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Ülkemizde hemen hemen her fley, maalesef
siyasete malzeme yap›labiliyor. Günlük

yaflant›m›z›n art›k de¤iflmez bir parças› olan mobil
iletiflim de bu durumdan pay al›yor. Baz istasyonunu
uzak yerlere tafl›mak, bas istasyonlar› hakk›nda
olumsuz beyan vermek bir baflar› imifl gibi
gösteriliyor.

Geçti¤imiz ay Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ), cep
telefonlar› ile ilgili bir sa¤l›k raporu haz›rlad›.
Raporda cep telefonlar›, turflu gibi geleneksel bir
Türk yiyece¤inin de bulundu¤u, ‘sa¤l›ks›z’ listesine
eklendi. Bu durum birçok sosyal olayda oldu¤u gibi
taraflar› yine ikiye böldü. Kimi ‘cep telefonu turflu
kadar zararl›’ deyip, durumu oldu¤undan fazla hafife
al›rken, kimi de ‘cep telefonu kanser sebebi’ diyerek
gere¤inden fazla büyüttü. Oysa rapor bir tane idi ve
ç›kar›lmas› gereken sonuç nesnel olmal›yd›. 

Biz de Kapak haberimizi, cep telefonu-baz
istasyonu-mobil iletiflimin gereklili¤i sacaya¤›nda
iflleyerek, okurlar›m›z› konu hakk›nda bilgilendirmeye
ay›rd›k. Umar›z, kafas› kar›fl›k okurlar için faydal› olur
derken BTK Baflkan› Tayfun Acarer’in ifadesi ile
sözümüzü flöyle ba¤layal›m: “Yüz ölçümü bizden
küçük olan AB ülkelerindeki baz istasyonu say›s›
bizim ülkemizden çok çok fazla.”

★★★

Geçti¤imiz ay›n ‘intenet olay›’, Anonymous hacker
grubunun, Türkiye’de bafllat›lmas› planlanan ‘güvenli
internet’ uygulamas›na karfl› olduklar› gerekçesi ile
Türk hükümetini aç›ktan tehdit etmesiydi. Grup,
birkaç küçük aksamaya neden olan sald›r›lar
gerçeklefltirdi. Sald›r›lar küçük olsa da olay, Türk
siber ekiplerinin, sald›r›lara karfl› ne denli iyi
oldu¤unu bir kez daha gösterdi. Yurtiçinde 30’u
aflk›n destekçinin yakalanmas› ile neticelenen olay›n
perde gerisini Gündem sayfalar›m›zda bulabilirsiniz. 

★★★

Her mevsim herkes için farkl› yaflan›yor. Tatil için
heyecanlanan bizler, bu aylar›n baz› meslek gruplar›
için ‘s›k›nt›’ya dönüfltü¤ünü hat›r›m›za getirmeyiz
bile. Bu meslek grubunun Orman Genel Müdürlü¤ü
yang›nla mücadele ekipleri oldu¤unu söylersek
yeterince ipucu vermifl oluruz. Çevre sayfalar›m›zda
son dönem yang›nla mücadele tekniklerini anlatt›k.
Bunun d›fl›nda, Türkiye’nin yat turizminde geldi¤i
nokta ve daha birçok önemli geliflmeyi
sayfalar›m›zda bulabilirsiniz. 

Hoflçakal›n.

Geçti¤imiz ay Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ), cep telefonlar› ile ilgili bir sa¤l›k raporu
haz›rlad›. Raporda cep telefonlar›, turflu gibi geleneksel bir Türk yiyece¤inin de

bulundu¤u, ‘sa¤l›ks›z’ listesine eklendi. Taraflar ikiye bölündü. 
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Cep telefonu eflittir turflu!



Tivibu Ev’Le

Tivibu Ev. Yeni dönem TV.

 



Baz istasyonu 
ve turflu

Dünya Sa¤l›k Örgütü, cep
telefonlar›n› 2B risk grubuna ald›.

Bu gurupta turflu ve kahve de 
yer al›yor. Ayrıca tasarruflu

ampullere de dikkat.
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“Konserde olmad›k
zamanda oynayan seyirci

beni rahats›z eder”

Sanatç› fiürkiye Tutkun, “Sesimin güzel
oldu¤unu söyleyip, beni flark› söylemeye

ikna eden ilk kifli, ilk eflimdir.”

Evlenme ilan› veren ilk
kad›n t›marhaneye at›ld›!

Günümüzde evlenmek isteyenler,
televizyon, internet arac›l›¤› ile

tan›fl›yor. Bu hareketi gazeteye ilan
vererek bafllatan ilk kad›n için

sonuçlar pek de iyi olmad›! 

“Do¤u insan› sert, Karadeniz
insan› dalgal›d›r”

Türkiye'nin dört bir taraf›n› 
yan›na çocuklar› da alarak 

gezen televizyon programc›s› 
Esra Alkan, gezilerini

kitaplaflt›rd›. 
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FRANSA’da hükümet, radyo ve
televizyonlarda Facebook ve
Twitter’›n ad›n›n söylenmesini
yasaklad›. Yasak uyar›nca bir
haberin parças› olmad›¤› sürece
bu iki sosyal a¤ telaffuz
edilemeyecek. Yasa¤a temel
olarak 1992’deki bir yasa
gösterildi. Yasa, markalar›n
televizyon ve radyolarda reklam
amaçl› olarak kullan›lmas›n› engelliyor. Fransa’da RTÜK benzeri bir kurulufl olan CSA’n›n
sözcüsü Christine Kelly, Facebook’un milyarlarca dolar de¤erinde oldu¤unu, sosyal a¤ ile
Facebook’un örtüflmesinin di¤er sosyal a¤lara karfl› haks›z rekabet yaratt›¤›n› belirtti.  

SULTANAHMET Bölgesi, gerçeklefltirilen
uygulama ile Google Earth üzerinden tüm
dünyan›n sanal ziyaretine aç›l›yor. Bölgenin;
Topkap› Saray›’ndan Ayasofya’ya, Yerebatan
Sarn›c›’ndan Sultanahmet Camii’ne kadar önemli
tarihi eserlerini 3 boyutlu modelleyen
3DLocationEarth.com, Sultanahmet’in yan› s›ra
bu bölgedeki, 50’ye yak›n otel ve restoran› 3.
boyuta tafl›d›. Modellenen binalar Google Earth
sistemine aktar›larak, binalar›n dünyan›n her
yerinden görülmesi sa¤land›.  
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ASELSAN ve Teknomobil
Uydu Haberleflme A.fi.
taraf›ndan Türkiye’nin ilk
yüzde 100 yerli kriptolu
haberleflme cihaz›
gelifltirildi. 2110 MEMK ad›
verilen cep telefonu, yasa
d›fl›
dinlenme
ihtimalini
ortadan
kald›r›yor.
2110
MEMK iki
senelik bir
çal›flma
sonucu
ortaya ç›kt›.
Cep
telefonu karasal hücresel
yay›nlar›n eriflemedi¤i do¤al
afetler gibi ola¤anüstü
durumlarda hem bireysel
hem kurumsal olarak
kablosuz haberleflme
olana¤› sa¤l›yor. 

UÇUfi örevlileri de art›k iPad
kullanacak. Bir süre önce FFA
taraf›ndan da onay alan
iPad’ler, art›k yavafl yavafl hava
ulafl›m sektöründe de yerini
almaya bafllayacak. Uzun
y›llardan beri kullan›lan klasik
kâ¤›t uçufl listeleri tarihe
kar›fl›yor. Bundan böyle ilgili
görevliler, kâ¤›t uçufl listeleri
yerine direkt olarak iPad’lerini
kullanacak ve yolculara hizmet
edecekler. Alaska Airlines,
GoodReader ve PDF ekli
iPad’ler kullanmaya bafllad›.
Alaska Airlines’a göre bu
uygulama ile 2.4 milyon ka¤›t
sayfas› kurtulacak ve do¤aya
büyük bir katk› sa¤lanacak.

Sultanahmet sanal 
ziyarete aç›l›yor

Uçaklarda 
IPAD modas› 

ASELSAN
dinlenmeyen
telefon üretti

Fransa’da
‘Facebook’

demek yasak!



ADANA Bölge ‹dare
Mahkemesi’nde engelli
olan bir vatandafl›n açt›¤›
dava sonucunda engelli
otomobillerinden KDV
al›nmamas› yönünde karar
ç›kt›. Karar gere¤i
engelliler, bundan böyle
otomobil al›mlar›nda KDV
ödemeyebilecek. Daha
önce araç al›mlar›nda
ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve MTV’den (Motorlu Tafl›tlar Vergisi) muaf tutulan
engelliler, art›k araç al›m› yaparken KDV’den de muaf tutulabilecek.  

07haber turu

MALIYE Bakanl›¤›, gelir ve kurumlar vergisi
mükelleflerinin vergi levhas› alma ifllemini
kolaylaflt›rd›. Yeni düzenlemeyle vergi levhas›
almak için vergi dairelerine gidilmeyecek. 
Mükelleflerin gelir ve kurumlar vergisi
beyannamelerini zaman›nda vermeleri halinde
vergi levhas› sistem taraf›ndan otomatik olarak
mükellefin internet vergi dairesi hesab›na
aktar›lacak. Mükellefin beyannamesini
süresinde vermemifl oldu¤u durumlarda da,
vergi levhas›n› yasal olarak alma süresi
içerisinde beyannamenin verilmesi kayd›yla,
vergi levhas› sistem taraf›ndan otomatik olarak
internet vergi dairesi hesab›na gönderilecek.
Her iki durumda da mükellefin vergi levhas›n›
süresi içinde ald›¤› kabul edilecek.  

‹RAN kendi yap›m› Rasad 1
adl› uyduyu f›rlatt›. ‹ran’›n
remsi haber ajans› IRNA,
Savunma Bakan› Ahmed
Vahidi’nin huzurunda f›rlat›lan
Rasad 1 adl› ilk görüntüleme
uydusunun toplayaca¤›
telemetri bilgilerini yer
istasyonuna aktaraca¤›n›
duyurdu. Tasar›m›, yap›m›, test
aflamalar› yerli uzmanlarca
yap›lan uydunun yine yerli
yap›m uydu tafl›y›c›s›yla
f›rlat›ld›¤› kaydedildi. 260
kilometre mesafede yörüngeye
yerleflen uydunun 15,3 kilo
a¤›rl›¤›nda oldu¤u belirtildi.
Rasad 1 uydusunun günde 15
kez dünyan›n etraf›nda
dönebilece¤i ifade edildi. 

GEN‹fi bant internetin
geliflmesiyle birlikte tüm
dünyada video izleme oranlar›
da art›fl gösterdi. 10 y›l önce
insanlar sadece yaz›larla
kendilerini ifade etmek için
u¤rafl›rken bugün 1 dakikal›k
video çekip bunu paylaflarak
dünya çap›nda milyonlarca
insana ulaflabiliyor.
Comscore’un Avrupa
ülkelerinin baz al›nd›¤›
araflt›rmas›na göre Avrupa’da
en çok video izleyen ülke
Almanya. Almanya günde 19,6
saat video izliyor. Listenin ikinci
s›ras›nda ise Türkiye bulunuyor.
18,7 saat video izleyen
Türkiye’yi; ‹ngiltere, ‹spanya,
Fransa takip ediyor. 

Vergi levhas› 
internetten

Almanlar›n
video
ç›lg›nl›¤›

‹ran kendi
uydusunu

f›rlatt›

Engelli
floförden KDV
al›nmayacak



ADINI önce wikileaks.org’a engel-
leme yapan Paypal, Visa, Amazon gibi
dünyaca ünlü kurulufllar›n sitelerine orga-
nize sald›r› düzenleyerek duyurdu Anony-
mous hacker grubu. Kurumlar›n bilgisayar-
lar›n›n eriflilmez hale getirilmesiyle tüm
dünyaya nam sald›. Grubun en meflhur ta-

arruz yöntemi Ddos sald›r›lar›. Bu sald›r›
flekliyle, web siteleri yo¤un bir flekilde veri
bombard›man›na tutuluyor, sitelerin bu-
lundu¤u sunucu bilgisayarlar›n›n bellekleri-
nin dolmas› sa¤lanarak, o sunucular›n kilit-
lenmesi sa¤l›yor. Örneklendirecek olursak,
anl›k en fazla 5 bin internet ziyaretçisine
hizmet verebilecek bir sunucuya, saniyede
5 milyon internet ziyaretçisinin gönderece-
¤i veri miktar›na efl de¤er bir trafik olufltu-
rularak site kullan›lmaz hale getiriliyor. 

Bu yöntemle dünyaya ün salan Anony-
mous hacker grubu, geçti¤imiz ay Türk hü-
kümetini aç›ktan tehdit etti. Gerekçe ola-
rak da 22 A¤ustos’ta hayata geçecek Gü-
venli ‹nternet Kullan›m› Yönetmeli¤i kap-
sam›nda öngörülen 4 ayr› filtre düzenleme-
sini gösterdi. Uygulaman›n yasakç› oldu¤u-
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BTK Baflkan› Tayfun Acarer: “Anonymous hacker grubunun gönderdi¤i
programlar› yükleyen ya da bir flekilde ZOMB‹LENEN bilgisayar 

kullan›c›lar› büyük tehlike alt›nda. Bilgisayarlar› üzerinden her türlü 
YASA DIfiI ‹fiLEM yap›labilir. Hukuki yönden sorumlu ise, IP adres sahibi olur.” 

»



nu ileri sürdü ve Telekomünikasyon ‹leti-
flim Baflkanl›¤›’na (T‹B) sald›raca¤›n› ilan
etti. Dedi¤ini de yapt› ve T‹B’e sald›rd›. Pe-
ki, sald›r› nas›l savuflturuldu ve perde arka-
s›nda neler yafland›?

Bu noktada, Bilgi Teknolojileri ve ‹leti-
flim Kurumu (BTK) Baflkan› Tayfun Acarer
ile konufltuk. Acarer, söz konusu sald›r›yla
ilgili tüm detaylar› güvenlik aç›s›ndan aç›k-
lamaktan kaç›nsa da sald›r›n›n nas›l savrul-
du¤u konusunda flu ipuçlar›n› verdi: “Siber
sald›r› 9 Haziran’da, 17.50’de bafllad›. Saat
19.15’te doruk noktas›na ulaflt›. Bu saatte
yaklafl›k 2 Gbps h›z›na kadar ç›kt›. Saat
20.00’den sonra di¤er kurulufllara yöneldi-
ler. Sald›r›, saat 22.00 itibariyle azalarak 4
Mbps h›z›na kadar düfltü. Daha sonraki
günlerde de yo¤unlu¤u azalsa da devam et-
ti. T‹B sald›r›ya haz›rl›kl›yd›. Sald›r›y› savufl-

turmak için saatlerce tetikte bekledi. 20 do-
lay›nda bilgisayar uzman›ndan oluflan ‘siber
savunma timi’, sald›r›y› püskürtmek ve sis-
temi korumak için geceli-gündüzlü görev
yapt›. Uzmanlar 24 saat nöbet tuttu. Özel-
likle sald›r› an›nda yo¤un trafi¤in T‹B sitesi-
ni çökertmemesi için alternatif kanallar
aç›ld›. Sitenin yükü azalt›ld›. Al›nan tedbir-
lerle sald›r› savuflturulmufl oldu.”

Acarer, Anonymous hacker grubunun
kendilerine yönelik bu tür sald›r›lar›na za-
man zaman devam edece¤ini söylüyor. Son
sald›r›ya yurt içinden de destek verildi¤ine
dikkat çekiyor. Bunun için hacker grubu-
nun,  yurt içinden destek almay› planlad›¤›
kullan›c›lar›n bilgisayarlar›na program
gönderdi¤ini, sald›r›ya kat›lacaklar›n da bu
program› indirerek Anonymous’a destek
oldu¤unun alt›n› çiziyor. 

T‹B’in ise yurt içi ba¤lant›lar› ortaya ç›-
karmak için genifl çapl› bir soruflturma bafl-
latt›¤›n› vurgulayarak, “Soruflturma kapsa-
m›nda aralar›nda 18 yafl›ndan küçüklerin
de bulundu¤u 30’u aflk›n kifli gözalt›na al›n-
d›.  Bu kiflilerin sorgulamalar› yap›ld› ve si-
ber sald›rganlar için hukuk süreci iflletildi.”
bilgisini veriyor. 
Yurt içindeki sald›rganlar ad›m
ad›m nas›l yakaland›?

