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Tivibu, korsan 
film izlenmesinin

önüne geçecek

Tahsin Y›lmaz: 

‹lk kad›n otobüs biletçisi KATE BARTON, ‹ngiltere’den ç›kt›»

“Herkes bana
Avea tarifelerini

soruyor”
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Dünyada iletiflim, internet ad›na yap›lan tüm
geliflmeleri yak›ndan takip ediyor, flirketinin

Türkiye’deki politikas›n› da ona göre belirliyor.
Yapt›¤› ifl gere¤i, ›Phone, Blackberry, ›Pad, laptop’u
bir arada tafl›yor. Bu derece teknolojinin,
makinelerin içinde olan bir insan›n gerçek hayattan
koptu¤unu düflünebilirsiniz. Ancak kapak
konu¤umuz TTNET Genel Müdürü Tahsin Y›lmaz,
teknolojinin insan› hayattan kopartt›¤›, düflüncesini
y›k›yor. Ailesi ile ç›kt›¤› yemekte, Türkiye Basketbol
Milli Tak›m›’n›n maç›n› ›Pad’ini açarak tüm ailesine
izletiyor. Hafta içi izleyemedi¤i Kurtlar Vadisi, Öyle
Bir Geçer Zamanki, Muhteflem Yüzy›l dizilerini
Tivibu ile kaydedip, hafta sonu oturup izliyor.
Teknoloji onu hayattan soyutlam›yor, teknolojiyi
hayat›n renklerini kaç›rmamak için kullan›yor.  

Tahsin Y›lmaz’la sektörü konuflurken, kendisinin
de hayat›ndan küçük kareler alarak, doyurucu bir
söylefli gerçeklefltirdik.  

★★★

Hayat›n hengâmesi içinde bak›p görmedi¤imiz
detaylar› ‘hayattan’ sayfalar›nda okuyucular›m›zla

buluflturmaya devam ediyoruz. Meslekleri
‘çürükçülük’ olarak adland›r›lan insanlar›, bu ifli
uzun y›llardan beri sürdüren Mehmet Kavlak’›n
anlat›m› ile okuyacaks›n›z. Hâllerde yap›lan büyük
al›mlardan sonra arta kalan sebze-meyvelerin ne
oldu¤unu, daha uygun fiyatlara nas›l sat›ld›¤›n›
ö¤renmek isteyenlere okumalar›n› tavsiye ediyoruz. 

★★★

Sahne sayfam›z› Erdem Yener’e ay›rd›k bu ay.
K›sa sürede ekran›n en sevilen yüzleri aras›na giren
Erdem Yener’in, internette kendi ad›na sahte
hesap açanlara ilginç bir ça¤r›s› var. Bir GSM
flirketinin reklam yüzü olarak, Yener’in en çok
karfl›laflt›¤› soruyu sizin için sorduk. Cevab›
sayfalar›m›zda bulabilirsiniz. 

★★★

Ba¤lant› Noktas›’n›n di¤er sayfalar›nda da
sektöre iliflkin ilginç, önemli haberleri bulabilirsiniz. 

★★★

Yeni say›m›zda buluflmak üzere. 

Hoflçakal›n.  

Tahsin Y›lmaz, ‘teknoloji insan› hayattan kopar›yor’ görüflüne, teknolojiyi kullanarak güzel
bir cevap veriyor. Kaç›rd›¤› dizileri ailesiyle bir arada oldu¤u günlerde, Tivibu’dan

seyrediyor. Böylece, teknolojiyi hayat›n renklerini kaç›rmamak için kullan›yor.
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Hayat›n içindeki teknoloji



HEPNET Paketi

ilk 3 ay ayda sadece 29 TL, kalan 9 ay, ayda 39 TL! 



Korsan filmi Tivibu
engelleyecek

Telekomünikasyon sektöründe,
TTNET’in ad›n› dünyan›n en iyi

markalar› aras›na yazd›ran TTNET
Genel Müdürü Tahsin Y›lmaz,

hayat›m›za yeni giren Tivibu’yu ve
sektörü anlatt›.   
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Turkcell, fibere 
1 milyar TL yat›rd›

Turkcell Genel Müdür Yard›mc›s›
Koray Öztürkler, tüm Türkiye’yi

fiber kablo a¤lar› ile donatacaklar›n›
aç›klad›. Öztürkler, Türkiye’ye 

›fl›k h›z›nda interneti 
getireceklerini söyledi.  
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Pazarlar›n 
‘çükürçüler’i

Halk aras›nda ‘çürükçülük’ olarak
tabir edilen mesle¤i yapan Mehmet
Kavlak, hâldeki esnaf›n elinde kalan

meyve-sebzeleri ücretsiz al›yor.
Çürükleri ay›klay›p, iyilerini

pazarlarda ucuza sat›yor.  

Acil numaray› arayan›n
konumu bildirilecek
Kaç›r›lan, tehdit alt›nda bulunan

veya fliddet gören kad›nlar, polisten
ve jandarmadan yard›m

istediklerinde bulunduklar› nokta
an›nda tespit edilecek. Ma¤durlar

hemen kurtar›lacak.  

“Herkes bana Avea
tarifelerini soruyor”
Avea’n›n baflar›l› reklam yüzü

Erdem Yener, nam-› di¤er Fasulye,
kendisine en çok sorulan soruyu,
hangi GSM hatt›n› kulland›¤›n›,
Türkiye’de en çok be¤endi¤ini

komedyeni aç›klad›.   
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‹NG‹LTERE’nin
baflkenti Londra’da,
"dünyan›n s›f›r noktas›"
olarak bilinen Greenwich
semtindeki Kraliyet
Denizcilik Okulu’nun giriflinde, bir Osmanl› topunun bulunmas› dikkati çekiyor.
Osmanl› Sultan› 3. Selim döneminde, 1790-91 y›llar›nda yap›lan 5,2 ton a¤›rl›¤›ndaki
bronz top, Türkiye ile ‹ngiltere aras›ndaki tarihi iliflkileri gözler önüne seriyor.
Üzerinde 3. Selim’in tu¤ras› ile hilal ve y›ld›z simgeleri bulunan Osmanl› topu,
ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Semtteki gözlem evi, müzeler ve tarihi yap›lar› ziyaret
eden çok say›da kifli, Osmanl› topunun önünde hat›ra foto¤raf› çektiriyor.  

HOLLANDALI bilim adamlar›n›n iki ay önce ‘üç
boyutlu televizyonlar›n bafl a¤r›s› ve mide bulant›s›na
sebep oldu¤unu’ tespit etmesi Türkiye’de ve dünyada
bu televizyonlara olan talebi azaltt›. Araflt›rma
flirketlerine göre sene sonuna kadar 6,2 milyon üç
boyutlu TV sat›fl› öngörülüyordu. Ancak Futuresource
Consulting adl› pazar araflt›rma flirketinin yapt›¤›
araflt›rma sonucunda 2010’da gerçekleflen üç boyutlu
TV sat›fl›n›n 4 milyonda kald›¤› ortaya ç›kt›. Bunda
ürün fiyat› ile 3D TV’lerin sa¤l›¤a zarar› etkili oldu. 
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TÜRK‹YE’nin ilk Kürtçe
bilinmeyen numaralar
servisi 11883, ‹zmir
merkezli olarak hizmete
bafllad›. Servis k›sa süre
içerisinde Batman’a
tafl›nmaya haz›rlan›yor. Bir
süredir test hizmeti veren
servis, art›k tamamen
Kürtçe hizmet vermeye
bafllad›. GSM flirketleri ve
sabit hatlar dâhil olmak
üzere, bütün numaralar bu
servisten Kürtçe olarak
ö¤renilebiliyor.
Batman’daki merkezinden
30 kiflilik bir ekiple hizmet
vermeye haz›rlanan 11883
flirketi yetkilileri, bütün
çal›flanlar›n›n Kürt
Enstitüsü’nden sertifikal›
oldu¤unu belirtti.  

KALP pilleri, ensülin
pompalar› gibi elektronik
cihazlar hasta vücudunun
içinde yaflamsal bir görevi
sürdürürken, elektronik
sald›r›lara davetiye ç›kar›yor.
‹çinde haberleflme elektroni¤i
bulunan cihazlar ço¤ald›kça,
onlarla ilgili sald›r› riskleri de
beraberinde geliyor.
Tehlikenin önemine iflaret
etmek üzere ABD’de yap›lan
Black Hat Teknik Güvenlik
Konferans›’nda bir konuflmac›
kendi kulland›¤› ensülin
pompas›n› d›flar›dan müdahale
ile durdurabilmenin, ayarlar›n›
de¤ifltirmenin yollar›n›
gösterdi. Konuflmac›, söz
konusu olan ensülin
pompas›na 6 rakaml› bir PIN
numaras› ile eriflilebildi¤ini,
kalp defibrilatörünün aynen bu
yolla çözülüp uzaktan kontrol
alt›na al›nabilmesinin mümkün
oldu¤unu anlatt›. 

3D bafl a¤r›tt›, 
sat›fllar düfltü

Vücudun
hacklenmesi 
an meselesi!

Bu da 
Kürtçe 118

Kraliyet 
Denizcilik Okulu’nda

bir Osmanl› topu



haber turu

ELEKTR‹KL‹ araçlar›n
üretimi birçok firma
taraf›ndan yap›l›yor.
Çevrenin korunmas›n›,
kaynaklar›n etkin kullan›m›
amaçlar› ile üretilen araçlar›n görünen en büyük sorunu ise h›zlar›. Bu anlamda firmalar
üretilen araçlar›n h›zlar›n› yükseltebilmek için çal›flyor. Toyoto firmas› da, Almanya’da
Nürburgring pistinde gerçeklefltirilen testlerde flirketin motorsporlar› bölümü taraf›ndan
gelifltirilen P001 kodlu elekrikli otomobile h›z denemesi yapt›rd›. Otomobil 20,8 km’lik
mesafeyi 7 dakika 47 saniyede tamamlayarak, kendi standartlar›ndaki araçlara fark att›. Araç
saatte 260 kilometre maksimum h›za ulaflan otomobil yüzde 100 elektrik gücüyle çal›fl›yor.  

MERAKLA beklenen iflletim sistemi ortaya ç›kt›
Microsoft, en yeni Windows’a ait detaylar› paylaflt›. fiu
ana kadar gösterilmeyen Windows 8, Anaheim’deki
Build ad› verilen etkinlikte tan›t›ld›. Etkinlikte
dünyan›n her yerinden gelen medya mensuplar› yeni
iflletim sisteminin detaylar›n› görmek için yar›flt›.
Windows serüveni, dünyay› de¤ifltirmeye 1995’te
bafllad›. Bugün Apple ma¤azalar›nda görmeye
al›flt›¤›m›z teknolojiyi ilk sat›n alan olma ç›lg›nl›¤› o
zaman Windows 95 ile bafllam›flt›.  

RUSYA Federal Hava
Ulafl›m Ajans›
(Rosaviatsia) üç havayolu
flirketinin uçufl lisanslar›n›
güvenlik gereksinimlerini
karfl›lamad›¤› için iptal
edece¤ini aç›klad›. Ayr›ca
30 havayolu flirketinin de
mali sorunlar nedeniyle
uçufllar›n›n ask›ya
al›nabilece¤i belirtildi.
Rosaviatsia Bölüm 
Baflkan› Aleksander
Neradko, bu çal›flmalar›n
uçufl güvenli¤i temel
al›narak yap›ld›¤›n› ifade
etti. Neradko, söz konusu
havayollar› flirketlerinin
isimlerini söylemedi ve
bunlar›n yak›n bir
zamanda aç›klanaca¤›n›
belirtti.  

‹NC‹R tüketiminin en az
16 bin tona ç›kar›lmas› için
Türk Hava Yollar›
yolcular›na ikram edilecek.
Türkiye’deki incin üretimi
ve ihracat›nda büyük pay
sahibi olan Ayd›n ilinin
Ticaret Borsas› Baflkan›
Adnan Bosnal›, 2010
y›l›ndaki 58 bin ton incir
üretimin 5-6 bin tonunun iç
tüketime gitti¤ini bildirdi.
Bosnal›, "‹ç piyasada geçen
y›l özel bir havayolu
flirketiyle yapt›¤›m›z
anlaflma sonucunda 36 bin
yolcuya inciri tatt›rd›k.
fiimdi THY ile bu say›y›
200-250 bin yapaca¤›z. Bu
uygulamay› d›fl hatlarda da
sa¤lamak istiyoruz." dedi. 

Windows 8 
ortaya ç›kt›!

‹ncir, havada
tan›t›l›yor

Rusya’daki
havayolu
flirketleri
güvenli de¤il

Elektrikli
araçlarda yeni 

h›z rekoru
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Turkcell’in 
3G sonras›
yeni yat›r›m
hamlesi:
Fiber internet

Evlere 
›fl›k h›z›nda
interneti
‘fiber’
sa¤layacak
“TURKCELL GRUBUNUN 
3G’DEN SONRAK‹ YEN‹ YATIRIM
HAMLES‹N‹, F‹BER ‹NTERNET
OLARAK GÖRÜYORUZ.
ÜLKEM‹Z‹N KALKINMASI 
VE HER KÖfiES‹NDE FIRSAT
Efi‹TL‹⁄‹N‹N SA⁄LANMASI 
‹Ç‹N MOB‹L VEYA SAB‹T,
GEN‹fiBANT ‹NTERNET‹
‹HT‹YAÇ NEREDEYSE ORAYA
GÖTÜRMEMIZ GEREK‹YOR.”



obil flirketler cepte 3. nesil-
den sonraki yeni yat›r›m
hamlesini fiber internet üze-
rine yapmaya bafllad›. Turk-
cell grubu bu anlamda tüm
Türkiye’yi fiber kablo a¤lar›

ile donatmay› kendisine hedef koydu. Fiber
kabloya 1 milyar TL kaynak ay›ran Turk-
cell’in Genel Müdür Yard›mc›s› Koray Öz-
türkler, Ba¤lant› Noktas›’n›n, hem fibere yö-
nelik yat›r›mlar hem de flirketin çal›flmalar›-
na iliflkin sorular›n› yan›tlad›. 

■ Turkcell grubunun 2011’deki perfor-
mans›ndan memnun musunuz?   

‹lk yar›da gösterdi¤imiz performanstan
memnunuz. Güçlü finansal ve operasyonel
sonuçlar elde ettik ancak memnuniyetimin
temel nedeni ülkemize yapt›¤›m›z katk›dan
kaynaklan›yor. Turkcell Superonline ve Uk-
rayna’daki flirketimiz Astelit gelirlerini art›r-
maya devam ediyor. Bu geliflmelerden ald›-
¤›m›z güçle y›l›n ikinci yar›s›nda da 1 milyar
TL daha yat›r›m yapmay› planl›yoruz. 

■ 3G için iki y›lda kurdu¤unuz hayallere
erifltiniz mi? Yeni hayalleriniz nedir?

Kesinlikle! Biliyorsunuz 3G’nin Türki-
ye’ye gelmesi için çok istekliydik. Hükümeti-
mizin, Ulaflt›rma Bakanl›¤›m›z›n, Bilgi Tek-
nolojileri ve ‹letiflim Kurumu’muzun da ver-
di¤i destek ile inan›lmaz bir baflar› öyküsü
yaratt›k. Turkcell Grubunun 3G’den sonraki
yeni yat›r›m hamlesini, fiber internet olarak
görüyoruz. Ülkemizin kalk›nmas› ve her kö-
flesinde f›rsat eflitli¤inin sa¤lanmas› için mo-
bil veya sabit, geniflbant interneti ihtiyaç ne-
redeyse oraya götürmemiz gerekiyor. 

■ Turkcell Grup fiber internete ne zaman-
d›r yat›r›m yap›yor? 

Grup flirketimiz Turkcell Superonline,
2004 y›l›ndan beri bu alanda çal›fl›yor. Bugün

Türkiye’de evlere kadar 1000 Mbps’lik fiber
optik ba¤lant› sa¤layan fiber omurgam›z 73
kente ve yaklafl›k 27 bin km’ye ulaflm›fl du-
rumda. Yapt›¤›m›z 1 milyar TL’nin üzerinde-
ki yat›r›mla evlere ve flirketlere fiber internet
götürüyoruz. Evlere kadar fiber internet
sundu¤umuz iller; ‹stanbul, Ankara, ‹zmir,
Kocaeli, Bursa, Adana, Antalya, Gaziantep,
Mersin ve Samsun… “Turkcell Superonline,
evlere ‘›fl›k h›z›nda’ 1000 Mbps’lik fiber in-
ternet getirdi” demifltim. Dünyada evlere
kadar 1000 Mbps fiber internet hizmetini gö-
türen sadece 5 ülke var ve Türkiye’yi bu 5 ül-
ke aras›na sokmay› baflard›k. 

■ Dünyada durum nedir? Fiber internet
için özel politikalar gelifltiriliyor mu?

Fiber internet abonesinin en çok oldu¤u
ilk 3 ülke, Japonya, Kore ve ABD.  Avrupa
ise fiber altyap› için ata¤a geçti. Avrupa Ko-
misyonu’nun “Avrupa’da Geniflbant: Digital
Kaynakl› Büyüme ‹çin Yat›r›m Raporu”na
göre, Avrupal›lar›n yüzde 30’u hala hiç inter-
net kullanmam›fl durumda. AB de interneti
fiberle yayg›nlaflt›rmak ve yüksek h›zlarda
sunmak için kendi yol haritas›n› ç›kard›. 2020
y›l›na kadar vatandafllar›n en az yar›s›n›n 100
Mbps internet ba¤lant›s›na kavuflmas›n› sa¤-
lama hedefini aç›klad›. Dünya geneline bak-
t›¤›m›zda fiber yat›r›m hedefleri ulusal ola-
rak çiziliyor ve buna uygun olarak düzenleyi-
ci kurulufllar da gerekli düzenlemeleri yap›-
yor. Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Örgütü
(OECD), yay›nlad›¤› Fiber Eriflim Rapo-

ru’nda fiberi yayg›nlaflt›rmak için ilk ad›m
olarak rekabetin gelifltirilmesini ö¤ütlüyor ve
inceledi¤i ülke örnekleriyle birlikte Kamu-
Özel Ortakl›¤› Modeli’ne dikkat çekiyor.
Kore, Kanada, Almanya, ‹ngiltere bu model
ile fiberi yayg›nlaflt›ran ülkelerden sadece
birkaç›. 

