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‹NTERNET

HAYDARPAfiA
KORUNACAK 
■■ Haydarpafla'y› y›kmak
kimsenin akl›ndan geçmemeli
■■ Dünya, Haydarpafla'y›
görmeye gelecek

■■ Kötü sitelerden korunmak için,
bilgisayar ortak kullan›lmal›d›r

■■ PTT özelleflecek mi?

■■ 3 saatten fazla internet,
çocuklar› ruhsal yönden etkiliyor

■■ Kargo ve Kurye flirketleri
sertifikaland›r›lacak
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■■ Duble yollar 1,5 milyarl›k tasarruf sa¤lad› ■■ Üçüncü köprü ve ‹zmit körfez ihale haz›rl›klar› tamam

‹LET‹fi‹M

BAZ ‹STASYONLARI,
SA⁄LIK DÜfiMANI MI?
■■ Baz istasyonlar› 'kanserojen'
radyasyon mu yay›yor?

■■ Baz istasyonlar›, bulundu¤u
binaya zarar verir mi?

■■ Ö¤rencilere özel bilet







Yaz› yazmak/yazabilmek asl›nda enfes bir
duygu. ‹nsanlar› bilgilendirmek, birkaç
dakikal›¤›na da olsa, onlar› bilmedikleriyle
buluflturmak, yaz› yazan aç›s›ndan büyük
mutluluk. Bu noktada çok
flansl›y›z/flansl›s›n›z. Çünkü, Ba¤lant›
Noktas› Dergisi olarak, yazmay› seven,
habercili¤e vurgun ve ne istedi¤ini bilen bir
kadromuz var. 

Bu kadro, yazma sevgisini, habercilikle
birlefltirince, sektör dergilerinden farkl› bir
eser ç›kt› ortaya...Bizler, yazman›n
ayr›cal›¤›n› yaflarken, inan›yorum ki; sizde
okuman›n ayr›cal›¤›n› yaflayacaks›n›z.
‹nanc›m› bu denli kuvvetli biçimde ortaya
koymamda, yap›c› elefltirilerin etkisi büyük
oldu. 

Zira, daha ilk say›m›zda, derginin içerik
yönü konu edildi; öne ç›kar›ld›. Haber
çeflitlili¤ine vurgu yap›ld›. Dergide yer alan
haberlerden, en az birinin okuyucunun
dikkatini çekti¤i belirtildi. Bunun da,
sayfalar›na göz gezdirilen de¤il; okunan bir
dergiye giden kilometre tafl› oldu¤u
vurguland›. 

Önemli bir de uyar› ald›k; 'Sak›n sizi
kimsenin, belirli kal›plarla s›n›rland›rmas›na
izin vermeyin.' Bu uyar›, habercili¤e
matematiksel ve kuralc› bakmayan bizleri de
oldukça sevindirdi. Zaten, habercili¤i
matematiksel olarak alg›lamaya
bafllad›¤›n›zda, bir süre sonra di¤erleri gibi
ayn› fleyi yapt›¤›n›z› fark edersiniz. As›l,
tehlikede zaten buradad›r. O nedenle,
Ba¤lant› Noktas› olarak, okuyucumuza
y›¤ma habercilik de¤il, onun bilmediklerini,
ya da bildiklerini derinli¤ine kâ¤›da dökmeyi
arzulad›k. 

'Yazacak bir fleylerin varsa, iyisini yaz'
diyerek noktay› koyal›m. Görüflmek üzere...

Hoflçakal›n. 

ED‹TÖRDEN

‘Yazacak bir
fleylerin varsa,

iyisini yaz’

AHMET SEL‹M
ahmetselim@baglantinoktasi.org
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DEVLET‹N PTT’S‹
fi‹RKET OLUYOR

“HAYDARPAfiA’YI
YIKMAYA K‹MSEN‹N
GÜCÜ YETMEZ”

YEN‹ PTT, B‹R K‹T OLMAKTAN
ÇIKACAK VE ANON‹M B‹R
fi‹RKET HAL‹N‹ ALACAK.

P‹LOT OLMAK ZOR MU?
KUfiLAR G‹B‹ ÖZGÜR OLMAK.

KANATLANIP UÇMAK, ZOR MU?...
PEK‹, PILOT OLMAK ZOR MU? 

fiEH‹RLERARASI 
YOLCULUKLARDA NE
G‹B‹ HAKLARINIZ VAR

TALAT AYDIN, VATANDAfiLARI
KARAYOLU TAfiIMACILI⁄I

KONUSUNDA UYARD›: 

H

18 23

2009 
bölünmüfl yol
hedefi; 17 bin km

2009 
bölünmüfl yol
hedefi; 17 bin km

2009 
bölünmüfl yol
hedefi; 17 bin km

2009 
bölünmüfl yol
hedefi; 17 bin km

2009 
bölünmüfl yol
hedefi; 17 bin km

2009 
bölünmüfl yol
hedefi; 17 bin km

‹Ç‹NDEK‹LER
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Hükümet, 15 bin
kilometre duble yol
hedefini aflt›. 6 Alt›
y›lda 6 bin 101 km

yol uzunlu¤u 15 bin
358'e ç›kt›. Sadece

2008 y›l›nda, bin 468
kilometresi bölünmüfl

yol, 548 kilometresi
tek yol olmak üzere
toplam 2 bin 16 km

yeni yol yap›ld›.
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BAZ ‹STASYONLARI,
BULUNDU⁄U B‹NAYA
ZARAR VER‹R M‹?
‹YONLAfiTIRMAYAN ELEKTROMANYET‹K
ALANLARIN ‹NSAN VÜCUDU ÜZER‹NDEK‹
KES‹NLEfiM‹fi TEK ETK‹S‹N‹N, ISI 
ETK‹S‹ OLDU⁄U B‹L‹NMEKTED‹R. 3046
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GEM‹LERDE
M‹LL‹YET‹
GÖSTEREN
SANCA⁄A BANDRA
ADI VER‹L‹R.

BANDRA
UÇAKLARDAK‹
ERKEK KAB‹N
GÖREVL‹S‹NE 
HOST DEN‹L‹R.

HOST



Ulaflt›rma
Bakanl›¤›’n›n, 2 kez

erteledi¤i ve 9 Nisan’da
Yap-‹fllet-Devret (Y‹D)
yöntemiyle ihale edece¤i 5
milyar dolarl›k ‘‹zmit
Körfez Geçifli ile Gebze-
Orhangazi-‹zmir Otoyol
Projesi’ küresel kriz
sebebiyle zora girdi.
Yat›r›mc›lar, ‹zmit Körfez
Geçifli ve ‹zmir Otoyolu
projesinin bölünerek ihale
edilmesini istiyor.

Ekonomik kriz öncesinde
projeyle ilgilenen firmalar,
finansman darbo¤az›

nedeniyle Ulaflt›rma
Bakanl›¤›’ndan projede
de¤ifliklik yap›lmas›n› istedi.
Yat›r›mc›lar, zorlu bir
dönemden geçilirken 5
milyar dolarl›k bir projenin
gerçekleflmesinin zor
oldu¤unu öne sürdü ve
“Projeyi, birkaç parçaya
bölün. Parçalara bölünen
proje için finansman bulmak
daha kolaylafl›r.” talebinde
bulundu. Ulaflt›rma
Bakanl›¤›, yetkilileri ise
flimdilik ihale flart›nda bir
de¤ifliklik düflünmediklerini
belirtken, geliflmeleri de

yak›ndan izlediklerini
sözlerine ekledi. 
‹haleyle, 6 firma ilgileniyor

‹haleyi kazanan yat›r›mc›,
Gebze-Orhangazi-‹zmir
(‹zmit Körfez Geçifli Köprüsü
ve Ba¤lant› Yollar› dâhil)
otoyolunun finansman›n›
temin ederek,
projelendirecek. ‹haleyi
kazanan firma, projeyi
yapacak ve iflletecek. ‹flletme
süresi içinde yolun bak›m›n›
ve onar›m›n› da
gerçeklefltirecek. Sözleflme
süresi sonunda her türlü borç
ve taahhütlerden ar›nd›r›lm›fl
olarak bak›ml›, çal›fl›r,
kullan›labilir durumda ve
bedelsiz olarak idareye
devredecek. Ekonomik kriz
öncesinde proje için Tepe-
Akfen Yat›r›m, Tekfen
‹nflaat, Cengiz ‹nflaat,
Astaldi (‹talya), Isolux
(‹spanya) ve Itochu
(Japonya) flartname alm›flt›.

Yat›r›mc›lar 5 milyar dolarl›k
‹zmit Körfez Geçifl Projesi’nin

BÖLÜNMESINI talep etti❮❮

Y
at›r›mc›lar,
5 milyar
dolarl›k,
‘‹zmit

Körfez Geçifli ile
Gebze-Orhangazi-
‹zmir Otoyol
Projesi’nin
bölünerek ihale
edilmesini istiyor.
Aksi takdirde,
küresel kriz
ortam›nda
finansman s›k›nt›s›
yaflanabilece¤i
belirtildi.

Ba¤lant› Noktas›
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Alcatel-Lucent'in Türkiye
ve Azerbaycan

sorumlulu¤u Ali Kançal'a
verildi. Kançal, yeni görevinde,
Alcatel-Lucent Türkiye'nin
günlük faaliyetlerinin d›fl›nda,
flirketin, Türkiye ve
Azerbaycan'daki stratejik
ifllerinin de yürütecek.

Kançal, atamasından önce
Temmuz 2008'den itibaren
merkezi Madrid'de bulunan
Güney Avrupa
organizasyonunda Teknooji
Hizmetleri ile ilgili bir projenin
liderli¤ini üstlenmiflti. Bu
görevinden önce ise IBM'de
Teknoloji Hizmetleri Bölüm

Müdürü olarak çalıfltı.  IBM
ailesine 1991 yılında katılan
Kançal, ‹spanya ve Türkiye'de
çeflitli yönetim kademelerinde
görev aldı.

Görevini ‹stanbul'dan
yürütecek olan Kançal, Alcatel-
Lucent'in  CIS ülkeleri, Merkez
ve Güney Avrupa'dan sorumlu
Baflkanı Luis Amago
Martinez'e ba¤lı görev yapacak. 

1989 yılında Boston
Üniversitesi Üretim
Mühendisli¤i Bölümü'nden
mezun olan Ali Kançal, 1992
yılında ‹stanbul Üniversitesi'nde
Uluslararası ‹flletme Sertifika
programını bitirdi.

PandaLabs tarafından
yürütülen çalıflmaya

göre taranan bilgisayarların
yüzde 6’sında bu Conficker
solucanına rastlandı. ‹ki
milyon bilgisayarda yapılan
bu arafltırma, Çin’de üretilen
bu zararlı yazılımın
(malware) flu anda 83 ülkeye
yayıldı¤ını; ABD, Brezilya,
‹spanya, Meksika ve
Tayvan’da tahrip edici
boyutlarda yaygınlafltı¤ını
gösteriyor. 

Microsoft’un MS08-067
yamasıyla kapattı¤ı açı¤ı

kullanarak yayılan solucan,
bu yamanın yüklenmesine
ra¤men kolay temizlenemiyor.
Özellikle ardıflık sayılardan
veya basit klavye
dizilifllerinden oluflan
123456, qwerty, 123qwe,
qweasd gibi basit flifreleri çok
rahat kıran Conficker bu
sayede yayılmasını
hızlandırıyor. Ülkemizde de
THY’nın sistemlerine giren ve
400 bilgisayara bulaflarak
bilet ifllemlerinin aksamasına
neden olan solucan USB flash
diskler ile daha hızlı yayılıyor. 

Alcatel-Lucent
Türkiye ve
Azerbaycan 

faaliyetlerinin
baflına 

Ali Kançal geldi

❮❮

❮❮

Panda Security bilgisayarların yüzde
6’sında Conficker solucanı bulundu
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“Kamu ‹nternet Siteleri
Standardizasyonu ve Barındırma

Hizmeti” konularında sorumluluk
verilen Türksat A.fi., kamu internet
sayfası hazırlayanlara rehberlik edecek
bir internet sitesini uygulamaya geçirdi.

Eriflim adresi www.kakis.gov.tr olan
Kamu ‹nternet Siteleri
Standardizasyonu Destek Sitesi'nde web
tasarımcılarına kamu internet sitesi
hazırlanması sırasında gerekli olan flekil
ve esaslar hakkında bilgi sunulurken
teknik konularla ilgili ayrıntılar da
veriliyor.  Bilindi¤i gibi, 28 Temmuz
2006 tarihli ve 26242 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan Bilgi Toplumu
Stratejisi ve eki Eylem Planı 27 no'lu
“Kamu ‹nternet Siteleri
Standardizasyonu ve Barındırma
Hizmeti” eyleminin sorumlulu¤u

Türksat'a verilmiflti. www.kakis.gov.tr
sitesinin, kamu kurumlarının e-devlet
uygulamalarını gelifltiren web
tasarımcıları için yararlanabilecekleri
zengin bir kaynak olması amaçlandı.
Söz konusu sitede, web tasarımcıları için
tasarım aflamasında gerekli olan
standartlar, kamu kurumları internet
siteleri standardizasyonuna uygunluk,
kullanılabilirlik ve eriflilebilirlik
açısından uyulması gereken prensipler ve
kamuda görev yapan web
tasarımcılarının bilgi paylaflabilece¤i bir
forum alanı mevcut. 

Destek sitesinde ayrıca, kamu internet
sitelerinin “kamu kurumları internet
siteleri standardizasyonu kurallarına”
uygunlu¤unu ölçmeye yönelik test ve
de¤erlendirme aracı da hizmete
sunulmufl durumda. 

kamu
internet

sayfalarına
yönelik

destek sitesi
hazırladı

Dijital görüntüleme
pazar›nda dünya lideri

Canon, üstün özellikli PIXMA
serisini, a¤ üzerinden
kullan›labilir “Hepsi Bir Arada”
yaz›c›yla güçlendirdi. 

Üstün yazd›rma, tarama ve
kopyalama ifllevselli¤i arayanlar
için mükemmel bir çözüm sunan
PIXMA MP620, “WiFi” ve
Ethernet arac›l›¤›yla bütün
kullan›c›lar aras›nda paylafl›lan
bir a¤ üzerinden çal›fl›yor.

Görünümünden üst seviyedeki
ifllevselli¤ine kadar üstün Canon
kalitesini yans›tan PIXMA
MP620, gelifltirilmifl
ChromaLife100+ sistemini
kullanarak, etkileyici derecede
düzgün tonlama ile lekesiz
foto¤raflar sunuyor. Üstün bask›
motoru, foto¤rafç› kalitesinde
10x15 cm bask› için yaklafl›k
41 saniyelik bir bask› h›z›na
sahip.

PIXMA MP620'nin görüntü
kalitesi, artt›r›lm›fl renk gam›,
daha nötr siyah ve canl› k›rm›z›
içeren yeni formülasyon, Tek
Mürekkep sisteminden
faydalan›yor. Boya bazl› Cyan,
Macenta ve Sar› mürekkeplerin
hem boya hem de pigment Siyah
renk tanklar› ile kombinasyonu,
üstün bir foto¤raf kalitesi, belge
yazd›rmada ise canl›l›k sa¤l›yor.

Tek Mürekkep tanklar›,
mürekkebin bofla gitmesini ve
gereksiz de¤iflimleri en
aza indiriyor. 
Hem fonksiyonel,
hem ekonomik

PIXMA MP620,
sat›fla sunuldu¤u
fiyat aral›¤›nda, en
ifllevsel “Hepsi Bir
Arada” yaz›c›lardan
biri olarak dikkati
çekiyor. PIXMA
MP620, “Wi-Fi” ve Ethernet
ba¤lant›s› ile en az u¤raflla
kullan›c›lar›n daha fazlas›n› elde
etmelerini sa¤lamak üzere
tasarlanm›fl birçok özellik
içeriyor. PictBridge, bütün
popüler kart çeflitleri için bellek
kart› yuvalar› ve 6,2 cm renkli
TFT ekran ile PIXMA MP620,
hem tek bafl›na bir yaz›c› olarak
hem de bir kablosuz a¤›n bir
parças› olarak kullan›lmak için
birebir. 

Genifl ekran ve Easy-Scroll
Wheel'in birleflimi, PIXMA
MP620'nin geliflmifl ifllevlerini
basit ve e¤lenceli bir hale
getiriyor. Auto Photo Fix
özelli¤ine sahip Easy-PhotoPrint
EX yaz›l›m›, k›rm›z› göz
düzeltme ve görüntü
optimizasyonu gibi görevleri
üstleniyor.

Canon’dan Wi-Fi ba¤lant›l› PIXMA

PIXMA
MP620 1

■■ Yazd›rma, kopyalama ve tarama 

■■ “WiFi" ve Ethernet ba¤lant›s› 

■■ ChromaLife100+ 

■■ 9600x2400dpi çözünürlük, 

1pl FINE bask› kafas›

■■ Yeni 5 Tek Mürekkep sistemi 

■■ Yaklafl›k 41 saniyede foto¤rafç›  

kalitesinde 10x15 cm kenarl›ks›z bask›lar 

■■ A4'e kadar kenarl›ks›z bask›lar 

■■ Bilgisayars›z bask› için PictBridge ve 

bellek kart› uyumlulu¤u 

■■ ‹ki ka¤›t tepsisi 

■■ 6.2cm TFT ekran ve Easy-Scroll Wheel 

■■ 2400dpi CIS taray›c› 

❮❮

❮❮
PIXMA MP620'nin önemli teknik özellikleri:
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Ulaflt›rma Bakanl›¤›, Kamu
‹ktisadi Kuruluflu 

(K‹T) olan PTT’yi yeniden
yap›land›r›yor. Bakanl›k, yeniden
yap›lanma çerçevesinde iki ayr›
yasa tasar›s› haz›rlad›.
Haz›rlanan ilk tasar›yla, 
PTT anonim flirkete
dönüfltürülecek. PTT’nin anonim
flirkete dönüfltürülmesiyle, ad›
“PTT A.fi” olacak. ‹kinci tasar›

ise, “Posta Hizmetleri
Düzenleme ve
Denetleme
Kurulu”nun
oluflturulmas›n›
öngörüyor. Ulaflt›rma
Bakanl›¤›’na ba¤l›
olarak faaliyet
gösterecek kurul, bir
baflkan, 5 üyeden
oluflacak ve kargo ve

kurye flirketlerinin denetim ve
düzenlenmesinden sorumlu
bulunacak. Kargo ve kurye
flirketleri sertifikalar›n› bu
kuruldan alacak.

Ulaflt›rma Bakanl›¤›, PTT’nin
yeniden yap›lanma çal›flmas›
kapsam›nda haz›rlad›¤› yasa
tasar›lar›n›, ilgili bakanl›k ve
kurumlar›n görüflüne sundu.

