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KÖPRÜNÜN
YER‹ BELL‹
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KÖPRÜNÜN
YER‹ BELL‹
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DEVLET ‹Z

BIRAKMADAN

D‹NLER
■■ S›radan insan telefon
dinlerse iz b›rak›r
■■ 70 milyon insan›
dinlemek için dev
sistemlere ihtiyaç olur

TEKNELERE

ARTIK TÜRK

BAYRA⁄I

ÇEK‹LECEK
■■ Vergi kayb› olmayacak
■■ Bütün limanlara 
kay›t yap›lacak

■■ 2 bin 600 aktif pilot var
■■ Uçak filomuz 
y›lsonunda 340'a ulaflacak

HAVADAN 18,5
M‹LYAR DOLAR
BEKLEN‹YOR







Geçti¤imiz ayın ortalarında, GSM
sektöründe önemli bir de¤ifliklik yaflandı.
Avea'nın baflarılı Genel Müdürü Cüneyt
Türktan'ın koltu¤una Erkan Akdemir
oturdu.

Akdemir, bu göreve gelmeden önce,
Cisco Systems'in Türkiye Genel
Müdürlü¤ü görevini yürütüyordu. 

Ancak, sektör Erkan Akdemir'i Türk
Telekom, Kablo Net ve Eurasiassat'da,
Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› yapt›¤›
dönemden yak›ndan tan›yor. 

Bürokrasideki baflar›s›n› Cisco
Systems'e de tafl›yan Akdemir'i flimdilerde
zorlu bir s›nav bekliyor. 

Her geçen y›l büyüyen GSM
pastas›ndan pay›n› art›rarak alan
Avea'n›n, büyürken yaflad›¤› s›k›nt›lar
malum. 

Bu s›k›nt›lar›n bafl›nda, artan abone
say›s›yla birlikte abonelere yans›yan
altyap› eksikli¤i geliyor. 

‹flte bu noktada Akdemir'e büyük
mesuliyet düflüyor. Belki de Akdemir'in en
önemli s›nav› bu olacak. 

Y›llard›r giderilemeyen bu sorunu e¤er
Akdemir giderirse, Baflbakan'›n bile
kendisini takdirle anaca¤›n›
düflünüyorum. 

Say›n Erkan Akdemir ile gazeteci-
bürokrat olarak uzun y›llar çal›flt›k.
Dünyadaki teknolojik geliflmeleri an be an
nas›l takip etti¤ini iyi bilirim. 

‹letiflim sektörüne yönelik, birçok
konuda görüfllerine baflvurdu¤um,
faydaland›¤›m baflar›l› isimlerden biriydi.
Buradan çal›flanlar›na bir tüyo vereyim;
çok titizdir. Haberde gördü¤ü eksi¤i
hemen söylerdi ve ac›mas›zca elefltirirdi.
Buradan hareketle, art›k gerisini siz
düflünün.

Son olarak, yeni Genel Müdürü, Avea
için büyük bir kaz›n›m olarak görüyorum.
Özel sektör ve bürokrasi tecrübesini
harmanlayarak, güzel projelere imza
ataca¤›n› düflünüyorum. 

Hofl geldiniz.

ED‹TÖRDEN

Hofl 
geldiniz

AHMET SEL‹M
ahmetselim@baglantinoktasi.org
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DEVLET d›fl›nda
telefon dinleyenler
mutlaka iz b›rak›r

‘Vergi yüksek, 
tekneme Türk bayra¤›

çekemiyorum’ bahanesi
tarihe kar›fl›yor

30-31

‹Ç‹NDEK‹LER
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TCDD, sessiz sedas›z
Suriye s›n›r›nda may›n

TEM‹ZLEME ‹HALES‹N‹
TAMAMLADI 

“Türk flirketleri için
18,5 milyar dolarl›k
pazar haz›rl›yoruz”

18
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Bu y›l daha fazla
bölünmüfl yol

yapaca¤›z. 
Çünkü geçen y›l
yapt›klar›m›z›n

birço¤unun
sonuçlar›n›

alamam›flt›k. 
Bu y›l onlar

tamamlanacak.”

‹mtiyaz Sahibi
PAL Uluslararas› 
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Söz konusu
insan hayat›
olunca, cimri
davranamay›z
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Tural: “Yeni
yasa hangi tür
gönderilerin
posta tekeli
kapsam›nda
oldu¤uyla
ilgilidir. 

“Aile içinde
herkesin 

ayr› dahili
numaras›
olacak” 
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Günde 2 milyon insan›n
sorununa çözüm bulan Global
Bilgi, geçen y›l 700 milyon
soruya cevap verdi. 14
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“ANADOLU’DA
öncü rol üstlendik”iktidar ile muhalefeti karfl›

karfl›ya getiren may›n yasas›n›n
görüflüldü¤ü s›ralarda, TCDD
sessiz sedas›z may›n 
ihalesini gerçeklefltirdi. 36-37
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Türk Telekom’un 8 Mbps
h›za kadar olan tüm

internet tarifelerini tek bir fiyatta
toplad›¤› yeni hizmeti,
Türkiye’deki ADSL
kullan›c›lar›ndan büyük ilgi
gördü. ‹nternet Servis
Sa¤lay›c›lar›’n›n sundu¤u yeni
paketleri, k›sa sürede 110 binin
üzerinde müflteri tercih etti. 

Türk Telekom, interneti daha
genifl kitlelere, daha yüksek h›z ve
eriflim olana¤› ile sunma hedefiyle
k›sa süre önce 8 Mbps h›za kadar
olan tüm ADSL paketlerini tek
bir fiyatta toplad›. Kurumun bu
yeni hizmeti, kullan›c›lar
taraf›ndan da memnuniyetle
karfl›land›. Türk Telekom
taraf›ndan sa¤lanan altyap›
üzerinden ‹nternet Servis
Sa¤lay›c›lar›’n›n (‹SS) sunmaya
bafllad›¤› 8 MB paketlerine k›sa
sürede 110 binin üzerinde
müflteri abone oldu. 

Türkiye’nin her köflesine uzanan
altyap› yat›r›mlar›n› sürekli bir
flekilde gelifltirerek modern
teknolojileri müflterilerin
kullan›m›na sunan Türk Telekom,

bu altyap›n›n verimli ve etkin bir
flekilde kullan›lmas› hedefiyle
çal›flmalar›na devam ediyor. Bu
güçlü altyap›s›ndan ald›¤›
destekle, müflterilerinin kullan›m
al›flkanl›klar› ve ihtiyaçlar›
do¤rultusunda oluflturdu¤u yeni
ses tarifelerini geçti¤imiz aylarda
pazara sunan Türk Telekom, 8
Mbps h›za kadar sundu¤u ADSL
paketleriyle internette yeni bir
dönem bafllatt›. 

Toptan olarak tüm ‹SS’lerin
kullan›m›na sunulan yeni internet
tarifeleri ile Türkiye’deki tüm
‹SS’ler müflterilerine daha yüksek
h›zda, uygun fiyatl› ADSL hizmeti
sunma olana¤›na kavufltu. Türk
Telekom’un 13 May›s itibariyle
toptan olarak 4 GB, 6 GB ve
s›n›rs›z seçenekleriyle sundu¤u 8
MB tarifelerini ‹SS’ler farkl›
fiyat ve kota seçenekleri ile
tüketicilerin kullan›m›na sundu. 

Türk Telekom Pazarlama ve
‹letiflim Baflkan› Erem Demircan,
8 MB paketlerine gösterilen
yo¤un ilgiden memnuniyet
duyduklar›n› söyleyerek “Türk
Telekom olarak müflterilerimizin
hayat›n› kolaylaflt›ran, kullan›c›
dostu, uygun fiyatl› çözümlerimizi
pazara sunmaya devam ediyoruz.
8 MB paketlerini bu kadar çok
müflterinin tercih etmesi, pazarda
yine önemli bir ihtiyac›
karfl›lad›¤›m›z› gösteriyor.” dedi. 

❮❮

Müflterilerinin ihtiyaçlar› do¤rultusunda
oluflturdu¤u yeni hizmetlerini pazara sunan Türk

Telekom, 8 Mbps h›za kadar sundu¤u ADSL
paketleriyle internette yeni bir dönem bafllatt›.

Türk
Telekom’un

h›zl› ADSL
paketlerine

yo¤un ilgi

Türk Telekom Pazarlama
ve ‹letiflim Baflkan› Erem

Demircan, 8 MB
paketlerine gösterilen

yo¤un ilgiden memnuniyet
duyduklar›n› söyledi.

Ba¤lant› Noktas›
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“Yat›r›mc› ‹liflkileri Büyük Ödülü”nü, Turkcell
ad›na Yat›r›mc› ve Uluslararas› Bas›n ‹liflkileri
Bölüm Baflkan› Nihat Narin ald›.

Turkcell, Londra merkezli
dan›flmanl›k flirketi Acclaro

taraf›ndan Türkiye’de ilk kez
düzenlenen “Yat›r›mc› ‹liflkileri
Ödülleri”nde, “Yat›r›mc› ‹liflkileri
ve Kamuyu Ayd›nlatma Büyük
Ödülü”nün sahibi oldu. Yat›r›mc›
‹liflkileri alan›nda toplam 8
kategorinin 8’inde de finale kalan
Turkcell, “En ‹yi Kurumsal
Yönetim ve Kamuyu
Ayd›nlatma”, “En ‹yi Faaliyet
Raporu” kategorilerinde birinci
olurken, Turkcell Finanstan
Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s›
Serkan Okandan ise “En ‹yi CFO
- Yat›r›mc› ‹liflkileri” dal›nda
birincilik ödülünü kazand›. 

28 May›s Perflembe akflam›
Ortaköy Four Seasons Oteli’nde
düzenlenen gala yeme¤inde
Turkcell ad›na ödülleri alan
Yat›r›mc› ve Uluslararas› Bas›n
‹liflkileri Bölüm Baflkan› Nihat
Narin birçok konuda oldu¤u gibi
kurumsal yönetim alan›nda da
öncü ve örnek bir kurulufl olmak
için çal›flt›klar›n› belirtti. Narin
flöyle konufltu; “Ülkemizde
alan›nda ilk olan bu organizasyon
sonucunda ödüller kazand›¤›m›z
için çok mutluyuz. 2000 y›l›ndan
beri ‹MKB’de ve New York
Borsas›’nda hisseleri eflzamanl›
ifllem gören tek Türk flirketi olan
Turkcell, her iki piyasan›n da
Sermaye Piyasalar› Kurallar›’na
tam uyum gösteriyor. Turkcell’in
Türkiye’nin ve Türk insan›n›n
potansiyelini hem yurt içinde hem
de yurt d›fl›nda baflar›yla temsil
etti¤ini ve tan›tt›¤›n›
düflünüyoruz. Bundan, tüm
Turkcell ailesi olarak büyük gurur
duyuyoruz.”

