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Bu say›m›zda, iletiflim
a¤›rl›kl› bir haberlere yer
verdik. Son aylarda

iyiden iyiye ayyuka ç›kan
‘dinleme’ konusunu kapa¤›m›za
tafl›d›k. Telekomünikasyon
‹letiflim Baflkan› (T‹B) Fethi
fiimflek’in üstüne basa basa dile
getirdi¤i ‘T‹B bünyesinde
dinleme yap›lm›yor’
aç›klamalar›na karfl›,
kamuoyundaki bilgi kirlili¤inin
sebebini araflt›rd›k. fiimflek’e
vatandafl›n yaflad›¤› ‘acaba ben
de dinleniyor muyum?’
paranoyas›nda, hakl›l›k pay›
olup olmad›¤›n› sorduk. Fethi
fiimflek, ak›llara tak›lan tüm
sorulara ayr›nt›l› cevaplar verdi. 

‹letiflim sektörünü yak›ndan
ilgilendiren ara ba¤lant›, ça¤r›
merkezleri, baz istasyonlar› ve
yal›n ADSL hakk›nda da, Bilgi
Teknolojileri ve ‹letiflim Baflkan›
Tayfun Acarer, önemli
aç›klamalar yapt›. 

Bu say›da sizler için ayr›ca,
iflleri bizlerin her türlü ulafl›m ve
iletiflim ihtiyac›m›z› gidermek
olan meslek erbaplar›n›n
hayatlar›n›, yaflad›klar› s›k›nt›l›
ve güzel an›lar›n› sizlerle
paylaflmak istedik. ‹lk olarak,
mesle¤inin afl›¤›, 19 y›ll›k
makinist Recep Eyriboyun’u
konuk ettik sayfalar›m›za…
Kendisi ile sohbet edince bu
derya gibi makinistin hayat›n›,
okuyucular›m›za aktarmakta ne
kadar do¤ru hareket etti¤imizi
düflündük. 

Sayfalar›m›zda, hayatlar›m›z›
yak›ndan ilgilendiren çok say›da
çal›flmaya daha yer verdik.
Havac›l›k, ulaflt›rma, iletiflim
gibi konularda bilgilendirici
birçok detay› dergimizde
bulabilece¤inizi düflünüyoruz.
12. say›m›zda, yani 1. yafl›m›z›
kutlarken, yeniden görüflmek
dile¤iyle… 

Hoflçakal›n… 

AHMET SEL‹M
ahmetselim@baglantinoktasi.org

Son aylarda ‘dinleme’ tart›flmalar› ayyuka ç›kt›. Vatandaflta,
‘acaba ben de dinleniyor muyum?’paranoyas› bafllad›.

Peki, gerçek ne? Vatandafl hakl› m›?

Dinleme ve bilgi kirliliği
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TİB Başkanı Şimşek: Hâkim kararı 
olmadan dinleme yapmadık 

“Ülkemizde istihbari
ve adli toplam
dinlenen kifli say›s›,
nüfusumuzun binde
birine tekabül
etmektedir. Avrupa
ortalamas›n›
üstünde de¤ildir.”

12

Prof. Ann: Çocuklar için
filtreleme, yararlı bir hizmet

Türk Telekom
çocuklar› internetin
sak›ncal› sitelerinden
koruma amaçl›
olarak ‘NeTTe Çocuk
Var’ projesini gelifltirdi.

08

Avea “biDünyaSeyahat”
ile uçak biletleri artık cepte

Türkiye’nin en çok
konuflturan
operatörlerinden Avea,
“biDünyaSeyahat”
servisi ile uçufl biletlerini
abonelerinin cep
telefonuna tafl›yor.

10

Değişimin yeni adı: 
YÜKSEK HIZLI TREN

YHT’nin k›sa süre içinde
kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›,
ekonomik, sosyal ve
kültürel de¤iflimleri de
beraberinde getirdi. 

32

Herkes kriptolu telefon
KULLANABİLECEK 

‹ki taraf›n da kriptolu
telefon kullanmas›
halinde, üçüncü bir
kiflinin konuflmalar›
dinlemesi mümkün de¤il.

34

Selen Kocabaş: Politikamız
önce insan öncü Turkcell

“Bizim Turkcell olarak
öncelikli hedefimiz
insana yat›r›m
yaparak, mutlu
çal›flanlar yaratmak.”

30
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‘Helikopter’in orijinal adı: 
HİLLER-COPTER

46

Hangi
rüzgârda
PARAfiÜTLE
atlanmaz?

19 yıllık bir
makinistin

sevdası: “Trene
de trenle

geliyorum ”Paraflütle
atlamak için belli

bir rüzgâr türü
uygundur diye bir

fley yoktur.
Ortalama 15- 20
knot rüzgârda

atlama yap›l›r.”

“Gardan ç›karken
hep bir parça

hüzünlenirim; çünkü
ard›n›zda hüzünle

bakan insanlar vard›r.
Bu size de bulafl›r. “

36

Türbülansa 
yakalanmaktan korkmayın

“Yolcular›n türbülanstan
korkmas›na gerek yok. Ancak
uçufl boyunca ikaz ›fl›klar›
yanmasa bile kemerlerini ba¤l›
tutmalar›nda fayda var.”

40

26

125 milyar
dakika konuştuk

115 milyar
mesaj attık44

Avrupa ve Amerika’da
yap›lan say›s›z helikopter
modeli, pratik olarak en ufak
bir de¤er tafl›mamalar›na
ra¤men, deneysel yönden
hayli yararl› oldular. 
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Havada dev birleşme
‹ngiliz British Airways ve ‹spanyol Iberia
Havayollar›, 2010 sonuna do¤ru güçlerini
birlefltirerek dünyan›n 3’üncü büyük hava-
yolu olmay› planl›yor.  British Airways ve
Iberia birleflmeye haz›rlan›yor. 2010’un so-
nuna do¤ru gerçekleflmesi beklenen bir-
leflmeyle birlikte, dünyan›n 3’üncü büyük
havayolu grubu ortaya ç›km›fl olacak. Yeni
grubun 419 uça¤a sahip olaca¤› ve 205
destinasyona uçufl gerçeklefltirece¤i öngö-
rülüyor. fiirketler 2008’de, 62 milyon yolcu
tafl›d›, 15 milyar Euro ciro elde etti.

Nasa İphone’u
kimyasal
dedektöre çevirdi
NASA gelifltirdi¤i yeni bir yöntemle
bu cihaz›n çok farkl› bir flekilde kulla-
n›labilece¤ini de göstermifl oldu. NA-
SA, havada bulunan kimyasallar›n iP-
hone taraf›ndan tan›nmas›n› ve tehli-
keli durumlarda uyar› verebilmesini
sa¤lad›. Bu sistemde üzerinde 16 sen-
sör bulunan ufak bir çip cihaz›n alt›-
na yerlefltiriliyor. Havadaki, kimya-
sallar› tarayan bu yonga, kullan›c›lara
bu gazlar›n içeri¤ini söylüyor. Çip
tehlikeli kimyasall› fark etti¤i zaman
ise kullan›c›lar› uyar›yor.

Çok uçana estetik bedava!
Finlandiyal› havayolu flirketi Finnair, rekabetin s›n›r ta-

n›mad›¤› havac›l›k sektöründe çok ilginç bir kampanya ile
ön plana ç›kmaya çal›fl›yor. Kampanyaya göre yolcular
uçufl bafl›na estetik operasyon için bonus puan kazan›yor.
Bonus program›nda gö¤üs büyütmeden yüz gerdirmeye
kadar farkl› alternatifler bulunuyor. Finnair, çok uçan
yolcular›na estetik operasyonlarda kullan›lmak üzere bo-
nus puanlar veriyor. Yolcular kampanya kapsam›nda uça-
rak kazand›klar› puanlar› estetik için kullanabilecek. 

Intel’in ‘’Türkiye Bilgisayar Kullan›m ve Tutum Araflt›rmas›’’
sonuçlar›na göre, bilgisayar kullan›m›nda kad›n ve erkek ara-
s›ndaki uçurum aç›l›yor. Erkeklerin bilgisayar› daha çok kul-
land›¤› ortaya ç›kt›. Türkiye Bilgisayar Kullan›m ve Tutum
Araflt›rmas› sonuçlar›na göre, son bir ay içerisinde bilgisayar
kullanma oran›, erkekler aras›nda yüzde 85 iken, bu oran ka-
d›nlarda yüzde 58 düzeyinde kal›yor. Buna göre bilgisayar
kullanan her kad›na karfl›l›k 1,5 erkek kullan›c› bulunuyor. 

Erkeklerin internetle arası daha iyi
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Türkiye’de bireysel olarak yurt d›-
fl›ndan getirilen mobil cihaz say›s›,
3N’nin devreye girdi¤i Temmuz ay›n-
da yaklafl›k yüzde 130 art›fl gösterdi.
Türkiye’de Haziran 2009’da bireysel
olarak 47 bin cihaz getirilirken, bu
rakam Temmuz’da 108 bin oldu.
Yurtd›fl›ndan getirilerek kay›t alt›na
al›nan telefon say›s›nda özellikle
Temmuz ay›nda art›fl yafland›. Kay›t
baflvurusunda bulunulan cep telefo-
nu say›s›, bu y›l›n May›s ay›nda yak-
lafl›k 36 binken, Haziran’da 47 bin,
Temmuz’da 108 bin 768 oldu. 

Yurtdışından 
gelen telefon
sayısı arttıAntalya’n›n Gazipafla ‹lçe-

si’nde 2 C referans koduyla ge-
çen Temmuz ay›nda hava trafi-
¤ine aç›lan ve 40 personelin gö-
rev yapt›¤› Gazipafla Havaala-
n›’na ilk yolcu uça¤›n›n ne za-
man inece¤i merakla bekleni-
yor. Alan›n tercih edilmesi için 3
C statüsüne yükseltilmesi plan-
lan›yor. Havaalan› Müdürü Cen-
giz Afl›kl›, 150-160 yolcu kapasi-
teli uçaklar›n inifline uygun olan
Gazipafla Havaalan›’n›n, Tem-
muz ay›ndan buyana hava trafi-
¤ine aç›k oldu¤unu, ancak kul-
lan›lamad›¤›n› söyledi. 

Gazipaşa Havaalanı dört aydır yolcu bekliyor

Ortaokul ve lise gençli¤inin vazgeçilmezi olan mahalle
maçlar› internete tafl›n›yor. Türk Telekom Grubu oyun
teknolojileri flirketi Sobee’nin piyasaya sürdü¤ü dünya-
n›n ilk online futbol oyunu ‘Futbol Oynayabilirim’ k›sa
sürede 50 bin kullan›c›ya ulaflt›. 22 kifli ayn› anda dijital
ortamda kaleci, forvet veya defans oynayabilecek. Oyun,
Türk Telekom Genel Müdürü Paul Doany ve Sobee ku-
rucusu Mevlüt Dinç taraf›ndan Lütfi K›rdar Sergi Sara-
y›’ndaki Compex 2009 Fuar›’nda tan›t›ld›. 

Sokak arası maçları artık internette

Alitalia, İstanbul ve Torino arasında uçacak
‹talyan Ulusal havayolu flirketi Alitalia, ‹stanbul uçufllar›n› artt›r›yor. Alita-
lia, Aral›k 2009 tarihi itibariyle ‹stanbul-Torino uçufllar›na bafllayaca¤›n›
aç›klad›.  Airbus A319 tipi uçaklarla gerçeklefltirilecek olan uçufllar, ilk ay
için haftada 2, 18 Ocak’tan itibaren ise haftada 3 kere yap›lacak. Uçufllar
‹stanbul’dan Sal›, Cuma ve Pazar günleri gerçekleflecek. Torino’dan ‹stan-
bul yönüne gerçekleflecek uçufllar için ise yine ayn› günler olarak belirlendi. 



08

TÜRK Telekom, çocuklar›n inter-
neti güvenli bir flekilde kullanmalar›
için ‘NeTTe Çocuk Var’ adl› bir proje
gelifltirdi. Türk Telekom’un bu yeni-
likçi ürünü daha çok çocuklara yöne-
lik. ‘NeTTe Çocuk Var’,  pornografi,
doland›r›c›l›k, uyuflturucu, alkol, ku-
mar gibi sak›ncal› ve fliddet içerikli
ana kategorilerde tespit edilen siteler
için filtreleme yap›yor. Böylece, ço-
cuklar›n›n interneti güvenle kullan-
malar›n› isteyen aileler de yeni bir se-
çene¤e sahip oluyor. Filtrelemenin
maliyeti de 3 TL. Bu rakam, internet
abonelik tarifesinin üzerine otomatik
olarak ekleniyor. 

Merkezi bir sistemle sunulan ‘NeT-
Te Çocuk Var’ hizmetinden yararlan-
may› seçen ailelerin herhangi bir
program yüklemesine gerek yok.
Türk Telekom taraf›ndan internet
servis sa¤lay›c›lara toptan olarak su-
nulan “NeTTe Çocuk Var” hizmetini
seçen ailelerin, internet servis sa¤lay›-
c›lar› ile temas kurmalar› yeterli.
”NeTTe Çocuk Var” hizmeti k›sa za-
manda aç›l›yor.

Türk Telekom’un çocuklar› inter-
netin sak›ncal› sitelerinden korumak
amaçl› gelifltirdi¤i ‘NeTTe Çocuk Var’
projesini Sabanc› Üniversitesi Çocuk
Psikologu ve Aile Terapisti Prof. Dr.
Güler Ann ile konufltuk. Projenin ai-
lelere sa¤layaca¤› avantaj ve sak›nca-
lar› masaya yat›rd›k. Güler Ann,
Türk Telekom’un sundu¤u ‘NeTTe
Çoçuk Var’ hizmetinin çok yararl›
olaca¤›n› düflünüyor. 
“Eğitim de verilmeli”

“Netteki tehlikelerden çocuklar›
korumak içinin çok faydal› olaca¤›
kesin” diyen Ann, bir de öneri getiri-
yor. Türk Telekom’un projesi kadar,
net içerikleriyle ilgili okullarda e¤itim
verilmesini de istiyor. E¤itimin,
‘NeTTe Çocuk Var’ ürününden daha
önemli oldu¤unu belirtiyor. Ürün ve
e¤itimin bir birinin tamamlay›c›s› ol-
du¤unu ve önemli oldu¤unu kaydedi-
yor. Ann, Google ve Yahoo’da bulu-
nan ‘safesearch’ gibi ücretsiz olan
programlarla, çocuklar›n nette girebi-
lecekleri sitelerin, asl›nda kontrol
edilebilece¤ini de belirtiyor. Ailelerin

Türk Telekom çocuklar›
internetin sak›ncal›

sitelerinden koruma
amaçl› olarak ‘NeTTe
Çocuk Var’ projesini

gelifltirdi. Program,
pornografi, doland›r›c›l›k,
uyuflturucu, alkol, kumar

gibi sak›ncal› ve fliddet
içerikli ana

kategorilerde tespit
edilen siteler için

filtreleme yap›yor.

Prof. Ann: Çocuklar için
filtreleme, yararlı bir hizmet

SEKTÖRDEN www.baglantinoktasi.org 
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bunu yapmad›¤›na dikkat çekiyor.
Ailelerin, net içeriklerinden çocukla-
r›n›n görebilece¤i zararlar konusunda
bilgilendirilmesinin de önemine vur-
gu yap›yor. 
Program istenildiğinde 
açılıp kapanabilmeli

Program›n, istenildi¤inde aç›l›p ka-
panabilmesi ve ‘orta veya ileri seviye
güvenlik’ gibi derecelendirilme seçe-
ne¤inin bulunmas›n›n, kullan›labilir-
li¤inin artaca¤›n› savunan Güler
Ann, “Ancak, uygunsuz içeri¤in en-
gellenmesinin yan› s›ra, uygunsuz bir
kelimeden dolay› eriflilemeyecek
olan siteler, çocuklar bir yana, erifl-
kinler için bu sorun yaratabilir. Bu
nokta göz önünde tutulmal›.Bu se-
beple, istenildi¤inde aç›l›p kapanabi-
lecek bir sistem, interneti eriflkinle-
rin rahat kullanmas› bak›m›ndan
kullan›rken daha yararl› olur.” flek-
linde konufluyor.

Güler Ann, konuyla ilgili çocu¤uyla
yaflad›¤› bir hadiseyi flöyle anlat›-
yor:”Türk Telekom’un sundu¤u
‘NeTTe Çocuk Var’ servisine benzer
bir program› 15 sene kadar önce
yurtd›fl›ndan sat›n al›p, o¤lum için ev-
deki bilgisayar›m›za yüklemifltim.
Önce hiç itiraz etmedi, ama bir süre
sonra kald›rmam› istemiflti. Nedeni;
‘f›kralar›n bulundu¤u birçok siteye,
içinde kötü bir kelime bulundu¤u için
giremiyorum’ sözleriyle aç›klam›flt›.
Bir de, ‘arkadafllar›m›n evinde böyle
bir program yok. ‹stedi¤imiz siteye
giriyoruz’ demiflti. Hakl›yd› da… Bu-
radan da yola ç›karsak, net konusun-
da aile e¤itimi çok önemli.” 09

Türk Telekom Pazarlama ve ‹letiflim
Baflkan› Erem Demircan, çocuklar›n
e¤itiminde geniflbant internet alt
yap›s›n›n büyük önem tafl›d›¤›n›
kaydediyor. Bu noktada, çocuklar›n
kulland›¤› internet içeri¤inin güvenli
olmas› gerekti¤ine de vurgu yap›yor.
Türk Telekom’un “NeTTe Çocuk Var”
ürününün bu aç›dan son derece
önem tafl›d›¤›na dikkat çekiyor.
‘NeTTe Çocuk Var’ ile okullardaki
internet içeri¤inin evlere tafl›d›¤›na
iflaret eden Demircan, “Türk Telekom
Grubu olarak, ‘E¤itim olmadan
gelecek olmaz, internet olmadan
e¤itim olmaz’ görüflünü
savunuyoruz.” diyor.  Erem
Demircan, flöyle devam ediyor: “
‘NeTTe Çocuk Var’ filtreleme ürünü
sayesinde ailelerin içi art›k rahat
olsun, Çünkü, aç›lmak istenen web
sitelerinin içerikleri kontrol edilerek
kullan›c›lara ulaflt›r›l›yor. Filtreleme
ifllemi için sistemler üzerinde 12 ana
kategori, 96 alt kategori bulunuyor.
Bir web sitesi daha önce bu
kategorilerde yer al›yorsa, kategorinin
durumuna göre (bloklama/geçirme)
ifllem yap›l›yor. Kategorilere web
sitelerinin atanma ifllemi 100’ün
üzerinde uzman taraf›ndan canl›
olarak sayfalar gözlemlenerek ve
çeflitli yaz›l›mlar kullan›larak tüm web
sitelerinin taranmas› ile yap›l›yor. Bu
kategorilerde bulunmayan sitelere
do¤ru aç›lma talebi gönderilirse, veri
taban›nda bulunan sak›ncal›
kelimelere göre o sayfa canl› olarak
h›zl›ca de¤erlendirmeye tabii
tutularak (bloklama/geçirme) ifllem
gerçeklefltiriliyor. “ dedi. 

“Ailelerin çocuk koruma paketine
olan ihtiyac›n› tespit ettik”

Erem Demircan, ‘NeTTe Çocuk Var’
ürünün ailelerin ihtiyac›ndan yola
ç›karak haz›rlad›klar›n› belirtiyor.
Demircan, NeTTe Çocuk Var’›n
gelifltirilme sürecinde, Ça¤r› Merkezi

arac›l›¤›yla müflteriler aras›nda, anket
gerçeklefltirdiklerini belirterek,
“Anketin sonucunda, ADSL
kullan›c›lar› aras›nda özellikle çocuklu
ailelerin ürüne yönelik ihtiyac›n› tespit
ettik. Böylece, ailelerin çocuklar›n›
internettin olumsuz etkisinden
korumak için NeTTe Çocuk Var’
ürününü ortaya ç›kard›k. Ayn› flekilde,
sak›ncal› içerik nedeniyle evlerine
internet ba¤latmak istemeyen aileleri
de hedef kitlemiz aras›na ald›k.” dedi.

