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KARA ULAfiTIRMA

PTT

‹NTERNETTE, IPv6 ‹LE 
SONSUZA ADIM ATILIYOR
■■ ‹nternette yak›n markaj
dönemi bafll›yor.
■■ IPv6, bulundu¤unuz yerin
nokta tespitini yapacak.

■■ PTT Bank'›n di¤er
bankalardan fark› ne?

■■ PTT, fiubelerimizde fazla para
yok. Bofluna kendinizi yakmay›n.
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BAKANLI⁄I UYARIYOR

HIRSIZLARA 
KÖTÜ HABER!
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Türksat 4A 
ile dünyay›
küçültece¤iz
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DEM‹RYOLU

HIZLI TREN HATTINDA
ÇÖKME TARTIfiMASI

■■ Hattaki çökmeler ne boyutta? 
■■ Prof. Dr. Yarman: 
Tehlike yok, rahat olun .

■■ 0-12 yafl çocuklar›n›z için
yüzde 50 indirimle bilet al›n›z.

■■ ‹ndirimli bilet vermeyen
acenteleri bize flikayet edin.

Türksat Genel Müdürü Özkan Dalbay:

‹lk Milli uydu 2015’te uzayda olacak



Bu avantajdan yararlanmak için

hemen 444 0 532'yi arayın.

‹flTcell’li flirketler

fiirket‹çi Bedava

ile ayda 11 TL’ye*

flirket hatlar›yla

bedava konufluyor.

Tarifenizi nas›l

al›rd›n›z?
fiirketiniz için basit,

avantajl› ve yepyeni

tarifeler ‹flTcell’de!

Şirketİçi Bedava tarifesi ile Turkcell hatlarını aramak KDV dahil ÖİV hariç: 21 Kr/dk, KDV ve ÖİV dahil: 25,45 Kr/dk, sabit hatları aramak KDV dahil ÖİV hariç: 40 Kr/dk, KDV ve ÖİV dahil: 48,47 Kr/dk, diğer operatör hatlarını

aramak KDV dahil ÖİV hariç: 66 Kr/dk, KDV ve ÖİV dahil: 79,98 Kr/dk’dır. Şirketİçi Bedava’da ücretlendirme periyodu 6 saniyedir ve Kurumsal Faturalı ve VPN’e tanımlı hatlar yararlanabilir. Şirkete kayıtlı hatlarla yapılan

aramalar, aynı şirket üzerine kayıtlı, VPN sistemine tanımlı hatların kendi aralarında yapacakları aramaları tanımlar. Şirketİçi ücretsiz dakikaları hat devredildiğinde, ödenmemiş borçlarından dolayı aramaya ve aranmaya

kapatıldığında otomatik olarak iptal olur. Şirketİçi Bedava’dan faydalanan hatlar yurt içindeyken, aradıkları aynı şirket üzerine kayıtlı VPN sistemine tanımlı hat yurt dışındaysa konuşmalar şirket içi gibi bedava olur. Turkcell,

tarifelerinin ücret ve diğer koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ayrıntılı bilgi www.turkcell.com.tr/istcell ve Turkcell Kurumsal Çözüm Merkezleri’nde.

*KDV ve

ÖİV dahil

ayda

13,33 TL





Türkiye her geçen gün biraz
daha gelifliyor, büyüyor. 

Son 7 y›lda, ulaflt›rma ve
iletiflim alan›ndaki s›çrama, zaten
bu gerçekli¤i gün yüzüne
ç›karmakta. 

Rakamlar da, ulaflt›rma ve
iletiflim sektörünün nereden
nereye geldi¤ini tüm ç›plakl›¤› ile
ortaya koyuyor.

Zira son 7 y›lda kamuya
aktar›lan para, 70 milyara
yaklaflt›. Ayn› süre içinde, 40
milyar dolara yak›n yat›r›m
gerçeklefltirildi. 

Denizyollar›nda,
demiryollar›nda, karayollar›nda,
havayollar›nda, PTT'de ve
Türksat'ta yap›lan hizmetler
ortada. Bunlar› burada
zikretmeme gerek yok. 

Ba¤lant› Noktas›'n› takip
edenler, detaylar› biliyor zaten.

Benim üzerinde duraca¤›m
konu, küresel krize ra¤men
Türkiye'de telekomünikasyon
sektörünün büyümesini nas›l
sürdürebildi¤i olacak. 

Krize ra¤men,
telekomünikasyon sektörünün
durdurulamaz ilerleyiflinin alt›nda
yatan s›rr›n ne oldu¤u olacak. 

Asl›nda, bu sorunun cevab›,
sorunun büyüklü¤üyle orant›l›
de¤il. Cevab› gayet basit:
SERBESTLEfiME.

E¤er serbestleflme olmasayd›,
özellefltirmeler yap›lamam›fl
olsayd›, bugün krize ra¤men bir
ilerlemeden bahsediyor
olmayacakt›k. Tersine, dinamik ve
sürekli ilerleyen teknolojik
geliflmelere gebe olan bu sektörü,
'krizden nas›l kurtar›r›z'›
tart›fl›yor olacakt›k. 

Bu görüflümü rakamlarla da
desteklemek istiyorum. Son 7

y›lda bilgi ve iletiflim teknolojileri
hizmetleri pazar›n›n nereden
nereye geldi¤ine bakt›¤›m›zda;
pazar, 2002'de 11 milyar
civar›nda iken, geçen y›l bu
rakam 31 milyar dolara
yükselmifl. Tabloya bakt›¤›m›zda,
daha çok istihdam, daha çok
yat›r›m, daha ucuz konuflma
imkânlar›n› görüyoruz.

Asl›nda, serbestleflme,
sektörün gücüne güç katm›fl.
Vatandafl da, do¤an rekabet
ortam›nda, daha düflük fiyatlarla
konuflma ve iletiflim olana¤›
yakalam›fl. 

Tabi bunlar olumlu geliflmeler.
Ancak rekabet ortam›nda
kantar›n topuzunun da (sektör
oyuncular› aç›s›ndan)
kaç›r›lmamas› gerekiyor. 

Zira öldürücü rekabet, gelecek
için belki de flirketlerin sonunu
haz›rlayabilir. fiirketler ya da
tepe noktalar›ndaki isimler, s›rf
baflar›l› görünmek için öldürücü
rekabet inad›n›n içine girerse,
keskin sirke küpüne zarar misali,
hem kendisine hem tepesinde
bulundu¤u flirkete zarar verir. 

fiirket yöneticileri, böylesi
durumlarda önlemini hemen
almal›d›r. Aksi halde,  flirketin
gelece¤i ipotek alt›na al›nm›fl
olur. Pazardan çekilecek bir
flirket, yüzlerce istihdam›n,
verginin ve rekabetin yok olmas›
demektir ki; bunu bir vatandafl
olarak kabullenmek istemem.

Bu sebeple, yöneticiler
so¤ukkanl› olmal›… Baflar›l›
olmak h›rs›n›n peflinde böylesi
h›zl› koflmamal›. Aksi halde,
önüne geçilemez bu h›rs, insan›
koltu¤undan edebilir. Hem de
“Neden?” sorusunu sorma f›rsat›
bile vermeden. Demedi demeyin.

ED‹TÖRDEN

Demedi
demeyin!

AHMET SEL‹M
ahmetselim@baglantinoktasi.org
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Yöneticiler so¤ukkanl›
olmal›… Baflar›l› olmak

h›rs›n›n peflinde böyle
h›zl› koflmamal›. Aksi

halde, önüne geçilemez
bu h›rs, insan›

koltu¤undan edebilir.
Hem de “Neden?”

sorusunu sorman›za
f›rsat bile vermeden.

Demedi demeyin. 





IPv4’ün pabucu dama
at›l›yor, IPv6 ile
internette yak›n
markaj dönemi bafll›yor

3N ile internet
demokratikleflecek 
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TRT trafik konusunda 
spot filmler haz›rlad›,

filmlerde ilk rol alan isim
ise Bakan Y›ld›r›m oldu

Helikopterden
sinyal gelseydi,
enkaz›n yerini 5
dakikada bulurduk

14

12-13



Türksat Genel
Müdürü Özkan

Dalbay: “Türksat
3A, ile Türkiye’nin

uydular›n›n kapsama
alan› geniflledi,

Türkiye’nin uydu ve
uzay kapasitesini

yüzde 50 oran›nda
artt› ve kapasitesi

doldu.  
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Çocuklar›n›z için
yüzde 50 bilet
indiriminden

yararlan›n

H›zl› tren
hatt›nda
‘esneme’
tart›flmas› 
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Yaz sezonunu öncesi havayolu
flirketlerini uyaran Ali Ar›duru,
bak›mlar›n› tam yapt›rmayan
havayolu flirketlerini büyük
cezalar›n bekledi¤ini söyledi. 32

a 
›,
m
u

Bak›mlar›n› tam yapmayan
uçaklar›n uçufluna izin yok Emniyet Genel Müdürlü¤ü

ile ortak yürütülen projede,
TRT birer dakikal›k filmlerde
halka trafik güvenli¤i
konusunda 
mesajlar veriyor. 18-19



Turkcell, ‘Businessweek
Infotech 100’ listesine bu

y›l 35’inci s›radan girdi. 11
y›ld›r yay›nlanan listeye
Türkiye’den giren ilk ve tek
flirket olan Turkcell böylece
‘Businessweek Infotech 100
List’te üst üste alt›nc› kez yer
almay› baflard›. Turkcell, bu
baflar›y› yakalarken, Google,
Dell, ZTE, Nokia, LG, Cisco,
AT&T, Samsung ve Adobe gibi
global iletiflim ve teknoloji
devlerini de geride b›rakt›.

Turkcell, Avrupa iletiflim ve
teknoloji flirketleri aras›nda da
ilk 5’e girmeyi baflard›.
Turkcell’in baflar›s› bununla da
s›n›rl› kalmad›. ‘Businessweek
2009 Infotech 100’ listesinde

yer alan 23 global
telekomünikasyon flirketi
aras›nda da 10’uncu s›raya
yerleflti. fiirketlerin baflar›
kriteri, 2008 y›l› cirosu, bir
önceki y›la göre ciro art›fl
yüzdesi, özsermaye kârl›l›k
oran›, hissedar bafl›na da¤›t›lan
kar pay› ve net kâr kriterleriyle
yap›l›yor. 

Turkcell Genel Müdürü
Süreyya Ciliv, Turkcell’in üst
üste alt›nc› kez Infotech 100
listesine girmesinden büyük
memnuniyet duydu¤unu belirtti.
Ciliv, “Bu önemli araflt›rmada
dünya devi flirketlerin önünde
Türkiye’nin Turkcell’i olarak yer
almak bizi onurland›rd›,
gururland›rd›. Bu baflar›
Turkcell çal›flanlar›, ifl ortaklar›
ve bayilerinden oluflan
ekosistemin ve Türkiye’nin
baflar›s›d›r. H›z›m›z› kesmiyoruz.
Dünyada iletiflim ve teknoloji
alan›ndaki yat›r›mlar›m›zla fark
yaratmaya devam etmek
istiyoruz ve daha yapacak 
çok iflimiz oldu¤una
inan›yoruz.” dedi.

❮❮

T
urkcell, 11 y›ld›r yay›nlanan
‘Businessweek Infotech 100’
listesine bu y›l da girmeyi baflard›.
Bu y›l 35’inci olan Turkcell, Avrupa

ülkeleri aras›nda da ilk 5’te yer ald›.
Turkcel, 23 global telekomünikasyon flirketi
aras›nda da 10’uncu s›raya yerleflti. 

Turkcell,
‘Businesswe

ek 2009
Infotech 100’

listesinde

Turkcell Genel
Müdürü Süreyya
Ciliv, Türkcell'in

üst üste alt›nc› kez
'‹nfotceh 100'

listesine
girmesinden büyük

mutluluk
duydu¤unu

söyledi.

Ba¤lant› Noktas›

KISA HABER www.baglantinoktasi.org 
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Dünyan›n ilk “t›klanabilir”
dokunmatik ekranl› ak›ll›

telefonu BlackBerry Storm, 25
May›s’tan itibaren Vodafone
sat›fl noktalar›nda tüketicilerle
bulufltu. 

Dünya 3G lideri Vodafone’a
özel tasarlanan 3G uyumlu
BlackBerry Storm, yaz›
yazmada kolayl›k sa¤layan ve
gerçek bir klavye gibi tepki
veren dünyan›n ilk “t›klanabilir”
dokunmatik ekran›na sahip.
Cihaz, ayn› anda tek ve çoklu
dokunufllar› takip ederek
ekranda etkin dolafl›m› da
sa¤layabiliyor.

Vodafone BlackBerry
kampanyas› kapsam›nda,
“BlackBerry Internet Service”
lisans kullan›m›n› seçip 18 veya
24 ay kullan›m süreli
alternatiflerden birini tercih

eden fatural› bireysel aboneler,
bu yenilikçi ürüne çok özel
ödeme seçenekleriyle
kavuflacaklar. 1 GB belle¤i
bulunan BlackBerry Storm’a 18
ayl›k paketle tüm vergiler dahil
ayl›k 89 TL’ye, 24 ayl›k paketle
ise ayl›k 75 TL’ye sahip olmak
mümkün.

BlackBerry Storm, ekran›nda
kullan›lan “SurePress”
teknolojisiyle geçti¤imiz fiubat
ay›nda Dünya GSM Birli¤i
(GSMA) taraf›ndan
Barselona’da düzenlenen Mobil
Dünya Kongresi kapsam›nda
verilen Küresel Mobil Teknoloji
Ödülleri’nde “En Baflar›l› Mobil
Teknoloji Yenili¤i” ödülüne
de¤er görülmüfltü. SurePress
teknolojisi,  dokunmatik ekran›n
hafifçe bast›r›lmas›n› sa¤layarak
hem klavye kullan›m›n› ve
gezinmeyi kolaylaflt›r›yor, hem
de kullan›c›ya bir klavyenin veya
bilgisayar faresinin tufllar›na
dokunma hissi veriyor.
BlackBerry Storm, 25
May›s’tan itibaren ana
merkezlerdeki Vodafone
ma¤azalar›nda sat›fla sunuldu.
Çok yak›nda Türkiye genelindeki
tüm Vodafone sat›fl noktalar›nda
tüketicilerle buluflacak.

❮❮

V
Vodafone, 3G uyumlu
BlackBery Storm cep telefonu
ile iyi bir ç›k›fl yapt›. BlackBery
Storm, yaz› yazmada gerçek bir

klavye gibi ifllev görüyor. Çihaz tek ve
çoklu dolafl›mlar› bile takip edebiliyor.

BlackBerry
Storm

Türkiye’de
ilk kez

Vodafone’da
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Avea Sat›fltan Sorumlu
Genel Müdür Yard›mc›s›

Tayfun Okter, kurumsal hat
sahipli¤i baz›nda, pazar›n
yar›s›ndan fazlas›n›n iletiflim
ihtiyaçlar›n›n halen
karfl›lanmad›¤›n› aç›klad›. Okter,
araflt›rmay› Türkiye ‹statistik
Kurumu’nun (TÜ‹K) 2008 y›l›
Aral›k ay›nda yapt›¤›n› söyledi.
Araflt›rman›n, 2,4 milyon iflletme
ve 9 milyon çal›flan›yla kurumsal
pazar›n GSM sektörü aç›s›ndan
önemli bir pazar oldu¤unu ortaya
koydu¤unu belirtti. 

Okter, “Aveaifl” platformunun
tan›t›m› amac›yla düzenlenen bas›n
toplant›s›nda kurumsal pazarla
ilgili aç›klamalar yapt›. KOB‹’lerin
verimlili¤ini art›rmas› ve büyümesi
için GSM operatörlerinin önemli
bir yer tuttu¤una dikkat çekti.
Okter, kurumsal abonelerin
hayat›n›n Avea ile kolaylaflt›¤›na
vurgu yapt›. Kurumsal abonelerin

hayat›n› kolaylaflt›rmak için
avantajl› ürün ve hizmetlerin yan›
s›ra yeni iflbirliklerini de hayata
geçirdiklerini belirtti. Bu anlamda
kurumsal pazara rekabeti getiren
operatör olduklar›na dikkat çekti. 
Pazar pay›m›z› yüzde 20 yükselttik

Tayfun Okter, 3 y›l içinde
kurumsal pazarda ikinci s›raya
yerlefltiklerini ve pazar paylar›n›
yüzde 20’ye yükselttiklerine
dikkati çekerek, Avea olarak
bugün kurumsal pazarda geldikleri
noktay› bir üst seviyeye tafl›mak
üzere Aveaifl platformunu
oluflturduklar›n› söyledi. Okter
flöyle devam etti: “Aveaifl
platformu ile flirketlerin tüm
iletiflim ihtiyaçlar›n›, ürün ve etkin
müflteri hizmetlerimizle, hem de
yapt›¤›m›z iflbirlikleri ile kapsam›fl
bulunmaktay›z. Kurumsal pazarda
en çok tercih edilen operatör olma
vizyonumuzla, Aveaifl
platformunun flirketlere iletiflim

anlam›nda kolayl›k ve maksimum
yarar sa¤layaca¤›na inan›yoruz.
Aveaifl, zengin ürün ve hizmetleri
sayesinde kurumsal müflterilerin
verimli¤ini artt›ran ve büyümesine
destek olan mobil ifl orta¤›
olacakt›r.”  Okter, müflterilerine
Türkiye’ye yay›lan 58 bayi, bin
500 çal›flan ve 50 kifliden oluflan
direk sat›fl ekibiyle ulaflt›klar›n›
“444 1 550” numaral› hattan da
95 çal›flan ile toplam 800 bin
kurumsal müflteriye hizmet
verdiklerini aktard›. 
Özel tarife, hizmet ve avantajlar

Segment Yönetimi-Kurumsal ve
MVNO Direktörü Tunç Berkman,
hayata geçirdikleri yeni ‘‹fliniz
Rahat’ tarifesi hakk›nda bilgi
verdi. Bu tarife ile kurumsal
hatlar›n› Avea’ya tafl›yanlar› çok
cazip bir tarifenin bekledi¤ini
kaydeden Berkman, “Ayda KDV ve
Ö‹V dahil sadece 35 TL
ödeyecekler. Karfl›l›¤›nda, 3 bin
500 dakika Aveal›larla, bin dakika
sabit hatlarla, 350 dakika di¤er
operatörlerle görüflme f›rsat›
bulacaklar. Kurumsal aboneler, bu
teklif ile ne ödeyece¤ini bilerek
herkesle doya doya konuflma f›rsat›
yakal›yor. Böylece tüm yönlere
yo¤un arama yapan aboneler, rakip
operatörlere göre çok daha
avantajl› konufluyor. Yeni hat alan
di¤er aboneler de ayl›k 43 TL
ödeyerek bu tarifeden
faydalanabiliyor.” dedi.

Berkman, KOB‹’ler ve büyük
ölçekli flirket aboneleri için
yenilikçi katma de¤erli iflbirli¤i
karfl›l›¤›nda sunduklar› hizmetler
konusunda da bilgi verdi. Berkman
flöyle devam etti: “KOB‹’ler ve
büyük ölçekli flirket abonelerimize
EDGE destekli 3G uyumlu USB
Stick ile internete kablosuz, kolay
ve h›zl› bir flekilde her yerden
ba¤lanabilme f›rsat› sunuyoruz.
BlackBerry servisi ile de
abonelerinin e-postalar›na her an
güvenli bir flekilde ulaflmalar›n›
sa¤l›yoruz. Sundu¤umuz
MobilSaha hizmeti ile de,
flirketlere çal›flanlar›n›n hem
bulunduklar› konumu görme hem
de ifl yüklerini izleme olana¤›
tan›yarak flirketlerin
verimliliklerini art›rmalar›na
destek oluyoruz.”

KISA HABER www.baglantinoktasi.org 
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A
vea’n›n ‘‹fliniz Rahat’ tarifesine geçin, ayda
KDV ve Ö‹V dahil sadece 35 TL’ye 3 bin 500
dakika Aveal›larla, bin dakika sabit hatlarla,
350 dakika da di¤er operatörlerle konuflun. 