Acclaro; “Yat›r›mc› 
‹liflkileri Ödülleri”ni, Türkiye’deki
yat›r›mc› toplulu¤unun profilini
yükseltmek ve yat›r›mc›
iliflkilerinde baflar›ya ulaflm›fl
flirketlerin uluslararas› alanda
tan›nmas›n› sa¤lamak amac›yla
düzenliyor. Yar›flma bu y›l ilk kez
Türkiye’de gerçeklefltirildi. 

❮❮

Yat›r›mc› ‹liflkileri Büyük Ödülü” alan Turkcell, 2000 y›l›ndan
beri ‹MKB’de ve New York Borsas›’nda hisseleri eflzamanl›

ifllem gören tek Türk flirketi olarak dikkat çekiyor.

Türkiye’nin
ilk ‘yat›r›mc›

iliflkileri’
ödülü

Turkcell’in
oldu
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Avea’n›n Genel Müdürlük
koltu¤una tan›d›k bir isim

oturdu. Bu isim Erkan Akdemir.
Erkan Akdemir’i Türk
Telekom’un özellefltirilmesine
yapt›¤› büyük katk›dan dolay›
kamuoyu yak›ndan tan›yor. O
dönemde Türk Telekom Yönetim
Kurulu Baflkanl›¤› görevini
yürüten Erkan Akdemir, Kablo
Net ve Eurasiassat’›n da Yönetim
Kurulu Baflkanl›¤›n› yapt›. 

Akdemir, Türk Telekom’un
özellefltirilmesinden sonra,
yaklafl›k 4 y›l boyunca Cisco
Systems’in Türkiye Genel
Müdürlük görevini yürüttü. Yeni
görevi Avea Genel Müdürlü¤ü
koltu¤u oldu. Hacettepe
Üniversitesi Elektronik
Mühendisli¤i bölümü mezunu
olan Akdemir’in, ABD’deki
Colorado Üniversitesi’nde
telekomünikasyon alan›nda
yüksek lisans› bulunuyor. 
Türktan, kablosuz yat›r›mlara
yönetim kurulu baflkan› oldu 

Cüneyt Türktan ise Oger
Telecom’a “Yeni Nesil Kablosuz
Yat›r›mlar” konusunda Yönetim
Kurulu Baflkan› Stratejik
Dan›flman› olarak atand›.

Kariyerine 7 y›ld›r Oger
Grubu’nda devam eden Türktan,
2002- 2006 y›llar› aras›nda,
grubun Romanya’da yapt›¤› ortak
giriflim yat›r›m› olan CDMA
teknolojileri alan›nda uzman
mobil operatör Zapp’ta, Genel
Müdürlük görevini yürüttü.
Cüneyt Türktan döneminde
Avea’n›n müflteri say›s›n› ikiye
katlanarak 6 milyondan 12,6
milyona ç›kt›. Geliri de 1 milyar
TL’den, 2.1 milyar TL’ye yükseldi. 
532 operatörle dolafl›m
anlaflmas› yap›ld›

fiirketin flu anda 191 ülkede
532 operatörle dolafl›m (roaming)
anlaflmas› bulunuyor. fiebeke
altyap›s›n› ve da¤›t›m kanal›n›
baflar›yla gelifltiren Avea,
telekomünikasyon alan›nda birçok
ilke imza atarak pazar
dinamiklerini de¤ifltirdi. Avea,
yaklafl›m ve uygulamalar›
sayesinde Mobil Numara
Tafl›nabilirli¤i uygulamas›n›n
hayata geçmesi sonras›nda en çok
abone kazanan operatör oldu. 

Türktan’›n Stratejik Dan›flman
olarak atand›¤› Oger Telecom’un,
merkezi Dubai’de bulunuyor.
Türkiye, Orta Do¤u ve Güney
Afrika’n›n da aralar›nda
bulundu¤u büyüyen birçok
pazarda 38 milyonun üzerinde
müflteriye sahip olan Oger, sabit
hattan GSM ve internete kadar
çeflitli alanlarda hizmet sunan
lider telekomünikasyon operatörü
olarak nitelendiriliyor. 

KISA HABER www.baglantinoktasi.org 
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Erkan Akdemir'i Türk Telekom'un özellefltirilmesine
yapt›¤› büyük katk›dan dolay› kamuoyu yak›ndan tan›yor.

O dönemde Türk Telekom Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›
görevini yürüten Erkan Akdemir, Kablo Net ve

Eurasiassat'›n da Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›n› yapt›. 

Avea’n›n 
yeni Genel

Müdürü Erkan
Akdemir oldu

❮❮
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Telekomünikasyon
‹letiflim Baflkan› (T‹B)

Fethi fiimflek, 29 Mart Yerel
seçimlerinde CHP’den ‹stanbul
Belediye Baflkan aday› olan
Kemal K›l›çdaro¤lu hakk›nda
ortaya at›lan “K›l›çdao¤lu
PKK’l›d›r” iddias›n›n internet
üzerinden yap›lan katalog suçlar›
aras›na girmedi¤ini kaydetti.
fiimflek, bu yönde Ankara 19.
Asliye Hukuk Mahkemesi’nin
verdi¤i karar› da elefltirerek,
“Mahkemenin böyle bir yetkisi
yok, Türkçesi de bozuk” dedi. 

Mahkemenin, söz konusu
internet sitesinde yer alan
grubun kapat›lmas› yönündeki
karar› için de, “Mahkeme URL
(web sitesinin resmi ismi)
üzerinden filtreleme yap›lmas›n›
istiyor. Bu tür uygulamay› yapan
dünyada iki ülke var. Biri ‹ran
di¤eri Çin’dir.” dedi. fiimflek,
‘iktidar partisini elefltiren
internet sitesini kapat›yorlar,
muhalefet olunca kapatm›yorlar’
elefltirisini kabul etmedi. 

T‹B Baflkan› Fethi fiimflek,
sivil toplum örgütleri taraf›ndan
düzenlenen Bilgi Teknoloji

Konferans›’nda konufltu.
Konuflmas›nda K›l›çdaro¤lu’na
yönelik ifllenen suçun, yasa ile
T‹B’e verilen 9 katalog suç
aras›nda yer almad›¤›na dikkat
çekti. Bu sebeple kuruma yönelik
suçlar› kabul etmedi¤ini
vurgulad›. 
Mahkemenin yetkisinde de¤il

fiimflek, mahkeme karar›
olmas›na karfl›n söz konusu
internet sitesindeki gruba neden
filtreleme yapmad›klar›n› flöyle
aç›lad›: “Facebook adl› internet
sitesinde bir grup oluflturulmufl.
Bu grup, K›l›çdaro¤lu’nun
PKK’l› oldu¤unu ileri sürdü.
Bunun üzerine Ankara 19.
Asliye Hukuk Mahkemesi, bu
gruba eriflimin engellemesini
bizden istedi. fiunun aç›kça
bilinmesi gerekmektedir.
Öncelikle, bu konu mahkemenin
yetki alan›na girmemektedir.
‹kincisi, ‹nternet ortam›ndaki
suçlar 9 katalog alt›nda
toplanm›flt›r. K›l›çdaro¤lu’na
yönelik bu suç, yasa ile bize
verilen 9 katalog suç aras›nda
de¤ildir. Olmayan bir yetkiyi
kullanmam›z› bizden kimse
beklemesin. Konunun asl› budur.
‘‹ktidar partisi elefltirilince site
kapat›l›yor,

muhalefet olunca
kapat›lm›yor’ görüflü do¤ru
de¤ildir. Varsa sorumlulu¤um
onu da kabul ederim. Ancak,
kanun ortadad›r.” dedi.
‹ki olumsuzdan 
bir olumlu ç›kmaz

fiimflek, mahkemenin
“Eriflimin engellenmesinin

engellenmesi” yönündeki
karar›n› da elefltirdi. ‹ki
olumsuzluktan bir olumlu
ç›kmayaca¤›n› kaydetti.
Mahkemenin, Türkçesinin de
bozuk oldu¤unu vurgulad›.
fiimflek, mahkemenin
K›l›çdaro¤lu ile ilgili verdi¤i
karardaki bozuk Türkçesine flu
örne¤i verdi: “‹lerde aç›lacak
davada yeniden de¤erlendirilmek
üzere ihtiyati tedbir isteminin
kabulü ile www.facebook.com
adl› internet sitesindeki ‘Kemal
K›l›çdaro¤lu PKK’l›d›r’ adl›
gruba eriflimin engellemesinin
geçici ihtiyati tedbir yoluyla
engellenmesine karar verildi.”
URL üzerinden filtreleme 
için 500 milyon dolarl›k
yat›r›ma ihtiyaç var 

fiimflek, Mahkemenin
“www.facebook.com” adresli
internet sitesindeki gruba
yönelik URL üzerinden
filtreleme yap›lmas› karar›n› da
yorumlad›. fiimflek flöyle
konufltu: “Öncelikle URL 
(web sitesinin resmi ismi)
üzerinden filtreleme yapmak 
çok zor. Zaten dünyada bunu
yapan iki ülke var. Biri ‹ran
di¤eri Çin. Bu tür filtreleme
yaparken tüm mailleri
inceliyorsunuz. Zaten,
mahkemenin bizden istedi¤i
bizim görev alan›m›za da
girmiyor.” dedi. fiimflek, URL
üzerinden yap›lacak filtreleme
için en az 500 milyon dolarl›k
bir yat›r›m ve 5 bin çal›flana
ihtiyaç bulundu¤unu da
vurgulad›.

“K›l›çdaro¤lu 
ile ilgili iddia

görev alan›m›za
girmiyor”

❮❮
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“URL (web sitesinin resmi ismi) üzerinden filtreleme yapmak çok
zor. Zaten dünyada bunu yapan iki ülke var. Biri ‹ran di¤eri Çin.”

