 milyon dolarlık ek maliyete işaret ederek, 
“Hesaplamalar yapılacak. İşletme süresi, ek maliyeti 
karşılayacak biçimde uzatılacak.” mesajını verdi.



Çöplerin geri kazanımı ile elde edilen malzemelerin kulla-
nılacağı, Türkiye’nin ilk geri dönüşümlü yelkenli katamara-
nının, Ağustos ayında inşasına başlanıyor. Mitolojide, Ana-
dolulu tanrıça olarak geçen ‘Vesta’ adı verilen katamaran, 
deniz kirliliğine dikkat çekmek için evsel atıklardan inşa 

ediliyor. Katamaran, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TİVİMEDYA ile 
İTÜ İstiklal Projelendirme ve Uygulama Topluluğu’nun ortaklaşa 
yürüttüğü bir çalışmanın ürünü olacak.  Rotası, sırasıyla Karade-
niz, Marmara ve Akdeniz olarak belirlenen Vesta, Türkiye’nin ilk, 
dünyanın da sayılı yelkenli katamaranları arasında yer alıyor. Vesta, 
Amatör Denizcilik Federasyonu’ndan eğitim alan 5 kişilik bir ekip-
le, Karadeniz’den başlayıp, yolculuğunu Akdeniz’de sonlandıracak. 
Yolculuk esnasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Atık Toplama 
Merkezleri ile marinalar kullanılacak. Vesta’nın uğradığı limanlarda, 
deniz kirliliğinin önlenmesine, deniz canlılarının yaşam alanlarının 
korunmasına ilişkin farkındalık programları düzenlenecek. Gençler 
başta olmak üzere toplumun her kesiminden katılım bekleniyor. 

Geri dönüşüm malzeme ürünü katamaranın ayrıca bir de belgeseli 
hazırlanıyor. Belgeselde, katamaranın inşası, yolculuğu tüm detayları 
ile anlatılacak. Tüm parçaları, ekipmanları ile tamamen yerli üretim olan 
Vesta’nın, Türk toplumunun geçmişte denizcilikle olan yakın bağları-
nın yeniden hatırlatılması da amaçlanıyor. Tüm testleri bitirilen yelkenli 
katamaranının Ağustos ayında, profesyonel bir ekipçe inşasına başla-
nacak. Katamaranın, boyu 9 metre, eni 4,80 metre, direk boyu ise 12,5 
metre olacak. 

çöplerden oluşan ilk yelkenli, 
sulara inmeye hazırlanıyor

evsel atıklardan elde edilen malzemelerden katamaran inşa edilecek. 
deniz kirliliğine dikkat çekmek için inşa edilecek katamaran, karadeniz, 

ege ve akdeniz’i katedecek.  

haber» hatice berrak / haticeberrak@baglantinoktasi.com.tr
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı Yurtiçi Turizm 
Araştırması verilerinden derlenen analize göre, 2011 yılında 
yapılan 65,85 milyon seyahatin 49 milyonu arkadaş ya da 
akraba evi konaklamalı, 7,5 milyonu otel konaklamalı ve 1,2 
milyonu ise pansiyon konaklamalı olarak gerçekleşti. Diğer 

seyahatlerde ise kendi evleri ile diğer konaklama türleri tercih edildi. 
2010 yılında gerçekleşen 68 milyon seyahatin ise 52,2 milyonu akra-
ba ya da arkadaş evinde, 6,7 milyonu otelde gerçekleşmişti.

Verileri yorumlayan ve yurtiçi seyahat konaklamalarında rakamsal 
ve oransal olarak otel konaklama türünün giderek daha yaygınlaştığını 
belirten Enuygun.com Baş Analisti Betül Sungurlu, “Seyahat neden-
lerinin başında ‘yakınları ziyaret etmek’ yer alıyor. 2011 yılındaki yurtiçi 
seyahatlerin yüzde 68’i bu amaçla yapılmış. Seyahatlerin sadece yüz-
de 20’si gezi ve eğlence amacıyla yapılıyor. Öte yandan, 2011’de gezi ve 
eğlence amaçlı yapılan seyahatlerde bir önceki yıla göre artış gözlem-
lenirken, yakınları ziyaret sayısında azalma gözlemleniyor. Buna bağlı 
olarak otel konaklamalı seyahatler de artıyor.” diye konuştu.

Enuygun.com’un analizine göre 2011 yılında otel konaklamalı ger-
çekleşen 7,5 milyon seyahatin 3 milyonu Temmuz, Ağustos ve Eylül 
aylarında gerçekleşti. Haziran ayında tatilcilerin www.enuygun.com 
üzerinden her gün 10 bin kez otel geceleme fiyatlarının karşılaştırdığını 
da ekleyen Sungurlu, “TÜİK verilerine göre Türkler otellerde ortalama 
4 gün konaklarken Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında ortalama gece-
leme sayısı 5’e çıkıyor.” dedi. 

oTeller paNSiYoNlara TerciH ediliYor
Analize göre, yurtiçi tatilciler pansiyonlarda ortalama olarak 5 gün 

kalıyor. Yaz aylarında ise bu rakam 6 güne çıkıyor. Öte yandan 2011 yı-
lında otel konaklamalı gerçekleşen 7,5 milyon seyahatin yanında pan-
siyon konaklamalı seyahatin 1,2 milyonda kaldığı dikkat çekiyor. Türkler 
seyahatlerinde oteli pansiyona tercih ediyor. 

Tatili kendi evinde geçirenlerin ortalama geceleme sayısı ise 23 gün 
olarak hesaplanıyor. Yaz aylarında bu rakam 30 günlere kadar çıksa da 
kış tatilcileri evlerinde ortalama 11 ile 15 gün arasında kalıyor.

Akraba ziyaretleri azaldı, otel 
konaklamaları arttı

Türkler, yurtiçi seyahatleri sırasında daha çok arkadaş ya da akraba 
evinde konaklasa da otel konaklamalı seyahat sayısı gün geçtikçe 

artıyor. 2011 yılında yurtiçinde yapılan 7,5 milyon seyahat, ortalama               
4 gün otel konaklamalı olarak gerçekleşti.
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gÖlYazı’da

ağlar umuT dolu
her şeye rağmen
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Bursa İzmir karayolu üzerinde, Bursa’ya yaklaşık 35 km. uzaklıktaki Gölyazı sapağından 

girdikten 5 km sonra söz konusu kasabaya ulaşılabilir. Yolu oldukça iyi. Özel araç ile gitme 

şansı olmayanlar, Bursa Apolyont arasında sefer yapan minibüslerle gidebilir.

Balıkçı kaSaBaSıNa NaSıl gidilir?

uluBaT gÖlü, Suları
 üzeriNde rızık araYaN 

HiçBir gÖlYazılı’Ya SırTıNı 
dÖNmemiş. kaSaBalılar 

gÖlde YeTişeN TurNa,YaYıN, 
SazaN Balığı, kızılkaNaT 

ve kereviT avlamak  
içiN gece güNdüz 

çocuklarıYla 
BirlikTe gÖle ağ aTmaYa 

daHa SoNra da ağları 
ToplamaYa gidiYor.

gezi» barış burda /barisburda@baglantinoktasi.com.tr



A
ntik ismiyle Apolyont, şu anki is-
miyle Gölyazı, Ulubat Gölü’nün 
kuzeydoğusunda bir kasaba. Ka-
ranlığın motor sesleriyle canlan-
dığı, yaşlı insanların, yüzü kırış-
mış kadınların, yüz ifadesi geçim 
derdiyle yoğrulmuş çocukların, 
gençlerin ağlarına doğru rızk 
umutlarıyla ilerledikleri bereket-
li göl. Ulubat Gölü, bakalım bu 
insanlara ne kadar geçim kaynağı 
olacak…

Tarihi antik çağlara dayanan, 
asırlar önce üzerinde taşımacık 
yapılan Ulubat Gölü, tarihi ve 
coğrafi güzelliklerinin yanı sıra, 
yöre halkına bağrında yetiştirdiği 
imkânlarla geçim kaynağı olmaya 
devam ediyor.

7’sinden 70’ine tüm insanla-
rın, kasabaya giden herkese gü-
ler yüzle “hoş geldiniz” demeleri 
dikkat çekerken, Gölyazı’nın her 
mevsimde bir başka güzellik olu-
şuyor. Yaz aylarında göl suyu-
nun çekilmesi sebebiyle kasaba 
yarımada görüntüsünü alırken, 
kış aylarında suların artması se-
bebiyle adaya dönüşüyor. Kasa-
baya giriş kış aylarında yalnızca 
bir köprü vasıtasıyla sağlanırken, 
sokaklardaki güzellikler hep aynı 
kalıyor. Tüm sokaklar evlerin 
önleri, bahçeleri çiçeklerle dona-

tılmış durumda. Yalnızca geçim 
kaynağı balıkçılık olan beldede 
insanlar zor geçim şartlarına rağ-
men, yüzlerinden gülmeyi eksik 
etmemek için azami gayret için-
deler.

kazaNılaN parada eviN eN 
küçüğüNüN de Teri var

En uzun yeri 24 km ve en geniş 
yeri 12 km olan Ulubat Gölü, su-
ları üzerinde rızık arayan hiçbir 
Gölyazılı’ya sırtını dönmemiş. 
Kasabalılar gölde yetişen turna, 
yayın, sazan balığı, kızılkanat ve 
kerevit avlamak için gece -gün-
düz çocuklarıyla birlikte göle ağ 
atmaya daha sonra da ağları top-
lamaya gidiyor. 

Kasabada gölün kenarına de-
mir atmış 150’nin üzerinde 
rengarenk balıkçı kayığına rast-
lanırken, sürekli motor gürül-
tüsü ve hareketlilik yaşanıyor. 
Kadınlar ve çocuklar da balık 
avcılığında erkekler kadar usta. 
Zaten işin en zor tarafı olan 
ağdan binlerce balığı ayıklama 
işini de çoğunlukla kasabanın 
küçükleri yapıyor. Gölyazı’da 
mesai hiç bitmiyor. Öğleden 
sonra göle ağ atmak için açılan 
balıkçılar, sabaha karşı ağlarını 
toplamaya gidiyor. Ağlarını top-

layan balıkçılar, dönüşlerinde 
balıkları kasalara istifleyip o gün 
öğle saatlerinde yapılacak olan 
balık müzayedesini bekliyor. 
Müzayede herkese açık olarak 
gerçekleştiriliyor. O gün para-
sını alan kasabalılar, ertesi gün-
kü kazançlarını elde edebilmek 
amacıyla tekrar ağ atmak için 
kayıklarıyla birlikte kilometre-
lerce uzağa açılıyor. Bu çalışma 
her gün ve her mevsim böyle de-
vam ediyor.

Sokaklar çiçek SeraSı giBi 
Gölyazı’nın nüfusu binin üze-

rinde. İki caminin bulunduğu 
beldede insanlar mutlaka boş 
vakitlerini değerlendiriyor. Ba-
zıları çiçeklerle donatılmış so-
kak aralarında ağ tamiratı ya-
parken, bazıları yeni ağ örme 
gayreti içinde. Miadı dolmuş iş 
görmez duruma gelmiş ağlarda 
burada değerlendiriliyor ve bah-
çe çiti olarak kullanılıyor. Dar 
sokaklara girdiğinizde dikkat 
çeken tüm pencerelerin, ev giriş 
yollarının çok farklı çiçeklerle, 
güllerle bezenmiş olması. Bura-
da ayrıca yüzlerce kedi görmek 
mümkün. Sürekli balık yiyen 
kedilerin fazlasıyla şanslı olduk-
ları söylenilebilir.

gÖlYazı’da Her mevSimde Bir Başka güzellik oluşuYor. Yaz aYlarıNda gÖl 
SuYuNuN çekilmeSi SeBeBiYle kaSaBa Yarımada gÖrüNTüSüNü alırkeN, 

kış aYlarıNdaSularıN arTmaSı  SeBeBiYle  adaYa dÖNüşüYor.

GEZİ
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Sınırların denetimi için mikra sistemini öneren Mustafa Bulan: 
“sistem sayesinde, yüzlerce kilometrelik insansız ve çoğu 

zaman sapa ve dağlık arazileri, deniz yollarını, sürekli ve sıklıkla 
denetleyebilirsiniz.”

mikraajanla 
sınır kontrolü

Son dönemde sınırlarımız, baskınlarla ve kaçakçılık fa-
aliyetleriyle gündeme geliyor. Binlerce kilometrekarelik 
bu alanlardaki hareketliliği gözetlemek oldukça zor… Bu 
noktada, Elektronik Yüksek Mühendisi Mustafa Bulan, 
“İleri kablosuz-Akıllı Ağ Platformu”nun (SKOP-1) sınırla-

rımızda kullanılmasını öneriyor. Bulan, sistem sayesinde, kaçakçıla-
rın yanı sıra terör örgütü mensuplarının sınırlarımızdan giriş-çıkışlarını 

anında tespit edilebileceğini belirtiyor. Sistemin kurulumunun basit an-
cak çok etkili olduğunu savunan Bulan, “SKPOP-1 sistemiyle, yüzlerce 
kilometrelik insansız ve çoğu zaman sapa ve dağlık arazileri, deniz yol-
larını, sürekli ve sıklıkla denetleyebilirsiniz.” iddiasında bulunuyor. 

