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‘ADİL FREKANS’

DAĞILIMI; KİME GÖRE?

GSM operatörlerinin gündeminde ‘900 Band’ ihalesi var

www.turkcell.com.tr/kurumsal

T11’i KGS kart yerine kullanabilirsiniz.

TURKCELL
T11 MAXIPHONE’LA 

İŞİNİZİN 
VERİMLİLİĞİNİ 

ARTIRIN.

Turkcell T11 cihaz Kurumsal İnternet Paketli Telefon Kampanyas bünyesinde sunulmaktadr. Bu kampanya 14 Mays 2011 – 1 Mart 2012 tarihleri arasnda geçerlidir. Kurumsal müşterilerimize srayla 250 MB, 1 GB, 4 GB’lk paketler olmak üzere Turkcell T11 cihaz 24 aylk kurguda aylk 27,5 TL, 37,5 TL, 46,5 TL’ye, 12 aylk kurguda 
aylk 43,5 TL, 53,5 TL, 62,5 TL’ye sunulmaktadr. Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir. Kampanyadan Turkcell’de en az 12 aydr kayd bulunan ve her bir hattnn son 6 ay fatura ortalamalarnn toplam 250 TL ve üstü olan kurumsal fatural hat sahibi aboneler faydalanabilir. Bu kriterleri karşlamayan kurumsal fatural aboneler kredi kartl 
kurgu ile kampanyadan faydalanabilirler. Diğer taahhütlü telefon kampanyalarndan yararlanan aboneler, bu kampanyadan yararlanamazlar. 250 MB, 1 GB veya 4 GB’lk aylk Mobil Internet kullanmnn aşlmas halinde, ücretlendirme paket aşm ücreti tüm vergiler dahil 0,000049 TL/KB üzerinden hesaplanr. Aboneler taahhüt 
süreleri boyunca talep ederlerse 250 MB, 1 GB ve 4 GB’lk paketler arasnda geçiş yapabilirler. Taahhüt süresi boyunca abonelere üst paket yönüne doğru snrsz, alt paket yönüne doğru ise bir geçiş hakk sunulmaktadr. Aboneler taahhüt süresinin ilk aynda paket geçişi yapamazlar. Paket değişikliği yaptklar ayn ay içerisinde 
ikinci kez paket değişikliği yapamazlar, bir sonraki ayda yeniden paket değişikliği yapabilirler. Ayn hat ile ayn anda bir kez kampanyaya katlnabilir. Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklere ksmen veya tamamen uyulmamas durumunda ve/veya seçilen paketin süresi sona ermeden kampanyadan ayrlmak istenmesi durumunda 
ve/veya taahhütnamede belirtilen her bir mobil hatt başka bir mobil operatöre taşndğ durumda söz konusu aykrlğn gerçekleştirildiği aydan itibaren taahhüt süresi bitimine kadar ödenmesi gereken vergiler dahil kalan cihaz taksitleri toplam ve kullanlan döneme ait Turkcell hizmetlerinde (İnternet paketi)  sağlanmş olan 
indirim toplamnn 250 MB’lk paket için aylk 4 TL, 1 GB’lk paket için aylk 9 TL, 4 GB’lk paket için aylk 10 TL olmak üzere  cezai şart olarak Mobil hizmet faturasna söz konusu tarihi takip eden fatura döneminde bir kerede yanstlr. Kampanya kapsamnda sunulan mobil internet paketi yurtiçi kullanm için geçerlidir. Mobil internet 
paketi kapsamnda alnan ve gönderilen (download ve upload edilen) data, paket karşlğna denk gelen aylk mobil internet kullanm miktarndan düşecektir. 3G servisleri, 3G kapsama alannda kullanlabilir. 3G internet hz şebeke yoğunluğuna, kullanlan cihaza, bağlanlan siteye göre ve Turkcell 3G bağlantsnn kapsama alanna 
ve coğrafi koşullara göre değişiklik göstermektedir. Bu kampanya stoklarla snrldr. SIM karta yüklenecek KGS Uygulamas Bank Asya'ya aittir. KGS snf kullancnn tercihine göre belirlenecektir. Ayrntl Bilgi: 444 0 532, Turkcell İletişim Merkezleri, Kurumsal Çözüm Merkezi ve www.turkcell.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Dokunmatik akll telefon Turkcell T11 Maxiphone’la internete girebilir,
e-postalarnz kontrol edebilir, işinizi her yerden takip edebilirsiniz. Maksimum özellikleriyle 

Turkcell T11 Maxiphone 24 ay boyunca 250 MB interneti içinde ayda sadece 27,5 TL.
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laştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 
demiryollarındaki hızlı tren hamlesine yeni yıldan 
bir gün önce bir halka daha ekledi.  115 kilometrelik 

Bursa-Bilecik Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın, 75 kilometrelik 
Bursa-Yenişehir bölümünün sözleşmesine imza atıldı. 
Atılan imza ile yolun 2,5 yılda bitirilmesi kararlaştırıldı. 
Hattın 2016’da tamamlanmasıyla da, Ankara-Bursa arası 
seyahat süresi 2 saat 10 dakikaya, İstanbul-Bursa arasındaki 
seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya inecek.

Tüm bunlar oldukça sevindirici.  Özelikle de inşaat 
sürelerinin kısa tutulması ayrıca sevindiriyor insanı. Zira 
yapım sürelerinin uzu
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İÇİNDEKİLER

008 Bilgi ve iletişim 
teknolojilerinde 2011 
değerlendirmesi

İç hat uçuşlarına sıvı 
kısıtlaması geliyor

Bakan Yıldırım, 
Twitter’da

Hayvanlarına   
500 bin TL harcıyor 

06 ANK 006

HAYATTAN

ŞEHİR MEKTUPLARI

BTK Başkanı Acarer, 2011 
yılında, bilgi ve iletişim 
teknolojileri sektöründe, 
Türkiye’nin genel ekonomik 
büyümesini değerlendirdi. 

İlk televizyon sunucusu Ursula 
Patzscheke, 1934 yılında, 
Berlin’de yapılan deneme 
yayınına çıkarak, “İyi günler 
sevgili seyirciler.” dedi.

Türkiye’deki iç hat 
uçuşlarında da 
el bagajlarına sıvı 
kısıtlaması geliyor. Su 
dâhil her türlü sıvı ile her 
türlü makyaj malzemesi 
kabine alınmayacak. 

GSM operatörleri, Fatih 
Projesi’nde öğrencilere 
dağıtılan tabletlerin 3G’ye 
uyumlu olmasını istiyor. 
Ancak yetkililer öğrenciler için 
bu modeli doğru bulmuyor. 

Uçak yolculuğu sırasında 
VİP yerine, vatandaşlarla 
iç hattı kullanarak seyahat 
eden Bakan Binali Yıldırım 
bu davranışı ile Twitter’da 
gündem oluşturdu. 

İş adamı Mithat Çanakçı, 
doğayı koruma amaçlı 
olarak, seramik fabrikasının 
bahçesine Karadeniz 
Bölgesi’nin en büyük 
hayvanat bahçesini kurdu. 

MEhMET SAİM DEğİRMENcİ, 
ANKARA’NıN PLAKA KoDUNU 
YAzDı. YAzAR, 06 PLAKASıNA, 

VATANDAş TARAFıNDAN 
DAhA FARKLı ANLAMLAR 

YüKLENDİğİNİ DüşüNüYoR. 

“Kendi 
Kültürümüzün 
renKleri ile 
eurovision’a 
Katılmalıyız”

üNLü KANUN 
üSTADı GöKSEL 
BAKTAGİR 

GSM 
oPERATöRLERİ, 

900 BAND 
İhALESİNİ 
BEKLİYoR
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054 Bir film, 28 ödül!

Seyahat programımızı 
okullar belirliyor

Kapadokya’daki 
balonlar tehlikeli mi?

TURİZM

HABER

040 Sazların yelken, 
rotan ‘Eber’
Eber Gölü gezisi sabahın erken 
saatlerinde yapılan bir safari 
gibi. üzerinde yüzlerce adanın 
bulunduğu, eşine ender 
rastlanılan bir göl gezintisine 
çıkıyoruz.

İnternet üzerinde 
faaliyetlerini yoğunlaştıran 
seyahat acenteleri, anket 
düzenleyerek, Türk insanının 
seyahat yapmak için en çok 
tercih ettiği tarihleri belirledi.

058 Gemi inşa sektörü 
kriz dalgasıyla 
boğuşuyor
Denizcilik Müsteşarı 
hasan Naiboğlu, küresel 
kriz sonrası Türk tersane 
sektörünün yaşadığı 
sorunları ve bu krizden 
çıkış yollarını anlattı. 

İlk uzun metrajlı filmi 
olan “Kız Kardeşim 
Mommo” ile 28 tane 
ödül alan Yönetmen 
Atalay Taşdiken, filmi 
izleyen herkesi ağlattı. 

BALoNLA YAPıLAN 
YoLcULUğUN NE KADAR 

GüVENLİ oLDUğU, SoN 
zAMANLARDA TURİSTLERİN 

şİKâYETLERİ SoNUcU 
TARTışMA KoNUSU oLDU.

Kömür üreten 
mevsimliK işçilerin 

hiKâyesi
KöMüR 
KARASı
hAYATLAR

050

Türk insanının interneti en 
yoğun kullandığı saatlerin 
akşam 20:00-22:00 arası 
olduğu belirlendi. 2011 yılı ADSL 
kullanım istatistikleri açıklandı. 

045 Türkiye’de internetin 
‘prime time’ı 

İnternet, erkeklerin alışveriş 
konusundaki tercihlerini 
değiştirdi. onlar, kadınlara 
oranla, online alışverişe daha 
çok para ve zaman ayırıyor.

038 Kadınlar alışveriş 
tutkularını erkeklere 
kaptırdı

015

053

034

İÇİNDEKİLERİÇİNDEKİLER

Ptt Genel 
müdürü 
osman 
tural

• Gebze-Halkalı arası kesintisiz ulaşım    
• Boğaz geçişi sadece 4 dakika    
• Gürültü ve çevre kirliliğine son

Asrın Projesi 
Marmaray’da ilk ray 
kaynağı yapıldı.

Türkiyebizimlehızlanıyor!

İSTANBUL 
GELECEĞE 
HAZIRLANIYOR!
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KöşE Dr. Tayfun Acarer

011 yılında, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü, Türkiye’nin genel ekonomik bü-
yümesinin üzerinde bir oranda büyüdü. Son birkaç yıldır, ICT sektörünün büyü-
mesi hep bu şekilde yüksek bir seyir izlemektedir. 2011 yılında, abone sayılarında, 
işletmeci sayılarında, veri haberleşmesi, temel haberleşme ve katma değerli hiz-
metlerin kullanım miktarlarında önemli oranda artışlar gerçekleşti. 

Halen ICT sektöründe 537 yetkilendirme yapılmış bulunmaktadır. Mobil abone 
sayısı 65 milyona ulaşmıştır. Bir yıl içinde 3. nesil hizmetleri kullanan abone sa-
yısı, 19.5 milyondan 30 milyona çıkmıştır. Mobil genişbant hizmetlerden yararla-
nan abone sayısı, 2011 yılı başında 1.5 milyon iken yıl sonunda bu rakam 8 milyonu 
geçmiştir. İnternet kullanıcı sayısı 55 milyonu geçmiştir. 2011 yılında, aylık telefon 
konuşma süresi ortalama 261 dakikadır. 2011’in son rakamları açıklandığında gö-
receğiz, bu süre sanıyorum Avrupa’daki en yüksek birinci ya da ikinci konuşma 
süresidir. Aylık SMS ortalaması da kişi başına 211 olarak Avrupa’daki en yüksek ra-
kama ulaşmıştır. Gençlerin internette kalma süreleri günlük ortalama 72 dakikadır. 
Geçen yıl aylık internet kullanım süresi ortalama 31.7 saat idi. Henüz 2011 rakamla-
rının son halini almadık ancak büyük ihtimalle Avrupa’da en çok internette kalma 
süresi olan birinci veya ikinci ülke Türkiye’dir. 

İnternet kullanımının bu kadar yoğun olması, internetin günlük yaşamımızın 
ayrılmaz bir parçası haline gelmesi,  internet içeriğinin güvenli olması konusunu 
da daha önemli yapmaktadır. Nasıl ki internet günlük yaşamımızda daha fazla yer 
almaya başladı, internet ortamının güvenliği sorunu da o kadar önem kazandı. Bir 
tüketici hakkı olarak, internet kullanıcılarının güvenli internet hizmetini ücret-
siz olarak alması ile ilgili olarak düzenleme yaptık. Bir test sürecinin ardından 22 
Kasım 2011 tarihinden itibaren, talep eden kullanıcıya güvenli internet hizmeti in-
ternet servis sağlayıcılar tarafından sunulmaktadır. Güvenli internet hizmetinde 
çocuk ve aile profili adıyla iki profil seçme şansı vardır ve hangisine ihtiyaç duyu-
yorsa kullanıcı o profili seçebilmektedir. Talep etmiyorsa da herhangi bir profili 
tercih etmeyerek, mevcut internetini kullanmaya devam etmektedir.  

2011 yılında, çağrı merkezleri piyasası da yüzde 20 civarında büyümüştür. 2012 
yılında bu sektörde yüzde 25 büyüme gerçekleşeceğini düşünüyorum. Sayın Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımızın öncelikli bölgelere teşvik verilmesi 
yönündeki yönlendirmeleriyle, çağrı merkezleri sektörü yeni istihdam alanı ol-

muştur. 
2012 yılında bilgi tek-

nolojileri ve iletişim sek-
törü büyümeye ve yeni is-
tihdam yaratmaya devam 
edecek. 2012 yılında, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu olarak, 2013-
2015 yıllarını kapsayacak 
olan bilgi ve iletişim tek-
nolojileri sektörü strate-

2
BİLGİ VE İLETİşİM 
TEKNOLOjİLERİNDE 2011 
dEğERLEndİRMEsİ
“Bİz BİR TARAFTAN, SABİT VE MoBİL GENİşBANT ABoNELERİN SAYıSıNDAKİ 
ARTışTAN VE KULLANıM MİKTARLARıNDAKİ ARTışTAN MEMNUNİYET 
DUYUYoRUz, ANcAK DİğER TARAFTAN DA GEREKLİ YATıRıMLAR YAPıLMAzSA, 
hABERLEşMEDE AKSAMALARıN YAşANABİLEcEğİ ENDİşESİNİ TAşıYoRUz.”
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jik planı üzerinde yoğun olarak çalışacağız. Bunları hazırlarken, sektörün 
ilgili tüm tarafları ile yoğun işbirliği içinde çalışıyoruz. Biz tüm düzenle-
melerimizi yaparken, ülke koşullarına uygunluğunu, sektörün büyümesini, 
tüketici hak ve menfaatlerinin korunmasını ve tabii gelişmiş bir iletişim 
alt yapısına ve hizmetlerine sahip olmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle, poli-
tika belirleyicisinden, işletmecilere, üreticisinden kullanıcılara kadar her 
kesimle yakın diyalogu sürdürüyoruz.   

2012 yılında, mobil ödeme kartları konusunun gündemde olacağını da 
söyleyebilirim. Mobil iletişimin arttığı, mobil genişbant erişimin yaygınlaş-
tığı günümüzde, mobil ödeme sistemi yoğun bir şekilde günlük yaşamımıza 
girecektir. Buna yönelik düzenleme ve girişimlerin şimdiden yapılmasına 
ihtiyaç bulunmaktadır.

2012 yılında üzerinde önemle durulması gereken bir başka konu da fi-
ber altyapının geliştirilmesi konusudur. Evlere kadar fiber kablo döşenme-
si hususu zaten bizim ve işletmecilerimizin son yıllarda üzerinde önemle 
durdukları bir konudur. Biz bir taraftan, sabit ve mobil genişbant abonele-
rin sayısındaki artıştan ve kullanım miktarlarındaki artıştan memnuniyet 
duyuyoruz, ancak diğer taraftan da gerekli yatırımlar yapılmazsa, haber-
leşmede aksamaların yaşanabileceği endişesini taşıyoruz. Bunun için, işlet-
mecilerin karlılıklarını azaltan reklam ve tanıtım gibi kendi uygulamaları, 
geçiş hakkı ve kiralar gibi harcamaların yoğunluğunun makul ölçüler için-
de kalması gerektiğini düşünüyoruz. 

Baz istasyonlarının, mobil haberleşmenin olmazsa olmaz bileşeni oldu-

ğunu tekrar hatırlatarak, haberleşme 
hakkının kullanılabilmesi ve kesintisiz 
haberleşme için, baz istasyonlarına her 
vatandaşın sahip çıkması gerektiğini bir 
kez daha vurgulamak istiyorum.  

2011 yılında, siber güvenlik konu-
sunda ne kadar hazır olduğumuzu test 
etmek amacıyla, TÜBİTAK ile birlikte, 
Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı düzen-
lemiştik. Bu tatbikata 41 kurum ve kuru-
luş katıldı. 2012’de iki ayrı tatbikat daha 
yapmayı planlıyoruz. Katılımın da çok 
daha fazla olacağını tahmin ediyoruz. 
Siber güvenlik, bilgi güvenliği ya da in-
ternet güvenliği artık yaşamımıza girdi. 
Bireysel olarak, kurumsal olarak ve dev-
let olarak bu konuda hiç ara vermeden 
önlem alınmasının gerekli olduğunu bi-
liyoruz. Bu konunun ehemmiyetini her-
kes kavramalıdır, herkesin alabileceği 
önlemler vardır ve en önemli önlemler 
de kullanıcıların alacağı bireysel olarak 
alınan önlemlerdir. 



İLK’LER

ünümüzün iş-okul dışında kalan zamanının çoğunu neredeyse tele-
vizyon başında geçiriyoruz. İzleyeceğimiz televizyon programını, 
haber programını, sohbet-tartışma programını çoğu zaman sunucu-
suna göre seçiyoruz. Beğendiğimiz kişilerin programlarını izlemeyi 

tercih ediyoruz. Sunucuların ‘reyting alma’ konusundaki etkinliğini keşfeden 
yayıncı kuruluşlar da, seyircinin görmekten hoşlandığı sunucuları yüksek ra-
kamlarla transfer ediyor. 

Televizyon kanallarında program sunulmasını içeren ‘sunuculuk’ mesleği-
nin de bir ‘ilk’i elbette var. ‘İlk sunucu’ olarak tarihe geçen isim Alman Ursula 
Patzscheke idi. Yazar Çiğdem Can’ın, “İlkler ve Enteresan Hikâyeleri” isimli 

kitabından derlediğimiz bilgilere göre, 
televizyon ekranlarında ilk kez yayına 
çıkan bu Alman sanatçı 1934 yılının son 
günlerinde, Reichpost isimli bir Alman 
televizyonunun Berlin’de yapılan de-
neme yayınına çıktı. Patzscheke ilk kez 
halkın huzuruna çıkarak, “İyi günler 
sevgili seyirciler.” dedi. 

