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T ürkiye'deki hiçbir özellefltirme “Türk Telekom”
kadar konuflulmad›, iddialar bu kadar arka arkaya

s›ralanmad›. En bildik iddia ise “Telekom'u ucuza
Araplara satt›lar” olan› idi. Di¤er bir iddia ise
Telekom'un büyük orta¤› Oger, flirketin içini
boflaltt›ktan sonra Türkiye piyasas›ndan çekilecek
fleklinde dillendirildi. ‹ki bafll›k alt›nda birçok soru da
s›ralan›yor asl›nda. 

Bu say›m›zda, kafalardaki sorulara cevap aramak
istedik. Sorular›n cevab›n› da en yetkili a¤›zdan almak
için Türk Telekom Yönetim Kurulu ve ‹cra Komitesi
üyesi Abdullah Tivnikli'nin kap›s›n› çald›k. Sorular›m›z›
arka arkaya s›ralad›k. 

Tivnikli, Türk Telekom'un ucuza gitti¤i iddialar›n›
kesinlikle kabul etmiyor. Telekom'un yüzde 55'ine iyi
bir fiyat verildi¤ini ve bundan Türkiye'nin kazançl›
ç›kt›¤›n› savunuyor. 

Oger'in Türk Telekom'un içini boflaltt›ktan sonra
Türkiye'den ç›kaca¤› iddialar›na ise gülümsüyor.
'fiirketin içini boflaltmay› düflünen, y›lda 2 milyar TL
yat›r›m yapar m›?' diye soruyor ve ekliyor:
“Türkiye'den ayr›lmay› de¤il, kal›c› olmay› planl›yorlar”
diyor. Tivnikli ile hemen hemen tüm sorular›n cevap
buldu¤u detayl› ve hofl bir söylefli yapt›¤›m›z›
söyleyebilirim.

★★★

Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu(BTK) 22
A¤ustos'ta yürürlü¤e girece¤ini duyurdu¤u 4'lü filtre
paketine, baz› kesimler 'internette sansür' tepkisini
vermiflti. Günlerce gündemi iflgal etti, tart›fl›ld›. 

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, 'internette sansür
uygulamak isteyen karfl›s›nda beni bulur' dese de
tart›flmalar dinmedi. Bunun üzerine devreye girerek,
‹nternet Kurulu'ndan yeni bir çal›flma yap›lmas›n›
istedi. 

Kurul, çal›flmas›n› geçti¤imiz ay›n sonunda
tamamlad› ve tepkileri asgariye indirecek önerilerini
s›ralad›. ‹lk öneri, 4'lü filtre paketi “aile ve çocuk”
olarak bire insin oldu. Çal›flman›n genel kabul
görece¤i düflüncesindeyim.

★★★

fiiirlerde, flark›larda hatta hikayelerde do¤a temal›
sözler öne ç›kar. Nedendir bilinmez ama kifli
yaflland›kça do¤aya olan özlemi de artar. Do¤al
olanla, do¤an›n içinde yaflamak isteyenler her geçen
gün art›yor. Bunlar›n aras›nda yak›ndan tan›d›¤›m›z
isimler öne ç›k›yor. Cemil ‹pekçi, Bulut Aras, Kandemir
Konduk, Tamer Yi¤it ve Zerrin Özer bu isimlerden.
Toprak evlerde yaflamak için adeta sab›rs›zlan›yorlar.
Haberin detay› 34.sayfada.  Hoflçakal›n.

Türk Telekom Yönetim Kurulu ve ‹cra Komitesi üyesi Abdullah Tivnikli,
Telekom'un ucuza sat›ld›¤› iddialar›n› kabul etmiyor. Yüzde 55'i için verilen

paran›n iyi bir fiyat oldu¤unu söylüyor.
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Türk Telekom 
sat›lmad›, kiraland›

Abdullah Tivnikli, Oger'in
Türkiye'den ayr›lmay› de¤il, kal›c›

olmay› planlad›¤›n› aç›klad›. 
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“Cepte reklam rekabeti

keskinlefliyor”
Günseli Özen Ocako¤lu, reklamlarda

komedyen kullan›lmas›n› do¤ru
bulmuyor.
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“Hayvanlar›m›
b›rakam›yorum”
Ünlü oyuncu Tuna Arman 

tam bir hayvan dostu. Arman, 
hayvan haklar›na dikkat çekmek 

için 50 gün boyunca sokakta 
eylem yapt›. 

Ünlülerin yeni
gözdesi Konya

Cemil ‹pekçi ve Bulut Aras gibi
isimlerin Konya'daki toprak evlerde

yaflayacak. 

Tepki alan 4'lü filtre
paketi teke iniyor

Baz› kesimlerin 'internette sansür'
tepkisine sebep olan 4'lü filtre

paketi teke iniyor.
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DAILY Mail gazetesi dünyan›n
en iyi üniversitelerinde yap›lan
araflt›rmalar› bir araya getirerek
evlerdeki görünmeyen bakteri ve
mikroplara karfl› bir rehber
haz›rlad›. Rehberde en dikkat
çekici konu, hemen herkesin
elinin alt›nda bulunan bilgisayar
klavyelerinin durumu. Buna göre,
bir klozet bir bilgisayar klavyesinden tam 400 kat daha az kir tafl›yor. Klavyeler üzerinde
yap›lan incelemelerde her 33 klavyeden 4'ünde e-coli bakterisi tespit edildi. 

INTERNATIONAL Hospital Enfeksiyon
Hastal›klar› Uzman› Dr. Hande Aygün, jet-lag
olarak bilinen rahats›zl›¤›n, bat›dan do¤uya do¤ru
yap›lan gündüz uçufllar›nda daha çok ortaya
ç›kt›¤›n› söyledi. Aygün, yolculuk öncesi iyice
dinlenmifl olman›n, yolculuk öncesi ve s›ras›nda
bol s›v› tüketmenin, ya¤s›z hafif yiyecekler
yemenin, gidilecek zaman dilimine kendimizi
mümkün oldu¤unca çabuk ayarlaman›n (yemek
saati, uyku saati) bu durumu hafif flekilde
atlatmaya yard›mc› olaca¤›n› belirtti. 
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E-POSTA servisi Windows
Live Hotmail, 15. y›l›n›
kutluyor. Microsoft'un
aç›klamas›na göre, 1996
y›l›nda 2MB olan kotas›
kullan›c›lar›n ihtiyac›na göre
artan Hotmail'in Türkiye'de
20 milyondan fazla
kullan›c›s› var ve bu say›yla
dünyada 4. s›rada yer al›yor.
Türkiye'de internete her ay
giren 100 kifliden 61'i ve e-
posta kullanan 100 kifliden
87'si Hotmail kullan›yor.
Dünyada 360 milyon kiflinin
kulland›¤› Hotmail'de, 
ayda yaklafl›k 1,5 milyar
foto¤raf paylafl›l›yor.  

‹NG‹LTERE'de çocuklar›
korumak ad›na internetteki
porno sitelerine yasak
konulacak. ‹ngiliz bas›n›n
duyurdu¤u habere göre 
ülkedeki tüm evlerin internet
ba¤lant›s› için geçerli olan yasak
bakanlar taraf›ndan onayland›.
Bu, evlerdeki internet
ba¤lant›lar›nda tüm porno
siteleri filtrelenecek anlam›na
geliyor. Yeni uygulamaya göre
porno sitelerini görüntülemek
isteyenlerin 18 yafl›n üstünde
olduklar›n› kan›tlamalar›
gerekecek. 

Jet-lag bat›dan do¤uya
do¤ru yolculuklarda

daha çok ortaya ç›k›yor

‹ngiltere, 
porno yay›nlar›
internetten
tamamen
ç›kar›yor Türkiye,

Hotmail’de
dördüncü

Klozet 
klavyeden 

daha temiz!



KIfi aylar›nda ortalama
750-800 uça¤›n inifl-kalk›fl
yapt›¤› Atatürk
Havaliman›'nda, yaz trafi¤i
yo¤unlu¤u yaflan›yor.
Devlet Hava Meydanlar›
‹flletmesi (DHM‹) Atatürk
Havaliman› Baflmüdürü
Celal Özu¤ur'un verdi¤i
bilgiye göre, 30 Haziran
2010 tarihinde alana 999
uçak inifl-kalk›fl yapt›. Buna karfl›l›k 1 Temmuz 2010 tarihinde ise 123 bin 780 yolcu
limana indi. Bu rakamlarla havaliman› tarihinin yolcu rekorunu da k›rm›fl oldu.  

07haber turu

NOKIA, Japonya'dan çekiliyor
Nokia'dan, önemli ülkelerdeki internet
ma¤azalar›n› kapataca¤›n› duyurmas›n›n hemen
ard›ndan bir flok karar daha geldi. fiirket
Japonya'dan çekilme karar› ald›. Bu y›l›n
sonuna kadar Japonya'dan ayr›lma ifllemini
tamamlamas› beklenen Finlandiyal› firman›n
son sistem telefonlar›n› satan Vertu
ma¤azalar›n› Japonya'dan tamamen çekece¤i
belirtiliyor. Bu durumun sebebi olarak da
Nokia'n›n iPhone ve di¤er ak›ll› telefonlar›n
sat›fllar›n›n yükselmesi sonucu kazançlar›n›n
kötüleflmesi, bu yüzden de yeniden
yap›land›rmaya gitmesi gösteriliyor. 

BO⁄AZ turu gerçeklefltiren
teknelerde dijital rehber
dönemi bafllat›ld›. Tura kat›lan
yerli ve yabanc› turistler, 5 lira
karfl›l›¤›nda Ayasofya'dan
Topkap› Saray›'na, K›z
Kulesi'nden Dolmabahçe
Saray›'na 70 tarihî eserle ilgili
bilgiler Türkçe, ‹ngilizce,
Almanca, Frans›zca, Farsça,
Japonca, ‹spanyolca, ‹talyanca
ve Arapça olmak üzere 9 ayr›
dilde anlat›l›yor. Dijital
rehberlerde gezilen
mekânlar›n foto¤raflar ve
tarihî yap›lara iliflkin yaklafl›k
10'ar dakika süren bilgi
bankas› yer al›yor. Turistler,
kiralad›klar› dijital rehberleri
herhangi bir süre k›s›tlamas›
olmaks›z›n Bo¤az turu
süresince kullan›yor tekneden
ayr›l›rken giflelere iade ediyor.

ÖZELbir flifreleme 
teknolojisine sahip kriptolu,
dinlenemeyen cep telefonu
Enigma T301TR, Sistem Teknik
taraf›ndan Koç Sistem iflbirli¤iyle,
3 bin 500 lira civar›nda fiyatla
Türkiye pazar›na sunuluyor.
Yüksek güvenlik teknolojisi
kullanan kriptolu Enigma
T301TR'ler, kendi aralar›nda
yapt›¤› görüflme ile üçüncü
flah›slar›n dinleme yapmas›n›
engelliyor. Yaz›l›m›n yan› s›ra
donan›m› da kripto teknolojisine
sahip telefon üzerinden ortam
dinlemesi de yap›lam›yor. 
Önde gelen firmalardan oluflan
bir konsorsiyum taraf›ndan
üretilen Enigma'n›n,
Almanya'dan ithal edildi.  

Nokia, Japonya’dan
çekiliyor

3 bin 500 TL’ye
dinlenmeyen
telefon!

Bo¤az turunda
dijital rehber

dönemi bafll›yor

Atatürk
Havaliman›’nda

rekor k›r›l›yor



ULAfiTIRMA Ba-
kan› Binali Y›ld›r›m, 12 Ha-

ziran seçimlerinden 3 ay önce
anayasa gere¤ince görevini

Müsteflar› Habib Soluk'a b›rakt›.
Habib Soluk'un, 9 Mart'ta gerçek-

lefltirilen devir teslim töreninde,
göz yafllar›na hakim olamamas›
tart›flmalar› da beraberinde getirdi.
Ertesi gün gazetelerde, internet si-
telerinde 'A¤layan Bakan' olarak
takdim edilen,  sütunlarda a¤lama-
s› de¤iflik yorumlarla elefltiri ko-
nusu olan Soluk, devir teslim tö-
reni s›ras›nda yaflad›¤› duygular›,
'Öz a¤lamazsa, göz a¤lamaz'

sözleriyle özetlemiflti.  Göz-
yafllar›n›n, makam ya da

koltuk sevincine ba¤lan-
mas›n›n do¤ru olmad›¤›

mesaj›n› veren Soluk,
“Ulaflt›rma Bakan-

l›¤›'n› devre-

derken yine a¤larsam, 'Adama bak,
3 ayda bakanl›¤a nas›l al›flt›' deyin
ve iflte o zaman yaz›n” demiflti. 
A¤›z dolusu gülerek

AK Parti, 12 Haziran seçimlerin-
den sonra yeniden iktidar oldu. Bafl-
bakan Tayyip Erdo¤an, Ulaflt›rma
Bakanl›¤›'na bir kez daha Binali Y›l-
d›r›m'› atad›. Dikkatler,  Ulaflt›rma
Bakanl›¤›'nda yaflanacak devir-tes-
lim törenine ve Habib Soluk'a çev-
rildi.  9 Mart'ta 'a¤layan' Habib So-
luk,  8 Temmuz'da bakanl›k koltu-
¤unu yeniden Binali Y›ld›r›m'a dev-
rederken a¤›z dolusu gülerek,  elefl-
tirilere de yan›t vermifl oldu. 
Y›ld›r›m'a övgü

Ulaflt›rma Bakan› Y›ld›r›m'›n, ilk
ifli de 'yak›n çal›flma arkadafl›' Habib
Soluk'un, Ulaflt›rma Bakanl›¤› Müs-
teflar› olarak göreve dönüflünü ön-
gören karar› imzalamak oldu. So-
luk, Bakan Y›ld›r›m'a büyük sevgi
ve sayg› besledi¤ini belirterek, “Bü-
tün samimiyetimle söylüyorum. On-
dan uzak kalma yerine önüme gelen
her istikbali sadece kuru bir yaprak
gibi de¤erlendirece¤imden hiç te-
reddüdünüz olmas›n.” dedi.  
Yeni dönem de yeni 
sürpriz projeler  var

Ulaflt›rma Bakanl›¤›, yeni dö-
nemde baflta karayollar› olmak üze-

re deniz, hava ve
demiryollar› ile bili-
flim teknolojileri ala-
n›nda, devam eden proje-
leri tamamlamay› hedefli-
yor. Baflbakan Erdo¤an'›n
aç›klad›¤› 'Kanal ‹stanbul' gibi
dev projelerle ilgili somut ad›m-
lar›n da at›laca¤› bu dönemde, ‹s-
tanbul'a 3'üncü köprü, üçüncü ha-
vaalan› ve flehiriçi metro hatlar› ile
kuzey-güney aks›nda infla edilecek
karayollar› önemli gündem madde-
leri olarak öne ç›kacak. 

Müsteflar Habib Soluk, projeler
için haz›rl›klar›n yap›ld›¤›n› belirte-
rek, Ulaflt›rma Bakanl›¤›'n›n bü-
yük alt yap› projelerini tek tek ya-
flama geçirece¤ini söyledi.  
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‹K‹ DEV‹R-TESL‹M
‹K‹ AYRI PROF‹L

»

BAKANLIK KOLTU⁄UNA OTURURKEN A⁄LADI. KOLTU⁄U
TESL‹M EDERKEN ‘GÜLE GÜLE TESL‹M EDECE⁄‹M’ DED‹

VE  SÖZÜNÜ TUTTU.  KOLTU⁄UNU KAHKAHALAR
EfiL‹⁄‹NDE BAKAN YILDIRIM’A TESL‹M ETT‹.



GÜNSEL‹ Özen Ocako¤lu, Rota Yay›nc›l›k Yö-
netim Kurulu Baflkan›, Marketing Türkiye Genel
Yay›n Yönetmeni, Zaman Gazetesi köfle yazar›.
Ayn› zamanda bir reklam uzman›. Biz de kendisiy-
le bu Türkiye'nin 3 operatörü aras›nda yaflanan
reklam rekabetini konufltuk. 

