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TCDD, 2197 KM HIZLI
TREN HATTI YAPACAK 

■■ Tarihi doku korunacak...

■■ ‹stanbul-Erzurum aras› 
34 saaten 7 saate inecek
■■ Yol yap›m›nda 
cumhuriyetin h›z›na ulafl›lamad›

■■ ‹stanbul’daki Tünelin 
1.4 km denizin alt›nda olacak

■■ Günümüzde 570 kilometre
h›z yapabilen h›zl› trenler var

■■ Gemi fiyatlar› yüzde 50 düfltü

■■ ‹lk tren 16 km’yi 5 saate ald›

■■ Kurtarma plan› haz›rlan›yor
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‹STANBUL’A ‹K‹NC‹
TÜP GEÇ‹T GEL‹YOR

YERL‹ UYDU 5A
2014’DE UZAYDA

Arabalar›n  geçifli için infla 
edilecek tüp geçit, kent trafi¤ini

rahatlatacak

TCDD, 2197 KM HIZLI
TREN HATTI YAPACAK
Devlet Demiryollar›, hemzemin geçitlerde
k›rm›z› ›fl›k ihlali yapan sürücülere 
ceza verilmesi yönünde çal›flma bafllatt›.

DEN‹ZC‹L‹KTE 10 B‹N
‹fiÇ‹ ARTIK ‹fiS‹Z
ABD’de bafllayan ve dünyaya yayılan
küresel krizin Türkiye’deki en belirgin
etkileri Denizcilik alanında görüldü.
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DÜZENLE18
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Bulundu¤um
binan›n üstüne

baz istasyonu
kurulmas›nda
hiçbir sak›nca
görmüyorum;

ama odam›n
içine

konulmas›na
karfl› ç›kar›m.

‹N

Turkcell, 6 ay önce hayata geçirdi¤i
Ar-Ge merkeziyle yurt d›fl›ndaki
beyinlere umut oldu. 
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‹LK TREN‹ 
ATLAR ÇEKT‹
‹lk tren, tahta raylar üzerinde atlarla
çekilen arabalar ile buhar makinesinin
birleflmesiyle ortaya ç›kt›. 4442



Art›k, elinizde yepyeni bir dergi var …
Ulafl›m ve iletiflim alan›nda yolunuzun

kesiflti¤i, alabildi¤ine zengin içerikli bir
dergi… Sayfalar›na tafl›d›¤› konular›yla,
okuyucusunu bunaltan de¤il, tersine zaman›n
nas›l ak›p gitti¤ini, size fark ettirmeyecek
bir dergi... Ba¤lant› Noktas› Dergisi, yay›n
hayat›na ilk ad›m› atarak, herkese
“merhaba” diyor... 

Ba¤lant› Noktas›, Türkiye'nin de¤iflimine,
Türk insan›n›n bilgi insan›na dönüflümüne
tan›kl›k eden, iletiflim kültürünü merkeze
alarak yay›n yapmay› hedefliyor.
Göreceksiniz, dergimiz, gündelik hayatta
fark›nda olmadan kulland›¤›m›z/yaflad›¤›m›z
pek çok “fley”i yeniden fark etmenizi
sa¤layacak. 

Ba¤lant› noktas› yaln›zca ulafl›m ve
iletiflimin teknik haber taraf›na bakmayacak.
Bu anlamda klasik sektör dergilerinin bir
flekilde ›skalad›¤› s›cak konulara da yer
verecek…

Alanlar›nda yetkin kiflilerle söylefliler,
de¤erlendirme yaz›lar›, iletiflim magazini,
kavramlar›n ete kemi¤e büründü¤ü
yorumlar; Ba¤lant› Noktas›'n› popüler olanla
kal›c› olan aras›ndaki ideal dengeye
konumland›racak. 

Dergi yönetiminin önemsedi¤i, üzerinde
hassaslaflt›¤› baflka bir konuda,
okuyucusuyla sa¤lam bir ba¤lant› kurmak
olacak. Bu çerçevede, ilerleyen say›larda,
okuyucular›m›z›n
de¤erlendirmeleri/e¤ilimleri  dikkate
al›narak, dergimizin “buluflma noktas›”
haline gelmesi as›l hedeftir. 

Evet, elinizde bir derginiz var.  Ve, her
sayfas›ndan farkl› bir tat bulacaks›n›z. Bir
sonraki say›da görüflmek ümidiyle,
hoflçakal›n ...

ED‹TÖRDEN

Ba¤lant› 
kurmak için;

merhaba

AHMET SEL‹M
ahmetselim@baglantinoktasi.org





‹LET‹fi‹M www.baglantinoktasi.org 

Küresel ekonomik
krizin, di¤er sektörleri

oldu¤u gibi, iletiflim sektörünü
de olumsuz etkilemeye
bafllad›. Ankara ‹letiflim
Muhabirleri Toplulu¤u ile bir
araya gelen C5 Mobile Genel
Müdürü Süha Çolako¤lu,
krizin etkileri hakk›nda
dikkat çekici bilgiler verdi.
Çolako¤lu, krizle birlikte cep
telefonu sat›fllar›n›n her geçen
ay azald›¤›n›, ocak ay›
itibariyle sat›fllar›n yüzde 30-
35 aras›nda düfltü¤ünü
belirtti. Krizin getirdi¤i ticari
daralma neticesinde, 14 bin
cep telefonu bayisinden 4
binin kapanabilece¤i de
vurgulad›. Vatandafl›n, ucuz
cep telefonuna yöneldi¤ine
iflaret eden Çolako¤lu, krizin
cep telefonu sat›fllar›
üzerindeki etkisini  'Art›k
zenginler bile cep telefonu
almakta çekingen davran›yor'
ifadeleriyle aç›klad›. Genel
Müdür, lüks telefonlara olan
ilginin azalmas›na flu örne¤i
verdi: "Daha önce, ortalama
400 Euro'ya cep telefonu
sat›l›rken, krizle birlikte daha
alt seviyedeki 90 Euro'luk cep
telefonlar› sat›lmaya
baflland›." Süha Çolako¤lu,
sektördeki daralmaya karfl›n,
2009'y› için umutlu konufltu.
3G'ye uyumlu cep telefonlar›
sat›fl›n›n yan› s›ra, vatandafl›
do¤ru tarife, do¤ru müflteri ve
do¤ru cihazla buluflturarak
krizi aflacaklar›n› kaydetti. 

C5 Mobile Genel Müdürü
Süha Çolako¤lu, Ankara
‹letiflim Muhabirleri
Toplulu¤u ile bir araya geldi¤i
toplant›da, cep telefonu
sektörü hakk›nda çarp›c›
bilgiler verdi. Müflterilerin
cep telefonu özelliklerinin

yüzde 30'unu kulland›¤›na
dikkat çekti. Kullan›m
özelliklerinin bilinmemesinin,
sat›lan telefonun ne tür
hizmetler verildi¤inin tam
olarak anlat›lamamas›n›n
etkili oldu¤unu kaydetti. 

Genel Müdür Çolako¤lu,
cep telefonu sat›fl›ndaki
daralma hakk›nda,
rakamlarla flu bilgileri verdi:
"Dünyada telekomünikasyon
sektörü, 1.3 trilyon dolarl›k
hacme sahip. Türkiye'de bu
rakam 25 milyar dolar.
Türkiye'de 67,2 GSM
abonesi, 17,7 sabit hat
abonesi, 6,2 ADSL abonesi ve
20 milyon ‹nternet kullan›c›s›
var. 2007 ile 2008 y›l›
aras›nda, cep telefonu
sat›fllar›nda yüzde 7'lik
azalma yaflan›rken, cirosal
bazda düflüfl, yüzde 19'u
buldu. 2008'in ikinci yar›yla
birlikte etkisini daha çok
hissettirmeye bafllayan kriz,
Ocak ay› itibariyle cep
telefonu sat›fllar›nda yüzde
30-35'lik bir düflüfle neden
olmufltur."

Genel Müdürü Süha
Çolako¤lu, Türkiye'de cep

telefonlar›n›n hangi kanallar
üzerinden sat›ld›¤› hakk›nda
da bilgi verdi. 2007 y›l›nda
sat›lan cihazlar›n yüzde
82.7'sinin klasik bayi
kanal›ndan, yüzde 6.5'inin
modern kanal olarak
adland›r›lan süpermarket-
hipermarketler üzerinden
sat›ld›¤›na dikkat çekti.
10.8'inin ise elektronik
zincirlerde sat›ld›¤›n› belirtti.  
2009'da yüzde 23 
istihdam art›fl› planlad›k

Çolako¤lu, derinleflerek
artan krize ra¤men, gelece¤e
dair umutlu konufltu. Bu y›l
içinde yüzde 23 istihdam
art›fl› planlad›klar›n› dile
getirdi. Bu hedefi, yakalamak
için 3G'ye uyumlu cep
telefonlar› sat›fl›n›n yan› s›ra,
müflteriyle do¤ru tarife ve
do¤ru cihaz› buluflturman›n
önemine iflaret etti. ‹stihdam›
art›rmak için, kriz ve f›rsat
alanlar›n› iyi görüp, alternatif
ürün ve sat›fl kanallar›n›
gelifltirdiklerine de¤inen
Çolako¤lu, müflteriye; kendi
pazarlar› için
kullanabilecekleri rekabet
avantajlar› da
sa¤layacaklar›n› ve an›lan
hizmetlerin hayata
geçmesiyle, istihdam›n yüzde
23 artaca¤›n› savundu. 

Ekonomik kriz, lüks cep 
telefonlar›na ilgiyi azaltt› 

❮❮

C
5 Mobile
Genel
Müdürü
Süha

Çolako¤lu, küresel
krizin cep telefonu
sat›fllar›n›, ocak
ay› itibariyle 
yüzde 30-35
düflürdü¤ünü
söyledi. 14 bin 
cep telefonu
bayisinden de 
4 binin
kapanabilece¤i
vurgulad›.

Ba¤lant› Noktas›

Çolako¤lu, derinleflerek artan krize ra¤men, gelece¤e dair umutlu
konufltu. Bu y›l içinde yüzde 23 istihdam art›fl› planlad›klar›n› dile getirdi.08
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Roaming 'dolafl›m'
anlam›na gelir. Cep
telefonu operatörleri,
uluslar aras› alanda
di¤er operatörlerin alt
yap›lar›n› kullanarak
abonelerine hizmet
verirler. Operatörler, bu
hizmet için aralar›nda
bir anlaflma yaparlar.
Buna, roaming
anlaflmas› denilir. 

CEPTE ROAM‹NG
NED‹R?



‹nternetin
aç›k oldu¤u bir s›rada
hackerlar›n, gözlerine
kestirdikleri kifli 
ya da kiflilerin
bilgisayarlar›na
habersizce girmesine
zombi denir. Hackerlar
zombilenen
bilgisayarda her türlü
ifllemi yapabilirler.

ZOMB‹ NED‹R?
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‹LET‹fi‹M

9 Kas›m’da bafllayan
cepte numara

tafl›nabilirli¤i, aç›kgözlü
bayilerin suiistimalleriyle
yara almaya bafllad›.
Suiistimaller, daha çok üç
operatörün hatt›n› satan
baz› bayiler taraf›ndan
yap›l›yor. Bu bayiler,
ellerindeki numaralar›
sabah bir operatöre, akflam
baflka bir operatöre
tafl›yarak ifllem say›lar›n›
yükseltiyor. Böylece,
operatörlerden abone bafl›
10 TL ile 15 TL aras›nda
prim al›yorlar. Bu durum,
üç operatörü de rahats›z
etmeye bafllad›. 

Konu, operatörler
taraf›ndan sözlü olarak
Bilgi Teknolojileri ve
‹letiflim Kurumu’na (BTK)
iletildi. Konuyu inceleyen
Kurum, ayn› numaran›n

sabah bir
operatöre,
akflam bir
baflka
operatöre
geçiflini engellemek için,
yeni bir düzenlemeye gitme
karar› ald›. BTK Baflkan›
Tayfun Acarer,
operatörlerden bu yönde
kendilerine resmi bir
baflvuru yap›lmad›¤›n›
vurgulad›. Ancak, gelen
duyumlar üzerine konuyu
araflt›rmaya bafllad›klar›n›
belirten Baflkan, “Yeni bir
uygulama üzerinde çal›flma
yapabiliriz. Geçifl süreci ne
kadar olabilir, fleklinde.
Mesela, ‘numaras›n› bir
baflka operatöre tafl›yan
abone, bir aydan önce
numaras›n› baflka bir
operatöre tafl›yamaz’ gibi
bir uygulamaya gidilebilir.
Resmi baflvuru geldikten
sonra, operatörlerle birlikte
üzerinde çal›flabiliriz.” dedi.

Böyle giderse y›l
sonunda 5 milyon kifli
numaras›n› tafl›yacak 

Cep’te numara tafl›ma;
abonelerin "numaralar› ayn›
kalarak operatörlerini

de¤ifltirmeleri"
olarak
özetleniyor. 
9 Kas›m’da
bafllayan numara
tafl›ma
uygulamas›yla,
Türkiye’de günde 15 ila 16
bin kifli operatörünü
de¤ifltiriyor. Geçti¤imiz ay
itibariyle 1 milyon 100 kifli
tafl›ma ifllemini
gerçeklefltirdi. Numara
tafl›ma ifllemi bu h›zla
devam ederse, y›l sonunda 5
milyon cep telefonu abonesi,
numaras›n› de¤ifltirmifl
olacak. BTK Baflkan›
Tayfun Acarer,
Türkiye’de yaflanan
numara tafl›ma
say›s›n›n Avrupa
ülkelerinin çok
üzerinde oldu¤unu
belirterek,
“Konuyla ilgili
görüfltü¤ümüz

Avrupal› yetkililer,
Türkiye’de iki ay
içinde yap›lan
tafl›man›n bir çok
Avrupa ülkesinde

bir y›lda ancak
yap›ld›¤›n› belirtti.

Cep’te tafl›ma ifllemi bu
h›zla giderse, y›l sonunda bu
say› 5 milyonu bulur. Bu
h›zla devam eder mi onu da
flimdiden söylemek mümkün
de¤il.” dedi. 

Bayilerin yapt›¤›
suiistimallerin, iki ay içinde
930 bin abonenin
numaras›n› de¤ifltirmesinde
ne denli etkili olup olmad›¤›

sorusuna, Baflkan,
“Konuyu araflt›rmadan
bu konuda bir
aç›klama yapmak
do¤ru de¤il. En detayl›

bilgiyi, operatörler
verebilir.”
yorumunu 
yapt›. 

Cepte 
numara tafl›maya
düzenleme 
geliyor

❮❮

www.baglantinoktasi.org 

A
ç›kgözlü bayilerin
suiistimallerine karfl›, numara
tafl›maya s›n›rlama geliyor.
Yeni uygulama ile sabah bir

operatöre, akflam baflka bir operatöre
numara tafl›namayacak. 

Ba¤lant› Noktas›
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Bafl döndürücü bir
h›zla ilerleyen

teknolojik geliflmeler,
hayat›m›z›n her alan›n›
etkiliyor. Yeni teknolojik
geliflmelerden biri de Türk
Telekom’un yeni ürünü
videofon. Sabit bir telefon
olan videofon birçok
özelli¤i bünyesinde
bar›nd›r›yor. 

Üçüncü Nesil (3N)
görüntülü cep
telefonlar›nda oldu¤u
gibi, videofonlar da
görüntülü ve sesli iletiflime
olanak sa¤l›yor. Videofon
telefonlar, sadece kendi
özelli¤ini tafl›yan sabit
telefonlarla de¤il,
bulundu¤unuz yerden
(evinizden, ofisinizden)
Üçüncü Nesil destekli
cep telefonlar› ile de
görüntülü görüflme yapma
imkân› sunuyor. 