Yayın hayatına başladığı ilk günlerde 
kendisi sadece programın adını söyle-
mekle yetiniyordu. Bir süre sonra işi 
ilerletip, şiirlerle ve monologlarla süs-

G
İLK TELEVİzYoN SUNUcUSU URSULA PATZSCHEKE İDİ. BU ALMAN SANATÇı 1934 YıLıNıN 
SoN GüNLERİNDE, REİchPoST İSİMLİ BİR ALMAN TELEVİzYoNUNUN BERLİN’DE YAPıLAN 

DENEME YAYININDA hALKıN hUzURUNA ÇıKARAK, “İYİ GÜNLER SEVGİLİ SEYİRCİLER.” DEDİ.

lediği kısa programında günlük yazıları 
da okumaya başladı. Seyirci tarafından 
oldukça sempatik bulunan Ursula, Re-
ichpost ekranlarda doğal ve sıcak kişili-
ğiyle boy gösteriyor, halkın hayranlığını 
topluyordu. Hatta zaman zaman yanına 
köpeğini ve bir grup çocuğu da alarak 
ekrana çıkan sunucu Ursula, meşhur ol-
maya başlamıştı. 

Ursula’nın Almanya’da yakaladığı ba-
şarı ve seyircinin reaksiyonu Fransa’yı da 
etkiledi. Fransa da ilk sunucusunu kadın-
lar arasından seçti. İlk anonsunu 1 Eylül 
1935 tarihinde Paris PTT stüdyolarında 
okuyan Suzy Vinker idi.

Bu iki kadın, yayıncılık alanında tari-
he geçti. Günümüzde de sunucular, çok 
sayıda içerikte program yapıp, seyirci-
nin beğenisini kazanmaya çalışıyor. İlk 
örneklerinden bu yana, kadınlar fiziksel 
özellikleri sebebi ile televizyonların vaz-
geçilmezleri olmaya da devam ediyor. 

ILK TELEvIZyoN 
SUNUCUSU

Bayan Ursula, 
‘ilk televizyon 
spikeri’ olarak 
tarihe geçti.
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ilgi Teknolojileri ve İletişim Kuru-
mu (BTK), bu yıl GSM operatörleri-
ni çok yakından ilgilendirecek hatta 
sektör adına ‘kıyametin kopmasına’ 
sebep olacak önemli bir düzenleme-
yi iş planına aldı. 

Düzenleme, ‘2G (ses ve data iletimini içerir) teknoloji-
sinde kullanılan 900 bandının 3G (ses ve dataya ilave ola-
rak görüntü iletimini de içerir) teknolojisinde de kullanı-
labilmesini’ öngörüyor. Yani Kurum, elinde bulunan 8.6 
MHz’lik E-GSM bandını (Genişletilmiş GSM bandı), 3G’nin 
daha etkin kullanılabilmesi için ihale açmak istiyor.

Buraya kadar sıkıntılı bir durum olmadığı gibi operatör-
lerin herhangi bir itirazı da bulunmuyor. Sıkıntı bu nok-
tadan sonra başlıyor. Kurumun web sitesinde yayımlanan 
27 Haziran 2011 tarihli kararda özetle, “Bu ihaleye girecek 
şirketin, 900 bandını kullanmaması gerekir.” deniyor. 3 
operatör arasında 2G teknolojisinde 900 bandı üzerinden 
Turkcell ile Vodafone hizmet veriyor. Avea ise 2G için 
1800 bandını kullanıyor. Kurumun kararına bakıldığında 
8.6 MHz ihalesi için ‘Avea’ adresleniyor. 

Aslında BTK çıkmayı planladığı ihale ile ‘adil’ bir dağı-
tım yaparak 3 operatörün de 900 bandındaki frekans pa-
yını eşitlemek arzusunda. Çünkü Avea’nın 900 bandındaki 
payı 2.4 MHz iken, Turkcell ve Vodafone’nun payı ise 11 
MHz. BTK, diğer yandan iki operatörün 1800 bandındaki 
payını da Avea ile eşitlemek niyetinde. 

B
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KAPAK HABER

ADEm ERENBTK’nIn BU YIL İŞ PLAnInA ALdIğI, 
‘2G TEKnOLOJİsİndE KULLAnILAn 
900 BAndInIn 3G TEKnOLOJİsİndE 
dE KULLAnILABİLMEsİ’ YÖnÜndEKİ 
ÇALIŞMAsI GsM sEKTÖRÜndE 
BÜYÜK GÜRÜLTÜ KOPARACAK GİBİ… 
BTK, ELİndE BULUnAn 8.6 MHZ’LİK 
BAndI, İHALE İLE AVEA’YA VEREREK 
TÜM OPERATÖRLERİn KULLAnIM 
GEnİŞLİğİnİ 11 MHZ’dE sABİTLEMEK 
İsTİYOR. TURKCELL VE VOdAFOnE İsE 
İHALEYE sAdECE AVEA’nIn GİRMEsİ 
HALİndE, KIYAMETİn KOPACAğI 
GÖRÜŞÜndE. 

“
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Türkiye’deki üç tür frekans 
bandı var. Bunlar; 900 MHz, 
1800 MHz ve 2100 MHz bandı 
olarak sıralanıyor. Turkcell 
ve Vadofone (Telsim) 1998 
yılında 500 milyon dolarlık 
ihale bedeliyle İkinci Nesil (2G) 
hizmeti verebilmek için GSM 
900 lisansı aldı. Söz konusu 
operatörlerin 900 bandındaki 
genişlikleri 11 MHz.  Avea ise 
2001 yılında yaklaşık 2.5 
milyar dolar bedelle 2G için 
GSM 1800 lisansını aldı ve 
band genişliği 15 MHz. 2009 
yılında ise görüntülü ve sesli 
iletişime olanak sağlayan 2100 
bandından üç operatör de 3G 
hizmeti vermeye başladı.   

Türkiye’de 3 
tür frekans var

“

“

Bİz KİMSENİN ELİNDEN 
FREKANS ALıNSıN, BİzE 
VERİLSİN DEMİYoRUz.” 
şEKLİNDE KoNUşAN AVEA’NıN 
cEo’SU ERKAN AKDEMİR şU 
AÇıKLAMAYı YAPıYoR: ”GSM’İN 
900’DEKİ KULLANıM BANDı 
GENİşLEDİ. BİR İMKâN VAR. 
2G’DEKİ (900 BANDıNDAKİ) 
FREKANS DAğıLıMıNıN 
YENİDEN GözDEN 
GEÇİRİLMESİNİ İSTİYoRUz. 
YıLLARDıR ALEYhİMİzE 
İşLEYEN BİR DURUMUN 
oRTADAN KALDıRıLMASıNDAN 
BAşKA BİR NİYET VE 
İSTEğİMİz YoK.
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Ancak, Turcell ve Vodafone, BTK’nın bu yöndeki tale-
bine olumlu bakmıyor zira 900 bandındaki trafiği 1800 
bandına taşımanın teknik zorluklarının yanı sıra, maliyet 
ve kalitenin de düşeceğine vurgu yapılıyor. 900 bandı ile 
1800 bandı arasındaki temel farkın zaten ‘kalite’ ve ‘yüksek 
maliyet’ olduğu belirtiliyor. Bu da 900 bandının ne denli 
değerli olduğunu gözler önüne seriyor. Böylesi kıt kaynak 
olan bir band ihalesine 3 operatörün de eşit haklarla gir-
mesi isteniyor. 

Avea’nın CEO’su Erkan Akdemir ise bu konuda daha 
önce dergimize ve kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, 
”Biz kimsenin elinden frekans alınsın, bize verilsin demi-
yoruz.” diyor ve ardından şöyle devam ediyor: ”GSM’in 
900’deki kullanım bandı genişledi. Bir imkân var. 2G deki 
(900 bandındaki) frekans dağılımının yeniden gözden 
geçirilmesini istiyoruz. Yıllardır aleyhimize işleyen bir 
durumun ortadan kaldırılmasından başka bir niyet ve is-
teğimiz yok.”

Akdemir, 1800 lisans bedeli için (Aycell ve Avea birleş-
mesinden dolayı) hazineye yaklaşık 6 milyar dolar öde-
diklerini ifade ederek, “Oysa rakiplerimizin her birinin 
başlangıçta ödediği tutar 500 milyon dolar. Diğer yandan, 
1800 frekans bandını kullanan bir operatör olarak, rakiple-
rimize oranla çok yüksek maliyetle yatırım yapmak duru-
munda kalıyoruz. Biz aslında makul olanı talep ediyoruz.” 
ifadesini kullanıyor.

Turkcell ise bu konudaki resmi görüşünde şu ifadele-
re yer veriyor: “Yeniliklerin teşvik edilmesi ve mevcut 
teknolojilerin en verimli şekilde kullanılmasını Elektro-
nik Haberleşme Kanunu’nda yer alan ilkeler kapsamın-
da destekliyoruz. Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji 
şirketi olarak, müşterilerimize en iyi kalitede hizmeti ve 
teknolojiyi sunmak için yaptığımız yatırımlar da bunun 
açık bir göstergesidir. Bu kapsamda rekabete uygun, eşit 
şartlarda yapılacak frekans tahsisinin, kıt kaynakların 
verimli kullanımını sağlayacağına inanıyoruz. Serbest ve 
etkin rekabet ortamının da spektrum gibi kıt kaynakların 
verimli kullanımıyla mümkün olacağını düşünüyoruz.”

Görünen o ki, BTK’nın iş planına aldığı ve ihalesine çıka-
cağı 900 band ihalesi çok baş ağrıtacak. Dananın kuyruğu, 
ihalenin açıklanmasıyla kopacak. Şimdilik, başta BTK ol-
mak üzere operatörler konuyu gündeme taşımaktan geri 
duruyor. Kimse öne atılmak istemiyor. Operatörler şimdi-
lik kulağının üzerine yatarken, bir yandan da bu konudaki 
küçük titreşime bile kulak kesiliyor. Herkes ‘adil frekans’ 
dağıtımı istiyor ancak adil dağıtım kimin görüşüne göre 
yapılacak? Net olun şu; sektörde gürültünün kopması ya-
kındır.  

“

“

TELEVİzYoNDA 
YAYıNLANMASıNıN ARDıNDAN 

TüRKİYE’DE SİNEMA 
SEKTöRüNDEKİ hERKES 
BU FİLMDEN hABERDAR 

oLDU. hERKES ‘BöYLE BİR 
FİLM VARMış DA BİzİM NİYE 

hABERİMİz oLMAMış?’ 
hAYıFLANMASıNı YAPTı. 
SoNUÇTA TüRKİYE BU 

FİLME SAhİP ÇıKTı VE BEN 
BUNUN EKoNoMİK oLARAK 
KARşıLığıNı ALAMASAM DA 

DUYGUSAL ANLAMDA ALDıM.

Bu ifadeler, GSM standardında haberleşmede 
kullanılan frekansın bant genişliğini gösteriyor. Frekans 
aralıkları GSM operatörlerine tahsis edilerek, abonelerin 
haberleşmesinin bu bantlardan yapılması sağlanıyor. 
Bant genişliği fazla olan GSM operatörünün daha iyi 
sesle, daha uzun menzilde, aynı anda daha fazla kişiyi 
konuşturabildiği biliniyor. GSM 2100’de görüntülü 
konuşmanın yanı sıra internet ve data erişimi daha hızlı 
sağlanıyor. 

GSM 900, GSM 1800 ve GSM 
2100 nedir?



hABER-FoToğRAFLAR: BARış BURDA

İÇ ANADoLU’DAKİ KöMüR ocAKLARıNDA ÇALışAN ‘MEVSİMLİK 
İşÇİLER’ oNLAR… EVLERİNİ 8 AYLığıNA TERK EDİP, KöMüR üRETMEYE 

GELİYoRLAR. BüYüKLER KöMüR üRETİYoR, ÇocUKLAR İSE İSİN İÇİNDE 
KENDİLERİNE oYUN ALANı oLUşTURMAYA ÇALışıYoR… 
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FoToğRAFıN hİKAYESİ

KÖmÜr Karası
HaYaTLar
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evsimlik işçi’ olarak adlandırılıyor onlar… 
Pamuk, fındık, çay gibi ürünlerin toplanma 
mevsiminde evlerini birkaç aylığına terk 

edip, işin bulunduğu yöreye göç ediyorlar. İşleri bittiğin-
de ise gerisin geriye evlerine dönüyorlar. İç Anadolu’daki 
kömür ocaklarında çalışan aileler de mevsimlik işçi… 
Ancak onlar birkaç ay değil, yılın büyük bölümünü tam 
olarak 8 ayını kömür ocaklarında geçiriyor. Daha çok Di-
yarbakır, Şanlıurfa ve Mardin başta olmak üzere doğu ve 
güneydoğu illerinden gelen işçiler, yazın sıcağında, kışın 
soğuğunda kara kömürün kahrını çekiyor. 

Yazımıza konu olan kömürcü aileler, kömürün çıka-
rıldığı ocaklarda değil, meşe odunlarının kömüre dönüş-
türüldüğü ‘torak’ların işçileri… İşçilerin serüveni meşe 
odunlarını ormandan kesilip, taşınması ile başlıyor. Meşe 
odunları burada nizama uygun şekilde, kesilip, doğranıp, 

yakılıp, ıslatılıp, soğutulması ile serüven devam ediyor. 
İşçi aileler de kadını-erkeği-çocuğu ile tüm bu işlemlerin 
çeşitli safhalarında işe dâhil oluyor. Eşlerine yardım eden 
kadınlar çoğunlukla kömürlerin sulanması, soğutulması 
işiyle uğraşıyor. Ocaklarda küçük çocuklar da çalışıyor. 
Aileler geçimlerini sağlamak için tüm bu zahmetli ve bol 
isli mangal kömürü üretimi işine katlanıyor. 

Çocuklar duman soluyor
Meşe odunlarının kömür tepelerine dönüştüğü alan ço-

cukların zorunlu oyun mekânı. Zamanlarının büyük bö-
lümünü is, zehirli duman ve kömür karası içinde geçiren 
çocukların çoğu astım hastası. Durumları ciddileşirse 40 
km uzaktaki ilçede iğne yapılarak geçici de olsa rahatla-
maları sağlanıyor. Kömür karası elleri, yüzleri ve yanık 
bakışları ile çocuklar zor durumdalar. 

M

FoToğRAFıN hİKAYESİ



Okullu çocuklar servisle taşınıyor
Ailelerin okul çağındaki çocukları ise servis 

ile kömür üretim ocaklarından alınarak ilçe 
okuluna götürülüp getiriliyor. Öğrenci çocuk-
ların en büyük sorunu ise bulundukları ortam 
ve çadırda kalmalarından dolayı sürekli kömür 
kiri içerisinde yaşamış olmaları. Çadırlarda 
elektrik bulunmaması sebebiyle çocuklar ilkel 
yöntemlerle ışıklandırma yapılarak ders çalışı-
yor. Buradaki anne babalar öğretmenin aile ve 
çocuğun kaldığı ortamı tanımak için gönderdiği 
formu doldururken en çok da, “Evde bilgisayar 
var mı?”, “İnternetiniz var mı?”, “Çocuğunuzun 
ayrı odası var mı?” gibi sorulara cevap vermekte 
zorlandıklarını söylüyor. Çünkü onlar ilkel şart-
larda eğreti kurulmuş çadırlarda yaşıyor. 

DoğU VE GüNEYDoğU İLLERİNDEN GELEN AİLELER, KöMüR üRETME 
ocAKLARıNDA, KADıN-ERKEK, EL BİRLİğİ İLE hAYATLARıNı KAzANıYoR. SERVİSLE 
İLÇEDEKİ oKULLARA GöTüRüLEN-GETİRİLEN ÇocUKLAR DA AKşAMLARı, 
ELEKTRİğİ oLMAYAN ÇADıRLARDA BİRARAYA GELEREK DERS ÇALışıYoR.  
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“ “

SAHNE

Kendi kültürümüzün renkleri 
ile Eurovision’a katılmalıyız

DüNyACA üNLü KANUN üSTADI GÖKSEL BAKTAGİR:

ÜST DÜZEY DEVLET 
ADAMLARININ BULUNDUĞU 

TOPLANTILARDA 
ÜLKELERİN EN ÖNEMLİ 

SANATÇILARI TAKDİM 
EDİLİR. ONLARIN ESERLERİ 

DİNLENİR. USTA SANATÇI 
GÖKSEL BAKTAGİR DE, 

CUMHURBAŞKANI 
ABDULLAH GÜL’ÜN ÖZEL 

daveti ile türKiye’nin 
ev sahiPliĞini yaPtıĞı 

toPlantılarda 
eserlerini seslendiriP, 

türK müziĞini tanıtıyor.
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HİLAL BAYsAL



“



BN / ŞUBAT 2012
www.baglantinoktasi.com.tr

20

SAHNE

Göksel Baktagir kimdir?
1966’da Kırklareli’nde doğdu. Müziğe 

sekiz yaşında, babası Muzaffer Baktagir’in 
gözetiminde başladı. 1988’de İTÜ Türk 
Musikisi Devlet Konservatuarı’ndan 
mezun olarak bir yıl sonra lisansüstü 
eğitimine başladı. Aynı yıl, Tanburi Necdet 
Yaşar yönetimindeki Kültür Bakanlığı 
İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu’na 
girdi. “Necdet Yaşar Ensemble” ile 
çeşitli ülkelerde konserler verdi. Beste 
çalışmalarına konservatuar yıllarında 
başlayan Göksel Baktagir’in, 35’i sözlü 
ve 160’ı enstrümantal olmak üzere 250 
kadar beste çalışması bulunuyor. Yurdal 
Tokcan ile birlikte düzenleyip icra ettikleri 
“Azeri” bestesi, The Passion of Christ 
filminin müzikleri arasına girdi. Sanatçı 
Füsun Baktagir ile evli olup, Buğra Can ve 
Cansu adlı iki çocuk babasıdır. 