T‹B Baflkan› fiimflek: 

“K›l›çdaro¤lu’na yönelik ifllenen suç,
yasa ile T‹B’e verilen 9 katalog suç

aras›nda yer alm›yor. Bu sebeple kuruma
yönelik suçlamalar› kabul etmiyorum”

9 katalog suç flöyle:

■■ Atatürk aleyhine
ifllenen suçlar 
■■ ‹ntihara
yönlendirme
■■ Çocuk cinsel
istismar›
■■ Uyuflturucu
madde kullan›m›n›
kolaylaflt›rma
■■ Sa¤l›k için
tehlikeli madde
temini
■■ Müstehcenlik
■■ Fuhufl
■■ Kumar
■■ Bahis



Yasa d›fl› dinlemelerle ilgili ortaya
at›lan ‘70 milyon dinleniyor’
iddias›, insanlar›n kafas›n› iyiden
iyiye kar›flt›rd›. Art›k sade vatandafl
bile, ‘kesin dinleniyoruz’
düflüncesine kap›lmaya bafllad›.
‹ddia edildi¤i gibi, 70 milyon insan
dinleniyor mu? Teknik olarak, 70
milyon insan›n dinlenmesi mümkün
mü? Ya da telefonunuzun
dinlendi¤ini nas›l anlars›n›z?
fiarj›n›z›n s›k aral›klarla bitmesi
dinlendi¤iniz anlam›na m› gelir? 

Dinlemeyle ilgili iç içe geçmifl
birçok soru var. Biz de bu sorular›
Telekomünikasyon ‹letiflim
Baflkanl›¤› Teknik Daire Baflkan›
Basri Aktepe’ye sorduk. Aktepe,
dikkatle okuyaca¤›n›z çarp›c›
aç›klamalarda bulundu. 

Dinleme ile ilgili son 
günlerdeki tart›flma konular›n›n
bafl›nda ‘70 milyon insan 
dinleniyor’ iddias› geliyor. ‹flin
teknik yönünü bilen biri oldu¤unuz
için size flunu sormak istiyoruz;
Türkiye’nin telekomünikasyon alt
yap›s›yla 70 milyon insan› dinlemek
mümkün mü? 

Teknik olarak her fley
mümkündür. Her fley yap›labilir.
Ancak bunun gerçek hayata
uygulanabilece¤i anlam›na gelmez.
Neden derseniz; geçenlerde biz bir
hesap yapt›k. 70 milyon insan›n
dinlenebilmesi için ne kadarl›k bir
sistem laz›m, ne kadarl›k bir yer
laz›md›r diye… 70 milyon insan›
dinleyebilmek için, yüzlerle ifade
edilebilecek stadyumlar
büyüklü¤ünde sistemlere ihtiyaç
oldu¤unu gördük. 70 milyon insan›n
tüm görüflmelerini dinleyip bunlar›
kaydedebilmeniz için. Bu kadar yer

ay›r›r, sistemleri kurarsan›z
teknik olarak mümkün,

ama iflin realitesine geldi¤inizde
böyle bir fley söz konusu de¤il, böyle
bir fley mümkün de de¤il.

Peki, kifli dinlendi¤ini anlayabilir
mi? ‘Telefonum h›fl›rt› yap›yor,
dinleniyorum’ ya da ‘telefonumda
kesintiler oluyor, dinleniyorum’ diye
flüphelenenler var. Dinlenen kiflinin
telefonu h›fl›rt› yapar m›?

Bunu genel olarak flöyle
cevaplamak laz›m. E¤er bunu
yapan devlet ise, hiç kimse
dinlendi¤ini anlamaz. Anlamas› da
mümkün de¤ildir. Ne h›fl›rt› yapar,
ne en ufak bir kesinti olur. Zaten
dinlemenin amac›, dinlemeye al›nan
insan taraf›ndan dinlendi¤inin fark
edilmemesidir. Önemli olan budur.
Bu çerçevede yap›l›r dinleme…
Di¤er bir konu da, devletin d›fl›nda
birisinin illegal dinleme yapmas›d›r.
Bu durumda da devlet onu tespit
edebilecek teknik donan›ma
sahiptir. Bu tür dinlemeler, ilgili
operatörlerin kay›tlar› incelenerek,
ispatlan›r. 

fiöyle bir iddia daha var, 
sabit veya cep telefonlar›n›n
voltaj›n› ölçüyorsunuz; voltaj› e¤er
düflük geliyorsa dinlendi¤iniz
kanaatine var›yorsunuz. Bu iddia
do¤ru mudur?

Çok k›sa bir örnek verelim flimdi
en çok söylenen meselelerden birisi
fludur mesela; birisinin telefonuna
bir sms gönderiliyor, bu sms ile
telefon aktive ediliyor ve dinleniyor.
Do¤rudur ama her cep telefonuna
bir sms gönderildi¤inde o telefon
dinleme ya da ortam dinlemesi
cihaz› olarak kullan›lamaz. Bir kere
bu sms’i gönderdi¤inizde bu sms’in
o telefon taraf›ndan alg›lanabilmesi
için daha önceden kendisine belli
ayarlar›n yap›lmas› gerekir. E¤er
bu ayarlar› yapmam›flsan›z önceden
belli programlar› yüklememiflseniz,
böyle her gönderdi¤iniz sms ile o
telefon sizin istedi¤iniz gibi
davranmaz. ‹kincisi flöyle düflünün
siz telefonunuzu alsan›z, sürekli
kullansan›z flarj etti¤inizde 2 gün, 3
gün giden telefonunuzun, sürekli

❮❮

DEVLET d›fl›nda telefon
dinleyenler mutlaka iz b›rak›r

DEVLET d›fl›nda telefon
dinleyenler mutlaka iz b›rak›r
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‹LET‹fi‹M www.baglantinoktasi.org 

“70 milyon insan› dinleyebilmek için,
yüzlerle ifade edilebilecek stadyumlar
büyüklü¤ünde sistemlere ihtiyaç var”



konufltu¤unuzda belki 4 saat ya da
5 saat gibi sürede bataryas›n›n
bitti¤ini görecekseniz. Diyelim ki
e¤er bir telefonu insanlar ele
geçirdi, üzerine programlar
yükledi, uzaktan bir sms atmayla
da sizin ortam›n›z› dinledi¤ini farz
edelim. Böyle bir fley oldu¤unda
telefonunuzun bataryas› sizin
normal görüflmelerinizde 2, 3 gün
giderken, 3, 5 saat gibi çok k›sa
bir sürede telefonunuzun
bataryas›n›n bitti¤ini göreceksiniz.

1 ay, 3 ay, 6 ay önce 
yapt›¤›m›z konuflmalar teknolojik
imkânlar kullan›larak al›p geri
getirilebilir mi? Getirilip önümüze
konulabilir mi?

E¤er sizinle ilgili herhangi bir
karar yoksa geçmiflte yapt›¤›n›z bir
görüflmeye eriflmek gibi bir fley
yoktur. Sizin 6 ay önce benimle
görüflme yapt›¤›n›z› farz edelim,
bu görüflmede sizinle ne
konufltu¤umuz bilgisinin ortaya
konmas› mümkün de¤ildir. Ancak
benim sizinle 6 ay önce o saat, o
tarihte, flu kadar süre ile
görüfltü¤üm kay›tlarda mevcuttur.
‹nsanlar›n kar›flt›rd›¤› olay da belki
bu, buna sinyal bilgilerinin
de¤erlendirilmesi deniyor. Bu bir
tespittir, iletiflimin tespiti
anlam›nda yap›lan ifllemdir. Kimin,
kiminle, hangi dakika, hangi
saatte, hangi operatörlerle, hangi
numaralarla görüfltü¤ü bilgisi kay›t
alt›ndad›r. Buna geçmifle yönelik
eriflilebilir ama bu hiçbir zaman
içeri¤i ihtiva etmez. Bir içerik
olabilmesi için mutlak surette
bunun dinleme karar›n›n hâkim
taraf›ndan al›nmas› veya yine
kanunda tarif edildi¤i gibi acil
haller, de¤iflik durumlar söz
konusu olmal›d›r. Öncelikle bu
flartlar yerine getirildikten sonra
yap›lan dinlemeyle, geçmifle

yönelik bir dinleme yapamazs›n›z
ancak o tarihten itibaren ileriye
dönük yapabilirsiniz.

‹nternet üzerinden benim cep
telefon numaram› kullanarak,
baflka bir kifliye mesaj at›labiliyor
ama mesaj›n içeri¤i çok hofl
olmad›¤› için aile içi s›k›nt›lara bile
neden olabiliyor. Peki, ben bunu
kimin att›¤›n› ö¤renebilir miyim?

Tabii ki yine bu tür hallerle
alakal› cumhuriyet savc›l›klar›na
suç duyurusunda bulunabilir,
müracaatlar gerçeklefltirilebilir.
Bu müracaattan sonra ilgili
iletiflimle alakal› husus bize
soruldu¤unda biz buna cevap
verebilecek durumday›z çünkü
hakikaten dedi¤iniz gibi teknoloji
son zamanlarda geliflti. ‹nsanlar
bilgisayar üzerinde yapt›¤› de¤iflik
programlamalarla bu tür fleyler
yapabiliyor. Ama bunu sanki
devletin ya da operatörün
kay›tlar›na da yapt›klar›n›, 
onlar› da kand›rd›klar›n›
zannediyorlar. Böyle bir fley yok
teknik olarak onun bir
bilgisayardan gönderilen mesaj
oldu¤u, o bilgisayarda o an hangi
IP kullan›ld›¤›, internete
ba¤lan›rken hangi ADSL’i
kulland›¤›, nereden ba¤land›¤›
gibi bilgilere yine kurumumuzun
eriflme imkân› vard›r. Kanun bu
görevleri bize tevdi etmifltir, yine
bu kapsamda cumhuriyet
savc›l›klar›ndan gelecek yaz›lara
cevap verilir. Bunun hakikaten
gerçek anlamda nereden çekildi¤i,
kim taraf›ndan çekildi¤i, hangi
saat, hangi saniye, hangi dakikada
çekildi¤i orada size gönderdikleri
numaradan m›, yoksa bir
bilgisayar ortam›ndan m›
çekildi¤ini anlamak mümkün.

Baflka bir soru da flu; iki baz
istasyonu aras›nda yap›lan
konuflmalar, teknolojik imkanlar
kullan›larak, çekilip al›nabilir mi?