■ ‹lk zamanlar Avea, Turkcell ve Vodafone, tü-
keticiye mesaj›n› komediyi kullanarak veriyordu.
Son dönemde bu de¤iflti agresiflik neden öne ç›kt›? 

Rekabet giderek keskinlefliyor. Bafllang›çta Turk-
cell üstünlü¤ü giderek yerini eflit flartlarda bir Pazar
dinami¤ine götürüyor. Önceleri sadece konuflmak
söz konusuyken flimdilerde 3G'nin de genifl bant
mobil olanaklar sa¤lamas› nedeniyle veri aktar›m›-
na döndü ve as›l kazanç da burada. Bu nedenle de
data yani kullan›c›, abone say›s› ve profili önem ka-
zand›. Rekabet bu kullan›c› say›s›n›n kaybedilme-
mesi için yap›l›yor ve giderek de keskinlefliyor.

■ Sert reklam devam eder diyorsunuz? 
Agresyon regülasyonlarla denetlenebilir belki de

ancak Türkiye bu kadar çok cep telefonu kullan›-
yor ve aplikasyonlarla oynayan genç nüfus talebini
sürdürdü¤ü müddetçe rekabetin savafla dönmeme-
si için dua etmek gerek diyece¤im ancak her türlü

OCAKO⁄LU,
OPERATÖRLER‹N
REKLAMLARINDA
KOMEDYEN KULLANMASINI
DO⁄RU BULMUYOR. BU TÜR
REKLAMLARIN AYNI
MARKAYMIfi G‹B‹
ALGILANMASINA NEDEN
OLDU⁄UNU BEL‹RT‹YOR. 
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Cepte reklam
rekabeti giderek
keskinlefliyor

Cepte reklam
rekabeti giderek
keskinlefliyor
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keskinlefliyor

Cepte reklam
rekabeti giderek
keskinlefliyor

Cepte reklam
rekabeti giderek
keskinlefliyor

Cepte reklam
rekabeti giderek
keskinlefliyor
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rekabet tüketicinin cebine
yarad›¤›ndan bu sürecin
devam etmesini bir an-
lamda hay›rl› buluyo-
rum. Bir de üçünün ayn›
safta tüketicilere karfl›
mücadele verdi¤ini dü-
flünsek! 

■ Agresif reklamlar için
gelip-geçici bir dönem diye-
bilir miyiz?

Hiç tan›mad›¤›m›z bir dö-
nemden geçiyoruz. Dijital mecra
bu kadar öne ç›kmam›flt›. Bu nedenle
de GSM operatörlerine ne getirece¤i pek
belli olmaz. 

■ Size göre, seyircinin gözünde, reklam›n 'agresif
olan› m›?' 'komik olan› m›?' yoksa 'derdini tam olarak
anlatabileni' mi makbuldür? 

Her üçü de, hiçbiri de dersem sizi flaflt›rtm›fl olabilir
miyim? Mesele ak›lda kal›c› olan› yapabilmekte. An-
cak son dönemde tüm operatörlerin yapt›¤› reklamlar
birbirine benzedi¤inden araflt›rmalara göre hangi rek-
lam›n kime ait oldu¤u art›k ay›rt edilemiyor. Paran›n
ço¤u pazar› büyütmeye giderken operatörlerin marka
alg›s›na katk›s› olmuyor. 

■ Sert rekabet içine giren operatörlere tavsiye vere-
cek olsayd›n›z, neler söylerdiniz?

Lider Turkcell rekabette yan›t verme tuza¤›na hiç
düflmemeliydi ancak önce Vodafone sonra da Avea
k›vrak manevralarla Turkcell'i atefle çektiler. Tavsiye,
Pazar dinamiklerine göre h›zla de¤iflece¤inden bugün
için söyleyece¤im “sakin olun” söylemi, yar›n “hü-
cum”a dönebilir. Dedim ya hiç bilmedi¤imiz bir dijital
ça¤dan geçiyoruz. 

■ Bu süreçten hedef kitle nas›l etkileniyor? 
Bir kesim hiç ald›rm›yor, kim neden kavga ediyor

umurunda de¤il. Bir kesim ki sosyal medyadakfller ate-
fle körükle gidiyor.

Bir kesim ise ak›lc› sürekli operatörünü de¤ifltiriyor
ya da paket al›yor. Ancak biliyorum ki bu kavga onlar›
pek etkilemiyor. 

■ Operatörlerin ayn› anda komedyen kullanmas›,
ayn› anda mesajlar›n› sertlefltirmesi gibi ayn› stratejiyi
uygulamas›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz? 

Ayn› anda ayn› sektör sanki ayn› markaym›fl gibi al-
g›lanmas›na neden oldu. Bence do¤ru olmad›. Vodafo-
ne'un Selim, Avea'n›n Ata Demirerli dizi karakterine
Öztürk karakteriyle yan›t veren Turkcell ak›ll› bir ç›k›fl

yapt›. Lider tavr› bu olma-
l›yd›. Muhatab›n›z ben de-
¤ilim diyor. 

■ ‹letiflim sektörünün
reklamlar›nda rol alan
komedyenlerin reklam›n
ana fikrinin önüne geçti-
¤ini siz de yaz›lar›n›zda

belirtiyorsunuz. fiirketler
bunu bildikleri halde sizce

neden ayn› stratejiyi uygula-
maya devam ediyor? 

Sadece dikkat çekmeye çal›fl›yor-
lar asl›nda Vodafone ve Avea Turkcell'i

yerden yere vurarak güç birli¤i ettiler. As›l
mesele de kral›n taht›n› sarsmakt›. Bunu hizmetleriyle
k›sa sürede yapamayacaklar›n› bildikleri içinde 'pahal›
imaj›' üzerinden gittiler. Sonuç baflar›l› oldu mu?
Evet… 
■ Rekabet Kurumu'nun zaman zaman GSM reklamla-
r›nda devreye girmesini nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Biz görünenleri biliyoruz; asl›nda daha çok müdaha-
le ediyorlar. Bence etmezse gücü olan di¤erini tepeler. 

■ GSM operatörleri aras›nda yurtd›fl›nda da bizde
oldu¤u gibi sert bir rekabet söz konusu mu?

Oturmufl pazarlarda katma de¤erli ürünlerin sat›fl›
için reklam yap›yorlar bizde ki gibi aboneleri kaybetme
kayg›slar› çok az bu nedenle de k›zg›n rekabet içeren
reklamlar›n› hiç görmedim. 

■ BTK Baflkan›, 'böyle sert rekabet edece¤inize, güç-
lerinizi birlefltirin' fleklinde bir aç›klama yapm›flt›. Siz
kat›l›r m›s›n›z bu öneriye?

Güç birlefltirme daha fazla ürün, hizmet ve mobil ta-
banl› teknolojik ürünler. Neden bizde teknoloji taban-
l› ifllere iliflkin inovasyon çok az? Rekabet edeceklerine
gençlere yat›r›m yaps›nlar, giriflim sermayesi versinler
ve al›n teri yerine ak›l terini ço¤alts›nlar. Tayfun Aca-
rer e¤er böyle dediyse zaten bizim bilmedi¤imiz daha
çok fley var demektir. 

■ En çok be¤endi¤iniz GSM reklamlar›n› sayabilir
misiniz?

Turkcell'in özgür k›z›, Vodafone'un fiafak Sezerli ilk
reklamlar›, Avea'n›n fasülye çeflitlemesi.

■ Hiç reklam film senaryosu yazd›n›z m›? Yazmay›
düflünür müsünüz?

Yazmad›m. Yazar m›y›m? Yazabilirim ancak uzman-
l›k gerektiren iflleri uzmanlar›na b›rakmal›. Reklam ya-
zarl›¤› baflka bir birikim. Bizde bu ifli yapan çok iyiler
var.

OCAKO⁄LU,
TÜRK‹YE’DEK‹ GENÇ
NÜFUSUN TALEB‹N‹N

SÜRDÜ⁄Ü SÜRECE
OPERATÖRLER ARASI KESK‹N

REKABET‹N DEVAM
EDECE⁄‹N‹ SÖYLÜYOR.

REKABET‹N TÜKET‹C‹YE 
YARADI⁄ININ DA
ALTINI Ç‹Z‹YOR.
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YEN‹ DÖNEMDE BÜYÜK PROJELER HAYATA 
GEÇ‹R‹LECEK. ‹STANBUL’A 3’ÜNCÜ KÖPRÜ, ÜÇÜNCÜ
HAVAALANI VE fiEH‹R‹Ç‹ METRO HATLARI ‹LE 
KUZEY-GÜNEY AKSINDA ‹NfiA ED‹LECEK KARAYOLLARI
ÖNEML‹ PROJELER‹N BAfiINDA GEL‹YOR. 

9 MART’TA
A⁄LADI

8 TEMMUZ’DA
GÜLDÜ 
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ABDULLAH Tivnikli ifl dünyas›n›n
önde gelenlerinden. Ancak medyada pek boy
gösteren bir isim de¤il. Buna karfl›n, Albara-
ka Türk'ün kurulufl sürecinde aktif bir flekilde
yer alan, 2001 y›l›nda Kuveyt Türk Kat›l›m
Bankas› Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›
olarak atanan biri, Tivnikli. Ayn› zamanda da
Türk Telekom Yönetim Kurulu ve ‹cra Ko-
mitesi üyesi ve aile flirketi olan Eksim Yat›r›m
Holding'in de Yönetim Kurulu Baflkan›. 

S›ralad›¤›m özelliklerinden dolay› röpor-
taj öncesi karfl›mda 'kas›nt›' birini bulabili-
rim tedirginli¤ini yaflad›m. Daha ilk merha-
badan, röportaj›n noktaland›¤› dakikaya ka-
dar, bugüne kadar gördü¤üm en kibar ve
mütevaz› biri vard› karfl›mda. Tüm sorular›-
ma büyük bir sab›rla cevap verdi. 

Oger Grubu Türkiye'den çekilecek mi? Te-
lekom haks›zl›¤a m› u¤rad›? ‹stifa eden Paul
Doany için ne düflünyor? Cem Y›lmaz'›n oy-
nad›¤› son reklam› nas›l buluyor? Türk Tele-
kom 'ucuza sat›ld›' iddialar›na ne diyor. Va-
tandafl› yak›ndan ilgilendirecek Türk Tele-
kom'un Avea ile birlikte hayata geçirece¤i
proje neyi içeriyor? Tivnikli tüm bu sorulara
çarp›c› cevaplar verdi.
■ Türkiye'de flöyle bir kan› var Türk Telekom

ucuza sat›ld›?
Hemen bir düzeltme yapay›m; Türk Tele-

kom sat›lmad›. ‹flletme hakk› devri yap›ld› ve
15 sene sonra tüm varl›klar›yla birlikte Hazi-
neye devredilecek. 
■ Sat›fl yok imtiyaz hakk› devri var diyorsu-
nuz?

Kesinlikle bu böyle. Kamuoyu nezdinde
bunu düzeltmemiz laz›m. Sat›fl yok. Sat›fl ol-
mas› için varl›k sat›fl› olmas› gerekir.
■ ‹haleye varl›k sat›fl› fleklinde ç›k›lmad› m›? 

Can al›c› nokta da buras› asl›nda. Türk Te-
lekom ihalesi, Tüprafl ve Petkim'de oldu¤u gi-
bi varl›k sat›fl› fleklinde yap›ld›. Teklifler buna
göre haz›rland›. ‹haleyi kazand›k, lisans söz-
leflmesi yap›laca¤› zaman önümüze Dan›fl-
tay'›n tavsiye karar›n› koydular. 21 y›ll›k ifllet-
me hakk› devri olacak diye… Elefltirenler,
tersinden haks›zl›¤a u¤rad›¤›m›z› bilseler böy-
le davranmazlar diye düflünüyorum.
■ Bu durum Oger ve ortaklar› nas›l etkiledi? 

‹lk zamanlar çok olumsuz etkiledi. Oger or-
tak giriflim grubunun iki ana sermayedar› var-
d›. Biri Oger di¤eri Kuveyt grubu. Oger, var-
l›k sat›fl› oldu¤u için Tahkim'e giderek aç›la-
cak davay› kazanacaklar›n› düflündü ve imti-
yaz› kabul etti. Ama Eksim ve Kuveyt gurubu,
durumu kabullenmedi. 
■ Grup imtiyaz sözleflmesini imzalad› ama?

Büyük çaba sarf ettik ve ikna ettik. Daha ilk
özellefltirmede yabanc› sermayenin güvensiz-

Röportaj: AHMET SEL‹M

Foto¤raflar: Tar›k Er

SATILMADI
KIRALANDI

TÜRK TELEKOM ihalesi varl›k sat›fl› olarak yap›ld›. ‹hale sonras›
kiralama denildi. Haks›zl›¤a u¤rad›k demeyelim ama Petkim'de

Tüprafl'da varl›k sat›fl› yap›ld›. Onlarda böyle bir durum yaflanmad›.‘‘

»

TÜRK TELEKOM
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likten dolay› kaçmas› da söz konusuydu. Ayr›ca
sermayenin buradaki ma¤duriyetini görmek la-
z›m. Biz onlara Türkiye'de hakk›n›z› savunuruz
ve al›r›z dedik. Güven verdik onlarda flerh ko-
yarak imzay› att›lar.
■ Haks›zl›¤a u¤rad›klar›n düflündüler mi?

Haks›zl›¤a u¤rad›k demeyelim ama Pet-
kim'de Tüprafl'da varl›k sat›fl› yap›ld›. Onlarda
böyle bir durum yaflanmad›. 
■ Size göre kafalar›n arkas›nda bir Arap ser-
mayesi düflmanl›¤› olabilir mi? 

Ben öyle bir hava hissetmedim ve böyle bir
fley söylemem de. 
■ Peki 15 y›l sonra Oger ve ortak giriflim mah-
kemeye gider mi?

Zannetmiyorum.
■ Neden?

Nispeten bu durum kabullenildi.
■ ‹lk soruya dönersek, Telekom ucuza sat›lma-
d› m› diyorsunuz? 

Evet. En az 1 milyar dolar daha fazla verile-
rek yüzde 55'i kiraland›. 
■ Neye dayanarak söylüyorsunuz? 

2005'te bizimle birlikte ihaleye giren firma-
n›n yetkilisi bana flunu söyledi; 'Siz bu ihaleye
girmeseydiniz biz bunu 4-5 milyar dolara ala-
cakt›k'. Biz ihaleye girerek Telekom'un de¤eri-
ni yükselttik. Ülkem kazand›.
■ Peki özellefltirme 2005'te de¤il de 2011'de ya-
p›lsayd› daha çok mu para ederdi Telekom? 

Bir kere sabit hatlar, GSM karfl›s›nda tüm
dünyada oldu¤u gibi Türkiye'de kan kaybedi-
yor. Biz kan kayb›n› durdurmak için ne yapt›k;
her y›l yaklafl›k 2 milyar liral›k yat›r›m. Ne yap-
t›k; katma de¤erli hizmetlere a¤›rl›k verdik. Ne
yapt›k; hizmet kalitesini art›rd›k. Ne yapt›k sa-
bah 7 akflam 7 bedava konuflturduk. Tüm bun-
lar özelleflme gerçekleflmeseydi yap›labilecek
miydi? E¤er biz bu yat›r›mlar› yapmasayd›k,
GSM karfl›s›ndaki makas ne kadar aç›lacakt›.
Sorunun cevab›n›  ararken bunlar› da düflün-
mek laz›m. 
■ Telekom'un de¤erini yat›r›mlarla as›l biz ar-
t›rd›k diyorsunuz?

Bu su götürmez bir gerçek ve en somut örne-
¤i halka arz edilen yüzde 15'lik payd›r. 4.6 lira-
dan halka arz edildi. fiuan borsadaki de¤eri tam
iki misli. Demek ki yapt›¤›m›z hizmetler halka
arzdaki de¤erinin artmas›na sebep olmufl.
■ Baflar›l›y›z diyorsunuz?