Bulan sistemin nasıl çalıştığı hakkında şu bilgileri veriyor: “Sistem, 
projede MİKRA=MİKRaAjan olarak adlandırılıyor. Özel algılayıcı-

lara sahip çok küçük elektronik devrelerden oluşuyor. İsteni-
len sahada yer altına sensorlar yerleştiriliyor. Bu sensorlar, 

sadece kendi etrafına basit yayın yapabilen dona-
nıma sahip olup, dijital koku adı verdiğimiz sinyaller 

yayıyor. Bu sayede bölgedeki bilgi alışverişi 
güvenli şekilde yapılabiliyor. Salınan-de-

ğişken frekansta dijital koku yayan 
bu cihazlar 10 yılı bulabilen süre-

lerde sürekli görev yapabiliyor.  
Özel görevler için de hazırla-

nabilen bu model, havadan atılmak suretiyle bölgede özel bir şebeke 
de oluşturulabiliyor. Başta titreşim sensorları olmak üzere çeşitli al-
gılayıcılara sahip olabilen MİKRA’lar tercihe göre radyo frekans iletişim 
altyapısını ve MCB adı verilen özel bir protokolü kullanarak kendileri-
ne en yakın diğer MİKRA’lar ile haberleşebiliyor. Bölgede keşif turları 
atan alçak irtifa insansız hava araçlarına da dijital kokularını yayabiliyor. 
MİKRA’lar tarafından tetiklenen uyarı bilgileri, aynı zamanda bölgeye 
uydu ve donanımlı hava araçlarının erkenden yönlendirilmesi için kul-
lanılabilir.”
Bulan, MİKRA’ların son yıllarda yaygın kullanılan wi-max gibi kablosuz 
haberleşme protokollerinin bazı zaaflarını ortadan kaldırdığını savu-
nuyor ve “Bu zaafların başında,  yayılan haberleşme sinyallerinin 
kolaylıkla elde edilebilmesi, dinlenebilmesi veya bozucular 
yardımı ile kesilebilmesi, ciddi miktarda enerji ihtiyacı 
gelmektedir. MİKRA haberleşmesinin istenildiğinde, 
gerektiği yerde ve her seferinde farklı frekanslarda 
sağlanması ise daha güvenli haberleşme ağının oluş-
turulmasına yardımcı olmaktadır.” diyor. 
Mustafa Bulan, SKOP projesinin, askeri amaçlı kullanıla-
bileceği gibi orman yangınları için erken uyarı sistemi veya 
doğal felaketlerde arama kurtarma yardımcısı, tehlikeli veya 
sapa olan zor bölgelerde ise bilgi sağlayıcı olarak da kulla-
nılabileceğine dikkat çekiyor. 

haber zeki göktürk / zekigokturk@baglantinoktasi.com.tr »
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Bazı haberler vardır, okunduğunda insanın içini burkar, hatta 
paramparça eder… Bu yazının konusu da öyle…  ‘Bir bardak te-
miz suya hasret insanların’ yaşadığı büyük acıları okuyacaksı-
nız bu yazıda… Misyonerlerin açacakları bir kuyu karşılığında, 
kendilerinden dinlerini değiştirmelerini istediği insanların mü-

cadelesini ve bu mücadelede onların yanında yer alan Türk insanının 
civanmertliğini okuyacaksınız. Bu bir hikâye değil, birçoğumuzun hari-
tadaki yerini bile bilmediği, yeryüzünün en fakir ülkesi Nijer’de yaşanan 
gerçeklerdir. Denize kıyısı olmayan, ırmağı nehri olmayan, Kuzey Batı 
Afrika’daki bu ülkede yaşananları daha iyi anlayabilmek için önce Nijer’i 
kısaca bir tanımız gerekir. Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, dün-
yanın en fakir ülkesidir. Dili, kültürü ve yönetim sistemi 1960’a kadar 
hâkimiyeti altında bulunduğu Fransa’dan kopya. 

Fransızca, kamu kurumları ve okullarda mecburi. Halk kendi ara-
sında ise yerel kabile dilleriyle anlaşıyor. 14 milyonluk nüfusun yüzde 
95’i Müslüman, yüzde 3’ü ise Hıristiyan. Toprakları Türkiye’nin 1,5 katı 

ama yüzde 88’i çöl. Tarım ve yaşam yüzölçümün yüzde 2’sine sıkışmış. 
Halkın yüzde 70’i açlık sınırında. Hayatlarını elektrik ve sudan mahrum, 
genellikle toprak veya ağaç dallarından inşa edilen tek odalı evlerde 
sürdürüyorlar. En iyi yemekleri ise ‘milet’ adı verilen mısır köküne ben-
zer bir bitki. 

Evet, nehri, ırmağı ve denizi bulunmayan, topraklarının yüzde 88’i çöl 
olan, tarım ve yaşamın yüzde 2’ye sıkıştığı bir ülkeden bahsediyoruz. 
Halkın en büyük sıkıntısı tabii ki yaşamlarını sürdürebilmek için gerek-
li olan su. Sadece içme değil, kullanma suyunda da ciddi sıkıtı çekiyor 
Nijer halkı. Suya ulaşamıyorlar. Ulaşabildikleri sular ise ya kirli ya da bi-
rikmiş yağmur suları. Bu suya ulaşabilmek için de 20 kilometre yol yü-
rümek zorunda kalıyorlar. Bu tür suları içtikleri için de kolera gibi salgın 
hastalıklardan kurtulamıyorlar. Zaten, çocuk ölümlerinde dünyada ilk 
sırada yer alıyor Nijer. 

Aslında Nijer’de çok temiz yer altı suları bulunuyor. Yer altı su kay-
nakları bakımından zengin bile sayılabilir. 30 metre ile 70 metre arasın-

Nijer’de bir kuyu, onlarca 
hayat demek

nehri, ırmağı ve denizi bulunmayan, topraklarının yüzde 88’i çöl olan, tarım 
ve yaşamın yüzde 2’ye sıkıştığı bir ülke olan nijer halkı susuzlukla mücadele 

ediyor. misyonerler, su kuyusu karşılığında, nijer halkından dinlerini 
değiştirmesini istiyor.

haber» ahmet selim / ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr
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da tertemiz su çıkarma imkânı var. Ancak Nijer halkının bu suyu çıka-
racak ne teknolojisi ne de parası var. Kendi açtıkları kuyuların etrafını 
betonlayamadıkları için, kuyuları kısa sürede mikroplara açık hale ge-
liyor ve su kirleniyor. Ardından salgın hastalıklar baş gösteriyor ve tabii 
ki ölümler…

Halkın bu ihtiyacını bilen ve ülkede çok sayıda bulunan Hıristiyan mis-
yonerler, Hıristiyanlığı kabul eden Müslüman köylere, dinlerini değiştir-
meleri karşılığında temiz su kuyuları açıyor. Zorlama yok. Misyonerlerin 
çalışma tarzı ‘ölümü gösterip sıtma razı etmek’ gibi… Misyonerler tara-
fından açılan kuyuların en az 60 yıl ihtiyaca cevap verdiğini iyi bilen bazı 
köylüler, istemeye istemeye köylerine kilisenin yapılmasına izin veriyor

 Bu tabloyu kabul etmeyen civanmert Türk insanı, yardım kuruluşları, 
devletiyle el ele verip Nijer’de artarda kuyu açmaya başladı. Son bir yıl-
da DSİ ve TİKA işbirliği ile Nijer’de 160 civarında kuyu açılmış. Bir kuyu-
nun maliyeti 8 ila 10 bin avroyu buluyor. Ancak 5 bin kuyuya ihtiyaç var. 
Türk yardım kuruluşları da (Kimse Yok Mu Derneği, İnsani Yardım Vakfı 
ve Deniz Feneri) onlarca kuyu açmayı başarmış. Türk devletinden daha 
önce oralara giderek ilk kuyuları açanların da yardım kuruluşları olduğu-
nu söylesek yanlış bilgi vermiş olmayız.

Bilişim SekTÖrü iNSaNlık YürüYüşüNe BTk ile kaTıldı
Bu insanlık yürüyüşüne, bilişim sektörü de Bilgi Teknolojiler ve İleti-

şim Kurumu (BTK) Başkanlığı’nda katıldı. Sektör, Nijer’de 3 su kuyusu 
açtı. BTK Başkanı Tayfun Acarer, kuyuların açılışı sırasında yaşadığı 
duygusal anları şöyle anlatıyor: “Kuyudan ilk su çekildiğinde, köylü-
deki bayram sevincini görmelisiniz. İnsanlar size öyle güzel bakıyor ki 
anlatılması çok zor bir duygu. Paraları yok ki para versinler, malları yok 
ki hediye etsinler. Ancak elimizi, yüzümüzü seviyorlar. Kendilerini bu 
şekilde anlatıyorlar ve dua ediyorlar. Bütün köy size bildiği tüm du-
aları okuyor. Beni çok duygulandıran bir başka konu da, 8-9 ay önce 
açtığımız kuyuların levhalarının (Türk bayrağı ile kuyuyu açan kişi ya 
da kuruluşun logosunun bulunduğu levha) pırıl pırıl. Nasıl oluyor diye 
düşünüyorsunuz çünkü yağmur var çöl fırtınası var. Ancak köylüler 
her gün neredeyse her saat, o levhayı temizliyor ve parlatıyor. Şük-
ranlarını bu şekilde belirtiyorlar. Biraz vicdanı olanın bu hadiseden et-
kilenmemesi mümkün değil.”

Acarer, açılan kuyuların Nijer’de 
yüzyıllardır süren sosyal yaşantıyı 
bile değiştirdiğini söylüyor. Kuyula-
rın, o köyün en seçkin yeri olduğunu 
vurgulayan Başkan, şöyle devam 
ediyor. “Köy halkı orada toplanıyor. 
Orda buluşuyor. Orda yıkanıyor. En 
popüler alanlar, kuyuların olduğu 
yerler. Biz gittiğimizde biri yıkanı-
yordu. Sonra bir diğeri, sonra bir di-
ğeri… Belki de en mutlu oldukları yer 
kuyu başları. O insanların mutluluk-
larını görünce, bu hizmeti buraya getirenlerden Allah razı olsun diyorum. 
Türk insanı çok ciddi çalışıyor bunu gördüm. Mesela TİKA, DSİ ile birlikte 
çok hızlı çalışıyor. 70 günde 50 artezyen kuyusu açmışlar. Yani 1,5 gün-
de 1 kuyu açıyorlar. Cam gibi de su çıkarıyorlar. Bu hizmet yarışına her-
kesin katkı vermesi gerekir diye düşünüyorum.” 

Tayfun Acarer, Nijerlilerin açtığı kuyuların ise sağlıksız olduğuna vur-
gu yapıyor. Kuyuların etrafını betonlayamadıkları ve durağan bir su ol-
duğu için kısa sürede kuyu suyunun pislendiğini söyleyen Acarer, “Ku-
yunun etrafı açık olduğu için hazin olaylar da yaşanıyor. Küçük çocuklar 
kuyuya düşerek ölebiliyor. Böyle çok hadise yaşanmış. Hayvanlar da 
öyle. Ancak bizim açtığımız kuyuların etrafı ve üstü betonlu. Motorla su 
çekiliyor. O nedenle bu tür sıkıntılar da yaşanmıyor.” diyor.

HABER

TürkiYe Nijer’e 
 Yardım eliNi uzaTTı. 

