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ile rekor k›ran kumar
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■■ Müstehcenlik ve çocuk pornosu
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Asl›nda bu say›da “h›zl› tren”i
yazmay› hiç mi hiç
düflünmüyordum. 

Kendimi; dergi habercili¤i,
mikro ölçekte sektör dergicili¤i
nas›l olmal›/yap›lmal› üzerine bir
yaz› yazmak için haz›rlam›flt›m. 

Sektör dergicili¤inin,
uzmanl›k isteyen yan›na vurgu
yapacak, sektör dergisinin sadece
karar vericilere yönelik
ç›kart›lmas›n›n yanl›fll›¤›n› izah
edecektim. 

Uzmanl›k isteyen sektör
habercili¤inin, genifl kitlelere
neden ulaflmas› gerekti¤inin
önemini; dilim döndükçe
anlatmaya çal›flacakt›m. 

Bir yerde, suya sabuna
dokunmayan bir editoryal yaz›
olacakt› benimki…

Ben de rahat edecektim,
okuyucu da...

Siyaset kokan bir yaz› hiç
düflünmemifltim. 

Do¤ru da bulmuyorum. 
Ne olduysa, 13 Mart'tan sonra

oldu. 
Bildi¤iniz gibi, 13 Mart'ta

Türkiye h›zl› tren iflletmecili¤ine
geçti. 

Biryerde 40 y›ll›k hayal
gerçekleflti.  

H›zl› trenlerin seferlere
bafllamas›ndan sonra, öyle bir
hava estirildi ki, hayalin gerçe¤e
dönüflmesi adeta suç olup
ç›k›verdi.

Birara, TCDD Genel Müdürü
Süleyman Karaman'a 'yaz›k
olacak' dedim. 

Makinist, 80 kilometrenin
alt›nda almas› gereken viraj›
(kurp) 134 kilometre h›zla al›r,
'kapak' Karaman'›n bafl›na patlar.

Türkiye'nin h›zl› trenle
tan›flmas› için gece gündüz
ekibiyle birlikte insanüstü bir
çaba gösterir, hatta adam›n
kalbinde 'sent' tak›lacak damar
kalmaz, yine hedef gösterilir. 

Suçlu ilan edilir.
Bir ara baya¤› korktum;

'taammüden' suçlanacak diye…
Peki, suçlamalar› yapanlar

kimler?
Deve difli olarak nitelenen

büyük büyük köfle yazarlar›!...
Her konunun uzmanlar›!?
Gerçi, h›zl› trenle ilgili

suçlamalar›n büyük bölümünü,
'dosya' haberimizde bulacaks›n›z. 

Ancak ben, enteresan
suçlamalardan sadece birini
masaya yat›rmak istedim.

Yukar›da bahsettim ya, sektör
dergicili¤i…

Yeri geldi; buraya 'cuk' diye
oturdu. 

Zira uzmanl›k isteyen, emek
isteyen yo¤un bir ifltir sektör
habercili¤i… 

Uzatmayal›m ve sadede
gelelim…

Deve difli gibi gazeteci
büyüklerimizden birkaç› flöyle
diyor: “Dünyada h›zl› trenler 500
km'nin üzerinde h›z yaparken,
demiryollar› 20 y›l öncesinin
trenlerini kullan›yor”

Örnek ver.

Hangi ülkede ticari tafl›mac›l›k
500 kilometre/saat h›zla
yap›l›yor? 

Verebilece¤i bir örnek yok;
çünkü bu h›zda iflletmecilik yapan
dünyada ülke yok.  

Do¤ru olan, 574 kilometre h›za
ulafl›ld›¤›d›r. 

Ancak bu sadece ve sadece
deneme seferleri s›ras›nda 15
dakika içindir. 

Japonya bugün, saatte 1000
kilometre sürat yapacak, kurflun
h›zl› trenler için çal›flma
yapmaktad›r. Buradan hareketle,
“Dünyada h›zl› trenler 1000
kilometre h›za dayand›,
demiryollar› 20 y›l öncesinin
trenlerini kullan›yor” demek,
yanl›fl bir mant›kt›r. 

Di¤er yandan, dünyadaki
ortalama h›zlar zaten 250'nin
alt›ndad›r. Gazeteci büyüklerimizi
elefltirdik de, Genel Müdür
Süleyman Karaman'›n hiç mi suçu
yok? 

Var tabiî ki…
Bir kere, h›zl› tren senin

neyine, 
H›zl› tren teknolojisiyle

Türkiye'yi tan›flt›rmak senin
neyine,

Adapazar›'nda h›zl› tren
fabrikas› kurmak neyine,

2023 y›l›na kadar 2 bin 197
km h›zl› tren hatt› yapmak neyine,

General Electric ile ortakl›¤a
gidip, Türkiye'de lokomotif
üretmek neyine,

100 y›ld›r el de¤memifl
demiryollar›n› yenilemek neyine…

Tek suçlu olarak seni
göstermek de do¤ru de¤il asl›nda. 

Senin arkanda da¤ gibi duran
Ulaflt›rma Bakan› Binali
Y›ld›r›m'›n hiç mi suçu yok? 

Ya Baflbakan'›n. Hatta h›zl›
trene binmek için yar›flan
vatandafl›n. 

Söyle; hiç mi suçu yok?

ED‹TÖRDEN

Ne olduysa
13 Mart’tan

sonra oldu

AHMET SEL‹M
ahmetselim@baglantinoktasi.org
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“Pazar›n büyümesi 
ve hizmetlerin

yayg›nlaflmas›n›
istiyoruz”

Dünyada 
500 kilometre
h›z›n üzerinde
ticari sefer 
yapan ülke yok

PTT flubelerinde
h›rs›zl›¤a karfl› 
kameral› önlem

YAfiLI’ KAMYON, ÇEK‹C‹ VE
OTOBÜS OLMAK ÜZERE
TOPLAM 165 B‹N YAfiLI
ARAÇ TRAF‹KTEN ÇEK‹L‹YOR. 
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Yafll› araçlar
trafikten çekiliyor

Devlet Hava
Meydanlar›
‹flletmesi (DHM‹)
Genel Müdürü
Orhan Birdal:



Hava saham›z
güvenlidir. Bunun

alt›n› kal›n çizgiyle
çizerek

söyleyebilirim.
Çünkü Türkiye
hava sahas›n›n

tamam› radarla
kaplanm›flt›r. Hava

saham›zda askeri ve
sivil kontrol

yap›lmaktad›r.”
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Sanal Kumarda
dönen para ne kadar? 
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Y›llard›r süren
“‹stanbul'a üçüncü

bo¤az köprüsü yap›ls›n m›,
yap›lmas›n m›?”
tart›flmalar›nda sona
yaklafl›ld›. Ulaflt›rma
Bakanl›¤›, Yap-‹fllet-Devret
(Y‹D) yöntemiyle yap›lacak
üçüncü köprü için May›s-
Haziran aylar›nda ihaleye
ç›kacak. ‹hale çal›flmalar›
büyük ölçüde tamamland›. 

Ulaflt›rma Bakanl›¤›'ndan
üst düzey bir yetkili,
köprüyle ilgili

uygulanabilirlik
çal›flmalar›n›n
tamamland›¤›n› dile
getirerek, “Küresel krizi,
göz önünde tutarak, bu y›l›n
ilk yar›s›nda ihaleye
ç›kabiliriz. Üçüncü köprü
ihalesinde son
aflamaday›z.” dedi. 

Köprünün güzergah›
konusunda bilgi vermeyen
yetkili, daha önce
kamuoyuna yans›yan
Tarabya-Beykoz
güzergah›n›n güçlü

alternatiflerden biri
oldu¤unu belirtti.
Güzergahla ilgili son karar›
Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an'›n verece¤ini
kaydeden yetkili,
“Baflbakan'a ‹stanbul'un
nereye do¤ru büyüdü¤ü,
trafik yo¤unlu¤unun nerede
yo¤unlaflt›¤› gibi raporlar
sunulacak. Bu veriler
›fl›¤›nda Baflbakan hangi
güzergah için ihaleye
ç›k›laca¤›n› belirleyecek.”
aç›klamas›n› yapt›.  

‹stanbul’a üçüncü 
köprü için MAYIS-HAZIRAN’da

IHALEYE ÇIKILACAK

❮❮

B
o¤az'›n 
3. köprüsü
için
uygulanabi

lirlik çal›flmalar›
tamamland›.
Köprü için May›s-
Haziran aylar›nda
ihaleye ç›k›lacak.

Ba¤lant› Noktas›
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➜➜ Ba¤lant› Noktas›:
TTNET'in internet

vizyonundan söz edebilir misiniz?
Tahsin Y›lmaz: TTNET bildi¤iniz

gibi 2006 y›l›ndan beri bir internet
servisi a¤› olarak çal›flmaktad›r.
Geçen y›l itibariyle de 5.5 milyon
abone say›s›na ulaflt›k. Dolay›s›yla
TTNET, internet dünyas›na ç›k›fl

için köprü görevi
görmektedir. Peki
gelecek nas›l olacak?
Biz TTNET'i, internete
ulaflmak isteyen

herkesi hangi
teknoloji ile
olursa olsun
internet

dünyas›na ulaflt›rabilmek fleklinde
konumland›rmak istiyoruz. Bunun
üzerine hayat› kolaylaflt›racak,
zenginlefltirecek, katma de¤erli
servislerimizin yine halk›m›z›n
kullan›m›na verilebilmesi için
çal›fl›yoruz. Bunu yaparken
Türkiye'de pazar›n büyümesi,
internetin ülkemizin en ücra
köflesine kadar yayg›nlaflt›rabilmesi
önemlidir. Esas itibariyle biz
TTNET'in genel hatlar›yla
vizyonunu bu flekilde özetlemifl
olabiliriz diye düflünüyorum.

➜➜ Ba¤lant› Noktas›: Bu önemli
vizyon ama içerisinde de bir çok
soru bar›nd›r›yor. Katma de¤erli
hizmetler nedir, bunlardan 
söz eder misiniz?

Tahsin Y›lmaz: Elbette. TTNET,
ADSL alt yap›s›n› tüm ülkeye
yaymakla belli bir süreç yaflad›. Bu

konuda ciddi yat›r›mlar yap›ld›
ülkemizde. Daha sonra da bu
altyap› üzerine ne gibi uygulamalar
yap›labilir o konuda yo¤un
çal›flmalar yap›ld›. Esas itibariyle
iflimiz internet eriflimi sa¤lamak
olsa da bir tak›m katma de¤erli
servisleri 2007 y›l› kas›m ay›ndan
itibaren vermeye bafllad›k. K›saca
bunlardan bahsedecek olursak,
bizler de nas›l hayat›
zenginlefltiriyoruz kolaylaflt›r›yoruz
o konuda da somut örnekler vermifl
olabiliriz. 

Öncelikle Türkiye'nin kendine
özgü aile yap›s› vard›r. ‹nterneti
yayg›nlaflt›rmak için internet
önündeki bariyerleri kald›rmak
durumunday›z. Evde çocuklar›m›z
var. ‹nternet bilgiye ulaflman›n en
h›zl› yolu, en ekonomik yolu. Bilgi
toplumuna do¤ru h›zl› ad›m
at›yoruz. Dolay›s›yla bu kap›y›
açmam›z laz›m. Bunun için de
ailelerimize bir tak›m kolayl›klar
sunmam›z laz›m. Biz ilk önce
“TTNET Temiz ‹nternet” slogan›yla
aile koruma flifresini isteyen tüm
abonelerimize ücretsiz olarak
verdik. Bu konuda da çok olumlu
geri bildirimler ald›k. Dolay›s›yla
internete eriflim önündeki
bariyerlerden bir tanesi böylece
kald›r›lm›fl oldu. 

Bunu takip eden dönemde bir e-
posta adresi isteyen abonelerimize
yine ücretsiz olmak üzere bu
hizmeti sa¤lamak üzere altyap›y›
kurduk. Daha sonra baz› alanlar›
biz kendimiz üzerinde yo¤unlaflmak
suretiyle belirlemifl durumday›z.
Her fleyden önce telif haklar›na çok
sayg›l›y›z. Bildi¤iniz gibi TTNET
müzik portal› yapt›k. Burada
binlerce insan›n eme¤iyle
haz›rlanan müzik eserlerine telif
haklar› ödenmek suretiyle bu
konuda oluflturulmufl meslek
gruplar›yla bir anlaflma yaparak
halk›m›z›n kullan›m›na sunduk. 

Böylece TTNET yasal müzi¤i
destekleyen bir müzik portal›na
yat›r›m yapm›fl oldu. Takip eden
dönemde video portal› devreye

Haber Merkezi

2
008 y›l› itibariyle 5.5 milyon
ADSL abonesine sahip
TTNET'in Genel Müdürü Tahsin
Y›lmaz, kullan›c›lar›n hayat›n›

kolaylaflt›racak katma de¤erli
hizmetleri vermeye haz›rlan›yor. 

TTNET Genel Müdürü    
“Pazar›n
büyümesi 
ve hizmetlerin
yayg›nlaflmas›n›
istiyoruz”

TTNET Genel
Müdürü Tahsin

Y›lmaz, ö¤rencilere
ücretsiz e-mail

adresi vereceklerini
söylüyor. 

❮❮
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   Tahsin Y›lmaz:
verdik. Buradaki içeriklerin hepsine
de telif haklar› ödenmifltir. 

➜➜ Ba¤lant› Noktas›: Katma
de¤erli hizmet denilince Vitamin'den
de bahsetmek gerekiyor san›r›m. 

Tahsin Y›lmaz: E¤itim çok
önemli. Milli E¤itim Bakanl›¤›'na
ba¤l› okullar›m›za internet altyap›s›
tafl›nd›ktan sonra bunun üzerinden
yine Milli E¤itim Bakanl›¤›
müfredat›na uygun interaktif bir
e¤itim destek paketinin
uygulanmas›n›n do¤ru olaca¤›n›
düflündük. Bu konuda da SEB‹T
firmas›yla iflbirli¤ine gittik
bildi¤iniz gibi. 

Böylesine de önemli bir serviste
çok ciddi yol al›nd›. fiu aflamada
ilkö¤retim 4, 5, 6, 7 ve 8.inci
s›n›flar›n birtak›m dersleri burada
interaktif bir flekilde
ö¤renilebilmekte. Biz e¤lendirirken
ö¤retmeye çal›fl›yoruz
ö¤rencilerimize. Eylül ay›ndan
itibaren de lise müfredat› devreye
al›nacak. Çok büyük bir ilgiyle
karfl›laflt›k gerçekten. Hem Milli
E¤itim Bakanl›¤›'ndan hem
ö¤retmenlerden hem ö¤rencilerden
hem velilerden övgü dolu geri
bildirimler al›yoruz. 

➜➜ Ba¤lant› Noktas›: E¤itime
yönelik baflka projeler de gelifltiriyor
musunuz?

Tahsin Y›lmaz: Tabii. Asl›nda
geçenlerde say›n bakan›m›z›n
kat›l›m›yla bir bas›n toplant›s›
yapt›k. Çünkü çocuklar›m›z› ve
gençlerimizi kucaklamak
durumunday›z. Biz sosyal
sorumluluk projesi kapsam›nda
Milli E¤itim Bakanl›¤›'nda bir
projeye imza att›k. Bu proje nedir?
‹lkö¤retim 4.üncü s›n›ftan
bafllayarak her ö¤rencinin bir e-mail
adresi olmas›n› öngördük. 

Fakat bu e-mail özel bir sistem.
Türkiye'de hostingi yap›lan en büyük
platformu kurduk. ‹lkö¤retim
4.üncü s›n›fa bafllayan her ö¤renciye
bir e-mail adresi veriliyor ve

okuldan mezun olana kadar o e-
mail adresini kullanabiliyor. Bu
korumal› bir e-mail. Baz› 
içerikleri Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n
bize çizdi¤i çizgiler do¤rultusunda
filtre edebiliyoruz. Baz› bilgilerin,
eklerin gönderilememesi ve
al›namamas› konusunda. Çünkü
Milli E¤itim Bakanl›¤› ad› üzerinde
e¤itim odakl› bir devlet kurumu ve
ö¤rencilerin bu imkan› sadece
e¤itim amaçl› kullanmas›n›
istiyorlar. Bu e-mail ö¤retmen,
ö¤renci, okul ve aileler aras›nda bir
köprü görevi görecek. Bu
platformda biz toplam yedi milyon
ö¤rencimize e-mail adresi
verebilece¤iz. 

➜➜ Ba¤lant› Noktas›: Bir de IPTV
projesi var, ondan söz edebilir
misiniz?

Tahsin Y›lmaz: IPTV, esas

itibariyle ADSL abonelerine
verilebilen bir hizmet. Bizim 5.5
milyonu aflk›n ADSL abonemiz var.
Dolay›s›yla isterlerse bizim
kurdu¤umuz bu servisten,
altyap›dan da yararlanabilecekler.
Peki IPTV hayat›m›za ne getirecek?
Her seferinde söylüyorum. Evimize
giren bir telefon kablosu var. Telefon
hizmetleri için kullan›yorduk. Daha
sonra bunun ucuna bir ADSL
modem ba¤lad›k ve bilgisayar›m›z›
internet dünyas›na açt›k. fiimdi ayn›
kabloyu bir 'settopbox' tabir edilen
bir kutuya ba¤layarak
televizyonumuza ba¤layaca¤›z.
Herhangi bir çanak antene gerek
kalmadan TV yay›nlar› ve ilave
servisler evimize ulaflabilecek. IPTV
fluan var olan dijital platformlar›n
hepsinden çok daha farkl›. Üstün
yeteneklere kabiliyetlere sahip. 

TTNET Genel Müdürü Tahsin Y›lmaz, IPTV sisteminin, var olan dijital 
platformlardan çok daha üstün oldu¤una vurgu yap›yor.



RÖPORTAJ

PTT Genel Müdürü Osman
Tural, PTT flubelerine

yönelik h›rs›zl›k olaylar›n›n
abart›ld›¤›n› söyledi. Tural,
Türkiye'deki di¤er kurulufllarda
oldu¤u kadar PTT flubelerinde de
h›rs›zl›k yafland›¤›n› vurgulad›.
PTT'nin 3 bin 338 flubesi
bulundu¤unu, bugüne de¤in 500
ile 600 bin TL'nin çal›nd›¤›n›
belirten Tural, “Buna karfl›l›k
PTT flubelerinde dönen para 120
milyar TL'dir”  dedi. 