“BEsTE VE sÖZ YAZMA ÇALIŞMALARInA 9 YAŞIndA BAŞLAdIM. KoMşUMUzUN 
TEYBİNİ ALARAK öNcE BAğLAMAYLA ÇALDığıM BESTEMİ KAYDEDİYoRDUM. oNU 

BENDEKİ TEYP İLE ARKA FoN YAPARAK BU SEFER DE UD VE DARBUKAYLA ÇALıYoRDUM. 
BöYLEcE, O GÜNÜN ŞARTLARINDA KENDİMCE KAYIT OLUŞTURUYORDUM.”

nsan dinlerken bazen kendini bir şeyler mırıldanırken buluyor, sanki 
içimdeki ben konuşuyor, ağlıyor.”, “Yüreğimin ağıtlarını ve çarpışla-
rını buluyorum.”, “Why I’m always feel so great when i hear Turkish 
music? (Türk müziği dinlediğimde kendimi her zaman neden müthiş 
hissediyorum?)” bu yorumların muhatabı Türkiye’nin yetiştirdiği en 
önemli kanun sanatçılardan biri olan Göksel Baktagir… Bu yorumlara 

neden olan eseri ise “Masum Aşk-İnnocent Love” isimli enstrümantal bes-
tesi… Sadece ‘Masum Aşk’la değil, sanatçı bestelediği her eseri ile ilgili hem 
dinleyiciden hem de müzik çevrelerinden binlerce yorum alıyor. Öyle ki, 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yabancı devlet adamları onuruna verdiği re-
sepsiyonlarda, kanun çalması için onu çağırıyor. Eski ABD başkanlarından 
Bill Clinton’un müzik danışmanı Robert Garfias, onun sahip çıktığı Türk 
müziği hakkında kendisine şu yorumda bulunuyor: “Sizin derya gibi bir kül-
türünüz ve de müziğiniz var ama ülkenizde bu derinlik tam manasıyla bi-
linmiyor.” Zaten Türk müziğinin derya olduğunu bilen Baktagir bu yorumu 
hiç unutmuyor ve müzik kariyerini daha da geliştiriyor.   

Göksel Baktagir ile Ocak ayının en soğuk günlerinden birinde, konser 
salonunu tıka basa dolduran seyirciler tarafından ayakta alkışlandığı bir 
konseri öncesi buluştuk. Baktagir, kendisine, Türk musikisine dair merak 
ettiğimiz tüm soruları büyük bir nezaketle yanıtladı. 

‘I



görmediği fikrine katılmıyorum. Görünenin aksine çok sayıda fanatik bir hayran kit-
lesinin olduğuna inanıyorum.

Ama popülerlik anlamında aynı şeyi söyler misiniz? 
Bilinenin aksine Türk müziğini seven çok fazla kişi var. Bugün pop dünyasındaki 

insanlar bile eğlenmeye gittiklerinde eski Türk müziği şarkılarını dinlemeye başlar-
lar. Sadece popüler anlamdaki denge unsurunda birtakım kaymalar oluşmuş ama bu-
nun hızla değiştiğini düşünüyorum.

Türk musikisine yeterli eser veriliyor mu?
Bu konuda azımsanmayacak ölçüde bir üretkenlik var ve bugünkü genç kuşak içe-

risinde bu güzelliklerini keşfetmek anlamında hızla bir ilerleme görülüyor. 
Siz neler dinlersiniz? Bunlar arasında pop ve arabesk var mı?
Türk Halk Müziği ustası Cengiz Özkan, Azerbaycanlı Piyanist Aziza Mustafa Za-

deh gibi müziği kendi kültürünün renkleriyle bugüne harmanlayan sanatçıları din-
liyorum. Arabesk müziğin bazı eserlerinde ise insanı cezbeden çok derin melodik 
farklılıklar olduğunu düşünüyorum. Ama söz kısmı ruhumu kararttığından sadece 
melodisine odaklanıyorum.  

Eurovision Şarkı Yarışması tartışmaları var. Nasıl bir eserle gidilmeli?
Kendi kültürümüzün renklerini uyarladığımız bir eserle o yarışmaya katılarak, 

müziğimizin kalitesini göstermenin asıl amaç olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer 
evrensel ruha erişebilen böyle bir eser ortaya çıkarılabilirse hangi dilde olursa olsun 
beğeni toplar. 

Mercan Dede gibi farklı isimlerle de konserler veriyorsunuz. 
Namı diğer ‘Mercan Dede’ yani ‘Arkın Ilıcalı’ Kanada’da yaşıyor. Kendisiyle sene-

ler önce bir dost meclisinde karşılaştıktan sonra uzun yıllar devam eden bir 
dostluğumuz oluştu. Çok özel çalışmalarda yine birlikte olmaya devam 

ediyoruz.
Mercan Dede’nin farkını nereden alıyor? 

Bizim için çok anlamlı olmayan bazı şeyler gençleri derinden 
etkileyerek onları kendi dünyasına çekebiliyor. Mercan Dede, 
ney, kanun, klarnet gibi enstrümanlara bu anlamda bir takım 
renkler kattı. Onun sayesinde birçok genç ‘ney’i tanıdı ve ‘ney’ 
dükkânları doldu taştı. 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bazı özel konuklarına 
da konser veriyorsunuz. 

Daha önce Cumhurbaşkanımız, Alman Cumhurbaşkanını da-
vet ettiğinde Dolmabahçe Sarayı’nda kendisinin onuruna verdiği 

resepsiyonda benim müzik yapmamı istemişti. Akabinde Berlin’de 
iki ay önce yine Cumhurbaşkanımız ve bir takım bakanlarımızın katıl-

dığı protokolle birlikte Alman Cumhurbaşkanı ve eşine müzik yaptık. Bu tür 
üst makamların da bizim sanatımıza itibar etmesi sanatın gücünü de ortaya koyuyor. 
Bu sıralar ne gibi projeleriniz var?

Birçok proje var ama ben bu ara tamamı kendi bestelerimden oluşan, Şubat ayında 
çıkarmayı planladığımız albüm projeme odaklanmış durumdayım. 

Sözlü bestelerinizi de bir albümde toplamayı düşünüyor musunuz?
Benim asıl ağırlıklı olarak üretkenliğim enstrümantal formdaki bestelerden oluşu-

yor. Ama bazı eserler de oluşurken bu hissiyatların bir sözü olmalı diye beni o alana 
itiyor. Sözlü eserlerimi yakın zamanda bir albümde toplamayı düşünüyorum. 

Albümü kendiniz mi seslendireceksiniz?
Kişi kendi eserini okursa ona daha farklı bir anlam kattığını düşünmeme rağmen bu 

konudaki haddimi biliyorum. Belki bir eserimi seslendirebilirim. Sözlü bestelerimden 
oluşacak albümde Hakan Aysev, Umut Akyürek, Bekir Ünlüataer, Elif Güreşçi, Cenk 
Yüksel, Çiğdem Gürdal, Mine Geçili gibi sanatçılar yer alacak. Birkaç eseri Tarkan ve 
Levent Yüksel gibi isimlerin sesine çok yakıştırıyorum. Bu proje içerisinde onlar da 
olabilir belki. 

BN / ŞUBAT 2012
www.baglantinoktasi.com.tr

21

Müzikle ne zaman tanıştınız? 
8 yaşında mandolin ve ardından bağlama 
ile birlikte müziğe başladım. 14 yaşında 
kanunla tanışmamın ardından bir daha 
başka bir enstrümana yönelmedim.  

İlk beste çalışmalarınızı anlatır 
mısınız?

Beste ve söz yazma çalışmalarıma 9 
yaşımda başladım. O zamanlar yaptı-
ğım besteleri kasetlere kaydediyordum. 
Akşam yatmadan önce kağıdım ve kale-
mim yatağımın başucunda hazır olurdu. 
Gecenin bir vakti gelen ilham-
la şiirler yazar, ertesi gün 
de yazdığım şiiri beste-
lerdim. Bu arada bir 
günlüğüne kom-
şumuzun teybini 
alarak önce bağ-
lamayla çaldığım 
bestemi kayde-
dip, onu bendeki 
teyp ile arka fon 
yaparak bu sefer 
de darbuka, ud ile 
çalarak o günün şart-
larında kendimce kayıt 
oluştururdum. 

Duruyor mu o besteleriniz?
Çocukluk döneminde bunların bugün 

benim için bu kadar kıymetli olacağını 
düşünemediğimden saklamayı akıl ede-
medim. 
Türk musikisi sanatçılarına yurt dı-
şında daha fazla mı değer veriliyor?

Yurt dışında Türk musikisine çok fazla 
değer veriliyor. Bizim müziğimizin han-
gi kültürden olursa olsun insan ruhuna 
bu kadar hitap etmesindeki nedenin 
içindeki makamda bulunan doğal sesler-
den kaynaklandığını düşünüyorum. 

Peki ülkemizde ilgi nasıl?
Müziğimizin ülkemizde gerekli ilgiyi 

“Bir televizyon programında 
Neşet Ertaş’ı izlediğimde çocukluk 
döneminden bahsediyordu. Böyle 
zirveyi yaşamış bir gönül ozanının 
bu kadar yalın ve kendinden emin 
bir şekilde o dönemde yaşadığı 
çileli günlerini anlatması beni 
derinden etkiledi ve gönlümce 
bir Saz Semaisi olan ‘Garip’ adlı 
eserimi gönül ozanımız Neşet 
Ertaş’a ithafen besteledim.

Neşet Ertaş için beste yaptı

Birlikte çaldığı 
sanatçılardan bazıları: 

Susan Kalifastauris, 
Lawrence “Butch” Morris, 

Ross Daly, Djaffer Youssef, 
Karl Berger Octet, Trilok Gurtu, 
Mercan Dede Ensemble, Ömer 

Faruk, Hacı Ahmet Tekbilek, 
Mısırlı Ahmet gibi isimlerle 

çaldı. Mısır, Yunanistan, 
Fransa, İspanya, İsviçre, 

İtalya gibi ülkelerde 
konser verdi. 
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AYşE MELEK VERA
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Fatih Projesi’nde 
“3G’li tablet” tartışması başladı

ürkiye’nin 15 milyar dolarlık Fatih Projesi’nde “3G’li tablet bilgisa-
yar” tartışması başladı. Projeyi yürüten komisyona bilgi veren üç 
operatörün (Turkcell, Vodafone ve Turkcell) temsilcileri, 15 mil-
yon öğrenciye dağıtılması planlanan tablet bilgisayarlarda Mobil 

Genişbant İnternet (3G) teknolojisinin mutlaka yer almasını istedi. 
 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri, 3G bağlantılı 

tabletlerin, okul ve ev dışında da kullanımına olanak sağladığı için teklife 
sıcak bakıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ise, 3G’li tabletlerin her yerden eri-
şime imkân sağlamasına, öğrencilerin ‘farklı sitelere’ de girebileceği en-
dişesiyle karşı çıkıyor. Operatörler bu konuda, BTK’nın güvenli internet 
uygulamasını örnek vererek, bir ara yüz çalışması ile bu sorunun ortadan 
kalkacağını savunuyor. 

 Konuyla ilgili Bağlantı Noktası’na açıklamalarda bulunan Vodafone 
Genel Müdür Yardımcısı Hasan Süel, tabletlerde sadece wi-fi teknoloji-
sinin kullanılmasını doğru bulmadıklarını belirtiyor ve “Biz, wi-fi artı 3G 
teknolojisinin tabletlerde yer almasını istiyoruz.” diyor. Tablet bilgisayar 

G

GSM oPERATöRLERİ, FATİh PRoJESİ KAPSAMıNDAKİ 15 MİLYoN öğRENcİYE 
DAğıTıLAcAK TABLETLERDE, Wİ-Fİ TEKNoLoJİSİNİN YANı SıRA 3G TEKNoLoJİSİNİN 

KULLANıLMASıNı İSTİYoR. oPERATöRLER, BöYLEcE TABLETLERİN, EV VE oKUL 
DışıNDA DA RAhATLıKLA KULLANıLABİLEcEğİNİ SAVUNUYoR. 
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“Bİz Wİ-Fİ ARTı 3G TEKnOLOJİsİnİn TABLETLERDE YER ALMASıNı 
İSTİYoRUz.” DİYEN VoDAFoNE GENEL MüDüR YARDıMcıSı hASAN SüEL, 

TABLETLERDE 3G BAĞLANTISI İÇİN ÇIKACAK MALİYETİ DE oPERATöRLER 
oLARAK KARşıLAMAYA hAzıR oLDUKLARıNA VURGU YAPıYoR.

üretiminde 3G bağlantısı için çıkacak ek maliyeti de operatörler olarak 
karşılamaya hazır olduklarının altını çiziyor.

 Genel Müdür Yardımcısı, kasım-aralık ayında tablet satışlarının yüz-
de 75’nin wi-fi artı 3G’li olduğu bir pazarda, Fatih Projesi ihale maddeleri 
arasına 3G bağlantısı şartının konulmamasını büyük bir yanlışlık olarak 
görüyor. Ardından şöyle devam ediyor: ”3G’li tablet satışları önümüzdeki 
yıl daha da artacak. Bir sonraki yıl da öyle. Artık 3G’siz tablet bile üretil-
meyecek. Proje kapsamında 3G’siz tabletler ise okul ve ev dışında kullanı-
lamayacak. Bir süre sonra tüketici ihtiyacını karşılayamayacak hale gele-
cek ve çürümeye terk edilecek. Devletin ayırdığı bu kadar fon etkin olarak 
kullanılamayacak. Wi-fi ve 3G bağlantısı olursa bu sorun aşılacak.”

 Hasan Süel, “3G’li tabletleri sadece öğrenci için değil, hane halkının 
eğitim aracı olarak da düşünüyoruz.” diyerek şu değerlendirmeyi yapı-
yor: “Çünkü öğrenci o tableti evine götürdüğünde kardeşleri, velileri de 
faydalanabilecek. Ayrıca, 3G lokasyon bazlı hizmetler de sağlıyor. Allah 
korusun tablet ya da öğrenci kaybolduğunda öğrencinin nerede olduğunu 
belirleyebiliyorsunuz. Hava durumu hakkında bilgi alabiliyor, öğretmeni-
ne mesaj atabiliyorsunuz.” 

  Hasan Süel, Fatih Projesi’ni yürüten komisyona da güvenilir bir der-
nek ve şirket üzerinden, “Tabletlerde hangi teknoloji kullanılsın?” başlığı 
altında bir anket çalışması yapmasını öneriyor. Böyle bir çalışmayı ken-

dilerinin de yapabileceğine işaret eden 
Süel, “Ancak operatörler olarak biz tara-
fız. Komisyonun takdir edeceği bir şirket, 
belki öğrenciler daha yetişkin değil ama 
öğretmen ve öğrenci verilerine bu soruyu 
yöneltebilirler. Komisyon içinde önemli 
bir veri olacağını düşünüyorum.” diye ko-
nuşuyor.

Genişbant erişimine sahip tabletlerin, 
öğrencilere fırsat eşitliği de sunacağını be-
lirten Süel, 3G ve 2G’nin kapsama yüzde-
leri hakkında şu bilgiyi veriyor: “Türkiye 
genelinde 3G’nin kapsama alanı yüzde 80, 
2G kapsama alanı ise yüzde 99’dur. Her 
geçen gün de mobil internet kullanımı 
artmaktadır. Vodafone’dan örnek verecek 
olursam, son çeyrekte sadece mobil inter-
net (cep telefonundan girilerek kullanılan 
internette) gelirlerimizde yüzde 295’lik bir 
artış gerçekleşti. Türkiye, artan bir oranda 
mobil internete ilgi gösteriyor.”

Vodafone Genel 
müdür yardımcısı 
hasan süel





HAyATTAN

elirleri belirli bir seviyenin üzerinde bulunan iş adamları, 
rahatlamak maksatlı, kendilerine çeşitli hobiler edi-
nirler. Bu anlamda en yaygın iş adamı profili; golf 
oynayan, at binen, safari turlarına çıkan, avcı-

lık yapan yani kısacası sadece kendilerini ilgilendiren 
zevkleri bulunanlardır. Zonguldak’ta başarılı bir iş 
adamının hobi diyebileceğimiz meşgalesi ise artık hobilikten çıkıp çevre 
duyarlılığını arttırma, hayvan sevgisini halka aşılama bunu yaparken de 
kendi iş motivasyonunu sağlama gibi duygularla karışmış durumda.  

Seramik fabrikası sahibi Mithat Çanakçı, 60 dönümlük fabrika bahçesi-
ni, 77 türden 799 adet hayvanın bulunduğu, Karadeniz Bölgesi’nin en bü-
yük hayvanat bahçesine çevirmesi ile dikkat çekiyor. Çanakçı’nın aslında 
hep içinde bulunan doğa ve hayvan sevgisi bir İtalya seyahati ile farklı bir 
boyuta taşınıyor. Burada sadece bir adet tavus kuşunun bulunduğu hayvanat 
bahçesini gezen Çanakçı bu duruma şaşırıyor ve üzülüyor. Türkiye’ye döner 
dönmez de hayvanları korumaya yönelik bir karar alarak, fabrikanın bahçesi-
ni hayvanat bahçesi olarak düzenleme çalışmalarına başlıyor. 

 Fabrika bahçesinde, deve, midilli atı, geyik, ceylan, karaca, ayı, maymun, 
sincap, kuğu, flamingo, pelikan, tavus kuşu, kurt, domuz gibi hayvanların ya-
şayabilmesi için, doğal ortamda barınaklar hazırlıyor. Mithat Çanakçı, hay-
vanların yaklaşık yüzde 80’ini yurt dışından ithal ediyor. Kalan kısmını ise 
Türkiye’nin muhtelif yerlerinden temin ediyor. Hayvanların alımı, bakımı 
gibi giderler için yıllık yaklaşık 500 bin TL harcıyor. Hayvanat bahçesi sakin-
lerinin sağlıklarını korumak için 2 veteriner, 1 teknisyen ve 2 görevli personel 
çalışıyor. Bu görevliler ayrıca Batı Karadeniz Bölgesi’nde avcılar tarafından 
yaralı olarak getirilen bazı hayvanların tedavileriyle de ilgilenerek onları tek-
rar doğa ile buluşturuyor.

“Hayvanları görmeden işe başlamam”
 Çanakçı’nın, hayvanat bahçesini sadece kendisine özel tuttuğu düşünül-

mesin. Hayvanları ortalama yılda 30 bin ziyaretçi görmeye geliyor. Özellikle 
öğrencilerin doğayı keşfetmesi, hayvanları sevmesi Mithat Çanakçı’yı mutlu 
ediyor. Hayvanların kendisine olan manevi katkısını ise şöyle anlatıyor: “Ben 
bu hayvanları görmeden işe başlamam. Onlarla göz göze gelir onların huzurlu 
ve tok olduğunu gördükten sonra mutlu bir şekilde işimin başına geçerim.” 

