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“Ağlayan gözlerim
rahmetli babama

bakıyor ama ayaklarım
okula koşuyordu”

Artık operatörler
abonelerin istemediği

düzenlemeyi
yapamayacak
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Balast suyu, denizlerimize 263 yeni canlı türü getirdi
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Yeni bir say› ile yine sizlerleyiz. Bu
say›m›zda, özellikle kapak konusunun
dikkatinizi çekece¤ini düflünüyorum.

Tabiî ki, denizcilikle yak›ndan ilgilenenler için
“Balast Suyu” ve zararlar› yabanc› bir konu
olmasa gerek. Ancak, bizler de dâhil,
milyonlarca kifli, 'balast suyu'nun tehlikeli
boyutunu bu denli bilmiyor. Bu noktadan
hareketle, kapak haberimizin merakla
okunaca¤›n› düflünüyorum. 

Dergimizin, ilgiyle okunacak baflka bölümleri
de var. Bunlar›n bafl›nda “Geçmifle Ba¤lant›”
sayfalar› geliyor. Geçmifle Ba¤lant› bölümüne
bildi¤iniz gibi, DLH Genel Müdürü Ahmet
Arslan ile bafllad›k, geçen say›m›zda Türkcell'in
CEO'su Süreyya Ciliv'i konuk ettik, elinizdeki
say›da ise, Ulaflt›rma Bakanl›¤› Müsteflar› Habib
Soluk'u a¤›rlad›k. 

Nereye gitsek, hemen hemen herkes ya
Ahmet Arslan'dan ya da Süreyya Ciliv'in
hayat›ndan bahsediyor. ‹çinde insan hikâyeleri
olan haberlerin be¤enilece¤ini, zaten kendi
içimizde de¤erlendirmifltik. Bir kez daha
okuyucunun, tepe noktalarda bulunanlar›n
hayat›n› merak etti¤ini test etmifl olduk. 

Hem, Ahmet Arslan, hem Süreyya Ciliv hem
de Habib Soluk'un hayat›nda birbirine benzer
öyle yönler var ki, san›rs›n›z ayn› evde, ayn›
köyde yaflam›fllar. Özellikle Ahmet Arslan ile
Habib Soluk'un hayat hikâyesi, neredeyse bir
birinin kopyas›… Biri Kars'›n bir köyünde, biri
ise Sivas'›n bir köyünde… ‹kisi de çocuklu¤unda
çobanl›k yapm›fl. 

Habib Soluk'un hayat›nda “Mehmet Amca”
olmasayd›, belki bugün kimse ona 'Müsteflar›m'
demeyecekti. Ahmet Arslan'›n babaannesi
olmasa, kimse 'Genel Müdürüm' demeyecekti.
Ya da Ciliv'in okumak için tek bafl›na ABD'ye
gitme cesareti olmasayd›, bugün Turkcell'in
yar›n baflka büyük bir flirketin bafl›nda
olamayacakt›.

Kahramanlar›m›z buram buram Anadolu
kokuyor. Ortak yanlar› ise, hepsinin okumak
için yanmalar› ve baflar›l› birer ö¤renci olmalar›.
O bak›mdan, Geçmifle Ba¤lant› bölümümüzü,
özellikle ilkö¤retim ca¤›ndaki çocuklar›n
okumas›n› çok arzuluyorum. 

Aral›k'ta görüflmek üzere, hoflçakal›n…

ED‹TÖRDEN

Kahramanlarımız
buram buram

Anadolu kokuyor

AHMET SEL‹M
ahmetselim@baglantinoktasi.org02
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Standarda 
uymayan cihazları
toplatıyoruz

Ağlayan gözlerim
rahmetli babama
bakıyor; ama
ayaklarım okula
koşuyordu 46-4746-4746-4746-4746-4746-47
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Türk Telekom Basketbol
Fotoğrafları Yarışması’nda
‘All Star’lar belli oldu
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YENİ HIZLI TREN GARI, 
CELAL BAYAR BULVARI İLE
MEVCUT GAR BİNASININ
ARASINDA KALAN ARAZİYE
İNŞA EDİLECEK. 34-35

Ulaştırma Bakanlığı, 
5 milyar dolarlık Kuzey
Marmara Otoyol ihalesi
için YPK’ya başvurdu 28-29

22-23 32-33

30-31 44-45

14-16-17



Çanakkale’ye 
boğaz köprüsü geliyor

ULAfiTIRMA Bakan› Binali Y›ld›r›m,
Çanakkale’ye Yap-‹fllet-Devret modeli ile
bo¤az köprüsü yap›laca¤› müjdesini verdi.
Bakan Y›ld›r›m köprünün tamamlanma
tarihi olarak da 2023’ü gösterdi. 

Çanakkale’de y›llardan beri y›lan
hikâyesine dönen bo¤az köprüsü için
nihayet ad›m at›l›yor. Bakan Y›ld›r›m,
Çanakkale Bo¤az› geçifliyle otoyolu
projesinin bakanl›¤›n›n öncelikli mega
projeleri aras›nda yer ald›¤›n› söyledi.
Y›ld›r›m proje ile ilgili flu aç›klamay› yapt›:
“Bu projeyi gerçeklefltirmek için çal›flma
bafllatt›k. Yap-‹fllet-Devret modeliyle
yap›lacak bo¤az köprüsü projesini hayata
geçirmek istiyoruz. ‹nflallah her fley
yolunda gider, gerekli kurum ve kurulufllar
da bize yard›mc› olup bu konuda önümüzü
açarsa projeyi gerçeklefltirmifl oluruz.” 

Bakan Y›ld›r›m, bo¤az köprüsü  için
daha önce aç›lan ihalelere kat›lan
olmamas›n›n ihale flartlar›yla ilgili
oldu¤unu kaydetti. ‹haleye girmek isteyen
firmalar›n, ihale flartlar›n› göz önünde
bulundurdu¤unu dile getiren Binali
Y›ld›r›m, “E¤er projeyi cazip hale
getirmezseniz, sorumluluklar›, riskleri eflit
flekilde, adil flekilde da¤›tmazsan›z kimse
ç›kt›¤›n›z ihaleye ilgi göstermez.
Köprünün yap›m› ile ilgili bir prosedürde
Çevre Etki De¤erlendirmesi (ÇED)
raporlar›, belediye imar planlar›, güzergâh
konusu var. Bunlar ad›m ad›m yap›l›yor.
Bunlar yap›ld›kça kamuoyuyla
paylafl›lacak. Bütün iflleri bafltan
halletmezsek, 5 dakikada karar verirsek 5
y›lda çözemeyiz. Ama 2 sene çal›fl›rsak,
engelsiz olarak k›sa sürede yapar,
milletimizin, Çanakkale’nin hizmetine
sunmufl oluruz. Hedefimiz Çanakkale’ye
bo¤az köprüsünü 2023 y›l›na kadar
yapmak.” diye konufltu.

HABER TURU www.baglantinoktasi.org 
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Pegasus Havayollar›, 25
Ekim’den itibaren,
‹stanbul’dan Ankara’ya
günde 6, ‹zmir’e ise
günde 9 sefer
düzenlemeye bafllad›. 

Günde 9 sefere
ç›kar›lan ‹zmir uçufllar›n›n
5’i Sabiha Gökçen
Havaliman›’ndan, 4’ü ise
Atatürk Havaliman›’ndan
gerçeklefltiriliyor.
Pegasus’tan yap›lan
aç›klamada, artan
frekanslar›n ifl dünyas›
için de iyi bir alternatif
oluflturaca¤› ifade 
edildi. 

Aç›klamada ayr›ca,
Pegasus Havayollar›’n›n,
internet sitesi
‘’flypgs.com’’dan al›nan
biletlerde, Ankara ve
‹zmir’e 39,99 TL’den
bafllayan fiyatlarla
müflterilerine uçma
f›rsat› sundu¤u bildirildi.  

Pegasus
Havayolları, İzmir

ve Ankara
seferlerinin

sayısını artırdı

Uçuştan önce tuvalet
ihtiyacını görmek, uçak
yükünü azaltıyor mu?

Japon uçufl flirketi ANA, uça¤a
binmeden önce yolcular›n "tuvaleti
ziyaret etmelerini" istiyor. ANA
yetkilileri, mesanelerin bofl olmas›n›n
uça¤›n yükünü azaltaca¤›n›, bunun
sonucunda da hafifleyen uça¤›n daha
az yak›t harcayaca¤›n› belirtiyor. 

Yeni uygulama çerçevesinde
havayolu, personelini terminallerdeki
uça¤a girifl kap›lar› önüne dikiyor ve
personel yolculardan uça¤a binmeden
önce tuvalete gitmelerini istiyor. 

ANA, uçaklar›n hafiflemesinin bir ayl›k
dönemde karbon emisyonunda 5
tonluk azalma sa¤lamas›n› umuyor.
Japon NHK televizyonunun haberine
göre havayolu flirketi uygulamaya
deneme kabilinden bafllad›. Deneme bir
ay sürecek ve 42 uçuflu kapsayacak.
Sonuç olumlu olur ve yolculardan
olumlu tepki al›rsa, uygulama
yayg›nlaflt›r›lacak. 

Kanbondioksit emisyonunun en h›zl›
büyüyen kayna¤› durumundaki uçaklar,
y›lda 600 milyon ton sera gaz›
üretiminden sorumlu tutuluyor.

Yolcular yüzyüze bakacak,
maliyetler düşecek

‹ngiliz Design Q flirketi, uçaklara daha
fazla yolcu al›nmas›n› sa¤layacak bir
tasar›m gerçeklefltirdi. Yolcular›n yüz yüze
bakarak seyahat edece¤i bu tasar›mla,
koltuk bafl›na maliyet yüzde 30 oran›nda
düflürülecek

Bu y›l toplam 11 milyar dolar zarar
etmesi beklenen havayolu flirketleri, daha
fazla yolcu tafl›yarak maliyetleri k›smak
için Ryanair’in ortaya att›¤› uça¤a ayakta
yolcu alma plan›na yak›n tasar›mlar
üzerinde çal›fl›yor. 

Uçak flirketleri için tasar›m yapan ‹ngiliz
Design Q flirketinin daha fazla yolcuyu bir
arada tafl›yan, yolcular›n yüz yüze
bakarak seyahat edece¤i çözümü
flimdiden tart›fl›lmaya baflland› bile.
Askerlerin olumlu bakt›¤› tasar›m halk
taraf›ndan metroya benzetiliyor. Desing
Q Direktörü Howard Guy’a göre bu
tasar›m yolcu say›s›n› yüzde 50 oran›nda
art›r›rken, koltuk bafl›na maliyeti en az
yüzde 30 düflürecek. Ancak bu tasar›mla
yap›lacak iki saatten uzun sürecek
yolculu¤un çeflitli rahats›zl›klara yol
açabilece¤i belirtildi. 

Uçakta düz flekilde yerlefltirilmifl
koltuklar da bulunacak ancak fiyatlar›
di¤erlerine göre daha pahal› olacak.
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SUUDİ

ARABİSTAN'IN EN

BÜYÜK TELEKOM

OPERATÖRÜ OLAN

SAUDI TELECOM

CORPORATION,

HUAWEI İLE

ANLAŞTI.

Suudi Arabistan'›n en büyük telekom
operatörü olan Saudi Telecom
Company (STC), mevcut a¤›n›,

Yüksek H›zda Mobil Geniflband (HSPA+)
a¤›na dönüfltürme konusunda Huawei ile
anlaflt›. Kurulacak yeni mobil a¤ sayesinde
Suudi kullan›c›lar, saniyede 21,6 megabit
h›z›nda veri indirebilecek.

Huawei taraf›ndan kurulacak HSPA+
a¤›, El Huber ve Dammam flehirleriyle
ülkenin kuzeyini kapsayacak. Milyonlarca
kullan›c›, s›n›f›n›n en iyisi mobil geniflband
deneyiminden yararlanmaya bafllayacak. 

Huawei GSM ve UMTS Ürün Ailesi
Bölüm Baflkan› He Gang, konuyla ilgili
olarak yapt›¤› de¤erlendirmede flunlar›
söyledi: "Huawei olarak operatörlerle el ele
veriyor ve onlar›n mobil a¤lar›n› daha
modern ve geliflmifl a¤lara dönüfltürmelerini
sa¤l›yoruz. Böylece müflterilerimiz sadece
yeni teknolojilere geçifl yapma ve ifl yapma
potansiyellerini gelifltirmekle kalm›yor,
toplam sahip olma maliyetlerinde de
önemli tasarruflar sa¤l›yor.

Müflterilerimizin baflar›s›, Huawei'nin
gelifltirdi¤i teknolojilerin üstünlü¤ünü
kan›tlayan birer gösterge niteli¤i tafl›yor."
Huawei 100'den fazla 
ülkeye hizmet götürüyor

2009'un ilk yar›s› itibariyle Huawei,
100'den fazla ülkede 150'nin üzerinde
UMTS/HSPA ihalesi kazand›. Bu projeler
için Huawei, 1 milyon adedin üzerinde
TRX temin edecek. Öte yandan Huawei,
Asya ve Avrupa'n›n belli bafll› operatörleri
için 10'dan fazla HSPA+ a¤›n›n
kurulumunu da tamamlam›fl bulunuyor.
Dünyan›n dört bir yan›ndaki operatörlere
yeni nesil telekomünikasyon çözümleri
sa¤lamada lider konumunda olan Huawei
flu anda 100'den fazla ülkede dünyan›n
önde gelen 50 operatörünün 36's›na, dünya
çap›nda bir milyar› aflk›n kullan›c›s›yla
birlikte hizmet sunuyor. fiirket, müflterileri
için uzun süreli katma de¤er sa¤layan,
potansiyel geliflimin önünü açan yenilikçi ve
özel ürünler, hizmetler ve çözümler
sunmay› hedefliyor. 

Suudi Arabistan’a
genişband hizmetini
Huawei götürüyor

Suudi Arabistan’a
genişband hizmetini
Huawei götürüyor



GÖRÜNTÜLÜ

KONUŞMA İMKÂNI

SAĞLAYAN 3N

ARTIK HIZLI TRENDE

DE KULLANILIYOR.

YOLCULAR HER NE

KADAR BU

TEKNOLOJİYİ

KULLANAMASA DA

BÖYLE BİR

TEKNOLOJİNİN

HIZLI TRENDE

BULUNMASINDAN

MUTLULUK

DUYUYOR.

SEKTÖRDEN
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Cep telefonundan görüntülü iletiflim
ve h›zl› internet imkân› sunan 3.
Nesil (3N) hizmeti, Ankara-

Eskiflehir aras›nda hizmet veren h›zl› trende
de kullan›lmaya baflland›. Avea’n›n hayata
geçirdi¤i uygulamada ilk denemeyi 14
Ekim’de Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m
yapt›. Bakan Y›ld›r›m, trende 250 kilometre
h›zla giderken cepten görüntülü arama
yaparak Ankara Gar›’na taksi ça¤›rd›.
Y›ld›r›m, daha sonra da cepten gördü¤ü
yeni do¤an bir bebe¤e de ‘Asl›’ ad›n› verdi.
Böylece, trende görüntülü dönemi bafllam›fl
oldu. 
Akdemir, testi kazasız belasız geçti 

Binali Y›ld›r›m’›n 14 Ekim’de kat›ld›¤›,
Yüksek H›zl› Tren’de (YHT) üçüncü nesil
denemesi, oldukça renkli geçti. Bakan
Y›ld›r›m, 3N denemesini kalabal›k bir
gazeteci grubu ile gerçeklefltirdi. Yolculuk
öncesi garda bas›n toplant›s› düzenlendi.
Toplant›da konuflan Ulaflt›rma Bakan›,
"3N’yi h›zl› trenle test edece¤iz. ‹fller
yolunda giderse devam edece¤iz. E¤er
yolunda gitmezse kap›y› aç›p, Avea Genel
Müdürü’nü afla¤› b›rakaca¤›z” esprisini
yapt›. Ancak flaka da olsa Bakan Y›ld›r›m’›n
endiflesi gerçe¤e dönüflmedi. Bakan
Y›ld›r›m ve beraberindekiler Ankara-Polatl›
aras›nda, 250 kilometre h›zla seyrederken,
büyük bir keyifle görüntülü iletiflimi
sorunsuz kulland›. 
3N, yolcuları memnun etti 

Yolcular da, görüntülü konuflma imkân›
sa¤layan üçüncü nesil teknolojinin h›zl›
trende bulunmas›ndan hayli memnun.
Yolcular›n ekseriyetinin memnuniyeti,
seyahat s›ras›nda 3N’yi kulland›klar› için
de¤il, böyle bir teknolojinin h›zl› trende
bulunmas›ndan kaynaklan›yor. Zaten,
görüntülü görüflme imkân› sa¤layan üçüncü
nesil cep telefonu teknolojini kullanan yolcu
say›s› flimdilik bir elin parma¤›n› geçmiyor.
Bunun sebebi,  yolcular›n ya 3G’ye uyumlu
telefonu yok, ya da birço¤unun halen
uygulamadan habersiz olmas›. Haberi
olanlar ise, daha denememifl, ancak ilk
yolculukta denemeyi düflünüyor. 

Ankara Gar›’nda h›zl› tren yolcular› ile
h›zl› trenden 3N üzerine sohbet ettik. 3N’yi
kullan›p kullanmad›klar›n› sorduk.

Hızlı trende görüntülü
görüşme keyfi başladı

EM‹NE UZUN ( Ö⁄RENC‹ -20)
“Trende 3N uygulamas› bence
çok güzel bir fley. Örne¤in,
yolculuk boyunca uçakta internet
ve cep telefonu kullanam›yoruz.
Trende 3N ile ailemizle,
yak›nlar›m›zla görüflme imkân›
çok güzel. ‹nternet derseniz
öyle… Okul için herhangi bir

bilgiye acil ulaflmam›z gerekti¤inde yolculuk
s›ras›nda 3N ile daha h›zl› internete girebilece¤iz.“

ERKAN BAYIR (18) -  TALHA DEN‹ZL‹ (18)
“Bu uygulamadan haberimiz yok ama güzel bir
uygulama. Ancak bizim flu anda bu uygulamay›
kullanmak için ne yaz›k ki gerekli imkânlar›m›z 
yok. ‹kimizin de ne 3N uyumlu telefonu,  ne de
dizüstü bilgisayarlar›m›z var”
UFUK AYDEM‹R (18) TOLGA BARLAS (21)
“Bu uygulamay› duydu¤umuzda çok hoflumuza
gitti. Çünkü ikimizde yolculuk boyunca s›k›lan
insanlar›z. Ben flahsen yolculu¤u ölü zaman olarak
düflünüyorum; ancak böyle bir uygulama aksine
bir durum yaratabilir. Yani yolculuklar sakin
ortamlar, bilgisayar›n›zla çal›flma ortam›
yaratabilir. Örne¤in bizim gibi ö¤renciler yol
boyunca bir ödev veya sunum haz›rlayabilirler.”
AHMET SERCEN (PROGRAMCI-22) 

“3 N uygulamas›ndan bilgim var.
Uyguland›¤›n› duydum.
Eskiflehir’de oturuyorum
Ankara’da çal›fl›yorum. Devir
teknoloji devri. Uygulam›fl de¤ilim
ancak çok faydal› olaca¤›n›
düflünüyorum.” 

CEREN
(Ö⁄RENC‹-19)  
“Bu
uygulamadan
haberim yoktu.
Ama olmas›
çok güzel
olmufl. 
Özellikle biz

ö¤renciler için. H›zl› internetten faydalanmak
ad›na çok güzel.”

www.baglantinoktasi.org 
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Türk Telekom’un, foto¤raf kareleri ile
basketbol heyecan›n›
ölümsüzlefltiren foto muhabirlerine

yönelik düzenlemifl oldu¤u yar›flma
sonuçland›. Art›k gelenekselleflen foto¤raf
yar›flmas›nda Yeni fiafak Gazetesi’nden
Halil Özkan’›n foto¤raf› birinci seçildi.

E¤itim ve spor alan›nda çok say›da
önemli sosyal sorumluluk projesine imza
atan Türk Telekom, spor bilincini ve
sevgisini art›rmaya yönelik farkl›
yaklafl›mlar›na devam ediyor. Türkiye’nin
her köflesine yay›lm›fl spor kulüpleriyle 19
farkl› branflta gençlere spor yapma imkân›
sa¤laman›n yan› s›ra, sponsorluklar› ile de
Türk sporunun geliflimine destek sa¤l›yor.
Spora destek çal›flmalar› ile 2008 y›l›nda
Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü
(GSGM) taraf›ndan ‘Türk Sporuna Katk›
Ödülü’ne lay›k görülen, gençlere ve
toplumun her kesimine spor sevgisini
afl›lamay› hedefleyen Türk Telekom, bu
çerçevede büyük katk›s› bulunan spor
bas›n›n›n emeklerini de¤erlendirmek ve
foto muhabirlerinin eserlerini tan›tmak
amac›yla “Türk Telekom Foto Muhabirleri
Basketbol Foto¤raflar› Yar›flmas›”
düzenliyor. ‹lki geçen y›l düzenlenen ve
gelenekselleflen yar›flman›n 2009
kazananlar› belli oldu. 