Tasar›lar›n yasalaflmas› halinde,
PTT’nin kargo ve kurye
tafl›mac›l›¤›ndaki tekeli kalkacak.
Tasar›, di¤er, özel kargo ve kurye
flirketlerinin de anonim flirket
olmalar›n› zorunlu hale
getirilecek. 
PTT Anonim flirkete
dönüfltürülecek

Ulaflt›rma Bakanl›¤› taraf›ndan
haz›rlanan yasa tasla¤›na göre,
PTT’nin görev ve yetkileri yeniden
düzenlenecek. Bu düzenleme,
“Posta Hizmetleri Kanun Tasar›s›
ve Posta ve Telgraf Teflkilat›
A.fi.’nin Kurulufl, Görev ve
Yetkileri Hakk›nda Kanun
Tasar›s›”yla sa¤lanacak. Bir
Kamu ‹ktisadi Kuruluflu (K‹T)
olan PTT önce, anonim flirkete
dönüfltürülerek, PTT A.fi olarak
an›lacak. Tam ad› ise, “Posta ve
Telgraf Teflkilat› Anonim fiirketi”
olacak. fiirket, bankac›l›k
ifllerinden sigortac›l›¤a, her türlü
tahsilat, ödeme, bilet ve ürün
sat›fl›ndan, finansal hizmetler ile
adres bilgi kay›t sistemi,
tafl›mac›l›k hizmetlerini de
içerecek flekilde posta ve lojistik
hizmeti sunabilecek.
Hizmetlerini, kendi iflyerlerinde

veya yetki verece¤i acenteler
eliyle yürütebilecek. PTT A.fi’ye
atamalar, Ulaflt›rma Bakanl›¤›
taraf›ndan yap›lacak. PTT
A.fi’nin denetimi yine TBMM K‹T
Komisyonu taraf›ndan
yürütülecek. 
Posta hizmetlerinde tekel kalk›yor

fiirketleflmenin sa¤lanmas›yla,
PTT’nin her türlü posta ifllerindeki
tekelinde de serbestleflme
sa¤lanacak. Özellikle, kargo ve
kurye hizmetleri rekabete
aç›lacak. Özel sektörün yapt›¤›
kargo ve kurye hizmeti yasal
zemine oturacak.  Böylece,
Türkiye AB flartlar› aras›nda yer
alan posta sektöründeki
serbestleflmeyi de sa¤lam›fl
olacak. Ancak, PTT’nin 200 gram
ve alt›ndaki gönderilerdeki tekel
hakk›; temel ücretin 3 kat›n›
geçmeyen gönderilerle s›n›rl›
kalacak. Türkiye’nin AB’ye
girmesiyle PTT’nin posta tekeli 50
gram ve alt›ndaki gönderileri
kapsayacak. 
Posta Kurulu oluflturulacak

Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n
haz›rlad›¤› ikinci yasa tasar›s›,
posta hizmeti veren flirketleri
denetlemek ve düzenlemekle

PTT özelleflecek m
❮❮

www.baglantinoktasi.org 

Ulaflt›rma
Bakanl›¤›,
PTT’yi yeniden
yap›land›r›yor.

Yeni PTT, bir K‹T
olmaktan ç›kacak ve
Anonim bir flirket halini
alacak. Ulaflt›rma
Bakanl›¤›’na ba¤l›
olacak flirketin sahibi
ise yine, Hazine olacak. 

Ba¤lant› Noktas›
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DEVLETIN PTT’SI fiIRKET O



görevli “Posta Hizmetleri
Düzenleme ve Denetleme Kurulu”
oluflturulmas›n› öngörüyor.
Oluflturulacak kurul, kamunun
can ve mal güvenli¤ini tehdit eden
durumlara kar›fl önlem alacak.
Kurul, bir baflkan 5 üyeden
oluflacak. Ancak, kurul hiç bir
zaman, Bilgi Teknolojileri ve
‹letiflim Kurumu (BTK) veya
Bankac›l›k Düzenleme ve
Denetleme Kurulu (BDDK) gibi
özerk bir yap›da olmayacak.
‹çerik bak›m›ndan di¤er özerk
kurullara benzese de, Ulaflt›rma
Bakanl›¤›na ba¤l› olarak faaliyet
gösterecek. 
Kargo flirketleri Anonim olacak 

Düzenleme, mevcut kargo ve
kurye flirketlerinin anonim flirket
statüsünde olmas›n› öngörüyor.
Böylelikle, PTT tekeli d›fl›ndaki

gönderileri tafl›mak isteyen kurye
ve kargo flirketleri mutlaka
anonim flirket olacak. 
Özelleflecek söylentileri var 

PTT’nin flirketlefltirilme
çal›flmas› “özellefltirilecek"
söylentilerini de beraberinde
getirdi. Özellefltirme söylentileri
nedeniyle sendikalar PTT’nin
flirketleflmesine karfl› ç›karken,
Ulaflt›rma Bakanl›¤› yetkilileri
bugünkü flartlarda özellefltirmenin
gündemde olmad›¤›n› vurgulad›.
Özellefltirme söylentilerini kesin
olarak yalanlayamayan yetkililer,
"PTT’nin faaliyet alan› çok
geniflledi. Mevcut personel
yap›s›yla verimli ve kaliteli hizmet
götürmek zorlaflt›. K‹T
mevzuat›yla PTT’nin serbestleflen
sektörde rekabet edebilmesi de
mümkün de¤il." dedi.

k mi?
Ulaflt›rma Bakanl›¤›, kargo ve kurye

flirketlerini düzene koymak için bir
de Posta Hizmetleri Düzenleme ve

Denetleme Kurulu oluflturacak. Söz
konusu flirketler, kuruldan sertifika

almadan ticaret yapamayacak.
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T OLUYOR 

➜➜ Belirleyece¤i ilke ve
kurallarla kullan›c›lara
güvenilir, kesintisiz ve
karfl›lanabilir makul bir
ücretle posta hizmetleri
ile evrensel posta
hizmetlerini sa¤layacak
düzenleme yapmak.
➜➜ Yetki belgelerini
s›n›fland›rmak,
onaylamak 
ve vermek.
➜➜ Posta hizmetleri için
ödenecek bedelleri
belirlemek.
➜➜ Evrensel posta
hizmeti yükümlülü¤üne
iliflkin faaliyetlerin
izlenmesi ve
denetlenmesi ile hizmet

kalitesinin kontrolünü
gerçeklefltirmek.
➜➜ Posta hizmetlerinde
milli güvenlik, kamu 
düzeni ve genel sa¤l›¤›n
korunmas›n› teminen 
ilgili idari birimlerle
iflbirli¤i yaparak gerekli
tedbirleri almak. Posta
yoluyla gönderilmesi
yasak maddeler ile
kabulü flarta ba¤l›
gönderiler için
düzenleme yapmak. 
➜➜ Ücret tarifelerinin alt
ve üst s›n›rlar›n›
belirlemek ve
uygulamas›n›
denetlemek veya
denetletmek. 

Posta kurulunun görevleri,
tasar›da flöyle s›raland›: 



KISA HABER

12

Do¤um gününüzü, evlilik
y›l dönümünüzü ya da

evlad›n›z›n ilk ad›mlar›n›
ölümsüzlefltirmek ister misiniz?
Öyleyse bu haberimizi okuyun... 

Çünkü PTT, 2005’te ‘kiflisel
pul’ uygulamas›n› bafllatt›.
Uygulama kapsam›nda,
istedi¤iniz bir veya birkaç kiflinin
foto¤raf›n› pul olarak
bast›rabiliyorsunuz. Tabii, ücreti
karfl›l›¤›nda. 

Peki, yapman›z gereken ne?
Bunun için önce, PTT flubelerine
giderek, konuyla ilgili sözleflmeyi
dolduruyorsunuz. Ard›ndan pul
olarak bas›lmas›n› istedi¤iniz kifli
ya da objenin foto¤raf›n› teslim
ediyorsunuz. 30 gün içinde
pulunuz haz›rlan›yor. Sözleflmeyi
yapt›¤›n›z flubeden, foto¤rafl›
pulu al›yorsunuz. Merak edilen
di¤er soru da; foto¤rafl› pullar›n,
gönderilerde kullan›p

kullan›lamayaca¤›...Cevap
yetkililerden geliyor.

PTT Parasal Posta ‹flletme
Dairesi Baflkan› Cevdet
Yalç›nkaya, bu tür pullar›n
mektup ya da di¤er gönderilerde
kullan›labilece¤ini belirtiyor.
Kiflisel pul ile di¤er pullar
aras›nda yasal hiçbir fark
olmad›¤›n› kaydediyor. Kiflisel
pullar›n, rahatl›kla zarflar›
süsleyebilece¤ini kaydediyor.

Do¤um gününüzü, evlilik y›l dönümünüzü ölümsüzlefltirin

❮❮Foto¤raf›n› ver, PUL OLSUN 

Ulaflt›rma Bakanl›¤›, Türkiye’nin s›n›r illeri Hakkari-Yüksekova,
fi›rnak ve I¤d›r’a havaalan› yapmak üzere kollar› s›vad›. Ulaflt›rma

Bakanl›¤›’na ba¤l› Demiryollar, Limanlar, Hava Meydanlar› (DLH)
‹nflaat› Genel Müdürlü¤ü, söz konusu illere, uluslararas› uçufl yapan
uçaklar›n inip kalkabilece¤i havaalanlar› infla etmek için Yüksek
Planlama Kurulu’na (YPK) baflvurdu. Sivil uçufllar için infla edilecek
havaalanlar›, gerekti¤inde askeri amaçlar içinde kullan›labilecek. Irak’a
yönelik s›n›r ötesi operasyonlarda da bu havaalanlar› kullan›lacak. 

Hakkari,
fi›rnak ve

I¤d›r’a 
uluslar aras›

havaalan›
yap›lacak 

❮❮

Türksat, temiz ve güvenli internet için kollar› s›vad›
Türksat, “Uydu Net”
markas›yla geniflbant

internet sektörüne h›zl› bir
girifl yapt›. ‹nternete eriflim
h›z›n› art›ran uydunet,
özellikle ailelerin üzerinde
durdu¤u güvenli ve temiz
internet konusuna da el 
att›. Uydunet, çocuklar›,
internetin zararl› içeri¤inden
korumak için üç farkl›
filtreleme yaz›l›m› gelifltirdi.
Aileler, seçeneklerden birini
ya da birkaç›n› ücretsiz
seçebiliyor. Abonenin bu

hizmetten yararlanmas› için
“ne yapmas› gerekiyor?”
sorusunu cevab› da oldukça
basit. Uydunet adresinden

online, ya da telefonla bu
hizmetten yararlanmak
istenildi¤inin belirtilmesi
yeterli.

❮❮
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Kufllar gibi özgür olmak.
Kanatlan›p uçmak… Bir

ço¤umuz, zaman zaman bu tür
düfller kurmufltur. Peki, pilot
olmak zor mu? Hayal, gerçe¤e
dönüflemez mi? 
Uçufl Okullar› Derne¤i Baflkan›
Faruk Bay›nd›r; pilot olman›n,
kufllar gibi özgürce uçman›n bir
hayal olmad›¤›n› belirtiyor.
Bay›nd›r, 17 yafl›n› dolduran, lise
mezunu bay ve bayanlar›n hususi

pilot lisans› alabilece¤ini
vurgulayarak, pilot olma düflü
kuranlara sesleniyor. Bay›nd›r.
“Pilot olmak, kufllar gibi özgür
uçmak bir hayal de¤ildir. 17
yafl›n› dolduran lise mezunu bay-
bayanlar hususi pilot lisans›
alabilir. Ald›klar› bu lisansla da
tek motorlu küçük uçaklarla,
gündüz flartlar›nda dünyan›n
istedi¤i her noktas›na uçabilir.
Bizim verdi¤imiz lisans, dünyan›n
her yerinde geçerli.”

Faruk Bay›nd›r, verdikleri
lisanslar›, di¤er bir de¤iflle pilot
e¤itimini ikiye ay›r›yor. Birincisi

Amatör pilot lisans›, di¤eri de
ticari havayolu flirketlerinde
çal›flmak üzere verilen pilot
lisans›. Bay›nd›r, Amatör pilot
lisans›n› için gerekli koflullar›
flöyle s›ralad›: “17 yafl›n›
dolduran lise ve dengi okul
mezunlar›n›n, sa¤l›k sertifikas› ile
birlikte Türkiye’deki her hangi bir
uçufl okuluna müracaat etmeleri
yeterli. 9 ile 12 haftal›k bir
e¤itimden sonra, okulu baflar› ile
bitirenlere lisanslar› veriliyor
Böylece, havada özgürce
uçabilmenin ilk ve en önemli
adam› at›lm›fl oluyor.”dedi.

K ufllar gibi özgür olmak.
Kanatlan›p uçmak, zor
mu?... Peki, pilot olmak
zor mu? Hayal, gerçe¤e

dönüflemez mi? E¤er, 17 yafl›n›z›
doldurmufl iseniz, hayalinizi gerçe¤e
dönüfltürmek hiçte zor de¤il. 

❮❮

PILOT OLMAK ZOR MU?
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köfle

Geniflbant
Telsiz 

Eriflimi...

GAL‹P ZEREY

Dünyada ‘Bilgi Teknolojileri ve
‹letiflim’ sektöründe çok h›zl›
geliflmeler yaflanmakta ve bu
geliflmeler; ülkelerin ‘Bilgi
Teknolojileri ve ‹letiflim’ düzenleme
rejimlerin‹ etkilemektedir. 

Ülkemizde de özellikle son
y›llarda ‘Bilgi Teknolojileri ve
‹letiflim’ alan›nda önemli ad›mlar
at›lm›flt›r. ‘Bilgi Teknolojileri ve
‹letiflim’ sektörüne yönelik
politikalar›n gelifltirilmesi
aflamas›nda, dünyada meydana
gelen geliflmeler yak›ndan takip
edilmekte ve geliflmifl ülkelerle ortak
stratejik hedefler benimsenmeye
çal›fl›lmaktad›r. 

Dünya iletiflim sektöründeki
trendin art›k ses hizmetlerinde
mobiliteye gidifl olmad›¤›, gerçek
trendin mobil hizmetlerin geniflbant
teknolojiler ile sa¤lanmas›na do¤ru
gitti¤i aç›k bir flekilde
görülmektedir. Bunun yan› s›ra, son
y›llarda, baz› ülkelerde sabit
hatlarda yerel a¤›n paylafl›ma
aç›lmas›nda sorunlar yaflan›lmas› ve
yerel eriflimde mobilitenin önem
kazanmas›yla birlikte, dünyada
geniflbant telsiz eriflim teknolojileri
yayg›n bir flekilde kullan›lmaya
bafllanm›flt›r. Bu çerçevede,
kablosuz geniflbant eriflim
teknolojisi olan WiMAX
(Worldwide Interoperability for
Microwave Access) büyük ilgi
görmüfl ve 130’un üzerinde ülkede
toplan 400 den fazla ticari ve test
flebekesi ile uygulama alan›
bulmufltur.Halen ülkemizde ticari
olmayan 35 adet Wimax test
sistemi bulunmaktad›r. 2008 y›l›
sonu itibariyle dünyada 10 milyon
WiMAX abonesi oldu¤u
bilinmektedir. 2009 y›l› sonunda
dünyadaki WiMAX abone say›s›n›n
iki kat›na ç›karak 20 milyona
ulaflaca¤› beklenmektedir.  

WiMAX teknolojisinin pek çok
avantaj› bulunmaktad›r. Yeni bir
teknoloji olmas›,de¤iflik
frekanslarda çal›flabilmesi, 1.5
MHz’ten 20 MHz’e kadar kanal
geniflli¤i, h›zl› internet sa¤lama
imkân›, kurulum maliyetinin düflük
olmas›, mobil özelli¤i, standart

uyumlulu¤u ve de¤iflik cihazlar›n
birbiri ile çal›flabilirli¤i gibi  belli
bafll› özellikleri vard›r.

Yeni teknolojilerin ve hizmetlerin
pazara girebilmesi, bilgi toplumu ve
küreselleflme sürecinde  yeni
düzenlemeler ve yetkilendirmelerin
hayata geçirilmesi ile yak›ndan
iliflkilidir. Ülkemizde de sektörü
düzenleyen kurum olarak Bilgi
Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu,
görev sahas› içerisinde bulunan
düzenleme ve yetkilendirme
konular›nda gerekli çal›flmalar›
yürütmeye devam etmektedir.

‘Geniflbant Telsiz Eriflim’
hizmetinin yetkilendirmesine iliflkin
düzenleme çal›flmalar› kapsam›nda;
dünyada ve ülkemizde ilgiyle takip
edilen WiMAX teknolojisi baflta
olmak üzere kablosuz geniflbant
teknolojiler ile sunulacak ses ve veri
hizmetlerini içeren ‘Geniflbant Telsiz
Eriflim’ hizmetinin
yetkilendirmesine iliflkin çal›flmalar
bitmek üzeredir. Bu çal›flmalar
kapsam›nda; ülkemizde geniflbant
hizmetlerinin sunumuna iliflkin
stratejik yaklafl›m ve
de¤erlendirmelerin oluflturulmas›n›n
yan› s›ra, bu hizmetin sunulmas›na
yönelik uygulanacak usul ve esaslar
ile yetkilendirme ücretinin asgari
de¤erinin belirlenmesi çal›flmalar›
yap›lm›flt›r. Bu ba¤lamda, Avrupa
ve di¤er ülkelerde ‘Geniflbant Telsiz
Eriflim’ hizmetlerine yönelik
uygulamalar›n detayl›
de¤erlendirmesi yap›larak,
ülkemizdeki pazar e¤ilimleri ile
‘Geniflbant Telsiz Eriflim’
hizmetlerinin yetkilendirme türü ve
süresi ile iflletmecilerin hak ve
yükümlülüklerinin belirlenmesine
iliflkin çal›flmalar
gerçeklefltirilmifltir. Yap›lan
çal›flmalar çerçevesinde, ülkemizde
‘Geniflbant Telsiz Eriflim’
hizmetlerinin yetkilendirmesi için
Avrupa ve di¤er ülkelerde de oldu¤u
gibi teknolojiden ba¤›ms›z olarak,
‘Geniflbant Telsiz Eriflim’
teknolojilerine iliflkin genel bir
yetkilendirme modeli
oluflturulmas›n› hedefleyen bir
yaklafl›m benimsenmifltir. 





HABER AJANDA

Türkiye’de bir bafltan bir
bafla, günde binlerce

flehirleraras› yolcu ve yük
tafl›mac›l›¤› yap›l›yor. Karayolu ile
yap›lan yolcu tafl›mac›l›¤›, toplam
tafl›mac›l›¤›n yüzde 90’›na tekabül
ediyor. 437 firma, düzenli olarak
yolcu tafl›mac›l›¤› yap›yor. Bu
firmalara ait 10 bin 446
lisansland›r›lm›fl otobüs çal›fl›yor.
Hal böyle olunca, zaman zaman
yolcularla, otobüs firmalar›
aras›nda s›k›nt›lar yaflan›yor. 

Birçok vatandafl, hakk›n›
bilmedi¤i için flehirleraras› yolculuk
yapt›¤› s›rada ma¤dur oluyor.
Sektörü düzenlemek ve
denetlemekle görevli Kara
Ulaflt›rmas› Genel Müdürü Talat

Ayd›n, vatandafllar›n ma¤dur
olmamas› için, yolcular› haklar›
konusunda uyar›yor. Haklar›n›
ö¤renmeye ve yeri geldi¤inde, bu
yasal haklar›n› sonuna kadar
kullanmaya ça¤›r›yor.  

Talat Ayd›n, sektörün, yeniden
yap›land›r›ld›¤›na dikkat çekiyor.
Yeniden yap›lanmaya da, bir
koltu¤u birden faza kifliye satan
uygulamay› örnek gösteriyor. Art›k,
ayn› koltu¤u birden fazla kifliye
satan firmaya a¤›r ceza uygulamas›
getirdiklerini belirtiyor. Cezan›n
sadece idari para cezas›yla da
s›n›rl› olmad›¤›n›, tekrarlar›
halinde firman›n yetki belgesinin
iptaline kadar gidece¤ini
vurguluyor. Talat Ayd›n, bu nedenle
yolculardan, bilet sat›n al›rken, eski
al›flkanl›klar›n› devam
ettirmemelerini istiyor. 

Çünkü, yasal haklar›n bilet
al›rken bafllad›¤›n› söyleyen Ayd›n,
“E¤er siz ald›¤›n›z biletin üzerine
isminizi yazd›rmazsan›z,
istenmeyen bir durum karfl›s›nda
hiçbir yasal haktan

❮❮

www.baglantinoktasi.org 

16

BILIYOR MUSUNUZ?

fiehirleraras›
yolculuklarda ve otobüs
terminallerinde ne gibi

haklar›n›z oldu¤unu

✓✓Otobüs firmalar›, yolcular›
ilan ettikleri tarifelere uygun

olarak ald›klar› noktadan var›fl
noktas›na kadar güvenli ve esenlikli
bir flekilde götürmeyle yükümlü. 

✓✓Her türlü zaman ve ücret
tarifesi acentelerde, giflelerde,

terminallerde yolcular›n
görebilece¤i flekilde ilan edilmeli...

✓✓ ‹flletmeciler bir koltu¤a 
birden fazla bilet kesemez.