■ Türkiye’deki fark›ndal›k nedir? Hükü-
metin vizyonunda m›? 

Türkiye’deki otoriteler de bu konuda bah-
setti¤im ülkelerle benzer yaklafl›mlar› payla-
fl›yor. Say›n Baflbakan›m›z taraf›ndan aç›kla-
nan 61. Hükümet Program›’nda, “Geniflbant
eriflimin art›r›lmas› amac›yla fiber altyap› ya-
t›r›mlar› yap›lacak, 2015 y›l›nda 15 milyon
geniflbant abonesine eriflim sa¤lanacakt›r.”
ifadesi yer al›yor. Bu da fiberin gerek özel
sektör gerek kamu taraf›nda ulusal bir politi-
ka olarak ele al›nmas› inanc›m›z›n en üst dü-
zeyde devlet yöneticilerimiz taraf›ndan da
paylafl›ld›¤›n› ortaya koyuyor. Bugüne kadar-
ki destekleri için Ulaflt›rma Bakanl›¤›’m›za,
Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu’na
(BTK) ve yat›r›m sürecinde bizi destekleyen
belediyelerimize teflekkür etmek istiyorum.
Say›n Bakan›m›z, daha birkaç hafta önce
yapt›¤› aç›klamada, 2023’te 16 milyon hane-
ye 1 gigabite (1000 Mbps) düzeyinde inter-
net hizmeti sunmay› hedeflediklerini, anlatt›.
Bugüne kadar yapt›¤›m›z fiber internet yat›-
r›mlar›m›z›n bu hedefe ulaflmada katk› sa¤-
layacak olmas›ndan ötürü çok mutluyuz.  

■ Fiber internetin avantajlar›na de¤ine-
cek olursak, neler söylersiniz?

Ülkemizde fiber internetin yayg›nlaflmas›,
bilgi ve e¤lencenin yan› s›ra sa¤l›ktan e¤itime
kadar çeflitli alanlardaki, katma de¤erli hiz-
metlerin daha da genifl kitlelere ulaflmas›n›n
motor gücü olacak. 3G gibifiber internetin
de ülkemize kazand›raca¤› birçok avantaj
var. Bu nedenle fiberde de çok baflar›l› ola-
ca¤›m›za eminim.  

9röportaj

M

YAPTI⁄IMIZ 1 M‹LYAR TL’N‹N ÜZER‹NDEK‹ YATIRIMLA
EVLERE VE fi‹RKETLERE F‹BER ‹NTERNET GÖTÜRÜYORUZ.
EVLERE KADAR F‹BER ‹NTERNET SUNDU⁄UMUZ ‹LLER;
‹STANBUL, ANKARA, ‹ZM‹R, KOCAEL‹, BURSA, ADANA,
ANTALYA, GAZ‹ANTEP, MERS‹N VE SAMSUN…”

Turkcell
Genel
Müdür
Yard›mc›s›
Koray
Öztürkler



U
laflt›rma Bakanl›¤›, uzun süredir üzerinde çal›flt›¤› ve
bir taraftan da inflaat› devam eden Karadeniz ile Ak-
deniz’i birlefltirecek 18 ana karayolu koridorunun ge-
çece¤i güzergâh› belirledi. Daha önce 12 olarak belir-

lenen güzergâh say›s› 18’e ç›kar›ld›. Böylece, kuzey-güney yö-
nünde belirlenen 18 güzergâh›n toplam uzunlu¤u 11 bin 842
kilometre olacak. Proje tamamland›¤›nda kuzey-güney yö-
nünde 10 bin 453 kilometre duble yol, bin 299 kilometre de
tek yol hizmete sunulacak. 

Ulaflt›rma Bakanl›¤› kaynaklar›ndan al›nan bilgiye göre, be-
lirlenen 18 güzergahta 7 bin 419 kilometrelik duble yol hatt› ta-
mamland›. Bin 740 kilometrelik bölümde duble yol inflaat› de-
vam ediyor. Bin 384 kilometre yeni duble yolun ise ihalesine ç›-
k›lacak. 18 güzergâhta toplam 545 kilometre de tek yol bulun-
du¤unu kaydeden yetkililer, 280 kilometre tek yolun inflaat›n›n
sürdü¤ü, 474 kilometre için de ihaleye ç›k›laca¤› bilgisini verdi.
Böylece yollar›n toplam uzunlu¤u 11 bin 842’ye ç›km›fl olacak. 
Bakan Y›ld›r›m öncelik verilece¤ini aç›klam›flt›

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, 3. defa bakanl›k koltu¤u-
na oturdu¤unda, yeni dönem hedefleri aras›nda önceli¤in bö-
lünmüfl yollara verilece¤ini aç›klam›flt›. Duble yollarda 2
önemli hedef tafl›d›klar›n›, ilkinin mevcut yollar›n kalitesini
yükseltmek oldu¤unu, ikincisinin ise Akdeniz ile Karadeniz’i
birbirine ba¤layacak kuzey-güney koridorundaki yollar›n gelifl-
tirilmesi oldu¤unu söylemiflti. Hedeflenen güney-kuzey kori-
doru çal›flmas› tamamland›. 

ULAfiTIRMA BAKANLI⁄I, KARADEN‹Z 
‹LE AKDEN‹Z’‹ B‹RLEfiT‹RECEK 18 ANA
KARAYOLU KOR‹DORUNUN GEÇECE⁄‹
GÜZERGÂHI BEL‹RLED‹. KUZEY-GÜNEY
YÖNÜNDE KES‹NLEfiEN 18
GÜZERGÂHIN TOPLAM UZUNLU⁄U 
11 B‹N 842 K‹LOMETRE OLACAK.

10 ba¤lant›noktas› www.baglantinoktasi.com.tr

KARADEN‹Z’LE 
AKDEN‹Z 
11 bin
kilometrelik
duble yolla
birlefltiriliyor

Toplam 793 kilometre. 469
kilometrelik bölüm tamamland›.
144 kilometre uzunlu¤undaki
yolda inflaat çal›flmas› sürüyor,
180 kilometre yol için ihale
aç›lacak.

7‹nebolu-Kastamonu-
K›r›kkale-Konya-Manavgat:

999 kilometre ile en uzun
güzergâh olarak öne ç›k›yor.
Burada 460 kilometrelik yol
iflletmeye aç›ld›. 189 kilometre
yolda inflaat devam ediyor. 350
kilometre için ihaleye ç›k›lacak.

13Giresun-Malatya-
Ad›yaman-Gaziantep-Kilis: 

Toplam 841 kilometre
uzunlu¤unda. 511 kilometrelik
yol hizmete sunuldu. 177
kilometrelik bölümde inflaat
devam ediyor. 153 kilometresi
için ihaleye ç›k›lacak.

14Trabzon-Gümüflhane-
Erzincan-Diyarbak›r-Mardin:

320 kilometre. Güzergâhtaki
yol çal›flmas› tamamland›. 

8K›r›kkale-K›rflehir-
Nevflehir-Ni¤de-Mersin:

Yolun toplam uzunlu¤u 995
kilometre. 734 kilometrelik
bölüm tamamland›. 194
kilometrede yol çal›flmas›
devam ediyor. 27 kilometrelik
bölüm için ihale aç›lacak.

2Aziziye - K›rklareli - Tekirda¤
- Bal›kesir - Antalya:

Güzergâh›n toplam uzunlu¤u
bin 12 kilometre. 761
kilometrelik yol tamamland›. 
205 kilometrelik kesimde yol
çal›flmas› devam ediyor. 46
kilometre yol için ihaleye
ç›k›lacak.

1Edirne - Çanakkale - 
‹zmir - Ayd›n - Mu¤la:



11karayollar›

Toplam yol uzunlu¤u 558
kilometre. 126 kilometrelik
bölümde inflaat çal›flmalar›
tamamland›. 238 kilometresinde
inflaat sürüyor. 194 kilometrelik
bölüm için ihale aç›lacak.  

15Rize-Erzurum-Bingöl-
Diyarbak›r-Mardin:

516 kilometre uzunlu¤una
sahip. 279 kilometrelik bölümü
tamamland›. 67 kilometrelik
kesimde inflaat sürüyor. 170
kilometrelik bölüm için ihale
aç›lacak. 

16Artvin-Ardahan-
Kars-Erzurum:

Toplam 571 kilometre. 339
kilometresi iflletmeye aç›ld›. 194
kilometrelik bölümde inflaat
sürüyor. 38 kilometrelik bölüm
için ihaleye ç›k›lacak.

17A¤r›-Bitlis-
Siirt-fi›rnak: 

Toplam 758 kilometre
uzunlu¤unda. 400 kilometrelik
bölüm tamamland›. 289
kilometrelik bölümde inflaat
sürüyor. 289 kilometrelik bölüm
için ihaleye ç›k›lacak. 

18Kars-I¤d›r-
Van-Hakkâri:

621 kilometre uzunlu¤una
sahip. 471 kilometrenin inflaat›
tamamland›. 105 kilometrelik
bölümde inflaat sürüyor. 45
kilometre yol için ihaleye
ç›k›lacak.

9Sinop-Çorum-
Kayseri-Ni¤de-Mersin:

320 kilometre. Yol çal›flmas›
tamamland›. 

10Samsun-Çorum-
K›r›kkale:

Toplam uzunlu¤u 700
kilometre. 314 kilometrelik yol
iflletmeye aç›ld›. 155 kilometre
yolda inflaat çal›flmas› devam
ediyor. 231 kilometresi için
yap›m ihalesine ç›k›lacak. 

11Ünye-Tokat-
Adana: 

Toplam uzunlu¤u 797
kilometre. 533 kilometrelik
kesimde inflaat tamamland›.
136 kilometrelik bölümde
inflaat sürüyor. 128 kilometre
yol için yap›m ihalesi aç›lacak.

12Ordu-Sivas-
‹skenderun: 

Toplam 614 kilometre. 611
kilometresi tamamland›.

3Karasu-Sakarya-Kütahya-
Afyon-Burdur-Antalya:

Toplam yol uzunlu¤u 
465 kilometre. Bu
güzergâhta 377 kilometrelik
karayolu iflletmeye aç›ld›. 
88 kilometre için en k›sa
sürede ihaleye ç›k›lacak.

4Afyon-Konya-
Karaman-Silifke:

Toplam 797 kilometre
uzunlu¤unda. 748
kilometrelik bölümü
tamamland›, 49 kilometrelik
yeni infla edilecek yol için
ihaleye ç›k›lacak.

5Zonguldak-Ankara-
Aksaray-Mersin:

186 kilometre uzunlu¤a 
sahip. 172 kilometrelik
bölümü tamamland›. 
8 kilometre inflaat
aflamas›nda, 6 kilometrelik yol
için ihale haz›rl›¤› yap›l›yor. 

6Bart›n-Karabük-
Gerede:
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ahsin Y›lmaz 2008’in bafl›ndan beri
TTNET’in Genel Müdürü olarak göre-
vini baflar› ile sürdürüyor. Baflar› ile sür-
dürüyor diyoruz zira göreve geldikten
sonra telekomünikasyon sektöründe,
TTNET’in ad›n› dünyan›n en iyi mar-

kalar› aras›na yazd›rd›. 5 y›l önce bir servis sa¤la-
y›c› durumundaki flirket, bugün bambaflka bir hü-
viyete kavufltu. ‹letiflim, e¤itim, e¤lence, güvenlik
ve TTNET Mobil flirketteki de¤iflimin ana bafll›k-
lar›ndan sadece birkaç›… Tivibu ile televizyon
al›flkanl›¤›m›za da kökten neflter vurarak, ‘bu ak-
flam da diziyi kaç›rd›m’ serzenifline son verdi. 

Biz de bu say›m›zda TTNET’in baflar›l› Genel
Müdürü’nü konuk ettik. Tivibu a¤›rl›kl› söylefli-
mizde; ‘Tivibu, korsan film izlemenin önüne ge-
çebilecek mi? Yerel bir kanal Tivibu üzerinden
ulusal kanala nas›l dönüflüyor? TTNET, Tivibu
üzerinden maç ihalesine girecek mi? Tivibu ile
hedefli reklam nas›l yap›l›yor? ‹nternetteki kota
haz›rl›¤› tüketiciye nas›l yans›yacak?’ gibi birçok
soruya cevap bulduk.

■ Dikkat çeken Tivibu hizmetinizle bafllarsak,
Tivibu nereye kofluyor? 

Önce flu tespiti yapmam›z gerekir; bir kere Ti-
vibu, TTNET’in çok önemli bir markas› haline
geldi. Art›k dört ekranda, (bilgisayar ekran›, tele-
vizyon ekran›, cep telefonu ekran› ve flimdi ç›kan
tabletler) Tivibu hizmetini veriyoruz. Bildi¤iniz
gibi 2010’da Web TV ile bafllad›k. 2011 y›l›n›n fiu-
bat ay›nda IPTV lasman›n› yapt›k ve May›s ay›n-
da da Tivibu Cep’i devreye ald›k. iPhone ve iPad
ve android iflletim sistemini kullanan telefonlar-
da, tabletlerde de Tivibu izlenebiliyor. Kofltu¤u-
muz istikamet, kifli hangi cihaz› kullan›rlarsa kul-
lans›n Tivibu hizmetini almas›n› sa¤lamak. 

AHMET SEL‹M

TIVIBU, KORSAN
FILM IZLENMESININ
ÖNUNE GEÇECEK

T

TAHS‹N YILMAZ:

“TTNET MÜZ‹K PORTALI
KORSAN MÜZ‹⁄‹N ÖNÜNE
GEÇT‹. KORSAN F‹LM ‹ZLEME,
‹ND‹RME KONUSUNDA DA
T‹V‹BU ETK‹N OLACAK. ÇÜNKÜ
T‹V‹BU’DA B‹R F‹LM ‹ZLEMEK,
K‹RALAMAK 1-5 TL ARASINDA
DE⁄‹fi‹YOR. K‹RALADIKTAN
SONRA 24 SAAT, 48 SAAT ‹Ç‹NDE
‹ZLEME SEÇENEKLER‹ VAR.
SEÇ‹P ‹ZLEYEB‹L‹RS‹N‹Z.” 

TTNET Genel
Müdürü Tahsin
Y›lmaz, çok iyi 
bir teknoloji 
kullan›c›s›.



■ Bu gidiflle siz tüm cihazlar› internete
ba¤layacaks›n›z gibi!

Zaten insanlar farkl› cihazlar kullan›yor
ve bu cihazlarla hep internete ba¤l› kal-
mak istiyorlar. Evdeki bilgisayar›n›z inter-
nete ba¤lans›n istiyorsunuz. Televizyon da
bizim internete ba¤lad›¤›m›z bir ürün hali-
ne geldi. Bunun d›fl›nda cep telefonlar›,
tabletler gibi cihazlar var. ‹nsanlar›n za-
mandan, mekândan arkas›ndaki teknoloji-
den ba¤›ms›z olarak internete hep erifle-
bilmeleri çok önemli. Tivibu’nun bu
önemli özelli¤inin alt›n› çizmek gerek.
TTNET’in nereden nereye geldi¤ini gör-
mek ad›na da önemli.

■ Tivibu abone say›s›n›z nereye ulaflt›?
4 ekran› toplad›¤›m›zda 1,2 milyon civa-

r›nda Tivibu üyesi var.
■ ‘Hedefledi¤imiz rakama ulaflt›k’ diye-

bilir misiniz? 
Bu rakam bizim için çok iyi. Geçen sene

‹ngiltere’de verilen ‘dünyan›n en h›zl› bü-
yüyen platformu’ ödülünü ald›k. Ciddi bir
ödül bu. Baflka büyük firmalar› geride b›-
rakt›k. Orada Tivibu’nun uluslararas› an-
lamda h›zl› büyüyen bir servis oldu¤unu
tescil etmifl olduk.
■ Sizce cihazlar nereye kadar ak›llanacak?

‹leride, internet üzerinden 50 milyon ci-
haz birbiri ile konuflacak deniyor, böyle bir
dünyaya do¤ru gidiliyor. 
“T‹V‹BU’DAK‹ YEREL 
KANALLAR ULUSAL 
KANALA DÖNÜfiÜYOR”

■ Peki, Tivibu televizyon al›flkanl›¤›-
m›zda ne tür de¤iflikliklere sebep olacak?

O eski televizyon al›flkanl›klar› de¤ifle-
cek. Art›k iste¤e ba¤l› izleme al›flkanl›¤›
olacak. Kumanda elinizde istedi¤iniz içeri-
¤i, istedi¤iniz zaman izleyeceksiniz. Bu çok
büyük bir kolayl›k. Türk halk› interneti ve
televizyonu çok seviyor. Tivibu da ikisini
birlefltiren bir platform olarak ortaya ç›kt›. 

■ Tivibu’ya dâhil olan bir kanallar›n ay-
r›cal›¤› ne olacak?

Ayr›cal›klar› hemen fark edilecek. Diye-

lim ki yeni bir yerel kanal kurdunuz. Tivi-
bu platformuna girdi¤inizde uyduya ç›k-
madan, frekans tahsisini beklemeden ulu-
sal kanal haline gelebiliyorsunuz. Çünkü
internetin oldu¤u her yerde milyonlarca
insana yay›n›n›z› ulaflt›rabiliyorsunuz.

■ Reklam konusunda Tivibu olarak na-
s›l bir yenilik sunuyorsunuz?

Tivibu’da hedefli reklam yapma imkân›-
n›z var. Bir reklam› bugün sadece Adana
Bölgesi’ne verebilirsiniz ya da Kayse-
ri’ye… Bu yeni bir boyut. Hedef odakl›
reklamc›l›k diyoruz buna. 

■ Tivibu hizmetini her isteyen müflteri-
ye sunmad›¤›n›z elefltirisi de var?

Biz TTNET olarak, üyelerimizin yay›n
kalitesinde sorun yaflamamas› için Tivibu
Ev’i, internet h›z› 7 Mbps alt›nda olan yer-
lere satm›yoruz. Çünkü bizim HD (yüksek
çözünürlüklü) yay›nlar›m›z da var. O ne-
denle 7 Mbps alt›ndaki yerlere bu hizmeti
götürmüyoruz. 

■ 7 Mbps alt›ndaki konutlar bu hizme-
tinizden yararlanamayacak m›?

Her eve fiber optik ba¤lama projemiz
var. BTK’dan izin ç›kmas› durumunda,
abonelerimizin bu sorununu en k›sa süre-
de çözüme kavuflturaca¤›z. Bu gerçekleflir-
se Tivibu her yere ulafl›r.