Videofon telefonlar›n
özelli¤i bu kadarla s›n›rl›
de¤il. Bu telefon üzerinden
sinema bileti

alabiliyorsunuz.
Hem de hiçbir

ücret ödemeden...
Çünkü, biletin
ücreti otomatik

olarak faturan›za
ekleniyor. Bunun

için yapman›z gereken tek
ifllem, telefonunuzun
menüsüne girerek, bilet için
tufllara basmak... Tufllara
basarak, vizyondaki tüm

filmleri ekranda
görebiliyor, istedi¤iniz
filmin fragman›n›
seyredebiliyor ve sizin
için uygun bir gün ve

saatte bilet
alabiliyorsunuz.
Biletin ücreti ise,
otomatik olarak
faturan›za
yans›t›l›yor.

Videofon
telefonlar›n
özelli¤i, görüntülü
görüflme ve sinema

bileti almakla da s›n›rl›
de¤il. Evinizden ç›kmadan
trafi¤in hangi hatlarda
yo¤un, hangi hatlarda h›zl›
akt›¤›n› canl› olarak izleme
imkan›na da sahip
oluyorsunuz. Hava durumu
hakk›nda güncel bilgilere
ulaflabiliyorsunuz. SMS
gönderip, alabiliyorsunuz.
Ya da, telefonunuzu
televizyon gibi kullanarak,
yurt içi ve d›fl› haberleri
canl› olarak
dinleyebiliyorsunuz.

❮❮

T
ürk
Telekom’un
yeni ürünü
videofonla,

üçüncü nesil cep
telefonu ile
yapabilece¤iniz 
her ifllemi, sabit
telefonla da
yapabileceksiniz.
Hatta, sinema
bileti bile
alabileceksiniz.

Ba¤lant› Noktas›

Türk Telekom yöneticileri Videofon tan›t›m töreninde.

Videofonla hem görüntülü
konuflun hem de 

S‹NEMA ‹Ç‹N B‹LET ALIN

13
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Phishing, bir kullan›c›ya
e-mail göndererek, onun
bilgisayar›nda
kulland›¤› banka, kredi
kart› bilgileri veya
kullan›c›ya ait herhangi
bir bilginin, internet
ortam›nda çal›nmas›d›r

PH‹SH‹NG
(OLTALAMA)

NED‹R?





HABER AJANDA

Türk Telekom, ankesörlü
telefonlar›n pabucunu

dama atacak yeni bir ürün
gelifltirdi. Ürünün ad› TTnokta.
Di¤er bir ifadeyle multimedya
ankesörlü telefon… Telekom,

“TTnokta”
markas›yla
ankesörlü
telefon
kullan›m›na

yeni bir boyotu getirdi.
Multimedya ankesörlü telefon,

üçüncü nesil cep telefonuna
sahip olmayanlara, ankesörlü
telefonlar üzerinden görüntülü
konuflma imkan› sunuyor.
Ayr›ca internete ba¤lanma, 
e-postalar›n› kontrol edebilme,
foto¤raf çekme, SMS
gönderme ve trafik durumunu
kontrol edebilme gibi 
özellikler sa¤l›yor. TTnokta,
çok yak›nda sokaklarda, 
askeri birliklerde 
kullan›lmaya bafllanacak.

Uçufl güvenli¤inden
taviz vermemekte

kararl› görünen Sivil
Havac›l›k Genel Müdürlü¤ü,
bu y›l 2009 hava arac›n›,
emniyet denetiminden
geçirmeyi kararlaflt›rd›. Genel
Müdürlük, “2009 y›l›nda
2009 denetim” parolas›yla
hava araçlar›n› denetleyecek. 

Sivil Havac›l›k Genel
Müdürlü¤ü, uçufl güvenli¤i
konusunda ifli s›k› tuttu¤unu
geçti¤imiz y›llarda yapt›¤›
kontrollerle ortaya koymufltu.
Bu kapsamda 2008 y›l›
içindeki denetimlere
bak›ld›¤›nda, yabanc› tescilli
hava araçlar› uçufl emniyeti
denetimi olan 600 SAFA,
Türk tescilli hava araçlar›n›n

uçufl emniyeti denetimi olan
281 SANA kontrolü yap›ld›.
Sivil Havac›l›k Genel
Müdürlü¤ü, bu y›l da bin
400’ü SAFA, 609’u SANA
olmak üzere toplam 2009
hava arac›n› denetleme karar›
ald›. 

Türk Sivil Havac›l›k
Otoritesi, geçti¤imiz y›l
yapt›¤› SAFA ve SANA
denetimleriyle 42 üyeli ECAC
ülkeleri aras›nda, 6’›nc›
s›radan 5’inci s›raya yükseldi.
Genel Müdürlük, uçufl
güvenli¤i konusunda hassas
oldu¤unu da 2005 ile 2008
y›l› aras›nda havayolu
flirketlerine kesti¤i toplam 7
milyon 823 milyon TL para
cezas›yla ortaya koydu. 

Mevcut 
Ankesörlü 
telefonlar›n pabucu
dama at›l›yor

“2009 YILINDA
2009 DENET‹M”

❮❮

❮❮

www.baglantinoktasi.org 

T
ürk Telekom, ankesörlü
telefonlar›n pabucunu dama
atacak multimedya ankesörlü
telefonlar› üretti. Ankesörlü

telefonlarla, görüntülü konuflulabilecek. 
T

ürk Telekom, ankesörlü
telefonlar›n pabucunu dama
atacak multimedya ankesörlü
telefonlar› üretti. Ankesörlü

telefonlarla, görüntülü konuflulabilecek. 
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Sivil havac›l›¤›n 2009 y›l› parolas›: 



Denizcilik
Müsteflarl›¤›, Türk

karasular›n› yasad›fl›
giriflimlerden korumak ve
daha güvenli hale getirmek
için gemilere, ‘Otomatik
Tan›mlama Sistemi’
tak›lmas›n› zorunlu k›ld›. 

K›sa süre önce yaflama
geçirilen sistemle
Ankara’daki merkezden
Türkiye’nin arama-
kurtarma sahas›nda bulunan
yaklafl›k bin 200 gemi, seyir

ve deniz güvenli¤i aç›s›ndan
deyim yerindeyse ‘Biri Bizi
Gözetliyor Evi’ gibi an›
an›na izleniyor.  

Sistem; seyir ve deniz
güvenli¤ine yönelik verileri,
geminin h›z›n›, rotas›n›,
büyüklü¤ünü ve bilinmesi
gereken di¤er tüm bilgileri
say›sal olarak
de¤erlendiriyor. Kazaya
neden olacak yaklafl›mlarda,
gemileri uyar›yor ve kaza
riskini ortadan kald›r›yor. 

Gemilerin tafl›d›¤› 
yükün a¤›rl›¤›n› ve türünü
de tespit edilebilen sistem
sayesinde denizyoluyla
yap›lan her türlü
kaçakç›l›¤›n önüne geçiliyor.
Sistem, bal›kç› gemilerinin
yabanc› sularda yapt›klar›
ihlalleri de an›nda belirliyor.
Avlanma takipleri
yap›labiliyor. Sistem
sayesinde kaçakç›l›k ve 
adli olaylara an›nda
müdahale edilebiliyor.

❮❮

D
enizcilik Müsteflarl›¤›’n›n k›sa süre önce yaflama
geçirdi¤i “Otomatik Tan›mla Sistemi”yle
Türkiye’nin arama-kurtarma sahas›nda bulunan
yaklafl›k bin 200 gemi, ‘Biri Bizi Gözetliyor Evi’ gibi

an› an›na izleniyor. Sistem sayesinde kaçakç›l›k ve adli
olaylara an›nda müdahale edilebiliyor. 

D
enizcilik Müsteflarl›¤›’n›n k›sa süre önce yaflama
geçirdi¤i “Otomatik Tan›mla Sistemi”yle
Türkiye’nin arama-kurtarma sahas›nda bulunan
yaklafl›k bin 200 gemi, ‘Biri Bizi Gözetliyor Evi’ gibi

an› an›na izleniyor. Sistem sayesinde kaçakç›l›k ve adli
olaylara an›nda müdahale edilebiliyor. 
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K›y›lar›m›z 
BBG evi gibi oldu

K›y›lar›m›z 
BBG evi gibi oldu



HABER AJANDA

1990'l› y›llarda uydu
teknolojisiyle tan›flan

Türkiye, ilk yerli uydusunu
2014 y›l›nda uzaya
f›rlatacak. TÜRKSAT
serisinin ilk uydusu 1B
1994'te, 1C 1996 y›l›nda
uzaya f›rlat›ld›. 2001'de
TÜRKSAT 2A, bu y›l
ortas›nda da TÜRKSAT 3A
uzaydaki yerini ald›.
2011'de f›rlat›lmas›
planlanan TÜRKSAT 4A'n›n
çal›flmalar›na da flimdiden
baflland›. 

"Türkiye uydu yap›m›
konusunda uzman insan
gücüne sahip mi? Bu soruya
k›smen de olsa "evet" yan›t›
verilebilir. Çünkü 23 Türk
mühendis, TÜRKSAT 3A'n›n
Fransa'da yap›m›na tan›kl›k
etti.  Türk mühendisler,
TÜRKSAT 4A uydusunun
yap›m aflamas›nda da yer
alacak ve tüm süreçleri
yak›ndan izleyecek.
Mühendisler, uydu alt
sistemleri ile alt sistemlerin

mekanik ve elektriksel
birleflimi konusunda
uzmanlaflacak. Uzman
mühendisler, edindikleri
deneyim ve birikimleri
TÜRKSAT 5A'n›n yap›m›nda
kullanacak. Yurt d›fl›ndan
hiçbir yard›m almayacak. 

Bir baflka soru da yerli
uydunun nerede
üretilece¤i… 5A, en geç 3
y›l sonra Türk Havac›l›k ve
Uzay Sanayi bünyesinde
kurulacak olan uydu yap›m
merkezinde yap›lacak. Bu
merkezde hem haberleflme,
hem gözlem uydular›
üretecek olan Türkiye, uydu

teknolojisine sahip ülkeler
aras›ndaki yerini alacak.
Türkiye, bu büyük ad›mla
birlikte uzaydaki yerini de
perçinlemifl olacak. 

❮❮
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T
ürkiye,
2014'de
yerli uydu
TÜRKSAT'›

uzaya f›rlatacak.
23 yerli mühendis,
TÜRKSAT 4A için
ter dökecek.
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Yerli 
Uydu 
5A, 2014 
y›l›nda 
uzayda



Ankara-Eskiflehir h›zl›
tren hatt›n›

tamamlayan TCDD, önüne
yeni hedefler koydu. Devlet
Demiryollar› (TCDD) 2023
y›l›na kadar, ülke genelinde
2 bin 297 kilometre h›zl›
tren hatt› yapmay› planlad›.
Planlan hatt›n
tamamlanmas› halinde, y›lda
40 milyona yolcu tafl›nacak.
Y›ll›k gelir ise 1 milyar 650
milyar dolar olacak. Söz
konusu hat üzerinde
yap›lacak iflletmeden dolay›
y›lda 403 milyon dolar kar
elde edilecek. TCDD, 2 bin
97 kilometrelik h›zl› tren
hatt› için, 74 adet h›zl› tren
seti dahil 12 milyar dolar
harcamay› planl›yor. 

Demiryollar›, mevcut
iflletmecilik anlay›fl›yla her
y›l zarar etmekten
kurtulam›yor. Geçmifl 20
y›ll›k dönemde,
demiryollar›n›n 8.18 milyar
dolarl›k zarar› da bu gerçe¤i

ortaya koyuyor. Devlet
Demiryollar› yetkilileri,
konvansiyonel hatlardaki
zarar›n sadece Türkiye'ye
özgü olmad›¤›n› belirtiyor.
Bu tür iflletmecilik yapan
di¤er ülkelerinin de kar
edemedi¤ini vurgulayan
Demiryollar› yetkilileri,
“Demiryollar›nda
konvansiyonel hat üzerinde
iflletmecilik yapan hiçbir
ülke kar edememifl. Ne
zamanki, h›zl› tren
iflletmecili¤ine geçmifller, o
zaman kar elde etmifller.
Türkiye'de h›zl› tren
iflletmecili¤ine geçtikten
sonra, kar eden bir kurulufl
halini alacak.” görüflünü
belirttiler. 

Demiryollar›, 14 y›l
içinde, Ankara-‹stanbul
(533), Ankara-Konya (245),
Ankara-Sivas (450),
Ankara-‹zmir (606), Bursa-
Osmaneli (106), Yerköy-
Kayseri (150) ve Halkal›-
Kap›kule (230) toplam 2 bin
297 kilometre h›zl› tren
hatt›n› yapmay› planl›yor.
Böylece, 33-34 saat süren
‹stanbul- Erzurum aras›n›
yolculuk süresi, 7 saate, 23
saat süren ‹stanbul-Sivas da
5 saate inecek. H›zl› tren ile
birlikte Edirne- Kars aras›
seyahat süresi 12 saate
inecek. 

Devlet Demiryollar› bir

yandan h›zl› tren projesini
hayata geçirirken, bir
yandan da yeni yol yap›m› ve
yeni yol yenilemesi yap›yor.
100 y›ld›r el de¤memifl,
hatlar onar›l›yor.
Demiryollar› 2003-2008
y›llar› aras›nda 535
kilometrelik yeni yol yapt›.
Bunun yan› s›ra revizyon
usulü 5 bin 915 km'de yol
bak›m› yap›ld›. Demiryollar›
690 kilometrede yolu
yeniledi. Demiryollar›n›n son
y›llardaki bu ata¤› bile,
Cumhuriyetin ilk y›llar›ndaki
yol yap›m›n h›z›na
ulaflamad›. 

❮❮
D

evlet
Demiryollar›,
2023 y›l›na
kadar 2 bin

197 kilometre h›zl›
tren hatt› yapmay›
planlad›. Demiryollar›,
söz konusu hat için,
74 adet h›zl› tren seti
dâhil 12 milyar dolar
harcayacak.
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TCDD, 2023 y›l›na kadar 2 bin 197
kilometre h›zl› tren hatt› yapacak
TCDD, 2023 y›l›na kadar 2 bin 197
kilometre h›zl› tren hatt› yapacak
TCDD, 2023 y›l›na kadar 2 bin 197
kilometre h›zl› tren hatt› yapacak
TCDD, 2023 y›l›na kadar 2 bin 197
kilometre h›zl› tren hatt› yapacak
TCDD, 2023 y›l›na kadar 2 bin 197
kilometre h›zl› tren hatt› yapacak
TCDD, 2023 y›l›na kadar 2 bin 197
kilometre h›zl› tren hatt› yapacak

YEN‹ YOL YAPIMINDA, CUMHUR‹YET DÖNEM‹N‹N HIZINA ULAfiILAMADI

2023 y›l›na kadar 
yap›lmas› planlanan h›zl› tren
güzergahlar› flöyle:
Ankara-‹stanbul: 533 km
Ankara-Konya: 212 km 
Ankara-Sivas: 450 km 
Ankara-‹zmir: 606 km
Bursa-Osmaneli: 106 km
Yerköy-kayseri: 150 km
Halkal›-Kap›kule: 230km

2003-2008 y›llar› 
aras›nda yap›lan yol 
yenileme ve yeni yol flöyle: 
Yeni Yol: 535 km 
Revizyon usulü 
yol bak›m›: 5915 km 
Yol yenileme: 690 km

Ba¤lant› Noktas›



En çok göç alan illerimizin
bafl›nda gelen ‹stanbul’un

nüfusu her geçen gün art›yor. 2007
y›l› verilerine göre kentin nüfusu 12
milyonu aflt›. Artan nüfus, en çok
‹stanbul trafi¤ini etkiliyor. Özellikle
sabah ve akflam saatlerindeki yo¤un
araç trafi¤i, köprülerde y›¤›lmalara
ve uzun araç kuyruklar›na neden
oluyor. 

