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Ba¤lant› Noktas›, ikinci
yafl›n› bitirirken,

kapa¤›na Bilgi Teknolojileri
ve ‹letiflim Baflkan› Tayfun
Acarer’i konuk ediyor.
Acarer, internette ifllenen
suçlar dolay›s›yla sitelerin
kapat›lmas› karfl›s›nda
‘sansürcü’ ilan edilmelerine
isyan ediyor. ABD’de y›lda
70 bin sitenin kapat›ld›¤›
bilgisini veren Baflkan,
“Nerede özgürlük?” diye sormadan da 
edemiyor.  BTK Baflkan› ile soluklanmadan
okuyaca¤›n›z bir söylefli yapt›k. 

★★★

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m’›n pek çok yönü
ile takdir toplad›¤›n› biliyoruz. Ancak bu say›m›zda,
bizzat Bakan Y›ld›r›m taraf›ndan yürütülen ‘Ben de
Var›m’ projesi ile bir engelli kardeflimizin ve ona
hayat›n› adam›fl ailesinin hayat›n›n ne denli
kolaylaflt›¤›n› yak›ndan görme f›rsat›m›z oldu.
Do¤ufltan kas hastas› Cem Büyükkahraman’›n
hayata ‘ben de var›m’ dedi¤ini gördük. Bakan
Bey’in takdir toplayan projesini okuyucular›m›zla
paylaflt›k.  

★★★

Bu ay iletiflim alan›nda
önemli geliflmeler yafland›.
Turkcell, biri Ankara’da, biri
de Kuzey K›br›s’ta olmak
üzere iki önemli projeye
imza att›. Ankara’da, dünya
üzerinde yaflayan 2 milyar
insan› ‹stanbul üzerinden,
buluflturan projenin tan›t›m›
yap›ld›. Kuzey K›br›s’ta ise,
Yavru Vatan’›
‘izolasyon’dan kurtaran

önemli bir proje bafllatt›. Her iki projenin de k›sa
sürede tamamlanmas› ile Türk iletiflim sektörünün
ne kadar önemli noktalara geldi¤i daha net
görülecek. 

★★★

Okuyucular›m›z biliyor, sayfalar›m›zda, renkli
haberlere de yer veriyoruz. Bu say›m›zdan itibaren
ünlülerimizin yaflad›¤› yol an›lar›n›, iletiflim
kazalar›n› okuyucular›m›za iletece¤iz. ‹lk an›y› ise
ünlü Komedyen Atilla Arcan anlatt›. Arcan’›n an›s›
vesilesi ile biz de 8. Cumhurbaflkan›m›z Turgut
Özal’› anm›fl olduk. 

★★★

Yeni y›lda görüflmek üzere, hoflçakal›n.  

Ulaflt›rma Bakan› Binali
Y›ld›r›m’›n ‘Ben de Var›m’ projesi

birçok engellinin hayat›n›
de¤ifltiriyor. Bunlardan biri de

do¤ufltan kas hastas› olan 
Cem Büyükkahraman. ‘Ben de

var›m’ diyen Büyükkahraman’›n
evine konuk olduk.
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AHMET SEL‹M
ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr

‘Ben de var›m’ dedi, hayat› de¤iflti



Bir gün Mümkünlü’de yaşayan herkesin evine
internet bağlanır. O günden sonra Mümkünlü’de

hayat tamamen değişir.  
Mümkünlü manavı, domatesini internetten meşhur eder. 

Mümkünlü berberi, saç stillerini internetten keşfeder. 
Mümkünlü çiftçisi, tarlası için borsayı

internetten takip eder. Faturalar internetten ödenir. 
Çocuklar derslerine internetten çalışır.

Filmler internetten izlenir, şarkılar internetten dinlenir.

TTNET’le internet, Mümkünlü sakinlerinin
hayatının vazgeçilmezi haline gelir.

Bakalım her şeyin mümkün olduğu bu kasabada
daha neler neler mümkün olacak!

Ne de olsa TTNET’le her şey mümkün.

www.ttnet.com.tr  |  444 0 375



RTÜK Baflkan› Dursun
yeni yasay› anlatt›

“Sansürle suçlanmak
içimde yarad›r”

Yeni RTÜK yasas›, IPTV’den, frekans
tahsisine, reklam pastas›ndan, haber

bültenlerindeki efektlere kadar birçok
konuyu yeniden düzenliyor.

BTK Baflkan› Tayfun Acarer,
haberleflme sektörüne bomba gibi

düflecek çok çarp›c› aç›klamalar yapt›.
Acarer, neye isyan etti? 
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Sevdas›n›n 
ad› berrak

Sanatç› U¤ur Ifl›lak’›, 
havaalan›nda hem üzen hem de

güldüren olay neydi? Kendisine kimleri
örnek al›yor?  

KKTC’de 
‘izolasyon’ kalk›yor
Turkcell, Girne’ye 80 metrelik kule

dikerek, Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti’ni dünya ile kesintisiz

konuflturmaya bafllad›.
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“Hayat›ma sihirli bir
de¤nek dokundu”

Kas hastas› Cem Büyükkahraman,
‘Ben de Var›m’ projesi kapsam›nda

evinden ça¤r› hizmeti vermeye bafllad›;
hayat› de¤iflti. 
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SAHNE HABERHAYATTAN

• Uzmanlık alanı ile ilgili her konuda yüksek kapasitede hizmet verebilecek altyapı ve tecrübe
• Organizasyon bazında çalışan, her müşterinin ihtiyaç ve stratejilerine göre özelleştirilmiş farklı dilleri
   ve uygulamaları destekleyebilen esnek, modüler ve parametrik yazılımlar
• Fiziki güvenliği ve data güvenliği lisansör kurullarca onaylanmış ve belgelenmiş altyapı
• Yüksek sistem açıklık oranı
• Müşterilerine karar destek mekanizması oluşturacak etkin bilgi akışı
• Müşterilerinin stratejilerini destekleyerek bu doğrultuda müşterileri ile ortak hareket edebilme yeteneği
• Kaliteli ve güvenilir hizmet
• Konusunda uzman ve tecrübeli insan kaynağı
• Uluslararası güvenlik kurallarına uygun olarak şeffaf ve izlenebilir hizmet.

Deneyimlerini yenilikçilik, yaratıcılık ve teknoloji felsefesi ile birleştiren Provus,
kendi sektöründe 1 numara olmanın gururunu yaşıyor.
PROVUS başta bankacılık olmak üzere finans, telekomünikasyon, sigorta, menkul kıymetler ve parekende sektörlerine yönelik Türkiye’de
yeralan banka ve kurumlara; Türkiye’deki PROVUS operasyon merkezinden yurtdışında  (K.K.T.C., Romanya, Arnavutluk) faaliyet gösteren
banka ve kurumlara dış kaynak kullanım hizmeti vermektedir. Türkiye’de kredi kartı çıkartan 27 bankanın 21’ine hizmet veren Provus
her geçen gün gelişmeye ve büyümeye hızla devam etmektedir.

Tel: 0212 329 06 00  /  Fax: 0212 329 06 99  /  www.provus.com.tr



HAVAL‹MANINA yak›n olmas› nedeniyle
Antalya Liman›’n›n “‹ndi-Bindi” liman›
olarak ilan edilmesi, kruvaziyer seferlerini
art›rd›. Büyük bölümü Alman, Frans›z ve
‹ngilizlerin oluflturdu¤u orta ve yüksek gelir
düzeyli Avrupal› turistleri tafl›yan kruvaziyer
gemiler Antalya’y› tercih etmeye bafllad›.
2009 y›l›n›n 10 ayl›k döneminde 21 kruvaziyer
gemi Antalya’ya geldi. Bu y›l›n 10 ayl›k
döneminde ise gemi say›s› 55’e yükseldi.
Turist say›s› da geçen y›l›n ayn› dönemine
göre 11 kat artarak, 129 bin 905’e ulaflt›.  

06 ba¤lant›noktas› haber turuwww.baglantinoktasi.com.tr

TAV Havalimanlar›
Holding, Kas›m ay›nda geçen
senenin ayn› dönemine göre
hizmet verdi¤i yolcu say›s›n›
yüzde 18 art›rarak 3.69
milyon yolcuya ulaflt›.
TAV’dan yap›lan aç›klamada
flirketin y›l›n ilk 11 ay›nda
yolcu say›s›n› yüzde 13 art›flla
44.2 milyona yükseltti¤i
bildirildi. TAV’›n Atatürk
Havaliman›’nda yolcu say›s›
ise kas›mda yüzde 13 art›flla
2.63 milyona ç›karken ilk 11
ayda yüzde 8 art›flla 29.7
milyona ulaflt›. fiirket,
Atatürk Havaliman›’ndaki
yolcu say›s›n›n ilk kez toplam
yolcu say›s›n›n yüzde 67’sini
oluflturdu¤u bildirildi. 

ABD’nin en prestijli yay›nlar›ndan Risk Management dergisi, ‹stanbul Sabiha
Gökçen Uluslararas› Havaliman› yeni terminal binas›n›, ‘yeryüzünün en güvenli 
5 yerinden biri’ olarak gösterdi. Dünyan›n en büyük sismik yal›t›lm›fl yap›s› olarak
gösterilen ‹stanbul Sabiha Gökçen, listede yer alan Türk markas› oldu. Derginin
listesinde yer alan di¤er binalar ise Fort Knox-ABD Alt›n Deposu Binas›,
Svalsgaard Doomsday Seed Vault-Tohum S›¤›na¤›, Proof 7 World Trade Center-
Dünya Ticaret Merkezi ve Bahnhof’s Underground-Veri Merkezi olarak s›raland›. 

ULUSLARARASI Hava
Tafl›mac›l›¤› Birli¤i (IATA),
sektörün bu y›l ve gelecek y›l
daha önceki beklentilerin
üzerinde kâr edece¤ini aç›klad›.
Birli¤in Üst Yöneticisi
Giovanni Bisignani, “Ancak
yüksek kâr tahminlerine
ra¤men resesyon sonras› güçlü
bir toparlanmadan sonra
gelecek y›l toparlanman›n
duraklayaca¤›n› görece¤iz.”
dedi. Sektörün yüzde 93’ünü
oluflturan 230 havayolu flirketini
temsil eden IATA, Eylül ay›nda
bu y›l için 8,9 milyar dolar olan
kâr tahminini de 15,1 milyar
dolara ç›kard›.

Antalya kruvaziyer
seferlerinde art›fl var

Havayolu
flirketlerinin
kâr› artacak

TAV, 11 ayda 
44 milyon yolcu

a¤›rlad›

‹SG en güvenli yer

Giovanni
Bisignani



AVEA’YA GEÇENE

ARANMAK BEDAVA

 60dk

444 1 500  



2 milyar insan›,
saniyede 12,8

terabit veri
tafl›ma

kapasitesiyle,
Türkiye üzerinden

birbiriyle iletiflime
geçirecek olan RCN Projesi
2011 y›l›n›n sonuna do¤ru

hayata geçirilecek.
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Haber: AHMET SEL‹M

B‹R an için, fi›rnak’›n, Bey-
tüflflebap ‹lçesi’nin, Akçayol Kö-
yü’nde yaflad›¤›n›z› düflünün. Hayat›-
n›zda hiç büyük flehire ad›m atm›fll›-
¤›n›z; belki de resmi iflleriniz d›fl›nda,
fi›rnak’a bile gidip-gelmiflli¤iniz yok.
‹çe kapan›k bir hayat sürdü¤ünüz
günlerde, köyünüze internet gelir ve
hayat›n›z, birden de¤iflir. 

‹nsanlar› zaman ve mekândan ba-
¤›ms›z hale getiren bu teknoloji saye-
sinde, köyünden pek de d›flar› ç›kma
f›rsat› bulamayanlar, internet üzerin-
den flehir flehir hatta vize gerekmek-

sizin ülke ülke dolaflma serbestli¤ini
yaflamaya bafllar. Hem de ismini bile
do¤ru dürüst söyleyemedi¤i diyarla-
ra do¤ru. Ya da yurt d›fl›ndaki akra-
balar›yla, saatlerde bilgisayar›n ba-
fl›nda görüntülü veyahut sesli hasret
dindirir. 

Sizi ucuz ve zahmetsiz denilecek
kadar kolay bir flekilde dünyaya ba¤-
layan bu teknolojinin alt yap›s›n›
oluflturmak ise milyar TL’lik bir fiber
optik yat›r›m›n› gerektiriyor. Bu nok-
tada Turkcell grup flirketi Superonli-
ne, Türkiye’yi dünyaya ba¤layacak

»

2 milyar insan›    
TURKCELL



önemli bir projeye imza at›yor. 
RCN (Regional Cable Network) ad›n›

tafl›yan proje, 7 bin 750 kilometrelik bir
güzergâhta; kesintisiz karasal internet
altyap›s›n› sa¤layacak. Füceyre’den (Bir-
leflik Arap Emirlikleri) bafllayarak, s›ra-
s›yla Riyad (Suudi Arabistan), Amman
(Ürdün) ve Tartus’tan (Suriye) geçerek
‹stanbul’a kadar uzanacak. Bir ilk ger-
çekleflerek, Ortado¤u’da Körfez bölgesi-
nin tamam›n› kapsayacak. Bir yerde,
Akçayol Köyü sakini, çok daha h›zl› bir
flekilde internete ba¤lanarak, istedi¤i
Körfez ülkesine sörf yapabilecek.

Bakan Y›ld›r›m: Proje, bölgesel
dostluklar› pekifltirecek

Bu noktada Ulaflt›rma Bakan› Binali
Y›ld›r›m’›n, “Projeyi bölgesel iflbirli¤i
ad›na önemsiyorum. Çünkü projeyle
bölgede yaflayan insanlar›n birbiri ile
olan etkileflimleri, dostluklar›n› ve kar-
defllikleri daha da güçlenecek.” sözleri
önem kazan›yor. Zira proje ile yaklafl›k
2 milyar insan, saniyede 12,8 terabit veri
tafl›ma kapasitesiyle, Türkiye üzerinden
birbiriyle iletiflime geçecek. RCN proje-
sini Süperonline, tek bafl›na yürütmü-
yor. 5 ülkeden 7 operatörün birlikte yü-

rütülüyor. 2011 y›l›n›n sonunda hayat
bulacak proje, Türkiye’yi dünyan›n
önemli internet üslerinden biri haline
getirecek. Projeyi benzerlerinden farkl›
k›lan en belirgin özelli¤i ise fiber optik
hatt›n yede¤inin olmas›… Böylece, bir
hatta ç›kan sorun di¤erine yans›maya-
cak.  4-5 y›l önce Akdeniz’de yaflanan
depremi an›msarsak; denizin alt›ndan
geçen fiber optik kablolar kopmufl ve bir
hafta iletiflim kesilmiflti. Yedekli RCN
projesinde, böyle bir sorunun yaflanmas›
imkâns›z olarak görülüyor.  
Süreyya Ciliv: Fuceyre ile 
‹stanbul aras›nda internet 
otoyolu kuracaa¤›z

Turcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv
de, Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m gi-
bi, internetin kültürel bir etkileflimi be-
raberinde getirece¤ini, insanlar için vaz-
geçilmez olaca¤›n› düflünüyor. RCN
projesiyle dünyada s›n›rlar›n kalkaca¤›n›
ve Türkiye’nin; Avrupa’y›, Amerika’y›,
Asya’y›, Uzakdo¤u’yu birbirine ba¤laya-
ca¤›n›n alt›n› önemle çiziyor.

Ciliv, proje hakk›nda bize flu bilgiyi
veriyor: “Bu dev bir altyap› projesidir.
Proje sayesinde Füceyre ile ‹stanbul
aras›nda bir internet otoyolu kurulacak.
Bugüne dek yaln›zca tek fleritli ve çak›l-
larla dolu bir patikada güç bela ilerleyen
internet trafi¤inin, pürüzsüz ve çok fle-
ritli bir otoyol üzerinde h›zla ve rahatl›k-
la akabilmesi sa¤lanacak. Bu otoyoldaki
en kritik duraklardan biri de ‹stanbul
olacak.” 

Böylece, ‹stanbul Do¤u’nun Avru-
pa’ya aç›lan internet kap›s› olarak ko-
numlanm›fl oluyor. Jeostratejik konu-
muyla da dünyan›n yeni internet üssü
haline gelirken, ülkenin di¤er flehir, ilçe
ve köyleri de bu teknolojiden sonuna
kadar yararlanacak. 

9iletiflim

Binali Y›ld›r›m: “Projeyi bölgesel iflbirli¤i ad›na önemsiyorum. Çünkü projeyle bölgede yaflayan
insanlar›n birbiri ile olan etkileflimleri, dostluklar› ve kardefllikleri daha da güçlenecek.”

  hayata ba¤layacak
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TÜRK‹YE’nin temel sorunlar› aras›nda trafik, ilk s›-
ralarda yer al›yor. Her y›l trafik kazalar›nda binlerce vatandafl
hayat›n› kaybediyor. Yüz binlercesi yaralan›yor. Bayram tatil-
lerinde yollar kan gölüne dönüyor. Kazalar sadece flehirlera-
ras› yollarda yaflanm›yor. Yolun oldu¤u her yerde kendi göste-

riyor. Hükümetin yapt›¤› yaklafl›k 19 bin kilometre bölünmüfl
yola karfl›n, trafik canavar› hala aram›zda dolafl›yor. 2009 y›l›
Emniyet verilerine göre, yollarda meydana gelen kazalarda 1
milyon 34 bin 435 ölümlü ve yaralanmal› trafik kazas› yaflan›r-
ken, 4 bin 300 kifli hayat›n› kaybetmifl. 200 binden fazla kifli
yaralanm›fl. Maddi hasar yaklafl›k 1 milyar liray› bulmufl. 

Peki, trafik canavar› kader mi? Yoksa bu canavardan kur-
tulmak mümkün mü? Trafik canavar› içimizde mi? Aya¤›m›z›
gaza daha çok basmam›z› isteyen bu canavar uysallafl›r m›?

»

ALG
Psikoteknik

De¤erlendirme
Merkezi
Yönetim

Kurulu Baflkan›
Ali Güzel

Emniyet 
verilerine göre,

trafik kazalar›n›n
yüzde 93’ü sürücü

hatalar›ndan
kaynaklan›yor.

Uzmanlar, sürücülere
psikoteknik test

yap›lmas› halinde
kazalar›n azalaca¤›n›

belirtiyor. 

“Psikoteknik test
yap›l›rsa kazalar azal›r”

Haber: SATI ALP



11trafik
Bu canavar› tedavi etmenin bir yolu, bir
yöntemi var m›? 