Gümrük sorunları insanları kaçak hayvana yönlendiriyor
Çanakçı bu güne kadar hiçbir kurumdan ya da hayvan koruma derneklerin-

İş adamı Mithat Çanakçı; 
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SERAMİK FABRİKASı SAhİBİ İş ADAMı, FABRİKASıNıN 
BAhÇESİNİ 799 ADET hAYVANıN YAşAYABİLDİğİ BİR 
hAYVANAT BAhÇESİNE DöNüşTüRDü. ÇANAKÇı, 
hAYVANLARıN BAKıMı İÇİN YıLLıK 500 BİN TL hARcıYoR. 

Hayvanlarına   500 bin   TL harcıyor

Beraber camiye 
götürdüğü papağanı öldü
Özellikle papağanlarla güzel 

dostluklar kuran Çanakçı yaşadığı 
üzücü bir olayı şöyle anlatıyor: 
“Muhtar’dan önce Hacı isimli 
papağanım vardı. O benimle 
birlikte 8 yıl yaşadı. Beraber 
camiye ve kahveye bile gidiyorduk. 
Zonguldak Gökçebey’e gelen bir 
selde masanın üzerindeydi yerler 
su olunca düşmüş ve boğularak 
öldü. Onun ölümü beni çok 
etkilemiştir. Ona bir mezar yaptık.”

G
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FABRİKA BAhÇESİNDE YAşAYAN hAYVANLARıN SAğLıKLARıNı KoRUMAK İÇİN 2 VETERİNER, 
1 TEKNİSYEN VE 2 GöREVLİ PERSoNEL ÇALışıYoR. BU GöREVLİLER AYRıcA BATı KARADENİz 

BöLGESİ’NDE AVcıLAR TARAFıNDAN YARALı oLARAK GETİRİLEN BAzı hAYVANLARıN 
TEDAVİLERİYLE DE İLGİLENEREK oNLARı TEKRAR DoğA İLE BULUşTURUYoR.

Hayvanlarına   500 bin   TL harcıyor

den herhangi bir destek almamış. Kurumların bu eksikliğini 
ise yaptığı işe destek olarak Çanakçı’nın ailesi gideriyor. Son 
yıllarda yaşanan bir diğer sıkıntı ise hayvan kaynaklı hasta-
lıkların gündeme gelmesi. Kuş gribi gibi hastalıkların ortaya 
çıkması gümrükten hayvan geçirme işini zorlaştırıyor. Bu da 
insanları özellikle Suriye bölgesinden kaçak olarak hayvan 
getirmesine sebep oluyor. Ancak Çanakçı kaçak işine hiçbir 
şekilde dâhil olmuyor. 
Bahçede 2 bin tarihi eserin sergilendiği müze kurdu

Mithat Çanakcı’nın, fabrika bahçesinde ayrıca bir de müze 
bulunuyor. Türkiye’nin kültürel tarihine de meraklı olan Ça-
nakçı, 1995’ten beri koleksiyon amaçlı tarihi eser topluyor. 
Önceleri ofisinde tuttuğu eserleri daha sonra çok daha fazla 
insana ulaşsın diye müzede sergilemeyi planlıyor. Kültür ve 

Turizm Bakanlığı’ndan gerekli izni alarak, 2 bin eserin sergi-
lendiği müzesini ziyaretçilere açıyor. Çanakcı, müze ve hay-
vanat bahçesini ziyarete açarak, her türlü kültürel ve doğal 
varlığı gelecek kuşaklara iletme sorumluluğunu yerine getir-
diğine inanıyor.

 
seramik fabrikasında 800 kişi çalışıyor

Mithat Çanakçı’nın özel bir zevkle başlayan ancak alt ya-
pısında ‘insanlara hizmet etme’ düşüncesi bulunan hayvanat 
bahçesi ve müzeyi sahibi olduğu seramik fabrikası finanse 
ediyor. Seramik, banyo mobilyası, ofis mobilyası, armatür 
gibi ürünlerin üretildiği fabrikada 800 personel çalışıyor. 
Fabrika ürünlerinin yüzde 40’ı ihraç edilerek, Türkiye eko-
nomisine de katkıda bulunuluyor.

Mithat Çanakçı, ‘Muhtar’ isimli papağanını yanından 
ayırmıyor. Papağan Muhtar, ‘aşkım’, ‘birtanem’, ‘sevgilim’, 

‘baba’ gibi klasik kelimelerin yanında, ‘hacı neredesin’, ‘hoş 
geldin’, ‘çabuk çabuk gel’ gibi kısa cümleler de kuruyor. 



HAyATTAN

lakadan da şehir mi okunur demeyin, hem Ahmet Hakan’ın dediği gibi 
okuma lafı da bayatladı, önüne gelen bir okuma tutturmuş gidiyor, bir 
tek plakadan şehir okumak kalmıştı, onu da sen yaptın, helal olsun 
yollu istihza etmeyin lütfen, uzatmayalım, plakadan şehir okunur, 

hem de bal gibi okunur. Nerden mi biliyorum, kör kardeşlerimizin dolma yeme 
muhabbetinde olduğu gibi kendimden biliyorum çünkü Şam’da, şarkta, yolda, 
parkta hülasa nerde bir 01 plakalı araç görsem dünyam turuncu kesilmekle kal-
mıyor, limon çiçeğinden şalgam tadına, pamuk tarlasından sivri topuklu uzun 
beyaz yakalı gömlekli hemşerilerime varıncaya kadar onlarca çağrışım o plaka-
dan film şeridi gibi geçiyor; bir nevi hasretlik gideriyorum… Demek ki neymiş,  
plaka sadece plaka değilmiş bir hasret giderme bahanesiymiş…
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MEhMET SAİM DEğİRMENcİ

06 PLAKA 
VATANDAŞTAKİ 

KARŞILIĞI NE OLURSA 
OLSUN, DİĞER İL 

PLAKALARINDAN 
FARKLIDIR; SıRTıNı 

DEVLETE DAYAMışLıK 
DUYGUSU VERDİğİ 

KADAR GüVEN 
hİSSİNİ DE hAREKETE 

GEÇİRMEKTEDİR. 
öYLE Kİ 06 PLAKA BİR 

ARAcıN ALıM SATıM 
İşLEMİNDE BİLE BU 

GüVEN KENDİSİNİ 
FARKLı TEzAhüRLERLE 

GöSTERMEKTİR.

ANK 006
Hemen buracığa sıkıştırdık madem, 

biz plakanın 67 ile sınırlı olduğu dönem-
lerin çocuğuyuz. İl sınırlı, tabii araç da 
sınırlı; bir düldül sahibi olmanın kolay 
olmadığı, araç sahipliğinin bir nevi sınıf 
göstergesi sayıldığı, bu yüzden Alman-
cılara gıptayla bakıldığı o dönemler ge-
ride ancak plaka hükmünü sürdürüyor. 
Hükmünü sürdürmek ne demek, bir 
şehrin beş alâmetifarikası varsa bunla-
rın biri de plakadır erenler, siz anladı-

P
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ANKARA’DA ELAN YAşAYAN ANKARALıLAR VE MEMLEKETİN DöRT BİR YANıNDAKİ 
ANKARALıLAR EN ÇoK 06 PLAKAyA ANLAM YüKLERLER, 06 PLAKALı BİR ARAÇ 

GöRDüKLERİNDE ANKARA’NıN SıcAğı DA KURU AYAzı DA BİR ıLıMANLAşıR, PoLATLı 
KAVUNU, AYAŞ DUTU YUMUŞAKLIĞINDA BİR ÖZLEM ŞARKISINA DÖNÜŞÜR DE 

hABERİNİz oLMAz. oLMAz DEMEYELİM cANıM, BEN YAzDıM oLDU İşTE…

nız, plakanın ilk iki rakamı olan o şehrin trafik 
kodudur.

Bunu biz de biliyoruz, ne var söyle-
diklerinde derseniz üzülürüz zira plaka 
sadece soğuk, metalden mamul, ara-
banın arkasına ve başına iliştirilen bir 
zımbırtı değildir, o şehre ait hemşerilik 
bilincinden kent kimliğine pek çok ai-
diyetin okunduğu bir semboldür, yerine 
göre bir şehrin özeti gibidir. Her şehir 
için o şehrin trafik kodunun, hadi yazıy-
la söylersek plakanın ayrı bir anlamı vardır 
ancak bunlar içerisinde Ankara’yı daha da fark-
lı tutmak icap eder. Tabii, bu farklılık ‘ol mahiler 
ki derya içredir deryayı bilmezler’ hesabında olduğu gibi 
Ankara’da geçerli değildir, Ankara sınırlarını aştıktan sonra 
anlam kazanır.

Ankara sınırları dedik de unutmayalım, Ankara’nın ba-
tısındaki plaka algısıyla doğusundaki, kuzeyindekiyle gü-
neyindeki de aynı değildir.  Batıya gittikçe plakanın koyu 
resmiyeti açılırken, doğuya gittikçe bu resmiyet daha da 
koyulaşmaktadır. Hatta bazı yerlerde 06 plaka devletin ta 
kendisidir… 

Bu kadar resmiyet yeter kardeşlerim, söz konusu olan 
Ankara dışıdır madem, plakayı, af edersiniz yazıyı biraz 
ıslatalım ve diyelim ki, 06 plakanın anlamı vatandaşın 
Ankara’dan ne beklediğiyle, Ankara’ya dair tahayyül ve ta-
savvuruyla da yakından alakalıdır.

Yine de resmi oldu, sivil plaka olsa da resmi oldu, sulandı-
ralım, bir Sulu Kule romanının veya bir Kozan Abdalının 06 
plakadan ilk çağrışımı Ankaralı Turgut’un ışıklarda Ankara 
havaları söylediği, oynak kızların ve kıvrak delikanlıların 
ayin havasında oyuna kalktığı bir gazinonun yanıp sönen 
tabelası hükmündedir.

Bir müddet Ankara’da kalmış, sonra tayini çıkmış bir 
memurun gözünde Ankara plakasının değişik anlamları 
olmakla birlikte en çok işiyle evi, varsa lojmanı arasında 
geçirdiği günlerin yazsa kısa kollu, kışsa paltolu bayanlar 
için değil ama erkekler için tıraşlı, kravatlı ve bordrolu 
hikâyedir. Cümle öznesiz kalmasın “o” öznesi 06 plakanın 
ilk rakamı kadar aşikâr ve kendinden emindir.

06 plakayı görür görmez, vaktiyle filan yere askere gi-
derken trenle inip eski terminale gitmişti, yakındı, otobüs 
kalkana kadar gençlik parkına gittik diye başlayan ve o bir-
kaç saatlik bekleme süresinde hayatında bir defa gördüğü 

Ankara’yı anlata dinlete bitiremeyen binlerce 
yaşlı amcamızın gözünde iki rakam ilk defa 

memleketinden çıkmanın olduğu kadar 
hatıralardaki başkentin de en özgün öy-
küsüdür, henüz yazılmamıştır.

Üniversitelerin bu kadar yaygın ol-
madığı, her ilde bir üniversite bulun-
madığı zamanlarda başarılı Anadolu 
çocuklarının yine başarılı bir dört yıl ge-

çirdikten sonra yurdun başka yerlerinde 
bir Ankara plakalı araç görmeleri gençlik 

aşklarından ideolojik kamplaşmalara, kam-
pustan az çorbanın ucuz olduğu işçi ve öğrenci 

lokantalarına, o zamanlar Ulus ve Maltepe’deki eğ-
lence mekânlarında kafa dağıtmaktan kavgaya girip sahi-
den kafa dağıtmaya pek çok şeyi hatırlatır.

Bir üst paragrafa zeyl yapmak icap ederse deriz ki abi-
si Ankara’da okuyan, Anadolu’nun bilmem hangi büyük-
çe kentindeki lise öğrencisi bir genç kızın plakta/teypte 
“Ankara’dan abim gelmiş” şarkısını dinlerken birden cad-
deden geçen 06 plakalı bir araca gözünün takılmasıyla ta-
mamlanan bir hayal karesindeki derinlik de plaka üzerin-
den okunmalıdır.

Kişinin yaşına, eğitimine, Ankara’yı görüp görmediğine, 
Ankaralı arkadaşı, eşi dostu ahbabı olup olmadığına göre 
Ankara plakasının anlamları değişir, neredeyse insanımızın 
her birinde 06 plakanın kendi yaşanmışlığına, hayaline, işi-
ne gücüne, kavrama alanına tekabül eden bir anlamı vardır, 
bunların tamamının tespiti ve teşhiri bu yazının sınırlarını 
zorlayacak, ne kadar kısaltırsak kısaltalım şimdilerde hafta 
içi mesai çıkış saatlerinde Ulus’tan Bakanlıklara kadar uza-
nan araç trafik kuyruğundan daha kısa olmayacaktır.

İyisi mi, toparlayalım ve diyelim ki 06 plaka vatandaştaki 
karşılığı ne olursa olsun, diğer il plakalarından farklıdır; sır-
tını devlete dayamışlık duygusu verdiği kadar güven hissini 
de harekete geçirmektedir. Öyle ki 06 plaka bir aracın alım 
satım işleminde bile bu güven kendisini farklı tezahürlerle 
göstermektir.

Ankara’da elan yaşayan Ankaralılar ve Ankaralı olmayan-
lar haricinde, memleketin dört bir yanındaki Ankaralılar en 
çok 06 plakaya anlam yüklerler, 06 plakalı bir araç gördük-
lerinde Ankara’nın sıcağı da kuru ayazı da bir ılımanlaşır, 
Polatlı kavunu, Ayaş dutu yumuşaklığında bir özlem şarkı-
sına dönüşür de haberiniz olmaz. Olmaz demeyelim canım, 
ben yazdım oldu işte…
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GÜNDEm

avayolu ile seyahat edecek yolcuların, seya-
hatleri esnasında uçak içinde yanlarında bu-
lunduracakları el bagajlarında taşıyabilecek-
leri sıvılarla ilgili yeni düzenleme yapılıyor. 

Şimdiye kadar sadece dış hat uçuşlarında uygulanmak-
ta olan sıvı kısıtlaması düzenlemesi Türkiye’de de baş-
lıyor. Uygulama, 1 Mart 2012’den itibaren İstanbul Ata-
türk ve Sabiha Gökçen, 1 Nisan 2012’den sonra da tüm 
iç hat uçuşlarında hayata geçirilecek. 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye 
göre, kabin bagajlarında taşınmasında sınırlama getiri-
len sıvılar, uçak altı bagajlarda havayolu işletmesinin 
kuralları içinde taşınabilecek. Söz konusu uygulama ile 
yolcuların seyahatleri esnasında yanlarında sıvı ürün-
ler bulundurmaları yasaklanmamakla beraber, miktarı 
kısıtlanıyor. Her yolcu yaklaşık 20x20 santimetre bo-
yutlarında 1 litrelik ağzı kilitli şeffaf plastik poşet içeri-
sinde her birinin hacmi 100 mililitreyi geçmemek üze-
re sıvı, jel ve sprey ürünlerini bulundurabilecek. 

Özel durumlar göz önünde bulundurularak kısıtla-
mada birtakım istisnalar uygulanabilecek. Örneğin be-
bek ile seyahat eden yolcuların seyahat süresince yete-
cek miktarda mama/süt bulundurabilmeleri veya ilaç 
kullanımı zorunlu olan yolcuların seyahat süresince 
yeterli olacak miktarda ve orijinal ambalajında olmak 
kaydıyla ilaç bulundurabilmeleri mümkün olacak. An-
cak son güvenlik kontrol noktasında söz konusu yol-
culardan mama veya ilacı tatmaları veya hastalığı/ilaç 
kullanımı ile ilgili belgeleri istenebilecek. 

        
Uygulama nasıl olacak?

Her yolcu 1 adet şeffaf plastik poşet taşıyabilecek. 
Poşet içerisinde konulan her bir ürün maksimum 100 
mililitre olacak. İçindeki miktara bakılmaksızın kabı 
100 mililitreden büyük ürünlerin geçirilmesine mü-
saade edilmeyecek. Yolcuların el bagaj/çantalarındaki 
sıvı ürünleri son güvenlik kontrol noktasında göster-
meleri ve x-ray cihazına ayrı olarak koymaları gereke-
cek. Check-in’e verilen uçak altı bagajlarda herhangi 
bir sıvı kısıtlaması uygulanmayacak ancak, bu konuda 
havayolu işletmesinin kuralları geçerli olacak. 

H

İç hat uçuşlarında da el bagajlarına 
sıvı kısıtlaması geliyor 
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YURT Dışı UÇUşLARıNDA oLDUğU GİBİ, TüRKİYE’DEKİ İÇ hAT UÇUşLARıNDA DA EL 
BAGAJLARıNA SıVı KıSıTLAMASı GELİYoR. BUNA GöRE, sU, ŞURUP, İÇECEKLER dÂHİL 

HER TÜRLÜ sIVI, KREMLER, LOsYOnLAR, YAğLAR, KOLOnYA, PARFÜMLER, 
MAsKARA DâhİL hER TüRLü MAKYAJ MALzEMESİ EL BAGAJıNDA TAşıNAMAYAcAK.

Kısıtlamaya dâhil olan sıvılar şöyle: 

n Su, şurup, içecekler 
dahil her türlü sıvı, 
n Kremler, losyonlar, 

yağlar (kozmetik yağlar 
dahil), kolonya, parfümler, 
maskara dahil her türlü 
makyaj malzemesi (katı 
halde olan rujlar hariç), 
n Traş köpükleri, 

deodorantlar, diş macunu 
dahil her türlü macun 
kıvamındaki maddeler, 
n Reçel, bal, yoğurt, 

pekmez ve salça gibi tam 
katı halinde olmayan 

yiyecekler ve jeller, 
n Kontak lens sıvıları, 

şampuanlar, sprey ve 
aerosoller ve yukarıda 
sayılan maddelere 
benzeyen diğer maddeler.
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hABER

witter ve Facebook kullanma-
dığı için eleştirilen Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım’a baş-

ka bir özelliği sebebi ile Twitter’dan 
övgü yağıyor. Bakanın aldığı övgüler, 
uçak yolculuğu sırasında VİP yerine, 
sıradan vatandaşlar gibi normal iç 
hattı kullanarak seyahat etmesiyle 
ilgili… 

Bakan Yıldırım, rahat günlerinde 
zaman zaman korumaları olmadan, 
vatandaşla birlikte bilet kuyruğuna 
geçerek seyahat ediyor. Bu davranışı 
kendisini gören yolculardan büyük 
ilgi görüyor. Twitter’a düşen son 
resminin hikâyesi ise şöyle gelişti: 
Bakan Yıldırım, 1 Ocak 2012 tarihin-
de oğlu Erkan Yıldırım ile birlikte 

Ankara’dan İstanbul’a giderken VIP 
yerine iç hatları kullanmayı tercih 
etti. Bilet kuyruğuna girdi, biletini 
aldı. Vatandaşlarla sohbet etti, so-
runlarını dinledi. Bakanı bilet kuyru-
ğunda gören yolcular ise fotoğrafını 

çekerek Twitter’a attı. Twitter’daki 
resimleri gören kullanıcılar da Bakan 
Yıldırım’ı takdir eden yorumlarda 
bulundu.

