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“Keflke benim ÇATIMDA da baz istasyonu olsa”

H›zl› tren hatt› 24 SAAT gözetlenecek

fiEKER HASTASI olan pilot uçamaz

Otomobilinizin F‹fi‹N‹ PR‹ZDE unutmay›n
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Ulaflt›rma Bakan› Habib Soluk’un, Binali
Y›ld›r›m’dan görevi teslim al›rken yaflad›¤›

duygusal anlar medyada ‘a¤laya a¤laya Bakan
oldu’ ifadeleri ile yer buldu. Birçok kez
sayfalar›m›zda konuk etti¤imiz Habib Soluk’un,
Binali Y›ld›r›m’la olan sevgisini bildi¤imizden bize
do¤rusu çok da garip gelmedi ama okuyucular›m›z
için Bakan Soluk’a o gün yaflad›¤› duygular› ve
gözyafl› anlar›n› sormam›z gerekti¤ini düflündük. Bu
düflüncelerle flimdiye kadar ‘Ulaflt›rma Bakanl›¤›
Müsteflar›’ olarak haberlerimizde yer verdi¤imiz
Habib Soluk’u bir de ‘Ulaflt›rma Bakan›’ olarak
okuyucular›m›zla buluflturmay› istedik. 

Keyifli sohbeti, her biri ayr› bir derinli¤e sahip olan
güzel ifadeleri ayr›ca bafl›nda bulundu¤u Bakanl›¤a
hâkimiyeti ile Kapak sayfalar›m›zda bu güzel
söylefliyi okuyabilirsiniz. 

★★★

Mobil ‹letiflim Araçlar› ve Bilgi Teknolojileri
‹fladamlar› Derne¤i taraf›ndan yap›lan bir
araflt›rman›n ilginç sonuçlar›n› iflledi¤imiz haberimiz,

elektri¤in otomobille buluflmas›n› konu edindi¤imiz
Dosya haberimiz, pilotlar›n sa¤l›k durumlar›n›n
uçufllar›na yapt›¤› etkiler sayfalar›m›zda bulaca¤›n›z
di¤er haberlerimizden baz›lar›. 

★★★

Sektördeki birbirinden önemli geliflmeleri takip
edebilece¤inizi ümit ederken önceki say›m›zda
gerçekleflen hatadan dolay› afla¤›daki aç›klamay›
yapmay› uygun bulduk. 

Medyan›n etki alan› genifl oldu¤u kadar
sorululu¤u da bir o kadar genifl bir alan› kapl›yor.
Topluma oldu¤u gibi, kifli ve kurumlara karfl› da
görevleri bulunuyor. Bu görevlerin bafl›nda ‘do¤ru
haber’ anlay›fl› geliyor. Ancak h›zla akan ve sürekli
de¤iflen bir gündem içinde anl›k kararlar vermek
durumunda kalabiliyorsunuz. Bazen karar verirken
istemeden gözden kaçan yanl›fllar yap›labiliyor.
Böylesi bir yanl›fl› geçen say›m›zda "MNG Kargo’dan
yeni hizmet" bafll›kl› haberde sehven yapm›fl
bulunduk. Bu sebeple hem PTT Kargo’dan hem de
MNG Kargo’dan özür dileriz. 

fiimdiye kadar ‘Ulaflt›rma Bakanl›¤› Müsteflar›’ olarak
haberlerimizde yer verdi¤imiz Habib Soluk’u bir de ‘Ulaflt›rma

Bakan›’ olarak okuyucular›m›zla buluflturmay› istedik.
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Bakan Soluk, ayr›l›rken 
a¤layacak m›? 
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“Keflke benim çat›mda
da baz istasyonu olsa”

“Öz a¤lamad›¤› takdirde
gözü a¤latamazs›n›z”

Ayhan Beydo¤an: 
“Baz istasyonlar›na GPS cihaz›

tak›lacak. Biz de ölçümün nerede, ne
zaman, kim taraf›ndan yap›ld›¤›n›

görebilece¤iz.”

Ulaflt›rma Bakanl›¤› koltu¤una
otururken a¤layan Habib Soluk:

“Bakanl›¤› devrederken a¤layarak
devredersem; ‘adama bak 3 ayda ne

biçim al›flt›’ diye o zaman yaz›n.” dedi.
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fieker hastas› 
olan pilot uçamaz

‹nsüline ba¤›ml› fleker hastas›, 
beyin timörü veya kanser hastas› olan

pilot uçam›yor. Tedavi olmas›na
ra¤men nörolojik aç›ndan s›k›nt›l›

olan pilot da uçam›yor.  

K›l›ç, Türk oldu¤unu ispat için,
Macar polisine kafa tuttu
Kurtlar Vadisi dizisindeki ‘K›l›ç’ 
rolü ile izleyicinin gönlüne taht
kurmay› baflaran Atilla Olgaç,

belle¤inde iz b›rakm›fl yol an›lar›n›
Ba¤lant› Noktas›’na anlatt›.

05ba¤lant›noktas›

2622
Tuluhyan U¤urlu, Marmaray’da

konser vermek istiyor
“Sirkeci’de, Haydarpafla’da konser

verdim. 2003’te piyanomla anlatmaya
bafllad›¤›m hikâyeler bugün gerçek

oluyor. Türkiye ile Ortado¤u aras›nda
tren hatlar› kuruluyor. Ne mutlu bana.”
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BEYO⁄LU Belediye Baflkan›
Ahmet Misbah Demircan,
‹stanbul’da 100 soka¤›n daha trafi¤e
kapat›laca¤›n› aç›klad›. Demircan flu
aç›klamay› yapt›: “1950’lerden sonra
görkemini kaybeden ‹stiklal Caddesi
araçlar›n iflgali alt›ndayd›. Araç
olunca insanlar›n yürüyecek alanlar›
kalm›yor, yaflam alanlar› k›s›tlan›yor.
Bu konudaki çal›flmalar›m›z 
devam edecek. ‹stiklal Caddesi’nin
yan› s›ra metro Yenikap›’ya gelince,
ilçedeki 100 soka¤› daha araç
trafi¤ine kapataca¤›z.”  

TAT‹LDE cruise seyahatlerini tercih etmeye
bafllayan Türklerin say›s› 60 bine ulafl›rken, bu
gemilerde çal›flan Türk personel say›s› da artt›.
Türk yolculara göre yemek listesini oluflturan
curise flirketleri, personel yap›lanmas›n› da buna
göre organize ediyor. Apex Tour Genel Müdür
Yard›mc›s› Orhan Üstünda¤, gemilerde her
departmanda bir veya iki Türk personelin yan› s›ra,
mutfakta 3-4 tane Türk aflç› bulundu¤unu söyledi. 
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TEKNOLOJ‹ firmalar›
cep telefonlar›n› her geçen
gün daha da gelifltiriyor.
Dünyan›n en ince ak›ll›
telefonu Samsung Galaxy
S II bu anlamda son
teknoloji ürünü olarak
gösteriliyor. Geçti¤imiz
günlerde ‹stanbul’da da
tan›t›m› yap›lan Samsung
Galaxy S II, May›s ay›nda
Türkiye’de piyasaya
ç›kacak. Bu cihaz 
geliflmifl kablosuz internet
eriflimi, bluetooth 3.0, çift
çekirdek uygulama
ifllemcisi, genifl ekranda
web taray›c›s›n› en h›zl›
flekilde kullanabilme, 
3D arayüzü özellikleri ile
dikkat çekiyor. 

‹SVEÇL‹ bilim adamlar›,
‘quadrocopter’ ad› verilen
uzaktan kumandal› pervaneli
robotlar›n manevra
kabiliyetlerini test etmek için
ilginç bir yönteme baflvurdu.
Üzerine raket yerlefltirilen
robotlar, hem kendi aralar›nda
hem de insan rakipleriyle tenis
oynad›. Geçti¤imiz y›l piyano
çalmay› baflaran quadrocopter,
araflt›rma ve izleme
operasyonlar› için askeri
deneylerde de incelendi. 
1,4 kilogram a¤›rl›¤›ndaki
quadrocopter, yaklafl›k 8 - 10
dakika havada kalabiliyor. 

Türk yolcular, gemilerdeki
Türk personeli artt›rd›

Uçan 
robotlar›n maç›
nefes kesti

En ince 
cep ç›kt›

100 sokak 
daha trafi¤e

kapat›l›yor



BURSA Eczac›lar
Kooperatifi, özel bir
yaklafl›mla haz›rlad›¤›
Farmasyon.com.tr ile
Türkiye’de bir ilki
gerçeklefltirdi.
Farmasyon.com.tr,
Türkiye’nin eczac›l›k
sektörüne yönelik özel
gelifltirilen ilk e¤itim ve yaflam portal› olma özelli¤ini tafl›yor. Ayn› zamanda
eczac›l›k sektörü profesyonelleri için haz›rlanan dünyadaki en kapsaml›
eczac›l›k portal› konumunda bulunan Farmasyon.com.tr, interaktif e¤itimleri
ve uzman dan›flma kadrosunun yan› s›ra birbirinden farkl› içerikleriyle
sektörün buluflma noktas› olmay› hedefliyor. 

07haber turu

KABLOSUZ internet hatt› wireless, ormanl›k
alanlara da girdi. Sultangazi Belediyesi, ilçedeki
Kent Orman› ve Cebeci fiehir Park›’nda
wireless sistemini hayata geçirerek, piknikçilere
ücretsiz internet kullan›m imkân› sa¤lamaya
bafllad›. Bundan böyle, wireless ba¤lant›s› olan
ormana giden piknikçiler, bir yandan mangal,
bir yandan da internet keyfi yapabilecek.
fiimdilik Kent Orman› ve Cebeci fiehir
Park›’n›n merkezi alanlar›nda kullan›lan
kablosuz internet hizmeti, talep do¤rultusunda
daha genifl bir alanda kullan›ma sunulacak. 

AVRUPA Komisyonu, 2050
itibariyle benzinli ve dizel
motorlu otomobillerinin
Avrupa flehirlerine
sokulmamas›n› teklif etti.
Avrupa Komisyonu’nun
Ulaflt›rmadan Sorumlu
Komisyon Üyesi Siim
Kallas’›n AB üyesi ülkelerin
hükümetlerine aç›klad›¤›
teklif, Avrupa’n›n karbon
emisyonlar›n›n azalt›lmas›n›
ve petrol ba¤›ml›l›¤›n›n
yüzde 60’a kadar
azalt›lmas›n› amaçl›yor.
Sadece ‹ngiltere’nin
reddetti¤i teklifin kabulü
halinde, 2030’a kadar
Avrupa’daki araçlar›n yüzde
50’sinin s›f›r emisyonlu
olacak. 2050’deyse
geleneksel yak›tl› araçlar›n
flehirlere girifli tümden
yasaklanacak.  

‹LET‹fi‹M Baflkan› Fethi
fiimflek, cep telefonu
kullan›c›lar›n› ‘casus’
yaz›l›mlara karfl› uyararak,
özellikle hediye edilen
telefonlara karfl› dikkatli
olunmas›n› istedi. fiimflek’in
verdi¤i bilgiye göre casus
yaz›l›mlar, cep telefonlar›na
mesaj yoluyla yüklenebiliyor.
Herhangi bir yerde unutulan
cep telefonlar›na da bu tür
yaz›l›mlar k›sa sürede
aktar›labiliyor. Casus yaz›l›m
yüklenen cep telefonu
sahiplerinin yapt›klar› tüm
görüflmeler, üçüncü bir kifli
taraf›ndan hiç fark edilmeden
kolayl›kla dinlenebiliyor. 

Mangalc›ya ücretsiz
internet

Hediye
telefona
dikkat

Benzinli 
ve dizel
araçlara

yasak teklifi 

farmasyon.com.tr
kullan›mda
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GÜNLÜK hayatta in-
san›n en büyük yard›mc›s›
olan motorlu tafl›tlar, birer
teknoloji harikas›na dönüfltü.
Türkiye’de ve dünyada mo-
torlu kara arac› say›s› h›zla ar-
tarken akaryak›t fiyatlar›, tra-
fik s›k›fl›kl›¤›, gürültü ve hava
kirlili¤i de paralel olarak art›-
yor. Bilim insanlar› vazgeçile-
mez olan motorlu araçlardan
kaynaklanan bu sorunlar›n gi-
derilmesi için çoktan çal›flma-
ya bafllad› bile. Bilimin insan-
l›¤a hediyesi olan “elektrik”
bu aç›dan art›k otomotiv sek-
töründe önemli bir alternatif
olarak görülüyor. 

Uluslararas› hizmet flirketi
olan Deloitte’un, yay›mlad›¤›
‘Gelece¤i fiarj Etmek: Elek-
trikli Araçlar ve Bir Endüstri-
nin Dönüflümü’ konulu arafl-
t›rma elektrikli araçlar›n gele-
ce¤ine ›fl›k tutuyor. Araflt›rma-
ya göre 2020’de dünyada yak-
lafl›k 13 milyon elektrikli ara-
c›n trafi¤e ç›kaca¤› öngörülü-
yor. Nissan, Mitsubishi, Çinli
BYD firmas› Hindistan’da
TATA gibi firmalar dünya ça-
p›nda elektrikli arac›n seri
üretimine bafllarken Almanya
2020 y›l›nda 1 milyon, Çin 4
milyon elektrikli araç kullan›-
m›n› hedefliyor.

Renault, elektrikli araç
sat›fl›nda Türkiye’de 
öncü olmak istiyor

Otomotiv sektöründeki bu
dönüflümü yak›ndan takip
eden Türkiye de ‘treni kaç›r-
mak’ istemiyor. Türkiye’de flu
an için bütün otomotiv firma-
lar› elektrikli araçlar›n proto-
tipini yapt›. Piyasaya sürmek
üzere planlamalar yap›l›rken
ilk ad›m Renault’tan geldi.
Firma, Türkiye’de bu anlamda
ilk olma özelli¤ini gösterecek. 

»

Bilimin
insanl›¤a

hediyesi olan
“elektrik” art›k

otomotiv
sektöründe de
kendisine yer

edinmeye
bafllad›.

Almanya 2020
y›l›nda 1 milyon,

Çin 4 milyon
elektrikli araç

kullan›m›n›
hedefliyor.

Türkiye’de ise
Renault Fluence
Z.E. bu anlamda

ilk olma
özelli¤ini

gösterecek. 

Otomobilinizin 
fiflini prizde unutmay›n

Otomotivde ‘Elektrik Ça¤›’

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakan›
Taner Y›ld›z, EPDK
Baflkan› Hasan
Köktafl ve Renault
Mais Genel Müdürü
‹brahim Aybar,
'Elektrik Motorlu
Araç Teknolojisi
Tan›t›m Sergisi'nin
aç›l›fl›n› yapt›. 
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Türkiye’deki üretiminin 40.
y›l›n› dolduran Renault, Bur-
sa’daki fabrikas›nda ZE Flu-
ence ad›yla ilk elektrikli oto-
mobilini, bu y›l üretmeye bafl-
layacak. Firma, 2020 y›l›na
kadar tüm sat›fllar›n›n yüzde
10’unu elektrikli otomobille-
rin oluflturmas›n› planl›yor.
Renault Mais Genel Müdürü
‹brahim Aybar, Renault mar-
kas›n›n 4 farkl› elektrik mo-
torlu araç tipinin seri üretimi-
ne bu y›l sonbaharda bafllana-
ca¤›n› ifade ediyor. Aybar,
Türkiye’nin elektrikli otomo-
billere iliflkin dünyadaki gelifl-
melerin d›fl›nda kalamayaca-
¤›n› dile getirerek, dünyada
ilk kez aile tipi bir elektrikli
arac›n Türkiye’de üretilece¤i-
ni, Türkiye’nin üretimde bü-
yük bir avantaj elde etti¤ini ve
bu araçlar› mutlaka iç pazar-
da da satmas› gerekti¤inin al-
t›n› çiziyor. Türkiye’de elek-
trikli arac› sat›fla haz›r hale
getirmek için çal›flt›klar›n› ay-
r›ca Bursa’da üretilen elek-
trikli araçlar›n Danimarka,
Fransa, Portekiz, ‹spanya ve
‹srail ‘e de ihraç edilece¤ine
de vurgu yap›yor. 

Benzinle çal›flan otomobil-
lerin yerini elektrikli araçlar›n
almas›n›n bir süreç oldu¤unu
söyleyen Aybar ayr›ca böyle
bir iddialar›n›n da bulunmad›-
¤›n› aktar›yor. Elektrikli araç-
lar›n ekonomik getirisi ile ilgi-
li olarak ise flu ifadeleri kulla-
n›yor: “Bu arac›n çok farkl›
olan ekonomisini hissetmek
için y›lda en az 15 bin kilo-
metrenin üzerine ç›kman›z la-
z›m. Çok daha az kullan›c›s›
olan bu araçlar›n ekonomisini
üretici olarak biz de tam göre-
miyoruz.” Elektrik motorlu
arac›n çevresel ve ekonomik
bir gereklilik oldu¤unu akta-
ran Aybar, dünyan›n her ye-
rinde hükümetler, kurumlar,
kurulufllar ve tüketicilerin ar-
t›k enerji faturalar›n› azalt-
mak istediklerine dikkat çeki-
yor. Dünya Karbon sal›n›m›-
n›n yüzde 12’sini ve dünya
petrol tüketiminin yüzde
25’ini oluflturan otomobilin
çözümün bir parças› olmas›
gerekti¤ine vurgu yapan Ay-
bar, elektrikli otomobillerin
bu anlamda çözümde rol ala-
bilece¤ine inan›yor. 
fiarj istasyonlar› en ifllek
park yerlerine kuruluyor 

Aybar, “Bu ifl art›k teknolo-
jinin son noktas› ve Türkiye
dünyaya örnek teflkil ediyor.
Bir an evvel flehirleri bu çevre
temizli¤i ve verimlili¤i yüksek
teknolojiyi oluflturan araçlarla
buluflturma zaman›.” diyerek
belediyelere bütün alt yap›lar›
h›zl› bir flekilde tamamlama
ça¤r›s› yap›yor. Bu teknoloji-
nin yollara ç›kmas› için en
önemli ihtiyac›n flarj istasyon-
lar› oldu¤unu aktaran Aybar,
bu ihtiyac› giderebilmek için
Renault’un, ‹stanbul Büyük-
flehir Belediyesi ile tedarik
sözleflmesi imzalad›¤›n› vur-

guluyor. Bu do¤rultuda, ‹stan-
bul Belediyesi de flarj istasyon-
lar›n› kurmaya bafllad›. Bos-
tanc›, Saraçhane, Balmumcu
ve Cihangir’de flarj istasyonla-
r› kuruldu. Ankara, Gaziantep
ve Kocaeli’nde de bu kapsam-
da çal›flmalara baflland›. 
Araçlar akflam 
saatlerinde  flarj edilecek

Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›
Sanayi Genel Müdürü Süfyan
Emiro¤lu da flarj ve altyap› d›-
fl›nda bir s›k›nt›s›n›n kalmad›¤›-
n› belirtiyor. Elektrikli araçla-
r›n akflam saatlerinde flarj edi-
lece¤ini vurgulayan Emiro¤lu,
gerekçesini flöyle aç›kl›yor:”
Elektrik tüketiminin yüzde 75’i
gündüz sanayide kullan›l›yor.
Dolay›s›yla gündüz elektrik fle-
bekesine elektrikli araçlar›n
herhangi bir yükü olmayacak.”
Süfyan Emiro¤lu ayr›ca, s›f›r-
dan elektrikli araç üretilmesi ve
mevcut benzinli ya da dizel
araçlar›n elektrikli araca dö-
nüfltürülmesi olmak üzere iki
piyasan›n oldu¤unu hat›rlata-
rak, “Bakanl›k olarak yasal dü-
zenlemeleri tamamlad›k.”dedi.