Yeni fiafak Gazetesi’nden Halil Özkan’›n
hem birincilik hem de ikincilik ödülü
kazand›¤› yar›flmada, GSGM Gençlik ve
Spor Dergisi’nden Fatih Geren’in çekti¤i
foto¤raf üçüncülü¤e lay›k görüldü. Anadolu
Ajans›’ndan Volkan Furuncu Türk Telekom
Özel Ödülü’nü kazan›rken, Jüri Özel
Ödülleri ise Sabah Gazetesi’nden Selçuk
Mumcu ve Hürriyet Gazetesi’nden Celal
Demirbilek’in çekti¤i foto¤raflara verildi. 

Gazete ve dergilerde görev alan veya
ba¤›ms›z olarak görev yapan tüm foto
muhabirlerinin kat›ld›¤› yar›flmada birinci
olan eser 5 bin TL, ikinci olan eser 4 bin TL
ve üçüncü olan eser 3 bin TL ile
ödüllendirildi. Türk Telekom Özel Ödülü
kazanan eser 3 bin TL, Jüri Özel Ödülü’ne
lay›k görülen 2 eser ise biner TL ile
ödüllendirildi. 
21 muhabirin 61 eseri değerlendirildi 

“Türk Telekom Foto Muhabirleri
Basketbol Foto¤raflar› Yar›flmas›”nda 2008
- 2009 sezonunda çekilmifl basketbol
foto¤raflar› yar›flt›. Hacettepe Üniversitesi
Rektörü ve Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi 1. Baflkan Yard›mc›s› Prof. Dr.
U¤ur Erdener, TSYD Baflkan› Esat
Y›lmaer, TSYD Eski Yönetim Kurulu
Üyesi ve Gazeteci/Yazar Orhan Ertanhan,
TSYD Ankara fiube Baflkan› U¤ur
Tenekecio¤lu, Foto Muhabirleri Derne¤i
Baflkan› R›za Özel, Türk Telekom
Operasyon Baflkan› Ve Türk Telekom Spor
Kulübü Baflkan› Celalettin Dinçer, Türk
Telekom ‹nsan Kaynaklar› Baflkan› ve TT
Spor Kulübü Asbaflkan›/Basketbol fiube
Sorumlusu K. Gökhan Bozkurt ve Türk
Telekom Spor Yat›r›mlar› Proje Direktörü
Ersin Ero¤lu’dan oluflan jüri, Türkiye
çap›nda 21 muhabirin 61 eserini
de¤erlendirdi. Yar›flmada dereceye giren
eserler ve yar›flmaya kat›lan 21 foto
muhabirinin eserleri Türk Telekom
taraf›ndan yap›lacak bir ödül töreniyle
tan›t›lacak. Ayr›ca, düzenlenecek sergilerle
sporseverlerin be¤enisine sunulacak. 

Türk Telekom
Basketbol Fotoğrafları

Yarışması’nda ‘All
Star’lar belli oldu

Türk Telekom
Basketbol Fotoğrafları

Yarışması’nda ‘All
Star’lar belli oldu

Türk Telekom
Basketbol Fotoğrafları

Yarışması’nda ‘All
Star’lar belli oldu

Türk Telekom
Basketbol Fotoğrafları

Yarışması’nda ‘All
Star’lar belli oldu

Türk Telekom
Basketbol Fotoğrafları

Yarışması’nda ‘All
Star’lar belli oldu

Türk Telekom
Basketbol Fotoğrafları

Yarışması’nda ‘All
Star’lar belli oldu



27Eylül- 1 Ekim 2009 tarihlerinde
‹stanbul’da düzenlenen, 10.
Ulaflt›rma fiuras›, hem kat›l›mc›

profili aç›s›ndan hem de kapsam›
aç›s›ndan, önceki fluralardan daha farkl›
bir de¤erlendirmeye al›nabilir. fiuraya
Baflbakan, Bakan, düzenleyici kurum
yetkilileri, uluslararas› teflkilatlar›n
yetkilileri gibi ilk kez uluslararas›
kat›l›m›n sa¤lanmas› önemli bir tecrübe
paylafl›m›na ortam sa¤lad›. 7 sektörde bin
200’e yak›n kamu, özel sektör ve
akademisyenlerden oluflan 28 çal›fltay›n

çal›flmalar› sonunda,
Ulaflt›rma
Bakanl›¤›’n›n mevcut
durum tespiti yap›ld›,
Türkiye’nin konumu ve
çevresel etkileflimi
tespiti yap›ld›, AB ve
dünya ile entegre, tam
uyumlu yönetim
altyap›s›n›n
kazand›r›lmas› için
hedefler ortaya
konulacak,  buna
uygun stratejik plan ve
yol haritalar›n›n
belirlenmesi sa¤land›
ve nihayetinde “Hedef

2023” doküman› flekillendirildi. 
Say›n Ulaflt›rma Bakan›’n›n

öncülü¤ünde tüm kat›l›mc›lar›n önemli
katk›lar› ile flekillenen 10. Ulaflt›rma
fiuras›’n›n etkilerini ilerleyen zamanda
daha somut sonuçlarla görece¤iz. 

Dünyan›n bilgi toplumu olma yönünde
ilerledi¤i son y›llarda, vizyonu genifl bir
ülke olarak  Türkiye’nin de önemli
hedeflerinden biridir; bilgi toplumu olma
hedefi. Bilgi toplumuna ulaflman›n
araçlar› bilgi ve iletiflim teknolojileri
taraf›ndan tasarlan›yor ve üretiliyor. Bir
yandan da bilgi teknolojileri,
telekomünikasyon, yay›nc›l›k, iletiflim,
teknolojisi, düzenlemeleri, içeri¤i,
cihazlar› ile birbirinden ayr›lamaz bir
duruma dönüflüyor, yani yak›ns›yor.

‹letiflim, art›k son zamanlarda
Türkiye’de de s›kl›kla yak›nsama kavram›
ile birlikte kullan›lmaya baflland›.
Sektörümüz, ekonomik, sosyal ve kültürel
geliflmelerle yak›ndan ilgili olan, bu
geliflmeleri do¤rudan ya da dolayl› olarak
etkilemektedir. 10. Ulaflt›rma fiuras›’n›
oluflturan yedi sektörden biri olan ‹letiflim
sektöründe altyap›, üstyap›, regülasyon ve
ar-ge hedeflerinden baz›lar›n› hat›rlatmak
isterim. 

Altyapıda;
■ Her yerleflim birimimizde servis

vermeye haz›r flebekelerin oluflturulmas›, 
■ Milli Arama Motoru’nun

gelifltirilmesi, 
■ Milli bir e-posta platformunun

oluflturulmas›
Üstyap›da;
■ Türkiye’nin, “Bilgi Toplumu”na

dönüflmesinin sa¤lanmas› 
■ Co¤rafi olarak %100 internet

erifliminin sa¤lanmas› 
■ Türkiye’nin yaz›l›m alan›na yönelmesi

ve Türkiye toplam ihracat›nda yaz›l›m
sektörünün pay›n›n % 5’e ç›kart›lmas›

Regülasyonda; 
■ Düzenlemelerde AB’ye uyumun

tamamlanmas› 
■ Özel ‹letiflim Vergisinin kald›r›lmas› 
■ Bölge ülkeleriyle ortak iletiflim

düzenlemelerinin gerçeklefltirilmesi
Ar-Ge’de; 
■ 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›,

■ Ar-Ge harcamalar› için ayr›lan pay›n
GSY‹H’n›n % 3’ü seviyesine ç›kar›lmas›

■ Ar-Ge’ye ayr›lan kaynaklarda
ICT’nin pay›n›n %50’ye ç›kar›lmas›

Bunlar hedeflerimizden yaln›zca bir kaç
tanesi. Bu hedefler do¤rultusunda
izlenecek stratejiler ile önümüzdeki
süreçte, genç ve dinamik nüfusumuzun,
yeteneklerini ve gücünü bu alanda daha
fazla ortaya koyabilece¤ini düflünüyorum. 

KÖfiE YAZISI www.baglantinoktasi.org 

TAYFUN ACARER
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ULAŞTIRMA ŞURASI’NIN SOMUT
SONUÇLARINI GÖRECEĞİZ

Dr.
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TURKCELL ve ifl orta¤› Turatel,
otelcilik sektörüne özel ve yepyeni
hizmeti hayata geçirdi.

www.memnunmisafir.com isimli internet
sitesini kuran iki ortak, otelcilere müflteri
memnuniyetini yak›ndan takip ederek,
ba¤l›l›k yaratmalar› için destek verecek.
Konaklama öncesinde ve sonras›nda
müflteri ile iletiflim kurma olana¤›
sa¤layacak. 

Turkcell’in ifl orta¤› Turatel ile birlikte
haz›rlad›¤› www.memnunmisafir.com
sitesine ücretsiz üye olan tesis sahipleri,
toplu SMS gönderimiyle müflterilerine
tesislerini tan›t›p, kalacaklar› odan›n
foto¤raf›n› ve bilgilerini gönderebilecek.
Ayr›ca WAP Push ile anket yaparak
müflteri memnuniyetini an›nda
ölçebilecek. 
Müşteriye kalacağı odanın 
resimleri gönderiliyor

www.memnunmisafir.com sitesine
girerek sisteme ücretsiz üye olan
otelciler, mevcut veya potansiyel
müflterilerine toplu SMS veya MMS ile
tesislerinin foto¤raf›n› gönderip tan›t›m
aç›s›ndan çarp›c› bir etki yaratabiliyor.
Kesin rezervasyon yapan müflterisinin
cep telefonuna kalaca¤› odan›n
foto¤raf›n› MMS ile gönderip odas›
hakk›nda bilgi verebiliyor. Otel
yetkilileri, müflterileri oteldeyken veya
ç›kt›ktan sonra WAP Push ile anket
göndererek müflteri memnuniyetini
sorgulay›p, sonuçlar›n› an›nda analiz
edilebiliyorlar. 
SMS’ler 160 karakterle sınırlı tutulmuyor

‹nternet sitesi üyesi olan otelciler,
ayr›ca adres listesi oluflturabiliyor ve
gruplama yaparak toplu SMS ve MMS
gönderimi yapabiliyor. SMS’ler ise 160
karakterle s›n›rl› tutulmuyor ve tesis
sahipleri 612 karakterlik SMS’lerle
müflterilerine tan›t›m yapabiliyor. Siteye
üye olmak isteyen tesislerin, Turkcell
Kurumsal Müflterisi olmas› ve toplu
MMS, SMS sözleflmelerini imzalam›fl
olmas› gerekiyor. Sözleflmelere
www.memnunmisafir.com web adresi
üyelik k›sm›ndan ulafl›labiliyor.

Otel sahipleri
cep’ten tanıtım

yapıp, memnuniyet
ölçecekTURKCELL, 

OTELCİLİK SEKTÖRÜ

İÇİN YENİ BİR HİZMET

BAŞLATTI. OTEL

SAHİPLERİ,

TURKCELL’İN YENİ

HİZMETİ İLE

MÜŞTERİLERİNİN

MEMNUNİYETLERİNİ

ANINDA

ÖĞRENEBİLECEK.



‹LET‹fi‹MDE GÜNDEM
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Teknolojinin hayat›m›z› kolaylaflt›rd›¤›
bir gerçek. ‹letiflimden ulafl›ma,
günlük hayat›m›z teknolojinin

nimetleriyle daha külfetsiz bir hal al›yor.
Yaflam›m›z› kolaylaflt›ran teknoloji
nimetlerini, neredeyse 24 saat kesintisiz
kullan›yoruz. Cep telefonlar›, sabit ve dect
telefonlar, tüm telsiz ekipmanlar›, uydu
al›c›lar›, ADSL modem de dahil tüm data
modemleri bunlardan birkaç›…

Bu noktada do¤ru soru flu,”‹letiflimde
kulland›¤›m›z, bu aletler ne kadar sa¤l›kl›?
Tüketicinin korunmas› ad›na, standartlara
uygun olmayan ürünler denetleniyor mu?”
Bu sorunu cevab›; evet… Bilgi Teknolojileri
ve ‹letiflim Kurumu (BTK), yukar›da say›lan
iletiflim ürünlerinin hepsinin insan sa¤l›¤›na
olan etkilerini inceliyor. ‹ncelemeyi,
piyasadan ald›¤› numunelerle Hacettepe
Üniversitesi’nin teknokentindeki Piyasa
Gözetim Laboratuar›’nda (PGL)
gerçeklefltiriyor. PGL’nin sorumlusu Kurul 2.
Baflkan› Galip Zerey’le Piyasa Gözetim
Laboratuar›’n›n ifllevini konufltuk.
Standartlara uymayan cihazlar›n
toplat›ld›¤›n› kaydeden Zerey, içimizi
rahatlatan aç›klamalar yapt›. 

■ Önce merak etti¤imiz soruyla bafllamak
istiyoruz. Piyasadan numune olarak bir ürün
ald›n›z. Yap›lan testlerden ürün geçemedi. O
zaman ne yap›yorsunuz? 

Hangi konularda baflar›s›z oldu¤u tespit
edilip bildirim yapmak suretiyle testlerden
baflar›s›z olan ekipmanlar›n standartlara
uygunlu¤unun sa¤lanmas› için üreticisine
veya ithalatç›s›na belirli bir süre veriyoruz.
Bu süre sonunda baflar›s›z olan cihazlar için
piyasadan toplat›lma yoluna gidiyoruz. 

■ Uygulanan standartlar›n›z nelerdir?
Piyasa Gözetim Laboratuar›’n›n (PGL),

uygunluk testleri yap›lmaktad›r. ‹malatç› ve
ithalatç›lar, ülkemizde piyasaya arz ettikleri
ekipmanlar›n teknik düzenlemeye (Telsiz ve

Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlar›
Yönetmeli¤i) uygunlu¤u için hangi
standartlar› kulland›¤›n› uygunluk beyan›nda
belirtmektedirler. Laboratuarda yap›lan
testlerde bu standartlar›n uygulan›p
uygulanmad›¤› tespit edilmektedir.

■ Bugüne kadar laboratuar›n›zda kaç
ifllem yap›lm›flt›r?

2007 y›l›ndan bu yana denetim
kapsam›nda, 217 adet GSM ve 62 adet
PSTN, 10 adet GSM adaptörü, 6 adet
DECT (yüksek ses kalitesi ve güvenlik
sa¤layan, kablosuz telefonlara özgü bir
uluslararas› eriflim standard›) olmak üzere
farkl› marka ve modelde cihazlar test
edilmifltir. Bu cihazlar PGL içerisinde
bulunan 5 farkl› laboratuarda ve her
laboratuar içerisinde birçok farkl› teste tabi
tutulmaktad›r. Ayr›ca EMC
Elektromanyetik Uyumluluk), RF (Radyo
Frekans› dalgalar› ile çal›flmakta olan
cihazlar) ve SAR’da (Özgül So¤urma

Standarda 
uymayan cihazları toplatıyoruz

“TÜKETİCİLERE, TEKNİK DÜZENLEMEYE
UYGUNLUĞUNU GÖSTEREN ‘CE’ İŞARETLİ

TELEKOMÜNİKASYON CİHAZLARINI SATIN
ALMALARINI VE KULLANIM KURALLARINA DİKKAT

ETMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUZ.”

www.baglantinoktasi.org 

GALİP ZEREY:
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Oran›), cihazlara uygulanan testler 900
MHz ve 1800 MHz çal›flma modlar›nda
ayr› ayr› yap›ld›¤›ndan bu rakam ikiye
katlanmaktad›r. 14 adet cihaz›n testi ise
halen devam etmektedir. 

■ Bu testlerde herhangi bir ücret
al›n›yor mu?

Bu testlerde baflar›l› olanlardan her
hangi bir ücret alm›yoruz. Ancak, testte
baflar›s›z olanlar›n masraflar› ilgililerden
al›nmaktad›r. Dolay›s›yla masraflar›n
tamam› kurumumuz taraf›ndan
karfl›lanmaktad›r. 

■ D›flar›dan yap›lan ihbarlar›
de¤erlendirmeye al›yor musunuz? ‹hbar
söz konusu oldu¤unda, baflvuran kifliye
herhangi bir maliyeti var m›d›r? 

D›flar›dan yap›lan ihbarlar›
de¤erlendirmeye al›yoruz. Bu amaçla,
Kurum internet sitesi
http://www.btk.gov.tr/tdspgd/pgdsikayet.htm
adresinde gerçek ve tüzel kifliler için
baflvuru dilekçesi yer almaktad›r. 

■ Laboratuar›n›zda al›nan sonuçlar›n
yapt›r›m yetkisi var m›? 

PGL’de yap›lan denetlemelerde al›nan
numuneler ölçülmekte ve güvensiz ç›kan
sonuçlar 4703 ve 5809 say›l› Kanunlar ve
ilgili ikincil mevzuatlar çerçevesinde
de¤erlendirilmektedir. Bunun sonucunda
kurumumuzca söz konusu cihazlar›n

piyasaya arz›n›n durdurulmas›ndan
piyasadaki güvensiz cihazlar›n
toplat›lmas›na kadar genifl yetkileri
bulunmaktad›r.

■ Standartlara uygun cihaz almalar›
konusunda tüketicilere tavsiyeleriniz var
m›?

PGL çal›flmalar›nda amac›m›z, Türkiye
piyasas›nda güvenli telekomünikasyon
cihazlar›n›n yer almas›n› sa¤lamak ve
güvensizli¤in tespit edilmesi halinde,
sorumlu kiflilere cezai müeyyideler
uygulamakt›r. Böylece piyasada haks›z
rekabet de önemli oranda önlenmifl
olmaktad›r. Bu çal›flmalarda tüketicinin
bilinçli olmas› ve iflbirli¤i çok önemlidir.
Tüketicilere, teknik düzenlemeye
uygunlu¤unu gösteren CE iflaretli
telekomünikasyon cihazlar›n› sat›n
almalar›n› ve kullan›m kurallar›na dikkat
etmelerini tavsiye ediyoruz. 

■ Piyasa Gözetim Laboratuar›’nda ne
gibi çal›flmalar yap›lmaktad›r? 

Piyasa gözetimi ve denetimi planl›, ek
planl›, resen veya flikâyet ve ihbar üzerine
yap›lmaktad›r. Laboratuar›m›zda, denetim
s›ras›nda piyasadan numune olarak al›nan
telsiz ve telekomünikasyon terminal
ekipmanlar›n›n standartlara uygunlu¤u,
ilgili teknik mevzuat kapsam›nda test ve
ölçüm ifllemleri ile tespit edilmektedir.

BTK tarafından,
piyasa gözetimi
ve denetimi hangi
mevzuata göre
yapılmaktadır?
Kapsamı nedir?
Piyasa Gözetim
Laboratuarı nasıl
ve hangi amaçla
kuruldu? 

Bilgi Teknolojileri ve
‹letiflim Kurumu, 5809
say›l› Elektronik
Haberleflme Kanunu’nda
belirtilen genel esaslar
çerçevesinde ve 4703
say›l› Çerçeve Kanunla
telekomünikasyon
sektöründe piyasa
gözetimi ve denetimi
yapma görevini
üstlenmifltir.

Ulusal ve uluslararas›
düzenlemeler ve
standartlar, AB
Mevzuat›na
uyumlaflt›r›lm›fl olarak
ç›kar›lan Telsiz ve
Telekomünikasyon
Terminal Ekipmanlar›-
TTTE Yönetmeli¤i bu
konudaki temel
düzenlemelerdir. Söz
konusu yönetmelik telsiz
ve telekomünikasyon
ekipmanlar›n›n hangi
kriterler ile üretilmesi
gerekti¤i, üretici
sorumluluklar›n›n neler
oldu¤u, ürünlerin
piyasaya arz› veya
da¤›t›m› aflamas›nda
veya piyasada iken ne 
tür denetimlere tabi
olaca¤›n› kapsayan
teknik bir mevzuat
niteli¤indedir. Mobil,
sabit ve dect telefonlar,
tüm telsiz ekipmanlar,
uydu al›c›lar›, ADSL
modem de dahil tüm
data modemleri,
bluetoothlar gibi cihazlar
ile, baz istasyonlar›,
radyo-linkler, radyo ve 
TV vericileri gibi telsiz ve
telekomünikasyon
ekipmanlar›n›n tamam›
bu kapsamdad›r.