Emniyet verilerine göre, trafik kazalar›-
n›n yüzde 93’ü sürücü hatalar›ndan kaynak-
lan›yor. ALG Psikoteknik De¤erlendirme
Merkezi Yönetim Kurulu Baflkan› Ali Gü-
zel, sürücülerin psikoteknik testten geçme-
sinin bu aç›dan çok önemli oldu¤unu belir-
tiyor. Sürücülerin hepsinin pisokteknik
testten geçmesi halinde trafik kazalar›n›n
yüzde 15-20 oran›nda azalaca¤›na vurgu ya-
p›yor. Güzel, Türkiye’de trafik kurallar›na
uyulmamas›n› üç sebebe ba¤l›yor. Birinci
sebep olarak; Türkiye’de cezalar›n cayd›r›c›
olmamas›, denetim aç›klar›n›n çok fazla ol-
mas›n› gösteriyor. ‹kinci sebebi; temel e¤i-
timsizlik ve sürücü kurslar›nda yeterli sürü-
cülük e¤itiminin verilmemesine ba¤l›yor.
Son sebep olarak, psikolojik nedenler ve
sosyal sorumluluk olgusunun yeterince ifl-
lenmemesi ile sürücülerin son derece e¤i-
timsiz olmalar›n› gösteriyor. 

Peki, psikoteknik de¤erlendirme ne anla-
ma geliyor? Kaç aflamadan olufluyor? Psi-
koteknik testten kimler geçmek zorunda?
Psikoteknik test, iki aflamadan olufluyor. ‹lk
aflamas›; bilgisayar tabanl› testlerle, sürücü
için gerekli olan refleks, alg› ve dikkat gibi
güvenin incelenerek uygunlu¤a bak›lmas›.
‹kinci aflamas› ise; psikolojik bir hastal›¤›n
olup olmad›¤›n›n test edilmesi… ‹ki aflama-
n›n sonucuna göre, sürücünün trafi¤e ç›k›p
ç›kamayaca¤›na karar veriliyor.

Bireysel araç sahiplerinin bu teste girme
zorunlulu¤u bulunmuyor. Ancak, kural ih-
lalini al›flkanl›k hâline getirmeleri, y›lda iki
kez k›rm›z› ›fl›kta geçip birden fazla kaza,
park ve h›z ihlali yapmalar› halinde, psiko-
teknik testlere tâbi tutuluyorlar. Ayr›ca ce-

zai yapt›r›m da uygulan›yor. 
Psikoteknik testlerin Türki-
ye’de uygulanmas›na ön

ayak olan Orta Do¤u
Teknik Üniversitesi Psi-
koloji Bölümü hocala-
r›ndan Prof. Dr. Nebi
Sümer, trafik soru-
nun, psikoteknik yön-
temlerden ziyade, tra-

fik sisteminin de¤iflti-
rilmesiyle çözülece¤ine

inan›yor. Bu görüflüne,
1960 y›l›nda Amerika’da

çevre kirlili¤i üzerine yap›lm›fl
bir deneyi örnek olarak veriyor:

“Bir al›flverifl merkezinin otopark›nda bulu-
nan araçlar›n ön camlar›na reklam broflür-
leri b›rak›l›yor. ‹lk deneyde otopark kirleti-
liyor. Araca dönen insanlar›n yaklafl›k yüz-
de 70’i broflürleri al›p etrafa at›yor. ‹kinci
deneyde tüm koflullar ayn› fakat Otopark
temizleniyor. Bu sefer broflürleri yere atan-
lar›n say›s› yetmiflten, yüzde yirmiye iniyor.“

Sümer, sistemin de¤iflmemesi halinde,
psikoteknik yöntemle trafik ihlalinin önüne
geçilmesini mümkün olarak görmüyor. Tra-
fik kazalar›n›n alt›nda yatan as›l nedeni ise,
riskli davran›fllar, ihlaller ve olumsuz ulafl›m
ortam› olarak niteliyor. “‹yi sürücü olmak
bizde araba kullanma becerisi olarak adlan-
d›r›l›yor, oysa bu durum güvenlik becerisi-
dir.” görüflünü de dile getiren Sümer, psi-
koteknik testlerin güvenlik becerisini ölçtü-
¤ü takdirde ifle yarayaca¤›na vurgu yap›yor.

■ Almanya’da trafik kurallar›n›n
ihlali halinde para d›fl›nda baflka bir
yapt›r›m yok. Trafik puanlar›n›z›
etkilemez fakat ihlalden sonra polis
taraf›ndan durdurulursan›z 
ehliyetinize el konulabiliyor. 

■ Trafik kontrollüne tak›l›p ceza
yaz›lm›flsa, an›nda cezay› ödemeniz
gerekiyor. Hatta baz› ülkelerde paray›
getirene kadar araban›za el bile
koyuluyor. 

■ Örne¤in ‹talya bu konuda çok
hassas. ‹talya’da alkollü olarak
yakalan›rsan›z ve kan›n›zda 1,5
promilden fazla alkol tespit edilirse
otomobiliniz elinizden al›n›r, aç›k
art›rmaya verilir. Elde edilen 
miktarda devletin olur.

■ Cezalar›n kiflinin ayl›k gelirine göre
belirlenebildi¤i ülkelerden biri
Finlandiya. Bir ifladam› 40 km h›z
s›n›r›n›n oldu¤u bir yolda 80 km ile
giderek yaklafl›k 170 bin Avro’luk bir
ceza ödemek zorunda kald›. 

■ E¤er yurtd›fl›nda bir trafik cezas›
alm›fl iseniz mutlaka cezay› ödemenizde
fayda var. Zaman geçtikçe cezalar
katlan›yor. Mesela Fransa’da 90
Avro’luk bir ceza ödenilmedi¤i takdirde,
yedi gün sonra 135 Avro’ya yükseliyor.
45 günden sonra ise 375 Avro oluyor.
Mahkemeye intikal etmesi durumunda
750 Avro’ya ç›k›yor. Hatta ‹talya’da her
geçen 60 günde cezalar katlan›yor. 

Avrupa kural 
ihlalini affetmiyor

Psikoteknik
test, iki aflamadan

olufluyor. ‹lk aflamas›;
bilgisayar tabanl› testlerle,

sürücü için gerekli olan refleks,
alg› ve dikkat gibi unsurlar›n

uygunlu¤una bak›lmas›. ‹kinci
aflamas› ise; psikolojik bir

hastal›¤›n olup olmad›¤›n›n
test edilmesi…

Prof. Dr. Nebi Sümer
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“‹nternette
SANSÜRLE
suçlanmak

‹Ç‹MDE
yarad›r” 

BTK Baflkan› Tayfun Acarer dobra dobra konufltu: 

‹LG‹ Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu (BTK)
Baflkan› Tayfun Acarer, Ba¤lant› Noktas›’na
haberleflme sektörüne bomba gibi düflecek

çok çarp›c› aç›klamalar yapt›. ‹nternet suçlar›yla
mücadele etmek için yasa ç›karan Türkiye’nin, bu alanda ga-
yet demokratik davrand›¤›n› belirtti. Amaçlar›n›n özgürlükleri
k›s›tlamak de¤il, internet ortam›nda suçla mücadele etmek ol-
du¤unu kaydetti. Ancak,
suça karfl› verdikleri müca-
dele karfl›s›nda olmad›k
elefltiriler ald›klar›na vur-
gu yapan Baflkan, demok-
rasinin timsali say›lan ül-
kelerde de suçla mücadele
kapsam›nda onlarca site-
nin kapat›ld›¤›na dikkat
çekerek dünyadan örnek-
ler verdi: “Mesela; ‹ngilte-
re’de birçok site bu flekilde
kapand›. Kimsenin sesi ç›kmad›. Niye orada kimse tepki gös-
termiyor? Çok özgürlükçüler, niye oray› elefltirmiyor?
ABD’de El- Kaide’den dolay› 70 bin site engellendi. Gerekçe
yok, kim engelledi belli de¤il. Türkiye’de 7 bin düzeyinde site
engellendi. Bir tarafta 7 bin, öbür tarafta 7O bin… Nerede öz-
gürlük? Bu ifl gerçekten içimde bir yara.” 

Röportaj: BA⁄LANTI NOKTASI

“Ulaflt›rma Bakan›m›z Binali Y›ld›r›m’›n
u¤rad›¤› elefltirilere isyan ediyorum. Say›n
Bakan› sevdi¤im için bunu söyledi¤im
anlafl›lmas›n. Ayn› durum baflkas› için de
geçerli olsa yine ayn› tepkiyi gösterirdim.
Bu elefltirilerin hakl› taraf› yok.”  

B
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Ba¤lant› Noktas›’nda bu ay internette
zararl› sitelerle yürütülen mücadeleye
daha yak›ndan bak›yor. Bu amaçla BTK
Baflkan› Tayfun Acarer’le bir söylefli
yapt›k. Acarer, konuyla ilgili hem içten
konufltu, hem söyleyeceklerini e¤meden
ve bükmeden dobra dobra dile getirdi.
Deyim yerindeyse ‘hem nal›na, hem m›-
h›na vurdu’, içini döktü. ‹flte, ses getire-
cek söylefli ve Acarer’in yan›tlar›:
Baflkan ‘isyan’ etti 

■ ‹nternetle mücadele ‘sansür’ söz
konusu mu?

Türkiye, pek çok Avrupa ülkesinden
daha önce internette ifllenen suçlarla
mücadele için bir yasa ç›kard›. Daha ön-
ce defalarca söyledim, alt›n› bir kez da-
ha çiziyorum. Bu kanunla yeni suçlar
ortaya konmad›. Türk Ceza Yasas›’nda-
ki suçlardan bir k›sm› sanal ortamda da
suç say›ld›. Bu çerçevede 9 katalog suçla
mücadele ediliyor. Avrupa Birli¤i (AB)
ne yap›yor, ABD ne yap›yor? Yani böy-
le bir kanun yok. Biz ne yapt›k? Bunu
(suçlar›) tan›mlad›k. Neticede ortada
bunu uygulayan›n fleffafl›¤›n› gösteren
bir durum var. Kapat›lan sitede, engel-
lenme gerekçesi ve engelleyen yetkili
makam belirtiliyor. Bu çok demokratik,
fleffaf bir uygulamad›r. 

■ AB’de böyle fleffaf bir uygulama
yok mu?

Avrupa’da, böyle bir kanun yok. Ol-
mas› gerekir diye üzerinde durdular,
ama yok. fiimdi Türkiye’de soruluyor;
niye engelledin? S›k›nt› burada. Türkiye
çok fleffaf, kim, niye, ne zaman engel-
lendi aç›k biçimde belirtiliyor. Engelle-
yen en iyi ihtimalle ya T‹B’dir, ya mah-
kemedir, ya da emniyettir.

■ Türkiye’de bugüne kadar kaç site
kapat›ld›?

Bana göre, site kapatma konusunda
Türkiye gayet demokratik davran›yor.
Olmad›k elefltiriler yap›yorlar. ‹ngilte-
re’de kaç site böyle engellenmifl ve niye
orada kimse tepki göstermiyor? Çok öz-
gürlükçüler, niye oray› elefltirmiyor? ‹n-
giltere’de, bizden daha fazla site engel-
lenmifl. ABD’de El-Kaide’den dolay› 70
bin site engellendi. Gerekçe yok, kim
engelledi belli de¤il. Türkiye’de 7 bin
dolay›nda site engellendi. Bir tarafta 7
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“‹NTERNETLE ‹LG‹L‹ ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER‹YLE ‹LG‹L‹ EN
BÜYÜK EKS‹KL‹K, TÜRK‹YE’DE BU KONU ‹LE ‹L‹fiK‹L‹ S‹V‹L TOPLUM KURULUfiLARI’NIN

(STK) OLMAMASIDIR. YAN‹, BU ‹fi‹ KEND‹NE DERT ED‹NEN VE SORUNLARINI
ÇÖZMEYE ÇALIfiAN STK’NIN BULUNMAMASI ÇOK ÖNEML‹ B‹R EKS‹KL‹KT‹R.”

“‹nternette, vatandafllar›n
kiflilik haklar›na yönelik 
ciddi sald›r›lar söz konusu.
Örne¤in bir kifliyi resimle ya
da görüntüyle oynayarak,
homoseksüellerin bir
partisinde gösteriyorlar.
Adam suç iflliyor. ‹nternet
Kurulu bu konuda
üniversitelerden de destek
alarak, öneri haz›rl›yor.”

bin, öbür tarafta 7O bin… Nerede öz-
gürlük? Bu ifl, gerçekten içimde yara.    

■ ‹nternette, vatandafllar›n kiflilik
haklar›na yönelik ciddi sald›r›lar söz ko-
nusu. Çok say›da kiflinin ma¤dur oldu-
¤unu biliyoruz. Bu konuda bir çal›flma
var m›?

Evet, örne¤in bir kifliyi resimle ya da
görüntüyle oynayarak, homoseksüellerin
bir partisinde gösteriyorlar. Adam suç ifl-
liyor. ‹nternet Kurulu’nun bu konuda bir
çal›flma grubu var. ‹nternet Kurulu d›fla-
r›dan, üniversitelerden de destek alarak,
bu konuda bir öneri haz›rl›yor. Bu öneri,
en k›sa sürede ele al›nacak. 

■ Yöntem olarak neyin üzerinde du-
ruluyor?

Bu çerçevede bir ça¤r› merkezinin ku-
rulmas› gündeme gelebilir. ‹nternet üze-
rinden kiflisel haklar› ihlal edilenler, ku-
rulacak ça¤r› merkezini arayacak. Mer-
kez, haks›zl›¤a u¤rayan vatandafllara yar-
d›mc› olacak ve yol gösterecek. 

■ Vatandafl›n, ne yapmas› gerekiyor? 
Kiflisel haklar› ihlal edilen vatandafl,

ça¤r› merkezinin kurulmas›n›n ard›ndan
flunlar› yapacak: ‹nternetteki bir görüntü
ya da ses nedeniyle kiflisel haklar› ihlal
edilen vatandafl, bu amaçla faaliyete bafl-
layacak ça¤r› merkezini arayacak. Mer-
kez çal›flanlar›, söz konusu içeri¤in kald›-
r›lmas› veya engellenmesi için vatandafla,
atmas› gerekli olan ad›mlar hakk›nda bil-
gi verecek. Görüntü, ses ya da yaz›n›n
yay›nland›¤› ilgili siteye ya da yer sa¤lay›-

c›ya eriflim için irtibat numaralar›n› vere-
cek, adres bilgilerini paylaflacak. Hukuki
yönden izlenecek ad›mlar› s›ralayacak.

■ Sizce, internetle ilgili ortaya ç›kan
sorunlar ve çözümleriyle ilgili konuda en
büyük eksiklik nedir?

fiu anda Türkiye’deki en büyük eksik-
lik, bu konu ile iliflkili Sivil Toplum Kuru-
lufllar›’n›n (STK) olmamas›d›r. Yani, bu
ifli kendine dert edinen ve sorunlar›n›
çözmeye çal›flan STK’n›n bulunmamas›
çok önemli bir eksikliktir. Bu alanda her
fley devletten bekleniyor. Bir fley yap›l›n-
ca da sansürcü itham›nda bulunuyorlar. 

Ulaflt›rma Bakan›m›z Binali Y›ld›-
r›m’›n u¤rad›¤› elefltirilere isyan ediyo-
rum. Say›n Bakan› sevdi¤im için bunu
söyledi¤im anlafl›lmas›n. Ayn› durum
baflkas› için de geçerli olsa yine ayn› tep-
kiyi gösterirdim. Bu elefltirilerin hakl› ta-
raf› yok. Adam, bu konuda a¤z›na geleni
yaz›yor. Kimse buna bir fley söylemiyor.
Bugün gerçekten isyan ediyorum.  

Vatandafl 
aylarca hak
mücadelesi
veriyor

“Kiflisel haklar›n ihlali, T‹B’in
mücadele etti¤i suçlar aras›nda
yer alm›yor. Bu durumdaki bir
vatandafl öncelikle, internet
sitesinden (ya da yer
sa¤lay›c›dan) içeri¤in
ç›kar›lmas›n› isteyecek. Bu talep
iki gün içinde karfl›lanmazsa 15
gün içinde yerleflim yerindeki
sulh ceza mahkemesine
baflvurulmas› gerekiyor.
Mahkeme, ilgili siteden içeri¤in
kald›r›lmas›n› isteyebilir.

Vatandafl, yer sa¤lay›c›lar ile
yetkilendirilmifl olan eriflim
sa¤lay›c›lar›n listesini ve iletiflim
bilgilerini
(http://www.tib.gov.tr)
adresinden ö¤renebilir.

‹nternet 
suçlar›yla
mücadele nas›l
yap›l›yor? 

‹nternet yoluyla ifllenen
suçlarla mücadele için ç›kar›lan
yasa kapsam›nda BTK
bünyesindeki  Telekomünikasyon
‹letiflim Baflkanl›¤› (T‹B) çat›s›
alt›nda ‹nternet Daire Baflkanl›¤›
kuruldu. 3 y›ld›r hizmet veren
Daire, internet ortam›nda ifllenen
9 katalog suçla mücadele ediyor. 

Daire, bugüne de¤in re’sen
(kendili¤inden) ya da yarg›
karar›yla 7 bin dolay›nda siteye
eriflimi engelledi. Ancak, her
kapatma karar› de¤iflik
çevrelerce elefltirildi. BTK, bu
nedenle zaman zaman da
‘internet sansürcüsü’
suçlamas›yla karfl› karfl›ya kald›. 
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SADECE birkaç say› önce, Ulaflt›rma Ba-
kan› Binali Y›ld›r›m’›n en çok önem verdi¤i ‘Ben
de Var›m’ projesinin detaylar›n› okurlar›m›zla pay-
laflm›flt›k. Engellilerin evlerinden ça¤r› hizmeti
vermesini kapsayan projenin sonuçlar›n› merak et-
tik ve sizler için proje kapsam›nda ifle giren genç-
lerden biri ile görüflmek istedik. 24 yafl›nda p›r›l p›-

r›l bir gencin, Cem
Büyükkahraman ve
onun gibi onlarca
gencin hayat›n› ayd›n-
latan ‘Ben de Var›m’
projesinin ne kadar
baflar›l› ilerledi¤ini,
ne kadar isabetli bir
proje oldu¤unu gör-

dük. Cem’i dinleyince eminiz siz de ‘iyi ki engelli
kardefllerimizi düflünen insanlar var’ diyeceksiniz. 

Do¤duktan 3 y›l sonra kas hastas› oldu¤u anlafl›-
lan Cem’in maddi olarak olmasa da manevi aç›dan
zor flartlarda devam eden hayat› Bakan Y›ld›-
r›m’›n, ‘Ben de Var›m’ projesinden sorumlu dan›fl-
man› Nükhet Taflk›n ile tesadüfen bir al›flverifl
merkezinde tan›flmas› ile de¤ifliyor. 