■ Tivibu’nin içeri¤iyle ilgili hiç elefltiri
al›yor musunuz?

Elefltiri demeyelim de ilave talepler olu-
yor. ‹çerik konusunda çok talep var, müfl-
teriler içeri¤in artt›r›lmas›n› talep ediyor.
Bir de Tivibu Web’in daha sosyallefltiril-
mesini, filmleri izlerken etkileflim içinde
olmak istiyorlar. Bu talepleri cevaplamak
için çal›fl›yoruz.

■ Tivibu üzerinden maç ihalesine gire-
ce¤iniz de yaz›ld›?

Bir yay›nc›, SPORT‹V‹ ismi ile bizimle
alakas› olmayan yeni bir kanal açt›. Biz de
kanal› Tivibu platformuna tafl›d›k. Biz ka-
nal›n lansman›n› yaparken, gazeteciler
Lig TV maçlar›n›n yay›nlan›p, yay›nlan-
mayaca¤›n› sordu SPORT‹V‹yöneticileri-
ne. Onlar da kanal olarak bunu isteyecek-
lerini, ihale için gelecek dönemi bekleye-
ceklerini aç›klad›. Bizimle alakas› olma-
yan bir durum.

■ Peki, Tivibu, korsan film izlenmesi-
nin de önüne geçebilir mi? 

Geçecek, burada flimdi TTNET Müzik
portal› canl› bir örne¤i. Art›k insanlar kor-
san dinlemek yerine buradan müzik dinli-
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Tahsin Y›lmaz kimdir? 
1984 y›l›nda ‹stanbul Kabatafl Erkek

Lisesi’nden birincilik derecesiyle mezun
olan Tahsin Y›lmaz, ayn› y›l ODTÜ’ye
girdi ve 1989 y›l›nda Elektrik ve
Elektronik Mühendisli¤i bölümünde
lisans›n› tamamlad›. ‹fl hayat›na Türk
Telekom’da (PTT) mühendis olarak
bafllad›. 5,5 y›l burada çal›flan Y›lmaz,
ard›ndan Turkcell, Telsim (Vodafone),
Aycell (Avea) ve Nokia Siemens
Networks firmalar›nda üst düzey yönetici
olarak çal›flt›. Uzmanl›k alan› network
planlamac›l›¤› olan Y›lmaz 2008 y›l›ndan
bu yana TTNET’te Genel Müdür olarak
görev yap›yor. Y›lmaz, Kabatafll›lar
Derne¤i, Kabatafl E¤itim Vakf›, IPTV
Derne¤i, TÜS‹AD, TÜB‹SAD, TES‹D, TBV,
MÜS‹AD ve ‹nternet Kurulu üyesidir. 

“D‹YEL‹M K‹ YEN‹ B‹R YEREL KANAL KURDUNUZ.
T‹V‹BU PLATFORMUNA G‹RD‹⁄‹N‹ZDE UYDUYA
ÇIKMADAN, FREKANS TAHS‹S‹N‹ BEKLEMEDEN
ULUSAL KANAL HAL‹NE GELEB‹L‹YORSUNUZ. ÇÜNKÜ
‹NTERNET‹N OLDU⁄U HER YERDE M‹LYONLARCA
‹NSANA YAYININIZI ULAfiTIRAB‹L‹YORSUNUZ.”
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• Kredi Kartı Uygulamaları
• Atm Operasyonu

• Pos ve ‹flyeri Operasyonu

• Kart Kiflisellefltirme

• Baskı ve Zarflama

• Müflteri Ba¤lılık Uygulamaları

Provus, sürekli geliflen teknolojik altyap›s› ve üretti¤i
katma de¤erli projelerle, ödeme sistemlerindeki
güçlü ifl orta¤›n›z olmaya devam ediyor...



yor. Korsan film izleme, indirme konusun-
da da böyle olacak. Çünkü Tivibu’da bir
film izlemek, kiralamak 1-5 TL aras›nda
de¤ifliyor. Kiralad›ktan sonra 24 saat, 48
saat içinde izleme seçenekleri var. Seçip
izleyebilirsiniz. 
“TEK FATURA DÖNEM‹N‹ 
BAfiLATTIK, ORTAK KOTA YOLDA”

■ ‹nternette art›k çetin bir rekabet var,
sizi rakiplerinizden ay›ran en önemli yan›-
n›z nedir?

Çetin bir rekabet oldu¤unu kabul ediyo-
rum. Bu rekabette bir ad›m önde olabil-
mek için baz› fleyleri önceden yapmak la-
z›m. Bunlardan bir tanesi kendinizi farkl›-
laflt›rmak. TTNET, 5 sene önce ifle ADSL
hizmeti vererek bafllad›. Bugüne çok de¤ifl-
ti. Art›k TTNET tüm internet hizmetlerini
bir arada veriyor. Televizyon, internet, tele-
fon hizmetini hangi cihaz› kullan›rsan kul-
lan, bir arada alabiliyorsun. Bu internet
hizmetini her türlü teknolojide vermek ise
bir ayr›cal›k. Televizyon hizmeti, Web TV,
IPTV, mobil, sabit telefon hizmeti var. Siz
bu 3 ana iletiflim unsurunu bir arada müfl-
teriye verdi¤iniz zaman bir de katma de¤er
olarak servislere tek fatura verirseniz yeri-
niz zaten farkl› oluyor. 

■ Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m,
‘abone televizyon seyretsin, ceple konufl-
sun, internet kullans›n verece¤i paray› bil-
sin’ diyor. Siz bu uygulamaya bafllatt›n›z
öyleyse? 

Bakan Bey’den bahsetmiflken; politika-
lar› belirliyor, uygulat›yor, denetliyor. Ayn›
zamanda vizyoner yaklafl›mlar da sergili-

yor. Bu Say›n Bakan’›n bize de söyledi¤i bir
konuydu, ‘insanlar tüm hizmetleri als›n, bu
hizmetin karfl›l›¤›nda ne verece¤ini bilsin.’
TTNET olarak bu uygulamay› hayata ge-
çirdik; televizyon, telefon, internet için tek
fatura veriyoruz. “Üçü Bir Yerde Paket”
dedik. 39, 49, 99 TL’lik farkl› tarifeler de
uyguluyoruz. Bunun yayg›nlaflmas›n› bekli-
yoruz. Bizim müflterimiz sat›flta ne kadar
ücret ödeyece¤ini art›k biliyor. 

■ Sizin bir de heyecan uyand›racak ko-
ta çal›flman›z var. 

Do¤ru. Biz diyoruz ki, kotay› havuz ya-
pal›m. ‹nsanlar›n ayr› ayr› ADSL, 3G ko-
tas› var. Bu odada ADSL kullan›yor onun
bir kotas› var. Arabaya biniyor mobil in-
ternet kullan›yor onun da ayr› bir kotas›
var. Buradaki kota bitiyor, oradaki bitmi-
yor. TTNET olarak havuz yap›p, kotalar›
birlefltirelim diyoruz. Biri bitince, di¤erini
kullan. Böyle bir proje gelifltiriyoruz. Bu
tür projelerle farkl›laflt›kça daha çok tercih
edilir hale gelirsiniz. TTNET de bunlar›
yaparak ön planla olmak istiyor.
“ABONE ‹NTERNET 
FATURASI ‹LE B‹LS‹SAYAR 
SAH‹B‹ OLAB‹L‹YOR”

■ Bu arada bilgisayar kampanyan›z ne
durumda?

Gayet iyi gidiyor, biz Türkiye içinde çok
büyük bir yenilik getirdik. Kredi kart› iste-
miyoruz, hiçbir fley istemiyoruz. Gelip bil-
gisayar› al›p gidiyorsunuz, internet fatura-
n›z geliyor, ister 24 ay ister 36 ayda bilgisa-
yar ücretini ödüyorsunuz. Baya¤› insan bil-
gisayar sahibi oldu bu kampanya ile. 
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■ Siz nas›l yararlan›yorsunuz
Tivibu’dan?

Çok etkin kullan›yorum. fiuan
oldu¤u gibi, her zaman Tivibu’yu
iPad’ten izliyorum. Geçenlerde hafta
sonu ailemle yemek yedik. Basketbol
maç› vard›, iPad’i aç›p masaya
koydum, izledik. Ben çok yo¤un ve
çok yönlü kullan›yorum. ‹zledi¤im
diziler var. Hafta içi yay›nlanan dizileri,
hafta sonu vaktim oldukça izliyorum.
‘Tekrar izle’ özelli¤ini benim gibi
herkes çok kullan›yor.

■ Hangi dizileri izliyorsunuz?
Kurtlar Vadisi, Öyle Bir Geçer Zaman

ki ve Muhteflem Yüzy›l. Bunlar›n
say›s›n› artt›rm›yorum çünkü vakit
gerektiriyor.

■ ‹nterneti ilk nerede
kullanm›flt›n›z, hat›rl›yor musunuz? 

1997’de kulland›m. Askerdeydim,
bir kampanya ile bilgisayar alm›flt›m,
internet aboneli¤i de alm›flt›m.
Askerli¤imi yedek subay olarak
yap›yordum, internetten gazetelerin
ç›kt›s›n› al›p, yolda okurdum. O zaman
‘dialup’ internet vard›. ‹lk PC de
1988’de ç›km›flt›. Telekom’da
çal›fl›rken kullanm›flt›m. ‹nternet 97’de
bafllad›¤›nda kullanmaya bafllam›flt›m. 

■ Sizi flafl›rtan bir internet
kullan›c›s› oldu mu?

Ankara’dan bir müflterimiz vard›.
Bizim mail adreslerimize gün içinde 4-5
adet talep at›yor. Mesela ‘flu saatlerde
internet yavafllad›’ diyor. Arkadafllar
hemen sorununu çözüyor. Tivibu’ya
bakt›m, flu film yok diyor. Çeflitli
konularda talepler yaz›yor. Hepsi ile
ilgileniyoruz. Bu flekilde 10 gün
boyunca müflteri günde 4-5 mail att›.
En son bizi flafl›rtan talebi flu oldu,
“‹zmit’teyim internet bir dakika
kesildi.” diye mail att›. Bu gerçekten
bizi çok flafl›rtm›flt›. 1 dakikal›k kesinti
için bile bize mail atm›flt›. 

“TEKRAR ‹ZLE, ‹fi‹M‹
KOLAYLAfiTIRIYOR”
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Kendisini ekranlarda gördü¤ümüz-
de yüzümüzde kocaman bir gü-
lümseme olufluyor. Avea’n›n rek-
lam yüzü olmadan önce ‘Kirli’ is-
mindeki flark› albümü ile müzik
listelerin tepelerinde yer al›yor,
konserler veriyordu. Ancak bir ya-
p›mc› kendisini keflfederek Avea
reklamlar›nda oynamas› için teklif
götürdü. Bu dakikadan sonra tüm
Türkiye’yi gülümsetmeyi baflaran
‘Fasulye’ karakteri ortaya ç›kt›.
Hem oyunculu¤u hem de müzi¤i
sevdi¤ini, b›rakmak istemedi¤ini
belirten Erdem Yener Ba¤lant›
Noktas›’n›n sorular›n› yan›tlad›. 

■ Çocuklu¤unuzdan bafllarsak,
nas›l bir ortamda do¤up, büyüdü-
nüz?

‹skenderun’da do¤up büyüdüm.
Bildi¤in minik s›cak bir mahalley-
di. Çocuklu¤um çok güzeldi. Tek-
rar bafla dönüp bütün o y›llar› ya-
flayabilirim.

■ ‹yi bir çocukluk dönemi ge-
çirdi¤inizi söyleyebilir misiniz?

‹sterim ki herkes benim gibi bir
çocukluk geçirsin.

■ Hayat›n›z boyunca flu da be-
nim ald›¤›m en radikal karard› di-
yebilece¤iniz bir olay var m›?

Lise sondayken, okula devam

ederken ani bir kararla Ankara’ya
tafl›nmam.

■ Al›ngan m›s›n›z? Ne tür olay-
lardan al›n›rs›n›z?

Kendime konduram›yorum
ama belki bazen yap›yor olabili-
rim. ‹stemeden ya da tamamen
yanl›fl anlafl›lmayla gerçekleflmifltir
olmuflsa da.
■ Sizi seyreden biri flakac› biri ol-
du¤unuzu düflünür, normal haya-
t›n›zda da e¤lenceli biri misiniz?

Kesinlikle e¤lenceli biriyim.
■ Arkadafllar›n›z›n sizin için

takt›¤› bir lakap var m›?
Ergenlik y›llar›mda herkes bana

“Michael” derdi. Michael Jackson
hayranl›¤›m yüzünden.

■ Mezuniyet y›ll›¤›nda hakk›-
n›zda ne yaz›ld›¤›n› hat›rl›yor mu-
sunuz?

Mezuniyet y›ll›¤›m yok ama o
y›llardan bir hat›ra defterim var.
‹yi dans etti¤im ve iyi flark› söyledi-
¤im, çok komik biri oldu¤um gibi
fleyler yazm›fl tüm arkadafllar›m.

■ Sizin için 10 parma¤›nda 10
marifet dersek yanl›fl söylemifl ol-
may›z san›r›m; oyunculuk, karika-
tür, müzik, söz yazarl›¤›, bestecilik,
dansç›l›k ve radyo programc›l›¤›
gibi. Bilmedi¤imiz baflka yönleri-
niz de var m›, bizimle paylaflabile-
ce¤iniz?

Teflekkür ederim. Maket evler

yapmay› severim. Playstation ko-
nusunda da (özellikle pes) olduk-
ça iddial›y›md›r.

■ Çocukluktan beri müzikle il-
gilendi¤inizi biliyoruz. Müzik ha-
yat›n›za nas›l girdi?

Ne ara girdi, nas›l girdi bilemi-
yorum aç›kças›. San›r›m hep vard›.
Birara büyüyüverdi.

■ Di¤er bir ilgi alan›n›z da kari-
katür, peki çizmeye devam ediyor
musunuz? 

Y›llar oldu çizmeyeli. Çok has-
sas ve büyük bir ifl o. Hakk›n› ver-
mek laz›m.

■ Karikatürde ç›lg›n bir yan›n›z
var m›?
Karakteristik bir yan› yok benim
çizerli¤imin. Amatörce tamamen.

■ En be¤endi¤iniz karikatürist-
ler kimler? 

Yi¤it Özgür, Umut Sar›kaya,
U¤ur Gürsoy, Bahad›r Baruter.

■ Avea reklam›yla genifl kitlele-
rin gönlünde taht kurdunuz, peki
Avea reklamlar›nda oynama süre-
ciniz nas›l geliflti?

fiark› yazmak için flehir d›fl›nda
bir eve kapanm›flt›m. Bir telefon
geldi yap›mc›mdan. Kâ¤›t üzerin-
de de çok iyi bir projeydi. Düflün-
meden kabul ettim. ‹stanbul’a gel-
dim ve direk sete girdim.

■ Sizin söz yazarl›¤› kimli¤iniz

ERDEM YENER:
“Herkes bana Avea
tarifelerini soruyor” 

Avea reklamlar›n
‘Fasulye’si,
küçükken
‘Michael’ olarak
an›l›yormufl.

“MÜZ‹K BEN‹M TEK AfiKIM. AMA OYUNCULU⁄A DA
BAYILIYORUM. ‹K‹S‹N‹N PARALEL YÜRÜDÜ⁄Ü B‹R HAYATIM
VAR. BUNUN BÖYLE DEVAM ETMES‹NDEN MEMNUNUM.”
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de var. Avea reklamlar›n›n sözlerine hiç
katk›n›z oluyor mu?

Evet, sette do¤açlama oldukça s›k yapt›-
¤›m›z bir fley.

■ Ya da flu bölümü flöyle yazarsan›z, da-
ha iyi oynar›m teklifiniz oluyor mu?

Tabii ki. Oyuncunun karakterine ve a¤z›-
na daha çok yak›flan, kendine ait cümleler
her zaman daha do¤rudur ve bu noktada
senaristle mutab›k oluyoruz.

■ Söz yazarl›¤› için hiç teklif ald›n›z m›?
Birçok albüm projesinde bu kimlikle yer

ald›m zaten.
■ Avea reklamlar›ndan önce GSM sek-

törünü ne kadar tan›yordunuz?
Kullan›c› olmaktan öte de¤ildi tabii ki.
■ Avea ile özdefltiniz. Bu çerçevede sizi

yolda çevirip  “flu tarifeyi bir anlat” diyen-
ler ç›k›yor mu?

Çook. Hayat böyle geçiyor diyebilirim.
■ Peki, hangi operatörü kulland›¤›n›z

merak ediliyor mu?
Evet. Avea kullan›c›s›y›m.

■ Avea reklamlar› daha ne kadar sürecek?
‹nsanlar› s›kmad›¤›, markaya ve bu or-

takl›¤›m›za hizmet etti¤i sürece devam
edecektir diye düflünüyorum.

■ Di¤er iletiflim flirketleri önemli ko-
medyenlerle çal›fl›yor. Avea’ya ilk bafllad›-
¤›n›zda sizin aç›n›zdan bu durum bir s›k›n-
t› oluflturdu mu?

Önemli olan iddial› olmak. ‹nanmak ve

hakk›n› vermek. Bu sizi özgün k›lacakt›r ve
baflar› kaç›n›lmaz olacakt›r. Olaya da en
bafl›ndan böyle yaklaflt›m.

■ Reklamlarda komedyenlerin tercih
edilmesini siz neye ba¤l›yorsunuz?

‹nsanlar gülmeyi seviyorlar do¤al olarak.
Do¤ru mizah her zaman dikkat çekici ve
cazibelidir.

■ Türkiye’de en be¤endi¤iniz komedyen
kim?

Cem Y›lmaz, tart›flmas›z.
■ Kariyer plan›n›zda neler bulunuyor?
Müzik benim tek aflk›m. Ama oyunculu-

¤a da bay›l›yorum. ‹kisinin paralel yürüdü-
¤ü bir hayat›m var. Bunun böyle devam et-
mesinden memnunum.

■ “Asla oynamam’ dedi¤iniz ürün rekla-
m› var m›?

Hiç düflünmedim. Zaten tamamen gün-
dem d›fl› bir konu.
■ Diziniz yeni sezonda da devam ediyor?
Nas›l tepkiler al›yorsunuz diziyle ilgili?

