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muayene istasyonları 
motosikletleri bekliyor 
Alındıktan üç yıl sonra ve sonraki yıllarda da 
iki senede bir muayeneye girmesi gereken 
motosikletler bu kurala maalesef ki uymuyor. 
Kendilerine göre gerekçeleri var ancak bu 
gerekçelerin hiçbiri açıkçası tehlikeye attıkları 
hayatları kadar önemli değil.

Ülkemizde ciddi bir trafik sorunu var. Yolların iyileştirilmesi, 
standarda alınan trafik düzeni, araçların kontrol altına alınma-
sı bu sorunu büyük ölçüde çözümlemeye yönelik olarak atı-
lan adımlar. Ancak her olayda olduğu gibi trafiğin ana unsuru 
olan sürücüler ve yayalar, sorunun çözümünde asıl unsur. 
Neticede kurallara uyması gerekenler insanlar. Uyulmayan 
her bir kural yine insana zarar veriyor. 

Dergimizin bu sayısında işlediğimiz motosikletlerin mua-
yeneden kaçışı da yine trafik güvenliğini sağlamaya çalışan 
ancak insan unsurunun devreye girmesi ile yarım kalan bir 
önlem hikayesi. Alındıktan üç yıl sonra ve sonraki yıllarda da 
iki senede bir muayeneye girmesi gereken motosikletler bu 
kurala maalesef ki uymuyor. Kendilerine göre gerekçeleri var 
ancak bu gerekçelerin hiçbiri açıkçası tehlikeye attıkları ha-
yatları kadar önemli değil. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanlığı ile TÜVTÜRK’ün kurduğu muayene istasyonları 
beklendiği ölçüde motosiklet sürücülerine hizmet vermiyor. 
Çünkü sürücüler muayeneden kaçıyor. Üstüne üstlük moto-
siklet sürücülerinin işlerini kolaylaştırmak için şehir içlerine 
kurulan muayene istasyonları bile sürücülere bu basit işlemi 
yaptıramıyor. 

Sürücüler, egzoz sesinden çıkan sesten vazgeçemediği için 
kendi hayatlarını, başka sürücüler ile yayaların hayatını tehli-
keye atmaktan maalesef çekinmiyor. Tüm motosiklet sürü-
cüleri için bu denilen tabiki geçerli değil ancak bu çok küçük 
bir oran. Ancak düzenli olarak muayenesini yaptıran motor 
oranı maalesef ki yüzde 20’de kalıyor.

Hiçbir sesin insan hayatını tehlikeye atmanın oluşturacağı 
vicdan sesini bastıramayacağına inanıyoruz. Bu bilinçle her-
kesin hareket etmesi en temel insani görevlerden. Biz de tüm 
insanların, birlikte yaşadıkları herkese karşı sorumlu olduğu-
nu belirtip sizleri dergimizle baş başa bırakıyoruz. 
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RAMAZANDA EN 
ÇOK YEMEK 
SİTELERİ TIKLANDI
TTNET Genel Müdürü 
Tahsin Yılmaz, Ramazan 
ayı boyunca internet 
kullanımının arttığını 
söyledi. Kullanıcıların 
internette en çok yemek 
tarifi veren sitelerin 
aradığını belirtti. Önceki 
aya göre, yemek sitelerinin 
tıklanma oranının yüzde 
141 arttığını açıkladı.

TÜRK SİNEMASININ 
YARIM ASIRLIK 
NADİDE ÇİÇEĞİ: 
PERİHAN SAVAŞ
Savaş’ın Bakan Binali 
Yıldırım’a mesaj var: 
“Uçak, tren, vapur veya 
deniz otobüslerine 
düşünür, şair veya 
sanatçıların isimlerini 
vermekten çekinmeyin. 
Neticede bu insanlar da 
Türkiye’nin değeridir ve 
markasıdır…”  

TÜRK DENİZ 
FİLOSUNUN 

YAŞI 21
Türk denizciliğinde 

yaşanan hareketlilik ve 
gelişim verilerle ortaya 

konuldu. Buna göre Türk 
deniz ticaret filosunun 

ortalama yaşı 21 olarak 
belirlendi. Geçtiğimiz yıl 
Türkiye limanlarında 75 

bin 134 adet Türk ve 
yabancı bayraklı gemi 

işlem gördü.                       

14

içindekiler»

ANKARA’YA METRO 
PİYANGOSU 
Ankara metrolarının temini 
için açılan ihaleyi alan Çinli 
CSR firması, sözleşme gereği, 
metroların yapımını Türkiye’de 
gerçekleştirecek. Firma bunun 
için fabrika kuracak. 
Fabrikanın kurulacağı şehir 
olarak Ankara’nın adı öne 
çıkıyor. Metro yapımı, ciddi bir 
istihdam oluşturacak.

İLK’LER

HABER

İLK KORKU FİLMİ 
GERÇEKTEN 

KORKUNÇ MUYDU?
İlk korku filmi hemen 

herkesin hayatında en az bir 
kez izlediği ‘Dr. Jekyll ve Mrs. 

Hyde’ isimli filmdi. Yaptığı 
deneyler sonucunda DNA’ları 

değişerek bir canavara 
dönüşen bilim adamının 

hayatını konu edinen 
filmin daha sonra 
birçok versiyonu 

da çekildi. 

DENİZCİLİK

EGZOZ SESİ 
MUAYENEDEN 
KAÇIRIYOR
Araç muayene 
istasyonlarının hizmete 
alınmasi ile birlikte, 21 
milyon 350 bin araç 
muayeneden geçti. Ancak 
motosiklet ve traktörlerden 
aynI başarılı sonuç elde 
edilemedi. Motosikletlerin 
yüzde 80’i traktörlerin yüzde 
74’ü muayeneye gelmedi.

KAPAK

30 78

36

HABER

RAHMİ KOÇ’UN 
PEŞİNDEN KOŞTUĞU 

ESKİ ARABA TAMİRCİSİ 
MEHMET ŞENER

Amerikan otomobillerinin, 
Türkiye’deki en kıdemli 

tamircisi Mehmet Şener, ünlü 
koleksiyoner Rahmi Koç’ta bile 

bulunmayan 67 model 
Pontiac’a sahip. Şener Pontiac’ı 
düzeltmek için 5 yıllık emek ve 

26 bin dolar harcamış.

HAYATTAN

DENİZLERDEKİ  HAVA 
MUHALEFETİ ANLIK 
OLARAK ÖLÇÜLÜYOR
Deniz kazalarına yol açan 
fırtına, sis, yağmur, kar, 
kuvvetli akıntı gibi hava 
şartları ile ilgili bilgilere anlık 
olarak ulaşılmasını sağlayan 
Denizyolu Tahmin Sistemi ile 
denizler daha güvenli hale 
getiriliyor. Sistemle geniş bir 
alan kontrol ediliyor.

GÜNCEL

PİLAVOĞLU HAN, HER 
ODASINDA AYRI BİR 
HİKAYE VE ACI 
TAŞIYOR
Ankara Kalesi, tarihi hanları 
ile meşhurdur. Bunlardan, 
Çengel Han, Sulu Han, Pirinç 
Han, restore edilerek yeni 
yüzüyle günümüz tarzına 
uygun olarak misafirlerini 
ağırlyor. Bazıları ise bunlar 
kadar şanslı değil...

GEZİ

HABER74

40

44
GÜNDEM

SAMSUNG, APPLE’A 
1 MİLYON DOLAR 
TAZMİNAT 
ÖDEYECEK
Samsung ile Apple arasında 
devam eden patent davaları 
arasında en önemlisi olarak 
gösterilen Amerika davası 
sonuçlandı. Jüri, Apple’ı 
memnun edecek, 
Samsung’u hayal kırıklığına 
uğratacak bir karar verdi.
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Sahte hesap 
kullanımında ilk 
sıradayız

Facebook tarafından açıklanan verilere göre, 955 milyon 
aktif kullanıcıdan 83,9 milyonu, sahte bir isim üzerinden 
iletişim kurmaya çalışıyor. Sahte kullanıcı sıralamasında 

Türkiye ve Endonezya başı çekerken ABD ve Avustralya 
en düşük orana sahip. Facebook’un güvenlikten sorumlu 
yetkilisi Joe Sullivan, bu kullanıcıları bulup ortadan kaldırmak 
için çok mücadele ettiklerini söyledi. Sahte hesapları kötü 
amaçlı, zararsız ve 2 hesap açan kullanıcı olarak 3 kategoride 
topladıklarını belirtti. 

dinî makaleler mobil 
uygulamada

Her an ve her yerden dinî sorulara cevap bulmak 
kolaylaşıyor. Ahmet Şahin Hoca’nın makalelerine artık 
tüm mobil cihazlardan ulaşılabilir.Makalelere tarayıcı 

destekli tüm cihazlar, özellikle iPhone, iPod, iPad, Android, 
WebOs gibi sistemler sorunsuz ve ücretsiz bir şekilde 
erişebiliyor. iPhone kullanıcıları, AppStore bölümünden 
makaleler kelimesini arayarak uygulamayı cihaza yükleyebilir. 
Diğer kullanıcılar ise http://www.ahmetsahin.org/mobil 
adresinden erişebilir.

e-kitap 
satışı 
normal 
kitabı geçti

Amazon, e-kitap 
satışlarının basılı kitap 
satışlarını geride 

bıraktığını açıkladı. Yayıncılık 
endüstrisinde yaşanan 
değişimin hızına dikkat çeken 
şirket, Kindle’ı (e-kitap okuma 
cihazı) piyasaya sürdükten 
iki yıl sonra, basılı kitapların 
toplamından daha çok e-kitap 
satın alındığını belirtti. Şirketin 
yayımladığı rakamlara göre, 
2012’nin başından bu yana 
satılan 100 basılı kitaba karşılık 
114 e-kitap indirilmiş. 

haberturu»

7 ayda kaç 
tane lüks 
araba satıldı?
Bu yılın ilk yedi 
aylık döneminde, 
fiyatları 460 bin 
Avro ile 660 bin Avro 
arasında değişen 
üst lüks sınıfındaki 
Ferrari’den 10 adet 
satıldı. Otomotiv 
Distribütörleri 
Derneği’nin (ODD) 
verilerinden yapılan 
belirlemeye göre, 
2012 yılı Ocak-
Temmuz döneminde 
Türkiye’de satılan 
lüks araç adetleri 
şöyle:
 10 adet Ferrari
4 adet aston martin
8 adet bentley
8 adet infiniti
36 adet Jaguar
2 adet lamborghini
8 adet maserati
261 adet porche



TTNET GÜVENLİK 
McAfee INTERNET SECURITY
Türkiye’de iletişim ve eğlencenin ismi TTNET, şimdi de McAfee Internet Security antivirüs 
yazılımıyla bilgisayarınızın güvenliğini sağlıyor. TTNET Güvenlik McAfee Internet Security 
bilgisayarınızı ve içindeki önemli bilgileri virüslerden, casus yazılımlardan, korsanlardan ve 
kimlik hırsızlarından koruyor. Site Advisor özelliğiyle de internette güvenli arama yapma ve 
güvenli olarak gezinme rahatlığı sunuyor.

Siz de hemen ttnetguvenlik.com.tr adresine girin, ihtiyacınız olan paketlerden 
birini seçin. Ayda sadece 3 TL’ye, ADSL’inizle aynı faturada ödeyin.

BİLGİSAYAR VİRÜSLERİ 
TEHLİKELİDİR
Bilgisayar virüsleri bilgisayarınıza çeşitli yollardan 
zarar verebilir. Ekranınıza can sıkıcı mesajlar 
çıkararak çalışmanızı bölebilir, kullandığınız 
dosyaların içeriklerini silebilir, bilgisayarınızın 
hafızasını bozabilir ya da bankacılık verileri gibi
sizin için önemli bilgilerin çalınmasına yol açabilir.

TTNET Güvenlik McAfee Internet Security ile 
bu olumsuz durumların hiçbirini yaşamazsınız. 
Böylece bilgisayarınızı güvenle kullanabilirsiniz.

SİZİN DE BİLGİSAYARINIZ 
GÜVENDE OLSUN
TTNET Güvenlik McAfee Internet Security
öncelikle bilgisayarınızı virüslere karşı korur. 
Ayrıca bilgisayarınıza düzenli bakım yapar,
casus yazılımları ve internet korsanlarını
engeller.

Üstelik orijinal lisanslı TTNET Güvenlik McAfee
Internet Security sürekli güncellenir ve yeni 
çıkan virüslere karşı anında koruma sağlar. 

Ayrıntılı bilgi için
www.ttnetguvenlik.com.tr  |  444 0 375

guvenlik 21.5x27.5.indd   1 8/14/12   11:15 AM
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Cep telefonları virüsle 
şarj edilecek

ABD’nin California Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, 
bakterileri yiyerek beslenen bir virüsten enerji elde 
etmenin yolunu buldu. Basınçsal elektrik (pizoelektrik) 

özelliği bulunduran M13 bakteriyofajı üzerinde deney 
yapan araştırmacılar, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine 
dönüştürebilen virüsle elektrik üretmeyi başardı. 
Araştırmacılar, M13’ün elektrik üretebilme özelliği sayesinde 
bir gün cep telefonlarının yürürken şarj edilebilmesini veya 
mobil cihazlardaki zehirli pizoelektrik elementlerin ortadan 
kaldırılmasını amaçlıyor.

Dünyanın ilk 
internet sitesi 
21 yaşında

Tim Berners 
Lee tarafından 
yayınlanan 

dünyanın ilk 
internet sitesi 21. 
doğum gününü 
kutluyor. 6 Ağustos 
tarihinde İsviçre’de 
bulunan CERN’de 
hayata geçirilen 
proje kapsamında 
oluşturulan 
siteye isteyenler 
hala ulaşabiliyor. 
Hazırlanan ilk site 
olması nedeniyle 
basit bir görünüme 
sahip olan sayfada, 
World Wide Web’in 
ne olduğundan ve 
projenin detaylarından 
bahsediliyor. Site 
ayrıca ziyaretçilerine 
kendi sayfalarını 
nasıl yapacakları 
konusunda bilgi de 
veriyor. 

Rötar yapan uçağın 
personelinden ölü taklidi!

Çin’in başkenti Pekin’de havaalanı yolcularını kızdıran 
alışılmışın dışında bir olay gerçekleşti. Pekin’den Xian’a 
gidecek olan uçağın dört saat rötar yapması sonucu 

kızan yolculara gerekçe olarak bir çalışanın öldüğü bildirildi. 
Uçağa biniş kapısı önünde ölü gibi yatan çalışanın hali amatör 
kamera tarafından kaydedildi. Çalışanın numara yaptığını 
anlayan yolcular iyice çileden çıktı. Ülkede uçak seferlerinde 
sık sık yaşanan rötarlar halkın tepkisini çekiyor.

artık Hotmail.com yok, 
outlook.com var 

Microsoft, adıyla özdeşleşen ve yıllardır kullanıcılara hizmet 
sunduğu Hotmail.com e-posta servisini Outlook.com olarak 
değiştirdi. Outlook, Hotmail’in yeniden tasarlanmış hali değil, 

tamamen sıfırdan oluşturulmuş yeni bir e-posta servisi. Şimdilik 
Hotmail.com’dan tamamen bağımsız olarak çalışacak bu servis 
ile Microsoft, Hotmail’in kötü unvanını silmeyi amaçlıyor.Hotmail 
kullanıcıları tüm bilgileriyle yeni sisteme otomatikman aktarılacak. 
Hotmail.com ise yeni yıla kadar kapatılacak.

Twitter’da 
Türkçe 
kullanımı 
12. sırada

Dünyanın en yoğun 
kullanılan sosyal paylaşım 
sitesi Twitter’da Türkçe, 

yüzde 0,51 ile 12. sırada yer 
alıyor. Kullanıcıların attığı 
twitlerde en fazla kullanılan 
dil ise İngilizce. Onu sırasıyla 
Japonca ve İspanyolca 
takip ediyor. İstatistiklere 
göre, kullanıcılar fotoğraf 
paylaşımından sonra en çok 
‘haber ve makale’ paylaşıyor. 
Bu konudaki rekor girişler, 
tahminlerin dışında dünyanın en 
önde gelen kaynaklarından değil, 
Endonezya merkezli detik.com 
adlı site üzerinden yapılıyor.



Ilk korku filmi gercekten 
korkunc muydu?

12 www.baglantinoktasi.com.tr

Sinema filmleri hayatımıza çeşitli türleri ile girdi. Komedi, 
romantik, aksiyon, fantastik, gerilim, animasyon hatta son 
yıllarda üç boyutlu gibi türler her zaman alıcısını buldu. 
Ama korku filmlerinin sinemada yeri hep ayrı oldu. Korku 
filmi izleyicide tutkuya dönüşen tek türdür çünkü. İzleyicinin 

bu yönünü bilen yönetmenler korku filmi yapmaya karar verdikler-
inde her zaman daha fazla emek harcar. Çünkü korku filmi ile 
‘gülünç film’ çekme arasında her zaman ince bir çizgi oldu. Korku 
filmi çekerken, dozu abartmak gülünç tarafa geçmek demektir. 
Korku filmi müptelalarının bu yönü ile gönlünü kazanmak güçtür. 
Günümüzde yönetmenler teknolojinin de yardımı ile giderek daha 
farklı içeriklerde filmler yapmaya başlasa da, korku filmlerindeki 
ana karakterler neredeyse aynı kaldı. Görünmez varlıklar, çirkin, 
yeşil yaratıklar, vampir, drakula gibi varlıklar korku sinemasının baş 
aktörleri olarak kullanılageliyor. İlk korku filmi de değişime uğrayan 
bir insan ile ilgiliydi. Sonradan birçok versiyonu çekilen bu ilk korku 
filmini hemen herkes en az bir kez izlemiştir. 

Yazar Çiğdem Can tarafından kaleme alınan “İlkler ve Enteresan 
Hikayeleri” isimli kitapta ilk korku filminin serüveni anlatılıyor. 
Buna göre, tarihte çekilen ilk korku filmi “Dr. Jekyll and Mrs. Hyde” 
olmuştur. Yaptığı deneyler sonucu DNA’ları bozulan ve sinirlendiği 
zaman canavara dönüşen iyi kalpli Dr. Jekyll’ın hikayesinin işlendiği 
filmin yönetmenliğini Stevenson üstlendi. Filmin başrolünde 
Richard Mansfield oynadı. Film, 1908 yılında Chicago’da bulunan 
Slig Polyscope Co. firması tarafından çekildi. Filmin diğer rolleri, 
aynı adı taşıyan oyunu 1897 senesinde sahneleyen bir tiyatro grubu 
oyuncuları tarafından paylaşıldı. 
Daha sonra Dr. Jekyll and Mrs. Hyde filmi, 1912 yılında İngiltere’de 
Lucius Henderson’un yönetmenliğinde yeniden çekildi. Ondan 
sonra film, farklı yönetmenler tarafından tekrar tekrar çekildi. 
Korku filmi olmasına rağmen filmin, dizisi, çizgi filmi de çekildi. 
Filmin, tüm versiyonlarında aynı derecede korkutucu olup olmadığı 
tartışılır hatta bugün çekilen korku filmlerinin yanında gerçekten 
hala korku filmi türünde sayılıp sayılmadığı da... 

ilk’ler»

Tarihte cekilen ilk korku filmi, Dr, Jekyll and Mrs,, Hyde, olmus,tur, Yapt,,,igi 
deneyler sonucu DNA lar,i bozulan ve sinirlendig,i zaman canavara donus,en 
iyi kalpli Dr Jekyll in hikayesinin i,slendi,gi film bugun cekilen korku filmleri 

ile k,iyaslandiginda gercekten korkunc sayilir mi tartisilir,
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B
akım ve onarımı yapıl-
mış, yasalarla belirlenmiş 
olan yol güvenliği düzen-
lemelerine uygun araçla-
rın trafikte seyretmesi, 
hiç kuşkusuz hepimizin 

ilk tercihidir. Bu, kaza riskinin azalması, 
can güvenliğinin artması, sigorta maliyetle-
rinin düşmesi ve bakım-onarım masrafları-
nın da minimuma inmesi demek. Tüm bu 
olumlu gelişmeler, uluslararası standartta 
hizmet veren TÜVTÜRK araç muayene 
istasyonlarının 11 Ocak 2008’de hizmete 
alınmasıyla Türkiye’de de yaşanmaya baş-
ladı. İstasyonların hizmete alınmasından, 
31 Temmuz 2012 tarihine kadar 21 milyon 
350 bin araç, 81 ildeki 193 sabit ve 73 gezi-
ci istasyonlarda periyodik muayeneden 
geçti. Toplam muayene sayısı, ücretsiz 
muayene tekrarları, egzoz gazı emisyon 
ölçümleri ve tespit işlemleri ile birlikte 34 
milyona yaklaştı. Muayene işlemleriyle 
böylece, araçların trafik güvenliği açısın-
dan eksiklerinin tamamlanarak yola çık-
maları sağlanırken, trafikte yolcu ve diğer 
araçların güvenliğinin tehlikeye atılması-
nın da önüne geçilmiş oldu. Ancak, araç 
muayene rakamlarına baktığımızda karşı-
mıza enteresan bir tablo çıktı. 
TÜVTÜRK’ün 2011 verilerine göre, moto-
sikletlerin yüzde 80’inin, traktörlerin de 
yüzde 74’ünün muayeneye gelmediği 
görüldü. Trafiğe kayıtlı 2,5 milyon moto-
sikletten 1 milyonunun muayeneye gelme-
si beklenirken sadece 194 bin motosikletin 
muayeneye geldiği belirlendi. Aynı şekilde 
trafiğe kayıtlı 1.4 milyon traktörün de 449 
binin muayeneye gelmesi gerekirken sade-
ce 115 traktör muayeneye geldiği ortaya 
çıktı. 

“TRAFİK SORUMLULUĞU 
YETERİNCE OTURMADI”
TÜVTÜRK Genel Müdürü Kemal Ören, 
motosiklet ve traktörlerin muayeneye gel-
memelerini, ülkemizdeki trafik sorumlulu-
ğu ve bilincinin yeterince oturmamasına 
bağlıyor ve “Halen, bu araçlara sahip vatan-
daşlarımız, araç muayenesini, kendi can 
güvenliği veya trafikteki diğer sürücüler ile 
yayaların can güvenliğini sağlayan bir uygu-
lama değil de bir angarya olarak görüyor.” 
ifadesini kullanıyor.
Genel Müdür Ören, motorlarla ilgili yanlış 
bir algıya daha dikkat çekiyor. Özellikle 100 
cc ve altı motor hacmine sahip motosiklet 
sahiplerinin, bu araçların muayene zorunlu-

EGZOZ SESİ 
muayeneden kaçıRıyoR
ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARININ HİZMETE ALINMASI İLE BİRLİKTE, 21 MİLYON 
350 BİN ARAÇ MUAYENEDEN GEÇTİ. ANCAK MOTOSİKLET VE TRAKTÖRLERDEN 
AYNI BAŞARILI SONUÇ ELDE EDİLEMEDİ. MOTOSİKLETLERİN YÜZDE 80’İ 
TRAKTÖRLERİN YÜZDE 74’Ü MUAYENEYE GELMEDİ.

ahmet selim / ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr

Motor tutkunu olan 
Hüseyin ocak, mOtOrcunun 
En büyük ZEvkİnİn 
EGZOZdan çıkan ‘O 
hırçın SES’ Olduğunu 
bElİrtİyOr vE “ancak SES 
çıkaran EGZOZlar yaSak. 
muayEnEyE O EGZOZlarla 
GİrEmİyOruZ. Onun İçİn 
yakalanana kadar 
muayEnEdEn  kaçıyOruZ.” 
diyor. 

moToSİkLeT 
SaTıŞ RakamLaRı 
yıl ........................................................... adet
2007  ........................................................191.810      
2008  ...................................................... 192.534      
2009 ........................................................141.663      
2010  .......................................................135.608      
2011  .......................................................  199.083

Kaynak: TÜİK

«kapak
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luğunun olmadığı gibi yanlış bir bilgiye 
sahip olduklarını hatırlatarak, “Oysa tüm 
motosikletlerin muayene zorunluluğu 
bulunmakta.” diyor. Ören, mevcut kanunla-
ra göre, motosikletlerin ilk 3 yılın sonunda 
ve sonrasında her iki yılda bir periyodik araç 
muayenesine gelmek zorunda olduğu bilgi-
sini de veriyor. 

“EZGOZ SESİNE OLAN TUTKUMUZ 
BİZİ MUAYENEDEN KAÇIRTIYOR”

Uzun yıllar motor kullanan Hüseyin Ocak 
ise muayeneden kaçışın asıl sebebini, motor-
cuların ‘egzoz sesine’ olan aşklarına bağlı-
yor. Motorcunun en büyük zevkinin egzoz-
dan çıkan ‘o hırçın ses’ olduğunu söyleyen 
Ocak, “Ses çıkaran egzozlar Türkiye’de 
yasak olduğu için, bayiden aldığımız motor-
ların egzozları kapalıdır. Ses çıkarmazlar. 
Biz motorcuların ilk işi orijinal egzozları, 
5-6 bin avro vererek ses çıkaran yeni egzoz-
larla değiştirmek olur. Bizim muayeneden 
kaçış sebebimiz aslında bu egzoz sesidir. 
Çünkü muayenede ses çıkaran egzoz ile 
girdiğimizde, geçemiyoruz. Onun için yaka-
landığımız yere kadar kaçıyoruz. 
Yakalandığımızda muayeneye gidiyoruz.” 
diyor. Kendisinin iki yılda bir motor değiş-
tirdiği için pek muayene sıkıntısı yaşamadı-
ğını söyleyen Ocak, arkadaşlarının da oriji-
nal egzozları sakladığını sadece muayeneye 
giderken taktıklarını belirterek, 
“Muayeneden sonra ilk iş aksesuar olarak 
duran orijinal egzozu değiştirmektir.” ifade-
sini kullanıyor. 

MOTOR SATIŞLARI ARTIYOR
Satış rakamlarına bakıldığında trafikteki 
motosiklet sayısı her geçen gün artıyor. 
TÜİK verilerine göre, 2007’de 191 bin 810 
olan motosiklet sayısı 2011’de 199 bin 83’e 

yükseldi. 2012’nin ilk 6 ayında 81 bin 153 
motosiklet satışı gerçekleşti. Aslında moto-
siklet satışlarındaki yükseliş, muayenesiz 
olmaları durumunda can ve mal güvenliği 
adına iyi bir tablo değil. 
Çünkü freni tutmayan bir motosiklet, hem 
sahibinin hem trafikteki yayaların hem de 
trafikte seyreden araçlardaki insanların 
hayatlarını tehlikeye atabilir. Diğer yandan 
motosikletler en çok hareket eden aksamla-
rı, frenleri ve aydınlatma sistemlerindeki 
sorunlar nedeniyle muayeneden kalıyor. 
2011’de muayeneye gelen 194 bin motosik-

letin 46 bininin emniyetsiz ve ağır kusurları 
nedeniyle muayeneden geçememiş olması 
bu yönüyle önemli bir bilgi olarak karşımıza 
çıkıyor. 