Gelecek 10 y›lda trafi¤e ç›kan
araç say›s›n›n daha da artaca¤›
dikkate al›nd›¤›nda alternatif ulafl›m
koridorlar›n›n yap›m› kaç›n›lmaz
görülüyor. Ulaflt›rma Bakanl›¤›, bu
soruna çözüm bulacak yeni bir 
proje için harekete geçti. 3 y›ld›r
üzerinde çal›fl›lan yeni proje,
bo¤az’›n alt›na infla edilecek ve
sadece lastik tekerlekli araçlar›n
geçece¤i yeni bir tüp geçitten
olufluyor. Yeni tüp geçitle, araçlar
için 1 saati aflan yolculuk, 
15 dakikaya inecek. 5 y›lda
tamamlanmas› öngörülen tüp
gecidin 2015 y›l›nda hizmete
girmesi öngörülüyor Projenin 
hayata geçmesiyle günde en az 
65 bin araç köprüden geçifl yapacak.
Köprüyü, otomobiller, küçük otobüs
ve minibüsler kullanabilecek. 

Sözleflme paraf edildi
3 y›ldan bu yana üzerinde çal›fl›lan

projeye son aflamaya yaklafl›ld›.
‹haleyi kazanan “Yap› Merkezi -
SKEC-SAMWHAN-HANSIN-
NAMKWANG-KUKDONG(Güney
Kore) ile Demiryollar› Limanlar ve
Hava Meydanlar› ‹nflaat› (DLH)
Genel Müdürlü¤ü aras›nda sözleflme
ocak ay›nda karfl›l›kl› paraf edildi.
Yüksek Planlama Kurulu’nun (YPK)
onay›n›n ard›ndan sözleflme
imzalanacak. 

5
y›lda tamamlanmas› öngörülen tüp
gecidin 2015 y›l›nda hizmete girmesi
öngörülüyor. Projenin hayata geçmesiyle,
günde en az 65 bin araç tünelden 

geçifl yapacak. Tüp geçitten, otomobiller, küçük
otobüs ve minibüsler yararlanacak.

Ba¤lant› Noktas›
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‹stanbul’a
ikinci tüp
geçit geliyor 

‹stanbul’a
ikinci tüp
geçit geliyor 

Bo¤az› geçmek isteyen araçlar için 1 saati aflan seyahat süresi, 15 dakikaya inecek

❮❮

Arabalar›n 
geçifli için infla
edilecek tüp
geçit, kent
trafi¤ini
rahatlatacak



At›lan imzalardan sonra, Türkiye için
düflündükleri yat›r›mlar hakk›nda
görüfllerini aç›klayan SK’n›n Baflkan
Yard›mc›s› Seok Jea Seo, Türkiye’nin
enerji ve karayolu alan›ndaki projelerine
ilgi duyduklar›n› aç›klad›. Bu projelere
yat›r›m yapmak istediklerini belirtti. 
Seo, krizin yat›r›m konusundaki
kararl›l›klar›n› hiçbir flekilde
etkilemeyece¤ini dile getirdi. DLH Genel

Müdürü Ahmet Arslan ise, lastik tekerlekli
araçlar için yap›lacak tüp geçiflin
Türkiye’nin bir defada yapt›¤› en büyük
Y‹D ihalesi oldu¤una iflaret etti. “Küresel
kriz nedeniyle bir umutsuzluk ortam› var”
diyen Aslan, ancak tüp geçitle imzalar›n
at›lmas›n›n di¤er projeler için de ümit
verici oldu¤unu kaydetti. Aslan, “At›lan
imza özellikle 3. köprü ve mega otoyol
projeleri için umut verici oldu.”dedi. 

‹HALEY‹ kazanan 
Türk-Kore ortak
girifliminin öncülü¤ünü
yapan Güney Koreli SK
Grup, inflaat ve
telekomünikasyon
alan›nda dünyan›n önde
gelen dev
flirketlerinden. Y›ll›k 80
milyar dolar ciroya
sahip olan SK Grubun,
baflta Güney Kore
olmak üzere
Amerika’dan, Afrika’ya,
Uzakdo¤u’dan ve
Ortado¤u’ya pek çok
ülkede inflaat ve
telekomünikasyon
yat›r›mlar› var. Güney
Kore’de Y‹D modeli ile
gerçeklefltirdi¤i pek çok
otoyol, köprü ve tünel
bulunan SK Grup, ayn›
zamanda SK Telecom ile
Güney Kore’nin en
büyük cep telefonu
iflletmecisi. Türkiye’ye
Karayolu Araç Tüp 
Geçifl Projesi ile ilk
ad›m› atan SK Grup, 
Y‹D modeli ile yap›lmas›
düflünülen otoyol
projeleriyle de
ilgileniyor.

Öte yandan Ortak
Giriflim Grubu’nun 
Türk fiirketi Yap›
Merkezi ise, Türkiye’nin
köklü inflaat
flirketlerinden. Köksal
Anadol ve Ersin Ar›o¤lu
taraf›ndan kurulan Yap›
Merkezi’nin yürüttü¤ü
projeler aras›nda
Ankara-Konya H›zl›
Tren Projesi, Dubai
Metrosu, Cezayir’de Bir
Touta - Zeralda
demiryolu hatt›n›
gerçeklefltirdi. fiirketin
kurucular›ndan Ersin
Ar›o¤lu, geçen dönem
CHP’den ‹stanbul
Milletvekili olarak
Meclis’te görev
yapm›flt›.

SK DÜNYA
DEV‹
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DLH Genel Müdürü Ahmet Arslan, Marmaray’da tarihi kal›nt›lar nedeniyle
yaflanan gecikmenin lastik tekerlekli araçlar için infla edilecek tüp geçitle

yaflanmayaca¤›n› söyledi. Genel Müdür, böylece ‹stanbul’un tarihi dokusunun
korunaca¤›n› vurgulad›.

Marmaray’da yaflanan gecikme burada yaflanmayacak



Karayolu Bo¤az Tüp Tünel
Geçifli Projesi, Avrupa
yakas›nda, Florya-Sirkeci Sahil
Yolu'nun (Kennedy Caddesi)
Kazl›çeflme mevkisinden
bafllayarak, Anadolu taraf›nda
Ankara Devlet Yolu'nun Göztepe
Kavfla¤› mevkisinde bitecek.
Lastik tekerlekli araçlar için
yap›lacak tüp geçifl, sadece
trenlerin kullanaca¤› Marmaray
Projesi kapsam›ndaki tüp
geçiflten daha ileri özelliklere
sahip olacak. Marmaray'›n
sadece 1.4 kilometrelik bölümü
bo¤az alt›ndan geçerken, yeni
tüp geçiflin 3.3 kilometrelik
bölümü deniz alt›nda olacak. Su
yüzeyinin 60 metre alt›ndan
bat›rma tünellerle yap›lan

Marmaray, dünyan›n en derin su
alt› geçiflini olufltururken, yeni
tüp tünel daha derinden geçecek
bat›rma tünel yerine delme tünel
fleklinde infla edilecek.

Geçifl 4 dolar
Projenin, denizin alt›ndan

geçen yaklafl›k 3,3 kilometrelik
bölümü ile her iki yakadaki
mevcut yollara ba¤lanacak.
Geçifl 2,1 kilometrelik bölümü
delme tünel olmak üzere toplam
5,4 kilometre uzunlu¤unda
tünelden oluflacak. Proje
kapsam›nda ayr›ca, Avrupa ve
Anadolu taraf›nda havaland›rma
flaftlar›, Avrupa yakas›nda ücret
toplama gifleleri, tünel iflletme
binas› infla edilecek.

‹ki katl› ve ikifler fleritli
planlanan tünelde katlardan
birisi giden araçlara, di¤eri ise
gelen araçlara ayr›lacak.
Sadece hafif araçlar tünelden
geçifl yapabilecek, a¤›r vas›talar
tüneli kullanamayacak.
Ulaflt›rma Bakanl›¤›, tünelden
geçifl ücretlerini maksimum tek
yön için 4, çift yönlü ise KDV
hariç 8 dolar olarak belirledi.  

DOSYA HABER
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‹haleyi kazanan  Türk-Kore ortak girifliminin öncülü¤ünü yapan 
Güney Koreli SK Grup, inflaat ve telekomünikasyon alan›nda dünyan›n
önde gelen dev flirketlerinden. Y›ll›k 80 milyar dolarl›k bir ciroya sahip

1.4 kilometresi deniz alt›nda 
olacak projenin güzergâh› flöyle:



köfle

BA⁄LANTI 
NOKTASI 

TAYFUN ACARER

Temel insan haklar›ndan biri ve önemli bir ihtiyac›m›z olan
haberleflme, Bilgi ve ‹letiflim  Teknolojileri (ICT) ve
yay›nc›l›¤›n yak›nsamas› ile art›k yaln›zca önemli bir ihtiyaç
de¤il, ça¤dafl insan›n  vazgeçilemez bir parças› oldu.

Bilgisayar teknolojisinin, ‹nternetin, mobilitenin ve içerik
servislerinin de h›zl› geliflimiyle, tar›mdan bankac›l›¤a,
trafikten güvenli¤e, sa¤l›ktan e¤itime kadar her alanda,
Telekomünikasyon, Bilgi ve ‹letiflim teknolojileri altyap›dan
daha fazlas›n› sa¤lar duruma geldi.

Teknolojisinin yak›nsamas› gibi, sektörümüzün  politika
belirleyici, düzenleyici, iflletmeci ve kullan›c› konumunda
olanlar› ile fiyatland›rma, pazarlama,  piyasa oluflturma,
rekabet gibi ekonomik alanlarda bulunan gruplar› birbirinden
ayr›lamaz bütünler haline geldi.

BTK olarak biz, sektörümüzde say›sal uçurumun
daralt›lmas› ve bilgi toplumuna dönüflüme ivme kazand›racak
düzenlemeleri, yetkilendirmeleri ve denetlemeleri yap›yoruz.

2009 y›l›nda yap›lacak baz› yetkilendirmelerin de bu sürece
katk› sa¤layaca¤›n› düflünüyoruz. Bilindi¤i gibi 3. Nesil mobil
hizmetlerin yetkilendirilmesine iliflkin ihale yap›ld›, taslak
imtiyaz sözleflmesi Dan›fltay'a gönderildi. Dan›fltay sürecinden
sonra yetkilendirme gerçeklefltirilecek. 3. Nesil mobil
hizmetlerin bafllayacak olmas›n›, interaktif hizmetlerin
artmas› ve internete h›zl› ve yayg›n eriflimi sa¤layacak olmas›
aç›s›ndan çok önemli buluyorum. Yak›nsaman›n,  3. Nesil ile
birlikte daha fazla gündemimizde yer alaca¤›n› ve görünür
hale gelece¤ini düflünüyorum.  Geniflbant Telsiz Eriflim
Hizmetlerinden biri ve en çok kullan›lan› olan Wimax
yetkilendirmesini de 2009 içinde yap›lacak. Ses, görüntü, veri,
telefon ve h›zl› internet hizmetlerinin sunulmas›n› kapsayan
W‹MAX yetkilendirmesine iliflkin taslak düzenleme
haz›rlanm›fl olup, halen hizmetin asgari de¤erinin tespitine
yönelik çal›flmalara devam edilmektedir. 

3. Nesil mobil hizmetler ve wimax yetkilendirmesi sonunda
alaca¤›m›z hizmetler ile, internetin günlü yaflam›m›z›n her
alan›nda ve e-devlet uygulamalar›nda daha yo¤un kullan›m›na
tan›k olaca¤›z.  Sözkonusu yetkilendirmelerin zamana,
mekana ba¤l› olmaks›z›n hayat›m›za kazand›raca¤› hareket
etme özgürlü¤ünün, yerli içerik üretme, yerli fikri mülkiyeti ve
üretimi gelifltirme ve getirisinin sa¤layaca¤› faydalar›n
de¤erlendirilmesi gerekti¤ini düflünüyorum. 

Sektörümüzün tüm ilgili taraflar›n›n bu yönde niyetleri
oldu¤unu biliyorum ancak daha somut ç›kt›lar› sunmak hem
sosyal sorumlulu¤umuz hem de görevimizdir diye
düflünüyorum.  ICT sektörünü yönlendiren büyük iflletmecilerin
yöneticileri ve di¤er iflletmecilerin temsilcileri ile bir araya
gelerek, sektörün yurtiçi ve yurtd›fl› sorun ve f›rsatlar›n›
de¤erlendiriyor, global mali krizin ülkemize ve sektörümüze
olas› olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için
telekomünikasyon sektöründe yap›lmas› gerekenler, krizin
f›rsata dönüfltürülerek yurtiçinde ve yurtd›fl›nda at›lmas›
gereken ad›mlar›n neler olmas› gerekti¤i konular›n›  ele
al›yoruz. 

Ülkemizde önemli bir lokomotif sektör olan ICT sektörü,
geçen y›l % 20'ye yak›n oranda büyüdü. Bu y›l da  büyümenin
sürece¤ini ve bu sektörün ülkemizin ekonomik geliflimine
önemli katk› sa¤layaca¤›n› düflünüyorum. 

Dr.



Türkiye'de ça¤r› merkezi
hizmeti veren dokuz büyük

kuruluflun giriflimiyle kurulan
Ça¤r› Merkezleri Derne¤i
(ÇMD), faaliyetlerine bafllad›.
Sektörün önde gelen ça¤r›
merkezleri CMC, DHL,
Finansbank, Global Bilgi, ‹KS,
Koç Sistem, Metis, Vodafone ve
Vodatech'in ortak giriflimi ile
kurulan dernek, Türkiye'de
sektörün geliflimini sa¤lamaya,
faaliyet ve etki alan›n›
geniflletmeye yönelik yepyeni bir
güç birli¤i oluflturmay› hedefliyor. 

Derne¤in hedef ve amaçlar› ile
ilgili bilgi vermek amac› ile
düzenlenen bas›n toplant›s›nda
konuflan ÇMD Yönetim Kurulu
baflkan› Bahad›r Pekkan,
Türkiye'de ça¤r› merkezleri
sektörünün boyutunun, yaklafl›k
1 milyar TL oldu¤unu dile

getirdi. Pekkan, sektörün
son befl y›lda gösterdi¤i
büyüme performans›na dikkat
çekti. Ça¤r› merkezlerindeki
istihdam›n, 2003 - 2008 aras›
dönemde iki kat›na ç›karak
35.000 kifliye ulaflt›¤›n›
vurgulayan Bahad›r Pekkan,
sözlerini flöyle sürdürdü: "Bugün
Avrupa ülkelerinde bu oran 200
ila 400 kifliye bir ça¤r› masas›
hizmet veriyor. Amerika ve
‹ngiltere gibi ülkelerde bu oran
her 100 kifliye 1 ça¤r› masas›
fleklinde gerçeklefliyor.
Ülkemizde ise, henüz her 2.500
vatandafl›m›za 1 ça¤r› masas› ile
hizmet verildi¤ini düflünürsek,
sektörün sahip oldu¤u büyüme
potansiyeli daha iyi
anlafl›lacakt›r. Bu güçlü büyüme
potansiyelinin hayata geçmesiyle,
befl y›l içinde sektörümüz 30.000
kifliye ilave istihdam
sa¤layacakt›r."

Geride b›rak›lan 5 y›ll›k
süreçte, sektöre yaklafl›k 150
milyon TL tutar›nda yat›r›m
yap›ld›¤›n› dile getiren Pekkan,
"Ça¤r› merkezlerinde, bir masa
için yat›r›m bedeli, yaklafl›k 10
Bin TL'dir. Profesyonel ça¤r›
merkezi oluflumlar›n›n önemi de,
tam bu noktada, bu yat›r›mlar›n
etkin ve verimli

de¤erlendirilebilmesi
konusunda öne ç›kmaktad›r.
Profesyonel ça¤r› merkezi
yönetimi ile, bu yat›r›mlarla
daha fazla kifliye istihdam
sa¤lamak mümkündür." dedi.
Yap›s› itibariyle ça¤r›
merkezlerini Türkiye'nin her
hangi bir noktas›na da
kurulabilece¤ini aktaran Pekkan,
Erzurum, Diyarbak›r, Uflak,
Erzincan, Sivas, Gümüflhane,
Yalova gibi illerde bu ça¤r›
merkezlerinin bulundu¤unu, bu
illerde istihdam oluflturdu¤unu ve
bu bölgelere teknoloji ve alt yap›
yat›r›m› çekti¤ini belirtti.
Anadolu illerinde yer alan ça¤r›
merkezlerinin, bu illerin
ekonomilerine sa¤lad›klar› katk›,
toplamda y›ll›k 50 milyon TL'ye
ulafl›yor.