Tural, flubelerde “elektronik
alarm” bulunmad›¤› iddialar›n›n
do¤ru olmad›¤›n› savunarak,
bütün flubelerde alarm sisteminin
bulundu¤unu kaydetti.
Baz›lar›n›n 'elektronik alarm' ile
'elektronik kamera' aras›ndaki
fark› bilmeden “ahkam”
kesti¤ini ileri sürdü. “Biz hiçbir
zaman flubelerimizin hepsini

elektronik kameralarla donatt›k
demedik” diyen Tural,
“Yapmad›¤›m›z bir fleyi
söylemedik. ‹ki sistem aras›ndaki
fark› bilmeyen emekli polisleri
konuflturarak, yanl›fl haberler
yap›l›yor.” dedi. 
“180 gün içinde 
flubelerde elektronik kamera
sistemine geçiliyor”

fiubelerde elektronik kamera
sistemine neden geçilmedi¤ini de
aç›klayan Tural, “‹thalattan
kaynaklanan bir gecikme
yafland›. Gecikme daha yeni
afl›ld›. Elektronik kameralar›
takmaya bafllad›k. ‹hale
flartnamesine göre, 180 ifl günü
içinde tüm flubelerimize
elektronik kamera
yerlefltirilecek.” aç›klamas›n›
yapt›. 
“Çal›nan paray› personelden
tahsil etmiyoruz”

Tural, çal›nan paran›n ilgili
personelden tahsil edildi¤i
iddialar›n›n da do¤ru olmad›¤›n›
söyledi. ‹stisnai durumlarda
paran›n personelden tahsil
edildi¤ini belirten Tural, “E¤er
kifli, soruflturma s›ras›nda paray›
nas›l çald›rd›¤›n›
aç›klayam›yorsa; o zaman

❮❮
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KAMERALI ÖNLEM

flubelerinde
h›rs›zl›¤a karfl›

PTT Genel Müdürü Osman Tural, PTT
flubelerinde yaflanan h›rs›zl›k olaylar›n›n
abart›ld›¤›n› savunarak, PTT'nin yurt
genelinde 3 bin 338 flubesi bulundu¤unu,

bugüne de¤in 500 ile 600 bin TL'nin çal›nd›¤›n›
söyledi. Tural, “Buna karfl›l›k PTT flubelerinde
dönen para 120 milyar TL'dir”  dedi. 

PTT PTT PTT PTT PTT PTT 



paray›, personelimizin
maafl›ndan kesiyoruz. Aksi halde,
hiçbir personelimize çal›nan para
ödetilmemifltir.” dedi.
“Aç›klama yeterli görülmedi¤i
için para cezas› verildi”

Televizyon ekranlar›nda yüzü
kapal› bir PTT personelinin
'paray› bana ödettirdiler'
aç›klamas›n›n hat›rlat›lmas›
üzerine Tural, sert konufltu: 

“fiunu net bir flekilde
aç›klamak istiyorum. Kabahati
olmayan hiçbir personelimizi
cezaland›rmam›z söz konusu
de¤il. Ancak, yüzünü saklayarak
televizyona ç›kan kifli, bir
sendika üyesi PTT personelidir.
Önce olay nas›l olmufl ona
bakal›m…Paray› çald›ran
personelimizin ifadesinde,
flubede tek bafl›na kald›¤› bir
s›rada, birinin cama tafl att›¤›n›
ve at›lan tafl üzerine d›flar› ç›kt›¤›
s›rada, paray› çald›rd›¤›n›
belirtiyor. ‹ncelemeyi yapan PTT
görevlileri kendisine birkaç soru
soruyor.  'Çal›nan para
çekmecede miydi?' Cevap yok.
'D›flar› ç›karken, çekmeceyi
kapatt›n m›?' cevap kapatmad›m.
'Paray› kasaya niye koymad›n?'
Cevap, aya¤›m›n dibine
koymufltum. 'Paran›n aya¤›n›n
dibinde ne ifli var?' Cevap; ››››
m›››…Peki; d›flar› ç›karken,
kap›y› niye kilitlemedin? Cevap
yok. Soruflturma kapsam›nda
personelimizin cevaplar› yeterli
görülmemifl, mevzuata uygun
hareket etmedi¤i tespit edildi¤i
için ceza alm›flt›r. Cezada çal›nan
paran›n tahsili fleklindedir.
Memuriyetini etkileyecek bir
ceza de¤ildir.” 

PTT, Ankara'da do¤algaz
sat›fl›na bafllad›

PTT, flubelerinden sunulan
hizmetlere her geçen gün yenisini
ekliyor. Baflkent Do¤algaz A.fi.
(Ankara'da) ile anlaflan PTT,
bundan böyle flubelerinde
bankac›l›k, kredi kart›, elektrik
faturas› gibi ifllemlerin yan›nda
gaz sat›fl› da yapacak. Do¤algaz
faturalar›n›n tahsilat›n›
gerçeklefltirecek. 

PTT Genel Müdürü Osman
Tural;  Ulus, Sincan, Keçiören ve
K›z›lay flubelerinden, gaz sat›fl ve
tahsilat ifllemlerinin sabah
11:30’dan, akflam 23:30'a kadar
sürece¤ini belirtti. 

Hizmeti vatandafl›n aya¤›na

götürmeye devam edeceklerini
kaydeden Tural, do¤algaz sat›fl›
için K›z›lay metroda iki flube
açt›klar›n› vurgulad›.  

PTT'nin Ankara'da ilk etapta
gaz sat›fl›na bafllad›¤› semtler
flöyle: Ahmetler, Akyurt, Alt›nda¤,
Afla¤› Ayranc›, Ayd›nl›kevler,
Bahçelievler, Bakanl›klar, Balgat,
Bat›kent, Bilkent-Çayyolu, Cebeci,
Çankaya, Çubuk, Demetevler,
Dikmen, Emek, Eryaman, Etlik,
Etimesgut, Gimat, Gölbafl›,
Hasano¤lan, ‹skitler, Kavakl›dere,
Kazan, Keçiören, K›z›lay,
Küçükesat, Maltepe, Mamak,
Ostim, Pursaklar, Samanpazar›,
S›hhiye, Sincan, Siteler, Ulus,
Yenimahalle.
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PTT flubelerinden gaz sat›fl› da bafllad›

PTT Genel
Müdürü Osman
Tural, kabahati
olmayan hiçbir

personelin
cezaland›r›lmad›¤›n›

söyledi.
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Hükümetin; 1979 ve öncesi
kamyon, çekici ve otobüs

olmak üzere toplam 165 bin arac›
trafikten çekme karar›, ekonomiyi
canland›racak. Çünkü devlet
çekilen her bir araç sahibine
ortalama 5 bin TL ödeyecek.
Böylece piyasaya 600-700 milyon
TL s›cak para girifli sa¤lanacak. 

Uygulama, 30 yafl ve üstü
araçlar›n vergi borçlar›n›n
silinmesini getiriyor. Bu
kapsamda, arac›n› trafikten çeken
kamyon, çekici, otobüs ve tanker
sahiplerine, araçlar›n a¤›rl›¤›na
göre ödeme yap›lacak. Ulaflt›rma
Bakanl›¤› yetkilileri, uygulamadan
yararlanmak isteyen araç
sahiplerinin, geçti¤imiz ay itibari
ile baflvuru yapmaya bafllad›¤›n›
aç›klad›. Yetkililer, bu kapsamda
165 bin dolay›nda araç
bulundu¤unu vurgulayarak, “Her
bir araç için 5 ile 6 bin TL

aras›nda ödeme yapaca¤›z. Bu
demektir ki hurdaya ayr›lan
araçlara yap›lacak ödemenin
ard›ndan piyasaya 600-700
milyon TL'lik s›cak para 
girecek.” dedi. 
Araç sahiplerinin iflleri kolay

Arac›n› hurdaya ay›rmak
isteyen vatandafllar› bekleyen
bürokratik ifllemler de oldukça
kolay. Ancak araç sahibinin,
hurda arac›n›, Türkiye'de üç
noktada bulunan hurda
merkezlerine teslim etmesi yeterli
olacak. Araç sahibinin ifli bu
noktada sonra eriyor. Bundan

sonra yapmas› gereken, 1 ay sonra
bankaya gidip paras›n› çekmek.
Çünkü, araç sahibi, arac›n›
hurdaya teslim ettikten sonra,
devreye art›k devletin kurumlar›
girecek. Bundan sonraki ifllemleri
devletin kurumlar› kendi aras›nda
hallediyor. Hurda arac› teslim
alan MKEK hurda merkezleri, söz
konusu araçlarla ilgili evraklar›
Ulaflt›rma Bakanl›¤›'na iletiyor.
Bunu izleyen en geç 1 ay içinde
araç sahibine ödeme ifllemini
gerçeklefltiriyor. Araç sahiplerine
ödemeler, dilekçelerinde
belirttikleri banka flubesi ve hesap

❮❮

Kamyon, çekici ve otobüs olmak
üzere toplam 165 bin yafll› araç
trafikten çekiliyor.
Hesaplamalara göre devlet, bu

kapsama giren her bir arac›n sahibine
ortalama 5 bin TL ödeme yapacak. Y›l
sonuna kadar yap›lacak ödemeler sonunda
piyasaya 600-700 milyon TL düzeyinde
s›cak paran›n girece¤i öngörülüyor.

Yafll›
ARAÇLAR
trafikten
çekiliyor

B
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Ulaflt›rma Bakanl›¤›'n›n
çal›flmas›na göre
uygulama çerçevesinde
hurdaya ayr›lacak
tafl›tlar ve say›lar› flöyle:
➜ ➜ Kamyon: 128 bin
➜ ➜ Otobüs: 19 bin
➜ ➜ Çekici: 11 bin
➜ ➜ Tanker: 6 bin

numaras›na yap›l›yor. Böylece,
tehlike saçan kamyonlar trafikten
çekilmifl olacak. 
Yollar daha güvenli olacak

Yetkililer, düzenlemeyle
ekonomik ve teknik ömrünü
tamamlam›fl tafl›tlar›n trafikten
çekilece¤ini, böylece yollarda can
ve mal güvenli¤inin artaca¤›n›
belirtiyor. Tafl›mac›l›k piyasas›n›
olumsuz etkileyen mevcut at›l
kapasitenin de azalaca¤›na vurgu
yap›l›rken, sa¤l›kl› bir tafl›mac›l›k
piyasas›n›n da oluflturulmas›na
destek sa¤lanaca¤› dile getiriliyor.  

‹flte baflvuru tarihleri:
1972 model ve öncesi tafl›tlar için: 23/3/2009 - 31/12/2009

1973 model tafl›tlar için: 1/5/2009 - 29/5/2009

1974 model tafl›tlar için: 30/5/2009 - 30/6/2009

1975 model tafl›tlar için: 1/7/2009 - 31/7/2009

1976 model tafl›tlar için: 1/8/2009 - 15/9/2009

1977 model tafl›tlar için: 16/9/2009 - 30/10/2009

1978 model tafl›tlar için: 31/10/2009 - 26/11/2009

1979 model tafl›tlar için: 1/12/2009 - 31/12/2009



14

köfle

SANAL 
MOB‹L fiEBEKE

H‹ZMET‹ 
‹fiLETMEC‹L‹⁄‹

BTK Kurul Üyesi

Ahmet 
HAMD‹ ATALAY

Teknolojilerin geliflmesiyle birlikte
kullan›c›lar›n ihtiyaç ve talepleri de
buna paralel olarak art›fl
göstermektedir. Mobil flebekelerde
bunun en bariz göstergesi klasik
telefon hizmetleri (ses) yan›nda
katma de¤erli hizmetlerdeki (a¤›rl›kl›
olarak veri) geliflme ve çeflitlilik
olarak ortaya ç›kmaktad›r.
‹flletmecilerin ses kaynakl› gelirleri
oransal olarak giderek azal›rken
katma de¤erli hizmetler kaynakl›
gelirler art›fl göstermektedir. Bunun
sonucu olarak da bu alan hem
mevcut iflletmecilerin hem de
telekomünikasyon kökenli olmayan
yat›r›mc›lar›n bu alana ilgisini
artt›rmaktad›r. 

Kendine ait bir mobil haberleflme
flebekesi olmayan yat›r›mc›lar
mevcut mobil iflletmecilerin alt
yap›lar›n› yada bu altyap›lar›n radyo
eriflim bölümünü kullanarak kendi
gelifltirdikleri katma de¤erli
hizmetleri müflterilerine sunma
imkan›na kavuflabilmektedir. MNO
(Mobile Network Operators - Mobil
fiebeke ‹flletmecileri) olarak
adland›r›lan bu iflletmeciler daha çok
mevcut iflletmecilerden kalan bofl
alanda daha rekabetçi ürünleri daha
rekabetçi fiyatlarla kullan›c›lara
sunarak pazarda kendilerine yer
bulabilmektedir.

MVNO'lar, mobil flebeke
iflletmecilerini kazan-kazan ilkesine
dayanan ifl modelleriyle ikna etmeleri
sonucunda özellikle Kuzey Avrupa
Ülkeleri'nde oldukça baflar›l›
olmufllard›r.  Bugün ABD'de 53,
‹ngiltere'de 24, ‹sveç'te 23, Norveç'te
11, Hollanda'da 54, Almanya'da 32,
Fransa'da 13, Finlandiya'da 10,
Danimarka'da 14, Belçika'da 42 ve
Avustralya'da 30 adet MVNO hizmet
vermekte ve bu say› her geçen gün de
art›fl göstermektedir. 

Ülkemizde ise Kurumumuz (BTK)
taraf›ndan yürütülen çal›flmalar
sonucu; flebeke altyap›s› kurulmas›na
ve iflletilmesine dayal› iflletmecili¤in
yan› s›ra, kaynaklar›n verimli ve
etkin kullan›m›n› teflvik etmek,
pazarda daha etkin bir rekabetin
tesisini sa¤lamak, kullan›c›lar›n daha
zengin içerikli katma de¤erli

hizmetlerden azami ölçüde
faydalanmas›n› temin etmek
amac›yla hiçbir flebeke bileflenine
sahip olmadan ya da flebeke
bileflenlerinin radyo eriflimi hariç bir
k›sm›na sahip olarak mobil
telekomünikasyon hizmetleri sunmak
isteyen MVNO'lar›n pazarda yerini
almas› için son aflamaya gelinmifl
durumdad›r. 

Kurumumuz taraf›ndan haz›rlanan
taslak düzenlemede; “MVNO
Hizmeti; ‹flletmeci taraf›ndan, ad›na
tahsis edilmifl frekans band›
olmaks›z›n, mobil elektronik
haberleflme hizmeti sunmak üzere
Kurum ile imtiyaz sözleflmesi
imzalayan iflletmecilerin altyap›lar›
üzerinden, a¤›rlayan iflletmecinin
Kurumca verilen yetkilendirmesi
kapsam›nda, kendi markas› ile
abonelerine mobil telefon ve katma
de¤erli elektronik haberleflme
hizmetlerinin sunulmas›n› kapsar.”
olarak tan›mlanm›flt›r. Taslak
düzenlemeye göre MVNO'lar›n 15
y›ll›k bir süre için ve Kurum'dan
numara talepleri olup olmayaca¤›
göz önünde bulundurularak bildirim
veya say›s› s›n›rland›r›lmam›fl
kullan›m hakk› ile yetkilendirilmeleri
planlanmaktad›r. 

Ülkemizde baz› telekomünikasyon
kökenli iflletmecilerin yan› s›ra,
özellikle futbol kulüpleri, büyük
perakendeciler ve magazin ve sanat
dünyas› gibi telekomünikasyon
kökenli olmayan alanlardan da
MVNO pazar›na talep oldu¤u
Kurumumuzca bilinmektedir. fiu an
için ülkemizde yaklafl›k 66 milyon
abonesi ile 3 GSM iflletmecisinin
faaliyet gösterdi¤i ve mobil pazar›n
büyüklü¤ünün yaklafl›k 10 milyar
ABD Dolar› civar›nda oldu¤u
düflünüldü¤ünde k›sa vadede olmasa
bile orta ve uzun vadede MVNO'lar›n
önemli pazar paylar›na
ulaflabilecekleri tahmin edilmektedir.
3N ve ötesi flebekeler üzerinden
katma de¤erli hizmetlerin daha
yo¤un bir flekilde sunulaca¤› ve bu
hizmetlerin a¤›rl›kl› olarak yaz›l›m
tabanl› olaca¤› düflünüldü¤ünde
yaz›l›m sektörünün bu geliflmeden
olumlu olarak etkilenece¤i aç›kt›r.





Ulaflt›rma Bakanl›¤›, 
5 milyar dolar yat›r›mla

gerçeklefltirilecek '‹zmit
Körfez Geçifli ve Gebze-‹zmir
Otoyol Projesi'nde, ekonomik
krizi göz önünde
bulundurarak, de¤iflikli¤e
gitti. Yat›r›mc›lar›n kriz
ortam›nda finansman
bulmalar›n› kolaylaflt›rmak
için 9 Nisan'da ihale edilecek
projede, ‹zmit Körfez Geçifli
tavan ücretlerini, otomobiller
için 30 dolardan 35 dolara
ç›kard›. Bakanl›k, ihale
flartnamesindeki bu de¤iflikli¤i
bir zeyilname ile firmalara
bildirdi. 

Bakanl›k kaynaklar›, geçifl
ücretinin art›r›lmas›n›n
projenin gerçeklefltirilmesinde
önemli bir ad›m oldu¤unu
savunuyor. Tüm dünyada

finansman bulman›n zor
oldu¤una de¤inen yetkililer,
“Kriz döneminden geçiyoruz.
Bu kararla birlikte projeyle
ilgilenen yat›r›mc›lar›n, daha
kolay finansman
bulacaklar›na inan›yoruz.”
de¤erlendirmesinde bulundu. 