HER AN TRAFİKTEN MEN 
EDİLEBİLİRLER

Trafikte muayenesiz seyreden motosiklet ve 
traktörler her an trafikten men edilebiliyor. 
Trafik yönetmeliğinin 33 numaralı ekine 
göre, muayenesiz araçlara önce 7 gün süre 
veriliyor. Bu süre içinde araç sahipleri eksik-
liklerini gidermekle sorumlu. Bu süre içinde 

tüVtürk Genel Müdürü keMal Ören, mOtOSİklEt vE traktörlErİn muayEnEyE 

GElmEmElErİnİ, ülkEmİZdEkİ trafİk SOrumluluğu vE bİlİncİnİn yEtErİncE 

OturmamaSına bağlıyOr. örEn, “halEn, bu araçlara Sahİp vatandaşlarımıZ, araç 

muayEnESİnİ, kEndİ can GüvEnlİğİ vEya trafİktEkİ dİğEr SürücülEr İlE yayaların can 

GüvEnlİğİnİ Sağlayan bİr uyGulama dEğİl dE bİr anGarya Olarak GörüyOr.” diyor. 

İLk muayene RakamLaRı 
11.01.2008- 15.07.2012 tarihleri arasında yapılan araç muayene işlemleri
İlk muayeneden geçen araç sayısı ....................... kalan sayısı ..................................Toplam                  
12.896.546 ...................................................................................... 8.162.694 .................................21.592.40                                     
muayene tekrarı geçen sayısı ................................ kalan sayısı ..................................Toplam
7.757.838...............................................................................................241.797 ................................ 7.999.635

Kaynak: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
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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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de eksiklerini gidermeyen araç sahiplerine 
ilk kontrolde ‘muayenesiz araç kullanmak’tan 
trafikten men cezası verilebiliyor.

ŞEHİR MERKEZİNE UZAK DİYE 
KONTROLE GELMİYORLAR

Motosiklet sürücüleri muayeneye, muayene 
istasyonlarının şehir merkezine uzak olması-
nı da bahane ederek gelmiyor. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile mua-
yene işlemlerini yürüten TÜVTÜRK, bu 
bahaneyi ortadan kaldırmak için kolları 
sıvadı. İstanbul Maslak ve Kızıltoprak’ta her 
biri 80 metrekare alana sahip istasyonlarda 
aynı anda birden fazla motosiklete hizmet 
verilebilecek şekilde düzenleme yapıldı. 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı yetkilileri, bu iki istasyona olacak 
talep karşısında motosikletlerin yoğun ola-
rak kullanıldığı Adana, Hatay, Mersin, 
Antalya ve Muğla’ya da yeni istasyon açılma-
yı planladıklarını belirtiyor.  Motosikletlere 
yönelik bu istasyonlardaki muayene işlemi, 
kask, fren ve tüm kontrolleri yaklaşık 10 
dakika sürüyor. Söz konusu istasyonlarda ilk 
etapta günde 60 civarında müşteriye hizmet 
verilebiliyor. TÜVTÜRK Genel Müdürü 
Ören, ayrıca ülke genelindeki 193 istasyon-
da motosiklet muayene hizmeti verildiğini 
hatırlatıyor. 

ARAÇ MUAYENELERİ EKONOMİYİ 
CANLANDIRIYOR

Aslında araç muayenelerinin trafikteki can 
ve mal güvenliğinin yanı sıra ekonomiye ve 
çevreye de katkısı büyük. Araçların muaye-
neden geçebilmesi iyi tamir ve bakımla 

mümkün. 2011 verilerine göre, muayene-
den geçen 6,1 milyon aracın yüzde 37’si ilk 
muayeneden geçememiş. 2,2 milyon araç, 
kusurlarını ve eksiklerini servis ve tamirciler-
de gidererek ikinci muayeneden geçebil-
miş. Ayrıca, muayene öncesi ön kontrol 
hizmeti verilmesi otomotiv sektöründe de 
ekonomik canlanmayı getirdi.

ARAÇLARIN İKİNCİ EL 
DEĞERİ ARTTI

TÜVTÜRK Genel Müdürü Kemal Ören, 
araç muayene istasyonlarının, araç muaye-
nesi olan araçların ikinci el fiyatlarını da 
arttırdığını ileri sürüyor. “Araç arayanlar, 
muayeneden geçmiş araçları tercih eder 
oldu.” diyen Ören, şöyle devam ediyor: “Bir 
örnek vermek gerekirse, internetin en 
popüler ikinci el araç sitelerindeki ilanlarda, 
yavaş yavaş ‘TÜVTÜRK’lü ya da ‘araç mua-
yenesinden geçmiş’ gibi ibareler yer almaya 
başladı. İnsanlar araç alırken artık muayene-
lerinin tam olup olmadığını soruyor. Şunu 
da belirtmemiz gerekirse, muayene ile bir-
likte araçlarının bakımlarının yapısına yöne-
lik alışkanlık da artmaktadır. Bakımlı araçla-
rın ömrünün uzadığı bir gerçektir.”

İŞ GÜCÜ ARTTI
Araç muayene istasyonlarının ekonomi-
ye diğer bir katkısı ise iş gücü şeklinde 

oldu. TÜVTÜRK’ün verilerine 
göre, mevcut 193 istasyonda 200 

istasyon amiri, 320 istasyon 
amir yardımcısı, bin 320 
araç muayene teknisyeni, 

134 egzoz emisyon tek-
nisyeni ve 425 

müşteri kabul 
görevlisi çalışı-
yor. Destek 

personelle 
birlikte top-
lam 3 bin 
500 kişi 
i s t i h d a m 

ediliyor. 

Motosikletler en çok harEkEt EdEn akSamları, frEnlErİ vE aydınlatma 
SİStEmlErİndEkİ SOrunlar nEdEnİylE muayEnEdEn kalıyOr. 2011’de 

Muayeneye Gelen 194 bin Motosikletin 46 bini eMniyetsiz Ve ağır kusurları 
nedeniyle Muayeneden GeçeMeMiş.

muayeneden eLde 
edİLen GeLİR 11.01.2008- 15.07.2012

Muayene ücreti (tl): .....  2.290.557.320

Gecikme ücreti (tl): .......... 461.809.982
Kaynak: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

“aRaç muayeneLeRİ 
yakıTTa TaSaRRuF 
SaĞLıyoR” 
Genel Müdür kemal Ören muayeneye 
 giren bir aracın artı değerlerini 
şöyle anlatıyor: “uluslararası 
standartlarda verdiğimiz egzoz gazı 
emisyon ölçüm hizmetiyle araç 
sahiplerine gerçekten de araçlarında 
bir kusur ya da eksiklik var ise 
belirtiyoruz. bu araçların egzoz 
sistemiyle bağlantılı eksiklikleri 
tamir ettiriliyor. standartlara uygun 
çalışan araçlarda elbette ki yakıt 
tasarrufu sağlandığını belirtebiliriz. 
Periyodik muayenesi sonrasında 
yürüyen aksamlarında, lastiklerinde 
ve benzeri yerlerinde kusurları 
olan araçların bu kusurlarını 
gidermeleriyle eskiye göre 
harcadıkları yakıtta tasarruf ettikleri 
söylenebilir.”

KAPAK

Tanıtıcı ReklamTanıtıcı Reklam

moToRoLa SoLuTİonS VakFı 
toPluMun Faydası için çalışıyor
Motorola Solutions, devlet ve girişimci müşteriler için kritik iletişim çözümleri sunan küresel 
lider bir tedarikçidir. Kalite ve güvenliği ön planda tutarak geliştirilen çözümlerimiz, insanlara 

önemli anlarında en iyi iletişim olanaklarını sunmaya odaklanmaktadır.

Kendimizi etik olarak faaliyet gösterme, çevreyi koruma ve iş 
yaptığımız toplumları destekleme konularına adamış bulunuyo-
ruz. Türkiye dahil olmak üzere dünya çapındaki çok sayıda ülke-
de uzun süredir proaktif bir yatırımcı olan Motorola Solutions, bu 
mirasını iyilikçi ve hayırsever kolu olan Motorola Solutions Vakfı 

(eski adıyla Motorola Vakfı) üzerinden devam ettirmektedir.  
Motorola Solutions Vakfı, üç önemli toplum ihtiyacına odaklanmaktadır: 
Eğitim- özellikle bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimi- kamu 
güvenliği, afet yardımı ve çalışan gönüllülüğü. 2011 yılında vakıf ve şirke-
timiz, küresel olarak eğitim programlarına 7.9 milyon dolardan fazla ve 
kamu güvenliği programlarına ise 14.8 milyon dolardan fazla bir meblağ 
bağışlarken, çalışanlarımız da 14,000 saatten fazla gönüllü çalışma yürüt-
müşlerdir. Dünyanın her yanında bulunan çalışanları ile Motorola Soluti-
ons, faaliyet gösterdiği toplumlara fayda sağlamaya çalışmaktadır.
1953’te kurulan Motorola Solutions Vakfı 2011 yılında, aşağıdaki konu-
larda dünya çapında 60 ülkeye ulaşan mali yatırımlara odaklanmıştır:
eğitim: Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimini destekle-
yen programlara odaklanarak öğrencileri yarının iş gücüne hazırlıyoruz.
Kamu Güvenliği: Kendimizi toplumların güvenliğine ve dünya çapında 
bizi koruyan ilk müdahale ekiplerini korumaya adadık. Sektördeki lider-
liğimiz, yeniliği teşvik ederken, kamu güvenliği toplumuna kaynak sağ-
lamaktadır.
afet yardımı: Afetler olduğunda ulaşabilmek amacıyla yardım kuru-
luşlarına katılmaktayız. Durum ne olursa olsun, kritik ekipman ve para 
yardımlarımız, acil durum çalışanları için hayati bir altyapı sağlayabil-
mektedir.
gönüllü Çalışanlar: Motorola Solutions çalışanları tarafından olağanüs-
tü fedakarlık örneklerinin sergilendiği yıl boyu fedakarlık programları ile 
çalışan gönüllülerimizin farkındayız. Müşterilerimizi ve ortaklarımızı çe-
ken, robotik kulüp danışmanları olarak gönüllülük göstererek yeni nesil 

mucitleri desteklemek, yerel park temizlikleriyle çevreyi desteklemek 
ve yerel kan bağışları ile toplum üyelerimize yardımcı olmak gibi gönüllü 
çabalar aramaktayız.

2011 yılındaki van depreminden sonra aFet yardım desteği
Motorola Solutions Vakfı, 2011 Van depreminden sonra acil yardım ve 
kurtarma çabalarını desteklemek amacıyla kurtarma örgütü AKUT’a 
(Arama Kurtarma Derneği) $25.000 bağışta bulunmuştur. Vakıf, hayat 
kurtarmak için dünyanın yardıma ihtiyaç görülen her yerinde yardım ve 
afet çabalarını desteklemeye devam etmektedir. AKUT’un yardım ve 
kurtarma çabalarının yanı sıra, Motorola Solutions Vakfı, okullarda öğ-
rencilerin (20.000 öğrenci) deprem bilincini artırmak amacıyla ülkenin 
her yerindeki AKUT eğitim programları için $25.000 yardımda bulun-
muştur.

türkiye’de güneş enerJisiyle Çalışan arabaların başarısı
Geçtiğimiz yıllarda Motorola Solutions, güneş enerjisiyle çalışan ara-
balarını geliştirmeleri ve World Solar Challenge 2011’de yarışmaları için 
Sakarya Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu (SAITEM) 
öğrenci takımını desteklemiştir. Motorola Solutions Vakfı, Türkiye’de 
bulunan Sakarya Üniversitesinden 40 mühendislik öğrencisine güneş 
enerjisiyle çalışan en iyi arabayı tasarlamaya ve yapmaya yönelik ulus-
lararası yarışmada yarışmaları için sponsor olmak amacıyla $25,000 
bağışlamıştır.
saıtem takımı, güneş enerjisiyle çalışan arabayı yapmış ve 
Avustralya’da Darwin’den Adelaide’ye güneş enerjisiyle 2,263 kilo-
metre yol yaptıktan sonra World Solar Challenge yarışında 14. sırada 
yer alarak yarışı tamamlamıştır.
Motorola Solutions Vakfı hakkında daha fazla bilgi için: 
www.motorolasolutions.com/giving 
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ICT verileri 
değerlendirmesi
2012 yılının ilk altı ayında özellikle genişbant erişim hizmetleri 
başta olmak üzere, konuşma süreleri, mesajlaşma, veri trafiği, 
internet kullanımı ve işletmecilerin yatırım miktarlarında 
önemli artışlar gerçekleşti. bir çok konuda türkiye, avrupa’da 
ya da dünyada birinci sırada yer aldı.

ilgi ve iletişim teknolojileri 
sektöründe mevcut durumu 
değerlendirmek için çok yakın 
dönemleri kapsayan bilgiler önem 
taşıyor. Ülke değerlendirmelerinin 
yapıldığı çalışmalar açısından da 
güncel bilgilerin kullanılması 
oldukça önemlidir. Uluslararası 
kuruluşların yaptıkları 
değerlendirmelerde, tüm ülkelerin 
verileri aynı dönemi kapsayacak 
şekilde belirtilmediği zaman, 
sağlıklı bir değerlendirme yapılması 
mümkün olamıyor. Örneğin, bazı 
raporlarda, Türkiye’nin genişbant 
erişim abone sayısı olarak 2010 yılı 
sonu ya da 2011 yılı ilk yarısı 
verilerinin alındığını görüyoruz. 
Oysa, 2011 yılının ilk çeyreği ile 
şimdi yani 2012 Temmuz sonuna 
baktığımızda, abone sayısında 
yüzde 121’lik bir artış söz 
konusudur.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu olarak, Türkiye’nin bilgi ve 
iletişim teknolojileri verilerini üçer 
aylık dönemler itibariyle 
işletmecilerden topluyoruz ve 
değerlendirerek kamuoyuna 
açıklıyoruz. 2012 yılı ikinci 
çeyreğindeki verilere baktığımızda, 
bir önceki çeyrekte ulaşılan 
büyüklüklerin hayli aşıldığını 
görüyoruz. Aslında memnuniyetle 
belirtmek isterim ki bu sürekli 

büyüme durumu, sektörümüzün 
gittikçe daha fazla istikrar 
kazanmasının bir sonucudur. 
2012 yılının ilk altı ayında özellikle 
genişbant erişim hizmetleri başta 
olmak üzere, konuşma süreleri, 
mesajlaşma, veri trafiği, internet 
kullanımı ve işletmecilerin yatırım 
miktarlarında önemli artışlar 
gerçekleşti. Bir çok konuda 
Türkiye, Avrupa’da ya da dünyada 
birinci sıradadır. Çok farklı  ve  
uygun “tarifelerin” olduğu  
konuşma süresi ile  “Avrupa’da  en 
çok konuşan” SMS’de ise 
“Avrupa’da  birinci” ülkeyiz. 
Günümüzün en önemli 
unsurlarından biri olan “genişband 
internet” abone sayısında; 
“İnternetworldstats” verilerine göre 
son 10 yılda “internet kullanıcı 
sayısının en hızlı arttığı” ülkeyiz. 
Yine “Word Economic Forum”  
verilerine göre Türkiye dünyada bir 
milyondan fazla haneye 1000 Mbit 
internet erişimi sağlayabilen 4 
ülkeden (İsveç, Japonya, Türkiye ve 
Slovenya) biri. “Word Economic 
Forum” verilerine göre “Mobil 
Kapsamada” dünyada en geniş 
kapsama alanına sahip birinci 
ülkeyiz. Türkiye ile ilgili bu 
istatistiki verileri çoğaltmak 
mümkün. Kapsama alanının 
genişliğinin önemi kadar, kapsama 

alanı içinde hızlı hareket 
halindeyken de kesintisiz iletişim 
kurabilmenin önemi de fazladır. Yol 
güzergahlarında, hızlı trenlerde 
kapsama ve kesinti problemi 
yaşanmaması bu konuda yapılan 
çalışmaların sonucudur.
Ülkelerin genişbant erişim düzeyi, 
artık önemli gelişmişlik 
göstergelerinden biridir. Yaygın 
olarak hızlı internet dediğimiz 
genişbant erişimin, elverişli şekilde 
iş modellerine uygulanması aynı 
zamanda dünyanın ekonomik 
kalkınmasının itici gücü olarak 
kabul edilmektedir. Bildiğiniz gibi; 
genişbantaki yüzde 10’luk artış, 
GSYİH’da yüzde 1,2 artışa yol 
açması ispatlanmış bir veri. Çünkü, 
hızlı internet artık haberleşme, 
eğlence, yayıncılık alanında 
kullanılmakla kalmayan, ticari 
işlemlerin, eğitim, bankacılık, sağlık 
işlemlerinin, e-devlet işlemlerinin 
yapıldığı bir ortamdır. Son yıllarda 
veri trafiğindeki artıştan da bunu 
görebiliyoruz. Son bir yılda, veri 
trafiği 15 kat arttı. Dünyada beş yıl 
içinde veri trafiğinin 65 kat artacağı 
tahmin edilmektedir. Dolayısı ile 
rakamlara da yansıyan hızlı internet 
kullanıcı sayısında ve kullanım 
miktarındaki artışlar, ülke 
ekonomisine büyüme olarak 
yansımaktadır.

B
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Perİhan 
SavaŞ 

SAVAŞ, TÜRK SİNEMASININ MEVCUT 
HALİNİ DEĞERLENDİRİYOR: “TEKNİK VE 
MADDİ İMKÂNLAR AÇISINDAN BUGÜN 
ŞARTLAR ÇOK DAHA İYİ, BUNU KABUL 

EDİYORUM. AMA DUYGUSAL 
AÇIDAN BAKTIĞIMDA ESKİ SEVGİ, 
SAYGI VE ÖZVERİYİ BU DÖNEMDE 

GÖREMİYORUM. ÇÜNKÜ 
PROFESYONELLEŞME DEDİĞİMİZ 
OLGU İŞİN RUHUNU ÖLDÜRDÜ.”

Türk sİnemasının 
yarım asırlık 

nadİde çİçeğİ:

tarık özdemir / tarikozdemir@baglantinoktasi.com.tr
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T
ürk sinemasının efsane isimlerinden birisidir 
Perihan Savaş. Kimi zaman dolu dolu 
gözyaşlarıyla ağlatmıştır izleyenleri, kimi 
zaman da muziplikleriyle güldürmüştür ekran 
başındakileri. 50 yıldır sahnede ve sinemada 
boy gösteren ve milyonların sevgisini kazanan 
bu dev oyuncu ile İstanbul’da bir araya geldik. 

Trabzon Sürmeneli bir ailenin çocuğu olarak 1955’te İstanbul 
Fatih’te dünyaya gözlerini açan Perihan Savaş, sahneye oldukça 
erken bir yaşta, henüz 5 yaşında iken adım atar. İstanbul Şehir 
Tiyatroları’nda çocuk oyunlarında rol alan Savaş, daha sonra 
TRT’de Çocuk Saati programında dublaj yapar. Henüz 14 yaşında 
iken ilk film teklifini alır. Savaş, “Diş hekimi olan babam beni çok 
teşvik etti. Ev hanımı olan annem de ‘olur’ deyince sahnede bul-
dum kendimi. Onlar beni çok teşvik ettiler, bu işin içinde olmamı 
istediler. Bu zamana kadar da devam etti.” diyor ve ekliyor: 
“Desteklemeselerdi, bugünlere gelemezdim.”
Aktif sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan Perihan Savaş’ın 
yaşamında sinemanın özel bir yeri var. 1969 yılında başladığı sinema 
serüveninde birçok büyük başarıya imza atan ünlü oyuncu, Yeşilçam 
döneminin daha güzel olduğunu düşünüyor. “Türk sinemasının 

keyifli zamanlarını ben ucundan yakaladım. Evet, teknik ve maddi 
imkânlar açısından bugün şartlar çok daha iyi, bunu kabul ediyo-
rum. Ama duygusal açıdan baktığımda eski sevgi, saygı ve özveriyi 
bu dönemde göremiyorum. Çünkü profesyonelleşme dediğimiz 
olgu işin ruhunu öldürdü.” diyen Savaş çok da önemli bir noktaya 
dikkat çekiyor: “Eski Türk filmleri belki yüzlerce defa oynatılmasına 
rağmen iyi reyting alıyor ve insanlar tarafından yine de izleniyor. 
Bunun en önemli nedeni ise bu filmlerin hayatın içinden olması, 
sosyal bir mesajının olması. Yani insanlara ve topluma ayna tutan 
filmlerdir bunlar…”  
Türk sinemasının unutulmaz isimlerden Kemal Sunal’ı örnek 
gösteriyor hemen ardından. “Nur içinde yatsın, Kemal Sunal’ı 
hatırlayın mesela. Onun filmleri sadece komik değildi, aynı zaman-
da düşündüren filmlerdi. Şimdi çekilen komedi filmlerine bakın bir 
de. Çok iş yapan Recep İvedik’i düşünün mesela. Aynı kefeye konu-
labilir mi iki oyuncu?” 

“DEVLET SİNEMANIN ÖNEMİNİ DAHA YENİ HATIRLADI” 

Türkiye’nin önemli bir kültür ve medeniyet havzası olmasına karşın 
sinema endüstrisinde önemli bir yere sahip olmadığına dikkat 
çeken Savaş, bunu devletin sinemaya uzak durmasına bağlıyor. 

Perihan Savaş bu konuda şu tespitlerde bulunuyor: “Fransız, Rus, 
Hindistan, Çin hatta İran sinemasına bakın. Arkasında çok güçlü 
bir devlet organizasyonu olduğunu göreceksiniz. Çünkü herkes 
şunun farkında;  sinema aynı zamanda kültürünüzü, 
düşüncelerinizi ve değerlerinizi tüm dünyaya anlatmanın en etkili 
yolu. Buna rağmen devlet, Türk sinemasının arkasında olmadı, 
bunun önemi daha yeni yeni anlaşılıyor. Teşvikler filan veriliyor 
ama biz oyuncular olarak telif haklarımızı hala alamıyoruz, çünkü 
hala bir sinema kanunumuz, dizi film kanunumuz yok.”  
Dünyanın birçok ülkesinde yeniden gösterimlerde hatta aynı 
yapıtın yeniden çekilmesi halinde bile telif ödendiğini anlatan 
Savaş, “Bir kanun olmadığı için televizyonlarda tekrar tekrar 
dönen filmlerden telif alamıyoruz. Sanatçıların sigortalanması ve 
özlük hakları konusunda da daha yeni adımlar atıldı. Ayrıca 
sanatçıların muhakkak bir sendikası olmalı. Bu sendika çalışma 
şartları ve lisanslama gibi alanlara el atmalı. Her önüne gelen 
oyuncu, sanatçı veya ajan sahibi olmamalı. Yani sadece teşvik ver-
erek güçlü bir sinema endüstrisi oluşturamazsınız.” yorumunu 
yapıyor. Savaş Maliye Bakanlığı’na bir çağrıda bulunuyor: “Ben 
vergi mükellefiyim. Hem tiyatroda hem de özel iş yaptığımda 
makbuz kesip vergimi ödüyorum. Ama devlet sadece kostüm, 
makyaj, ayakkabı masraflarını düşebilirsin diyor. Bunun da 
genişletilmesi gerektiğine inanıyorum…” 

“TİYATRO GERÇEK BİR ER MEYDANIDIR”

Sanat yaşamına tiyatro ile adım atan Perihan Savaş, 1977 yılına 
kadar aralıksız sahneye çıktı. 2001’de Kenan 

Işık’ın daveti üzerine Şehir Tiyatroları kad-
rosuna dâhil oldu. Ünlü oyuncu son 2 

senedir ‘Kanlı Nigar’la yeniden 
Anadolu yollarında. “Tiyatro oyun-
cunun er meydanıdır. Seyirciyle 
karşı karşıyasınızdır, reaksiyonunu 
hemen alırsınız. Keyifli yanı da 
budur, oyunculuğunuzu 
istediğiniz şekilde gösterebilirsin-
iz. Sesinle, hareketlerinle, karak-

terle bir bütün olacaksın, hiç kolay 
bir şey değildir. Bu yüzden beni hala 

çok heyecanlandırıyor.” diyen Savaş, 
sinemanın ise hayatında çok özel bir yeri 

olduğunun altını çiziyor. 

YENİDEN EKRANLARDA

Fox Tv’de bir program için çalışmalarını sürdüren Savaş, ayrıca Tv 
Em’de “Perihan Savaşla Yeşilçam Sokağı” adlı bir program yapıyor. 
“Tv Em’de, 200 hatta 400 film çekmiş, ikinci, üçüncü rollerde 
oynamış kişileri filmleriyle hatırlatmak istiyoruz. Asıl gayem ise 
sokaklarda, otel köşelerinde kalan arkadaşlarımız için devlet 
büyüklerinden bir yer isteyip bir ‘sanat evi’–huzurevi değil- açmak. 
Bunu devlet, bir belediye ya da bir işadamı üstlenebilir. Biz de 
biliriz ki bu emekçilerin kalacak bir yeri var, onlarla ilgilenecek 
kişiler var. Bu durumda olan çok sayıda oyuncu var, ama hiçbiri 
çıkıp ağlamaz, zor durumdayım demez. Bu insanlara sahip 
çıkmak herkesin vazifesi…”

“eski türk Filmleri belki yüzlerce deFa oynatılmasına rağmen iyi reyting alıyor ve insanlar 
taraFından yine de  izleniyor. bunun en önemli nedeni ise bu Filmlerin hayatın iÇinden olması, 
sosyal bir mesaJının olması. yani insanlara ve topluma ayna tutan Filmlerdir bunlar…”

“oRTadoĞu TÜRk SİnemaSını 
ZaTen İyİ BİLİyoRdu”
Perihan savaş’a son dönemde ortadoğu ve balkanlar’da 
türk film ve dizilerine gösterilen büyük ilgi hakkında neler 
düşündüğünü soruyoruz. savaş son derece çarpıcı bir yanıt 
veriyor soruya: ww“20 – 30 sene önce de bu ilgi vardı. türk 
filmleri suriye, iran, ırak gibi ülkelerde kapalı gişe oynardı. 
ama medya bunu büyük haber olarak görmezdi. şimdi 
pazarlama olanaklarının artması ve daha büyük kontratların 
yapılması yüzünden bu konu çok gündeme geliyor. ama 
dediğim gibi nasıl olursa olsun türk sinemasının uluslararası 
bir marka haline gelmesi lazım.” 

perİhan 
savaş’tan bakan 

bİnaLİ yıLdırım’a mesaj 
var: “Uçak, tren, vapUr 

veya denİz otobüsLerİne 
düşünür, şaİr veya 

sanatçıLarın İsİmLerİnİ 
vermekten çekİnmeyİn. 

netİcede bU İnsanLar da 
türkİye’nİn değerİdİr 

ve markasıdır…”  

SAHNE
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Ramazan ayında internet kullanımı geçen yıla oranla arttı. Türk 
Telekom Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, Ramazan’ın başladığı 20 
Temmuz tarihinden, Ramazan sonuna kadar internette yemek 
tarifi sitelerinin tıklanma rekoru kırdığını açıkladı. Yılmaz’ın 
verdiği bilgiye göre sosyal ağlar, video ve oyunlar Ramazan önc-
esine göre daha çok ilgi gördü. TTNET’in geçen yılın Ramazan 
ayında yüzde 7 olan veri trafiği artışı bu yıl yüzde 10 olarak 
gerçekleşti. Ramazan ayında, internet kullanım alışkanlıklarının 
değiştiğini söyleyen Tahsin Yılmaz, bu ayda internet 
kullanıcılarının yemek ve tarifelerine olan ilgisinin arttığını 
söyledi. “Adresinde ‘yemek’ geçen sitelere yüzde 50, ‘tarif’ geçen 
sitelere ise yüzde 141 oranında daha çok girildi.” diyen Yılmaz 
sözlerini şöyle sürdürdü: “ Geçen yıl Ramazan’da video kullanımı 
yüzde 6,5 oranında artarken, bu yıl artış oranı yüzde 10 oldu. 
Online sohbete ve internet üzerinden sesli ve videolu görüşmeye 
de ilgi yükseldi. Anlık mesajlaşmalarda geçirilen süre de 
Ramazan’la beraber yüzde 15 oranında arttı. Facebook’taki 
tıklamalarda geçen yıl yüzde 10,3 olan artış oranı, bu yıl yüzde 
15,5 olarak gerçekleşti. Online oyunlara olan ilgi de arttı. 
Adresinde ‘oyun’ geçen sitelerin tıklamasında yüzde 21,5, Tivibu 
Web kullanımında da yüzde 21 artış meydana geldi.”
Yılmaz, ramazan ayında TTNET abonelerinin interneti kullan-
ma zaman aralıklarının değiştiğini belirterek, “Abonelerimiz, 
Ramazan’dan önce interneti yoğun olarak gün içinde 14-16, 
akşamları da 21-23 saatleri arasında kullanırken, Ramazan’da 
yoğunluk tıpkı geçen yıl olduğu gibi 15-17 saatleri arasına kaydı.” 
diye konuştu. 