Elektrikli
otomobillerin
baz› avantajlar›
flöyle:

■ 100 kilometrelik bir
mesafe benzinli
araçlarla 30 liraya, dizel
araçla 20 liran›n
üzerinde bir maliyetle
gidilirken, elektrikli
araçlarla ayn› mesafe
2,5 liraya gidilebiliyor.

■ 170 km ve 185 km
menzille tescil edilen
araçlar ideal yol
flartlar›nda bu menzil
200 km’ye kadar
ç›kabiliyor. Ancak a¤›r
iklim koflullar›, sportif
sürüfl, da¤l›k bölge,
gibi aksi durumlarda
menzil 80 km civar›na
da düflebiliyor.

■ Termik araçlar›n
aksine, elektrik motorlu
araç en çok flehir içinde
yo¤un trafikte enerji
tüketimi yönünden
tutumluluk gösteriyor.
K›rm›z› ›fl›kta, yo¤un
trafikte hemen hemen
hiç enerji tüketmiyor.

■ Seyir esnas›nda
çevre dostu olan
otomobiller sessiz
çal›fl›yor.

■ Ya¤ de¤ifltirmek,
motor bak›m› yapmak
gerekmiyor.  

DÜNYA KARBOND‹OKS‹T SALINIMININ YÜZDE 12’S‹N‹ VE DÜNYA
PETROL TÜKET‹M‹N‹N YÜZDE 25’‹N‹ OTOMOB‹LLER OLUfiTURUYOR.
GÜNÜMÜZ TEKNOLOJ‹S‹YLE ELEKTR‹KL‹ OTOMOB‹LLER KARBON

SALINIMININ ÇÖZÜMÜNDE ROL ALAB‹L‹R.

Renault 
661 elektrikli araç
siparifli ald›

Türkiye’de elektrikli arac›
piyasaya sürmeye haz›rlanan
Renault flimdiden siparifl
almaya bafllad›. Firmaya,
Ankara Büyükflehir
Belediyesi’nden 100, Gaziantep
Büyükflehir Belediyesi’nden 50,
Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤›’ndan 10, A¤ao¤lu
fiirketler Grubu Yönetim Kurulu
Baflkan› Ali A¤ao¤lu’ndan 500,
Baflbakan Erdo¤an’dan 1 tane
olmak üzere flimdilik 661
elektrikli araç siparifli verildi. 
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B‹LG‹ Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu
(BTK), baz istasyonlar›n›n yayd›¤› elektro-
manyetik dalgalar›n limit de¤erinin denetimi
konusunda önemli bir karar ald›. Baz istasyon-
lar›n›n denetimini art›k, baz istasyonunu ku-
ran ve iflleten operatörler de¤il, ba¤›ms›z serti-
fikasyon kurulufllar› yapacak. Bilgi Teknoloji-
leri ve ‹letiflim Kurumu (BTK) ‹kinci Baflkan›
Ayhan Beydo¤an, baz istasyonlar›n›n denetimi
konusunda yapt›klar› yeni çal›flma hakk›nda
önemli aç›klamalar yapt›.
■ Elektrikli Haberleflme Cihazlar› Yönetmeli-
¤i’nin yürütmesi Dan›fltay taraf›ndan durdu-
ruldu. Yeni yönetmelikte ne gibi de¤ifliklikler
oldu? 

Baz istasyonlar›n›n uymas› gereken üst limit
oran› yine duruyor. Avrupa’da bu de¤er 41
Volt/Metredir. Bu limit de¤erini, Dünya Sa¤-
l›k Örgütü kabul etmektedir. Türkiye’de ise
bu limit de¤er, tedbir olarak dört kat daha dü-
flük olan 10 Volt/metre olarak uygulanmakta-
d›r. Bu limit oran› yine duruyor. De¤ifliklik
olarak baz istasyonlar›n›n ölçümünü yapanla-
r›n ehliyetli olmas› gerekti¤i yönünde bir hü-
küm koyduk. Ayr›ca bu ölçümleri yapacakla-
r›n ‘sertifikal›’ olmas› gerekti¤i yönünde yeni
bir hüküm getirdik. Buna göre, baz istasyonu
ölçümünü yapacak kiflilere, Milli E¤itim Ba-
kanl›¤› taraf›ndan haz›rlanacak e¤itim prog-
ramlardan geçirilmesi flart› getirildi. 

■ De¤ifliklik neleri kaps›yor?
fiöyle; eskiden baz istasyonunu kuran, mon-

taj yapan kifliler de bu ölçümü yapabiliyordu.
Bizden yetkilendirme belgesini alarak ölçüm-
lendirme yap›yordu. Biz de buna itibar ediyor-
duk ama yeni de¤ifliklikle art›k baz istasyonu

kuran, montaj› yapan kiflilerin GSM operatör-
leri ile bir iliflkisi bulunmayacak. Yeni yönet-
melik bunu da düzenliyor. fiimdi bu ölçüm
yapma yetkisi sadece ba¤›ms›z kurulufllara ve-
rilecek. Baz istasyonu kurulumunda yer alan-
lar bizden yetkilendirme belgesi alamayacak.
Tamamen ba¤›ms›zlara bu belgeyi verece¤iz. 

■ Denetimini nas›l yapacaks›n›z? 
Art›k ça¤›m›z›n teknolojik geliflmelerini baz

istasyonu ölçümünde kullanaca¤›z. Mesela
baz istasyonlar›na GPS cihaz› tak›lacak. Biz de
ölçümün nerede, ne zaman, kim taraf›ndan
yap›ld›¤›n› görebilece¤iz. Ölçüm yapacaklar›n
önceden parmak izi al›nacak. Ölçüm için gi-
den kifli parmak izini okutacak. Biz de yetki-
lendirdi¤imiz kiflilerin ölçümü yap›p-yapmad›-
¤›n› parmak izinden karfl›laflt›rabilece¤iz. Öl-
çümü kim, ne zaman yapm›fl, do¤ru mu yap-
m›fl, hepsini görebilece¤iz. 
■ Sizden kimler yetkilendirme belgesi alacak? 

Yönetmelikte k›staslar var, o k›staslara uy-
gun olacak. Operatör kendisi veya baz istasyo-
nu kurdurdu¤u firmalar al›yordu. fiimdi ope-
ratörle herhangi bir menfaat iliflkisi olan bu
belgeyi alamayacak. 

■ Bizdeki istasyonlar› Avrupa’dan 4 kat da-
ha güvenli diyorduk, buna ra¤men bizde bir
tedirginlik vard›. Bu yönetmelik tedirginli¤i
azaltacak m›? 

Kamuoyunun do¤ru kaynaktan bilgilendiril-
mesi gerekiyor. Do¤ru kaynak, BTK olarak bi-
ziz. Bu anlamda mesela ben elektromanyetik
›fl›madan bahsetmek istiyorum. Normalde gü-
nefl insan sa¤l›¤› aç›s›ndan faydal›d›r. Eskiden
‘günefl giren eve doktor girmez’ derlerdi. Ama
bugün günefl ›fl›n›na çok fazla maruz kalman›n

“Keflke benim 
çat›mda baz istasyonu olsa”
“BAZ ‹STASYONLARINA GPS C‹HAZI TAKILACAK. B‹Z DE ÖLÇÜMÜN NEREDE,

NE ZAMAN, K‹M TARAFINDAN YAPILDI⁄INI GÖREB‹LECE⁄‹Z.”

AYHAN BEYDO⁄AN:



cilt için baz› sak›ncalar› oldu¤unu biliyo-
ruz. Elektromanyetik ›fl›malar da öyle.
Uzun süre buna maruz kal›rsan›z sa¤l›k
aç›s›ndan belli sak›ncalar› olabilir. Ama
biz bunu dikkate alarak, Avrupa’dan 4 kat
daha az ›fl›ma yapan baz istasyonlar› kur-
duruyoruz. Bunlar› kontrol ediyoruz. fiim-
diye kadar insan sa¤l›¤› aç›s›ndan herhan-
gi bir kesinleflmifl kötü bir sonuç yok. 

■ Baz istasyonlar›n›n say›ca yo¤un ol-
mas› ile ilgili neler söylersiniz? 

‘Keflke benim çat›mda da bir tane ol-
sun’ diyorum. Çünkü baz istasyonu mesa-
fesi ile cep telefonu aras›nda iliflki var.
Elektromanyetik ›fl›ma aç›s›ndan ters
orant› var. Baz istasyonunun yak›n olma-
s›n›n zarar› yok. Cepten uzaklaflt›kça irti-
bat için daha çok ›fl›ma yapacak. Bu belki
insan sa¤›l› aç›s›ndan risk olabilir. 
■ Dünyada ve Türkiye’deki baz istasyon-
lar› say›s› ile ilgili bilgi verebilir misiniz? 

Bizde 45 bin baz istasyonu var. Bunla-
r›n büyük k›sm› da büyük flehirlerde ku-
rulu. Nüfusun yo¤un oldu¤u yerlerde ku-

rulu. Almanya’da 140 bin tane baz istas-
yonu var. Nüfusu 81 milyon. Fransa ile de
büyüklük aç›s›ndan yak›n›z orada da 100
bin civar›nda var. Bu örneklere bak›nca
bizde baz istasyonu say›s› az. Asl›nda ifl-
letmecilerle yapt›¤›m›z imtiyaz sözleflme-
leri çerçevesinde belli nüfus yo¤unlu¤u
olan yerleri kapsama zorunluluklar› var.
Bunu da gerçeklefltirmifl durumdalar. Baz
istasyonu kurmak maliyet gerektiriyor.
Uygulamada da burada tersi olmas› la-
z›m; onlar›n kurmamak için direnmesi la-
z›m halk›n da baz istasyonu talebi olmas›
laz›m. Bizde tam tersi, iflletmeci istiyor,
halk istemiyor. 

■ Peki baz istasyonlar›n›n ortak kulla-
n›m› konusunda da yönetmelik ç›kt›. Avea
buna s›cak bak›yor ama s›cak bakmayan
operatörler var. Ortak baz istasyonu kul-
lanman›n ne yarar› var?

Bu düzenleme, kaynaklar›n etkin kulla-
n›lmas› amac›yla yap›ld›. Burada hedefle-
nen; ayn› yerleflim alan›nda 3 baz istasyo-
nu kulesi olmas› kaynak israf›na yol aç›-
yor, bunun önüne geçmektir. Ayr›ca gö-
rüntü kirlili¤ine neden oluyor. Art› o 3 ku-
leyi görünce insanlar da tedirgin oluyor.
‹flletmecilerin kendi aralar›nda bizim koy-
du¤umuz kurallar çerçevesinde anlaflarak,
ortak kullan›ma geçmesi gerekiyor. Tabi
bu zorunlu de¤il, zorlam›yoruz. Çünkü re-
kabet aç›s›ndan s›k›nt› olabilir. Ama koy-
du¤umuz kurallar çerçevesinde kedi ara-
lar›nda anlafl›rlarsa memnun oluruz. Belli
bir yerde kule varsa bunlar›n nas›l ortak
kullan›laca¤›na iliflkin kurallar› koyduk.
Bunun önünü açt›k.

“Baz istasyonlar›yla 
ilgili uygulamada tersi 
bir durum olmas› laz›m;
operatörlerin kurmamak
için direnmesi laz›m
halk›n da baz istasyonu
talebi olmas› laz›m. Bizde
tam tersi, iflletmeci istiyor,
halk istemiyor.”

11röportaj

“

“

Ortak baz istasyonu
kullan›m› düzenlemesi,

kaynaklar›n etkin
kullan›lmas› amac›yla
yap›ld›. ‹flletmecilerin
kendi aralar›nda bizim
koydu¤umuz kurallar

çerçevesinde anlaflarak,
ortak kullan›ma

geçmesini istiyoruz.
Tabi bu zorunlu de¤il,

zorlam›yoruz.
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TÜRK‹YE, belki de ilk defa Bakanl›k
koltu¤una oturan birini kameralar önünde a¤-
larken seyretti. Oldukça da flafl›rd›. Zira Bakan-
l›k koltu¤undan ayr›lan de¤il, koltu¤a oturan
kifliydi a¤layan isim. Hem de gazeteci ve bürok-
ratlar›n içinde a¤l›yordu. Ayn› gün televizyon
ve internet sitelerinde, ertesi gün gazetelerde,
“A¤laya a¤laya Bakan oldu!” bafll›¤› ile verildi
haberler. Haberleri hat›rlayanlar, Ulaflt›rma
Bakan› Habib Soluk’tan bahsetti¤imizi anla-
m›flt›r. Hadise, yasa gere¤i seçim öncesi istifa
edilmesi gereken üç Bakanl›ktan biri olan
Ulaflt›rma Bakanl›¤›’ndaki devir-teslim törenin-
de yafland›.  Bakan Soluk’a o an› sorduk. “Biz
de bir söz vard›r; öz a¤lamad›¤› takdirde gözü
a¤latamazs›n›z.” cevab›n› veren Soluk, bu söz-
lerle Bakan Y›ld›r›m’a olan sevgisini anlatmaya
çal›fl›yor ve ekliyor: “Bakanl›¤› devrederken a¤-
layarak devredersem; ‘adama bak 3 ayda ne bi-
çim al›flt›’ diye o zaman yaz›n.”

Soluk’un selefinden bahsederken gönlünde
bir baflka yeri oldu¤u hemen anlafl›l›yor. Say›n
Bakanla (Binali Y›ld›r›m) 1977’den beri kesin-
tiye u¤ramayan, sayg› ve sevgi içinde bir birlik-
telikleri oldu¤una vurgu yapan Habib Soluk, al-
t›n› çizdi¤i flu ifadeleri kullan›yor: “Bütün sami-
miyetimle söylüyorum; ondan uzak kalma yeri-

ne önüme gelen her istikbali sadece kuru bir
yaprak gibi de¤erlendirece¤imden hiç tereddü-
dünüz olmas›n.”
“Köyümüzde çift de 
yok ki, çift sürmeye gidelim”

Bakan Habib Soluk’un devir teslim törenin-
deki gözyafllar›n›n kadim bir dostlu¤a dayand›-
¤›n› anlafl›l›yor. Ancak, Bakan Habib Soluk ile
yapt›¤›m›z söyleflide, gelece¤e yönelik projeleri-
ni de sorduk. Siyaset düflünüyor mu? Bakanl›k-
tan sonraki hedefi ne? Soluk, bu iki soruya ga-
yet k›sa ve samimi cevaplar verdi. Kendisiyle il-
gili karar› atanacak yeni Bakan›n verece¤ini be-
lirten Bakan Soluk, “Yeni gelecek Bakan›m›z
beraber çal›flmay› uygun görürlerse, yasa gere¤i
geçip kuzey taraftaki eski odam›zda (Müsteflar-
l›k makam›) oturaca¤›z. Uygun görülmezse kö-
yümüzde çift de yok ki çift sürmeye gidece¤iz,
ne yapaca¤›z bakal›m.” ifadelerini kullan›yor. 
“Milletvekilli¤i nasip ifli”

Peki, Habib Soluk siyaseti düflünüyor mu?
Bakan, siyaseti ‘al›n yaz›s›, nasip’ meselesi
olarak görüyor. “Nasip olmadan sopa yeme
flans›n bile yoktur.” ifadesini kullanan Bakan,
Binali Y›ld›r›m ile bu yönde aralar›nda geçen
flu diyalogu aktar›yor: “Yan›lm›yorsam Ocak
ay›nda Say›n Bakan›m›z bana sordu, ‘kula¤›-
ma senin siyasete at›laca¤›n fleklinde duyum-
lar geliyor, nedir meselenin asl›?’ diye. Ben
de, ‘Say›n Bakan›m, benim böyle bir düflün-
cem yok, bulundu¤um nokta itibariyle de ger-
çekten ben böyle bir teklifi size getirmeyi de
asla ve asla düflünmem, gönlümde yatan› so-
ruyorsan›z, flu haritan›n k›zarmas›n› (makam
odas›ndaki k›rm›z›yla gösterilen bölünmüfl
yollar› kastediyor) Allah ömür verirse görme-
yi arzu ederim’ dedim.”

“Ulaflt›rma alan›nda hayata geçen hizmetleri ‘40 günde siz mi yapt›n›z?’
derseniz, benimle ilgisi yok. Say›n Ulaflt›rma Bakan›m›z›n (Binali
Y›ld›r›m) gerçekten ulaflt›rma alan›nda ve bu sektörlerdeki eme¤ini inkâr
etmek mümkün de¤ildir. Üzerini bir tülbentle örtmek mümkün de¤ildir.” 

»
Haber: AHMET SEL‹M

A¤layan Bakan konufltu:
“Öz a¤lamad›¤› takdirde
gözü a¤latamazs›n›z”
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“Arazi hizmeti
çok daha zevkli”

Bakan Soluk, arazide hizmet et-
menin çok daha zevkli oldu¤unu
düflünenlerden. “Zaten 2006’dan
beri milletvekillerinin yüzde 40’›
kadar Meclis’e devaml›l›¤›m var.”
esprisini yapan Bakan Soluk, arazi
ifllerini daha çok sevdi¤ini, saçlar›-
n› bu flekilde a¤artmaktan büyük
mutluluk duydu¤unu aktar›yor. 

Söyleflimize, Bakanl›¤›n icraat-
lar›yla devam ediyoruz. Denizcilik
sektörüyle bafll›yoruz. Bakan Ha-
bib Soluk, hükümetin 2023 hedef-
leri çerçevesinde dünyan›n 10 bü-
yük liman›ndan birinin ‹zmir Çan-
darl›’ya yap›laca¤›n›, ihalesinin de
yap›ld›¤›n› kaydediyor. Yerinin
belli oldu¤unu ve projesinin haz›r
oldu¤unu kaydediyor. Temelinin
ise kas› süre içinde kamu kayna¤›
ile at›laca¤›n›, daha sonra altyap›
ve iflletmesinin Yap-‹fllet-Devret
(Y‹D) modeli ile ihaleye ç›k›laca-
¤›n› aktar›yor. Soluk, liman›n bü-
yüklü¤ü hakk›nda ise, “‹lk etapta 4
milyon konteyn›rdan bafllayacak
24 milyon konteyn›r’a kadar ç›ka-
cak.” fleklindeki bilgiyi veriyor. 