Bilişim SekTÖrü de Bilgi 
TekNolojileri ve ileTişim 

BaşkaNlığı ÖNcülüğüNde 
Nijer’de Su kuYuları 

açmaYa Başladı. Türk 
iNSaNıNıN karşılık 

BeklemediğiNi BileN Nijer 
Halkı, Teşekkür içiN 

Sadece dua ediYor. 
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Kolera ve tifo gibi bulaşıcı
 hastalıklardan dolayı dünyada

 en fazla çocuk ölümlerinin 
yaşandığı ülke Nijer 

BTK Başkanı Tayfun Acarer



konuşan arabalar 
gerçek olabilir

haber »
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Konuşan araba filmlerini izleyen çocuklar ve top oynamadan 
önce iPad’i keşfeden çocuklar, araba kullanacak yaşa geldik-
lerinde araçlarının kullandıkları diğer teknolojiler kadar akıllı 
olmasını isteyecek. BBC Türkçe servisinin haberine göre Araş-
tırma şirketi Gartner’ın verileri, 18-24 yaş aralığındaki kişilerin, 

internet bağlantısını otomobil sahipliğine tercih ettiğini gösteriyor. Bu 
durumun farkına varan şirketler ise “akıllı araba” konseptini hayata 
geçirmek için uğraşıyor. Şirketler, son yıllarda telekomünikasyon ve 
bilişimi bir araya getiren “telematik” alanındaki araştırmalara yüksek 
yatırımlar yapıyor. Telematik alanı farklı cihazları internete bağlamaya 
çalışıyor. Bir “araba zekâsı” örneği Amerikan otomobil üreticisi Ford’un 
“Sync” isimli sesle kumanda edilen teknolojisi. Araç, bluetooth ve kab-
losuz internet gibi sistemlerle otomobili tekerlekli bir akıllı telefon hali-
ne getiriyor. Ford’un Silikon Vadisi’ndeki ofisinden Venkatesh Prasad, 
“Araba kullanırken telefonla konuşmak istemiyorsanız sesli kumanda 
özelliği ile sisteme bağlanabilir ve yol tarifi alabilirsiniz. Ayrıca, çocuğu-
nuz yoldayken çizgi film izlemek istediğinde internet üzerinden filmle-
re de erişebilirsiniz.” diyor.

Trafik lamBalarıNa gerek Yok
Ancak akıllı arabaların tek amacı dijital konforu artırmak değil. Frees-

cale Seminconductors’ın hazırladığı videoda, şoförün görmediği yaya 
araba tarafından “algılanıyor” ve fren sistemi çalıştırılıp ölümcül bir 
kaza atlatılıyor. Şirket, henüz mevcut olmayan bu teknolojinin ileride 

geliştirileceğinden emin. Firmanın pazarlama müdürü Steve Wainw-
right, “Birbiriyle iletişime geçebilen otomobilleriniz olursa, normalde 
görülemeyecek araçları fark edebilir ve oluşabilecek sorunları önleye-
bilirsiniz.” diyor.

Living PlanIT ve McLaren ELectronic Systems şirketleri, şehirlerin 
bir bilgisayar gibi işlediği Urban OS platformunu geliştirdi. Urban OS 
kapsamında arabalar sadece birbiriyle değil, şehrin tüm altyapısıyla 
iletişim içinde. Living PlanIT ekibininden Steve Lewis, “Bu platformun 
trafik lambalarını ortadan kaldırabileceğini düşünüyoruz. Sinyallerin 
dışardan ziyade içeride olmasıyla, sürücüler bireysel araçları içinden 
yönlendirilebilir.” diyor.

araştırma şirketi gartner’ın verileri, 18-24 yaş aralığındaki kişilerin, 
internet bağlantısını otomobil sahipliğine tercih ettiğini gösteriyor. 

bu durumun farkına varan şirketler ise “akıllı araba” konseptini 
hayata geçirmek için uğraşıyor.

ayşe melek /aysemelek@baglantinoktasi.com.tr



Artvin Çoruh Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektrik Prog-
ramı öğrencileri, elektrikle çalışan otomobil yaptı. Öğrenciler, 
Öğretim Görevlisi Bilgehan Tozlu’nun verdiği proje ödevinin 
ardından İnci Akü Ar-Ge Merkezi ile iletişime geçti. İnci Akü, 
Bilgehan Tozlu’nun koordinatörlüğünde yürütülen projeye 

destek olarak, öğrencilere İnci Battery markalı Gel serisi akü temin etti. 
Öğrenciler Artvin sanayisindeki ustaların da gerek malzeme gerek 
ustalık konusundaki katkılarıyla, elektrikle çalışan ve saatte 100 kilo-
metre hıza ulaşabilen otomobil yapmayı başardı. 15 beygir (10,5kW) 
gücündeki elektrikli otomobil, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Duman’ın yaptığı yaklaşık 1 kilometrelik test sürüşünü ba-
şarıyla tamamladı. 

İnci Battery Gel serisi akülerle yaklaşık 30 dakika yol alabilen oto-
mobil, şarjı bittiğinde 5 saatte hızlı şekilde, 10 saatte ise normal şekilde 
şarj edilebiliyor. Ayrıca otomobilin üzerindeki güneş panelleri de akü-
leri 2 günde şarj edebiliyor. Tanıtımda, geliştirilen elektrikli otomobil 

hakkında bilgi veren projenin koordinatörü Bilgehan Tozlu “Projenin 
genç üniversiteli arkadaşlarımıza tecrübe ve özgüven kazandırmasını 
amaçladık. Gençlerimiz inandıkları, çalıştıkları ve birlik oldukları takdirde 
her türlü başarıyı elde edebilirler.” dedi. 

İnci Akü Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Göksel Paker, geliştirilen 
elektrikli otomobille ilgili yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu: “İnci 
Akü olarak sektörün ilk ve tek Ar-Ge Merkezi’ ne sahibiz. Özellikle genç 
yeteneklerin ileride sektörü etkileyebilecek, geleceğin Ar-Ge projele-
rinin nüvelerini oluşturan bu tip projelere destek olmaya çalışıyoruz. 
Destek olurken de bölgesel bir ayırım gözetmiyoruz. Proje için Artvin 
Çoruh Üniversitesi’ne gönderdiğimiz İnci Battery markalı Gel serisi 
aküler, Ar-Ge Merkezimiz tarafından geliştirildi ve Manisa Organize 
Sanayi Bölgesi’nde kurulu fabrikamızda üretildi. İnci Akü olarak, müte-
vazı gibi görünen ama hayata geçiş sürecinde yoğun bir zekâ ve emek 
sürecini içinde barındıran bu tip projelere karşı büyük bir sorumluluk 
duyuyoruz.”

Çoruh Üniversitesi 
öğrencileri elektrikle çalışan 

otomobil yaptı
öğrenciler artvin sanayisindeki ustaların da gerek malzeme gerek ustalık 

konusundaki katkılarıyla, elektrikle çalışan ve saatte 100 kilometre hıza 
ulaşabilen otomobil yapmayı başardı.

teknoloji» 
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onlar açlık, susuzluk, hastalık 
ve iç çatışmalardan kaçarak 
Türkiye’ye sığınmış somalili 
anne-kız... kalplerinde geride 
bıraktıkları babalarının 
hasreti, gözlerinde geleceğin 
endişesini taşıyorlar. onlara 
rastlarsanız kalplerinin 
buruk olduğunu sakın ha 
unutmayın...

yorumsuz» 



Tanıtıcı Reklam

Uran Holding’in yaptığı 
araştırmaya göre Ankaralılar 
emlak alırken öncelikle marka 
olan firmalara yöneliyor. 

Ayrıca ulaşım kolaylığı da ikinci bir tercih 
unsuru. Emlakta marka kuruluş olan Uran 
Holding’in araştırma sonuçlarına göre 
Ankaralılar konut alırken yeşil alanın 
fazlalığına, kısa mesafede alışveriş merkezi 
olmasına, aşırı ve yakın yapılaşmanın 
olmamasına önem veriyor.       

konut faızlerınde Banka avantajı

Her ne koşulda olursa olsun konut almak 
isteyenler için bahar mevsimi, avantajlarıyla 
öne çıkıyor. İnşaat sektörü Nisan ve Mayıs 
aylarında imalatlarını hızlandırdıkları için 
bu durum fiyatlara yansıyabiliyor. Fiyatlar 
diğer aylara göre daha fazla gibi görünüyor. 
Oysa bankalar aynı dönemde uzun vadeli 
konut kredi faizlerinde düşüşe gittikleri için 
emlak almak isteyenler daha kazançlı 
çıkabiliyor. 

çekırdek aılelerın İhtıyaçlarına 
Göre konut Üretıyoruz

2010 yılına kadar gerçekleştirilen konut 
projelerde, tüketiciler daha çok metre 
karesi büyük, havuzlu ve ortak yaşam alnı 
olan projelere rağbet ediyorlardı. Ne var ki 
son iki yıldır çekirdek aileler, konut 

alımlarında daha çok çocuklarının toprağa 
basabilecekleri, katlarda bahçeli konut 
projelerini tercih ediyor. Ankaralıların 
doğaya büyük bir özlemlerinin olması da 
bu seçimin ön plana çıkmasında büyük 
etken. Ailelerin temiz hava ve yeşilden 
faydalanmasını sağlayan bu projeler, ‘şehir 
mi, doğa mı?’ seçimini de ortadan 
kaldırıyor. Aileler, şehir merkezinde 
ayaklarıyla toprağa basabildikleri bahçeli 
lüks bir yaşama kavuşuyor. ‘5 çaylarını 
nerede içsek?’ ya da 
‘sabah kahvaltısını 
nereye gidip de 
yapsak?’ mutsuzluğu 
da çözülmüş oluyor.

Bır yatırım aracı 
olacak

Uran Holding’in 
araştırmasında ön 
plana çıkan bir diğer 
unsur ise konutların kârlılığı. Urankent 
Kurumsal Konut Satış ve Pazarlama 
Müdürü Gazi Çelik konu ile ilgili şu 
bilgileri paylaştı: “2010 yılı sonunda 
tamamlanan Elit konutlarından daire 
alanlar yüksek kâr etti. Urankent konumu 
itibariyle sürekli olarak değerini arttırıyor. 
Bu artışın önemli etkenlerinden biri ulaşım 
olanaklarının kolaylığı (metro, otobüs, 

dolmuş vb.), bir diğeri ise bölgenin giderek 
bir cazibe merkezi haline dönüşmesi. Kısa 
süre önce Urankent sınırları içerisinde 7 
bin metrekarelik bir alan üzerinde 
Yenimahalle Belediyesi tarafından inşa 
edilen Nazım Hikmet Kongre ve Kültür 
Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdik. Nazım 
Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi’nin 
Ankara’mıza yakışır bir mekân olarak kent 
ve kentli hayatına katılması bizim için ayrı 
bir mutluluk kaynağıdır. Ayrıca Uran 

Holding’in 2013 yılı yatırım 
planlarında Urankent 
sınırları içerisinde bir AVM, 
otel, hastane ve benzinlik 
inşa edeceğinin müjdesini 
sizlerle paylaşmak isterim. 
Bu projeler de hizmete 
girdiğinde bölgedeki konut 
fiyatları en az yüzde 30 
oranında artacaktır. Son 
projemiz Mirage Bahçe 

konutlarında satışları neredeyse bitirdik 
diyebilirim. Ankaralı hemşerilerimize 
gösterdikleri ilgi adına teşekkür etmek 
isterim. Mirage Bahçe konutlarından ev 
alamayanlar üzülmesin çünkü yakın 
zamanda Urankent’te yeni bir konut 
projesine daha imza atacağız. Ankaralı 
dostlara bizi izlemeye devam edin 
diyorum.”

EMLAK 
ALIRKEN 

ARANIYOR
‘MARKA’
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sağlık»

  Saunamızda bulunanlar,

Buhar odası
Kese odası

Masaj salonu
Şok havuzu

Fitnes salonu
Masa tenisi

Kuaför
Vitamin cafe

Huzur ve sağlığa açılan kapı
SAUNA GÜMÜŞKAPI

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

Ferit Paşa Mah. Nişantaşı Sok. 33/A   KONYA      
(KULE SİTE YAKININDA)
www.saunagumuskapi.com 
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› Seyahat öncesinde bulantıyı artıracak yiyeceklerden ka-
çının. 

› Tok karna seyahat etmeyin. 
› Seyahat esnasında kötü kokulardan uzak durun. ,
› Nikotin, kafein ve tuz gibi dolaşımı bozan ürünlerden uzak 

durun. 
› Ani baş hareketlerinden kaçının. 
› Kitap okumayın.
› Araç tutması olan kişilerle konuşmayın. 
› Kesinlikle gidiş yönüne ters yöndeki koltuklara oturma-

yın. 
› Seyahat boyunca araç tutmasını aklınıza getirmeyin.
› Her zaman vücudunuzun hareketinin iç kulağınız ve göz-

leriniz tarafından aynı şekilde algılanabileceği bir yerde 
oturun. Örnek olarak arabanın ön tarafında oturup uzak 
manzaralara bakabilirsiniz veya geminin güvertesine çıkıp 
ufku izleyebilirsiniz. Ya da uçakta cam kenarında oturup 
dışarıyı seyredebilirsiniz.