“Anonymous grubuna destek veren sal-
d›rganlar nas›l tespit edildi?” sorusunun
cevab›n› Acarer flöyle aç›kl›yor: “Önce
sald›r›da bulunan veya sald›r›ya kat›lanla-
r›n IP (internet ba¤lant›) adresleri, sald›-
r›ya hedef olan T‹B’in log kay›tlar›ndan
tespit edildi. Tespit ifllemi flu flekilde yap›-
l›yor; e¤er bir kullan›c›, T‹B’in internet si-
tesine girifl yapt› ise T‹B’in internet sitesi-
nin bar›nd›r›ld›¤› bilgisayar sistemlerinde
bulunan log kay›tlar›, bu talepte bulunan
bilgisayar›n IP adresini haf›zas›na al›yor.
Bu flekilde yap›lan tespitten sonra T‹B, bu
log kay›tlar›n›, emniyet güçlerine ve yasal
mercilere iletiyor. Emniyet ve yarg›, log
kay›tlar› üzerinden siteye girifl yapan
IP’lerin dökümünü ç›kar›yor. IP’lerden,
sald›r›ya kat›lanlar tek tek belirleniyor.
‹nternet Servis Sa¤lay›c›lar’dan (ISS), sal-
d›r›ya kat›lan IP’nin abonelik bilgileri ta-
lep ediliyor. Böylece, IP adresleri yard›-
m›yla abonenin kimlik bilgisi ve adresi or-
taya ç›kar›l›yor. Tutuklamalar bu aflama-
lardan sonra gerçeklefltirildi.”
Program› indirenler büyük tehlikede

Tayfun Acarer, Anonymous hacker gru-
bunun sald›r› öncesinde gönderdi¤i prog-
ramlar› indirenlerin büyük tehlikede oldu-
¤unu, program› indirenlerin bilgisayar›n›n
zombilendi¤ini (kölelefltirildi¤ini) söylüyor.
Acarer flu aç›klamay› yap›yor: “Zombi olan
bilgisayar›n›z, siz fark›nda olmadan farkl›
kifli ya da gruplar›n kontrolüne geçiyor. Bil-
gisayar›n›zdan postan›za bak›p, finansal ifl-
lem yapabiliyorlar. Do¤acak hukuki sorum-
luluk da IP adresine fatura ediliyor.” 
Zombiye karfl› ne yap›lmal›

Baflkan Acarer, zombiye karfl› flu uyar›da
bulunuyor: “‹nternetten gelen programlar›
indirmeyin. Koruyucu, antivirüs programla-
r›n›, s›k s›k güncelleyerek, kullan›n. Bilgisa-
yar›n, güvenlik duvarlar›n› üst seviyede tut-
mak ilerde s›k›nt› yaflamamak için hayati
role sahip.” 
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Siber sald›r›ya
KATILANLAR

nas›l yakaland›?
T‹B’e sald›r›da bulunan Anonymous hacker

grubunu yurt içinden destekleyen 30’u aflk›n kifli
ad›m ad›m yürütülen operasyon sonras› 

yakaland›. Ço¤u 18 yafl›ndan küçük olan zanl›lar›n
hakk›nda hukuki ifllem bafllat›ld›. 



Esra Alkan

TELEV‹ZYON ekranlar›n›n
vazgeçilmezidir gezi programlar›. Ekran-
da hem ö¤reten hem ö¤renen modern ça-
¤›n gezginlerini seyretmek ayr› bir zevktir
hele bir de anlat›c› ‘Kalk Gidelim’ progra-
m›n› haz›rlay›p, sunan Esra Alkan gibi
olursa… ‘Esra Alkan gibi olmak’ diyoruz
çünkü kendisi; insana, do¤aya olan sevgi-
sini, çocuklara verdi¤i önemi seyirciye
hissettiriyor.  

Esra Alkan, 2007 y›l›nda TRT 1’de
‘Kalk Gedelim’ adl› seyahat kültürü prog-
ram›n› haz›rlay›p sunmaya bafllad›. Türki-
ye’nin dört bir yan›ndan, 41 ilde çekti¤i 52
bölümlük program›na, Bar›fl Manço’yu
örnek alarak, çocuklar› dâhil etti. Çocuk-
lar›n sadece ekran bafl›nda de¤il, yaflaya-
rak ö¤renmelerini hedefleyen Alkan,
Düzce gezisinden bafllayarak, çocuklarla
yapt›¤› seyahatleri kitaplaflt›rd›. Alkan, ki-
tap yaz›m›n› sürdürürken, bir yandan da

ayn› program› TRT Belgesel’de, büyükler
için haz›rlamaya devam ediyor. Alkan’la
kitab›n›, gezi program›n› ve Anadolu in-
san›na dair gözlemlerini konufltuk.   

■ Gezmek sizin için ne ifade ediyor? 
Tüm hayat›m boyunca hep kendime

çeflitli f›rsatlar oluflturarak gerek yurt d›fl›-
na gerek de yurt içine sürekli seyahatler-
de bulundum. Bir zaman sonra bunun
böyle devam etmeyece¤ini anlad›m ve ha-
yat›mda köklü bir de¤ifliklik yapmaya ka-
rar verdim. Hobimi iflim haline getirdim.
Bu anlamda ‘Kalk Gidelim’ program› be-
nim hayat›m›n özünü oluflturuyor.  

■ Program fikri kafan›zda nas›l olufltu?
Daha önce bir gezi s›ras›nda kaza ge-

çirdim ve 6 ay boyunca koltuk de¤nekleri-
ne ba¤l› yaflamak zorunda kald›m. Ben de
o bofl geçen zaman› de¤erlendirdim. Bir
gezi program› haz›rlamal›yd›m ve bunu
kesinlikle Anadolu’da çekmeliydim. Kah-
ramanlar› ise çocuklardan oluflmal›yd› ve
her gitti¤imiz yerin bir de gezi kitab›n›

“KAÇ TANE ÇOCUK B‹Z‹M PROGRAM SAYES‹NDE SEYAHAT ETMEY‹,
SEYAHAT KÜLTÜRÜNÜ Ö⁄REND‹. ARTIK ONLAR YEN‹ B‹R ‹LE

G‹TT‹KLER‹NDE, MÜZEN‹N YER‹N‹ SORUYORLAR. BU B‹LE BANA YET‹YOR.”
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Bir gezginin gözünden Anadolu

Alkan çocuklarla röportaj yap›yor.

»

‘Do¤u insan› SERT

DALGALIDIR
Karadeniz insan› 

‘

Röportaj: H‹LAL BAYSAL



yazmal›yd›m. Sonra oturdum ve ‘Kalk Gi-
delim’ program›n› oluflturdum.

■ Çocuklarla seyahat etmek zor mu?
Çocuklarla seyahat etmenin elbette zor

yanlar› olabiliyor. Ama ben bu zorluklara
ne tak›ld›m ne de onlar› lüzumundan faz-
la anlamland›rd›m. Keyifli yanlar› bana
göre çok daha fazla. 

■ Gezilen flehirlerin kitaplaflt›r›lmas›na
Düzce’den bafllad›n›z, s›rada hangi iller
var?

‹lk kitab›m›z “Kalk Gidelim Düzce”
ikincisi ise “Kalk Gidelim Mardin” oldu.
fiu an “Kalk Gidelim Sinop”u yaz›yorum.

Sonras›nda da Van ve Rize illeriyle de-
vam etmek istiyorum. 

■ Gezi ve yaz›lar›n›z›n sizdeki karfl›l›¤›
nedir?

‹nsana dair bir fley yapabilmek ve onun
hayat›na yeni bir fleyler kazand›rabilmek
kadar güzel bir fley yok benim için. Ben
kendimi buna adad›m ve seyahat ederek
gitti¤im her yere bunu tafl›maya çal›fl›yo-
rum. Kaç tane çocuk bizim program saye-
sinde seyahat etmeyi, seyahat kültürünü
ö¤rendi. Art›k onlar yeni bir ile gittikle-
rinde, müzenin yerini soruyorlar. Bu bile
bana yetiyor.

■ Kitaplar›n›zda k›z›n›zdan bahsedi-
yorsunuz, sizin uzakta olman›z› nas›l ka-
bulleniyor?

Baz› anne babalar gibi ona kendimi
adayam›yorum ama ihmal de etmiyorum.
Anne babas› çok yo¤un olan çocuklar da
bu duruma al›fl›yorlar. Kabullenme bizim
dinimizde de, evrenin yasas›nda da var.
Olmas› gereken bir fleyi kabullendi¤imiz

zaman her fley çok daha kolay ak›yor. O
benim iflimi, ben de onun öz varl›¤›n› ka-
bullendim.

■ K›z›n›zla nas›l haberlefliyorsunuz? 
Öncelikle rüyalar›m› kullanmay› deni-

yorum. Sonra da telefon tabii ki. K›z›mla
iletiflim kurman›n ikinci yolu da mailler
tabii ki. 

■ Ulafl›m araçlar› aras›nda bir tercihi-
niz var m›?

Zamanla yar›flt›¤›mdan h›zl› araçlar›
tercih etmeme ra¤men gönlümün istedi¤i
her zaman trenle yolculuk olmufltur. Ya-
takl› trenleri çok severim ben. ‹stan-
bul’dan akflam binerim, hiç yorulmadan
kendimi Ankara’da bulurum.  

11röportaj

Alkan’›n gözünden
Anadolu insan›

‹stanbul Üniversitesi’nin Arkeoloji
Bölümü’nü bitiren Esra Alkan, insana
olan merak›ndan dolay› ald›¤› sosyal ve
fiziki antropoloji e¤itimi de ald›. Üstüne
geziler de eklenince Türk insan›n›
yaflad›klar› bölgelere göre flöyle
özetledi: 

“Do¤u insan›; Mezopotamya
kültüründen geliyor. Mezopotamya
ovas›na, topra¤›na uygun davrand›¤›n
sürece sana her fleyi verir ama ayk›r›
davrand›¤›nda çok sert tepki al›rs›n.
Çünkü do¤aya z›t gidersen do¤al
felaketlerle karfl›laflabilirsin. Do¤unun
insan› da t›pk› böyledir.”

“Karadeniz insan›; denizi gibidir. Bir
bakm›fls›n›z denize sütliman, bir
bakm›fls›n›z aniden bir f›rt›na patlar.
Çünkü f›rt›na patlamadan o a¤› tekrar
denize atmak zorundad›r. An›nda
kararlar› al›p sahile varmak zorundad›r.
Üç befl saniye sonra olacak olaylar›
görüp fark etmek zorundad›r.” 

“Orta Anadolu’da adeta bir refah
görürüz. Hititler’den bu yana üst üste
gelen bir yerleflim ve bir seçilmifllik
vard›r burada. Topraklar› çok verimlidir
ve tah›l benzeri ürünlerine bakarsak
daha bir dinginlik ve daha bir sab›r
vard›r. Çok iyi anlay›p dinleme ve
gözlem vard›r. Hemen arkadafl
olmazlar mesela.” 

“Bat› Anadolu’ya döndü¤ümüzde
oradakilerin daha canl› oldu¤unu
görüyoruz, co¤rafyalar› öyle çünkü.
H›zl› iletiflim kuruyorlar Orta Anadolu’ya
k›yasla. Bu da beraberinde h›zl›
kopufllar› getirebiliyor.” 
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MOB‹L teknoloji hayat›m›za
girdi¤inden beri, onsuz bir ha-

yat düflünülemez oldu. Güncel hayatta
her geçen gün daha fazla yer almaya
bafllad›. Art›k birçok ifli mobil teknoloji
ile hallediyor hale geldik. Mobil banka,
mobil ödeme, mobil sa¤l›k, mobil im-
za, uzaktan e¤itim, araç takip ve mobil
devlet gibi hizmetler ilk akla gelenler.
Liste daha da uzat›labilir. 

73 milyonluk Türkiye nüfusunun
yaklafl›k 62 milyonunun cep telefonu
kulland›¤› dikkate al›nd›¤›nda mobil
teknolojinin ne kadar hayat›n içinde ol-
du¤u daha net görülüyor. Türkiye'de 50
milyonun üzerinde insan ikinci nesil
(2N), geriye kalan› ise Üçüncü Nesil
(3N) teknolojisinden yararlan›yor.
3N'den sonra bafllayan video servisleri
ve bununla ilgili teknoloji kullan›m› da
giderek yayg›nlafl›yor. ‹ki y›lda 3N kul-
lan›c› say›s›n›n 12 milyona yaklaflmas›
mobil teknolojinin vatandafl›n hayat›na
ne denli h›zl› girdi¤ini de gösteriyor as-
l›nda. 

Mobil teknoloji bir yandan bafl dön-
dürücü bir h›zla ilerlerken, bir yandan
da bu teknolojinin insan sa¤l›¤› üzerin-
deki sak›ncalar› gündeme tafl›n›yor.
Törenlerle baz istasyonlar› sökülüyor.
Baz istasyonlar›n›n flehir d›fl›na ç›kar›l-
mas› isteniyor, mahkeme kararlar›yla. 

Öte yandan “elektrosmog”, di¤er bir

ifade ile “elektrokirlenme” literatüre
giriyor. Cep telefonlar›, Wi-Fi a¤lar›,
yüksek gerilim hatlar›, mikrodalga f›-
r›nlar, monitörler, tüplü, LCD veya
LED televizyonlar, radyo ve vericiler,
baz istasyonlar›, radar sistemleri ve ile-
tiflim sistemleri gibi onlarca manyetik
dalgalar›n etraf›m›z› sarmas› olarak ad-
land›r›l›yor elektrokirlenme.

Gündeme ise tek bafl›na baz istas-
yonlar› ve cep telefonlar›n›n zararlar›
oturuyor. Bilim insanlar› ve halk ara-
s›nda da tart›fl›lan konu bafll›klar› da
bunlar oluyor. Belediyeler, oy kayg›s›y-
la vatandafl›n iste¤i do¤rultusunda rad-
yasyon yayd›¤› gerekçesiyle baz istas-
yonlar›n› söküyor. Baz› belediyeler ise
flehir d›fl›na tafl›yor. Bu flekilde de mo-
bil iletiflimin sa¤lanaca¤›n› düflünenler
bile var. Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim
Kurumu (BTK) Baflkan› Tayfun Acarer
ise tam tersini söylüyor: ”Mobil haber-
leflmede baz istasyonlar› olmazsa ol-
mazd›r. Baz istasyonlar›n›n sökülmesi
de¤il daha da ço¤alt›lmas› gerekmekte-
dir. Sa¤l›kl› olan› budur.”

Tayfun Acarer, 'sa¤l›kl› olan› budur'
sözüyle baz istasyonlar›n›n birbirine ya-
k›n olmas› halinde, yayd›¤› elektroman-
yetik dalga oran›n›n daha düflük olaca-
¤›n› belirtmek istiyor. Baz istasyonlar›-
n›n aras›ndaki mesafe aç›ld›kça yay›lan
dalga fliddetinin de ço¤alaca¤›na dikkat

Röportaj: AHMET SEL‹M

CEP TELEFONU VE TURfiU 

Tayfun Acarer: Baz istasyonlar›n›n, radyo ve televizyon vericileri
gibi, bir tepenin üzerine konularak bütün bir flehri kapsamas› teknik
olarak mümkün de¤il. Baz istasyonlar›n› flehir d›fl›na tafl›rsan›z, cep

telefonlar›, foto¤raf makinesinden baflka bir ifllev görmez.

DÜNYA SA⁄LIK ÖRGÜTÜ, CEP
TELEFONLARINI 2B R‹SK GRUBUNA ALDI. BU
GRUPTA TURfiU VE KAHVE DE YER ALIYOR.

‘‘

»
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çekmek istiyor. Ayr›ca elektromanyetik
dalgan›n radyasyon olmad›¤›n›n alt›n› çizi-
yor. 

Baflkan, baz istasyonlar›n›n radyo ve tele-
vizyon vericileri ile kar›flt›r›lmamas› gerek-
ti¤ine de iflaret ederek, “Baz istasyonlar›-
n›n, radyo ve televizyon vericileri gibi, bir
tepenin üzerine konularak bütün bir flehri
kapsamas› teknik olarak mümkün de¤il.”
diyor. Baflkan flöyle devam ediyor: “Baz is-
tasyonlar› hücresel bir sistemdir ve belli
aral›klarla konulmas› gerekir. Aksi halde
cep telefonlar›, foto¤raf makinesinden bafl-
ka bir ifllev görmez. Di¤er yandan acil ara-
malar›n yüzde 80'i cep telefonlar› ile yap›l›-
yor. Siz baz istasyonlar›n› flehir d›fl›na tafl›r
ya da bulundu¤unuz yerden sökerseniz, ya-
r›n bir acil aramada ne yapacaks›n›z?” 
“Mobil iletiflimin faydalar› 
neden göz ard› ediliyor?”

Baflkan Acarer, üstüne basa basa tüm
dünyan›n mobil iletiflimde ayn› teknolojiyi
kullan›ld›¤›na dikkat çekiyor ve arkas›ndan
da flu de¤erlendirmeyi yap›yor: “Yüz ölçü-
mü bizden küçük olan AB ülkelerindeki
baz istasyonu say›s› bizim ülkemizden çok
çok fazla. Bu ülkelerde neden böylesi so-
runlar yaflanm›yor?” 

