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Geçti¤imiz ay›n önemli konusu, k›talar›n ve
kültürlerin birleflti¤i ‹stanbul'da 27 Eylül- 1 Ekim
tarihleri aras›nda yap›lan 10. Uluslararas›
Ulaflt›rma fiuras›'yd›. fiuran›n hedefi ad›ndan da
anlafl›laca¤› üzere, “Hedef 2023”tü. 

Benim bugüne kadar izledi¤im en kapsaml› flura
da buydu. 

Önceki fluralar› hat›rlayacak olursak, küçük bir
salonda yap›l›r ve bir günde sona ererdi. Bu sefer
öyle olmad›. fiura ad›na yak›fl›r flekilde
uluslararas› bir boyut kazand›. Alan›nda uzman,
yerli ve yabanc› isimler Haliç Kongre ve Kültür
Merkezi'nde yerlerini ald›lar. Türkiye'nin kara,
hava, deniz, haberleflme ve telekomünikasyon
alanlar›nda, gelece¤ine dair, projeler masaya
yat›r›ld›. 

fiuran›n, ulafl›m ve biliflim sektörüne büyük
kazan›mlar sa¤lad›¤› kanaatindeyim. fiurada
masaya yat›r›lan projelerin insan odakl› olmas›,
gelecek ad›na sevindiriciydi. Konuflulan her
projenin merkezinde insan hayat› vard›. ‹nsan
hayat›n›n daha da kolaylaflt›r›lmas› vard›. 

Art›k flura geride kald›. Dergimizde yer
verdi¤imiz flura haberlerinde görece¤iniz gibi,
haberleflme ve biliflim sektörüne yönelik hayata
geçirilmesi gereken projeleri s›ralad›k. 

Temennimiz, bu projelerin raflarda tozlanmas›…
Benim yak›ndan tan›d›¤›m Ulaflt›rma Bakan›
Binali Y›ld›r›m, buna müsaade etmez. ‹lk etapta
k›sa süreli projeleri hayata geçirir. fiura
Koordinatörü Prof. Dr. Metin Yerebakan da
Bakan'›n projeleri hayata geçirmek konusunda
kararl› oldu¤unu belirtiyor. Hatta bizde gizli
kalmak suretiyle önemli bir proje için de talimat
verdi¤ini Yerebakan'dan ö¤reniyoruz. Bu projenin
detaylar›, tabiî ki aç›klanmas› gerekti¤i dönemde,
Ba¤lant› Noktas›'nda yer bulacak. 

Son olarak flunu belirtmemem gerekir ki, “Hedef
2023”ü hayata geçirebilmek için sa¤lam bir siyasi
iradeye ihtiyaç var. Aksi halde yaz›lan ve çizilen
her fley havada kal›r. ‹ktidarlar de¤iflse bile,
hedeften hiç sapma olmamal› diyorum. 

Hoflçakal›n. 

ED‹TÖRDEN

Ulaflt›rma fiuras›
sektöre umut verdi

AHMET SEL‹M
ahmetselim@baglantinoktasi.org02
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Turkcell’in fiebeke Operasyonlar›ndan
Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s›

‹lter Terzio¤lu iddial› konufltu. 3N’de
Türkiye’de Turkcell’in h›z›na yaklaflan
hiçbir operatörün bulunmad›¤›n› ileri sürdü.
Turkcell’in 3N h›z›n›n, Ankara, ‹stanbul ve
‹zmir’de di¤er operatörlerin iki kat›
oldu¤unu savundu. Bu sav›n› da,
uluslararas› ba¤›ms›z ölçüm ve denetleme
flirketi P3 Solutions’in yapt›¤› testlere
dayand›rd›. Terzio¤lu flu de¤erlendirmede
bulundu: “Ba¤›ms›z kurulufl Solutions,
‹stanbul’un en büyük kapal› kamu
alanlar›nda testler yapt›. Yerleri kendi
belirlerdi. Buradaki testler neticesinde,
Turkcell’in d›fl›nda hiçbir operatörün 21
Mbps h›za ulaflamad›¤›n› ortaya koydu.
Turkcell müflterileri bu h›zla hizmet
almaktad›r. Bu h›zlar› baflka yerlerde
görmeniz mümkün de¤il.” dedi.

Turkcell Kurumsal ‹letiflim ve
‹liflkilerden Sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›s› Koray Öztürkler ve Turkcell
fiebeke Operasyonlar›ndan Sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›s› ‹lter Terzio¤lu, Ankara
Biliflim Gazetecileri Toplulu¤u ile geçti¤imiz
günlerde bir araya geldi. Sohbet
toplant›s›nda Terzio¤lu, dikkat çekici
aç›klamalar yapt›. 

Terzio¤lu, Turkcell’in k›sa sürede 3N
teknolojisinde Avrupa’n›n en iyileri aras›nda
girdi¤ini söyledi.  Bununla da yetinmeyip,
dünyada da 3,5N olarak ta tan›mlanan
HSDPA teknolojisinde söz sahibi oldu¤una
dikkat çeken Terzio¤lu, “HSPDA
teknolojisinde dünyada 13. operatörden biri
olduk. Bu önemli bir baflar›d›r. Dünya
ülkelerinin y›llar içinde geldi¤i bu noktaya,
Turkcell 3 ayda gelmifltir.” dedi.  

“Vatandafla, fiber oyunu oynad›k”
Terzio¤lu, sohbet toplant›s›nda

bafllar›ndan geçen ilginç bir olay› anlatt›:
“Alt yap› çal›flmas› yapt›¤›m›z bir
noktalardan birinde, biz fiber optik kablo
döflüyoruz, vatandafl›n biri geliyor o kabloyu
kesiyor. Biz döflüyoruz birkaç gün içinde
kablo yine kesiliyor. Bunun üzerine, kabloyu
daha derine döfledik. Betonla örttük.

Üzerini toprakla kaplad›k. Üstüne de yine
ayn› flekilde ifllevsiz bir kablo daha döfledik.
Görünüflte, eskisinden hiçbir fark› yok. Kim
oldu¤unu bilmedi¤imiz bu kifli, bu sefer
ifllevsiz kabloyu kesmeye bafllad›. Bizim
arkadafllar›m›z da gidiyor ifllevsiz kabloyu
gerçek kabloymufl gibi bantl›yor, onar›yor.
Art›k o noktada fiber optik korkusu
yaflam›yoruz.” Terzio¤lu, kabloyu kesen
kifliyi uyand›rmamak için, hadisenin
yafland›¤› adresi vermeyi do¤ru bulmad›¤›n›
söyledi. Terzio¤lu, kablonun neden kesildi¤i
yönünde hiçbir fikrinin olmad›¤›n› da
söyledi. 

Irak pazar› ile ilgilenebiliriz
Turkcell Kurumsal ‹letiflim ve ‹liflkilerden

sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Koray
Öztürkler ise, Irak gibi komflu ülkelerdeki
mobil iletiflim pazar› ile ilgilenip
ilgilenmedikleri konusuna aç›kl›k getirdi.
Daha önce, Irak pazar› için aç›lan ihaleye
girerek 800 milyon dolarl›k teklif
verdiklerini kaydeden Öztürkler, “Irakl›lar
1.2 milyar dolar vererek ihaleyi kazand›.
Ödemede sorun yafl›yorlar. Ancak, pazar
makul bir noktaya gelirse Turkcell
ilgilenebilir." dedi. Öztürkler, 3N
teknolojisinin de¤iflik alanlarda kullan›m›
için Milli E¤itim Bakanl›¤›, Sa¤l›k
Bakanl›¤› ve baflka kamu kurumlar›yla
görüflmelerin ise devam etti¤ini kaydetti.

❮❮

Ba¤lant› Noktas›

fiebeke Operasyonlar›ndan Sorumlu
Genel Müdür Yard›mc›s› ‹lter Terzio¤lu.

“Bağımsız kuruluş
Solutions,

İstanbul'un en
büyük kapalı kamu
alanlarında testler
yaptı. Yerleri kendi
belirledi. Buradaki

testler neticesinde,
Turkcell'in dışında
hiçbir operatörün

21 Mbps hıza
ulaşamadığını
ortaya koydu.”

Turkcell Kurumsal
‹letiflim ve ‹liflkilerden
Sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›s› Koray
Öztürkler.

“Turkcell dışında 

hızına ulaşan yok”
21 Mbps



3N teknolojisinin yayg›nlaflmas›yla
birçok kiflinin kulland›¤› 2. nesil cep
telefonlar›n›n fiyatlar›n›n
önümüzdeki günlerde yaklafl›k yüzde
10 oran›nda düflmesi bekleniyor.
Sektör temsilcilerinin öngörülerine
göre 3. nesil iletiflim hizmetlerinin
bafllamas›yla GSM pazar›nda
hareketlilik yafland›. Y›l sonuna
kadar 3N’yi 1 milyon abonenin
kullanmas› beklenirken Türkiye’de
kay›tl› yaklafl›k 115 milyon cep
telefonundan 3,5 milyonunun 3N’ye
uyumlu oldu¤u belirtildi. Bu ilgi
2N’ye uyumlu cep telefonlar›n›n ise
ucuzlayaca¤›n› gösteriyor. 

2N cep telefonları
ucuzlayacak

Kimsenin dinleyemedi¤i 
cep telefonunu Türkler üretti

Türkler, kimse taraf›ndan dinlenemeyen cep telefonu yapt›.
‘SIR’ ad› verilen cihaz, TÜB‹TAK Ulusal Elektronik ve
Kriptoloji Araflt›rma Enstitüsü (UEKAE) taraf›ndan
gelifltirildi. NATO Askeri Komitesi taraf›ndan da onaylanan
alan›ndaki tek ürün ayn› zamanda NATO envanterine giren
5. Türk ürünü oldu. "SIR" NATO’ya ait gizlilik düzeyindeki
tüm verileri kriptolamada kullan›labilecek. 

TÜB‹TAK’tan yap›lan aç›klamada; “Kriptolu cep telefonu
ürünümüz Kriptolu Mobil Telefon da (M‹LCEP-K1)
NATO’nun ihtiyac›n› karfl›layacak bir ürün” denildi.
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Görüntülü konuflmada
Diyarbak›r ilk s›rada

Cepten görüntülü
konuflmada Diyarbak›r,
‹stanbul ve Ankara’y›
sollay›p geçti. 30
Temmuz’da uygulamaya
giren 3G teknolojisi
konusunda ilk bilgileri
de¤erlendiren Ulaflt›rma
Bakan› Binali Y›ld›r›m,
cepten görüntülü
konuflmada,
Diyarbak›r’›n birinci
s›ray› almas›n›n
kendisini flafl›rtt›¤›n›
söyledi. Y›ld›r›m bu
durumun sosyolojik ve
ekonomik olarak
incelenmesi gerekti¤ini
söyledi. Bölgede
toplumsal bar›fl›n
egemen k›l›nmas›
gerekti¤ini ifade etti.

Cep telefonu kayıtları  5 yıl boyunca tutuluyor
GSM operatörleri, kimin kiminle görüfltü¤ü, mesajlaflt›¤› ve

cep telefonunun baz istasyonu sinyal bilgilerini 5 y›l süreyle kay›t
alt›nda tutuyor.  Kiflisel iletiflim bilgilerinin kay›t alt›na al›nmas›n›
önleyecek kanun tasar›s› 3 y›ld›r TBMM’de görüflülmeyi bekliyor.
Cep telefonlar› flirketlerinin müflterilerinin özel bilgilerini belirli
sürelerde saklamas› dünyada da tart›fl›l›yor. ‹ngiltere’de telefon
operatörleri, müflteri bilgilerini 1 y›l süreyle saklayabiliyor.
‹talya’da 5, ABD’de ise bu süre 2 y›l ile s›n›rl›.

ABD’de ‘’internet
ba¤›ml›l›¤›n› tedavi’’
amac›yla kurulan
ReSTART Yöneticisi
Hilarie Cash internet
rahats›zl›klar›n› flöyle
listeledi: ‘’‹nternet
bafl›nda geçirilen
sürelerin giderek artmas›,
bu davran›fl› kontrolde
zorlanma, internet
bafl›nda iken daha mutlu
hissetme, baflka bir iflle
meflgulken interneti
özleme, aileyi veya
arkadafllar› dikkate
almama, internet
kullan›m›na iliflkin olarak
baflkalar›na yalan
söyleme, iflte veya okulda,
farkl› amaçl› internet
kullan›m›, davran›fllara
iliflkin suçluluk veya
utanç duyma, uyku
zamanlar›n› de¤ifltirme,
kilo de¤iflimi, s›rt a¤r›s›,
bafl a¤r›s›, bilek a¤r›s› ve
di¤er faaliyetlerden
çekilmek.’’

Cash bu belirtilerden 
3 tanesinin tafl›nmas›n›n
kiflinin interneti
“suistimal” etti¤i, 5 veya
fazlas›n›n tafl›nmas›n›n
ise ‘’ba¤›ml›l›k’’ anlam›na
geldi¤ini söyledi. 

İnternet
hastalığı

yaygınlaşıyor

Çin internete
uygulad›¤› büyük
sansürle tüm dünyay›
flafl›rt›yor. Bundan böyle
Çin’de kolay kolay kimse
internetten flark›
dinlemeyecek. ‹nternet
üzerindeki denetimini
art›rmak isteyen Çin,
ülkedeki müzik sitelerine
koyulacak tüm parçalar
için izin al›nmas›n› ve
yabanc› flark›n›n Çince
tercümesinin yetkili
kuruma iletilmesi flart›n›
getiriyor. Çin Kültür

Bakanl›¤› taraf›ndan
al›nan bu yeni önlem, 
31 Aral›k’ta yürürlü¤e
girecek. Kültür
Bakanl›¤›n›n
aç›klamas›nda, bu yeni
önlemin, "bilginin
yay›lmas›n› düzenlemek,
ülkenin kültürünü
korumak ve halk›n
ahlak›n› muhafaza
etmek" için al›nd›¤›
belirtildi. Çin’de
yaklafl›k 338 milyon
internet kullan›c›s›
bulunuyor. 

Çin’den internete büyük sansür
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Türk Telekom’un 
avantajl› internet
paketi 1 milyon kullan›c›ya ulaflt›

Erem Demircan, “Tüketicilerimize en son teknolojiyi, kolay anlaşılabilir ve 
uygun fiyatlı çözümlerle ulaştırmaya devam ediyoruz.”

Ba¤lant› Noktas›

Türk Telekom’un May›s ay›nda
kullan›c›lar›n be¤enisine sundu¤u,

8 Mbps’lik internet tarifelerinden
yararlananlar›n say›s›, dört ayda 
1 milyon kifliye ulaflt›.

‹nterneti daha genifl kitlelere, daha
yüksek h›zda sunmak amac›yla May›s
ay›nda, Türk Telekom taraf›ndan
‹nternet Servis Sa¤lay›c›lar›’na (‹SS)
toplu olarak sunulan ve ‹SS’ler
taraf›ndan kullan›c›lara ulaflt›r›lan 
8 Mbps’e kadar h›zl› internet 
paketleri büyük ilgi gördü. Dört ayda 
8 Mbps’e kadar h›zl› internetten
faydalanmaya bafllayan kullan›c›lar›n
say›s› 1 milyonu aflt›. 

Modern teknolojileri Türkiye’nin her
köflesine tafl›yacak flekilde altyap›
yat›r›mlar›n› sürdüren Türk Telekom, bu
altyap›n›n en verimli ve etkin flekilde
kullan›lmas› hedefiyle de çal›flmalar›n›
sürdürüyor. Müflterilerinin beklenti ve
ihtiyaçlar›n› tespit ederek, kullan›m

al›flkanl›klar›n› en iyi karfl›layan ürün ve
hizmetleri sunan Türk Telekom, May›s
ay› içerisinde de 8 Mbps’ye kadar h›zl›
internet paketlerini tek bir fiyat alt›nda
toplam›flt›. 

Tüm internet servis sa¤lay›c›lara 
4 GB, 6 GB ve limitsiz seçeneklerle
sunulan 8 Mbps’e kadar h›zl› ADSL
hizmetine gelen yo¤un talepten
duyduklar› memnuniyeti anlatan Türk
Telekom Pazarlama ve ‹letiflim Baflkan›
Erem Demircan, “Tüketicilerimize en
son teknolojiyi, kolay anlafl›labilir ve
uygun fiyatl› çözümlerle ulaflt›rmaya
devam ediyoruz. 8 Mbps’e kadar h›zl›
ADSL hizmeti de tüketiciler taraf›ndan
büyük bir ilgiyle karfl›land›. ‹lk ay
sonunda kullan›c› say›s› 100 bini
geçerken, bugünlerde 1 milyona ulaflm›fl
durumda. Bu tarifeleri kullan›c›lara
ulaflt›ran ‹nternet Servis Sa¤lay›c›lar›
sayesinde, daha yüksek rakamlara da
ulafl›lmas›n› bekliyoruz.” diye konufltu. 

❮❮

Türk Telekom
Pazarlama ve

‹letiflim Baflkan›
Erem Demircan
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ve sesli reklâm

SMS’leri

GÖRÜNTÜLÜ

GELİYOR
"Cep telefonu

operatörleri, reklam
sektörüne yeni bir

renk getirecek. Maç
sevene spor reklâmları,

sanatsevere kültürel
reklâmlar

gönderilecek." 

Ba¤lant› Noktas›

Cep telefonlar›n› bir televizyon
haline getiren Üçüncü Nesil (3N)

teknoloji, operatörleri reklâm al›c›
konumuna getirdi. Bu gerçe¤i fark eden
büyük flirketler, ‘milyonlarca televizyonu
olan’ cep telefonu operatörleriyle reklâm
görüflmesi yapmaya bafllad›.

Turkcell, Vodafone ve Avea’n›n çözüm
orta¤› olan yaz›l›m firmalar›, operatörler
için SMS’lerin hem görüntü, hem ses,
hem foto¤raf tafl›mas›ndan hareketle
yaz›l›m gelifltiriyor. Ekim ay›nda
düzenlenecek olan Biliflim Zirvesi’nde
operatörler, ‘medya flirketi’ diye
tan›mlanacak ‘yeni medya’ alan›n›n
devasa gücü olarak gösterilecek.

Zirveyi düzenleyen ‹nterpromedya
Genel Müdürü Güldane Tafldemir, 
büyük firmalar›n GSM operatörlerinin

‘medya gücünü’ fark etti¤ini ve onlarca
reklâm görüflmesi ile yeni servis 

teknikleri hakk›nda planlar yapt›¤›n›
söyledi. Operatörlerin, abonelerinin
karakterini ortaya ç›karma imkân›

oldu¤una dikkat çeken Tafldemir,
"Operatörler reklâm sektörüne bir

yenilikle girecek. Maç sevene spor

reklâmlar›, sanatsevere kültürel
reklâmlar› gönderecek." dedi. 
Yeni servisler gelifltiriliyor

Defne Yaz›l›m Genel Müdürü O¤uz
Halilo¤lu da GSM operatörleri için yeni
servisler gelifltirdiklerini aç›klad›.
Özellikle gelecek y›l cep telefonundan
izlenen video görüntülerinde patlama
yaflanaca¤›n› ifade eden Halilo¤lu, "fiu an
yap›lan tüm anlaflmalar reklâm
yo¤unluklu. Biz de servislerin h›zlanmas›
için bir yaz›l›m gelifltirdik. CeBit’te
tan›taca¤›z." dedi.

Bircom Telekomünikasyon ise,
TÜB‹TAK’›n deste¤iyle mobil teknoloji
alan›nda ses getirecek bir proje haz›rlad›.
Ocak ay›nda pilot olarak uygulamaya
konulacak yeni ürün, firmalar›n bir SMS
ile çektikleri reklâm videosunu,
foto¤raflar›, sesi ve bilgilendirme yaz›s›n›
topyekün cep telefonuna gönderme imkân›
veriyor. Bircom Telekomünikasyon Genel
Müdürü Burçin Bircano¤lu, ürünün üç ay
sonra pilot olarak uygulanmaya
bafllanaca¤›n› aç›klad›. Bircano¤lu, Suudi
Arabistan’da hizmet veren bir operatörün
de ürünü be¤endi¤ini söyledi.

❮❮

‹nterpromedya
Genel Müdürü

Güldane Tafldemir
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Avea Genel Müdürü Erkan Akdemir,
kendilerinin uygulamaya koydu¤u ‘her

yöne s›n›rs›z tarife’nin, vatandafllar› birkaç
cep telefonu kullanmak s›k›nt›s›ndan
kurtard›¤›n› aç›klad›. Akdemir, “Avea
olarak, her yöne s›n›rs›z tarifeyi
abonelerimizin hizmetine sunduktan sonra,
di¤er operatörler de benzer uygulamaya
gitti. Do¤al olarak, vatandafllar›n da Avea,
Turkcell ve Vodafone hatt› için ayr› ayr› cep
telefonu kullanmas›na ihtiyaç kalmad›.
Böylece, kullan›lan cep telefonu say›s›
azald›.”dedi. 