KISA HABER
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Ça¤r› 
merkezleri 
30 bin 
istihdam oluflturacak❮❮
Rakamlarla dünyada ve Türkiye'de ça¤r› merkezi sektörü
■■ Dünyada yaklafl›k 320 milyar
dolarl›k bir pazar oluflturan 119 bin
ça¤r› merkezi, 8,4 milyon ça¤r› masas›
ve 11 milyon ça¤r› görevlisiyle dünya
markalar›na hizmet veriyor.
■■ Türkiye'de ise bu pazar›n yaklafl›k 1
milyar TL'lik büyüklü¤ü oldu¤u tahmin
ediliyor. 
■■ Türkiye'de 300 büyük ve orta ölçekli
ça¤r› merkezinin, yaklafl›k 30.000

ça¤r› masas› ve 35.000 çal›flan›
bulunuyor
■■ Son befl y›ll›k dönemde 17.500 kifliye
istihdam sa¤layan sektör, 2013 y›l›nda
65.000 kifli için istihdam sa¤lama
potansiyeline sahip bulunuyor
■■ Sektöre, son befl y›lda 200 milyon
TL yat›r›m yap›ld›.
■■ Sektör, h›zl› geliflen yap›s›yla birlikte
oluflturdu¤u ekosistem ile bölgesel

geliflime katk›da bulunuyor. Ça¤r›
Merkezlerinin yer ald›¤› Erzurum,
Diyarbak›r, Uflak, Erzincan, Sivas,
Gümüflhane, Yalova gibi illerde
yarat›lan istihdam›n ve bu bölgelere
çekilen teknoloji ve alt yap›
yat›r›mlar›n›n yan› s›ra, bu illerde
tafl›ma, yiyecek-içecek, ofis hizmetleri
gibi yan hizmet sektörlerinde de
canlanma sa¤lad›.
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TRACECA
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Sizlere, pek çok kiflinin sadece ad›n› duydu¤u; ancak ne
anlama geldi¤ini bilmedi¤i TRACECA'dan bahsedece¤im.
‹sterseniz, önce, TRECECA'n›n teknik bir analizini
yapal›m.TRECECA nedir? TRECECA; K›saca ‹pek Yolu'nun
yeniden canland›r›lmas› amac›yla çok modlu ulafl›m için
flekillendirilen ve gelifltirilen bir do¤u-bat› koridorudur... 1993
y›l›nda Brüksel'de formüle edilmifltir. AB TACIS-
TRACECA'n›n amac›; Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan,
Kazakistan, K›rg›zistan, Tacikistan, Türkmenistan ve
Özbekistan hükümetlerinin ticaretini ve ulaflt›rmas›n›
güçlendirmektir. Söz konusu ülkelerle ilgili programlar,
Avrupa Komisyonu taraf›ndan yürütülmektedir...

TRECECA program›n›n temelin teflkil eden ad›m, 8 Eylül
1998 y›l›nda at›lm›flt›r. Türkiye, Ukrayna, Moldova, Romanya
ve Bulgaristan'›n da kat›l›m›yla toplam 12 ülkenin Devlet ve
Hükümet Baflkanlar› taraf›ndan, Avrupa-Kafkasya-Asya
Ulafl›m Koridorunun Gelifltirilmesi ‹çin "Çok-Tarafl› Temel
Uluslararas› Ulaflt›rma Anlaflmas› ( MLA )"‹mzalanm›flt›r. Bu
anlaflma TRACECA Program›n›n uygulanmas›na temel teflkil
etmektedir. 

Anlaflma, taraf ülkelerin; Azerbaycan, Ermenistan,
Gürcistan, Kazakistan, K›rg›zistan, Moldova, Tacikistan,
Ukrayna, Özbekistan, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye;
Parlamentolar› taraf›ndan da onaylanm›flt›r. 

2000 y›l›nda, Temel Anlaflman›n hükümlerini uygulamak ve
tamamlamak için TRACECA Hükümetleraras› Komisyonu
(IGC),  2001 y›l›nda ise IGC'nin yürütme organ› olarak görev
yapan IGC TRACECA Daimi Sekreterli¤i Bakü'de
kurulmufltur.  TRACECA Hükümetleraras› Komisyon  (IGC)
"Rules of Procedure" a uygun olarak çal›flmakta olup önerileri
ve kararlar› Azerbeycan/Bakü'de yer alan IGC TRACECA
Daimi Sekreterli¤i taraf›ndan üstelenilmektedir. Daimi
Sekreterli¤in her üye ülkede Daimi temsilcileri (Ulusal
Sekreterlik) bulunmaktad›r. 

TRECECA hakk›nda verdi¤imiz bu bilgilerden sonra,
isterseniz genel olarak Traceca program›n›n amaçlar›n›
s›ralayabiliriz: 

➜➜ Bölgedeki ticareti gelifltirmek için üye ülkeler aras›ndaki
iflbirli¤inin teflvik etmek.

➜➜ Avrupa-Kafkasya-Asya Uluslararas› ulaflt›rma
koridoru'nun  (TRACECA) Trans-Avrupa Networks (TENs)'e
dönüfltürülmesinde ki en uygun entegrasyonu sa¤lamak. 

➜➜ Ticaret ve ulaflt›rma sistemlerinin geliflimini sa¤layan
faktörleri tan›mlamak.

➜➜ TRACECA projelerini, IFIs ve özel yat›r›mc›lar›n
kredilerini etkilemek için teflvik etmek. 

➜➜ Avrupa, Karadeniz, Kafkasya, Hazar Denizi ve Asya
bölgelerinde ekonomik iliflkilerin, ticaretin ve ulaflt›rma
ba¤lant›lar›n›n geliflimini sa¤lamak.

➜➜ Uluslararas› yol, hava ve demiryolu ve de ticari denizcilik
konular›n› içeren ulaflt›rma pazar›na giriflleri kolaylaflt›rmak. 

➜➜ Mallar›n, yolcular›n ve Petrol Türevi yüklerin
uluslararas› ulaflt›rmas›n› teflvik etmek. 

➜➜ Trafik ehemmiyetinin, mallar›n güvenli¤inin ve çevresel
koruman›n garanti etmek. 

➜➜ De¤iflik ulaflt›rma modlar› aras›nda eflit rekabet
oluflturmak. 25
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B
ulundu¤um binan›n üstüne baz
istasyonu kurulmas›nda hiçbir
sak›nca görmüyorum; ama odam›n
içine konulmas›na karfl› ç›kar›m.

Ba¤lant› Noktas›

‘Baz istasyonlar› flehir d›fl›na tafl›n›rsa, cep telefonuyla haberleflme yap›lamaz’

SAKINCA GÖRMÜYORUM”

TAYFUN ACARERTAYFUN ACARER

“Bulundu¤um binan›n çat›s›na baz istasyonu konulmas›nda



Yarg›tay'›n, baz istasyonlar›n›n
insan sa¤l›¤›na zararl› oldu¤u

gerekçesiyle, istasyonlar› yerleflim
yerlerinden uzak bir yere tafl›nmas›na
hükmetmesi, sektörde tart›flma
yaratt›. Yarg›tay'›n beklenmeyen
karar›, pek çok soruyu da beraberinde
getirdi. Baz istasyonlar›n›n gerçekte
zararl› olup olmad›¤›, sorular
aras›nda ilk s›raya yerleflti. Merak
edilen, öncelikli di¤er bir konu ise;
istasyonlar›n flehir d›fl›na tafl›nmas›
durumunda mobil iletiflimin sa¤l›kl›
iflleyip, iflleyemeyece¤i… Hem
vatandafl, hem de sektörün kafas›n›n
berraklaflmas› için, merak edilen

sorular›, Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim
Baflkan› Tayfun Acarer'e sorduk.
Acarer, sorular›m›z› içtenlikle
cevaplad›. GSM, sabit ve h›zl› internet
fiyatlar›nda indirim olup olmayaca¤›n›
konusuna da aç›kl›k getirdi. Baflkan
Tayfun Acarer ile yapt›¤›m›z söylefli
ile sizleri bafl bafla b›rak›yoruz.

Ba¤lant› Noktas›: Efendim,
Yarg›tay'›n baz istasyonlar›n›n flehir
d›fl›na tafl›nmas› karar›n› nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?

Tayfun Acarer: Bu sistemler
hücresel sistemler. Hücresel
sistemlerde siz baz istasyonlar›n›
istedi¤iniz yere kuramazs›n›z. Aksi

takdirde hücre kavram› ortadan
kalkar. Hücreler aras› kopukluk
meydana gelir. ‹rtibat› sürekli olarak
sa¤layamazs›n›z. Bugünkü GSM
teknolojisi bu sistemle çal›fl›yor.
Üçüncü nesil GSM teknolojisi de bu
sistemle çal›fl›yor. Bundan sonra gelen
dördüncü nesil teknolojide bu sistemle
çal›fl›yor. Baz istasyonlar›n› belirli
yerlerde toplad›¤›n›z ya da flehir
d›fl›na ç›kard›¤›n›z zaman mobil
haberleflme, yani GSM haberleflme
yap›lamaz hale gelir. Yani bu da bir
seçenektir.” 

Ba¤lant› Noktas›: Karar› teknik
sebeplerden ötürü uygulanabilir
bulmuyor musunuz? 

Tayfun Acarer: Teknik olarak
olanaks›z bir seçenek durumunda
kal›nabilir. Yani mobil haberleflme
yap›lamayacakt›r. Bu bir seçenektir.
Ya da bu haliyle bu teknik yap›s›yla
yap›lacakt›r. Bu sistem sadece
Türkiye'de uygulanan bir sistem de¤il.
Tüm dünya bunu bu flekilde uyguluyor.
Bu y›l içerisinde vermeyi
planlad›¤›m›z Wimax ya da genifl bant
erifliminde de ayn› mant›k var. 

Ba¤lant› Noktas›: Baz
istasyonlar›n›n kentin belirli
noktalar›nda, yüksek kuleler etraf›nda
toplanma olana¤› yok mudur?

Tayfun Acarer: Mümkün de¤il.
Çünkü bunlar bir daire gibi düflünün.
Baz istasyonu dairenin
merkezi…Bunun belli bir yar›çap› var.
Bu yar›çap›n üstüne ç›kt›¤›n›z da
bak›n orada daha da büyük bir tehlike
var. Bunun d›fl›na ç›kamazs›n›z.
Dairenin bitti¤i yerde, baflka bir
dairenin yani hücrenin bafllamas›
laz›m. ‹kincisi bunlar›n uluslararas›
standartlara göre kabul edilmifl alan
fliddetleri var. Her seferinde de
söylüyorum. Bizim alan fliddetimizin
standard› Avrupa'n›n dört kat›n›n
alt›nda…Daha düflük. 27

Baz istasyonlar›n›
belirli yerlerde

toplad›¤›n›z ya da
flehir d›fl›na

ç›kard›¤›n›z zaman
mobil haberleflme,

yani GSM haberleflme
yap›lamaz hale gelir.

Yani bu da bir
seçenektir.” 

❮❮
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Ba¤lant› Noktas›: Alan fliddeti
derken, bunu biraz açar m›s›n›z?
Radyasyon iliflkisini mi ima
ediyorsunuz? 

Tayfun Acarer: Evet. Baz
istasyonlar›n› bir yere toplad›¤›n›z
zaman, daha az zarar verir diye bir fley
yok. ‹stasyonlar› bir yere toplad›¤›m›z›
varsayal›m. Bu defa, baz istasyonlar›,
flehir içinde iletiflimi sa¤lamak için daha
fazla enerji harcayacak. Daha fazla
radyasyon demek. Asl›nda daha riskli… 

Ba¤lant› Noktas›: Peki, mevcut
durumda baz istasyonlar›n›n insan
sa¤l›¤› üzerinde hiçbir olumsuz etkisinin
olmad›¤›n› söylemek mümkün mü?

Tayfun Acarer: Hiçbir olumsuz
etkisinin olmad›¤›n› söylemek mümkün
de¤il. Ama olumsuz etkisi var demek
de mümkün de¤il. Bu sistemler
Türkiye'de ve dünyada 15-16 senedir
kullan›l›yor. Baz istasyonlar›ndan,
insanlar kanser oluyor ölüyor ise fluana
kadar pek çok insan›n ölmüfl olmas›
laz›md›. Yani dedi¤im gibi 14-15 ayd›r
kullan›lm›yor. 14-15 senedir
kullan›l›yor. Kesin yoktur demek de zor.
Ama flu bir gerçek; baz istasyonu ve
anteninin çok yak›n›n da, 2-3 metre
mesafesinde iseniz,  tabi risk var. Onu
herkes kabul ediyor. Bunun etkisi
uzaklaflt›kça düflüyor. H›zl› bir flekilde
düflüyor. Biz sadece baz istasyonlar›n›n
etki alanlar›n›n alt›nda de¤iliz ki;
Radyo Televizyonlar› vericilerinin de
etkisi alan›nday›z. Baflka yay›n
araçlar›n›n da etkisindeyiz. ‹zledi¤imiz
Televizyon, kulland›¤›m›z bilgisayar›n
da radyasyonu var inan›n. Çamafl›r
makinesi, yani elektrikli cihazlar›n
oldu¤u her yerde radyasyon var
demektir.

Ba¤lant› Noktas›: Cep telefonu
kullanacaksak, baz istasyonlar›n›
bugünkü haliyle flehir içlerinde görmeye
devem edecek miyiz?

Tayfun Acarer: Bu teknik bir
yap›…Bizim tercih etti¤imiz bir sistem,
bir model de¤il. Bugün dünyada 4-5
baz istasyonu üreticisi var. Bugün
Türkiye'de kullan›lan baz istasyonlar›
ile Almanya'da ‹ngiltere'de Fransa'da
kullan›lan baz istasyonlar› farkl› de¤il
ki… Ayn› üreticilerin cihazlar›. Ayn›
sistemle çal›fl›yor. Sistemin yap›s›
hücresel sistem. Biz nas›l kullan›yorsak
yurt d›fl›nda da ayn›s› kullan›l›yor. Yurt
d›fl›nda nas›l bir yap› kullan›l›yorsa

Türkiye'de de ayn› yap› kullan›l›yor.
Hatta yurt d›fl›nda kullan›lan cihazlar›n
ayn›s› Türkiye'de kullan›l›yor. 

Ba¤lant› Noktas›: Bulundu¤unuz
binan›n üstüne baz istasyonu
kurulmas›na izin verir misiniz?

Tayfun Acarer: Tabi
Ba¤lant› Noktas›: Hiçbir sak›nca

görmüyor musunuz?
Tayfun Acarer: Hiçbir sak›nca yok.

Ama odam›n içerisine konulmas›na
karfl› ç›kar›m. 

Ba¤lant› Noktas›: Ama çat›da!?...
Tayfun Acarer:Çat›yla benim

bulundu¤um yer aras›nda 10-15 metre
mesafe var. 

Ba¤lant› Noktas›: Önümüzde ki
günlerde 3G ile ilgili imtiyaz
sözleflmesi imzalanacak. Dolay›s›yla
yeni baz istasyonlar›n kurulmas› da
gündeme gelecek. 

Tayfun Acarer: Bir miktar ilave
olabilir.

Ba¤lant› Noktas›: Bu yo¤un tepkiyi
azaltmak için kurumun herhangi bir
giriflimi olacak m›?