Türk Telekom Genel Müdürü Tahsin 
Yılmaz, Ramazan ayında internette 
en çok yemek tarifi veren sitelerin 
arandığını söyledi. Önceki aya göre, 
yemek tarifi veren sitelerin tıklanma 
oranının yüzde 141 arttığını açıkladı. 

haber»

        Ramazan’da en çok 
yemek tarifi siteleri

tıklandı
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mehmet saim değirmencişehir mektupları»

“AnkArA’dA yedİm 
tAze meyveyİ”

AHİR ZAMAN KIYAMET ALAMETİ OLARAK, ARTIK KIŞIN YAZ MEYVELERİNE, 
YAZIN KIŞ MEYVELERİNE, BUNLAR DA NE OLUYOR, TROPİKAL 

MEYVELERDEN SERİN MEMLEKETLERDEKİ TUHAF MEYVELERE KADAR 
HER BOYDAN VE HER SOYDAN MEYVEYE ANKARA’DA HER MEV SİM 

RASTLAMAK MÜMKÜN HALE GELMİŞTİR.

Rahmetli Hacı Taşan’a Allah cennet yamaçlarında mısralarına 
hüznün en sevimli hali, işlenmiş bozlaklar söyletsin, âmin. Keskin’in 
Cin Ali Köyü’nden oğlumuz Sefer’in ölümü üzerine yetmiş yıl önce 
söylenen ağıtı memlekete mal eden, Ankara adını ‘taze meyve’ ile 
yan yana halk edebiyatımıza kazandıran o acısı yüzüne vurmuş 
bozlak ustasıdır. ‘Meyve’nin ‘e’sini ‘a’ yaparak, bizzat meyve kelime-
sini, bağrına taş basan her annenin, her babanın, her kardeşin, 
acısını tatlandırmak için yediği somut bir meyveye dönüştüren bu 
bozlak, ölenin ağzından ağıt yakma geleneğimizin de şaheserlerinden 
biridir. Allah bilir, trenle geldiği Ankara’da hastalığın son deminde 
canı taze meyve çekmiş, dünyalar güzeli karısı Hatice ona taze 
meyve bulmuş yahut hastane bahçesinde beklerken, bahçedeki o 
kiraz, o kaysı, o dut, ne bileyim o armut ağacından karısının 
kopardığı taze meyveyi yemiştir. Ne kadar somut düşünüyoruz 
Allah’ım, Sefer’in Ankara’da yediği taze meyve sakın Azrail 
Efendimizin ölüm meyvesi olmasın… Hoş, zalim doktor yaralarını 
elledikten, iyi olmaz diye Cin Ali köyüne gitmesini tavsiye ettikten 
sonra hangi meyveyi yerse yesin, ne kadar taze olursa olsun artık 
ölüm tadı vermektedir.
Sözü epeyce uzattık madem, buracıkta bozlağı 
hatırlamanın da yeri gelmiştir. Rahmetli 
Muzaffer Sarısözen’in yöresinden derlediği, 
repertuarda hayli uzun olan ağıtın/bozlağın iki 
dörtlüğünü söyleyelim ki, okuyucu da hafıza 
tazelesin, ha bunu Hacı emmimizden değil ama 
Zara’dan, ne bileyim Emel Taşçıoğlu’ndan, 
Tufan Altaş’tan filan dinlemiştik 
diye mırıldanmaya 
başlasın:

“Ankara’da yedim taze meyveyi
Boşa çiğnemişim yalan dünyayı
Keskin’den de sildirmeyin künyeyi
Söyleyin anama anam ağlasın
Anamdan gayrisi yalan ağlasın

Söyleyin anama anam ağlasın
Babamın oğlu var beni neylesin
 
Ankara’yla şu Keskin’in arası
Arasına kara duman durası
Çok doktorlar gezdim yokmuş çaresi
Söyleyin anama anam ağlasın
Anamdan gayrisi yalan ağlasın

Söyleyin anama anam ağlasın
Babamın oğlu var beni neylesin”

Tamam, birader, anladık, müstefit olduk, acıdan 
kederden zevk alan milletiz de, Ankara ve meyve 
çağrışımları büsbütün kara değil, kendini biraz 
çağrışımların suyuna bırak, sahiden ve meyveden 
ve Ankara’dan bahset dediğinizi duyar gibi 
oluyorum. Buyursunlar efendim, Ankara’nın 
meyveli mekânlarını birlikte seyrana çıkabiliriz.
Çıkalım da, o eski bağlardan, bağ evlerinden, o 
bağlardaki envai çeşit meyveden bahset 
diyorsanız, o zor iştir, yüzyıl öncesinin 
tasvirleriyle iktifa etmeniz gerekecek, 
ne bileyim Münevver Ayaşlı 
Hanımefendi’nin hatıralarına bak-
mak, o güzelim Ankara armudunu 
anlatırken ağzınızın sulanması icap 
edecektir. Ankara için nesli tükenen 
o meyvelere ulaşmanız hayaldir.
O zaman doğruca Hal’e doğru 
adımlarımızı hızlandıralım, 
Ulus’tan çıkalım, bir ortaçağ 
havasını andıran o mekânda, 
meyvenin tazesini alıp, aynı meyve 
manavlarda, marketlerde daha 
ucuza satıldığı halde, Hal’den almanın 
haliyle rahatlayalım diyorsanız, eh, zahmete 
değer, poşetten bir can eriğinin, bir ak kiraz tane-
sinin tadına varın, deriz…
Tabii, meyvelerin şahı Ayaş dutu, Ankara’nın 
nevi şahsına münhasır meyvesidir. 
Ankara’da canı dut çeken, kamu 
kurumlarının soysal tesislerinde, oracıkta 
buracıkta gördüğü dut ağacının aklına 
düşürmesiyle, hadi hafta sonu Ayaş’a dut 
yemeye gidelim diyerek âlini ahbabını 
arabaya doluşturup Ayaş’a taze meyve 
yemeye gidenleri de bu bahiste saymak 
vacip mesabesindedir.
Sırayla gitmekte fayda var, az önce marketler-
in Hal’den daha ucuz olduğunu ihsas ettirdik 
madem, büyükçe marketler de halciler gibi meyveyi 
tarlasından toptan almakta, taze olarak Ankara ahalisine 
sunmaktadır ki, marketlerin bağlantıları halcilerden daha lojistiktir; 
tedarik zinciri kapitalizmin öngördüğü gibidir. Halcilik yakın 
zamanda nesli tükenen meslekler hanesine kaydedilirse şaşırmamak 
gerekir.
Efendim, bu marketler, sağda solda ‘manav’ adlı küçük sebze-meyve 
dükkânlarının da ocağına incir ağacı dikmiştir; manavdaki incir üç 
günlükken, marketteki incir daldan yeni koparılmış havasıyla arzı 
endam etmektedir. 
Tabii, Ahir zaman kıyamet alameti olarak, artık kışın yaz meyveler-
ine, yazın kış meyvelerine Ankara’da rastlamak, bunlar da ne oluyor, 
tropikal meyvelerden serin memleketlerdeki tuhaf meyvelere kadar 
her boydan ve her soydan meyveye Ankara’da her mevsim rastlamak 
mümkün hale gelmiştir. Tabii, o tazeliklerin büyükçe bir kısmı, 

soğuk hava deposu 
tazeliğidir, dalından yeni 

koparılma tazeliği 
değildir.

Dalından koparmak dey-
ince atlamamak lazım, 

Mamak’ın, Kayaş’ın, Gülveren’in, 
Etimesgut’un o eski gecekondulu 
dönemlerinde, her gecekondu-

nun bahçesinde kirazından 
elmasına, şekerparesinden armu-
duna, vişnesinden ayvasına, can 
eriğinden mürdüm eriğine meyve 

ağaçları, dalları gecekondu avlusu-
nun çitinden yola ha kırıldı ha 

kırılacak yüklülükte sarkarken yahut 
gecekondu dediğimiz o klasik Türk evleri meyve 
ağaçlarından görünmez hale gelmişken, taze meyve 
yemek bir yana, Ankara’nın geçiş dönemi meyveli 
şehir kimliği de aşikâr idi lakin o gecekonduların ve 
bahçelerin yerinde şimdi çok katlı binalar arzı endam 

etmektedir. Yine de sahibiyle müteahhidin 
anlaşamadığı, yıkılacağı günü farkında olmadan bekley-

en o yavrucaklar şehirde taze meyve bende birader diye 
gururlanma hakkına sahip bulunmaktadır.

Son zamanlarda Ankara’da hayırlı işler de olmaktadır; 
şehrin doğusunda-batısında, elli-altmış kilometre, ne 

bileyim bir saatlik mesafelerde, köylülerden arsa 
alıp ev ve bahçe yaptıranlar Ankara’dan hafta 

sonları kaçıp hem ekim dikim işleriyle 
uğraşmakta hem de kendi yetiştirdikleri taze 
meyve ve sebzeyi afiyetle yemektedirler ki, 
Allah korusun şehir oralara kadar genişlerse, 
gecekonduların meyveli bahçelerinin 
akıbetine bu bahçeli-evlerin de uğramasından 

korkulur, tekrar Allah korsundur.
Az önce manav dedik, hatırı kalır, atlamayalım, 

Sakarya Caddesi’nde yıllarca hizmet veren, meyve 
namına hep ilklerin bulunduğu, kuş üzümünden 

kuş cevizine, kuş elmasından kuş ayvasına her meyvenin 
bir eşek yükü paraya satıldığı, bir tek kuş sütünün eksik 

bulunduğu Sakarya Manavı’nı da buracıkta zikretmek kadirşinaslık 
olacaktır.
Tabii, Ankara başkenttir, reisicumhurumuz, başbakanımız, devlet 
erkânı, sefaretler buradadır, en seçkin, en taze, en kusursuz meyvel-
erin de adreslerinin önce Ankara olması icap eder ki, el-Hak 
yazdığımız gibidir. 
“Ankara’da yedim taze meyveyi” türküsünden yola çıkıp bunları 
yazmak niyetinde değildik lakin siz ısrar ettiniz, biz de şöyle bir 
dolaşalım demiş bulunduk, Allah affetsin, ağzınızın tadı bozulmasın, 
varsa ilave edecek babayiğit bir okuyucu zeyl yazmak da sünnettir 
icabında, şirin ve küçük bir üzüm salkımı daha biter asmada… 
Asmam çardaktan… Sahi, nere türküsüydü… Fark etmez, Ankara’da 
da çardak görmüştük bir zamanlar, asmalı olanından…

mamak’ın, 
kayaş’ın, gülveren’in, 

etimesgut’un o eski 
gecekondulu dönemlerinde, 

her gecekondunun bahÇesinde 
kirazından elmasına, 

şekerparesinden armuduna, 
vişnesinden ayvasına, can eriğinden 
mürdüm eriğine meyve ağaÇlarının 

dalları, gecekondu avlusunun 
Çitinden yola ha kırıldı ha 

kırılacak yüklülükte 
sarkardı.

 

son zamanlarda 
ankara’da hayırlı işler de 

olmaktadır; şehrin doğusunda-
batısında, elli-altmış kilometre, 

ne bileyim bir saatlik mesaFelerde, 
köylülerden arsa alıp ev ve bahÇe 

yaptıranlar, ankara’dan haFta 
sonları kaÇıp hem ekim-dikim 
işleriyle uğraşmakta hem de 

kendi yetiştirdikleri taze 
meyve ve sebzeyi aFiyetle 

yemektedir.
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Türk denizciliğinde yaşanan hareketlilik ve gelişim verilerle ortaya konuldu. Verilere göre 
Türk deniz ticaret filosunun ortalama yaşı 21 olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl Türkiye 

limanlarında 75 bin 134 adet Türk ve yabancı bayraklı gemi işlem gördü. 

U laştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 
Türkiye denizlerinde ve boğazlarında yaşanan tüm 
trafiği istatistiki verilerle ortaya koydu. 2011 yılına ait 
verilere göre, Türk deniz ticaret filosunun ortalama 

yaşının 21 olduğu belirlendi. Ayrıca geçtiğimiz yıl İstanbul 
Boğazı’ndan 49 bin 798 adet gemi geçti. Çanakkale Boğazı’ndan 
geçen gemi sayısı ise 45 bin 379 olarak gerçekleşti. İstanbul 
Boğazı’ndan geçen gemilerde 138 milyon 496 bin 285 ton tehlikeli 
yük taşındı. Ancak alınan tedbirler sayesinde, tehlikeli yük taşıyan 
hiçbir gemi ile ilgili bir kaza yaşanmadı. 

KRUVAZİYER YOLCU SAYISI 4 KAT ARTTI 
Lüks tatil gemileri olarak da bilinen kruvaziyer turizminde patlama 
yaşadı. 2003 yılına oranla ülkeye gelen hem yolcu sayısında 4 kat,  
gemi sayısında ise iki kat artış oldu. 2003’te Türkiye’nin kıyılarına 
demirleyen 887 gemiye karşılık, 2011’de bin 623 kruvaziyer gemi 
geldi. Yolcu sayısı ise 581 bin 848’den 2 milyon 191 bin 420’ye yük-
seldi. Diğer yandan Türk bayraklı gemilerin uluslararası sularda 
denetleme ve tutulma analizinde olumlu gelişmeler yer alıyor. 
2003’de Türk bayraklı gemiler, yüzde 17.5’lik tutulma oranı ile ‘kara 
liste’de yer alırken, bu oran 2011’de yüzde 4’lere düştü. 

denizcilik» adem eren / ademeren@baglantinoktasi.com.tr

bakanlığın, türk denizciliğine ait istatistiki Verileri şÖyle:
Limanlarda işlem gören Türk ve yabancı bayraklı gemi sayısı: 75 bin 134
Türk deniz ticaret filosunun ortalama yaşı (150 GT ve üzeri): 21
İstanbul Boğazı’ndan geçen gemi sayısı: 49 bin 798 adet
çanakkale Boğazı’ndan geçen gemi sayısı: 45 bin 379 adet
İstanbul Boğazı’ndan taşınan tehlikeli yük: 138 milyon 496 bin 285 ton
çanakkale Boğazı’ndan taşınan tehlikeli yük: 154 milyon 605 bin 680 ton
Faal tersane sayısı: 71
yatırımdaki tersane sayısı: 52
dünya gemi siparişlerinde Türkiye’nin konumu (milyon dWT): 0,78 
Balıkçı barınağı sayısı: 220
yat limanı ve yat bağlama yeri sayısı: 43
yat bağlama kapasitesi: 17 bin 500
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B ilişim ve iletişim alanlarında söz sahibi olan ve dünyada 
50 operatörün 45’ine altyapı teknolojisi üreten 
Huawei, gözünü artık müşteri odaklı pazara çevirdi. 
Türkiye pazarına, KVK ve Turkcell işbirliği ile Huawei 

Vision, Huawei Y200, Ascend G301, Ascend P1 gibi akıllı cep 
telefonu ürünlerini satışa sunarak giren Huawei, 2015 
yılında dünyada ilk 3 telefon üreticisi arasına girmek isti-
yor. Huawei’nin diğer bir hedefi ise Türkiye’deki ‘Çin 
malı’ algısını yıkmak. 
Huawei Orta Asya ve Kafkasya Kurumsal İletişim Bölge 
Direktörü Zhao Xiaobin, Türkiye’deki ‘Çin malı’ algısını 
Huawei markalı ürünlerle yıkacaklarını söyledi. 
“Telekomünikasyon kısmında zaten ciddi bir başarımız var. GSM ve 
sabit operatörlerin bugün başarı ile kullandığı birçok ürünü 
Huawei üretti.” diyen Zhao Xiaobin, dünyanın en ince cep telefo-
nunu üreterek bu algıya son vermek istediklerini belirtti ve şöyle 
devam etti: “P1 akıllı cep telefonunu bu amaçla piyasaya sürdük. 
Tüm dünya Huawei markalı cep telefonu olan P1’in kalitesini 

gördü. Tanıtımını yapmamızın üstünden daha bir ay bile geçmedi 
ama ilgiyle karşılandı. Dolayısıyla, Huawei markalı ürünler, Çin 
mallarına karşı önyargıyı yıkacak.” 
Kafkasya Bölge Kurumsal İletişim Yöneticisi Mine Zaim ile birlikte 

gazetecilerle sohbet toplantısı gerçekleştiren Zhao Xiaobin, 
Huawei’nin müşteri odaklı yeni stratejisi hakkında 
açıklamalarda bulundu. Son kullanıcıya yönelik ürünlerde 

Türkiye’yi önemsediklerini ifade eden Zhao Xiaobin, 
bunda Türk insanının teknolojiye olan merakının etkili 
olduğunu vurguladı.  
Zhao Xiaobin, Türk insanının karşısına, sadece cep tele-
fonu, tablet bilgisayar veya masa üstü bilgisayar üretimi ile 

değil, bilişim teknolojisinin her alanında ortaya koyacakları Huawei 
markalı ürünlerle çıkmayı hedeflediklerini söyledi.  Zhao Xiaobin, 
yılsonu itibariyle 100 bin akıllı cep telefonu satmayı planladıklarını 
belirti ve şöyle konuştu: “Cep telefonu ve tablette;  Samsung ve 
Apple güçlü bir rakip. Ancak biz de dünyanın en ince akıllı telefonu 
Ascend P1 imal ederek kendimizi gösterdik. Mesela Turkcell için 

“Huaweı markalı 
ürünler, Çİn mAlı Algısını 

yıkAcAk”

haber»

Huawei Kafkasya Bölge Kurumsal İletişim Yöneticisi Mine Zaim, Huawei’nin, P1 ve Ascend D1 akıllı 
cep telefonu modelleriyle Çin’in yanı sıra Batı Avrupa, Japonya, Avustralya, Kanada ve diğer 
pazarlarda tüketicinin gönlünü kazandığını ifade etti. Zaim, Huawei’nin 2015 yılı hedefini ise 

‘dünyada ilk 3 telefon üreticisi arasına girmek’ olarak açıkladı. 
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ürettiğimiz T 20 çok tutuldu. Arkasından, Huawei Vision, Huawei 
Y200, Ascend G301, Ascend P1 akıllı cep telefonu ürünlerini kendi 
markamızla Türkiye’de satışa sunduk. Ürünlerimiz bununla da 
sınır değil. Önümüzdeki dönemde de dört farklı telefon modelini 
(G300, P1 XL, Y100 ve Ascend Dquad) ve iki farklı tablet modelini 
(Mediapad 7 Lite ve Mediapad 10) Türkiye’de satışa sunacağız.”
Huawei markalı ürünlerin piyasada boy göstermesiyle diğer 
firmaların da fiyatlarını aşağı doğru çekeceği öngörüsünde bulu-
nan Zhao Xiaobin, daha önce sabit operatörlerin ve GSM operatör-
lerinin müşterilerine yönelik ürettikleri malları şimdi neden Huawei 
markasıyla üretmek istedikleri sorusuna şu cevabı verdi: “Üretim 
sırasında bazı kısıtlamalarla karşılaşabiliyoruz. Oysa, kendiniz üre-
tim yaptığınız zaman daha iyi ürünler ortaya çıkabiliyor.”

“GSM’DE MALİYETLER BİZİMLE BİRLİKTE DÜŞTÜ”

Huawei Kafkasya Bölge Kurumsal İletişim Yöneticisi Mine Zaim de, 
Huawei’nin kendi markasını ortaya koyabilecek bilgi ve donanıma 
sahip olduğuna vurgu yaparak, şirketin Ar-Ge’ye verdiği öneme dik-
kat çekti. Toplam 140 bin üzerindeki çalışanın 62 bininin Ar-Ge’de 
istihdam edildiğine değinen Zaim, 62 bin Ar-Ge çalışanı ile 
Huawei’nin kaliteli ürünü daha ucuza mal ettiğine değindi. 
Türkiye’den örnek veren Mine Zaim, “ADSL’in bugün daha ucuza 
alınmasında Huawei’nin etkisini kabul etmek lazım. Çünkü Huawei, 
Türkiye pazarına girdikten sonra ADSL altyapı maliyetleri aşağı 
doğru çekildi. Avrupalı firmalar da maliyetlerini aşağı doğru çek-
mek durumunda kaldı. GSM’de maliyetler bizimle birlikte düştü. 
Bu durum, tüketiciye olumlu yansıdı.” dedi. 
Mine Zaim, Huawei’nin yeni girdiği cep telefonu pazarında sağlam 
adımlarla ilerlediğini kaydetti. P1 ve Ascend D1 akıllı cep telefonu 
modelleriyle Çin’in yanı sıra Batı Avrupa, Japonya, Avustralya, 
Kanada ve diğer pazarlarda tüketicinin gönlünü kazandığını ifade 
eden Zaim, “Huawei şuanda Analysys İnternetional firmasının 

araştırmalarına göre yüzde 12.6 ile Çin akıllı telefon pazarında  
ikinci konumdadır. 2015 yılında ise ilk 3 telefon üreticisi konumuna 
yükselmesi beklenmektedir.” diye konuştu. 

BAŞARININ ARKASINDA 140 BİN ÇALIŞAN VAR

2002 yılından bu yana Türkiye’de de faaliyet gösteren Huawei’nin, 
kurulduğu 1988 yılından bu yana tüm dünyada 140 ülkede 140 
binden fazla çalışanı bulunuyor. Huawei çalışanlarının 62 bini 
Ar-Ge alanında istihdam edilirken, bu çalışanların yüzde 70’i 
uzmanlık alanlarına yönelik lisansüstü derecelere sahip. Ar-Ge’ye 
yapılan yatırımlara baktığımızda; Huawei 2011 yılında küresel 
Ar-Ge yatırımlarını önceki yıla göre yüzde 34,2 oranında artırarak 
3,76 milyar dolara yükselmiş. Bu oran şirketin yıllık toplam gelirl-
erinin yüzde 11,6’sına denk geliyor. Bu da gösteriyor ki, Huawei’nin 
başarısının arkasında Ar-Ge’yi yapılan yatırımlar yatıyor. 

HUAwEI TÜRKİYE, DÜNYADAKİ İKİNCİ BÜYÜK MERKEZ 

Huawei’nin Türkiye’de kurduğu Araştırma ve Geliştirme Merkezi, 
Avrupa ve BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) Bölgesi ağırlıklı 
olmak üzere global bir Ar-Ge merkezi olarak hizmet veriyor. Söz 
konusu merkez, Huawei’nin Çin dışındaki en büyük ikinci Ar-Ge 
merkezi konumunda. Kurulma süreci 2009 yılında başlayan ve 
açılışı Şubat 2010’da gerçekleşen Türkiye Ar-Ge Merkezi için ilk üç 
yıl içerisinde yapılan toplam yatırım miktarı 50 milyon dolar düzey-
inde. Şu anda 350’den fazla mühendisin istihdam edildiği merkeze 
önümüzdeki dönemde de her yıl en az 20 milyon dolar ek yatırım 
yapılması planlanıyor. 

huawei orta asya ve kaFkasya kurumsal iletişim bölge 
direktörü zhao Xiaobin, türkiye’deki ‘Çin malı’ algısını 
huawei markalı ürünlerle yıkacaklarını söyledi. 
dünyanın en ince cep teleFonunu p1’i üreterek tüm 
dünyanın dikkatini Çekmeyi başardıklarını vurgulayan 
zhao Xiaobin, “bilişim alanında her geÇen gün piyasaya 
süreceğimiz huawei markalı ürünlerle, Çin mallarına 
karşı önyargıyı yıkacağız.” dedi.

HuaWei’nin uluslararası ar-Ge 
Merkezleri şÖyle
●	 Münih, almanya-all ıP şebekeleri, çekirdek şebeke, yüksek 

hızda transmisyon
● Paris, Fransa- telekomünikasyon standartları, GsM-r 
● Milano, italya- Mikrodalga
● Moskova, rusya- kablosuz şebekeler için algoritmalar, 

uygulama ve yazılım 
● bengalor, Hindistan- yazılım 
● dallas, abd- asıc teknolojileri ve kablosuz şebekeler için 

algoritmalar 
● ottowa, kanada- kablolu, kablosuz, optik ve ıP şebeke 

iletişimi 

huawei kafkasya bölge kurumsal 
iletişim yöneticisi mine zaim

HABER
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M
ehmet Şener, bir Amerikancı… Bu ifad-
enin ne anlama geldiğini bilmeyen çok 
sayıda okuyucumuz olacaktır o sebeple 
hemen açıklayalım; Mehmet Şener, 
şimdilerde sadece dönem filmlerinde 
gördüğümüz eski Amerikan otomobill-
erinin, Türkiye’deki en kıdemli tamircisi. 