Hem biz baflar›l› olduk, hem de ülkem ka-
zand›. fiimdi flirket baflar›l› diye sald›rman›n bin
manas› yok. Tüprafl'ta özellefltirildi. Özelleflti-
rildi¤i zamanki de¤eri baflka flimdiki baflka. Ba-
flar›l› oldu¤umuz için takdir edilmemiz gerekir. 
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■ ‹yi kar ediyorsunuz ama?
Do¤ru. Ancak her y›l yapt›¤›m›z

ortalama 2 milyar liral›k yat›r›m› da
kardan düflmüyoruz. Amortisman
fleklinde düflüyoruz. Gelece¤e dö-
nük yat›r›mlar yap›yoruz ve 15 sene
sonra yap›lan tüm yat›r›mlar›m›z
devlete kalacak. Telekom'un uzuca
gitti¤ini söyleyenler bunu da dikkate
almal›.
■ Peki, Oger'in birkaç y›la kalmaz
Telekom'u bir baflka yabanc› flirkete
satar ve Türkiye piyasas›ndan ç›kar
görüflü var?

Türkiye'den ç›kacak kifli Orta ve
Güney Avrupa'n›n önde gelen flir-
ketlerinden Invitel ve Pantel'i sat›n
al›r m›yd›? Do¤u ile Bat›y› birlefltire-
cek 2 bin 500 kilometrelik JADI link
yat›r›m›n› yapar m›yd›? Bu projeler
gelece¤e yap›lan yat›r›mlard›r.
Oger'in Telekomünikasyon d›fl›nda
da yat›r›m planlar›  var. Mesela
TBank'› ald›lar. 3 y›l içinde de tüm
evlere fiber döflemeyi planl›yoruz.
Tüm bunlar dikkate al›nd›¤›n da,
Oger Türkiye'den ç›kmay› de¤il da-
ha çok kalmay› planl›yor. 
■ Avrupa'da ald›¤›n›z flirketlerin
özelli¤i de fiber altyap›lar›n›n olmas›
Türkiye'de fiber önceli¤iniz olacak
gibi?

Evet. Çünkü gelecek fiber de. Ses
fiber de data fiber de. GSM ile yap›-
lan konuflmalar da baz istasyonun-
dan sonra fiberle tafl›n›yor.
■ Peki tüm bu yat›r›mlar ve baflar›-
larda pay sahibi olanlardan biri de
Poul Doany de¤il mi? 

Evet. Çok k›ymetli bir arkadafl›-
m›z. Telekom'a çok faydas› oldu
■ Ama istifa etti!?

‹stifa tek tarafl›d›r. Ayr›ca de¤iflimi
bir gençlefltirme olarak görmeliyiz.
■ Doany'in baflar›l› oldu¤unu düflü-
nüyor musunuz? 

Poal Doany ile Türk Telekom'un
özellefltirme sürecinde beraber çal›fl-
t›¤›m›z çok k›ymetli bir arkadafl›m›z.
Kendisinden çok faydal› bir flekilde

istifade ettik. Telekom'a büyük kat-
k›lar› oldu. Görevini en iyi flekilde
yapt› ve genç bir arkadafl›m›za dev-
retti. 
■ Telekom'daki gençlefltirme ope-
rasyonu devam edecek mi?

Evet.
■ Yabanc›lar Telekom'da dan›flman-
l›k yaparken, mahrem bilgilere ula-
fl›ld›¤› konufluldu hep? 

Telekom'un ve Türkiye'nin güven-
lik yap›s› buna müsaade etmez. Ya-
banc›lar›n ifli mahrem yerlerde gez-
mek de¤il dan›flmanl›kt›. Bize flunu
da söylediler; size ö¤retebilece¤imiz
çok bir fleyde yok. 
■ Dinlemeler gündemden hiç düfl-
müyor, sabit hatlar dinlenebilir mi?

Mahkeme karar› d›fl›nda sabit hat
üzerinden kontrolsüz dinleme yap›l-
mas› teknik olarak mümkün de¤il.
Hatta dinleme yapmak için girildi-
¤inde an›nda tespit yap›labiliyor. Ya-
ni sizin hatt›n›zda baflka birinin eli
oldu¤u an›nda fark edilir. 
■ Dinlenmek istemeyen sabitten mi
konuflsun?

Böyle bir kayg› yafl›yorsa. (Gülü-
yor)
■ Ürünlerin pazarlamas›nda rek-
lamlar›n etkili oldu¤unu düflünüyor
musunuz?

Mutlaka reklam etkilidir.
■ Cem Y›lmaz'› be¤eniyor musu-
nuz?

Be¤eniyorum, halk›m›z be¤eniyor
mu bilemiyorum.
■ En çok hangi reklam› be¤eniyor-
sunuz?

Son reklamdan gurur duyduk. D›-
flar›dan Türkiye'ye flirket almaya ge-
linirken biz Avrupa'dan flirket al›yo-
ruz. Hizmetlerimizi Avrupa'ya götü-
rüyoruz. Reklamda iyi yans›t›lm›fl. 
■ Reklam›n sizi en çok sizi güldüren
yeri hangisi? 

Kablolar›n birleflme s›ras›nda
Cem Y›lmaz'›n 'Alo Cengiz Karpat-
lar'dan bir 20 cm salsana' sözlerine
çok gülüyorum.

“POAL DOANY TÜRK TELEKOM’UN ÖZELLEfiT‹RME SÜREC‹NDE BERABER
ÇALIfiTI⁄IMIZ ÇOK KIYMETL‹ B‹R ARKADAfiIMIZ. KEND‹S‹NDEN ÇOK FAYDALI B‹R

fiEK‹LDE ‹ST‹FADE ETT‹K. TELEKOM’A BÜYÜK KATKILARI OLDU.”

“Telekom’a için 30 milyar
dolardan bahsedildi”

■ Tansu Çiler döneminde Telekom'un de¤erinin
30 milyar oldu¤u aç›kland›?

O dönem 30 milyar dolardan bahsedildi. Ancak 30
milyar dolar gibi bir de¤ere sat›l›r m›yd› bilemiyorum. ‹ki
defa ihaleye ç›k›ld›, ihale yap›lamad›. Bir de 30 milyar
dolar eder dendi¤i dönemle 2005 y›l›ndaki özellefltirme
aras›nda çok fark var.

■ Böyle büyük bir fark olabilir mi? 
Çok önemli farklar var. O dönem daha GSM lisanlar›

sat›lmam›flt›. Turkcell ve Telsim'e lisanslar ,toplam 1 mil-
yar dolara sat›ld›. Arkas›ndan Aycell ve Aria GSM
lisanslar› 5 milyar dolara sat›ld›. 3G lisanslar› toplam
882 milyon avro'ya sat›ld›. 3D lisans› devletin halen
elinde. Ayr›ca Telekom'un içindeki Türksat (uydular)
ayr›ld›. Türk Telekom'un gayrimenkulleri, Bo¤azdakiler
dâhil olmak üzere Türksat ile K›y› Emniyeti Genel
Müdürlü¤ü'ne devredildi. Santral binalar›n›n oldu¤u
araziler hariç. Arada büyük farklar var. 
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‹NTERNET KURULU, ULAfiTIRMA BAKANI B‹NAL‹ YILDIRIM’IN
TAL‹MATI ÜZER‹NE MEDYADA TEPK‹YLE KARfiILANAN
‘DÖRTLÜ F‹LTRE’ UYGULAMASINDA KÖKLÜ DE⁄‹fi‹KL‹KLER 

ÖNGÖREN RAPORUNU TAMAMLADI. ‹ÇER‹⁄‹ HAKKINDA BAKANA
B‹LG‹ VER‹LEN RAPOR, B‹LG‹ TEKNOLOJ‹LER‹ VE ‹LET‹fi‹M

KURUMU’NA (BTK) DA SUNULDU. UZMANLARIN ORTAK GÖRÜfiÜ:
DÖRTLÜ F‹LTRE PAKET‹ TEKE ‹ND‹R‹LS‹N.

TEKE ‹N‹YOR

TARTIfiMALARA SEBEP OLAN
4 F‹LTRE PAKET‹
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B‹LG‹ Teknolojileri ve ‹le-
tiflim Kurumu'nun (BTK) 22 A¤us-
tos'ta yürürlü¤e girece¤ini duyurdu-
¤u ve baz› kesimlerin 'internette
sansür' tepkisi verdi¤i "Aile, çocuk,
yurtiçi ve standart" filtreleme paketi
olan güvenli internet uygulamas›n-
da radikal de¤iflikli¤e gidiliyor. 

Yeni düzenleme ile güvenli inter-
net paketi, "aile ve çocuk" profili
(paketi) olarak teke indiriliyor. An-
cak, teke indirilen (aile ve çocuk)
paketi uygulamaya konulmadan ön-
ce, beyaz ve kara listeler oluflturula-
cak. Çocuk profilinde sadece beyaz
listeye eriflim olacak. Aile profilin-
de ise kara liste (TCK'da suç say›lan
unsurlar) d›fl›ndaki sitelere eriflim
sa¤lanacak. Böylece, güvenli inter-
net kullanmak isteyenler, aile ve ço-
cuk paketini tercih edecek. 

Kifli, internet servis sa¤lay›c›lar-
dan alacaklar› flifrelerle aile ve ço-
cuk paketini kullanabilecek. Mesela
aile büyükleri ald›klar› flifre sayesin-
de, evden ç›karken interneti çocuk
profiline alabilecek. Böylece, ço-
cuklar zararl› hiçbir siteye gireme-
yecek. Daha çok e¤itim ve oyun si-
telerini kullanabilecek. Aile büyük-
leri akflam eve döndüklerinde ise
interneti aile profiline alarak beyaz
listedeki tüm sitelere girebilecek.
Beyaz ve kara listede yer alacak kri-
terler, ‹nternet Kurulu'nun içinde
oluflturulacak çal›flma grubu tara-
f›ndan önümüzdeki günlerde belir-
lenecek. 
Çal›flmaya “‹nternet
Kurulu” önderlik yapt› 

Yeni çal›flma Ulaflt›rma Bakan›
Binali Y›ld›r›m'›n talimat›yla, ‹nter-
net Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve
‹letiflim Kurumu (BTK) taraf›ndan
yap›ld›. Çal›flma, öneriler haline ge-
tirildi. Önerilerden baz›lar› flunlar:
Dörtlü paket, tek pakete indirilsin,
güvenli internette yaln›zca 'aile ve
çocuk profili' yer als›n, aile ve çocuk

profili için internet siteleriyle ilgili
'beyaz' ve 'kara' listeler oluflturul-
sun, listeleri; uzmanlar, akademis-
yenler ve sivil toplum kurulufllar›n›n
temsilcileri birlikte belirlesin ve yur-
tiçi paket kald›r›ls›n. 
“‹nternet ilkö¤retimde 
zorunlu ders olsun”

Kurul, Milli E¤itim Bakanl›¤›'na
(MEB) da baz› önerilerde bulundu.
Raporda, "Çocuklar›m›z› internet
vatandafll›¤›na haz›rlamak için il-
kö¤retim müfredat›na zorunlu ders
olarak güvenli internet, internet va-
tandafll›¤›, e-vatandafll›k, bilgi top-
lumu, internette yarat›c›l›k ve giri-
flimcilik gibi bafll›klardan oluflacak
bir ders eklenmesi kaç›n›lmazd›r.
Bu derste bir yandan çocuklar›m›za
internette kendileri aç›s›ndan sak›n-
cal› olabilecek hususlar› ve bunlar-
dan korunma yöntemlerini ö¤retir-
ken, di¤er taraftan interneti maksi-
mum fayda sa¤layacak flekilde kul-
lanmalar›n› ö¤retmek gerekecek-
tir." denildi. 
40 yafl üstü ebeveynler e¤itilmeli 

Kurul, Aile Sosyal Araflt›rmalar
Genel Müdürlü¤ü'ne de flu öneride
bulundu: "Ebeveynlerin, teknolojik
geliflmeleri çocuklar›ndan daha geç
ö¤rendi¤ini kabul ederek, bunlar›n
güvenli internet konusunda çocuk-
lar›na yeterli bilgiyi veremeyecekle-
rini göz önünde bulundurmal›y›z.
Son 10 y›lda internetin ülkemizde
h›zla geliflmesinden dolay› özellikle
40 yafl üstü ebeveynlerle çocuklar›
aras›nda ciddi bir teknolojik uçu-
rum oluflmufltur. Gençlerimiz belki
bilgisayar kullanmay› bir flekilde ö¤-
renebiliyorlar ama güvenli internet,
e-vatandafll›k, kiflisel haklar kavram-
lar›n› ailelere de ö¤retmemiz flartt›r.
Bu konuda en büyük sorumluluk
okullar›m›za düflmekle birlikte, top-
lumun tüm kesimlerinin tafl›n alt›na
elini koymas› ve bu konuda sorum-
luluk tafl›mas› gerekmektedir."

Serhat Özeren:
Çok yönlü bir
çal›flma oldu 

‹nternet Kurulu Bafl-
kan› Serhat Özeren,
BTK taraf›ndan aç›k-
lanan “Güvenli ‹nter-
net” paketine gelen
tepkiler üzerine Ulafl-
t›rma Bakan› Binali
Y›ld›m'›n '17 May›s
Dünya Telekomüni-
kasyon günü'nde
kendilerinden genifl
kat›l›mla bir çal›flma
yapmalar›n› istedi¤ini
söyledi. Bunun üzeri-
ne, kurul olarak çal›fl-
maya bafllad›klar›n›
ve ilk toplant›lar›n›
25 May›s tarihinde si-
vil toplum kurulufllar›
ve gruplarla gerçek-
lefltirdiklerini aktard›.
Konuyla ilgili ‹stanbul
Bilgi Üniversitesi'nde
görüflünün al›nd›¤›
kaydeden ‹nternet

Kurulu Baflkan›,
“Herkes önerilerini
aktard›. Çok tarafl›
bir metin haz›rlanma-
ya çal›fl›ld›. Tüm gö-
rüfller metne konma-
d›. Ak diyen de kara
diyen de vard›. Asga-
ri müflterekte uzlafl›-
lan bir metin ortaya
ç›kt›. Zaten dünya da
do¤ru bir tane de¤il.
Her ülkenin kendi iç
dinamiklerine göre
çal›flmalar› var. Hiçbir
ülke 'do¤ru benimki-
dir' diyebilecek bir
noktaya gelmifl de-
¤il.”dedi. Serhat Öze-
ren, BTK'ya sunduk-
lar› çal›flman›n kurum
taraf›ndan revize edi-
lerek kamuoyuyla
paylafl›laca¤›n› düflü-
nüyor. 

»
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TUNA ARMAN

KRANLAR bol a¤lamakl› dizilerden geçilmez-
ken, komedi oyuncular› mumla aran›r hale geldi.

Efsane dizilerden Çiçek Taksi'nin 'Manolya's› da
çizdi¤i saf ve komik karakterle seyircinin karfl›s›na ç›kt› ilk kez.
Manolya'dan bu yana da yine seyirciyi gülümseten, sevimli rol-
lerle ekranda olmaya devam etti. Baflar›l› oyunculu¤unun yan›n-
da, iyi bir anne olmas›, hayvanlar› sevmekten öte onlar› koruma-
ya kendisini adamas› gibi kimli¤ini bütünleyen özellikleri ile Tu-
na Arman'› konuk ettik bu say›m›zda.   

■ Tuna Arman nas›l bir evde, ortamda do¤du?
‹stanbul'da do¤dum. Babam subay oldu¤u için 2 yafl›na kadar

Sapanca'da yaflad›k,
annem, babam ve a¤a-
beyimle birlikte. 

■ Nas›l bir çocuktu-
nuz?

Huysuz bir bebek ve
yaramaz bir çocuk ola-
rak büyümüflüm. 

■ Oyunculu¤a olan
yetene¤inizi nas›l kefl-
fettiniz?

‹lkokulda okurken,
okulumuza gelen tiyat-
ro gruplar›n› görerek ve oyunlar›n› izleyerek bu mesle¤i seçtim. 

