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Ulaflt›rma Bakanl›¤›, 20 M‹LYAR dolarl›k otoyol yapacak

Ça¤r› merkezleri abonelerini DAK‹KALARCA bekletmeyecek

2011’de ‘ARA BA⁄LANTI’ ücretleri düflecek mi?

Süleyman Karaman: “En çok o¤lum Murat beni güldürür”
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TÜM TÜRK TELEKOM 

Kampanya 31.12.2010 tarihine kadar geçerlidir.



KAFAMIZDA, cep
telefonlar›n›n dolay›s›yla baz

istasyonlar›n›n ‘kanser’e neden
oldu¤u ‘hayali’ ile yafl›yoruz.
‘Hayal’ diyorum, zira bugüne
kadar dünyada hiçbir bilimsel
kurum ve kurulufl, baz
istasyonlar›n›n kansere neden
oldu¤una dair, bir kan›t ortaya
koymufl de¤il. 

Dünya, art›k bu gerçekle bir
flekilde yüzleflmeli… Ondan kaç›fl
yok. Bunun için geçmifle dönük bilimsel çal›flmalar›n
yan› s›ra, yeni yap›lan çal›flmalar karfl›laflt›r›lmal›,
böylece ‘kanser yap›yor- yapm›yor’ gerçe¤i ile
evrensel bir yüzleflmeye gidilmelidir. Ancak bu
flekilde, çürü¤ü sa¤lam›ndan, yanl›fl› do¤rusundan
ay›rarak, toplumu sa¤l›kl› bir flekilde
bilinçlendirebiliriz. Günümüzde, baz istasyonlar›n›n
kansere sebep oldu¤u yönünde bir kan›t ortaya
konamasa da, do¤al olarak, bu tart›flma
bitmeyecektir. 

Tart›flmaya, biz de objektif biz gözle kat›lmak
istedik ve baz istasyonlar› ile ilgili oldukça genifl bir
haber haz›rlad›k. ‹ddialar› merkeze alarak, konunun

yetkin uzmanlar›na, uluslararas›
araflt›rmalara, hatta ba¤›ms›z
üniversitelerin görüfllerine yer
verdik. Baz istasyonlar› gerçe¤ini
bir nebze de olsa, sizlerin bilgisine
sunmaya çal›flt›k. 

Bu say›m›zda, TCDD Genel
Müdürü Süleyman Karaman ile
küçük bir sohbet yapt›k. Kendisine
neden ‘Süleyman Baba’ dendi¤ini
sorduk. Belki bir gün karfl›n›za
ç›karsa, Türk filmlerindeki o ünlü

‘Size Baba diyebilir miyim?’ repli¤ini siz de Süleyman
Karaman’a söyleyebilirsiniz.  

Geçti¤imiz ay›n en büyük projelerinden birini
Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m bafllatt›. Türkiye’nin
Yap-‹fllet-Devret (Y‹D) modeliyle yap›lacak ilk otoyolu
için imzalar at›ld›. 6 milyar dolara mal olmas›
beklenen, ‹zmit Körfez Geçifli ve Bursa-Bal›kesir-‹zmir
Otoyol Projesi’nin 7 y›lda tamamlanmas›
öngörülüyor. Ulaflt›rma Bakanl›¤› projeleri pefli s›ra
hayata geçiriyor. Otoyol için haz›rlanan haberi
sizlerle paylafl›rken, projelerin takipçisi olaca¤›m›z
sözünü de veriyoruz. 

Önümüzdeki say›da görüflmek üzere, hoflçakal›n.

Baz istasyonlar› ile ilgili
oldukça genifl bir haber

haz›rlad›k. ‹ddialar›
merkeze alarak, konunun

yetkin uzmanlar›na,
uluslararas› araflt›rmalara,

hatta ba¤›ms›z
üniversitelerin görüfllerine

yer verdik. 
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AHMET SEL‹M
ahmetselim@baglantinoktasi.org

Baz istasyonlar› ve hayal



ilan girecek



‘Süleyman Baba’y› en çok
o¤lu Murat güldürüyor
TCDD Genel Müdürü Süleyman

Karaman, hayat› boyunca yaflad›¤› iki
büyük üzüntüyü paylaflt›.  
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Bilim adamlar› baz istasyonlar›n›
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Genç oyuncular›n
yüz ak›

“Pusat”, “Hac›” gibi dizilerin genç ve
baflar›l› oyuncusu Yasemin Bal›k,
neden Bihter olmak istemiyor? 

Ara ba¤lant› ücretleri
2011’de düflecek mi?
BTK Baflkan› Tayfun Acarer, ara

ba¤lant› ücretleri ile ilgili son
de¤erlendirmelerini anlat›yor.
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Vodafone’da 

‘fark var’
Vodafone CEO’su Serpil Timuray,

baflar› s›rlar›n› anlatt›. En çok sevdi¤i
reklam karakterlerini aç›klad›.

18
SAHNE ‹LET‹fi‹MSÖYLEfi‹

• Uzmanlık alanı ile ilgili her konuda yüksek kapasitede hizmet verebilecek altyapı ve tecrübe
• Organizasyon bazında çalışan, her müşterinin ihtiyaç ve stratejilerine göre özelleştirilmiş farklı dilleri
   ve uygulamaları destekleyebilen esnek, modüler ve parametrik yazılımlar
• Fiziki güvenliği ve data güvenliği lisansör kurullarca onaylanmış ve belgelenmiş altyapı
• Yüksek sistem açıklık oranı
• Müşterilerine karar destek mekanizması oluşturacak etkin bilgi akışı
• Müşterilerinin stratejilerini destekleyerek bu doğrultuda müşterileri ile ortak hareket edebilme yeteneği
• Kaliteli ve güvenilir hizmet
• Konusunda uzman ve tecrübeli insan kaynağı
• Uluslararası güvenlik kurallarına uygun olarak şeffaf ve izlenebilir hizmet.

Deneyimlerini yenilikçilik, yaratıcılık ve teknoloji felsefesi ile birleştiren Provus,
kendi sektöründe 1 numara olmanın gururunu yaşıyor.
PROVUS başta bankacılık olmak üzere finans, telekomünikasyon, sigorta, menkul kıymetler ve parekende sektörlerine yönelik Türkiye’de
yeralan banka ve kurumlara; Türkiye’deki PROVUS operasyon merkezinden yurtdışında  (K.K.T.C., Romanya, Arnavutluk) faaliyet gösteren
banka ve kurumlara dış kaynak kullanım hizmeti vermektedir. Türkiye’de kredi kartı çıkartan 27 bankanın 21’ine hizmet veren Provus
her geçen gün gelişmeye ve büyümeye hızla devam etmektedir.

Tel: 0212 329 06 00  /  Fax: 0212 329 06 99  /  www.provus.com.tr
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Ankara-Moskova hatt›nda
direkt uçufllar bafll›yor

Kendisi 500, k›l›f› 
bin 500 dolar!

Bayramda yolculu¤a 
310 milyon lira harcand›

2005’den 2010’a Türkiye-Rusya hatt›nda tafl›d›¤›
yolcu say›s›n› 60 binden 600 bine tafl›yan Türk Hava
Yollar› (THY), Ankara-Moskova hatt›nda direkt
uçufllar› bafllat›yor. THY Rusya Müdürü Mefail
Deribafl, THY’nin flirketi Anadolu Jet’in yapaca¤›
seferlerin Ekim ay› sonunda bafllayaca¤›n› aç›klad›.
Deribafl, seferlerin haftada üç gün olarak Moskova’da
Domodedovo Havaalan›’na yap›laca¤›n› belirtti.
Deribafl, flu an Moskova dahil Rusya’n›n alt› flehrinden
direkt uçufl yap›ld›¤›n› hat›rlatt›. 

Apple’›n son ürünü tablet bilgisayar iPad için moda
devleri k›yas›ya rekabette. Dünyada adeta iPad
ç›lg›nl›¤› yaflan›rken buna ünlü markalarda çanta
tasar›mlar›yla kat›l›yor. Chanel, Gucci, Burberry, Louis
Vuitton gibi lüks markalar iPad’e özel lüks k›l›f-çanta
serilerini tüketicilerin be¤enisine sundu. ABD’de 499
dolara sat›lan iPad’in lüks k›l›flar›n›n fiyat› bin 500
dolara kadar ç›k›yor. Bu kategoride rekor bin 555
dolarl›k fiyat etiketiyle Channel’in ürününde.  

OECD’ye göre Türkiye’de
internet fiyat› el yak›yor

OECD ülkelerinde ayl›k ortalama 30 dolar olan internet
abonelik ücreti, Türkiye’deki abone say›s› az olmas›na
karfl›n yüksek fiyatlar› nedeniyle ortalama 135 dolar›
geçiyor. Japonya’da megabit bafl›na 0.14 dolardan bafllayan
fiyatlar, Türkiye’de 2.39 dolardan bafllay›p, 76 dolar›n
üzerine kadar ç›k›yor. Dosya indirme (download) h›z›nda
ortalama 34 megabit ile Güney Kore, dünyan›n en h›zl›
internetine sahip ülke konumundayken, Türkiye ortalama
4.8 megabit ile dünyada 63. s›rada yer al›yor. 

Karayollar›, havayollar› ve demiryollar›nda, arife,
Ramazan Bayram› ve Anayasa referandumunun
yap›ld›¤› 5 günlük zaman diliminde milyonlarca kifliden
gelen yo¤un talebe otobüs, tren ve uçak yetiflmedi.
Toplamda 9.5 milyonu aflk›n yolcu 310 milyon liral›k
harcama yapt›. Yaln›zca karayolunda günde 1 milyon 600
bin düzeyinde yolcu tafl›nd›¤›, 5 günlük dönemde
ortalama cironun 200 milyon TL düzeyinde hesapland›¤›
belirtildi. Türk Hava Yollar› da 15 bin 614 seferde 1
milyon 400 bini aflk›n yolcu tafl›d›.  
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Yavafl bilgisayar 
stres sebebi

Birgün internete b›rakt›¤›n›z
izleri silmeye çal›flacaks›n›z

Amerika genelinde Intel’in deste¤iyle yap›lan
bilgisayar kullan›c›l›¤› araflt›rmas›, yavafl çal›flan
makinelerin ve ‘kum saati sendromu’nun bazen
cinnetle bile sonuçland›¤›n› gösteriyor. Teknoloji sitesi
ShiftDelete.Net’in haberine göre, iflletim sisteminin
tepkisiz kald›¤› zaman ortaya ç›kan kum saati sembolü,
bilgisayar kullan›c›lar›n›n yüzde 51’ini çileden
ç›kart›yor. Kullan›c›lar›n yüzde 80’i ise bilgisayar
tak›ld›¤› zaman geçirdi¤i zaman içerisinde kendini
engellenmifl ve depresif hissediyor. 

Ortado¤ulu havayolu flirketlerinin gün geçtikçe
büyümesi, Avrupal› flirketleri alarma geçirmeye bafllad›.
British Airways Baflkan› Willie Walsh, Avrupal› di¤er
flirketlere Ortado¤u’daki geliflmeyi tehdit olarak görmeleri
gerekti¤ini söyledi. Willie Walsh, "Ortado¤u’da havayolu
flirketlerinin büyümesi, art›k bir tehdit olarak alg›lanmal›d›r
ve küçümsenmemelidir. Biz, ‹ngiltere’de ve Avrupa’da bu
durumu alg›lamakta oldukça yavafl›z. Ortado¤ulu flirketler
bizim rakiplerimiz." uyar›s›nda bulundu. 

Trend Micro Güvenlik Dan›flman› Rik
Ferguson, “Bugün 10 yafl›nda internete resim,
yaz›, mesaj kaydedenler, 20’li yafllar›nda bu izleri
silmeye çal›flacaklar.” dedi. Schmidt, internete
b›rak›lan kiflisel verilerin son derece fazla
oldu¤una dikkat çekerek flu aç›klamay› yapt›:
“Bugün 10 yafl›nda internete resim, yaz›, mesaj
kaydedenler, 20’li yafllar›nda, örne¤in ifl ararken,
internette b›rakt›klar› bu utand›r›c› ve gülünç
izleri silmeye çal›flacaklar.”

Çevre Bakanl›¤›, mesire
yerlerini IPhone’a yüklüyor

Çevre Bakanl›¤›, sorumlulu¤undaki piknik alanlar› ile
mesire yerlerini IPhone, Ipod ve Ipad ortamlar›nda
görüntüleyen sistemi uygulamaya geçirdi. Bakanl›¤›n
bafllatt›¤› ‘Mesire Yerleri Uygulamas›’ ile mesire yerleri ve
piknik alanlar›n›n listeleri, harita üzerindeki yerleri ve ayn›
zamanda ilgili mesire yerine giden yol tarifi görsel ve yaz›l›
olarak al›n›yor. 2 ayl›k bir gelifltirme süreci sonras›nda
Bakanl›k, uygulamay› IPhone, Ipod ve Ipad ortamlar›nda
ücretsiz olarak kullan›ma sunuyor. 

Ortado¤u havayollar›
Avrupal›’n›n gözünü korkuttu



röportajwww.baglantinoktasi.org ba¤lant›noktas›8

TCDD Genel Müdürü
Süleyman Karaman, baflar›yla
yürüttü¤ü görevinin yan› s›ra, in-
sani özelli¤iyle öne ç›kan bir
isim. Candand›r, samimidir, es-
prilidir. Ço¤u zaman esprileriyle
etraf›ndakileri k›r›p geçirdi¤ine
flahit olursunuz. Bu bazen, resmi
bir toplant› bile olabilir. Öne ç›-
kan en önemli özelliklerinden bi-
ri de babacan olmas›d›r. Bu yan›
nedeniyle etraf›ndaki ço¤u kifli
kendisine ‘Süleyman Baba’ der.
‘Süleyman Baba’ lakab› kurum
içinde de benimsenmifl. 

Zaman zaman k›zd›¤› çal›flan-
lar› bile ona küsmüyor, k›r›lm›-
yor. Nedenini kendisi; “Kindar
de¤ilim. Arka planda art niyet
tafl›mam.” sözleriyle aç›kl›yor.
Karaman’›n hayat›nda ailesinin
yeri ise bambaflka… O¤lu Mu-
rat’›n kendisinden esprili oldu-
¤unu ve hayatta kendisini en çok
güldüren kifli oldu¤unu belirti-
yor. ‘Olmaz’ kelimesinden nef-
ret ediyor. ‘Hemen bakal›m, in-
celeyelim’ cümlesini ise çok sevi-
yor. ‹flte Karaman ile yapt›¤›m›z
s›cak söyleflinin ayr›nt›lar›…

■ Size niye ‘baba adamd›r’ di-
yorlar?

Ben arka plana bir fley tafl›m›-
yorum. Kindar de¤ilim, herhangi
bir hata sonucunda o arkadafl›m-
la görüflmemezlik yapmam. On-

lar da (Demiryolu çal›flanlar›)
bunu bilirler ve ifli uzatmazlar.
Gönüllerini bir flekilde al›r›m.
Tabi bazen bu tutumum hatala-
r›n artmas›na da sebep olmuyor
de¤il.

■ Sizi sevmelerinin sebebi,
kindar olmaman›z m› sadece?

Sadece o de¤il. ‹nsanlar›n ha-
talar›n› bir yere saklay›p, sonra-
dan önlerine ç›karmak gibi bir
huyum yok. Hiç onu yapmam, o
orada kal›r. 
“Stresim, demiryollar›na
destek gelsin diye”

Benim çal›flanlara k›zd›¤›m
zamanlar stresli oldu¤um za-
manlard›r. Genellikle aç›l›fl za-
manlar›d›r. Bu günlerde, bana
‘aferin’ desinler diye strese gir-
miyorum. ‘Biz kendimizi iyi tan›-
tal›m da, demiryollar›na destek
gelsin’ istiyorum. Bu da beni
strese sokuyor. Hiç olmamas›
gereken hatalar yap›l›yor, onlara
k›z›yorum. Mesela, bir ilde aç›l›fl
var, ilin milletvekillerine veya
valisine davetiye gönderilmiyor.  
“Baflbakan trende 
çok mutlu oluyor”

Di¤er yandan, demiryolu ala-
n›ndaki çal›flmalar için ‘iyi oldu’
demesini istiyorum. Bunun için
çabalarken aksamalar oluyor, bi-
ri de ç›k›p olumsuz konuflunca
üzülüyorum tabi. Memnuniyetle-

“O¤lum Murat esprili kiflili¤i ile kendisini her yerde gösterir. 
Ben de en çok ona gülüyorum. Veli toplant›s›nda ben konuflmaya bafllay›nca,

ö¤retmen ilk olarak Murat’›n babas› olup olmad›¤›m› sordu.”

»

“Beni en çok o¤lum
MURAT GÜLDÜRÜR”

TCDD Genel
Müdürü Süleyman
Karaman.





rini aç›klay›nca da mutlu oluyorum. Me-
sela, Baflbakan h›zl› treni kullan›rken
ben hissediyorum; hayat›n›n en mutlu
an› oldu¤unu. Onu öyle görünce ben de
mutlu oluyorum.

■ Sizin için ‘baba adam’ tabirini sade-
ce çal›flanlar›n›z kullanm›yor. D›flar›daki
insanlarda ayn› fleyleri düflünüyor. 

fiöyle oluyor; birinin bir s›k›nt›s› oldu-
¤unda, mesela iflsiz kald›¤›nda kendimi
onun yerine koyuyorum. Veya hastal›k
anlar›nda insanlarla çok ilgilenmem ge-
rekti¤i fleklinde bir düflüncem var. Bir-
gün geldim bana dediler ki, ‘Bas›n müfla-
virimiz (Mehmet Özülker) olumsuz bir
olay yaflam›fl ifl yerinde. Sonra da evine
gitmifl, evde kalple ilgili bir s›k›nt›s› ç›k-
m›fl.’ Ben hemen yan›na eleman gönder-
dim, ‘hastaneye götürün’ dedim. Sonra
kendisi bana dedi ki, ‘Genel Müdürüm
hastaneye yetiflmesem gidiyormuflum.’
Böyle çok örnek var hayat›mda. Hastal›k
konusunda çok hassas›m. Bu durumlar
da insanlar› yaklaflt›r›yor bana.
“‹nsanlar›n dertleriyle 
dertleniyorum”

Yap› itibariyle de insanlar›n dertleri ile
dertlenme oluyor bende. Kendimi kar-
fl›mdakinin yerine koyuyorum. Anka-
ra’ya gelen bir adam, saat fark etmez ne
ifli olursa ilgilenirim. Muhakkak ‘aç m›-
s›n, tok musun?’ diye sorar›m. Hiçbir fley
kesinlikle laf olsun diye de¤il. Benim bu
ilgimden memnun oluyorlar. Bu tip fley-
ler insanlar› etkiliyor demek ki. 

■ Kendinizi nas›l tan›mlars›n›z?
Biraz flansl› biriyim. Hakikaten ifl ha-

yat›nda da aile hayat›nda da flansl›y›m.
Amirlerim flimdiye kadar hep sevdi¤im
insanlar oldu. 
“Sadece Gürtuna ile s›k›nt› yaflad›m”

Sadece, Tayyip Bey belediye baflkanl›-
¤›ndan ayr›ld›ktan sonra yerine gelen Ali
Müfit Gürtuna’n›n çevresi ile s›k›nt› yafla-

m›flt›m. Asl›nda onu çok severdim o da
beni severdi ama Tayyip Bey ile olan ilifl-
kilerimden dolay› s›k›nt› çektim. 

■ Ya aileniz?
Aile aç›s›ndan da flansl› hissediyorum

kendimi. ‹mkânlar›m›z iyiydi çok flükür.
Babam ileri görüfllüydü, di¤er insanlar›n
psikolojisini bilecek flekilde kendisini ye-
tifltirmiflti. Eflim ve çocuklar›mla hiçbir
sorunum olmad› 30 y›ll›k evlilik hayat›-
m›zda. fiansl› ve hareketli bir yaflam›m
oldu.

■ Hayat›n›zda s›k›nt› yaflad›¤›n›z dö-
nemleriniz hangileriydi? 