Baz istasyonu zaten mobil
haberleflme sistemiyle, herhangi
bir kablo ba¤lant›s› olmadan,
havadaki yay›nlarla belli bir
noktaya gidiliyor, oradan kabloya
ya da yeralt›na ya da de¤iflik
sistemlere tabi olunuyor. Sonra
yine bir baz istasyonundan
kullan›c› taraf›na havadan
gidiliyor. Bunlar havadan giderken
mutlaka belli kripto algoritmalar›
kullanarak gidiyor. Yakalad›¤›

frekans›n kripto algoritmalar›n›
onunla alakal› yap›lan flifreleme
hususlar›n› çözebilecek sistemlerle
bunu dinleyebilirsiniz. Ama bu
d›flar›daki vatandafllar›m›z›n,
s›radan insanlar›m›z›n yapaca¤› ifl
de¤ildir. Çünkü bu tür ürünler
zaten sat›l›rken, mutlaka ilgili
firmalar, kullan›c› belgesi ararlar
ve taraf›n devlet olmas›na özen
gösterilir.

Yani sade bir vatandafl›n gidip
alabilece¤i aletler de¤il bunlar?

De¤il, biraz da pahal› cihazlar
ama buna ra¤men al›p kullanan
olabilir, flunu da söylemek laz›m
her fley mutlaka bir iz b›rak›r. Bu
tür cihazlar›n da b›rakt›¤› baz›
izler vard›r yani bunu yapan
insanlar e¤er yap›yorlarsa buna
dikkat etmeleri gerekti¤ini
buradan söylemek isterim.

Yakalar›z diyorsunuz…
O konu ile ilgili bir fley söylemek

istemiyorum ama her fleyin
mutlaka bir izi vard›r. fiu ana
kadar da zaten bu tür olaylar›n
çözümünde hep bu tür izler takip
edilmifltir. 11

Dinlemeyi
devlet

yap›yorsa,
bunu hiç

kimse
anlayamaz. 

Ne h›fl›rt›
yapar, ne en

ufak bir
kesinti olur.

Zaten
dinlemenin

amac›,
dinlemeye

al›nan insan
taraf›ndan

dinlendi¤inin
fark

edilmemesidir.



Ba¤lant› Noktas› olarak
bu say›m›zda, Türk

Telekom’un genç ve baflar›l›
Pazarlama ve ‹letiflim Baflkan›
Erem Demircan’› konuk ettik.
Demircan, Türk Telekom’un
müflterilerine sundu¤u ve k›sa
sürede kabul gören çal›flmalar›
hakk›nda bilgi verdi. Müflteriyi,
kesesini zarara u¤ratmadan
uzun uzun konuflturan Jettvel

ve Jettfon tarifelerinin
baflar›s›n› anlatt›. Tüm
Türkiye’nin çok k›sa
sürede hizmetinden
yararlanaca¤› ve aile
içinde herkesin ayr›
bir dâhili numaras›
olmas›n›
sa¤layacak Wifon
hizmeti hakk›nda
okuyucular›m›z›
bilgilendirdi. 
Türk
Telekom’un
özelleflmesiyle
birlikte,
müflterilerle
daha yak›n

iliflki kurdu¤unuz görülüyor.
Yan›l›yor muyuz?

Hay›r. Kesinlikle do¤ru
söylüyorsunuz.
Müflterilerimizle yak›n bir iliflki
kurmak, müflteri odakl›
entegre iletiflim çözümleri
sa¤lamay› hedefledik.
Amac›m›z, müflterimize, her
yerde, h›zl›, kaliteli, ekonomik
hizmetler sunmak. Ürün ve
hizmetlerimizi bu yaklafl›mla
hayata geçiriyoruz. Bu
kapsamda, müflterilerimize
yeni tarifeler ile esnek tercihler
yapabilmeleri için imkânlar
sunuyoruz. Ayr›ca ev ve ifl
telefonlar› üzerinde katma
de¤erli hizmetleri bafllatan
ürünleri pazara sunmaya
bafllam›fl durumday›z. Müflteri
temas noktalar›m›z olan Türk
Telekom Ofisleri, bayilerimiz ve
ça¤r› merkezimizde verdi¤imiz
hizmetlerle de bu yaklafl›m›
destekliyoruz. Böylece,
müflterilerimizle daha yak›n bir
iliflki içine girmifl durumday›z. 
Türk Telekom’un yak›n
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Müflterileri ile daha yak›n
iliflki kurmaya bafllayan Türk
Telekom, müflterilerine her
yerde, h›zl›, kaliteli, ekonomik
hizmetler sunmay› amaçl›yor
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dönem
için hedefleri
nelerdir?

Türk Telekom Grubu olarak
katma de¤erli ürün ve hizmet
sunmada yak›nsama
teknolojilerinin deste¤iyle
mobil, sabit ve genifl bant
dâhil olmak üzere ilgili tüm ifl
kollar›nda ilerleyerek
gelece¤in teknolojilerine
öncülük etmeyi hedefliyoruz.
Bu anlamda, grup
flirketlerimiz TTNET ve Avea
arac›l›¤›yla yak›nsama
çözümleri sunuyor ve di¤er
grup flirketlerimiz Argela,
Innova ve Sebit taraf›ndan
gelifltirilen teknolojileri bu
hizmetlere entegre ediyoruz. 
Videofon bunlar›n bafl›nda
geliyor diyebilir miyiz?

Do¤ru bir tespit yapt›n›z.
Kesinlikle diyebiliriz. Zira
Videofon ev ve ifl telefonu
üzerinden verilebilecek katma
de¤erli hizmetlere önemli bir
örnek teflkil ediyor. Çünkü
daha sonra pazara ç›kacak
katma de¤erli ürünlerin de
kap›s›n› açan bir ürün ve bu
ürünle iletiflimde yeni bir
dönem bafllatt›¤›m›z›
düflünüyoruz. Grup
flirketlerimizden Argela’n›n
gelifltirdi¤i yaz›l›m bu ürünün
hizmete sunulabilmesinde
büyük rol oynad›.
VDSL2’de son durum nedir?

Bildi¤iniz gibi 2008
ortas›nda Yeni Nesil H›zl›
Internet VDSL2 (Very High
Speed Digital Subscriber Line

2) hizmetini servis
sa¤lay›c›lar›n kullan›m›na
sunduk. VDSL2 ile mevcut
telefon hatlar› üzerinden
internette eriflim h›z›n› 8 kata
kadar art›rd›k. Bu yeni
yat›r›m›m›z sayesinde
Türkiye, VDSL2 teknolojisini
kullanan say›l› ülkelerden 
biri oldu.
Geniflbant interneti Türkiye
geneline yayabilecek
misiniz?

Zaten hedefimiz genifl bant
internet hizmetini Türkiye
genelinde daha genifl kitlelere
ulaflt›rmak. Yine, bildi¤iniz
gibi, 2008 y›l› sonunda
ç›kard›¤›m›z yak›nsama
ürünlerimizden biri de WiRO
oldu. WiRO ile art›k ev
telefonunuz üzerinden
dünyan›n birçok yerinde
hizmet alabiliyorsunuz. Zira
WiRO ile Wi-Fi uyumlu cep

telefonlar› ya da
dizüstü

bilgisayarlar
arac›l›¤›yla

yurtd›fl›nda internet
ba¤lant›s› olan

yerlerde ev ya da ifl telefonu
üzerinden arama yapmak

mümkün hale geldi. 
Wifon ile

hizmetiniz sizce
vatandafl
taraf›ndan kabul
görür mü?

Kubul
görece¤inden

kuflkumuz yok. Son y›llarda
piyasaya sürdü¤ümüz
yak›nsama hizmetlerin hepsi
vatandafltan ilgi gördü.
Göreceksiniz, Wifon’da
bunlardan biri olacak.
Wifon’u da bu y›l içinde
pazara sunmay› planl›yoruz.
Wifon servisi ile ev
telefonlar›n›n adeta aile
bireylerine hizmet eden bir
santral ifllevine sahip olacak.
Bu servis ile aile içinde
herkesin ayr› bir dâhili
numaras› olacak. Evlerde de
telefona flirketlerde oldu¤u
gibi sesli yan›t sisteminin
yan›t vermesi ve bu sesli yan›t
sisteminin arayan kifliyi
görüflmek istedi¤i kifliye
yönlendirmesi planlan›yor. 
Tarife paketlerinizde önemli
de¤ifliklikler yapt›n›z. 
Yeni tarifelerinizden
müflterileriniz 
memnun mu?

Türk Telekom olarak,
müflteri odakl› çal›fl›yoruz.
Müflterisini memnun
edemeyen bir flirketin ayakta
durmas›n› zor oldu¤unu
biliyoruz. Dolay›s›yla,
çal›flmalar›m›zda kullan›m
al›flkanl›klar›n›
de¤erlendirerek çal›fl›yoruz.
Kullan›c› Dostu Tarifeler
olarak nitelendirdi¤iimiz,
Uzun Konuflturan ve Akflam

Konuflturan tarifelerin
telekomünikasyon sektörü
ad›na önemli bir yenilik
oldu¤unu düflünüyoruz. 
Jettvel’den bahseder
misiniz? Jettvel hangi
müflteri grubuna hitap
ediyor?

2009 y›l› bafl›nda
müflterilerimize, sabit bir
ücret karfl›l›¤›nda, Jettvel
markas› alt›nda yeni konuflma
paketleri sunmaya bafllad›k.
Daha çok orta direk diye tabir
etti¤imiz kesime hitap ediyor.
Bu konuflma paketiyle,
müflterilerimizin günün
de¤iflik saatlerinde, de¤iflik
yo¤unlukta görüflme
ihtiyaçlar›n› göz önüne alarak
gelifltirdi¤imiz ve ayn› ücret
karfl›l›¤›nda daha çok
konuflulmas›n› amaçlayan
Jettvel’de ayl›k ücret de paket
fiyat›na dâhil edildi. 
Jettvel tarifesi Paket100,
Paket200 ve Paket300
seçenekleriyle sunuldu.
Bir de Jettfon 
tarifeniz var sizin?

Evet. Bu tarifemizi, yo¤un
telefon kullanan
müflterilerimize yönelik
olarak sunduk. Jettfon, ayda
KDV ve Ö‹V ve tüm di¤er
ücretler dâhil olmak üzere 
62 TL ücret karfl›l›¤›nda flehir
içi ve flehirleraras› olmak
üzere adil kullan›m limitleri
dahilinde tüm Türkiye ile
konuflma imkân› sa¤l›yor.
Sadece flehir içi konuflmak
isteyenler için bu ücret 
55 TL. Bugün itibariyle Türk
Telekom’un yeni nesil
tarifelerini kullanan
müflterilerinin say›s› 1,6
milyonu aflm›fl bulunuyor.
Müflterilerimizin tarife
paketlerine dair 
düflüncelerini yeni nesil 
tarife paketlerimizin
karfl›laflt›¤› yo¤un ilgi ile
de¤erlendiriyoruz. 13

“Bugün itibariyle Türk
Telekom’un yeni nesil tarifelerini

kullanan müflterilerinin say›s› 
1,6 milyonu aflm›fl bulunuyor.”