PGL’nin
sorumlusu

Kurul 2.
Baflkan›

Galip Zerey
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Gemilerin, a¤›rl›k dengelerini
sa¤lamak için, dünyan›n farkl›
denizlerinden ald›klar› ve 'balast

suyu' olarak tan›mlanan sular,
denizlerimizde tehlike çanlar›n›n çalmas›na
sebep oluyor. Yük gemileri, bofl olduklar›
durumlarda, geminin dengesini sa¤lamak
için bulunduklar› limandaki deniz suyunu
tanklar›na dolduruyor. Daha sonra, yükünü
alaca¤› limana gidiyor. Gemi bir taraftan
yükü al›rken, di¤er yandan da geldi¤i
limandan ald›¤› suyu boflaltarak geminin

dengesini sa¤l›yor. 
K›yamet de zaten bu noktada kopuyor.

Çünkü farkl› denizlerde yaflamaya al›fl›k olan
deniz canl›lar› ve organizmalar, balast suyu
ile limanlar, denizler ve k›talar aras›nda
tafl›n›p, farkl› yaflam kofluluna b›rak›l›yor. Bu
yolla, her gün 3 binin üzerinde deniz canl›s›
bir bölgeden bir bölgeye tafl›n›yor.

Böylece, bir do¤a facias› da bafllam›fl
oluyor. Zira iflgalci ve zararl› organizma
olarak adland›r›lan bu canl›lar, b›rak›ld›klar›
sudaki tüm türlerle rekabete girip galip

TÜRK DENİZLERİNE, DİĞER DENİZLERDEN İŞGALCİ 263 TÜR GELDİ. BUNLARIN EN
TEHLİKELİLERİ, MNEMIOPSIS LEIDYII, RAPANA THOMASIANA VE BEROE OVATA
OLDU. BU İŞGALCİ TÜRLER, KARADENİZ'DEKİ BALIK YUMURTALARI VE LARVALARI
YEDİĞİ İÇİN, HAMSİ BALIĞI GİDEREK AZALMAYA BAŞLADI.

Kapak Haber:
Füsun Çapraz

Hamsilerimizi 
‘balast suyu’ mu 
YOK EDİYOR?

Hamsilerimizi 
‘balast suyu’ mu 
YOK EDİYOR?

➜➜➜➜➜➜➜➜

Yap›lan denetimlerle kirli balast suyu
b›rakan gemilere il çevre
müdürlüklerince ceza kesiliyor. Bu
kapsamda son y›llarda kirli balast suyu
boflaltan gemilere verilen cezalar flöyle: 

Y›l Gemi adedi Kesilen ceza miktar›
2005 15 adet 504.892.04 TL
2006 4 adet 136.846.80 TL
2007 19 adet 744.499.13 TL
2008 26 adet 943.084.00 TL
2009 8 adet 314.966.00 TL
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ç›k›yor. Böylece o k›y› ve denizlerde yerli
olan canl› türleri zamanla yok oluyor. Türk
k›y›lar›nda da bu s›k›nt›lar hissedilir bir
biçimde yaflan›yor. Araflt›rmalar, Türk deniz
alanlar›na di¤er denizlerden 263 türün
geldi¤ini ortaya koyuyor. 
İşgalci türler balıkçılığa büyük zarar veriyor

‹flgalci türlerin en tehlikelilerinden olan 3
tanesi, balast suyu ile 1989- 2000 y›llar›
aras›nda Karadeniz'e tafl›nd›. 

Kuzey Atlantik'ten gelen Mnemiopsis
Leidyii, Japon Denizi'nden gelen Rapana
Thomasiana ve yine Kuzey Atlantik'ten
gelen Beroe Ovata olarak kay›tlara geçirilen
bu iflgalci türler, Karadeniz'deki bal›k

yumurtalar› ve larvalar› yedi¤i için,
bal›kç›l›¤a büyük zarar verdi. Hamsi
bal›¤›n›n azalmas›na, bu zararl› canl›lar›n
neden oldu¤u tespit edildi.

Ba¤lant› Noktas› bu say›s›nda,
denizlerimiz ve deniz canl›lar› için büyük
önem tafl›yan 'balast suyu'nu masaya yat›rd›.
Konunun uzmanlar›yla görüfltü. Balast
suyunun, hamsi bal›¤› üzerindeki etkisini,
uzmanlara sordu. Balast suyunun,
denizlerimizde sahip oldu¤umuz canl› miras›
üzerindeki olumsuzluklar›n› araflt›rd›.

Konunun uzman›, Denizcilik Müsteflarl›¤›
Deniz Ulaflt›rma Genel Müdürlü¤ü Deniz
Çevresi Daire Baflkan› Ömer T›kt›k, iflgalci
ve zararl› organizma olarak adland›r›lan bu
canl›lar›n, b›rak›ld›klar› sudaki tüm türlerle
rekabete girip galip ç›kt›¤›na dikkat çekiyor.
T›kt›k, ”‹flte tam da bu noktada hamsinin
giderek azalmas›, Türk k›y›lar›nda görmeye
al›fl›k olmad›¤›m›z çok farkl› türlerin ortaya
ç›kmas› da anlafl›l›r bir boyut kazan›yor.”
bilgisini veriyor. 

T›kt›k, farkl› denizlerden gelen canl›lar›n
maddi olarak da ülkeye büyük zarar
verdi¤ine iflaret ediyor. Örnek olarak,
Amerika'daki iç sularda iflgalci durumunda
olan 'Avrupa zebra midyesi'ni veriyor.
Tehlikeli bu canl› türünün temizlenmesi için
750 milyon ile 1 milyar dolar aras›nda
harcama yap›ld›¤›n› belirtiyor. Kirli balast
suyu b›rakan gemilere ceza verildi¤ini
aktaran T›kt›k yine de tüm dünya ülkelerinin
taraf olaca¤› ortak bir sözleflme ile  

Prof. Dr. Bayram Öztürk:
Balast Suyu, insan sağlığını bile etkiler

Türk Deniz Araflt›rmalar› Vakf›
Baflkan› Prof. Dr. Bayram Öztürk, balast
suyu ile tafl›nan organizmalar›n insan
sa¤l›¤›n› olumsuz yönde
etkileyece¤ini savundu.
Öztürk, flöyle konufltu:
“Mesela, gemi deniz suyunu
Bengal Körfezi'nden ald›.
E¤er deniz suyunda kolera
varsa, koleral› suyu
alaca¤›ndan
mikroorganizmalar› da al›r.
Mersin Liman›'na getirdi¤ini
ve balast suyunu liman
bölgesinde boflaltt›¤›n›
düflünürsek, O zaman bu
bölge kirlenecektir. Bu suda
yüzen kifliler de hasta olma
riski ile karfl› karfl›ya kalacakt›r. Di¤er
yandan, bu koleral› su, bal›k üretim
bölgelerine ve yak›n›nda bir yere
boflalt›l›rsa, o zaman bu ürünlerin de

tüketilmemesi gerekecek. Yine, balast
suyu al›nan bir denizde zehirli
planktonlar varsa ve bu su daha sonra

var›lan ülkeye boflalt›l›rsa, bu
kez bu planktonlarla beslenen
deniz canl›lar› ölebilir. Veya
bunlar› yiyen insanlar zarar
görür.” 

Prof. Dr. Bayram Öztürk, bu
tür sak›ncal› durumlar›n önüne
geçilebilmesi için balast
sular›n›n kontrol edilmesi
gerekti¤ini kaydetti. Bu
kontrolün suyu boflalt›rken
edilmesi gerekti¤ini söyledi.
Bunun için, ozon, elektro flok
ile muamele gibi birçok
yöntemin bulundu¤unu

kaydetti. Öztürk, “Ya da, balast
tanklar›ndan örnek al›narak da suyun
niteli¤i ve içindeki organizmalar
hakk›nda bilgi sahibi olunabilir.” dedi. 

➜➜➜➜➜➜➜➜

Recep Canpolat: Balast suyu
kayıt defteri çok önemli

Turizm ve Çevre Gazetecileri Derne¤i
Baflkan› (TURÇEV) Recep Canpolat da,
Akdeniz'de türeyen balon bal›¤›n›n
tamam›yla bir balast suyu ürünü
oldu¤unu kaydetti. K›z›ldeniz'deki
yaflam flartlar›ndaki bir
bal›k türü olan balon
bal›¤› larvalar›n›n,
balast suyu ile tafl›n›p,
Akdeniz'e b›rak›ld›¤›n›
söyleyen Canpolat, bu
zararl› türün
Akdeniz'deki pek çok
canl›n›n yok olmas›na
sebep oldu¤unu
söyledi. Balast suyunun
kontrolü için, balast suyu kay›t
defterinin çok hassas tutulmas›
gerekti¤ini belirtti. Recep Canpolat, bu
defterlerin düzenli tutulmas› ve takip
edilmesi halinde balast suyunun yasad›fl›
bir flekilde denizlerimize b›rak›lmas›n›n
önüne geçilece¤ini ifade etti. 

Denizcilik Müsteflarl›¤›
Deniz Ulaflt›rma Genel
Müdürlü¤ü Deniz
Çevresi Daire Baflkan›
Ömer T›kt›k.
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TÜBİTAK YETKİLİLERİ UYARIYOR: “KONTROLSÜZ BALAST SUYU DEĞİŞİMİ
BALIKÇILIĞIN ÇÖKMESİNE, KÜLTÜR BALIKÇILIĞI STOKLARININ
BOZULMASINA NEDEN OLABİLİR. TURİZM FAALİYETLERİ VE HALK SAĞLIĞINI
OLUMSUZ ETKİLER, DENİZLERDEKİ TÜRLER AZALIR VE YOK OLUR.” 

Taraklı
denizanası
“Mnemiopsis
Leidyii” nasıl
bir canlıdır?
Tarakl› denizanas›
Mnemiopsis
Leidyii'nin
Karadeniz'deki varl›¤›
ilk olarak 1982'de
belirlendi. Etçil bir
canl› olan
Mnemiopsis Leidyii,
denizanas› olarak
adland›r›lm›flsa da
asl›nda
denizanalar›ndan
farkl› bir grubun
üyesidir. Bu grubun
ismiyse, "tarakl›lar"
(Ctenophora) olarak
kay›tlara geçmifltir.
Büyüklü¤ü en çok
100-120 mm olan bu
canl›, zooplanktonlar,
bal›k yumurtalar› ve
larvalar› üzerinden
beslenir. Bir günde
kendi vücut
a¤›rl›¤›n›n 10 kat›
miktar›nda
beslenebilir. Üreme
flekli aç›s›ndan çift
cinsiyetlidir
(hermafrodit). Türün,
do¤al yaflam alan›
Atlas Okyanusu'dur.
Balast suyu ile
Karadeniz'e
tafl›nm›flt›r. 

■ 180 adedi Süveyfl Kanal›'ndan
do¤al yolla, 
■ 66 adedi gemiler taraf›ndan
(19'u zararl› sucul organizma

olarak tan›mlan›yor)
■ 6 adedi Cebelitar›k
Kanal›'ndan do¤al yolla, 
■ 3 adedi Akuakültür ile tafl›nd›.  

Türk deniz alanlarına diğer denizlerden 
gelen 263 tür tespit edildi: 

Türk deniz alanlarına diğer denizlerden 
gelen 263 tür tespit edildi: 

TÜB‹TAK Marmar Araflt›rma
Merkezi Çevre Enstitüsü uzmanlar›
da balast sular›n›n en çok
Karadeniz ve Marmara'ya
döküldü¤ünü do¤ruluyor. Bu
denizlerimize 3 farkl› türün,  balast
suyu ile tafl›narak dünya
literatüründe önemli örnekler
aras›nda yer ald›¤›n› belirtiyor.
TÜB‹TAK uzmanlar›, “Kontrolsüz
balast suyu de¤iflimi bal›kç›l›¤›n
çökmesine, kültür bal›kç›l›¤›
stoklar›n›n bozulmas›na neden
olabilir. Turizm faaliyetleri ve halk
sa¤l›¤›n› olumsuz etkiler,
denizlerdeki türler azal›r ve yok
olur.” diyor. 

TÜB‹TAK ve Denizcilik Müsteflarl›¤›
balasta karfl› ortak proje yürütüyor

Balast suyunun tehlikelerine karfl›
Denizcilik Müsteflarl›¤› ve TÜB‹TAK
Marmara Araflt›rma Merkezi, 1
milyon Amerikan Dolar› bütçeli bir
proje yürütüyor. Ortak iflbirli¤iyle
gerçekleflen proje 2008'de
tamamland›. Proje ile her bir
liman›m›za ne kadar su tafl›nd›¤›
belirlendi, bugünkü ve gelecek on
y›ll›k risk durumlar› tespit edildi.
Bugün Türk limanlar›na gelen
gemilerin balast suyu bilgileri tek tek
kontrol ediliyor. K›sacas› Türk denizleri
ev halk›n› koruyor, gelen her yabanc›
misafire kap›lar›n› açm›yor.

TÜBİTAK uzmanları:
“Balast suyu halk sağlığını olumsuz etkiler”

Bölge
Müdürlüklerine
göre limanlara
tafl›nan balast
suyu miktarlar›n›n
oranlar› (2002-
2006 Gemi trafi¤i
verileri) flöyle:



Geçmifle Ba¤lant› bölümünde bu ay
Ulaflt›rma Bakanl›¤› Müsteflar› Habib
Soluk'u konuk ettik. Soluk, daha çok

çocukluk günlerinde yaflad›klar›n›, o günlerde
unutamad›¤› an›lar›n› bizimle paylaflt›. Bu k›sa
söyleflide, Habib Soluk hakk›nda kendisini
tan›yan veya tan›mayanlar pek çok yeni bilgiye
ulaflacak. 
■ Çocukluk döneminizi ve ailenizi anlat›r

m›s›n›z?
Sivas Zara'n›n, Kümbet

Köyü'nde 1950 y›l›nda
do¤dum. Nüfus cüzdan›m
7 yafl›nda ç›kt›. Çiftçi bir
ailenin çocu¤uyum.
Rahmetli babam ve anam
okuma yazma bilmiyordu.
Ancak son derece mutlu
bir ailemiz vard›.
Babam›n anama yüksek
sesle konufltu¤unu

hat›rlamay›z. 
■ Kaç kardeflsiniz?
Befl kardefliz. Ben ortancay›m. 

■ ‹lkokulu nerede okudunuz?
‹lkokulu köyümde bitirdim. Okullar aç›ld›.

Ben okumak istiyordum. Ancak benim

ortaokula henüz kayd›m yap›lmam›flt›. O
s›ralarda hiç unutamad›¤›m, kulaklar›mda
ç›nlayan, anamla- babam›n konuflmalar› var.
Rahmetli anam, babama “B›rak çocuk gitsin,
okusun” diyordu. 

Biz köydeydik, ilkokulu bitirince ortaokulda
okumak için Zara'ya gitmemiz gerekiyordu.
Ancak, Zara'da kalacak yerimiz yoktu. Anam,
babama, “B›rak çocuk okusun” diye ›srar
ediyordu. Babam da buna karfl›l›k “Zara'da
kimin yan›na gönderece¤iz, nerede okuyacak?
El kadar çocu¤u yaln›z bafl›na nas›l b›rakaca¤›z,
kime nereye b›rakaca¤›m?” diye karfl› ç›k›yordu.
Babam ayr›ca, “Bu kadar tarlada, tapanda ifl
var. Koyun kuzu var. Ben hangi birine
yetiflece¤im? K›z çocuklar›n› m› da¤a, bay›ra
gönderece¤im?” diyordu. Bunlar, inan›n bugün
gibi kulaklar›mdad›r.

■ Daha sonra ne oldu? 
Okullar aç›ld›. Ancak benim okula kayd›m

yapt›r›lmam›flt›. Aradan 2 hafta geçmiflti. Ben,
köyde koyun kuzunun arkas›nda çal›flmaya
devam ediyorum. Köyden yan›lm›yorsam on
kifli kazaya okumaya gitti. Okullar›n
aç›lmas›ndan 10-15 gün sonra Köseda¤'daki
yaylam›za gitmek için kazaya geldi¤imizde
rahmetli babam, tam jandarma karakolunun

GEfiM‹fiE BA⁄LANTI www.baglantinoktasi.org 
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Habib Soluk: 
Ağlayan gözlerim
rahmetli babama

bakıyor; ama
ayaklarım okula

koşuyordu

Kay›nvalidesi
Malike Erol, annesi
ve Esra ile Merva.

Müsteflar Soluk, efli Günay
Han›m, ilk k›zlar› Esra.

Soluk, efli, Annesi Mahmure
Han›m ve k›zlar›.

Babas› Amil Bey, Kay›nped-
eri Cavit Erol ve Esra.



➜➜➜➜➜➜➜➜

karfl›s›nda bulunan Ba¤o¤lugil'in çevirmeye,
ka¤n› arabas›n› çekti. 

Yayla yolunun üzerinde Al›çl› Belde'de halam
var. Biz ona 'Eme' deriz. Babam, Eme'me bir
fleyler almak için çarfl›ya gitti. Ben de araban›n
üstünde, babam› beklemeye bafllad›m. 

Çarfl›dan, Ziraat Bankas›'nda memur olarak
çal›flan köylümüz ve akrabam›z Mehmet
Kaynar'la birlikte araban›n yan›na geldiler.

Araban›n yan›na
geldiklerinden dahi
haberim olmad›. Çünkü
ben Reflit Pafla
‹lkokulu'nda teneffüse
ç›kan ö¤rencileri boynu
bükük, duygulanm›fl
halde izliyordum. 

Mehmet Amca,
“Habib, bizim çocuklar
ortaokula bafllad›. Sen
okula gitmiyor musun,

senin okulun yok mu?” diye sordu.  Ben
bafllad›m a¤lamaya. Babam, Mehmet Amca'ya
dönerek “Çocu¤un akl›n› çelme. Ben, ona bir
çift öküz daha alaca¤›m. Kiraz a¤ac›ndan
ba¤›ran maz›l› yeni bir araba yapt›raca¤›m”
dedi. Rahmetli Mehmet Amca, araban›n

üzerinden elimden tuttu ve “Ben okutaca¤›m”
dedi. Babam, “Yok” dedi ama bir elim
babam›n, di¤er elim Mehmet Amca'n›n elinde...

Orada a¤layan gözlerim rahmetli babama
bak›yor ama ayaklar›m okula kofluyordu. Ancak
rahmetli babam›n gözleri de sanki bana
çaresizli¤in ifadesi “Ne yapay›m?” der gibiydi.
Ö¤len paydosunda beni okula kay›t ettirmek
için karar verdiler. Ortaokul kâtibi Mehmet Ali
Aksoy evine yemek yeme¤e giderken “Bu
çocu¤u okula kay›t ettirece¤iz” diye geri
çevirdiler. Aralar›nda geçen k›sa bir
konuflmadan sonra beni Zara Ortaokulu'na
kay›t ettirdiler. Hatta öyle bir ortam oluflmufl
olacak ki soyad›m› “SOLUK” yerine “SOLAK”
yazm›fllar.  

Okula kay›t ifllemim perflembe günü yap›ld›.
Araban›n yan›na geldi¤imizde Mehmet Amca
“4 çocu¤um 5 oldu ben okutaca¤›m” dedi ve
babama jandarma karakolunu gösterdi. “Gidin
yayladan otunuzu getirin. Pazartesi bu çocuk
okula gelmezse jandarmalarla seni buraya
getirtirim” diye tehdit edercesine konufltu.
Böylelikle okul hayat›m bafllad›. 
■ Çocukluk döneminde ne olmay›
hedefliyordunuz? 

‹dealim ö¤retmen olmakt›. Çünkü
ö¤retmenlikten baflka bildi¤imiz bir meslek
yoktu. Köyde, bizden önce okuyan özellikle
askeri okulu bitirmifl a¤abeylerimiz vard›.
Babam benim askeri okul imtihanlar›na
girmeme müsaade etmedi. 1939 Erzincan
depreminde büyük halam›n o¤lu askeri okulda
herkes gibi rahmetli olmufltu. Hepsine Allah
rahmet eylesin. Gerekçe o olsa gerek. 
■ Ortaokulu nerede okudunuz?