Avea’dan, 
KOB‹’lere yeni tarife

Ba¤lant› Noktas›

Avea Sat›fltan Sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›s› Tayfun Ökteç, pazar paylar›n›

yüzde 30 yükselttiklerini söyledi.





Kimilerine göre, internet
ça¤›m›z›n en büyük buluflu…

‹nternet üzerinden yap›lan ifllemler
zaten bu gerçe¤i kabul etmemizi
kolaylaflt›r›yor. Klasörler dolusu
bilgi veya foto¤raflar›n, birkaç
dakika içinde internet üzerinden

binlerce kilometre
uzaktaki al›c›ya
gönderilmesi, internetin
ça¤›m›z›n buluflu
oldu¤u gerçe¤ini kabul
etmemizi
kolaylaflt›r›yor. 

‹nternet teknolojisi,
insan hayat›nda öyle bir
yer edindi ki; bunun
yararlar›n› saymakla
bitiremeyiz. Uçak, tren
bileti almak, bankac›l›k
ifllemleri yapmak, dosya
transfer etmek,
evinizdeki hizmetliyi
izlemek, resmi
baflvurular yapmak
veya internet üzerinden

ticaret yapmak bunlardan sadece
birkaç›… Bize bu kolayl›¤›
sa¤layan teknoloji 1970 y›llarda
hayat›m›za girdi. Geliflerek
günümüze kadar uzand›. Bu
teknolojiyi, IPv4 (‹nternet Protocol
Versiyonu) olarak adland›r›yoruz.

Ancak, her teknolojinin bir ömrü
oldu¤u gibi, IPv4 adresleme
teknolojisinin aram›zdan
ayr›lmas›n›n zaman› yaklaflt›.
IPv4, yerini daha geliflmifl IPv6
adresleme teknolojisine b›rakarak
2011 y›l›nda aram›zdan ayr›lacak. 

Do¤ru soru flu; “IPv4
aram›zdan neden ayr›l›yor?” Bu
sorunun cevab› asl›nda gayet
basit... ‹nternet’in dev boyutlara
ulaflmas›, adres say›s›, yönlendirme
ve güvenlik özellikleri gibi birçok
yönden yetersiz kalmaya bafllad›
çünkü IPv4. Belki de en önemlisi,
yeni nesil IP tabanl› teknoloji
hizmetlerinin IPv6 adresleme
teknolojisiyle sunulabilecek
olmas›… Di¤er sorular da,
“IPv4’ün yerini alacak IPv6 ne
gibi yenilikler sunacak bizlere?,
‹nternet teknolojisine ne
kazand›racak?, Ne gibi kolayl›klar
sa¤layacak? ‹nternet üzerinden
ifllenen suçlar› azaltacak m›, yoksa
insanlar›n ad›m ad›m
izlenebilirli¤ini mi art›racak? IPv6
ile dünyan›n neresinden olursan›z
olun, evinizin kap›s›n› misafirinize
açabilecek, elektrikli aletleri
istedi¤iniz zaman çal›flt›r›p,
kapatabilecek misiniz?” Tüm bu
sorular›n cevab›n› sizler için Bilgi

Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu-
Biliflim Uzman Yard›mc›s› Mahire
Kar’a sorduk. Kar, Ba¤lant›
Noktas› okuyucular› için anlatt›. 
➜➜ Öncelikle, IPv4 ile IPv6
aras›ndaki ne gibi farkl›l›klar
var, IPv6’ya neden ihtiyaç
duyuldu?

IPv4 tasarland›¤› y›llarda
günümüzde ortaya ç›kabilecek
ihtiyaçlar gözden kaç›r›lm›fl.
‹nternet protokollerinin say›s› ve

Ba¤lant› Noktas›

Haber:
Fusun

Çapraz 
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IPv6, en basit
matematiksel
haliyle IPv4’ün, 

4 milyar x 4 milyar x 
4 milyar adet
IPv4(4.294.967.296)
kadar adres say›s›na
karfl›l›k gelmesi
demek. K›sacas› insan
akl›n›n tan›m›yla
internetin kendisini
sonsuzlamas›d›r.  

‹nternette, IPv6 ile sonsuza ad›m at›l›yor 

IPv4’ün pabucu dama
at›l›yor, IPv6 ile
internette yak›n markaj
dönemi bafll›yor

IPv4’ün pabucu dama
at›l›yor, IPv6 ile
internette yak›n markaj
dönemi bafll›yor

IPv4’ün pabucu dama
at›l›yor, IPv6 ile
internette yak›n markaj
dönemi bafll›yor

IPv4’ün pabucu dama
at›l›yor, IPv6 ile
internette yak›n markaj
dönemi bafll›yor

IPv4’ün pabucu dama
at›l›yor, IPv6 ile
internette yak›n markaj
dönemi bafll›yor

IPv4’ün pabucu dama
at›l›yor, IPv6 ile
internette yak›n markaj
dönemi bafll›yor

Temel olarak ‹P
(internet protokolü)
numaras› nedir?
‹nternet protokolü, internete
ba¤l› cihazlar›n birbirleriyle
iletiflimini sa¤layan sistemdir.
Bir kurallar dizisi. ‹nternette
her bir cihaz›n kendine has
bir IP numaras› olmak
zorundad›r. Bu sayede do¤ru
adreslere do¤ru veri
al›flveriflleri yap›l›r. ‹ki
cihaz›n ayn› adrese sahip
olmas› mümkün de¤ildir. fiu
an günümüzde iki sürüm
vard›r, halen kulland›¤›m›z
IPv4 ve dünyan›n geçifl
sürecinde oldu¤u IPv6.



baz› güvenlik kalite hizmet gibi
özelliklerinde yetersizlikler var.
Bu durum ortaya ç›k›nca yeni
bir protokol sürümüne ihtiyaç
do¤uyor. Bu do¤rultuda IPv6
ortaya ç›k›yor. Yeni sürüm en
basit matematiksel haliyle eski
sürüm IPv4’ün, 4 milyar x 4
milyar x 4 milyar adet
IPv4(4.294.967.296) kadar
adres say›s›na karfl›l›k gelmesi
demek. K›sacas› insan akl›n›n
tan›m›yla internetin kendisini
sonsuzlamas›d›r.  
➜➜ IPv6, teknik yönden
kullan›c›lara neler
sa¤layacak? Neleri
de¤ifltirecek?

IPv6 temel olarak IPv4’deki
adres yetersizli¤ini giderecek,
çünkü IPv4’de adres say›s›
s›n›rl›. IPv6’da web adresi
s›n›rs›z olacak. IPv4 adresleri
çeflitli nedenlerle ülkeler
aras›nda adil da¤›t›lmam›fl
durumda. IPv6 ile bu adaletsiz
durum düzeltilebilecek. Bunun
yan› s›ra hizmet kalitesi
artacak, güvenlik özellikleri
gömülü olarak bar›nd›r›lacak,
daha iyi mobilite, otomatik
yap›land›rma olacak. Ayr›ca
3N (Üçüncü Nesil)
hizmetlerinin kullan›lmas›yla
IPv4’ün yetersizli¤ini IPv6
destekleyecek.
➜➜ Özellikle, 3N ile IPv6’n›n
iliflkisini açabilir misiniz?

3N ile insanlar art›k daha
mobil olacak. Ayn› zamanda,
internete ba¤lanan her insan›n,
yeni bir IP’ye ihtiyac›
bulunacak. Bunun IPV4 ile
sa¤lanmas› flu an için çok
mümkün görünmüyor. IPv6 bu
s›k›nt›y› gidermeye yard›mc›
olacak. Bizlere yeni IP
numaras› sa¤layacak.
➜➜ Otomatik yap›land›rman›n
sa¤layaca¤› kolayl›k nedir?

‹nternete ba¤lan›lan
gereçlerin çeflitlili¤i ve
kullan›c›lar›n her zaman yeterli
bilgide olmamalar›
düflünülünce, internete
ba¤lanmalar› zorlafl›yor. IPv6
ile bireysel kullan›c›lar›n ek bir
u¤rafl›na gerek kalmadan bir

a¤a otomatik olarak
ba¤lanmas› mümkün hale
gelecek. ‹nternet hakk›nda
fazla bilgiye sahip olmayanlar
için büyük kolayl›k sa¤layacak. 
➜➜ Güvenlikten bahsettiniz,
son zamanlarda gündemde
olan biliflim suçlar›
konusunda, internet
üzerindeki suçlular›n
yakalanmas› kolaylaflacak m›?

Evet do¤ru, çünkü herkesin
birden çok IP’si olaca¤› için
insanlar›n izlenebilirli¤i
artacak. Asl›nda bunun hem
art›lar› hem eksileri olabilir.
Evet suçlular yakalanabilecek
ama sizin bizim gibi sade
vatandafllar›n izlenebilirli¤i de
söz konusu… Belki bu aç›dan
bir dezavantaj olarak
de¤erlendirilebilir. IPv4’te, tek
bir IP arkas›nda yüzlerce insan
olabiliyordu dolay›s› ile nokta
tespit yap›lam›yordu. Ama
IPv6’da bu mümkün flimdi tek
bir IP tek bir uzant›ya ba¤l›
olacak.
➜➜ Dünyada durum nas›l?

Dünyada ilk IPv6
çal›flmalar› Uzakdo¤u
ülkelerinde 90’l› y›llar›n

sonlar›nda bafllad›. IPv4 k›tl›¤›
yafl›yorlard›. Asl›nda Uzakdo¤u
ülkeleri bunu, pastan›n ilk
dilimlerinde kaybettikleri flans›
yakalamak olarak görüyorlar
çünkü internet ABD’de ç›kt› ve
onlar geride kald›. Bu ülkeler
IPv6’da önde olursak güzel bir
köfle bafl› kapar›z fleklinde
düflünüyorlar ve çok önem
veriyorlar. Buna en güzel örnek
2008 Pekin Olimpiyatlar›’d›r.
Tüm biliflim sistemlerini IPv6
tamamlad›. Amerika adres
k›tl›¤› yaflamad›¤› halde
IPv6’ya e¤ilmifl durumda
çünkü sa¤lanabilecek
ekonomik ve politik süreçten
geri kalmak istemiyor. Benzer
flekilde Avrupa ülkelerinin de
çal›flmalar› var. 2010 sonunda
Avrupa aç›l›ml› IPv6’n›n
yayg›nlaflmas› ve yüzde 25
oran›nda kullan›lmas›
hedefleniyor. fiu anda dünyada
IPv4 ve IPv6 beraber
kullan›l›yor. Ayr›ca ITU,
OECD, CANN gibi pek çok
uluslar aras› kurum ve kurulufl
IPv6’y› yayg›nlaflt›rma ve
özendirme çal›flmalar›
yürütmekte.
➜➜ Yaklafl›k olarak geçifl
süreci ne kadar sürer?

Geçifl süreci asl›nda ilk IPv6
adresi al›m›yla bafll›yor ama iki
protokolün birlikte kullan›m›
on y›llar sürecek.
➜➜ Bu konuda çal›flmalar var
m›? BTK’n›n projeleri neler?

Türkiye’de 2006’dan
itibaren, Ulusal Akademik A¤
ve bilgi Merkezi’nin
(ULAKB‹M) çal›flmalar› var.
Daha sonra internet servis
sa¤lay›c›lar toplanarak ‹Pv6
konusunda fark›ndal›k

oluflturulmaya çal›fl›ld›.
Haberleflme Kanununun bize
verdi¤i görevle,  kurumumuz
önderli¤inde ULAKB‹M, Gazi
Üniversitesi 18 Mart
Çanakkale üniversitesi
iflbirli¤iyle, “Ulusal IPv6
Protokol Altyap›s› ve Tasar›m
Projesi”,  fiubat 2009’da
bafllat›ld›. Bu proje ile
Türkiye’de IPV6’ya geçiflin yol
haritas› oluflturulacak. IPv6’ya
geçiflin ülke maliyeti
hesaplanacak. Bir test altyap›s›
ile flirketlere test ve deneme
yapma imkanlar›
oluflturularak. Uluslararas›
çal›flmalardan geri kalmamak
hedefleniyor. 11

✓ IPv6 ile nokta tespit
yap›labilecek.

Suçlular›n yakalanmas›
kolaylaflacak. Ancak, sade
vatandafllar›n izlenebilirli¤i
de artacak. Bu bir
dezavantaj. 

✓ IPv6 ile dünyan›n
neresinde olursan›z

olun evinizdeki buzdolab›,
televizyon gibi cihazlar›
kontrol edebileceksiniz. 

➜➜ Daha fazla adresleme
olana¤›,
➜➜ Yerleflik güvenlik,
➜➜ Kaliteli servis
hizmetleri,
➜➜ Mobile IP ve ayg›tlara
tam destek,
➜➜ NAT’a (A¤ Adres
Çevrimi) daha az ihtiyaç
duyulmas›,
➜➜ Daha genifl IP aral›¤›,
➜➜ Basit header format› ve
paketleme ifllemleri (IPv6
Header format›na göre
IPv4 header format› daha
basit yap›dad›r),
➜➜ Verilerin daha h›zl› ve
güvenli gönderilmesi,
➜➜ Hiyerarflik network
mimarisi,
➜➜ Daha kaliteli routing
deste¤i, (Routing, farkl›
networklerin birbirleriyle
haberleflmek için hangi
yolu kullanmas›
gerekti¤inin hesaplanmas›
ya da seçilmesi ifllemidir)
➜➜ Yüksek kalite ve h›zda
ses, görüntü transferi,
➜➜ Plug and Play deste¤i
(Tak çal›flt›r), otomatik a¤
yap›land›rmas›,
➜➜ 128 bit flifreleme.

IPv6
protokolünün
sa¤lad›¤›
faydalar flöyle: 

3N ile insanlar art›k mobil olacak. ‹nternete ba¤lanan her insan›n, yeni
bir IP’ye ihtiyac› olacak. Bunun IPv4 ile sa¤lanmas› flu an için çok

mümkün görünmüyor. IPv6 bu s›k›nt›y› gidermeye yard›mc› olacak.



Turkcell Genel Müdür
Yard›mc›s› Lale Saral

Develio¤lu, görüntülü
konuflma imkân› sa¤layacak
Üçüncü Nesil (3N)
teknolojisinin ekonomiye ve
bilgi birikimine büyük kakt›
sa¤layaca¤›n› kaydetti. 3N ile
ayr›ca, nitelikli ifl gücünün
yan› s›ra, ihracat ve
istihdam›n da artaca¤›n›
vurgulad›. Yaflanan ekonomik
krize ra¤men, 3N’nin
Türkiye’ye gelmesinin,
ekonomiye büyük fayda

sa¤layaca¤›n› kaydeden Lale
Develio¤lu’nun ‘3N ile
internetin demokratikleflecek’
ifadesi ise dikkat çekti.
Develio¤lu, herkesin cebine
internetin girece¤ini savundu
ve bu durumun, say›sal
uçurumun ortadan
kalkmas›na katk›
sa¤layaca¤›na vurgu yapt›. 

Turkcell Genel Müdür
Yard›mc›s› Lale Saral
Develio¤lu ile 3N
teknolojisinin getirece¤i
faydalar ve Turkcel’in
haz›rl›¤›n› konufltuk. 3N’nin
sosyal hayata ne gibi katk›lar
yapaca¤›n› sorduk. Yeni
kampanyalar› olup olmad›¤›n›
ö¤rendik. Sorular›m›za
Develio¤lu’nun verdi¤i
yan›tlar flöyle: 
➜➜ Sizce, Üçüncü Nesil (3N)
iletiflimi, tüketicilere ne
gibi yenilikler ve avantajlar

sa¤layacak?
3N teknolojisi bir kere,

ekonomiye bilgi birikimi,
teknoloji kullan›m›, ihracat,
istihdam ve nitelikli iflgücü
aç›s›ndan büyük katk›lar
sa¤layacak. Türk
ekonomisine önemli fayda
sa¤layacak. Ayr›ca bize
görüntülü iletiflimin de
kap›lar›n› açacak. Görüntülü
görüflme teknolojisi ile
uzaklardaki yak›nlar›m›zla,
cep telefonumuzun
ekran›ndan görerek iletiflim
kurman›n kolayl›¤›n›
yaflayaca¤›z. 
➜➜ Peki, sosyal hayatta bize
neler kazand›racak? 

En önemlisi, 3N ile internet
demokratiklefltirecek. Bunu
çok önemsiyoruz. Sabit
internet dönemi sona eriyor,
internet herkesin cebine
giriyor. Bu durum, ayn›

RÖPORTAJ

12

❮❮

3N ile internet
demokratikleflecek.

Herkesin cebine
internet girece¤i için

say›sal uçurum
ortadan kalkacak.”

3N ile 
internet

demokratikleflecek 
Ba¤lant› Noktas›

LALE SARAL DEVELIO⁄LU:



zamanda say›sal uçurumu da
ortadan kald›r›yor. E¤itim,
sa¤l›k olanaklar›n›n
ülkemizin dört bir yan›na
tafl›nmas›n› sa¤layacak.
‹nternet sayesinde geliflmifl
ülke insanlar›yla geliflmekte
olan ülkelerin insanlar› eflit
seviyeye gelecek. 
➜➜ Rekabetin mobil dataya
kayaca¤› görülüyor.
Turkcell bu alanda
rekabete nas›l haz›rlan›yor?

Dört koldan haz›rlan›yor.
3N müflterilerimize, kendi
ihtiyaçlar›na uygun
seçenekleri, yine en uygun
koflullarla Turkcell sunuyor
olacak. 3N teknolojisiyle
gelecek h›zl› mobil internet
kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›
için sürekli müflterilerimizin
lehine indirimler yap›yoruz.
21 Nisan tarihinden itibaren

standart mobil internet
tarifesinde fatural› hat
kullan›c›lar›na %73’e varan
indirimler yapt›k. Faturas›z
hat kullan›c›lar›na ayn› fiyat
aral›¤› içinde %17 daha
fazla kullan›m imkân›
sunuyoruz. 
➜➜ En h›zl› mobil veri
iletiflimi ve mobil interneti de
biz veriyoruz.
Müflterilerimize ayr›ca tüm
vergiler dâhil ayda 9,38 TL /
65 kontöre 100 MB mobil
internet paketi sunuyoruz.
Tüm bunlar, iyi
haz›rland›¤›m›z› gösteriyor.
➜➜ Haz›rl›k kapsam›nda,
Haziran ay›na kadar yeni
bir kampanyan›z daha oldu
diye biliyoruz. Bilgi verir
misiniz?

Evet. Son derece cazip
fiyatlarla, mobil internet
paketlerinde yepyeni bir
kampanya daha bafllatt›k.
Yeni mobil internet paketi
alan bireysel hatl›
Turkcell’liler, ayl›k 100
MB’l›k mobil internet
paketinden tüm vergiler dahil
9.38 TL / 65 kontör yerine,
ilk iki ay sadece 4 TL / 30
kontöre yararlan›yor.
Kampanyam›z 30 Haziran’a
kadar devam edecek.
➜➜ ‘Ak›ll› cep telefonu’ da
di¤er bir kampanyan›z
de¤il mi?

Do¤rudur. Nokia E63
ak›ll› cep telefonunu, 12
Temmuz 2009 tarihine kadar
birbirinden cazip tekliflerle
bireysel ve kurumsal
müflterilerin hizmetine
sunuyoruz. Nokia E63
kampanyam›z, özellikle e-
posta ve mesajlaflma
fonksiyonlar›n› aktif kullanan
ve bu ifllemleri uygun fiyatl›
bir mobil cihazla yapmak
isteyen tüketiciler için cazip
bir seçenek oluflturuyor.
➜➜ Kampanyalar›n›zla hangi
kesimi hedefliyorsunuz?