■ Peki  hayat›n›z›n 'dönüm noktas›' desek.
Meslek hayat›m›n en önemli noktas› Zeki Alaysa ve Metin

Akp›nar'la çal›flmakt›r. Orada oynamak çok önemli ve e¤iticiydi. 
■ Hayat›mdan çok memnunum diyebilir misiniz?
Kesinlikle. ‹stedi¤im hayat› yafl›yorum. O¤lum ve hayvanla-

r›mla kurdu¤umuz harika bir dünyam›z var. Meslek hayat›mda
sevdi¤im rollere oynad›m her zaman. Yani son derece memnu-
num hayat›mdan. 

■ Hayat›n›zda 'bunu yapmal›y›m' dedi¤iniz, eksik kalan bir
'bölüm' var m›?

Röportaj: BA⁄LANTI NOKTASI

“OYUNCULUK BÜYÜK B‹R AfiKTIR. 
O SEVDA KALB‹N‹ZDE YOKSA BU ‹fi
YAPILMAZ. GERÇEKTEN OYUNCULUK
YAPANLARI EMEKLER‹NDEN 
ÖTÜRÜ KUTLUYORUM. AMA V‹TR‹N
OLARAK KULLANILANLARI ‹SE
SADECE KINIYORUM.” 

E

‘‘Hayvanlar›m› b›rakamad›¤›m
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Eksik kalan bir bölüm yok çünkü yapa-
caklar›m var henüz. 

■ Size göre oyunculuk nedir? 
Oyunculuk büyük bir aflkt›r. O sevda kal-

binizde yoksa bu ifl yap›lmaz. 
■ Sizce oyunculuk, hayat›n›z› idame et-

tirmek mi yoksa hayat›n anlam› m›?
Bizlerin ifli bu, hem yaflam hem de yaflam

kayna¤›m›z. 
■ Günümüz oyuncular›n› nas›l buluyor-

sunuz?
Gerçekten oyunculuk yapanlar› emekle-

rinden ötürü kutluyorum. Ama vitrin ola-
rak kullan›lanlar› ise sadece k›n›yorum. 

■ Sevilen bir oyuncu olman›za ra¤men
sizi pek s›k televizyonda göremiyoruz. 

6 ayd›r ekranda de¤ilim. Her sezon bir
dizide oynuyorum ama bizlerin de dinlen-
me süreçleri oluyor. Çünkü sürekli ekranda
olmak bazen seyirciyi de bizi de yoruyor. 

■ Ne zaman ekran görece¤iz sizi?
2 dizi ve bir de sinema filmi var önümde.

Henüz haz›rl›k aflamas›nda bu projeler. En
geç yeni sezonda seyirciyle birlikteyim. 

■ Tiyatro mu, televizyon mu ya da sine-
ma m›?

Televizyon ve sinema bizlerin para ka-
zanmas› için var olmak zorunda. Ama tiyat-
ro bir aflk, seyirciyle göz göze, soluk solu¤a
olmak çok farkl› ve keyifli. 

Ço¤umuz hayvanlar› severiz ama çok da
çaba sarf etmeyiz onlar için sizin bu nokta-
da hayvanlar›n korunmas› ile ilgili yo¤un
çaban›z›n temelinde ne var? San›r›m daha
farkl› bak›yorum ve vicdan duygum daha
fazla. Çünkü kendimi bildim bileli varlar
hayat›mda. Allah'›n yarat›p bizlere emanet
etti¤i canlar onlar, sessiz varl›klar. Amac›m
insanlar›n bu varl›klar› fark etmesi, bu hay-
vanc›klar uzaydan gelmedi. Bizler hepimiz,
hele de engelli olan hayvanlara mutlaka el
uzatmal›y›z. Do¤ufltan ya da sonradan en-
gelli olan hayvanlara bakmal›y›z. Kör bir

‘‘için tatile gitmiyorum
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“Hayvanlara
san›r›m daha farkl›

bak›yorum ve
vicdan duygum

daha fazla. Çünkü
kendimi bildim

bileli varlar
hayat›mda. Allah'›n

yarat›p bizlere
emanet etti¤i 
canlar onlar, 

sessiz varl›klar.” 

hayvan›n sokakta yaflama flans› yok maalesef.  
■ Hayvan haklar› ile ilgili oturma eylemi

yapt›n›z, nas›l tepkiler ald›n›z?
Yapt›¤›m fark›ndal›k projesiydi. Hayvan se-

verler d›fl›nda toplumu bilinçlendirme proje-
siydi. Genelde olumluydu her fley. 50 gün
uzun bir süreç sokakta olmak için. Art›k hay-
vana yap›lan iflkencelerin suç olmad›¤›n› bili-
yor insanlar ve suç olmas› gerekti¤ini de. 

■ Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an'la hay-
van haklar› ile ilgili görüfltünüz. Olumlu bir
sonuç al›nd› m› bu görüflmeden?

Çok uzun ve detayl› bir görüflme oldu. Se-
çim sonras› sözü verdi. Zaten Adalet Bakanl›-
¤›'nda yasa maddemiz onay beklemekteydi.
Kendisine bu konuda bilgi verdik. 

■ Sizin için 'ne olursa' dünya daha güzel
olur?

‹nsanlar sevgi ve vicdan sahibi olurlarsa
eminim her fley daha güzel olur. Çünkü vicdan
duygusu olmayan herkese her fleyi yapabilir. 

■ ‹letiflim teknolojileri ile aran›z nas›l? ‹yi
bir internet kullan›c›s› m›s›n›z?

Evet, hergün kullan›yorum ve paylafl›m site-
leriyle herkese ulaflabiliyorum. Herkes de ba-
na… Ben son derece memnunum dünyan›n
her yeriyle iletiflim halinde olmaya. 

■ S›k seyahat eder misiniz? Hangi seyahat
türünü seversiniz?

Hayvanlar›m oldu¤u için onlardan uzakla-
flam›yorum. Bu yüzden senede en fazla bir
hafta tatile ç›kabiliyoruz o¤lumla. 

‘‘‘‘
8 ayd›r ekranda

de¤ilim. Her
sezon bir dizide
oynuyorum ama

bizlerin de
dinlenme

süreçleri oluyor.
Çünkü sürekli
ekranda olmak
bazen seyirciyi

de bizi de
yoruyor. 2 dizi ve

bir de sinema
filmi var önümde.

Henüz haz›rl›k
aflamas›nda bu
projeler. En geç

yeni sezonda
seyirciyle

birlikteyim. 
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ALINCAK hiç kuflkusuz ço-

cuklu¤umuzun en büyük e¤lencelerin-

dendir. Gençlik, hatta olgunluk devre-

lerinde bile bofllukta sallanma duygu-

suyla, sal›nca¤› gördü¤ümüzde ona

kay›ts›z kalamaz, k›sa sürelide ol-

sa sallanmaktan geri durama-

y›z. Nedense sallan›rken hep

güzel duygular kaplar insa-

n›n içini… Çocuklar için ise

büyülü bir oyundur sallan-

mak. Hele de lunapark-

larda dönen sal›ncaklar,

çocuklar›n binmeyi is-

tedikleri oyuncakla-

r›n bafl›nda ge-

lir. Sal›nca¤›n dönüyor olmas›n›n kifliye

verdi¤i ayr› bir his vard›r. Lunaparktaki

gibi etraf›nda dönen sal›ncak duygusu-

nu mahalle aralar›ndaki parklarda kü-

çük çocuklara yaflatan biri var; Nafi

Amca. Nafi Amca, sineman›n d›fl›nda

pek az kiflinin gördü¤ü elle çevirmeli

sal›ncakla 1 TL karfl›l›¤›nda çocuklar›

e¤lendiriyor. 
Çocuklar› bindirirken ve kolu çevirir-

ken de çok dikkatli davran›yor çünkü

çocuklar›n zarar görmesi halinde anne-

lerin art›k çocuklar› bindirmemesinden

çekiniyor. Ne de olsa ekmek paras›.

Nafi Amca 1 TL'yi verebilecek ço-

cuklar geldi¤i için seçti¤i bu parkta

NAF‹ AMCA’NIN

ELLE ÇEV‹RMEL‹ SALINCAKLAR ESK‹DE KALDI G‹B‹

GÖRÜNSE DE GÜNÜMÜZDE NAF‹ AMCA G‹B‹ BU ‹fi‹ YAPAN

B‹RKAÇ K‹fi‹ DAHA BULUNUYOR. ANKARA’DA SADECE

OST‹M’DE ÖZEL ‹STEK ÜZER‹NE ÜRET‹LEN,

BOZULDU⁄UNDA TAM‹R‹ Y‹NE OST‹M’DE YAPILAB‹LEN

ELLE ÇEV‹RMEL‹ SALINCAKLA, ÇOCUKLARA

MÜTEVAZI B‹R E⁄LENCE SUNUYOR NAF‹ AMCA. 

»

Röportaj: BA⁄LANTI NOKTASI

SALINCA⁄I
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günde 25-30 lira kazanabiliyor. Asl›nda da-
ha çok da kazanabilir ama paras› olmadan
sal›nca¤a binmek isteyen bir masumu kim
geri çevirebilir ki! Nafi Amca da geri çevir-
miyor onlar› ve para almadan yorulmak pa-
has›na döndürüyor sal›nca¤›n kolunu. 

Günümüzde elle çevirmeli sal›ncaklar es-
kide kald› gibi görünse de Nafi Amca gibi
bu ifli yapan birkaç kifli daha bulunuyor. An-
kara'da sadece Ostim'de özel istek üzerine
üretilen, bozuldu¤unda tamiri yine Os-
tim'de yap›labilen bu sal›ncaklar›n basit bir
düzene¤i bulunuyor. Çocuklar›n oturdu¤u
oturaklar, oturaklar›n ba¤l› oldu¤u bir direk
ile oturaklar› döndürmeye yarayan koldan
oluflan düzene¤i ile bu oyunca¤›n Nafi Am-
ca aç›s›ndan tek s›k›nt›s› tafl›nmas›. Belki
baflkalar› arabas› ile tafl›yordur sal›nca¤› an-
cak Nafi Amca bu kadar flansl› de¤il. Ek-
mek teknesini kendisi tafl›yor. Evinden 2 sa-
at uzakl›ktaki park, Nafi Amca'n›n ifl tutma
yeri oluyor. Trafikte 2 saat iterek ulaflt›¤›
parka geldi¤inde kuruyor sal›nca¤›. Bafll›yor
küçük müflterilerini beklemeye. Bazen tek
bir müflterisi için bile sal›nca¤› döndürdü¤ü
oluyor. Sal›nca¤a ayn› anda binen çocuk sa-
y›s› artt›kça da yorgunlu¤u art›yor tabii!  

Günlük kazanc›n›n 
yar›s›n› borcuna veriyor

Nafi Amca do¤up büyüdü¤ü Yozgat'›n
Günyayla köyünde art›k yapacak ifli kalma-
y›nca ailesi ile birlikte Ankara'da ald› solu-
¤u. Birçok ifl yapt›. Atlet çorap satt›, simit
satt›. Olmad› poflet satt›, mendil satt›. Bu ifl-
lerden istedi¤i kazanc› elde edemeyece¤ini
anlad›¤› günlerde bir arkadafl›nda gördü el-
le çevirmeli sal›nca¤›. Arkadafl›, sal›ncaklar-
dan bir tanesini 2010 y›l›n›n 10. ay›nda 1000
TL karfl›l›¤›nda Nafi Amca'ya verdi. Peflin
para istemedi ancak 1000 TL'lik borcunu
kapatana kadar günlük kazanc›n›n yar›s›n›
istedi. Nafi Amca yaklafl›k 1 y›ld›r borcunun
yar›s›n› ödeyebildi ancak. 
K›fl aylar›nda çal›flam›yor

Yaz aylar›n›, güneflli güzel günleri Nafi
Amca seviyor çünkü o zamanlar ifle ç›kabili-
yor ancak. Kötü havalarda sal›nca¤a bindi-
recek çocuk bulam›yor. K›fl›n çal›flt›ramad›-
¤› için ilk bafllarda endiflelenmifl Nafi Amca
ama yaz›n tekrar bu ifle bafllad›¤›nda bir so-
run olmad›¤›n› görüp rahatlam›fl. Akflamlar›
evine yak›n güvenli bir yerin yan›na zincirli-
yor. Daha önce simit satarken doland›r›ld›¤›
için akl› sal›ncakta kal›yor ama takati kal-
mad›¤› için de evine kadar götüremiyor ek-
mek teknesini. 
Emekli olmak için prim ödüyor

“Yafl›m daha 53 ama kafamda saç kalmad›,
70 yafl›ndakilere döndüm ama flükürler olsun
helalinden kazand›m.” diyor Nafi Amca. T›r-
naklar›yla kaza kaza, bile¤inin gücüyle, az pa-
ra kazanaca¤› ifller yapm›fl hep bu güne ka-
dar. Bir lokma haram yiyenin 40 gün duas›-
n›n kabul olmayaca¤›na inanarak haramdan
kaçm›fl. Emekli olabilmek için daha 900 ifl gü-
nü prim ödemesi var. Bu koflullarda emekli-
lik onun için ulafl›lmas› imkâns›z bir hayal gi-
bi. Belki sigortal› bir gece bekçili¤i ifli olsa ha-
yat› kurtulacak, çal›flacak, didinecek ama
böyle bir ifli bulmas› bile onun için çok zor. 

Beton atm›fl, çukur kaz›m›fl, hep a¤›r ifller-
de çal›flm›fl ama y›lmam›fl Nafi Amca. “Yan
gelip yatacak durumda de¤ilim, çocuklar›m›
bafl göz etmem laz›m, onlar›n nafakalar›ndan
ben sorumluyum.” diyor bu yafl›na ra¤men.
O s›rada bir çocuk geliyor yavaflça yan›na,
“50 kurufl olmaz m› amca?” diye soruyor.
“Gel hadi sana bedava olsun.” diyor Nafi
Amca gülerek. Kuca¤›na al›p bindiriyor çocu-
¤u, bafll›yor sal›nca¤a çevirmeye. Sal›ncak dö-
nüyor yavafl yavafl, çocuk kahkahalarla gül-
dükçe Nafi Amca da gülümsüyor hayata… 

Nafi Amca 1 TL'yi verebilecek
çocuklar›n geldi¤i parkta
kuruyor sal›nca¤›. Günde 
25-30 lira kazanabiliyor. 
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‹LK olmak zordur. Toplumun
süregelen al›flkanl›klar›n› de¤ifltirmektir
ilk olmak. Ço¤unlukla içinde bulundu-
¤unuz çevrenin direnifli ile karfl›lafl›rs›n›z
ilk olmak istedi¤inizde. Ama kafan›za
koyup da o ilk ad›m› atarsan›z hele de
arkan›zda da sizi takip edeceklere yol
açm›fl olursan›z iflte o zaman tarihe ge-
çersiniz. Ad›n›z her zaman an›l›r, sosyo-
lojik tarih kitaplar›nda ad›n›z›n yazmas›
kuvvetle muhtemeldir. 

Bu ayki 'ilk'imiz; ilk erkek kabin me-
muru Jack Sanderson. Uçak yolculukla-
r› bafllam›fl, yolcular kad›n kabin me-
murlar›n›n kibar gülümsemeleri eflli¤in-

de gidecekleri yere varm›fllard›r. ‹flte bu
günlerden birinde, Jack Sanderson ç›kar
ortaya ve kabin memuru olmak istedi¤i-
ni söyler. Baflvuru yapt›¤› flirket Sander-
son'u kabul eder ama ifl bitmez önce ka-
binde kendisi gibi görev yapan kad›n
personele (hosteslere)  sonras›nda da
yolculara kendisini kabul ettirmesi ge-
reklidir. Jack Sanderson tüm zorluklara
ra¤men, Londra- Paris aras›nda iflletilen
Havilland 34 tipi uçakta, 2 Nisan 1922
günü ilk uçuflunu gerçeklefltirmek için
yola ç›kt›. ‹lk ifl gününde ve devam eden
günlerde herkes ona al›flt› o kadar ki,
herkes Sanderson'un iflini gayet iyi yapt›-
¤› konusunda hemfikir oldu. 