“Kullan›c› Dostu
Tarifeler olarak

nitelendirdi¤iimiz,
Uzun Konuflturan ve
Akflam Konuflturan

tarifelerin
telekomünikasyon

sektörü ad›na önemli
bir yenilik oldu¤unu

düflünüyoruz.”
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Bu say›m›zda,
Türkiye’nin en büyük

‘Müflteri ‹liflkiler Yönetim
Merkezi’ olan Global Bilgi
Genel Müdürü Bahad›r
Pekkan ile konufltuk. Global
Bilgi ne ifl yap›yor?
Müflterinin ve vatandafl›n
hayat›n› nas›l kolaylaflt›r›yor?
Merkezden hangi tür
hizmetler veriliyor?
Anadolu’ya yap›lan
yat›r›mlar›n karfl›l›¤›
al›nabiliyor mu? Günde kaç
kifliyle temasa geçiliyor? Tüm
bu sorular› Pekkan’a sorduk.
Pekkan sorular›m›z› aç›k bir
flekilde cevaplad›. 
Önce, Global Bilgi hakk›nda
k›sa bir bilgi alabilir miyiz?

2000 y›l›nda ‘Ça¤r›
Merkezi’ olarak
konumland›r›lan Global Bilgi,
2004 y›l›nda bir ‘Kontak
Merkezi’ne, 2007 y›l›nda da
‘Müflteri ‹liflkileri Yönetim
Merkezi’ne dönüfltü. 2007
y›l›nda da büyümesine devam
eden Global Bilgi,
müflterilerine ihtiyaçlar›

do¤rultusunda, anahtar
teslim çözümler sunan bir
iflletme. 
Peki, müflterilerinize ne tür
hizmetler veriyorsunuz?

Global Bilgi olarak,
müflterilerimize pek çok
hizmet veriyoruz. Stratejik
avantaj kazand›ran müflteri
iliflkileri yönetimi, müflteri
sadakati çözümleri, risk
yönetimi çözümleri hizmetleri
sunuyoruz. Ayr›ca, asistans
hizmetleri, kampanya
yönetimi, veri analizi gibi
katma de¤erli hizmetleri
veriyoruz. Bu hizmetlerin
yan› s›ra, flikâyet ve bilgi
yönetimi, d›fl arama, e-posta
yan›tlama, veri girifli, veri
güncelleme, tele ödeme, tele
sat›fl gibi temel hizmetleri de
telefon, webChat, online web,
wap, kiosk, MMS, SMS, e-
mail, F2F, DTV ve IVR
kanallar› ile müflterilere
sunuyoruz. Vatandafl›n iflini
kolaylaflt›racak her türlü
hizmeti sunuyoruz. K›saca
hizmette s›n›r yok. 

Yat›r›mlar›n›zla kaç bin
kifliye istihdam sa¤lad›n›z? 

Global Bilgi olarak
Türkiye’nin lider Müflteri
‹liflkileri Yönetim Merkezi
konumuna ulaflt›k. Bugün
itibariyle yaklafl›k 6 bin kifliye
istihdam ve 36 milyondan
fazla kifliye katma de¤erli
hizmet sa¤l›yoruz. 
Kaç merkezde hizmet
veriyorsunuz?

‹stanbul (Ümraniye,
Halkal›, Befliktafl, Küçükyal›),
‹zmir, Erzurum ve Diyarbak›r
Müflteri ‹liflkileri Yönetim
Merkezleri ile yurt içinde 
7, yurtd›fl›nda ise 
Ukrayna’da 2 ayr› lokasyon
olmak üzere toplam 9
merkezden hizmet veriyoruz. 
Anadolu’daki
yat›r›mlar›n›zdan 
bahseder misiniz? 

Ça¤r› merkezlerinin
Anadolu’dan hizmet vermesi
noktas›nda Global Bilgi öncü
bir rol izledi. Genç nüfusun
çok, iflsizlik oran›n›n yüksek
oldu¤u ülkemizde ça¤r›

❮❮
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Günde 2 milyon
insan›n sorununa

çözüm bulan
Global Bilgi,

geçen y›l 700
milyon soruya

cevap verdi. 

“ANADOLU’DA
öncü rol üstlendik”
“ANADOLU’DA
öncü rol üstlendik”
“ANADOLU’DA
öncü rol üstlendik”
“ANADOLU’DA
öncü rol üstlendik”
“ANADOLU’DA
öncü rol üstlendik”
“ANADOLU’DA
öncü rol üstlendik”
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merkezleri, özellikle gençler
için istihdam aç›s›ndan iyi bir
çözüm sunuyor.

Örnek verecek olursak,
2006 y›l›nda Erzurum’da
aç›l›fl› yap›lan ça¤r› merkezi,
son 15 y›lda bu kentte yap›lan
en büyük yat›r›m›n yan› s›ra,
ilk teknoloji yat›r›m› olma
özelli¤ine de sahip. Üç y›l
önce kurulmufl olmas›na
ra¤men Erzurum Ça¤r›
Merkezi’nin sa¤lad›¤› baflar›
ve artan ifl hacmi flirketimizi
yeni yat›r›mlara yönlendirdi.
2008 sonu itibariyle aç›lan
Diyarbak›r lokasyonumuzda
da 400 çal›flana ulaflt›k.
2009 sonu itibariyle 1000
çal›flana ulaflmay›
hedefliyoruz.
Bizimle, günde kaç 
ça¤r› yan›tlad›¤›n›z› ve
günlük trafik bilgilerini
paylafl›r m›s›n›z? 

Bir günde müflterilerimizle
yaklafl›k 2 milyon adet
temasta bulunuyoruz. Bu
temaslar›n yaklafl›k 1.75
milyon adedi alternatif
kanallar üzerinden, 250-300
bin adedi de direkt ça¤r›
hizmeti olarak veriliyor.
Turkcell Global Bilgi 2008
y›l›nda 101 milyon adet ça¤r›
ve 285 milyon dakikal›k
görüflme gerçeklefltirdi.
Telefonla kurulan kontaklara
ilave olarak web, SMS, IVR,
saha müflteri yönetimi gibi
kanallar da düflünüldü¤ünde
2008 y›l›nda 700 milyon adet
müflteri konta¤› kuruldu. 
Sizce ça¤r› pazar›, krize
ra¤men büyümesini
sürdürebilecek mi? 

Ça¤r› merkezlerinde
çal›flan say›s› geçti¤imiz
y›llarda h›zl› bir art›fl
gösterdi. Türkiye’de 12
sektöre ait 300’ü aflk›n ça¤r›
merkezinde yaklafl›k 35 bin
müflteri temsilcisinin çal›flt›¤›
tahmin ediliyor. Önümüzdeki
y›llarda da art›fl h›z›n›n
düflmesiyle birlikte

büyümenin devam edece¤i,
2010 y›l›na kadar y›ll›k yüzde
10- 12 aras›nda büyüme
gerçekleflece¤i tahmin
ediliyor. 
Türkiye’de ça¤r› pazar›n›
hangi ifl kollar› büyütüyor?

Ülkemizde bu pazar›
bankac›l›k, iletiflim ve
özellikle de GSM sektörleri
büyütüyor. En fazla iflgücü
bankalarda yer al›yor. Finans
sektörü pazar›n yüzde
34’ünü, iletiflim sektörü ise
yüzde 30’unu oluflturuyor. 
Merak etti¤imiz bir konu
da, kifli bafl›na düflen ça¤r›
say›s›… Bu konuda Türkiye
dünyan›n neresinde?

fiimdi, ça¤r› merkezleri ile
ülke nüfusunu
karfl›laflt›r›rsak; bugün
ABD’de her 100 kifliye, 1
ça¤r› merkezi kabini (seat)
düflerken, ülkemizde ise
yaklafl›k 2 bin 500 kifliye, 1
ça¤r› merkezi kabini düflüyor.
Bu oran ülkenin geliflmiflli¤i,
müflteri memnuniyeti
bilincine ba¤l› olarak
de¤ifliyor. Dolay›s›yla ‘müflteri
memnuniyeti’ ve ‘müflteri
hizmetleri’ bilincinin art›fl›na
paralel olarak ülkemizde de
ça¤r› merkezleri geliflim
gösterecektir. 
Türkiye’de ça¤r› 
merkezi istihdam›nda 
ne tür sorunlarla
karfl›lafl›yorsunuz?   

Sektörün geliflimi için ça¤r›
merkezlerinde çal›flacak,
konusunda uzman ve e¤itimli
ifl gücünün yetifltirilmesi çok
önemli. Bu noktada
üniversiteler ile sektörde
faaliyet gösteren flirketlerin
sorumluluk almas› ve
üniversitelerde yap›sal
programlar›n oluflturulmas›
gerekiyor. Türkiye’nin lider
Müflteri ‹liflkileri Yönetim
Merkezi olman›n verdi¤i
sorumluluk ve vizyonla
sektöre e¤itimli insan kayna¤›
sa¤lamak ve daha fazla

üniversite mezununun ilgisini
çekmek için 2008 y›l›
plan›m›za, üniversitelerle
ortak bir çal›flma program›
oluflturulmas›n› dâhil ettik. 
Bu noktada yat›r›mc›ya
düflen bir görev yok mu?

Tabi var. Ancak daha
önemli bir unsur, yat›r›mc›y›
teflvik edecek düzenlemelerin
hayata geçirilmesidir. Baflar›l›
bir ‹rlanda örne¤i var.
Miktarlar› yat›r›m yap›laca¤›
bölgeye göre de¤iflebilen
sermaye (arazi, bina,
ekipman al›m›) ve vergi
teflvikleri (gelir vergisi,
stopaj) ile ça¤r› merkezi
sektöründe h›zl› bir
büyümenin önü aç›labilir.
Ayr›ca M›s›r’›n, Hindistan’a
alternatif bir offshore
merkezi olabilmesi için
hükümet düzeyinde at›lan
ad›mlar, tan›t›m faaliyetleri
ve cazip yat›r›m ortam›n›
düflünürsek, Türkiye’de ça¤r›
merkezi sektöründeki
oyuncular›n proje üretmek
ad›na birlikte hareket etmesi
sektörün gelece¤i için
belirleyici olacakt›r.  

Ülkemizde 
bu pazar›

bankac›l›k,
iletiflim ve

özellikle de
GSM sektörleri
büyütüyor. En

fazla iflgücü
bankalarda yer

al›yor. Finans
sektörü

pazar›n yüzde
34’ünü,
iletiflim

sektörü ise
yüzde 30’unu

oluflturuyor. 