Acarer, yetkililerin baz istasyonlar›n›
sökmeden önce anket çal›flmas› yapmas›
gerekti¤ini de belirtiyor. Vatandafl›n yan›l-
t›ld›¤›n›, mobil iletiflimin faydal› yanlar›n›n
anlat›lmad›¤›n› ileri sürüyor. Bunun için
anket çal›flmas› s›ras›nda vatandafla flu bilgi-
lerin verilmesi gerekti¤ini belirtiyor: “Baz
istasyonunu söktü¤ümüz zaman cep telefo-
nuyla görüflemeyeceksin. Mobil iletiflim fle-
hir içinde çal›flmayacak. ‹nterneti kullana-
mayacaks›n. Acil durumlarda bir yeri ara-
yamayacaks›n. Bu durumda da baz istas-
yonlar›n›n sökülmesini istiyor musunuz?” 
“Cep telefonunu 
kulakl›k ile kullan›n”

Cerrahpafla T›p Fakültesi Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Tunaya Kalkan ise mobil iletiflim-
deki elektromanyetik dalgalar›n radyasyon

ile kar›flt›r›ld›¤›n› belirtiyor. Bilgilerin eksik
ve hatal› oldu¤unu kaydediyor. Baz istas-
yonlar›n›n cep telefonlar›ndan daha az
elektromanyetik dalga yayd›¤›n›n alt›n› çizi-
yor. Cep telefonlar›n›n kulakl›kla kullan›l-
mas› halinde yay›lan dalgalardan çok daha
az etkilenilece¤ini savunuyor. 
“Cep telefonu ile turflu 
ayn› risk grubunda”

Kalkan, yüksek gerilim hatlar›n›n, tele-
vizyon vericilerinin ve tasarruflu ampulle-
rin etkilerinin, alan fliddetlerinin çok yük-
sek ve tehlikeli oldu¤unu ancak kimsenin
'yay›nlar› durdurun' demedi¤ini belirtiyor.
Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) taraf›ndan
cep telefonlar›n›n 2B risk grubuna al›nd›¤›-
n› hat›rlatan Kalkan, "2B risk grubu içeri-
sinde turflu ve kahve de var. Turfluyu bir
küp yerseniz sindirim sisteminiz olumsuz
etkilenir. Cep telefonu ile uzun süre konufl-
mak istiyorsan›z kulakl›k kullan›n." uyar›s›-
n› yap›yor. Tunaya Kalkan, cep telefonlar›
ile baz istasyonlar›n›n insan vücuduna za-
rarl› oldu¤una dair hiçbir bilimsel bulgu-
nun olmad›¤›n› ancak yine de olas› düflün-
ceden hareketle cep telefonuyla az konu-
flulmas›n› istiyor.  

Türkiye 10,23 V/m, 45 bin adet

Almanya 41,2 V/m, 140 bin adet

Fransa 41,2 V/m, 100 bin adet

Danimarka 41,2 V/m, 35 bin adet

TAYFUN ACARER: YETK‹L‹LER‹N BAZ ‹STASYONLARINI SÖKMEDEN ÖNCE
VATANDAfiA; BAZ ‹STASYONUNU SÖKTÜ⁄ÜMÜZ ZAMAN CEP TELEFONUYLA

GÖRÜfiEMEYECEKS‹N. MOB‹L ‹LET‹fi‹M‹ fiEH‹R ‹Ç‹NDE ÇALIfiMAYACAK. ‹NTERNET‹
KULLANAMAYACAKSIN. AC‹L DURUMLARDA B‹R YER‹ ARAYAMAYACAKSIN. BU

DURUMDA BAZ ‹STASYONLARININ SÖKÜLMES‹N‹ ‹ST‹YOR MUSUNUZ? D‹YE SORMALI.‘‘
Nesil ya da “Jenerasyon” anlam›na

gelen "Generation" kelimesinin bafl harfi
ile ifade ediliyor. Cep telefonu
standartlar›, günümüzde 3'üncü nesile
kadar tan›mlan›yor. 

3'üncü nesilde kullan›lan tüm cihazlar
ortak bir protokole (IMT-2000) uyumlu
olarak gelifltirildi. W-CDMA ve
TD_CDMA iletiflim uygulamalar›n›
destekleyen UMTS sistemi, h›zl› veri
aktar›m›na olanak sa¤layan yap›s›yla, her
türlü geliflmifl multimedya uygulamas›n›n
(televizyon, internet, görüntülü iletiflim)
cep telefonlar›na tafl›nmas›n› sa¤lan›yor.

1N: ‹lk kuflak analog mobil telefon
sistemidir. 

2N: ‹kinci kuflak dijital mobil iletiflim
teknolojilerinin genel ad›d›r. GSM, ikinci
kuflak içerisinde kullan›lan en yayg›n
sistemdir. 

2.5N: ‹kinci kuflakta yer alan GSM
sisteminin GPRS ve HSCSD teknoloji
teknolojileriyle gelifltirilmifl sürümüdür. 

3N: Görüntülü ve sesli mobil iletiflim
teknolojilerinin genel ad›d›r. 

1N, 2N ve 3N ne 
anlama geliyor?

Türkiye’de limit 4 kat daha düflük
Türkiye, mobil haberleflmede kullan›lan baz istasyonu limit de¤erleri bak›m›ndan, en az

limit de¤eri uygulayan ülkeler aras›nda 6'›nc› s›rada yer al›yor. Nüfus ve yüz ölçümü
verileriyle k›yasland›¤›nda Almanya, Fransa ve Danimarka'dan çok daha az baz istasyonuna
sahip olan Türkiye, Dünya Sa¤l›k Örgütü'nün destekledi¤i ve kararlar›n› uygulad›¤›
Uluslararas› ‹yonlaflt›rmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICNIRP) taraf›ndan baz
istasyonlar› için belirlenen “41,2 volt/metrelik” de¤erin dörtte biri oran›ndaki “10.23
Volt/metre”yi uyguluyor. ICNIRP'nin belirledi¤i limit de¤erlerinden 4 kat daha düflük. 

Baz› Avrupa ülkelerindeki baz
istasyonu limit de¤erleri flöyle:

Baz istasyonlar›na yönelik en az limit
de¤er uygulayan ülkeler flunlar:

‹sviçre 4 
Lüksemburg 4
Polonya 6,1
Rusya 6,1
‹talya 6,1
Türkiye 10,2

Belçika 10,2
Slovenya 
1. Bölge 12,9
Yunanistan 32,9
Slovenya 
2. Bölge 41
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• Kredi Kartı Uygulamaları
• Atm Operasyonu

• Pos ve ‹flyeri Operasyonu

• Kart Kiflisellefltirme

• Baskı ve Zarflama

• Müflteri Ba¤lılık Uygulamaları

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



EBEVEYNLER‹N son y›l-
larda yaflad›klar› en büyük sorunlar›n
bafl›nda, çocuklar›n›n bilgisayar ve te-
levizyon ile iliflkileri geliyor. Çocukla-
r›n kimi zaman yararl› kimi zaman za-
rarl› oldu¤u söylenen bu iki iletiflim
arac›n›n bafl›nda geçirdikleri vakit on-
larda ne gibi sorunlara yol aç›yor? Bu
ikili çocuklar›n dikkatini gelifltiriyor
mu yoksa ters yönde mi etki ediyor?
Sorular›m›z›n yan›t›n› Kad›köyfiifa
Sa¤l›k Grubu Pedagoji Uzman› Yap-

rak Veziro¤lu veriyor.
Veziro¤lu, bilgisayar-televizyon ile

dikkat gelifliminin iliflkisini anlayabil-
mek için öncelikle dikkatin ne oldu¤u-
nu bilmek gerekti¤ine iflaret ediyor. Uz-
man pedagog, do¤umdan 7 yafla kadar
olan sürede ‘seçici dikkat’in geliflti¤ini
belirtiyor ve bunun ‘beynin odaklanma
yetene¤i’ oldu¤unu aktar›yor. Dikkati
oradan oraya s›çrayan ‘dikkati da¤›n›k’
çocuklar›n seçici dikkatinin henüz ol-
gunlaflmam›fl oldu¤una vurgu yap›yor.
Bu çocuklar›n ay›r›m gözetmeksizin her
gürültü ve görüntüye ilgi gösterdi¤ine
iflaret ediyor. 
“Elektronik ayg›tlar›n 
oldu¤u evde çocuklar insan 
sesine dikkat veremiyor”

Veziro¤lu tam bu noktada anne-ba-
balar›n dikkatle okumas› gereken flu
tespitleri yap›yor: “Çok fazla gürültü ç›-
karan elektronik ayg›tlar›n oldu¤u ev-
lerde büyüyen çocuklar›n insan sesleri-
ne ‘dikkat’ veremez hale geldikleri gö-
rülmüfltür. Medyan›n etkisi alt›nda ka-
lan beyinlerin ‘dikkatsizleflmesi’ günü-
müzde salg›n haline gelmifltir. Özellikle
4 - 7 yafl aras›nda, yani okul öncesi dö-
nemde çocuklar›n dürtülerini daha iyi
kontrol edebilir düzeye ulaflmas› bekle-
nir. 7 - 9 yafl aras›nda çocuklar›n tepki-
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Çok fazla gürültü ç›karan elektronik ayg›tlar›n oldu¤u evlerde
büyüyen çocuklar›n insan seslerine ‘D‹KKAT’ veremez hale
geldikleri görüldü. Medyan›n etkisi alt›nda kalan beyinlerin

‘D‹KKATS‹ZLEfiMES‹’ günümüzde salg›n haline geldi.‘’
ÇOCUKLAR YET‹fiT‹R‹YOR

B‹LG‹SAYAR OYUNLARI

‘DA⁄INIK Z‹H‹NL‹’

»



lerini düzenlemeyi ö¤renmifl olmalar›
beklenir. 11 yafl›ndan itibaren ise dik-
katin ‘süreklili¤i’ yani bir konuya ilifl-
kin ilgiyi sürdürebilme becerisi geliflir.
Art›k beyin, malzeme ilginç olmasa
da onunla ilgilenmeyi sürdürebilir.
Bilgisayar ve televizyonun en çok za-
rar verdi¤i alan da budur.”

“Çocuklar sürekli yüksek heyecan,
renk veya gürültü içeren oyunlar tara-
f›ndan ‘dikkati çekilen’ kifliler haline
geliyorlar. Dürtülerinin ve heyecan›n
egemenli¤i alt›na girip seçme, dinle-
me, düflünme, planlama, sürdürme
gibi becerilerini gelifltiremiyorlar.
Performans›n› nas›l daha iyi hale geti-

17sa¤l›k

“11 YAfiINDAN ‹T‹BAREN D‹KKAT‹N ‘SÜREKL‹L‹⁄‹’ YAN‹ B‹R KONUYA 
‹L‹fiK‹N ‹LG‹Y‹ SÜRDÜREB‹LME BECER‹S‹ GEL‹fi‹R. ARTIK BEY‹N, MALZEME

‹LG‹NÇ OLMASA DA ONUNLA ‹LG‹LENMEY‹ SÜRDÜREB‹L‹R. B‹LG‹SAYAR
VE TELEV‹ZYONUN EN ÇOK ZARAR VERD‹⁄‹ ALAN DA BUDUR.”

Kad›köy 
fiifa Sa¤l›k
Grubu
Pedagoji
Uzman›
Yaprak
Veziro¤lu

rebilece¤ini düflünmüyor. Yapt›¤›n›n
karfl›s›ndaki kifli üzerindeki etkisini an-
lamak için yüz ifadesini okumaya ihti-
yac› olmuyor. Zaten bunu ö¤renmesi
için yeterli miktarda insan iliflkilisi kur-
mas› bilgisayar oyunlar› taraf›ndan en-
gellenmifl oluyor. Duyular›n› afl›r› uya-
ran, an›nda zevk veren fleylere yöne-
len, sabredemeyen, zaman›n›n ço¤unu
oturarak geçiren, kilolu, yaln›z bireyler
oluyorlar. Ö¤retmenler ‘insan sesine’
dikkatini vermeyen, ancak normalden
yüksek seslere tepki veren yeni bir ne-
sille ne yapaca¤›n› bilemiyor.”

Çocuklar›n belleklerini ve hayal
güçlerini kullanmak yerine haz›ra ko-
narak baflkas› taraf›ndan yarat›lm›fl
uzun süreli bilgisayar oyunlar›yla vakit
geçirmeleri durumunda geliflmekte
olan beyinlerinin üzerinde olumlu so-
nuçlar› olmayaca¤›n› anlatan Veziro¤-
lu, oyunlar›n çocuklar›n hat›rlama be-
cerilerini engelledi¤ini belirtiyor. Bir-
kaç bilgiyi ayn› anda ak›lda tutarak
karfl›laflt›rma yapmak ve sorun çöz-
mek, dersteki bir problemin içeri¤ini
anlamak, ya da ayn› anda hem ö¤ret-
meni dinleyip hem not almak gibi be-
cerilerin de geliflmeyece¤ini aktar›yor.
Bu tip çocuklar›n; zihinleri da¤›n›k,
dürtülerinin ve heyecan›n egemenli-
¤inde olan kiflilikte olaca¤›n› söylüyor. 
“Lütfen çocuklar›n›z› 
bilgisayar esiri olmaktan 
koruyun”

Uzman pedagog flu ça¤r›y› yap›yor:
“‹flte bu nedenlerle lütfen çocuklar›n›z›
bilgisayar oyunlar›n›n esiri olmaktan
koruyun. Onlara ev d›fl›nda faaliyetler
bulun. Eve kapat›lan çocuklar›n TV ve
bilgisayar oyunlar› d›fl›nda alternatifleri
kalmayacakt›r. Çal›flan anne ve babalar
en az›ndan eve geldikten sonra çocuk-
lar›yla birlikte zaman geçirmeye çal›fl-
mal›lar. Ortak zevk alabildikleri faali-
yetlere yer vermeliler. Zaman›m›z›n
hastal›¤› olan bilgisayar›n ailece esiri
olmas›nlar.



nemli kad›n sanatç›lardan fiükriye
Tutkun, ilk flark›lar›n› ‘kendimi en
rahat hissetti¤im yerdi’ dedi¤i küçük
yeflil sal›nca¤›nda seslendirmeye
bafllad›. Buradan da binlerce hayra-
n›n›n bulundu¤u konser salonlar›na
geldi. Kendisi bu say›m›zda konu¤u-

muz olarak sorular›m›z› yan›tlad›. 
■ Hayat›n›zdaki hangi dönemi milat ola-

rak nitelendiriyorsunuz?
Hayat›mda milat olarak tan›mlayabilece-

¤im geliflme san›r›m eflimle tan›flmamd›r. O
y›llarda sesimin güzel oldu¤unu mutlaka
flark› söylemem gerekti¤ini bana ilk söyle-
yen kifli o y›llarda eflim olan insand›r. Ben ti-
yatrocu olmak isterken beni konservatuar›n
flan bölümünde okumaya neredeyse zorla-
m›flt›r. E¤itimci olan eski eflimin kendisine
bugün bile hala çok teflekkür ederim bu se-
çimi o zamanlar benim ad›ma yapt›¤› için. 

■ Küçükken ‘tahta, yeflil sal›nca¤›n›zda’
hangi flark›lar› okurdunuz, hat›rl›yor musu-
nuz?

En çok söyledi¤im flark› ‘Mavi Nurdan
Bir Irmak, Gölgede Bir Sal›ncak’, ‘Arda
Boylar›’, ‘Denizin Dibinde Hatçam’ bir de
‘Söyle Naz M› Bu Kafl Çat›fl, Benden Uzak-
lara Kaç›fl’t›.  

■ Kendinizi sal›nca¤›n›zdaki gibi özgür
ve rahat hissetti¤iniz bir yer daha oldu mu?

Sahneye ç›kt›¤›m zamanlarda baz› flark›-
lar› seslendirirken gözlerimi kapat›yorum ve
yine kendimi, neredeyse annemin kuca¤›
kadar s›cak rahat sal›nca¤›mda hissediyo-
rum. Yeflil rengine olan düflkünlü¤üm de sa-
n›r›m sal›nca¤›m›n renginden kalma bir du-
rum. Sal›nca¤›m da yeflildi... Hem de yem-
yeflil...

■ Hayat›n›zda ald›¤›n›z en radikal karar
nedir? 

Genellikle afl›r› uçlar› olmayan bir insa-
n›m. Baflak burcu olmamdan dolay› biraz
daha mant›kl› düflündü¤ümden öyle radikal
kararlar verecek bir karakterde de¤ilim.
Hayat›mda da öyle çok önemli radikal diye-
bilece¤im bir karar›m olmad› do¤rusu.

■ Yaflad›¤›n›z olumsuz olaylara nas›l tep-
kiler verirsiniz? 

Genellikle üzüldü¤ümde de k›zd›¤›mda
da sevindi¤imde de tepkilerim hep gözyaflla-
r›md›r. Hiç dayanamam hemen dökerim
onlar›. Ama yaflad›¤›m seneler bana flunu
gösterdi ki, insanlara ya da olaylara gereksiz
yere sinirlenmeyeceksin. ‘Haks›zl›k bu’ diye
kendi kendini üzmeyeceksin. Her fley olaca-
¤›na var›yor. Bizler üzüldü¤ümüzle ve vücu-
dumuza verdi¤imiz zararlarla kal›yoruz.

■ ‘Bir fleylerden’ kaçmak istedi¤iniz olur
mu?   

Kaçmak yapt›¤›m bir fley de¤ildir. Her
duygumu gerekti¤i gibi yaflamaya çal›fl›r›m.
Üzüldüysem a¤lamay›, sevindiysem gülme-
yi, mutluysam sar›lmay›, dokunmay› seve-
rim. Kaçt›¤›m s›¤›nd›¤›m yer insanlar›n aras›
olur. 