Sanderson ilk erkek kabin memuru
oldu, iflini gayet iyi yapt› yapmas›na ama
flans›zd›. Jack Sanderson iflini sadece bir

y›l sürdürdü. Sebebi de oldukça drama-
tik çünkü Sanderson hayat›n› ifle baflla-
mas›ndan tam bir y›l sonra kaybetti hem
de iflini yaparken. 1923 y›l›nda Jakc San-
derson'un görev yapt›¤› uçak düfltü. 

Jack Sanderson hayat› sona ererken
arkas›ndan gelecek olanlara da yeni bir
yol aç›lm›fl oldu. Erkekler için art›k yeni
bir ifl alan› aç›lm›fl, onlar da kabin me-
muru olmaya bafllad›. Bugün uçakta yol-
cular›n rahat› için hizmet eden kad›nla-
r›n yan›nda yüzlerce, binlerce de erkek
kabin memuru çal›fl›yor. Muhtemelen
kendilerine bu yolu açan Jack Sander-
son'u iyi duygularla hat›rlayan erkek ka-
bin memurlar› da ifllerini en az Sander-
son kadar da iyi yapmaya çal›fl›yor.      

‹lk erkek kabin
memuru (Host) kimdi? 

»

Havilland 34 tipi uçak

‹LK ERKEK KAB‹N MEMURU (HOST) JACK SANDERSON ‹D‹. TÜM ZORLUKLARA RA⁄MEN,
LONDRA- PAR‹S ARASINDA ‹fiLET‹LEN HAVILLAND 34 T‹P‹ UÇAKTA, 2 N‹SAN 1922 GÜNÜ ‹LK
UÇUfiUNU GERÇEKLEfiT‹RD‹. ‹LK ‹fi GÜNÜNDE VE DEVAM EDEN GÜNLERDE HERKES ONA ALIfiTI
O KADAR K‹, HERKES SANDERSON'UN ‹fi‹N‹ GAYET ‹Y‹ YAPTI⁄I KONUSUNDA HEMF‹K‹R OLDU. 



AfiILARA

D‹KKAT!

TÜRK‹YE'nin, Afrika ve Gü-
neydo¤u Asya ülkeleri ile geliflen ticari ve
sosyal iliflkileri nedeni ile bu ülkelere se-
yahat eden say›s›nda da giderek art›fl ya-
flan›yor. Ancak iklim de¤ifliklikleri ile ya-
flam flartlar›n›n farkl›l›¤› ço¤u zaman bu
ülkelere yap›lan seyahatlerin bulafl›c› has-
tal›kla sonlanmas›na sebep oluyor. Artan
seyahatleri göz önünde bulunduran Sa¤-
l›k Bakanl›¤› Hudut ve Sahiller Sa¤l›k
Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan seyahat
acentelerine yönelik gönderilen yaz›da da
bu konu hat›rlat›larak, bu co¤rafyalarda
sar›humma, s›tma, tifo, hepatit A-B, ço-
cuk felci gibi bulafl›c› ve öldürücü hasta-
l›klara dikkat çekiliyor. Genel Müdürlük,
bulafl›c› ve öldürücü olan söz konusu has-
tal›klardan basit bir afl› ile korunman›n
mümkün oldu¤una iflaret ediyor. 
Afl›lar ücretsiz yap›l›yor

Sa¤l›k Bakanl›¤› Hudut ve Sahiller
Sa¤l›k Genel Müdürlü¤ü'nün yaz›s›nda,
Türkiye genelinde ücretsiz seyahat sa¤l›-
¤› hizmeti veren 25 Seyahat Sa¤l›¤› Mer-
kezi'nin bulundu¤unu hat›rlat›yor. Seya-
hat Sa¤l›¤› Dan›flma hizmetinin de bu

merkezlerde verildi¤ine iflaret edilerek
bir kerelik afl›lar›n yan› s›ra sonras›nda
söz konusu hastal›klardan korunmak
amac›yla s›tma riskli bölgelere gidenlere
ücretsiz koruyucu tabletler verilmekte
oldu¤u bilgisi veriliyor. Gidilecek ülkele-
re göre ücretsiz afl›lar yap›larak, baz› ül-
kelere girifl için zorunlu olarak gösteril-
mesi istenen ve ‹ngilizce, Frans›zca,
Türkçe olarak haz›rlanan “Uluslararas›
Afl› Sertifikas›” düzenlendi¤i belirtiliyor.
Afl› yapt›racak kiflilerin Seyahat Sa¤l›¤›
Merkezlerine, birkaç doz uygulanmas›
gereken afl›lar olabilece¤inden 4-6 hafta
öncesinden baflvurmalar› halinde yar-
d›mc› olunaca¤› aktar›l›yor. 
Avrupa ülkelerinde afl›lar ücretli

Türkiye'de afl›lar ücretsiz yap›lmas›na
karfl›n Avrupa ülkelerinde seyahat öncesi
afl›lar yüksek ücretler karfl›l›¤›nda yap›l›-
yor. Mesela, umre ziyareti gerçeklefltir-
mek isteyen bir gurbetçi, tek bir afl› için
kifli bafl›na 100 Avro (yaklafl›k 230 TL)
ödemek zorunda kal›yor. Türkiye'den bu
yolculu¤u gerçeklefltirecek bir vatandafl,
afl›s›n› ücretsiz olarak yapt›rabiliyor.     

TÜRK‹YE’DE AfiILAR
ÜCRETS‹Z YAPILMASINA

KARfiIN AVRUPA
ÜLKELER‹NDE SEYAHAT

ÖNCES‹ AfiILAR YÜKSEK
ÜCRETLER KARfiILI⁄INDA
YAPILIYOR. MESELA, UMRE

Z‹YARET‹ GERÇEKLEfiT‹RMEK
‹STEYEN B‹R GURBETÇ‹,

TEK B‹R AfiI ‹Ç‹N K‹fi‹ BAfiINA 
100 AVRO (YAKLAfiIK 230 TL)
ÖDEMEK ZORUNDA KALIYOR.
TÜRK‹YE’DEN BU YOLCULU⁄U

GERÇEKLEfiT‹RECEK B‹R
VATANDAfi, AfiISINI ÜCRETS‹Z

OLARAK YAPTIRAB‹L‹YOR.
TÜRK‹YE GENEL‹NDE

ÜCRETS‹Z SEYAHAT
SA⁄LI⁄I H‹ZMET‹ VEREN

25 SEYAHAT SA⁄LI⁄I
MERKEZ‹ BULUNUYOR.

TÜRK‹YE’DE 
ÜCRETS‹Z YAPILAN 
AfiILAR, AVRUPA’DA

ÜCRETL‹

TÜRK‹YE’DE 
ÜCRETS‹Z YAPILAN 
AfiILAR, AVRUPA’DA

ÜCRETL‹

sa¤l›k28 ba¤lant›noktas› www.baglantinoktasi.com.tr

»



haber30 ba¤lant›noktas› www.baglantinoktasi.com.tr

EMN‹YET Genel Müdürlü¤ü
verilerine göre, 2006 y›l›ndan 2010 y›l›-
n›n sonuna kadar polis kay›tlar›na geçen
oto h›rs›zl›klar›nda son befl y›lda yüzde
61 oran›nda azalma gerçekleflti. Buna
karfl›l›k her gün halen 33 araç h›rs›zl›¤a
maruz kal›yor. Oto h›rs›zl›¤›na karfl›, her
dört araçtan üçünün h›rs›zl›¤a karfl› si-
gortas› bulunmazken, çal›nt› durumunu
kapsayan kasko baflvurular›n›n yüzde
30'unu yeni araç alanlar gerçeklefltiriyor. 

Emniyet Genel Müdürlü¤ü 2010 y›l›
faaliyet raporu verileri ile derlenmifl ana-
lizine göre, oto h›rs›zl›¤› suçunda son befl
y›lda yüzde 61 gibi belirgin bir azal›fl bu-
lunuyor. 2006 y›l› içinde kay›tlara geçen
31 bin 500 adet oto h›rs›zl›¤› suçu karfl›-
s›nda 2010 y›l› içinde 12 bin kadar oto
h›rs›zl›¤› yafland›. Zorunlu trafik sigorta-
s› sahiplik oran› yüzde 90'larda olmas›na
ra¤men, bu sigorta türü h›rs›zl›k gibi bir

durumda sigortal›n›n zarar›n› karfl›lam›-
yor. Böylece her gün ortalama 33 araç
sahibi arabas›n› çald›r›yor ancak zarar›
telafi edilemiyor. 
Uzmanlar kasko öneriyor

Uzmanlar, araç kaskosunun konut si-

gortas› gibi di¤er sigortalara göre daha
maliyetli bir sigorta türü oldu¤unu belir-
tiyor. Araç sahiplerinin bu sebeple araç-
lar›n› sigortalatmaya yanaflmad›¤›na dik-
kat çekiyor. Ancak h›rs›zl›k ve arac›n ta-
mamen kullan›lamaz hale gelmesi gibi
durumlarda bu sigorta türünün önemi-
nin araç sahiplerince anlafl›ld›¤›na vurgu
yap›yor. Uzmanlar, primleri yüksek bu-
lan ve ödeme güçlü¤ü yaflayan araç sa-
hiplerine öncelikle sigorta flirketleri ara-
s›nda fiyat karfl›laflt›rmas› yapmalar›n›
öneriyor. Sadece büyük hasarlara yöne-
lik poliçe seçmeyi de baflka bir yol olarak
tavsiye eden uzmanlar bu tip poliçelerde
araçlar›n belirli bir tutar›n üstündeki ha-
sarlar için sigortaland›¤›na iflaret ediyor.
Böylece daha düflük prim ödemek sure-
tiyle h›rs›zl›k veya arac›n kullan›lmaz ha-
le gelmesi gibi durumlarda sigortal› ola-
ca¤›n› belirtiyor.  

GÜNDE
33 OTOMOB‹L 

»
2006 YILI ‹Ç‹NDE KAYITLARA
GEÇEN 31 B‹N 500 ADET OTO
HIRSIZLI⁄I SUÇUNA KARfiIN,

2010 YILI ‹Ç‹NDE 12 B‹N
KADAR OTO HIRSIZLI⁄I

YAfiANDI. ZORUNLU TRAF‹K
S‹GORTASI SAH‹PL‹K ORANI

YÜZDE 90’LARDA OLMASINA
RA⁄MEN, BU S‹GORTA TÜRÜ

HIRSIZLIK G‹B‹ B‹R DURUMDA
S‹GORTALININ ZARARINI

KARfiILAMIYOR.

ÇALINIYOR



TÜRK sivil havac›l›¤›n›n son dö-
nemde yapt›¤› at›l›m yurt içinde ve yurt
d›fl›nda takdirle karfl›lan›yor. Türkiye'nin
havac›l›k alan›nda gösterdi¤i büyüme
grafi¤i, uluslararas› kurulufllar›n tahmin-
lerini bile bofla ç›kar›yor. Uluslararas› ku-
rulufllar yeni öngörülerde bulunmak zo-
runda kal›yor. Uluslar aras› kurulufllar›n
2005'te Türkiye için yapt›klar› tahmin re-
vize edildi. Yeni yap›lan “Küresel Pazar
Araflt›rma Raporu”na göre 2028 y›l›na
kadar iç hatlarda yüzde 10,1 ile gelecek
20 y›l içinde en h›zl› büyüyecek pazar ola-
rak Türkiye gösteriliyor. Türk sivil hava-
c›l›¤›n›n 2010 y›l› verileri, yine tahminle-
rin çok üzerinde… Zira, 2010'da iç ve d›fl
hatlarda 102,7 milyon kifli uçtu. Bu ra-
kamlara göre bir önceki y›la göre art›fl
yüzde 20.1.

Havac›l›kta yaflanan geliflmeler en çok
havayolu flirketlerini sevindiriyor. Çünkü
her geçen gün filo ve uçufl noktalar›n› çe-
flitlendiriyor. Bu flirketlerden biri de 8
uçakl› Corendon Havayollar› flirketi. fiir-
ketin bu y›l tafl›may› hedefledi¤i yolcu sa-
y›s› 1,5 milyon. Corendon Grup kurucu
orta¤› Y›ld›ray Karaer, ortaya koyduklar›

hedefe ulaflacaklar›na inan›yor. ‹ddial›
konuflmas›n›n arkas›nda ise sivil havac›l›k
alan›nda yaflanan  geliflmelerin oldu¤unu
belirtiyor. Türk sivil havac›l›¤›ndaki bü-
yüme trendinin, sektörün hizmet ve ürün
çeflitlili¤ini art›rd›¤›n›, filo ve uçulan des-
tinasyonlar›n da fazlalaflt›¤›n› vurguluyor. 

Y›ld›ray Karaer, Anadolu'daki at›l ha-
vaalanlar›n›n (2003'te 25 havaalan› trafi-
¤e aç›kken, 2010'da 46'ya ç›kt›) sivil trafi-
¤e aç›lmas›n›n vatandafl ve sektör aç›s›n-
dan son derece önemli oldu¤unun al›nt›
çizerek flöyle devam ediyor: “Geliflmeler,
vatandafla oldu¤u kadar, sektöre de ko-
layl›k sa¤l›yor. Bugün Corendon Hava-
yollar› olarak Amsterdam-Elaz›¤ uçuflu-
muzdan söz edebiliyorsak, bu devletimi-
zin sektörün daha esnek hizmetler suna-
bilmesine imkan tan›mas›yla gerçekleflti-
rilmifltir. fianl›urfa GAP, Hatay, Amasya-
Merzifon, Antalya-Gazipafla ve Gökçea-
da havalimanlar› spesifik ve Türkiye mar-
kas›n› yücelten yat›r›mlard›r.”
“Türkiye'de bir ilke imza 
att›k, hedef 1,5 milyon yolcu”

Türkiye 2011 y›l› için 30 milyon turist
hedefliyor. Bu hedefe ulaflabilmek ise tu-
riste sunulacak hizmet kalitesinden geçi-
yor. Corendon bu konuda hayli iddial›.
fiirketin temel amac›, hizmet standard›n›
en üst seviyeye ç›karmak. Corendon ha-
vayollar› bu hedef do¤rultusunda da

önemli ad›mlar at›yor. Grup kurucusu
Y›ld›ray Karaer at›lan ad›mlar konusun-
da flunlar› söylüyor: “Türk havac›l›k sek-
töründe bir ilke imza atarak '“ISO
10002:2004 Müflteri Memnuniyeti ve fii-
kayet Yönetimi Sistemi Belgesi'ni ald›k.
Bununla da kalmayarak, engelli yolcular
için yapt›¤›m›z çal›flmalarla hizmet stan-
dard›nda mükemmeliyeti hedefledik. Y›l
sonuna de¤in de 1.5 milyon yolcu tafl›ma-
y› planl›yoruz.”
“Corendon Dutch Airlines 
le daha da güçlendik”

Corendon Havayollar› turizm alan›nda
Türkiye'nin, Hollanda ve Belçika'daki en
önemli markas›… Corendon, Hollanda
merkezli operasyonlar›n› güçlendirmek
ad›na geçti¤imiz aylarda önemli bir ad›m
att›. Yaklafl›k bir y›l süren planlama, or-
ganizasyon ve resmi prosedür sürecinin
ard›ndan Hollanda bayrakl› (tescilli) yeni
bir havayolu flirketinin kuruluflunu ta-
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Hedef 1,5 milyon yolcu
Corendon ve Elaz›¤-Amsterdam hatt›

YILDIRAY KARAER: “TÜRK S‹V‹L HAVACILI⁄INDAK‹ GEL‹fiMELER, VATANDAfiA OLDU⁄U
KADAR, SEKTÖRE DE KOLAYLIK SA⁄LIYOR. BUGÜN CORENDON HAVAYOLLARI OLARAK
AMSTERDAM-ELAZI⁄ UÇUfiUMUZDAN SÖZ EDEB‹L‹YORSAK, BU DEVLET‹M‹Z‹N SEKTÖRÜN
DAHA ESNEK H‹ZMETLER SUNAB‹LMES‹NE ‹MKAN TANIMASIYLA GERÇEKLEfiT‹R‹LM‹fiT‹R.”
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“CORENDON, 
AYNI ZAMANDA
HOLLANDA DA

HOLLANDA 
BAYRAKLI (TESC‹LL‹)

YEN‹ B‹R HAVAYOLU
fi‹RKET‹N‹N

KURULUfiUNU
TAMAMLADI.