Ben ortaokul biri Zara'da okudum. Frans›zca
derslerine daha önce Zara'da hâkimlik yapm›fl,
sonra da avukatl›k yapan Hasan Ali Eser
girerdi. Sivas'tan, Zara'ya, davas› oldu¤u zaman
gelir, bizim de Frans›zca derslerimize girerdi.
Dolay›s› ile bize yaln›zca zaman kipleri ile baz›
fiilleri ö¤retti. Bunun ötesinde biz dünyadan
bihaberdik. Birinci dönem karnem baflar›l›yd›.
Bunu duyan ‹stanbul'daki a¤abeyim bir zarf
içinde kâ¤›t 10 lira göndermiflti. Zara küçük bir
yer oldu¤undan 25 kurufl, 50 kurufl bizim iflimizi
görüyordu. Dolay›s›yla bu kâ¤›t 10 lira bana çok
büyük bir para gibi geldi. Böylece, kâ¤›t parayla
da tan›flm›fl oldum. 
■ Sonraki dönemlerinizi de anlat›r m›s›n›z?

Sonra a¤abeyim ‹stanbul'dan Sivas'a dönmüfl,
terzi kalfas› olarak çal›flmaya bafllam›fl, Çiçekli
Mahallesi'nde bir ev tutmufltu. Benim de
kayd›m› Sivas Selçuk Ortaokulu'na ald›rd›.
Rahmetli anam da, bize bakmak için Sivas'a
geldi. 

Okul müdürü Ali R›za Olcay, ayn› zamanda
Frans›zca derslerine de giriyordu. ‹lk derste 19

“Dünyalar
tatl›s›” dedi¤i
torunu S›la
Gök…
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s›n›fa (altm›fl üç kiflilik bir s›n›f) girdi¤inde, ilk
s›radan bafllayarak tüm ö¤rencilere yaz tatilinde
ne yapt›¤›m›z› sordu. Tabii bunu Frans›zca
soruyor. Ama benim yeterli Frans›zcam
olmad›¤› için Okul Müdürümüz Ali R›za
Olcay'›n söylediklerinden hiçbir fley anlamad›m.
Anlamay›nca, s›n›fa döndü ve “Arkadafl›m›z
yeni mi geldi? Nereden geldi?” diye sordu. 
S›n›f mümessili Zara'dan yeni geldi¤imi söyledi.
Türkçe olarak ad›m› sordu ard›ndan da
“Frans›zcan kaçt›?” sorusu geldi. “10” dedim.
“Di¤er derslerin nas›ld›?” dedi, di¤er
derslerimin de 10 oldu¤unu söyledim. Müdür
bey, “E¤er o derslerinin de 10'u Frans›zcan
gibiyse, geldi¤in gibi git. Zaman kaybetme”
deyince ben çok k›zard›m, bafl›m› yere e¤dim,
gözlerim doldu. Belki benim suçumun
olmad›¤›n› düflünerek Müdür Bey, “Bu 
okulda di¤er derslerinde sekizden afla¤› not
olmazsa, s›n›f flahit olsun Frans›zcadan s›n›ftan
geçtin” dedi. 

“Hiç Frans›zcaya zaman ay›rma, keyif senin,
ister çal›fl ister çal›flma. Yaln›z sekizden afla¤›
notun olmayacak” dedi. Ben, Frans›zcay› ikinci

ve üçüncü s›n›fta bu
flekilde halletmifl oldum. 

Derslerim çok iyiydi.
Co¤rafya s›nav›n›n
birinde 9 alm›flt›m,
ö¤retmenimiz ‹lhan
Kiper'in yan›na gidip
s›navdan 10 almam
gerekti¤ini belirterek,
s›nava itiraz ettim.
Gerçekten, çok çal›flkan

bir ö¤renciydim. 
Ondan sonra Sivas Erkek Lisesi'ne (Kongre

Lisesi) girdi¤imde, gençlik döneminin de bir
etkisi olacak ki ayn› baflar› devam etmedi. ‹lk ve
ortaokuldaki kadar olmasa da liseyi, yine de
baflar›yla bitirdim. 
■ Üniversiteyi nerede okudunuz efendim?

‹stanbul Devlet Mühendislik ve Mimarl›k
(‹DMM) Ifl›k Makine Bölümü'nden, makine
mühendisi olarak mezun oldum. Derken
askerlik geldi. Bal›kesir Ordu Donat›m
Okulu'ndan meslek kuras›yla Zeytinburnu 1018
A¤›r Bak›m Fabrikas›'na geldim.

Askerli¤i tamamlamadan üç ay önce Türk
Hava Yollar›'na (THY) müracaat ettim.
Askerli¤in bitimine bir ay kala beni, Türk Hava
Yollar›'ndan ça¤›rd›lar. Fakat sözleflme
dönemiydi, sendika biz iflbafl› yapmadan greve
gitti. Bu arada askerli¤imi yapt›¤›m yerde
1018'de soyad› Dumanl› olan muhasebede
çal›flan bir bayan vard›. Onun efli Denizcilik
Bankas› Anonim Ortakl›¤›'nda çal›fl›yordu.
Denizcilik Bankas›'na da müracaat etmemi
istedi. 22 Mart'ta terhis oldum. 17 Haziran 1977

Cumartesi günü Denizcilik Bankas› Anonim
Ortakl›¤› Camialt› Tersanesi'nde ifle bafllad›m. 
■ Ulaflt›rma Bakan› Say›n Binali Y›ld›r›m'la
orada m› tan›flt›n›z?

Say›n Bakan›m›zla 1978 y›l›nda Camialt›
Tersanesi'nde tan›flt›m. Say›n Bakan›m›z da ayn›
tersanenin Dizayn Baflmühendisli¤i'nde göreve
bafllad›. ‹lerleyen süreçte Denizcilik Bankas›
A.O. bölünmüfl, bizler Gemi Sanayii A.fi.
bölümünde kalm›flt›k. 

Say›n Bakan›m›z, Gemi Sanayi A.fi.'de
çal›fl›rken ‹sveç'e Dünya Denizcilik
Üniversitesi'ne (World Maritime University)
ihtisas için gitti. Yurt d›fl›ndan dönüflünde
Genel Müdürlük Teknik Hizmetler Daire
Baflkanl›¤›'nda göreve bafllad›. 1994'te ‹stanbul
Deniz Otobüsleri (‹DO) ‹flletmesi'ne Genel
Müdür olarak atand›lar. 
■ Eflinizle nas›l tan›flt›n›z, çocuklar›n›zdan söz
eder misiniz, kaç çocu¤unuz var?

Eflimle ‹stanbul'da görücü usulüyle tan›flt›m.
Evlendi¤imizde anne ve babamla birlikte
oturuyorduk. Eflim gerçekten fedakâr bir insan.
Evlendi¤imizden bu güne fedakârl›¤› devam
etmektedir. Eflimin fedakârl›¤› Ankara- Sivas-
‹stanbul aras›nda halen devam etmektedir.

Üç k›z›m var. Esra, Merva ve Yelda. Bir de
yavrumun yavrusu 5 May›s 2005 do¤umlu
dünyalar tatl›s› S›la'm var. Dede olman›n
mutlulu¤unu da yafl›yorum. Ancak… 

2008 y›l› A¤ustos ay›nda Kastamonu'ya
gitmifltik. ‹kinci damad›m›n babas› Salim
Hoca'n›n yaz aylar›nda Kastamonu'ya gidince
kulland›¤› 1985 model fiahin marka arabas›
vard›. Bizi araba ile gezdirirken araban›n iç
dizayn› o kadar dikkatini çekmifl olacak ki
“Anneanne bu araba da arabalar›n dedesi mi?”
diye sorunca kahkahalar patlad›. fiairin dedi¤i
gibi “Hangi resme baksam ben de¤ilim” süreci
bizde de bafllam›fl galiba.

➜➜➜➜➜➜➜➜

Annesi
Mahmure,
Babas› Amil
ve k›zlar›… 

K›zlar›
Merva-
Yelda- Esra.
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Uygar olman›n ilk flart›n›n ulafl›m ve
eriflim kabiliyeti oldu¤u anlay›fl›yla,
ülkemizin ulafl›m alt ve üst yap›s›n›

ça¤dafl uygarl›k seviyesine ve daha ileri
seviyelere yükseltmeyi gaye edinmifl olan
Ulaflt›rma Bakanl›¤›n›n, bu gayeye giden en
elveriflli yolu tespit etmek için öncelikli kayna¤›
Ulaflt›rma fiuras›'d›r. Daha önce 9 defa
gerçeklefltirilen fluralar›n her biri, Bakanl›¤›n
yolunu ayd›nlatmakta muhakkak çok etkili
olmufltur. Bu y›l gerçeklefltirilen 10. Ulaflt›rma
fiuras›'nda da yine bu amaçla yola ç›k›ld›.

10. Ulaflt›rma fiuras›'n› önceki dokuz fluradan
farkl› k›lan birçok özellik içinde kuflkusuz en
önemlisi, uluslararas› olmas›yd›. Daha önceki
fluralarda oldu¤u gibi bu y›lki flurada da
ulaflt›rman›n alt sektörlerinin hepsinden
temsilciler bir araya gelerek, ülkemizin
ulaflt›rma alt ve üst yap›s›n›n nas›l daha iyi bir
duruma getirilece¤ini Regülasyonun nas›l

olacag› Ar-ge'ye iliflkin  görüfllerini
ve önerilerini paylaflt›lar. Ancak bu
flurada daha ileri gidilerek 14'ü
bakan düzeyinde olmak üzere 21
ülke temsilcisinin yan› s›ra
ulaflt›rma ve iletiflim sektörlerinin
dünya ölçe¤indeki aktörlerinden de
gerek konuflmac› gerekse sair
kat›l›mc› ve izleyici olarak büyük
katk›lar al›nd›.

fiuran›n uluslararas› boyutu
elbette geliflmifl ve dikkat çekici
h›zlarla geliflmekte olan ülkelerden
ibaret de¤ildi. Belki de daha
önemlisi, komflular›m›zdan ve di¤er
bölge ülkelerinden gelen kat›l›m ve

katk›lard›. Yak›n zamanda Nabucco gibi
devasa bir ulaflt›rma projesinin en önemli
aktörü olarak parlayan ve böylece do¤u-bat›
eksenindeki en önemli kavflak oldu¤unu
dünyaya bir kez daha hat›rlatan Türkiye'nin
art›k ulafl›m planlar›n› bölgesel ve küresel
koflullar› da hesaba katarak çizmek
durumunda oldu¤u aç›k. 10. Ulaflt›rma
fiuras›'nda bu kapsamda kayda de¤er ad›mlar
at›ld›. Bu ad›mlardan en öne ç›kan›, bölge
ülkelerinin bir araya getirilerek ortak ulafl›m
sorunlar›na hep birlikte çözümler aranmas›yd›.
Bu ayn› zamanda komflu ülke bakanlar›yla
bundan sonra her y›l yap›lmas› planlanan
ulaflt›rma zirvesinin birinci aya¤› oldu.

10. Ulaflt›rma fiuras› ayn› zamanda bir
iletiflim fluras›yd›. Ve kongre alan›ndaki
ulaflt›rma medyas› stantlar›na flöyle bir bakmak
bile iletiflimin bu fluradaki a¤›rl›¤›n› göstermeye
yeterliydi.

Öte yandan, elbette, bu demek de¤il ki
ulafl›m›n kare as› ihmal edildi. fiuran›n en
önemli parças› olan panellerde haberleflmenin
ve postan›n yan› s›ra dört temel ulafl›m
sektörünün de bütün alt sektörlerine yer
verildi; her alt sektörün alt ve üst yap›sal
meseleleri, mevzuata iliflkin ihtiyaçlar› ve
gelece¤i ayr› ayr›, titizlikle ele al›nd›. fiura
öncesinde ve s›ras›nda çal›fltaylarda bu konular
ayr›nt›lar›yla masaya yat›r›ld› ve bütün bunlar›n
sonucunda, 2023 y›l›n›n Türkiye'sinde nas›l bir
ulaflt›rma ve iletiflim manzaras›yla
karfl›laflaca¤›m›z› gösteren ve fluran›n son
gününde kamuoyuna arz edilen 100 karara
ulafl›ld›. Buyurun, bu kararlara beraberce bir
göz atal›m.

Karayolu karayolu en çok kullan›lan ulafl›m
yoludur ve birçok avantaj› sebebiyle her
halükarda vazgeçilmezdir. Ulaflt›rma
Bakanl›¤›n›n geçti¤imiz y›llardaki en hacimli
hizmetlerinden biri, yeni bölünmüfl yollard›. 
10. Ulaflt›rma fiuras›'nda da 2023 hedefi olarak
bölünmüfl yollar›n 32 bin kilometreye
ç›kar›lmas› belirlendi. Yine mevcut
karayollar›n›n daha iyi duruma getirilmesi
ba¤lam›nda, kuzey-güney karayolu
koridorlar›n›n iyilefltirilmesinin yan› s›ra, kar
siperleri - ç›¤ tünelleri ve ses panelleri
yap›lmas›, karayolu boyunca acil yard›m
istasyonlar› kurulmas› ve karayolu a¤›n›n
bitümlü s›cak kar›fl›m kaplama yap›lmas›
kararlaflt›r›ld›.

Karayollar›n›n ve kara tafl›mac›l›¤›n›n
yönetimini uzun vadede iyilefltirmek amac›na
yönelik olarak, Karayolu Akademisi'nin ve
Türk Otomotiv Kurumu'nun kurulmas›na
karar verildi. Orta vadeli bir karayollar›
yönetimi operasyonu olarak ise yerleflim
merkezlerine çevre yolu yap›lmas› öngörüldü.
Her ne kadar istenenden çok fazla
kullan›l›yorsa da mevcut karayolu a¤› yine
yetersiz oldu¤undan, Kuzey Marmara Otoyolu,
Tekirda¤-Çanakkale-Bal›kesir Otoyolu,
Ankara-Delice Otoyolu, Ankara-‹zmir
Otoyolu, Sivrihisar-Bursa Otoyolu, Afyon-
Antalya Otoyolu, Ankara-Ni¤de Otoyolu,
fianl›urfa-Habur Otoyolu, Ayd›n-Denizli-
Antalya Otoyolu, ‹stanbul-Ankara-Kafkasya ve
‹ran Otoyolu, fianl›urfa-Diyarbak›r
Otoyolunun yap›lmas› kararlaflt›r›ld›. Ayr›ca
kuzey-güney ekseninde Rize-Mardin
Otoyolunun infla edilmesine ve özellikle yük
tafl›mac›l›¤›n› kolaylaflt›rmaya yönelik olarak da
tüm liman ve organize sanayi bölgelerinin
bölünmüfl yollarla ba¤lant›lar›n›n
oluflturulmas›na karar verildi.

Kenan Bozgeyik

“Zirveye Yürüyüş”
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atandafllar›n gösterdi¤i tepki
nedeniyle baz istasyonu kurmakta
zorlanan cep telefonu

operatörlerine Yarg›tay’›n ard›ndan bir
darbe de Anayasa Mahkemesi’nden geldi.
Daha önce Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim
Kurumu’nun (BTK) verdi¤i izinle istedi¤i
yere baz istasyonu kuran operatörler,
Anayasa Mahkemesi’nin BTK’n›n yetkisini
iptal etmesiyle, belediyelerden ve il özel
idarelerinden izin almak zorunda kalacak. 

Anayasa Mahkemesi, baz istasyonlar›
baflta olmak üzere Türk Telekom ve GSM
operatörlerinin altyap›lar›n› h›zl› bir
flekilde kurmalar› için 2004 y›l›nda BTK’ya
verilen yetkinin yürütmesini durdurdu.
2004 y›l›nda TBMM’den geçen 5189 say›l›
kanunla 406 say›l› Telgraf ve Telefon
Kanunu’na bir madde eklendi. “Elektronik
haberleflmeyle ilgili alt yap› oluflumunda
kullan›lan direk, kule, kulübe, konteyn›r,
anten, dalga k›lavuzu, enerji nakil hatt›,
alt yap› niteli¤indeki tesisler gibi her türlü
tafl›n›r, tafl›nmaz mal ve teçhizat, kanun
hükümlerine ve Kurum taraf›ndan
ç›kar›lan yönetmeliklere uygun olarak
kurulmak ve Kurumdan gerekli izin,
ruhsat veya sertifikalar› almak flart›yla,
3194 say›l› ‹mar Kanunu ve ‹mar
Kanununa dayan›larak ç›kar›lan
yönetmeliklerde belirtilen yap›
ruhsatiyesine ve yap› kullanma iznine tabi
de¤ildir” ibaresinin yer ald›¤› 406 say›l›
kanunun, ek 35’inci maddesi Anayasa
Mahkemesi’nin 1 Ekim 2009 tarihindeki
karar›yla iptal edildi. Yürütmenin
durdurulmas›na da karar veren Yüksek
Mahkeme’nin karar›, 13 Ekim’de Resmi

Gazete’de yay›nland›. 
İşlemler zaten uzun sürüyorİşlemler zaten uzun sürüyordudu

Daha önce telekomünikasyon
alan›ndaki altyap› yat›r›mlar›n›n h›zl› bir
flekilde yap›lmas›n›n önünü açan 406
say›l› kanunun 11 ve 14’üncü maddeleri
kald›r›lm›fl, bunun yerine 5809 say›l›
Elektronik Haberleflme Kanunu’nun 22 ve
30’uncu maddeleri getirilmiflti. Bu
maddelerle operatörlere geçifl hakk›,
Ulaflt›rma Bakanl›¤›’na da kamulaflt›rma
hakk› verilmiflti. Elektronik Haberleflme
Kanunu’na göre; operatörlerin altyap› için
özel mülkiyete kuracaklar› tesisler için,
Ulaflt›rma Bakanl›¤› kamulaflt›rma
yap›yor, kumalaflt›rma bedeli operatörler
taraf›ndan ödeniyor ve kamulaflt›r›lan
bölge Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n oluyordu.  

Ancak bu durum bile, “bürokratik
ifllemler uzun sürüyor” gerekçesiyle
operatörler taraf›ndan elefltiriliyordu.
Operatörler, mera ve orman alanlar›na
baz istasyonu kurmakta sorunlar
yafl›yordu. 
Şimdi daha da uzayacakŞimdi daha da uzayacak

Anayasa Mahkemesi’nin BTK’ya yetki
veren maddeyi iptal etmesinin ard›ndan,
operatörlerin baz istasyonu kurmalar›nda,
süre daha da uzayacak. Bundan sonra
operatörler belediye s›n›rlar› içinde
belediyelerden, belediye s›n›rlar› d›fl›nda il
özel idarelerinden izin almak zorunda
kalacak. Bir noktaya baz istasyonu
dikmek isteyen operatör önce, Ulaflt›rma
Bakanl›¤› taraf›ndan kamulaflt›rma
ifllemini bekleyecek. Ard›ndan da
belediyeden izin alacak. ‹mar plan›na
uygun olmayan baz istasyonu noktalar›
için ise, belediye meclis karar› beklenecek.
Bu da bir baz istasyonunun kurulmas›n›n
aylar almas› anlam›na gelecek. 
YYarargıtay’ın kararı şaşırgıtay’ın kararı şaşırtmıştıtmıştı

Operatörler daha önce de Yarg›tay’›n
baz istasyonlar›n›n flehir d›fl›na ç›kar›lmas›
yönünde verdi¤i kararla zor durumda
kalm›flt›. Bu karar Yarg›tay Hukuk Genel
Kurulu taraf›ndan da onaylan›rsa, 35 bin
baz istasyonu flehir d›fl›na ç›kar›lacak ve
mobil iletiflim kesintiye u¤rayacak. 

DOSYA www.baglantinoktasi.org 
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ANAYASA MAHKEMESİ, CEP TELEFONU
SEKTÖRÜNDEKİ ALTYAPI YATIRIMLARININ
HIZLANDIRILMASI AMACIYLA, 2004 YILINDA
BTK’YA VERİLEN YETKİYİ İPTAL ETTİ.
OPERATÖRLER BUNDAN BÖYLE, BAZ İSTASYONU
KURMAK İÇİN, BELEDİYELER VE İL ÖZEL
İDARESİNDEN İZİN ALMAK ZORUNDA KALACAK. 







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. 

Bu liberalleflme hareketi çerçevesinde,
Telekomünikasyon Kurumu taraf›ndan
telefon hizmetlerine iliflkin yetkilendirme
çal›flmalar›na bafllanm›fl, GSM
iflletmecilerinin de bu sektörde faaliyette
bulunmalar›na olanak sa¤lanm›flt›r. Altyap›
iflletimi konusunda sermaye flirketlerine
imtiyazlar verilmesi, piyasaya yeni
iflletmecilerin dâhil olmas›na olanak
sa¤lam›flt›r. Ancak,  bu durum bile sektöre
yeni giren iflletmelerin, Türk
Telekomünikasyon A.fi. ile rekabet
etmesine yetmemifltir. 

