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e-imza ‹NKÂR
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■■ Türkiye’de k›r›labilmifl
tekbir elektronik imza yok.
■■ Türkiye, mobil imzada
örnek al›n›yor.

■■ Bo¤azdaki bir kazaya 6
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■■ VTS ile insan ve mazot
kaçakç›l›¤›n› takip edebiliyoruz.
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‹lk olarak, Uzak Mesafe
Telefon Hizmeti (UMTH) veren
iflletmecilerin dört gözle bekledi¤i
flehiriçi görüflme hizmeti 10
May›s'ta rekabete aç›lacak. 

Böylece, Türk Telekom
d›fl›ndaki iflletmeciler de,
vatandafla flehiriçi telefon hizmeti
vermeye bafllayacak. 

‹kinci önemli geliflme ise daha
önce ihalesi yap›lan Üçüncü
Nesil'in (3N) imtiyaz
sözleflmesinin, operatörlerle, Bilgi
Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu
(BTK) aras›nda imza edilecek
olmas›. ‹mzan›n ard›ndan,
Türkiye cep telefonunda yeni bir
sürece girecek. 

Zaten, serbestleflmeden en çok
faydalanan vatandafl oldu. 

Rakamlar da gerçe¤i
yans›t›yor.

2004 y›l›ndan bu yana
konuflma ücretlerinde yüzde 89'a
varan indirimlerin gerçekleflmesi,
bu yönüyle net bir gösterge olarak
karfl›m›zda duruyor.

Ayn› flekilde, sektörler aras›
sabit telefonda yüzde 50'nin, cep
telefonunda ise yüzde 40'›n
üzerinde bir indirim sa¤land›. 

3N'ye geçilmesiyle, operatörler
aras›nda yaflanacak rekabet, yine
vatandafla yarayacak. Hem
görüflme ücretleri her geçen gün
ucuzlayacak, hem de hareket
halinde, her türlü iletiflim

ihtiyac›n› giderebilecekler. May›s
ay›yla, sektöre yeni bir heyecan ve
dinamizm gelecek. 

Biraz da bu say›m›zdaki
haberlere k›saca yer vermek
istiyorum. Gündemle yak›n
iliflkide oldu¤u için, Türk Telekom
Sat›fl Baflkan› Ayd›n Çaml›bel ile
sabit telefon üzerine yapt›¤›m›z
röportaj› gözden geçirmenizi
tavsiye ederim. Özellikle sabit
telefon iflletmecili¤i yapacak yeni
operatörlerin, röportajdan
gelece¤e yönelik ipuçlar›
ç›kartaca¤›n› düflünüyorum. 

Di¤er önemli bir haberimiz de,
kapakta gördü¤ünüz, “TCDD, 6
y›lda 60 proje haz›rlad›”
dosyam›z. Bu haberimizde de, 60
y›ll›k ihmalin arkas›ndan,
demiryollar›nda gerçeklefltirilen
at›l›mlar›n küçük bir özetini
bulacaks›n›z. 

Renkli bir baflka haberimiz de,
art›k hayat›m›z›n bir parças›
halini alan internet ile ilgili… T‹B
‹nternet Dairesi Baflkan› Osman
Nihat fien, internetin insan
hayat›ndaki dönüflümünü anlatt›.
‹lginç de bir örnek verdi:
“‹nternet insanlar›n cinsel
yaflam›na kadar, tüm de¤er
yarg›lar›n› de¤ifltiriyor”

Ben art›k haberlerle ilgili daha
fazla bilgi vermeyeyim, siz
sayfalar› çevirmeye bafllay›n.
Hoflçakal›n…

ED‹TÖRDEN

May›s ay›,
Telekomünika
syon sektörü
için oldukça

kazançl› 
bir ay olacak

AHMET SEL‹M
ahmetselim@baglantinoktasi.org
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Saç kurutma makinesinin
yayd›¤› elektromanyetik
dalga, cep telefonundan

daha fazla

KTB HATTI’NIN
DÜNYADA
ALTERNAT‹F‹ YOK 
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TÜRK TELEKOM
Sat›fl Baflkan› Çaml›bel;
“fiehiriçinde rekabet,
sektörü büyütür” 10
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6 y›lda 60 proje
üreten Devlet

Demiryollar›, h›zl›
tren iflletmecili¤ine

büyük önem
veriyor. Bu

kapsamda, 2023
y›l›na kadar bin 197
kilometre h›zl› tren

hatt› infla etmeyi
planl›yor.
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“‹nternet,
insan›n cinsel

yaflam›na
kadar tüm

de¤er
yarg›lar›n›

de¤ifltiriyor”
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ELEKTRON‹K ‹MZA,
ISLAK ‹MZA ‹LE
AYNI HUKUK‹
GEÇERL‹L‹⁄E SAH‹P. 38

Türkiye’de k›r›labilmifl 
tekbir elektronik imza yok“VTS’ten sonra günümüze

kadar, hem deniz kirlili¤iyle
neticelenebilecek hem de
ölümle neticelenebilecek
hiçbir kaza yaflanmad›” 42



HALAT VE Z‹NC‹R
BOYUTUNU ÖLÇMEK ‹Ç‹N
KULLANILAN B‹R ÖLÇÜYE
BURGATA DEN‹R.

BURGATA NED‹R?
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TREN D‹Z‹S‹NE 
KATAR DEN‹R.

KATAR NED‹R?

UÇAKLARDA ‹N‹fiLERDE VE
KALKIfiLARDA, KANAT YÜZEY‹N‹
GEN‹fiLETEREK, DAHA DÜfiÜK
HIZLARDA DAHA FAZLA KALDIRMA
KUVVET‹ SA⁄LAYAN, UÇA⁄IN EN KISA
MESAFEDE KALKIP ‹NMES‹NE YARAYAN
HAREKETL‹ PARÇALARA, FLAP DEN‹R. 

FLAP NED‹R?



Turkcell, mobil
internet tarifelerinde

yeni bir indirime gitti.
Turkcell’in Pazarlamadan
Sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›s› Lale Saral
Develio¤lu, mobil internet
üzerindeki Özel ‹letiflim
Vergisi’nin yüzde 25’ten
yüzde 5’e çekilmesi
sonras›nda mobil internet
paketlerinde yeni bir
düzenleme yapt›klar›n›
söyledi. Yurtiçi standart
mobil internet tarifesinde
fatural› hatlar için 1 MB
kullan›m›n yüzde 73’lük
indirimle; 7,47 liradan tüm
vergiler dahil 1,99 liraya
düflürüldü¤ünü ifade eden
Develio¤lu, "Faturas›z
hatlarda ise 2 kontör
karfl›l›¤› kullan›lan 30
KB’ye yüzde 17 ek kullan›m
avantaj› sa¤layarak 35
KB’ye yükseltiyoruz." dedi. 

“Mobil internet paketinde
yüzde 17’lik indirim”

Turkcell abonelerinin
kulland›¤› ayl›k mobil
internet paketinde de
indirim yapt›klar›n›
hat›rlatan Saral bu
indirimlerin yüzde 17’ye
denk geldi¤ini kaydetti.
Saral’›n verdi¤i bilgiye göre,

vergiler dahil ayl›k 100
MB’lik mobil internet
paketine 9,38 lira ya da 65
kontör, ayl›k 1 GB mobil
internet paketine 40,65 lira
ya da 300 kontör, ayl›k 3
GB mobil internet paketine
61,50 ya da 450 kontör
ödenecek. Günlük 30 MB’yi
geçmeyen kullan›mlar için
de mobil internet paketi
1,04 ya da 8 kontör olarak
belirlendi.

“Ara ba¤lant› ücreti,
aynen yans›maz” 

Lale Saral Develio¤lu
Bilgi Teknolojileri ve
‹letiflim Kurumu’nun (BTK),
1 May›s’tan itibaren ara
ba¤lant› ücretlerinde yapt›¤›
yüzde 30’luk indirimi de

de¤erlendirdi.
GSM

flirketlerinin bu
indirimi fiyatlar›na aynen
yans›tmas›n›n söz konusu
olmad›¤›n› vurgulayan
Saral, "Turkcell olarak biz
genel indirim yerine de¤iflik
avantajl› kampanyalarla
tüketicilerin yan›nda olmaya
devam edece¤iz" diye
konufltu. Lale Saral
Develio¤lu, Dan›fltay’›n
cepte görüntülü konuflmay›
sa¤layan 3G ile ilgili resmî
karar›n› verdi¤ini hat›rlatt›.
Önümüzdeki günlerde,
BTK’n›n kendilerini imzaya
ça¤›rmas› halinde 3 ay 10
gün sonra telefonla
görüntülü konuflulmaya
bafllanaca¤›n› belirten
Saral, "Altyap› konusunda
Turkcell olarak haz›r›z" dedi.
Türkiye’nin 3G’ye geç
girmesine karfl›l›k avantajl›
durumda oldu¤unu dile
getiren Saral, 3G
cihazlar›n›n çok uygun
fiyatla sat›ld›¤›n› bildirdi.

❮❮
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mobil internet

üzerindeki Özel
‹letiflim Vergisi’nin

yüzde 25’ten
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çekilmesi
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Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim
Baflkan› Tayfun Acarer, son

y›llar›n en tart›flmal› konusunda
net konufltu. Baz istasyonlar›n›n
insan sa¤l›¤› üzerindeki etkisi ile
ilgili de¤erlendirmede bulunan
Acarer; “Dünyada baz
istasyonlar›n›n sa¤l›¤a zararl›
oldu¤u yönünde bilimsel bir veri
yok. E¤er baz istasyonlar› kesin
kanser yapsayd›, Türkiye’de ve
dünyada kimse kalmazd›.” dedi. 

Ulaflt›rma Bakanl›¤› ile Bilgi
Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu
himayesinde ‹stanbul’da
gerçeklefltirilen, “Hücresel
Sistemler, Baz ‹stasyonlar› ve

Etkileri” konulu konferans›n
aç›l›fl›nda konuflan Acarer, baz
istasyonlar›n›n etkisi ve flehir
d›fl›na tafl›nmas› gibi konularda
bilgi verdi. Acarer, baz
istasyonlar›n›n flehir d›fl›na
tafl›nmas› gerekti¤i ile ilgili karar
veren Yarg›tay’dan baz› üyelerin
de haz›r bulundu¤u toplant›da,
karara karfl› oldu¤unu söyledi.
Acarer, bu durumda mobil
haberleflmenin tamamen
bitece¤ine iflaret etti. “Bunun
teknik olarak çaresi yok. Dünyada
bunun bir örne¤i de yok” diyen
Acarer, konunun gerek
kamuoyunda gerekse yarg›da

“Dünyada baz
istasyonlar›n›n sa¤l›¤a

zararl› oldu¤u yönünde
bilimsel bir veri yok.
E¤er baz istasyonlar›

kesin kanser yapsayd›,
Türkiye’de ve dünyada

kimse kalmazd›”

Saç kurutma makinesinin yayd›¤› elektromanyetik dalga, cep telefonundan daha fazla

❮❮

sa¤l›¤a zararl› de¤il”
“BAZ ISTASYONLARI

Ba¤lant› Noktas›

Tayfun Acarer



bilinçli bir flekilde alg›lanmas›
gerekti¤ini bildirdi. 
“Baz istasyonlar›  
radyasyon yaymaz” 

Tayfun Acarer, baz istasyonlar›,
di¤er telekomünikasyon cihazlar›,
cep telefonu gibi sistem ve
cihazlar›n, kulland›klar› frekans
de¤erleri nedeniyle, “hiçbir
flekilde” iyonlaflt›r›c›, yani
radyasyon yayma özelli¤ine sahip
olmad›klar›n› aktard›. Türkiye’de
yaklafl›k 36 bin adet baz istasyonu
oldu¤unu belirten Acarer, “Mobil
sistem alt yap› ve üst yap›dan
meydana geliyor. Sistemin alt yap›
ö¤eleri, santraller, baz istasyonlar›
ve bunlar aras›ndaki transmisyon
ortam› olarak s›ralanabilir.
Kullan›lan makineler de üst yap›y›
oluflturuyor.” diye konufltu. 

“Düzenlemeleri Sa¤l›k ve 
Çevre Bakanl›klar› ile yapt›k”

2001 y›l›nda Çevre ve Orman
Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤› ile o
zamanki ad›yla Telekomünikasyon
Kurumu olarak, ortak bir çal›flma
yapt›klar›n› belirten Acarer,
sözlerini flöyle sürdürdü: “Bir
yönetmelik haz›rlad›k. Bu
yönetmeli¤in baz istasyonlar›yla
ilgili k›sm›nda, bunlar›n
kurulumu, ölçümü ve
denetlenmesiyle ilgili konular›
detayl› bir flekilde belirledik. Söz
konusu yönetmelik kapsam›nda
10- 60 gigahertz aral›¤›n›
iyonlaflt›rmayan bant olarak
tan›mlad›k. Türkiye’de yaklafl›k
100 bin adet sabit
telekomünikasyon cihaz› tespit
edildi ve bunlar›n da yaklafl›k 36
bin adedi baz istasyonlar›n› teflkil
ediyor. Baz istasyonlar›, di¤er
telekomünikasyon cihazlar›, cep
telefonu gibi sistem ve cihazlar,
alt›n› çizerek söylüyorum,
kulland›klar› frekans de¤erleri
nedeniyle, bu bant içinde
kald›klar› için hiçbir flekilde

iyonlaflt›r›c›, yani radyasyon
yayma özelli¤ine sahip de¤iller.” 

Acarer, düflük enerjili ve düflük
frekansl› olan mobil iletiflim
sistemlerin, yani flu anki kullan›lan
teknolojinin neden oldu¤u
elektromanyetik dalgaya
radyasyon demenin do¤ru
olmad›¤›n› söyledi. Elektrikle
çal›flan herfleyin elektromanyetik
dalga üretti¤ine dikkat çeken
Acarer; “Elektromanyetik dalga
fliddeti cihazdan cihaza de¤iflir.
Örne¤in bir saç kurutma
makinesinin yayd›¤›
elektromanyetik dalga miktar›, bir
cep telefonundan hatta baz
istasyonundan çok çok daha
fazlad›r.” dedi. 

Acarer, yönetmeli¤e göre ölçüm
yapacaklar› cihazlarla ilgili limit
de¤erleri belirlerken, dünyada
iyonize olmayan radyasyon
limitlerini belirleyen ve “en
güvenilir” kurulufllardan biri
olarak kabul edilen Uluslararas›
‹yonlaflt›rmayan Radyasyondan
Koruma Komisyonu’nun 
(ICNIRP) referans de¤erlerini
dikkate ald›klar›n› söyledi.
Avrupa’daki ve dünyadaki pek 
çok ülkenin bu de¤erleri dikkate
ald›¤› bilgisini verdi. 

“Vatandafl, 50 kat koruma alt›nda” 
BTK Baflkan› Tayfun Acarer,

ICNIRP’›n temel limit
de¤erlerinin çal›flanlar için 10 kat,
genel halk için ise 50 kat koruma
öngördü¤ünü belirterek,
“Türkiye’de halen yürürlükte olan

2001 y›l›nda haz›rlanan
yönetmelikte ise biz bu kuruluflun
belirledi¤i de¤erlerden 4 kat daha
fazla koruyucu de¤erleri dikkate
ald›k” diye konufltu.

Acarer’in verdi¤ini bilgilere
göre; yönetmelikle her baz
istasyonu için güvenlik sertifikas›
zorunlulu¤u getirildi. Türkiye’de
yaklafl›k 36 bin baz istasyonunun
tamam› da bu ölçümlerden geçti.
Tayfun Acarer, “Ülkemizde bu
yönetmelik çerçevesinde,
ICNIRP’nin belirledi¤i
de¤erlerden de 4 kat daha
emniyetli, güvenli alanda
bulunduklar›ndan
vatandafllar›m›z›n hiçbir
flüphesinin olmamas› gerekir”
dedi. Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün
1996 y›l›nda bafllatt›¤› çal›flmalar
sonucunda, 60 gigahertze kadar
olan ve özellikle mobil teknolojinin
kulland›¤› frekans bantlar›nda bir
zarar›n tespit edilmedi¤ini
aç›klad›¤›n› aktaran Acarer,
çal›flmalar›n halen devam 
etti¤ini, örgütün ICNIRP’nin
de¤erlerinde 2 kat iyilefltirme
istese dahi, kendilerinin 
zaten 4 kat emniyetlisini
oluflturdu¤unu söyledi. 09

3G’nin
kulland›¤›
frekans
band›n›n
daha yüksek
oldu¤unu
belirten
Acarer, “Bu
nedenle 3G
için daha s›k
aral›klarla
baz
istasyonu
kurulmas›
gerekiyor.
Önümüzdeki
birkaç y›l
içinde
flehirlerdeki
baz
istasyonu
say›s› 3G
nedeniyle
artacak”
dedi. 

3G, baz
istasyonu
say›s›n›
artt›racak 



Uluslararas› ve
flehirleraras› sabit telefon

iflletmecili¤inin ard›ndan 10
May›s’ta flehir içi ‘alo’ da

rekabete aç›lacak. Türk
Telekom d›fl›ndaki alternatif
iflletmeler de abonelerine
flehiriçi telefon hizmeti
vermeye bafllayacak.
‹flletmeler, Türk
Telekom’un rekabeti
engelleyebilece¤i yönünde
kayg› tafl›rken, Türk
Telekom’dan bu konuda
net mesajlar geldi. 

Türk Telekom Sat›fl Baflkan›
Ayd›n Çaml›bel, bu alana di¤er
iflletmeciler taraf›ndan yat›r›m
yap›lmas›n›n hizmet çeflitlili¤ini
art›raca¤›n› savundu. Bu alana
girecek flirketlerin yat›r›mlar› ile
Türkiye’de telekomünikasyon
sektörünün daha da büyüyece¤ini
belirten Çaml›bel, “Bunun, ses ve
veri pazar›n›n geliflmesine ve zaten
var olan rekabetin daha da artarak
sektöre olumlu katk› yapaca¤›na
inan›yoruz” dedi.

Ayd›n Çaml›bel, Ba¤lant›
Noktas›’na çok özel aç›klamalar
yapt›. Türk Telekom’un, Türkiye’de
telekomünikasyon alan›nda
rekabetin tesis edilmesi için mevcut
lisansl› operatörlere, sistemlerine
eriflim olana¤› verildi¤ini belirten
Çaml›bel, “Türk Telekom, artan
büyük yat›r›mlarla gelifltirdi¤i
tesislerini di¤er kurulufllarla
paylaflmaktad›r. Türk Telekom, adil
rekabeti ve yat›r›m› art›racak,
sektörün büyümesi yönünde at›lacak
tüm ad›mlar› desteklemektedir.
Daha fazla flirketin bu alana gerekli
yat›r›m› yaparak girebilmesi için
Türk Telekom her türlü kolayl›¤›
sa¤lamaya devam edecektir.” diye
konufltu. 

“Düflen abone say›s›n›, çok
konuflturarak kapataca¤›z”

Türk Telekom’un Sat›fl Baflkan›
Ayd›n Çaml›bel, sabit telefonda
kullan›c› say›lar›n›n düfltü¤ünü

kabul ediyor. Bu aç›¤›n, abone
bafl›na konuflma süresinin

art›r›lmas›yla
kapat›laca¤›na inan›yor.
Çaml›bel, geçen y›ldan
itibaren abonelere, ev
veya ifl telefonlar›n›
daha verimli
biçimde ve
ihtiyaçlar

Ba¤lant› Noktas›

TURK TELEKOM Sat›fl Baflkan›
Çaml›bel; “fiehiriçinde rekabet,

sektörü büyütür”

Türk Telekom
Sat›fl Baflkan›

Ayd›n Çaml›bel, 
10 May›s’ta flehir 

içi telefon
iflletmecili¤inin

rekabete aç›laca¤›n›
an›msatarak, bu

alana di¤er
iflletmeciler taraf›ndan

yat›r›m yap›lmas›n›n
hizmet çeflitlili¤ini 

art›raca¤›n›
söyledi. 
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do¤rultusunda
kullanabilmelerini sa¤lamak
amac›yla birbirinden farkl›
tarifeler sunmaya bafllad›klar›n›
an›msatarak, “Türk
Telekom’un, bu çerçevede
sundu¤u yeni tarifelerine 1.3
milyonun üzerinde abone ilgi
gösterdi” dedi. Çaml›bel, flöyle
devam etti: “Türk Telekom’un
kampanyalar› aras›nda
RaHATT, kablosuz telefon (500
bedava dakika), E-fatura,
Ücretsiz SMS yer al›yor.
Müflterilerimiz evlerinde
kablosuz konuflmay› çok sevdi.
24 ay taksitle kablosuz telefon
sahibi olma imkân› sa¤layan
RaHATT kampanyas› sayesinde
son 3 ayda 400 bin adet
kablosuz telefon sat›ld›.
Nettbook kampanyam›z ise bu
konudaki en s›cak örne¤imiz. 20
bin adet Nettbook, 10 gün gibi
k›sa bir sürede tükendi. Ev
telefonu faturas› kanal›yla, hem
kablosuz telefon hem Nettbook
ile al›m imkan› getirerek
müflterilerimize de¤er yaratan
kampanyalar›m›za devam etmifl
olduk.” 