Erkan Akdemir’in ‘her yöne s›n›rs›z tarife
cep telefonu say›s›n› azaltt›’ görüflünü, Bilgi
Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu’nun (BTK)
her 3 ayda bir yay›nlad›¤› faaliyet raporu da
do¤ruluyor. Rapora göre, 2008 y›l›n›n son
çeyre¤inde 65 milyon olan cep telefonu
abone say›s›, 2009’un ikinci çeyre¤inde 63,6
milyona geriledi. BTK yetkilileri, bu rakam›n
üçüncü çeyrekte daha h›zl› bir flekilde afla¤›
inece¤i kaydetti. 
“3N’nin baz istasyonlar›n› ortak kural›m”

Avea Genel Müdürü Erkan Akdemir,
önceki gün, Ankara ‹letiflim Muhabirleri
Grubu’yla iftar yeme¤inde bir araya geldi.
Gazetecilerin sorular›n cevaplayan Akdemir,
“3N’de ortak baz istasyonlar› kural›m”
sözlerine aç›kl›k getirdi. Akdemir, ortak baz
istasyonu kurulmas› konusunda samimi
olduklar›n› vurgulayarak, “Üç operatörle
görüflmelerimiz sürüyor. 2N’de yap›lamayan
3N’de gerçeklefltirilebilir. Önümüzde büyük
bir f›rsat var. Böylece, maliyetler makul

seviye düfler. Bu da tüketiciye yans›r. Avea
olarak baz istasyonlar›n›n ortak kullan›m›
konusunda, her türlü iflbirli¤ine haz›r›z.”
dedi.  
‹çiflleri ve Sa¤l›k 
Bakanl›¤›’na büyük görev düflüyor

Akdemir, baz istasyonlar›n›n zararl›
oldu¤u yönünde, haks›z bir kamuoyu
oluflturuldu¤una dikkat çekti. Bu konuda
Sa¤l›k Bakanl›¤› ve ‹çiflleri Bakanl›¤›’na
büyük görev düfltü¤ünü belirtti. Baz
istasyonlar›n›n, kanser gibi rahats›zl›klara
sebep oldu¤u yönünde, bilgiye dayal› somut
bir belge bulunmad›¤›na iflaret eden Erkan
Akdemir, “Operatörler aleyhine haks›z bir
kamuoyu oluflturuldu. Bu öyle bir hal ald› ki,
tepkilerden dolay› yeni baz istasyonu
kurmakta zorlan›yoruz.” dedi.

❮❮

2008 yılının son çeyreğinde 65 milyon olan cep telefonu abone sayısı,
operatörlerin sınırsız tarife kampanyaları sayesinde 63,6 milyona geriledi.

Erkan Akdemir: “S›n›rs›z tarife

cep telefonu say›s›n› düflürdü”

Ba¤lant› Noktas›



Frans›z Telecom’da intihar eden 23’üncü
kifli olan Stephanie’nin babas›na yazd›¤› e-
posta ülkeyi aya¤a kald›rd›. Stephanie
mesaj›nda, “Bu akflam intihar etmeye karar
verdim. fiirketteki yeni organizasyonu kabul
etmiyorum. fiefim bilmiyor ama intihar eden
23’üncü kifli olaca¤›m.” dedi.

Fransa’n›n 5’inci, dünyan›n 71’inci flirketi
olan France Telecom, intihar dalgas›yla
sars›l›yor. 18 ayda çal›flma flartlar›n›
be¤enmeyen 23 kifli intihar› seçti. Ölümü
seçen 32 yafl›ndaki Telecom görevlisi
Stephanie’nin e-postas›n›n ortaya ç›kmas›yla
intiharlar ülkenin en önemli gündem
maddeleri aras›na girdi. 
“Ofiste intihar edece¤im”

11 Eylül, saat 17:10’da
Stephanie isimli operatörün
babas›na yollad›¤› e-posta flöyle:
“‹yi akflamlar baba. Bu sabah
telefonla konufltu¤umuzda,
sesimin iyi gelmedi¤ini söyledin.
Hakl›s›n. ‹ntihar iste¤im a¤›r
bas›yor. Bu akflam intihar
etmeye karar verdim. Sak›n ev
sahibinden bana göz atmas›n›
isteme. Çünkü evde de¤il, ofiste
intihar edece¤im. fiefim bilmiyor
ama flirkette intihar eden 23’üncü kifli
olaca¤›m. Zira servisteki yeniden yap›lanmay›
kabul etmiyorum. Ekip flefim de¤iflti, ben
neler olaca¤›n› bildi¤im için ölmeyi tercih
ediyorum.”
“Kedilerime yemek ver”

Stephanie’nin e-postas› flu sözlerle devam
ediyor: “Çantam›, cep telefonumu ve
anahtar›m› büro masam›n üzerine
b›rak›yorum. Beraberimde sadece organ nakli

kart›m› götürüyorum... Kedilerime yemek
vermeyi unutma. Benden böyle bir mesaj
ald›¤›n için üzgünüm. Ancak beter
vaziyetteyim. Seni seviyorum babac›¤›m.
Stephanie.”
40 bin kifli ç›kar›ld›

fiimdi Fransa, 100 bini ülke içinde olmak
üzere dünya üzerinde 187 bin kifliye ifl imkân›
sa¤layan France Telecom’daki intihar
dalgas›n›n nedenini anlamaya çal›fl›yor.
Sendikalara göre, bu intiharlar flirketin
yeniden yap›lanma planlar›ndan
kaynaklan›yor. France Telecom, birkaç y›l
önce özellefltirildi. Ancak devletin hala yüzde
27’lik hissesi bulunuyor. Bu nedenle çözümün
de devletten gelece¤i yönünde bir düflünce
hâkim. fiirket, 2002 y›l›ndan bu yana 40 bin
kifliyi iflten ç›kard›. Küçülmenin çal›flanlar
üzerinde yaratt›¤› stresin yan› s›ra yönetimin,
kiflileri istifaya zorlamak için çal›flma
flartlar›n› zorlaflt›rd›¤›na dair de iddialar
bulunuyor.
Yeniden yap›lanma ask›ya al›nd›

Hükümet ve France Telecom soruna çare
ararken, bir intihar giriflimi haberi de Troyes

kentinden geldi. Gruptaki yeniden
yap›lanmayla ilgili tart›flma

s›ras›nda daha az nitelikli bir
göreve getirildi¤ini haberi alan 49
yafl›ndaki bir teknisyen, karn›n›
b›çaklayarak intihar girifliminde
bulundu. Ölüm dalgas› üzerine
yeniden yap›lanma plan›n› bir
süreli¤ine ask›ya alan France
Telecom Grubu ‹nsan Kaynaklar›

Direktörü Olivier Barberot,
intiharlara karfl› tedbirlerin

güçlendirilece¤ini ve bu çerçevede 20
bin yöneticiyi formasyona tabi tutarak

psikolojisi zay›f olan çal›flanlar›n takibe
al›naca¤›n› aç›klad›.
Çal›flma Bakan› olaya el koydu

Stephanie’nin Paris’in 17’inci bölgesindeki
France Telecom binas›n›n 4’üncü kat›ndan
atlayarak intihar etmesinin ard›ndan Çal›flma
Bakan› Xavier Darcos, France Telecom Grubu
Baflkan› Didier Lombard ile bir araya gelerek,
intihar salg›n›na çözüm bulunmas› yönünde
bir çal›flma yap›lmas›n› talep etti. 11

❮❮

France Telecom'un şartlarını beğenmeyen 23 çalışan intihar etti. Ölümü
seçen Telecom görevlisi Stephanie'nin e-postasının ortaya çıkmasıyla

intiharlar, ülkenin en önemli gündem maddeleri arasına girdi.

23 çalışan intihara sürüklendi,
France Telecom sarsıldı

23 çalışan intihara sürüklendi,
France Telecom sarsıldı

23 çalışan intihara sürüklendi,
France Telecom sarsıldı

23 çalışan intihara sürüklendi,
France Telecom sarsıldı

23 çalışan intihara sürüklendi,
France Telecom sarsıldı

23 çalışan intihara sürüklendi,
France Telecom sarsıldı
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Sizin kontörünüz kaç kurufl?

Ba¤lant› Noktas›

Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim
Kurumu (BTK), 2010’da GSM

operatörlerine karfl›, tüketici haklar›n›
gözeten çal›flmalara imza atacak. Fatural›
hatta ‘limit’, aboneye, ‘aboneli¤i b›rakma’
kolayl›¤›, ya da kontörlü hatlara ‘ayr›nt›l›
fatura’ uygulamalar› bunlardan birkaç›...

BTK, önümüzdeki günlerde,  fatural› hat
sahiplerinin, kendi iste¤iyle, kendi
konuflma sürelerine limit koyabilece¤i bir
düzenlemeyi yaflama geçirmeye
haz›rlan›yor. Bu düzenlemeyle abone
operatörüne, “Konuflma sürem 45 TL’yi
geçerse beni uyar” diyebilecek. Operatör
de konuflma süresi 45 TL’ye yaklaflan
aboneyi mesajla uyaracak. Mesajda
mesela, “Konuflma sürenizin dolmas›na 
2 dakika kald›, devam etmek istiyorsan›z
‘evet’ istemiyorsan›z ‘hay›r’ yaz›n.”
denilecek. Abone kendi durumuna göre,
‘evet’ veya ‘hay›r’ diyerek seçimini
yapacak. 
Kontörlü hatta ayr›nt›l› fatura geliyor

Kurumun di¤er bir uygulamas›, ön
ödemeli abonelere yönelik. Bilindi¤i gibi,
Türkiye’de 65 milyon GSM abonesi
bulunuyor. Bunun 50 milyondan fazlas›,

yaklafl›k yüzde 78,1’i kontörlü hat
kullan›yor. Yüzde 21,9’u ise fatural› hat
kullan›yor. Di¤er bir ifade ile 50 milyonu
aflk›n cep telefonu kullan›c›s› kontörlü
hattan konufluyor. BTK, kontörlü hat
kullan›c›lar›na yönelik yeni bir çal›flma
bafllatt›. Çal›flma, ön ödemeli abonelere de
ayr›nt›l› fatura gönderilmesini öngörüyor.
Konuyla ilgili olarak BTK Sektörel
Rekabet ve Tüketici Haklar› Daire Baflkan›
Dr. Muhterem Çöl ile konufltuk. Kontörün
standart bir karfl›l›¤› var m›? Böyle bir
çal›flmaya neden ihtiyaç duyuldu?
Avrupa’da örnekleri var m›? Bu gibi
sorular›m›za ayr›nt›l› cevaplar› Çöl veriyor.

Kontörün standart bir karfl›l›¤› var m›,
yoksa operatöre göre de¤ifliklik mi
gösteriyor?

Kontör, standart kafll›¤› olmayan bir
kavramd›r. Örne¤in 1 kontörün ortalama
de¤eri, uygulad›klar› abonelik paketleri
kapsam›nda,  A iflletmecisi için 14 ila 20
Kr, B iflletmecisi için 13,8 ila 19 Kr, C
iflletmecisi için 16,8 ila 18 Kr aras›nda
de¤iflmektedir. 

Kontörlü hatlar için neden böyle bir
düzenleye ihtiyaç duydunuz?

❮❮

Kontörlü kart sahipleri bundan böyle kontör yerine konuşma dakikası satın alacak
ayrıca kiminle, ne kadar süre ile konuştuklarını ayrıntılı olarak öğrenebilecek.



fiöyle anlatay›m; bir kere, kontör
birimine yönelik ortak ve standart bir
tan›m ya da bir karfl›l›k yok. Ortada bir
belirsizlik var. Düzenlemeyle, kontör
kavram›ndan gelen bu belirsizlik ortadan
kald›r›lacak. Di¤er yandan, tüketicinin
alaca¤› hizmet daha sa¤l›kl› olacak.
Ald›¤› hizmetin karfl›l›¤›n› görebilecek. 

Tüketiciyle devam edelim
isterseniz. Peki, bu sistem
tüketiciye neler sa¤layacak? 

Öncelikle kontör konusunda ortak bir
tan›m bulunmad›¤›ndan kontörün
kald›r›l›p yerine para birimi
getirilmesiyle tan›m› olmayan bir
kavram uygulamadan kald›r›lm›fl
olacakt›r. Dolay›s›yla, tüketicinin fiyat
alg›s› artacakt›r. Kendine en uygun
iflletmeci ve abonelik paketini seçme
flans›na kolayca sahip olabilecektir. 
“Mesajla bilgilendirilecekler”

Kullan›c›lar ön ödemeli hatlar›na
yükleme yapmas›n› müteakip kendisine
iflletmeci taraf›ndan ücretsiz olarak
gönderilecek bilgilendirme mesaj›yla;
flebeke içi/d›fl› yap›lacak görüflmelerin
tarife dakika ücretleri ile SMS ve MMS
birim ücretleri hakk›nda
bilgilendirilecektir.

Yine ön ödemeli hat kullan›c›lar›na
özgü olarak, her bir hizmeti
kullanmalar›n› müteakip alm›fl olduklar›
hizmete yönelik olarak kullan›m
miktar›na (sn, adet vb), kullan›m
tutar›na (TL/Kr) ve kalan tutara 
(TL/Kr) iliflkin bilgilendirme mesaj›n›
ücretsiz alabileceklerdir.
“Operatörden 6 ayl›k 
detayl› fatura istenebilecek”

Abonelerin en az son 6 ayl›k kullan›m
detay› bilgilerini alabilmelerine ve ön
ödemeli hat abonelerinin ayl›k kullan›m
detay› bilgilerini SMS, ça¤r› merkezi vb.
yollarla talep edebilmelerine imkân
sa¤lanacakt›r. Ayr›ca abonenin talep
etmesi halinde posta yoluyla bu kullan›m
detaylar› gönderilebilecektir. Aboneler
kullan›m detay› bilgilerine, gerekli
güvenlik tedbirleri sa¤lanarak, internet
üzerinden ücretsiz olarak
eriflebileceklerdir. 

Ön ödemeli kullan›c› say›s› göz önüne
al›nd›¤›nda gayet yerinde bir uygulama.
Uygulaman›n bir de iflletmeci aya¤› var.
‹flletmeciler bundan nas›l etkilenecek? 

Yeni sistem için 6 ayl›k bir geçifl süreci
öngörülmektedir. Bu süreç içerisinde

iflletmeciler sunacaklar› tarife,
kampanya ve promosyonlar için ifl
stratejilerini gelifltirebilecek ayr›ca
altyap›lar›n› yeni sisteme haz›r hale
getirebilecektir. ‹flletmecilerin, en geç 
1 Nisan 2010 tarihine kadar bu
uygulamay› hayata geçirmeleri
gerekmektedir. 

Bu konuda di¤er ülkelerin
uygulamalar› nas›l? 

AB üyesi ülkeler ve uluslararas› ülke
uygulamalar›na bak›ld›¤›nda,
ücretlendirme periyodu, piyasaya
sürülen kart çeflidi, kartlar›n geçerlilik
süreleri gibi hususlarda farkl›l›klar
bulunmakla birlikte ön ödemeli
kartlarda yayg›n olarak kontör yerine
para biriminin kullan›ld›¤›
görülmektedir. 

Bas›nda yer ald›¤› flekilde kontör
yerine dakika m› sat›lacak?

Do¤rudur. Zira iflletmecilerin
hâlihaz›rda sunduklar› ön ödemeli
paketlerde 100 kontör, 100 dakika gibi
kontör karfl›l›¤›nda dakika ücreti sat›lan
bir tarife bulunmamaktad›r.
Uygulamada tarife, kampanya ve
reklâmlarda hizmet birim ücretinin
kontör yerine TL’nin/Kr’un kullan›lmas›
esast›r. Hizmet birim ücretinin TL/Kr
olarak de¤iflmesi akabinde iflletmeciler
tarife dakika ücretlerinde kontör yerine
TL/Kr kullanmaya bafllayacakt›r. Bunun
d›fl›nda iflletmeciler tüketicilere çeflitli
promosyonlar (hediye TL/Kr, hediye
dakika vb.) sunabilecektir. Örne¤in 50
TL’lik kart alan bir tüketiciye 100
dakika flebeke içi ücretsiz
görüflme imkân›
sunulabilece¤i gibi
tüketicinin hatt›na
5 TL ekstra
yükleme yap›l›p
tüketicinin
hizmet kullan›m›
55 TL üzerin-
den bafllat›labi-
lecektir.        

“‹flletmeciler
sunacaklar› tarife,

kampanya ve
promosyonlar için ifl

stratejilerini
gelifltirebilecek ayr›ca

altyap›lar›n› yeni
sisteme haz›r hale

getirebilecektir.
‹flletmecilerin, en geç
1 Nisan 2010 tarihine
kadar bu uygulamay›

hayata geçirmeleri
gerekmektedir.” 

BTK Sektörel Rekabet ve
Tüketici Haklar› Daire Baflkan›

Dr. Muhterem Çöl. 13
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Ulaflt›rma Bakanl›¤›, 10. Ulaflt›rma ve
Haberleflme fiuras›’n› 27 Eylül- 1

Ekim tarihlerinde, ‹stanbul Haliç Kültür
Merkezi’nde gerçeklefltirdi. fiurada, Bosna
Hersek Baflbakan› Mustafa Mujez›nov›c, 
16 ülkeden bakan ve bürokratlar ile 
130 yabanc› kat›l›mc› yer ald›. Yabanc› ülke
temsilcilerinin kat›l›m›yla, bu ülkelerin
tecrübe ve birikimleri de fluraya yans›d›.
fiura, bu flekliyle uluslar aras› bir hüviyet de
kazand›.

“Hedef 2023” adl› Ulaflt›rma fiuras›’nda
yap›lan toplant›larda, ulafl›m ve haberleflme
ad›na önemli kararlar al›nd›. Cumhuriyet’in
100. y›l›na 100 büyük proje ile girilmesinin
karar›n›n verildi¤i çal›fltaylarda, her sektör
için önemli 20 projenin hayata geçirilmesi
planland›. 

fiuran›n aç›l›fl konuflmas›n› Baflbakan
Recep Tayip Erdo¤an yapt›. Baflbakan,
konuflmas›nda Cumhuriyet’in 100. y›l›na
denk gelen 2023’de Türkiye’yi dünyan›n en
önemli 10 ekonomisi aras›na görmek
istediklerini belirtti. Bu kapsamda

önümüzdeki 25 y›lda Türkiye’nin ulaflt›rma
ve haberleflme alt yap›s›na 350 milyar
dolarl›k yat›r›m yapmay› hedeflediklerini
kaydetti. 

fiurada konuflan Ulaflt›rma Bakan› Binali
Y›ld›r›m da 100. y›lda beklenen Türkiye
manzaras› çizdi. Y›ld›r›m, 2023’de 
60 milyon insan›n bilgisayar okur- yazar›
olaca¤›n›, demiryolu endüstrisinin
markalaflaca¤›n› belirterek, flöyle konufltu:
“Mevcut demiryolu hatt› iki kat›ndan fazla
olacak (26,500 kilometre), ulafl›m modlar›
aras›nda azami denge sa¤lanacak. 
Do¤u-bat› ve kuzey- güney aks›nda en az 
10 otoyol projesi devreye al›nacak. Dünya
denizcili¤inin do¤al iskelesi haline gelmifl en
az iki liman, dünyan›n en büyük 10 liman›
aras›nda yer alacak.

Kendi uydular›n› ve kendi uçaklar›n›
üretme yetene¤ine haiz, Uzak Asya’dan
Amerika k›tas›na geliflen trans-kontinental
uçufllar›n en önemli aktarma merkezi
olacak. Kalk›nm›fl, bölgesinde denge ve
güven unsuru bir Türkiye hedefliyoruz.”

❮❮

Ulaflt›rma Bakanl›¤›, 100.  y

“Hedef 2023” 
adlı Ulaştırma

Şurası’nda yapılan
çalıştaylarda,

ulaşım ve
haberleşme 

adına önemli
kararlar alındı.

Cumhuriyet’in 100.
yılına 100 büyük
proje ile girilmesi

hedefleniyor. 