Bakanl›k yetkilileri, tavan
ücretin zorunlu olmad›¤›na da
vurgu yapt›. ‹haleyi kat›lacak
yat›r›mc›n›n tavan geçifl
ücretlerini
uygulamayabilece¤ine dikkat
çekerek, “‹haleyi alan firma,
köprü geçifli için 35 dolar
yerine 25 dolar da
uygulayabilirler.” yorumunu
yapt›. Buna göre ‹zmit Körfez
Geçifli tavan ücreti
otomobiller için 30 dolardan
35 dolara ç›kar›lacak.
Otoyoldan geçifli ücretinde ise
de¤ifliklik düflünülmüyor.
“Süreyi uzatmayaca¤›z” 

Ulaflt›rma Bakanl›¤›,
projeyle yerli ve yabanc› 6
yat›r›mc› gruplar›n
ilgilendi¤ini belirtiyor.
Yat›r›mc›lar›n, ihalenin
ertelenmesi yönünde talepleri
oldu¤unu da do¤ruluyor.
‹halenin daha önce 2 kez
ertelendi¤ine iflaret eden
bakanl›k yetkilileri, “Yeni bir
erteleme yok. 9 Nisan'da ihale
yap›lacak.” dedi. 
6 flirket ilgileniyor

Ulaflt›rma Bakanl›¤›
yetkilileri, projeye yerli ve
yabanc› flirketlerin ilgi
gösterdi¤ini yineledi.
Yetkililer, ihale için 6 grubun
flartname ald›¤›n› kaydetti.
Tepe-Akfen Yat›r›m, Tekfen
‹nflaat, Cengiz ‹nflaat, Astaldi
(‹talya), Isolux (‹spanya),
Itochu (Japonya).

❮❮

Daha önce 2 kez ertelen
ihalede yeni bir erteleme
yok. Yat›r›mc›lar›n, bir
kez daha erteleme
talebine Ulaflt›rma
Bakanl›¤› s›cak bakmad›.
Bakanl›k yetkilileri, 
‹halenin 9 Nisan'da
yap›laca¤›n› vurgulad›.

‹zmit Körfez
geçifl ihalesine

kriz ayar› 
Ba¤lant› Noktas›
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U
laflt›rma Bakanl›¤›, kriz
ortam›nda '‹zmit Körfez Geçifli
ve Gebze-‹zmir Otoyol Projesi'ni
daha cazip hale getirmek için,

geçifl tavan ücretini 30 dolardan 35 dolara
ç›kard›. Bakanl›k, de¤iflikli¤i bir
zehilname ile firmalara bildirdi.



Türksat A.fi., 2011'de uzaya
f›rlat›lacak Türksat 4A için

ihale haz›rl›klar›na bafllad›. Yeni
uydu, 2011 y›l›nda uzaya
f›rlat›lacak. Türksat'›n yeni uydu
için acele etmesinde, f›rlat›lmas›n›n
üstünden daha bir y›l geçmesine
karfl›l›k, 3A uydusunun
kapasitesinin dolmas› etkili oldu.
Kapasitenin dolmas›, Türksat
A.fi.'yi acele etmeye zorlad›. Aksi
halde, uydu pazar›n› kaybetme
tehlikesi var. Uydu pazar›n›
kaybetmek istemeyen Türksat da,
bir an önce 4A'n›n yap›m›na

bafllamak istiyor. Türksat, 4A ile
Çin'in do¤usundan Orta Asya ve
Afrika'ya kadar olan pazarda söz
sahibi olmay› hedefliyor. 

Türksat'›n acele etmesinde rol
oynayan önemli baflka bir konu da,
3A'dan sonra 4A ile yerli uydunun
temelinin at›lacak olmas›. Zira 3A
ve 4A'n›n yap›m›nda görev alan
Türk mühendisleri, Türksat 5A'y›
Türkiye'de yapacak. 5A uydusunun
tüm montaj ifllemleri, Türk
mühendisleri taraf›ndan
gerçeklefltirilecek. Türkiye,  bu
yöndeki alt yap› çal›flmalar›na da
bafllad›. Bu kapsamda, 2011'de
TAI taraf›ndan ilk olarak uydu
yap›m merkezi infla edilecek. Uydu
yap›m merkezinde ayr›ca Hava
Kuvvetleri Komutanl›¤›'n›n istedi¤i
“Göktürk” adl› gözlem ve
istihbarat uydusunun yap›m› da
gerçekleflecek. Böylece Türksat 
4A, Türkiye'nin yurt d›fl›na
yapt›rd›¤› son uydu olacak. 

❮❮

T
ürkiye'nin yurt d›fl›na yapt›raca¤› son
uydu Türksat 4A için ihale
haz›rl›klar›na baflland›. 3A'n›n
yap›m›nda yer alan 22 Türk mühendise

eklenecek yeni mühendisler, 4A'n›n tüm
aflamalar›nda yer alacak. Bu kadro, yerli
olacak 5A'y› Türkiye'de infla edecek.

YERLI
uyduya

bir ad›m
kald›

Uydu pazar›n›
kaybetmek

istemeyen Türksat,
bir an önce 

4A'n›n yap›m›na
bafllamak istiyor.
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K
araman:
“Ticari olarak
dünyada
ortalama 500

km h›zla tafl›mac›l›k
yapan bir ülke yok. Bu
yönde deneme seferleri
var. Dünyada ortalama
h›zlar, 300 kilometrenin
üzerine pek ç›km›yor.” 

Yüksek h›zl› tren hatt›n›n tan›m› nedir?
Hatt›n altyap›s›, seyahatin tamam›ndan veya en az›ndan
büyük bir bölümünden, trenlerin 250 km/saat ve üzeri
h›zlarda iflletilmesine olanak sa¤lamak üzere yeni infla
edilmifl ise, “Yüksek H›zl› Tren Hatt›” olarak tan›mlan›yor.

Türkiye'nin 40 y›ll›k h›zl›
tren hayali, 13 Mart'ta

Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an'›n kat›ld›¤› törenle
Ankara-Eskiflehir aras›nda
gerçekleflti. Mevcut trenlerle 3
saati aflk›n seyahat süresi, h›zl›
trenle 1 saat 28 dakikaya indi.
Ankara-Sincan (24 km), Sincan-
Esenkent (15 km) ve Hasanbey-
Eskiflehir (9 km) bölümünde
süren hemzemin geçit ve yol
düzenleme çal›flmalar› sona
erdi¤inde, Ankara-Eskiflehir aras›
1 saat 5 dakikaya inecek.  H›zl›
tren iflletmecili¤ine geçilmesi,
1946'dan sonra üvey evlat olarak
görülen demiryollar›na 'ça¤
atlatmak' olarak de¤erlendirilse
de, birçok iddiay› da beraberinde
getirdi. Ortaya at›lan iddialar,
h›zl› trene kuflkulu gözlerle
bak›lmas›na sebep oldu. 

Bu iddialar, “H›zl› tren
iflletmecili¤i eski hat üzerinden
yap›l›yor, bu flekilde güvenli
iflletmecilik yap›labilir mi?”,
“Dünyada h›zl› trenler 500 km'ye
dayan›rken, demiryollar› 20 y›l
öncesinin trenlerini kullan›yor”,
“Alt yap›, h›zl› tren iflletmecili¤i
için yetersiz” fleklinde s›ralan›yor. 
“Oldukça fazla bilgi 
eksili¤i var”

TCDD Genel Müdürü
Süleyman Karaman, iddialar
hakk›nda Ba¤lant› Noktas›'na
aç›klamalarda bulundu.
‹ddialar›n, bilimsel temelden

❮❮

TCDD 
Genel Müdürü
Süleyman
Karaman



yoksun oldu¤una vurgu yapt›.
‹ddia sahiplerine seslenen
Karaman, “google” üzerinde
yap›lacak basit bir araflt›rmayla
bile, gerçe¤e ulafl›labilinece¤ini
savundu. 'H›zl› trenlerin,
dünyan›n hiçbir yerinde
konvansiyonel hat üzerinde sefer
yapmad›¤›' sav›n› da bilgi
eksili¤ine ba¤lad›. Karaman,
h›zl› tren iflletmecili¤i yapan
Almanya, Fransa, ‹spanya ve
Güney Kore gibi ülkelerin, h›zl›
trenlerle konvansiyonel hat
üzerinde de iflletmecilik yapt›¤›n›
kaydetti. 
“Dünyada 500 
kilometrenin üzerinde
iflletmecilik yapan ülke yok”

Karaman, “Dünyada h›zl›
trenler 500 km'ye dayan›rken,
Türkiye'de 250 km h›zla
iflletmecilik yap›l›yor” görüflü için
de, “Ticari olarak dünyada
ortalama 500 km h›zla
tafl›mac›l›k yapan bir ülke yok.
Ancak bu yönde çal›flmalar var.
Baz› mesafelerde 500
kilometrenin üzerine ç›k›lm›fl.
Ancak bunlar, deneme seferleri
fleklinde. Zaten h›zl› tren
iflletmecili¤i yapan ülkelerin
ortalama h›zlar›na bakt›¤›m›zda,
Türkiye'de ortalama h›z 173
km'dir. Güney Kore'de (Seul-
Busan) 153 km'dir. Almanya'da
(Nürnberg-Münih) 158 km'dir.
‹spanya'da (Madrid-Barselona)
233 km'dir. Fransa-‹ngiltere'de
(Paris-Londra) 220 km'dir”
de¤erlendirmesini yapt›. 

“Dünya ile ayn› 
teknolojiyi kullan›yoruz”

Karaman, Türkiye'deki h›zl›
tren teknolojisinin geri oldu¤u
görüflleri için de, “Türkiye'nin
kulland›¤› teknoloji, Uluslararas›
Demiryolu Birli¤i (UIC)  ve
Avrupa Birli¤i 'yüksek h›z'
tan›m›na uygundur. Hatta bu
tan›ma uygun olarak infla
edilmifltir. Dünyada h›zl› tren
iflletmecili¤i yapan ülkelerle ayn›
teknolojiyi kullan›yoruz. Eski bir
teknoloji de¤ildir. Buradan kas›t
h›z ise ortalama h›zlar ortadad›r.
Dünyada 574 kilometreye ulaflan
h›zl› tren denemeleri yap›l›yor.
Ancak bu h›zlarda uzun
mesafelerde ticari tafl›mac›l›k

19

Dünyada 500 kilometre
h›z›n üzerinde ticari
sefer yapan ülke yok

Dünyada ayn› emsaldeki projelerin 5 ila 7 y›lda yap›ld›¤›na dikkat çeken Süleyman Karaman,
“Di¤er ülkelere bakt›¤›m›zda, test sürüflleri, 6 ay ile 2 y›ll›k bir süreyi kaps›yor. Bizde de yaklafl›k

2 y›l sürmüfl. Acele edildi¤i söz konusu de¤il.”de¤erlendirmesini yapt›.

Alt yap› hangi
aflamalardan geçti?
Ray ve kaynaklar›n
ultrasonik muayenesi
yap›ld›. Hatt›n, ultrasonik
muayenesi ile birlikte
ray›n imalat› s›ras›nda
oluflan hadde hatalar›,
yüzeysel kaynak kusurlar›,
yol döflemesi s›ras›nda ifl
makineleri taraf›ndan ray
yüzeyine verilen hasarlar
ve benzeri yüzeysel
kusurlar› giderildi.
Optimum ray-tekerlek
temas›n› sa¤lamak üzere,
hatt›n koruyucu ray
tafllamas› yap›ld›. 

Ba¤lant› Noktas›



yap›lmamaktad›r” dedi.
“H›zl› trenin hatt›, 
mevcut hattan ba¤›ms›z
yepyeni bir hatt›r”

Süleyman Karaman, Ankara-
Eskiflehir h›zl› tren hatt›n›n eski
hat üzerinden yap›ld›¤›
iddialar›n›n yanl›fl oldu¤unu
söyledi. Bu hatt›n, mevcut hat ile
hiçbir ilgisinin olmad›¤›n› dile
getiren Karaman, 'bitmemifl hat
üzerinden h›zl› tren iflletmecili¤i
yap›l›yor' ifadesinin de eksik bilgi
içerdi¤ini kaydetti. Dünyada h›zl›
tren iflletmecili¤i yapan her
ülkenin, zaman zaman
konvansiyonel hatt› da
kulland›¤›na dikkat çeken
Karaman konu ile ilgili flunlar›
söyledi: “Ankara-Eskiflehir aras›
245 km'dir. Bu hatt›n 197 km'si
mevcut hattan tamamen
ba¤›ms›zd›r. Ankara'dan ç›k›flta
39 km (Ankara-Esenkent),
Eskiflehir'e 9 km (Hasanbey-
Eskiflehir) kala konvansiyonel

hatta geçilmektedir. Hatt›n,
tamam›n›n eski hat oldu¤u iddias›
do¤ru de¤ildir.”
“H›zl› trenler sadece 
Türkiye'de konvansiyonel hatt›
kullanmamaktad›r”

Karaman, bitmemifl hat
üzerinde h›zl› tren iflletmecili¤i
yap›ld›¤› görüflüne flu yan›t›
verdi: “Herkes, flunu iyi
bilmelidir. H›zl› tren hatt›nda
sadece h›zl› trenler çal›fl›r.
Konvansiyonel hatta ise,
konvansiyonel trenlerle,
konvansiyonel h›zda h›zl› trenler
çal›flabilir. Örneklendirecek
olursak; 1994 y›landa 495
kilometrelik Paris-Londra aras›
h›zl› tren iflletmecili¤ine
aç›ld›¤›nda; 159.5 kilometrelik
kesimi, konvansiyonel hat
üzerinden yap›lmaktayd›. 429
kilometrelik Paris -Strazburg
aras›nda ise, 129 km'lik kesimde
yine eski hat kullan›lmaktad›r.
Almanya, ‹spanya, Güney Kore

de ayn› flekildedir. Ülkeler aflama
aflama h›zl› tren hatlar›n›
tamamen, konvansiyonel hattan
ay›rmaktad›r. Türkiye'de sadece
48 kilometresi konvansiyonel
hatt›r.” 

Karaman, h›zl› tren alt
yap›s›n›n son teknoloji ürünü
olmad›¤› iddialar›n› da sa¤l›ks›z
buldu¤unu ve bilgi eksikli¤ine
ba¤lad›¤›n› aktard›. Alt yap›n›n,
Uluslararas› Demiryolu Birli¤i
(UIC)  ve Avrupa Birli¤i
“Yüksek h›z” tan›m›na uygun
olarak infla edildi¤ine dikkat
çeken Karaman, alt yap›y› h›zl›
tren üreten ‹spanyollar›n, test
sürüfllerini ‹talyanlar›n, hatt›n,
altyap›, üstyap›, elektrifikasyon,
sinyalizasyon sistemlerinin, 
UIC ve AB standard›nda olup
olmad›¤›n›n denetimini ise
Alman sertifika kuruluflu 
TÜV SÜD'ün yaparak
sertifikaland›rd›¤›n› belirtti. 
“Seçim öncesi 
alelacele mi yap›ld›?”

Karaman, h›zl› trenin 'alelacele
seferlere konuldu¤u' görüflüne de
kat›lm›yor. Karaman dünyada
ayn› emsaldeki projelerin 5 ila 7
y›lda yap›ld›¤›n› belirterek,
“Dünyadaki di¤er ülkelere
bakt›¤›m›zda, test sürüflleri 6 ay
ile 2 y›ll›k bir süreyi kaps›yor.
Bizde de yaklafl›k 2 y›l sürmüfl.
Ne altyap›da ne de test
sürüfllerinde acele söz konusu
de¤ildir. Tüm testler ve kontroller
yabanc› ülke sertifikasyon
kurulufllar› taraf›ndan yap›l›yor.
En ufak bir eksik giderilmeden,
onay verilmiyor. Onay verilmeden
de seferlere bafllanamaz”
fleklinde konufltu. 

DOSYA HABER
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Ülkelere göre h›zl› trenlerin ortalama h›zlar›
Ülke Güzergah Y›l Ortalama H›z
Fransa-‹ngiltere Paris-Londra 1994 175 km/saat

2003 195 km/saat
2007 220 km/saat

Fransa Paris-Strazburg 2007 184 km/saat
‹spanya Madrid-Barselona 2003 138 km/saat

2006 166 km/saat
2007 223 km/saat

Almanya Hannover-Berlin 1998 155 km/saat
Nürnberg-Münih 2006 158 km/saat

Köln-Frankfurt 2006 158 km/saat 
‹talya Milan-Roma 2008 163 km/saat
Kore Seul-Busan 2004 153 km/saat

Seul-Makpo 2004 137 km/saat
Türkiye Ankara-Eskiflehir 2009 173 km/saat

H›zl› tren
hatt›,

Uluslararas›
Demiryolu

Birli¤i (UIC)
ve Avrupa

Birli¤i
“Yüksek h›z”

tan›m›na
uygun olarak

infla edildi. Alt
yap›y› h›zl›

tren üreten
‹spanyollar,

test sürüfllerini
‹talyanlar,

hatt›n, altyap›,
üstyap›,

elektrifikasyon
sinyalizasyon
sistemlerinin

denetimini ise
Alman

sertifika
kuruluflu TÜV

SÜD yapt›. 
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TREN‹N TEKERLE⁄‹N‹N RAYLA
TEMASININ KES‹LMES‹D‹R.
D‹⁄ER DEY‹fiLE TREN‹N
RAYDAN ÇIKMASINA "DRAY
ETMEK" DEN‹R.

DRAY ETME NED‹R?

YAZILIMLARIN REKLAM
AMAÇLI OLARAK P‹YASAYA
SÜRÜLMÜfi fiEKL‹…
DEMOLAR, H‹ÇB‹R ZAMAN
YAZILIMIN TÜM ÖZELL‹⁄‹N‹
KULLANMANIZA ‹Z‹N
VERMEZLER.

DEMO NED‹R?
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Türkiye, geliflen teknolojiyle
birlikte izleyicinin istedi¤i

program› istedi¤i saatte
seyredebilece¤i, televizyon üzerinden
grup toplant›lar›n›n yap›labilece¤i,
izlenen filmin senaryosunun dahi
kumanda tufllar› ile de¤ifltirilebilmesine
olanak sa¤layan ‹nternet Protokol
Televizyonu (IPTV) ile tan›fl›yor. Radyo
ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK),
internet üzerinden televizyon yay›nc›l›¤›
yapmak isteyenlerin gerekli flartlar›
sa¤lamalar› halinde test ve deneme
yay›nlar›na bafllamalar›na izin verdi.
“Test ve Deneme Amac›yla Yay›nc›l›k
Altyap›s› Kurulmas› ve Kullan›lmas›na
‹liflkin Usul ve Esaslar Tebli¤i”ni
haz›rlayan Üst Kurul, IPTV yay›n›
yapmak isteyenlerin baflvurusunu kabul
ediyor. 

