
>12'nin 9 aylık 
îtti. 2011 yılı sonunda 
)it telefon abone 
ariyle 14 milyona ger
giyle 65,8 milyon olan 
eylül sonu itibarıyla 
Türkiye'de yılın 9 aylık 

bölümünde adeta parmaklar kısa mesaj 
(SMS)yazmak için işledi. 2011 'in 9 ayında 
121 milyar 697 bin adet olan SMS sayısı, 
bu yılın 3'üncü çeyreği itibariyle yüzde 5,4 
artarak, 128.3 milyar adede yükseldi. 9 ay 
boyunca abone başına 1,909 adet kısa 
mesaj atıldı. 

gelir 22 milyar lirayı aştı 
e mobil işletmecilerin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine 
rak 18 milyar lirayı geçti. Diğer işletmecilerin gelirleri ise aynı 
4 artışla 4,6 milyar liraya ulaştı. Yılın 9 aylık döneminde sektörün 
ığü, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 10,2 artarak 22,6 mil-
?lekomünikasyon sektöründe işletmeciler tarafından yapılan yatırım 
ı yüzde 6,3 azalarak 3.6 milyar liraya yükseldi. 
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Süt üreticisi ve 
besiciye müjde 

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehdi Eker, bu yıl hayvan başına 300 lira 
olarak ödenen besi desteğinin, 2013 
yılında da verileceğini bildirdi. Eker, "Biz 
üreticilerimizin mağdur olmaması ve bu 
konuda bir endişe yaşamamaları için bir 
karar aldık. Telaşa, paniğe gerek yok. 
Kesim konusunda acele etmesinler" dedi. 

Bakan Mehdi Ekerin verdiği bilgiye 
göre daha önce sütün litresi başına 6 
kuruş olan prim desteği 8 kuruşa yük
seltildi. Eker, bu kapsamda şunları söyledi: 
"Bundan da bu dönemde 370 bin üretici 
istifade edecek. Bu kardeşlerimize 1 
milyon 800 bin litre süt için ödenecek 
tutar 130 milyon lira. 15 Aralık tarihine 
kadar da bu para ödenecek." 

Yemeğe 27 
milyon yatırdı 

İŞ Girişim Sermayesi, 27 milyon liralık 
yatırım yaparak, 'Mikla' ve 'Num Num' 
markalarıyla yiyecek içecek sektöründe 
faaliyet gösteren İstanbul Yiyecek İçecek 
Grubu'nun yüzde 62'sini satın aldı. İş 
Girişim Sermayesi Genel Müdürü Murat 
Özgen, şirketin cirosunu 4 yılda 4 katına 
çıkararak 100 milyon liraya ulaştıracakla
rını söyledi. 

İstanbul Yiyecek İçecek Grubu'nun 
kurucu ortağı Mehmet Gürs ise İstan
bul'da 5 restoranla hizmet verdiklerini be
lirtti. Ankara'da da 3 franchise restoran 
bulunduğunu kaydeden Gürs, "Yurtiçi ve 
yurtdışından franchise talebi alıyoruz. 
Önceliğimiz Türkiye pazarında büyümek. 
2013'te en az 10 milyon liralık yatırımla 
yeni şubeler açacağız" d e d L ^ 

Altın Çadır'ma yabancı ilgisi 
Atasay Mücevherat, Yenibosna'daki 

fabrikasında kurduğu çadır ile geçmiş se
zona ait binlerce pırlanta, altın, gümüş ve 
çelik koleksiyonlarını uygun fiyatlarla müş

terileriyle buluşturdu. Gelecek yıl yurt
dışına açılma planları yapan 'Altın Çadır'a 
Türkmenistan, Slovenya ve Yunanistan 
gibi ülkelerden de müşteri geldi. 


