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elişmiş dünya ülkelerinin on yıllar öncesinden çözdüğü 
ulaşım sorunu şuana kadar Türkiye’nin önünde duran 
dev bir dağ gibi idi. Son yıllarda bu soruna duble 

yollar, hızlı tren hatları, yeni havalimanlarının yapımı ile 
çözüm bulunmaya çalışılıyor. Ancak ulaşımın büyük ölçüde 
karayollarından sağlanması, en çok da bu alana yatırım 
yapılması gereğini ortaya çıkarıyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın ulaşım 
çeşitliliğini arttırırken bir yandan da olanca gücü ile karayolu 
yapımına kilitlendiğini söyleyebiliriz bu noktada. Bakanlığın, 
Türkiye için planladığı önemli projelerin başında da 
Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayacak yeni güzergâhların açılması 
geliyor. Ordu ile Mersin’i örnek verecek olursak, normalde 
her iki nokta arasında yolculuk etmek isteyen biri yaklaşık 8-9 
saati gözden çıkarmayı kabul ederek harekete geçer. Ancak 
Bakanlık, yeni güzergâhlar açarak bu sürenin 6 saate inmesini 
sağlamış olacak.

“Peki, bu iki merkezi bağlamak gerçekten yazıldığı kadar 
kolay mı gerçekleşiyor?” diye soracak olursanız, hemen 
Türkiye’nin coğrafi yapısını, bu güzergâhta yer alan ‘geçit 
vermez’ dağları hatırlatalım. İki yakayı birleştirmek için, 
dağları delerek, 128 kilometrelik tünelin kazılması gerekiyor. 
Bakanlık, Türkiye’nin kuzey ile güneyini birleştirmek için tam 
anlamı ile bu dağları deliyor.

Kazılacak tüm tünelleri planlayan, bir kısmını da 
tamamlayan Bakanlığın birleştirme projesinin Türkiye 
açısından çok önemli getirileri olacak. Bakan Binali Yıldırım’ın 
ifadeleri ile bu getirileri; Akdeniz, Orta Doğu Anadolu ve 
Karadeniz’in yakınlaşması, bölgeler arasındaki mal akışının 
hızlanması, ticarette rekabet gücünün yükselmesi olarak 
sayabiliriz. Bakan Yıldırım, böylece Kuzey-Güney aksları ile 
yeni bir medeniyet ekseninin kurulmuş olacağını söylüyor.

Bakanlığın karayolu yapımı projelerinin bu sebeplerle 
desteklenmesi gerekiyor, diye düşünüyoruz.

Bir sonraki sayıda görüşmek üzere, hoşçakalın.

Karadeniz-Akdeniz 
arasında yeni bir 
medeniyet ekseni 
oluşturuluyor

editörden

G

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
bakanlığı, karayolU yapımına kilitlenmiş 
DUrUmDa. bakanlığın, türkiye için planlaDığı 
önemli yol projelerinin başınDa Da 
karaDeniz’in akDeniz’e bağlanmaSı Geliyor.

editörden
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İÇİNDEKİLER

010 İlk özel şoför kimdi?

Ankara’nın adı var…

“Türk Telekom’un 
fiber yatırımı 
heyecan verici”

Kitap okuyarak, görme 
engellileri sınava 
hazırlayabilirsiniz

YHT’nin karla yarışı 
başarıyla sonuçlandı

HAYATTAN

YHT

Ne büyük rahatlıktır; insanın 
arabasının arka koltuğuna 
oturması, gazetesini okuyup, 
internete bağlanırken, trafik 
stresini şoförüne bırakması… Peki 
bu işi ilk başlatan kişi kimdi?

“Türkiye’de çağrı merkezi 
sektörü, gerek kullanılan ICT 
altyapısı açısından, gerekse 
istihdam açısından önemli 
mesafeler kat etmiştir. Türkiye 
bölgesinde çağrı merkezi üssü 
olma yolunda ilerlemektedir.”

Kuzey Balkanlardan 
Uzak Asya’ya, Kırımdan 
Afrika’ya uzanan 
coğrafyada Ankara 
ismi bir kutup yıldızı 
mesabesindedir; 
söylenmesi ve duyulması 
bile kalbe sıcaklık, göze 
ışıltı vermektedir.

BTK, Tüketici Hakları 
Yönetmeliği’nde değişiklik 
yapacak. Yeni yönetmelik, tarife 
değişikliği veya numara taşıma 
sırasında yapılmayan konuşmaların 
ücretlendirilmesine dur diyecek.

Avrupa Telekomünikasyon 
Ağ Operatörleri Birliği 
(ETNO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Luigi 
Gambardella, Türk 
Telekom’un fiber 
yatırımlarını övdü.

Görme engellilerin kitapları 
‘dinleyebilmesi’ için kurulan 
Milli Kütüphane Konuşan 
Kitaplık Bölümü’nün Şefi 
Ramazan Bakırcı, kendisi gibi 
görme engelliler için çalışıyor.

ARAÇLARI YOLLARDA MAHsUR 
BIRAKAN, UÇAKLARA RöTAR 

YAPTIRAN YOğUN KAR YAğIŞLARI 
sIRAsINDA YHT, BİR KERELİK 

AKsAMA DIŞINDA sEfERLERİNİ 
BAŞARI İLE GERÇEKLEŞTİRDİ.

CAN BONOMO, 
EUROVİSİON’DAN 

ALNININ AKI İLE 
ÇIKMAK İSTİYOR

TÜRKİYE’NİN 
‘CAN’I EUROVİsİON 
YOLUNDA 

ULAŞTIRMA, 
DENİzCİLİK VE 
HABERLEŞME 

BAKANI BİNALİ 
YILDIRIM

016

024

026

040       

034

Çağrı merkezlerinde 
hizmet kalitesi

Vatandaş 8 liralık hizmete 
50 lira ödemeyecek

018

030

012



072 Yerli eğitim 
uçağı 2014’te 
semalarda

Ne kadar bilgisayar-tv, o 
kadar dikkat eksikliği!

SAĞLIK

051 Kızlar SMS’i seviyor!
Gençler, günde ortalama 10 adet 
daha fazla mesaj gönderiyor. Kısa 
mesajla iletişim özellikle genç 
kızlar arasında yaygın. Buna göre 
kızlar günde ortalama 100 adet 
kısa mesaj gönderiyor.

Akıllı telefon sahipliğinde, 
erkeklerin oranı kadınlardan 
daha fazla. Dünya genelinde 
akıllı telefon kullanan erkeklerin 
oranı yüzde 37 iken, kadınların 
oranı ise yüzde 32 civarında.

076 At sırtında 
kesintisiz iletişim
Turkcell Genel Müdür 
Yardımcısı Terzioğlu, 
Türkiye’nin en ücra 
köşelerine kadar baz 
istasyonu yerleştirdiklerini, 
Batman’ın Vergili 
köyündeki istasyona 
jeneratörü at sırtında 
götürdüklerini söyledi.

THK Başkanı Osman 
Yıldırım, üzerinde Türk 
bayrağının ve THK 
logosunun bulunduğu 
yerli eğitim uçağının 
2014’te semada olacağını 
müjdeledi.

“ÇOCUKLAR, GÜRÜLTÜLÜ MEDYA 
ARAÇLARI KARŞIsINDA, DUYULARINI AŞIRI 

UYARAN, ANINDA zEVK VEREN ŞEYLERE 
YöNELEN, sABREDEMEYEN, zAMANININ 
ÇOğUNU OTURARAK GEÇİREN, KİLOLU, 

YALNIz BİREYLER OLUYOR.”

İPEK YOLU’NUN 
EN GÜZEL 
HATIRASI

BEYPAzARI 

Hızlı trene kavuşan Konya, 
şimdilerde yeni inşa edilecek olan 
hızlı tren garının heyecanını yaşıyor. 
Konya’ya Avrupa standartlarında, 
yıllık 3 milyon kapasiteli hızlı tren 
garı yapılacak.

Konya’ya semazen 
görünümlü hızlı 
tren garı geliyor

fiber teknolojisinin gelişimini ve 
geleceğini TTNET Pazarlamadan 
sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
İlker Koçak ile konuştuk. 

042 TTNET Fibernet’le  
her şey mümkün!

054

064

İÇİNDEKİLER
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046
MİLLİ 

TENİSÇİ 
MARSEL İLHAN

058

HABER
062 Erkekler akıllı 

telefon kullanıyor
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HACKER’ların Sony Music’in arşivinden, aralarında Michael Jackson 
ve Freddie Mercury’e ait hiç yayınlanmamış parçaların da bulunduğu, 
yaklaşık 50 bin şarkıyı çaldığı ortaya çıktı. Deutsche Welle’nin 
haberine göre bu şarkılar arasında 1991 yılında ölen Queen’in efsanevi 

solisti Freddie Mercury’nin 
henüz yayınlanmamış 
düetleri ile Michael Jackson, 
Jimi Hendrix, Avril Lavigne 
ve Foo Fighters’e ait 
parçaların da bulunduğu 
belirtiliyor. Hırsızlık, 
yaklaşık bir yıl sonra Sony 
çalışanlarının hayran 
sayfalarını rutin kontrolü 
sırasında ortaya çıktı. 

ABD’li Virtual Piggy 
şirketi, anne ve babaların 
çocuklarına internetten 
alışveriş yapabilmeleri, 
dijital ürün ya da elektronik 
cihazlarına aksesuar satın 
almaları için verdikleri 
harçlıkların biriktirileceği 
sanal kumbara açtı. 
Şirketin Genel Müdürü Jo 
Webber, anne ve babaların 
internet alışverişleri için 
çocuklarına nakit para 
veremediklerini söyledi. 
Sanal kumbaranın bu 
sorunu çözdüğünü 
ve bunun 13 ile daha 
küçük yaştaki çocuklara 
internette yasal alışveriş 
izni sağlayan, aynı 
zamanda ailelere limitleri 
belirleme imkânı veren ilk 
ödeme sistemi olduğunu 
belirtti. Webber, “Anne 
babaların çocuklarına 
aylık cep harçlığını 
verebilecekleri ve onların 
da bir şifreyle bu paraya 
ulaşabilecekleri bir sistem 
kurduk.” dedi. 

KANAL D, işitme ve görme engellilerin daha rahat 
dizi takip edebilmelerine imkan sağlayacak bir 
uygulamayı başlattı. Kanalda yayınlanan “Öyle Bir 
Geçer Zaman Ki” dizisi artık, işitme ve görme engelliler 
için, hem alt yazılı hem de ses betimlemeli olarak 
Kanal D’nin internet sitesinde yayınlanacak. Buna 
göre, işitme engelliler dizideki diyalogları alt yazıdan 
takip edebilecek. Görme engelliler ise, ayrıntılı sesli 
betimlemelerle sahnelerin tüm detaylarına vakıf 
olabilecek. Kanal D, bu uygulamayı diğer dizilerinde de 
başlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kanalın yeni 
hizmetine resmi internet adresinden ulaşılabiliyor. 

İSPANYA’nın 
Barselona kentinde 
gerçekleştirilen Dünya 
Mobil Kongresi’nde, 
üreticiler cep telefonları 
için yeni şarj çözümleri 
sundu. Bu kapsamda 
görücüye çıkan 15 yıl 
dayanıklı SpareOne 
ilgi odağı oldu. 
California şirketi XPAL 
Power’ın geliştirdiği ve 
basit bir kalem pille 
çalışan SpareOne adlı 
mobil cihazın ekranı 
siyah-beyaz. Bu ay 
içinde satışa çıkacak 
olan cihaz kapalı 
durumdayken pili 15 yıl, 
açıkken 2 ay dayanıyor. 
Cihazın özellikle acil 
durumlar, felaketlerde 
ilk yardım telefonu 
gibi kullanılabileceği 
belirtiliyor. Ayrıca 
pahalı olmaması ve 
uzun bekleme süresi 
sayesinde, az gelişmiş 
ülkeler için de uygun 
bir cihaz olarak kabul 
ediliyor.

Tam 50 bin şarkı çalındı 

Pili 15 yıl dayanan 
cep telefonu 
görücüye çıktıÇocuklar için 

sanal kumbara 
açıldı

Diziler, görme engelliler 
için betimleniyor

HABER TURU



MONITERA ve Webrazzi, Türk Twitter kullanıcılarının 
analizini yapan bir çalışma düzenledi. Son 3 aydaki 

150 milyon tweet’i incelemeye alan ekibin ulaştığı 
verilere göre, Türkiye’den ayda 1,7 milyon tweet 

atılıyor ve her üyenin ortalama 151 takipçisi 
var. Kullanıcıların yüzde 59’u siteye erişim için 
cep telefonunu kullanırken en çok kullanılan 

marka BlackBerry oluyor. İçerikler en çok 21: 
00-22: 00 saatleri arasında giriliyor. 
Twitter’ı en fazla yüzde 58 ile 
İstanbul kullanırken onu yüzde 13 

ile Ankara ve yüzde 11 ile İzmir takip 
ediyor. Erkekler yüzde 53 oranla 
daha fazla tweet giriyor ve en fazla 
mesaj Cuma günleri gönderiliyor.

JAPON bilim adamları, 
yürüme engellilerin 
hayatını çok büyük 
ölçüde kolaylaştıracak 
yeni bir tekerlekli 
sandalye geliştirdi. 
Yeni sandalye, içinde 
bulunan yazılım ve akıllı 
bilgisayar sayesinde 
istenilen yöne 
gidilebilmesini sağlıyor. 
Sistemi geliştiren Kyoto 
Üniversitesi Profesörü 
Masaharu Komori, 
“Bu cihaz sayesinde 
engelliler yaşama 
entegre olacak.” diye 
konuştu. “Permoveh” 
ismi verilen cihazın 
piyasaya çıkış tarihi ile 
ilgili ise bilgi verilmedi. 

BİLİM adamları, insan beyninin kelimeleri algılama 
süresinin 50-80 milisaniye (1 saniye=1000 
milisaniye) olduğunu bildirdi. Sonuçları Nature 
dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, kelime, ses 
dalgası olarak kulağa ulaştıktan 50 ile 80 milisaniye 
sonra beyin kelimeyi algılamış oluyor. Araştırmada 
yer alan Berlin Hür Üniversitesi bilim adamlarından 
Friedemann Pulvermüller, davranış temelinde 
yapılan çok sayıda deneyin, insan beynindeki 
kelimeleri algılama sürecinin hızlı çalıştığına işaret 
ettiğini, ancak ilk kez fizyolojik olarak bu çalışma 
hızının ölçülebildiğini belirtti.

ULUSLARARASI 
Uzay İstasyonu’na 
(UUİ) çarpmasından 
endişe edilen bir uzay 
çöpünün, UUİ’yi teğet 
geçtiği bildirildi. NASA, 
tehdit oluşturacak 
kadar UUİ’ye yakın 
olan ve istasyona 
çarpmasından endişe 
edilen bir Rus füzesinin 
atık parçasının, UUİ’yi 
teğet geçtiğini açıkladı. 
Öte yandan UUİ’deki 
2 Amerikalı, 3 Rus ve 
bir Hollandalı astronot, 
tehlike nedeniyle 
çarpma halinde 
Dünya’ya dönmek için 
Soyuz kapsüllerine gitti. 

Ayda 1,7 milyon tweet atıyoruz

Uzay 
istasyonu kıl 
payı kurtuldu

Motorla çalışan 
tekerlekli sandalye 
geliştirildi

İnsan beyninin inanılmaz hızı!
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edeniyet dendiğinde ilk akla gelen 
yollar ve limanlardır. Zira medeni-
yetler, ticari yollar ve limanların bu-
lunduğu yerlerde kurulmuş, yatırım-
lar da yine yol ve limanların etrafında 
şekillenmiştir. Nüfus yoğunlukları da 
öyle… Kentleşmenin bir başka ifadesi-

dir aslında liman ve gelişen yollar. Alt yapı çalışmalarının, 
günümüzde sadece şehirleşmenin değil, ekonominin de iti-
ci gücü olduğu görülüyor. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bu nok-
tada toplam uzunluğu 11 bin 797 kilometreyi bulan (bin 118 
km’si tek yön olacak) Karadeniz ile Akdeniz limanlarını, 
18 ana karayolu güzergâhıyla birbirine bağlamak için ça-
lışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tabi ki çalışmalar, yazı-
lıp –çizildiği gibi kolay olmuyor. Geçit vermez dağların, tü-

M
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KAPAK

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE 
HABERLEŞME BAKANLIĞI, TOPLAM 
UZUNLUĞU 11 BİN 797 KM’Yİ 
BULACAK AKDENİZ İLE KARADENİZ’İ 
18 ANA KARAYOLU GÜZERGÂHI İLE 
BİRLEŞTİRMEK İÇİN YOĞUN BİR 
MESAİ HARCIYOR. GÜZERGÂHLAR 
ÜZERİNDE İRİLİ UFAKLI 128 KM’Yİ 
BULACAK TÜNELLER İNŞA EDİLECEK. 
BUNLARDAN BİRİ, RİZE-ERZURUM 
ARASINDA YAPILACAK VE 14,8 KM İLE 
DÜNYANIN EN UZUN ÜÇÜNCÜ 
TÜNELİ OLACAK. 

BAĞLAMAK İÇİN 128 KM’LİK 
BİNALİ YıLdırıM: 

TÜNEL KAZACAĞıZ” 

“KArAdENİZ’İ AKdENİZ’E

AHMET SELİM 



neller açılarak geçilmesi gerekiyor. Mesela; 115 kilometre-
lik Trabzon-Gümüşhane-Kale yolu üzerinde 13 adet tünel 
inşası bulunuyor. Yine Rize ile Erzurum’u en kestirme ve 
bölünmüş yolla birbirine bağlamak için Ovit Dağı deline-
rek, 14,8 kilometre ile dünyanın en uzun üçüncü tüneli inşa 
ediliyor. Bu anlamda, Kuzey-Güney aksı üzerinde kesinti-
siz ulaşımı sağlayabilmek için yapılacak irili ufaklı tünelle-
rin uzunluğu ise 128 kilometreyi buluyor. 

Peki, toplam uzunluğu 12 bin kilometreyi bulan yollar 
tamamlandığında Türkiye’nin kazancı ne olacak? Soru-
nun cevabını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Baka-
nı Binali Yıldırım, özetle şöyle veriyor: “Bir kere, Akdeniz, 
Orta Doğu Anadolu ve Karadeniz birbirine bağlanacak. 
Bağlanma ile kalmayacak, yakınlaşacak. Karadeniz ile Ak-
deniz arasındaki mal akışı hızlanacak ve ticarette rekabet 
gücü yükselecek. Kuzey-Güney aksları ile aslında yeni bir 

medeniyet ekseni kurulmuş olacak. Mesela; Ordu-Mersin 
arası 6 saate inecek ve sabah erkenden yola çıkan vatan-
daşımız Mersin’e gelecek, akşam dönebilecek. Ordulu, na-
renciyeyi daha taze ve daha ucuza yiyebilecek. Fındık da, 
daha kısa zamanda Mersinliye, Mersin Limanı’na ulaşacak. 
Karadeniz’in ticaret ve turizm potansiyeli harekete geçe-
cek. Karadeniz sahil yoluna bakın, bir yılda Karadeniz’in 
ticaretine ve turizmine 550 milyon liralık ekonomik kat-
kı sağladı. Ekonomik katkıyı bir de Akdeniz’i Karadeniz’e 
bağlandığında düşünün.”