Yay›nc›lar baflvuru flartlar›n›
sa¤lad›ktan sonra Üst Kurul'dan 1 y›l
süre ile test ve deneme yay›n› yapmak
için izin alabilecek. IPTV kanallar›,
3984 say›l› RTÜK Kanunu'nda
belirlenen yay›nc›l›k ilkelerine tabi
olacak. Normal yay›ndaki televizyon
kurulufllar› gibi IPTV yay›nlar› da
RTÜK uzmanlar›nca denetlenecek.
Kanun ve ilgili mevzuata uyulmamas›

durumunda normal televizyon
kurulufllar› gibi müeyyide
uygulanabilecek veya lisanlar› iptal
edilebilecek. TV sahibi hakk›nda idari
ve yasal ifllem uygulanabilecek. ‹nternet
üzerinden televizyon uygulamas› ABD
ve Japonya baflta olmak üzere Avrupa
ülkelerinde de kullan›lmaya baflland›.
RTÜK'ün henüz haz›rl›k aflamas›nda
olan yeni yasas›nda da IPTV ve internet
yay›nc›l›¤› konusunda bölümler yer
alacak. 
IP TV nedir? 

IPTV, internetin imkanlar› ile
televizyon yay›nlar›n› birlefltiren yeni
bir sistem. ‹zleyici IPTV kutusu
üzerindeki arayüz sayesinde kanallar›n
yay›n arflivlerine ulaflarak ilgisini çeken
program, dizi, film veya spor
karfl›laflmalar›n› izleyebilecek. Bu
imkan sayesinde 'televizyonda izleyecek
bir fley bulam›yorum' veya 'ayn› anda iki
kanalda sevdi¤im program var,
hangisini izleyece¤ime karar
veremiyorum' devri de bitmifl olacak.
Çünkü izleyici televizyonun yay›n
saatine uymak yerine istedi¤i program›
istedi¤i saatte izleyebilecek, istedi¤i
yerde yay›n› durdurup geri alabilecek.
Bu sistem sayesinde çocuk ve

yetiflkinlere zararl› olan içeriklerin
süzgeçten geçirilmesi ve denetlenmesi
daha kolay olacak. Kullan›c› bu
teknoloji sayesinde televizyon üzerinden
grup toplant›lar› ve ifl toplant›lar› da
yapabilecek. 
Seyirci TV'deki oyuncunun 
yedi¤i yeme¤i siparifl edebilecek

IPTV sayesinde özel videolar
haz›rlamak ve kullan›c›n›n bunlar›
arkadafllar›yla paylaflmas› çok daha
kolay olacak. IPTV ile izleyici, 
sadece bir kanalda tan›t›m› yap›lan
ürünü de¤il bir dizide baflrol
oyuncusunun takt›¤› gözlü¤ün benzerini
veya restoranda siparifl etti¤i yeme¤i
kumanda üzerindeki birkaç tufla
basarak sat›n alabilecek. Ayr›ca tüm
bankac›l›k ifllemleri ve ödemeleri de
yap›labilecek. 

IPTV, kifliye özel yay›n yap›labiliyor
olmas›na, teknik olarak izleyicinin
program›n gidifline de yön vermesine
imkan tan›yor. Örne¤in izlenen filmin
bir yerinde baflrol oyuncusunun iki
farkl› ipucuna göre gidece¤i yer
konusunda bir seçim yapmas› gerekiyor.
Seçimi senarist yerine izleyici
kumandadaki bir tufla basarak
yapabiliyor ve filmin ak›fl› bu seçim
do¤rultusunda devam ediyor. Ayn› film
farkl› tercihlerle defalarca izlenebiliyor.
‹zleyici en sevilen halini arkadafllar›yla
paylaflabiliyor. Böyle bir filmin
haz›rlanma maliyeti mevcut filmlerden
çok daha yüksek olacak.I

PTV ile izleyici, sadece bir kanalda tan›t›m› yap›lan ürünü
de¤il bir dizide baflrol oyuncusunun takt›¤› gözlü¤ün
benzerini veya restoranda siparifl etti¤i yeme¤i kumanda
üzerindeki birkaç tufla basarak sat›n alabilecek.

IPTV için RTÜK’ten izin ç›kt›IPTV için RTÜK’ten izin ç›kt›IPTV için RTÜK’ten izin ç›kt›IPTV için RTÜK’ten izin ç›kt›IPTV için RTÜK’ten izin ç›kt›IPTV için RTÜK’ten izin ç›kt›

❮❮
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Türkiye semalar›nda y›lda
70 milyonun üzerinde yolcu,

bir noktadan bir noktaya uçuyor.
'Pardon'u olmayan bir sektör,
havac›l›k. Ulaflt›rma Bakan› Binali
Y›ld›r›m'›n s›k s›k dile getirdi¤i
'havac›l›kta kurallar kanla
yaz›lm›flt›r' sözü, gökyüzündeki
trafi¤in sa¤l›kl› yönetilmemesi
halindeki tehlikeyi tüm aç›kl›¤› ile
ortaya koyuyor. 

Tehlikenin yan›nda, uçak
yolculu¤u, h›zl› trenlerle birlikte
hala dünyan›n en güvenli ulafl›m
araçlar› aras›nda ilk s›ray› al›yor.
Hava ulafl›m›n›n teknik yönünün
d›fl›nda, bir de vatandafl taraf›ndan
merak edilen konu bafll›klar› var. 

Mesela; iki uçak havada kafa
kafaya gelirse ne olur? Havada iki
uçak aras›ndaki geçifl mesafesi
nedir? ‹ki uçak kaç metre
yak›ndan geçerse tehlike çanlar›
çalmaya bafllar? Uça¤›n
kaç›r›ld›¤› nas›l anlafl›l›r? Kule ile
irtibat› kesilen uçak, güvenli inifl
yapabilir mi? Tüm bu sorular›,
Devlet Hava Meydanlar› ‹flletmesi
Genel Müdürü Orhan Birdal
cevaplad›. 

➜➜ Zaman zaman medyadan 'iki
uçak havada kafa kafaya geldi'
yönünde haberler duyuyoruz.
Semalar›m›zda böylesine iki
uça¤›n kafa kafaya gelmesi söz
konusu mudur?”

‹ki uçak, havada kafa kafaya
gelmiflse, o an her fley bitmifl
demektir. Baflka bir fley
konuflmaya gerek bile yok. 700-
800 kilometre h›zla giden veya
300-400 kilometre h›zla giden iki
uça¤›n karfl› karfl›ya gelmesi
halinde, ne olaca¤›n› herkes
tahmin edebilir. Onun için böyle bir
fley söz konusu de¤ildir. Bu
yöndeki haberler, bilgi
eksikli¤inden kaynaklanmaktad›r.
Ancak uçaklar›n kafa kafaya
gelmemesi için hava kontrolörleri
canla baflla çal›fl›yor. 

➜ ➜ Havada binlerce fit (feet)
yükseklikte seyreden uça¤›n, bütün
iletifliminin kesilmesi halinde, uçak
güvenli bir flekilde yere inebilir
mi?

H
ava saham›z güvenlidir. Bunun alt›n› kal›n çizgiyle
çizerek söyleyebilirim. Çünkü Türkiye hava
sahas›n›n tamam› radarla kaplanm›flt›r. Hava
saham›zda askeri ve sivil kontrol yap›lmaktad›r.”

❮❮
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   ‹flletmesi (DHM‹) Genel Müdürü Orhan Birdal:

Ba¤lant› Noktas›
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Bir uçak bir noktadan bir
noktaya örne¤in Almanya'dan
Türkiye'ye ya da Ortado¤u'ya
giderken, hangi yolu izleyece¤i, bu
yolda hangi seviyede uçaca¤›n›
uçufl öncesi bilir ve bunu deklare
eder. Uçufl plan› sunar. Plan kabul
edilir. E¤er bu uçuflun herhangi bir
noktas›nda iletiflim kesilirse,
pilotun, uçufl plan›nda yaz›l› olan
hususlar› uygulayaca¤› varsay›l›r.
O yol haritas›nda hangi saatte
neyi, nas›l ne zaman yapaca¤›
bellidir. Pilot, daha önceden bildi¤i
o ifllemleri yaparak, uça¤› sa¤l›kl›
bir flekilde indirir. Zaten, iletiflimi
kesildi¤i için, hava kontrol sahas›
olsun, kule olsun gerekli önlemleri
al›r. Özet olarak, pilotlar bu
durumlar için e¤itilmifltir. 

➜ ➜ Uçakla iletiflim kesildi¤i için,
uça¤›n kaç›r›ld›¤› sorusu ak›llara

gelmez mi?
Mutlaka o da

gelebilir. Ama bunu
çeflitli yollarla
teyit imkân› var.
Hangi hava
sahas›nda
uçuyorsa baflka
uçaklarla temas

kurulmaya
çal›fl›l›r.
Geçmesi
gereken
noktalardan,
uça¤›n
gerçekten

geçip
geçmedi¤inin

teyidi al›n›r. En
son nokta uça¤›n inifl

yapaca¤› meydanla ilgilidir.
Uça¤›n inifl yapaca¤› meydanda
gelecek uça¤›n beklendi¤i bir saat
vard›r; o saatte herhangi bir gelifl
olmaz, baflka bir bilgilendirme de
olmaz ise bu sefer alarm durumu
ilan edilir. Arama kurtarma
faaliyetlerine geçilir. ‹lgili birimler
harekete geçirilir.

➜ ➜ Havada facia yaflanmas› ne
demek? Gazeteciler olarak bu
ifadeyi çok kullan›yoruz. Uça¤›n
pisti pas geçmesi üzerine 'Uçak
faciadan k›l pay› kurtuldu' yönünde
bafll›klar kaleme al›n›yor. “K›l
pay›” meselesine aç›kl›k getir
misiniz? 
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Havac›l›kta her fley kurallar
içinde olur. Yani bir faciadan söz
edebilmek için o uça¤›n gerçek
çarp›flma noktas›na gelmesi laz›m.
Onun d›fl›nda bir uça¤›n bir
meydana inece¤i zaman, pisteki
herhangi bir olumsuzluktan dolay›
oray› pas geçmesi, hava
flartlar›ndan dolay› pas geçmesi,
bunlar›n facia olarak
nitelendirilmesi mümkün de¤il.
Bunlar havac›l›kta her zaman
olabilecek yaflanabilecek
hadiselerdir. Bu tip olaylardan
facia haberi ç›karmak do¤ru
de¤ildir. 

➜ ➜ Havada yak›n geçifl denilince
ne anlamam›z gerekiyor? Uçaklar,
alttan veya üstten ne kadar yak›n
geçerse yak›n geçifl veya tehlikeli
yak›n geçifl olur? Bunun bir metre
hesab› var m›?

Uluslararas› havac›l›k
kurallar›na göre uçaklar›n
birbirleriyle olan mesafeleri hava
trafik diliyle ay›rma
minimalleriyle belirlenmifltir.
Bunu flöyle aç›klayabilirim; dikey
olarak iki uça¤›n birbiriyle
yaklafl›k 1000 fitlik (feetlik) bir
ay›rmas› olmas› gerekir. Daha
anlafl›lmas› aç›s›ndan, uça¤›n biri,
di¤erinin üzerinden 1000 fitlik
mesafede uçmal›. Bunu metre
cinsinden ifade edersek; 330
metre civar›nda bir mesafe ediyor.
Yatay olarak (ayn› mesafede yan
yana) ise 5 mil, onun d›fl›ndaki
yollarda bu mesafe 10 mildir. Yani
buradaki milden kast›m›z deniz
milidir. Bir mil 1852 metredir. 10
mil oldu¤unda 18 bin 520
kilometrelik bir mesafeden
bahsediyoruz. Bundan daha yak›n
geçerlerse, bir yak›n geçme
hadisesidir. 

➜ ➜ Bu yak›n geçifller ya da
tehlikeli yak›n geçifller Türkiye'de
son y›llarda azal›yor mu? Yoksa
art›yor mu?

Türkiye'deki hava kontrol trafik
sistemleri, flu anda dünyadaki en

geliflmifl hava trafik kontrol
sistemlerinden daha afla¤›da de¤il.
Onlarla ayn› seviyede teknoloji...
2008 model teknoloji… Yani yeni
bir teknoloji. Bundan sonra
kuraca¤›m›z teknoloji de 2009
model bir teknoloji olacak ve
dünyan›n en güvenli
sistemlerinden biri olacak.
Dolay›s›yla bu teknolojinin
yenilenmesi, teknik alt yap›n›n bir
an önce güçlenmesi, bu tür yak›n
geçme hadiselerinin afla¤›ya
indirgenmesi anlam›n› tafl›yor ki
hava saham›zda gerçekten,
Eurocontrol verilerini de tescil
etmifltir. Yak›n geçifl hadisesi
yaflanmamaktad›r. 

➜ ➜ Türkiye hava sahas›n›n
tan›mlamayan bir cisme karfl›
kontrolünün yap›l›p yap›lmad›¤›n›
söyleyebilir miyiz? Hava saham›z
güvenlidir diyebilir miyiz?

Hava saham›z güvenlidir diye
alt›n› kal›n bir çizgiyle çizerek
söyleyebilirim. Çünkü Türkiye
hava sahas›n›n tamam› radarla
kaplanm›flt›r. Bu radarla
kaplanma tek yönlü de¤il, iki, baz›
yerlerde de üç kademeli bir
kaplamad›r. Yani yede¤in yede¤i…
Baz› yerlerde de yede¤in yede¤inin
yede¤i fleklinde bir kaplama
sistemiyle hava saham›z›n tamam›

kontrol alt›ndad›r. Tabii kontrol iki
tarafl› yap›lmaktad›r. Sivil ve
askeri bir kontrol. S›n›rlar›m›zdan
içeriye girifl-ç›k›fl yapacak olan
hava araçlar›n›n gözetimi, hem
sivil hem de askeri maksatlarla
askeri merciler taraf›ndan
yap›lmaktad›r. Sivil olarak sivil
hava trafi¤ine yönelik hava
trafi¤inin kontrolü amac›yla
DHM‹ olarak biz bu görevi
eksiksiz yap›yoruz. 

➜ ➜ DHM‹ Genel Müdürü
olmadan y›llar önce hava
kontrolörü olarak çal›flt›n›z. O
dönemle ilgili bafl›n›zdan ilginç bir
olay geçti mi?

Benim yaflad›¤›m birkaç hadise
var. Mesela ‹stanbul'da Atatürk
Havaliman›'nda yaklaflma kontrol
ünitesinde çal›fl›rken sabah›n
erken saatlerinde bir uça¤› 3-6
pisti dedi¤imiz deniz taraf›ndan
yaklaflt›r›rken, belli bir mesafeden
sonra hat›rlad›¤›m kadar›yla 8
milden sonra kuleye devrettim.
Fakat radar ekran›nda izledi¤im
kadar›yla uça¤›n seviyesi sürekli
düflüyordu. 'Acaba ben mi yanl›fl
görüyorum veya bir ar›za m› var
diye', kuleye sordum. Ben
soram›yordum; çünkü kuleye
devretmifltim. Uçak kulenin
frekans›ndayd›. Kuledeki arkadafl
pilotla görüfltükten sonra, kuledeki
arkadafl›n pilottan ald›¤› cevap
'aaa dalm›fls›z' olmufl. Daha sonra
uçak olmas› gereken seviye ç›kt›
ve sa¤l›kl› inifl yapt›. Aksi
takdirde, piste ulaflamadan baflka
bir müessif olay yaflanacakt›. 

‹
ki uçak, havada kafa kafaya gelmiflse, o an her fley
bitmifl demektir. Baflka bir fley konuflmaya gerek bile
yok. 700-800 kilometre h›zla giden veya 300-400
kilometre h›zla giden iki uça¤›n karfl› karfl›ya gelmesi

halinde ne olaca¤›n› herkes tahmin edebilir.”
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köfle

BU KED‹ 
FAREYE

BENZ‹YOR…

Ben diyor köfle yazar›, kendi
gazetemin arflivine bakt›m,
internetten haberleri tarad›m,
söylediklerimde gram yanl›fl yok, ne
söylemiflsem, ne yazm›flsam
hakikatin kendisidir… Bu kör güveni
sa¤layan kendi gazetesinin yapt›¤›
“kaynakl›” haberler. Kaynak ise,
habere konu eylemi gerçeklefltiren,
ifli/hizmeti yapan kurum/kifli de¤il, o
iflin yanl›/yanl›fl yap›ld›¤›n› söyleyen
ve daha do¤rusu o iflten o hizmetten
rahats›z olan, konuyla uzaktan
yak›ndan alakas› olmayan kiflilerin
görüflleri… Kaynak kifliler birincil
yahut ikincil de¤erde bile de¤il,
hatta yedincil de¤erde bile de¤il…
Siz, bir haber veriyorsan›z, o haberi
do¤uran ana etkeni merkeze almak
durumunda hissetmiyorsan›z
kendinizi, fliraze kay›yor, izler
birbirine kar›fl›yor ve haber, haber
olmaktan ç›k›yor, baflka bir fleye
dönüflüyor. Ortalama Türk
okuyucunun bafll›¤›, hadi diyelim
spotu okuyarak haberdar oldu¤unu
hesaba katarsak yanl›fl daha da
katmerlefliyor, katranlafl›yor,
karanl›klafl›yor. Haberi artç› yahut
alakas›z kaynaklara dayand›ran
haberci yahut bu haberciyi
tan›mlayan kurumsal ak›l, as›l
kayna¤›n, yani habere konu ifli
yapan›n görüflüne baflvurmay›, iflin
asl›n› ö¤renmeyi tali say›yor. Tali de
saym›yor, olsa da olur, olmasa daha
iyi olur mant›¤›yla hareket ediyor.

Bir de flu: Amiyane tabirle
çakacak bir nokta bulunuyor, öyle
bir nokta yoksa oluflturuluyor,
foto¤raf›n netli¤i araplaflt›r›l›yor,
haber okuyucu hassasiyeti
gösterilmeden gazete idaresinin ifline
gelir flekilde ve daha çok medya-
iktidar iliflkisi ba¤lam›ndan yeniden
kurgulan›yor. Burada bask›n olan
elbette medya ve medyan›n
iktidar›… Bu iktidar gücünü, “ben
yönetmesini de yöneltmesini de
bilirim” güveninden al›yor. Güven
desem de, temel bir güvensizlik
sorunu var. Sonra aç›klama gelirse,
yalanlama gelirse, o zaman bakar›z,
flimdi vural›m, mümkünse
göçertecek netlikte ve sertlikte
vural›m anlay›fl› hâkim. Hâlbuki
vurulan›n, vuranla ve vurma arac›yla
“haber ba¤›” sahih de¤il,

suland›r›lm›fl sözcü¤ü bile burada
hafif kal›r.  Gazetenin as›l haberi iki
kar›fl giriyorsa, haberin as›l haberi
ertesi gün iki parmak izi ölçüsünde,
mümkünse gazetenin en gözden ›rak
taraf›nda ve mümkünse “miflli
geçmifl zaman” kipiyle,
masals›laflt›r›larak yer al›yor. ‹lk
günkü bile isteye oluflturulan
okuyucu alg›s› hükmünü yürütmeye
devam ediyor. Okuyucunun o
alg›s›n›n de¤iflmesi mümkün de¤il
çünkü ilk haberin verildi¤i sosyal ruh
halinin bir daha ayn› olmas›
mümkün de¤il. “Alg› yanl›fll›¤›
yaratma” suçu diye bir suç henüz
yok ve insanlar›n alg›s›yla oynayan
mekanizma varl›¤›n› oluflturdu¤u
yanl›fl alg› üzerinde tahkim ediyor.