“CORENDON DUTCH
AIRLINES” ‹SM‹N‹

TAfiIYAN HOLLANDA
MERKEZL‹ fi‹RKET,

TÜRK‹YE DIfiNDA 10
ÜLKEYE DAHA UÇUfi

GERÇEKLEfiT‹R‹YOR.”

mamlad›. “Corendon Dutch Airlines” ismini tafl›yan flirket 30 Nisan'dan beri uçuyor.
“Corendon Dutch Airlines ile daha da güçlendik” diyen Y›ld›ray Karaer, Türkiye d›-
fl›ndaki uçufllar› hakk›nda flu bilgiyi veriyor:” Türkiye d›fl›nda; Makedonya, Yunanistan,
Bulgaristan, Portekiz, ‹spanya, ‹talya, Brezilya, M›s›r, Fas, Gambiya gibi ülkelere Hol-
landa ç›k›fll› uçufllar yapabiliyoruz. Bu yap›lanma ile Corendon, Hollanda turizm cami-
as›nda daha özel bir konuma yükseldi. Ülkedeki marka bilinirli¤imize oldukça olumlu
bir katk› sa¤land›. Yeni havayolu flirketimizle; tur operatörlerimize uçufl deste¤imizi ar-
t›k sadece Türkiye uçufllar›nda de¤il di¤er bölgelere yönelik olarak da verece¤iz.”
“Rumlar KKTC'ye uçufllar›m›z› engellemeye çal›flt›”

Corendon, geçen y›l Amsterdam-KKTC uçufllar›na bafllad› ve  beklenenin iki kat› il-
gi gördü. Corendon bu y›l da, Hollanda, Belçika ve Polonya'dan KKTC Ercan'a uçufl-
lar›n› sürdürüyor. fiirket aç›s›ndan bu süreç hayli s›k›nt›l› olmufl. Karaer, KKTC'ye yö-
nelik uçufllardan Rumlar›n hayli rahats›z oldu¤unu ve engelleme girifliminde bulundu-
¤unu vurgulayarak, “Hollanda'da aleyhimize çal›flmalar bafllat›ld› fakat bu lobinin fa-
aliyetlerini bertaraf edebildik. Rumlar KKTC'ye yat›r›m yap›lmas›n› istemiyor, ülkede-
ki ambargoyu delmeye yönelik bütün giriflimleri engellemeye çal›fl›yorlar. Biz operas-
yonlar›m›z›, havac›l›k sektöründeki tüm ulusal ve uluslararas› kurallara uyarak gerçek-
lefltiriyoruz. Bu nedenle hiçbir kayg› tafl›m›yoruz. Uçufllar›m›za ilk bafllad›¤›m›z dö-
nemde Amsterdam Schiphol Havaliman›'ndaki bilgi ekranlar›nda Ercan Havaliman›
uçufllar›m›z; '(...)' olarak gösterilirken flimdi 'Ercan' diye ifade ediliyordu. Uluslararas›
dev markalar›n Rum lobisinden çekinerek KKTC'ye ad›m atamad›¤› düflünüldü¤ünde,
bu operasyonumuz KKTC ad›na elde edilen büyük bir baflar›d›r.”diyor.  

Corendon
Grup kurucu
orta¤› Y›ld›ray
Karaer
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Kerpiç evler, Konya'n›n Çavufl Beldesi'ndeki el de¤memifl topraklarda yükseliyor. Arkas› Sultan Da¤lar› 
ve Sedir Ormanlar›'na bakan köyün önünde ise Beyflehir Gölü ve Toroslar var.2013'de  

tamamlanmas› beklenen bu evlere sahip olman›n bedeli ise flimdilik tek katl› evler için 17 bin, çift katl› evler
için ise 30 bin TL. Y›lbafl›ndan sonra fiyatlar 100 bin TL'ye kadar ç›kacak.

Ünlülerin yeni 
gözde mekân› Konya’n›n

‘Sonsuz fiükran Köyü’
ARALARINDA CEM‹L ‹PEKÇ‹, BULUT ARAS, KANDEM‹R KONDUK, PEL‹N BATU, 

TAMER Y‹⁄‹T VE ZERR‹N ÖZER G‹B‹ ‹S‹MLER‹N BULUNDU⁄U ÜNLÜLER, TOPRAK
EVLERDE YAfiAMAK ‹Ç‹N ADETA SEFERBER OLDU. fiEHR‹N YORUCU HAVASI VE

STRES‹NDEN KAÇMAK ‹STEYEN ÜNLÜLER, “SONSUZ fiÜKRAN KÖYÜ” ADI VER‹LEN VE
TAMAMIMIN KERP‹ÇTEN OLUfiTU⁄U EVLERDE YAfiAYACAK.
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Milattan önceki
dönemlerde bile yerleflim
yeri olarak tercih edilmifl olan
Çavufl Kasabas›'n›n
topraklar›nda Roma
döneminden kalma çeflitli
tarihi eser kal›nt›lar› ve
kapl›calar bulunuyor. Daha
sonralar› ise fiehr-i Sultan
Alaattin Keykubat buray› çok
be¤enip ilk Selçuklu saray›
olan Kubadabat Saray›'n› bu
topraklarda yapt›rd›¤›nda
Beyflehir Gölü'nü kastederek
“Cennet ya buradad›r ya da
buran›n alt›ndad›r.” demifltir. 

En eski dönemlerden 
beri çok köklü bir tarihe
sahip olan kasaban›n talihi
1922 y›l›nda Kara ‹mam 
diye bilinen köy muhtar›n›n
zorla yapt›rd›¤› yat›l› Bilge
Okulu ile pekiflmifl. Çevre
köyler, il ve ilçelerden bile
birçok kiflinin bu okullarda

okudu¤u köyde okur yazarl›k
oran› bu sebeple zirveye
ulaflm›fl. O dönemlerde
okuyan insan say›s› çok az
oldu¤u için Çavufl Köylüleri
ve onlar›n çocuklar›na flu an
bürokrasi ve sanatç›
kesiminin içerisinde yo¤un
bir flekilde rastlayabiliriz.
Kasaban›n okur-yazar
oran›n›n %100, üniversite
mezunu oran›n›n ise %95
oldu¤u köyde, belediye
meclis üyelerinin 9 tanesinin
tamam› ise üniversite
mezunu.

1972 y›l›nda belediye
olmufl köy, ayn› zamanda
1960 y›l›nda dergi ç›kan ilk
köy ünvân›na da sahip. 2008
y›l›nda Türkiye'de ilk organik
tar›m› çilekle bafllatan
kasabada mart ay›ndan
aral›k ay›na kadar taze çilek
yemek mümkün.

EE
ski yaflam tarz›na özlem ilerleyen yafllarda belki kendini
daha çok hissettiriyor. Bu gerçek, do¤al olana özlem ya
da flehrin yorucu havas› ve stresinden kaç›fl olarak da
aç›klanabilir. Ya da kat›ks›z bir biçimde do¤aya kaç›fl

olarak da nitelenebilir. Bu gerçekten yola ç›kan Türkiye'nin ve
dünyan›n kültür sanat adamlar›ndan oluflan önemli say›daki bir
grup, toprak evlerde yaflamaya karar verdi. 

Konya'n›n Höyük ‹lçesine ba¤l› Çavufl Beldesi'nde hayata ge-
çirilen “Sonsuz fiükran Köyü” projesi kapsam›nda birçok ünlü
isim kerpiçten ev ald›. ‹nflaat› devam eden kerpiç evlerde yaflaya-
cak ünlüler aras›nda Cemil ‹pekçi, Bulut Aras, Kandemir Kon-
duk, Pelin Batu, Tamer Yi¤it ve Zerrin Özer gibi isimler var. 

Beyflehir manzaral› kerpiç evlere sahip olman›n bedeli ise tek
katl› evler için 17 bin, çift katl› evler için ise 30 bin TL. Y›lbafl›n-
dan sonra fiyatlar oldukça artacak. Tek katl›lar 50 bin, çift katl›-
lar ise 100 bin liradan sat›fla sunulacak. Bu köyden ev alabilmek
için paran›z›n olmas› kâfi gelmiyor. Zira, y›lda en az 2 ay bu köy-
de yaflamak flart kofluluyor. 

Projenin hayata geçirilme fikri ise 2007'de ortaya at›ld›. Fikir
babas›, ‹stanbul Beyo¤lu'ndaki Frans›z Soka¤›'n›n proje sahibi
olan Mehmet Tafldiken. Tafldiken, Sonsuz fiükran Köyü'nün bir
gönüllülük projesi oldu¤unun alt›n› çiziyor. Kerpiç evler projesi-
nin, gelifli güzel ortaya ç›kmad›¤›n›, bölgenin yaklafl›k bin y›ll›k
tarihinin esas al›nd›¤›n›, yerleflim plan› ve yap› malzemeleri ola-
rak da tam bir Selçuklu Köyü kurduklar›n› belirtiyor. Projeye ve-
rilen “Sonsuz fiükran Köyü” isminin ise yarat›c›ya teflekkür için
seçildi¤ini belirtiyor. 
210 konut yap›lacak

Köyün inflas›na 2010 y›l›nda baflland›. Sonsuz fiükran Kö-
yü'nde toplam 210 konut yap›lacak. Bunlar›n 150 tanesi konakla-
ma amac›yla infla edilirken di¤erleri de sosyal tesisler fleklinde
olacak. Kerpiç evlerin en önemli özelliklerinden biri de el de¤-
memifl topraklarda yap›l›yor olmas›. Arkas› Sultan Da¤lar› ve
Sedir Ormanlar›'na bakan köyün önünde ise Beyflehir Gölü ve
Toroslar var. Toprak evler, estetik ve eski yap›ya özlemi ifade et-
menin yan› s›ra, serin kalmalar› ve hava alabilme özelliklerinden
dolay› sa¤l›kl› olduklar› için de tercih ediliyor. Sanatç›lar çeflitli
zamanlarda kasabaya gelerek hem köylülerle hem de kendi ara-
lar›nda kaynafl›p dostluk kurarlarken, yöresel ürünlerin do¤all›-
¤›n›n ve lezzetinin tad›na var›yorlar. “Art›k ‹stanbul-Bodrum ara-
s›nda mekik dokuyan ayd›nlardan olmak istemiyoruz. Biz kasa-
bal›lara bir fley katmak de¤il, onlardan özümüzü almaya geldik.”
diyen sanatç› ve ayd›nlar Anadolu'nun merkezinde bir yer olma-
s›ndan dolay› da buran›n özel bir anlam tafl›d›¤›n› söylüyorlar. 
Proje 2013'de tamamlanacak

2013 y›l›n›n ekim ay›nda bitirilmesi planlanan proje, kasabaya
ve çevre köydekilere, kerpiç yap›m›n›n bafllamas›yla birlikte flimdi-
den ifl imkan› sunmufl durumda. Ayr›ca flu an kullan›lmayan tu¤la
fabrikas›n›n içine yap›lmas› planlanan dünyan›n en büyük Terako-
ta  Atölyesi'nde kasabal›lara ve çevre köydekilere  çömlek ve tu¤la
yap›m› ücretsiz derslerle gösterilerek onlar›n meslek sahibi olma-
lar› sa¤lanacak. Sonsuz fiükran Köyü projesinin tan›t›mlar› için ay-
r›ca çeflitli festivaller de düzenleniyor. “Anadolu'ya fiükran Bulufl-
malar›” ad› alt›nda 3-17 Eylül tarihleri aras›nda bu y›l ikincisi dü-
zenlenecek festivale yaklafl›k 100 bin kiflinin kat›lmas› bekleniyor. 

Anadolu’nun en flansl› kasabas›

Sonsuz fiükran Köyü'nde yaflama karar› alan
ünlü isimler aras›nda; Bulut Aras, Cemil ‹pekçi,

Güler Kazmac›, Mehmet Tafldiken, Tamer Yi¤it,
, Gafur Uzuner, ‹lyas Salman, Kandemir

Konduk, Pelin Batu, Atalay Tafldiken, Selçuk
Özer, Esra Alkan gibi isimler bulunmaktad›r. 
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ADANA'da  efline fliddet uygulayan, 'da-
yakç› kocaya' yol göründü. TCDD Genel
Müdürlü¤ü, 6 ay süreyle 'eflinin ev ve ifl-
yerine 250 metre yaklaflmama' cezas›
alan Murat Akp›nar'›, 'geçici görevle'
evinden 250 kilometre uzakl›ktaki Gazi-
antep-Baflp›nar'a gönderdi. 

Zeynep Akp›nar, 1.5 y›ld›r evli oldu¤u
TCDD ‹ncirlik ‹stasyon fiefli¤i'nde Tren
Teflkil memuru olarak görev yapan efli
Murat Akp›nar'›n (27), kendisine fliddet
uygulad›¤› iddias›yla Cumhuriyet Bafl-
savc›l›¤›'na baflvurmufltu. Adana 1. Aile
Mahkemesi'nde görülen dava sonunda
Murat Akp›nar'›n, 1 Temmuz 2011 tarihi
itibariyle eflinin yaflad›¤› eve '6 ay süreyle
250 metreden fazla yaklaflmas›' yasaklan-
d›. Akp›nar'›n, efline karfl› fliddete veya
korkuya yönelik söz ve davran›fllarda bu-

lunmas›, herhangi bir iletiflim vas›tas›yla
rahats›z etmesi de yasakland›. Bu karar-
lara ayk›r› davranmas› durumunda Akp›-
nar'›n tutuklanmas›na ve hakk›nda hapis
cezas› uygulanmas›na da hükmedildi. 

Akp›nar, ifl yeriyle evinin (lojman) ay-
n› bölgede bulunmas› nedeniyle yarg›n›n
koydu¤u s›n›rlar› ihlal etti. Akp›nar'›n, bu
ihlal nedeniyle yeniden yarg›lanmas› gün-
deme geldi. Gözalt›na al›nan Akp›nar,
'mahkeme karar›na muhalefetten' tutuk-
suz yarg›lanmak üzere serbest b›rak›ld›. 

Mahkemenin karar›n› ihlal etmek su-
çundan yeniden hakim karfl›s›na ç›kaca-
¤›n› belirten Akp›nar, "Ne yapaca¤›m›
flafl›rd›m. Aile mahkemesinde hakime
duruma anlatt›m. Evimle, çal›flt›¤›m is-
tasyon aras›nda 25 metre mesafe oldu¤u-
nu, hakk›mda verilen cezayla ma¤dur
olaca¤›m› söyledim. Ancak hakim bey,
'yasa böyle' dedi. ‹flimle, mahkeme karar›
aras›nda s›k›fl›p kald›m.” dedi. 

TCDD, 'dayakç› koca'n›n arad›¤› çare-
yi buldu. TCDD Genel Müdürlü¤ü, efli-
nin ev ve iflyerine 250 metre yaklaflma-
ma' cezas› alan Murat Akp›nar'›, evinden
250 kilometre uzakl›ktaki Gaziantep-
Baflp›nar'a gönderdi. 

TCDD'den üst düzey bir yetkili, Ku-
rum olarak kad›na fliddete karfl› oldukla-
r›n›, aile içi dayan›flmay› sa¤lamak için
etkinlikler yapt›klar›n› belirterek, “Bas›-
na da yans›yan bu olay sonras›nda ‹ncir-
lik ‹stasyon fiefli¤i Tren Teflkil memuru
olarak çal›flan Murat Akp›nar, Gazian-
tep-Baflp›nar Gar fiefli¤i emrine geçiçi
olarak görevlendirilmifltir” dedi. 