Tayfun Acarer: Biz bunu de¤iflik
paneller ve konferanslarla anlatmaya

KAPAK KONUSU
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“Cep telefonunda, h›zl› internette ve sabit
telefonda indirim yönünde ciddi çal›flmalar
var. Resmi olarak bize baflvuru yok. Ancak,
ciddi bir çal›flman›n oldu¤unu biliyoruz.”



çal›fl›yoruz. Bizdeki sistem dünyayla
ayn›. Bak›n alt›n› çiziyorum benzeri
demiyorum; ayn›s› diyorum.
Üreticilerin bile ayn› oldu¤u bir sistem
kullan›l›yor. Bu hayat›m›z›n kaç›n›lmaz
bir parças› yani iki tercihimiz var ya
bunu hiç kullanmayaca¤›z ya da
kullanaca¤›z. E¤er kullanacak isek, bu
flekilde kullan›lacak. Baflka flekilde
kullan›lma seçene¤i yok. Ben birkaç
defa söyledim. Ben cüzdan›m› evde
unuttu¤umu fark etti¤imde dönüp
almad›m ama mobil haberleflme
ihtiyac›n› her zaman hissettim

telefonumu evde unuttu¤umu fark
etti¤imde dönüp telefonumu almaya
gittim.

Ba¤lant› Noktas›: Cep telefonunda,
h›zl› internette ve sabit telefonda
indirim beklentisi var. Türk Telekom'un
ADSL'de indirim talebi var. Bu konuda
ki çal›flma ne aflamada? 

Tayfun Acarer: Bu konuda flirketler
ciddi çal›flma yap›yorlar. Resmi olarak
bize gelmediler. Biz de bulundu¤umuz
statü gere¤i, tarife belirleyemiyoruz.
Ancak gelen tarifeyi onayl›yoruz, ya da
onaylam›yoruz. Sabit ve GSM

operatörlerinin ciddi bir çal›flman›n
içinde oldu¤unu biliyoruz.

Ba¤lant› Noktas›: Numara
tafl›nabilirli¤inin arkas›ndan pefli s›ra
kampanyalar bafllad›. Nas›l
de¤erlendiriyorsunuz? 

Tayfun Acarer: Rekabetin güzelli¤i
bu. Daha üç ay olmad›, fluanda 1
milyon 250 bin civar›nda müracaat söz
konusu…fiimdiye kadar dünyan›n
hiçbir yerinde böylesine bir müracaat
gerçekleflmedi. Sistem çok iyi çal›fl›yor.
Hem yaz›l›m taraf›nda, hem donan›m
taraf›nda…Bu rekabeti art›r›c› bir fley
oldu. Numara tafl›nabilirlikten sonra
kampanyalar daha da h›zland›. 

Ba¤lant› Noktas›: Arkas› daha da
gelecek mi?

Tayfun Acarer: Gelecek. Görüldü¤ü
gibi GSM sektörlerinde ki firmalar
aras›nda güzel bir rekabet var. Buna 9
May›s'tan itibaren Türk Telekom'da
kat›lacak. Fiyatlar›n düflmesi
tüketicilerin lehine olan bir
uygulamad›r. Biz sadece d›flar›dan
hakem olarak seyrediyoruz. Kurallara
uygun flekilde yap›lmas›n› istiyoruz.
Boks maç›nda ki hakemler gibi zaman
zaman araya girip ay›r›yoruz. Devam
ediyorlar. 29

“Görüflme
ücretleri daha

da düflecek”



Nokia Türkiye, Nokia
5800 XpressMusic cep
telefonu için özel bir
müzik servisi sunuyor.
Cihaz› alanlar,
www.dokundinlepaylas.co
m adresindeki müzik
arflivinden istedikleri
flark›lar› cep telefonlar›na
ya da bilgisayarlar›na 6
ay boyunca ücretsiz
olarak indirebilecekler. 

Nokia müzik sitesi,
Türkiye pazar›na özel
olarak oluflturulan ve
yaln›zca Nokia 5800
XpressMusic
kullan›c›lar›n›n hizmetine
sunulan bir servis. Nokia

5800 XpressMusic
kullan›c›lar›, cep
telefonlar›na sahip
olduklar› andan itibaren
siteye girip müzik
indirme hakk›na,
otomatik olarak
kavufluyorlar. Nokia'n›n
yeni müzik servisi, birkaç
ad›mda aktif hale
getirilebiliyor. Sitenin
arflivinde 100 bini aflk›n
yerli ve yabanc› flark›
bulunuyor. Kullan›c›lar,
ayda en fazla 200 flark›
indirebiliyor. Operatör
ücretleri, kullan›c›lara ait
oluyor. 

Tavsiye edilen son

tüketici fiyat› 899 TL
olan Nokia 5800
XpressMusic, 7 fiubat'ta
‹stinye Park Nokia
Shop'ta sat›fla sunuldu.
Nokia'n›n yeni
telefonundan sat›n almak
için ‹stinye Park'a ak›n
eden kullan›c›lar, Nokia
Shop'un önünde uzun
kuyruklar oluflturdu.
Nokia 5800 XpressMusic
müzik telefonundan alan
ilk 100 kifli, telefonunu
Ceza'n›n elinden teslim
ald›. Bu kiflilere ayr›ca
birer Sennheiser PMX
100 marka kulakl›k
hediye edildi. 

TEKNOLOJ‹
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16’ya 
9 de¤il,
21’e 9

Nokia 5800 XpressMusic
ücretsiz müzik servisiyle geliyor

Philips, dünyan›n
sinema perdesiyle ayn›
orana sahip ekranl› ilk
televizyonunu
gelifltirerek evde e¤lence
alan›nda bir ilke daha
imza att›. Cinema 21:9,
filmleri sineman›n
verdi¤i keyifle, orjinal
boyutlar›nda izleme
olana¤› sa¤l›yor.

Philips'in Ambilight
teknolojisiyle bir araya
gelerek görüntüyü ekran
s›n›rlar›n›n d›fl›na
tafl›yan Cinema 21:9,
evde mümkün olan en
sürükleyici izleme
deneyimini de sunuyor.
Geleneksel LCD
televizyonlar, özellikle
DVD gibi yay›nlarda,
ekran› doldurmak için
görüntüyü bozarak ya da
görüntüyü üstte ve altta
siyah çizgiler ile mektup
kutusu format›nda
ekrana getiriyor.

Cinema 21:9,
izleyiciye daha önce
evde yaflanmayan
sürükleyici bir sinematik
izleme deneyimi sunmak
üzere bu sorunlara
çözüm getiriyor. Cinema
21:9, 21:9 görüntü
boyutu ile flekillenen
56” ekran ile öne
ç›k›yor, bu sayede
2.39:1 format›ndaki
filmler -sinemada
oldu¤u gibi- ekran›
tamamen dolduruyor.
Philips Cinema 21:9
LCD TV, Nisan ay›nda
Türkiye'de sat›fla
sunulacak. Ürünle ilgili
ayr›nt›l› bilgiye
www.cinematicviewingex
perience.com adresinden
eriflebilirsiniz.



köfle

BA⁄LANTI Noktas› isimli derginin sektöre hay›rl› olmas›
dileklerimle yaz›ma bafllamak istiyorum. Bilindi¤i gibi
Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren dört adet ana
operatör bulunmaktad›r. Bunlar; Türk telekom, Türkcell,
Vodafone ve Avea'd›r. Asl›nda  bu operatörlerin aras›nda
TTNet'i saymak da mümkündür. Bir iktisadi kamu hizmeti
niteli¤inde olan  Telekomünikasyon hizmetleri, sayd›¤›m›z bu
özel hukuk tüzel kiflisi operatörler eli ile verilmekte,
tüketiciye sunulmaktad›r. Bu hizmetlerin tüketiciye sunulmas›
esnas›nda belli bir regülasyona tabi tutulmas› böylelikle
tüketici haklar›n›n korunmas› gerekmektedir. Zira bu
anayasal bir zorunluluktur. Son zamanlarda, gerek görsel
gerek yaz›l› medyada rastlad›¤›m›z reklamlarda, bu
operatörlerin hizmetlerini sunarken kulland›klar› tarifelerde
çok fazla çeflitlili¤e gittiklerini görmekteyiz. Oysa bu çeflitlilik
tüketicinin kafas›n› kar›flt›rmakta hatta onu yan›ltarak
hizmeti pahal›ya almas› sonucunu do¤urmaktad›r. Tüketici,
nerede ise en uygun tarifeyi bulmak için, uygun tarife bulma
dan›flmanl›¤› alma zorunlulu¤u duyacak duruma gelmifltir.
Bu durum düzenleyici otoritelerin, tarife kirlili¤ine karfl›
tüketici haklar›n› koruma yönünde ad›mlar atmas›
zorunlulu¤unu do¤urmufltur. Kanaatimizce de düzenleyici
otorite olan Birim'in konuyu ele al›p tarifelere iliflkin,
özellikle de tüketiciyi yan›ltanlar aç›s›ndan, düzenlemeler
yapmas› gerekmektedir. Kald› ki bu husus Elektronik
Haberleflme Yasas›n›n “Tarifelerin Düzenlenmesi” bafll›kl›
13. maddesi gere¤i de bir zorunluluktur. Bu madde gere¤i
iflletmeciler uygulayacaklar› tarifeleri, ilgili mevzuat ve
Kurum düzenlemelerine ayk›r› olmayacak flekilde, serbestçe
belirleyebilirler. Ancak tarifelerin belirlenmesi esnas›nda
gerek iflletmecilerin gerekse her türlü elektronik haberleflme
hizmetinin sunulmas› karfl›l›¤›nda uygulanacak tarifelere
iliflkin düzenlemeleri yapan Kurum'un (Bilgi Teknolojileri ve
‹letiflim Kurumu) Kanun'un 14. maddesinde yer alan ilkeleri
gözönünde bulundurmalar› gerekmektedir. 

“Tarifelerin Düzenlenmesine ‹liflkin ‹lkeler” bafll›kl› bu
madde gere¤i; kullan›c›lar›n makul bir ücret karfl›l›¤›nda
elektronik haberleflme hizmetlerinden yararlanmas›n›n
sa¤lanmas›, tarifelerin; benzer konumdaki kullan›c›lar
aras›nda hakl› olmayan nedenlerle ayr›m gözetilmeksizin,
adil ve fleffaf olmas›, sunulan elektronik haberleflme
hizmetlerine iliflkin maliyetleri mümkün oldu¤unca
yans›tmas›, rekabetin engellenmesi, bozulmas› veya
k›s›tlanmas›na neden olacak flekilde belirlenmemesi,
uluslararas› uygulamalar›n uygun oldu¤u ölçüde dikkate
al›nmas›, tarifelerin teknolojik geliflmeyi ve yeni teknolojilerin
makul fiyatlarla kullan›lmas›na olanak veren yat›r›mlar›
teflvik edecek nitelikte olmas›, bir hizmetin maliyetinin di¤er
bir hizmetin ücreti yoluyla desteklenmemesi veya
karfl›lanmamas›, tüketici menfaatinin gözetilmesi, 31

tüketicilerin tarifelere iliflkin hususlar› bilmesinin
sa¤lanmas›, Rakip iflletmecilerin kendi kullan›c›lar›na
sunaca¤› elektronik haberleflme hizmetleri için etkin piyasa
gücüne sahip iflletmeciden talep edece¤i temel girdi
niteli¤inde olan elektronik haberleflme hizmetlerinde oluflan
fiyatlar› da dikkate almas› gerekmektedir. 

Kurum, iflletmecinin ilgili pazarda etkin piyasa gücüne
sahip oldu¤unu belirlerler ise tarifelerin onaylanmas›na,
izlenmesine, denetlenmesine iliflkin yöntemleri, tarifelerin
alt ve üst s›n›rlar› ile bunlar›n uygulamas›na iliflkin usul ve
esaslar› belirleyebilir. Bu durumda ayr›ca fiyat s›k›flt›rmas›,
y›k›c› fiyatland›rma gibi rekabeti engelleyici tarifelerin
önlenmesi için gerekli düzenlemeleri yapar ve uygulamalar›
da denetler. Zira Kanun'un, “Rekabetin Korunmas›” bafll›kl›
7. madddesinde; sektörü düzenlemeye yönelik öncül (ex-
ante) regülasyonlar yan›nda, elektronik haberleflme
sektöründe ortaya ç›kan rekabet ihlallerini denetlemek,
yapt›r›m uygulamak, mevzuat›n öngördü¤ü hallerde
elektronik haberleflme sektöründe rekabet ihlallerine iliflkin
y›k›c› fiyat, fiyat s›k›flt›rmas› ve bunun gibi rekabet ihlali
niteli¤inde olabilecek konularda Rekabet Kurumundan
görüfl almak gibi ard›l düzenlemeleri (ex-post) yaparak
rekabetin tesisi ifllevi Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim
Kurumuna verilmifltir.  

Sonuç olarak, sektörde yaflanan karmafl›kl›¤›n
giderilebilmesi ve tüketici menfaatlerinin korunabilmesi için
düzenleyici otorite olan Kurum'un biran önce sektörde
yaflanan tarife kirlili¤ine son verecek,  yaflanan kar›fl›kl›¤›
giderecek düzenlemeler yapmas› gerekmektedir.   

Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi
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Doç. Dr. HÜSEY‹N ALTAfi



Hurdaya gidecek eski
araçlara getirilen vergi aff›

kamyonculara yarayacak.
Ulaflt›rma Bakanl›¤› kamyonunu
hurdaya ay›racak vatandafllara
5 ile 7 bin TL aras›nda ödeme
yapacak. Böylece seyir
güvenli¤ini tehdit eden, çevre
kirlili¤ine neden olan 160 bin
kamyonun trafikten çekilmesi
bekleniyor. Ulaflt›rma
Bakanl›¤›'na ba¤l› Kara
Ulaflt›rmas› Genel Müdürlü¤ü,
Türkiye'deki 680 bin kay›tl›
kamyonun yar›s›n›n 22 yafl›n
üzerinde oldu¤unu belirledi.
Seyir güvenli¤ini tehdit eden,
çevre kirlili¤ine neden olan
kamyon, otobüs, tanker ve
çekicilerin trafikten çekilmesi
için teflvik uygulamas› bafllatt›. 

Öncelikle 35 yafl ve üzerindeki
60 bin kamyon için bir
kampanya bafllat›ld›.
Kampanyayla vergi borçlar›n›
s›f›rlamalar› kayd›yla hurdaya
ayr›lan araçlar için piyasa
de¤erinden ödeme yap›laca¤›
aç›kland›. Hurdaya ayr›lan her
bir kamyona, 5 ile 7 bin TL

aras›nda ödeme yap›lmaya
baflland›.

Daha önce bin 200 araç
hurdaya ayr›lm›flt›

2 y›lda kampanyadan
yararlanabilecek 60 bin
kamyondan sadece bin 200
tanesi hurdaya ayr›larak
teflvikten yararland›. Bin 200
kamyon için bugüne kadar
toplam 7 milyon TL'den fazla bir
ödeme yap›ld›. Ulaflt›rma

Bakanl›¤›'n›n 35 yafl üzeri
kamyonlara yönelik teflvik
uygulamas› 31 Ocak tarihinde
son bulacak. 