Soluk, son y›llarda kurvaziyer
turizmine verilen önemin ard›n-
dan kurvaziyer gemilerinin Türki-
ye’yi tercih etmeye bafllad›¤› ancak
özellikle Ege’de bu tip gemilerin
yanaflaca¤› liman olmad›¤›n› belir-
tiyor. Bu kapsamda ‹zmir Lima-
n›’na 3 kurvaziyer gemisinin yan
yana yanaflabilece¤i bir proje üze-
rinde çal›flt›klar›na vurgu yapan
Bakan, bunun için öncelikle körfe-
zin alüvyonlardan temizlenmesi
gerekti¤ini, aksi halde kurvaziyer
gemilerinin limana yanaflmas›na
imkân olmad›¤›n› kaydediyor. 
“55 tersanenin 
yap›m› devam ediyor”

Bakan Soluk, Tersaneler Mast›r
Plan› ile ‹stanbul’a s›k›flan tersa-
neleri Anadolu’nun muhtelif k›y›-
lar›na kayd›rmaya bafllad›klar›
bilgisini veriyor. Tersane say›s›n›n
70’e ç›kt›¤›n› 55 tersanenin yap›-

“2023 hedefleri 
aras›nda yerli telefon

sanayisinin gelifltirilmesi
ve dünyada üretilen cep

telefonlar›yla
yar›flabilecek yerli bir
telefonun Türkiye’de

üretiliyor olmas›
bulunuyor.” 
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Ulaflt›rma Bakan› Habib Soluk, Ankaral›lar›n
merakla bekledi¤i yar›m kalan metro
çal›flmalar›n›n ak›beti hakk›nda da bilgi verdi.
Çayyolu, Keçiören ve Sincan metrolar›na ayn›
anda bafllayacaklar›n› anlatan Bakan, 44
kilometre metro hatt›n›n 3 milyar 170 milyon
TL'ye mal olaca¤›n› söyledi. Metronun devri için
Ankara Büyükflehir Belediyesi ile bütün haz›rl›klar›
tamamlad›klar›n› ifade eden Bakan, konuyla ilgili
flunlar› söyledi: “Kamu ‹hale Kurumu’nda
yap›lacak ihalede bir aksilik olmad›¤› takdirde 2 y›l
içinde 3 metroyu tamamlamak istiyoruz. Biz her
3’nün de ihalelerine ayn› anda ç›kaca¤›z. Her
3’ne de ayn› önemi vererek 3 hata da beraber
bafllayaca¤›z, yapaca¤›z, belediyeye iade
edece¤iz. ‹flletmesini belediye yapacak.” 

Ankara metrosuna, 
3 milyar 170 milyon TL
harcanacak 

m›n›n da sürdü¤ünü söyleyen Ba-
kan, yat ba¤lama kapasitesinin de 6-
7 binden 15 bine ç›kt›¤›n› hat›rlat›-
yor. 2023 hedefini ise 50 bin yat ba¤-
lama olarak aç›kl›yor. 
“Demiryollar› devlet 
politikas› halinde geldi”

Bakan Habib Soluk, hükümetin
demiryollar›n› devlet politikas› haline
getirdi¤ine özellikle iflaret ediyor. Po-
litikalara, mühendislik harikas› Mar-
maray Projesi’ni, Ankara-Eskiflehir
aras› h›z trenin seferlere bafllamas›n›,
Ankara-Konya h›zl› tren hatt›n› ve
mevcut konvansiyonel demiryolu
hatt›n›n yar›s›n›n yenilenmesini
(5.500 km) örnek gösteriyor. 2023 y›-
l›na kadar da 9 bin 500’ü h›zl› tren
hatt› olmak üzere 4 bin kilometre de
konvansiyonel hat yapacaklar›n› vur-
gulayan Bakan, son dönemde Türki-
ye’de demiryollar›n›n ça¤ atlad›¤›n›
belirtiyor. 
“Bunlar› ben 40 günde yapmad›m”

Habib soluk, göbekten d›flar›ya
ba¤l› olan demiryolu sanayisinin ka-
buk de¤ifltirmeye bafllad›¤›n›n alt›n›
çiziyor. Son y›llarda ulaflt›rma alan›n-
da ortaya konulan vizyonla Türk de-
miryolu sanayisinin büyük geliflme
gösterdi¤ini ifade ediyor. Sanayi ala-
n›nda yap›lan iflleri ise flu flekilde
özetliyor: “Art›k ba¤lant› elemanlar›-
n›, ray ba¤lant› elemanlar›n› yurt d›-
fl›ndan alm›yoruz, Almanlarla ortak
kendimiz üretiyoruz. Di¤er taraftan,
orman katliam›ndan vazgeçtik. Ada-
pazar›’nda hafif rayl› araçlar›n üreti-
mine baflland›. Di¤er taraftan, Çank›-
r›’da makas fabrikas›n› kurduk. Faali-
yete geçmesi için çal›flmalar devam
ediyor. Kardemir 2005-2006 y›l›nda
malumunuz oldu¤u gibi 18 metre
uzunlu¤unda bir ray› dahi yapam›yor-
du. Ama 2007’den itibaren Kardemir
18, 36 flu anda da 72 metre uzunlu-
¤unda ray üretimi yap›yor. Konvansi-
yonel hatlar›m›zda da kullan›yoruz.
Art›k yurt d›fl›na da ihraç ediyoruz.
Di¤er taraftan Makine Kimya ile ya-
p›lan bir anlaflmada tekerler ve buji
yap›m›yla ilgili ki; oraya al›m garantisi
de verilmifltir. O fabrikam›z K›r›kka-
le’de süratle kendini revize ederek bu
hizmeti vermeye bafllayacak. Ha diye-

ceksiniz ki ‘bütün bunlar nas›l oldu,
bütün bunlar› 40 günde siz mi yapt›-
n›z?’ Bizle ilgisi yok biliyorsunuz. Sa-
y›n Ulaflt›rma Bakan›m›z›n gerçekten
ulaflt›rma alan›nda ve bu sektörlerde-
ki eme¤ini inkâr etmek mümkün de-
¤ildir. Üzerini bir tülbentle örtmek
mümkün de¤ildir. Say›n Baflbakan›-
m›z›n liderli¤inde Say›n Bakan›n de-
netim ve gözetiminde bir ekip ruhuy-
la, bütün ulaflt›rma camias›yla gelin-
mifl, baflar›lm›fl bir noktad›r.”
“6,3 milyar TL’lik ek 
karayolu proje paketi haz›r”

Ulaflt›rma Bakan› Habib Soluk,
karayollar› alan›nda çok önemli bir
de bilgi verdi. 2011 y›l› için 6.3 milyar
TL’lik ek bir proje paketi oluflturduk-
lar›n› söyledi. Karayollar›n›n Devlet
Planlama Teflkilat›’na (DPT) resmi
baflvuruda bulundu¤unu kaydeden
Bakan, sürpriz pakette 2 bin 378 kilo-
metre uzunlu¤unda 48 karayolu pro-
jesinin yer ald›¤›n› kaydetti. Soluk,
proje paketi hakk›nda flu bilgileri ver-
di: “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ün-
cü y›l dönümü olan 2023 y›l›na kadar
11 bin 523 kilometre yeni bölünmüfl
yol ve Yap-‹fllet-Devret (Y‹D) mode-
liyle de 5 bin 250 kilometre uzunlu-
¤unda otoyolu hizmete almay› planl›-
yoruz. Bu çerçevede 2023 y›l›nda top-
lam bölünmüfl yol a¤› 36 bin 500’e ç›-
kacak. Bu hedefi gerçeklefltirmek
için yeni bir ‘bölünmüfl yol proje’ pa-
keti haz›rlad›k. DPT’den 2 bin 378
kilometre uzunlu¤unda, 6.25 milyar
TL düzeyinde, 48 karayolu projesi
için baflvuruda bulunduk.”
“Ankara-Konya May›s’›n
ikinci haftas›ndan sonra”

“Ankara-Konya h›zl› tren seferleri-
nin May›s’›n ikinci haftas›ndan sonra
hizmete girmesi hedefleniyor. Ge-
çenlerde yap›lan test sürüfllerinden
birinde Polatl›-Konya aras› 120 kilo-
metre h›zla gidildi. Dönüflte h›z 140-
150’ye ç›kar›ld›. Herhangi bir aksak-
l›k yaflanmad›. Herhangi bir ray aç›k-
l›¤› olursa bunlar da bu testlerde dü-
zeltilerek, s›f›rlanarak devam edecek-
tir. Öyle tahmin ediyorum ki, Ma-
y›s’›n 3. yar›s›nda veya May›s’›n 3.
haftas›nda Konya’ya ticari tafl›mac›-
l›kla ilgili seferler bafllar.” 



www.provus.com.tr

• 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...



‹
fl yerinin kap›s›n› çalan genç, Kay-
seriliden ifl ister. Kayserili, gence,
kaç lira maafl istedi¤ini sorar.
Gencin cevab› ‘kar›n toklu¤una
çal›fl›r›m’ olur. Bunun üzerine

Kayserili, “Hiç mi indirim yapmaya-
caks›n?” diye ç›k›fl›r. 

Bu bir f›kra ama Türkiye’de herkes
Kayserilinin tutumlu oldu¤unu bilir.
Mobil ‹letiflim Araçlar› ve Bilgi Tekno-
lojileri ‹fladamlar› Derne¤i (MOB‹-
SAD) taraf›ndan yapt›r›lan “Mobil ‹le-
tiflim Tüketici Alg› Araflt›rmas› 2010”
bafll›kl› kamuoyu araflt›rmas› bu gerçe-
¤i bir kez daha ortaya koydu. Derne¤in
Günar Araflt›rma fiirketi’ne yapt›rd›¤›,
26 ilde 6 bin 530 kifliyle yüz yüze gö-
rüflmeyle gerçeklefltirilen araflt›rmaya
göre, kontörlü (TL yüklemeli) cep te-
lefonu kullan›m›nda 5 lira düzeyindeki
ayl›k ödemede Kayseri ilk s›ray› al›yor.

Gelir art›yor, cep telefonuna ödenen

ücret artm›yor. Araflt›rmada, Türkiye
genelinde yap›lan de¤erlendirmede,
yeni bir cep telefonuna yüzde 34,6’l›k
kesim 100 ile 300 lira aras›nda ödeme
yapaca¤›n› belirtirken, yüzde 41,7’si
300 ile 500 lira aras›nda, yüzde 10,5’i
500 ile 700 lira aras›nda, yüzde 8’i 700
ile bin lira aras›nda, yüzde 4’ü bin ile
bin 500 lira aras›nda, yüzde 1,2’si ise
bin 500 lira ve üzerinde ödeme yapabi-
lece¤ini belirtti. Gelir düzeyi 3 bin lira
ve üzerinde olan kiflilerin yüzde 40’›
cep telefonu cihaz›na 300 ile 500 lira
aras›nda ücret ödeyece¤ini kaydeder-
ken, araflt›rmada gelir düzeyi artt›kça
cep telefonu markas›na ödenen ücre-
tin artmad›¤› dikkati çekiyor. 
Yüzde 59,3’ü 3N’yi kullanm›yor 

Kat›l›mc›lar›n yüzde 29,2’si cep tele-
fonlar›n›n 3N ile uyumlu oldu¤unu,
yüzde 9,1’i ise 3N ile ilgili bilgi sahibi
olmad›¤›n› ifade etti. Araflt›rmada,
3N’li telefon sahiplerinin yüzde 40,7’si
3N’yi kulland›¤›n›, yüzde 59,3’ü bu
özelliklerini kullanmad›¤›n› bildirdi.  

Kat›l›mc›lara numara tafl›ma ve hat
de¤ifltirme dâhil olmak üzere son 1 y›l-
d›r cep telefonu hatt›n› de¤ifltirip de¤ifl-
tirmedi¤i soruldu¤unda yüzde 16’s› de-
¤ifltirdi¤i, yüzde 84’ü son 1 y›ld›r hatt›n›
de¤ifltirmedi¤i yönünde cevap verdi.
Yüzde 11,6’s›, yeni bir cep telefonu
hatt›na geçmeyi planlad›¤›n› belirtti. 

Türkiye’de cep telefonu kullan›m›n-
da kontörlü hat kullan›m› fatural› hat
kullan›m›ndan çok daha fazla iken, fa-

tural› hat kullan›m oran› yüzde 28,
kontörlü hat kullan›m› ise yüzde 72
düzeyinde gerçekleflti. 
Yüzde 14’ü 5 lira fatura ödüyor 

Kontörlü cep telefonu hatt› kullanan
kat›l›mc›lara, kulland›klar› hatta ayl›k
ortalama ne kadarl›k ödeme yapt›kla-
r›n›n soruldu¤u araflt›rmada, yüzde
70’lik payla 15-29 lira kategorisi en
yüksek yüzdeye sahip fiyat aral›¤›n›
oluflturdu. Yüzde 14’lük pay› 5 lira dü-
zeyindeki fiyat al›rken, 5 lira düzeyin-
deki en düflük kontörlü ayl›k ödemede
Kayseri ilk s›rada yer ald›. 

Kontörlü ayl›k ödemelerde yüzde
7’lik pay› 30-44 lira, yüzde 6’l›k pay› da
45-59 lira aral›¤›ndaki kategori olufl-
turdu.  Fatural› cep telefonu hatt›na
ödenen ayl›k miktarda ise en fazla pay›
yüzde 30 ile 30-44 lira aras›ndaki fiyat
aral›¤› al›rken, bunu yüzde 26’l›k oran
ile 45-59 lira, yüzde 19’luk oran ile 15-
29 lira, yüzde 10’luk pay ile 90 lira ve
üzeri, yüzde 8’lik pay ile 60-74 lira,
yüzde 77’lik pay ile 75-89 lira düzeyin-
deki fiyat aral›¤› izledi.  Araflt›rmada
kat›l›mc›lara cep telefonunu kaç y›ld›r
kulland›klar› sorulurken, en fazla kul-
lan›m süresini yüzde 40,1 payla 3-4 y›l
oluflturdu. Bunu yüzde 28,6 ile 5 y›l ve
üzeri, yüzde 20,8 ile 1-2 y›l ve yüzde
10,4 ile 1 y›ldan az kulland›¤›n› söyle-
yenler takip etti.  Kat›l›mc›lar›n yüzde
39’u da flu anda kulland›¤› cep telefo-
nu markas›n› de¤ifltirdi¤ini, yüzde 61’i
ise markas›n› de¤ifltirmedi¤ini belirtti. 

2266  ‹‹LLDDEE 6 B‹N 530 K‹fi‹YLE YÜZ YÜZE GÖRÜfiMEYLE GERÇEKLEfiT‹R‹LEN
ARAfiTIRMAYA GÖRE, KONTÖRLÜ (TL YÜKLEMEL‹) CEP TELEFONU KULLANIMINDA
5 L‹RA DÜZEY‹NDEK‹ AYLIK ÖDEMEDE KKAAYYSSEERR‹‹ ‹LK SIRAYI ALIYOR.
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Cep ile konuflmada 
EN C‹MR‹ KAYSER‹

Türkiye’de cep telefonu

kullan›m›nda TL yüklemeli

hat kullan›m› fatural› hat

kullan›m›ndan çok daha

fazla. Fatural› hat kullan›m

oran› yüzde 28 iken yük-

lemeli hat kullan›m› yüzde

72 düzeyinde gerçekleflti.
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““PP‹‹YYAANNOOMMLLAA BU PROJEN‹N PARÇASI OLMAK,
BAfiIMDA KASKLA TÜM MARMARAY
ÇALIfiANLARIYLA
B‹RL‹KTE DEN‹Z‹N

ALTINDAK‹ O 
G‹ZEML‹ DÜNYANIN
MMÜÜZZ‹‹⁄⁄‹‹NN‹‹ YAPMAK

‹ST‹YORUM.”

TULUYHAN U⁄URLU, bir yan›yla yedi yafl›ndaki harika çocuk, bir ya-
n›yla da 150 yafl›ndaki bilge kimli¤i tafl›yan önemli bir müzisyen. “Belki çok iddial›
gelecek ama ben bestelerimin yeniden kurulan dünyalarda bir çoban›n m›r›ldand›-
¤› bir melodi olabilece¤ini hayal ediyorum.” sözleri ile müzik eserlerinin ölümsüz
olmas› gerekti¤ine inanan U¤urlu, Marmaray’da konser verme hayalini ve kendisi-
ni anlatt›. 

■ Piyanoya yönelmenizde ailenizde ya da çevrenizde kim etkin oldu? O dönemi
anlatabilir misiniz?

‹nsan çocuklu¤u ile ilgili an›lar› kendisi mi, yoksa çevresindeki insanlar›n anla-
t›mlar› ile mi hat›rl›yor bilemiyorum. Annem çocuklu¤umda müzik dinlerken do¤-
ru ritimlerle salland›¤›m› ve müzik dinlerken çok mutlu oldu¤umu daha ben be-

»

“Marmaray’da konser 
vermek en büyük düflüm”



bekken hissetmifl. Beni Cemal Reflit
Rey’e götürüp dinletmifl ve yetenekli ol-
du¤um anlafl›lm›fl. Sonras› okul, çal›flma,
konserler, alk›fllar, yine çal›flma, yine ça-
l›flma, günler, haftalar, y›llar boyu çal›flma
ile geçti. 

■ Siz ‘dâhi çocuk’ olarak an›ld›n›z.
Bundan rahats›z oldunuz mu?

Çocukken bunlar› pek anlayam›yorsu-
nuz. Bu büyük sorumlulu¤un çocu¤a ne-
ler yükledi¤ini flimdi daha iyi anl›yorum.
Hep baflar›l› olmak zorundas›n›z. Ancak
benim flöyle bir avantaj›m vard›. Annem
klasik müzik dünyas›ndaki di¤er anneler
gibi beni standartlar içine sokup ‘cici ço-
cu¤umuz’ haline getirmedi. Yaflayan, tar-
t›flan, konuflmay› bilen ve özgür bir insan
olarak yetifltirdi.

■ Yafl›tlar›n›zla birlikte olmak yerine
piyano ile daha çok birlikte oldu-
nuz. S›k›ld›¤›n›z dönemler
oldu mu?

S›k›lmaz olur mu-
yum, tabii s›k›ld›m
ama dedi¤im gibi
e¤er bilinçli bir
çocuksan›z size
baz› görevler ve-
riliyor ve siz on-
lar› yapmak zo-
runda oldu¤unu-
zu biliyorsunuz.
Ancak yetiflkin bir in-
san oldu¤unuz zaman
bunun ac›s›n› çevrenizden
ç›kar›yorsunuz. Bugün kimsenin ku-
ral›na uymamam›n, sadece kendi kuralla-
r›m›n geçerli oldu¤u bir dünya kurmam›n
ve konserlerim d›fl›nda zaman kavram›n›
kendime göre ayarlamam›n nedeni, san›-
yorum çocukluk günlerimde yaflad›¤›m s›-
k› disiplinden kaynaklan›yor. 

■ Konserlerinizi birçok tarihi mekânda
veriyorsunuz. Bu mekânlar› neden tercih

ediyorsunuz? 
Öyle bir ülkede yafl›yoruz ki tarih her

an yan› bafl›m›zda. Ancak bunlar›n kaç›-
na dikkat ediyoruz, tarihi eserlerimizin
kaç›n› tan›yoruz, biliyoruz? Üzerinde ya-
flad›¤›m›z kültürlerin fark›nda bile de¤i-
liz. Konserlerimi tarihi mekânlarda vere-
rek bu fark edilmeyen, unutulan mekân-

lar›, kültürleri hat›rlatmaya çal›fl›yo-
rum seyircime. Daha da

önemlisi o mekân›n ener-
jisini seyircimle birlikte

yafl›yor, unutulmaz
an›larla bitiriyoruz
konserleri.  