Yetkili, son dönemde TCDD'de baz›
pozisyonlara ilk kez kad›n elemanlar›n
al›nd›¤›n› belirterek, “TCDD olarak aile
ve kad›nlara bu kadar önem verirken,
Adana'da yaflanan bu olay›n görmezden
gelinmesi söz konusu olamazd›” diye ko-
nufltu.   

Mahkeme efline 250 metre
yaklaflmama cezas› verdi, 
TCDD 250 kilometre uza¤a gönderdi 

Murat Akp›nar, efline fliddet uygulad›¤› için mahkeme taraf›ndan 6 ay süreyle eflinin ev ve iflyerine
250 metre yaklaflmama cezas› verdi. Ancak, Akp›nar'›n ifl yeriyle evinin (lojman) ayn› bölgede

bulunmas› nedeniyle durumu Hakim'e anlatt›. Hakim ’yasa böyle’ dedi. Sorunu TCDD yönetimi çözdü.
Murat Akp›nar'› geçici görevle evinden 250 kilometre uzakl›ktaki Gaziantep-Baflp›nar'a gönderdi. 

U⁄UR AYD‹LEK»



Haber: ZEK‹ GÖKTÜRK

TÜRK‹YE, h›zl› trenle seyahat
konforunu Ankara-Eskiflehir hatt›nda
tatt› ve çok sevdi. Demiryollar›ndan ve-
rilen bilgiye göre A¤ustos ay› sonunda
Konyal›lar h›zl› tren keyfini yaflayacak.
Seferlerin bafllayacak olmas› Konyal›lar›
flimdiden heyecanland›rd›. Konya adeta
treni hasretle bekliyor denebilir. Çünkü
h›zl› tren kent turizmine ticari ve sosyal
anlamda büyük katk›lar sunacak. 

Türkiye'nin en büyük otellerinden
olan Konya Dedeman da bir taraftan
Ramazan ay› haz›rl›klar›n› sürdürürken,

bir yandan da h›zl› tren seferlerini bek-
liyor. Konya Dedeman Hotel'in Sat›fl ve
Pazarlama Müdürü Ahmet Emin Ok da
h›zl› trenin Konya'ya gelecek olmas›n-
dan mutluluk duyanlardan. Çünkü h›zl›
trenin flehrin turizmine, ticaretine ve
kültürüne önemli katk›lar sa¤layaca¤›n›
belirtiyor. Konya'n›n baflflehir ile k›sa
süreli ve keyifli yolculu¤unun kent tu-
rizmine h›z kazand›raca¤›n› düflünüyor.
Ok, h›zl› trenin Konya'da neleri de¤iflti-
rebilece¤i konusunda flunlar› söylüyor.
“Bir kere, h›zl› trenin hizmete bafllama-
s›yla Konya, ticari ve sosyal anlamda
daha çok an›l›yor olacak. Böylece, flehir
bilimsel toplant›lar, seyahat planlar› gibi
konularla daha çok gündeme gelecek.”

Konya Dedeman Hotel'in Sat›fl ve
Pazarlama Müdürü Ahmet Emin Ok

»
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Ramazan haz›rl›klar›n› 
tamamlayan Konya Dedeman

HIZLI TREN‹ BEKL‹YOR
“TÜRK‹YE'N‹N EN BÜYÜK OTELLER‹NDEN OLAN KONYA DEDEMAN DA B‹R TARAFTAN

RAMAZAN AYI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜRKEN, B‹R YANDAN DA HIZLI TREN
SEFERLER‹N‹N BAfiLAMASINI BEKLEN‹YOR. DEDEMAN KONYA HOTEL & CONVENTION

CENTER YÖNET‹C‹S‹ AHMET EM‹N OK, HIZLI TREN‹N fiEHR‹N TUR‹ZM‹NE,
T‹CARET‹NE VE KÜLTÜRÜNE ÖNEML‹ KATKILAR SA⁄LAYACA⁄INI SÖYLÜYOR. 



Orta Anadolu'nun en 
büyük Kongre Merkezi
Dedeman'da 

“Dedeman Konya Hotel
ve Convention Center”in,
flehir merkezindeki tek befl
y›ld›zl› otel olmas›n›n yan› s›-
ra, Orta Anadolu'nun da en
büyük kongre merkezine sa-
hip oldu¤u bilgisini veren Sa-
t›fl ve Pazarlama Müdürü
Ahmet Emin Ok, otelin
özellikleri konusunda flunlar›
söylüyor:”Otel misafirlerinin
ücretsiz kullanabildi¤i, yakla-
fl›k 1200 lokal üyesi bulunan
bir de sa¤l›k kulübümüz var.
Yapt›¤›m›z yeni düzenleme-
ler ve ilave yat›r›mlarla yak-
lafl›k 7 bin 500 metrekare
kullan›m alan›na ulaflt›k.
Çok yeni bir otel olmam›za
ra¤men sürekli yeni yat›r›m-
lar yaparak, Türkiye'nin en
iyi flehir otellerinden biri ol-
ma özelli¤imizi koruyoruz.”

Dedeman, ayn› anda 
1500 kifliyi a¤›rlanabiliyor 

Konya Dedeman Hotel,
konaklama kalitesinin yan›n-
da Selçuklu ve Osmanl› da-
mak tad›n› da konuklar›na
sunuyor. Geçen sene Rama-
zan ay›nda yaklafl›k 15 bin
misafire ev sahipli¤i yapan
Dedeman Konya, bu y›l için
de tüm haz›rl›klar›n› günler
öncesinden tamamlad›.  Ah-
met Emin Ok, haz›rl›klar›n
10 kiflilik gruplardan bin 500
kifliye kadar tamamland›¤›n›
belirtiyor. Ayr›ca Hotel'in
bin 200 kiflilik bahçesinde de
büyük gruplar›n rahat bir fle-
kilde a¤›rlanabilece¤i bilgisi-
ni de veriyor. 
Menü bu y›l da çok zengin

Konya Dedeman, bu y›lda
zengin menüsüyle iddial›. Bi-
lindi¤i gibi yemek, toplumsal
yaflam›n önemli bir parças›-
d›r. Hele de iftar soflar›n-
da… 17 saati aflk›n bir süre
oruçlu olacaklar için ise bu
durum daha bir önemsenir
hakl› olarak. Konya Dede-
man Hotel müflterileri ise
yemek konusunda oldukça
flansl› çünkü Türkiye'nin ya-
k›ndan tan›d›¤› yemekleri ile
ün salm›fl flef aflç› Ali Murat
Dikmen'in elinden ç›kan ye-
meklerle afiyette olacaklar.

Ramazan›n manevi iklimini
nefis ve leziz menü ile taç-
land›racaklar adeta. 

Dikmen de bu konuda
mütevaz› de¤il. Geleneksel
lezzetlerin yan› s›ra, damak
tad›m›za ve ramazan kültü-
rüne uygun farkl› alternatif-
lerle sofralar› donatacakla-
r›n› vurguluyor. “Misafirle-
rimize uzun bir yaz günü
sonras›, sunulabilecek en
uygun menüleri seçiyoruz.
‹nan›n bizimle Ramazan
çok tatl› ve keyifli geçecek.”
diyen, fief Aflç› Ali Murat
Dikmen, geçen y›l oldu¤u
gibi Safran Restoran'da aç›k
büfe imkan› bulundu¤una
dikkat çekiyor. 
Otel misafirleri 
d›fl›ndakilere de sahur
hizmeti var

Dikmen, otel misafirleri-
nin yan› s›ra otel d›fl›ndan
gelecek ailelerin de kat›labi-
lece¤i aç›k büfe sahur hizme-
ti de vereceklerine dikkat çe-
kerek, “18. Kattaki Roof
Restoranda farkl› menü se-
çeneklerinin sunuldu¤u bir
Ramazan Konsepti olufltur-
duk. Bu y›l, otelde konakla-
yan misafirlerin d›fl›nda, aile-
lerin de kat›labilece¤i aç›k
büfe sahur hizmeti de vere-
ce¤iz.” bilgisini veriyor.

41otel

Dedeman Konya Hotel & Convention Center, Konya
Havaalan›'na 14 km, otogara 7 km, Konya'n›n en büyük
al›flverifl merkezinin ise yan›nda. fiehir merkezine ise
yürüme mesafesinde. Konya Dedeman, Mevlana
Müzesi'ne 4 km, Çatalhöyük'e 45 km uzakl›ktad›r.  

Konya Dedeman flehir
merkezine yürüme mesafesinde



Haber: H‹LAL BAYSAL
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HABERtoplant›s›nda, editörü-
müz Ahmet Selim Bey, bana dö-
nerek 'H›zl› trenle' yolculuk edip
etmedi¤imi sordu. “Etmedim”
cevab›n› verdi¤imde, o zaman
sen bu say›m›za bir h›zl› tren ha-
beri çal›fl, dedi. Heyecanland›m
ve nas›l bir yaz› olsun diye sor-
dum. Gar'dan bafllayarak yolcu-
luk s›ras›nda gözlemlediklerini
ve hissettiklerini anlatan bir yaz›
istedi¤ini söyledi. 

Ne zamana yetifltirmem ge-
rekti¤ini sorudu¤um da ise 'hala
duruyor musun?' cevab› kar›fl›n-
da kendimi Ankara Gar'›nda
buldum. Bilet bulup bulamaya-
ca¤›m düflüncesiyle gifleye do¤ru
yöneldim. Gifle görevlisi, her sa-
at bafl› Eskiflehir'e h›zl› tren se-
feri oldu¤unu söyledi. Gifle gö-
revlisinden ö¤rendi¤im di¤er bir
bilgi ise, birden fazla kifliyle ya-
p›lacak yolculuklarda(ya da ar-

kadafllar›n›zla olabilir) yan yana
seyahat etmek isterseniz bileti-
nizi önceden ay›rtman›z gerekti-
¤i. Aksi halde sistem numaralar›
otomatik olarak verdi¤inden
koltuk numaras›n› seçme flans›-
n›z›n olamayaca¤›yd›. 

Biletimi al›p da soluklan›nca,
etraf› gözlemlemeye bafllad›m.
Uzun y›llardan beri trene bin-
medi¤imden Gar'›n yeni görün-
tüsü beni oldukça etkiledi. H›zl›
trenle birlikte Gar içinde önemli
de¤iflimler yaflanm›fl, nezih bir
yer olmufl Ankara Gar'›… 

Bir ara gözüm Biletmatik'lere
tak›ld›. Asl›nda panik yapmama
hiç gerek olmad›¤›n› zira kredi
kart›yla, s›ra beklemeden bura-
dan da biletimi alabilece¤imi
gördüm. Di¤er bir fl›k olarak bi-
letimi internetten alabilece¤imi
biliyordum ancak ilk anda hiç
akl›ma bile gelmemiflti. 

Zaman benim için h›zl› ak›-
yordu. Gar içindeki bekleme ho-
lündeki büyük dijital ekran, yol-
culuk zaman›n›n yaklaflt›¤›n› ha-
ber veriyordu. K›sa bir zaman
içinde Eskiflehir'e gidecek trenin

HIZLI TREN‹N KOLTUK ARALIKLARININ UÇAKLARA GÖRE DAHA RAHAT OLDU⁄UNU
SÖYLEMEDEN GEÇEMEYECE⁄‹M. 2+1 KOLTUK S‹STEM‹N‹N OLDU⁄U VAGONLAR

OLDUKÇA DA E⁄LENCEL‹. KOLTUKLARIN ARKASINDA BULUNAN KÜÇÜK EKRANLARDAN
TREN‹N HIZINI VE YOL B‹LG‹LER‹N‹ ‹ZLEYEB‹L‹YOR, MÜZ‹K D‹NLEYEB‹L‹YOR, F‹LM

‹ZLEYEB‹L‹YOR YA DA “BA⁄LANTI NOKTASI DERG‹S‹”N‹ OKUYAB‹L‹YORSUNUZ.

B‹R HIZLI TREN
YOLCULU⁄U



43izlenim

kalkmak üzere oldu¤u anonsu yank›lan-
d› salonun içinde. Zaman›m gelmiflti.
Hemen el çantam› koluma tak›p, trene
yöneldim. Bilet kontrolünden geçerken
güler yüzlü hostesler taraf›ndan karfl›lan-
mak oldukça hofluma gitti. ‹nsana kendi-
ni iyi hissettiriyor.

Trenin içine girdi¤imde ise genifl ve
ferah koltuklar› görüp mis gibi serin ha-
vay› solumak k›sa süreli kofluflturman›n
yorgunlu¤unu al›r gibiydi. Daha çok
uçaklarda rastlad›¤›m›z ilgi sanki trene
tafl›nm›flt›. H›zl› trenin koltuk aral›klar›-
n›n uçaklara göre daha rahat oldu¤unu
söylemeden geçemeyece¤im. 2+1 koltuk
sisteminin oldu¤u vagonlar oldukça da
e¤lenceli. Koltuklar›n arkas›nda bulunan
küçük ekranlardan trenin h›z›n› ve yol
bilgilerini izleyebiliyor, müzik dinleyebi-
liyor, film izleyebiliyor ya da “Ba¤lant›
Noktas› Dergisi”ni okuyabiliyorsunuz.

Bu arada hostesler taraf›ndan yiye-

cek-içecek servisi bafllad›. Kendime gü-
zel bir kahve alarak arkama yasland›m,
kulakl›¤›m› tak›p dergimi okumaya bafl-
lad›m. Bir trende bu kadar h›zl› ve kon-
forlu bir yolculuk yapaca¤›m› asla tah-
min bile edemezdim.

Bir ara trenin h›z›n›n saatte 250 kilo-
metreye ç›kt›¤›n› gördü¤ümde, bir sar-
s›nt› bir gürültü olup olmad›¤›na kulak
kesildim ancak ne en ufak bir gürültü
duydum, ne de sars›nt› hissetim. H›zl›
trende en çok merak etti¤im fley ise çok
süratli oldu¤undan camdan d›flar›n›n na-
s›l göründü¤üydü. Sürat 250'yi bulmas›-
na ra¤men normal h›zdaki bir araçtan
d›flar›ya bakt›¤›m›z gibi görebiliyorduk
etraf›. Bunun sebebinin özel yap›lm›fl
camlardan kaynakland›¤›n› ö¤rendim
sonradan. 

Yerlerde, koltuklar›n üstünde ve de
yanlar›nda eflya, çanta kalabal›¤› yoktu
çünkü her vagonda bagajlar›n konuldu-

¤u genifl rafl› bölümler ve her koltu¤un
üzerinde de kapal›, eflya konulacak yer-
ler vard›. O s›rada bir grup yan›mdan
geçerken trenin lokantas›na gittiklerini
söylüyorlard›. Merak ettim 10-15 dakika
sonra ben de lokantaya do¤ru yöneldim.
Modern bir dizayna sahip lokanta bul-
dum karfl›mda. Ücretler ise d›flar›ya
oranla oldukça mütevaziydi. ‹ki bardak
çay içtikten sonra yerime dönerken gö-
züme lavabo iliflti. Lavabolar›n bir ifllet-
me için her zaman çok önemli gösterge
oldu¤unu düflünürüm. Bu düflünce ile
lavaboya girdi¤imde karfl›laflt›¤›m temiz
ortam beni gayet mutlu etti diyebilirim.  

Koltu¤uma döndü¤ümde önümdeki
ekrandan trenin h›z›n›n 100'ün alt›na
düfltü¤ünü gördüm. Eskiflehir Gar'›na
girmek üzereydik. Asl›nda, 1,5 saatlik
yolculu¤un nas›l geçti¤ini anlamad›m di-
yebilirim. Hele de karayolu ile 3 saatlik
yolculu¤u düflündü¤ümde.
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HER bir topra¤› alt›n, farkl› iklim-
leri ve özellikleriyle her bir bölgesi cennet
olan ülkemizde do¤u illerine gidifl iflkence
olmaktan ç›k›yor. Ülkenin en bat›s›ndan
hareket ederek kilometrelerce uza¤›ndaki
en do¤usuna gidebilmek art›k herkes için
bir kufl uçuflu kadar rahat.