Hurdaya ayr›lm›flt›r 
belgesi, MKE'den 

Ulaflt›rma Bakanl›¤› yetkilileri
teflvik uygulamas›n›n baflar›s›z
oldu¤unu belirterek, bunun en
önemli nedenin vergi ve trafik
cezas› borçlar› oldu¤unu
kaydettiler. Yetkililer, "Biz

HURDA ARAÇ
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KARAYOLLARI, hurda 
kamyonlardan kurtuluyor 

❮❮
S

eyir güvenli¤ini tehdit eden, çevre
kirlili¤ine neden olan kamyon, otobüs,
tanker ve çekiciler karayollar›ndan
çekiliyor. Hükümetin teflvik uygulamas›yla,

160 bin kamyonun trafikten çekilmesi bekleniyor.



kamyonlar› hurdaya ç›kmas›
flart› ile al›yoruz. Hurdaya
ç›kmas› için öncelikle bu
araçlar›n vergi ve ceza borcu
olmad›¤›na dair belgeleri
gerekiyor. Vatandafllar Makine
Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ba¤l›
Hurda ‹flletme Müdürlü¤ü'ne
araçlar›n› teslim ettiklerinde,
kendilerine 'hurdaya ayr›lm›flt›r'
belgesi veriliyor. Bu belge ile bize
gelip baflvurduklar›nda arac›n›n
durumuna göre 5 ila 7 bin TL
aras›nda ödeme yap›yoruz.
Ancak eski kamyonlar›n vergi 
ve ceza borçlar› bizim 
ödedi¤imiz paradan çok daha
fazla bu, nedenle vatandafllar
kamyonlar› hurdaya ay›rmaya
yanaflm›yor" dedi.

30 yafl üzeri  kamyonlara 
7 bin TL ödenecek

Bakanlar Kurulu'nun hurdaya
ayr›lacak eski araçlar için
getirdi¤i vergi aff› ile
kampanyaya kat›l›m›n artaca¤›n›
vurgulayan yetkililer, 31 Ocak
2009'da bitecek kampanya
süresinin uzat›laca¤›n› ve
kapsam›n›n geniflletilece¤ini
bildirdi. Buna göre kampanyan›n
süresi 1 y›l uzat›lacak, 35 yerine
30 yafl ve üzeri kamyonlar› da
kapsayacak. Ulaflt›rma Bakanl›¤›
verilerine göre 30 yafl ve üzeri
160 bin kamyon, otobüs, çekici
ve tanker bulunuyor. Yeni
uygulama ile vatandafllar MKE

Hurda ‹flletme Müdürlü¤ü'ne
teslim ettikleri yafll› araçlar› için
Ulaflt›rma Bakanl›¤›'ndan 5 ile 7
bin TL para alacak. Ulaflt›rma
Bakanl›¤› yetkilileri, "‹lk
uygulama bundan sonra baflar›l›
olacakt›r. 30 yafl ve üzeri 160
bin kay›tl› kamyon, otobüs, çekici
ve tanker oldu¤u görülüyor. Bu
teorik olarak böyle. Gerçekte bu
araçlar›n 50-60 bini zaten
yoktur. Sadece kay›tlardan
düflmemifltir. 100 bin civar›nda
eski arac› alabilece¤imizi
düflünüyoruz." dedi. 33

Daha önce, 2 y›lda kampanyadan
yararlanabilecek 60 bin
kamyondan sadece bin 200 tanesi
hurdaya ayr›larak teflvikten
yararlanm›flt›. Bin 200 kamyon 
için bugüne kadar toplam 7 milyon
TL'den fazla ödeme yap›ld›.



Devlet Demiryollar›, hemzemin geçitlerde k›rm›z›
›fl›k ihlali yapan sürücülere ceza verilmesi yönünde
çal›flma bafllatt›. Ifl›k ihlali yapan sürücülere,
karayollar›nda oldu¤u gibi ceza verilecek.  

Ba¤lant› Noktas›

DEM‹RYOLLARI
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CEZA GELIYOR

Hemzemin
geçitlerde k›rm›z›
›fl›k ihlali yapan
sürücüler dikkat! 

Hemzemin
geçitlerde k›rm›z›
›fl›k ihlali yapan
sürücüler dikkat! 



Devlet Demiryollar› (TCDD)
hemzemin kazalar›n›n önüne

geçmek için, karayollar›nda
oldu¤u gibi “k›rm›z› ›fl›k” ihlali
yapan sürücülere para cezas›
verilmesi yönünde çal›flma bafllatt›.
Çal›flma, hemzemin geçitlerde
“k›rm›z› ›fl›k” ihlali yapan
sürücülere ceza verilmesini
öngörüyor. Verilecek ceza miktar›,
karayollar› mevzuat›ndaki k›rm›z›
›fl›k ihlaline verilen ceza miktar›
kadar olacak. ‹hlali yapan
sürücülerin tespiti, hemzenin
geçitlere yerlefltirilecek
kameralarla yap›lacak.

TCDD Genel Müdürü Süleyman
Karaman, hemzemin geçitlerde
uygulamaya koyacaklar› çal›flmay›
do¤rulad›. Konuyla ilgili ‹çiflleri
Bakanl›¤› ile görüfltüklerini dile
getiren Karaman, “Bir genelge ile
hemzemin geçitlerde k›rm›z›da
geçen araçlara ceza kesilebilecek.
Belki de genelgeye bile gerek
kalmayacak. Zaten karayolu
mevzuat›nda, demiryolu olsun,
karayolu olsun k›rm›z› ›fl›k ihlaline
ceza var. Trafik memuru,
hemzeminlerde ›fl›k ihlali yapan
sürücülere ceza yazarsa; sürücü
cezay› ödeyecek. Hemzemin
geçitlerde bir trafik memurunun
bulunmas› yeterli olacak” dedi. 

Genel Müdür, hemzemin
geçitlerde ›fl›k ihlali yapanlara
ceza verilmesi uygulamas›n›n
bafllamas›yla sürücü ihlallerinin
azalaca¤›n› savunuyor. Cezan›n,
cayd›r›c› olaca¤›na dikkat çekiyor. 35
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“Iflık ihlali yapan
sürücülere verilecek
ceza, karayolu
mevzuatındaki ‘kırmızı
ıflık’ ihlaline verilen ceza
miktarı aynı olacak.” 

TCDD Genel
Müdürü
Süleyman
Karaman.
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Türkiye genelinde 4 bin 500
hemzemin geçit bulundu¤u 
an›msatan Süleyman Karaman, flöyle
devam etti: “Hemzemin kazalar,
sürücülerin kurallara uymamas›
nedeniyle yaflan›yor. Sürücüler
vurdumduymaz davran›yor. K›rm›z›
›fl›k yan›yor, bariyerler kapal›, slalom
yaparak bariyerlerin aras›ndan
geçerek karfl› tarafa geçmeye
çal›fl›yor. Kazaya davetiye ç›kar›yor.
Yeni uygulama ile sürücüler bu
hareketinden dolay› ceza da olmad›¤›
için, önemsemiyor. Yeni uygulama ile
sürücülere karayollar›ndaki k›rm›z›
›fl›k müfredat›n›n uygulanmas›n›
istiyoruz. Bu flekilde k›rm›z› ›fl›k

ihlallerinin azalaca¤›n› düflünüyoruz.”
Karaman, hemzemin geçit
kazalar›n›n bir tren kazas›
olmad›¤›na dikkati çekerek; “Tren
yolundan ç›karak araca çarpm›yor.
Araçlar, kurallara uymayarak,
yolunda giden trene çarp›yor”
ifadesini kulland›. 

Hemzemin geçitlerde 
bekleme süresini azaltaca¤›z

Demiryollar›, di¤er yandan da
hemzemin geçitlerde sürücülerin
sabr›n› zorlayan bekleme süresini 1-
1.5 dakikaya indirecek bir proje
üzerinde çal›fl›yor. Cezan›n yan› s›ra,
sürenin de afla¤› çekilmesiyle,

kazalar›n büyük oranda azalaca¤›n›
düflünüyor. Karaman, hemzemin
geçitlerde bekleme süresini afla¤›
indirmek için kurumda çal›flma
bafllat›ld›¤›n› dile getirerek, “Mevcut
durumda ortaya flöyle bir tablo
ç›k›yor. Ceza yok. Bekleme süresi de
bir dakikan›n üzerinde. ‹nsan›m›zda
sab›rs›z ve kurallara uymay› pek
sevmiyor. Bu sebeple iki konu
üzerinde duruyoruz. ‹lk olarak,
bekleme süresini azaltmak, ikinci
olarak da kural ihlaline ceza vermek.
‹ki konuya halledersek, hemzemin
kazalar›n›n büyük oranda önüne
geçece¤imizi düflünüyoruz”
aç›klamas›n› yapt›.

Ceza almad›¤› için sürücüler
bariyerlerin aras›ndan slalom yaparak geçiyor.



köfle

‹mgenin 
trenleri, 

trenin imgeleri

MEHMET AYCI
mehmetayci@baglantinoktasi.org

Hemen söyleyelim ki tren hangi ça¤r›fl›mlar› yaparsa
yaps›n, hangi hayale kap› açarsa açs›n, de¤iflmeyen vasf›
onun sevimli mi sevimli, bir oyuncak oldu¤udur. Büyükler
için de küçükler için de tren, evvel emirde, ulafl›m arac›
olmas›n›n da berisinde vidalar›na kadar sökülüp tak›las›,
vagonlar› yer de¤ifltirilesi, makinistçilik oynanas› bir maket
havas› verir. Elbette trenin de maketi oyunca¤› vard›r;
ancak oyuncaklaflmas› sonraki ifltir; ilk icat edildi¤inde bile
icat edicilerin gözlerindeki ›fl›lt›, muzip ve merakl›
çocuklar›n göz ›fl›lt›s›d›r.

Oyuncak bahsi uzar; bu sefer hitam bulsun; as›l
“oyuncakl›k” trenin/tren yolculu¤unun dünya hayat›na
tekabül etti¤idir. Nitekim Türk ve dünya edebiyat›nda tren
yolculu¤unu gelip geçici dünya hayat›na benzeten bir
düzine hikâyeye, binlerce dizeye rastlamak mümkündür. Bu
a¤›r ve s›k›c› oldu, yazar kardefl, sen hayat›n hayhuyuna
tekabül eden tren tariflerine gel diyorsan›z; renkli ve
heyecanl› bir tren yolculu¤una ç›kaca¤›z demektir.

Bir defa, bir kovboy için tren, modern ya¤mac›l›¤›n
ilginç kurbanlar›ndan biridir. Bu ahir zaman çanta
kekli¤inin ötüflü, tren soyguncular›n›n tekelinden ç›km›fl,
filmlerin çarp›c› kareleri haline gelmifltir. Yaln›zca kovboy
filmlerinin de¤il, casus filmlerinin, cinayet filmlerinin de
hat›r› say›l›r kurbanlar›ndan birisidir tren…

Filme gelmeden önce, bir K›z›lderili nezdinde beyaz
adam›n demir at›, Azrail Efendimizin so¤uk pençesi haline
gelmifltir. Ölüm de efendilik de kavram olarak trenle gelir
trenle gider… 

Hadi o gâvur memleketlerinin hikâyesi diyelim, bizde
tren, savafllar›n ve nüfus hareketlerinin en yo¤un oldu¤u
zamanda bir kelebek gibi sessiz sedas›z ancak bir sevgili
a¤›rl›¤›nda gönlümüze yerleflmifltir. Bütün anneler için o¤ul
ve efl hasreti, bütün yavuklular için ucu yan›k mendile
dönen gönlün hazin ve zengin hikâyesidir tren…

Daha da yak›na gelirsek, altm›fll› yetmiflli y›llarda, do¤u
vilayetlerinde, örnek vermek gerekirse Erzurum'da artist
olmak isteyen genç k›zlar›n Yeflilçam'a kaçma ümitleridir.
Nihayetinde bu vaka flaka olmay›p hakikatin ta kendisidir
ve Mustafa Çetin Baydar'›n bu kaç›fl hikâyelerini yazmas›
beklenmektedir.

Günlük befl on lira kazanmak için bebesiyle dedesiyle
mevsimlik iflçiler olarak memleketin “bereketli” yerlerine
da¤›lan Güneydo¤ulu ahali için tren portakal, pamuk ve
f›nd›k toplayarak geçindirilecek s›cak bir yuvan›n
hayalinden baflka bir fley de¤ildir.

Güneydo¤ulu çocuklar için tren tafllanmas› “kitlesel
eylem”e dönüflen bir araç haline gelmiflse de, at›lan
tafllarda devlete tepkiden çok, çocuksuluktan da çok
çocukluk muzipli¤i vard›r; trenimiz Diyarbak›r'dan
geçerken saçlar› sincaps› ve tavflans› esmer k›z
çocuklar›n›n sevimli tafllar›yla ya¤murlanm›flt›r.

Bunlar ayk›r›/ayr›ks› durumlard›r demeyin ve tren imgesi
baflka bir yaz›ya kals›n, hatta h›zl› tren imgesini de yazmak
boynumuzun borcu olsun, yaz› da icab›nda bir trendir…



Avrupa Birli¤i
Komisyonu, “Çerçeve,

Eriflim ve Yetkilendirme
Direktifleri”nde de¤iflikli¤e
gidiyor. De¤ifliklikle,
düzenleyici mevzuat›n
etkinli¤inin art›r›lmas›n›
planl›yor. Mevzuat›n,
etkinli¤inin art›r›lmas› iki
önemli yarar› beraberinde
getirecek. Birincisi, sektör
daha güçlü hale gelecek.
‹kincisi, rekabetin
h›zland›r›lmas› tesis edilecek. 

Avrupa Birli¤i
Komisyonu’nun böyle bir
düzenlemeye gitmesi,
Türkiye’yi de yak›ndan
etkileyecek. Zira, birçok yasa
ve yönetmelikte, yeni
düzenlemeler yap›lmas›
gündeme gelecek. Hatta,
“Elektronik Haberleflme
Kanunu”nun bile AB’ye uyum
çerçevesinde yeniden ele
al›nmas› söz konusu
olabilecek. 

AB’nin “Çerçeve, Eriflim ve
Yetkilendirme Direktifleri”,
Telekomünikasyon sektörünü
yak›ndan ilgilendiriyor. Bu
de¤ifliklik; Yerel A¤›n
Paylafl›ma Aç›lmas› ve Alt
Yap› Esasl› Rekabeti getiriyor.
Yerel a¤›n paylafl›ma
aç›lmas›n› daha iyi anlamak ve
Türkiye’ye bakan önemini
kavramak için, önce, “Yerel
A¤›n Paylafl›ma Aç›lmas›”
(YAPA) kavram›n›n ne

oldu¤unu özetleyelim;
“…Telekomünikasyon
flebekesinin, ev ve ifl yerleriyle
santral aras›nda kalan
k›sm›n›n farkl› hizmetlere
verilmesi için iflletmecilerin
paylafl›m›na aç›lmas›…” 

UMTH’cilere az 
yat›r›mla rekabet 
etme flans› geliyor

Tan›mdan anlafl›ld›¤› gibi,
düzenleme; pazara yeni
girecek iflletmecilerin önünün
aç›lmas›n› sa¤l›yor.
Örneklendirecek olursak, Uzak
Mesafe Telefon Hizmeti
(UMTH) veren flirketlerin
büyük yat›r›mlar yapmadan
Türk Telekom’un altyap›s›n›
kullanmas›n›n önünü aç›yor.
Yerel, iflletmeciler böylelikle,
a¤›r yerel a¤ maliyetlerinden
kurtuluyor ve makul bir
yat›r›mla, kolayca rekabete
girmeleri sa¤lan›yor. Ancak
Türk Telekom Yöneticileri, az
bir yat›r›mla alt yap›lar›n›n
kullan›lmas›na s›cak bakm›yor.
UMTH’c›lar›n maliyete ortak
olmalar›n› istiyor.  

Tarafs›z teknolojiyle 
UMTH’c›lar korunacak

Yerel a¤›n paylafl›ma
aç›lmas›yla ilgili hükümler,
tarafs›z teknolojiyi öne
ç›kar›yor. Burada düzenleyici
kuruma baz› yükümlülükler
düflüyor. Bunlardan en
önemlisi, otoritenin, geliflme
aflamas›nda bir teknolojiyi
di¤erlerine üstün saymamas›
ya da tercih etmemesi
isteniyor. Di¤er bir deyiflle,
teknolojilerin aç›k rekabet
ortam›nda, müdahale
edilmeden, birbirlerine
üstünlüklerinin sa¤lanmas›

ANAL‹Z
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A
vrupa Komisyonu’nun, 2007 Kas›m’da Avrupa
Parlamentosu’na de¤ifliklik teklifi vermesiyle bafllayan
süreç devam ediyor. Bu sürecin bir sonucu olarak AB,
üye ülkelerde telekomünikasyon sektörünü bir bütün

olarak düzenleyen direktiflerde de¤iflikli¤e gidiyor.  
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Son birkaç y›ld›r AB
gündeminde, elektronik
haberleflme sektöründe
altyap› rekabetinin
desteklenmesi bulunuyor.
Bu konuda at›lan önemli
ad›mlardan biri de
Çerçeve, Eriflim ve
Yetkilendirme
Direktiflerinde
de¤iflikli¤e gidilmesi
sürecinde yaflan›yor. 