70 milyonu hedefliyoruz.
Bu kapsamda, Notebook
pazar›n›n güçlü markas› HP
ile anlaflt›k. Bireysel ve
kurumsal tüm müflterilerimiz

için çok cazip kampanyalar
bafllatt›k. ‹nterneti içinde
‘HPCompaqMiniNote 701’i
1 GB’l›k mobil internetle
birlikte KDV ve Ö‹V dâhil,
24 ay taksitle ayda sadece
69 TL’ye Turkcell sat›fl
noktalar›nda sat›fla
sunuyoruz.  3N teknolojisine
uygun Samsung L700 cep
telefonunu, Samsung’la
yapt›¤›m›z ortak proje
sonucu olarak yepyeni bir
kampanyayla sat›fla sunduk.
Yine 3N uyumlu Samsung
i200 cep telefonu da
müflterilerimizi 3N’ye
haz›rlamak amac›yla
kampanyayla sundu¤umuz
cihazlardan birisi. Ayr›ca,
3N’yle birlikte görüntülü
görüflmeyi sesli görüflmeyle
ayn› fiyata sunuyor olaca¤›z.
Yani Turkcell’liler yeni
teknolojilerden daha uygun
fiyatlarla faydalan›yor
olacaklar. 
➜➜ ‹letiflimin teknolojiye
yak›nsamas› nas›l olacak?

Günümüzde bilgi
teknolojileriyle iletiflim
teknolojilerinin yak›nsamas›
(convergence) da birçok
f›rsat› beraberinde
getirecektir. Sabit-mobil
yak›nsamas› da bu de¤iflimin
bir parças›. Dünyada
örnekleri gittikçe yayg›nlaflan
hizmetler tüketiciye yeni
esneklikler sa¤l›yor. Turkcell
olarak biz farkl› alanlarda
yaflanan bu büyük de¤iflim
sürecinin fark›nday›z. Ürün
ve hizmetlerimizle bu sürecin
öncüleri aras›nda yer almak
için çal›fl›yoruz

Bilgi ve iletiflim ça¤›nda
rekabetçi bir sektörde ön
plana ç›kmak, fark›ndal›k
yaratmak, hedef kitleyle
duygusal bir ba¤ kurmak ve
genifl kitlelere ulaflmak
önemli. Türkiye’nin lider
iletiflim ve teknoloji flirketi
olarak, müflterilerimizin tüm
ihtiyaçlar›n› cep telefonlar›yla
karfl›layabilmeleri için birçok
yeni ürün ve hizmete imza
at›yoruz ve atmaya devam
edece¤iz. 13

“3N
teknolojisinin

Türkiye’ye
gelmesiyle,

nitelikli ifl
gücünün yan›

s›ra, ihracat ve
istihdam da

artacak.
Dolay›s›yla
ekonomiye

büyük fayda
sa¤layacak.”

Turkcell Genel Müdür 
Yard›mc›s› Lale Saral Develio¤lu



Büyük Birlik
Partisi (BBP)

Genel Baflkan› Muhsin
Yaz›c›o¤lu ve
beraberindeki 5 kiflinin
ölümüyle sonuçlanan
helikopter kazas›
sonras›nda dikkatler, Ana
Arama Kurtarma
Koordinasyon Merkezi’ne
odakland›. Ba¤lant›
Noktas› dergisi, merkeze
girerek, merkezin ba¤l›
bulundu¤u Deniz
Ulaflt›rmas› Genel Müdürü
Özkan Poyraz’la konufltu.
Poyraz, Ana Arama
Kurtarma Merkezi
hakk›nda Ba¤lant›
Noktas›’na, merak edilen
tüm detaylar› anlatt›. 

Deniz Ulaflt›rmas› Genel
Müdürü Özkan Poyraz,
Yaz›c›o¤lu’nun da yaflam›n›
yitirdi¤i kaza sonras›nda
helikopterden merkeze
sinyal gelmedi¤ini
belirterek, “Helikopterden
sinyal gelseydi, enkaz›n yerini 5
dakika içinde belirlerdik” diye
konufltu.  Ana Arama Kurtarma
Koordinasyon Merkezi’nin, deniz
yetki sahalar›nda ve Türk ana
arama kurtarma bölge sahas›nda
faaliyet yürüttü¤ünü söyleyen
Poyraz, merkezin, bu bölgelerde
gerçekleflmifl olan veya
gerçekleflecek herhangi bir
tehlike durumunda ilk irtibat
noktas› olarak görev yapt›¤›n›
anlatt›. Merkezin tek bafl›na bir
telefon haberleflmesi ya da bir
faks haberleflmesi gibi yal›n,
basit bir haberleflme
metodolojisine ba¤l› olarak
çal›flmad›¤›na de¤inen Poyraz’›n
verdi¤i bilgilere göre, merkezde
ana arama kurtarma sistemini
destekleyen uydular üzerinden
iletiflim yapmaya elveriflli
COSPAS-SARSAT ad› verilen
bir düzen var. Onun destekleyicisi
olarak Türkiye k›y›lar›nda
bulunan 27 tane istasyon
vas›tas›yla yersel haberleflmeye
dayal› gemi trafi¤ini izleyen ve

tehlike durumunda da COSPAS
SARSAT sisteminin
etkinleflmesine yard›mc› olan
Otomatik Tan›mlama Sistemi
bulunuyor. 
Helikopterdeki cihaz harekete
geçseydi, sinyal merkeze gelirdi 

Poyraz, BBP Genel Baflkan›
Muhsin Yaz›c›o¤lu ve
beraberindeki 5 kiflinin ölümü ile
sonuçlanan helikopter kazas› ile
de ilgili ilginç bilgiler verdi.
Poyraz, Yaz›c›o¤lu’nun
helikopterindeki cihaz›n
çal›flmas› durumunda ilk sinyalin
kendi merkezlerine gelece¤ini

söyledi. Poyraz flu aç›klamay›
yapt›: “Merkezimiz dünya
çap›nda Türk band›ras› alt›nda,
bütün Türk gemilerinin tehlikeye
maruz kalmalar› durumunda
denizlerde ilk uyar› sinyalinin
al›nd›¤› noktad›r. Ayr›ca,
Türkiye’nin çevre denizlerindeki
arama kurtarma bölgesinde
meydana gelen herhangi bir
deniz kazas›nda da iletiflimin
sa¤land›¤› ilk noktad›r. Ayn›
zamanda bu merkez, hava
araçlar›n›n ana karam›z
üzerinde bir kazaya maruz
kalmalar› durumunda da ilk
uyar›n›n al›nd›¤› yerdir.” 

Poyraz, Ana Arama Kurtarma
Merkezi’nin hem deniz hem de
Türkiye hava sahas› üzerinde
uçmakta olan hava vas›talar›n›n
herhangi bir tehlikeye maruz
kalmas› durumunda, onlar›n
üstünde bulunan ayg›tlar
vas›tas›yla gönderdi¤i
sinyallerin, uydu üzerinden
ald›¤›n› söyledi.  
Acil durum vericisi çal›fl›rsa

❮❮

Ba¤lant› Noktas›

DOSYA

14

Helikopterden sinyal

gelseydi, enkaz›n yerini

5 dakikada bulurduk

D
eniz
Ulaflt›rmas›
Genel Müdürü
Poyraz:

“Yaz›c›o¤lu’nun
helikopterinden 
sinyal gelseydi,
enkaz›n yerini 5
dakikada belirlerdik”
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Poyraz: “Son dönemde üç hava kazas› yafland›. Bunlardan
iki tanesinin sinyalleri merkezimiz taraf›ndan hemen al›nd›.”

sistem otomatikman ifller
Gemilerde, hava

araçlar›nda ve kiflilerin
üzerinde yerlerini gösteren
acil durum vericilerinin
bulundu¤unu hat›rlatan
Poyraz, uçaklardaki bu
vericilere ELT ad› verildi¤ini
söyledi. Gemilerin batarken
personeli taraf›ndan veya
otomatik olarak bir kilidin
boflalmas› neticesiyle bu
ayg›t›n su yüzüne ç›kt›¤›na
iflaret eden Poyraz, uçaklarda
ise ELT’nin bir çarpma yahut
afl›r› derecede irtifa kaybetme
neticesinde harekete geçti¤i
bilgisini verdi. Buna göre,
ELT, ivmeye duyarl› olarak
harekete geçiyor ya da pilot
taraf›ndan manuel olarak
devreye al›nabiliyor.
Buradan, 406 megahertzde,
gönderilen sinyaller,
gökyüzünde bulunan
COSPAS-SARSAT arama
kurtarma uydular›na ulafl›yor.
Bu sinyaller daha sonra Local
Users Terminal ad› verilen
LUT’lara (insans›z istasyon)
aktar›l›yor. Bu terminal,
Esenbo¤a’da bulunuyor.
Sinyal, kontrol görev merkezi
olan Kurtarma Koordinasyon
Merkezi’ne ulafl›yor.

Kurtarma Koordinasyon
Merkezi’nde bu bilgiler
iflleniyor, de¤erlendiriliyor,
do¤rulamas› yap›l›yor.
Do¤rulamas› yap›ld›ktan
sonra arama kurtarma
kaynaklar›, ismi verilen
kazazede gemi, uçak veya
kiflinin yan›na ulafl›yor. 
Yaz›c›o¤lu’nun helikopteri 
sinyal gönderseydi 5

dakikada bulunurdu 
Poyraz, Yaz›c›o¤lu’nun

düfltü¤ü helikopterdeki ELT
cihaz›n›n sinyal göndermesi
durumunda, yerlerinin 5
dakika içinde tespit
edilece¤ini aktard›. Ancak
cihaz›n neden aktive
olmad›¤›n›n kesin olarak
Sivil Havac›l›k Genel
Müdürlü¤ü raporu ile ortaya
ç›kaca¤›n› anlatan Poyraz
flöyle devam etti: “Bizim
böyle bir sinyali almam›fl
olmam›z cihaz›n bafl›na bir
fley geldi¤ini gösteriyor.
Dolay›s› ile e¤er alm›fl
olsayd›k yer bulma gibi bir
sorun olmayacakt› ve arama
kurtarma çal›flmalar› çok
daha k›sa bir süre içerisinde
gerçeklefltirilerek helikoptere
ulafl›lm›fl olacakt›.” 
Hava kazalar› an›nda
tespit edildi

Poyraz, son dönemde
yaflanan üç hava kazas›ndan,
iki tanesinin sinyallerinin,
merkez taraf›ndan hemen
al›nd›¤›n› söyledi. Poyraz;
Türk Hava Yollar›’n›n bafl›na
gelen Amsterdam’daki
kazan›n ve Bolu yak›nlar›na
düflen ambulans helikopter
kazas›n›n yerini an›nda tespit
ettiklerini aç›klad›. Poyraz
flöyle konufltu: “‹lk olarak
Amsterdam’daki uça¤›n
düfltü¤ünü an›nda tespit ettik.
Fakat bir arama ve bulma
unsuru içermemesi ve
kazan›n havaliman›na çok

yak›n bir yerde gerçekleflmesi
nedeniyle bu sinyal sadece
al›narak teyit edilmifl oldu.
Bolu yak›nlar›nda düflen
ambulans helikopter
kazas›nda ise yine
merkezimiz taraf›ndan bilgi
al›nd› ve hemen Türk arma
kurtarma görev yönetmeli¤i
kapsam›nda Genelkurmay
Baflkanl›¤›’na iletildi.
‹letimin hemen ard›ndan
arama kurtarma operasyonu
iki tane helikopterin
kat›l›m›yla gerçeklefltirildi.
Enkaz›n yerini merkezimiz
buldu.”

Poyraz, ambulans
helikopterin yer tespitini
Frans›zlar›n yapt›¤› ile ilgili
iddialar› da yalanlad›. 
Deniz ve hava araçlar›n›n 
enkaz› 1 kilometrelik mesafe
içinde tespit ediliyor 

Poyraz, deniz ve hava
araçlar›n›n enkazlar›n›n
yerlerinin noktasal olarak
tespit edilemedi¤ini ancak 1
kilometrelik mesafe içinde
tespitinin yap›ld›¤›n› söyledi.
Poyraz tespitin noktasal
olmamas›n› ise flöyle
aç›klad›: “Tabii ki noktasal
de¤il. Bizim aç›m›zdan bu
sinyal al›nd›ktan sonra
enkaz›n yerinin tespiti, 5
dakika gibi çok k›sa bir
zaman aral›¤›nda
gerçeklefliyor. Bulundu¤u
noktan›n kesinli¤i de en fazla
1 kilometrelik bir mesafe
içerisindedir.”  



FETH‹ fi‹MfiEK
TELEKOMÜN‹KASYON

‹LET‹fi‹M BAfiKANI 

köfle

Herkes, 
haberleflme
hürriyetine

sahiptir

Türkiye Cumhuriyeti
Anayasas›n›n “Haberleflme
Hürriyeti” bafll›kl› 22 inci
maddesi; “Herkes, haberleflme
hürriyetine sahiptir.
Haberleflmenin gizlili¤i esast›r.
Hükmünü amirdir.” Bu Anayasal
düzenleme do¤rultusunda
23.07.2005 tarihli Resmi
Gazete’de yay›mlanarak
yürürlü¤e giren 5397 say›l›
Kanun ile Telekomünikasyon
‹letiflim Baflkanl›¤› kurulmufltur.

Telekomünikasyon ‹letiflim
Baflkanl›¤›, hem önleyici/istihbari
anlamda hem de CMK-135 ve
müteakip maddelerde yaz›l› adli
dinlemelerle ilgili faaliyetine
kuruluflunu müteakip
23.07.2006 tarihinde bafllad›.
Güvenlik ve istihbarat
kurumlar›m›z dinleme ifllemlerini
daha önce 3 GSM operatörü ve
Türk Telekom’dan kendilerine
gelen fiziki ba¤lant›lar üzerinden
yapmakta iken, 01.01.2007
tarihinden itibaren gerekli kanuni
denetimin yap›labilmesini
teminen bu fiziki ba¤lant›lar T‹B
üzerinden ilgili kurumlara
gitmektedir. Al›nan hakim
kararlar› öncelikle T‹B’e
gönderilmekte, Baflkanl›¤›m›z da
hukukçu uzmanlar taraf›ndan
yap›lan inceleme sonunda kanun
ve yönetmeliklere ayk›r›l›¤› tespit
edilmeyen hakim kararlar›nda
yaz›l› telefon numaralar›n›n
T‹B’de görevli teknik uzmanlar
taraf›ndan tan›mlanmas› sonucu
görüflmeler kayda al›nmakta,
ilgili güvenlik ve istihbarat
kurumu görevlilerince dinlenmesi
sa¤lanmaktad›r. Bu sistem, uygar
ülkelerin baz›lar›n›n yapt›¤›,
baz›lar›n›n da kurmaya çal›flt›¤›
bir sistemdir. 

Yine, Türkiye Cumhuriyeti
Anayasan›n “Ailenin korunmas›”
kenar bafll›kl› 41 inci maddesinde
“....Devlet, ailenin huzur ve
refah› ile özellikle anan›n ve
çocuklar›n korunmas›...  için
gerekli tedbirleri al›r, teflkilât›
kurar.” hükmünü, “Gençli¤in
korunmas›” bafll›kl› 58 inci

maddesinde de “......Devlet,
gençleri alkol düflkünlü¤ünden,
uyuflturucu maddelerden,
suçluluk, kumar ve benzeri kötü
al›flkanl›klardan ve cehaletten
korumak için gerekli tedbirleri
al›r.” hükmünü amirdir.

Bu Anayasal düzenleme
do¤rultusunda da 5651 say›l›
"‹nternet Ortam›nda Yap›lan
Yay›nlar›n Düzenlenmesi ve Bu
Yay›nlar Yoluyla ‹fllenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakk›nda
Kanun" 23.05.2007 tarihinde
yürürlü¤e girmifl, bu yasa ile
öngörülen faaliyetler de
Telekomünikasyon ‹letiflim
Baflkanl›¤› bünyesinde
23.11.2007 tarihinden itibaren
bafllam›flt›r.

Getirilen bu yasal düzenlemede
ana hedef, internetin do¤ru, etkin
ve güvenli kullan›lmas›n›
sa¤lamakt›r. ‹nternetin güvenli
kullan›m›n›n desteklenmesi, bu
konuda bilinçlendirme
faaliyetlerinin yürütülmesi,
yasad›fl› ve zararl› içeriklerle
mücadele edilmesi kapsam›nda
yürütülen faaliyetler AB’nin bilgi
toplumu ve medya alan›na temel
bak›fl aç›s› ile paralellikler arz
etmektedir. 

Kanunun 8’inci maddesinde,
Türk Ceza Kanunu’nda yer alan;
intihara yönlendirme, çocuklar›n
cinsel istismar›, uyuflturucu,
sa¤l›k için tehlikeli madde
temini, müstehcenlik, fuhufl,
kumar suçlar›, “…sabit ihtimalli
veya müflterek bahis oynatanlar,
oynanmas›na yer veya imkân
sa¤layanlar…” hakk›ndaki suçlar
ve Atatürk Aleyhine ‹fllenen
Suçlar Hakk›nda Kanun’da yer
alan suçlar, eriflimin engellenmesi
konusu olabilecek suçlar olarak
katalog halinde say›lm›flt›r.
Böylece, bir taraftan çocuk,
gençler ve ailenin korunmas›
amac› gerçeklefltirilirken, di¤er
yandan internete özgürlük
getirilmifl ve suç teflkil etmeyen
hususlarda internete eriflimin
engellenmesi olana¤›
kalmam›flt›r. 16



Dünya telekom sektörü
dinamiklerinin belirlenmesinde

önemli rol oynayan ETNO'nun üst
düzey yöneticilerden oluflan üyeleri
Türk Telekom ev sahipli¤inde ‹stanbul
Ç›ra¤an Saray›'nda bir araya geldi.

Türk Telekom, dünya telekom
sektörü dinamiklerinin belirlenmesinde
önemli rol oynayan ETNO’nun üst
düzey yöneticilerden oluflan üyeleri
Türk Telekom ev sahipli¤inde 
‹stanbul Ç›ra¤an Saray›’nda bir araya
geldi. Toplant›ya, ETNO üyesi olan
dünyan›n lider telekom flirketlerinden
üst düzey yöneticilerin yan› s›ra
regülasyon, strateji ve ifl gelifltirme
alanlar›ndaki yöneticilerle birlikte
100’ün üzerinde telekomünikasyon
profesyoneli kat›ld›. “Dijital Ça¤da
Avrupa’y› Birbirine Ba¤lamak”
bafll›¤›yla düzenlenen konferansta
“Bilgi Toplumunda Eriflim” ile
“Evrensel Hizmetler” temalar› ele
al›nd›. Ayr›ca telekomünikasyon
sektöründeki geniflbant, IP iletiflimi,
kablosuz cihazlar, yeni nesil eriflim,
yak›nsama, yeni nesil a¤lar gibi
konular de¤erlendirildi.

Dünya telekomünikasyon
sektörünün nabz›n› tutan konferans ile

ilgili olarak bir aç›klama yapan Türk
Telekom Genel Müdürü Dr. Paul
Doany, ETNO’nun kurucu 
üyelerinden biri olan Türk Telekom’un
bu önemli konferansa ev sahipli¤i
yaparak Türkiye’deki regülasyon
konular›n› AB’ye, AB’de al›nan
kararlar› da Türkiye’ye tafl›mak ad›na
önemli bir köprü vazifesi gördü¤ünü
ifade etti. Doany, flunlar› söyledi:
“Türk Telekom olarak, ETNO’nun Üst
Düzey Konferans›’na ev sahipli¤i
yapmaktan memnuniyet duyduk.
Birli¤in kurucu üyelerinden biri olarak
ETNO’nun çal›flma gruplar›nda aktif
bir flekilde yer almak bizim için çok
önemli. Dünya telekomünikasyon
sektörü için önem arz eden konuklar›n
‹stanbul’da a¤›rlanmas› ve önemli
konular›n ‹stanbul’da konuflulmas›
Türkiye’ye önemli katk›lar sunacakt›r.
Avrupa’n›n gündeminde olan
regülasyon ve rekabet alan›ndaki
önemli konular›n verimli bir
flekilde Türkiye’de tart›fl›ld›¤›na
inan›yoruz.” 