■ Sizi kim küstürür? Kim güldürür?
Asl›nda çabuk küserim. Ama çabuk da

bar›fl›r›m. Herkes küstürebilir beni. Umul-
mad›k fleylere bile küsebilirim bazen, flafl›r›r-
s›n›z. Gülmek mi, en çok yavru kedilerin
birbiriyle oynamalar›na gülerim. Hele hele
bahçede yapt›klar› birbirinden fleker hare-
ketler, birbirini kovalamalar, flapflal halleri.
‹nan›n bazen kendi bahçemde saatlerce on-
lar› izlerken yakal›yorum kendimi. Saat na-
s›l geçiyor anlam›yorum onlar› izlerken. Tav-
siye ederim herkese, böyle bir güzellik yok!

■ Sevdikleriniz sizin hangi halinizden en-

ÖÖ
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fiÜKR‹YE TUTKUN 

“SES‹M‹N GÜZEL OLDU⁄UNU SÖYLEY‹P, BEN‹ fiARKI SÖYLEMEYE 
‹KNA EDEN ‹LK K‹fi‹, ‹LK Efi‹MD‹R. BEN T‹YATROCU OLMAK 

‹STERKEN BEN‹ KONSERVATUARIN fiAN BÖLÜMÜNDE OKUMAYA
NEREDEYSE ZORLAMIfiTIR. E⁄‹T‹MC‹ OLAN ESK‹ Efi‹M‹N 

KEND‹S‹NE BUGÜN B‹LE HALA ÇOK TEfiEKKÜR EDER‹M BU SEÇ‹M‹ 
O ZAMANLAR BEN‹M ADIMA YAPTI⁄I ‹Ç‹N.”

“Konserde olmad›k
zamanda oynayan seyirci
beni rahats›z eder”
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difle duymal›?    
Hiç konuflmuyorsam tabiî ki en-

difle duyulmal›, hele de gülmüyor,
espri yapm›yorsam. Zaten arkadafl-
lar›m benim her halimi anlayacak
kadar eskiler. Ne yapsam bilirler se-
bebini. Dedim ya yukarda da akl›
bafl›nda bir baflak burcu. Ayaklar›
hep yerde, her ne kadar duygusal
olsa da!

■ Sanatç›lar›n tarz› ile karakter
yap›lar› aras›nda bir ba¤ var m› siz-
ce? 

Tabiî ki bir ba¤ var. Hatta insanla-
r›n karakterleriyle seslerinin bile
do¤ru orant›da oldu¤unu düflünü-
yorum. Yüre¤inizdeki duygular ney-
se sesinize de o yans›yor. Ben duy-
gusal, yumuflak, merhametli bir in-
san›m. Sesimden de san›r›m böyle
bir yap›da oldu¤um anlafl›l›yordur.
Ama biraz zihninizi zorlay›n ve flar-
k›c›lara bak›n, örnek vermem yanl›fl
olabilir benim. Ama h›rsl› insanlar›n
nas›l ba¤›rarak flark› söyledi¤ini gö-
rebilirsiniz. Müslüm Gürses’in yu-
muflac›k bir insan oldu¤u sesinden
de belli de¤il mi? Ifl›n Karaca ya da
Ebru Gündefl’in flark›lar›n› dinledi-
¤inizde nas›l bir karakter olduklar›-
n› hissediyorsunuz. San›r›m bunun
muhakemesini siz de yapabilirsiniz. 

■ Bu anlamda sizin tarz›n›z› seç-
me sürecinizde neler etkili oldu?

Asl›nda ben türkülerle y›llar son-
ra yine eski eflimin sayesinde tan›fl-
t›m. Ondan önce sürekli klasik mü-
zik ve özellikle de Balkan müzi¤i
dinliyordum. Hala da dinlerim. Tür-
küleri seçme sebebim çok fazla. Bir
kere o kadar güzeller ki, o kadar do-
¤an›n kendi içinden ç›km›fllar ki.
Türküler bizim ta kendimiz. ‘Türkü-
leri seçtim’ demek bile yanl›fl, türkü-
ler o kadar yüce ki, onlar› seslendi-
rebiliyor olmak bile büyük mutluluk
benim için. 

■ Seyircinin hangi tavr› sizi mut-
lu eder? 

Asl›nda en çok rahats›z oldu¤um
fley, konserlerde en olmad›k zaman-
da oynamak isteyen kifliler. Çok gü-
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BEN DUYGUSAL, YUMUfiAK, MERHAMETL‹ B‹R ‹NSANIM. SES‹MDEN DE SANIRIM 
BÖYLE B‹R YAPIDA OLDU⁄UM ANLAfiILIYORDUR. AMA B‹RAZ Z‹HN‹N‹Z‹ ZORLAYIN VE

fiARKICILARA BAKIN, ÖRNEK VERMEM YANLIfi OLAB‹L‹R. AMA HIRSLI ‹NSANLARIN NASIL
BA⁄IRARAK fiARKI SÖYLED‹⁄‹N‹ GÖREB‹L‹RS‹N‹Z. MÜSLÜM GÜRSES’‹N YUMUfiACIK
B‹R ‹NSAN OLDU⁄U SES‹NDEN DE BELL‹ DE⁄‹L M‹? IfiIN KARACA YA DA EBRU GÜNDEfi’‹N
fiARKILARINI D‹NLED‹⁄‹N‹ZDE NASIL B‹R KARAKTER OLDUKLARINI H‹SSED‹YORSUNUZ.‘’

zel bir flark› söylüyorsunuz duygusal bir flar-
k›, önden seyircinin biri hareketli türkü isti-
yor, o zaman k›z›yorum. Bir de hiç sorma-
dan flark› söylerken gelip sahnede foto¤raf
çektirmeye çal›flan kiflilerden çok rahats›z
oluyorum. Kültür merkezi konserlerini çok
seviyorum çok güzel dinleyici kitlesi, seni iz-
lemeye geldikleri gerçekten belli oluyor.
Sesleri ç›kmadan konserin sonuna kadar
dinliyorlar. 

■ Çok güzel bir internet siteniz var. Site-
nizi kim haz›rl›yor? 

Sitemi ‹lker fien arkadafl›m haz›rl›yor.
Ayn› zamanda müzisyendir kendisi, zaman
zaman konserlerimde de bir araya geliyo-
ruz. Ben de çok seviyorum internet sitemi.

■ ‹nternetin sanatç›y› daha görünür k›l-
mas›n›n ne gibi art› ve eksileri var?  

Bence çok güzel bir geliflme bu internet
siteleri. Sizi sevenler mail yoluyla ulaflabili-
yorlar. Ben hiçbir sak›ncas›n›, eksilerini gör-
müyorum. Bilakis bana çok fley kat›yor. Ay-
r›ca ben, bana her yazan kifliye mutlaka ce-
vap yazar›m. Bazen insanlar inanm›yor be-
nim yan›tlad›¤›ma. Ama gerçekten tek tek
yan›tl›yorum hepsini kuflkusu olmas›n kim-
senin. 

■ ‹nternet sohbeti mi, telefon sohbeti mi,

yüz yüze sohbet mi?
Yüz yüze sohbeti tercih ederim her za-

man. ‹nternetten sohbet yapm›yorum, tele-
fonla konuflmay› da hiç sevmiyorum. 

■ ‹nternette bafl›n›za gelmifl bir olumsuz-
luk yaflad›n›z m›? 

Evet daha bir kaç gün önce Facebook’ta
benim ad›m› ve foto¤raf›m› kullanarak sayfa
açm›fl birini flikâyet edip kapatt›rd›m. Bir de
çok enteresan, bu arkadafl bana ‘sen kimi
kand›r›yorsun ben senin fiükriye Tutkun ol-
mad›¤›n› biliyorum’ gibi tehditkâr bir tav›rla
mesaj yazm›fl. ‹nan›n s›rf bu yüzden kendi
Facebook sayfam› kapataca¤›m. 

■ Telefonunuz çald›¤›nda, meflgul konu-
muna ald›¤›n›z oluyor mu?

Hay›r, böyle bir fley asla yapmam. Ama
beni tan›yan insanlar genellikle çok gerek-
medikçe aramazlar, ben de ayn› flekilde çok
gerekmedikçe aramam. Sevmiyorum tele-
fonla konuflmay›. Hatta bazen aramam ge-
reken bir insan› zorla arad›¤›m bile olur.

■ En çok hangi ulafl›m arac›n› seviyorsu-
nuz? 

Tabii ki uçak yolculu¤u bizler için daha
kolay. Ama ben tren yolculu¤unu çok seve-
rim. Tabi konser için de¤il de gezmek için. 

■ Yolculukta ne yapmay› seversiniz? 

Uykum varsa yorgunsam uyurum, ama
genellikle yan›mdakiyle konuflurum, kitap
okumay› pek beceremem, dikkatim da¤›l›r
yolculukta. Ama dergilere gazetelere bak-
mak keyifli oluyor. Hele dedikodu sayfalar›
daha güzel oluyor yol boyunca okursan. 
■ Kurvaziyer gemi ile yolculuk yapt›n›z m›? 
Hay›r, yapmad›m ama inan›n istedi¤im bir
fley. 
■ Farkl› bir yolculuk deneyiminiz oldu mu? 

Farkl› bir yolculuk deneyimim yok inan›n.
Zaten çok fazla yolculuk tatil yapan bir in-
san da de¤ilim. Konserlere gidifl gelifllerim
hep tatil gibi. Sürekli bir gidifl dönüfl olay›
yaflad›¤›m›zdan evimde oturmak, en büyük
tatil oluyor benim için. 

■ Türkiye’deki ulafl›m ve iletiflim alan›n-
da yaflanan geliflmeleri takip edebiliyor mu-
sunuz? 

‹nan›n bu geliflmeleri sadece televizyon-
dan biliyorum. H›zl› trene hiç binmedim.
Ben yine de klasik trenleri tercih ederim.
Yatakl› trenleri çok seviyorum. Eskiflehir
Anadolu Üniversitesi ‹ktisat Bölümü’nde
okudum bir sene. Cuma günleri Eskifle-
hir’den ‹stanbul’a dönüfllerinde yaflad›¤›m›z
e¤lenceleri, Bo¤aziçi Ekspres’in dili olsa da
bir anlatsa… 
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AZ aylar›n› bizler ‘tatil sezonu’
diyerek seviyoruz. Günefli gö-
rünce akl›m›za en güzel yaz an›-
lar›m›z geliyor. Ama bir k›s›m
insanlar için de yaz aylar› ‘yang›n
sezonu’ demek. Onlar yaz aylar›
diyince tatili de¤il, yang›nlar› dü-
flünüyor. Orman Genel Müdür-
lü¤ü için de yang›n sezonu baflla-
m›fl durumda. Tüm haz›rl›klar
muhtemel yang›nlara karfl› yap›-
l›yor. Son y›llarda ise art›k yan-
g›nla mücadelede insan gücünün
en önemli deste¤i teknoloji ol-
mufl durumda. Ormanlara ku-
rulmufl dumana karfl› hassas ka-
meral› sistemle yang›nlara büyü-
meden müdahale edilebilirken,
çok miktarda su tafl›yabilen hava
araçlar›, geliflmifl yer araçlar› ile
art›k yang›nlarla daha kolay mü-
cadele ediliyor.
“Cebime an›nda 
mesaj geliyor”

Orman Genel Müdürü Musta-
fa Kurtulmufllu son y›llardaki en
önemli desteklerinin ç›kan duma-

n› 15-50 saniyede tespit edip, cep
telefonlar›na an›nda mesaj gön-
deren sistem oldu¤unu anlat›yor.
Bu sistemin, 767 kuleye kuruldu-
¤unu belirten Kurtulmufllu, or-
manlar›n böylece 24 saat boyun-
ca izlendi¤ini aktar›yor. Ç›kan
duman› 15 -20 saniye içinde tes-
pit ederek Orman ‹flletme Mü-
dürlü¤ü, Orman Bölge Müdürlü-
¤ü ve Yang›n Harekât Merkezle-
rine bildiren görmeye dayal› bu
sistemin 1. derecede hassas or-
manl›k bölgelere kuruldu¤unu
anlat›yor. Sistem en ufak bir du-
man› an›nda alg›l›yor ve ilgili yer-
leri uyararak, yang›n büyümeden
müdahale edilmesini sa¤l›yor. 

Kameral› sistemin yan›nda ha-
va araçlar› da önemli bir destek
sa¤l›yor. Bunun için ormanlarda
son 6 y›l içinde, her 5 kilometre-
de bir, bin 500 adet havuz ve gö-
let yap›ld›. Bu havuzlardan, 46
helikopter ve uçak su alarak yan-
g›na müdahale ediyor. 11 bin
yang›n iflçisi, 2 bin 500 teknik ele-

man, 5 bin memur ve bin 250
arozöz, 377 su tankeri, 168 dozer,
25 loder, 132 greyder, 129 treyler,
438 arazi arac›, 686 motosiklet,
497 su tank› ve 230 karavan or-
man yang›nlar› ile mücadelede
görev yap›yor. Personele her y›l
düzenli e¤itim veriliyor. Yang›n
filosu ise geliflen teknolojiyle be-
raber her y›l yenileniyor.
Simülasyonla 
yang›n ç›kart›lacak 

Türkiye art›k orman yang›nlar›
ile mücadele konusunda komflu
ülkelere de desek oluyor. Genel
Müdür,  her y›l komflu ülkelere
destek olduklar›n› söylüyor. Sa-
dece geçen y›l, Suriye’ye 2 uçak, 4
helikopter, Gürcistan’a 3 uçak,
Makedonya’ya 1 uçak, 2 helikop-
ter, KKTC’ye 1 uçak 4 helikopter
ve Yunanistan’a 1 uçak deste¤i
sa¤land›¤›n› belirtiyor. Ayr›ca,
Rusya’da ve ‹srail’de geçen sene
ç›kan ve çok büyük alanlar› yak›p
yok eden orman yang›nlar›na da
iki adet söndürme uça¤› ve timle-
rinin gönderildi¤ini hat›rlat›yor. 

Kurtulmufllu, yak›n zamanda
Antalya’da Yang›n Yönetim
Merkezi kuracaklar› bilgisini de
veriyor. Türkiye’nin yang›nla mü-
cadele konusundaki bilgisini bu-
radan di¤er ülkelerle aktar›laca-
¤›n› belirten Genel Müdür, “Ayr›-
ca bu merkezde, simülasyonla
yang›nlar ç›kart›lacak. Yang›na
nas›l müdahale edilmesi gerekti-
¤i, do¤ru müdahalenin yap›l›p ya-
p›lmad›¤› ortaya konulacak.” ifa-
delerini kullan›yor. 

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE EN ÖNEML‹
YARDIMCI UNSUR TEKNOLOJ‹ OLMAYA BAfiLADI. 

1. DERECEDE HASSAS ORMANLIK BÖLGELERE KURULAN
KAMERALI S‹STEM, EN KÜÇÜK B‹R DUMANI ANINDA

ALGILIYOR VE ‹LG‹L‹ YERLER‹ UYARARAK, YANGIN
BÜYÜMEDEN MÜDAHALE ED‹LMES‹N‹ SA⁄LIYOR. 

Kameralar sayesinde
C‹⁄ERLER‹M‹Z 
art›k daha az yan›yor

Orman 
Genel
Müdürlü¤ü,
‘yang›nla
mücadele
sezonu’nu açt›.
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TÜRK çiftçisi, art›k gele-
neksel yöntemlerle, kulaktan dol-
ma bilgilerle de¤il en do¤ru kay-
naklardan beslenerek ürününü
tüketici ile buluflturuyor. Çiftçile-
rimiz, domates güvesi ile nas›l
mücadele edece¤ini, hayvanc›l›k
sektöründe devletin verdi¤i des-

tek kredilerinin miktar›n› ve daha
birçok soruya arad›¤› yan›t› art›k
Web Tar›m TV’den ö¤reniyor. 

Çiftçilerin teknolojiyi daha ya-
k›ndan takip etti¤ini belirleyen
Tar›m Bakanl›¤›, Web Tar›m
TV’yi kurarak teknoloji arac›l›¤›
ile tar›msal bilgiyi çiftçinin aya¤›-
na götürdü. ‹nternet kullanan her
çiftçi yaklafl›k 10 aydan bu yana
Web Tar›m TV’yi takip ederek,
tar›mla ilgili son geliflmelere vak›f

oluyor. ‹lk 6 ay›nda 1 milyonu
aflan t›klanma oran› ile dikkat çe-
ken Web Tar›m TV’nin kuruluflu-
nu ve içeri¤ini Tar›m ve Köyiflleri
Bakanl›¤› Yay›n Dairesi Baflkan›
Recep Tezgel anlatt›. 

“Modern tar›m tekniklerinde
yaflanan geliflmelerle birlikte, çift-
çiye eskisinden daha h›zl› ulaflma
ihtiyac› do¤du. ‹flte bu ihtiyaçlar-
dan dolay› 1 y›ll›k bir altyap› ça-
l›flmas›n›n ard›ndan 22 Ekim

Haber: H‹LAL BAYSAL

Web Tar›m TV yurt d›fl›ndan da ilgi gördü. 55 ülkeden siteye girifl yap›ld›¤› tespit edilirken,
Dünya G›da Örgütü üyeleri, Tar›m TV’yi ziyaret etti. Çal›flmalar hakk›nda bilgi al›rken Orta

Asya ve Orta Do¤u’daki e¤itim faaliyetlerini yürütürken iflbirli¤i yapmak istedi.