Hayat›mda iki s›k›nt›l› dönem yaflad›m.
Birisi k›z›m›n kaza geçirdi¤i zaman, birisi
de tren kazas›yd› (Pamukova tren kaza-
s›). Beni biraz a¤latan iki konu oydu.

10 ba¤lant›noktas› www.baglantinoktasi.org 

“HAYATIMDA ‹K‹ SIKINTILI DÖNEM YAfiADIM.
B‹R‹S‹ KIZIMIN KAZA GEÇ‹RD‹⁄‹ ZAMAN, B‹R‹S‹
DE TREN KAZASIYDI (PAMUKOVA TREN KAZASI).
BEN‹ B‹RAZ A⁄LATAN ‹K‹ KONU OYDU. BAfiKA B‹R
fiEY OLMADI. ACI, ÖLÜM GÖRMED‹M.”

TCDD 
Genel

Müdürü
Süleyman
Karaman,
Mehmet

Özülker ile
birlikte

Ankara-
Konya h›zl›
tren hatt›n›

inceliyor.



Baflka bir fley ol-
mad›. Ac›, ölüm
görmedim. Bir de
Türkiye’de istedi¤im her
yerde yaflad›m. ‹stanbul’un en
güzel yerlerinde Emirgan’da yaflad›m.
Ankara’da da öyle. Çok zengin, varl›k
içinde yaflamad›m ama bir eksikli¤im de
olmad›. ‘fiu da olsa keflke’ durumuna gel-
medim. 

■ Sizin bir ara da müsteflarl›¤›n›z ko-
nufluldu?

Belki daha üst görevlere gelebilirdim
ama yedi¤imiz içti¤imiz ayr› olmayan iki
arkadafl›m müsteflar oldu. Müsteflar Ha-
bib Soluk Bey ile ‹brahim fiahin. Benim
için çok de¤erli insanlard›r. 

■ Kendinizi nerede en çok rahat hisse-

dersiniz?
Ailemle… Ailemle oldu¤umda çok ra-

hatl›yorum. Stresim hiç olmuyor.
■ Bürokraside peki?
Bakan Bey’le sohbet çok güzeldir. Bi-

len bilir. Bakan Bey’in d›fl›nda, ‹brahim
fiahin’le konuflunca rahatlar›m. Baz› ko-
nularda görüfllerini mutlaka al›r›m.

■ Milletvekilli¤ini düflünmediniz mi?
Düflündüm ancak, flans›zl›k diyebilece-

¤imiz fleyler oldu. AK Parti kurulunca
milletvekilli¤i için Ankara’ya geldim ve
Baflbakana dan›flmak için randevu iste-
dim. Turan Çömez özel kalemiydi o za-
man. ‘Bu yo¤unlukta alamam’ dedi.  ‘Sen
sadece söyle’ dedim. Sonunda görüfltük.
‘Bürokrat da laz›m, bu seferlik böyle ya-
pal›m’ dedi. 

■ Demiryolu da baflar›l› bir genel mü-
dür kazanmad› m›?

■ Asl›nda genel müdürlükten ziyade
ifller hükümetin verdi¤i destekle yürüyor.
Destek verilmese demiryolunda bir fley
yap›lamaz. Deste¤i yürütmek de genel
müdüre düflüyor. Siyasi, yap›lan ifllerden
haz al›rsa destek verir. 

■ Kendinizi Demiryollar›’nda
baflar›l› buluyor musunuz?

Öyle görüyorum. 
■ ‹lk geldi¤iniz dö-

nemle flimdiyi karfl›-
laflt›r›r m›s›n›z? 

‹lk geldi¤imde
korku ile birlikte
heyecan vard›. ‘Ne
yapaca¤›m, binler-
ce ifl var’ gibi. Çün-

kü bir ifl yapsan›z ge-
riye yapmad›¤›n›z 999

ifl kal›yor. fiuan istedi¤im
flekilde olmasa da ilerleme

var. 10 y›l sonra demiryolunun
çehresi tamamen de¤iflmifl olur. ‹lk baflla-
d›¤›mda korku vard› flimdi de ümit ve he-
yecan var. 

■ Sizin çal›flma arkadafllar›n›za bir tav-
siyeniz olmufl, ‘iflimizi yapal›m gerekirse
hapse de gireriz, en kötüsü hapiste tavla
oynar›z’ fleklinde. 

Malatya’da tünel çökmüfltü. Mahkeme
karar› ile de kapatm›fllar ve açm›yorlar.
O zaman açal›m dedi¤imde ‘ama mahke-
me karar› var’ diyorlard›. Üzülmüfltüm
hem de aç›lmas› gerekti¤ine zorlam›flt›m
arkadafllar›. O zaman ç›kt› a¤z›mdan bu

söz. ‘Açal›m, isterlerse tünele ass›nlar bi-
zi, isterlerse hapse atarlar en kötüsü tavla
oynar›z hapiste’ demifltim. Kardemir için
de ‘destek verelim, asacaklarsa ass›nlar’
demifltim. O fluradan ileri geliyor; Büyük-
flehir’de çal›flt›¤›m›zda çok mahkemeye
gittik, hiç suç iflleme gayemiz yok ama
baflkalar›na ters gelen fleyler oluyor. ‹flle-
rini müdafaa edecek flekilde dikkatli ya-
parsan ifller iyi gidiyor tabi. Ürkekli¤i
yenmek için söylemifltim. 
“Normali sevmem, en iyiyi severim”

■ Peki, ‘iyinin iyisi yapal›m’ sözünüz
de var. Bunu aç›klar m›s›n›z? 

Normali sevmem. En iyiyi severim. En
iyi ekip, en iyi tren, en iyi yol bizim olsun.
Baflbakan’da da var bu karakter, Bakan
Bey’de de… ‹yi ifl hem hofla gidiyor, hem
seviliyor. ‹yi yapamazsan bofl vermifllik
bafll›yor.

■ Süleyman Bey neye k›zar?
Mesela bugün k›zd›m birisine, Bakan-

l›¤a gidip ifl yapacak. Gidip, gitmedi¤ini
sordum, mail att›¤›n› söyledi. Mailin gi-
dip gitmedi¤ini, karfl› taraf›n al›p almad›-
¤›n› sordum, ‘bilmiyorum’ dedi. Telefon
et sor. ‹flin yap›lamamas›na de¤il, yap›la-
bilirli¤i olan bir iflin yap›lmamas›na k›za-
r›m. ‹flin kendili¤inden olmas› gerekti¤i-
ne karar verenlere k›zar›m. ‹fli takip et-
meyenlere…

■ Sizi en çok kim güldürüyor?
O¤lum Murat. Çok esprili. Benden da-

ha esprili. Küçük o¤lum da, k›z›m fieyma
da öyle… Esprili bir aileyiz.

■ Sizin yan›n›zda m› öyleler? 
Hayat tarzlar› öyle. Mesela, Murat,

Roberth Koleji’ni kazanm›flt›. Veli top-
lant›s›na gittik. Ö¤retmenler geldi, velile-
re ‘çocuklar›n›z yeterince baflar›l› de¤il,
tembel, gelecekleri yok’ diye dert yand›-
lar. Ben de ‘bunlar ülkede ilk 10 bine gir-
mifl çocuklar, bunlar da baflar›l› olmazsa
Türkiye baflar›l› olamaz, kusura bakma-
y›n elimizde olan bu, bu saatten sonra
daha iyisini yapamay›z’ dedim. Güldü
herkes. Ö¤retmen de bana dönüp, Mu-
rat’›n babas› olup, olmad›¤›m› sordu.
Murat, okulda da öne ç›km›fl, espritüel
kiflili¤i ile…  
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“Tüneli
açal›m;

isterlerse tünele 
ass›nlar bizi.

‹sterlerse hapse
atarlar. En kötüsü

tavla oynar›z
hapiste.”



‘BAZ ‹STASYONUNDAN
B‹L‹M ADAMLARI

KORKMAYIN’

D‹YOR

CEP telefonu, günümüzde haya-
t›m›z›n vazgeçilmezleri aras›na girdi. Ço-
¤umuz, ‘cep’siz bir yaflam› düflünemez ol-
duk. Cep telefonu üzerine yap›lan araflt›r-
malar, Türkiye nüfusunun yar›s›ndan ço-
¤unun ‘cep’siz bir hayat› sürdürmekte zor-
luk çekece¤ini ortaya koyuyor. Zira cep te-
lefonu hayat›m›z› kolaylaflt›ran ‘olmazsa
olmaz’lar›n en bafl›nda geliyor. Günümüz-
de en de¤erli kazan›m›n ‘zaman’ oldu¤u
gerçe¤i de cep telefonu teknolojisine ayr›
bir önem yüklüyor. Ça¤›m›zda, ifladam›n-
dan mankenine, bankac›s›ndan sigortac›s›-
na birçok ifl alan›nda insanlar ifllerini cep

telefonu üzerinden yürütüyor. 
Cep telefonlar› sadece bir telefon ifllevi

görmüyor. Evde ve internet kafelerde kul-
lanabildi¤imiz interneti cebimize tafl›yor.
Kifli, bu flekilde her türlü hizmete ulaflabili-
yor. Elektronik postalar, bankac›l›k ifllem-
leri, veri gönderimi ve al›m› bunlardan sa-
dece bir kaç›. Belki de en önemlisi acil du-
rumlarda ‘hayat’ kurtar›yor olmas›. Peki,
‘hayat’ kurtaran cep telefonlar›n›n insan
sa¤l›¤› üzerinde hiç mi olumsuz etkisi yok?

Soruya verilecek bilimsel cevap çok
önemli. Zira cep telefonlar›n›n insan sa¤l›-
¤›na zararl› oldu¤u yönündeki iddialar›nRöportaj: AHMET SEL‹M
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»

Hayat m›
kurtar›yor, hayat m›

karart›yor?

BTK Baflkan› Acarer:
“Söz konusu insan sa¤l›¤›
olunca taviz vermemiz

düflünülemez. Baz istasyonlar›
s›k› denetimimiz alt›nda.”
Prof. Dr. Tunaya Kalkan:

“Baz istasyonlar›, radyasyon
de¤il, elektromanyetik dalga

yayar. Türkiye’deki baz
istasyonlar›n›n yayd›¤› de¤er
de dünya standartlar›n›n çok

çok alt›ndad›r. Bilimsel
araflt›rmalar da baz

istasyonunun zarar› konusunda
bir kan›t ortaya koyamam›flt›r.”

»»
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bafl›nda; “Baz istasyonlar› taraf›ndan yay›lan
elektro manyetik dalgalar dokular› ›s›t›yor hatta
kimyas›n› bozuyor.” fleklindeki tez geliyor. Bu id-
diadan yola ç›karak, Yarg›tay’›n alm›fl oldu¤u bir
karar da var. Yarg›tay, baz istasyonlar›n›n flehir
d›fl›na ç›kar›lmas›n› istemifl ve karar uzun süre
Türkiye’nin gündemini meflgul etmiflti. 

Ancak, ortaya at›lan ‘baz istasyonlar›ndan yay›-
lan elektro manyetik dalgalar dokular›n kimyas›-

n› bozuyor’ iddias›n›n
bilimsel bir karfl›l›¤›
henüz yok. Yap›lan
ulusal ve uluslararas›
bilimsel araflt›rmalar›n
sonuçlar›na iliflkin de-
¤erlendirmelerde de,
baz istasyonlar›n›n in-
san sa¤l›¤›na zarar
verdi¤ine iliflkin so-
mut bir kan›t da yok. 

‹ddialar insan sa¤l›-
¤›n› ilgilendirdi¤i için ayr› bir önem tafl›yor. Orta-
da dolaflan ve flehir efsanesi halini alan iddialar›,
‘elektromanyetik alanlar ve insan sa¤l›¤›na etkile-
ri’ konusunda duayen olarak kabul edilen ‹stan-
bul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi Ö¤re-
tim Üyelerinden Prof. Dr. Tunaya Kalkan cevap-
lad›. Kalkan, baz istasyonlar›n›n yayd›¤› elektro-
manyetik dalgalar›n zararl› oldu¤unu söylemenin

mümkün olmad›¤›n›, çünkü yap›lan araflt›rmalar-
da yeterli bilimsel kan›t ortaya konamad›¤›n› be-
lirtiyor. “Baz istasyonlar›n›n zarar› konusunda bir
fley söylemek gerekirse, ‘yok’un alt›ndad›r, dene-
bilir.” ifadesini kullan›yor. 
“Radyasyon farkl›, düflük ›fl›ma farkl›”

Prof. Dr. Kalkan, kamuoyunda radyasyon ile
düflük frekansl› ›fl›malar›n birbirine kar›flt›r›ld›¤›n›
belirtiyor. As›l s›k›nt›n›n da buradan kaynakland›-
¤›n› vurguluyor. Kalkan’a göre, radyasyonun za-
rarl› etkisi bilimsel araflt›rmalar sonucu kesinlefl-
mifl. Oysa, baz istasyonlar›, radyasyon de¤il, elek-
tromanyetik dalga yay›yor. 
“Türkiye’de de¤er daha düflük”

Elektromanyetik dalga ile radyasyonun birbiri-
ne kar›flt›r›ld›¤›na dikkat çeken Kalkan, flunlar›
söylüyor: “Baz istasyonlar› elektromanyetik dalga
yayar. Türkiye’deki baz istasyonlar›n›n yayd›¤› de-
¤er de dünya standartlar›n›n çok çok alt›ndad›r.” 

“Ayr›ca, elektromanyetik alanlar›n insan sa¤l›-
¤›na etkileri konusunda uzakl›k, frekans, fliddet
ve maruziyet süresi gibi etkenler var. ‹lk cep tele-
fonlar›nda yap›lan ölçümlerde elde edilen de¤e-
rin 50’de 1’i dünya taraf›ndan s›n›r de¤er olarak
kabul edilmifltir. Türkiye’de ise bu de¤erlerin da-
ha da düflü¤ü 4’te 1’i olan 10 volt/metre s›n›r de-
¤erdir. fiuan Türkiye’deki cep telefonlar›n›n ve
baz istasyonlar›n›n elektromanyetik ölçüm sonuç-
lar› 1-2 volt/metre sonuçlar› vermektedir.”

Prof. Dr. Aktül Kavas: “Nükleer radyasyon, yüksek enerjili fotonlar›n yol açt›¤›
hücre yap›s›n› de¤ifltiren iyonlaflt›r›c› radyasyondur. Ayr›ca Nükleer radyasyon
için uranyum, plutonyum gibi radyoaktif elementler gerekir. Cep telefonu gibi
bütün dünyada yayg›n bir sistemde bunlar›n kullan›lmas› düflünülemez bile.”

“

YILD‹Z Üniversitesi Ö¤retim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aktül
Kavas da cep telefonlar›n›n
yayd›¤› radyo dalgalar› ile
nükleer radyasyonun bir
birine kar›flt›r›ld›¤›n›, oysa
aralar›nda hiçbir benzerli¤in
bulunmad›¤›n› vurguluyor.
Çernobil facias›nda yay›lan ve
ölümlere neden olan
radyasyonun nükleer bir
radyasyon oldu¤una dikkat

çeken Kavas, flu bilgiyi
veriyor: 
“Nükleer radyasyon, yüksek
enerjili fotonlar›n yol açt›¤›
hücre yap›s›n› de¤ifltiren
iyonlaflt›r›c› radyasyondur.
Baz istasyonlar›n›n neden
olduklar› ›fl›n›m ise 
iyonlaflt›r›c› olmayan
radyasyon s›n›f›nda olup, baz
istasyonlar› nükleer
radyasyona neden olmazlar.

‹yonlaflt›r›c› radyasyon
dalgalar›n›n frekanslar› baz
istasyonlar›n›n çal›flma
frekanslar›ndan yaklafl›k
milyon kere daha yüksektir.
Ayr›ca nükleer radyasyon için
uranyum, plutonyum gibi
radyoaktif elementler gerekir.
Cep telefonu gibi bütün
dünyada yayg›n bir sistemde
bunlar›n kullan›lmas›
düflünülemez bile.” 

“Cep telefonlar› hücre yap›s›n› de¤ifltirmez”
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Yarg›tay insan sa¤l›¤›na zararl›
oldu¤u için baz istasyonlar›n›n flehir
d›fl›na tafl›nmas›n› isterken, Dan›fltay,
cep telefonunun insan
sa¤l›¤›na etkisinin, saç
kurutma makinesi ve mutfak
robotu kadar oldu¤unu
belirtti. Hatta Dan›fltay’›n
karar metnindeki, ‘cep
telefonunun bugüne kadar
kan›tlanm›fl tek etkisi, araç
kullan›rken konuflman›n
trafik kazas›na neden
olmas›’ ifadesi ise büyük
dikkat çekti. 

Bu konuda ‹stanbul
Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik
Mühendisli¤i Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
‹brahim Akduman da Dan›fltay’›n
verdi¤i karar› destekliyor. Baz
istasyonlar›n›n insan vücuduna zararl›
oldu¤u gerekçesiyle flehir d›fl›na
tafl›nmas›n›n ya da say›lar›n›n

azalt›lmas›n›n do¤ru bir karar
olmad›¤›n› savunuyor. Günümüzde
mobil iletiflim teknolojisinin hücresel

yap›lardan olufltu¤unun alt›n›
çizen Akduman, yerleflim
bölgelerinden baz
istasyonlar›n›n kald›r›lmas›n›n
mobil iletiflimi tümüyle yok
edece¤inin alt›n› çiziyor. Baz
istasyonlar›n›n flehir d›fl›na
ç›kmas› halinde kiflilerin daha
güçlü elektromanyetik
dalgaya maruz kalaca¤›n›
belirterek, flu bilgiyi veriyor:
“Baz istasyonu mobil
telefonlar›n bulundu¤u

bölgeden uzaklaflt›kça, cep telefonu ile
baz istasyonunun iletiflim kurabilmesi
için çok daha  güçlü elektromanyetik
dalga yaymas› gerekir. Bu da do¤al
olarak, telefonu kullanan kiflinin daha
güçlü bir elektromanyetik dalgan›n
etkisi alt›nda kalmas› demektir.” 

“Baz istasyonlar›n›n flehir d›fl›na tafl›nmas›, mobil iletiflimi yok eder”

■ BTK yetkilileri Türkiye
genelinde uygulanmas› zorunlu
de¤erin, uluslararas› standartlardan
4 kat daha güvenli oldu¤unu,
yap›lan ortam ölçümlerinde ise bu
de¤erin de çok alt›nda ortalama
elektromanyetik alan fliddetine
rastland›¤›n› belirtiyor.

■ Türkiye genelindeki 45 bin
479 baz istasyonundan, 38 bin
631’inde yap›lan ölçümlerinde en
yo¤un baz istasyonu bulunan
yerlerde baz istasyonunun
kapsama alan› içinde bulunan
hücresel yap› içindeki alanlar›n  0-4
v/m elektromanyetik alan de¤erine
sahip oldu¤u ifade ediliyor.

■ 13 milyona yak›n nüfusu
bulunan ‹stanbul’da 2N ve 3N
olmak üzere toplam 9 bin 430
noktada mobil telefon baz
istasyonu bulunurken,
‹stanbul’daki elektromanyetik
ölçüm sonuçlar› 3-7 v/m aras›nda
bulunuyor.

■ ‹zmir ilinde baz istasyonlar›
olmaks›z›n 88 bin 100 noktadan
elektromanyetik ›fl›n›m ölçümleri
yap›ld›. Ölçüm sonuçlar›na göre
‹zmir metropol flehir içerisinde
de¤erlerin yüzde 50’lik k›sm›n›n 5
volt/metre civar›nda, geriye kalan
yüzde 50’lik k›sm›n›n ise 2
volt/metre civar›nda oldu¤unu
görüldü.

■ Antalya’da bin 39 baz
istasyonu var. Bu baz
istasyonlar›n›n ölçüm de¤eri de
ortalama 4.1 V/M seviyesinde.

■ Trabzon’da 647 adet aktif baz
istasyonu bulunuyor. Bu 
rakam baz istasyonlar›n›n yaklafl›k
yüzde 90’›n› kapsarken geriye
kalan yüzde 10 ise ya yeni kurulan
ya da revize edilen istasyonlardan
olufluyor. Ölçüm yap›lan
istasyonlar›n yüzde 55.16’s›nda
elektromanyetik dalga de¤erlerinin
0-1 volt/metre aral›¤›nda oldu¤u
görüldü. Yüzde 38.12’si 1-2
volt/metre, yüzde 8.5’i 3-5
volt/metre, yüzde 1.2’si 5-6
volt/metre ve yüzde 3.4’ü 6-8
volt/metre aral›¤›ndade¤er tafl›yor.  