■ Sirkeci’de,
Haydarpafla’da ver-
mifl oldu¤unuz
konser sizde hangi

duygular› uyand›rd›?
Sirkeci Gar›, Hay-

darpafla Gar›’nda pek
çok konser verdim. Her iki

mekânda da treni, trenin yafla-
m›m›zdaki yerini, ay y›ld›zl› vagon pen-

cerelerini, Türkiye’nin demir a¤larla örül-
mesini anlatt›m. Tren yolculuklar›yla ya-
flam aras›nda köprüler kurdum. Ortado-
¤u’ya yap›l›p da kullan›lmayan tren yolla-
r›n› anlatt›m. 2003 y›l›nda anlatmaya bafl-
lad›¤›m bu hikâyeler bugün gerçek olu-
yor. Türkiye ile Ortado¤u aras›nda tren
hatlar› kuruluyor. Ne mutlu bana. 

■ Nemrut Da¤›’nda da çald›n›z. Akda-
mar Adas›’ndaki kilise aç›l›fl›na piyano-
nuzla efllik ettiniz. Bu tür tarihi yerlerde
çalmak sizi ne yönde etkiliyor? 

Nemrut Da¤›, Akdamar’da çalmak sa-
natç›ya tarifi imkâns›z duygular yaflat›yor.
Orada seyircinizle de¤il, tarihin içinden
kopup gelen insanlarla birliktesiniz. Nem-
rut Da¤› konserimde çok rüzgâr vard›. Is›
dört dereceye kadar düfltü. Bir ara elle-
rim uyufltu, çalamayaca¤›m sand›m. Tü-

sahne 19

»»

“Sirkeci
Gar›, Haydarpafla

Gar›’nda pek çok konser
verdim. 2003 y›l›nda
piyanomla anlatmaya

bafllad›¤›m hikâyeler bugün
gerçek oluyor. Türkiye ile
Ortado¤u aras›nda tren

hatlar› kuruluyor. Ne
mutlu bana.”

Ünlü 
Piyanist, 
tarihi yerlerde
konser
vermeyi çok
seviyor.

Tuluyhan
U¤urlu’nun
yetene¤ini annesi
keflfetmifl.
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mülüsün ard›ndan Kommagene Kral›
Anthiachos sanki ruhuyla bana güç verdi.

■ Eserlerinizi meydana getirirken ald›-
¤›n›z en büyük ilham kayna¤› ‹stanbul sa-
n›r›z. ‹stanbul’un dünü, bugünü ve gelece-
¤i size neyi ça¤r›flt›r›yor?

‹stanbul’un de¤erinin dünya taraf›ndan
giderek daha çok anlafl›laca¤›na inan›yo-
rum. Ancak bunun için onun de¤erine ön-
ce bizlerin inanmas› gerekiyor. Dünya
Baflkenti ‹stanbul ve Sonsuza Kadar ‹stan-
bul albümlerimde bunu anlatmaya çal›fl-
t›m. De¤erlerimizi önce biz bilelim ki,
dünyaya onu daha iyi anlatabilelim. 

■ Biten konserlerin ard›ndan Tuluyhan
U¤urlu neler yap›yor?

Biten konserlerin ard›ndan yaflanan yal-
n›zl›kt›r. Birkaç saat önce yaflad›¤›n›z cofl-
ku bitmifl, tek bafl›n›za otel odas›na ya da
evinize gelmiflsinizdir. Bu biraz hüzünlü-
dür. Ama ben bu hüznü yaflamay› severim.
Bu nedenle konser gecelerini yaln›z geçiri-
rim. Sahnede yükseldi¤im manevi merte-
beden yavafl yavafl iner, gerçek dünyan›n
içine kar›fl›r›m. Konser sonras› uyuyamam,
gün ›fl›¤›n› beklerim. Sonra vücut bitkin

düfler, uykuya teslim olur. 
■ Geliflen teknolojinin müzik üzerinde-

ki etkisini de¤erlendirebilir misiniz?
Bence teknoloji sanatç› için de çok ya-

rarl›. Müzikte önemli olan m›r›ldand›¤›n›z
melodi. Kal›c› olan her zaman melodi olu-
yor. Yeni teknolojiler ise bu ana temay›,
melodiyi en kolay biçimde nas›l besleyece-
¤inize, o günün be¤enilerine en güzel nas›l
sunaca¤›n›za yard›mc› oluyor. Yan›n›zda
koskoca bir orkestray› tafl›mak yerine klav-
yeden koca bir orkestra yaratabiliyorsu-
nuz. 

■ Son dönemlerde Türkiye’de iletiflim
ve ulafl›m sektörüne dair geliflmeleri göz-
lemleme flans›n›z oldu mu?

Türkiye h›zla ilerliyor ve kaybetti¤i za-
man› yakalamaya çal›fl›yor. ‹letiflim ve ula-
fl›m sektörü de öyle. Özellikle demiryolla-
r›nda yap›lan yat›r›mlar beni çok etkiliyor.
Ben trenin Anadolu’da önemli bir kültür
oluflturdu¤una inananlardan›m. Y›llarca
ihmal edilen demiryollar›n›n h›zl› trenler-
le, ça¤dafl istasyonlarla yenilenmesi Türki-
ye’nin gelece¤e yapt›¤› en önemli yat›r›m-
lar aras›nda diye düflünüyorum. 

“Nemrut Da¤› konserimde çok rüzgâr vard›. Is› dört
dereceye kadar düfltü. Bir ara ellerim uyufltu,
çalamayaca¤›m sand›m. Tümülüsün ard›ndan Kommagene
Kral› Anthiachos sanki ruhuyla bana güç verdi.”

“Konserleri konser mekânlar›n›n
d›fl›na, hayat›n içine tafl›maktan
hofllan›yorum. Bir ören yerinde, bir
istasyonda, bir kent meydan›nda ya da
fabrikalarda bafl›mda kaskla konserler
veriyorum. D›fl seslerin müzi¤ime
yaflanm›fll›k katt›¤›na inan›yorum.
Müzi¤imde düflledi¤im fleyleri
dinleyicim de benimle birlikte yaflas›n
istiyorum.” 

“‹stanbul’u anlat›rken, pek çok farkl›
mekândan ‹stanbul’a bakt›k, kentin
seslerini yapt›¤›m›z müzi¤in içine
katmaya özen gösterdik. Ancak beni
‹stanbul’un dünü kadar gelece¤i de
ilgilendiriyor. Marmaray ‹stanbul’un
gelece¤ini flekillendiren en önemli
eserlerden biri. ‹nsan›n emek ve bilgi ile
neler yapabilece¤ini ortaya koyuyor.
Bilginin s›n›rlar›n› zorluyor.”

“Denizin alt›nda çalmak sadece
heyecan verici de¤il, benim için çok
derin anlamlar tafl›yor. Çünkü bu geçit
‹stanbul’un iki yakas›n› birbirine ba¤l›yor.
Asya kültürünü Avrupa’ya, Avrupa
kültürünü Asya’ya tafl›yor. Her sabah
insan› en kutsal görevine, çal›flmaya
götüren trenlere geçit oluyor. Piyanomla
bu projenin parças› olmak, bafl›mda
kaskla tüm Marmaray çal›flanlar›yla
birlikte denizin alt›ndaki o gizemli
dünyan›n müzi¤ini yapmak istiyorum.
Bu da benim Nemrut Da¤› zirvesinde
çalmak kadar önemli bir düflüm.”

“Bafl›mda kaskla
Marmaray’da denizin

müzi¤ini yapmak
istiyorum”





KEND‹LER‹NE ema-
net edilen hayatlar› sa¤l›kl› fle-
kilde tafl›mak pilotlar›n en bü-
yük sorumlulu¤unu oluflturuyor.
Bu sorumluluk bilinci ile belirli
özel yetenek s›navlar›n› kazan-
mas› gereken pilot adaylar›n›n
ayn› zamanda sa¤l›k durumlar›-
n›n da uçufl için yeterli olmas›
gerekiyor. Pilot adaylar›n›n tabi
tutuldu¤u s›k› sa¤l›k denetimleri
pilot lisans› ald›ktan sonra da
de¤iflmiyor. Pilotlar belirli peri-
yotlarla detayl› sa¤l›k kontro-
lünden geçiyor. ‘Uçufla elveriflli-
dir’ notlu sa¤l›k sertifikas›n› ala-
mayan hiçbir pilotun uçufluna
izin verilmiyor. 

Özellikle kaza sonralar›nda
gündeme gelen uçufl güvenli¤i
ve pilotlar›n sa¤l›k muayeneleri

konusunda Sivil Havac›l›k Ge-
nel Müdürlü¤ü (SHGM) Hava
Sa¤l›k Bölümü Doktoru fieb-
nem Gökkuflu, pilotlar›n sa¤l›k
kontrolü aflamalar›n› anlatt›. 

Gökkuflu’nun verdi¤i bilgilere
göre, SHGM’nin uluslararas›
standartlar› gözeterek, belirledi-
¤i uçufl ölçüleri pilotlar›n sa¤l›k
durumunun yak›ndan takibini
gerektiriyor. Pilotlar›n sa¤l›k
muayeneleri, SHGM’nin verdi-
¤i yetki ile ‘havac›l›k t›p merkez-
leri’ taraf›ndan yap›l›yor. T›p
merkezleri, Uluslararas› Sivil
Havac›l›k Organizasyonu
(I.C.A.O) ve Avrupa ülkelerini
kapsayan Birleflik Havac›l›k Dü-
zenlemesi’nin (JAR-FCL 3) sa¤-
l›k kurallar›na göre iflletiliyor. 
40 yafl›n› aflan 
pilotlar 6 ayda bir
kontrolden geçiyor

Pilotlar merkez bünyesinde
oluflturulan sa¤l›k kurulu tara-
f›ndan Dâhiliye, Göz, Kulak
Burun Bo¤az, Nöroloji ve Psi-
kiyatri olmak üzere 5 ayr› dalda
de¤erlendiriliyor. Pilotlar
EKG, tam kan say›m›, akci¤er
grafisi, görme alan› tetkikleri,
solunum fonksiyonu testleri gi-
bi 9 ayr› kontrolden geçiriliyor.
De¤erlendirme sonras›nda sa¤-
l›k kurulunun baflkanl›¤›n› yü-
rüten uçufl hekimi,
I.C.A.O’nun sa¤l›k kurallar›
do¤rultusunda hareket ederek
pilotlar›n sa¤l›k aç›s›ndan uçu-
fla engel bir durumlar›n›n olup
olmad›¤›na karar veriyor. Yap›-
lan muayeneler verilen bu ka-
rarla s›n›rl› kalm›yor. Pilotlar›n
yafl ve uçufl s›n›flar›na göre pe-
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olan pilot uçamaz 
fiEKER HASTASI

Yolcu tafl›yan ticari hava
tafl›mac›l›¤›nda görev

yapan pilotlar›n 40 yafl›n›
dolduruncaya kadar y›lda
bir kez, 40 yafl›ndan sonra

ise 6 ayda bir sa¤l›k
muayenesinden geçerek,
‘uçufla elverifllidir’ sa¤l›k

sertifikas›n› almas›
gerekiyor.

»



riyodik muayenelerden geç-
mesi gerekiyor. Buna göre,
yolcu tafl›yan ticari hava tafl›-
mac›l›¤›nda görev yapan pi-
lotlar›n 40 yafl›n› doldurunca-
ya kadar y›lda bir kez, 40 ya-
fl›ndan sonra ise 6 ayda bir
sa¤l›k muayenesinden geçe-
rek, ‘uçufla elverifllidir’ sa¤l›k
sertifikas›n› almas› gerekiyor. 
Muayeneyi uçufl
hekimleri yap›yor

fiebnem Gökkuflu’nun ver-
di¤i bilgilere göre, sertifikay›
veren sa¤l›k kurulunda ilgili
branfllardan uzman hekimle-
rin ve uçufl hekimlerinin biz-
zat bulunmas› ayr›ca sertifi-
kada imzalar›n›n bulunmas›
flart. Gökkuflu uçufl hekimle-
rinin özelliklerini flöyle anla-

t›yor: “Atmosfer fizyolojisini,
pilot psikolojisi ve kiflili¤ini
iyi bilen; onlar gibi düflünebi-
len iyi bir tak›m eleman›, s›r-
dafl ve gerekti¤inde s›¤›n›la-
cak bir kifli olmal›.” 
Hastal›k geçiren pilotlar
yak›ndan  takip ediliyor

Kurula giren pilotlar›n
tüm sa¤l›k koflullar› yerinde
ise sa¤l›k sertifikas› al›n›yor.
Baz› durumlarda ise ‘uçufla
elveriflsiz’ veya ‘geçici elve-

riflsiz’ karar› verilebiliyor.
Örne¤in, ameliyat geçiren
bir pilotun, t›bb› iyileflme sü-
reci takip ediliyor süreç so-
nunda yap›lan sa¤l›k kon-
trollerinde sorun olmazsa
görevine geri dönebiliyor.
Katarakt ameliyatlar› ya da
safra kesesi ameliyatlar› için
mevzuatla belirlenen mini-
mum elveriflsizlik süresi 3 ay.
Geçici elveriflsizlik süresi so-
nunda tekrar muayeneden
geçen pilota sa¤l›k durumu-
na göre yeniden sa¤l›k serti-
fikas› düzenleniyor. Pilotun
ameliyat de¤il de hipertansi-
yon hastal›¤› varsa kontrol
alt›na al›nmas› için ilaç teda-
visi uygulanmas› durumunda
normal s›n›rlara ininceye ka-
dar ‘geçici elveriflsiz’ karar›
veriliyor. ‹drar yollar›nda ya
da böbrekte tafl varsa hare-
ket etme ve a¤r› ihtimalleri-
ne karfl› yine ‘geçici elverifl-
siz’ karar› veriliyor. Tafl
probleminin ortadan kalkt›-
¤›n› sa¤l›k kontrolleri ile
uçufla engel bir durumu ol-
mad›¤› kan›tland›¤›nda geçi-
ci elveriflsizlik kalk›yor. 
Kalp hastal›klar›
elveriflsizlik 
karar›nda birinci

‹nsüline ba¤›ml› fleker has-
tas›, beyinde bir timör veya

kanser hastas› ise pilot uça-
m›yor. Tedavi olmas›na ra¤-
men nörolojik aç›ndan s›k›nt›
kalmas› durumunda kal›c› el-
veriflsiz karar› veriliyor. Tür-
kiye’de kardiyolojik sorunlar
pilotlara verilen elveriflsizlik
kararlar›nda birinci s›rada
yer al›yor. Diyelim ki, by-pass
ameliyat› geçirdi 6 ay geçici
elveriflsiz karar› verildi. Bu
durumda pilotlar Eforlu
EKG, anjiyo gibi detayl› test-
lerden geçiyor. Uçufla elverifl-
li limitlerden kötü ise kalp
kas›nda bir zafiyet varsa ‘kal›-
c› elveriflsiz’, anjiyo geçirmifl,
by-pass yap›lm›fl düzelmifl
ama tekrar t›kanma var ve
ameliyat yap›lamaz bir du-
rum içeriyorsa ‘kal›c› elverifl-
siz’ karar› veriliyor.
21 pilot ‘uçufla
elveriflsiz’ raporu ald›

Sivil Havac›l›k Genel Mü-
dürlü¤ü Uçufl Standartlar›
Daire Baflkanl›¤› Hava Sa¤-
l›k Birimi’nin 2010 y›l›nda
yapt›¤› denetimlere göre dü-
zenledi¤i toplam sa¤l›k serti-
fika say›s› 755. Bu rakam
içinde kal›c› elveriflsizlik ka-
rar› verilen pilot say›s› 21
olurken, k›s›tlama getirilen
pilot say›s› 71, geçici elverifl-
sizlik karar› verilen pilot sa-
y›s› ise 75 olmufl. 
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Uçufl Standartlar› Daire Baflkanl›¤›
Hava Sa¤l›k Birimi 2010 Y›l› ‹statistik Bilgileri:

FAAL‹YET ALANLARI 2010

Yetkili Havac›l›k T›p Merkezi Say›s› 14
Yetkili Uçufl Tabibi Say›s› 30
Denetlenen Hastane Say›s› 7
Düzenlenen Sa¤l›k Sertifika Say›s› 755
K›s›tlama Getirilen Pilot Say›s› 71
K›s›tlamas› Kald›r›lan Pilot Say›s› 14
Geçici Elveriflsizlik Karar› Verilen  Pilot  Say›s› 75
Kal›c› Elveriflsizlik Karar› Verilen  Pilot  Say›s› 21

‹NSÜL‹NE BA⁄IMLI fiEKER HASTASI,
BEY‹N T‹MÖRÜ VEYA KANSER 
HASTASI OLAN P‹LOT UÇAMIYOR.
TEDAV‹ OLMASINA RA⁄MEN
NÖROLOJ‹K AÇINDAN SIKINTI 
KALMASI DURUMUNDA UÇUfi ‹Ç‹N
‘KALICI ELVER‹fiS‹Z’ KARARI
VER‹L‹YOR. TÜRK‹YE’DE KARD‹YOLOJ‹K
SORUNLAR P‹LOTLARA VER‹LEN
‘ELVER‹fiS‹ZL‹K’ KARARLARINDA
B‹R‹NC‹ SIRADA YER ALIYOR. 
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Türk Telekom’daki yaklafl›k 14 bin çal›flan›
kapsayan toplu ifl sözleflmesine göre birinci

y›l ilk 6 ay için yüzde 3.75, ikinci 6 ayl›k
dönem için yüzde 3.5, üçüncü ve dördüncü

alt› ayl›k dönemler için yüzde 2.5 zam yap›ld›. 

Maafl art›fl›
yüzde 7’nin 
ÜZER‹NDE 

Türk Telekom ile Haber-‹fl anlaflt›

TÜRK Telekom ile Haber-‹fl jet h›z›yla anlaflt›. ‹ki
kurum aras›ndaki görüflmeler ilk defa 34 günde anlaflma ile
sonuçland›. 4 y›l önce yaflanan grevin korkusunu yaflayan çal›-
flanlar, k›sa sürede anlaflmaya var›lmas› üzerine rahat bir ne-
fes ald›. Geçen dönemki toplu sözleflmeyi 44 günde bitirdik-
lerini, bu y›l bu süreyi 34 güne indirdiklerini dile getiren Türk
Telekom Üst Yöneticisi Gökhan Bozkurt, “Önümüzdeki dö-
nem herhalde bu ifli bir, iki haftaya bitiririz diye düflünüyoruz.
Bu yeni rekor tüm taraflar› ile Türk Telekom ailesinin gücü-
nü, birlik ve beraberli¤ini bir kez daha perçinlemifltir.” dedi.