Domates güvesine internet darbesi!

»

Tar›m ve
Köyiflleri
Bakanl›¤› Yay›n
Dairesi Baflkan›
Recep Tezgel
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2010 tarihinde Web Tar›m TV’yi kur-
duk.” sözleri ile kanal›n kurulufl amac›n›
anlatan Baflkan Recep Tezgel’in verdi¤i
bilgilere göre Tar›m TV, kendi alan›nda
en kapsaml› web tabanl› televizyon konu-
munda. Kanal›n merkezinde iletiflim me-
zunu 44 personel görev yap›yor. Perso-
nel, sanal stüdyolar› kullanarak, çiftçiler
için programlar haz›rl›yor. 81 ilden mu-
habirler bulunduklar› illerde o yöreye öz-
gü tar›m haberlerini takip ediyor. Profes-
yonel haber ajanslar›ndan tar›mla ilgili
güncel geliflmeler takip ediliyor. Böylece
izleyenler siteye girdiklerinde yurt için-
den ve dünyadan çeflitli tar›msal haber-
ler, canl› yay›nlar, örnek tar›m uygulama-
lar›, yöresel yemekler, hobi yetifltiricili¤i
ve aktüel programlarla birlikte yüzlerce
videoya ulaflabiliyor.
Programlar cep telefonlar›na 
mesaj at›larak duyuruluyor

Tezgel’in verdi¤i bilgilere göre, kanal›n
içeri¤i izleyiciden gelen taleplere göre be-
lirleniyor. Talepleri karfl›lamak dolay›s›yla
da izlenirli¤i artt›rmak için; aktüel prog-
ramlar, ödüllü yar›flma programlar›, ço-
cuklar için haz›rlanan 170’e yak›n e¤itim
filmi Tar›m TV’de önümüzdeki günlerde
yay›nlanacak. Çocuklar için haz›rlanan
filmlerde; küresel ›s›nma, organik tar›m,
süt tüketimi, g›da güvenirli¤i gibi ilkö¤re-
tim müfredat programlar›na uygun konu-
lar yer al›yor. 

Recep Tezgel bir de flu önemli hizmeti
anlat›yor: “Cep mesaj sistemini kullana-
rak yay›nlad›¤›m›z baz› programlar› cep
mesaj sistemiyle duyurabiliyoruz. Bunun
üzerine çiftçilerimiz bizi arayarak be¤eni-
lerini ve elefltirilerini dile getirme flans›na
sahip oluyorlar. GSM operatörleriyle de
iflbirli¤i içindeyiz. Bize gelen bilgilere gö-
re çok say›da 3G kullanan üreticimiz bu-
lunmaktad›r. Tar›msal üretimle ilgili
problemli bir ürün oldu¤unda o konuyla
ilgili k›sa e¤itim filmini üreticinin telefo-

nuna gönderebilece¤iz. Bu hizmeti de en
k›sa zamanda hayata geçirece¤iz.”
Türk tar›m› 
yurt d›fl›nda tan›t›l›yor

Tar›m TV’de verilen bir di¤er hizmet
de yurt d›fl›na yönelik. 50’nin üzerinden
ülkeden girifl yap›lan kanalda, ‹ngilizce
programlar haz›rlanarak, Türk tar›m› ya-
banc› ülkelere tan›t›l›yor. Yurt d›fl›ndaki
tar›msal geliflmeler de Türkçeye çevrile-
rek, izleyiciye sunuluyor. Uygulaman›n
yurt d›fl›nda da örnek olarak gösterildi¤i
ifade eden Tezgel flunlar› söylüyor: “Web
Tar›m TV, Avrupa Komisyonu Biliflim
Portal› Epractice EU sitesinde örnek ça-
l›flma olarak yer ald› ve tan›t›m› yap›ld›.
Ayr›ca Dünya G›da Örgütü (FAO) tem-
silcileri kanal›m›z› ziyaret ederek bilgi al-
d›. Orta Asya ve Orta Do¤u’daki e¤itim
faaliyetlerini yürütürken Tar›m TV ile ifl-
birli¤i yapmak istediler.” 

TARIM BAKANLI⁄I, WEB TARIM TV’Y‹ KURARAK TEKNOLOJ‹Y‹  Ç‹FTÇ‹N‹N 
AYA⁄INA GÖTÜRDÜ. ‹LK 6 AYINDA 1 M‹LYONU AfiAN TIKLAMA SAYISI ‹LE REKOR

KIRAN KANALDA, Ç‹FTÇ‹LER DOMATES GÜVES‹ ‹LE NASIL MÜCADELE
EDECEKLER‹N‹ Ö⁄REND‹. YURT ‹Ç‹NDEN VE YURT DIfiINDAN TARIMLA ‹LG‹L‹ TÜM

GÜNCEL GEL‹fiMELER‹ TAK‹P EDEREK, BAHÇES‹NDE UYGULAMAYA GEÇ‹RD‹.    

Recep Tezgel cezaevinde bulunan
tutuklular›n da Tar›m TV’den
faydaland›¤›n› flöyle anlat›yor:
“Tutuklulardan bize çeflitli mektuplar
gelmekte. Bu mektuplarda
cezaevlerinden ç›kt›ktan sonra tar›msal
faaliyetler yapmak için kaynak kitap
istiyorlar. Biz de bunun üzerine sosyal
sorululuk projesi kapsam›nda ‘Umuda
ve Ifl›¤a’ projesi haz›rlad›k. Proje ile
cezaevlerinin kütüphanelerine
sponsorlar›n deste¤iyle 10 bin adet
kitap ve 96 filmden oluflan 12 DVD’lik
e¤itim filmi seti gönderece¤iz. Ve
onlara çeflitli e¤itimler düzenleyerek
sertifika verece¤iz.”  

Cezaevindeki
tutuklular da tar›m

konusunda e¤itiliyor

Tar›m TV uygulamas› ile TÜS‹AD ve
Türkiye Biliflim Vakf›’n›n, TBMM
himayesinde gerçeklefltirdi¤i 8. e-Devlet
ödülünü kazand›klar›n› söyledi.
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Günümüzde kad›nlar, televizyon ekranlar›na ç›karak, internet sayfalar›n› güzel
resimleri ile donatarak evlenmek istediklerini aç›kl›yor. Efl adaylar›nda arad›klar›

özellikleri pefl pefle s›ral›yor. Peki, bu kad›nlar›n ilk ‘rol modeli’ Helen, 1727 y›l›nda,
evlenmek istedi¤ini bir dergiye ilan vererek aç›klad›¤›nda bafl›na neler gelmiflti?

GÜNÜMÜZDE evlenmek iste-
yenler art›k, aile büyükleri gibi klasik ara-
c›lar vas›tas›yla de¤il, televizyon, internet
arac›l›¤› ile tan›fl›yor. Tabi bu iki arac›n ilk
modeli bas›l› yay›nda ilan vermekti. Peki,
ilk evlilik ilan› nerede ve hangi gazeteye,
kim taraf›ndan verildi biliyor musunuz?
Bu sorunun yan›t›n›, yazar Çi¤dem Can
taraf›ndan kaleme al›nan ‘‹lkler ve Ente-
resan Hikâyeleri’ isimli kitaptan al›nt›la-
yarak, okuyucular›m›za aktar›yoruz. 

Evet, efl bulma olay›n›, gazeteye ilan
vererek ilk bafllatan kifli, ad›-san› bilinme-
yen, kim ve nas›l biri oldu¤u sadece ilgile-
nenlerine malum olan bir erkekti. 19
Temmuz 1695 tarihinde, Amerika’da,
“Collection fort he ‹mprovement of Hus-
bandry and Trade” adl› gazeteye ilan ve-
ren kifli, flunlar›n yaz›lmas›n› istemiflti:
“Mali durumu çok iyi olan, üç bin sterlin
ya da daha fazla paras› olan genç bir ha-
n›mefendiyle hayat›n› birlefltirdikten son-
ra Avrupa’ya yerlefltirmek istiyor.” 

Bu erke¤in gazete ilan› ile efl bulup bul-
mad›¤› bilinmiyor ama kendisinden sonra

bu tür ilanlar› di¤er bekâr erkekler de
vermeye bafllad›. Fakat bu flekilde ilanla
efl bulma imkân› sadece erkeklerin teke-
linde kald›. Kad›nlar her zamanki gibi ‘in-
sanlar ne der?’ kayg›s› ile bu ifle uzun süre
baflvurmad›. Fakat 1727 y›l›nda, günler-
den bir gün, bir kad›n çevresinin tepkisini
hiçe saym›fl olacak ki, “Manchester We-
ekly Journal” adl› bir dergide aç›k aç›k
koca aratt›¤›n› duyuran bir ilan yay›nlatt›.
Helen Morison ad›ndaki bu kad›n›n ilan›
ç›kt›ktan sonra, dergiye flehir halk›ndan
çok say›da tepki geldi. Tepkiler, kad›na
ceza verilmesini isteyecek kadar ileri bo-
yutlara vard›. Verilecek cezan›n genç k›z-
lara ibret olmas›n› ve genç k›zlar›n bu yo-
la bir daha yeltenmemesi istendi. 

Sonuçta flehir halk› kazand› ve Helen’e
uygun bir ceza verildi. Manchester bele-
diye baflkan›, kad›n› ‘kaç›k’ ilan edip, tam
dört hafta t›marhaneye att›rd›. Bu
ceza uzun y›llar, yaz›l› bas›na
verilen ilanlar›n erkeklerle s›-
n›rl› kalmas›na sebep oldu.
Günümüzde ise bi-

lindi¤i üzere, neredeyse erkeklerden çok
kad›nlar, televizyon ekranlar›n›, gazetele-
ri, internet sayfalar›n› güzel resimleri ile
donat›p, evlenmek istediklerini, ev-
lenece¤i erkekte arad›¤›
özellikleri aç›k aç›k
ifade ediyor. Ha-
la bu kad›nlara
‘kaç›k’ gözü ile
bakanlar var m›-
d›r bilinmez
ama art›k ev-
lili¤in yolu
n e r e d e y s e
iletiflim araç-
l a r › n d a n
geçer ol-
du.        

»
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Günümüzdeki en büyük yard›mc›lar›m›zdan dizüstü bilgisayarlarlar›m›z›n ömrünü basit birkaç önlemle uzatabiliriz. 

D‹ZÜSTÜ B‹LG‹SAYARINIZIN

ÖMRÜNÜ UZATIN

Yumuflak zeminlere
b›rakmay›n

Kanepede TV
izlerken, bilgisayar›n›z›
yast›¤›n üstüne
b›rakmak kolay›n›za
gelebilir. Ama bu hava
ak›fl›n› engelleyece¤i
için cihaz›n›za zarar
verir.

Nemden koruyun
Unutmay›n nem

bilgisayar›n›z için çok
tehlikeli. Anakarta
oldu¤u gibi ekrana da
zarar verebilir. 

Cihaz›n›z› kilitleyin
Gereksiz gibi gelse de,
bu baflkalar›n›n sizin ne
üzerinde çal›flt›¤›n›z›
görmesini ve ayarlar›n›
de¤ifltirmesini
engelleyecektir.
Windows tuflu ve L
tufluna basarak
bilgisayar›n›z›
kilitleyebilir, daha sonra
ise ctrl+alt+Del tufllar› ile
kilidi çözebilirsiniz.

Bilgisayar›n›z› sert
zeminlerde kullan›n

Bilgisayar›n›zda hava
ak›fl›n›n engellenmesi,
yanmas›na neden
olabilir. Bu nedenle
dizüstü bilgisayar›n›z›
masa gibi sert
zeminlerde kullan›n.
Hava ak›m›n›
engelleyecek
zeminlerden kaç›n›n.

Bilgisayar 
bafl›nda bir fleyler
yiyip içmeyin

Kazara dökülmesi,
bilgisayar›n›z›n
bozulmas›na yol açar.
Bu yüzden yiyecek
içecekleri mümkün
oldu¤unca uzak ta
tutun.

Güvenli yerlerde
saklay›n
Bilgisayar çantalar›,
cihaz›n›z›
tafl›yabilece¤iniz en
güvenli yer. Ama yine
de ara s›ra kendi
çantan›za koyuyorsan›z
büyük bir riskle karfl›
karfl›ya kalabilirsiniz.
Bilgisayar› kapatmadan
çantan›za koyman›z
bilgisayar›n›z› yakabilir.

Fan kontrolü
Fan›n çal›flmamas›

bilgisayar›n afl›r›
›s›nmas›na ve en
sonunda bozulmas›na
neden olabilir. Bu
nedenler düzgün
çal›flt›¤›ndan emin
de¤ilseniz üretici
firman›n sitesini ziyaret
edin. Burada test amaçl›
programlar bulabilirsiniz. 

Bir yerden bir yere
tafl›rken kapat›n

Cihaz›n›z› kullan›rken
odan›n öbür ucuna ya
da di¤er odaya
gidecekseniz, önce
kapat›n. Darbelere karfl›
aç›k flekilde bir yerden
bir yere kald›rmay›n.

Bilgisayar›n›z› 
asla yere koymay›n

Acil bir ifliniz
oldu¤unda iyi bir fikir gibi
gelse de aniden odaya
giren biri üstüne basabilir
ya da çarpabilir.

Menfez ve 
deliklerin bak›m›

Bilgisayar›n›zdaki
girinti ve ç›k›nt›lar›n
aras›na bir fley
kaçmad›¤›ndan emin
olun. Özellikle hava
deliklerinin içine bir fley
girip girmedi¤ini kontrol
edin. Toz ve kirler
tehlikeli sonuçlar
do¤urabilir. 

TEKNOLOJ‹ çok h›zl› de¤ifli-
yor. Elimizdeki ürün eskimeden bir üst
modeli teknoloji ma¤azalar›n›n vitrinleri-

ni süslemeye bafll›yor. Eskimeden elimiz-
den ç›karaca¤›m›z her teknolojik ürünü
çöpe göndermenin çevreye ve milli gelire
getirece¤i yükün bilinci ile elimizdekini
en iyi flekilde koruma, ömrünü uzatma

yolunu tercih edebiliriz. Ba¤lant› Nokta-
s›, teknoloji uzmanlar›n›n tavsiyeleri do¤-
rultusunda, diz üstü bilgisayar›n›z›n öm-
rünü nas›l daha uzatabilece¤inizi derledi.
‹flte bilgisayar›n›z› koruman›n yollar›: 

»

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

▼ ▼ ▼ ▼ ▼





Türkiye’sinde
DEM‹RYOLLARI

2023
TAM GAZ

2023’e kadar hedeflenen 
araç park› flöyle: 
H›zl› tren set: 74 adet
Dizel Anahtar Loko: 350 adet
Elektrikli Loko: 230 adet
Banliyo setleri: 500 adet
DMU tren seti: 350 adet
Yük vagonu: 49 000 adet
Yolcu vagonu: 600 adet

TCDD’nin 2023 hedefleri aras›nda; 
10 bin 518 kilometrelik h›zl› tren hatt›n›n
yap›m› ile özel sektörün demiryolu
iflletmecili¤indeki pay›n›n yüzde 
50’ye ç›kar›lmas› yer al›yor.