Kestikleri takdirde, cezai ifllem
uygular›z.

✓✓Otobüsün toplam say›s›ndan
fazla yolcu alamaz.

✓✓Bagajla ilgili yükümlülükleri
var. 30 kg kadar bagajlar›n›

ücretiz götürmek zorundalar.

✓✓ ‹flletmeciler yolcular›n
bagajlar›n› kendileri gibi

sa¤lam esenlikli bir flekilde tafl›mak
zorunda.

✓✓Bagaj›n kaybolmas› veya
k›r›lmas› halinde öncelikle

kendi aralar›nda anlaflma ile
tazminine yükümlüdürler. 

✓✓Yolculara düzenlenen biletler,
otobüsün kalk›fl›n›n 24 saat

öncesinden iptal edilirse, firma
biletin paras›n›n tamam›n› iade
etmek zorundad›r. Vatandafl, bileti
12 saat önce iptal ederse, o zaman
da 6 ay geçerli aç›k bilet düzenlenir. 

Talat Ayd›n, yolcular›n haklar›n› flu flekilde özetledi: 

K
ara Ulaflt›rmas› Genel Müdürü
Talat Ayd›n, vatandafllar› karayolu
tafl›mac›l›¤› konusunda uyard›:
“Yeni düzenleme ile elde etti¤iniz

yasal haklardan yararlanmak istiyorsan›z;
önce biletin ad›n›za kesilmifl olmas› laz›m.”



yararlanamazs›n›z. ‹sminizi
yazd›r›rsan›z, tüm yasal haklardan
siz ve yak›nlar›n›z yararlan›r.
Bunun için ald›¤›n›z bilete,
mutlaka kendi isminizi
yazd›r›n›z.” uyar›s›n› yap›yor. 
“Zorunlu Mali Yolculuk 
Sigortas› uygulamas›n› getirdik”

Talat Ayd›n, yolcular›n kaza
an›nda tazminat alabilmeleri için
zorunlu mali yolculuk sigortas›
koflulunu getirdiklerini de belirtti.
Bu sigorta ile kazalarda yolcular›n
tazminat güvencesine kavufltu¤unu
dile getiriyor. Zorunlu Mali

Yolculuk Sigortas›n›, iflletmecinin
yapt›rmak zorunda oldu¤unu
söyleyen Genel Müdür Ayd›n,
“Sigorta 250-300 milyon TL
aras›nda...Ancak bu düzenleme
2,5-3 milyonluk bir teminat
sa¤l›yor. Kaza an›nda yolcular›n
tazminat alabilmelerine imkan
tan›yor. Sakatlanma, ölüm, ya da
a¤›r yaralanma durumunda
yarg›n›n verece¤i büyük miktarl›
tazminatlar bu sigortadan
karfl›lanabilmektedir.”
aç›klamas›n› yapt›. 
“Kurallara uymayan otobüs 

firmalar›n› flikâyet edin”
Genel Müdür Talat Ayd›n,

kurallara uymayan otobüs
firmalar›n› Ulaflt›rma
Bakanl›¤›’na flikayet etmeye
ça¤›r›yor. Vatandafl› ma¤dur eden
firmalara a¤›r cezalar
uygulad›klar›n› vurgulayan Ayd›n,
kurallara uymayan firmalar için,
faaliyet durdurma, yetki 
belgesinin iptali ya da idari
yapt›r›m uygulad›klar›n› da
kaydetti. 

Talat Ayd›n, yolcu ve yolcu
yak›nlar›n›n sadece otobüs
firmalar› üzerinde de hakk›
bulunmad›¤›n›, flehirleraras›
terminallerinden yararlanma
konusunda bir çok haklar›
bulundu¤unu belirtiyor. Bunlardan
en önemlisinin ücretsiz sunulan,
araç park› oldu¤unu belirten Genel
Müdür Ayd›n, “Yolcu veya yolcu
yak›n›, terminale girifl yapt›klar›
andan 25 dakika içerisinde
terminali terk etmeleri halinde,
terminal içindeki parklardan
ücretsiz yararlan›r. Uygulama tüm
Türkiye’deki parklar için
geçerlidir. 25 dakika içinde, hiçbir
ad alt›nda para al›namaz. ”dedi. 

12 yafla kadar otobüslerde koltuk yüzde 50 indirimli

17
Kara Ulaflt›rmas› Genel Müdürü Talat Ayd›n.

Yolcular›n terminallerdeki
haklar› flöyle: 

➜➜ Yolcu ve yolcu yak›n› terminale
girifl yapt›klar› andan 25 dakika
içerisinde terminali terk etmeleri
halinde park ya da baflka bir ad alt›nda
herhangi bir ücret ödemez. 

➜➜ Terminal iflletmecileri, gelen ya da
giden yolcular›n el bagajlar›n›
tafl›malar›na imkan sa¤lamak üzere,
ücretsiz olarak el arabalar›n›
terminallerde bulundurmak zorundad›r.
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Devlet Demiryollar›’n›n
“Haydarpafla Gar’› Dönüflüm
Projesi”, kamuoyunda  çok
tart›fl›ld›. Haydarpafla
Gar’›n›n y›k›laca¤› ileri
sürüldü. Yerine, ABD’nin
gökdelenleriyle ünlü
Manhattan flehrine benzer
projeler tasarland›¤› belirtildi.
Hatta yap›laca¤› ileri sürülen
gökdelenlerin, bo¤az›n
siluetini bozaca¤› da dile
getirildi. Asl›nda, Haydarpafla
Gar’› dönüflüm projesi
gündeme geldi¤inde, pek çok
iddia pefli s›ra ortaya at›ld›.
Biz de, tüm bu sorular›
konunun ilk muhatab› olan
TCDD Genel Müdürü
Süleyman Karaman’a sorduk.

Karaman, Haydarpafla
Gar’›n›n y›k›lmas›n›n
kesinlikle söz konusu
olmad›¤›n›, hiçbir zaman
böyle bir düflüncenin
ak›llar›ndan geçmedi¤ine
iflaret etti ve “Buna kimsenin
gücü yetmez. Haydarpafla’y›
y›kmak kentin haf›zas›n›n
silmek anlamana gelir ki;
buna ilk önce biz karfl›
ç›kar›z” aç›klamas›yla, bu
yöndeki söylentileri bofla
ç›kard›. 

Haydarpafla Gar’› için
düflünülen dönüflüm projesi,
Bo¤az Tüp Geçifli (Marmaray)
Projesi’nin temelinin
at›lmas›yla gündeme geldi.
Çünkü, Marmaray projesinin

hayata geçmesi halinde,
Haydarpafla Gar’›
kullan›lmayacak. Bunun
üzerine, Haydarpafla Gar’›n›n
içinde bulundu¤u ve tarihi
dokunun korunaca¤› bir
projenin uygulanmaya
konulmas› gündeme oturdu.
Projenin gündeme gelmesiyle,
pek çok soruda arka arkaya
s›ralanmaya bafllad›. Baz›lar›
kafalardaki karmafl›kl›¤›
berraklaflt›rmak için sorulan
sorular olurken, bir k›sm› ise
iddialar fleklinde yer ald›. 

Biz de tüm bu sorular›
Devlet Demiryollar› Genel
Müdürü Süleyman Karaman’a
yönelttik.  

■■ Haydarpafla projesine
neden ihtiyaç duyuldu?

Süleyman Karaman:
Marmaray projesi
çerçevesinde denizin iki
yakas›n› birbirine ba¤lamak
için tüp geçit yap›l›nca,
Haydarpafla istasyonuna
trenler u¤ramayacak. Trenler,
Sö¤ütlü Çeflme’den Bo¤az’›n
alt›ndan Avrupa yakas›na
geçecek. Onun için
Haydarpafla Gar› maalesef
trenlerin kalkt›¤› yer
olmayaca¤› için, buras› at›l
kalacakt›. Biz de buran›n at›l
kalmamas›, ‹stanbul’un tarihi
dokusuna uygun bir proje ile
buluflmas›n› uygun bulduk.
Proje ihtiyac› bu sebepten
do¤du.  

■■ Tarihi Haydarpafla Gar’›,
yap›lacak proje çerçevesinde
y›k›lacak m›? Ya da farkl› bir
düzenleme mi söz konusu?

Süleyman Karaman:
Haydarpafla Gar›, ‹stanbul’un
kültürüne, tarihi dokusuna
uygun olarak
projelendirilecek. Y›k›lmas›
söz konusu de¤il. Bundan
kimse flüphe duymas›n.

■■ Proje çerçevesinde
‹stanbul’un siluetini bozacak
yüksek gökdelenler olaca¤›
ileri sürülüyor? Bu yöndeki
iddialar do¤ru mudur?

Süleyman Karaman: Bu
gibi dönüflüm projeleri
öncelikle o flehrin yap›s›na,
kültürüne, dokusuna uygun
flekilde planlan›r. Biz fluan da 19

Haydarpafla
ile ilgili

bilinmeyenler,
proje

yar›flmas›ndan
sonra ortaya
ç›kacak...

Ba¤lant› Noktas›

❮❮

“Haydarpafla’y›
y›kmaya kimsenin

gücü yetmez”

SÜLEYMAN KARAMAN



‹stanbul Büyükflehir Belediyesi ile
birlikte, sivil toplum örgütleriyle,
o bölgenin halk›yla oturup planlar
yapt›k. O bölgenin dokusuna
uygun bir flekilde koruma amaçl›
imar plan› haz›rlan›yor. Dikkat
edin, flehrin dokusuna uygun
diyorum. Yapt›¤›m›z bu… Daha
sonra bu koruma amaçl› ‹mar
Plan›ndaki flartlara göre de, proje
yar›flmas›na ç›k›lacak. ‹flte bu
projeler nas›l olacak, gökdelen
olursa yüksekli¤i ne olacak, onlar›
TCDD olarak bizde, imar plan›
ç›kmadan bilemeyiz. Önce
yar›flmaya ç›k›lacak, projeler
ortaya konulacak. Vatandafla da
sorulduktan sonra ‹stanbul için en
uygun projey hayata geçirilecek. 

■■ Koruma amaçl› ‹mar Plan›
ne zaman bitecek? 

Süleyman Karaman: Bu ay
içinde koruma amaçl› imar
plan›n›n bitmesini bekliyoruz.
Bundan sonrada, demiryollar›
olarak proje yar›flmas›na
ç›kaca¤›z. Bu y›l içerisinde
Haydarpafla Gar’› ile ilgili neler
yap›laca¤› belirlenmifl olacak.

■■ Proje kaç metre kare alanda
gerçekleflecek?

Süleyman Karaman: Proje bir
milyon 200 bin metre karelik
alan› kaplayacak. Proje içerisinde
yer alacak yo¤unluk, koruma
kurullar› taraf›ndan
flekillendiriliyor. 

■■ TCDD, proje ile ilgili fluan
hangi çal›flmay› yap›yor;
çal›flmada Haydarpafla nas›l
konumlanacak?

Süleyman Karaman: Biz
fluanda koruma amaçl› imar plan›
yapabilmek için ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi, sivil
toplum kurulufllar›yla birlikte
çal›fl›yoruz. Bu görüflmeleri
tamamlad›¤›m›zda koruma
kurullar›na gönderece¤iz.
Koruma kurulu karar›nda; kaç
metrekare üzerine kaç metre
boyunda bina yap›lacak.
Haydarpafla binas› ne olacak?
Bize bunu koruma amaçl› imar
plan› verecek. 

■■ Koruma Kurulu’ndan imar
plan› ç›kt›ktan sonra ne
yap›lacak?

Süleyman Karaman:  Koruma
amaçl› imar plan› ç›kt›ktan
sonra, proje yar›flmas›na
geçilecek. Bu proje yar›flmas›
s›ras›nda o bölgede yaflayanlar›n
fikirlerini de alaca¤›z. Önce
Kad›köylü vatandafllar›m›za,
Üsküdarl›lara, Haydarpafla’da
yaflayanlara, hatta ‹stanbul’un
di¤er yerlerinde yaflayan
vatandafllar›m›za da soraca¤›z.

Haydarpafla nas›l bir fley olsun?
Diye… Bu araflt›rmalar›
yapt›ktan sonra proje yar›flmas›na
geçece¤iz. Proje yar›flmas›nda
‹stanbul’un dokusuna kültürüne
uygun bir proje ortaya
konuldu¤unda, bizde o projeye
bafllayaca¤›z. 

■■ Proje ile ilgili ilk somut ad›m
ne zaman at›lacak?

Süleyman Karaman: Projenin
büyüklü¤üne de ba¤l›… Ne
kadarl›k bir inflaat gerekiyor.Ya
da gerekmiyor mu? Neler
olaca¤›n› biz de flimdi
bilemiyoruz. O sebeple bizde
projenin tamamlanmas›n›
bekliyoruz. Her fley, kabul gören
projeden sonra netleflecek. 

■■ Proje çerçevesinde
Haydarpafla Gar’›n›n
y›k›lmayaca¤› güvencesini
verebilir misiniz?

Süleyman Karaman: Koruma
amaçl› ‹mar Plan› çerçevesinde
herhangi bir s›k›nt› olmayacak.
Kimsenin akl›nda, Haydarpafla
Gar’›n› y›kal›m fikri yok. Ancak
kullan›m› nas›l olacak. Bunu
bizde bilmiyoruz. Projenin
içerisinde demiryolu da olacak.
Belki de o bölgenin ihtiyac›n›
karfl›layan bir demiryolu
istasyonu flekline de gelebilir;
Haydarpafla...Bu yap›lacak,
projelerden sonra netlik
kazanacak. Uluslararas› bir proje
olacak Haydarpafla Gar’›
Dönüflüm Projesi… Projeyle,
Haydarpafla ‹stanbul’da öne
ç›kacak ve bir dünya markas›
olacak. ‹stanbul’a gelenler,
Haydarpafla’y› görmeden
gitmeyecek. Uluslararas›
konferanslar›, büyük
organizasyonlar› burada yapmak
için s›raya bile girecekler.
Göreceksiniz. 

■■ Proje ile ilgilenen
yat›r›mc›lar var m›? 

Süleyman Karaman: Evet var.
Zaman zaman bu yat›r›mc›larla
görüflüyoruz. fiuanda dönüflüm
projesi üzerinde durdu¤umuz için,
onlarda merakla bekliyor.
Koruma Amaçl› ‹mar Plan›’n›n
bir an önce ç›kmas›n› bekliyor.
fiuan da tüm proje sahipleri, bu
ay Koruma Amaçl› ‹mar Plan›n›
dört gözle bekliyor, diyebilirim.

DOSYA HABER
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Haydarpafla
Dönüflüm

Projesi,
uluslararas› bir

proje olacak.

Vatandafla
sorduktan

sonra, ‹stanbul
için uygun

proje hayata
geçecek.
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ABD
dünyan›n
en büyük
geniflbant
pazar›

❮❮

Küresel Sabit ve Mobil
Geniflbantta Görünüm-2008
bafll›kl› çal›flmada, ABD 32
milyar dolar gelirle ilk s›rada.
‹kinci s›ray› 23 milyar dolar ile
Japonya al›rken üçüncü s›rada
11 milyar dolar ile Almanya
bulunuyor. Çin ise 7,9 milyar
dolarl›k gelirle dördüncü s›rada
yer al›yor. Bununla birlikte Çin,
sabit geniflbant kullan›c›s›
say›s›nda dünya liderli¤i
konumunu sürdürüyor. Ülkede
81,9 milyon geniflbant ‹nternet
kullan›c›s› var. Çin'in ard›ndan
ikinci s›rada 78,5 milyon abone
ile ABD gelirken üçüncü s›rada
30,3 milyon ile Japonya
bulunuyor. 

Dördüncü s›rada ise 23,3
milyon abone ile Almanya yer
al›yor.  Çal›flmada bu dört
ülkenin sabit geniflbant ‹nternet
kullan›m›nda 2013 y›l›na kadar
mevcut s›ralamay› koruyaca¤›
belirtilirken, Çin'in 220 milyon

kullan›c›ya
ulaflaca¤› ve ABD'yi

geride b›rakaca¤›
aktar›ld›. ABD'de

2013'te 101
milyon

geniflbant aboneye ulafl›lmas›
öngörülüyor. 
Mobil bankac›l›kta 
patlama beklentisi

Juniper Research'ün yapt›¤›
bir araflt›rmaya göre,
önümüzdeki üç y›l içinde
doymufl pazarlamada mobil
bankac›l›kta patlama bekleniyor. 

Firma üç y›l sonra bu hizmeti
kullanacak kifli say›s›n› 150
milyon olarak tahmin ediyor.
Juniper Research patlaman›n
doymufl pazarlamalara
yo¤unlaflmas›na gerekçe olarak
ise bu ülkelerdeki finansal
hizmetlerin geliflmekte olan
pazarlara oranla daha fazla
olmas›n› gösterdi. Mobil
bankac›l›¤›n flu an için en
geliflmifl flekilde Uzakdo¤u'da
uyguland›¤›n› ortaya koyan
araflt›rmada, Kuzey Amerika ve
Bat› Avrupa'da da giderek artan
flekilde mobil bankac›l›k
hizmetleri verildi¤ini dikkat
çekildi.  Çal›flmada Uzakdo¤u,
Kuzey Amerika ve Bat›
Avrupa'n›n 2011 y›l›nda
dünyadaki mobil bankac›l›k
kullan›c›lar›n›n yüzde 70'ine
sahip olaca¤› öngörüsüne de yer
verildi. Rapora iliflkin
görüfllerini aç›klayan Juniper
Analisti Howard Wilcox,
“‹flleme dayal› mobil bankac›l›k
indirilebilir uygulama veya
mobil Web üzerinden yap›l›yor.
Mobil bankac›l›k, bankalar›n
da¤›t›m kanal› stratejilerinde
müflterileri elde tutmak için
önemli bir rol üstleniyor” dedi.

Cox güvenli¤in mobil
bankac›l›kta hizmetin devam›
için hayati ifllevi oldu¤u
uyar›s›nda bulundu.  
BT yat›r›mlar›yla
karbondioksit emisyonlar›
azalt›labilir 

Boston Consulting Group
isimli bir araflt›rma firmas› ve
The Climate Group'un yürüttü¤ü
araflt›rmada, bilgi teknolojisine
(BT) yap›lacak yat›r›mlarla
ABD'de karbondioksit
emisyonlar›n›n 2020 y›l›nda
yüzde 22 oran›nda
azalt›labilece¤i belirlendi.
Araflt›rmayla ülkenin ayr›ca BT
ile brüt enerji ve petrol
giderlerinde 240 milyar dolar
tasarruf edebilece¤i  de ortaya
kondu. Raporda BT'nin 2020
y›l›na kadar küresel
karbondioksit emisyonlar›n›n
artmas›nda iki kat art›raca¤›
fakat ayn› süre zarf›nda en az
befl kat›na varacak flekilde
emisyon oran›n›n düflmesine
katk› sa¤layaca¤› da aktar›ld›. 

Bunun yap›labilmesi için
ABD'de dört sektörden örnekler
verildi: Ak›ll› elektrik flebekesi,
verimli karayolu ulafl›m›, ak›ll›
binalar ve seyahat ikâmesi.
Örne¤in ak›ll› flebeke
kullan›m›yla 35 milyar dolar
tasarruf sa¤lanabiliyor. Verimli
karayolu ulafl›m›yla ise 115
milyar dolarl›k tasarruf
mümkün oluyor. Ak›ll› bina ve
seyahat ikâmesi sayesinde de
170 milyar dolara varan
tasarruf söz konusu oluyor. 

P
yramid Research'ün haz›rlad›¤›
rapora göre, ABD 2008 y›l›nda
geniflbanttan elde edilen gelirle,
dünyan›n büyük pazarlar›ndan oldu.



POSTA PULLARI, BUNUNLA
‹LG‹L‹ ‹LK GÜN ZARFI, ÖZEL GÜN
DAMGASI, POSTA KARTI VE
BENZER‹ ÜRÜNLER‹
B‹R‹KT‹RMEYE F‹LATEL‹ D‹⁄ER
ADIYLA PULCULUK, BU ‹fi‹ YAPAN
K‹fi‹YE DE F‹LATEL‹ST DEN‹R? 