Yollardaki can kayıpları azaldı
Bakan Yıldırım, yolların ekonomik getirisinden daha 

önemli olanın, bölünmüş yollarla birlikte araçların kafa ka-
faya çarpması ve yollarda yaşanan can kaybının azalması 
olduğunu söylüyor. 2003 yılında 6 bin 100 km olan bölün-
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KARADENİZ İLE AKDENİZ’İ BİRBİRİNE 
BAĞLAYACAK PPORJEYLE ASLINDA YENİ 
BİR MEDENİYET EKSENİ KURACAKLARINI 
SÖYLEYEN BAKAN YILDIRIM: “ORDU İLE 
MERSİN ARASI 6 SAATE İNCEK. ORDULU 
NARENCİYEYİ DAHA TAZE VE DAHA 
UZUCA YİYEBİLECEK.”

Yıl TaşıtxKm  Can Kaybı
 (Milyon) 100 Milyon Taşıt xKm
2003  52.349  5.72
2004 57.767  5.71
2005  61.129  5.51
2006  64.577  5.39
2007  69.609  5.43
2008  69.771  4.61
2009  72.432  4.41
2010 80.124  3.79

YOLLAR ARTIK DAHA GÜVENLİ; 100 MİLYON TAŞIT 
KM BAŞINA DÜŞEN CAN KAYBI ŞöYLE: 

2.236 Km Otoyol Toplamı 
18.991 Km  Bölünmüş Devlet ve İl Yolları Toplamı 
21.227 Km  Toplam 

2015  26.500
2019  31.000
2023  36.500

Yıl  Hedef (km)

BöLÜNMÜŞ YOL AĞI (31 ARALIK 2011)

BöLÜNMÜŞ YOL HEDEFLERİ
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müş yol ağını, 2011’de (15 Kasım) 21 bin 227 km’ye çıkar-
dıklarını hatırlatıyor ve ekliyor: “Son 9 yılda yapılan 15 bin 
127 km’lik yeni duble yol yaptık. Ben, ‘yolları böldük hayat-
ları birleştirdik’ diyorum. Neden diyorum; çünkü 2003’te 
5.2 iken yollardaki can kaybı oranımız 2011’de 3.79’a geri-
ledi. Kesintisiz, konforlu ve ekonomik seyahat imkânı sağ-
landı. Yollardan elde edilen yıllık akaryakıt ve iş gücü tasar-
rufu ise 9,3 milyar TL’yi buldu. Ayrıca 2.22 milyon ton da-
ha az hava kirletildi.

Bakan Yıldırım, kuzey-güney aksı üzerindeki yol çalış-
malarının aralıksız sürdüğünü söylüyor. Kuzey-güney yö-
nünde belirlenen 18 güzergâhın 10 bin 679 kilometresinin 
duble yol, bin 118 kilometresinin ise tek yol olarak hizmete 
sunulacağı bilgisini veren Ulaştırma Bakanı, yolların ger-
çekleşmesi hakkında ise şu açıklamayı yapıyor: “Yapılan 
çalışmalar neticesinde 7 bin 951 kilometrelik bölünmüş yol 
hattını tamamladık. Bin 612 kilometrelik bölümde ise in-
şaat çalışması sürüyor. Bin 116 km’lik bölüm için de ihale-
ye çıkılacak.”

1 Edirne-Çanakkale-İzmir-Aydın-Muğla: 999 
kilometrelik hattın 831 kilometresi tamamlandı. 
122 kilometrede inşaat sürüyor. 46 kilometre için 
ihaleye çıkılacak.

2 Aziziye-Kırklareli-Tekirdağ-Balıkesir-Antalya: 953 
kilometrelik hattın 769 kilometresi tamamlandı.

3 Karasu-Sakarya-Kütahya-Afyon-Burdur-Antalya: 
Toplam 614 kilometre uzunluğundaki bu güzergâh 
tamamlandı.

4 Afyonkarahisar-Konya-Karaman-Silifke: Uzunluğu 
465 kilometre. 410 kilometrelik kısmı işletmeye 
açıldı.

5 Zonguldak-Ankara-Aksaray-Mersin: Toplam 732 
kilometre uzunluğundaki yolun  696 kilometrelik 
bölümü tamamlandı.

6 Bartın-Karabük-Gerede: 186 kilometre uzunluğa 
sahip bu güzergâhın 180 kilometrelik bölümü 
tamamlandı.

7 İnebolu-Kastamonu-Kırıkkale-Konya-Manavgat: 
791 kilometrelik yolun 538 kilometresi tamamlandı.

8 Kırıkkale-Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Mersin: 336 
kilometrelik bu güzergâhın  311 kilometresi  
tamamlandı.

9 Sinop-Çorum-Kayseri-Niğde-Mersin: 625 
kilometrelik bu  hattın 540 kilometresi tamamlandı. 
42 kilometrelik bölümde inşaat sürüyor. 43 
kilometre için ihaleye çıkılacak.

10 Samsun-Çorum-Kırıkkale: 339 km’lik hattın 
tamamı bitirilerek hizmete açıldı.

11 Ünye-Tokat-Adana: 684 kilometrelik hattın 401 
kilometresi işletmeye açıldı. 134 kilometrede  yapım 
çalışmaları devam ediyor.

12 Ordu-Sivas-İskenderun: Uzunluğu 804 kilometre 
olan hattın 576 kilometrelik kısmı tamamlandı.

13 Giresun-Malatya-Adıyaman, Gaziantep-Kilis: 1025 
kilometrelik koridorun 465 kilometresi işletmeye 
açıldı.

14 Trabzon-Gümüşhane-Erzincan-Diyarbakır-Mardin: 
842 kilometrelik yolun 549 kilometresi hizmete 
girdi. 158 kilometrelik bölümünde inşaat devam 
ediyor.

15 Rize-Erzurum-Bingöl-Diyarbakır-Mardin: 557 
kilometre uzunluğundaki yolun  156 kilometresi 
tamamlandı. 310 kilometresinin inşaatı süren yolun 
91 kilometrelik bölümü için ihale açılacak.

16 Artvin-Ardahan-Kars-Erzurum: 516 kilometre 
uzunluğundaki yolun 284 kilometrelik bölümü 
tamamlandı.

17 Ağrı-Bitlis-Siirt-Şırnak: 571 kilometrelik yolun 412 
kilometresi tamamlandı. 130 kilometrelik bölümde 
ise inşaat sürüyor.

18 Kars-Iğdır-Van-Hakkâri: 758 kilometrelik yolun 440 
kilometresi tamamlandı. 153 kilometrelik bölümde 
inşaat sürüyor.

Kuzey-güney akslarında son 
durum şöyle: 

BAKAN YILDIRIM DUBLE YOLLARIN, 
GÜVENLİ YOLCULUĞUN YANI SIRA 
EKONOMİK, KESİNTİSİZ VE KONFORLU 
YOLCULUK SUNDUĞUNA DA DEĞİNİYOR. 
SON 9 YILDA YAPILAN 15 BİN 
127 KM’LİK YOLUN, EKONOMİYE 
SAĞLADIĞI AKARYAKIT VE İŞGÜCÜ 
TASARRUFUNUN 9,3 MİLYAR TL 
OLDUĞUNU BELİRTİYOR. YILDIRIM, 
YOLLARLA BİRLİKTE 2003’TE 5,2 OLAN
CAN KAYBININ İSE 2011’DE 3.79’A 
GERİLEDİĞİ BİLGİSİNİ VERİYOR.

KAPAK
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KÖŞE Dr. Tayfun Acarer

ürkiye’de çağrı merkezi sektörü gerek kullanılan ICT altyapısı açısından, gerekse istihdam 
açısından önemli mesafeler kat etmiştir ve Türkiye bölgesinde çağrı merkezi üssü olma yo-
lunda ilerlemektedir. Sektör büyüme potansiyeline sahip olduğu için 2015 hedefi istihda-
mın 100 bine yaklaşacağı yolundadır. 

Son zamanlarda verilen teşviklerin de etkisiyle sayısal olarak, masa sayısı ve personel sa-
yısı olarak büyük gelişme göstermiştir ve eğitim düzeyi yüksek olan bir genç nüfus çağrı merkez-
lerinde çalışmaktadır. 

Sektörün, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründeki çağrı merkezlerinin düzenlenmesi konu-
sunu, tüketici hakları ve hizmet kalitesi kriterleri açısından ele alarak çeşitli düzenlemeler yaptık. 
Çağrı merkezlerinde tüketicilere etkin ve hızlı yanıt verilmesi kurumumuzun tüketici haklarını 
korumak görevini yerine getirmede oldukça önem göstermektedir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ulusal ve uluslararası hizmet kalitesi 
standartlarına uygun olarak çağrı merkezi hizmeti sunmaları amacıyla bir tebliğ çıkarıldı. Bu teb-
liğde, son kullanıcılara çağrı merkezi hizmeti veren, abone sayısı 200 binin üzerinde olan ve/veya 

300 bin çağrı alan işletmecilere bazı yükümlülükler getirildi. Hizmet kalitesi ölçüt ve hedef 
değerlerinin belirlenmesi, ölçümlerinin yapılması ile denetimine ilişkin usul ve esasların be-
lirlendiği söz konusu tebliğ sektör açısından önemli hususlar taşıyor. 

Buna göre; sesli yanıt sisteminin ana menüsünde geçen süre, 45 saniyenin altında olmalı-
dır. Bu şekilde süre kısıtı getirilerek, işletmecilerin tüketicilere uzun süreler boyunca rek-

lam ve kampanya dinletmelerinin önüne geçilmesi amaçlandı. İşletmeciler, sesli yanıt 
sisteminin her bir alt menüsünde, gerçek kişiye bağlanma seçeneğini sunmakla yü-
kümlüdürler. Alt menüde çağrı merkezindeki gerçek kişiye bağlanma seçeneğinin 
sunulduğu ana kadar geçen azami süre  20 saniyenin  altında olmalıdır. Yani, işletme-
cinin tüketiciye yapacağı bilgilendirme ve yönlendirmelerin maksimum süresi alt 
menü için 20 saniye olarak belirlenmiştir. Ayrıca, tüketici tarafından müşteri tem-
silcisine bağlanılmak istenmesi durumunda yapılan tuşlamanın ardından aramala-
rın yüzde 80’i yani 10 tüketiciden en az 8’ini, 20 saniye içerisinde müşteri temsil-
cisi karşılamalıdır. Önemli bir düzenleme de çağrı merkezine şikayetini ileten her 
10 tüketicinin en az 8’inin şikayetinin 24 saat içerisinde çözümlenmesi gerektiğidir.

Yapılan  düzenlemelerin uygulanabilirliği de gayet tabii önemlidir. Bu nedenle bu 
düzenleme yapılırken, her düzenlemede olduğu gibi ilgili tarafların görüşlerini al-
dık ve tebliğ taslağını tüm ilgililerin görüşüne açarak daha geniş katılımlı kamuoyu 

görüşü aldık. İşletmecilerden gelen talepler doğrultusunda ise alt menüde geçen sü-
renin hesaplanmasında, il-
gili mevzuat gereği yapı-
lan bilgilendirme anonsla-
rının dahil olmaması sağ-
lanmış, müşteri hizmetleri 
için cevap verme süresi ile 
tüketici şikâyetleri çözüm 
süresinde aylık ortalama 
yerine üç aylık ortalamala-
rın esas alınması öngörül-

müştür.   Çağrı merkezleri, yeni istihdam alanları oluşturan ve bu istihdamı da ekonomik olarak 
gelişmekte olan illerimize taşıyan bir sektör. Bu sektör, geçtiğimiz yıl bir önceki yıla oranla yüzde 
22 büyüdü. Günümüzde artık çağrı merkezleri, ticari kuruluşların ve bazı kamu kuruluşlarının ol-
mazsa olmazı haline geldi. Ancak, bu merkezlerin kullanıcıya en makul süre içinde, en uygun bil-
gi ve hizmeti vermesi gerekir. Ulaşılamayan, ya da ulaşılınca alt menülere ya da müşteri temsilci-
sine ulaşıncaya kadar dakikalarca müzik dinleten çağrı merkezleri, işletmelerin imajlarını olum-
suz etkilediği gibi, tüketicinin haklarına da aykırıdır.

Çağrı merkezlerinde hizmet kalitesi
“ULAŞıLAMAYAN YA DA ULAŞıLıNCA ALT MENÜLERE YA DA 
MÜŞTERİ TEMSİLCİSİNE ULAŞıNCAYA KADAR DAKİKALARCA 
MÜZİK DİNLETEN ÇAĞRı MERKEZLERİ, İŞLETMELERİN İMAJLARıNı 
OLUMSUZ ETKİLEDİĞİ GİBİ, TÜKETİCİNİN HAKLARıNA DA AYKıRıDıR.”

T
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laştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldı-
rım, Türkiye’de internete ve telefona ulaşamayan hiçbir 
vatandaşın kalmaması için göreve geldiğinden bu yana 
büyük bir çaba gösteriyor. Bakan Yıldırım bir yandan 

devletin bu konudaki kararlılığını somut adımlarla gösterirken bir 
yandan da yaptığı açıklamalarla özel sektörü motive ediyor. Ba-
kan Yıldırım’ın son açıklamaları da bu yönde oldu. Yıldırım, şehir-
deki insanların internete hızlı ulaştığı kadar köylerdeki insanların 
da bu hakkı kullanması için çalışmalarına hız verdiklerini duyura-
rak şu değerlendirmede bulundu: “Önümüze bilgi toplumu olma 
hedefini koyduk, bunun gereklerini yerine getirmek zorundayız. 
Bir tek insanımız bile yaşıyor olsa oraya erişimi ve ulaşımı sağla-
mak bizim en temel görevimiz. Bu nedenle de bilgi toplumunun 
olmazsa olmaz unsuru bilgi ve iletişim altyapısını oluşturuyoruz.”

“Kapsama alanı dışında köy kalmayacak”
Herkesin şehirlerde yaşamak zorunda olmadığını, köylerde ta-

rım ve hayvancılıkla uğraşanlar bulunduğunu hatırlatan Bakan Yıl-
dırım, “Ancak onlar köylerde, mezralarda, yaylalarda yaşıyor diye 
onları ihmal etmek, erişim ve ulaşım imkânlarından mahrum bı-
rakmak gibi bir lüksümüz yok. Tek bir insanın yaşadığı yerlere bile; 
sabit, mobil iletişimi, internet bağlantısını götürüyoruz.” dedi. Ba-
kan Yıldırım, kapsama alanı dışında köy kalmayacağını belirterek, 
“Türkiye’de insanın yaşadığı her yerde telefon çekecek, internete 

U

“TÜRKİYE’DE İNSANıN YAŞADıĞı her yerDe TELEfON ÇEKECEK, İNTERNETE 
BAĞLANıLABİLECEK. VATANDAŞLAR KÖYÜNDEN, YAŞADıĞı YERDEN, ŞEHRE GİTMEDEN 

İNTERNETTEN VEYA TELEfONLA UÇAK BİLETİ REZERVASYONUNU YApABİLECEK, BİLET SATıN 
ALABİLECEK, BÖYLECE zaman kaybeTmeden, İŞLERİNİ AKSATMADAN, TEKNOLOJİNİN 

İMKâNLARıNDAN fAYDALANABİLECEK.”

“nerede insan varsa orada 
internet olacak”

bağlanılabilecek. Vatandaşlar köyünden, yaşadığı 
yerden, şehre gitmeden internetten veya telefonla 
uçak bileti rezervasyonunu yapabilecek, bilet sa-
tın alabilecek, böylece zaman kaybetmeden, işleri-
ni aksatmadan, teknolojinin imkânlarından fayda-
lanabilecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Köyler kablosuz sistem 
ile internet kullanacak

Sabit telefonu olmayan tüm yerleşim yerleri-
nin (yaklaşık 2 bin 500 köy ve mezranın) iletişim 
altyapı sorununun, kablosuz geniş bant teknoloji-
siyle çözüme kavuşturulacağını belirten Yıldırım, 
bu altyapı kurulmadan önce, geçici olarak köyle-
re en az bir telefon kurulması amacıyla uydu tele-
fonları tahsis edildiğini kaydetti.

Daha sonra da söz konusu bu yerlerin altyapı 
sorunlarını kalıcı olarak çözüme kavuşturabil-
mek amacıyla kablosuz geniş bant erişim tekno-
lojileri üzerinde çalışıldığını anlattı. Yıldırım, ça-
lışmayla amaçlarının, bu köylere sadece telefon 
hizmeti değil, aynı zamanda çağın teknolojisine 
uygun geniş bant internet hizmeti de sunmak ol-
duğunu söyledi.
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MAYıS AYıNDA 
DÜZENLENECEK 
YARıŞMA İÇİN CAN 
BONOMO’YU YOĞUN 
BİR pROVA TEMpOSU 
BEKLİYOR. AMA 
CAN, BAKÜ’NÜN 
MİSAfİRpERVERLİĞİNİN 
KENDİSİNE İYİ 
GELECEĞİNİ 
BELİRTİYOR. 
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Türkiye’nin ‘Can’ı 
eurovision yolCusu
CAN BONOMO, EUROVİSİON’DAKİ 
fAVORİSİNİ AÇıKLADı. rusyA’DAn her 
birinin yaşı 70’in üzerinde olan 
nineler topluluğu BURANOVSKİYE 
BABUSHKİ, CAN BONOMO’NUN fAVORİSİ. 

ürkiye’nin bugünlerde en çok merak et-
tiği isimlerin başında geliyor Can Bo-
nomo. Bonomo, Mayıs ayında Bakü’de 
düzenlenecek olan Eurovision Şar-

kı Yarışması’nda, TRT’nin seçimi ile, Türkiye’yi, 
‘Love Me Back’ (Beni Yeniden Sev) isimli İngilizce 
şarkı ile temsil edecek. Konserden konsere koştu-
ran, ülke ülke dolaşıp Türkiye’nin Eurovision şar-
kısını tanıtan Can Bonomo, bu yoğun temposuna 
rağmen, Bağlantı Noktası okuyucuları için, kendi-
si ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. 