WIRO hedefine ulaflt› 
Türk Telekom’un, 2009 y›l›

stratejisini ‘yak›nsama’ olarak
belirledi¤ini vurgulayan
Çaml›bel, “Yak›nsama
vizyonumuz do¤rultusunda grup
flirketlerimizden Argela’n›n genç
mühendisleri, WIRO ürününü
gelifltirdi. WIRO ile art›k Türk
Telekom müflterileri, dünyan›n
her yerinde wi-fi uyumlu cep
telefonlar› ya da dizüstü
bilgisayarlar› arac›l›¤›yla ev ya
da ifl telefonundan
konufluyormufl gibi arama
yapabiliyor. Türk Telekom grubu
olarak WIRO ile iletiflim
teknolojilerindeki yak›nsama
imkânlar›n› müflterilerimize
sunarak onlar›n hayatlar›n›
kolaylaflt›rmay›
hedefliyoruz.”diye konufltu. 

Çaml›bel, WIRO’nun
müflterilere sunuldu¤u Ocak
2009’dan bu zamana kadarki
çok k›sa sürede gördü¤ü ilginin,
beklentilerini karfl›lad›¤›n›
söyledi. WIRO’nun, pazara
sunuldu¤u günden bu yana
yaklafl›k 91 ülkede

kullan›ld›¤›na dikkat çeken
Çaml›bel, Türk Telekom’un
WIRO gibi yak›nsama
ürünlerini gelifltirerek
abonelerine sunmaya devam
edece¤ini de vurgulad›. 

“‹nternet kullan›m›n›
yayg›nlaflt›rmak istiyoruz”

Çaml›bel, Türk Telekom’un,
Türkiye’de yaflayan herkesin
internet eriflimine sahip
olmas›n› sa¤lamak, internet
kullan›m›n› yayg›nlaflt›rmak,
bilgi toplumuna dönüflümüne
katk›da bulunmak ve bölgesel
eflitlik hedefleriyle Türkiye
çap›nda internet evleri açt›¤›n›
vurgulad›. Proje sayesinde
bugüne kadar tüm Türkiye’de
904 internet evinin hizmete
girdi¤ini anlatan Çaml›bel, proje
tamamland›¤›nda bu say›n›n
950’ye ç›kaca¤›n› kaydetti.
Çaml›bel, e¤itim alan›na yönelik
de çal›flmalar yapt›klar›n›,
Sebit’in bu kapsamda Vitamin
adl› bir yaz›l›m gelifltirdi¤ini
aktard›. Vitamin’in, Türk
Telekom taraf›ndan 2008-2009
ö¤retim y›l›nda 33 bin kamu
ilkö¤retim okuluna ücretsiz
olarak sunuldu¤unu kaydeden
Çaml›bel, “Ö¤retmenlerimize de
Vitamin’e her yerden ücretsiz
eriflim imkan› sa¤land›. Bugüne
kadar yaklafl›k 100 bin
ö¤retmenimiz sisteme kay›t
yapt›rd› ve 2009 y›l› boyunca bu
rakam› iki kat›na ç›kartmay›
planl›yoruz.”dedi.

“Vitamin’in internet
üzerindeki gelirinin yüzde
15’ini e¤itime ay›r›yoruz”

Çaml›bel, Vitamin E¤itim
Yaz›l›mlar›’n›n internet eriflimi

yöntemiyle web üzerinden
sat›fllar›ndan elde edilecek
gelirin yüzde 10’unu Türk millî
e¤itim sisteminin ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanmas› için ay›rd›klar›
bilgisini verdi. Ayd›n Çaml›bel
flöyle devam etti: “Bu destek ile
teknolojinin okullarda daha
etkin kullan›lmas› için gerekli
altyap›n›n kurulmas›,
olanaklar›n iyilefltirilmesi,
ö¤retmenlerin e¤itimde teknoloji
kullan›m› sürecinde
desteklenmesi gibi projelerin
hayata geçirilmesini
planl›yoruz.” 
“e-fatura ile iki kat kâ¤›t
tasarrufu sa¤lad›k”

Çevre alan›nda da baz›
giriflimleri bulundu¤unu
söyleyen Çaml›bel, bu çal›flmaya
örnek olarak e-fatura
uygulamas›n› gösterdi. 1 fiubat
2008’de, Türkiye’de ilk kez
elektronik fatura (e-fatura)
dönemini bafllatt›klar›n›
an›msatan Çaml›bel, flöyle
devam etti: “Müflterilerimize
faturalar›n› e-posta ile
göndermenin yan› s›ra kendi
arflivimiz için düzenledi¤imiz
nüshalar› da elektronik ortamda
saklayarak iki kat fazla ka¤›t
tasarrufu sa¤lamaya bafllad›k.
2008 y›l› sonu itibar›yla 1
milyonun üzerinde Türk Telekom
müflterisi e-fatura abonesi
olarak hem tonlarca ka¤›t
tasarrufu yap›lmas›na hem de
çevrenin korunmas›na vesile
oldu. Türkiye’de 100 bin a¤aç
dikilmesi hedefiyle Kas›m
2008’de bafllatt›¤›m›z 
“e-fatura Ormanlar›” projesi 
ile 6 ay gibi k›sa bir sürede 36
ilde dikimi tamamlanan a¤aç
say›s› 48 bine ulaflt›.” 11

Caml›bel, “Bu
alana girecek

flirketlerin
yat›r›mlar› ile

Türkiye’de
telekomünikasyo

n sektörü daha
da büyüyecek.
Bunun, ses ve
veri pazar›n›n
geliflmesine,

zaten var olan
rekabetin daha

da artarak
sektöre olumlu

katk› yapaca¤›na
inan›yoruz.”

dedi.



Demiryollar, Limanlar
ve Hava Meydanlar›

(DLH) ‹flletmesi Genel
Müdürü Ahmet Arslan,
tarihi ‹pek Yolu’nu yeniden
hayata geçirecek Kars-Tiflis-
Bakü (KTB) Demiryolu Hatt›
hakk›nda önemi bilgiler
verdi. Hatt›n 2011 y›l›n›n
sonunda hizmete girece¤ini
aç›klad›. Hatt›n hizmete
girmesiyle, Londra ile Çin
aras›nda kesintisiz

tafl›mac›l›k yap›laca¤›n›
belirtti. Arslan, projenin
hayata geçmesiyle, tarihi
‹pek Yolu’nun bir kez daha
raylar üzerinde hayat
bulaca¤›n› ve Türkiye’nin
tafl›d›¤› yük miktar›n›n da
üçte bir oran›nda artaca¤›n›
kaydetti. 

DLH Genel Müdürü Ahmet
Arslan, projeyle Avrupa’daki
ham maddenin, Orta Asya’ya
gitmesi ve orada üretilmifl

ham maddenin geri
dönmesinin sa¤lanaca¤›n›
belirterek, “Hal böyle olunca
çift yönlü bir hareket olacak.
Bu özellikle Türkiye’nin,
Kafkasya’da ve etraf›ndaki
ülkelerde oluflturmak
istedi¤i, jeopolitik, stratejik,
ticari ve ekonomik
anlamdaki iflbirli¤ini
artt›racak” dedi. 

Arslan, Bakü-Tiflis-Ceyhan
ile Bakü-Tiflis-Erzurum
projelerinden sonra Kars-
Tiflis-Bakü projesinin,
komflu ülkelerle ciddi bir
iflbirli¤i getirece¤ini
kaydetti. Arslan, flöyle
devam etti: “Bu tip ticari
ba¤lant›l› projelerde
biliyoruz ki; sonuçta ülkeler
ticaret ba¤›n› bozmamak
ad›na, di¤er alanlarda da
iflbirli¤ini güçlü tutmak
zorunda… Türkiye’nin hem
Gürcistan hem  Azerbaycan
ile bu yönlü iflbirli¤i, bu
co¤rafyadaki gücümüze ciddi
bir katk› sa¤layacakt›r.” 

“Hatt›n alternatifi yok”
Genel Müdür, Kars-Tiflis-

Bakü Demiryolu Hatt›’n›n
alternatifinin bulunmad›¤› da
kaydetti. Arslan, hatt›n yak›n

DEM‹RYOLU
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TB Hatt›’n›n hizmete girmesiyle, Londra ile Çin
aras›nda kesintisiz tafl›mac›l›k yap›lacak. Türkiye’nin
tafl›d›¤› yük miktar› üçte bir oran›nda artacak. 

KTB HATTI’NIN 
DUNYADA
ALTERNATIFI YOK 

Ba¤lant› Noktas›



mesafede bir alternatifi
bulunmad›¤›n› belirterek,
Afrika’n›n güneyinden deniz
üzerinden ba¤lant› kurarak
yükleri götürmenin mümkün
olmad›¤›na dikkat çekti.
Di¤er bir alternatifin
Rusya’n›n kuzeyi oldu¤una
iflaret eden Aslan, bu hatt›n
da KTB hatt›na alternatif

olmad›¤›n› vurgulad›.
Arslan, “Bu anlamda Orta
Asya’dan ç›kan bir yükün
10-15 günlük bir periyotta
tren yolu ile Londra’ya
kadar gidebilmesi gerçekten
mesafeyi çok k›salt›yor.
Di¤er yandan, bu hat
üzerinden 22-23 milyon ton
yük tafl›nacak. Bu ilk etapta,

Türkiye’nin toplam yükünün
6,5-7 milyon ton daha
artmas› demek. Bu rakam
bile, Türkiye’nin
ekonomisine ciddi katk›
demek” dedi. Hat ayn›
zamanda yüklerin do¤u-bat›
eksenli tafl›nmas›n›n yan›
s›ra, Türkiye’nin güneyine
oradan da Ortado¤u’ya
inece¤ini belirten genel
müdür, BTK projesinin bu
yük hareketinin oda¤›
olaca¤›n› belirtti. 

“Hat Azerbaycan 
aç›s›ndan da çok önemli”

Ahmet Aslan, hatt›n
Türkiye için oldu¤u kadar
Azerbaycan aç›s›ndan da
önemli oldu¤unu söyledi.
“KTB demiryolu projesinin
önemi ad›ndan bile belli”
diyen Arslan, hatt›n
Azerbaycan aç›s›ndan
stratejik önemde oldu¤unu
vurgulad›. Arslan,
“Azerbaycan için de
kesinlikle stratejik
önemdedir hat. E¤er siz
ülkeleri demiryolu ile
birbirine ba¤larsan›z, bu
sadece ekonomik ticari
anlamda de¤il, her anlamda,
ister jeostratejik deyin ister
jeopolitik deyin, kesinlikle
çok önemlidir. Azerbaycan
ile Türkiye’nin özellikle
Kafkasya Bölgesi’ndeki ifl
birliklerini ve ortak
hareketlerini düflünürseniz
de bunun önemi çok daha iyi
ortaya ç›km›fl olur.” diye
konufltu. 
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Ahmet Aslan,
hatt›n Türkiye
için oldu¤u

kadar Azerbaycan
aç›s›ndan da önemli
oldu¤unu söyledi.
Arslan, “Azerbaycan
için de kesinlikle
stratejik
önemdedir” dedi.

AHMET ARSLAN, “KTB DEM‹RYOLU HATTI’NIN ALTERNAT‹F‹ YOK. AFR‹KA’NIN GÜNEY‹NDEN
DEN‹Z ÜZER‹NDEN BA⁄LANTI KURARAK YÜKLER‹ GÖTÜRMEK MÜMKÜN DE⁄‹L.” DED‹.

“KTB hatt› 
2011 y›l›

sonunda hizmete
girecek“

AHMET ARSLAN:
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köfle

‹nternet 
alan adlar›

düzenleniyor

Kurum Baflkan Yard›mc›s›  

Doç.Dr.
Mustafa Alkan

‹nternet alan adlar›, internet
üzerinde bulunan bilgisayar veya
internet sitelerinin adresini
belirlemek için kullan›lan internet
protokol numaras›n› tan›mlayan
adlar olarak tan›mlan›yor. Ülke
kodu uzant›l› alan adlar›, internet
alan adlar›n›n bir alt türü olup,
ülkemize ait kod olan “.tr”
uzant›l› alan adlar› ülkemizin
internet ile tan›flt›¤› 1993 y›l›ndan
beri ODTÜ taraf›ndan yönetiliyor.
10.11.2008 tarihli ve 27050
say›l› I. Mükerrer Resmi
Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e
giren 5809 say›l› Elektronik
Haberleflme Kanunu’nun 35.
maddesi ile internet alan adlar›n›n
tahsisini yapacak kurum veya
kuruluflun tespiti ile alan ad›
yönetimine iliflkin usul ve esaslar›
belirleme görev ve yetkileri
Ulaflt›rma Bakanl›¤›’na verildi.
Ulaflt›rma Bakanl›¤›’ndan al›nan
02.03.2009 tarihli ve 305 say›l›
Bakanl›k Makam Onay›’na
istinaden , “‹nternet Alan Adlar›”
tahsisine iliflkin ifl ve ifllemlerin
yürütülmesi görevi Bilgi
Teknolojileri ve ‹letiflim
Kurumu’na (BTK) tevdi edildi. 

Bu çerçevede, BTK ‹nternet
Alan Adlar› ile ilgili düzenleyici
çerçeveyi oluflturmak üzere
çal›flmalara bafllad›. Söz konusu
düzenleyici çerçevenin, BTK’n›n
genel yaklafl›m› do¤rultusunda,
ilgili tüm paydafllarla iflbirli¤i
içinde haz›rlanmas› planland›. Bu
itibarla, ilgili tüm taraflar›n etkin
kat›l›m ve deste¤ini sa¤lamak,
birikimlerinden istifade etmek ve
gerekli dayan›flma ve iflbirli¤i
ortam›n› tesis etmek amac›yla
‹nternet Alan Adlar› Ulusal
Koordinasyon Kurulu (“.tr UKK”)
oluflturuldu.            

“.tr UKK”n›n ilk toplant›s›

19.03.2009 tarihinde BTK’n›n
merkez binas›nda yap›ld›. Kamu
kurum ve kurulufllar›ndan, özel
sektörden, sivil toplum
kurulufllar›ndan ve akademik
camiadan temsilcilerin kat›ld›¤›
toplant›da BTK ad›na bir sunum
yap›ld›. Sunumda alan adlar› ve
yönetimi ile “.tr UKK” bünyesinde
kurulmas› düflünülen “Yap› ve
‹flleyifl Kurallar›”, “Haklar,
Yükümlülükler ve ‹liflkiler” ve
“Uyuflmazl›k Çözüm
Mekanizmalar›” çal›flma gruplar›
hakk›nda bilgi verildi. 

Söz konusu toplant› sonras›nda,
gruplarda baflkan, raportör ve üye
olarak yer almak isteyen kiflilerin
talepleri do¤rultusunda çal›flma
gruplar› oluflturuldu ve BTK’n›n
internet sitesinde (www.btk.gov.tr)
duyuruldu. 01.04.2009 tarihi
itibariyle çal›flma gruplar›, BTK
taraf›ndan yap›lacak
düzenlemelerde temel girdi olarak
de¤erlendirilecek olan rapor
çal›flmalar›na bafllayacak.
Gruplar›n çal›flmalar›n› May›s ay›
içinde bitirmeleri bekleniyor.
Müteakiben bu raporlar
do¤rultusunda taslak düzenlemeler
haz›rlanacak ve kamuoyunun
görüfllerinin al›nmas›ndan sonra
da Ulaflt›rma Bakanl›¤›’na
gönderilecek. Ulaflt›rma
Bakanl›¤›m›z, Baflta Bakan›m›z
olmak üzere bu konuya ciddi
anlamda önem ve destek veriyor. 

‹lgili tüm taraflar›n, tüm
paydafllar›m›z›n bu çal›flmalara
kat›lmalar›n› ve katk›
sa¤lamalar›n› istiyoruz. Bunun
için ilgilenenlerin taleplerini tr-
ukk@btk.gov.tr adresine
bildirmeleri yeterli olacak. Bu
sürecin hem ülkemiz hem de
sektörümüz için olumlu sonuçlar
do¤urmas›n› diliyorum.





H›zl› trene ilk rötar›n›
elektrik teline yuva yapan

kufllar yapt›rd›. Kufllar›n yuva
yapt›¤› elektrik teli k›sa devre
yap›nca, Eskiflehir-Ankara h›zl›
tren seferi 10 dakika rötar yapmak
durumunda kald›. Böylece, Yüksek
H›zl› Trene, (YHT) ilk rötar›n›
kufllar yapt›rm›fl oldu.  

YHT’nin rötar yapmas›na sebep
olan olay flu flekilde yafland›: “H›zl›
tren, Eskiflehir’den Ankara’ya sefer
yapmak üzere haz›rland›. Bu arada
Ankara’daki kontrol merkezi
panellerinden, birkaç saniye süreyle
‘k›sa devre ve enerji kayb›’ uyar›s›
geldi. Kontrol merkezi, enerji
kayb›n›n Yunusemre civar›nda
oldu¤u tespit etti ve bölgeye ekipleri
yönlendirildi. Olay yerine varan
teknik ekip, hatt›n k›sa devre
yapmas›na; elektrik dire¤i üzerine
yuva yapan kufllar›n neden oldu¤unu
tespit etti. Bunun üzerine, elektrik
dire¤i üzerindeki kufl yuvas›
bulundu¤u yerden al›narak,
etraftaki yüksek bir a¤aca
yerlefltirildi. Sistemdeki sorun da bu
flekilde halledilmifl oldu. Bu arada
Eskiflehir’den Ankara’ya hareket
edecek h›zl› tren 10 dakikal›k
gecikme ile seferine devam etti.”

H›zl› tren fark›n› fark ettirdi
H›zl› tren, kufl olay›ndan sonra

bir de ot olay›n› yaflad›. ‹kinci
olay›n kahramanlar› bu defa
otlard›. Raylar›n üzerine düflen
otlar, h›zl› trenin bir süre
titreflimine sebep oldu. Makinist,
yolcular›n fark›nda bile olmad›¤›
titreflimi, önündeki panelde gördü.
Ancak, titreflime neyin sebep
oldu¤unu anlayamad›. TCDD Genel
Müdürlü¤ü, titreflime neyin neden

❮❮
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Y
HT’ye ilk
rötar›n›, elektrik
teli üzerine yuva
yapan kufllar

yapt›rd›. Kufl yuvas›
nedeniyle k›sa

devre yapan 
hatta, seferler 10
dakika gecikti.  

Ba¤lant› Noktas›



oldu¤unu araflt›rmaya koyuldu. 
Bir hafta boyunca titreflimin
görüldü¤ü yerde testler yap›ld›.
Testler sonunda titreflime tünelin
üst taraf›ndan, raylar üzerine
düflen kuru otlar›n sebep oldu¤u
belirlendi. En ufak bir yabanc›
maddeyi fark ettiren h›zl› tren,
fark›n› da ortaya koymufl oldu. 