Şener, ünlü koleksiyoner Rahmi Koç’ta bile bulunmayan 67 model 
Pontiac’a da sahip.  
1967 yılından beri işini sürdüren Mehmet Usta’nın Ankara 
Hurdacılar sitesindeki tamirhanesi her tür eski araca ev sahipliği 
yapıyor. Bu yönü ile de Türkiye’deki en geniş atölye. Mehmet Usta, 
karaciğerinden geçirdiği ameliyat sebebi ile işlerini yavaş yavaş 
oğluna devretse de atölyeden bir saniye bile ayrılmıyor. Biz de ken-
disi ile Amerikan otoları hakkında konuşma imkânını bulduk. 
1947 yılında Kayseri’de doğan Mehmet Şener, 1967 yılında sanat 
okulunun motor bölümünden mezun olur. Ardından işin 
mutfağında deneyim kazanabilmek adına çeşitli ustaların yanında 
oto tamirciliği yapmaya başlar. Tabi o dönemlerde ülkede Amerikan 

otomobillerinden başka araç olmadığından sadece bunların tamiri-
ni yapar. Birkaç yıllık iş deneyiminin ardından 1970’li yıllarda 
babasının desteğiyle bir oto tamir atölyesi açar ve yıllar içerisinde 
ülkeye çok çeşitli araç girmesine rağmen o eski Amerikan 
otolarından başkasına elini sürmez.  
İlk yıllarda sadece bozulan ve kaza yapan Amerikan otomobillerinin 
tamiratıyla ilgilenir Mehmet Şener. Süreç içerisinde bu arabaların 
hurdaya çıkmasıyla birlikte bulduğu hurda araçları atölyesinde 
toplamaya başlar. Onları kendi türünden başka otomobil parçalarıyla 
ya da Amerika’dan getirttiği parçalarla yeniden inşa eder hale gelir.
Mehmet Usta, 1974 yılında evlenir ve bu evliliğinden 2’si kız, 3 
çocuğu olur. En küçük çocuğu olan Ahmet Şener de tıpkı babası 
gibi eski Amerikan arabası tutkunu olur. Daha küçük yaşta babasıyla 
birlikte girdiği atölyeden çıkmayarak saatlerce orada çalışmaya 
başlar. Bir yandan okul hayatını devam ettiren Ahmet Şener de 
babası gibi sanat okulunun motor bölümünü bitirdikten sonra üni-
versitenin makine bölümünden mezun olur. Oğlunun üniversiteyi 
bitirmesine rağmen kendisiyle aynı mesleği yapmasından gururla 
bahseden baba Mehmet Şener, “Okulu bitirdikten sonra oğlumun, 

iş makine tasarımları çok beğenildiğinden yüksek ücretlerle teklifler 
almaya başladı. Ama o mutlu olduğu işi yapmak istediğinden hiçbir 
teklife yanaşmadı ve benim yanımdan ayrılmadı. Bu onun için öyle 
bir tutku ki sabah geldiği atölyemizde, gece yarılarına kadar soluk-
suz çalışır bunu yaparken de yemek yemeyi bile unuttuğu zamanlar 
olur.” diyor.
“Yıllar içerisinde elime gelen sayısız Amerikan otomotivinin, 
şimdilerde bu kadar kıymetleneceğini bilseydim yok pahasına 
satmazdım.” diye hayıflanan Şener, tamir ettiği en eski aracın 1935 
model Chevrolet olduğunu söylüyor. Şu an ellerinde bulunan en 
kıymetli araç ise Türkiye’de bir eşi daha bulunmayan 1967 model 
Pontiac. Mehmet Şener, “Bize gelenlerin çoğunluğu artık araç 
tamiri için değil, eski Amerikan otomotivi satın almak istediğinden 
geliyor. Piyasada artık bu araçlardan çok az kaldığı için değeri gün 
geçtikçe daha da artıyor.” diye konuşuyor.

ELLERİNDEKİ ARAÇLAR FİLMLER İÇİN KULLANILIYOR

Ellerindeki araçların Ankara’da çekilen film ve dizilerde de 
kullanıldığından bahseden Mehmet Şener, araçlarla ilgili şu önemli 

bilgileri paylaşıyor: “Bu arabaların en çok bulunduğu yerler Küba, 
Kanada, Venezüella ve Belçika gibi ülkeler. Küba’da daha fazla 
olmasının nedeni o ülkede bu araçların ülke dışına satılma yasağı 
olmasından kaynaklanıyor. Yurt dışındakilerin bizim ülkemizden 
eski araba almaları çok kolayken bizim yurt dışından getirtmemiz 
bir o kadar zor. Çünkü onların ülkelerinde bu araçları kendi 
sınırlarına getirmeleri için teşvik kredileri bile var. Biz ise ülke 
dışında çok uygun fiyatlara bulduğumuz bir aracı ülkemize getire-
bilmek için ciddi oranda vergi ödemek zorunda kalıyoruz. Örneğin 
bin lira civarında bulduğumuz eski bir aracı getirmeye kalktığımızda 
40 bin liraya yakın para ödüyoruz. Yıllar içerisinde hurdaya 
çıkartılan araçların ÖTV indiriminde kullanılmasıyla çok sayıda 
Amerikan otomobili ortadan kalktığından ülkemizde çok az sayıda 
bu araçlardan kaldı.” 

KOLEKSİYONERLER AMERİKAN TUTKUNU

Mehmet Usta,  Türkiye’de başta İstanbul olmak üzere Antalya, İzmir 
gibi illerde daha çok bulunan bu arabaların aşırı tutkunları 
olduğunu anlatıyor. Araçlardan koleksiyon oluşturduklarını anlatan 

rahmİ koç’un peşİnden koşTuğu 
eskİ araba tamİrcİsİ

MehMet 
Şener
AMERİKAN OTOMOBİLLERİNİN, 
TÜRKİYE’DEKİ EN KIDEMLİ TAMİRCİSİ 
MEHMET ŞENER, ÜNLÜ KOLEKSİYONER 
RAHMİ KOÇ’TA BİLE BULUNMAYAN 67 
MODEL PONTİAC’A SAHİP.

pontiac’ı kümes haline dönüşmüş halde bulan mehmet şener, arabaya 5 yıllık emek ve 26 bin 
dolar harcamış. 300 liraya aldığı araba bugün 150 bin dolar civarında. 



Şener, koleksiyonerlerin bu araçları kolay kolay satmadığını da 
belirtiyor. Şener, “Ülkemizdeki bu araba tutkunların başını çeken 
Rahmi Koç’un 200 civarında arabası olduğu söyleniyor. Ankara 
genelini değerlendirdiğimizde ise bizim tahminlerimize göre 150 
civarında kişinin eski Amerikan arabası kullandığını söyleyebilir-
im.” diyor. 
Bu araç tutkunlarının onlara gelerek arabalarının bozulan 
parçasını talep ettiklerini kendilerinin de Amerika’dan kargoyla 
bu parçaları getirttiklerinden bahseden Şener, ayda ortalama 3 
arabanın tamir ya da toplatılmak için kendilerine geldiğini 
anlatıyor. “Bu arabaların tamirinin diğerlerine göre daha kolay 
olmasından dolayı sahipleri genellikle araçlarını kendileri tamir 
ediyor. Hatta sırf bu zevk için bile bu arabaları tercih edenler 
olabiliyor.” diye konuşuyor. 
Mehmet Şener, bu arabalara binmek için gençlerin daha hevesli 
olmasına rağmen imkânlarından dolayı orta yaş ve üzeri iş 
adamlarının daha çok kullandığından bahsediyor. Kendilerine 
gelen hurda bir aracı toplamalarının yıllara mal olduğunu 
anlatıyor. Şener, “Elde kalan araçların en ucuzları 25-30 bin lira 
civarında olan 1964 Chevrolet. Bunun sebebi de zamanında 
Türkiye’ye en çok bu model aracın giriş yapmış olması. Bunlar da 
birkaç yıla kadar fazlasıyla değerli hale gelecek. O dönemde 
Amerika’nın fakirleri Chevrolet’e binerken, zenginleri Cadillac ve 
Pulcak gibi otomotivleri tercih edermiş. Ülkemize ancak çok 
zengin iş adamları tarafından getirtilen bu araçlar sayılı 
olduğundan elde kalanlar çok kıymetli ve değerleri 250 bin 
dolarları bulabiliyor.” diyor.

SAHNE
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“150 Bİn doLaRLık aRaç 
TaVuk kÜmeSİ HaLİne GeLmİŞTİ”
şuan türkiye’de bir eşi bulunmayan 1967 model Pontiac o yıl 
amerika’da 27 tane üretilir ve bu araç türkiye’ye sadece 4 iş 
adamı tarafından getirtilir. Mehmet şener, bu arabanın ellerine 
geçiş hikâyesini şöyle anlatıyor: “10 yıl önce atölyeme gelen 
bir adam elinde hurda bir araba olduğundan bahsetti. arabaya 
bakmak için gittiğimizde gördüğümüz manzara hiç iç açıcı değildi. 
ortasından ağaçlar büyümüş ve artık tavuk kümesi halini almış 
olan arabanın altından neredeyse 50’ye yakın yumurta topladık 
diyebilirim. araç sahibinin 18 yıl önce hapishaneye girmesinin 
ardından babasına emanet ettiği araç, park edildiği yerden 
hiç kımıldatılmadığından birçok parçası çocuklar tarafından 
sökülmüştü ve paslanmış durumdaydı. Hapishaneden çıktıktan 
sonra arabasının halini gördüğünde kendisi de hayal kırıklığına 
uğramış olan kişi son çare olarak bu arabayı bir hurdacıya 
satmaya karar vererek bana gelmişti. babası ağaçları söktürmek 
istemediğinden çok büyük zorlukla çıkarıp getirdiğimiz aracı 300 
tl’ye teslim aldım. şimdi olsa ortalama 3 bin tl değer biçeceğim 
aracı getirdiğimde bunu gören kaportacı, aynısından bir tane 
daha bulamazsak aracı yapamayacağımızı söyledi.”

“rahmi koç istedi aracı satmadım”
“aradan bir süre geçtikten sonra bir arkadaşım, aracın aynısından 
kayseri’de olduğunu söyledi. düştük yola. bulduğumuz araç 
kullanılır haldeydi. yolda gelirken akan motor yağının yaydığı 
keskin koku yüzünden bayılmamak için arkadaşımla sürekli 
birbirimizi tokatlamak zorunda kaldık. Getirdiğimiz aracı gören 
kaportacı ‘şimdi olur’ dedi. bu arabanın parçalarını bularak bu 
hale getirmemiz 5 yılımıza ve 26 bin dolarımıza mal oldu. bu, o 
yıl çıkan araçların en lükslerinden. anteni elektrikli ve otomatik 
geçiş vites sistemi bile var. amerika’da da çok kıymetli olan bu 
arabayı rahmi koç bile istedi ama satmadım. oğluma bıraktığım 
bu aracın ortalama değeri 150 bin dolar civarında.”

kendİsİne 
geLen hUrda 

araçLarı tamİr edİp 
UcUza satan şener, 

“yıLLar İçerİsİnde eLİme 
geLen sayısız amerİkan 

otomobİLİnİn, şİmdİLerde bU 
kadar kıymetLeneceğİnİ 
bİLseydİm yok pahasına 

satmazdım.” dİyerek 
hayıfLanıyor.
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güncel» ayşe melek / aysemelek@baglantinoktasi.com.tr

denİzlerdekİ hAvA muhAlefetİ 
anlık olarak ölçülüyor

Deniz kazalarına yol açan fırtına, sis, yağmur, kar, kuvvetli akıntı gibi hava şartları ile ilgili 
bilgilere anlık olarak ulaşılmasını sağlayan Denizyolu Tahmin Sistemi ile denizler daha 

güvenli hale getiriliyor. 

D enizyolu ile yapılan seyahatlerin planlanması ve 
güvenli seyahatin gerçekleştirilmesi amacıyla Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
tarafından Denizyolu Tahmin Sistemi geliştirildi. 

Geliştirilen bu sistem ile rüzgâr yönü ve hızı, dalga yönü, yüksekliği 
ve periyodu, deniz seviyesi basıncı, hava sıcaklığı, bulutluluk ve yağış 
gibi meteorolojik verilerin tahminleri yapılıyor. Sistemindeki tah-
minler günde iki kez güncelleniyor. 
Cebelitarık Boğazı’ndan Türkiye’ye kadar, Karadeniz, Marmara 
Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz’in tamamını kapsayan alanda, bu 
sistem sayesinde deniz yolu ile bir bölgeden başka bir bölgeye gide-
cek olan balıkçı tekneleri, yük gemileri ve feribotlar, rotası dâhil-
indeki bütün alanların bilgilerine kolaylıkla ulaşıyor. Böylece 
yolculukları daha güvenli hale geliyor. 

2011’DE DENİZ KAZALARINDA 12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

2011 yılında Türkiye’de 132 deniz kazası meydana geldi. Bu kaza-
larda 12 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi yaralandı. 277 kişinin 

kurtarıldığı kazalarda 2 kişi de kayboldu. Denizlerde seyir 
güvenliğine etki eden faktörler arasında hava muhalefeti, teknik 
arızalardan sonra ikinci sırada geliyor. Deniz kazalarına yol açan 
fırtına, sis, yağmur, kar, kuvvetli akıntı gibi hava şartları ile ilgili bilg-
ilere anlık olarak ulaşılmasını sağlayan Denizyolu Tahmin Sistemi ile 
denizler daha güvenli hale getiriliyor. 
 
200’DEN FAZLA LİMAN VE MARİNA BİLGİLERİNE ULAŞILIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesini ziyaret eden 
kullanıcılar denizlerde herhangi bir noktanın 5 günlük tahmin 
verilerini elde edilebiliyor. Ayrıca, hızlı erişim için tanımlanmış 
200’den fazla yerli ve yabancı liman/marinanın noktasal tahmin 
bilgilerine de ulaşabiliyor. Denizcilik açısından önemi göz önüne 
alınarak, tahmin bilgileri bir arada gösteriliyor ve ayrıca rüzgâr, 
dalga ve hava durumu bilgileri ayrı grafikler halinde de veriliyor. 

İnteraktif ve kullanımı kolay olarak tasarlanan Denizyolu Tahmin 
Sistemi’ne ‘www.mgm.gov.tr’ adresinden ulaşılabilir.
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Sosyal medya, günümüz insanının ‘en büyük sorunu’ haline gelen kalori hesabına uzak 
kalmadı. Krombera, besinlerin kalori değerlerini öğrenebilmeyi sağlayan Twitter 

uygulaması olan TwitCalorie’yi kullanıma sundu.

G ünümüz insanının en büyük sorunu yiyip-içtikleri ya 
da, iç geçirerek, yiyip-içemedikleri… İnsanlar artık 
ağızlarına koydukları her lokmanın kalori hesabını 
yapıyor. Kalori hesapları, diyet listeleri her ortamın 

en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Sosyal medya da 
günümüz insanının ‘en büyük sorunu’ haline gelen kalori 
hesaplarına uzak kalmadı. Dijital iletişim ajansı Krombera, besin-
lerin kalori değerlerini anında öğrenebilmeyi sağlayan Twitter 
uygulaması TwitCalorie’yi kullanıma sundu. 
Dijital iletişim ajansı Krombera tarafından geliştirilen Twitter 
uygulaması TwitCalorie, kullanıcıların besinlerin kalori değerlerini 
anında ve kolaylıkla öğrenerek günlük kalori değeri takiplerini 
yapabilmelerini sağlıyor. Çeşitli içeceklerden temel gıdalara ve fast 

food zincirlerinin menülerine kadar oldukça zengin bir içeriğe 
sahip olan TwitCalorie uygulamasına twitter.com/TwitCalorie 
adresinden ulaşılabiliyor. 
 
KALORİ NASIL ÖĞRENİLİYOR?

Besinlerin kalori değerlerini öğrenmek için @TwitCalorie’yi ekl-
emek ve yiyecek ya da içeceğin adını yazmak yeterli oluyor. Örneğin 
levreğin kalori değerini öğrenmek için ‘@TwitCalorie levrek’ 
yazıldığında, uygulama anında ‘levrek, 45 cal, (1 porsiyon 60 cal 
(120 gr)’ şeklinde tweet olarak yanıt veriyor. Uygulamayı kulla-
nabilmek için, kullanıcıların Twitter hesaplarının ‘korumalı’ (pro-
tected) olmaması yeterli oluyor. Uygulamanın içeriği, kullanıcılardan 
gelen twit’lere bağlı olarak her geçen gün geliştiriliyor.

haber»

yİyİp İÇtİklerİnİzİn kAlorİ 
değerİnİ TwıTTer’dAn öğrenİn!
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sAmsung, Apple’A                
1 mİlyar dolar tAzmİnAt 

ödeyecek

gündem»

D ünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri Samsung 
ve Apple, patent konusunda mahkemede 
hesaplaşmaya devam ediyor. Her iki firmanın 20 
Ağustos’ta ABD’de başlayan patent duruşmasının 

kapanış konuşmaları yapıldı. BBC Türkçe servisinin haberine göre 
Apple’ın avukatları merkezi Güney Kore’de bulunan Samsung’u, 
Apple’la rekabet edemeyeceğini anladığı için tasarımlarını çalmak-
la suçladı. Samsung’un cevabıysa Apple’ın davayı kazanması duru-
munda tüketicilerin daha az seçeneğe sahip olacakları yönündeydi. 

İLK KARAR ÇIKTI

Davanın jürisi dördüncü haftasında müzakereleri sonuçlandırdı. 
Karara göre Samsung, çok sayıda Apple patentini ihlal etmesinden 
dolayı rakibine 1 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. 
Samsung’un patent ihlali iddiaları ise haklı görülmeyerek Apple’a 
herhangi bir tazminat cezası çıkmadı. Davada Apple Samsung’dan 
2,5 milyar dolar, Samsung ise Apple’dan 519 milyon dolar talep 
ediyordu. Her iki taraf da, birbirlerini kendilerine ait patentleri ihlal 
etmekle suçluyordu. Samsung’a verilen ceza Apple için büyük bir 

zafer gibi görünse de, Apple’ın talep ettiği 2,5 milyar doların 
yarısını bile alamaması bu zaferin etkisini biraz azaltıyor. Bu duru-
mun başlıca sebebiyse, Samsung’un Galaxy Tab serisi tabletlerinin 
dava sonunda temize çıkmış olması. Yani jüri, Galaxy Tab’ın iPad’i 
kopyaladığı iddiasını kabul etmedi.
Dünya çapında satılan akıllı telefonların yarısından fazlası bu iki 
şirket tarafından üretiliyor. Apple, cihazlarında kullanmak için 
Samsung’dan çok sayıda parça satın alıyor. Ancak firmalar, karşılıklı 
bir lisans anlaşmasına varamadığından olay mahkemeye taşınmıştı.

DAVA NASIL BAŞLADI?

Mevcut dava sürecini başlatan olay, Apple’ın geçtiğimiz senenin 
Nisan ayında Samsung’a açtığı bir dava olmuştu. iPhone üreticisi, 
Samsung’un iPad ve iPhone tasarımlarını kopyaladığını iddia 
ederek 2,5 milyar doların üzerinde tazminat talep ediyor. 
Apple’ın bir diğer talebi de Samsung ürünlerine bir satış yasağı 
getirilmesiydi. Samsung da Apple’ın kablosuz teknoloji patentler-
ine dair yapılan anlaşmayı bozduğunu söyleyerek karşı dava açmıştı. 
Apple, çeşitli ticaret ihlallerinin yanı sıra yedi tane patent ihlalinin 
kurbanı olduğunu iddia ediyor. Bu ihlallere örnek olarak orijinal 
iPhone ve iPad’in tasarımları ve ekrana hafifçe vurarak zum yapmak 
gibi arayüz özelliklerinin kopyalanmasını ileri sürüyordu. 
Samsung’un talebi ise Apple tarafından ihlal etmekle suçlandığı beş 
patent için ‘anlaşılır bir telif bedeli’ idi. Patentlerden iki tanesi cep 
telefonlarında kullanılan 3G teknolojisiyle alakalı.

KAPANIŞ KONUŞMALARI

Apple’ın avukatı Harold McElhinny, yaptığı kapanış konuşmasında 
jüriye Samsung’un ürünlerinin tasarımlarında bir ‘kısa yol’ 
izlediğini söyledi. McElhinny, duruşmada Samsung telefonlarının 
üretim süreciyle ilgili ifade veren Güney Koreli bir tasarımcıyı kast-
ederek, “Samsung, bu kritik üç ay içinde Apple’ın dört senelik 
emek ve yaratıcılığının eserlerini kopyalayıp kullanabildi. Bunu da 
Apple’ın aldığı risklerin hiç birini almadan yaptı.” dedi.
Samsung’un avukatı Charles Verhoeven de buna cevap olarak jüri-
ye, mahkeme kararının Apple’ın lehinde olması durumunda 
endüstri içindeki rekabetin bastırılacağını söyledi. Verhoeven, 
kapanış konuşmasında, “Apple, pazarda rekabet etmektense mah-
keme salonlarında rekabet üstünlüğü arıyor. Geniş ekranı olan 
yuvarlatılmış bir dikdörtgenle bir tekeli elinde tutmayı hak ettiğini 
düşünüyor. Gerçekten inanılmaz bir şey.” dedi.

duruşmada, apple’ın 
avukatları merkezi 
güney kore’de bulunan 
samsung’u, apple’la rekabet 
edemeyeceğini  anladığı iÇin 
tasarımlarını Çalmakla 
suÇladı. samsung’un 
avukatları ise apple’ın 
pazarda rekabet  etmektense 
mahkeme salonlarında 
rekabet üstünlüğü  aradığını 
söyledi. 

Güney Koreli elektronik devi Samsung ile ABD’li Apple arasında dünya çapında devam eden 
sayısız patent davaları arasında en önemlisi olarak gösterilen Amerika davası nihayet sonuçlandı. 

Kaliforniya’da görülen davada jüri, Apple’ı memnun edecek, Samsung’u ise hayal kırıklığına 
uğratacak bir karar verdi.

Güney kore’den de Her
 iki Markaya darbe
 bu arada patent ihlalleri iddiaları ile birbiriyle mahkemelik 
olan iki teknoloji devinin Güney kore’de süren davasından da 
karar çıktı. seul orta bölge Mahkemesi, apple ve samsung’un 
birbirlerinin patentlerini ihlal ettiğine hükmederek, bazı 
ürünlerin satışını yasakladı. Mahkeme; apple’ın samsung’un 
iki telekomünikasyon patentini ihlal ettiğine, şirketin iPhone 
3Gs, iPhone 4, iPad 1 ve iPad 2’leri raflardan çekmesine karar 
verirken, samsung’un apple’ın bir patentini ihlal ettiğini 
bildirerek, samsung’un Galaxy s2 ve bazı diğer ürünlerinin 
satışını yasakladı. Mahkeme iki şirketin birbirine tazminat 
ödemesine de hükmetti.
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İnTerneT keyfİ
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“İstasyon Park’a koyduğumuz internet bağlantısı sayesinde hızlı treni kullanan 
vatandaşlarımız internet hizmetimizden yararlanabiliyor. Böylece vatandaşlarımız hızlı ve 

konforlu yolculuğa ilk adımlarını İstasyon Park’ta atmış oluyor.”

S incan’da hızlı treni bekleyen yolcular internete 
bağlanmanın keyfini çıkarıyor. Bir yandan trenin gelm-
esini beklerken bir yandan da internetten gazete okuy-
abiliyor ya da işlerini takip edebiliyor. Parklara 

yerleştirilen güvenlik kameralarının ardından parklar, internet 
bağlantısı ile de donatıldı. Hızlı trenin son istasyonu olan Sincan 
Garı’ndaki İstasyon Parka da internet bağlantısı yerleştirildi. Bu 
uygulama sayesinde yolcular ücretsiz olarak internetten yararla-
nabiliyor.

HAREKET VAKTİNİ BEKLEMEK DAHA KEYİFLİ

Sincan Garı’nda hareket saatini bekleyen yolcular belediyenin 
ücretsiz kablosuz internet imkanından istifade edebiliyor. Sincan 
Belediyesi parklara yerleştirdiği güvenlik kameralarının ardından 
parkları internet ağı ile donattı. İnternet ağının döşendiği parklar-
dan biri de Sincan Garı’nın yanında bulunan İstasyon Park. İstasyon 

Park’a yerleştirilen internet ağı sayesinde hızlı trene binecek yolcu-
lar, yolculuk saatini beklerken internetin keyfini çıkarıyor. 
Sincan Belediyesi tarafından ücretsiz olarak hizmete sunulan inter-
net imkanından herkes yaralanabiliyor. Kullanıcıların yapması ger-
eken tek şey dizüstü bilgisayarlarından ya da cep telefonlarından  
“SINCAN_BEL” isimli ağa bağlanarak kendilerini karşılayan ara 
yüze cep telefonu numarasını yazmak. Bunun sonrasında ise cep 
telefonlarına gelen şifre ile internete rahat ve hızlı bir şekilde 
ulaşılabiliyor. Uygulama sayesinde vatandaş internet üzerinden 
işlerini takip edebiliyor. 
Halka hizmette teknolojinin tüm imkanlarından azami oranda isti-
fade ettiklerini söyleyen Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa 
Tuna, “İstasyon Parkımıza koyduğumuz internet bağlantısı sayes-
inde hızlı treni kullanan vatandaşlarımız da internet hizmetimizden 
yararlanabiliyor. Böylece vatandaşlarımız hızlı ve konforlu yolculuğa 
ilk adımlarını İstasyon Parkımızda atmış oluyor.” dedi.

haber»
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e-TİcareTTe 
kAdınlAr 

dekorAsyon, 
erkekler 

fonksİyonellİk 
peşİnde

haber»

T ürkiye e-ticaret sektörünün yüzde 90’nını temsil eden 
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD), 
Türkiye’nin e-ticaret haritasını çıkardı. Farklı katego-
rilerdeki e-ticaret sitelerinin verilerini kapsayan ETİD 

araştırmasına göre, e-ticaret sitelerini kullanan kadınlar en çok giysi 
ve dekoratif ürün alışverişi yaparken, erkekler daha çok fonksiyonel 
ve teknolojik ürünler satın alıyor.
Türkiye’deki 34 elektronik alışveriş sitesinin üyesi olduğu Elektronik 
Ticaret İşletmecileri Derneği, özel alışveriş (private shopping) 
siteleri, fırsat siteleri, sanal yapı marketler, perakendeciler ve tüketi-
ciden tüketiciye satış yapılan (C2C) siteler gibi farklı e-ticaret kate-
gorilerini kapsayan bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmanının 
sonuçlarına göre, Türkiye’de internet üzerinden alışverişin yüzde 

77’sinin Marmara, Ege ve İç Anadolu olmak üzere üç bölgede 
gerçekleşiyor. Yüzde 48’lik oranı ile Marmara Bölgesi e-ticareti en 
yoğun olarak kullanan bölge olurken, onu yüzde 16 ile İç Anadolu 
ve yüzde 13 ile Ege izliyor. İl bazında bakıldığında ise en çok alışveriş 
yapılan illerin İstanbul, Ankara ve İzmir olduğu görülüyor. Bu üç ili 
Bursa, Antalya ve Kocaeli izliyor. 