“Hayat›ma sihirli 
bir de¤nek dokundu”

Binali Y›ld›r›m’›n projesi kapsam›nda flimdiye
kadar 217 engelli genç, Türk Telekom, 
Turkcell, Avea, Vodafone ve Tüvtürk’ün ça¤r›
merkezlerine dâhil oldu. ‹fl hayat› için evlerinden
ç›kamayan, lise mezunu, diksiyonu iyi gençlerde

aranan flartlar da bunlardan ibaret. fiimdiye
kadar intihar› bile düflündü¤ünü söyleyen baz›
gençler, art›k hayata umutla bak›yor. Ev almak,
evlenmek hatta Binali Y›ld›r›m’›n kendilerinin
nikâh flahidi olmas›n› isteyenler var. 

217 engelliye ifl imkân› sunuldu

CEM BÜYÜKKAHRAMAN ve onun 
gibi onlarca gencin hayat›n› ayd›nlatan
‘Ben de Var›m’ projesi baflar›l› bir flekilde
ilerliyor. Cem’i dinleyince eminiz siz de
‘iyi ki engelli kardefllerimizi düflünen
insanlar var’ diyeceksiniz.

“Gece vardiyamda, nöbetçi eczane arayan kifliye numara vermek
beni çok tatmin ediyor. Bugüne kadar belki insanlar bana yard›m
ediyordu ancak flimdi ben onlara yard›m ediyorum.”

»

Binali Y›ld›r›m’›n 
‘Ben de Var›m’
projesi binlerce

engelliye umut oldu
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Cem’i gören Nükhet Han›m ya-
n›na yaklafl›yor ve Cem’e ne ifl yap-
t›¤›n› soruyor. O s›rada evine ol-
dukça uzak bir lojistik flirketinde
çal›flan Cem, çal›flt›¤›n› ancak iflinin
zor oldu¤unu anlat›yor. Nükhet
Han›m, Cem’e Bakan Y›ld›r›m’›n,
evinden ç›kamayan veya ç›kmakta
zorlanan engellilerin evlerinden
ça¤r› merkezi vermesini sa¤layan
‘Ben de Var›m’ projesinden bahse-
diyor. Cem için yeni bir kap›n›n
aç›labilece¤ini belirtiyor. Durumun
flokunu yaflayan Cem bu tan›flmay›
‘sanki bir sihirli de¤nekle bana do-
kunulmufltu’ ifadeleri ile anlat›yor.

Nükhet Han›m yak›nlarda yap›la-
cak proje tan›t›m›na Cem’i ve aile-
sini davet ediyor. Türk Telekom,
Turkcell, Vodafone gibi flirketlerin
ça¤r› merkezlerinin kadrosuna en-
gelli gençleri dâhil ettiklerini du-
yurduklar› toplant› sonucunda
Cem, Türk Telekom’un bilinmeyen
numaralar servisi 11811’de çal›fla-
caklar aras›ndaki yerini al›yor.
E¤itimler bafll›yor

Cem ve kendisi gibi 12 engelli ar-
kadafl› proje kapsam›nda Türk Te-
lekom’da e¤itim almaya bafll›yor. 2
ay süren e¤itim boyunca; güzel ko-
nuflma, müflteri memnuniyetini
sa¤lama, sistemi ö¤renme gibi ko-
nularda uzmanlardan ders ald›lar.
Güzel bir e¤itim süreci geçirdi¤ini
belirtiyor Cem. E¤itimler sonucun-
da ise art›k Cem’in ofis haline geti-
rilecek odas›nda düzenlemeler ya-
p›l›yor. Ça¤r› merkezinin sistemi
yerlefltiriliyor. Annesi Sultan Ha-
n›m’›n bilgisayar masas› hediye et-
mesi ile Cem’in odas› sevimli bir

ofise dönüfl-
t ü r ü l ü y o r .
Yaklafl›k bir
aydan bu ya-
na Cem,
evinde gün-
düz vardiya-
s›nda yakla-

fl›k 500, gece vardiyas›nda ise 300’e
yak›n ça¤r›ya cevap veriyor. 

“Gece vardiyamda, nöbetçi ec-
zane arayan kifliye numara vermek
beni çok tatmin ediyor. Bugüne
kadar belki insanlar bana yard›m
ediyordu ancak flimdi ben onlara
yard›m ediyorum.” sözleri ile iflinin
kendisine sa¤lad›¤› manevi lezzeti
anlat›yor. Maddi k›sm›nda ise Cem
asgari ücret art› primle çal›fl›yor.
Prim, çal›flanlar›n müflteriye sa¤la-
d›¤› memnuniyete göre hesaplan›-
yor. ‹lk ay›nda oldu¤u için henüz
prim almasa da ileriki dönemlerde
ailesi Cem’in iyi primler alaca¤›n›

düflünüyor. Nihai hedef prim ol-
masada… 
‹fl arkadafllar› ailesi

Cem’in fluanki ifl arkadafllar› an-
nesi ve babas›. Çal›flma saatleri bo-
yunca 15’er dakikal›k 3 molas› ya-
r›m saatlik de yemek molas› bulu-
nan Cem bu vakitlerini anne-baba-
s› ile geçiriyor. Müflterilerle ilgili
bize olumsuz bir fley anlatmasa da
belki anne ve babas›na bu molalar-
da kendisini üzen, k›zd›¤›, ilginç
müflterilerinden bahsediyordur.
Cem’in ifl ahlak›, ‘kötü bir durum
yaflad›n m› müflterilerle?’ sorumu-
zu yan›ts›z b›rakt›r›yor. Kendisini
üzen, müflterileri 3 kez uyarmak
durumunda oldu¤unu söyleyerek,
geçifltiriyor sorumuzu. Henüz yeni
oldu¤u için kendisinin hatalar› ola-
bilece¤ini belirtirken bir taraftan
da daha ileri pozisyonlar için hedef
koyuyor kendisine.   
Bakan Y›ld›r›m 
akülü araba hediye etti

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›-
r›m’› daha önce hakk›nda çok da
bilgi sahibi olmadan izlediklerini
belirten aile, projeye dâhil olma sü-
recinde daha yak›ndan izlemeye
bafll›yor. Y›ld›r›m’›n engelliler ko-
nusunda yapt›¤› çal›flmalar› takdir-
le karfl›l›yor ve ‘keflke herkes onun
kadar engellilerin yan›nda olabilse’
diyor. Bu duygular› yaflarken bir
sürpriz daha yap›yor kendilerine
Bakan Bey, Cem’e akülü araba
gönderiyor. Kaslar›n›n zay›f olmas›
sebebi ile çevirmeli tekerlekli ara-
balar› kullanmakta zorlanan Cem,
flimdilerde izin günlerinde d›flar›
ç›kt›¤›nda bu araba ile daha rahat
ediyor. Bu arada Cem, d›flar›n›n
hengâmesine, ço¤u zaman babas›-
n›n arabas›nda ve dahi s›rt›nda, ifle
gitmek için de¤il sadece gezmek
için katlanmaktan son derece
memnun. Anne Sultan Han›m ise
akülü arabadan de¤il ‘hat›rlanmak-
tan’ memnun.   

Kas hastas› 
olan Cem
Büyükkahraman,
ofis haline 
getirilen odas›nda
her gün yüzlerce
insana ça¤r›
hizmeti veriyor.
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“Bugüne kadar yapt›¤›m eserlerde bu
topra¤›n de¤erlerine halel getirecek
herhangi bir söylemde bulunmad›m.

Sorumluluk
bilinciyle hareket

etmifl olman›n
karfl›l›¤› da 25

y›ld›r kesintisiz bu
ifli yap›yor

olmamd›r.”

Hem 
sevdas› 

hem kendisi 
berrak olan 

sanatç›

“SEVDAMIZIN ad› berrak” diye-
rek girdi hayat›m›za. Onu tan›d›kça; hayat›,
kiflili¤i, fliiri, müzi¤i ile de berrak bir sanatç›
oldu¤unu gördük. Ne yaflant›s›nda ne de
eserlerinde hiçbir zaman s›radan olmad›. Bu
seçimi bilinçliydi evet; ama imaj için de¤ildi.
Mevlana, Yunus Emre gibi büyük mütefek-
kirlere olan hayranl›¤›n› her zaman dile getir-
di, dile getirmekle yetinmeyip onlar›n yaflan-
t›lar›n› da kendisine yol edindi. Bu say›m›zda,
duruflu ile büyük bir hayran kitlesi kazanan
Sanatç› U¤ur Ifl›lak’› ‘sahne’den indirip, say-
falar›m›za konuk ettik.  

■ Nas›l bir aile ortam›nda büyüdünüz?
Kendi halinde, mütevaz›, kültürel de¤erle-

rimizi içsellefltirmifl bir aile ortam›yd›. Büyük-
ler,  ‘hal sâridir’ der. Yani birlikte oldu¤unuz
insanlar›n anlatt›klar›ndan ziyade haliyle hâl-
lenir ve flekillenirsiniz. Bu konuda do¤ufltan
torpilliydim herhalde… 

■ Yabanc› ülkede do¤up, büyümenizin ka-
rakterinizin, dünya görüflünüzün oluflmas›n-
da nas›l bir etkisi oldu?

Gurbet hasrettir. Hasret duyulmas› gere-
ken fleylerin edebiyat›n› yapmaktan çok haki-
katini yaflad›m desem yeridir. Bu yönüyle
gurbet, hassasiyetlerimin geliflmesine vesile
oldu. Geliflen bir hassasiyet üzerine karakter
infla etti¤iniz zaman da sanatkâr olma yolun-
da hayli mesafe kat ediyorsunuz.

»

U⁄UR IfiILAK
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■ Müzi¤e, fliir yaz-
maya nas›l bafllad›n›z?

7-8 yafllar›nda fliire ve he-
men ard›ndan müzi¤e bafllad›m. Hala
yolun bafl›nday›m ama 40 yafl›nday›m.

■ ‹lk yazd›¤›n›z dizeleri, kime, nas›l
yazd›¤›n›z› hat›rl›yor musunuz?

Çocukça fleyler oldu¤unu hat›rl›yorum
sadece. Büyümüfl olmam da tart›flmaya
aç›k bir konu ayr›ca…

■ fiair taraf›n›z m›, müzisyen taraf›n›z
m› a¤›r bas›yor? Ya da siz nas›l alg›lan-
mak istersiniz?

Bazen söz müzi¤i, bazen de müzik sö-
zü flaha kald›r›r.  Alg›lanma konusuna
gelince, önyarg›s›z alg›lanay›m bu bana
yeter…  

■ Duruflunuzla her zaman farkl› bir
portre çizdiniz. Seyirci sizi di¤er sanatç›-
lardan ayr› bir yere koyuyor mu bu   an-
lamda?

Onu dinleyicilere sormak laz›m. Sade-
ce flunu söyleyebilirim, bugüne kadar
yapt›¤›m eserlerde bu topra¤›n de¤erle-
rine halel getirecek herhangi bir söylem-
de bulunmad›m. Sorumluluk bilinciyle
hareket etmifl olman›n karfl›l›¤› da 25 y›l-
d›r kesintisiz bu ifli yap›yor olmamd›r.
Ayr› bir yere koyulmaktansa do¤ru bir
yerde olmay› tercih ederim. 

■ Sizin dinleyicinizin, duruflunuzla,
eserlerinizle, konuflmalar›n›zla gerçek-
ten vermek istedi¤iniz mesajlar› ald›¤›n›
düflünüyor musunuz?

Asl›nda mesaj vermek için yapm›yo-
rum bütün bunlar›. Sadece inand›klar›m›
ve yaflad›klar›m› paylafl›yorum. Paylafl-
man›n s›cakl›¤›yla oluflan birliktelikler
daha da kavilefliyor diye düflünüyorum.  

■ “Bir filmim olsun istiyorum” de-
miflsiniz bir röportaj›n›zda. Nas›l bir film
istiyorsunuz ve bu hedefinize ne kadar
yak›ns›n›z? 

Olsa da olur olmasa da... As›l
olan film çekmek de¤il, y›l-

lar sona filmi çekilmeye
de¤er bir adam ola-

rak yaflamak.
■ Kendinizi çok

fazla anlatma,
do¤ru anlafl›lma
gibi bir kayg›n›z
var m›?

Öyle bir kayg›m
yok. Vak›f olmad›¤›-

n›z meselelerde susa-
bilirseniz öyle bir kayg›ya

gerek kalm›yor.
■ Popüler müzisyenleri, son dö-

nem Türk müzi¤ini nas›l buluyorsu-
nuz? 

Maalesef ciddi bir edebi fakirlik var.
Tekni¤i çok iyi kullan›yor olabilme-
miz bu aç›¤› kapatm›yor. 

■ Türk müzi¤inin veya tam anla-
m› ile sizin yapt›¤›n›z müzi¤in sade-
ce Türkiye’de de¤il, dünyada din-
lenmesi gibi bir flans› var m›? 

Müzik öyle bir fley ki, sadece
ilgilisine hitap ediyor. Kendi
ülkenizde bile yapt›¤›n›z bir
eseri herkese be¤endirmek
mümkün de¤il. Eskimeyecek
yenilere talip olmak laz›m. Böyle
bir mefkûreyle hareket ederseniz
mutlaka güzel fleyler olur.

■ Teknoloji (internet, 3N gibi ileti-
flim teknolojileri) ile aran›z nas›l? 

Aram çok iyi. ‹nterneti ilk ç›kt›¤›
günden itibaren kullananlardan›m,
bilgisayar› da öyle. 3N h›z bak›m›n-
dan mobil iletiflime ciddi katk›lar
sa¤lad› ama önümüzdeki y›llarda
ihtiyaçlar› karfl›lamayaca¤›n› dü-
flünüyorum. 

“‹nand›klar›m›
ve yaflad›klar›m›

paylafl›yorum.
Paylaflman›n s›cakl›¤›yla
oluflan birliktelikler daha

da kavilefliyor diye
düflünüyorum.”



■ Sizin bir 48 saat telefon bekleme flii-
riniz var. Bu anlamda teknoloji iflinize
nas›l bir ilham veriyor? ‹fllerinizi ne ölçü-
de kolaylaflt›r›yor?  

‹flleri zorlaflt›r›yor desem daha do¤ru
olur. Kolay elde edilen fleylerin k›ymeti
olmuyor maalesef. ‹nternetle âlim olan
bir kifli duymad›m daha. Kolayc›l›k son
dönemlerin bir hastal›¤› oldu. Ben
emekten ve duygudan yanay›m.

■ Teknoloji sanatç›lar›n hakk›n›n
gasp edilmesinde (korsan indirmeler
yolu ile) de maalesef kullan›l›yor. Bu
konu ile ilgili neler söylersiniz?

Evet, böyle bir s›k›nt› var. Hak,
hukuk gözetmeyen insanlar›n, hak-
k› hukuku gözetilmez olur. Dinle-
yicilerin bu konudaki hassasiyeti
her fleyden önce kendilerine fayda
sa¤layacakt›r. ‹nsanlar›n en baht-
s›z› di¤er insanlar› sefil etmek su-
retiyle mesut oldu¤unu zanne-

denlerdir.
■ Son dönemlerde Türkiye’de ile-
tiflim ve ulafl›m sektörüne dair ge-

liflmeleri gözlemleme flans›n›z
oldu mu? 

Y›lda 60’›n üzerinde uçak seferi yapan
birisi olarak Türkiye’nin önemli bir nok-
taya geldi¤ini söyleyebilirim. Hava at-
makla havac›l›k yapman›n ayr› fleyler ol-
du¤unu hissettiren yetkililere teflekkür
ediyorum.

■ Konserleriniz için yurtd›fl›na da çok
ç›k›yorsunuz. Oralardaki ulafl›m kalitesi-
ni Türkiye ile k›yaslayabilir misiniz?

Hava ulafl›m›nda en iyisi oldu¤umuzu
düflünüyorum. Avrupa ülkeleri aras›nda
da en güvenilir olan Almanya bana gö-
re… 

■ Trenler, istasyonlar size neyi hat›rla-
t›yor? 

Tren dendi¤i zaman gurbet, hasret,
hüzün yaflar›m elimde olmayarak. 

■ H›zl› trene bindiniz mi?
Bundan 6 y›l evvel Paris’ten Nantes’e

giden uça¤› kaç›rd›k. Akflam konserimiz
vard› ve Nantes’e baflka uçak olmad›¤›n-
dan h›zl› treni tercih ettik ve konsere ye-
tifltik.

■ ‹lginç bir yol an›n›z› anlat›r m›s›n›z?
Avrupa havalimanlar›n›n birinde ba-

gaj›m› beklerken, yaklafl›k 5 kiloluk Tür-
kiye’den gelen bir kurban etinin pofleti-
nin y›rt›lmas› sonucu bagaj band›nda ka-
n›n› di¤er valizlere bulaflt›rarak döndü-
¤ünü görmüfltüm. Hem güldüm, hem

üzüldüm.  
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“Avrupa havalimanlar›n›n
birinde bagaj›m›

beklerken, Türkiye’den
gelme, yaklafl›k 5 kiloluk

bir kurban eti pofletinin
y›rt›lm›fl oldu¤unu, kan›n› di¤er valizlere bulaflt›rarak, bagaj

band›nda döndü¤ünü görmüfltüm. Hem güldüm, hem üzüldüm…”





köfle

Mehmet 
AYCI

mehmetayci@baglantinoktasi.com.tr

Adam dönerci aç›yor, hemen zengin
olma peflinde, iki y›l geçmeden döner

dükkân›n› kapat›yor, emlakç›l›k yapmaya
bafll›yor, bak›yorsunuz bir süre sonra o ifli de
b›rakm›fl, s›nava girmifl devlet memuru
olmufl…

Adam yöresel yemekler yapan özgün mü
özgün bir mekân açm›fl, arkadafllar›n›zla
gidiyorsunuz, üç befl y›l dayansa marka olur,
kurumsal bir flahsiyet kazan›r, bir gün
gidiyorsunuz ki yerinde yeller esiyor, aflç›
ölünce dükkân kapanm›fl…

Adam/kad›n bak›yorsunuz çok güzel
öyküler yaz›yor, birkaç dergide
okuyorsunuz, bu diyorsunuz bir Sabahattin
Ali, bir Sait Faik olmasa bile, iyi bir öykücü
olur, aradan birkaç y›l geçiyor, öyküler bir
kitapta bile toplanm›yor, abimiz yahut
ablam›z hayata kar›flm›fl, kumafl ticaretine
bafllam›fl… E, birkaç y›l da o ifle baks›n
bakal›m…

Bakt›¤›m›z adamlar› bakt›¤›m›z kad›nlar›
ço¤altmak mümkün de¤il.

‹yi bafll›yoruz, köfleleri çabuk dönmek,
çabuk para kazanmak, çabuk tan›nmak
istiyoruz, buna bafllang›ç da yap›yoruz da
devam bilincinden yoksunuz.