■ Bölünmüfl Yollar›n 32000 km’ ye
ç›kar›lmas›,
■ Kuzey-Güney karayolu koridorlar›n›n
‹yilefltirilmesi,
■ Yerleflim merkezlerine çevre yolu yap›lmas›,
■ Kuzey Marmara Otoyolu’nun yap›lmas›,
■ Tekirda¤- Çanakkale-Bal›kesir Otoyolu’nun
yap›lmas›,
■ Ankara-Delice Otoyolu’nun yap›lmas›,
■ Ankara-‹zmir Otoyolu’nun yap›lmas›,

■ Sivrihisar-Bursa Otoyolu’nun yap›lmas›,
■ Afyon-Antalya Otoyolu’nun yap›lmas›,
■ Ankara-Ni¤de Otoyolu’nun yap›lmas›,
■ fianl›urfa-Habur Otoyolu’nun yap›lmas›,
■ Ayd›n-Denizli-Antalya Otoyolu’nun
yap›lmas›
■ ‹stanbul-Ankara-Kafkasya ve ‹ran Otoyolu
yap›lmas›
■ fianl›urfa-Diyarbak›r Otoyolu’nun yap›lmas›
■ Kar siperleri- ç›¤ tünelleri ve ses panelleri

yap›lmas›
■ Karayolu boyunca acil yard›m
istasyonlar›n›n yap›lmas›
■ Karayolu a¤›n›n bitümlü s›cak kar›fl›m
kaplama yap›lmas›
■ Karayolu Akademisi kurulmas›
■ Tüm liman ve OSB’lerin bölünmüfl yollarla
ba¤lant›lar›n›n kurulmas›
■ Rize-Mardin Otoyolu’nun infla edilmesi
■ Türk Otomotiv Kurumunun kurulmas›

Karayollar›n›n en önemli 20 projesi flöyle:

Haber: Füsun Çapraz
Ba¤lant› Noktas›
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.  y›la, 100 proje ile giriyor

■ Kentiçi Ulafl›m Kurumu’nun kurulmas›,
■ Trafik Kontrol Merkezi kurulmas›,
■ Ulafl›m ana planlar›n›n bütün kentler için
zorunlu olmas›, imar planlar› ile paralelli¤i
ve özürlülere uygunlu¤unun onay›,
■ Kentiçi ulafl›m sistemlerinin AB
standartlar›na uyumlu hale getirilmesi,
■ Engelliler ve fiziksel hareket k›s›tl›l›¤›
olanlar›n ulafl›mda planlama ve tasar›m

standard›,
■ Rayl› sistemlerde yerli sanayinin teflviki,
■ Kentiçi trafikte enerji dostu, çevreye
duyarl› (do¤algaz- hibrit vb araç
kullan›m›),
■ Deniz/iç suyolu ulafl›m›n›n toplu tafl›ma
ile entegresi ve iyilefltirilmesi,
■ Kentiçi lojisti¤in ulafl›m ana plan›n›n
parças› olmas›,

■ Kentlere özgün otopark yönetim
sisteminin kurulmas›,
■ fiehirleraras› tafl›mac›l›k terminallerinin
kentsel toplu tafl›ma sistemleri ile entegre
edilmesi,
■ 22 Eylül tarihinin ‘Otomobilsiz Gün’ ilan
edilmesi,
■ "Sürdürülebilir Ulafl›m Projesi" seçilip
ödüllendirilmesi.

■ Liman ve deniz tesislerinin Ulusal Ulafl›m
ve Trans Avrupa A¤lar›’na entegre edilmesi,
■ Yeni liman projeleri ile transit ülke
konumuna gelinmesi,
■ Elleçleme kapasitemizin 2023 y›l›na
kadar 32 milyon Teu, 500 milyon ton kuru
yük, 350 milyon ton s›v› yük ve 15 milyon
yolcuya ulaflt›r›lmas›
■ Yurtiçi tafl›mac›l›kta; denizyolu pay›n›
yüzde 15’e (Ton/km) ve konteynerleflme
oran›n› yüzde 15’e (Teu) yükseltilmesi,
■ Gemi infla sanayinde; 10 milyar USD infla
geliri ve yeni istihdam alanlar›n›n
oluflturulmas›,
■ Gemi teslim kapasitesinde;  0.8 milyon
DWT’dan 4 milyon DWT’a veya y›ll›k 300
adet gemi teslim say›s›na ulafl›lmas›,
■ Katma de¤eri yüksek, ileri teknolojili
gemiler infla edilmesi,
■ Marmara Denizi’nde kuzey-güney, do¤u-
bat› ulafl›mlar› için modern, fonksiyonel ve
intermodal tafl›mac›l›¤a uygun, 2 veya 3
katl› araç yükleme boflaltma imkanlar› olan

Ro-Ro terminalleri infla edilmesi,
■ K›sa mesafe deniz tafl›mac›l›¤›na yönelik,
Karadeniz ve Akdeniz limanlar›na sefer
yapan Ro-Ro, Ro-Pax filosu kapasitesinin
art›r›larak hatlar›n çeflitlendirilmesi,
■ Do¤u Akdeniz’de VLCC ve ULCC
kapasitesinde yeni gemi infla ve bak›m
onar›m hizmeti verecek tersanelerin
kurulmas›, tersanelerin yo¤unlaflt›¤› yerlerde
organize yan sanayi bölgelerinin
oluflturulmas›,
■ ‹kiyüz adet bal›kç› bar›na¤›n›n 55

adedinin kademeli olarak yat liman›na
dönüfltürülmesi ya da ortak kullan›m modeli
oluflturulmas›,
■ Deniz Ticaret Filosu’nun modernize
edilmesi,
■ Dünyan›n en büyük on liman›ndan en az
birinin infla edilmesi,
■ Ulusal Test ve Akreditasyon Merkezi
kurulmas›,
■ Denizcilik ekonomisinde Ar-Ge pay›n›
ulusal hedefe paralel yüzde 2 seviyesine
ç›karma,
■ K›y›lar›m›z› dünyan›n en temiz k›y›lar›
aras›na tafl›yacak etkin bir çevre yönetim
sisteminin kurulmas›,
■ Birbirine yak›n iskeleleri ihtisas
limanlar›na dönüfltürülmesi,
■ Evrensel hukuk ve AB normlar›yla tam
uyumlu denizcilik mevzuat›n›n sürdürülmesi,
■ Deniz ulafl›m›na ilaveten iç su yollar›m›z›n
etkin k›l›nmas›,
■ Gemi infla sanayinde yüzde 80 yerli katk›
pay›n› yakalama.

Kent içi ulafl›mda en önemli 20 proje flöyle:

Denizyolu sektöründeki en önemli 20 proje flöyle:
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Demiryolu sektöründeki 
20 önemli proje flöyle: 

■ AB ve dünya ile uyumlu Demiryolu
Kanunu’nun ç›kar›lmas›,
■ Mevcut hatlar›n yenilenmesini,
■ Tüm hatlar›n sinyalli hale getirilmesi,
■ Tüm hatlar›n elektrifikasyonlu hale
getirilmesi,
■ Yap›mlar› devam eden 2622 km YHT
a¤›n›n 2012 y›l›na kadar tamamlanmas›,
■ 2023 y›l›na kadar 6792 km yeni YHT
a¤›n›n infla edilmesi,
■ 2023 y›l›na kadar 4707 km
konvansiyonel yeni hat infla edilmesi,
■ Baflkent Ray Projesi’nin infla edilmesi,
■ Egeray Projesi’ni tamamlamak,
■ Demiryolu araç filosunun yenilenmesi,
■ ‹stanbul-Basra, ‹stanbul-Kars-Tiflis-
Bakü, Kavkaz-Samsun-Basra, ‹stanbul-
Halep-Mekke, ‹stanbul- Halep-Kuzey
Afrika koridorlar›n›n oluflturulmas›,
■ Demiryollar› organize sanayi bölgeleri
ile özel sektörün demiryolu araç
endüstrisine katk›s›n›n özendirilmesi,
■ Teknolojiyi gelifltirerek trenleri tek
makinistle çal›flt›rmak, demiryolu
araçlar›n›n ak›ll› hale getirilmesi,
■ 6 adet ‘Küresel Lojistik Köy’ün
kurulmas›,
■ Tüm limanlar›n organize sanayi
bölgelerine irtibat hatlar› ile entegre
edilmesi,
■ Demiryolu Araflt›rma Enstitüsü’nün
kurulmas›,
■ Demiryolu pay›n› yolcuda; yüzde 10,
yükte; yüzde 20 art›rmak,
■ Hatlardaki kurp ve e¤imlerin AB
ölçütlerine uyumlaflt›r›lmas›,
■ Hemzemin geçitlerin iyilefltirilmesi ve
kademeli bir flekilde ortadan kald›r›lmas›,
■ Hatlardaki dingil yükünün en az 22,5
tona ç›kar›lmas›,
■ 2023-2035 aras›nda 2960 km YHT,
956 km konvansiyonel hat yap›lmas›,
■ Batum-Trabzon-Erzincan hatt›n›n infla
edilmesi,
■ Kavak-K›r›kkale hatt›n›n infla
edilmesi,

Haberleflme
sektöründeki önemli
projeler flöyle:
■ Biliflim sektörünün 160 milyar dolara ulaflmas› ve
bunun GSY‹H’daki pay›n›n yüzde 8’e ç›kar›lmas›,
■ Ar-Ge harcamalar› için ayr›lan pay›n GSY‹H’n›n
yüzde 3 seviyesine ç›kar›lmas›,
■ Ar-Ge’ye ayr›lan kaynaklarda B‹T’in pay›n›n
yüzde 50’ye ç›kar›lmas›,
■ Yaz›l›m sektörünün öncelikli alan olarak
belirlenmesi ve toplam ihracatta yaz›l›m sektörü
pay›n›n yüzde 2’ye ç›kar›lmas›,
■ Geniflbant abone say›s›n›n 2013’te 12 milyona
2023’te 30 milyona ulaflmas›,
■ Ülke genelinde fiber optik a¤›n›n 
kurulmas› ve Türkiye’nin bölge ülkeler aras›nda 
fiber kesiflim noktas› (hub) olmas›,
■ Eve kadar fiber ve geniflbant kablosuz eriflim
teknolojilerinin yayg›nlaflt›r›lmas›,
■ Uçtan uca IP ve IPv6 uygulamalar›na yönelik
düzenlemelerin yap›lmas›,
■ Uluslararas› biliflim flirketlerinin Ar-Ge
merkezlerinin Türkiye’de kurulmas›n›n sa¤lanmas›
amac› ile biliflim vadisi OSB projesinin
gerçeklefltirilmesi,
■ Mobil terminal cihazlar› üretimi ve söz konusu
cihaz ihracat›n›n ithalat› geçmesi,
■ Türkiye’nin Avrupa’n›n ça¤r› merkezi üssü olmas›,
■ Sertifikasyon verecek laboratuarlar›n 
faaliyete geçirilmesi,
■ Mobil cihaz 2. el piyasas›n›n gelifltirilmesi,
■ Türkiye’nin 2023 y›l›nda küresel B‹T pazar›nda
söz sahibi, en az bir ulusal flirkete, en az bir ulusal
markaya ve tasar›m ve standard› ile bize ait en az
bir ulusal ürüne sahip olmas›,
■ Kamu kurumlar›n›n yapt›klar› al›mlarda ve
düzenlemelerde Ar-Ge’yi teflvik edecek önlemlerin
uygulanmas›,
■ Ulaflt›rma Bakanl›¤› Ar-Ge fonunun burs
verilmesi, giriflim sermayesi sa¤lanmas› 
ve proje yar›flmalar› düzenlenmesi gibi 
alanlarda etkin olmak,
■ Spektrum ticareti uygulamalar›n›n 
bafllat›lmas›na yönelik düzenlemelerin yap›lmas›,
■ Kiflisel verilerin illegal ve kötü amaçl› kullan›m›n›
önleyecek düzenlemelerin gelifltirilmesi.

■ ‹stanbul’da 60 milyon yolcu kapasiteli
bir havaalan› ile Türkiye’de 30 milyon
kapasiteli iki, 15 milyon kapasiteli üç
havaalan› yap›lmas›,
■ Uçak-dolmufl-taksi iflletmelerinin
kurulmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas›,
■ Deniz, göl vb. yerlere yak›n olan turizm
yerleflim merkezlerine hitap edecek deniz
hava araçlar›n›n kullan›larak, bu alanda
geliflimin sa¤lanmas›,
■ Döner kanat hava arac› tafl›mac›l›¤›
sisteminin kurulup, desteklenmesi,
■ Türkiye’nin uluslararas› uydu
projelerinde yer almas› için gerekli
çal›flmalar yap›lmas›,
■ ILS kategori I, II ve III hassasiyetinde
yerde tesis edilen pozisyon do¤rulama
sistemlerinin (GBAS) yayg›nlaflmas›, 
■ Hava kargo tafl›mac›l›¤›na uygun olan
havaalanlar›m›z›n "serbest bölge" ilan
edilmesi,
■ Hava arac› ve/veya parças›n›n
sertifikasyonunun Türkiye taraf›ndan
sa¤lanabilir hale getirilmesi,
■ Milli ATM teknoloji altyap›s›n›n
gelifltirilmesi ve bu kapsamda d›fla
ba¤›ml›l›¤›n azalt›lmas›, 
■ Yerli imalat olarak en az 2 tip
uluslararas› bilinirli¤i olan tek/çift motor
pervaneli ve çift motorlu hafif jet uça¤›
üretimini gerçeklefltirmesi,
■ Türk sivil hava tafl›mac›l›¤› filo
yap›s›n›n 2023 y›l›nda 100 genifl gövde,
450 dar gövde ve 200 bölgesel uçak
olacak flekilde 750 uçakl›k bir yap›ya
ulaflmas›,
■ Türkiye’nin kendi uydusunu uzaya
yerlefltirecek teknolojiye sahip olmas›,
■ Yeni nesil motorlar› gelifltirme
çal›flmalar›na kat›l›nmas›,
■ Havac›l›k Endüstri ‹htisas OSB’lerin
kurulmas›,
■ ‹nsans›z hava araçlar›n›n hava
sahas›n›n kullan›m›n›n sivil havac›l›k
sistemine entegre edilmesi,
■ EUROCONTROL’ün e¤itim merkezinin
Türkiye’de aç›lmas›n›n sa¤lanmas›,
■ SHGM VE DHM‹ Genel
Müdürlü¤ü’nün yeniden yap›land›r›lmas›,
■ Hava Ulaflt›rma Araflt›rma
Enstitüsü’nün kurulmas›,
■ Yaylalar›m›z›n turbo-prob 
uçufllar›na imkan veren havaalanlar› 
ile entegre edilmesi.

Posta sektöründeki en önemli projeler flöyle:
■ Posta pazar›n›n kontrollü ve kademeli
bir flekilde serbestlefltirilerek tam
rekabetçi ortam›n sa¤lanmas›, Posta
Düzenleme Kurumu’nun kurulmas›,
■ Kay›tl› elektronik posta hizmetinin
verilmesi,
■ Gönderilerin tesliminde evrensel
standartlar›n üzerine üstüne ç›kmak,
■ Ülkemizin uluslararas› gönderi al›p
vermede bir aktar›m merkezi haline
gelmesini sa¤lamak,
■ Posta sektörüne iliflkin uluslararas›
karar süreçlerinde etkin rol alma,
■ Posta sektörü konseyini oluflturmak,

sektörel vizyon ve stratejiler belirlemek
■ Posta hizmetlerinin sunumunda
çevreye duyarl› politikalar›n izlenmesi,
■ Sektörel haberleflme, tan›t›m ve bilgi
paylafl›m›n› sa¤layacak bir iletiflim
a¤›n›n kurulmas›,
■ Gönderi izleme sistemi; RFID ve
barkot teknolojilerinin ve yeni nesil
iletiflim sistemlerinin kullan›m›n›n
yayg›nlaflt›r›lmas›,
■ Sektörde kullan›lan teknolojilerin
yurtiçinde üretimi ve ihrac›,
■ Sektörel Ar-Ge faaliyetlerinin teflvik
edilmesi.

Havac›l›k sektöründeki
önemli projeler flöyle: 



“Görüfl mesafesinin içinde at›fl
mesafesinin d›fl›nda kalmak”
deyimini, kulaklar› ç›nlas›n Devran
Kutlugün’den duydu¤umda hat›r›
kalmas›n istedim, bir yaz›y› hak
ediyor. Yanl›fl m› duydum yoksa
deyim “At›fl mesafesinin d›fl›nda
görüfl mesafesinin içinde olmak”
m›yd›? Anlam de¤iflmiyor ne fark
eder demeyin lütfen, at›fl›n ve
görüflün vurgusu da önemli
kuflkusuz. Deyimin tan›mlad›¤›
karakterin bir de z›dd› olsa gerek:
At›fl ve görüfl mesafesinin içinde
olanlar. Bir ‘Temel’lik yap›p, at›fl
mesafesinin içinde görüfl
mesafesinin d›fl›nda olanlar da var
diyece¤im de, bu sefer mesafeyi
at›fl ve görüfl için kullananlar›n göz
bozuklu¤undan yahut
aymazl›¤›ndan bahsetmemiz
gerekecek… Konu giriftleflecek,
kals›n…

Her ne kadar kelimeler hâki renk
tafl›sa da, deyim askeriye için de¤il
bürokrasi için “denmifl/türetilmifl.”
Hatta Kutlugün’le sohbetimizde
yanl›fl hat›rlam›yorsam örnekler iki
güzide devlet kurumunda “genel”
müdürlük yapan iki zat üzerinden
yürüdü. Çeyrek as›r genel
müdürlük yapan her iki bürokrat
da, bir düzine iktidar ve 15’e yak›n
bakan de¤iflmesine ra¤men
koltuklar›n› korumufllar.
Baflar›lar›na bir fley demiyorum
lakin söz konusu olan baflar› de¤il.
Her iki genel müdürün görev
yapt›¤› dönemde bir s›çrama, ne
bileyim kimsenin yapmad›¤›n›
yapma gibi bir parlakl›k da
gözükmüyor.  ‹flin bir baflka
veçhesi; diyebilirsiniz ki, bu kifliler
kamuoyunun yak›ndan tan›d›¤› bir
numaras›, bir özelli¤i ne bileyim
memleket irfan›na tart›fl›lmaz
katk›s› olan insanlard›r; siyaset ve
bürokrasi üstü adamlard›r; ondan
yerlerini korumufllard›r; ancak
birikimlerini kurumlar›na
bürokratik engeller yüzünden
yans›tamam›fl olabilirler. Böyle bir
fleyle karfl›laflmak elbette
mümkündür ancak söz konusu
kifliler için bu durumun geçerli
olmad›¤› da ayr› bir gerçek.

Türkiye gibi “yak›n” yak›n tarihi

siyasi ve bürokratik çalkant›larla
geçmifl, darbeler geçirmifl,
baflbakan› ve bakanlar› idam
edilmifl bir ülkede istisna bile olsa
bu koltuk koruma “baflar›
öyküleri”nin yaz›lmas› çizilmesi
gerekirdi. Nafile… Haks›zl›k
etmeyelim, elbette bu durum
ülkemizdeki mümtaz kamu
yönetimi uzmanlar›n›n dikkatini
çekmifl olmal›d›r; bilmiyoruz.
Bildi¤imiz kamu yönetimi
derslerinde bu hâle temas eden bir
bahsin olmad›¤›d›r. Onun için
kayda geçirmek bizim gibi alayl›
birine nasip olmufltur; buna da
flükür.

Mesele üzerine düflündükçe,
deyimin ilk hat›rlad›¤›m›z gibi,
yani “Görüfl mesafesinin içinde at›fl
mesafesinin d›fl›nda kalmak”
fleklindeki dizimi daha akla yatk›n
görünüyor. Bafl›nda “genel” olan
bir kurumun, bir kuruluflun ve
mesul kiflisinin gözden uzak olmas›
düflünülemez.  Madem göze
yak›nl›¤›n› sabitledik, d›fl›ndal›k
nas›l sa¤lan›yor; iflte çözümlenmesi
gereken yönetim/yönetici
iliflkilerinin de s›rr› burada yat›yor.

Sa¤l›kl› olan, kamu
yöneticilerinin liyakatlerine binaen
o göreve gelmeleri ve o görevde
uzun süre hizmet etmeleridir. Yine
sa¤l›kl› olan üst düzey görevler
siyasi ise ve siyasetin do¤as› gere¤i
iktidarlarla birlikte yönetim
kadrosunun de¤iflmesinin
normalli¤i ise bu anlafl›labilir. O
zaman mesafe ayar› hizmet odakl›
olaca¤›ndan at›fla ve gözetlemeye
de gerek kalmayacakt›r. Öyle bir
sa¤l›kl› durumda bürokratlar için
üzerine yaz› bina etti¤imiz deyim
de kamu yönetimi sorunlar›ndan
biri haline gelmeyecektir.  Ne var
ki portesini göstermeye çal›flt›¤›m›z
yönetici karakteri yafl haddinden
yahut sa¤l›k sorunlar›ndan tekaüde
ayr›lana kadar “hizmet”e devam
etmifltir. Bu karakterin yönetici
akl› yaln›zca koltu¤unu koruma
üzerine ifllemifl demektir. Yarg›
ac›mas›z oldu biliyorum ama daha
ac›mas›z› da var. Yönetici olduklar›
kurumun “akl›” da yöneticisinin
de¤iflmemesi üzerine ifllemifltir. 