Genel okuyucuyu bir kenara
b›rakal›m, köfle yazar› bile kendi
gazetesindeki bu tür haberleri kendi
hakikatinin kayna¤› kabul ederek
görüfl ve köfle sahibi oluyor. Ortada
flöyle bir durum var. Kedi aç.
Yiyecek bulam›yor. Kendi
yavrular›ndan birine mütemadiyen
sen faresin gözüyle bak›yor, bu
fareye benziyor telkininden
bulunuyor kendine. Kendi yavrusunu
fareye benzeterek afiyetle yedikten
sonra, iç ses olarak yavrusunu
yedi¤inden rahats›z olsa bile âleme
yedi¤i nanenin meflru bir nane
oldu¤unu söylemesi için, kediyle
de¤il fareyle kar›n doyurdu¤unu ilan
etmesi laz›m. Tam “fare yedim”
diyemedi¤i noktada, fareye benzedi¤i
için yedim diyor. Yapacak bir fley
yok. Kedinin sesi/sözü dinleyerek
kulaklar›n›n pas›n› açan kitleler ise,
zavall› kedi yavrusunun sahiden fare
yavrusu oldu¤una inanmakla
kalmay›p, bundan haberli olduklar›
için kendilerini memleket ahvali
hakk›nda fikir sahibi zannediyorlar.

Kedi, kendi yavrusunu yese, yine
yenilir yutulur bir taraf bulmak
mümkün bu k›s›rdöngüde… Ne var
ki, kedi baflka kedilerinin yavrular›n›
önce fareye benzetiyor, bu iflliyor,
bununla kamuoyu oluflturuyor; o
kamuoyu deste¤ini/alg›s›n› yavru
yeme meflruiyeti olarak kullan›yor.

Oysa kedinin tek derdi kedi
yavrusu de¤il fare olmal›: Ev kedisi
olsa bile, hatta “yandafl kedi” olsa
bile…28
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‹nternet yaflam›m›z›n
ayr›lmaz bir parças›

halini ald›. Günlük
görüflmelerimizi art›k internet
üzerinden yap›yoruz. ‹nternet
sayesinde sayfalar dolusu
bilgiyi, birkaç dakika içinde bir
ülkeden di¤erine
ulaflt›rabiliyoruz. Al›fl-verifl, ifl,
okul, veya bir araflt›rmada
kullanmak istedi¤iniz bilgilere
ulaflma imkan› veriyor
internet… Madalyonun di¤er
yüze ise, oldukça karamsar ve
ürkütücü… Biraz önce gururla
s›ralad›klar›m›zdan çok farkl›
bir sanal dünya ile karfl›
karfl›ya kal›yoruz. Sanal
kumar, müstehcenlik, çocuk
pornosu bu ürkütücü tablonun
içinde yer al›yor. Sanal
ortamda, günde 1 milyon
ziyaretçi ile rekor k›ran kumar
siteleri var. ‹nternet üzerinden
kumar oynama artt›kça,
annelerin sanal kumar
pençesine düflen evlatlar›n›
kurtarmak için att›¤› ç›¤l›klar
da ço¤al›yor. Bu say›m›zda,
Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim
Kurumu ‹nternet Dairesi
Baflkan› Osman Nihat fien ile
sanal kumar, müstehcenlik ve
çocuk pornosu gibi konularla
nas›l mücadele ettiklerini
konufltuk. ‹nternette en çok
mücadele edilen suçlar›n
hangisi oldu¤unu sorduk.
Müstehcenlik ve çocuk
pornosuna vatandafl›n verdi¤i
tepkiyi ald›k. Biz sorduk, fien
cevaplad›.

➜➜ Ba¤lant› Noktas›:
Türkiye'de internet konusunda

bir daire baflkanl›¤›na niye
ihtiyaç duyuldu? Buna iliflkin
mevzuat› anlat›r m›s›n›z?

Osman Nihat fien: 2006
y›l›n›n son döneminde Türk
kamuoyu, internetteki baz›
sorunlar› gündeme getirdi.
Özellikle internetteki çocuk
müstehcenli¤ine dikkat çekti
hakl› olarak… Türkiye'de bu
konularda güvensiz ve
önlemsiz internet kullan›ld›¤›
belirtildi. Haberler ve yay›nlar
yap›ld›. Bu konularla ilgili hem

❮❮

T
ürkiye'de
kumar
oynanmas›n›n
yasaklanmas›n

dan itibaren; o ihtiyaç
parça parça internete
kayd›. ‹nternette
fluan sanal kumarlar
siteleri, günde bir
milyondan fazla kifli
taraf›ndan ziyaret
ediliyor.”

‹
hbarlar
yo¤unlukla
müstehcenlik,
çocuk istismar› ve

Atatürk aleyhinde
ifllenen suçlardan
olufluyor. Bu konularda
çok ihbar al›yoruz.”

Ba¤lant› Noktas›

Sanal Kumarda     Sanal Kumarda     Sanal Kumarda     Sanal Kumarda    Sanal Kumarda    Sanal Kumarda     
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ulusal bas›nda hem de
uluslararas› bas›nda haberler
ç›kt› ve o dönemde bu talepler
çerçevesinde Ulaflt›rma
Bakanl›¤›, konuyu hükümet
tasar›s› olarak Meclis'e tafl›d›.
Meclis'e bir metin geldi. Metin;
ailelerin, çocuklar›n ve
gençlerin internetin zararl›
içeriklerinden korunmas›na
yönelik kapsaml› bir yasal
düzenleme yap›lmas›n› ihtiyac›
oldu¤u yönündeydi. Bu yasal
düzenleme ile birlikte özel
olarak görevlendirilmifl bir
birim oluflturuldu. Birimin ad›,
‹nternet Dairesi Baflkanl›¤›…

➜➜ Ba¤lant› Noktas›: Yasa
neyi öngörüyor? Siz hangi
suçlarla mücadele
ediyorsunuz?

Osman Nihat fien; Kanun,
müstehcenlik, çocuklar›n cinsel
istismar›, kumar oynanmas›
için imkan sa¤lanmas›,
uyuflturucu ve uyar›c› madde
kullan›m›, sa¤l›k için tehlikeli
madde kullan›m›, 5816 say›l›
Atatürk aleyhine ifllenen
suçlarla mücadele, intihara
yönlendirme ve daha sonra
kamuoyunda sanal kumar
olarak bilinen ve ciddi bir yara
olan bir çok konuyu katalog
suç kapsam›na ald›. fiunu da
belirteyim, istenmeyen
içeriklerin büyük k›sm›
Türkiye'ye d›flar›dan geliyor.

➜➜ Ba¤lant› Noktas›: Nas›l
d›flar›dan geliyor?

Osman Nihat fien: Kötü
içerikli olarak belirtti¤imiz
siteler, yurt içinde de¤il, daha
çok yurt d›fl›nda… Türk
kullan›c›lar› Türkiye'nin
d›fl›ndaki internet ortam›na
ba¤lanarak bu içerikleri
görüyor ve girebiliyor. Bu tür
sitelerin idare tedbir olarak
filtrelenmesi görevi
baflkanl›¤›m›za verildi. ‹hbar
merkezi kuruldu. ‹hbar
merkezi hemen hemen bütün
ülkelerde düzenlenmifltir.

Türkiye, Avrupa'da internet ile
ilgili bir ihbar merkezi
olmayan ülkeler aras›ndayd›.
fiimdi ihbar merkezimiz var.
Vatandafllar, ihbar merkezi
arac›l›¤›yla, web sitelerini
ihbar edebiliyor. Biz de ihbar›
de¤erlendirerek, inceleme
yap›yoruz.

➜➜ Ba¤lant› Noktas›: Yo¤un
ihbar var m›?

Osman Nihat fien: Yo¤un bir
ihbar var. Yeni olmam›za
ra¤men baz› ülkelerin 10 y›l
süre içerisinde gerçekleflen
ihbar kadar ihbar bizim
baflkanl›¤›m›za bir y›l gibi k›sa
sürede ya¤d›. Ayn› sürede 25
bin ihbar ald›k. Bunlar›n 12
bini bize göre gereksiz.
Türkiye'de internet kullan›m›
artmakla birlikte yeni sorunlar
sürekli ç›k›yor. 

➜➜ Ba¤lant› Noktas›:
‹hbarlar›n türü nedir? 

Osman Nihat fien: ‹hbarlar
yo¤unlukla müstehcenlik,
çocuk istismar› ve Atatürk
aleyhinde ifllenen suçlardan
olufluyor. Bu konularda çok
ihbar al›yoruz.

➜➜ Ba¤lant› Noktas›:
Konuflman›z›n bir bölümünde
sanal kumara iliflkin
“Türkiye'nin yaras›” dediniz.

Bu konudaki tespitlerinizi
bizimle paylafl›r m›s›n›z ?

Osman Nihat fien: Burada
flöyle bir konu var. Türkiye'de
kumar oynanmas›n›n
yasaklanmas›ndan itibaren; o
ihtiyaç parça parça internete
kaym›fl durumda… ‹nternette
fluan sanal kumar siteleri,
günde bir milyondan fazla kifli
taraf›ndan ziyaret ediliyor. Bu
sanal kumar sitelerine çok
ciddi paralar yat›r›l›yor. Sanal
kumar ve internet oyunlar›
kapsam›nda çok flikayet
al›yoruz. El yaz›s›yla ihbar
gönderen anneler var. Her ay
sanal kumar oynatan siteleri
takip ediyoruz. 

➜➜ Ba¤lant› Noktas›: Çocuk
pornosu yada fuhufl konusunda
sizin yapt›¤›n›z  çal›flmalar
nelerdir?

Osman Nihat fien: Birincisi
bilgilendirme ve bilinçlendirme
çal›flmalar›. Bu çal›flmada
güvenli bir portal kuruldu.
Tüm organizasyonlara,
seminerlere kat›l›p yap›lan
çal›flmalar› ve internet
kullan›c›lar›n›n
bilgilendirilmesi yönünde
detayl› aç›klamalar yap›yoruz.
Yasalara uymayan siteler
kapat›l›yor.

“El yaz›s›yla 
ihbar gönderen

anneler var. Her ay
sanal kumar

oynatan siteleri
takip ediyoruz. 

Bu siteleri
kapat›yoruz”

   dönen para ne kadar?    dönen para ne kadar?    dönen para ne kadar?    dönen para ne kadar?    dönen para ne kadar?    dönen para ne kadar? 



Türk sivil havac›l›¤›
“Bölgesel Havac›l›k

Projesi'yle” adeta dünyay›
flafl›rtt›. Projeyle Türkiye sivil
havac›l›¤› önemli bir at›l›m
gerçeklefltirdi. Avrupa ile
aras›ndaki mesafeyi k›sa
sürede azaltt›; hatta Türk sivil
havac›l›¤›n›n büyüme verileri,
dünyay› flafl›rtt›. 2002'de
dünyada yüzde 5 olan sektörel
büyüme h›z›, Türkiye'de yüzde
30 büyüyerek rekor k›rd›. Bu
geliflme karfl›s›nda
uluslararas› kurulufllar bile
hayrete düfltü. Uluslararas›
kurulufllar›n hayrete
düflmesinde, Türk sivil

havac›l›¤›na yönelik yapt›klar›
hesaplar›n tutmamas› etkili
oldu. Uluslararas› havac›l›k
otoritelerine göre, Türk sivil
havac›l›¤› 2015 y›l›na kadar
yüzde 30'luk bir büyüme
gösterecekti. Oysa bu rakam
10 y›l önce yakaland›. 
6 milyon insan 
ilk defa uça¤a bindi

Ulaflt›rma Bakan› Binali
Y›ld›r›m'›n “uça¤› imtiyaz
olmaktan ç›kartaca¤›z, ihtiyaç
haline getirece¤iz” sözü,
bölgesel havac›l›k projesiyle
gerçek oldu ve 6 milyon insan
ilk defa uça¤a bindi. Projenin
baflar›l› olmas›, sadece yolcu
art›fl› sa¤lamad›. Ayn›
zamanda, Türkiye'nin uçufl
noktalar›nda da art›fl getirdi.
2002 y›l›nda, Türkiye 
2 merkezden 25 noktaya 
uçufl gerçeklefltirirken, 
2008 y›l› itibariyle bu rakam
5 havayolu ile 7 merkezden

43'e ç›kt›. Yurt d›fl› uçufl
noktalar› da 78'den 115'e
yükseldi. Böylece, 2 saatlik
uçuflla, 60 ülkeye uçufl
sa¤lanm›fl oldu. Bölgesel
Havac›l›k projesiyle 2002'de
48 bin olan sektördeki kalifiye
personel say›s›, yüzde yüz
artarak 100 bine ç›kt›.
Havaalan› say›s› 25'ten 43'e
ç›kt›, yeni havaalanlar› yolda

Bölgesel Havac›l›k
Politikas› çerçevesinde at›l
durumda bulunan
havaalanlar› vatandafl›n
hizmetine sunuldu. 
“Uça¤a uygun pist” de¤il,
“Piste uygun uçak” anlay›fl›
çerçevesinde son 5 y›lda 18
yeni havaalan› hizmete aç›ld›.
Ulaflt›rma Bakanl›¤›, yeni
havaalanlar› inflas› konusunda
da h›z kesmiyor. Bu y›l, Hatay,
Kayseri, Erzincan, Sivas,
Batman ve Kars
havaalanlar›n›n yeni 

Ba¤lant› Noktas›

HAVACILIK
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UÇAK
yolculu¤u
imtiyaz olmaktan
ç›kt›

BAKAN YILDIRIM SÖZÜNÜ TUTTU VE

Bölgesel havac›l›k projesiyle
uça¤a binmeyi imtiyaz
olmaktan ç›karan Y›ld›r›m,
havac›l›k sektöründe 48 bin

olan istihdam› 100 bine ç›kartt›.

2002 y›l›nda iç ve d›fl hatlarda toplam yolcu say›s› 33.5 milyon
iken, 2008'de bu rakam 74 milyonu aflt›. Hava tafl›ma
sektörünün cirosu da 2,2 Milyar dolardan, 7 milyar dolara ç›kt›. 



terminal binalar›
tamamlanacak. Bingöl, I¤d›r,
Hakkari (Yüksekova) ve
fi›rnak havaalan›n›n da
inflatlar› gerçekleflecek. 
Ekonomik havaalan› 
projesi hayata geçti

Ulaflt›rma Bakan› Binali
Y›ld›r›m, havac›l›k sektörüne
katk›da bulunmak için
ekonomik havaalan› projesini
de hayata geçirdi. Bu
kapsamada, 6 havaalan›
ekonomik havaalan› ilan
edildi. Proje kapsam›nda
konma ve konaklama
ücretlerinde yüzde 25 ile

yüzde 100 aras›nda indirime
gidildi. S›rada 17 havaalan›
daha var. 
Uçak denetiminde 
Avrupa 5'incisi olduk

Türkiye havac›l›kta her
alanda gösterdi¤i baflar›y›
denetim konusunda da
yakalad›. 2002'de 528 olan
denetim say›s› 2008'de 2 bin
400'e ulaflt›. 2008 y›l› içinde
600 SAFA, 281 SANA
denetimi yap›ld›. Yap›lan
denetim say›s› bak›m›ndan,
Türkiye Avrupa ülkeleri
aras›nda 5'cili¤e yükseldi. 
ECAC'TA AB üyesi olmayan

tek ülke Türkiye
Türkiye havac›l›k

sektöründeki baflar›lar›yla,
Avrupa ülkeleri aras›nda da
seçkin bir yere oturdu.
2007'de ECAC yönetim 
kurulu üyeli¤ine seçilen
Türkiye, AB üyesi olmadan
ECAC'›n karar alma 
merciinde bulunan tek ülke
oldu. Türkiye, ICAO
standartlar› çerçevesinde
sertifikaland›rd›¤› 23
havaalan›yla Avrupa'da, 
sivil havaalanlar›
sertifikaland›r›lan ilk 
ülke oldu. 33

Uluslararas›
kurulufllar

taraf›ndan 2015 y›l›
için öngörülen

büyüme h›z› 10 y›l
önce yakaland›. Yurt

d›fl› uçufl noktas›
78'den 115'e ç›kt›. 

■■ 6 milyon insan ilk defa
uça¤a bindi
■■ 2002'de dünyada
yüzde 5 olarak
gerçekleflen sektörel
büyüme, Türkiye'de yüzde
30 gibi rekor bir geliflme
gösterdi.
■■ Uluslararas›
kurulufllar taraf›ndan
2015 y›l› için öngörülen
büyüme h›z› 10 y›l önce
yakaland›. 
■■ Yurt d›fl› uçufl noktas›
78'den 115'e ç›kt›. 
■■ THY'nin Star Alliance
üyeli¤i sonras› uçufl
nokta say›s› 114'ten
975'e yükseldi. 
■■ Tarifeli uçak seferi
düzenlenen havaalan›
say›s› 25'ten 43'e
yükseldi.
■■ Uçufl okullar› say›s›
2002'de 9'iken 12'ye
ç›kart›ld›.
■■ ‹ki saatlik uçuflla
altm›fl ülkeye ulaflma
imkân› sa¤land›.

■■ 2002 y›l›nda sadece
THY ile 2 merkezden 25
noktaya uçufl yap›l›rken
bugün, 5 havayolu ile 7
merkezden 43 noktaya
uçufl gerçeklefliyor. 
■■ 2002'de uçak filosu
150 iken bugün 264'e
ç›kt›.
■■ 2002 y›l›nda iç
hatlarda 8.5 milyon
insan›m›z uçarken,
2008'de 
bu rakam 33 milyon 225
bin 495'e ç›kt›. 
■■ 2002 y›l›nda iç ve d›fl
hatlar toplam yolcu
say›s› 33.5 milyon iken,
2008'de bu rakam 74
milyonu aflt›.
■■ Hava tafl›ma
sektörünün cirosu 2002
y›l›nda 2,2 Milyar dolar
iken, 2008 y›l›nda 7
milyar dolar› buldu.
■■ 2008'de uçak trafi¤i
dünyada yüzde 13,5
düflerken Türkiye'de
yüzde 6 büyüdü.