Çok iyi tepkiler. Yeni sezonda da daha
komik ve daha iyi olaca¤›z. Birbirimize çok
al›flt›k ve iyi bir ekip olduk. Daha iddial› ol-
du¤umuzu söyleyebilirim.

■ Komedi oynayanlar›n bir de di¤er
alanlardaki oyunculuklar› merak edilir. Si-
zi farkl› bir oyunculukla görebilecek mi-
yiz? ‹stedi¤iniz bir rol var m›?

Özellikle istedi¤im bir karakter yok. Gü-
zel bir proje dahilinde beni de flafl›rtacak

bir fleyler daha e¤lenceli olabilir.
■ Oyunculuk devam ederken müzikle

iliflkiniz nas›l flekillenecek?
Müzikle iliflkimin bitti¤i ya da yo¤unlu-

¤unun azald›¤› bir an bile yok.
Yeni sezonda konserlerle

her yere gidece¤im.
■ Bu kadar popüler
olduktan sonra hiç

beste yapt›n›z m›?
Yapt›m evet.
■ Evet’se,

neden etkile-
nip, nas›l sözler

yazd›n›z? Popü-
ler olmadan önce-

ki besteleriniz ile sonrakiler
aras›nda bir fark var m›?

Yoo hiç bir fark yok. Yine
kendimi anlat›yorum, fikirlerimi

ve bak›fl aç›m› paylafl›yorum.
■ GSM d›fl›nda Türkiye’de iletiflim ve

ulafl›m sektöründe yaflanan di¤er geliflme-
leri takip edebiliyor musunuz?

Teknoloji ve internet merak›m var. Do-
lay›s›yla çok uzak de¤ilim geliflmelere. Ye-
tenek ve alt yap›ya sahibiz özgün ad›mlar
atmak ve dünyaya ilham vermek için. Sa-
n›r›m biraz daha alana ve cesarete ihtiya-
c›m›z var. Umar›m destek görür bu alan-
daki gençler.

■ Hangi ulafl›m arac›n› kullanmay› se-
versiniz?

Arabam var. Kullanmay› çok severim.
■ Ne tür yolculuklardan hofllan›rs›n›z?
Sohbetli uzun yollar.
■ Hayalinizde ya da yapmay› istedi¤i-

niz bir yolculuk flekli var m›?
Bir kaç ay karavanla gezmeyi çok ister-
dim.

■ Merak edip gitmeyi planlad›¤›n›z bir
ülke var m›?

En yak›n plan›m Roma ve Prag.
■ H›zl› trene bindiniz mi? Binmek ister

misiniz?
Binmedim. Olabilir.
■ ‹nternette korsan “Erdem Yener”ler

var m›? Onlar için önlem al›yor musunuz?
Esas merak etti¤im bu korsan Erdem

Yener’ler niye var? Nas›l bir motivasyon-
dur ki baflkas› ad›na hesap aç›p ona mesai
harcan›yor. Asl›nda oldukça trajik bir du-
rum. Çok umurumda de¤il varl›klar›. Be-
nim esas üzüldü¤üm onlar›n durumu. 

“TEKNOLOJ‹ VE ‹NTERNET
MERAKIM VAR. DOLAYISIYLA ÇOK
UZAK DE⁄‹L‹M GEL‹fiMELERE.
YETENEK VE ALT YAPIYA 
SAH‹B‹Z ÖZGÜN ADIMLAR
ATMAK VE DÜNYAYA ‹LHAM
VERMEK ‹Ç‹N. SANIRIM
B‹RAZ DAHA ALANA VE
CESARETE
‹HT‹YACIMIZ VAR.
UMARIM DESTEK
GÖRÜR BU
ALANDAK‹
GENÇLER.”





KAPADOKYA ile özdeflleflen
balon seyahati bundan böyle ‘pilotluk’
e¤itimi alanlar taraf›ndan gerçeklefltiri-
lecek. Sivil Havac›l›k Genel Müdürlü¤ü
(SHGM), uçufllar›n daha güvenli olmas›
amac› ile ilgili yönetmelikte de¤iflikli¤e
gitti. Resmi Gazete’de de yay›nlanarak
yürürlü¤e giren yönetmelik, Kapadokya
Meslek Yüksekokulu Balon Pilotlu¤u
Program› derslerinin verilmesini sa¤lar-
ken burada yürütülecek e¤itim-ö¤retim
ve s›navlarda uygulanacak esaslar› da
düzenliyor.

Buna göre, bir ö¤retim y›l›, her biri
en az 70 ö¤retim günü olan güz ve ba-
har yar›y›llar›ndan oluflacak. Gerekti-
¤inde hafta sonu tatili günlerinde de
ders yap›labilecek. Dersler, teorik ders-
lerden, atölye, laboratuar, pratik çal›fl-
ma gibi uygulamalardan ve uygulamal›
derslerden oluflacak. Derslerin yar›y›l

esas›na göre veya y›l esas›na göre plan-
lanmas› Yüksekokul Kurulu taraf›ndan
gerçeklefltirilecek. Yönetim Kurulunun
karar› ile dersler, Yüksekokul ve/veya
Nevflehir ili d›fl›nda da yap›labilecek. 

Dersler, aflama d›fl› dersler ve dört
aflamadan oluflan ve Sivil Havac›l›k Ge-
nel Müdürlü¤ü Balon Pilotlu¤u Lisans-
land›rma Esaslar› Talimat› uyar›nca yü-
rütülen aflama dersleri olmak üzere iki
bölümden oluflacak. 
18 yafl flart› aranacak

Hususi balon pilotu bilgi düzeyine yö-
nelik teorik dersler ve görerek (VFR)
uçufl dersleri birinci aflama dersler ola-
rak nitelendirilecek. Birinci aflama ders-
lere bafllayabilmek için ö¤rencilerin; en
az 18 yafl›nda olmalar›, talimat taraf›n-
dan belirlenmifl konularda adli sicil kay-
d›n›n olmamas›, Ulaflt›rma Bakanl›¤›
Sivil Havac›l›k Genel Müdürlü¤ü tara-
f›ndan yetkilendirilmifl sa¤l›k kuruluflla-
r›ndan al›nacak, talimatta belirlenen
flartlar› sa¤lad›¤›n› gösteren sa¤l›k rapo-
runa sahip olmalar› gerekecek.

‹kinci aflama dersleri, hususi balon pi-

lotu bilgi düzeyine yönelik teorik ders-
leri ve görerek uçufl derslerini baflar› ile
tamamlam›fl pilotlarla/ö¤rencilerin ger-
çeklefltirecekleri 60 saatten az olmayan
uçufllar› kapsayacak. 60 saatlik uçufl flar-
t›n› yerine getirmeyen ö¤renciler üçün-
cü aflamaya geçemeyecek. Ticari balon
pilotu bilgi düzeyine yönelik teorik
dersler ise üçüncü aflama dersler olarak
nitelendirilecek.

Dördüncü aflama dersler, ticari balon
pilotu bilgi düzeyine yönelik olan göre-
rek uçufl e¤itimini kapsayacak, bu afla-
ma derslere bafllayabilmek için ö¤renci-
lerin üçüncü aflama derslerini baflar›yla
tamamlam›fl olmalar› flart› aranacak.
Derslere ve uygulamalara devam zo-
runlu olacak. Tüm dersleri baflar›yla ta-
mamlayan, genel not ortalamas› en az
2.00 olan ve di¤er flartlar› yerine getiren
ö¤renciye ön lisans diplomas› verilecek.

TÜRK‹YE’YE ÖZELL‹KLE DE KAPADOKYA’YA GELEN TUR‹STLER‹N BÜYÜK ‹LG‹S‹N‹ ÇEKEN
BALON TURLARI BUNDAN BÖYLE PROFESYONEL E⁄‹T‹ML‹ K‹fi‹LERCE GERÇEKLEfiT‹R‹LECEK. 

4 AfiAMADAN OLUfiAN DERSLER‹ GEÇEMEYENLER L‹SANS ALAMAYACAK. 

Balonlar, diploma ile uçacak

»

22 haberwww.baglantinoktasi.com.trba¤lant›noktas›





‘KADINLARIN gir-
medi¤i meslek kald› m›

acaba?’ diye sorsak alaca¤›m›z
cevaplar bir elin bile parmaklar›-

n› geçmeyebilir. ‘Otobüslerde bi-
let kesme’ bir meslek say›l›rsa iflte

bu ifl de ‘kad›nlar›n girmedi¤i’ alan-
lar aras›nda say›l›r muhtemelen. En
az›ndan bizim ülkemizde bu böyle;
henüz ‘kad›n otobüs biletçisi’ haberi
görmedik hiçbir bas›n-yay›n organ›n-
da. Her ne kadar bizim ülkemizde
yoksa da vaktiyle bu ifle de merak sa-
lan kad›nlar olmufl. Nerede mi? 

Yazar Çi¤dem Can’›n, ‘‹lkler ve
Enteresan Hikâyeleri’ isimli kita-
b›ndan al›nt›layarak oluflturdu¤u-
muz bu bölümümüzde, otobüsler-

de bilet kesen ilk kad›nla tan›flt›-
raca¤›z sizleri. Kendisi Kate

Barton. ‹ngiltere’de yaflam›fl.
Babas›n›n Barton Trans-

port isimli tafl›mac›l›k
flirketinde Long Ea-

ton-Nottingham seferlerini yapan oto-
büsünde biletçi olarak, 1909 y›l›nda
görev alm›fl. Bu öncü k›za 1911 y›l›nda
da k›z kardeflleri Ruth ve Radith de
efllik etmeye bafllam›fl. 

Üç k›z kardefl, görevleri s›ras›nda
uzun yeflil önlükler giyinmifl. Hatta
Kate, erkek biletçiler gibi saçlar›n›
gizleyen bir flapka da takm›fl ancak
kardeflleri flapka olmadan, saçlar›n›
gizleme gere¤i duymadan bu ifli yap-
m›fl. K›zlar›n› çok seven babalar›, k›fl
günlerinde üflümesinler diye otobüs
içinde bir de mucitlik yapm›fl. Çok
üflüyen Kate, Ruth ve Radith için, eg-
zoz borusunu arac›n içinden geçirip,
otobüsü ›s›tmay› baflarm›fl. Üflüme so-
runlar› halledilse de, k›zlar ‘ücretini
vermeyen varsa versin, arkaya do¤ru
ilerleyin, dura¤a gelmeden dü¤meye

basal›m’ gibi, otobüse
binenlerin rahatl›kla hat›r-
layaca¤›, cümleleri tekrar et-
mekten yorgun düflmüfl. Üstü-
ne bir de gece seferlerindeki
yolcular›n sataflmalar›, dengesiz-
likleri eklenince k›zlar birer birer
ifllerinden ayr›lm›fl. 

Tabi özellikle Kate’in bu iflten ay-
r›lmas›nda evlenmesinin büyük pay›
oldu¤u da tarih kay›tlar›na geçmifl.
Kate, Ruth ve Radith’den sonra bu
ifli yapan herhangi bir kad›na da rast-
lanmam›fl.   

»

BAYAN KATE BARTON… ÇOCUKKEN ‘BEN BÜYÜYÜNCE OTOBÜS
B‹LETÇ‹S‹ OLACA⁄IM’ DEM‹fi M‹YD‹ B‹LEM‹YORUZ. FAKAT KEND‹S‹

OTOBÜSLERDE B‹LET KESEN ‹LK KADIN GÖREVL‹D‹R.

‹LK KADIN OTOBÜS 
B‹LETÇ‹S‹ ‹NG‹LTERE’DEN

ÇIKTI
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ktepe Perflembe Paza-
r›’nday›z… Hava karar-
maya bafll›yor yavafl ya-
vafl... Her vaktin bir eti-
keti, her etiketin bir

müflterisi vard›r pazarlarda. Ak-
flam vakti yaklaflt›kça fiyatlar›n
düfltü¤ünü bilenler ço¤unlukta ol-
du¤undan, yürümekte zorlan›yo-
ruz tezgâhlar aras›nda. 

Amac›m›z, ülkemize mahsus ol-
du¤unu düflündü¤ümüz, halk ara-
s›nda ‘çürükçülük’ olarak tabir
edilen, pazarc›l›¤›n bir farkl› dal›
diyebilece¤imiz iflin sahipleri ile
konuflmak; yap›lan ifli, bu iflten ek-
mek yiyenleri tan›mak, tan›t-
mak…  

Ç›¤›rtkanl›k yasa¤› geldi geleli
pazar ç›¤l›klar› duyulmuyor eskisi
gibi, onun yerine tezgâhlar›n üze-
rinde, kilo fiyatlar›n› belirten ko-
caman etiketleri görüyoruz. Tam
bu s›rada k›s›k sesle “Ne al›rsan 1
TL!” diye bir ses iflitiyoruz. Sesin
sahibi Mehmet Kavlak’›n yan›na
do¤ru yöneliyoruz. Pazardaki di-
¤er tezgâhlara göre daha mütevaz›
bir tezgâh›n bafl›nda duruyor. 33
y›ldan bu yana, çeflitli flekillerde
pazarc›l›k ifli yap›yor. Manav açan,
belediyeden numaral› Pazar tezga-
h› alarak iflleten yani her halükar-
da ifli sebze-meyveyle olan Meh-
met Kavlak son dönemlerde ise
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Süper marketlerin aç›lmas› ile manav›n›
kapatmak zorunda kal›yor Mehmet Kav-
lak. fiimdiki ifli ise, büyük al›mlardan son-
ra hâlde arta kalan sebze-meyveler ara-
s›ndan, sa¤lam olanlar›n› ay›klay›p, pazar-
larda uygun fiyatlara satmak. Kavlak’›n
yapt›¤› bu ifle ‘çürükçülük’ deniliyor.

H‹LAL BAYSAL

A

Mehmet Kavlak, 
tek tek seçip pofletlere
doldurdu¤u 3-4 kilo
havucu ve kaba¤›, 
4 demet rokay›, 
5-6 demet naneyi, 
3-4 aysbergi 1 liraya
sat›yor. ‹çerde ayn›
ürünlerin kilosunu ya da
adetini 1 liraya
bulabilirken ondan almak
elbette avantajl› oluyor.
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‘çürükçülük’ iflini yürütüyor. Yap-
t›¤› ifli flöyle anlat›yor Kavlak:
“Daha 13 yafl›ndayken pazarc›l›k
ifline bafllad›m. Lisede de devam
ettim. Bu sebeple hâldeki herkes
beni tan›yor. Her ö¤len gidip on-
lara yard›m ediyorum, onlar da
bana bir önceki günden kalan sa-
tamad›klar› ürünleri veriyorlar.
Ben de bunlar›n aras›ndan çürük-
leri ay›klay›p, iyilerini seçerek uy-
gun fiyata sat›yorum. Ad›m›z›n
çürükçü oldu¤una bakmay›n, çü-
rük satsak kim al›r ki!” 

Pazarda bu ifli ayn› flekilde ya-
pan kifli sadece o de¤il. Mehmet
Kavlak gibi onlarca kifli, hâllerde-
ki büyük al›mlardan arta kalan
meyve-sebzeleri, ücretsiz veya çok
az bir ücret karfl›l›¤›nda al›yor.
Bunlar› semt pazarlar›nda, beledi-
yeden izinli olmayan, pazar alan›-
n›n hemen yak›n›nda kurduklar›
küçük tezgâhlar›nda sergilemeye
bafll›yorlar. Ücretsiz ald›klar›
ürünleri do¤al olarak daha uygun
fiyatlarla, amac› daha uyguna
ürün almak isteyenlerle bulufltu-
ruyorlar. 

Mehmet Kavlak, tek tek seçip
pofletlere doldurdu¤u 3-4 kilo ha-
vucu ve kaba¤›, 4 demet rokay›, 5-
6 demet naneyi, 3-4 aysbergi 1 li-
raya sat›yor. ‹çerde ayn› ürünlerin
kilosunu ya da adetini 1 liraya bu-

labilirken ondan almak elbette avantajl›
oluyor. Satt›¤› ürünleri neye göre seçti¤ini
sordu¤umuzda Kavlak’tan, “Y›llard›r bu ifli
yapt›¤›m›zdan o günlerde nelerin daha çok
gidece¤ini biliyoruz art›k.” cevab›n› al›yo-
ruz. Satabilece¤ini düflündü¤ü mallar› An-
kara’n›n Ulus semtindeki Akköprü hâlin-
den toplay›p geliyor pazara. Keçiören, Sö-
¤ütözü ve Çankaya civarlar›ndaki pazarlara
mal bulabilirse her gün ç›kmaya çal›fl›yor.
Kavlak’›n mesaisi gece 3-4 gibi hâle gitmesi
ile bafll›yor. Onlar› toplay›p gelmesi, pazara
yerlefltirmesi, satmas› ve eve dönmesi ak-
flam 23.00’ü buluyor. 

Uzaktan bak›ld›¤›nda s›f›r sermayeyle,
çok avantajl› bir ifl yap›yor gibi görünse de
asl›nda ifli hiç de kolay de¤il. Bu ifle verdi¤i
mesai ve arac› olmad›¤›ndan nakliyeye ver-
di¤i ücreti düflündü¤ümüzde çok külfetli bir
ifl oldu¤unu anlayabiliyoruz. Üstelik gece
oldu¤unda elinde mallar kal›rsa araç bula-
mama durumunda bunlar› atmak zorunda
kal›yor, evine bile götüremiyor.
Manav›n›, büyük 
marketler aç›l›nca kapatt›

Mehmet Kavlak, 1964 y›l› Çank›r› do-
¤umlu. ‹ki çocu¤undan en büyü¤ü olan k›z›-
n› evlendirmifl de torunu bile olmufl flimdi-
den. Onun küçü¤ü olan o¤lu ise 18 yafl›nda

liseyi yeni bitirmifl. Önceleri pazarlar›n için-
de Belediye’den ald›¤› numaral› yerlerinde
sat›fl yapm›fl Mehmet Kavlak. Sonras›nda
1993 y›l›nda numaral› pazar yerlerini sata-
rak kendisine manav dükkân› açmaya karar
vermifl. Ankara’n›n Subayevleri semtinde 13
sene iflletti¤i manav›n›, büyük marketlerin
aç›lmas›yla di¤er birçok küçük manavc› gibi
o da kapatmak zorunda kalm›fl ve tekrar
pazarc›l›¤a dönmüfl. 