Baz
istasyonlar›n›n
ölçüm sonuçlar›:
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B‹LG‹ Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu (BTK) Baflkan› Tay-
fun Acarer, baz istasyonlar›n›n flehir d›fl›na ç›kar›lmas› ve insan
sa¤l›¤› üzerindeki etkileri konusunda bilim adamlar›ndan farkl›
düflünmüyor. Telekomünikasyon sektöründe teknolojik gelifl-
melerin izlenmesi, tüketicinin korunmas›, kalk›nma ve güven-
lik politikalar›n›n gözetilmesi, yasalara ve uluslararas› normlara
uygunlu¤un sa¤lanmas› gibi ifllevlerin BTK taraf›ndan düzen-
lendi¤ine dikkat çeken Acarer, söz konusu insan sa¤l›¤› olunca
bu konuda taviz vermelerinin mümkün olmad›¤›n› belirtiyor.
Baz istasyonlar›n› çok s›k› denetimden geçirdiklerin ifade eden
Acarer, insan sa¤l›¤›na gösterdikleri hassasiyeti de flöyle aç›kl›-
yor: “Baz istasyonu için verilen elektrik alan limit de¤eri ülke-
mizde, ihtiyati tedbir aç›s›ndan, AB ülke-
leri ve ço¤u dünya ülkesinin kabul etti¤i
Uluslararas› ‹yonlaflt›rmayan Radyas-
yondan Koruma Komisyonu’nun (IC-
NIRP-International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection) s›n›r
de¤erlerinin dörtte biri olarak belirlen-
mifltir. Her bir baz istasyonu için güven-
lik sertifikas› verilmektedir. Bu, güvenli
olduklar›n›n teminat›d›r. Yap›lan dene-
timlerde de mevcut düzenlemeye uygun
olarak çal›flt›r›lmalar› sa¤lanmaktad›r.
Baz istasyonlar› teknik yap›lar› itibariyle
hücresel sistem olduklar› için, ayn› zamanda hem al›c› hem de
verici görevi yapt›klar› için, RD/TV vericileri gibi, yerleflim yer-
lerinden uzak bir yerde çal›flt›r›lmalar› düflünülemez. Mobil
haberleflmenin kesintisiz iletiflim sa¤lama zorunlulu¤u vard›r.
Bu da hücresel yap›y› ve her hücrenin ortas›nda bir baz istasyo-
nu olmas›n› gerektirir.” 

“Dünya üzerindeki GSM operatörlerinin büyük bir ço¤unlu-
¤unun referans olarak ald›¤› ve ICNIRP taraf›ndan belirlenen
elektrik alan› limit de¤eri 41,25V/m olarak belirlenmiflken, Tür-
kiye’de BTK taraf›ndan yönetmeliklerle belirlenmifl olan ve te-
mel al›nan limit de¤er ise 10,23V/m’dir.”  “Tüm bunlar›n yan›
s›ra Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün yay›nlam›fl oldu¤u raporlarda,
bugüne kadar yap›lan çal›flmalarda baz istasyonlar›n›n olumsuz
bir etki oluflturdu¤una dair yeterli bilimsel kan›t yoktur.” 

Bilim adamlar›,
kan›tlanm›fl 

bir zarar›
olmayan baz

istasyonlar›n›n
insan sa¤l›¤›na

zararl›
oldu¤unu

söylemenin,
insanlar

üzerinde
‘teknofobi’ ya

da ‘elektrofobi’
gibi psikolojik,

toplumsal
korkulara yol

açt›¤›na dikkat
çekiyor.

DÜNYA Sa¤l›k Örgütü (WHO),
elektromanyetik dalgalar›n insan sa¤l›¤›
üzerinde olumsuz etki yapt›¤› yönünde
bilimsel bir kan›t›n ortaya konulmad›¤›na
dikkat çekiyor. Bugüne kadar yap›lan
araflt›rmalardan toplanan verilere göre
baz istasyonlar› ve kablosuz a¤lardan
kaynaklanan düflük elektromanyetik
seviyelerin sa¤l›¤a ters etkileri
bulundu¤una dair tatmin edici bir
bilimsel kan›t bulunmad›¤›n› belirtiyor. 

Dünya 
Sa¤l›k Örgütü
ne diyor?

“Baz istasyonlar› s›k› denetimimiz alt›nda”
BTK Baflkan›  Tayfun ACARER: 

2010 y›l›nda baz istasyonlar› ve kanser
aras›ndaki iliflkiyi ortaya koymak üzere
‹ngiltere’nin Imperial Üniversitesi’nce
yap›lan araflt›rma, baz istasyonu
çevresinde yaflayan gebelerin
çocuklar›nda ve çocukluk ça¤› kanseri
riskinin artmad›¤› yönünde… Ayn›
araflt›rmada, cep telefonlar›n›n özellikle
beyin kanserinin geliflmesinden sorumlu
olmad›¤› sonucuna da var›l›yor.  

■ Çal›flman›n do¤rulu¤u 4 kez
kontrol edildi

Araflt›rma, 1999 y›l›ndan bu yana 0-4
yafl aras› çocuklar üzerinde yap›ld›. Bin
397 kanser vakas› kay›tlar› ve milli
do¤um kay›tlar›ndan 5 bin 588 olmak
üzere yaklafl›k 7 bin kifli üzerinde
araflt›rma yap›ld›. Her bir çal›flman›n
do¤rulu¤u da 4 kez kontrol edildi. 

■ Anne karn›ndaki çocuklar› da
etkilemiyor

Kad›nlar›n gebelik sürecinde baz
istasyonlar› yak›nlar›nda
bulunmalar›ndan dolay› elektromanyetik
dalgalara maruz kalmalar›n›n, anne
karn›ndaki bebekte ilerleyen dönemde
çocuk kanseri riskini artt›r›p
artt›rmad›¤›n›n incelendi¤i araflt›rmada,
artt›rd›¤›na yönelik bilimsel bir bulguya
rastlanmad›. Araflt›rman›n sonuçlar›,
Haziran ay›nda önemli t›p dergilerinden
British Medical Journal’da yay›mland›. 

Baz istasyonlar› çocuk ça¤›
kanser riskini art›rm›yor
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Asl›nda iki Türkiye var… Biri, nüfusuyla,
ekonomik büyüklü¤üyle, sanat ve kültür

merkezi olufluyla tek bafl›na ‹stanbul’dan
oluflan bir Türkiye… Di¤eri de ‹stanbul’un
d›fl›nda kalan di¤er Türkiye…

Demiryollar›na son y›llarda yap›lan büyük
yat›r›mlara kabaca bak›ld›¤›nda, a¤›rl›kl›
olarak ‹stanbul d›fl›nda  geliflti¤i gibi bir
izlenim veriyor.

En büyük ve TCDD’nin bu anlamda ilk
büyük hacimli projesi olan yüksek h›zl›
tren’in , çeflitli nedenlerle 
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Adnan
Ekinci

adnanekinci@baglantinoktasi.org

köfle
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ERP‹L Timuray, sektörün
tek kad›n CEO’su… Vodafo-
ne’nun k›sa sürede ald›¤› bü-
yük mesafede aslan pay›
onun. Geçen y›la oranla Vo-
dafone’nun yüzde 24 büyü-
mesi, asl›nda çok fleyi anlat›-
yor. Baflar›s›n›n s›rr›n› ‘kat›-
l›mc› yönetim’ anlay›fl›yla
aç›kl›yor. Bu ayn› zamanda
Timuray’›n liderlik felsefesi
de… Timuray, GSM sektö-
rüne d›flar›dan gelen bir isim
olmas›na karfl›n, farkl› bak›fl
aç›s›n›n avantajlar›n› iyi kul-
land›¤›n› belirtiyor. Serpil Ti-
muray ile özel hayat›n›n k›y›-
s›ndan geçerek, hofl bir söy-
lefli yapt›k.

■ Daha önce yapm›fl oldu-
¤unuz üst düzey yöneticilik
görevlerinde hep baflar›l› ol-
dunuz. Danone de buna bir
örnek… fiimdi çok farkl› bir
alanda, GSM sektöründe,
CEO’luk yap›yorsunuz. Bu-
radan hareketle, farkl› bir
sektörden gelmenin ne gibi
avantaj ve dezavantajlar›
var?

Önce avantajlar›ndan bafl-
layay›m isterseniz. En belir-
gin avantaj›, yeni girdi¤iniz
sektöre objektif bir d›fl gözle
bakabilme ve böylece sektö-
re yeni bak›fl aç›lar› kazand›-

rabilme f›rsat›n›zd›r. Örnek
verecek olursam; 11 y›l evvel
Procter&Gamble’den Dano-
ne’ye ve g›da sektörüne ge-
çiflte bunu yaflam›flt›m. D›fla-
r›dan gelen biri olarak, bir
bak›yorsunuz ki; birtak›m
al›fl›lagelmifl ve kural gibi gö-
rülen körlüklerle karfl›lafl›-
yorsunuz. D›flar›da gelen biri
olarak siz, objektif bir gözle
bakabilme ve kal›plar›n d›-
fl›nda düflünebilme f›rsat› ya-
kal›yorsunuz. Bu objektif
lensin, özellikle flirketlerin
uzun-dönemli stratejik prog-
ramlar›n›n oluflumunda,
strateji tazeleme dönemle-
rinde ve de¤iflim yönetimin-
de çok ifllevsel oldu¤unu dü-
flünüyorum.

■ Peki, eski deneyimleri-
nizi yeni flirketinize aktard›-
¤›n›z oluyor mu? 

Tabi… Sektörler aras›nda
benzerlikler kurarak, yeni
sektördeki flirketinize eski
deneyimlerinizle ivme kata-
bilme avantaj›n›z da oluyor.
Örne¤in, bugün dünyada te-
lekom sektörünün, h›zl› tü-
ketim ürünleri sektörüne
benzeflmesi gere¤i benim-
senmektedir. Bu ba¤lamda,
benim geçmifl kariyerimde
biriktirdi¤im müflteri odakl›
bak›fl aç›m›n, sektörümüze
ve müflterilerimize de¤er
katmas› için çal›flmaktay›m.

■ Ya dezavantajlar›?
Elbette dezavantajlar› da

var. Mesela, yeni sektöre ge-
çifl, bilmedi¤iniz konular› ö¤-
renmekle ilgili zaman yat›r›-
m› gerektirmesi ya da yeni
ifle bafllang›ç dönemi için de-
zavantaj teflkil edebiliyor.  

■ O zaman flöyle bir de-
¤erlendirme do¤ru mudur:
“Tepe yöneticilik, uzmanl›k
derecesinde bilgi birikimi ge-
rektirmese de yeterli seviye-
de sektör bilgisi gerektirir.”

Kesinlikle do¤ru. 
■ Size göre, yöneticilik ya-

parken olaylara ‘kad›n gözü’
ile bakmak bir avantaj m›?

Yöneticilikteki baflar› fak-
törleri, kad›n-erkek eksenin-
den çok daha genifl bir bo-
yutta, liderlik özelliklerine
ba¤l›d›r. ‹flte bu sebeple ifl
dünyas›nda yönetici havuzu

Vodafone’da ‘fark var’

“Pek çok büyük firma, 
kad›n üst düzey yöneticileri

görevlendirmektedir. Kad›nlar›n
yönetim kurullar›nda, üst

yönetimde temsili güçlendikçe,
ifl dünyas›nda rekabetin koflullar›

ve düzeyi de yükselecektir.”

“Vodafone ‹cra 
Kurulu, sanki 
tek bir CEO gibi
kenetlenerek,
fonksiyonel bak›fl
aç›lar›n›n yan› s›ra,
bütünsel genel
yönetim bak›fl 
aç›s› ile uyumla
çal›flmaktad›r. 2009
y›l›ndaki baflar›n›n
alt›nda da bu
kat›l›mc› yönetim
anlay›fl› ile herkesin
katk›s› vard›r.”
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de¤erlendirmesinde, ‘birey’
olarak de¤erlendirme esas-
t›r. 

■ Karfl›laflt›rma yaparsa-
n›z?

Erkek ve kad›n yöneticiler
aras›nda bir karfl›laflt›rma
yapmam›z gerekirse, kad›n-
lar›n iflbirli¤ine ve ekip çal›fl-
mas›na daha e¤ilimli ve daha
az bireysel güç odakl› olduk-
lar› gözlenmektedir. 

■ Görebildi¤imiz kadar›y-
la ekip çal›flmas›n› önemsi-
yorsunuz? Peki, ekibinizi
olufltururken hangi kriterle-

re önem veriyorsunuz?
Liderlik felsefem, ‘kat›l›m-

c› yönetim’ anlay›fl›na dayal›-
d›r. Yani, flirketin hedeflerini
tepeden oluflturup afla¤›ya
yayan bir sistem yerine, bi-
reylerin kendi hedeflerini ve
planlar›n› oluflturarak kol-
lektif flirket hedefine ulaflan,
flirket performans› için kifli-
sel inisiyatif ve sorumluluk
almaya dayanan ‘hedef bazl›
yönetim’ sistemini savun-
maktay›m. 

■ Kat›l›mc› yönetim anla-
y›fl›n›z› bir ön koflulu var m›? 

Elbette… ‘Kat›l›mc› yöne-
tim’in ön koflulu ‘ben’ de¤il,
‘biz’ olmay› gerektirir. Bu
yüzden de flirketimizde tüm
çal›flmalar›m›z, mutlaka mul-
tifonksiyonlu tak›mlar tara-
f›ndan hayata geçirilir. 

■ Ekip üyelerinizde hangi
özellikleri ar›yorsunuz?

En önemli kriterimiz,
müflteri odakl›l›kt›r. Bunun
yan›nda, isteklilik, kararl›l›k,
baflar› ve sonuç odakl› olma-
s›, özgüven, analitik düflünce
kabiliyeti, yarat›c›l›k, yenilik-
çilik, tak›m çal›flmas› ve de¤i-

flime olan uyumudur. 
■ Yan›lm›yorsak çizgi film

karakteri Voltran’dan esinle-
nerek ‘volt’ ad›n› verdi¤iniz
bir yönetim ekibi kurdunuz.
Ekibin ‘volt’u yüksek diyebi-
lir miyiz? Bu ekiple nas›l bir
çal›flma içindesiniz?

‘Kat›l›mc› yönetim’ anlay›-
fl›m›za paralel olarak, Voda-
fone Türkiye’nin 9 kiflilik ‹c-
ra Kurulu’nun yan› s›ra, da-
ha geniflletilmifl bir yönetim
ekibi taraf›ndan yönetilmesi-
ni çok önemsedim. Ben dâhil
33 yöneticinin mensubu ol-
du¤u bir ekibi “Vodafone
Operasyonel Liderlik Tak›-
m›” olarak tan›mlad›k ve bu
tak›ma bafl harflerinden k›-
saltarak ayn› zamanda Vol-
tran’› ça¤r›flt›ran VOLT ad›n›
verdik. Birlikten kuvvet do-
¤urma felsefesi ile çal›flan bu
ekip, flirketimizin tüm strate-
jik program›n› oluflturmak-
tan ve de günlük operasyo-
nunu takip etmekten sorum-
ludur. Tüm VOLT ekibi, or-
tak 65 maddelik operasyonel
performans endikatörleri
tablosu ile flirket performan-
s›m›z› takip eder. Bu ekiple
ay içersinde çeflitli toplant›
takvimi ile ve de ilaveten ça-
l›fltay formatlar›nda çok ya-
k›n çal›flmaktay›m.

■ Müflteri memnuniyetine
çok önem veriyorsunuz. Ba-
flar› sa¤lad›¤›n›zda, pazar pa-
y›n›z› (planlama çerçevesin-
de) yüzde kaç yukar› çekece-
¤inizi düflünüyorsunuz?

Kesinlikle, müflteri mem-
nuniyeti bizim için çok önem-
li. Rakamlar da bu gerçe¤i
ortaya koyuyor. Nisan-Hazi-
ran 2010 çeyre¤inde, servis
gelirlerimiz bir evvelki y›la
göre yüzde 24 büyüme kayde-
derek rekor seviyeye ulaflt›. 

Vodafone
Türkiye ‹cra
Kurulu Baflkan›
Serpil Timuray

»»
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Mart 2009 döneminden bugüne ka-
dar geçen süre içerisinde 2.3 puan artan
abone pazar pay›m›z, yüzde 26’ya yük-
selerek pazardaki 2 numaral› konumu-
muzu pekifltirdi. 
“En çok tavsiye edilen operatörüz”

Tüm bu performans göstergelerinde-
ki geliflmelerimiz, müflteri deneyi-
minde yarat›lan fark ve müflte-
ri memnuniyetindeki güçlü
art›fl›n sonucudur. Voda-
fone olarak müflteri tav-
siye etme skorunda, fiu-
bat 2010’dan itibaren
devam eden art›fl› Hazi-
ran ay›nda da sürdürdük
ve 3 operatör aras›nda en
yüksek tavsiye skoruna
erifltik. 

■ Size göre, üst yönetici olarak
bir flirkette kaç y›l çal›fl›lmas› do¤ru?
Neden?

Bu dönem, elbette kifliye, koflullara ve
ortama göre de¤iflkenlik gösterebilir.
Fakat genelde, uzun dönemli olmas›n›,
tercihen 5 y›l›n üzerinde olmas›n› ve de
kesinlikle 3 y›ldan az olmamas› gerekti-
¤ini düflünüyorum. Üst yönetici, flirketi-
nin uzun dönemli stratejik program›n›n
oluflturulmas›na, ard›ndan da bu prog-
ram›n hayata geçirilip sonuç al›nmas›na
liderlik etmelidir. Kan›mca tüm bu sü-
reçte yönetici süreklili¤i çok önemlidir.

■ Vodafone’un reklam oyuncular›n›
seçerken nelere dikkat ediyorsunuz?

Vodafone Türkiye reklamlar›nda kul-
lan›lan ünlü isimleri, konular›nda uzman
ve öncü, toplum taraf›ndan örnek al›-
nan, be¤enilen, halka mal olmufl, gerek
ifl gerekse de sosyal yaflamlar›nda baflar›-
ya ulaflm›fl kiflilerden seçiyoruz. Bu isim-
lerle reklam filmlerinin ötesinde, kendi
gerçek deneyimlerini aktard›klar› ve bu
deneyimleri do¤rultusunda Vodafone’u
önerdikleri samimi bir yaklafl›m kullan-

d›k. Bu samimiyet sa-
yesinde de son derece

keyif verici, çok da rek-
lam gibi durmayan kampan-

yalar ortaya ç›kt›.
■ Reklam ajans›n›zdan memnun mu-

sunuz?
Kesinlikle… Team Red adl› ajans›-

m›z, sadece Vodafone Türkiye için çal›-
fl›yor. Adeta flirketimizin bir departman›
gibi bizlerle birlikte mükemmel tak›m
çal›flmas› sergiliyor. Bu sayede de son
derece stratejik ve ayn› zamanda seyir
de¤eri yüksek reklam kampanyalar›m›z
ard› ard›na üretiliyor. 

■ En be¤endi¤iniz Vodafone reklam-
lar› hangisi? 

Seçimde zorlanmakla beraber, favori-
lerim olarak, Orhan Gencebay ve fiafak
Sezer’in birarada oynad›¤› flebeke kap-
sama a¤›m›zdaki 3 misli art›fl›n iletiflimi-
ni yapan reklam›m›z ile numara tafl›ma-
daki liderli¤imizin iletiflimini yapan
‘Hakk› Devrim-Selim’ ve ‘Tugay-Selim’
reklamlar›n› sayabilirim.

■ Peki, bu yo¤un tempoda nas›l din-
leniyorsunuz? Tatil yapabiliyor musu-
nuz? 

Ailem ile birarada zaman geçirerek
dinleniyorum.

■ Türkiye’nin en çok hangi ilini sevi-
yorsunuz? 