Hayatınızdaki kırılma noktası Eurovision 
mu oldu?

Hayatımın şimdiye dek olan kısmına dair kırıl-
ma noktası 17 yaşında İstanbul’a taşınıp yalnız ya-
şamaya başlamamla gerçekleşti. Eurovision, ka-
riyerimde bir atlama yaratmış olabilir. Ancak, 
duygusal kimliğim, benliğim ya da özel hayatım 
Eurovision’la hiç bir tepkimeye girmedi. 

Çok çalışıyor, az uyuyorsunuz. Bu dönem-
de nasıl besleniyorsunuz? Özel bir beslenme 
programınız var mı yorgun düşmemek için? 

Bu tempoya dayanabilmek için profesyonel yar-
dım alıyorum. Doktorum İsmail Koçak’ın belirle-
diği şekilde beslenmeye çalışıyorum.

Müziğiniz, Eurovision şarkınızla ilgili yapı-
lan yorumlar sizi nasıl etkiliyor?

T

www.baglantinoktasi.com.tr
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Ben henüz 24 yaşında genç bir sanatçıyım. Bu 
güne kadar bana yapılmış olan hiç bir yapıcı eleştiri-
yi göz ardı etmedim. 

Sezen Aksu sizi çok beğendiğini söyledi. Neler 
hissettiniz? 

Sezen Aksu gibi bir sanatçının beni beğenmesin-
den gurur duydum. 

Aileniz size bu süreçte nasıl destek oluyor? 
Ailem zaten hayatımın her döneminde bana her 

koşulda destek oldu. Müziğimi çok beğeniyorlar, ma-
nevi olarak hiçbir desteği benden esirgemiyorlar.

Klibiniz de yayınlanmaya başladı. Klip çekimle-
rinde neler yaşadınız, istediğiniz sonucu alabildi-
niz mi? 

Klip çekimleri çok eğlenceli geçti. Çünkü klipte oy-
nayan herkes benim ya da ekibimdekilerin arkadaş-
larıydı. O yüzden çok keyifli geçti. Çok beğendiğimiz, 
içimize sinen bir klip oldu.

Klibe gelen tepkiler nasıl? 
Herkesten güzel tepkiler alıyoruz. Genel olarak 

beğenildi diyebiliriz. 
Rusya’nın bu yılki Eurovision temsilcisi ninele-

ri nasıl buluyorsunuz?  
Buranovskiye Babushki’ yi hayat dolu buluyorum. 

Bana fazlaca ilham ve mutluluk veriyorlar. İnsanla-
ra bu yarışmanın aslen ne için yapılıyor olduğunu bir 
kez daha hatırlama fırsatı verdiler. Yıllar sonra ge-
riye kalacak olan şeyler toplum ve sanat olacaktır. 
Bunu tane tane anlatmaya ihtiyaç duymadan, bir ma-
nifesto betimlemeksizin sadece gülen gözleriyle şar-
kı söylemeleri bu yarışmanın ruhuna dair en samimi 
ve en somut anlatı olarak hatırlanacak. Benim favo-
ri adaylarım onlar. 

TRT ekibi hangi noktalarda size müdahalede 
bulunuyor? Fikirlerinizin örtüştüğü-örtüşmediği 
noktalar neler? 

TRT bize bu yolun ilk başında bir sanatçının en öz-
gür bırakıldığı platformun Eurovision olduğunu söy-
lemişti. Gerçekten de şarkı seçimimizden klibe, her 
konudaki fikirlerime saygı duyuyorlar ve müdahale-
de bulunmuyorlar. 

Azerbaycan’a ne zaman gideceksiniz? Orada 
sizi nasıl bir tempo bekliyor?

Mayıs ayının ortasında ekibim ile beraber gidece-
ğiz. Yoğun bir tempo olacak. Ama Azerbaycan misa-
firperverliğiyle güzel geçeceğine inanıyorum.

Hayatınızı Eurovision’dan sonra nasıl şekillen-
direceksiniz? Oyunculuk da yapıyorsunuz, bu an-
lamda oyunculuk mu müzik mi ağırlıklı olacak?

Müzik ağırlıklı olacak. Yarışmadan hemen sonra 
ikinci albüm çalışmalarına başlayacağız. Zaten Euro-
vision teklifi gelmeden de yaz sonu albüm çıkarma-
yı planlıyorduk, Eurovision bir aylık rötar yaptırdı.

“TRT BİZE BU YOLUN İLK BAŞıNDA BİR 
SANATÇıNıN EN ÖZGÜR BıRAKıLDıĞı 

pLATfORMUN eurovision OLDUĞUNU 
SÖYLEMİŞTİ. GERÇEKTEN DE ŞARKı 

SEÇİMİMİZDEN KLİBE HER KONUDAKİ 
fİKİRLERİME saygı duyuyorlar VE 

MÜDAHALEDE BULUNMUYORLAR.”
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ilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Mart ayında vatanda-
şı yakından ilgilendiren 2 ayrı düzenleme için harekete geçti. Görüşe 
açılan Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasını öngö-
ren taslak, tarife değişikliği veya numara taşıma sırasında yapılma-

yan konuşmaların ücretlendirilmesine dur diyecek düzenlemeleri içeriyor.
BTK ücretlendirmeler için “Kıst Ücreti” tanımını yaptı ve ücretlendirme-

lerin bu tanıma uygun yapılmasını istedi. “Elektronik haberleşme hizmetinin 
sunumunun öngörüldüğü süreden daha kısa süreli kullanımı halinde; hizmet-
ten faydalanılan gün sayısı, kullanılan dakika, veri ile orantılı olarak hesapla-
nan tahakkuka esas ücreti” olarak tanımlanan “Kıst Ücreti”ni, işletmecilerin 
sunduğu hizmetlerde esas alınacak. 

Kıst Ücreti’nin uygulanmaya başlamasıyla birlikte, aboneler tarife değişik-
liği veya numara taşıma nedeniyle ekonomik zarara uğramayacak. Örneğin; 
bir abone her ay 50 lira sabit ücretle 1000 dakika her yöne konuşma, 1000 
SMS ve 1 Gb internet hizmeti alıyor. Bu abone, bir ay boyunca 500 dakika ko-
nuşup, 100 mesaj atıp, 200 Mb internet kullansa bile 50 lirayı ödemek zorun-
da kalıyor. Bu abone, fatura kesim tarihinin 5’inci gününde kendisi için avan-
tajlı olan bir başka tarife veya başka bir operatörün kampanyasına dâhil ol-
mak istediğinde, 5 gün yararlandığı 8 lira tutarındaki hizmet için 1 ay yarar-

B

Aboneler, 5 günlük kullAnımdAn sonrA cAzip tArifeye geçmek veyA 
numArAsını tAşımAk istediğinde sAnki 1 ay hizmet almış gibi ücretlendiriliyor. 
btk, abonelerin zarar görmemesi için kullAndığı kAdAr ödemeyi öngören 

yeni bir uygulAmA bAşlAtıyor
lanmış gibi 50 lira ödemek zorunda kalı-
yor. Bu da vatandaşların tarife ve opera-
tör değiştirmesinde caydırıcı bir rol oynu-
yor. Yeni uygulamanın hayata geçmesi ile 
numara taşıyan veya tarife değişikliği ya-
pan bu kişi, 50 liranın 5 gün veya kullandı-
ğı hizmete oranlamasıyla ücret ödeyecek.
Devamı da gelmeli

BTK’nın yaptığı bu düzenleme tüketi-
ci için çok önemli ancak bunun devamı-
nın da gelmesi gerekiyor. Kıst Ücret tanı-
mıyla, kısa konuşmaların da oransal ola-
rak ücretlendirilmesinin yapılması gereki-
yor. Örneğin bir kişi 5 dakikası 1 lira olan 
tarifeyi kullanıyor ancak 20 saniyelik ko-
nuşması da 5 dakika konuşmuş gibi 1 lira 
olarak ücretlendiriliyor. Kısa konuşmala-
rın da, oransal olarak hesaplanması tüke-
tici için önemli bir kazanç olacak.

Vatandaş 
8 liralık 

hizmete 50 lira 
ödemeyecek
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GÖRME ENGELLİ GENÇLER, ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANMAK YA DA ÇEŞİTLİ 
KONULARDA BİLGİLENMEK İÇİN KİTAPLARI ‘DİNLİYOR’. RAMAZAN BAKIRCI, 

ENGELLİLERİN KİTAPLARI DİNLEYEBİLMESİ İÇİN KURULAN MİLLİ KÜTÜPHANE 
KONUŞAN KİTAPLIK BÖLÜMÜ’NÜN ŞEFİ OLARAK BU HİZMETİ SUNUYOR. 

Kitap okuyarak, 
görme engellileri 
sınava hazırlayabilirsiniz

Bakırcı, 
görme 
engellilerin 
hayatı 
kitaplardan 
‘dinlemesi’ni 
sağlıyor. 

HİLAL BAYSAL

er türlü imkâna sahip olmamıza rağ-
men zamansızlık ve de yorgunluk gibi 
bahanelerle okumadığımız kitapların 
görme yetisi olmayan bir insan için ne 
kadar değerli olduğunun farkında deği-

lizdir çoğu zaman. Görme engelli olanların üniver-
siteye hazırlık yıllarından itibaren sınavlara gire-
bilmek ve de çeşitli konularda bilgilenebilmek için 
kitapları sadece dinleyerek anlamaya çalıştıklarını 
biliyor muydunuz? Onlara sesli kitap yoluyla bil-
gi ulaştırmayı 1998 yılından beri görev edinmiş ve 
kendisi de görme engelli olan Milli 
Kütüphane Konuşan Kitaplık Bölüm 
Şefi Ramazan Bakırcı ile bu önemli 
görevini ve hayatını konuştuk. 

Ramazan Bakırcı, 1971 yılında 
Aksaray’ın küçük bir kasabasında 4 
çocuğa sahip çiftçi bir ailenin görme 
sorunu olan iki çocuğundan biri ola-
rak dünyaya gelir. Kısmen görebilen Bakırcı’nın 
ilkokuldayken gözlerinin çabuk yorulması ve de 
tahtadakileri tam görememesi öğretmenin dikka-
tinden kaçmaz. Onun teşvikiyle ailesi tarafından 
görme engelliler okuluna gönderilmesine karar 
verilir. Ancak o yıllarda körler okulu sayısı az oldu-
ğundan bu okullardan birine girebilmek için iki yıl 
bekler. Burada ilkokulu bitirir. 
görme yetisini futbol 
oynarken tamamen kaybetti 

Bakırcı, sınavla girdiği ortaokul döneminde ta-
lihsiz bir olay yaşar. Futbol oynadığı bir sıra-
da aldığı darbe ile görme yetisini ta-

H
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mamen kaybeder. Liseyi Ankara Cumhuriyet Lisesi’nde bitir-
dikten sonra üniversite sınavına girer. Sınavda, kendisine so-
ruları okumak üzere bir okutman görevlendirilir. Ona denk 
gelen okutmanın sesi çok yorgun olduğundan Bakırcı soruları 
anlamakta zorlanır. Hemen orada müdahale ederek okutma-
nı değiştirtir. Yeni okutman soruları o kadar güzel okur ki, Ba-
kırcı hayatı boyunca ona şükran duyar. 

Ramazan Bakırcı iyi geçen bu sınavının ardından Ege Üni-
versitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nü kaza-
nır. İki yıl okuduktan sonra Ankara Üniversitesi Gazetecilik 
Bölümü’ne geçiş yaparak, buradan mezun olur. Üniversite-
nin 4. yılında ise Bolu İl Kütüphanesi’ne memur olarak ata-
nır. Orda geçen yaklaşık 2,5 yıllık memuriyet hayatından son-
ra engellilere sesli kitap hizmetinin ayrıca sesli internet hiz-
metinin verildiği Ankara Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık 
Bölümü’ne gelir. 

5 bin kitap okuttu
Kütüphaneye ilk geldiğinde kasetlere kaydedilen okumala-

rın yapıldığı 1 adet stüdyo varken şu anda bilgisayar ortamın-
da son derece sistemli ve kaliteli kayıtların yapıldığı 5 tane 
stüdyoda bulunduğundan bahseden Bakırcı, “Ben buraya baş-
ladığım yıllarda 400 adet okunmuş kitap kaydı vardı. Bunlar 
yararlanmak isteyenlere kopyalanarak veriliyordu. Şimdi ise 
konuşan kitaplığa üye tüm görme engelliler MP3 formatında 
kaydedilen 5 binin üzerindeki kitapları internetten indirebili-
yorlar. Ardından da ister telefonlarında ister MP3 çalarların-
da isterlerse de bilgisayarda bu kitapları dinleyebiliyorlar. 11 
Mayıs’ta açılışını yapacağımız 6 adet daha stüdyomuzla oku-
ma salonu sayımızı 11’e çıkarabilmenin mutluluğunu yaşıyo-
ruz.” diyor.

Siz de sesli kitap okuyarak 
engellilere yardım edebilirsiniz

Milli Kütüphaneye müracaat ederek kitap okumak isteyen 
gönüllü okuyucular, tekerleme, tiyatro metni ve şiir gibi me-
tinleri okudukları bir deneme çekiminin ardından seçilerek 
kitap okumaya başlıyor. Hafta içine yayılmış seanslardan ken-
dilerine uyan saatlerde kitap okuyan gönüllülerden bu güne 
kadar Milli Kütüphane’de okuma yapanların sayısı 300’ü bul-
muş. Şu anda aktif bir şekilde okumaya devam eden gönül-
lü sayısı ise 100 civarında. Onlara sunulan tek şart ise başla-
dıkları kitabı sonuna kadar bitirmeleri. Deneme çekimleri-

HAYATTAN

İlk gönüllü 
okuyuculardan biri 

olan Jale Anıl Konuşan 
Kütüphane’deki 

stüdyoda kitap okurken 
Ramazan Bakırcı 

ile birlikte. Anıl, Milli 
Kütüphane’de 1998 

yılından bu yana görme 
engelliler için kitap 

okuyor.

“BEN BURAYA BAŞLADIğIM YILLARDA  400 
adet okunmuş kitap KAYDI VARDI. 
BUNLAR YARARLANMAK İSTEYENLERE 
KOPYALANARAK VERİLİYORDU. ŞİMDİ 
İSE konuşan kitaplığa ÜYE TÜM 
GÖRME ENGELLİLER MP3 FORMATINDA 
KAYDEDİLEN 5 binin üzerinde KİTABI 
İNTERNETTEN İNDİREBİLİYOR.

nin ardından sesleri okumaya el vermeyenlere ise ister-
lerse yazmaları için kitaplar veriliyor. Bakırcı, gönüllüler 
tarafından yazılan bu metinleri nasıl kullandıklarını, “Ya-
zılan kitaplar sitemize yükleniyor. Sitemize üye kişiler is-
terlerse konuşan bilgisayarından bu metinleri de dinliyor-
lar. Ama tabi ki duygu dolu bir insan sesinin kitap okuma-
sı gibi anlaşılır ve keyifli olmadığından her zaman gönüllü 
okuyuculara ihtiyacımız oluyor.” diye anlatıyor. 

Yeni çıkan bir yasayla piyasaya çıkan tüm kitapların 
elektronik bir kopyasının Milli Kütüphane’ye gönderil-
mesinin zorunlu hale geldiğinden de bahseden Bakırcı, 
bunun çok büyük bir yenilik olduğunu düşünüyor. 

görme engellilerin 2011’de en çok 
dinlediği kitaplar şunlar: 

n İskender - Elif Şafak – 
    Seslendiren: Mahir Zaman
n Millennium 2 “Ateşle Oynayan Kız” – 
    Stieg Larsson – Seslendiren: Leyla Oğultürk
n KPSS Genel Kültür Genel Yetenek – 
    Karacan Yayınları – Seslendiren: Jale Anıl
n Aşk – Elif Şafak – Seslendiren: Necla Gürtuna
n Büyücüler Kralı – Wilbur Smith – 
    Seslendiren: Ferda Kutal
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KIŞ SEZONUNU YAVAŞ YAVAŞ GERİDE BIRAKAN TÜRKİYE’DE, yoğun kar yağışı 
BİRÇOK ANAYOLUN KAPANMASINA, ARAÇLARIN YOLLARDA MAHSUR KALMASINA, 

UÇAKLARIN RÖTAR YAPMASINA SEBEP OLDU. YHT İSE KIŞ SEZONUNDAN 
bir kerelik aksama dışında başarılı bir şekilde çıktı.

HİLAL BAYSAL

üksek Hızlı Tren’in (YHT) Konya se-
ferlerine başladığı yaz günlerinde ‘1 
saat 50 dakika’ olarak seyreden süreler-
de, yoğun kar yağışı ile geçen kış ayla-
rında zaman zaman rötar yaşandı. Es-

kişehir hattında yok denecek kadar az yaşanan bu 
tür rötarların Konya hattında bir miktar daha faz-
la görülmesinin sebeplerini Konya Yüksek Hız-
lı Tren Yolcu Müdürü Hakan Bağcı ile konuştuk. 
Bağcı, bu rötarların tren setleri veya raylarla ilgili 
bir sıkıntıdan kaynaklanmadığını rötarların sebe-
binin, Konya yolunda yaşanan ağır hava koşulları 
ile fırtına ve don olayları olduğunu açıkladı. 

 
YHt tek bir kez seferini tamamlayamadı 

Zorlu şartların yaşandığı üç ay boyunca hızlı 
trenlerden sorumlu hiçbir birim amirinin, günün 

Y

 YHT’nin karla 
yarışı başarıYla 
        sonuçlandı
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son seferi bitmeden evine gitmediğini, sürekli takip halinde 
olduğunu anlatan Bağcı, süre zarfında sadece tek bir trenin, 
seferini tamamlayamadığını açıkladı. Bağcı, trenin önünden 
giderek yolu açan dizel lokomotifin bozulması sonucunda 
trenin geri döndüğünü söyledi. Bu sefer dışında, diğer tüm 
seferlerin sağlıklı geçtiğini anlattı. Yolcuların istenmeyen 
özellikle kendilerini de üzen kısa süreli gecikmeleri ‘kontrol 
dışı’ olarak nitelendirmemesi gerektiğine vurgu yapan Bağcı 
şu açıklamayı yaptı: “Bu güzergâhtaki ilk yılımızda son 15 yı-
lın en çetin kışını geçirmemiz nedeniyle beklenmeyen afet-
lerle karşılaştık. En ağır kış şartlarını yaşamamızın 
bize sağladığı tek avantaj ise bu koşullarda neler 
yapılması gerektiğini tespit etmemize ve bir 
daha yaşanmaması adına tedbirler almamı-
za neden olmasıdır.”