Mehmet Kavlak’›n fluanda sat›fl yapt›¤›
yer için belediyeden numara alma flans› yok.
Çünkü belediye yetkilileri sadece pazar ye-
rinin içinde sat›fl yap›lmas›na izin veriyor.
‹çeride yer kalmad›¤›ndan istese de pazar
alan›n›n içinde sat›fl yapam›yor. O da idare-
ten bulundu¤u yerde hâlden toplad›¤› ürün-
leri yok pahas›na satarak günlük kazanc›n›
sa¤lamaya çal›fl›yor.

Evi kira olan Mehmet Kavlak, mutfak
masraflar› ve çocu¤un okul masraf›n› düflü-
nünce yetifltirebilmek için gece gündüz ça-
l›flmak zorunda. Bu koflturmaca aras›nda si-
gortas›n› da ihmal etmemeye çal›flan Kav-
lak, borçlar›n› yeniden yap›land›rm›fl. 700 ifl
günü primini yat›r›rsa emekli olabilecekmifl.
fiu an Mehmet Kavlak’›n en önemli s›k›nt›s›
nakliye arac›n›n olmamas› ve numaral› pa-
zar yeri bulamamas›.  

PAZARLARIN
ÇÜRÜKÇÜLER‹

“HER Ö⁄LEN G‹D‹P HÂLDEK‹LERE YARDIM ED‹YORUM, ONLAR DA BANA B‹R ÖNCEK‹
GÜNDEN KALAN SATAMADIKLARI ÜRÜNLER‹ VER‹YORLAR. BEN DE BUNLARIN
ARASINDAN ÇÜRÜKLER‹ AYIKLAYIP, ‹Y‹LER‹N‹ SEÇEREK UYGUN F‹YATA SATIYORUM.
ADIMIZIN ÇÜRÜKÇÜ OLDU⁄UNA BAKMAYIN, ÇÜRÜK SATSAK K‹M ALIR K‹!” 

Belediye yetkilileri sadece pazar yerinin içinde sat›fl yap›lmas›na izin
veriyor. ‹çeride yer kalmad›¤›ndan Mehmet Kavlak istese de pazar alan›n›n
içinde sat›fl yapam›yor. O da idareten bulundu¤u yerde, hâlden toplad›¤›
ürünleri yok pahas›na satarak günlük kazanc›n› sa¤lamaya çal›fl›yor.
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‘MEGAB‹TL‹ SAF‹YE’ MÜMKÜNLÜ KÖYÜ’NE,
‘‹NTERNET‹N EVDE, ‹fiYER‹NDE VE SOKAKTA
KES‹NT‹S‹Z OLARAK KULLANILAB‹LECE⁄‹, BU
H‹ZMETLER KARfiILI⁄INDA DA TEK FATURANIN
ÖDENECE⁄‹’, HEPNET KAMPANYASI ‹LE GELD‹.  

TTNET, Türkiye’de bir ilke daha
imza att›. Üç internet teknolojisi olan
ADSL, 3G Mobil ‹nternet ve WiFi hiz-
metini "HEPNET" paketinde buluflturdu.

Paketi alan müflteri, evinde, iflyerinde
ve sokakta kesintisiz olarak interneti kul-
lanabiliyor ve bu hizmetler karfl›l›¤›nda
art›k tek fatura ödüyor. 3G modem de
ücretsiz olarak veriliyor. Paket, NET4,
NET6 ve NET limitsiz paketlerinden
olufluyor. Tüm tarifelerde s›n›rs›z WiFi
dakikas› hediye ediliyor. Bu paketlerde
en düflük fiyatlar ilk 3 ay için 29 TL, son-
raki aylar için 39 TL. ‹lk 3 ay için 29 TL
verenler 4 GB kotal› ADSL + 4 GB ko-
tal› 3G ve s›n›rs›z WiFi alarak doyas›ya
internet kullanabiliyor. Sonras› 9 ay 39
TL ödeyerek, bir y›ll›k taahhüt karfl›l›¤›n-
da sahip olabiliyor.

TTNET Genel Müdürü Tahsin Y›lmaz,
Antalya’da düzenledi¤i bas›n toplant›s›n-
da yeni ürün paketini tan›tt›. Y›lmaz,
kampanya ile üç koldan abonelere inter-
net eriflimi hizmeti sa¤lanaca¤›n› aç›klad›.
Y›lmaz, Türkiye’de ilk defa düzenlenen
bu kampanyan›n TV reklamlar›n›n ve
abone merkezlerindeki sat›fllar›n›n baflla-
d›¤›n› kaydederken, abonelerin ihtiyaçla-
r›na göre farkl› ödeme seçenekleri ile
ADSL, 3G ve WiFi hizmetlerini tek bir
paket içinde ve tek bir fatura alt›nda top-
lad›klar›n› kaydetti. Paketle, geniflbant

ADSL interneti, 3G mobil interneti ve s›-
n›rs›z WiFi hizmetini bir arada tek fatura
ile ödeme imkân› sunuluyor. "Bunu ya-
pan ilk operatör biziz. Tek fatura veren
operatör de biziz. Art›k internet kullan›m
al›flkanl›klar› gelifltikçe, kullan›c›lar ev ve
ofis d›fl›nda da online olabilmek istiyor.
Müflterilerimiz, HEPNET kampanyas› ile
art›k ‘internete nas›l ba¤lanaca¤›m’ diye
düflünmeyecek. Her yerden eriflim olana-
¤› olacak." diyen Y›lmaz, Türkiye’de 6,1
milyon abone ile yüzde 56’l›k pazar pay›-
na sahip olduklar›n› belirterek flunlar›
söyledi: "TTNET olarak ayn› zamanda da
dünyan›n 10’uncu büyük operatörüyüz.
Tüm bu rakamlara bakt›¤›m›zda

TTNET’in gerçekten parlayan bir y›ld›z
oldu¤una inan›yoruz. Türkiye’de mobil
internet de h›zl› gelifliyor. Biz de bu alan-
daki oyunculardan bir tanesiyiz." 
Binnur Kaya, “Megabitli 
Safiye”yi oynuyor

Tan›t›m toplant›s›nda kampanyan›n
reklam filminin gösterimi de yap›ld›. fie-
ner fien ve Olgun fiimflek’in rol ald›¤›
"Mümkünlü Köyü" konsepti ile bir süre-
dir yay›nlanan reklamlara ünlü sanatç›
Binnur Kaya da dâhil oldu. Kaya’n›n
reklam projesine kat›l›m› da yeni kam-
panya ile gerçekleflti. Kaya, reklam fil-
minde "Megabitli Safiye" karakterini
canland›r›yor.

H‹LAL BAYSAL

»

ÜÇ KOLDAN
KES‹NT‹S‹Z
‹NTERNET
H‹ZMET‹ VERECEK

TTNET Mobil 4 GB 3G HEPNET tarifesi flöyle;

TTNET Mobil 6 GB 3G HEPNET tarifesi söyle;

Paketler ‹lk 3 Ay 4-12 Ay aras›

NET4 + TTNET Mobil 4 GB 3G HEPNET 29 TL x 3 ay 39 TL

NET6 + TTNET Mobil 4 GB 3G HEPNET 32 TL x 3 ay 42 TL

NETL‹M‹TS‹Z  + TTNET Mobil 4 GB 3G HEPNET 54,90 TL x 3 ay 64,90 TL

Paketler ‹lk 3 Ay 4-12 Ay aras›

NET4 + TTNET Mobil 6 GB 3G HEPNET 29 TL x 3 ay 44 TL

NET6 + TTNET Mobil 6 GB 3G HEPNET 32 TL x 3 ay 47 TL

NETL‹M‹TS‹Z + TTNET Mobil 6 GB 3G HEPNET 54,90 TL x 3 ay 69,90 TL 
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ESK‹DEN evimizde kronik ra-
hats›zl›¤› olan bir yak›n›m›z için en fazla
tansiyon aleti bulundururduk. Son y›l-
larda tansiyon aletine belki fleker çubuk-
lar› eklenmifl olabilir ama bunun d›fl›nda
evdeki hastam›z için fazladan bir sa¤l›k
aletine yer yoktu. Ancak günümüzde ye-
ni nesil sa¤l›k cihazlar› kronik hastalar›n
neredeyse kurtar›c›s› olmufl durumda.
Hasta, yafll›, t›bbi yard›ma muhtaç ve
sa¤l›kla ilgili belli hedeflere ulaflmak is-
teyenlerin (diyet gibi) arad›klar› bilgile-
re her yerden ulaflabilmelerini sa¤layan,
günlük ilaçlar›n› al›p almad›klar›n› kon-
trol eden, doktorlar› ile her an her yer-
den iletiflime geçmelerini sa¤layabilen,
bulunduklar› yerleri gösteren yeni nesil
sa¤l›k cihazlar› yayg›nlafl›yor. 

Bilgi teknolojisi yaz›l›m ve hizmetleri
flirketi IBM’in, Amerika ve ‹ngiltere’de
yüzde 80’i kronik hastal›klarla yaflam›n›
sürdüren ve yüzde 20’si hastabak›c›
olan bin 300’ü aflk›n tüketiciyle gerçek-
lefltirdi¤i “Birbirine Ba¤lanabilen Sa¤l›k
Cihazlar›n›n Gelece¤i” isimli son arafl-
t›rmas›na göre; kullan›m› kolay ve daha
iyi bilgi paylafl›m olanaklar› sunan yeni
nesil sa¤l›k cihazlar›na olan talep art›-
yor. Ankete kat›lanlar art›k hastabak›c›-
larla ba¤lant› kurmak, doktor muayene-
hanelerine gitme s›kl›klar›n› azaltmak
ve benzeri konularla ilgili internet üze-
rinden topluluklarla iflbirli¤i olanaklar›-
na sahip olmak istediklerini belirtiyor. 

IBM Türk Genel Sektör Bölüm Mü-
dürü Murat Tozan araflt›rman›n sonuç-
lar› ve sa¤l›k cihazlar› pazar›n›n geliflimi
ifle ilgili olarak flu aç›klamay› yap›yor:
“Bireyler kendi sa¤l›k hizmetlerinin yö-
netiminde, gerek maliyeti azaltmak ge-
rekse yaflam kalitelerini art›rmak için,
daha etkin rol oynamak istiyorlar. Ci-

haz üreticileri de bu gereksinimi karfl›-
lamak için büyük bir f›rsata sahip. Sa¤-
l›k hizmetleri pazar› büyümeye devam
ettikçe tüketicilerin kendi sa¤l›klar›na
daha çok dikkat etmelerini ve sa¤l›k
hizmetleri sa¤lay›c›lar›yla sorunsuz bir
flekilde ba¤lant› kurmalar›n› sa¤layan
ürünlere, cihazlara ve hizmetlere ihti-
yaç art›yor.  Hareketi, h›z› ve yo¤unlu¤u
ölçen diyet kontrol cihazlar› veya hasta-
lar›n yerlerini belirlemek ve ilaç kullan-
ma düzenini takip etmek için yafll› bak›-
m› cihazlar›, kan de¤erleri izleme, ba-
¤›ms›z ve mobil hasta bak›m› seçenekle-
ri gelifltirmek ve iletiflim alanlar›nda
karfl›lafl›lan sorunlara yard›mc› olacak
yeni nesil sa¤l›k cihazlar› tasarlamak
üzere de çal›fl›yoruz.”  

HASTALARIN GÜNLÜK ‹LAÇLARINI ALIP ALMADIKLARINI KONTROL EDEN,
DOKTORLARI ‹LE HER AN HER YERDEN ‹LET‹fi‹ME GEÇMELER‹N‹ SA⁄LAYAB‹LEN,
BULUNDUKLARI YERLER‹ GÖSTEREN YEN‹ NES‹L SA⁄LIK C‹HAZLARI YAYGINLAfiIYOR.

Hastabak›c›n›n
yerini yeni 
nesil sa¤l›k
cihazlar› al›yor

»
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B
ilgi Teknolojileri ve
‹letiflim Kurumu
(BTK) verilerinden
derlenen bilgilere gö-

re; ADSL, fiber, kablo ve di-
¤er ba¤lant›lar› kullanan sabit
geniflbant internet abone say›-
s›, 2011 y›l› ikinci çeyrek itiba-
riyle bir y›l öncesine göre yak-
lafl›k 540 bin abone daha ka-
zanarak 7,45 milyona ulaflt›.
Ayn› dönemde abone say›s›n›
2,8 milyon kadar art›ran mo-
bil internet pazar›n›n yan›nda
oldukça yavafl büyüyen sabit
internet pazar›nda, abonele-
rin internet kullan›m miktar›
ise önemli ölçüde yükseldi.
2010 y›l›n›n ikinci çeyre¤inde

sabit geniflbant internet abo-
nelerinin 240 bin TB (Tera-
bayt) olan toplam internet
kullan›m miktar›, 2011 y›l›n›n
ikinci çeyre¤i itibariyle 401
bin TB olarak gerçekleflti. Bu
verilere göre, sabit internet
abone say›s› yüzde 8, kulla-
n›m miktar› ise yüzde 67 artt›.
9 veri indiriyor, 
1 veri yüklüyoruz

BTK verilerine göre, sabit
internet abonelerinin kullan›-
m›n›n yaklafl›k yüzde 89’u veri
indirme, yüzde 11’i ise veri
yükleme fleklinde gerçeklefli-
yor. Türkiye’de sabit genifl-
bant internet abonelerinin
yaklafl›k yüzde 75’i, 8 Mbit/s

h›za kadar olan ba¤lant›ya sa-
hip. Verileri analiz eden
Enuygun.com Bafl Analisti
Betül Sungurlu, sabit internet
kullan›m›n›n artmas›nda kab-
lo ve fiber internetin etkili ol-
du¤unu belirtiyor. “Abone ar-
t›fl›n›n yüzde 49’unu ADSL
abone say›s›ndaki art›fl, yüzde
50’sini ise fiber ve kablo inter-
net abone say›s›ndaki art›fl
oluflturuyor.” diyen Sungurlu,
2011 y›l›n›n ikinci çeyre¤i iti-
bariyle son bir y›lda kablo in-
ternet abone say›s› 191 bin-
den 368 bine; fiber internet
abone say›s› ise 100 binden
190 bine yükseldi¤i bilgisini
veriyor. Sungurlu, ADSL ile
fiber internet ba¤lant› tarife-
leri aras›ndaki fiyat aral›¤›n›n
darald›¤›n›, tüketicilerin ise
bunu yavafl yavafl fark etmeye
bafllad›¤›n› aktar›yor. 

EV VE ‹fi
YERLER‹NDEK‹ SAB‹T

‹NTERNET ABONE
SAYISI, 2011 YILININ

‹K‹NC‹ ÇEYRE⁄‹NDE,
2010’UN AYNI

DÖNEM‹NE GÖRE
YAKLAfiIK 540 B‹N

ARTTI VE 7 BUÇUK
M‹LYONA ULAfiTI.

MOB‹L ‹NTERNETE
KIYASLA OLDUKÇA

YAVAfi BÜYÜYEN
SAB‹T ‹NTERNET

PAZARINDA,
ABONELER‹N

‹NTERNET KULLANIM
M‹KTARINDAK‹ HIZLI

YÜKSEL‹fi D‹KKAT
ÇEK‹YOR. SAB‹T

‹NTERNET PAZARI,
KABLO VE F‹BER

‹NTERNET ‹LE
BÜYÜYOR.

ADSL Kablo Fiber Di¤er
2010 2. çeyrek 6.464.418 191.331 100.601 154.138 6.910.488
2011 2. çeyrek 6.726.981 368.055 189.597 164.426 7.449.059

Toplam 
sabit internet

Abone say›lar›

Evdeki internet
sörfçüleri art›yor
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T
ürk  basketbolunun en
önemli isimleri aras›nda
say›lan Mehmet Okur,
Türk Telekom ile söz-

leflme imzalad›. Amerikan
Ulusal Basketbol Ligi (NBA)
tak›mlar›ndan Utah Jazz’da
forma giyen Okur ile lokavt
sona erene kadar sözleflme im-
zalayan Türk Telekom, yeni se-
zona oldukça iddial› girdi. 

Mehmet Okur’u Ankara’ya
getirmekten son derece mem-
nun olduklar›n› ifade eden
Türk Telekom Genel Müdürü
Gökhan Bozkurt , “Türk spo-
runa yapt›¤›m›z önemli katk›-
lar var. 2002 y›l›ndan bu yana
NBA’de Türkiye’yi baflar› ile
temsil eden Mehmet Okur’u
mavi beyazl› renklerimize kat-
man›n mutlulu¤unu yafl›yoruz.
Türk Telekom her alanda bü-
yüyor. Dünyay› konuflturan
Türk olma yolunda hedefimize
ilerliyoruz.” dedi. Türkiye’nin
en de¤erli markas› olduklar›n›
ve son üç y›ld›r bu baflar›lar›n›
tekrarlad›klar›n› belirten Boz-

kurt, spor alan›ndaki sosyal so-
rumluluk projelerini de art›r-
d›klar›n› ifade etti. 

“Türkiye’nin spor alt yap›s›-
n›n yan›nday›z.” diyen Genel
Müdür Bozkurt flöyle konufltu:
“42 amatör spor kulübü ile fa-
aliyet gösteriyoruz. Sadece
basketbol ve futbol de¤il, 22
branflta 6 bine yak›n sporcu-
muz bulunuyor. 28 bin sporcu-
nun yetiflmesini sa¤lad›k. Milli
tak›mlar düzeyinde birçok
oyuncuyu yetifltirdik. Anado-
lu’nun Türk sporuna katk›s›n-
da önemli rol oynuyoruz. Bas-
ketbol tak›m›m›za çok önemli
isimleri kazand›rd›k. Bu y›l bü-
yük baflar›lara imza ataca¤›m›-
za inan›yoruz. Ahlaki ve Türk
sporcusuna örnek olacak bir
sporcu Mehmet Okur. Biz
onun için Okur’u tercih ettik.
Biz sene sonuna kadar kendi-
siyle çal›fl›p hedeflerimize ulafl-
mak istiyoruz.” 
“Milli tak›m›  çok özledim”

Transferi ile ilgili konuflan
Mehmet Okur da, Türk Tele-

kom’un, Türk basketbolunun
en önemli kulüplerinden birisi
oldu¤unu belirtti. Buraya gel-
mekten dolay› son derece
memnun oldu¤unu söyleyen
Okur, milli tak›m formas›n›
çok özledi¤ini belirtti. Beflik-
tafl Basketbol Tak›m›’nda oy-
nayan Deron Williams ile oy-
nayaca¤› maç› sab›rs›zl›kla
bekledi¤ini söyleyen Okur,
“Telekom Türkiye’nin en de-
¤erli markas›. Avrupa’da ve
Türkiye’de baflar›lar›na devam
ediyorlar. Çok büyük bir ca-
miaya geldim. Baflar›lar al›fl-
kanl›k oldu ve ben ABD’de
takip ettim baflar›lar›. En kök-
lü tak›mlar›ndan birisi. Hem
saha içi hem saha d›fl›nda en
iyi flekilde temsil etmek için
buraday›m. Bu beni heyecan-
land›r›yor. Kaliteli bir tak›m
ve hedefler büyük. Lokavt de-
vam ediyor tak›m›mla 1 y›l an-
laflmam var. Kontrat›m›z gere-
¤i biter bitmez dönmek zorun-
day›z.” dedi.