MEHMET AYCI
mehmetayci@baglantinoktasi.org

köfle

MESAFE
AYARI

❮❮
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Bu ay “Geçmifle Ba¤lant›” köflemize
Turkcell’in üst yöneticisi, moda
ifadeyle CEO’su Süreyya Ciliv’i

konuk ettik. Ciliv ile zirveye ç›kan yolda
çekti¤i ac›- tatl› s›k›nt›lar›, ABD
yolculu¤unun nas›l bafllad›¤›n›, orada ne
gibi s›k›nt›lar çekti¤ini konufltuk. Ciliv,
Amerika’da kendi flirketini kurmas›na
ra¤men, neden Türkiye’yi tercih etti¤ini de
anlatt›. Süreyya Ciliv 1958’de Zonguldak’ta
dünyaya geldi. Üç yafl›ndayken annesi ile

babas› ayr›ld›. Buna ra¤men ö¤rencilik
y›llar› baflar›yla geçti. Ortaokulu
bitirdi¤inde Türkiye üçüncüsüydü… Liseyi
bitirdi¤inde Almanya’da e¤itim bursu, ayn›
zamanda da Orta Do¤u Teknik
Üniversitesi’ni (ODTÜ) kazand›. Türkiye’yi
tercih etti. Ö¤renci olaylar› bafl gösterince,
yeniden s›nava girdi ve Türkiye ikincisi
olarak Sümerbank bursu ile ABD’de
mühendislik okumaya gitti. Peki, ne oldu?
Bundan sonra yaflananlar› Ciliv’in a¤z›ndan

dinleyelim.
Birçok insan›n hayalidir ABD. Peki, 

iz ne hissettiniz ABD’ye giderken?
ABD’ye giderken hayat›mda ilk kez

uça¤a bindim. Newyork Havaliman›’na
indi¤imde ailemden uzak kalman›n
buruklu¤u, yeni bir dünyaya gelmifl olman›n
heyecan› vard›. Newyork, kalabal›k büyük
binalar›n oldu¤u bir flehir. ‹lk önce insan›
biraz ürpertiyor. Newyork’tan üniversite
flehrim olan Detroit’e uzun bir tren

❮❮
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yolculu¤undan sonra gecenin 23’ünde
indim. Buradan 60 kilometre uzakl›kta bir
baflka flehre gitmem laz›m. Ancak son
otobüsü kaç›rm›flt›m. Detroit o zamanlar
can- mal güvenli¤inin olmad›¤› kar›fl›k bir
flehirdi. ‹mkans›zl›klar nedeniyle geceli¤i
7.5 dolara bir otelde kald›m. Çok berbat bir
oteldi. Ama param yoktu ve imkân›m
sadece buraya yetiyordu. ‹lk 2 ay›
Newyork’ta böyle ucuz otelde kalarak
geçirdim. Bir taraftan da okulun kantininde,
kafeteryalarda çal›flmaya bafllad›m. Çünkü
ald›¤›m burs 300 dolard›. Malum o
dönemlerde döviz kolay bulunmuyordu. Bu
yüzden burs paras› bana iki ay gecikmeli
geliyordu. Bir taraftan çal›fl›yor bir taraftan
üniversite tahsili görüyordum. 
“Cebimde 25 Cent kald›¤› günleri bilirim”

Cebimde 25 Cent kald›¤› günleri bilirim.
Ailemin durumu kötü de¤ildi; ama öyle
cebine para konulan gençlerden de
de¤ildim. O dönemde Amerika’da okuyan
Türk ö¤renciler çal›flt›¤›m kafeteryaya lüks
arabalarla gelirlerdi, benimle dalga
geçtikleri de olurdu. Bunlar bana h›rs verdi.
Fazla bir alternatifim olmad›¤› için
e¤itimime sar›ld›m. 

Çal›flkan ve azimli birisiniz yani?
Kazanmay› seven biriyim. 
Michigan Üniversitesi’nde endüstri

bölümünü okurken daha sonra bilgisayar
merak›n›z bafllad›. Bu süreç nas›l geliflti?

Newyork’ta kald›¤›m o iki ayl›k dönem
içerisinde dergileri takip etme imkân›m
oldu. Okudu¤um dergilerden gelece¤in bilgi
ça¤› olaca¤›n› ve bunun da yolunun
bilgisayardan geçti¤ini fark ettim. Tabir
yerindeyse bilgisayar ba¤›ra ça¤›ra
geliyordu. Bende kendimi bilgisayar
üzerinde gelifltirmek için endüstri
e¤itimimin yan›nda Michigan
Üniversitesi’nin bilgisayar bölümüne
kayd›m› yapt›rd›m. Bilgisayar e¤itimine
a¤›rl›k vermeye bafllad›m. Hem endüstri
mühendisli¤ini hem bilgisayar
mühendisli¤ini iyi dereceyle bitirdim.
Dördüncü s›n›fa kadar not ortalamam dört
üzerinden dört idi. Michigan
Üniversitesi’nin ‘gurur duvar›’ bölümünde
benim de ismimin yer ald›¤› bir plaket
bulunuyor. 

Daha sonra mast›r döneminiz 
bafll›yor de¤il mi?

Michigan Üniversitesi’nden iki
diplomayla mezun olduktan sonra Harvard
Business School ifl idaresinin bursuyla
mast›r yapmaya bafllad›m. Harvard
Üniversitesi ifl hayat›mda önemli

kazan›mlar elde etmemi sa¤layacak
tecrübeler kazand›rd›. Burada tiyatro
e¤itimi alm›fl arkadafllar›m vard›. Onlar
kendilerini çok iyi ifade ediyorlard›. Bu
yüzden eksik olan iletiflim, konuflma, yazma
kabiliyetlerimi gelifltirme f›rsat› yakalad›m.
Bir de kendime inan›lmaz bir güven geldi.
Çünkü Harvard’›, büyük ifladamlar›, o
dönemdeki büyük firmalar›n genel
müdürleri ziyaret ediyorlard›. Bunlar
aras›nda Microsoft’un kurucusu Bill Gates,
Apple flirketinin yöneticileri vard›. Onlarla
tan›fl›nca görüyorsunuz onlar›n da iki aya¤›,
iki gözü vard›. Onlar›n baflar› hikâyelerini
dinleyip ders al›yordum. ‘Onlar yapt›ysa ben
de yapar›m’ diyerek özgüven sa¤lad›m
kendime. 

Giriflimci bir ruha sahip olman›z sizin
ABD’de ilk flirketinizi kurman›z› sa¤lad›...

Evet, öyle oldu. Harvard’dan mezun
oldu¤umda 11 büyük flirketten teklif ald›m.
Y›ll›k 100 bin dolardan bafllay›p 29 bin
dolara kadar olan teklifler geldi. Ben bu
tekliflerin aras›ndan y›ll›k 29 bin dolar olan
en düflük maafll›s›n› seçtim. Çünkü o iflin,
benim yapmak istedi¤im ifl için, haz›rlay›c›
ifl oldu¤unu görmüfltüm. 10 kiflilik firmayd›.
Yeni bir teknolojiyi icat etmek için
kurulmufltu. Orada çok fley ö¤rendim.
Mühendislikle bafllad›m. Daha sonra
pazarlama ve yöneticili¤e geçtim. Burada 5
senem geçti. 
“Kendi firmam› kurdum”

Ard›ndan kendi firmam› kurdum. Bir
‹ngiliz arkadafl ile 3 bin dolar gibi bir

sermaye ile oturma odas›nda Novasoft
System isminde biliflim flirketini kurduk. 

‘fiirketimiz k›sa sürede baflar›l› oldu’
fiirketimiz yaz›l›m, doküman, ifl ak›fl›yla

ilgili bir firmayd›. Kurdu¤umuz flirket k›sa
sürede çok baflar›l› oldu. ‹ki kifli
kurdu¤umuz flirketimiz 10 y›l gibi k›sa
sürede 200 çal›flana ulaflt›. Boston’un en
h›zl› büyüyen firmas›yd›k. Di¤er
yat›r›mc›lar›n da dikkatini çekti Novasoft.
IBM firmas› flirketimizin yüzde 10’nu sat›n
ald›. 3 bin dolara kurdu¤umuz flirket için
100 milyon dolarl›k birleflme teklif ettiler. 

ABD’de yaklafl›k 20 y›la yak›n bir yaflam
sürdürdünüz. Mesleki kariyerinizin en üst
noktas›nda iken ABD’deki yaflam›n›za ara
verip Türkiye’ye dönmenize ne neden oldu?

ABD’ye giderken kendi kendime bir gün
Türkiye’ye dönece¤im fleklinde karar
vererek gitmifltim. 1997’de de annemi
kaybettim. Annemi zamans›z kaybetmem
benim üzerimde büyük etki yapt›.
Çocuklar›m olmufltu. Ancak yo¤un
kofluflturmam s›ras›nda annem çocuklar›m›
görememiflti. 

Hayat›n k›sa oldu¤unu, insanlar›n
sevdiklerinden uzak kalman›n bazen zor
günler yaflataca¤›n› hissettim. Ve her fley
para de¤ildi. Onun da sat›n alamad›¤› fleyler
vard›. Bu yüzden Türkiye dönmeye karar
verdim. Türkiye’ye dönerken Microsoft
firmas› bana bir teklif yapt›. Ben de 1997
y›l›nda Microsoft’un Genel Müdürü olarak
Türkiye’ye döndüm. 

Dünya devi Microsoft gibi bir firmada
çal›fl›rken sürpriz bir kararla sizi Turkcell’in
CEO’su yapan ne oldu?

Microsoft’un ABD’deki kaptan köflkü
say›lan genel merkezinde çal›flt›¤›m süre
içerisinde sat›fltan pazarlamaya, ürün ve
hizmet gelifltirmeden, strateji ve ifl
gelifltirmeye kadar 4 farkl› pozisyonda üst
yöneticilik yapt›m. Bu dönemlerde
Turkcell’in Genel Müdürlü¤ü bofl idi. Bunu
da gazetelerden takip ediyordum.
Turkcell’deki bu pozisyonu doldurmaktan
sorumlu olan Korn Ferry flirketindeki
arkadafllar benimle temasa geçip Turkcell’in
bafl›na geçmemi teklif ettiler. Turkcell bana
göre sadece mobil bir operatör de¤il ayn›
zamanda teknoloji flirketi idi. Kas›m ay›
bafl›nda babam rahats›zlan›nca Türkiye’ye
geldim.  

Geldi¤imde Korn Ferry’deki arkadafllarla
görüfltüm. Ard›ndan Turkcell’in tüm ana
ortaklar›yla teker teker görüflmeler yapt›m.
Görüflmelerin ard›ndan Turkcell’in Genel
Müdürlük teklifini kabul ettim. 

“HAYATIN KISA OLDUĞUNU, SEVDİKLERİMDEN UZAK KALMANIN BANA ZOR GÜNLER
YAŞATACAĞINI HİSSETTİM VE HER ŞEY PARA DEĞİLDİ. ONUN DA SATIN ALAMADIĞI ŞEYLER VARDI.

BU YÜZDEN TÜRKİYE'YE DÖNMEYE KARAR VERDİM.”

“MICROSOFT’UN KURUCUSU BILL GATES, APPLE ŞİRKETİNİN YÖNETİCİLERİNİ DİNLEYİNCE, 
‘ONLAR YAPTIYSA BEN DE YAPARIM’ DİYEREK ÖZGÜVEN SAĞLADIM KENDİME.” 
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Birtak›m örgütlere veya yabanc›
ülkelerin istihbaratlar›na hizmet eden

hacker’lar dünyan›n neresinde olursa olsun,
herhangi bir ülkenin gizli bilgilerini internet
üzerinden çalabiliyor. Devlet birimlerimizin
bilgisayarlar› da bu sald›r›lardan pay›n›
al›yor. Ancak Türkiye hacker’lara karfl› 
2007 y›l›ndan bu yana baflar›l› bir mücadele
veriyor. ‹çlerinde ülkenin hayati bilgilerini
bulunduran Cumhurbaflkanl›¤›, Baflbakanl›k,
Genelkurmay Baflkanl›¤› ile di¤er kamu
kurulufllar›n›n bilgisayarlar›na yönelik
sald›r›lar›, TÜB‹TAK’a ba¤l› Bilgisayar
Olaylar›na Müdahale Ekibi (TR- BOME)
engelliyor. 

Sanal ortamdaki sald›r›lara karfl›, devlet
s›n›rlar›n› koruyan askerler gibi, görev yapan
BOME ekibi ‘Siber Ordu’ olarak da an›l›yor.
Bir taraftan Türkiye’nin hayati önem tafl›yan
bilgisayarlar›n› koruyan ekip, bir taraftan da
bankalar›n internet sitelerini kopyalayan
hacker’larla u¤rafl›yor. Bu kapsamda ekip,

bu y›l içinde bankalar›n internet sitelerine
yönelik 273 sald›r› olay› ile karfl›laflt›.
Sald›r›lar› bertaraf etmeyi de baflard›. Biz de
bu say›m›zda TR- BOME’yi okuyucular›m›za
daha yak›ndan tan›tmak istedik. Hayati
derecede önemli bir ifl yapan ekibin
çal›flmalar›n› TR-BOME Sorumlusu Biliflim
Güvenli¤i Uzman› Ünal Tatar anlatt›.
Tatar’›n sorular›m›za verdi¤i yan›tlar flöyle: 

TR-BOME’nin kurulufl amac› nedir?
Dünyada örnekleri var m›d›r? 

TR-BOME, sanal ortamdaki güvenlik
tehditlerini sürekli takip etmek, tedbir almak
ve bilgilendirme yapmak amac›yla kuruldu.
Sorumluluk alan› ülkemizde bulunan tüm
bilgi ve iletiflim sistemleridir. fiu anda birçok
ülkenin ulusal olarak görev yapan BOME
birimi var. 

Ekipte kaç kifli görev al›yor? Aralar›nda
daha önce hacker olanlar var m›?

BOME’de görevli 5 tam zamanl› çal›flan
personel var. 40’›n üzerinde uzman›m›z ise

❮❮

‘Siber Ordu’ Türkiye’yi sanal
sald›r›lara karfl› savunuyor

Ba¤lant› Noktas›

Topu, tüfeği olmayan ‘Siber Ordu’ Türkiye’nin özel bilgilerinin çalınmasını engelliyor.
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gerekti¤inde destek veriyor. Çal›flanlar›n
büyük k›sm› önemli üniversitelerden mezun
olan, doktora yapan biliflim uzmanlar›d›r.
Aralar›nda daha önce hacker olan yok ama
bizim ‘beyaz flapkal› hacker’ dedi¤imiz,
sistemlerde bir aç›kl›k olup olmad›¤›n›
anlamak için bir hacker bak›fl aç›s›yla
çal›flmalar›n› gerçeklefltiren, hackerlardan
daha fazla birikime sahip bir ekibimiz
mevcut. 

‹nternet ortam›nda Türkiye’yi bekleyen
tehlikeler nelerdir?

En büyük tehlikelerden birisi internet
kullan›m›n yayg›nlaflmas› oran›nda
kullan›c›larda güvenlik bilincinin oluflmam›fl
olmas›. Meydana gelen birçok güvenlik
olay›n›n temelinde kullan›c›n›n bilgisizli¤i
yat›yor. Kullan›c›lar temel güvenlik
önlemlerini almad›klar› için hem kendilerine
hem de baflka kullan›c›lar› zarar
verebiliyorlar. Biz de kullan›c›lar›n
bilgisayarlar›n› güvenli bir flekilde
yap›land›rmalar› için k›lavuzlar haz›rl›yoruz.

Bugüne kadar devlet kurumlar›n›n internet
sitelerine sald›r› düzenlendi mi?

‹smini vermiyoruz ama geçen y›l önemli
bir kamu kurumuna sald›r› düzenlendi,
sayfas›n›n içeri¤i de¤ifltirildi. Sald›r›n›n
ard›ndan sistemin tekrar çal›fl›r hale
getirilmesi ve sald›r›n›n gerçekleflmesini
sa¤layan aç›kl›¤›n kapat›lmas› konusunda
destek verdik. ‹nternet ortam›nda
gerçeklefltirilen sald›r›lar›n en dikkat çekeni
web sayfalar›n›n içeri¤inin de¤ifltirilmesi.
Bunun bilgi s›zmas›ndan daha çok imaj
zedelenmesi gibi psikolojik boyutu var. 

TR-BOME, son bir y›l içinde yaflanan
sald›r›lara nas›l cevap verdi?

Ülkemizde hizmet veren bankalar›n
kullan›c›lar›n› hedef alan 15 web sitesinden
14’ünde zararl› içeri¤in kapat›lmas›
sa¤land›. Ayr›ca önleyici bir faaliyet olarak
sistemlere zarar verebilecek 2007 - 2008
y›llar›nda 94 tane acil, 77 tane yüksek olma
üzere toplam 185 adet aç›kl›k için duyuru
yay›nland›. 

Ülkemizdeki bilgi ve iletiflim sistemlerini
daha güvenli hale getirmek için ne gibi
çal›flmalar gerçeklefltirdiniz?

Baflbakanl›k baflta olmak üzere devlet
kurumlar›na güvenlik olaylar›na müdahale
yetene¤i kazand›rd›k. 2009’un bafl›ndan beri
yurt d›fl›ndan 258, yurt içinden 15 ihbar
geldi. Gelen ihbarlar›n çok büyük k›sm›
bankalar›n internet bankac›l›¤› sitelerinin
kopyalanarak, kullan›c›lar›n hesap bilgisi ve
flifresi gibi özel bilgilerini ele geçirmeyi
amaçlayan yemleme (phishing) siteleri ile
ilgiliydi. ‹lgili taraflarla temasa geçip,
müdahale ettik. 

AR-GE alan›nda yürüttü¤ünüz çal›flmalar
var m›?

Virüs, solucan gibi zararl› kodlar›n
incelenmesi için laboratuar ortam›nda
çal›flmalar yap›yoruz. Ulusal Sanal Ortam
Savunma Merkezi de di¤er bir AR-GE
projemiz. Bu sistemi, birden fazla kamu
kurumunu hedef alan koordineli sald›r›lar›
veya tek bir kurumu hedef alan çok ciddi
sald›r›lar› fark edebilecek yap›da oluflturduk.  

Bir sald›r› bildirildi¤i zaman BOME
s›ras›yla hangi çal›flmalar› yap›yor?

Öncelikle bize gelen ihbar›n do¤rulu¤unu
kontrol ediyoruz. Daha sonra olay›n türüne
göre s›n›fland›rmas›n› yap›p ilgili kurumla
temasa geçiyoruz. E¤er olay yurt d›fl›
kaynakl› ise, hem ilgili ülkenin BOME birimi
ile hem de sald›r›n›n taraf› olan kurumla
temasa geçip, bu olay›n onlar taraf›ndan da
takip edilmesini istiyoruz. 

‘Beyaz şapkalı
hacker’lar, devlet
sistemlerinde bir

açıklık olup
olmadığını

anlamak için gece
gündüz çalışıyor

TR-BOME Sorumlusu
Biliflim Güvenli¤i
Uzman› Ünal Tatar.
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Denizcilik Müsteflarl›¤›, sahibi Türk olan
ancak yabanc› bayrak tafl›yan yat ve

teknelerin, Türk bayra¤›na geçmesi için ata¤a
kalkt›. Müsteflarl›k, bölge müdürlükleri
bünyesinde uzman ekipler oluflturdu. Tekne ve
yat sahipleriyle yüz yüze görüflmeler yapacak. 

Yat sahipleri, vergi indirimlerine ra¤men
Türk bayra¤›na geçmek konusunda endifle
tafl›yor. Denizcilik Müsteflar› Hasan
Naibo¤lu’nun tespitlerine göre, yat sahiplerinin
tafl›d›¤› endiflelerin bafl›nda yüzde 26’dan yüzde
1’e indirilen vergilerin (KDV ve ÖTV) birkaç ay
sonra yeniden uygulamaya konulmas› geliyor.
Denizcilik Müsteflarl›¤›, ayr›ca vergi indiriminin
tekne ve yat sahiplerine, iyi anlat›lamad›¤›n›
düflünüyor.