Hakan Bağcı, yine bu süreç içerisinde 
dünyadaki hızlı tren seferlerinin yoğun 
hava şartlarında nasıl gerçekleştiğine dair 
çeşitli araştırmalar da yaptıklarından söz 
ederken, “Dünyadaki hava şartlarının ağır 
geçtiği diğer ülkelerde de rötarların ve se-
fer iptallerinin gerçekleştiğini tespit ettik. 
Bu gibi durumlarda önce-
likli olan hızlı gitmek 
değil güvenli ulaşabil-
mektir.” diye konuş-
tu. Hakan Bağcı, ya-
şanan zorluklar sıra-
sında tren setlerin-
de de beklenmeyen 
arızalar gerçekleş-
tiğini, bundan kay-
naklanan rötarların 
önlenebilmesi için 
Ankara-Konya YHT 
seferlerinin 7’den 
5’e indirilmek zorun-
da kaldığını hatırlat-
tı. Ankara-Konya se-
fer sayılarının havaların 
ısınmaya başladığı bu 
günlerde tekrar artırı-
lacağı bilgisini verdi.

tipiye yakalanan trende neler yaşandı?

Ankara’dan Konya’ya 
giderken geri dönmek zorunda 
kalan trende neler yaşandı?

Hakan bağcı: “16 Şubat 2012 tarinde 21.30 
treni ile giderken yoğun bir kar yağışı ve tipi ile 
karşılaştık. Normalde 3-5 km’lik dalga içerisinde 
ara ara karşılaşılabilecek tipi, Km.75’den Km 135’e 
kadar sürerek bir türlü bitmek bilmeyen bir kabusa 
dönüştü. Trenin emniyeti açısından sürekli hızı 
düşürerek ilerlemeye çalışıyorduk. Tehirden dolayı 
yolcuların tedirgin olduklarına dair hostesler bize 
bilgi iletti. Onlara, ‘şikâyet eden yolcuları ön tarafa 
davet edelim gelsinler fırtınanın durumunu kendileri 
görsünler’ dedik. Bunun üzerine gelen yolcuların 
makinistlerin olduğu yerden yolu gördükleri andaki 
ilk tepkileri, ‘aman yavaş gidelim, aman dikkat!’ 
şeklinde oldu. Normalde hızlı trenlerin camları 
hem hızı tam yansıtmayarak gözleri yormaması 
hem de enerji tasarrufu sağlanması amacıyla koyu 
renkli yapıldığından akşamları dışarısı tam olarak 
görünmüyor. O yüzden yolcular, dışarıdaki fırtınayı tam 
olarak fark edemediklerinden neden yavaş gittiğimizi 
anlamıyordu. Hostesler tarafından onlara, neden 
yavaş gittiğimizi anlamaları adına vagon geçişlerindeki 
kapılardan havanın durumuna bakmalarını ileterek 
şikâyetleri yatıştırmaya çalıştık.” 

Hakan bağcı: “17 Şubat gecesi 21.30 treniyle 
Polatlı’dan Konya’ya giderken yoğun kar 
fırtınası sebebiyle ön tarafta yolu açan dizel 
lokomotifin arıza yaptığı haberini aldık. O araçla 

aramızda sadece yarım saatlik bir zaman 
dilimi bulunmasına rağmen yarım 

metrelik kar yolu kapladığından 
makasları geçmemiz mümkün 
görünmüyordu. Tam geri dönme 
kararı almışken öndeki arızalanan 
lokomotifteki makinistlerden 

‘donuyoruz’ ihbarı geldi. 
Makinistlerimiz hemen giderek 

onları kurtardı. Ardından tren 
daha fazla ilerleyemediği 
için Ankara’ya dönmek 
zorunda kaldık. Ankara’ya 
dönüğümüzde ise gece 
yarısı saat 4.00 civarıydı. 
Hemen otobüs tutarak 

yolcuları gitmek istedikleri 
yerlere transfer ettik. 

Ankara Gar’da sabahki Konya 
trenini beklemek isteyenlere de çay, 

poğaça ikram ettik.
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“16 şubat 2012 TARİHİNDE 21.30 
KALKIŞLI TREN, TİPİ NEDENİ İLE KONYA’YA 
GİTMEDEN, ANKARA’YA GERİ DÖNDÜ. 
sabaH 04.00’te ANKARA GARI’NA 
GELDİK. EVLERİNE GİTMEK İSTEYENLERİ 
OTOBÜS TUTARAK GÖNDERDİK. 
SABAHLAYAN YOLCULARIMIZA DA ÇAY, 
POğAÇA SERVİSİ YAPTIK

Hakan bağcı:



Tivibu Ev birbirinden güzel özellikleriyle evinize geliyor! Tivibu Ev’le 
canlı yayını durdurup, kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. 
Kaçırdığınız dizileri ve programları kaydetmekle uğraşmadan, 
istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Televizyonda yeni bir şey izlemek 
istediğinizde, Tivibu Ev’deki yüzlerce filmden birini seçebilirsiniz. 
Tivibu Ev’in bütün bu özellikleri ve daha fazlası ayda sadece 
9,90 TL’ye ve üstelik ilk 2 ay hediye. Tivibu. Yeni dönem TV.

Ayrıntılı bilgi ve kampanya koşulları için

www.tivibu.com.tr | 444 0 375

TTNET aboneleri 30.04.2012’ye kadar başvurup 12 ay taahhütle Tivibu Ev abonesi olmaları koşuluyla kampanyadan yararlanır. İlk 2 ay abonelik ücreti alınmaz. 
Sonrasında yürürlükteki paket tutarı aylık alınır. 40 TL kurulum ücreti taahhüde bağlı kalınması halinde alınmayacaktır. Tivibu Ev arşivi, seçilen paket kapsamı ile; 
Durdur-İzle hizmeti 90 dakikaya kadar durdurma süresi ile; Tekrar İzle, seçili programlar için 7 gün gösterim süresi ile sınırlıdır. Tüketiciye kullanım hakkı verilerek 
teslim edilen modem ve kutu mülkiyetleri TTNET A.Ş.’ye aittir. Diğer paket içerikleri ve ayrıntılı bilgi www.tivibu.com.tr ve 444 0 375’te.

oĞLuUummm
Bu DÖnem Bitti.
Tivibu Ev ayda 9,90 TL.
Üstelik ilk 2 ay hediye.
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Ankara Kalesi dediğimiz muhitte o çapa bulunur, şehir kurulur 
ve adına gemi çapası manasında “Anker” ismi verilir ki, fakirin 
de eski Ankara sikkelerinden biri üzerinde çapa görmüşlüğü 
vardır. Demek ki ne demekmiş, Ankara gemi çapası demekmiş.

Efsane tarihe beş basadursun her millet kendi lisanınca An-
kara ismini telaffuz etmiş ancak o gün bu gündür “çapa”dan 
yukarı çıkan pek olmamıştır. Frikçe lisanında “Ank”ın “kıv-
rılan şey” anlamına gelmesi de çapayı doğrular niteliktedir. 
Anküra’dan  Ancyra’ya, Angora’dan Engürü’ye bir dizi telaf-
fuzla anılan şehrimiz en son Ankara’da karar kılmıştır. Bir dö-
nem İslam milletleri tarafından “Engürü”, “Engüriyye” tabiriy-
le anılsa da durum değişmeyecektir; vaktiyle Ankara bağların-
daki asmalara üzüm salkımları sarksın diye gemi çapası asıl-
mış, o vakitten sonra ise şehrimizin adı üzüm anlamına gelen 
“engür”den “galat” Engürü oluvermiştir diyeceğiz de, hemen-
cecik inanmayın canım muharrir mübalağasıdır. 

Kazmayı küreği elimize alıp sevgili başkentimizin adı çevre-
sinde arkeolojik kazı yapacak değilizdir; niyetimiz Ankara adı-
nın çağrışımlarına dair bir iki kelam etmekten ibarettir ve sa-
dede gelmiş bulunmaktayızdır.

MERKEZ BANKASI YARIŞMA AÇTI, SEVGİLİ PARAMIZA BİR SİMGE SEÇTİ, O 
SİMGEYİ DEVLET ERKÂNININ HUZURUNDA ÂLEME TANITTI; SİMGENİN GEMİ 

ÇAPASINDAN MÜLHEM TASARLANDIĞINI DUYURDU, GEMİ ÇAPASININ “GÜVEN” 
VERDİĞİNİ DE İLAVE ETMEYİ UNUTMADI YA, BENDEN DUYMUŞ OLMAYIN 

ERENLER... İŞTE O ÇAPA ANKARA’NIN TA KENDİSİDİR!

nketçi dostlarımızın aklına, bir 
Ankara anketi yaptırmak, sade-

ce Misakı-ı Milli dairesinde de-
ğil, Çin’de Maçin’de, İran’da 
Turan’da Ankara adının çağ-
rışımlarını kayda geçirmek, 
buradan birçok çağrışımlı, 

renkli yüzlü bir Ankara portresi çıkarmak gel-
miş midir bilemeyiz. Lakin fakir Ankara deyin-
ce aklının patikalarından onlarca tanım kuyru-
ğa geçip, yazar abi, beni de yaz diye naz ü ni-
yaz etmektedir. E canım, o patikaların da hatırı 
vardır, yazmasak eksik kalacak, bir yazan bulu-
nana kadar gün ola devran ola hesabı tarih akı-
şını sürdürecek, kuyruk uzayacak da uzayacak-

tır. İyisi mi aklımıza gelenden sıray-
la başlayalım, arada kaynak yapanla-
ra ses çıkarmayalım, bakalım Anka-
ra ne demekmiş?

Hemen gündemi soğumadan 
söyleyelim ki, hani Merkez Ban-
kası yarışma açtı, sevgili paramıza 
bir simge seçti, o simgeyi devlet 
erkânının huzurunda âleme ta-
nıttı; simgenin gemi çapasından 
mülhem tasarlandığını duyur-
du, gemi çapasının “güven” ver-
diğini de ilave etmeyi unutmadı 

ya, benden duymuş olmayın eren-
ler işte o çapa Ankara’nın ta kendisidir 

ve Frenkçede çapa kelimesi “Anchor” 
demektir. Anchor deyip geçmeyin Anka-

ra adının anası bu kelimeciktir. Bizanslı ta-
rihçi Pausanias namlı herifin yalancısıyız ca-

nım, Rahmetli Kral Midas Hazretleri bir rüya 
görür, ey Midas dere tepe dolaş, bir gemi çapa-
sı bulacaksın, bulduğun yere şehir kur nidasıy-
la uyanır, arama taramadan sonra şimdilerde 

A

Ankara’nın adı var…

MehMet SaiM DeğirMenci

ŞEHİR MEKTUPLARI
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Efendim, fakir ömrünün yarıdan fazlasını Ankara’da 
hay huy içinde geçirmiş, günden güne şehrine daha çok 
bağlanmış bir Adanalıdır lakin Ankara onun gözünde 
birkaç gün ayrı kaldığında özlenen, gözünde tüten bir 
sevgili mesabesindedir. Bu tanımda şehrin kimliğinin 
dişil olduğuna bir gönderme var birader diyenler de ay-
rıca haklı bulunmaktadır. Hadi kendimizi bir kenara 
bırakalım, Ankara’ya yerleştiğimiz ilk yıllarda memle-
kete gittiğimizde, kardeşlerimizin, eşimizin dostumu-
zun “Ankara’dan abim gelmiş” şarkısını aratmayan se-
vinçlerine renk veren Ankara, kolay anlatılacak bir şe-
hir değildir. Orada sevdikleri oğullarının/ağabeyleri-

nin/kardeşlerinin/çocukluk arka-
daşlarının yaşadığı bir şehir vardır; 
o şehir biz Ankara’da yaşadığımız 
için sevilmektedir ki bu muhabbet 
alabildiğine şahsi ve hissi bir karak-
ter arz etmektedir.

Şahsi hikâyemizden çıkıp sazı ele 
alırsak diyeceğimiz odur ki, Anado-
lu ahalisi için Ankara bütün heybe-
tiyle, bütün haşmetiyle devletin ta 
kendisidir. Devlet Ankara’dan yö-
netilmekle kalmaz, son tahlilde 
Ankara’nın dediği olur, zor, çetrefil-
li her iş oradan halledilir yahut ko-
lay sanılan iş orada çetrefilli hale ge-
lir. Doğuya gittikçe daha koyulaşan, 
batıya gittikçe aslını kaybetmemek-
le birlikte açılan kendine özgü bir zi-
hinsel rengi vardır Ankara’nın; ahir 
zaman Hüma kuşunun gölgesi bir 

şehir kılığına girmiş, ete kemiğe bürünmüş, adıyla sa-
nıyla Ankara olmuştur. Ondandır ki, yıllarca Ankara’da 
yakını olanlar, velev ki kapıcı olsun, odacı olsun, dev-
letin herhangi bir kurumunda en alt kademede bir gö-
revli olsun kendini dayılı hissetmişler, işin tuhaf tarafı 
dayıları da çoğu zaman Ankara’nın yüzünü kara çıkar-
mamıştır. Bu durum son dönem halk edebiyatına, Mah-
zuni Şerif’ten Ozan Arife kadar bir düzine halk şairinin 
şiirine konuk olacak kadar zengin muhtevaya sahiptir.

Ankara adı binlerce yıldır öneminden pek bir 
şey kaybetmemekle birlikte, elbette asıl dikkatleri 
Osmanlı’nın dağılma sürecinde kendine çekmiş, sade-
ce Osmanlı coğrafyasındaki milletlerin değil, sadece bu 
coğrafya ile hesabı olanların değil, günümüz tabiriyle 
uluslararası ilişkilere ilgi duyan her dünyalının aklına 
çivi gibi çakılmıştır. Bu isim, bizi ilgilendiren her olay-
da, her gelişmede, bize yakın topluluklarda heyecan ya-
tırken, dünya dengelerinde tedirginlikten güvene, ön-
görülemezlikten hesaplı ittifaka pek inişli çıkışlı çağ-
rışım alanları oluşturmuştur. Ondandır ki aklı başında 
devletlerin Ankara sefirleri hep kurt siyasetçiler/dev-
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ANKARA TÜRKİYE DEMEKTİR. BU SADECE 
ÜLKENİN BAŞKENTİNİN O ÜLKEYİ TEMSİLİYLE 
SINIRLANDIRILAMAYACAK KADAR KESKİNLİĞE 
SAHİPTİR. BUGÜN KUZEY BALKANLARDAN 
UZAK ASYA’YA, KIRIMDAN AFRİKA KIYILARINA 
UZANAN MUHTEŞEM COĞRAFYADA ANKARA 
İSMİ BİR KUTUP YILDIZI MESABESİNDEDİR; 
SÖYLENMESİ VE DUYULMASI BİLE KALBE 
SICAKLIK, GÖZE IŞILTI VERMEKTEDİR.

let adamları olmuş, Ankara o devletlerin merkezlerinde bir “kurt” ola-
rak telakki edilmiştir.

Ankara Türkiye demektir. Bu sadece ülkenin başkentinin o ülkeyi 
temsiliyle sınırlandırılamayacak kadar keskinliğe sahiptir. Bugün Ku-
zey Balkanlardan Uzak Asya’ya, Kırımdan Afrika kıyılarına uzanan 
muhteşem coğrafyada Ankara ismi bir kutup yıldızı mesabesindedir; 
söylenmesi ve duyulması bile kalbe sıcaklık, göze ışıltı vermektedir.

Mustafa Kemal’in Ankara’ya girerken ki kalpaklı resminden 
Anıtkabir’e taşınmasına kadar geçen süre, Ankara’nın sadece milleti-
mizin değil, diğer mazlum milletlerin umudu olduğu bir dönemdir; di-
ğer milletlerdeki bu dönem doğumlu çocuklarda rastlanan “Kemal” is-
minin Ankara ile bağı yazıyla anlatılamayacak kadar geniş yürek hari-
tamızın renklerini taşımaktadır.

Bu ağır çağrışımları yerli yerinde bırakıp başkenti ve okuyucuyu bir 
nebze gülümsetmek, yaşadığımız hayatta elle tutulur somutluktaki 
Ankara adı portrelerine de birkaç fırça darbesi indirmek yerinde ola-
caktır. Bir defa şimdi nasıldır bilmiyoruz ancak geçmiş yıllarda, dev-
letin önemli görevlerine mülakatla alınacaklar için “doğum yeri”, “nü-
fusa kayıtlı olduğu yer” hanelerine Ankara yazanlar avantajlı kişilerdir 
zira Ankara adı devlet içinde de itimat telkin etmektedir.

Ankaralı Turgut’la başlayan, Ankara folk/pop kimliğinin yaygınlaş-
masıyla birlikte Ankara adı eğlence düşkünleri için Ankara oyun ha-
vaların eşliğinde âlem yapılan içilen ve kendinden geçilen mekânları 
çağrıştırmaktadır ki, hani bu mekânlardan da Ankara’da bir miktar 
bulunmaktadır. Bir miktar ismi sulandırdık madem, hemen arındıra-
lım, bir ehli tasavvuf için hiç görmese bile, adı salâvatla anılacak kadar 
mübarek bir beldedir zira Hacı Bayram Efendimiz Ankara’da metfun-
dur; esasında Ankara’yı olgunlaştıran, kemale erdirenlerin başında da 
Efendi Hazretleri gelmektedir. Ankara bu coğrafyadaki şehirlerin en 
ağır abisidir; yakın zamana kadar Ankara’da eğitim gören, Anakara’da 
çalışan, Anadolu çocuklarının ergenlikten olgunluğa adımlarını atma-
larına annelik etmiştir, bu çocuklar geldikleri şehirlere döndüklerinde 
Ankara’da yaşamışlığa yakışır bir ağır abi/ağır abla pozu takınmaları 
gerekir; gözünü sevdiğim halkımız bunu beklemektedir.

İsim etrafında benzer çağrışımları zikretmek de gerekir ancak hem 
yerimiz hem yenimiz dardır ve oynamaya niyetli değilizdir, son ola-
rak söylediklerimizin tamamı Ankaralı olmayanlar için geçerlidir; An-
karalının Ankara algısı farklı bir yazı mevzuudur ve Kemal Tahir üslu-
buyla söylersek ne denilmiştir, “ol mahiler ki derya içredir deryayı bil-
mezler” denilmiştir.



TCDD

ÂDEM EREN

e-ticarete de el atıyor

-Ticaret sektörü dünyada hızla gelişi-
yor. Dünya e-ticaret hacmi 1.6 trilyon 
dolara ulaştı. Dolayısıyla e-ticaretten 
pek çok şirket pay almak, sektördeki-

ler de payını artırmak istiyor. Bunlardan biri-
si de sektöre adım atacak olan PTT. Posta, te-
lefon, kargo ve son olarak da bankacılık hiz-
metleri ile faaliyet gösteren PTT, “e-PttAVM” 
adı ile e-ticaret sektörüne giriyor. Girişimin 
merkezi İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulu-
nacak. Kurum, ilk etapta piyasanın yüzde 
15’ine sahip olmayı hedeflerken, 2015 yılın-
da Türkiye’deki işlem hacmi açısından ilk 3’e, 
2023’te ise Avrupa’da ilk 10’a girmeyi istiyor. 