32 www.baglantinoktasi.com.trba¤lant›noktas›



DEVLET De-
miryollar› (TCDD) hü-

kümetin “Türkiye Ha-
z›r Hedef 2023” sloga-
n› kapsam›nda proje-
lerini haz›rlayarak
kitapç›k haline geti-
ren ilk kurum oldu.
“Hedef 2023 Yeni-
likçi Demiryollar›-
Gelece¤e Yolcu-
luk” bafll›¤› ile ha-
z›rlanan kitapç›kta,
Cumhuriyet’in 100.
y›l›na kadar hayata

geçirilecek projeler,
Türkiye’nin mevcut

durumu, stratejik pro-
jeler ve muhtemel çevre-

sel etkileri dikkate al›na-
rak s›ralan›yor. Kitapç›ktaki

ana bafll›klar flöyle:
10 bin kilometrelik 

h›zl› tren hatt› yap›lacak
TCDD, 2023 y›l›na kadar 10

bin 518 km yüksek h›zl› tren hat-
t›, 4 bin km de yeni konvansiyo-
nel hat yaparak 2023’e kadar top-
lam 14 bin 518 km demiryolu ya-
p›lmas›n› planlan›yor. Böylece
an›lan y›la kadar toplamda 25 bin
511 km demiryolu a¤›na ulaflmak
hedefleniyor. Di¤er bir hedef de
yüksek h›zl› treni Türkiye’de
üretmek.
Marmaray’da hedef y›lda
700 milyon yolcu tafl›mak

2023 projeleri aras›nda kent içi
yolcu tafl›mac›l›¤›nda da önemli
hedefler belirlendi. Marmaray,
EgeRay, BaflkentRay ve GaziRay
hatlar›n› tamamlamak ilk yap›la-
caklar aras›nda yer ald›. Marma-

ray’la, 700 milyon yolcu tafl›nmas›
hedefleniyor. Alia¤a-Cumaovas›
aras›nda hizmete aç›lan ve Cu-
maovas›’ndan Selçuk’a kadar
uzat›lacak olan EgeRay ise Mar-
maray tamamlanana kadar Tür-
kiye’nin en büyük kent içi banliyö
sistemi olma özelli¤ini tafl›yor.
Di¤er projelerin de hayata geç-
mesiyle kent içinde 1,5 milyar
yolcu tafl›nmas› hedefleniyor.
Garlar cazibe merkezleri
haline getirilecek

Hedefler aras›nda garlar›n ca-
zibe merkezi haline getirilmesi

de yer al›yor. Bunun için gar çev-
relerini lokantalar, al›flverifl mer-
kezleri, otel ve kültürel alanlarla
donatmay› planlayan TCDD, ta-
rihi gar binalar›n›n hepsinin de
restorasyonlar›n› bitirecek.
TCDD bir yandan da planlanan
h›zl› tren garlar›n› tamamlamak
istiyor. 
Özel sektör pay› yüzde
50’ye ç›kart›lacak

TCDD, “Hedef 2023” planlar›
kapsam›nda demiryolu iflletmeci-
li¤inde özel sektör pay›n› yüzde
50’ye yükseltmeyi hedefliyor. Ay-
r›ca çeken-çekilen araçlar›n ba-
k›m ve onar›m›nda da özel sektör
pay›n›n artt›r›lmas› amaçlan›yor. 
Yük tafl›mac›l›¤›nda 
hedef; 200 milyon ton 

TCDD, 2023 y›l›na kadar y›lda
200 milyon ton yük tafl›may› he-
defliyor. Bunun için önce çeken-
çekilen araç filosunu gelifltire-
cek, mevcut yollar›n geometrik
koflullar›n› iyilefltirecek. Hedef-
ler aras›nda hatlardaki dingil ba-
s›nc›n›n minimum 22,5 ton’a ç›-
kart›lmas› da var. Demiryollar›
200 milyon ton yük tafl›ma hede-
fine ulaflmak için, ‹stanbul-Bas-
ra, ‹stanbul-Kars-Tiflis-Bakü,
Kavkaz-Samsun-Basra, ‹stanbul-
Halep-Mekke, ‹stanbul-Halep-
Kuzey Afrika tafl›ma koridorlar›-
n› gelifltirecek. Organize sanayi
bölgelerini ve önemli üretim
merkezlerine ba¤layacak. 
Yeni lojistik 
merkezler yap›lacak

TCDD, yeni lojistik merkezler
yaparak 26 milyon ton ilave tafl›-
ma imkân› ve 10 milyon metre-
kare konteyn›r stok ve elleçleme
sahas› kazand›rmay› da hedefli-
yor. Bu kapsamda, Samsun, De-
nizli, ‹zmit, Eskiflehir, Kayseri
inflaat çal›flmalar›n›n 1. etab› ta-
mamland›. Eskiflehir ve Kayse-
ri’nin 2. etap iflleri ile Bal›kesir,
Erzurum, Uflak ve Yenice lojis-
tik merkezlerinin 1. etap inflaat
ifllerine de baflland›. 

TCDD, CUMHUR‹YET’‹N 100. YILI PROJELER‹N‹ 
‘HEDEF 2023’ KITAPÇI⁄INDA AÇIKLADI. K‹TAPÇIKTAK‹

YEN‹ HEDEFLER, TÜRK‹YE’N‹N MEVCUT DURUMU,
STRATEJ‹K PROJELER VE MUHTEMEL ÇEVRESEL

ETK‹LER‹ D‹KKATE ALINARAK SIRALANIYOR. 

» 2023’e kadar
hizmete aç›lmas›

planlanan h›zl›
tren hatlar› flöyle:

Ankara - ‹stanbul

Ankara - Eskiflehir

‹stanbul - Eskiflehir

Konya - ‹stanbul

Konya - Ankara

Sivas - Ankara

Sivas - ‹stanbul

Bursa - Ankara

Bursa - ‹stanbul

Sivas - Erzurum - Kars

Konya - Manavgat - Antalya

‹stanbul - Kap›kule

Antalya - Alanya

Erzincan - Trabzon

Kayseri - Ankara

Kayseri - ‹stanbul

Sivas - Malatya - Diyarbak›r

Gaziantep - Halep

Eskiflehir - Antalya
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TÜRK‹YE, genellikle üst düzey
gelire sahip turistin tercih etti¤i
yat turizminde söz sahibi olmaya
bafll›yor. Mevcut durumda paza-
r›n yüzde 85’ini tek bafl›na Fran-
sa, ‹spanya ve ‹talya bölüflüyor.
Ancak bu ülkelerde yeni yat›r›m
yerlerinin k›s›tl› olmas›, Bat› Ak-
deniz’in kirlenmesi ve iflletme üc-
retlerindeki art›fl Do¤u Akdeniz
ülkelerini dolay›s›yla da Türki-
ye’yi cazip konuma tafl›yor.  

Demiryollar› Limanlar ve Ha-
vameydanlar› (DLH)  Genel Mü-
dür Yard›mc›s› Metin Tahan,
Türkiye tatil sezonuna girmiflken,
ülkedeki yat turizmi ve yat turiz-
minin gelece¤i ile ilgili önemli

bilgiler verdi. Öncelikle, Akdeniz
çana¤›ndaki son geliflmelerin
Türkiye’yi at›l›m yapmaya zorla-
d›¤›na dikkat çeken Tahan, fluan
Akdeniz bölgesinde bulunan yat
say›s›n›n yaklafl›k olarak 1 milyo-
na ulaflt›¤›n› belirtiyor. Bu say›da
da her y›l önemli art›fllar yafland›-
¤›na vurgu yap›yor. 

Tahan, fluan tamamlanm›fl
olan yat limanlar›na ilaveten ihti-
yaç duyulan kapasitenin karfl›-
lanmas› konusunda tüm dina-
miklerin kullan›lmas› gerekti¤ini
söylüyor. Bunun için, kamu im-
kânlar›n›n, Yap-‹fllet-Devret
(Y‹D) modelinin ve özel sektör
dinamiklerinin, yat turizmi için
zorunlu altyap›n›n oluflturulma-
s›nda kullan›lmas› gerekti¤ine
vurgu yap›yor. Tahan flu de¤er-
lendirmeyi yap›yor: “2002 y›l›n-

dan önce kamu kaynaklar› kul-
lanmadan Y‹D modeli ile yap›la-
rak turizm sektörünün hizmetine
sunulmufl bir yat liman› yoktu.
Günümüzde ise Turgutreis, Di-
dim Yat Liman›, Çeflme Yat Li-
man›, S›¤ac›k Yalova, Alanya,
Mersin ve Kafl yat limanlar› bu
modelle tamamlanarak turizm
sektörünün hizmetine sunuldu.”
9 yat liman› için ihale 
çal›flmalar› devam ediyor

Tahan, Antalya Gazipafla,
Mersin Kumkuyu, Mu¤la Ören,
Mu¤la Datça ve Dalaman Yat
Liman› ve Deniz Otobüsü Ya-
naflma Yeri’nin inflaat›n›n da de-
vam etti¤ini belirtiyor. Y‹D mo-
deli ile ihale çal›flmalar› devam
eden limanlar›n ise ‹zmir Kara-
burun, ‹zmir Yenifoça, Bal›kesir
Avfla Adas› Türkeli, Silivri, Trab-

AKDEN‹Z ÜLKELER‹N‹N YEN‹ YATIRIM YERLER‹N‹N KISITLI
OLMASI, BATI AKDEN‹Z’‹N K‹RLENMES‹ VE ‹fiLETME

ÜCRETLER‹NDEK‹ ARTIfi YAT TUR‹ZM‹NDE DO⁄U AKDEN‹Z
ÜLKELER‹N‹ CAZ‹P DURUMA GET‹R‹YOR. TÜRK‹YE DE 

B‹R DO⁄U AKDEN‹Z ÜLKES‹ OLARAK BU DURUMDAN
FAYDALANARAK YAT SAYISINI 1 M‹LYONA ÇIKARDI.

Yat turizminde dümen
TÜRK‹YE’DEN YANA

Demiryollar›
Limanlar ve

Havameydanlar›
(DLH)  Genel

Müdür Yard›mc›s›
Metin Tahan
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Metin Tahan: 
“2002 y›l›ndan önce
kamu kaynaklar›
kullanmadan Yap-
‹fllet-Devret Modeli
ile yap›larak turizm
sektörünün
hizmetine sunulmufl
olan yat liman›
bulunmazken,
günümüzde
Turgutreis, Didim,
Çeflme, S›¤ac›k
Yalova, Alanya,
Mersin ve Kafl yat
limanlar›
tamamlanarak
turizm sektörüne
kazand›r›ld›.”

zon, ‹zmir Seferihisar Ürk-
mez, Çeflme fiifne ve Tekir-
da¤ oldu¤u bilgisini veriyor.
Bu sektördeki altyap›n›n top-
lam ekonomik büyüklü¤ünün
745 milyon dolar mertebesin-
de oldu¤unu söylüyor. 

Genel Müdür Yard›mc›s›
Metin Tahan, Türkiye’nin ile-
riki hedefleri ile ilgili de bilgi
veriyor. Buna göre; halen ça-
l›flmalar› devam eden yeni yat
liman› yerleri ve ilave kapasi-
teler göz önüne al›narak 2023

y›l›nda yat ba¤lama kapasitesi-
nin 50 bine ç›kar›lmas› hedef-
leniyor. Akdeniz ülkelerindeki
ba¤lama kapasitesi s›ralama-
s›nda Türkiye’nin yüzde 5
olan yerinin,  yüzde 10’a yük-
seltilmesi, y›ll›k 4 milyar dolar
olan yat turizm gelirlerin de
2023 y›l›nda 10 milyar dolara
yükseltilmesi hedefleniyor. 
10 bin kifliye  
istihdam sa¤lanacak

Tahan, yat turizminin gelifl-
mesi ile istihdama yap›lacak

katk›lar hakk›nda da flunlar›
söylüyor: “Mevcut ve planla-
nan yat limanlar› ile turizm
sektöründe yat›r›m ve iflletme
dönemleri toplam›nda direk
olarak en az 10 bin kiflinin is-
tihdam› sa¤lanacakt›r. Böyle-
ce, Akdeniz baseni yat ba¤la-
ma kapasitesinin k›sa vadede
yüzde 10, uzun vadede ise yüz-
de 20’sine ulafl›lmas› hedeflen-
mektedir. Ege ile Akdeniz k›-
y›lar›nda yo¤unlaflan yat turiz-
mi ve yat liman› inflaat›n›n üç
taraf› denizlerle çevrili olan
ülkemizin tüm k›y›lar›na yay›l-
mas› teflvik etmek temel amaç
olarak belirlenmifltir.”

Türkiye’nin yat liman› durumu 
Türkiye’nin yat liman› durumu Kapasite
Mevcut yat limanlar› 10 bin yat
‹halesi yap›lm›fl yat limanlar› 8 bin yat 
‹halesi yap›lacak yat limanlar› 3 bin 200 yat 
Özel sektör taraf›ndan planlanan yat limanlar› 4 bin yat 

Toplam 25 bin 200 yat 



KARAYOLLARI ile PTT Genel
Müdürlü¤ü’nün ortaklafla gerçeklefltirdi-
¤i, köprülerde ve otoyollarda kullan›la-
cak olan H›zl› Geçifl Sistemi (HGS)
Ekim ay›nda hizmete girecek. PTT tara-
f›ndan gelifltirilen sistem, OGS’nin (Oto-
matik Geçifl Sistemi) muadili olmas›na
karfl›n daha ileri bir teknoloji. 

OGS’nin 3 y›ll›k ömrüne karfl›n HGS
kartlar›n›n ömrü 10 y›l olarak öngörülü-
yor. Cama yap›flt›r›labilen sabit kart se-
çeneklerinin yan›nda cüzdanda tafl›nabi-
lecek kart seçenekleri bulunuyor. Ayr›ca
kartlar›n üzerine kullan›c›n›n tuttu¤u ta-
k›m›n renkleri gibi özel tasar›mlar da uy-
gulanabilecek. Çok çeflitli seçeneklerde
sunulacak olan bu kartlar 5 liradan bafl-
lamak üzere kullan›c›ya sunulacak.
HGS’de, henüz AB ülkelerinde dahi uy-
gulanmayan “Pasif RFID” teknolojisi
kullan›lacak. 

PTT Genel Müdürü Osman Tural,
HGS’lerin pazarlama sorununa karfl›n
HGS’de böyle bir sorun yaflanmayaca¤›-
n› söyledi. Tural, “Vatandafl, 4 bin 200
PTT flubesinde HGS’ye ulaflabilecek.

Anlaflmal› bankalar, büfeler, benzin is-
tasyonlar›, s›n›r kap›lar›, internet, cep te-
lefonu ve ça¤r› merkezi vas›tas›yla yükle-
me yapabilecekler. Kredi kart› gibi kulla-
n›labilecek. Ayr›ca bir tek HGS kart›na 5
farkl› kullan›c›n›n plakas› da yüklenebi-
lecek. Bu da toplu kullan›mlarda avantaj
getirecek. Kullan›c›n›n kart›ndaki para-
n›n azalmas› halinde de kendisine cep
telefonu mesaj› veya mail yoluyla uyar›-
da bulunulacak.” dedi. 

Karayollar› Genel Müdürü Cahit Tu-

ran da HGS’nin PTT taraf›ndan da¤›t›la-
cak olmas›n› övdü. OGS’nin dezavantaj›-
n›n da¤›t›m a¤›ndaki problemler oldu¤u-
na vurgu yapan Cahit Turan, “Halen
OGS sisteminde 2 milyon 800 bin,
KGS’de ise 8 milyona yak›n kullan›c› bu-
lunuyor. KGS’nin neden oldu¤u bekle-
meler, trafi¤in yo¤unlaflmas›na sebep
oluyor. Bu durum belli bölgelerde kar-
bon emisyonunun da yükselmesine yol
aç›yor. HGS ile bu durumun önüne geçi-
lecek.” dedi. 

»‘’
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HGS
OGS’ye ileri teknoloji ürünü

bir kardefl geliyor

PTT, Avrupa ülkelerinde bile uygulanmayan “Pasif RFID”
teknolojisini kullanarak, Karayollar›nda H›zl› Geçifl Sistemi’ni

(HGS) Ekim ay›nda hayata geçirecek. OGS’nin muadili olan 
HGS, da¤›t›m a¤› ve getirdi¤i yeniliklerle öne ç›k›yor. 



Deniz’in bonusu
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ANKARA Gar›, 1937 y›l›nda ku-
ruldu ve o günden itibaren say›s›z yolcusu
oldu. Bu yolcular aras›nda engelli, yafll›,
çocuk ve hasta birçok kifli için birinci ve
ikinci perona geçmek s›k›nt›l› bir durum
oluflturuyordu. Ayr›ca yolculuk s›ras›nda
a¤›r bagaj› olan kifliler için de bu merdi-
venlerden geçmek oldukça güçtü. Öncele-
ri bu iki peronu birbirine ba¤layan bir
asansör yap›larak en az›ndan eflyalar›n ge-
çiflinde bir kolayl›k sa¤lanmak istendi.
Ama süreç içerisinde geliflen teknolojiyle
birlikte gar›n yürüyen merdivenlere kavufl-
mas› bir zorunluluk haline geldi.

Yüksek h›zl› trenlerin Ankara’ya gelme-
siyle birlikte gardaki yolcu geçiflinin 8-10
binden, 14-16 bin civar›na yükselmesi ise
bu ihtiyac› mecbur k›ld›. ‹htiyac› dikkate
alan TCDD yönetimi, 15 May›s tarihi iti-
bariyle yürüyen merdivenleri gar yolcular›-
n›n hizmetine sundu. Yine ayn› ihtiyaçlar-
dan dolay› bu merdivenlere bir de özürlü
platformu eklendi. Engelli vatandafllar
kendileri için ayr›lm›fl olan 1 numaral› gi-
fleden biletlerini al›rken bu platform hak-
k›nda bilgilendiriliyorlar ve görevlilerden
yard›m talep ederek inifl ve ç›k›fllar›n› bu-
radan gerçeklefltirebiliyorlar. Platformu is-
terlerse tekerlekli sandalyeleriyle isterlerse
de kendileri için yap›lan özel bir bölüme
oturarak kullanabilme flans›na sahipler.
Gifle say›s› 10’a ç›kt›

Ankara Gar›’na ayn› zamanda, yüksek
h›zl› trenlerle birlikte artan yolcu say›s›na

kolayl›k sa¤lanmas› amac›yla 2 tane daha
gifle ilave edildi. Daha önce 8 tane olan gi-
fle say›s› 10’a ç›kar›larak yolcular›n bilet al-
ma s›ras›nda bekleme oranlar› azalt›ld›.
Bankamatik kartlar›yla ödeme yapmak is-
teyen yolcular›n kulland›klar› trenmatik-

lerle birlikte gar, toplam 15 tane gifleye sa-
hip oldu. Gar yolcular›, yaklaflan ramazan
ay›n› ise bu y›l, her sene oldu¤u gibi tren-
lerdeki lokantalarda bulunan özel ve zen-
ginlefltirilmifl menülerle birlikte gönül ra-
hatl›¤›yla geçirebilme lüksüne sahipler. 