ETNO Genel Sekreteri Michael
Bartholomew ise, “Konferans›m›z›n
bölgenin önemli bir oyuncusu olan
Türk Telekom ev sahipli¤inde
Türkiye’de düzenlenmesinden
memnuniyet duyduk. Türk Telekom,
yeni nesil a¤lara ve hizmetlere yapt›¤›
yo¤un yat›r›mlarla Türkiye’nin
ekonomik geliflimine destek oluyor.
‹çinde bulundu¤umuz ekonomik kriz
ortam›nda, genifl bant a¤lar art›k
eskisinden de daha büyük önem tafl›yor
çünkü sadece toplumsal geliflime de¤il,
ayn› zamanda ekonomilerin iyileflmesi
ve büyümesine de katk›da bulunuyor.
Bu ortamda, tüm oyunculara yat›r›m
yapma ve riskleri paylaflma cesaretini
verecek do¤ru bir yasal çerçevenin
oluflturulmas› hayati önem tafl›yor.”
dedi. 

Kurucu üyeleri aras›nda Türk
Telekom’un da bulundu¤u, 1992
y›l›nda kurulan ETNO, 36 Avrupa
ülkesinden 42 en büyük sabit
operatörü bünyesinde bar›nd›r›yor.
ETNO’nun üyeleri aras›nda Türk
Telekom’un yan› s›ra British Telecom,
Deutsche Telekom, Telecom Italia,
Telefonica, Finnet, France Telecom,
Telenor ve TeliaSonera gibi önde gelen
telekom operatörleri yer al›yor.
ETNO’nun gözlemcileri aras›nda ise
AT&T, Telstra ve Verizon gibi dünya
telekom devleri bulunuyor. 

❮❮

T
ürk Telekom, dünya telekom sektörü dinamiklerinin
belirlenmesinde önemli rol oynayan ETNO’nun üst
düzey yöneticilerden oluflan üyelerini ‹stanbul’da
a¤›rlad›. ETNO toplant›s›n›n ikincisi, Türk Telekom ev

sahipli¤inde ‹stanbul Ç›ra¤an Saray›'nda gerçeklefltirildi.” 

Türk
Telekom,

dünya
telekom

devlerini
‹stanbul’da

a¤›rlad›
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E
mniyet Genel Müdürlü¤ü ile ortak yürütülen projede, TRT birer dakikal›k
filmlerde halka trafik güvenli¤i konusunda mesajlar veriyor. ‹lk spot filmde rol
alan Bakan Y›ld›r›m, flehir içi trafi¤inde 50 kilometre h›zla seyrederken, bir
okulun önünden geçti¤inde h›z›n› 20 kilometreye kadar düflürüyor.

Ba¤lant› Noktas›

trafik konusunda 
spot filmler haz›rlad›,

filmlerde ilk rol alan isim
ise Bakan Y›ld›r›m oldu

TRTTRTTRTTRTTRTTRT



Cumhurbaflkan› Abdullah
Gül ve Baflbakan Tayyip

Erdo¤an, trafik güvenli¤i
konusunda halk› bilinçlendirmek
için kamera karfl›s›na geçiyor.
‹çiflleri Bakan› Beflir Atalay’›n
"Trafik Güvenli¤inde Yeni
Aç›l›mlar, Hedefler ve Çözüm
Önerileri Projesi" kapsam›nda Gül
ve Erdo¤an’›n yan› s›ra bakanlar
da filmlerde rol al›yor. Bu
kapsamda TRT, ilk spot filmini,
Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m
ile çekti. Bakan Y›ld›r›m filmde,
okul önlerinden geçerken h›z›n
düflürülmesi gerekti¤ine vurgu
yap›yor. Seyir halinde iken cep
telefonu ile konuflulmamas›
gerekti¤i mesaj›n› veriyor. 

Filmde, Bakan Y›ld›r›m, flehir
içi trafi¤inde 50 kilometre h›zla
seyrediyor. Bir okulun önüne
geldi¤inde h›z›n› 20 kilometreye
kadar düflürüyor. ‹kinci filmde ise
Y›ld›r›m, araçta seyir halindeyken
cep telefonu çal›yor. Y›ld›r›m,
telefonu açm›yor. Arac›n› yol
kenar›na çektikten sonra
görüflmesini gerçeklefltiriyor.
Bakan Y›ld›r›m böylece
izleyicilere, okul önlerinden
geçerken h›zlar›n› düflürmeleri ve
cep telefonu ile seyir halindeyken
konuflmamalar› gerekti¤i mesaj›n›
veriyor. 

Emniyet Genel Müdürlü¤ü, spot
filmler için 100 ayr› slogan
haz›rlad›. Kamera karfl›s›na
geçecek bakanlar, ünlü sanatç›lar,
sporcular ve ifladamlar›,
belirlenecek sloganlar›
söyleyecek. TRT’nin iflbirli¤i ile
yap›lan spot film çekimlerinin
büyük bölümü Ankara ve
‹stanbul’da gerçekleflecek.
Cumhurbaflkan› Gül, Baflbakan
Erdo¤an, bakanlar ile Diyanet
‹flleri Baflkan› Ali Bardako¤lu ile
makamlar›nda çekim yap›lacak. 

Spot filmler, Emniyet Genel
Müdürlü¤ü’nce TRT’ye
çektiriliyor. Birer dakikal›k
filmlerde halka trafik güvenli¤i
konusunda mesajlar verilecek.

Gül ve Erdo¤an, sürücü ve
yayalardan, kurallara uymas›n›
isteyecek. Trafikte koruma
sistemleri (emniyet kemeri, kask
kullan›m› ve çocuk kemeri)
projesinin ilk kampanyas›nda
TBMM Baflkan› Köksal Toptan,
sanatç›lar Cem Y›lmaz, Tamer
Karada¤l›, Oktay Kaynarca,
Vatan fiaflmaz, Müge Anl›, dünya
motosiklet flampiyonu Kenan
Sofuo¤lu ile Arka S›radakiler
dizisinin oyuncular› rol alm›flt›.
Toptan, senaryo gere¤i Meclis’ten
ç›k›p özel arabas›na binmifl ve
kemerini takt›ktan sonra,
"Emniyet kemerimi takt›m, ben
de haz›r›m." fleklinde mesaj
vermiflti. 

H›z, yaya güvenli¤i ile k›rm›z›
›fl›k ihlallerinin önlenmesini konu
alacak di¤er kampanyalarda
‹çiflleri Bakan› Beflir Atalay, Milli
E¤itim Bakan› Nimet Çubukçu,
Devlet Bakan› Selma Aliye Kavaf,
Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤,
Enerji Bakan› Taner Y›ld›z,
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakan›
Mustafa Demir, Ulaflt›rma
Bakan› Binali Y›ld›r›m, Devlet
Bakan› Faruk Özak, Kültür ve
Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay,
Diyanet ‹flleri Baflkan› Prof. Dr.
Ali Bardako¤lu rol alacak. 

❮❮
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HER VAGON
B‹R T‹YATRO

Cumhuriyetin ilk y›llar›nda
“Sinema Treni”yle, b›rak›n
tiyatroyu sinemay›, sanat›n
s’sinin u¤ramad›¤› kasabalarda
halk› sinemayla buluflturan,
istasyon meydan›n› aç›k
sinemaya dönüfltürene eski
demiryolcular›n sünnetini
flimdilerde Vagon Tiyatrosu
devam ettiriyor. Vagon Tiyatrosu
flu: Siz bir vagonu her yönüyle
tiyatro gösterimi yap›lacak
flekilde imal ettiniz, 2006
y›l›nda, Demiryollar›’n›n 150.
kurulufl y›ldönümünde hizmete
verdiniz, sevgili Metin
Tafldemir’in bin bir emekle
yaflatmaya çal›flt›¤› Demiryolu
Sanat Tiyatrosu bu vagonda
oyunlar›n› sergiledi, sonras›nda ifl
büyüdü, Devlet Tiyatrolar›’yla
Demiryollar› ‹daresi iflbirli¤i
yapt›, Tiyatro Vagonu/Vagon
Tiyatrosu Misak-› Milli s›n›rlar›
içersinde tan›n›r oldu, akabinde
bu ifl Avrupa Tiyatrolar
Birli¤i’nin TCDD ve DT ile ortak
hareketiyle Avrupa’ya mal oldu;
yak›nda dünya da Vagon
Tiyatrosu’nun nam›n› duyacak;
hikâye özetle bundan ibarettir.
Özetle bundan ibaret olan
hikâyenin can al›c› noktas›,
Tiyatro Vagonu’nun dünyada tek
olufludur. TCDD öncülük
yapm›flt›r. Dar›s› dünya
demiryolu idarelerinin bafl›na…

Konuyu özetledik madem,
yaz›n›n bafll›¤›na dönersek, yolcu
tafl›yan her vagon sahiden bir
tiyatro sahnesidir ve bütün
koltuklar hem seyirci hem oyuncu
hem yönetmen olan yolcular
taraf›ndan iflgal edilmektedir.

Yolculu¤un bafll› bafl›na bir
“hayat oyunu” oldu¤u bilgisi bizi
yer de¤ifliminde oyuna dâhil
etmektedir. Ancak, araç tren
olunca, oyun lay›k›yla
tiyatrolaflmakta, hatta trenin
güzergâh›na, standard›na,

tafl›d›¤› yolcular›n demiryoluna
ba¤l›l›klar›na göre
zenginleflmekte, ayn› oyun/ayn›
yolculuk olmaktan ç›karak
sahiden tiyatroya dönüflmektedir.

Akl›n›za tren yolculu¤undan
oyun ç›karan yazarlar geldi¤ini
bilmiyor de¤ilim; ancak bafll›
bafl›na her yolculuk yazar›
olmasa da oynanmaya devam
etmektedir. 

Bir yolcu treni kaç vagondan
olufluyorsa, birbirine benzedi¤i
san›lsa bile vagonlar say›s›nca
ayr›/özgün oyun vard›r ve oyun,
tren perondan hareket etmeden
önce bafllamakta; son istasyonda
durup yolcular ellerinde
bavullarla treni terk ettikten
sonra sahneden kalkmaktad›r.

Tiyatro o kadar devingen ve o
kadar kendili¤inden de¤iflkendir
ki, izaha hacet yok; her
istasyonda vagona binen yolcu,
rolünü yad›rgamadan oyuna dâhil
olmakta, inen yolcunun rolünden
ayr› ancak o rolü aratmayacak
bir boflluk doldurmaktad›r.

Boflluk dedi¤imize bakmay›n,
esas›nda bofl koltuklar da,
boflalan koltuklar da oyuna
dâhildir; yolcu olmasa bile
koltuklar kendiliklerinden dekor
bir yana oyunu
tamamlamaktad›r.

Garlar›/istasyonlar› 
do¤as›na uygun tiyatrolar haline
getiren Vagon Tiyatrosu ise bu
anlam› bir kat daha
zenginlefltiren bize özgü bir
uygulamad›r. fiimdilik
Avrupa’n›n dikkatini çekti,
yak›nda Vagon Tiyatrosu bir
gemiye binip Japonya yolcusu
olursa hiç flafl›rmay›n… 

Gerçi kopya çekip bir tane de
kendileri yapsalar iyi olur
olmas›na da, patent hakk› diye
modern bir nane var…
Demiryollar› gere¤ini
düflünmüfltür…
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SANAL 
MOB‹L

fiEBEKE
H‹ZMET‹

HÜSEY‹N ALTAfiProf. Dr.

huseyinaltas@baglantinoktasi.org

gidermek amac›yla 406 say›l›
Telgraf ve Telefon Kanunu’na 06.08.
2008 tarihinde 5703 say›l› Kanun
ile eklenen Ek-37 inci maddenin (b)
f›kras› ile Sanal Mobil fiebeke
Hizmeti (MVNO) iflletmecilerinin
ayl›k brüt sat›fllar›n›n %15i oran›nda
gelirlerini kamuya aktarmalar›
sa¤lanm›fl ve böylece mobil pazarda
hizmet vermek üzere yetkilendirilen
tüm iflletmeciler eflit konuma
getirilmifltir. 

Bunun sonucunda
Telekomünikasyon Hizmet ve
Altyap›lar›na ‹liflkin Yetkilendirme
Yönetmeli¤inde De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Taslak Yönetmelik
Telekomünikasyon Kurumunun 2008
y›l› ‹fl Plan›nda yer alm›fl ve
12.08.2008 tarihinde de
kamuoyunun görüflüne sunulmufltur. 

Söz konusu Yönetmelik ile Sanal
Mobil fiebeke Hizmetine iliflkin
esaslar düzenlenmifltir. Buna göre
Sanal Mobil fiebeke Hizmeti
(MVNO) yetkilendirmesini içeren
Taslak Yönetmelik’te iflletmeciye
hizmet sunumuna iliflkin hüküm ve
koflullar› GSM operatörleri ile
müzakere ederek serbestçe
belirleme, abonelerine hizmet
sunmak amac›yla Telsiz Eriflim
fiebekesi hariç, ihtiyaç duydu¤u
flebeke bileflenlerini kurabilme
ve/veya kiralama dâhil olmak üzere
ilgili mevzuatla öngörülen yollarla
temin edebilme, mobil numara
tahsisi talebi ile Kurma veya
a¤›rlayan iflletmecinin mobil
numaralar›n› kullanabilmek için
a¤›rlayan iflletmeciye baflvurabilme,
anahtarlama, yönlendirme,
kay›tlama, do¤rulama teçhizat› ve
mobil mobil flebeke kodu gerektiren
ilgili di¤er flebeke bileflenlerini
kuracak ve iflletecek ise mer’i
mevzuata uygun olarak mobil flebeke
kodu tahsisi talebi ile Kuruma
baflvurabilme, abonelerine kendi
markas› ile SIM kart› verebilme gibi
haklar tan›nm›flt›r.

Ayr›ca an›lan yönetmelik uyar›nca
Sanal Mobil fiebeke
Hizmeti(MVNO) yetkilendirilmesi
üçüncü nesil telefon hizmetlerini
kapsamayacak flekilde on befl y›l
süre ile öngörülmüfltür.

Tüm bu yasal düzenlemelere
ra¤men Kurum taraf›ndan
haz›rlanan Taslak Yönetmelikte
eriflim zorunlulu¤u, fiyatlama,
rekabetin tesisi edilmesi, numara
tahsisi, üçüncü nesil hizmetler
üzerinden sanala mobil flebeke
hizmeti sunulmas› gibi hususlar
düzenlenmemifltir.

Yönetmelik haz›rlan›rken dikkate

al›nmayan tüm bu unsurlar Sanal
Mobil fiebeke Hizmetinin
uygulanabilirli¤i aç›s›ndan büyük
önem arz etmektedir. Çünkü
günümüzde GSM operatörleri
aras›nda yaflanan “Ulusal Dolafl›m”
konusundaki s›k›nt›lar karfl›s›nda
GSM operatörlerine eriflimin
zorunlulu¤u getirilmedi¤i taktirde
Sanal Mobil fiebeke Hizmeti
iflletmecileri mobil pazara
giremeyecektir. Eriflim zorunlulu¤u
d›fl›nda Sanal Mobil fiebeke Hizmeti
iflletmecilerin hizmet vermelerinin
di¤er bir koflulu da ara ba¤lant›
maliyetlerinin düflük tutulmas›,
fiyatlaman›n maliyet esas›na göre
yap›lmas› ve her bir GSM
operatörünün ça¤r› bafllatma
piyasas›nda etkin piyasa gücüne
sahip iflletmeci olarak
belirlenmesidir. Pazara girifl engeli
olarak de¤erlendirilebilecek bu iki
hususun sa¤lanamamas› halinde
Sanal Mobil fiebeke Hizmeti
iflletmecileri ile GSM operatörleri
aras›ndaki rekabetin tesis
edilemeyece¤i çok aç›kt›r. Bu
nedenle Kurum ayr›ca rekabetin
sa¤lanmas› için gerekli tedbirleri
almal›d›r. Sanal Mobil fiebeke
Hizmeti verilmesi gereken en önemli
unsur olan numara tahsisi de Kurum
taraf›ndan Yönetmelikte net olarak
düzenlenmemifltir. Bu aç›dan Kurum
taraf›ndan iflletmecilere numara
tahsisi yap›lmad›¤› taktirde bu
hizmet verilemeyecektir. Bu durum
da  hizmet vermek isteyen
iflletmecileri kendilerine numara
tahsisi yap›l›p yap›lmayaca¤›
yönünde bir belirsizli¤e
sürükleyece¤inden pazara girifller
azalacakt›r.

Sanal Mobil fiebeke Hizmeti
yetkilendirmesinde yaflanacak olan
bu s›k›nt›lar›n en aza indirilmesi ve
rekabetin tesis edilmesi için
Telekomünikasyon Kurumu’na büyük
görev düflmektedir. Bu anlamda
Telekomünikasyon Kurumu
taraf›ndan Sanal Mobil fiebeke
Hizmeti iflletmecilerine mobil genifl
bant internet hizmetlerinin
kullan›m›n› yayg›nlaflt›rmak ve
kaynaklar›n etkin bir flekilde
kullan›lmas›n› sa¤lamak amac›yla
üçüncü nesil hizmetlerini içeren
yetkilendirme verilmelidir. 

Sonuçta GSM operatörleri ile
Sanal Mobil fiebeke Hizmet
‹flletmecileri aras›ndaki rekabet
sonucu tüketicinin daha fazla
seçene¤inin olmas› fiyatlar›
düflürecek ve buda iflletmecileri daha
kaliteli hizmet sunmaya itecek ve
böylece tüketici refah› artacakt›r.

Sanal Mobil fiebeke Hizmeti bir
iflletmeci ad›na tahsis edilmifl

frekans band› olmaks›z›n mobil
telekomünikasyon hizmeti sunmak
üzere Telekomünikasyon Kurumu ile
imtiyaz sözleflmesi imzalayan
iflletmecilerin altyap›lar› üzerinden
iflletmecinin kendi markas› ile
abonelerine mobil telefon ve katma
de¤erli telekomünikasyon hizmetinin
sunulmas›d›r. Bu hizmeti sunmaya
yetkili kifliler ise bir GSM
iflletmecisinin sahip oldu¤u altyap›
flebekesi üzerinden Kurumca
yetkilendirilmifl iflletmecilerdir.

Söz konusu hizmete iliflkin yasal
düzenlemelerin hayata
geçirilmesinden önce bu hizmeti
sunmaya yetkili iflletmeciler ile mobil
pazarda hizmet vermek üzere
yetkilendirilen di¤er iflletmeciler
aras›ndaki ay›r›m›n ortadan
kald›r›lmas› gerekmekte idi. Nitekim
GSM iflletmecileri ayl›k brüt
sat›fllar›n›n %15i oran›ndaki
gelirlerini hazine pay› olarak kamuya
aktarmakla yükümlüdürler. Sanal
mobil flebeke hizmeti veren
iflletmeciler ise, bu hizmeti bir GSM
iflletmecisinin sahip oldu¤u alt yap›y›
kullanarak verecek oldu¤undan bu
yükümlülü¤ün onlar aç›s›ndan da
geçerli olup olmad›¤› konusu
belirsizlik tafl›maktayd›. Bu belirsizli¤i

❮❮
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Türkiye’nin uydu
operatörü Türksat,

yeni uydu yapmak için
kollar› s›vad›. ‹hale süreci
devam eden Türksat 4A
uydusunun tüm
aflamalar›nda Türk
mühendisler görev alacak.
Türksat 3A’n›n yap›m›nda
görev alan ve 4A’n›n
yap›m›nda görev alacak

Türk mühendisler
Türkiye’nin uydu ve uzay
alan›ndaki çal›flmalar›n›n
beyin tak›m›n› oluflturacak.
Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an’›n talimat›yla
Türkiye’de uydu üretim
tesisleri kurulmas› için
dü¤meye bas›ld›. Türksat ile
TAI’nin ortaklafla kuraca¤›
yeni tesisler 2012’de
hizmete girecek. Türksat 3A
ve 4A’n›n üretiminde görev
alan Türk mühendisler,
Türkiye’nin gözlem uydusu
Göktürk’ün yan›nda
haberleflme uydular›n›n da
üretiminde görev alacak.
Türksat 5A uydusunun
tasar›m› ve üretimi
tamamen Türk mühendisler
taraf›ndan Türkiye’de
gerçeklefltirilecek.