‹stanbul.
■ Belli bir zaman sonra yöneticilik-

ten el çekerek, emekli olmay› düflünür
müsünüz? 

Henüz emeklilik planlar› yapmak için
çok erken oldu¤unu düflünüyorum.

■ En çok sevdi¤iniz yemek hangisi-
dir? Yemek yapmay› sever misiniz? 

Yaprak sarma ve ›spanak en çok sev-
di¤im yemeklerdir. G›da sektöründe 10
y›l çal›flm›fl olmam›n da katk›s›yla, ye-
mek tarifleri ile ilgiliyim; fakat yemek
yapmaya hiç vakit ay›ramam.  

■ Hangi tak›m› tutuyorsunuz?
Tak›m tutmuyorum.
■ Yönetici olarak sert biri misiniz? ‹fl

yerinde ‘babam› bile tan›mam’ görüflün-
de bir yönetici misiniz?

Objektif, rasyonel, adil ve ilkeli bir
yönetici olmaya önem veririm. Her fle-
yin bafl›nda do¤ruluk, dürüstlük ve iyi
insan olmak, bana daima yol gösteren
ilkelerimdir.

■ Tahammül edemedi¤iniz ve en çok
sevdi¤iniz iki kelime hangileridir?

‘Yapamam’ kelimesinin ifl literatürün-
den kalkmas›n› isterim. En çok sevdi-
¤im terim ise ‘Fark var!’

»»

Serpil
Timuray, fiafak
Sezer ile Orhan

Gencebay’›n birlikte rol
ald›¤› reklamlar›

favorileri aras›nda
gösteriyor. 

“Ben dâhil 33 yöneticinin mensubu oldu¤u bir ekibi ‘Vodafone Operasyonel 
Liderlik Tak›m›’ olarak tan›mlad›k ve bu tak›ma bafl harflerinden k›saltarak 
ayn› zamanda çizgi film karakteri Voltran’› ça¤r›flt›ran VOLT ad›n› verdik.”
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60 y›ll›k geçmifli ile Türkiye’nin en köklü kurulufllar›n-
dan olan Karayollar› Genel Müdürlü¤ü, son y›llarda bafllatt›¤›
bölünmüfl yol çal›flmalar›n›n yan›nda yeni otoyol inflaat› için
de çok önemli ad›mlar atmaya haz›rlan›yor. Yap-‹fllet-Devret
(Y‹D) modeli ile gerçekleflecek 12 projeden Körfez Geçifli ve
Gebze - ‹zmir Otoyolu’nun ihalesi tamamland›. 11 proje ise
görücüye ç›kmaya haz›rlan›yor. 12 projenin toplam büyüklü¤ü
20 milyar dolar› afl›yor. Projelerin hayata geçmesiyle halen
Karayollar› Genel Müdürlü¤ü bünyesindeki 2 bin 36 km oto-
yol uzunlu¤u, üçe katlanarak 7 bin km’yi aflacak. 
2 bin 209 flantiye çal›fl›yor 

Karayollar› Genel Müdürlü¤ü’nün sorumlulu¤unda 31 bin
398 km devlet yolu ve 31 bin 389 km il yolu olmak üzere top-
lam 64 bin 823 km yol a¤› bulunuyor. Karayolu yap›m ve ona-
r›m› için 2 bin 209 flantiyede çal›flmalar sürerken, 2010 hedefi
flöyle aç›kland›: 2 bin 720 km bö-
lünmüfl yol, 700 km tek yol ve
1516 km’si BSK kaplama olmak
üzere toplam 17 bin 16 km asfalt
yap›m›. 
8 y›lda 3 milyar 690 milyon
tasarruf sa¤land› 

2002’den sonra bölünmüfl yol
çal›flmalar›na h›z veren Karayol-
lar› Genel Müdürlü¤ü, 6 bin 101 km bölünmüfl yola 12 bin
526 km bölünmüfl yol ekledi. Böylece, bölünmüfl yol uzunlu¤u
18 bin 627 km’ye ulaflt›. 8 y›lda yap›lan bölünmüfl yolun y›lda
107 milyon saat karfl›l›¤› 3 milyar 690 milyon lira oldu ve 608
milyon litre akaryak›t sarfiyat›ndaki tasarrufla, ekonomiye y›l-
l›k toplam 4 milyar 240 milyon lira katk› sa¤land›. 
Bölünmüfl yollar trafik güvenli¤ini artt›rd› 

Bölünmüfl yollar trafik güvenli¤ini de art›rd›. 2003 y›l›ndan
bu yana trafi¤e aç›lan bölünmüfl yollarda kaza say›s›nda yüzde

»

Ulaflt›rma
Bakanl›¤›, 

20 M‹LYAR
dolarl›k otoyol

YAPACAK 

Yap-‹fllet-Devret (Y‹D) modelini uygulamaya koyan
Ulaflt›rma Bakanl›¤›, Cumhuriyet’in kuruluflunun 100.
y›l›nda toplam 5 bin 250 km uzunlu¤unda 12 otoyol projesini
hayata geçirecek. Mevcut otoyol a¤›n› üçe katlayacak bu
projelerin ekonomik büyüklü¤ü ise  20 milyar dolar. 
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64, yaralanma ile sonuçlanan kaza sa-
y›s›nda yüzde 36, ölümlü kaza say›s›n-
da ise 58 azalma gerçekleflti. Karayol-
lar› Genel Müdürlü¤ü’nün 2012 y›l›n-
da bölünmüfl yol hedefi 22 bin 500
km, 2023 hedefi ise 32 bin km. 
Kuzey-Güney 
karayolu projeleri haz›r 

Karayollar› Genel Müdürlü¤ü, oto-
yol projeleri ile do¤u-bat› aks›ndaki
ba¤lant›lar› çözerken kuzey-güney ak-
s›ndaki projeleri de haz›rlad›. Akdeniz
ve Karadeniz limanlar›n› s›n›r kap›la-
r›na ve birbirlerine, ayr›ca Orta Ana-
dolu ile GAP’a yüksek standartl› yol-
larla ba¤layacak olan bu koridorlar›n
toplam uzunlu¤u 11 bin 492 km. Kara-
yolunun 6 bin 265 km’si tamamland›.
3 bin 920 km’si ihale edildi ve yap›m›
devam ediyor. Bin 307 km yolun ise
ihale haz›rl›klar› sürüyor. 

‹flte Kuzey-Güney aks›nda yap›lan
ve yap›lacak yollar›n ba¤layaca¤› fle-
hirler: Edirne-Mu¤la, Aziziye S›n›r
Kap›s›-Antalya, Karasu-Antalya, Af-
yon-Silifke, Zonguldak-Mersin, Bar-
t›n-Gerede, ‹nebolu-Manavgat, K›r›k-
kale-Mersin, Sinop-Mersin, Samsun-
K›r›kkale, Ünye-Adana-Karatafl, Or-
du-Sivas-‹skenderun, Giresun-Kilis,
Trabzon-Mardin, Rize-Mardin, Art-
vin-Erzurum, A¤r›-fi›rnak ve Arda-
han-Van-Hakkâri.   

Çanakkale’de
güzergâh de¤iflti 
Öte yandan bir di¤er önemli otoyol projesi ise 370
kilometrelik K›nal› - Tekirda¤ - Çanakkale - Bal›kesir
Otoyolu. Otoyol Çanakkale Bo¤az›’n› köprü ile geçecek.
Maliyeti yaklafl›k 5 milyar dolar olarak tespit edilen
otoyol projesi içinde yer alacak Çanakkale Köprüsü’nün
maliyetinin 1 milyar dolar civar›nda olmas› bekleniyor.
Otoyol, TEM Otoyolu K›nal› Kavfla¤›’ndan bafllayarak
Tekirda¤’a, buradan Çanakkale Bo¤az›’n› köprüyle
geçip Çanakkale’ye girmeden Lapseki-Çan-Yenice-‹vrindi
güzergâh›n› izleyerek Bal›kesir’in güneyinden, ‹stanbul-
‹zmir otoyoluna ba¤lanacak. Çanakkale Bo¤az›’na
yap›lacak köprü için daha önce belirlenen "Sar›çay-
Kilitbahir" güzergâh›, tarihi Gelibolu Yar›madas›’n›
korumak için de¤ifltirildi. Yeni güzergâh Gelibolu
Yar›madas›’na girmeden Avrupa yakas›nda Gelibolu
‹lçesi’nin 7,5 kilometre güneyindeki Sütlüce köyü ile
Anadolu yakas›ndaki Lapseki ‹lçesi’nin 2,5 kilometre
güneyindeki Karap›nar Köyü (fiekerkaya Mevki) aras›na
yap›lacak. Sütlüce-Karap›nar aras›ndaki yeni güzergâhta
bin 600 metre olacak. Köprü, 3 gidifl 3 gelifl olmak
üzere toplam 6 flerit olarak infla edilecek. 

20 milyar dolarl›k projeler flöyle:
2023’e kadar tamamlanacak toplam 5 bin 250 km 
uzunlu¤undaki 20 milyar dolarl›k otoyol projeleri: 

■ Gebze - Orhangazi - ‹zmir Otoyolu (421 km)
■ Kuzey Marmara Otoyolu (414 km)
■ Ankara - Samsun Otoyolu (432 km)
■ Ankara - ‹zmir Otoyolu (535 km)
■ K›nal› - Tekirda¤ - Çanakkale - Bal›kesir Otoyolu (370 km)
■ Afyon - Antalya-Alanya Otoyolu (490 km)
■ fianl›urfa - Habur Otoyolu ve Diyarbak›r Ba¤lant›s› (445 km)
■ Ayd›n - Denizli - Burdur Otoyolu (330 km)
■ Ankara - Ni¤de Otoyolu (342 km)
■ Sivrihisar - Bursa Otoyolu (202 km)
■ Gerede - Gürbulak Otoyolu (1.265 km)
■ Sabuncubeli Tüneli (4 km)

3. köprü s›rada 
Karayollar› Genel Müdürlü¤ü’nün en önemli otoyol
projelerinden biri ‹stanbul Bo¤az›’na yap›lacak 3.
köprünün de içinde oldu¤u Kuzey Marmara Otoyol
Projesi. Toplam uzunlu¤u 414 kilometre olan proje,
Tekirda¤ - K›nal›dan bafllay›p, ‹stanbul Bo¤az›’n›
Garipçe-Sütlüce aras›na yap›lacak köprü ile geçecek.
Bin 275 metre aç›kl›¤› olan asma köprü bitifl yeri
Paflaköy mevkiine ulaflacak. Gebze civar›nda ise ‹zmir
otoyolu ile birleflecek. Yaklafl›k maliyet kamulaflt›rma
bedeliyle birlikte 6 milyar dolar› bulacak. Dünyan›n
dokuzuncu büyük köprüsü olacak 3’üncü Bo¤az
Köprüsü, Garipçe ve Poyrazköy aras›nda infla edilecek
ve maliyeti yaklafl›k 1 milyar dolar olacak. Otoyol
projesinin bu y›l içerisinde ihale edilmesi bekleniyor. 
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“Bihter olmak istemezdim”
Yasemin Bal›k:

S‹STEME GÖRE
orda-burda gezmeli, onunla-

flununla yemek yemeli…
‹flimizin böyle bir yan› var.

Kat›lmasam da sayg›
duyuyorum. Benim yo¤urt

yiyiflim farkl›.”

“

H‘HACI’, ‘Pusat’ gibi dizilerde oynad›¤› rol-
ler ve gerçek hayattaki duruflu ile dikkat çekiyor
Yasemin Bal›k… Son dönem genç oyuncular›n
aksine; popülerli¤i, bununla birlikte gelen para-
y› birçok kez elinin tersi ile itiyor. Kurallar› olan
biri… Dizi oyuncular›n› magazin dünyas›ndan
takip edip, pek de iyi fleyler düflünmüyorsan›z
bir de Yasemin Bal›k’›n hayata bak›fl›n› okuyun
deriz… Genç oyuncular aras›nda ‘ayaklar› yere
basan’lar›n bulundu¤unu da göreceksiniz.  

■ Çocuklu¤unuzdan bafllayal›m isterseniz,
sizin de var m›yd› öyle ailesini taklit yetene¤i ile
e¤lendirme yönleriniz?

Asl›nda ben ‘oyuncu olaca¤›m’ demezdim
ama ailem, çevrem derdi ‘bu k›z ya oyuncu ola-
cak ya müzisyen olacak.’ Ben doktor, hukukçu
ya da ö¤retmen olmak isterdim küçükken. Hat-
ta hukuk fakültesini kazand›m ama ailemden
saklad›m kazanamad›m dedim. Konservatuara
girmek için böyle dedim. Ailemin hayaliydi hu-

kuk buna ra¤men gizlemifltim ve konservatuar
s›nav›na girerek, kazanm›flt›m. 

■ Yüre¤inizin götürdü¤ü yere gittiniz yani?
Evet, öyle oldu ama flu flartlarda iyi mi oldu,

kötü mü oldu bilemiyorum.
■ Piflman olmufl gibi söylediniz… 
Hay›r, tabi ki çünkü oyunculuk bana çok fley

kazand›rd›, mesle¤imi yapsam da yapmasam da
hayata bak›fl anlam›nda bana çok fley kazand›r-
d›. ‹nsan iliflkilerine hâkim olmak, insanlar› se-
çebilmek, çevreyi, toplumu gözlemlemek gibi
vas›flar kazand›r›yor.  Benim de sürekli alg›la-
yan sürekli analiz eden bir yönüm hep vard› ve
belki de bu yüzden oyunculuk bana yak›n geldi. 

■ Sizi klasik aflk hikâyesi olan diziler yerine
biraz da politika içeren, toplumsal sorumluluk
içeren rollerde görüyoruz. Bilinçli bir tercih mi
bu? 

Tabii. Benim küçüklü¤ümden beri derdim bu
oldu, paylaflmak, ald›¤›m her bilgiyi paylafl-



mak… Yaflarken ö¤renmek, ö¤rendi¤ini
ö¤retmek, sadece popüler olay›m, para
kazanay›m diye bakm›yorum oyunculu¤a.
Bir manas› olmal› iflin, topluma biraz da
olsa katk›s› olmal› yapt›¤›m iflin. En az›n-
dan ‘bir denizy›ld›z› kurtarabilmeliyim’, en
az›ndan niyetim bu olmal›. Amac›m bu
olunca projeleri de bilinçli olarak seçiyo-
rum, bu tercihlerde bulunuyorum… 

■ Hac› dizisinde baflörtülü bir üniversi-
te ö¤rencisini oynad›n›z ve çok dikkat
çektiniz bu rolle. Bu rolü de bu amaçla m›
kabul ettiniz?

Hac› dizisinde birçok insan›n ‘tehlikeli
ve yanl›fl anlafl›l›r’ diye kabul etmedi¤i rolü
ben kabul ettim. Burada flu giriyor iflin içi-
ne; sadece rol icra etmek de¤il, rolü de iyi
alg›lay›p topluma da iyi mesajlar ver-
mek… Röportajlarla, programlarla alt ya-
p›y›, rolü oynuyorsunuz 60 dakika ama bir

de onu anlatmak var, alt yap›s›n›, felsefesi-
ni anlatmak var topluma, ben de onu ya-
p›yorum.

■ Size sonradan gelen teklifleri nas›l et-
kiledi bu dizi?

Hiçbir olumsuzluk yaflamad›m. Tam
tersine çok desteklendim. O zaman bana
meflhur bir tesettür firmas› sadece 10 da-
kikal›¤›na onlar›n markas›n›n tan›t›m›n›
yapmam için podyuma ç›kmam› teklif etti
ve çok çok yüksek miktarda para teklif et-
ti. Ama bunu yapsayd›m o zaman iflin hiç-
bir felsefesi kalmazd›. O rolü, o hikâyeyi
kullan›p, bunu malzeme yap›p, ticaret için
kullanan biri olurdum. O teklifi kabul et-
seydim bugün böyle konuflamazd›m. 

■ Türk dizilerini be¤eniyor musunuz?
‹fadelerinizden anl›yoruz ki ‘Bihter’ ro-
lünde olmak istemezdiniz…

Ben herkese sayg› duyuyorum. Herke-
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“Art›k Amerikan ya da Avrupa sine-
mas›nda ç›plakl›k kalmad› ama bizde
çok kullan›l›yor. Bu tarz projelerde yer
almam. Benim tabiî ki kurallar›m var ve
bunlar›n olmas› gerekiyor. Her insan›n
kurallar›n›n olmas› gerekiyor. Ben böyle-
yim ve herkes kendi tercihlerini yaflar
sonuçlar›n› da bedelini de kendi öder.”

“Kurallar›m var”



sin tercihleri var, kimsenin kimseyi yar-
g›lamaya hakk› yok. Ben bu flekilde yafl›-
yorum diye herkesin benim gibi yaflama
durumu yok. Herkesin yolu aç›k olsun.
Zaten kime hangi rol teklifi gelece¤i
bellidir bizim piyasada, aranan sadece
oyunculuk yetene¤i olsayd›, flu an piya-
sada çok daha farkl› ve gerçek oyuncu-
lar olurdu. Popülerlikle sanat kavram›
çok baflka, benim de bu noktada kimse-
ye söz söyleme hakk›m yok. Demek ki
arz var ki yap›mc›lar bunlardan talepte
bulunuyor. Takdiri topluma ve zamana
kalm›fl.

■ Var m› size uymad›¤› için reddetti-
¤iniz roller?

‹sim verirsem yap›m firmalar›n› renci-
de etmifl olurum, hofl olmaz. ‹sim ver-
meyeyim ama duruflunu be¤en-
medi¤im için reddetti¤im
birçok yap›mc› oldu, pro-
je oldu. Tabi normaldir,
herkes ayn› olmak zo-
runda de¤il.

■ Sanki bir oyuncu
popülerli¤ini kaybet-
memek için herhangi
bir kural tan›maz, han-
gi rol olursa olsun oynar
gibi alg›l›yoruz. Siz ise bu
profilin d›fl›ndas›n›z sanki?

Sadece ben de¤ilim, benim gibi
çok arkadafl›m da var. Baz› oyuncular
vard›r; belirli bir noktaya gelip bir anda
yok oluyorlar. ‹flte o zaman anlay›n ki, o
insan›n belli do¤rular› var. Sosyalleflme
anlay›fl› farkl›d›r. Magazine, kültür ma-
gazini d›fl›nda pirim vermiyordur. Ba-
karsan›z bu anlamda çok arkadafl›m var.
Bu bir tercih. Sisteme göre, orda burada
gezmeli, onunla bununla yemek yeme-

li… Çünkü bu iflin böyle yönü var ben
buna kat›lm›yorum ama sayg› duyuyo-
rum, benim yo¤urt yiyiflim farkl›. 

■ Zorland›¤›n›z bir rol oldu mu?
Hay›r, hiçbir fley zor de¤il. Ben uyufl-

turucu kullanan birini de oynad›m. Ken-
dini tan›man›z, bafl›n›za gelmesi muhte-
mel bir olaya verece¤iniz tepkiyi bilme-
niz gerek. Zor rol yok bence, iyi çal›fl›l-
mam›fl, iyi araflt›r›lmam›fl rol var. 

■ fiark› söyleyip beste de yap›yorsu-
nuz. Bu yönünüzü anlat›r m›s›n›z biraz
da?

Gitar çal›yorum, flark› söylüyorum,
beste yap›yorum. Kendimi müzikle de
ifade ediyorum. Dolunca kendimi boflal-
tabilecek bir kanal ar›yorum ve bazen bu
müzik oluyor. ‹nflallah uygun sponsoru
bulursam ‘Nerdeyim, Sokaklarday›m’ di-
ye sokak çocuklar› için yaz›p söyledi¤im
bir flark›m var, klip çekmeyi düflünüyo-
rum. 

■ Çocuklara bu kadar çok e¤ilme-
nizin temelinde ne var?