Sakatl›klar›ndan dolay› mil-
li tak›mda forma flans› bula-
mad›¤›n› bu yüzden çok üzül-
dü¤ünü ifade eden Mehmet
Okur, “4 y›ld›r milli tak›m
formas› giymiyorum ve çok
özledim. Talihsiz sakatl›klar
nedeniyle basketbol oynaya-
mad›m. Sakatl›ktan erken
döndüm çünkü basketbolu
çok özlemifltim. 2,5 ayd›r bas-
ketbol oynuyorum. Biraz an-
trenman ve maç eksi¤im var.
Ama fluanda haz›r›m ve bas-
ketbola aç›m. ‹nsanlar yok ol-
mam› farkl› yorumluyorlar.
‘Neden yoksun?’ sorusu ile
s›kça karfl›lafl›yorum. ‹nflallah
bir daha sakatl›k olmaz milli
çünkü formay› çok özledim.”
fleklinde konufltu. 

Mehmet Okur, Türk Telekom’da

Mehmet
Okur, Türk
Telekom
Genel
Müdürü
Gökhan
Bozkurt,
Türk
Telekom
Genel Müdür
Yard›mc›s›
Celalettin
Dinçer.

GÖKHAN BOZKURT:
“TÜRK SPORUNA

YAPTI⁄IMIZ ÖNEML‹
KATKILAR VAR. 2002
YILINDAN BU YANA
NBA’DE TÜRK‹YE’Y‹
BAfiARI ‹LE TEMS‹L

EDEN MEHMET
OKUR’U MAV‹ BEYAZLI

RENKLER‹M‹ZE
KATMANIN

MUTLULU⁄UNU
YAfiIYORUZ.”
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BIZIM ILÇEDEN DE G
‘HIZLI TREN 

TCDD’N‹N ANKARA-S‹VAS
HIZLI TREN HATTINDA
DE⁄‹fi‹KL‹⁄E G‹TMES‹,
YOZGAT’A BA⁄LI ‹LÇELER‹
KIZDIRDI. ‹LÇE BELED‹YELER‹,
DE⁄‹fi‹KL‹K SONRASINDA
‹LÇELER‹N‹N HIZLI TREN
GÜZERGÂHINDAN
DIfiLANACA⁄I GEREKÇES‹ ‹LE
MAHKEMEYE G‹TT‹. 

Madde madde de¤ifliklik gerekçeleri:

TCDD, mahkemeye güzergâh de¤iflikli¤ini teknik ve yat›r›m
maliyetlerini içerecek  biçimde 11 maddeden oluflan
gerekçeleriyle anlatt›. ‹flte, madde madde gerekçeler:

▼ ▼ ▼

1
Saray Deresi vadisinden geçifl
durumunda, 4 bin 600 metre
dere yata¤›n›n de¤ifltirilmesi
gerekecek. Ayr›ca ya¤›fl-ak›fl
rejimi dengesiz olan dere
yata¤›nda taflk›n ve sel
felaketlerine karfl›, demiryolu
dolgular›n›n korunmas› için
önemli ve güvenli yüksek
maliyetli tahkimat yap›lar›
gerekecektir. Güzergâha yak›n
kesimlerde kuzeydo¤u-
güneybat› yönlü do¤rultu
at›ml› faylar yer almaktad›r.
Faylar, yüksek h›zl› demiryolu
için tehlike oluflturmaktad›r.

2
Mevcut güzergâh üzerinde
eksende 48 metreye ulaflan
derinliklerde yarmalar ve 29
metreye ulaflan yüksekliklerde
dolgular yer almaktad›r. Saray
Deresi, fieyh Halil Deresi ve
Çöte Deresi vadileri boyunca
alüvyon zeminlerde yap›lacak
yüksek dolgularda ilave zemin
iyilefltirmeleri gerekmektedir.
Belirtilen yarma ve dolgular›n
imalat› durumunda, yarma ve
dolgu flevlerinde ek
iyilefltirmeler yap›lmas›
zorunludur. Kald› ki ek
iyilefltirme maliyetleri
karfl›lanm›fl olsa ve bu maliyetler
göz ard› edilse dahi, yüksek
dolgu ve derin yarmalar, h›zl›
tren iflletme güvenli¤i aç›s›ndan
büyük riskler oluflturmaktad›r.

3
Saray Deresi vadisi
boyunca mevcut Saraykent-
Kesikköprü karayolunun 3
bin 800 metrelik
bölümünün deplasman› ya
da aktar›lmas› gerekecektir. 

▼

4
Güzergâhta Sorgun ve
Do¤ankent’te, yaklafl›k 40
kilometre mesafede iki
istasyon bulunacak. Bu
durumda yüksek h›zl› tren
h›zlanma ve durma mesafesi
(yaklafl›k 15 km) dikkate
al›nd›¤›nda h›zl› tren iflletme
konforu olumsuz
etkilenecek, ayr›ca iflletme ve
bak›m maliyetleri artacakt›r.   

ürkiye’nin büyük kentlerini h›zl› tren hatlar›yla
birbirine ba¤lamay› hedefleyen Devlet Demir-
yollar› (TCDD),  Ankara-Sivas h›zl› tren hat-
t›nda ilginç, ilginç oldu¤u kadar da di¤er bölge-
lerde yürütülen projeler için ‘emsal’ olufltura-
cak kritik bir davayla karfl› karfl›ya kald›.  

Davan›n konusu Ankara-Sivas H›zl› Tren Projesi’nde
yap›lan güzergâh de¤iflikli¤i. Yozgat’a ba¤l› Saraykent,
Do¤ankent, Dedefak›l›, Çiçekli ve Ozan belediye bafl-
kanlar›, TCDD’nin Ankara-Sivas’ta yapt›¤› güzergâh de-
¤iflikli¤ini yarg›ya tafl›d›. De¤ifliklik nedeni ile h›zl› trenin
yerleflim birimlerine u¤ramayaca¤›n› gerekçe gösteren
Saraykent, Do¤ankent, Dedefak›l›, Çiçekli ve Ozan bele-
diyeleri; TCDD aleyhine dava açt›. Söz konusu belediye-
ler, bu de¤ifliklikle, an›lan belediyelerin h›zl› tren güzer-
gâh›ndan d›flland›¤›n› kaydetti. Belediyeler, de¤iflikli¤in
iptalini ve hatt›n ve güzergâh›n belediyelerinden geçecek
biçimde eski haline getirilmesini gündeme getirdi. 

U⁄UR AYD‹LEK

T
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E GEÇSIN’ DAVASI 

▼ ▼ ▼

5
Saray Deresi dere yata¤›
boyunca sulu tar›m yap›lan
bölgede hatt›n yap›lmas›
durumunda, 50-100 metre
geniflli¤inde 20 kilometre
uzunlu¤unda ba¤-bahçe
niteli¤indeki tar›m alan›
etkilenecek. Bu alan,
Saraykent’in ba¤-bahçe
niteli¤inde 4 bin dekar sulu
tar›m arazisinin yüzde 25-
50’sini oluflturmaktad›r.  

6
Bölgede y›ll›k ortalama
20 bin kifliyi konuk eden
kapl›calar bulunmaktad›r.
Demiryolu inflaat
faaliyetleri s›ras›nda
yap›lacak yarma, dolgu,
sondaj gibi çal›flmalarla
do¤al jeolojik yap›
bozulacak ve termal
tesisleri besleyen s›cak su
kaynaklar› olumsuz yönde
etkilenecektir. 

7
Mevcut proje hatt›n›n
geçece¤i dar vadide henüz
arkeolojik kaz›lar›
bafllamam›fl olmakla birlikte
Roma dönemine ait han,
hamam kal›nt›lar›
bulunmakta, ‹pekyolu’nun
önemli kervansaraylar›ndan
Çiçinli Sultan Kervansaray›
da bu bölgede yer
almaktad›r. Bölge, S‹T alan›
olarak belirlenmifltir. 

▼

8
Arkeolojik kaz›lara
bafllanmad›¤› için imalat
aflamas›nda tarihi kal›nt›lara
rastlanmas› durumunda
proje uzun süre duracakt›r.
Bu nedenle kaç›n›lmaz
gecikmeler yaflanacakt›r.
Ayr›ca Kültür ve Tabiat
Varl›klar›n› Koruma
Kurulunun kararlar›n›n
maliyetleri de¤ifltirmesi de
kesindir.

DEDEFAKILI
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▼ ▼ ▼

9
Mevcut projede Saraykent,
Yaylak ve Sarayözü gibi
yerleflim birimlerinde çok
say›da konutun y›k›lmas›
gerekmektedir. Bu durum,
sosyal s›k›nt› ve üzüntülerin
yan›nda büyük kamulaflt›rma
maliyetlerini de beraberinde
getirecektir. 

10
Yeni hatla karfl›laflt›r›ld›¤›nda
eski hat, 20 veya 30 kilometre
daha uzundur. Bu daha fazla
kamulaflt›rma yap›lmas›n›
gerektirecektir. Ayr›ca bu
durumun yan›nda,  mevcut
proje hatt› yukar›da aç›kland›¤›
üzere sulu tar›m arazisi
üzerinde oldu¤undan,
kamulaflt›rma bedeli bu aç›dan
da daha yüksek olacakt›r. 

11
Do¤ankent geçiflinde
mevcut projenin
uygulanmas› halinde
Do¤ankent yak›nlar›nda 
10 kilometrelik ormanl›k
kesimde yer yer 30 metre
yüksekli¤inde yarmalar
aç›laca¤›ndan, yaklafl›k 
100 bin metrekarelik 
orman arazisi ve a¤açlar
tahrip edilecektir. 

TCDD, mahkemeye sundu¤u projeyle ilgili
de¤erlendirmesinde, proje güzergâh›nda, hatt›n
ve seyahat süresinin uzamas›na yol açan ‘kavisli’
bölümlerde de¤ifliklik yap›ld›¤›na iflaret ederek,
proje de¤iflikli¤i sonucunda 188 milyon ile 279
milyon 500 bin TL’lik maliyet avantaj› sa¤land›-
¤›n› kaydetti. Bu de¤ifliklikle seyahat süresinin
de 12 dakikaya kadar k›salaca¤› belirtildi. Mah-
keme, TCDD’yi hakl› buldu. Proje, öngörülen
alternatif güzergâhla yoluna devam edecek.  
“Proje yap›m aflamas›nda 
üzergâhta zorunlu de¤ifliklik”

TCDD, mahkemeye sundu¤u projeyle ilgili
de¤erlendirmesinde, Ankara-Sivas Yüksek
H›zl› Demiryolu Projesi’nin; Demiryolu, Li-
manlar ve Hava Meydanlar› ‹nflaatlar› (DLH)
Genel Müdürlü¤ü’nce gelifltirildi¤ini,
DLH’nin daha sonra projeyi TCDD’ye dev-
retti¤ini belirtti. 

Ankara-Sivas demiryolu projesinde, Kayafl-

Yerköy aras›n›n ‘yüksek h›zl› tren standartlar›-
n›’ tafl›mad›¤›ndan iptal edildi¤i, bu çerçevede
yeni bir proje çal›flmas› yap›ld›¤› kaydedildi.
Yerköy-Sivas Yüksek H›zl› Tren Projesi’nin, ke-
sin proje ile ihale edildi¤i an›msat›lan de¤erlen-
dirmede, “Bu durum yüksek h›zl› tren projele-
rinin özgün nitelikte ve karmafl›k olmas›n›n,
belli aflamalarda arazi ve zemin etütleri gerek-
tirmesinin ve bu çerçevede uygulamada güzer-
gâh de¤iflikliklerinin muhtemel olmas›n›n sonu-
cudur.” görüflüne yer verildi. 

Projenin yap›m aflamas›na geçilmesiyle tek-
nik olarak zorunlu baz› güzergâh de¤ifliklikleri-
nin gündeme geldi¤i anlat›lan de¤erlendirme-
de, “Projenin inflas› aflamas›na geçilip, projenin
ilerlemeye bafllamas› ile birlikte proje güzergâ-
h›nda, arazide, zeminde ve çevresinde baz›
olumsuzluklar tespit edilmifl ve bu sebeplerle
güzergâh de¤ifliklikleri yap›lmas› zorunlulu¤u
ortaya ç›km›flt›r.” denildi. 

TCDD ‹SE MAHKEMEYE SUNDU⁄U BELGELERDE, PROJEDEK‹ DE⁄‹fi‹KL‹K
‹LE 188 M‹LYON ‹LE 279 M‹LYON 500 B‹N TL’L‹K MAL‹YET AVANTAJ

SA⁄LANDI⁄INI, SEYAHAT SÜRES‹N‹N DE 12 DAK‹KA KISALDI⁄INI ‹SPAT
ETT‹. BUNUN ÜZER‹NE MAHKEME TCDD’Y‹ HAKLI BULDU. 

279.5 milyon
TL’lik maliyet
avantaj› sa¤land›

Karaman:
“Dava lehimize
sonuçland›”

TCDD, bu olumsuzluklar›
gidermek, kamu
kaynaklar›n›n etkin
kullan›m›n› sa¤lamak için
güzergâh de¤iflikli¤inin söz
konusu edildi¤ini belirtti.
Güzergâh de¤iflikli¤inin
altyap›, üstyap› ve
elektromekanik sistemlerin
yap›m, kamulaflt›rma ve
iflletme maliyetleri aç›s›ndan
kamu lehine ciddi yararlar
sa¤layaca¤›na dikkat
çekildi. 

TCDD, “Sosyal, çevresel,
kültürel, tarihi faydalar›n›n
yan›nda proje de¤iflikli¤i
sonucunda 188 milyon TL-
279 milyon 50 bin TL
maliyet avantaj› ortaya
ç›km›flt›r. Ayr›ca güzergah
de¤iflikli¤i, alternatifler
itibariyle seyahat süresini 8-
12 dakika k›saltmaktad›r.”
dedi.

TCDD; Do¤ankent,
Saraykent ve di¤er bölge
halk›n›n, Ankara-Sivas h›zl›
treninden, yaklafl›k 20-30
kilometre mesafede
bulunan Sorgun istasyonu
vas›tas›yla yararlanabilece¤i
vurguland›.  

TCDD Genel Müdürü
Süleyman Karaman,
Ba¤lant› Noktas›’na yapt›¤›
aç›klamada, mahkemenin
TCDD’nin lehine
sonuçland›¤›n› belirterek,
güzergâhta yap›lan
de¤iflikli¤in sosyal, kültürel
yararlar› yan›nda yat›r›m
maliyetleri ve seyahat
süresi aç›s›ndan da önemli
sonuçlar› oldu¤unu
söyledi. Karaman, bu
de¤ifliklikle birlikte
maliyetlerin düflece¤ini
belirterek, “Seyahat süresi
de 12 dakika kadar
k›salacak.” dedi. 
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HAVAYOLU fi‹RKETLER‹N‹N BÜYÜK BÖLÜMÜ,
ASKER‹YEN‹N BEL‹RLED‹⁄‹ UÇUfiA YASAK
BÖLGELER NEDEN‹YLE DAHA UZUN
GÜZERGÂHLARDAN UÇUfi YAPMAK ZORUNDA
KALIYOR. 600 M‹LYON DOLARA VARAN
ZARAR ‹Ç‹N YEN‹ ADIMLAR ATILIYOR. 

HAVADA
‘HASSAS
BÖLGE’ AYARI 

HAVAYOLU flirketle-
ri, askeriyenin belirledi¤i uçu-
fla yasak bölgeler nedeniyle
uzun güzergâhlardan gitmek
zorunda kal›yor. Böylece flir-
ketlerin y›ll›k kayb› 600 mil-
yon dolar› buluyor. Türkiye
Özel Sektör Havac›l›k ‹fllet-
meleri Derne¤i’nin (TÖS-
H‹D) bu durumu gündeme
getirmesi ile Türk Hava Sa-
has›’n›n uçufla yasak bölgele-
rinin azalt›lmas›, uçaklar›n
daha k›sa yollar› kullanmas›
için çal›flmalar bafllat›ld›. 

TÖSH‹D ve havayolu flir-
ketlerinin genel müdürleri,
Sivil Havac›l›k Genel Müdü-
rü Bilal Ekfli baflkanl›¤›nda
toplant› yaparak havac›l›k
sektörünü masaya yat›rd›.
TÖSH‹D, askeri bölgeleri
gündeme tafl›yarak, mevcut
hava parkurlar›n›n daha k›sa
yoldan kat edilmesi için öneri
getirdi. Havayolu flirketleri-
nin büyük bölümünün askeri
uçufla yasak bölgeler nede-
niyle daha uzun güzergâhlar-
dan uçufl yapmak zorunda
kald›¤› görüflleri masada ko-
nufluldu. TÖSH‹D yetkilileri,
yapt›klar› araflt›rmaya göre
yollar›n k›salmas› durumun-

da, uçaklar›n y›lda toplam 18
bin 66 saat daha az havada
kalaca¤›n› aktard›. Bunun
üzerine mevcut havayolu gü-
zergâhlar›n›n k›salt›lmas› yö-
nünde bir karara var›ld›. 
600 milyon 
dolarl›k tasarruf

TÖSH‹D’in toplant›da
sundu¤u rapora göre, yolla-
r›n k›salmas›yla, uçaklar daha
az yak›t harcayacak ve mali-
yetler düflecek. Uçaklar daha
az uçtu¤u için bak›m giderle-
ri azalacak. Atmosfere daha
az at›k gaz b›rak›ld›¤› için ha-

va kirlili¤i azalacak. Yolcular
gidecekleri yere daha k›sa sü-
rede gidecekleri için zaman
kayb› azalacak. Söz konusu
rapor üzerine Sivil Havac›l›k
Genel Müdürlü¤ü, Genel-
kurmay Baflkanl›¤› ve Hava
Kuvvetleri Komutanl›¤› ile
görüflerek, uçufla yasak böl-
gelerin yeniden belirlenmesi-
ni isteyecek. Yeni uçufl güzer-
gâhlar›n› belirleyen TÖS-
H‹D’in önerisinin kabul edil-
mesi durumunda y›lda yakla-
fl›k 600 milyon dolarl›k tasar-
ruf sa¤lanacak.  