2002 y›l›nda, Türkiye 2 merkezden 25 noktaya uçufl
gerçeklefltirirken, 2008 y›l› itibariyle bu rakam 

5 havayolu ile 7 merkezden 43'e ç›kt›. Yurt d›fl› uçufl
noktalar› da 78'den 115'e yükseldi. Böylece, 

2 saatlik uçuflla, 60 ülkeye uçufl sa¤lanm›fl oldu.

Ulaflt›rma
Bakan› Binali
Y›ld›r›m
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Türk Telekom, Türkiye'yi
gelece¤e tafl›yacak

katma de¤erli teknolojileri
gelifltirme vizyonuyla
gerçeklefltirdi¤i yat›r›mlara
bir yenisini daha ekledi.
Yap›lan anlaflmayla, oyun
yaz›l›m flirketi Sobee, Türk
Telekom Grubu'nun en yeni
üyesi oldu. Dünya oyun
sektöründe tan›nm›fl bir
gelifltirici olan Mevlüt Dinç
taraf›ndan 2001 y›l›nda
kurulan Sobee flirketinin
aileye kat›lmas›yla Türk
Telekom, oyun endüstrisine
girifl yapt›. 

Türk Telekom ve Sobee,
Türk oyun pazar›n›n
büyümesine ve dünya oyun
pazar›ndan Türkiye'nin de
önemli bir pay almas›na
katk›da bulunmay› hedefliyor.
Türk Telekom'un, sat›n ald›¤›
bilgi ve iletiflim flirketlerinin
ürün ve hizmetlerinin
yurtd›fl›na ihraç edilmesi
hedefi do¤rultusunda,
Sobee'nin gelifltirdi¤i ve yak›n
zamanda lansman› yap›lacak
yeni oyunlar›n Türkiye
pazar›n›n yan›s›ra, bölge ve
dünya pazarlar›na da
sunulmas› amaçlan›yor. 

Türk Telekom Genel Müdürü
Dr. Paul Doany, “Türk

Telekom olarak bilgi ve
iletiflim teknolojilerine
yapt›¤›m›z ciddi yat›r›mlar
tüm h›z›yla devam ediyor. Bu
yönde, 2007 Haziran ay›nda
Innova ve Argela'y›, 2007
Aral›k ay›nda da Sebit'i
grubumuza katarak çok
say›da yeni projeye imza att›k.
Sobee'nin Türk Telekom
ailesine kat›lmas› bilgi ve
iletiflim teknolojileri
yat›r›mlar›m›z› tamamlay›c›
nitelikte çok önemli bir
ad›md›r. Bu yat›r›mla dünyada
her y›l h›zla geliflen oyun
sektörünün Türkiye pazar›nda
da h›zl› bir ivme ile
büyümesine destek vermeyi
hedefliyoruz. Mevlüt Dinç'in ve
Sobee ekibinin bu alandaki

birikimleri ve Türk Telekom
grup flirketlerinin yaratt›¤›
sinerjiyle baflar›l› oyunlara
imza atacaklar›na ve yaln›zca
Türkiye de¤il dünya oyun
endüstrisine de önemli
katk›lar sa¤layacaklar›na olan
inanc›m›z tam” diye konufltu.  

Sobee'nin kurucusu ve Genel
Müdürü Mevlüt Dinç ise
Sobee'nin d›fl pazarlara
aç›lmas›nda söz konusu
iflbirli¤inin önemli bir rol
oynamas›n› beklediklerini
söyledi. Dinç, sözlerine flöyle
devam etti: “Kuruldu¤umuz
2001 y›l›ndan bugüne bireysel
çabalar›m›zla birçok yenilikçi
oyuna imza att›k.  Türk
Telekom ailesine kat›lmam›z›n
bu ürünlerimizin gerek
Türkiye, gerekse yurtd›fl›nda
hak etti¤i pazar› bulmas›nda
etkin rol oynayaca¤›n›
düflünüyoruz. 

Türk Telekom ailesine
kat›larak, Türkiye'den dünya
çap›nda iddial› olacak
projelere imza atmay›
hedefliyoruz. Türk Telekom
Grubu çat›s› alt›nda, oyun
dünyas›ndaki birikimimizi
farkl› alanlarda da faydal›
ürünlere
dönüfltürebilece¤imize
inan›yoruz.”

oyun flirketi sat›n ald›
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T
ürk Telekom,
dünyaca 
ünlü oyun
yazar› Mevlüt

Dinç taraf›ndan
kurulan profesyonel
oyun gelifltirme
flirketi Sobee'yi
bünyesine katarak
oyun endüstrisine 
ad›m att›.

❮❮



köfle
TELEKOMÜN‹KASYON 

KAVRAMININ 
GELECE⁄‹
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Telekomünikasyon kavram›
yak›n tarihe kadar telli veya telsiz
sistemle elektronik ortamda ses,
veri ve görüntünün karfl› tarafa
aktar›lmas› olarak
alg›lanmaktayd›. Ancak,
kanaatimizce bu kavram›n anlam›
yak›n gelecekte çok daha
geniflleyecektir. ‹nsanlar
kendilerine basit anlamda ses,
veri ve görüntü sunan operatörler
yerine, bunlar üzerine entegre
edilmifl bilgisayar dünyas›n› da iyi
kullanabilen yeni katma de¤erli
servisler üreten flirketleri tercih
edeceklerdir. Yani bu sektörde
liberalleflme ve özellefltirmeler
sonras›nda oluflan tam rekabet
ortam›nda tüketiciler, hizmet
sunucusu flirketlerden katma
de¤erli hizmetler sunanlar› daha
fazla kullanmak isteyeceklerdir.
Hizmet sunucusu flirketlerin de
gelecekte kendilerini bu anlamda
haz›rlamalar› onlar için hayati
öneme haizdir. 

Asr›m›z›n buluflu olarak
nitelendirilen internetin
telekomünikasyon kavram›yla
birleflmesi sonucu ortaya ç›kacak
olan yeni biliflim dünyas›nda
toplumun bilgisayar okur yazarl›k
(kullan›rl›k) oran›n›n da
artt›r›lmas› gerekir. Bu gereklilik
için hem kamuya hem de
telekomünikasyon flirketlerine
önemli kamu görevleri
düflmektedir. Bu flirketler, sadece
ekonomik karl›l›¤› de¤il, kendileri
için hayati önemi haiz bu
noktalarda da yat›r›mlar
yapmal›d›rlar. Biliflim toplumu ve
gerekleri içinde flirketlerin bu
yat›r›mlar› yapmalar› flartt›r.  Bu
do¤rultuda, yeni Elektronik
Haberleflme Kanunu gere¤i Bilgi
Teknolojileri ve ‹letiflim
Baflkanl›¤›'n›n bütçesinden belli
bir miktar›n Ar-Ge yat›r›mlar›na
ayr›lm›fl olmas›yla Kamu, üzerine
düflen görevi yerine getirmifltir.
Ancak, özel sektör aya¤›n›
oluflturan kamu hizmeti sunan
flirketlerin de üzerlerine düfleni
yapmalar›n› beklemekteyiz. Bu
do¤rultuda Türk
Telekomünikasyon A.fi.'nin
‹nnova ve Argela gibi biliflim

flirketlerini sat›n almas› ve
bunlarla iflbirli¤i içinde “vitamin”
gibi hizmetleri sunmas› takdire
flayan olmakla birlikte
kanaatimizce yetersizdir. 

Telekomünikasyon kavram›n›n
gelecekte internet ortam› ve de¤ir
ortamlarla entegre flekilde
de¤iflecek olmas› flimdilik farkl›
alanlarda faaliyet gösteren
firmalar›n ileride yollar›n›n
kesiflmesine de sebep olacakt›r.
Bu kesiflmeler sonucu (flimdilik)
farkl› sektörlerde faaliyet
gösteren firmalar aras› birleflme
ve sat›n almalar olacakt›r. Bunun
yan›nda flirketlerin birleflme ve
sat›n almalar d›fl›nda sektörde
rekabet edebilmeleri için ortak
çal›flmalar› gerekecektir.   

Sonuç itibariyle, tam ve
k›yas›ya rekabetin yafland›¤›
telekomünikasyon sektöründe,
tüketici menfaatleri aç›s›ndan
sektörde faaliyet gösteren
flirketlerin daha fazla katma
de¤erli hizmetler üretmeleri ve
bunlar› üretebilmek için de daha
fazla teknolojik yat›r›mlar
yapmalar› kendilerinin de
gelecekte ayakta kalabilmeleri ve
geliflen telekomünikasyon
kavram›n›n gere¤ini yerine
getirebilmeleri için yat›r›mlar›n›
bu yönde yönlendirmeleri gerekir.
Rahmetli Sak›p Sabanc›, belki de
telekomünikasyon sektörünün
gelece¤ini önceden göremedi¤i
için Türkiye de ilk aç›lan GSM
ihalelerine girmeyiflini daha sonra
dar görüfllülük olarak
de¤erlendirmifl ve bu konu ile
ilgili bir röportaj›nda “Yan›yorum
a¤am!” demiflti.
Telekomünikasyon sektöründe
faaliyet gösteren tüm flirketlerin
de bir gün “Yan›yorum a¤am!”
dememeleri için sektörün
gelece¤ini iyi görebilmeleri,
sektördeki teknolojik geliflmeleri
yak›ndan takip etmeleri, hatta
sektörü kendilerinin
yönlendirebilmeleri
gerekmektedir. Aksi takdirde
ilerideki senelerde
telekomünikasyon sektöründen
daha çok “yan›yorum” nidalar›
duymam›z kaç›n›lmaz olacakt›r.  



Turkcell, Türkiye'nin 20
önemli markas›yla

yapt›¤› ve yüzde 15 ve yüzde
50 aras›nda indirim ile
kontör/dakika kazand›ran
“‹ndirim ‹steyen Turkcell'liler
Parmak Kald›rs›n”
kampanyas›n›n detaylar›n›
kamuoyuyla paylaflt›. 

Toplant›da bir konuflma
yapan Turkcell Pazarlamadan
Sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›s› Lale Saral
Develio¤lu, 2008 y›l› boyunca
farkl› marka iflbirlikleriyle
yapt›klar› kampanyalarla 6
milyon Turkcell'liye 120
milyon TL'lik avantaj
sa¤lad›klar›n› belirtti.
Develio¤lu, “Bugün Turkcell'li
olman›n ayr›cal›klar› mobil
iletiflimle s›n›rl› de¤il. 37
milyon müflterimize özel
avantajlar ve f›rsatlar sunarak,
her alanda fayda sa¤lama
gayreti içindeyiz” dedi.
Develio¤lu'nun verdi¤i bilgilere
göre; “Turkcell'liler Her Yerde
Kazan›r” anlay›fl›yla, yap›lan
marka iflbirlikleriyle
müflterilere hayatlar›n›n farkl›
alanlar›nda da avantajlar
sunuluyor. Yeni bafllat›lan
“‹ndirim ‹steyen Turkcell'liler
Parmak Kald›rs›n”
kampanyas›yla ise sadece 1.5
ay içerisinde Turkcell'lilere
toplam 25 milyon TL'lik fayda
sunmay› planlan›yor.  

Genel Müdür Yard›mc›s›
Develio¤lu, ulusal markalar›n
yan› s›ra yerel marka
iflbirlikleriyle de 14 flehirde 78
yerel ma¤azayla yapt›klar›
anlaflmalarla da fayda
yaratt›klar›n› belirtti. Buna
göre; “‹ndirim ‹steyen

Turkcell'liler Parmak
Kald›rs›n” kampanyas›nda
iflbirli¤i yap›lan 20 marka;
Turkcell müflterilerine haz›r
giyim, yiyecek, teknolojik ürün
ve akaryak›t harcamalar›nda
yüzde 15 ile yüzde 50
aras›nda indirim, hediye
kontör ve dakika kazand›r›yor.  

15 Mart - 06 May›s 2009
tarihleri aras›nda geçerli olan
“‹ndirim ‹steyen Turkcell'liler
Parmak Kald›rs›n”
kampanyas›ndan, fatural› ve
haz›rkartl›, bireysel ya da
kurumsal tüm Turkcell
müflterileri yararlanabiliyor. 

Kampanyadan yararlanmak
isteyen Turkcell'liler,
kampanya kapsam›ndaki
ma¤azalardan al›flverifl
ettiklerinde, markan›n ismini
8815'e k›sa mesaj at›yor, gelen
flifreyi ve telefon numaras›n›
kasa görevlisine vererek,
kampanyadan hemen
faydalanabiliyor. Kampanya
flifresinin gönderildi¤i mesaj
ise standart SMS olarak, yani
1 SMS ya da 2 kontör olarak
ücretlendiriliyor. 
Hangi markalar var?

Yeni marka iflbirlikleri
kampanyas›nda; Hotiç,
‹pekyol, Twist, Colin's, Koton,
Damat&Tween, D'S,

Accessorize, Fabrika, Mudo,
Mudo Consept, Polo Garage,
Bimeks, Joker, Sbarro, Pop
Eyes, Burger King, Shell,
Chakra ve Boyner yer al›yor. 

Turkcell'liler kampanya
süresince Burger King, Sbarro
ve Pop Eyes avantajlar›ndan
10 kez, Shell kampanyas›ndan
1 kez, di¤er tüm markalar›n
her birinin avantajlar›ndan ise
3 kez yararlanma hakk›na
sahip oluyor.  Turkcell 2008'de
'gnçtrkcll'in sinema, al›flverifl
ve yiyecek kampanyalar› ve
‹flTcell'in ulafl›m ve al›flveriflte
sa¤lad›¤› faydalar ve Boyner'le
yapt›¤› iflbirli¤iyle 75 ilde,
3.271 noktada, toplam 120
milyon TL fayda sa¤lad›¤›
aç›klanm›flt›.

Turkcell ulusal markalar›n
yan› s›ra yerel marka
iflbirlikleriyle de Anadolu'nun
birçok kentinde ekonomiye
canl›l›k getirmeyi hedefliyor.
Turkcell; Aksaray, K›rflehir,
Kahramanmarafl, fianl›urfa,
Kilis, Samsun, Çanakkale,
Sinop, Kastamonu, Karabük,
Bart›n, K›r›kkale, Çank›r›,
Osmaniye'yi kapsayan 14
Anadolu flehrinde yapt›¤›
toplam 78 yerel marka
iflbirli¤iyle fayda sa¤lamay›
öngörüyor. 

❮❮

T
urkcell, 2009 y›l›nda 20 markayla
iflbirli¤i yapacak. Bu iflbirli¤i,
müflterilere 1.5 ay içinde 25
milyon TL'lik fayda sa¤layacak. 

‹LET‹fi‹M
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Turkcell’den sadece 1.5

ayda 25 milyon TL fayda

Turkcell'in
Pazarlamadan

Sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›s›

Lale Saral
Develio¤lu,

“Müflterilerimize
hayatlar›n›n

birçok noktas›nda
kazanç

sa¤layacaklar›
hizmetler

sunmaya devam
edece¤iz” dedi. 

Ba¤lant› Noktas›



Telekomünikasyon
sektörünün ve Avea'n›n

2008 y›l›ndaki
performans›n›n
de¤erlendirildi¤i toplant›da
konuflan Avea CEO'su Cüneyt
Türktan, son 3 y›lda hem
pazardan h›zl› büyüdüklerini
hem de toplam abone say›s›n›
2 kat›na ç›kard›klar›n›

belirtti. Türktan, 2008
y›l›nda toplam pazar›n yüzde
7 oran›nda büyürken Avea'n›n
yüzde 23 oran›nda
büyüdü¤ünü kaydetti. fiirket
geliri esas al›nd›¤›nda ise
Avea'n›n yüzde 24,2'lik art›fl
ile 2008'de 2 milyar 113
milyon TL gelir elde etme
baflar›s› gösterdi¤ini söyleyen
Türktan, pazardan elde edilen
gelir pay›n› da yüzde 13,5'ten
yüzde 15,5'e yükselttiklerini
belirtti. 
“Türkiye 2008 y›l›nda
Avea'y› tercih etti” 

Avea'n›n 2008 y›l›nda
mobil telekomünikasyon
sektörüne yön vermeye devam
etti¤ini belirten Türktan,
“2008 y›l›nda kazand›¤›m›z
2 milyon 280 bin net abone
ile flu anda Türkiye'nin en çok
tercih edilen operatörüyüz.
Cep telefonu aboneleri,
rakiplerimizden çok bizimle
olmay› ve bizde kalmay›
tercih ediyor. Abone bafl›na
konuflma dakikalar›n› ve elde
etti¤imiz abone bafl›na gelir
oran›n› rakiplerimizle
karfl›laflt›rd›¤›m›zda,
Türkiye'nin en çok konuflturan
operatörü ünvan›m›z›
koruyoruz. Bununla birlikte
Numara Tafl›nabilirli¤i'nin tek
kazanan› Avea oldu. Çünkü 3
Mart 2009 tarihi itibariyle
rakamlara bakt›¤›m›zda 690
bin toplam abone ve 416 bin

net abone ile en fazla
kazanan operatör olduk ve
birinci s›raya yerlefltik” dedi. 

Türktan sözlerine flöyle
devam etti: “Tüm bu
baflar›lar›m›z›n özünde sektör
dengelerini tüketici lehine
de¤ifltirmeyi hedeflememiz
yat›yor. Avea olarak ürün,
hizmet ve tarifelerimizle,
yapt›¤›m›z altyap› yat›r›mlar›
ile rakiplerimizin takip etti¤i
operatör haline geldik.
Avea'y› daha da ileriye
tafl›mak için tüm gücümüzle
bizi tercih eden ve edecek
tüketicilerin faydas› için
çal›flmalar›m›z› sürdürece¤iz.
Türkiye'nin en çok tercih
edilen operatörü olmaya
devam edece¤iz.”  
“Yat›r›mlar devam edecek” 

2008 y›l›nda 465 milyon
TL altyap› yat›r›m›
yapt›klar›n›, son dört y›lda
yap›lan yat›r›mlar›n 1,3
milyar dolara ulaflt›¤›n›
aktaran Türktan, Türkiye
nüfusunun kapsama
oranlar›n› ve EDGE
kapsamas›ndaki yayg›nl›k
oranlar›n› %95'in üzerinde
oldu¤unu ifade etti. Türktan,
3G sonras›nda da EDGE
kapsamas›ndaki yayg›nl›¤›n,
veri transferindeki süreklili¤i
art›raca¤›n› ifade ederek
2009 y›l›nda da altyap›
yat›r›mlar›na devam
edeceklerini söyledi. 