Bu süreçte, Avrupa
Parlamentosu, vermifl
oldu¤u de¤ifliklik
teklifinde, altyap›
rekabetinin önemini
vurgulayan, altyap›
rekabetinin
desteklenmesi gerekti¤ini
belirten hükümlere yer
veriyor.  Verilen teklifle,
altyap› rekabetini
destekleyen
düzenlemelerin “Eriflim
Direktifine” eklenmesi
kabul ediliyor. 

Böylece, altyap›
rekabetinin
desteklenmesi gerekti¤i
direktiflerde aç›kça yer
alm›fl oluyor. Böyle bir
durum, elektronik
haberleflme piyasas›nda
etkin rekabetin tesisinin
h›zlanmas› için önemli bir
geliflme olarak kabul
ediliyor.

AB alt yap›y›
önemsiyor

AB’de yap›lan
de¤ifliklik teklifleri ile
ilgili önemli konular
aras›nda “Yerel 
A¤›n Paylafl›ma
Aç›lmas› ve Alt Yap›
Esasl›” rekabet
dikkat çekiyor. 

anlam›na gelen “teknoloji-
tarafs›zl›k” ilkesi ile
piyasalardaki rekabetçi
yap›n›n güçlendirilmesi
amaçlan›yor. Bu durumdan
faydalanan yine uzun vadede
tüketiciler olacak.

Alt yap› hizmet 
ayr›m› öngörülüyor

Düzenleme, Altyap›-Hizmet
ayr›m›n› da getiriyor. Böylece,
yerleflik iflletmecinin hâkim
konumunu kötüye
kullanmas›n›n önüne geçilmesi
hedefleniyor. Hakim
konumdaki iflletmecinin
sundu¤u altyap› hizmeti ile
perakende piyasas›ndaki
hizmetlerinin birbirinden
ayr›lmas› amaçlan›yor. Bu
yöntem ile, telekomünikasyon
altyap›s›n› elinde bulunduran
iflletmeci, altyap› ile ilgili
hizmetleri sunmaya devam
ederken, son kullan›c›lara
sunulan hizmetleri (telefon,
internet,..) veren, yerleflik
iflletmeciden ayr›, bir yap›
kuruluyor. Bu ayr›m ile iki ayr›
flirket haline gelen iflletmelerin
muhasebeleri ayr›lm›fl oluyor.
Böylece, Altyap›-Hizmet
ayr›m› ile yerleflik iflletmecinin,
farkl› hizmetleri aras›nda
çapraz sübvansiyonun, yani
iflletmenin haks›z rekabete yol
açacak indirimlerinden
kaynakl› zararlar›n›, di¤er
hizmet ile karfl›lamas›n›n,
önlenmesi ve piyasadaki

alternatif iflletmecilerin
rekabet edebilmesinin
önündeki engellerin
kald›r›lmas› planlan›yor. 
Alt yap› hizmet ayr›m›
zorunlu hale getiriliyor

Avrupa Komisyonu’nun
haz›rlam›fl oldu¤u de¤ifliklik
teklifinde, Altyap›-Hizmet
ayr›m›n›n zorunlu hale
getirilmesi söz konusu.
Altyap›-Hizmet Ayr›m›’n›n en
baflar›l› örne¤i, 2005 y›l›ndan
beri ‹ngiltere’de uygulan›yor.
Ayr›ca, Yunanistan, Avustralya
ve Yeni Zelanda’da uzun
zamandan beri uygulanan ve
Polonya ile ‹talya’da 2009’un
ilk yar›s›nda uygulamaya
konmas› beklenen Altyap›-
Hizmet Ayr›m› ile ilgili
hükümlerin Avrupa
Parlamentosu taraf›ndan yak›n
bir tarihte kabul edilmesi ve
tüm AB ülkelerinde zorunlu
bir uygulama haline
getirilmesi bekleniyor. 
Tüketici ç›karlar› 
korunmak isteniyor 

Gerekçe olarak ise, yerleflik
iflletmecinin hem perakende
hem altyap› piyasas›nda hâkim
konumda bulunmas› sebebiyle
ortaya ç›kacak rekabet
ihlallerinin önlenmesi
amaçlan›yor. Çünkü,
uygulanan di¤er yöntemlerin
baflar›s›z oldu¤u ve bu konuda
uygulanabilecek en iyi
yöntemin Altyap›-Hizmet

ayr›m› oldu¤u belirtiliyor. Bu
yöntem sayesinde, yine uzun
vadede bak›ld›¤›nda
tüketicilerin ç›karlar›n›n
korundu¤u bir piyasa yap›s›n›n
oluflumu desteklenmifl oluyor.

Altyap› esasl› rekabet
Telekomünikasyon

sektöründe rekabet iki yönlü
incelenebiliyor. Bunlardan
birincisi perakende
piyasas›ndaki rekabet.
Perakende piyasas›nda
rekabet; ilgili hizmeti sunan
iflletmeciler aras›ndaki rekabet
olarak tan›mlan›yor. Yani,
tüketiciler olarak ald›¤›m›z
telefon, internet gibi elektronik
haberleflme hizmetlerini sunan
iflletmeciler aras›ndaki bu
hizmetlerin sunumuna ait
rekabetten bahsediliyor. 

Altyap› rekabeti, yerleflik
iflletmecinin elinde bulunan
altyap›ya alternatif olabilecek
altyap› kurmas› anlam›na
geliyor. Böylece alternatif
iflletmecilerin, yerleflik
iflletmeciye olan ba¤›ml›l›¤›
azal›yor, yukar›da bahsedilen
sorunlar›n önüne geçilmifl
oluyor ve bu durum tüketiciler
için daha kaliteli hizmetlerin
daha düflük fiyatlarla verilmesi
anlam›na geliyor. Sonuç
olarak, hizmet ve altyap›
rekabetinin tesisi hem
piyasadaki iflletmecilerin hem
de uzun vadede tüketicilerin
ç›kar›n› korumufl oluyor. 



Dünyadaki küresel
krizin etkileri

Türkiye’de de  yakından
hissedilmeye bafllandı. Krizi
yaflayan sektörlerin baflında
tersaneler geliyor. Özellikle
siparifllerin geri çekilmesi,
tersaneleri derinden vurdu.
Sonuç olarak, son birkaç ay
içinde tersanelerden
çıkartılan iflçi sayısı 10 bini
afltı. Soruna çözüm bulmak
için Hükümet konuya el attı.
Sorunun çözümü için, sektör
temsilcilerini, Ekonomik
Koordinasyon Kurulu (EKK)
toplantısında dinledi.
Tersanelerin üzerindeki kara
bulutları da¤ıtmak isteyen
hükümet, somut adımlar
atmak için çalıflma bafllattı.
Ulafltırma Bakanı Binali
Yıldırım, somut önerilerin
sunulaca¤ı bir çalıflmanın
ileriki günlerde kamuoyu ile
paylaflılaca¤ını kaydetti.

Oysa Türkiye, krizden önce
dünyada en çok gemi siparifli
alan 4’üncü ülke
konumundaydı…Krizle
birlikte, sadece Tuzla’daki
tersanelerde iptal edilen ve
ertelenen gemi siparifli 161
oldu. Maddi kayıp ise 5
milyar doları buldu. Kriz
sadece, tersaneleri vurmadı.
Denizcili¤in üzerine kara
bulut gibi çöktü. Krizle
birlikte uluslararası ticaretin
gerilemesi, armatörlerin yük
bulmasını da zorlafltırdı.
Gemi kiralama ücretleri
afla¤ı do¤ru indi. Aynı
flekilde gemi fiyatlarıda
yüzde 50-80 arasında düfltü.
Daha önce 120 milyon
dolara gemi siparifli veren
armatörler, aynı özellikteki
1-2 yaflındaki geminin fiyatı
50 milyon dolara inince,

kaparolarını yakarak, ikinci
el gemi almaya baflladı.

Gemi fiyatları düfltü
Deniz Ticaret Odası (DTO)

Baflkanı Metin Kalkavan,
ekonomik daralma ve siparifl
iptallerinin sektörde küçülme
ve istihdam kaybına neden
oldu¤unu dile getirdi. "Sektör
çok zor bir dönemden
geçiyor." diyen Kalkavan,
"Navlun fiyatları inanılmaz
oranlarda düfltü. Bunun en
büyük nedeni dünya
ticaretindeki yavafllama.
Navlunlar düflünce gemi
fiyatları da düfltü. fiu anda
gemi fiyatlarında yüzde 30-
50 arasında gerileme var.

Üstelik bunlar 1-2 yaflındaki
yeni gemiler. Yafllı
gemilerdeki fiyat düflüflü çok
daha yüksek. Yafllı gemilerde
de¤er kaybı yüzde 70 hatta
80’i buluyor. Armatörler
kaparolarını yakıp
siparifllerini iptal ediyor ve
ikinci el gemiyi tercih ediyor"
bilgisini verdi.

10 bin iflçi çıkartıldı
Türkiye Gemi ‹nfla

Sanayicileri Birli¤i Konsey
Baflkanı Kenan Torlak,
denizcili¤in içinde bulundu¤u
durumu, “periflanlık”
sözüyle açıkladı. Durumun
çok kötü oldu¤unu ve herkes
tersanelerden iflçi çıkarttı¤ını

DEN‹ZC‹L‹K

40
www.baglantinoktasi.org 

❮❮

Küresel kriz,
tersaneleri kötü
vurdu; 10 binden
fazla iflçi çıkartıldı
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Türkiye Gemi ‹nfla Sanayicileri
Birli¤i Konsey Baflkanı Kenan
Torlak, denizcili¤in içinde
bulundu¤u durumu, “periflanlık”

sözüyle açıkladı. Durumun çok kötü
oldu¤unu ve herkesin tersanelerden iflçi
çıkartmaya bafllad›¤›n› söyledi.

Kenan Torlak



dile getiren Torlak, "Yeni ifl
olmayınca, iflçi çıkarma
kararı alıyor iflveren.
Önceden havuzlar için sıra
beklenirdi flimdi sıra bekleme
yok. ‹flçi çıkarmalar var.
‹stihdam düflüyor. Bugüne
kadar çıkarılan iflçi sayısı 10
bini geçti. Maliyetler çok
yükseldi, rekabet edecek
durum kalmadı. Finansman
sorunu yaflanıyor. Özel
bankalarla kredi sorunu
yaflanıyor. Faizlerin
yükselmesi iflleri zora soktu.
Gemi sipariflleri iptal ediliyor.

Sektörde 4-5 milyar dolarlık
ifl kaybımız var." dedi.

Denizcili¤e kurtarma
planı hazırlanıyor

Ulafltırma Bakanı Binali
Yıldırım, küresel ekonomik
krizden denizcili¤in çok
olumsuz etkilendi¤ini kabul
ediyor. Yıldırım, kriz küresel
oldu¤u için denizcilikte
büyük sorun yafland›¤›n›
vurguluyor. Dünyadaki bütün
alıflveriflin, ithalat, ihracatın
yüzde 90’ının denizden
yapıldı¤ına dikkat çekiyor.

Dünya ticaretinin durdu¤unu
kaydeden Bakan Yıldırım, "
Amerika durdu, Çin durdu,
Avrupa durdu. Dolayısıyla
denizcilikteki navlun
endeksleri birden bire
afla¤ıya indi. 700’lere falan
indi" dedi.

Son günlerde navlun
endekslerinde olumlu bir
gidiflin baflladı¤ını bildiren
Yıldırım, olumlu gidiflin
devam etmesi durumunda
denizcilik sektörünün kısa
sürede toparlanaca¤ını
kaydetti.

Denizcilik sektörüyle ilgili
alınacak ekonomik
tedbirlerin kısa süre sonra
belirlenece¤ini ileri süren
Yıldırım, sektör
temsilcilerinin görüflleri ve
önerileri ıflı¤ında, somut
teklifler hazırlı¤ı içinde
olduklarını kaydetti.
Yıldırım, toplantı için,
"Sektörle beraber hazırlık
toplantısı yaptık. Neler
yapılaca¤ı belli. Bunlar
ekonomi yönetimi ile de
müzakere edilecek ve son
fleklini alacak." dedi.

ABD’de bafllayan ve dünyaya yayılan küresel krizin Türkiye’deki en belirgin
etkileri Denizcilik alanında görüldü. Tersanelere verilen siparifller geri çekilirken,
iflveren kriz yüzünden 10 binden fazla iflçi çıkartmak durumunda kaldı.
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Deniz Ticaret
Odası (DTO)
Baflkanı Metin
Kalkavan



Dünyada yaflanan büyük
yar›flta, ekonomik istikrara
giden yolun Ar-Ge’den
geçti¤i gerçe¤i her geçen
gün biraz daha su yüzüne
ç›k›yor. Araflt›rma-
Gelifltirmeye önem veren
flirketlerin üretti¤i katma
de¤er, bir yandan d›fla
ba¤›ml›l›¤› minimize
ederken, di¤er yandan da
ekonomik istikrar› getiriyor.
Küresel yar›flta, flirketlerin
ayaklar›n›n yere daha
sa¤lam basmas›n› sa¤l›yor
Ar-Ge araflt›rmalar›...
Müflterilere bakan yönüyle
de maliyet avantaj› getiriyor. 

Türkiye’de Ar-Ge’nin
önemini fark eden
flirketlerden biri de
Turkcell… Turkcell’in 7 ay
önce 268 personelle
Gebze’de faaliyete soktu¤u
“Turkcell Teknoloji
Araflt›rma Gelifltirme
Merkezi” k›sa sürede 48
milyon YTL’lik bir katma
de¤er sa¤lamay› baflard›. Bu
süre içende 14 yeni ürün
için de Türk Patent
Enstitüsü’ne baflvuru yapt›.

Beyin göçü bafllad›
Turkcell’in bu süre

içindeki belki de en önemli

baflar›s›, tersine beyin
göçünü bafllatmas› oldu. 7
ay içinde 3’ü ABD’den
(Microsoft, Oracla, AT&T
Labs) di¤er 3’ü Kanada
(Edgewater), Belçika
(Alcatel-Lucent) ve
Almanya’dan (Detecon)
olmak üzere toplam 6 kifli
Turkcell Teknolojide
çal›flmak için Türkiye’ye
döndü. Turkcell Teknoloji
Araflt›rma Gelifltirme
Merkezi Genel Müdürü
Semih ‹nceday›, yurt
d›fl›ndan onlarca baflvuru
yap›ld›¤›n›, bunlar›n yüzde
50’sini ABD’deki Türklerin

Yurt d›fl›ndaki yeteneklerimiz Türkiye’ye   

T
urkcell, 6 ay önce hayata geçirdi¤i Ar-Ge merkeziyle
yurt d›fl›ndaki beyinlere umut oldu. Merkez, bir yandan
yeni teknolojik bulufllara imza atarken, bir yandan da
Türk iletiflim sektörünün adreslerinden biri oldu. 