Müsteflar Naibo¤lu, bu sebeplerle yat
sahiplerinin daha iyi bilgilendirilmesi
gerekti¤ini söyledi. fiimdiye kadar yabanc›
bayrak tafl›yan ve sahibi Türk olan 5 yat ve
teknenin Türk bayra¤›na geçti¤ini aç›klad›.
Naibo¤lu, 50 yat ya da teknenin de geçifl için
görüflmeler yapt›¤›n› kaydetti. Kurulan ekibin
tekne sahipleri ile yüzyüze görüflerek
endiflelerini gidermeye çal›flacaklar›n› belirten
Naibo¤lu flunlar› söyledi: “Bir kere vergilerin
geri getirilmesi söz konusu de¤il. ‘Neden?’
derseniz, devletin vergi indirimindeki hedefi
amatör denizcili¤in önünü açmak, sahibi Türk
olan ancak yabanc› bayrak tafl›yan yat ve
teknelerin Türk bayra¤›na geçmesini
sa¤lamakt›… Bu sebeple kanun ç›kart›larak yat
ve teknelerden Motorlu Tafl›tlar Vergisi (MTV)
kald›r›ld›. Harç sistemine geçildi. Yüzde 26’l›k

ÖTV ve KDV de yüzde 1’e indirildi. fiimdi
devlet niye kendisiyle ters düflsün, Neden 
bindi¤i dal› kessin? Böyle bir uygulamam›z
olmayacak.” dedi.
Ulaflt›rma Bakan›: 
“Gitti¤iniz yol, yol de¤il”

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, vergi
indirimine ra¤men yabanc› bayrakta ›srar eden
tekne sahiplerine uyar›da bulundu. Tekne ve
yatlardan al›nan yüzde 26’l›k verginin yüzde 1’e
indirildi¤ini hat›rlatan Y›ld›r›m; “O zaman biz
de bu gemilere, yabanc› gemilere uygulad›¤›m›z
usul ve esaslar üzerinden denetim yapar›z.
Maliye de bundan böyle bu gemileri daha s›k
ziyaret edecektir düflüncesindeyim.” mesaj›n›
verdi.  Bakan Y›ld›r›m, “Gitti¤iniz yol, yol
de¤ildir. Çember daral›yor” uyar›s›nda bulundu. 
4 bin geçifl bekleniyordu

Tekne ve yatlardan al›nan yüzde 18’lik Katma
De¤er Vergisi (KDV) ile yüzde 8’lik Özel
Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 1’i indirilmiflti.
Bakanl›k, tekne ve yatlardan al›nan Motorlu
Tafl›t Vergisi’ni ise kald›rm›flt›. Bu düzenleme ile
sahibi Türk olan yaklafl›k 3-4 bin tekne ve
geminin Türk bayra¤›na geçmesi
hedefleniyordu. 
“Bakan’›n aç›klamas› k›p›rdanma
oluflturdu”

Ancak düzenlemeler yat ve tekne sahiplerince
görmezden gelindi. Naibo¤lu’nun verdi¤i bilgiye
göre Bakan Y›ld›r›m’›n uyar›lar› az da olsa
k›p›rdanma oluflturdu. Antalya ve Samsun’da
baz› yat ve tekne sahipleri Türk bayra¤›na
geçmek için müracaatta bulundu. 

❮❮

Denizcilik Müsteşarlığı, sahibi Türk olan ancak yabancı bayrak çeken yat ve teknelerin Türk tesciline geçişini
sağlamak için atağa kalktı. Müsteşarlık, tekne ve yat sahipleriyle yüz yüze görüşerek, endişelerini giderecek. 

Türk bayra¤›na geçmek için 
50 tekne s›rada bekliyor 

Ba¤lant› Noktas›
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ULAŞTIRMA BAKANLIĞI, YAYLA TURİZMİNİ DAHA DA GELİŞTİRMEK
İÇİN, YAYLALARA TURBOPROP HAVAALANI YAPACAK. BÖYLECE,

YAYLADAN YAYLAYA UÇUŞLAR YAPILABİLECEK.

Ulaflt›rma Bakanl›¤› yaylalara  u

İlk yerli uçak 1941
yılında Nuri Demirağ

tarafından üretildi. Türk
mühendis ve işçileri

tarafından inşa edilen,
saatte 325 kilometre 
hız yapabilen 6 kişilik
Nu. D 38 Tipi uçaklar,

26 bin saat uçtu. 
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Ulaflt›rma Bakanl›¤›, 10. Ulaflt›rma
fiuras›'nda Türkiye için önemli

kararlara imza att›. Bunlar›n bafl›nda, yerli
uçak üretimi geliyor. Türkiye 2023 y›l›na
kadar, yerli imalat olarak en az 2 tip
uluslararas› bilinirli¤i olan tek ve çift motor
pervaneli turboprop uçaklar ile çift motor
hafif jet uça¤› üretmeyi planl›yor. Turboprop
tipi uçaklar›n 24 ile 50 yolcu kapasiteli
olmas› hedefleniyor. Jet uçaklar ise 70 ile 90
yolcu kapasiteli alacak. 

Ulaflt›rma fiuras›'nda al›nan di¤er bir karar
ise, yaylalara turboprop uçaklar için
havaalan› yap›lmas›. Türkiye bu iki proje ile
bir taraftan yerli uça¤›n› üretecek, bir
yandan da bu uçaklar› yayla turizminde
kullanacak. Böylece turizme yeni bir renk
gelecek. Projeyle, havaalanlar›nda s›ra
bekleme azalacak. Yayladan yaylaya uçufllar
gerçeklefltirilecek. Böylece Türkiye'nin
semalar›nda, kendi uçaklar›yla, bölgesel
havac›l›k yap›labilecek. 

Proje kapsam›nda,  yayla turizmi
bafllad›¤›nda, havaalan› olan her ilden
yaylara sefer konulacak. Yurt d›fl›
ba¤lant›lar› sa¤lanacak. Bilindi¤i gibi,
Türkiye'de Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon,
Rize, Artvin, Gümüflhane, Bayburt, Erzincan,
Antalya ve Gaziantep'te yayla turizmi
yap›l›yor. Yayla turizminin merkezi olarak bu
iller kabul ediliyor. Ulaflt›rma Bakan› Binali
Y›ld›r›m, bakanl›k olarak bu projeye büyük
önem verdiklerini belirtti.
Turizmciler: “Anadolu turizmi çok geliflir”

Ulaflt›rma Bakanl›¤›'n›n yerli uçak üretimi
ve yaylalara turboprop havaalan› infla etme
projesi, en çok turizmcileri sevindirdi. 

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED)
2. Baflkan› ve Anadolu Turizm ‹flletmecileri
Derne¤i (AT‹D) Baflkan› Seçim Ayd›n, söz
konusu projenin tamamlanmas› halinde
Anadolu turizminin en az yüzde 500
oran›nda geliflece¤ini söyledi. Anadolu'daki
yaylalar›n etraf›nda ulafl›m›n

kolaylaflt›r›lmas›ndan çok büyük bir
memnuniyet duyacaklar›n› aktaran Ayd›n, bu
süreci turizmci olarak sonuna kadar
destekleyeceklerini belirtti. Dünya Turizm
Günü'nde yaklafl›k bin kiflilik bir grubu Van
üzerinden A¤r›'ya götürdüklerini aktaran
Ayd›n flöyle konufltu: “A¤r›'da da bir pist
olsayd› ulafl›m daha kolay olacakt› bu
durumda oraya 5 bin kifli tafl›yabilirdik. Bu
kararla tüm Anadolu'daki yaylalarda müthifl
bir hareketlilik olur. Mesela Arap turistler
ulafl›m›n yetersizli¤inden flikâyet ediyor. Ama
bu ad›mla taleplerde de patlama olur. Bakan
Binali Y›ld›r›m'a ald›klar› bu karardan dolay›

❮❮
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a  uçak indirecek

‹lk yerli uçak 1941 y›l›nda üretildi
İlk yerli uçak Nuri Demirağ tarafından 1941'de üretildi. Türk

mühendis ve işçileri tarafından inşa edilen, saatte 325 kilometre
hız yapabilen 6 kişilik Nu.D 38 tipi uçaklar, semalarda boy
gösterdi. Ancak THY'nin daha önce verdiği siparişleri 1943'de
geri çekmesiyle, uçak üretimi durdu.

Uçakların kabulü için Demirağ başlattığı hukuk
mücadelesinden eli boş döndü. Uçaklar Demirağ'ın elinde kaldı.
Oysa yolcu uçağı Ankara-İstanbul arasında seferler yapmış,
Bursa, İzmir, Atina, Selanik, Sakarya, Eskişehir, Kayseri, Sivas
hava meydanları Demirağ'ın uçaklarının iniş kalkışlarına
defalarca tanık olmuştu. Ayrıca 16 bin saat uçuş yapılan 300'e
yakın pilot yetiştirilen Demirağ tesislerinde hiç kaza olmamış,
yalnızca uçak üretilmiş, uçuş eğitimi verilmişti. Ürettiği
uçaklarla 26 bin saat uçuş yapılmıştı.

Seçim
Ayd›n
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teflekkür ederiz.” 
Prof. Dr. Metin Yerebakan: 
“Siz Türkiye'yi ne zannediyorsunuz?”

fiura'n›n koordinatörlü¤ünü yapan Prof. Dr.
Metin Yerebakan Türkiye'nin yerli uçak
üretimine geçmesi konusunda iddial›
konufluyor. “Siz Türkiye'yi ne
zannediyorsunuz?” diye soran Yerabakan,
Türkiye'nin uçak üretebilmek için tüm
teknolojik çözümlerine, kritik her türlü
malzemeye sahip oldu¤unu belirtiyor. Uçak
tasar›m› konusunda da yetiflmifl insan gücüne
sahip olduklar›n› kaydediyor. Yerebakan flöyle
devam ediyor: “Her fleyimiz var. Pirincimiz
var, ya¤›m›z var, unumuz var. Ulaflt›rma
Bakan› Binali Y›ld›r›m'›n kararl›l›¤› var. Siyasi
kararl›l›k da var. Uçak üretmek için her

fleyimiz var. Art›k bu iflten geri dönüfl yok.”
Ekonomik uçaklar

Turboprop uçaklar›n›n çeflitli tipleri var.
Folker, Thrust, Dash 8, Turboprop Turbojet ve
Rolls Royce bunlardan birkaç›… Turboprop
uçaklar, dünyada k›sa mesafeli yolculuklarda,
iflletme maliyeti çok düflük oldu¤u için tercih
ediliyor. Turboprop uçaklarda jet motoru
bulunuyor. Ancak motor ç›k›fl›na pervane
tak›l›yor. Motor ç›k›fl›na pervane tak›lmas›, bu
uçaklar› ekonomik uçak kapsam›na dâhil
ediyor.

Mesela 50 ile 70 koltuk kapasiteli bir
turboprop uça¤›n›n bir saatlik koltuk maliyeti
yaklafl›k 60 dolar. Bugün 170 koltuklu bir A
320 uça¤›n›n koltuk maliyeti ise 150 dolar›n
üzerinde. 

➜➜➜➜➜➜

Turizmciler 
söz konusu

projenin
tamamlanması

halinde
Anadolu

turizminin
yüzde 500

oranında
gelişeceğini
düşünüyor.
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I.Tarihi Süreç Ve
Liberalleflme Hareketi

Bir kamu hizmetinin özel bir
kifli taraf›ndan kurulmas›n› ve belli
bir süre iflletilmesini veya
kurulmufl bulunan bir kamu
hizmetinin belli bir süre
iflletilmesini öngören idari
sözleflmeler,  “kamu hizmeti
imtiyaz sözleflmeleri” olarak
tan›mlanm›flt›r .

Bir iktisadi kamu hizmeti
niteli¤inde olan telekomünikasyon
hizmetleri de, özel hukuk tüzel
kiflisi operatörler eli ile verilmekte
ve tüketiciye sunulmaktad›r.  Kald›
ki, 406 say›l› Telgraf ve Telefon
Kanununun 3. maddesinin (c)
f›kras›nda ve “Telekomünikasyon
Hizmet ve Altyap›lar›na ‹liflkin
Yetkilendirme Yönetmeli¤i”nin
“‹mtiyaz Sözleflmesinin Kapsam›”
bafll›kl› 18. maddesinde,
telekomünikasyon hizmet veya
altyap›s›n›n da imtiyaz sözleflmesi
ile görülece¤i aç›kça belirlenmifltir.

Bu hizmetlerin tüketiciye
sunulmas› esnas›nda belli bir
regülâsyona tabi tutulmas›,

böylelikle tüketici haklar›n›n
korunmas› gerekmektedir. Nitekim
son y›llarda da ülkemizde
tüketicilerin korunmas› amac›yla
önemli ad›mlar at›lm›fl ve bu
konuda epey yol al›nm›flt›r.  

fiöyle ki, Türk
Telekomünikasyon A.fi.,  tüm
telekomünikasyon hizmetlerinin
sunulmas› ve altyap› iflletimi
konular›nda 406 say›l› Kanuna
dayanan yasal tekel hakk›na sahip
bulunmaktayd›. Ancak, sektörde
tekelleflmenin olmas› tüketicinin
operatör ve tarife seçim hakk›n›n
ortadan kalkmas›na ve anayasal
hak olan haberleflme hürriyetini
diledi¤i gibi kullanamamas›na
sebebiyet vermekteydi . 

Bu nedenle,  telekomünikasyon
hizmetinin yay›lmas› ve daha ucuz
maliyetle tüketiciye ulaflmas› için
mevzuatta bir dizi de¤ifliklik
yap›lmas›na karar verilmifl;
31.12.2003 tarihi itibariyle Türk
Telekomünikasyon A.fi.’nin tekel
hakk› ortadan kald›r›lm›fl ve
telekomünikasyon sektöründe
liberalleflme bafllam›flt›r. 

Ekici fi., Özel Sektöre Aç›ld›ktan Sonra Türk Telekomünikasyon Hukuku
(Elektronik ‹letiflim), Vedat Kitapç›l›k, ‹stanbul 2006, s. 77-78.

Altafl H./Ilg›n ‹./Deprem B., Telekomünikasyon Mevzuat›, Yetkin
Yay›nlar›, Ankara 2004, s. 92.

Ekici, s. 40 vd.

❮❮

Tüketici haklar›n›n korunmas› aç›s›ndan
Telekomünikasyon sektöründe tarife rejimi (1)
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Türk Telekom Operasyon
Baflkan› Celalettin

Dinçer, özelleflmeden sonra,
Türk Telekom’da önemli
de¤iflimler yafland›¤›n› söyledi.
Türk Telekom’u Türkiye’nin ve
bölgenin önde gelen
telekomünikasyon ve
yak›nsama teknoloji
flirketlerinden birisi olarak
konumland›rd›klar›n› belirtti.
Dinçer, “Bu yolda bafll›ca
ilkemiz, Türkiye için, insanlar›
için, ekonomisi, kalk›nmas›,
büyümesi yani gelece¤i için
de¤er yaratmak.”
de¤erlendirmesinde bulundu. 

Türk Telekom’u, grup
flirketleriyle beraber, ses, veri,
video ve içerik hizmetlerinin bir
kombinasyonunu sunan tam
entegre servis sa¤lay›c› haline
getirmek istediklerine iflaret
eden Celalettin Dinçer, son
y›llarda ç›kar›lan basit ve
kullan›c› dostu ürün ve
hizmetlerle çok önemli ad›mlar
at›ld›¤›n› kaydetti. 

Türkiye’ye katk›da
bulunmaya ve dünyaya
Türkiye’nin inovasyonunu

sunmaya devam edeceklerini
aç›klayan Dinçer, Ba¤lant›
Noktas›’na konufltu.  
Türkiye’de telekomünikasyon
sektörünün geliflimini nas›l
de¤erlendiriyorsunuz? 

Geçti¤imiz on y›lda,
telekomünikasyon alan›nda çok
önemli de¤ifliklikler yafland›.
‹letiflim dünyas›ndaki en önemli
geliflmelerden birisi, ses, veri ve
görüntünün birleflmesi oldu.
Günümüzde müflteriler her
türlü iletiflim hizmetini tek bir
noktadan alabilmeyi tercih
ediyorlar.  

Grup flirketlerimiz
“yak›nsama”  için gerekli
teknolojileri hayata geçirmeye
bafllad›. Ar-Ge çal›flmalar›m›z›n
ilk ürünleri; Videofon ve 
WIRO oldu.  

Müflterilerimizin hayatlar›n›
kolaylaflt›ran yenilikçi ürün ve
servislerimize Wirofon ile bir
yenisini daha ekledik. Kullan›m
al›flkanl›klar›n› de¤ifltirecek bir
teknoloji olan Türk Telekom
Wirofon hizmeti ile WiFi
kapsama alan› içinde, mobil
telefonlar ev telefonu haline
geliyor. Yani mobil telefonunuz
üzerinden yapt›¤›n›z her sabit
hat aramas›, Wirofon
teknolojisi ile ev telefonu
tarifeniz üzerinden ev telefonu
faturan›za yans›yor. Wirofon
kullanarak, herhangi bir yerden
çok uygun bir fiyatla görüflme
yap›labiliyor. Wirofon ürünü ile
telekomünikasyon sektöründeki
en son trendi belirledi¤imizi
düflünüyoruz.  

Bizim için önemli olan

teknolojilerin müflterilerimiz
için de¤er yaratmas›.
Teknolojiler ile birlikte ürün ve
hizmetlerimizde de de¤er
yaratmaya odaklan›yor ve
müflteri odakl› çal›flmalar
gerçeklefltiriyoruz. Bu
yaklafl›m›m›z› yeni
teknolojilerde de sürdürmeyi
hedefliyoruz. Önümüzdeki
dönemlerde de, Wirofon gibi
yak›nsama ürünlerimizle
müflterilerimizin hayatlar›na
de¤er katmay› sürdürmeyi
hedefliyoruz.  

‹nternetin geliflmesi
noktas›nda alt yap› yat›r›mlar›
önemli bir yer tutuyor. Türk
Telekom’un fiber baflta olmak
üzere alt yap› yat›r›mlar› ne
durumda?  

Türk Telekom olarak, bir
tarafta ürünlerimizin
çeflitlili¤ini art›r›rken, di¤er
tarafta hem ses hem de genifl
bantta müflterilerimize daha
kaliteli hizmet sunabilmek için
gereken ad›mlar› at›yoruz. 

Yat›r›m planlar›m›z› tüm
kararl›l›¤›m›zla sürdürüyoruz.
Altyap› ve istihdam alanlar›nda
oldu¤u gibi Ar-Ge alan›nda
yat›r›mlar›m›z›n devam
etmesini planl›yoruz. Biliyoruz
ki teknolojiye yat›r›m,
Türkiye’nin gelece¤ine
yat›r›md›r. Bu kapsamda 2008
y›l› içerisinde ev ve ifl
telefonlar›, internet, mobil
olmak üzere tüm iletiflim
altyap›lar›m›za ve
teknolojimize yaklafl›k 1.75
milyar TL konsolide yat›r›m
yapt›k. 2009 y›l› için de ayn›

TÜRK TELEKOM OPERASYON BAŞKANI CELALETTİN DİNÇER, TEMEL İLKELERİNİN,
TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ İÇİN DEĞER YARATMAK OLDUĞUNU AÇIKLADI. ❮❮
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Celalettin Dinçer:

GELECEK 
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oranda yat›r›m hedefimiz
bulunuyor. 2009 y›l›n›n ilk alt›
ay›nda 1.1 milyar TL’nin üzerinde
yat›r›m gerçeklefltirdik. ‹kinci
olarak da yak›n dönemde
tamamlad›¤›m›z K›rsal Dönüflüm
Projesi’nden bahsedebilirim. Proje
ile hedeflenen, flehir veya köy
ayr›m›n› teknoloji ve iletiflim
altyap›s› anlam›nda kald›rmak ve
Türk Telekom altyap›s› üzerinde
büyük flehirlerde ald›¤›n›z
hizmetleri Türkiye’nin herhangi bir
köflesinden de almak. Yap›lan
yat›r›mlar ile yeni nesil flebekeler
sayesinde bu hizmetler verilebilir
hale geldi. 
Fiber yayg›nlaflt›kça, geniflbant
internet üzerinden verilecek
servisler do¤al olarak artacak.
Buna ba¤l› olarak merakla
beklenen IPTV yat›r›mlar›n›zdan ve
kullan›c›lar›n bundan nas›l
yararlanaca¤›ndan söz eder
misiniz?  

Dünyan›n birçok yerinde iletiflim
teknolojisinde yeni bir ça¤ açacak
olan IPTV altyap›s›n›n Türkiye’de
kurulmas› için haz›rl›klar›m›z h›zla
devam ediyor. Televizyon,
bilgisayar, DVD/VOD ve telefonu
tek bir platformda birlefltiren
IPTV’nin di¤er ülkelerde oldu¤u
gibi Türkiye’de de televizyon izleme
al›flkanl›klar›n› de¤ifltirmesini
bekliyoruz.  