Krize önlem olarak aç›klanan teflvik pa-
keti kapsam›nda bafllan›lan Do¤u illerine
yap›lacak havalimanlar›nda art›k sona

yaklafl›ld›. Bölgenin stratejik konumu,
ekonomisi, sosyal nüfusu ve do¤u ülkeleri-
ne geçiflte basamak olmas› da göz önüne
al›nd›¤›nda yap›lmas›nda geç bile kal›nd›¤›
düflünülen projeyle bölgeye 4 yeni havali-
man› yap›lacak. Bu ba¤lamda Hakkari-
Yüksekova, fi›rnak, Bingöl ve I¤d›r illerin-
de inflas› tamamlanmak üzere olan hava-
alanlar›n›n bölgenin kalk›nmas›nda büyük
rol oynayaca¤› düflünülüyor. 

»

DO⁄U ‹LLER‹NE
YAPILACAK

HAVAL‹MANLARINDA
ARTIK SONA

YAKLAfiILDI.
BÖLGEN‹N STRATEJ‹K

KONUMU, EKONOM‹S‹,
SOSYAL NÜFUSU VE
DOGU ÜLKELER‹NE

GEÇ‹fiTE BASAMAK
OLMASI DA GÖZ

ÖNÜNE ALINDI⁄INDA
YAPILMASINDA GEÇ

B‹LE KALINDI⁄I
DÜfiÜNÜLEN

PROJEYLE BÖLGEYE 
4 YEN‹ HAVAL‹MANI

YAPILACAK

DO⁄U ‹LLER‹ 



45haber

HAVALANIYOR 

Dakar Havaalan› Maket
Görüntüsü, (Do¤udaki

havalimanlar›na örnek görüntü) 

Bingöl Havaalan›
Valilikçe inflaat›na bafllan›p bitirilemeyen Bingöl

Havaalan› flehir merkezine yaklafl›k 20 km
mesafede. Bölgenin hava ulafl›m›n› karfl›lamas› ve
geliflimine katk› sa¤lamas› aç›s›ndan önemi 
büyük olan havaalan›n›n iç hatlar terminal binas›
4000 m2'lik bir alan üzerine kurulmufl olup 
y›ll›k yolcu kapasitesinin 500.000 olmas›
hedefleniyor. Bingöl Havaalan›'n›n 18.10.2011
tarihinde hava ulafl›m›na aç›lmas› bekleniyor.

Hakkari (Yüksekova) Havaalan›
Arazi topografyas› nedeniyle yük ve yolcu

tafl›mac›l›¤›nda zaman kayb›n› büyük oranda
önleyece¤i düflünülen Hakkari Havaalan›, il
merkezine 65 km, Yüksekova ‹lçe Merkezine ise
yaklafl›k 5 km mesafededir. Bölgenin co¤rafi ve
stratejik konumu nedeniyle buraya gelecek kiflilerin
ve bölgede yaflayan halk›n güvenli, konforlu ve
kolay ulafl›mlar›n›n sa¤lanmas› amaçlanarak yap›lan
Havaliman›, 6600 m2 üzerinde kurulmufl olup y›ll›k
ortalama 1.000.000 yolcu kapasitesine sahip.
Hakkari (Yüksekova) Havaalan›'n›n 27.06.2012
tarihinde hava ulafl›m›na aç›lmas› bekleniyor.

I¤d›r Havaalan›
I¤d›r-Kars karayolunun 15. kilometresinde,

küllük meras› olarak an›lan bölgede yer alan I¤d›r
Havaalan› I¤d›r il merkezine 18 km mesafededir.
Bölgede iklimsel özelliklere ba¤l› olarak yetifltirilen,
ihracata yönelik ürünlerin tafl›nmas›na büyük
kolayl›k getirece¤i planlanan Havaalan›
tamamland›¤›nda, s›n›r ticaretini gelifltirip yolcu ve
yük trafi¤ini art›rarak milli ekonomiye ve yörenin
kalk›nmas›na büyük ölçüde katk› sa¤lanaca¤›
düflünülüyor. ‹ç Hatlar Terminal Binas› 3500 m2

olan havaalan›n›n y›lda 500.000 yolcu kapasitesinin
olmas› bekleniyor. Havaalan›n›n 30.11.2011
tarihinde aç›lmas› planlan›yor.

fi›rnak Havaalan›
‹l merkezine 60, Cizre ilçe merkezine

13 km mesafede bulunan fi›rnak
Havaalan›, 3500 m2 alana kurulmufl

olup 500.000 yolcu kapasitesine sahip
bulunuyor. Pat iç hatlar terminal

binas›n›n 24.04.2012 tarihinde hava
ulafl›m›na aç›lmas› planlan›yor.

Bu havalimanlar›n›n yan›nda, bölgede
bulunan A¤r› Havaliman›'n› da, artan
nüfusla birlikte yetersiz kald›.
Havaalan›na büyük gövdeli uçaklar›n
emniyetli bir flekilde inifl ve kalk›fl›n›
sa¤lamak amac›yla pistin konvansiyonel
boyutlarda geniflletilmesi çal›flmalar›na
baflland›. Daha önce 457 m2 alan üzerine

kurulu olan A¤r› Havaalan› terminal
binas›n›n y›ll›k yolcu kapasitesi 
120.000 iken, bu alan 16.000 m2'ye
ç›kart›l›p yenilenen üst yap› tesisleri ile
birlikte havaalan›ndaki yolcu
potansiyelinin y›ll›k 2.000.000'a
ulaflt›r›lmas› hedefleniyor. Gürbulak s›n›r
kap›s› nedeniyle komflu ülke ‹ran ile

ekonomik iliflkilerin artt›r›lmas›n›n
yan›nda da¤c›l›k, kayak ve kültür
turizminin geliflmesine katk›da bulunmas›
amaçlanan Havaalan›, 06.01.2011
tarihinde mevcut apron ve taksirut
kullan›m› ile görerek uçufllara aç›ld›. A¤r›
Havaalan›'n›n 13.11.2011 tarihinde ise
hava ulafl›m›na aç›lmas› planlan›yor.

A¤r› havaalan›n›n pisti geniflletiliyor
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POLONYA 'n›n vagon
flirketi Tabor'un Malatya'da
uzun y›llard›r at›l olan Malat-
ya Vagon Onar›m Fabrikas›'n›
kiralayarak burada vagon
üretimi yapacak. Konuyla ilgi-
li medyaya aç›klamada bulu-
nan Malatya Valisi Ulvi Sa-
ran, fabrika hakk›nda bilgi
verdi. Fabrika'n›n Yeflilyurt
Belediyesinin mücavir alan›
içindeki 750 dönüm arazi
üzerine kurulu oldu¤unu be-
lirtti. 70 bin metrekare kapal›
alandaki fabrikan›n bugünkü
de¤erinin ise 50 milyon liray›
bulabilece¤ini vurgulad›. Vali
Saran, fabrikan›n sadece ara-
zisinin bedelinin 25 milyon li-
ra oldu¤u belirtirken, Polan-
yal› Tabor flirketi'nin kirala-
may› düflündü¤ü ve mülkiyeti-
nin devletin olaca¤› fabrika
da Vagon Onar›m› ve üretimi
yap›lacak. Tabor flirketinin
kuraca¤› tesisin de yaklafl›k
yat›r›m maliyetinin en az 30
milyon dolarl›k olaca¤›n› söy-
ledi. Fabrikada en az 1000 kifli
çal›flacak.  

TÜRK Telekom, müflterilerinin en ya-
k›n eczaneye veya nöbetçi eczaneye ba¤lan-
malar›n› sa¤layan “Eczanen Burada” servisini
kullan›ma sundu. ‹fl telefonuna sahip tüm ec-
zanelerin faydalanabildi¤i servis ‹stanbul, An-
kara ve ‹zmir'de kullan›ma geçti. 

Servisi kullanan müflterilerden gelen ça¤r›-
lar gün içerisinde servise üye olan eczaneler-
den 2 km.'lik alan içerisinde en yak›n olana,
e¤er servise kay›tl› yak›n bir eczane sistem ta-

raf›ndan bulunamaz ise nöbetçi eczaneye yön-
lendiriliyor. Akflam saatlerinde ya da hafta so-
nu ve tatil günlerinde ise en yak›n nöbetçi ec-
zaneye yönlendiriliyor. Yönlendirme yap›lan
en yak›n eczanenin telefonu meflgul ise, bir
sonraki en yak›n eczaneye veya nöbetçi ecza-
neye yönlendirme yap›l›yor. Türk Telekom'un
0 800 445 50 50 numaral› Eczanen Burada
servisinden tüm Türk Telekom müflterileri üc-
retsiz olarak yararlanabiliyor. 
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‘Türk Telekom Eczanen’
TELEFONUN UCUNDA

Polanyal› 
Tabor flirketi
Malatya’da
‘vagon’ üretecek

»

Polonya'n›n vagon flirketi
Tabor, Malatya Vagon
Onar›m Fabrikas›'n›
kiralayarak vagon
üretimi yapmak istiyor.
1000 kiflinin çal›flaca¤›
fabrikaya Tabor flirketi
yaklafl›k 30 milyon
dolarl›k yat›r›m yapacak. »

Türk Telekom, müflterilerinin en yak›n eczaneye veya nöbetçi
eczaneye ba¤lanmalar›n› sa¤layan “Eczanen Burada” servisini
kullan›ma sundu. Telekom aboneleri servisten ücretsiz yararlanacak
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TÜR KSAT A.fi.,
Kablo TV altyap›s› üzerin-
den verdi¤i gerçek genifl bant
internet eriflimi Uydunet hiz-
metlerinde yeni  ve çok avan-
tajl› bir kampanya bafllat›yor.
31 A¤ustos 2011 tarihine ka-
dar devam edecek olan “Ta-
tilde ‹nternet Bizden” Kam-
panyas›'na kat›lanlara Uydu-
net hizmeti 2 ay ücretsiz ola-
rak verilecek. Müflterilere
ayn› zamanda piyasa de¤eri
175 TL tutar›ndaki kablosuz
modem hediye edilecek. 

Dahas› kampanyaya kat›-
lacaklara VoIP hizmeti de
sunulacak. 24 ay süresince

ayl›k 10.000 dakika flebeke
içi telefon görüflmesi ücretsiz
sa¤lanacak.  Söz konusu
kampanyaya kat›lacak müfl-
terilerden kurulum ve akti-
vasyon ücreti de al›nmaya-
cak. “Tatilde ‹nternet Biz-
den” Kampanyas›'ndan fay-
dalanmak isteyenler toplam-
da 269,74 TL ile 443,74 TL
aras›nda avantaj sa¤layacak.
24 ay taahhüt flart›na ba¤l›
olan kampanya kapsam›nda
1 Mbps, 3 Mbps, 5 Mbps ve
10 Mbps s›n›rs›z ve 1 Mbps,
5 Mbps ve 10 Mbps kulland›-
¤›n kadar öde h›z ve tarife
kategorileri geçerli olacak. 

»

“Tatilde ‹nternet Bizden”
Kampanyas›

Turkcell Global Bilgi’ye
ULUSLARARASI ÖDÜL 

2 ay ücretsiz internet / Kablosuz modem 
hediye / Kurulum ve aktivasyon ücreti yok 

/ VoIP Hizmeti / Her ay 10.000 dakika flebeke içi
ücretsiz konuflma…  Daha ne olsun.

TÜR K ‹ YE’N ‹N
en büyük ça¤r› merkezi
olan Turkcell Global Bil-
gi, sektörün dünya çap›n-
daki en büyük organizas-
yonu 'ContactCenter-
World.com'un 2011'in en
yüksek performans s›rla-
mas›nda birden fazla ka-
tegoride ödülleri toplad›.
'En ‹yi Ça¤r› Merkezi' ve
'En Teflvik Edici Proje'
kategorilerinde güçlü ra-
kiplerini geride b›rakarak
EMEA bölgesi birincisi
olan Turkcell Global Bil-
gi, 'En ‹yi Teknoloji ‹no-

vasyonu' kategorisinde
de ikincilik ödülü ald›.
Londra'da düzenlenen
törende, flirket ald›¤›n
ödüllerle Almanya, ‹rlan-
da, Yunanistan Portekiz
gibi ülkelerden kat›lan
güçlü rakiplerini geride
b›rakmay› baflard›. Turk-
cell Global Bilgi Genel
Müdürü Bahad›r Pekkan
ödüllerle ilgili “fiirketimi-
zin uluslararas› aç›dan
son derece sayg›n bu
ödülleri alm›fl olmas›n-
dan büyük mutluluk ve
gurur duyuyoruz.” dedi.

Türkiye'nin en büyük ça¤r› merkezi  olan
Turkcell Global Bilgi, dünya  çap›ndaki en büyük
organizasyonu 'ContactCenterWorld.com'un
2011'in en yüksek performans s›rlamas›nda
birden fazla kategoride ödül ald›. 

»
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BULMACABULMACA

SOLDAN SA⁄A: 1) Resimde
gördü¤ünüz 1963 do¤umlu, Hacettepe
Üniversitesi Elektronik Mühendisli¤i
Bölümü'nden mezun olan Avea Genel
Müdürü / K›saca K›r›kkale Üniversitesi
2) Acemice yap›lan / ‹lgili 3) Yanlamas›na
dönme hareketi / “… un sermek” bir
deyim 4) En büyük / Bir zaman dilimi /
Bir tür sigorta 5) Makine ya¤› / Bir tür
bayrak / Endonezya'n›n plaka iflareti 6)
fiey / Kar›fl›k renkli / Eksikli¤i duyulmak
7) Uygulama / Bir tür cetvel 8) Boyut /
Arma¤an 9) Halk dilinde ön, kat, huzur
anlamlar›nda kullan›lan kelime / Akabe
Kültür ve E¤itim Vakf› k›saltmas› /
K›saca Radyoterapi 10) Telsiz
mesajlaflmalar›nda nokta'n›n yerine
kullan›lan kelime / Uzak / Kör 
11) Kale / Eti beyaz, üzeri pullu iri bir
bal›k 12) Sebze fideli¤i / El bombas›
aparat› 13) Bir tür de¤nek / 
Turpgillerden iki y›ll›k bir bitki 14) Puma
15) Bir kümes hayvan› / Japon çizgi filmi

YUKARIDAN AfiA⁄IYA: 1) Bütünleflme 2) M›s›r mitolojisinde Günefl
Tanr›s› / Tavada k›zart›larak yap›lan, küçük yuvarlak tatl› veya tuzlu
yiyecek / Tuza¤a düflürülen 3) ‹ntikam almak isteyen kiflilerin yapt›¤›
eylem 4) Ba¤›fllama / Sus iflareti / Bir düflünceyi anlatan bir veya birkaç
cümlelik söz 5) K›saca Türkiye / Yeralt› su olu¤u / Kosova'n›n
uluslararas› plaka kodu 6) Cet / Bir sesin yar›m ton kal›nlaflaca¤›n›
gösteren nota iflareti / Teyze, hala / Rusça “evet” 7) Kal›n biçilmifl uzun
tahta / Sözüne güvenilir kimse 8) Y›ld›z çiçe¤i / Akdeniz'in do¤u k›y›s›na
verilen ad 9) Bir göz rengi / Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu “…
Zedung” / Erken / K›saca E¤itim Planlama Alt Komisyonu 10) Eski
dilde su / fienlik / ‹skambil
kâ¤›tlar›ndan biri 11) ‹nand›rma
/ Sipersiz flapka / Bir nota 12)
Radyum elementinin simgesi /
Bir uzunluk birimi / Y›k›k 13)
E¤imi olmayan / fiarap / ‹ki veya
daha çok sesin ayn› anda kula¤a
hofl gelecek bir biçimdeki
uyumu 14) Güvenmelik /
Eriflme / Koyun, keçi gübresi
15) Azotlu art›k madde /
Tavlada du / Dinin yasak etti¤i
fleylerden sak›n›p
buyurduklar›n› yerine getirme
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Haz›rlayan: Eyyüp Ceylan
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