»



Türk Telekom ile Haber-‹fl aras›ndaki
toplu sözleflme, Ulaflt›rma Bakan› Habib
Soluk ve Türk-‹fl Baflkan› Mustafa Kum-
lu’nun kat›l›m› ile Rixos Otel’de imzaland›. 
Anlaflman›n  temeli iyi niyet

Törende konuflan Bakan Soluk, iyi ni-
yet ve güven ortam› içinde yürütülen
toplu ifl sözleflmesinin k›sa sürede ta-
mamland›¤›na dikkat çekti. Türk Tele-
kom’un teknolojisiyle, alt yap›s›yla, yöne-
tim ve organizasyon yap›s›yla Türkiye’de
ve dünyada y›ld›z›n›n parlad›¤›n› ifade
eden Soluk, flirketin, Türkiye’nin bilgi
toplumuna dönüflünde en etkin rolü üst-
lenen kurulufllar›n bafl›nda geldi¤ini dile
getirdi. Türk Telekom’un bünyesine kat-
t›¤› yaz›l›m flirketleriyle bu alanda büyük
bir at›l›m yapt›¤›n› ve bunun büyüyerek
devem edece¤ini dile getiren Soluk, alt-
yap›n›n güçlendirilmesi ve gelifltirilmesi-
ni istedi. Türk-‹fl Baflkan› Mustafa Kum-
lu da, iflçi ve iflverenin rakip de¤il bir bü-
tün oldu¤unu belirterek, “En iyi toplu
sözleflmenin k›sa sürede masada sonuçla-
nan sözleflmedir.” dedi. 
Bozkurt: Adil  oymaya özen gösterdik

Türk Telekom Üst Yöneticisi Gökhan
Bozkurt ise Türk Telekom’da görev ya-
pan 26 bin çal›flan›n üçte ikisinin mavi

yakal› çal›flan oldu¤unu belirterek, toplu
sözleflmenin bu y›l da karfl›l›kl› iyi niyet
ve güven ortam›nda gerçekleflerek h›zl›
bir biçimde sonuçland›¤›n› ifade etti. Ge-
çen dönemki toplu sözleflmeyi 44 günde
bitirdiklerini, bu y›l bu süreyi 34 güne in-
dirdiklerini dile getiren Bozkurt, “Önü-
müzdeki dönem herhalde bu ifli bir, iki
haftaya bitiririz diye düflünüyoruz. Bu ye-
ni rekor tüm taraflar› ile Türk Telekom
ailesinin gücünü, birlik ve beraberli¤ini
bir kez daha perçinlemifltir.” dedi. Söz-
leflme sürecinde adil olmaya çal›flt›klar›-
n›, düflük ücretli çal›flanlara daha yüksek
art›fl sa¤layabilmek için çabalad›klar›n›
belirten Bozkurt, “fiirketlerin büyüklük-
leri sahip olduklar› ciro veya teknolojik
üstünlükle ölçülemez. Büyüklük sahip
olunan insan kayna¤›n›n birikim ve aidi-
yetle ölçülür.” diye konufltu.
Art›fl yüzde 7’den fazla

Türk Telekom ‹nsan Kaynaklar› Destek
ve Regülasyon Baflkan› fiükrü Kutlu da 11
Mart 2011 tarihinde bafllayan toplu ifl söz-
leflmesi müzakerelerinin 34 gün gibi k›sa
bir sürede tamamland›¤›n›, Türk Telekom
olarak sadece teknolojiye ve alt yap›ya de-
¤il istihdama ve çal›flanlara da yat›r›m
yapt›klar›n› söyledi. Kutlu, yaklafl›k 14 bin
çal›flan› kapsayan toplu ifl sözleflmesinde
birinci y›l ilk 6 ay için yüzde 3.75, ikinci 6
ayl›k dönem için yüzde 3.5, üçüncü ve
dördüncü alt› ayl›k dönemler için yüzde
2.5 zam yap›ld›¤›n›, ayr›ca ikinci y›l olufla-
cak enflasyon fark›n›n da ödenmesinin
kararlaflt›r›ld›¤›n› kaydetti. Kutlu, Türk
Telekom’da son 3 y›lda göreve bafllayan
teknikerlerden ‹stanbul’da çal›flanlara
200, Ankara ve ‹zmir’de çal›flanlara 170,
di¤er illerde çal›flanlara ise 150 liral›k sey-
yanen art›fl yapt›klar›n› aç›klad›. 
Akçan: ‹flveren bizim 
düflman›m›z de¤il 

Haber-‹fl Sendikas› Genel Baflkan› Ali
Akcan da sendika ve iflverenin düflman gi-
bi karfl› taraflar olmad›¤›n›, birbirlerinin
devam› niteli¤inde olan ayn› amaca hiz-
met eden ve kurumun yükselmesi için ha-
reket ettiklerini söyledi. Konuflmalar›n ar-
d›ndan Bakan Habib Soluk, Türk-‹fl Bafl-
kan› Kumlu, Türk Telekom Üst Yöneticisi
Bozkurt ve Haber-‹fl Sendikas› Genel Bafl-
kan› Akcan toplu ifl sözleflmesini imzalad›.
Toplu ifl sözleflmesinin imzaland›¤› kalem
günün an›s›na Bakan Soluk’a verildi. 
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GGÖÖKKHHAANN  BBOOZZKKUURRTT::  

““fiirketlerin büyüklükleri 
sahip olduklar› ciro veya

teknolojik üstünlükle
ölçülemez. Büyüklük sahip
olunan insan kayna¤›n›n

birikim ve aidiyetle ölçülür.

Ulaflt›rma Bakan› 
Habib Soluk, Türk
Telekom Üst Yöneticisi
Gökhan Bozkurt ile Türk-‹fl
Baflkan› Mustafa Mutlu,
Telekom çal›flanlar›na
yap›lacak zamm› içeren
anlaflmay› imzalad›.



fi‹MD‹YE kadar oynad›¤› bütün
dizi ve filmlerde farkl› karakterle karfl›m›za
ç›kt›. Komik bir ö¤retmen rolüyle izleyiciyi
e¤lendirirken bir sonraki rolde mafya baba-
s›, bir sonraki rolde de teröristlerin elebafl›
oldu. Kurtlar Vadisi dizisindeki ‘K›l›ç’ rolü
ile izleyicinin gönlüne taht kurmay› baflaran
Atilla Olgaç, belle¤inde iz b›rakm›fl yol an›-
lar›n› Ba¤lant› Noktas›’na anlatt›.
“Macar polisi ‘Atilla 
bizden’ deyince yolda kald›k”

Macaristan yolculu¤unu hiç unutamad›-
¤›n› belirten sanatç› bizleri 1970’li y›llara
götürüyor. “B›rak›n duble yollar›, otoban
yok Türkiye’de o y›llarda.” diyor. Uça¤›n
ise esamesinin okunmad›¤› y›llarda ‹stan-
bul’dan Macaristan’a yapt›¤› yolculu¤u flöy-
le aktar›yor: “Yolculuk esnas›nda otobüs
Macar polisleri taraf›ndan durduruldu. O
zamanlar pasaport kontrolü vard›. fiimdiki

gibi de¤ildi. fiimdilerde havaalan›nda bi-
let kontrolüne yolcular›n tahammülü

yok. Görevli polis pasaportuma ba-
k›p ‘Atilla, çok güzel, bu bizden’

diyerek kahkahalarla gülmeye
bafllad›. Tabi böyle gülmesi-

ne çok bozuldum. ‘Ne de-
mek sizden? Benim ad›m

Atilla ve ben Türküm’
diye hayk›rd›m. Gö-
revli ›srarla ‘hay›r, ha-
y›r bizden’ diye ba¤›r-
d›. Hun devletinin hü-

kümdar› olan Atil-
la’y›, Macarlar ulu-

sal kahramanlar› olarak kabul ettikleri için
Atilla ismine de sahip ç›k›yorlarm›fl. Biz-
den, senden derken baya¤› bir yolda kald›k.
Otobüsteki di¤er yolcular ‘Atilla Abi b›rak
onlardan olsun, biz yolumuza devam ede-
lim’ diye söylenmeye bafllay›nca mecburen
kabul ettim ve yolumuza devam ettik.” 
“Tembel pilot boynunu 
çevirmek yerine uça¤› çevirir”

Olgaç, en çok uçmay› seviyor. Uçman›n
tarif edilmez bir duygu oldu¤unu belirtiyor.
Samsun’dan Trabzon’a arkadafllar›yla bir-
likte seyahati s›ras›nda yaflad›¤› e¤lenceli
dakikalar› anlatmaya bafll›yor: “Uçakla ya-
p›lan seyahatlerde yayg›n olan bir kan› var,
uça¤›n en arkas›nda oturursan kurtulursun.
Bir han›m arkadafl›m›z uçaktan çok korku-
yor, zaten güç bela bindirmifltik. Yolculuk
esnas›nda bir anda pilot uça¤› ters çevirdi.
Asl›nda bu duruma biz de flafl›rd›k ama ra-
hat görünüyoruz. Fakat bu bizim arkadafl
ç›¤l›k ç›¤l›¤a ‘düflüyoruz’ diye ba¤›r›yor. Pi-
lotun iste¤i üzerine, bayan arkadafl›m›z› ala-
rak kokpite götürdük. Pilot bayana dönerek
‘affedersiniz biz pilotlar o kadar tembeliz ki
boynumuzu uzatmak yerine bir fleyi görmek
için uça¤› çeviririz’ dedi. 
‹nterneti kullanam›yorum

Günümüzün vazgeçilmez iletiflim tekno-
lojileri olan interneti, 3N’yi ‘benim alg›la-
mam çok zor’ sözleri ile kullanamad›¤›n›
belirtiyor. Olgaç gençlik y›llar›ndaki iletiflim
teknolojisine ise flu sözlerle ›fl›k tutuyor:
“B›rak 3N’yi, normal telefon birinin cebin-
den ç›kacak ve yolda giderken konuflacak!
1968’de TRT deneme yay›na bafllad›¤› s›ra-
larda haftada 3 gün renksiz yay›n yap›l›yor.
1970 y›l›nda ‘Uzay 1999’ isminde bir dizi
seslendiriyoruz. O zaman ‘adamlarda ne
fantezi var’ diye flafl›rm›flt›k. Hayat›mda ilk
kez transistorlu radyoyu görünce gözlerim
sahanda yumurta gibi aç›ld›, bu nas›l çal›fl›-
yor diye. Bizim zaman›m›zda ›s›nmal› lam-
bal› radyolar vard›. Açar ve 5 dakika ›s›n-
mas›n› beklerdik.” 

AT‹LLA OLGAÇ: “Macaristan’da otobüsü
durduran polis pasaportuma bak›p ‘Atilla,

çok güzel, bu bizden’ diyerek kahkahalarla
gülmeye bafllad›. Tabi böyle gülmesine çok

bozuldum. ‘Ne
demek sizden?

Benim ad›m Atilla
ve ben Türküm’

diye hayk›rd›m.”

»

K›l›ç, Türk oldu¤unu 
‹‹SSPPAATT  ‹‹ÇÇ‹‹NN  MMAACCAARR‹‹SSTTAANN’’DDAA
polise kafa tuttu!
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B
aflkalar›n›n karfl›s›nda ezilip büzülmek,
afla¤›lanm›fl olmak, bir böcek gibi

ezilecek gibi olmak, bir böcek kadar önemsiz
ve ifllevsiz olmak. Bir böcek ancak tiksinti
uyand›r›r. Bir an önce onu gözünüzün
önünden def etmek istersiniz.

Franz Kafka 20. yüzy›l›n bafl›nda
“Dönüflüm” adl› uzun anlat›s›nda sabah
kalkt›¤›nda kendini bir böcek olmufl olarak
bulur: Her nas›lsa bir böcek olmufltur,
nedenini bilmemektedir ve flimdi içinde
bulundu¤u bu “tuhaf” duruma uyum
göstermeye çal›flmaktan baflka bir fley
gelmez elinden. Tuhaft›r tuhaf olmas›na ama
sadece bu nitelemeyle de yetinilemez. Onun
kendisine yabanc›laflmas›n›n da doruk
noktas›d›r bu. Vücudu bir insan vücudu
de¤ildir de bir böcek gövdesidir. Ki bana hep
karafatmaym›fl gibi gelmifltir bu böcek. S›rt
üstü düfltü mü incecik bacac›klar› umutsuzca,
beyhude bir çaba içinde havay› döver, gerisin
geri yüz üstü dönmek için inan›lmaz bir
gayret gösterir. Cebelleflen bir karafatma. Ne
i¤renç bir görüntü. Kafka, kendisini
böceklefltirerek asl›nda kendisinin böcek
olmas›na neden olan bütün toplumsal
koflullar› hicvetmektedir. Böcek olmufltur
olmas›na ama bu kendisinin de¤il, içinde
yaflad›¤› toplumun sonucudur daha çok.

Kafka’dan yaklafl›k elli y›l kadar önce bu
böcek metaforunu en çok Rus yazar
Dostoyevski kullanm›flt›r. Kafka’n›n böce¤inin
Dostoyevski’nin böceklerinin bir devam›
oldu¤u rahatl›kla söylenebilir. Hatta
Dostoyevski’nin karakterleri kendilerine
böcek olma payesini bile çok görürler:
“Sevgili okuyucular›m, sizin dinlemek isteyip
istemedi¤inizi bilmem, ama flimdi size niçin
bir böcek bile olamad›¤›m› anlatmak
istiyorum. fiunu bütün ciddiyetimle

belirteyim, pek çok kez böcek olmay›
istedim. Ne yaz›k ki buna bile eriflemedim.”
(Yeralt›ndan Notlar) Dostoyevski’de böcek
olmak daha çok psikolojik yönü bulunan bir
ruh haliyken Kafka’da gerçekleflir. Kafka bir
böcektir, etiyle buduyla. Demek ki tarih
insan›n böcekleflmesinin tarihi gibi de
okunabilir. 

Bütün bunlar› düflünürken burada
televizyonda ilk duydu¤umda beni dehflete
düflüren bir reklam slogan›n› belirtmek
istiyorum. “‹nsan tatil yapmak için çal›fl›r.”
Dehflete düflülmeyecek gibi mi? Benim
bildi¤im insanlar üretim yapmak için sevdi¤i
ifllerde çal›fl›r, çal›fl›rken ifle yarad›¤›n›
düflünürdü. fiimdi ise her alanda oldu¤u gibi
yaflam›m›z›n temel eksenini oluflturan
çal›flma yaflam›nda da büyük bir
yabanc›laflma hüküm sürüyor. Sadece tatil
yapmak için çal›fl›yoruz, baflka hiçbir
idealimiz yok. Bu böceklerin çal›flmas›d›r. Ki
gözümüzün önünden hemen def etmeye
çal›fl›r›z böcekleri. Onlar da kendilerinden
beklenmeyecek ölçüde bir h›zla sa¤a sola
kaç›flarak önlerine ç›kan bir deli¤e girerler.
Art›k herkes böcek. Çal›fl›rken de böce¤iz,
tatil yaparken de böce¤iz. Günefl gözlüklü,
kokteyl içen böcekler.

Böcek konusuna edebiyat›m›z›n parlak,
ama bir o kadar da olgun zekâlar›ndan
Nurdan Gürbilek’in her bir yazar› baflka bir
yazar üzerinden ele alarak yazd›¤›
denemelerini biraraya toplad›¤› “Benden
Önce Bir Baflkas›” adl› kitab›ndan yola 
ç›karak geldim. Kitap Metis Yay›nlar›
aras›ndan Mart ay›nda yay›mland›. Kitapta
birbirinden ilginç, birbirinden önemli yaz›lar
yer al›yor; hepsi de k›vrak bir zekân›n k›vrak
anlat›mlar›n›n ürünü olan denemelerin ilkinin
ad› “Kafka’n›n Böce¤i”. 

Böcek olmak 
ne demektir?

“Art›k herkes 
böcek. Çal›fl›rken
de böce¤iz, tatil
yaparken de
böce¤iz. Günefl
gözlüklü, kokteyl
içen böcekler.”
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanl›¤›,
ilk kez Türk insan›n›n okuma

al›flkanl›¤›n› ortaya ç›karan bir araflt›r-
ma yapt›. Araflt›rma, her ne kadar klasik
okumalar›n seyrini ortaya ç›karsa da ar-
t›k internetin olmad›¤› bir hayat düflü-
nülemeyece¤inden internet kullan›c›la-
r›n›n kitaptaki e¤ilimlerini de araflt›rma-
ya dâhil etti. Araflt›rma klasik okurun
profilini ortaya ç›kar›rken, internet kul-
lan›c›lar›, evlerinde internet bulunanlar
ve kitap okumada internetin etkisi gibi
konular da aç›kl›¤a kavuflmufl oldu. 

“Türkiye Okuma Kültür Haritas›”
olarak adland›r›lan araflt›rman›n ilgili
sonuçlar›na göre; evinde internet ba¤-
lant›s› bulunanlar y›lda ortalama 8,4 ki-
tap okuyor. Bu oran bir y›lda kitap oku-
ma oran› 7,2 olan Türk insan›n biraz
üzerinde bulunuyor. Evinde internet
ba¤lant›s› bulunanlar›n yüzde 26.4’ü dü-
zenli kitap seçip, okuyor. Kitap okurla-
r›n›n yüzde 12.8’i internet sitelerindeki
kitap tan›t›m yaz›lar›n› okuyup, kitap se-

çimini gerçeklefltiriyor. Okurlar›n yüzde
3,2’si ise kitaplar› internetten siparifl ve-
rerek, temin ediyor.
Kütüphaneden 
haberdar olma oran› düflük

Araflt›rmada halk kütüphanelerinin
varl›¤›n›n bilinme oran› da araflt›r›ld›.
Türk insan›n›n yüzde 77’si halk kütüp-
hanelerinin varl›¤›ndan haberdar. Evin-
de internet ba¤lant›s› bulunanlar›n halk
kütüphanelerinden haberdar olma ora-
n› ise yüzde 24,3 ile ortalaman›n alt›nda
bulunuyor. Araflt›rmaya konu olanlar›n
halk kütüphanelerinden yararlanma ih-

tiyac› hissetmemelerinin gerekçeleri
aras›nda da internet bulunuyor. Kullan›-
c›lar›n yüzde 12,1’i bilgi ihtiyac›n› inter-
netten karfl›lad›¤› için, halk kütüphane-
lerine baflvurma gere¤i duymad›¤›n› be-
yan ediyor. 
Bofl vakit de¤erlendirmede 
‘internet’e yer yok

Araflt›rmaya konu olan 26 ilden yak-
lafl›k 7 bin kifli ile yap›lan görüflmelerde
de ilginç sonuçlar ortaya ç›kt›. Buna gö-
re, Türk insan› bofl vakitlerini nas›l de-
¤erlendirdi¤ine iliflkin s›ralamay›; arka-
dafllarla zaman geçirme, aile ile zaman
geçirme, müzik dinleme, kitap/dergi/ga-
zete okuma, televizyon izleme olarak
yap›yor. ‹nternette vakit geçirme Türk
insan›n ‘bofl vakitlerini de¤erlendirme’
s›ralamas›nda bulunmuyor. Ayr›ca ki-
taplarda konu seçimi olarak; tarih, e¤i-
tim, din ve edebiyat fleklinde aç›klan›r-
ken, teknoloji, bilim-kurgu konulu ki-
taplar›n tercih s›ralamas›nda bulunma-
d›¤› dikkat çekiyor.

Evinde internet ba¤lant›s›
bulunanlar›n yüzde 26.4’ü

düzenli kitap seçip, okuyor.
Kitap okurlar›n›n yüzde 12.8’i

internet sitelerindeki kitap
tan›t›m yaz›lar›n› okuyup,

kitap seçimini
gerçeklefltiriyor. Okurlar›n

yüzde 3,2’si ise kitaplar›
internetten siparifl vererek,

temin ediyor.

»

Evinde
interneti

olanlar
YILDA 

8 K‹TAP
okuyor





Y
az aylar›n›n yaklaflmas›
ile birlikte, tatil planlar›
da yap›lmaya baflland›.
Her alanda oldu¤u gibi,

internet, tatillerin planlamas›n-
da da giderek daha etkin olu-
yor. ‹nsanlar art›k, tatillerini
geçirecekleri yerleri internette
belirliyor ve seyahat acenteleri-
ne gereksinim duymadan, kala-
caklar› yerleri, gidecekleri yer-
lerdeki imkânlar›, alternatif ge-
zi alanlar› dâhil tatile iliflkin her
türlü bilgiye sahip oluyor. Yap›-
lan araflt›rman›n ard›ndan onli-
ne rezervasyon yapt›r›yor. 