› Eğer çok sık olarak otomobil tutmasından yakınılıyorsa, 
bulantı önleyici ilaçları doktorunuza danışarak denemeli-
siniz. Yola çıkmadan yaklaşık bir saat önce alacağınız bir 
ilaç, rahat bir yolculuk yapmanızı sağlayacaktır. 

“Taşıt tutmasının sebebi, kulak içinde bulunan denge organının, istek dışı 
fazla uyarılmasıdır. kusma ile birlikte terleme, üşüme, esneme ve can sıkıntısı 

beraberinde görülebilir.”

Yolculukları zeHir edeN 
‘taşıt tutmaSı’nı ÖNleYeBilirSiNiz

uzmaN dokTor müjgaN or, 
YolculukTa oTurma YeriNiN 
Bu raHaTSızlıkTa eTkili 
olduğuNu BelirTiYor, doğru 
oTuruşu şÖYle aNlaTıYor: 
“araBaNıN ÖN TarafıNda 
oTurup uzak maNzaralara 
BakaBilirSiNiz veYa gemiNiN 
güverTeSiNe çıkıp ufku 
izleYeBilirSiNiz. uçakTa cam 
keNarıNda oTurup dışarıYı 
SeYredeBilirSiNiz.”

melike betül / melikebetul@baglantinoktasi.com.tr

K
ara, deniz ve hava taşıtları ile seyahat ederken bazı 
kişilerin midesi bulanır, kusma ihtiyacı hisseder-
ler. Bu rüzgârlı (lodos) havalarda ve bozuk yollar-
da daha da şiddetlenir. Peki, ‘taşıt tutması’ ola-
rak adlandırılan ve seyahat etmeyi hem kişi hem 
de yanındakiler için zorlaştıran bu durum neden 
kaynaklanır ve çözümleri nelerdir? Özel Medline 
Konya Hastanesi Dâhiliye Uzmanı Dr. Müjgan Or, 
taşıt tutmasının sebebinin, kulak içinde bulunan 
denge organının, istek dışı fazla uyarılması oldu-
ğunu söylüyor. Kusma ile birlikte terleme, üşüme, 
esneme ve can sıkıntısının da görülebileceğine 

işaret eden Or, “Yüksek tansiyon, migren, sinü-
zit hastaları ile regl döneminde olan kadınlar taşıt 
tutmasından daha çok etkilenir.” diyor.

“En iyisi taşıt tutmasını önlemeye çalışmaktır, 
çünkü bir kez başladıktan sonra belirtileri durdur-
mak güçtür. Taşıt tutması geliştikten sonra bunla-
rın geçmesi ancak hareketin durmasıyla mümkün-
dür. Eğer hareketi durduramıyorsanız, hareketin 
en az olduğu bir alanda oturarak ya da yatarak bu 
hissi azaltmanız mümkündür.” diye konuşan Uz-
man Doktor, seyahat sırasında alınacak tedbirleri 
ise şöyle sıralıyor: 

‘TaŞıT TUTması’ yaŞayanlar İçİn 
basİT reçeTeler:
› 1 su bardağına 1 tatlı kaşığı kereviz tohumu konur. kaynatılıp, 

süzülür. Taşıta binmeden yarım saat önce içilir.
› 2 su bardağı suya, 1 tutam pelin konur. kaynatılıp, süzülür. 

Taşıta binmeden yarım saat önce 1 su bardağı içilir.
› 1 çay bardağı kaynak suya, 1 kahve kaşığı kekik konur. 10 

dakika bekletildikten sonra süzülür. Taşıta binmeden yarım 
saat önce içilir. 

› mide bulantısı problemlerinde tavsiye edilen zencefil ve taze 
nane içeren bileşimler de doğal ilaçlar olarak kullanılabilir.
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Ulaştırma Bakanı Yıldırım: 

“Onarımı şimdi yapmazsak ileride telafisi imkânsız sonuçlara yol 
açabilirdi. Burada yaşanacak malzeme yorulması, korozyon ve taşıyıcı 
elemanlarda oluşabilecek hasarlar, can ve mal güvenliğini tehdit eder 

boyuta gelebilirdi. Bu bakımları, kabul edilebilir sınırlar içinde hep 
erteledik. Artık ertelenecek bir gün bile söz konusu değildi.”

röportaj» uğur ada / ugurada@baglantinoktasi.com.tr

FSm’de onarım Sürerken, 
özel araç yerine toplu taşıma 

araçlarını tercih edin

laştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım, Fatih Sultan Mehmet (FSM) 
Köprüsü’nün onarımı nedeniyle İstanbul’da 
trafiğin daha da ağırlaştığına dikkat çekerek,  
vatandaşlardan onarım süresince ‘konfor odak-
lı’ özel araç alışkanlığını bırakmalarını, toplu 
taşımadan yararlanmalarını istedi. Yıldırım, 
“Vatandaş, özel araçla yola çıkıyor, toplu araç-
ları tercih etmiyor, alternatif araştırmıyor. Yani 
oluşan fiili duruma karşı mutlaka vatandaşın da 
tedbirli olması ve ona göre yola çıkması lazım. 
Örneğin, deniz kullanılabilir.” dedi.
Bakan Yıldırım, halen onarımı devam eden 
FSM ve gelecek yıl büyük bir bakıma alınacak 
olan Boğaziçi Köprüsüyle ilgili olarak Bağlantı 
Noktası’nın sorularını yanıtladı. 
 

 FSM’nin onarım çalışmalarında zamanlama 
konusunda yanlışlık yapıldığını düşünüyor musu-
nuz?
Hayır, onarımı şimdi yapmazsak ileride telafisi 
imkânsız sonuçlara yol açabilirdi. Nedir bu so-
nuçlar? Buradaki yaşanacak malzeme yorulması, 
korozyon ve taşıyıcı elemanlarda oluşabilecek 
hasarlar, can ve mal güvenliğini tehdit eder bo-
yuta gelebilir. Bu bakımları, kabul edilebilir sı-
nırlar içinde hep erteledik. Artık ertelenecek bir 
gün bile söz konusu değildi. Mecburduk yapma-

ya ve bundan kaçarsak bunun bedeli İstanbullu-
lara, ülkemize insanlara çok ağır olurdu. 

 İstanbullular ciddi bir trafik sıkıntısıyla karşı 
karşıya kaldı.
İstanbulluların bu sıkıntıları çekmesinden doğ-
rusu biz de hoşnut değiliz. İnsanlarımız trafikte 
çile çektikçe, biz de aynı sıkıntıyı, aynı baskı-
yı, aynı stresi yaşıyoruz. Ama ne olursa olsun 
buna tahammül etmek durumundayız. Onarım 
konusunda başka şekilde davranmak çok daha 
ciddi sonuçlar doğuracağı için buna mecburuz. 
 

 Siyasi bir duruşla ‘öteleyelim, vatandaşı üzme-
yelim’ yönünde bir kararı düşündünüz mü? 
Bu siyasi bir konu değil. Tümüyle teknik bir 
konu. Neticede bir köprü. Üzerinden her gün 
milyonlarca ton yük geçiyor. Bu köprü çalışı-
yor. Çalışan bu köprüde yorulma, yıpranma 
oluyor. Genç bir insanın taşıyacağı yükle, 60 
yaşında bir insanın taşıyacağı yük aynı mı? Do-
layısıyla mutlaka yenilenmesi ve güçlendiril-
mesi gerekiyordu. Aynen bir otomobilin, 15 bin 
kilometrelik, 50 binlik, 100 binlik bakımı gibi, 
bu köprünün de bakımının yapılması gerekiyor. 
Bu bakımları otomobil sahibi yaptırmazsa, gi-
derken freni tutmaz. Lastiği patlar, jantı dağılır. 
Burada da aynı durum söz konusu. 

 Trafiğin debisini, köprüye gelmeden azaltmak 
mümkün değil mi?
Evet, trafik akışının debisini çok daha önce-
lerden yayabilsek, İstanbul trafik yönetimi, o 
trafiği daha gerilerden itibaren iyi yönetebilse, 
köprülerde ve gişelerde daha az yığılma sorunu 
olacak. 

 Köprüde bir şişe ağzı sorunu yaşanıyor, öyle 
değil mi?
Doğru, evet. Köprüde, 8 şerit var. Köprüye oto-
mobiller, 20 şeritten geliyor. Köprüden de 20 
şeritten geçecek gibi geliyor. Öyle bir şey yok. 
Huni ağzı gibi bir şişme oluyor. Arkadaşlara ta-
limat verdik, oraya da bir çözüm bulacağız. 
 

 Nedir bu talimat?
Oraya trafik akışının geçiş şeridi kadar ya da 
bunun en fazla 2 şerit fazlası trafik akışı olacak. 
 

 Şehir içinden gelişleri mi kastediyorsunuz?
Evet, belli bir yoğunlukla ve kontrolle gelsin ki 
araçlar, köprüde tıkanıp kalmasın. Yani burada-
ki akışkanlık devam etsin. Buradaki tedbirlerin 
bir kısmı fiziki, köprüde bunlar alınıyor. Bir 
kısmı da idari olması lazım. O idari tedbirler, 
trafik polisleri, belediye görevlilerince alterna-
tif güzergâhlara da yönlendirme şeklinde olabi-
lir.
 

 Sizce başka ne yapılmalı?
Bazen, sabah yoğunluğuna göre Anadolu 
Yakası’ndan Avrupa yakasına doğru gidişe ay-
rılan şerit artırılıyor, diğer güzergâh azaltılıyor. 
Çünkü trafik bu tarafa doğru akıyor. Akşam 
da tersi oluyor. Sabah dalgası geçtikten sonra 
değiştirmiyorlar, bu sefer gidiş yönü yoğun-
laşmaya başlıyor. Orada şişme oluyor. Hâlbuki 
bunun dinamik bir trafik yönetimi anlayışıyla 
düzenlenmesi gerek. Bunu da polis yapacak. 
 

 Sizce, onarım süresince vatandaş ne yapmalı?
Biliyorsunuz, İstanbul’un trafiğinde hiçbir şey 
yapmasanız da sıkıntı var. Ağır akıyor. Böy-
le bir durum olduğu bilindiği halde vatandaş, 
alışkanlıklarını maalesef değiştirmek istemi-
yor. Konfora bağlı alışkanlıkla, özel araçla yola 
çıkıyor, toplu araçları tercih etmiyor, alternatif 
araştırmıyor. Yani, oluşan fiili duruma karşı 
mutlaka vatandaşın da tedbirli olması ve ona 
göre yola çıkması lazım. Deniz kullanılabilir. 
Gelirsin Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş’a oradan 
hemen 5 dakikada karşıya geçip, başka araçlar-

la istediğiniz yere gidebilirsiniz. Bunlar pek ala 
mümkün. Birinci köprü yani Boğaziçi, nispeten 
daha iyi. Yoğunluk olmakla birlikte akış var, va-
tandaş orayı kullanabilir. 

 Boğaziçi’nde onarım ne zaman başlayacak ve 
ne kadar sürecek?
Gelecek yıl onarım olacak. Bir şey daha söyle-
yeyim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde, nor-
malde onarım 1 yılda tamamlanacaktı, biz bunu 
3 ayda bitireceğiz. Birinci köprüde yapacağımız 
iş daha kapsamlı ve muhtemelen daha uzun sü-
recek. 
 

 Bunu kesin olarak gelecek yıl yapacaksınız 
öyle mi?
Evet, üçüncü köprü devreye girmeden yapıla-
cak. Birinci köprü, 40 yıl önce devreye girdi. 40 
yıllık büyük bakımı söz konusu. 
 

 Peki, bakımı ne kadar sürer?
Arkadaşlar hesaplamaları yapıyor. Buradan da 
edindiğimiz tecrübeleri oraya aktaracağız. 

u
78 www.baglantinoktasi.com.tr

inSanlarımız 
traFikte çile 

çektikçe, biz de 
aynı Sıkıntıyı, aynı 

baSkıyı, aynı StreSi 
yaşıyoruz. ama ne 

olurSa olSun buna 
tahammül etmek 

durumundayız. 
onarım konuSunda 

başka şekilde 
davranmak 

çok daha ciddi 
Sonuçlar 

doğuracağı için 
buna mecburuz.