Bu nedenle,  Türk Telekomünikasyon
A.fi.’nin ücret politikas›na müdahale
edilmesine karar verilmifl; hayata geçirilen
uygulamalar ile sektöre giren GSM
iflletmecilerin Türk Telekomünikasyon A.fi.
ile rekabet edebilecek seviyeye getirilmesi
amac›yla, Kurum taraf›ndan, mobil
piyasalarda etkin piyasa gücüne sahip
iflletmecilerin belirlenmesine iliflkin
kararlar al›nm›flt›r.

07.01.2007 tarih ve 26396 say›l› Resmi
Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren,

I.Tarihi Süreç Ve Liberalleşme Hareketi

Bir kamu hizmetinin özel bir kişi tarafından
kurulmasını ve belli bir süre işletilmesini veya

kurulmuş bulunan bir kamu hizmetinin belli bir süre
işletilmesini öngören idari sözleşmeler,  “kamu

hizmeti imtiyaz sözleşmeleri” olarak tanımlanmıştır.

KÖfiE YAZISI

26
www.baglantinoktasi.org 

1

HÜSEY‹N ALTAfiProf. Dr.

BURCU SIRATAfiAvukat

huseyinaltas@baglantinoktasi.org

TÜKET‹C‹ HAKLARININ
KORUNMASI AÇISINDAN

TELEKOMÜN‹KASYON
SEKTÖRÜNDE TAR‹FE REJ‹M‹



Etkin Piyasa Gücüne Sahip
‹flletmecilerin
Belirlenmesine ‹liflkin Usul
Ve Esaslar Hakk›nda
Yönetmelik’in “‹flletmecilere
Getirilebilecek Temel
Yükümlülükler” bafll›kl› 10.
maddesinin (d) bendinde ise
Telekomünikasyon Kurumu’nun
ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip
iflletmecilere tarife düzenlemelerine tabi
olma yükümlülü¤ü getirebilece¤i
öngörülmüfltür. 

Ancak,  böyle bir yükümlülük
uygulamada Kurum taraf›ndan etkin piyasa
gücüne sahip iflletmeci olarak
belirlenmelerine ra¤men GSM
iflletmecilerine getirilmemifl yaln›zca Türk
Telekomünikasyon A.fi.’nin tarifeleri onaya
tabi tutulmufltur. 

Di¤er taraftan,  Kurum ile GSM
flirketleri aras›nda imzalanan “Gsm-Pan
Avrupa Mobil Telefon Sisteminin
Kurulmas› ve ‹flletilmesi ‹le ‹lgili Lisans
Verilmesine ‹liflkin ‹mtiyaz Sözleflmesi”nin
“Tarife” bafll›kl› 13. Maddesinde;

“..............
Tarifeler, azami fiyat s›n›rlar› içinde

kal›nmak suretiyle iflletmeci taraf›ndan
serbestçe belirlenir.” 

fleklinde yer alan düzenleme gere¤i ise,
GSM iflletmecilerinin tarifelerinin
Kurum’un onay›na tabi olmamakla birlikte
iflletmeci taraf›ndan, azami fiyat s›n›rlar›
içinde kal›narak serbestçe belirlenebilece¤i
hüküm alt›na al›nm›flt›r.

Etkin piyasa gücüne sahip iflletmecilerin
tarife onay prosedürlerinin birbirinden bu
flekilde farkl› olmas›, 406 say›l› Kanun’un 4.
Maddesindeki eflitlik ve ayr›m gözetmeme
ilkelerine ayk›r›l›k teflkil etmifltir. 

Bu düzenlemelerden de anlafl›ld›¤› üzere,
hizmetlerin yürütülmesinde ve/veya
telekomünikasyon alt yap›s› iflletiminde ve
bu hususlarda yap›lacak düzenlemelerde
aksini gerektiren objektif nedenler
bulunmad›kça eflit flartlardaki iflletmeciler

aras›nda ayr›m yap›lmamas› esast›r. Ancak,
Telekomünikasyon Kurumu ile Türk
Telekomünikasyon A.fi. aras›nda imzalanan
imtiyaz sözleflmesinde bu husus
gözetilmemifltir . 

Bu durum, özellikle sabit telefon
operatörü olan Türk Telekomünikasyon
A.fi.’nin aleyhine sonuçlar do¤urdu¤u gibi,
tüketicilerin de zarar görmesine sebebiyet
vermifltir. Zira, GSM operatörleri
tüketicilerde yaratt›klar› düflük fiyat alg›s›
ile tüketici tercihlerini kolayl›kla
etkilemifllerdir. Tüketiciler yarat›lan düflük
fiyat yan›lg›s› ile GSM operatörlerine
yönelmifltir. 

Bu olumsuz durum gerek Avrupa Birli¤i
uygulamalar› gerekse 5809 Say›l›
Elektronik Haberleflme Kanunu’nun
getirdi¤i yenilikler ile ortadan kald›r›lmaya
çal›fl›lm›flt›r. Bu düzenlemeler ile birlikte
oluflan yeni durum hakk›nda ise glecek
say›m›zda sizi bilgilendirece¤iz.

Gelecek say›da buluflmak dile¤iyle.
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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.



Ulaflt›rma Bakanl›¤›, ‹stanbul
Bo¤az›’na yap›lacak 3’üncü köprü
üzerinden Adapazar›’n›-Tekirda¤’a

ba¤layacak 5 milyar dolarl›k ‘Kuzey
Marmara Otoyol Projesi’ ihalesine ç›kmak
için Yüksek Planlama Kurulu’na (YPK)
baflvurdu. Proje üzerindeki haz›rl›klar›n›
tamamlayan Bakanl›k, 350 kilometrelik dev
otoyol projesi için Yap-‹fllet-Devret (Y‹D)
yöntemiyle ihaleye ç›kacak. 

Ulaflt›rma Bakanl›¤›, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluflunun 100’üncü
y›l›nda otoyol ve duble yol a¤›n› daha da
gelifltirmeyi planl›yor. Duble yol a¤›n› 32 bin
kilometreye ç›kartmay› hedefleyen Bakanl›k,
bu yönde çal›flmalar›n› h›zland›rd›. ‹lk olarak
da 350 kilometrelik ‘Kuzey Marmara
Otoyolu’ projesi yap›lacak. Projeyle, ‹stanbul
Bo¤az›’na yap›lacak 3’üncü köprü üzerinden
Adapazar›, Tekirda¤’a ba¤lanacak. 

Konuyla ilgili bilgi veren Karayollar›
Genel Müdürü Cahit Turan, ihalenin Y‹D
yöntemiyle yap›lmas› için YPK’ya baflvuruda
bulunduklar›n› kaydetti. ‹zin al›r almaz da
ihaleye ç›kacaklar›n› söyledi. 
Üçüncü köprü güzergâhı imar izni bekliyor 

Cahit Turan’›n, üçüncü köprü çal›flmalar›
hakk›nda verdi¤i bilgilere göre, üçüncü
köprünün güzergâh› Beykoz-Tarabya
aras›nda olacak. Genel Müdür, “Güzergâh›n
imar plan›na ifllenmesi için ‹stanbul
Büyükflehir’den talepte bulunduk.”dedi.

Cahit Turhan, ‹zmit Körfez Geçifli ve
Gebze-‹zmir Otoyol ihalesi için de YPK’dan
onay beklediklerini kaydetti. Onay›n k›sa

HABER
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Ulaştırma Bakanlığı, 5 milyar
dolarlık Kuzey Marmara Otoyol

ihalesi için YPK’ya başvurdu

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI, 350 KİLOMETRELİK 
“KUZEY MARMARA OTOYOL PROJESİ” İÇİN

DÜĞMEYE BASTI. 5 MİLYAR DOLARLIK PROJE, YAP-
İŞLET-DEVRET YÖNTEMIYLE YAPILACAK. BAKANLIK,

PROJE İÇİN YPK’YA BAŞVURUDA BULUNDU. 

Adapazar›
Sanayi ve

Ticaret Odas›
Yönetim

Kurulu
Baflkan›

Akgün Altu¤

Karayollar›
Genel
Müdürü
Cahit Turan



süre içinde ç›kmas›n› istediklerini vurgulad›. 
Adapazarı, güzergâhtan rahatsız

Adapazar› Sanayi ve Ticaret Odas›
Yönetim Kurulu Baflkan› Akgün Altu¤,
‹stanbul’da yap›lmas› planlanan 3. bo¤az
köprüsü güzergâh›n› oluflturan Adapazar›-
Tekirda¤ Otoyolu’nun il s›n›rlar› içinden
geçmesinin olumsuzluk getirece¤ini söyledi.
Sakarya’daki Meslek Odalar› ve Sivil
Toplum Örgütleri olarak yapt›klar›
toplant›lar sonunda ald›klar› kararlar›
aç›klayan Altu¤, projeyi genel olarak
desteklediklerini aç›klad›. Ancak, projeyle
ilgili çekincelerin oldu¤unu belirtti. ‹l
s›n›rlar› içinde planlanan güzergâh›n mevcut
flehir merkezine ve yeni yerleflim alanlar›na
çok yak›n bir bölgeden geçmesinden
memnun Altu¤, projenin mevcut haliyle
hayata geçmesi halinde, tar›m arazilerinin
heba olaca¤›n› belirtti. Proje kapsam›ndaki
köprünün, mevcut flehir merkezini ikiye
ay›raca¤›n› ve yolun geçti¤i alanlarda çarp›k
yap›laflma yaflanaca¤›n› kaydetti. Altu¤,
“Proje ayn› zamanda, ormanl›k alanlara
zarar verecek. Hava ve gürültü kirlili¤i
oluflmas›na sebep olacak. Bu sebeplerle
güzergâha karfl› ç›k›yoruz.” dedi. Altu¤,
güzergâh›n 12 ila 15 kilometre uzat›lmas›
halinde bu sorular›n yaflanmayaca¤›n›
kaydediyor. 
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Kuzey Marmara Otoyol Projesi’nin güzergâhı şöyle: 
Adapazar›-Akyaz› kavfla¤›ndan bafllanacak. Adapazar›’n›n kuzeyinden devam
edecek. ‹zmit’in kuzeyinden geçerek Gebze’nin kuzeyinde yap›lmas› planlanan
Gebze-‹zmir otoyolu ile irtibat sa¤layacak. Kuzeyden TEM otoyolundan Ömerli-
Sultançiftli¤i bölgesinden devam edip burada di¤er akslarla birlikte Bo¤az’dan
(üçüncü köprü güzergah›, Beykoz-Tarabya) Avrupa yakas›na geçip, Kemerburgaz
civar›nda birleflecek. Had›mköy ve Silivri’yi, mevcut TEM otoyolunun yaklafl›k 4,5
kilometre kuzeyinden devam ederek K›nal› Kavfla¤›’nda TEM otoyoluyla birleflecek.

Altuğ’un alternatif olarak 
sunduğu güzergâh ise şöyle: 

Altuğ’un alternatif olarak 
sunduğu güzergâh ise şöyle: 

TEM Otoyolu Akyaz› ç›k›fl› - Osmanbey Köyü - Kumköprü Köyü -
Ormanköy - Ya¤basan Köyü - Çatalköprü Köyü  - Sukenar› Köyü -
Yenido¤an  Köyü - Yeflilyurt Beldesi’nin Kuzeyi - Turnadere Köyü
Kuzeyi - Türkbeylik›flla Köyü - Rüstemler Köyü - Akgöl Köyü -
Harmantepe Köyü - Çalt›cak Köyü - Ac›elmal›k Köyü Kuzeyi -
Kayranc›k Köyü - Karaman Mah./Camili Mah./Korucuk Mah. (Yeni
Yerleflim Bölgesi) Kuzeyi - Nasuhlar Köyü - Akmefle Köyü - KOCAEL‹
güzergâh›ndan geçerek, flehrin kuzey bölgesine uzanmas›. 



SÖYLEY‹fi‹
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Avuç içi bilgisayar haline gelen cep
telefonlar›ndan internete
ba¤land›¤›m›z günler geldi.

Hayat›m›za giren 3N, görüntülü iletiflim
yan›nda mekandan ba¤›ms›z internet eriflimi
vaadediyor. Yenilikleri takip eden ve
kullanan Türk halk›, 3N’yi flimdiden sevdi.
Üç operatörün 3N abonesi 6 milyonu buldu.
Bu say› h›zla art›yor ve y›l sonu tahminleri
ise bu rakam›n 10 milyonun üzerine ç›kaca¤›
yönünde.

Yeni nesil teknolojileri tüketiciye sunan
iflletmecilerin d›fl›nda, bu teknolojiyi
gelifltiren, kuran ve sistemi çal›fl›r hale
getiren tedarikçiler bulunuyor. Çin kökenli
Huawei Telekomünikasyon, Türkiye’de üç
operatörle birden çal›fl›yor ve tüm dünyada
yüzlerce operatörün alt yap›s›n› sa¤l›yor.

ABD’den Avrupa’ya,
Afrika’dan Asya’ya her
co¤rafyada kaliteli ve son
teknoloji yeni nesil iletiflim
ekipmanlar›n› gelifltirip,
satan Huawei’nin Türkiye
Ofisi Teknoloji Direktörü
(CTO)Tufan Ünal ile
konufltuk. Tufan Ünal,
Huawei teknolojileri ile yeni
nesil iletiflimde 3N ve sonras›
uygulamalar›n bafllad›¤›n›
söylüyor. Tufan Ünal, dünya
örneklerine bakarak
Türkiye’nin 3N’de oldukça
baflar›l› oldu¤unu, yeni nesil
teknolojileri Türkiye’nin

genç kullan›c›lar›n›n çok sevdi¤ini
vurguluyor.  Ünal ile 3N üzerine
bilgilendirici bir söylefli gerçeklefltirdik.

■ Yeni nesil iletiflim teknolojileri deyince
3N, WiMAX, LTE gibi teknolojiler akla
geliyor. Yeni nesil iletiflim teknolojileri ve
pazar› dünyada nas›l geliflecek?

H›zla geliflmesini sürdürece¤i kesin. Zira
30 Temmuz’la birlikte bafllayan yeni
dönemle 3N, Türkiye’nin gündeminde.
Ancak dünyada yeni nesil mobil iletiflim
teknolojilerinden LTE Uzun Vadeli Evrim)
ve WiMax (Kablosuz H›zl› Geniflband
Eriflimi) yo¤un bir flekilde konufluluyor. 

Eskiden modemlerimizi kullanarak 56
Kbps h›z›nda çevirmeli ba¤lan›rken
flimdilerde 3N ile bir hücre içerisinde 21

Mbps’lere, ADSL teknolojisi ile 8 Mbps
h›zlar›nda eriflim sunulmaya baflland›.
VDSL2 teknolojisi ile 32Mbps’ye ve fiber
eriflim teknolojisi ile 100 Mbps’ye varan çok
daha yüksek h›zlarda internet eriflim
servisleri veriliyor. 

Mobil iflletmeciler görüntülü görüflme,
daha h›zl› mobil internet, Mobil TV, Video
haber paketleri, görüntülü ça¤r› merkezi ve
daha birçok yeni servisi vermeye bafllad›lar.
Art›k her zaman ve her yerde web’de
gezinebilir, e-postalar›m›za eriflebilir, müzik
ve video indirebiliriz.

Ba¤lant› h›z›m›z artt›kça, o ba¤lant›
üzerinden tafl›nan veri kapasitesi ve kullan›m
oran›m›z da art›yor. Örne¤in broadband
aboneleri interneti dial-up abonelerine
nazaran 5 kat fazla ziyaret etmifller ve 5 kat
fazla zaman geçirmifller. 

■ Size göre, 3N dünyada ne oranda
baflar›l› oldu, Türkiye’de ki geliflimini nas›l
de¤erlendiriyorsunuz? 

Alt›n ça¤lar›n› henüz yaflamaya bafllayan
3N ile mobil veri hizmetlerinin pazarda
baflar›l› oldu¤u ortada. Dünya çap›ndaki 4.5
milyar mobil abonenin 600 milyonunu mobil
geniflband abonesi oluflturuyor. Türkiye’de
ise 3N servisinin bafllamas›ndan sonraki 2 ay
içerisinde 4 milyon abone say›s›na ulafl›ld›.
2004 y›l›nda 150 milyon olan sabit geniflband
abone say›s› 2009’da 500 milyona ç›ksa da
mobil geniflband öne geçmifl bulunuyor.
‹lerisi için tahminler; geniflband
aboneliklerinin 2014 itibar›yla 3.4 milyara
ulaflmas› yönünde ve yaklafl›k yüzde 80’i
mobil genifl banttan faydalanacak. 

Tabi burada terminaller, içerik ve
fiyatland›rma çok önemli. Facebook gibi
sosyal a¤lar, YouTube gibi içerik paylafl›m
siteleri mobilite ile birlikte daha da
geliflmifltir. Kullan›c›n›n üretti¤i içerik de
al›fl›lagelmifl downlink trafik kal›plar›n›
de¤ifltirip ve up-link ba¤lant›s›nda önemli bir
art›fla sebep olmufltur. Servislerin ilk
sunumunda terminal eksikli¤i, fiyatlar›n
yüksek oluflu bafllang›çta kullan›m oran›n›
düflürürken, sonralar› sabit fiyatlar ve s›n›rs›z
kullan›m 3N servislerinin yayg›n
kullan›lmas›nda etkili olmufltur.

■ Bir de yeni nesil teknoloji denilince akla
LTE geliyor. LTE’nin, çok daha h›zl›
geniflband eriflim ve 3N’nin devam› olaca¤›

HUAWEI, TÜRKİYE’DE 
HER ÜÇ OPERATÖRE DE

HİZMET VERİYOR.
HUAWEI’NİN TÜRKİYE OFİSİ

TEKNOLOJİ DİREKTÖRÜ
(CTO) TUFAN ÜNAL,

HUAWEI TEKNOLOJİLERİ
İLE YENİ NESİL İLETİŞİMDE

3N VE SONRASI
UYGULAMALAR HAKKINDA
ÖNEMLİ BİLGİLER VERİYOR.

“3N’de büyük başarı sağlandı”
Huawei Türkiye CTO’su Tufan Ünal: 

www.baglantinoktasi.org 
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konufluluyor. Anlat›r m›s›n›z? 
Bu bilgiler ›fl›¤›nda hem müflteri

taleplerinin artaca¤› hem de mobil
iflletmecilerin yeni kapasiteye ihtiyaç
duyacaklar› muhakkak. Bu ihtiyaçlar›
karfl›larken de var olan yat›r›mlar›n›
korumak ve mevcut 3G flebekelerinin
devam›n› sa¤lamak istiyorlar. ‹flte 2004
y›l›nda 3GPP bünyesinde çal›flmalar›
bafllat›lan LTE teknolojisi, Release 8’de var
olan radyo eriflim teknolojisini gelifltirmeye
yönelik bir çal›flma olarak ortaya ç›km›flt›r.
Mobil operatörlerin abone beklentilerini
karfl›lamak ve yeni servisler sunmak, yeni ifl
f›rsatlar› yaratmak üzere kapasitelerini
artt›rmak durumundalar. 

Ciddi h›z ve performans geliflimi LTE
saniyede en az 100 megabitlik eriflim h›z› ve
10 milisaniyeden düflük iletim imkân› sunar.
Release 6 HSDPA’den 3-4 kat daha fazla
performans sunabilecek.

LTE IP flebeke altyap›s› kulland›¤›ndan,
hizmetler ve cihazlar›n daha iyi yönetimi,
daha düflük sat›n alma maliyeti, di¤er
flebekelerle daha kolay entegrasyon sa¤lar.
LTE ile bit bafl›na maliyet 3 kat düflecek.

LTE, zenginlefltirilmifl uygulamalarla yeni
gelir f›rsatlar› sunuyor. Örne¤in video blog,
video mesajlaflma, yüksek kalitede video
konferans,  video-bazl› mobil reklam,
interaktif TV, mobil inretaktif oyun, VoIP, e-
gazeteler, yüksek kalitede müzik dinleme, ifl
uygulamalar›, M2M iletiflim, mobil intranet
yeni servislerden baz›lar›. Bu servislere ak›ll›
telefonlar, netbooklar, laptoplar, oyun ve
video cihazlar› ile ulafl›labilecek.

■ Son olarak, Huawei Türkiye’nin yeni
nesil teknolojiler alan›nda yapt›¤›
çal›flmalardan bahsedebilir misiniz? 

2009’un ikinci çeyre¤i itibariyle Huawei,
LTE konusunda, aralar›nda TeliaSonera,
Vodafone, China Mobile, Telenor ve T-
Mobile’›n da bulundu¤u 10’dan fazla lider
operatör ile iflbirli¤i yapmaktad›r.
TeliaSonera, ‹skandinavya ve Balt›k
ülkelerinin en büyük telekom operatörü ve
Huawei ile dünyan›n ilk ticari nitelikteki
LTE flebekesinin kurulumu için anlaflt›k. 4
Haziran 2009 tarihinde Huawei ve
TeliaSonera, Oslo’daki canl› bir ticari LTE
a¤› üzerinden dünyan›n ilk mobil geniflband
internet ba¤lant›s›n› gerçeklefltirmifltir. 