Turistik Otelciler, ‹flletmeci-
ler ve Yat›r›mc›lar Birli¤i’nin
(TUROB) ‘Online Rezervas-
yon ve Online Turizm’ konulu
toplant› sonuç raporuna göre,
tatil tüketicilerinin yüzde 65’i,
bir ülkeye gitme karar› al›nd›k-
tan sonra, internette araflt›rma
yap›yor. Ortalama 44 kez ara-
ma yap›yor ve ard›ndan imkan-
lar›n› uygun gördü¤ü tatil ifllet-
mesine online rezervasyon yap-
t›r›yor. Yak›n gelecekte ifl sü-
reçlerinin daha çok elektronik
ortama tafl›naca¤›na vurgu ya-
p›lan sonuç raporunda, gelece-
¤in a¤›rl›kl› olarak online pa-
zarlama-sat›fl dönemi olaca¤›
tahminine yer veriliyor. Günü-
müzde oldu¤u gibi gelecekte
de, seyahat endüstrisinin, inter-
net dünyas›nda flekillenece¤i
belirtiliyor. 2014 y›l›nda online
reklam pazar›n›n 98 milyar do-
lara ulaflmas› beklendi¤i tahmi-
nine yer veriliyor.

“Online rezervasyon 
daha ucuza geliyor”

Online rezervasyonun Türki-
ye’deki geliflimine ve gelece¤ine
iliflkin bilgi veren Türkiye Otel-
ciler Federasyonu 2. Baflkan› ve
Anadolu Turizm ‹flletmecileri
Derne¤i Baflkan› Seçim Ayd›n,
online rezervasyonun flimdilik
daha çok yabanc› ülkelerde ge-
liflti¤ini söylüyor. Ayd›n, online
rezervasyonunun maliyetleri
daha azaltmas›, zaman tasarru-
fu sa¤lamas› gibi avantajlar› bu-
lundu¤una dikkat çekiyor. 
“Yüz yüze al›fl-verifl bitmez”

Seçim Ayd›n, Türkiye’de de
yavafl yavafl geliflen pazar›n yi-
ne de yüz yüze tatil al›fl-verifli-
nin yap›ld›¤› tur operatörlerini
bitiremeyece¤ini söylüyor. Ay-
d›n flu de¤erlendirmeyi yap›-
yor: “Güvenilir firmalar›n ge-
lifltirdi¤i online tatil siteleri cid-
di bir ilgi topluyor. Online sa-
t›fllarda maliyetlerin düflük ol-
mas›, zamandan tasarruf olma-
s›na ra¤men klasik tur opera-
törden al›nan tatiller bitmez.
Online hizmetin veremeyece¤i
hizmetleri seyahat acenteleri
veriyor. ‹nsanlar bir aflamada
bir insanla yüz yüze görüflerek,
istek ve taleplerini karfl›l›kl› al-
mak istiyor. Ben k›sa vadede
seyahat acentelerinin yerini
online sistemin alaca¤›n› dü-
flünmüyorum. Online sistemler
artacakt›r ama insan faktörüne
duyulan ihtiyac› tamamen orta-
dan kald›rmayacakt›r.”
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TAT‹L PLANI

Tatil tüketicilerinin yüzde 65’i, bir ülkeye gitme karar›
al›nd›ktan sonra, internette araflt›rma yap›yor. Ortalama

44 kez arama yap›yor ve ard›ndan imkânlar›n› uygun
gördü¤ü tatil iflletmesine online rezervasyon yapt›r›yor.
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Seçim Ayd›n: “Güvenilir firmalar›n gelifltirdi¤i online tatil siteleri ciddi bir ilgi topluyor. Online
sat›fllarda maliyetlerin düflük olmas›, zamandan tasarruf olmas›na ra¤men klasik tur operatörden

al›nan tatiller bitmez. Online hizmetin veremeyece¤i hizmetleri seyahat acenteleri veriyor. ‹nsanlar bir
aflamada bir insanla yüz yüze görüflerek, istek ve taleplerini karfl›l›kl› almak istiyor.” 

“‹nternette yan›lt›c› reklam 
verenlerin lisans›  iptal ediliyor”

Seçim Ayd›n, online hizmetin en
önemli sak›ncas›n›n yan›lt›c› reklamlar
oldu¤una iflaret ediyor. ‹nternette, te-
sis özellikleri ve imkânlar›n› oldukla-
r›ndan daha farkl› sunanlar›n bulundu-

¤unu anlatan Ayd›n, bu durumun ke-
sinlikle iflletmecinin aleyhine oldu¤unu
söylüyor. “‹flletmelerin sitelerinde ken-
dilerini farkl› tan›tt›klar› görülüyor
ama bunlar tespit edinince verilen ceza
a¤›r. Lisans iptaline kadar gidiyor.
Ama art›k iflletmeciler de bu yola git-

miyor. Bu tür olaylar münferit kal›-
yor.” fleklinde konuflan Ayd›n, online
sat›fllar›n sektörün daha da profesyo-
nelleflmesi ile artaca¤›n› ancak tatil
planlama sürecinde insana olan ihtiya-
c›n hiçbir zaman tam olarak bitmeye-
ce¤ine dikkat çekiyor.    

‹nternet siteniz
nas›l olmal›?

Tatil planlar›n›n internette
flekillenmesi iflletmecilerin
daha özenli internet siteleri
haz›rlamas›n› mecburi k›l›yor.
TUROB’un iflletmecilere
tavsiyeleri flu yönde:

■ Bireyler, bir sitede kal›p
kalmamaya, 8 saniye içerisinde
karar vermektedir. ‹flte bu
noktada, sanal dünyadaki yeriniz,
görüntünüz ve içeri¤iniz çok
büyük önem kazanmaktad›r. O
nedenle de, web sitenizin,
muhakkak yal›n ve anlafl›l›r olmas›
gerekmektedir.

■ Elektronik ortamda, ifl
süreçlerini etkin yönetmek için
altyap› yat›r›mlar›n›n yap›lmas›
gerekiyor. Bu sürecin yönetilmesi
için dijital reklam ajanslar›ndan
dan›flmanl›k hizmeti al›nmas›
gerekiyor.

■ Online rezervasyon almay›
planlayan otellerin; fonksiyonel
bir web sitesinin yan› s›ra,
Youtube, sosyal medya, Twitter
gibi sanal dünyadaki her
platformda olmas› gerekiyor. 
Bu mecralar›n›n etkin flekilde
yönetilmesi gerekiyor. 

■ Oteliniz ile ilgili yap›lan 
bir araman›n sonucunda, 
ekrana düflen görüntü, bir
anlamda sizin kartvizitinizdir.
Buradaki, görüntünüz, içeri¤iniz,
google map üzerinde yer
alman›z önemlidir. 
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Diyarbak›r

ba¤lant›noktas› haber

SON y›llarda sivil havac›l›k ala-
n›nda yaflanan geliflme Diyarbak›r’da da
kendisini gösterdi. Askeri ve sivil uçuflla-
ra aç›k olan Diyarbak›r Havaalan› art›k
sivil uçufllar için yeterli gelmemeye baflla-
d›. 2010 y›l›nda Diyarbak›r’a yap›lan se-
fer say›s› 9 bini, yolcu say›s› ise 1 milyon
400 bini aflt›. Günlük uçufl say›s› 20’yi
buldu. Bu durum, askeri havaalan›n›n or-
tak kullan›m›nda sorunlar› da beraberin-
de getirmeye bafllad›. 

Ulaflt›rma Bakanl›¤› da Diyarbak›r’a
yeni bir sivil havaalan› kurmak için çal›fl-
malara bafllad›. Bakanl›k, havaalan› ko-
nusunda 2 ayr› alternatif üzerinde duru-
yor. ‹lk alternatif, mevcut askeri havaala-
n›n›n sadece pistlerinin ortak kullan›m›n›
kaps›yor. Buna göre askeri havaalan› ya-
k›nlar›ndaki 250 bin metrekarelik alan
üzerine sivil tesisler kurulacak. Buraya
kurulacak terminal ve gümrük sahas›yla
Diyarbak›r Havaalan› uluslararas› uçuflla-
ra aç›lacak. Ulaflt›rma Bakanl›¤›, bu ala-
n›n kullan›m› için Hazine Müsteflarl›¤› ve
Milli Savunma Bakanl›¤› ile görüflmeler
bafllad›. Hazine Müsteflarl›¤›’n›n onay
vermesi ve bu yerin askeri at›fl sahas› d›fl›-
na al›nmas› durumunda Ulaflt›rma Ba-
kanl›¤› çal›flmalar›na hemen bafllayacak. 

Bakanl›k ilk alternatifini hayata geçire-
mez ise, ikinci alternatifi devreye alacak.
‹kinci alternatif tamamen sivil bir havaala-
n›n›n infla edilmesini içeriyor. Burada pro-
jenin Yap-‹fllet-Devret (Y‹D) modeli ile
infla edilip edilemeyece¤inin hesab›n› ya-
p›l›yor. Proje, özel sektörün ilgisini çeke-
cek hale gelirse, tamamen sivil havaalan›-
n›n yap›m› için dü¤meye bas›lacak.  Ulafl-
t›rma Bakanl›¤›, çal›flmalar›n› seçimlerden
önce tamamlayacak. Diyarbak›r’a yeni si-
vil havaalan› yap›lmas›n›n müjdesini Bafl-
bakan Recep Tayyip Erdo¤an verecek. 

YOLCU SAYISI ARTAN

sivil havaalan› yap›lacak
D‹YARBAKIR’a

Hükümet Diyarbak›r’a sivil havaalan›
yap›lmas› için dü¤meye bast›. Ulaflt›rma

Bakanl›¤› alternatif yerler üzerinde
çal›flmalar›n› sürdürüyor. K›sa süre

içinde sivil havaalan›n›n yap›laca¤› bölge
tespit edilerek projesi haz›rlanacak. 

»
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Bafl Analisti
Betül Sungurlu
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Mobil 
internete abone 

oluyor ama
kullanm›yoruz

KARfiILAfiTIRMA
sitesi Enuygun.com’un, Bilgi
Teknolojileri ve ‹letiflim Kuru-
mu’nun (BTK) verileri ile haz›r-
lad›¤›, analizine göre Türkiye’de
internet abone say›s› son bir y›l-
d›r mobil internetin önemli kat-
k›s›yla yüksek bir büyüme tren-
dinde. 2009 y›lsonu itibariyle mo-
bil internet aboneleri toplam
abonelerin yüzde 6’s›n› temsil
ediyorken bir y›l içinde bu oran
yüzde 17’ye yükseldi. Ancak mo-
bil internet kullan›m› toplam in-
ternet kullan›m›n›n flimdilik sa-
dece yüzde 1,5’unu temsil ediyor.  

Analizde yer alan bilgilere gö-
re, geniflbant internet abone sa-
y›s› son bir y›lda 1,73 milyon ar-
tarak 2010 sonu itibariyle 8,5
milyonu geçti. Bu büyümenin
yüzde 60’›n› mobil internet abo-
ne say›s›ndaki art›fl oluflturuyor.
2009 sonu itibariyle 396 bin sevi-
yelerinde olan mobil internet
abone say›s›, bir y›l içinde 1,05
milyon art›fl göstererek 1,45 mil-
yona ulaflt›. Bu say› ile mobil in-
ternet aboneleri, internet paza-
r›nda toplam abone say›s›n›n
flimdiden yüzde 17’sini temsil et-
meye bafllad›. Ayn› dönem için-
de ADSL abone say›s›ndaki ar-
t›fl ise 425 bin civar›nda gerçek-
leflti. Geniflbant abonelerinin
geriye kalan k›sm›n› ise kablo
internet, fiber ve di¤er ba¤lant›
çeflitlerini kullan›yor. 

Mobil internetin hayattaki ye-
rinin incelendi¤i analizde, mobil
internet kullan›m›n›n, toplam
internet kullan›m›n›n sadece

yüzde 1,5’u¤unu temsil etti¤i bil-
gisi yer al›yor. 2010’un 4. çeyre-
¤inde (Ekim-Kas›m-Aral›k) top-
lam sabit geniflbant internet kul-
lan›m› (indirme ve yükleme)
293 bin TByte olarak gerçeklefl-
miflken, mobil internet kullan›m
miktar› ayn› dönemde 4284
TByte oldu. Mobil internet kul-
lan›m miktar›n›n bir önceki y›l›n
ayn› döneminde bin 80 TByte
oldu¤unu belirten Enuy-
gun.com Bafl Analisti Betül
Sungurlu, “Son bir y›l içerisinde
mobil internet abone say›s›nda-
ki art›flla birlikte kullan›m mik-
tar› da yaklafl›k olarak 4 kat›na
ç›kt›.” dedi.

Sungurlu, “Analizimize göre
Türkiye’de mobil internet abo-
neleri toplam abonelerin yüzde
17’sini temsil etti¤i halde kulla-
n›m miktar› toplam kullan›m›n
sadece yüzde 1,5’¤u civar›nda.
Fiyat karfl›laflt›rma servisi veren
bir kurum olarak, mobil inter-
netin ADSL’e göre henüz fiyat
avantaj› yaratamad›¤›n›, bu se-
beple de sabit internete ciddi
bir rakip olamad›¤›n› görüyo-
ruz. Mobil internet fiyatlar›na
bakt›¤›m›zda yaklafl›k olarak
ADSL’deki 1 GB fiyat›na sade-
ce 100 MB internet al›nabildi¤i-
ni söylemek mümkün. Her yer-
den 3N internet ba¤lant›s›n›n
ayn› performans› göstereme-
mesi, internet destekli mobil ci-
haz ya da cep telefonlar›n›n
yüksek fiyatlar› da mobil inter-
net kullan›m›n› s›n›rlayan di¤er
etkenler.” dedi.

“Mobil internetin ADSL’e göre henüz fiyat avantaj›
yaratamad›¤›n›, bu sebeple de sabit internete ciddi bir rakip
olamad›¤›n› görüyoruz. Her yerden 3N internet ba¤lant›s›n›n
ayn› performans› gösterememesi, internet destekli mobil
cihaz ya da cep telefonlar›n›n yüksek fiyatlar› da mobil
internet kullan›m›n› s›n›rlayan di¤er etkenler.”

»
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BTK, cihaz kilidi
uygulamas›n›, 

sektör rekabetini
engelleyen, yal›n

ADSL'in etkinli¤ini
k›ran bir yap› olarak

de¤erlendirdi.
Kurum, ‘modemlere
özgürlük’ anlam›na

gelen önemli bir
karar ald›. 

■ ‹nternet Servis Sa¤lay›c›lar ya da iflletmeciler, bundan sonra sabit
flebekeler üzerinden sunulan internet hizmetlerinde kullan›lan
modemlere, cihaz kilidi mahiyetinde yaz›l›m veya donan›m
ekleyemeyecek. 

■ ‹flletmecinin, mevcut kilitli modemlere, uzaktan eriflimi
mümkünse, bu cihazlara uzaktan eriflim sa¤lanacak. Modemlerdeki,
cihaz kilidi mahiyetindeki yaz›l›mlar 3 ay içinde kald›r›lacak. 

■ Abonelere ait modemlere; teknik sorunlar, modem kapal›l›¤› ya
da abonelik iptali gibi uzaktan eriflimin mümkün olmad›¤› durumlarda
‹nternet Servis Sa¤lay›c›lar devreye girecek. Modemde yer alan kilit,
iflletmecilerin bayilerinde ücretsiz olarak açt›r›lacak. 

Karar neleri kaps›yor? 

B‹LG‹ Teknolojileri ve ‹leti-
flim Kurumu (BTK), internetin yay-
g›nlaflmas›n› engelleyen modem ‘ci-
haz kilitleri’ ile ilgili son derece
önemli bir karar ald›. ‹nternet Servis
Sa¤lay›c›lar (ISS) , internet hizmetle-
rinde kullan›lan modemlere, cihaz ki-
lidi koyamayacak. Abone, sahip oldu-
¤u modemle, istedi¤i iflletmeciden in-
ternet hizmeti alabilecek. 

‹nternet sektöründe yo¤un bir re-
kabet yaflan›yor. Türkiye’de halen
BTK taraf›ndan ISS hizmeti vermek
üzere yetkilendirilen 100’ü aflk›n ifllet-
meci bulunuyor. ‹flletmeciler, sektör-
deki pazar paylar›n› korumak, abone-
lerini rakip iflletmelere kapt›rmamak
için zaman zaman ‘s›n›rlay›c›’ baz› uy-
gulamalara da baflvuruyor. Bu alanda
görülen en yayg›n engel, internet hiz-
meti için kullan›lan modemlere uygu-
lanan cihaz kilidi. 
Nas›l kilit tak›l›yor?

Bir iflletmeci, abonesine internet
hizmetlerine eriflim için modem verdi
(kampanya kapsam›nda ücretsiz ya
da abone bedeli karfl›l›¤›nda sat›n al-
d›). Abonenin modemine yaz›l›m ya
da donan›m yoluyla cihaz kilidi yer-
lefltiriliyor. Abone, ba¤l› oldu¤u ifllet-

mecinin, hizmet kalitesini ya da inter-
net servis ücretlerini be¤enmedi. Bafl-
ka bir internet iflletmecisine geçti.
Abone, ayn› modemi kullanam›yor.
Yeni bir modem sat›n almak zorunda
kal›yor. 
Kilit rekabeti engelliyor

BTK, cihaz kilidi uygulamas›n›,
sektör rekabeti engelleyen, yal›n
ADSL’in (telefon hatt› olmadan inter-
net hizmeti almay› öngören) etkinli¤i-
ni k›ran bir yap› olarak de¤erlendirdi.
Kurum, ‘modemlere özgürlük’ anla-
m›na gelen önemli bir karar ald›.
BTK’dan üst düzey bir yetkili, karar›
de¤erlendirdi. 

Yetkili, BTK’n›n internetin yayg›n-
laflmas›n› temel bir hedef olarak belir-
ledi¤ine dikkat çekerek, “‹flletmeciler
taraf›ndan verilen modemlerde uygu-
lanan cihaz kilitleri, sektörde bekle-
nen geliflmeyi engelliyor. Yal›n ADSL
gibi uygulamalar›n etkisini azalt›yor.
Cihaz kilitleri, ISS’ler için bir çeflit pa-
zara girifl engeli oluflturuyor. Tüketi-
cinin veya abonenin, iflletme de¤ifltir-
me maliyetlerini art›rarak, sektördeki
etkinli¤i azalt›yor. Dolay›s›yla bu ka-
rar, k›s›tlay›c› olarak de¤erlendirilen
uygulamay› ortadan kald›r›yor.” dedi. 