Şimdiye kadar çocukların ilgi alanına giren bilgisayar oyun-
ları, akıllı telefonlarla birlikte büyüklerin takıntısı haline 
gelmeye başladı. Oyun sektörünün önemli şirketlerinden 
Electronic Arts’in (EA) yaptığı araştırmaya göre mobil oyun 
sektörü çok hızlı bir şekilde büyüyor. Bununla birlikte oyun 

oynayanlar ve oynama alışkanlıkları da değişiyor. 
Akıllı cep telefonlarının değil aynı zamanda tablet bilgisayarlarda 

da görülen artışın mobil oyun sektörünün büyümesinde etkili oldu-
ğu bildirilen araştırmada, ABD ve İngiltere’de ölçümlenmiş en az 125 
milyon mobil oyun tutkununun bulunduğu ifade edildi. Araştırma 
sonucunda, bu ülkelerdeki her 100 yetişkinden 44’ünün geçtiğimiz 
ay içerisinde en az bir kez mobil oyun oynadığı bilgisi yer alırken, bu 
oranın 1 yıl önce yüzde 29 olduğu hatırlatıldı.

YeNi oYuNcu oraNı Yüzde 100 arTTı
Yeni oyuncu sayısında da büyük artış olduğu vurgulanan Ele-

ctronic Arts’in araştırmasında, üç yıl önce yüzde 22 olan yeni oyun-
cu oranı bu yıl yüzde 44’e yükseldiği belirtildi. Tablet bilgisayarlarda 
ise yüzde 10 oranında yeni mobil oyuncu olduğu belirtildi. Bu oranın, 
geçtiğimiz 12 ay içerisinde 11 milyon yeni oyuncu anlamına geldiğine 
dikkat çekildi. Raporda geçtiğimiz yıl, haftada 3 saatten fazla oyun 
oynayan kişilerin oranının yüzde 14’ten bu yıl yüzde 22’ye yükseldi-
ği bilgisi yer aldı.

abd ve İngiltere’deki yetişkinlerin yarısının, mobil cihazlarından oyun 
indirdiği ve oynadığı belirlendi. üç yıl önce yüzde 22 olan yeni oyuncu 

oranı bu yıl yüzde 44’e yükseldi.

Oyunlar artık yetişkinlerin 
takıntısı oldu
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TEK MERKEZ OLAN

• Tamamı ilahiyat mezunu yazarlarımız tarafından herkesin anlayabileceği sade  
   anlaşılabilir bir dille yazılan eserlerdir.
• Semerkand dergileri  her  ay  290 bin aboneye ulaştırılmaktadır.
• Çocuk yayınlarının yanı sıra, aile bireylerinin birlikte güvenerek okuyacağı bir  
   çok eser mevcuttur.
• Yazılı eserlerin yanında ev hanımların çok ilgisini çekecek olan hediyelik  
   biblolar ve yemek takımları bulunmaktadır.

ŞEMS-İ TEBRİZİ MAH. ARİF TOPÇUOĞLU SOK. 3/C  
KARATAY/KONYA      (ALAADDİN CAMİİ KARŞISI)
www.semerkandkonya.com    konya@pozitifdagitim.com 0 332 350 79 70

Herkesin yüz çevirdiği insanlara, son ana kadar ümittir Semerkand.
Sevgiliden bir mektup, bir haber, bir seherdir Semerkand.

RAMAZAN’DA SİZİ 
tüm yayınlarımızı bulacağınız

SEMERKAND 
KONYA  
İLETİŞİM MERKEZİ’YLE 
TANIŞMAYA DAVET EDİYORUZ...

SÜRPRİZ KAMPANYALAR



Yaz aylarının diğer anlamının da Türkiye’de ‘orman yangını’ 
olduğu maalesef bir gerçek. Ancak Türkiye’nin orman yan-
gınları ile etkin mücadelesi giderek daha az ağaç ve yeşil 
alan kaybının yaşanmasını sağlıyor. Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı, yangınlarla etkin mücadele için tüm teknik imkânları 

kullanıyor. Yangınlarla bugün en etkin yöntem olan hava aracı kulla-
nımı da giderek artıyor. Bakanlık bu yıl 29 helikopter, 14 yangın sön-
dürme uçağı ile 6 adet CL-215 tipi amfibik uçak olmak üzere toplam 
49 adet hava aracını yangına hassas bölgelerde konuşlandırdı. 

YaNgıNlara müdaHale SüreSi 15 dakikaYa iNdi
Konu ile ilgili değerlendirme yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. 

Dr. Veysel Eroğlu, 2012 yılında 20 Temmuz itibarıyla Türkiye ge-
nelinde 837 adet orman yangını meydana geldiğini ve bütün yan-
gınların kısa sürede söndürüldüğünü söyledi. Yangınlara müdahale 
süresinin 15 dakikaya indirildiğini belirten Eroğlu, böylece yangınla-
rın büyümeden söndürüldüğünü, dolayısıyla yangından zarar gören 
alanın en alt seviyeye çekildiğini ifade etti.  

 Orman yangınlarıyla mücadele için bütün tedbirlerin alındığını ve 
orman teşkilatının her türlü yangına karşı teyakkuzda olduğunu ha-
tırlatan Bakan Eroğlu, şunları kaydetti: “Ormanları yangınlara karşı 
776 kuleden 24 saat izliyoruz. 11 bin 515 işçiden oluşan müdahale 
ekibi orman yangınlarıyla mücadele etmek için hazır vaziyettedir. 
Kara organizasyonunda ise toplam 5 bin adet araç kullanıyoruz. 
Hava araçları olarak da 29 helikopter, 14 yangın söndürme uça-
ğı ile 6 adet CL-215 tipi amfibik uçak olmak üzere toplam 49 adet 
hava aracını yangına hassas bölgelerde konuşlandırdık. Ayrıca bü-
tün hava ve yer araçlarını Araç Takip Sistemi ile donattık ve Yangın 
Harekat Merkezi’nden görülür ve yönetilir hale getirdik. Artık ben 
odamdan bile yangın esnasında o yangına müdahale eden aracın 
koordinatını, hızını aracın sürücüsünün bilgilerini telefonunu biliyor 
ve müdahale edebiliyorum. Orman teşkilatımızın çabaları sayesin-
de 2012 yılında şu ana kadar orman yangınları ile mücadelede çok 
başarılı bir durumdayız. 2012 yılında 837 adet yangın meydana gel-
mesine mukabil sadece 2.150 hektar orman alanı zarar görmüştür. 
Teşkilatımızı bu gayretli çalışmalarından dolayı kutluyorum.”

zarar gÖreN alaNlar aYNı Yıl ağaçlaNdırılıYor
 Yangından zarar görmüş alanların yılı içerisinde ağaçlandırıldığını 

ve bir metrekarenin bile başka maksatlı kullandırılmadığını belir-
ten Eroğlu, bu yılda zarar gören bütün alanların sonbaharda tekrar 
ağaçlandırılacağını söyledi. Ayrıca orman yangınlarını önlemeye 
yönelik kısa adı YARDOP olan “Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve 
Yangına Dirençli Ormanlar Tesis Projesi”ni uyguladıklarını ifade ede-
rek bu proje ile yangına birinci derece hassas olan alanlarda yangının 
çıkması ve yayılması engellenmeye çalışıldığını anlattı. 

 
“alo 177 iHBar HaTTıNı araYıN”

Yangınla mücadelede dünya lideri olmak için Antalya’da eğitim 
merkezi kurulduğunu hatırlatan Bakan Eroğlu, Akdeniz’in en büyük 
ve en modern Uluslararası Yangın Eğitim Merkezi’nde yangın işçileri-
ne, orman mühendislerine ve diğer ülkelere orman yangınları ile mü-
cadele eğitimi verileceğini ifade etti. Yangınların büyük kısmının insan 
kaynaklı olduğunu hatırlatarak, hava sıcaklığının yüksek olduğu dö-
nemlerde bahçe içi anız temizliği yapılmaması, anız yakılmaması, pik-
nik ve ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve yangın görüldüğünde 
ALO 177 ihbar hattının aranması hususlarında da vatandaşları uyardı.

orman ve su İşleri bakanlığı bu 
sezon, 29 helikopter, 14 yangın 
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ormaN ve Su işleri BakaNı veYSel eroğlu: “YaNgıNlara 
müdaHale SüreSi 15 dakikaYa iNdirildi. BÖYlece YaNgıNlar 
BüYümedeN SÖNdürüldü. dolaYıSıYla YaNgıNdaN zarar 
gÖreN alaN eN alT SeviYeYe çekildi.”  
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SORUDA 

Başladığı günden beri milyonlarca kişiye hizmet veren 
yüksek hızlı trenler, yolcu sayısını her geçen gün daha 
da artırarak seferlerine devam ediyor. Hizmet sektörü-
nün her alanında olduğu gibi hızlı tren yolcularının da 
çeşitli şikâyetleri ve talepleri bulunabiliyor. Bölge ve gar 

müdürlükleri, tren ve garlardaki şikâyet defterleri ve de e-posta 
kutularına bırakılan her türlü talebin dikkate alındığı ve anında 
yazılı cevapların verildiği bu şikâyetlerden 5 ana başlık öne çı-
kıyor. YHT Bölge Müdürü Tuna Aşkın, hızlı tren yolcularının 
kendilerine en çok yönelttiği ve şikâyet konusu yaptığı 5 soruyu 
Bağlantı Noktası için yanıtladı:   

ANKARA-KONYA ARASI NEDEN AÇIKLANDIĞI GİBİ, 1 SAAT 45 
DAKİKA DEĞİL?
“Ankara-Konya arasının açıklandığı gibi ‘1 saat 45 dakika’ değil 
de 1 saat 52 dakika olarak gerçekleşmesi, Ankara-Sincan arası 
Kuzey Hat Yapım çalışmalarından ve yine aynı proje kapsamın-
da hemzemin geçitlerin kaldırılmasına yönelik olarak belediye 
tarafından gerçekleştirilen altgeçit ve üstgeçit çalışmalarından 
kaynaklanıyor. Bunlar biter bitmez söylenilen zamanlama tam 
olarak tutturulacak.”

HOSTESLER NEDEN CEZA UYGULAMASI YAPIYOR?
“Ceza uygulaması, diğer yolcularımızın haklarını korumak ama-
cıyla yerine getiriliyor. Hostesler, uygunsuz olarak alınmış in-
dirimli biletlerin tam bilete çevrilmesi, sigara içilmesi, diğer 
yolcuların bir şekilde rahatsız edilmesi gibi durumlarda ilgili 
yolcuyu uyarıyor ve ceza kesiyor.”

TREN SAATLERİ DEĞİŞEBİLİR Mİ, TRENLER FARKLI DURAKLAR-
DA DURABİLİR Mİ?
“YHT yolcularının, kendi şahsi çalışma saatlerine uygun 
kalkış saati ve duruş yeri talepleri olabiliyor. Tüm yolcu-
ların ortak beklentisine göre hareket etmek zorunda oldu-
ğumuzdan mevcut saat uygulamasını yaptık. Tren saatleri 
değişikliği yanında yolcularımız arasında, kendi köyü yakı-
nında hızlı tren duruşu isteyen müşterilerimiz bile oluyor. 
YHT’nin ilave her duruş-kalkışının 4-5 dakika aldığını dü-
şünürsek bu durum kalan yolcular için çok büyük bir zaman 
kaybı anlamına geliyor.”

BAGAJLAR KAPI ÖNLERİNE NEDEN KONULUYOR?
“Okul açılış-kapanış, hafta sonu ve bayram gibi özel günler-
de seyahat eden yolcular beraberinde fazla bagaj getiriyor. 
YHT’lerin bagaj kapasitesinin düşük oluşu, iniş-biniş sırasında 
kapı önlerinde ciddi bir bagaj izdihamı yaşanmasına neden olu-
yor. Yolculardan bazıları ‘istediğim kadar bagajla binmeliyim’ 
derken bazıları da kapı önlerine yığılan bagajlardan şikâyet edi-
yor. Tüm biletlerin arkasında, ‘biletli her yolcu oturduğu yere 
isabet eden büyüklükte valiz veya çantayı yanında taşıyabilir, 
ilave yükler ücrete tabi tutulur’ ibaresi bulunuyor. Çoğu yolcu 
bunu okumadığından ilave ücret sırasında itiraz ediyor ve şikâ-
yette buluyor. Oysaki buradaki tek amacımız bavul yığılmasını 
önleyerek diğer yolcularımızın tuvalet ve diğer ihtiyaçları için 
tren içindeki dolaşımını kolaylaştırmak.” 