Erem Demircan: Çocukların
kullandığı internet güvenli olmalı

Pazara toptan olarak sunulan
"NeTTe Çocuk Var" hizmeti, TTnet’in
yan› s›ra Koçnet, Superonline, Smile

ADSL, Turknokta.net gibi tüm
internet servis sa¤lay›c›lar

taraf›ndan kullan›c›lara ulaflt›r›l›yor. 
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ABONELER‹NE ayr›cal›kl›  servis-
ler sunmaya devam eden Avea, “bi-
DünyaSeyahat” servisi ile uçufl biletle-
rini abonelerinin cep telefonuna tafl›-
yor. Türkiye’nin en çok konuflturan
operatörlerinden Avea, abonelerine
gerçek fiyata kaliteli iletifliminin yan›
s›ra hayatlar›n› kolaylaflt›racak hiz-
metler sunmaya devam ediyor. Avea,
yeni uygulamas› “biDünyaSeyahat” ile
abonelerine h›zl›, kolay ve güvenli bir
flekilde cep telefonlar› üzerinden uçak
bileti sat›n alabilme f›rsat› sa¤l›yor. 

Türkiye’de iç  hat uçak biletlerinin,
birarada çevrimiçi sat›fl›n› mümkün k›-
lan “biDünyaSeyahat”, ayn› zamanda
uçufl bilgileri ve uçufl tarifelerine de
pratik bir flekilde ulaflma imkân› sa¤l›-
yor. THY, Anadolujet, OnurAir, At-
lasjet  ve Sun Express firmalar›na ait
yurtiçi uçak biletlerini bir arada karfl›-

laflt›rma f›rsat›
sunan “biDünya-
Seyahat”te kredi
kart› ile ödeme
ifllemleri 128 bit
güvenlik sertifi-
kal› ödeme ek-
ranlar›ndan ger-
çeklefltiriliyor. 

Hizmetten ya-
rarlanmak iste-

yen Aveal›lar herhangi bir ek bir ifllem
ya da üyelik  yapmalar›na gerek olma-
dan “biDünyaSeyahat” uygulamas›na
wap.avea.com.tr adresinden ulaflabile-

cek. Avea 3N aboneleri ise yüksek ve-
ri h›z› sayesinde daha h›zl› ifllem yapa-
bilecek.
AVEA hızlı trenden sonra, yolcu 
otobüslerinde de 3N keyfi sunuyor 

AVEA, MAN ve NEOPLAN üreti-
cileriyle anlaflt›. MAN ve NEOPLAN
otobüslerini tercih eden otobüs firma-
lar›, yolcular›na ücretsiz internet erifli-
mi sunacak. Bundan böyle, MAN ve
Avea aras›nda imzalanan bu iflbirli¤iy-
le, yolculular seyahat s›ras›nda 3N h›-
z›nda internet erifliminden ücretsiz ya-
rarlanabilecek.  

Fabrika ç›k›fll› MAN ve NEOPLAN
seyahat otobüslerinde yer alacak Avea
3N Wireless Router teknolojisi saye-
sinde, flehirleraras› otobüslerde seya-
hat eden yolcular internete kolayca
ba¤lanabilecek. Yolcular ayr›ca, ek bir
ba¤lant› cihaz›na ihtiyaç duymadan
Wi-fi ba¤lant›s› üzerinden de 3N h›-
z›nda internete eriflebilecek.

Konuyla ilgili aç›klama yapan Avea
Kurumsal Sat›fl Direktörü Selda Ünlü
Usta, "3N sadece mobil iletiflim opera-
törlerinin de¤il di¤er kurumlar›n da
müflterilerine çok daha zengin ve kat-
ma de¤erli hizmetler sunmalar›na im-
kân tan›yor. Avea olarak TCDD An-
kara - Eskiflehir Yüksek H›zl› Tren
Hatt›’nda hayata geçirdi¤imiz 3N hiz-
meti bunun ilk örneklerinden biriydi.
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret
A.fi. ile yapt›¤›m›z iflbirli¤i sayesinde
de otobüs seyahatlerinde yolcular›n
hayat›n› kolaylaflt›r›p zenginlefltirecek
bir hizmete daha imza atmaktan mut-
luluk duyuyoruz.” dedi.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret
A.fi. Grup Müdürü Eren Gündüz ise,
“MAN ve NEOPLAN’›n yolcular›na
sundu¤u konfor ve 3G h›z›nda inter-
net eriflimi ile uzun flehirleraras› yol-
culuklar daha da keyifli hale gelecek”
dedi.

Türkiye’nin en çok
konuflturan

operatörlerinden Avea,
“biDünyaSeyahat”

servisi ile uçufl biletlerini
abonelerinin cep

telefonuna tafl›yor. Avea
ayr›ca yolcu

otobüslerinde de 3N
keyfi sunuyor.

Avea “biDünyaSeyahat” ile
uçak biletleri artık cepte
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Vodafone’un 
yeni gözdesi 

3 milyon çiftçi
Vodafone, Türkiye’deki 3 milyon

çiftçiye yönelik ‘cep çiftçi tarifesi’
gelifltirdi. Tarife, hem kontörlü hem

de fatural› hatlar› kaps›yor. Tarifeden
yararlanacak çiftçi, ister 1 dakika

ister 60 dakikal›k konuflsun, 1 kontör
ücreti ödeyecek.

CEP operatörü Vodafone, ilginç bir tari-
feye imza att›. Yeni tarifenin ad›, Cep Çift-
çi Tarifesi… Tarife,  Türkiye’de çiftçilerin
hem kontörlü, hem fatural› olarak abone
olabilecekleri flekilde özel olarak gelifltiril-
di. Tarife çiftçilere benzersiz avantajlar
sunma konusunda iddial›. 

Kontörlü Cep Çiftçi aboneleri, tüm Cep
Çiftçi tarifesi aboneleri ile süre s›n›r› ol-
madan konuflabilecek. Ça¤r›lar ister 1 da-
kika, ister 60 dakika olsun, arama bafl›na 1
kontör al›nacak. Çiftçiler ayda en az 100
kontör yükleyerek kazanacaklar› bu avan-
taj›n yan›nda di¤er her yöne dakikas› sade-
ce 1 kontöre konuflabilecek. 

Fatural› Cep çiftçi aboneleri ise tüm ver-
giler dâhil ayda sadece 15 TL’ye tüm Cep
Çiftçi aboneleri ile s›n›rs›z ve ücretsiz, di-
¤er yönlere ise tüm vergiler dâhil dakikas›
sadece 25 kurufla konuflabilecek.

Vodafone, fatural› Cep Çiftçi tarifesinde
yaln›zca 5 TL karfl›l›¤›nda 3 farkl› ek avan-
taj da sunuyor. Cep Çiftçi aboneleri ayda 5
TL karfl›l›¤›nda sabit hat ve di¤er Vodafo-
ne aboneleriyle 100 dakika konuflurken, 5
TL  daha ödeyerek di¤er operatörlerle
tam 50 dakikal›k konuflma hakk› kazana-
biliyorlar. Vodafone çiftçiler için bir de ay-
da 5 liraya her yöne kullanabilecekleri
1000 SMS sunuyor. 

Çiftçi’ler ile beraber tüm Ziraat Mühen-
disleri, Veterinerler, Tar›m Kredi Koopa-
ratifi üyeleri ve birçok büyük birlik üyeleri-
nin de faydalanmas›n› sa¤layan Vodafone,
bu önemli kesime iletiflimin en ekonomik
yolunu sunuyor. Vodafone Türkiye Pazar-
lamadan  Sorumlu Genel Müdür Yard›m-
c› Gökhan Ö¤üt, "Tar›m Bakanl›¤›’n›n res-
mi Çiftçi Kay›t Sistemi’ne göre, Türkiye’de
yaklafl›k 3 milyon çiftçi bulunuyor. Her bir
çiftçi ve 3 yak›n› bu tarifeden yararlanabili-
yor. Böylece çiftçilerimizin iletiflim gider-
lerinde ciddi tasarruf sa¤layacak. Çiftçile-
rimizin yan› s›ra, tüm Ziraat Mühendisleri,
Veterinerler, Tar›m Kredi Kooparatifi üye-
leri ve birçok büyük birlik üyelerinin de,
bu özel tarifeden faydalanabilecek. Ülke-
miz için çok önemli bir yere sahip olan ta-
r›m sektörümüze iletiflimin en ekonomik
yolunu sunmufl oluyoruz. Vodafone olarak
ülkemizde tar›m sektörüne katk›lar›m›z›
yeni projelerle de devam edece¤iz." dedi. 
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Dinleniyoruz
paranoyasını

HALKIMIZ 
hak etmiyor

TÜRK‹YE’de geçen ay dinlemeyle il-
gili bafl döndürücü geliflmeler yafland›.
Geliflmelerin merkezinde ise Teleko-
münikasyon ‹letiflim Baflkanl›¤› (T‹B)
vard›. Zira ‹stanbul Baflsavc›s› Aykut
Cengiz’in telefonlar›n›n dinlendi¤i or-
taya ç›kt›. Buna Yarg›tay’›n da dinlen-
di¤i iddias› eklenince, ortal›k toz du-
man oldu. Yarg›tay Birinci Baflkanl›k
Kurulu konuyu incelemeye ald›. Hâ-
kimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu
(HSYK) da olay›n takipçisi olaca¤›n›
duyurdu. Ard›ndan, YARSAV Baflka-
n› Ömer Faruk Emina¤ao¤lu, dinlen-
di¤i iddias›yla Ankara Baflsavc›l›¤›’na
flikâyette bulundu. Ancak, Baflsavc›l›k
soruflturmada takipsizlik karar› verdi.
Sincan Hâkimi Osman Kaçmaz, ta-
kipsizlik karar›n› bozdu ve Emina¤a-
o¤lu’nun dinlenip dinlenmedi¤inin
araflt›r›lmas›n› istedi. Bunun üzerine 5
Kas›m’da, Hâkim Hayri Keskin ve ya-
n›ndaki bilirkifliler Telekomünikasyon
‹letiflim Baflkanl›¤›’na (T‹B) gitti. Kaç-
maz T‹B yetkililerinden, dinleme ka-
y›tlar›n›n bulundu¤u hard disklerin
kopyalar›n›n istedi. Ancak yetkililer
mevzuat gere¤i verilemeyece¤i belirt-
ti. Bunun üzerine, Osman Kaçmaz,
T‹B’de ikinci bir incelemenin yap›lma-
s› karar›n› verdi. Engelleme olmas›

TİB Başkanı Fethi Şimşek:

“10 binin üzerinde dinleme
talebine, adli anlamda
kanuna uygun olmad›¤›
gerekçesiyle itiraz ettik.”

Haber: AHMET SEL‹M

➜➜➜➜➜➜➜➜





halinde ise, polis zoruyla dinleme
kay›tlar›n› al›nmas›n› istedi. 

T‹B Baflkan› Fethi fiimflek ise, ya-
flananlar›n ard›ndan geçti¤i kamera-
lar karfl›s›nda, Yarg›tay’›n hiçbir tele-
fonlar›n›n dinlenmedi¤ini söyledi.
Dinlemelerin de mahkeme karar›yla
yap›ld›¤›n› aç›klad›. Birçok kesim yi-
ne tatmin olmad›. 

fiimflek, üzerine basa basa, T‹B’in
resmen faaliyete bafllad›¤› 23 Tem-
muz 2006 tarihinden bu yana, hâkim
karar› olmadan usulsüz bir flekilde
dinleme yap›ld›¤› konusunda somut
hiçbir olay olmad›¤›n›n da alt›n› çiz-
di. 

Ba¤lant› Noktas› olarak, ak›llara
tak›lan sorulara cevap bulmak için
T‹B Baflkan› Fethi fiimflek’in kap›s›-
n› çald›k. fiimflek’e dinlemeleri
T‹B’in yapmamas›na ra¤men, neden
dinleme yap›yormufl gibi bir alg›la-
ma oldu¤unu sorduk. 

Ayr›ca, ‘T‹B hangi durumlarda
dinlemeye izin veriyor? Hâkim Kes-
kin’e neden istedi¤i bilgiler verilme-
di? Bugüne kadar yasal kaç dinle-
meye izin verildi? 70 milyonun din-
lenmesi mümkün mü? Kaç tür din-
leme gerçeklefltiriliyor? Alan dinle-
mesinin T‹B’e mal edilmesinin sebe-
bi nedir?’Tan›klar dinlenebilir mi?
gibi sorular›m›za cevap arad›k. ‹ste
T‹B Baflkan› fiimflek’in yan›tlar›… 

Size en çok ‘T‹B, dinleme yapar
m›?’sorusu yöneltiliyor. T‹B dinleme
mi yapar, yoksa dinlemeye izin mi
verir? 

T‹B’in kuruluflu ile ilgili 5397 say›l›
yasa ile de¤iflik 2559 say›l› yasadaki
Ek 7. maddenin Ek 10. f›kras›ndaki;
“Telekomünikasyon yoluyla yap›lan

iletiflime iliflkin ifllemler ile 5271 sa-
y›l› kanunun 135. maddesi kapsa-
m›nda yap›lacak dinlemeler, Teleko-
münikasyon Kurumu bünyesinde,
Kurum baflkan›na do¤rudan ba¤l›
‘Telekomünikasyon ‹letiflim Baflkan-
l›¤›’ ad›yla kurulan tek bir merkez-
den yürütülür.”  hükmüne bakt›¤›-
m›zda zaten dinlemelerin T‹B tara-
f›ndan de¤il, T‹B’in denetiminde,
T‹B üzerinden yap›lmas› gerekti¤i
yaz›l›d›r. Kuruluflumuzdan bu yana
›srarla, defalarca Baflkanl›¤›m›zda
dinleme yap›lmad›¤›n› beyan etme-
mize ra¤men son zamanlarda azalsa
da her nedense yap›lan haberlerde
T‹B’in dinleme merkezi oldu¤u alg›-
s› yarat›lmaktad›r. T‹B’de kesinlikle
dinleme yap›lmamaktad›r. Dinleme-
ler soruflturma mercilerince görev-
lendirilen adli kolluk (M‹T, Polis ve
Jandarma) görevlileri taraf›ndan ya-

p›lmaktad›r.
■ T‹B’in dinleme yapmad›¤›n›

aç›kça belirtiyorsunuz. O zaman
T‹B dinlemenin gerçekleflmesi için
ne yapar? Dinlemeye hangi durum-
larda izin veriyorsunuz?

Kurumumuz, hâkimliklerden ge-
len karar›, CMK- 135. maddesinde
yaz›l› flekli hususlar bak›m›ndan in-
celemeye al›r. Bu konularda bir ek-
siklik/sorun bulunmad›¤› takdirde,
kararda aidiyet numaras› yaz›l› adli
kolluk görevlileri taraf›ndan kendi
birimlerinde dinleme yapabilmesine
olanak sa¤layan hukuki ve teknik ifl-
lemler yap›larak, bir anlamda dinle-
meye izin verilmektedir. Dinlemeyi
T‹B de¤il, hâkim karar› getiren ve
flekli hususlar bak›m›ndan eksi¤i bu-
lunmayan karara istinaden adli kol-
luk yapar. 

■ Bugüne kadar yasal kaç dinle-
meye izin verdiniz?

TBMM’nin ilgili komisyonlar›nda
ve zaman zaman yaz›l› ve görsel
medya ile yap›lan röportajlarda ül-
kemizde istihbari ve adli toplam din-
lenen kifli say›s›n›n nüfusumuzun
binde birine tekabül etti¤i beyan
edilmifltir. Bu oran Avrupa ülkele-

“T‹B’in resmen faaliyete bafllad›¤› 23 Temmuz
2006 tarihinden bu yana hâkim karar› olmadan
usulsüz bir flekilde dinleme yap›ld›¤› konusunda

somut hiçbir olay yoktur.”
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“Ülkemizde istihbari ve adli toplam dinlenen kifli say›s›, nüfusumuzun binde birine
tekabül etmektedir. Avrupa ortalamas›n›n üstünde de¤ildir.” 



rindeki oranlar ile k›yasland›¤›nda
anormal bir durum de¤ildir. 

Bu arada dinlemelerle ilgili olarak
2006 y›l› Temmuz ay›ndan bu yana
Baflkanl›¤›m›za intikal eden hâkim
kararlar›na, T‹B taraf›ndan yap›lan
itirazlar ve iletiflimin tespiti dedi¤i-
miz dinlemelerle ilgisi bulunmayan
hâkim kararlar› ve Cumhuriyet Sav-
c›s› taleplerine yapt›¤›m›z itirazlar
ile nedenlerini belirterek yerine geti-
remedi¤imiz karar ve talepler de ol-
maktad›r. 

■ 70 milyon insan›n dinlenmesi
mümkün mü?

Ülkemizde yaklafl›k 67 milyon ci-
var›nda cep telefonu hatt› kullan›l-
maktad›r. 113 milyon civar›nda ise
kay›tl› cep telefonu vard›r. Ayr›ca
17,5 milyon civar›nda sabit telefon
hatt› bulunmaktad›r. 2009 y›l› so-
nunda konuflma trafi¤inin 124 mil-
yar dakika olaca¤› tahmin edilmek-
tedir. Bu say›lar›n ve dinlemeye yet-
kili kurumlar›m›z›n bu ifllere tahsis
ettikleri kapasiteler göz önüne al›na-
rak konu de¤erlendirildi¤inde iddia
edilen dinleme say›s›n›n zannedildi-
¤i kadar olmas›n›n kesinlikle müm-
kün olmad›¤› net olarak anlafl›l›r. 

■ Dinleme için tahsis edilen alt
yap› kapasitesi yaklafl›k olarak kaç
bindir? Kapasitemizin hepsini kulla-
n›yor muyuz?

Yukar›da belirtilen binde bir say›-
s›n› karfl›layacak yeterliktedir.

■ Yaklafl›k 70 bin diyebilir miyiz?
Binde bir o say›ya yak›n geliyor. 
■ O zaman ‘dinleniyoruz’ parano-

yas›na neden kap›l›yoruz?
Asl›nda, bu paranoyay› halk›m›z

hak etmiyor. Esasen T‹B kurulma-
dan önceki döneme göre daha iyi
durumda oldu¤umuzu söyleyebili-
rim. Geriye do¤ru bak›ld›¤›nda
T‹B’in resmen faaliyete bafllad›¤› 23
Temmuz 2006 tarihinden bu yana
hâkim karar› olmadan usulsüz bir
flekilde dinleme yap›ld›¤› konusunda
somut hiçbir olay yoktur. Baz› inter-
net sitelerinde izledi¤imiz ses vide-
olar› kesinlikle T‹B’le alakas› olma-
yan ortam kay›tlar› olup, ilgililerinin
flikâyet etmeleri halinde adli ma-
kamlarca soruflturma yap›l›p, hangi
internet kafeden siteye yerlefltirildi¤i
konular›nda sonuç al›nabilecek so-
nuçlara ulafl›labilir.

■ Zaman zaman alan dinlemele-
rinden de siz sorumlu tutuluyorsu-
nuz, size göre sebebi nedir?

Bunun en önemli sebebi halk›m›-
z›n dijital teknoloji konusundaki ek-
sik bilgilendirilmesi ve bu konuda
baz› bas›n ve yay›n organlar›nda bi-
lerek ya da bilmeyerek bilgi kirlili¤i-
ne sebebiyet verilmesidir.

■ Peki, bu güne kadar, toplamda
kaç hâkim ve cumhuriyet savc›s› ta-
leplerine itirazda bulundunuz? 