»

‹nternet 

kilit kalkacak
MODEMLER‹NDE 
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DEVLET Demiryollar› (TCDD),
h›zl› tren seferlerini daha güvenli hale ge-
tirmek için ek güvenlik çözümleri üzerin-
de çal›fl›yor. Ek güvenlik tedbirlerinin ba-
fl›nda ‘makinist karnesi’ ile ‘kameral› sis-
tem’ geliyor. Kameral› sistemle, 245 kilo-
metrelik Ankara-Eskiflehir yolunun her
noktas›n›n 24 saat gece ve gündüz izlen-
mesi hedefleniyor. Bu kapsamda, güzer-
gah üzerindeki tünel, viyadük (köprüyol),
yarma, üst-alt geçitler ile hemzemin geçit-
lerin bulundu¤u kritik noktalara kamera-
lar yerlefltirilmeye baflland›. ‘Zoom’ yap-
ma özelli¤i bulunan kameralarla hat üze-
rinde hiçbir kör noktan›n kalmamas›
amaçlan›yor. Söz konusu kameralar›n
üzerlerinde rüzgâr ve ya¤mur sensoru da
bulunuyor. Rüzgâr›n h›z› 35 metre saniye-
yi geçti¤i anda kameralar, seyir güvenli¤i-
nin tehdit alt›nda oldu¤u bilgisini an›nda
merkeze bildirecek. Merkez de bu duru-

mu trene iletecek ve trenin h›z›n›n yavafl-
lamas› sa¤lanacak. Kameral› sistem saye-
sinde ya¤›fl miktar› da ölçülebilecek. Böy-
lece, trenin hangi h›zda seyretmesi gerek-
ti¤i makinistte bildirilecek.
Makinistlerin karnesi olacak

TCDD’nin ek güvenlik çözümleri ara-
s›nda ‘makinist karnesi’ de bulunuyor. Sis-
tem, makinistlerin her hareketi yerinde ve
zaman›nda yap›p yapmad›¤›n› kontrol
edecek. Mesela; kornaya basmas› gereken
yerde mi bast›? H›z düflürmesi gereken
yerde h›z›n› düflürdü mü? Yaklaflma böl-
gelerine yaklafl›rken belirli bir aç›yla fren
yapt› m›? Rüzgâr ya da ya¤murla ilgili bil-
gi geldi¤inde ona göre haz›rland› m›? S›-
n›rl› ve dikkatli geçiflleri nas›l yapt›? Tüm
bu ve benzeri durumlar ek güvenlik siste-
mi üzerinden kontrol edilerek makinistle-
re her seferden sonra not verilecek. Not-
lar, makinistlerin karnelerine ayl›k olarak
da ifllenecek. 

Karne için her makinistin özel kimlik
bilgilerini tafl›yan dijital bir anahtar› ola-
cak. Anahtar› sisteme takan makinist, flif-
resini girerek treni kullanabilecek. Ancak
her istedi¤i tren setini de¤il, sistemin gö-
revli k›ld›¤› tren setlerini kullanabilecek.
TCDD, söz konusu sistemi, h›zl› trenlerin
yan› s›ra konvansiyonel trenler için de ha-
yata geçirmek için çal›flmalara bafllad›.

TCDD, h›zl› tren hatlar›ndaki güvenlik
önlemlerini artt›r›yor. Buna göre; 245 kilometrelik

hat 7 gün 24 saat kameralarla gözlenecek.
Kameralara yerlefltirilecek ya¤mur ve rüzgâr

sensoruyla; rüzgâr›n h›z›
35 metre saniyeye

ulaflt›¤›nda kameralar
otomatikman hattaki

trenin makinistini
uyaracak. 

24 SAAT GÖZETLENECEK
HIZLI TREN HATTI HIZLI TREN HATTI HIZLI TREN HATTI HIZLI TREN HATTI HIZLI TREN HATTI HIZLI TREN HATTI 
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TELEKOMÜN‹KASYON ‹le-
tiflim Baflkanl›¤›’n›n (T‹B) internet servis
sa¤lay›c›lara ve hosting firmalar›na gön-
derdi¤i ‘sak›ncal› kelimeler listesi’ tart›flma
oluflturdu. Bas›nda ‘bu kelimelerin geçti¤i
siteler yasaklanacak’ içeri¤i ile ç›kan yanl›fl
haberleri T‹B ‹nternet Daire Baflkan› Os-
man Nihat fien düzeltti. ‘Ç›plak, eskort,
ateflli’ gibi sak›ncal› kelimelerin yan› s›ra
listede ‘etek, fire, hayvan, haydar, hikaye’
gibi masum görünen kelimelerin de içinde
bulundu¤u listeyi gönderme amaçlar›n›
aç›klayan fien flöyle konufltu: “Bu kelime-
lerin geçti¤i siteler kapat›lmayacak sadece
bu kelimelerin bulundu¤u içerikler kontrol
edilecek. Baz› kelimeler masum görünse
de alt›ndan çok farkl› içerikler ç›kabiliyor.
Siteler kapat›lma riski yaflamas›n diye da-
ha dikkatli olunmas›n› istedik sadece. Olay
bundan ibaret.” 

Daha önce de çeflitli zamanlarda az say›-
da kelimenin bulundu¤u, küçük listelerin

ayn› flekilde, uyar› amaçl› olarak servis sa¤-
lay›c›lara gönderilmifl oldu¤unu anlatan
Baflkan Osman Nihat fien, sa¤lay›c›larla
ortak çal›flt›klar›n› belirtti. Kamuoyunda
olay›n tam anlafl›lmadan, T‹B’in’sansürcü,
yasakç›’ gibi gösterilmesine tepki veren
fien, bu tip konularda olay›n de¤erlendiril-
meden, h›zl› reaksiyon verilmemesini iste-
di. Listedeki kelimelerle ilgili de konuflan
Baflkan fien, “Etek kelimesi örne¤in gün-
lük hayatta ve birçok sitede kullan›lan bir
kelimedir. fiimdi bu kelimenin geçti¤i site-
lerin kapat›lmas› diye bir fley söz konusu
olamaz. Ama baz› kelimelerin arkas›nda
farkl› fleyler ç›kabiliyor. Suç içerebiliyor.
fiimdi gerçek hayatta suç olan internette
de suçtur. Bunlar›n teflhisi için biz tam ter-
sine servis sa¤lay›c›lara destek vermifl ol-
duk.” fleklinde konufltu. 

fien, internet sitelerinin kapat›lmamas›
için bundan sonra da bu çal›flmalar› yap-
maya devam edeceklerini, masum bir keli-

me gibi görünse de arkas›nda suç bar›nd›-
ran içeriklerin de¤erlendirilmeye devam
edece¤i bilgisini verdi.  T‹B’in servis sa¤la-
y›c›lar›na gönderdi¤i listede, dikkat edil-
mesi gereken kelimeler flöyle s›raland›: 

Mektupla birlikte gelen listedeki söz-
cükler aras›nda flaflk›nl›k verici derecede
‘s›radan’ sözcükler bulunuyor. Bunlardan
en çarp›c›lar› flöyle:

31, Adrianne, Animal, Hayvan, Baldiz,
Beat, Buyutucu, Ciplak, Citir, Escort,
Etek, Fire, Girl (‹ngilizce’de ‘k›z’ demek,
Ateflli, Frikik, Free, Gey, Gay, Gizli, Got
(ingilizce ‘get’ fiilinin geçmifl zaman ya da
geçiflli hali), Hatun, Haydar, Hikaye, Ho-
memade (ev yap›m› demek), Hot (‹ngiliz-
ce’de ‘s›cak’ anlam›nda geliyor), ‹tiraf, Li-
seli, Nefes, Nubile (?), Partner, Pic (‹ngi-
lizce’de ‘picture’›n (resim, foto¤raf) k›salt-
masi), Sarisin, Sicak, Sisman, Teen (‹ngiliz-
ce’de 13-19 yafl grubunda genç), Yasak,
Yerli, Yetiskin,  Xn, XX... 
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“Masum görünen kelimelerin
‹ÇER‹⁄‹NDE SUÇ OLAB‹L‹R”

“Etek kelimesi örne¤in günlük hayatta ve birçok sitede kullan›lan bir kelimedir. fiimdi bu
kelimenin geçti¤i sitelerin kapat›lmas› diye bir fley söz konusu olamaz. Ama baz› kelimelerin
arkas›nda farkl› fleyler ç›kabiliyor. Suç içerebiliyor. fiimdi gerçek hayatta suç olan internette

de suçtur. Bunlar›n teflhisi için biz tam tersine servis sa¤lay›c›lara destek vermifl olduk.”
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E⁄ER s›k s›k uçakla seyahat ediyorsu-
nuz ve sizi uçak tutuyorsa, bu hava bas›nc› ve iç
kulaktaki rahats›zl›ktan dolay› olufluyor. Bu sa¤-
l›kl› insanlar için normal bir deneyimdir. Ancak
bunu durdurabilirsiniz. 

Yabanc› yaflam sitesi Ehow’un uzman görüflle-
rinden derledi¤i bilgilere göre, iflte sizi uçak tutma-
s›ndan kurtaracak basit ve do¤al tedaviler flöyle:
■ Muskat:

Kendinizi rahats›z hissetti¤iniz anda dilinizin
alt›na yar›m muskat yerlefltirin. Muskat›n sakin-
lefltirici etkisi vard›r. Dilinizin alt›na yerlefltirdi¤i-
nizde ilaç kan dolafl›m›n›za daha çabuk etki eder. 
■ Zencefil çay›:

Uça¤a bindi¤inizde hemen zencefil çay› iste-
yin. E¤er havayolu flirketinde zencefil çay› yok-
sa yan›n›za kendi zencefil çay›n›z› al›n ve gö-
revlilerden biraz s›cak su isteyin. Zencefil do¤al
bir bulant› geçiren etkiye sahiptir. Zencefil
kapsülleri de içebilirsiniz. 

■ Et ve peynir uçufl 
öncesi iyi bir yemek olabilir:

Uçmadan önce flekerli ya da karbonhidratl› yi-
yeceklerden uzak durun. Çünkü bunlar uçak tut-
mas›na veya panik ataklara yol açan adrenalin
ak›n›na neden olabilir. Bu nedenle uça¤a binme-
den önce düflük karbonhidratl› sebzeler ile bol
proteinli yemekler yiyebilirsiniz. 
■ Nane:

Nane ya¤› uçak tutmas› ve bulant› için iyi bir
tedavidir. Uçmadan önce çantan›zda küçük bir
fliflede nane ya¤› bulundurun. E¤er yoksa, naneli
sak›z ya da fleker çi¤neyin. 
■ Cam kenar›na oturun:

Yerinizi ay›rt›rken sizi sakinlefltirecek bir gö-
rüntü istiyorsan›z cam kenar›n› tercih edin. E¤er
pencere kenar›nda oturmak sizi korkutuyorsa da
koridor kenar›nda oturun, böylece ihtiyac›n›z ol-
du¤unda koridorda dolaflabilirsiniz. 
■ Hava borusunun oldu¤u yere oturun: Ha-
va borusunun do¤rudan yüzünüze gelmesine dik-
kat edin. Çünkü fazladan oksijen bulant›n›z›n
geçmesine yard›m eder. 

41sa¤l›k
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UÇAK TUTMASINI

Uçmadan 
önce flekerli ya da

karbonhidratl›
yiyeceklerden

uzak durun.
Çünkü bunlar

uçak tutmas›na
veya panik

ataklara yol açan
adrenalin ak›n›na

neden olabilir.

nnaass››ll  öönnlleerrssiinniizz??
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TTÜÜRRKKSSAATT,
TÜRKSAT MAPS

‹LE GGOOOOGGLLEE
MMAAPPSS’E RAKIP

OLDU. GOOGLE
MAPS’E GÖRE

GÖRÜNTÜ
KAL‹TESI DAHA
YÜKSEK OLAN

TÜRKSAT
MAPS

GÜNCELLEME
SÜRES‹YLE DE
ÖNE ÇIKIYOR.

TTÜÜRRKKSSAATT
MMAAPPSS,,  GGOOOOGGLLEE

MMAAPPSS’E OLAN
BA⁄IMLI⁄I DA

ORTADAN
KALDIRMAK

‹ST‹YOR.

TÜRKSAT’›n yaklafl›k iki y›ld›r üzerin-
de çal›flt›¤› ve “Google Maps”in pabucunu dama
atacak “Türksat Mamp” projesi haz›r. Yer izleme
sistemi olan “Türksat Maps” için Türkiye’nin her
yerinin uydu görüntüleri say›sal ortama tafl›nd›.
Uydu görüntüleri 2009 ve 2010 y›llar›n› kaps›yor.
Ancak, bundan sonra görüntülerin dörtte biri her
y›l güncellenecek. Google’a rakip olacak Türksat
Maps, görüntü kalitesiyle de Google Maps’ten
daha ileride. 

Türksat A.fi. Genel Müdürü Özkan Dalbay,
projenin k›sa zamanda hizmete girece¤ini belirti-
yor. Türksat Maps’in devreye girmesiyle, Google
Maps’in de 2 y›lda bir güncellefltirdi¤i Türkiye
görüntülerini daha s›k güncelleme yoluna gidebi-
lece¤ini aktar›yor. Dalbay Türsat Maps’in güncel-
leme tarihleri hakk›nda flu bilgiyi veriyor: “Goog-

le uydu görüntülerini 2 y›l da bir güncelliyordu.
Bizimki ortalama bir y›l. Bundan sonra da bir y›l
olacak. Baz› yerlerde bu 6 aya düflebilecek, baz›
yerler için 1,5 y›l olacak.” 

Özkan Dalbay projenin hedef kitlesi hak-
k›nda da bilgi veriyor. Baflta kamu kurulufllar› ile
co¤rafi bilgi sistemi altyap›s›n› kullanmak isteyen
özel sektörün oldu¤unu kaydeden Dalbay, araç
takip sistemi gelifltirenlerin de bu sistemi yo¤un
olarak kulland›klar›n› kaydediyor. Türkiye’de
co¤rafi bilgi teknolojileri pazar›n›n çok büyük ol-
mad›¤›n›, bu tür büyük projelerle gelifltirilece¤ine
dikkati çeken Genel Müdür, flunlar› söylüyor: 

“Bu alanda çal›flan firmalar Google Maps kul-
lan›yor. Kullan›c› ücretleri ödüyorlar. Biz abone-
lik sistemi getirece¤iz. Ayn› kuruluflun ayn› fley
için bir daha para ödemesini de önlemifl olaca¤›z.

“Türkiye’nin
art›k alternatifi var.

Mesela, Google, 
Youtube yasaklan›nca
Maps’i de kapat›yor.

Bundan böyle
kapatabilirsin. Çünkü

art›k alternatifin
var.”

Türksat Maps 
ile Google Maps’›n
pabucu dama 
ATILIYOR 

»
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Türksat A.fi. Genel

Müdürü Özkan Dalbay,

Türksat Maps için

abonelik sistemi

getirilece¤ini söyledi.

Kamu da özel sektör de abone olabilecek. Belirli
bir çözünürlü¤e kadar herkes bakabilecek. Ancak
belirli bir çözünürlü¤ün üzerinde görüntü almak
isteyenler internet üzerinden abonelik sistemiyle
ya da elektronik ortamda perakende al›flverifl
fleklinde ifllem yapabilecek. Abonelikte istenildi¤i
kadar görüntü kullan›labilecek ancak perakende
kullan›m için iflaretlenen bölgenin büyüklü¤üne
göre kredi kart› ile ödeme yap›lacak.” 
Google Mamps’e olan 
ba¤›ml›l›k ortadan kalkacak

Türksat Genel Müdürü Dalbay, sistemin hiz-
mete haz›r oldu¤unu ancak ifl modeli ve fiyat be-
lirleme aflamalar›n›n tamamlanmas› gerekti¤ini,
Türksat Yönetim Kurulu’nun alaca¤› karar›n ar-
d›ndan Türksat Maps’i k›sa sürede hizmete suna-
caklar›n› aktar›yor. Sistemin bafllang›çta sadece

Türkiye için kullan›ma sunulaca¤›n› ancak ileriki
aflamada geniflletilebilece¤ini ifade eden Dalbay,
“Bu proje, Türkiye’de Google Maps’a ba¤›ml›l›¤›
ortadan kald›racak. Google, Youtube yasaklan›n-
ca Maps’i kapat›yor. ‹yi, tamam, istersen art›k ka-
patabilirsin, alternatifin haz›r.” diyor. 

Türkiye’nin uydu görüntülerini vatandafllar›n
ücretsiz flekilde “www.turksatglobe.com” internet
sitesi üzerinden izleyebilece¤ini bildiren Dalbay,
“Ticari olarak belirli bir kalitede görüntü istendi-
¤inde bedele tabi olacak, lisans ücreti ödenmesi
gerekecek. www.turksatglobe.com’da Türkiye’nin
her yerinin görüntüsü var. Hatta 864 bin metre-
karenin biraz daha fazlas›n›n görüntüsü var.” ifa-
delerini kullan›yor.  
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ÜRK‹YE’de 20’ye yak›n ilde faaliyet gösteren ve
40 bin kifliye istihdam sa¤layan ça¤r› merkezleri

sektörü Bakanlar Kurulu karar›yla teflvik kapsam›-
na al›nd›. Karara göre 4. bölgede yer alan ve asgari yat›r›m tutar› 1
milyon TL olan ça¤r› merkezleri teflvikten yararlanabilecek. Ça¤r›
Merkezleri Derne¤i Yönetim Kurulu Baflkan› Bahad›r Pekkan,
söz konusu kararla birlikte
ça¤r› merkezleri sektörünün
Devlet taraf›ndan tan›mlan-
m›fl bir sektör konumuna
ulaflt›¤›na dikkat çekti.

14 Nisan 2011 tarihli ve
27905 say›l› Resmi Gaze-
te’de yay›nlanan Bakanlar
Kurulu Karar›’na göre 4.
Bölge’de yer alan ve asgari
yat›r›m tutar› 1 milyon TL
olan ça¤r› merkezleri teflvik kapsam›na dâhil edildi. Türkiye’de bu-
gün itibariyle 40 bin kifliye istihdam sa¤layan ve toplam yat›r›m tu-
tar›n›n son 5 y›lda 200 milyon TL’ye ulaflt›¤› ça¤r› merkezi sektörü-
nün 2015 y›l›nda 85 bin kifliye ifl olana¤› sa¤lamas› bekleniyor. Tefl-
vik kapsam›na al›nan ça¤r› merkezi sektörü Anadolu’da bugüne
dek yaklafl›k 50 milyon TL yat›r›m gerçeklefltirmifl bulunuyor. 

Ça¤r› merkezleri,  Giresun, Rize, Artvin,
Gümüflhane, Malatya, Elaz›¤, Bingöl, Tunceli,

Erzurum, Erzincan gibi illerin bulundu¤u 
4. bölgede; vergi indirimi, sigorta primi iflveren
hissesi deste¤i, yat›r›m yeri tahsisi, faiz deste¤i
gibi teflvik unsurlar›ndan yararlanabilecekler.