Marka yaratam›yoruz.
Müessese haline gelemiyoruz.

Mükemmeli bulam›yoruz.
Ankara’da Rumeli lokantas› haricinde,

Akman bozac›s› haricinde yafl› elliyi geçen
bir lezzet mekân› bulamazs›n›z.

Ankara’da, hadi Roma’y› filan geçtik, Hac›
Bayram dönemini de geçtik, yahu ben yüz
elli y›ll›k bir evde do¤dum, babam da, büyük
babam da bu evde do¤mufl dedi¤i bir eve
rastlayamazs›n›z.

Neye baksan›z yenili¤in güvensizli¤i
hâkim…

Bu devingenli¤in dura¤anl›¤a geçmesi
de¤il meram›m›z. Bir fley yapanlar›m›z
yapt›klar› o fleyin gelecekte ne hâl alaca¤›n›
bir türlü planlama yoluna gitmiyor, buna
göre ad›m atam›yor.

S›k›nt›y› göze alam›yoruz.
‹yi bafll›yoruz, iyi gidiyor da, uzun yol

koflucusu olmay› bir türlü hesaba
katm›yoruz.

Türkiye, hala kentleflme sanc›lar› çeken bir
ülke oldu¤undan m›, yap›m›zdan m›, yoksa
baflka sebepler mi var, toplumbilimcilere
havale edelim.

‹yi bafllamak güzel de, iyi devam ettirmek
as›l olan.

Herkes nas›l olsa iyi bir bafllang›ç yapar.
Devam ettirenler, ›rma¤›n kayay› deldi¤i gibi
sab›rla hareket edenlerimizdir.

Bafllamak güzel de…

‹yi bafll›yoruz,
köfleleri çabuk

dönmek, çabuk
para kazanmak,
çabuk tan›nmak

istiyoruz, buna
bafllang›ç da
yap›yoruz da

devam bilincinden
yoksunuz.
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BO⁄AZ’DA ‹K‹NC‹   

ULAfiTIRMA Bakanl›¤›’n›n, ‹stanbul Bo¤az›’na oto-
mobillerin geçifli için infla edece¤i 1.1 milyar dolarl›k ikinci tünel
projesinde geri say›m bafllad›. Ulaflt›rma Bakanl›¤›, Demiryollar,
Limanlar, Hava Meydanlar› ‹nflaat› Genel Müdürlü¤ü (DLH),
projeye destek verecek kreditörlerle bir toplant› yapacak. Görüfl-
mede, Hazine Müsteflarl›¤› yetkilileri de haz›r bulunacak. 

Ulaflt›rma Bakanl›¤› kaynaklar›, yerli ve yabanc› çok say›da
kreditörün bulundu¤unu belirterek, "Görüflme, en k›sa sürede
gerçeklefltirilecek. Sözleflmenin, herhangi bir nedenle feshi duru-
munda at›lacak ad›mlar ve yükümlülükler belirlenecek." dedi. 

Yetkililer, kreditörler aras›nda yap›lacak görüflmenin nihai
aflama öncesini oluflturdu¤unu vurgulayarak, "Bu proje için ç›kt›-
¤›m›z ihale, flu anda Yüksek Planlama Kurulu’nda onaylanmay›
bekliyor. ‹hale, Ocak ay› içinde onaylan›r. ‹stanbul’a MARMA-
RAY’›n ard›ndan ikinci tünel için y›l›n ilk çeyre¤inde temeli ata-
r›z." aç›klamas›n› yapt›.

Ulaflt›rma Bakanl›¤›’na ba¤l› Demiryollar, Limanlar ve Hava
Meydanlar› ‹nflaat› Genel Müdürlü¤ü, 2008 y›l›nda Yap-‹fllet-
Devret (Y‹D) yöntemiyle ‹stanbul
Bo¤az›’na infla edilecek ‘Karayolu
Tüp Tünel Geçifli Projesi’ni ihale
etti. Yaln›zca otomobillerin kulla-
naca¤› tünel inflaat› için gerçeklefl-
tirilen ihaleyi, Türkiye’den Yap›
Merkezi ile Güney Kore’den
SKEC-SAMWHAN-HANSIN-
NAMKWANG-KUKDONG flir-
ketlerinden oluflan TKJV Türk-Kore Ortak Giriflimi kazand›.
Ortakl›k, 4 y›l 7 ay yat›r›m, 25 y›l 11 ay 9 gün iflletme süresi ol-
mak üzere toplam 30 y›l 6 ay 9 gün teklif etti. 
Kültür ve Turizm  Bakanl›¤› devreye girdi

Ulaflt›rma Bakanl›¤›, projenin Y‹D modeliyle gerçeklefltirile-
cek olmas› nedeniyle ihaleyi, ‘onay’ için Yüksek Planlama Kuru-

»

‹kinci tünel, ‹stanbul Bo¤az›’n›n alt›na,
MARMARAY’dan daha derinde yer alacak. Bu, derinlik

itibariyle dünyada ilk olma özelli¤ini tafl›yacak.

Karayolu Bo¤az Tüp Tünel Geçifli Projesi; 
Avrupa yakas›nda, Florya-Sirkeci Sahil Yolu’nun
(Kennedy Caddesi) Kazl›çeflme mevkisinden
bafllayarak, Anadolu taraf›nda Ankara Devlet
Yolu’nun Göztepe Kavfla¤›’nda bitecek. 
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lu’na (YPK) gönderdi. Bu aflamada devreye
Kültür ve Turizm Bakanl›¤› girdi. Bakanl›k,
MARMARAY’daki deneyimden hareketle pro-
je kapsam›nda kaz›lacak güzergâhlarda, kültürel
ve tarihi dokunun korunmas›yla ilgili baz› tespit-
lerini iletti. Ulaflt›rma Bakanl›¤› ile Kültür ve
Turizm Bakanl›¤›, bu konuda uzun bir müzakere
yürüttü. Taraflar, tarihi ve kültürel dokuya ilifl-
kin görüflmeleri tamamlad›, uzlaflma sa¤land›. 
Hazine kreditörlerle görüflecek

Proje için son aflamaya gelindi. Ulaflt›rma Ba-
kanl›¤› kaynaklar›, ihale onay›ndan önce Hazine
ile kreditörlerin bir araya gelmesinin son derece
önemli oldu¤unu söyledi. Kaynaklar, yerli ve ya-

banc› çok say›da kreditörün bulundu¤unu be-
lirterek, "Görüflme, onay öncesi son aflamay›
oluflturuyor. Bu görüflmede, sözleflmenin, her-
hangi bir nedenle feshi durumunda at›lacak
ad›mlar ve yükümlülükler tart›fl›lacak. Bu ko-
nuda görüfl al›fl-veriflinde bulunulacak." dedi.
Temeli yeni y›lda 

Ulaflt›rma Bakanl›¤› kaynaklar›, Hazine ile
kreditörler aras›nda yap›lacak görüflmenin ni-
hai aflama öncesini oluflturdu¤unu vurgulaya-
rak, "‹hale, ocak ay›nda onaylan›r. ‹stanbul’a
MARMARAY’›n ard›ndan ikinci tünel için te-
mel yeni y›l›n ilk çeyre¤inde, en geç ilk yar›s›n-
da at›labilir. Hedefimiz, y›l›n ilk yar›s›nda yer
teslimini yapmak ve inflaata geçilmesidir." dedi. 
Dünyada ilk olacak 

Proje kapsam›nda ‹stanbul Bo¤az›’n›n alt›-
na, MARMARAY’dan daha derine tüneller
yerlefltirilecek. Bu, derinlik itibariyle dünyada
ilk olma özelli¤ini tafl›yacak. Karayolu Bo¤az
Tüp Tünel Geçifli Projesi; Avrupa yakas›nda,
Florya-Sirkeci Sahil Yolu’nun (Kennedy Cad-
desi) Kazl›çeflme mevkisinden bafllayarak,
Anadolu taraf›nda Ankara Devlet Yolu’nun
Göztepe Kavfla¤›’nda bitecek. 

Bo¤az’›n alt›ndan geçen tünel, iki katl› ve
ikifler fleritli olacak. Katlardan birisi giden araç-
lara, di¤eri gelen araçlara ayr›lacak. Sadece ha-
fif araçlar tünelden geçifl yapabilecek, a¤›r vas›-
talar tüneli kullanamayacak. Proje, denizin al-
t›ndan geçen yaklafl›k 3.3 kilometrelik bölü-
müyle her iki yakadaki mevcut yollara ba¤lana-
cak. Geçifl, 2.1 kilometrelik bölümü delme ol-
mak üzere toplam 5.4 kilometre uzunlu¤unda
tünelden oluflacak. 

Ulaflt›rma Bakanl›¤›, daha önce tünelden ge-
çifl ücretlerini maksimum tek yön için 4 dolar,
çift yön için KDV hariç 8 dolar olarak belirle-
miflti. 



Ulaflt›rma Bakanl›¤›, baz istasyonlar›
konusunda yeni bir düzenlemeye 

gidiyor. Baz istasyonu kurulumuna bir 
standart getirilmesi ve uygulaman›n tüm
belediyelerde
ayn› olmas›n›

sa¤layacak olan
yeni düzenlemede
ayr›ca yap› ruhsat›

verme ifllemi de
belediyelerden

al›narak,
Bay›nd›rl›k ‹l

Müdürlükleri’ne
devrediliyor.
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ULAfiTIRMA Bakanl›-
¤›, cep telefonu baz istasyonlar›-
n›n kurulumu ve yap› ruhsat›n›n
kim taraf›ndan verilece¤i konu-
sunda yeni bir düzenleye gidiyor.
Yeni düzenleme, yap› ruhsat› ver-
me ifllemini belediyelerden ala-
rak, Bay›nd›rl›k ‹l Müdürlükle-
ri’ne devredilmesini içeriyor. Gü-
venlik sertifikas› olmak kayd›yla,
apartman ve minarelere yap› ruh-
sat› olmadan baz istasyonu konu-
labilmesi de yeni düzenleme ile
sa¤lan›yor.  

Bakanl›¤›n, böyle bir düzenle-
meye gitmesinde, operatörlerin
flikâyetleri etkili oldu. Operatör-
lerin flikâyetleri iki noktada top-
land›. Birincisi; her belediyenin
kendi anlay›fl›na göre hareket edi-
yor olmas›, al›nan ücretin de bele-
diyeden belediyeye büyük farkl›-
l›klar göstermesi. ‹kincisi; baz is-
tasyonlar›n›n kurulmas› aflama-
s›nda, vatandafl ile belediyenin
karfl› karfl›ya geliyor olmas›. Zira
operatörlerin devletle imzalad›k-
lar› imtiyaz sözleflmesinde, kapsa-
ma alan›yla ilgili yükümlülükleri
bulunuyor. Bunun için de baz is-
tasyonu say›s›n› art›rmalar› gere-
kiyor. Aksi halde, operatörler ce-
za ile karfl› karfl›ya kal›yor. 

fiikayetleri dikkate alan Ulafl-
t›rma Bakanl›¤›, baz istasyonlar›-
n›n kurulumu konusunda yeni
bir düzenlemeye gitmeye karar
verdi. Torba yasa içinde yer ala-

cak yeni düzenlemeye göre, infla
edilecek metrelerce yükseklikte-
ki çelik kulelere konulacak baz
istasyonlar›nda, ilgili belediyeler-
den yap› ruhsat› al›nmayacak. ‹l
Çevre Müdürlü¤ü, ‹l Sa¤l›k Mü-
dürlü¤ü ve BTK’n›n baz istasyo-
nunun limit de¤erlerine iliflkin
‘uygundur’ görüflü vermesinin ar-
d›ndan devreye, Bay›nd›rl›k ‹l
Müdürlükleri girecek. Bay›nd›r-
l›k ‹l Müdürlükleri, yap› için izin
verecek. Böylece, baz istasyonu
kurulumuna bir standart gelecek
ve belediyeden belediye stan-
dartlar de¤iflmeyecek. 

»

Baz istasyonlar›na 
yeni düzenleme geliyor 

fiikayetler 
artt›. Ulaflt›rma
Bakanl›¤›, baz

istasyonu kurulu-
muna standart

getiriyor.

haber
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2012’de uzaya f›rlat›lmas›
planlanan uydular›n

yap›m› için ABD, ‹ngiltere,
Fransa ve Japonya’dan teklif gelmiflti. fiimdi

firmalardan f›rlatma için de teklif istendi. 

TÜRKSAT’›n 2012 y›l›nda
uzaya göndermeyi planlad›¤› Türksat
4A ve 4B uydular›n›n yap›m ihalesin-
de de¤ifliklik karar› al›nd›. Türksat,
daha önce f›rlatma için ayr›, uydu için
ayr› ihale yap›lmas› karar›ndan vaz-
geçti. Firmalardan f›rlatma için de
teklif istendi. Türksat’›n karar›n› de-
¤ifltirmesinde, ayr› ayr› ihale yapma-
n›n maliyetinin yüksek ç›kmas›n›n ya-
n› s›ra, uydular›n roketin at›laca¤›
uzay üssüne tafl›nmas›nda yaflanabile-
cek sorunlar, uydu üreticisi ile roket
f›rlatan ülke aras›nda yaflanabilecek
uyumsuzluklar ve sigortada yaflanacak
karmafla etkili oldu. 

2012’de uzaya f›rlat›lmas› planlanan
uydular›n yap›m› için ABD, ‹ngiltere,
Fransa ve Japonya’dan teklif gelmiflti.

fiimdi firmalardan f›rlatma için de tek-
lif istendi. 
Türk mühendisleri görev yapacak

Türksat, yeni tekliflerin gelmesinin
ard›ndan yeniden de¤erlendirme yap›-
lacak ve uyduyu imal edecek flirketi
belirleyecek. 2011 y›l›n›n ilk 3 ay›nda
ihale iflleri tamamlanarak üretime bafl-
lanacak. ‹haleyi alan flirket Türkiye’ye
teknoloji transferi yapmay› kabul ede-
cek. Her iki uydunun yap›m›nda 50’ye
yak›n Türk mühendis görev yapacak. 
Afrika’n›n tamam›n› kapsayacak 

Türkiye’nin uydu operatörü Türk-
sat, en son 2008 A¤ustos ay›nda Türk-
sat 3A uydusunu uzaya gönderdi. Orta
Asya, Ortado¤u ve Afrika’daki gelifl-
meleri dikkate alan Türksat, 2012’de
uzaya 2 uydu birden göndermeye ka-
rar verdi. Eflzamanl› yap›lacak iki uy-
dudan Türksat 4A uydusu 42 derece,
4B ise 50 derece do¤u yörüngesine
yerleflecek. Böylece Türkiye’nin haber-
leflme uydular› Afrika’n›n tamam›n›
kapsayacak. 
Önce deneme sonra 
gerçek uydu yap›lacak 

Türksat 2015 y›l›nda uzaya f›rlatma-
y› planlad›¤› 5A uydusunun üretimini
Türkiye’de yapacak. Türk mühendisler
taraf›ndan tasarlanacak uydunun mon-
taj› TAI’de kurulacak uydu üretim
merkezinde gerçeklefltirilecek. Türk-
sat, Türkiye’de üretilecek 5A uydusu-
nun yap›m›nda sorun yaflamamak için
mini bir uydu imal edecek Türksat ile
‹stanbul Teknik Üniversitesi’nin birlik-
te yapaca¤› mini deneme uydusunun
büyüklü¤ü futbol topu büyüklü¤ünde
olacak. Haberleflmeyle ilgili tüm özel-
likleri tafl›yacak uydunun maliyetinin 1
milyon dolar civar›nda olmas› bekleni-
yor. Böylece uydu yap›m›nda eksiklik-
ler görülecek, f›rlatma ve yörüngeye
oturmada yaflanabilecek baflar›s›zl›kta
büyük maddi kay›plar›n önüne geçil-
mifl olacak. Çünkü dünyada haberlefl-
me uydular› pahal› ve geri dönüflü
uzun süren yat›r›mlar olarak biliniyor.
Dünyada bir haberleflme uydusunun
maliyeti kapasitesine göre 200 ile 300
milyon dolar aras›nda de¤ifliyor. 

Uydular
roketini

ARIYOR

»
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‹nternet 
üzerinden ifllenen

‘kiflisel suçlara’
karfl› oluflturulan

‘K›lavuz Ça¤r›
Merkezi’,

ma¤duriyete neden
olan içeriklerin

k›sa sürede nas›l
kald›r›lmas›

gerekti¤i
konusunda

vatandafla yol
gösterecek. 

‹NTERNET üzerinden ifllenen ‘kiflisel
suçlara’ karfl› “K›lavuz Ça¤r› Merkezi” oluflturu-
luyor. Ça¤r› merkezleri, 9 katalog suçlar aras›n-
da olmayan, kiflisel haklar›n ihlali durumunda,
kiflilere yol gösterecek. Zira bu tür durumlarla
karfl›laflan vatandafllar, nas›l bir yol izleyece¤ini
bilmedi¤i için hak aray›fllar› haftalarca sürüyor-
du. Sonunda görüntü ve ses içeri¤inin yer ald›¤›
site kapat›lsa bile, di¤er internet siteleri taraf›n-
dan da yay›nland›¤› için ayn› hukuki ifllem bu si-
teler için de sil bafltan bafllat›l›yordu. Ma¤duri-
yet de bir türlü giderilemiyordu. K›lavuz ça¤r›
merkezleri, bu noktada devreye girecek ve ma¤-
duriyete neden olan içeriklerin k›sa sürede nas›l
kald›r›lmas› gerekti¤i konusunda vatandafla yol
gösterecek. 

Çal›flmay› ‹nternet Kurulu bafllatt›. Kurul, in-
ternet üzerinden ifllenen suçlarla ilgili bir çal›fl-
ma grubu oluflturdu. Grubun birkaç önerisi ara-
s›nda “K›lavuz Ça¤r› Merkezi” kurulmas› da yer
ald›. Ça¤r› merkezlerinin amac›; vatandafllara
k›lavuzluk yapmak olacak. K›lavuzluk daha çok,
dünyaca tan›nm›fl sitelerden ziyade, küçük site-
ler için yap›lacak. Çünkü dünyaca tan›nm›fl, Go-
ogle, Facebook, Youtube gibi uluslararas› hiz-
met veren sosyal paylafl›m sitelerinin, zaten kifli-

sel haklar›n korunmas›na yönelik uygulama-
lar› bulunuyor. Bu sitelere yönelik “uyar-kal-
d›r” sitemiyle sonuca ulafl›labiliyor. Ancak,
büyük sosyal paylafl›m ve di¤er siteler uyar›ya
ra¤men içeri¤i kald›rmazsa, “K›lavuz Ça¤r›
Merkezi” devreye girecek. Ça¤r› merkezlerini
arayan vatandafllara, uzman personel taraf›n-
dan hukuki olarak nas›l bir yol izleyecekleri
ö¤retilecek. 