BUSİNESS’DAKİ İKRAM VE FİLMLER DAHA ÇEŞİTLİ OLABİLİR Mİ?
“YHT işletmeciliğine başladığımız günden beri yolcu beğeni 
ve beklentilerini göz önüne alarak business ikram menülerin-
de 4-5 defa değişiklik ve ilaveler yaptık. Seyahat edenlerimiz 
yurt dışındaki hızlı tren fiyatlarının bizimkinin en az üç katı 
olduğunu, kulaklık da dâhil tüm ikramların ücretli olduğunu 
bilmiyor. Bu koşullar altında vatandaşlarımızı hızlı trene alış-
tırabilmek için, en iyi hizmeti verebilmek için yapabileceği-
mizin en iyisini yapıyoruz. Film çeşitliliğini çok fazla sağla-
yamıyoruz çünkü ortalama ‘1 saat 45 dakika’lık yolculukların 
zamanına uygun film bulmakta zorlanıyoruz. Uzun olunca da 
‘filmler yarım kalıyor, bir türlü sonunu göremiyoruz’ diye 
şikâyetlerle karşılaşıyoruz.”

yüksek Hızlı Tren 
yolcularının en 

çok merak ettikleri 
ve şikâyet konusu 

yaptıkları 5 soruyu, yHT 
bölge müdürü Tuna aşkın 

yanıtladı. 
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Türkiye’nin televizyon, radyo, dijital ve yazılı basınını kap-
sayan reklam pastası bugün 400 milyar 200 milyon TL’yi 
buluyor. Bu pastaya en büyük katkıyı sağlayanlar ise Türk 
Telekom, Turkcell, Avea ile Vodafone, TTNet gibi Türkiye’nin 
en önemli telekomünikasyon ve GSM şirketleri. Şirketler, 

reklam vizyonları ve içerikleri ile Türkiye’de adeta reklamcılık sek-
törünü baştan sona değiştirdi. GSM şirketlerinin reklam strateji-
lerini ve gücünü Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık 
Bölüm Başkanı ve de aynı zamanda Konya Reklamcılar Derneği Ku-
rucu Başkanı olan Doç. Dr. Hüseyin Altunbaş’la konuştuk.  

Hüseyin Altunbaş, GSM firmalarının, Türkiye’de pazarlama ileti-
şimini ve reklamcılığı diğer şirketlere öğreten önder firmaların ba-
şında yer aldığını belirtiyor. Altunbaş şu değerlendirmeyi yapıyor: 
“Rekabet ve stratejiyi reklamlarında çok etkili bir şekilde kullandık-
larının bir kanıtı olarak aradan geçen uzun zamana rağmen insan-
ların hala o reklamlardaki replikleri ve karakterleri taklit etmelerini 
örnek gösterebiliriz.”

mizaH ve üNlü kullaNımıNı gSm firmaları ÖğreTTi
GSM firmalarının, özellikle numara değişimine gerek kalmadan 

hatlar arasında geçişi sağlayan düzenlemenin ardından çok güçlü 
bir rekabet yarışı içine girdiklerini hatırlatan Altunbaş şöyle konu-
şuyor: “İşte bu güçlü rekabetten dolayı reklamlarında kullandıkları 
mesaj stratejilerinde birbirlerini anında takip edebilmeleri zorunlu 
hale geldi ve bunu uyguluyorlar da. Bunu yaparken de sonuca daha 
etkili ve hızlı ulaşabilmek için reklamlarında yer verdikleri mizah un-
suru ve ünlü kullanımını ülkemizdeki diğer firmalara onlar öğretti 
diyebiliriz. Böyle rekabetçi bir ortam sonunda birisi yeni bir projesini 
ya da kampanyasını yayınladığında öteki bunu çok hızlı bir şekilde 
takip ederek anında ondan bir adım öne geçmek zorunda kalıyor ve 
öyle de yapıyor. Bundan dolayıdır ki televizyon reklamlarına baktı-
ğımızda reklamların büyük bir çoğunluğunu GSM firmalarının oluş-
turduğunu görüyoruz.” 

BirdeN fazla ajaNSla çalışıYorlar
Altunbaş, firmaların birbirini hızlıca takip edip, bir adım öne geç-

me konusundaki başarılarında çalıştıkları reklam ajanslarının etki-
sinin olduğunu söylüyor. “Bu firmalar artık birden fazla ajansla ça-
lıştıklarından anında birbirlerinin yaptığı kampanya ya da yenilikten 
haberdar olabiliyor. Böyle büyük bir rekabet ortamında uygulanan 
çok güçlü reklam stratejisi sonucunda başka aktörlerin sektöre gir-
mesi gün geçtikçe daha da zorlaşıyor.” değerlendirmesini yapıyor. 

kampaNYa reklamlarıYla ilgileNeN kiTleler var 
Altunbaş, sürekli yenilenen kampanya reklamlarının alıcı kitlesi 

üzerindeki etkisine de işaret ediyor. Hüseyin Altunbaş, “Orta yaşa 
gelmiş belli bir iş çevresine girmiş kişiler bu tür mesajlara tamamen 
kapalı olsa da gençler ve özellikle öğrenciler arasında yeni bir ta-
rifeye göre sürekli hattını değiştiren gruplar var. O yüzden etkisini 
gösterdiği kesin.” değerlendirmesini yapıyor. GSM kategorisinde-
ki firmaların bu tür reklamları yaparken aynı hedef kitleyi strateji 
değiştirmeden sürekli bombardımana tutmasının, fazla efor sarf 

edilmesine rağmen algılamadaki etkisini azaltabileceğine de işaret 
ediyor. Altunbaş şu bilgileri paylaşıyor: “Bu kategorideki firmalar 
hemen hemen aynı şeyi söyleseler de farklı bir dil kullanmak zo-
rundalar. Örneğin hepsi ‘biz her yerde çekiyoruz’ derken bu mesajı 
çok farklı bir dille vermeye çalışarak diğer rakip firmadan kendisini 
ayrıştırmak zorunda. Biri bunu köyde söyleyerek yapıyor biri tren-
de. O açıdan GSM reklam kategorisi konumlandırılan reklam şekil-
leri arasında örnek gösterilen bir kategori. Aynı ürünü satıyorsunuz 
aynı mesajı veriyorsunuz ama bunu öyle bir konumlandırmalısınız ki 
farkınız ortaya çıkmalı.” 

Hüseyin Altunbaş son olarak şunları ekliyor: “Bu kategorideki 
firmalar, dünya ve Türkiye’deki reklamcılığı, insanların yaşam stan-
dartlarını, iç görülerini ve ihtiyaçlarını çok iyi takip ederek hem sa-
tışlarını artıran hem de estetik değerleri barındırarak ödül alabilen 
reklamlar hazırlamak zorunda. O yüzden reklamcılık alanında çok 
zor bir kategori içerisindeler.”
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“orTa Yaşa gelmiş, Belli Bir iş çevreSiNe girmiş 
kişiler kampaNYa meSajlarıNa TamameN kapalı olSa 
da geNçler ve Özellikle ÖğreNciler araSıNda YeNi Bir 
TarifeYe gÖre Sürekli HaTTıNı değişTireN gruplar var. 
reklamlarıN o YüzdeN eTkiSiNi gÖSTerdiği keSiN.”

“Türkiye’ye REKLAMcILIĞI 
GSM firmaları öğretti”

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

“gsm 
şirketleri 

rekabet ve stratejiyi 
reklamlarında çok etkili 

bir şekilde kullanıyor. bunun 
kanıtı olarak, aradan geçen 

uzun zamana rağmen insanların 
hala o reklamlardaki replikleri 

ve karakterleri taklit 
etmelerini örnek 

gösterebiliriz.”

ŞİrkeTlerİn güçlü reklam 
örneklerİ:
“gsm firmaları ağırlıklı olarak kampanya reklamları 
yayınlasa da duygusal mesajları olan reklamları özellikle 
ülkemizde kitleler üzerinde daha uzun süre akılda kalabiliyor. 
örneğin Turkcell’in yayınladığı ailesiyle arası bozuk, yeni 
bebeği olmuş çiftin barışma hikâyesinin işlendiği reklamlar 
hedef kitle üzerinde daha uzun soluklu etki bırakabiliyor.” 
“İnsanların kafasındaki alışılmışı silmek belki de en zor 
işlerden biridir. bunu başarmak için yola çıkan Telsim firması 
ise uyguladığı reklam stratejileri ve özellikle de ‘kırmızı’ 
reklamlarındaki vurguyla çok kısa zamanda insanların 
zihinlerine ‘Vodafone’ ismini kazımayı başardı.” 
“Şimdilerde yayınlanan reklamların etkilerine bakıldığında 
reklam verenlerin dikkat etmesi gereken olguların başında 
mesajı çok hızlı bir şekilde verirken estetik öğeleri de olan 
reklamlar yapabilmek. bunu başaran reklamlar arasında son 
zamanlarda sıklıkla yayınladığı ‘fasulye’ reklamlarıyla ödül 
alan avea firmasını gösterebiliriz.”
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SaYılardaN HikaYe 
oluşTurmak 

Gerçi Mittring bu tarz bir 
çağrışımın birçok insan için uy-

gun olmadığını öne sürüyor. Ünlü 
matematikçi “Dünya Şampiyonu 

ile Hesap” adlı çıkardığı kitabında 
ise normal zekaya sahip insanlar 

için bazı tüyolar veriyor. Örneğin 
unutulmaması gereken karmaşık bir 

şifreniz varsa, sayılarla hikaye oluştur-
mak iyi bir çözüm olabilir. 

Mittring’e göre diyelim ki 047 kombinasyonunu hatırlamak zo-
rundasınız. O zaman 0 rakamı, size en kolay kahvaltı yumurtasını, 4 
rakamı, dört yapraklı yoncayı ve 7 rakamı da yedi cüceleri çağrıştırı-
yor. Bu çağrışımlardan, “Kahvaltı yumurtası dört yapraklı yoncanın 
üzerindeki yedi cücelerin yanında duruyor” diye bir hikâye çıkarıla-
rak, şifreyi hatırlamak kolaylaştırılabiliyor. 

Ancak bunun dışında da çağrışım teknikleri bulunuyor. Nörolog 
Elger, yine beyindeki gri hücreleri daha çok çalıştıran bir Loci tek-
niğini öneriyor: “Uzun süren karmaşık bir proje, olay ya da sorun 
söz konusu ise o zaman sanal tekniği önerebilirim. Yani gözlerinizi 
kapayın ve düşünerek kendi evinizin içinde dolaşın. Bu esnada her 
köşeye kafanızda bir belge yerleştirin. Böylece daha sonra bu bel-
geleri doğru sıra ile hatırlamanız mümkün olacaktır.” 

duYgularla çağrışım 
Önemli şeyleri hatırlamak için bir başka önemli çağrışım tekniği 

daha var. Nöroloji uzmanı Doktor Elger’e göre hatırlanılması gere-
ken olgu veya bilgi ile duygusal bir bağlantı kurulursa, bu bilgileri 
sürekli hatırlamak çok kolay olacaktır. 

Elger, “Duygular sayesinde bilgileri hafızanıza kazıyabilirsiniz. Bu 
genelde hepimizin bilinçsiz olarak zaten yaptığı bir şeydir. Hayatı-
mızda olumlu ya da olumsuz büyük bir öneme sahip olan şeyleri, 
çok daha iyi hatırlarız. Evlendiğimiz gün ya da önemli bir doğum gü-
nümüz ya da 11 Eylül terör saldırısı gibi. Örneğin o gün saldırı habe-
rini öğrendiğinde ya da televizyonda gördüğünde nerede olduğunu 
hatırlamayan, çok az insan vardır.” diye konuşuyor. 

Güçlü duyguların matematikçilerin en büyük yardımcısı oldu-
ğunu söyleyen Mittring de kredi kartı şifrenizi unutmamanın en iyi 
yolunun bu üç çağrışım seçeneği olduğunu ileri sürüyor. Mittring 
beyin antrenmanı yapıp onu formda tutmak için de, “İddialı araştır-
malar hakkında bir şeyler okuyup çevrenizdeki kişilerle bu konular 
üzerine tartışın.” önerisinde bulunuyor. 

Elektronik posta adresinizin şifresini ya da yakınlarınızın 
doğum günlerini hatırlamak için birkaç değişik metot 
bulunuyor. Bonn Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
Nörolog Christian Elger, dahi olmayanla-
rın günlük yaşamlarında nasıl her şeyi 

daha iyi hatırlayabileceğini şöyle açıklıyor: 
“Eğer çok karmaşık şeyleri aklınızda tut-
manız gerekiyorsa, bu en iyi çağrışımlar 
sayesinde mümkün olabilir. Örneğin alış-
veriş listesini evde unuttuysanız, gözle-
rinizi kapatıp evde nasıl temizlik yaptığı-
nızı düşünün. O zaman aklınıza temizlik 
için ihtiyacınız olan ürünler gelecektir 
ve tabii bununla birlikte hangisinin evde 
eksik olduğu da. Bu şekilde unuttukla-
rınızı kolayca hatırlayabilirsiniz.” 