❮❮
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TURKSAT GENEL MUDURU ÖZKAN DALBAY:

Türksat 4A
ile dünyay›
KUÇULTECEGIZ
Türksat Genel Müdürü Özkan Dalbay: “Türksat 3A,

ile Türkiye’nin uydular›n›n kapsama alan›
geniflledi,  Türkiye’nin uydu ve uzay kapasitesini

yüzde 50 oran›nda artt› ve kapasitesi doldu.  
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Türkiye’nin ilk milli
uydusu olma
özelli¤ini
tafl›yacak
Türksat
5A, en geç
2015
y›l›nda uzayda
yerini alacak. 

‹flte tüm bu çal›flmalar›
Türksat Genel Müdürü Özkan
Dalbay’a sorduk. Dalbay, uydu
politikas›n›n yan›nda
Türksat’›n sundu¤u kablo TV
yay›nlar›, internet ve e- devlet
uygulamalar›yla ilgili son
geliflmeleri Ba¤lant›
Noktas›’na anlatt›. Dalbay,
dijital kablo TV’de kanal
say›s›n›n 95’e ç›kaca¤›n›,
internette h›z›n artaca¤›n› ve
fiyat›n düflece¤ini, interaktif
TV yay›nc›l›¤›n›n bafllayaca¤›
müjdesini verdi. ‹flte Dalbay’›n
Ba¤lant› Noktas›’n›n
sorular›na verdi¤i cevaplar: 
➜➜ Geçti¤imiz y›l Türksat 3A
uydusunu uzaya
gönderdiniz. Türksat 3A
uydusunun di¤er uydulardan
fark› nedir? Kapasitesi doldu
mu?

Bilindi¤i gibi Türksat 3A
uydusunu 13 Haziran 2008’de
baflar› ile uzaya gönderdik ve
iflletmeye ald›k. Türksat 3A,
Türkiye’nin sahip oldu¤u uydu
ve uzay kapasitesini yüzde 50
oran›nda art›rd›. Göreve
bafllamas›n›n hemen ard›ndan
3A’n›n kapasitesi doldu.
Türksat 3A ile kapsama
alan›m›z› daha da geniflletmifl
olduk. Örne¤in Çin’in
do¤usundaki Uygur
Bölgesi’nden, Suudi Arabistan

Yar›madas›’ndan ve Kuzey
Afrika’dan Türkiye’deki gibi
televizyon yay›nlar›
seyredilebiliyor. 

Türksat 3A uydusunun bir
baflka özelli¤i ise, sinyal
gücünün mevcut uydular›m›za
göre biraz daha fazla olmas›.
Böylece çanak antenlerin çap›
küçülse bile ayn› kalitede
yay›n al›nabiliyor. 
➜➜ Türksat 4A uydusunun
yap›m› için Bakanlar Kurulu
Karar› ç›kt›. Türksat 4A
uydusunun ihale süreci ne
aflamada? 

Türksat 4A uydumuzun
ihalesinde flu anda teklife
ça¤r› aflamas›nday›z ve bu
y›l›n A¤ustos veya Eylül
ay›nda üretim aflamas›na
geçmeyi hedefliyoruz. Türksat
4A uydumuzun, 2011 y›l›n›n

sonuna do¤ru uzaya
gönderilerek, iflletmeye
al›nmas›n› planl›yoruz.
Türksat 4A uydumuzun çok
önemli bir özelli¤i var. Yeni
uydumuz ile Afrika’n›n
tamam›n› kapsayaca¤›z. Bu
bize hem Türk
televizyonlar›n›n Afrika’da
seyredilmesi yönünde büyük
bir avantaj, hem de ticari bir
pazar ve katma de¤er
sa¤layacak. 
➜➜ Türksat 3A uydusunda
oldu¤u gibi Türksat 4A
uydusunun yap›m›nda Türk
mühendisler yer alacak m›?

Uydu teknolojileri uzun
vadeli düflünülmesi gereken bir
konu ve bu nedenle uzun
vadeli bir planlama ile sab›rl›
çal›flmay› gerektiriyor. Bugün
itibariyle Türksat 3A

‹lk Milli uydu 2015’te uzayda olacak

Türkiye’nin yeni uydusu Türksat 4A
için ihale süreci bafllad›. A¤ustos
veya Eylül ay›nda üretimine

bafllanacak. Türksat 4A uydusu 2011
y›l›n›n sonuna do¤ru uzaya gönderilerek. 

➜ ➜➜



uydusunun üretim sürecine
paralel flekilde teknoloji transfer
program›na kat›lm›fl olan
mühendislerimiz ve teknik
ekibimizin bilgi birikimi önemli
bir düzeye ulaflm›fl durumda.
Türksat 4A uydusunun üretim
sürecinde de ekibimizin üretim
sürecinin çeflitli aflamalar›na
kat›lmalar›n› planlad›k ve bu
sayede bilgi birikimimizi bir üst
seviyeye tafl›m›fl olaca¤›z.
➜➜ Türksat’›n bundan sonraki
uydu politikas› ne olacak? 

Savunma Sanayi
Müsteflarl›¤›m›z›n öncülü¤ünde
Türkiye’de uydu üretim tesisi
kuruluyor. 2012 y›l›n›n sonunda
bitmesi ve hizmete aç›lmas›
planlanan bir çal›flma. Uydu
üretim tesisleri yaln›zca gözlem
uydular›, yani bilinen ismiyle
Göktürk uydular›n›
üretmeyecek, ayn› zamanda çok
daha büyük hacim ve a¤›rl›¤a
sahip olan haberleflme
uydular›n› da üretebilecek. 

fiirketimizin Ar-Ge bölümü
taraf›ndan yürütülmekte olan ve
sonraki aflamada dünya uydu
üretimi pazar›nda iddial› bir
pozisyon kazanmam›z› da
sa¤layacak özgün tasar›ma
sahip Türksat 5A uydumuzun
üretimine 2012 y›l›n›n sonunda
Türkiye’deki uydu üretim
tesislerinde bafllanacak. 2014
y›l› sonunda ya da 2015 y›l›
bafl›nda bu uydumuzu uzaya
gönderme yönündeki
çal›flmalar›m›z aflama aflama
ilerliyor. Umuyoruz ki, Türk
mühendislerinin tasarlad›¤› ve
Türk mühendislerince üretilen
bir uydunun uzaya gönderilmesi
de, elbette ülkemizin bir gurur
vesilesi olarak tarihte hak etti¤i
yeri alacakt›r.
➜➜ Kablo TV hangi illerde
hizmet veriyor? Bunlara yeni
iller eklenecek mi?

Türkiye’nin en büyük 21
ilinde kablo TV altyap›s› var.
‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Konya,
Kayseri, Erzurum, Antalya,
Adana, Bursa, Eskiflehir,
Kocaeli, Gaziantep, Samsun,
Edirne, Manisa, Mersin,
Tekirda¤, Zonguldak, Bal›kesir,
Yalova ve Denizli illerindeki
kablo TV kapasitemiz yaklafl›k
3 milyon aboneye hizmet
verebilecek büyüklü¤e sahip.
Bunun yan›nda yeni birkaç ile
kablo TV altyap›s› kurma
yönünde de fizibilite çal›flmalar›
yürütmekteyiz. 
➜➜ Dijital yay›na geçtiniz.

Dijital yay›n›n avantajlar›
neler? 

Kablo TV altyap›s›n›n
bulundu¤u illerin tamam›nda
altyap›m›z› yeniledik ve
tamamen dijital ve HD TV
yay›n›na geçtik. TELEDÜNYA
ad›n› verdi¤imiz dijital TV
platformunda 75 kanal› dijital
olarak veriyoruz. Sinema
paketlerini de bunlara ilave
edece¤iz ve kanal say›s›n› 95’e
ç›karaca¤›z. Bunun için cihaz
yat›r›m›na bafllad›k ve bu
yat›r›m› da 3 ay içinde hizmete
sokaca¤›z.
➜➜ UyduNet markas› ile

➜ ➜➜

KAPAK KONUSU

28

Türksat 3A uydusunda oldu¤u
gibi 4A’da da Türk
mühendisler görev alacak.

Uydu üretim tesisleri için çal›flmalar
bafllad›. 2012 y›l›nda Türkiye’de
uydu üretim tesisleri kurulacak. 

resim alt› resim
alt›resim alt›resim
alt›resim alt›resim alt›
resim alt›resim
alt›resim alt›resim
alt›resim alt› resim
alt›resim alt›resim 



internet hizmetlerine h›z
verdiniz, uyduNet nedir?
‹nternet paketlerinde indirim
öngörüyor musunuz? 

UyduNet geniflbant internet
(1 ila 20 Mbps h›zlar aras›)
hizmetidir. Yenilenen altyap›m›z
sayesinde 40 Mbps h›z›nda,
hatta bunun çok daha üzerinde
internet hizmeti verebilecek
durumday›z. Yüksek h›zda
internet hizmetlerini UyduNet
markas› ile hizmete sunduk.
ADSL veya VDSL2 gibi
teknolojilere karfl› belirgin bir
üstünlü¤ü olan kablo TV
altyap›s›ndan abonelerimize
internette verdi¤imiz en yüksek
h›z 20 Mbps. Bu yüksek h›z
art›fl›n›n yan›nda fiyatlarda da
bir düflüfl olacak. Bu h›za kadar
olan seçeneklerden 10 Mbps
h›zda çok k›sa süre sonra
ekonomik fiyatlarla internet
hizmeti verece¤iz. Kablo TV
analog paketinde yaklafl›k 1,2
milyon, internette yaklafl›k 100
bin, dijital TV platformunda da
yaklafl›k 25 bin abonemiz var.  
➜➜ E-Devlet Kap›s› geçti¤imiz
y›l›n sonunda aç›ld›,
Türksat’›n e-devlet
uygulamas›ndaki hedefi
nedir?

E-Devlet Kap›s›’na art›k
kulland›¤›m›z masaüstü
bilgisayarlar veya dizüstü
bilgisayarlar üzerinden
eriflilebiliyor. Haziran ay›ndan
itibaren, mobil cihazlardan da
e-Devlet Kap›s›’na eriflmek ve
hizmet almak mümkün hale
gelecek. E-Devlet Kap›s›’ndan
sunulan hizmet say›s›n› 100’e
ç›karaca¤›z. Özellikle bu
aflamada, vatandafllar›m›z›
yak›ndan ilgilendiren tüketici
ifllemleri, askerlik ifllemlerinden
baz›lar› elektronik ortamda
verilmeye bafllanaca¤› için
kullan›m say›s›nda çok h›zl› bir
art›fl bekliyoruz. 

Türksat 3A ve 4A’n›n yap›m›nda görev alan mühendisler 5A’n›n
tasar›m›n› ve üretimini bu tesislerde gerçeklefltirecek. 2014 y›l› sonu veya 

2015 y›l› bafl›nda tamamen Türk mühendisler taraf›ndan tasarlanm›fl 
ve Türkiye’de üretilmifl gerçek Türk uydusu uzaya gönderilecek.

3A’NIN KAPSAMA ALANLARI
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Yüksek H›zl› Tren (YHT)
13 Mart’ta Ankara-

Eskiflehir hatt›nda ticari
seferlerine bafllad›. Seferlere
bafllamas›n›n üzerinden k›sa
bir süre geçti ki, hat üzerinde
yer yer çökme ve bozulmalar
yafland›. Sektörde faaliyet
gösterin bir sendika, seferlerin
devam etmesi halinde,
yolcular›n can ve mal
güvenli¤inin tehdit alt›nda
oldu¤unu ileri sürdü. 

Önemli gördü¤ümüz ve
insan hayat›n›n söz konusu

oldu¤u bu iddiay›, YHT
Dan›flma Kurulu Baflkan› Prof.
Dr. S›dd›k Yarman’a sorduk.
Yarman, bugüne kadar h›zl›
tren iflletmecili¤inin tehlikeli
oldu¤unu gösteren en küçük bir
bulguya rastlanmad›¤›n›
söyledi. Ancak yer yer hafif
çökmelerin oldu¤unu
do¤rulad›. 

Çökmelerin, h›zl› tren
iflletmecili¤i yap›lan her ülkede
yafland›¤›n› ve Türkiye’deki
çökmelerin de Avrupa
standartlar›nda bulundu¤unu

DEM‹RYOLU
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Süleyman
Karaman: “Hat

bildi¤iniz gibi
yaflayan bir

sistem. Dolay›s›
ile bu yolda

elbette ki zaman
zaman bir tak›m

de¤ifliklikler,
bütün dünyada

oldu¤u gibi bizde
de yaflan›yor.
Önemli olan,

bunun
izlenmesidir. Biz

de izliyoruz.”

S›dd›k Yarman: “Bugüne kadar h›zl› tren iflletmecili¤inin tehlikeli
oldu¤unu gösteren en küçük bir bulguya rastlamad›k. Ancak yer yer
hafif çökmelerin oldu¤u do¤rudur. Bu çökmelerin hiçbiri, Avrupa
standard›n›n üzerinde de¤il, alt›ndad›r. Beklenen çökmelerdir.”

❮❮

H›zl› tren hatt›nda
‘esneme’ tart›flmas› 
TÜV-SÜD Rail ‹fl Gelifltirme Müdürü Ulrich 

Hönisch: “Yapt›¤›m›z incelemelerde, sinyalizasyon
ve sinyalizasyonun ba¤l› oldu¤u di¤er bölümler

aras›nda herhangi bir sorun olmad›.”

Ba¤lant› Noktas›
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belirtti. Bu yöndeki çökmelerin
beklendi¤ini ve do¤al oldu¤unu
kaydetti. S›dd›k Yarman, hat
üzerinde dan›flma kurulunun
yapt›¤› incelemede, en küçük
s›k›nt›l› bir duruma
rastlanmad›¤›n› belirtti. Yarman,
hat üzerinde kendi yapt›klar›
incelemelerle, TÜV SÜD’ün
incelemelerinin örtüfltü¤ünü
kaydetti. 
Demiryollar› iflletme 
lisans›n› kendi kendine vermedi

S›dd›k Yarman, Devlet
Demiryollar›’n›n h›zl› tren
iflletmecili¤i lisans›n› kendi
kendine vermedi¤ine dikkat
çekerek, lisans› dünyan›n önde
gelen ba¤›ms›z sertifikasyon
kuruluflu olan TÜV-SÜD’ün
verdi¤ini vurgulad›. Ba¤›ms›z
sertifikasyon kuruluflunun, hat
üzerindeki denetimlerini yak›ndan
sürdürdü¤üne iflaret eden Yarman,
TÜV SÜD yetkililerinin de yolla
ilgili her hangi bir s›k›nt›
yaflanmad›¤› yönünde rapor
verdiklerini belirtti. Yarman flöyle
devam etti: “Zaten bizim
toplant›lar›m›za TÜV SÜD’ün
temsilcileri de kat›l›yor. Biz
kendilerine, ‘çal›flmalar›n›z›
yaparken herhangi bir engelle
karfl›lafl›yor musunuz? Herhangi
bir aksakl›kla karfl›lafl›yor
musunuz? Arad›¤›n›z ölçme
ekipmanlar›n› bulabiliyor
musunuz? Bulam›yor musunuz?
Bir s›k›nt›n›z oluyor mu?’ diye
sürekli soruyoruz. Onlar kesinlikle
herhangi bir s›k›nt›lar›n›n
olmad›¤›n› belirtiyorlar.
Sinyalizasyonda da s›k›nt› yok 

Hatla ilgili iddialar› TÜV-SÜD
Rail ‹fl Gelifltirme Müdürü Ulrich
Hönisch’e de sorduk. Hönisch,
h›zl› tren hatt›nda yapt›klar›
incelemede sinyalizasyon ve
elektrifikasyon sistemlerinde
herhangi bir sorunla
karfl›laflmad›klar›n› belirtti. Ulrich
Hönisch flunlar› söyledi: “TCDD ile
birlikte çal›flt›¤›m›z günden bu
yana sinyal sistemlerini kesinlikle
Avrupa norm ve standartlar›na
göre inceliyor ve izliyoruz. Bu
çerçevede sinyalizasyon ve
sinyalizasyonun ba¤l› oldu¤u di¤er
bölümler aras›nda her hangi bir
sorun olmad›.”
“Yolda bir tak›m 

de¤ifliklikler olmas› normal”
TCDD Genel Müdürü

Karaman’a da h›zl› tren hatt›nda
deformasyon olup olmad›¤›
sorusunu yönelttik. Karaman,
canl› bir sistem olan hat üzerinde
baz› bozulmalar›n oldu¤unu kabul
etti, ancak bunlar›n normal
bozulmalar oldu¤unu dile getirdi.
“Hat üzerinde hiçbir de¤ifliklik
olmayacak diye bir iddiam›z yok”
diyen Genel Müdür, dünyada h›zl›
tren iflletmecili¤i yapan hiçbir
ülkenin de böyle bir iddiada
bulunamayaca¤›n› kaydetti.
Karaman, hat üzerindeki
deformasyon iddialar›yla ilgili
flunlar› söyledi: “Hat bildi¤iniz
gibi yaflayan bir sistem. Dolay›s›
ile bu yolda elbetteki zaman
zaman bir tak›m de¤ifliklikler,
bütün dünyada oldu¤u gibi, bizde
de yaflan›yor. Yerçekimi oldu¤u
için de her türlü harekete maruz
kalabiliyor. Önemli olan, bunun
izlenmesidir. Biz de izliyoruz.
Gerekti¤inde de müdahale
ediyoruz. Bu tüm dünyada böyle,
bizde de böyle. O bak›mdan telafla
gerek yok. Hatt› sadece
Demiryollar› teknik ekibi de¤il,
ba¤›ms›z sertifika kuruluflu TÜV
SÜD ve bilim adamlar›ndan
oluflan kurul da inceliyor.”



Genel Müdür Ar›duru’dan sezon öncesi    

Sivil Havac›l›k Genel
Müdürü (SHGM)  Dr.

Ali Ar›duru, uçufl güvenli¤i
konusunda kimsenin gözünün
yafl›na bakmayacaklar›n›
aç›klad›. Ar›duru, geçen y›l
sektöre yönelik yap›lan 881
denetim ve kesilen 8 trilyona
yak›n para cezas›n›, güvenlik
konusundaki hasiyetlerine
örnek olarak gösterdi. Genel
Müdür Ali Ar›duru, yaz
sezonunun bafllad›¤› bu
günlerde, havayolu
flirketlerini de uyarmay›
ihmal etmedi: “Denetimler
s›k›laflacak. Bak›m›n› tam
yapt›rmayan havayolu flirketi
uçamaz.”