Bugüne kadar, mahkemelere yap›lan pek
çok baflvuruda, vatandafl›n lehine ç›kan karar-
larda bile, teknik eksiklikler (sayfa ve arama
kayd›n›n internet adresi - URL) nedeniyle ka-
rarlar uygulanam›yordu. Bu nedenle uzman-
lar, dava dilekçesinde olmas› gereken teknik
bilgiler ve talepler konusunda ma¤dura bilgi
sunacak. Böylece vatandafllar›n, zaman kay-
betmesinin ve hak ihlalinin daha fazla yayg›n-
laflmas›n›n önüne geçilmifl olacak. 
K›l›çdaro¤lu da ma¤dur olmufltu

Son y›llarda internet sitelerinde özel gö-
rüntüleri ve konuflmalar› yay›nlanan pek çok
kifli ma¤dur oldu. Sadece görüntü ve konufl-
ma de¤il, kamuoyunun yak›ndan tan›d›¤›
isimlere, hakaretler de edildi. Bu flekilde
ma¤dur olanlar aras›nda eski CHP Genel
Baflkan› Deniz Baykal, CHP Genel Baflkan›
Kemal K›l›çdaro¤lu, CHP Grup Baflkanvekili
Akif Hamzaçebi, eski Genelkurmay Baflkan›
‹lker Baflbu¤ gibi pek çok isim s›ralanabilir.
Mesela; Facebook’ta ad›na aç›lan sayfada,
hakk›nda pek çok iddia yer alan K›l›çdaro¤lu,
uzun bir hukuk mücadelesi vermek zorunda
kalm›flt›. Ça¤r› merkezi o zaman kurulmufl ol-
sayd› K›l›çdaro¤lu, ça¤r› merkezini aray›p yar-
d›m isteyecek ve Facebook’a yap›lacak baflvu-
ru ile k›sa sürede ma¤duriyeti giderilecekti. 
Kiflisel suçlar T‹B’in görevi de¤il 

‹nternet yoluyla ifllenen suçlarla mücadele
yasas›na göre T‹B’in sadece 9 katalog suçla il-
gili do¤rudan internet sitesine eriflimi engelle-
me yetkisi bulunuyor. Türk Ceza Kanunu’nda
da yer alan 9 katalog suç flunlardan olufluyor: 

■ ‹ntihara yönlendirme 
■ Çocuklar›n cinsel istismar›
■ Uyuflturucu veya uyar›c› madde

kullan›lmas›n› kolaylaflt›rma
■ Sa¤l›k için tehlikeli madde temin etme
■ Müstehcenlik 
■ Fuhufl
■ Kumar oynanmas› için yer ve imkân

sa¤lama
■ Atatürk aleyhine ifllenen suçlar
■ Futbol ve di¤er spor müsabakalar›nda

bahis ve flans oyunu oynatma  

Kiflisel suçlara karfl›,
“K›lavuz Ça¤r› Merkezi”

»
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“Emredersiniz, taklidinizi
yapar›m Efendim”

HEP‹M‹Z‹N bafl›ndan
ilginç yol hikâyeleri geçmifltir. Ko-
mik iletiflim kazalar› yaflam›fl›zd›r.
Ba¤lant› Noktas› bu say›dan itiba-
ren ünlülerin e¤lenceli iletiflim ka-
zalar›n›, yol hikâyelerini paylafl-
maya bafll›yor okuyucusu ile. ‹lk
olarak da, ‘Binbir Surat’ olarak
ünlenen baflar›l› komedyen Atilla
Arcan’›n, 8. Cumhurbaflkan›m›z
Turgut Özal ile yaflad›¤› hikâyeyi
tafl›yor sayfalar›na. Hikâyemize
bafllamadan önce, yapt›¤› ifl gere¤i
insanlar›, en çok da siyasileri göz-
lemleyen Arcan’›n, profesyonel
bak›fl aç›s› ile yapt›¤› de¤erlendir-
me sonucu, Ulaflt›rma Bakan› Bi-
nali Y›ld›r›m’›, ‘kabinenin en es-
prili Bakan›’ olarak seçti¤ini, bu
yap›s›ndan dolay› da Bakan Y›ld›-
r›m’› ayr›ca sevdi¤ini belirtelim. 

8. Cumhurbaflkan›m›z Turgut
Özal’›n, taklidinin yap›lmas›ndan
rahats›z olmayan nadir siyasiler-
den biri oldu¤unu aktararak bafll›-
yor söze Arcan. O y›llarda ilk özel
televizyon kanal› olan Star TV’de
‘Binbir Surat’ e¤lence program›n›
yap›yor. Cumhurbaflkan› oldu¤u
için Özal’›n taklidini yapmaya pek
yanaflm›yor ama di¤er siyasiler
Arcan’›n e¤lenceli skeçlerine ko-
nu oluyor. Hemen her progra-
m›nda dönemin siyasilerinin k›l›-
¤›na bürünerek, izleyiciye keyifli
dakikalar yaflat›yor. 
Köflkten gelen telefon korkuttu 

En popüler oldu¤u o dönemde,
henüz cep telefonlar› hayal afla-
mas›ndayken, bir akflam ev telefo-

nu çal›yor Arcan’›n. 8. Cumhur-
baflkan› Turgut Özal’›n kendisi ile
görüflmek istedi¤ini belirtiyor,
Köflk’ten arayan yetkili. Önce
inanm›yor, kendisine flaka yap›ld›-
¤›n› düflünüyor. 
“Ayakta konufltum”

‹flin ciddiyetini anlay›nca Tur-
gut Özal karfl›s›na ç›km›fl gibi,
aya¤a f›rlay›p, telefonda konufl-
maya bafll›yor. O zamana kadar
Cumhurbaflkanl›¤› makam›nda
bulundu¤u için, taklidini yapmak-
tan sak›nd›¤› Turgut Özal, kendi
a¤z› ile, Arcan’dan, kendi taklidi-
ni yapmas›n› istiyor. Coflkulu bir
flekilde anlat›yor Arcan o görüfl-
mesini… Özal, ‘seni çok be¤eni-
yorum, benim de taklidimi yap
muhakkak’ diyor Arcan’a… An-
cak o s›rada yaflad›¤› heyecan ile
Cumhurbaflkan›’n›n gerçekten bu
talepte bulundu¤una inanam›yor,
tam tersine üstü kapal› bir tehdit-
le karfl› karfl›ya oldu¤unu düflünü-
yor. Yapmayaca¤›n› söylüyor.
Özal bu sefere de; ‘Size emretmi-

yorum, sanatç›ya emredilmez, rica
edilir… Benim de taklidimi ya-
p›n.” diyor. Bu cümleyi duyduk-
tan sonra Arcan yine de bir emir
telakki edip ‘emredersiniz’ deyip
telefonu kapat›yor. Seyirci de son-
raki bölümlerde, Özal’›n renkli ki-
flili¤ini Arcan’›n taklitlerinden iz-
lemeye bafll›yor.   
“Yafl›m cep telefonu an›s› 
biriktirmeye yetmiyor”

Atilla Arcan, sabit telefonda ya-
flad›¤› bu an›s›n› bizlerle paylafl›-
yor ancak cep telefonu ile ilgili
an› biriktirmifl olmak için yafl›n›n
uygun olmad›¤›n› belirtiyor. Onun
d›fl›nda, geç tan›flm›fl olsa da, in-
ternete bay›ld›¤›n› aktar›yor. Ber-
lin’de ve Türkiye’de bindi¤i h›zl›
treni karfl›laflt›r›nca, Türkiye’deki-
ni daha modern buldu¤unu, daha
büyük bir zevkle yolculuk etti¤ini
aç›kl›yor. Esprili bulmas›n›n yan›
s›ra Ulaflt›rma Bakan› Y›ld›r›m’›n
ulaflt›rma ve haberleflme alan›n-
daki hizmetlerinden dolay› takdir
etti¤ini sözlerine ekliyor.  

‘Binbir Surat’ Atilla Arcan’›n, 
telefonda, kendisinin taklidini

yapmas›n› isteyen 8. Cumhurbaflkan›
Turgut Özal’la yaflad›¤› olay, ‘bu ancak

bir komedyenin bafl›na gelir’ dedirtiyor.  

»

Atilla Arcan, 
son olarak ‘Ah

Polis Olsam’
dizisinde rol

alm›flt›. 
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Yine yeni bir y›lbafl›. Her yeni y›lbafl›yla
beraber ister istemez kendi hayat›n› da

sorguluyor insan. Öyle de¤il mi ya, yeni bir
y›la girerken bir baflkas›n› geride
b›rak›yoruz demektir. Yeni eskiden
kopuyor ya da f›flk›r›yor. ‹leri do¤ru hamle
yaparken geride de bir fleyler kal›yor.
B›rak›yoruz demiyorum, çünkü bu bizim
irademize ba¤l› de¤il. ‹lerlerken
kendili¤inden geride kalanlar var. Hayat
eskiyor, biz eskiyoruz, ruh ve beden
olarak, t›pk› bir eflya gibi. “Yabanc› bir
nesne gibi hayat.”

Zaman parçal› anlardan m› olufluyor,
yoksa  “yekpâre bir ak›fl” m›? Bir sonraki
an bir önceki andan m› do¤uyor, onun bir
uzant›s› m›, yoksa bir sonraki an
geçmiflten koparak f›flk›r›yor mu? ‹leri
do¤ru at›lan ayak, geride kalan aya¤›n
deste¤i olmaks›z›n ne yapabilir? Tökezleyip
düflmemize neden olmaz m›? Ben her yeni
anla birlikte tüm geçmifli geride b›rakmak,
yeniden do¤mak, yepyeni biri olmak
isterdim.  Ama bu ne mümkün! ‹nsan ne
kadar gelece¤e at›lsa da geçmiflini içinde
tafl›yor; bütün hayal k›r›kl›klar›,
baflar›s›zl›klar›, k›rg›nl›klar›yla beraber. 

fiimdi herkes yeni y›lbafl›n› büyük bir
nefle içinde kutlayacak. E¤lenilecek,
sohbetler edilecek, televizyonda y›lbafl›

programlar› seyredilecek. Yeni y›l›n
kendilerine yeni mutluluklar getirmesini
dileyecek herkes. Bu bir umut tabii. 
Her yeni bafllang›ç yeni umutlar demektir.
Peki geçen y›lbafl› da ayn› fleyleri
yaflamam›fl m›yd›k? Y›llard›r ayn› fleyleri
yafl›yoruz. Ben her y›lbafl› daha da
yaflland›¤›m› hissederek kederlenirim.
Y›lbafl› benim için hüzünlenilecek bir
fleydir; neflelenilecek de¤il. Geride
b›rakt›¤›n›z y›llar ne kadar çok olursa
hat›rlayaca¤›n›z fleyler de o kadar çok olur
der bir yazar. Hat›rlan›lacak an›lar
ço¤ald›kça yafllan›yorsunuz demektir.
Benim için her fley bu iflte.

Yine de gelecek s›rf daha henüz
yaflanmad›¤› için içinde potansiyel
imkânlar bar›nd›r›r. Bu en bafl›ndan insana
olumlu bir ruh hali verir. Daha önümüzde
yaflanacak yeni bir y›l vard›r ve kim bilir
bize neler sunacakt›r. Kendili¤inden böyle. 

Y›llar y›llar› devirirken, geçmifl
alabildi¤ine büyüyüp yay›l›rken acaba
gelece¤i de kendi boyunduru¤u alt›na
almaz m›? Geçmifl de¤il midir gelece¤i
do¤uran? Y›lbafl›nda biten bir y›l›n a¤›rl›¤›
yeni y›l›n nefleli hafifli¤ini alt eder.

Neyse ben yine de herkesin yeni y›l›n›
kutlar, sa¤l›k ve mutluluklar getirmesini
dilerim. 

Y›lbafl›nda felsefe

Zaman parçal›
anlardan m›

olufluyor, yoksa
“yekpâre bir ak›fl”

m›? Bir sonraki an bir
önceki andan m›

do¤uyor, onun bir
uzant›s› m›, yoksa bir

sonraki an
geçmiflten koparak

f›flk›r›yor mu? ‹leri
do¤ru at›lan ayak,

geride kalan aya¤›n
deste¤i olmaks›z›n

ne yapabilir?
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RADYO ve televizyon yasas›, Türkiye’de
ilk özel televizyon kanallar›n›n aç›lmas›ndan son-
ra, yaklafl›k 16 y›l önce ç›kar›ld›. Bu süre içinde
teknolojinin geliflimi, yay›nc›l›k alan›nda da
önemli de¤iflikliklere yol açt›. Art›k talepleri kar-
fl›lamayan RTÜK yasas›, bu gerekçelerle de¤ifltiri-
liyor. Yasa, bugüne kadar yap›lamayan frekans
tahsisi, ‹PTV, yabanc› ortakl›k, televizyon sahipli¤i
gibi yay›nc›l›k alan›n› ilgilendiren hemen her ko-
nuyu yeniden düzenliyor. Yasan›n ç›kmas›n›n ar-
d›ndan ilk olarak frekans tahsisi ele al›nacak. Te-

levizyon kurulufllar›n›n bugüne kadar hiçbir ücret
ödemeden kulland›¤› frekanslar›n ihalesi yap›la-
cak. Konu ile ilgili konuflan RTÜK Baflkan› Da-
vut Dursun, yeni RTÜK Yasas›’n›n radyo ve tele-
vizyon yay›nc›l›¤›nda frekans karmaflas›n› ortadan
kald›raca¤›n› ve AB’ye uyumlu hukuki bir altyap›
oluflturaca¤›n› bildirdi. Dursun, “Yeni yasan›n ç›k-
mas›yla, say›sal karasal yay›n için ihale yap›lacak.
Frekans karmaflas› son bulacak. Televizyonlar ya-
banc› sermayeye aç›lacak. Reyting tart›flmalar›
son bulacak. Haberlerde yapay müzik ve efekt
kullan›lamayacak. ‹steyen izlemek istedi¤i diziyi
istedi¤i yerde ve saatte izleyebilecek.” dedi. 

Dursun, yeni RTÜK yasas›n›n TBMM’de ka-
bul edilmesinin ard›ndan, büyük televizyon kanal-
lar›n›n ortakl›k yap›s›nda zorunlu de¤ifliklikler
olabilece¤ini aç›klad›. Dursun, dünya örneklerini
de inceleyerek yeni yasada tekelleflmeye kafl› ikili

Yay›nc›l›k alan› yeniden düzenleniyor
Tekelleflmeye reklam kriteri

RTÜK Baflkan› Davut Dursun yeni yasa ile ilgili 
konufltu: “Yasan›n ç›kmas›ndan sonra say›sal karasal
yay›n için lisans ihalesi yapaca¤›z. Frekans kamunun
mal›d›r, k›t kaynakt›r. Lisans ihalesi yap›lamamas›ndan
dolay› Hazine büyük bir kay›p yaflam›flt›r.” 

»

RTÜK Baflkan› Davut Dursun
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bariyer sisteminin getirildi¤ini bildirdi. Ye-
ni düzenlemeyle bir gerçek ve tüzel kiflinin
karasal yay›n yapan en fazla 4 televizyona
ortak olabilece¤ini kaydeden Dursun, bir
kifli ya da grubun orta¤› oldu¤u televizyon
kanallar›n›n reklam gelirlerinin, sektörde-
ki toplam reklam gelirinin yüzde 30’unu
aflmas› durumunda bunun tekelleflme ola-
rak kabul edilece¤ini bildirdi. Bu nedenle
tasar›n›n yasalaflmas›n›n ard›ndan baz› kifli
ve gruplar›n televizyonlardaki ortakl›kla-
r›ndan çekilmek zorunda kalabilece¤ine
iflaret eden Dursun’un verdi¤i mesajlar
flöyle: 
Frekans ihalesi yap›lacak

“Yasan›n ç›kmas›ndan sonra say›sal ka-
rasal yay›n için lisans ihalesi yapaca¤›z.
Analog yay›n için ihale yapmayaca¤›z.
Çünkü analog yay›n miad›n› doldurdu.
‹haleyi gerçeklefltirdikten sonra 3 y›l bo-
yunca hem analogda, hem de say›salda pa-
ralel yay›n yap›lmas›n› öngörüyoruz. 2014,
2015’de tamamen say›sal yay›na geçmifl
olal›m diyoruz. 1994’de ç›kan kanunla
RTÜK kurulmufltu. Radyo ve televizyon
yay›nlar›n›n frekanslar›n›n planlanmas›
RTÜK’e verildi. Yerel yay›nlardan baflla-

yarak lisans ihalesine bafllanm›flt›. Bir ta-
k›m müdahaleler, kayg›lar nedeniyle bun-
lar durduruldu. Frekans kamunun mal›d›r,
k›t kaynakt›r. Lisans ihalesi yap›lamama-
s›ndan dolay› Hazine büyük bir kay›p yafla-
m›flt›r.” 
IPTV için mevcut 
yasada düzenleme yoktu

“IPTV denilen internet protokolü üze-
rinden yay›n yapan yeni bir yay›n flekli or-
taya ç›kt›. Bizim yasam›zda IPTV ile ilgili
hiçbir düzenleme yoktu. Düzenleme için
yasa de¤iflikli¤i yapmak gerekiyor. Kanun
ç›kt›¤› zaman analog yay›n vard›, daha son-
ra dijital yay›n ç›kt›. Bütün geliflmifl ülkeler
dijital yay›na geçti. Dijital yay›n›n getirdi¤i
avantajlar var. Analog yay›nda bir yay›n
yap›lan frekans aral›¤›ndan dijitalde 10 ya-
y›n yapabiliyorsun. Müthifl bir imkân. Mo-
bil olarak yay›n alabiliyorsunuz. Televizyo-
nu istedi¤iniz yere götürebiliyorsunuz, ha-
reket halinde televizyon izleyebiliyorsu-
nuz. Görüntü ve ses kalitesi yüksek. Daha
çok yay›n talebine cevap veriyorsunuz.
Analog için yap›lan bir düzenleme dijital
yay›nc›l›k için yetersiz kal›yor.”
Tekelleflmeye karfl› önlemler 

“Bir gerçek ya da tüzel kifli en fazla 4 ka-
rasal yay›na ortak olabilir. Bir di¤er k›stas
ise reklam gelirleri. Reklam geliri aç›s›n-
dan sektörel toplam gelirin en fazla yüzde
30’una sahip olabilir. Örne¤in ben karasal
yay›n yapan 3 kuruluflun sahibi oldu¤u flir-
kete orta¤›m. Bu 3 televizyonun toplam
geliri yüzde 45 olsun. Bu durumda orta¤›
oldu¤um yay›n kurulufllar›n›n toplam rek-
lam gelirindeki pay› yüzde 30’un
alt›na indirecek flekilde or-
takl›klar›mdan ayr›lmam
gerekiyor. Böyle bir
gerçek ve tüzel kifli-
nin sektörün gelir-
lerinde tekel olma-
s›n›n önüne geç-
mifl olaca¤›z. Ayr›-
ca s›hhi ve kay›n
hisseleri de tek bir
hisse ifllem görüyor.” 
Bugünkü ortakl›k-
lar  de¤iflecek mi?