»

ANKARA GARI’NDAK‹ YOLCULARIN EfiYALARINI DAHA RAHAT
TAfiIMASI ‹Ç‹N YÜRÜYEN MERD‹VEN YAPILDI. ENGELL‹ YOLCULAR
‹Ç‹N DE ‘ENGELL‹ PLATFORMU’ KURULDU. BÖYLECE A⁄IR EfiYASI

OLAN YOLCULARLA ENGELL‹ YOLCULARIN PERONLAR ARASINDAK‹
ZORUNLU YOLCULU⁄U DAHA KOLAY B‹R HAL ALDI.

Ankara Gar›’nda 
yolcu olmak bir ayr›cal›k!
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Ulaflt›rma

Bakan›
Habib Soluk

Ulaflt›rma Bakanl›¤›
kaynaklar›, OST‹M
yönetiminin talebinin
al›nd›¤›n› belirterek,
“Bunun uygulanabilirli¤inin
olup olmad›¤›n›
de¤erlendirece¤iz.”
görüflünü dillendirdi. 
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ANKARA’da 5 bin dolay›n-
da KOB‹’yi bünyesinde bulunduran
OST‹M Organize Sanayi Bölgesi,
baflta Ankara ve ‹stanbul olmak üze-
re Adana, ‹zmir ve di¤er kentlerde
kurulacak milyar dolarl›k metro pas-
tas›ndan pay almak için Ulaflt›rma
Bakan› Habib Soluk’la görüfltü. OS-
T‹M yönetimi, infla edilecek metro
için ‘yerli’ flart› konulmas›n› istedi.
Bakan Soluk, talebi de¤erlendire-
ceklerini söyledi. 

Ulaflt›rma Bakanl›¤›, yar›m kalan
‹stanbul ve Ankara metrolar›n›n in-
flaat›n› devrald›. ‹zmir ve Adana
metrolar› da s›raya girdi. Ulaflt›rma
Bakanl›¤›, Ankara metrosunu ta-
mamlamak için 3.5 milyar TL’ye ya-
k›n harcama yapacak. Ankara met-
rolar› için ihale süreci devam eder-
ken, bünyesinde 5 bin dolay›nda
KOB‹’nin faaliyet gösterdi¤i OS-
T‹M’in Yönetim Kurulu Baflkan› Or-
han Ayd›n ile OST‹M Vakf› Yöneti-
cisi Doçent Sedat Çelikdo¤an, 17
Haziran’da Ulaflt›rma Bakan› Habib
Soluk’u makam›nda ziyaret etti. 

OST‹M yönetimi ziyarette, belli

oranda öngörülecek yerlilik pay›n›
karfl›layabilecek alt yap› ve kapasite-
ye sahip olduklar› mesaj›n› vererek,
“Ankara metrosu ihale süreci devam
ediyor. Ankara metrosunda bu flans
tan›n›rsa hem Ankara sanayi kaza-
n›r, hem de di¤er metrolar için
önemli bir avantaj sa¤lanm›fl olur.
Milyarlarca dolar da yurt içinde ka-
l›r. Bölgemizde, istihdam da ciddi bi-
çimde artar.” dedi.
“De¤erlendirmeye alaca¤›z”

Ulaflt›rma Bakanl›¤› kaynaklar›,
OST‹M yönetiminin talebinin al›nd›-
¤›n› belirterek, “Bunun uygulanabi-

lirli¤inin olup olmad›¤›n› de¤erlendi-
rece¤iz.” görüflünü dillendirdi. 

Kaynaklar, Türkiye’de toplam
165-170 kilometre metro hatt› infla
edilece¤ini belirterek, sadece Anka-
ra’da 44 kilometre hatt›n söz konusu
oldu¤unu söyledi. Kaynaklar; ‹stan-
bul, ‹zmir ve Adana Büyükflehir Be-
lediyelerinin de metro talepleri oldu-
¤unu belirterek, “Di¤er illerin de za-
manla talepte bulunaca¤›n› düflünü-
yoruz. Bu nedenle Demiryollar, Li-
manlar ve Hava Meydanlar› ‹nflaat›
Genel Müdürlü¤ü bünyesinde bu
konuyla ilgili birimin oluflturulmas›
öngörülüyor.” dedi. 
OST‹M’in Ankara’da flans› az

Ulaflt›rma Bakanl›¤›, OST‹M yöne-
timinin talebini dinledi ve de¤erlen-
dirmeye ald›. Ancak, Ankara metrosu
için 3.5 milyar TL’lik ihaleler aç›ld› ve
ihale flartlar› belirlendi. Bu nedenle
OST‹M’in Ankara’da talebinin ger-
çekleflme olas›l›¤› son derece düflük
görünüyor. OST‹M’in ‹stanbul, ‹zmir
ve Adana’da yap›lacak ihaleler için
‘yerli katk›’ talebinin ise belli düzeyde
uygulanabilece¤i belirtiliyor.  

»

METROLARDAN
M‹LYAR DOLARLIK

PAY ‹STED‹

OSTIM
Ankara ve ‹stanbul metrolar›ndan pay almak için Ulaflt›rma
Bakan› Habib Soluk’un kap›s›n› çalan OST‹M yönetimi, infla

edilecek metro için ‘yerli’ flart› konulmas›n› istedi.

OST‹M’in Yönetim Kurulu 
Baflkan› Orhan Ayd›n.
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YILLAR önce ünlü sanatç› ‹bra-
him Tatl›ses, “Urfa’da Oxford vard› da biz
mi gitmedik.” diyerek, e¤itim alamamas›-
na hakl› bir gerekçe göstermiflti. Sanatç›-
n›n neredeyse klasikleflen bu sözü art›k ge-
çerlili¤ini yitiriyor. Bugün, Oxford’un e¤i-
tim program›n› internet üzerinden sa¤la-
yan Anadolu Üniversitesi’nin yan› s›ra,
Türkiye’de internet üzerinden ders veren
di¤er tan›m› ile ‘uzaktan e¤itim’ veren üni-
versite say›s› 50’ye ulaflt›. 

Okula gitmeye vakit ay›ramayan, bir
yandan çal›fl›p bir yandan ikinci, üçüncü
üniversitesini bitirmek isteyenler, yüksek
lisans yapmak isteyenler, evden ç›kamayan
engelliler ve kendisine göre sebepleri olan
ö¤renciler art›k uzaktan e¤itimi tercih edi-
yor. Sanal ortam›n sanal ö¤rencisi olman›n

avantajlar› ve dezavantajlar› bu e¤itimi ter-
cih edenlerin kendi flartlar›na göre de¤iflir-
ken, ister örgün e¤itimde ister uzaktan e¤i-
timde diploma fark›n›n bulunmamas› her-
kese göre avantaj. Maddi yükümlülü¤ü
noktas›nda da normal e¤itimden daha
avantajl› bir durum sunuyor uzaktan e¤i-
tim. Buna göre vak›f üniversitelerinde 10
bin liradan bafllayan yüksek lisans e¤itimi,
uzaktan e¤itimle 4-5 bin liraya al›nabiliyor. 

‹nternetin son y›llarda her kesim tara-
f›ndan rahatl›kla ulafl›labilir hale gelmesi,
internet h›z› ile birlikte abone say›s›n›n 7
milyona ç›kmas› uzaktan e¤itimi, hem üni-
versiteler hem de kullan›c›lar›n keflfetme-
sine sebep oldu. Üniversiteler bu sistemle
daha az altyap› masraf›yla daha çok ö¤ren-
ciye e¤itim verebiliyor. Ö¤renci de daha az
masrafla, ön lisans, lisans ve yüksek lisans

e¤itimini okula gitmeden internet üzerin-
den sürdürüyor. 

‹stanbul Üniversitesi’nin verilerine göre,
okulun uzaktan e¤itim program›nda 2 bin
400 ö¤rencisi bulunuyor. Kontenjanlar›n
her y›l yüzde 90’› doluyor. Üniversitenin
uzaktan e¤itim merkezinde 11 lisans, 3
yüksek lisans, 3 ön lisans ve 1 sertifika
program› var. Okulun uzaktan e¤itim
dersleri akflam saatlerinde bafll›yor. Ö¤-
renciler, bilgisayar kameras›ndan dersi ses-
li biçimde takip edebiliyor. E¤ir ö¤renci
soru sormak isterse, ‘söz al’ butonuna ba-
sarak sorusunu soruyor. 50 dakika süren
dersi, ö¤renci istedi¤i zaman tekrar izleye-
biliyor. ‹stanbul Üniversitesi’nin yan› s›ra
Türkiye’deki büyük üniversitelerin hepsin-
de, yeni üniversitelerin de önemli bir k›s-
m›nda, uygulamada farkl› yöntemler kulla-
n›lsa da, uzaktan e¤itim programlar› bulu-
nuyor. ‹stanbul Üniversitesi’nden hareket-
le, program bölümleri çeflitlenirken, sanal
ö¤renci say›s› da giderek artt›¤› görülüyor.   

»

Sanal ortam›n sanal ö¤rencisi olman›n avantajlar› ve dezavantajlar› bu e¤itimi
tercih edenlerin kendi flartlar›na göre de¤iflirken, ister örgün e¤itimde ister

uzaktan e¤itimde diploma fark›n›n bulunmamas› herkese göre avantaj. 

Urfa’da Oxford olmamas›n›n bahanesi yok!
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‹Ç‹fiLER‹ Bakanl›¤› yaz mevsi-
mi süresince, özellikle yolcu oto-
büsü floförlerine s›k› bir denetim
getiriyor. Bakanl›¤›n yay›nlad›¤›
“Yaz mevsiminde al›nacak trafik
tedbirleri” konulu yaz›da, önü-
müzdeki 3 ay boyunca, yurtd›fl›n-
dan Türkiye’ye tatillerini geçir-
mek üzere gelen vatandafllar ile
turistlerin say›s›nda büyük bir ar-
t›fl›n yaflanaca¤›na, okullar›n tati-
le girmesi sonucu ö¤rencilerin,
ailelerinin bulundu¤u illere döne-
ce¤ine, illerde gerçeklefltirilen
festival ve di¤er etkinliklerin arta-
ca¤›na dikkat çekildi. Tüm bu se-
beplerin trafi¤i çok fazla artt›ra-
ca¤›na iflaret edildi. Mevsim süre-
since al›nacak tedbirler ile tur
otobüs ve floförleri üzerinde yap›-
lacak denetimlerin artt›r›laca¤›
belirtildi. 

Yaz›da özellikle, yolcu tafl›ma-
c›l›¤› yapan otobüslerin kar›flt›¤›
trafik kazalar›nda art›fl oldu¤u ve
bu kazalar sonucu ölüm ve yara-
lanmalarda art›fl oldu¤una vurgu

yap›ld›. Bu nedenlerle, il içinde
ve flehirleraras› karayollar›nda
yolcu tafl›mac›l›¤› yapan floförle-
rin baflta çal›flma ve dinlenme sü-
relerine uyup uymad›¤› ile h›z ih-
lali yap›p yapmad›¤›n›n denetimi-
ne a¤›rl›k verilece¤i duyuruldu.
Otobüsün emniyet kemeri kulla-
n›lmas› zorunlu koltuklar›nda
oturanlar›n emniyet kemerinin
tak›l›p tak›lmad›¤›, araçlar›n fen-

ni muayene durumu ve ›fl›k dona-
n›m›n›n çal›fl›p çal›flmad›¤›n›n
kontrol edilece¤i belirtildi. Ar›za
ayk›r›l›k ve eksiklikleri görülenler
hakk›nda gerekli yasal ifllemlerin
uygulanaca¤› duyuruldu. 

Bakanl›¤›n yaz›s›nda flu uyar›-
larda bulunuldu: “fioförlerin, tra-
fik kurallar›na uymalar›, hava ve
yol durumunun uygun olmad›¤›
kesimlerde normal h›z s›n›rlar›-
n›n alt›nda seyretmeleri, hatal›
sollamadan kaç›nmalar›, araçlar
aras›ndaki takip mesafesini artt›r-
malar› gerekmektedir.” Bakanl›k,
belirtilen denetimlerin çok sert
flekilde gerçeklefltirilece¤ini, yol-
cular›n flikâyet ve yak›nmalar›na
mahal verilmeyece¤ine dikkat
çekti.  

fioförler sabaha 
karfl› durdurulacak

Yaz›da, yine sabaha karfl› özel-
likle de gün do¤arken dalg›nl›k
ve uykusuzlu¤a ba¤l› olarak ol-
mas› muhtemel kazalar›n önlen-
mesi için, denetim amac›yla dur-
durulan otobüs floförlerinin 5-10
dakika süreyle araçtan indirilece-
¤i belirtildi. Tako¤raf›ndan çal›fl-
ma ve dinlenme sürelerine uyma-
d›¤› anlafl›lan floförlerin ise yola
devam etmesine kesinlikle mü-
saade edilmeyece¤i vurguland›. 

‹Ç‹fiLER‹ BAKANLI⁄I, YAZ AYLARI BOYUNCA YOLCU 
VE TUR OTOBÜSLER‹NE ÇOK SIKI DENET‹MLER

GERÇEKLEfiT‹R‹LECE⁄‹N‹ DUYURDU. DENET‹MLER
SIRASINDA DA YOLCULARIN fi‹KÂYET VE YAKINMALARINA

MAHAL VER‹LMEYECE⁄‹NE D‹KKAT ÇEK‹LD‹. 

SIKI DENET‹M
fioförlerine

YOLCU OTOBÜSÜ
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CUMHURBAfiKANI Abdullah
Gül'ün talimat› üzerine Devlet Denetleme
Kurulu (DDK) taraf›ndan haz›rlanan sivil
havac›l›k raporunda dikkat çeken bilgiler
yer ald›. Baflbakanl›¤a gönderilen rapora
göre, “6 bin uçucu personelin sa¤l›¤› tek
hekime emanet”. Sivil Havac›l›k Genel
Müdürlü¤ü'nün (SHGM) 133 milyon
TL'lik gelir fazlas›n›n mevzuat nedeniyle
at›l durumda beklemesi ise rapordaki di¤er
bir tespit.  DDK raporunda ayr›ca, “Hava
sahalar›ndaki k›s›tlamalar nedeniyle rotala-
r›n gere¤inden fazla uzat›lm›fl olmas› da si-
vil havac›l›¤›n geliflmesini olumsuz etkile-
mekte ve hava ulafl›m›nda kay›plara yol aç-
maktad›r.” saptamas› da yer al›yor.

Türkiye havac›l›kta 
takdire de¤er geliflme yaflad›

Raporun sonuç bölümünde, son y›llar-
da ülkemizin sivil havac›l›k sektöründe
takdire de¤er geliflmeler sa¤land›¤› vur-
guland›. Havac›l›¤›n her alan›nda görü-
len aksakl›lara da raporda yer verildi.
Söz konusu sorunlar›n temeline inildi-
¤inde bu sorunlar›n büyük ölçüde, yeter-
li say›da personel ihtiyac›n›n karfl›lana-
mamas› ve insan kaynaklar›yla ilgili dü-
zenlemelerin ihtiyaca göre yap›l(a)ma-
mas›ndan kaynakland›¤› tespiti yap›ld›.
Bunun için uzun vadeli bir insan kaynak-
lar› politikas›n›n belirlenmesi ve titizlikle
uygulanmas› gerekti¤ine vurgu yap›ld›.

Türkiye hava trafi¤inde 
Avrupa'dan daha yüksek olacak

Türkiye'nin havac›l›k ve hava tafl›tlar›
sektörlerinde önemli bir hizmet potansiye-
li bulundu¤una de¤inen DDK, EURO-
CONTROL verilerine göre 2009-2015 y›l-
lar› aras›nda Türkiye'de hava trafi¤inin
Avrupa'n›n di¤er bölgelerine göre daha
yüksek olaca¤›n› belirtti. Türkiye'nin 1944
y›l›nda bu yana üyesi bulundu¤u Uluslara-
ras› Sivil Havac›l›k Örgütü'nün karar alma
mekanizmalar›nda yeterince temsil edil-
medi¤ini belirten DDK, buldu¤u kimi ak-
sakl›klar› flöyle s›ralad›:
Atatürk Havaliman› 
kapasitesinin sonuna geldi

Raporda, ülkemiz sivil havac›l›k sektörü-
nün h›zla geliflmesine ve sektöre THY d›-

DDK'N‹N RAPORUNA GÖRE, TÜRK‹YE S‹V‹L HAVACILIKTA 
TAKD‹RE DE⁄ER B‹R GEL‹fiME YAfiIYOR ANCAK SHGM'N‹N PERSONEL

SAYISI YETERS‹Z. AYRICA N‹TEL‹K SORUNU DA VAR. 

»
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fl›nda özel havayolu iflletmelerinin de girme-
sine ra¤men baz› s›k›nt›lar›n oldu¤una vur-
gu yap›ld›. S›k›nt›lar›n mevcut geliflimi s›n›r-
land›rabilece¤i belirtildi. S›k›nt›lar›n bafl›n-
da hava trafik haklar›n›n da¤›t›m›ndaki so-
runlar, sektörün mevcut yap›s› gösterildi. 