Faaliyete bafllan›lan 23.07.2006 ta- 15
➜➜➜➜➜➜➜➜

Güvenlik ve istihbarat
kurumlar›m›z›n iki türlü dinleme
faaliyetleri var.

A - YAPILIfi fiEKL‹ BAKIMINDAN:
1.Telekomünikasyon Yoluyla

Yap›lan ‹letiflimin Dinlenmesi: 
M‹T, EGM ve Jandarma Genel

Komutanl›¤› birimlerinin hâkim kararlar›
çerçevesinde T‹B üzerinden yapt›¤›
telekomünikasyon yoluyla yap›lan
iletiflime dair dinlemeler.

2.CMK- 140. maddesinde yaz›l›
Teknik Araçlarla ‹zleme:

Cumhuriyet savc›l›klar› ve
görevlendirdikleri adli kolluk
birimlerinin T‹B’i arac› k›lmaks›z›n yine
hâkim karar›yla flüphelinin kamuya aç›k
alanlardaki faaliyetlerinin izlenmesi.
Kamuoyunda ortam dinlemesi olarak
nitelenen faaliyet de bu kapsamdad›r.
Bu ifllemlerin hiçbir flekilde
Telekomünikasyon ‹letiflim Baflkanl›¤›
ile ilgisi yoktur.

B - TAB‹ BULUNDU⁄U KANUN
HÜKÜMLER‹ BAKIMINDAN:

1.‹stihbari dinlemeler:
2559, 2803 ve 2937 say›l› yasalar

uyar›nca M‹T, EGM ve Jandarma Genel
Komutanl›¤› birimlerinin do¤rudan
CMK- 250. maddesi ile görevli
mahkeme hâkimliklerinden ald›klar›
hâkim karar›na istinaden yapt›klar› ve
yarg›lamalarda delil olarak
kullan›lamayacak nitelikte olan
dinlemeler.

2.Adli Dinlemeler:
Adli soruflturmalarda CMK- 135’inci

maddesi kapsam›nda soruflturmay›
yürütmekte olan C.Savc›s›’n›n, olayda
kuvvetli suç flüphesi bulunmas› ve
baflka türlü delil elde etme imkân›n›n
bulunmamas› halinde baflvurdu¤u en
son yöntem olarak yap›lan ve delil
niteli¤indeki dinlemeler.

Yukar›da yaz›l› tüm faaliyetler
görüldü¤ü gibi mutlaka hâkim karar›
ile yap›lmas› gerekir. Aksi takdirde adli
dinlemeler hem delil teflkil etmezler,
hem de bu eylemi gerçeklefltirenler
hakk›nda TCK- 132. ve müteakip
maddeleri gere¤ince ilgilinin flikâyeti
üzerine adli makamlarca soruflturma
yap›l›r. 

Yukar›da belirtilen istihbari
dinlemeler ise 2559, 2803 ve 2937
say›l› yasalar›n aç›k hükümleri uyar›nca
bu kanunlar›n belirtti¤i amaçlar d›fl›nda
kullan›lamaz.

Telekomünikasyon
ve ‹letiflim Baflkan›
Fethi fiimflek

Dinleme kaç şekilde yapılıyor?Dinleme kaç şekilde yapılıyor?Dinleme kaç şekilde yapılıyor?Dinleme kaç şekilde yapılıyor?Dinleme kaç şekilde yapılıyor?Dinleme kaç şekilde yapılıyor?
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rihinden bu yana, itiraz edilen dinle-
me kararlar›na, Cumhuriyet savc›-
l›klar› ve mahkemelerden talep edi-
len iletiflimin tespiti denilen (her-
hangi bir ses içermeyen)HTS talep-
lerine yap›lan itirazlar ile adli an-
lamda yerine getirilmesi kanuna uy-
gun olmad›¤› gerekçesiyle yerine ge-
tirmedi¤imiz baz istasyonu sorgula-
r›na ait talep say›s› 10 binin üzerin-
dedir.

■ Hâkim Hayri Keskin’e neden is-
tedi¤i bilgileri vermediniz?

05 Kas›m 2009 tarihinde Ankara
1. Sulh Ceza Hâkimli¤i taraf›ndan
Baflkanl›¤›m›zda yap›lan tespit ifl-
lemlerinde hâkimlikçe talep edilen
her husus hukuki çerçevede yerine
getirilmifltir. Keflif zapt›nda da du-
rum aç›kça belirtilmifltir.

■ Keskin’in istedi¤i hard diskin
kopyalar› verilseydi, ne tür bir sak›n-
ca yaflanabilirdi?

Bu konudaki süreç henüz tamam-
lanmad›¤› için görüfl beyan etmenin
uygun olmad›¤›n› düflünüyorum. 

■ Merak edilen bir baflka soru da,
her mahkemenin dinleme izni verip
veremedi¤i konusu? Hangi mahke-
meler dineleme izni verebiliyor.

Bilindi¤i gibi bu tür kararlar ted-
bir karar›d›r. CMK- 135. ve mütea-
kip maddeleri gere¤ince yap›lan adli
nitelikli dinleme kararlar›n› adli so-
ruflturmay› yürüten C.Savc›s›n›n gö-

rev yapt›¤› yerdeki sulh ceza mahke-
mesi hâkimi taraf›ndan verilir.

■ Dinlemelerin süresi ne kadar?
CMK- 135/3’üncü maddesinde bu

konuda aç›k hükümler vard›r. fiöyle
ki: “Tedbir karar› en çok üç ay için
verilebilir; bu süre, bir defa daha
uzat›labilir. Ancak, örgütün faaliyeti
çerçevesinde ifllenen suçlarla ilgili
olarak gerekli görülmesi halinde,
hâkim bir aydan fazla olmamak üze-
re sürenin müteaddit defalar uzat›l-
mas›na karar verebilir.

■ Tan›klar dinelebilir mi?
CMK-135 inci maddesinin 1 inci

maddesinde de görüldü¤ü gibi mah-
kemelerce sadece soruflturma afla-
mas›nda flüpheli, kovuflturma afla-
mas›nda ise san›k hakk›na dinleme
karar› verilebilir. Dolay›s›yla tan›k-
lar hakk›nda hiçbir flekilde dinleme
karar› verilemez.

■ Hâkim karar›yla izin verilen
dinlemenin kay›tlar›, kim taraf›ndan
mahkemeye iletiliyor? 

Yukar›da da belirtti¤im gibi dinle-
meyi yapan kolluk görevlisi C.Savc›-
s› nezaretinde yapt›¤› dinlemeleri ta-
pe haline getirir. Yani bir metne dö-
nüfltürerek soruflturma aflamas›nda
C.Savc›s›na, kovuflturma aflamas›n-
da ise ilgili mahkeme hâkimine ile-
tir.

■ Kay›tlar nerede saklan›yor?
Saklaman›n bir süresi var m›?

T‹B üzerinden dinlemeyi yapan
kolluk görevlisi bu sesleri yönetme-
lik gere¤i kendi birimindeki alt veri
tafl›y›c›s›na naklettikten sonra sorufl-
turman›n seyrine göre hareket edi-
lir. Soruflturma takipsizlik karar› ile
sonuçlanm›flsa veya iddianame ile
dava aç›l›p yarg›lama sonunda bera-
at karar› verilmiflse CMK-137/3 ün-
cü maddesi gere¤ince bu kararlar›n
kesinleflmesini müteakip en geç 10
gün içinde Cumhuriyet savc›s›n›n
denetimi alt›nda en geç on gün için-
de yok edilerek, durum bir tutanak-
la tespit edilir.

➜➜➜➜➜➜➜➜

“Dinlemeyi T‹B de¤il,
hâkim karar› getiren ve

flekli hususlar bak›m›ndan
eksi¤i bulunmayan 

karara istinaden adli
kolluk yapar.”

Hangi
mahkemeler
dinleme izni

verebilir?
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Türkiye’nin dünyan›n en
zengin gen havzas›na
sahip oldu¤u söyleniyor.

Hatta gen silahlar› üzerine
düflünenlerin iflinin, Türkiye söz
konusu oldu¤unda zora girdi¤ini,
bir Türk geni ayr›flt›rmas›n›n
kolay yap›lamayaca¤›n›
söyleyenler var. Yanl›fl
hat›rlam›yorsam ‹smet Özel,
bunun Allah’›n bize bir lütfü
oldu¤unun da alt›n› çizmiflti.

Gen bak›m›ndan
zenginli¤imizin izah edilir
taraflar› var.  Do¤udan, bat›dan,
kuzeyden ve güneyden
yüzy›llarca bu topraklara gelen,
yeni bir hal alan, dönüflen, farkl›
kimlikler edinen, bu kimlikleri
müflterek potada eriten bu ülke
insanlar›n›n “arî” oldu¤unu
söyleyemeyiz. Çapraz evlilikler,
bu evliliklerden do¤an çocuklar›n
yeni çapraz evlilikleri, bir
Kafkasyal› ile bir Balkanl›y›, bir

Do¤u Türkistanl› ile bir Boflnak’›,
bir Zaza ile bir Avflar›
kaynaflt›rmakla kalm›yor,
dünyada baflka milletlere nasip
olmayan zorunlu göçmenlik
sürecinin de son noktas›n›
oluflturuyor.

Son üç yüz y›ld›r bu topraklara
kim gelmiflse, buray› son durak,
son toprak olarak görmüfl. Bu
topraklarda yüzy›llard›r mukim
olanlarla etle t›rnak gibi
birleflmifl.

Söylediklerimizin “insan
kayna¤›” anlam›nda somut bir
karfl›l›¤› var. Ancak daha da
önemlisi, bu kayna¤›n onaran,
sa¤altan, tutunan bir hayatla
dünyay› anlamland›rmas› neye
tekabül ediyor, bu derli toplu
kayda geçirilmifl de¤il.

Bu topraklarda yaflanlar›n Çin,
Hint, Pers, Arap, M›s›r, Roma ve
Türk uygarl›klar›yla; bu
uygarl›klar›n yeflerdi¤i

co¤rafyada yaflayan kültürlerle
iliflkisi, yeryüzünde bizden baflka
kimseye nasip olmayacak bir
zenginli¤e dönüflmüfl. 

Bu deneyime sahip baflka bir
co¤rafya da baflka bir “millet” de
bulunuyor. Söylediklerimizin
hamasetle ilgisi yok.  Bu
ba¤lamda bir harita ç›kar›ld› m›,
bunu bilmiyoruz. Önemli de
de¤il. Ancak, önemli olan
Türkiye’nin dönüfltürülebilir bir
de¤er haritas› ç›kar›l›p bu
haritan›n yol haritas› olarak ele
al›nmas›.

Türk siyasetinden Türk
sinemas›na, Türk müzi¤inden
Türk mimarisine sahici bir ç›k›fl
olacaksa aç›k uçlu de¤erlerin
zaman›n diliyle bar›flt›r›lmas›
sayesinde olacak.

‹çinde do¤du¤umuz dil ve
“iklim” bunu söylüyor.

‹klim’in ülke demek oldu¤unu
hat›rlatmaya gerek var m›?

MEHMET AYCI
mehmetayci@baglantinoktasi.org

Son üç yüz y›ld›r bu topraklara kim gelmiflse, buray› son durak,
son toprak olarak görmüfl. Bu topraklarda yüzy›llard›r mukim

olanlarla etle t›rnak gibi birleflmifl.

İncelikler Atlası

KÖfiE YAZISI www.baglantinoktasi.org 
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Yal›n ADSL’le ilgili düzenleme 
2010 gündemimizde… Ancak, sabit ücretin
kald›r›lmas›, ana omurgay› ciddi bir flekilde

zedeleyebilir. Bu gözden kaç›r›lmamal›.“ “



➜➜➜➜➜➜➜➜
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B‹LG‹ Teknolojileri ve ‹letiflim Ku-
rumu (BTK) Baflkan› Tayfun Acarer,
telekomünikasyon sektörünü yak›n-
dan ilgilendiren konularda Ba¤lant›
Noktas›’na konufltu. Kurumun, 2010
gündem maddeleri aras›nda ara ba¤-
lant› ücreti indirimiyle, yal›n ADSL
konular›n›n yer ald›¤›n› aktard›. 

Ara ba¤lant› ücretinin afla¤› çekil-
mesinin do¤rudan tüketiciyi etkiledi¤i-
ne iflaret eden Baflkan, operatörlerin
‘her yöne tarife’ kampanyalar›n› da ör-
nek verdi. 2004 y›l›ndan bu yana ara
ba¤lant› ücretlerinde yüzde 70 indiri-
me gittiklerine söyleyen Baflkan Acarer, yap›lan indi-
rim sayesinde, vatandafl›n konuflma süresinin iki kat›na
ç›kt›¤›n›, ödedi¤i ücretin ise sadece yüzde 10 artt›¤›n›
belirtti. Birim maliyeti ‘arpu’nun da yükseldi¤ine iflaret
eden Baflkan, ”Böylece, indirimden hem sektör kazan-
d›, hem de vatandafl kazand›.” de¤erlendirmesinde bu-
lundu. 

Bu saatten sonra ara ba¤lant› ücretlerinin yukar› ç›k-
mas›n›n söz konusu olmayaca¤›na vurgu yapan Baflkan
Acarer, “‹ndirim olur mu, flimdiden bunu söylemek
do¤ru olmaz. Ancak flunu söyleyebilirim; ara ba¤lant›
ücretlerinde yukar› do¤ru bir yükselifli kimse bekleme-
sin.” dedi.
“Ara ba¤lant› ücreti, gerçek abone say›s›n›
ortaya ç›kard›”

Baflkan Acarer, ara ba¤lant› ücret-
lerinin afla¤› inmesinin birçok yarar›
oldu¤unu belirtti. Ara ba¤lant› ücret-
lerinin afla¤› inmesi ve numara tafl›ma
uygulamas›n›n bafllamas›yla, gerçek
abone say›s›n›n ortaya ç›kt›¤›n› savun-
du. Acarer, “Önceden herkesin cebin-
de iki üç telefon vard›. Operatöre gö-
re arama yap›yordu. Ama gerçek abo-
ne say›s› bu de¤ildi. 70 milyon insan
var, telefon say›s› 67 milyondu. Asl›n-
da gerçek say› da bu de¤ildi. Numara
tafl›ma ve tek yöne konuflman›n ard›n-
dan telefon say›s› bir anda 63,8’e düfl-

tü. fiu an 64,66. Yeni s›f›r aboneler var. Bundan sonra
daha yavafl, ama istikrarl› büyüme sa¤lanacak.” dedi.
“Sabit ücretin kald›r›lmas› ana omurgay› ciddi
flekilde zedeler” 

Tayfun Acarer, özellikle sabit telefonda, alternatif
operatörlerin dört gözle bekledi¤i yal›n ADSL ile ilgili
düzenlemenin 2010 y›l› ana gündem maddeleri aras›n-
da oldu¤unu aç›klad›. Önemli de bir uyar›da buluna-
rak, “Sabit telefonda, sabit ücretin kald›r›lmas›, ana
omurgay› ciddi bir flekilde zedeleyebilir. Bu sebeple
kald›r›lmas› savunulan sabit ücretin, ileride daha kötü
sonuçlar do¤urabilece¤i gözden kaç›r›lmamal›. Avru-
pa’da bunun örnekleri var.” görüflünü savundu. 

Baflkan Acarer, tüketicilerin sabit telefon abonesi ol-
madan ADSL hizmeti almalar›na imkân tan›yan yal›n

Ara bağlantı ücretindeki 
indirim VATANDAŞA yaradı

TAYFUN ACARER: 

2004 y›l›ndan bu
yana ara ba¤lant›
ücretlerinde yüzde
70 indirime gittik.

Vatandafl›n konuflma
süresi iki kat›na ç›kt›.

Ödedi¤i para ise
sadece yüzde 

10 artt›.

Haber: BA⁄LANTI NOKTASI



ADSL düzenlemesinin kolay bir ifl
olmad›¤›na iflaret etti. ADSL’in Av-
rupa’n›n da önemli gündem madde-
leri aras›nda yer ald›¤›na dikkat çek-
ti. Yal›n ADSL’e pat diye bir geçiflin
mümkün olmad›¤›n› kaydeden Aca-
rer, “En az 6 ayl›k bir geçifl süreci ya-
flan›r. Tabii ki öncelikle korunacak
kesim tüketicilerdir. Bu konuda
hemfikiriz. Ancak, sektörün tüm
dengelerini de gözetmek durumun-
day›z.” dedi. 
“Türkiye’deki baz 
Avrupa’dakilerle bir fark› yok”

Tayfun Acarer, Türkiye’deki baz
istasyonlar›n›n Avrupa’da kullan›lan
baz istasyonlar› aras›nda fark oldu¤u
yönündeki elefltirilere kat›lm›yor.
Kullan›lan malzeme ve cihazlar›n
standart oldu¤una iflaret eden Bafl-
kan, “Kullan›lan baz istasyonlar› ke-
sinlikle ayn›… Zaten baz istasyonla-
r›n› kuran firmalar da ayn›. Eskiden
bunu kuran firma 5, 6 tane idi. fiimdi
2, 3 tane kald›. Di¤erleri zaten b›rak-
t›lar o ifli. fiu anda sektör 2, 3 firma
elinde… Cihazlar ayn› flekilde kuru-
luyor. Tek ve anlayamad›¤›m fark
Avrupa’da bizimki gibi tepki yok.”
“Yerin alt›na konulacak baz 
istasyonu kötü yay›n verir”

Acarer, baz istasyonlar›n›n yerin
alt›na kurulmas› yönündeki teklifler

için de, “Antenin önünün aç›k olma-
s› flart. Aksi halde kötü yay›n verir.”
dedi.
“Yerli arama motoru 
çal›flmam›z sürüyor”

BTK Baflkan› Tayfun Acarer, ‘go-
ogle’ gibi yerli bir arama motoru üze-
rinde çal›flma yapt›klar›n› da aç›klad›.
Bu konuda ciddi mesafe ald›klar›na
dikkat çeken Baflkan, 2010’un ilk 6
ay›nda çal›flman›n flekillenece¤ini ak-
tard›. Yerli arama motorunun ad›n›n
ise henüz belirlenmedi¤ini söyledi.
Çal›flmay› tek bafl›na kurumun yap-
mad›¤›na iflaret eden Acarer, yerli
arama motoru çal›flmalar› hakk›nda
flu bilgiyi verdi: “Biz arama motoru
iflinde koordinatörüz. Ana hatlar› be-
lirliyoruz. Standartlar› belirliyoruz.
Çal›flmay› yapacak kiflileri bir araya
getiriyoruz. Arama motorunu önem-
siyoruz. Ancak, iflletmecisi biz olma-
yaca¤›z.” dedi. 
“Google kullan›yorsan›z, 
bilgiler ABD’ye gidiyor” 

Yerli bir arama motorunun Türki-
ye aç›s›ndan önemli oldu¤una vurgu
yapan Tayfun Acarer, “‹nternette
kullan›lan tüm bilgiler ABD’de kay›t
alt›na al›n›yor. Yerli arama motoru
kullan›l›rsa, bilgiler Türkiye’de kal›r.
Bu bak›mdan, yerli arama motorunu
çok önemsiyoruz.” ifadesini kulland›. 20
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Tayfun Acarer, ça¤r› merkezleriyle
ilgili düzenlemeye gideceklerini
aç›klad›. Vatandafllar›n ça¤r›
merkezleri taraf›ndan uzun uzun
bekletildiklerini söyleyen Baflkan,
kendisinin de ça¤r› merkezi
kurbanlar›ndan biri oldu¤unu
kaydetti. Kendisine de birkaç defa, ne
kadar müzik parças› varsa dinletildi¤ini
ve ça¤r› merkezi üzerinden iflini
göremedi¤ini söyledi. 