B‹R HAVACILIK
TER‹M‹D‹R. ÖNCEDEN
PLANLANMIfi B‹R
UÇAK HAREKET‹N‹N
‹PTAL ED‹LMES‹ YA DA
YARIDA KES‹LMES‹D‹R.

ABORT

NE NED‹R?

22
www.baglantinoktasi.org 

F‹LATEL‹ NED‹R?



Aden Körfezi’nde,
Somali korsanlar›n›n

Türk ve yabanc› gemileri fidye
karfl›l›¤› kaç›rmas›, korsanl›¤›
yeniden dünyan›n gündemine
oturttu. Bölgede, korsanlar
taraf›ndan gemi kaç›rma
hadiseleri her geçen gün art›fl
göstermeye bafllay›nca,
harekete geçen Türkiye, Türk
bayrakl› gemileri korumak
için bölgeye “Giresun
F›rkateyn’nini gönderdi.
F›rkateyn’in bölgeye
gitmesiyle, Türk bayrakl›
gemiler rahat bir nefes
almaya bafllad›. Ancak
Somali’de yaflanan
son olaylar,
korsanl›¤›
günümüzde
yeniden
gündeme
tafl›d›.
Denizcilik
Müsteflar
Yard›mc›s› Hamza
Taflkeser de, bir dönem korsan
sald›r›s›na maruz
kalanlardan. 

Korsanlarla burun buruna
gelen Taflkeser, televizyon ve

sinemalarda izledi¤imiz
korsan filmlerine tafl
ç›kartacak korsan sald›r›s›n›
flöyle anlatt›: “Kaptanl›k
yapt›¤›m s›rada gemimiz
Malaka bo¤az›nda
demirlemiflti. Gerçi bize
uyar›larda bulunulmufltu.
Buralarda gemilere sald›r›rlar
diye... Bütün personeli
teyakkuzda tuttuk. Gece saat
iki sular›nda bir alarm çald›.
Hemen yata¤›m›zdan kalk›p
toplanma yerine geldik. Bir
bakt›m ki geminin bafl
taraf›nda 15-20 kiflilik bir
gurup var. Geminin bafl

taraf›nda bulunan boya
lokeri diye tabir

etti¤imiz boyalar›n
bulundu¤u yerde ki
boyalar› al›p denize
at›yorlar. Toplanma
yerinde 15-20 kifli

olduk. Biz hemen
sald›r›ya geçtik. Deniz

haydutlar›na 10-15 metre
yaklaflt›¤›m›z da ellerinde
büyük palalar› bize gösterdiler.
Bir süre onlar bize bakt›lar biz
onlara bakt›k. Korsanlar bu
süre içerisinde herhalde bizleri

kendilerinden daha uçuk ya da
ç›lg›n olarak görmüfl olmal›lar
ki, hepsi birden denize
atlad›lar. Gemimizde, burun
buruna geldi¤imiz korsan
sald›r›s›ndan kimsenin burnu
kanamad›n, zaferle ç›km›fl
olduk.”
Deniz korsanl›¤› de¤il, 
deniz haydutlu¤u

Hamza Taflkeser, fidye
karfl›l›¤› yap›lan sald›r›lar›n
korsanl›k olarak
de¤erlendirilmemesini istedi.
Taflkeser, bu tür sald›r›lar›n
deniz haydutlu¤u tan›m›na
girdi¤ine dikkat çekiyor.
Taflkeser, ayr›ca; korsanlar›n
Aden Körfezi’ni seçmelerinin
nedenlerini flöyle s›ral›yor:
“Aden Körfezi stratejik olarak
çok önemli bir yer. Dünya
deniz ticaret hareketinin
yaklafl›k yüzde 25’i bu hat
üzerinden geçiyor. Yani Aden
Körfezi, K›z›ldeniz ve
Akdeniz, Avrupa ve
Amerika’n›n do¤u k›sm›
hatlar› buradan geçiliyor.
Stratejik önemi nedeniyle
korsanlar bu hatt› mesken
tutmufl durumda.”

Hamza Taflkeser: “Korsanlarla
nas›l burun buruna geldik”

❮❮

D
enizcilik
Müsteflar
Yard›mc›s›
Hamza

Taflkeser, gemisini
büyük palalarla
basan
korsanlardan 
nas›l kurtuldu?
Korsanlar, 
kendini denize
atarak gemiyi 
niye terk etti?

Ba¤lant› Noktas›
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Ulaflt›rma Bakanl›¤›,
birçok alanda oldu¤u
gibi, karayollar›nda da
önemli mesafe ald›.
Hükümetin, Acil Eylem
Plan›'nda (AEP) yer alan,
kimileri için hayal olan, 15
bin kilometrelik duble yol

hedefine ulafl›lmakla
kalmad›, hedef afl›ld›. 

Rakamlarda zaten gerçe¤i
tüm ç›plakl›¤› ile ortaya

koyuyor. 1923-2002 y›llar›
aras›nda Türkiye genelindeki
bölünmüfl yol uzunlu¤u, 6 bin
101 km iken, 2003-2008 y›llar›
aras›nda yap›lan yol uzunlu¤u 15
bin 358 ç›kt›. Sadece geçen y›l
bin 468 kilometresi bölünmüfl
yol, 548 kilometresi tek yol
olmak üzere toplam 2 bin 16 km
yeni yol yap›ld›.  
Bakan Y›ld›r›m duble 
yolda ç›tay› yüksek koydu

Ulaflt›rma Bakan› Binali
Y›ld›r›m, karayollar›nda ç›tay›
yükseltti. Y›ld›r›m, 2009 y›l› için
bölünmüfl yol uzunlu¤unu 17 bin
kilometre, 2011 y›l› için ise 22
bin 500 olarak aç›klad›. Bakan
Y›ld›r›m, GAP Projesi'ne de ayr›
bir önem verdiklerini kaydetti.
Zira, 2002 y›l›nda GAP'da yol
uzunlu¤u 348 kilometre iken,
2008 y›l›nda yol uzunlu¤u bin
118 kilometreye ulaflt›. 
Türkiye'nin atar damarlar› aç›ld›

Ulaflt›rma Bakan› Binali

Y›ld›r›m, karayollar›n›n
bakanl›¤›na ba¤lanmas›n›n sonra
Türkiye'nin atar damarlar› olarak
nitelenen yollara önem verdi.
Önce, bu yollar›, k›sa sürede
tamamlamak için planlad›. Bu
çerçevede, Türkiye'yi ad›m ad›m
gezdi. Yeri geldi, iflçilerle sohbet
etti, çay içti, ekmelerini
bölüfltü… Böylelikle, iflçilerin
ifline yo¤unlaflmas› için onlara
moral deste¤i verdi. Bakan
Y›ld›r›m, s›k› çal›flmas›n›n
semeresini de gördü. Bir y›l gibi
k›sa bir sürede,13 ana arterde,
toplam uzunlu¤u 2 bin 938
kilometre olan yolun 1 bin 187
kilometresini trafi¤e açt›.
2008'de yap›lan toplam yol
uzunlu¤u ise, 2 bin 16
kilometreyi buldu.

Haber Merkezi

H
ükümet, 15 bin kilometre duble
yol hedefini aflt›. 6 Alt› y›lda 6
bin 101 km yol uzunlu¤u 15 bin
358'e ç›kt›. Sadece 2008

y›l›nda, bin 468 kilometresi bölünmüfl
yol, 548 kilometresi tek yol olmak üzere
toplam 2 bin 16 km yeni yol yap›ld›.

2009 bölünmü fl
B‹NAL‹ YILDIRIM
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ü fl yol hedefi; 17 bin km

25

‹zmir flehir içi trafi¤i 
25 dakikaya inecek

Gaziantep-Habur yolunun
tamamlanmas›yla, Gaziantep-
fianl›urfa aras› 3,5 saatten, 1,5
saate inecek. Bakanl›k, 1997-
2002 y›llar›nda yüzde 59'u
bitirilebilen ‹zmir Çevre yolunu
da bu y›l hizmete açacak.

Böylece, ‹zmir flehir içi trafi¤i
1,5 saatten, 25 dakikaya inecek.
Ulaflt›rma Bakanl›¤›, otoyollarda
da hedef büyüttü. Yap-‹fllet-
Devret modeliyle 2 bin 436,5
kilometre otoyol yap›lmas›
hedeflendi. Bugüne kadar yap›lan
toplam otoyol uzunlu¤u 2 bin
485 km.

1,5 milyar TL tasarruf sa¤land›
Hükümetin gerçeklefltirdi¤i 9

bin 257 kilometre yeni yol
hamlesiyle 1,5 milyar TL
tasarruf sa¤land›. Bölünmüfl
yollar, di¤er yandan Türkiye'nin
emniyet kemeri oldu. Kaza
oranlar› yüzde 64, ölümlü
kazalar yüzde 89 ➜➜➜➜➜➜
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Y‹D Modeli ile 2 bin 436.5 kilometre otoyol yap›lmas› planland› 
‹stanbul Bo¤az› Karayolu Tünel Geçifl Projesi (5.5 Km)
Gebze-‹zmir Otoyolu  (421 Km) (‹hale Aflamas›nda)
Kuzey Marmara Otoyolu (3.Bo¤az köprüsü dahil) (361 Km)
Ankara -Delice Otoyolu (120 Km )
Ankara - ‹zmir Otoyolu (549 Km ) 
Afyon-Antalya Otoyolu (345 Km )
Sivrihisar-Bursa Otoyolu (202 Km)
Tekirda¤-Çanakkale-‹zmir Otoyolu (433 km)

2008'de 517 km otoyol (otaban) trafi¤e aç›ld›: 
■■ Gümüflova-Gerede 27.1 km
■■ ‹zmir-Ayd›n Otoyolu: (166 km tamamland›) Geriye kalan 
4 kilometre bu y›l bitirilecek. ‹zmir flehir içi trafi¤i 15, saatten 
25 dakikaya inecek.
■■ ‹zmir- Urla- Çeflme: (ikiztepe -Konak-Do¤anlar Kesimi) 45
kilometresi trafi¤e aç›ld›. 6 kilometrede çal›flmalar devam ediyor.
■■ Kemerhisar-Pozant› Otoyolu: (Kemerhisar ve Ni¤ed Ba¤lant›
Yolu Dahil) 120 kilometre yolun, 66.4 kilometresi trafi¤e aç›ld›. 
■■ Gaziantep fianl›urfa Otoyolu: 192 kilometre yolun 
148 kilometresi trafi¤e aç›lm›flt›r.
■■ Bursa Çevre yolu: 86 kilometrelik otoyolun 65 kilometresi
tamamlanm›flt›r. Geriye kalan k›sm› 2009 y›l›nda tamamlanacakt›r.

Ulaflt›rma Bakanl›¤›, aralar›nda Ankara-Samsun,
Ankara-‹zmir, fianl› Urfa-Habur gibi 13 ana

arterde toplam uzunlu¤u 2 bin 938 kilometre yolun,
bin 187 kilometresi 2008 y›l› içinde trafi¤e aç›ld›

Karadeniz Sahil Yolu

Samsun-Ankara 
Elmada¤ Rampalar›

RRiizzee--GGüüllbbaahhaarr  MMeevvkkiiii



azald›. Ayn› flekilde, yaralanma
ile sonuçlanan kazalar yüzde 73,
maddi hasarl› kazalar da yüzde
65 oran›nda azald›. 
Kaza kara noktalar› 35'e indi

2002 y›l›nda 600'ü aflk›n kaza
kara noktas›, 35'e indirildi.
2008'de 75 adet iyilefltirilme
yap›ld›. 2010'a kadar kaza kara
noktas›z bir ulafl›m a¤›
hedefleniyor.
Bolu Da¤› Tüneli

Y›lan hikâyesine dönen ve bir
dönem patates deposu olarak da
kullan›lmas› önerilen Bolu Da¤›
Tüneli 2007'de hizmete aç›ld›.
Bolu Da¤› tünelinin yap›m›na
1993 y›l›nda bafllanm›flt›.1999

y›l›nda yaflanan Marmara
Depremi sonras›, kaynak
yetersizli¤i sebebiyle inflaat›
durdurulmufltu. 10 y›l içinde
tünelin yüzde 45'lik bölümü
tamamlanabilmiflti. Geriye kalan
yüzde 55'lik kesimi ise 5 y›lda
tamamlanarak tünel hizmete
aç›ld›. Bolu Da¤› Geçiflinin
hizmete aç›lmas›yla, Ankara-
‹stanbul aras› seyahat süresi
karayoluyla 3,5 saate indi. 
Karadeniz Sahil Yolu 19 y›l
aradan sonra tamamland›

Do¤u Karadeniz Bölgesinin
omurgas›n› oluflturan 542.5
kilometrelik “Karadeniz Sahil
Yolu Projesi” 19 y›l aradan

sonra tamamland›. 2004 y›l›nda
yüzde 40 tamamlanan yolun,
yüzde 60'› 4,5 y›lda
tamamlanarak 2008 y›l›nda
trafi¤e aç›ld›. Karadeniz Sahil
Yolu, Avrupa Birli¤i'nin
Kafkasya ve Orta Asya
bölgelerine karayolu ulafl›m›n›
sa¤layan en önemli karayolu
güzergâh› olarak da öne ç›k›yor. 

Samsun'dan Sarp S›n›r
Kap›s›'na kadar uzanan
Karadeniz Sahil Yolu, 6 il, 63
ilçe, 17 bucak merkezi, 9 liman,
2 havaalan› ve sahil boyunca
kesintisiz devam eden say›s›z
küçük yerleflim birimine hizmet
veriyor. 27

Duble yollardan sa¤lanan 
tasarruf miktarlar› flöyle:
■■ 9.257 km'lik bölünmüfl yolun, 
ekonomiye y›ll›k kats›s›: 1,5 Milyar TL
■■ Tasarruf edilen zaman: 27 Milyon 33
Bin 272 Saat
■■ Gün olarak: 1 Milyon 126 Bin 386 gün

Bölünmüfl yollar 
Türkiye'nin emniyet kemeri oldu
Kaza oran›nda yüzde 64
Ölüm oran›nda yüzde 89
Yaralanma oran›nda yüzde 73
Maddi Hasar Oran›nda yüzde 65 
azalma sa¤land›.

2009 y›l› hedef program›
OTOYOL 133 Km
BÖLÜNMÜfi YOL 2276 Km
TEK YOL 750 Km
GÜVENL‹K YOLLARI 350 Km
SICAK KARIfiIM KAPLAMA 500 Km
ASFALT YEN‹LEME 17850 Km
KÖPRÜ YAPIM VE ONARIM Adet 232 
KAZA KARA NOKTA Adet 110 

Bölünmüfl yol uzunlu¤u

Y›l km
1923-2003 6101
2003-2008 9257
TOPLAM: 15358

2002 oto yol uzunluklar› 
Otoyol: 1851 km
Bölünmüfl yol: 6101 km

2008 yol uzunluklar›:
Otoyol: 2485 km (kavflak-yan yollar dahil)
Bölünmüfl yol: 15,358

2008 y›l›nda hizmete aç›lan ve 
2009 y›l›nda tamamlanacak yol uzunluklar› flöyle:
Ankara-Samsun (404 km) tamamland›.
Hasdal Kavfla¤›-Kemerburgaz-Yas›ören

Toplam 45 km. (31 kilometresi trafi¤e aç›ld›)
Trakya Otoyol ayr›m›-K›rklareli-Dereköy-
Aziziye-Bulgaristan Hududu: 68 km, trafi¤e aç›k.
Ere¤li Kavfla¤›-Pozant›: 88 km; 66 km trafi¤e aç›k.
Ankara-‹zmir: 570 km. 495 kilometresi trafi¤e aç›k.
Afyon-Antalya: 262 km.220 km trafi¤e aç›k. 
Ankara-Çank›r›: 212 km. 136 km trafi¤e aç›k
fianl›urfa-Habur: 367 km.132 km trafi¤e aç›k. 
Bözöyük-Mekece: 134 km. 65 km hizmete aç›k.
Bursa-Bal›kesir-‹zmir: 417 kilometre. 352 km hizmete aç›k.
K›r›kkale-Yozgat-Sivas: 319 km.166 km hizmete aç›k.
Sinop-Boyabat: 52 km. trafi¤e aç›k.
Not: 2 bin 938 kilometre olan yolun 
bin 187 kilometresini bir y›l içinde trafi¤e açt›. 
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köfle

“ONUN
ARABASI

VAR…”

Mülkiyet duygusunun insan›
özgürlefltirdi¤ini, insan›n kendine
güven verdi¤ini baflta söyleyelim
ki duvarda eksik tafl kalmas›n.
Mal sahibi mülk sahibi hani
bunun ilk sahibi felsefesi
mülkiyetten müsta¤ni de¤ildir ve
dahi mülke sahih bak›fl›
özetlemektedir. Hayat›nda
mülkiyet duygusunu
tatmayanlar›n mal mülk edinme
çabas›n›n getirdi¤i çemberi
k›rarak olgunlaflmalar› uzun
hikâyedir. Her fleyde oldu¤u gibi
burda da bir denge aramak
gerekir. Söyledi¤imiz zenginler
cimri olur yarg›s›ndan çok baflka
bir fleydir. Cimrilik, vars›l yahut
yoksul tan›mayan bir illettir;
cimriyse cimridir ve konumuz
d›fl›ndad›r. 

‹smet Özel’in “lahavle” ile
biten “Hiçbir fley söylemeyen
sözlere varmak için/Her fleyin
sonuna kadar söylenmesi
gerekti” dizeleri yahut Yunus
Emre’nin “Ballar bal›n›
buldum/kovan›m ya¤ma olsun”
dizelerinde vurgulanan
olmuflluk/olgunluk mülkiyet
duygusundan aç›lan kap›dan
görünen bir olgunluktur. Söz de
bir mülktür ve bizi bir söz sahibi
k›lan, bu sözden dolay› da
yarg›layacakt›r.

‹ster somut anlamda olsun
isterse hususiyet manas›nda
olsun “mülk sahibi”
olmayanlar›n, bu duyguyu
yaflamayanlar›n/yaflatmayanlar›n
insanl›¤a verecekleri bir fley de
maalesef bulunmamaktad›r. Bir
h›rka ve bir lokmay› kendine yük
görenlerin/çok görenlerin, demir
çar›k demir asa bu dünyan›n
ç›kan çivilerini yerine
vidalamakla kendini memur
hissedenlerin mülkten azade
olduklar›n› söyleyerek beni
yalanc› ç›karmaya kalkmay›n.
Onlar sahip olduklar› maldan
mülkten geçerek erdem
mülküne, feraset mülküne,
olgunluk mülküne ve dahi serapa
özgürlükten saraylara konan
kiflilerdir.

Meram›m›z› ifade ettik ve
girizgâh› idare ettik madem,
flimdi, bu kadar sözden sonra bu
mevzuu güncel k›lman›n yeri
gelmifl demektir. Bu yaz›y›
yazmam›z›n nedeni de son ‹ran
seyahatimizde gördü¤ümüz
kad›n floför çoklu¤udur. Bafll›
bafl›na keflmekefl olan Tahran
trafi¤inde sürücülerin en az
yar›s› kad›nd›r; bak›ml›
kad›nlard›r, bak›ml› olduklar›
yaln›zca ellerinden, yüzlerinden,
kaflkolumsu baflörtüsü alt›ndan
f›flk›ran yine “bak›ml›”
saçlardan anlafl›lmaktad›r.
Yar›ya yak›n kad›n sürücünün
yüzde doksan› ise arabay› “tek”
kullanmaktad›r.

Buradan, araba sahibi
olman›n, araba kullanman›n
kad›nlar aras›nda yayg›nl›¤›ndan
yola ‹ran kad›nlar›n›n ne kadar
da modern olduklar›n› ç›karacak
de¤ilim. Ne var ki, bu meseleden
arabas› olmakla özgür olmak
aras›nda en az›ndan ‹ran tolumu
aç›s›ndan s›k› bir ba¤ oldu¤unu
söylemeliyim.