T

Ça¤r› Merkezleri

Derne¤i Yönetim

Kurulu Baflkan›

Bahad›r Pekkan

Asgari 1 milyon TL
yat›r›m yapan ça¤r›
merkezleri teflvik
kapsam›na al›nd›
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Ça¤r› Merkezleri Derne¤i Yönetim Kuru-

lu Baflkan› Bahad›r Pekkan, Dernek olarak
gerçeklefltirdikleri yo¤un temaslar›n netice
verdi¤ini ve Bakanlar Kurulu’nun ald›¤› ka-
rar›n sektörün önünü açaca¤›n› belirtti. Pek-
kan flu de¤erlendirmeyi yapt›: “Ça¤r› Mer-
kezleri Derne¤i olarak en önemli kurulufl
hedefimiz olan ça¤r› merkezi sektörünün di-
¤er sektörler gibi devlet taraf›ndan tan›m-
lanmas› ve yat›r›mlar›m›z›n teflvik unsurla-
r›yla desteklenmesi konusundaki çal›flmala-
r›m›z sonuç verdi. Al›nan karar ve belirlenen
asgari yat›r›m tutar›, Dernek olarak iletti¤i-
miz kanun önerisinin dikkate al›nd›¤›n› gös-
teriyor. Daha önce devlet taraf›ndan tan›m-
lanmam›fl olan sektörümüz için bu karar ile
di¤er sektörlerde oldu¤u gibi Ulusal Faaliyet
ve Ürün S›n›flamas› kodu belirlenerek
(6420.0.99) kapsama dâhil edilmifl bulunu-
yor. Yetkili mercilerle yürüttü¤ümüz görüfl-
melerde hem sektördeki firmalar›n gereksi-
nimlerini dile getirdik hem de daha etkili bir
sektör oluflturabilmek ad›na ihtiyaç duyulan
konulara dikkat çektik. ÇMD olarak bu sü-
reçte katk› sa¤layan ve gerçeklefltirdi¤imiz
temaslarda bizlere kulak veren
herkese teflekkür ediyoruz.”

Bahad›r Pekkan, bu-
gün gelinen noktada
ça¤r› merkezleri sek-
törünün art›k devlet
taraf›ndan tan›m-
lanm›fl bir sektör
konumuna ulaflt›¤›-
na dikkat çekti. “Bu
durum bizlere büyük
mutluluk veriyor, çün-
kü sektörümüz gerek is-
tihdam gerekse ekonomi
ad›na yaratt›¤› de¤erle ülkemi-
ze önemli katk› sa¤l›yordu. Bakanlar
Kurulu karar›yla birlikte sektörümüzün önü-
nün daha da aç›ld›¤›n› görüyor ve bölgeye
katk› yapacak etkili yat›r›mlar gerçeklefltire-
bilece¤imize inan›yoruz. Önümüzdeki 5 y›l-
da 4. Bölge’ye yönelecek ça¤r› merkezi yat›-
r›mlar›n›n 100 milyon TL’yi aflaca¤›n› öngör-
mekteyiz. 4. bölgede bulunan illerde yer alan
ça¤r› merkezlerinde bugün itibariyle 4 bini
aflk›n kifli görev yap›yor ve bu rakam›n 2015
y›l›na dek yüzde 270 art›fl göstermesini bekli-
yoruz.” dedi. 
Teflvik flartlar› nas›l?

Uygulama kapsam›nda ça¤r› merkezleri
de 4. bölgede vergi indirimi, sigorta primi ifl-

veren hissesi deste¤i, yat›r›m yeri tahsisi, faiz
deste¤i gibi teflvik unsurlar›ndan yararlana-
bilecekler.  4. Bölge’de 31.12.2010 tarihine
kadar bafllayan yat›r›mlar için yat›r›ma katk›
oran› yüzde 60 olurken, uygulanacak ku-
rumlar vergisinde yüzde 90 oran›nda indirim
saptanm›fl bulunuyor. 4. bölgede 31.12.2011
tarihine kadar bafllayan yat›r›mlar için ise ya-
t›r›ma katk› oran› yüzde 55, uygulanacak ku-
rumlar vergisinde yüzde 90 indirim oran› be-
lirlendi. ‹ndirilen kurumlar vergisi tutar› ya-
t›r›ma katk› tutar›na ulafl›ncaya kadar indi-
rimli vergi uygulamas›na devam edilecek. 

4. bölgede 31.12.2011 tarihine kadar bafl-
layan yat›r›mlarda SSK primi iflveren hissesi-
nin asgari ücrete tekabül eden k›sm›n›n Ha-

zine taraf›ndan karfl›lanma süresi 7 y›l,
01.01.2012 tarihine kadar baflla-

yan yat›r›mlar için ise 5 y›l
olarak saptand›. 

Bölgesel destekler-
den yararlanacak yat›-
r›mlar için bankalar-
dan kullan›lacak en
az bir y›l vadeli kre-
dilerin teflvik belge-
sinde kay›tl› sabit ya-

t›r›m tutar›n›n yüzde
70’ine kadar olan k›sm›

için ödenecek faizin veya
kâr pay›n›n, 4. bölgede yap›-

lacak yat›r›mlarda TL cinsi kre-
dilerin 5 puan›, döviz kredileri ve dövi-

ze endeksli kredilerin iki puan›, Müsteflarl›k-
ça da uygun görülmesi halinde, azami ilk befl
y›l için ödenmek kayd›yla bütçe kaynaklar›n-
dan karfl›lanabilecek.
Teflvikten hangi iller yararlanacak?

Asgari 1 milyon TL yat›r›m gerçeklefltiren
ça¤r› merkezlerinin teflvikten yararlan›labile-
ce¤i 4. Bölgede yer alan iller flu flekilde s›ra-
lan›yor: Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Art-
vin, Gümüflhane, Malatya, Elaz›¤, Bingöl,
Tunceli, Erzurum, Erzincan, Bayburt, A¤r›,
Kars, I¤d›r, Ardahan, Van, Mufl, Bitlis, Hak-
kâri, fianl›urfa, Diyarbak›r, Mardin, Batman,
fi›rnak, Siirt. 

“Bakanlar
Kurulu karar›yla

birlikte sektörümüzün
önünün daha da aç›ld›¤›n›

görüyor ve bölgeye katk› yapacak
etkili yat›r›mlar

gerçeklefltirebilece¤imize
inan›yoruz. Önümüzdeki 5 y›lda 

4. bölgeye yönelecek ça¤r›
merkezi yat›r›mlar›n›n 100

milyon TL’yi aflaca¤›n›
öngörmekteyiz.” 



ARAfiTIRMA gelifltirme faaliyet-
lerine teflvik veren Türkiye, yeni yat›r›mlar
çekmeye bafllad›. Geçen sene Türkiye’de
Ar-Ge merkezi açan Çin teknoloji flirketi
Huawei, bu y›l 25 milyon dolarl›k yat›r›m
yapacak. Türkiye’nin bölgesel bir dünya
merkezine dönüflme sürecinde oldu¤unu
söyleyen Huawei Türkiye Genel Müdürü
Philip Zhihui Liang, 2010-2012 aras›ndaki
üç y›ll›k dönemde yat›r›mlar›n toplam›n›n
50 milyon dolara ulaflaca¤›n› aç›klad›.
Dünyadaki en büyük Ar-Ge merkezlerin-
den birini 2010 y›l›nda ‹stanbul’da açan
Huawei, Türkiye’de gelifltirdi¤i projeleri
Avrupa, BDT ülkeleri ve Güney Ameri-
ka’ya ihraç etmeye bafllad›. Firman›n Tür-
kiye’deki ilk y›l›n›, düzenledi¤i bas›n top-

lant›s›nda de¤erlendiren Liang, flirket ola-
rak geçen sene toplam 34 milyar dolar ciro
gerçeklefltirdiklerini ve her y›l flirket gelir-

lerinin yüzde 10’undan fazlas›n›n Ar-Ge
faaliyetlerine ayr›ld›¤›n› vurgulad›. 

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Yö-
neticisi Kamil fiahin ise Türkiye’deki
projelerin büyük bir ço¤unlu¤unun ülke
d›fl›ndaki operatörler için gelifltirildi¤i
bilgisini verdi. Gelirlerinin neredeyse ta-
mam›n›n uluslararas› projelerden geldi-
¤ini söyleyen fiahin, özellikle 3G için ge-
lifltirilen yaz›l›m ürünleri konusunda Av-
rupa’dan, Latin Amerika’dan yüksek ta-
lep geldi¤ini aktard›. fiahin, 150 mühen-
disin çal›flt›¤› Ar-Ge merkezine bu y›l da-
ha fazla mühendisin istihdam edilmesini
planlad›klar›n› belirtti. fiahin, Türkiye’de
ayn› anda Turkcell, Vodafone ve Avea’ya
3G altyap› hizmeti sunduklar›n› söyledi. 

TÜRK Telekom, günü-
müzün en acil ve hayati konu-
lar›ndan deprem haz›rl›klar›n-
da da rol üstlenmek üzere
önemli bir ad›m att›. Türk Te-
lekom deste¤i ile Bo¤aziçi
Üniversitesi Kandilli Rasatha-
nesi ve Deprem Araflt›rma
Enstitüsü taraf›ndan hayata
geçirilen proje ile Marmara
Denizi’ne yerlefltirilen befl de-

niz dibi deprem izleme istas-
yonu, gerçekleflen çok küçük
k›r›lmalar dâhil olmak üzere
tüm yer hareketlerinin gerçek
zamanl› ve kesintisiz olarak
izlenmesini sa¤layacak.

Marmara Bölgesi’nde olas›
bir depremin en az can ve
mal kayb›yla atlat›lmas›na
destek sa¤lamay› amaçlayan
“Marmara’n›n Kalbini Dinli-

yoruz” projesi, Türk Telekom
ve Bo¤aziçi Üniversitesi Kan-
dilli Rasathanesi ve Deprem
Araflt›rma Enstitüsü iflbirli¤i
ile hayata geçti. Projede,
Marmara Denizi dibine ku-
rulan deprem izleme istas-
yonlar› sayesinde, mikro k›-
r›lmalar dâhil olmak üzere
tüm deniz dibi hareketleri
gerçek zamanl› olarak izlene-

bilecek. Toplam 57 kilomet-
relik fiber optik kablo kulla-
n›lan 5 deniz dibi ve Marma-
ra Denizi çevresine yerlefltiri-
len 10 karasal genifl-bantl›
deprem izleme istasyonunu
kapsayan proje, bir iç deniz-
de kurulmas› ve gerçek za-
manl› veri ak›fl› sa¤lamas› iti-
bari ile dünyada bir ilk olma
özelli¤i tafl›yor. 
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Türk Telekom
deniz dibi 

deprem izleme
istasyonu kurdu

Huawei’den, Türkiye’ye  25 milyon dolarl›k yat›r›m

»

Huawei Türkiye Genel Müdürü Philip Zhihui Liang, 2010-2012 aras›ndaki üç
y›ll›k dönemde yat›r›mlar›n toplam›n›n 50 milyon dolara ulaflaca¤›n› aç›klad›.

»

Huawei Türkiye Genel Müdürü Philip
Zhihui Liang ve Huawei Türkiye Ar-Ge

Merkezi Yöneticisi Kamil fiahin.

Marmara Denizi dibine kurulan deprem
izleme istasyonlar› sayesinde, mikro k›r›lmalar

dâhil olmak üzere tüm deniz dibi hareketleri
gerçek zamanl› olarak izlenebilecek.
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B‹LG‹ Teknolojileri
ve ‹letiflim Kurumu (BTK)
verilerine göre bu y›l cep
telefonu ithalat› geçen y›la
göre yüzde 22 artt›. Geçen
y›l›n ilk 3 ay›nda 3 milyon
762 bin 809 cep telefonu it-
halat› gerçekleflirken, bu y›l
ithal edilen cep telefonu ci-
haz say›s› 4 milyon 627 bin
885’e ulaflt›.  

Yurt d›fl›ndan yolcu be-
raberinde getirilen cep te-
lefonu say›s› da bu y›l›n ilk
3 ay›nda geçen y›l›n ayn›
dönemine göre yüzde 41
oran›nda artt›. Geçen y›l›n
ilk 3 ay›nda 125 bin olan
yolcu beraberinde getirilen
cep telefonu say›s›, bu y›l›n
ayn› döneminde 177 bini
geçti. Bilgi Teknolojileri ve
‹letiflim Kurumu (BTK) ve-
rilerine göre bu y›l cep tele-
fonu ithalat› geçen y›la gö-
re yüzde 22 artt›. Geçen y›-
l›n ilk 3 ay›nda 3 milyon
762 bin 809 cep telefonu it-
halat› gerçekleflirken, bu y›l
ithal edilen cep telefonu ci-
haz say›s› 4 milyon 627 bin
885’e ulaflt›.   
fiubat ay›nda 
yüzde 50 art›fl 

Geçen y›l›n Ocak ay›n-

da 1 milyon 50 bin cep te-
lefonu ithal edilirken, bu
y›l›n Ocak ay›nda bu say›
1 milyon 385 bine yüksel-
di. Geçen y›l›n fiubat ay›n-
da 1 milyon 72 bin cep te-
lefonu ithalat› bu y›l›n fiu-
bat ay›nda 1 milyon 526
bine ç›kt›. Geçen y›l 1 mil-
yon 639 bin olan mart
ay›ndaki cep telefonu it-
halat› bu y›l›n ayn› döne-
minde 1 milyon 715 bin
olarak gerçekleflti.  
Yolcu beraberinde 
getirilen telefon da artt› 

Yurt d›fl›ndan yolcu be-
raberinde getirilen cep te-
lefonu say›s› da bu y›l›n ilk
3 ay›nda geçen y›l›n ayn›
dönemine göre yüzde 41
oran›nda artt›. Geçen y›l›n
ilk 3 ay›nda 125 bin olan
yolcu beraberinde getiri-
len cep telefonu say›s›, bu
y›l›n ayn› döneminde 177
bini geçti. Geçen y›l Ocak
ay›nda 41 bin 500 olan yol-
cu beraberinde getirilen
cep telefonu cihaz say›s›
bu y›l›n Ocak ay›nda 52
bin 361’e, fiubat ay›nda 37
binden 52 bin 500’e ve
Mart ay›nda 46 binde
570’ten 72 bin 236’ya ç›kt›. 

GEÇEN y›l 18.2 mil-
yon arac›n sat›ld›¤› Çin’de
akaryak›ta yap›lan iki zamla
birlikte bu y›l 17 milyonluk
bir pazar hedefleniyor. En
büyük flehir olan fiangay’da
düzenlenen otomobil fuar›
bu büyümeyi gösterircesine
geçen y›la göre yüzde 35 alan
büyüterek aç›ld›. 19’u uluslar
aras› markalardan 56’s› ise
yerel markalardan olmak

üzere toplam 75 modelin
dünya tan›t›m›n›n yap›ld›¤›
fiangay’da bin 100 model ser-
gileniyor. 230 bin metrekare-
lik 9 holden oluflan fuar ala-
n›nda birkaç hol sadece yerel
markalar› bar›nd›r›yor.

Medya gününde bile 20 bi-
ne yak›n ziyaretçi a¤›rlayan
fuarda uluslar aras› markalar
baz› modellerin dünya tan›t›-
m›n› gerçeklefltirdi¤i. Audi
Q3, VW Beetle, BMW M5,
Mercedes A Serisi, Chevrolet
Malibu, Volvo lüks konsepti
bunlardan baz›lar›. Bunlar›n

d›fl›nda fiangay’da Çinli
markalar›n birçok yeni
modeli gün yüzüne ç›kt›.
Eski y›llara göre azalmakla

birlikte kopya modellerin
varl›¤› da dikkat çekti. 

»

»
En büyük otomobil

pazar›nda 75 model tan›t›ld›

Cep telefonu
ithalat› patlad› 

Dünyan›n en büyük otomobil pazar›n›n
düzenlendi¤i fiangay’da Audi Q3, VW Beetle, BMW
M5, Mercedes A Serisi, Chevrolet Malibu, Volvo
gibi markalar lüks modellerini görücüye ç›kard›.

Bu y›l ithal edilen cep telefonunda 
yüzde 22, yurt d›fl›ndan yolcu
beraberinde getirilen cep telefonunda
ise yüzde 41 oran›nda art›fl yafland›. 

Tüm Marmara’y› dinleyecek
flekilde yerlefltirilen deniz dibi
istasyonlar›n›n konumlar› flöyle: 

Ç›narc›k- Koru (Yalova ili) 
Güzelce-Avc›lar (istanbul ‹li) 
Marmara Ere¤lisi (Tekirda¤ ili) 
Tekirda¤-Kumba¤ (Tekirda¤ ili) 
Esenköy (Ç›narc›k)-Armutlu (Yalova ili)



BULMACABULMACA

SOLDAN SA⁄A: 1) Mühim / Bo¤az›n iki yan›nda
birer tane bulunan organ 2) Kaybetmek / Bir nota
/ Eski dilde ayak 3) Söz, lak›rt› / Birinin
hâkimli¤ini kabul etme / Arapçada “oku”
anlam›na gelen kelime 4) K›r›klar› sabitlemekte
kullan›lan alç› benzeri madde / Bir üflemeli çalg› /
Uzun bir mesafeyi belirtmek için kullan›lan
kelime 5) Mecazi anlamda bir olay›n bafllang›c› 
6) K›saca Disk ‹flletim Sistemi / Koflan bir hayvan
çeflidi / Söz vermek / Çabuk davranan 
7) Ba¤›fllama anlam›na gelen bir bayan ismi / ‹stek
yaz›s› 8) Güney Kafkasyal› bir halk veya bu
halktan olan kimse / Genetik bilgiyi tafl›yan
oluflum / Köpek / Bir alan ölçü birimi 9) Çal›flkan
olan bir böcek / Bir zaman dilimi / Stronsiyum
elementinin simgesi 10)Gelecek / Ak›tma / Baston
yerine kullan›lan bir sopa 11) Kilometre /
Fransiyum elementinin simgesi / Üzerinde çal›flma
yap›lan vücut 12) Ani bir hareket yaparak vücudu
sars›lmak 13) Bir ifl veya davran›flta gereken ölçü /
K›saca aminoasit 14) Parmak izi gibi kiflilerin
birbirlerinden ay›rt edilmesi için kullan›lan fley /
E¤im, meyil 15) Kararl› / fiaflma anlatan bir söz

YUKARIDAN AfiA⁄IYA: 1) Resimde gördü¤ünüz 1966 K›rklareli do¤umlu olan
Türksat Genel Müdürü 2) Hz. Muhammed’in niteliklerini övmek amac›yla yaz›lan
kaside / Boyun e¤me 3) Konumunu koruma durumu 4) Bir soru eki / Lityum
elementinin simgesi 5) Daha söze bafllarken ne denmek istedi¤ini çabucak anlama /
Yazar› bilinmeyen, anonim / Güzel öten bir kafes kuflu 6) ‹nanma / Bir çeflit k›sa ney
7) Bira yapmak için haz›rlanm›fl arpa / Plan yapma 8) Yunan alfabesinin ikinci harfi /
Amerikan e¤itim sisteminde say› olarak 4’e karfl›l›k gelen en yüksek not / Çok
uzaktan görünebilen da¤ / Aniden ç›kan bozukluk 9) Yumurtan›n bir bölümü /
Üzerinde kitap okunan küçük masa / Yafl› küçük oldu¤u halde sözleri ve davran›fllar›
büyükmüfl gibi olan çocuk / Bir ba¤laç 10) Ma¤ara / Boruya üç yönlü kullanma
özelli¤i veren bir parça / Kar›fl›k
renkli 11) Kad›n karfl›t› / Yaya
olarak savaflan askerlerin
oluflturdu¤u s›n›f / K›rm›z› 12)
Sözünün eri / Yemin / Endüstri 13)
Baba, dede / Defetmek 14) ‹lk üç
numaran›n a¤› belirtti¤i, son üç
numaran›n o a¤ içerisindeki
bilgisayar› belirtti¤i numaralar /
Yap› iflleri / Latincede tekrar
anlam›na gelen ön ek / Deveyi
çöktürmek için kullan›lan söz 15)
Osmanl› döneminde mahkemelerin
en yetkilisi /Üzerine ip sar›lan parça.  
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