çağrışım kodlamaSı 
Sadece günlük yaşamda değil, çağrı-

şımlar sayesinde hatırlama tekniğini tüm 
matematikçiler kullanıyor. 8 kez Dünya 
Matematik Şampiyonu olan Gert Mittring 
de bunlardan biri. Mittring, çağrışım kurar-
ken yaratıcı ve kişisel davranılmasını öne-
riyor, “Böylece beyindeki algılama ve hatır-
lama faaliyetlerini düzenleyen gri hücreler, 
daha fazla çalıştırılabiliyor.” diyor. 

Mittring, “Olaylar ile kendi karar, hobi veya 
daha da güzeli kendi özel ilgi alanlarınız arasında 
bir bağlantı kurabilirsiniz. Örneğin ilgi alanınız as-
tronomi ise bu alandaki bilgileri çağrışım oluştur-
mak için kullanabilirsiniz. Benim işim sayılarla ilgili 
olduğu için ben de onların özelliklerini çağrışım olarak 
kullanmaya çalışıyorum. Bu çok yaygın bir teknik değil. 
Örneğin 251 sayısını hatırlamam gerekiyorsa, o zaman 
şu bağlantıyı oluşturuyorum; binin dörtte birinden büyük, 
en küçük sayı diye bir mesaj bırakıyorum hafızama.” diye 
konuşuyor.

süpermarkete gittiniz, ama alışveriş listesini evde unuttuğunuzu fark ettiniz. 
ya da kredi kartınızın şifresi bir türlü aklınıza gelmedi. İşte bu gibi durumlara 

düşmemek için bazı teknikler var. 

7 cüceler şifrenizi 
hatırlamanıza yardım edebilir

haber» ayşe melek / aysemelek @baglantinoktasi.com.tr
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“diYelim ki 047 komBiNaSYoNuNu HaTırlamak zoruNdaSıNız. 
‘0’ rakamı, Size eN kolaY kaHvalTı YumurTaSıNı, ‘4’ rakamı, 
dÖrT Yapraklı YoNcaYı ve ‘7’  rakamı da Yedi cüceleri 
çağrışTırıYor. Bu çağrışımlardaN, ‘kaHvalTı YumurTaSı 
dÖrT Yapraklı YoNcaNıN üzeriNdeki Yedi cüceleriN 
YaNıNda duruYor’ diYe Bir HikâYe çıkararak, şifreYi 
HaTırlaYaBilirSiNiz.”



Brıc ülkeleri oTomoTivde 
TürkiYe’Yi üS olarak kullaNacak 

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği, 
üyelerini ‘III. After Market Konferansı’ 
ile satış sonrası hizmetler, servis ve 

yedek parça konularında bilgilendirdi. TAYSAD 
Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, Türkiye’de 14 
milyon adetlik araç parkının yüzde 50’sinin 15 
yaş ve üzerinde bulunduğunu hatırlatarak ser-
vis, yenileme ve yedek parça pazarının önemine 
dikkat çekti. KPMG Türkiye kurucu ortakların-
dan ve otomotiv sektör başkanı Ergün Kış da 
yaptıkları bir araştırmada BRIC ülkelerinin oto-
motiv endüstrisinde orta vadede Avrupa’ya 
açılmak istediklerini ve bunun için Türkiye’yi üs 
olarak kullanabileceklerinin ortaya çıktığının 
altını çizerek pozisyonların buna göre alınması 
gerektiğini vurguladı. 

‘III. After Market Konferansı’nda Türk otomo-
tiv endüstrisinin Avrupa ve dünyadaki konumu-
nu anlatan TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Duda-
roğlu, ‘Güçlü Marka Güçlü Sanayi’ sloganı ile yan 
sanayi olarak hedeflerini büyütmek istediklerini 
aktardı. TAYSAD üyelerinin 11 milyar dolar top-
lam ciro 5 milyar dolarlık ihracat ve 100 bin kişilik 
istihdamı ile otomotiv endüstrisinin önemli bir 
paydaşı olduğunu hatırlatan Dudaroğlu, “Küre-
sel marka imajımıza yatırım yapmalı ve küresel 
pazarlardaki after-market iş potansiyelimizi 
artırmalıyız. Bununla birlikte bağımsız yenile-
me pazarı için Türkiye’de iyi fırsatlar olduğunu 
görüyoruz. Türkiye’de 14 milyon adetlik araç 
parkının yüzde 50’si 15 yaş ve üzerindedir. Bu 
fırsatların farkında olarak pozisyonlarımızı al-
malıyız” diye konuştu. 

ferrari 458 ıTalia’Ya “YılıN performaNS oTomoBili Ödülü”!
Ferrari’nin yenilikçi V8 motor ve üstün tasarım özellikleriyle ön plana çıkan en 
yeni modeli olmasıyla dikkat çeken 458 Italia modeli, İngiltere’nin olduğu kadar 
uluslararası düzeyde uzman otomotiv yayınlarından Auto Express tarafından 
üst üste ikinci defa “Yılın Performans Otomobili” ödülüne layık görüldü. Daha 
önce BBC Top Gear Dergisi’nin “Yılın Süper Otomobili” ve “Yılın Otomobil”, MSN 
Cars’ın “Yılın Otomobili” ve Fifth Gear ekibi tarafından “Yılın Hızlı Otomobili” se-
çilen Ferrari 458 Italia,  son olarak V8 motoruyla “Yılın En İyi Performans Mo-
toru” unvanını da kazanmıştı. 

geelY’deN emgraNd ec7 modeliNe Özel kampaNYa
Anadolu Araçlar tarafından ülkemize ithal edilen Ge-
ely markası, 18 Haziran – 18 Temmuz tarihleri ara-
sında geçerli olacak bir satış kampanyası başlattı. 

Kampanya kapsamında Geely’nin C segmentindeki EC7 Sedan 
ve Hatchback modeli Basic paketi, 28,990 TL fiyat etiketiyle 
tüketiciyle buluşuyor. Ayrıca aracın anahtar teslim fiyatının % 
100’üne kredi kullanma imkanı da sunuluyor. Sedan ve hat-
chback gövde tipiyle Geely Emgrand EC7, Avrupai ve modern 
tasarımı, geniş iç hacmi, sunduğu  sürüş keyfi, zengin standart 
donanım özelliklerini, uygun fiyat etiketi ve 5 yıl / 150,000 km 
garanti uygulaması ile birlikte sunarak C segmentindeki en ca-
zip otomobillerden biri olarak öne çıkıyor.  

YılıN avrupalı YÖNeTiciSi ferrari’deN!
Avrupa’nın önde gelen ekonomi ve 
finans yayınlarının birliği olan Av-
rupa İş Basını Federasyonu (EBP), 

Como’da düzenlenen yıllık toplantısında Luca di 
Montezemolo’ya 2012 “Yılın Avrupalı Yöneticisi” 
unvanını verdi. Montezemolo’nun 1991 yılından 
bu yana Ferrari’nin ürün gamını tam anlamıyla 
yenilemesi, Formula 1 takımının tekrar zafer ka-
zanmasını sağlaması, şirket gelirlerini ikiye katla-
ması ve marka imzasını koruyan inanılmaz ticari 
sonuçlar elde etmesinin önemine dikkat çekildi. 

otomotiv» 
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fiaT’ıN YeNi mpv’Si 500l, 
YeNi Yılda TürkiYe’de!

5 yılda global anlamda satışları 
800 bin adeti geçerek büyük bir 
ticari başarı kazanan Fiat’ın efsa-

ne modeli 500’ün tasarım öğelerini taşıyan 
yeni MPV modeli Fiat 500L, 2013 yılı itiba-
riyle ülkemizde de satışa sunulacak. Ekim 
ayında üretimine başlanmasının ardından 
Avrupa pazarlarında kademeli olarak satı-
şına başlanacak olan Fiat 500L, Türk oto-
mobil severlerin karşısına ilk olarak İstanbul 
Autoshow 2012 kapsamında çıkacak.

Fiat Marka Direktörü Okan Baş, “Fiat’ın 
yeniden küçük MPV sınıfına dönüşünü 
müjdeleyen Fiat 500L modeliyle yeni yıla 
hızlı bir giriş yapmayı amaçlıyoruz. Kendini 
tüm dünyada sevdiren tasarım ikonu Fiat 
500’ün hatlarını ve bir MPV’nin fonksiyonel 
yönlerini bünyesinde barındıran Fiat 500L’yi 
ilk olarak fuar kapsamında sergileyerek 
Türk müşterilerin beğenisini ölçümlemeyi 
amaçlıyoruz” açıklamasını yaptı.



YeNi 107 :  ÖYleSiNe şeHirli, ÖYleSiNe zarif !
Peugeot 107 yenilendi. Artık daha da modern ve daha da şehirli olan 107, bağımsızlık ve özgürlük beklentilerinizi daha da rahatlıkla 
karşılayacak! Peugeot Markası’nın yeni tasarım stilinden esinlenen zarif ve sofistike tarzı araca yeni bir çekim gücü sağlıyor. 107 
şehir içinde kullanım zorunlulukları karşısında sahip olduğu üstünlüklerinden hiçbir ödün vermeden, şimdi daha özenli bir görü-

nüş, daha da pratik ve tutumlu bir karakter sergiliyor.  Yeni 107, 29.900 TL anahtar teslim fiyat ile Türkiye pazarına sunuldu. Peugeot 107, 
müşterilerin beklentilerini karşılamak amacıyla düzenli olarak yenilenen bir ürün gamı, sınırlı seriler ve yeni donanımlarla gelişiyor ve zen-
ginleşiyor. Aracın satışa sunulduğu pazar sayısı, 16 yeni ülke ile 48’e ulaştı. Bu sınıftaki araçların birçoğu gibi, 107 çoğunlukla bir evin ikinci 
hatta üçüncü otomobili. Buna karşılık, araç daha fazla kadın ve daha yüksek oranda bekâr tüketicinin beğenisini kazanarak, özel müşteri 
kesimiyle kendi sınıfında farklılık gösteriyor. Araç her şeyden önce kullanım rahatlığı, sürüş keyfi ve sınıfının ortalamasından daha yüksek 
seviyedeki kullanım tasarrufuyla memnuniyet yaratıyor. Yeni107’nin hedefi gittikçe daha rekabetçi olan bir segmentte kendine özgü üs-
tünlüklerini sürekli geliştirmek.

mpv SıNıfıNıN ÖNcüSüvoYager YeNideN TürkiYe’de!
Lancia markasının Chrysler ürün yelpazesiyle entegrasyonu kapsamında en 
önemli yeniliklerinden biri olarak dikkat çeken Lancia Voyager, Türkiye’de de satı-
şa sunuldu. MPV sınıfının öncüsü olarak dikkat çeken ve 27 yılda dünya çapında 30 

milyon adetten fazla satılan Chrysler Voyager’ın Avrupa pazarlarında yollara çıkmaya başla-
yan Lancia markalı versiyonu, ülkemizde 163 HP’lik 2.8 litrelik dizel motor ve 6 ileri otomatik 
şanzıman kombinasyonuyla 
tercih edilebiliyor. 89 bin 300 
Euro’luk satış fiyatına sahip 
Lancia Voyager, yeni ızgara 
ve ön/arka tampon tasarımı,  
LED ışık teknolojisini kullanan 
arka aydınlatma grubuyla bir-
likte yeni tip tavan çıtalarıy-
la farkını ortaya koyabiliyor. 
İç mekân sihirbazı olarak ön 
plana çıkan Lancia Voyager’ın 
zengin standart donanımları 
arasında 6 hava yastığından 
40 GB’lik hard diske ve navi-
gasyona, Stow N’Go koltuk 
sisteminden geri görüş kame-
rası ve 3 bölgeli tam otomatik 
klimaya kadar birçok ekipman 
yer alıyor. 