Rahmetli Turgut Özal’›n
“araba sevdas›” flayet
tan›mlanacaksa, bunun h›z
tutkusunun, giriflimci ruhun ve
ç›lg›nl›¤›n yan›nda kendine
güven ve özü gürlükle/özgürlükle
tan›mlanmas› gerekir diye
düflünüyorum.

fioförünüz özel olmayabilir,
hatta floförünüz hiç olmayabilir;
araban›z da güzel mi güzel
olmayabilir; ülkemiz insan› için
de en az›ndan bir “düldül”
sahibi olman›n getirdi¤i mülkiyet
hazz›, yaln›zca s›n›f atlamakla,
ne bileyim mal mülk sahibi
olmakla izah edilirse, eksik
kalacakt›r.  Erkekler için neyse
de, kad›nlar için arabas› olmak,
bir zamanlar Arap at›na düflkün
beylerin bu sahiplikle edindikleri
duyguyla akrabal›k arz
etmektedir.

Hülasa, arabas› olmak at›
olmakt›r ve at dedi¤imiz nesne
kültürel anlamda teslisimizin
üçaya¤›ndan biridir.
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Yarg›tay'›n baz
istasyonlar›n›n flehir d›fl›na

ç›kar›lmas›yla ilgili ocak ay›nda
verdi¤i beklenmedik karar›n,
telekomünikasyon sektöründeki
bomba etkisi devam ediyor.
Karar›n üzerinden aylar
geçmesine ra¤men, operatörlerin
en önemli gündem maddesi oldu.
Geçen say›m›zda, Bilgi
Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu
(BTK) Baflkan› Tayfun Acarer'e
yarg› karar›n uygulanmas›
halinde cep telefonlar›n› ak›betini
sormufltuk. Baflkan 'baz
istasyonlar› flehir d›fl›na
ç›kar›l›rsa, cep telefonu ile
görüflme imkan› kalmaz' diyerek,
karar› özetlemiflti.

Bu say›m›zda, “Baz
istasyonlar› nas›l çal›fl›r?, Kaç
türlü baz istasyonu var?, Baz
istasyonlar›n›n s›k olmas› m›,
yoksa aral›kl› olmas› m› daha
zararl›?, Baz istasyonlar›,
'Kansorejen' radyasyon yayar
m›?” sorular›n cevab›n› BTK'da
konunun uzmanlar›ndan Ali R›za
Özdemir ile konufltuk. Biz sorduk,
Özdemir cevaplad›.

➜➜ Baz ‹stasyonlar›,
'kanserojen' radyasyon yayar m›?

Kesinlikle yanl›fl bir
tan›mlamad›r. Önce, radyasyon
nedir? Elektromanyetik dalga
nedir? Onu aç›klayal›m.
Radyasyon; iyonlaflt›r›lan
elektromanyetik dalgaya denir.
‹yonlaflt›rma etkisi olmayan

'elektromanyetik dalgalara' da
elektromanyetik dalga denir. Baz
istasyonlar›n oluflturdu¤u,
“elektromanyetik dalga”d›r.
Evimizde kulland›¤›m›z tüm
elektrikli aletler gibi... X ›fl›nlar›,
gama ›fl›nlar› ve di¤er yüksek
enerjili parçac›klar iyonlaflt›ran
dalgad›r. Yani radyasyondur. Baz
istasyonlar›n›n enerjileri
iyonlaflma yapmayacak kadar
düflük seviyelerde oldu¤undan
hiçbir flekilde radyasyon ya da
radyasyon bombas› olarak
nitelendirilemez.

➜➜ Peki, biraz daha açarsak,
iyonlaflt›r›c› radyasyon nedir?
‹yonlaflt›r›c› olmayan radyasyon
nedir? Baz istasyonlar›n›n bu
spektrumda yeri nedir?

‹yonlaflma, atomlardan ve
moleküllerden elektron
kopar›lmas›d›r. Enerji yüklü
fotonlardan oluflan
elektromanyetik dalgalar,
çarpt›klar› cisimlerden elektron
kopararak iyonlaflmalar›na yol
açabilirler. Çok yüksek frekansl›
ve dolay›s›yla yüksek enerjili olan

x-›fl›nlar› ve gama ›fl›nlar›
iyonlaflt›r›c› radyasyonlard›r.
Daha düflük frekansl›, bir baflka
deyiflle düflük enerjili
elektromanyetik dalgalar (Radyo
dalgalar›) ise iyonlaflt›r›c›
olmayan dalga olarak
adland›r›l›rlar. Mobil iletiflim
sistemlerinin (baz istasyonlar›)
neden olduklar› elektromanyetik
dalga, kesinlikle iyonlaflt›r›c›
radyasyon bölgesi içinde yer
almamaktad›r. 

➜➜ Baz istasyonlar›n›n flehir
d›fl›na ç›kar›lmas›, insan sa¤l›¤›
için daha m› uygundur?

Hay›r…Asl›nda, flehir d›fl›na
ç›kar›lmas› daha zararl›d›r.
Çünkü, bir dalgan›n frekans›
artt›kça enerjisi artar. Bu da
sa¤l›k yönünden ele al›rsak, daha
tehlikelidir. 

➜➜ fiehir d›fl›na tafl›n›rsa, cep
telefonu ile konuflma yap›lamaz
iddias› do¤ru mudur?

Do¤rudur. Baz istasyonlar›n›n
flehir d›fl›na tafl›nmalar› teknik
olarak mümkün de¤ildir. Çünkü;
baz istasyonlar› hücresel sistem

❮❮

‹LET‹fi‹M
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Baz istasyonlar›,
bulundu¤u binaya

zarar verir mi?

Baz istasyonlar› hakk›nda bilmedikleriniz; 

I
yonlaflt›rmayan
elektromanyetik alanlar›n insan
vücudu üzerindeki kesinleflmifl
tek etkisinin, ›s› etkisi oldu¤u

bilinmektedir. Vücut s›cakl›¤›n›n 
1 derece artt›¤› tespit edilmifltir. Bu
nedenle 50 kat koruma faktörü
uygulanm›flt›r. Ülkemizde bu koruma,
Avrupa de¤erlerinden bile iyidir.” 

Makro,
mikro ve piko
hücreler.



mant›¤› esas›na dayanarak
çal›flmaktad›r. Radyo ve TV
vericileri gibi bir kule üzerinden
hizmet veremez. Çünkü, cep
telefonlar› hem al›c›-hem verici
olmak durumundad›rlar.
Dolay›s›yla milyonlarca aboneyi
konuflturabilmek için çok say›da
hücre planlanmas› ve her bir
hücrenin içinde de mutlaka bir baz
istasyonunun kurulmas›
gerekmektedir. 

➜➜ Kaç çeflit baz istasyonu
vard›r? 

Baz istasyonlar› makro, mikro
ve piko hücreler olmak üzere üç
k›sma ayr›l›r. Makro hücreler
genellikler flehirler aras›nda
yüksek kulelere kurulur. Ortalama,
35 km'lik bir mesafe içinde hizmet
verir. Mikro baz istasyonlar› trafik
yo¤unlu¤unun daha çok oldu¤u
flehir içlerine kurulur. 1-2 km'lik
bir mesafeyi kapsamaktad›r. Piko
hücreler ise ç›k›fl güçleri oldukça
düflük olup,  hava alanlar›, bina
içleri ve al›fl verifl merkezleri gibi
yerlere kurulur.

➜➜ Bu durumda baz
istasyonlar›n›n say›s›n›n artmas›,
yayd›¤› elektromanyetik dalgalar›n
azalmas› anlam›na m› geliyor?

Evet. Asl›nda baz
istasyonlar›n›n say›s›n›n artmas›
ortamdaki elektromanyetik
kirlili¤in azalmas›na önemli bir
katk› sa¤l›yor. Mesafe uzak olursa,
baz istasyonu daha fazla güç
harc›yor. S›k kullan›l›rsa, daha
küçük vericilerle, ayn› alan›n

kapsanmas› mümkün
olabilmektedir. 

➜➜ Binan›n tepesindeki baz
istasyonundan korunmak mümkün
mü?

Baz istasyonlar›
elektromanyetik dalgay› antenleri
vas›tas›yla flemsiye gibi do¤rudan
karfl› tarafa iletir. Baflka bir
ifadeyle mumun dibine ›fl›k
vermedi¤i gibi baz istasyonlar›,
afla¤› yönde çok az miktar hariç,
bir elektromanyetik dalga
yaymayaca¤› bilinmelidir.

➜➜ Baz istasyonlar›n›n antenleri
nas›l antenlerdir ve nas›l yay›n
yapar?

Baz istasyonlar›n›n antenlerin
büyük bir ço¤unlu¤u “Yönlü
Anten” lerdir.

Yönlü antenler sadece bakt›klar›
yöne do¤ru yay›n yaparlar.
Dolay›s› ile antenlerin arkas›nda,
alt›nda ve üstünde çok düflük
seviyede bir elektrik alan oluflur. 

➜➜ Baz istasyonlar›, bulundu¤u
binaya az etki yapar dediniz. Peki
kafl› binadakilerin durumu ne
olacak? Onlar ne kadar bir
elektromanyetik alana maruz

kal›yor? 
Tüm baz istasyonlar›n›n

Güvenlik mesafesi ortalama 10-15
metre aras›nda de¤iflmektedir.
Güvenlik mesafesi antenden
itibaren yatay do¤rultuda hesap
edilmekte, bunun d›fl›nda kulenin
dibinde ve di¤er yerlerde limit
de¤erinin afl›lmas› imkan› yoktur. 

➜➜ Baz istasyonlar› yurt d›fl›na
neden her yerde görülmüyor?

Önce flunu belirteyim, baz
istasyonlar› dünyan›n her yerinde
ayn› sistemle çal›fl›r. Soruya
gelirsek; Baz istasyonlar›n›n yurt
d›fl›nda bu kadar çok
görülmemesinin tek sebebi: baz
istasyonlar› yurt d›fl›ndan daha iyi
kamuflafl olmas›d›r.

➜➜ Baz istasyonlar›n›n s›n›r
de¤erleri neye göre
belirlemifllerdir?

‹yonlaflt›rmayan
elektromanyetik alanlar›n insan
vücudu üzerindeki kesinleflmifl tek
etkisinin, ›s› etkisi oldu¤u
bilinmektedir. Ortalama bir
insan›n kan dolafl›m›nda 4
W/kg'l›k bir enerji so¤urulmas›
durumu referans olarak al›nm›flt›r.
Yani kg bafl›na 4W'lik bir enerjinin
vücut taraf›ndan so¤urulmas›
durumunda vücut s›cakl›¤›n›n 
1 derece artt›¤› tespit edilmifltir.
Sa¤l›k aç›s›ndan bir risk teflkil
edece¤i de¤erlendirildi¤inden, 
1 derecelik ›s› art›fl›na 50 kat
koruma faktörü uygulanm›flt›r.
Avrupa, bu de¤erleri
kullanmaktad›r. Ülkemizde ise bu
de¤er ise Avrupa'n›n bile dörtte
biri oran›nda uygulanmaktad›r.
Yani çok daha fazla korumac› bir
yaklafl›m uygulanmaktad›r. 31

Elektrik
direklerine
konulan baz
istasyonlar›
antenleri.

Kule tipi 
bir baz
istasyonundan
yay›lan sinyal. 

Avrupadak› oyun parklar› içinde yer alan baz istasyonlar› antenleri.



Ankara-Eskiflehir 
hatt›nda sefere konulacak
olan h›zl› trene, 'Yüksek H›zl›
Tren' (YHT) ad› verildi. Tren
için gerekli “logo” çal›flmas›
da tamamland›.

H›zl› tren seferleri, 
13 Mart'ta Baflbakan Tayip
Erdo¤an'›n kat›laca¤›
görkemli bir törenle
bafllayacak. Kabineden 
genifl kat›l›m›n olaca¤›
törene, yabanc› ülkelerin den
bakanlar ve misyon
temsilcileri düzeyinde
kat›l›mlar bekleniyor. 
‹lk gün 5 TL 

Trenin sefere konuldu¤u ilk

5 gün bilet fiyat›, yaln›zca 5
TL olacak. Sonraki 10 gün
10 TL, izleyen 15 gün de 15
TL olacak. TCDD yetkilileri,
1 ayl›k dönemin sonunda
yolcu profiline göre geçerli
olacak bir tarifenin ortaya
konulaca¤›n› aktard›. 
H›z saatte 250 km

H›zl› tren, saatte 250
kilometre h›za kadar
ç›kacak. Ancak, her bölgede
bu h›z söz konusu
olmayacak. Ankara'da
hemzemin geçitlerin
bulundu¤u bölgelerde, tren
son derece yavafl hareket
edecek. Güvenli bölgelerde

h›z› artacak. 
Ö¤rencilere özel bilet 

Özellikle, Ankara ve
Eskiflehir'de okuyan
ö¤renciler için özel bir fiyat
politikas› uygulanacak.
TCDD, ö¤rencilere indirimli
ve s›n›rs›z kullan›ml› bilet
satacak. Ö¤renci bilet
fiyat›n›n 250 TL olmas›
bekleniyor. Ö¤renciler, bu
biletlerle ay içinde h›zl›
trenlerden ve flehir içinde
banliyö trenlerinden s›n›rs›z
yararlanabilecek. 
Seyahat süresi

Ankara-Eskiflehir seyahat
süresinin bafllang›çta 1 saat

Ba¤lant› Noktas›

DEM‹RYOLLARI

32
www.baglantinoktasi.org

❮❮

‹lk 
hafta, 
h›zl› tren
5 TL

Ankara-
Eskiflehir
hatt›nda
sefere

konulacak olan
h›zl› trenin ad›
belli oldu:
'Yüksek H›zl›
Tren' (YHT) Bilet
fiyatlar› ilk hafta
5 TL'den
sat›lacak.



15 dakikadan fazla olmas›
bekleniyor. Ankara'daki
hemzemin geçitlerin daha
güvenli hale getirilmesinin
ard›nda seyahat süresinin 1
saat 5 dakikaya kadar
düflebilece¤i hesaplan›yor. 
3 adet h›zl› tren seti var

TCDD yetkilileri, halen
Türkiye'nin 3 adet h›zl› treni
bulundu¤unu belirtti.
Yetkililer, ‹spanyol CAF
firmas›na, 2005 y›l›nda 10
adet h›zl› trenin yap›m iflinin
verildi¤ini vurgulayarak,
trenlerin parça parça
Türkiye'ye geldi¤ini, 2009
y›l›n›n kas›m ay›nda trenlerin

tümümün teslim al›nm›fl
olaca¤›n› bildirdi. 
‹stanbul için Eskiflehir'den
eski trenlere aktarma
yap›lacak

Ankara-Eskiflehir
aras›ndaki seferler h›zl›
trenlerle yap›lacak.
‹stanbul'a devam edecek
yolcular ise, konvansiyonel
olarak bilinen normal
trenlere aktar›lacak.
Yolculu¤un Eskiflehir'den
sonrak› k›sm›, bu trenlerle
yap›lacak. 
Türkiye Dünya 
8'incisi olacak

Ankara-Eskiflehir hatt›nda

seferlerin bafllamas›yla,h›zl›
tren iflletmecili¤inde,
Türkiye'yi dünyada s›n›f
atlatacak. Türkiye dünyan›n
8'inci, Avrupa'n›n 6'nc› h›zl›
tren iflleten ülkesi konumuna
gelecek.
Eskiflehir-‹stanbul 
aras›nda inflaat bafllad›

TCDD, Eskiflehir-‹stanbul
hatt›n› infla edecek Çin-Türk
ortakl›¤›na yer teslimini
yapt›. Bu hatt›n en az 5 y›l
sonra hizmete girebilece¤i
hesaplan›yor.2014'de,
Ankara-‹stanbul aras›nda
kesintisiz olarak h›zl› tren
iflletmecili¤ine geçilebilecek. 

Ankara ve Eskiflehir'de okuyan ö¤renciler için özel bir
fiyat politikas› uygulanacak. 250 TL'ye ö¤renciler,
bir ay içinde h›zl› trenlerden ve flehir içinde banliyö
trenlerinden s›n›rs›z yararlanabilecek.

33



SEKTÖR

34
www.baglantinoktasi.org

Müflterilerin aynı ücret
karflılı¤ında daha çok

konuflmasını amaçlayan JeTTvel'de
müflteriler, farklı konuflma
alıflkanlıklarına uygun olarak
tasarlanmıfl JeTTvel 100, JeTTvel
200 veya JeTTvel 300 seçenekleri
arasından kendilerine en uygun
pakete abone olabiliyor. 

Kampanyada aylık 100 dakika
flehiriçi konuflmayı içeren JeTTvel
100'ü seçen kullanıcılara, tarifeye
kayıt olduktan sonraki üç ay
boyunca 100 dakika daha hediye
ediliyor. Aynı flekilde JeTTvel
200'ü seçen kullanıcılar 200 ve
JeTTvel 300'ü seçen kullanıcılar
ise 300 hediye dakika kazanıyor.
Böylece tüm vergiler ve sabit ücret

dahil olarak 19 TL ödeyen bir
JeTTvel müflterisi 100 dakika
yerine 200 dakika flehiriçi
konuflabiliyor. Aynı flekilde 27 TL
ödeyerek JeTTvel 300'ü seçenler
tam 600 dakika flehiriçi konuflma
imkanı kazanıyor. Bunun yanı sıra
JeTTvel'e kayıt olan kullanıcılar,
0800 314 15 16 numaralı hattan
kaç dakika konuflma yaptıklarını
ö¤renebiliyor.

Türk Telekom'un JeTTvel
tarifesinden yararlanmak isteyen
müflteriler, 444 1 444 numaralı
Müflteri Hizmetleri'nden,
ofislerden, bayilerden ve
www.turktelekom.com.tr
adresinden detaylı bilgi alıp
baflvurularını yapabiliyor.

JeTTvel’de
dakikalar ikiye
katlandı

T
ürk Telekom'un
yeni JeTTvel
tarifesine geçen
kullanıcılar ilk

üç ay paketlerindeki
dakikaların iki katı
kadar konuflabilecek

❮❮



Ülkemizde Telekomünikasyon
Kurumu (yeni ad› ile Bilgi
Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu) ile
Rekabet Kurumu aras›nda yaflanan
yetki karmaflas› sektördeki firmalar›n
çok iyi bildi¤i ve s›k›nt› çekti¤i bir
konudur. Yaflanan bu karmafla
yürürlükteki 406 say›l› Kanun ile
2813 say›l› Kanunun iki Kurum
taraf›ndan farkl› yorumlanmas›ndan
kaynaklanmaktad›r. Sektörde
yaflanan birçok sorunun giderilmesi
ve Avrupa Birli¤i mevzuat›na uyum
sa¤lanma amac›yla haz›rlanan ve
10.11.2008 tarih, 27050 Mükerrer
say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak
yürürlü¤e giren 5809 say›l›
Elektronik Haberleflme Kanunu'nda
rekabetin tesisine iliflkin hükümlere
yer verilmifltir. Bu hükümler Kanun'un
6. ve 7. maddelerinde düzenlenmifltir.
An›lan Kanun'un, “Kurumun görev ve
yetkileri” bafll›kl› 6. maddesinin 1.
f›kras›nda;

a) Elektronik haberleflme
sektöründe; rekabeti tesis etmeye ve
korumaya, rekabeti engelleyici,

bozucu veya k›s›tlay›c› uygulamalar›n
giderilmesine yönelik düzenlemeleri
yapmak, bu amaçla ilgili pazarlarda
etkin piyasa gücüne sahip
iflletmecilere ve gerekli hallerde di¤er
iflletmecilere yükümlülükler getirmek
ve mevzuat›n öngördü¤ü tedbirleri
almak.

b) Bu Kanun ve bu Kanuna
dayan›larak yap›lan düzenlemelere
ayk›r› olarak, elektronik haberleflme
sektöründe ortaya ç›kan rekabet
ihlallerini denetlemek, yapt›r›m
uygulamak, mevzuat›n öngördü¤ü
hallerde elektronik haberleflme
sektöründe rekabet ihlallerine iliflkin
konularda Rekabet Kurumundan
görüfl almak.” 