❮❮

TÜRKTAN: “2008 y›l›nda
hem abonelerimiz kazand›
hem de biz kazand›k”

Rakamlarla Avea - 2008 
■■ 2007 y›l›na göre yüzde 23 oran›nda büyüme ile 12.2 milyon abone, 
■■ 2 milyon 280 bin net abone kazan›m›, 
■■ 2 milyar 113 milyon TL gelir, 
■■ Yüzde 18.5 pazar pay›, 
■■ 173 dakika abone bafl›na konuflma süresi, 
■■ 15,6 TL abone bafl›na ortalama gelir, 
■■ 2007 y›l›na göre yüzde 46 art›flla 446 milyon TL operasyonel kar, 
■■ 2004- 2008 y›llar› aras›nda 1.3 milyar dolarl›k yat›r›m, 
■■ Numara Tafl›nabilirli¤i'nde 690 bin toplam abone ve 416 bin net abone. 37

A
vea CEO'su Cüneyt Türktan,
son 3 y›lda hem pazardan h›zl›
büyüdüklerini hem de toplam
abone say›s›n› 2 kat›na

ç›kard›klar›n› söyledi. 

Ba¤lant› Noktas›
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Ulaflt›rma Bakanl›¤›,
Türkiye'deki kamu

güvenli¤i ve acil yard›m
kurumlar›n›n, normal
flartlar›n yan› s›ra, olas› bir
afet ve kriz durumunda
kesintisiz ve güvenli
iletiflimini sa¤lamak için
say›sal haberleflme
çal›flmas› bafllatt›. Çal›flma;
yaflanan 'Marmara Depremi'
gibi benzer do¤al afetlerde,
devletin kurumlar›n›n
(Baflbakanl›k, M‹T,
Jandarma, Emniyet, Sahil
Güvenlik, Sa¤l›k Bakanl›¤›,
Belediyeler ve itfaiye) olay›n
oldu¤u andan itibaren
kesintisiz telsiz iletiflimini
sa¤lamay› amaçl›yor. Bunun
için de günümüzün ileri
teknolojisinden
yararlan›lacak. Do¤al afet
ve kriz ortamlar›nda, tüm
kamu, kurum ve kurulufllar,
görüflmelerini analog
telsizler üzerinden de¤il,
380-385/390-395 MHz
frekans band aral›¤›ndan,
uydu üzerinden yapacak.
Bakanl›k, kamu güvenli¤i ve
acil yard›m haberleflme

ihtiyac›n›n karfl›lanmas›
amac›yla bu y›l›n sonunda
ihaleye ç›kacak.
10 fliddetinde depreme
dayan›kl› baz istasyonlar›
kurulacak

Kamu güvenli¤i ve acil
durum hizmetlerinin
kesintisiz yürütülebilmesi
için, Türkiye'yi kapsama
alt›na alacak baz
istasyonlar› infla edilecek.
Baz istasyonlar›, mevcut
GSM flirketlerinin baz
istasyonlar›ndan,
dayan›kl›l›k yönüyle farkl›
olacak. Türkiye genelinde 2
bin- 2 bin 500 aras›nda
kurulmas› planlanan baz
istasyonlar›n›n büyük k›sm›,
10 fliddetindeki bir depreme
dayan›kl› olarak infla
edilecek. Böylece, do¤al
afet s›ras›nda iletiflimin
kesintiye u¤ramas›n›n önüne
geçilmesi amaçlan›yor. 
K›t kaynak, verimli
kullan›lacak

Ulaflt›rma Bakanl›¤›
projeyle, kamu güvenli¤i ve
acil yard›m hizmeti sunan
kamu kurum ve

kurulufllar›n›n, ayr› ayr›
frekans band›
kullanmalar›n›n da önüne
geçmifl olacak. Böylece k›t
kaynak olan frekanslar
daha verimli kullan›lm›fl
olacak. Söz konusu kamu
kurum ve kurufllar› da ayr›
ayr› frekanslar üzerinden
de¤il, “380-385/390-395
MHz” frekans band›
üzerinden tüm
görüflmelerini yapabilecek. 
Afet an›nda video
konferans bile
yap›labilecek

Üzerinde çal›fl›lan proje,
afet an›nda iletiflimin yan›
s›ra, video konferans
yap›lmas›na da olanak
sa¤l›yor. Afetin yafland›¤›
bölgenin valisi, kaymakam›
veya belediye baflkan›yla
afetin yafland›¤› daha ilk
dakikalardan itibaren video
konferans yap›labilecek.
Her türlü bilgi al›nabilecek.
Video konferans sistemi
sayesinde, afetin etrafa
verdi¤i zarar
Baflbakanl›ktan
görünebilecek. 

❮❮
B

aflbakanl›k, M‹T, Jandarma, Emniyet, Sahil
Güvenlik, Sa¤l›k Bakanl›¤›, Belediyeler ve 
itfaiye gibi önemli kurumlar afet ve di¤er 
ola¤anüstü durumlarda uydu üzerinden 

kesintisiz iletiflim kurabilecek

Ulaflt›rma Bakanl›¤›, kesintisiz
iletiflim için, 10 fliddetine dayan›kl›
baz istasyonlar› kuracak

Ulaflt›rma Bakanl›¤›, kesintisiz
iletiflim için, 10 fliddetine dayan›kl›
baz istasyonlar› kuracak

Ulaflt›rma Bakanl›¤›, kesintisiz
iletiflim için, 10 fliddetine dayan›kl›
baz istasyonlar› kuracak

Ulaflt›rma Bakanl›¤›, kesintisiz
iletiflim için, 10 fliddetine dayan›kl›
baz istasyonlar› kuracak

Ulaflt›rma Bakanl›¤›, kesintisiz
iletiflim için, 10 fliddetine dayan›kl›
baz istasyonlar› kuracak

Ulaflt›rma Bakanl›¤›, kesintisiz
iletiflim için, 10 fliddetine dayan›kl›
baz istasyonlar› kuracak
Ba¤lant› Noktas›
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Kanun, afette
haberleflme sa¤lama
yetkisini Ulaflt›rma
Bakanl›¤›'na veriyor

5809 say›l› Elektronik
Haberleflme Kanunu ile
Ulaflt›rma Bakanl›¤›'na
“Elektronik haberleflmenin
do¤al afetler ve ola¤anüstü
haller nedeniyle aksamamas›n›
teminen gerekli tedbirleri almak
ve koordinasyonu sa¤lamak” ve
“Haberleflmenin aksamas›
riskine karfl› önceden
haberleflmenin kesintisiz bir
biçimde sa¤lanmas›na yönelik
alternatif haberleflme alt
yap›s›n› kurmak, kurdurmak ve
ihtiyaç durumunda söz konusu
sistemi devreye sokmak.”
görevleri veriliyor.  

Ayr›ca, Baflbakanl›k
taraf›ndan yay›mlanan bir
genelge ile “Kamu güvenli¤i ve
acil yard›m haberleflme
ihtiyac›n›n karfl›lanmas›
amac›yla, ilgili kurulufllarla
koordinasyon sa¤lamak, ülke
genelinde bir kamu güvenli¤i ve
acil yard›m telsiz haberleflme
sistemi kurmak ve kurdurmak
hususlar›nda Ulaflt›rma
Bakanl›¤›'n› görevlendirerek,
kamu kurum ve kurulufllar›n›n
acil yard›m haberleflme
ihtiyaçlar›n›, kurulacak olan alt
yap› üzerinden sa¤lanmas›
uygun görülmüfltür” denilerek
Ulaflt›rma Bakanl›¤›
görevlendiriliyor. 



BARIfi TOZAR

köfle

TRACECA 
VE LOJ‹ST‹K

Bu say›da sizlere TRACECA
kapsam›nda 26 Ocak 2009
tarihinde bafllayan, 3.5 Milyon
Euro bütçeye sahip olan ve 2 y›l
sürmesi öngörülen “Uluslararas›
Lojistik Merkezler Projesi”
hakk›nda bilgi vermek istiyorum. 

Türkiye d›fl›nda Azerbaycan,
Gürcistan, Moldova, Ermenistan,
Ukrayna, Bulgaristan ve
Romanya'n›n da dahil oldu¤u söz
konusu projenin belli bafll› üç amac›
bulunmaktad›r;

Bunlar: 
1- Lojistik flebekeleri ve ilgili

altyap› analizleri,
2- Lojistik merkez projelerinin

belirlenmesi 
3- Seçilmifl projeler için fizibilite

çal›flmalar›n›n haz›rlanmas›d›r.
Projenin Türkiye aya¤›yla ilgili

çal›flmalar 06 Mart 2009 tarihinde
Ankara'da Ulaflt›rma Bakanl›¤›’nda
yap›lan bir toplant› ile bafllam›flt›r.
TRACECA Türkiye Ulusal
Sekreterli¤i olarak koordine
etti¤imiz toplant›ya AB Proje
Yöneticisi, Koordinatörü ve
Uzmanlar›, Denizcilik Müsteflarl›¤›,
Sivil Havac›l›k Genel Müdürlü¤ü ve
TCDD ‹flletmesi Genel
Müdürlü¤ü’nden uzmanlar ile
lojistik konusunda uzman özel
sektör temsilcileri kat›l›m
sa¤lam›fllard›r. 

Söz konusu toplant›da proje
yöneticisi ve uzmanlar› proje
hakk›nda detayl› bir bilgi
sunmufllar ve  Türkiye’deki kamu-
özel lojistik faaliyetleri hakk›nda
bilgi edinmifllerdir. Toplant› bir
sonraki sürece rehberlik edecek
karfl›l›kl› fikir al›flverifli ile son
bulmufltur.

“Uluslararas› Lojistik Merkezler
Projesi” uzmanlar› Türkiye’deki
çal›flmalar›na 09-18 Mart 2009
tarihleri aras›nda da devam
etmifller, bu zaman aral›¤›nda
Sekreterli¤imizin koordiesi alt›nda;
‹stanbul, Hopa, Samsun, Trabzon
ve ‹zmir limanlar›n› ziyaret
etmifller,  ilgili derneklerle ve
lojistik firmalar› ile görüflmelerde
bulunmufllard›r. 

Son y›llarda Türkiye'de ulaflt›rma
alan›ndaki  önemli projelerden bir
tanesini Yük Merkezleri/Lojistik

Köyler oluflturmaktad›r. Kamu veya
özel sektör eliyle yük potansiyelinin
yüksek oldu¤u ve ekonomik
geliflmeye uygun olan ve de
Organize Sanayi Bölgelerine yak›n
olan yerlerde modern lojistik köyler
kurulmaktad›r. 

Özellikle TCDD taraf›ndan
yürütülen Lojistik Köyler Kurulmas›
projesi sayesinde demiryolu ile
tafl›mac›l›¤›n gelifltirilmesi de
hedeflenmektedir. TCDD taraf›ndan
Lojistik  konusundaki bütün
faaliyetleri sa¤lamak amac›yla;
Halkal› (‹stanbul), Bo¤azköprü
(Kayseri), Hasanbey (Eskiflehir),
Palandöken (Erzurum), Yenice
(Mersin), Gölköy (Bal›kesir),
Gelemen (Samsun), Köseköy
(‹zmit), Kakl›k (Denizli), Uflak,
Kayac›k’ta (KONYA) lojistik
köylerin kurulum çal›flmalar›
bafllat›lm›flt›r. Bunlardan   Kakl›k
(Denizli), Gelemen (Samsun)
hizmete haz›r hale gelmifltir.

Ulaflt›rma Bakanl›¤› taraf›ndan
bu konuda yat›r›mlara devam
edilmekte olup Avrupa Birli¤i ile
uyum içinde gerekli düzenlemeler
de bir bir yap›lmaktad›r.  Tüm bu
yat›r›m ve düzenlemeler sayesinde
Lojistik sektörü geçti¤imiz son 6
y›lda, her y›l boyunca % 20 art›fl
göstererek büyümüfltür. Sektörün
bundan sonraki y›llarda daha da
fazla büyüyebilece¤inin sinyalleri
ise çok güçlüdür..

Son y›llarda Türkiye kamu ve özel
sektörüyle arka arkaya lojistik
köyler kurarken, lojistik konusunda
hamleler yaparken; Ocak ay›nda
TRACECA kapsam›nda
bafllatt›¤›m›z ”Uluslararas› Lojistik
Merkezleri Projesinin”  Türkiye'nin
yürüttü¤ü bu sürece oldukça önemli
bir katk› sa¤layaca¤›n›
düflünüyorum

Proje kapsam›nda AB Proje
uzmanlar›nca  yap›lacak olan
araflt›rma, çal›flma, analiz ve
fizibilitelerin Türkiye'nin
önümüzdeki  y›llarda 3 k›tan›n
lojistik merkezi olma hedefine
büyük  bir referans olaca¤› ve katk›
sa¤layaca¤›  aflikard›r.Projeyle ilgili
geliflmeleri paylaflmaya devam
edece¤im.

Gelecek hafta görüflmek üzere….40

TRACECA Türkiye Ulusal Sekreteri
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Bilgi Teknolojileri ve
‹letiflim Kurumu

(BTK), Devlet Planlama
Teflkilat› (DPT), Türksat
A.fi. ve Türkiye Biliflim
Derne¤i (TBD) taraf›ndan
düzenlenen Uluslararas› e-
Devlet Konferans› ve
Sergisi Ankara Crown
Plaza Otel'de
gerçeklefltirildi. Etkinlikte,
kamu kurulufllar›n›n
biliflim teknolojilerini
kullanarak e-Devlet

uygulamalar› ile verdikleri
hizmetler tan›t›ld›. 

Etkinli¤in aç›l›fl›nda
konuflan Bilgi Teknolojileri
ve ‹letiflim Kurumu (BTK)
Baflkan› Tayfun Acarer,
Üçüncü Nesil Mobil
‹letiflim Sistemleri'nin
(3G) Türkiye'de
kullan›lmaya bafllanmas›
ile e-Devlet hizmetlerinin
ivme kazanaca¤›n› belirtti.
Çok k›sa sürede lisanslar›n
verilece¤ine inand›¤›n›

söyleyen Acarer, "Mobil
araçlar bunu daha da
gelifltirecek. e-Devlet
konusunda Avrupa
ülkelerine çok h›zl›
yaklaflan Türkiye, k›sa
zamanda bu konuda
Avrupa'da ilkler aras›nda
yer alacak. Bunlardan 
e-imza ve mobil e-imza
konular›nda Avrupa'dan
hiçbir elefltiri almad›k ve
bunlar› inceliyorlar'' 
diye konufltu. 

Türkiye'de biliflim
alan›nda önemli 
geliflmeler yafland›¤›n›
ifade eden Acarer, son 
6 y›lda 800 bin okula
bilgisayar s›n›f›
yap›ld›¤›n›, 6,5 milyon
geniflbant ile 30 milyon
internet kullan›c›s›, 10
milyonu aflk›n bilgisayar
bulundu¤unu kaydetti.

Türk insan›n›n
yeniliklere ve teknolojiye
ayak uydurmakta çok
baflar›l› oldu¤unu ifade
eden Acarer, Türkiye

Ba¤lant› Noktas›
❮❮

Türkiye’deki biliflim 
sektörü son h›zla gelifliyor

Türkiye'de biliflim
alan›nda önemli

geliflmeler yaflan›yor.
Son 6 y›lda 800 bin

okula bilgisayar s›n›f›
yap›ld›. Ülkede; 

6,5 milyon geniflbant
ile 30 milyon internet

kullan›c›s›, 10
milyonu aflk›n

bilgisayar bulunuyor. 



nüfusunun 45 milyonunun
34 yafl›n alt›nda olmas›n›n
bunda önemli etkisi
bulundu¤unu söyledi.
"Türkiye art›k yazl›ma
a¤›rl›k verecek "

Türkiye'nin gelecek
dönemde yaz›l›ma a¤›rl›k
verece¤ini, bu hedef
do¤rultusunda haz›rlanan
Biliflim Vadisi Projesi'nin
çal›flmalar›n›n ‹stanbul'da
sürdü¤ünü belirten Devlet
Planlama Teflkilat›
Müsteflar Yard›mc›s› Halil
‹brahim Akça da, bu
konuda bizzat uygulay›c›
bakanl›klar, yerel
yönetimler ve Türksat'a 
rol düfltü¤ünü söyledi. 

Halil ‹brahim Akça, e-
Dönüflüm Projesi'nin kamu
reformu projesi olarak
anlafl›lmas› gerekti¤ini
belirterek, "e-Devlet ve
benzeri projeler tüm
dünyada kamu ve özel
sektörün bilgi teknolojileri
ile verimli hale gelmesinde
önemli rol oynad›" diye
konufltu. Akça, bu hedef
do¤rultusunda Türkiye'nin
verimlilikten yeterince
yararlanamad›¤›n›n alt›n›
çizerek; "Kat›l›mc›l›k,
fleffafl›k, organizasyon
boyutunda yap›lacak çok
fley var" fleklinde konufltu. 

Bilgi toplumu sürecinin
en önemli ekseninin e-
Devlet oldu¤unu belirten
Akça, bu alandaki en
önemli eksikli¤in
entegrasyon oldu¤una
iflaret etti. Ortak veri
taban› kullan›m›nda 
kamu kurumlar›n›n 
s›k›nt› yaflad›¤›n› belirten
Akça flöyle konufltu:
"Projelere iliflkin 
rehberler haz›rl›yoruz. 
Bu rehberler okunmufl 
olsa projeler daha uyumlu
hale gelebilirdi. Bugün
Türkiye'de çal›flan
MERN‹S, TAKB‹S gibi 
4 veri taban› ve 
e-Devlet kap›s› var. Yeni
projelere bafllayacak
kurumlar, söz konusu veri
tabanlar›na uyumlu
çal›flma konusunda
zorlay›c› olacakt›r."

Akça, Avrupa'da birçok
ülkenin e-Devlet
projelerinin talep
yetersizli¤i nedeniyle
baflar›s›z oldu¤unu
hat›rlatarak, “Biz talep
yetersizli¤i yaflamad›k.
Bunda Avrupa ülkelerini
takip etmemiz ve talep
gören uygulamalar›
almam›zdan kaynaklan›yor
olabilir'' diye konufltu.
"e-Devlet kap›s›

büyüyecek"
TÜRKSAT A.fi. 