Baflkan, 2010 y›l›nda ça¤r›
merkezleriyle ilgili yapacaklar›
düzenleme hakk›nda da ipucu verdi.
Yeni düzenlemeyle bundan sonra
vatandafl›n uzun süre bekletilme
döneminin sona erece¤ini kaydetti.
“Öngörülen sürede ça¤r›,
ücretlendirilemeyecek”

Yeni düzenlemede abonenin
yan›lt›lmamas› için belli bir süre
konulaca¤›n› belirten Acarer,
öngörülen sürede aboneye cevap
verilmemesi halinde araman›n
ücretlendirilemeyece¤ini kaydetti.
Ayr›ca belirtilen süreye uyulmamas›
halinde, ça¤r› merkezlerine yapt›r›m
uygulanmas›n›n da gündemde
oldu¤unu belirtti. 
“Arayan kifli kaç›nc› s›rada
oldu¤unu bilecek”

Acarer, ça¤r› merkezlerini arayan
kiflinin kaç›nc› s›rada oldu¤unu bilmesi
gerekti¤ini vurgulad›. Daha önceki
dönemlerde, arayan kiflilere s›ra
verildi¤ini hat›rlatan Baflkan, "Örne¤in,
telefonu açt›¤›n›zda 8’inci s›radas›n›z
diyordu. Daha sonra 7 ve afla¤› do¤ru
iniyordu. Ancak bu, son dönemde
kald›r›ld›. Çünkü vatandafl arad›¤›nda
operatör diyecek ki ‘30’uncu
s›radas›n›z’. Bu, vatandafl› isyan ettirir.
O zaman vatandafl hemen kapat›r. Bu
da söylenmiyor. Sürekli bekletiliyor.
Operatör, kaç›nc› s›rada oldu¤unu
bildirecek." dedi. 
“Operatöre ulaflmam 6 dakika ald›”

Acarer, ça¤r› merkezleriyle ilgili
bafl›ndan geçen bir olay› da flöyle
anlatt›: "Bir iki sefer acelem vard›,
uça¤a yetiflecektim. Abartmayay›m;
ama operatöre ulaflmam 5-6 dakika
sürdü. Uça¤› kaç›r›yordum. Ç›kt›, ama
konuflamad›m ve kapatt›m.
Durmadan müzik dinledim." Acarer,
ayn› konuda yak›n bir arkadafl›n›n
sinirlenip telefonunu duvara f›rlatarak
k›rd›¤›n› kaydetti. 

“Türkiye’deki baz istasyonlar›n›n standard› ile
Avrupa aras›nda bir fark yok. Ancak, orada

bizdeki gibi tepki de yok.”

➜➜➜➜➜➜➜➜“Ben de çağrı
merkezi kurbanıyım”

“Ben de çağrı
merkezi kurbanıyım”



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 telekomünikasyon
çözümleri sunuyor. Huawei’nin çözüm
ve hizmetlerinden 1 milyar› aflk›n insan
yararlan›yor. 

Huawei’nin 22 bölge ofisi, 100’den
fazla ülkede yerel ofisi, 14 Ar&Ge
merkezi, 29 e¤itim merkezi ve 20 ortak
inovasyon merkezi bulunuyor. Dünya
çap›nda yaklafl›k 90 bine yak›n kifliye
istihdam sa¤layan Huawei’de,
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. 

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 geliflimin 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 (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 deki yatırımlara devam

Huawei, ‹stanbul Teknik Üniversitesi
iflbirli¤i ile 2008 y›l› Kas›m ay›nda
Türkiye’nin ilk “Yeni Nesil
Telekomünikasyon Teknolojileri
Laboratuar›”n› kurdu. 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
etkenleri gözönünde bulunduruyor.
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 telekomünikasyon çözümlerinde dünyanın
lider firmaları arasında yer alan Huawei, Türkiye’de

sektörün devlerine aynı anda hizmet sunuyor
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Son 7 y›lda emeklemekten yürümeye geçen Türk denizcili¤ini depara kald›rmak ve
2023 itibariyle bölgesinde ve dünyada hak etti¤i iddial› konuma getirmek için 10.

Ulaflt›rma fiuras›’nda birçok yeni hedef belirlendi.

Zirveye Yürüyüş (2)

BU say›m›zda ‘Zirveye Yürüyüfl’
bafll›kl› yaz›m›za devam ediyoruz.
Geçen ay, fluran›n hedefini ortaya
koymufl ve karayollar› ve kara tafl›-
mac›l›¤›yla ilgili uzun vadeli proje-
lere de¤inmifltim. Bu yaz›mda ise
denizcilik, kent içi ulafl›m› ve De-
miryolu projelerinden bahsedece-
¤im. 

Bilindi¤i gibi, iki yar›madadan
oluflan bir ülke için flafl›lacak dere-
cede küçük bir denizyolu sektörü-
müz oldu¤u malum. Sektörü genifl-
letmek, denizyoluna yat›r›m› ve de-
niz tafl›mac›l›¤›n› teflvik etmek ad›-
na geride b›rakt›¤›m›z yedi y›l içeri-
sinde birçok hamle yap›ld›¤› da ay-
n› flekilde malumunuz. Bu hamleler
sayesinde emeklemekten yürümeye
geçen Türk denizcili¤ini depara
kald›rmak ve 2023 itibariyle bölge-
sinde ve dünyada hak etti¤i iddial›
konuma getirmek için 10. Ulaflt›r-
ma fiuras›’nda birçok yeni hedef
belirlendi. Öncelikle bugüne kadar
yap›lanlar›n devam› ve ilerletilmesi
ba¤lam›nda, yani tabiri caizse yürü-
yüflten kofluya geçifl olarak, 200
adet bal›kç› bar›na¤›ndan 55’inin
kademeli olarak yat liman›na dö-

nüfltürülmesi ya da ortak kullan›m
modeli oluflturulmas›, yurt içi tafl›-
mac›l›kta denizyolu pay›n›n ton/km
ölçe¤inde %15’e ve konteynerlefl-
me oran›n›n TEU baz›nda % 15’e
yükseltilmesi, gemi infla sanayinde
10 milyar dolar infla geliri ve yeni
istihdam alanlar›n›n oluflturulmas›,
tersanelerin yo¤unlaflt›¤› yerlerde
organize yan sanayi bölgelerinin
oluflturulmas›, denizcilik ekonomi-
sinde Ar-Ge pay›n›n ulusal hedefe
paralel olarak 2% seviyesine ç›ka-
r›lmas›, iç su yollar›n›n etkin k›l›n-
mas›, Karadeniz ve Akdeniz liman-
lar›na k›sa mesafe sefer yapan Ro-
Ro/Ro-Pax filosu kapasitesinin art›-
r›larak hatlar›n çeflitlendirilmesi,
birbirine yak›n iskelelerin ihtisas li-
manlar›na dönüfltürülerek evrensel
hukuk ve AB normlar›yla tam
uyumlu denizcilik mevzuat›n›n sür-
dürülmesi ve Ulusal Test ve Akre-
ditasyon Merkezi’nin kurulmas› he-
defleri belirlendi.

Türk denizcili¤inin dünyaya daha
genifl kapsamda aç›lmas› ve dünya
ölçe¤inde hat›r› say›l›r hale getiril-
mesi amac›na yönelik olarak da li-
man ve deniz tesislerinin ulusal ula-

fl›m ve trans-Avrupa a¤lar›na enteg-
re edilmesi, elleçleme kapasitesinin
32 milyon TEU, 500 milyon ton ku-
ru yük, 350 milyon ton s›v› yük ve
15 milyon yolcuya ulaflt›r›lmas›, ge-
mi teslim kapasitesinde 0,8 milyon
DWT’dan 4 milyon DWT’a veya
y›ll›k 300 adet gemi teslim say›s›na
ulafl›lmas›, Marmara Denizi’nde
kuzey-güney, do¤u-bat› ulafl›mlar›
için modern, fonksiyonel ve inter-
modal tafl›mac›l›¤a uygun 2 veya 3
katl› araç yükleme boflaltma imkan-
lar› olan Ro-Ro terminalleri infla
edilmesi, Do¤u Akdeniz’de VLCC
ve ULCC kapasitesinde yeni gemi
infla ve bak›m onar›m hizmeti vere-
cek tersanelerin kurulmas›, deniz
ticaret filosunun modernize edil-
mesi ve dünyan›n en büyük 10 li-
man›ndan en az birinin infla edil-
mesi hedeflendi. Bu arada denizin
yaln›zca tafl›mac›l›k için var olmad›-
¤›, bir do¤al de¤er olarak sahiple-
nilmesi ve korunmas› gerekti¤i bi-
linciyle, Türkiye’nin k›y›lar›n› dün-
yan›n en temiz k›y›lar› aras›na tafl›-
yacak etkin bir çevre yönetim siste-
minin kurulmas› da denizcilik he-
defleri aras›nda say›ld›.

KENAN BOZGEY‹K
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Kent içi ulaşım
Ulafl›m›n her gün karfl› karfl›ya

geldi¤imiz en tan›d›k yüzü kent içi
ulafl›m. Dolay›s›yla ulafl›m sistemi-
nin sorunlar› deyince de akl›m›za
ilk gelenler trafik keflmekefli, tafl›t
gürültüsü, egzoz gaz› yo¤unlu¤u gi-
bi kent içinde karfl›laflt›¤›m›z sorun-
lar oluyor. Öte yandan gerçekten
insan hayat›n› ve sa¤l›¤›n› en fazla
ilgilendiren de kent içi ulafl›m. Üs-
telik ulaflt›rma yönetiminin en çet-
refilli k›sm› kent içi ulafl›m›n yöne-
timi. Öncelikle sa¤l›¤a ve çevreye
en az zarar verecek flekilde düzen-
lenmesi gerekiyor. Bunun için 10.
Ulaflt›rma fiuras›’nda kent içi tra-
fikte enerji dostu, çevreye duyarl›
do¤al gaz-hibrit araç kullan›m›, de-
niz-iç suyolu ulafl›m›n›n toplu tafl›-
ma ile entegresi ve iyilefltirilmesi,
ayr›ca 22 Eylül tarihinin “otomobil-
siz gün” ilan edilmesi kararlaflt›r›l-
d›. Bu hedefe ulafl›labilmesi için
Ulafl›m Kurumu’nun ve Trafik
Kontrol Merkezi’nin kurularak ula-
fl›m ana planlar›n›n bütün kentler
için zorunlu tutulmas›na ve kent içi
lojisti¤in Ulafl›m Ana Plan›’n›n par-
ças› olmas›na karar verildi. Tabi,
ulafl›m ana planlar›n› haz›rlarken
birçok unsuru göz önüne almak ge-
rekiyor. Bunlardan biri engellilerin
ulafl›mdan ideal düzeyde faydala-
nabilmesini sa¤lamak ki bunun için
imar planlar› ile paralelli¤in ve
özürlülere uygunlu¤un onay›na, en-
gelliler ve fiziksel hareket k›s›tl›l›¤›
olanlar›n ulafl›mda planlama ve ta-
sar›m standard›n›n oluflturulmas›na
karar verildi.

Ulafl›m planlar›nda dikkat edil-
mesi gereken bir baflka unsur da
kentin ruhuna ve iflleyifl düzenine
uygunluk. Bu do¤rultuda, kentlere
özgün otopark yönetim sisteminin
kurulmas›, flehirler aras› tafl›mac›l›k
terminallerinin kentsel toplu tafl›-
ma sistemleri ile entegre edilmesi
kararlaflt›r›ld›. Mümkün olan en iyi
sistemin kurulabilmesi için “Sürdü-
rülebilir Ulafl›m Projesi”nin seçilip
ödüllendirilmesi yolunda karar
al›nd›. Suyollar› olmayan kentlerde
karayollar›n›n yükünü biraz hafif-
letmenin ve trafik s›k›fl›kl›¤›n› azalt-

man›n yolu raylardan geçiyor. Bu
noktada Avrupa ülkelerinin birço-
¤unda uygulanan ve Avrupa Birli-
¤i’nce tavsiye edilen çözüm de bu.
fiura’da bu da göz önüne al›narak
kent içi ulafl›m sistemlerinin AB
standartlar›na uyumlu hale getiril-
mesine, AB ve dünya ile uyumlu
Demiryolu Kanunu ç›kar›lmas›na
ve bu hamlelerin gerek merkezî ge-
rekse yerel yönetimin finansal an-
lamda belini bükmemesi ve d›fla ba-
¤›ml›l›k do¤urmamas› aç›s›ndan
rayl› sistemlerde yerli sanayinin tefl-
vikine karar verildi.

Demiryolu
Evveliyat›nda bir medeniyet pro-

jesi olarak gelen fakat akabinde ya-
r›m as›r boyunca ihmale u¤rayan
demiryollar›, son yedi y›lda devlet
politikas› olarak ele al›nd›¤›ndan,
bu sahada yenilikler birbiri ard›na
gelmeye devam ediyordu. 10. Ulafl-
t›rma fiuras›’ndan, Bakanl›¤›n,
TCDD’nin ve demiryolu sektörü-
nün di¤er kurulufllar›n›n içinde bu-
lunduklar› bu gayretin artarak de-
vam etmesi gerekti¤i sonucu ç›kt›.
Hâlihaz›rdaki demiryolu hatlar› ço-
¤unlukla eski ve teknik aç›dan ye-
tersiz oldu¤undan, bu hatlar›n iyi-
lefltirilmesi öncelikli öneme sahip.
Bu kapsamda mevcut hatlar›n yeni-
lenerek tüm hatlar›n sinyalli, elek-
trifikasyonlu hale getirilmesi, hat-
lardaki kurp ve e¤imlerin AB ölçüt-
lerine uyumlaflt›r›lmas›, hemzemin
geçitlerin iyilefltirilmesi ve kademe-
li bir flekilde ortadan kald›r›lmas›
kararlaflt›r›ld›. Hatlarla birlikte
trenlerin de teknolojisinin gelifltiri-
lerek bütün trenlerin tek makinistle

çal›flabilir hale getirilmesine karar
verildi. En son elli y›l öncesinin ta-
lep ve ihtiyaçlar›na göre infla edilen
hatlar›n bugünkü ve yar›nki ihtiya-
ca cevap vermekte yetersiz oldu¤u
ve olaca¤› zaten biliniyordu. Yeni
hatlara hem ihtiyaç hem de talep
var. Bu ba¤lamda, BAfiKENTRAY
projesinin infla edilmesi, EGERAY
projesinin tamamlanmas› ve bun-
larla uyumlu olacak flekilde demir-
yolu araç filosunun yenilenmesi ka-
rarlar› al›nd›. Yurt d›fl›yla demiryo-
lu ba¤lant›lar›n›n kurulmas› üzerin-
de de durularak, Batum-Trabzon-
Erzincan ve Kavak-K›r›kkale hatla-
r›n›n infla edilmesine karar verildi.

Yak›n zamana kadar hayal gibi
gelen ancak Ankara-Eskiflehir hat-
t›n›n yap›l›p ifllemeye bafllamas›yla
gerçe¤e dönüflen yüksek h›zl› tren
at›l›m›na da yüksek h›zla devam
edilmesi planlan›yor. Yap›m› de-
vam eden 2.622 km yüksek h›zl›
tren a¤›n›n 2012 y›l›na kadar ta-
mamlanmas›, 2023 y›l›na kadar
6.792 km yeni yüksek h›zl› tren hat-
t› ve 4.707 km yeni konvansiyonel
hat infla edilmesi, 2023-2035 y›llar›
aras›nda da 2.960 km yüksek h›zl›,
956 km konvansiyonel hat yap›lma-
s› karara ba¤land›. Ayr›ca bütün bu
yat›r›mlar›n ihtiyaç duydu¤u bilim-
sel ve teknolojik birikimin sa¤lan-
mas› ve desteklenmesi amac›yla
Demiryolu Araflt›rma Enstitü-
sü’nün kurulmas› kararlaflt›r›ld›.
Demiryollar›n›n yeni gösterge he-
defleri hatlardaki dingil yükünün
en az 22,5 tona ç›kar›lmas› ve de-
miryolu pay›n›n yolcu tafl›mac›l›¤›n-
da %10, yük tafl›mac›l›¤›nda %20
oran›nda art›r›lmas›.
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“Gardan ç›karken hep bir parça hüzünlenirim; çünkü ard›n›zda hüzünle bakan
insanlar vard›r. Bu size de bulafl›r. Sonra yavafl yavafl ayr›lanlar›n hüznü, bekleyenlerin

neflesine, sevincine dönüflür. Sevinçle karfl›layanlar› ilk biz görürüz, rahatlar›z.”

19 yıllık bir makinistin sevdası:

“TRENE DE TRENLE GEL‹YORUM”

ÇOCUKLU⁄UNDA ‘çuf çuf ’
sesleri yayarak gelen kömürlü bu-
harl› trenlerden, kömür duman› ile
yüzleri siyahlara bulanm›fl maki-
nistlerden korksa da, Recep Eyri-
boyun büyüyünce hep makinist ol-
mak istedi.  Karar›n› çocukken, lo-
komotif kumanda merkezini gör-
mek için treni bir uçtan bir uca ko-
flarken vermiflti…

‘Her insan›n bir hikâyesi’ vard›r
dedik ve Ba¤lant› Noktas› olarak,
makinistlerin yaflamlar›na ortak ol-
mak, okuyucular›m›z› da ortak et-
mek için 19 y›ll›k makinist Recep
Eyriboyun ile konufltuk. Eyriboyun
bize neden ve nas›l makinist olma-
ya karar verdi¤inden bafllayarak,
19 y›ll›k meslek hayat›n› anlatt›.
Geride b›rakt›klar›m›z›n hüznünü

de, kavufltuklar›m›z›n neflesini de
paylaflan Eyriboyun makinistlik
sevdas›n› ise flöyle özetledi: “Trene
de trenle geliyorum, ailece de bü-
tün yolculuklar›m›z› trenle yapa-
r›z.”
■ Önce kendinizi tan›t›r m›s›n›z?

Ad›m Recep Eyriboyun. 1969
Zonguldak Çaycuma do¤umlu-
yum. ‹lk ve orta ö¤renimimi orada
tamamlad›m. 1986’da Sakarya
Meslek Yüksek Okulu’nu kazan-
d›m, e¤itim ald›m.  Demiryolu
Araçlar› Bölümü’nden mezun ol-
duktan sonra Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Demiryollar›’nda makinist
yard›mc›s› olarak göreve bafllad›m.
19 y›ld›r lokomotif üzerindeyim. 

■ Küçüklü¤ünüzde, büyükleri-
niz size ne olmak istedi¤inizi sor-

Haber: FÜSUN ÇAPRAZ



du¤unuzda ne cevap verirdiniz?
O zaman da makinist olmak ister-

dim. Küçükken Çatala¤z› depoya
dizeller yeni gelmiflti. Zonguldak’ta
herkes, her yere trenle giderdi; de-
nize, Kilyos’a, akrabalara… Biz kü-
çükken buharl›lar vard›. Daha son-
ra dizeller geldi. Buharl›lardan kor-
kard›k, o ‘çuf çuf’ seslerinden çal›-
flanlar›n a¤›zlar› yüzleri simsiyah
olurdu. Daha sonra bizim flimdi de
çal›flt›¤›m›z 24 bin tipi lokomotifler
geldi ve tren alg›m›z de¤iflti. Mera-
k›m›z geliflti bu makine nas›l gidiyor
diye düflünürdük. Lokomotifin ku-
manda kabinini görmek için trenin
en bafl vagonundan en son vagonu-
na kadar kofla kofla giderdim, ›fl›k-
lar, kumanda kollar›… Y›llar sonra
Demiryolu Araçlar› Bölümü’nü ka-
zand›¤›mda a¤abeyim bana, “Git-
me, bir y›l daha haz›rlan s›nava,
mühendislik kazan” dedi. “Hay›r,
ben gidece¤im istiyorum.” dedim.
Bugün makinist oldu¤um için hiç
piflman de¤ilim.

■ Bize makinistin bir ifl gününün
nas›l geçti¤ini anlat›r m›s›n›z?