TCDD’yi korkutan ot hikâyesi ise
flöyle geliflti: “TCDD, h›zl› trenin
bas›na tan›t›m seferinde,
Ankara’dan Eskiflehir’e hareket
etti. Duatepe Tuneli giriflinde, tren
raylardan titreflim sinyali ald›. Her
h›zl› trende bulunan ve raylar
üzerindeki yatay konforu ölçen
alet, ray üzerinde farkl› bir cisim
oldu¤unu fark etti. Makiniste
bildirdi. Trendeki yolcular bu
titreflimi fark etmedi. Ancak, TCDD
yetkilileri olay› incelemeye ald›.
Olay›n yafland›¤› yerde bir hafta
boyunca h›zl› trenle araflt›rma
yap›ld›. Sonunda, titreflime
Duatepe Tuneli’nin üzerinde

bulunan ‘kuru otlar›n’, rüzgar›nda
etkisiyle raylar›n üzerine
düflmesiyle yafland›¤› tespit edildi.
TCDD, bunun üzerine, otlar›n bir
daha düflmemesi için tünelin üstüne
tel örgü çekti. O günden bu yana
böyle bir olay yaflanmad›.

H›zl› trene al›flan kufllar 
bir daha çarpm›yor 

H›zl› trenin, deneme seferleri
s›ras›nda bafl›na olmad›k ifller
gelmiflti. H›zl› trenin bafl› deneme
seferleri s›ras›nda önce kufllarla
derde girmiflti. Her gün birkaç kufl,
250 kilometre h›zla gelen trenin
oluflturdu¤u hava ak›m›na
kap›larak can vermifl, TCDD’de bu
durumu uluslararas› kurulufllar
dahil, h›zl› tren iflletmecili¤i yapan
ülkelere sormufltu. Uluslararas›
Demiryolu Birli¤i’ne (UIC)
konuyla ilgi yaz› bile yazm›flt›.
UIC’den gelen cevap, oldukça
ilginçti. Cevapta ‘zamanla bu
duruma kufllar›n al›flt›¤› ve

al›flkanl›¤› oluflan kufllar›n h›zl›
trene çarpmad›¤›’ bilgisi yer
al›yordu. 

H›zl› trene de tafl at›lar
Yine deneme seferleri s›ras›nda

h›zl› trenin bafl›na gelen di¤er
olayda, çocuklar›n ray üzerine tafl
koyma hadisesiydi. Tafl hadisesi,
deneme seferi yapan ekibi çok
korkutmufltu. Trenin, raydaki tafla
çarpmas› sonucu büyük bir 
sars›nt› yaflanm›fl ve trenin
durdurulmas› üzerine, raylar›n
üzerine tafl konuldu¤unu tespit
edilmiflti. Deneme seferleri
s›ras›nda yaflanan baflka bir hadise
de eski bir al›flkanl›k olan ‘tafl
atma’ olay›yd›. Konvansiyonel
(düflük h›zl› tren) trenlere tafl
atmakla meflhur ülkemizde, ayn›
al›flkanl›k h›zl› tren hatt› üzerinde
de yaflanm›flt›. Sürüfller s›ras›nda
at›lan bir tafl, 250 kilometre 
h›zla giden trenin ön cam›n›
patlatm›fl ve cam k›r›lm›flt›.

“Kötü bir
al›flkanl›¤›m›z

olan trene 
tafl atma

hadisesinden,
h›zl› tren de

nasibini ald›.
Deneme

sürüflü
s›ras›nda
at›lan bir 
tafl, 250

kilometre
h›zla giden

trenin ön
cam›n›

patlatm›fl 
ve cam

k›r›lm›flt›” 17

H›zl› tren, kufl olay›ndan sonra bir de ‘kuru ot’ olay› yaflad›. Tünel giriflinin üstünden raylar
üzerine düflün otlar, h›zl› trende bulananlar›n fark edemeyece¤i titreflime sebep oldu. TCDD,
bir hafta boyunca yapt›¤› inceleme sonunda, soruna otlar›n sebep oldu¤u gerçe¤ine ulaflt›.

H›zl› trenin bafl› 
kufllar ve otlarla dertte

H›zl› trenin bafl› 
kufllar ve otlarla dertte



köfle
Sanayi döneminin Türkiye’deki

modernleflme arac› trendi… Sanayi
sonras› dönemin de trendi mi olacak?

MEHMET 
ALTAN

Modernleflmenin en temel
göstergelerinden biri zaman
kavram›n›n hayata yans›ma
biçimidir. Saatlerin ortaya ç›kmas›,
zaman›n somut bir biçimde
insano¤lunun yaflam›na girmesi,
Bat›’da Ortaça¤’a dayan›r. Saatten
söz eden ilk metin de Dante’nin
yazd›¤› “Cennet” adl› eserdir.
Benim için o metnin unutulmaz
m›sras› flöyledir: “Seviflsin diye
güveysiyle o dem rahat Tanr›’n›n
eflini uyand›ran saat”…

Modernleflmenin izleri bizim
co¤rafyaya ne zaman düflmeye
bafllad›? Soruya “zaman kavram›”
ve onun pusulas› olan saatler
aç›s›ndan bakarsan›z, bunun ilk
örne¤i acaba Dolmabahçe Saat
Kulesi midir? Dolmabahçe Saat
Kulesi’nin, 1890 ila 1894 y›llar›
aras›nda infla edildi¤i ve 1895
y›l›nda da aç›ld›¤›n› biliyoruz.
Hatta mimari olarak da bu kuleye
dikkat çekerler. Mimar Sarkis
Balyan, Barok, Neoklasik ve Ampir
üslubu bir arada kullanm›flt›r.

Ancak esas meydanlara saat
kulesi yapma at›l›m›, 1900’ün tam

bafl›ndad›r... Sultan Abdülhamit,
tahta ç›k›fl›n›n yirmi beflinci
y›ldönümünde valilere gönderdi¤i
talimatnamede her yere saat
kuleleri yap›lmas›n› emreder.
Abdülhamit’in tahttaki çeyrek
yüzy›l›n›n alâmetifarikas› saat
kuleleri olmufltur. Örne¤in, ‹zmit
Saat Kulesi bunlardand›r... Emri
alan ‹zmit Mutasarr›f› Musa
Kaz›m Bey, bu saati mimar Vedat
Tek’e yapt›rm›flt›r.

Tabii ‹zmit Saat Kulesi’nden çok
daha ünlü olan ‹zmir Saat Kulesi
de Sultan Abdülhamit’in
genelgesinin ürünüdür. O da 1901
y›l›nda Sadrazam Küçük Sait Pafla
taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Ve kentin
sembolü haline gelmifltir. Kulenin
bir özelli¤i de saatinin 2. Wilhelm
taraf›ndan hediye edilmifl olmas›d›r.
Kule ilk bafllarda Hamidiye Kulesi
olarak an›lm›flt›r...

Tabii ki modernleflmenin tek
göstergesi saatler de¤il... Zaman›n
h›zlanmas› ile birlikte h›zlanan
iletiflim ve ulafl›m da
modernleflmenin temel
göstergelerinden. Zaten ulusdevlet
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olman›n alt yap›s›n› da bu iki unsur
oluflturuyor... Ülke içi ulafl›m›
yayg›nlaflt›ramam›fl, haberleflmenin
alt yap›s›n› gerçeklefltirememifl bir
ülkenin, ulusdevlet inflas› da topal
oluyor... Bizdeki durum biraz
böyle... Bugün bile otuzbeflbin köy
yan›nda, k›rkbin mezram›z
oldu¤unu söylemek yeter de artar
bile...

‹letiflim aç›s›ndan 20. yüzy›l›n
hemen bafllang›c›ndaki en büyük
eser Sirkeci Postanesi... 

Sirkeci Postanesi de saat
kulelerinin hemen ard›ndan, 1909
y›l›nda hizmete aç›lm›fl... Onun da
mimar›, Ulusal Mimarl›k Ak›m›’n›n
öncülerinden olan Vedat Tek’tir...
Binan›n iki yan›ndaki iki kuleden
birinde alafranga, di¤erinde de
alaturka saatler olmas› ayr›ca
de¤erlendirilmesi gereken ilginç bir
özelliktir.

Ulaflt›rmada modernleflmenin
göstergesi demiryollar›n› flimdi bile
Türkiye modernlefltirmeyi ve
iflletmeyi pek becerememifltir...
Demiryolu deyince hepimizin akl›na
ilk gelen simge yap› Haydarpafla
Tren ‹stasyonudur... ‹zmir Saat
Kulesi’ndeki hediye saatte oldu¤u
gibi Haydarpafla Tren ‹stasyonu
inflas›nda da Almanlar›n etkisi
vard›r... Daha do¤rusu ulafl›m›n alt
yap›s›n› oluflturacak olan tren
yollar› a¤› Alman hediyesidir...
Daha da do¤rusu Alman
iradesidir... Haydarpafla Gar›’n› iki
Alman mimar Otto Ritter ve
Helmut Cuno Neoklasik Alman
Rönesans› gelene¤ine uygun infla
eder. Bina 1908’de hizmete aç›l›r
ama tam anlam›yla tamamlanmas›
bir buçuk y›l daha al›r. Haydarpafla
Tren ‹stasyonu’nun bir di¤er baca¤›
fiam Demiryolu ‹stasyonudur...
Tarihi Hicaz Demiryolu üzerindeki
bu ihtiflaml› bina da 1911’de
yap›lm›flt›r.

Bunca düflkün oldu¤um tren
yollar›, garlar bana asl›nda
“kavuflman›n” de¤il “ayr›lman›n”
kavflaklar› olarak görünür...
Kendimi yokluyorum, bunun sebebi,
annemin ölümünden sonra bir daha
u¤ramad›¤›m Bas›nköy’deki evin
salonundaki caml› kütüphanelerde

duran Rus klasikleri midir? Eski
Rus klasikleri, efkârl› ortam›, uzun
paltolu demiryolcular›n› pek nefleli
olarak anlatmaz... Bizim
Haydarpafla’y› da c›v›lt›l› bir bina
olarak da an›msamam... Hülasa,
hep bir hüzün vard›r bende
demiryolu söz konusu oldu¤unda... 

Hüzünlü de olsa, demiryolu bir
yandan da hiç ilgisiz kalamad›¤›m
bir gizemi tafl›r... Henüz
gidemedi¤im Sirkeci Gar›’ndaki
sergi de bu merak›m›n projektörüne
tak›ld›... Demiryollar›n›n yüz ellinci
y›l›ym›fl... Demek ki, kuruluflu
1854’ler... 

D›flar›n›n bast›rmas›yla zorlanan
modernleflme gayreti, zaman
bilincinin ve saatlerin artmas›,
ulafl›mda trenleri kullanmak... Ne
var ki, bu yenileflmeyi biz
do¤uramad›k, o nedenle de
demiryollar› Osmanl› zaman›nda
dörtbin kilometrede kald›,
Cumhuriyet de bu miras› ikiye
katlad› ama daha ilerisine
tafl›mad›... Dünyan›n en sorunlu
demiryollar› bizde... Hâlbuki
yeryüzü yeniden demiryolunu
keflfetti ve bu ulafl›m arac›n› uçakla
yar›flt›r›r hale getirdi... Yirmi y›l
önce, Fransa’da büyük sürat yapan
tren ile Dijon’a bir gösteri seferinin
yolcusu olarak gitti¤imi hala
an›ms›yorum... 

Bir Frans›z fliiri “gitmek biraz
ölmektir” der... fiimdi zaman öyle
h›zl› ak›yor ve ulafl›m ile iletiflim
buna öylesine coflkuyla efllik ediyor
ki ayr›l›k fliirlerinin etkisi azal›yor... 

Demiryollar›n›n, trenlerin,
garlar›n manevi hüznü, bizim

yafltakilerin içlerindeki bir eski
resim... Uçak ile yar›flan h›zl›
trenlerin v›z›r v›z›r Avrupa’y›
dolaflt›¤› ça¤da belki de eski resim
bile de¤il... Ama hem yüz elli y›l
önceyi hem de var olup olmad›¤›n›
bilmedi¤im o içimdeki resmi
görmeye ilk f›rsatta Sirkeci’deki
sergiye koflturaca¤›m... Trenler
bizler için özel önemi olan
dünyalar... Benim için garlar, uzun
paltolu demiryolcular,
Bas›nköy’deki caml› dolaptan
bafllar, Sirkeci’deki sergiye kadar
uzan›r…

Bugüne gelirken ise dünü
hat›rlamakta fayda var...
Görüldü¤ü gibi 20. yüzy›l›n
bafl›ndaki s›n›rl› modernleflme
at›l›m› padiflah›n ve Alman
iradesinin iste¤iyle gerçekleflmifl.
Toplum dinamikleri pek
çal›flmam›fl... Zaten bugünkü
durum da bunu ispatl›yor. Neyse,
benim sorum o de¤il... Merak
etti¤im konu flu, iyi ya da kötü
yirminci yüzy›l›n saat kuleleri, 19

Sirkeci
Postanesi

Haydarpafla Tren ‹stasyonu
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postane, demiryollar› gibi
modernleflme çabalar›n›n bugün
topluca görebildi¤imiz sonuçlar›
var... Yayg›nlaflmasa da hedefe
varmasa da bunlar dünün bize
b›rakt›¤› birikimler.

Acaba sizler böyle bir iflaret
zinciri arasan›z, 2009 y›l› itibariyle
21. yüzy›l›n Türkiye’deki simgeleri
olarak neleri bulabilirsiniz? 

San›r›m, buna hiç sektirmeden
gene demiryollar› cevab›n›
verebiliriz…

Daha do¤rusu bu cevab› rakamlar
vermekte…

Cumhuriyet öncesi demiryolu a¤›
4 bin 138 kilometreydi…

Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda,
1923-1950 aras›nda da 3 bin 578
kilometre daha ilave oldu…

1951’den 2002’ye 541…
Ve 2003’den günümüze kadar da

537 kilometre demiryolu hayata
geçirildi… Bunun 206 kilometresi
tamamlanm›fl, 331 kilometre de
inflaat halinde…

Bu hayatiyet k›p›rt›lar› gelirin
gideri karfl›lama oran›n› da
etkiliyor… Henüz tren yollar› kâra
geçmekten uzak ama zarar›
azaltma yolunda, gelirin gideri
karfl›lama oran› yüzde 72…

Yük tafl›mada da yolcu tafl›mada
da art›fl var…

Bu at›l›m›n flahlanarak sanayi
sonras› ça¤›n da modernleflmesini
baflar›yla sürdürülmesi için gereken
hesaplama TCDD Genel Müdürü
Süleyman Karaman taraf›ndan
yap›lm›fl…

Bu hesaplamaya göre tüm
demiryolu a¤›n›n yenilenmesi için
gereken para 1.649 milyar dolar…

Bu harcama yap›ld›¤›nda
Türkiye’nin toplam 8 bin 697
kilometrelik hatlar› ça¤a uyumlu
hale gelecek…

Ama esas ve as›l hedef ise uça¤a
alternatif olarak planlanan “h›zl›
tren”…

Bunun için ise 1.253 milyar
dolara ihtiyaç var…

Daha do¤rusu tüm küreyi de
saracak, ülke içinde de uçak ile
yar›flacak, hatta zaman zaman öne
geçecek bir demiryolu üzerinden
yap›lan hesaba bakal›m…

Mevcut demiryollar›n›n bugünkü

de¤eri 100 milyar Dolar…
Geçmifl on y›ll›k dönemde TCDD

7,4 milyar Dolar zarar etmifl…
Kurulufl zarar› ve yat›r›m

giderleri için her y›l yaklafl›k 1,7
milyar Dolar deste¤e ihtiyaç
duyulmakta…

Kendi ayaklar› üzerinde
durabilecek bir TCDD için
önümüzdeki on y›lda 17,3 milyar
Dolar yat›r›m yap›lmas› laz›m…

Bunun gerçekleflmesi, tren
yollar›n›n küresel bir anlay›flla
yeniça¤›n da modernleflme arac›
haline gelmesi… 

Vatandafllar›m›z›n hem içeride,
hem d›flar›da istedi¤i her yere
ola¤anüstü bir konfor içinde trenle
ba¤lanmas› anlam›na gelecek…

Geçen yüzy›l›n bafl›ndaki
toplumsal rüzgâr yeni dönemde
f›rt›na olarak Türkiye’nin ça¤la el
s›k›flmas›n› kolaylaflt›racak…

Üstelik tren yollar› deyince ilk
akla gelen ülkelerden olan Almanya
da demiryollar›n› ayn› bizim gibi bir
ayr›mdayken, ald›¤› kararla
z›platm›fl…

1993 y›l›nda Alman
Demiryollar›’n›n birikmifl borcu 33
milyar Euro imifl...

1994 ile 2002 y›llar› aras›nda 17
milyar Euro sa¤lanm›fl…

1994 ile 2006 y›llar›nda da
devlet deste¤iyle 99 milyar Euro
yat›r›m yap›lm›fl…

Bu sayede 1994 ile 2007
y›llar›nda sa¤lanan kamu tasarrufu
115 milyar Euro olmufl…

Ayn› iradeyi bizim de
göstermemiz halinde…

2018 y›l›nda baflka bir
Türkiye’yle el s›k›flaca¤›z… Çünkü
trenle ulafl›lmayan hiçbir noktam›z
kalmayaca¤› gibi, h›z konusunda da
ça¤› yakalayaca¤›z… Ayda bin adet
uluslararas› blok tren çal›fl›yor…
‹ran’dan Hollanda’ya uzanan bir a¤
bu… Yurtiçi modernleflmifl bir a¤
bu blok yap›yla birlikte küreyi
sarmaya haz›r…

Projeler yap›lm›fl…
Hesaplar ç›kar›lm›fl…
Toplumsal bir bilinci…
Siyasi bir iradeyi bekliyor…
Bu kabul gördü¤ü an,

Abdülhamit’le bafllayan sanayi
modernleflmesi, sanayi sonras›
döneme de modernleflme simgesi
olarak kat›lacak…

Küresel Türkiye’nin küresel
ulafl›m› da trenle
gerçekleflebilecek…

Yeter ki yap›lan planlar› daha da
h›zl› hayata geçirelim…

O eski “kara tren” flimdi bizi
sanayi sonras› dönemin faks h›z›na
uygun bir alg›yla kürenin her yan›na
ulaflt›racak…

“‹çeride tren, d›flar›da tren” yeni
ve taze parolam›z olacak…

Ha gayret…

Tarihi Hicaz 
Demiryolu ‹stasyonu
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“
Ulaflt›rma
Bakanl›¤›,
DHM'nin,
Sivas'taki 490

dönümlük arazisinin
irtifak hakk›n›n
kald›r›lmas› için YPK'ya
baflvurdu. YPK karar›n›n
ard›ndan, araziye dev bir
stadyum yap›lacak”

“
Ulaflt›rma
Bakanl›¤›,
DHM'nin,
Sivas'taki 490

dönümlük arazisinin
irtifak hakk›n›n
kald›r›lmas› için YPK'ya
baflvurdu. YPK karar›n›n
ard›ndan, araziye dev bir
stadyum yap›lacak”

Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n 
verdi¤i araziyle, Sivas’a 

modern bir stadyum yap›lacak

Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n 
verdi¤i araziyle, Sivas’a 

modern bir stadyum yap›lacak

‹flte aflama aflama 

stadyum inflaat› flöyle: 

➜➜ Sivasspor’un kulland›¤› mevcut

stadyum y›k›lacak, 

➜➜ TOK‹, y›k›lan stadyumun arazisini

kullanarak konut infla edecek ve

sat›fl›n› yapacak, 

➜➜ TOK‹, DHM‹’nin irtifak hakk›

kald›r›lan 490 dönümlük arazisine

ise, 30-40 bin kiflinin maç

izleyebilece¤i, son model teknoloji ile

donat›lm›fl, Avrupa standartlar›nda

bir stadyum infla edecek. 