Ba¤lant› Noktas›

❮❮
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Turkcell, tersine 
beyin göçünü bafllatt›

Turkcell, tersine 
beyin göçünü bafllatt›



oluflturdu¤unu kaydetti. 
Turkcell Teknoloji’nin

faaliyetleri hakk›nda
dergimize bilgi veren Genel
Müdür Semih ‹nceday›,
Turkcel Teknoloji’nin
tersine beyin göçünü
bafllatt›¤›n› kaydetti.
ABD’deki ekonomik krizin
de, tersine beyin göçünde
etkili oldu¤unu savunan
‹nceday›, flöyle devam etti:
“Yurt d›fl›ndan bizimle
çal›flmak için ciddi bir CV
ak›fl› var. Baflvuranlar›n
yüzde 50’si ABD’den…
Bunda krizin etkisi büyük.
Bu da bizim için bir f›rsat.
Alternatif olarak Turkcell
Teknolojiyi görüyorlar.
Türkiye’yi tercih edenlerin
ortak görüflü de, bilgi ve
donan›m›n› Türkiye’ye
aktarmak. Turkcell, bu
yönüyle öncü bir görev
üstlenmifltir. Tersine beyin
göçünün meyvelerini
toplamaya bafllad›k.” 

Turkcell, ürün 
ihrac›na bile bafllad›

Turkcell, Ar-Ge’ye yapt›¤›
yat›r›m›n meyvelerini
almaya bafllad›. Faaliyete
geçti¤i 7 ay gibi k›sa
sürede ürün ihrac›na bile
bafllad›. Genel Müdür
Semih ‹nceday›,
Azerbaycan, K›br›s ve
Ukrayna’ya yaz›l›m
programlar› ihraç
ettiklerini söyledi. ‹nceday›,
ihraç ettikleri yaz›l›m
program› hakk›nda flu
bilgiyi verdi: “Astelit-
Ukrayna’ya (Roaming
Suite, MT SMSC, MT
MMSC, SmartConnect),
KKTcell- KKTC’a
(SIMplify, SIM Servis
Gelistirme Platformu) ve
Azercell- Azerbaycan’a
(Roaming Suite)
programlar› verildi”

e   dönmeye bafllad› 
➜➜ ITR: GSM fiebekeleri
için Ak›ll› Trafik
Yönetimi Platformu, 
➜➜ SKPM: SIM Kart
Personalizasyon Sistemi,
➜➜ Border Gateway:
Ülke s›n›rlar›nda GSM
flebekesinde kazara
uluslararas› dolafl›m
önleme sistemi, 
➜➜ Border Gateway:
Geri kazan›m, komflu
ülke operatörlerine
kaybedilen abonelerin
geri kazan›lmas›,
➜➜ AdServer: Kifliye,
segmente ve servise özel
aksiyonlar›n
tan›mlanabildi¤i mobil
reklam yönetim
platformu, 
➜➜ ISOLA: Önyüzlerde
kaliteyi artt›rarak daha
az hata ile uygulama
gelifltirme,
➜➜ 3GConf: 3.Nesil
A¤larda H.324m
Görüntülü Ça¤r›lar
Aras›nda Çoklu
Görüntülü Konferans
Yap›labilmesini 
Sa¤layan Yöntem ve
Sistem,
➜➜ 3. Nesil A¤larda
Görüntülü Ça¤r›lar›n
Aktar›lmas›n› Sa¤layan
Yöntem ve Sistem, 
➜➜ 3GID: Görüntülü
Ça¤r› ile Otomatik Sat›fl
Makineleri için Kimlik
Belirleme Yöntemi ve
Sistemi,
➜➜ 3GIVR: Görüntülü
Ça¤r›lar ile Sesli Yan›t
Sistemlerinin
Zenginlefltirilmesine
‹liflkin Yöntem ve
Sistem,
➜➜ Çok Antenli bir Yer
Belirleme Sistemi,  
➜➜ Konum Tespit ve Bilgi
‹letim Yöntemi, 
➜➜ OFDM ‹letifliminde
Kullan›lan bir Al›c›, 
➜➜ OFDM ‹letifliminde
Kullan›lan bir Verici.

Turkcell’in patent
baflvurusu yapt›¤›
ürünler flunlar: 

Turkcell Teknoloji
Genel Müdür
Yard›mc›s› Semih
‹nceday› (üstte) 
ve Turkcell Ar-Ge
Uzman› Esen Tuna
(solda).



uharl› lokomotiflerin yerini daha
sonra dizel motorlu lokomotifler
ald›. Buharl› lokomotiflerden sonra
da elektrikli lokomotifler
kullan›lmaya baflland›. Bir yüzy›ldan
daha fazla süredir kullan›lan klasik

tren anlay›fl› son y›llarda yerini baflka bir
teknolojiye b›rak›yor. H›zl› trenlere...
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Zaman ve Mekanlar
bölümünde, bu ay

sizler için trenin tarihi
öyküsünü araflt›rd›k.
‹lginç bilgilere ulaflt›k.
Trenin tarih sahnesindeki
teknoloji gelifliminin bir
iddia ile ortaya ç›kt›¤›n›
biliyor muydunuz?
‹nsano¤lunun h›z
tutkusuyla, saatteki h›z›
500 km aflan trenin
geçmiflten günümüze
çarp›c› öyküsüne yer
verdik. Bir iddiayla
bafllayan trenin çarp›c›
öyküsü flöyle: 

Özellikle madenlerin
tafl›nmas›n›
kolaylaflt›rmak için tahta
raylar üzerinde atlar›n
çekti¤i arabalar, normalin
çok üzerinde yük
tafl›yabiliyordu. 1769
y›l›nda Frans›z mühendis
Nicolas Joseph
Cugnot taraf›ndan
karayolunda giden ilk
buharl› ulafl›m arac›
yap›ld›. Bu araç y›llar
içinde geliflmesini

aral›ks›z sürdürürdü.
1801 y›l›nda ‹ngiliz
mühendis Richard
Trevithick, buharl› ulafl›m
arac›n›, raylar üzerinde
gidebilen bir araca
dönüfltürülebilece¤ini
ileri sürdü. Bu flekilde, 10
ton a¤›rl›¤›ndaki demir
yükünü, Pennydarran’dan
Cardiff’e kadar rayl› bir
yol arac›l›¤›yla hiç
zorlanmadan
tafl›yabilece¤ini söyledi.
‹ngiltere’nin Pennydarran
bölgesinde bir maden
sahibiyle iddiaya girdi. 

16 kilometreyi 5 saatte ald›
‹ddiay› kazanmak 

için kollar› s›vayan
Trevithick, Tram-Waggon
adl› bir lokomotif icat
etti. Trevithick’in yeni
icad›, Tram-Waggon adl›
lokomotif, ilk olarak 6
fiubat 1804 tarihinde
denendi. 10 tonluk demir
yükü ve 70 yolculu bir
arabayla Cardiff’ten
hareket eden Tram-

Waggon 16 kilometre
uzunlu¤undaki
Pennydarran-Cardiff
aras›n› beklemeler ve
tamirler nedeniyle 
5 saatte alabildi. 

‹lk treninin saatteki h›z›
sadece 3.2 kilometreydi.
‹ddiay› kazanan
Trevithick, büyük bir
baflar› elde etse de icad›n›
daha fazla gelifltiremedi.
Trevithick, sadece
makinenin hayvanlardan
daha üstün ve etkin
oldu¤unu kan›tlad›.
Ancak raylar üzerindeki

kaymalar çok zaman
kaybettirdi¤inden
kat›rlardan daha
ekonomik olarak
görülmedi.
Önce, raylardaki 
kayman›n önüne geçildi 

Trenvithick’in
makinesinin en önemli
sorunu kaymalar
nedeniyle arac›n raydan
ç›kmas›yd›. Maden
ocaklar›nda mühendis
olan William Hedley,
raylardaki kaymalar›n
önüne geçebilece¤ini fark
etti. Lokomotife belli bir

B
❮❮

‹lk tren, tahta raylar üzerinde atlarla çekilen
arabalar ile buhar makinesinin birleflmesiyle
ortaya ç›kt›. ‹lk treninin saatteki h›z› sadece 3.2
kilometreydi.  ‹lk treni, Richard Trevithick yapt›.

TRENIN
TARIHI
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a¤›rl›k verildi¤inde
tekerle¤in raya
yap›flaca¤›n› ve
kaymayaca¤›n›
gözlemledi. Bunun
üzerine Hedley, bütün
a¤›rl›¤›n yük çekmeye
harcanmas› için çift
dingilli bir lokomotif
yapt›. Böylece arac›n a¤›r
yük tafl›maya elveriflli
oldu¤unu gösterdi.

Hedley’in lokomotifinin
baflar›yla yük tafl›maya
bafllamas› ile teknisyen ve
mühendisler bu makineyi
görmeye geldi. Bunlardan

biri de Killing-worth
taflkömürü ocaklar›nda
teknisyen olan
Stephenson idi.  1814
y›l›nda Hedley’in
makinesini inceleyen
Stephenson ilk
lokomotifini ayn› y›l
üretti. 1816 y›l›nda
Stephenson bu prototipi
gelifltirdi. 1817 y›l›nda
yeni bir model sundu. 70
ton yükle dolu vagonlar›
8-10 kilometre h›zla
götüren bu son lokomotif
Killing-worth
demiryolunda 10 y›l

hizmet verdi. Bu baflar›
Stephenson’un madenden
ayr›l›p bir lokomotif
fabrikas› kurmas›na
yetecek kadar büyüktü ve
mucit 1822’de
Newcastle’da fabrika açt›.
Bu nedenle treni icat eden
kiflinin Trevithick de¤il,
baflka bir ‹ngiliz olan
George Stephenson
oldu¤u kabul edilir.
George Stephenson, daha
sonraki y›llarda, peron,
lokomotif ve vagon
tasar›mlar› çizdi ve
bunlar› gerçeklefltirdi. 

Trevithich’in arac› 161
km’i 5 saatte giderken,

bugün saatte 350 km
h›zla giden trenler var.

Bugün, dünyada
350 kilometre h›z

yapan trenler yolcu
tafl›rken, 570

kilometre h›z yapan
trenlerin deneme

seferleri yap›l›yor.
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Stephenson, 27 Eylül
1825 tarihinde yaln›zca
yolcu ve yük tafl›yarak
dünyan›n ilk demiryolu
tafl›mac›l›¤›n›
gerçeklefltiren treni,
‹skoçya'da Darlingthon
ile Stockton aras›nda
kulland›. Stephenson, 5
y›l sonra saatte 24
kilometre h›zla gidebilen
ve Rocket ad›n› tafl›yan
yeni bir lokomotif
modeliyle büyük ticari
önemi olan Liverpool-
Manchester hatt›ndaki
yar›flmay› kazand›.50
kilometre uzunlu¤undaki
Liverpool-Manchester
hatt›ndan sonra,
‹ngiltere'de on y›l içinde
yap›m› tamamlanm›fl
durumda olan
demiryollar›n›n
uzunlu¤unun toplam› 
2 bin kilometreye ulaflt›.
1831'de Amerika Birleflik
Devletleri'nde, 1832'de
Fransa'da, 1835'te
Belçika ve Almanya'da,
1837'de Rusya'da ve

1848'de ‹spanya'da
demiryolu kullan›lmaya
bafllad›. Türkiye'de ilk
demiryolu ‹ngilizler
taraf›ndan 10 y›lda
tamamlanarak 1866'da
aç›lan ‹zmir-Ayd›n 
att› oldu.

Buharl› lokomotiften,
h›zl› trene…

Sonraki y›llarda
buharl› lokomotiflerin
yerini dizel motorlu
lokomotifler ald›. H›z› ve

tafl›d›¤› yük miktar› her
geçen gün artan,
motorlu lokomotiflerin
yerine elektrikli
lokomotifler
kullan›lmaya baflland›.
Bir yüzy›ldan daha fazla
kullan›lan klasik tren
anlay›fl› son y›llarda
yerini baflka bir
teknolojiye b›rak›yor. Bir
lokomotifin vagonlar›
çekmesi yerine her bir
vagonun alt›na motor
konulmas› benimsendi.

Böylece trenlerin h›z› ve
konforu daha da artt›.
fiimdi art›k dünyada 350
kilometre h›z yapan
trenler yolcu tafl›rken,
570 kilometre h›z yapan
trenlerin deneme
seferleri yap›l›yor. 

‹lk tren seferinde
Trevithick'in arac› 16
kilometreyi 5 saatte
giderken, bugün saatte
350 kilometre h›zla
yolcu tafl›yan süper h›zl›
trenler 16 kilometreyi
yaln›zca 2 dakika 42
saniyede gidiyor.  ‹lk
tren yaln›zca 10 ton yük
tafl›mak için yap›lm›flt›;
ama, bugün 16 bin ton
yük tafl›yan trenler
raylar üzerinde yoluna
devam ediyor. Bilim
adamlar› ise s›f›r bas›nçl›
tüplerin içinden gidecek
trenlerle, okyanuslar›n
alt›ndan saatte bin
kilometre h›z› aflan
"kurflun trenlerin"
gelifltirilmesi için
çal›fl›yor. 

‹lk yolcu tafl›mac›l›¤› 1825’de yap›ld›
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Sahteciler
karayollar›nda

seyreden araçlar›n daha
sa¤l›kl› hale getirilmesi için
özellefltirilen araç
muayenesi ifline de el att›.
Baz› f›rsatç›lar belli bir
ücret karfl›l›¤›nda
TÜVTÜRK logolu araç
muayene belgesi vermeye
bafllad›. Adeta bir çete gibi
çal›flan bu kifliler s›ra
beklemeden arac›n›n
muayenesini yapt›rmak
isteyen vatandafllar›
tuzaklar›na düflürüyor.
Sürücülere 'Siz zahmet
etmeyin, belli bir bedel
karfl›l›¤›nda arac›n›z›n
muayene ifllemlerini biz
halledelim' teklifini yapan
sahteciler, araç sahibinden
hem muayene ücreti hem de

ifl yapma paras› al›yor. Araç
sahibine de, TÜVTÜRK
logolu arac›n muayene
yapt›r›ld›¤›na iliflkin
düzenledikleri sahte belgeyi
veriyorlar. Sürücüler ilk
etapta doland›r›ld›¤›n› bile
anlam›yor. Yaflanan istismar
olaylar›n›n artmas› üzerine,
Ulaflt›rma Bakanl›¤›
yetkilileri harekete geçti.
Bakanl›k, araç sahiplerini,
bu tür çetelere karfl›
korumak için farkl›
tedbirler alacak. Önlemler
üç aflamadan olufluyor.
Birincisi, araçlar›n kontrol
edildi¤i kanallara kamera
konulacak. Kay›tlar
Bakanl›k görevlilerinin
denetimleri s›ras›nda
sunulacak. Bakanl›k,
kamera sistemi için genelge

yay›nlad›. ‹kinci önlem ise,
randevu sistemi. Bu
sistemle, araç sahiplerini
b›kt›ran kuyruklar›n önüne
geçilmesi planland›. fiubat
sonu ya da mart ay›nda
araç muayene
istasyonlar›nda randevu
sistemine geçilecek.
Böylece, uzun kuyruklar›n
önüne geçilecek.
‹stasyonlarda saatlerce
beklemenin sona erdirilmesi
için düflünülen bir baflka
önlem de vardiya sistemi.
Bakanl›k, vardiyal› sisteme
geçilmesi için yeni bir
genelgede yay›nlamaya
haz›rlan›yor. Genelge ile ifl
yüküne göre çal›flma
saatlerinin uzat›lmas› ve
vardiya zorunlulu¤u
getirilmesi hedefleniyor.

Sahte araç 
muayenecilerine dikkat!
Sahte araç 
muayenecilerine dikkat!
Sahte araç 
muayenecilerine dikkat!
Sahte araç 
muayenecilerine dikkat!
Sahte araç 
muayenecilerine dikkat!
Sahte araç 
muayenecilerine dikkat!

❮❮

S
ahteciler,
s›ra
beklemeden
araçlar›n›

muayene ettirmek
isteyen araç
sahiplerini sahte
TÜVTÜRK logolu
evraklarla tuza¤a
düflürüyor. Araç
sahiplerinden, 
hem muayene 
ücreti hem de ifl
yapma paras› al›yor.