Bizler yar›n ne yapaca¤›m›z› bir
gün önceden ö¤reniriz. Demiryolla-
r›nda her fleyin bir numaras› vard›r.
Cer personelinin günlük hizmet ta-
rifesi 2031 modelidir. Bir gün evvel-
den evimizde yol haz›rl›¤› yapar ser-
vise haz›rlan›r›z. Normal çal›flma
süremiz ayl›k 178 saattir. Dinlenme
derseniz örne¤in servisten geldikten
sonra 16 saatlik, 21 saatlik, 24 saat-
lik dinlenmelerimiz olur. Buna ‘tur-
nist’ denir. Tren tarifesi flöyle plan-
lan›r: “Bir arkadafl›m›z her gün ayn›
yola gitmesin, ayn› trene binmesin
b›kar.” 

■ ‹fle de trenle mi gelip gidiyorsu-
nuz?

Evet. Trenle geliyor, trenle gidi-
yorum. Seyirden 2 saat önce gelirim
burada lokomotifimi teslim al›r›m,
sonra takip defterini, 2058 modeli
incelerim. ‹çinde bak›m, tamir her
fley vard›r. Lokomotifimi incelerim,
hortumlar›n›, motorlar›n› gözden
geçiririm. Geri dönüflte de en az ya-
r›m saat lokomotifle ilgilenirim.
Aksakl›k, ar›za var m› diye.

■ Makinistlik aile hayat›n›z› nas›l
etkiliyor? 

15 y›ll›k evliyim. Ellerinizden
öper Oktay ve Ozan Kadir ad›nda

iki çocu¤um var. Ailemle meslekten
dolay› sorun yaflamay›z. Her fleyden
önce devaml› bir özlem var ve birbi-
rimizi özlemekten b›kmaya vakit
kalm›yor. Bu iyi de oluyor.  Ayr›ca
ailemle de bütün yolculuklar› trenle
yap›yoruz. Mesela benim eflim ben-
den önce hiç trene binmemifl, be-
nimle al›flt› özellikle çocuklar›m tre-
ni çok seviyor.

■ Bugüne kadar afla¤› yukar› kaç
sefer yapt›n›z?

Çok sefer yapm›fl›md›r. Ama yük
trenlerini ve di¤er karma seferleri
de katarsak birkaç bini bulur.  Bir
de ben dört y›l içerisinde 30 bin km
yol yapm›fl›m. Bir anlamda dünya-
n›n çevresini dolaflmaya yak›n.

■ Meslek hayat›n›zda bafl›n›zdan
geçen, unutamad›¤›n›z olaylar yafla-
d›n›z m›?

Çank›r›’da çal›flt›¤›m s›ra gördü-
¤üm bir fley var ki hala gülerim.
Kurban bayram› öncesiydi adam
kurbanl›k koyun alm›fl,  trene bin-
dirmek için u¤rafl›yor, Çank›r›’dan
alm›fl akl›nca trene bindirip götüre-
cek köyüne. “Yahu dur hayvan› bin-
diremezsin, trene hayvan alamay›z”
dedikse de. “Koyunum da koyu-
num, kurbanl›¤›m› b›rakmam” diye
tutturdu.  Kondüktörler bir yandan
bizler bir yandan trenden kendisini
indirmek için u¤rafl›yoruz Onca kifli
epeyce u¤raflt›k ikna için. Bu on y›l
önce olmufltu ama flimdi bak›nca
yolcumuzda büyük bir de¤iflim var.
Yolculuk kültürümüz gelifliyor.

Bir gün de hareket memuru bize
“Tamam dedi kalkmam›z gereki-
yor”. Yer ‹smet Pafla ‹stasyonu. Ar-
kada destek lokomotifi var. Ranfor
deriz biz ona a¤›r lokomotifi yokufl
yukar› desteklemek için iter. Hare-
ket memuru tekrarl› düdük çal›yor,
art›k kalkmam›z laz›m. Ranfor it-
mek için dayanm›yor. Telsizle ar›yo-
ruz, cevap vermiyorlar. Sonra indik
bakt›k ranfor sürücüsü yerlerde bir
fleyler ar›yor. “Hay›rd›r niye yürü-
müyoruz” diye sorduk. “Kardefl çay
doldururken çaydanl›¤›n c›vatas›n›
düflürdüm onu ar›yorum” diye ce-
vap verdi. Düflünün koca tren, çay-
danl›k c›vatas› bekliyor. Buradan da
anlay›n ki çay bizim için ne kadar
önemli.

■ Önemli demiflken sizin vazge-
çilmezleriniz neler? 27

“Adam kurbanl›k 
koyun alm›fl, trene
bindirmek için u¤rafl›yor,
Çank›r›’dan alm›fl akl›nca
trene bindirip götürecek
köyüne. ‘Yahu dur
hayvan› bindiremezsin,
trene hayvan alamay›z’
dedikse de… 
‘Koyunum da koyunum,
kurbanl›¤›m› b›rakmam’
diye tutturdu…”
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Çay olmazsa olmaz, bir de mar-
kizde çay eflli¤inde sohbet. Saatler-
ce yol, öyle biter. Bizim yol arkada-
fl›m›z da önemlidir, çift makinist ça-
l›fl›r›z.  Herkes meflrebine uyan bi-
riyle çal›flmak ister, çünkü uzun y›l-
lar ayn› markizi paylafl›rs›n›z. Kifliyi
seçme flans›m›z da var “fiununla ça-
l›flacaks›n!” diye zorlama yoktur.

■ ‘Bir çays›z bir de livresiz olmaz’
Bir de livre çok önemli bizim için,

her makinistin bafl k›lavuzudur. Ma-
kinistin gidece¤i yolu, tren saatleri-
ni, nereden, kaçta geçece¤ini, saat
kaçta hangi istasyonda olaca¤›n›,
kaç kilometre h›zla gitmesi gerekti-
¤ini livreden (h›z k›s›tlamalar› bildi-
rimi) görürüz. Kumanda masas›nda,
hep gözümüzün önündedir. Bir çay-
s›z, bir livresiz olmadan olmaz. 

■ Bu mesle¤in en güzel ve en zor
yan› nedir?

Bir kere en güzel yan› hiç can›n›z
s›k›lm›yor. Yirmi y›l nas›l geçti anla-
mad›m. Meslek güzel, insanlar› bir-
birine kavuflturmak yolcular inip de
birbirlerini kucaklad›¤›nda içimi de-
rin bir huzur kaplar. Mesela asker
u¤urlamalar›nda gelip rica ederler;
“Bizim için uzun korna çalar m›s›-
n›z?” diye. Zorlu¤u derseniz tren
dereden, tren tepeden, da¤dan gi-
den bir araçt›r. Her türlü hava flar-
t›nda ilerler. -26, -30 derecedeki yol-

culuklar›m›z› hat›rlar›m. Öyle bir
so¤uk olur ki bazen siz hava bast›¤›-
n›z zaman fren silindirlerindeki o
hava donar. Da¤ bafl›nda kald›¤›n›z
zaman bütün vagonlar› ba¤lant›lar›
kontrol eder, ›s›ta ›s›ta, kaçak varsa
bulmaya çal›flarak, en bafltan, en so-
na gidersiniz.

■ Meslek kazas› yaflad›n›z m›?
Hofl olmayan bir kaza yaflad›m.

Bu so¤uk günlerden birinde ellerim
yand›. 2005 y›l›yd›. 9 Eylül ekspresi
ile Eskiflehir’e gidiyoruz. Afl›r› so-
¤uktan hava donan›m› dondu. Yol-
da kald›k, ar›zaya teslim olduk, ha-
va ve gaz devrelerini kontrol eder-
ken ellerim devrelere yap›flt›. Derim
mekanizma üzerinde kald›. 

■ Dünyaya bir daha gelseniz ayn›
mesle¤i seçer misiniz?

fiu saatten sonra baflka meslek ol-
sa da bir taraf›m makinistlikte kal›r.
Demiryolu sevgisi bir hastal›kt›r. Ya-
kalanmaya görün. Benim eski ustala-
r›mdan biri vard›. Tatillerinde bile
gelirdi. “Yahu usta tatil günün niye
geliyorsun, yat dinlen” derdik. “Yav-
rum e¤er ben buraya her gün u¤ra-
mazsam ölürüm. Buran›n kokusunu
almad›¤›m gün uyuyamam” derdi.
Emekli oldu pazarlar› yine geliyor.
‹ki hafta üst üste gelmedi, meraklan-
d›k. Bir araflt›rd›k gerçekten vefat et-
mifl. Anlayaca¤›n›z demiryolu sevgisi
derin, garip bir sevgidir. 

■ Gardan ç›karken ve gara giriflte
ne hissedersiniz?

Gardan ç›karken kalbim biraz c›z
eder. Her makinist gibi önce bir
besmele çeker, Allah’tan kazas›z
belas›z yolculuk dilerim. Hep bir
parça hüzünlenirim çünkü ard›n›z-
da hüzünle bakan insanlar vard›r.
Bu size de bulafl›r. Sonra yavafl ya-
vafl ayr›lanlar›n hüznü, bekleyenle-
rin neflesine sevincine dönüflür. Se-
vinçle karfl›layanlar› ilk biz görürüz,
rahatlar›z, sa¤ salim insanlar› getir-
dik diye. Bizim yolculu¤umuz da,
var›fl›m›z da tören gibidir. A¤›r a¤›r
ilerler ve s›ra s›ra insanlar›n önün-
den onlar› selamlar gibi geçeriz.   

“2005 y›l›yd›. 9 Eylül
ekspresi ile Eskiflehir’e
gidiyoruz. Afl›r› so¤u¤a

teslim olduk. Hava 
ve gaz devrelerini
kontrol ederken 
ellerim devrelere

yap›flt›. Derim
mekanizma üzerinde

kald›.”



TÜRKSAT, e-Devlet Kap›s›
üzerindeki “Vatandafl” bölümünde
yer alan bilgi ve kamu
hizmetlerinden özürlülerin
faydalanmalar›na yönelik
çal›flmalardan dolay› “Eriflilebilirlik
Ödülü” ald›. Ödül, Türkiye Biliflim
Derne¤i taraf›ndan gerçeklefltirilen
Biliflim 2009 Kurultay› etkinlikleri
kapsam›nda düzenlenen “Özürlüler
ve Biliflim” konulu programda
verildi. Programa Kad›n ve Aileden
Sorumlu Devlet Bakan› Selma
Aliye Kavaf ile biliflim dünyas›n›n
önde gelen kamu ve özel sektör
kurulufllar› kat›ld›.

Bakan Kavaf, Türkiye’deki
özürlülerin bilgi ve iletiflim
imkânlar›ndan faydalanmalar›
konusunda hukuki ve idari
düzenlemeler yapt›klar›n› belirtti.
Kavaf, e-Devlet Kap›s›’nda yer alan
ve özürlülerin kamu hizmetlerine
eriflimine yönelik çal›flmalar›ndan
dolay› Ulaflt›rma Bakanl›¤›’na ve
Türksat’a teflekkür etti. Özürlüler
‹daresi Baflkan› Abdullah Güven de
konuflmas›nda özürlülerin bilgiye
erifliminde kamu kurumlar›n›n daha
hassas davrand›klar›na iflaret etti. 

Özürlüler ve ‹letiflim Program›
eriflebilirlik de¤erlendirmesinde
dereceye giren kamu ve özel sektör
kurulufllar›na ödülleri verildi.
Türksat’›n ödülünü, Türksat Genel
Müdürü Dr. Özkan Dalbay ad›na
Kurumsal ‹letiflim Direktörü Doç.
Dr. As›m Balc› ald›. Törende
Karabük Valili¤i’nin yan› s›ra,
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi
Baflkan› Yavuz Kocaömer,
Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli

Tak›m› ve Galatasaray Teknik
Direktörü Sedat ‹ncesu, 
özürlülere yönelik hizmetlerinden
dolay› ödül ald›.
Doç. Dr. As›m Balc›: Kamu
kurumlar› ile ortak çal›fl›yoruz

“Özürlüler ve Biliflim” günü
program› kapsam›nda “Özürlü
Bireylerin Bilgi ve ‹letiflim
Teknolojilerine Eriflimi” bafll›kl› bir
panel düzenlendi.
Moderatörlü¤ünü Baflbakanl›k
Özürlüler ‹daresi Baflkanl›¤› Daire
Baflkan› Abdülkadir Anaç’›n yapt›¤›
panele Türksat’› temsilen Doç. Dr.
As›m Balc› kat›ld›. Türkiye’nin ilk
ekran okuyucu yaz›l›m› “Dikte
Özel”i gerçeklefltiren Dikte Genel
Müdürü Çetin Çetintürk, Emniyet
Genel Müdürlü¤ü’nde çözümleyici
olarak çal›flan görme özürlü Aykut
Ergüçlü, “Karabük Özürlü

Veritaban› Projesi” koordinatörü
Nursen Kurban ve Özürlüler
‹daresi Baflkanl›¤› Özürlüler
Uzman› Coflkun Gürbo¤a di¤er
konuflmac›lar aras›nda yer ald›.

Dr. Balc› oturumda yapt›¤›
konuflmada, Türksat biliflim
hizmetleri, e-Devlet Kap›s›,
özürlülere yönelik hizmetler ve kap›
üzerinden bu hizmetlere eriflim
kolayl›klar› konular›nda bir sunum
yapt›. Özürlü vatandafllar›n e-
Devlet Kap›s› “Vatandafl”
bölümünde yer alan kamu
kurumlar›n›n çal›flmalar›yla ilgili
içerikten ve kamu hizmetlerinden
faydalanmalar› için Özürlüler
‹daresi Baflkanl›¤›, ‹flkur, Milli
E¤itim Bakanl›¤›, Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›, SHÇEK gibi ilgili
kurumlarla yo¤un iflbirli¤i içerisinde
çal›flma yürütüldü¤ünü söyledi. 29
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Türksat
“Erişilebilirlik
Ödülü” aldı

Devlet Bakan› Aliye
Kavaf, e-Devlet

Kap›s›’nda yer alan ve
özürlülerin kamu

hizmetlerine eriflimine
yönelik çal›flmalar›ndan

dolay› Ulaflt›rma
Bakanl›¤›’na ve

Türksat’a teflekkür etti.
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BU ayki röportaj bölümümüzde,
Turkcell’in ‹fl Destekten Sorumlu
Genel Müdür Yard›mc›s› Selen Ko-
cabafl’› konuk ettik. Bilindi¤i gibi
Turkcell Grup’ta, 2 bin 800’ü Turk-
cell’de olmak üzere yaklafl›k 11 bin
kifli çal›fl›yor. Turkcell, Türkiye’deki
bayi ve ifl ortaklar› arac›l›¤›yla 50 bi-
nin üzerinde istihdam sa¤l›yor. Böy-
le bir flirkette, insan kaynaklar› ve
kurum kültürü öne ç›k›yor. Biz de
Kocabafl’la insan kaynaklar›n›n öne-
mini konufltuk. Turkcell çal›flanlar›n-
da aranan kriterlerinin neler oldu-
¤unu, ne tür motivasyon yöntemleri
kulland›klar›n› sorduk. 

■ Öncelikle flunu sormak istiyo-
ruz, Turkcell’in baflar›s›nda insan
kaynaklar› ve kurum kültürünün et-
kisi ne kadar? 

‹nsan kaynaklar› ve kurum kültü-
rü Turkcell çok önemli. Türkiye’nin
lider iletiflim ve teknoloji flirketi ola-
rak, insan kaynaklar› ve kurum kül-
türü politikam›z›, “Önce ‹nsan Ön-
cü Turkcell” anlay›fl› çerçevesinde
flekillendiriyoruz. Çal›flanlar›m›za
rahat çal›flabilecekleri ortamlar ha-
z›rl›yoruz. Baflar›m›zda, ‘Önce ‹nsan
öncü Turkcel’ anlay›fl› önemli yer tu-
tuyor. 

■ Turkcell için kurum kültürü ne
ifade ediyor?

Çok çok fley ifade ediyor. Kurum
kültürü üzerine titizlikle duruyoruz.
Çal›flanlar›m›z aras›nda kapsaml› bir
kurum kültürü gelifltirmek üzere
“Turkcell Benim” projesini hayata

geçirdik. Proje ile Türkiye Personel
Yönetimi Derne¤i’nin (PERYÖN)
‹nsan Yönetimi Ödülleri’nde “Fark
Yaratan Uygulama” ödülünü ald›k. 

“Turkcell Benim” projemiz, her
çal›flan›n davran›fl›n›n Turkcell’in iti-
bar›na, marka de¤erine olan etkisini
vurgulamak amac›yla tasarland›. Bu
kapsamda Turkcell’in de¤erleri, flir-
ket vizyonunu hayata geçirmek için
yeniden tan›mland›. Turkcell’in iflti-
rakleri, ifl ortaklar›, bayileri ve hisse-
darlar›n›, k›saca tüm ekosistemini
etkileyen bu proje, kapsaml› bir ku-
rum kültürü yaratma hedefiyle ger-
çeklefltirildi. 

■ Turkcell’i tercih eden gençleri,
nas›l bir çal›flma ortam› bekliyor?

‹fl hayat›na at›ld›¤›nda Turkcell’i
tercih eden gençlerin beklentilerini,
sundu¤umuz dünya standartlar›nda

çal›flma koflullar›, sosyal olanaklar
ve kariyer f›rsatlar›yla karfl›l›yoruz.
Bu nedenle, gençler ve üst düzey yö-
neticiler aras›nda, Türkiye’de en çok
çal›fl›lmak istenen flirketlerin bafl›n-
da geliyoruz. fiirket içinde yap›lan
anketlerde ise çal›flan ba¤l›l›k oran›-
m›z yüzde 86 oran›nda ç›k›yor ki bu
çok önemli bir rakam. 

■ Turkcell, çal›flanlar›n› hangi kri-
terler çerçevesinde seçiyorsunuz?

Birlikte çal›flaca¤›m›z kiflilerin
Turkcell kültürünü ve de¤erlerini
yaflayan ve yaflatacak kifliler olmas›
bizim için öncelikli. Bu nedenle,
tüm adaylar›m›z›n “Önce Müflteri-
miz ‹çin Var›z”, “Çevik Bir Tak›-
m›z”, “Aç›k ‹letiflime ‹nan›r›z”,
“Fark Yarat›r›z”, “‹nsana De¤er Ve-
ririz” gibi kurumsal de¤erlerimize
uygunlu¤unu ölçüyoruz. 

■ ‹nsan Kaynaklar› Departman›
olarak kulland›¤›n›z motivasyon
yöntemleri var m›? 

Tabiî ki var ve olmal›… Bizim
Turkcell olarak öncelikli hedefimiz
insana yat›r›m yaparak, mutlu çal›-
flanlar yaratmak. Bu nedenle ifle
al›m sürecinden bafllayarak çal›flan-
lar›m›za çok önem veriyoruz ve bu
do¤rultuda hareket ediyoruz. Çal›-
flanlar›m›z›n yaflam tarzlar›na ve
farkl› bireysel ihtiyaçlar›na göre ek
menfaatlerini kendilerinin olufltur-
mas›na imkân sa¤layan esnek ek
menfaat uygulamam›z “Flex Menu”
yü 2007 y›l›nda projelendirerek,
2008 y›l› bafl›nda hayata geçirdik.

“Bizim Turkcell olarak
öncelikli hedefimiz

insana yat›r›m
yaparak, mutlu

çal›flanlar yaratmak.
Bu nedenle ifle al›m

sürecinden
bafllayarak

çal›flanlar›m›za çok
önem veriyoruz ve

bu do¤rultuda
hareket ediyoruz.”