Türkiye’nin en büyük Müflteri ‹liflkileri Yönetim Merkezi olan Global Bilgi, 6 bin
kifliyi istihdam ediyor. 36 milyondan fazla kifliye katma de¤erli hizmet sa¤l›yor. 

Rakamlarla Diyarbak›r Ça¤r› Merkezi

Rakamlarla Erzurum Ça¤r› Merkezi

Yat›r›m Rakamlar›:
Toplam yat›r›m tutar›: 12,3 Milyon USD
Toplam kapal› alan: 6.000 m2

Çal›flan Profili: 
Toplam çal›flan say›s›: 475 kifli
Çal›flan profili:  %65 kad›n, %35 erkek
Yafl ortalamas›: 26
E¤itim profili: %21 lisans, %28 ön lisans, %51 lise mezunu

Yat›r›m Rakamlar›:
Toplam yap›lan yat›r›m tutar›: 4.000.000 USD
Ek yat›r›m›n istihdama katk›s›: 250 kifli 
Toplam kapal› alan:  3.231 m2

Ek yat›r›m ile aktif masa say›s›: 250’den 650’ye yükseldi 
Çal›flan Profili: 
Toplam çal›flan say›s›: 812 kifli
Çal›flan profili: % 40 kad›n, % 60 erkek
Yafl ortalamas›: 24
E¤itim profili: %14 lisans, %17 ön lisans, %69 lise 



Ulaflt›rma Bakanl›¤›,
geçen ay Meclis’te

görüflülen internet üzerinden
içki sat›fl›n› yasaklayan ve
satanlar hakk›nda hapis
cezas› öngören yasaya
müdahale ederek, önemli bir
ad›m att›. E¤er yasa
Meclis’ten geçseydi, internet
üzerinde gerçeklefltirilen 9
milyar dolarl›k ticaret büyük
bir darbe yiyecekti. ‹nternet
üzerinden ticaret yapan büyük
al›fl-verifl ma¤azalar› da dâhil
yaklafl›k bin 500 siteye eriflim
de engellenecekti. 

Ancak korkulan olmad›.
Ulaflt›rma Bakanl›¤› ve Bilgi
Teknolojileri ve ‹letiflim
Kurumu (BTK) devreye 
girdi, yasan›n ç›kmas›n›
engelledi. Düzenlemenin
sak›ncalar› hakk›nda iktidar
ve muhalefet partileri
bilgilendirildi. Böylece,
iktidar ve muhalefetin daha
önce üzerinde uzlaflt›¤›
madde, yine ayn› yöntemle
geri çekildi. BTK Baflkan›
Tayfun Acarer, “Düzenleme
yasalaflsayd›, bugün 
itibariyle internet üzerinden
ticaret yapan yaklafl›k bin
500 siteyi kapatmak
durumunda kalacakt›k.
Ayr›ca bu tür suçlar›n, 9

katalog suça eklenmesi do¤ru
de¤il.” dedi. 

BTK Baflkan› Tayfun
Acarer, Ba¤lant› Noktas›’na
yapt›¤› aç›klamada,
düzenlemenin yasalaflmas›
halinde büyük al›fl-verifl
merkezlerini ve marketleri de
içerecek biçimde yüzlerce
sitenin kapat›lmas›n›n
gündeme gelece¤ine iflaret
etti. Bundan internet
üzerinden yap›lan tüm al›fl-
verifllerin etkilenece¤ini
vurgulad›. 
500 milyon dolar yat›r›m
yap›l›rsa siteyi kapatmaya
gerek kalmaz

BTK yetkilileri, 500 milyon
dolar yat›r›m yap›lmas›
halinde ise internet üzerinden
ticaret yapan sitelerin

kapat›lmas› yerine, sitenin
sadece yasakl› bölümüne
eriflimin engellenebilece¤ini
belirtiyor. Bunun için en az 
5 bin insan gücüne ihtiyaç
bulundu¤unu belirtiyor.
Yetkililer, konuyla ilgili
flunlar› söylüyor: “URL (Web
sitesi yönlendirme) sistemine
geçilmesi halinde, sitenin
kapat›lmas› gerekiyor. O
zaman sitenin, yasaklanan
k›sm› karart›l›r. Yani içki
sat›fl›n›n yap›ld›¤› k›s›m
karart›l›r. Böylece ticaret
yapan sitenin kapat›lmas›
gerekiyor. Bunun için de 500
milyon dolarl›k bir yat›r›ma,
5 bin insan gücüne ihtiyaç
bulunuyor. Dünyada bu
yöntemle çal›flan iki ülke var,
biri Çin, di¤eri ‹ran”

Ulaflt›rma
Bakanl›¤›’n›n

müdahalesiyle, 
9 milyar dolarl›k

ticaret darbe
yemekten kurtuldu❮❮
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“Düzenleme yasalaflsayd›, büyük al›fl-verifl merkezlerini 
ve marketleri de içerecek biçimde yüzlerce siteyi kapatmak

durumunda kalacakt›k.”

‹nternetten içki sat›fl›n› yasaklayan yasa, 
az daha 9 milyar dolarl›k ticarete darbe

vuracakt›. Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n devreye
girmesiyle yanl›fltan dönüldü.

Yasa 1 y›ldan 3 y›la

kadar hapis cezas›

öngörüyordu

Ulaflt›rma Bakanl›¤› ve
BTK’n›n müdahalesiyle
bir gece yar›s›
operasyonuyla geri
çekilen yasa
maddesinde, internet
üzerinden tütün
mamulleri ve alkollü
içecek satanlara 1
y›ldan 3 y›la kadar
hapis cezas› verilmesi
öngörülüyordu.16

KISA HABER www.baglantinoktasi.org 
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Avrupa Uluslararas›
Havalimanlar› Konseyi (ACI

Europe) taraf›ndan düzenlenen “En ‹yi
Havaalan›” yar›flmas›nda, TAV Ankara
Esenbo¤a Havaliman›, Avrupa’n›n “En
‹yi Havaliman›” seçildi. Yar›flmaya,
havalimanlar› dört kategoride kat›ld›.
‘5-10 milyon yolcu kapasiteli
havalimanlar›’ kategorisinde, TAV
Havalimanlar› Holding’in iflletti¤i
Ankara Esenbo¤a Havaliman› "En ‹yi
Havaliman›" seçildi. Yar›flmadaki
k›staslar, çevreye duyarl›l›k, kalite
güvenlik, ticari alanlar ile operasyon
aç›kl›¤› ve beceri kriterleri üzerinden
belirlendi.    Yar›flman›n ödül töreni
‹ngiltere’de gereklefltirildi. Ödül
törenine, TAV Havalimanlar› Holding
‹cra Kurulu Baflkan› M. Sani fiener ile
DHM‹ Genel Müdürü Orhan Birdal
birlikte kat›ld›. Birdal konuyla ilgili
yapt›¤› aç›klamada, kamu- özel sektör
ortakl›¤›n›n önemine de¤indi.
Baflar›n›n, ödülle taçland›¤›n› kaydetti. 

TAV Havalimanlar› Holding ‹cra
Kurulu Baflkan› M. Sani fiener, 3 y›l
önce aç›lan Esenbo¤a Havaliman›’n›n
Avrupa’n›n ‘en iyi havaliman›’
seçilmesinin, Türk sivil havac›l›¤›n›n ve
havaliman› iflletmecili¤inin geldi¤i
nokta aç›s›ndan son derece önemli
oldu¤una dikkat çekti. fiener,
desteklerinden dolay›, Ulaflt›rma
Bakanl›¤›’na teflekkür etti. 
2006’da hizmete aç›ld›, dünyan›n en
iyi havalimanlar› aras›na girdi 

Ankara Esenbo¤a Havaliman›’n›n
geçmifli 3 y›l gibi k›sa bir süre ile

s›n›rl›. Buna karfl›n, daha flimdiden
kategorisinde dünyan›n en iyi
havalimanlar› aras›na girdi. Birçok
özelli¤inin yan›nda, havaliman›n› en
öne ç›karan özelli¤i, iç ve d›fl hatlar›n
tek çat› alt›nda yer ald›¤› nadir
havaalanlar›ndan biri olmas›. 2006
y›l›nda hizmete aç›lan Ankara
Esenbo¤a Havaliman›, Baflkent’e ayr›
bir hava getirmesi ile dikkatleri
çekiyor. 

10 milyon yolcu kapasitesine sahip
Esenbo¤a Havaliman›’nda, üst düzey
güvenlik tedbirleri al›n›yor.
Esenbo¤a’da dünyan›n en geliflmifl
güvenlik sistemleri kullan›l›yor. Ayn›
flekilde iç ve d›fl hatlar terminalinde en
son sistem bagaj tarama teknolojisi
kullan›l›yor. Genifl hizmet yelpazesi ile
yolculara rahat ve huzurlu seyahat
yapma f›rsat› sunan Esenbo¤a
Havaliman›, tüm yolcular için güvenilir
kullan›m kolayl›¤› yarat›yor.
Terminalin özgün mimari tasar›m›,
yolculara diledikleri yere kolay eriflim
olana¤› sunuyor. Mekân›n her
noktas›ndan, tüm alan› rahatl›kla
görebilecekleri genifl ve ferah bir
perspektif sunuyor.

❮❮

Ba¤lant› Noktas›

TAV Havalimanlar› Holding’in iflletti¤i Ankara
Esenbo¤a Havaliman› "En ‹yi Havaliman›" seçildi.
‹ngiltere’de yap›lan törende ödülü,  TAV Havalimanlar›
Holding ‹cra Kurulu Baflkan› M. Sani fiener ile DHM‹
Genel Müdürü Orhan Birdal birlikte ald›. 