Hem resimleri gören hem de Ba-
kan Yıldırım’la havaalanında sohbet 
eden kullanıcıların yorumlarından 
bazıları şöyle: 
n VİP’den geçeceği yerde sıra bek-

leyen Ulaştırma Bakanı’nın neden 
başarılı olduğunu anlamak mümkün, 
disiplin, görüş ve uygulama.
n Ulaştırma Bakanı Ankara uçağı-

na binerken bizler gibi normal sırada 
bekleyerek geçti. Tebrikler. 
n Bir konu vardı sohbet ettik ve 

görüşlerimi aktardım; samimi ve te-
mennilerini aldım süper bir insan 
Ulaştırma Bakanı.

T

Bilet kuyruğundaki 
Bakan Yıldırım, Twitter’da
TWıTTER KULLANMAYAN ULAşTıRMA BAKANı’NA TWITTER 

KULLANICILARINDAN ÖvGüLER YAğDı.

Havaalanındaki bilet 
kuyruğunda bekleyen 
Bakan Yıldırım’ı 
gören vatandaşlar, 
bu anı fotoğrafladı. 
Resimleri Twitter’da 
paylaştı. 
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PTT

TT’nin son yıllardaki başarısının arkasında, vatandaşın hayatı-
nı zorlaştıran değil, kolaylaştıran anlayışın yattığını söylemek 
yanlış olmaz. Kurum, vatandaş odaklı hizmet anlayışını mer-
keze oturtmaya başladıktan sonra, o bildik devleti merkeze ko-

yan hizmet anlayışını da terk etti. Vatandaş da, posta teşkilatının bu yü-
zünü daha çok benimsedi, sevdi ve destekledi. Desteğini yeni projelere 
destek vererek gösterdi. 

Kuşkusuz PTT’nin son yıllardaki zaferinde Genel Müdür Osman 
Tural’ın payı çok büyük. Projelerde onun imzası var. Bunlardan biri de 
2008’te yaşama geçirilen kargo hizmeti. Vatandaşın “PTT Kargo” hiz-
metine olan ilgisi de her geçen gün artıyor. 2008’de hizmete ilk başla-
dıklarında, yılda 1 milyon adet kargo alan PTT, şimdilerde ayda 2 mil-
yon adet kargo alıyor. Kaliteli hizmete atıf yapan Osman Tural da, “Eğer 
hizmetimiz kaliteli olmasaydı, kimse bizimle çalışmazdı. Kimseye, zorla 
‘kargonu PTT ile taşıyacaksın’ demiyoruz.” diyor. 

Türkiye’nin bir ucundan bir ucuna    
kargoyu gün artı 3 günde teslim ediyoruz

Genel Müdür, kargo sektöründeki kurumun başarısını, gönderilerin 
zamanında teslimine bağlıyor. Türkiye’nin bir ucundan bir ucuna kar-
go gönderilerini gün artı 3 günde teslim ettiklerini belirtiyor ve iddia-
lı konuşuyor: “Kargoyu teslim alırken, teslim noktası sistem üzerinden 

P

PTT GEnEL MÜdÜRÜ OsMAn TURAL, KARGO GÖndERİLERİ KOnUsUndA 
İddİALI KOnUŞUYOR: “ZAMAnIndA TEsLİM EdEMEdİğİMİZ KARGO 

OLURsA ÖZÜR dİLEYİP, ÜCRETİnİ İAdE EdİYORUZ. GECİKMİŞ dE OLsA 
KARGOsUnU TEsLİP EdİP, BİR ZARAR OLUŞMUŞsA OnU dA ÖdÜYORUZ.

hesap edilerek vatandaşa söyleniyor. Hesap-
lama, kargonun gönderilecek uzaklığa göre, 
gün artı 1 gün, gün artı 2 gün ve gün artı 3 
gün olarak hesaplanıyor ve müşteriye söyle-
niyor. Müşteri ne zaman gönderisinin ulaşa-
cağını biliyor. Gönderisini internet üzerin-
den de takip edebiliyor. Zamanında teslim 
edemediğimiz bir kargo çıkarsa da, hem özür 
diliyoruz, hem ücretini iade ediyoruz, hem 
de kargosunu teslim ediyoruz. Ayrıca, gecik-
meden dolayı uğradığı bir zarar olmuşsa onu 
da öderiz. (Zararın tespitini mahkeme yapı-
yor). Ben, müşterilerimden bu hakkını mut-
laka kullanmasını rica ediyorum. Bu benim 
hizmet kalitemin artması için de önemli.”

“Zamanında TESLİM 
EDEMEDİğİMİZ KARGONUN 
ÜCRETİNİ İADE EDİYORUZ” 

OSMAN TURAL 

zEKİ GöKTüRK
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PTT

Müşteri, standart kargo ücreti ödüyor, VIP hizmeti istiyor 
Osman Tural’ın rahatsız olduğu konuların başında ise müşterilerin, 

standart kargo gönderenleri için daha sonradan VIP hizmeti isteme-
leri oluyor. Tural bu konuda şunları söylüyor: ”Müşterilerimiz genel-
likle standart kargoyu tercih ediyor. Standart kargoda SMS ve telefon 
hizmetimiz yok. Dağıtıcımız kişiyi evinde bulamadı ise ‘geldim, şu gün 
tekrar geleceğim’ diye not bırakıyor. O gün de bulamazsa, ‘kargonuz 
şu merkezde bulunuyor, iki gün içinde gelip alabilirsiniz’ notunun ya-
zılı olduğu ihbarı bırakıyor. Bu durumlarda, müşteri ‘neden beni tele-
fonla aramadınız?’ diye sitem ediyor. Telefon ve SMS için ayrı bir ücret 
var. Kargo alınırken bu hizmetlerin istenip istenmediği soruluyor. PTT 
Kargo olarak, VİP kargo için ayrı, günü birlik teslim için ayrı, standart 
kargo için ayrı ücretlerimiz var. Standart kargo gönderip VİP hizmet 
istenmesi doğru olmaz.”

“Kargodaki isabet oranımız AB ortalamasının üstünde”
Osman Tural, arzu edilmeyen aksaklıklara rağmen, kargodaki isa-

bet oranlarının Avrupa Birliği (AB) ortalamasının üzerinde olduğuna 
dikkat çekiyor. AB’nin kargo şirketlerinin isabet oranı hakkında yüzde 
80’lik bir ortalama belirlediğini, PTT’nin isabet oranının ise yüzde 88 
olduğunu kaydediyor. “Hedefim, bu yıl yüzde 90’ı yakalamak.” diye ko-
nuşuyor. Tural, hedefi tutturmak için yeni bir sistemin alt yapısını oluş-
turmak üzere olduklarını belirtiyor. Sistemin temelinde daha hızlı ve 
daha çok kargonun teslim edilmesinin öngörüldüğünü vurguluyor ve 
şöyle devam ediyor: “İlk adım, 2 kilonun üstündeki gönderilerin ‘kar-
go’, 2 kilodan az olanların ‘kurye’ olarak sınıflandırılarak atılacak. İkin-
ci adım ise taşeron firmaya dağıttığı kadar ücret ödenmesi… Böylece, 
taşeron şirketler daha çok kazanabilmek için çok daha fazla kargo tes-
limi yapmak durumda kalacak.”

“dağıtıcılarımıza çip takacağız” 
Genel Müdür, dağıtıcıların denetimi ile ilgili olarak da şu bilgileri pay-

laşıyor: “İki çeşit denetim yapacağız. İlk olarak kuryelerin çantalarına ya 
da el terminallerine çip yerleştireceğiz. Bu çipler sayesinde dağıtıcının 
nerede olduğu, hangi cihetlere (dağıtıcının sorumlu olduğu bölgeler) git-
tiği, kendi cihetinin dışına çıkıp çıkmadığı, yarım saatten fazla bir yerde 
durup durmadığı, belli olacak. Uyarı düşecek sisteme. O şekilde kontro-
lümüz kolaylaşacak.”

Diğer bir denetim şekli ise vatandaş ile yüz yüze yapılacak görüşme-
lerle gerçekleştirilecek. Genel Müdür Tural, bu yöntem hakkında şun-
ları söylüyor: ”Her bir dağıtıcının sorumlu olduğu bölgedeki gönderiler, 
yetkilendirdiğimiz personelimiz tarafından rastgele alınacak. Vatandaşa 
teslim edilirken de, postacımızdan memnun olunup olunmadığı sorula-
cak. Önerileri alınacak. Yüz yüze yapılacak bu görüşmeyle müşteri mem-
nuniyeti ölçülmüş olacak. Bir yandan da dağıtıcımız denetlemiş olacak.”

GEnEL MÜdÜR, PTT KARGO’nUn GÖndERİ TEsLİM ORAnInIn, 
AVRUPA BİRLİĞİ ORTALAMALARININ ÜZERİNDE OLdUğUnU BELİRTİYOR. 

AB ÜLKELERİndE YÜZdE 80 OLAn ORAnInIn, PTT KARGO’dA 
YÜZdE 88 OLdUğUnA dİKKAT ÇEKEREK, “HEDEFİM BU YIL YÜZDE 90’I 

TUTTURMAK.” dİYOR. 

“Evini PTT Kargo ile taşıyanlar var”
Osman Tural, PTT Kargo ile ev ta-

şıyanların bile olduğunu söylüyor. Son 
olarak bir kaymakamın evini taşıdıkla-
rını ancak kaymakamın ‘eşyamı kırdı-
nız’ şikâyetinde bulunduğunu belirterek, 
“Müfettiş gönderdik. Müfettişin yaptığı 
inceleme sonucunda eşyanın taşıma sı-
rasında değil, farklı şekilde kırıldığı orta-
ya çıktı. Eğer biz kırmış olsaydık zararını 
ödeyecektik. PTT’nin sözü devletin sözü-
dür.” şeklinde teminat veriyor.

Deniz’in bonusu
bir başka!
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adınlar alışverişi çok sever, bir ayakkabı için koca alışveriş 
merkezlerini dolaşmaktan çekinmez. Erkekler ise kadınların 
aksine alışverişi sevmez, kadınlara alışverişlerinde eşlik etme-
yi ‘çekilmez’ bulur. Online alışveriş çıkana kadar en azından bu 

böyle idi. Son araştırmalar, internetin erkeklerin alışveriş konusundaki 
tercihlerini değiştirmiş olduğunu gösteriyor. Artık erkekler, kadınlara 
oranla, online alışverişe daha çok para ve zaman ayırıyor. 

Türkiye’de sayıları giderek artan e-ticaret platformlarının ortaya 
koyduğu verilere göre, 2011 yılında kadınlar en çok ‘giyim ve aksesuar’ 
kategorisinden alışveriş yaparken, erkekler en çok bilgisayar satın aldı. 
Erkekler bir alışveriş için ortalama 75 TL, kadınlar ise 60 TL harcadı. 
Kadınların alışveriş için harcadığı süre ayda 1 saat 26 dakika iken, er-
keklerde bu süre iki katına çıkarak 3 saat 4 dakikaya kadar çıktı. Kadın 
kullanıcılar, giyim ve aksesuardan sonra en çok cep telefonu, kol saati, 
ev ve dekorasyon kategorilerinden alışveriş yaptı. Erkek kullanıcılar ise 
bilgisayardan sonra en çok cep telefonu, kol saati, fotoğraf makinesi ve 
oyun konsolu kategorilerinden alışveriş yaptı. 

K

Kadınlar alışveriş tutkularını
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ERKEKLER, E-TıcARET SıTELERıNDE oRTALAMA 3 
SAAT 4 DAKıKA KALARAK KADıNLARı GERİDE BıRAKıYoR. 
EN ÇoK BıLGıSAYAR SATıN ALAN ERKEKLERİN DİğER 
FAVoRİ üRüNLERİ ARASıNDA, cEP TELEFoNU, KoL SAATı, 
FoToğRAF MAKıNESı GıBı EşYALAR YER ALıYoR. 

ERKEKLERE 
KAPTIRDI

Masaüstü bilgisayarın yerini dizüstü aldı
E-ticaret sitelerinin verileri, kullanıcıların bilgisayar tercihlerinin de değiştiğini 

ortaya koyuyor. Buna göre, satılan masaüstü bilgisayar yüzde 13 artarken, dizüstü 
bilgisayar yüzde 34 oranında arttı. Dizüstü bilgisayarlarda en çok HP tercih edi-
lirken, HP’yi Acer ve Toshiba takip etti. Yine 2011 yılında, netbook satışlarının da 
yüzde 95 oranında arttığı görüldü. 

Kullanıcılarının teknoloji alışverişinde en büyük gözdesi cep telefonu oldu. 2011 
yılında yüzde 56 artan cep telefonu satışında en çok tercih edilen marka, Nokia 
oldu. Nokia’yı Apple, Samsung ve BlackBerry izledi. Kullanıcı sayısı büyük bir hız-
la artan DSLR makinelerde yıllardır süregelen Nikon - Canon rekabeti online alış-
veriş verilerine de yansıdı. 2011 yılında en çok Nikon satılırken, ezeli rakibi Canon 
onu takip etti. En çok satılan diğer markalar ise Sony ve Pentax oldu. 
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hABER-FoToğRAFLAR: BARış BURDA

ber Gölü gezisi sabahın erken saatlerinde yapılan bir safa-
ri gibi. Üzerinde yüzlerce adanın bulunduğu, eşine ender 
rastlanılan bir göl. 25 bin yöre insanının geçimine katkı-
da bulunan göldeki yüzer adalarda kamıştan yapılmış çok 

sayıda barınak bulunuyor. Balıkçılık ve kamışçılıkla geçinen yöre 
halkı, göl içindeki adalarda bulunan Vietnam tipi kamış evlerde 
aylarca kalarak yaşam mücadelesi veriyor. Geceleri gaz lambasıy-
la aydınlatılan bu tuhaf evlerde iri yılanlar ve sivrisinekler eksik 
olmuyor. Göldeki doğal dengenin bozulmasında kendilerinin de 
sorumlulukları olduğunu itiraf eden yöre sakinleri, Eber’in kendi 
haline bırakılması durumunda muhteşem görüneceği konusunda 
hemfikir.

“Gölcüler” olarak anılan yöre sakinlerinin Eber’deki gezer ada-
ların üzerine kurdukları kamış evlerde aylar süren ilkel şartlardaki 
yaşantılarını paylaşmak için sabahın üçünde yöreye has makassız, 
amortisörsüz ‘tak tak’ taşıtı ile yola çıkıyoruz. Ayazın buz kestiği 
hendeklerde yarım saat yol alarak ağıl önünde bizi bekleyen ka-
yığa ulaşıyoruz. Kayıkçımız Vahap, bizi karşılamak için belki de 
haftalar sonra kıyıya ayak basıyordu. Dört metre boyunda, dara-
cık, kanoya benzer kayığımıza, ‘beş kişiyi çeker mi?’ şüphesi içinde 
bindik. Neyse ki çekti!

Kamış hışırtıları ve kuş seslerinin eşlik ettiği yarım saatlik bir 
yolculuk sonunda üs olarak kullanacağımız kamış evlerin bulun-
duğu yüzer adaya yaklaşıyoruz. Sabahın loş ışığında bir yandan gü-
neşin doğuşunu gözlüyoruz, öte yandan küçücük adadaki Vietnam 
tipi barınaklarında ya da suda süzülen kayıklarında bizi bekleyen 
balıkçıların fotoğraflarını çekmeye çalışıyoruz. Adaya ayak bastı-
ğımızda oldukça sallandığını fark ediyoruz. Kavrulmuş yüzleri ve 
keçe gibi olmuş elleriyle bizi balıkçılar karşılıyor. Güneşin doğma-
sına yakın bir saatte tekrar göle açılıyoruz. Güneşin kızıllığında 
kamışların salınmasını, kuşların uçuşmalarını, bir de yalıçapkın-

E

SAZLARIN 
yelken, roTan
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‘eber’
AFYoN’UN BoLVADİN İLÇESİNDE BULUNAN 
EBER GöLü, DoğA TUTKUNLARıNıN YANı 
SıRA, FOTOĞRAF SANATÇILARININ 
VAzGEÇİLMEzLERİ ARASıNDA YER ALıYoR.
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larının avına doğru pike yapmalarını da 
çekmeyi planlıyoruz.

Geceden hazır ettiğimiz azıklarımız-
la, kamış evlerde göl suyundan yapılmış 
çay eşliğinde açlığımızı bastıraduralım, 
yöre halkı, ‘malzeme’ dedikleri ağa ta-
kılan balıkları topluyor. Biz de motorlu 
kayığa bağlanmış diğer kayıkta ağa ta-
kılı ışıl ışıl yüzgeçli balıklar ile güneşin 
kızıl ışığını birleştirmeye çalışıyoruz. 
Gölde yüzlerce ağ bulunuyor. Bu ağlar 
balıkçılar tarafından günde birkaç defa 
kontrol ediliyor. O sırada ağlara takılı 
balıkların hareketsizliği dikkatimizi çe-
kiyor. Vahap’a sorduğumuzda; göldeki 
fabrika atıkları sebebiyle oluşan oksi-
jensizlikten balıkların öldüğünü söylü-
yor. Oysa biz ağda da olsa kaçmak için 
çabalayan balıklara aşinaydık.

Eber’deki kuş türleri epey fazla. 
Türkiye’nin, farklı kuş cinslerini bün-
yesinde barındıran en zengin gölle-
rinden biri burası. Ancak, düzensiz 
avlanma ve av yasağına uyulmaması 
sebebiyle kuşlarda tedirginlik dikkat 
çekiyor. Fotoğraflarının çekilmesi güç-
leşiyor. Uzakta da olsanız hemen ka-
çıyorlar. Çok yakınına gidebildiğiniz 
leylekler bile burada tedirgin. Nereye 
gittiğini bilmediğimiz su yolaklarında 
ilerlerken, kayığımızın kenarlarından 
sık sık yılanların ters yönde gidişlerine 

şahit oluyoruz. Kimi küçük, kimi ise 
oldukça büyük yılanlar. Tüm canlılar 
bir koşuşturmaca, günü kurtarma te-
laşı içinde. Kamışlar arasında sık sık, 
her birinin önünde bir iki kayık olan 
barınaklar görüyorsunuz. Yönümüzü 
daha önceden de bildiğimiz Yakasenek 
kasabasının barınaklarının bulunduğu 
gölün karşı yakasına çeviriyoruz. Su ih-
tiyacımızı karşılama ve buradan da de-
ğişik görüntüler alma hesabı içindeyiz.