Beni üzüyor sokakta
yaflayan çocuklar. Yurt

d›fl›nda evsiz çok
ama bir tek sokak
çocu¤u yok, çal›flan
çocuk yok, sokak
hayvan› yok. Onlar
masum, en çok ko-

runmaya onlar›n ih-
tiyac› var. Her insa-

n›n bu duyarl›l›¤› olma-
l›. Ben trilyoner de olsam

yine de tüm çocuklara ulafla-
mazd›m sorun para de¤il; okul yapars›-
n›z ama iyi ö¤retmen bulamazs›n›z. Be-
nim derdim çocuklara yaklafl›m›m›z›, ba-
k›fl tarz›m›z› düzeltmek. 
“Hayranlar›ma yol gösteriyorum”

■ ‹nternette hakk›n›zda epey güzel
yorumlar okuduk… Teknolojiyi, inter-
neti hayranlar›n›za ulaflma noktas›nda
ne kadar kullan›yorsunuz?

‹nternet bir ihtiyaç tabi. Halkla, arka-
dafllar›mla buluflmak için kullan›yorum.
Oradan ‘nas›ls›n?’ demek bile iyi gelen
bir fley. Kendi ismimle giriyorum inter-
nete ve bazen inanm›yorlar benim oldu-
¤uma. Binlerce mesaj geliyor, en yo¤un
oldu¤um dönemde bile tek tek, bazen
k›sa da olsa mesaj yaz›yorum. Manken-
lik yapmak isteyen, konservatuar oku-
mak isteyen birçok insan oluyor, onlar›
do¤ru yere yönlendirmek için u¤rafl›yo-
rum. ‹nternet güzel bir kanal insanlarla
buluflmak için. Bugüne kadar bir tane
bile kötü mesaj atan olmad›. 

■ Yolculuk etmeyi seviyor musunuz?
Bay›l›yorum, uçak tercih ediyorum. 4-

5 film izlerim yolda. Karayolunu da çok
seviyorum, flehir d›fl›nda h›z da yap›yo-
rum, orman içinden geçen yollar› çok
seviyorum. Hayat›m mesle¤imden ötürü
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»»

“Pusat
dizisi Arap dünyas›nda

yay›nland›. Bu sebeple çok
fazla mesaj gelmeye bafllad›

onlardan. Tercüman bulup Türkçe
yazan bile oluyor. Tunus, Cezayir, ‹ran,
Kuveyt’teki hayranlar›mdan yüzlerce

mesaj al›yorum. Onlardan gelen
elefltirilere de çok flafl›r›yorum çünkü

elefltirilerin alt yap›s› dolu.
Oyunculuk hakk›nda çok iyi

isabetli elefltiriler
al›yorum.”

“‹nsanlar beni Aydan fiener’e çok benzetiyor. Hatta ben onun gençli¤ini oynad›m ‘Fikrimin
‹nce Gülü’ dizisinde. Dizi çekilirken bir gün, iki teyze geldi. ‘Aydan Han›m sizi çok
be¤eniyoruz’ dediler. Ben bir süre inand›ramad›m Aydan fiener olmad›¤›ma ama en son
inand›klar›nda, ‘üzülme k›z›m sen de Aydan fiener olursun’ demifllerdi. Çok güzel bir an›
oldu benim için. Aydan Abla ile çok vakit geçirdim, mimiklerini, gülünce ç›kan gamzesini bile
kapt›m. Asl›nda ben bir yap›mc› olsam; abla- kardefli oynayan bir filmde oynat›rd›m ikimizi.”

“Üzülme sen de Aydan fiener olursun”



yollarda geçiyor, hayranlar›mla karfl›lafl›-
yorum, güzel tepkiler al›yorum ve sevi-
niyorum. 
■ Türkiye’nin ulafl›m teknolojisinde gel-
di¤i noktay› takip edebiliyor musunuz?

Türkiye’nin flu anki durumu baya¤›
iyi, flehir için trafi¤i çok iyi metro saye-
sinde mesela. Do¤ru yolday›z, baya¤› bir
geliflme var. 

■ Tren yolculu¤u yapt›n›z m›? H›zl›
trene binme imkân›n›z oldu mu?

H›zl› tren de¤il de nostaljik olan›n› se-
viyorum. Atatürk ilk buna e¤ilmifl, de-

mir a¤lar› ile donatm›fl ülkeyi. ‹nan›lmaz
bir keyif ve inan›lmaz bir kültür.
“Yol levhalar› yetersiz”
■ Baflta Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›-
r›m olmak üzere, sektör yöneticilerin-
den istedi¤iniz bir fleyler veya elefltiriler
var m›? 

Ulafl›m bizde çok ekonomik, imkânla-
r›m›z fazla. Deniz yolu, karayolu daha
geliflti. Eskiden uçak bir lükstü flimdi öy-
le de¤il uçmak kolay ama uçaktan indik-
ten sonra evlere ulafl›m imkânlar› artt›r›-
labilir. Bir de uçaklar artt›kça biliyorsu-

nuz çevre tehlikeye giriyor. Çevreyi kir-
letmeyen, çevre dengesini bozmayan
uçaklar var. Umar›m param›z yeterli
olur ve biz dünyaya örnek olacak flekilde
bu uçaklar› al›p kullan›r›z. Elefltirim yol
levhalar› noktas›nda var. ‹flaretler birçok
yerde yok, sevdi¤im arkadafl›m› bu yüz-
den kaybettim. Ifl›kland›rma da yetersiz
baz› yerlerde. Öneri olarak da flunu söy-
leyebilirim, Amerika’da k›sa mesafeli
uçufllarda ayakta yolcu al›nmaya bafllan-
m›fl. Çok daha ucuza, belki biz de bunu
yapabiliriz.

“Trabzon,
Of’luyum… Dolay›s›yla
s›rt›ma sepet al›p çay

tafl›m›fl›md›r. Geçti¤imiz y›llarda
memleketime uzun bir aradan sonra ilk
ziyaretimi yapm›flt›m. Oradaki halk da
‘oyuncu geliyor, acaba nas›l biri?’ diye

meraka düflmüfl. Ben oraya var›r varmaz
kendi k›yafetlerimi ç›kard›m, yeresel
k›yafetleri giyindim, karfl›lar›na öyle

ç›kt›m. Görünce flafl›rm›fllard›, benim
kendilerinden farkl› olmad›¤›m›

görmüfllerdi.”

“HACI D‹Z‹S‹NDE BAfiÖRTÜLÜ B‹R ÜN‹VERS‹TE Ö⁄RENC‹S‹N‹ 
OYNADI⁄IM ZAMAN MEfiHUR B‹R TESETTÜR F‹RMASI SADECE 10
DAK‹KALI⁄INA ONLARIN MARKASININ TANITIMINI YAPMAM ‹Ç‹N ÇOK
ÇOK YÜKSEK M‹KTARDA PARA TEKL‹F ETT‹. TEKL‹F‹ KABUL ETSEYD‹M;
ROLÜ, O H‹KÂYEY‹ T‹CARET ‹Ç‹N KULLANAN B‹R‹ OLURDUM.”
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Türkiye, Türksat 
1B uydusunun
ard›ndan 1C
uydusunu da 
uzay çöplü¤üne
gönderdi. Türksat
1C’nin uzay
çöplü¤üne
gitmesiyle birlikte,
Türkiye’nin 1’i
kiral›k, 3 uydusu
kald›.

UYDUMUZ

TÜRK‹YE, Türksat 1B uydusu-
nun ard›ndan 1C uydusunu da uzay çöplü¤üne

gönderdi. 2008 y›l›ndan bu yana sal›n›mda bekle-
yen uydu, 16 Eylül’de 31 derece do¤u yörüngesin-
den, uzaya b›rak›ld›.

1996 y›l›nda uzaya gönderilen ve 42 do¤u yö-
rüngesinde hizmet veren Türksat 1C uydusu,

2007 y›l›nda ekonomik ömrünü tamamlam›fl-
t›. 13 Haziran 2008’de uzaya f›rlat›lan
Türksat 3A’n›n 42 derece yörüngeye otu-
rup, hizmet vermeye bafllamas›yla birlikte

Türksat 1C uydusu 31 derece do¤u yörün-
gesine al›narak sal›n›mda b›rak›lm›flt›. 2 y›l

boyunca buradan data aktar›mlar›nda kullan›lan
1C uydusunun enerjisi bitme noktas›na gelince
uzay çöplü¤üne gönderildi. 
Türkiye’nin 1’i kiral›k, 3 uydusu var

Türkiye 2006 y›l›nda, 1994 y›l›nda uzaya gön-
derdi¤i 1B uydusunu da uzay çöplü¤üne gönder-
miflti. Türksat 1C uydusunun çöplü¤e gitmesiyle
birlikte Türkiye’nin 1’i kiral›k 3 uydusu kald›. Tür-
kiye’nin sahibi oldu¤u Türksat 2A ve 3A uydular›
42 derece do¤u boylam›nda görev yap›yor. Türk-
sat 2A uydusu 2016 y›l›nda ömrünü tamamlaya-
cak. Halen Türkiye’nin 31, 42 ve 50 do¤u boyla-
m›nda yörünge haklar› bulunuyor. 50 derece yö-
rünge hakk›nda Türksat’›n ABD merkezli uydu
operatörü ‹ntelsat’tan kiralad›¤› uydu bulunuyor. 
Teklifler de¤erlendiriliyor

Öte yandan Türksat yeni uydular için de çal›fl-
malar›n› sürdürüyor. Türksat 4A ve 4B uydular›-
n›n yap›m› için al›nan tekliflerin de¤erlendirilme-
sinde son aflamaya gelindi. 4A ve 4B uydular›n›n
2011 sonbahar›nda uzaya gönderilmesi hedefleni-
yor. 2014 y›l›nda uzaya gönderilmesi planlanan
Türksat 5A uydusu ise Türkiye’de yap›lacak.

»

1Cuzay çöplü¤üne 
GÖNDER‹LD‹





BA⁄LANTI Nok-
tas›, bu ayki say›s›nda cep
telefonunda ‘ara ba¤lant›’
ücretlerini masaya yat›rd›.
2011’de ‘ara ba¤lant›’ ücreti
düflecek mi? Bu soruya ce-
vap aramadan önce, “Ara
ba¤lant› ücreti nedir?” soru-
suyla bafllayal›m. 

Kendi operatörünüzün d›-
fl›ndaki bir operatörü arad›-
¤›n›zda, o operatöre ait fle-
bekeyi meflgul edersiniz.
Dolay›s›yla, abonesi oldu¤u-
nuz operatörün, flebekesini
meflgul etti¤iniz operatöre
‘ara ba¤lant›’ ücreti ödeme
durumunda kal›r. Ancak,
‘ara ba¤lant›’ ücretleri her
operatör için ayn› de¤erde
de¤ildir. 

Abonenin faturas›na yan-
s›yan ‘ara ba¤lant›’ ücretinin
ne oldu¤unu daha somutla-
yarak aç›klamak gerekirse;
Ayfle Teyze, Turkcell abone-
si, Kardefli Fatma Teyze de
Vodafone abonesi olsun. Ay-
fle Teyze’nin, Fatma Teyze’yi
arad›¤›n› kabul edelim. Fat-
ma Teyze’nin (Vodafone) te-
lefonu çalmaya bafllad›¤› an-

dan itibaren, her iki abone
de art›k, Vodafone flebekesi
üzerinden hizmet almaya
bafllar. Fakat buna karfl›l›k
Ayfle Teyze, Vodafone flebe-
kesini meflgul etti¤i do¤an
‘ara ba¤lant›’ ücretini, kendi
operatörüne (Turkcell)
öder. Kendi operatörü de,
alt yap›s› meflgul edilen Vo-
dafone’a ödemede bulunur.
Tersi durumda, Fatma Teyze
(Vodafone), Ayfle Teyze’yi
(Turkcell) arasayd›, bu kez
Vodafone Fatma Teyze’den
ald›¤› ‘ara ba¤lant›’ ücretini,
Turkcell’e ödeyecekti. 

Nisan 2010 tarihinden iti-
baren geçerli olan ara ba¤-
lant› ücretlerine bakt›¤›m›z-
da bu gerçe¤i görürüz. Turk-
cell, kendisinde bitirilen bir
ça¤r› için di¤er operatörler-
den 3.13 kurufl, Vodafone
3.23 kurufl, Avea ise 3.70 ku-
rufl ara ba¤lant› ücreti al›yor.
2011’de ‘ara ba¤lant›’ 
ücretleri düflecek mi?

Türkiye, her y›l oldu¤u gi-
bi 2011 y›l›nda da ara ba¤-
lant› ücretlerini düflürecek
mi? Hedef, ara ba¤lant› üc-
retlerini s›f›rlamak m›? Av-
rupa’da bu konuda nas›l bir
süreç iflliyor? Bu sorular›
Bilgi Teknolojileri ve ‹leti-
flim Kurumu (BTK) Baflkan›
Tayfun Acarer ile eski BTK
üyesi Ahmet Hamdi Ata-
lay’a sorduk.  Acarer, 2011
y›l›nda uygulanacak ara ba¤-
lant› ücretleriyle ilgili flimdi-
den bir aç›klama yapmalar›-
n›n mümkün olmad›¤›n› söy-

ledi. Acarer, konunun kurul-
da de¤erlendirilip, karara
ba¤lanaca¤›n› aç›klarken,
Türkiye’nin ara ba¤lant› üc-
retlerini s›f›rlamak gibi bir
hedefi olup olmad›¤› sorusu-
na ise, “Böyle bir belirlen-
mifl hedefimiz yok.” sözleriy-
le cevap verdi. 
“Ara ba¤lant› ücretleri 
Avrupa’da daha yüksek”

Eski BTK Üyesi Ahmet
Hamdi Atalay, Avrupa’da
ara ba¤lant› ücretlerinin
Türkiye’den daha yüksek ol-
du¤unu söyledi. “Bizden,
Avrupa kapsam›nda tek dü-
flük ülke K›br›s Rum Kesi-
mi’dir.” diyen Atalay, flöyle
devam etti: “Avrupa’da, bu
tip konularda radikal de¤i-
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2011’de 
‘ara ba¤lant›’

ücretleri
düflecek mi?

BTK, cep 
telefonunda, 2011

y›l›nda geçerli olacak
‘ara ba¤lant›’

ücretleriyle ilgili
çal›flmaya bafllad›.

Kurumun, bir sürpriz
yaparak 2010 y›l›nda

oldu¤u gibi 2011
y›l›nda da ara ba¤lant›

ücretlerinde keskin
bir indirim yap›p
yapmayaca¤› ise

merak ediliyor. 

»

Haber: U⁄UR OLCAY
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BTK Baflkan› Tayfun Acarer:
“2011 y›l›nda uygulanacak ara
ba¤lant› ücretleriyle ilgili flimdiden
bir aç›klama yapmam›z mümkün
de¤il. Türkiye’nin ara ba¤lant›
ücretlerini s›f›rlamak gibi bir
hedefimiz de yok.” 

Operatörlerin, ara ba¤lant›ya
iliflkin tekliflerinin ayr›nt›lar›na da
k›saca bir göz atal›m. ‹flte,
teklifler: 

TURKCELL: Her türlü
vergi, resim, harç ve benzeri
mali yükümlülükler hariç olmak
üzere, ikinci nesil (2N)
flebekesinde ses ça¤r›lar›
sonland›rma hizmeti karfl›l›¤›nda
talep edece¤i ücret 6,55 Kr/dk;
2N ve üçüncü nesil (3N)
flebekesinde k›sa mesaj (SMS)
sonland›rma hizmeti karfl›l›¤›nda
talep edece¤i ücret 1,70
Kr/adet; 1 Nisan 2010
tarihinden itibaren 2N (GSM) ve
3N flebekesinde ses ça¤r›lar›
sonland›rma hizmeti karfl›l›¤›nda
talep edece¤i ücret 3,13 Kr/dk;

3N flebekesinde görüntülü
ça¤r› sonland›rma hizmeti
karfl›l›¤›nda talep edece¤i
ücret 7,75 Kr/dk’d›r.

VODAFONE: Her türlü
vergi, resim, harç ve benzeri

mali yükümlülükler hariç
olmak üzere, ikinci nesil (2N)

flebekesinde ses ça¤r›lar›
sonland›rma hizmeti karfl›l›¤›nda
talep edece¤i ücret 6,75 Kr/dk;
2N ve üçüncü nesil (3N)
flebekesinde SMS sonland›rma
hizmeti karfl›l›¤›nda talep
edece¤i ücret 1,73 Kr/adet; 01
Nisan 2010 tarihinden itibaren
2N ve 3N flebekesinde ses
ça¤r›lar› sonland›rma hizmeti
karfl›l›¤›nda talep edece¤i ücret
3,23 Kr/dk; 3N flebekesinde
görüntülü ça¤r› sonland›rma
hizmeti karfl›l›¤›nda talep
edece¤i ücret 7,75 Kr/dk’d›r.

AVEA: Her türlü vergi,
resim, harç ve benzeri mali
yükümlülükler hariç olmak
üzere, 2N flebekesinde ses
ça¤r›lar› sonland›rma hizmeti
karfl›l›¤›nda talep edece¤i ücret
7,75 Kr/dk; 2N ve 3N
flebekesinde SMS sonland›rma
hizmeti karfl›l›¤›nda talep
edece¤i ücret 1,87 Kr/adet; 1
Nisan 2010 tarihinden itibaren
2N ve 3N flebekesinde ses
ça¤r›lar› sonland›rma hizmeti
karfl›l›¤›nda talep edece¤i ücret
3,70 Kr/dk; 3N flebekesinde
görüntülü ça¤r› sonland›rma
hizmeti karfl›l›¤›nda talep
edece¤i ücret 7,75 Kr/dk’d›r. 

Operatörlerin ara
ba¤lant› ücret

tarifeleri flöyle: 

169

Aylık 
Abone Baflına

Ortalama
Konuflma

Süresi (2004-
2009) [MoU

(dk/ay)]



fliklik yap›lmaz. Avrupa’da
yavafl yavafl iner. Avrupa da
bizim düflüflümüzü izliyor.” 
“Av r upa’da 2 eu-
ro/sent”

Ara ba¤lant›da hedefin s›-
f›r olup olmad›¤› sorusu üze-
rine ise Atalay, “‹deali s›f›r
olmas›d›r. Ancak Türki-
ye’nin hedefi, s›f›r de¤il çün-
kü her fleyin bir bedeli ve
maliyeti var. Bunun tüm
dünyada kabul edilen bedeli
2 Euro/senttir.” dedi. Türki-
ye’nin, sabit telefonda ise

ara ba¤lant› konusunda, Av-
rupa ortalamas›n›n iki kat›
üstünde oldu¤unu belirten
eski BTK üyesi, ancak bu-
nun bir haks›zl›k olmad›¤›n›
da vurgulad›. 
“Ara ba¤lant› ücretindeki
indirim, do¤rudan
faturaya yans›maz”

Ahmet Hamdi Atalay,
BTK’n›n her y›l›n sonuna do¤-
ru ara ba¤lant›yla ilgili çal›flma
yapt›¤›n›, bu çal›flma çerçeve-
sinde operatörlerin de görüfl-
lerinin al›nd›¤›n› söyledi.  Ata-
lay, ara ba¤lant› ücretlerinin,
operatörler için bir maliyet
unsuru oldu¤una iflaret ede-
rek, “Bu düflüflle birlikte el-
bette operatörler, birim ko-
nuflma ücretlerini indiriyor.
Bu flu anlama gelmez; ‘ara
ba¤lant› ücretleri yüzde 30
düfltü, konuflma ücretleri de
yüzde 30 düfler.’ Böyle bir
do¤rudan iliflki yok ama ope-
ratörler her indirimden sonra
tarifelerini yeniden ayarlay›p,
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Ahmet 
Hamdi Atalay:
“Avrupa’da ara
ba¤lant› ücreti

bizden yüksek.
Bizden, Avrupa

kapsam›nda tek
düflük ülke K›br›s

Rum Kesimi’dir.
Türkiye, Avrupa

ortalamas›n›n iki
kat› üstünde. 
Ancak bu bir

haks›zl›k de¤il.” 