Baflbakan Tayip Erdo¤an’›n
talimat›yla Sivas’a, Toplu Konut

‹daresi’nce (TOK‹) infla edilecek stadyum
için Devlet Hava Meydanlar› ‹nflaat›
(DHM‹) Genel Müdürlü¤ü’nün
kontrolündeki 490 dönümlük arazi
kullan›lacak. Ulaflt›rma Bakanl›¤›,
DHM‹’nin söz konusu arazideki irtifak
hakk›n›n (gayrimenkulü baflkas›n›n
kullanmas›na izin verme) kald›r›lmas› için
Yüksek Planlama Kurulu’na (YPK)
baflvurdu.

Sivas’a infla edilecek stadyum için
Ankara’da kamu kurum ve kurulufllar›
seferber oldu. Ulaflt›rma Bakanl›¤›,
öncelikle Sivas Valili¤i’nden stadyum
dosyas›n› istedi. Yeni stadyumun infla
edilece¤i arazi için DHM‹’nin
kontrolündeki 490 dönümlük arazinin
kullan›labilece¤i görüldü. Ulaflt›rma
Bakanl›¤›, DHM‹’nin 490 dönümlük
arazisindeki irtifak hakk›n›n kald›r›lmas›
için Yüksek Planlama Kurulu’na (YPK)
baflvurdu.  Ulaflt›rma Bakanl›¤› kaynaklar›,
karar›n YPK üyesi bakanlar taraf›ndan
imzaland›¤› bilgisini verdi. Kaynaklar,
projenin Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an’›n önüne gitti¤ini söyledi.
Baflbakan’›n incelemesinin tamamlanmas›
ile stadyum inflaat›na bafllanacak. 

❮❮



Ulaflt›rma Bakanl›¤›, krize
ra¤men yat›r›mlar›na ara

vermiyor. Ulaflt›rma Bakanl›¤›,
yaklafl›k de¤eri 150 milyon dolar›
bulacak 7 yat liman› için Yap-
‹fllet-Devret (Y‹D) modeliyle Nisan
ay› sonunda ihaleye ç›kt›.
Ulaflt›rma Bakanl›¤›, bir yandan
yeni yat inflas› için çal›fl›rken, bir
yandan da yeni yat liman›
hedeflerini yukar› do¤ru çekmek
için çal›fl›yor. 

Ulaflt›rma Bakan› Binali
Y›ld›r›m, ‘Turizm K›y› Yap›lar›
Master Plan›’ çerçevesinde, 9 bin
500 olan yat ba¤lama kapasitesini
20 bine ç›kartmay› hedeflediklerini
kaydetti. Bu hedefi tutturmak için
de irili-ufakl› birçok proje üzerinde
çal›flt›klar›n› belirtti. Bunlar
aras›nda ihalesi yap›lan, Didim,

Çeflme, S›¤ac›k, Kafl, Alanya,
Gazipafla, Mersin ve Yalova yat
limanlar›n›n bulundu¤una dikkat
çeken Bakan Y›ld›r›m, sadece 8
yat liman›n›n kapasitesinin 2 bin
500’ü buldu¤u bilgisini verdi.
Bakan Y›ld›r›m ayr›ca, ‘Turizm
K›y› Yap›lar› Master Plan›’
çerçevesinde 3 milyar dolar olan
yat turizm hedefinin 8 milyar
dolara yükselece¤ini de vurgulad›. 

Bakan Y›ld›r›m, ihale ilan›na
ç›k›lan 7 yat liman› hakk›nda
flunlar› söyledi: “Önce alt yap›s›
haz›r olan; Mersin-Kumkuyu Yat
Liman›, Trabzon Yat Liman› ve
Avfla Adas›, Türkeli yat
limanlar›n›n üst yap›s›
tamamlanacak. Y‹D modeli ile
yap›lacak. ‹haleyi kazanan
firmalar için yat›r›m süresi 1,5 y›l
olacak. ‹flletme süresi 27,5 y›l
olacak. ‹flletme ve yat›r›m süresi
toplam 30 y›l olacak.” dedi.

‹stanbul- Silivri, ‹zmir-Yeni
Foça, ‹zmir-Karaburun ve Mu¤la
Ören yat limanlar›n›n ise altyap› ve
üstyap› ihalesinin birlikte
yap›laca¤›n› belirten Y›ld›r›m,
“Yat›r›m süresi 2.5 y›l, iflletme
süresi ise 40 y›l olacak.” dedi.

❮❮
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Devlet Demiryollar› son 6
y›lda, demiryolu tarihinin

en büyük projelerine imza att›.
Genel Müdürü Süleyman
Karaman'›n yönetiminde TCDD
çal›flanlar› alt› y›lda 60 proje
gerçeklefltirdi. Türkiye'nin hayali
olan (Ankara-Eskiflehir) h›zl›
tren seferlerinin bafllamas›,
Ankara-Konya h›zl› tren hatt›n›n
üstyap› çal›flmas›n›n bafllamas›
ya da Ankara-Sivas h›zl› tren
projesinin temelinin at›lmas›
projelerinden sadece birkaç›…
Demiryollar›, h›zl› tren
projelerini hayata geçirmekle
kalmay›p,  535 kilometre yeni
yol, 5 bin 915 kilometre yol
bak›m› ve 690 kilometre yol
yenilemesi yapt›. H›zl› Tren
Fabrikas›, Makas Fabrikas›,

Ba¤lant› Elamanlar› Fabrikas›
ve Lokomotif Fabrikas› da
kurdu. Altyap›ya önem veren
TCDD, 152 y›l sonra ‹zmir-
Ayd›n hatt›n› yeniledi. Ege Ray
ve Baflkent Ray ile
büyükflehirlerdeki toplu tafl›maya
da katk›da bulundu. TCDD Genel
Müdürü Süleyman Karaman,
Demiryollar›'ndaki 60 y›ll›k
ihmali ile bugünkü TCDD'yi flu
ifadelerle özetledi: “6 y›l
öncesinin vizyonsuz, programs›z,
küskün ve yar›ns›z TCDD'si
yerine, bugün dinamik vizyonu
olan, evrensel düflünen, dünya
demiryolu sektörüne entegre
olmufl dev bir TCDD var.”

“6 y›lda 60 proje” üreten
Devlet Demiryollar›, h›zl› tren
iflletmecili¤ine büyük önem

veriyor. Bu kapsamda, 2023
y›l›na kadar bin 197 kilometre
h›zl› tren hatt› infla etmeyi
planl›yor. Demiryollar›'n›n,
belirtilen uzunlukta h›zl› tren
hatt›n› devreye sokmas› halinde,
y›lda 40 milyon yolcuya hizmet
verilebilecek. Bu say›m›zda,
TCDD'nin 6 y›lda hayata
geçirdi¤i 60 projeden baz›lar›n›
sizler için derledik. 
Ankara-Konya 
H›zl› Tren Projesi

Ankara-Konya H›zl› Tren
Projesi'nin alt yap› inflaat›
tamamland›. Ray döflemesine
baflland›. Hatt›n iflletmeye
aç›lmas›yla seyahat süresi 1 saat
15 dakikaya inecek. Mevcut
durumda seyahat süresi
(Ankara-Eskiflehir-Afyon), 10.5

TCDD, 60 y›ll›k ihmali haz›rlad›¤› 
60 proje ile kapatmak istiyor 

TCDD, 6 y›lda 60 proje

KAPAK KONUSU www.baglantinoktasi.org 

6 y›lda 60 proje
üreten Devlet
Demiryollar›,

h›zl› tren
iflletmecili¤ine

büyük önem
veriyor. Bu
kapsamda,
2023 y›l›na

kadar bin 197
kilometre h›zl›
tren hatt› infla

etmeyi
planl›yor.

❮❮

Ba¤lant› Noktas›

24



saati buluyordu. 12 saat 25
dakika olan Konya-‹stanbul
aras› yolculuk süresi ise 3 saat
30 dakikaya inecek. Böylece,
büyük bir sanayi ve üniversite
flehri olan Konya da h›zl› tren
projesiyle, büyük metropol
flehirler aras›na girmifl olacak. 
Ankara-Sivas aras› 
2 saat 50 dakika

TCDD'nin h›zl› tren
projelerinden biri de Ankara-
Sivas H›zl› Tren Projesi. Projenin
Yerköy-Yozgat-Sivas etab›n›n
temeli at›ld›. Projeyle, 602
kilometrelik mevcut hat, 141
kilometre k›salarak 461
kilometreye inecek. Seyahat
süresi de 2 saat 50 dakikaya
düflecek. Sivas Demiryolu Hatt›,
Türkiye'nin bat›s›ndan, do¤usuna

uzanan demiryolu a¤›n›n önemli
kesim noktalar›ndan birini
oluflturuyor. Ankara-Sivas hatt›
ayn› zamanda Avrupa'n›n
Kafkaslar ve Ortado¤u
ülkelerinin ba¤lant›s›n› sa¤layan
hatt›n üzerinde yer al›yor.
Marmaray Projesi 

Marmaray Projesi'yle,
Asya'dan Avrupa'ya trenle
geçmek hayal olmaktan ç›k›yor.
Marmaray, fluan dünyan›n en
büyük ulafl›m altyap›
projelerinden biri… Marmaray
Projesi'nde 76 kilometrelik,
iyilefltirilmifl ve yeni demiryolu
sistemi yap›lacak. ‹ki olan
mevcut banliyö hatt› 3'e
ç›kart›lacak. Marmaray'la ilk
etapta günde 1 milyon kifli
tafl›nacak.

Ege Ray Projesi
TCDD, büyük flehirlerimizin

rayl› sistemlerine de destek
oluyor. Bu kapsamda ‹zmir'de
Ege Ray Projesi'ne büyük katk›
sa¤lad›. Ege Ray, 30 istasyonla
79 kilometrelik güzergah› içine
al›yor. Ege Ray ile Alsancak-
Alia¤a 60 dakikaya, Alsancak-
Cumaovas› 26 dakikaya, Alia¤a-
Cumaovas› 86 dakikaya inecek.
Baflkent Ray

Baflkent Ray, Ankara için
önemli projelerden biri. Çünkü,
Baflkent Ray Projesi, banliyö
standard›n›, metro standard›na
yükseltiyor. Baflkent Ray ile 24
kilometrelik Ankara- Sincan ile
12 kilometrelik Ankara-Kayafl
aras› metro standard›na
kavufluyor.  Tüm

haz›rlad›

25

Demiryollar›,
h›zl› tren

projelerinin
yan› s›ra, 535

kilometre yeni
yol, 5 bin 915
kilometre yol

bak›m› ve 690
kilometre yol

yenilemesi
yapt›.

TCDD Genel
Müdürü Süleyman
Karaman

➜➜ ➜



duraklarda otomatik turnike
sistemine geçiliyor. Halen günlük
131 sefer ile 40 bin yolcu
tafl›n›rken, Baflkent Ray'›n
hayata geçmesiyle 32 banliyö
seti ile 246 sefer yap›lacak ve
toplam 300 bin yolcu tafl›nacak.
Baflkent Ray'da her bir sette,
170 kiflilik koltuk, 3 engelli ve
574 kiflilik ayakta yolculuk
imkan› bulunuyor. Banliyö
araçlar›n›n tümünün yenilenmesi
için 32 (EMU Elektrik Multiple
Unit) tren setinin al›m ifllemleri
tamamland›. 7 set hizmete girdi. 
Komflu flehirler aras›nda
Rayotobüsler çal›flacak

TCDD k›sa mesafeli
tafl›mac›l›kta daha h›zl›, düflük
maliyetle ve konforlu tafl›mac›l›k
yapabilmek için, araç filosunu
gençlefltiriyor. Toplam maliyeti
41.8 avro olan ve her biri iki
araçtan oluflan rayotobüsler
hizmete girdi. Rayotobüsler
saate 140 kilometre h›z
yapabiliyor ve 134 kiflilik yolcu
kapasitesi bulunuyor. 

Test sürüflleri tamamlanan
rayotobüsler, Adana-Mersin,
‹zmir-Ayd›n, Eskiflehir-Kütahya
aras›nda hizmete sunulacak.
Lokomotif filosu gençlefliyor

Demiryollar›, teknik ömrünü
doldurmufl, araç park›n› da
yeniliyor. TCDD, General Motor

ile ortakl›¤a girerek,
Eskiflehir'de lokomotif üretmeye
bafllad›. Vagonlar›n içi yenilendi.
Klimalar tak›ld›. 280 vagonun
da makinist bölümü yenilendi. 
65 mobil yol bak›m arac› al›nd›

Hem karayolunda hem de
raylar›n üzerinde giderken
bak›m ve onar›m yapabilen 65
mobil yol bak›m arac› al›nd›.
Mobil araçlar sayesinde,
demiryolu trafi¤ini aksatan her
olaya k›sa sürede müdahale
edilebiliyor.
Bilgisayar kontrollü 
CER tesisleri kuruldu

TCDD'nin hayata geçirdi¤i bir
baflka projesi de, çeken-çekilen
araçlar›n›n bilgisayarl› sistemle
bak›mlar›n›n yap›lmas›. Bu
kapsamda, DMU, EMU ve YHT
setlerinin deforme olan tekerlek
ve profilleri ile fren diskleri,
bilgisayar ortam›nda yüksek
hassasiyetle onar›larak, istenilen
standarda kavuflturuluyor.
49'luk raydan 60'l›k raya geçildi

TCDD ilk defa 49'luk ray
kullan›m›ndan 60'l›k ray
kullan›m›na geçti. Toplam 200
kilometrelik 60'l›k ray döflendi.
Bu raylar, çeken- çekilen
araçlar›n›n yola iletkenliklerini,
dinamik etkilerin azalmas›n› ve
yol bak›m maliyetlerinin afla¤›ya
çekilmesini sa¤l›yor. 

Tekirda¤-Muratl› 
Demiryolu Hatt› 

Tekirda¤-Muratl› Demiryolu
Hatt› ile Derince ve ‹stanbul
limanlar›ndaki yük s›k›fl›kl›¤›
önlenecek. Ege ile Avrupa'n›n
ba¤lant›s› sa¤lanacak. Böylece,
Avrupa'dan gelen yüklerin
Ege'ye geçiflinde yol yaklafl›k
600 kilometre k›salacak. Hat,
2009 y›l›nda hizmete girecek.
152 y›ll›k ‹zmir-
Ayd›n hatt› yenilendi

152 y›ll›k, ‹zmir-Ayd›n
Demiryolu Hatt› da bu dönemde
yenilendi. 132 kilometrelik hat
için 32 milyon dolarl›k
harcamayla, alt geçitler, üst
geçitler, raylar, traversler ve
ba¤lant› noktalar›n›n onar›m›
yap›larak, hat yenilendi. 
Adana-Mersin hatt› 
rehabilite edildi 

6 milyon TL harcanarak 67
kilometrelik hatt›n altyap›
iyilefltirme ve hemzenin geçit
çal›flmalar› yap›ld›. Ayr›ca,
rayotobüsler hizmet vermeye
bafllad›. 
Kütahya-Eskifle
hir hatt› yenilendi

Demiryollar›, Kütahya-
Eskiflehir hatt›n› yenileyerek,
rayotobüslerin çal›flmas›na
uygun hale getirdi. Eskiflehir-
Kütahya aras›nda konforlu
tafl›mac›l›k yap›lmaya baflland›.
500 hemzemin geçit 
kontrollü hale getirildi

TCDD'nin üzerinde önemle
durdu¤u projelerinden biri de
hemzemin geçit kazalar›. Bu
kapsamda son 6 y›lda 500
hemzemin geçit, kontrollü hale
getirildi. Türkiye, hemzemin
geçitlerin kontrollü hale
getirilmesinin semeresini gördü.
2000 y›l›nda 361 hemzemin
kazas› yaflan›rken, 2008 y›l›nda
bu oran 118'e düfltü.
Sinyalizasyon ve komünikasyon
sistemlerinin temeli at›ld›

TCDD'nin üzerinde hasiyetle
durdu¤u di¤er bir konu da,
hatlar›n elektrikli ve sinyalli hale
getirilmesi. TCDD, bu kapsamda
Kayseri-Ni¤de-Mersin-Adana-
Osmaniye'nin sinyalizasyon ve
komünikasyon sistemlerinin
temelini att›. Böylece, Avrupa
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Demiryollar› Trafik Yönetim
Sistemi (ERTMS)  ile Avrupa
Tren Kontrol Sitemi (ATCS) ilk
defa bir konvansiyonel hatta
kullan›lm›fl olacak. 
Gaziantep-Mardin 
Demiryolu Hatt› yenilendi

TCDD, yeni yat›r›mlar›n yan›
s›ra, bir yandan da eski hatlar›
yeniliyor. Özellikle Irak pazar›na
yap›lan ihracatta kullan›lan
Güney Demiryolu Hatt›, 81
milyon TL harcama yap›larak
yenilendi. Güney Demiryolu
Hatt›, GAP Bölgesi'nde üretilen
ürünlerin ihrac› için de çok önem
tafl›yor. 420 kilometre
uzunlu¤undaki Gaziantep-
Nusaybin Demiryolu Hatt›'n›n
178 kilometrelik kesiminin, 83
kilometresi yenilendi. Geriye
kalan bölüm, bu y›l
tamamlanacak. 
Ankara'ya h›zl› tren gar›

TCDD, Eskiflehir-‹stanbul,
Sivas, Konya istikametine
gidecek h›zl› trenlerin merkezi
konumunda bulunan Ankara'ya
h›zl› tren gar› yapacak. Projesi
haz›rlanan gar›n, sadece h›zl›
tren yolcular›na de¤il,
Ankaral›lara hitap edecek
flekilde içinde, al›flverifl
merkezleri, ofisler, sinema
salonlar›, yeme-içme dükkânlar›
ve kafeler bulunacak. Gar,
Ankaral›lar için alternatif bir
yaflam merkezi olacak. 
Kayseri-Kuzey Demiryolu
Projesi'nin temeli at›ld›

TCDD, mevcut demiryolu
geçiflini çift hat olarak Kuzey
Kayseri çevre yoluna paralel
olarak tafl›yor. Projeyle bu 24
kilometrelik hatta, trenler 160
kilometre h›z yapabilecek. Kent
merkezindeki yük tafl›ma
birimleri de Bo¤azköprü'ye
tafl›nacak.
Suriye s›n›r›na
üçüncü kap› aç›l›yor

TCDD, Suriye s›n›r›ndaki
“Fevzipafla-‹slahiye-Meydan-›
Ekbez”, “Nusaybin-Kam›fll›”

demiryolu s›n›r kap›lar›ndan
sonra üçüncü kap› olarak da
“Çobanbey-Halep” kap›s›n› tren
trafi¤ine açacak. Böylece,
Çobanbey Kap›s› ile y›lda 1
milyon ton ilave yük ile ilave 68
bin yolcu Suriye'ye tafl›nabilecek.
Samsun-Rusya Tren Feri Hatt›

Demiryollar›'n›n önemli
projelerinden biri de Samsun-
Rusya Tren Feri Hatt› oldu.
Projeyle, Türkiye'nin Samsun,
Rusya'n›n Kavgaz limanlar›
aras›nda tren feri kombine
tafl›mac›l›¤› bafll›yor. Projeyle
aktarmas›z yük tafl›mac›l›¤›
sa¤lanacak. Maliyet ve yük
tafl›ma süresi k›salacak. Proje
kapsam›nda 250 bin ton yük
tafl›nmas› planlan›yor. Proje 10
milyon dolara mal olacak.
Lojistik merkezlerden, 11.8
milyar dolar bekleniyor

Devlet Demiryollar›, Türkiye'yi
Ortado¤u'nun lojistik üssü haline
getirmek için birçok proje
yürütüyor. Son 5 y›lda 12 proje
haz›rland›. Bunlardan ilki ‹zmit
Lojistik Merkezi… Türkiye'nin
ihracat›na 3.2 milyar dolar
kazand›raca¤› hesaplan›yor.
Projesi tamamlanan büyük
lojistik merkezlerleri aras›nda,
Eskiflehir, Denizli, Samsun ve
Kayseri Lojistik Merkezleri yer
al›yor. Bunlar›n ekonomiye
toplam katk›s›n›n 11.8 milyar
dolar olaca¤› hesaplan›yor.  
Blok tafl›mac›l›¤›nda 
12'den vurdu