Ali Ar›duru, genel
müdürlü¤ünün çal›flmalar›

hakk›nda Ba¤lant›
Noktas›’na aç›klamalarda
bulundu. Ar›duru, Muhsin
Yaz›c›o¤lu’nun da içinde
bulundu¤u helikopterin
düflmesinden sonra gündeme
gelen ELT (Acil Yer Bulma
Verici Sistemi) cihaz›
hakk›nda ne tür bir
düzenleme yapt›klar›n› da
anlatt›. 
Haziran sonunda kadar,
ELT cihazlar›n›n gücü 406
megahertze ç›kar›lacak

ELT cihaz›, Muhsin
Yaz›c›o¤lu’nun hayat›n›
kaybetti¤i helikopter
kazas›yla Türkiye’nin
gündemine girdi. Sert
çarpma sonucu, anteni
k›r›lan ELT cihaz› düflük

frekansta sinyal yollad›¤›
için, enkaza 47 saat sonra
ulafl›labilmiflti. Yaflanan bu
üzücü olay›n ard›ndan, Sivil
Havac›l›k Genel Müdürlü¤ü,
havayolu flirketlerine yönelik
yay›nlad›¤› bir genelge ile
tüm hava araçlar›nda
bulunan (bulunmas› zorunlu)
ELT cihazlar›n›n gücünün
406 megahertze
ç›kar›lmas›n› istedi. Ar›duru,
cihaz›n gücünü neden
yükselttiklerini flöyle
aç›klad›: “Bu cihaz›n,
uyduya gönderdi¤i sinyaller
al›narak, enkaz›n yeri tespit
ediliyor. Ancak, son y›llarda
yap›lan uydular›n yer
de¤iflikli¤i, önceden 121.5
gücündeki ELT cihazlar›n›n
sinyallerinin al›nmas›n›
zorlaflt›rd›. Bunun üzerine
biz de, cihaz›n gücünün 406
megahertze ç›kar›lmas›n›
zorunlu hale getirdik.”

Ar›duru, ELT cihaz›n›n,
uçufl güvenli¤ini sa¤lamas›
yönüyle birinci derecede
olmad›¤›n›n alt›n› çizdi. Bu
cihaz›n öneminin, kazan›n
yerinin tespitinde önem arz
etti¤ini söyledi. Örnek olarak
da ABD’yi verdi. ABD’nin
uçufl güvenli¤i konusundaki
hassasiyetinin bilindi¤ine
de¤inen Ar›duru, “Buna
karfl›n, ABD’deki hava
araçlar›n›n sadece yüzde
12.5’inde, 406 megahertz
gücünde ELT cihaz›

Ba¤lant› Noktas›

HAVACILIK

32
www.baglantinoktasi.org

Yaz sezonunu
öncesi havayolu

flirketlerini
uyaran Ali

Ar›duru,
bak›mlar›n› tam

yapt›rmayan
havayolu

flirketlerini
büyük cezalar›n

bekledi¤ini
söyledi. 

Bak›mlar›n› tam
yapmayan uçaklar›n

uçufluna izin yok 

Bak›mlar›n› tam
yapmayan uçaklar›n

uçufluna izin yok 
❮❮



   sektöre sert uyar›:
bulundu¤unu belirtti.
Süre Haziran 
sonunda doluyor 

Ali Ar›duru, flirketlere
Haziran ay› sonuna kadar,
cihazlar›n›n gücünü 406
megahertze ç›karmalar› için
süre tan›d›klar›n› kaydetti. Aksi
halde, uçufl izni
vermeyeceklerini söyledi.
Ancak, geçifl süresi içinde,
(Haziran sonuna kadar) 121.5
megahertze sahip hava
araçlar›n›n uçufluna müsaade
edeceklerini söyledi. 
Denetimlerden taviz yok

Genel Müdür Ali Ar›duru,
uçufl güvenli¤i konusunda
denetimlerden taviz
vermeyeceklerini bir kez daha
tekrarlad›. Uçufl güvenli¤i
konusunda ‘tolerans›m›z yok’
diyen Ali Ar›duru, son 4,5 y›lda
yapt›klar› s›k› denetimler
neticesinde, 43’üncü s›radan
5’incili¤e yerlefltiklerini
kaydetti. Ar›duru flöyle devam
etti: “Uluslararas› Sivil
Havac›l›k Örgütü (ICAO) 44
üyeden oluflmaktad›r. Denetim
s›ralamas›nda Türkiye olarak
43. s›radayd›k. fiimdi 5. s›raya
yerlefltik. 2008 y›l›nda 881
denetim gerçeklefltirdik. 8
trilyona yak›n para cezas›
uygulad›k. Geldi¤imiz nokta
ortada. Nereden nereye… 24
saat çal›flan arkadafllar›m›
kutluyorum.” 
Dolmufl uçak projesi için
ciddi ciddi çal›flan
flirketlerimiz var

Sivil Havac›l›k Genel
Müdürlü¤ü’nün üzerinde
durdu¤u projelerden biri de 20
ile 100 koltuk kapasiteli
uçaklarla yap›lacak ‘Dolmufl
Uçak Projesi.’ Sivil Havac›l›k
Genel Müdürlü¤ü, Dolmufl
Uçak Projesini, bölgesel
havac›l›¤›n önemli bir aya¤›
olarak görüyor. Projenin biran
önce hayata geçmesini istiyor.
Bu kapsamda, havayolu
flirketleriyle de toplant›lar

düzenliyor. Ali Ar›duru, konuyla
ilgili flunlar› söyledi: “‹ki üç
flirket, projenin hayata geçmesi
için çal›flmas›n› yap›yor. Tabii
ekonomik yat›r›m gerektiriyor.
‹flin bir de maliyet boyutu var.
‹ki, üç flirket bu konuda önemli
mesafe ald›. Önümüzdeki
günlerde, projeye uygun uçak
tipleri ile girifl yapacaklar›n›
umuyorum. Yine önümüzdeki
günlerde, Türkiye’nin her
noktas›nda uçufl yapan bir
havac›l›k sektörü görece¤iz.”
Dolmufl uçak projesi, daha çok
birbirine yak›n illere s›k
aral›klarla seferler yapacak. 
Heliport Projesi’ni çok
önemsiyoruz

Ali Ar›duru, Heliport
Projesi’ni çok önemsediklerini
kaydetti. Bu proje ile Sa¤l›k
Bakanl›¤›’yla helikopter
ambulans projesini hayata
geçirdiklerini söyledi.
Türkiye’ye yak›fl›r bir proje
oldu¤unu vurgulad›. Projeyi
daha da gelifltireceklerine iflaret
eden Ar›duru, her gökdelene bir
heliport yap›lmas› için
çal›flt›klar›n› da söyledi. Bunun
için kamu kurum ve
kurulufllar› ile
yaz›flmalar›n
devam etti¤ini
belirtti. Heliport
projesinin,
özellikle ifl
adamlar› için
mükemmel bir
proje
oldu¤unu
savundu. 
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Sivil Havac›l›k Genel
Müdürü (SHGM)  Dr. Ali
Ar›duru, “ELT cihaz›n›n
gücünü 121.5’ten, 406

megahertze ç›karaca¤›z.
Böylece düflük sinyal

sorunu ortadan kalkacak.”

Sivil Havac›l›k Genel
Müdürlü¤ü’nün üzerinde
durdu¤u projelerden biri
de 20 ile 100 koltuk
kapasiteli uçaklarla
yap›lacak ‘Dolmufl Uçak
Projesi.’ Proje için
firmalar yo¤un olarak
çal›fl›yor. Önümüzdeki
aylarda, Dolmufl Uçak
Projesi hayata geçecek. 

Sivil Havac›l›k Genel
Müdürlü¤ü’nün üzerinde
durdu¤u projelerden biri
de 20 ile 100 koltuk
kapasiteli uçaklarla
yap›lacak ‘Dolmufl Uçak
Projesi.’ Proje için
firmalar yo¤un olarak
çal›fl›yor. Önümüzdeki
aylarda, Dolmufl Uçak
Projesi hayata geçecek. 



PTT Bank ile hizmet anlay›fl›m›z de¤iflti.
Kurum odakl› kurumsal müflteri hizmeti yerine, 
müflteri odakl›, yani vatandafl odakl› bir hizmete yöneldik.

Bu say›m›z›n söylefli
bölümünde, PTT Genel

Müdürü Osman Tural ile
konufltuk. Kurumun son
y›llardaki baflar›s›n›n s›rr›n›
sorduk. Tural, k›sa ve öz bir
cevap verdi: “Baflar›n›n alt›nda
‘vatandafl odakl›’ hizmet
anlay›fl›m›z yatmaktad›r.” 

Genel Müdür Tural ile PTT
Bank’›n k›skand›ran kâr›n›n
yan› s›ra di¤er hizmet
alanlar›ndaki durumunu da
konufltuk. Genel Müdür,
baflar›ya giden yol haritas›n›,
posta, bankac›l›k ve kargo-
lojistik hizmetleri olarak
anlatt›. Hizmette, vatandafl›n
taleplerinin dikkate al›nmas›n›n
önemine de¤indi. Baflar›y› da bu
flekilde yakaland›klar›n›
kaydetti. Tural, PTT Bank’›
soymay› düflünenleri de

uyarmadan edemedi: “Bofluna
kendinizi yakmay›n. Bizde çok
para yok.”

“PTT Bank, bankalar için
neden cazip? Bankan›n 2008
y›l› kâr› ne kadar? PTT’nin
baflar›s›n›n gerisindeki felsefi
anlay›fl ne?” gibi sorulara,
Genel Müdür Tural’la
yapt›¤›m›z söyleflide cevap
bulacaks›n›z.
■■ PTT Bank’la kurum,
vatandafla hizmet sunma
anlay›fl›n› m› de¤ifltirdi?

Kesinlikle… Kurum odakl›
kurumsal müflteri hizmeti
yerine, müflteri odakl›, yani
vatandafl odakl› bir hizmete
yönelmemizi sa¤lad›. Bunu
daha da açacak olursak, önce
mevcut hizmetlerimizi
vatandafllar›m›z›n talepleri
do¤rultusunda, onlar› memnun

edecek flekilde yenileyelim
dedik. ‹kinci olarak, hizmet
profilimizin içine
vatandafllar›m›z›n bizden
beklentilerini karfl›layacak
flekilde yeni hizmet alanlar›
ekleyelim dedik. ‹flte PTT
Bank’›, bu yeni anlay›fl›n bir
yans›mas› olarak vatandafl›n
hizmetine sunduk.
■■ PTT Bank’›n kaç kurum ve
kuruluflla anlaflmas› var 

PTT Bank ifllemleri alt›nda,
2002 sonunda kurum ve
kurulufllarla yapm›fl oldu¤umuz
anlaflma say›s› 4 iken, bugün
ulaflt›¤›m›z rakam 117. Bugün
117 kurum ve kurulufl, PTT
Bank sistemi üzerinden ifl ve
ifllemlerini yapabiliyor.
■■ PTT Bank’›n di¤er
bankalardan fark› nedir?

Di¤er bankalardan fark›m›z
flu; biz Bankac›l›k Düzenleme ve
Denetleme Kurulu’nun (BDDK),
Bankac›l›k Kanunu çerçevesinde
vermifl oldu¤u izinle bankac›l›k
yapm›yoruz. Mevduat toplay›p,
paray› yine baflkalar›na borç
verme, kredilendirme ifl ve
ifllemlerini yapm›yoruz. Kendi
ana statümüz ve 5584 say›l›
kanun çerçevesinde bize verilen
görevlerin PTT Bank tan›t›c›
iflareti alt›nda hizmetlerimizi
sürdürüyoruz. Bankalar ve
kurumlar, bizim 3 bin 530
online’na aç›k flubemizden
yararlan›yor. As›l fark›m›z bu.

❮❮

Osman Tural,  PTT Bank’› soymay› düflünenlere seslendi:

“fiubelerimizde fazla para olmaz,
bofluna kendinizi yakmay›n” 
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■■ PTT Bank üzerinden
ayda yap›lan ifllem say›s›
ne kadar?

Bizim otomasyon sistemi
üzerinden yapm›fl oldu¤umuz
ifl ve ifllem say›s› ayda 20
milyonu geçti. Bunun anlam›
flu; en az 15 milyon insan
bankac›l›k alan›nda ifl
yapmak üzere postanelere
gelip hizmet sat›n
almakta… Yani 15 milyon
müflterimiz var. Bu da
Türkiye nüfusunun yaklafl›k
yüzde 20’sine yak›n bir
rakama tekabül etmekte…
Di¤er yandan, taflrada PTT
Bank’›n önemi daha fazla

anlafl›l›yor. Çünkü hiçbir
banka ve finans kuruluflunun
hizmet vermedi¤i bin 215
noktada biz var›z. Ayr›ca,
bizim ifl ve ifllemlerimizin
hiçbirinin vatandafla
maliyeti yok.
■■ 2008 y›l›nda PTT ne
kadar kâr etti?

2008 y›l›n› 388 milyon TL
kârla kapatt›k. 1 milyar 550
milyon TL gelir elde ettik.
Bunun 115 milyonu gider.
388 milyon kâr ettik. 
■■ Bir önceki y›la göre
kâr›n›z art› m›? 

Bir önceki y›l, geçen sene
335 milyon TL bir kârla
kapatm›flt›k. Bu seneki
hedefimizin çok üzerinde bir
gelir ve kârl›l›k oran›
yakalad›k. 
■■ PTT’nin ifllem say›s›
art›yor, geliri art›yor, kâr›
art›yor… Soyulma oran› da
art›yor. Neden?

Mevzuat çerçevesinde
al›nmas› gerekli önlemler
al›n›yor. Biz ülke genelinde
yürürlükteki mevzuat
çerçevesinde her türlü
önlemi almak suretiyle ifl ve
ifllemlerimizi sürdürüyoruz.
Ancak, 2002 y›l› sonunda
569 milyon TL olan
gelirimiz, 2008 y›l›nda 1.6
milyar TL’yi buldu.
Dolay›s›yla bu parasal ifl ve
ifllemlerin artmas›yla,
h›rs›zlarda PTT Bank’larda
fazla para var anlay›fl› hâs›l
oldu. Bizi soymak için çaba
içerisine girdiler. Bu nedenle
soygun iflleri ço¤ald›.
■■ fiubelerinizde güvenlik
sorunu mu yafl›yorsunuz?

Tüm iflyerlerimizde alarm
sistemimiz mevcut. Koruma
ve güvenlik personeli
istihdam etmemiz gereken
yerler var. Zaten bu yerleri il
güvenlik koordinasyon

kurullar› belirliyor. Ayr›ca
bu tedbirlere ilave, yaklafl›k
bin 600 ifl yerimizde
kameral› güvenlik sistemi
var. 1-2 ay içerisinde ülke
genelindeki tüm iflyerlerinde
(3 bin 550) kamera sistemi
kurulmufl olacak. Güvenlikle
ilgili bir sorunumuz yok.
Bunun bilinmesini isterim.
■■ H›rs›zlar bunu bilmiyor
mu?

H›rs›zl›k yapanlar ö¤rendi.
Güvenlik tedbirlerinin
oldu¤unu ö¤rendi.
■■ Y›lda 1.6 milyar TL gelir
elde etti¤inizi
söylüyorsunuz. Di¤er
yandan flubelerinizde çok
paran›n olmad›¤›n›
belirtiyorsunuz. Bu nas›l
oluyor? 

‹kisi de do¤ru. Gelirimiz
ifade etti¤iniz miktar› buldu.
Ancak flubelerimizin say›s›
fazla. Gün içinde para belli
bir miktara gelince, özel
kuryelerle paralar›
topluyoruz. Kasada 1000
TL’nin üzerinde para
b›rakmamaya gayret
ediyoruz. Böyle olunca,
soygun yapanlar umdu¤unu
da bugüne kadar bulamad›.
Buradan, bizi soymaya
yeltenecek arkadafllara,
h›rs›zlara veya potansiyel
h›rs›zlara bir mesaj›m
olacak; bizde çok para
kalm›yor. Bofluna kendinizi
yakmay›n. Senede bizim
200-300 tane soygun
olay›m›z gerçeklefliyor.
Dolay›s› ile 200-300 soygun
olay›n› engellemek üzere, 20
milyon insan›n müflteri
memnuniyetinden fedakârl›k
etmek gibi bir anlay›fl,
modern yönetim anlay›fl›n›n
yans›mas› olamaz.
Müflterilerimiz merak
etmesinler PTT’ler gayet

“PTT Bank, 2002
sonunda 4 kurum ile

anlaflma sa¤lam›flken,
bugün bu say› 117’ye
ç›kt›. Bizimle anlaflan
kurum ve kurulufllar,
ayn› anda 3 bin 530

online aç›k
flubemizden ayn› anda

yararlanabiliyor.”
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Denizcilik Müsteflarl›¤›
Gemi ‹nfla ve Tersaneler

Genel Müdürü Yaflar Aytafl,
ekonomik krizin vurdu¤u gemi
infla sektörüne bomba gibi
düflecek bir öneriyi tart›flmaya
açt›. Tersane yat›r›mlar›n›n
uzun süreli ve yüksek maliyetli
oldu¤una dikkat çeken Aytafl,
askerlerin denetimindeki,
Türkiye’nin en büyük tersanesi
Pendik’in özellefltirilmesini
önerdi. 

Aytafl, Ba¤lant› Noktas›’na
sektörde bomba etkisi
yaratacak çok özel
aç›klamalarda bulundu.
Türkiye’de eskiden devlet
tersanelerinin faaliyet
gösterdi¤ini an›msatan Aytafl,
"fiimdi özel sektörün rakibi

yine özel sektördür. Eskiden,
devlet tersanesi vard›. Bu
ortadan kalkt›." dedi. 

Askeri gemilerin, özel
sektör taraf›ndan iflletilen
tersanelerde yap›lmaya
baflland›¤›n› vurgulayan
Aytafl, "Bu elbette do¤rudur.
Dünyada da böyledir. Özel
tersanelerde, askeri s›rlar göz
önüne al›narak, askeri
gemilerin yap›ld›¤› alanlar›n
ayr›lmas› laz›m. Bunlara
dikkat edilmesi halinde askeri
tersanelerin özellefltirme
kapsam›na al›nmas› do¤ru
olur." görüflünü dile getirdi. 

Asker denetimindeki Pendik
Tersanesi’nin özellefltirilmesini
gündeme tafl›yan Aytafl,
"Pendik’in, Atatürk’ün istedi¤i

gibi ticari sivil gemiler
yap›lacak biçimde
düzenlenmesi gerekiyor.
Çünkü Türkiye’de büyük
kapasiteli gemi infla edilecek
tek tersane Pendik’tir." diye
konufltu. 

Askeri tersanelerde zaman
zaman sivil gemilerin de
yap›ld›¤›n› anlatan Aytafl,
ancak bunun komutanlar›n
iznine ba¤l› oldu¤unu söyledi.

Ba¤lant› Noktas›

❮❮

"Atatürk’ün talimat›n› 
uygulay›p, Askeri Pendik

Tersanesi’ni özellefltirelim” 

TERSANELER GENEL MÜDÜRÜ YAfiAR AYTAfi: TERSANELER GENEL MÜDÜRÜ YAfiAR AYTAfi: TERSANELER GENEL MÜDÜRÜ YAfiAR AYTAfi: TERSANELER GENEL MÜDÜRÜ YAfiAR AYTAfi: TERSANELER GENEL MÜDÜRÜ YAfiAR AYTAfi: TERSANELER GENEL MÜDÜRÜ YAfiAR AYTAfi: 
Aytafl, askeri

gemilerin özel
sektör taraf›ndan

yap›lmas›n› önerdi.
Dünyan›n böyle

yapt›¤›n› ileri
sürdü. Askeri s›rlar
göz önüne al›narak,

askeri gemilerin
özel sektör eliyle

yap›lmas›n›n daha
do¤ru oldu¤unu

söyledi. 
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Aytafl, “Ama bunlar geçici
süreler. Bunlar sürekli olmal›.
Askerlerin denetimindeki
tersanelerde, askeri sistem
olmas› nedeniyle sivil
gemilerin yap›lmas› ve yine
sivil gemilerin bak›m-
onar›mlar› mümkün de¤il”
dedi.  Aytafl, Deniz
Kuvvetleri’nin her türlü gemi
ihtiyac›n›n, özel sektör
taraf›ndan karfl›land›¤›n› ve
bundan sonra da
karfl›lanaca¤›n› vurgulad›. 