BTK, görüflme ücretlerini
do¤rudan etkileyen bir
maliyet unsuru oldu¤u için
her y›l ara ba¤lant› bedellerini
düzenli olarak düflürüyor.
BTK, o zamanki ad›yla
Telekomünikasyon Kurumu,
2005 y›l›ndan itibaren ara
ba¤lant› ücretlerini
düflürmeye bafllad›. Ara
ba¤lant› ücretleri geriledikçe,
tarifeler düfltü, buna karfl›n
konuflma süresi artt›. Örne¤in
BTK, 2008 y›l›nda ara ba¤lant›
ücretlerini Turkcell’de yüzde
33, Vodafone’da yüzde 34 ve
Avea’da yüzde 33 oran›nda
düflürdü. Operatörler, bu
indirim sonras›nda
tarifelerinde müflteri lehine
önemli de¤ifliklikler yapt›. Yeni
kampanyalar gerçeklefltirdi.
Konuflma süreleri bir anda
f›rlad›. 2007 y›l›nda ayl›k
abone bafl› 60 dakika olan
konuflma süresi, 2008 y›l›nda
108 dakikaya ç›kt›. 2010
y›l›ndaki yüzde 52’lik indirim
sonras›nda ayl›k ortalama
konuflma süresi Haziran
itibariyle Turkcell’de 177
dakika, Avea’da 272 dakika
ve Vodafone’da 266 dakika
olarak gerçekleflti.

Ücretler düflüyor,
konuflma süreleri

yükseliyor 

ARABA⁄LANTI ÜCRETLER‹N‹N BEL‹RLENMES‹ SÜREC‹ 
Mobil Ara Ba¤lant› Ücretlerine ‹liflkin Süreç ve Yüzdesel De¤iflim

Yürürlük tarihi Turkcell De¤iflim Vodafone De¤iflim Avea De¤iflim 
01.10.2004 15,6 - - - - -
01.01.2005 14,8 -5% - - - -
01.10.2005 14,0 -5% - - - -
01.06.2006 14,0 0% 15,2 - 17,5 -
01.01.2007 14,0 0% 15,2 0% 17,5 0%
01.03.2007 13,6 -3% 14,5 -5% 16,7 -5%
01.04.2008 9,10 -33% 9,50 -34% 11,20 -33%
01.05.2009 6,55 -28% 6,75 -29% 7,75 -31%
01.04.2010 3,13 -52% 3,23 -52% 3,70 -52%
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Mehmet 
AYCI

mehmetayci@baglantinoktasi.org Nasreddin Hoca’ya atfedilir, bir gün
Akflehir’de befl on kifli, yahu Hoca

derler, sen evliyadans›nd›r, hadi keramet
göster, Hoca sa¤›na bakar, soluna bakar,
kurtulufl yok, “Halk keramet istiyor” ne
yaps›n, hemen karfl›s›ndaki ulu ç›nara, ey
ç›nar buraya gel diye nida eder, ç›nar bu,
k›m›ldar m› yerinden, bir söyler, ç›nar
gelmez, iki söyler ç›nar gelmez, Hoca usulca
do¤rulur ve ç›nara yönelir, derler ki, “da¤
yürümezse abdal yürür” atasözünün anas›
bu ç›narl› hikâyedir.

Hoca’n›n da¤a, yürü ey da¤ dedi¤i, da¤›n
tabii ki k›m›ldamad›¤›, Hocam›z›n da da¤
yürümezse abdal yürür diyerek da¤a
yöneldi¤i rivayetler aras›ndad›r.

Burhaniye Tercümesi’nde oldu¤u gibi, ne
bileyim sevgili fiaban Abak dostumuzun
yapt›¤› gibi f›kra flerhi yapacak de¤iliz,
ancak bu k›ssadan alaca¤›m›z bir dizi ders
oldu¤unu da göz ard› edemeyiz.

Birincisi, gelmesi/yürümesi istenen ister
da¤ olsun, ister ç›nar olsun, canl› ve
haflmetli bir varl›kt›r; yerine göre devleti,
yerine göre halk›, yerine göre ikisini temsil
eder. Hem, devlet dedi¤imiz kavram›n
halktan bu kadar ayr›flmas›, modern
zamanlara özgüdür ve günümüzün halkç›l›¤›
ortaya ç›kan aç›¤› kapatmak içindir.

‹kincisi, halk, kendi içinden ç›kan
bilgelerden, liderlerden bir flekilde keramet
bekler t›ynete sahiptir. Halkt›r bu,
efsanelerden kerametlerden beslenmesi
do¤ald›r; bunlar› beklemesi de do¤ald›r.

Üçüncüsü, keramet beklenenin
gösterece¤i kerametin de halk›n dünyas›na
yabanc› olmamas› gerekir. Yürümesi
istenecekse, alakas›z bir fleyin yürümesi
istenmeyecek, da¤›n yahut ç›nar›n yürümesi
istenecektir.

Dördüncüsü, esas olan keramet
göstermesi gereken kiflinin keramet
göstermeden keramet göstermesidir.
Hoca’n›n ayaklan›p da¤a yahut ç›nara
yürümesi bizzat bir yol göstermedir; kerim
olan bir eylemdir.

Beflincisi, günümüz diline indirgersek,
halk-ayd›n bahsinde sadra flifa olabilecek
ç›kar›m; halk›n ayd›na yürümesi de¤il,
ayd›n›n halka do¤ru yürümesi olmal›d›r. Zira
halk Nasreddin Hoca’n›n yan›nda olarak bir
keramet istemektedir. Ne uzaktan uza¤a ah
flu Hoca da¤›/ç›nar› yürütse de bir duysak
beklentisi vard›r, ne de ben flu da¤›/ç›nar›
yürüteyim de halka ra¤men kendimden
menkul bir keramet göstereyim bilgiçli¤i
vard›r. 

Alt›nc›s›, Hoca sözle kalmam›fl özüyle de
eylemde bulunmufltur. Oturdu¤u yerden
da¤ yürümezse abdal yürür diyerek
gülümsememifl, bizzat kalkarak ve
da¤a/ç›nara yönelerek da¤ yürümezse
abdal yürür kelam›n› sarf etmifltir.

Yedincisi, halk›n iste¤ine en makul cevab›
vermek ayd›n›n/bilgenin görevi olmal›d›r.
Da¤/ç›nar da yürür mü kardeflim, akl›n›z›
bafl›na devflirin cevab› makul olsa bile
makbul de¤ildir. Rasyonellik halkta her
zaman ifle yaramaz. Önemli olan
irrasyonelden rasyonel sonuç ç›karmakt›r,
yoksa herkes akl›n hakk›n› teslim edebilir.

Sekizincisi, bu hikâye yaflanmam›fl olabilir,
sonradan uydurma olabilir, bask›n tip olan
Hoca o engin hoflgörüsüyle bunu da kabul
etmifl olabilir; bu kadar olabilirden sonra
hüküm cümlesi fludur: Gerçe¤in gerçekli¤i
gerçek olmas›na ba¤l› de¤ildir; olmas›na
ba¤l›d›r.

Dokuzuncusu, kuram ve hikmet
ithalatç›lar› biraz da kendi kaynaklar›na
yönelmelidir. Nasreddin Hoca’n›n
hikâyelerine gülümsemek elbette
hakk›m›zd›r; ancak bundan daha önemlisi
yerli bir iletiflim dili nas›l kurulur, buna
bakmal›d›r.

Onuncusu, nas›l kepenek alt›nda er
yatarsa bakla da dilimiz alt›ndad›r. Dil
baklas›n› tarlada aramak ak›l kâr› de¤ildir.

Tamam, da¤›/ç›nar› yan›m›za ça¤›ral›m
da, ça¤›rmas›n› biliyorsak ça¤›ral›m.
Da¤a/ç›nara yürümedikten sonra ha
ça¤›rm›fl›z, ha ça¤›rmam›fl›z beyhude… 

Ç›nar› yan›m›za ça¤›rmak

Tamam,
da¤›/ç›nar›

yan›m›za ça¤›ral›m
da, ça¤›rmas›n›

biliyorsak
ça¤›ral›m.

Da¤a/ç›nara
yürümedikten

sonra ha
ça¤›rm›fl›z, ha
ça¤›rmam›fl›z

beyhude…
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‘Okul servisi’ deyip ‘Okul servisi’ deyip ‘Okul servisi’ deyip ‘Okul servisi’ deyip ‘Okul servisi’ deyip ‘Okul servisi’ deyip 
GEÇMEY‹N!GEÇMEY‹N!GEÇMEY‹N!GEÇMEY‹N!GEÇMEY‹N!GEÇMEY‹N!

SERV‹S ARACINDA
BULUNACAK REHBER
PERSONEL 22 YAfiINI

DOLDURMUfi VE EN AZ
L‹SE MEZUNU OLACAK.

fiOFÖRLER‹N ‹SE, SON 
5 YILDA ALKOLLÜ OLARAK
ARAÇ KULLANMA VE HIZ

KURALLARINI ‹HLÂL 
ETME NEDEN‹YLE SÜRÜCÜ
BELGELER‹ B‹RDEN FAZLA

GER‹ ALINMAMIfi
OLACAK.

Tafl›nan ö¤rencilerin okul veya
ikametgâh›n›n de¤iflmesinin yan› s›ra;

ö¤rencinin uzun süre bir hastal›k
geçirmesi, okumaktan vazgeçmesi ya da

okuma hakk›n› kaybetmesi ve bunlara
ba¤l› olarak servisle tafl›nmaktan

vazgeçmesi durumunda, varsa geri kalan
aylar›n ücretlerinin, tafl›may› yapan servis

taraf›ndan iade edilmesi de zorunlu. 

Hastal›k
durumunda para

iade edilecek

""UUllaaflfltt››rrmmaa  
BBaakkaannll››¤¤››  MMüüsstteeflflaarr
YYaarrdd››mmcc››ss››  TTaallaatt  AAyydd››nn""
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Fiyat tarifelerine uyulacak

Ço¤u zaman tart›flma konusu olan okul servis fiyat 
tarifesi konusunda tafl›mac›lar›n; okul taraf›ndan belirlenen,

okul servis araçlar› fiyat tarifelerine uymas› zorunlu. 

OOKULLAR aç›ld›. 2010-2011 ö¤retim y›l› bafl-
lad›. Yafllar›, 6 ile 18 yafl aras›nda olan yüz bin-
lerce ‘yavru’, 3 ayl›k bir tatilin ard›ndan yeni-
den okul yollar›na düfltü. Yeni ö¤retim y›l› yeni
kitap, defter, kalem, önlük… K›saca upuzun
bir ihtiyaç listesi demek. Yeni ö¤retim y›l› ayn›
zamanda milyonlarca ‘can’›n emanet edilece¤i
servis arac› demek. 

Ba¤lant› Noktas›, bu ayki say›s›nda servis
araçlar›n› masaya yat›rd›. Ulaflt›rma Bakanl›¤›
Müsteflar Yard›mc›s› Talat Ayd›n, servis araç-
lar›yla ilgili veliler aç›s›ndan ‘k›lavuz’ niteli¤i
tafl›yacak önemli bilgiler verdi. Okul servis
araçlar›n›n ayakta ö¤renci alamayaca¤›na ifla-
ret eden Ayd›n, tafl›mac›lar›n, ö¤rencileri
oturtarak rahat bir yolculuk yapmas›n› sa¤la-
yacak önlemleri de almas›n›n bir zorunluluk
oldu¤unu belirtti. 
Herkesin sorumlulu¤u çizildi

28 A¤ustos 2007 tarihinde yürürlü¤e giren
‘Okul Servis Araçlar› Hizmet Yönetmeli¤i’,
gerçek ve tüzel kiflilerce ö¤renci tafl›mak için
kullan›lacak okul servis araçlar›n›, tafl›mac›lar›
ve rehber personeli kaps›yor. Yönetmelik zo-
runlu e¤itim kapsam›ndaki okul öncesi ve di¤er
ö¤renci tafl›ma hizmetlerini düzenli ve güvenli
hale getirmeyi amaçl›yor. Bu çerçevede yönet-
melik, tafl›ma yapacak gerçek ve tüzel kiflilerin
yeterlilik ve çal›flma flartlar›n› belirliyor. Yönet-
melik ayr›ca, bu alanda yap›lacak denetim hiz-
metlerini de içeriyor. 
“Servislere, ‘Okul Tafl›t›’ 
ve ‘Dur’ yaz›lacak” 

Talat Ayd›n, tafl›mac›lar taraf›ndan servis
olarak kullan›lacak araçlarda aranacak koflul-
larla ilgili flu bilgileri verdi: “Okul servis araç-
lar›n›n arkas›nda ‘OKUL TAfiITI’ yaz›s›n›
kapsayan bir kuflak bulundurulmal›. Yine ara-
c›n arkas›nda ö¤rencilerin inifl ve biniflleri s›-
ras›nda yak›lmak üzere en az 30 santimetre
çap›nda k›rm›z› ›fl›k bulundurulmal›. Bu lam-
ban›n yak›lmas› halinde üzerinde siyah renkte

büyük harflerle ‘DUR’ yaz›s› okunacak flekil-
de tesis edilmifl olmal›.” 
“Araç içindeki demir aksamlar
yumuflak madde ile kapat›lmal›”

“Tafl›tlar›n içinde, ö¤rencilerin kolayca yeti-
flebilece¤i camlar ve pencereler sabit olmal›…
Servis için kullan›lacak tafl›t›n iç düzenlemesin-
de demir aksamlar› aç›kta olmamal›, varsa ya-
ralanmalar› engelleyecek yumuflak bir madde
ile kapat›lmal›. Yaralanmalar› ve kazalara önle-
mek için buna çok dikkat edilmeli, gerekli özen
gösterilmeli.”
“Kap›lar, otomatik olmal›”

“Kap›lar, floför taraf›ndan aç›l›p kapat›labile-
cek flekilde otomatik (hava hidrolikli) ya da el-
le kumandaya olanak sa¤layacak mekanik dü-
zenekte olmal›. Araçlar›n 6 ayda bir bak›m ve
onar›mlar›n›n yap›lmas› zorunlu. Ayn› zaman-
da tafl›tlar›n cinslerine göre Karayollar› Trafik
Yönetmeli¤i’nin öngördü¤ü periyodik muaye-
neleri de yapt›r›lm›fl olmal›d›r.” 
“Alkollü araç kullanan 
servis floförü olamayacak”

“Servis arac›n› kullanan floförler ile rehber
personel için öngörülen niteliklere gelince;
rehber personelin, 22 yafl›n› doldurmufl ve en
az lise mezunu olmas› gerekiyor. Türk Ceza
Kanunu’nun ve Kabahatler Kanunu’nun ilgi-
li maddesinde belirtilen suçlardan affa u¤ra-
m›fl olsa bile hüküm giymemifl olmas› öngö-
rülüyor.” 

“fioförlerin E s›n›f› sürücü belgesi için 3 y›l-
l›k, B s›n›f› için 5 y›ll›k belgeye sahip olmas› ge-
rekiyor. Son 5 y›l içinde bilinçli, taksirli ölümlü
trafik cezalar›na kar›flmam›fl olmalar›, alkollü
olarak araç kullanma ve h›z kurallar›n› ihlal ne-
deniyle sürücü belgeleri birden fazla geri al›n-
mam›fl olmas› ve yurt içi yolcu tafl›mac›l›¤› sü-
rücü yeterlilik belgesine sahip olmalar› zorun-
ludur.” 
“Araban›n mali sorumluluk
sigortas› olacak”

“Okul servis araçlar›n› iflleten firmalar›n, ö¤-
renci tafl›yan araçlar›na, Karayollar› Trafik Ka-
nunu’nun öngördü¤ü zorunlu Karayolu Mali
Sorumluluk Sigortas›’n› yapt›rmas› zorunlu. Si-
gortas› olmayan servis araçlar›n›n do¤rudan
Ulaflt›rma Bakanl›¤› ve Kara Ulaflt›rmas› Ge-
nel Müdürlü¤ü’ne flikâyet edilmesi gerekiyor.”

Okul servis arac› olarak kullan›lacak tafl›tlar›n yafllar›n›n
12 yafl dâhil olmak üzere, 12’den küçük olmas›
gerekiyor. Tafl›tlar›n yafl› ise; imal edildi¤i tarihten
sonra gelen ilk takvim y›l› esas al›narak hesaplan›yor. 

Araban›n yafl› 12 olacak



ON y›llarda okuma e¤ilimi
de internet ortam›na kay-
m›fl durumda. ‹nsanlar ar-
t›k, kitaplar› ellerine al›p,
sayfalar›n›, kokusunu hisse-
derek de¤il, internetten
okumay› tercih ediyor.
Araflt›rmalara göre özellik-
le erkekler, elektronik kitap

(e-kitap) okumay› daha çok seviyor. Kad›nla-
r›n bir k›sm› e-kitab› tercih etse de onlar ter-
cihlerini klasik okumadan yana kullan›yor. 

Türkiye’deki geçmifli 6 y›ll›k olmas›na ra¤-
men, fluan ülkemizdeki e-kitap takipçisi ol-
dukça fazla. Türkiye’deki en genifl e-kitap ar-
flivine sahip olan ‹defix Genel Müdürü Meh-
met ‹nhan, konu ile ilgili Ba¤lant› Noktas›
okuyucusunu bilgilendiriyor. Tek bir a¤›r kita-
b› yan›n›zda tafl›maktansa, binlerce kitab› ce-
binizde tafl›man›n kolayl›¤›ndan bahseden ‹n-
han, insanlar›n bu yönü ile kitaplar› art›k bas›-
l› olarak de¤il, dijital olarak okumaya itti¤ini
belirtiyor. ‹nhan, Türkiye’deki e-kitap yayg›n-
l›¤›n› fluan dünya ile k›yaslamak için çok erken
oldu¤unu belirtiyor. Ancak, e-kitab›n giderek
artan bir takipçisi oldu¤unu da atlam›yor. ‹n-
han’›n verdi¤i bilgilere göre, e-kitab›n ‹de-
fix’teki sat›fl grafi¤i incelendi¤inde tablo daha
net ortaya ç›k›yor. Her ay takipçi say›s› bir ön-
ceki aya göre, yüzde 30-40 aral›¤›nda art›yor.
e-Kitap okurlar›n›n yüzde 76,13’ünü erkek
okuyucular, yüzde 23,87’sini ise kad›n okurlar
oluflturuyor.
Yay›nc›l›k sektörü küçülüyor, 
e-kitap sektörü büyüyor

fiuan sadece ‹defix’te 700’e yak›n e-kitap sa-
t›flta bulunuyor. Buna di¤er e-kitap hizmeti
veren onlarca amatör ve profesyonel siteyi ek-
ledi¤imizde ortaya ciddi bir rakam ç›k›yor. ‹n-
han, ABD Yay›nc›lar Birli¤i verilerini flöyle

paylafl›yor: “ABD Yay›nc›lar Birli¤i verilerine
göre ABD’de yay›nc›l›k sektörü 2006-2009
aras› yüzde 2 oran›nda küçülürken ayn› dö-
nemde e-kitap art›fl oran› yüzde 476 olmufltur.
e-kitap sat›fllar›n›n 2009 y›l› tüm yay›nc›l›k
sektörü içindeki pay› ise henüz yüzde 1, kültür
kitaplar› içindeki pay› ise yüzde 3 oran›ndad›r.
Ancak verili geliflme h›z› de¤erleri baz›nda bir
projeksiyon yap›l›rsa, 2015 y›l›nda e-kitap pa-
y›n›n yüzde 38’leri, 2018 y›l›nda ise yüzde 50’yi
bulaca¤› tahmin edilmektedir.”
e-kitap okumak, kitap 
okumaktan daha ucuz

Mehmet ‹nhan, internet ortam›ndan kitap
indirip okuman›n, bas›l› kitaplara göre yüzde
40-50 daha ucuz oldu¤unu belirtiyor. ‹nhan, e-
kitab›n avantajlar›n› ise flöyle s›ral›yor: “e-kita-
ba daha h›zl› ve kolay ulaflabilirsiniz. Binlerce
kitab› küçük bir tafl›y›c›n›n içinde, cebinizde
tafl›yabilirsiniz. Diz üstü bilgisayar veya gelifl-
mifl cep bilgisayarlar›nda istedi¤iniz an aç›p
okuyabilirsiniz. Kitap ve kitaplar içinde bir tufl
ile istedi¤iniz aramay› yapabilirsiniz.”