TCDD, 2004 y›l›nda
uygulamaya koydu¤u blok
tafl›mac›l›¤› ile yük
tafl›mac›l›¤›nda rekor k›rd›.
Bunda sürenin k›salmas› etkili
oldu. Mesela Soma-Erzurum
aras›nda, 15 gün süren
tafl›mac›l›k, 3 güne indi. Böylece
tafl›nan yük miktar› artt›.
Tafl›nan yük miktar› 2002'ye
göre yüzde 58 oran›nda artt›.
Gelirde ise yüzde 178 art›fl
sa¤land›. 
Sakarya H›zl› Tren Fabrikas›

TCDD'nin ilklerinden biri de
Sakarya'da kurdu¤u h›zl› tren
fabrikas›… Fabrika 2006
y›l›nda Sakarya'da TCDD,
Hyundai-Rotem (G.Kore) Asafl
(Türkiye), Hacco (Türkiye)
ortakl›¤› ile HYUNDA‹-
EUROTEM ( Demiryollar›
Araçlar› Sanayi ve Ticaret A.fi)
ad› alt›nda kuruldu. Fabrika
Türkiye'de üretilmeyen demiryolu
araçlar›n› üretmek için kuruldu. 
Erzincan Ray Ba¤lant›
Eleman› Fabrikas›

TCDD'nin baflka bir hizmeti de
Erzincan'da kurulan Ray
Ba¤lant› Elaman› Fabrikas›
oldu. Fabrika ile art›k Türkiye,
ba¤lant› elamanlar›n› yurt
d›fl›ndan almayacak. Fabrika
geçti¤imiz aylarda hizmete girdi.
‹ngiltere, Fransa, ‹spanya ve
Japonya baflta olmak üzere 17
ülkeye ihracat yapmaya bafllad›.
Fabrikada 55 kifli istihdam
ediliyor. 
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Di¤er
projeler
flöyle: 
➜➜ Marmara Denizi'nde
kombine tafl›mac›l›k
➜➜ Ro-La tafl›mac›l›¤› 
➜➜ Yük tafl›mac›l›¤›nda
kredi kart› ile ödeme
kolayl›¤› 
➜➜ Eskiflehir Organize
Sanayi Bölgesi'nde
trenler aya¤a kadar
geliyor 
➜➜ Yük tesisleri kent
d›fl›na tafl›n›yor
➜➜ Özel sektör vagon
sahibi oldu
➜➜ Özel sektör ray
üretimine geçti
(KARDEM‹R)
➜➜ Çank›r› H›zl› Tren
Makas Fabrikas›
kuruldu 
➜➜ ‹hracat otolar›n›n
trenle tafl›nmas›
➜➜ Deniz otobüsleri ile
ba¤lant›l› tren seferleri
bafllad›
➜➜ ‹stanbul-Selanik
Dostluk ekspresi
seferleri yap›l›yor
➜➜ Demiryolu sektörünü
yeniden düzenleyen
kanun haz›rlan›yor
➜➜ Demiryolu
gayrimenkullerinin
Co¤rafi Bilgi Sistemi
(CBS) ile yönetimi
➜➜ GSM-R haberleflme
sistemi kullan›l›yor
➜➜ Araçlarda uydu
takip sistemi
➜➜ ‹nternetle tren bileti
al›n›yor
➜➜ Garlara tren matik
geliyor
➜➜ MEB iflbirli¤i ile
meslek liselerine Rayl›
Sistem Teknolojileri
Bölümü eklendi

TCDD k›sa mesafeli tafl›mac›l›kta daha h›zl›, düflük maliyetle ve konforlu 
tafl›mac›l›k yapabilmek için, araç filosunu gençlefltiriyor. Saate 140 kilometre h›z

yapabilen ve 134 kiflilik yolcu kapasiteli rayotobüsler, Adana-Mersin, 
‹zmir-Ayd›n, Eskiflehir-Kütahya aras›nda hizmete sunuluyor. 

TCDD dizel
lokomotif
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NASREDD‹N
HOCA

DERKEN…

F›kray› bilirsiniz. Nasreddin
Hoca, çat›da çal›fl›rken, af
buyurun, su dökme ihtiyac›
hissetmifl. Hissetmifl hissetmesine
de, çat›dan inene, münasip yere
ulaflana kadar, flalvar› ›slatmas›
iflten bile de¤il. Çal›fl›rken dalm›fl
adamca¤›z, çaresi, çat›dan afla¤›
sal›vermek. E, tam da öyle
yaparken, soka¤›n büklümlü
köflesinden bir adam ç›kmas›n
m›, Hoca, alelacele flalvar› yukar›
çekip, Allah bilir birkaç damlay›
da af buyurun dona düflürmüfl,
ifline dönmüfl. Adam, evin
yan›ndan geçerken, y›l›fl›k bir
suratla, yahu Hocam demifl,
gördüm, inkâr etme, okuyucu
yine af buyursun tabii, niye
yar›da kestin? Hoca,  adam›n
gözlerinin içine bakarak,
kesmeyeyim de sidi¤ime
tutunarak yan›ma m›
t›rmanayd›n diyerek elbette
gereken cevab› yap›flt›rm›fl.
Ekleme ve yap›flt›rma k›sm› bir
miktar bizde olsa da, f›kra bu ve
sosyal hayat›n bir s›n›f aktörü de
bir vak›a olarak “sidi¤e
tutunarak meflruiyet kazananlar”
taifesini teflkil ediyor. Bir vak›a
olarak, çünkü, toplum dedi¤imiz
yap›, insan dedi¤imiz canl› zaafla
malul ve dahi az veya çok bütün
insanlarda baflkalar›n›n ay›b›n›
konuflma hastal›¤› var. Ne var ki,
baflkalar›n›n ay›b› üzerine
konuflmak bir yaflam tarz› taline
geliyorsa, gelmekle kalmay›p
kurumsallafl›yorsa, en az›ndan
bunu teflhis etmek, gerekirse
teflrih etmek biraz da
boynumuzun borcu. Nihayetinde
okudu¤unuz sat›rlar da bu
borcun ifas›ndan, bu vecibenin
edas›ndan baflka bir fley de¤il.

Adam edebiyatç›… Amma
velâkin edebiyatç› kimli¤ini

ortaya koydu¤u ürünlere de¤il de,
baflkalar›n›n ürünlerini
kötüleyerek, karalayarak,
baflkalar› üzerinden edinmifl.

Adam, siyasetçi. Siyaset
bilimine, siyaset felsefesine,
kendisini ait hissetti¤i siyasi
gelene¤e dair bir müktesebat›
olmad›¤› halde, baflka
siyasetçilerin zaaflar›ndan
beslenerek böyle bir kimlik
edinmifl.

Adam bürokrat… Ne var ki,
oturdu¤u “büro” da, “k›rat”› da
flikâyet üzerine kaim…

Adam, akademisyen… Adam
sendikac›, adam flu, adam bu… 

Ey kardefller,  iflaret etti¤imiz
yaradaki cerahate bulanmadan
ve bulaflmadan özetle diyelim ki,
hayatta bir numaran›z varsa
çekersiniz. Baflkalar› numara
çekerken ortaya ç›kan
eksiklikleri, zaaflar›, bilerek
bilmeyerek ortaya ç›kan
olumsuzluklar› dile getirmeyi
yegâne numaran›z olarak kabul
ederseniz, bir fley olmak için
sidi¤e tutunmaktan baflka
çareniz kalmaz. O ise, çare
de¤ildir, çünkü bu toplum
Nasreddin Hoca gibi bir de¤ere
sahiptir, kadrini k›ymetini bilir,
Hoca’n›n sünnetini de devam
ettirir…

Dünyada bir yeriniz varsa bu
sizin a¤›rl›¤›n›zla, çap›n›zla
do¤ru orant›l›d›r. ‹kbal devrinde
de, fetret döneminde de, görece
unutuldu¤unuz, düfltü¤ünüz
dönemde de, alt›ns›n›zd›r, “yere
düflmekle” pul olmazs›n›z. Ne
var ki, sizin ay›b›n›z› dile
getirerek varl›k alan›
oluflturmaya çal›flanlar›n
dünyadaki yerleri tutunduklar›
“fley” mesabesindedir.

Sonras› hikâye…28
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‹nternetin insan
hayat›na dahil olmas› ile

birlikte çok fazla de¤iflim ve
geliflimin yafland›¤› bir
gerçek. Biz de bu say›m›zda
sektörün tam da içinde yer
alan Telekomünikasyon
‹letiflim Baflkanl›¤› ‹nternet
Dairesi Baflkan› Osman Nihat
fien’e internetle ilgili merak
edilen sorular› sorduk. fien’in
internetle ilgili ilginç
saptamalar›n› okuyucular›m›z
için derledik. 
➜➜ ‹nternet kullan›m›n›n
yayg›nlaflmas› insanlar›n
yaflam›n› nas›l etkiledi?

‹nsan teknolojik ürünler
karfl›s›nda, bir yandan
kendisini daha özgür ve
hayat› çok daha kolaylaflm›fl
olarak görürken; di¤er
yandan özel hayat› için
ay›rd›¤› alan›n›n gittikçe
darald›¤›n› fark eder. ‹nternet
kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›
bu çeliflkiyi iyice
alevlendirmifltir. Çünkü
internet gerekti¤inde
kulland›¤›m›z ve
istedi¤imizde uzak
durabilece¤imiz teknolojik
bulufllardan biri de¤ildir.
‹nternet evimizdeki tüm
kitaplar›n, televizyonun,
telefonun, haf›zam›zdaki tüm
bilgilerin, komflular›m›z ve
arkadafllar›m›zla yapt›¤›m›z

tüm s›cak sohbetlerin ve en
önemlisi tüm hayallerimizin
yerini alm›flt›r. 
➜➜ ‹nternetin günlük
yaflamda yaratt›¤›
dönüflümü de¤erlendirir
misiniz?

‹nternet kullanan insan›n
al›flverifl, iletiflim, e¤itim,
ö¤retim, ailesiyle ve
çevresiyle kurmufl oldu¤u
geleneksel tüm diyalog
biçimleri ve sanat alg›s›
de¤iflmektedir. K›sacas›
internet kullanan insan›n
cinsel yaflam›ndan hayata
bak›fl aç›s›na kadar tüm de¤er
yarg›lar› de¤iflmektedir.
‹nternet kullanan insan çok
daha fazla özgürleflmifl bir
insand›r.  Çünkü internet
sayesinde insan›n tercih
imkanlar› genifllemifltir.
‹nsan›n iradesi ve kararlar›
çok daha fazla önem
kazanm›flt›r. Ancak özgürlük
s›n›rlar›n›n ve seçeneklerin
genifllemesi özgürlü¤ün
s›n›rlar›n› da
belirsizlefltirmifltir. ‹nternet
insanl›¤›n tüm tarihsel
birikimini s›n›r tan›maks›z›n
tüm insanlarla
paylaflmaktad›r. Bu paylafl›m
kültürlerin s›n›rlar›n› ve
duvarlar›n› y›kmakta, tüm
de¤er sistemlerini küresel
arenaya atmakta ve orada

tart›flmaya açmaktad›r. Bu
durum ise bir yandan
kültürler aras›nda sert
çat›flmalara neden olurken
di¤er yandan ortak de¤er
sistemi aray›fl›n›
h›zland›rmaktad›r. ‹nternet
bu yönüyle dünyada
özgürlü¤ü, onun s›n›rlar›n› ve
insanl›¤›n ortak de¤erler
sistemini belirleyebilecek
temel bulufl olarak
karfl›m›zda durmaktad›r. 
➜➜ Devletlerin internete
yönelik baz› s›n›rlamalar›
gündeme geliyor. Sansür
tart›flmalar› kapsam›nda
s›n›rlamalar› de¤erlendirir
misiniz?

‹nternetin kullan›m›n›
ülkeler ve toplumlar farkl›
kurallar koyarak düzenlemeye
çal›flsalar da bu düzenlemeler
konusundaki temel e¤ilim
ortak bir sisteme do¤ru
gitmektir. Bu itibarla insan›n
vazgeçilmez kabul edilen
de¤erlerinin internet
kullan›m› s›ras›nda
korunmas› ve internetin
insanl›¤›n yarar›na ve
hizmetine sunulmas› için
gerekli önlemlerin al›nmas›
tek çözümdür. Bu çözüm ayn›
zamanda internetin
özgürlüklerle bar›fl›k olarak
do¤ru bir güzergahta
geliflmesi için de elzemdir.
Ancak internetin kullan›m
özgürlü¤ü ve bu özgürlü¤ün
s›n›rlar›n›n evrensel
kurallarla belirlenmesi
zannedildi¤i kadar kolay

❮❮

“‹nternet, insan›n cinsel
yaflam›na kadar tüm de¤er

yarg›lar›n› de¤ifltiriyor”
Türkiye, zararl› içeri¤i olan siteleri ‘kara liste’de topluyor

Ba¤lant› Noktas›

‹NTERNET DÜNYADA ÖZGÜRLÜ⁄Ü, ONUN
SINIRLARINI VE ‹NSANLARIN ORTAK DE⁄ERLER
S‹STEM‹N‹ BEL‹RLEYEB‹LECEK B‹R BULUfiTUR.
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olmayacakt›r. Çünkü internet,
geliflme ivmesi kazand›¤› her
ülkede farkl› bir kontrol
yaklafl›m›yla
karfl›laflmaktad›r. Bir yandan
ortak kurallar benimsenirken,
di¤er yandan ülkelerin ulusal
yasalar› nedeniyle bir
farkl›laflma yaflanmaktad›r. 
➜➜ Ülkeler güvenli
internetin yayg›nlaflmas›
için neler yap›yor? 

Bu amaçla geliflmekte olan
baz› yöntemler var. Ancak bu
yöntemlere geçmeden önce
dünyada ortak olarak kabul
gören ya da kabul görme
e¤ilimine giren zararl›

içeriklerin neler oldu¤unu
belirtmek gerekir. Çocuklar›n
cinsel istismar›, ›rkç›l›k,
ayr›mc›l›k, nefret ve fliddet
uyand›ran içerikler, telif
hakk› ihlalleri, extrem
pornografi ortak kabul gören
zararl› içeriklerdendir.
‹nternetin güvenli kullan›m›
konusunda ülkelerin ilk
baflvurduklar› yöntem, zararl›
içeriklere karfl› kurumsal
önlem almakt›r. Bu
uygulamalar çerçevesinde
ülkeler önce internetin ülke
içindeki yay›n›n›n takip ve
denetimini
hedeflemektedirler. Denetim
için ön flart olan bu bilgi
edinme alt yap›s›n›n
oluflturulmas›ndan sonra
ülkeler zararl› içeriklere
karfl› benzer önlemler
gelifltirmifllerdir. Bu 
önlemleri inceledi¤imizde
dünyadaki uygulamalar›n
dozajlar› farkl› olmakla
birlikte yaklafl›mlar›n›n ayn›
olduklar›n› görmekteyiz. 
➜➜ Örnek verebilir misiniz?

Örne¤in tüm ülkeler
internet kullan›c›lar›n›n
flikayetini önemsemektedirler.
Yine tüm ülkelerde flikayet
edilen ürünlerle ilgili
mahkemelerin verdi¤i
kararlar esas kabul
edilmektedir. Zararl›
içeriklerin flikayet 
edilmesini sa¤layan “hotline”
sistemleri gelifltirilmifltir.
Ayr›ca ihbar siteleri ve
an›nda butona basarak
flikayet edebilme sistemleri
uygulamaya konulmufltur.
Kurumsal önlemlerin en
yayg›n uygulamas›, özellikle
internet düflman› kabul
edilmeyen demokratik
ülkelerde “bildir-kald›r”
uygulamas›d›r. Dünyada
kurumsal önlemlerin temel
hedefi sansür de¤ildir. Hangi
yöntem sonucunda olursa
olsun temel amaç sadece
zararl› içeri¤in
kald›r›lmas›d›r. Kurumsal
önlemlerin ortak bir özelli¤i
de bu önlemlerin her ülkede
yasal bir dayana¤›n›n

olmas›d›r. Bu yüzden de
kurumsal önlemler ço¤u
ülkede bizzat yönetimler
taraf›ndan ya da en az›ndan
yönetimle ba¤lant›l› sivil
toplum kurulufllar› taraf›ndan
yürütülmektedir.
➜➜ Türkiye’de internetin
güvenli kullan›m›
konusunda neler yap›l›yor?

Bilgi Teknolojileri ve
‹letiflim Kurumu bünyesindeki
Telekomünikasyon ‹letiflim
Baflkanl›¤›’na ba¤l› olarak
kurulan ‹nternet Dairesi
Baflkanl›¤›, internetin güvenli
kullan›m› konusunda,
demokratik ülkelerde yayg›n
olan tüm önlemlerle uyum
gösteren faaliyetler
sergilemifltir. ‹nternetin
güvenli kullan›m› konusunda,
Anayasa’da zikredilen
‘çocu¤un ve ailenin
korunmas›’ hedefi ile
‘önlemlerin demokratik
ölçüleri aflmayacak’ nitelikte
olmas› aras›ndaki dengeyi
sa¤lamaya çal›flm›flt›r. Bu
çerçevede dünyada da yayg›n
olarak uygulanan kurumsal
önlemler bafll›¤› alt›nda önce
sektörün kay›t alt›na
al›nmas›, yetki ve belgeye
dayal› olarak hizmet vermesi
hedeflenmifltir. Örne¤in,
internet kafelerin denetimi
için en önemli ad›m olan
yetkilendirme çal›flmas›
yap›lm›flt›r. Efl zamanl›
olarak ilgili yasa uyar›nca
mahkemeler taraf›ndan
verilen eriflim engelleme
kararlar› uygulanmaya
bafllanm›flt›r. Baflkanl›k
zararl› içeriklerin flikayet
edilmesi ve kay›tlar›n›n
sa¤l›kl› olarak tutulmas› için
“ihbarweb.org.tr” sitesi
üzerinden kullan›c›lara
zararl› içerikleri ihbar etme
imkan›n› getirmifltir. 

Baflkanl›¤›m›z, uluslar
aras› alanda da zararl› kabul
edilen içeriklerin var oldu¤u
“kara liste” çal›flmas›n› h›zla
devam ettirmektedir. Bu
çal›flma etkin bir filtreleme
sistemine geçifl için çok
önemlidir.

Telekomünikasyon
‹letiflim Baflkanl›¤›

‹nternet Dairesi
Baflkan› Osman

Nihat fien.



Devlet Hava
Meydanlar› ‹flletmesi

(DHM‹) Genel Müdürlü¤ü
taraf›ndan yat›r›m
çal›flmalar› yürütülen, hava
kontrol sistemlerinin tek
merkezden yönetilmesine
olanak tan›yan Smart
projesinde geri say›m
bafllad›. Ankara Esenbo¤a
Havaliman› içinde yer alacak
sistemin bulunaca¤› bina

tamamland›. Hava kontrol
sistemlerini tek merkezden
yürütecek olan aletler,
binaya yerlefltirilmeye
baflland›. Sonbahara do¤ru,
sistemlerin bina içine
tafl›nma ifllemi de sona
erecek. 

Projeyle, ülke hava
sahas›n›n s›k›flan kapasitesi
artt›r›larak, uçufl güvenli¤i
büyük ölçüde sa¤lanacak.
Ülke hava sahas›n›n s›k›flan
kapasitesinin artt›r›lmas›n›n
yan›nda, hava trafik kontrol
sistemlerinin
modernizasyonu da
sa¤lanacak. Sistem;
‹stanbul, ‹zmir Adnan
Menderes, Dalaman, Antalya
ve Bodrum havaalanlar›nda

oluflturulacak modern
sistemlerle entegre edilerek
hizmete girecek. 