IPTV platformumuz, sundu¤u TV
yay›n›, iste¤e ba¤l› içerik yay›n›,
kiflisel içerik kayd›, canl› yay›n›
durdurma, gecikmeli yay›n izleme,
izle - öde, interaktif servisler,
internet ve görüntülü iletiflim gibi
hizmetlerle müflterilerimizin
istedikleri zamanda istedikleri
içeri¤e ulaflmalar›n› sa¤layacak.
Ayr›ca, müflterilerimizin
kaç›rd›klar› programlar› istedikleri
her yerden (bilgisayar kullanarak)
sonradan izleyebilmelerine imkân
veren WebTV servisimiz de olacak.
Kullan›c›ya yard›mc› olan ve hedefli
reklamc›l›k arac› olarak da
kullan›labilecek kiflisellefltirme
yaz›l›m› da olacak; izleyicilere ve
reklam sektörüne daha fazla de¤er
sa¤layacak.

DÜNYANIN BİRÇOK YERİNDE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİNDE YENİ
BİR ÇAĞ AÇACAK OLAN IPTV ALTYAPISININ TÜRKİYE’DE

KURULMASI İÇİN HAZIRLIKLARIMIZ HIZLA DEVAM EDİYOR.

Türk Telekom
Operasyon Baflkan›
Celalettin Dinçer
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Türk mühendislerinin
tasarlay›p üretti¤i ilk yerli

gözetleme uydusu RASAT
önümüzdeki y›l uzaya f›rlat›lacak.
RASAT, Rusya’n›n
güneydo¤usundaki Yasny F›rlatma
Üssü’nden uzaya gönderilecek. 

‹lk yerli uydu RASAT,
TÜB‹TAK Uzay Teknolojileri
Araflt›rma Enstitüsü taraf›ndan,
Devlet Planlama Teflkilat›’n›n
(DPT) sa¤lad›¤› kaynakla
üretiliyor. RASAT, Türkiye’deki
yerli mühendislerce tasarlan›p,
üretilen ilk gözetleme uydusu
olacak. RASAT uydusu, çoklu
uydu f›rlatmas›na kat›lan
uydulardan biri olacak.

TÜB‹TAK yetkilileri ile
International Space Company
Kosmotras (ISCK-Uluslararas›
Uzay fiirketi Kosmotras) adl›
flirket yetkilileri aras›nda
RASAT’›n uzaya f›rlat›lmas› için
gerekli sözleflme önceki ay
imzaland›. RASAT ile TÜB‹TAK
taraf›ndan tasarlan›p gelifltirilen
uydu sistemlerinin uzayda
denenmesi ve di¤er milli uydu
görevlerinde kullan›lmas›
hedefleniyor. RASAT’tan elde
edilecek uydu görüntüleri ayr›ca,
flehir bölge planlama, ormanc›l›k,
tar›m, afet izleme ve benzeri
baflka amaçlarla da
kullan›labilecek.
RASAT’› dünyan›n 
en güçlü füzesi Dnepr f›rlatacak

Türkiye’nin uydu yapma
yetene¤ini göstermek ve uydu
görüntüleri sa¤lamak amac›yla
üretilen RASAT, International
Space Company Kosmotras
(ISCK-Uluslararas› Uzay fiirketi
Kosmotras) adl› flirketin iflletti¤i,
Ukrayna yap›m› Dnepr f›rlatma

arac› ile f›rlat›lacak. RASAT
uydusu, çoklu uydu f›rlatmas›na
kat›lan uydulardan biri olacak.
F›rlatma, dünyan›n en güçlü
k›talararas› balistik füzesi olan
SS-18’den gelifltirilen Dnepr
f›rlatma arac› ile
gerçeklefltirilecek. Dnepr,
günümüzde alçak yörüngeye
yap›lan mini uydu f›rlatmalar› için
kullan›lan en hassas ve etkin
f›rlatma araçlar›ndan biri olarak
biliniyor.  Prototip gelifltirme ve
operasyonel f›rlatma arac› üretme
sürecinde 160’›n üzerinde SS-18
roket f›rlatmas› yap›ld› ve
bunlardan 13 tanesi Dnepr
program› kapsam›nda
gerçeklefltirildi. RASAT’›n
kat›laca¤› f›rlatman›n, Dnepr
f›rlatma arac›n›n uydu tafl›mak
için yapaca¤› 17. f›rlatma olmas›
planlan›yor. Rusya’n›n baflkenti
Moskova’da yerleflik ve 1997’de
kurulmufl olan International
Space Company (ISC) Kosmotras
firmas›, Rusya Federasyonu’nun
uygulad›¤› plana göre servisten
kald›r›lmas› planlanan SS-18
K›talararas› Balistik Füzelerini,

Dnepr f›rlatma araçlar›na
dönüfltürerek, uydular için ticari
f›rlatma hizmeti veriyor.
TÜB‹TAK uydu üzerinde 
uzun y›llardan beri çal›fl›yor

TÜB‹TAK Uzay Teknolojileri
Araflt›rma Enstitüsü, uzay
teknolojileri, elektronik, bilgi
teknolojileri ve ilgili alanlarda Ar-
Ge projeleri yürütmek üzere
1985’de kuruldu. Enstitüde,
araflt›rma alan›nda ulusal çapta
öncü bir rol almak ve uzmanl›k
alanlar›nda ülke sanayinin sistem
tasar›m›, seçimi, kullan›m› ve
ürün gelifltirilmesi konular›ndaki
teknik problemlerinin çözümüne
yard›mc› olacak faaliyetler
yürütülüyor. 

Enstitü, küçük uydular›n
tasar›m›, üretimi ve test edilmesi
alan›ndaki yeteneklerin
gelifltirilmesine ve uzay
teknolojilerinde uluslararas›
iflbirli¤inin oluflturulmas›na
öncelik veriyor. TÜB‹TAK,
Türkiye’nin uzay çal›flmalar›na
destek olacak flekilde teknoloji
gelifltirme faaliyetlerini yürütmeye
devam ediyor.

‹lk yerli uydu,
Rusya’dan uzaya

gönderilecek

İlk yerli uydu RASAT, uydu görevlerinin yanı sıra
şehir bölge planlama, ormancılık, tarım, afet izleme
ve benzeri başka amaçlarla da kullanılabilecek.

❮❮

Ba¤lant› Noktas›



Her mesle¤in kendine özgü,
sadece ayn› meslekten

olanlar›n anlad›¤› ‘meslek
jargon’u diyebilece¤imiz ortak
dilleri var. Bu meslek kollar›n›n
bafl›nda asker ve polisler gelse de
pilotlar da hayati öneme haiz
konuflmalar›n› kodluyor.
Havac›l›kta at›lan her ad›m›n
insan hayat›n› ilgilendirdi¤i
düflünüldü¤ünde, en ufak bir
yanl›fl anlaman›n nelere mal
olabilece¤i biliniyor. 

Havac›l›k sektöründe pilotlar ile
yaklaflma birimi ve kule aras›nda
geçen konuflmalar, olas› bir
kar›fl›kl›¤› önlemek ad›na
kodlanarak yap›l›yor. Bu kodlama
türüne ‘havac›l›k alfabesi’ deniyor.

Kodlamalarda genellikle,
evrenselleflmifl, edebiyat, din ve
sanat terimleri kullan›l›yor.
Mesela; p (papa), r (romeo), t
(tango)x (xray), y (yanke) ve j
(juliet) gibi harflerin yerine
isimler kullan›l›yor. Güvenlik ve
gizlilik de sa¤lanm›fl oluyor. 

Hava Bafl Kontrolörü Selay
Mürey, havac›lar›n kontrolörle
pilot aras›nda fonetik alfabeden
yararland›¤›n› belirterek,
“Polisler de bir araban›n plakas›n›
KMS(K›r›klale-Malatya-
Sivas)olarak kodluyor. Biz de
‘TC’yi Tango-Çarli olarak
kodluyoruz. Buradaki amaç,
konuflmalar›n anlafl›l›r olmas›…
Uça¤›n ça¤r› ad›n› do¤ru
anlayabilmek. Aksi halde, yanl›fl
yönlendirme yap›labilir. Bu da
tehlikeli sonuçlar do¤urabilir.”
ifadesini kullan›yor. Havac›l›k
alfabesi, pilotlar›n yan› s›ra kabin
memurlar›n›n da mutlaka bilmesi
gereken konular›n bafl›nda geliyor. 33
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Pilotlar
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Havac›lar›n
normal
alfabedeki
harflerin yerine
kulland›klar›
sözcükler flöyle:
a: alpha
b: bravo
c: charlie
d: delta
e: echo
f: foxtrot
g: golf
h: hotel
i: india
j: juliet
k: kilo
l: lima
m: mike
n: november
o: oscar
p: papa
q: quebec
r: romeo
s: sierra
t: tango
u: uniform
v: victor
w: whiskey
x: xray
y: yankee
z: zulu

Pilotlar güvenlik için
kendi aralarında ve kule
ile temaslarında farklı bir
alfabe geliştirmiş. Papa,
romeo, juliet, tango ve
xray gibi kodlar
alfabedeki harflere
karşılık olarak kullanılıyor.



Türkiye’de cepte numara
tafl›ma uygulamas› 9
Kas›m’da bafllad›. Numara
tafl›ma; abonenin
numaras›n› de¤ifltirmeden
hizmet ald›¤› iflletmeciyi
de¤ifltirmesi olarak
tan›mlan›yor. Uygulaman›n
bafllad›¤› günden bu yana,
yaklafl›k 6,5 milyon cep
telefonu abonesi,
numaras›n› kesesine ve
hizmet kalitesine uygun
operatöre tafl›d›. Tafl›nan
mobil abone say›s›, cep
telefonu abonesinin yüzde
10’unu buldu. 

Abonelerin birço¤u,
numara tafl›man›n zor
oldu¤unu düflünerek, bu
fikrinden vazgeçiyor. Oysa

numaras›n› tafl›mak
isteyen abonenin, TC
kimlik numaras›, geçerli

bir kimlik ve
abone baflvuru
formunu
doldurmas›

yeterli. Bu
say›m›zda, cepte numara
tafl›ma uygulamas›n›n
Avrupa Birli¤i ülkelerine
göre, neden daha baflar›l›
oldu¤unu masaya yat›rd›k.
Konuyla ilgili, Bilgi
Teknolojileri ve ‹letiflim
Kurumu Uzman› Aysel
Kandemir ile konufltuk.
Kandemir, cepte numara

tafl›mayla ilgili sorular›m›z›
cevaplad›.

Türkiye, düzenleme ile
uygulama aras›nda geçen
süre, AB ortalamas›n›n
neresinde? 

AB ülke uygulamalar› ile
k›yaslad›¤›m›zda, Türkiye’de
düzenlemenin yay›nlanmas›
ile uygulaman›n bafllamas›
aras›nda geçen sürenin, pek
çok AB üyesi ülkesinden
daha k›sa oldu¤unu
görüyoruz. Zira mobil
numara tafl›nabilirli¤inde
hiçbir gecikme olmadan
planlanan tarihte
uygulamaya geçen birkaç
ülke aras›nday›z. Almanya,
Fransa, ‹ngiltere,
Danimarka gibi ülkelerin de
bulundu¤u 13 ülkenin
planlanan tarihten
gecikmesi ortalama 8,5 ay
ve toplamda uygulamaya
geçifl süresi ise ortalama 29
ayd›r. Almanya 2,5 y›lda,
Danimarka 4,5 y›lda
uygulamaya geçebilmifltir.
Benzer flekilde sabit numara
tafl›nabilirli¤i ile ilgili
uygulamaya da 10 Eylül
2009 tarihinde geçilmifltir. 

Ülkemiz uygulamas›
de¤erlendirildi¤inde numara
tafl›nabilirli¤inin baflar›s›n›
etkileyen en önemli faktörler
nelerdir?

Önemli faktörler,

düzenleyici kurallar›n
sa¤l›kl› bir flekilde ve
de¤iflen koflullara cevap
verecek esneklikte olmas›d›r.
Tafl›ma yönteminin abone
aç›s›ndan kolay olmas›,
tafl›ma süresi, tafl›ma ücreti
al›nmamas›, hizmetin
tan›t›m› ve abone taraf›ndan
bilinirli¤inin olmas› önemli
etkenlerden biridir.
Ayriyeten, belirlenen
numara tafl›ma süresi, pek
çok AB üyesi ülkesinden
k›sad›r. Uygulamada
genellikle 6 günden daha az
sürede tafl›ma ifllemi
gerçekleflmektedir. AB üyesi
ülkelerde ortalama tafl›ma
süresi 8,5 gündür. 

Numara tafl›ma
uygulamas› rekabetin
sa¤lanmas› aç›s›ndan da
önemli bir kilometre tafl›
de¤il mi? 

Elbette… Etkin rekabet
ortam›n›n sa¤lanmas›nda
numara tafl›nabilirli¤i
önemli araçlardan biridir.
‹flletmecilerin daha kaliteli
ve çeflitli hizmetleri
rekabetçi fiyatlar ile
sunmas›n› destekler bir
uygulamad›r. Numara
tafl›nabilirli¤i, AB
mevzuat›nda “tüketici
hakk›” olarak yer
almaktad›r. 

Biraz da abonelerle ilgili

RÖPORTAJ
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AB’yi solladık

CEPTENUMARA

“Cepte taşımada öne geçmemizde, taşıma
yönteminin abone açısından kolay olması,
taşıma süresinin kısa olması, ücret alınmaması,
hizmetin tanıtımıyla abone tarafından
bilinirliğinin artması gibi sebepler etkili oldu.”

TAfiIMADA
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sorulara geçersek, numara
tafl›man›n aboneye
kazand›rd›klar›na de¤inir
misiniz? 

Birçok fley kazand›r›yor.
Öncelikle, cepte ve sabitte
söz konusu uygulamayla,
abonenin numaras›, alan
kodu dâhil olmak üzere bir
bütün halinde korunuyor.
Abone, hizmet ald›¤›
iflletmeciden ayr›l›p istedi¤i
iflletmeciden hizmet
alabiliyor. Numara
de¤ifliminin özellikle iflyeri
aboneleri için, irtibat
bilgilerinin güncellenmesi,
duyurulmas› gibi muhtelif
idari masraflar bar›nd›rd›¤›
dikkate al›nd›¤›nda, hizmet
ald›¤› iflletmecisini
de¤ifltirmek isteyen, ancak
numaras›n› korumak isteyen
abone için numara
tafl›nabilirli¤i oldukça
önemli bir uygulama olarak
karfl›m›za ç›k›yor.

Peki, aboneler numaras›n›
tafl›mak istedi¤inde nas›l bir
yol izleyecek?

Kurumumuz aboneler
aç›s›ndan kolay ve ayn›
zamanda güvenli bir süreç
belirlemifltir. Abonenin tek

bir yere yani geçmek istedi¤i
iflletmeciye baflvurmas›
yeterlidir. ‹zlenecek süreç
hem mobil hem de sabit
numaralar›n tafl›nmas›nda
ayn›d›r. Baflvuru s›ras›nda
abonenin baflvuru formunu
doldurmas› ve T.C. kimlik
numaras› ve geçerli bir
kimli¤i ile baflvuruda
bulunmas› gerekiyor. 

Baflvurudan kaç gün
sonra, numara tafl›ma ifllemi
tamamlan›yor? 

Abonenin baflvurusundan
numaras›n›n tafl›nmas›nda
kadar olan numara süresi,
mobil numara tafl›malar için
azami 6 gün, sabit numara
tafl›malarda ise e¤er al›c›
iflletmecinin aboneye eriflimi
var ise azami 6 gün, Türk
Telekomünikasyon hatt›n›n
kullan›m› söz konusu ise
azami 7 ifl günüdür.  

Abone hangi durumlarda
numaras›n› tafl›yamaz? 

Önemli bir soru. Abonenin
tafl›ma baflvurusunun
reddedildi¤i durumlar flöyle:
Numara baflka bir aboneye
aitse, mevcut iflletmeciye
yap›lm›fl ve devam eden
numara de¤ifliklik baflvurusu

varsa ya da kimlik bilgisini
ispat edemeyecek nitelikte
yanl›fl veya eksikse
baflvurusu reddedilir. Di¤er
etkenleri de flu flekilde
s›ralayabiliriz; numaraya ait
bafllat›lm›fl ve devam eden
baflka bir tafl›ma ifllemi
varsa, numaraya ait devir
veya iptal baflvurusu varsa,
tafl›nmas› istenen numara ile
iliflkili ilk abonelik
sözleflmesinin 3 aydan daha
az bir süre önce yap›lm›flsa,
aboneye red cevab› verilir.
Bu bilgi al›c› iflletmeci
taraf›ndan aboneye iletilir.   

Numara tafl›ma ifllemi
s›ras›nda abone haberleflme
kesintisi yaflar m›? 

Numaran›n eski
iflletmecide kapat›lmas›,
yeni iflletmecide aç›lmas›
ifllemi s›ras›nda ortalama 15
dakika kesinti olabilecektir.
Söz konusu ifllemin hangi
saat aral›¤›nda yap›lmas›
isteniyorsa abone bu durumu
baflvuru s›ras›nda
dolduraca¤› formda
iflaretleyecektir.  

Abone baflvurusunu nas›l
takip edecek? 

www.numaranitasi.gov.tr

adresinden hem tafl›nmakta
olan numaran›n aflamas›
hakk›nda bilgi, hem de
tafl›nan numaralar
ö¤renilebilmektedir. Ayr›ca,
iflletmecilerin internet
sayfalar›nda da tafl›nan
numaralara iliflkin bilgi yer
almaktad›r. 

Art›k numaradan aranan
kiflinin hangi iflletmeciden
hizmet al›nd›¤›
anlafl›lmayacak. Tafl›nan bir
numaray› arad›¤›n› aboneler
nas›l anlayacak ?

fiebeke içi iken tafl›ma
sonras›nda flebeke d›fl› olan
numaralara yap›lan
aramalarda ça¤r›
bafllang›c›nda iflletmecilerce
ücretsiz uyar› tonu
verilmektedir. Dünyadaki
uygulama da bu flekildedir.
Bu uyar› tonu ile arad›¤›
numaran›n tafl›nd›¤›n›
anlayabilmektedir. 

Bir numara için kaç 
defa tafl›ma yap›labilir?
S›n›r var m›? 

Halihaz›rda bir s›n›r
yoktur. Ancak, gerekli
olmas› halinde kurumumuz
taraf›ndan s›n›r
konulabilecektir. 

“Abonenin taşıma başvurusu; numara başka bir aboneye aitse, mevcut işletmeciye daha
önce yapılmış ve devam eden numara değişiklik başvurusu varsa, kimlik bilgisini ispat

edemeyecek nitelikte yanlış veya eksiklikler varsa reddedilir.”

Bilgi Teknolojileri ve
‹letiflim Kurumu Uzman›
Aysel Kandemir.
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DUNYADAKI ARA SINIF
MODASINA THY DE UYDU

THY UÇUŞLARINDA BUSINESS CLASS’IN
ÜSTÜNDE VE BUSINESS CLASS İLE EKONOMİ
ARASINDA YENİ BİR SINIF OLUŞTURULACAK. 
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Dünyada birçok havayolu flirketinin
uygulamaya bafllad›¤› ara s›n›f

modas›na THY de uymaya haz›rlan›yor.
THY Yönetim Kurulu Baflkan› Candan
Karl›tekin, gelecek y›l teslim alacaklar› yeni
uçaklarda first class uygulamas›n›n
olmayaca¤›n›, business s›n›f›n›n bir üstünde
business plus ve business-ekonomi aras›nda
da comfort s›n›f› uygulamas›na
bafllayacaklar›n› aç›klad›. 

2012’ye kadar 20 yeni hatt› devreye
sokmak istediklerini söyleyen THY Yönetim
Kurulu Baflkan› Karl›tekin, business ve
ekonomiyi birer basamak üste ç›karacak
yeni s›n›f yaratacaklar›n› belirtti. 2- 3 y›lda
15-20 yeni d›fl hat açacaklar›n› söyleyen
Karl›tekin, ikinci yar›da THY’nin kâr›n›n ilk
6 aya göre daha pozitif olaca¤›n› vurgulad›. 
First Class art›k yok

Karl›tekin’in verdi¤i bilgilere göre
THY’de yeni s›n›f oluflturulacak. Buna göre,
business’›n bir üstünde ve business ile
ekonomi aras›nda yeni bir s›n›f olacak.
Karl›tekin yeni s›n›f› flöyle aç›klad›:
“Business plus; business’tan bir gömlek
yukar›da olacak. Ekonomi ve business
aras›nda da comfort class gibi bir ara ürün
getirece¤iz. ‹smine henüz karar vermedik.
Premium class olabilir. Normal koltuk
eninden daha genifl olacak. ‹ki koltuk aras›
diz mesafesi artacak. Business class de¤il
ama ekonomi s›n›f›n›n üstünde olacak. Dar
gövdeli mevcut uçaklar›m›zda business
class’da üçlü koltuk aray› bofl b›rakma
dönemini kapat›yoruz. ‹ki tane ikili büyük
koltuk koyaca¤›z. Dar gövdelilerde 
business class, comfort class’a dönüflürken
business, business plus’a dönüflecek. 
First class ise olmayacak." 