İSTANBUL EN ÇOK TEKNOLOJİ VE GİYİM ÜRÜNLERİ ALIYOR

İstanbul, özel alışveriş kategorisinde en çok giyim ve aksesuara har-
cama yaparken, fırsat kategorisinde yeme-içme kategorisi öne 
çıkıyor. İstanbulluların sanal yapı marketlerden en çok satın 
aldıkları ürün ise gardırop. Teknoloji ürünlerinde televizyon, cep 
telefonu ve bilgisayarlar ilk sıralarda yer alırken, tüketiciden 

tüketiciye satış yapan sitelerde giyim ve kitap/dergi satışlarının 
yoğun olduğu görülüyor. 

ANKARA’DA KLİMA SATIŞLARI YOĞUN

Başkent Ankara, özel alışveriş sitelerinden en çok giyim ve hediyelik 
eşya; fırsat sitelerinden ise turizm ve seyahate yönelik fırsat satın 
alıyor. Sanal yapı marketlerde en çok satılan ürün klima olurken, 
teknolojik ürünlerde tablet bilgisayar; tüketiciden tüketiciye satış 
sitelerinde ise masaüstü bilgisayar ilk sırada yer alıyor. 

İZMİRLİLER TURİZM FIRSATLARININ PEŞİNDE

İzmir’in özel alışveriş sitelerindeki ilk tercihi ayakkabı ve ev tekstilin-
den yana. Tıpkı Ankara’da olduğu gibi fırsat sitelerinde en çok tur-
izm fırsatlarını satın alan İzmirliler, sanal yapı marketlerde elektrikli 
el aletlerine ve bahçe ürünlerine yöneliyor. Teknolojik ürün kate-
gorisinde cep telefonu ilk sırayı alırken, tüketiciden tüketiciye satış 
yapan sitelerde dizüstü bilgisayar başı çekiyor.

“İNTERNETE BAKMADAN ÜRÜN ALMAM”

Verilerle ilgili bir değerlendirme yapan ETİD Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan Orhun, e-ticaret sitelerinden alışveriş yapanların 
yüzde 50’sini 25-35 yaş aralığındaki kullanıcıların oluşturduğuna 
dikkat çekti. Orhun şöyle konuştu: “Genç nüfus internetten ticareti 
seviyor ve buna çok alıştı. Bu sayede sektörümüzün çok hızlı 
büyüyeceğini öngörmekteyiz. Elektronik ticareti her profilden 
kişiler kullanmakta. Ev kadınları, giderek alışverişlerini bu kanala 
kaydırmak olduğunu gözlemliyoruz. Hatta gün için ev kadınları 
araştırmalarını yapıyor ve akşamları eşleri ile birlikte bilgisayarlarının 
karşısında alışverişlerini yapıyor. Bundan 10 sene önce hacim olarak 
imkansız denilen büyüklükte beyaz eşya satışları, giyim satışları 
bunun önemli göstergeleri. Bir zamanlar internetten sadece kitap, 
CD satılır, görmeden ürün alınmaz deniyordu. Artık durum bunun 
tersine döndü. ‘İnternetten bakmadan ürün almam’ diyen büyük 
bir kesim oluştu.”

Farklı kategorilerdeki e-ticaret sitelerinin verilerini kapsayan 
araştırmaya göre, e-ticaret sitelerini kullanan kadınlar en çok 
giysi ve dekoratif ürün alışverişi yaparken, erkekler daha çok 

fonksiyonel ve teknolojik ürünler satın alıyor.

melike betül / melikebetul@baglantinoktasi.com.tr



en gürültülü İl İsTanbul
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Türkiye genelinde denetimlerini sıklaştıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul’u ‘en gürültülü il’ 
olarak belirledi. İstanbul’u, İzmir, Muğla, Antalya, Konya ve Çanakkale illeri takip etti. 

Ç evre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı gürültü 
denetimlerinin sonuçları belli oldu. Denetimlerde 
toplam 863 bin 613 TL para cezası kesildi. Türkiye 
genelinde gürültü denetimlerini sıklaştıran Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, 81 ilde bin 409 denetim yaptı. Yapılan 
denetimler sonucunda İstanbul en gürültülü il oldu.
İstanbul’u İzmir, Muğla, Antalya, Konya ve Çanakkale takip etti. 
İstanbul’da yapılan 191 denetim sonucunda 180 bin 921 TL para 
cezası verilirken, Türkiye genelinde yapılan denetimlerde toplam 
863 bin 613 TL para cezası kesildi. Bursa, Aydın, Balıkesir, Eskişehir, 
Gaziantep, Kayseri, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Trabzon ve Yalova 
denetimlerde en sessiz iller olarak dikkat çekti. Bu illere yapılan 
denetimlerde, herhangi bir cezai işlem yapılmadı. 
Türkiye genelinde gürültü sorunun belirlenmesi ve gerekli önlem-
lerin alınması için gürültü haritaları çıkarma çalışmaları yapacak 
olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’de yaşayan nüfusun 
gürültüden dolayı ne kadar rahatsız olduğunu belirleyecek. Avrupa 

Birliği (AB) onaylı projeye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı ve belediyeler de destek verecek. Maliyeti 6 milyar 180 
milyon euro olması beklenen projeye bu yılın sonunda veya 2013 
yılı başında başlanması planlanıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, hazırlanan gürültü 
haritalarıyla şehrin hangi noktalarında çok gürültü olduğunun, 
hangi noktalarında vatandaşların kabul edilmeyecek kadar rahatsız 
edildiğinin ve gürültü azaltma tedbirlerine nereden başlanacağının 
tespit edileceğini söyledi. Bayraktar, gürültü haritalarıyla tespit edi-
len ‘sıcak noktalara’ gürültü eylem planları hazırlanacağını gürül-
tüyü azaltma çalışmaları yapılacağını ifade etti. 
Bakan Bayraktar, “Eylem planlarıyla, gürültüsü daha az makine, 
ekipman, cihaz ve araçların kullanımı özendirilecek, trafiğin yön-
lendirilmesi, toplu taşımanın yaygınlaştırılması, hız kısıtlamaları, 
zamana ve yere bağlı kısıtlamalar, ses yalıtımlı duvarlar, az ses 
çıkartan yol kaplamaları, binalarda ses yalıtımlı pencereler ve duvar-
lar gibi önlemler alınacak.” dedi. 

çevre»
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kAmyonculAr ‘muafİyeT’ 
İstİyor, BAkAnlık 

vermİyor

karayolları»

T ürkiye’de son yıllarda Kara Ulaştırması alanında 
önemli düzenlemelere gidildi. Bunlardan biri 
Karayolu Taşımacılığı Yönetmeliği… Yönetmelikle, 
eşya taşımacılığında standardın yükseltilmesi ve gerçek 

zamanlı denetimlerin yapılması hedeflendi. Bu hedef doğrultusunda 
hizmet verecek gerçek ve tüzel kişilere K yetki belgeleri verildi. Yetki 
belgeleri, K1, K2 ve K3 başlıkları altında topladı ve Ağustos ayının 
ilk haftası itibariyle, 174 bin 986 adet yetki belgesi gerçek ve tüzel 
kişilere verildi. Yetki belgesine kayıtlı araç sayısı ise 995  bin 472’yi 
buldu. Amaç, taşımacılıkta standardı yükseltmek ve denetimin 
kolaylaştırmak. Bu arada yetki belgeleri verilirken, öteden beri 
taşımacılık yapanlar da korundu. K1 ve K2 yetki belgesi almak istey-
enlerde aranan, 10 bin lira işletme sermayesi, 15 bin lira yetki 
belgesi ücreti, bir özmal araç ve yaşının en fazla 20 olması gibi 
şartlar, muaf tutulanlardan istenmedi. Ancak muafiyet ‘kişinin 
ömür’ ya da ‘devir tarihi’ ile sınırlandı. Kamyoncu esnafı ise yönet-
melikteki devri sınırlayan maddesinin kaldırılmasını, muafiyetten 
doğan hakların birinci derecedeki yakınlarına aldıkları gibi 
devredilmesini istiyor. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talat Aydın ise bunun kıyamete 
kadar muafiyet olacağını belirterek karşı çıkıyor. Ben nasıl muaf-
sam, çocuğum da muaf olsun, onun çocuğu da istisna olsun, onun 
ki de anlayışının haksız rekabete sebep olacağını belirtiyor ve 
“Muafiyeti kişini ömrü ile sınırladık. Devrin de önü açık ama yetki 
belgesinin devralan kişinin de kim olursa olsun, sektöre yeni giren-
ler gibi yeni şartları yerine getirmesini istedik. Biz niye böyle uygu-
lamaya gittik; adil rekabet için. Buna piyasanın da ihtiyacı var. Bir 
standart oluştururken, yüksek şartlar istediğin biri ile istemediğin 
birine aynı işi yaptırmaya devam ettiriyorsunuz. Bu sefer ciddi bir 
haksızlık ve piyasasının yüksek standartta dönüşmesinin önüne 
geçmiş oluyorsunuz. Diğer yandan, yüzde 95 indirimle verdiğimiz 
yetki belgesinin farkını da yine almıyoruz.” dedi. 

TİCARİ TAŞIMACILIK İÇİN K1 YETKİ BELGESİ LAZIM

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, Türkiye’nin her 
köşesinde ticari taşımacılık yapmak isteyen tüzel veya gerçek 
kişilerin K1 yetki belgesine sahip olması gerekiyor. Bu belgeye 
sahip olabilmek için aranan şartlar, eşya taşımaya mahsus 25 
bin ton taşıma kapasitesine sahip ticari olarak kayıt ve tescil 
edilmiş en az özmal bir araç, 10 bin lira işletme sermayesi ve 15 
bin lira karşılığında yetki belgesi ücreti olarak sıralanıyor. Bu 
şartları sağlayan tüzel ve gerçek kişiler, K1 yetki belgesi ile tic-
ari taşımacılık yapabiliyor. Bir de yıldızlı K1 yetki belgesi var ki 
bu belgeyi şehir içi taşımacılık yapanlar tercih ediyor. Şartları 
K1’e göre daha kolay. 3 bin 500 kilo kapasiteli bir özmal taşıt 
dışında , kapasite ve sermaye şartı aranmıyor. Yetki belgesinde 
de yüzde 75 oranında indirim uygulanıyor. Eğer bu kişi daha 
sonra, 3 bin 500 kilo kapasitenin üzerinde taşımacılık yapmak 
isterse, K1 yetki belgesi için gerekli görülen asgari kapasite ve 
sermaye şartlarını sağlayacağı gibi, tüm ücret üzerinden de 
yüzde 75 fark ödeyecek. 

K2 VE K3 YETKİ BELGELERİ DE VERİLİYOR 

K2 yetki belgesi ise daha çok kendi esas iştigal konusu ile ilgili 
taşımacılık yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacak-
lara veriliyor. Türkiye’de 62 bin 924 yetki belgesi ve bu belgelere 
kayıtlı 241 bin 574 araç bulunuyor. K2 belgesi, gerçek ve tüzel 
kişiliklere kendi malının taşımasına imkan tanıyor. Mesela; 
kişinin bir un fabrikası var. K2 yetki belgesi sayesinde ürettiği 
malı, Türkiye’nin her köşesine (müşterisine, bayisine) 
taşıyabiliyor. Belge, aynı işin ticari maksatla yapmasına izin ver-
miyor. Bir başka yetki türü olan K3 yetki belgesi ise ticari amaçlı 
ev büro eşyası taşımacılığı yapacaklara veriliyor. Türkiye’de 
ağustos ayı itibariyle K3 yetki belgesi sayısı 926 iken bu belgelere 
kayıtlı araç sayısı ise 3 bin 145.

Karayolu Taşımacılığı Yönetmeliği ile eşya taşımacılığında standartlar yükseltildi, 
denetimler gerçek zamanlı olarak yapılmaya başlandı. Taşımacı tüzel ve gerçek 

kişilere yetki belgeleri verildi.

adem eden/ademeren@baglantinoktasi.com.tr

geÇtiğimiz ay sonu itibari ile ulaştırma denizcilik ve 
haberleşme bakanlığı 174 bin 986 adet yetki belgesini 
gerÇek ve tüzel kişilere verdi. yetki belgesine kayıtlı 
araÇ sayısı ise 995  bin 472’yi buldu.  bakanlık yetki
belgeleri ile taşımacılıkta standardı yükseltmeyi
hedeFliyor.

yeTkİ BeLGe TÜRÜ Ve kayıTLı 
TaŞıT SayıSı 8 Ağustos 2012 
Belge Türü Yetki Belgesi Yetki Belgesine 
  Sayısı (Adet) Kayıtlı Taşıt Sayısı (Adet)
k1 .......................................... 101.150 .............................................344.259 
k1* ........................................... 9.986 ................................................. 14.138 
k2 ..........................................62.924 .............................................. 241.574 
k2* .....................................265.634 .............................................392.356 
k3 .................................................926 ................................................... 3.145

53eylül 2012
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Uluslararası olarak düzenlenecek fuarda Rus Devlet Demiryolları, Çin Güney Devlet 
Demiryolları, Bulgar Devlet Demiryolları yer alacak. Ayrıca Almanya, İngiltere, İspanya, 

Çek Cumhuriyeti, Çin ve İtalya’dan da milli katılımlar olacak.

K onusunda tek olan, Uluslararası Fuarlar Birliği onaylı 
Eurasia Rail Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı 
ve Lojistik Fuarı, konferans ve seminerler eşliğinde, 
2013 yılının Mart ayında, 3. kez kapılarını İstanbul 

Fuar Merkezi’nde, sektör profesyonellerine açacak.
2012’nin başında ikincisi gerçekleştirilen fuara, 21 ülkeden 
188 şirket katılmıştı. Fuar 2013’te ise hacmini yüzde 40 büyüt-
erek toplam 3 salonda, 17 bin metrekare alanda katılımcı ve 
ziyaretçilerini ağırlayacak. 250’den fazla yerli ve yabancı 
firmanın katılması beklenen fuar şimdiden yüzde 80 doluluk 
oranını yakaladı. Fuarı geçen sene olduğu gibi Ulaştırma, 
Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı ile TCDD ve alt kuruluşları 
desteklemeye devam edecek. 

ULUSLARARASI KATILIM OLACAK

Fuara Rus Devlet Demiryolları, Çin Güney Devlet Demiryolları, 
Bulgar Devlet Demiryolları gibi bir çok ülke devlet demiryollarının 

yanı sıra Almanya, İngiltere, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Çin ve 
İtalya’dan milli katılımlar olacak. Buna ek olarak fuarı uluslararası 
kamu ve özel sektörden alım heyetleri için ciddi organizasyonları 
hayata geçirmek üzere Türkel çalışmalarını sürdürüyor.

ÖNEMLİ ŞİRKETLER BU FUARDA

Fuarda; Alstom, Yapıray, Siemens, General Electric, Bombardier, 
Vossloh, ABB, CAF, Talgo, Hyundai Rotem, Skoda, Durmazlar, 
Knorr-Bremse, ZF, Webasto, Vöest Alpine, Plasser Theurrer gibi 
dünya devlerinin yanı sıra Sarkuysan, BM Makine, Makin, Medel, 
Emirler, Savronik gibi sektörde dikkat çeken Türk firmalar, demiryo-
lu ve hafif raylı sistemlerdeki son teknolojileri kamu ve özel sektörle 
buluşturacak. 

BERLİN’DE YER ALACAK

Eurasia Rail Fuarı, 18-21 Eylül 2012’de Berlin, Almanya’da düzenle-
necek INNOTRANS Fuarı’nda da temsil edilecek. 

eurAsİA rAİl 2013 fuArı, demİryolu 
sekTörünü BuluşturAcAk
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esenBoğA ‘güBre’ 
kokusundAn kurtArılıyor

A nkara Esenboğa Havalimanı’na inenlerin yıllardan bu 
yana aldıkları ilk koku ‘gübre’ kokusudur. Ankara’nın 
Başkent olması sebebi ile yadırganan bu durumun 
kaynağı ise liman çevresindeki çiftlikler. Ankara Valiliği 

kötü kokunun önüne geçmek için gerekli adımı attı. Vali Alaaddin 
Yüksel, Türkiye’nin aynası durumundaki Esenboğa Havalimanı 
çevresinde faaliyet gösteren ve kötü koku yayan işletme ve çiftlikler-
in Çubuk ve Akyurt belediyelerince derhal kapatılmasını istedi. 
Yüksel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çubuk 
Kaymakamlığı, Çubuk Belediye Başkanlığı, Akyurt Kaymakamlığı, 
Akyurt Belediye Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet 
Müdürlüğü ve Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne gönderdiği 
talimatta, kapatma konusunda ihmali görülen sıralı tüm ilgililer 
hakkında kanuni işlem yapılacağını kaydetti. Yüksel, uluslararası bir 
havalimanı olan Esenboğa Havalimanı’nın, gittikçe artan hava 
trafiğinin yanı sıra Ankara’nın başkent oluşu nedeni ile de 
Türkiye’nin aynası durumunda olduğunu kaydetti. Yüksel şunları 
söyledi: “Uluslararası önemi giderek artan ve ekonomisi büyüyen 
Türkiye’yi ziyaret eden her seviyedeki yabancı konuğun ülkemiz ile 
ilgili ilk değerlendirmesini yaptığı yer Esenboğa Havalimanı’dır. Hal 
böyleyken yıllardan beri havalimanı çevresinde faaliyet gösteren 
büyükbaş ve kanatlı hayvan işletme ve çiftliklerinden kaynaklanan 
ağır gübre kokusu, rüzgârın da yönüne göre zaman zaman 
havalimanını baskı altına alıyor. Ankara’ya yakışmıyor.”  

ÇİFTLİKLERİN HİÇBİRİNDE RUHSAT YOK
“Havalimanını etkisi altına alan bu kokunun ortadan kalkması için, 
çevrede faaliyette bulunan işletmelerin derhal uzaklaştırılmasının 
zarureti tartışılmayacak kadar açıktır.” diyen Vali Alâaddin Yüksel 
şunları kaydetti: “Yapılması gereken, gübre kokusunun kaynağını 
teşkil eden gübre kurutma tesisleri ile özellikle işletme ve çiftliklerin 
bölgeden süratle uzaklaştırılmasıdır. Bu işletme ve çiftliklerin 
hiçbirinin işletme ruhsatına sahip olmadığı bilinmesine rağmen 
yıllardan beri mahallindeki çeşitli gerekçelere dayalı göz yumulması 
nedeniyle faaliyetlerine devam etmeleri kabul edilemez. 
Belediyelerce kötü koku ile ilgili yapılan yegâne işlem, çevre 
kirliliğine sebebiyet verenlere para cezası uygulaması ile sınırlı 
olmamalıdır. Bu itibarla ruhsatsız işletmelerin acilen bölge dışına 
çıkarılması işlemleri, ruhsat vermeye yetkili birimler olan ilçe beledi-
yeleri tarafından ivedilikle yapılmalıdır.” 
Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden ruhsat almadan faaliyetine 
devam eden işletmeler ile çiftliklerin derhâl kapatılmasının, İşyeri 
Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. mad-
desinin hükmü olduğunu vurgulayan Vali Yüksel, “Bu işlem 
hukuka uygun bir işlemdir ve ilgililer bakımından da yapılması 
kanuni zorunluluktur. Ancak bugüne kadar yetkili belediyelerce 
iş ve işlemlerin savsaklanması nedeniyle kanuni gerekler 
kararlılıkla yerine getirilmeyişi ve sorunun çözülemeyişi izahtan 
varestedir.” dedi.

Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Esenboğa Havalimanı çevresinde bulunan ve limanda kötü 
kokuların oluşmasına sebep olan hayvan çiftliklerinin taşınması için talimat gönderdi. Talimata 

uymayan tüm ilgililer hakkında kanuni işlem yapılacağını açıkladı. 



Tanıtıcı Reklam

altınekin bitkisel HaMyağ Fabrikası 
dış ticaret açığını azaltacak

Konya Şeker A.Ş. iştiraklerinden Beta A.Ş. tarafından kurulan ve montaj çalışmaları 
tamamlanan Yağlı Tohumlar İşleme ve Bitkisel Ham Yağ Fabrikası, önümüzdeki 

günlerde üretime başlayacak. Tesislerin devreye girmesiyle birlikte Türkiye’nin ithal 
ettiği ham yağ yüzde 10 oranında azalacak.

Konya Şeker A.Ş. iştiraklerinden Beta A.Ş. tarafından pro-
jelendirilen ve Konya’nın Altınekin İlçesi’nde kurulan, Yağlı 
Tohumlar İşleme ve Bitkisel Ham Yağ Fabrikası’nın montaj 
çalışmaları tamamlandı. Fabrika önümüzdeki günlerde de-
neme üretimine müteakip üretime geçtiğinde Türkiye’nin 

ham yağ ithalatı yüzde 10 oranında azalacak. Bitkisel Ham Yağ Te-
sisleri ile ilgili bilgi veren Konya Şeker A.Ş. iştiraklerinden Beta Ziraat 
A.Ş. Yağ Fabrikası Müdürü Niyazi Arslantaş yaklaşık 95 bin metre-
kare alan üzerine kurulan tesisin, günlük 500 ton ayçiçek, 325 ton 
soya ve kanola işleme kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Yıllık ise 
150 bin ton ayçekirdeği ve 100 bin ton yağlık soya ve kanola işleme 
kapasitesi ile bölgede yağlı tohum üretiminin artmasında önemli rol 
üstleneceğini kaydetti. Bu sayede Türkiye’nin ithal ettiği ham yağ 
oranının yüzde 8-10 dolayında azalacağını bildiren Arslantaş, bu yılın 
eylül ayı içerisinde yatırımın devreye gireceği bilgisini verdi. Arslan-

taş, bölgede çok ciddi bir ayçiçek üretiminin gerçekleşeceğini ve dış 
ticaret açığının kapanmasına hizmet edecek bir sektör olarak faali-
yete girmiş olacağını aktararak şu bilgileri verdi: “Altınekin’de kurulu 
bulunan Bitkisel Ham Yağ Tesisi ilk etapta 40-45 kişilik bir istihdama 
yol açacak. Bölgedeki ayçiçek ve yağlı tohumların üretiminin art-
masıyla birlikte yaklaşık 20-25 bin çiftçi ailesine ek katma değer 
oluşturacak. Bu da bölgede 325 ila 350 milyon lira ek katma değer 
sağlanması niteliği taşıyor.” Arslantaş, ilk etapta 15 milyon dolarlık 
bir yatırımla start alan tesisler için yanına kurulacak ek tesislerle bir-
likte 110 milyon dolarlık bir yatırım bütçesi öngörüldüğünü de açıkla-
dı. Arslantaş, “Yatırımı tamamlanan tesisimiz yüksek teknoloji ürünü 
makine-ekipman parkı ve tam otomatik PLC otomasyona sahip 
olmakla birlikte çevreci bir tesistir. Kendi buharını kendi atık ham-
maddesi olan kabuğu yakarak atmosfere zararlı gazların salınımı en 
düşük seviyede tutan çevre dostu bir tesistir.” dedi. 
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türkçeden bi’haber»

sİnyAl değİl 
‘çeVİr sesİ’

Fransızca kökenli olan bu kelime, Fransızcada 
‘signal’ olarak yazılıyor. ‘Telefon numarasının 

aranmaya hazır olduğunu belirten ince ve 
monoton ses’ ya da ‘birşey bildirmek için 

verilen işaret’ anlamlarına gelen 
kelimeye Türk Dil Kurumu 
tarafından önerilen Türkçe 

kelime ise ‘çevir sesi.’

kokpİt değİl
‘PİloT kabİnİ’
Havacılıkla ilgili Türkçede birçok terim bulunuy-
or. Bu terimlerin birçoğuna Türkçe karşılık 
önerilmiş. Kokpit kelimesi de bunlardan biri. 
İngilizce kökenli olan kokpit, bu dilde ‘cockpit’ 
olarak yazılıyor. Türk Dil Kurumu’nun önerdiği 
karşılık ise ‘pilot kabini.’ 

cd değİl 
‘yoĞun dİsk’
Türkçeye ‘si-di’ diye yerleşen CD, İngilizce 
‘compact disc’ kelimesinin kısaltılmışı. C ve D 
harflerinin İngilizce okunuş halleri ile 
Türkçeye giren kelime yine bir teknolojik 
ürün. Birçok görüntü ve ses dosyasının 
bulunduğu disk olarak tanımlanan kelimeye 
önerilen karşılık, ‘yoğunlaştırılmış disk.’ 

Brİck gAme değİl 
‘TuĞla oyunu’
Bu kelimeyi daha çok gençler ve çocuklar biliyor. 
Nedeni ise bir bilgisayar oyunu olması. Çocukların 
ve gençlerin başından kalkmadığı oyunun kökeni 
İngilizce. Bu kelimeye bulunan karşılık da 
İngilizceden birebir çevirisi ile ‘tuğla oyunu.’  

fAks değİl 
‘belGeGeçer’
Türkçeye İngilizceden geçen kelimenin asıl 
yazılışı ‘fax’ şeklinde. İnternetten önceki 
önemli buluşlardan olan ‘faks’ aslında, bir 
belgeyi başka bir yere anında gönderebilme 
tekniğine sahip makinenin adı. Türkçede ‘faks 
geçmek’ olarak, fiille birlikte kullanılan kelim-
eye önerilen Türkçe karşılık ‘belgegeçer.’
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Boks değİl 
yumruk oyunu

İşte Türkçesinin hiçbir şekilde kullanılmadığı 
bir kelime daha. Bir spor olan ‘boks’ 

Fransızcadan dilimize geçmiş. Asıl yazılışı 
‘boxe’. Türk Dil Kurumu’nun bu kelimeye 

önerdiği karşılık ‘yumruk oyunu’. 
‘Boksör’ olarak kullandığımız sporcu 

ise ‘yumruk oyuncusu.’

check-up değİl 
‘Tam bakım’
Tıp diline giren bu kelimenin aslı İngilizce. 
Türkiye’de de İngilizce yazıldığı gibi yazılıyor ve bu 
şekilde telaffuz ediliyor. Türk Dil Kurumu, bu kelim-
eye ‘tam bakım’ ifadesini uygun görüyor. Ancak tüm 
sağlık hizmeti veren yerlerde maalesef İngilizce 
olarak check-up ifadesi kullanılmaya devam ediliyor. 

