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style="margin-right: 5px; float: left;" />Necip T�rk bas?n? �ld?rd? adeta. Alemde 3G
yazmayan? d�ecekler neredeyse. G�nlerdir bir g noktas?yla yat?yoruz, di?er bir g noktas?yla
kalk?yoruz.       </div>  <div>�</div>  <div>Hangi gazeteye baksan?z, hangi kanal? a�an?z
�g�memi?in o?lu olmu? tutmu? bir taraf?n? koparm??� dedirtecek kadar abart?l? 3G
g�zellemelerinden ge�lmiyor. <br /><br />Bilimsel(!) 3G analizlerinden tutun, ev han?mlar?na
pratik ��tler �?idinden g�nl�k kullan?m listelerine, hatta teleg� geyikleri ve fantezilerine
kadar ne ararsan?z var.<br /><br />Hele bir de koca koca k�e yazarlar? �3G sevmeyen
�s�n� muhabbetlerine girip �st�ne bir de kap??m?yorlar m? k�eden k�eye� ?uraya bir
d�ek ser de �em, diyesi geliyor insan?n.<br /><br />��Bu durum, necip bas?n?m?z?n bilime
ve teknolojiye verdi?i �emi g�teriyor,�� mu dediniz�.<br /><br />Hadi can?m siz de... Ne siz
o kadar safs?n?z ne de ben.<br /><br />Gelin biraz daha a�k olal?m ve bu i?in ad?n? koyal?m
beraberce:<br /><br />Teknoloji co?kusu imi? gibi g�terilen bu �lg?nl???n asl? mang?r
co?kusu; ba?ka da bir ?ey de?il.<br /><br />Milyarlarca liral?k dev bir yat?r?m s� konusu ne de
olsa. Baksan?za, 3 G ihalesinden elde edilen 2.1 milyar liral?k gelir memleket b�t�sinin
performans?na bile yaram??. Daha ne olsun...<br /><br />Eh, bu para da sokaktaki vatanda??n
cebinden �kacak herhalde. 70 milyona iyice anlatmak laz?m 3G�nin nimetlerini ki da?da
�banl?k yapan vatanda? bile �Ben bir garip �ban?m, 3G benim neyime,�� demeden ileri
teknoloji ile uyumlu bir ya?ama ge�bilsin. (Zaten art?k 3G�si olmayana k?z bile
vermeyeceklermi?.)<br /><br />Hal b�le olunca ortaya �kan taptaze ve kocaman reklam
pastas?n?n medyay? iliklerine kadar titretmesine de kendinden ge�rmesine de
hi�?a??rmamak laz?m tabii ki.<br /><br />Bu arada, reklamverenler taraf?ndan 'medyadaki en
kapsaml? 3G reklam?' -pardon- k�e yaz?s?, yar??mas? yap?lsayd? e?er, Ak?am gazetesinin
Genel Yay?n Y�etmeni ?smail K��kkaya�n?n�Teknoloji, g�ndelik ya?am ve demokrasi�
ba?l?kl? metni birincili?i al?rd? mutlaka.</div>  <div>�</div>  <div>�</div>  <div>E-Mail:
dilek@dorduncukuvvetmedya.com <br />NOT: Bu yaz? <a target="_blank"
href="http://www.gazeteciler.com">www.gazeteciler.com</a> dan al?nm??t?r.</div>
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