Proje kapsam›nda
Ankara’daki merkez yönetim
binas›n›n inflas›n›n
tamamland›¤›n› söyleyen
DHM‹ Genel Müdürü Orhan
Birdal, projeye iliflkin önemli
bilgiler verdi. Birdal,
sistemle Türkiye’deki hava
trafik yönetimi ile ilgili tüm
altyap›n›n yenilenece¤ini
belirtti. Yenilemenin sadece
radar sistemiyle
kalmayaca¤›n›, hava
kontrolörlerin çal›flma
pozisyonlar›n›n da
modernleflece¤ini vurgulad›.
Birdal, “En önemlisi Türkiye
hava trafi¤inin tek bir

Ba¤lant› Noktas›
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DHM‹Genel Müdürü Orhan Birdal, Smart projesinin
dünyan›n en ileri teknolojisi oldu¤unu söyledi.
Projeyle, Türk hava sahas›n›n tek elden kontrol

edilebilece¤ini ve havadaki trafik s›k›fl›kl›¤›n›n önüne geçilece¤ini anlatt›. 

B



merkezden idare edilmesidir.
fiu anda iki merkezden
(Ankara-‹stanbul) idare
edilen Türkiye hava trafi¤i,
proje tamamland›ktan sonra
tek bir merkezden yönetilir
hale gelecek. 2 bin
metrekarelik salonda, sadece
hava trafik kontrol merkezi
çal›flanlar› hizmet verecek”
dedi. 

“Hava kontrolörleri, son
teknolojiyle çal›flacak”

Orhan Birdal, sistemle;
hava kontrolörlerinin daha
modern çal›flma flartlar›na
kavuflaca¤›n› belirtti. Türk
hava trafi¤inin, dünyada
birçok ülkede olmayan
modern teknolojiyle idare
edilece¤ine vurgu yapan

Genel Müdür, “Hava trafi¤i,
Smart projesiyle bugün
dünyadaki geliflmifl ülkelerin
bile henüz kullanmaya
bafllamad›klar› modern
teknoloji harikas›yla irade
edilecek. Bu da, hava
trafi¤inin daha süratli ve
güvenli olarak ülkemiz
üzerinde cereyan etmesine
katk› sa¤layacak”
aç›klamas›n› yapt›. 

“Türkiye’nin uluslar aras› 
en büyük projelerindendir”

Proje için, “Sadece
havac›l›¤›n de¤il belki de
Türkiye’nin uluslararas›
proje anlam›nda yapm›fl
oldu¤u en büyük ifllerden
biridir” diyen Orhan Birdal,
projenin toplam 150 milyon
Avro civar›nda oldu¤unu
söyledi. Birdal flu aç›klamay›
yapt›: “Dolay›s› ile rakamsal
anlamda da çok büyük bir
proje, daha da önemlisi
Türkiye’nin tamam›n›
kapsayacak flekilde tüm hava
trafik alt yap›m›z› yeniden
dizayn edecek bir proje.
Projenin ifllevi, asl›nda
bedelinden çok daha büyük.”

“Hava saham›z
rahatlayacak”

Smart projesiyle dikey ve

yatay hava sahas›n›n
rahatlayaca¤›n› dile getiren
Birdal, “Dolay›s› ile hava
saham›zda bulunan trafik
sahas›, genifllemifl olacak.
Türkiye hava sahas›nda 24
saat içerisinde yaklafl›k 3 bin
500’ün üzerinde hava trafi¤i
hizmeti verilmekte. Sistemle
çok daha fazla uça¤a hizmet
verilebilecek. Smart’la alt
yap› haz›r hale gelecek”
aç›klamas›n› yapt›. 

“Eylül-Ekim’de test 
çal›flmalar› bafllayacak”

Orhan Birdal, Eylül-Ekim
aylar›nda sistemlerin
tamam›n monte edilmifl
olaca¤›n› aç›klad›. Bu
aylarda test çal›flmalar›na da
bafllanm›fl olaca¤›n› kaydetti.
Test çal›flmalar› s›ras›nda,
uçak hareketlerinin yeni
binadan de¤il, yine eski
binadan yönetilece¤ini
vurgulayan Birdal, “Ancak
bu sistemlerin testi bittikten
sonra, yeni binadan ve yeni
sistemlerle hava trafik
kontrolü yap›lmaya
bafllanacak. Bunun da
maksimum süresi 2010 y›l›
sonunu bulur. Bu tarihten
sonra, Türkiye’nin hava
trafi¤i kontrol edilmifl
olacak” dedi. 33
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BIRDAL:

Smart
projesinde geri
say›m bafllad›.

Ankara
Esenbo¤a

Havaliman›
içinde yer

alacak
sistemin

bulunaca¤›
bina

tamamland›.
Smart projesi,
2010 y›l›n›n

sonunda
devreye
girecek.



Turkcell, üçüncü nesil mobil
iletiflim (3G) devreye

girdikten sonra di¤er operatörlerle
rekabet etmek yerine, bugüne
kadar internet ile henüz
tan›flmam›fl aboneleri hedef
alacak. 

Turkcell Kurumsal Müflterilerden
Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s›
Ekrem Yener, bugüne kadar cep
telefonuyla görüntülü mesaj
(MMS) göndermemifl aboneler
bulundu¤u örne¤ini vererek, "Bizim
en büyük rakibimiz veriyi
kullanmayan, internete girmeyen,
internetin nimetlerinden
yararlanmayanlard›r. Bu sebeple
3G’den sonra en büyük hedefimiz
halk›m›z› mobil internet arac›l›¤›
ile internetle tan›flt›rmak olacak"
dedi. Yener, Turkcell’in bu y›l 
1.3 milyar dolarl›k altyap›
yat›r›m› yapaca¤›n› ve bunun
büyük bir k›sm›n›n ise 3G için
kullan›laca¤›n› belirtti. 

3G kullan›m ücretleri 
nas›l belirlenecek?

Yener, 3G teknolojisi ile birlikte
cep telefonlar›n›n da
ak›llanaca¤›n› belirtti. Yener,
Küresel Konumland›rma Sistemi
(GPS) özelli¤i olan ve içerisinde
haritalar›n bulundu¤u smart
telefonlar›n yayg›nlaflaca¤›n›
belirterek, k›sa mesaj (SMS),
görüntülü mesaj (MMS)
özelliklerine bir de video mesaj›n
(VMS) eklenece¤ini belirtti.
Böylece video görüntülerinin de
mesaj yoluyla iletilebilece¤ini
kaydeden Yener, 1 dakikada
gönderilen bir datan›n ise art›k 1
saniye içerisinde gönderilebilece¤i
örne¤ini verdi. 3G’nin mobil
iletiflimde internet hizmetinin daha
h›zl› al›nmas›n› sa¤layaca¤›n›
kaydeden Yener, 3G hizmetinden
faydalanmak isteyenlerin ne kadar
ödeyeceklerine yönelik de ipuçlar›
verdi. Yener, bu hizmetin ADSL’den
daha ucuz olmayaca¤›n› ancak
mobil internet ile ADSL aras›ndaki

fiyat fark›n›n çok da büyük
olmayaca¤›n› belirtti.
Fiyatland›rman›n ise internet
h›z›na göre de¤il miktara ba¤l›
olarak yap›laca¤›n› kaydetti. Yani
aboneler; veri aktarmak,
televizyon izlemek, VMS
göndermek gibi hizmetlerden ne
kadar faydalanmak istiyorlarsa
ona göre 3G ücreti ödeyecek. 

“Ça¤r› sonland›rma 
ücretimiz Avrupa’dan ucuz”

Turkcell’in Kurumsal Strateji ve
Regülasyondan Sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›s› Tayfun
Çataltepe ise, ekonomik krizin
etkilerinin ancak ikinci çeyrekte
görülece¤ini belirtti. Yani 3G,
sektörün finansal kriz etkilerini
hissetmeye bafllad›¤› bir dönemde
devreye girmifl olacak. Çataltepe,
ça¤r› sonland›rma ücretlerinde son
dönemde yap›lan indirimle,
Turkcell’in ça¤r› sonland›rma
ücretinin 2.68 cent/euro oldu¤unu
belirterek, Avrupa Birli¤i (AB)
ortalamas›n›n ise 8.55 euro/cent
oldu¤una dikkat çekti. 

Çataltepe, Turkcell’in ça¤r›
sonland›rma ücretlerinin her
zaman Avrupa ortalamas›n›n
alt›nda oldu¤unu belirterek,
“‹ndirimden önce, Turkcell’in ça¤r›
sonland›rmas› yüzde 60 idi, flimdi
yüzde 70 oran›nda, AB
ortalamas›n›n alt›nda.”dedi.

❮❮

T
urkcell Kurumsal
Müflterilerden Sorumlu
Genel Müdür Yard›mc›s›
Ekrem Yener, 3G ile cep

telefonlar›n›n ak›llanaca¤›n›
söyledi. Yener, Turkcell’in
3G’deki hedefini ise, “internetin
nimetlerinden yararlanamayan
aboneler” olarak aç›klad›. 

Turkcell, abonelerini
internet ile tan›flt›racak
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Müflterilerden
Sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›s›
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uncu maddesinin ilk f›kras›nda;
“Bir akdin mevzuu, kanunun
gösterdi¤i hudut dairesinde,
serbestçe tayin olunabilir” hükmü
uyar›nca, taraflar›n istedikleri flekil
ve flartlarda sözleflme yapabilmesi
yani “Sözleflme Serbestisi”ne
s›n›rlama getirilmifltir. “Sözleflme
Serbestisi” ilkesine kanundan
kaynaklanan istisnalardan bir
tanesi “araba¤lant›”ya iliflkin
sözleflmelerdir. 

5809 say›l› Elektronik
Haberleflme Kanununda
araba¤lant›, bir iflletmecinin
kullan›c›lar›n›n ayn› veya di¤er bir
iflletmecinin kullan›c›lar›yla
irtibat›n›n veya baflka bir iflletmeci
taraf›ndan sunulan hizmetlere
erifliminin sa¤lanmas›n› teminen,
ayn› veya farkl› bir iflletmeci
taraf›ndan kullan›lan elektronik
haberleflme flebekelerinin
birbirlerine fiziksel ve mant›ksal
olarak ba¤lant›s› olarak
tan›mlanm›flt›r. Baflka bir deyiflle,
GSM yada sabit telefon flebekesine
sahip olan iflletmecilerin
flebekelerinin irtibatland›r›lmas› ve
karfl›l›kl› konuflulabilirli¤in
sa¤lanmas› araba¤lant› olarak
adland›r›labilir. 

5809 say›l› Elektronik
haberleflme Kanunu'nun “Eriflim
Yükümlülü¤ü” bafll›kl› 16 nc›
maddesinin 2 nci f›kras›nda,“Bu
Kanun uyar›nca, tüm iflletmeciler,
talep gelmesi halinde birbirleriyle
araba¤lant› müzakerelerinde
bulunmakla yükümlüdürler.
Taraflar›n anlaflamamalar› halinde
Kurum, iflletmecilere araba¤lant›
sa¤lama yükümlülü¤ü getirebilir.”
hükmüne yer verilerek, “Sözleflme
Serbestisi” ilkesine istisna
getirmifltir. Bir iflletmecinin di¤er
bir iflletmecinin araba¤lant›
talebini reddetmesi veya taraflar›n
araba¤lant›n›n hüküm ve
koflullar›nda anlaflamamalar›
halinde Bilgi Teknolojileri ve
‹letiflim Kurumu taraf›ndan
araba¤lant› yükümlülü¤ü
getirilebilir. Bu duruma, “sözleflme
yapma zorunlulu¤u” da diyebiliriz.

Telekomünikasyon sektöründe
yeni flebekelerin kurulmas›n›n
maliyetinin yüksek olmas›, hukuki,
teknik, ekonomik zorluklar›n
bulunmas› bu sektörde faaliyette

bulunmak isteyen iflletmecilerin
di¤er bir iflletmecinin altyap›s›na
eriflimi yada di¤er bir iflletmeci ile
araba¤lant› yapmas›n› zorunlu
k›lmaktad›r. Bu kapsamda, GSM-
PSTN (Sabit Telefon), GSM-GSM
araba¤lant› sözleflmeleri
iflletmeciler aras›nda
imzalanm›flt›r. 

GSM iflletmecileri aras›nda
rekabetin artmas› ile beraber
araba¤lant› sözleflmelerinin
hüküm, koflul ve ücretlerinin de
önemi artm›flt›r. Zira, bugünlerde
GSM iflletmecileri aras›nda
yaflanan s›n›rs›z tarife rekabeti,
araba¤lant›dan kaynaklanan ses
trafi¤ini de artt›rm›flt›r. Bu trafi¤in
artmas› mevcut olan araba¤lant›
noktalar›na ait ilave kapasitelere
ihtiyac› da beraberinde getirmifl ve
ilave kapasitesi olmayan
iflletmecilerin müflterileri di¤er
iflletmecileri arad›¤›nda gerek
flebeke problemi ile karfl›laflm›fllar
gerekse de arama yapt›¤› di¤er bir
iflletmecinin flebekesinde bu
aramas›n›
gerçeklefltirememifllerdir. 

‹flletmeciler aras›nda yaflanan
kapasite artt›r›m› di¤er bir deyiflle
port talebinin karfl›lanmamas› gibi
sorunlar sebebiyle anayasal
güvence alt›na al›nm›fl olan
haberleflme hürriyeti kesintiye
u¤rayabilmektedir. Zira, kamu
hizmeti mahiyetinde olan
haberleflme hizmetlerinin herhangi
bir kesintiye u¤ramadan, kesintisiz
ve düzenli olarak sunulabilmesi
esast›r. Bu amaçla, bir
iflletmeciden di¤er  bir iflletmeciye
gönderilen ses trafi¤inin gerek
araba¤lant› linklerinde gerekse
flebekeleri dahilindeki
yönlendirmelerde artma ve taflma
olas›l›klar› dikkate al›narak her iki
iflletmeci flebekelerindeki
boyutland›rma ve yönlendirme gibi
gerekli tedbirleri almak ve basiretli
bir tacir gibi davranmakla
yükümlüdür. GSM iflletmecileri
taraf›ndan, haberleflme
hizmetlerinin kesintiye
u¤ramamas› aç›s›ndan port veya
kapasite taleplerinin herhangi bir
süre flart› gözetilmeksizin
karfl›lanmas› esas olup, bu konuda
gerekli hassasiyetin gösterilece¤i
hususundaki temennimiz tamd›r.

Son dönemlerde GSM flirketleri
s›n›rs›z tarifeler ç›kartmaktad›rlar.
Bunun neticesinde, birbirleri
aras›nda araba¤lant› talepleri de
do¤al olarak artmaktad›r.
Araba¤lant› talepleri nas›l, ne
zaman ve ne ölçüde karfl›lanmak
zorundad›r. Elektronik haberleflme
kanununa ve Eriflim ve Araba¤lant›
yönetmeli¤ine göre, flirketler bu
talapleri hemen teknik imkanlar›
ölçüsünde karfl›lamak
zorundad›rlar. Ancak, bilindi¤i
üzere, Borçlar Hukukuna hakim
olan temel ilkelerden birisi
“Sözleflme Serbestisi” ilkesidir.
“Sözleflme Serbestisi” ilkesi,
sözleflmenin karfl› taraf›n› seçme,
herhangi bir sözleflmeyi yap›p
yapmama serbestisini içerdi¤i gibi,
sözleflmenin konusunu serbestçe
belirleyebilme, baflka bir ifade ile
istedi¤i flekil ve içerikte sözleflme
yapabilmeyi de kapsamaktad›r.
Borçlar Hukukunda benimsenen
“Sözleflme Serbestisi” ilkesine
karfl›l›k, Borçlar Kanunu'nun 19



Vodafone Türkiye ‹cra Kurulu
Baflkan› Serpil Timuray, GSM

sektöründe sa¤l›kl› rekabet ortam›
için as›l önemli olan›n, flebeke içi-
flebeke d›fl› aras›ndaki fiyat fark›n›n
düflürülmesi oldu¤unu kaydetti. 

Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim
Kurumu’nun (BTK) iflletmeciler
aras›nda 1 May›s’tan itibaren geçerli
olan ara ba¤lant› ücretlerindeki
indirimine iliflkin bir aç›klama yapan
Serpil Timuray, “Sektörün as›l
sorunu, ara ba¤lant› ücretlerinin
yüksekli¤inden çok, flebeke içi-flebeke
d›fl› aras›ndaki fiyat fark›n›n çok
yüksek olufludur. Türkiye zaten
Avrupa ülkeleri aras›nda en düflük
ara ba¤lant› ücretini uygulayan
ülkedir. Ara ba¤lant› ücretlerinin
daha da düflürülmesi, sa¤l›kl› rekabet
için tek bafl›na anlaml› de¤ildir” dedi.

fiebeke içi fiyatland›rman›n, ara
ba¤lant› ücretlerine oranla çok düflük
tutuldu¤unu belirten Timuray,
Türkiye GSM pazar›na bak›ld›¤›nda,

flebekeler aras› görüflmelerin, toplam
görüflme trafi¤inin yaln›zca yüzde
6’s›n› oluflturdu¤u bilgisini verdi.
fiebeke d›fl› arama fiyatlar›n›n
yüksek olmas›n›n, sa¤l›kl› bir rekabet
ortam›n›n oluflmas›n› olumsuz
etkiledi¤ine dikkat çeken Timuray
bunun ayn› zamanda tüketicilerin
özgürlü¤ünün k›s›tlanmas›na sebep
oldu¤unu belirtti. Bu sebeple
Vodafone olarak, flebeke içi-flebeke
d›fl› aras›ndaki bu fark›n ortadan
kald›r›lmas›n›n gerekli oldu¤una
inand›klar›n› söyleyen Timuray;
“Böylelikle operatörlerin flebeke içi
düflük fiyatland›rmay›, di¤er
flebekelere do¤ru yap›lan aramalarda
müflteriye çok pahal› fiyatland›rma
yöntemiyle sübvanse etmesi
önlenecektir. Bu sayede aboneler hem
istedikleri operatörü özgürce
seçecekler, hem de di¤er operatörleri
daha makul fiyatlarla özgürce
arayabilecekler” diye konufltu.

Vodafone olarak CepLimitsiz
tarifeleriyle s›n›rs›z konuflma imkan›
sunduklar›n› kaydeden Serpil
Timuray, “Pek çok seçene¤i bulunan
yeni CepLimitsiz tarifelerimizle
abonelerimize istedikleri operatörü
makul fiyatlarla arama özgürlü¤ü
sa¤l›yoruz” dedi.

❮❮

S
ektörün as›l sorunu, ara ba¤lant›
ücretlerinin yüksekli¤inden çok,
flebeke içi-flebeke d›fl› aras›ndaki fiyat
fark›n›n çok yüksek olufludur”

“fiebeke d›fl›
aramalardaki

yüksek
fiyatland›rma,

tüketicinin
özgürlü¤ünü

k›s›tl›yor”

VODAFONE
TÜRK‹YE ‹CRA

KURULU
BAfiKANI SERP‹L

T‹MURAY.
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Bu y›l hizmete girmesi
beklenen üçüncü nesil GSM

hizmet teknolojisi (3G) konusunda
Avea, hizmet altyap›s›n› sa¤lamak
üzere Ericsson, Huawei ve ZTE
flirketlerini seçti. 

Teknolojik altyap› yat›r›mlar›na
kesintisiz devam eden Avea, 3G
ile abonelerine en h›zl› ve en
kaliteli hizmeti sunabilmek için
harekete geçti. fiirket, 3G’nin yan›
s›ra önümüzdeki dönemlerde
gündeme gelebilecek teknolojilerle
de güncellenebilecek, son teknoloji
ürünü büyük bir altyap› yat›r›m›
için ata¤a geçti. 

“Avea 3G’de fark yaratacak”
Konuyla ilgili aç›klama yapan

Avea CEO’su Cüneyt Türktan, "3G
altyap›s›n› sa¤lamak üzere
dünyan›n üç teknoloji lider firmas›
ile anlaflma imzalad›k. Marmara
ve Ege Bölgeleri’nde Ericsson,
Orta Anadolu ve Akdeniz
Bölgesi’nde Huawei, Do¤u, Güney
Do¤u ve Kuzey Bölgeleri’nde ise
ZTE firmas› Avea’n›n 3G alt
yap›s›n› kuracak. Yat›r›mlar›n
içeri¤inde 3G teknik yat›r›mlar›,
3G yönetim ve denetim sistemleri,
3G yedek parça yönetimi, 3G
e¤itim ve profesyonel destekleri
gibi birçok kalem bulunuyor. Avea
olarak 3G teknolojisinin
bafllamas›yla hem altyap›m›zla
hem sunaca¤›m›z yenilikçi ürün ve
hizmetlerle fark yarataca¤›z."
dedi. 