İce-teA değİl 
‘buzlu çay’
Büyük içecek firmalarının tüm dünya ile birlik-
te Türkiye’ye de bir armağanı (!) ice-tea! 
İngilizce olan kelime Türkçede de bu yazılış ve 
okunuşta kullanılıyor. Oysa TDK, bu ifadeyi 
tam olarak karşılayan ‘buzlu çay’ ifadesinin 
kullanılmasını tavsiye ediyor. Bu sıcaklarda da 
buzlu bir çayın iyi gideceği kesin!

plAzA değİl 
İş merkezİ
Son dönemlerde dilimize yerleşen yabancı 
kelimelerden en çok kullanılanı... İspanyolcadan 
dilimize yerleşen kelime, aynı yazılış ve okunuşu 
ile Türkçede kullanılıyor. Dil uzmanlarının bu 
kelime için önerdiği karşılık ‘iş merkezi’. 

plAket değİl 
onurluk
Plaket kelimesini kullanmayan var mı? Dil 
konusunda en hassas olanların bile bu kelime 
yerine bulunan Türkçe karşılığı kullandığını 
duymadık. Fransızca olan kelime, ‘plaquette’ 
olarak yazılıyor. Biz de okunduğu gibi yazıp, 
kullanıyoruz. Kelimeye bulunan Türkçe 
karşılık ise ‘onurluk’ olarak karşımıza çıkıyor. 
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internet»

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 
nisan ayında gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim 
Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına 
göre, 100 evin 47’sinde internet var. Bu oran 

2011 yılının aynı ayında yüzde 42,9 idi.

T ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı Bilişim 
Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarını 
açıkladı. Sonuçlara göre Türkiye genelinde hanelerin 
yüzde 47,2’si evden internete erişim imkânına sahip. 

Bu oran 2011 yılının aynı ayında yüzde 42,9 idi. Evden internete 
erişim imkânı olmayan hanelerin yüzde 27,6’sı evden internete 
bağlanmama nedeni olarak ihtiyaç duymadıklarını belirtti. 
İnternet erişim imkânı olan hane oranı kentsel yerlerde yüzde 
55,5 iken, kırsal yerlerde yüzde 27,3 oldu. Yüzde 60,5 ile 
İstanbul, yüzde 49,7 ile Batı Marmara, yüzde 60,6 ile Doğu 

Marmara, yüzde 57,5 ile Batı Anadolu bölgesinde internet 
erişim imkânı olan hane oranı Türkiye ortalamasının üzerinde 
yer aldı. Bilgisayar ve internet kullanımı tüm yaş gruplarında 
erkeklerde daha yüksek olarak belirlendi. 16-74 yaş grubun-
daki tüm bireylerin yüzde 37,8’i interneti düzenli olarak 
kullanırken, internet en çok çevrimiçi haber, gazete ya da 
dergi okuma, haber indirme için kullanıldı. Bunu yüzde 66,8 
ile e-posta gönderme/alma, yüzde 61,3 ile mal ve hizmetler 
hakkında bilgi arama, yüzde 49,1 ile oyun, müzik, film, 
görüntü indirme ve oynama takip etti. 

     100 
      evIn  

47’sInde   

  InTerneT    

       var
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MakİnİStlerİ 
her an, her şeye hazırLıkLı

demiryolları»

Hızlı tren makinistleri aldıkları teknik ve ilk yardım eğitimleri ile yolculuklarda 
ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluğa karşı hazırlıklı. Trende bir arıza 
çıkması, herhangi bir yolcunun rahatsızlanması sırasında makinistler ilk 

müdahaleyi yapabiliyor.  

Y
üksek Hızlı Tren (YHT) hizmeti Türkiye’de 
başladığından bu yana TCDD, artan bir 
yolcu potansiyeli elde etti. Hızlı, güvenilir, 
ekonomik olmaları gibi birçok artı özelliğe 
sahip olan YHT’ler, yolcuları memnun etm-
eye devam ediyor. Yolcuları güvenli şekilde 
gidecekleri yere ulaştırma noktasında da 

makinistler önem kazanıyor. Peki, Türkiye’de Ankara-Eskişehir ile 
başlayıp Ankara- Konya ile devam seferlerde, YHT makinistleri neler 
yaşadı, ne tip problemlerle karşılaştı? Bu sorularımızın yanıtını 23 
yıldır yaptığı makinistlik göreviyle arkadaşları arasında en kıdemli 
konumda bulunan Kamil Çoker veriyor. Çoker seferlerin ilk 
başladığı yıl olan 2010’da talihsiz bir kaza yaşıyor. Olay şöyle 
gerçekleşiyor: Çoker, Sivrihisar taraflarında, konvansiyonel hat ile 
hızlı tren hattının birleşme yerinde, deneme seferi yapıyor. O sırada 
konvansiyonel hatta tren değişimi yapmak için duran makinist 
arkadaşı, sefer yapacağı treni kontrol etmek için YHT raylarına 
çıkıyor. Çoker, son anda yolu üstünde duran arkadaşını fark ediyor, 

fren yapıyor ve sirenlere basıyor. Ancak, hızlı trenlerin durabilmesi 
ancak 2 bin metrede gerçekleştiğinden, arkadaşına sol omzundan 
vuruyor. Çoker, hayatının en zor anlarını yaşadığını belirterek olayın 
devamını şöyle anlatıyor: “Yaklaşık 2 bin  metre sonra 
durabildiğimizde ilk iş olarak, birine çarptığımızı telsizle anons 
ettik. Ardından 112 acil servisi aradık. Yüzde 90 ihtimalle öldüğünü 
düşündüğümüz arkadaşımızdan haber almak için üzüntü içerisinde 
beklemeye başladık. Gelen anonsta çarptığımız kişinin yıllardır 
birlikte çalıştığımız ve çok sevdiğimiz Osman Yeşilgil olduğunu ve 
bilincinin yerinde olduğunu öğrendik. Bize en yakın teşekküllü 
hastane 125 km ötedeki Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ydi. Onu 
en hızlı şekilde bizim yetiştirebileceğimizi düşündük ve kumandayla 
görüşerek arkadaşımızı hastaneye götürmeye karar verdik. Biz hızlı 
tren makinistlerinin hepsinin ilk yardım bilgisi olduğundan hemen 
ilk müdahaleyi yapıp onu bir battaniyeye sararak sarsmadan trene 
aldık. Tedavi sürecinden sonra iyileşen arkadaşımız TCDD’deki 
görevine geri döndü. Ama ben yaşadığım acıyı hayatım boyunca 
unutamayacağım.”

Yht 
Hızlı tren Makinistleri  
nasıl bir eğitiMden Geçiyor?
2006 yılında, yHt makinistliği için eğitime alınan 24 kişilik 
ilk grupta yer alan çoker, eğitim sürecini şöyle anlatıyor: 
“yHt kullanıcıları için makinistler arasından, yüksek okul 
mezunu, ingilizce ve bilgisayar bilgisi olanlar tercih ediliyor. 
yHt makinistlik eğitimi için bizi öncelikle 1 haftalığına 
almanya’ya gönderdiler. burada iyi bir makinistin görevleri 
sırasında karşılaştıkları durumlarda neler yapması gerektiğine 
dair verilen eğitimlerin yanında bizlere simülatörlerde sürüş 
denemesi yaptırdılar. simülatördeki eğitimin asıl amacı 
trenin karşısına insan, araç, hayvan gibi unsurların aniden 
çıkması durumunda makinistlerin reflekslerini ölçmekti. 
ardından gittiğimiz ispanya’da 2 hafta boyunca sürekli hızlı 
tren kullandık. türkiye’ye döndüğümüzde ise yaklaşık 2,5 
ay boyunca aynı hocalardan eğitim aldıktan sonra deneme 
sürüşlerine başladık.”

Eğitim sonrasında bröve alınıyor
çoker, 24 kişi arasından, yHt’ye seçilen ilk 11 makinistten biri 
oluyor. Gelinen noktada yHt’de 51 makinist görev yapıyor. 25 
makinistin eğitimi ise devam ediyor. Her bir makinist, eğitim 
sonrasında kullandıkları her bir marka tren için ayrı ayrı 
bröve alıyor. kendisi de toplam 13 bröveye sahip olan çoker, 
konumundan son derece memnun olduğunu aktarıyor. 

yht’lerin ilk makinistlerinden olan kamil Çoker, 2010’da 
makinist olan arkadaşına Çarpıyor. büyük bir şansla 
ölümsüz atlatılan kazanın seyri, makinistlerin ne kadar 
iyi eğitim aldığını gösteriyor. 
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“BÜLENT ARINÇ’LA KUM, CEMİL ÇİÇEK’LE KAR FIRTINASI 
YAŞANDI”

Hızlı tren yolculukları sırasında çok çeşitli olaylar yaşıyor makinis-
tler. Çoker ilginç bulduğu olaylar arasında siyasilerin, sefer sırasında 
yanlarına gelerek, trenin gidişini görmek istemelerini sayıyor. 
Siyasilerle uzun uzun sohbet ettiklerini de anlatan Çoker’in maki-
nist kabinini ziyaret edenler arasında Başbakan Yardımcıları Bülent 
Arınç, Cemil Çiçek ile Enerji Bakanı Taner Yıldız gibi isimler 
bulunuyor. Kamil Çoker, Bülent Arınç’ın yolculuğunda kum, Cemil 
Çiçek’in yolculuğunda kar fırtınasına yakalanıyor. Ancak fırtınalar 
sırasında, karayollarının iptal olmasına rağmen, YHT’nin seferini 
tamamlamasının kendisini gururlandırdığını aktarıyor. 

“FENALAŞAN YOLCUNUN İLK MÜDAHALESİNİ YAPARIZ”
Makinistler, yardımcı makinistle birlikte kabinde iki kişi olarak görev 
yapıyor. Trenin içi 24 kamera ile sürekli olarak izleniyor. Herhangi 
bir sıkıntı olduğunda ikinci makinist, TCDD’yi temsil eden en yet-
kili kişi olarak olaylara müdahale edebiliyor. Uçaklardaki gibi, 
trende taşkınlık çıkaran yolculara müdahale ediyor. Çoker, “Biz 
sadece makinistliği değil trende karşılaşabileceğimiz teknik 
arızalarda ve ilk yardım gerektiren durumlarda neler yapabileceğimizi 
biliyoruz. Trende bir arıza olduğunda gidip geçici olarak duruma 
müdahale ediyoruz. Aynı zamanda aniden fenalaşanlara da ambu-
lansa kadar ilk müdahaleyi yapıyoruz. Zaman içerisinde doğum 
vakalarıyla karşılaştığımız bile olmuştur.” diyor.

“KUŞLAR YHT’YE ALIŞTI”

Hızlı trenlerin ilk seferlerinde en çok kuşların trenlere çarpması 
sorun oluyordu. Ancak Çoker zaman içinde kuşların YHT’lerin 
geçişlerine göre uçuşlarını ayarladıklarını belirtiyor. 
Kuş çarpma olaylarının daha az yaşandığını ifade eden Çoker  
şunları söylüyor: “Çarptıklarımız genelde yoldaki bir sanat yapısına 
tüneyen ya da hasat zamanında ekinlerin üzerine gelen serçe ve 
güvercin gibi kuşlar. Bazen de onların leşlerine gelen ve treni fark 
ettiği an aniden yükselerek camlara çarpan şahin, doğan gibi büyük 
kuşlar da olabiliyor. Karşımıza çıkan en büyük kuş olan leylekler, 
zaman zaman yukarıdaki projektörlere ve farlara çarpabiliyor.
Öndeki camlar çok sağlam olduğundan çok şükür ki kırılma ve 
çatlama vakalarıyla karşılaşmıyoruz.”

makinist Çoker, bülent arınÇ’la yapılan yolculukta kum, cemil ÇiÇek’le yapılan yolculukta kar Fırtınasına 
yakalanıyor. ancak, karayolu yolculuklarının neredeyse durma noktasına geldiği  Fırtınalarda 

yht başarı ile seFerlerini tamamlıyor. 

“kadınlar da yHt Makinisti olabilir”
kamil çoker, kadın makinistlerle ilgili de konuşuyor. ankara 
ve istanbul’da toplam 6 kadın makinist varken yHt’lerde 
henüz kadın makinist olmaması ile ilgili şu değerlendirmeyi 
yapıyor: “Makinistlikte öncelikle aranan şart, karşılaşılabilecek 
vakalara karşı kişilerin reflekslerinin ve müdahalelerinin iyi 
olup olmadığıdır. bu bazen erkeklerde de iyi olamayabilir, 
onlar da olaylar karşısında donup kalabilirler. bir bayan bu işi 
yapmak istiyor ve yeteneği varsa neden yapamasın? zaten tüm 
makinistler en az 4 yılda bir sağlık kontrolünden ve psikolojik 
muayeneden geçirilerek yeterlilikleri sık sık denetleniyor. bir sürü 
insanın sorumluluğu taşıdığımız için bu tetkiklerin önemi büyük.” 

* YHT Kart ile 1 ay boyunca YHT ve
Anahat Trenlerine snrsz binebilirsiniz.
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sağlık»  “Fazla süreli bilgisayar başında zaman geÇiren 
Çocuklarda şiddete yönelik davranışlar ve iÇine kapanık
 bir hayat görüyoruz. internette Fazla zaman geÇiren 
Çocuk giderek yalnızlaşıyor. yüz yüze ilişki kurmakta 
güÇlük Çekiyor. Çocuğun günlük işlevlerini yetersiz 
yapmasına ders ve diğer sportiF Faaliyetlere de zaman 
ayırmamasına yol aÇıyor.”

lük işlevlerini yetersiz yapmasına ders ve diğer sportif faaliyetlere de 
zaman ayırmamasına yol açıyor.” 

“BASKICI OLMAYIN”

“Bu durumlarda anne-baba çocuğuyla daha güvene dayalı bir ilişki 
kurmalıdır. İnternet kullanımı için belirli kurallar koyulmalıdır ve 
gerektiğinde ebeveynle birlikte bilgisayarda karşılaşılan sorunların 
çözülmesi uygun olacaktır. Bilgisayar kullanımı konusundaki 
kuralları baskıcı ebeveyn tutumuyla değil, çocuk ile konuşarak onun 
istedikleri ve gündelik yaşantısına uygun bir program şeklinde 
belirlemek hem çocuğun kendine olan özgüvenini artıracak hem 
de ebeveyn ile çocuk arasındaki tartışmaları en aza indirecektir.” 

G ünümüz ebeveynlerinin artık en büyük sorunlarının 
başında yer alıyor çocukların bilgisayar başında 
geçirdiği uzun süreler. Birçok çocuk okuldan arta 
kalan zamanının tümünü neredeyse bilgisayar 

başında geçiriyor. Ayrıca daha okula başlamadan bilgisayar başına 
geçen çocuk sayısı da yine oldukça fazla. Bilgisayar meraklısı çocuk-
lar ilk başlarda normal karşılanıyordu. Ancak uzmanların uyarısı ve 
giderek artan ‘bilgisayar bağımlılığı tedavi merkezleri’ artık aileleri 
bilinçli olmaya yönlendirse de her yolu deneyen aileler bu duru-
mun önüne geçememekten yakınıyor. Farabi Hastanesi Psikiyatri 
Uzmanı  Dr. Mehmet Filiz, ailelere, çocukları tam bir bağımlı haline 
gelmeden alabilecekleri tedbirleri anlatıyor. Filiz, “Bu problemi 

çocuğunuzun küçük yaşlarından itibaren onu doğru yönlendirerek 
aşabilirsiniz. Derslerini veya çeşitli nedenleri bahane göstererek 
baskıcı bir yapıyla onu internetten ve bilgisayar oyunlarından 
uzaklaştırmak yerine çocuğunuzun keyif aldığı aktivitelerle bir plan 
oluşturabilirsiniz.” diyerek ailelere atılacak ilk adımları sıralıyor.  
Uzm. Dr. Mehmet Filiz, muhtemel tehlikeleri ve alınacak tedbirleri 
şöyle anlatıyor: “Başlangıçta uzun süreli internet kullanımı zararlı 
gibi görünmese de birçok aile gibi sizde onların fazla vakit 
harcamasından yakınacaksınız. Fazla süreli bilgisayar başında zaman 
geçiren çocuklarda şiddete yönelik davranışlar ve içine kapanık bir 
hayat görüyoruz. İnternette fazla zaman geçiren çocuk giderek 
yalnızlaşıyor. Yüz yüze ilişki kurmakta güçlük çekiyor. Çocuğun gün-

“Çocuğunuz İnternet 
BAğımlısı olmuşsA hAtAyı 

kendİnİzde ArAyın”
Dr. Mehmet Filiz: “Bilgisayar ve internet problemini çocuğunuzun küçük yaşlarından itibaren onu 

doğru yönlendirerek aşabilirsiniz. Derslerini veya çeşitli nedenleri bahane göstererek baskıcı bir 
yapıyla onu internetten ve bilgisayar oyunlarından uzaklaştırmak yerine çocuğunuzun keyif aldığı 

aktivitelerle bir plan oluşturabilirsiniz.”

“Önerileri dikkate alın”
Dr. Mehmet Filiz’in önerileri şöyle:  
- internet çağında yaşadığımız için onu tamamen bu sanal 

hayattan uzaklaştırmamız mümkün değil. ancak daha 
küçük yaşlardan itibaren onu doğru yönlendirmek sorunları 
en aza indirmekte fayda sağlayacaktır.  

- bilgisayarı da interneti de çocuğunuzdan daha iyi kullanmayı 
bilin ve doğru bilgiler elde etmesi için yönlendirin!

- çocuklara 3-4 yaşından önce bilgisayar kullandırmayın! 
yaşına uygun oyuncaklarıyla onu oyalayın.

- 5-6 yaşlarındaki çocuğunuzun bilgisayar başına geçmesine 
izin verin, interneti ise 9-10 yaşlarından önce asla 
çocuğunuzla tanıştırmayın!

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

kızılay-batıkent Hattı’na yenileMe
ulaştırma bakanlığı, aynı zamanda mevcut kızılay-
batıkent (M1) metrosunun elektromekanik ve sinyalizasyon 
sistemlerinin yenilenmesi, modernizasyonu ile mevcut 
araçların yeni sinyalizasyon sistemine uyumlu hale getirilmesi 
işlerini de üstlendi.

AnkArA’yA 
metro pİyAngosu

Ankara metrolarının  temini için açılan ihaleyi alan Çinli CSR firması, sözleşme gereği, 
metroların yapımını Türkiye’de gerçekleştirecek. Firma bunun için fabrika kuracak. 

Fabrikanın kurulacağı şehir olarak Ankara’nın adı öne çıkıyor. 

U laştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 
Ankara’da hizmet verecek 3’lü diziler halinde 108 
set (324 vagon) metro aracının alımı için Çinli CSR 
Zhuzhou Elektrik Lokomotive Co. Ltd ile kısa süre 

önce sözleşme imzaladı. Şirket, şartnamede yerli katkı payının yüzde 
51 olarak öngörülmesi nedeniyle Türkiye’de metro vagon gövdesini 
üreten fabrika kuracak. Fabrikanın kurulacağı il henüz belli değil 
ancak Ankara ‘favori’ler arasında ilk sırada yer alıyor. Milyonlarca 
dolara kurulacak olan fabrika, yüzlerce kişi için ‘ekmek kapısı’ 
olacak. Ulaştırma Bakanlığı, Ankara’da inşaatı devam eden Kızılay-
Çayyolu, Batıkent-Sincan ve Tandoğan-Keçiören metro hatlarını bir 
an önce tamamlayıp, hizmet vermek için yoğun bir tempoda 
çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan metro inşaatlarının öngörülen 
tarihe yetişmesi için girişimler sürdürülürken, diğer yandan bu hat-
larda işletmeye konulacak metro araçlarının alımına 
yönelik ihale tamamlandı. Ulaştırma Bakanlığı, 3’lü 
diziler halinde 108 set trenin (temin edilecek 
vagon sayısı 324) alımı konusunda yüklenici 
CSR Zhuzhou Elektrik Lokomotive Co. Ltd 
ile sözleşme imzaladı. 
Ulaştırma Bakanlığı’ndan üst düzey bir yet-
kili, bu ihalenin Türkiye’de metro vagon 
üretimi konusunda önemli bir yere sahip 
olduğunu belirterek, “Ülkemizde ilk defa bu 
ihalede yerli katkı payı bir şart olarak 
tanımlandı. Yerli katkı payı yüzde 51 olarak ilk 
defa şartnamede yer aldı. Bu şart gereğince 
metro vagon gövdesini üreten bir fabrika Türkiye’de 
kurulacak. Bu adımla, sektörün ana ve yan sanayi 
alanında gelişmesine ön ayak olunacak.” dedi.
Yetkili, ihalede bu konuyla ilgili bir esnekliğin yer aldığını 
anımsatarak, “Ankara metrolarının kısa vadedeki vagon ihtiyacı ile 

fabrikanın kurulum ve üretim süreci dikkate alınarak, ilk 75 vagon 
için yerli oranı şartı yüzde 30 olarak belirlendi. Böylece, bir 

geçiş esnekliği sağlanmış oldu.” diye konuştu. 
Yetkili, Türkiye’de izleyen yıllarda binlerce metro 

vagonunun üretilmesinin söz konusu olacağını 
belirterek, “Atılan bu ilk yerlileştirme adımı, 
ülkemizin büyük şehirlerinin yakın gelecekte-
ki binlerce vagonluk ihtiyacı düşünüldüğünde, 
dışa bağımlılığın önlenmesi ve yerli sanayinin 
geliştirilmesi ve teşviki açısından son derece 
önemli bir fark oluşturacaktır.” ifadelerini 

kullandı. 

ANKARA FAVORİ GÖSTERİLİYOR

Yetkili, metro araçları ihalesini alan Çinli CSR’nin 
Türkiye’nin hangi ilinde fabrika kuracağı sorusunu, “Bu 

konuda CSR’nin çalışmaları devam ediyor. Henüz, bir karar 
vermediler.  Ancak, karar aşamasında bulunduklarını belirtiyorlar.” 
şeklinde cevapladı. Fabrikanın kurulacağı il belli olmamakla birlikte 
Başkent Ankara, ‘favori’ler arasında ilk sırada yer alıyor. Şirketin de 
bu konuya sıcak baktığı belirtiliyor. 
Yetkili, kurulacak fabrikanın yatırım bedeli konusundaki soru üzer-
ine, “Bu, şirketin hedef ve planlamalarıyla doğrudan ilgili. Ancak, 
kesin olan milyonlarca dolarlık bir yatırım söz konusu olacak. Bu 
fabrikada yüzlerce kişi istihdam edilecek. Mühendisinden teknik 
personeline, işçisinden idarecisine birçok kişi için fabrika ekmek 
kapısı olacak.” diye konuştu. 

ankara Metroları  
kızılay-çayyolu (M2) Metrosu: 16,7 km–11 istasyon 
batıkent-sincan (M3) Metrosu: 16 km–11 istasyon
tandoğan-keçiören (M4) Metrosu: 11 km–9 istasyon
toPlaM: 44 km ve 31 istasyon

“milyonlarca dolarlık bir yatırım söz konusu olacak. 
bu Fabrikada yüzlerce kişi istihdam edilecek. 
mühendisinden teknik personeline, işÇisinden idarecisine 
birÇok kişi iÇin Fabrika ekmek kapısı olacak.”

 

“atılan bu ilk 
yerlileştirme adımı, 

ülkemizin büyük 
şehirlerinin yakın gelecekteki 

binlerce vagonluk ihtiyacı
düşünüldüğünde, dışa bağımlılığın 

önlenmesi ve yerli 
sanayinin geliştirilmesi ve teşviki 

aÇısından son derece
önemli bir Fark 

oluşturacaktır.”

uğur ada / ugurada@baglantinoktasi.com.tr



demİryolu kültürüne dAİr 
herşey ‘sonrası şİmendİfer’de…
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Mehmet Aycı, ‘Serkisof Ahbabım Olur’ kitabının devamını yazdı. Yazar, ‘Sonrası Şimendifer’ 
adını verdiği kitabında, demiryollarına dair herşeyi ince bir üslupla kaleme aldı.

Y azar Mehmet Aycı’nın yeni kitabı ‘Sonrası Şimendifer’, 
Okur Kitaplığı’ndan çıktı. Ağustos 2012 tarihini taşıyan 
kitap, Aycı’nın daha önce dergilerde yazdığı trenli den-
emelerden oluşuyor. Yazarın ‘Serkisof Ahbabım Olur’ 

adlı kitabının devamı niteliğindeki kitapta demiryolu kültürüne 
dair ince değiniler var. Kitapta, tren sinemasından yolunu şaşırıp 
trenin önüne çıkan geyiğe, kestane fişeğinden garların yalnızlığına, 
makinistin günlük hayatından Haydarpaşa’nın tarihine, demiryolu-
na zarar verenlerin kürek cezasına çarptırılmasından terk edilen 
vagonların hüznüne pek çok konu denemeleştirilmiş. Aycı kendine 
özgü üslubuyla, yazıyı ve trenleri gülümseten diliyle okunmayı hak 
ediyor.

ARKA KAPAKTAN

“Sonrası Şimendifer; bu kitap trenler hakkında, ama yalnızca o 
kadar değil, coğrafya hakkında, ama yalnızca o kadar değil, hüzün 
hakkında, ama yalnızca o kadar değil, sefertasıyla hayat sürdürmek 
hakkında, ama yalnızca o kadar değil. Bu kitap bu ülkenin önü 
kesilen sanayisi hakkında, ama yalnızca o kadar değil. Mehmet Aycı 
tren penceresinden bir ülkeye bakıyor, gördükleri bu kitapta, ama 
yalnızca o kadar değil.” 
“Ey okuyucu, bu yazıyı kaçıncı vagonda seyahat ederken okuyorsun? 
Yüz yıl sonra sen de olmayacaksın, emniyet içinde seyahat ettiğin bu 
trenin bu vagonu da olmayacak lakin bu yazı dünya edebiyatında 
emekli vagonlar hakkında yazılmış tek yazı olarak kalacak. Haberin 
olsun.”

Sonrası Şimendifer, Deneme, Okur Kitaplığı, İstanbul, Ağustos 
2012, 142 Sayfa. Tel: 0212 522 45 05 
e-posta: bilgi@okurkitapligi.com

kültür»
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ANKARA KALESİ, TARİHİ HANLARI İLE MEŞHURDUR. 
BUNLARDAN, ÇENGEL HAN, SULU HAN, PİRİNÇ HAN, 

RESTORE EDİLEREK YENİ YÜZÜYLE GÜNÜMÜZ TARZINA 
UYGUN OLARAK MİSAFİRLERİNİ AĞIRLARKEN, KIBRIS HAN, 

YENİ HAN, REÇBER HAN, SAFRAN HAN İSE KENDİ 
KADERLERİNE TERK EDİLMİŞ DURUMDA. 