Ankara
Esenbo¤a

Avrupa’n›n
en iyi

havaliman›
seçildi 

Toplam Alan: 475.000 m2

Ankara Esenbo¤a ‹ç ve D›fl Hatlar TerminaliTerminal Alan›: 182.000 m2

Otopark Alan›:  110.614 m2

Duty Free Alan›: 2400 m2

Yiyecek - ‹çecek Alan›: 5200 m2

Yeme-‹çme Noktas›: 29 adetOtopark Kapasitesi: 4069 araçCheck-in Kontuar›: 138 adetPasaport Giflesi (Gidifl Kat›): 18 adetPasaport Giflesi (Gelifl Kat›): 18 adetKöprü: 18 adetBusgate: 8PCA Sistemi: 18 adet400 Hz. Elektrik Sistemi: 18 adetAsansör: 33 adetYürüyen Merdiven: 38 adetBagaj Karuseli: 9 adetX-ray: 52Metal Kap› Detektörü: 52Yang›n Detektörü: 4938Yang›n Dü¤mesi: 435 adet
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Sivil Havac›l›k Genel Müdürü
(SHGM) Ali Ar›duru, dünyay›

kas›p kavuran küresel kriz
karfl›s›nda, 2003 y›l›nda hayata
geçirilen “Bölgesel Havac›l›k
Projesi”nin sayesinde Türk sivil
havac›l›¤›n›n krizden
etkilenmedi¤ini aç›klad›. Ar›duru,
Türk havayolu flirketleri için yeni bir
proje üzerinde çal›flt›klar›n›
kaydetti. Projenin ard›n›n,
“Bölgesel ‹flbirli¤i Projesi”
oldu¤una dikkat çeken Genel
Müdür, bu proje sayesinde 
Türk flirketlerinin 18.5 milyar
dolarl›k bir gelir elde etmelerinin
önünü aç›laca¤›n› vurgulad›. Bunun
için gerekli tüm çal›flmalar›n
tamamlanmak üzere oldu¤unu
söyledi. 
“Bölgesel Havac›l›k Projesi ile
18,5 milyon dolar› hedefliyoruz”

Ar›duru, Bölgesel ‹flbirli¤i

Projesi’nin ‘D8’ olarak adland›r›lan;
Endonezya, Malezya, Nijerya,
M›s›r, ‹ran ve Türkiye gibi ülkeleri
kapsad›¤›n› kaydetti. Bu ülkelerin
toplam nüfusunun 940 milyon
civar›nda oldu¤una dikkat çeken
Genel Müdür, “D-8 ülkelerinden her
y›l 250 milyon turistik, iflçi gibi
çeflitli bafll›klarda yolcu tafl›mac›l›¤›
yap›lmaktad›r. Tafl›nan yolcular›n
ekonomik foto¤raflar›na
bakt›¤›m›zda da, 185 milyar
dolarl›k bir ticaret hacme sahip
oldu¤unu görüyoruz. Bu ticareti
yapanlar yabanc› ülkeler. Bu
ülkelerin de çok ciddi flirketleri yok.
Bu co¤rafyalar aras›ndaki hava
trafi¤ini Türkiye’nin yönetebilece¤i,
yönlendirebilece¤i yeni bir
organizasyon içine girdik. Söz
konusu projede ilk planda,
tafl›mac›l›k ve bak›mdan 18.5
milyon dolarl›k bir pay almak
istiyoruz. Bunu almam›z için
önümüzde hiçbir engel yok.” dedi. 
“Uçak filomuz y›lsonunda 
340’a ulaflacak”

Ali Ar›duru, Bölgesel Havac›l›k
Projesi’yle Türk insan›n›n uçakla
tan›flt›¤›n› söyledi. 2003 y›l›
sonunda 8.5 milyon iç hat yolcusu
say›s›n›n 2008 y›l› sonunda 35
milyona ulaflt›¤›n› kaydeden
Aruduru, “Küresel krizde, dünyada
havac›l›k can çekiflirken, Türkiye
büyümesini sürdürdü. Ben di¤er
kulvarlar› pek bilemeyece¤im; ama
sivil havac›l›k yönüyle bakt›¤›n›z
zaman Türkiye’de, 2003 y›l›nda
150 filoluk uça¤›m›z varken, bugün
itibariyle 283’e ç›kt›. Geçen hafta
275 idi. Bu önümüzdeki hafta 
belki 290 olacak. Hedefimiz ise
2009 y›l› sonunda yolcu ve kargo
uçak say›s›n› 330- 340’a
ç›karmakt›r.” dedi. 
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“Bölgesel ‹flbirli¤i Projesiyle, Türk havayolu
flirketlerine 18.5 milyar dolarl›k bir pazar

haz›rl›yoruz. Bu paray› ülkemize getirmemiz
için önümüzde hiçbir engel yok.”

“Hedefimiz 
2009 y›l› sonunda
yolcu ve kargo
uçak say›s›n› 
330- 340’a
ç›karmakt›r”

Ba¤lant› Noktas›

“Türk
flirketleri için

18,5 milyar
dolarl›k pazar
haz›rl›yoruz”

Sivil Havac›l›k 
Genel Müdürü (SHGM)

Dr. Ali Ar›duru



“Business jet say›s› 6’ya ç›kt›”
Dünyada yüzlerce flirketin

kapat›lmas›, iflas etmesi
sebebiyle yüz binlerce insan›n
havac›l›k sektörü d›fl›nda
kald›¤›na iflaret eden Ar›duru,
Türkiye’de ise kararl› politikalar
çerçevesinde büyümeye devam
edildi¤ini aktard›. Türkiye’deki
durumu ise flu çarp›c› örnekle
aktard›: “Bu ekonomik krizle
ilgili yine, 2000’lerdeki krizden
dolay› özellikle ‘business jet’ diye
tan›mlad›¤›m›z, ifl adamlar›m›za
ait jetlerin tamam›na yak›n›
sat›lm›flt›. Hiç yok denecek kadar
azd›. Yine 2000 y›l›n›n bafl›ndan
2004’e kadar olan süreçte 30
civar›ndayd›, bak›n kriz
dedi¤imiz 2008 y›l›nda 6 tane
‘business jet’ girifli yapt›k, bu çok
önemli bir göstergedir ve
ifladamlar› ad›na yapt›k.”

Ar›duru’nun paylaflt›¤› verilere
göre; 2008 y›l›nda Türk filosuna
girifl yapm›fl 50’ye yak›n araç
var. ‹ç-d›fl hat yolcu say›s›nda 75
milyona ulafl›ld›. Avrupa’da
büyüme h›z› yüzde 5’le ifade
edilirken, Türkiye’de, yüzde 53.3

seviyesine gelindi. Katma de¤er
olarak bak›ld›¤› zaman
ekonomiye yans›mas› olarak
2003 y›l›nda, bütün sivil
havac›l›¤›n hükmetti¤i hacim 2.2
milyar dolarken, bu gün 7 milyar
dolar›n üstüne ç›kt›. Havac›l›kta
100 bine yak›n insan istihdam
ediliyor. 2002 ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda yüzde
130’luk bir büyüme söz konusu. 
“Amatör yabanc› pilotlar›n
uçuflu yasakland›”

Ar›duru, büyüyen sektörle
birlikte insan kaynaklar›
konusunda s›k›nt› yafland›¤›n›
kaydetti. S›k›nt›n›n ilk s›ras›nda
pilot istihdam› geldi¤ini söyledi.
Pilot istihdam›n› da yabanc› pilot
transferine yeflil ›fl›k yakarak
giderdiklerini belirtti. Ancak, son
dönemde, acemi yabanc›
pilotlara yasak getirdiklerini
aktaran Ar›duru, bunun sebebini
flöyle aç›klad›: “Gelece¤i
öngörme ad›na böyle bir
düzenlemeye gittik çünkü bu
yabanc› pilotlar gelip burada
e¤itimlerini ald›ktan sonra
tekrar kendi ülkelerine

dönüyorlar. Burada kalm›yorlar.
Dolay›s› ile bizim ikinci pilot
dedi¤imiz ‘first officer’
koltuklar›m›z bofl kal›yor. Bu
flekilde bunu engelleyerek kendi
pilotlar›m›z› bu konuda
yönlendirmek, kendi
kaynaklar›m›zdan faydalanmak
ve kal›c›l›¤› sa¤lamak istedik.
Önümüzdeki dönemde büyümek
ve insan kaynaklar› dar bo¤az›na
bu anlamda yakalanmamak için
önlem ald›k. Sektör taraf›ndan
da Türk Pilotlar Derne¤i
taraf›ndan da gerçekten çok
büyük bir kabul gördük.”  
“2 bin 600 aktif pilot var”

Genel Müdür Ali Ar›duru,
Türkiye’de aktif 2 bin 600
civar›nda pilot oldu¤unu söyledi.
Geçti¤imiz y›llarda 280, 300
civar›nda yabanc› pilot varken
fluan bu rakam›n 183 oldu¤u
bilgisini veren Ar›duru, bir
müddet sonra ise hiçbir
yabanc›n›n Türkiye’de
çal›flabilece¤ini düflünmediklerini
ifade etti. Tam tersine
Türkiye’den komflu ülkelere pilot
gidece¤i öngörüsünde bulundu. 19

Ali Ar›duru: “Bizim için ‘her Türk vatandafl› hayat›nda
bir kere uça¤a binecektir’ cümlesi sihirli bir süreç açt›”
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köfle

Temel ve
Ayhan Songar

Laf›n gelifli Ayhan
Songar. Rahmetli oldu

tabii… Eskilerden Mazhar
Osman, günümüzde Erol Göka,
ne bileyim Kemal Sayar veya
profesör unvan›n› tafl›yan ruh
doktoru zevat›n ünlüsünden biri
de olabilir pekâlâ… Bizim Temel,
bildi¤iniz flu Karadenizli Temel,
ruh s›k›nt›s›ndan mütevellit bir
düzine doktor kap›s›n› afl›nd›r›p
derdine derman bulamam›fl. Bu
deli doktorlar›n›n en ünlüsünün
kap›s›n› çalm›fl. Temel de bofl
de¤il hani, adam do¤udan
bat›dan meflhur psikologlar›
ezber etti¤i gibi, kendini de
tan›yan birisi. Neyse,
teflhis/tedavi süreci bafllam›fl
bafllamas›na da doktor flaflk›n,
bizim aziz hastam›zda zerrece
iyileflme yok. Her yol denenmifl
ama Temel amcam›z›n yaral›
ruhuna gram flifa isabet etmemifl.

Bak Temel demifl doktor, sen de
fark›ndas›n ki, bu böyle
olmayacak. Sana benden fayda
yok. Doktor oldu¤uma bakma,
ruhum s›k›ld›¤›, bafl›m
dumanland›¤›, hayattan zevk
almad›¤›m zamanlar, sirkte bir
palyaço var, onu izlemeye
gidiyorum, bir- iki gün izleyince
iyi geliyor, derdimi unutuyorum,
adam›n hayata farkl› bir bak›fl›
var, sen ona git, flayet o da sana
faydal› olmazsa Allah iflini
gücünü rast getirsin… 

Hülasa, böyle diyerek Temel’e
sirkteki palyaçoyu sal›k veren
doktorun gözlerinin içine bakan
sevgili hastam›z, yahu doktor
demifl, iyi hofl diyorsun da, her
akflam insanlar›n karfl›na ç›kan o
palyaço benim…

Hikâye/f›kra bu kadar; dersi de

bu kadar ancak, birkaç
hat›rlatma yapmakta fayda var:

Birincisi bu hikâyeyi ben
uydurmad›m, haf›zas›nda bine
yak›n Temelli “gülmece”
bulunan sevgili ‹brahim
Eryi¤it’ten dinledim, kulaklar›n›
ç›nlat›r›m.