Bir anda o bunaltan hava gidiyor. 
Şimşekler çakıyor, yağmur taneleri 
düşmeye başlıyor. Oysa biz günbatı-
mında yere serilmiş ışıl ışıl parlayan 
kındıraları (sulak yerlerde yetişen bir 

tür çayır otu), barınakları çekmeyi bek-
liyorduk. Ancak düşüncemiz ortadan 
kalkmış oldu. Bu durumda zorunlu ola-
rak Adaköy’den ayrılıp, üs olarak seç-
tiğimiz yüzer adaya gidip kayıklardan 
birini oraya bıraktıktan sonra kabaran 
gölde yağmura iyice yakalanmadan 
kıyıya dönmeyi düşündük. Ancak, mo-
torun çalışma devrinin yükselmesi ve 
yağmurun başlaması bizi göle dalıp 
çıkmaktan farklı kılmadı. Kıyıya var-
dığımızda saat 20.30 olmuştu. Kındıra 
yüklü ‘tak tak’ımızın düşük hızına rağ-
men, sert esen ova rüzgarının altında, 
ıslak elbiseler içindeki bedenimiz buz 
kesti. 

GöLüN üzERİNDE BULUNAN YÜZLERCE ADA ARASINDAKİ TURLAR 
‘TAK TAK’ DENİLEN, KANoYA BENzER ARAÇLARLA YAPıLıYoR. YöRE 
hALKı GEÇİMİNİ GöLDE YETİşEN KAMışLARDAN SAğLıYoR. 
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DİZEL ARAÇLAR

KDV DAHİL

69 TL

EKONOMİK SINIF
DİZEL ARAÇLAR

KDV DAHİL

59 TL

YENİ YIL KAMPANYASI

HAVA ALANI - TREN GARI - OTOGAR TESLİMİ VE FULL KASKO

HERŞEY DAHiL

Beyazıt Mah. Vatan Cad. Alsan Sit. 19/D Selçuklu/Konya
Tel :+90 332 322 89 89 - Faks: +90 332 320 17 47 - Gsm: 0532 237 4 237

www.filopark.net - bilgi@filopark.net
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İNTERNET

ürkiye’de yaşayanların interneti en yoğun 
kullandığı saatlerin akşam 20:00-22:00 
arası olduğu belirlendi. 2011 yılı ADSL kul-
lanım istatistiklerine göre Türk insanı ak-

şam saatlerinde internetin başına ge-
çiyor, internetin hızlanmasıyla birlikte, 
film ve diziler artık televizyonun yanı sıra 
internetten izleniyor, kotasız internet kul-
lanımı da günden güne artıyor. 

Telekom operatörlerinin istatistiklerine 
göre, 2011 yılı Nisan ayı itibariyle 14,6 GB olan 
ADSL kullanımı yıl sonunda 17 GB seviyelerine 
kadar yükselmiş bulunuyor. Bu veriler ADSL’de 
hızlar arttıkça internet içeriklerini indirme ve 
bu içeriklerden online olarak 
faydalanma oranlarının arttığı-
nı ortaya koyuyor. 

TV’den izlemenin yerine online izleme
Online müzik, film ya da dizi yayını yapan, on-

line oyun hizmeti veren sitelerin ve sosyal med-
ya hesaplarının aktif kullanım oranı son bir sene-
dir internet kullanıcıları arasında düzenli olarak 
artıyor. 2011 yılında satın alınan ADSL hizmetle-
rinin yaklaşık yüzde 58’i kotasız ve limitsiz pa-
ketlerden oluşuyor. Bununla birlikte limitli pa-
ket abonelerinin azımsanmayacak bir oranı da li-
mitsiz/kotasız paketlere geçiş yapıyor.

Türkiye’de internetin prime time’ı   
20:00 – 22:00 saatleri arası 

Açıklanan verilere göre en yo-
ğun internet kullanımı pazar 
ve pazartesi günleri gerçek-
leşiyor. İnternetin en yoğun 
olarak kullandığı zamanın ise 
20:00 – 22:00 saatleri arasında 
olduğu görülüyor.

T

Türkiye’de internetin prime time’ı 
akşam 8-10 saatleri arası
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EN YoğUN ıNTERNET KULLANıMı PAzAR VE PAzARTESı GüNLERı GERÇEKLEşıYoR. 
oNLıNE MüzıK, FıLM YA DA Dızı YAYıNı YAPAN, oNLıNE oYUN hızMETı VEREN SıTELERıN 
VE SoSYAL MEDYA hESAPLARıNıN AKTıF KULLANıM oRANı SoN BıR SENEDıR ıNTERNET 

KULLANıcıLARı ARASıNDA DüzENLı oLARAK ARTıYoR.
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ilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tuketici.btk.gov.tr internet ad-
resi üzerinden, online şikâyet yönetim sistemi faaliyeti için çalışmalara başla-
dı. BTK’nın hayata geçireceği yeni uygulamaya göre tüketici, sektöre ilişkin 
şikâyetlerini elektronik ortamda yapabilecek. Tüketiciler yaptıkları başvuruya 

ilişkin aşamaları takip edebilecek. Şikâyetler etkin ve hızlı bir şekilde çözümlenebile-
cek. Tüm bu aşamalarda, BTK’nın şikâyetleri analiz ederek şikâyetlerin yoğunlaştığı 
alanda gerekli denetim faaliyetlerini yapabilmesine imkân da sağlanmış olacak. 

BTK yetkilileri, test aşamasında olan internet adresinin, bir süre sonra faaliyete ge-
çeceğini kaydetti. Ancak test aşamasındaki adresin hazırlıkları tamamlanıncaya kadar 
mevcut şikâyetleri internet üzerinden almaya devam edileceğini duyurdu. Yetkililer, 
online şikâyet başvurusu yapmak isteyenlerin, öncelikle internet adresinde belirtilen 
bilgilendirmeyi okumaları tavsiye ediyor. Yetkililerin açıkladığı yeni sisteme göre, fa-
turalar, tarifeler, kampanyalar, abonelik hizmetleri gibi konulardaki şikâyetlerle ilgili 
olarak öncelikle; abonelik sözleşmesi imzalayarak hizmet alınan işletmeciye müraca-
at edilmesi gerekiyor. Müracaata rağmen şikâyet devam ediyorsa işletmeciden alınan 
gerekli bilgi ve belgelerle birlikte BTK’ya başvuruluyor.  

Kuruma başvuru ve şikâyet için kullanılabilecek iletişim bilgilerine tuketici.btk.gov.
tr adresindeki iletişim sayfasından ulaşılabiliyor. Bunun yanında Kuruma başvuru ve 
şikâyetlerini online olarak iletmek isteyenlerin internet adresi üzerinde belirtilen ile-
tişim kısmından, ilgili bilgileri doldurmaları gerekiyor. 

B

‘ONLİNE ŞİKâYET’ 
DÖNEMİ BAşLIYOR
BıLGı TEKNoLoJıLERı VE İLETışıM KURUMU’NUN TEST 
AşAMASıNDA oLAN YENı UYGULAMASıNA GöRE 
TüKETıcıLER; FATURALAR, TARıFELER, KAMPANYALAR, 
ABoNELıK hızMETLERıNE ıLışKıN ŞIKÂYETLERInI 
ELEKTROnIK ORTAMdA YAPABİLECEK. BTK, BU 
YoLLA GELEN şİKâYETLERİN TAKİPÇİSİ oLAcAK.  
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nternet üzerinde faaliyetlerini yoğunlaştıran seyahat acenteleri, anket dü-
zenleyerek, Türk insanının seyahat yapmak için en çok tercih ettiği tarih-
leri belirledi. Ankete göre okulların tatil olduğu ve sıcakların üst seviyeye 
ulaştığı yaz ayları, tatil severlerin en gözde zamanları oldu. Bu sonuçla 
birlikte, yabancıların aksine, Türk insanının ailece tatil yapmak istediği ve 

bunun için okulların tatil olmasını beklediği de ortaya çıktı. 
Türk insanının seyahat eğilimlerinin araştırıldığı ve 7 bin kişi ile yapılan gö-

rüşmeler sonrasında oluşturulan çalışmada; “Yazın hangi dönemde tatil yap-
mayı tercih ederseniz?” sorusuna, ankete katılanların yüzde 39’u “Temmuz 
sonu- Ağustos başı”, yüzde 29’u “Ağustos sonu-Eylül başı”, yüzde 14’ü “Mayıs 
sonu-Haziran başı”, yüzde 12’si “Haziran sonu-Temmuz başı” ve yüzde 3’ü “Ne 
zaman izin alırsam” yanıtını verdi. Türk insanının ayrıca kalabalık turlar yeri-
ne, kendilerine özel, kişiselleştirilmiş tatil seçeneklerini istediği de belirlendi. 

Erken rezervasyon önemli
Düzenlenen anketin sonuçlarına göre yaz ayları diğer dönemlere göre daha 

yoğun ilgi görüyor. Seyahat acentelerinin yetkilileri ise anket sonucuna dik-
kat çekerek söz konusu tarihlerde tatile gidecek olanları önceden rezervasyon 

İ

SEYAhAT AcENTELERİNİN DüzENLEDİğİ ANKETLER, TüKETİcİLERİN EN ÇOK HANGİ 
DÖNEMDE TATİLE ÇIKMAYI TERcİh ETTİğİNİ oRTAYA ÇıKARDı. BUNA GöRE TüRKLER 

SEYAhAT İÇİN TEMMUZ SONU İLE AĞUSTOS BAŞI DöNEMİNİ TERcİh EDİYoR VE 
KİşİSELLEşTİRİLMİş TATİL SEÇENEKLERİ İSTİYoR.

yapmaları gerektiği noktasında uyarıyor. 
Yetkililer hem yüksek fiyatlardan etki-
lenmemek için hem de yoğunluğun ve-
receği olumsuz durumların önüne geçe-
bilmek için erken rezervasyonun önemli 
olduğuna işaret ediyor. 

2012’nin gözde turları
Şu ana kadar on-line seyahat acenteleri 

tarafından, 2012 yılında en çok ilgi çeken 
yaz turları arasında, yurt içinde Akdeniz 
kıyıları açık ara önde gidiyor. Yurt dışı 
turlarında ise Sicilya, Marsilya, Toska-
na, Berlin, Mikanos ve Korsika gibi tatil 
yöreleri öne çıkıyor. Seyahat acenteleri, 
erken rezervasyonların yeni başladığı şu 
günlerde tatil planlarını ayarlamak iste-
yenler için de özel fırsatlar sunuyor. 

SEYAHAT PROGRAMIMIZI 
OKULLAR BELİRLİYOR







hABER

ürkiye’ye ‘kültür turizmi’ çerçevesinde gelen turistlerin en çok 
ilgi gösterdiği mekânların başında geliyor Kapadokya… Görende, 
başka bir dünyadaymış gibi farklı hisler uyandıran yeryüzü yapısı, 
turistleri buraya çeken en önemli etken. Kapadokya’da bu ilginç 

yeryüzü oluşumlarını tepeden görmek ise eşi bulunmaz zevklerden biri… 
Ancak balonla yapılan bu yolculuğun ne kadar güvenli olduğu, son zaman-
larda turistlerin şikâyetleri sonucu tartışma konusu oldu. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’na yurtdışından gelen şikâyetler, Bakanlığın Kapadokya’daki ba-
lon şirketlerini uyarmasına sebep oldu. 
 
Malezyalı çift devrilen balonda yaralandı 

Bakanlığın uyarısı ile sonuçlanan olay, Malezyalı bir çiftin şikâyet dilek-
çesiyle ortaya çıktı. Dilekçede anlatılan olaya göre, Kapadokya’ya bir tur 
şirketi ile gelen çift, yöreyi daha iyi görebilmek için balon kiraladı. Uçu-
şa hazırlanırken ve havadayken, gerekli yolcu güvenliğinin sağlanmadığını 
gören çiftin bindiği balon, inişte ise devrildi. Malezyalı turistlerin yanı sıra 
balonda bulunan diğer turistlerden birkaçı da olayda yaralandı. 

T

KAPADOKYA’DAKİ 
BALONLAR 

TEHLİKELİ Mİ? 
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MALEzYA’DAN GELEREK KAPADoKYA’DA BALoN 
VE SAFARİ TURU YAPAN TURİST ÇİFT, BALoNUN 
DEVRİLMESİ SoNUcU YARALANDı. SAFARİ TURU 
İÇİN BİNDİKLERİ ARAÇTA İSE BozUK oLDUğU İÇİN, 
EMNİYET KEMERİ TAKAMADAN YoLcULUK ETTİ. 
üLKELERİNE DöNüNcE ŞİKâYET DİLEKÇESİ 
YAZAN ÇİFTİN YAŞADIKLARI, BALON 
TURLARININ GÜVENLİĞİNİ TARTIŞMAYA AÇTI.

safari turunda aracın   
emniyet kemeri çalışmadı 

Balon dışında Kapadokya’daki safari turuna 
da katılan Malezyalı turist çift burada da ara-
cın güvenli olmadığını gördü. Özellikle ara-
cın kötü durumda olduğunu ve emniyet ke-
merinin çalışmadığına şahit olan turistlerin 
korkusu daha da arttı. Malezyalı turistler ül-
kelerine döner dönmez de Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın Malezya Müşavirliği’ne ulaşa-
rak, şikâyet dilekçesi yazdı. Çift dilekçede, ba-
lon ve safari turu arabasındaki eksiklikler do-
layısı ile Türkiye tatillerinin kötü geçtiğini bil-
dirdi. 

Türkiye imajı bozulmasın 
Bakanlık, Türkiye Seyahat Acenteleri 

Birliği’ne (TÜRSAB) yazı yazarak şu uyarıda 
bulundu: “Ülke turizmine zarar verebilecek 
şikâyetlerin önlenebilmesi için, sportif faaliyet 
organizasyonu yapan seyahat acentelerinin 
müşterilerinin güvenliği açısından dikkatli ve 
titiz davranmaları ve konuyla ilgili gerekli ön-
lemlerin alınması hususunda uyarılmasında 
yarar vardır.” Gelen dilekçe üzerine harekete 
geçen Bakanlık, seyahat acentelerini uyardı. 
Sportif faaliyetlerde bulunan şirketlerin araç-
ların bakım ve güvenliği konusunda tedbir 
almasını, Türkiye’nin imajının bozulmaması 
için daha dikkatli olunmasını istedi. 
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BiR FiLM
28 ÖDüL 
İLK UZUn METRAJLI FİLMİ OLAn “KIZ KARdEŞİM MOMMO”
 İLE 28 TAnE ÖdÜL ALAn YÖnETMEn ATALAY TAŞdİKEn, GERÇEK 
BİR ÖYKÜYÜ AnLATTIğI FİLMİ İLE İZLEYEn HERKEsİ AğLATTI.  

n 59. berlin Film Festivali’nin ‘Generation’ bölümüne 
seçilen ilk Türk filmi oldu. 
n 14. Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivalin’de ‘En İyi 

Film’ ve ‘Halk jürisi’ ödüllerini aldı. 
n 16. Altın Koza Ulusal Film Yarışması’nda, ‘Halk jürisi En 

İyi Film’ ve ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödüllerini aldı. 
n 2009 yılında gerçekleştirilen Asya Pasific Screen 

Awards’da (Asya Oscarları) ilk 5’e seçilen tek Türk filmi oldu.
n Arjantin, Yunanistan, Ermenistan, İran, İspanya, Fransa 

gibi ülkelerden ‘büyük ödül’ aldı. 

Kız Kardeşim Mommo’nun 
kazandığı başarılardan bazıları şöyle: 



nneleri öldükten sonra babaları baş-
ka bir kadınla evlenen Ayşe ile 
Ahmet’in hikâyesinin anlatıldı-

ğı “Mommo: Kız Kardeşim” fil-
mi 2009 yılında gösterime girdi-

ğinde yönetmen Atalay Taşdiken ismini duymaya başladık. 
Atalay Taşdiken, yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendi-
ği ilk uzun metrajlı filmi “Kız Kardeşim Mommo” ile yurt 
içinden ve yurt dışından 28 ödül aldı. 300’e yakın reklam 
filmi ve belgeselleriyle aslında sektörde bilinen yönetmen-
lerden olan Taşdiken, bu filmi ile daha geniş kitlelere ta-
nıttı kendisini. Sıcak öyküsüyle izleyenin duygularını ha-
rekete geçiren film, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik’i o kadar çok etkiledi ki, izledikten sonraki talimatı, 
“Bu filmi okullara tavsiye edin.” oldu. 

Çağan Irmak, Mahsun Kırmızıgül gibi son yıllarda sine-
mada başarılı işlere imza atan yönetmenlerin dizi sektörü-
ne yöneldiği bugünlerde Atalay Taşdiken de TRT’de, ‘Kü-
çük Hanımefendi’ dizisinin yapımcılığını üstleniyor. Bir 
edebiyat uyarlaması olan dizi, sessiz ama derinden oluştur-
du izleyici kitlesini. Taşdiken’le yaptığımız söyleşide ise, 
ödüle doymayan filmi “Kız Kardeşim Mommo”yu, yönet-
menliğini ve yeni hedeflerini konuştuk. 

Taşdiken, Mommo’nun sinema ile ilgili çekmeyi plan-
ladığı birkaç hikâyeden biri olduğunu belirtiyor. Finansal 
zorlukların ise diğer hikâyeleri eleyerek, Mommo’da ka-
rar kılmasına neden olduğunu açıklıyor. Taşdiken süreci 
şöyle anlatıyor: “Cebimdeki öykülere tekrar baktığımda az 
oyuncuyla, kendi köyüm olan Çavuş’un lojistik desteğini 
alarak, tek başıma kurtarabileceğim Mommo filmini çek-
meye karar verdim. Mommo yıllar yılı içimde yer eden, ta-
nık olduğum bir hikâyeydi ve onu dünyaya sunmak, insan 
olmamız gereğiyle, bugün geldiğimiz noktayı anlatabilmek 
adına doğru bir işti. Finansal zorlukların beni ilk filmimin 
çekimini Mommo’dan yapmaya sürüklemesini Allah’ın 
bana bir lütfu olarak görüyorum.”