Aytafl, Pendik’e,
özellefltirilmek üzere ihaleye
ç›k›lmas› durumunda talep
gelip gelmeyece¤i sorusunu,
“Muhakkak gelir. Hem yerli
hem de yabanc›
yat›r›mc›lardan talep
gelecektir. Buras› bizim göz

bebe¤imiz. Bu büyüklükte bir
tersane Çanakkale’de
planlan›yor. Hala plan
aflamas›nda bulunuyor. ‹lgili
kurumlardan onaylar
bekleniyor. Bu yat›r›mlar
uzundur. Bir tersane yat›r›m›
en az 3.5 y›l sürer. Bu
çerçevede 3.5 y›l yat›r›m yap›p
geri dönüflü beklemek
zorundas›n›z. Bunun için
yat›r›m›n kolay olmas›
gerekiyor” diye konufltu. 
"Koç ve Do¤an 
öncülük etmeli"

Aytafl, yat ve özel teknelerde
Motorlu Tafl›tlar Vergisi’nin
(MTV) kald›r›ld›¤›n›
an›msatarak, sahibi Türkiye
Cumhuriyeti vatandafl› olan;
ancak, yabanc› bayrak çeken
yat ya da teknelerin henüz
Türk siciline geçmek için
baflvuru yapmad›¤›n› söyledi.
Aytafl, "Do¤an Grubu, Koç
dahil yabanc› bayrakl› gemiler
var. ‹nflallah önce onlar
bafllarlar. Di¤erlerine örnek
olurlar" dedi. 
Tersaneler için 
kredi destek fonu 

Aytafl, hükümetin ekonomik
krizle bo¤uflan tersaneleri
rahatlatacak önemli bir
çal›flma yürüttü¤ünü
belirterek, "Tersanelerin,
kulland›klar› kredilerle ilgili
sorunlar› var. Bir kredi fonu
kurulacak. Bu konuda yasa
çal›flmas› yap›l›yor" dedi.

Aytafl’›n verdi¤i bilgilere göre,
kurulacak kredi fonuna,
Hazine’nin yan› s›ra Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i
(TOBB) ile özel sektör de
destek olacak. Tersaneler,
fondan kredi kullanarak,
finansman darbo¤az›n›
aflacak.
Sektör krizle bo¤ufluyor

Aytafl, küresel ekonomik
krizin gemi infla sektörüne
etkisini de de¤erlendirdi.
Krizle birlikte yeni gemi
siparifllerinin durdu¤unu
anlatan Aytafl, bankalar›n da
sektöre açt›¤› kredileri geri
ça¤›rd›¤›n› söyledi. 

Aytafl, “Bankalar, sektöre,
‘sizin verdi¤iniz teminat
yeterli de¤il, ben baflka
teminatlar istiyorum’ dedi.
Bunlar daha çok gayrimenkul
teminatlar. Bu teminat›
vermek çok zor ve veren de
çok az” diye konufltu. 

Krizle birlikte gemilerin
fiyat›n›n da düfltü¤ünü anlatan
Aytafl, “Krizle birlikte 20
milyon dolarl›k konteyn›r
gemisi birden 10 milyon
dolara düfltü” dedi.  

Aytafl, dünya ticaretinin
krizle birlikte yüzde 25
darald›¤›n›, bunun da
otomatik olarak gemi infla
sektörünü etkiledi¤ini söyledi.
Krizin, baz› tip gemilerde
daha az etkili oldu¤unu
kaydeden Aytafl, flöyle devam
etti:  “Navlunu standart olan,
sözleflmeye ba¤lanm›fl
tankerlerde bu kriz daha az
hissedildi. Kargoda, dökme
yüklerde, cevher tafl›malarda
kriz biraz daha fazlad›r.
Konteyn›rda ise daha fazla
hissedildi.” 
10 bin kifli kiflini kaybetti

Aytafl, ekonomik krizden
tersaneler kadar yan sanayinin
de etkilendi¤ini, emek yo¤un
bir sektör olan gemi infla
sanayinde 10 bin kiflinin iflini
kaybetti¤ini söyledi. Aytafl,
“‹flten ç›karmalar oldu.
Tahminimiz, yüzde 25
dolay›nda iflçi ç›karma
meydana geldi. Tersanelerde
33 bin insan çal›fl›rken, bugün
22-23 bin civar›nda insan

Deniz
Kuvvetleri’nin
her türlü gemi

ihtiyac›n›n,
özel sektör
taraf›ndan

karfl›land›¤›n›
vurgulayan

Aytafl,
Pendik’in

özellefltirilmesi
halinde, talep

gelece¤ini
kaydetti.

Aytafl, yat ve özel teknelerde Motorlu
Tafl›tlar Vergisi’nin (MTV) kald›r›lmas›ndan
sonra, bu tür deniz araçlar›n›n Türk siciline
geçmesi için baflvuru yapmalar›n› istedi. Bu
konuda da, Do¤an Grubu ve Koç Grubu’nun
öncülük etmesi gerekti¤ine vurgu yapt›. 



Devlet Demiryollar› (TCDD),
hemzemin geçitlerde meydana

gelen kazalar› azaltmak için son 5
y›lda Türkiye genelindeki 500
hemzemin geçidi kontrollü hale
getirdi. Böylece, kontrollü geçit say›s›
483’ten 983’e ç›kt›. Hemzemin
geçitlerin korumal› hale
getirilmesiyle, hemzemin kaza say›s›
da azald›. 2000 y›l›nda 381 olan kaza
say›s› 2008’de 118’e geriledi. 

TCDD, en çok da uyar›lar› dikkate
almayarak, hemzemin kazalar›na
sebep olan sürücülerden flikayetçi…
TCDD Genel Müdürü Süleyman
Karaman, karayolu sürücülerinin,
sesli ve ikazl› uyar›lar› hiç mi hiç
dikkate almad›¤›n› belirtiyor. Baz›
sürücülerin bariyerli geçifllerde bile,

slalom yaparak karfl› tarafa geçmeye
çal›flt›¤›na dikkat çekiyor. Sürücülerin
bazen de karfl› tarafa geçemeyip o
zaman istenmeyen kazalara neden
olduklar›n› belirten Karaman, “Bizim
mücadelemiz, daha çok uyar›lar›
dikkate almayan sürücülere yönelik.
Bu tür sürücülerin, bir flekilde
dikkatini çekerek, kaza yapmalar›n›n
önüne geçmek istiyoruz. Mesela bizim
birçok hemzemin geçidimiz flaflörlü
(›fl›kl› ikaz lambas›) ve çanl›. Sürücü
ne flaflörü ne de çanl› uyar›y› dikkate
al›yor. Bu tür geçitleri flaflörlü, çanl›
ve bariyerli olarak korumal› hale
getiriyoruz. Böylelikle sürücülerin,
trenin geldi¤i dakikalarda, hemzemin
geçitleri kullanmas›n›n önüne geçmeyi
hedefliyoruz” ifadeleri ile sorunu ve
çözümü aç›kl›yor. Karaman bu y›l
içinde 100 hemzemin geçidi, daha
korumal› hale getirmeyi planlad›klar›
bilgisini veriyor. 
Yeni sistemle 
hemzeminlerdeki bekleme süresi 
1.5 dakikaya indirilecek 

TCDD, bir yandan da üniversitelerle
iflbirli¤i yaparak hemzeminlerdeki
bekleme süresini k›saltmay› planl›yor.
Yeni sistem, araçlar›n hemzemin
geçitlerdeki bekleme süresi 1-1.5
dakikay› geçmeyecek flekilde,
tasarlanacak. Sistemle, hemzemin
geçide yak›n ray üzerine bir aparat
yerlefltirilecek. Aparat, trenin
hemzemine yaklaflmas›yla, flaflörlerin
yan›p sönmesini, çanlar›n çalmas›n›
sa¤layacak. Böylece bariyerler de
otomatikman kapanacak. Ayn›
aparat, geçifl tamamland›ktan sonra,
bariyeri otomatikman açacak. Mevcut
haliyle görevli personelin elle
çal›flt›rd›¤› ve dakikalarca
beklenmesine sebep olan sistem,
teknoloji sayesinde insans›z iflleyecek
ve bekleme süresi 1-1.5 dakika ile
s›n›rl› olacak. 

❮❮

TCDD, Türkiye genelinde meydana gelen
kazalar› azaltmak için 500 hemzemin 
geçidi kontrollü hale getirdi. 2000 y›l›nda

381 olan kaza say›s›, 2008’de 118’e düfltü.

KISA HABER
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Hemzemin
geçitler

kontrollü hale
getirildi, kaza
say›s› yüzde

50 azald›

Y›l kaza say›s›
2000 381
2001 246
2002 189
2003 197
2004 214
2005 194
2006 157
2007 139
2008 118

Y›llara göre hemzemin
kaza oranlar› flöyle:



Türkiye’yi bilgi toplumuna
götürecek iletiflim

teknolojilerinin bafl›nda gelen
interneti, kötü amaçl› kullananlar›n
say›s› her geçen gün art›yor. En
mahrem kalmas› gereken bilgi ve
foto¤raflar internete servis ediliyor.
Etik olmayan bu davran›fl ise daha
çok birbirinden ayr›lan efller ile
sevgililer taraf›ndan sergileniyor.
Sevgili ve eski efller, bu flekilde bir
birlerinden intikam ald›klar›n›
düflünüyor. 

Son aylarda, Telekomünikasyon
‹letiflim Baflkanl›¤› (T‹B) bünyesindeki
‹nternet Daire Baflkanl›¤›’na,
internette yay›nlanan mahrem
foto¤raflar›n kald›r›lmas› yününde
onlarca ihbar geldi. T‹B yetkilileri de,
kendilerine yo¤un biçimde ihbar
baflvurusunda bulunuldu¤unu
do¤ruluyor. Kurumun tespiti, bu
yollara daha çok sevgili ve eski efllerin
sebep oldu¤u fleklinde. Kurum
yetkilileri önemli bir de uyar›da
bulunarak; kiflisel hakaret ve benzeri
suçlar kapsam›na giren suçlara, yasa
gere¤i, acil durumlar d›fl›nda, re’sen
müdahale edilemedi¤ine dikkat
çekiyor. Re’sen müdahale
edebilecekleri suçlar›n, 5651 say›l›
kanun ile Anayasa’da korunmas›

öngörülen aile, çocuklar ve gençlere
yönelik suçlarla s›n›rl› oldu¤una iflaret
ediyor. Yetkililer, “Bu nedenle kiflisel
suçlara direkt müdahale etmemiz söz
konusu de¤ildir” ifadesini kullan›yor.  
Vatandafl nas›l bir yol izlemeli?

Bu tür kiflisel suçlarda vatandafl,
‘yasal zeminde nas›l bir yol izlenece¤i’
sorusunu merak ediyor. T‹B yetkilileri
bu konuda yönetmeli¤in aç›k oldu¤unu
belirterek flu bilgilendirmeyi yap›yor:
“Daha önce kiflisel hakaret ve benzeri
suçlar karfl›s›nda vatandafl nas›l bir
yol izleyece¤ini bilmiyordu. fiimdi
daha duyarl›, ne yapmas› gerekti¤ini
ö¤renmeye çabal›yor. E¤er bir
vatandafl›m›z›n bafl›na böyle bir olay
gelmifl ise, önce foto¤raf›n›n
bulundu¤u siteden içeri¤in
kald›r›lmas›n› istemeli. Site
kald›rmazsa, internet servis
sa¤lay›c›lar (ISS) devreye sokulmal›.
Bu da olmazsa, yarg›ya baflvurulmal›.
Yarg› karar› üzerine söz konusu içeri¤i
biz kald›r›yoruz.” 
9 suça, an›nda müdahale ediliyor 

‹nternet Daire Baflkanl›¤›, 5651
say›l› kanundan ald›¤› yetki ile 9
katalog suça, yarg› karar›yla
müdahale edebiliyor. Acil durumlarda
ise yarg› karar›n›n gecikmesi ihtimali
göz önüne al›narak, re’sen de
müdahalede bulunuyor. T‹B’in direkt
müdahale etti¤i suçlar flöyle: “Çocuk
cinsel istismar›, müstehcenlik, Atatürk
aleyhine ifllenen suçlar, kumar
oynanmas› için yer ve imkân
sa¤lanmas›, fuhufl, sa¤l›k için tehlikeli
madde temini, uyuflturucu/uyar›c›
madde kullan›m›n› kolaylaflt›rma,
intihara yönlendirme, bahis ve
kumar.” 
En çok müstehcenlik flikâyeti yap›l›yor 

T‹B’in internet suçlar›n›n
önlenmesine yönelik faaliyetlerinin
bafllad›¤› 23 Kas›m 2007’den bu güne
kadar, re’sen ve yarg› karar›yla bin
700’ün üzerinde internet sitesinin
eriflimi engellendi. T‹B daha çok
re’sen engelleme yapt›. T‹B en çok
müstehcenlikten flikâyet al›yor.
Kurumun bilgi ihbar merkezine, bu
güne kadar yaklafl›k 62 bin ihbar
yap›ld›. Bu ihbarlar›n yar›ya yak›n›
katalog suçlar aras›nda yer ald› ve
bunlar›n yaklafl›k 17 binini
müstehcenlik ihbarlar› oluflturdu.
Di¤er ihbarlar da; çocuk istismar›,
Atatürk aleyhine ifllenen suçlar, fuhufl
ve kumar olarak s›raland›. 

Sevgili ve eski efller, intikam için birbirlerinin
mahrem foto¤raflar›n› internete veriyor. T‹B
‹nternet Dairesi Baflkanl›¤› ise ma¤durlara,

yasal süreç bafllatmalar› tavsiyesinde bulunuyor. 39
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Devlet Demiryollar›
(TCDD) bayanlar›n da

makinist olabilmesinin önünü
açacak yeni bir hukuki
düzenlemeye gitti.
Düzenlemeyle, makinist
olabilmek için “erkek olma”
flart› kald›r›ld›. Böylece
bayanlar›n da makinist
olmas›n›n önü aç›lm›fl oldu. E¤er
bir bayan, Demiryolu Meslek
Lisesi’nden mezun olup,
KPSS’den 70 puan al›rsa,
TCDD’de erkekler gibi
makinistlik yapabilecek. Mevcut
durumda, Demiryollar›’nda 3
bin makinist içinde bayan
bulunmuyor. 

Demiryollar›, makinist olmak
isteyen kad›nlar› daha çok h›zl›
trenlerle k›sa mesafelerde
hizmet verecek hafif rayl›
sistemlerde görevlendirmeyi
planl›yor. Demiryollar› yönetimi,
uzun mesafeli yolcuklarda bayan
makinist görevlendirmeyi

düflünmüyor. TCDD’nin böyle bir
karar vermesinin alt›nda, önceki
y›llarda yaflad›¤› ac› tecrübe
yat›yor. Önceki y›llarda
TCDD’nin makinist kadrosunda
kad›n bir makinist bulunuyordu.
Ancak treni çok yavafl sürmesi
ve evli olmas› uzun süreli
seyahatleri kald›ramamas›na
sebep olmufltu. Bunun üzerine
TCDD,  makinist olabilmek için
“erkek olma” flart›n› getirmiflti. 
“Demiryollar›na
bir kad›n eli de¤sin”

Y›llard›r devam eden bu
uygulama Ulaflt›rma Bakan›
Binali Y›ld›r›m’›n talimat›yla
kald›r›ld›. Uygulaman›n
kald›r›lmas›n›n öyküsü flöyle;
Bakan Y›ld›r›m, geçti¤imiz
aylarda, Eskiflehir Anadolu
Endüstri Meslek Lisesi Rayl›
Sistemler ve Teknolojileri
Bölümü’nün ilk mezunlar›n›
makam›nda kabul etti. Ayn›
okuldan mezun olan tek bayan
Seçil Ölmez de mezunlar
aras›nda yer al›yordu. Ölmez’in
s›k›nt›s› vard›. S›k›nt›s›n›,
Bakan Y›ld›r›m ile paylaflt›.
KPSS’den 70 puan ald›¤›n› ve
makinist olmak istedi¤ini
söyledi. Makinist olabilmek için
“erkek olma” flart› oldu¤unu
belirterek, hayalini
gerçeklefltiremedi¤ini Bakan
Y›ld›r›m’a iletti. 

Bunun üzerine Y›ld›r›m, bu
durumdan haberdar olmad›¤›n›
ifade etti. Y›ld›r›m; “Bu han›m
k›z›m›z› bu f›rsattan
yararland›ramam›fl›z. Buna çok
üzüldüm. Ama sen üzülme. ‹lk
partide girenlerden biri de sen
olacaks›n, yeter ki KPSS’den iyi
bir puan al. Demiryollar›’na bir
kad›n eli de¤sin bakal›m.”
diyerek Serpil Öz’ün ve di¤er
kad›nlar›n önünü açacak yeni
uygulamay› bafllatt›. 

Bakan Y›ld›r›m daha sonra
TCDD Genel Müdürü Süleyman
Karaman’a talimat vererek,
bayanlar›n da makinist olmas›na
imkan tan›yan yeni bir
düzenleme yap›lmas›n› istedi.
Demiryollar› gerekli
düzenlemeyi yapt›. Böylece
bayanlar›n da h›zl› trenin bafl›na
geçebilme flans› do¤du. 

❮❮

Daha önce treni yavafl kulland›¤› için tek kad›n
makinistini seferlerden alan TCDD, h›zl› trenler için
yeniden kad›n makinist istihdam etme karar› ald›.

H›zl› trenleri
KADIN

makinistler de
kullanacak 

Makinist
olabilmek

için flu
flartlar

gerekiyor

■■ KPSS’den
en az 70 puan

almak .
■■ Rayl›

sistemler veya
motor bölümü

mezunu
olmak.
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BARIfi TOZAR

köfle

TRACECA
2015

STRATEJ‹S‹

Küreselleflme ve bunun sonucu
olarak rekabetin yo¤unlaflmas›,
stratejik yönetimin her geçen
gün daha fazla önem kazanmas›
sonucunu do¤urmaktad›r. Bu
yönetim tarz› sadece bireysel,
ulusal flirketler de de¤il, yo¤un
bir flekilde kamu kurufllar›nda
ve uluslararas›
organizasyonlarda da
kullan›lmaktad›r. 

Daha önceki yaz›lar›mda
ifade etti¤im gibi TRACECA’n›n
hem ülkemizi yak›ndan
ilgilendiren hem de
globalleflmenin getirdi¤i
ac›mas›z rekabet ortam›nda
pastadan en az dilim alan
ülkeleri de içine alan genifl bir
kapsam› ve amaçlar› vard›r. Bu
amaçlara ulaflmay› sa¤layan
yollar ise 2006 y›l›nda Sofya’da
yap›lan 5. Bakanlar
Konferans›nda TRACECA üye
ülkeleri Bakanlar› taraf›ndan
onaylanan TRACECA
Stratejisinde belirtilmifltir. 

TRACECA’ ya üye ülkelerin
TRACECA program›
çerçevesinde 2015 y›l›na kadar
tüm ulaflt›rma modlar›n›n
gelifltirmesinde ele alacaklar›
temel öncellikleri belirlenmeye
çal›fl›lan strateji ile;

gerek AB ile TRACECA
aras›nda gerekse TRACECA
ülkelerinin kendi aralar›nda
sürdürülebilir, güvenli, verimli
ve entegre bir çok-modlu
ulaflt›rma sistemini sa¤lamak
hedeflenmektedir. 

Strateji Avrupa Ulaflt›rma
Politikalar› ile uyum içinde olup
TRACECA bölgesinin gerçekleri
ve özellikleri üzerine kurulmufl
ve TRACECA Koridorunun daha
da gelifltirilmesi ve sorunlar›
gidermek için temel yollar›
belirleyen önemli bir belge
olmufltur. 