Dünyan›n en büyük 7. mobil iletiflim
operatörü Telenor, Oslo’daki LTE denemesi
için gereken LTE radyo eriflim ve EPC
ekipmanlar›n› Huawei’den temin etmifltir.
Huawei bugün Avrupa Telekomünikasyon
Standartlar› Enstitüsü (ETSI) taraf›ndan
verilen 1272 LTE patentinin 147’sini ald›.

Huawei son LTE saha denemesinde
downlink veri h›z› 173 Mbps’ye ulaflm›flt›r ve
bu da kablosuz aktar›m zirve veri de¤eri
aç›s›ndan yeni bir rekordur. Uplink veri h›z›
ise 84 Mbps’dir. 

TÜRKİYE, DÖRT GÖZLE BEKLEDİĞİ ÜÇÜNCÜ NESİL (3N) TEKNOLOJİSİYLE TANIŞTI.
3 AY GİBİ KISA BİR SÜREDE, 3N KULLANICISI SAYISI 6 MİLYONU BULDU. 

Huawei Türkiye
Ofisi Teknoloji

Direktörü (CTO)
Tufan Ünal
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TÜKETİCİ HAKLARI
YÖNETMELİĞİ’NDE

KÖKLÜ
DEĞİŞİKLİĞE
GİDİLİYOR.

DEĞİŞİKLİKLE,
ARTIK

OPERATÖRLER
ABONELERİN

ALEYHİNE
DÜZENLEME

YAPAMAYACAK.
ABONELER,

OPERATÖRLERİN
‘KEYFİ’

UYGULAMALARINA
KARŞI DA

KORUNACAK.
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devrimi
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Haberleşme
sektöründe
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Haberleşme
sektöründe

tüketici hakları
devrimi

TÜKETİCİ YA DA ABONE, İSTEMESİ HALİNDE FATURASINA
ÜST SINIR DİĞER BİR DEYİŞLE LİMİT KOYABİLECEK.
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Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu
(BTK), haberleflme sektöründe
tüketicileri çileden ç›karan pek çok

soruna neflter atmaya haz›rlan›yor. Tüketici
Haklar› Yönetmeli¤i’nde yap›lacak köklü
de¤ifliklikle, abonelelerle cep telefonu (ve
sabit telefon) operatörleri aras›ndaki
iliflkide yeni bir dönem aç›lacak. Aboneler,
operatörlerin ‘keyfi’ uygulamalar›na karfl›
korunacak. Operatörler, abonelerin
aleyhine düzenleme yapamayacak. 

Haberleflme, telekomünikasyon ve
ulaflt›rma sektörünün nabz›n› tutan
‘Ba¤lant› Noktas›’, bu ayki say›s›nda son
derece önemli bir konuya gündeme tafl›yor.
BTK’n›n, 1 ay içinde yay›nlamay›
hedefledi¤i ‘Tüketici Haklar›
Yönetmeli¤i’nde yap›lacak kritik
de¤iflikliklerin ayr›nt›lar› belli oldu.
Kurum’un, abonelerden gelen yo¤un
flikayetler ve y›llar içinde oluflturdu¤u
birikim kapsam›nda yönetmeli¤e
yans›yacak 4 önemli de¤ifliklik flöyle: 

1Tüketici ya da abone, hangi hizmeti,
hangi birim fiyat üzerinden ald›¤›n›

tart›flmaya yer b›rakmayacak biçimde
bilecek. Bu çerçevede gerek sabit, gerekse
cep telefonu operatörlerinin uygulad›¤›
onlarca tarifede ciddi ay›klamalar
yap›lacak. Kar›fl›k tarife yap›s› terk
edilecek. 

BTK Yetkilileri, bu de¤ifliklikle ilgili
olarak “Aboneler, tarifelerin ya da
kampanyalar›n neyi kapsay›p neyi
kapsamad›¤›n› bilmiyor. Kampanya ve
tarifeler iç içe. Bu düzenlemeyle birlikte
abone, ald›¤› hizmeti ve bu hizmetin
bedelini önceden bilecek. Neye, ne kadar
ödedi¤inin bilincinde olacak” diye konufltu. 

2Abone, bir hizmeti almaya hangi yolla
bafllad›ysa, ayn› yolla da vazgeçecek.

BTK yetkilileri, bu düzenlemenin amac›n›
flöyle aç›klad›: “Abone, operatörüne att›¤›
bir k›sa mesajla (SMS) belli bir hizmeti
almaya bafll›yor. Ancak, ayn› yolla bu
hizmetten vazgeçemiyor. Yani, SMS’le söz
konusu hizmetin al›m›n› durduram›yor. Bu
düzenleme ile abone, hizmeti hangi yolla
almaya bafllam›flsa, ayn› yöntemle de
iptalini gerçeklefltirebilecek” dedi. 

3Tüketici ya da abone, istemesi halinde
faturas›na üst s›n›r di¤er bir deyiflle limit

koyabilecek. BTK yetkilileri, bu
düzenlemeye de flu sözlerle aç›kl›k getirdi:

“Abone, operatörüyle temasa geçecek.
Diyecek ki örne¤in, benim faturama 100
lira üst s›n›r koy. Ayr›ca beni, 80 liraya
gelince uyar. Operatör, abonenin ödeyece¤i
fatura tutar› 80 liraya geldi¤inde devreye
girecek. Fatura için belirledi¤iniz üst s›n›r
olan 100 liraya yaklafl›yorsunuz, diyecek.
100 liraya geldi¤inde bir kez daha uyaracak.
Abone, onay verirse 100 liran›n üstünde
görüflmeye devam edecek. Sürpriz fatura
olmayacak.  
KAMPANYA VE TARİFELERDE 
ANİ DEĞİŞİKLİK YAPAMAYACAK

4Operatörler, önceden kural ve süresi
aç›klanan kampanyalarda ve tarifelerde,

tüketicinin aleyhine ve onay›n› almadan
herhangi bir de¤ifliklik yapamayacak.
Abonenin, tarifesini ve tarife paketini bir
tarifeden baflka bir tarifeye
kayd›ramayacak. 

BTK yetkilileri, bu düzenlemeye iliflkin
olarak da “Maç bafllam›fl. Kurallar
konulmufl. Oyunun ortas›nda rakip tak›m,
ayak oyunu yerine elle oynanaca¤›n›
söylüyor. Bu olmaz. Bu düzenleme ile
kampanya ve tarifelerde tüketicinin
aleyhine olan de¤iflikliklerin yap›lamayaca¤›
kurala ba¤lanacak. Elbette, tüketici lehine
düzenlemelerde herhangi bir sorun söz
konusu de¤il” diye konufltu. 



Ulaflt›rma Bakanl›¤› ve Devlet
Demiryollar› (TCDD), uzay
istasyonunu and›ran h›zl› tren gar›

için dü¤meye bast›. TCDD, 100 milyon
dolarl›k yat›r›m gerektiren proje için Yüksek
Planlama Kurulu’na (YPK) baflvurdu.
‹haleye ç›kmak için YPK’dan izin isteyen
TCDD, izni al›r almaz, ihaleye ç›kacak.
TCDD’nin Baflkent’e infla edece¤i gar binas›
Ankara’n›n en görkemli yap›lar› aras›nda yer
alacak. Gar binas› içinde, örneklerine
Avrupa’da s›kça rastlanan 5 y›ld›zl› otel, al›fl-
verifl merkezleri, sinema, tiyatro, sergi
salonlar›, lüks lokanta ve restoranlar
bulunacak. Gar›n, günde 50 bin kifliyi
a¤›rlamas› bekleniyor.

Yat›r›mc›lar ise projeyle yak›ndan
ilgileniyor. Yetkililer, hem Avrupa’dan hem
de Uzak Do¤u’dan olmak üzere pek çok
firman›n projeyle ilgilendi¤ini belirtiyor.
Projeyle Türkiye’den Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i (TOBB) de ilgileniyor.
Ancak TOBB, projenin ihalesiz olarak
kendilerine verilmesini istiyor. TCDD
yetkilileri, projenin ihalesiz olarak
verilmesinin mümkün olmad›¤›n› belirtiyor.
TCDD yetkilileri ayr›ca, Ankara’dan sonra
benzer gar binalar›n›n ‹stanbul ve ‹zmir’e de
infla edilece¤ini belirtiyor. 
Yeni bina Celal Bayar Bulvarı ile 
mevcut gar binası arasında yapılacak

Yeni h›zl› tren gar›, Celal Bayar Bulvar› ile
mevcut gar binas›n›n aras›nda kalan araziye

YENİ HIZLI TREN
GARI, CELAL

BAYAR BULVARI
İLE MEVCUT GAR

BİNASININ
ARASINDA KALAN

ARAZİYE İNŞA
EDİLECEK.
BİNANIN

OTOPARKLAR
DÂHİL İNŞAAT

ALANI 129 BİN
280 METREKARE

OLACAK. YENİ
BİNA, GÜNDE 

50 BİN, YILDA 15
MİLYON YOLCUYU
AĞIRLAYABİLECEK.

Ulaştırma
Bakanlığı, uzay

görünümlü hızlı
tren garı için

İHALEYE çıkıyor 

DEM‹RYOLLARI
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infla edilecek. Binan›n otoparklar dâhil
inflaat alan› 129 bin 280 metrekare olacak.
Yeni bina, günde 50 bin, y›lda 15 milyon
yolcuyu a¤›rlayabilecek. H›zl› tren gar›nda,
VIP (çok önemli kifli) salonunun yan› sar›,
CIP (s›k seyahat eden kifli) salonu da
bulunacak.  Yeni terminalin binas›nda bin
500 araçl›k otopark, 6 demiryolu hatt›, ana
gar salonu, gelen-giden yolcu salonu, bilet
sat›fl gifleleri, mescit, sauna, lüks restoranlar,
fast food restoranlar, ilkyard›m birimleri ve
çok maksatl› konferans salonu bulunacak. 
Mevcut bina otel olacak 

H›zl› tren terminal projesi için ihale
haz›rl›klar› h›zland›r›l›rken, bir yandan da
mevcut binan›n konumu içinde çal›flmalar
sürüyor. Yeni proje, mevcut gar ve

etraf›ndaki binalar› d›fllamayacak flekilde
tasarland›¤› için, h›zl› tren istasyonunun
faaliyete geçmesiyle kullan›lmayacak olan
mevcut gar binas›, otel veya konferans-
toplant› merkezi olarak da kullan›lmas›
planlan›yor. TCDD yetkilileri, Ankara’da
büyük konferans salonlar›na ihtiyaç
oldu¤una dikkat çekerek, “Eski Gar Binas›
bu aç›¤› kapatabilir. Kesin bir fley yok.”
görüflünü seslendiriyor. 
Projeyi Çek’ler hazırladı

Ankara Tren Gar›’n›n projesi ihalesini ise
946 bin 155 Yeni Türk Liras› teklifiyle Çek
flirket Sudop Praha AS-SDPAK ortak giriflim
gurubuna kazanm›flt›. Çek flirket, projeyi
2006 y›l› sonunda tamamlayarak, Devlet
Demiryollar›’na teslim etmiflti. 
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Karayollar› Genel Müdürlü¤ü, otoyol ve
köprülerde Kartl› Geçifl Sistemi’nde
(KGS) uygulanan yüzde 20’lik

indirimin kald›r›lmas› için Ulaflt›rma
Bakanl›¤›’na baflvurdu. Ulaflt›rma Bakan›
Y›ld›r›m’›n onay vermesi halinde, KGS’deki
indirim kalkacak. 

Bakanl›k yetkilileri, KGS’deki indirimin
kald›r›lmas›n›n birçok yarar›n›n görülece¤ini
savunuyor. Mesela, KGS’lerin Otomatik
Geçifl Sistemli (OGS) giflelere göre daha
fazla zaman kayb›na sebep oldu¤u
vurgulan›yor. Zaman kayb›n›n yan› s›ra,
trafik s›k›fl›kl›¤›n› da beraberinde getirdi¤i
belirtiliyor. Do¤al olarak, KGS’li otoyol ve
köprü giflelerinin önünde uzun kuyruklar
olufluyor. Bakanl›k, KGS’deki indirimi
kald›rarak, hem zaman kayb›n› hem de
köprü ve gifle önlerinde oluflan kuyruklar›
sona erdirmeyi planl›yor. Böylece
vatandafllar›n, KGS yerine OGS’yi tercih

etmesi hedefleniyor.
Yetkililer, bu çerçevede KGS’li geçifllerde

uygulanan yüzde 20’lik indirimin
kald›r›lmas›n›n kararlaflt›r›ld›¤›n›
an›msatarak, Karayollar› Genel
Müdürlü¤ü’nün bu konudaki talebini
Ulaflt›rma Bakanl›¤›’na iletildi¤ini
vurguluyor. 

‹ndirimin kald›r›laca¤› tarihle ilgili karar›, 
Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m’›n

verece¤ini belirten yetkililer, “Say›n Bakan’a
konuyu iletece¤iz. Gerekli onay›n
al›nmas›n›n ard›ndan indirim kalkacak” dedi. 
Bu ay kaldırılması hedefleniyor 

Yetkililer, KGS’deki indirimin ne zaman
kalkaca¤› sorusunu, “Kas›m ay›n›n bafl›nda
kald›rmay› düflünüyoruz” sözleriyle yan›tlad›.
Yetkililer, OGS’de uygulanan yüzde 20’lik
indirimin sürüp sürmeyece¤i sorusuna
karfl›l›k da “Aynen devam edecek” cevab›n›
verdi. 
Çevreye ve petrol tüketimine 
olumlu etkisi olacak

Yetkililer, KGS’nin kald›r›lmas›n›n çevreye
ve akaryak›t tüketimine de olumlu etkisi
olaca¤›n› kaydederek, “Giflelerde, dur-kalk
son bulacak. Daha az egzoz gaz› sal›nacak.
Akaryak›t tüketiminde k›smi de olsa tasarruf
sa¤lanacak” görüflünü dile getirdi. 

KARAYOLLARI, KGS’DEKI İNDİRİMİ KALDIRARAK,
HEM ZAMAN KAYBINI HEM DE KÖPRÜ VE GİŞE

ÖNLERİNDE OLUŞAN KUYRUKLARI SONA
ERDİRMEYİ PLANLIYOR. BÖYLECE VATANDAŞLARIN,
KGS YERİNE OGS’Yİ TERCİH ETMESİ HEDEFLENİYOR.

KARAYOLLARI
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KARAYOLLARI, KGS’deki 
yüzde 20 indirimi kaldıracak



Türkiye’de sektörün devlerine ayn› anda
hizmet sunuyor. 90 bine yak›n çal›flan›

ile, 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren
flirket, 2009’da 30 milyar dolar sat›fl
hedefliyor. 20 milyon dolarl›k yat›r›mla
Türkiye’nin ilk “Yeni Nesil
Telekomünikasyon Teknolojileri
Laboratuar›”n› kuran Huawei, dünyadaki
15’inci Ar-Ge merkezini Türkiye’de açmaya
haz›rlan›yor.

Bilgi ve iletiflim teknolojileri (ICT)
alan›nda dünyan›n lider firmalar› aras›nda yer
alan Huawei Telekomünikasyon 1988’de
kuruldu. Bugün 100’den fazla ülkede
dünyan›n önde gelen 50 telekom
operatöründen 36’s›na yeni nesil telekom
çözümleri sunuyor. Huawei’nin çözüm ve
hizmetlerinden 1 milyar› aflk›n insan
yararlan›yor. fiirket, gelirlerinin yüzde 75’ini
uluslararas› sat›fllardan elde ediyor.   

Huawei’nin 22 bölge ofisi, 100’den fazla
ülkede yerel ofis, 14 Ar-Ge merkezi, 29
e¤itim merkezi ve 20 ortak inovasyon
merkezi bulunuyor. Dünya çap›nda 87 bin
502 kifliye istihdam sa¤l›yor. Çal›flanlar›n
yüzde 40’› (37 bin kifli) Ar-Ge alan›nda görev
yap›yor. 

Son 5 y›lda sa¤l›kl› ve sürdürülebilir bir
büyüme trendi yakalayan Huawei, 2004’te 5.6
milyar dolar olan sat›fl hacmini 2008’de 23.3
milyar dolara ç›kard›. 2008’de bir önceki y›la
göre yakalanan yüzde 46’l›k büyüme, flirket
tarihinin en yüksek büyüme oran› oldu.
Huawei, 2009 y›l› sat›fl hedefini 30 milyar
dolar olarak belirleyerek sektördeki iddias›n›
bir kez daha ortaya koydu. 

fiirketin baflar›s›n›n arkas›nda “müflteriye
yak›n olmak, piyasay› iyi anlamak ve
istihdam› art›rarak yerel ekonomiye katk›
sa¤lamak” fleklinde özetlenebilecek kurumsal
felsefesi yat›yor. Huawei, müflterileri için
uzun süreli katma de¤er sa¤layan, onlar›n
ihtiyaçlar›na göre özellefltirilmifl, potansiyel
geliflmenin önünü açan, yenilikçi çözümler
sunarak farkl›l›k yarat›yor. 

Huawei Türkiye, liderlerin hizmetinde
Huawei, büyük bir potansiyel oldu¤una

inand›¤› Türkiye’deki ofisini 2002’de kurdu.
Bugün Orta Asya ve Kafkasya (CA&C-
Central Asia & Caucasia) bölgesinin merkezi
haline gelen Huawei Türkiye’de 460 kifli
çal›fl›yor. fiirketin personel say›s› altyap›
çal›flanlar› ile 2 bine ulafl›yor. 2008, nisan
ay›nda kurulan global tedarik merkezi;
Avrupa, Ortado¤u, Uzakdo¤u, Orta Asya,
Afrika ve Rusya’ya 50 tedarikçi ile hizmet
götürüyor. Huawei Türkiye, lider telekom
flirketlerine çözüm orta¤› olarak hizmet
veriyor. Türk Telekom, Turkcell, Vodafone
Türkiye, Avea, Alb Telecom, Eagle Mobile ve
Superonline bu flirketler aras›nda yer al›yor. 

Huawei Türkiye, Türk Telekom için
gerçeklefltirdi¤i büyük projelerle sabit iletiflim
alan›ndaki deneyim ve bilgi birikimini ortaya
koydu. fiirket, Türkiye’de WDM, IPDSLAM,
Metro Ethernet gibi alanlarda baflar›l›
projelere imza att›. 

Vodafone Türkiye’nin tüm Türkiye’deki
3G altyap›s›n› kuran flirket, Avea ve
Turkcell’e de bölgesel ölçekte kurulum
hizmeti verdi. Türkiye’deki 3 GSM
operatörüne de hizmet veren tek tedarikçi
firma olarak büyük bir baflar›ya imza att›. 
Türkiye de Ar-Ge merkezi kuruluyor

Huawei, ‹stanbul Teknik Üniversitesi
iflbirli¤i ile 2008 y›l› kas›m ay›nda Türkiye’nin
ilk “Yeni Nesil
Telekomünikasyon
Teknolojileri Laboratuar›”n›
kurdu. 20 milyon dolarl›k
yat›r›m ile kurulan
laboratuar, en son

kablosuz teknolojiler (3G) ve optik iletim
(DWDM) donan›m›n› içeriyor.
Laboratuarda, flirket çal›flanlar›na,
müflterilere ve üniversite ö¤rencilerine teknik
e¤itim veriliyor. 

ABD, Rusya, Hindistan, ‹sveç, Almanya ve
Çin gibi farkl› ülkelerde Ar-Ge merkezleri
bulunan Huawei, 15’inci Ar-Ge merkezini
Türkiye’de hayata geçirmeye haz›rlan›yor.
Kurulum aflamalar› tamamlanmak üzere olan
merkez en k›sa zamanda faaliyete geçirilecek. 
Daha yeşil bir dünya için

Huawei, ürün ve hizmet kalitesini sürekli
yükseltirken çevre konusunda da duyarl› bir
yönetim anlay›fl›n› takip ediyor. Müflterilerine
ve ifl ortaklar›na karbon sal›n›mlar›n› azaltma
ve maliyetlerini düflürme konusunda destek
olmak amac›yla ürünlerinin enerji
verimlili¤ini sürekli yükseltiyor. 