“THY’nin kar›n›n düflmesi normal”
Endonezya ve Cakarta uçufllar›n› da

bafllatan THY’nin y›l›n ilk yar›s›nda kar›n›
düflürmesi konusunda da aç›klama yapan
Yönetim Kurulu Baflkan› Karl›tekin, “Bu
normal. Çünkü bu konjonktürde baz›
yerlerde fiyat› düflüyorsunuz. ‹nsanlar da
zor durumda. ‘Fiyat budur’ diye diretmenin
anlam› yok. Biz yolcudan para kazan›yoruz,
zor günleri birlikte geçirmek zorunday›z.
Ama flunu söyleyeyim; iyi bir yaz sezonu
geçirdik, önümüzde Hac dönemi var. ‹kinci
alt› aydaki performans, ilkinde
yakalad›¤›m›z pozitif performans›n belki bir
o kadar daha üstü olabilir.” dedi. 
Nifl markete girip farkl›lafl›yoruz 

Nifl marketlere giderek farkl›l›k
yaratt›klar›n› belirten Karl›tekin, 2-3 y›lda
15-20 yeni hatt›n aç›laca¤›n› söyledi. 3-4 y›l
içinde aç›lan 50’nin üzerinde hattan zarar
edenlerinin iyilefltirilmeye çal›fl›ld›¤›n›,
düzelmeyenlerin kapat›ld›¤›n› kaydetti. 
Aman nazar de¤mesin performans iyi 

Karl›tekin, kriz y›l›nda dünyadaki
havayolu flirketlerinin kargoda yüzde 
25, yolcu say›s›nda yüzde 15’lere varan
oranlarda düflüfller yaflad›¤›n›, kendilerinin
ise kapasiteyi yüzde 16, yolcu say›s›n› da
yüzde 10 art›rd›klar›n› söyledi. “Nazar
de¤mesin, iyi bir performans” 
temennisinde bulundu. 
Brezilya ayr›l›yor, Toronto günlük oluyor 

Karl›tekin, son karar›n yönetim kurulunda
verilecek olmas›na karfl›n aç›lacak yeni
hatlar için flunlar› söyledi: 

Amerika: “Toronto günlük olacak. Los
Angeles ve Washington’a gidece¤iz.
Brezilya’y› Dakar’dan ay›r›p Sao Paulo’ya
direkt uçaca¤›z.” 

Do¤u: “Hindistan’da 3’üncü belki 4’üncü
nokta aç›labilir. Çin’de 2-3 nokta zaten
belirlenmiflti. Örne¤in Guangzhou. Burada
izin al›nmak üzere. Pekin ve fianghay’da
haftada 5 günlük sefere geçece¤iz.
Kamboçya’ya, Vietnam’da Hachi Minh
City’ye gidece¤iz. Afrika’da Tanzanya’da
Darüsselam’a, Kongo’da Kinshasa ayr› bir
uçufl noktam›z olacak.” 

Avrupa: “Bologna, Glasgow, Salzburg,
Karada¤’da Potgarica’ya, Yunanistan’da
ikinci nokta olarak Selanik’e gidece¤iz.” 

❮❮
THY Yönetim
Kurulu Baflkan›
Candan Karl›tekin.
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fiehir içinde toplu tafl›ma amaçl›
olarak hizmet veren minibüs

floförlerine art›k mesleki yeterlilikleriyle
ilgili bir belge sorulmayacak. Kara
Ulaflt›rmas› Genel Müdürlü¤ü, Temmuz
ay›nda yay›nlad›¤› genelgeyle B s›n›f›
ehliyet sahiplerine flehir içinde mesleki
yeterlilik belgesi sorulmayaca¤›n› duyurdu. 

Al›nan yeni kararla art›k minibüs
kategorisindeki okul ve iflçi servisleri ile
dolmufl floförleri, ehliyetini eline ald›¤› gibi
direksiyonun bafl›na geçebilecek. Türkiye’de
flehirleraras› çal›flan otobüs floförlerinden
mesleki yeterlilik belgesi istenirken flehir
içinde çal›flan minibüs, ticari taksi ve
kamyonet floförleri için bu belgenin gerek
duyulmamas› trafik uzmanlar›n› da flafl›rtt›.
Türkiye’de durum bu flekildeyken Avrupa
ülkelerinde ise bütün toplu tafl›ma araç
kullan›c›lar›n›n, ehliyetin yan› s›ra mesleki
yeterlilik belgesine de sahip olmas›
gerekiyor. 

Türkiye’de toplu tafl›ma araçlar›
kullan›c›lar›n›n e¤itimleri konusunda bir
standart olmay›fl› beraberinde birçok sorun
getiriyor. Onlarca kiflinin can›n› emanet
etti¤i sürücülerin psikolojik durumlar›,
ölümlü kazalara neden olabiliyor. Bu
sürücülerin e¤itimleri ve halkla olan
iliflkileri ise yaflanan sorunlar›n bafl›nda
geliyor. Avrupa’da ve ABD’de normal floför
ehliyetinin d›fl›nda toplu tafl›ma araçlar›n›
kullanabilmek için floförler mesleki
e¤itimlerden geçirilip s›nava tabi tutuluyor.
Türkiye’de ise 2004 y›l›nda mesleki e¤itim
konusunda baz› geliflmeler yaflansa da
sorun hala devam ediyor. fiehirler aras›

yolcu ve yük tafl›mac›l›¤› yapan floförlere
Mesleki Yeterlilik Belgesi flart› getirilirken
yeni uygulamada B s›n›f› ehliyetle
kullan›labilen minibüs, dolmufl, taksi ve
kamyonetlerde buna gerek duyulmuyor. 
Aksaray’da büyük felaket yaflanm›flt›

E¤itimsiz ve kontrolden geçmeyen
floförlerin mesle¤i sürdürmeleri zaman
zaman felaket boyutuna varan kazalara
neden oluyor. Minibüs floförlerinin mesleki
yetersizlikleri de trafikte ölümle
sonuçlanan büyük kazalarla sonuçlan›yor.
Yak›n tarihte ak›llarda en büyük iz b›rakan
kaza 14 Nisan 2007’de Aksaray’da
gerçekleflmiflti. ‹zmir’den Kapadokya’ya
geziye giden ilkö¤retim ö¤rencilerini
tafl›yan otobüs, Aksaray- Konya yolunda
karfl› fleride geçerek kum yüklü kamyonla
çarpmas›yla 33 kifli öldü ve 46 kifli de
yaralanm›flt›.

❮❮

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü yayınladığı genelgeyle, minibüs, taksi ve 
kamyonet şoförlerine mesleki yeterlilik sorulmayacağını duyurdu. Bu tip araçları

kullananlar, ehliyetini eline aldığı gibi direksiyonun başına geçebilecek.

Eğitimsiz şoförler, artık şehir
içinde minibüs kullanabilecek!
Eğitimsiz şoförler, artık şehir

içinde minibüs kullanabilecek!

Ba¤lant› Noktas›
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Geçti¤imiz y›l bafllayan cepte numara
tafl›ma uygulamas›, uyan›k baz›

abonelerin istismar konusu oldu. Numaras›n›
baflka operatöre geçiren yaklafl›k 500 bin
cep telefonu kullan›c›s›, eski operatörüne
olan borcunu ödemedi. Bu tablo karfl›s›nda
zor durumda kalan operatörler, çareyi Bilgi
Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu’nun
(BTK) kap›s›n› çalmakta buldu. BTK da
operatörlerin bu ça¤r›s›na karfl›l›k verdi.
BTK, üç operatörle birlikte, milyonlarca
TL’yi bulan ödenmemifl faturalar›n tahsilinin
nas›l gerçeklefltirilece¤ini tart›fl›yor. BTK
Baflkan› Tayfun Acarer, konuyla ilgili yapt›¤›
aç›klamada, "Operatörlerle birlikte
çal›fl›yoruz. Hukukçular›m›z da çal›fl›yor. 
Bu sorunu çözece¤iz." dedi.

BTK Baflkan› Tayfun Acarer, 9 Kas›m
2008’de bafllayan uygulamadan sonra, 7.5
milyon abonenin numaras›n› tafl›mak üzere
baflvuru yapt›¤›n› aç›klad›. Bugüne kadar

6.5 milyon abonenin numaras›n›n baflar› ile
tafl›nd›¤›n› kaydetti. Ancak 6,5 milyon
abonenin yaklafl›k 500 bininin eski
operatörüne borç b›rakt›¤›n› aktard›. 

Acarer, borçlu abonelere yönelik
öngördükleri formülün ne oldu¤una iliflkin
soruya "Henüz belli de¤il ama baz› formüller
var." yan›t›n› verdi. BTK ve operatörlerin
üzerinde düflündü¤ü formüllerden bir tanesi,
numara tafl›maya süre s›n›rlamas›
getirilmesi. Buna göre bir abone y›lda bir
defa ya da 6 ayda bir defa numara
tafl›yabilir. Bir baflka alternatif ise, numara
tafl›mak isteyen abonenin, eski
operatöründen borcu yok belgesini getirmesi.
Bir di¤er alternatif ise bankalarda oldu¤u
gibi kara liste oluflturmak. Avea Genel
Müdürü Erkan Akdemir, böyle bir listenin
çözüm olabilece¤ini, BTK’n›n bunu
yapmamas› durumunda operatörlerin kendi
listesini oluflturabilece¤ini aktard›. 

❮❮

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, GSM şirketleriyle birlikte, milyonlarca TL’yi bulan 
ödenmemiş faturaların tahsilinin nasıl gerçekleştirileceğini tartışıyor.

500 bin abone, eski 
operatörüne BORÇ TAKTI

Ba¤lant› Noktas›

BTK
Baflkan›

Tayfun
Acarer



Son y›llarda havayolu tafl›mac›l›¤›
rekabeti ile yolcular›n› kaybeden

otobüs firmalar›, sektöre yeni aç›l›mlar
getiriyor. Özellikle baz› bölgelerde otobüs

bileti fiyat›na kadar düflen uçak
biletleri firmalar› yeni
aray›fllara yöneltiyor. Son

model konforlu otobüslerle
yetinmeyen firmalar, bu güne kadar

yolcular› için internet, yolcuya özel
televizyon ve film izleme imkânlar› sunmaya
bafllam›flt›. Otobüs firmalar›n›n yeni
aç›l›mlar› ise; uçak firmalar›yla anlaflmaya
vararak, uçak yolcular›n›n ayn› biletle
otobüsleri de kullanabilmesini sa¤lamak
oldu.    Uçak yolculu¤una olan talebin
artmas›yla otobüsle uzun mesafe yolcu
tafl›mac›l›¤›n›n bitme noktas›na yaklaflmas›,
firmalar› k›sa mesafe tafl›mac›l›¤›nda yeni
projelere yönlendiriyor. Bunun için havayolu
firmalar›yla anlaflmaya haz›rlanan otobüs
firmalar›, entegre tafl›mac›l›¤a haz›rlan›yor.
Bu flekilde uçak biletiyle otobüse de binmek
mümkün olacak. 

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu
(TOFED) Baflkan Yard›mc›s› Bertan Sö¤üt,
havayolu tafl›mac›l›¤›n›n yayg›nlaflmas›n›n
özellikle gelir seviyesi yüksek kesime hitap
eden otobüs firmalar›n› daha çok etkiledi¤ini
dile getirdi. Müflterisini kaybetmeye
bafllayan bu firmalar›n yeni köklü çözümler
arad›¤›n› söyleyen Sö¤üt, sektörün
gelece¤inin k›sa mesafeli tafl›mac›l›¤a dayal›
olaca¤›n› anlatt›. Uçakla seyahatin
yayg›nlaflmas›yla 600 kilometreyi geçen
otobüs tafl›mac›l›¤›n›n bitme noktas›na
yaklaflt›¤›na de¤inen Sö¤üt, özellikle
‹stanbul’dan Van, Trabzon, Diyarbak›r ve
Erzurum seferlerinde eskiye nazaran önemli
düflüfl oldu¤una dikkat çekti. ‹stanbul’dan bu
bölgelerdeki illere olan seferlerin de ara
illere olan yolcular sayesinde devam
edebildi¤ine de¤indi. Avrupa’da ancak

yak›n flehirler aras›nda otobüsün
kullan›ld›¤›n› aktaran Sö¤üt, “Uçak
firmalar›yla otobüs firmalar› anlaflarak ayn›
biletle havaliman›nda inen yolcuyu otobüsle
gidece¤i yere kadar götürüyor. Böylece yolcu
havaliman›nda ulafl›m s›k›nt›s› çekmiyor.
Zamanla Türkiye’de de bu sistem
yayg›nlaflacakt›r.” dedi. 

Varan Turizm’in de Genel Müdür
Yard›mc›l›¤›n› yürüten Bertan Sö¤üt, firma
olarak entegre tafl›mac›l›¤a haz›rland›klar›n›
söyledi. Bunun için iki uçak firmas›na teklif
götürdüklerini ve olumlu tepkiler ald›klar›n›
aktaran Sö¤üt, havayolu tafl›mac›l›¤›
yap›lamayan flehirlere en yak›n flehrin
havaliman›ndan yolcu tafl›may›
planlad›klar›n› söyledi. Sö¤üt, projelerini flu
flekilde anlatt›: “Türkiye’nin co¤rafi flartlar›
ve yolcu potansiyeli nedeniyle bütün illere
havayolu tafl›mac›l›¤› yap›lam›yor. Biz de

otobüs firmas› olarak bu
illere yolculuk edecek
vatandafllar›, anlaflmal›
oldu¤umuz uçak firmas›n›n
biletiyle havaliman›ndan al›p
gidecekleri merkezlere
götürmek istiyoruz. Yolcular

bu uygulamayla tek uçak
biletiyle otobüsü de
kullanabilecek. Ayn›

zamanda yolcu
uçaktan indi¤i gibi
otobüse binerek
yolculu¤una devam
edebilecek.”  

❮❮

Uçak yolculuğuna
olan talebin

artmasıyla otobüsle
uzun mesafe yolcu
taşımacılığı bitme

noktasına geldi.
Firmalar kısa

mesafe taşımacılığı
için yeni projeler

üretiyor.
Projelerden biri,

uçak bileti ile
otobüslere binmek.

Uçak biletiyle, otobüse binilecekUçak biletiyle, otobüse binilecekUçak biletiyle, otobüse binilecekUçak biletiyle, otobüse binilecekUçak biletiyle, otobüse binilecekUçak biletiyle, otobüse binilecek
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Ulaflt›rma Bakanl›¤›'n›n ö¤renci tafl›yan
servis araçlar›ndaki yafl s›n›r›n› 12'den

20'ye ç›karmas› yeni bir tart›flma bafllatt›.
E¤itim Sen, 20 y›ll›k araçlarla ö¤renci
tafl›nmas›na izin verilmesinin ‘yeni kazalara
davetiye ç›karmak’ anlam›na gelece¤ini
savundu. Tüketici Haklar› Derne¤i ise,
araçlar›n denetlenmedi¤ini, denetlense sorun
yaflanmayaca¤›n› vurgulad›. 

Servis Arac› ‹flletmecileri Esnaf Odas›
Baflkan› Tuncay Elmada¤l› ise, velilerin gönül
rahatl›¤› ile çocuklar›n›n servis araçlar›na
teslim edebileceklerini belirtti. Esas olan›n,
servis araçlar›n›n muayene istasyonundan
geçip geçmedi¤i oldu¤unu savundu.
Elmada¤l›, “Kald› ki bizim araçlar›m›zda
okul tafl›tlar› bulunmas› nedeniyle 170
noktadan muayene ediliyor. Servis arac› bu
kadar s›k› kontrolden geçiyor ise velilerimizin
gönlü rahat olsun.” dedi. 

Tuncay Elmada¤l›, konuyla ilgili yapt›¤›
yaz›l› aç›klamada, araçlar›n güvenli¤i ile
konforunun kar›flt›r›ld›¤›n› savundu.
Kamuoyunda 12 yafl›ndaki araçlar›n 20
yafl›na kadar okul tafl›t› olarak kullan›lmas›
yönünde yanl›fl bir alg›lama olufltu¤unu
belirterek, “Sanki 20 yafl›ndaki araçlar, 12
yafl›ndan büyük araçlar okul tafl›mac›l›¤›na
yeniden kanalize edilecekmifl bir izlenim
olufltu. Durum böyle de¤il. Araçlar›m›z 6 ayda

bir periyodik bak›mdan
geçer. Bu kontrollerde
okullar›n aç›lmas›n›n
öncesinde gerçekleflir. Trafik
ekipleri servis araçlar›n›
sürekli kontrol eder.”

Ulaflt›rma Bakanl›¤›
Müsteflar Yard›mc›s› ve Kara
Ulaflt›rmas› Genel Müdür
Vekili Talat Ayd›n da
uygulaman›n yanl›fl
anlafl›ld›¤›n›n alt›n› çiziyor.
fiirketlerin 12 yafl›ndaki
servis araçlar›n› satarak 20
yafl›nda araç alacaklarm›fl

gibi bir havan›n estirildi¤ine dikkat çekiyor.
Ayd›n, ‘ö¤renciler yafll› araçlarla tafl›nacak’
iddialar›n›n kesinlikle do¤ru olmad›¤›n›
savunuyor. Arac›n yafl›ndan çok, arac›n tüm

aksamlar›n›n sorunsuz ifllemesinin önemli
oldu¤una iflaret ediyor. 22 Eylül 2009 tarihi
itibariyle, denetimden geçen 2009 model 26
bin 970 araçtan; 5 bin 94’ünün, 2008 model
311 bin 251 araçtan; 47 bin 200’ün ilk
muayeneden geçememesini iddias›na örnek
olarak gösteriyor.
“Muayeneler çok hassas yap›l›yor” 

Ayd›n, Ulaflt›rma Bakanl›¤› taraf›ndan
2009 y›l› Ocak ay›nda tüm Türkiye’de hayata
geçirilen, ‘araç muayene’ denetimlerinin çok
hassas biçimde uyguland›¤›na dikkat çekti.
Eskiden oldu¤u gibi arac› getirmeden fenni
muayeneden geçme döneminin sona erdi¤ini
kaydetti. Türkiye’deki araç muayene

GÜNDEM
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Araç denetimleri AB 
standard›n›n üstünde

TALAT AYDIN: TALAT AYDIN: 
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‹lk muayeneden geçemeyen araç say›s› flöyle:
Model muayene edilen geçemeyen 

araç say›s› araç say›s›
1997 184.909 97.295
1998 262.313 129.575
1999 173.055 81.205
2000 79.609 31.519
2001 190.273 79.160
2002 79.609 31.519
2003 119.425 46.834
2004 449.257 126.631
2005 352.201 105.287
2006 613.547 135.569
2007 244.347 58.200
2008 311.251 47.200
2009 26.970 5.094 

Servis Aracı
İşletmecileri Esnaf

Odası Başkanı
Tuncay

Elmadağlı,”Veliler,
gönül rahatlığı ile
çocuklarını servis
araçlarına teslim

edebilir.”



istasyonlar›nda gerçeklefltirilen araç
kontrollerinin AB standard›n›n bile üzerinde
oldu¤una vurgu yapan Ayd›n, en ufak bir
kusurda bile, arac›n trafi¤e ç›kmas›na izin
vermediklerini belirtti. 
S›k› denetim yap›ld›¤› için flikâyet al›yoruz

Ayd›n flöyle devam etti: “Bu sebeple yo¤un
elefltiri ve flikâyet bile ald›k. Ancak
denetimlerden taviz vermemiz söz konusu
olmad›. Araç isterse 1 yafl›nda, isterse 20
yafl›nda olsun. Muayeneden geçemezse,
emniyetsiz araç s›n›f›na giriyor. Yüzlerce
yüksek model arac›n fenni muayeneden
geçmemesi de bizi do¤ruluyor. Önceden
denetimlerin nas›l yap›ld›¤›n› herkes çok iyi
biliyor. O dönem kapand›. Art›k kusur
bulunan arac›n trafi¤e ç›kmas›na izin
verilmiyor. Servis araçlar› için de durum
böyle… E¤er servis arac› fenni muayeneyi
geçmiflse 20 yafl›nda da olsa, sa¤l›kl› araç
kapsam›na girer. Bizim görevimiz yollarda
sa¤l›kl› araçlar›n gezinmesini sa¤lamakt›r.”