Milli Eğitim Bakanı’nı ağlattı
Senaryosunu kendi yaşadıklarından ve gerçek bir 

hikâyeden beslenerek oluşturan Taşdiken’in ilk filmi, iz-
leyen herkes gibi siyasileri de ağlatan bir yapım oldu. Viz-
yona girdiğinde, filmini dönemin Milli Eğitim Bakanı Hü-
seyin Çelik’e anlatmaya giden Taşdiken, Çelik’in, “Hemen 
bu akşam filmi izlemeye gidelim.” önerisi ile karşılaşmış. 
Akşam da Çelik’le birlikte, 30 civarında Bakanlık bürok-
ratının katılımı ile film izlenmiş. Taşdiken sonrasını şöyle 

A
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Birçok ülkede 
yayınlanan film 

için İngilizce afiş 
hazırlandı.

hİLAL BAYSAL



“
“
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Film ‘dinleyerek’ büyüdü

“Kız Kardeşim Mommo”nun öyküsü 
gerçek bir yaşamdan alınma. Küçük 
Ayşe’nin dramının anlatıldığı filmi 
çekerken Taşdiken, gerçek Ayşe’ye 
benzeyen bir oyuncu arayışına çıkıyor. 
Çavuş’ta çekilen film için köyleri ve okulları 
dolaşıyor. Başrol oyuncusu Elif Bülbül’ü 
görünce kararını veriyor. Çünkü Elif’in fiziği, 
yüzü, hali, tavrı, utangaçlığı ve ezikliği 
Ayşe’yle aynı… Bunun kendisi için bir işaret 
olduğunu düşünen Taşdiken, filme konu 
olan gerçek Ayşe’nin ise film çekimlerinde 
yanında bulunduğunu belirtiyor ve şu olayı 

anlatıyor: “Filmi çekerken bir gün gelip 
yanıma oturarak monitörden izlemeye 

başladı. O sırada da Ayşe’nin 
bir sahnesi çekiliyordu. İzlerken 
ağlamaya başladı ve ‘Atalay ağabey 

birebir benim çocukluğumdaki kızı 
bulmuşsun.’ dedi. Tabi, oradaki kimse onun gerçek 
Ayşe olduğunu bilmiyordu. Ayşe şimdi 5 tane çocuğu 
olan iyi bir anne. Herkes kadar mutlu, herkes kadar 
sıkıntıları olan, sıradan bir yurdum insanı.”

anlatıyor: “Filmin sonlarına doğru Hüseyin 
Çelik’in, mendilini çıkararak gözyaşlarını 
silmeye başladığını fark ettim. Hemen ora-
da, sinema çıkışında talimat vererek, ‘bu 
film okullara tavsiye edilsin’ dedi.”

Film vizyondan kalktıktan  
sonra daha çok duyuldu

“Kız Kardeşim Mommo”nun ilginç 
bir de vizyon süreci oldu. Yurt içinde 
yeterli tanıtımı yapılmadan gösterime 
giren film, hak ettiği gişeyi bulamadı. Daha 
sonra ise yurtdışı film festivallerine giden film 
sürekli olarak, aldığı ödüllerle gündeme gelme-
ye başladı. Bu süreçte, TRT filmin 3 yıllık yayın 
hakkını satın alarak, yayınladı. Taşdiken, “Tele-
vizyonda yayınlanmasının ardından Türkiye’de 
sinema sektöründeki herkes bu filmden haberdar 
oldu. Herkes ‘böyle bir film varmış da bizim niye 
haberimiz olmamış?’ hayıflanmasını yaptı. So-
nuçta Türkiye bu filme sahip çıktı ve ben bunun 
ekonomik olarak karşılığını alamasam da duygu-
sal anlamda aldım.” diyor.

sırada “Rasatçı” var
İlk filmi ile hem uluslararası arenada hem de 

Türkiye’de kendisini sevindiren sonuçlar alan 
Taşdiken’in sıradaki çalışması da “Rasatçı” ya da 
“Alçak Basınç” ismini alması beklenen film olacak. 
Taşdiken yeni yapımı ile ilgili, “Şu anda senaryo-
su biten ve revize aşamasında olan bir film. Nisan, 
mayıs aylarında çekime başlayabiliriz. Mommo 
kadar sevilip, ses getireceğini düşünüyorum. İsmi 
muhtemelen ‘Rasatçı’ ya da ‘Alçak Basınç’ ola-
cak. İnsan psikolojisiyle hava durumunun ilişki-
sini trajikomik bir şekilde anlatan, bugüne kadar 
dünyada da hiç işlenmemiş bir konu.” açıklamasını 
yapıyor. Taşdiken, yeni filmini, bir kasaba filmi 
olduğundan, doğup büyüdüğü yer olan Konya’nın 
Beyşehir ilçesinde çekmeyi düşünüyor.

FİLM VİzYoNA GİRDİğİ 
zAMANLARDA DöNEMİN MİLLİ 
EğİTİM BAKANı oLAN hüSEYİN 
ÇELİK’LE FİLMİ İzLEDİK. FİLMİN 
SoNLARıNA DoğRU ÇELİK, 
MENDİLİNİ ÇıKARARAK 
GözYAşLARıNı SİLMEYE 
BAşLADı. hEMEN oRADA, 
TALİMAT VEREREK, ‘BU FİLM 
oKULLARA TAVSİYE 
EDİLSİN’ DEDİ.

“Gerçek Ayşe’nin 5 çocuğu var”

Türk sinemasına başarılı eserlerle 
katkıda bulunacağını ilk filmi ile kanıtlayan 

Taşdiken’in yönetmenlik aşkı 
çocukluğuna dayanıyor. Taşdiken o 

yılları şöyle anlatıyor: “Beyşehir’de, 
oturduğumuz evin önünde bir 

sinema vardı. Eskiden sinemaların 
sesleri hoparlörlerle dışarı 
verilirdi. Ve ben her gün 

sinemanın 14.00 seansında 
onun önüne oturur filmi 
sonuna kadar dinlerdim. 
Haftada bir gün de paramı 
denkleştirip içerden izleme 

şansını yakalardım. Filmleri 
dinlerken onların nasıl çekildiği 

hakkında bir fikrim olmamakla 
beraber nedense herkesin tersine 
oyuncuların isimlerinden çok 
yönetmenlerin isimlerini aklımda 
tutardım. O zamanlar Lütfi Akadlar, 
Atıf Yılmazlar ve Yılmaz Güneyler 
vardı. Evimizin kömürlüğünün 
girişinde kendi çaktığım tahta 
sıraların önünde annemin beyaz 
örtüsünü gerdiğim bir limon 

kasasıyla mum yakarak çocuklara 
kukla gösterisi yaptığımı hatırlıyorum. 
Ta, o zamanlardan sahne ve görsel 

sanatlara ilgim vardı.”
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GEMI  INSA
SEKToRU

KRIZ
DALGASIyLA
BoGUSUyoR

2008 KÜREsEL KRİZİndEn 
EN BüYüK YARAYı TüM DüNYADA 

EMEK YoğUN BİR SEKTöR oLAN GEMİ 
İNŞA ALDI. İSTİhDAM GöRELİ oLARAK 

DARALDı. FİNANSMAN KRİzİ YAşAYAN 
TERSANELER sİPARİŞ ALAMAZ 

OLdU. DENİzcİLİK MüşTEşARı hASAN 
NAİBoğLU İSE GEMİ İNşA SANAYİNİN 

ÇoK İYİ oLMASA DA ToPARLANMA 
SüREcİNE GİRDİğİNİ BELİRTİYoR. 

BD ve Avrupa 
Birliği’nde (AB) ya-
şanan ekonomik 

kriz, gemi inşa sektörünü ve navlun 
gelirlerini olumsuz etkiledi. Küresel 
düzeyde ticaretin daralması sonra-
sında yeni gemi siparişleri bıçakla 
kesilir gibi bir anda durdu. Emek 
yoğun bir sektör olan gemi inşada, 
istihdam göreli olarak daraldı. 

Ağır bir yükle karşı karşıya olan 
gemi inşa sektörü, derdine derman 
arıyor. Sektör temsilcileri, Ankara’ya 
yaptıkları çıkarmada, başta Başba-
kan Yardımcısı Ali Babacan olmak 
üzere hükümet yetkilileriyle toplan-
tı üstüne toplantı yapıyor. Sektör, 
hükümetten içinde bulundukları 
dar koridordan çıkış için destek is-
tiyor. Denizcilik Müsteşarı Hasan 
Naiboğlu, Bağlantı Noktası’nın, bu 
kritik dönemde Türk tersane sektö-
rünün sorunları üzerine sorularımı-
zı yanıtladı.

Küresel kriz, denizcilik sektö-
rünü etkiledi mi?

Son dönemde ticaretin daralması 
kuşkusuz denizciliği olumsuz etki-
liyor. Bilindiği gibi dünyadaki taşı-
macılığın, dış ticaret taşımalarının 
yüzde 90’a yakını denizyoluyla yapı-
lıyor. Birileri satacak, başka birileri 
alacak ve bu mallar da deniz yoluyla 
taşınacak ki sektör hareketlensin.

UğUR AYDİLEK

A
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Ticaret 2008’e göre daha iyi olmasına karşın navlun 
ücretleri neden düşüyor?

Bir yandan, denizciliğin yükselme dönemlerinde sipariş 
edilen gemiler devreye giriyor. Bu gemilerin devreye gir-
mesi de navlunları baskılıyor. Dolayısıyla navlun gelirleri-
nin azalmasına ve düşmesine yol açıyor.

O zaman denizcilik sektörü iki yönlü bir 
baskı altında. Bir taraftan ticaret daralı-
yor, diğer yandan da yeni gemilerin hiz-
mete sunulmasıyla birlikte arz-talep 
dengesi arz yönlü olarak bozuluyor. 
Doğru mu?

Evet, doğru söylüyorsunuz. Aslında 
Uzak Doğu’da Çin ve Hindistan’ın çok 
büyük nüfusu var. Bu ülkelerin, hem 
hammadde hem kömür türü madenle-
re olan yoğun talebi navlunları canlandırı-
yordu. Fakat yeni gemilerin piyasaya girme-
si ve gemi arzının artması navlun gelirlerinin 
toparlanmasını önlüyor.

Avrupa’da yaşanan ekonomik krizin, Akdeniz ve Ka-
radeniz piyasalarına etkilerini değerlendirir misiniz?

Avrupa’da durum iç açıcı değil. Büyük bir kriz var. Bu du-
rum, doğrudan doğruya Akdeniz ve Karadeniz piyasaların-

daki navlunları kötü yönde etkiliyor. Gelecek için ümidimiz 
var,  bazı beklentilerimiz var.

Arap Baharı navlun gelirinin toplanmasını getirebilir
Nedir bunlar?
Arap baharı ile birlikte gerek Libya, gerekse de bölgede-

ki diğer ülkelerde yaşanan gelişmeler sonrasında 
bu ülkelerde yeni yapılanmalar ve inşaatlar ta-

şımacılık sektörünü hareketlendirecektir. O 
zaman belki, navlun gelirlerinin artması 

söz konusu olabilir. Gelecek için bu yön-
de öngörüler söz konusu. 

Diğer yandan yeni gemilerin arzı eski 
gemilerin çalışamamasına, onların bu 
sektörden çekilmesine ve hurdaya git-

mesine neden olacak gibi görünüyor. Eski 
gemilerin çekilmesi ve yeni gemilerin gel-

mesi belki durumu bir parça olumlu etkile-
yebilir. Ama tam etkisini şimdiden öngörmek 

mümkün değil.
Sektörde bu kriz öngörülemedi mi?
2008 krizi de önceden öngörülemedi. Belki son aylarda 

farkına varıldı. Birden ortaya çıkan bu kriz, denizciliği de et-
kiledi. Denizcilik, biliyorsunuz evrensel bir sektör. Her tür-

“GEMİ İNşA SEKTöRü, DEVLETTEN VERGİ KoLAYLığı YAPıLMASıNı İSTİYoR. 
BöYLEcE İŞTEN ÇIKARMALARIN ÖNÜNE GEÇEBİLECEK VE DİğER üLKELERDEKİ 
MESLEKTAşLARıYLA YARışıR hALE GELEBİLEcEKLER. EN KüÇüK TERSANEDE 
YAKLAşıK BİN Kİşİ ÇALışıYoR YAN SANAYİYE ETKİSİ İSE YAKLAşıK 6 KATı oLUYoR.”

DENİzcİLİK 
MüSTEşARI 
NAİBOĞLU: 

“AvRUPA’DA 
DURUM İÇ AÇIcI 

DEĞİL.”
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lü olumsuz durumdan anında etkileniyor. Dolayısıyla bu 
öngörülemedi, birden herkes açığa düştü. Duvara tosladı.

Dünyada ne oluyor?
Navlun daraldıkça bir üst tonaj grubu gemiler, bir alt 

tonaj grubunun yüklerine talip oluyor. Bunlar, birbirini 
olumsuz etkiliyor. Biraz da bu panik hava ve psikolojik etki 
denizciliğe zarar veriyor.

Gemi inşa sektöründe durum nedir?
Navlun gelirlerinin düzelmesi gemi inşanın da durumu-

nu düzeltecektir. Gemi inşa daha sonra harekete geçen bir 
sektördür. Yani, önce ticaret artacak, gemilere talep olacak 
ve daha sonra gemi yapımı gündeme gelecek.

Peki, Türk tersaneleri yeni gemi siparişi alabiliyor mu?
Şu anda daha çok özel yapım gemiler söz konusu. 

Bunlar her zaman yapılabilir ve yeni sipariş alı-
nabilir. Bu tür siparişler alınıyor.

Bu talepler nereden geliyor?
İtalya, Hollanda, Fransa, Kanada sayı-

labilir.
Ticari gemilerde durum nedir? 

Büyük gövdeli ticari gemi siparişi 
var mı?

Türkiye, ticaretin iyi olduğu dönem-
lerde gemi inşa sanayinde sipariş adedi 
bakımından dünyada 23’üncü sıralar-
dan 5’inciliğe yükselmişti. Tonaj olarak 
da ilk 10’un içine girmişti. Denizcilikte ileri 
ülkelere gemi yapılıyordu. Gemicilikten, de-
nizden anlayan, gemiciliğin ve denizciliğin kural-
larını koyan ülkelere gemi yapılıyordu. Hatta 12 bin DTW 
tankerlerde, sipariş adedi olarak dünya birincisiydik.

Özel tekne ve yat siparişlerinde sıkıntı yok. Hala iyi. 
Türkiye’de gemi inşa sanayi şu anda sıkıntı içinde. Sipariş-
lerin büyük çoğunluğu daha önceki bağlantıların devamı-
dır. Yat siparişi alan tersaneler, biraz da savunma sanayinin 
ihalelerini alan tersaneler ayakta durmaya çalışıyor. Diğer-
leri için de inşallah, ümitliyiz.

Sektörde, iflaslar söz konusu olabilir mi? Bu yönde 
endişeleriniz var mı?

İnşallah olmaz. Eğer firmalar öz sermayelerinin çok üze-
rinde iş yapmaya kalktıysa, (yatırımcılar belki bunu yap-
mak zorundaydı, çünkü her yatırımcı büyümek ister ve 
beklenmeyen bir kriz söz konusu oldu), bunlar sıkıntıya 
girebilir. 

Her tip gemi fiyatı dörde bir oranına düşmedi
Talebin düşük olması gemi fiyatlarını gerçekten 

dörtte bir oranında düşürdü mü?
2008’den önce gemi fiyatları, hiç kimsenin öngörmediği 

noktalara çıkmıştı. Aynı şekilde navlunlar da ciddi biçim-
de artmıştı. Abartılı bir noktaydı. 2008 yılının Temmuz 
ayından itibaren de hiç kimsenin öngöremediği seviyelere 
indi. Şimdi haliyle bu bir yerde duracak. Arz talep dengesi 
oluşacak. Ama dar zamanlarda gemi fiyatlarının düşmesi 
kaçınılmaz. Bazı tiplerde bu kadar düşüş oldu. Bazılarında 
o kadar düşmedi.

Gemi inşa sektöründe istihdam azalıyor mu?
2008 sonrasında istihdamda epeyce bir daralma olmuş-

tu. Daha sonra bir parça toparlandı. Şu anda eski sevi-
yelerden epeyce gerilerdeyiz. 

Denizciliğin ve gemi inşa sektörünün 
yaşadığı sıkıntı karşısında devlet olsa du-

ramaz ayakta. Herkes, ayağını yorga-
nına göre uzatmaya çalışıyor. Kimse 
yetişmiş elemanı çıkarmak istemez. 
Bu böyledir. Gemi inşa işçisi, sokak-
tan bulunmaz. Donanım gerektirir. 
İşveren de işçi de ekonomik faaliye-
tini devam ettirmek istiyor. Ticaret 

düşünce, navlun daralınca, gemi inşa 
talebi düşünce, istihdamın da daralma-

sı kaçınılmazdır. Ben de gemi inşacıyım. 
Buralar bizim ekmek kapımız. Biz tersane-

lerden kazandığımızla çocuklarımızı besledik 
ve büyüttük. Bu sorunların aşılmasını çok isteriz.

Denizcilik sektörünün hükümetten bazı talepleri 
var. Bu taleplerle ilgili bilgi verir misiniz?

Sektörün bazı istekleri oldu. Esas olarak para ya da na-
kit talepleri yok. Öncelikle, istihdam üzerindeki yüklerin 
hafifletilmesini istiyorlar. Vergide de bazı kolaylıklar talep 
ediyorlar. Yani, dünyadaki diğer ülkelerdeki meslektaşla-
rıyla rekabet edebilir vergi talebinde bulunuyorlar.

İşveren, kendisi için bunu istiyor diye düşünülmemeli. 
Çünkü küçük bir tersanede bile en az bin eleman çalışır. 
Ayrıca, her bir tersane işçisine karşılık yan sanayide 6 iş-
çinin daha istihdamı söz konusudur. Toplam 7 bin saymak 
gerekir. Bir insanın ortalama 4 kişiye baktığı göz önüne alı-
nırsa demek ki bir tersane 28 bin nüfusa ekmek veriyor. Bu 
çok önemlidir.

DENİzcİLİK

“TüRKİyE 
GEMİ İNşA 

SANAyİNDE 
SİPARİş ADEDİ 
BAKIMINDAN 

5. SIRAyA 
yüKSELMİşTİ.”  

“TERSANELERDEKİ SIKINTILARA KARŞIN, DENİzYoLU İLE YAPıLAN Dış TİcARET 
TAşıMAcıLığı 2008 KüRESEL KRİzİNE GöRE DAhA İYİ DURUMDA. 2008’DE 172 
MİLYoN ToN YüK DENİz YoLU VASıTASıYLA TAşıNıRKEN, BU RAKAM 2009’DA 121.1, 
2010’DA 156.4 VE 2011 EYLüL AYı İTİBARİYLE DE 155.4 oLDU. RAKAMLAR DA DENİzcİLİK 
SEKTöRüNDEKİ KüRESEL KRİzİN ToPARLANMA DöNEMİNE GİRDİğİNİ GöSTERİYoR.”
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ürk Telekom, ev ve iş telefonu kullanıcısı olup da internetten 
faydalanamayanlar için yeni bir proje başlattı. Projeye göre yeni 
hizmetten faydalanmak isteyenlerin telefon hatları ücretsiz ola-
rak internet bağlantısına hazır hale getiriliyor. İnternete girmek 

için gereken ‘tak çalıştır’ kablosuz modem ücretsiz olarak temin ediliyor. 
Kullanıcılar herhangi bir taahhüt, sözleşme ya da ücret talep edilmeden 
internet hizmetinden faydalanmaya hazır hale getiriliyor. Haber, spor, 
magazin, kadın ve aile, finans, eğlence, fırsat ve indirim gibi farklı ka-
tegorilerde birçok bilgi ve haberin yer aldığı internet sitesi Lokum’u da 
ücretsiz olarak kullanabiliyor. Başka kullanımlar için internete ihtiyaç 
duyan müşteri saatlik 1 TL ve günlük 2 TL fiyatla 1 Mbps hız ile internete 
girebiliyor. Ücret müşterinin telefon faturasına yansıtılıyor. 