Lindblad: Uzun soluklu
iflbirli¤imiz güçlendi

Konuyla ilgili görüfllerini
aç›klayan Ericsson Türkiye Genel
Müdürü Anders Lindblad, Avea
taraf›ndan tercih edilmenin gurur
verici oldu¤unu belirterek flunlar›
söyledi: "Yüksek stratejik öneme
sahip bu anlaflma, Avea ile olan

uzun soluklu iflbirli¤imizi
güçlendirdi. Ayr›ca Ericsson’un
HSPA ve mobil da¤›t›m flebeke
hizmetlerinde küresel lider
oldu¤unun alt›n› bir kez daha
çizdi. Avea müflterilerine, yüksek
h›zl› mobil geniflbant hizmetlerini
ulaflt›rmak için yo¤un bir çal›flma
gerçeklefltiriyoruz." 

Huawei Türkiye Ülke Genel
Müdürü Tang Qi Bing da
flirketinin, müflteri merkezli
yeniliklere yönelik çal›flmalar
gerçeklefltirdi¤ini söyledi.
Müflterilerine, potansiyellerini
hayata geçirmelerini sa¤layacak
alternatif çözüm ve teknolojiler
sunmak için çal›flt›klar›n› söyleyen
Bing; “Mobil iletiflim teknolojileri
alan›nda dünya çap›nda
baflar›lara imza atarak kendini
defalarca kan›tlayan Huawei’nin,
Avea’ya ifl orta¤› olarak destek
vermesinden büyük mutluluk
duyuyoruz." dedi.  

ZTE Türkiye Genel Müdürü
Clara Zhou ise yapt›¤›
aç›klamada, "ZTE’nin Avea
taraf›ndan seçilmifl olmas›ndan
büyük mutluluk duyuyoruz.
Kuraca¤›m›z 3G- HSPA altyap›s›
ile Avea’n›n sunaca¤› yenilikçi
ürün ve hizmetlere, en ileri
teknoloji ve kapasite imkan›
sa¤layaca¤›z" dedi.

❮❮

A
vea, 3G 
teknolojisinin 
hizmete girmesinin
ard›ndan, hem

altyap›s›yla hem de sunulacak
yenilikçi ürün ve hizmetlerle
fark yaratmay› hedefliyor.

Avea 3G altyap›s› 
için Ericsson, Huawei

ve ZTE’yi seçti
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E -imzan›n çok ciddi
standartlar› var ve 
bu güne kadar
Türkiye’de k›r›labilmifl

tekbir elektronik imza
sözkonusu de¤il.

Türkiye’de k›r›labilmifl 
tekbir elektronik imza yok

Dünya, Türkiye’nin mobil imza uygulamas›n› örnek al›yor



Bu say›m›zda elektronik
imzay› gündemimize ald›k.

“Elektronik imza ne demek? Ne
ifle yarar, hayat›m›za ne gibi
kolayl›klar getirecek?” gibi
birçok soruyu, bu alan›n en yetkili
isimlerinden olan Bilgi
Teknolojileri ve Koordinasyon
Daire Baflkan› Mustafa Ünver ile
konufltuk. Ünver, dünyada
kullan›lan ve Türkiye’de de
kullan›m› giderek artan
‘elektronik imza’n›n günümüz için
önemini anlatt›. Ünver, bir
yandan elektronik imzan›n
kolayl›klar›n› sayarken, di¤er
yandan önemli uyar›larda
bulunmay› da ihmal etmedi.

Elektronik imzay› en çok tercih
eden kesimin avukatlar ile patent
almak isteyenler oldu¤unu
vurgulad›. Artan örneklere
ra¤men, elektronik imza
kullan›m›n›n istenen seviyeye
ulaflmad›¤›n›n alt›n› çizdi. Ünver,
e-imzay› en çok Finlandiya ve
Norveç’in kulland›¤›na dikkat
çekerek, “Onlarda da
yayg›nlaflm›fl olmas›na ra¤men
çok da verimli kullan›lmad›¤›n›
görüyoruz. Hatta Finlandiya
mevcut mobil imza ifl modelini bir
kenara b›rak›p Türkiye’deki mobil
imza ifl modelini kurmaya
çal›fl›yor.” dedi.

Mustafa Ünver, ayr›ca
elektronik imzan›n ‘bana ait
de¤ildir’ fleklinde inkar edilip
edilmeyece¤ine de aç›kl›k getirdi.
Elektronik imza ile ilgili önemli
bilgiler veren Ünver ile yapt›¤m›z
söylefli flöyle:  
➜➜ En basit haliyle elektronik
imza nedir, birkaç cümle ile bize
anlatabilir misiniz?

Elektronik imza elektronik
ortamda yap›lan ifllemlerin
hukuki geçerlili¤ini sa¤lamak için
kullan›lan bir enstrüman.
Elektronik sertifika
sa¤lay›c›lar›ndan elde edilen ve
elektronik ortamda yap›lan
ifllemlerin imzalanmas› sureti ile
belgeyi alan karfl› taraf›n, bu
belgenin güvenli¤inden,
bütünlü¤ünden ve gönderenin
kimli¤inden emin olmas›n›
sa¤layan bir araç. 5070 say›l›
elektronik imza kanunu ile
güvence alt›na al›nm›fl
diyebilirim.

➜➜ Elektronik imza bizim günlük
hayat›m›z› ve ifl hayat›m›z› nas›l
kolaylaflt›racak? Ne ifle
yarayacak? 

Elektronik imza  elektronik
ortamlarda kullan›ld›¤› için
zamandan ve mekandan
ba¤›ms›zl›k sa¤l›yor, iflleminizi
heryerden  halledebilme imkan›
veriyor. Elektronik imza,
elektronik ortamda yapt›¤›n›z
baflvurular›n›za  hukuki geçerlilik
sa¤l›yor. Örnek verecek olursak,
Adalet Bakanl›¤›’na ba¤l› Ulusal
Yarg› A¤› Projesi’nde (UYAP)
yayg›n olarak elektronik imza
kullan›l›yor. Avukatlar elektronik
imza kullanmak sureti ile
bürolar›ndan dava açabiliyorlar. 
➜➜ Elektronik imza gelecek için
önemli bir hizmet midir?

Önemlidir çünkü her fleyden
önce elektronik ortamda verilen
hizmet say›s› art›yor. E-devlet
kap›s›n› kullanmak için
Türkiye’de ciddi bir organizasyon
sözkonusu.Tam da bu noktada
tüm hizmetlerin hukuki
geçerlili¤ini sa¤layacak elektronik
imza olmazsa olmaz. ‹flte bu
nedenle de hedef  70 milyonun
hepsinin elektronik imzas›n›n
olmas› ve tüm ifllemlerin
elektronik ortamda yap›lmas›n›n
sa¤lanmas›.

➜➜ fiu anda hangi ifl kollar›
kullan›yor?

D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›
“Dahilde iflleme rejimi”
müracaatlar›nda bunu
kullanmaya bafllad›. UYAP ile
Adalet Bakanl›¤› kullanmaya
bafllad›. Bugün 40 bin avukat›n e-
imzas› var. Patent Enstitüsü
marka ve tescil baflvurular›n›
elektronik imza  suretiyle internet
üzerinden almaya bafllad›.
Gümrük Müsteflarl›¤›’n›n bir
uygulamas› var. Biz de Bilgi
Teknoloji Kurumu olarak mobil
cihaz kay›t sisteminde
kullanmaya bafllad›k. Ayr›ca cep
telefonu ithal edenler de kay›t
alt›na ald›rmak istedikleri ‹ME‹
numaralar›n› elektronik imza
kullan›m› ile internet üzerinden
web tabanl› olarak yapmaya
bafllad›. 
➜➜ Elektronik imza ne zaman tam
anlam› ile herkese gerekli olacak?

Elektronik ortamda hizmet
veren herkes zamanla elektronik
imzay› kulland›rtmak zorunda
kalacaklar. Çünkü yap›lan
ifllemde herhangi bir ihtilaf
olmas› ve bunun Yarg›ya
tafl›nmas› durumunda ancak
elektronik imza ile bu ifllemin o
kifliler taraf›ndan yap›ld›¤›
ispatlanabilir olacak.
❮❮
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Elektronik
imza, ›slak imza
ile ayn› hukuki

geçerlili¤e
sahip. Islak

imza atma ile ne
kadar hak ve

yükümlülü¤ünü
z olufluyor ise

elektronik imza
kullan›m›nda 

da o hak ve
yükümlülükler

olufluyor.
Dolay›s› ile

elektronik imza
ile ›slak imza

hak ve
yükümlülükler

anlam›nda
birebir ayn›.
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➜➜ Elektronik imza ile ›slak imza
kavramlar›n› karfl›laflt›r›r m›s›n›z?

Elektronik imza, ›slak imza ile ayn›
hukuki geçerlili¤e sahip. Islak imza
atma ile ne kadar hak ve
yükümlülü¤ünüz olufluyor ise
elektronik imza kullan›m›nda da o
hak ve yükümlülükler olufluyor.
Dolay›s› ile elektronik imza ile ›slak
imza hak ve yükümlülükler
anlam›nda birebir ayn›.
➜➜ Elektronik imzan›n ne gibi
sak›ncalar› var? Örne¤in ben bu
imzay› atm›fl olmama ra¤men bu
imza bana ait de¤ildir dersem karfl›
taraf bunu nas›l ispatlayacak?

Elektronik imzan›n en önemli
özelli¤i inkar edilemezli¤i. Siz inkar
etseniz de teknik imkanlar ve
analizlerle bu imzan›n size ait
oldu¤una hiçbir terettüde meydan
vermeyecek flekilde
ispatlayabiliyoruz. Bir sertifika
veriliyor size bu sertifikan›n içinde
hem gizli bir anahtar, hem de aç›k
anahtar var. Her ifllem yapt›¤›n›zda,
kullanaca¤›n›z ortamda bir belge
düzenledi¤inizde ve o belgeyi
imzalamak istedi¤inizde bilgisayarda
kart okuyucu kullanmak  sureti ile
imzal›yorsunuz. ‹mzalama an›nda da
pin numaras›n› soruyor size ve o pin
numaras›n› giriyorsunuz.  Her belge
için ayr› bir elektronik imza üretiliyor
ve o haliyle paketleniyor. Elektronik
imza ile imzalad›¤›n›z belgeyi ‘ben
imzalamad›m’ dedi¤inizde bu belgeyi
al›p elektronik ortamda aç›p hangi
kartla imzaland›¤›n›, elektronik
sertifika sa¤lay›c›lar marifetiyle
ö¤renebiliyoruz. 
➜➜ Elektronik imza almak isteyen
kiflinin ne yapmas› gerekiyor? Ayr›ca
güvenlik hususu, günümüzde
bildi¤iniz üzere kartlar›n  bile taklidi
yap›l›yor bu sistemin ne tür koruma
yolu var?

Elektronik sertifika, elektronik
sertifika hizmet sa¤lay›c›lar›
taraf›ndan veriliyor.

Elektronik imzan›z› almak için bu
sertifika sa¤lay›c›lar›na müracaat

ediyorsunuz, onlar size bir form
veriyor, sizde formu dolduruyorsunuz.
Bir tek orada ›slak imzan›z›
kullan›yorsunuz. Islak imzan›zla
müracaat ettikten sonra o sertifika
üretiliyor ve size veriliyor. Ondan
sonra da kullanmaya bafll›yorsunuz.
Güvenli¤i  konusunda ise; gerek
elektronik sertifika sa¤lay›c›lar›n›n bu
sertifikay› üretmeleri s›ras›nda,
gerek sertifikan›n üzerinde bulunan
güvenlik seviyesi noktas›nda
standartlar var. Dolay›s› ile dünyaca
kabul edilmifl güvenlik standartlar›na
haiz olmas› sa¤lan›yor, sertifikalar›n
güvenli¤i noktas›nda bir tereddüt
oluflmuyor. Bu güne kadar
k›r›labilmifl bir elektronik imza
sözkonusu de¤il.
➜➜ Kaç elektronik sertifika hizmet
sa¤lay›c›s› var?

Bu gün itibari ile 4 tane elektronik
sertifika hizmet sa¤lay›c›s› var. 3
tanesi  özel firma, 1 tanesi de
TÜB‹TAK’taki kamu sertifikasyon
merkezi. Baflbakanl›k genelgesi ile
tüm kamu çal›flanlar›na elektronik
imza sertifikas› verme görevi
TÜB‹TAK’›n, bunun d›fl›ndaki özel
kiflilere di¤er 3 sertifika sa¤lay›c›
hizmet veriyor. 
➜➜ Genel olarak vatandafl›n e- imza
hakk›nda bir endiflesi var m›?

Yok bu güne kadar elektronik
imzaya güvenmedi¤i için e- imza
sertifikas› almayan hiç kimse ile
karfl›laflmad›m güven noktas›nda
herhangi bir s›k›nt› yok.
➜➜ Elektronik imzan›n kayb›
durumunda ne olur?

Vatandafl›n elektronik imzas›na çok

ciddi sahip ç›kmas› gerekir.
Elektronik imzan›n kaybedilmesi
halinde derhal sertifika
sa¤lay›c›lar›na bildirmeleri ve bunun
iptalini sa¤lamalar› gerekir. Aksi
takdirde pin numaralar›n› da
kaybetmeleri durumunda bununla
yap›lacak ifllemlerden sorumlu
olurlar. Elektronik imza sertifikas›na
ve pin numaras›na sahip ç›kmak
laz›m, üçüncü kiflilere
kulland›rtmamak laz›m. ‘Benim
imzam› bir at›ver o¤lum, k›z›m’ deyip
de baflka birine vermemek laz›m. 
➜➜ Türkiye’yi e-imza konusunda
dünya ile k›yaslad›¤›m›zda nas›l bir
tablo var?

Türkiye’de bizim elektronik
ortamlarda gelifltirdi¤imiz projeler,
bir çok Avrupa ülkesine göre çok
iyidir. Mesela UYAP pek çok ülkenin
ilgisini çekiyor. ‹ngiltere, UYAP’›
nas›l olur da sistemimize uyarlar›z
diyor. Yani Türkiye’de gelifltirilen
birçok e-devlet projesi baflta Avrupa
ülkeleri olmak üzere hepsine ilham
kayna¤› oluyor 
➜➜ Elektronik imzaya Türk halk› m›,
Avrupa insan› m› daha yak›n?

Avrupa ülkelerinin tamam›nda
elektronik imza kanunlar› var
uygulamaya da geçilmifl durumda
ama yo¤un bir kullan›m göremiyoruz.
En çok kullanan ülke Filandiya ve
Norveç. Onlarda da yayg›nlaflm›fl
olmas›na ra¤men çok da verimli
kullan›lmad›¤›n› görüyoruz. Hatta
Finlandiya mevcut mobil imza ifl
modelini bir kenara b›rak›p
Türkiye’deki mobil imza ifl modelini
kurmaya çal›fl›yor.
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Mustafa Ünver, elektronik imza flifrelerinin baflkalar›na kulland›r›lmamas›
gerekti¤ini vurguluyor. Bunun önemli bir risk oldu¤unu belirtiyor.

Bu güne kadar elektronik imzaya
güvenmedi¤i için e- imza
sertifikas› almayan hiç kimse
ile karfl›laflmad›m güven

noktas›nda herhangi bir s›k›nt› yok.
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TRACECA
haritas›n›n

revize edilmesi

Bilindi¤i üzere gerek ulusal
gerekse de uluslar aras› olsun
“harita” co¤rafi ve siyasi
s›n›rlar›n kapsam›n› tayin
edebilmemiz aç›s›ndan önemli
bir varl›k kan›t›d›r. Uluslar aras›
her örgütün kapsad›¤› alan›
göstermek amac›yla bir haritas›
bulunmaktad›r. Böylelikle bu
örgütlerin s›n›rlar› görsel bir
flekilde ifade edilir. Bu amaçla
da üye oldu¤umuz bu günden
yana TRACECA haritas›nda
ülkemizin yerini en do¤ru
biçimde ifade edebilmek için
birçok giriflimimiz olmufltur. 

Bu ba¤lamda, ülkemizin talebi
ile TRACECA'ya ‹ran,
Afganistan ve Pakistan'›n üye
olmas› ihtimali, TINA Türkiye
Çal›flmalar›n›n sonuçlar›, AB
Yüksek Düzeyli Grubun (HLG)
sonuç raporunda belirlenmifl
olan uluslar aras› akslar göz
önüne al›narak 2007 y›l›nda
TRACECA haritas›n›n revize
edilmesi çal›flmalar› bafllam›flt›r. 

Bu çal›flman›n temel amac›
bölgenin ekonomik geliflmesine
katk›da bulunacak yeni Liman
ve güzergahlar›n TRACECA
haritas›na dahil edilmesidir. Bu
kapsamda geçti¤imiz iki y›l
boyunca ilgili tüm Kurum ve
Kurulufllar ile istiflareler
yap›lm›fl ve TRACECA
Koridorunun ülkemizden geçen
hatlar›n› gösterecek bir harita

üzerinde mutab›k kal›nm›flt›r.
Sekreterli¤imizce talep ve
önerilerimiz Avrupa Komisyonu
ve TRACECA Daimi
Sekretaryas›na sunulmufl ve
kabul edilmifltir. 

Haz›rlanan haritan›n Haziran
ay›nda Biflkek'te yap›lmas›
planlanan 7. IGC TRACECA
Bakanlar Konferans›nda
Bakanlar taraf›ndan
onaylanmas› beklenmektedir. 

Ülkemiz taraf›ndan haritaya
eklenen liman ve güzergahlar
flöyledir: 

Eklenen Limanlar:
■■ Zonguldak
■■ Derince
■■ Trabzon
■■ Hopa
■■ Filyos (yeni planlanan)
■■ ‹zmir

TINA çal›flmas›na 
paralel olarak eklenen;
■■ Ankara-K›r›kkale- Çorum-
Samsun hatt›
■■ Ankara-Gerede-Filyos hatt›
■■ ‹zmit-Bursa-Band›rma hatt›
■■ ‹zmir-Manisa -
Band›rma hatt›
■■ Trabzon-Gümüflhane-
Bayburt-Aflkale hatt› 
■■ Ankara-Sivrihisar-Eskiflehir-
Bursa- Band›rma hatt› 
■■ Merzifon-Amasya-
Refahiye hatt›

TRACECA Türkiye Ulusal Sekreteri

Dr. Kapt.



K›y› Emniyeti Genel
Müdürü Salih Orakç›,

‹stanbul ve Çanakkale
Bo¤azlar› için hayati önem
arz eden Gemi Trafik Kontrol
Sistemi, k›sa ad›yla VTS
hakk›nda dergimize çarp›c›
aç›klamalar yapt›. “Sistem,
bo¤azlarda ölümcül kazalar›
durdurdu mu? Deniz yoluyla
gerçeklefltirilen insan ve
mazot kaçakç›l›¤›na darbe
vurulabildi mi? Sistem, bo¤az
trafi¤inde neleri de¤ifltirdi,
sistemden sonra bo¤azlarda
hiç kaza yafland› m›? VTS,
Türkiye’yi bo¤azlarda ve
bölgede nas›l söz sahibi
yapt›?” fleklindeki
sorular›m›z› cevaplad›.

Genel Müdür Orakç› ayr›ca,
Bo¤azlarda her türlü hareketi

izleyen VTS ile k›y›lardaki her
türlü deniz vas›tas›n›n kontrol
alt›nda tutuldu¤unu da
söyledi. Söz konunu sistemle
bo¤azlarda mazot ve insan
kaçakç›l›¤›n›n 7 gün 24 saat
takip edildi¤ine dikkati çekti.
Bo¤az ve k›y› güvenli¤imiz ile
ilgili Orakç› ile yapt›¤›m›z
söylefli flöyle: 
➜➜ Bir dönem Rusya’n›n
bafl›n› çekti¤i baz› ülkeler,
Türk bo¤azlar›n›n güvenli
olmad›¤›n› ileri sürerek,
bo¤azlarda ortak yönetim
talebinde bulunuyordu. VTS
sistemine geçildikten sonra,
Rusya iddias›n›
tekrarlayabiliyor mu?