Kurumun görevleri aras›nda
say›lm›flt›r. Bu maddede yer alan
hüküm gere¤i; Bilgi Teknolojileri ve
‹letiflim Kurumu, elektronik
haberleflme sektöründe, rekabeti tesis
etmek ve korumak, rekabeti
engelleyici, bozucu veya k›s›tlay›c›
uygulamalar› gidermek için
düzenlemeler yapacakt›r. Kanun'un
“Rekabetin Sa¤lanmas›” bafll›kl› 7.
maddesi, 

(1) Kurum, 7/12/1994 tarihli ve
4054 say›l› Rekabetin Korunmas›
Hakk›nda Kanun hükümleri sakl›
kalmak kayd›yla, elektronik
haberleflme sektöründe rekabete
ayk›r› davran›fl ve uygulamalar› re'sen
veya flikâyet üzerine incelemeye,
soruflturmaya ve rekabetin tesisine
yönelik gerekli gördü¤ü tedbirleri
almaya, görev alan›na giren
konularda bilgi ve belgelerin
sa¤lanmas›n› talep etmeye yetkilidir. 

(2) Rekabet Kurulu, elektronik
haberleflme sektörüne iliflkin olarak
yapaca¤› inceleme ve tetkiklerde,
birleflme ve devralmalara iliflkin
olarak verece¤i kararlar da dahil
olmak üzere elektronik haberleflme
sektörüne iliflkin olarak verece¤i tüm
kararlarda, öncelikle Kurumun
görüflünü ve Kurumun yapm›fl oldu¤u
düzenleyici ifllemleri dikkate al›r. 

(3) Kurum, yapaca¤› pazar
analizleri sonucu ilgili pazarlarda
etkin piyasa gücüne sahip
iflletmecileri belirleyebilir. Kurum,
etkin rekabet ortam›n›n sa¤lanmas›
ve korunmas› amac›yla etkin piyasa
gücüne sahip iflletmecilere
yükümlülükler getirebilir. Ayn›
ve/veya farkl› pazarlarda etkin piyasa
gücüne sahip olan iflletmeciler
aras›nda söz konusu yükümlülükler
aç›s›ndan farkl›laflt›rma yap›labilir.”

hükümlerini ihtiva etmektedir. 
Söz konusu bu hükümler (6. ve 7.

madde hükümleri) birlikte
de¤erlendirildi¤inde Bilgi
Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumuna;
elektronik haberleflme sektöründe
ortaya ç›kan rekabet ihlallerini
denetleme, yapt›r›m uygulama,
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) yapma k›sacas› rekabetin
tesisini sa¤lama görevi verilmifltir.
Kurum, yapaca¤› pazar analizleri
sonucu ilgili pazarlarda etkin piyasa
gücüne sahip iflletmecileri
belirleyebilecek, etkin rekabet
ortam›n›n sa¤lanmas› ve korunmas›
amac› ile bu iflletmecilere
yükümlülükler getirebilecektir. Ayr›ca
elektronik haberleflmenin sa¤lanmas›
amac›yla yap›lan anlaflmalarda
rekabeti k›s›tlayan, mevzuata ve
tüketici menfaatlerine ayk›r› düflen
hükümlerin yer almamas› için gerekli
önlemleri alacakt›r. Bilgi Teknolojileri
ve ‹letiflim Kurumu, elektronik
haberleflme sektöründe rekabete
ayk›r› davran›fl ve uygulamalar›
do¤rudan veya flikayet üzerine
incelemeye, görev alan›na giren
konularda bilgi ve doküman›n
sa¤lanmas›n› talep etmeye yetkilidir.
Kurum, gerekli gördü¤ü hallerde ise
sektördeki rekabet ihlallerine iliflkin
olarak Rekabet Kurumu'ndan görüfl
alacakt›r.  Öte yandan Rekabet
Kurumu da, elektronik haberleflme
sektörüne iliflkin olarak verece¤i tüm
kararlarda öncelikle Bilgi
Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu'nun
görüflünü ve Kurumun yapm›fl oldu¤u
düzenleyici ifllemleri dikkate almakla
yükümlüdür.

Nitekim telekomünikasyon
sektörünün dünya genelinde
düzenleme flekline bak›ld›¤›nda;
düzenleyici ifllevler ile denetleyici
ifllevlerin sektöre özgü ba¤›ms›z
düzenleyici otorite olan Bilgi
Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumuna
verilmesi, Kanun koyucu taraf›ndan
yerinde bir düzenleme olarak
de¤erlendirilebilir. Bu düzenlemenin
Rekabet Kurumu ile Bilgi
Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu
aras›nda yaflanan veya yaflanacak
olan yetki karmaflas› sorununa da son
verece¤i umulmaktad›r.

köfle

ELEKTRON‹K
HABERLEfiME

KANUNU VE
REKABET

HÜSEY‹N ALTAfi
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Turkcell'in 2008 bazl›
bilançosunda net kâr›

2007 y›l›na göre yüzde 31.5
artarak 2.312 milyar liraya
ç›kt›. Turkcell'in 4. çeyrek net
kâr› dolar baz›nda bir önceki
y›l›n ayn› dönemine göre
yüzde 20.7 azalarak 319.8
milyon dolar ve lira baz›nda
da ayn› dönemlerde yüzde 3.2
azalarak 465.2 milyon lira
oldu.

fiirketin toplam gelirleri
2008 y›l›nda yüzde 10.1
artarak 6.97 milyar dolar
oldu. Lira bazl› gelir ise yüzde
8 art›flla 8.84 milyar liraya
ç›kt›.
2008’de 866.2 milyon
dolarl›k yat›r›m 

Aç›klamanda `2009 y›l›
sonunda TL baz›nda gelir
büyümesi elde etmeyi hedefliy-
oruz` denildi ancak rakam
verilmedi.

‘2008 y›l›nda Düzenleyici
Kurum, Referans Ça¤r›
Sonland›rma Tarifelerini
yüzde 33 oran›nda indirdi ve
bu uygulama 2008 finansal
sonuçlar›m›z› olumsuz yönde
etkiledi` denilen aç›klamaya
göre, 2008'de 866.2 milyon
dolar yat›r›m harcamas›
yapan flirket, 2G ve 3G
yat›r›mlar›n›n yan› s›ra
ifltirakleri için bu y›l 1.3 mil-
yar dolarl›k yat›r›m planl›yor.
Uluslararas› ifltirakleri için ise
300 milyon dolar yat›r›m
planl›yor.

Turkcell'in 2008 y›l›n›n
dördüncü çeyre¤inde nominal
amortisman vergi faiz öncesi
kâr› (AVFÖK) yüzde 29.6'l›k
gerileme ile 524.5 milyon
dolara, AVFÖK marj› da 8.1
puanl›k gerileme ile yüzde
33.1 düzeyine düfltü. Geçen
y›l›n  tamam›nda nominal
AVFÖK yüzde 1.8 oran›nda
düflerek 2.58 milyar dolar
olarak gerçekleflirken AVFÖK
marj› ise  2007'deki yüzde
41.5'ten yüzde 37'ye geriledi.
2008’de toplam borç 
785.9 milyon DOLAR 

Aç›klamada `2009 y›l›nda,

makro ortamdaki dalgalanma
ve rekabet art›fl› olarak nite-
lenebilece¤imiz faaliyet
ortam›m›zdaki zorluklar
nedeniyle, marjlar›m›z
üzerinde bask›n›n artmas›n›
bekliyoruz` denildi.

Turkcell'in 2008 sonunda
toplam borcu 785.9 milyon
dolar oldu. Bunun 541.8 mily-
on dolar› Ukrayna'daki
Astelit operasyonundan geldi.
Aç›klamada `Konsolide borcu-
muzun tamam› de¤iflken faizli
olmakla beraber bunun  655.9
milyon dolarl›k k›sm›n›n vade-
si bir y›ldan önce
dolacakt›r...2009 y›l›nda,
Astelit'in 390 milyon dolar
tutar›ndaki borcunu çevirmeyi
düflünebiliriz` denildi.

Geçen y›l sonunda 37 mily-
on aboneye ulaflan flirketin
aç›klamas›nda `2009 y›l›nda,
mobil hat penetrasyonunun
2008'in hafif üzerinde gerçek-
leflmesi beklenirken, daha
yavafl büyüyecek pazarda
abone say›m›z›n 2008
y›l›ndaki  37 milyon seviyesine
benzer seviyede kalmas›n›
bekliyoruz` denildi. Turkcell'in
abone bafl›na ayl›k ortalama
geliri (ARPU) 2008 dördüncü
çeyre¤inde, dolar baz›nda
liran›n dolar  karfl›s›nda de¤er
kayb› nedeniyle yüzde 18.7
oran›nda gerileyerek 12.6
dolar, 2008 y›l›nda ise ayn›
seviyelerde  kalarak 14.5
dolar olarak gerçekleflti.

Ayl›k kullan›m dakikalar›
(MoU) 2007'de 76.3 dakika
iken 2008'de yüzde 25.7
artarak 95.9 dakikaya yüksel-
di.  Abone kay›p oran› ise
2008'in son çeyre¤inde, bu
dönemdeki numara tafl›nabilir-
li¤i sitemine ra¤men yüzde
6.2  düzeyinde kald›. Y›ll›k
abone kay›p oran› ise, numara
tafl›nabilirli¤i nedeniyle y›l
boyunca Türkiye pazar›nda
yo¤unlaflan rekabet dolay›s›yla
bir y›l önceki yüzde 19.9
seviyesinden yüzde 23.8'e yük-
seldi. Bu oran›n bu y›l  art-
mas› bekleniyor.

‹LET‹fi‹M
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Turkcell'in 2008
y›l›nda konsolide net

kâr› dolar baz›nda
2007 y›l›na göre
yüzde 36 art›flla 

1.8 milyar dolar oldu. 

Turkcell`in
2008 net 

kâr› yüzde 36
art›flla 1.8

milyar dolar 



Ulaflt›rma Bakanl›¤›, sahte
logolu araç muayene belgesi
düzenleyen sahtecilerden
sonra, düflük trafik vergisi
ödemek için kamyonlar›,
kamyonet gibi gösteren araç
sahiplerine de el att›. Evrak
üzerinde 500 kilogram yük
tafl›mas› gereken araçlar›n, 5
ton yük tafl›d›¤› tespit edildi.
Bunun üzerine Ulaflt›rma
Bakanl›¤›, Kara Ulaflt›rmas›
Genel Müdürlü¤ü, araç
sahiplerine 3 bin TL a¤›r
para cezas› kesti. Ulaflt›rma
Bakanl›¤›, vergiden kaçmak
için yap›lan sahtecili¤i, 2008
y›l› içerisinde 3 binden fazla
yük tafl›yan kamyon ve
kamyonete yönelik yapt›¤›
a¤›rl›k ve boyut kontrolü
denetimlerinde ortaya

ç›kard›. Denetimler sonunda
fazla yük tafl›yan araç
sahiplerine toplam 82 milyon
TL para cezas› uygulad›.
Firmalar az vergi ödemek
için, kamyonlar› kamyonet
gibi göstermifl

Cezalar›n ard› ard›na
kesilmesinden sonra, araç
sahipleri solu¤u Ulaflt›rma
Bakanl›¤›'nda ald›.
Kendilerinin bu konuda
suçlar›n›n olmad›¤›n› ileri
sürdü. Araçlar›n ithal
oldu¤una dikkat çekerek,
araçlar› ithal eden firmalar›n,
az vergi ödemek için, bu yola
sapt›klar›n› dile getirdi.
Ulaflt›rma Bakanl›¤›
yetkilileri ise,  mevzuata göre
hareket ettiklerini belirterek,
“Bir arac›n a¤›rl›¤› ile

tafl›d›¤› yük miktar›n›n
toplam› 3.5 tona kadarsa bu
araç kamyonet olarak
tan›mlan›r. 3.5 tonu geçerse
bu araç kamyondur. Kamyon
ile kamyonetin vergileri
farkl›d›r. Bir kamyonun
kamyonete göre gümrük,
trafik gibi vergileri daha
fazlad›r. Bu araçlar› ithal
edenler gümrük vergisini
daha az ödemek için gerçekte
tafl›yaca¤› yük miktar›n›
düflük göstererek kamyonlar›
kamyonet gibi göstermifl.
Arac› sat›n alanlar da daha
az trafik vergisi ödemek için
bu duruma itiraz etmemifl.
Böyle yayg›n olan bir durum
var." de¤erlendirmesinde
bulundu. Ulaflt›rma
Bakanl›¤›, bir yandan da bu
tür araçlar›n çal›flmalar›na
onay veren Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤›'n› uyarmaya
haz›rlan›yor. 
Kara Ulaflt›rmas› Genel
Müdürlü¤ü 3 milyondan
fazla arac› denetledi

Kara Ulaflt›rmas› Genel
Müdürlü¤ü, geçen y›l
karayollar›nda fazla yük
tafl›yarak trafikte seyir
güvenli¤ini tehdit eden,
haks›z rekabete neden olan 3
milyon 286 bin 399 kamyon
ve kamyoneti denetledi.
Denetimlerde fazla yük
tafl›yan her bir arac›n
sahibine 1000, yük sahibine
2000 olmak üzere toplam
3000 TL para cezas› kesildi.
Ulaflt›rma Bakanl›¤› Kara
Ulaflt›rmas› Genel Müdürlü¤ü
verilerine göre, 2008 y›l›
içerisinde fazla yük tafl›yan
kamyon ve kamyonet
sahipleri ile yük sahiplerine
toplam 82 milyon 691 bin
266 TL para cezas›
uyguland›. 

Firmalar, evrak
üzerinde sahtecilik

yaparak,
kamyonlar›

kamyonet gibi
göstermifl. Böylece,
devlete daha düflük

vergi ödemifl.
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Karayollar›nda büyük vurgun
Az vergi ödemek için, kamyonlar kamyonet gibi gösterilmifl

KUGM, geçen y›l, trafikte seyir güvenli¤ini tehdit eden 3
milyon 286 bin 399 kamyon ve kamyoneti denetledi.
Denetimlerde, kamyon ve kamyonet sahipleri ile yük

sahiplerine toplam 82 milyon 691 bin 266 TL para cezas› verildi. 

❮❮
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‹STANBULLU
VAPURA AfiIKTIR

Ahmet Paksoy,
deniz ulafl›m›n›n

son derece
güvenli oldu¤unu

belirtiyor.
‹DO’nun 20 y›ll›k
tarihinde ölümle

sonuçlanan hiçbir
kaza olmad›¤›na
dikkat çekiyor. 

‹D
O

 G
E
N

E
L
 M

Ü
D

Ü
R

Ü
 P

A
K

S
O

Y



K›sa ad› ‹DO olan ‹stanbul
Deniz Otobüsleri; 101 gemi,
bin 200 seferle, günde 300
bin ‹stanbulluyu,
Avrupa’dan Asya’ya,
Asya’dan Avrupa’ya tafl›yor.
Uluslararas› Feribot
‹flletmecileri Birli¤i
‹nterferry’nin baflkanl›¤›n›
da yürüten ‹DO’nun Genel
Müdürü Ahmet Paksoy,
kurumun çal›flmalar› ve
gelece¤e dönük projelerini
anlatt›. Deniz taksi say›s›
2009’da kaça ulaflacak?
‹DO özellefltirilecek mi?
Hangi yöntemle
özellefltirilecek? gibi
sorular› da cevaplad›. 

‹DO Genel Müdürü
Ahmet Paksoy,
aç›klamalar›na, deniz
ulafl›m›n›n son derece
güvenli oldu¤una de¤inerek
bafllad›. ‹DO’nun 20 y›ll›k
tarihinde ölümle sonuçlanan
hiçbir kaza olmamas›n› da
örnek gösterdi. ‹DO’nun
geçen y›l hizmete koydu¤u,
‘deniz taksi’ projesinin,
halktan yo¤un ilgi
gördü¤ünü belirtti. Genel
Müdür, deniz taksi
projesinin amac›n› flu
sözlerle anlatt›:”Her
beklentiye denizden çözüm
üretiyoruz. Karadaki taksi
mant›¤›n› denize tafl›d›k.
‹nsanlar Bo¤aziçi’nde olsun,
Adalar’da olsun, 24 saat
deniz ulafl›m›n› kullanmak
istiyor. Deniz Taksi
Projesi’de buradan ç›kt›.
‹stedik ki; ‹stanbullular
denizi 24 saat kullans›nlar.
Projeyle, ba¤›ms›z seyahat

etme özgürlü¤üne
kavuflsunlar. Gece bir yere
gitmeniz gerekti. Ya da
Adalara arkadafllar›n›zla
yeme¤e gittiniz. Gece saat
00:02’de ‘deniz taksi’den
faydalanabilirsiniz. Geçen
y›l bafl›nda 6 olan deniz
taksi say›s›n› bu y›l 25’e
ç›kartmay› hedefliyoruz.”
“‹stanbullular, vapura
afl›kt›r”

Ahmet Paksoy,
‹stanbullular için vapurun
çok önemli oldu¤unu, hatta
vapura afl›k olduklar›n›
savundu. Vapurun,
‹stanbullular›n stresini
ald›¤›n› kaydetti. “Vapur
‹stanbullular için deniz
arac› olman›n ötesinde,
anlamlar tafl›r.”
ifadesini kullanan
Paksoy, “Stresli
oldu¤umuz zaman
kendimizi deniz
kenar›na atar›z
ya... Bizim ulafl›m araçlar›
da gerçekten bu yönüyle
‹stanbullular›n stresini
al›yor. ‹nsanlar niye bu
kadar vapuru seviyorlar.
Niye tutkulu tutkulu ulafl›m
arac› olarak vapura
bak›yorlar. Çünkü, vapuru
bir ev olarak görüyorlar.
Genifl mekanda oturmak,
çay simit ve rüzgar›n
eflli¤inde seyahat etmek,
vatandaflla vapur aras›nda
inan›lmaz bir ba¤
oluflturuyor. Bu sebeplerden
ötürü, ‹stanbullu vapura
afl›kt›r.”
Özellefltirme politikas›
içinde biz de var›z”

Ahmet Paksoy, ‹DO
özelleflecek mi? Özelleflme
nas›l olacak? sorular›n› da
cevaplad›. “‹stanbul
Büyükflehir Belediyemizin

özellefltirme politikas›
içinde bizde var›z”diyen
Genel Müdür, flöyle devam
etti: “‹stiyoruz ki; bu
iflletmeler gelece¤e dinamik
yap›da gitsinler. Sürekli
yat›r›m yaps›nlar.
Özellefltirmenin flekli
konusunda, çal›flmalar var.
Halka arz olabilir, blok
sat›fl olabilir.  Bu konuda
Büyükflehir belediyemizle
çal›fl›yoruz.”
“Günde 300 bin kifli
tafl›yoruz”

Paksoy, ‹DO’nun günde
300 bine yak›n insan›
tafl›d›¤›na dikkat
çekiyor.Kurumun, Marmara
Bölgesi ve ‹stanbul’da 83
noktada da faaliyet

gösterdi¤ini
vurguluyor.
Hedefin, bir
yandan ‹stanbul
trafi¤ine çözüm
üretmek, di¤er

yandan da deniz ulafl›m›n›
daha etkin hale getirmek
oldu¤unu belirtiyor.
‹DO’nun, 101 gemi ile
‹stanbul’a hizmet eden bir
iflletme oldu¤una dikkat
çekiyor. Genel Müdür
sözlerini flöyle sürdürdü:
“83 lokasyonda günde bin
200 sefer yap›yoruz.
Vapurlar›m›zda günde
yaklafl›k 300 bine yak›n
insan tafl›yoruz.
Vapurlar›m›zla, y›lda 98
milyon yolcu, 6 milyon adet
araç tafl›n›yor. Kent içinden
çekti¤imiz bu araçlar
sayesinde, ‹stanbul trafi¤ine
çok ciddi bir çözüm de
üretmifl oluyoruz. Trafi¤in,
deniz boyutunu kullanmaz
isek; o zaman ‹stanbul’daki
trafi¤in meydana getirdi¤i
boyutu bir düflünün.”