E Hedefini büyük tutan PTT, bunun için uzun zamandan beri süren 
hummalı bir çalışma yürütüyor. PTT, “e-PttAVM” için önce bir inter-
net sitesi oluşturdu. Sitenin teknik, görsel tasarımının yanı sıra yük 
ve güvenlik testlerini de tamamladı. PTT’den verilen bilgiye göre, 
sistemin tanıtımı Nisan ayı içinde yapılacak, hizmete ise Mayıs ayın-
da başlayacak. E-ticarete iddialı bir giriş yapmayı kafasına koyan 172 
yıllık kurum, internet üzerinden binlerce marka ile müşteriyi buluş-
turmak istiyor. Bu ürünler,  sitede 2 ve 3 boyutlu olarak tanıtılacak. 
Kişi kendisini, 3 boyutlu versiyonda, sanki bir mağazanın içinde do-
laşarak alış-veriş yapıyormuş gibi hissedecek. Talepler sistem üzerin-
den yapılacak ve ürünün bedeli, sanal post cihazları üzerinden öde-
nebilecek. Bedel tahsil edildikten sonra ürün müşterinin adresine 
teslim edilecek. 

PTT’nin sanal alış-veriş merkezlerinden KOBİ’ler de yararlanabi-
lecek. Onlar için AVM içinde “PTT KOBİ Pazarları” bölümle-

ri oluşturularak, küçük ve orta ölçekli üretici için 
ürünlerin satış ve sunumu da yapılabilecek. 
Müşterilerin şikâyet ve sorunları içi İzmir 
merkezli destek tanıtım pazarlama ve çağrı 
merkezi de hizmet verecek.

E-TİCARET, PTT’NİN DE HİZMET ÇEŞİTLİLİĞİ ARASINA GİRİYOR. PAZARDAN PAY 
ALMAK İSTEYEN KURUM, “E-PTTAVM” ADI İLE E-TİCARET SİTESİ KURUYOR. 

MAYIS AYINDA BİNLERCE MARKA, E-PTTAVM’DEN SATIŞA SUNULACAK. 
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TCDD

nkara-İstanbul arası seyahat süresi-
ni 3 saat 10 dakikaya indirecek Yük-
sek Hızlı Tren (YHT) projesinin 
ikinci etabında zorunlu bir değişik-

liğe gidiliyor. Mevcut projede, Eskişehir ve 
Pamukova’dan sonra 33,5 kilometrelik ‘Geyve-
Doğancay-Arifiye-Sapanca’ güzergâhının ta-
kip edildiği hatta, Arifiye by-pass ediliyor. Böy-
lece hat, 10,5 km daha kısalıyor. Değişikliğin 
altında; YHT’nin ‘Geyve-Doğancay-Arifiye-
Sapanca’ güzergâhında hızını 80 km’ye kadar 
düşürecek olması yatıyor. Devlet Demiryolla-
rı (TCDD) da hızlı trenin bu mevkide 80 km 
hıza kadar düşmesini istemiyor. Sorunu, tünel 
ve viyadük yaparak aşmak istiyor. Değişiklik-
le Ankara-İstanbul arası seyahat süresi 10 da-
kika kısalarak 3 saate, hattın uzunluğu da 533 
km’den 523 km’ye düşecek. TCDD,  ‘Doğan-
çay Ripajı’ olarak anılan 22,9 kilometrelik tünel 
ve viyadük inşaatı için 21 Şubat’ta ihaleye çık-
tı. İhaleye, Türk ve yabancı ortaklığından olu-
şan 3 konsorsiyum teklif verdi. Kazanan firma 
21 ayda inşaatı teslim edecek. 

A

AnkArA-İstAnbul hızlı 
tren hAttı kısAlıyor

seyahat süresi 3 saate inecek

ZEKİ GÖKTÜRK 

Ankara-İstanbul ikinci etabının rayları döşenmeye başlandı
Diğer yandan TCDD, Ankara-İstanbul hızlı tren seferlerini 2013’ün 

sonuna yetiştirmeye çalışıyor. 2 bin 62 kişi hattı anılan tarihe yetişti-
rebilmek için 3 vardiya 24 saat çalışıyor. ‘İnönü-Vezirhan’, ‘Vezirhan-
Köseköy’ olmak üzere iki kesimden oluşan Eskişehir-İstanbul etabının 
altyapı inşaatı, İnönü-Vezirhan kesiminde yüzde 65, Vezirhan-Köseköy 
kesiminde ise yüzde 70 oranında gerçekleşti. Üstyapı ve elektromekanik 
işlerine başlandı ve 14 kilometrelik ilk raylar döşendi. 

Doğançay ripajı’nın detayları şöyle (km): 

Toplam Tünel Boyu 18.465 

Toplam Viyadük Boyu 2.660

Toplam Güzergah Boyu 1.775 

TOPLAM: 22.900  

Ankara-İstanbul yht hattındaki sanat yapılarının detayları şöyle: 

Altgeçit 112 Üstgeçit 56

Köprü 43 Menfez 480

Viyadük 21 Tünel 43

Kazı	 32	milyon3
    Dolgu 19 milyon

3

TCDD, ANKARA-İSTANBUL YÜKSEK HIZLI TREN PROJESİNDE 
DEĞİŞİKLİĞE GİDİYOR. 2013 SONUNA YETİŞTİRİLMESİ 

HEDEFLENEN PROJEDEKİ DEĞİŞİKLİKLE, ANKARA-İSTANBUL 
ARASI SEYAHAT SÜRESİ 10 DAKİKA KISALARAK 3 SAATE, HATTIN 

UZUNLUĞU DA 533 kİloMetreDen 523’e İneCek.
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türk telekom’un 
fİber yAtırıMı 
heyecan verici

HATİCE BERRAK

vrupa Telekomünikasyon Ağ Operatörle-
ri Birliği (ETNO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Luigi Gambardella, Türk Telekom’un fi-
ber yatırımlarını övdü. Telekom’un fiber 

yatırımlarla, teknoloji alt yapısını yeni bir sevi-
yeye taşıyacağını ve Türkiye’nin hızlı büyü-
yen ekonomisine destek olacağını ifade etti. 

Bağlantı Noktası’na açıklamalarda bulu-
nan Gamberdella, alt yapının ekonomiye 
katkısını Oxford Economics tarafından 
yapılan bir çalışmadan örnek vererek 
açıkladı: “Çalışmaya göre, 2020 yılında 
Avrupa’nın kendi bilgi ve iletişim tekno-
lojileri (ICT) sermaye birikimini ABD ile 
aynı nispi seviyeye getirmesi durumun-
da, AB’nin Gayri Safi Yurtiçi Hâsılası’nda 
yaklaşık 760 milyar avroya denk gelen yüz-
de 5 artış sağlanacak. Söz konusu artış, Digital 
Agenda for Europe tarafından da kabul ediliyor. Bu da, 
dijital ekonominin büyüme ve istihdama belirgin şekil-
de katkıda bulunabileceğini bize gösteriyor.”

A

GambaRdElla
HABER

AVRUPA TELEKOMÜNİKASYON 
AĞ OPERATÖRLERİ BİRLİĞİ (ETNO) 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
LUİGİ GAMBARDELLA: “tÜrk 
telekoM’un fİber yAtırıMlArı, 
teknoloJİ Alt yAPısını yenİ 
bİr seVİyeye tAŞıyACAk Ve 
tÜrkİye’nİn hızlı bÜyÜyen 
ekonoMİsİne Destek olACAk.”
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Gambardella, özellikle içinde bulunduğu ekonomik kriz sebebiyle 
Avrupa’nın böyle bir potansiyeli kaçırmaması gerektiğini vurguluyor 
ve şu uyarıda bulunuyor: “Ancak yüksek hızlı geniş bant şebekeleri, 
ekonomi ve toplumun bir bütün olarak dijital ekonomiden fayda elde 
etmesinin ön koşuludur.”

türk telekom’un fiber yatırımı çok heyecan verici
Gambardella, 700 binden fazla haneye fiber götüren Türk 

Telekom’un bu rakamı 3 milyona yükseltme hedefini heyecan veri-
ci buluyor. Yatırımların 81 ile götürülmesinin takdirle karşılanma-
sı gerektiğinin altını çiziyor ve ekliyor: “Telekom’un fiber yatırımla-
rı Türkiye için çok hırslı ve çok heyecan verici bir plan. Böyle bir ya-
tırım, Türkiye’nin teknoloji alt yapısını yeni bir seviyeye taşıyacaktır. 
Biraz önce bahsettiğim (Oxford Economics’in verileri ışığında) gibi, 
Türkiye’nin hızlı büyüyen ekonomisine destek olacaktır.”

“fiber için esnek regülasyon gerekir”
Gambardella, Avrupa’nın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de ge-

niş bant şebekeleri için yapılan yatırımların yüksek risk taşıdığına dik-
kat çekiyor. “Yatırımcıların, yatırımlarının adil geri dönüşü olaca-

ğına güvenmeleri gerekir.” diyen ETNO Başkanı, eski şe-
bekeler için tanımlanmış prensipleri, rekabetçi bir 

pazarda yeni kurulan şebekelere aynen uygu-
lamanın da doğru bir yaklaşım olmadığı-
nı belirtiyor.

türkiye her eve fiber 
pazarında hızlı büyüyor

Gambardella, AB Komisyonu’nun 
2013 ve 2020 hedefleri hakkında bil-
gi verdi. 2013’te yüzde 100 internet pe-

netrasyonun (nüfuzunun) sağlanması-
nın amaçlandığını, 2020’de ise tüm kul-
lanıcılar için en az 30 Mb erişim hızının 
hedeflendiğini kaydetti. Bu hedef doğrul-
tusunda AB’nin internet kullanıcılarının 
yüzde 50’sinde 100 Mb ve üzeri hız sun-
ma planı bulunduğunu belirtti.  Gambardel-
la, son 3 yılda Türkiye’de, yüksek hızlı ge-

niş bant abonelerinin sayısının 3 katına çık-
tığına dikkat çekerek, “Bu açıdan bakıldığında 

Türkiye’nin bölgede ‘eve ve binaya kadar fiber’ 
pazarında hızlı büyüyen bir ülkelerden biri oldu-

ğunu söyleyebiliriz.” şeklinde konuştu. 

yüksek hızlı şebekelerin kurulması 
Avrupa’daki tüm ülkelerin önceliği olmalı

Gambardella, ülkelerin ekonomilerinde yüksek hızlı 
şebekelerin kurulmasının önemli olduğunu bunun için 
Avrupa’daki tüm politika belirleyicilerin bu konuda teş-
vik edici olması gerektiğini söyledi. Gambardella, şöy-
le devam etti: “Avrupa’nın, bir yandan yeni şebekelerde 
özel yatırımı teşvik ederken diğer yandan kamu ve özel 
sektörü de geniş bandı tam olarak kucaklamaya teşvik 

edecek cesur bir stratejiye ihtiyacı var. Bu iki unsu-
run birlikte ilerlemesi gerekir. Avrupa uzun vade-
li bir vizyona ihtiyaç duymaktadır. Aksine, bakırın 
fiyatını düşürmek gibi kısa vadeli önlemler pazar-
da güveni sarsmakta ve tüm operatörler açısından 
fibere yatırım yapılması için uygulanan her türlü 
teşviki değersiz kılmaktadır.”

Luigi Gambardella, son 3 yılda ETNO üyesi ope-
ratörlerin ortalamadan fazla gelir kaybı yaşama-
larına rağmen, gelirlerinin yüzde 15 kadarını sa-
bit şebekelere ve hizmetlere yatırmaya devam et-
tiğini hatırlatarak, “Üye operatörler, 2010 yılın-
da yatırımlarını yüzde 4 oranında artırdı. Bu eği-
lim, 2011 yılında da devam etti. ETNO üyelerinin 
FTTx (yeni nesil ağ) şebekesi yatırmaları da geçen 
yıl yüzde 35 arttı.” dedi.

Gambardella, birçok pazarın, büyüme ve istih-
dam açısından, yüksek hızlı geniş bant şebekele-
rinden fayda sağlayacağına dikkat çekti. İstihdam 
konusunda ETNO’ya üye ülkelerin 1.6 milyon ki-
şiye iş imkanı sunduğunu belirtti. 40 üye ülkenin 
600 milyar avronun üzerinde toplam ciro yaptığını 
açıkladı. Yüksek hızlı geniş ban şebekelerinin sağ-
layacağı fayda üzerine ise şunları söyledi: “Öncelik-
le sağlık hizmetleri, eğitim ya da kamu hizmetleri 
gibi kilit öneme sahip sektörler için muazzam fır-
satlar sunacak. Bu da daha fazla kullanıcı demektir. 
Online içerik de kullanıcıları fibere yönelten başka 
bir önemli faktör olacaktır.” 

Türk Telekom hakkında:  

Türk Telekom Grubu, sabit hat ve GSM’den 
geniş bant internete kadar bütünleşmiş 
telekomünikasyon hizmetleri sunuyor. Türk 
Telekom grup şirketlerinin 31 Aralık 2011 itibariyle 
15,2 milyon sabit erişim hattı, 6,8 milyon ADSL 
hattı (toptan) ve 12,8 milyon GSM abonesi 
bulunuyor. Grup şirketleri, tüm ülkeyi kapsayan 
modern şebeke altyapısıyla Türkiye genelindeki 
bireysel ve kurumsal müşterilerine geniş bir 
hizmet yelpazesi sunuyor. Geniş bant operatörü 
TTNET, yakınsama teknolojileri şirketi Argela, 
BT çözüm sağlayıcısı Innova, online eğitim 
yazılımları şirketi Sebit A.Ş., online oyun şirketi 
Sobee ve çağrı merkezi şirketi AssisTT şirketlerinin 
yüzde 99,9’una, toptan data ve kapasite servis 
sağlayıcısı Pantel International AG ve iştiraklerinin 
ise yüzde 100’üne sahip olan Türk Telekom, aynı 
zamanda Türkiye’deki üç GSM operatöründen 
biri olan Avea’nın hisselerinin de yüzde 81,4’nün 
sahibi konumunda. Bunun yanı sıra Türk Telekom, 
Arnavutluk’taki yerleşik telekom operatörü 
Albtelecom şirketinde de dolaylı azınlık hissesine 
sahip. Türk Telekom’un hisselerinin yüzde 55’i 
Ojer Telekomünikasyon A.Ş. ve yüzde 30’u Türkiye 
Hazine Müsteşarlığı’na ait. Geriye kalan yüzde 15’lik 
hissesi de halka arz edildi. Türk Telekom hisseleri, 
Mayıs 2008 itibariyle İMKB’de işlem görüyor. 

Avrupa 
telekomünikasyon 

Ağ operatörleri birliği 
(etno) yönetim 

kurulu başkanı luigi 
Gambardella
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RÖPORTAJ

on yıllarda ‘fiber internet’ kavramını sıkça duyar olduk. Özetle; dün-
yanın en hızlı internet erişim teknolojisi olarak da ifade edilen fiber 
internetin önemi her geçen gün artıyor. 2020 yılına kadar, iş- eğlen-
ce hayatı, kamu hizmetleri gibi günlük işlerin internet üzerinden ya-

pılma oranının yüzde 90’lara varması bekleniyor. Bu alanda TTNET farkını 
ortaya koyuyor ve 81 ilde müşterinin kotasında ve ödeyeceği ücrette hiçbir 
değişiklik olmadan abonesini fiber internete geçiriyor. Yeni müşterilerine de 
ekonomik paketlerle fiber teknolojisini sunuyor. Fiber internetin hızına bir 
örnek verecek olursak 13 saatte indirilen 5 MB’lik veri, TTNET Fibernet’le 
yaklaşık 8 dakikada indirilebiliyor. İnternetin indirme hızı 100 Mbps’ye ka-
dar çıkıyor. Fiber teknolojisinin gelişimini ve geleceğini TTNET Pazarlama-
dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlker Koçak ile konuştuk. 

İnternet geleceğin dünyasını nasıl şekillendirecek?
Bu konuda,  Avrupa Komisyonu tarafından 2010’un son günlerinde hazır-

S

TTNET, HIZLI İNTERNET İSTEYEN MÜŞTERİLERİNİ TTNET FİBERNET PAKETLERİYLE 
BULUŞTURUYOR. ABONE, FİBER İNTERNET İLE 5 GB’LİK VERİYİ, YAKLAŞIK 8 DAKİKADA 

İNDİREBİLİYOR. FİBER İNTERNET PAKETLERİYLE, 20 MBPS’DEN 100 MBPS’YE KADAR FİBER 
HIZINDA İNTERNETİN AYLIK FİYATI İSE 34 TL’DEN BAŞLIYOR. PAKETTEN YARARLANANLAR, 

AYNI ZAMANDA TTNET WİFİ GİBİ BİRÇOK SERVİSİ DE ÜCRETSİZ KULLANABİLİYOR. 

lanan “Geleceğin İnterneti” başlıklı rapo-
ra baktığımızda, internetin 2020 yılına ka-
dar hayatımızdaki yerinin genişleyerek de-
vam edeceğini görürüz. Zaten temel ses ve 
veri iletişiminin yaklaşık yüzde 40’ı da in-
ternet üzerinden yapılıyor. Rapora göre, 8 
yıl gibi kısa bir sürede bu oran yüzde 90’a 
çıkacak. Örneklendirecek olursak, sosyal 
ağ kullanımı yüzde 30’lardan yüzde 85’lere 
yaklaşacak ve eğlence ihtiyacının ise yüz-
de 90’ı yine internet üzerinden karşılana-
cak. İş bulma, iş arama ve istihdamla ilgi-
li hizmetlerin de interneti kullanım ora-
nı aynı yüzdelerde seyredecek. Kamu uy-

TTNET Fiber  net’le her şey mümkün!

TTNET 
Pazarlamadan 
Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı 
İlker Koçak



BN / NİSAN 2012
www.baglantinoktasi.com.tr

43

TTNET Fiber  net’le her şey mümkün!
gulamaları yüzde 80 oranında yapılabi-
lir hale gelecek. Haberleşme amacıyla 
internet kullanım oranı yüzde 85’lere 
yaklaşacak. Üniversitelerde, mesleki 
eğitim ve yaşam boyu eğitim hizmet-
lerinde de yüzde 90’ları bulacak. Kısa-
ca, hem kullanıcı hem de hizmet veren 
için hayat daha da kolaylaşmış olacak. 
Hayatın merkezi olan zamandan çokça 
tasarruf edilecek. 