‹defix’in 650 bine yak›n kay›tl› okuyucusu
oldu¤unu belirten ‹nhan, günde ortalama 35
kitab›n da indirildi¤i bilgisini veriyor. fiuan en
popüler e-kitab›n hangisi oldu¤u, en çok satan
bas›l› kitap ile en çok indirilen e-kitap aras›n-
da paralellik olup olmad›¤› konusunda ise ‹n-
han flu aç›klamay› yap›yor: “fiu an bas›l› kitap
ile bir paralellik göstermiyor. Henüz çok satan
dedi¤imiz bir kitap e-kitaba dâhil olmad›.” 

‹leriki y›llarda e-kitab›n, bas›l› kitab›n yerini
al›p almayaca¤› konusunda ise flöyle bir de¤er-
lendirmede bulunuyor ‹nhan: “K›sa vadede
mümkün de¤il, fakat uzun vadede bas›l› kita-
b›n yerini alacakt›r. Ama bas›l› kitap asla bit-
meyecektir. Amerika Yay›nc›lar Birli¤i’nin ön-
görüsü 2018 y›l›nda bas›l› kitap ile e-kitap sat›-
fl›n›n eflit olaca¤› yönünde.”
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Erkekler kitab›n 
dijitalini ucuza okuyor
“e-kitaba daha h›zl› ve kolay ulaflabilirsiniz. Binlerce kitab› küçük bir tafl›y›c›n›n içinde,
cebinizde tafl›yabilirsiniz. Diz üstü bilgisayar, telefon gibi cihazlarda istedi¤iniz an aç›p

okuyabilirsiniz. Kitap ve kitaplar içinde bir tufl ile istedi¤iniz aramay› yapabilirsiniz.”

S ‹defix Genel
Müdürü Mehmet
‹nhan, e-kitap
okuyucusu
say›s›n›n her gün
artt›¤›n› belirtiyor.  
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e-kitap 
nedir? 
e-kitap elektronik
ortamda yay›nlanm›fl ya
da elektronik ortama
aktar›lm›fl ve bu ortamda
kullan›lan çeflitli
protokoller ve yaz›l›mlar ile
bunlar› kullanan
bilgisayarlar sayesinde
izlenebilen metin, resim,
film ve sesleri bar›nd›ran
bir medya format›d›r. 

Okunabilen ifadesi
yerine izlenebilen
denilmesinin en önemli
nedeni ise  bu kitaplarda
sadece resim ve metin
bulunmamas›  yay›n›n
amac›na yönelik olarak
içinde; animasyon ve ses
gibi çoklu ortam
materyallerine de
rastlanabilmesidir. e-
kitaplar düz metin
fleklinde olabildikleri gibi
elektronik ortamda kitap
okumay› kolaylaflt›r›c›
yard›mc› yaz›l›mlar›n
görüntüleyebilece¤i farkl›
formatlarda kullan›ma
sunulmufl olabilirler.

Asl›nda e-kitaplar
internet üzerinden
download edebilece¤imiz
(kiflisel bilgisayarlar›m›za
aktarabilece¤imiz) birer
dosyad›r. Çeflitli yard›mc›
programlar› kullanarak
bilgisayar›n›zda e-kitaplar›
okuyabilirsiniz. Hatta
bilgisayar›n›z yard›m› ile e-
kitaplar da
oluflturabilirsiniz.

Meslek gruplar›na göre e-kitap kullan›c› da¤›l›m›: Yafl gruplar›na göre e-kitap kullan›c› da¤›l›m›:

e-Kitap okur profili Meslek Yüzde
Mühendis 12,61%
Ö¤renci 10,09%
Bilgisayar-Biliflim 9,17%
Bankac›l›k-Finans 7,11%
Yöneticilik 7,00%
Doktor 5,50%
Ö¤retim görevlisi / Asistan 3,33%
Ö¤retmen 3,21%
Muhasebe 2,98%
Hukukçu 2,41%

Yafl Grubu Yüzde
24 yafl ve alt› 6,44%
25-35 yafl aras› 42,62%
36-45 yafl aras› 30,33%
45 yafl ve üstü 20,61%
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bu sayfya illistrasyon
gelecek. ona görede
tasarim yapilacak..

ÇA⁄RI MERKEZLER‹
ABONELER‹ DAK‹KALARCA

BEKLETEMEYECEK 
BTK’n›n ç›kard›¤› kalite

yönetmeli¤ine göre,
herhangi bir telefon

numaras›n› çeviren abone,
en geç 3 saniye içinde çalma

sesi duyacak. Konuflurken,
cep telefonu kendili¤inden

kapanmayacak. Ça¤r›
merkezini arayan aboneler
dakikalarca telefon bafl›nda

bekletilmeyecek.
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SAB‹T hat ve cep telefonu ile konuflurken
yaflanan kesintiler üzerine Bilgi Teknoloji-
leri ve ‹letiflim Kurumu (BTK) flirketlere
ültimatom verdi. Kurum, tüketicilerin ke-
sintisiz hizmet alabilmesi için kalite yönet-
meli¤i ç›kard›. Buna göre, herhangi bir te-
lefon numaras›n› çeviren abone, en geç 3
saniye içinde çalma sesi duyacak. Ça¤r›
merkezini arayan aboneler dakikalarca te-
lefon bafl›nda bekletilmeyecek.

Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu
(BTK), milyonlarca abonenin sürekli ve
kesintisiz hizmet almas› için ‘kalite yönet-
meli¤i’ ç›kard›. Operatörlere önemli yü-
kümlülükler getiren yönetmeli¤e göre,
herhangi bir telefon numaras›n› çeviren
abone, en geç 3 saniyede çalma sesini du-
yacak. Konuflurken, cep telefonu kendili-
¤inden kapanmayacak. ‹nternet h›zl› ola-
cak. Aboneler, ça¤r› merkezlerinde müflte-
ri temsilcisiyle görüflmek için dakikalarca
telefon bafl›nda beklemek zorunda kalma-
yacak.

Sektörde dört gözle beklenen Elektro-
nik Haberleflme Sektöründe Hizmet Kali-
tesi Yönetmeli¤i uygulamaya girdi. ‹fllet-
meler ya da operatörler, kalite standard›na
iliflkin faaliyetlerini, 3’er ayl›k raporlarla
BTK’ya bildirecek. Bu standartlar› tuttura-
mayan operatörler önce uyar›lacak. Uyar›-
n›n gere¤ini yerine getirmeyen operatörle-
re, milyonlarca liray› bulan para cezas› uy-
gulanacak. ‹flletmecilerin fatura flikâyeti
toplam abone say›s›n›n yüzde 1’inden fazla
olmayacak. 

Düzenlemeyle, sabit ve cep telefonu ile
internet servis sa¤lay›c›lar›n›n kontrolünde
bulunan ça¤r› merkezlerine de belli zorun-
luluklar getirildi. Bunlardan baz›lar› flöyle
s›ralan›yor: Müflteri hizmetlerinin, ana me-
nüsündeki ses kayd› en fazla 45 saniye ola-
cak. Vatandafl hizmet almak istedi¤i ko-
nuyla ilgili mönüye geçti¤inde, en geç 20
saniyede temsilcisine ulaflacak. Ça¤r› mer-
kezlerine yönelik yap›lan aramalar›n en az
yüzde 80’i, 20 saniye içinde müflteri temsil-
cisiyle konuflturulacak. ‹flletmeciler, kendi-
lerine bildirilen flikâyetlerinin yüzde 80’ini
en geç 1 günde çözecek. ‹flletmeci, vatan-
dafllar›n flikâyet konular›n›n yüzde 90’›n›
taahhüt etti¤i sürede sonuçland›racak. 

KUTU

Cepten aramalar için: 

- Cep telefonunda konuflma devam
ederken, taraflar›n iste¤i d›fl›ndaki
ba¤lant› kopukluklar› (arama baflar›-
s›zl›k oran›) en fazla yüzde 2 olacak. 
- Ba¤lant› yap›lamayan aramalar›n
oran› yüzde 5’i geçemeyecek. 
- Bir kifli cep telefonundan arama
yapt›. En geç 10 saniye içinde karfl›
taraf›n telefonunun çalma sesini du-
yacak. 
- Abone, karfl› tarafla ba¤lant› kur-
duktan sonra öngörülen düzeyde ka-
liteli bir ses alacak. 
- Ön ödemeli abonelerin kredi flikâyet
oran› yüzde 1’i geçmeyecek. 
- K›sa mesajlar (SMS), en fazla 15 sa-
niyede al›c›ya ulaflacak. 

KUTU

Sabitten aramalar için: 

- Sabit telefon en geç 4 günde ba¤la-
nacak 
- Bir kifli ya da kurum, abonelik baflvu-
rusunda bulundu. Telefonu, en geç 4
günde ba¤lanacak ve aramalara aç›-
lacak. 
- Herhangi bir iflletmecinin, ayn› anda
ar›zal› telefon say›s›, abonesinin binde
18’ini geçmeyecek. 
- Ar›zal› telefonlar›n yüzde 95’i, ar›za
bildirildikten en fazla 2 gün içinde gi-
derilecek. 
- Yurtiçi aramalarda düflmeyen ara-
ma, toplam araman›n en fazla yüzde
1’i kadar olacak.  Yurtd›fl› aramalarda
bu oran yüzde 2. 
- Yurtiçi aramalarda çalma sesi en
fazla 2, yurtd›fl› aramalarda 3 saniye-
de gerçekleflecek. 
- ‹flletmenin ankesörlü telefonlar›n›n
en az yüzde 95’i çal›fl›r halde olacak. 

Ayn› yönetmelikle,
internete de kalite

standard› getirildi.
‹nternet servis

sa¤lay›c›lar (ISS),
abonelerine,

abonelik
sözleflmelerinde h›z

konusunda bir
taahhütte

bulunuyor. ISS’ler,
taahhüt ettikleri bu
h›z› en az yüzde 75

oran›nda
tutturmakla görevli. 
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6 milyar dolarl›k
otoyolda imzalar at›ld›

TÜRK‹YE’nin yap-ifllet-devret
(Y‹D) modeliyle yap›lacak ilk otoyolu
için imzalar at›ld›. Karayollar› Genel
Müdürlü¤ü ile Nurol-Özalt›n-Makyol-
Astaldi-Yüksel-Göçay ortak giriflim gru-
bu aras›nda ‘‹zmit Körfez Geçifli ve Bur-
sa-Bal›kesir-‹zmir Otoyol Projesi’ yap›m
ve iflletim sözleflmesi imzaland›. 

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, pro-
jenin kamulaflt›rma dâhil 11 milyar TL
büyüklü¤e sahip oldu¤unu belirterek,
“Bu, Türkiye’de bugüne de¤in bir seferde
Y‹D modeliyle gerçeklefltirilen en yüksek
tutarl› projedir.” dedi. Y›ld›r›m, en geç 7
y›l içinde hizmete girecek otoyolun teme-
linin 2 ay içinde at›laca¤›n› ve proje ta-
mamland›¤›nda 6.5 saat olan ‹zmir-‹stan-
bul seyahat süresinin 3.5 saate düflece¤ini
ve seyahat süresinin 3 saat k›salmas›yla
y›ll›k 870 milyon lira tasarruf sa¤lanaca¤›-
n› söyledi. Y›ld›r›m, otomobiller için köp-
rüden geçifl ücretlerinin 35 dolar, kamyon
ve otobüsler için ise fiyat›n 50 dolar ola-

ca¤›n› belirtirken, bu fiyatlara KDV’nin
dâhil olmad›¤›n›n da alt›n› çizdi. 
Dünyan›n en uzun  
ikinci köprüsü olacak

Otoyolun en önemli unsurlar›ndan bi-
rinin ‹zmit Körfez Geçifl Köprüsü oldu-
¤una dikkat çeken Bakan Y›ld›r›m, köp-
rünün uzunlu¤unun 3 bin metre oldu¤u-
nu söyledi. Y›ld›r›m, köprünün iki aya¤›
aras›ndaki aç›kl›¤›n da bin 700 metre ol-
du¤unu belirtti. Bu köprünün dünyan›n
en uzun ikinci köprüsü olaca¤›n› kaydet-
ti.  Projenin, 19 Haziran 2009 tarihinde
küresel ekonomik krizin en fliddetli oldu-
¤u dönemde ihale edildi¤ine iflaret eden
Ulaflt›rma Bakan›, bu büyük projeye gös-
terilen ilginin, Türkiye’nin ekonomisine
ve istikrar›na duyulan güveni de gösterdi-
¤ini söyledi. 
2 ay içinde temeli at›lacak

Projenin 2 ay içinde temelinin at›laca-
¤›n› aç›klayan Bakan Y›ld›r›m, inflaat ça-
l›flmas›n›n sadece bir noktadan bafllama-
yaca¤›n› birkaç noktadan çal›flmalara
bafllanaca¤›n› kaydetti. 

»
Gebze-‹zmir otoyol ihalesi, 19 Hazi-
ran 2009’da yap›ld›. ‹haleyi, 22 y›l 4
ayl›k yap›m ve iflletme süresiyle Nuro-
lÖzalt›n-Makyol-Astaldi-Yüksel-Göçay
ortak giriflim grubu kazand›. Konsor-
siyuma, 6 ayl›k kredi görüflme ve söz-
leflme süresi tan›nd›. Buna göre 22 y›l
4 ayl›k süre, 27 Mart 2011’de baflla-
yacak. Ortak giriflim grubu, öncelikle
‹zmit Körfezi’ne yap›lacak köprünün
inflaat›n› bafllatmay› planl›yor.

Devlet araç garantisi verdi

Devlet, proje kapsam›nda konsor-
siyuma günlük otomobil geçifl garan-
tileri veriyor. Garantinin alt›nda kalan
otomobil için devlet, konsorsiyuma
belirlenen miktarda para ödeyecek.
‹flte garantiler:  

■ Gebze - Orhangazi kesimi için
günde 40 bin, 

■ Orhangazi - Bursa (Ovaakça
Kavfla¤›) kesimi için günde 35 bin
gün,

■ Bursa (Karacabey Kavfla¤›)-
(Bal›kesir - Edremit) kesimi için günde
17 bin, 

■ Bal›kesir - Edremit ayr›m› - ‹zmir
kesimi için günde 23 bin araç 

Önce köprü yap›lacak

Y‹D modeliyle Türkiye’nin en büyük otoyolu için imzalar at›ld›. Otoyolun en geç 7 y›l içinde
tamamlanmas› bekleniyor. Dünyan›n ikinci en uzun asma köprüsünün yer alaca¤› projeyle,
‹stanbul-‹zmir seyahat süresi de 3.5 saat k›sal›yor. Otoyoldan geçifller KDV hariç 35 dolar alacak. 
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Sanatç›lar›n bir tuhaf oldu¤unu herkes
bilir. Bu durum insanlarda ürkeklikle

kar›fl›k bir tür sayg› da uyand›r›r asl›nda.
Derler ki: “Sanatç›lar farkl› insanlard›r.
Dünyay› bizim gördü¤ümüz gibi görmezler.
E, ne de olsa birkaç tahtalar› eksik.” Bu
mizahi yaklafl›m›n alt›nda asl›nda sanatç›lar›
normallefltirme çabas› yatar. Tamam,
bizden farkl›lar ama ne de olsa onlar da
birer insan. Bizim gibi yiyip içiyorlar!

Ta ezelden beri söyleyip duruyorum.
‹nsan varl›¤›n›n koflullar› ile dünyan›n
koflullar› aras›nda bir uyumsuzluk var. Yani
insan asl›nda bu dünya yüzünde yaflamaya
göre dizayn edilmemifl; bir türlü dünyaya
uyum sa¤layam›yor, arada hep boflluk
kal›yor. Üstelik uyum sa¤layamamas›, daha
önce de belirtti¤im gibi, yaln›zca insan›n
varolufl koflullar›ndan kaynaklanm›yor.
Dünyan›n koflullar› da insan›n ona ayak
uydurmas›na izin vermiyor. Yani ikisi de
baflka baflka âlemler. ‹flte bu farkl› iki âlem
birbirlerine kendilerini de açm›yorlar;
karfl›l›kl› olarak birbirlerinden gizleniyorlar.
Sanat bir bak›ma insan›n kendisinden
gizlenen dünyay› ve yaflam› anlama
çabas›n›n bir ürünü. Ama dedi¤im gibi
dünyaya “düz” bakarsan dünya kendini ele
vermez. Dolay›s›yla ona genel kal›plar›n
d›fl›nda, biraz da “yamuk” bakmak
gerekiyor. O zaman giz perdesi az biraz da
olsa aralan›yor. Giz perdesini aralamaya

yeltenmek de biraz cesaret, biraz da
tuhafl›k gerektiriyor. Yoksa insan›n›n ne ifli
olsun dünyan›n gizleriyle. Ço¤unluk
dünyan›n giderek karmafl›klaflan ritmine
göre yaflamaya çal›flm›yor mu? Sabah sekiz
akflam sekiz ifl. fiöyle bir reklam spotu
duydum televizyonda: ‹çim s›zlad›. “Herkes
tatil için çal›fl›yor!” 

Neyse… Bu tuhaf insanlar›n ço¤unlu¤u
do¤ufltan tuhaf. Zaten e¤er yap›sal olarak
genele k›yasla bir ar›zalar› olmasayd›
dünyay› ço¤unluktan farkl› göremezler,
farkl› anlatamazlard›. Onlar gündelik
hayat›m›z›n her an›nda asl›na gizli var olan
derin trajedilere de flahit oluyorlar.
Ço¤unlu¤un bak›p da normal oldu¤unu
sand›klar› durumlar›n asl›nda nas›l da ac›l›
bir trajediyi d›fla vurduklar›n› görüyorlar.
Böylesi durumlara flahit olmak, hep bu ruh
hali içinde yaflamak elbette ki tuhafl›¤› biraz
daha art›r›yor. Tuhaf olan daha da
tuhaflafl›yor. Giz perdesini aralay›p da
ötesine bakan kim bilir ne görüyorsa onu
kald›rmakta zorlan›yor. Ona dayanam›yor.
Ne de olsa o da bir insan ve her ne kadar
kapasitesi genifl olursa olsun yine de insan
olman›n s›n›rlar›n›n d›fl›na ç›kam›yor; buna
yeltendi¤inde lanetleniyor! Dolay›s›yla
delili¤e dönüflen tuhafl›k ço¤unluk ad›na
kurban olmay› seçmifl olan kiflinin
lanetlenmesi de demek. Ama kurban
verilmeden de normal ak›fl devam etmiyor.

Delilik ve sanat

Bu sanatç›lar›n
ço¤unlu¤u

do¤ufltan tuhaf.
Zaten e¤er yap›sal

olarak genele
k›yasla bir ar›zalar›

olmasayd› dünyay›
ço¤unluktan farkl›
göremezler, farkl›
anlatamazlard›.
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ATATÜRK Havalima-
n› Emniyet fiube Müdürlü¤ü,
yerli ve yabanc› yolcular›, Sa-
lih Memecan’›n karikatürle-
riyle bilinçlendirecek. Bafllat›-
lan çal›flmayla havaliman›nda
uyulmas› gereken kurallar,
karikatürler eflli¤inde 5 dile
çevrilerek anlat›lacak.

‹stanbul Atatürk Havalima-
n› Emniyet fiube Müdürlü¤ü,
yerli ve yabanc› yolcular› ku-
ral d›fl› davran›fllar konusunda
bilgilendirmek amac›yla ‘kari-
katürle dikkat çekme’ meto-
dunu kullanacak. Emniyet

yetkilileri, yolcular›n kural d›-
fl› hareketlerinin etkili flekilde
anlat›lmas›n›n karikatür yar-
d›m›yla olabilece¤i düflünce-
siyle bir süre önce ünlü çizer
Salih Memecan’›n kap›s›n›
çald›. Projeyi be¤enen Meme-
can, 9 karikatür çizerek Em-
niyet yetkililerine teslim etti.

Atatürk Havaliman› ifllet-
mecisi TAV Havalimanlar›
Holding ile iflbirli¤ine giden
Emniyet yetkilileri, 5 dile çev-
rilen kural ihlalleri ve yap›l-
mas› gerekenlerle ilgili broflür
haz›rlatt›. Broflürler, gelecek

ay terminal girifli baflta olmak
üzere gelifl ve gidifl kat›ndaki
çeflitli yerlere as›lacak. Emni-
yet yetkilileri, haz›rlanan bro-
flürleri Türk Hava Yollar›’na
(THY) da göndererek, yolcu-
lar›n havaliman›na inmeden
kural d›fl› hareketler konusun-
da bilinçlenmesini sa¤lamay›
da planl›yor.  