YeNi kia cee’d TürkiYe’de SaTışa SuNuldu
Kia’nın C segmetindeki temsilcisi cee’d, 
tamamen yenilenerek Türkiye’de satışa 
sunuldu. Yeni Kia cee’d, 1,6 lt. benzinli 

135 ps DCT otomatik vites ve 1,6 lt. 128 ps dizel 
düz ve/veya otomatik vites seçeneği ile 51,100 
TL’den başlayan fiyat etiketiyle Türk tüketicisiyle 
buluştu. Yeni Kia cee’d...Kia’nın Avrupa’da en çok 
satan modelinin ikinci jenerasyonu... Bir önceki 
jenerasyona göre daha sofistike, daha verimli ve 
daha iyi bir sürüş deneyimi sunan yeni cee’d ile  
Kia, Avrupa’nın önde gelen otomotiv markaları 
arasındaki yerini daha da sağlamlaştırmayı hedef-
liyor. 2007 yılında piyasaya sürülen ilk jenerasyon 
cee’d, Kia için bir dönüm noktası oldu. Avrupa’da 
tasarlanan, geliştirilen ve üretilen cee’d, Kia’nın 
özellikle Avrupa pazarlarında yer edinmiş global 
markalara karşı ciddi bir rakip olduğunu kanıtlayan 
ilk model olarak tarihe geçti.  

aB kuruluşu eıB’deN ford oToSaN’a 100 milYoN euro kredi!
EIB; Türkiye’de istihdamı, ihracatı ve yan sanayiyi geliştirecek 
projeleri hayata geçiren Ford Otosan’a, Yeni Transit yatırımı için 
kredi verdi. İmza töreninde konuşan Haydar Yenigün, kamu 

yararı gördüğü projeleri destekleyen EIB’nin, Avrupa’daki sıkıntılı orta-
ma karşın Türk sanayine kredi veriyor olmasını Türkiye ekonomisine ve 
Ford Otosan’a duyulan bir güven olarak değerlendiriyoruz” dedi.10 yıldır 
aralıksız Türkiye otomotiv sektörünün liderliğini elinde bulunduran Ford 
Otosan, Yeni Ford Transit üretimi başta olmak üzere yapacağı büyük ya-
tımlar için Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank – EIB) ile 
100 milyon Euro’luk kredi anlaşması imzaladı. Yeni nesil Transit projesi 
için 630 milyon USD’lik yatırım yapacak olan ve yeni hafif ticari araç pro-
jesiyle birlikte 2014 yılına kadar toplam 1 Milyar USD’lik yatırım yapmayı 
planlayan Ford Otosan, sektöründe bugüne kadar yapılan en büyük ya-
tırımlardan birini hayata geçiriyor.

HYuNdaı i30 WagoN’uN üreTimi 
Başladı, SaTışlarıNı Yüzde 30 
arTırmaYı Hedefledi

Hyundai’nin Avrupalı tüketici için özel 
olarak Avrupa’da geliştirdiği ve ilk 
çıktığı günden bu yana çeşitli ödüller 

kazanan i30 modelinin station wagon gövde 
tipi de Çek Cumhuriyeti Fabrikası’nda üretil-
meye başladı. Beş kapılı hatchback modelinin 
yüksek kalitesi ve değerini, çekici tasarımını, 
verimli motorlarını ve başarılı sürüş keyfini ta-
şıyan araç, özellikle geniş bagaj bölümüyle Av-
rupalı tüketicilerin ihtiyacını karşılayacak. Yeni 
i30, henüz birkaç ay olmasına rağmen satışa 
sunulduğu günden itibaren hatchback karose-
riyle 60 bin adetten fazla satış rakamına ulaştı 
ve bu yıl içinde Avrupa’da en çok tercih edilen 
Hyundai modeli oldu. Hyundai, i30’un toplam 
satışlarını Wagon versiyonu ile birlikte yüzde 
30 oranında artırmayı hedefliyor.

OTOMOTİV
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sektörden»

Turkcell, Twitter’da 
takipçi sayısını artırıyor

Türk Telekom, fiber ve 
3G’ye 1 milyar lira yatırdı

Servis gelirinde 1,2 
milyar lirayla rekor kırdı

Turkcell kurumSal ileTişim BÖlüm BaşkaNı filiz 

karagül TüzüN: “ileTişim, pazarlama, müşTeri 

HizmeTleri giBi farklı alaNlarda çalışaN uzmaN 

ekiplerimizle SoSYal medYaYı eTkiN Bir Biçimde 

kullaNıYoruz.”

Türk Telekom gruBu üST YÖNeTiciSi Hakam 

kaNafaNi, şirkeTiN ÖNcelikle fiBer ve 

3g’Ye odaklaNaN YaTırımlarıNıN YılıN ilk YarıSıNda 

1 milYar liraYı aşTığıNı SÖYledi.

vodafoNe, 2012-13 mali YılıNıN ilk çeYreği 

olaN NiSaN-HaziraN 2012 dÖNemiNe aiT SoNuçlarıNı

 açıkladı. vodafoNe’daN YapılaN açıklamada, ServiS 

gelirleriNiN SoN 10 çeYrekTir BüYümeSiNe devam 

eTTiği vurgulaNdı.

  Saunamızda bulunanlar,

Buhar odası
Kese odası

Masaj salonu
Şok havuzu

Fitnes salonu
Masa tenisi

Kuaför
Vitamin cafe

Huzur ve sağlığa açılan kapı
SAUNA GÜMÜŞKAPI

25 YIL ÖNCE KURULAN
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Birçok şirket müşteri kitlesine ulaşmak için sosyal med-
yayı tercih ediyor. Socialbakers’ın güncel verilerine göre 
Twitter’da Türkçe iletişim yapan markalar arasında en 

yüksek takipçi sayısına ulaşan marka ise Turkcell oldu.Turkcell, 
ayrıca dünya genelindeki telekomünikasyon markaları arasında 
da 5. sırada yer aldı. Haftalık bazda takipçi sayısını 5 bin 973 kişi 
artıran Turkcell, aylık bazda ise 18 bin 598 yeni takipçiye ulaştı. 
Geçen yılın ağustos ayında Twitter’daki 100 bin kullanıcı barajını 
geçen Turkcell, 100 bininci takipçisine T20 hediye etmişti. twit-
ter.com/turkcell hesabından iletişim faaliyetlerini sürdürerek 
bir yıl geçmeden takipçi sayısını ikiye katlayan şirket, müşteri 
hizmetlerini ise müşterilerinin ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve 
doğru çözümleri en hızlı şekilde üretmek adına twitter.com/
turkcellhizmet hesabından yürütüyor. Gençlik kulübü gnçtrkcll 
ise twitter.com/gnctrkcll hesabından gnçtrkcll’lilere ulaşıyor. 
Konu ile ilgili değerlendirme yapan Turkcell Kurumsal İletişim 
Bölüm Başkanı Filiz Karagül Tüzün, “Bugün hayatımızı kök-
ten değiştiren sosyal medya, müşterilerimizle iletişimimizde 
büyük önem verdiğimiz bir platform. İletişim, pazarlama, müş-
teri hizmetleri gibi farklı alanlarda çalışan uzman ekiplerimizle 
sosyal medyayı etkin bir biçimde kullanıyoruz.” dedi. 

Yeni mali yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 18,7’lik bir büyüme kaydeden Vodafone Türkiye, tüm 
zamanların en yüksek servis gelir seviyesi olan 1,2 milyar 

TL’ye ulaştı. Şirket, mali yılın ilk çeyreğinde toplam abone sayısını 
geçen yılın aynı dönemine göre +0,8 milyon artırarak 18,4 milyo-
na yükseltti. Şirketin, ses trafiği geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 23,4 artarak 19 milyar dakika ile rekor bir seviyeye ulaşırken, 
ortalama (blended) ARPU performansı geçen yıla göre yüzde 5,2 
artışla, 20,9 TL olarak gerçekleşti. Açıklamada Vodafone Türkiye’nin, 
mobil interneti yaygınlaştırmaya yönelik “Herkese Süper İnternet” 
stratejisi doğrultusunda her bütçeye uygun mobil genişbant tarife 
seçenekleri ve internet girişli geniş cihaz portföyünü aboneleriyle 
buluşturmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Bu çeyrekte, şirketin 
abone bazındaki akıllı cihaz penetrasyonun geçen yılın aynı döne-
mine göre iki katına çıkarak yüzde 17,8’lik seviyeye ulaşırken, mobil 
internet gelirleri geçen yıla oranla yüzde 149 arttı. Şirketin faturalı 
abone sayısı, bu çeyrekte net 0,2 milyon ve geçen yılın aynı dönemi-
ne göre 1,3 milyon faturalı müşteri kazanımıyla, 6,2 milyona yükseldi. 
Kurumsal segmentteki konumunu “toplam iletişim hizmetleri stra-
tejisi” ile giderek güçlendiren şirketin bu çeyrekte kurumsal müşteri 
segmentindeki servis gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 38,7 büyüme gerçekleşti. 

Türk Telekom Grubu’nun bu yılın 2. çeyrek finansal döne-
minde konsolide yatırım tutarı birinci çeyrek dönemine 
göre yüzde 67 artarak 677 milyon lira olarak gerçekleşir-

ken, yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen 405 milyon lira yatırım 
ile yılın ilk 6 ayında 1 milyar 81 milyon liralık yatırım rakamına 
ulaşıldı.81 ilde fiber dönüşümüne hız veren şirketin bu yatırım-
ları ile 1 milyon 260 bin hane fiber kapsamına alındı. Teknoloji, 
altyapı ve mobil yatırımlarının yanı sıra istihdama yatırımda da 
hız kesmeyen şirketin çalışan sayısı, altı ayda 1.323 kişi artış 
göstererek 36 bin 209’a ulaştı. Grup gelirleri yıldan yıla yüzde 
7 büyüyerek 3,2 milyar liraya çıkarken FAVÖK marjı yüzde 40 
olarak gerçekleşti. Türk Telekom Grubu Üst Yöneticisi Hakam 
Kanafani, şirketin öncelikle fiber ve 3G’ye odaklanan yatırım-
larının yılın ilk yarısında 1 milyar lirayı aştığını söyledi. Şirketin 
müşterileri, Allianz tarafından ücretsiz ev sigorta kapsamına da 
alındı. Piyasa değeri açısından Türkiye’nin en büyük telekomü-
nikasyon şirketi olan Türk Telekom’un net kârı, yılın ikinci çey-
reğinde yüzde 24,5 artışla 629,6 milyon liraya yükselirken, yılın 
ilk yarısında ise yüzde 25,7 artışla 1,4 milyar lira oldu. Şirketin 
satış gelirleri de yüzde 4,9 artışla 6,1 milyar liraya yük-
seldi. Kanafani, mobil gelirlerinin ise yıldan yıla 
yüzde 13 artarak çeyrek bazında tarihî 
bir rekor olan 856 milyon liraya 
yükseldiği bilgisini verdi. 

vodafone genel müdürü Serpil Timuray

0 543 255 40 00
0 332 233 94 46
Ferit Paşa Mah. Nişantaşı Sok. 33/A KONYA
(KULE SİTE YAKININDA)
www.saunagumuskapi.com
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çengel bulmacaeyyüp ceylan »
Nutuk verir gibi 

konuşmak

Başka, diğer

Yüce

Küresel

Güvenlik

Karşılığında para 
alınan yazılı 

belge

Rütbesiz asker Bir tembih sözü

Önde gelen 
temel

Kısaca Kara 
Kuvvetleri

Cet

Selenyumun 
simgesi

Filipinlerin 
plaka kodu

Bir parçanın coşkulu 
çalınacağını belirtir

Uzunluk karşıtı Yankı

Beyler, amirler
(esk.)

Bir bölgemiz

1953 İstanbul doğumlu 
resimde gördüğünüz 
ünlü oyuncumuz

Beyaz

Büyük 
parçalardan 
oluşan

Çeşit

Sözleşme

Kemik ucu

Ustalık gerektiren iş

Vücuttan 
uzaklaştırılan bir 

maddeBir nota

Daha yakında 
bulunan

Uluslararası

Usulünce 
kuran okuma

Şaka

.....tarihi (bilinmeyen 
tarihler için)

Japon mafyası

Alaz, şule

Bir hamur işi

Bir aydınlatma 
aracı

Dogma

Eski dilde veba

Bağışlama

Bir zeka oyunu

Bir soru edatı

Şeker ve limonla 
içilen sıcak su

Alay etme

Naz

Üstün yüksek

Eğmeç

Cüzzamlı

Bir binek hayvanı

Güç birimi

Yardım

Çeşitli biçim ve 
büyüklükte maşa veya 

kıskaç

Katılan parça

Zihin

Kısaca Amerika 
Birleşik Devletleri

Ayak basılmamış 
toprak (isim)

Ayrıntı Tanrı tanımaz

Eski dilde altın

Ateş alev (isim)

Milli içeceğimiz

Şarap



BAŞKENT HASTANESİ
KONYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Her alanda son teknolojiyi kullanan, kaliteli hizmet veren hastane

“güler yüzlü, hızlı ve kaliteli hizmet”

Randevularınız için Tel: 0 332 257 06 00
www.baskent-kon.edu.tr TCDD önceden haber vermeksizin kampanya þartlarýný deðiþtirebilir ya da sonlandýrabilir.

Detaylý bilgi için www.tcdd.gov.tr, danýþma, giþeler ve yetkili acentalarýmýza baþvurabilirsiniz.

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