POLITIKAMIZ
Selen Kocabaş: 

önce insan öncü Turkcell

Haber: BA⁄LANTI NOKTASI
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“Flex Menu”, genifl kapsam› ve yeni-
likçi özelli¤i ile Türkiye’deki ilk uygu-
lama. Çal›flanlar›m›z Flex Menu ile
kendilerine verilen bütçe do¤rultu-
sunda; farkl› kapsamlarda özel sa¤l›k
sigortas› paketlerinden, süpermarket,
teknoloji ma¤azas›, giyim, akaryak›t
gibi çeflitli al›flverifl çeklerine, check
up programlar›ndan seyahat çekleri-
ne, diyetisyen programlar›ndan, ken-
dileri veya çocuklar› için e¤itim des-
te¤ine kadar uzanan zengin bir ek
menfaat menüsünden, ek menfaat
paketlerini oluflturabiliyorlar. 

■ Esnek çal›flma saat uygulaman›z
var m›?

Evet. Çal›flanlar›m›z› motive etmek
içini geçen sene bafllad›¤›m›z “Esnek
Çal›flma Saati” var. Uygulamayla, ça-
l›flanlar ifllerinin durumuna göre ça-
l›flma ve bitifl saatlerini kendileri be-
lirliyor. Böylece özel hayatlar›n› da
yönetebilmelerini sa¤l›yor. Di¤er bir
uygulamam›z da, do¤um günlerinde
bir gün ekstra izin kullanabiliyorlar.
Bunun yan› s›ra 2-5 yafl aras› çocu¤u
olan bayan çal›flanlar›m›za krefl yar-
d›m› uygulamas›na bafllad›k. Ayr›ca,
çal›flanlar›m›z›n hobilerini gelifltir-
mek için 7 y›ld›r faaliyet gösteren
Turkcell Sosyal Aktivite Grubu
(TSAG) var. 

Turkcell çal›flanlar›n›n çocuklar›na
yönelik kurdu¤umuz Turkcell Çocuk
Kulübümüz var. Yine çal›flanlar›m›za
ve ailelerine sundu¤umuz olanakla-
r›n en bafl›nda özel sa¤l›k sigortas›
geliyor. 

■ Motivasyona yönelik daha bir-
çok uygulaman›z var. Çal›flanlar›n›za
yönelik hizmetleriniz karfl›l›k bulu-
yor mu?

Araflt›rmalara göre çal›flanlar›n flir-
ketlerine ba¤lanmalar›nda duygusal
faktörler rasyonel faktörlerin önüne
geçiyor. Çal›flanlara sa¤lanan çeflitli
olanaklar (maafl, ek menfaatler, ça-
l›flma ortam› ve kariyer f›rsatlar›) ça-
l›flan›n flirketinden memnuniyetini
belirlerken, çal›flan ba¤l›l›¤› daha çok
flirketle kurulan “duygusal” ba¤› ifa-
de ediyor. Güzel geri dönüflleri, yap-
t›¤›m›z ifllerin sonuçlar›yla al›yoruz. 

Turkcell ‹fl Destekten
Sorumlu Genel Müdür

Yard›mc›s› Selen Kocabafl
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ANKARA-Eskiflehir aras›nda 13
Martta hizmete giren Yüksek H›zl›
Tren (YHT) h›z, konfor ve güvenli-
¤iyle tercih edilmenin yan› s›ra eko-
nomik sosyal ve kültürel de¤iflimleri
de beraberinde getirdi. Eskiflehir’i iç
turizmin yükselen de¤erlerinden k›-
lan, ö¤rencileri kira derdinden kur-
tard›. YHT, ‹stanbul’a yolu s›k s›k
düflen bürokrat›n da gözdesi oldu.  

Hizmete girdi¤i tarihten bu güne
kadar 650 binin üzerinde yolcu tafl›-
yan YHT, art›k her kesim taraf›ndan
tercih edilen bir ulafl›m arac› haline
geldi. TCDD’nin de¤iflen yeni yüzük,
YHT ile kendini iyiden iyiye göster-
di. H›zl› tren ile yolcular›n al›flkanl›k-
lar› da de¤iflti. 

Eskişehir YHT ile canlandı
Ankara-Eskiflehir aras›ndaki 3,5

saatlik seyahat süresini 1,5 saate dü-
flüren YHT’nin sefere bafllamas›yla,
Ankara’dan Eskiflehir’e seyahat
edenlerin say›s›nda önemli art›fllar
oldu. Eskiflehir’e canl›l›k geldi. Lüle
tafl›yla ünlü; ‹lk Türk Otomobili
Devrim, kültür ve edebiyat›m›zdaki
önemli flahsiyetlerden Yunus Em-
re’nin Kabri, Nasrettin Hoca’n›n Evi,
Frigya Vadisi ve Yaz›l›kaya’ya da ev
sahipli¤i yapan bu kentimiz, YHT ile
birlikte ziyaretçi ak›n›na u¤rad›.
Kentteki otellerin doluluk oranlar›
artt›.
Protokolün tercihi de YHT

Baflbakan, bakanlar, milletvekille-

ri, sivil toplum kurulufllar›n›n temsil-
cileri, spor kulüpleri, akademisyenler
ve yarg› temsilcileri, Ankara-Eskifle-
hir aras›ndaki seyahatlerinde YHT’
yi tercih ediyor.

Bu güne kadar, Baflbakan Recep
Tayip Erdo¤an, Ulaflt›rma Bakan›
Binali Y›ld›r›m, Devlet Bakan› Fa-
ruk Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakan› Taner Y›ld›z, Çevre ve Or-
man Bakan› Veysel Ero¤lu ile millet-
vekilleri, bürokratlar, akademisyen-
ler, yarg› mensuplar›, ifl dünyas›n›n
önde gelen ifl adamlar› olmak üzere
çok sivil toplum kuruluflu temsilcileri
ile Eskiflehirspor ve Ankara Demirs-
por kulüpleri seyahatlerinde YHT’yi
kullan›yor. 

YHT, 650 BİN YOLCU TAŞIDI
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Mesafeler YHT ile kısaldı
YHT’nin Ankara-Eskiflehir ara-

s›ndaki 3,5 saatlik seyahat süresini
1,5 saate düflürmesinden sonra YHT
ile ba¤lant›l› olarak Eskiflehir- Kü-
tahya-Eskiflehir aras›nda Raybüs se-
ferleri bafllat›ld›. Böylece, Kütahya-
Ankara aras›ndaki trenle seyahat sü-
resi 6 saatten 4 saate indi. 

YHT ba¤lant›l› olarak Eskiflehir-
‹stanbul-Eskiflehir aras›nda Ekspres
seferleri ile de ‹stanbul-Ankara ara-
s›ndaki seyahat süresi 6 saatten 4
saate düfltü. TCDD ‹flletmesi, Kamil
Koç Firmas›’yla iflbirli¤i yaparak
YHT ba¤lant›l› olarak Eskiflehir-
Bursa-Eskiflehir aras›nda otobüs se-
ferleri bafllat›ld›. Bu yeni proje ile

içinden demiryolu geçmeyen Bur-
sa’da yaflayanlar trenle, hem de yük-
sek h›zl› trenle tan›flma ve seyahat
etme imkân› yakalad›lar. Bunun da
ötesinde otobüsle 6,5 saat olan Bur-
sa-Ankara aras›ndaki seyahat süresi
2,5 saat k›salarak 4 saate düfltü.
Öğrenciler kiradan kurtuldu

Aileleri Ankara ve Eskiflehir’de
yaflayan, Ankara ve Eskiflehir’deki
üniversitelerde ö¤renim gören ö¤-
renciler, art›k kiral›k evde ve yurtta
kalmak yerine sabah -akflam YHT
ile okullar›na gidip-gelmeyi tercih
ediyor. Ö¤renciler, ayl›k 200 liral›k
abonman biletlerinin karfl›l›¤›nda ai-
leleri ile bir arada kalabiliyor. Böyle-
ce kira derdinden ve aile hasretinden

kurtuluyor. 
Şehirler YHT beklentisinde

YHT’nin k›sa süre içinde kullan›-
m›n›n yayg›nlaflmas›, ekonomik, sos-
yal ve kültürel de¤iflimleri de berabe-
rinde getirdi. Di¤er kentlerde de
H›zl› tren beklentisi bafllad›. TCDD,
bu kapsamdaki çal›flmalar›n› sürdü-
rüyor. Ankara-Eskiflehir hatt›n› se-
ferlere açan Devlet Demiryollar›, bir
yandan da Eskiflehir-‹stanbul, Anka-
ra-Konya ve Ankara-Sivas Yüksek
H›zl› Tren Demiryolu projeleri tüm
h›z›yla sürdürüyor. Projelerin uygu-
land›¤› kentlerde, projenin bir an ön-
ce bitirilmesi sab›rs›zl›kla beklerken,
‹zmir, Kayseri, Bursa gibi kentler de
YHT istiyor.

YHT’nin k›sa süre içinde kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›, ekonomik, sosyal ve kültürel
de¤iflimleri de beraberinde getirdi. Di¤er kentlerde de h›zl› tren beklentisi bafllad›. 
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“D‹NLEN‹YOR muyuz?” tar-
t›flmalar›n›n yafland›¤› bir ortam-
da, Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim
Kurumu (BTK) kriptolu telefon
sat›fl›na imkân tan›yan bir yönet-
melik haz›rlad›. Haz›rlanan yö-
netmelik, Baflbakanl›¤a gönderil-
di. Yönetmeli¤in, yürürlü¤e gir-
mesinin ard›ndan, isteyen her va-
tandafl ‘kriptolu’ cep veya sabit te-
lefona sahip olabilecek. Oysa
mevcut mevzuat, sade vatandaflla-
r›n kriptolu telefon kullanmas›na
izin vermiyor. Kriptolu telefonla-
r›, Genelkurmay, M‹T, Emniyet
d›fl›nda kabinenin baz› bakanlar›
kullanabiliyor. Yeni yönetmelik,
bu s›n›rlamay› kald›r›yor. Sade va-
tandafl›n da kriptolu telefon kul-
lan›m›n›n önünü aç›yor. 
Kriptolu telefonun 
dinlenmesi mümkün de¤il

Uzmanlara göre, kriptolu tele-
fonlar›n dinlenmesi mümkün de-
¤il. Ancak, kriptolu bir telefonla
normal bir telefon aramas› yap›-
l›rsa, üçüncü bir kulak, konuflan-
lar› dinleyebiliyor. ‹ki taraf›n da
kulland›¤› telefon kriptolu ise, ko-
nuflulanlar› dinlemek imkâns›zla-
fl›yor. Çünkü bir kifli kriptolu tele-
fonla konuflurken, ses flifrelene-
rek matematiksel bilgilere dönü-
flüyor ve GSM flebekesi üzerinden

TEKNOLOJ‹
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Herkes kriptolu telefon
KULLANABILECEK 

‹ki taraf›n da kriptolu telefon kullanmas› halinde, üçüncü bir kiflinin
konuflmalar› dinlemesi mümkün de¤il. Saniyede milyon ifllem yapan

bilgisayarlarla bile flifrenin çözülmesi 300 milyar y›l al›yor.

Kimsenin dinleyemedi¤i kriptolu telefonlar› sadece yasal dinleme yapma yetkisi
bulunan Telekomünikasyon ‹letiflim Baflkanl›¤› (T‹B) dinleyebiliyor. Çünkü T‹B,

ihrac› yap›lan tüm telefonlar›n, kriptoloji algoritmalar›na sahip. 

Haber: BA⁄LANTI NOKTASI



Mobil ‹letiflim Araçlar› ve Bilgi Teknolojileri ‹fl Adamlar› Derne¤i
(MOB‹SAD) Baflkan› Murat Dursun, telefon dinleme tart›flmalar›n›n
maksad›n› aflt›¤›n› ve abart›ld›¤›n› belirtiyor. Bu tart›flmalar›n vatandafllar›
etkiledi¤ini savunan Dursun, bu sebeple k›s›tl› da olsa, bir kesimin
talepte bulunaca¤›n› belirtiyor. Dursun, vatandafl›n kriptolu telefonlara
yönelik ilgisi hakk›ndaki düflüncelerini flöyle dile getiriyor. “Maliyetine
katlanan kifliler, kriptolu telefonlara ilgi gösterecektir. Ancak bu maliyeti
tek tarafl› de¤il çift tarafl› olarak düflünmek gerekir. Yani tek bir
telefonun kriptolu olmas› ifle yaram›yor. En az iki tane olmas› gerekir. Bu
önemli görevler yapan büyük flirket yöneticileri taraf›ndan kullan›lmak
istenebilir. Ben böyle bir telefona ihtiyaç hissetmem.” 

MOBİSAD Başkanı Murat Dursun:
Kpirtolu telefona ilgi kısıtlı olur 
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di¤er kriptolu telefona ulafl›yor.
Matematiksel bilgiler, aranan kifli-
nin kriptolu telefonundaki flifre
çözücü taraf›ndan tekrar sese dö-
nüflüyor. Bu flifre sadece iki tele-
fonda bulundu¤u için üçüncü bir
kifli bu konuflmay› anlams›z sesler
olarak duyabiliyor. Üçüncü kiflile-
rin telefonu dinleyebilmesi için flif-
releri çözmesi gerekiyor. Çift ka-
demeli flifreye sahip bir telefonun
flifrelerinin çözülmesi ise mümkün
de¤il. Hesaplamalara göre saniye-
de milyon ifllem yapan bir bilgisa-
yarla; flifrenin çözülmesi 300 mil-
yar y›l al›yor. 
T‹B kriptolu 
telefonu da dinleyebiliyor 

Kimsenin dinleyemedi¤i kripto-
lu telefonlar› Telekomünikasyon
‹letiflim Baflkanl›¤› (T‹B) dinleye-
biliyor. Çünkü Bilgi Teknolojileri
ve ‹letiflim Baflkanl›¤›’n›n
(BTK)yetki verdi¤i ithalatç›lar, it-
hal ettikleri kriptolu telefonlar›n
flifrelerini k›sa sürede çözecek
kriptoloji algoritmalar›n› BTK’ya
bildirmek zorunda. BTK da, hâ-
kim ve savc› karar›yla yap›lan ka-
nuna uygun dinlemeler s›ras›nda,
dinlemenin yap›laca¤› cep telefo-
nunun kriptoloji algoritmalar›n›

Telekomünikasyon ‹letiflim Bafl-
kanl›¤›’na (T‹B)verecek. Kriptoloji
algoritmalara sahip BTK, böylece
kriptolu telefon kullanan kiflileri
yasalara uygun olarak, hâkim ka-
rar›yla dinleyebilecek.
Kriptolu telefon kullanan-
lar, yasa d›fl› dinlenemeye-
cek

Kriptolu telefonlar›n en önemli
özelli¤i, iki kifli aras›nda konuflu-
lanlar›n yasa d›fl› dinlenmesini ön-
lemek olacak. Zira bu tür telefon-
lar› kullananlar›, yasa d›fl› olarak
kimse dinleyemeyecek. 
Kriptolu telefonun fiyat› 
500 ile 1.000 Avro aras›nda

Türkiye’de sadece güvenlik güç-
leri taraf›ndan kullan›lan kriptolu
telefonlar dünyan›n geliflmifl ülke-
lerinde de a¤›rl›kl› olarak kamu
görevlileri taraf›ndan kullan›l›yor.
Geliflmifl ülkelerde vatandafllar ta-
raf›ndan da kullan›lan kriptolu te-
lefonlar var, ancak bu daha çok
büyük flirketlerde, stratejik görev-
de bulunan kiflilerin elinde bulu-
nuyor. Yasal olmamas›na ra¤men
Türkiye’de sat›fl› yap›lan kriptolu
telefonlar›n çift güvenlik duvar›
olanlar›n fiyat› 500 ile 1000 Avro
aras›nda de¤ifliyor. 

Kriptolu bir telefonla
normal bir telefon
aramas› yap›l›rsa,
üçüncü bir kulak,

konuflanlar›
dinleyebiliyor.

Dinlemeyi önlemek
için iki taraf›n da

telefonunun kriptolu
olmas› laz›m.



PARAfiÜT
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Hangi
rüzgârda
PARAfiUTLE
atlanmaz?

PARAfiÜTÜN geçmifli eski Çin’e
kadar gidiyor. O dönemde, günü-
müzdeki paraflüte benzer bir fleyler
gelifltirilmifl. Ama oyuncak olmak-
tan öteye geçememifl. Paraflütle atla-
ma fikrini ilk olarak Fransa’da 1783
y›l›nda Louis-Sabestian Lenomand
hayata geçirmifl. 4.5 metre yüksek-
likteki bir a¤açtan, omuzlar›na birer
adet bir çeflit flemsiye ba¤layarak ilk
atlamay› yapm›fl. 

Ciddi anlamda ilk atlamay› ise
Frans›z Andre-Jack-ques Garnerin
gerçeklefltirmifl. 1797 y›l›nda ilk atla-
y›fl›n› 1.000 metre yükseklikte bir ba-
londan yapm›fl. O dönem, ilk para-
flüt flemsiye fleklindeydi. Çap›, yedi
metre ve ketenden yap›lm›flt›. 1700
y›llardan günümüze, paraflüt büyük
geliflim gösterdi. Birçok tipte para-
flüt üretildi. 

Askeri paraflüt, yamaç paraflütü,
tek kiflilik, çift kiflilik ve e¤itim para-
flütü bunlardan bir kaç›… Temelde
iki tür paraflüt var. Serbest paraflüt
(uçaktan atlanan paraflüt)ve yamaç
paraflütü (yamaçtan atlanan para-
flüt). 

Haberimizde, paraflütle ilgili bilin-
meyen pek çok soruya yan›t arad›k.
Kaç tülü paraflüt var? Askeri para-
flütle sivil paraflüt aras›nda ne tür bir
fark var? Paraflütle atlamada rüzgâ-
r›n önemi ne? Hangi rüzgârda para-
flütle atlanmaz? Yamaç paraflütü ile
serbest paraflüt aras›ndaki fark ne-
dir?

Haber: FÜSUN ÇAPRAZ

■ Bafllang›ç atlay›fl›: Ücretsiz
■ Statik line (kancal› atlama) kursu: 500 TL
■ H›zland›r›lm›fl serbest düflüfl (AFS), performans atlay›fl:1000 TL
■ Havada kamera çekimi (3 gün): 1000 TL

Paraşüt eğitim maliyetleri nasıl?

‹ki
ö¤retmen
eflli¤inde, 

8-10 atlay›fl
olarak

belirlenen
e¤itim

maliyetleri
flöyle: 



Serbest paraflütle ilgili sorular›-
m›z›, Türk Hava Kurumu ‹zmir
Selçuk Hava Meydan› Paraflüt
E¤itmeni ve Amiri Sezai Çall›, ce-
vaplad›. Yamaç paraflütü ile ilgili
bilgileri ise Denizli Yamaç Paraflü-
tü Okulu E¤itmeni Hilmi ‹nce ver-
di.

■ ‹sterseniz önce, serbest paraflüt
kaça ayr›l›r, oradan bafllayal›m.

Temelde 3 paraflüt tipi var. Bun-
lar; askeri paraflüt olan “T-10B”,
paraflüt ö¤rencilerimize kulland›¤›-
m›z statik yani ipli sistemle 4 bin fe-
etten atlat›lan paraflüt olan “Cam-
püs Drakkar”  ve çift kiflilik olan
“Pandem”dir. Üç tür atlama da
uçak üzerinden yap›l›r. Serbest at-
lamada bir de Hedef Parafil diye
bir paraflüt daha var. Bu paraflüt ile
hedef yar›flmalar› yap›l›r. Uzman-
lar, 1.000 metreden “Hedef Para-
fil”le atlarlar. 

■ Peki, askeri paraflütle sivil pa-
raflüt aras›nda temel bir fark var
m›? 

Tabiî ki fark var. Mesela, “T-
10B” dedi¤imiz paraflütler askeri

paraflütlerdir. 450 metre yani 1500
feet’te kullan›l›r. Amaç yönünden
askeri paraflüt farkl› oldu¤u için. Si-
vil paraflüte göre daha dayan›kl›,
teknik yönüyle daha farkl›, daha
donan›ml› ve profesyoneldir.