Peki, tüm işler internetten yapılır 
hale gelince, daha hızlı hizmet sun-
mak da önem kazanmış olmayacak 
mı?

Elbette. İnternetin sosyal hayatımız-
daki yerinin giderek daha fazla geniş-
leyeceği ortada ve buna paralel olarak 
daha hızlı erişim sağlayan fiber tekno-
lojisinin yaygınlaşacağı da görünen bir 
gerçek. Dünyada 2011 itibarıyla yakla-
şık 630 milyon olan genişbant abone 
sayısı içinde fiber altyapısından fayda-
lananların payı yüzde 11 düzeyinde. Bu 
oranın 2016 yılında yüzde 19’a yüksel-
mesi ve xDSL abone sayısının ise yüzde 
62’den 48’e düşmesi bekleniyor. 

Türkiye fiber internette ne du-
rumda?

Türkiye’de, genişbant aboneleri için-
de fiber altyapıdan hizmet alanların 
sayısı giderek artıyor. TV yayınlarına 
da internet üzerinden ulaşılması, HD 
içerikli IPTV hizmetlerine hem kali-
te hem de fiyat açısından rekabet üs-
tünlüğü getirecek. Hızlı interneti ge-

rekli kılan diğer nedenlerin etkisiyle de 
Türkiye’de fiber internet kullanımının 
hızla büyümesini bekliyoruz. 

TTNET, fibernet ile ilgili hangi ça-
lışmaları yapıyor? 

TTNET olarak, Türkiye’deki 150 bin 
600 km uzunluğundaki fiber altyapı ağı 
ile beraber, kullanıcılarımıza çok daha 
fazla katma değerli hizmet vereceğiz. 
Yılsonunda 3 milyon haneye ulaşacak 
olan ve şu anda 730 bin hanede var olan 
fiber internet altyapısı sayesinde tüke-
ticilere her zaman olduğu gibi daha ka-
liteli hizmet ve daha hızlı internet bağ-
lantısı sunacağız.

TTNET Fibernet paketleriniz kul-
lanıcıya hangi avantajları sağlıyor?

Müşterilerin beklenti ve ihtiyaçları-
nı daha hızlı karşılamak için sunduğu-
muz TTNET Fibernet paketleri ile kul-
lanıcılarımıza sevdikleri filmleri yük-
sek çözünürlükte izleme ve yine sev-
dikleri müzikleri yüksek kalitede din-
leme imkânı sağlandı. 5 GB’lık veriyi, 
1 Mbps hızında yaklaşık 13 saatte indi-
rirken, şimdi TTNET Fibernet paketle-
ri ile 100 Mbps’ye kadar hızla ve yak-
laşık 8 dakikada indiriyorlar. Özellikle 
oyun tutkunları, fiber internetle online 
oyunları en akıcı şekilde oynama ya da 
maksimum hızda bilgisayarına kaydet-
me şansına da kavuştu. 

TTNET Fibernet paket fiyatları 
nasıldır?

TTNET Fibernet paketleriyle 20 
Mbps’den 100 Mbps’ye kadar fiber hı-
zında interneti ayda sadece 34 TL’den 
başlayan fiyatlarla müşterilerimize 
sunduk. Aynı zamanda TTNET WiFi 
gibi birçok servisten de ücretsiz yarar-
lanma olanağı sağladık.  

Fibernet kampanyanız hangi tari-
he kadar geçerli?

Kampanyamız 31 Aralık 2012 tari-
hine kadar devam edecek. Bu tarih-
ten sonra da müşteri memnuniyetini 
devam ettirmek için kullanıcılarımıza 
yeni sürprizlerimiz olacak.

İLKER KOÇAK: 
“AVRUPA KOMİSYONU 
TARAFINDAN 2010’UN 
SON GÜNLERİNDE 
HAZIRLANAN ‘GELECEĞİN 
İNTERNETİ’ BAŞLIKLI 
RAPORA GÖRE, 2020 
YILINDA İŞ, EĞLENCE VE 
KAMU HİZMETLERİNİN 
YAKLAŞIK YÜZDE 90’İ 
İNTERNET ÜZERİNDEN 
YAPILACAK. BU NOKTADA 
İNTERNETİN HIZI 
DA ÖNEMLİ BİR ROL 
OYNAYACAK. ANILAN 
FİBER İNTERNET 
HIZINDA, HAYAT DAHA 
DA KOLAYLAŞACAK. BU 
DA BİZE HAYATIN EN 
DEĞERLİSİ OLAN ‘ZAMANI’ 
HEDİYE EDECEK.”

Tarife 
(vergiler 

dâhil)

TTNET Fibernet paketleri
 
Paket Adı Hız Kota 
TTNET FİBERNET4 20 Mbps’ye kadar 4 GB 34 TL
TTNET FİBERNET6 20 Mbps’ye kadar 6 GB 37 TL
TTNET FİBERNET12 20 Mbps’ye kadar 12 GB 45 TL
TTNET FİBERNET LİMİTSİZ 20 Mbps’ye kadar - 65 TL
TTNET FİBERNET LİMİTSİZ 50 Mbps’ye kadar - 95 TL
TTNET FİBERNET LİMİTSİZ 100 Mbps’ye kadar - 115 TL



TTNET FİBERNET Paketleri ile 100 Mbps’ye kadar hızlı internet erişimi sağlanabilmektedir. TTNET FİBERNET Paketleri altyapının uygun olduğu yerlerde 
verilebilmektedir. Hizmetten yararlanabilmek için uygun cihaz gerekmektedir. TTNET FİBERNET tarife paketleri ve hizmet detayları hakkında ayrıntılı ve 
güncel bilgi www.ttnet.com.tr’de.

Fiber hızlı TTNET FİBERNET, yani hızlıdan da hızlı internet evinize geliyor. HD kalitedeki 
filmler dakikalar içinde iniyor. İnternette beklemeler sona eriyor. Gençler hayal ettikleri hızda 
oyun oynuyor! TTNET FİBERNET’le tanışmak için, sizi de bir TTNET Satış Noktası’na bekliyoruz! 
TTNET’le her şey mümkün!

www.ttnet.com.tr   l   444 0 375

fibernet ceza 21.5x27.5.indd   1 2/29/12   5:40 PM
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SPOR

Başarılı 
tenisçi yılda 
50 ayakkabı 
eskitiyor!

Marsel İlhan, 2012 
Londra Olimpiyatı 

için günde 5-6 
saat antrenman 

yapıyor.

GENÇ SPORCU YAŞANTISI 
İLE ÖRNEK OLUYOR: 
“PROFESYONELCE YAŞAMAYA 
ÇALIŞIYORUM. GECELERİ 
ÇIKMIYORUM. ALKOL VE 
SİGARA KULLANMIYORUM. 
BAŞARILI OLABİLMEK İÇİN 
SOSYAL YAŞAMIMDAN 
FEDAKÂRLIK ETMEM 
GEREKİYOR. AMA HAYATIMDAN 
ÇOK MEMNUNUM.”

enis sporunda şuana kadar dünyaca başarı-
lı bir isim çıkaramayan Türkiye’nin umudu 
Marsel İlhan oldu. İnanılmaz azmi ile ‘tenis’ 
denilince ilk akla gelen sporculardan olma-

yı başaran İlhan, bu çalışkanlığı ile sponsor bulama-
dığı dönemleri geride bıraktı. Artık ayakkabıları ve 
turnuvalar için uçak biletini sponsorlar aracılığı ile 
karşılayabilen İlhan bugünlerde 2012 Londra Olim-
piyat oyunlarına hazırlanıyor.

Yoğun bir çalışma dönemine giren İlhan, günde 
5-6 saat antrenman yapıyor ve bunun önemine ina-
nıyor. Genç tenisçi sadece bu dönemde değil hayatı-
nın bütününde profesyonelliği seçmiş durumda. Bu-
nun için de birçok fedakârlıkta bulunduğunu akta-
rıyor: “Belli bir hayatım var. Profesyonelce yaşama-
ya çalışıyorum. Geceleri çıkmıyorum. Alkol ve siga-
ra kullanmıyorum. Başarılı olabilmek için sosyal ya-
şamımdan fedakârlık etmem gerekiyor. Ama haya-
tımdan çok memnunum.” Yaptığı sporu çok sevdi-
ğini dile getiren İlhan, özellikle her hafta turnuva-
lara katılmak üzere farklı bir ülkeye gitmeyi hayatı-
nın olağan bir parçası haline getirmiş. 

T
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Haftada bir ayakkabı eskitiyor
Tenisçilerin en büyük sıkıntıla-

rı sıkça eskitilen ve fiyatları da 
hiç de uygun olmayan spor 
ayakkabılardır. Marsel İl-
han da bu yoğun tempo-
sunda haftada bir ayakka-
bı eskitiyor. Ayakkabıla-
rın ortalama fiyatları 250 
TL… İlhan, yılda yakla-
şık 50 ayakkabıyı eskitmiş 
oluyor. Burada sponsoru 
devreye giriyor. Turkcell’in 
‘Geleceğe Koşanlar’ projesinin 
rol-model isimlerinden biri olan 
ve Turkcell’in sponsorluk ettiği Mar-
sel bu konuda şunları söylüyor: “Başarı-
lı olunca sponsor desteği de arkasından geliyor. 
Sponsorluk, sporcu için çok önemli. Bana des-
tek olan sponsorlarıma çok teşekkür ediyorum.”

“Hedefim ilk 50”
2011 yılının kariyerinde bir duraklama yılı ol-

duğunu belirten başarılı tenisçi, yeni yıl için de 
kendisine önemli hedefler belirlemiş: “24 yaşın-
dayım 4 senedir profesyonel turda oynuyorum. 
Şu anda dünya sıralamasında 108. sıradayım. Ge-
çen sene basit hatalarla önemli maçlar kaybet-
tim. Bu sene o hataları tekrarlamadan yükseli-
şe geçmek istiyorum. İlk 100 sırayı zorluyorum. 
Hedefim dünya sıralamasında ilk 50’ye girmek. 

Geçen sene fazla puan toplayamadım. Bu sene alacağım her 
puan hızlı bir şekilde yükselmemi sağlayacak. Şu anda çok 

avantajlı bir durumdayım. 4 senede çok tecrübe kazan-
dım. Başarılı olmamam için hiçbir engel yok. Kendi-

me güveniyorum.”

“Olimpiyatlara katılmak istiyorum”
En büyük hedefinin Türkiye’yi 2012 Lond-

ra Olimpiyat Oyunları’nda temsil etmek olduğu-
nu vurgulayan Marsel İlhan, bunun için gelecek 
5 ayı iyi değerlendirmesi gerektiğine işaret ediyor. 

200 puanı garantilemesi gerektiğini aktaran Mar-
sel, “Olmayacak bir şey değil. Grand slamler senede 

4 kez yapılıyor ancak olimpiyat oyunları 4 yılda bir ya-
pılıyor. Dünya sıralamasında ilk 80’e girebilirsem Lond-

ra vizesi alabilirim diye düşünüyorum. Olimpiyat oyunları-
na katılacak sporcular 11 Haziran tarihinde belli olacak. O gün aynı 

zamanda benim doğum günüm. İnşallah, o gün çifte kutlama yaparım.” 
diye konuşuyor. 

Agassi onun gözdesi
Marsel İlhan’ın dünya tenis sporcularından en beğendiği isimler ise 

Pete Sampras, Andre Agassi ve Roger Federer. İlhan, dünya tenisinde yeni 
oyuncuların fazla yetişmediğini ve bu yüzden dünya sıralamasının zirve-
sinde uzun süredir değişiklik olmadığını söylüyor. 

Tenise başlayan gençlere, çok çalışmaları yönünde tavsiyelerde bulu-
nan Marsel İlhan, Türkiye’de yeni yetişen genç tenisçilere de inanıyor. Bu 
inancını da şöyle anlatıyor: “Türkiye’de yeni yetişen genç tenisçiler var. 
Onların da gelecekte başarılı olacağını düşünüyorum. Teniste başarılı ol-
mak için çok çalışmak gerekiyor. Yeni başlayanların önünde çok uzun bir 
yol var. Bu yolda pes etmeden çalışmaları gerekiyor.” 

“TÜRKİYE’DE 
YENİ YETİŞEN 

GENÇ TENİSÇİLER VAR. 
ONLARIN DA GELECEKTE 

BAŞARILI OLACAĞINI 
DÜŞÜNÜYORUM. TENİSTE 
BAŞARILI OLMAK İÇİN ÇOK 

ÇALIŞMAK GEREKİYOR. YENİ 
BAŞLAYANLARIN ÖNÜNDE 

ÇOK UZUN BİR YOL VAR. BU 
YOLDA PES ETMEDEN 

ÇALIŞMALARI 
GEREKİYOR.”

SPOR
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Yüksek Hızlı Tren’in 
KÖSEKÖY-GEBZE kesimi 
2. etabının temeli atıldı

skişehir-İstanbul 2. etabının Köseköy-
Gebze kesiminin temeli atıldı. 
Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki Köse-
köy Tren İstasyonu’nda gerçekleşen te-
mel atma töreninde konuşan Ulaştır-

ma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Bina-
li Yıldırım, Köseköy-Gebze Projesi’nin, top-
lam Ankara-İstanbul Projesi içerisinde büyük 
bir bölüm olmadığını, sadece 56 kilometresi-
ni kapsadığını açıkladı. Yıldırım, projenin 470 
km’lik kısmının birçok bölümünün yapıldığını 
söyledi.

Bakan Yıldırım, son 9 yıldır demiryollarına 
yapılan yatırımı herkesin bildiğini belirtti. 50 
yılda çivi çakılmayan Türkiye’nin demiryolla-
rına bakıldığında, her yılbaşına 135 km yol yap-
tıklarına işaret eden Yıldırım, bunun Cumhu-
riyet tarihinin bir rekoru olduğunu vurguladı. 
Demiryollarının, bağımsızlığın, istikbalin sem-
bolü olduğunu ifade eden Bakan, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘demiryolları tek-
rar ayağa kalacak, bu ülkenin yükünü taşıya-
cak, bunun için hiç bir fedakârlıktan kaçınıl-
mayacak’ dediğini kaydetti. Sadece demiryol-

E

larının altyapısını yapmanın yetmeyeceğini, aynı zamanda demiryo-
lunun yerli sanayisini de kurmak gerektiğini bildirdi.

Proje 147 milyon avroya mal olacak
Proje kapsamında, Köseköy-Gebze mevcut hattının fiziki ve geo-

metrik şartları Yüksek Hızlı Tren işletmeciliğine uygun hale getiri-
lecek, hat ihata alınacak ve üzerinde hemzemin geçit bulunmayacak. 
Hat üzerinde bulunan 9 tünel, 10 köprü, 122 menfezin tadillerinin 
yanı sıra 28 yeni menfez ve 2 adet alt geçit inşa edilecek, hemzemin 
geçit yer almayacak. Yapım kapsamında, yaklaşık 1 milyon 800 bin 
metreküp kazı ve 1 milyon 100 bin metreküp dolgu gerçekleştirilecek.

Türkiye, demiryollarında ilk defa AB IPA fonları bu projede kulla-
nılacak. Sözleşme bedeli 146 milyon 825 bin 952 Avro olan Köseköy-
Gebze hattının yüzde 85’lik bölümü (124 milyon 802 bin 59 Avro) Av-
rupa Birliği tarafından IPA kapsamında karşılanacak. Arifiye’nin re-
vize edilmesiyle toplam uzunluğu 533 km’den 523 km’ye düşen ve 
Marmaray’la entegre olarak 2013’te bitirilmesi hedeflenen Ankara-
İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi hayata geçtiğinde, Ankara-
İstanbul 3 saate, Ankara-Gebze ise 2 saat 30 dakikaya inecek. Başkent 
ile İstanbul arasında yılda 17 milyon yolcuya hizmet verilecek.

Türkİye’nİn en büyük yüksek HızLı Tren (yHT) HaTTı OLan ANKARA-
İSTANBUL yüksek HızLı Tren HaTTı’nın, eskİşeHİr-İsTanbuL 

kesİMİnİn İnşasında sOn aşaMaya geLİndİ.
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Kızlar SMS’i 
seviyor

on yıllarda sosyal medyanın popülerleşmesi, 
gençlerin SMS’i eskiye oranla daha az kullan-
dığı düşüncesini oluşturdu. Ancak beklenenin 
aksine sosyal medyayla birlikte kısa mesaj etki-

sini yitirmedi. Bir araştırmaya göre gençler eskisinden 
de daha çok SMS gönderiyor. 

Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir araş-
tırmaya göre, ABD’de 12 ila 17 yaş arasındaki gençler 
cep telefonuyla kısa mesaj gönderme konusunda bir 
rekora imza atıyor. Araştırma, gençlerin günde ortala-
ma 60 adet kısa mesaj gönderdiklerini ortaya koyuyor. 

İki yıl önceki verilerle kıyaslandığında gençlerin 
günde ortalama 10 adet daha fazla mesaj gönderdiği 
görülüyor. Kısa mesajla iletişimin özellikle genç kızlar 
arasında yaygın olduğu, araştırmaya katılan genç kızla-
rın günde ortalama 100 adet kısa mesaj gönderdiği de 
araştırmanın sonuçları arasında yer alıyor. Gençler, di-
ğer insanlarla nasıl iletişim kurdukları sorusuna genel-
de “mesaj” şeklinde yanıt veriyor. Araştırmaya katılan 
799 gencin yüzde 77’si, bir cep telefonuna sahip oldu-
ğunu dile getiriyor. 2004 yılında bu oran yüzde 44’tü.

Rağbet akıllı telefonlara
Öte yandan gençler arasında akıllı telefonlar da gi-

derek daha fazla rağbet görüyor. Araştırmaya katılan 
gençlerin yüzde 23’ü, iPhone ya da BlackBerry gibi 
akıllı telefonlara sahip olduklarını açıkladı.

S

İKİ YIL ÖNCEKİ VERİLERLE 
KIYASLANDIĞINDA GENÇLER, 
GÜNDE ORTALAMA 10 ADET DAHA 
FAZLA MESAJ GÖNDERİYOR. KISA 
MESAJLA İLETİŞİM ÖZELLİKLE 
GENÇ KIZLAR ARASINDA YAYGIN. 
BUNA GÖRE KIZLAR GÜNDE 
ORTALAMA 100 ADET KISA MESAJ 
GÖNDERİYOR. 
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IPEK  YOLU’NUN
HATIRASI

BEYPAZARI
EN GUZEL

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 
giren Beypazarı’nda 3 bine yakın 

ahşap ev bulunuyor. 1884 yılında 
çıkan büyük yangında birçok ev 

yanmış. Ancak Beypazarı ustaları 
ilçelerini yeniden inşa etmiş. 