Araç muayene istasyonunda yap›lan
denetimlerde, arac›n yafl›ndan çok tüm
aksamlar›n›n sa¤l›kl› olup olmad›¤›yla
ilgileniliyor. Kara Ulaflt›rmas› Genel
Müdürlü¤ü’nün verileri de bu gerçe¤i ortaya
ç›kar›yor. 22 Eylül itibariyle tüm modeller
dâhil, 4 milyon 334 bin 334 araç
muayeneden geçti. 1 milyon 748 bin 200’ü
ilk muayeneden s›n›fta kald›. 1997- 2009
model aras›nda ise, 3 milyon 294 bin 376
araçtan, 1 milyon 59 bini ilk muayeneden
geçemedi. 
‹lkokul mezunlar›n›n ifle ihtiyac› yok mu?

Müsteflar Yard›mc›s› Talat Ayd›n, elefltiri
konusu olan rehber personel konusuna da
aç›kl›k getirdi. Rehber personelin e¤itim
düzeyinin lise seviyesinden ilkokul seviyesine
çekilmesi yönündeki düzenleme için flunlar›
söyledi: “‹flletmeciler, lise mezunu rehber
personel bulmakta zorluk çekiyordu. Zaten
rehber personelin yapt›¤› ifl belli. Ö¤rencinin
servise sa¤l›kl› bindirilip, sa¤l›kl› bir flekilde
indirilmesi gerekiyor. Bunu ilkokul mezunu
herkes yapabilir. Ayr›ca ilkokul mezunlar›n›n
da bu ülkede ifle ihtiyac› yok mu?”
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Ulaflt›rma
Bakanl›¤›
Müsteflar
Yard›mc›s› ve
Kara Ulaflt›rma
Genel Müdür
Vekili Talat Ayd›n.

İlk muayenede yapılan
denetimler şöyle: 

İlk muayenede yapılan
denetimler şöyle: 

1-Fren Tertibat›: Frenin muayenesi önde fren
pedal›ndan bafllayarak mekanik, hareketli,
sürtünen ve esneyen her aksam elle veya gözle
kontrol edilerek bafllar. Daha sonra fren test cihaz›
ile kontrolü yap›l›r. Fren verim yüzdesi hesaplan›r.   

2-Direksiyon Sistemi: Kontrol direksiyon
simidinden bafllayarak s›ras›yla direksiyon mili,
direksiyon kutusu ve ba¤lant› elemanlar›yla sistemi
tekerleklere ba¤layan direksiyon rot kollar›n›n
boflluk ve sa¤laml›klar› elle, gözle ve boflluk test
cihazlar›yla kapsaml› olarak kontrolden geçirilir.

3-Görüfl fiartlar›: Arac›n tüm d›fl camlar›, cam
y›kama tertibatlar›, cam silecekleri, iç ve d›fl görüfl
aynalar› titizlikle kontrol edilir. 

4-Ayd›nlatma Sistemi: Tüm iç-d›fl ayd›nlatma,
fren, gösterge, sinyal, geri vites, plaka ve s›n›r
lambalar› titizlikle kontrol edilir. Uzun-k›sa ve sis
farlar›n›n yükseklik ayarlar› cihazlar vas›tas›yla
test edilir.

5-Aks, Jant, Lastik ve Süspansiyon Sistemi:
Araçlar›n yol tutuflunda ve güvenli seyrinde
yürüyen aksam ve süspansiyon elemanlar› özel bir
göreve sahiptir. Yay, amortisör gibi süspansiyon
elemanlar›n›n, arac›n jant, aks ve lastikleriyle tam
uyumlu çal›flmas› sürüfl güvenli¤i aç›s›ndan son
derece önemlidir. 

6-fiase ve fiase Ba¤lant› Parçalar›: Araç
gövdesinin sa¤laml›¤› hem sürüfl an›nda hem de
olas› bir kaza durumunda yolcular aç›s›ndan büyük
öneme sahiptir. Bunun yan›nda flaseye ba¤lanm›fl
birçok parçan›n da sa¤lam ve çal›fl›r durumda
olmas› gerekmektedir. Bunlar sürücü kabini ve
araç gövdesi, ba¤lant›lar›, merdiven basamaklar›,
koltuklar, alt taban, egzoz borular›, susturucular,
yak›t tank› ve borular›, stepne ve tafl›y›c›s›, kap›lar
ve kap› kilitleri, yan ilave korumalar, çekici
römork ve treyler çeki kaplini ile kaplin
mekanizmalar›n›n kontrolünü kapsar.

7-Di¤er Donan›mlar: Pasif güvenlik sistemlerinin
en önemlilerinden biri emniyet kemeridir. Ön ve
arka emniyet kemerleri ve  kilit karfl›l›klar›n›n
fonksiyonelli¤i kontrol edilir. Bunlar›n yan› s›ra
yang›n söndürme tüpü, üçgen ikaz reflektörü ve ilk
yard›m çantas› da kontrol edilir.

8-Gürültü Kirlili¤i: Trafikteki araçlar›n
oluflturdu¤u çevresel gürültüler insan sa¤l›¤›
aç›s›ndan son derece zararl›d›r. Bu sebeple
istasyonlarda  gürültü seviyesi kontrolleri
gerçeklefltirilecektir. 

9-Yolcu Tafl›yan Araçlar ‹çin: Toplu tafl›ma
araçlar›na yönelik olarak koltuk düzenleri, iç
ayd›nlatma lambalar›, ›s›tma sistemleri ve
havaland›rma sistemlerinin seyahat eden yolcular›n
gereksinimlerini karfl›layacak flekilde olup
olmad›¤› kontrol edilir.

10-Araç Tan›mlar›: Trafikte seyreden araçlar›n
üzerinde tafl›d›klar› plaka, tan›t›m numaralar› ile
ruhsat üzerindeki tescil ve trafik bilgileri birebir
ayn› olmak zorundad›r. 

“ARAÇ İSTERSE 1 YAŞINDA, İSTERSE 20
YAŞINDA OLSUN, MUAYENEDEN GEÇEMEZSE,

EMNİYETSİZ ARAÇ SINIFINA GİRİYOR.”
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Ba¤lant› Noktas›

Gün geçmiyor ki ulusumuzun Kurtulufl
Destan›’ndan bir vatanperverin hikâyesi

karfl›m›za ç›kmas›n. Yak›n dönemde bu
destandan bir sayfa daha ayd›nl›¤a ç›kt›. Sirkeci
Postanesi’nin bodrumunda Atatürk’ün gizli
telgraf hatt› bulundu. Kurtulufl Savafl›’n›n
efsanelerinden biri olan hat, PTT Genel
Müdürlü¤ü’nün gayretleri ve Türk ‹slam Eserleri
Müzesi arkeologlar›n›n uzun çal›flmalar› sonucu
gün yüzüne ç›kt›. 

Kurtulufl Savafl›’nda büyük kahramanl›klar
gösteren Manast›rl› Hamdi, ‹hsan Pere ve
arkadafllar› taraf›ndan çekilen hat bugünkü
ad›yla Avrupa Haberleflme Bafl Müdürlü¤ü 
o dönem ise Sirkeci Postanesi olarak an›lan
binan›n bodrum kat›nda tescil edildi. Hatt›n
efsanevi gizli hat oldu¤unu düflünen PTT Tarih
Komisyonu üyeleri tescil için Türk ‹slam
Eserleri Müzesi’ne baflvurdu ve araflt›rmalar
bafllat›ld›. Ancak 100 y›ll›k tarihi binan›n kal›n
duvarlar› nedeniyle muharebe salonu ya da
Hamdi Bey’in odas›na ba¤l› oldu¤u tahmin
edilen hatt›n di¤er ucuna ulafl›lamad›.
“Canlar› pahas›na gizli bir 
telgraf hatt› çekmeyi baflard›lar”

PTT Tarih Komisyon Üyesi Makbule Akgül,
Kurtulufl Savafl›’n›n kaderini belirleyen bu hat
hakk›nda bilgi verdi. Akgül’ün anlat›mlar›na
göre, Kurtulufl Savafl›’nda posta ve telgraf iflleri
‹ngilizlerin eline geçmiflti. Her posta memurunun
bafl›na bir ‹ngiliz askeri dikilmiflti. Amaç
Ankara’daki Mustafa kemal ve silah
arkadafllar›na ‹stanbul’dan haber gitmemesiydi.

Buna ra¤men ‹hsan Pere ve Manast›rl› Hamdi
öncülü¤ündeki vatanperverlerin canlar› pahas›na
postanenin ikinci kat muhabere salonundan
bodrum kat›na gizli bir telgraf hatt› çekmeyi

baflard›¤›n› anlatan Akgül, buradan da
Ankara`ya çok önemli mesajlar›n geçildi¤ini
söyledi. Akgül’e göre Manast›rl› Hamdi’nin,
Atatürk ile tan›flmas› postanede nöbetçi oldu¤u
bir geceye rastl›yor. Atatürk Erzurum’dayken
‹stanbul’u ar›yor ve kendisini tan›tt›ktan sonra
Manast›rl› Hamdi’den kendisini Y›ld›z Saray›’na
ba¤lamas›n› istiyor. Müdür taraf›ndan reddedilen
bu istek sonras› Manast›rl›, Atatürk’ü aray›p
emirlerine haz›r oldu¤unu bildiriyor. Mustafa
Kemal’in Anadolu’nun ‹stanbul hükümeti ile
ilgisini kesti¤ini ve sadrazam›n görevden
çekilmesini bildiren telgraf› kendi eliyle Y›ld›z
Saray›’na götürüyor. O andan itibaren
Atatürk’ün telgraf hatt› efsanesi bafll›yor.

Hatt›n öyküsü flu flekilde devam ediyor; telgraf
bafl muharebecisi ‹hsan Pere ve Hamdi Bey
kurduklar› gizli telgraf teflkilat›na “PR” ad›n›
veriyorlar. Milli Müdafaa ve Felah adl› gruplar›n
istihbarat bilgilerini Ankara’ya, Mustafa Kemal
ve silah arkadafllar›na canlar›n› tehlikeye atarak
gönderiyorlar. Ankara’da “P” ve “R” flifreleriyle
gelen tüm mesajlara göre çal›fl›p kurtulufl
stratejilerini belirliyor. ‹hsan Pere ve Manast›rl›

❮❮
Manastırlı Hamdi Bey

1891 yılında Manastır’da
doğdu. 1911’de Dercibala

kasabasında telgraf
memurluğuna girdi. Ancak
1912’de Manastır Sırpların

eline geçince ailece
Manastır’dan İstanbul’a

göç ettiler. 1919’da
ailesinin geçimini

sağlamak için Büyük
Postane’ye telgraf

memuru olarak girdi.
Kurtuluş Savaşı sırasında

vatansever “PR Teşkilatı”nı
kurdu ve böylece savaşın

kazanılmasına büyük 
destek sağladı. 

Atatürk’ün gizli telgraf hatt› bulundu
Kurtuluş Savaşı’nın kaderini değiştiren, Atatürk’ün gizli telgraf hattı, Sirkeci Postanesi’nin bodrumunda

bulundu. Savaş sırasında hat üzerinden Atatürk’e İngilizler ve savaşla ilgili çok mahrem bilgiler ulaştırılıyordu. 
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Hamdi`nin kurdu¤u gizli posta teflkilat› bu hat
sayesinde Ankara`da kurtulufl mücadelesi veren
Mustafa Kemal ve silah arkadafllar›na
‹stanbul’dan haberleri iletiyor.
“fiimdi ‹stanbul’u iflgal alt›na al›yorlar.
Bilgilerinize sunulur.  Manast›rl› Hamdi.”

Manast›rl› Hamdi’nin Atatürk`e çekti¤i 
16 Mart 1920 tarihli ilk tel flu flekilde;

“Ankara’da Mustafa Kemal Pafla
Hazretleri’ne, bu sabah fiehzadebafl›’ndaki
Muzika Karakolu’nu ‹ngilizler bas›p oradaki
askerlerle ‹ngilizler çarp›flarak, sonunda 
flimdi ‹stanbul’u iflgal alt›na al›yorlar.
Bilgilerinize sunulur. Manast›rl› Hamdi.”

Manast›rl› Hamdi’nin çekti¤i tel çarp›flmay›
anlat›r nitelikte devam ediyor, düflman
kuvvetlerin bir bir iflgal etti¤i yerleri, flehit
say›lar›n› belirten Manast›rl› Hamdi, 
iflgalin ‹stanbul’daki rotas›n› Atatürk’e 
mesajlar› ile çiziyor.
“Bir saate dek buraya da el konacakt›r. 
fiimdi haber ald›m efendim.”

Manast›rl› Hamdi Bey’in Ata’ya ulaflan son
telindeki sözler flöyle: “‹flte Beyo¤lu telgrafhanesi
de yok oraya da el koydular san›r›m. ‹flte 
Beyo¤lu görevlileri ve müdürleri geldiler.
Kovmufllar. Bir saate dek buraya da el
konacakt›r. fiimdi haber ald›m efendim.” Bir
ihbarc›n›n yan›nda genel müdürle odaya girmesi
ile Manast›rl› Hamdi Bey son telgraf›n kâ¤›d›n›
küçük parçalara ay›r›r ve yutarak yok eder.
Kahraman posta görevlilerinin 
isimleri ölümsüzlefltiriliyor

Bu gün Kurtulufl Savafl›’nda büyük
kahramanl›klar gösteren ‹hsan Pere’nin kurdu¤u
“PR Teflkilat›” üyesi 40 kifli ile ‹stiklal
Madalyas› alan 220 postac›n›n isimleri yeni
kurulacak bir müze ile ölümsüzlefltirilecek. Bu
do¤rultuda PTT Genel Müdürlü¤ü bir tarih
komisyonu oluflturdu. Konusunda uzman tarih

komisyonu, PTT Genel Müdürlü¤ü, Osmanl› ve
Genelkurmay Baflkanl›¤› arflivlerinde
araflt›rmalar yapt›. Komisyon ‹stiklal Madalyas›
sahibi 220 posta memurunun kimli¤ini tespit etti.
Kahraman postac›lar›n ailelerine takdir ve
flükran belgeleri verilmeye baflland›. Ayr›ca
araflt›rmac›lar PTT arflivlerinde bulunan 
yüz bin sayfal›k Osmanl›ca belgeyi Türkçeye
çevirdiler. 40 kiflilik özel bir listeye ulaflt›lar. 
PTT Genel Müdürlü¤ü flimdi Ankara’da
kurulacak bir müzede bu kiflilerin hayat
hikâyeleri ile kahramanl›k hikâyelerine yer
vermeye haz›rlan›yor.
Atatürk Nutuk’ta posta 
kahramanlar›na da yer vermifl

Kurumun tarihindeki kahraman emektarlar›na
sahip ç›kan çal›flmas› Ata’n›n Nutuk’taki sözleri
ile farkl› bir anlam da kazan›yor. Atatürk,
Nutuk’ta flu ifadeleri kullan›yor: “Bu 
vatansever ve cesur, Manast›rl› Hamdi Efendi
olmasayd›, ‹stanbul felâketinden haber almak
için, kim bilir, ne kadar çok beklemek zorunda
kalacakt›k. Kendisine borçlu oldu¤um teflekkürü
burada aç›kça ifade etmeyi millî ve vatanî
görevlerimden sayar›m.”

Atatürk: “Bu vatansever ve cesur, Manastırlı Hamdi Efendi olmasaydı, İstanbul felâketinden
haber almak için, kim bilir, ne kadar çok beklemek zorunda kalacaktık. Kendisine borçlu
olduğum teşekkürü burada açıkça ifade etmeyi millî ve vatanî görevlerimden sayarım.”



BÜYÜTEÇ

46
www.baglantinoktasi.org 

‹lk denizalt› Hollandal› fizikçi Cornelius Van
Drebbel taraf›ndan gündeme getirildi. 1620 y›l›nda

tek kiflilik ve elle çal›flan bir denizalt› yapmay› baflard›.
Denizalt› içten elle yürütülen ve eklemeli küreklerle
hareket ediyordu. Van’›n keflfetti¤i ilk deniz alt›n›n
denemesi ayn› y›l ‹ngiltere’de Thames nehrinde
gerçekleflti. Denizalt› nehrin alt›nda baflar›l› bir yolculuk
yapt›ktan sonra su yüzüne ç›kar›ld›. 

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda ise 1719 y›l›nda ilk
denizalt› denemesi yap›ld›. Mimarbafl› ‹brahim A¤a’n›n
gemi bafl›ndaki timsah görünümlü denizalt›s› yüz çenesini
aç›p kapayarak yar›m saat kadar deniz çevresinde
dolaflarak derinlere dald›. ‹zleyenleri büyüleyen bu araç
bir saat sonra dald›¤› yerden tekrar su yüzüne ç›kt›. Baz›
kaynaklarda Mimarbafl› ‹brahim A¤a’n›n bu arac›
dünyan›n ilk denizalt›s› olarak gösterilir. 

Bu arada iflleyen ilk deniz alt› ise 1880 y›l›nda
‹ngiliz Garrot taraf›ndan yap›ld›. Ancak bu
denizalt› su üzerinde uzun süre
kalamad›¤›ndan fazla ilgi görmedi. ‹sveçli
bir bilim adam› Garrot taraf›ndan yap›lan
denizalt›y› gelifltirerek pratikte kullan›l›r
hale getirdi. Nordenfield’›n denizalt›s›
suyun içinden hiç ç›kmamak kayd›yla
14-15 mil yol ald›. 

Elektrik ile çal›flan ilk denizalt›n› ise
Frans›zlar icat etti. Saynot adl› bu
denizalt›n›n gücü 55 beygirdi. Araç saate
8 mil h›z yapabildi. 1931 y›l›nda ‹ngiliz Sir
Vicons Natilous, ad›n› verdi¤i bir denizalt›
yaparak kuzey buz denizine kadar gitti bu
tarihten sonra denizalt› yap›m›na bütün büyük
ülkeler h›z verdi. ‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda dizel
motorlar tak›lan deniz alt›lar›n h›zlar› art›r›ld›. 
Devletler denizalt› say›lar›n› gizliyor

ABD ise 17 Ocak 1955’de nükleer güçle çal›flan ilk
deniz alt›n› suya indirdi. Natilus ad› verilen bu denizalt›
saatte 20 mil h›z yapabiliyor ve gerekti¤inde hiç su
yüzüne ç›kmadan haftalarca denizde kalabiliyordu.

Zamanla denizalt›lar mükemmellefltirildi. Bugün
denizalt›lar aylarca suda kalabiliyor. Askeri amaçla
kullan›lan denizalt›lar nükleer bafll›kl› füzeler
tafl›yabiliyor. Devletler dün oldu¤u gibi bu gün de
denizalt› say›s›n› ve özelliklerini gizlemeye devam ediyor

Denizalt›lar nas›l çal›fl›r?
Denizalt›lar›n bat›r›lmas›n› sa¤layan teknik ilk
geminin yap›l›fl›ndan beri bilinen ve ifle

yarad›¤› istisnas›z her seferinde kan›tlanan
tekniktir, yani geminin içine su soldurmak.
‹çine su dolunca batmayan bir gemi henüz
olmam›flt›r Denizalt›lar›n bat›r›lmas›n›
sa¤layan teknik, ilk geminin yap›l›fl›ndan
beri, as›l problem batan gemiyi su yüzüne
geri ç›kartmakt›r.

Denizalt›n›n batmas› için suyun
kald›rma kuvvetini yenmek gerekir, bunun

için de “kontrollü bat›rma” olarak bilinen
bir operasyon gerçeklefltirilir. Denizalt›lar, iç

içe geçmifl iki gemidir. D›flar›dan görünen d›fl
kabukla içeride insanlar›n bulundu¤u hacim

aras›nda balast tanklar› bulunur, bu tanklara
doldurulan su ile geminin kütlesi art›r›l›r ve denizalt›
batar. Tanklar›n boflalt›lmas› ile de denizalt›n›n kütlesel
yo¤unlu¤u azal›r ve araç yüzeye ç›kar. Dal›fl ve yükseliflin
dilenen aç›larla gerçekleflmesi için geminin kuyru¤unda
bulunan kanatlar kullan›l›r. ‹stenen derinli¤e ulafl›ld›¤›nda
bu kanatlar sayesinde geminin yüzeye paralel konuma
gelmesi sa¤lan›r.

❮❮
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ILK DENIZALTI
NEHIRDE YUZDU

Mimarbafl› ‹brahim A¤a’n›n timsah
görünümlü denizalt›s› yüz çenesini
aç›p kapayarak yar›m saat kadar

derinlere dald›. ‹zleyenleri büyüleyen
bu araç bir saat sonra dald›¤› yerden

tekrar su yüzüne ç›kt›…

CCoorrnneelliiuuss  VVaann
DDrreebbbbeell



47



HHeerr  ÇÇaarrflflaammbbaa  

2211..3300saat



PTT ilani matbaadan

girecek.

Gecen say›daki 