■ Paraflütle atlamak için rüzgâr
önemli mi? 

Paraflütle atlamak için belli bir
rüzgâr türü uygundur diye bir fley
yoktur. Yaln›z paraflütçülükte rüz-
gâr limiti vard›r. Knot birim baz al›-
n›r. Ortalama 15- 20 knot rüzgârda
atlama yap›l›r. Knot rüzgâr ölçüm
birimidir. Yeni bafllayanlar› ise 5-
10 knottan yukar›da atlay›fl yapt›r-

may›z. Paraflüt kumandas›z bir pa-
raflüt ise rüzgâr›n kuvvetli olmas›
tehlikelidir. Her uçan arac›n bir
rüzgâr limiti vard›r ama biz kanat
paraflüt e¤itimi veriyoruz. Buna gö-
re 18 knot iyidir ancak paraflütçü-
nün tecrübesi de önemli tabii. 
“Sert rüzgârda atlama yap›lmaz”

Tecrübe artt›kça knot seviyesi
yükselir. K›sacas› bu tecrübeye
ba¤l›d›r. Paraflütçülükte çok sert
rüzgârda bütün uçan araçlarda ol-
du¤u gibi sert rüzgârda atlama ya-
p›lmaz. Ancak 0 rüzgârda da atla-
ma yapabilirsiniz. Örne¤in 0-14
knot aras› bafllang›ç e¤itiminde ide-
aldir. Profesyonellik artt›kça yük-
sek knotlarda atlama bafllar. 25
knot’un üzerinde çok çok ustalar
hariç atlama yap›lmaz. Gösteriler-
de de hava trafik kurallar› ihlal ol-
mas›n diye 15 knot üzeri atlanmaz.

■ Türkiye’de paraflütçülü¤e ilgi
beklentilerinizi karfl›l›yor mu? 

Türkiye’de paraflüte ilgi çok iyi…
Ancak imkânlar k›s›tl›. Paraflütçü-
lük pahal› bir merak. Örne¤in sa-
dece bir ‘dropzone’umuz (paraflüt-
le atlama pisti) var. Yetersiz. Yurt-
d›fl›nda özel kulüp ve kurulufllar bu
ifli s›rtlan›yor ve iflletiyor. ‹nan›lmaz
kârl› ve ülke ad›na döviz getirili bir
ifl. Örne¤in Avrupa’da günde elli-
altm›fl tandem atlay›fl yap›l›yor ve
adedini 300 Euro’dan hesaplay›n.
Bir dropzone daha aç›lsa Türkiye
için çok iyi olacak.

”Paraflütle atlamak için belli bir rüzgâr türü uygundur diye 
bir fley yoktur. Ortalama 15- 20 knot rüzgârda atlama yap›l›r. 

5- 10 knottan yukar›da atlay›fl yapt›rmay›z.”

Türk Hava
Kurumu ‹zmir

Selçuk Hava
Meydan›

Paraflüt
E¤itmeni ve

Amiri Sezai Çall›

T-10B paraşütünün
özellikleri neler?

Paraşüt çarşaf katlanır gibi katlanmaz

T-10B paraflütü, kumandas›z,
rüzgâra tabi, rüzgâr limiti düflük,
rüzgâr nereye eserse oraya giden
bir paraflüt türüdür. Savaflta
kullan›l›r. K›br›s ç›kartmas›nda
çokça kullan›ld›. Yere yak›n at›l›r
en yüksek 450 metreden b›rak›l›r. 

Paraflütün en önemli özelli¤inden biri de doru katlanmas›d›r. Katlaman›n
bile ayr› e¤itimi var. Nevresim katlar gibi paraflüt katlanm›yor. Katlaman›n
e¤itim ve lisans› veriliyor. Paraflütte yanl›fl katlama, atlay›fl›n facia ile
neticelenmesine sebep olabilir. Serbest paraflütte(uçaktan atlamada) her
paraflütçü, 2 paraflüt ile atl›yor. Ana paraflüt ar›zal› ise yedek aç›l›r. 37



Yamaç paraşütün eğitim aşamaları şöyle:
Bafllang›ç E¤itimi: Yaklafl›k 5-7

gün sürüyor. Kursiyerler e¤itim süre-
since en az 10 defa tek bafllar›na uçufl
gerçeklefltiriyor. Ancak kursu tamam-
layanlar sadece e¤itmen kontrolünde
uçabilir.

Pilot E¤itimi: Bafllang›ç e¤itimini

baflar› ile tamamlayanlar bu e¤itime
kat›labilir. E¤itim suresince en az 15
defa yüksek irtifalardan uçufl gerçek-
lefltirilir.  Bu e¤itimden sonra kursiyer-
ler yaln›z uçufl yapabilir

SIV (Acil Durum) E¤itimi: Temel
Uçufl e¤itimlerini bitirmifl, en az 30 sa-

at ya da 50 sorti uçufl tecrübesine sa-
hip pilotlar bu e¤itime kat›l›yor. Deniz
üzerinde gerçeklefltirecekleri acil du-
rum manevralar› ile paraflüt hâkimiyet-
lerini gelifltirirler. Bununla birlikte daha
yükseklere ç›kmak ve daha uzaklara
gitmek için tecrübelerini artt›r›rlar.

Yamaç paraşütünde paraşüt ve uçuş tipleri şöyle:
Single uçufl: Tek kiflilik yamaç pa-

raflütüdür.  Bafllang›ç- orta ve ileri se-
viye olmak üzere iki seviyededir. 

Tandem uçufl: ‹ki kiflilik yamaç pa-
raflütüdür. Tecrübeli bir pilot eflli¤in-
de yolcu ile beraber uçar. Tandem
uçufl için, dünyada ve Türkiye’de en

popüler yer Fethiye- Ölüdeniz’dir. 
Paramotor: Single paraflütle uçan

pilot,  s›rt›na itmeyi sa¤layacak perva-
neli bir motor takarak uçar. Yamaç-
tan kalkt›¤› gibi düz zeminden de kal-
k›p bir depo benzin ile 4-5 saat uçufl
yapabilir. 

■ Paraflütçülükte e¤itim süreci
nas›l?

E¤itim on gün sürüyor. Arad›¤›-
m›z flartlar kiflinin 16 yafl›ndan bü-
yük olmas› ve bize tam teflekküllü
bir sa¤l›k raporu ile gelmesi. Bir de
çok uzun boy paraflüt için dezavan-
taj. Ayr›ca kiflilerin 95 kilodan a¤›r
olmamas›na dikkat ediyoruz. Türk
Hava Kurumu, Türkiye çap›nda
havac›l›¤› afl›lamak için ücretsiz e¤i-
timler sa¤l›yor. 

‹nce: Yamaç paraflütünün
saatteki uçufl h›z› 35 ila 60
kilometre aras›ndad›r 

Di¤er paraflüt türü de yamaç pa-
raflütü. Yamaç paraflütü süzülme
prensibiyle yap›l›yor. Kat›  yap›s›
olmayan Dakron polyester kumafl
ve iplerden üretilmifl hava arac›
olan yamaç paraflütünün a¤›rl›¤› ise
15 kilo… Uçufl h›z› ise 35 ila 60 ki-
lometre aras›nda de¤ifliyor. Denizli
Yamaç Paraflüt Okulu Hocas› Hil-
mi ‹nce, yamaç paraflütü hakk›nda
önemli detaylar veriyor. 

‹nce, yamaç paraflütünün, sporun
en ucuz ve en pratik dal› oldu¤unu
belirtiyor. 

Yamaç paraflütünün e¤itim mas-
raf›n›n 1.000 TL civar›na oldu¤unu
kaydediyor. 2.000 TL’lik malzeme
alarak, uygun hava flartlar›nda atla-
y›fl gerçeklefltirilebilece¤ini aktar›-
yor. 
“Fiziksel sorunu 
olmayan herkes uçabilir”

Yürümesini ve koflmas›n› güçlefl-
tirecek fiziksel sorunu olmayan
herkesin, 60-70 metrelik bir tepeye

ç›karak bu sporu yapabilece¤ini
kaydeden Hilmi ‹nce, “16 yafl›ndan
büyük, 45-120 kg aras›ndaki herkes
bu sporu rahatl›kla yapabilir.” di-
yor.

‹nce, Türkiye’nin co¤rafi yap›s›-
n›n yamaç paraflütüne çok uygun
oldu¤una vurgu yap›yor. Yamaç pa-
raflütü için en uygun yerlerin, Fet-
hiye-Ölüdeniz, Denizli, Kayseri,
Bursa, Manisa, Çank›r› oldu¤una
iflaret eden ‹nce, “Asl›nda Türki-
ye’nin her yeri bu spor için uygun.”
de¤erlendirmesini yap›yor. 

PARAfiÜT
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Denizli Yamaç
Paraflütü Okulu

E¤itmeni 
Hilmi ‹nce
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TÜRKSAT A.fi., KabloTV altyap›-
s› üzerinden Teledünya markas› ile
verdi¤i dijital ve High Definition
(HD- yüksek çözünürlük) televizyon
yay›nlar›na 2010 y›l›ndan itibaren ‹n-
teraktif TV hizmetini de ekleyecek. 

‹nteraktif TV hizmeti, yeni y›ldan
itibaren sunulmaya bafllanacak. ‹s-
tanbul, Ankara ve ‹zmir’deki kablo
TV aboneleri, istedikleri sinema
filmlerini ça¤›r›p seyredebilecek.
Aboneler ‹nteraktif TV ile hem e-
posta al›p gönderebilecek, hem de
görüntülü görüflme yapabilecek. Ay-
r›ca, TV al›c›s› üzerinden uzaktan

e¤itim hizmeti de al›nabilecek.
Türksat Teledünya aboneleri hâli-

haz›rda 90’›n üzerinde kanal› izleye-
biliyor. 3 adet HD kanal›n yer ald›¤›
Teledünya platformuna son olarak
Disney Channel da eklendi. Çok ya-
k›nda yeni HD kanallar›n dâhil edi-
lece¤i Teledünya hizmeti, abonelere
sunulan yüksek görüntü kalitesiyle
farkl›l›k yaratmaya devam ediyor.

Türksat 2 milyon 700 bin kapasite-
ye sahip oldu¤u kablo TV altyap›s›
üzerinden yaklafl›k 1 milyon 200 bin
aboneye TV yay›n hizmeti veriyor.
2009 y›l› içerisinde kablo TV altyap›-
s›n› yüzde 80 oran›nda yenileyen flir-
ket, yepyeni katma de¤erleri hizmet-
leri abonelerine sunmak üzere, kab-
lo yay›nc›l›¤› alan›ndaki yat›r›mlar›na
aral›ks›z devam ediyor. 

TÜRKSAT, 2010 y›l›na interaktif TV ile giriyor. ‹nteraktif TV
aboneleri, istedikleri sinema filmini ça¤›r›p seyredebilecek.

E-posta gönderip, görüntülü görüflme bile yapabilecek

interaktif TV üzerinden görüntülü
görüşme dönemini başlatıyor

Türksat 
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YAKALANMAKTAN
KORKMAYIN

TURBULANSAUÇA⁄INIZ havaland›,
sakin sakin giderken bir-
den sallanmaya bafllad›-
n›z… ‘Dalgal› denizde
sandalda olma’ya benze-
yen bu sallant› bir süre
devam ettikten sonra bitti
ve tüm uçak yolcular›yla
birlikte siz de rahat bir
nefes ald›n›z… Evet bu
sallant›, halk aras›nda ‘ha-
va bofllu¤u’ olarak adlan-
d›r›lan ancak tam karfl›l›¤›
‘türbülans’ olan hava ola-
y›yd›… Peki birço¤umu-
zun belki sadece ad›n› bil-
di¤i türbülans nas›l olu-
flur? Uçaklar için tehlike
boyutlar› nedir? Pilotlar
türbülansa yakalanmadan
uça¤› kullanabilir mi? 

Ba¤lant› Noktas› ola-
rak, kendimizi okuyucula-
r›m›z›n yerine koyduk ve
k›sa soru-cevaplarla, hava
boflluklar›na dair bilinen,
bilinmeyen konulara ›fl›k
tutacak bir haber haz›rla-
d›k. Uçak yolculuklar›n›n
en kritik anlar›n›, tek mo-
torla uça¤›n sizi sa¤ salim
sevdiklerinize kavufltu-
rup- kavuflturamayaca¤›
konular›n› ise Havayolu
Pilotlar› Derne¤i Eski
Baflkan› Kaptan Tuna
Gürel’in anlat›m› ile ha-
berimize tafl›d›k. 

Halk aras›nda hava bofllu¤u olarak
bilinen türbülans nas›l oluflur? 

Türbülans, aniden olan hava
hareketleridir. Uçaklar, s›cakl›k ya da
yükseklik de¤iflimi gibi farkl› nedenlerden
olan bu hava hareketleri yüzünden
sars›nt› geçiriyor.
Türbülans ile hava bofllu¤u ayn› fley
mi?

Hava bofllu¤u, türbülans yerine
kullan›lan yanl›fl bir terim. Hava gibi
gazlarda boflluk meydana gelmesi
mümkün de¤il. Hava bofllu¤u olarak tarif
edilen ve uça¤›n bir anda düflmesine
neden olan olay ise bulutsuz havada
oluflan, CAT (Clear Air Turbulance) olarak
bilinen ve pilot taraf›ndan önceden
görülemeyen aç›k hava türbülans›.

Tehlikeli mi?
Yolcular›n türbülanstan korkmas›na

gerek yok. Ancak uçufl boyunca ikaz
›fl›klar› yanmasa bile kemerlerini ba¤l›
tutmalar›nda fayda var. Çünkü uçufl
s›ras›nda hava ak›mlar›n›n yaflanmas› çok
do¤al. Ancak bunlar yerinde oturan ve
kemeri ba¤l› olan yolcular› etkilemiyor.
Uça¤› düflürür mü?

Hay›r. Türbülans uça¤›n irtifa
kaybetmesine neden olabilir ama bugüne
kadar türbülans yüzünden hiç uçak
düflmedi.
Pilotlar türbülans olup olmayaca¤›n›
nas›l anl›yor?

Türbülans olup olmayaca¤›na dair en
önemli ipucu ayn› rotada daha önce uçan
uçaklardan al›nan bilgi, meteoroloji
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“Yolcular›n
türbülanstan
korkmas›na gerek yok.
Ancak uçufl boyunca
ikaz ›fl›klar› yanmasa
bile kemerlerini ba¤l›
tutmalar›nda fayda
var. Çünkü uçufl
s›ras›nda hava
ak›mlar›n›n yaflanmas›
çok do¤al. Ancak
bunlar yerinde oturan
ve kemeri ba¤l› olan
yolcular› etkilemiyor.”

uzmanlar›n›n haz›rlad›¤› tahmin
raporlar› ve yine pilotlar taraf›ndan
haz›rlanan raporlard›r. Ancak
radarlardan görülemeyen aç›k hava
türbülans›na da s›k s›k rastlan›yor.

Aç›k hava türbülans› neden fark
edilmiyor?

Türbülans, normal flartlarda radarla
tespit edilebiliyor. Ancak aç›k
havalarda meydana gelen türbülans,
hava bulutlu olmad›¤› için radarda
görülemiyor. Yani pilotlar da
haz›rl›ks›z yakalan›yor.

Türbülans belirli bir yüksekli¤in
üstünde mi meydana geliyor?

Türbülans olaylar›n›n üçte ikisi 9 bin
metrenin üzerinde meydana geliyor.
Ancak gerek f›rt›na gerekse çevrede

baflka uçaklar›n olmas› gibi
nedenlerden dolay› daha alçakta da
türbülansa rastlanabiliyor.
Tuna Gürel: “En kritiği  
kalkış ve iniş anları”
UUççuuflflllaarr››nn  eenn  kkrriittiikk  aann››  nneeddiirr??  

Uçuflun en kritik safhas›, kalk›fl ve
inifl anlar›d›r. ‹niflte yan rüzgârlar
hassasiyet oluflturur ama inifle geçilen
sürede, uça¤›n ihtimallere göre
haz›rlanma süresinin olmas›
avantajd›r. Kalk›fllarda bu haz›rl›k
süresinin olmamas› bu sürece
hassasiyet kazand›r›r. Biz pilotlar en
çok inifl ve kalk›fllarda efor sarfederiz.
Bunun d›fl›nda problemimiz yoktur. 
Uçaklar›n motoru bozulursa ne

olur? 
Uçakta tüm sistemlerin bir- iki

yede¤i vard›r. Uçak yap›l›rken de
bir motorun kaybedilmesi
ihtimaline göre yap›l›r. Bu sebeple
tek motor ar›zas› meydana gelse
bile uçak bu duruma göre
haz›rland›¤›ndan inifli sa¤l›kl› yapar.
Motorda meydana gelen ar›za
gitmenizi engelliyorsa en yak›n yere
inilir, de¤ilse inilmesi gereken yerde
inilip ar›za giderilir
Uçaklar neden pisti pas geçer?

Özellikle uzun süreli uçufllarda
hava durumu beklenin d›fl›nda
olabilir. Bu durumlarda, alçalma
normal seyrinde yap›l›r, ancak inifli
sa¤layacak hava koflullar›, pistteki
herhangi bir haz›rl›ks›z durum söz
konusu olursa pist pas geçilir. 
Otomatik pilot ne zaman
kullan›l›r?

Pilotlar uçuflun her safhas›n›,
uçufl plan›n› uça¤›n bilgisayar›na
kaydeder. Uçak kalkt›ktan sonra
belirli bir irtifadan sonra oto pilotu
devreye koyar›z. Oto pilot tüm
komutlar› uça¤a uygulat›r.
Gitti¤imiz meydanda uçaktaki
teknik sistemlere cevap verebilecek
sistemler varsa, s›f›r görüfl dahi olsa
oto pilot inifli bile yapar. 
Uçak korkusunu tek bafl›n›za
nas›l çözersiniz? 

Uçaklar, di¤er ulafl›m araçlar›na
nazaran gerçekten daha güvenilir.
Bunu görmek için basit bir
araflt›rma ile uçak ve di¤er ulafl›m
araçlar›n›n kaza oranlar›n›
karfl›laflt›rabilirsiniz. Bu karfl›laflt›rma
sonucu kendi kendini telkin
edebilecek sonuçlar› görebilirsiniz.
Ama korkunuz fobi boyutunda 
ise bir uzmana baflvurman›zda
fayda var. 



TCDD’nin 5 milyar dolarl›k Hay-
darpafla projesinde son yaklafl›ld›.
‘Haydarpafla Gar ve Liman Dönüflüm
Projesi’ için koruma kurullar› izinleri
al›nd›. Geriye sadece, ‹stanbul Bü-
yükflehir Belediyesi’nin imar onay›
kald›. ‹stanbul Büyükflehir Meclis’in-

den onay ç›kmas›
halinde, proje
için ihale süreci
bafllayacak.

TCDD yetkili-
leri ihaleye iliflkin
iki alternatif üze-
rinde duruyor.
Alternatiflerden
biri, konsept pro-
je haz›rlanmas›
yönünde. Bu al-
ternatife göre
önce, projede yer

alacak al›fl-verifl merkezleri, oteller,
e¤lence ve ifl üniteleri, oyun alanlar›
belirleniyor. Yüklenici, konsept pro-
jeye uygun inflaat› gerçeklefltiriyor. 

‹kinci alternatif ise, do¤rudan infla-

at ve iflletmesi için ihaleye ç›k›lmas›-
n› öngörüyor. Her kat›l›mc› kendi
konsept projesini haz›rl›yor. Uzman
bir kurul eliyle projeler de¤erlendiri-
liyor. En uygun mali ve teknik teklif-
te bulunan ihaleyi kazan›yor. 