Beypazarlı kadınların giyimleri, 
nişanlı, sözlü veya evlilik durumlarına 
göre değişiyor. Resimdeki kızların 
‘bekâr’ olduğu giyindikleri süslü 
kıyafetlerden anlaşılıyor. 
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ANKARA’DAN YOLA 
ÇIKTIKTAN BİR 
SAAT SONRA SON 
TEPEYİ AŞTIĞINIZDA; 
ZAMAN İÇİNDE GERİ 
GİTMİŞÇESİNE, BEMBEYAZ 
EVLERİYLE ŞİRİN BİR İLÇE 
SİZİ KARŞILAR.

HABER-FOTOĞRAFLAR: BARIŞ BURDA

ustafa Cankara yuka-
rıdaki dizelerle Beypa-
zarı’nı böyle anlatmış. 
Ankara’dan yola çıktıktan 
bir saat sonra son tepeyi 

aştığınızda; zaman içinde geri gitmişçesine, 
bembeyaz evleriyle şirin bir ilçe sizi karşılar. 
Garip bir duygunun hayranlıkla yoğrulduğu 
şaşkınlığa sebep olan Beypazarı, Türkiye’de 
pek alışık olmadığımız coğrafi konumu ve 
küçük vadiciklere uzanan bembeyaz şirin 
mimari tarz evleriyle sokaklarını, kapılarını 
gezip görmeniz için size açar.

Beypazarı tarihi “İpek Yolu” üzerinde bin-
lerce yıllık geçmişi olan kültürel zenginlik 
ve doğal güzellikleri olan, ilginç görüntüle-
riyle dikkat çeken bir yerleşim yeri. Resmi 
kayıtlara göre ‘1573 yılında merkez nüfusu-
nun 10 bin olduğu’ düşünüldüğünde söz ko-
nusu şehrin tarihteki önemi gözler önüne 
seriliyor. Beypazarı günümüzde Selçuklu ve 
Osmanlı mimari tarzındaki tarihi eserleri, 
evleri, el sanatları, saray mutfağı tarzındaki 
yemekleriyle Türk kültürünün, güzelliği ve 
inceliğini halen yaşatırken, şehir merkezin-
de ve şehre bağlı köylerde tarihin derinlik-
lerinden gelmiş gibi giyinen kadınlara çok-
ça rastlamak mümkün oluyor. Tarihin asır-
lar öncesinde ortaya çıkardığı kültürel zen-
ginliklerin birçoğu günümüzde korunuyor.

M

“O ipek yolundan dünün hanlarına,                                                                                      
Kervanlarına selam vererek
Toprağın toprak koktuğu,                                                                                                                     
Başak başak uyandığı,                                                                                                                   
Bozkır güneşinin, insanın içini ısıttığı,                                                                                        
Evlerinin insan ve huzur koktuğu,                                                                                                            
Bu bereketli topraklara,                                                                                                                           
Hiç geldin mi hemşerim?”

BEYPAZARI EVLERİNİN EN ÜSTÜNDE ‘GUŞGANA’ 
DENİLEN KÜÇÜK BÖLÜM BULUNUR. BU 

BÖLÜM GENELLİKLE TAMAMLANMADAN 
BIRAKILIR. BU BÖLÜMÜ YARIM BIRAKMAKLA 

ASLINDA EV SAHİBİ AZRAİL’E ‘DÜNYA DA DAHA 
TAMAMLANMAMIŞ İŞLERİM VAR’ MESAJI VERİR.
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nüşümü başlattıklarında, amaçlarının Beypazarı’nı ‘dünyada eşi benzeri 
görülmedik bir açık hava müzesi’ haline getirmek olduğunu belirtmişti. 
Yavaş, ilçenin kazanacağı yeni çehreyi şöyle anlatmıştı: “Şehrimize gelen-
ler 150-200 yıl öncesini aynen yaşayacaklar. Havasıyla, suyuyla, gelenek 
ve görenekleriyle, yemek ve giyim kuşamlarıyla ve en önemlisi de sıca-
cık dostluğuyla yaşayacaklar. Biz bunun adına geçmişe yolculuk diyoruz.” 

3 bini aşkın ahşap yapı ilçeyi süslüyor
Beypazarı’nda tarihten günümüze kadar süregelen 3 bini aşkın ahşap ev 

ve 200 yıllık bir çarşı dokusu bozulmamış halde varlığını devam ettiriyor. 
İlçede, 1884 yılında çıkan büyük yangında çarşının bir kısmı ve bir mahalle 
tamamen yanmış. Beypazarı ustaları büyük bir gayretle, ilçelerinin bugü-
ne kadar gelen dokusunu yeniden oluşturmuş. Beyaz ahşap evlerinin yanı 
sıra, iğne oyası, yazma, bindallı, telkari gibi el sanatları ve dolma, kuru, gü-
veç, tava, höşmerim gibi tatları ile Beypazarı, İç Anadolu’nun en çok yerli 
turist çeken yöreleri arasında sağlam bir yer edinmiş. 

Beypazarı evinde Azrail’e ince mesaj 
Beypazarı evleri genellikle üç kattan oluşuyor. Evde zemin katlar taş, üst 

katları ahşap iskelet içine ahşap veya kerpiç dolgu sistemi ile yapılmış. Ze-
min katta hizmetkârlar bulunur, bu bölüm ahır, depo, ocak amaçlı kulla-
nılır. Üst katlar yaşam alanıdır. Üst katlarda genelde orta sofa vardır. Oda-
ların bir kısmında duvara gömülü dolapların içinde banyolar bulunurken, 
evlerin en üstünde ‘guşgana’ denilen küçük bölüm bulunur. ‘Çantı’ da de-
nilen bu bölüm genellikle tamamlanmadan bırakılır. İlk bakışta inşaatın 
yarım bırakıldığı izlenimi veren bu görüntü kasten tamamlanmamaktadır. 
Bu bölümü yarım bırakmakla aslında ev sahibi Azrail’e ‘dünya da daha ta-
mamlanmamış işlerim var’ mesajı verir.

Beypazarı Belediyesi de son yıllarda yöre-
yi ilginç hale getiren tarihi geleneklerin ko-
runması için oldukça titiz bir çalışma yürü-
tüyor. Beypazarı evlerinin restore edilerek 
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmasın-
da büyük emekleri olan eski Belediye Başka-
nı Mansur Yavaş, Beypazarı ile ilgili ilk dö-

Beypazarı’nın yöresel yemeklerinden 
olan, çok ince sarılmış etli yaprak 
sarması ve Ankara tavasını yemek için 
çok uzaklardan turistler geliyor. 





HABER

BN / NİSAN 2012
www.baglantinoktasi.com.tr

58

2011’in Ağustos AyındA hızlı trene kavuşan KonyA, şimdi de şehrin 
doKusunA uygun modern hızlı tren gArı için geri sAyımA bAşlAdı. 
tCdd,  KonyA’yA inşA etmeyi plAnlAdığı yıllıK 3 milyon kapasiteli 

hızlı tren gArı için son hAzırlıKlArını tAmAmlAmAK üzere… 
AHMET SELİM

Konya’ya semazen görünümlü 
hızlı tren garı geliyor

duğu yere yapılacak. Yeni garın ismi de yapıldığı mekândan esinlene-
rek, “Buğday Pazarı Tren Garı” olacak. Yeni yapımın maliyetinin ise 
yaklaşık 33,5 milyon TL’yi bulması bekleniyor. 

Gar,  görünüm olarak Konya’nın simgeleri arasında yer alan ‘se-
mazen eteğini’ andıracak ve bu görünümüyle kentin bir parçasıymış 
gibi algılanması sağlanmış olacak. Kapısı oldukça yüksek inşa edile-
cek olan gar, misafirlerini 18 metre yükseklikteki kapıdan içeriye da-
vet edecek.  Ağırlıklı olarak tek rengin hâkim olacağı bu gar binası, 
şimdiye kadar yapılmış olan garlar dışında yeni birçok özelliği ile dik-

ızlı trene kavuşan Konya, şimdilerde 
şehirde yeni inşa edilecek olan hızlı 
tren garının heyecanını yaşıyor. Tür-
kiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolla-

rı (TCDD), Konya’ya Avrupa standartlarında, 
yıllık 3 milyon kapasiteli hızlı tren garının ya-
pımı için çalışmalarını tamamladı. Tamamla-
nan çalışmayla hızlı tren garının detayları da 
belli oldu.  Gar, eski Buğday Pazarı’nın bulun-

H
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Gar binası mimari Görüntüsüyle dikkat çekiyor. yeni Gar semazenin 
eteğini andıracak ve bu Görünümüyle kentin bir parçası Gibi 

alGılanacak. Garın Güney yönündeki Giriş kapısının yüksekliği 18 
metreyi bulacak. tek renGin kullanılacağı Gar binasının toplam kapalı 

alanı 24 bin 245 metrekareyi bulacak. 

Kuzeydoğu’dan geçen yol demiryolunun altından, güneybatıdan ge-
çen yol ise demiryolunun üstünden köprü olarak geçmekte ve istas-
yon yan yolları için doğal eşikler oluşturmaktadır.” Çalışmada, Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen metro ve tramvay pro-
jelerinin de gar binasına entegre edilmesinin planlandığı bilgisine yer 
veriliyor. Özetle, Konya’ya yapılacak hızlı tren garına, ulaşım sorunu 
yaşanmayacağı çalışmada ortaya konuluyor.  

Yeni gar binası, gelecekte yaşanacak yolcu artışı dikkate alınarak ta-
sarlandı. Garda ilk etapta bir konvansiyonel ve iki hızlı tren hattı yer 
alacak. İlerleyen yıllarda sefer ve yolcu sayısının artması halinde gara 
4 yeni hızlı tren hattı, 1 yan peron ve iki orta peron daha eklenebile-
cek şekilde planlandı. 

kat çekecek. 
Bunlardan biri,  geçmiş yapılardaki garla-

rın aksine, gara şehrin güney-kuzey yönlü eri-
şimin sağlanacak olması. Bu özellik, yolcula-
rın hızlı tren garına kısa sürede ulaşabilme-
si açısından önemli. TCDD’nin çalışmasın-
da gara ulaşım konusunda şu bilgilere yer ve-
riliyor: “Kent içi yol şebekesi gar alanını çev-
relemektedir. Özellikle kuzeydoğu, güneyba-
tı ve güneydoğu yönlerindeki yollar ve kent 
altyapısı tamamlanmıştır. Bu yollardan kent 
içi toplu taşıma şebekesi de geçmektedir. 

buğday pazarı hızlı tren Garı’nın kapalı alanının detayları şöyle: 

Kat metrekare
bodrum Kat: 8940 (Kapalı garaj alanı 5100 m2)
zemin Kat:  10900
birinci Kat:  3060 
ikinci Kat:  4025 
üçüncü Kat: 3320
toplam Kapalı Alan:  24.245

yeni gar 
binasına, metro 

ve tramvay 
hatları entegre 

edilecek.  
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ep telefonlarında üçüncü neslin piyasaya sürülmesiyle birlikte 
akıllı telefon kullanımı son yıllarda hızla artmaya başladı. Son ya-
pılan araştırmaya göre akıllı telefon sahipliği 2010 yılındaki yüz-
de 19 oranından 2011’de yüzde 35’e yükselerek bir yılda neredey-

se iki katına çıktı. Gelecek bir senede artışın daha fazla olması bekleniyor.
Barem Research ve WIN/ Gallup International tarafından ikincisi ger-

çekleştirilen ‘Sosyal Medya Trendleri’ araştırmasının sonuçları mobil ileti-
şiminin hızlı yükselişini vurgularken, yeni eğilimleri de ortaya koyuyor. 44 
ülkede 1,2 milyar kişiyi temsil eden 40 bin 500 internet kullanıcısıyla ya-
pılan araştırmaya göre, akıllı telefon sahiplerinin özellikleri dikkate alındı-
ğında erkeklerin oranı kadınlardan daha fazla. Dünya genelinde akıllı te-
lefon kullanan erkeklerin oranı yüzde 37 iken, kadınların oranı ise yüzde 
32 civarında. 

Alıcıların marka tercihlerinin de sorgulandığı araştırmaya göre Nokia 
yüzde 31 pay ile hâlâ özellikli telefonda en çok tercih edilen marka iken, 
tüm dünyada insanların yüzde 38’inin gözü Apple iPhone’da. Samsung 
yüzde 15 ve yüzde 14 tercih oranlarıyla her iki pazarda da ikinci güçlü mar-
ka konumunda. Payı daha düşükse de LG de her iki pazarda da yer alıyor. 
Masaüstü ve dizüstü bilgisayar pazarında Dell, sırasıyla yüzde 15 ve yüz-

C

44 ülkede 1,2 milyar kişiyi temsil eden 40 bin 500 internet kullanıcısıyla yapılan 
araştırmaya göre, akıllı telefon sahipliğinde, erkeklerin oranı kadınlardan 

daha fazla. dünya genelinde akıllı telefon kullanan erkeklerin oranı yüzde 37 
iken, kadınların oranı ise yüzde 32 civarında.

de 18 tercih edilirlik oranıyla lider. Her iki 
alanda da Apple (yüzde 16-yüzde 13), HP 
(yüzde 13-yüzde 13), Acer (yüzde 6-yüz-
de 9) ve Samsung (yüzde 7-yüzde 6) tercih 
edilirlik oranına sahip. 

Diğer taraftan akıllı telefonlar dışın-
daki özellikli telefonlar (feature phone) 
2011’de küçük bir düşüş yaşadı. Bilgisa-
yar sahipliği 2011’de artmazken, laptop sa-
tın alımında bir artış bekleniyor, ek ola-
rak ‘ultrabook’lara (ince laptoplar) ilgi do-
ğuyor. Bu sene dizüstü bilgisayarı satın al-
mayı düşünen tüketicilerin oranı yüzde 32 
iken, masaüstü bilgisayar almayı planla-
yanların oranı yüzde 22’lerde kalıyor. Akıl-
lı telefon almayı düşünenlerin oranı yüzde 
32 iken, özellikli telefon almayı düşünen-
lerin oranı yüzde 24’lerde kalıyor. Tablet 
bilgisayar almayı düşünenler ise yüzde 24. 

akıllı telefonu 
erkekler daha çok seviyor
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ünümüzde bilgisayar, televizyon gibi medya araçları birçok anne 
tarafından çocuklarının sakinleştirilmesi için kullanılıyor. Ancak 
uzmanlar, çok fazla gürültü çıkaran elektronik aygıtların olduğu 
evlerde büyüyen çocukların insan seslerine ‘dikkat’ veremez hale 

geldiğini belirtiyor. KadıköyŞifa Sağlık Grubu Pedagoji Uzmanı Yaprak 
Veziroğlu konu ile ilgili olarak, “Medyanın etkisi altında kalan beyinlerin 
‘dikkatsizleşmesi’ günümüzde salgın haline gelmiştir.” değerlendirmesin-
de bulunuyor. Çocuklarda 11 yaşından itibaren dikkatin ‘sürekliliği’ beceri-
sinin gelişmiş olması gerektiğine işaret eden Veziroğlu, bilgisayar ve tele-
vizyonun en çok zarar verdiği alanın da burada ortaya çıktığını belirtiyor. 

Yaprak Veziroğlu konu ile ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor: “Çocuk sü-
rekli yüksek heyecan, renk veya gürültü içeren görüntüler, oyunlar ta-
rafından ‘dikkati çekilen’ kişiler haline geliyor. Dürtülerinin ve heyeca-
nın egemenliği altına girip seçme, dinleme, düşünme, planlama, sürdür-
me gibi becerilerini geliştiremiyor. Performanslarını nasıl daha iyi hale 
getirebileceğini düşünmüyor. Yaptığının karşısındaki kişi üzerindeki et-
kisini anlamak için yüz ifadesini okumaya ihtiyacı olmuyor. Zaten bunu 
öğrenmesi için yeterli miktarda insan ilişkilisi kurması görüntüler ve bil-
gisayar oyunları tarafından engellenmiş oluyor. Duyularını aşırı uyaran, 

G
“ÇocuKLAr, gürüLtüLü medyA ArAÇLArI KArşISIndA, duyuLArInI aşırı uyaran, 

AnIndA zevK veren şeyLere yöneLen, SAbredemeyen, zAmAnInIn ÇoĞunu oturArAK 
geÇİren, kilolu, yalnız bireyler oluyor.”

anında zevk veren şeylere yönelen, sab-
redemeyen, zamanının çoğunu oturarak 
geçiren, kilolu, yalnız bir birey oluyor. 
Öğretmenler ‘insan sesine’ dikkatini ver-
meyen, ancak normalden yüksek seslere 
tepki veren yeni bir nesille ne yapacağı-
nı bilemiyor.”

Veziroğlu ebeveynleri şöyle uyarıyor: 
“İşte bu nedenlerle lütfen çocuklarınızı 
bilgisayar oyunlarının esiri olmaktan ko-
ruyun. Onlara ev dışında faaliyetler bu-
lun. Eve kapatılan çocukların TV ve bil-
gisayar oyunları dışında alternatifleri kal-
mayacaktır. Çalışan anne ve babalar en 
azından eve geldikten sonra çocuklarıy-
la birlikte zaman geçirmeye çalışmalılar. 
Ortak zevk alabildikleri faaliyetlere yer 
vermeliler. Zamanımızın hastalığı olan 
bilgisayarın ailece esiri olmasınlar.”

ne kadar 
bilgisayar-tv, 

o kadar dikkat 
eksikliği!









BN / NİSAN 2012
www.baglantinoktasi.com.tr

68

HABER

ep telefonu tarifelerinde olduğu gibi elektrik faturaları için de 
“her yöne 300 kilovat-saat” ya da “sabah 7’den akşam 7’ye ka-
dar bedava” gibi tarife seçenekleri geliyor. GSM ve sabit tele-
fonlar için geliştirilen tarife seçeneklerinin bir benzeri özelleş-

tirilen dağıtım bölgeleriyle birlikte teknoloji firmalarının dikkatini çek-
meye başladı. Bunların başında Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirket-
lerinden olan İnnova geliyor. İnnova’nın Genel Müdürü Ümit Atalay, 
enerji sektörüne yönelik “Akıllı Ölçüm Platformu” adında bir sistem üze-
rinde çalıştıklarını, bu sistem sayesinde elektrik şirketlerinin, abonele-
re avantajlı tarifeler sunacağını aktardı. Akılla Ölçüm Platformu’nun AB 
ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğini de aldığını belirten 
Atalay, sistemle ilgili şu bilgileri verdi: “Cep telefonu şirketleri ya da sa-
bit operatörler, nasıl çeşitli tarifeler sunuluyorsa, aynı onun gibi olacak. 
300 dakika şu kadar, akşam 8’den sabah 8’e bedava gibi modeller burada 
da geliştirilebilecek. Tüketici de tarifeleri karşılaştıracak ve fiyat avanta-
jını hangi firmada görüyorsa o tarifeyi seçecek. Projemiz öncelikle ayda 
800 kilovat-saat ve üzerinde kullanan firmalara yönelik.” 