“Bütün yay›n kurulufllar›
reklamlardan eflit oranda pay al-
m›yor. Büyük televizyon kanallar›na ortak-
l›k ile küçük televizyon kanallar›na ortak-
l›k ayr› sonuçlar do¤urur. Yasan›n ç›kma-

s›yla en çok reklam pay›na sahip büyük te-
levizyon kanallar›n›n ortakl›klar› de¤iflebi-
lir. Bunu net bir flekilde ortaya koymak
için hangi kanala kimlerin ortak oldu¤unu
bilmemiz gerekir. Kiflilerin durumlar› net-
leflmeden hangi televizyonlara ortak oldu-
¤u bilinmeden, reklam gelirlerinden ald›¤›
pay netleflmeden yasan›n nas›l sonuç yara-
taca¤›n› bilemeyiz.”
Yabanc› sermaye 
yönetimi ele geçiremiyor

“Amac›m›z yabanc› sermayenin yay›nc›-
l›k sektörüne girmesi. fiu anda yabanc›lar 1
televizyon kanal›n›n ödenmifl sermayesinin
yüzde 25’ine sahip olabiliyor. Yeni düzen-
lemede bu oran› yüzde 50’ye ç›kar›rken,
do¤rudan ve dolayl› ayr›m› da yap›yoruz.
Do¤rudan ortak olunacak televizyon say›-
s›n› 2’ye ç›kar›yoruz. Dolayl› ortakl›kta ya-
banc› sermayeye s›n›r koymad›k. Burada
yabanc› sermaye yüzde 50’nin üzerinde ol-
sa bile yöneticilerinin Türk olmas› flart›
var. Dolay›s›yla yönetimi ele geçiremiyor.” 
Haber ve reklamlara 
düzenleme geliyor

“Haber programlar› giderek yapay mü-
zik ve ses efektleri ile do¤all›ktan kopar›la-

rak bir tür haber kliplerine dönü-
flüyor. Haberin niteli¤i yok

oluyor müzik öne ç›k›yor.
Bu nedenle yeni yasa-

da haber programla-
r›nda do¤al efektle-
rin d›fl›nda ‘yapay
efekt kullan›lamaz’
ilkesini belirledik. 

Reklamlara giril-
di¤inde bir anda bir

ses patlamas› oluyor
bu da izleyiciyi rahats›z

ediyor. Reklamlara ilgiyi
art›rmak isteniyor ama hofl

olmuyor. Reklamlardaki ses düze-
yi ile di¤er yay›nlardaki normal ses düzeyi
aras›nda bir fark›n olmamas› yönünde bir
düzenleme yapt›k.” 

“Bir kifli ya da
grubun orta¤› oldu¤u

televizyon kanallar›n›n
reklam gelirlerinin,

sektördeki toplam reklam
gelirinin yüzde 30’unu 
aflmas› durumunda bu

tekelleflme olarak
kabul edilecek.”

“IPTV denilen 
internet protokolü

üzerinden yay›n yapan
yeni bir yay›n flekli

ortaya ç›kt›. Bizim
yasam›zda IPTV ile

ilgili hiçbir düzenleme
yoktu. Düzenleme için

yasa de¤iflikli¤i
yapmak gerekiyor.”



ÖMER Seyfettin ‘Kafla¤›’y›, Ju-
les Verne “Denizler Alt›nda 20 bin Fer-
sah”› yazarken, günün birinde eserleri-
nin garip bir cihaz›n içinden okunaca¤›n›
hayal etmifl miydi bilinmez ama art›k ki-
tap okuma al›flkanl›¤›m›z›n oldukça de-
¤iflti¤i kesin. Türkiye’deki e-kitap uygu-
lamas›n› bafllatan firmalardan ‹defix, e-
kitab› yeni bir boyuta tafl›yor. ‹de-
fix.com’un iPad cihazlar›na yönelik gelifl-
tirdi¤i e-kitap uygulamas› “Kitapl›k”, 1
Aral›k’tan itibaren Apple’›n App Store
uygulama ma¤azas›ndan ücretsiz olarak
indirilmeye baflland›. 

‹lk günden Türk iPad kullan›c›lar›n›n
en çok indirdi¤i uygulama olan Kitapl›k,
üzerinde 8 hediye e-kitap yüklü olarak
iPad’lere yükleniyor. e-Kitap kullan›m›n›
Türkiye çap›nda h›zla yayg›nlaflt›racak
olan Kitapl›k uygulamas›, e-kitap okuma
ve sat›n alma deneyimini yeni bir boyuta
tafl›yor. Türkiye’de flu anda yaklafl›k 10
bin iPad kullan›c›s› bulunuyor. ‹de-
fix.com, Kitapl›k ile iPad kullan›c›lar›n›n
büyük bir k›sm›na ulaflarak e-kitap oku-
ma oran›n› Türkiye’de h›zla art›rmay›
hedefliyor. Kitapl›k uygulamas›n› indi-
renlerin yüzde 67’si e-kitap deneyimini
ilk kez deniyor. Kitapl›k, kullan›c›lara ci-
hazlar› üzerinden ‹defix.com’a ba¤lan›p
istedikleri e-kitab› an›nda sat›n alma im-
kan› da veriyor. Sat›n al›nan her kitap in-
dirilmeden önce otomatik olarak kifliye
özel düzenleniyor ve kitab›n kime ait ol-
du¤u bilgisi de ayr› bir sayfa halinde kita-
b›n bafllar›na ekleniyor. Böylece tüm e-
kitaplar okuyucular aç›s›ndan daha da
özel hale geliyor.
Kitapl›k, üzerinde yüklü 
8 e-kitap ile birlikte geliyor

‹defix.com’dan sat›n al›nan e-kitaplar
h›zla cihaza inerken, uygulama üzerinde

kiflisel e-kitap arflivi de düzenlenmifl olu-
yor. Kitapl›k’›n kullan›c› dostu özellikleri
sayesinde okuyucular okuduklar› kitab›n
font büyüklü¤ünü istedikleri gibi ayarla-
yabiliyor, kald›klar› yeri ayraçla iflaretle-
yebiliyor ve sonra istedikleri zaman ifla-
retledikleri sayfaya geri dönüp okumaya
devam edebiliyor. Okuyucular, Kitapl›k
üzerine yüklü binlerce e-kitaptan oluflan
arflivlerindeki bir kitab›, arama çubu¤u-
na yazarak anahtar kelime girerek h›zla
bulabiliyor. En önemlisi de cihaza bir fley
olsa dahi, okuyucular›n e-kitap arflivi
‹defix.com üzerinde her zaman güvende
oluyor ve daha önce sat›n alm›fl olduklar›
bir kitab› iPad üzerine ya da bilgisayarla-
r›na yeniden yükleyebiliyorlar. 

‹defix, uygulamay› yükleyen iPad kul-
lan›c›lar›na Nietzsche’nin “‹nsanca”, Pek
‹nsanca, Erhan Afyoncu’nun “Osman-
l›’n›n Hayaleti”, Jules Verne’in “Denizler
Alt›nda 20 bin Fersah”, Herman Melvil-
le’in “Moby Dick”, Peride Celal’in
“Mektup”, Ahmet Cemal’in “Dokun-
mak”, Ömer Seyfettin’in “Kafla¤›” ve
M.R. Arunova’n›n “Tolstoy’un Gizli Ra-
porlar›nda Osmanl› ‹mparatorlu¤u” adl›
e-kitaplar›n› da ilk etapta hediye ediyor. 
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Ömer Seyfettin’in
Kafla¤›’s›, iPad’de

Türkiye’de flu anda
yaklafl›k 10 bin iPad

kullan›c›s› oldu¤u
biliniyor. ‹defix.com,

Kitapl›k ile iPad
kullan›c›lar›n›n

büyük bir k›sm›na
ulaflarak e-kitap

okuma oran›n›
Türkiye’de h›zla

art›rmay› hedefliyor. 

»
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Ulaflt›rma Bakanl›¤›, Ordu ve
Giresunlular› üzmedi. Yeni y›lda infla

edilecek havaalan›n› iki flehrin ortas›na
yapma karar› ald›.

Tart›flmalara neden olan
isim sorununu da ‘OR-G‹’

olarak çözdü.

OR-G‹ yeni y›lda yap›lacak

lirlendi. Ulaflt›rma Bakanl›¤›, Uflak, Afyon
ve Kütahya’ya hizmet verecek Zafer Ha-
vaalan› ile bölgesel havaalanlar› projesini
bafllatt›. OR-G‹ de Zafer gibi bölgesel ha-
vaalan› olacak. 
Çukurova’ya havaalan› geliyor

Bölgesel havaalan› özelli¤ine sahip bir
baflka havaalan› da Adana ve Mersin ara-
s›na yap›lacak. Çukurova Havaliman›’n›n
ihalesi de 2011 y›l›nda gerçeklefltirilecek.
Adana’ya 30, Mersin’e 45 kilometre uzak-
l›ktaki Karg›l› mevkiine yap›lacak Çukuro-
va Havaalan› 30 milyon yolcu kapasitesine
sahip olacak. Böylece havaalan› olmayan
Mersin de havaalan›na kavuflacak. Kamu-
laflt›rmas› devam eden Çukurova Havaala-
n›, Zafer Havaalan› gibi yap-ifllet-devret
yöntemi ile özel sektör taraf›ndan gerçek-
lefltirilecek. Projeye göre 60 metre geniflli-
¤inde 3 bin 500 metre uzunlu¤unda iki pis-
te sahip olacak Çukurova Havaliman›’n›n
ilk olarak pisti infla edilecek.

ULAfiTIRMA Bakanl›¤›, Demir-
yollar› Limanlar ve Hava Meydanlar› ‹n-
flaat› (DLH) Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan
Ordu ve Giresun aras›na yeni bir havaala-
n› yap›l›yor. Havaalan›, Ordu’ya 19, Gire-
sun’a 25 kilometre mesafede, Gülyal› böl-
gesine yer alacak. Co¤rafi flartlar› nede-
niyle, havaalan›, denizin doldurulmas›yla
kazan›lacak alana yap›lacak. OR-G‹ Ha-
vaalan›’n›n pist uzunlu¤u 3 bin metre, ge-
niflli¤i ise 45 metre olacak. Havaalan› ter-
minalinin ise 3 bin 500 metre kapal› alan›
bulunacak.

Havaalan›n›n Ordu’ya m›, Giresun’a m›
yap›laca¤› tart›flmaya neden olmufltu.
Ulaflt›rma Bakanl›¤›, havaalan›n›n her iki
ilin ortas›na yap›lmas›na karar verince tar-
t›flma son buldu. Havaalan›na hangi ilin
isminin verilece¤i de tart›flmaya yol aç›n-
ca, Ordu’nun ilk iki harfi olan "Or" ile Gi-
resun’un ilk iki harfi "Gi" harfleri birleflti-
rilerek, havaalan›n ad› "OR-G‹" olarak be-

»
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TÜRK‹YE’nin üzerinden her
gün yüzlerce hava arac› geçiyor. Mesela
bu y›l Türkiye; Asya- Avrupa koridorun-
da yolculuk yapan 51 milyon uluslararas›
yolcunun 18 milyonunu tafl›yarak transit
yolcu say›s›n› en fazla artt›ran ülke oldu.
11 milyon yolcu ile Frankfurt (Almanya)
ikinci, 8 milyon transit yolcu ile Kahire
(M›s›r) ise üçüncü oldu.  

Türk hava sahas›n› kullanan uçak say›-
s›n›n her geçen gün artmas›, do¤al olarak
güvenlik ihtiyac›n› da beraberinde getiri-
yor. Geliflen havac›l›k gereksinmelerini
karfl›lamak, Türkiye hava sahas›n›n gü-
venli¤ini sa¤lamak, Uluslararas› Sivil Ha-
vac›l›k Örgütü (ICAO) ve Eurocontrol
gibi havac›l›k otoritelerinin belirledi¤i ih-
tiyaçlara cevap verebilmek için Türki-
ye’deki Hava Trafik Sistemleri’nde büyük
bir de¤iflikli¤e gidilmesi ihtiyac›n› do¤ur-
du. Türkiye de bu ihtiyac›n›, Smart proje-
siyle karfl›lamay› hedefledi. 

Projeyi, Ulaflt›rma Bakanl›¤› Devlet
Hava Meydanlar› ‹flletmesi (DHM‹) Ge-
nel Müdürlü¤ü yürütüyor. 2011’in ilk
çeyre¤inde faaliyete geçecek ve 150 mil-
yon Avro’ya mal olmas› beklenen siste-
min devreye girmesiyle Türk hava sahas›
tek bir merkezden (Ankara-Esenbo¤a)
yönetilecek. Böylece, ‹stanbul ve Ankara
Hava Kontrol Merkezleri ile yap›lan kon-
trol, teke inecek. 

Ancak ‹stanbul, Antalya, Bodrum, Da-
laman ve KKTC’de hem saha kontrol
hem de yaklaflma kontrol hizmetleri ve-

rilmeye devam edilecek. Bunun yan› s›ra
projenin tamamlay›c› unsurlar› da yenile-
niyor. Mesela, Türkiye’nin çeflitli nokta-
lar›nda hatta da¤ bafllar›nda bulunan 24
radar istasyonu yenileniyor. Bir yerde,
Türkiye’de hava trafik yöntemiyle ilgili
ne kadar teknolojik alt yap› varsa s›f›rla-
n›yor, denilebilir. 

‘Hava sahas›n›n tek bir merkezden yö-
netilmesi ve cihazlar›n modernizasyonu
neyi sa¤layacak?’ sorusuna DHM‹ Genel
Müdürü Orhan Birdal, “Güvenlik.” ceva-
b›n› veriyor. Birdal, mevcut flartlarda
Türk hava sahas›nda bir güvenlik sorunu
yaflanmad›¤›n›n alt›n› çiziyor ancak pro-
jenin devreye girmesiyle güven kat say›s›-
n›n daha da artaca¤›na vurgu yap›yor.
Radar ve hava trafik sistemlerinin yeni-
lenmesi, pilotun ve hava kontrolörünün
yan› s›ra, son teknolojik aletlerle hava
trafi¤inin yönlendirildi¤ini bilen vatanda-
fl›n da kendisini güvende hissedece¤ine
vurgu yap›yor. 

Projeyi, hava trafik yönetimi bak›m›n-
dan, Türkiye’nin en önemli havac›l›k pro-
jesi olarak görüyor. Genel Müdür, Türki-
ye’nin s›n›r komflular› içinde de böylesi
modern bir sisteme sahip baflka bir ülke
olmad›¤›n›n da alt›n› çiziyor. “Hatta bir-
çok AB (Avrupa Birli¤i) ülkesi aras›nda
da…” diyor. 

Projenin geliflim sürecine
bakt›¤›m›zda, ilk ad›m›n
2006 y›l›nda at›ld›¤›n›
görüyoruz. ‹lk ifl ola-
rak da, eski teknoloji
yerine, Smart proje-
si devreye girene
kadar, ara moderni-
zasyona gidilmifl.
Böylece, projeye ka-
dar geçen süre zarf›n-
da trafik bak›m›ndan bir
aksakl›¤›n yaflanmamas›
sa¤lanm›fl. 

Sistem için Esenbo¤a’da yeni bir
bina infla edildi. Trafik hizmeti, bu bina
içindeki 2 bin metrekarelik, dire¤i ve ko-
lonu olmayan bir salondan yürütülecek.
Son sistem cihazlar salona yerlefltirildi ve
bu cihazlarla sistemin denemesi yap›l›yor.
Salon içinde görev yapacak 85 kontrolör,
sistemin devreye girmesiyle, Türkiye’nin
sivil hava sahas›n›n her santimetrekare-
sinde uçan kufla kadar bilgi sahibi olacak.

DHM‹
Genel Müdürü
Orhan Birdal:

“Türkiye’nin s›n›r komflular›
içinde de böylesi modern 

bir sisteme sahip baflka bir
ülke yok. Hatta birçok AB

ülkesi aras›nda da…”
diyor. 

»
Haber: ADEM EREN

Türk hava sahas›n› 
kullanan uçak say›s›n›n her
geçen gün artmas›, do¤al
olarak güvenlik ihtiyac›n› da
beraberinde getiriyor. 
Türkiye de bu ihtiyac›n›, 
Smart projesiyle
karfl›lamay› hedefledi.

DDHHMM‹‹  GGeenneell  
MMüüddüürrüü  OOrrhhaann  BBiirrddaall
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6 Ocak: K›y› Emniyeti Genel Mü-
dürlü¤ü’nün Turkcell’in katk›lar›yla ger-
çeklefltirdi¤i “Deniz Fenerlerinin Uzak-
tan Yönetimi Projesi” imzaland›. 

13 Ocak: TÜS‹AD ile Türkiye Bili-
flim Vakf› taraf›ndan verilen “7. e-Türki-
ye (eTR) Ödülleri”, Cumhurbaflkan›
Abdullah Gül’ün himayesinde, Çankaya
Köflkü’nde gerçeklefltirilen törenle sa-
hiplerini buldu. 

5-6 fiubat: 3. A¤ ve Bilgi Güvenli¤i
Sempozyumu gerçeklefltirildi. Ulaflt›rma
Bakan› Binali Y›ld›r›m etkinlikte yapt›¤›
konuflmada, Sanal Suçlarla Mücadele
Avrupa Sözleflmesi’nin yak›n zamanda
TBMM taraf›ndan onaylanaca¤›n› ve sa-
nal güvenlik ekibi kurulaca¤›n› ifade etti. 

17 fiubat: TÜB‹SAD ve Intel,
“Uluslararas› Biliflim Sanayi Zirvesi”ni
Ankara’da gerçeklefltirdi. ABD ‹novas-
yon ve IT Vakf› Baflkan› Dr. Robert At-
kinson, Avrupa Komisyonu Lizbon
Stratejisi Bilgi Toplumu Genel Direk-
törlü¤ü Ekonomik ve ‹statistiki Analiz
Birim Baflkan› Lucilla Sioli ve OECD
Bilim ve Teknoloji Direktörü Graham
Vickery ve Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›l-

d›r›m etkinlikte konuflma yapt›. 

2 Mart: F-4E uçaklar›n›n moderni-
zasyonu kapsam›ndaki “fiimflek Projesi
‹lk Uçak Teslim Töreni”, Eskiflehir 1.
Hava ‹kmal Bak›m Merkezi Komutanl›-
¤›’nda yap›ld›. 