TRACECA Stratejisi, k›sa,

orta ve uzun vadeli 6 temel
dayanak üzerinde
oluflturulmufltur;

1. Ulaflt›rman›n kurumsal
boyutunun gelifltirilmesi ve
modernize edilmesi (ST)

2. Altyap› flebekelerinin
entegrasyonu (MT)

3. Kesintisiz Çok-Modlu
Tafl›mac›l›k zincirinin
oluflturulmas› (MT)

4. Bölgede adil ve aç›k bir
Hava tafl›mac›l›k pazar›n›n
oluflturulmas›, AB ile
TRACECA bölgesi aras›nda
Hava trafik yönetiminin
entegrasyonu (LT) 

5. TRACECA bölgesinde
Tafl›mac›l›¤›n daha güvenli,
emniyetli ve sürdürülebilir 
hale getirilmesi (ST)

6. Ulusal Finans
programlar›n›n gelifltirilmesi,
öncelikli projelere bölgesel ve
uluslararas› kaynaklar›n
yönlendirilmesi, PPP’lerin 
teflvik edilmesi (ST)

Stratejide öngörülen
faaliyetlerin uygulanmas› için 
2 Y›ll›k Eylem Planlar›
oluflturulmaktad›r.

■■ 2008-2009 Eylem Plan›
uygulanmakta,

■■ Sonraki Dönemler için;
2010-2012 ve 2013-2015
Eylem Planlar› Periyodik
Gerçekleflme Raporlar›
haz›rlanmakta,

■■ AB komisyonu taraf›ndan,
TRACECA Program› alt›nda
finanse edilen projeler ve IGC
TRACECA aktiviteleri
Stratejinin uygulanmas›na
kanalize edilmektedir…

En basit flekli ile “her bir
edim bir erek’ e ihtiyaç
duymaktad›r” ve buna
ulaflmadaki yollar oluflturulan
strateji içinde çizmelidir. . .
Haftaya yeni bir  konuda
buluflmak üzere…. 41
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Ulaflt›rma
Bakanl›¤›

vatandafllar›
uyar›yor:

Kara
Ulaflt›rmas›

Genel Müdürü
Talat Ayd›n



Yaz sezonunun
bafllamas›yla, otobüs

firmalar›na yönelik
vatandafllar›n flikâyetleri de
artmaya bafllad›. fiikayetlerin
bafl›nda ise, 0-6 ve 7-12 yafl
çocuklar için bilet
fiyatlar›nda zorunlu olan
yüzde 50 indirimin, otobüs
firmalar›nca dikkate
al›nmamas› geliyor. 

Ulaflt›rma Bakanl›¤› Kara
Ulaflt›rmas› Genel Müdürü
Talat Ayd›n, vatandafllara
seslenerek, “0-6 veya 7-12
yafl çocuklar›n›z için yüzde
50 bilet indiriminden mutlaka
yararlan›n” uyar›s›n› yapt›.
Bunun ç›kard›klar›
yönetmelik gere¤i zorunlu
oldu¤una vurgu yapan Ayd›n,
uygulamay› yerine getirmeyen
firmalar›n, Bakanl›k ve bölge
müdürlüklerine flikâyet
edilmesini istedi. Ayd›n,
flikâyetlerin www.kugm.gov.tr
internet adresindeki
telefonlara yap›labilece¤ini
belirtti. 
7-12 yafl aras›na yüzde 50
indirim yap›lmas›
zorunludur

Talat Ayd›n, yönetmelik
gere¤i, 7-12 yafl çocuklar için
ikinci bir koltuk verilmesinin
zorunlu oldu¤una dikkat
çekti. Bu yafl aras› çocuklar›n
kucakta gitmesinin do¤ru
olmad›¤›n› belirtti. Ayd›n,
“Bilet fiyat› da, yüzde 50
indirimli olacakt›r. Yasa
böyle… Yaz sezonuna
girilmesiyle birlikte,
flikâyetler artamaya bafllad›.
Vatandafl›n aleyhine

uygulamada bulunan
firmalar›n gözünün yafl›na
bakmay›z.” dedi.
“0-6 yafl isterse 
bilet almayabilir”

Ayd›n, ailelerin istemeleri
halinde 0-6 yafl›ndaki
çocuklar› için bilet
almayabileceklerini de
sözlerine ekledi. Ayd›n, “Bu
yafl grubu için de ayr› koltuk
istenmesi halinde, yüzde 50
indirim yap›lmas› zorunludur.
Ancak anne veya baba, ‘ben
kuca¤›mda götürece¤im’
derse o zaman bilet almas›na
bile gerek yoktur. Yasam›z
gayet aç›k ve nettir. Aileler
indirimden mutlaka
yararlans›nlar. ” dedi. 
“‹ndirimler istismar 

edilirse, daha s›k› yeni bir
yönetmelik ç›kart›r›z” 

Talat Ayd›n, yasa gere¤i,
otobüs firmalar›na, bilet
fiyatlar›nda yüzde 30’a kadar
indirim yapma hakk›

tan›d›klar›n›, buna karfl›n
baz› firmalar›n bu indirimi
bile istismar ettiklerini
kaydetti. Ayd›n, firmalara
tan›nan indirim hakk›n›n,
özellikle k›fl sezonunda yolcu
kaybetmemeleri için
yap›ld›¤›n› belirti. Bu
uygulaman›n da istismar
edildi¤i yönünde flikâyetler
ald›klar›n› belirten Ayd›n,
firmalara yönelik flikâyetler
için flunlar› söyledi: "Firma,
bilet fiyat›n› 50 TL’den 40
TL’ye indiriyor. Çocuk için
indirim istedi¤inizde, 40 TL
üzerinden de¤il de 50 TL
üzerinden indirim yap›yor. Bu
yönde de flikâyetler ço¤ald›.
Gelen tüm flikâyetleri mercek
alt›na ald›k. Bu tür
uygulamaya giden firmalar
için sert tedbirlerimiz olacak.
Daha sert tedbirleri içeren
yeni bir yönetmelik ç›karmay›
düflünüyoruz çünkü burada iyi
niyetin istismar› söz konusu." 43
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Talat Ayd›n,
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de mutlaka
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Çocuklar›n›z için yüzde 
bilet indiriminden yararlan›n
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Ulaflt›rma Bakanl›¤›, yetki
belgesi olmayan araç sahiplerine

uygulad›¤› 5000 TL para cezas›nda
indirime gitmeyi kararlaflt›rd›.
Bakanl›k, cezay› 5000 TL'den 2000
TL'ye çekmeyi planl›yor. Ulaflt›rma
Bakanl›¤›'n›n böyle bir karar
almas›nda, geçen y›l araç sahipleri ile
sürücülere kesilen 90 milyon TL'nin
sadece 9 milyonunun tahsil
edilebilmesi etkili oldu. 

4925 say›l› Karayolu Tafl›ma
Kanununa göre, yük ve yolcu
tafl›mac›l›¤› yapacak flirket, acente,
kamyon ve otobüs sahiplerinin yetki
belgesi almalar› zorunlu. Bu belgeyi
almadan ticari faaliyette bulunanlara
idari para ceza kesiliyor. 2008 y›l›nda
yaklafl›k 90 milyon TL para cezas›
kesildi. Paran›n ancak, yüzde 10'u
tahsil edilebildi. Bunun üzerine
bakanl›k yeni bir düzenlemeye gitme
karar› ald› ve uygulamadaki para
cezas›n›n indirilmesine karar verdi. 
Uygulama hedefine ulaflt›, para
cezas›n› afla¤› çekece¤iz

Kara Ulaflt›rmas› Genel Müdürü
Talat Ayd›n, cezan›n afla¤› çekilmesi
yönünde çal›flmalar›n›n oldu¤unu
do¤rulad›. Kanunun hedefine
ulaflt›¤›n› ve art›k yetki belgesi
olmadan ticari faaliyette bulanan

iflletme ve sürücü say›s›n›n hemen
hemen kalmad›¤›n› belirtti.
“Uygulama hedefine ulaflt›
diyebiliriz” aç›klamas›n› yapan
Ayd›n, söyle devam etti: “Toplam
yetki belgesi say›s› 763 bine ulaflt›.
Ancak, cezalar›n yüksek olmas›,
vatandafltan tepki gördü. Vatandafl,
'benim arac›m 5 bin TL etmez'
flikâyetinde bulundu. fiikâyetleri
dikkate ald›k. ‹nceleme yapt›k ve
de¤erlendirmede bulunduk. Neticede,
cezan›n 5 bin TL'den 2 bin TL'ye
indirilmesini kararlaflt›rd›k. “Böylece,
hem vatandafl› rahatlatacak, hem de
kesilen para cezalar›n›n tahsilât›
art›racak.” cümlesi flöyle olacak: Bu
karar hem vatandafl› rahatlatacak
hem de kesilen para cezas›n›n
tahsilat›n› art›racak” dedi. 
SRC ve psikoteknik raporu zorunlu 

Türkiye, Avrupa Birli¤i'ne (AB)
uyum süreci içerisinde birçok yenili¤e
imza att›. Bunlardan biri de 4925
say›l› Karayolu Tafl›ma Kanunu...
Kanunla, yolcu ve yük tafl›mac›l›¤›
yeniden düzenlendi. Hem yolcu, hem
de yükü tafl›nan vatandafllara birçok
hak tan›nd›. Kanunun getirdi¤i
yeniliklerden biri de floför ve araç
sahiplerinin almas› gerekli olan SRC
ve Psikoteknik raporu. Psikoteknik
raporu, sürücülerin bedeni ve
psikoteknik aç›dan sa¤l›kl› olduklar›n›
gösteren bir rapor. Ticari tafl›mac›l›k
yapacak ve arac›nda ticari yazan tüm
floför ve araç sahiplerinin bu iki
belgeyi almas›n›n zorunlu oldu¤una
dikkat Genel Müdür Ayd›n, bu
yöndeki denetimlerin de aral›ks›z
devam edece¤ini söyledi. 
SRC belgesi olmayan, trafik
sigortas›ndan yararlanam›yor 

SRC Belgesi almayanlar›, para
cezas›n›n yan› s›ra trafikte bekleyen
bir baflka s›k›nt› da, trafik
sigortas›ndan yararlanamayacak
olmalar›. Kanuna göre, sürücü ve
araç sahiplerinin SRC belgesi almas›
bir zorunluluk. Çünkü, SRC belgesi
olmayan araçlar›n trafik kazas›
yapmas› halinde, sigorta flirketleri
taraf›ndan hasar ödemesi yap›lm›yor. 

Ulafltırma Bakanlı¤ı, yetki belgesi olmayan araç sahiplerine
uyguladı¤ı 5000 TL para cezasında indirime gitmeyi kararlafltırdı.
Bakanlık, cezayı 5000 TL’den 2000 TL’ye çekmeyi planlıyor.

❮❮
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fiEHR‹N ANA YOL VE
CADDELER‹NE KISACA ANA
ARTER DEN‹L‹R.

ANA ARTER NED‹R?

TRENLERDE, YATAKLI VAGONLARDAK‹
ODALARDAN HER B‹R‹NE KUfiETL‹

VAGON DEN‹R.

KUfiETL‹ VAGON NED‹R? 

NE NED‹R? www.baglantinoktasi.org 
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Bilindi¤i gibi,
Türkiye’nin yar›m

as›rl›k rüyas› olan h›zl› tren,
Mart ay›nda Ankara-
Eskiflehir aras›nda seferlerine
bafllad›. Önümüzdeki 10 y›l
içinde de baflta ‹stanbul
olmak üzere, Konya, Sivas ve
‹zmir’e kadar uzanacak h›zl›
tren hatt›. Demiryollar› için,
trenden çok daha öte
anlamlar tafl›yor h›zl› tren.
TCDD’nin 60 y›ll›k makûs
talihini de¤ifltirme f›rsat›,
yeni bir umut ve yeni bir
bafllang›ç olacak. Söz edilen,
bir trenin h›z›n›n artmas›
de¤il, ayn› zamanda
Türkiye’nin makas de¤ifltirip,
ça¤dafl ülkelerle ayn› yolda
yürümesi anlam›na da
geliyor.  

Yeni bir trenden çok yeni
bir teknolojinin Türkiye’ye
ayak basmas› olarak da
görülen h›zl› tren, 5 y›ll›k
zorlu bir çal›flman›n ard›ndan
yaklafl›k 3 ayd›r seferlerine
bafllad›. Her metresi onlarca
defa testten geçirildi…
Yüzlerce deneme seferi
yap›ld›. Aksi bir durumda,

h›zl› tren teknolojisinin daha
do¤madan ölmesi söz konusu
olabilirdi. Çünkü yak›n
tarihimizde  ‘Devrim
arabalar›’n›n bafl›na gelen,
talihsiz olay halen belleklerde
tazeli¤ini koruyordu.

Vizyona giren “Devrim
Arabalar›” filmini seyreden,
TCDD Genel Müdürü
Süleyman Karaman, filmden
çok etkilenmifl. Filmi
seyrederken, beyninde adeta
flimflekler çakm›fl. “Devrim
arabalar›n›n bafl›na gelen
acaba, h›zl› trenin bafl›na da
gelebilir mi?” diye
düflünmeden edememifl. Zira
Devrim arabalar›n›n
kamuoyuna tan›t›ld›¤› gün,
içinde dönemin
Cumhurbaflkan› Cemal
Gürsel’in de bulundu¤u
arabaya benzin konulmad›¤›
için, birkaç metre gittikten
sonra araba yolda kalm›fl,
proje de rafa kald›r›lm›flt›.

Süleyman Karaman’›n
kafas›nda flimflekler
çakmas›na sebep olan da,
benzer bir durumun h›zl›
trenin bafl›na gelmesi

düflüncesiymifl. Çünkü h›zl›
trenin kamuoyuna tan›t›ld›¤›
gün yaflanacak böylesi bir
aksilik, Türk milletinin 40
y›ll›k hayalinin ötelenmesi
anlam›na gelebilirdi… 

Karaman, böyle bir fleyi hiç
mi hiç arzu etmiyordu. Bunun
için ilk olarak Ulaflt›rma
Bakan› Binali Y›ld›r›m’›n
kap›s›n› çald›. Art›k, h›zl›
trenin kamuoyuyla
tan›flmas›na günler kalm›flt›.
Çekincelerini Bakan’a anlatt›.
Baflbakan Recep Tayyip

Erdo¤an’›n kat›laca¤› tören
öncesi, Devrim arabalar›n›n
bafl›na gelen benzer bir
durumun yaflanmamas› için,
h›zl› trenin tören öncesi
tan›t›lmas›n› istedi. 

Y›ld›r›m, “Herkes aç›l›fl
günü görecek” sözleriyle
tavr›n› koydu. Bunun üzerine
Genel Müdür Karaman,
vizyona giren Devrim
Arabalar› filminde, projenin
bafl›na gelenleri ve filmin
kendisinde b›rakt›¤› etkileri
Bakan Y›ld›r›m’a flöyle
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Vizyona giren “Devrim Arabalar›” filmini seyreden, TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman,
filmden çok etkilenmifl. Filmi seyrederken, beyninde adeta flimflekler çakm›fl. “Devrim
arabalar›n›n bafl›na gelen acaba h›zl› trenin bafl›na da gelebilir mi?” diye düflünmeden edememifl.

Dönemin Cumhurbaflkan› Cemal Gürsel
16 Haziran 1961 günü, 23 Türk
mühendise, 29 Ekim 1961 Cumhuriyet
Bayram› kutlamalar›na kadar tamamen
yerli bir otomobil yapmas›n› emreder.
Türk mühendisler için bir onur meselesi
olarak görülen otomobiller çok zorlu
flartlarda TCDD’nin Eskiflehir’deki

TÜLOMSAfi Fabrikas›’nda üretilir.
Üstelik 2 adet yap›lan otomobiller, 28
Ekim günü tamamlan›r. Otomobiller bir
gün sonra trenle Ankara’ya gönderilir
ancak güvenlik nedeniyle depolar›na
benzin konulmaz. Yeterli benzin için
zaman kalmad›¤›ndan az bir benzin
konan Devrim arabas›na Cumhurbaflkan›

Gürsel biner, ancak bir süre yol ald›ktan
sonra benzin biter. Cemal Gürsel bunun
üzerine, “Garp kafas› ile otomobili yap›k,
flark kafas› ile ikmali yapamad›k” sözünü
söyler. Dönemin gazeteleri, “Devrim
arabas› yolda kald›” manfletlerini atar.
Bunun üzerine de yerli araba yap›m›
projesi rafa kald›r›l›r. 

DEVR‹M‹N HÜZÜNLÜ H‹KÂYES‹
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anlatt›: "Devrim arabalar›
trenle getirilirken güvenlik
nedeniyle benzin konmad›.
Arabalar trenden al›narak
do¤rudan dönemin
Cumhurbaflkan› Cemal Gürsel
taraf›ndan kullan›ld›. Ancak
benzin bitince, ‘çal›flm›yor’
alg›s› olufltu, proje rafa
kald›r›ld›. Böylece Türkiye
de, gelece¤ini kuracak yeni
teknoloji ve sanayi alan›n›
bafltan kaybetti. E¤er Devrim
arabalar› törenden bir gün
önce getirilseydi ve Ankara

sokaklar›nda halka
tan›t›lsayd›, tören günü
bozulsayd› bile vatandafl
çal›fl›yor diye bast›racak,
proje yar›m kalmayacakt›.
fiimdi ben de bundan
korkuyorum. Tören günü h›zl›
trende bir sorun yaflan›rsa
‘H›zl› Tren çal›flm›yor’ diye
bir alg›lama oluflur. Bu da
Devrim arabalar›nda oldu¤u
gibi projenin ötelenmesine
neden olabilir. Oysa biz h›zl›
treni bas›na tan›t›rsak,
çal›flt›¤›n› kamuoyuna
gösterirsek, tören günü sorun
yaflansa bile kimse
‘çal›flm›yor’ diyemez.
Mutlaka törenden önce h›zl›
treni kamuoyuna tan›tmam›z
gerekiyor"  Devrim arabalar›
örne¤i üzerine Y›ld›r›m, h›zl›
trenin bas›na tan›t›lmas›na

izin verdi. 13 Mart’ta yap›lan
aç›l›fltan 3 gün önce
gazeteciler h›zl› trenle
Eskiflehir’e gidip geldi. 

Sigortadan sinyal al›n›nca,
Karaman so¤uk terler
dökmeye bafllad› 

Günlerden 13 Mart’t›… Ve
h›zl› tren için her fley haz›rd›.
Baflbakan Erdo¤an da aç›l›fl
için Ankara Gar›’ndayd›.
Gar’da yap›lan k›sa törenin
ard›ndan, Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an, makinist
koltu¤una geçti. Bu s›rada
yaflanan bir olay Karaman’a
so¤uk terler döktürmeye
bafllad›. Motorlardan birinin
sigortas›ndan sinyal
al›nam›yordu. Karaman’›n
gözleri önünden, Devrim
arabas›n›n bafl›na gelenler bir

kez daha geçti. Dönemin
Cumhurbaflkan› Cemal
Gürsel’in içinde bulundu¤u
araç, içine benzin konmad›¤›
için Ankara sokaklar›nda
dolaflamam›flt›. Ayn› kader, bu
defa h›zl› trenin bafl›na m›
gelecekti. Hem de makinist
koltu¤unda Baflbakan
varken… Karaman’›n,
kafas›ndan bu tür olumsuz
senaryolar geçerken,
rahatlatan haber geldi. Trenin
makinisti, motor
sigortas›ndan sinyal al›nd›¤›n›
Karaman’›n kula¤›na f›s›ldad›.
Genel Müdür Süleyman
Karaman’›n kâbus dolu
dakikalar›, yerini rahat bir
nefese b›rakm›flt›... Ve h›zl›
tren, 13 Mart günü hiçbir
sorun yaflanmadan Eskiflehir’e
ulaflt›. Böylece Türkiye, yeni
bir teknoloji ile tan›fl›rken,
Demiryollar› da 60 y›ll›k
makûs talini yenmek için en
önemli ad›m›n› atm›fl oldu. 

fl.

Günlerden 13 Mart’t›… Ve h›zl› tren için
her fley haz›rd›. Baflbakan Erdo¤an da
aç›l›fl için Ankara Gar›’ndayd›. Gar’da

yap›lan k›sa törenin
ard›ndan, Baflbakan
Recep Tayyip
Erdo¤an, makinist
koltu¤una geçti. Genel
Müdür Karaman’da
ise so¤uk terler…