Atalay, özelleştirmeyle birlikte, ileriki yıllarda, elektrik fiyatlarının an-
lık olarak değişeceği bir elektrik borsasına doğru gidileceğini söyledi. Bu 
noktada enerji sektörü için geliştirdikleri Akıllı Ölçüm Platformu’nun 
öne çıkacağını kaydetti. Atalay, bu proje sayesinde elektrikte de aynı 

C

“Akıllı Ölçüm PlAtformu SAYESİNDE ŞİRKETLER, ELEKTRİKTE DE FARKLI 
TARİFE MODELLERİ GELİŞTİRİP SATABİLECEK. TÜKETİCİ DE KULLANIM 

ALIŞKANLIKLARINA GÖRE TARİFESİNİ BELİRLEYECEK. CEP TELEFONU ŞİRKETLERİ YA DA 
SABİT HAT ŞİRKETLERİ NASIL ÇEŞİTLİ TARİFELER SUNUYORSA, ELEKTRİKTE DE BUNUN 

GİBİ TARİFELER UYGULANACAK.”

cep telefonları, sabit telefonlar ve teleko-
münikasyon alanında olduğu gibi avantaj-
lı tarifelerin gelişeceğini vurguladı ve ekle-
di: “Akıllı Ölçüm Platformu ile enerji kuru-
luşları farklı zaman dilimlerinde ne kadar 
elektrik tükettiğini öğrenecek. Elektrik da-
ğıtım şirketleri de arz-talep yönetimini en 
iyi şekilde yapabilecek. Akıllı Ölçüm Plat-
formu sayesinde müşterilerine en düşük fi-
yattan elektrik sunabilecek. Farklı tarife 
modelleri geliştirip tüketiciye satabilecek. 
Tüketici de kullanım alışkanlıklarına göre 
tarifesini belirleyecek. Cep telefonu şirket-
leri ya da sabit hatlarda nasıl çeşitli tarife-
ler sunuluyorsa, aynı onun gibi olacak. 300 
dakika şu kadar ya da akşam 8’den sonra 
bedava gibi modeller burada da geliştirile-
cek. Tüketici de fiyat avantajı olan tarife-
ye geçecek. Gece 24.00’ten sabah 7’ye ka-
dar şu kadar elektrik tüketirsen, belli mik-
tar elektrik bedava diyebilecek.”

Her yöne elektrik 
tarifeleri geliyor 

AYŞE MELEK
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SAAT TV 
kanalı yayında
TürksaT bünyesinde bulunan 
aTomik saaTTen alınan saaT 
bilgisi, TürksaT saaT TV adlı uydu 
kanalı üzerinden kullanıcılara 
sunuluyor.

ürksat’ın uzun süreden bu yana üzerin-
de çalıştığı Ar-Ge projesi olan “Türksat 
Saat TV Kanalı” test yayınına başladı.

Türksat bünyesinde bulunan atomik 
saatten alınan saat bilgisi, Türksat Saat TV adlı 
uydu kanalı üzerinden kullanıcılara sunuluyor. 
Türksat Saat kanalı, otomatik tarama özelliği 
kullanılarak veya 11746 MHz, yatay polarizas-
yon, 27500 sembol oranı değerlerinden ayarla-
nabilir.

Türksat Saat TV kanalı ile dağıtılan saat, 
Türksat bünyesinde bulunan atomik saate göre 
100 mikro saniye hassasiyete sahip. Saat has-
sasiyeti, uydu alıcısının bulunduğu koordinat-
lara ve uydu alıcısından kaynaklı gecikmeleri-
ne göre değişmekle birlikte, kullanıcılar tüm 
Türkiye’de ortalama 1 milisaniye hassasiyet-
le ve bilgilenme amacıyla saat bilgisine ulaşmış 
olacaklar.

Atomik saat bilgisi, Türksat Saat TV kanalı-
nın ekranında görsel olarak veriliyor. Uydu alı-
cılarında, yayınlardan saat alma özelliğine sa-
hip kullanıcılar, Türksat Saat TV kanalını refe-
rans olarak tanımlayarak uydu alıcılarının saa-
tini atomik saat ile uyumlu hale getirebiliyor. 
Türksat Saat TV kanalının ses çıkışından alı-
nan IRIG-B formatındaki atomik saat sinyali, 
IRIG-B ile uyumlu saat, röle vb cihazlara bağ-
lanarak da bilgilenme amacıyla kullanılabiliyor. 

t
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katılımı ve yönetimi ile yapılması kararı alındı. 

İsim konusunda herkesin görüşü bekleniyor
Bu noktada; “Helvayı yapmak için ülkemizde her şey var. 

Bize sadece helvayı karma görevi düşecek.” diyen THK Ge-
nel Başkanı şimdiden yerli eğitim uçağının alacağı isim ko-
nusunda da arayışlara başladıklarını açıkladı. Bu konuda yar-
dım talep ettiklerini ifade eden Yıldırım, gelecek teklifler 
arasında en çok oy alacak olan ismi yerli eğitim uçaklarına 
vereceklerini belirtti. 

Türkiye’nin ilk havacılık ve uzay üniversitesi açıldı
Yıldırım, THK’nın son yıllarda hayata geçirdiği diğer 

önemli projelerle ilgili de bilgi verdi. “İlk olarak en büyük 

“GöKYüzüNDE KENDİ MİLLİ 
UÇAğIMIzI GöRECEğİMİz 
GüNLERE ÇOK YAKLAŞTIK.” DİYEN 
TüRK HAVA KURUMU BAŞKANI 
OSMAN YILDIRIM, üzERİNDE TüRK 
BAYRAğININ VE THK LOGOSUNUN 
BULUNDUğU YERLİ EğİTİM 
UÇAğININ 2014 YILINDA SEMADA 
OLACAğINI MüjDELEDİ. 

ürk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Os-
man Yıldırım, Türkiye’nin yerli üretim konu-
suna kilitlendiği şu günlerde, yerli uçak ko-
nusunda önemli bir müjde verdi. Yıldırım, 

özellikle Hükümetin başlattığı ‘yerli üretim’ ivmesini 
desteklemek konusunda kuruma önemli görevler düştü-
ğünü söyleyerek, tamamen Türkiye’nin öz kaynaklarının 
kullanılması ile yapılacak yerli malı ‘eğitim uçağı’ konu-
sunda sona yaklaştıklarını açıkladı. Yıldırım, 2014 yılında, 
Türk bayrağının ve THK logosunun bulunduğu yerli eği-
tim uçağını gökyüzünde görmeyi planladıklarını söyledi.  

“Gökyüzünde kendi milli uçağımızı göreceğimiz gün-
lere çok yaklaştık.” diyen Genel Başkan yerli eğitim uça-
ğı için attıkları adımları anlattı. Bu kapsamda ilk olarak, 
1940 yılında kurulan ancak çeşitli nedenlerden dolayı üre-
timi durdurulan uçak fabrikasının bulunduğu yer, Gümrük 
ve Dış Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle yeniden THK’ya 
kazandırıldı. Fabrikada başlayacak olan yerli eğitim uçağı 
çalışmalarını yürütmek üzere bir ekip kuruldu. Ekip bura-
daki çalışmalara başlarken THK, önemli bir de fizibilite ça-
lışması yaptı. Çalışmayla, Türkiye’nin değişik kentlerinde 
çeşitli firmalar tarafından üretilen uçak malzemeleri oldu-
ğu görüldü. Bu doğrultuda, üretilecek uçakla ilgili, iniş ta-
kımları, gövde, telsiz sistemleri ve lastikler gibi malzeme-
lerin yüzde 90 oranında Türkiye’de üretildiği tespit edildi. 
İki Türk firması da uçak üzerine konulacak yerli üretim 
uçak motorunun üretimi konusunda çalışma başlattı. Ya-
zılım konusunun ise Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin 

MELİKE BETüL

t

YERLİ EğİTİm UçAğı 
2014’TE SEmALARDA



projemiz olan Türk Hava Kurumu Havacılık ve Uzay 
Üniversitesi’ni 2011 yılında ülkemize kazandırdık. Üni-
versitemiz Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın 37. havacı-
lık ve uzay üniversitesi konumunda. Üniversitemizi ku-
rarken önümüze önemli hedefler koyduk. Havacılığın 
her alanında yetişmiş iş gücünü sektöre kazandırmak, 
araştırma ve geliştirme projelerini süratle hayata geçir-
mek ve ülkemiz havacılığını dünya sıralamasında üst 
seviyelere taşıyacak eğitim sistemini oluşturmak başlı-
ca hedeflerimiz oldu.” diye konuştu.

300 bin gence ücretsiz eğitim verildi
THK’nın ana misyonunu da göz ardı etmedikleri-

ni dile getiren Yıldırım, havacılığı sevdirmeye yöne-
lik olarak da Erzincan ve Antalya eğitim merkezlerini 
yine 2011’de hizmete açtıklarını hatırlattı. “Hava spor-
larını gençlerimizin ayağına götürdük. Sadece geçen yıl 
300 bin gencimize ücretsiz olarak model uçak, yamaç 
paraşütü, paraşüt ve yelkenkanat eğitimlerini ücretsiz 
verdik.” dedi. Yeni eğitim merkezlerinin açılacağı ille-
ri ise; Denizli, Karaman, Sinop, Bursa, Çorlu ve Sam-
sun olarak sıraladı. Yıldırım, gençlerin eğitimde kulla-
nılan hava araçlarını, paraşütleri ve yamaç paraşütlerini 
teknolojik olarak çok gelişmiş olanlarıyla yeniledikleri-
ni anlattı. THK olarak gençlerin pilotluk mesleğine her 
geçen gün artan ilgisini büyük bir memnuniyetle takip 
ettiklerini de söyleyerek, öğrencilerin daha iyi şartlarda 
eğitim görmesi için 2011 yılında 12 adet Cessna 172 S ve 
4 adet Tecnam eğitim uçağını filolarına kattıklarını, eği-
tim uçağı sayısını 29’a çıkarttıklarını aktardı.

Türk Hava 
Kurumu (THK) 
genel başkanı 

osman yıldırım
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Yorumsuz...



çözünürlüklü (HD) ses kalitesiyle ve 2G ve 3G kesilme oran-
larıyla da dünyanın önde operatörleri arasında yer aldığını 
dile getirdi. En yakın rakiple aralarındaki baz istasyonu sayı-
sının 6 bin olduğunu ifade eden Terzioğlu, “Türkiye’nin her 
sokağında, caddesinde, karayolunda, demiryolunda, deniz-
yolunda kesintisiz iletişimi sağlayabilmek için 19.500 baz is-
tasyonu yerleştirdik. Kapsama alanı olarak Türkiye’nin yüz-
de 88’ini kapsayan tek operatörüz.” diye konuştu. 

2G ve 3G kesilme oranları üzerinde McKinsey tarafından 
hazırlanan şebeke verimlilik raporuna atıf yapan Turkcell 
yöneticisi, “Avrupa ve Asya’nın en iyi 9 operatörü arasında 
zirvede Turkcell var.” ifadesini kullandı. Terzioğlu, “McKin-
sey, Avrupa ve Asya’dan en iyi 9, en kaliteli şebekeye sahip 
operatörü seçti. Bağlantı kesilme oranlarına bakıldı. Araştır-
maya katılan 9 operatörün 2G bağlantı kesilme oranı binde 
98. Turkcell’in ise binde 67. 3G’de binde 53 olan kesilme or-
talama oranına karşın, Turkcell binde 33 ile en ön sıralar-
da.” şeklinde konuştu. Turkcell’in kesilme oranlarının dü-
şük olmasının arkasında özveri ile çalışan Turkcell persone-
linin bulunduğunu ifade eden Terzioğlu, altyapıyı her an ça-
lışır durumda tutmanın ne denli meşakkatli olduğunu anlat-
mak için Batman’ın Vergili köyünden örnek verdi: “28 hane-
lik bu köyün nüfusu 191 kişi... Merkeze de 80 kilometre uzak-
lıkta. Şebeke Kontrol Merkezi tarafından 5 Mart’ta köydeki 
tek baz istasyonunda jeneratör arızası olduğunu tespit ettik. 
Değiştirilmesi gerekiyor ancak istasyonun bulunduğu nok-
ta öyle yüksek ve karla kaplı bir tepenin üstünde ki, araçla 
çıkmak mümkün değil. Kesintiye de tahammülümüz yok. Ne 
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ep telefonu sektöründe 18 yıldır faaliyet göste-
ren Turkcell, kesintisiz iletişimi sağlamak üzere 
bu süre zarfında 19,6 milyar TL’lik altyapı yatı-
rımına imza attı. Kurulduklarından bu yana ke-

sintisiz iletişim için engel tanımadıklarını belirten Turk-
cell Genel Müdür Yardımcısı İlter Terzioğlu, kurumun 
alt yapı çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiler verdi. Terzi-

oğlu, Türkiye’nin en ücra köşelere baz istas-
yonu yerleştirdiklerini, baz istasyonları-

na jeneratörleri at sırtında taşıdıkları-
nı söyledi. 

İlter Terzioğlu, Turkcell’in altya-
pı yatırımlarını anlatırken özellik-
le, mobil internet hızı konusunda 
dünyanın kendilerini takip ettiği-
ni vurguladı. Apple’ın kurucuların-
dan Steve Wozniak’ın Türkiye zi-

yareti sırasında söylediği, “ABD’de 
4G (Dördüncü Nesil) Turkcell’de 
3G var. Turkcell’deki 3G, evde-

ki 4G’den daha hızlı.” ifadesini ör-
nek gösteren Terzioğlu, “Hedefimiz 
2014’te 168 Mbps data hızına ulaş-

mak. Türkiye’de bu hıza ula-
şabilecek tek opera-

tör de biziz. Çün-
kü A tipi lisansa 

sahip tek şirke-
tiz. Avrupa’da 
da yok.” dedi. 
T e r z i o ğ l u , 

Turkcell’in 
kapsama 

alanıyla, 
yüksek 

C

At sırtında kesintisiz  iletişim
TURKCELL, TÜRKİYE’NİN EN ÜCRA 
KÖŞELERİNE KADAR BAZ İSTASYONU 
YERLEŞTİRDİ. HER TÜRLÜ ZORLUĞA 
KARŞI MÜCADELE ETTİKLERİNİ 
AÇIKLAYAN TURKCELL GENEL 
MÜDÜR YARDIMCISI TERZİOĞLU, 
BATMAN’IN VERGİLİ KÖYÜNDEKİ 
İSTASYONA JENERATÖRÜ AT SIRTINDA 
GÖTÜRDÜKLERİNİ SÖYLEDİ.

Turkcell 
Genel Müdür 
Yardımcısı İlter 
Terzioğlu



At sırtında kesintisiz  iletişim

yaptık; jeneratörü at sırtında çıkarttık ve jeneratörü bo-
zulanıyla değiştirdik. Kesinti oranlarımızın düşük olma-
sının altında, altyapıya verdiğimiz önem yatıyor. Şunu 
da söylemem gerekiyor; her gün oraya jeneratöre yakıt 
koymak için de çıkıyoruz.” 

Bir dakikada film indirilebilecek 
Üçüncü Nesil (3G) teknolojisiyle birlikte data indir-

me hızını 2 katına çıkaran Turkcell, bu alanda dünyada-
ki diğer operatörlerle yarışıyor. 43.2 megabite (Mbps) 
hıza ulaşan dünyadaki 13 operatörden biri olan Turk-
cell, bu yılın sonuna doğru 84 megabit hızında hizmet 
vererek yeni bir rekora ulaşmayı istiyor. Böylece anılan 
hızda 700 MB’lık bir dosya (film) 1 dakikada indirile-
bilecek. Turkcell, sistemlerin test edilmesi konusunda 
da dur durak bilmiyor. Cadde ve sokakların en uç nok-
talarına kadar kapsama testi yaptıklarını belirten Genel 
Müdür Yardımcısı Terzioğlu, “1 yılda Dünya ile Ay ara-
sındaki mesafe kadar kapsama testi yaptık.” dedi ve şun-
ları ekledi: “Bu testler kolay yapılmıyor. Bazen bir tak-
siye biniyoruz. Cihazı taksinin bagajına yerleştiriyoruz 
ve şehri dolaşarak test ediyoruz. Bazen sırtımızda ci-
hazla binaların bodrum katlarına iniyoruz, bazen şeh-
rin en yüksek tepesine çıkıyoruz. Şehir şehir, sokak so-
kak dolaşıyoruz. Türkiye’nin 3 tarafı denizlerle çevrili, 
deniz kıyılarını dolaşıyoruz ve kapsamada sıkıntı yaşa-
nan yerleri tespit ediyoruz. Geçen yıl sadece test çalış-
maları için 370 bin kilometre yol kat ettik.”
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C M Y CM MY CY CMY K



Hazırlayan: Eyyüp CEYLAN

B
U

L
M

A
C

A

Önemsiz

Dayatmak

Besteci

Veba

Evet
Mecazen
acıklı olan

Denizcilikte 
yelkenleri 

indirip açmak

Alıştırma

Evet
(Rusça)

Cet

Çisenti

Kemik Ucu

Kargaşa

Yakalama, 
ele geçirme

Bir işte başta 
gelen

Üye

Bağlı olarak 
tutturulmuş 

biçimde

Çabucak Vilayet Sergilik Fazla 
abartmak

Mineral 
kökenli 

camlaşmış 
boya

Sav

Korunmak 
için alınan 

durum

Sıvı

Haykırma 
bağırma

Uyanık, 
gözü açık

Opera 
yada 

orotoryoda 
ezgi

Nazım
Hikmet
...............

Çok karşıtı

Liva

Kuzu sesi

Parantez

İşaret

Yabancı

Değişmemiş

Kudret

Yüce

İndirme, 
eksitme

Milimetre

İnce gösteren 
esnek 

iç giysi
Düz yakalı 
bir ceket

Çocuk sesi
Utanma

Azık

Ana 
atardamar

Sümerlerde 
su tanrısı

Dolaylama

Kısaca 
Anadolu 

Ajansı

Küçük 
parçacıktaki 

madde

Galyum’un 
simgesi

Bir tür 
sıcak 

rüzgar

Boyutları 
küçük olan

Kısaca Türk 
Standartları

Resimdeki 
PTT Genel 
Müdürümüz

Öngün

Gözenekli 
tel

Kısaca 
Türkiye

Bir oyun 
konsolu