AHMET UTKU
Not: Haritadaki sar› ile gösterilen güzergahlar talep edilen yeni yollar
K›rm›z› ile gösterilen güzergahlar uçaklar›n kulland›¤› mevcut yollar 

Meydanlar›m›z aras›ndaki hava
koridorlar› ve talep edilen yollar

Uçufla aç›lmas› istenen askeri bölgeler flunlar:
■ Konya: Uçaklar Konya’n›n üzerinden geçmemek için etraf›ndan dolafl›yor. 
■ Bat› Karadeniz: Bu bölgeden uçufl yerine daha güneyden Ankara üzerinden uçufllar yap›l›yor
■ ‹ç Ege: Manisa, Uflak, Bal›kesir, Kütahya 
■ Malatya: Malatya, Tunceli, Bingöl 

»





PAfiAPARK HOTEL

nanç turizminin önemli merkezlerinden olan Konya;
do¤al güzellikleriyle, tarihi mekânlar›yla, geliflen sanayi-
siyle, yeni aç›lan üniversiteleriyle tüm Türkiye taraf›ndan
son y›llarda geliflimi fark edilen bir il pozisyonuna gel-
mifltir. Tüm bu sebepler de her geçen gün Konya’y› ziya-
ret eden yerli ve yabanc› turist say›s›nda art›fl sa¤lam›flt›r.

Konya’da turist say›s›n›n artmas›; konakla-
maya olan ihtiyac›n art›fl›na neden olmufl-
tur. PAfiAPARK HOTEL kifliye özel hiz-
met anlay›fl›n› benimseyerek; Konya’n›n ko-
naklamada olan eksikliklerini tamamlaya-
rak 2011 y›l›nda faaliyete geçmifltir.i

Konya’n›n ilk butik oteli
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PAfiAPARK HOTEL Genel
Müdürü Mehmet Han Çopur,
turizm sektöründeki 12 y›ll›k
tecrübesini, Konya’ya ilk butik
otel anlam›nda hizmet vererek
yans›tm›flt›r. Konya’da konakla-
yan misafirlerin beklentilerini
ve Konya’daki turizmin eksik-
liklerini ayn› çat› alt›nda topla-
yan Genel Müdür Mehmet
Han Çopur PAfiAPARK HO-
TEL’i modern ve renkli mimari-
siyle Konya turizmine kazand›r-
m›flt›r.

PAfiAPARK HOTEL’de gü-
leryüzlü hizmetin yan›nda; oda
metrekarelerinin genifl olmas› se-
bebiyle, standart odalarda, aile
odalar›nda, yuvarlak yatakl› ve
jakuzili deluxe odalarda eviniz-
deki rahatl›¤› ve beraberinde
konforu hissedebilirsiniz.

PAfiAPARK HOTELL’in te-
ras›nda çay-kahve-nargile keyfi
yaparken, bir yandan da SPA
merkezinde kifliye özel rezervas-
yonla sauna, hamam, buhar oda-
s›, flok dufllar, fitness ve Uzakdo-
¤u’nun masaj keyfini yaflayabilir-
siniz. Yetiflkinlere özel dizayn› ile
Game-club’da farkl› bir atmosfer
içinde; play-station turnuvalar›
düzenleyerek, keyifli saatler geçi-
rebilirsiniz.

PAfiAPARK HOTEL; Kon-
ya’n›n dünya çap›nda tan›nmas›
ve Türkiye’de inanç turizminde
merkez olmas›n› sa¤layan Hz.

Mevlana’n›n türbesine 600 metre
uzakl›kta olup, yürüme mesafe-
sindedir.
ODALAR

Kifliye özel 40 standart, 4 suit,
1 teras suit, 2 deluxe olmak üzere
toplam 47 odas› ile misafirlerini
a¤›rlayan PAfiAPARK HOTEL,
flehrin merkezinde yer almakta;
havaalan›, flehirleraras› otobüs
terminali, Mevlana Müzesi gibi
önemli noktalara yak›n mesafe-
lerde bulunmaktad›r.

Modern tasar›ma sahip ve ince
bir zevkle döflenmifl odalar›nda,
konaklamalar› boyunca ihtiyaç
duyabilecekleri imkânlar› misa-
firlerine sunan PAfiAPARK; ko-
nuklar›n› rahat ettirmeyi öncelik-
li amaç olarak belirlemifltir.
PAfiA MUTFA⁄I 
PAfiABAHÇE RESTAURANT

Misafirlerine Konya ve dünya
mutfa¤›ndan örnekler sunan PA-
fiAPARK’ta; özel günler için te-

mal› mönüler, vejetaryen mönü-
ler, önceden bildirilmesi duru-
munda her tür g›da alerjisine
karfl›n alternatif sunan mönüler
ve bio ürünlerle haz›rlanan ye-
mek servisi yap›lmaktad›r. 

Toplam kapal› alanda 150 kifli-
ye Top VIP servis verilebilen PA-
fiAPARK restoranlar›nda, özel
gruplar için mönü veya aç›k büfe
servisi verilmektedir.
PAfiAPARK HOTEL’DE 
ORGAN‹ZASYONLAR

150 ve 200’er kiflilik toplant›
salonlar› Paflahan ve Paflabey ile
misafirlerinin k›na, niflan, dü¤ün
yeme¤i, workshop, toplant›, se-
miner, kokteyl, sergi gibi her tür-
lü organizasyon ihtiyac›na en iyi
flekilde cevap veren PAfiAPARK
HOTEL, organizasyonun gerek-
sinimine göre salon düzenlemesi
yapmaktad›r.
PAfiAPARK HOTEL 
SA⁄LIK KULÜBÜ

PAfiAPARK HOTEL’in fit-
ness salonu, saunas›, buhar oda-
lar› ve Türk hamam› konuklar›-
n›n keyifli vakit geçirmeleri için
özel olarak haz›rlanm›fl ve misa-
firlerinin hizmetine sunulmufltur.

Kifliye özel hizmet anlay›fl›yla
konuklar›na özel olduklar›n› his-
settiren PAfiAPARK HOTEL,
deneyimli ve güleryüzlü persone-
li ile misafirlerini a¤›rlamaktan
memnuniyet duymaktad›r. 
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‹STANBUL

1. ETAP
Eskiflehir - ‹nönü 30 km

2. ETAP
‹nönü - Vezirhan 54 km

2. ETAP
Vezirhan - Köseköy 104 km

2. ETAP
Köseköy -Gebze 56 km

Gebze - Haydarpafla 44 km

Gebze
Köseköy

Vezirhan

‹nönü

ESK‹fiEH‹R

ürkiye’nin en uzun tünelleri h›zl› trenin geçece¤i Eski-
flehir-‹stanbul aras›na yap›l›yor. 533 kilometrelik An-
kara-‹stanbul aras› h›zl› tren projesinin ikinci etab›
olan 158 kilometrelik “‹nönü-Vezirhan-Köseköy” ke-
siminde yer alacak tünellerden biri 7 bin 470 metre,
di¤eri ise 6 bin 100 metreden olufluyor. 

7 bin 470 kilometrelik tünel, Do¤ançay Ripaj› olarak da nite-
lenen Vezirhan-Köseköy aras›na yap›lacak. Bu tünelle Sapan-
ca’ya direk inifl sa¤lanacak. Türkiye’nin en uzun ikinci tüneli ise

yap›m› halen devam eden ‹nönü-Vezirhan kesiminde, Bilecik’e
7 kilometre mesafede infla ediliyor.  

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar› (TCDD) h›zl›
tren ile Ankara-‹stanbul aras› seyahat süresini 3 saate düflü-
rebilmek için birbiri ard›na tünel ve köprüyol (viyadük) infla
ediyor. Özellikle h›zl› tren projesinin ikinci etab› olan ‹nönü-
Vezirhan (54 km), Vezirhan-Köseköy (104 km) aras›na tam
33 tünel 29 köprüyol yap›lacak. Tünellerin 19’u ‹nönü-Vezir-
han aras›nda ve toplam uzunluklar› 29 bin 146 metreyi bulu-

TCDD EN UZUN TÜNEL‹, 7 B‹N 470 METRE ‹LE DO⁄ANÇAY R‹PAJI OLARAK DA N‹TELENEN
VEZ‹RHAN - KÖSEKÖY ARASINA YAPACAK. ‹K‹NC‹ EN UZUN TÜNEL ‹SE B‹LEC‹K’E 
7 K‹LOMETRE MESAFEDE YAPILACAK VE UZUNLU⁄U 6 B‹N 100 METRE OLACAK.

Türkiye’nin en uzun tünelini
Demiryollar› yap›yor 

ÂDEM EREN

T

Ankara-‹stanbul h›zl› tren projesi 10 ayr› bölümden olufluyor
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Ankara-Sincan 24 km

1. ETAP
Sincan - Esenkent 15km

1. ETAP
Esenkent - Eskiflehir 206 km

SincanEsenkent

ANKARA

TOPLAM

533 km

yor. Bu tünellerin 16 bin 300 metrelik tünel açma
ifli ise tamamland›. Ayn› kesimde 5 bin 856 met-
reden oluflan 13 viyadükün yüzde 80’i de bitirildi.
Ayn› flekilde Vezirhan-Köseköy aras›nda da 29
bin 806 metrelik toplam 14 tünel açma çal›flmas›
ile 6 bin 866 metrelik 16 viyadükün inflaat çal›fl-
mas› devam ediyor. Viyadük inflaat›n›n yüzde
60’› tamamlan›rken, aç›lan tünel uzunlu¤u ise 10
bin 200 metreye ulaflt›. Bir y›l içinde tüm tünelle-
rin tamam› bitirilerek ray döfleme ve elektrifikas-
yon aflamalar›na geçilmesi hedefleniyor. 
Türkiye’nin en uzun viyadükü 
Esenkent-Eskiflehir aras›nda yap›ld›

Türkiye’nin mevcut en uzun viyadükü ise hatt›n
ilk etab› olan Ankara-Eskiflehir kesiminde yap›ld›.
Viyadükün toplam uzunlu¤u 3 bin 999 metreden
oluflan 4 viyadük infla edildi. Bu hatta, 471 metre
ile bir adet tünel, bir adet açma kapa tüneli bulu-
nuyor. 206 kilometrelik Ankara-Eskiflehir hatt›n-
da, 13 Mart 2009 y›l›nda seferlere baflland›. Hatta
13 Mart 2009-30 Haziran 2011 tarihleri aras›nda
toplam 3 milyon 906 bin 857 kifli yolculuk yapt›.  

Ankara-‹stanbul h›zl› tren projesinin ikinci etab›
olan “‹nönü-Vezirhan-Köseköy” kesimi ile DLH
Genel Müdürlü¤ü’nce yürütülen Marmaray Projesi
kapsam›nda yer alan Gebze-Köseköy aras›ndaki hat
üzerindeki çal›flmalar sürüyor. Köseköy-Gebze
aras›ndaki çift hatl› demiryolu yeniden infla edilerek
h›zl› tren iflletmecili¤ine uygun hale getirilecek. Baz›
yerler 3 hatta ç›kart›lacak. Proje çal›flmalar›
tamamlanan 56 kilometrelik hatt›n ihalesini Societa
Italiano Percondatte Spa Kolin ‹nflaat, 469,6 milyon
lira teklifle kazanm›flt›. ‹haleyi kazanan firmaya bu
ay içinde yer teslimi yap›lmas› bekleniyor. Firma, yer
tesliminden 36 ay sonra ifli tamamlayacak. 

Gebze-Köseköy 
aras› da iyilefltiriliyor
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8 M‹LYAR DOLARLIK FAT‹H PROJES‹ ‹Ç‹N ULAfiTIRMA BAKANLI⁄I ‹HALEYE ÇIKTI. 85 B‹N
AKILLI TAHTA ‹LE YAKLAfiIK 3 B‹N 500 ÇOK FONKS‹YONLU YAZICI, TARAYICI VE DOKÜMAN

KAMERADAN OLUfiAN ‹HALEY‹ KAZANAN F‹RMA, 6 AY ‹Ç‹NDE AKILLI TAHTALARI 
85 B‹N DERSL‹⁄E, D‹⁄ER APARATLARI ‹SE 3 B‹N 500 OKULA YERLEfiT‹RMEK ZORUNDA. 

FAT‹H PROJES‹ ‘
YERL‹ ÜRET‹M fiARTI ARANACAK 

Fatih Projesi’nin kamuoyuna tan›t›m›n›, Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, Ulaflt›rma Bakan› 
Binali Y›ld›r›m ve eski Milli E¤itim Bakan› Nimet Çubukçu ile birlikte gerçeklefltirmiflti.  
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laflt›rma Bakanl›¤›, e¤itimde reform olarak
görülen, 8 milyar dolarl›k Fatih Projesi’nin ilk
ad›m›n› ihaleye ç›karak att›. Projenin, rakam-
sal boyutu flimdiden birçok firman›n ifltah›n›
kabart›yor. Özellikle de teknolojik cihazlar›n
3-4 y›lda bir yenilenecek olmas›, projeyi üreti-
ci firmalar ad›na olukça cazip hale getiriyor.

Hükümet ise böyle bir rakam›n yurt d›fl›na ç›kmas›n› ön-
lemek için ihalenin maddeleri aras›na yerli üretim flart›n›
koydu. ‹haledeki söz konusu maddeye göre, mesela IP-
hone firmas› söz konusu ihaleye girmek istiyorsa, Tür-
kiye’de fabrika kurup özellikleri flartnamede belirlenen
cihazlar›n üretimini burada yapacak. Ya da Türkiye’de
yerli üretim yapan (Beko, Arçelik ve Vestel gibi) firma-
larla birlikte ihaleye girebilecek.
Yerli firmaya yüzde 15’lik avantaj sa¤lanacak

‹halede, yerli üretim yapan firmalar da korunuyor.
Kamu ‹hale Kanunu’nun 63. maddesi gere¤ince, yerli
firmalar ihale sürecinde yabanc› firmalara göre yüzde
15 oran›nda fiyat avantaj›na sahip olacak. Örne¤in, ya-
banc› üreticinin 50 milyon TL teklif verdi¤i ihaleye, yer-
li üretici 60 milyon TL teklif verirse, ihaleyi yerli firma
kazanacak. ‹halede yüzde 15’lik avantajdan, yerli firma-
larla ortak giren yabanc› flirketler de yararlanacak. 
85 bin ak›ll› tahta için ihaleye ç›k›ld› 

Ulaflt›rma Bakanl›¤›, 85 bini içine bilgisayar yerleflti-
rilmifl etkileflimli Led Panel (ak›ll› tahta) ile yaklafl›k 3
bin 500’ü çok fonksiyonlu yaz›c›, taray›c› ve doküman
kameradan oluflan ihaleye ç›kt›. ‹haleyi kazanacak üre-
tici firma, 6 ay içinde ak›ll› tahtalar› 85 bin dersli¤e, di-
¤er aparatlar› ise 3 bin 500 okula yerlefltirmek zorunda. 

Yeni teknolojik s›n›flar, liselerden bafllamak üzere il-
kö¤retim ve okul öncesi okullara kadar kurulacak. ‹n-
ternet alt yap›s› ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n
seçim sürecinde vatandafla vaat etti¤i tablet bilgisayar-
larla birlikte projenin yaklafl›k maliyeti 8 milyar dolar›
buluyor. Projenin 4 y›lda tamamlanmas› öngörülüyor.
Proje liselerden bafllayacak ve 2012’de 3 bin 500 s›n›f,
2013’te ise 7 bin 230 s›n›ftan oluflan tüm liselerin ders-
likleri ak›ll› tahtalara kavuflacak. 

Ayr›ca yine bu ihale ile sa¤lanacak teknolojik cihaz-
lar, ö¤retmelerin hizmet içi e¤itimleri için e¤itim s›n›f-
lar›n›n oluflturulmas›nda da kullan›lacak. E¤itim s›n›fla-
r›, Milli E¤itim Bakanl›¤›’nca belirlenen ve her ilde en
az bir tane olmak kayd›yla 110 noktaya kurulacak. Böy-
lece, ö¤retmenler, hizmet içi e¤itim için büyük flehirlere
gitme derdinden kurtulacak. 

HÜKÜMET 8 M‹LYAR
DOLARLIK PROJEDE

‹HALE fiARTNAMES‹NE,
YERL‹ ÜRET‹M YAPAN
F‹RMALARIN LEH‹NE

MADDE KOYDU. MADDE,
YERL‹ F‹RMALARIN
‹HALE SÜREC‹NDE

YABANCI F‹RMALARA
GÖRE YÜZDE 15

ORANINDA F‹YAT
AVANTAJINA SAH‹P

OLMASINI ‹ÇER‹YOR. 

‘nde

ZEK‹ GÖKTÜRK KUVEL

U

63. madde ne diyor? 
“Hizmet al›m› ve yap›m ifli ihalelerinde yerli istekliler lehine, mal al›m›

ihalelerinde ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤› ile di¤er ilgili kurum
ve kurulufllar›n görüflleri al›narak Kurum taraf›ndan yerli mal› olarak
belirlenen mallar› teklif eden istekliler lehine, yüzde 15 oran›na kadar
fiyat avantaj› sa¤lanmas›; yaklafl›k maliyeti eflik de¤erlerin alt›nda kalan
ihalelere ise sadece yerli isteklilerin kat›lmas› hususlar›nda ihale
doküman›na hüküm konulabilir. Ortak giriflimlerin yerli istekli
say›labilmesi için bütün ortaklar›n›n yerli istekli olmas› gereklidir.“
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ep telefonu operatörleri, 112
ve di¤er acil yard›m hatt›n›
arayan kiflilerin bulunduklar›
yeri de Acil Yard›m Merke-
zi’ne iletecek. Böylece hayati
tehlikesi bulunan kiflilere sa¤-

l›k ekipleri çok daha k›sa sürede müda-
hale edebilecek. Ayr›ca kaç›r›lan, tehdit
alt›ndaki kifliler ile son dönemde gün-
demde olan fliddet gören kad›nlar, polis-
ten veya jandarmadan yard›m istedikle-
rinde bulunduklar› nokta an›nda tespit
edilecek ve kifliler k›sa sürede kurtar›la-
cak. Acil yard›m isteyen vatandafla, yar-
d›ma giden sa¤l›k veya güvenlik ekipleri-
nin navigasyon cihazlar›na adres otoma-
tik olarak yüklendi¤i için görevliler ad-
res sorarak da zaman kaybetmeyecek.  

Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim Kuru-
mu’nun (BTK) haz›rlad›¤› Elektronik
Haberleflme Sektöründe Acil Yard›m
Ça¤r› Hizmetlerine ‹liflkin Yönetmelik
Tasla¤›, sektörün görüflüne sunuldu. Tas-
lak, operatörlere 112, 155, 110 gibi acil
yard›m hatlar›na yap›lan ça¤r›larla ilgili
yeni yükümlülükler getiriyor. 
Arayan›n yeri bildirilecek 

Yönetmelikteki en önemli yenilik
arayan kiflinin konumun an›nda bildi-
rilmesini sa¤lama. Yönetmelik, opera-
törlerin acil yard›m hizmeti sunarken,
yard›m isteyen abonenin konum ve ad-
resini de merkeze bildirmesini zorunlu
hale getiriyor. Acil yard›m isteyen abo-
ne, sabit numaradan arama yapt›¤›n-
da, adresi otomatik ve efl zamanl› ola-
rak acil yard›m merkezinin elektronik
sistemine ulaflt›r›lacak. 

Acil yard›m talebi cep telefonu üze-

rinden yap›ld›ysa, abonenin telefonunun
GPS özelli¤i varsa bulundu¤u nokta oto-
matik olarak ve an›nda merkeze iletile-
cek. E¤er cep telefonun GPS özelli¤i
yoksa abonenin adres bilgisi ve baz istas-
yonlar›ndaki sinyallerden yararlan›larak
bulundu¤u bölge Acil Yard›m Merke-
zi’ne ulaflt›r›lacak. Bu veriler 1 y›l bo-
yunca saklanacak. 
Müdahale süresi k›salacak

Böylece hayati tehlikesi bulunan va-
tandafllar›n daha k›sa sürede bulunmas›
sa¤lanacak. Örne¤in 112 Acil Yar-

d›m’dan sa¤l›k deste¤i isteyen kiflilerin
adres ve bulunduklar› konum an›nda
oraya hareket eden ambülânstaki navi-
gasyon cihaz›na aktar›lacak. Sa¤l›k ekip-
leri adres sorarak zaman kaybetmeyecek
ve k›sa sürede vatandafla ulaflacak. 

Tehdit alt›ndaki kiflilerin 155 Polis ‹m-
dat veya 156 Alo Jandarma hatt›na yap-
t›klar› aramalarda da adres ve konum
otomatik olarak merkeze bildirilecek.
Arayan kifli konuflmasa bile, kiflinin bu-
lundu¤u nokta, bölge ve adres belli ola-
ca¤›ndan tehdit alt›ndaki kiflilere ulafl-
mak daha da kolaylaflacak. Özellikle flid-
det gören kad›nlar›n yapaca¤› cep tele-
fonu ça¤r›lar›, polisin olaya k›sa sürede
müdahalesini sa¤layacak. 
K›sa mesajla acil 
yard›m istenebilecek 

Getirilen yükümlülüklerden biri de k›-
sa mesajla acil yard›m hizmeti sunma.
Buna göre sabit ve cep telefonu iflletme-
leri, abonelerinin k›sa mesajla acil yar-
d›m talebinde bulunmas›na imkân vere-
cek flekilde altyap› oluflturacak. Hayati
tehlikesi oldu¤u için veya tehdit alt›nda
bulundu¤u için konuflamayacak durum-
daki kiflilerin 112 Acil Yard›m, 155 Polis
‹mdat, 156 Alo Jandarma hatlar›ndan
k›sa mesajla yard›m istemesine imkân
sa¤layacak. 
Yard›m istemek 
için S‹M karta gerek yok 

Yönetmeli¤in getirdi¤i bir baflka yeni-
lik ise, SIM kart olmadan da acil yard›m
istenebilecek olmas›. Buna göre abone-
ler, ellerindeki cihazlarda SIM kart ol-
madan aray›p ya da k›sa mesaj yazarak
acil yard›m isteyebilecek. 

KAÇIRILAN, TEHD‹T
ALTINDA BULUNAN VEYA

fi‹DDET GÖREN KADINLAR,
POL‹STEN VE

JANDARMADAN YARDIM
‹STED‹KLER‹NDE

BULUNDUKLARI NOKTA
ANINDA TESP‹T ED‹LECEK.

MA⁄DURLARIN HEMEN
KURTARILMALARI

SA⁄LANACAK.

Acil numaray› arayan›n
KONUMU B‹LD‹R‹LECEK

C

Yönetmeli¤in yürürlü¤e girme-
sinin ard›ndan operatörler 1 y›l
içinde sistemlerini yenileyecek.
Yeni sistemler acil yard›m ça¤-
r›s›nda bulunan kiflinin konu-
munu en fazla 2 kilometrekare
alana karfl›l›k gelecek flekilde
acil yard›m merkezine iletecek.
5 y›ll›k bir sürede ise operatör-
ler, kiflilerin konumunu 1 kilo-
metrekare alanda bulunacak
kadar yak›n bir noktay› merke-
ze bildirmek zorunda kalacak. 

1 kilometre içinde
yer belirlenecek 
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TURKIYE UÇMAYA
DEVAM EDIYOR 

ULAfiTIRMA BAKANLI⁄I HAVACILIK SEKTÖRÜNDEK‹ BÜYÜMEN‹N DEVAM EDECE⁄‹
TAHM‹N‹ ‹LE GELECEK YILLAR ‹Ç‹N HAZIRLI⁄A fi‹MD‹DEN BAfiLADI. ‹STANBUL’UN

AVRUPA YAKASINDAK‹ ATATÜRK HAVAL‹MANI VE ANADOLU YAKASINDAK‹ SAB‹HA
GÖKÇEN HAVAL‹MANI’NIN YANINDA, AVRUPA YAKASINA 60 M‹LYON YOLCU

KAPAS‹TEL‹ B‹R HAVAL‹MANI ‹NfiA ED‹LECEK. BUNUN YANINDA 30 M‹LYON KAPAS‹TEL‹
2 HAVAALANI VE 15 M‹LYON KAPAS‹TEL‹ 3 HAVAALANI 2023’E KADAR ‹NfiA ED‹LECEK. 

AHMET UTKU
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vrupa’da ekonomik kriz nedeniyle
havayolunu kullanan yolcu say›s›
düflerken, Türkiye uçmaya devam
ediyor. Son 9 y›lda yolcu say›s›nda-
ki art›flla dünya rekoru k›ran Türki-
ye, bu y›l da büyümeyi sürdürdü.

Yaz aylar›nda dolan uçaklar, y›l›n ilk 8 ay›nda
78 milyondan fazla yolcu tafl›d›. Son 9 y›lda sü-
rekli büyüyen havayolu sektörünün bundan
sonra da büyümesini devam ettirmesi bekleni-
yor. 2023 y›l›nda Türkiye’de havayolunu kulla-
nacak yolcu say›s›n›n 350 milyonu bulmas›
bekleniyor. Ulaflt›rma Bakanl›¤› bu beklenti
do¤rultusunda havayolu altyap›s›n› haz›r hale
getirmek için çal›flmalar›na devam ediyor.
2023 y›l›nda Türkiye’deki havaalan› yolcu ka-
pasitesi 386 milyona ç›kar›lacak. 

Dünya Hava Tafl›mac›lar› Birli¤i Örgütü
(IATA) 2003 y›l›nda haz›rlad›¤› raporda, “Tür-
kiye’de 2015 y›l›nda havayolunu kullanan yol-
cu say›s›n›n 55 milyon ç›kaca¤›” tahmininde
bulunmufltu ama tahmin daha 2 y›lda altüst ol-
du. 2005 y›l›nda Türkiye’de havayolunu kulla-

nan yolcu say›s› 55 milyonu geçti. Havayolun-
da son 8 y›lda rekor üstüne rekor k›r›ld›. Ha-
vayolu sektörünün bütün unsurlar›nda büyü-
me devam etti. 2002 y›l›nda 2 merkezden 25
noktaya gerçeklefltirilen iç hat seferleri, bugün
7 havayolu iflletmesi taraf›ndan 7 merkezden
toplam 46 noktaya yap›l›yor. Türkiye’nin, 78
olan d›fl hat uçufl nokta say›s› ise 157’ye ç›kt›.
Uçufl noktas› say›s› 200’ü geçti ve Türkiye uçufl
a¤›n› en fazla büyüten ülke oldu. Uçufl a¤›nda-
ki geniflleme yolcu say›s›nda patlamaya neden
oldu. 2002’de iç hatlarda 8.5 milyon yolcu,
2010 y›l›nda yüzde 400’lük büyüme ile 6 kat
artarak 50.5 milyona yükseldi. Türkiye, dünya-
da iç hatlarda yolcu say›s›n› en fazla art›ran ül-
ke oldu. D›fl hat yolcu say›s› ise 25 milyondan
52 milyona yükseldi. 2002 y›l›nda büyük göv-
deli uçak say›s› 110’dan 350’ye, ayn› dönemde
ifl jeti say›s› ise 39’dan 100’e yaklaflt›. Toplam
hava arac› say›s› ise bin 200’ü buldu. Havayolu
sektöründeki geliflme ciroya da yans›d›. 2002
y›l›nda 2.2 milyar dolar olan havayolu iflletme-
lerinin cirosu 12 milyar dolara yükseldi. 

A

Son 5 y›l›n ilk 8 ay› 
2007

2008
2009

2010

201147.846.526

54.374.125
56.466.305

68.697.305
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Havayolu sektöründeki geliflmenin en
önemli göstergesi olan yolcu say›s›ndaki
art›fl geçen y›l oldu¤u gibi bu y›l da de-
vam ediyor. Geçen y›l Türkiye’de hava-
yolunu kullanan yolcu say›s› yüzde 20 ar-
tarak, 85 milyondan 102 milyona ç›km›fl-
t›. Havayolunu kullanan yolcu say›s› bu
y›l›n ilk 8 ay›nda da art›fl›n› sürdürdü.
Devlet Hava Meydanlar› ‹flletmesi Genel
Müdürlü¤ü’nün verilerine göre, 2011 y›l›-
n›n ilk 8 ayl›k döneminde havayolunu
kullanan yolcu say›s›, 2010 y›l›n›n ayn›
dönemine göre yüzde 14 oran›nda artt›.
Geçen y›l A¤ustos ay› sonunda 68 milyon
697 bin 305 olan yolcu say›s›, bu y›l›n
A¤ustos ay› sonunda 78 milyon 324 bin
258 olarak gerçekleflti. Y›lsonuna kadar
havayolunu kullanan yolcu say›s›n›n 120
milyona yaklaflmas› bekleniyor. 
Havayolunun kalbi ‹stanbul

Bu y›l›n ilk 8 ay›nda havayolunu kulla-
nan yolcular›n büyük bölümü ‹stanbul
Atatürk Havaliman›’n› kulland›. Toplam
yolcunun yaklafl›k yüzde 30’unun tercih
etti¤i Atatürk Havaliman›’n› yaklafl›k 24
milyon kifli kulland›. ‹stanbul’un Anado-
lu yakas›ndaki Sabiha Gökçen Havalima-
n›’n› kullanan yolcu say›s› ise 8 milyonu
geçti. Havayolunu kullanan yolcular›n
yüzde 41’i ‹stanbul’u tercih etti. 
‹zmir ve Ankara yar›fl›yor

‹stanbul Atatürk Havaliman›’n›n ar-
d›ndan en fazla yolcu a¤›rlayan havalima-
n› turizmin baflkenti Antalya oldu. Bu y›-
l›n ilk 8 ay›nda Antalya Havaliman›’n› 17
milyon kifli kulland›. Ayn› dönemde ‹z-
mir Adnan Menderes Havaliman›’n› 5
milyon 725 bin, Ankara Esenbo¤a Hava-
liman›’n› ise 5 milyon 617 bin kifli kullan-
d›. Bu havalimanlar›n› Milas-Bodrum,
Dalaman, Adana, Trabzon, Diyarbak›r,
Gaziantep, Kayseri, Samsun, Erzurum,

Kayseri ve Hatay Havaalan› izledi. Ata-
türk Havaliman›’n›n yolcu say›s› yüzde
13, Adnan Menderes yüzde 15, Antalya
yüzde 14 oran›nda artt›. En büyük art›fl
ise yüzde 5 binden fazla oranla Siirt’te
gerçekleflti. Mu¤la Dalaman, Ad›yaman,
Isparta Süleyman Demirel, Mardin ve
Merzifon havaalanlar›n› kullanan yolcu
say›s› ise düfltü. 
Makas daral›yor

Yurt d›fl› ve yurt içi yolcu say›s› aras›n-
daki makas da iyice darald›. 2003 y›l›nda
9 milyon iç hat yolcusuna karfl›l›k 25 mil-
yon olan d›fl hat yolcu say›s› aras›ndaki
uçurum giderek daralmaya devam etti.
Bu y›l›n ilk 8 ay›nda iç hatlarda 38 milyon
654 bin 206, d›fl hatlarda ise 39 milyon
670 bin 52 kifli uça¤› tercih etti. Geçen y›-
l›n ayn› döneminde iç hatlarda 33 milyon

492 bin, d›fl hatlarda ise 35 milyon 200
bin yolcu tafl›nm›flt›. 
Do¤uya havaalan› aç›l›m›

Öte yandan Türkiye’nin do¤usundaki
flehirlerin ulafl›m sorununun çözümü için
de çal›flmalar sürüyor. Hakkâri Yükseko-
va ve fi›rnak havaalanlar›n›n temeli at›ld›
ve inflaat› sürüyor. Bingöl ve I¤d›r’da da-
ha önce inflaat› valilikçe bafllat›lan ve ya-
r›m kalan havaalan› inflaatlar›n› devralan
Ulaflt›rma Bakanl›¤›, bu havaalanlar›n›n
inflaat›n› da sürdürüyor. Ayr›ca Elaz›¤ ve
A¤r› havaalanlar›n›n da kapasitesini artt›-
rarak uluslararas› standartlara getirilmesi
için çal›flmalar sürüyor. Diyarbak›r’a sivil
terminal için ise çal›flmalar devam ediyor.
Ulaflt›rma Bakanl›¤›, Do¤u ve Güneydo-
¤u’daki havaalanlar›n›n yap›m› için yakla-
fl›k 374 milyon lira yat›r›m yapacak. 

‹zmir Adnan Menderes Havaalan›

‹stanbul Atatürk Havaalan›
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BULMACABULMACA

SOLDAN SA⁄A: 1) Resimde gördü¤ünüz
1968 do¤umlu, ODTÜ Elektrik ve Elektronik
Mühendisli¤i mezunu TTNet Genel Müdürü /
Eski dilde su 2) Bir tepkinin bafllamas›nda,
ortaya ç›kmas›nda etkili olan ruhsal, fizyolojik
nokta / Kuzu sesi / ‹liflkinlik 3) Soluk, nefes /
Lüteinlefltirici hormon / Dolap bölümü / Bir
nota 4) Su geçirmez, kal›n bez / Bir ifli yapma,
yerine getirme / Dokumac›l›kta kullan›lan çok
ince, esnek ve parlak tel 5) Yaz›m / Sürekli
anlam›na gelen argo s›fat / Argoda çal›nan
mal için kullan›l›r 6) Bir tepkimede tepkimeye
giren moleküllere verilen isim / Rhesus faktörü
/ ‹ran ülke kodu 7) Akdeniz bölgesinde çokça
rastlanan bir bal›k türü / Biçim / Tarihi
de¤erlere sahip olan ve devletçe koruma
alt›na al›nan yerler 8) Kula¤a hofl gelen sessel
düzen / Geri gönderimli 9) Bir soru eki /
Ortam, hava / Kabaca bir hitap flekli 10) Araç
/ Utanma / Beyaz / Bir flaflma ünlemi 11) Saç›
dökülmüfl olan / Az›nl›k 12) Ifl›¤› yans›tan /
Geçindirme 13) Belirli devlet ifllerini çevirmekle
görevli kurulufllardan her biri / Ay›n parlakl›¤›
anlam›na gelen bayan ismi 14) Soy / Dansta
kavalyenin efli / Yank› 15) M›s›r mitolojisinde
günefl tanr›s› / Mecazi anlamda kan dökücü,
hunhar / K›rm›z›

YUKARIDAN AfiA⁄IYA: 1) Haz›rlanmak 2) Hamilelikte baz›
yiyeceklere karfl› düflkünlük göstermek, arzulamak / Kelimenin sonuna
geldi¤inde birliktelik anlatan söz 3) Dünyan›n en yüksek zirvesi olan
Everest’i içine alan s›rada¤lar / Yabanc› 4) K›saca spor kulübü / Çok s›k
tekrarlanan 5) ‹sim / Milimetre / Tafl›nabilir bar›nak 6) K›saca nanometre
/ Ar›lardan korkma / Mecazi anlamda dert, üzüntü 7) Rüzgâr / K›smi
veya tam ses kayb› / Çok memeli hayvanlar›n yavrusu 8) Sezgi / ‹kiyüzlü
9) Lantan elementinin simgesi / Bir fleyin istenilen ve olmas› gereken
durumu / Bir fleyi birbirinden ay›ran uzunluk / ‹flve 10) Arazi üzerinde
seçilmifl bir iflaret noktas›n›n düfleyini gösteren, yön belirtmek için
uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lata / Kötü niyetli olan /
Lityum elementinin simgesi /
Bir iflte baflta gelen kimse 11)
Deniz veya göl sular› ile
çevrilmifl küçük kara parças› /
Gelecekte olabileceklere karfl›
ürküntü duyma 12) Çok fazla
koyu olan / Nefer 13)
Ayr›lm›fl arazi parçalar› /
Hayvanlar›n ensesinde veya
boynunda bulunan uzun k›llar
14) Birçok dinde inan›lan
semavi yarat›klara verilen isim
/ Ek / Halk dilinde a¤abey
15) Gol atmak amac›yla
yap›lan ak›n / Gelecek / Çift
yönlü genifl yol
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Haz›rlayan: Eyyüp Ceylan