“Atatürk Havaliman› baflta olmak üzere
baz› havaalanlar›ndaki kapasitenin sonuna
gelinmesi ve talep karfl›s›nda yetersiz kal›n-
mas› da sivil havac›l›¤›n gelifliminde önemli
bir engel oluflturmaktad›r.” bilgisinin veril-
di¤i raporda,  “Hava sahalar›ndaki k›s›tla-
malar nedeniyle rotalar›n gere¤inden fazla
uzat›lm›fl olmas› da sivil havac›l›¤›n gelifl-
mesini olumsuz etkilemekte ve hava ulafl›-
m›nda kay›plara yol açmaktad›r.” denildi.  
Baz› hükümler uluslar aras› 
mevzuata uygun de¤il

DDK raporunda, uluslar aras› mevzuat-
lara da at›f yap›ld›. Ulusal mevzuat›m›zda
yer alan baz› hükümlerin, uluslararas› ha-
vac›l›k kurulufllar› taraf›ndan belirlenen
kurallarla uyumlu olmad›¤› belirtilerek,

“Uluslararas› Sivil Havac›l›k Örgütü ve
Avrupa Havac›l›k Güvenli¤i Kurumu tara-
f›ndan sivil havac›l›k sektörünü düzenle-
mek amac›yla getirilen kurallar›n ve bu ku-
rallarda meydana gelen de¤iflikliklerin iç
hukukumuza yans›t›lmas›nda çeflitli aksak-
l›klar bulundu¤u görülmüfltür.” görüflüne
yer verildi. 
Türkiye'de bin yabanc› pilot çal›fl›yor

Türkiye'deki havac›l›k sektörünün gelifl-
mesiyle birlikte artan pilot ihtiyac› da rapor-
da gündeme tafl›nd›. fiirketlerin pilot ihtiyaç-
lar›n› karfl›layabilmek için bine yak›n yaban-
c› pilotu istihdam etti¤ine dikkat çekeldi. Di-
¤er yandan Türkiye'deki pilot e¤itimi çal›fl-
malar›n›n da yetersizli¤ine vurgu yap›ld›. 
Türkiye bak›m merkezi olabilir

SHGM'nin de hedefleri aras›nda olan,
Asya, Avrupa, Afrika ve Ortado¤u'ya uçufl
yapan havayolu flirketlerine bak›m merkezi

olma projesi DDK raporuna da girdi. An-
cak raporda alt yap› çal›flmalar›n›n yeterli
olmad›¤› belirtildi. 
6 bin 'uçucu' personele bir hekim 

Raporda, SHGM'nin personel yetersizli-
¤i ve niteli¤i üzerinde de duruldu. Personel
yetersizli¤ine örnek olarak, pilotlar›n uçufl
kontrolleri ve sertifikaland›r›lmas› bölü-
münde üç pilotun bulunmas› gösterildi.
Di¤er bir örnek olarak, t›p bölümünde
yaklafl›k 6 bin uçucu personelin uçucu sa¤-
l›k denetimlerinin sadece tek hekim tara-
f›ndan yerine getirilmesi verildi. 
Bütçe fazlas› genel 
bütçeye aktar›lam›yor 

DDK raporunda SHGM'nin bütçesinde
her y›l fazlal›k olufltu¤una dikkat çekildi.
SHGM'nin elinde bütçe fazlas› olarak biri-
ken tutar›n 2010 y›l› sonu itibariyle 132 mil-
yon 881 bin 637 TL oldu¤u belirtildi. Ancak
mevzuatta bir hüküm bulunmad›¤› için olu-
flan kayna¤›n genel bütçeye aktar›lamad›¤›
ve at›l olarak bekledi¤ine iflaret edildi. 

DDK raporuna göre 
sivil havac›l›k eksiklerle 

DDK raporuna göre 
sivil havac›l›k eksiklerle 
BERABER BÜYÜYORBERABER BÜYÜYOR



FACEBOOK istatistikleri
konusunda dünyan›n en önemli
flirketlerinden Socialbakers; dün-
yada telekomünikasyon sektörünü
analiz etti¤i raporu yay›mlad›. So-
cialbakers’›n ç›kard›¤› global Face-
book istatistiklerine göre Avea,
“Facebook’ta ilk 5 telekom opera-
törü” listesinde yer al›yor. Listede
Tata Docomo (Hindistan) birinci s›rada,
AT&T (Amerika) ikinci s›rada yer al›r-
ken, Avea üçüncü s›rada yer al›yor.
Avea’y› Verizon Wireless ve Smart
Communications takip ediyor.

Facebook istatistiklerinin kalbi olarak
nitelendirilen Socialbakers; listede yer
alan ilk 3 markan›n Facebook kullan›c›-
lar› ile nas›l iletiflim kurdu¤una bak›ld›-
¤›nda Avea’n›n müflterileri ile iletiflim

baflar›s›n› vurgulad›. Avea’n›n fa-
cebook.com/Avea sayfas›na son
bir ay içinde gelen bin 700 kulla-
n›c› yorumunun neredeyse tama-
m›n› yan›tlad›¤›na, yan›tlar›n yüz-
de 70_inden fazlas›n›n ise ilk 30
dakika içerisinde yap›ld›¤›na dik-
kat çekti. Konu ile ilgili Avea yö-
netiminden yap›lan aç›klamada,

“Facebook’ta takipçi say›s›nda rekor k›-
ran bir marka olarak, müflterilerimizi
sosyal medyada da yaln›z b›rakm›yor on-
lara özel kampanyalarla hayatlar›na
renk kat›yoruz.” ifadelerine yer veriliyor.  

DÜNYANIN 2. büyük
Belçikal› Havayolu ve ayn› za-
manda tur operatörü Thomas
Cook, Türkiye’ye gerçeklefltir-
di¤i uçufllarda Türk flirketi Ta-
ilwind Havayollar›’n› tercih et-
ti. Türkiye’de sivil havac›l›¤›n
çok geliflti¤ini ve Belçika’dan
Türkiye’ye gelen Turist say›s›-
n›n yüzde 25 artt›¤›n› vurgula-
yan flirket, Yunanistan ve M›-
s›r gibi ülkelerde kendi uçakla-
r› ile uçarken Türkiye’de Türk
Sivil Havac›l›¤›’na güvenerek
Tailwind’i tercih ediyor.

Belçika’daki havayolu
turizminin yüzde 25’i
Türkiye’ye gerçeklefliyor 

Thomas Cook Belçika Ha-
vayollar› Direktörü Lode Ke-
tele yapt›¤› aç›klamada flunlar›
söyledi: “Geçti¤imiz y›la oranla
2011’de Belçika’dan Türki-
ye’ye gelen turist say›s› ilk 3 ay-
da yüzde 25 artt›. Bunun sene
boyunca devam etmesi için ça-
l›flmalar›m›z› sürdürüyoruz.
Türkiye’de Antalya, ‹stanbul,
‹zmir, Bodrum gibi birçok ola-
¤anüstü flehir var. Zaten Belçi-

ka’n›n havayoluyla ger-
çeklefltirilen turizminin
yüzde 25’i de Türki-
ye’ye gerçeklefliyor.”
“Türk Sivil
Havac›l›¤› çok 
geliflti” 

Lode Ketele, M›s›r
ve Yunanistan gibi ül-
kelere kendi uçakla-
r›yla uçarken Türkiye’de ne-
den partnerlerle çal›flt›klar›
sorusuna ise “Maalesef M›s›r
ve Yunanistan gibi baz› ülke-
lerde arzu etti¤imiz kaliteyi

yakalayabilecek ha-
vayolu partnerleri
bulam›yoruz. Bu
nedenle kendi
uçaklar›m›zla uçufl-
lar gerçeklefltiriyo-
ruz. Ancak Türki-
ye’de sivil havac›l›k
çok geliflti. Tailwind
Havayollar› gibi ka-

liteli birçok havayolu var. Biz
de onlar›n hizmet kalitesine
güvendi¤imiz için uçufllar›m›z›
birlikte gerçeklefltiriyoruz.”
aç›klamas›n› yapt›.
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Belçika’dan
Türkiye’ye

turist ak›n›!

Avea, Facebook’un ‘en etkin 3. operatörü’ oldu

»

Facebook’taki takipçi say›s› 1.5 milyona yaklaflan Avea, Socialbakers flirketinin 
analiz raporuna göre Facebook’un ‘en etkin 3. telekom flirketi’ seçildi.   »

“Geçti¤imiz y›la oranla 2011’de Belçika’dan
Türkiye’ye gelen turist say›s› ilk 3 ayda yüzde 25

artt›. Bunun sene boyunca devam etmesi için
çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz. Zaten Belçika’n›n

havayoluyla gerçeklefltirilen turizminin yüzde
25’i de Türkiye’ye gerçeklefliyor.”

Lode Ketele
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METRO Turizm’in sa-
hibi Galip Öztürk, Varan Tu-
rizm’i sat›n ald›. Metro Hol-
ding ‹letiflim Direktörü Necmi
Hatipo¤lu, Öztürk’in Varan’›
Metro Turizm’den ba¤›ms›z
olarak kendi ad›na sat›n ald›¤›-
n›, sat›fla dair protokolün ön-
ceki gün imzaland›¤›n› bildirdi.
Varan Turizm’de Yönetim Ku-
rulu Baflkanl›¤› görevine Tür-
kiye Otobüsçüler Federasyonu
(TOFED) Baflkanl›¤› yapm›fl
Rüfltü Terzi getirilecek. Türki-
ye’de geçen y›l karayolu ile ta-
fl›nan toplam 250 milyon yol-
cunun 15 milyonu, bin 350
otobüsü bulunan Metro tara-
f›ndan tafl›nd›. 1,5 milyon yol-
cu tafl›yan Varan’›n filosunda
120 otobüs bulunuyor.

Varan Turizm’in bir süredir
sat›fl için çeflitli firmalarla gö-
rüfltü¤ünü belirten Hatipo¤lu,
Galip Öztürk’ün geçen hafta
yapt›¤› görüflmelerin ard›ndan

sat›fl iflleminin gerçekleflti¤ini
anlatt›. Bu sat›n almayla bir-
likte Türkiye genelinde 200
sat›fl ofisinin de devral›nd›¤›n›
bildiren Hatipo¤lu, Varan
otobüslerinin mola verdi¤i te-
sislerin ise bu sat›n almaya
dâhil olmad›¤›n› kaydetti. Va-
ran’›n A ve A plus segmentin-
deki yolculara hitap etti¤ini
hat›rlatan Hatipo¤lu, flunlar›
kaydetti: “Bu çizgiden ödün
vermeyece¤iz. Varan markas›-
n› koruyarak A ve A Plus s›n›-
f›nda büyüme odakl› bir yap›-
lanma içinde olaca¤›z.” Sat›n
alman›n Varan çal›flanlar› aç›-
s›ndan bir sorun oluflturmaya-
ca¤›n›n alt›n› çizen Hatipo¤lu,
“Firmay› büyütme taraftar›
oldu¤umuz için yeni personel
al›n›m›na da gidece¤iz, yeni
otobüsler alaca¤›z. Varan filo-
sunda yeni yat›r›mlar olmad›-
¤› için otobüsler biraz y›pran-
m›fl, yenileyece¤iz.” dedi.

»

Metro Turizm, Varan’› sat›n ald›
Avrupa’n›n en iyisi 
Türk Havayollar› seçildi

“Firmay› büyütme taraftar› oldu¤umuz için yeni
personel al›n›m›na da gidece¤iz, yeni otobüsler
alaca¤›z. Varan filosunda yeni yat›r›mlar olmad›¤›
için otobüsler biraz y›pranm›fl, yenileyece¤iz.”

Belçikal› flirket Thomas Cook,
Türkiye’nin sivil havac›l›¤›n›n geliflimi
dolay›s›yla, Türk flirketle uçuyor.

TÜRK Hava Yollar›
(THY) Genel Müdürü Te-
mel Kotil, THY’nin “Avru-
pa’n›n En ‹yi Havayolu”
seçildi¤ini belirterek, “Bu
bizim için onur verici. Biz
Avrupa’y› geçebilece¤imizi
göstermifl olduk. Asl›nda
Avrupa’y› geçen ilk Türk
flirketiyiz.” dedi. Kotil, ha-
vac›l›k endüstrisinin ‘Os-
car’lar› olarak adland›r›lan
ve dünyada 18,8 milyon
yolcunun kat›ld›¤› anket
sonucu Skytrax flirketi ta-
raf›ndan “Avrupa’n›n En
‹yi Havayolu (Best Airli-
nes Europe)” seçildiklerini
kaydetti. 

Temel Kotil flunlar› kay-
detti: “Biz THY olarak ha-
vac›l›kta Avrupa’y› geçtik

flu anda, ‘best’ olduk. En
iyi havayolu seçildik. Tabii,
amac›m›z Avrupa’da en
kaliteli havayolu seçilmek
de¤il, Avrupa’da ‘en büyük
havayolu’ olmak. Buna
ad›m ad›m ilerliyoruz. ‘En
büyük’ birçok alt kalem-
den olufluyor. Uçtu¤u nok-
ta say›s› itibariyle en büyük
olmak ki, buna çok yaklafl-
t›k. fiu anda uçtu¤umuz
yer say›s› olarak 190 nok-
taya do¤ru gidiyoruz. Av-
rupa’n›n en büyükleri 230
noktaya uçabiliyor. Dola-
y›s›yla biz ad›m ad›m Av-
rupa’da en çok noktaya
uçak havayolu olaca¤›z. fiu
anda 40 nokta kald›. Bu
bizim için iki y›ll›k bir çaba
demektir.”  

»
18,8 milyon kiflinin kat›ld›¤› anket sonucu, Türk

Havayollar› Avrupa’n›n en iyi flirketi seçildi. Temel
Kotil amaçlar›n›n ‘en kaliteli’ de¤il, ‘en büyük ve

en kaliteli’ye ulaflmak oldu¤unu söyledi. 
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SOLDAN SA⁄A: 1) Resimde gördü¤ünüz Bo¤aziçi
Üniversitesi ‹flletme Bölümü mezunu olan Vodafone
Türkiye Genel Müdürü 2) Morfinden elde edilen
uyuflturucu bir madde / fian / Bilinç 3) Arap alfabesinin
onuncu harfi / Sahne düzeyinin seyirciye en yak›n kesimi
/ Lübnan’›n uluslararas› plaka iflareti 4) Kanda
alyuvarlarla akyuvarlar›n içinde bulundu¤u s›v› /
Yay›lm›fl, aç›lm›fl bir biçimde 5) Bir nota / Ak›l / ‹skambil
oyunlar›nda her bir tur / Kuzu sesi 6) Kal›p / Genellikle
ö¤üt niteli¤i tafl›yan dinî konuflma 7) Mezozoik zaman›n
birinci alt bölümü olan jeolojik zaman dilimi olarak
kabul edilen dönem / Müzik eflli¤inde yap›lan bir tür
jimnastik 8) K›saca ithalat / Kurtçuk / Bir toplulu¤u
oluflturan bireylerin her biri 9) H›ristiyan kiliselerini
süsleyen sabit veya tafl›nabilen ve kutsal oldu¤u kabul
edilen tasvirlere verilen ad / Kiril alfabesinde bir harf 
10) Mehmet ad›n›n halk dilinde bozulmufl biçimi /
Kapal› halden kald›rtmak 11) Bir elektriksel çevrimde
do¤ru ak›m›n yönünü de¤ifltiren ya da bunun tersini
yapan düzenek / Söz gelifli 12) Dokunun patolojik olarak
sertleflmesi 13) Baflkenti Port-au-Prince olan ülke /
Televizyon literatüründe de¤ifltirmek 14) Ça¤dafl / 
Çok büyük 15) Gözle görülebilen

YUKARIDAN AfiA⁄IYA: 1) Gelifligüzel atma 2) Diflil karfl›t› / Bir fleyin öbür
yüzü / Hane 3) Romanya kökenli sitelerin domain uzant›s› / Özel adlar
üzerinde duran bilim dal› 4) Kasapl›k hayvanda s›rt omurlar›n›n iki yan›ndaki
bölge / Mecazi anlamda k›rm›z› renkli 5) Emanet / Norveç’in baflkenti /
Kuruntular, kuflkular 6) Kur’anda bir sure / Anne gibi davranan / Bir tür
de¤nek 7) Uzun, içi bofl ve bir ucu kapat›lm›fl boru / Tafl›t / E¤itilmifl
hayvanlar›n ve cambazlar›n gösteri yapt›klar› genellikle kapal› yer 8) Ma¤ara /
Çeflit, cins / Dam›tma 9) Kadar / Kabul eden / Lityum elementinin simgesi 
10) ‹yi, güzel / Nobelyum elementinin simgesi / Eriflme / Çift iplikli genom
yap›s› 11) K›saca Türk Standartlar› Enstitüsü / Yerde, zamanda veya söz
zincirinde en yak›n olan›
gösteren bir söz / Adese 12)
Yemek / Benzersiz özellikler
tafl›yan / Sürekli anlam›na gelen
argo s›fat / Vokal’in uluslar
aras› kullan›lan k›saltmas› 13)
Ö¤rencilerin bar›nd›¤› yer /
Elektrik enerjisini kimyasal
enerji olarak depolayan,
istenildi¤inde bunu elektrik
enerjisi olarak veren cihaz /
Nitrik asit 14) Sar›kl› din
bilginleri / Evet / Baflkald›r›c›
15) Tümör / Grip /   Dönek
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Haz›rlayan: Eyyüp Ceylan