Genel Müdürü Özkan
Dalbay ise geçen y›l
hizmete giren e-Devlet
Kap›s› Projesi kapsam›nda
çok k›sa süre içinde
tüketici ve askerlik
ifllemlerinin de
yap›laca¤›n› söyledi. 

Projenin geliflim sürecini
anlatan Dalbay,
Türkiye'nin e-Devlet
performans›nda en h›zl›
geliflen ülkeler aras›nda
yer ald›¤›n› vurgulad›.
Türkiye'de 21 milyon
ö¤renci bulundu¤unu, 
bu genç nüfusun pekçok 
AB ülkesinden fazla
oldu¤unu kaydeden
Dalbay, bu nedenle
Türkiye'nin e-Devlet
hizmetleri bak›m›ndan
potansiyelinin yüksek
oldu¤unu söyledi.

e-Devlet Kap›s›'ndan
hizmet sunan kurum
say›s›n› art›rmaya 
yönelik çal›flmalar›n›n
sürdü¤ünü bildiren 
Dalbay, çok k›sa süre
içinde tüketici ifllemleri,
askerlik ifllemleri gibi
vatandafllar›n büyük
bölümünü ilgilendiren
hizmetleri buradan
sunacaklar›n› kaydetti. 43

Bilgi Teknolojileri ve
‹letiflim Kurumu (BTK)
Baflkan› Tayfun Acarer

Devlet Planlama Teflkilat›
Müsteflar Yard›mc›s› 
Halil ‹brahim Akça

TÜRKSAT A.fi. Genel
Müdürü Özkan Dalbay

E-Devlet 
Kap›s› Projesi
kapsam›nda çok
k›sa süre içinde
tüketici ve askerlik
ifllemleri de
yap›lacak.
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Devlet Planlama
Teflkilat› (DPT)

Müsteflar Vekili Halil
‹brahim Akça, ekonomik
krizle say›lar› artan genç
iflsizlere 'ilaç' etkisi
yaratacak müjdeli bir haber
verdi. Devlet, 10 bin iflsiz
genci biliflim sektöründe
istihdam edilmek üzere
yetifltirecek, meslek sahibi
yapacak. Gençlerden
herhangi bir ücret
al›nmayacak. 

Akça, Ankara Biliflim
Gazetecileri Toplulu¤u ile
yapt›¤› sohbet toplant›s›nda,
ekonomik krizle artan
iflsizli¤e dikkat çekti.
Özellikle genç iflsizlere
yönelik hükümetin baz›
giriflimleri oldu¤unu söyledi.
Bu çerçevede, E-Dönüflüm
‹cra Kurulu'nda al›nan karar
gere¤ince ‹fl-Kur nitelikli

biliflim eleman› yetifltirmek
için proje yürütecek. 
Hedef 10 bin genç 

Akça, proje kapsam›nda
20 milyon TL kaynak
harcanarak, 10 bin gencin
meslek sahibi yap›laca¤›n›
söyledi. ‹fl-Kur'un
üniversitelerle ve Sivil
Toplum Kurulufllar›yla (STK)
iflbirli¤i yapt›¤›n› kaydeden
Akça, proje uyar›nca de¤iflik
sektörlerin biliflim eleman›
ihtiyac›n›n tespit edilmesi
için çal›flma yap›ld›¤›n›
anlatt›. 

Biliflim alan›nda verilecek
e¤itimlerin çok yüksek
maliyetleri olmayaca¤›n›
aktard›. Bu iflin en zor
taraf›n›n organizasyon k›sm›
oldu¤unu ve bunu ‹fl-Kur'un
hizmet al›m›yla
aflabilece¤ine iflaret eden
Akça, “‹nsanlar›n moralleri

çok iyi de¤il. Bu projeler
geçici bir flekilde moral
olacak. ‹nsanlar, e¤itim
sisteminin içinde kalacak.
Ekonomi canlanmaya
bafllad›¤›nda da bu e¤itim,
üretimdeki verimlili¤e
yans›yacak." dedi. 
Biliflim demek 
verimlilik demek

Akça, biliflim
uygulamalar›n›n ekonomide
verimlilik anlam›na
geldi¤ini, biliflim
uygulamalar›n›n ekonomiye
oldu¤u kadar sosyal
dönüflüme de etkisi oldu¤unu
vurgulad›. Bunu somut
olarak Avrupa Birli¤i'nin
(AB) ölçtü¤üne iflaret eden
Akça, AB'de 2000'li y›llarda
görülen büyümenin, biliflim
teknolojilerinin verimlili¤e
etkisinden kaynakland›¤›n›
vurgulad›.

Akça, bilgi toplumu projesi
kapsam›nda Türkiye'nin 30
y›lda y›ll›k ortalama yüzde
0.6 istihdam art›fl›, yüzde
1.4 iflgücü verimlili¤i ve
Gayri Safi Milli Has›la'da
(GSMH) yüzde 2 büyüme
hedeflendi¤ini belirtti. 

D
evlet Planlama Teflkilat› (DPT) Müsteflar vekili Halil
‹brahim Akça, ekonomik krizle say›lar› artan genç
iflsizlere, 'ilaç' etkisi yaratacak müjdeli bir haber verdi.
Devlet, 10 bin iflsiz genci biliflim sektöründe istihdam

edilmek üzere yetifltirecek, meslek sahibi yapacak. 

Ba¤lant› Noktas›

❮❮

Devlet, 20 milyon TL
harcayacak 10 bin gence
meslek kazand›racak

Do¤um kaydedilmemifl,
ölüm düflülmemifl, 
e-devlette sorun var
E-devlete dönüflümde
baz› sorunlar yafland›¤›n›
vurgulayan Akça,
"Örne¤in MERN‹S
uygulamas›nda
kaydedilmemifl
do¤umlar, nüfustan
düflülmemifl ölümler var.
Adres kay›t sisteminde
ismi olmayan sokaklar ve
kap› numaras› olmayan
evlerle karfl›lafl›ld›.
Bütün bunlar› çözmek
zaman al›yor" dedi.
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Ba¤lant› Noktas› Mekandan ba¤›ms›z
internet ve görüntülü

konuflma imkan› sa¤layan
Üçünü Nesil (3G)
sistemlerine iliflkin alt yap›
yat›r›mlar› Dan›fltay'›n
görüflünü bekliyor. 
Operatörlerin yapaca¤›
yat›r›mlar 3 seneye yay›lacak
ve binlerce istihdam
sa¤layacak. Böylece 3G
yat›r›mlar›n›n kriz sürecinde
ekonomiye doping etkisi
yapmas› bekleniyor. 

Dan›fltay'dan, 3G imtiyaz
sözleflmesine iliflkin görüfl
gelmemesine ra¤men mobil
operatörler yat›r›m için
haz›rl›klara bafllad›.
Vodafone ve Huawei resmi
aç›klama yapmazken,
Turkcell 3G alt yap› yat›r›m›
için Ericsson ve Çin'li
Huawei ile anlaflt›. Turkcell'in
2G, 3G ve ifltiraklerine
yapaca¤› yat›r›mlar› 2009
y›l›nda lisans ücreti dahil 1.3
milyar dolar› bulacak. 

Tüm dünyada 3G altyap›s›
konusunda tecrübe sahibi
olan Ericsson, Ar-Ge

yat›r›mlar›n› da kapsayacak
büyüme ile 3 y›l içinde 700
kiflilik istihdam yaratacak.
3G teknolojisi ile
kullan›c›lara görüntülü
görüflme ve yüksek h›zda
mobil internet gibi mobil
geniflbant hizmetleri sunacak
olan Ericsson, Turkcell'in
Türkiye nüfusunun yüzde
99'unu kapsayan flebeke
kapasitesini art›racak
teknolojik donan›m›n›
kuracak.

Ericsson Türkiye Genel
Müdür Yard›mc›s› Ziya
Erdem, konuyla ilgili
Ba¤lant› Noktas›'na yapt›¤›
aç›klamada, Turkcell ile
radyo eriflimi, paket core
(çekirdek) a¤› ve Ericsson
Mobile Softswitch çözümünü
de içeren WCDMA/HSPA
flebekesi ile ilgili servisleri
kurma ve yap›land›rma
konusunda ana tedarikçi
olarak sözleflme
imzalad›klar›n› söyledi.
Yap›lan anlaflma ile
Turkcell'in yüksek h›zl›
internet ve di¤er geliflmifl
servisler gibi yüksek h›zl›
mobil geniflbant hizmetlerini
Türkiye çap›nda
sunabilece¤ine dikkat çeken
Erdem, “Anlaflma,
Ericsson'un mevcut 2G
Radyo Sistemleri ve Radyo
fiebekesi olan tüm bölgelerini

kaps›yor. Bir baflka deyiflle,
Ericsson aynen 2G'de oldu¤u
üzere, 3G'de de Türkiye'nin
en bat› noktas›ndan
bafllayarak, Diyarbak›r-
Trabzon çizgisine kadar
uzanan bölüme hizmet
verecek. Çekirdek flebeke ise
bütün ülkeyi kapsayacak.
Turkcell'in çekirdek flebeke
dönüflümü ile darbo¤az›
bulunmayan yüksek
kapasiteli bir mobil flebeke
meydana getirilmifl olacak”
diye konufltu. 
Yeni yat›r›m yapacak

Ericsson'un, sistem
entegrasyonu, teknik destek,
flebeke kurulumu ve
uyarlanmas› konular›nda da
görev alaca¤›n›n alt›n› çizen
Erdem, Ericsson'un proje ile
birlikte Türkiye'ye yeni
yat›r›mlar yapaca¤›n›
kaydetti. Ericsson Türkiye'de
flu anda 450 kiflinin
çal›flt›¤›n› bildiren Erdem,
AR-GE yat›r›mlar›n› da
kapsayacak büyüme ile
Türkiye'deki mevcut çal›flan
say›s›n›n önümüzdeki üç sene
içinde 700 kifliye ulaflaca¤›na
dikkat çekti. Erdem,
Ericsson'un 140'dan fazla
ülkede sa¤lad›¤› yenilikçi
çözümler ile dünyan›n en
güçlü iletiflim firmalar›n›n
yarat›lmas›nda önemli rol
oynad›¤›n› dile getirdi. 

❮❮

T
üm dünyada 3G altyap›s›
konusunda tecrübe sahibi olan
Ericsson, Ar-Ge yat›r›mlar›n› da
kapsayacak büyüme ile 3 y›l içinde

700 kiflilik istihdam yaratmay› hedefliyor

Ekonomiye
mobil doping

bekleniyor 
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bekleniyor 
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Kimilerine göre 'aptal
kutusu', kimilerine

göre 'ça¤lar üstü' bir bulufl.
Ça¤›m›z›n en büyük iletiflim
ve e¤lence arac› olarak
nitelendirilen televizyonun
nas›l icat edildi¤ini biliyor
musunuz? 

13 A¤ustos 1888'de
‹skoçya'n›n Helensburgh
kentinde do¤an John Logie
Baird, elektri¤e merakl› bir
çocuk olarak öne ç›kt›.
Baird, küçük yafllarda
de¤iflik deneyler yapt›. Zehir
gibi zekas› olmas›na ra¤men
okuldaki durumu içler ac›s›
olan Baird, ö¤retmenleri
taraf›ndan her zaman
dalg›n, a¤›rkanl› ve yavafl
ö¤renen bir ö¤renci olarak
an›msand›. Yine de Baird'in
Glasgow and West Scotland
Technical College'dan
elektrik mühendisi olarak
mezun olmas› kimseyi
flafl›rtmad›. 
Savafl döneminde
televizyon için çal›flt› 

Glasgow Üniversitesi'nde
'bilim' üzerine master
yapmaya bafllayan Baird,
Birinci Dünya Savafl›
nedeniyle e¤itimini
tamamlayamad›. Sa¤l›k
gerekçesiyle askere
al›nmayan Baird, savafl
döneminde zaman›n›n büyük
bölümünü icatlar›na ay›rd›.

Televizyona giden yolun ilk
tafllar› da bu y›llarda
döflendi.  Devam eden
y›llarda 'Clyde Valley
Elektrik Enerjisi fiirketi'nde
çal›flmaya bafllayan Baird,
sa¤l›k sorunlar›n›n a¤›r
basmas› üzerine ifli b›rakt›.
Trinidad'da bir reçel
fabrikas›na iflçi olarak girdi.
Bir süre sonra ayr›ld›. Baird,
farkl› birkaç iflte daha
flans›n› denedi ama bunlar
da k›sa ömürlü oldu. 
‹lk televizyon 
›v›r z›v›rla doluydu

1922'de memleketi
Sussex'e geri dönen Baird,
bir süre tamircilikle hayat›n›
kazand›. Baird, karmafladan
uzak günlerinde yeni pek çok
deney yapt›, görüntü ve sesi
elektronik olarak tafl›mak
için yo¤un çaba harcad›.
Baird'in gelifltirdi¤i

televizyonun en ilkel atas›
olan ilk modelde birkaç dikifl
i¤nesi, birkaç flapka kutusu,
büyükçe bir bisküvi tenekesi,
bir bisiklet lambas› ve biraz
mühür mumu bulunuyordu. 

Ortaya ç›kan cihaz,
Baird'in iste¤ini tam
karfl›lamad›; ama, bir
sonraki ad›m için önemli bir
aflama oldu. Heyecanlanan
Baird, teknolojik olanaklar›n
daha elveriflli oldu¤u Soho'ya
yerleflti. Baird, burada garip
hurda ve ›v›r z›v›rla dolu ilk
ciddi laboratuar›n› kurdu.

Baird, laboratuar›ndaki
dev ›fl›klar›n yayd›¤› ›s›ya
dayanmas› için ilk televizyon
çekimlerinde özel kuklalar
kulland›. Bir süre sonra baz›
deneyler için gerçek insan
gerekince, parayla genç bir
ofis boy tutmak zorunda
kald›. 

Televizyonun patenti 
1922 y›l›nda verildi

Baird, 1924'te 'televisor'
ad›n› verdi¤i ilk televizyonun
patentini ald›. Son derece
ilkel koflullarda üretilen ve
eski bir çay kutusunun
üzerine monte edilen
'televisor'ün motoru, ev
yap›m› bir nipkow diskten
olufluyordu. Disk tekeri
olarak flapka kutusundan
kesilen yuvarlak karton,
lambay› yerlefltirmek için bir
bisküvi kutusu, mil yerine bir
dikifl i¤nesi motor için ideal
malzemeleri oluflturdu.
Baird'›n buldu¤u ilk anten de
çok iyi bir iletken olan malta
haç›yd›. 
Televizyonu Kraliyet
Enstitüsü’nde tan›tt›

Baird icad›n› Kraliyet
Enstitüsü'ne resmi olarak ilk
kez 26 Ocak 1928'de tan›tt›.

❮❮

Televizyon
N A S I L
icat edildi

BILIYOR MUSUNUZ?

JJoohhnn  LLooggiiee  BBaaiirrdd''iinn  
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Görüntüyü elektronik olarak
aktarma denemeleri de sonuç
verdi ve bundan bir y›l sonra
ilk görüntü aktar›m›
gerçeklefltirildi. 

Baird, 1929 y›l›nda ilk
televizyon istasyonunu
yaflama geçirdi. O dönem
radyo yay›n› yapan BBC ile
anlaflarak televizyon
yay›nlar› yapmaya bafllad›.
‹lk etapta bölgesel olarak
s›n›rl› bir alanda yay›n yapan
BBC, 1930 y›l›nda Amerika
ve ‹ngiltere'de resmen yay›na
bafllad›. Televizyon hem
‹ngiltere'de, hem Amerika
Birleflik Devletleri'nde az
say›daki zengin kiflinin
evinde izlenir oldu. Ancak,
al›c›lar›n pahal› olmas›
nedeniyle h›zl› yay›lmad›. 
“Art›k Londra bana gelecek”

Var›n› yo¤unu satarak
bütün paras›n› televizyon

al›c›s›na yat›ran bir ‹ngiliz
köylüsünün söyledikleri çok
anlaml›d›r: “Hayat›m
boyunca en büyük hayalim
Londra'y› görmek oldu. Bunu
al›nca art›k gitmeme gerek
kalmayacak, ne zaman
istersem Londra bana
gelecek.”

14 Haziran 1946'da
yaflam›n› yitiren John Logie
Baird, bilinen ilk
televizyonun temellerini att›.
‹zleyen y›llarda televizyonun
elektromanyetik sistemi
Philo Taylor Farnsworth
taraf›ndan de¤ifltirildi. 

Farnsworth “›mage
dissector” isimli pratik bir
kamera gözü üzerinde çal›flt›.
Baird'in icat etti¤i mekanik
televizyon, birçok hareketli
parça bar›nd›r›yordu.
Farnsworth tamamen
elektronik bir televizyon
hayalini gerçeklefltirmek
üzere s›k› bir çal›flma
yürüttü. Farnsworth'un ›mage
dissector kamera tüpü 1927
y›l›nda ilk görüntüsünü
aktarmay› baflard›. 

Ama televizyon hala
ayd›nlatma için karbon yay
lambas› kullan›yor ve
mekanik parça
bulunduruyordu. Farnsworth,
1929 y›l›nda bu soruna da
bir çözüm buldu. Hiçbir
mekanik parça
bar›nd›rmayan televizyonu
icat etti. Philo Taylor
Farnsworth bu büyük

icad›n›n patentini 1930
y›l›nda ald›.

1936 y›l›n›n kas›m ay›nda
Farnsworth ‹ngiltere'ye
hareket etti ve John Logie
Baird'in flirketiyle bir
anlaflma yapt›. BBC
televizyon sistemi yenilenerek
›mage dissector kameraya
sahip oldu. Bu kamera
geliflmifl bir yap›ya
kavuflturuldu ve
televizyonlara elektron
ço¤alt›c› eklenerek yüksek
kontrasta sahip görüntüler
elde edildi. 

Farnsworth, 14 yafl›nda
çal›flma ilkesini çözdü¤ü
image dissector televizyon
kameras›n›, 21 yafl›nda
çal›fl›r hale getirdi. Bu
nedenle günümüzde
kullan›lan televizyonun
mucidi Philo Taylor
Farnsworth olarak da bilinir. 

John Logie Baird'in
gelifltirdi¤i televizyonun

en ilkel atas› olan ilk
modelde birkaç dikifl
i¤nesi, birkaç flapka
kutusu, büyükçe bir
bisküvi tenekesi, bir

bisiklet lambas› ve biraz
mühür mumu
bulunuyordu. 