❮❮
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K›sa ad› ‹DO olan ‹stanbul Deniz
Otobüsleri; 101 gemi, bin 200 seferle
günde 300 bin ‹stanbulluyu, Avrupa’dan

Asya’ya, Asya’dan Avrupa’ya tafl›yor.

Ba¤lant› Noktas›

20 y›ld›r ölümle sonuçlanan bir kazam›z olmad›

‘
‘

Ulafl›mda en
güvenli araç,

vapurdur
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TENs ve TRACECA
Koridorlar› aras›nda Deniz

Tafl›ma Ba¤lant›lar›n›n
‹yilefltirilmesi Projesi

Geçen ayki say›da sizlerle
TRACECA'n›n nas›l olufltu¤u ve
amaçlar›n› paylaflm›flt›m. Bu
yaz›mda ise TRACECA Türkiye
Ulusal Sekreterli¤i olarak fluan
yürümekte olan befl projeden
birisi olan “TENs ve TRACECA
Koridorlar› aras›nda Deniz
Tafl›ma Ba¤lant›lar›n›n
‹yilefltirilme” Projesi hakk›nda
bilgi verece¤im. Sözkonusu proje
ilk olarak Türkiye'nin önerisi ve
çabalar› ile Eylem Plan›nda
yerini alm›flt›. Türkiye olarak “
Samsun-Batum-Poti-Varna-
Burgaz-Köstence-‹licevski
limanlar› aras›nda Ro-Ro
Hatt›n›n Fizibilitesi ve Samsun
Liman› boji de¤ifltirme
istasyonu” isimli bir proje
önermifltik. Projenin amac›na
benzer bir di¤er öneri de
Bulgaristan taraf›ndan gelince
iki projeyi birlefltirilip 16 Nisan
2007 tarihinden bu yana devam
etmekte olan “TENs ve
TRACECA Koridorlar› aras›nda
Deniz Tafl›ma Ba¤lant›lar›n›
‹yilefltirilmesi Projesi”
oluflturulmufltur. 2.5 milyon
Euro bütçeli projeye Türkiye'nin
yan› s›ra,Bulgaristan, Gürcistan,
Romanya ve Ukrayna da dahil
edilmifltir. 

En genifl perspektif ile
bakt›¤›m›zda projenin amac›
Karadeniz Bölgesinde deniz
ba¤lant›lar›n›n gelifltirilmesinin

temelini oluflturmakt›r. Bu
amaca ulaflmak için proje iki
aflamaya ayr›lm›flt›r. ‹lk
aflamas›nda ulaflt›rma
koridorunun bileflenleri hakk›nda
detayl› bir araflt›rma, veri
toplama ve analiz yap›lm›fl,
gelecek trafik senaryolar› ve
sorunlar› belirlenmifltir. Bu
çal›flma Sekreterli¤imizin
koordinasyonunda proje
uzmanlar›n›n ülkemize yapt›¤›
birçok ziyaret ve toplant›lar
sonucu baflar›l› bir flekilde
tamamlanm›flt›r. Çal›flman›n
ülkemize önemli katk›lar›ndan
birisi Karadeniz Bölgesindeki
deniz ulaflt›rmas› hakk›nda
Pazar analizi raporu
oluflturulmufl olmas›d›r. 

Projenin ikinci aflamas›nda ise
potansiyel finansman kaynaklar›
belirlenmifl ve öncelikli fizibilite
araflt›rmalar› yap›lm›flt›r. Bu
aflaman›n ilk çal›flmas›n›n
Türkiyeyi ilgilendiren
bölümülerinden ikisi Samsun
Liman› Ro-Ro fizibilite çal›flmas›
ve Filyos Liman› ön fizibilite
çal›flmas›d›r. Bu iki çal›flma da
Sekreterli¤imizin giriflimleri
sonucu projeye sonradan dahil
edilmifltir. Yaz›m›n ilk bafl›nda
da de¤indi¤im üzere projenin
bafllang›ç aflamas›nda proje
kapsam›nda Samsun Liman›
fizibilite çal›flmas› ve boji
de¤ifltirme istasyonu yer40



almaktayd›. Fakat bu çal›flma
AB projesi bafllamadan önce
baflka bir firma taraf›ndan
yap›lanca, TRACECA projemiz
taraf›ndan tekrar yap›lmas›
gereksiz görüldü ve projeden
ç›kart›lmas›na karar verildi.
Bunun üzerine taraf›m›zdan
ivedilikle proje kapsam›na
Samsun Liman› Ro-Ro fizibilite
çal›flmas› ve Filyos Liman› ön
fizibilite çal›flmas› eklenmifltir. 

Bahsetti¤im her iki çal›flma da
Proje uzmanlar› ve
sekreterli¤imizin bölgede yapt›¤›
uzun ve kapsaml› inceleme ve
çal›flmalar sonucunda
tamamlanm›flt›r. Her iki
çal›flman›n sonuçlar›
Sekreterli¤imiz taraf›ndan ilgili
Kurum ve Kurulufllara yap›lan
seminerlerle sunulmufltur. 

Ayr›ca Projenin ‹kinci
aflamas›nda ele al›nan di¤er
konular ise IMO ve ISPS CODE
kapsam›nda “güvenlik yönetim
sistemlerini gelifltirmek ve
Yeterli Liman iletiflim ve bilgi
sistemleri (PCS) için bir pilot
çal›flma” yapmakt›. Bu
konularla ilgili 2 seminer
yap›lm›flt›r. Bu seminerlere
Devlet Kurumlar›ndan, özel
flirketlerden, derneklerden ve
liman iflletmecilerinden oluflan
birçok temsilci kat›lm›flt›r. Bu
seminerlerde  flu konular ele
al›nm›flt›r: 

➜➜ PCS (Port Community
System)' nin liman ifllemlerini
nas›l etkiledi¤i 

➜➜ PCS için gerekli olan temel
teknik, organizasyonel ve
finansal kaynaklar 

➜➜ Limanlar›n›zda PCS
oluflturmak için  modelin
uygunlugu 

➜➜ Farkl› liman yönetim
modelleri 

➜➜ Kamu özel sektör ortakl›¤›
ve  modelleri 

26 Mart 2009 tarihinde
Bulgaristan'da düzenlenecek bir
seminer ile son bulacak bu proje
daha tam olarak
tamamlanmadan ülkemize
önemli katk›lar sa¤lamaya
bafllam›flt›r. Bu katk›lardan en
önemlisi Filyos Liman› ön
fizibilite çal›flmas›d›r. Filyos
liman› projesinin hayata
geçirilmesi ülkemiz ve de
özellikle Karadeniz Bölgesi için
son derece önemlidir.
“Zonguldak Filyos Liman›” Bat›
Karadeniz'de ‹ç Anadolu
hinterland›na yak›nl›¤› ile
Ankara metropolitan alan›n›n
denize ç›k›fl kap›s› olma
özelli¤inin yan› s›ra topo¤rafik
koflullar›n›n uygunlu¤u nedeniyle
de bölgesel ekonominin
geliflmesine imkan verebilecek
sanayilerin kurulmas› için
elveriflli konumda olup, liman
arkas›nda Serbest Bölge tesisi

karar› bulunmaktad›r.
Di¤er taraftan sözü edilen

liman›n gerçeklefltirilmesiyle;
-SSCB nin da¤›lmas› sonucu

ba¤›ms›zl›klar›na kavuflan Türki
ve di¤er Cumhuriyetlerin Dünya
ülkeleriyle   yapaca¤› ticaret,

-Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i
çerçevesinde oluflacak ekonomik
hareketlilik,

-Balt›k Denizinin Tuna Nehri
ile Karadeniz'e ba¤lanmas›
neticesinde oluflacak yük
hareketleri nedeniyle,
Karadeniz'de odaklaflmas›
beklenen deniz trafi¤ine ça¤dafl
limanc›l›k verilmesi
hedeflenmekte ve ülkemize
ekonomik ve stratejik katk›
sa¤lanmas› beklenmektedir.

Filyos Liman› ön fizibilite
çal›flmas› fluan DLH taraf›ndan
yürütülmekte olan “Filyos
Liman› Fizibilite” çal›flmas›na
referans oluflturmufltur ve büyük
bir zaman kayb›n›n önüne
geçmifltir. 

Öte yandan gerek Samsun
RoRo fizibilite çal›flmas› gerekse
bu proje ile deniz güvenli¤i ve
liman sistemleri konular›nda
yap›lan çal›flmalar›nda k›sa bir
süre sonra ülkemize birçok
katk›s› olaca¤› kanaatindeyim. 

Gelecek say›da Türkiye Ulusal
Sekreterli¤i taraf›ndan yürütülen
di¤er TRACECA projelerimizi
sizlerle paylaflmak üzere… 41
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“Teknolojinin do¤ru
kullan›lmas›, do¤ru yat›r›mlar

yap›lmas› için
gayret gösteriyoruz”

TEDER Baflkan› Serhat Özeren, baflar›n›n
anahtar›n›, do¤ru örgütlenme ve stratejik
düflünme olarak özetliyor.  
Telekomünikasyon ve Enerji

Hizmetleri Tüketici Haklar› ve
Sektörel Araflt›rmalar Derne¤i
(TEDER) Baflkan› Serhat Özeren,
‹TÜ Uçak Mühendisli¤i bölümü
mezunu olduktan sonra yüksek
lisans›n› elektronik üzerine yapt›.
1989 y›l›nda ifl hayat›na bafllad›.
1993 y›l›nda Erenet ad› alt›nda IT
otomasyonlar› alan›nda faaliyet
göstermeye bafllad›. Dört ortakla
bafllad›¤› ifl hayat›nda bir seneyi
doldurmadan 150 kiflilik büyüklü¤e
ulaflt›. Erenet, Türkiye'nin ilk IT
outsource flirketi oldu. 

Türkiye'nin ilk SAP partneri oldu.
IBM'in Türkiye'de ilk Network
çözüm orta¤› olarak çal›flt›.
Microsoft, HP, Oracle gibi dünyan›n
say›l› flirketleriyle ifl ortakl›klar›
yapt›. SAP flirketini yaklafl›k 2 sene
önce alman flirkete satt›. Bununla
beraber Erenet, bünyesine IT
flirketlerini de katarak sistem
entegratörü haline geldi. 

Sonraki y›llarda ise C5 Mobile
flirketinin Yönetim Kurulu üyesi ve
Genel Müdürü olarak, biliflimin ilk
10 firmas› içersinde yer almas›nda
büyük katk›lar› oldu.
“Biliflim kökenli olmam 
baflar›n›n anahtar› oldu”

Telekomünikasyon sektörüne 2002
y›l›nda TEDER'in kurucusu ve ilk
Baflkan› olarak giren Özeren,
TÜTED'in de baflkan yard›mc›l›¤›n›

yürütüyor. Ayn› zamanda Türkiye
Kurumsal Yönetim Derne¤i aktif
üyesi ve Türkiye Eskrim
Federasyonu'nun yönetim kurulu
üyeli¤ini yap›yor. 

Serhat Özeren, TEDER Baflkan›
flapkas›yla bugüne kadar birçok
çal›flman›n içinde yer ald›.
Telekomünikasyon Kurumu'nun üç
sene önce oluflturulan UMTS
çal›flma grubu içerisinde faaliyet
gösterdi¤ini anlatan Özeren,
Elektronik imza çal›flma grubunda
yer ald›. Özeren, Birleflmifl Milletler
Dünya Bilgi Toplumu Zirvesinde
Türkiye taraf› kullan›c› ihtiyaçlar›
koordinatörlü¤ünü yapt›. Türkçe
SMS karakter çal›flmalar›nda
bulunduklar›n›n alt›n› çizen Özeren,
“Bununla ilgili uygulamalar›n
bafllamas› için çal›flmalar›m›z›
sürdürüyoruz” diye konufluyor. 

Biliflim kökenli olmas›n›n
telekomünikasyon sektöründe baz›
f›rsatlar› yakalama ve strateji
oluflturma konusunda çok faydas›n›
gördü¤ünü kaydeden Serhat Özeren,
telekomünikasyon flirketlerinin
bugünkü haliyle biliflim sektöründen
ayr›lmaz hale geldi¤ini belirtiyor.
Özeren, Türkiye'nin gelece¤inin
teknolojide oldu¤unun alt›n› çizen
Özeren, Ba¤lant› Noktas› Dergisine
flunlar› söyledi:

“Ticari kayg›lar› bir kenara
b›rakt›k, teknolojinin do¤ru

kullan›lmas›, do¤ru yat›r›mlar
yap›lmas› için gayret gösteriyoruz.
Ar-Ge herkesin rüyas›. Bunun ancak
do¤ru teflvik sistemi ve do¤ru
yönlendirmeyle olaca¤›n›
düflünüyorum. Türkiye'nin gelece¤i
teknolojiden geçiyor. 

Kamu ihalelerinde, Bilgi
Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu'nun
üçüncü nesil ihalesinde getirdi¤i gibi
flirketlere Ar-Ge yapma flart›
konulmal›. Uluslararas› flirketlerin
Türkiye'de ifl yaparken ayn› zamanda
Türkiye'ye yat›r›m yapacak flekilde
organizasyon yapmaya teflvik edici
düzenlemeler getirilmesi gerekir.
Amaç Ar-Ge ise buna yak›n
çözümler üretilmeli. Böylece Ar-Ge
yapmak, inovasyonu gelifltirmek
mümkün olacakt›r. Maalesef
yapt›¤›m›z projelerde Avrupal›
flirketler paralar›n› peflin al›rken, biz
harcad›¤›m›z paray› ancak bir sene
sonra alabiliyoruz. Koordinatörlük
alabilecek yeterli destek alamad›k.

TEDER Baflkan› Serhat Özeren:

❮❮
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Serhat Özeren, “Ticari
kayg›lar› bir kenara

b›rakt›k. Teknolojinin do¤ru
kullan›lmas›, do¤ru

yat›r›mlar yap›lmas› için
gayret gösteriyoruz” diye

konufluyor. 
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Hak etti¤imiz fonlarda bile
bürokrasiye tak›l›yoruz. ‹nsanlara al-
sat mant›¤›n› teflvik eden bir sistem
var ve bu Türkiye için kötü bir
gelecek…Son çal›flmalar ve gayretler
bunun afl›lmas› anlam›nda önemli bir
ad›m at›ld›¤›n› gösteriyor.
“2009 y›l›nda Türkiye'ye yeni
teknolojiler girmeli”

3G, IPTV, geniflbant internet, mobil
televizyon gibi hizmetlerin tek bir
elden al›nmas›yla ilgili uygulamalarda
Türkiye'nin yapacaklar› var. Hem yeni
teknoloji gelmesi hem de tüketicinin
tercih seçenekleri ve daha iyi teknoloji
kullanmak aç›s›ndan rekabet
koflullar›n›n oluflmas› gerekti¤i hemen
her kesimde dile getiriliyor. fiu anda
ne kadar çok flirket var gibi gözükse
de bir çok hizmeti ayn› alabilece¤i
flirket say›s›n›n oldukça s›n›rl› oldu¤u
görülüyor. 

2009 y›l›nda geniflbant
teknolojilerin Türkiye'de
yayg›nlaflmas›n› bekliyoruz. Mobil
tarafta üçüncü nesil, WiMAX ve
bununla beraber rekabet flartlar›n›n
biraz daha iyilefltirilmesi gerekiyor.
fiehiriçi iletiflimin mutlaka rekabete
aç›lmas› gerekiyor. Art›k insanlar ses,
data ve televizyon gibi iletiflim
hizmetlerini tek bir elden almak
istiyorlar. 
Nas›l bir çal›flma modeli?

Baflar›n›n anahtar› elbette do¤ru
örgütlenmeden geçiyor. Her fleyden
önemlisi do¤ru personeldir. Kurumsal
yönetim ilkelerine ba¤l› olacak flekilde
e¤itimli, kalifiye personel ile çal›flmak
gerekir. Mutlaka flirketin kurumsal
yap› içerisinde devam etmesi gerekir.
Sorumluluk ve yetki vererek inisiyatif
kullanmas›n› sa¤lamak önemli.
Çal›flt›¤›n›z ifl ortaklar›yla ilgili
düzgün iliflkiler kurulmas› gerekir.
fieffaf iliflkiler gerekir. 

Do¤ru çal›flmak, düzgün ve fleffaf
çal›flmak zaten kurumsal yönetim
ilkelerinin bir parças›. Hiçbir zaman
bugünü düflünmemek, yar›n›
düflünerek hamleler yapmak gerekir.
Ülke olarak tavla oynamay› severiz,
gelen zara göre oynamay› severiz.
Bunu b›rak›p satranç oynamam›z
gerekti¤ini düflünüyorum. Gelecek 3-5
hamle sonras›n› görerek hamle
yapmam›z laz›m. Teknolojik
geliflmeler 3-6 ay aras›nda de¤ifliyor
ama ifl yap›fl modelleri için en az 5
y›ll›k strateji haz›rlamak gerekiyor.” 
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Baflbakanl›k Aile ve
Sosyal Araflt›rmalar

Genel Müdürü Ayflen
Gürcan, internetin aile ve
çocuklar üzerindeki etkilerini
ortaya koyan ve büyük yank›
uyand›ran çal›flma hakk›nda
çarp›c› bilgiler verdi.
‹nternetin, dijital darbeye
dönüflebilece¤i uyar›s›nda
bulundu. 5 saatten fazla
internet kullan›m›n›n,
çocuklar› fiziksel ve ruhsal
olarak derinden etkiledi¤ini
vurgulad›. Araflt›rman›n 
4 bin 850 kifli üzerinde
yap›ld›¤›na dikkati çeken
Gürcan, ”Bu çal›flma 2 bin

baba, 2 bin anne ve 850
çocukla yap›lan görüflme
neticesinde, ortaya ç›kt›.”
dedi. Gürcan, araflt›rmada,
anne, baba ve çocu¤a,
internet kullan›m 
durumlar›, ‹nternet
kullan›m›yla ilgili görüflleri
ve yaflad›klar› sorunlarla
ilgili sorular da
yönelttiklerini kaydetti. 
“Aileler interneti 
çocu¤u için ba¤lat›yor”

Gürcan,aile bireylerinin
internet kullan›m› konusunda
ters iflleyen bir süreç
yafland›¤›na dikkati çekiyor.
“Normalde, aile iliflkilerinde

bir nesne kullan›m› var ise;
bu daha çok, ebeveynden
çocu¤a do¤ru kayar.” diyen
Gürcan,‹nternette ise tam
tersi bir durum oldu¤unu
belirtiyor. ‹nterneti en s›k
kullananlar›n çocuklar
oldu¤unu dile getiren
Gürcan, ”Oran yüzde 90’›n›n
üzerinde. ‹nterneti en s›k
kullanan ikinci grup ise
babalar. En az kullananlar
ise anneler. fiunu diyebiliriz;
Türk ailesi evine internet
ba¤lat›rken asl›nda çocu¤u
için ba¤lat›yor.”

Gürcan, araflt›rman›n
neticesinde, çocuklar›n
internet kullan›m
yo¤unlu¤unun da ortaya
ç›kt›¤›n› söyledi.
Çocuklar›n›n yüzde 10’unun
5 saatten fazla internet
kulland›¤›na dikkati çekenI

nternet ve aile araflt›rmas›yla büyük yank› uyand›ran Baflbakanl›k
Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel Müdürü Doçent Ayflen
Gürcan’dan ailelere önemli uyar›lar geldi. Gürcan: “3 saatten fazla
internet çocuklar›, fiziksel ve ruhsal olarak derinden etkiliyor.” 