Tedarik zinciri yönetiminde çok yüksek
verimlili¤e sahip bir kontrol sistemi gelifltiren
flirket, üretim ve nakliye
süreçlerindeki çevresel etkilerini
s›n›rland›r›yor. Ulafl›m ve lojistikte
harcanan gereksiz unsurlar› tespit
ederek kullan›c› dostu ICT
hizmetlerini gelifltiriyor, bu
konuda telekom operatörleriyle
de iflbirli¤i yap›yor. Temiz enerji
kullan›m›n› teflvik ve
karbon sal›n›m›n›
azaltma konusunda
faaliyette bulundu¤u
ülkelerde projeler
gelifltiriyor. 
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Yeni nesil telekom çözümlerinde 
dünyanın lider firmaları arasında yer aldı



Sevgili Alev Alatl›’n›n “Orada Kimse Var
m›?” kitab›n› hat›rlad›n›z lakin
konumuz kitap de¤il; ne var ki kitab›n

tam ortas›ndan konuflmak durumunday›z.
Kulaklar› ç›nlas›n, f›kray› Erzurumlu bir

dostumuzdan duyduk; olay da Erzurum’da
geçiyor. fiöyle: Ayyafl, sefih ve ailesine eziyet
eden bir Erzurumlu, zil zurna sarhofl gece
eve dönerken,  kapa¤› çingeneler taraf›ndan
çal›nm›fl “belediye çukuru”nun dibinde
kendisini bulur. Manzaran›n havas› hiç de iç
aç›c› de¤ildir.  Erzurumlu aral›klarla sesinin
ç›kt›¤› kadar, s ile m’yi yer de¤ifltirerek
“Orada kisme yok mu?” diye avaz eder.
Gecenin o saatinde in cin uykuda, sokaklar
so¤uk ve tenha, üstelik sesin üst perdesi

yeralt›nda kal›yor,
adamca¤›z› kim duysun?
fiafak atana kadar
“düflkün” arkadafl›m›z
imdat ça¤r›s›n› sürdürür.
Nihayet mahallenin en
erkencisi yoldan
geçerken kazaen sesi
duyar. Çukura yönelir.
Dikkatli bakar ki, bu
cemaziyülevvelini
bildi¤i, iflretiyle ve
flirretiyle maruf
komflusudur. Diz çöker,
çukurun dibindeki
ahbab›yla göz göze gelir.
Bak kardefl der, seni

burdan kurtaraca¤›m lakin flartlar›m var. Bu
derbeder hayat› b›rakacaks›n, çocuklar›na
sahip ç›kacaks›n, ben de elimden gelen
yard›m› ayr›ca yapaca¤›m. Kendi hanen
d›fl›nda meyhane ve bilumum haneleri
b›rakacaks›n… Afla¤›daki hiç alttan almaz.
K›s›lan avaz›n›n ç›kt›¤› kadar ba¤›r›r: “Orada
baflka kisme yok mu?”

Hikâye bu kadar… Yaz› da bu kadar ancak
“ana fikir aray›c›lar”›n iflini kolaylaflt›rmak
için yaz›y› bir miktar uzatmakta fayda var.

Anlat›lmayan ancak bizim ilave etmemiz
gereken k›s›m, koflullu kurtarma teklifinde
bulunan kiflinin koflul yerine getirilmedi¤i
halde düflkünü o çukurdan kurtarmas›d›r.
‹flin do¤rusu da budur belki. Kurtar›c›n›n
teklifindeki çukura düflmeme ilkelerini
içeren toplumsal kayg›n›n kurtar›lan
taraf›ndan kabul edilmemesi ise ayr› bir
vakad›r. Koflul öne sürülmeden de kurtarma
ifllemi gerçeklefltirilebilirdi. Haks›zl›k
etmeyelim, kurtar›c›n›n ayn› kifliyi kaç defa o
çukurdan kurtard›¤›n› bilmiyoruz.

‹flin daha da karmafl›k taraflar› var.
Kurtulmaya muhtaç kifli taraf›ndan aranan
“baflka” kurtar›c›n›n o kifliyi o çukurdan
kurtarmas› çok mümkün görünmüyor. Zira
çukurdaki kiflinin arad›¤› evsaftaki kurtar›c›
kifli, baflka bir çukurda kurtar›lmay› bekliyor
olabilir. Ya da yedi köyün yabanc›s› birini
bekliyordur kurtar›lmak için…

Kurtarma karfl›l›¤›nda önerilen flartlar›n
yerine getirilemeyece¤ini kurtar›c› da biliyor
bilmesine lakin bir hat›rlatma olarak
söylemesi gerekti¤ine de inan›yor. 

Düflkün kifliyi çukura düflürecek flartlar›
oluflturan toplumsal ve fiziki yap›y›
oluflturanlar›n s›¤aya çekilmesi ise ayr› bir
konu… Yoksa kapa¤› çalan çingeneden o
çukuru yol ortas›na açan belediyeye,
Erzurumlunun çukura düflmesine sebep olan
yol arkadafllar›na kadar bir dizi kiflinin ve
kurumun günah›n› da say›p dökmek
gerekecek ancak bunun ana fikirle ilgisi
bulunmuyor.

Düflkün taraf›ndan ça¤r›lan “baflka
kimse”nin birinci kurtar›c›yla ayn› evsafta kifli
olabilece¤ini düflünsek bile durum
de¤iflmeyecek. Yaln›zca birinci kifli kayg›s›n›
dillendirmifl, ikinci “ilk” kifli bu kayg›y› en
fazla sebeplere yans›tm›fl olacak…  

Hikâyede “nükte” de¤eri tafl›yan “Orada
baflka kimse yok mu?” cümlesi her dönem
Türk siyasi ve bürokratik hayat› için de
ç›kar›mlara müsait bir cümle… Esas›nda
hikâyenin kurgulanmas›ndan murat bizim ilk
cümleden bu yana koflturdu¤umuzun at›n
koflu güzergâh›nda de¤il… Türkiye’de bile
isteye oluflturduklar› toplumsal yap›n›n
çukuruna düflenlerin yahut çukura düflme
üzerine bir hayat sürenlerin yine yahut
düflece¤i çukuru ayaklar›nda/ayaklar›yla
tafl›yanlar›n ça¤r›lar› kurtulmak için de¤il.
Varl›klar›n› çukurdan d›flar›ya
duyurabildikleri sesle kaim gördüklerinden
“Orada baflka kimse var m›?” diyorlar.
Ça¤›rd›klar› “baflka kimse”lerin kedilerini
tan›mamas›ndan medet umuyor olabilirler.
Ne var ki sokak da mahalle de flehir de
bilindik: Erzurum ve Erzurumlu iflte… Kald›
ki, diyelim “baflka kimse” geldi, nas›l anlas›n
ve ne diye kurtars›n; oras› da ayr› konu…

Bize kal›rsa, kurtar›c›n›n o çukura
yönelmesi ve o kifliyi orda bulmas›, koflullu
kurtarma teklifinde bulunmas› tesadüfî de¤il.
Düflkünümüz bizim çukurumuza düfler ve
kurtar›lmas› da bize düfler anlay›fl›n›n do¤al
sonucu olarak orada bulunuyor. Erkenci
oldu¤unu biz söylemiyoruz, hikâye söylüyor.

ORADA BAŞKA KİMSE YOK MU?

KÖfiE YAZISI
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Türk Hava Yollar› (THY) krize
ra¤men, Avrupa’da yolcu say›s›n›
art›ran tek flirket oldu. THY, AEA

verilerine göre, Avrupa’da en çok yolcu
tafl›yan dördüncü hava yolu flirketi… 2009’un
ilk 6 ayl›k verilerine göre THY, yolcu
say›s›nda yüzde 9, d›fl hat yolcu say›s›nda
yüzde 17, koltuk kapasitesinde ise yüzde 28
büyüdü. THY, son 5 y›lda tam yüzde 116
büyüdü. Böylece, 2000 y›l›nda 112 milyon
zarardan, 2008 y›l›nda 874 milyon kara
ulaflan, bayrak tafl›y›c›, bir kurum oldu. 

THY, son 5 y›lda her alanda büyüme
sa¤lad›. D›fl hat yolcu say›s› yüzde 114
artarken, iç hatlarda bu oran yüzde 118’e
ç›kt›.  THY uçufl noktalar›n› da her geçen
gün art›rd›. 2009 y›l›n›n ilk yar›s›nda 154
noktaya uçtu. 
Havada kalma süresi 2 saat artı 

THY’nin di¤er bir baflar›s› da havada
kalma süresini art›rmas›… Havada kalma

süresi 2003 y›l›nda 10 saat 7 dakika iken,
2009 y›l›nda havada kalma süresi 12 saat 7
dakikaya ç›kt›.  THY’nin koltuk say›s› da son
5 y›lda yüzde 101 artt›.

Türk Hava Yollar›, bus›nnes yolcu
say›s›nda da baflar› sa¤lad›. Businnes yolcu
say›s› 2006’dan bu yana yüzde 57,5 art›fl
gösterdi. Transit yolcu say›s›nda da 2003
y›l›ndan göre, yüzde 170 art›fl sa¤land›. 
Yolcu sayısı 26.8 milyona çıktı

THY, yolcu say›s›n› da yaklafl›k 3 kat
art›rd›. 2002’de 10.3 milyon yolcu tafl›yan
milli bayrak tafl›y›c›m›z, 2009 y›l›nda bu say›y›
26.8 milyona ç›kard›.

Türk Hava Yollar›’ndaki büyüme do¤al
olarak gelire de yans›d›. 2000’de 112 milyon
dolar zarar ederken, 2008 y›l›nda 874 milyon
dolar kar elde etti. 
THY filosunu gençleştiriyor

THY, son 5 y›lda iki kat büyürken, filosunu
da gençlefltiriyor. Bu kapsamda, yeni uçak
sipariflleri veriyor. THY, 30’u opsiyonlu,
toplam 105 uçak al›m karar› verdi. 3’ü
opsiyonlu, 14’ü kesin olmak üzere, 7 Airbus
330 ve 12 Boeing 777 siparifli verildi. Siparifli
verilen uçaklar, THY filosuna 2010-2012
y›llar› aras›nda kat›lacak.

THY, SON 5 YILDA YÜZDE 116 BÜYÜDÜ. 2000
YILINDA 112 MİLYON DOLAR ZARAR EDERKEN

BUGÜN 874 MİLYON DOLAR KARA GEÇTİ.

THY, 112 milyon dolar zarardan,
874 milyon dolar kâra geçti



Vodafone Türkiye, müflterilerinin
‘takdirini kazanan iletiflim flirketi’
olma hedefi do¤rultusunda ‹cra

Kurulu kadrosunu üç yeni isimle güçlendirdi.
Genel Müdür Yard›mc›lar›;  Phil Patel,
Gökhan Ö¤üt ve Hasan Süel, Ekim ay›nda
Vodafone Türkiye’deki yeni görevlerine
bafllad›. 

Dünyan›n önde gelen mobil iletiflim
flirketlerinden olan ve Türkiye’de de 3 y›ld›r
faaliyet gösteren Vodafone Türkiye’de Phil
Patel; Ürün ve Servislerden Sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›s› görevine getirildi. Gökhan
Ö¤üt; Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›s›, Hasan Süel de Regülasyon ve
Kurumsal ‹liflkilerden Sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›s› olarak görev ald›. 
Vodafone Türkiye’nin yeni Genel Müdür
Yardımcılarının özgeçmişleri şöyle:

Phil Patel: Vodafone Türkiye’de ürün
gelifltirme, fiyatland›rma, terminal ve müflteri
fonksiyonlar›ndan sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›s› olarak atanan Phil Patel, 2008 y›l›
Mart ay›ndan bu yana Vodafone Grubu’nun
Asya Pasifik Bölgesi Ticaret Direktörlü¤ü’nü
yürütüyordu. Vodafone Grubu’na 2004
y›l›nda Kurumsal Birim Yöneticisi ve
Pazarlama müdürü olarak kat›lan Patel, daha
önce Dell’in Sydney, Singapur, Çin-Hong
Kong ve Xiamen ofislerinde ürün yöneticisi
olarak çal›flt›. Öncesinde Amerikan DEC
firmas›nda ürün ve pazarlama uzman› olarak
görev yapan Phil Patel, Yeni Zelanda
Auckland Üniversitesi’nde ö¤renim gördü.

Gökhan Ö¤üt: Vodafone Türkiye’de
müflteri segmentasyonu, ifl gelifltirme, marka
gelifltirme ve müflteri de¤er yönetimi
görevlerinin ba¤l› bulundu¤u Pazarlamadan

Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› görevine
atanan Gökhan Ö¤üt, Danone Grubu’nda
Nutricia Medikal Beslenme Türkiye Genel
Müdürü olarak çal›fl›yordu. 2001-2008 y›llar›
aras›nda Grup bünyesinde Türkiye ve Fransa
genel merkez ofislerinde çeflitli  yerel ve
global Pazarlama Direktörlü¤ü görevlerini
sürdüren Ö¤üt, kariyerine 1995 y›l›nda
Procter&Gamble Cincinnati ofisinde bafllad›.
1999 y›l›nda Türkiye’ye dönerek ayn› flirkette
marka müdürlü¤ü görevini üstlenen Ögüt,
2000 y›l›nda ‹lab Holding’de Pazarlama ve
‹letiflim Müdürü olarak görev ald›. Bo¤aziçi
Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i
bölümünü mezunu olan Gökhan Ö¤üt,
Chicago’daki Illinois Üniversitesi’nde yüksek
lisans (MBA) e¤itimini tamamlad›. 

Dr. Hasan Süel: Regülasyon ve Kurumsal
‹liflkilerden Sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›l›¤›’na getirilen Hasan Süel 2005
y›l›ndan bu yana, JTI (Japan Tobacco
International) flirketinde yine ayn› görevi
sürdürmekteydi. Süel, 2004-2005 y›ll›nda
Araflt›rmac› ‹laç Firmalar› Derne¤i’nde
Genel Sekreter Yard›mc›l›¤›, 2002-2004
y›llar› aras›nda Avea Regülasyon Müdürlü¤ü,
1993-2001 y›llar› aras›nda Baflbakanl›k
Özellefltirme ‹daresi’nde Telekom
sektöründen sorumlu Daire Baflkanl›¤›
görevlerini üstlendi. Ortado¤u Teknik
Üniversitesi’nden mezun olan Süel, iflletme
yüksek lisans›n› Bilkent Üniversitesi’nde
tamamlad›ktan sonra Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilimler Fakültesi’nde ‹flletme
alan›nda doktora e¤itimi ald›.    

DÜNYANIN ÖNDE GELEN MOBİL İLETİŞİM
ŞİRKETLERİNDEN OLAN VE TÜRKİYE’DE DE 3 YILDIR
FAALİYET GÖSTEREN VODAFONE TÜRKİYE’NİN İCRA

KURULU’NA, ÜÇ YENİ YÖNETİCİ KATILDI.

HABER AJANDA
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Gökhan Ö¤üt 

Phil Patel

Dr. Hasan Süel



Türk Telekom’un 2009’un ilk 9 ay›ndaki
konsolide gelirleri, 2008 y›l›n›n ayn›
dönemine k›yasla, yüzde 3 artarak 7,8

milyar TL’yi aflt›. fiirketin konsolide Faiz
Amortisman Vergi Öncesi Kâr› (FAVÖK);
3,3 milyar TL ve FAVÖK marj›; yüzde 42
olarak gerçekleflti. 

Türk Telekom’un 2009 y›l› 3. çeyrek
sonuçlar› ile ilgili de¤erlendirmede bulunan
Türk Telekom Genel Müdürü Dr. Paul
Doany, güçlü FAVÖK marj› ile gelirlerini
art›rmaya devam ektiklerini söyledi. GSM
ifltirakleri Avea’n›n, 670 milyon ABD Dolar›
tutar›ndaki borcunun erken geri
ödenmesinin ard›ndan daha fazla esneklik
kazand›¤›na dikkat çeken Genel Müdür,
Avea’n›n h›zl› büyümeye devam etmesi için
flimdi daha iyi bir pozisyona geldi¤ini
kaydetti. 

Çocuklar için güvenli internet sunan yeni
ürün “TTNet’te çocuk var” ve ADSL
taraf›ndan katma de¤erli hizmetlere
odaklanmaya devam edeceklerini belirten

Doanay, “Çocuklar için güvenli interneti,
sadece ADSL’deki baflar›l› gelir
performans›m›za katk›da bulunan katma
de¤erli bir servis olarak de¤il, ayn› zamanda
toplam genifl bant pazar›n›n büyümesini
destekleyecek güçlü bir faktör olarak da
görüyoruz.” dedi. 

“Yenilikçi yak›nsama teknolojilerine
yapt›¤›m›z yat›r›mlar›n sonuçlar›n›
görmekten heyecan duyuyoruz.” diyen Genel
Müdür, flöyle devam etti: “Mobil telefon
cihazlar› ve bilgisayarlar üzerinden sabit hat
görüflmesi yap›lmas›na imkân veren yenilikçi
yak›nsama ürünümüz Wirofon’u
müflterilerimize sunduk. Wirofon yeni
teknolojik inovasyonlarla desteklenecek.
Türk Telekom Grubu içinde gelifltirilmesi ve
iyilefltirmesi sayesinde, Wirofon’un
tamamlay›c› ürün ve hizmetlerle yak›nsama
ürünleri sunmam›z için yeni bir platform
olma potansiyeline sahip oldu¤una
inan›yoruz. Avea ve ayr›ca genifl bant
ifltirakimiz TTNET arac›l›¤›yla, yüksek
kapasite ve kalitede sabit internet üzerinden
ve tüm Türkiye’de çok say›da WiFi eriflim
noktas› alan›nda tamamlay›c› bir ürün olarak
mobil internet sunmaya bafllad›k. Zor
ekonomik ve operasyonel koflullara ra¤men
gösterdikleri güçlü performans ve gayretleri
için Türk Telekom Grubu çal›flanlar›na
teflekkür ederim.”

TÜRK TELEKOM’UN 2009 YILI 3. ÇEYREK 
SONUÇLARI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMEDE 

BULUNAN TÜRK TELEKOM GENEL MÜDÜRÜ DR.
PAUL DOANY, GÜÇLÜ FAVÖK MARJI İLE GELİRLERİNİ

ARTIRMAYA DEVAM EKTİKLERİNİ SÖYLEDİ. 41

Türk Telekom’un gelirleri
7,8 milyar TL’yi aştı■ Türk Telekom’un

konsolide gelirleri, 2008
y›l›n›n ayn› dönemine
k›yasla, yüzde 3 artarak
7,8 milyar TL’yi aflt›. 
■ Türk Telekom’un
konsolide Faiz
Amortisman Vergi
Öncesi Kâr (FAVÖK)
marj›, mobil fiyat
savafllar› ve mobil
gelirlerini art›rmak için
yap›lan yat›r›m
harcamalar›na ra¤men
yüzde 42 seviyesinde
gerçekleflti. 
■ Mobil gelirleri, 2008
y›l›n›n ayn› dönemine
k›yasla, yüzde 16
oran›nda artarak 1,85
milyar TL’ye ulaflt›. 
■ ADSL gelirleri, 2008
y›l›n›n ayn› dönemine
k›yasla, yüzde 28
oran›nda artarak 1,56
milyar TL’ye ulaflt›. 

2009 ilk üç
çeyreğiyle
ilgili önemli
gelişmeler:

2009 ilk üç
çeyreğiyle
ilgili önemli
gelişmeler:

Türk
Telekom

Genel
Müdürü Dr.
Paul Doany



Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, cep
telefonu cihazlar› için son 10 y›lda
yurt d›fl›na ödenen paran›n 40-50

milyar TL oldu¤unu söyledi. Y›ld›r›m, verilen
bu paran›n yüre¤ini ac›tt›¤›n› kaydetti.
Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, Kas›m
ay›n›n bafl›nda General Mobile Erzincan
Ça¤r› Merkezi, Concept Showroom ve Teknik
Servisi'nin aç›l›fl›n› yapt›. Bakan Y›ld›r›m,
törende yapt›¤› konuflmada, cep telefonuna
ödenen para nedeniyle, yerli üretimi çok
önemsedi¤ini belirterek, “Art›k Türkiye,
biliflim ve iletiflim sektöründe hayli mesafe
ald›. Yerli cep telefonunu yapabilir hale geldi.
Bunun en güzel örne¤ini General Mobile ve
Anel Grup ortakl›¤› sergiliyor. Türkiye'de ilk
yerli cep telefonu üretimine bafllad›. ‹lk
ihracat›m›z da S›rbistan'a gerçekleflecek.
Böylece, iletiflim araçlar›ndaki yerli katk› pay›
her geçen gün artacak. Türkiye, milyar
dolarlar›n› yurt d›fl›na vermeyecek. Para
ülkemizde kalacak.” dedi.
Çağrı merkezlerinin ekonomik 
büyüklüğü 350 milyon dolar

Bakan Y›ld›r›m, Türkiye'deki ça¤r›
merkezlerinin ekonomik büyüklü¤ünün her
geçen gün artt›¤›n› belirtti. Geçen y›l 250
milyon dolar olan ça¤r› merkezlerinin
ekonomik büyüklü¤ünün bu y›l 350 milyon
dolara ç›kt›¤›n› söyledi. Ulaflt›rma Bakan›,
ça¤r› merkezlerinde yaklafl›k 34 bin kiflinin
istihdam edildi¤ini an›msatarak, “Bunu üçle
çarpt›¤›m›zda 100 bin kiflinin bu sektörden
ekmek yedi¤ini görüyoruz. Ça¤r› merkezleri
sayesinde, art›k iletiflimle ilgili sorunlar
uzaktan halledilebilir hale geldi.” dedi.