11-12 Mart: Uluslararas› e-Devlet
Konferans›’n›n ikincisi Ulaflt›rma Ba-
kanl›¤› ve Türksat taraf›ndan Antal-
ya’da düzenlendi. Ulaflt›rma Bakan› Bi-
nali Y›ld›r›m, “Devlet hizmetlerinin
elektronik ortamda verilmesinin önün-
deki engelleri kald›raca¤›z.” dedi. 

19 Nisan: Bilgi Toplumu Stratejisi ve
Eylem Plan›ndaki temel e-Devlet proje-
lerinden biri olan Merkezi Tüzel Kiflilik
Bilgi Sistemi (MTK) Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤› taraf›ndan Mersin’de devreye
al›nd›. 

22 Nisan: Tüketici Bilgi Sistemi
(TÜB‹S), Sanayi ve Ticaret Bakan› Ni-
hat Ergün taraf›ndan hizmete aç›ld›. 

29-30 Nisan: 5. Karadeniz ve Hazar
Düzenleyici Konferans›, BTK’n›n ev sa-
hipli¤inde ‹stanbul’da gerçekleflti. “Ge-
niflband›n Gelece¤i” ana temas›yla dü-

zenlenen etkinlikte Ulaflt›rma Bakan›
Binali Y›ld›r›m, KKTC Bay›nd›rl›k ve
Ulaflt›rma Bakan› Hasan Taçoy ve BTK
Baflkan› Tayfun Acarer birer konuflma
yapt›. 15 farkl› ülkeden 28 yabanc› ko-
nuk ve 300’ün üzerinde kat›l›mc› etkin-
likte yer ald›. 

6-8 May›s: Ana temas› “Kiflisel Ve-
rilerin Korunmas›” olarak belirlenen 4.
Ulusal Bilgi Güvenli¤i ve Kriptoloji
Konferans› Ankara’da gerçeklefltirildi. 

18 May›s: Türk Telekom, 16 ülkede
27 bin kilometrelik fiber altyap›s›na sa-
hip olan ve bu altyap› üzerinden hizmet-
ler sunan Invitel’i sat›n ald›. 

1 Haziran: e-Pasaport uygulamas›
‹çiflleri Bakanl›¤› ve D›fliflleri Bakanl›¤›
iflbirli¤i ile uygulamaya al›nd›. 

16 Haziran: JADI LINK Projesi,
Türk Telekom, Suudi Telekom, Ürdün
Telekom ve Suriye Telekom aras›nda
imzaland›. Projenin tan›t›m toplant›s›na
Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m ve Ür-
dün Krall›¤› Bilgi ve ‹letiflim Teknoloji-
leri Bakan› Marwan Juma kat›ld›. Proje
Ortado¤u, Güney Asya ve Uzakdo¤u
aras›nda çok geçiflli fiber optik a¤ kurul-
mas›n› sa¤layacak.

28 Haziran: Bilgi ve iletiflim sektörü
flirketlerini cirolar›na göre s›ralayan Bili-
flim 500 Araflt›rmas› Sonuçlar› ‹stan-
bul’da aç›kland›. ‹lk 5 flirket s›ras›yla
Türk Telekom, Turkcell, Vodafone,
Avea ve KVK oldu. 

30 Haziran: Tapu Kadastro Bilgi Sis-
temi’nin (TAKB‹S) 3. Faz› Ankara’da
düzenlenen törenle imzaland›. Törene,
Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m ve Ba-
y›nd›rl›k ve ‹skan Bakan› Mustafa De-
mir kat›ld›. Projeyi Türksat yürütecek. 

Haziran 2010

May›s 2010

Nisan 2010

Mart 2010

fiubat 2010

Ocak 2010

Haberleflme ve iletiflimin
ULAfiTIRMA Bakanl›¤›, Bilgi Teknoloji ve ‹letiflim

Kurumu (BTK) 2010 y›l› içinde önemli projelere imza att›, karar-
lar ald›. Günümüzün en önemli sorunlar› aras›nda görülmeye
bafllanan ve giderek üst s›ralara t›rmanan “A¤ ve Bilgi Güvenli¤i”
konular›nda yap›lan çal›flma neticesinde, ‘sanal güvenlik’ ekibi

kurulmas› karar› al›nd›. Üniversite ö¤rencilerine ücretsiz dil e¤iti-
mi sa¤layacak olan “Web Tabanl› ‹ngilizce Dil E¤itim Sistemi ve
Multimedya Dil S›n›flar› Projesi” gibi birçok proje hayata geçiril-
di. Bir y›l içinde bilgi teknolojileri ve iletiflim alan›nda yaflama ge-
çirilen projelerden baz›lar› flöyle: 

»
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21 Temmuz: Sosyal Güvenlik Ku-
rumu’nda bulunan, ‘Bas›l› Bilgi ve Bel-
gelerin e-Devlet Hizmetlerinde Kulla-
nabilmesi ‹çin Elektronik Ortama Ak-
tar›larak Say›sallaflt›r›lmas›na Yönelik
‹flbirli¤i Protokolü’ Ulaflt›rma Bakan›
Binali Y›ld›r›m ve Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakan› Prof.Dr. Ömer Dinçer
taraf›ndan imzaland›. Türksat’›n projeyi
2 y›l içinde bitirmesi hedefleniyor. 

24 A¤ustos: KKTC’de e-Devlet uy-
gulamas›na geçifli sa¤layacak protokol,
KKTC ile ilgili koordinasyondan so-
rumlu Devlet Bakan› ve Baflbakan Yar-
d›mc›s› Cemil Çiçek ile Ulaflt›rma Ba-
kan› Binali Y›ld›r›m aras›nda imzaland›.
Projeyi Türksat yürütecek. 

3 Eylül: Üniversite ö¤rencilerine üc-
retsiz dil e¤itimi sa¤layacak olan “Web
Tabanl› ‹ngilizce Dil E¤itim Sistemi ve
Multimedya Dil S›n›flar› Projesi” Ulafl-
t›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m ve YÖK
Baflkan› Yusuf Ziya Özcan taraf›ndan
imzaland›. 

17 Eylül: Uluslararas› karayolu tafl›-
mac›l›¤›nda kullan›lan ticari yük ve yol-
cu araçlar›ndaki say›sal takograflar›n
Ulaflt›rma Bakanl›¤› ile imzalanan pro-
tokol çerçevesinde, TOBB’un üretmesi-
ne karar verildi. 

20 Eylül: Suriye Adalet Bakan› Ah-
med Hammoud Younes ve Havelsan
Yönetim Kurulu Baflkan› Hayrettin
Uzun Suriye e-Adalet Sistemi’nin Ha-
velsan taraf›ndan yap›lmas›na yönelik
iflbirli¤i protokolünü imzalad›. 

22-25 Eylül: Türkiye Biliflim Derne-
¤i taraf›ndan 27.’si düzenlenen ve ana
temas› “Sosyal Dönüflüm” olan, Biliflim

2010 etkinli¤i Ankara’da gerçeklefltirdi. 
23 Eylül: 1996 y›l›ndan bu yana hiz-

met veren TÜRKSAT-1C haberleflme
uydusu ekonomik ömrünü tamamlaya-
rak uzay çöplü¤üne gönderildi. 

4-10 Ekim: Biliflim Haftas› kapsa-
m›nda Biliflim Zirvesi ‘10 ve CeBIT Bi-
liflim Eurasia Fuar› etkinlikleri ‹stan-
bul’da gerçeklefltirildi. 

4-22 Ekim: Uluslararas› Telekomü-
nikasyon Birli¤i’nin (ITU), Tam Yetkili
Temsilciler Konferans›’n›n (PP-10)
18.’si, Meksika’n›n Guadalajara kentin-
de yap›ld›. Türkiye, 3. kez konsey üyeli-
¤ine seçildi.

4 Kas›m: Kat›l›mc› AB üyesi ülkele-
rin tavsiyeleri do¤rultusunda, ilk defa
Avrupa çap›nda Siber Güvenlik Tatbi-

kat› olan Siber Avrupa (Cyber Europe)
yap›ld›. 

7 Kas›m: ‹nternet Alan Adlar› Yö-
netmeli¤i, yürürlü¤e girdi. Yönetmelik,
“tr” uzant›l› olan tüm alan adlar› yöneti-
mine iliflkin usul ve esaslar› düzenliyor. 

10 Kas›m: Temel amac›, siber suç-
larla uluslararas› alanda mücadele et-
mek ve bu suçlarla mücadelede ortak
bir anlay›fl› benimsemek olan Avrupa
Konseyi’nin 23 Kas›m 2001 tarihinde
imzaya açt›¤› Siber Suç Sözleflmesini,
Türkiye ad›na D›fliflleri Bakan› Ahmet
Davuto¤lu Strasbourg’ta imzalad›.

22 Kas›m: E¤itimde f›rsat eflitli¤ini
ve e¤itim kalitesini art›rmay› amaçla-
yan, F›rsatlar› Art›rma ve Teknolojiyi
‹yilefltirme Hareketi k›sa ad›yla FAT‹H
projesi Baflbakan Recep Tayyip Erdo-
¤an, Milli E¤itim Bakan› Nimet Çubuk-
çu ve Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›-
r›m’›n kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. Türki-
ye’nin en önemli e¤itim yat›r›mlar›ndan
olan FAT‹H projesi Evrensel Hizmet
fonundan sa¤lanan ödenekle yaklafl›k 3
milyar TL’ye mal olacak.

8 Aral›k: Kamu kurum ve kurulufl-
lar›n›n, IPv6’ya Geçifl Plan›na ‹liflkin
Baflbakanl›k Genelgesi Resmi Gaze-
te’de yay›nland›. 

21 Aral›k: Bay›nd›rl›k ve ‹skan Ba-
kan› Mustafa Demir ve Suriye MoLA
Bakan› Tamer Hajjah’›n Ankara’da im-
zalad›¤› protokol ile Suriye Tapu ve Ka-
dastro Sisteminin Modernizasyonu ve
Otomasyonu Projesi’ni Havelsan ile
Türksat üstlendi. 

Aral›k 2010

Kas›m 2010

Ekim 2010

Eylül 2010

A¤ustos 2010

Temmuz 2010

365
GÜNÜ
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Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m

50 milyon Avro’ya mal edilecek ve inflaat›
36 ayda tamamlanacak olan Zafer

Havaalan›, Türkiye’nin ilk bölgesel
havaliman› olacak. 

2 milyon yolcu tafl›nacak.
‹çtafl, havaalan›n› 29 y›l

11 ay boyunca iflletecek.

Çukurova için model    

KÜTAHYA, Afyonkarahisar ve Uflak illerine hizmet verecek olan Za-
fer Havaalan›’n›n sözleflme imza töreni Ankara’da gerçeklefltirildi. Türki-
ye’nin ilk bölgesel havaalan› olacak tesis 50 milyon Avro’ya mal edilecek ve
inflaat› 36 ayda tamamlanacak. Bitti¤inde y›lda iki milyon yolcu tafl›nacak.
Yap-‹fllet-Devret (Y‹D) modeli ile ihale edilen havaalan›n›n sözleflmesi Ulafl-
t›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, Çevre ve Orman Bakan› Veysel Ero¤lu, IC (‹ç-
tafl) Holding Yönetim Kurulu Baflkan› ‹brahim Çeçen ve Devlet Hava Mey-
danlar› ‹flletmesi (DHM‹) Genel Müdürü Orhan Birdal aras›nda imzaland›.
Törende konuflan Bakan Y›ld›r›m, sözleflme ile ‹çtafl firmas›n›n 29 y›l 11 ay
süre ile görevlendirildi¤ini aktard›. Zafer Havaalan›’ndan elde edilecek tecrü-
be ile daha sonra Çukurova Bölgesel Havaalan›’n›n infla edilece¤ini bildirdi.
Tesis, ‹stanbul Atatürk, Ankara Esenbo¤a ve Antalya Havaliman›’ndan sonra
Türkiye’nin dördüncü büyük havaliman› olarak planlan›yor.   

»

Zafer Havaalan›

‹mza töreni, Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›l-
d›r›m, Çevre ve Orman Bakan› Veysel
Ero¤lu, IC (‹çtafl) Holding Yönetim Kuru-
lu Baflkan› ‹brahim Çeçen ve Devlet Ha-
va Meydanlar› ‹flletmesi (DHM‹) Genel
Müdürü Orhan Birdal aras›nda yap›ld›. 
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“Havac›l›ktaki büyüme 
dünya rekorudur”

Bakan Y›ld›r›m, konuflmas›nda son 7
y›lda Türk sivil havac›l›¤›n›n gösterdi¤i
geliflmenin bir dünya rekoru oldu¤unu
kaydetti. 2003 y›l›na göre, iç hatlarda 5
kat, d›fl hatlarda 3 kat büyüme göste-
ren havac›l›k sektörünün, uluslararas›
kurulufllar›n tahminlerini bile altüst et-
ti¤ini söyledi. Sektörün her alanda ya-
flad›¤› büyüme hakk›nda rakamlarla flu
bilgileri verdi: “Çal›flan say›s› 50 bin-
den 110 bine ç›kt›. Sektördeki ciro 3
milyardan 18 milyara yüksel-
di. Yolcu say›s› 33 mil-
yondan 100 milyona
ç›kt›. Uçak say›s›
110’den 360’a ç›k-
t›. Dünyadaki or-
talama büyüme
yüzde 3-5, bizde
yüzde 7 oldu.
Aktif pilot say›s›
bin 300’den 7 bine
yükseldi. Pilotlar
karaborsa oldu. Ha-
vac›l›k sektörünün k›sa
özeti bu. Havayolu halk›n
yolu olacak dedik. Hava yolunu da
halk›n yolu yapt›k.”
Çeçen: ilk defa s›f›rdan 
havaalan› yapaca¤›z

IC Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
‹brahim Çeçen, Türkiye’de ilk defa bir

havaalan›n› s›f›rdan bafllay›p infla etme
mutlulu¤unu yaflayacaklar›n› kaydetti.
Zafer Havaalan›’n›n bölgenin kalk›n-
mas›nda önemli katk›lar sa¤layaca¤›n›
vurgulayan Çeçen, havaalan›n›n bulun-
du¤u alan› yeflillendirip, bir botanik
bahçesine çevireceklerini ifade etti. 
Havaalanlar› paket 
olarak özellefltirilecek

Ulaflt›rma Bakanl›¤›, büyükflehirler-
den sonra Anadolu’daki havaalanlar›n›
da özellefltirmek için dü¤meye bast›.
2011 y›l›nda, alternatifli iki paket ha-

linde özellefltirme yap›lacak.
Ya, ‘Samsun-Sinop-Tokat’

havaalanlar› paket ha-
linde özellefltirilecek

ya da Samsun ve
Nevflehir ayr› yar›
özellefltirilecek. 

Sivil Havac›l›k
Genel Müdürlü¤ü
de bu havaalanla-

r›n›n yolcu say›s›n›
art›rmak için ‘Open

Sky Havaalan›’ proje-
sini bafllatt›. Proje kapsa-

m›nda, Samsun-Çarflamba,
Nevflehir-Kapadokya ve Gaziantep

Havaalan› bulunuyor. Türkiye ile ikili
hava ulaflt›rma anlaflmas› bulunan ülke
tafl›y›c›lar›, hiçbir trafik ve kapasite k›-
s›tlamas› olmaks›z›n söz konusu hava-
alanlar›na uçufl gerçeklefltirebilecek.

Binali
Y›ld›r›m: “Son 7

y›lda Türk sivil havac›l›¤›
dünya rekoru k›rd›. 2003

y›l›na göre, iç hatlarda 5 kat,
d›fl hatlarda 3 kat büyüme
gösterdi. ‹stihdam edilen
çal›flan say›s›, 50 binden

110 bine ç›kt›.”

  olacak 

Toplant› sonras›na gazeteciler
Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m’a
sürpriz do¤um günü pastas› kesti. 
55 yafl›na giren Y›ld›r›m ise do¤um
gününün 20 Aral›k’ta oldu¤unu
hat›rlatarak, “Bas›n, haberleri de bu
kadar geriden takip ediyorsa yand›k."
diye espri yapt›. Gazetecilerinin cevab›
da, “Sizi Ankara’da denk getirmek
mümkün mü?” oldu.  

Ulaflt›rma
Muhabirlerinden Bakan’a

do¤um günü pastas›   

‹mza töreninin
ard›ndan gazeteciler,

55. yafl›na giren
Ulaflt›rma Bakan›’na
pastal› do¤um günü

sürprizi yapt›.
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(Soldan sa¤a) Turkcell Genel 
Müdür Yard›mc›s› ‹lter Terzio¤lu,
KKTCCELL Genel Müdürü Da¤han
Fellaho¤lu, Superonline Genel
Müdür Yard›mc›s› Muhittin Say›n.