Haydarpafla Projesi, 1 milyon 300
bin metrekare alana kurulacak. De-
niz doldurularak 340 bin metrekare-
lik yeni bir alan oluflturulacak. Proje,
yap-ifllet-devret (Y‹D) yöntemiyle 49
y›ll›¤›na ihale edilecek. Proje içinde,
oteller, al›flverifl merkezi, kongre sa-
lonlar›, fuar alanlar›, marina, liman,
kültür merkezi, spor ve e¤lence me-
kânlar›n›n yer almas› planlan›yor. 
Projedeki gökdelenler 
tartışıma konusu olmuştu

Daha önce düflünülen Haydarpafla
projesi içinde ABD’nin ünlü gökde-
len mahallesi Manhattan benzeri
gökdelenler bulunacakt›. Ancak, ge-
len tepkiler üzerine yüksek yap›lar-
dan vazgeçildi. ‹haleye ç›k›lacak pro-
jelerde, gökdelenler yerine, çevreye
uyumlu yap›lar dikkate al›nacak. 

HABER AJANDA
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Devlet Demiryollar›’n›n 
5 milyar dolarl›k

‘Haydarpafla Gar ve
Liman Dönüflüm Projesi’

2010 y›l›nda ihale
edilecek. Projede, oteller,

al›flverifl merkezi, kongre
salonlar›, fuar alanlar›,

marina, liman, kültür
merkezi, spor ve e¤lence

mekânlar› olacak

Haydarpaşa Projesi’nde
SONA YAKLAŞILDI



TAV Havalimanlar› Holding
A.fi. (TAV), ilk dokuz ayda net
kar›n› yaklafl›k yüzde 300 oran›n-
da art›rarak 75 milyon TL (35
milyon Avro) kâr elde etti. TAV,
30 Eylül’de sona eren dönemde
net kar›n› yaklafl›k yüzde 300 ora-
n›nda art›rd›. ‹lk dokuz ayl›k dö-
nemde 75 milyon TL (35 milyon
Avro) net kar aç›klayan flirket, ge-
çen y›l›n ayn› döneminde 19 mil-
yon TL (10 milyon Avro) net kara
ulaflm›flt›. 

TAV ‹cra Kurulu Baflkan› Dr.
M. Sani fiener, Avrupa havali-
manlar›nda yolcu say›s›n›n yüzde
7 azald›¤› bir dönemde, ifllettikle-

ri havalimanlar›n› kullanan yolcu
say›s›n›n yüzde 1 artarak 32 mil-
yona ulaflt›¤›n› söyledi. ‹stanbul
Atatürk Havaliman› D›fl Hatlar
Terminali’ni kullanan yolcu say›s›-
n›n yüzde 6 büyüdü¤ünü ifade
eden fiener, geçen y›l›n ayn› dö-
nemine göre konsolide ciro TL
baz›nda yüzde 17, faaliyet kar›
(FAVÖK) yüzde 45 oran›nda, net
karlar›n›n da yüzde 293 art›fl gös-

terdi¤ini bildirdi. 
fiener, TAV’›n bir yandan karl›-

l›¤›n› art›r›rken, di¤er yandan
a¤›rl›kl› olarak uzun vadeli borç-
lardan oluflan ve Haziran sonunda
972 milyon Avro seviyesindeki
konsolide net borcunu, Eylül so-
nunda 917 milyon Avro’ya düflür-
meyi baflard›¤›na dikkat çekerek,
“Bu gerçekleflmelerin yaklafl›k
256 milyon Avro yat›r›m›n yap›ld›-
¤› ve istihdam›n yüzde 9 oran›nda
art›r›ld›¤› kriz döneminde olmas›,
flirket faaliyetlerinin nakit potan-
siyelinin, yönetim ile çal›flanlar›n
verimlili¤e ve yenili¤e odaklanma-
s›n›n sonucudur.” dedi. 43

TAV, 30 Eylül’de sona eren
dönemde net kar›n›
yaklafl›k yüzde 300

oran›nda art›rd›. ‹lk dokuz
ayl›k dönemde 75 milyon TL

(35 milyon Avro) net kar
aç›klad›.

TAV, 75 milyon TL kâr etti
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NUMARA tafl›ma uygulamas›n›n
yürürlü¤e girmesinden bu yana,
Türk insan›n telefonla arama trafi¤i
yüzde 16 artt›. Bu kapsamda, arama
dakikas› 125 milyar dakikaya ç›kt›.
Gönderilen SMS say›s› ise 115 mil-
yar› aflt›. Ulaflt›rma Bakan› Binali
Y›ld›r›m, numara tafl›ma uygulama-
s›n›n yürürlü¤e girdi¤i günden bu
yana 8,8 milyon abonenin GSM nu-
maras›n› tafl›d›¤›n› belirterek, arama
trafi¤inin artt›¤›n› aç›klad›.

Türkiye Biliflim Derne¤i’nin
(TBD) geleneksel hale gelen “Bili-
flim’09 Kurultay›”na kat›lan Binali
Y›ld›r›m, vatandafllar›n telefon trafi-
¤i ile ilgili bilgileri güncelledi. 125
milyar dakika arama yap›ld›¤›n› ve
115 milyar SMS at›ld›¤›n› aç›klayan
Y›ld›r›m, “Vatandafl konuflmaya de-
vam ediyor. Vatandafl konufluyor,
sektör büyüyor. Bundan da herkes
pay›n› al›yor. 2008’de 4 milyar
TL’nin üzerinde yat›r›m yap›ld›. Bu-
nun üçte ikisi mobil alanda yap›ld›.
Gelecek mobil hizmetlere kay›yor.”
dedi. 
Ar-Ge’ye önemli kaynak ayrılacak

Bakan Y›ld›r›m konuflmas›nda,
Ar-Ge’ye önemli oranda kaynak ay-
r›laca¤›n›, 2023 y›l›nda Ar-Ge’nin bi-
liflimdeki pay›n› yüzde 2’ye ç›karma-
y› planlad›klar›n› kaydetti. “Bilgi
toplumuna dönüfl ebedi hedefimiz.”
diyen Bakan Y›ld›r›m, bu anlamda
say›sal uçurumun asgariye indirilme-
si, elektronik imza kullan›m›n›n yay-
g›nlaflt›r›lmas› ve 2015 y›l›na kadar
say›sal yay›na geçiflin h›zland›r›lma-
s›n› planlad›klar›n› belirtti. Bakan
Y›ld›r›m flunlar› söyledi: “Gelecek
mobil internete kay›yor. Bu sektörü
‘çokbilmifl’ bir sektör olarak de¤er-
lendiriyoruz. Bu olumsuz anlamda
de¤il. Sektör bir yaflam tarz›na dö-
nüflüyor. Sektörel de¤erlendirme ra-
porunun haz›rlanmas› için her türlü
maddi manevi deste¤i verece¤iz.
Öngörülen projelerde yerli mal›n›

unutmayal›m. Projeleri, planlar› bu-
na göre gelifltirelim.”

2009 y›l› itibariyle birçok sektörde
duraklama, küçülme yaflan›rken kü-
resel krize ra¤men bilgi iletiflim sek-
törü büyümeye devam etti¤ine vur-
gu yapan Y›ld›r›m, “Bu iyi bir ha-
berdir. Böylece sektörün cirosu 31
milyar dolar› aflt›. Bunun güzel taraf›
da 8 milyar dolar›n biliflim k›sm›na
ait olmas›d›r. Toplam ciro içindeki
biliflim pay› giderek art›yor.” de¤er-
lendirmesinde bulundu. 
Mobil iletişim, demokrasiye 
büyük katkı sağladı

Y›ld›r›m, biliflim sektörünün Tür-
kiye’yi 2023’e ve ça¤dafl uygarl›k dü-
zeyine tafl›yaca¤›n› vurgulayarak,
dünyada 4 milyar insan›n mobilize
oldu¤unu, bunun da küresel bar›fla,
demokratikleflmeye ve iletiflime bü-
yük katk› sa¤lad›¤›n› ifade etti.

Süreyya Ciliv: “Üniversitelerle 
ve STK’larla işbirliği yapılmalı”

Kurultay’›n aç›l›fl›nda konuflan
Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ci-
liv ise, Türkiye’nin 2001 y›l›ndan bu
yana yüzde 7 büyüdü¤ünü, 2010 y›-
l›nda sa¤lam bankac›l›k altyap›s› sa-
yesinde büyümeye devam edilece¤i-

Bakan Y›ld›r›m: “Vatandafl konuflmaya devam ediyor. Vatandafl
konufluyor, sektör büyüyor. Bundan da herkes pay›n› al›yor.
2008’de 4 milyar TL’nin üzerinde yat›r›m yap›ld›. Bunun üçte ikisi
mobil alanda yap›ld›. Gelecek mobil hizmetlere kay›yor.”

125 milyar dakika konuştuk
115 milyar mesaj attık

Haber: BA⁄LANTI NOKTASI
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ni kaydetti. Türkiye’nin önündeki
f›rsatlar› de¤erlendirecek güçlü bir
konumunun oldu¤unu belirten Ci-
liv, teknolojiyi iyi kullanarak ileriye
gidilebilece¤ini söyledi. Ciliv, buna
paralel olarak üniversitelerle ve
STK’larla iflbirli¤i yap›lmas› gerekti-
¤ini bildirerek, telekomünikasyon
sektörünün art›k örnek bir sektör ol-
du¤unu alt›n› çizdi.  
“Türkiye teknoloji arayışı içinde”

Türkiye Biliflim Derne¤i Baflkan›
Turhan Mentefl de, ifl dünyas›nda re-
kabet yaratman›n en önemli hedef-
leri oldu¤unu belirterek, Türki-
ye’nin teknoloji aray›fl› içinde oldu-
¤unu bildirdi. Teknoparklar›n yay-
g›nlaflt›r›lmas› gerekti¤inin alt›n› çi-
zen Mentefl, “Bu, teknolojiyi ve Ar-
Ge’yi destekleyen bir yap›d›r. Ar-
Ge’yi desteklemeye her zaman ihti-
yaç var. Bu kapsamda da sektörel

de¤erlendirme raporunun destek-
lenmesi ve bilgisayar okur-yazarl›¤›-
n›n artt›r›lmas› gerekiyor.” fleklinde
konufltu.  
‘CEO Forum’ oturumu yapıldı

‘’Biliflim’09 Kurultay›’’nda, ‘’CEO
Forum’’ oturumu da gerçeklefltirildi.
Forum’da konuflan Turkcell Genel
Müdür Yard›mc›s› Ekrem Yener,
‘’Mobil teknolojinin önünün aç›la-
bilmesi için adil bir rekabet ortam›-
n›n yarat›lmas› gerekiyor.’’ dedi.

Yener, mobil iletiflim alan›nda
Turkcell olarak kendilerini eksik
görmediklerini ifade ederek, ‘’Turk-
cell, Türkiye’deki yaz›l›m, biliflim
ekosistemi, dünyan›n herhangi bir

ülkesiyle rekabet edebilir.’’ diye ko-
nufltu. Tersine beyin göçünün gide-
rek artt›¤›n› söyleyen Yener, yurt d›-
fl›ndan Türkiye’de biliflim dünyas›n-
da çal›flmak için sürekli talep geldi-
¤ini kaydetti. 

INTEL Genel Müdürü Çi¤dem
Ertem, teknolojinin insan hayat›na
iyice girdi¤ini belirterek, internet ve
bilgisayar olgusuna farkl› bak›lmas›
gerekti¤ini söyledi. Ertem, biliflim
sektörünün, verimlilik ve zenginlik
katan bir sektör oldu¤unu ifade etti. 

Vodofone Regülasyon ve Kurum-
sal ‹liflkiler Sorumlusu, Genel Mü-
dür Yard›mc›s› Hasan Süel ise Tür-
kiye’nin genç nüfusuna de¤inerek,
toplumda yenili¤e aç›k ciddi bir po-
tansiyel gördüklerini ifade etti. Tek-
noloji politikalar›n›n belirlenmesin-
de sektörün önemli bir yere sahip
oldu¤unu anlatan Süel, bu konuda
devletin politika belirleyici ve dü-
zenleme anlam›nda da önemli rolü
oldu¤unu söyledi.

INTEL Genel Müdürü Çi¤dem Ertem

Turkcell Genel
Müdür Yard›mc›s›

Ekrem Yener



GÜNÜMÜZ tafl›tlar› içinde en
flafl›rt›c› olan hava arac›; helikop-
ter… Çok yönlü olmas›, yan yan ve
geriye do¤ru uçabilmesi, her yere
gidebilmesi sebebiyle uçaklar›n ye-
tersiz kald›¤› pek çok özel görevde
de kullan›labiliyor. Havada, oldu¤u
yerde durabilmesi, inifl kalk›fl için
uçaklarda oldu¤u gibi özel bir pist
ihtiyac› olmamas› onu, ulafl›mda
pek çok engeli aflan araç yap›yor.
Çok kötü hava koflullar›nda bile
uçabiliyor. Çabuklukta yine heli-
kopter alternatifi ortaya ç›k›yor. Biz
de hayat› kolaylaflt›ran bu yak›nça¤
icad›n›n tarihteki yolculu¤unu siz-
lerle paylaflmak istedik…
Leonardo da Vinci, helikopterin
temel ilkeleri konusunda ciddi
çalışmalar yapmış

Helikopter yak›n tarihte icat edil-
mifl olmas›na ra¤men, icat fikirleri
eski zamanlara kadar uzanmakta.
Nitekim 16. yüzy›lda, Venedikli bü-
yük sanatç›-bilim adam› Leonardo
da Vinci helikopterin temel ilkeleri
konusunda ciddi çal›flmalar yapm›fl.
Fakat 16. yüzy›l teknolojisinin ye-
tersizli¤i, ne yaz›k ki onun fikir ve
tasar›lar›n›n gerçekleflmesine im-
kân vermemifl.

l9. yüzy›lda, Mortimer Nelson
ad›nda Amerikal› bir bilim adam›,
dörder b›çakl› iki rotor (motorun
dönen bölümü) tafl›yan bir uçak ta-

sar›s›n› gerçeklefltirmifl. Öte yandan
Thomas Edison da helikopterde
elektrik gücünden yararlanma çal›fl-
malar› yapm›fl. ‹lk önemli geliflme
1907 y›l›nda, Frans›z Breguet’in,
300 kiloyu geçen dikdörtgen biçimli
bir helikopterle 4,5 metre yüksek-
likte 20-22 metre kadar uçmas›yla
göze çarp›yor.
Rus mühendis Sikorsky ilk
helikopterini yaptı ama
havalandıramadı

Avrupa ve Amerika’da yap›lan
say›s›z helikopter modeli, pratik
olarak en ufak bir de¤er tafl›mama-
lar›na ra¤men, deneysel yönden
hayli yararl› oldular. Bu s›ralarda
Rusya’da ‹gor Sikorsky ad›nda bir46

ZAMAN VE MEKANLAR www.baglantinoktasi.org 

‘Helikopter’in orijinal adı: 
HİLLER-COPTER

Dünyan›n baflar›l› ilk helikopteri olan VS-316A,
Rus as›ll› Amerikal› bir mühendis olan ‹gor
Sikorsky taraf›ndan,1942 y›l›nda yap›ld›.

Sikorsky’s VS-300,
1939

‹gor Sikorsky

Avrupa ve Amerika’da
yap›lan say›s›z helikopter
modeli, pratik olarak en

ufak bir de¤er
tafl›mamalar›na

ra¤men, deneysel
yönden hayli yararl›
oldular. Bu s›ralarda

Rusya’da ‹gor Sikorsky
ad›nda bir genç, gerçek

anlam›yla helikopter
yapman›n ve bunu

uçurabilmenin rüyas›n›
kuruyordu.
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genç, gerçek anlam›yla helikopter
yapman›n ve bunu uçurabilmenin
rüyas›n› kuruyordu. 1908 y›l›nda,
Paris’e gitti. Orada, bu konuya ilifl-
kin olarak bilmedi¤i fleyleri ö¤ren-
mek için zorlu bir çabaya giriflti.
Rusya’ya dönünce, yerden havala-
namayan bir helikopter yapt›. Bun-
dan sonra yapt›¤› ikinci model ha-
valand› ama pilotsuz olarak. Si-
korsky rüyas›ndan vazgeçti ve sabit
kanatl› uçak alan›nda çal›flmalara
koyuldu. 1917 y›l›nda Rus Devrimi
oldu¤u zaman, ülkesinin ünlü bir
uçak mühendisiydi ve henüz 27 ya-
fl›ndayd›. 

1918’de Rusya’y› terk etti. Bir y›l
sonra tamamen meteliksiz ve tek
tan›d›¤› olmaks›z›n New York’tayd›.
Baz› Rus göçmenleri para yönün-
den onu desteklediler. Sikorsky S-
29’lar›n› böylelikle gerçeklefltirebil-
di. Pan Amerikan Havayollar›’n›n
Atlantik ve Pasifik okyanuslar› afl›r›
seferler için kulland›¤› dört motorlu
Flying Clippers (Uçan Tekneler) ise
Sikorsky’nin daha sonraki çal›flma-
lar›n›n ürünüdür. Bu tür çal›flmala-
r›na ra¤men Sikorsky, helikopter
yapmak rüyas›n› tam anlam›yla terk
etmemiflti. 
Helikoptere ismini ‘
Stanley Hiller’ verdi

Öteki genç mucitler de Sikorsky’i
izlediler. Stanley Hiller, henüz 20
yafl›na varmadan, ünlü Hiller-Cop-
ter’in tasar›s›n› ortaya koydu. Art-
hur Young, baflar›l› Bell helikopte-
rinin gerçeklefltirilmesi yolunda de-
nemeler yapt› ve bugünkü helikop-

terin basit modeline ulaflt›. 
Bugün bilim dünyas› en küçük, en

h›zl›, en tasarruflu beklentileriyle,
son teknoloji ürünü olacak helikop-
terler üzerinde çal›fl›yor. 
Hem casusu hem yardım 
meleği olan modeli var

Helikopterlerin bugün, askeri
amaçlar sebebiyle casus olanlar›
üretiliyor. Afetlerde arama kurtar-
madan, sa¤l›k hizmetlerine kadar
helikopterler insan hayat›n› kolay-
laflt›r›yorlar.

Savafltan, afete, kargodan, emniyete
kadar insano¤luna zor anlarda

hizmet veren helikopter için, tarihte
pek çok bilim adam› projeler gelifltirdi. 

Leonardo Da
Vinci’nin tasarlad›¤›
ilk helikopter örne¤i.

1939

Sikorsky-s29A

Yan yan ve geriye doğru
uçabilen  tek hava aracı

Helikopter döner kanatlar›
olan, dikine havalanabilen ve
havada belirli bir noktada
hareketsiz kalabilen bir
uçakt›r. Ayr›ca yan yan ve
geriye do¤ru da uçabilir. 

Havada kalmay› sa¤layan,
motora ba¤l› pervaneleridir.
Onlar› bir çeflit dönen kanat
olarak düflünebiliriz. Bir
helikopterde iki veya daha
fazla kanat olabilir.
Kanatlara hafif bir aç› verilip,
ana motor çal›flt›r›l›nca,
dönen kanatlar helikopteri
kald›rmaya çal›fl›r.
Helikopterin gövdesi
havalan›nca, pervane dönüfl
yönünün tersine dönmeye
bafllar. Kuyruk rotoru aynen
uçak pervanesi gibi bir itifl
gücü yarat›r ve helikopterin
gövdesinin dönmesini
dengeleyerek sabit kalmas›n›
sa¤lar. Ana pervane ise çok
önemlidir. Yükseklik
de¤ifltirmeyi, ileri ve geri
gitmeyi, dönmeyi o sa¤lar.
Bunun için de inan›lmaz
derecede dayan›kl› olmas›
gerekir. ‹flin as›l s›rr› ise ana
pervanenin dönen
kanatlar›n›n e¤iklik aç›lar›n›n
bir tam tur süresince
de¤iflmesidir.