Türk Telekom Genel Müdürü Gökhan Bozkurt, Lokum projesi ile il-
gili bilgi verdi. Ev ve iş telefonu kullanıcısı olup da internet hizmetinden 
faydalanmayan 6,4 milyon müşteriyi internetle tanıştırmak için ‘tadım-
lık’ internet hizmetini başlattıklarını belirtti. Bozkurt, “Sabit hat abonesi 
olanlar, kampanya kapsamında internet bağlantısı ve modem ücreti öde-
meden gündemle ilgili haber içeriği sunan Lokum adlı internet sitesin-
den ücretsiz olarak faydalanabilecek.” dedi. Bozkurt, Lokum hizmetiyle 6 

T

Türk Telekom’dan 
‘LOKUM’ TADINDA İNTERNET 

TüRK TELEKoM, SABİT hATTı BULUNUP DA İNTERNET KULLANMAYANLAR İÇİN 
LoKUM PRoJESİNİ BAşLATTı. PRoJE KAPSAMıNDA, TELEFOn HATLARI ÜCRETsİZ 

OLARAK İnTERnET BAğLAnTIsInA HAZIR HALE GETİRİLİYOR. KABLoSUz 
MoDEM DE ücRETSİz oLARAK KULLANıcıYA VERİLİYoR. 

yıl aradan sonra perakende internet pazarı-
na kuvvetli bir giriş yaptıklarını vurgulayan 
Bozkurt, dünyanın çevresini dört kez dola-
şabilecek 170 kilometre fiber optik kablo ağı 
döşediklerini, 6 yılda 10 milyar lira yatırım 
yaparak müşteri sayılarını 1,5 milyondan 6,8 
milyona çıkardıklarını söyledi. 

TT Pazarlama ve İletişim Başkanı Erem 
Demircan ise internet hizmetinden yarar-
lanmak için herhangi bir sözleşme veya 
taahhüt gerekli olmadığını söyledi. İnter-
neti kullanmak isteyen müşterilerin talebi 
doğrultusunda modem gönderdiklerini söy-
leyen Demircan, internet kimlik numarası-
nın girilmesiyle aktif hale geldiğini, Lokum 
portalında da spordan sağlığa, finanstan dış 
haberlere kadar zengin içerik sunduklarını 
aktardı. Kampanyaya şimdiden 110 bin talep 
geldiğini belirtti. 

Türk Telekom Hukuk Başkanı ve Grup şirket Sekreteri Mehmet Kömürcü, Türk Telekom Pazarlama ve İletişim 
Başkanı Erem Demircan, Türk Telekom CEO’su Gökhan Bozkurt, Türk Telekom Satış Başkanı Celalettin Dinçer, Türk 

Telekom Operasyon Başkanı Mehmet Atalay (soldan sağa)
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osyal medya, internet pazarlama, ağ pazarlama uzmanlıkları, 
mobil uygulama yazılımcılığı, e-ticaret yazılımı ve girişimciliği 
ile yaşam konforunun artmasına paralel iklimlendirme bu yılın 
yüksek getiri sağlayacak meslekleri olacak.

Araştırmaya göre, dünyada olduğu kadar Türkiye’de de bilişim ve 
ekonomi alanında gelişen sektörler bu yıla damgasını vuracak. Otomo-
tiv, inşaat gibi geleneksel sektörlerin yanı sıra bu yıl bilişim ve ekonomi 
ağırlıklı sektörler ön plana çıkacak. 2012 yılı içinde özellikle ekonomik 
krizin de etkileri değerlendirildiğinde şirket değerleme uzmanlığı, fon 
yöneticiliği, ekonomistlik gibi meslekler önümüzdeki dönemin gözde 
meslekleri arasında yerlerini alacak. 

İnternet ve mobil teknoloji sektörüne ilgi artacak
Geçen yılın en fazla yatırım alan sektörleri olan internet ve mobil tek-

nolojileri, 2012 yılının da yıldızı parlayan sektörleri arasında olacak. Bu 
sektörün gelişimine paralel olarak sosyal medya, internet pazarlama, 
ağ pazarlama uzmanlıkları ile mobil uygulama yazılımcılığı, e-ticaret 
yazılım ve girişimciliği önümüzdeki dönemin gözde meslekleri olarak 
dikkati çekecek. İnternet ve mobil teknolojileri sektörlerine olan ilgi 
hakkında görüşlerini paylaşan Ericsson Türkiye Genel Müdürü Özgür 
Tohumcu, bu yıl da söz konusu sektörlerin ön plana çıkacağını söyledi. 
2011 yılında dünyada kendisine güvenli bir liman arayan yabancı ser-

S

ÇOK KAZANDIRACAK 
MESLEKLER HANGİLERİ?

GİRİşİMcİLERE GöRE 2012’DE; SoSYAL MEDYA, İNTERNET PAzARLAMA, Ağ 
PAzARLAMA UzMANLıKLARı, MoBİL UYGULAMA YAzıLıMcıLığı, E-TİcARET YAzıLıMı 

VE GİRİşİMcİLİğİ ‘ÇoK KAzANDıRAN’ MESLEKLER oLAcAK.

mayenin güçlü ekonomik yapısı nedeniyle 
Türkiye’ye geldiğini, Türkiye’deki internet 
ve mobil teknoloji girişimcisinin de bundan 
yararlandığını belirten Tohumcu, ‘’2012’de 
de bu trendin devam edeceğini düşünü-
yorum.’’ dedi.  Sosyal medya, e-ticaret gibi 
sektörlerin önümüzdeki dönemde ön plana 
çıkacağını dile getiren Tohumcu, ‘’Bugün 
üniversiteye girecek olsaydım, bilişim üzeri-
ne okurdum’’ diye konuştu. 
Konut projeleri iklimlendirmeye  
hız kazandıracak

Geçen yılın inşaat sektörü açısından hare-
ketli geçmesi ve 2012 yılında da bu sektör-
deki yatırımların hız kazanacağına dair bek-
lenti, başta konutlar olmak üzere fabrika, 
AVM’ler, soğuk hava depolarında kullanılan 
iklimlendirme ve soğutma teknolojilerine 
olan talebi artıracak. Ayrıca ülkemizde bina-
lara kimlik verilmesi kapsamında ısı yalıtımı 
yeterli olmayan eski binalara mantolama 
işinin bu yıl rekor düzeye ulaşması bekleni-
yor. 

2012’DE
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ep telefonu kapsama alanına girmeyen 
yerleşim yerlerine GSM şebeke altyapısı 
kurulması projesi için yapılan sözleşme-
ye dün Avea, Voda-

fone ve Turkcell yöneticileri 
imza attı. Törende konuşan 
BTK Başkanı Tayfun Acarer, 
bu projenin 2,5 yıl süren bir 
çalışmayla ortaya çıktığını 
söyledi. Köylerden sonra iki 
projeleri daha bulunduğunu 
belirten Acarer, yüksek hızlı 
tren ile otoyollar ve çevresi-
nin kesintisiz kapsanması-
nın 2012 yılı içinde sonuç-

lanmasını planladıklarını 
ifade etti.

Avea CEO’su Erkan Akdemir, burada 3 
operatörün adının ortak bir proje çerçeve-
sinde bir arada görünmesinin dahi önemli 
olduğunu kaydetti. Akdemir, “Biliyorsunuz 
bu çok nadir bir şey. Biz daha fazla reka-
betle birlikte anılıyoruz. Ancak kamu yara-

rı için tüm bunları bir kenara bıraktık.” 
diye konuştu. Öncelikli hususun, 

tüm yerleşim yerlerinin eksiksiz 
kapsanması olduğunu dile getiren 
Akdemir, projenin kesintisiz ile-
tişim yanında birçok katma 

değer de getirece-
ğini söyledi.

Turkcell Genel 
Müdürü Süreyya 
Ciliv de, bir bölge-

nin gelişmesi için o 
bölgenin ulaşılabilir, 

C

3 GSM şirketi el sıkıştı: 
Cep telefonu çekmeyen 
köy kalmayacak
TüRKİYE’DEKİ üÇ cEP TELEFoNU oPERATöRü, NüFUSU 500 
İLE BİN ARASıNDA DEğİşEN KöYLERE DE MoBİL İLETİşİM 
ALTYAPıSı GöTüRMEK İÇİN, BİLGİ TEKNoLoJİLERİ VE İLETİşİM 
KURUMU (BTK) öNcüLüğüNDE BİR ARAYA GELDİ.

erişilebilir olması gerektiğine dikkat 
çekerek şunları kaydetti: “Dijital oto-
yollarla insanlarımız bilgiye ulaşıyor, 
fırsat eşitliği yakalıyor. Şimdi bu proje 
ile bin ile 500 arasındaki köy ve mezra-
lara da bu dijital otoyolla fırsat eşitliğini 
götürme fırsatımız var.”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Baş-
kanı Serpil Timuray   ise sayısal uçu-
rumu ortadan kaldırmaya yönelik bu 
güçlü girişime ve sektörel işbirliğine 
önem verdiklerini vurguladı. 3G ile 
Türkiye’de mobil iletişim sektörünün 
sıçrama yaşadığını belirten Timuray, 
“Kentlerde genişbantla erişim olanağı 
yüzde 47,5’e ulaşmışken, kırsal alanda 
yüzde 18,6’da kalmıştır. Bu tablo, mobil 
iletişimi kırsala götürmenin gerekliliği-
ni vurgulamakta.” dedi.

Turkcell Genel 
Müdürü süreyya Ciliv

Vodafone Türkiye 
İcra Kurulu Başkanı 

serpil Timuray

Avea CEO’su 
Erkan Akdemir
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rizle boğuşan Yunanistan’ın 
bütçe açığını azaltmak için lüks 
yatlara ‘özel vergi’ uygulaması 

Türk deniz turizmine yaradı. Mar-
maris Ticaret Odası (MDTO) Hasan 
Mengi, aralarında Yunanistan’ın da 
bulunduğu 14 ülkenin temsilcilerinin 
katılımıyla Londra’da gerçekleşen 
‘Boat Show’ fuarındaki izlenimlerini 
aktardı. 

Hasan Mengi, fuarda büyük ilgi 
gördüklerini belirterek, şunları söy-
ledi: “2012’de fiyat ve vergi arttıran 
İspanya, Yunanistan ve Fransa’dan 
daha çok ilgi çektiğimizi söyleyebi-
liriz. Tek rakibimiz sektörde bizim 
gibi gelişmekte ve diğer Avrupa ül-
kelerine göre ucuz olan Hırvatistan. 
Ancak genel anlamda bakacak olur-
sak, bir öncekine oranla daha iyi bir 
sezon bizi bekliyor.” 

Marmaris Ticaret Odası (MDTO) 
Meclis Başkanı Ercan Güneştu-
tar da ekonomik krizle boğuşan 
Yunanistan’da, hükümetin uygu-
ladığı tasarruf politikalarının yat 
turizmine de zor günler yaşattığını 
belirtti. Komşu ülkedeki marinala-
ra demir atan tüm yatlardan alınan 
‘seyir ücreti’ ile Yunanistan bayraklı 
yatların alım satım uygulanan KDV 
oranlarının artırıldığını kaydeden 
Güneştutar, “Yunanistan’daki mari-
nalar indirime de gitse, vergilerdeki 
yükseliş sebebiyle bu ülke sularına 
demir atmak, yat bağlamak pahalı-
laştı. Hem Yunanlı hem de bu ülkeye 
giden diğer ülkelerin yatçıları üze-
rinde olumsuz etki yaratan bu durum 
bizim işimize yaradı. Masrafı, vergi-
leri yat sahipleri, rotasını en yakın 
yer olan Türkiye’ye çevirdi.” dedi. 

ürk Hava Yolları (THY) Teknik Aş, 
Airbus’ın dünya çapındaki Bakım ve 
Onarım (MRO) Ağı’na dahil oldu. 

Airbus MRO ağı, dünyanın dört bir yanında 
rekabetçi ortamda kaliteli bakım hizmeti 
sunan MRO’lar Airbus deneyimlerinden 
faydalanma imkânı sunmak amacıyla ta-
sarlandı. Ağ, kurulduğu Mart 2005’ten bu 
yana, müşteri memnuniyeti ve bakım ve-
rimliliğinde referans noktası oluşturmak 
amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

THY Teknik Genel Müdürü Doç. Dr. İs-
mail Demir böyle seçkin iş grubuna katı-
lımdan duydukları memnuniyeti dile ge-
tirerek, “MRO sektöründeki iş ve kapasite 

kullanımını artırmaya yönelik performans 
kıyaslamalarını ve işbirliğini temel alan 
Airbus MRO Ağı’nın üyeleriyle bilgi ve tec-
rübe paylaşımı fırsatı bulacağız.” dedi.

THY’nin iştiraki THY Teknik Aş, Airbus 
ve Boeing uçaklarına gövde, motor, yedek 
güç ünitesi, iniş takımları ve komponent 
bakım hizmeti sunuyor. şirket, Türkiye 
merkezli müşterilerin yanı sıra Avrupa, 
Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Bağımsız Dev-
letler Topluluğu ülkelerinden 100’ü aşkın 
müşteriye İstanbul ve Ankara’daki bakım 
merkezlerinde istihdam ettiği 3 binden 
fazla nitelikli personel ile bakım ve ona-
rım hizmeti sunuyor. 

K

T

Komşu vergileri arttırdı yatlar Türkiye’ye kaçtı

THY Teknik, Airbus’ın bakım-onarım ağına katıldı

HAsAn MEnGİ: “YUNANİSTAN’DAKİ MARİNALAR 
İNDİRİME DE GİTSE, VERGİLERDEKİ YüKSELİş 
SEBEBİYLE BU üLKE SULARıNA DEMİR ATMAK, YAT 
BAğLAMAK PAhALıLAşTı. hEM YUNAN hEM DE DİğER 
üLKELERİN YATÇıLARı üzERİNDE oLUMSUz ETKİ 
YARATAN BU DURUM, BİzİM İşİMİzE YARADı.”

ThY TEKNİK 
Aş, AİRBUS 
VE BoEİNG 

UÇAKLARıNA 
GöVDE, MoToR, 

YEDEK GüÇ 
üNİTESİ, İNİş 

TAKıMLARı VE 
KoMPoNENT 

BAKıM hİzMETİ 
SUNUYoR.
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soldan saĞa: 1) 1955’te Erzincan’ın Refahiye kasa-
basında doğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa 
ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan resimde 
gördüğünüz Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme baka-
nımız 2) Akıl / Satrançta beraberlik durumu / Ayakların 
yürürken çıkardığı ses / Belirti 3) Boyun eğmek / Uzaklık 
bildirir / Sanı 4) Bir binek hayvanı / Notada duraklama 
zamanı / Türk Lirası 5) Tembih / Önem 6) Zevk / Küçük 
kitap / Kaygı 7) Erek / Bir dereceye kadar 8) Kısaca 
valin / İçe dert olan şey / Yan 9) Bir sözcüğün düşün-
dürdüğü şey / Uykusu hafif 10) Dik durma / Sahip / Bir 
cetvel 11) Aşağı yukarı / Tavuk evi 12) Buluş /Başkası 
tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı 
ödeme 13) Kur’an surelerinden biri / Boyacılıkta kul-
lanılan, kırmız böceğinin üst deri bezlerinin salgıladığı 
madde 14) İşini iyi bilen / Basamak 15) Kur’an’ı güzel 
ve yüksek sesle, usulünce okuma / Kısaca Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği

yuKarıdan aşaĞıya: 1) Kibirli 2) Bir Peygamber / 
Etki veya beceri bakımından alışılmışın üzerinde olan 
kimse 3) Allah esirgesin 4) Koruyucu, havari / Gözleri 
görmeyen 5) Dili tutulmuş / Yır / Genellik 6) İki taneciği 
birbirinden uzaklaştıran kuvvet / En başta / Mal alım 
satımıyla alakalı olan 7) Eski dilde gece bekçisi / Bir 
nota / Açık ve kesin yargı 8) Soy / Ev / Başka bir dinden 

çıkıp Müslüman olma 9) Lantan elementinin simge-
si / Mecnun / İnce dantel / Çeşit 10) Kısaca Devlet 
Planlama Teşkilatı / Sarhoş / Bir nota 11) Para çekme 
makinesi / Demirin oksitlenmesi sonucu oluşan madde 
/ İki sert cismi birbirine bağlamaya yarayan metal parça 
12) Mısır mitolojisinde güneş tanrısı / Edebiyat 13) 
Başkaları tarafından saygı gösterilmesi gereken iffet / 
Kaynak / Nurdan olduğuna inanılan manevi varlık 14) 
Ne yazık ki / Asıl konu 15) Çinko elementinin simgesi / 
Güneş doğmadan önceki alacakaranlık / Parça parça 
kabarmış olan toprak 

BN / ŞUBAT 2012
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B i n a l i y ı l d ı r ı m  
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N   A T   E S   D   T L   L  
u y a r ı   e h e m m i y e t
h a z   r i s a l e   t a s a
a m a ç   l   n i s P e t e n
V A L   U K D E   T A R A F  
a n l a m   o   o   s a K   K
d   a m u t   i y e   t   t e
a n h a m i n h a   K ü m e s
        i C a t   C e r e m e
        y a s i n   n   l a K
        e r   d e r e C e   l
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• İstanbul-Ankara 3 saat  
• İstanbul-Konya 3.5 saat
• İstanbul-Eskişehir 2 saat  
• İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakika
• İstanbul-Sivas 5 saat

Yüksek Hızlı Tren’i 
İstanbul’a kazandırmak için
var gücümüzle çalışıyoruz.

Türkiyebizimlehızlanıyor!

İSTANBUL 
GELECEĞE 
HAZIRLANIYOR!
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