MERS‹N

K.K.T.C.
Selvilitepe

TURKCELL
K›br›s’ta ‘izolasyonlar›’
TURKCELL
K›br›s’ta ‘izolasyonlar›’
KALDIRIYOR

Turkcell, iki 
milyon TL’ye mal edilen 

ve dünyada benzeri olmayan 80 metrelik
kule ve radyolink projesini Girne’ye

dikerek, K›br›s’› dünyaya kesintisiz ba¤lad›.
Turkcell Genel Müdür Yard›mc›s› ‹lter

Terzio¤lu, “KKTC üzerindeki izolasyonlar›
iletiflimle kald›rd›k.” dedi.
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r›s’a fakl› bak›yordu. Raydolink ile art›k
bu tür durumlar yaflanmayacak.” 
“Deniz alt›ndan da 
yat›r›m yapmak istiyoruz”

Terzio¤lu, denizin üzerinde hayata
geçirdikleri radyolink projesinin yan› s›-
ra, Kuzey K›br›s’a deniz alt›ndan da fi-
beroptik kablo çekmek istediklerini be-
lirtti. Güney K›br›s’›n, kendi taraflar›n-
daki fiber hatlar sayesinde Ada üzerin-
den geçen dünya iletifliminden önemli
bir pay ald›¤›n› vurgulayan Terzio¤lu,
“ABD’den Suriye’ye yap›lan arama,
Avrupa’dan M›s›r’a yap›lan arama niye
Kuzey K›br›s üzerinden gitmesin? Biz
KKTC’de gerekli baflvurular› yapt›k.
Girne-Mersin aras›na böyle bir hat kur-
mak istiyoruz. 2 y›ld›r buradan izin ç›k-
mas›n› bekliyoruz, izinler gelirse 1.5 ay-
da bitiririz. Bu hat olursa, K›br›s dünya
iletifliminin geçifl noktas› olur, dünya
iletiflim trafi¤i Ada’ya ve elbette Kuzey
K›br›s’a akar.” dedi.  
“11 y›lda 860 milyon 
lira yat›r›m yapt›k”

Terzio¤lu, Turkcell’in KKTC’ye yap-
t›¤› yat›r›mlar hakk›nda da bilgi verdi.
Ada’ya 1999’da ikinci operatör olarak
s›f›r pazar pay› ile girdiklerini vurgula-
yan Terzio¤lu, “11 y›lda 860 milyon lira
yat›r›m yapt›k. KKTC’ye bugüne kadar
bu miktar›n yar›s›n› bile yapan baflka
bir yat›r›mc› yok. Yapt›¤›m›z yat›r›mlar-
la pazardaki pay›m›z, 11 y›lda s›f›rdan
yüzde 70’e yükseldi. KKTC’de en fazla
kurumlar vergisi veren flirketiz.” dedi. 
“Sabit hat ihalesiyle ilgileniyoruz”

Terzio¤lu, Kuzey K›br›s’taki sabit te-
lefon hatt›yla da ilgilendiklerini aç›klar-
d›. Özellefltirilmesi halinde, ihaleyle il-
gileneceklerinin alt›n› çizdi. Terzio¤lu,
Ada’daki di¤er operatörlerin de talep
etmesi halinde, radyolink’i kulland›ra-
bileceklerini söyledi.
“Rumlar da KKTCCell’i 
kullanacak”

KKTCCell Genel Müdürü Da¤han
Fellaho¤lu ise 1999’da girdikleri KKTC

pazar›nda 11 y›lda yüzde 70’lik payla li-
der olduklar›n› aç›klad›. Baflar›n›n al-
t›nda verilen altyap› hizmetinin önemi-
nin büyük oldu¤unu söyleyen Fellaho¤-
lu, hayata geçirdikleri radyolink proje-
siyle konuflma ücretlerinde de yüzde 70
üzeri indirim oldu¤una iflaret etti. Fel-
laho¤lu flöyle konufltu: “fiimdi dakikas›
25 kurufla konufluluyor. Magosa’dan
Lefkofla’y› aramak, Lefkofla’dan Anka-
ra’y› ya da Londra’y› aramakla eflit ola-
cak. Bu, izolasyon s›k›nt›s› yaflayan Ada
halk› için çok önemli bir mesaj. Fiyatlar
inince Güney taraf›yla rekabet edebile-
ce¤iz. Rum operatörü kullanan KKTC
vatandafllar› vard›, çünkü dünyay› ara-
mak daha ucuzdu. fiimdi tam tersi bir
durum var. Art›k Güney’deki Rumlar
da KKTCCell kullanmaya bafllayacak.” 
“Dünyadaki nadir projelerden”

Superonline Genel Müdür Yard›mc›-
s› Muhittin Say›n da bu projenin, dün-
yada denizin üstünde kurulan nadir sis-
temlerden birisi oldu¤unu belirterek,
“Bu kadar uzak mesafede, bu kadar
kapasiteli baflka bir radyolink hatt› yok.
Deniz üzerinden 86 kilometrenin üze-
rinde bir mesafede giden zor bir proje.
Deniz üzerinde sinyaller k›r›lma yafl›-
yor, bu da projeyi daha da zorlaflt›r›yor.
K›br›s’taki anten ile Türkiye’deki iki
ayr› anten aras›nda ba¤lant› kuruldu.
Her bir antene giden ba¤lant›lar yedek-
li. Toplamda 4 hat olmufl oluyor. Bir ta-
rafta s›k›nt› varsa, di¤er hattan mükem-
mel iletiflim sa¤l›yor.” dedi. 

45haber

TURKCELL’in grup flirketi Supe-
ronline, ard› ard›na hayata geçirdi¤i projeler-
le dikkat çekiyor. Basra Körfezi ile ‹stanbul
aras›nda kuraca¤› 7 bin 500 kilometrelik fiber
altyap› projesiyle 2 milyar insana internet gö-
türmeye haz›rlanan Superonline, flimdi de
radyolink yat›r›m›yla Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti’ni (KKTC) dünya ile kesintisiz
konuflturmaya bafllad›.

‹ki milyon TL’ye mal edilen ve dünyada
benzeri olmayan 80 metrelik kule ve radyo-
link projesi Girne’de bas›n mensuplar›na ta-
n›t›ld›. Turkcell’in flirketi KKTCCell, hat için
Girne’de bin 240 metre yükseklikteki Selvili-
tepe’ye 80 metre uzunlu¤unda kule kurdu.
Brezilya’dan özel gemilerle 2,5 ayda getirilen
kuleye 4,5 metre çap›nda çanak antenler ta-
k›ld›. Ayn› kuleler, Mersin’de Tekmen ve Yö-
rüktepe’ye de kuruldu. Böylece KKTC’deki
ç›k›fl noktas›ndan, 86 ve 96 kilometre uzakl›k-
taki iki ayr› noktayla yedekli ba¤lant› sa¤lan-
d›. Turkcell, bu hatt› Silifke’ye kadar da tafl›-
yarak, 172 kilometrelik kapasiteye ulaflt›rd›.
Hat, saniyede 777,6 Mbit h›z ile çok yüksek
kapasiteye sahip. 

Turkcell Genel Müdür Yard›mc›s› ‹lter
Terzio¤lu, KKTC üzerindeki ‘izolasyonlar›n’
iletiflimle kalkt›¤›n› söyledi.

Ada ile Türkiye aras›nda denizin üstünden
96 kilometrelik bir hat oluflturuldu¤unu ifade
eden Terzio¤lu, sadece Türkiye ile de¤il, dün-
ya ile de kesintisiz iletiflim sa¤land›¤›n› belirt-
ti. Terzio¤lu flu bilgileri verdi: "KKTC’nin
dünya ile ba¤lant›s› tek ve denizin alt›nda fi-
ber kablo ile sa¤lan›yordu. S›k yaflanan kesin-
tiler, Ada’n›n ekonomisini vuruyor, bütün
kredi kart› ve banka ifllemleri duruyordu. Ar-
t›k bu tür durumlar yaflanmayacak. K›br›s’›n
dünya ile ba¤lant›s› tek ve denizin alt›nda fi-
ber kablo ile sa¤lan›yordu. Bu hatta kesintiler
yaflan›yordu. Geçen y›l 225 saat ar›za yafland›.
Adaya gelen turistler, durum karfl›s›nda K›b-

»
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TÜRK Hava Yollar›,
basketbol dünyas›n›n en de-
¤erli oyuncusu Kobe Bryant
ve bayanlar tenis dünyas›n›n
bir numaral› ismi Caroline
Wozniacki ile marka tan›t›m
elçili¤i için anlaflt›.  Ameri-
ka’n›n Los Angeles flehrinde
at›lan imzalar›n ard›ndan Ko-
be Bryant iki y›l boyunca
Türk Hava Yollar›’n›n baflta
ABD olmak üzere dünyadaki
marka tan›t›m elçisi oldu.
New York ve Chicago’ya ger-
çeklefltirilen uçufllar›n yan› s›-

ra geçti¤imiz günlerde Was-
hington hatt›n› hayata geçiren
ve yak›nda Los Angeles hatt›-
n› açmaya haz›rlanan Türk
Hava Yollar›, Kobe Bryant ile
markas›n› tan›tacak. Bryant, 2
y›l boyunca tüm bu bölgelerde
markan›n global tan›t›m elçisi
olarak hem oynayaca¤› rek-
lam filmlerinde hem de PR
çal›flmalar›nda THY’nin mar-
kam›z›n daha genifl kitleler ta-
raf›ndan alg›lanmas›na ve ter-
cih edilmesine katk›da bulu-
nacak. 

Wozniacki THY’nin
business class yüzü oldu

Türk Hava Yollar›’n›n Busi-
ness Class yüzü seçilen Caroli-
ne Wozniacki ise a¤›rl›kl› ola-
rak Avrupa’daki marka iletifli-
minde tenisseverler ile birara-
ya gelecek. Polonya as›ll› Da-

nimarkal› tenisçi, 3 y›l boyunca
reklam filmlerinde ve halkla
iliflkiler etkinliklerinde Türk
Hava Yollar›’n› temsil edecek.
Wozniacki Women’s Tennis
Association (WTA) taraf›ndan
2008 y›l›nda en iyi yeni tenisçi
ödülünün de sahibi olmufltu.  

TÜRKSAT’›n Kablo
TV Platformu üzerinden ver-
di¤i hizmet olan Uydunet,
“Bu K›fl ‹nternet Bizden” di-
yerek yeni abonelerine olduk-
ça cazip indirim avantajlar›
sunuyor. 31 Ocak 2011’de so-
na erecek kampanyaya dâhil
olanlar, k›fl aylar› boyunca in-
terneti ücretsiz kullanacak. 

Kampanya dahilinde ‘kul-
land›¤›n kadar öde’ ve s›n›rs›z
internet h›zlar›ndan faydalan-
mak isteyen yeni abonelere
“kablosuz modem” de ücret-
siz olarak verilecek. Ayl›k 7
TL Kablo TV al›nacak ancak
kurulum ücreti (43 TL) ve
Uydunet aktivasyon ücreti
(27.74 TL) al›nmayacak. “Bu
K›fl ‹nternet Bizden” kam-
panyas›na kat›lacak yeni abo-
neler, ücretsiz yararlanacakla-
r› hizmetlerin karfl›l›¤› olarak
seçtikleri tarifeye göre top-
lamda 280 TL’den - 540 TL’ye
kadar indirim avantaj›ndan
faydalanabilecek. Kampanya-
dan yararlanabilmek için

müflterilerin Uydunet’e 24 ay
abone kalmay› taahhüt etmesi
ise zorunlu.
Uydunet nedir?

Uydunet, KabloTV flebeke-
si üzerinden bilgisayar›n›za
ba¤lanacak bir modem yoluy-
la internete ba¤lanman›z› sa¤-
layan bir sistem. En büyük
avantajlar›ndan biri ise her-
hangi bir internet servis sa¤la-
y›c›s›na ya da telefon hatt›na
ihtiyaç duymadan internete
eriflim imkân› vermesi. Üste-
lik Türksat Uydunet abonele-
ri, virüs, spam ve internetten
gelebilecek sald›r›lara karfl›
otomatik olarak koruma alt›-
na al›n›yor.  

Ünlü sporcular 
THY’nin marka 
tan›t›m›n› yapacak
Basketbol dünyas›n›n en de¤erli ismi Kobe
Bryant ile baflar›l› tenis y›ld›z› Caroline
Wozniacki,  THY markas›n›n tan›t›m elçileri oldu. 

Bu k›fl internet Türksat’tan

»

»
Türksat, internet kullan›c›lar› için uygun fiyatlarda 
Uydunet aboneli¤i sa¤layan kampanyas›n› bafllatt›. 
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‹STANBUL  Sabiha
Gökçen Uluslararas› Hava-
liman›’nda artan hava trafi-
¤ini karfl›lamak için yap›l-
mas› planlanan ikinci pistte
yap-ifllet-devret modeli ön
plana ç›kt›. Milli Savunma
Bakan› Vecdi Gönül, ko-
nuyla ilgili aç›klamalar yap-
t›. ‹stanbul Sabiha Gökçen
Uluslararas› Havalima-
n›’n›n yolcu say›s›ndaki ar-
t›fl ve hava ulafl›m›ndaki ro-
lü, “‹stanbul ve Bölgenin
H›zla Artan Hava Ulafl›m
Talebi ve Sabiha Gökçen
Havaliman›’n›n Rolü” ko-
nulu sempozyumda ele
al›nd›. 

Sempozyumun aç›l›fl bö-
lümünde konuflan Milli Sa-
vunma Bakan› Vecdi Gö-
nül, Sabiha Gökçen Havali-
man›’n›n gelece¤ine iliflkin
bilgileri 15 Aral›k’ta yap›lan
Savunma Sanayii ‹cra Ko-

mitesi’nde Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an’a sundukla-
r›n› belirtti. Gönül, görüfl-
mede yap-ifllet-devret mo-
delinin ön plana ç›kt›¤›n›
ifade ederek flunlar› söyledi:
“Baflbakan›m›z›n talimat›
yap-ifllet-devret fleklinde ol-
du. Yani devletten para ç›k-
madan ikinci pisti nas›l ya-
par›z, bunun çaresine baka-
ca¤›z. Bunu böyle duyuru-
yorum ki, ilgili ilgisiz herkes
de bu geliflmeden haberdar
olsun. ‹lgililer daha önce-
den haberdar olmufl. Neden
olmas›n? fiimdi Ulaflt›rma
Bakan›’n›n hiç olmaz deni-
len projesi, 13 milyarl›k Dil
‹skelesi Hersek Köprüsü ile
‹zmit Otoyolu devletten bir
kurufl ç›kmadan müteahhit-
lerin taahhüdü ile yerine ge-
lecek. Bu onun onda biri
ancak. O yap›labildi¤ine gö-
re bu da yap›l›r.” 

TÜRK Telekom’un
tüm sosyal sorumluluk proje-
lerini tek çat› alt›nda toplayan
“Türkiye’ye De¤er” markas›,
ABD merkezli League of
American Communications
Professionals (LACP) taraf›n-
dan, dünya çap›nda en baflar›l›
50 iletiflim projesi aras›nda
gösterildi. Telekom, listede
Verizon, HP, Cisco, Coca Cola
ve DHL gibi uluslararas› flir-
ketlerle ayn› s›ralamada yer
ald›. Telekom’un markas›, ku-
ruluflun düzenledi¤i Magellan
Silver Award yar›flmas›nda da
Toplum ‹liflkileri kategorisin-
de büyük ödüle lay›k görüldü.
Proje, jüri üyelerinden 100
üzerinden 97 puan alarak bu
s›ralamada yer ald›. 

Türk Telekom, “Türkiye’ye
De¤er” çat› markas› alt›nda
“Türk Telekom Okullar›”,
“Türk Telekom ‹nternet Evle-
ri”, “Türk Telekom Spor
Okullar›”, “Çocuklara Vita-
min” ve “E-fatura Ormanlar›”
gibi ulusal çapta yürüyen dev
sosyal sorumluluk projelerinin

yan› s›ra, 82 il müdürlü¤ünde
100’den fazla yerel çal›flmay›
da yürütüyor. 

Ödülle ilgili bir aç›klama
yapan Türk Telekom’un Üst
Yöneticisi Gökhan Bozkurt,
“Türkiye’ye De¤er markam›-
z›n slogan› tüm yöneticilerimi-
zin katk›s›yla belirlendi, logo-
su oybirli¤i ile oluflturuldu.
Türkiye’ye De¤er ile bugüne
kadar e¤itimden spora ve çev-
reye kadar birçok alanda ülke-
miz için de¤er yaratt›k. Son
dönemde uluslararas› alanda
art arda ald›¤›m›z ödüllere bir
yenisini eklemenin gururunu
yafl›yoruz.” dedi. LACP Bafl-
kan› Christine Kennedy de,
“Bu y›l Magellan ödüllerine
sekiz ülkeden 375’i aflk›n bafl-
vuru gerçekleflti. Yo¤un bir re-
kabetin yafland›¤› tüm baflvu-
rular aras›nda Türk Telekom
özellikle dikkat çekiciydi. Pro-
je gerek mesajlar›n›n anlafl›l›r-
l›¤› ve yaratt›¤› etki, gerekse
uygulama aç›s›ndan ola¤anüs-
tü bir baflar›ya sahip.” aç›kla-
mas›n› yapt›. 

»

»
THY, dünya y›ld›z›
sporcularla, müflteri kitlesini
geniflletmeyi hedefliyor.

“Türkiye’ye De¤er” 
dedi, ödülü kapt›

‹SG’ye ikinci pist 
yap-ifllet-devret ile gelecek
“Baflbakan›m›z›n talimat› yap-ifllet-
devret fleklinde oldu. Yani devletten
para ç›kmadan ikinci pisti nas›l yapar›z,
bunun çaresine bakaca¤›z.”
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SOLDAN SA⁄A: 1) Tevazu 2) Bir fleyi olan,
elinde bulunduran / Radon elementinin
simgesi / Tesadüf / Numara 3) Milatla ilgili
olan / Kuzu sesi / Sular›n buz tutmas› 4)
Mibzer / Giysilerde süs k›vr›m›  / Dikme,
dokuma ifllemlerinin vazgeçilmez unsuru 5)
Bir nota / Hükümdar tac› 6) Amerikyum’un
simgesi / ‹tibar› ve flerefi yüksek zatlar, iyiler /
Beyaz / Namus 7) Boks vb. spor
karfl›laflmalar›nda devrelerin her biri / Çok
yaflayan kimse / Bir oyunda dinlenme süresi 8)
Çok s›k›nt›l› / fiark›, türkü / Bir iflte baflta gelen
9) Küme / Aile bireylerinin ortak görüfllerini
belirleyen ve yerine getiren heyet 10) fiefkatli,
anne gibi davranan / Duman›n de¤di¤i yerde
b›rakt›¤› kara leke 11) Umursamazl›k /
Gelinlerin bafllar›na tak›lan süs 12) Korunmak
için birine veya bir yere b›rak›lan fley / Bizmut
elementinin simgesi 13) Çekinik / Büyükbafl
hayvan 14) Yabanc›, tan›d›k olmayan bir
kimse için kullan›lan söz 15) Bir fleyin fiyat›n›
art›rma / P›nar, çeflme / ‹lave 

YUKARIDAN AfiA⁄IYA: 1) Resimde gördü¤ümüz DLH Genel
Müdürümüz 2) Din ifllerini devlet ifllerine kar›flt›rmayan / Gündüz
gösterimi 3) Bir meyve / Kal›n ip 4) Dert, s›k›nt› / Arapça’da ben /
Alfabenin dördüncü harfinin okunuflu  5) Ordunun bir ilçesi / Kin,
düflmanl›k 6) Griple ilgili / Orta ö¤retim kurumu / Bir renk 7) Önce, evvel /
Aflkla ilgili olup köy ve k›r yaflay›fl›n› anlatan k›sa fliir veya yaz› / Boya ya da
çizim yoluyla kurulmufl yap›t 8) Efsaneleflen kavram veya kifli / Sözünü
geçiren, üstünlük sa¤layan 9) Memelilerde ve di¤er hayvanlarda amino
asitlerin y›k›m› ile oluflan
boflalt›m maddesi / Yol
kavfla¤› / Et sat›lan dükkan
10) Bir nota / Ac›km›fl olan /
Amaç / Seslenme 11) Bir
uyuflturucu / Kargan›n
ç›kard›¤› ses / Gümüfl
renginde, beyaz etli bir bal›k
12) Ütopyaya dayanan /
Yüce anlam›ndaki bir erkek
ismi / Eski dilde su 13) Say›
veya gol pas› / Bir soru
tak›s› 14) Nam / Bay›nd›rl›k
/ K›fll›k pantolon  15) Bir
ticari ortakl›k türü.
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