Ba¤lant› Noktas›

❮❮

“3 SAATTEN FAZLA
‹NTERNET,
ÇOCUKLARI
F‹Z‹KSEL VE

RUHSAL YÖNDEN
ETK‹L‹YOR”

Kötü sitelerden korunmak için, bilgisayar ortak kullan›lmal›d›r



Genel Müdür, “Yüzde 90’› 1
saat ile 5 saat aras›nda
internet kullan›yor.”dedi.
“Çocuklar› en fazla 
3 saatle s›n›rlamak laz›m”

3 saatten fazla internet
kullanan çocuklar›n hem
fizyolojik, hem de ruh
sa¤l›¤›n›n tehlikeye
girdi¤inin alt›n› çizen Ayflen
Gürcan, “O sebeple
çocuklar›n internet
kullan›m›n› 3 saat ile
s›n›rlamak gerekir” diyor.
‹nterneti, çocuklardan sonra
en çok babalar›n,en az ise
annelerin kulland›¤›n› belitti. 
“‹nternet, sizi var olan
dünyan›zdan uzaklaflt›r›yor”

Gürcan, internet
kullan›m›n›n artmas›n›n,
insan› var olan dünyas›ndan
uzaklaflt›rd›¤›n› söylüyor.
‹internet nedeniyle, ailedeki
birlikte olma zamanlar›n›n
k›sald›¤›na dikkat çekiyor.
Gürcan, internetin aile
içindeki etkisi hakk›nda
flunlar› söylüyor: “Ailede bir
uzaklaflma bafll›yor. Ve o
ailenin içerisinde ki güçlü
ba¤ zay›fl›yor. ‹letiflim
sorunlar› yaflayan ailelerde
e¤er internet var ise; bu
sorunlar› daha da büyütüyor.
Efller aras› iliflkinin
çat›flmaya sürüklendi¤ini
hatta birbirlerini yaln›zl›¤a
itti¤ini; dünyada yap›lan
araflt›rmalardan biliyoruz.
Bu durumu, internetin
do¤rudan etkisi de¤il.
‹nterneti kullanan kiflilerin,
bilinçli olmad›klar› zaman
düflebilecekleri bir durum.”
“Çocuklar interneti 
oyun için kullan›yor”

‘Çocuklar ve ebeveynlerin
interneti hangi amaç için
kulland›¤›’ sorusuna,
çocuklar için birinci amac›n
oyun oldu¤u cevab›n› veren
Gürcan, çocuklar›n oyun
iste¤inin olumsuz anlamda

al›nmamas›n›n üzerinde
duruyor. “Mesela internette
oynanan bez bebek de bir
oyun, oyuncakla oynanan
bez bebekte bir oyun.” diyen
Gürcan, bu manada
bak›ld›¤›nda, internetin
olumlu yanlar›n›n da
bulundu¤unu belirtiyor. 
“Dijital zehir; internet
ba¤›ml›l›¤›d›r”

‹nternet Ba¤›ml›l›¤›
konusuna da aç›kl›k getiren
Genel Müdür, terk edildi¤in
de eksikli¤i hissedilen her
fleyin bir ba¤›ml›l›k oldu¤una
dikkat çekiyor. Bunun bir
kufl ya da, bir nesne
olabilece¤i örne¤ini veriyor.
Gürcan, internet
ba¤›ml›l›¤›n› flu sözlerle
anlat›yor: “Eve girer
girmez, dü¤meye bas›p
internette, bir tak›m fleylerle
u¤rafl›p, internetten
kopam›yorsan›z; yapt›¤›n›z
ifllem sizin normal
hayat›n›zda, babal›k ya da
annelik yapman›z›
etkiliyorsa; orada bir
ba¤›ml›l›k var demektir.
Bununla ilgili dünyada yeni
yeni çal›flmalar bafllad›.
‹nernetin olumsuz etkileri,
elektronik ba¤›ml›l›k, yada
dijital zehir kavram› da
kullan›l›yor. Yani internette
ba¤›ml›l›k varsa bu bir
dijital zehirdir. 
‘Kötü sitelerden korumak
için bilgisayar ortak
kullan›lmal›d›r.” 

Gürcan, çocuklar›
internetin kötü sitelerinden

korumak için birçok yolun
bulundu¤unu belirtirken, en
do¤ru yolun çocu¤un
dürüstlü¤ünün sa¤lanmas›
oldu¤unu savunuyor.
‹nterneti olan evin
duvarlar›n›n olmayaca¤›na
iflaret eden Ayflen Gürcan,
dolay›s›yla önlemlerin
bilinçli al›nmas› gerekti¤ine
vurgu yap›yor.Gürcan,
al›nmas› gereken önlemler
hakk›nda flunlar› söylüyor:
”Bir kere panik yok.
‹nternetten uzaklaflmak da
yok. Siz interneti evime
sokmuyorum deseniz bile, bir
gün buna muhtaç durumda
kalabilirsiniz. ‹nternet; okun
yaydan ç›kmas› gibi bir
geliflme... Ebeveynler olarak;
çocu¤a suçlu aday› gibi
davranmaks›z›n yani sizden
gizli ifl yapacakm›fl gibi
davranmaks›z›n, konuflarak
çocu¤unuzun kendine
güvenini ve dürüstlü¤ünü de
sa¤layarak, olas›
tehlikelerden
koruyabilirsiniz. Di¤er
yandan, yaz›l›m deste¤i
al›nabilir. Kötü siteler 
bloke edilebilir. Önemli bir
hususta, ortak kullan›m
olmal›d›r. Yani bilgisayar,
buzdolab› gibi bir
teknolojidir. Ortak kullan›m
alan›nda olmal›d›r. Anne de
baba da çocuk da,
bilgisayar› ortak
kullanmal›d›r. Herkesin
görebilece¤i bir flekilde...
Bütün bunlar birer
tedbirdir.” 45

I
nternet kullan›m›, ailede uzaklaflma
bafllat›yor. Ailenin içerisinde ki güçlü
ba¤› zay›flat›yor. ‹letiflim sorunlar›
yaflayan ailelerde e¤er internet var ise;

bu sorunlar› daha da büyütüyor.

“Siz interneti evime
sokmuyorum deseniz

bile, birgün buna
muhtaç durumda

kalabilirsiniz.
internet; okun

yaydan ç›kmas› gibi
bir geliflmedir.”

AYfiEN
GÜRCAN



ZAMAN&MEKAN

46
www.baglantinoktasi.org 

Bu say›m›zda dünya
da 5 milyar insan›n

kulland›¤› telefonun
öyküsünü kaleme ald›k.
Telefonun öyküsünü
araflt›rd›¤›m›z s›rada da,
icad›n›n perde arkas›nda
bir aflk öyküsü oldu¤unu
ö¤rendik. Bir aflk
öyküsüyle bafllayan
telefonun icad›na giden
olaylar, enteresan bir
hayat hikayesine
dönüflmüfl. Hikaye flöyle: 

Boston
Üniversitesi’nde ses
fizyolojisi profesörü olan
Alexander Graham Bell,
sa¤›r bir k›za afl›k oldu ve
onunla evlendi. Bell’in,
en büyük iste¤i kar›s› ve
kar›s› gibi sa¤›r olanlar›n
iflitebilece¤i bir ses
cihaz› gelifltirmekti.
Sesini, efline duyurmak
istiyordu. Bunun için
uzun süre çal›flt›. Müzik
sesinin bir tel arac›l›¤› ile
aktar›labilece¤i
düflüncesi üzerinde
yo¤unlaflt›. 

Telgraf›n çal›flmas›ndan
esinlenerek, efline sesini
duyurabilece¤i bir aletle 

ilgili deneyler yapt›.
Deneyler uzun süre
devam etti. Bu
deneylerin birinde,
kulland›¤› pilin asidi

pantolonuna döküldü.
Bell, asistan› Thomas
Watson’› ça¤›rmak için
seslendi. Bell’in sesi,
üzerinde çal›flt›¤› alet
arac›l›¤›yla asistan›na
kadar ulaflt›. Watson,
hayli uzakta olmas›na
ra¤men Bell’in sesini net
flekilde duydu. 

‹lk görüflmesini
fark›nda
olmadan yapt›

Bell, böylece fark›nda
olmadan ilk telefon
görüflmesini yapm›fl
oldu. ‹lk telefon, tüm
dünyaya, Amerikan
Ba¤›ms›zl›k
Bildirgesi’nin
yay›mlan›fl›n›n 100. y›l
kutlamalar›na kat›lan

Brezilya imparatoru 2.
Pedro taraf›ndan “Bu
konufluyor” sözleriyle
duyuruldu. Böylesine
ola¤anüstü bir bulufl,
görülmemifl heyecan
yaratt›. Olaylara,
k›skançl›klara ve
davalara konu oldu. 

Bell’e arka arkaya
davalar aç›ld›. Bu arada
teknisyen Elisha Gray de
telefon üzerinde çal›flma
yap›yordu. Ve Graham
Bell ile ayn› zamanda
telefonu icat etti. Ancak
berat›n› Graham

Bell’den 2 saat sonra
istedi¤i için telefonu ilk
icat eden kifli olarak
Graham Bell 1876’da
kay›tlara geçti. 

Telefon, ak›l almaz
biçimde yay›lmaya,
mesafeleri k›saltan teller
flehirden flehire
uzanmaya bafllad›. 1880
y›l›nda Amerika’n›n 35
eyaleti telefon santraline
kavufltu, 70 bin
abonenin kayd› yap›ld›.
Bell, 4 A¤ustos 1922
tarihinde Halifax’ta
öldü¤ünde ABD ve

❮❮

Telefonun
ICADININ
arkas›ndaki

AfiK OYKUSU

Alexander Graham Bell
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Kanada’daki 17 milyon
abonelik flebekede büyük
mucide sayg› için iletiflim
bir dakika durduruldu.
Türkiye’ye 
ilk santral
1911’de geldi

Türkiye’de ise ilk
santral 1911’de Kad›köy
ve Beyo¤lu’nda hizmete
sunuldu. ‹lk otomatik
telefon santrali de 1926
y›l›nda Ankara’da
kuruldu. Ankara’y› di¤er
iller izledi. Dur durak
bilmeyen teknolojik

devrim sonucu aradan
geçen 132 y›lda
telefonlar, 2 metre
büyüklükten 10
santimetreye kadar
küçüldü. Günümüzde,
sabit ve cep
telefonlar›yla günlük

yaflam› kolaylaflt›ran pek
çok ifl ve ifllem
yap›labiliyor. Özellikle
cep telefonu yeni bir
ç›¤›r açt›. Cep telefonu,
dünyay› küçülttü,
insano¤lunun avucuna
tafl›d›. 



Birçok ülkeden basın
mensubunun katıldı¤ı
organizasyonda Alcatel-Lucent
tarafından gelifltirilen yaklaflık
30 teknolojinin demosu
tanıtıldı. Etkinlik, Alcatel-
Lucent'in CEO'su Ben
Verwaayen ve Bell Labs
Baflkanı Jeong Kim'in açılıfl
konuflmaları ile baflladı.
Alcatel-Lucent'in yeni Ceo'su
Ben Verwaayen konuflmasında
Alcatel-Lucent ‹novasyon
Günleri 2008'de tanıtılan
teknolojiler arasında
katılımcıların oldukça ilgisini
çeken yeflil teknoloji hakkında
bilgi verdi. 

Günlük hayatta
kullandı¤ımız bilgisayar vb.
elektronik aletlerin çevreye
yaydı¤ı yüksek ısının,
zincirleme bir flekilde küresel
iklim de¤iflikli¤ine sebep olan
etkenlerden biri olarak

belirlenmesi üzerine,
‹ngiltere'nin ‹klim De¤iflimi
Kurulu'nun Baflkanı oldu¤u
dönemde bunu önleyecek bir
cihaz arayıflı içinde oldu¤unu
belirten Verwaayen, aradı¤ı
cihazı Bell Laboratuvarları'nda
buldu¤unu söyledi ve cihazı
katılmcılara göstererek bilgi
verdi: “Telekomünikasyon

sektöründe gerçeklefltirmek
istedi¤im iki fley var.
Bunlardan biri iklim de¤iflikli¤i
konusuna yardım edebilmemiz.
Yüksek baflarımlı (grid)
yönetimi ve bilgi sistemleri
(intelligent) yönetimine ve tüm
de¤er zincirine bakıldı¤ında,
bu bozuklu¤u sistemden
çıkartabilir ve
kullanmadıklarımızı yerine
iade edebiliriz. Bunu
gerçeklefltirecek sistemi Bell
Laboratuvarlarının portföyü
içinde buldum. Elimde
gördü¤ünüz bu küçük cihaz,
bir elektronik aygıtın ısı
emisyonunu yüzde 50 oranında
azaltıyor. So¤utma enerji
tüketiminin yüzde 50'sini teflkil
etti¤i için, hava akıflını yöneten
bu aygıt elektrik faturasının
yüzde 25 oranında düflmesini
sa¤lıyor ve ürünü çok de¤erli
“so¤uk” bir ürün haline
getiriyor.” 

Bu cihazı bilgisayarımıza
takıyoruz. Bu sayede
bilgisayarımızdan ya da
buzdolabımızdan yayılan ve
küresel ısınmaya neden olan
önemli faktörlerden biri olarak
kabul edilen ısıyı so¤utarak,

A
lcatel-Lucent, kendisine ba¤lı 6 Nobel ödüllü Bell
Laboratuvarları'nın inovatif arafltırmaları ve
teknolojileri alanında yaptı¤ı çalıflmaların en uç
sonuçlarını, Paris'teki genel merkezi Atrium'da, 

Alcatel-Lucent ‹novasyon Günleri 2008 kapsamında sergiledi. 

Ba¤lant› Noktas›

TEKNOLOJ‹

Alcatel-Lucent 
teknoloji
üretiyor, satıyor
ve kullanıyor

❮❮

Alcatel-
Lucent'in

CEO'su Ben
Verwaayen
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Alcatel-Lucent'in
CEO'su Ben

Verwaayen, Alcatel-
Lucent olarak bir
sonraki aflamada
hangi inovasyonu
görmek istedi¤i
sorusuna, “Yeflil

teknoloji ve internet
uygulamaları”

fleklinde cevap verdi. 
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olumsuz etkisini yok
edebiliyoruz. 

Verwaayen'e Alcatel-Lucent
olarak bir sonraki aflamada
hangi inovasyonu görmek
istedi¤i  soruldu¤unda ise flöyle
cevap verdi: “‹lki az önce
bahsetti¤im yeflil teknoloji idi.
‹kincisi ise internet
uygulamaları ile ilgili. ‹ster ifl
ortamında ister evde, günlük
hayatımızı çok etkileyen bir
dünyada yaflıyoruz. Bu
güvenlik ve gizlilik açısından
gayet kontrolsüz bir dünya.
Güven ve gizlili¤i, güvenilir
servisler alanına çekmeliyiz.
Bu ifllem, kimli¤imizi, gizli
bilgilerimizi ve güvenli¤imizi

kaybetme korkusu
olmadan ziyaret etmek
istedi¤imiz milyonlarca
web sitesinin yaratıcı
olabilmesini sa¤layacak
en önemli unsur olacak.
fieffaf ortamlar
yarataca¤ız.”

Verwaayen'in
ardından Alcatel-Lucent
Bell Labs Baflkanı ve
Alcatel-Lucent
‹nvoasyon Günleri'nin ev
sahibi Jeong Kim
hoflgeldiniz konuflması
yaptı: Kim
konuflmasında “
Bulufllara olan tutkumuz

ve yeni fikirleri deneme
iste¤imiz Alcatel-Lucent'in asıl
yetkinli¤idir. Bu etkinlikte
çalıflanlarımızı, müflterilerimizi
ve konuklarımızı a¤ırlamaktan
ve eflsiz hikayemizi onlarla
paylaflmaktan mutluluk
duyuyoruz. Alcatel-Lucent'de
inovasyon, bizim DNA'mızdır
ve bu DNA her kiflide, her
seviyede tüm flirket genelinde
mevcuttur” dedi. 

Yeflil teknoljiden sonra
dikkat çeken di¤er
teknolojilerden biri de yine

Alcatel-Lucent'e ba¤lı Bell
Labaratuvarları tarafından
gelifltirilen ve akabinde bir
firmaya satılan Tikitag
teknolojisi. Bu teknoloji
tüketicilerin, günlük web
tabanlı bilgi kaynaklı ve
uygulamalı objelere ba¤lantı
olana¤ı sa¤layan bir Web 2.0
uygulaması. Aslında bu sistem
küçük etiketlerden olufluyor.
Etiketleri herhangi bir fleyin
üzerine yapıfltırabiliyorsunuz. 

Cisimler uzerine yapıfltırılan
etiketleri, bir barkod
okuyucusu/tarayıcısı ile
okuttuktan sonra web sitesine
/cep telefonuna /cep
bilgisayarına bu cisim ile
iliflkilendirilmifl bilgiler /
uygulamalar geliyor. Bir tür
“eflyaların Interneti”
konseptine dayanıyor. Yaygın
olan RFID'nin bir evrimi olan
Near Field Communications
(NFC) standardını kullanıyor.
Örne¤in evlerde bir oyunca¤ın
üzerine yapıfltırılan etiket
okutuldu¤unda, bu oyuncak
e¤itim veya e¤lence amaçlı bir
site açabiliyor. Dıfl alanda ise
örne¤in bir binanın üzerine
uygulanmıfl etikete cep
telefonunuz ile yaklafltı¤ınızda,
telefonunuza bu bina hakkında
ayrıntılı bilgi geliyor. fiehir
oyunları düzenlenebiliyor,
interaktif afifller
hazırlanabiliyor, etkinliklere
kayıt, girifl yapılabiliyor. Biz de
Alcatel-Lucent ‹novasyon
Günleri 2008 kapsamında
tanıtılan yaklaflık 30 demonun
sergilendi¤i standlarda Tikitag
teknolojisi ile bilgiler aldık.
Hayal gücü ile bu teknoloji,
günlük hayatta pek çok konuda
yeni alanlar yaratabilir. Tikitag
bir set halinde satıfla
sunuluyor. Kutu içinde bir USB
RFID okuyucusu ve 10 RFID
tag'i  var. Kutu fiyatları etiket

miktarlarına göre de¤ifliyor.
Haberleflmenin sanal olarak

tüm alanlarını konu alan
30'dan fazla uç teknoloji
arasında, canlı LTE (Long
Term Evolution) teknolojisi,
katılımcıların yo¤un ilgisini
çeken di¤er bir teknoloji idi.
Ticari anlamda uygulamaya
geçmeden önce gerçek bir LTE
FDD sisteminin canlı demosu
sergilendi. LTE teknolojisi
sayesinde son kullanıcılar,
yeterli bant geniflli¤i üzerinde
aynı anda çeflitli uygulamaları
gerçeklefltirebiliyor. 

LTE aboneleri örne¤in bu
teknoloji sayesinde e-
postalarını indirirken, yüksek
netli¤e sahip görüntüleri
izleyebiliyor ve sosyal
çevrelerine kendi çektikleri
görüntüleri gönderebiliyor.
Birçok farklı görüntüyü
izlerken, aynı anda VoIP
ça¤rısı yapabiliyor. Mevcut bas
istasyonu platformlarının bir
evrimi olarak nitelendirilen bu
sistemin tasarımında, Bell
Labs önemli katkılarda
bulundu. 

Çözüme eflsiz, performans
artırıcı gibi özellikler dahil
edildi. Bu özellikler bafllıca,
sistemin kendi kendini
optimize etmesi ve
flebekelendirme ifllemlerini
yapması ve MIMO'yu yaratan
Bell Labs ekibinin  ileri MIMO
algoritimleri. Demo sistem ile
LTE teknolojisinin, mevcut
kablosuz flebeke
teknolojilerinin çok daha
ötesine geçerek ifl yapma ve
etkileflim (düflük gecikme
zamanı ile) seviyesini artırarak
son kullanıcıların,
deneyimlerini nasıl
zenginlefltirece¤i gösterildi.
Alcatel-Lucent LTE
sistemlerini 2009 yılının
ortalarında piyasaya sunacak.

Bell Labs
Baflkanı

Jeong Kim

Haberleflmenin sanal olarak tüm alanlarını konu alan 30'dan fazla 
uç teknoloji arasında, canlı LTE (Long Term Evolution) teknolojisi,

katılımcıların yo¤un ilgisini çeken di¤er bir teknoloji oldu.