Salih Memecan’a çizdirilen
9 karikatürde, kural ihlalleri-
nin Türkçe d›fl›nda ‹ngilizce,
Almanca, Frans›zca, Rusça ve
Arapça olarak anlat›l›yor. Ka-
rikatürlerde, pasaport, pasa-
port kontrolü, harç pulu,
check-in, Tax free ve bagaj al-
ma konusunda yap›lmas› ge-
rekenler anlat›l›yor. 

AVEA, Türkiye’de ilk
defa gerçek ortamda LTE tek-
nolojisi ile h›z denemesi yapt›.
Avea, çift ticari modem kulla-
narak yapt›¤› h›z denemesinde
gerçek ortamda 151 megabit
h›za ulaflan Türkiye’de ilk
operatör oldu. Laboratuvar
ortam›nda gerçeklefltirilen uy-
gulamalarla gerçek ortamdaki
uygulamalar›n sonuçlar›nda
ciddi farkl›l›klar olabildi¤i için
Avea, yan›lmalar› ortadan kal-
d›rmak için h›z denemesini
gerçek ortamda yap›ld›¤›n›
aç›klad›. 

Turkcell, Diyarbak›r-Paris

hatt›nda h›z denemesi yapa-
rak operatörler aras› h›z yar›-
fl›n›n fitilini atefllemiflti. Turk-
cell’in h›z denemesine karfl›n
Vodafone CEO’su Serpil Ti-
muray, "H›z için de¤il, mobil
internet kullan›m›n› yayg›nlafl-
t›rmak için çaba harcayal›m.
Sözü edilen h›z, trafik boflsa
köprüyü 2 dakikada geçmeye
benziyor." de¤erlendirmesin-
de bulunmufltu. Türk opera-
törler 3N’ye di¤er ülkelerden
daha geç geçse de, veri aktar›-
m›nda bir sonraki nesil olarak
bilinen LTE teknolojisinde
dünyan›n birçok ülkesinin

önüne geçiyor. Abone say›s›n-
da operatörler aras›nda son s›-
ray› alan Avea, teknolojik uy-
gulamalarla rakiplerine fark
atma peflinde. Yaklafl›k 2 hafta
önce ilk Ar-Ge lisans› olan
operatör ad›n› kazanan flirket,
flimdi de Nokia Siemens Net-
works ile birlikte LTE tekno-
lojisi uygulamas›n› ticari baz
istasyonlar› ve kullan›c› ekip-
manlar›n› kullanarak h›z de-
nemesi gerçeklefltirdi. Avea
Ar-Ge Merkezi’nde yap›lan
denemede, 2 ticari modem
kullan›larak gerçek ortamda
151 megabit h›za ulafl›ld›. 

Polis, yolcular›
karikatürlerle
bilinçlendirecek
Yolcular, ünlü Karikatürist Salih
Memecan’›n çizgisi ile hem gülecek
hem de bilinçlenecek. 

Cep’te h›z denemesi sürüyor;
saniyede 151 megabite eriflildi

»

»Cep telefonlar›nda
görüntü ve veri

aktar›m›na imkân veren
3N hayata geçtikten

sonra yerel 3 operatörün
h›z denemesi yar›fl›

devam ediyor.
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TURKCELL, cep
telefonu numaras›n› pay-
laflmak istemeyen abone-
leri için cep numaralar›n-
dan farkl› 6 haneli ‘’ruma-
ra’’ edinmelerini sa¤layan
servisi kullan›ma sundu.

Turkcell’den yap›lan
aç›klamada, cep telefonu
numaras›n› paylaflmak is-
temeyen Turkcell’liler için
‘’rumara’’ döneminin bafl-
lad›¤›, abonelerin kendile-
rine özel ‘rumara’lar› saye-
sinde cep telefonu numa-
ras› görünmeksizin arama
yapabilecekleri ya da ara-
nabilecekleri bildirildi. 

Aç›klamada, Turkcell’in,
anonim kalmak isteyen
ancak mobil iletiflim hak-
k›ndan da mahrum kal-
mak istemeyenler için,
Türkiye’de bir ilk olan
‘’rumara’’ servisini kullan›-
ma sundu¤u, müflterilerin
cep telefonu numaralar›n›
paylaflmak istemedikleri
herhangi bir durumda
kendilerine özel tahsis edi-
len rumaray› kullanarak
di¤er Turkcell’lilerle an›n-
da görüflmeye bafllayabile-
cekleri, rumara aboneleri-
nin sadece baflka rumara

aboneleri de¤il tüm Turk-
cell’liler taraf›ndan arana-
bilecekleri kaydedildi.
Uygulamaya göre, rumara
servisine üye olmak için
‘’ABONE RUMARA’’ ya-
z›p 2222’ye ücretsiz mesaj
atmak ve gelen mesaj›
onaylamak gerekiyor. 

Turkcell abonelerinin
rumara servisine haftada
75 kurufla üye olabilecek-
leri ve istedikleri zaman
‘’RUMARA DEGISTIR’’
yaz›p 2222’ye mesaj gön-
dererek rumaralar›n› 1 lira
karfl›l›¤›nda de¤ifltirebili-
yor. Aboneler rumaralar›-
na ulafl›lmas›n› istemedik-
leri zaman ‘’RUMARA
KAPAT’’, tekrar kullan›ma
açmak içinse ‘’RUMARA
AC’’ yazarak 2222’ye üc-
retsiz mesaj atabiliyor.  

TÜRKÇE h›zl› yazma-
ya en uygun klavye olan F
klavyenin kullan›m oran› yüz-
de 10’lara geriledi. ‹ngilizce
için üretilen Q klavye art›k
gençlerin tercih etti¤i klavye
haline geldi. Uzmanlar, Türk-
çede daha yo¤un olarak kulla-
n›lan harflere göre tasarlanan
F klavyenin unutulmas›ndan
endifleli. 

Türkiye Biliflim Derne¤i
eski yönetim kurulu üyesi Ser-
dar Bilecen, F klavyesinin
önemini anlatt›. Bilecen’in
verdi¤i bilgilere göre, Arap,
Çin ve Kiril gibi alfabeler için
özel klavyelerin bulundu¤unu
anlatt›. Türkçe F klavyenin ise
Latin alfabesini kullanan özel
olarak tasarlanm›fl 4 klavye-
den biri oldu¤unu belirtti. Bi-
lecen, ‹ngilizce için gelifltiril-
mifl ‹ngiltere ve ABD menflei

iki klavye ile Alman dili için
geçerli olan bir klavyenin d›-
fl›nda F klavyenin 3. bir dil için
icat edildi¤ini kaydetti. 

F klavyenin 1955 y›l›nda bir
standart haline dönüfltürüle-
rek yo¤un olarak kullan›ma
al›nd›¤›n› bildiren Bilecen, an-
cak giderek yayg›nl›¤›n›n azal-
d›¤›n› anlatt›. Son 10 y›lda Q
klavyenin, tüm klavyelerin
yüzde 90’›n› oluflturdu¤unu
belirten Bilecen, ‘’F klavye
oran› ise yüzde 10 dolay›nda
kald›. Türkiye, h›zl› yaz›ma
çok uygun verimli bir standart
olan F klavyeyi son 10 y›ld›r
kaybetmifl durumda.’’ diye ko-
nufltu. Bilecen, önümüzdeki
dönemde okullarda F klavye
standard›n›n yeniden getirile-
memesi durumunda bu klav-
yenin yak›n zamanda ortadan
kalkaca¤›n› dile getirdi. ‘

»

»

Salih Memecan’›n
çizgileriyle,
yolcular havayolu
kurallar› hakk›nda
bilgilenecek. 

F klavye bitiyor mu? 

Cep telefonu 
numaras›n› vermek
istemeyenlere ‘rumara’ 

“Türkiye, h›zl› yaz›ma çok uygun
verimli bir standart olan F klavyeyi son
10 y›ld›r kaybetmifl durumda.’’

Turkcell, numaras›n›n görünmesini
istemeyenler için ‘rumara’ servisini
bafllat›yor. Servis, kullan›c›lara özel
bir numara tahsis ederek,
kullan›lmas›n› sa¤l›yor.   
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VODAFONE, ‘Mem-
nun Kalmazsan›z Paran›z ‹a-
de’ ad›n› tafl›yan yeni bir
kampanya bafllatt›. Numara-
s›n› ilk kez Vodafone’un fatu-
ral› hatt›na tafl›yan aboneler
için geçerli olacak kampanya-
ya göre, yeni aboneler Voda-
fone’un hizmetlerini bir ay
boyunca ücret ödemeden de-
neyebilecek ve hizmetlerden
memnun kalmad›klar› takdir-
de bir ayl›k konuflma bedelini

geri alabilecek. Kampanyada
iade rakam› en fazla 150 TL
olarak belirlendi. 

15 Eylül’de bafllay›p, 9 Ka-
s›m’da sona erecek olan
kampanya, numaras›n› baflka
operatörlerden ilk kez Voda-
fone’a tafl›yacaklar› kaps›yor.
Yeni uygulaman›n, "Vodafo-
ne Çekiyor mu, Çekmiyor
mu Selim ‹spat Peflinde" rek-
lam kampanyas› ile duyuru-
su da yap›l›yor. Filmlerde

fiafak Sezer’in canland›rd›¤›
Vodafone reklam karakteri
Selim, Türkiye’nin dört bir
yan›n› dolaflarak, ‹stanbul
Yedikule Zindanlar›, Anka-
ra, Antalya Kurflunlu fielale-
si ve Bodrum’da Vodafo-

ne’un kapsama gücünü deni-
yor. Reklam çekimi için kat
edilen yol 25 bin kilometreyi
buluyor. 3,5 aya yay›lan
kampanya süresince 145 ku-
tu film harcand› ve 10 günü
aflk›n çekim yap›ld›.  

H‹DAYET Aydo-
¤an’›n sahibi oldu¤u Turkuaz
Havayollar›, 22 Eylül’de tari-
feli seferlerine bafllad›. fiirket,
merkez Ankara olmak üzere
8 Anadolu kentine uçacak.
fiirket sahibi Hidayet Aydo-
¤an, Turkuaz Havayollar›’n›n
Anadolu’da THY’nin alt
markas› olan Anadolu Jet’in
en büyük rakibi olaca¤› iddi-
as›nda bulundu. 11 Ekim tari-
hine kadar 55 TL ile uçura-
cak olan flirketin dikkat çeken
yönü ise yiyecek ve içecekte

s›n›r koymamas› oldu. 
Türkiye’de özel sektöre iç

hatta uçma izni ç›kmas›n›n
ard›ndan 7 y›l içinde pazar›n
13 milyon kifliden 62 milyona
ç›kt›¤›n› ifade eden Aydo¤an,
"Biz de mevcut pastadan pay
almak de¤il, büyüyen pazar-
dan pay almak istiyoruz." diye
konufltu. Turkuaz Havayolla-
r›, 22 Eylül’den itibaren An-
kara merkezli olarak Trab-
zon, Erzurum, Van, Batman,
Diyarbak›r, Gaziantep, An-
talya ve ‹zmir olmak üzere 8

ilde uçufla bafllad›. 
Hidayet Aydo¤an, Ocak

2010 itibariyle 3’er adet A320
ve A321 model uça¤a sahip
olan Turkuaz Havayollar›’n›n
2011’e girmeden filosunu 8
uça¤a ç›karaca¤›n› söyledi.
2015 y›l›na kadar uçak say›la-
r›n› 50’ye ç›karmay› hedefle-
diklerini ifade eden Aydo¤an,
k›sa süre içinde hem Türki-
ye’de hem de çevre ülkelerde
en çok tercih edilen havayolu
flirketlerinden biri olmay›
amaçlad›klar›n› kaydetti.  

Vodafone,
memnun olmayan
aboneye paras›n›
iade edecek
‘Memnun kalmazsan›z, paran›z› iade
ediyoruz’ fleklindeki pazarlama yöntemini
ilk kez bir GSM flirketi uygulamaya bafllad›. 

Turkuaz, Anadolu’da 
THY’nin rakibi olmaya geliyor 

»

»
Turkuaz Havayollar›, 
22 Eylül’den itibaren

Ankara merkezli olarak
Trabzon, Erzurum, Van,

Batman, Diyarbak›r,
Gaziantep, Antalya ve

‹zmir olmak üzere 8
ilde uçufla bafllad›.
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‹STANBUL Oto-
park ‹flletmeleri Ticaret
Afi (‹SPARK), Bo¤az’da
da¤›n›k bir görüntü arz
eden tekneleri hizaya gir-
mesi için iki yeni yüzer
marina infla edecek. ‹stan-
bul Büyükflehir Belediyesi
ifltiraki olan ‹SPARK Afi,
yüzer marinalar›n inflaat
aflamas›na geçebilmesi
için haz›rlanan imar plan›
tadilatlar›n›n onaylanmas›
için Kültür ve Tabiat Var-
l›klar›n› Koruma Bölge
Kurulu ile Büyükflehir Be-
lediyesi Meclisi’nden onay
bekliyordu. Koruma ku-
rullar›n›n planlar› onayla-
mas›n›n ard›ndan ‹stanbul
Büyükflehir Belediye Mec-
lisi de yüzer marinalar›n
yap›m› için ‹SPARK’a yet-
kiyi verdi. 

Bo¤az’da tekne ve yat-
lar›n yasad›fl› bir parklafl-
ma halinde oldu¤unu
söyleyen ‹SPARK Genel
Müdürü Kadir Gurbetçi,
bafl›bofl yap›lanmaya son
vereceklerini anlatt›. Çar-
p›k parklaflman›n Bo-
¤az’da görüntü kirlili¤ine
yol açt›¤›n› aktaran Gur-
betçi, yüzer iskelelerin
hizmete girmesiyle tekne-
lerin Bo¤az’da istedikleri
gibi park yapamayacakla-
r›n› söyledi. 

K›y›ya s›f›r flekilde park
eden teknelerin vatanda-
fl›n denizle iliflkisini kes-
mesine art›k izin verme-
yeceklerini dile getiren
Gurbetçi, yüzer marinala-
r› kullanan teknelerin k›-
y›dan 25-30 metre uzakta
demirleyece¤ini anlatt›. 

BURSA ‹kinci El Oto
Galericileri Çarfl›s› (Oto-Ko-
op) Baflkan› Sebahattin Seyit
ikinci el otomobil pazar›n›n
hareketlendi¤ini söyledi. Seyit,
hareketlenmenin, Anayasa pa-
keti için yap›lan referandum-
dan sonra piyasalarda yaflanan
rahatlaman›n etkili oldu¤unu
belirtti. 

Sebahattin Seyit, yaz ayla-
r›nda etkili olan afl›r› s›caklar›n
da müflteri sirkülasyonunu
olumsuz etkiledi¤ine iflaret et-
ti. Referandumun ard›ndan ta-

lebin artt›¤›n› kaydeden Seyit,
"Galericiler çarfl›m›z› ziyaret
eden insan say›s› artt›. Hare-
ketlenme tespit ediyoruz, ama
okullar›n aç›lmas›yla birlikte
bu hareketlilik iyice artacakt›r.
Sand›ktan ‘evet’ ç›kmas› piya-
salar› rahatlatt›. Vatandafl yat›-
r›m yapmakta hevesli. ‹kinci el
otomobil piyasas›nda yaflan›-
lan bu hareketlilik 8 ay sonra
yap›lacak seçimler nedeniyle
umar›m düflmez." dedi. Bursa
Oto-Koop’ta baz› modellerin
ikinci el fiyatlar› flöyle:  

»

»

Vodafone’nun
‘para iadeli’ yeni
hizmetinin tan›t›m›
reklamlarla da
pekifltirilecek. 

‹kinci el otomobil
piyasas› hareketlendi

2010 sonunda 
Bo¤az’a iki yüzer
marina yap›l›yor

“Sand›ktan ‘evet’ ç›kmas› piyasalar› rahatlatt›.
Vatandafl yat›r›m yapmakta hevesli. ‹kinci el otomobil
piyasas›nda yaflan›lan bu hareketlilik 8 ay sonra
yap›lacak seçimler nedeniyle umar›m düflmez.”

‹stanbul Bo¤az›, y›l sonuna kadar yüzer
marinalar›na kavufluyor. Bo¤az’da
yap›lacak yüzer iskelelere Koruma Kurulu
ve Büyükflehir Meclisi’nden onay ç›kt›. 

Model Marka Fiyat 
2003 Hyundai Getz GLS (1.3) 13.500 - 15.000 
2004 Opel Corsa (1.3. Dizel) 16.300 - 17.500 
2004 Honda Civic (1.6) 23.000- 24.000 
1993 fiahin 6000 - 6.500 
2004 Volkwagen Polo 17.500 - 18.500 
2006 Toyota Yaris (1.4 Dizel) 22.500 - 23.500 
2005 Nisan Micra (1.2) 16.500 - 17.500 
2004 Fiat Palio (1.2) 12.500 - 13.500 
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SOLDAN SA⁄A: 1) 1956 Erzincan Refahiye
do¤umlu, ‹TÜ Makine Fakültesi’ni iyi derece ile
bitirerek mezun olan TCDD Genel Müdürümüz 2)
Belli, aç›k / Bafls›zl›k, kargafla 3) Bitkisel / Azami, en
çok 4) Sahip / Y›k›lma, bitme 5) Yeterli, yeri uygun
düflerek / El, yurt / Soru 6) Bir ba¤laç / Toprak
kaymas› 7) Beddua etme / Yumurtan›n beyaz› /
Yetersiz 8) Param›z›n simgesi / Ahlak / Fayda, yarar
9) fiubenin k›saltmas› / Özellikle mimarl›kta taslak
durumundaki küçük örnek / Güney Kafkasyal› bir
halk / K›saca Türk mal› 10) Manda yavrusu / Kebap
kelimesinin ünsüzleri / ‹slamiyet’in befl flart›ndan
biri 11) Esnek / “Makaram ……… ba¤lar- k›z
söyler gelin a¤lar” (Halk türküsü) 12) ‹nsanl›k,
adaml›k 13) Bir tür dans / Niflan, belirti / Baz›
maddelerin dilde b›rakt›¤› yak›c› duyu 14) fiark›,
türkü / Su / On lira de¤erinde 15) Bir yerden bir
yere tafl›nabilir mal / Sert, kat›, sa¤lam.

YUKARIDAN AfiA⁄IYA: 1) Endüstrileflme 2) Aza / Bir göz
rengi / Tatl› bir besin maddesi 3) Ç›k›fl yeri kolay
bulunamayacak kadar karmafl›k yap› / Bir nota 4) Fazlaca bön,
avanak / Mücevher olarak kullan›lan, saydam, de¤erli tafl 5)
‹drar torbas›ndaki tafllar› tutup ç›karmaya yarayan, uçlar›n›n iç
yüzü kafl›k biçiminde ve diflli, gerekti¤inde bu tafllar›
parçalayabilen alet / Aktarma ifli, nakil 6) Eski dilde mavi / On
sekiz taflla oynanan damaya benzer bir oyun / Yönetme,
yönetilm 7) En k›sa zaman süresi / Evet anlam›nda gerçekleflme
edat› olup sorular›n olumlu oldu¤unu belirtir / Diflinin efli 8)
Mektup / Kütahya’n›n bir ilçesi / Oruca bafllama zaman› 9)
Krall›k / Bir gösterme s›fat› 10) Erzurum’un bir ilçesi / Vali 11)
Zarara u¤rama tehlikesi, riziko / Takma ad / “….. gelin” (Bir
çorba türü) 12) Uykusu hafif  / K›saca stop  / Askerlikte nöbetçi
kelimesinin k›sa yaz›l›fl› 13) Raz› olan, kabul eden / Kabaca 
evet / Bir tür ‹ngiliz biras› 14) S›vanacak, boyanacak yerlere
boyadan önce sürülen ince kat / Tam yerine denk gelmek,
uygun gelmek 15) Bir fleyi umursamamak durumu. 
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