Bakan Y›ld›r›m'›n aç›l›fl›na kat›ld›¤›
General Mobile Ça¤r› Merkezi, Erzincan'da
Avea-Assist ve CODA'dan sonra üçüncü
ça¤r› merkezi oldu. Merkezde, Erzincanl› 50
genç çal›flacak. General Mobile, Türkiye
genelindeki tüm flikâyetleri “0446 444 43 62”
numaral› hattan alacak. fiikâyetler, bu ça¤r›
merkezi üzerinden cevaplanacak.
Önümüzdeki günlerde, Türk Telekom da yine
Erzincan'da bin 500 kiflinin istihdam edilece¤i
yeni bir ça¤r› merkezi açacak. 
“Bakanın dükkân açılışında ne işi var?”

General Mobile Gençcell Yönetim 
Kurulu Baflkan› Necati Genç de aç›l›flta,
babas›yla aras›nda geçen “dükkân açmaya
Erzincan'a gidiyorum” diyalogunu anlatt›:
”Babam 90 yafl›nda. Babam ça¤r›
merkezlerinin ifllevini bilmedi¤i için, ben
kendisine 'ça¤r› merkezi aç›l›fl›na gidiyorum'
yerine, Erzincan'a dükkân açmaya gidiyorum,
dükkân›n›n aç›l›fl›n› Bakan yapacak,
dedi¤imde, kendisi bana, 'Bakan›n dükkan
aç›l›fl›nda ne ifli var?' diye sordu.”

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM,
“CEP TELEFONU CİHAZLARI İÇİN SON 

10 YILDA YURT DIŞINA ÖDENEN 40-50
MİLYAR TL CANIMI ACITIYOR.”

İlk cep telefonu,
Sırbistan’a ihraç edilecek
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Türkiye’nin yat ba¤lama kapasitesi
devletin imkânlar› kullan›lmadan
son yedi y›lda 9 bin 500’den, 14 bin

500’e ç›kt›. Marina yat›r›mlar›n›, devletin
kesesinden de¤il Yap-‹fllet-Devret (Y‹D)
modeliyle hayata geçirdiklerini belirten
Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, özel
sektör eliyle 98 milyon dolarl›k yat›r›m
yapt›klar›n› kaydetti. 

Önümüzdeki aylarda, yine Y‹D
modeliyle yeni 9 yat liman› (marina)
ihalesine ç›kacaklar›n› aktaran Y›ld›r›m, 
bu limanlar için de, özel sektörün 330
milyon dolarl›k yat›r›m yapaca¤› bilgisini
verdi. Y›ld›r›m, Türkiye’nin yat ba¤lama
kapasitesini 2023’te 50 bine 
ç›karacaklar›n› söyledi. 

Yeni marina 6 ayda tamamlanacak
Ulaflt›rma Bakan› Y›ld›r›m, ‹brahim

Çeçen’e ait IC Holding ve Camper &
Nicholsons ortakl›¤›n›n ‹zmir Çeflme’de
infla edece¤i 400 yat kapasiteli marinan›n
temelini att›. Temeli at›lan marina 6 ay
gibi k›sa bir sürede tamamlanacak.
Marina için 12 milyon Avro yat›r›m
yap›lacak. 23,5 y›l olan iflletme süresi
sonunda 67 milyon dolar katma de¤er
sa¤lanacak. Marinan›n temel atma
töreninde konuflan Bakan Y›ld›r›m, üç
taraf› denizlerle çevrili Türkiye’nin 
yat turizminden gerekli pay› almad›¤›n›
ifade etti. Sebebini ise Türkiye’nin yat
ba¤lama kapasitesinin düflük olmas›na
ba¤lad›. 

Son y›llarda yap›lan yat›r›mlarla,
marina kapasitesini iki kat›na
ç›kard›klar›na iflaret eden Ulaflt›rma
Bakan›, flunlar› söyledi: "Ancak bu say›
yeterli de¤il. Sadece Akdeniz havzas›nda
y›lda 1 milyon yat ve teknenin dolaflt›¤›n›
tahmin ediyoruz. Bu say›n›n yüzde 85’ini
‹talya, ‹spanya ve Fransa al›yor. Geriye
kalan›n›, Akdeniz çana¤›ndaki di¤er
ülkeler paylafl›yor. Tüm bunlar› göz
önünde bulundurarak, Turizm Master
Plan› haz›rland›. Ortaya 2023 hedefi
konuldu. 2023’te kapasiteyi 50 bine
ç›kartaca¤›z. Böyle olunca, Türkiye’nin
Akdeniz çana¤› yat turizmindeki pay›
yüzde 10’a ç›kacak. Geliri ise 3,5 milyar
dolardan 9 milyar dolara yükselecek." 
23,5 yıl işletilecek

Demiryollar Limanlar ve Hava
Meydanlar› ‹nflaat› (DLH)  Genel
Müdürü Ahmet Arslan ise marinan›n 6 ay
içinde tamamlanmas›n› beklediklerini
kaydederek, "Marina 23,5 y›l iflletilecek.
Y›ll›k kullan›m bedeli tahmini, 1 milyon
555 bin TL olacak." dedi. Çeflme Marina
temel atma töreni öncesinde, yap›lan
yat›r›ma yönelik ‹fl Bankas› ile kredi
anlaflmas› imzaland›. Marinada,
maksimum büyüklü¤ü 60 metre olan
denizde 400, karada 100 tekne kapasitesi
ve yatç›lar›n ihtiyaç duyaca¤› tüm
hizmetlerin yer almas› öngörülüyor. 

“Yat limanlarının 
kapasitesini tek kuruş

ödemeden iki katına çıkardık”
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TÜRKİYE’NİN YAT BAĞLAMA
KAPASİTESİNİ 2023’TE 50 BİNE

ÇIKARACAKLARINI SÖYLEYEN BAKAN
YILDIRIM, YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE
YENİ 9 YAT LİMANI (MARİNA) İHALESİNE

ÇIKACAKLARINI DUYURDU. 



Savaş esirlerinin haberleşme özgürlüğü var mıydı?

İlk kadın 
posta memureleri kimlerdi? 

Haberleflme konusunun 'ilk'leri her
zaman merak konusu olmufltur. ‹lk
uça¤›n, ilk geminin yap›m› ne kadar

ilgi çekiyorsa, Türk haberleflme tarihinin de
araflt›r›ld›kça gün yüzüne ç›kmam›fl konularla
dolu oldu¤u görülüyor. 

Bu anlamda ilk kad›n posta memurelerinin
ifle nas›l bafllad›klar›, savafl esirlerinin
haberleflme özgürlüklerinin olup olmad›¤›, 
1. Dünya Savafl›'nda haberleflme
hizmetlerinin nas›l oldu¤u, telefonun ilk kez
Türk ordusu taraf›ndan kullan›lmas› gibi

tarihin bilinmeyen sayfalar›n›, PTT'nin
“‹stiklal Harbi'mizde PTT” adl› çal›flmas›
ortaya ç›kard›.  Tarihten foto¤raf kareleri ile
zenginlefltirilen 500 sayfal›k, kaynak
niteli¤indeki kitap 6 bölümden olufluyor.
Cumhuriyet'in kuruluflu s›ras›ndaki
haberleflme, savafllar s›ras›ndaki haberleflme,
onlarca konu bafll›¤› ile anlat›l›yor. Biz de
kitaptan okuyucular›m›z için baz› bölümler
seçtik. 
1. Dünya Savaşı'nda esirlere 
posta kullanma özgürlüğü verildi  

Savafl esirlerine de posta ifllemlerini
kulland›rma özgürlü¤ü, ‹sviçre Posta
‹daresi'nin teklifi ile verildi. 1. Dünya
Savafl›'n›n yafland›¤› y›llarda bu teklif tüm
dünyaca kabul gördü. Osmanl› Hükümeti
elinde bulunan savafl esirlerinin haberleflme
özgürlü¤üne de Osmanl› Hilal-i Ahmer
Cemiyeti arac›l›k etti. Böylece esirler,
yak›nlar›na posta yolu ile durumlar›n›
anlatma f›rsat› buldu.
Buğday, yağ, bal gibi gıda maddelerinin
ülke dışına çıkarılması yasaklandı

Bu¤day ve di¤er tah›l ürünleri, ya¤, bal,
hayvansal g›dalar, kimyasal ürünler, sabun,
dar›, inflaat malzemesi, çuval, maden
kömürü, ispirto, petrol, teneke gibi
maddelerin ülke d›fl›na ç›kar›lmas› Meclis-i
Vükela karar› ile 26 Aral›k 1915 tarihinde

PTT, HABERLEŞME TARİHİNE DAİR
BİLİNMEYENLERİ “İSTİKLAL HARBİ'MİZDE PTT”

ADI İLE KİTAPLAŞTIRDI. KİTAPTA, CUMHURİYET'İN
KURULUŞU SIRASINDAKİ HABERLEŞME,

SAVAŞLAR SIRASINDAKİ HABERLEŞME, ONLARCA
KONU BAŞLIĞI İLE ANLATILIYOR.

TAR‹H
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İlk kadın 
posta memureleri kimlerdi? 

İlk kadın 
posta memureleri kimlerdi? 

Çanakkale
Cephesinde Sahra
Telefonuyla Emir
Alan Subay.

Çanakkale savafl›nda
kullan›lan telgraf
hatlar›n›n tamir ve
bak›m›n›n yap›lmas›.
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yasakland›. Bunun d›fl›nda postaya verilecek
paketlerin incelenmesi için Tekalif-i Harbiye
Komisyonu taraf›ndan 15 Ekim 1915
tarihinde postahanelere sansür memurlar›
atand›. 
Erkekler savaştayken, kadın posta
memureleri işe başladı

‹lk kad›n posta memuresi olmak için
Müdafaa-i Hukuk-u Nisvan Cemiyeti üyesi
Bedra Osman Han›m, telefon flirketine
baflvuruda bulundu. Ancak Bedra Han›m'›n
bu talebi geri çevrildi. Cemiyet konuyu
kamuoyuna duyurarak bir tepki ortam›
oluflturulmas›na neden olunca Bedra Osman
Han›m, 1913 y›l›nda ilk Türk kad›n memure
olarak ifle bafllad›. Bedra Han›m, pul sat›fl
görevlisi olarak ‹stanbul Postahanesi'ne
atand›. Ayn› tarihlerde Musevi kad›n
memure de Beyo¤lu Postahanesi giflesinde
ifle bafllad›. Savafl sebebi ile erkekler
muharebe meydanlar›nda vatani görevlerini
yerine getirirken henüz evlenmemifl olan
genç k›zlar›n da posta ifllerinde istihdamlar›
kararlaflt›r›ld›. 
Cephedeki askerlerimiz için 
'Sahra Postaları' kuruldu

Cephedeki askerler için, özellikle yerleflim
olmayan çöl bölgelerinde bulunanlar, posta
kabul ve da¤›t›m hizmetlerini yürütmek
amac›yla özel bir servis olan 'Sahra Postalar›'
kurulmaya baflland›. Resmi posta; çavufl
rütbesine kadar olan askerlerin postalar›n›
Osmanl› ‹mparatorlu¤u s›n›rlar› içinde
ücretsiz olarak kabul ediyordu. Ancak
yüksek rütbeliler normal posta ücretini
ödemek zorundayd›lar. Sahra Postalar›'ndan,
normal tarife ücretlerini ödemek kayd›yla
siviller de yararlanabiliyordu. 

Sahra Postalar›, cephelerde kurulduklar›
için Osmanl› Devleti'nin müttefikleri olan
Almanya ve Avusturya- Macaristan'›n sahra
postahaneleri de Osmanl› topraklar›nda
görev yap›yordu. 
Telefon ilk kez 1910 yılında 
Türk ordusuna girdi

1882 y›l›ndan 1908 y›l› Meflrutiyet devrine
kadar yedi ordunun her birinde 'Telgraf-›
Askeri Bölü¤ü' kuruldu. Ancak bu bölüklerin
teknik araç ve gerekçeleri eksikti. Bu sebeple

ordunun her s›n›f›nda yeniden
teflkilatland›rma çal›flmalar›na giriflen
Meflrutiyet idarecileri muharebe s›n›f›n›n
ihtiyac› olan teknik araç ve gerekçeleri
Almanya'dan sat›n almak suretiyle modern
bir muharebe s›n›f› meydana getirmeye
çal›flm›fllard›. Ayr›ca 1910 y›l›ndan itibaren
bölüklerin ad› yaln›z 'Telgraf Bölü¤ü'
olmufltu. Almanya'dan sat›n al›nan
malzemeler aras›nda telefonun da yer
almas›yla birlikte telefon ilk kez 1910 y›l›nda
Türk ordusuna girdi. Her bölü¤ün 1. ve 2.
tak›mlar› telgraf ve telefonla donat›lm›flt›. 
Kafkas Cephesi'nde, ikisi bozuk, 
6 telefon vardı  

Seferberli¤in ilan› ile birlikte tümenlere
verilmesi gereken telgraf tak›m› henüz
verilmemiflti. Tümen muhaberesi, bir çavufl
ve henüz bu sahada yetifltirilmemifl birkaç er
taraf›ndan sa¤lanmaktayd›. Tümen
karargâh›nda ikisi bozuk olmak üzere 4 adet,
piyade ve topçu alaylar›nda ise 2'fler adet
telefon bulunmaktayd›. Bunlara ait pil ve
kablo miktar›ysa çok azd›. Bataryalarda da
birer telefon bulunmas› flart oldu¤undan bu
eksikliklerin giderilmesi mecburi hale
getirilmiflti. 

BEDRA HANIM, PUL
SATIŞ GÖREVLİSİ

OLARAK İSTANBUL
POSTAHANESİ'NE

ATANDI. AYNI
TARİHLERDE MUSEVİ
KADIN MEMURE DE

BEYOĞLU
POSTAHANESİ
GİŞESİNDE İŞE

BAŞLADI. SAVAŞ
SEBEBİ İLE ERKEKLER

MUHAREBE
MEYDANLARINDA

VATANİ GÖREVLERİNİ
YERİNE GETİRİRKEN,

HENÜZ EVLENMEMİŞ
OLAN GENÇ KIZLARIN
DA POSTA İŞLERİNDE

İSTİHDAMLARI
KARARLAŞTIRILDI.

Sivas Kongresi’nde
Telgrafhanede Mustafa
Kemal (‹stanbul Resim
Heykel ve Sanat Müzesi)

Çanakkale'de Sahra telefonuyla Görüflen Subay
(‹stanbul Harbiye Askeri Müzesi)
Çanakkale'de Sahra telefonuyla Görüflen Subay
(‹stanbul Harbiye Askeri Müzesi)Çanakkale cephesinde

Mektup okuyan asker.
(‹stanbul Devlet Resim
Heykel Sanat Müzesi)



Hepimizin hayatlar›na ‘dokunan’
mekânlar vard›r… Kavuflma veya
ayr›l›klara her an tan›kl›k eden

mekânlar›d›r onlar ço¤unlukla; bazen bir
sevinç dalgas› bazen de inceden bir s›z› ile
hat›rlan›r… Biz de bu say›m›zda,
hayatlar›m›za dokunan mekânlardan
birinin serencam›n› anlataca¤›z
okurlar›m›za… Nice fliirlere, romanlara
konu, filmlere mekân olan tarihi Sirkeci
Gar›’nda soluklanaca¤›z… 

Öncelikle ‹stanbul’un en önemli sanat
yap›lar›ndan biri olarak kabul ediliyor gar.
‹nflaat çal›flmalar›, 1885 y›l›n›n o kar›fl›k ve
bir imparatorlu¤un bitifl veya yeniden dirilifl
sanc›lar›n›n yafland›¤› günlerinde bafll›yor.
Mimar Sinanlar› yetifltiren bir medeniyetin
önemli mekânlar›, o y›llarda Alman
Mimarlar taraf›ndan infla ediliyor. Sirkeci
Gar›’n›n projesi de yine bir Alman Mimar
August Jasmund taraf›ndan haz›rlan›yor.
Jasmund her ne kadar ülke topraklar›na
yabanc› olsa da içinde bulundurdu¤u
‹stanbul hayranl›¤›, ‹stanbul’a yak›fl›r bir
eser b›rakma hevesini perçinliyor. O dönem
uzmanlar› Jasmund’un eseri için flu yorumu
yap›yor: “Jasmund dünyan›n en güzel kenti
‹stanbul’a yak›flan özellikte örnek bir
projeye imza att›. ‹stanbul’un tarihi,
kültürel ve co¤rafi özelliklerini yans›tacak
bölgesel ve ulusal biçim kal›plar›na yer

verdi. Bu çerçevede, projede oryantalist
üslup öne ç›kt›.”.” 

Jasmund oryantalist üslubu yans›tmak
için cephelerde tu¤la bantlar kulland›. Sivri
kemerli pencereleri tercih etti. Alman
mimar yine de oryantalist üslupla
yetinmeyerek, Selçuklu örneklerini de
eserine yans›tt›. Selçuklu’yu an›msatan
genifl kap›lar›yla binaya özel bir anlam da
yükledi. Binan›n kaidesini granitten,
cephesini ise mermerden ve Marsilya
Arden’den getirilen tafllarla infla etti.
Vitraylar› da bu unsurlar› tamamlayan
yans›malar olarak kulland›. Ayr›l›k ve
kavuflma saatleri daha iyi hesap edilsin diye
de¤il belki ama gara giden herkesin dakika46

…Sirkeci’den tren gider,
Vagon gider, derdim gider,
Gurbet elde bir bafl›ma,
Var›m, yo¤um al›r gider… 
Sirkeci’den tren gider,
Bir yald›zl› Kur’an gider... (‹brahim Sadri)

Alman Mimar’ın
İstanbul’a hediyesi
Alman Mimar’ın
İstanbul’a hediyesi 
SİRKECİ GARI

ALMAN MİMAR JASMUND DÜNYANIN EN
GÜZEL KENTİ İSTANBUL’A YAKIŞAN

ÖZELLİKTE ÖRNEK BİR PROJEYE İMZA ATTI.
ESERİNE ORYANTALİST ÜSLUPLA BAŞLADI,

SELÇUKLU DÖNEMİ İLE DEVAM ETTİ. 

ZAMAN VE MEKANLAR www.baglantinoktasi.org 
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bafl› gözlerini çevirece¤i iki adet saat kulesi
kondurdu ön cepheye. 
Hizmete girdiği tarih, Rumi ve Miladi
takvime göre yan cepheye yazdırıldı

Bina 1890 y›l›nda ikinci Abdülhamit
döneminde tamamland›. Bina künyesinde
de ayr›nt›lar atlanmad›. Binan›n hizmete
girdi¤i tarih hem Rumi hem de Miladi
takvime göre yan cephede yerini ald›. 
Hem gar hem de demiryolu müzesi oldu 

Sirkeci Gar›’n›n içinde, 2005 y›l› itibariyle
önemli bir müze de gara yolu düflenlerin
ilgisine sunuldu. Burada demiryollar› ile
ilgili çok özel parçalar sergileniyor. fiark
Demiryollar›’na iliflkin planlar,
demiryolunun en lüks treni ait Orient

Ekspresi’ne ait yemek tak›mlar›,
demiryollar› araçlar› ile foto¤raflar›n›n da
aralar›nda bulundu¤u yüzlerce objeyi
bugün gara yolu düflen herkes görebiliyor. 

Müzede sergilenen objelerin birço¤u
ba¤›fl yolu ile topland›. Merhum demiryolcu
Hilmi Duma’n›n ba¤›fllad›¤› bin 100 adet
foto¤raf, aç›l›fl madalyalar› ve albümleri
müzenin ilk de¤erli parçalar›n› oluflturuyor.
Almanya’dan bile müzeye ba¤›fllarda
bulunuldu.

Müzeyi daha çok yabanc›lar›n ziyaret
etmesi dikkatlerden kaçm›yor. Geçen y›l 53
bin kifli müzeyi ziyaret etmifl ziyaretçilerin
30 binden fazlas›n›n yabanc› turistlerden
oluflmas› ise oldukça anlaml›... 
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