Pİlavoğlu Han,
Her odasında 

ayrı bİr Hİkaye ve 
acı taşıyor

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



b ir zamanların konaklama merkezi hanlar, artık ya 
bir müze ya da kafe-restoran olarak karşımıza 
çıkıyor. Fakat eski özelliğini koruyan ve hâlâ başını 
sokmak isteyenlerin adresi olan hanlar da var. 
Ankara Kalesi’nin çevresinde, restore edilmiş evler 
arasında, köşeye sıkışmış bir han var Başkent’te. 
Yılların izlerini taşıyan Pilavoğlu Han. Bu ayki 

gezimizi bu tarihi hana doğru yapacağız. Gurbetin, ayrılığın simgesi, 
şiirlere yansıyan hanların son örneklerinden Ankara’daki Pilavoğlu 
Han, otel zincirlerine inat hâlâ ayakta durmaya çalışıyor. 
Her odasında ayrı bir hikaye ve acı... Çengel Han, 
Sulu Han, Pirinç Han, restore edilerek yeni 
yüzüyle günümüz tarzına uygun olarak mis-
afirlerini ağırlarken, Kıbrıs Han, Yeni Han, 
Reçber Han, Safran Han ise kendi kader-
lerine terk edilmiş durumda. 
Pilavoğlu’nun iki girişi var. Ancak ana 
giriş, vârisler tarafından tek giriş yeterli 
görülerek kapatılmış. Şimdi o kapıda 
bir çuvalcı dükkanı var. Mekana 
zamanında atların ve hayvanların 
yüklerini boşaltmak için girdiği bir 
dehlizden giriyoruz. 20 metre 
uzunluğundaki koridorun sonunda küçük 
bir çay ocağı... Han sakinleri bir yudum sıcak 
çay ve sohbetle odalarına çekilmeden önce 
akşamın sessizliğine hazırlanıyor. Koridordan sonra 
sizi geniş bir avlu karşılıyor. İki kattan oluşan hanın üst 
katında odalar var. 14 odanın bulunduğu handa konaklamanın 
ücreti ise sembolik. 

1970’TEN BERİ HANDA KALANLAR VAR 

56 yaşındaki Ali Eke han sakinlerinden. Kırıkkale’den gelmiş, 
aylardır burada konaklıyor. Eşi felç geçirdiği için Ankara’da. Eşi 
hastanede, o ise hanın soğuk odalarında... İnşaatta geçirdiği bir kaza 
sonucu çalışamaz durumda. Ankara’da geçimini ayakkabı boyacılığı, 
çanta ve şemsiye satarak sağlıyor. Eşinin yattığı hastaneye yakın 

olduğu için bu hanı tercih etmiş. Sabahın ilk saatlerinde yola 
koyulan Eke, hava kararıncaya kadar dışarıda hayat mücadelesi 
veriyor. Zaman buldukça eşini ziyaret ediyor. Zeytin, peynir ve 
ekmek günlük öğünü olurken, ara sıra da bir çorbacıda soluğu 
alıyor. Kaldığı odanın penceresi, Kocatepe Camii’nden Çankaya 
Köşkü’ne kadar uzanan geniş bir alanı görüyor. 3 kişi daha var 
kaldığı odada. Anahtarlar, hanın girişindeki çay ocağında asılı. 
Akşam odasına gelenler, anahtarı aldıktan sonra da sabah vaktinde 
hancıya anahtarı tekrar teslim ediyor. 

1954 doğumlu Ali Şimşek ise, hanın en eskilerinden. Hiç 
evlenmemiş. Türkiye’nin birçok yerinde çobanlık 

yapmış. Ankara’daki ikameti bu han. 
1970’lerden beri burada kalıyor. İzmir’de 

yakınları var, ancak o gitmek istemiyor. “Ev 
üstüne ev olmaz.” demiş ve akrabaların 
tekliflerini hep geri çevirmiş. “Artık 
Ankaralı oldum.” diyen Şimşek, eş ve 
dosttan gelen yardımlarla ayakta kalma 
mücadelesi veriyor. 
Kayserili boya ustası Sadık Bayraktar ise 
mart ayında geldiği Ankara’da kış 
bastırana kadar kalıyor. Akşam vakti iş 

dönüşü hanın merdivenlerini çıkarken, 
elindeki poşet dikkatimizi çekiyor. İçinde 

bir ayran ve yarım ekmek arası döner var. 54 
yaşındaki Bayraktar da 1970’ten bu yana 

Ankara’da boya işi yapıyor. Yazın burada çalışan 
Sadık Usta, kışı da memleketinde ailesinin yanında 

geçiriyor. Ailesini Ankara’ya getirmeyi ise hiç düşünmemiş. 
Diyarbakırlı Mehmet Şafi Sert 54 yaşında. Amcası Feyzi Sert’in göz 
tedavisi için burada. Amcası, ilerleyen yaşına rağmen heybetli 
duruşuyla dikkat çekiyor. Türkçeyi fazla bilmeyen amcasının 
Ankara’ya her gelişinde bu handa konakladığını söylüyor yeğen 
Sert. Hem hastaneye yakın hem de fiyatı uygun onlar için. Hanın 
içinde el sanatlarıyla uğraşan bir zanaatkar ile eskiden hanın 
hayvanlarının bağlandığı ahır ve küçükbaş hayvanların bulunduğu 
ağılda da pazar çadırları yapan esnaf bulunuyor. 

GEZİ
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kale’nin en eski yapılarından olan pilavoğlu han’da acıyı, hüznü görmek mümkün. pilavoğlu
 han’da kalan insanların yüzüne de yansımış bu hüzün...



“KEŞKE DUVARLARDAKİ YAZILARI BOYAMASAYDIK”

Hanın yapılış tarihi hakkında kesin bilgi yok. Tarihçiler, mimariye 
bakarak 15. yüzyılda yapıldığını söylüyor. İşletmeci Mustafa Koçer, 
hanın kitabesinin kayıp olduğunu belirtiyor. Koçer, ilk sahiplerin-
den olan Ali Paşa’dan sonra, hanın 1920’li yıllarda Ankara’nın yer-
lilerinden Pilavoğlu ailesine geçtiğini söylüyor. Hissedarları arasında 
ise Aktarlar, Hanifler aileleri de bulunuyor. Koçer ailesi 1940’lardan 
bu yana işletmeciliğini yürütüyor. 
Baba Hüseyin Koçer’den hanı devralan Mustafa Koçer, 4 yaşından 
bu yana han koridorlarında geçirdiği günlerden bahsediyor. 1970 
doğumlu Mustafa Bey, eski günlerde han çevresindeki hareketliliği 
anlatıyor. Dericilik işiyle de uğraşan Koçer, buranın sahipsiz 
kalmaması için hancı görevini yürütüyor. Eskiden Ankara’nın ilçel-
erinden gelenlerin at sırtında getirdikleri malları sattığını söyleyen 
Koçer, birkaç gece konakladıktan sonra buradan aldıkları ürünlerle 
memleketlerine döndüğünü belirtiyor. Komşu illerinden de gelen-
ler olduğunu belirten Koçer, bunlar arasında Kayserililerin önemli 
bir yer tuttuğunu söylüyor. ‘Köyden İndim Şehre’ filminin bir 
bölümü de bu handa çekilmiş. Koçer, odaların duvarlarında gurbe-

tin getirdiği acıların yansımasının bulunduğunu belirterek, “En 
büyük hatamız o duvarlardaki yazıları boyayla silmek oldu.” diyor. 
Eski zamanlardaki konaklama sistemine de değinen Koçer, “Otel, 
bekar odası ve hasırda olmak üzere handa üç şekilde kalınabiliyordu. 
Otel, şimdiki otellerin süit odalarının eşdeğeriydi. Bekar odaları ise 
genellikle inşaat ve boya işleriyle uğraşanların hep birlikte kaldığı 
yerdi. 4-5 kişi sırtlarındaki yatak, yorgan ve yastıklar ile tencere, 
tavalarıyla burada kalırlardı. Bir de hiçbir geliri olmayan, gariban 
kişiler vardı. Onlar da kendilerine verilen hasır ve battaniyeyle bir 
köşede yatarlardı.” şeklinde konuşuyor. 
“Bir Türkiye arıyorsan, burada.” diyen hancının en çok dert yandığı 
konu buraya devlet tarafından yeterince ilgi gösterilmemesi. Asırlara 
meydan okuyan yapılara rağmen tarihi daha yeni olan evlerin 
restore edildiğini ancak bu hanların bir kenarda beklediğini söyley-
en Koçer, “Bu hanın bir yandan gezilecek bir yer olmasını istiyoruz. 
Halk gelsin, bu kültürü görsün istiyoruz. İnsanlar, uzaktan bakıp 
geçmesin.” diyor. Devletin buraya han yerine otel ruhsatı verdiğini 
söyleyen Koçer, bunun da han kültürünün yok olmasında etken 
olduğunu dile getiriyor. 
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HanLaR, ŞeHRİn kaLeSİ SayıLıRdı 
Hanlar, eskiden bir şehrin kalesi sayılırdı. içlerinde genellikle 
develiği, at ahırı, kileri, imareti bulunurdu. Her akşam han 
kapısı mehter çalınarak kapanırdı. bekçiler kandiller yakıp kapı 
dibinde yatarlardı. bir handa oda tutmak için hanın odabaşına 
başvurulurdu. Hanı odabaşı yönetir ve bütün anahtarları elinde 
bulundururdu. oda kiraları da gün üzerinden hesaplanır, odanın 
değerine göre gün üzerinden bir iki akçe verilirdi. 
türklerin yapmış olduğu hanlar üç tip. bunlar birinci ve ikinci 
hanlar çoğunlukla büyük yollar üzerinde kurulmuş. buna göre 
bu hanlarda daha çok geçici yolcuların ihtiyaçları göz önünde 
bulundurulmuş. üçüncü tipe giren hanlar tamamıyla osmanlı 
devrinde yapılmış şehir içi han ve kervansaraylar. bunlar 
sundukları hizmet bakımından çeşitlilik gösteriyor. iki katlı olan 
hanların zemin katlarında depo ve ahırlar var. birinci kat ise iki 
bölüm halinde odalara ayrılmış, alt ve üst kat odalarının önlerinde 
birer sütunlu galeri bulunurdu. ikamet anlayışı bakımından 
osmanlı halkının yaşadığı evlerden farksız idi.

GEZİ

hanın yapılış tarihi hakkında kesin bilgi yok. tarihÇiler, mimariye bakarak 15. yüzyılda yapıldığını
 söylüyor. işletmeci mustaFa koÇer, hanın kitabesinin kayıp olduğunu belirtiyor.
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türk telekom’dAn 36 AyA vArAn 
tAksİtlerle samsunG Galaxy Tab 2
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Türkiye’nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri şirketi Türk 
Telekom’un avantajlı cihaz kampanyaları devam ediyor. Tüm 
dünyada büyük ilgi gören Samsung Galaxy Tab 2, Türkiye’de ilk kez 
sadece Türk Telekom tarafından satışa sunuluyor. 31 Temmuz’da 
başlayan ve yıl sonuna kadar devam edecek olan kampanyayla; Türk 
Telekom müşterileri 24 veya 36 ay taahhüt vererek “Samsung Galaxy 
Tab 2”ye ayda 35 TL’den başlayan taksitlerle sahip olabilecek. Ücret, 
sabit telefona yansıtılacak. Ayrıca, ücretsiz TTNET Wifi Kablosuz 
İnternet Hizmeti’nden faydalanma fırsatı sunan kampanya, 31 
Aralık 2012’ye kadar sürecek. Kampanyaya dâhil olan müşteriler 
sınırsız TTNET Wifi Kablosuz İnternet Hizmeti’ne de sahip olacak. 
Samsung Galaxy Tab 2 boyutlarına göre piyasadaki en ince gövdeye 
sahip olmasının yanı sıra hafifliği ve geniş ekranıyla mükemmel bir 
tablet deneyimi sunuyor. Ayda 35 TL’den başlayan fiyatlarla Samsung 
Galaxy Tab 2’ye sahip olacak Türk Telekom müşterileri, yüksek 
çözünürlüklü eşsiz ekran keskinliğine sahip bu tablet ile yüksek 
çözünürlüklü filmler, fotoğraflar izleyebilecek ve programları 
rahatlıkla kullanabilecek. 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

• 10,1” dokunmatik 1280*800 ekran 
• 1 Ghz çift çekirdek işlemci 
• 16 GB dahili hafıza+MicroSD kart yuvası 
• 3 MP arka, VGA ön kamera 
• Android Ice Cream Sandwich işletim sistemi 
• Google Play Store üzerinden binlerce ücretli ve ücretsiz 

uygulama 
• GPS, Wifi 802,11 b/g/n, BT v3.0 
• 581 gr 
• Full HD video oynatma ve Adobe Flash desteği 
• Önde konumlandırılmış hoparlör ile yüksek güçlü ses 

bilişim»

Huaweı ascend P1 
türkİye’de

dokunmaTİk 
mAsAüstü 

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında dünyanın önde gelen 
çözüm sağlayıcıları arasında yer alan Huawei de gözünü akıllı cep 
telefonu piyasasına dikti. Çin kökenli firma, KVK ve Turkcell 
işbirliği ile Huawei Vision, Huawei Y200, Ascend G301, Ascend P1 
ürünlerini Türkiye’de satışa sundu. Özellikle, Ascend P1 zarafeti 
ile dikkat çekiyor. Dünyanın en ince akıllı telefonu olarak kabul 
ediliyor. Huawei Vision ve Ascend P1 tüketiciyle buluştu.  
960x540 çözünürlüklü 4,3 inç Süper AMOLED dokunmatik 
ekranı, çift çekirdekli 1.5 GHz TI OMAP 4460 Cortext-A9 işlemcisi 
ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi bulunan 
Huawei Ascend P1, Turkcell satış kanalları üzerinden ayda 45 
TL’den başlayan taksitlerle satılıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

• Boyutları: 7.69mm x 64.8mm x 129mm
• 4.3 inch super AMOLED 960 x 540 Corning® Gorilla® Glass 

dokunmatik ekran ile 
• Çift çekirdek, 1.5GHz TI OMAP 4460 Cortext-A9 işlemci
• SGX 540 grafik işlemcisi 
• Android 4.0 Ice Cream Sandwich İşletim Sistemi 
• Pil : 1670mAh batarya
• Dolby Mobile 3.0 Plus 5.1 ses özelliği
• 8-megapiksel BSI yüz tanıma AF kamera (Otomotik Fokus), 

1080p HD video kaydı 
• 1.3-megapixel HD ön kamera, 720p video kaydı 
• Çift flash LED and HDR 
• Wireless 802.11b/g/n
• Bluetooth 3.0 
• HSPA+21Mbps   
• 1GB RAM ve 4GB ROM

Toshiba’nın yeni bombası LX830 dokunmatik özelliğinin yanı sıra 
ileri seviyede bilgi işlem, multimedya ve oyun görevleri için 
donatıldı. Toshiba, Full HD çözünürlükle geniş 58,4cm (23î) 
dokunmatik ekrana sahip yeni All-In-One bilgisayarı LX830’u 
tanıttı. Bilgisayar dışında oyun konsolu, kayıt cihazı ve dijital 
medya kütüphanesinin yeteneklerini tek başına bünyesinde 
barındıran cihaz, her amaca uygun ses ve video ile tüm eğlence 
sistemini tek bir elden evinize getiriyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

• Full-HD 58.4cm  
• LED arka ışık ile 10 nokta dokunmatik panel
• 1,920 x 1080 piksel
• En yeni Intel Core işlemciler
• NVIDIA ekran kartları
• 16GB’a kadar DDR3
• 2TB’a kadar kapasite ile HDD
• DVD Super Multi sürücü
• Blu-ray Rewriteable sürücü
• Blu-ray ROM sürücü
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suyun alTında 
fotoğrAf keyfİ
Satrun, su altında çekim yapabilen fotoğraf makinesini tüketici ile 
buluşturuyor. Saturn mağazalarında satışa sunulan ve su altı 
çekimleri için ideal olan Sony, Rollei, Panasonic, Canon ve 
Olympos marka su altı fotoğraf makinesi ile denizler altında yirmi 
bin fersah keşfedebilirsiniz. Dalış becerisi gerektirmeyen, su 
altında seyahat edebilmenizi sağlayan bu teknolojik aletlerle, 
deniz altının uçsuz bucaksız yollarında dolaşabiliyorsunuz.

Panaconıc’ten şİrketler İÇİn 
profesyonel Akıllı tAhtA

Panaconic, akıllı tahta olarak da kullanılabilen eğitim ve şirket 
toplantıları için ideal yüksek çözünürlüklü yeni plazma PB1 
Serisi’ni pazara sunuyor. Sistem, yazılı anlatım, serbest çizim ve 
objeleri taşıma gibi işlemlerin yapılması için aynı anda dört 
adede kadar elektronik kalem kullanımını mümkün kılıyor. 
Üstelik dahili yazılımı sayesinde el yazısı tanımlaması da müm-
kün oluyor. 65, 85 ve 103 inç olmak üzere üç ekran boyutuna 

sahip profesyonel plazma ekranlar, ayrıca PC, Mac, iPad veya 
iPod Touch gibi cihazlarla kablosuz olarak iletişim imkanı da 
sunuyor. Önceki teknolojilerde olduğu gibi ekran paylaşımı için 
elle kablo bağlantısı kullanmak yerine Panasonic Easy Wireless 
Stick (ET-UW100) kullanarak hiçbir yazılım yüklemeden ve ağ 
ayarı gerektirmeksizin 16 adede kadar PC’de Multi Live modun-
da ekran paylaşımı sağlıyor.

bilişim
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lG elecTronıcs 
kAğıt İncelİğİnde 
televİzyon ürettİ 
LG Electronics, ev elektroniği alanında bu yıl da EISA ödüllerinin 
sahibi oldu. Bu ödülleri alırken ortaya koyduğu ürünlerle göz 
doldurdu. 4 milimlik bir kağıt inceliğindeki OLED TV, olağanüstü 
görüntü kalitesi ve geniş açılı izleme olanağı ile göz doldurdu. 
WRGB teknolojisinden güç alan OLED TV, 4 Color Pixel ve 3 ana 
piksele beyaz bir alt piksel ekleyen, bu yolla herhangi bir açıdan 
renklerin daha net algılanmasını sağlayan “Color Refiner” 
teknolojisine sahip. Bu yılın başlarında, Consumer Electronics 
Show’a (CES) katılan 2 bin 700 şirketin değerlendirmesiyle 
LG’nin 55 inç OLED TV’si ‘CES’in En İyi Ürünü’; CNET 
tarafından ise ‘Etkinliğin En İyi Ürünü’ ünvanına değer 
görülmüştü. OLED TV ayrıca Mayıs ayında Kore’de gerçekleştirilen 
World IT Show etkinliğinde ‘Multimedya Teknolojisi Başkanlık 
Ödülü’nün sahibi oldu. 

yıkanabİlİr 
klaVye üretİldİ
Logitech tarafından üretilen ve suya dayanıklı olan K310 model 
klavye yıkanabiliyor. K310’un özelliklerinden birisi 11 feet (3 
metreden biraz fazla) derinliğe kadar su geçirmezliğini koruması. 
Yani klavye havuza dahi düşse suya dayanıklılığı kaybolmuyor.  
K310, klavyenin arkasında bulunan su tahliye kanalları sayesinde 
kolayca kuruyor. 490 gram ağırlığındaki klavyenin tuş karakterleri, 
harflerin yıkama esnasında silinmemesi için lazer baskılı ve UV 
kaplı. Titiz kullanıcılar için bire bir.

bilişim
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Çalışanlar evde kaç dakikada hazırlanıyor? 
İşyerinde mesaiye başlamadan en çok ne 
yapılıyor? Çalışanlar arasında yapılan anket bu 
soruları yanıtlıyor. 

K imisinin hazırlanması bir saat sürüyor, kimisi de 
uyandıktan 10 dakika sonra evden çıkıyor. Çay 
içmeden çalışmaya başlamayan da var, doğruca 
mesaiye başlayan da... Yenibiris.com, çalışanların işe 

başlamadan önce neler yaptığını anketlerle araştırdı. 
Ankete göre, evde erkekler 10-15 dakikada hazırlanırken, kadınlarda 
bu süre 30 dakikayı buluyor. Çalışanların yarısı evde, yarıya yakını 
işyerinde kahvaltı ediyor. Çalışanlar işe başlamadan önce kahvaltı 
edip internette geziniyor. Katılımcıların sadece yüzde 22’si işe varır 
varmaz çalışmaya başlıyor, diğerleri 10 dakika başka şeylerle ilgileni-
yor (kahvaltı, internet vs). İşe başlamadan önce en çok yapılan şey 
çay-kahve içmek. Çalışanların yüzde 6’sı da hiç kahvaltı etmiyor.

haber»

erkekler 
10 dakİkada, 
kAdınlAr 
30 dakİkada 
İşe hAzır!

İŞTe ankeT kaTıLımCıLaRına 
SoRuLan SoRuLaR Ve yanıTLaRı
İşe gitmek için evde hazırlanmanız ne kadar sürüyor? 

kadınLaR
20-25 dakika: % 26
Yaklaşık yarım saat: % 22
15 dakika: % 20
5-10 dakika: % 14
40-45 dakika: % 13
Yaklaşık 1 saat: % 5

eRkekLeR
En fazla 10 dakika: % 27
Yaklaşık yarım saat: % 21
15 dakika: % 19
5 dakika: % 12
20 dakika: % 12
2–3 dakika: % 8

Kahvaltınızı nerede yapıyorsunuz?
Evde: % 50
İşte: % 44
Kahvaltı etmiyorum: % 6

Sabah ofiste çalışmaya başlamadan önce ne yapıyorsunuz? 
Çay-kahve içiyorum: % 25
Direkt çalışmaya başlıyorum: % 22
Kahvaltı ediyorum: % 21
İnternette geziniyorum: % 16
Arkadaşlarla sohbet ediyorum: % 15
Ev-aileyle ilgili telefon görüşmeleri: % 1

İşe geldiğinizde çalışmaya başlamadan başka şeylerle kaç dakika 
ilgileniyorsunuz?
5-10 dakika: % 53
11-15 dakika: % 19
Mecburen hemen çalışmaya başlıyorum: % 14
16-30 dakika: % 12
30 dakikanın üzerinde: % 2
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İnternetin kontrolünü elinde bulunduran Amerika Birleşik Devletleri, bu kontrolün Birleşmiş 
Milletler’e devredilmesine karşı olduğunu açıkladı.

İ nternetin teknik özelliklerini ve alan adlarını Amerika 
Birleşik Devletleri merkezli kâr amacı gütmeyen kurumlar 
kontrol ediyor. Bu kurumlar Amerikan Ticaret Bakanlığı’na 
bağlı olarak ABD yönetiminin kontrolü altında faaliyet 

gösteriyor.  
2012’de diğer devletlerin mevcut düzenin değişmesi için talepte 
bulunması bekleniyor ancak ABD herhangi bir sistem değişikliğini 
kabul etmekle yükümlü değil. ABD, bu konudaki tutumunu 
açıklayan belgeleri, Birleşmiş Milletler’in iletişim 
teknolojileri ile ilgilenen birimi olan Uluslararası 
Telekomünikasyon Birliği’ne (ITU) teslim etti.

ARALIKTA KONFERANS DÜZENLENECEK

BBC Türkçe servisinin haberine göre ITU, Aralık 
ayında Dubai’de 178 ülkenin temsilcilerinin 

katılacağı ve Uluslararası Telekomünikasyon Düzenlemeleri’nin 
(ITR) tartışılacağı bir konferans düzenleyecek. 1988 tarihli ITR 
anlaşması, farklı telekomünikasyon ağları arasında trafiğin nasıl 
akacağını ve uluslararası ücretlendirmelerin nasıl olacağını düzenli-
yor. İnternet ve cep telefonu hizmetlerinde yaşanan fiyat artışı, bu 
anlaşmada değişikliğe gidilmesi taleplerine yol açtı ancak anlaşmaya 
taraf olan ülkelerin önerilen değişiklikler üzerinde anlaşmaya 
varması olası görünmüyor.

Konferansa ABD’yi temsilen katılacak 
olan Terry Kramer bir açıklama 
yayımladı. Kramer açıklamasında 
şunları söyledi: ‘’ABD bazı hükümetler-
in yaptığı değişiklik önerisinin 
uluslararası telekom sektörünün 
yükünü artıracağından, hatta internet 
sektörünü de kötü yönde 
etkileyeceğinden endişe duyuyor.’’ ITU, 

ülkelerden gelen değişiklik tekliflerini halka açıklamıyor ancak 
Wcitleaks.org isimli internet sitesi yapılan teklifleri yayınladı. 
İnternet sitesinde yayınlanan belgelere göre Rusya, ITU’nun, inter-
net adreslerinin bir kısmının belirlenmesinden sorumlu olmasını 
teklif etmiş.
Şu anda ABD merkezli Icann adlı kuruluş, internetin kodlarını ve 
numaralandırma sistemini kontrol ediyor. Bu organizasyon ‘.com’ 
uzantısına alternatifler üretmekten de sorumlu.

RUSYA İNTERNETE ULUSLARASI KONTROL İSTİYOR

Rusya’nın bu konudaki taleplerinin gelecekte daha da artabileceğine 
inanılıyor. 2011 yılında konuyla ilgili bir açıklama yapan Vladimir 
Putin, Uluslararası Telekominikasyon Birliği’nin yetkilerinin 
artırılmasını ve internet üzerinde uluslararası bir kontrol 
mekanizması kurulmasını istediklerini söylemişti. Russia Today tele-
vizyonu da, daha sonra Çin ve Hindistan’ın da Putin’in teklifini 
desteklediklerini açıklamıştı. 
Ancak ITU anlaşmada değişiklik yapılabilmesi için tüm tarafların 
oybirliğine varması gerektiğinin altını çizdi. Bu da, anlaşmada 
değişiklik yapılmasını imkânsız hale getiriyor.
ITU Genel Sekreteri Dr. Hamadoun Toure, oylamaya gitmeyi 
düşünmediklerini çünkü oylama sonucunda kazanan ve kaybeden-
ler olacağını ve bunu göze almak istemediklerini söyledi. Toure, 
bazı ülkelerin mevcut sistemden memnun olmadıklarının farkında 
olduğunu ancak kimsenin gerçekçi bir alternatif önerisiyle 
gelmediğini de ekledi.

haber»

abd İnternetİn kontrolünden 
vAzgeÇmİyor

2012’de diğer devletlerin 
mevcut düzenin değişmesi iÇin 
talepte bulunması bekleniyor 
ancak abd herhangi bir sistem 
değişikliğini kabul etmekle 
yükümlü değil.
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turİzmde İnTerneTİn 
Gücü Artıyor

turizm»

H ayatın hemen her alanını değiştiren internet, 
insanların tatil planlama alışkanlıklarını da baştan 
başa değiştirmiş durumda. Artık insanlar, seyahat 
acentelerine gidip, klasik bir şekilde ülke 

tanıtımlarını dinleyip, ona göre karar vermiyor. İnsanlar nereye 
gideceklerinin kararını, çevrimiçi (online) ortamlardaki, ‘seyahat 
yorumlarını’ baz alarak veriyor. Sanal ortamın bu gücünü keşfeden 

turizm ülkeleri, tanıtımlarını bu ortamlara 
kaydırmış durumda. Dünya Turizm 

Örgütü’nün değişen turizm 
alışkanlıkları ile ilgili hazırladığı 
son rapora göre, bağımsız seya-
hat blogları, Facebook, Twitter 
gibi sosyal paylaşım sitelerinde-
ki arkadaşlar, yabancılar 
tarafından paylaşılan yorumlar, 

Google arama sonuçları, klasik 
tarz çalışan turizm acentelerinin 

yönlendirmelerinden çok daha etkin. 
Eskiden interneti sadece surf yapmak için 

k u l l a n a n kişiler artık yorum yapıyor, fotoğraf paylaşıyor, seya-
hat planlıyor ve birbirlerinin kararını etkiliyor. Rapora göre, Avrupa 
ülkelerinde sadece genç nüfus değil orta yaş nüfus interneti aktif 
olarak kullanıyor. Çevrimiçi mecralar sayesinde son dakika 
rezervasyonları artıyor. 