Türk bo¤azlar› yüzy›llara
mal olmufl, herkesin gözünün
önünde duran, zaman zaman

herkesin ifltah›n› kabartan bir
suyolu. Söyledi¤iniz anlamda
birtak›m hevesler uyand›rm›fl
insanlarda. Ama 2003’ün
sonunda VTS’in devreye
girmesiyle bu hevesleri
kursaklar›nda kalm›fl. Böyle
talepler bir yana art›k bizden
yard›m bile istiyorlar. Türkiye,
Türk bo¤azlar›nda yapm›fl
oldu¤u baflar›l› çal›flmalarla
bölgesinde söz sahibi olan bir
ülke konumuna geldi.
➜➜ Yard›m derken,
Rusya’n›n bu yönde sizden
bir talebi oldu mu?

Do¤rudur. Bu anlamda
geçti¤imiz y›l içerisinde de
özellikle Türk bo¤azlar›nda
s›kl›kla yaflanan baz› kaza,
ar›za gibi durumlara
bakt›¤›n›zda, istatistiklerde
Rus gemilerinin ço¤unlukta
oldu¤unu görüyoruz. Ruslara
art›k ders vermeye bafllad›k.
Birine de ben kat›ld›m.
Dolay›s›yla böyle bir fley art›k
söz konusu de¤il.
➜➜ VTS sistemine
geçildikten sonra
bo¤azlarda herhangi bir
kaza yafland› m›?

Bildi¤imiz anlamda bo¤az
içerisinde bir kaza yaflanmad›.
1979 ve 1994 y›llar›nda iki
büyük kaza yafland› bunlar
ölümcül kazalard›, ama o
tarihten sonraki süreçlerde
birtak›m olaylar yafland›.
Ancak neticesi ölümle
sonuçlanan kazalar
yaflanmad›. Ama VTS’ten
sonraki süreçlere bakt›¤›n›z
zamandan günümüze kadar,
hem deniz kirlili¤iyle
neticelenebilecek hem de
ölümle neticelenebilecek
hiçbir kaza yaflanmad›.
➜➜ VTS sistemine

❮❮
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RUSLARA, BO⁄AZ
S‹STEMLER‹ HAKKINDA

DERS VER‹YORUZ 
“VTS’ten 

sonra günümüze
kadar, hem 

deniz kirlili¤iyle
neticelenebilecek

hem de ölümle
neticelenebilecek

hiçbir kaza
yaflanmad›”

Ba¤lant› Noktas›



geçildikten sonra
bo¤azlar›m›z› BBG evi gibi
naklen izleyebiliyor muyuz?
Her türlü trafi¤i takip
edebiliyor muyuz?

Evet, bizim iyi bildi¤imiz
bir fley var ki bizler Türkiye
Cumhuriyeti olarak
bo¤azlar›m›zdaki her türlü
hareketi izliyoruz. Bo¤azlara
koydu¤umuz bu sistemlerin
d›fl›nda AIS’le (Otomatik
Tan›mlama Sistemi) de sadece
bo¤azlar de¤il ayn› zamanda
Türkiye k›y›lar›nda hareket
eden tüm deniz vas›talar›n›
izleyebiliyoruz.
➜➜ Bo¤az›n herhangi bir
noktas›nda bir kaza
yaflan›rsa, ne kadar sürede
müdahale edebilirsiniz? 

Kazan›n olufl noktas› da çok
önemli ama bizler
römorkörlerimizle on befl
dakika, botlar›m›zla alt›
dakika içerisinde
bulundu¤umuz olay
noktas›ndan hareket etmek
suretiyle kaza alan›na
gidiyoruz.
➜➜ VTS sistemiyle bo¤azlar
ve denizlerimizde yap›lan
insan veya mazot
kaçakç›l›¤›n› da takip
edebiliyor musunuz?

Devletimizin tüm birimleri
bu anlamda ciddi bir iflbirli¤i
içerisinde, her birim di¤er bir
birimden hiçbir bilgi
saklamadan sürekli iflbirli¤i
yap›yor. Yedi gün, 24 saat.
Dolay›s›yla olayla ilgili her

türlü bilgi bize ulaflt›¤›
andan itibaren bizler de
takibe bafllar›z ve
gerekli noktalarda da
gerekli operasyonlar
için tüm detaylar›
ilgililere aktar›r›z.
➜➜ Sistemin devreye
girmesinden sonra
gemilerin flerit ihlalinde
azalma söz konusu oldu
mu? 

VTS sistemi devreye
girdikten sonra insanlar
izlendi¤ini bildi¤i için
daha az hata yapmaya
bafllad›. VTS befl y›l›n›
doldurdu, son y›llardaki
istatistiklere bakt›¤›m›zda
bunlar›n azald›¤›n›
görüyoruz. Biliyorsunuz,
Türk Bo¤azlar› Deniz
Trafik Düzeni Tüzü¤ü’ne
göre her gemi kendine
ayr›lm›fl trafik alan›
içerisinde seyretmek
mecburiyetinde. Zaman
zaman bunlar› ihlal edenler
oluyor. Fakat bizler de bu
gemileri izlerken tespit
etti¤imiz bu ve buna benzer

tüm ihlal durumlar›nda
gemileri uyar›yoruz. ‹hlal
sürekli devam ederse bunlara
birtak›m ceza yöntemlerini de
uyguluyoruz. 
➜➜ Limandan kalkan
herhangi bir geminin
içerisinde tehlikeli bir
madde, silah tafl›nabilir.
Gemiler tafl›d›klar› yükleri
size bildiriyor mu? 

Bir gemi haz›rl›klar›n›
yapt›ktan sonra Türk
bo¤azlar›ndan geçmek
istiyorsa, Türk bo¤azlar›
Deniz Trafi¤i Tüzü¤ü’ne göre
minimum 24 saat önce veya
geminin tipine, tafl›d›¤› yüke
göre 48 saat veya 72 saat
önce olmak üzere bizlere bilgi
göndermek durumunda. E¤er
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Bo¤azdaki
bir kazaya
6 dakikada
müdahale
edilebilir...

“Bo¤azlarda bir kaza
olursa bizler
römorkörlerimizle on befl
dakikada, botlar›m›zla 
alt› dakikada
bulundu¤umuz noktadan,
kaza alan›na gidiyoruz”
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üzerinde tehlikeli yük
tafl›yorsa, bu bildirimi bize
yapmak zorunda. Silah,
nükleer malzeme, nükleer at›k
gibi bo¤azlar›m›z› tehdit
edebilecek yükler tafl›n›yorsa
bunlar›n da ciddiyetle gerek o
ülke taraf›ndan gerekse
tafl›y›c›s› olan gemi kaptan›
taraf›ndan bizlere zaman›nda
ve do¤ru olarak bildirilmesi
gerekmektedir. 
➜➜ Diyelim ki; Ukrayna’dan
kalkan bir gemi bo¤azlardan
geçiyor ve size yükünü
do¤ru olarak bildirmiyor. Siz
bunu tespit edebiliyor
musunuz, sonuç ne oluyor? 

Öncelikle gemi trafik
hizmetlerinde gerçekten son
derece iyi teknolojiyle
donat›lm›fl sistemlerle birtak›m
bilgileri almak mümkün. Çok
tehlikeli yük s›n›flar›na giren
bir tafl›mac›l›k modeli
meydana geliyorsa, bunlar›n
bildirimlerinin bize zaman›nda
ve do¤ru olarak yap›lmas›
laz›m. Tabi tespiti ya o ülkeler

aras›nda yap›lan bilgi
al›flveriflinde meydana ç›kar
veya bo¤azlarda buna iliflkin
yap›labilecek birtak›m
olaylarla veya geçirece¤i bir
kazada meydana ç›kar. Ancak
sonuçlar›n› düflünmek bile
istemeyece¤imiz boyutlara
varabilir ki bunlar bizler için
‘black list’ diye tabir
edebilece¤imiz gemiler s›n›f›na
girer ve neticeleri de kötüdür
tabi.
➜➜ Uçaklarda oldu¤u gibi
VTS’in de karakutusu var
m›, gemi hareketlerini heran
takip edebiliyor mu? Onlar›n
hareketini kay›t alt›na al›yor
mu?

Evet, bizim de bir
karakutumuz var. Belki ad›
karakutu de¤il ama VTS
sistemi 7 gün 24 saat
kesintisiz hizmet verir. Bu
süreci yaflarken gerek sesli
görüntülerimiz olsun gerek
görsel olan bütün veri
al›flveriflleri bizde kay›t alt›na
al›n›yor. 
➜➜ Bo¤azlarda y›lda kaç gemi
geçifl yap›yor? 

Geçti¤imiz y›l›n
istatistiklerini verecek olursak;
ortalama y›lda 55 bin geminin

geçti¤ini görüyoruz. 55 bin
geminin 10 bin kadar›
tankerlerden oluflmaktad›r.
Gemilerin yafl ortalamas›na
bakarsan›z yaklafl›k 23-24
civar›nda. Dolay›s›yla bo¤azlar
bu anlamda; her 9 dakikada
bir geminin geçti¤i, yaklafl›k
her 55 dakikada bir tehlikeli
yük tafl›yan bir geminin
geçti¤i, dünyan›n en tehlikeli
do¤al, dar suyollar›d›r. 
➜➜ Y›lda 55 bin geminin
geçti¤i bo¤azlarda büyük
kazalar›n yaflanmamas›n›
nas›l aç›kl›yorsunuz? 

Burada bir baflar› söz
konusu. Bu baflar› da
kendili¤inden oluflmufl bir
baflar› de¤il. Burada bir tak›m
oyunu oynuyoruz. E¤er
konumuz denizse ve bizler de
bu meslek içindeysek bunu bir
gemiye benzetelim. Bu
geminin bir kaptan› var. Tabi
bizler aç›s›ndan bu geminin
kaptan› Say›n Ulaflt›rma
Bakan›m›z Binali Y›ld›r›m.
Bizler de en üst kademeden en
afla¤›ya kadar bu geminin,
bo¤azlar›m›zdan veya tüm
Türkiye k›y›lar›ndan, selametle
geçmesi için gayret
gösteriyoruz.

Silah, nükleer malzeme, nükleer at›k gibi bo¤azlar›m›z› tehdit edebilecek yükler
tafl›n›yorsa bunlar›n, gerek o ülke taraf›ndan gerekse tafl›y›c›s› olan gemi kaptan›
taraf›ndan bize zaman›nda ve do¤ru olarak bildirilmesi gerekmektedir”

VTS ile insan ve mazot
kaçakç›l›¤›n› takip edebiliyoruz

Bo¤azlarda, her 9 dakikada bir gemi, her 55
dakikada tehlikeli yük tafl›yan bir gemi geçiyor. 
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Türkiye’nin 40 y›ld›r
büyük özlemle

bekledi¤i h›zl› tren hayali
13 Mart’ta Ankara-
Eskiflehir aras›nda
gerçekleflen seferle bafllad›.
Seferlerin bafllamas›yla
Türk insan› da h›zl› trenle
tan›flt›. Ankara-Eskiflehir
aras› h›zl› trenle 1 saat 30
dakikaya indi. 48
kilometrelik yeni yol
düzenlemesi ve hemzemin
geçit inflaat›n›n
tamamlanmas›yla, süre 
1 saat 5 dakikaya inecek.
Böylece Eskiflehir,
Ankara’n›n banliyösü haline
gelecek. 

Bu say›m›zda, ‘h›zl› treni’
yolcular›n gözüyle ele
alal›m istedik. Atlad›k
trene, Eskiflehir’e do¤ru yol
ald›k. Bu arada da
yolculara, h›zl› trenle ilgili
sorular yönelttik. Yolculuk
hakk›ndaki düflüncelerini
sorduk. H›zl› trenin,
beklentilerini karfl›lay›p
karfl›lamad›¤›n› ö¤renmek
istedik. 

Yolcular aras›nda yer
alan emekli Ahmet Çiçek,
treni çok be¤enmifl. Ancak
çok geç kal›nd›¤›n›
düflünüyor. Turizmci
Hüseyin Ayd›n, meslek
itibariyle h›z›n kendileri için
önemli oldu¤unu belirtiyor.
Uçaktaki prosedürün
uygulanmamas› nedeniyle
h›zl› treni tercih etti¤ini
aktar›yor. Eskiflehir Orhan
Gazi Üniversitesi

ö¤rencileri de treni iyi bir
hizmet olarak görüyor.
Özellikle s›nav
dönemlerinde ailelerini
görebileceklerini
belirtiyorlar. H›zl› treni,
konforlu buluyorlar.
Bagajlar›n görevliler
taraf›ndan tafl›nmas›n›n da
kendilerini çok memnun
etti¤ini söylüyorlar. Ücretin
makul olmas› halinde, h›zl›
treni daha s›k tercih
edeceklerini anlat›yorlar.  

“Tren dakik olmal›”
‹fladam› Kelami Aç›kgöz,

daha önce yurt d›fl›nda h›zl›
trene binmifl biri…
Türkiye’de h›zl› trenle ilk
seyahati oldu¤unu
belirtiyor. Avrupa’da ilk
h›zl› tren deneyimini
edindi¤inde, çok
imrendi¤ini belirtiyor.
Türkiye’de h›zl› tren
iflletmecili¤ine
geçilmesinden dolay›
gururlu oldu¤unu ifade 
eden Aç›kgöz’ün endifleleri
de var. Aç›kgöz’ün h›zl›
trenle ilgili görüflleri flu
flekilde: “Benim için en
önemli fley dakik olmas›.
Türkiye’de pek çok fley
söylenen zamanda
gerçekleflmiyor, yeri geliyor
uçakta bile zamanla ilgili
sorun yaflanabiliyor. Bu
durum psikolojik olarak
beni rahats›z ve huzursuz
eden bir fley... ‹nflallah bu
s›k›nt›y› yaflamay›z. Di¤er
yandan h›zl› treni

Türkiye’nin her taraf›na da
yayarlarsa çok daha mutlu
oluruz.”

Otobüs gibi koltu¤a 
mahkûm kalm›yorsun

Ankara’da oturan
üniversite ö¤rencisi Melike
Betül, h›zl› trenin seferlere
bafllamas›ndan çok
memnun. Daha önce de
Eskiflehir’e otobüsle seyahat
ettiklerini dile getiren
Betül, otobüsle, h›zl› treni
karfl›laflt›rarak, flu görüflleri
dile getiriyor: “H›zl› tren
daha rahat. Oturma düzeni
daha güzel. Otobüsteki 
gibi koltu¤a
kilitlenmiyorsunuz. ‹çinde
gezebiliyorsunuz. Restoran
bir ayr›cal›k. Biz özellikle
tatil yörelerine yönelik
uygulanmas›n› talep
ediyoruz. Ö¤renciler
gezmeyi ve zaman›
de¤erlendirmeyi sever.

Örne¤in 3 saatte Antalya’ya
gidebilsek denize girip
dönsek çok güzel olur. Hele
biz Ankaral›lar denize
hasretken...”

H›zl› tren, dostluklar›
pekifltirmeye bafllad›

H›zl› trenin, seyahat
süresini 1.5 saate
düflürmesi, Ankara ile
Eskiflehir aras›nda efl-dost
ve akraba ziyaretlerinde
art›fla da yol açt›. Bu illerde
oturanlar daha s›k
birbirleriyle görüflmeye
bafllad›. Bunlardan biri de
Hülya Han›m. Hülya
Han›m, “Seyahat süresinin
düflmesi, Eskiflehir’deki
akrabalar›m›z› günü birlik
görmemize yarad›.
Görüflmemizi yapt›k, flimdi
Ankara’ya geri dönüyoruz.
Tren de çok konforlu ve
güzel” fleklinde görüflünü
dile getiriyor. 

❮❮

VATANDAfi
HIZLI TREN IÇIN

NE DEDI?

James Hansen, Marsha Hansen, Junior James
Hansen (58-53-30, U.S.A): O¤lumuz Ankara’da
do¤du. 3 günlü¤üne Türkiye’deyiz. Her sene geliriz. H›zl›
tren çok konforlu, h›z mükemmel. Trenin h›za ra¤men
sars›nt›s›z gitmesi ve h›z›n hissedilmemesi çok güzel. 

Davut
Soydanak
(33-
Ö⁄RENC‹):
H›zl› trenin en
büyük avantaj›
h›z. Ayr›ca
benim için
fiyat da uygun.

H›zl› tren projesi hayata geçer geçmez vatandafl
taraf›ndan büyük bir teveccühle karfl›land›.
Ö¤renciler aileleri ile daha s›k görüfltü¤ü için,
ifladamlar› uzun uçak prosedürleri uygulanmad›¤›
için, efl-dost ise dostluklar› yeniden tazeleyebildi¤i
için h›zl› trenden oldukça memnun. 
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Cihangir Da¤dibi (39-Sa¤l›k
Görevlisi): H›zl› treni ilk

kullan›fl›m. Çok heyecanl›y›m
ve biraz da korku var. H›zl›
olmas› çok büyük avantaj.

Daha önce trene hiç
binmedim. ‹lk olarak, h›zl›

trene biniyorum. ‹lk tren
seyahatim h›zl› trenle oldu.
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seyahatim h›zl› trenle oldu.
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kullan›fl›m. Çok heyecanl›y›m
ve biraz da korku var. H›zl›
olmas› çok büyük avantaj.

Daha önce trene hiç
binmedim. ‹lk olarak, h›zl›

trene biniyorum. ‹lk tren
seyahatim h›zl› trenle oldu.

Murat Vural (41-Doktor):
Dün ilk defa bindim. Bugün ikinci biniflim, rahat ve
konforlu. Benim için avantaj› h›zl› olmas› ve say›s›n›n
çok olmas›. F›rsat buldukça kullanaca¤›m.

Murat Vural (41-Doktor):
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Efe Biresselio¤lu (27-Siyaset Bilimi
Doktoru): ‹talya’da yafl›yorum.
Benim için en önemli faktör çevreyi
kirletmiyor. fiahsen bu yüzden araba
da kullanm›yorum. Ben ‹talya’da ve
Fransa’da da h›zl› tren kullan›yorum.
H›zl› tren tercih sebebim biraz önce
de söyledi¤im gibi öncelikle çevre,
ard›ndan h›z ve konfor. Ben
Floransa’da 350 km yolu h›zl› trenle
1 saatte katediyorum. Asl›nda
korkmad›m de¤il, geçmiflteki olay›
an›msay›nca… H›zland›r›lm›fl bir
konvansiyonel tren devrilmesi
mevcuttu.
Asl› fiirin (24- ‹flletme Mezunu):
Ablamlar Eskiflehir’de oturuyor.
Onlar› ziyarete gidiyoruz. Eski
arkadafllar›m›z da orada, buluflup
‹stanbul’a gidece¤iz.

Sad›k Özgök- Fatma Özgök (53-50-
‹nflaat- Ev Han›m›): Çok iyi oldu. fiimdi
k›z›m›z› Eskiflehir’e gönderiyoruz. K›z›m›z
Eskiflehir’de, o¤lumuz Azerbeycan’da

ö¤renci. K›z›m›z›n dün
s›nav› vard›. S›navdan ç›kt›
1 saat 30 dakika sonra
buradayd›. Bu gün geri
dönüyor yine s›nava
girecek. H›zl› trenden önce
k›z›m›z›n gelmesi için 3
saat 30 dakika
bekliyorduk. Bu anlamda
çok güzel ama kayg›lar›m›z
da var çünkü çok h›zl› ama
güvenli mi? Kaza olur mu?

i

Yurt d›fl›nda h›zl› treni
kullanan vatandafllar
da, h›zl› treni

konforlu buluyor. Ancak
h›zl› trenin say›s›n› yeterli
görmüyorlar. Sefer say›s›n›n
artt›r›lmas›n› istiyorlar.