İnsanlar nereye gideceklerinin kararını, çevrimiçi (online) ortamlardaki, ‘seyahat 
yorumlarını’ baz alarak veriyor. Sanal ortamın bu gücünü keşfeden turizm ülkeleri, 

tanıtımlarını bu ortamlara kaydırmış durumda.

raPordaki internet kullanıMına 
ilişkin son Veriler şÖyle:
● dünyada 2011 yıl sonu itibari ile 2,1 milyar internet kullanıcısı 

bulunuyor. 
● 800 milyonun üzerinde aktif Facebook kullanıcısı bulunuyor.
● 2012 yılı sonunda Facebook kullanıcı sayısının 1 milyara 

ulaşması bekleniyor.  
● 225 (154 milyonu aktif) twitter kullanıcısı bulunuyor. 
● saniyede ortalama 8.868 tweet atılıyor. 
● youtube’da 1 trilyon video bulunuyor. 
● dünyada kişi başına 140 youtube videosu düşüyor. 
● dünyada yaklaşık 40 milyon blog bulunuyor.

raPordaki değişen turizM 
eğiliMlerine ilişkin son Veriler şÖyle:
● avrupa komisyonunun raporuna göre 2011 yılında seyahat 

edenlerin yüzde 53’ü organizasyonlarını internet üzerinden 
yapmıştır. 

● 2010-2012 döneminde çevrimiçi seyahat pazarındaki 
büyümenin, tüm seyahat pazarındaki büyümeden iki kat fazla 
olacağı ve 313 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. 

● 2012 yılı sonunda, satın alınan seyahatlerin 3’te 1’inin internet 
üzerinden olması bekleniyor. 

● 2014 yılında dünya yetişkin nüfusunun 3 milyardan fazlası 
mobil ya da internet teknoloji ile hareket ediyor olacak.

eskiden 
interneti sadece 
surF yapmak iÇin 
kullanan kişiler 

artık yorum yapıyor, 
FotoğraF paylaşıyor, 

seyahat planlıyor 
ve birbirlerinin 

kararını 
etkiliyor.

ayşe melek / aysemelek@baglantinoktasi.com.tr

94 www.baglantinoktasi.com.tr94 www.baglantinoktasi.com.tr



OTOMOTİV ab 
krizine ÇARPTI
Merhaba sevgili okurlar, yine sizlerle 
birlikteyiz…Sizlerle olmadığımız zaman-
da otomotiv sektörüne ait İhracatçı-
lar Birliği’nden önemli veriler edindim. 
AB’deki ekonomik kriz, otomotiv endüs-
trisi ihracatını daraltıyor. Uludağ Otomo-
tiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) 
hazırladığı temmuz ayı ihracat raporuna 
göre sektör, bir önceki yılın aynı döne-
mine göre yüzde 22 daralarak bir milyar 
465 milyon dolarlık ihracata imza attı. OİB 
Başkanı Orhan Sabuncu, AB ülkelerinde-
ki daralmaya karşın Türk Cumhuriyetleri, 
Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde ihracat 
artışı yaşandığını hatırlatarak, “Bu böl-
gelerin pazar büyüklüğü AB boyutlarında 
olmadığı için yansıması rakamlarımız-
da büyük değişikliklere neden olmuyor. 
Amacımız AB’nin ihracat ağırlığını tüm 
bölgelere yaymak.” diyor. 
İhracatın lider sektörü otomotiv endüs-
trisi, AB ülkelerinde yaşanan ekonomik 
krizin bedelini dış satışlarda gerileme ile 

ödüyor. Türkiye genelinde temmuz ayın-
da yüzde 5.5 daralmayla 10 milyar 850 
milyon dolarlık ihracata imza atılırken, 
otomotiv endüstrisi de bu gerilemeden 
payını yüzde 22 seviyesinde aldı. Tama-
men AB ülkelerindeki ekonomik krizden 
kaynaklanan ihracat daralmasına rağ-
men, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve 
Afrika ülkelerindeki dış satış artışları ise 
devam ediyor.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları 
Birliği (OİB) temmuz ayı ihracat rakamları 
raporunu açıkladı. Rapora göre bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 22 dara-
larak bir milyar 465 milyon dolar olarak 
gerçekleşen otomotiv endüstrisi ihra-
catını değerlendiren OİB Başkanı Orhan 
Sabuncu, tüm ürün gruplarında gerileme 
yaşandığının altını çizerek, bunun arka-
sında AB ülkelerindeki ekonomik krizin 
yattığını söyledi. 
Yılın ilk yarısında AB binek otomobil pa-
zarının yüzde 6.8, ticari araçlar pazarının 
da yüzde 10.8 daraldığını hatırlatan Sa-
buncu, “AB kaynaklı bu daralmalar bizim 
ihracatımıza yansımaktadır. Bu nedenle 
pazarlarımızı çeşitlendirmek için yoğun 
şekilde çalışıyoruz. AB dışındaki Türk 
Cumhuriyetleri, Ortadoğu, Afrika gibi 
pazarlarda ihracat artışı göstersek de bu 
bölgelerin pazar büyüklüğü AB boyutla-
rında olmadığı için yansıması rakamları-
mızda büyük değişikliklere neden olmu-
yor. Amacımız AB’nin ihracat ağırlığını 
tüm bölgelere yaymak” dedi. 
Tüm ana ürün gruplarında gerileme var… 
OİB’in temmuz ayı raporuna göre otomo-
tiv endüstrisi ihracatındaki tüm ana ürün 
gruplarında gerileme yaşandı. Buna göre 
yan sanayi geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
göre yüzde 4 gerileyerek 629 milyon do-
larlık ihracata imza atarken, bunu binek 
otomobiller yüzde 33 daralma ve 442 
milyon dolarlık dış satışla izledi. Bu ürün 
gruplarını ise yüzde 39 daralma ve 271 
milyon dolarlık ihracatla eşya taşımaya 
mahsus motorlu taşıtlar, yüzde 20 aza-
lış ve 82 milyon dolarla otobüs, minibüs, 
midibüs ile yüzde 82 artış ve 42 milyon 
dolarlık dış satışla diğer başlığı altındaki 
ürünler takip etti. 

İtalyan lüks ve prestijli spor oto-
mobil üreticisi Maserati’nin ül-
kemizde Tofaş çatısı altındaki 

temsilcisi FerMas, Maserati GranTurismo 
modelinin 460 HP’lik en güçlü versiyonu 
olan Maserati GranTurismoSport’u satışa 
sundu.  Keskin yol tutuş özellikleri, farklı-
lık katılan sportif tasarım unsurları ve 300 
km/s’lik son hız değeriyle dikkat çeken 317 
bin Euro’dan başlayan anahtar teslim sa-
tış fiyatlı Maserati GranTurismoSport’a ise 
Türkiye’den ilk etapta 2 sipariş geldi. Mase-
rati GranTurismoSport, ülkemizde 317 bin 

Euro’dan başlayan anahtar teslim fiyatıyla 
lüks spor otomobil severlerin beğenisine 
sunuldu. FerMas Satış ve Pazarlama Müdü-
rü Ferhat Albayrak, yılın ilk 6 ayında 8 adet 
Maserati satışı gerçekleştirdiklerini vurgu-
larken Türkiye’de yeni satışa sundukları 317 
bin Euro’luk Maserati GranTurismoSport’tan 
2 adet sipariş aldıklarını da açıkladı. Yılsonu-
na kadar 20 adet Maserati satışı gerçek-
leştirerek 2012 yılını hedefledikleri planlar 
doğrultusunda tamamlamayı arzu ettik-
lerini söyleyen Albayrak, “Bu hedef içinde 
satışlarımızın yarısından fazlasının ise Gran-

Turismo ailesinin oluşturmasını bekliyoruz.” 
açıklamasını yaptı.
Maserati’nin Yeni Başarı İkonu: GranTurismo 
Sport!..317 bin Euro’dan başlayan anahtar 
teslim satış fiyatıyla dikkat çeken Masera-
ti GranTurismoSport, yenilenmiş tasarımı 
ve performans bakımından sporcu doğa-
sını daha da ileriye taşıyan yeni teknolojik 
özellikleri sayesinde bir adım öne çıkıyor. 
Maserati GranTurismoSport’un kaputu 
altında görev yapan 460 HP güç ve 520 
Nmtork üreten 4.7 litrelik V8 motor, 6 ileri 
vitesli 2 ayrı otomatik şanzıman ile kom-

bine edilebiliyor. Daha sportif performans 
sergileyebilen elektronik MC Shift vites 
kutusuyla daha hızlı vites geçişi sağlama-
sıyla (100 milisaniye kadar) dikkat çeken 
Maserati GranTurismoSport, 0-100 km/s 
hızlanmasını 4.7 sn’de tamamlarken, 300 
km/s’lik maksimum hıza erişebiliyor. Bu-
nunla birlikte GranCabrioSport ve Quat-
troporteSport GT S’de de kullanılan “MC 
Otomatik Vites Yönetimi” yazılımına sahip 
otomatik şanzımanlı GranTurismoSport 
versiyonu ise 0-100 km/s hızlanmasını 4.8 
sn’de tamamlarken, 298 km/s’lik son hıza 
erişebiliyor. Süspansiyon bakımından Yeni 
GranTurismoSport’ta, yolcu konforunu iyi-
leştirirken otomobilin tepkilerini daha da 
keskinleştiren ve sürüşü daha da eğlenceli 
kılan devamlı amortisör sistemi kontrolü-
nün geliştirilmiş hali olan SportSkyhook 
sistemine yer veriliyor. Sportmodunda iken 
sürücü hareketlerine cevap vermek adına 
çok keskin bir kimliğe bürünen Masera-
ti GranTurismoSport, normal konumda ise 
daha yumuşak ve konforlu bir sürüş imkânı 
sunuyor. 20 inç’lik Astro tasarımlı alaşımlı 
jantların arkasında, önde 6 pistonlu fren ka-
liperleri ve arkada 4 pistonlu fren kaliperleri 
ile Brembo çift-döküm teknolojisine sahip 
fren sistemi yer alıyor. Oluklu ve delikli disk-
lerle ağırlığı %15 ila %20 oranında azaltan 
fren sistemi, düşük yıpranma ve üst düzey 
parça performansı sunan döküm demir ve 
alüminyumdan üretilmiş olmasıyla da dik-
kat çekiyor.
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maserati 
granturismosport 
türkiye’de!

automotive brandcontest’ten 
kia motors’a 3 tasarım ödülü...

 Kia Motors, Automotive BrandCon-
test 2012’de ( Otomotiv Markaları 
Yarışması ) 2 modeliyle 3 farklı ta-

sarım ödülünün sahibi oldu. Geçtiğimiz Haziran 
ayında ülkemizde satışa sunulan yeni Kia cee’d, 
dış tasarım kategorisinde aldığı birincilik ödü-
lünün yanısıra, iç tasarım kategorisinde de özel 
mansiyon ödülünü almaya hak kazandı. Bu iki 
ödüle ek olarak  Kia GT modeli,  jüri üyeleri ta-
rafından konsept otomobil ödülüne layık görül-
dü. Bu 4 kapılı spor sedan otomobilin tanıtımını, 
geçtiğimiz yıl Eylül ayında Frankfurt Otomobil 
Fuarı’nda gerçekleştirilmişti. 16 farklı katego-
ride ödülün verildiği yarışma, tüm otomobil 
üreticilerine, tasarım firmalarına ve otomotiv 
endüstrisinde marka iletişimi yapan şirketle-
re açık. Automotive BrandContest birincileri 
ödüllerini 27 Eylül 2012 tarihinde Uluslararası 
Paris Otomobil Fuarı’nda düzenlenecek olan 
Otomotiv Tasarımcıları Gecesi’nde alacaklar.

dünyanın en güÇlü scooter’ıaprilia 
srv 850 satışa sunuldu!
İtalyan Aprilia’nın dünyada bugüne ka-
dar üretilmiş en hızlı ve en güçlü scooter 

modeli olarak dikkatleri üzerine çeken Aprilia SRV 
850 modeli Türkiye’de de satışa sunuldu. Piaggio 
Grup Türkiye temsilcisi Ferco Motor tarafından ül-
kemizde 13 bin 500 Euro’ya satışa sunulan Aprilia 
SRV 850,  şimdiden 2 sipariş aldı. Aprilia DNA’sı ile 
Superbike dünyasının performans ve estetik an-
layışını scooter tutkunları için harmanlayan Aprilia 
SRV 850, geliştirilen motor performansı ve estetik 
altyapısıyla dikkat çekiyor. Aprilia SRV 850, Aprilia 
mühendisleri tarafından pistlerde kazanılan zafer-
ler ışığında geliştirilen sıvı soğutmalı, elektronik 
enjeksiyonlu, dünyadaki ilk ve tek 90 derece açı-
lı çift silindirli 839,3 cc’lik V yapılı ve 76 HP’lik güç 
ünitesiyle ön plana çıkıyor. 

oib başkanı orhan sabuncu



hyundaı’nin avrupalı tasarımlarına üÇ ödül 
Dünyanın en büyük gelişim gösteren markası olan ve 
son dönemlerde pazara sunduğu yeni modellerinin ta-
sarımlarıyla bütün dikkatleri üzerine toplayan Hyun-

dai, prestijli ödülleri bir bir almaya devam ediyor. Bu yıl Alman 
Tasarım Konseyi tarafından ikincisi organize edilen  Automotive 
BrandContest’te (Otomotiv Markaları Yarışması) Hyundai’nin 
yeni yıldızı i30 “En İyi İç Mekan” ve “En İyi Dış Tasarım” ödülle-
rini alırken Mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılan 
i-oniq de “En İyi Konsept” kategorisinde tasarım ödülüne layık 
görüldü. Yeni jenerasyon i30 için oldukça önemli olan bu zafer, 
aynı zamanda Hyundai’nin Avrupalı müşterilere karşı verdiği 
sözleri yerine getirdiği anlamına geliyor. Hyundai’nin Almanya-
Rüsselsheim’daki Tasarım Merkezi’nde hazırlanan i30’un dış 
tasarımı, markanın gelişmiş akıcı tasarım felsefesini gözler önü-
ne sererken aynı zamanda duygulara hitap etmesi ve dururken 
bile sergilediği dinamik yapısıyla öne çıkıyor. Hyundai’nin yeni 
i30’daki tasarım başarısı sadece dış görünümle değil, kabin için-
deki çizgileriyle de tescillenmiş oldu. 

Fiat’a abd’den 500 dopingi!
Dünyanın öncü otomobil üreticileri arasında yer alan 
Fiat’ın bol ödüllü efsanevi modeli Fiat 500, 2011 yılında 
ABD’de de satışa sunulmasının ardından gösterdiği satış 

performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Chrysler 
Group LLJ ile yaptığı geniş kapsamlı stratejik işbirliğinin kapsamında 
Fiat Grubu markalarının ve modellerinin Kuzey Amerika pazarına 
dönüşü aksiyonunun ilk adımı olan Fiat 500, ABD pazarında 15 bin 
Dolar’dan başlayan anahtar teslim satış fiyatıyla ön plana çıkıyor.
ABD pazarında 2012 yılının ilk 6 ayında 20 bin adetten fazla satılan 
ve 2011 yılının satış adetlerini şimdiden geride bırakan Fiat 500 aile-
si, tüm dünyada eriştiği 860 bin adeti aşan toplam satış performan-
sıyla da haklı başarısını ortaya koyabiliyor. 2012 yılının ilk 6 ayında 
ABD pazarında ulaştığı 20 bin adeti aşkın satış performansıyla da 
göz dolduruyor.

OTOMOTİV
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yeni peugeot 301dıştan güÇlü, iÇten cömert
Yeni Peugeot 301, sürüş koşullarının ba-
zen zorlu olduğu ve kaliteli iç mekana çok 
önem veren pazarlara yönelik bir model. 

Bu nedenle, proje süresince tasarımcıları bu iki un-
sur yönlendirdi. Peugeot 301’in sınıfında iç mekan 
genişliği ve sağlamlık açısından referans olması he-
defleniyor. Yeni Peugeot 301’in halka yönelik dünya 
prömiyeri, 1 Kasım 2012 tarihinde Türkiye’de düzen-
lenecek İstanbul Auto Show Fuarı’nda gerçekleş-
tirilecek. Aynı anda Türkiye’de ve ardından Orta ve 
Doğu Avrupa, Rusya, Ukrayna, Yunanistan, Mağrip, 
Orta Doğu, Körfez ve Afrika ülkeleri ile bazı Güney 
Amerika pazarları gibi çok sayıda başka ülkede sa-
tışa sunulacak.Projenin başından itibaren, otomo-
bilin şartnamesinin yazılması aşamasında, Peuge-
ot mühendisleri 301’in gelecekteki müşterilerinin 
kullanacakları farklı yol koşullarında kilometrelerce 
test sürüşleri yaptılar. Farklı yol koşulları, sıcak hava, 
soğuk hava, nemli iklim... ve hatta bazen direksiyona 
müşteriler oturdu ve böylece her türlü yaşam duru-
mu test edildi. Toplamda, birçok kıtada binlerce kilo-
metre deneme sürüşü yapıldı.

Konya : 20.00
İzmir :  20.00

KONYA - İZMİR 
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Global Üniversiteli 
Girişimci yarışması için 
başvurular başladı

Turkcell, 
arızalara malatya’dan 
müdahale edecek

vodaFone’nun desteği ile gelecek kuşak 

girişimcileri  desteklemek amacıyla düzenlenen 

global üniversiteli girişimci yarışması’na 

geÇen yıl 126 genÇ katıldı. 

malatya turkcell operasyon merkezi, ilk etapta 

malatya’ya, sonrasında ise elazığ ve adıyaman 

gibi Çevre illere hizmet verecek. türkiye 

Çapında turkcell şebekesinin yaklaşık yüzde 3’ü 

malatya’dan kontrol edilecek.

  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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Cep telefonu operatörü Turkcell, iletişimi sağlayan altyapı 
temel ekipmanlarını barındıran operasyon merkezlerinin 
35’incisini Malatya’da açtı. Yerelleştirilen operasyon mer-

kezleri, bölgede müşteriye daha yakın olmayı ve ortaya çıkan 
arızaları daha hızlı çözebilmeyi sağlıyor. Bin metrekare alan 
üzerine kurulu Malatya Turkcell Operasyon Merkezi, ilk etapta 
Malatya’ya, sonrasında ise Elazığ ve Adıyaman gibi çevre illere 
hizmet verecek. Türkiye çapında Turkcell şebekesinin yaklaşık 
yüzde 3’ü Malatya’dan kontrol edilecek. Malatya’da açılan yeni 
merkez ses, SMS, MMS ve internet gibi tüm iletişim hizmet-
lerinin verilebilmesi için gerekli temel şebeke ekipmanlarına 
sahip. Turkcell, şebekesinin kalitesini operasyon merkezle-
rinden kontrol ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Turkcell 
Şebeke Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
İlter Terzioğlu şunları kaydetti: “Operasyon merkezlerimizi 
yerelleştirerek hizmet kalitemizi daima en mükemmel seviye-
de tutmak bizim için çok önemli. Şu anda şebekemizde, çeşitli 
illerimize konuşlandırdığımız 35 operasyon merkezimiz var. Bu 
merkezlerin çevre illere de hizmet verdiği düşünülecek olursa 
tüm Türkiye’de Turkcell farkının nedeni daha iyi anlaşılacaktır. 
Teknolojide küresel düşünüp dünyayla rekabet ederken iletişim 
kalitesi için yerelde güçlenmeye büyük önem veriyoruz.” 

0 543 255 40 00
0 332 233 94 46
Ferit Paşa Mah. Nişantaşı Sok. 33/A KONYA
(KULE SİTE YAKININDA)
www.saunagumuskapi.com

Türk Telekom, ‘en 
kalabalık iftar yemeği’ ile 
Guinness’e girdi
türk telekom genel müdürü gökhan bozkurt,

“birden Çok noktada, dünyanın en kalabalık iFtarı

 rekoru iÇin ramazan ayının birlik ve beraberlik 

FelseFesinden ilham aldık.”

Türk Telekom’un 81 ilde 21 bine yakın çalışanının katılımıyla 
düzenlediği iftar yemeği, ‘dünyanın en kalabalık şirket çalı-
şanı iftarı’ olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girmeye 

hak kazandı. Türk Telekom, 15 Ağustos akşamı Iğdır’dan Edirne’ye, 
Hatay’dan Sinop’a kadar tüm Türkiye’de bir iftar organizasyonu 
gerçekleştirdi. İftar yemeğine Türkiye’nin dört bir yanındaki 20 bin 
715 çalışanı katılarak büyük bir beraberlik örneği gösterdi. Guinness 
Dünya Rekoru resmi denemesi sırasında, Ankara’da ve İzmir’de 1, 
İstanbul’da da kurumun 2 resmî hakemi görev yaptı. 4 hakem, Türk 
Telekom görüntülü telefon sistemiyle birbirleriyle görüşerek; rapor-
ların ve sayıların doğruluğu konusunda hemfikir olduktan sonra 
sonucu açıkladı. Rekor denemede 400’den fazla gözlemci ve 168 
şahit görev aldı. Rekor denemesinin merkez ofisi ise İstanbul Haliç 
Kongre Merkezi oldu. Gözlemci ve şahitler, şirket çalışanı olmayan ve 
tarafsız kişilerden Guinness’in kuralları gözetilerek belirlendi. Rekor 
denemesinin yapıldığı her noktada giriş ve çıkış kapıları ayrıştırıldı. 
Mekâna gelen herkesin tek tek sayılmasını sağlayan sistemler kurul-
du. Çalışanlarının güçlü ve birbirine bağlı bir aile olduğunun altını çizen 
Türk Telekom Genel Müdürü Gökhan Bozkurt, “Birden çok noktada, 
dünyanın en kalabalık iftarı rekoru için Ramazan ayının birlik ve bera-
berlik felsefesinden ilham aldık. Türk Telekom ailesi olarak, birbirimize 
bağlanarak gerçekleştirdiğimiz iftar organizasyonumuzun bir dünya 
rekoru ile taçlanmasından mutluluk duyduk.” dedi. 

Türkiye’deki girişimcilik potansiyeli ve nitelikli insan kay-
nağını geliştirmeye büyük önem veren Vodafone’un ana 
sponsorluğunda, Akbank’ın katkılarıyla düzenlenecek 

Global Üniversiteli Girişimci Yarışması için başvurular başladı.
Global Student Entrepreneur Awards (GSEA) tarafından tüm 
dünyadaki üniversiteler arasında girişimciliği teşvik etmek 
amacıyla düzenlenen ve bu yıl Türkiye ayağı Vodafone Türkiye 
ana sponsorluğunda, Akbank’ın katkılarıyla ve Bizz Consulting 
işbirliğinde gerçekleşecek Global Üniversiteli Girişimci 
Yarışması’nın başvuruları 30 Eylül 2012 tarihine kadar devam 
edecek. En az 6 ay önce şirket kurmuş ve üniversitede okuyan 
genç girişimcilere kapılarını açan yarışmanın Türkiye eleme-
lerinde birinci olan girişimci, 17 – 19 Kasım tarihlerinde New 
York’ta gerçekleşecek büyük finalde Türkiye’yi temsil edecek 
ve 200 bin dolarlık büyük ödülü kazanarak parlak fikirleri-
ni hayata geçirme sansı yakalayacak. Vodafone Türkiye İcra 
Kurulu Başkanı Serpil Timuray, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 
telekomünikasyon alanında dünyanın en büyük şirketlerinden 
biri olarak, 70’i aşkın ülkeden beslenen bilgi birikimleriyle, Türk 
toplumu için değer yaratmak hedefiyle çalıştıklarını söyledi. Bu 
çerçevede sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı konumundaki 
girişimciliği destekleyerek, nitelikli insan kaynağına yatırım 
yapmayı öncelikleri arasında gördüklerinin altını çizdi. 

sektörden»

vodafone genel müdürü serpil timuray

turkcell genel müdür yardımcısı ilter terzioğlu
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eyyüp ceylan

Resimde gördüğünüz 
ünlü oyuncumuz

Kaynak

İnsanların bütünü

Gücünden 
yararlanmak için 
elde edilen buhar

Görme engelli

Ay gibi beyaz tenli 
olan (isim)

Berilyum’un simgesi

İyi ahlaklı

Sinir

Nikel elementinin 
simgesi

Gelecek

Sebze fideliği

Kadın yazman

Duyuru

Bir şeye ait olan

Bir içecek

Yiğit delikanlı

Güzel koku satan

Kuran-ı Kerim’de 
bir sure

Mavi renkli değerli 
bir taş 

Özgür Batı Anadolu köy yiğidi

Aklama

Tümör

Bilip de bilmezlikten 
gelmek Sahipsiz, boş toprak 

Kendini beğenme

At ayakkabısı

Çalmak

Bir yerde oturma

Konut

Bir tarlayı nadasa 
bırakmak

Zararlı bir böcek

Önceleme Yollardaki kaplama 

Bir soru edatı

Er

İş yapma

Yayımcı

Yakın dost

Ahırette verilecek 
cezailişkin

Belirsiz bir süreye 
ertelemek

Libya için internet 
ülke kodu

Utanma

Tabaka

İşler, işlemler

İstanbul’un 
adalarından biri

Kadın dansçı

Gelişme

Seçkin
Kan hastalığı 

bulunan

Eski dilde su

Kabaca efendim

Bir tiyatroda en üst 
balkon

Namzet

«bulmaca



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

ANKARA - ESKİŞEHİR :  06.45, 08.00, 09.00, 11.00, 12,30, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00
ESKİŞEHİR - ANKARA :  06.45, 08.00, 09.00, 11.15, 12.45, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00

ANKARA - KONYA :  07.00,  09.35,  11.30,  13.00,  15.15,  17.15,  18.30,  20.45
KONYA - ANKARA :  06.45,  08.30,  10.00,  12.15,  14.30,  16.00,  18.00,  20.30

tam    25    35
genç    20    28
çocuk   12,5    17,5 
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