‹kincisi, kahraman›m›z›n 
klasik Temel tipine uyup
uymad›¤›n› sorgulamay›n lütfen,
yeryüzünün en düz adam›n›n bile
bilge bir yan›n›n bulundu¤unu
ak›ldan ç›karmamak laz›m.
Temel bu, yak›fl›r da üstelik.

Üçüncüsü, hekimlik de bir
noktaya kadard›r; Allah
eksikliklerini vermesin, öyle
s›radan hastalar vard›r ki, bir
sözleriyle, bir ac› gülüflleriyle
hekimlerini tedavi ederler de,
dünyan›n ruhu bile duymaz.

Dördüncüsü, bu flablon hasta
hekim iliflkisine de¤il, okuyucu-
yazar baflta olmak üzere, halk-
siyasetçi, hoca-ö¤renci, 
usta-ç›rak münasebeti gibi pek
çok denkleme uygulanabilecek
zenginliktedir. Mecelle’de
buyruldu¤u gibi, ne denilmifltir;
“Misalin hususi olmas›, hükmün
umumi olmas›na mani de¤il”
denilmifltir.

Beflincisi,  flehre/sirke bir
palyaço geldi¤inde onu mutlaka
izlemelidir. Temel olabilir.

Ola ki, Mazhar Osman ve
Ayhan Songar’›n ruhunu
göremeseniz bile, hekiminizi yan›
bafl›n›zda yahut karfl›n›zda
görmek e¤lenceli olacakt›r.  Bu
e¤lenceli sözcü¤ü yerine anlaml›
m› demeliydim yoksa? Erol
Göka’ya yahut telefonumuza
ç›karsa Kemal Sayar’a bir
soral›m…20
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BARIfi TOZAR

köfle

TRACECA
Projeleri: 

Sivil Havac›l›k

Önceki say›larda sizlere
TRACECA hakk›nda k›sa

bilgiler vermeye çal›flt›m. Bu
say›dan itibaren sizlere
TRACECA kapsam›nda
yürütülmekte olan ve de
ülkemizin de dahil oldu¤u 6
projeden bahsedece¤im.

TRACECA kapsam›nda
yürütülen Bakü Giriflimi
kapsam›nda genelde bölgesel
özel de ise TRACECA
bölgesinde “sivil havac›l›k
konusunda iflbirli¤i ve bilgi
al›flveriflini sa¤lamak” amac› ile
3 Kez uzmanlar toplant›s›
yap›lm›flt›r. 

Bu toplant›lar ile birlikte
TRACECA art›k globalleflen
dünyada en h›zl› ulaflt›rma türü
olan havac›l›¤a kay›ts›z
kalamam›fl ve de May›s 2009
tarihinde “TRACECA Sivil
Havac›l›kta Emniyet ve
Güvenlik” bafll›kl› bir projeyi
hayata geçirmifltir. 

Söz konusu projenin temel
amac› AB komflu ülkeleri ve de
Orta Asya ülkelerinde
uluslararas› ve Avrupa
standartlar›na uygun, hava
tafl›mac›l›¤›nda “güvenlik ve
emniyetin” gelifltirmektir. 

Proje kapsam›nda ;
■■ Havac›l›k personelini

uluslararas› anlaflmalar ve
EU/ESA ve de ICAO (Uluslar
aras› Sivil Havac›l›k Örgütü)
hakk›nda bilgilendirmek

■■ Havac›l›k personeline
teknik konularda  bilgi ve
tecrübe sa¤lamak

■■ Sivil havac›l›k otoritelerinin

uluslar aras› ve de Avrupa
güvenlik standartlar›na
ulaflabilmeleri için yönetim
kapasitelerini güçlendirmeye
yard›mc› olamak.

■■ Sivil havac›l›k otoritelerinin
Pan-Avrupa havac›l›k yap›s› ile
yak›n iliflkilerde olmas›n› veya
bütünleflmesini sa¤lamak

■■ Güvenlik ve emniyet
konular›nda TRACECA ülkeleri
ve Avrupa Birli¤i aras›nda
yap›lacak olan havac›l›k
anlaflmalar›na destek sa¤lamak

■■ TRACECA ülkeleri sivil
havac›l›k yönetimleri aras›nda
k›t kaynaklar›n optimum bir
flekilde kullan›m›n› sa¤lamak 

Bu amaçlara ulaflmak için de
proje faaliyetleri flu flekilde
yap›land›r›lm›flt›r:

■■ TRACECA ülkelerinde
havac›l›k sektörünün
de¤erlendirilmesi

■■ Havac›l›k emniyet, güvenlik
alanlar›nda e¤itim ve kapasite
gelifltirme

■■ Yönetim ve uzmanlara
yönelik kapasite gelifltirme

■■ Güvenlik ve emniyet
programlar›

Proje ekibi taraf›ndan
öncelikli olarak projeye taraf
ülkelerin havac›l›k konusundaki
durumlar› hakk›nda bir rapor
haz›rlanacakt›r. 

Ard›ndan söz konusu ülkelerin
sivil havac›l›k uzmanlar›n›n
kat›l›m› ile bölgesel uzmanlar
toplant›s› yap›lacakt›r.

Di¤er yaz›mda bir baflka
TRACECA projesinde  görüflmek
üzere….  

TRACECA Türkiye Ulusal Sekreteri

Dr. Kapt.

22
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Ulaflt›rma Bakan› Binali
Y›ld›r›m, son 5 y›ld›r

üzerinde titizlikle durulan
‹stanbul Bo¤az’›na yap›lacak 3.
köprüyle ilgili çal›flmay›
tamamland›klar›n› söyledi.
Y›ld›r›m, “Güzergâh çal›flmas›
tamamland›. Bo¤az’a yap›lacak
3. köprünün yeri art›k belli.
Birkaç ay içinde ihaleye
ç›kaca¤›z.” dedi. Y›ld›r›m,
spekülasyonlara geçit vermemek
için köprü ayaklar›n›n hangi
noktalara dikilece¤ini aç›klamad›.
“‹ki köprünün daha kuzeyinde
bulunan Tarabya-Beykoz
güzergâh›na m› yap›lacak?”
yönündeki sorumuza ise ‘hay›r’
demeyen Bakan, “Do¤rusu yer
zikretmeyelim ama 3. köprü, ilk
iki köprünün daha kuzeyinde
olacak onu kesin olarak
söyleyebiliriz.” dedi. 

Dergimizin bu say›s›nda
Ulaflt›rma Bakan› Binali
Y›ld›r›m’› konuk ettik. Y›ld›r›m ile
yapt›¤›m›z söyleflide, projeleri
konufltuk. Kendisine, mevcut
Bo¤aziçi Köprüsü’nün hemen
yan›na bir köprü daha
kurulmas›na nas›l bakt›¤›n›
sorduk. Ankara-‹stanbul, Ankara-
Konya, Ankara-Sivas h›zl› tren
projelerinin geldi¤i noktay› ve bu
y›lki duble yol hedefini ö¤rendik.
Ayr›ca, denizcilik sektörünün
krizden ne zaman kurtulaca¤›n›
da sormay› ihmal etmedik. 

‹stanbul Bo¤az’›na 
yap›lacak 3. köprünün
güzergâh› belli oldu mu?

‹stanbul’a yap›lacak 3.
köprünün güzergâh› belli oldu.
Tabii bunu takdir edersiniz ki
fiilen ifle bafllamadan
aç›klamam›z baz›
spekülasyonlara kap› aralar. 
O bak›mdan bizde mahfuz 
kals›n izninizle.

‹ki köprünün daha kuzeyinde
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Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, Bakanl›¤›’n›n yapt›¤›
çal›flmalar› ve önemli projelerde gelinen noktalar›

Ba¤lant› Noktas›’na aç›klad›.

B
u y›l daha 
fazla bölünmüfl
yol yapaca¤›z.
Çünkü geçen

y›l yapt›klar›m›z›n
birço¤unun
sonuçlar›n›
alamam›flt›k. Bu y›l
onlar tamamlanacak.”



bulunan Tarabya-Beykoz
güzergâh› gündeme gelmiflti? 

Do¤rusu yer zikretmeyelim ama
3. köprü, ilk iki köprünün daha
kuzeyinde olacak onu kesin olarak
söyleyebiliriz.

3. köprü için ne zaman ihaleye
ç›kacaks›n›z?

Bu sene içerisinde ihaleye ç›kmay›
planl›yoruz. Tabii haz›rl›klar›m›z
büyük ölçüde tamam, uygun
flartlar›n oluflmas›n› bekliyoruz.
Malum dünya küresel bir kriz
yafl›yor. Bu küresel krizden her fley
etkilendi. Bunu dikkate alarak
ifllerin biraz düzelmesi, bulutlu
havan›n berraklaflmas› önemli.
‹stiyoruz ki burada kat›l›m fazla
olsun. Rekabet yaflans›n, gerekli
kamu yarar› sa¤lans›n. O bak›mdan
bu y›l içerisinde, mutlaka birkaç ay
sonra bunun ad›mlar›n› atabilece¤iz. 

Güzergâh çal›flmalar›nda neyi
dikkate al›yorsunuz?

Göz önüne ald›¤›m›z birkaç husus
var. Bunlardan bir tanesi
kamulaflt›rma bedelinin az olmas›.
‹kincisi çevreye olabildi¤ince az
zarar vermesi, yani çevre tahribat›
yaflanmamas›. Üçüncüsü de
‹stanbul’da yaflayan insanlar›n
bundan azami ölçüde
yararlanmas›… Ayn› zamanda da
transit trafi¤in Asya’dan Avrupa’ya
geçifline imkân vermesi. Bütün bu
k›staslar› sa¤layacak bir güzergâh
tespiti bu çal›flmada ana unsur
olarak ele al›nd› ve bu da
gerçeklefltirildi. Asl›nda
alternatifleri ile güzergâh
belirlenmifl durumda.

Mevcut Bo¤aziçi Köprüsü’nün
yan›na bir köprü daha kurulmas›
gündeme geldi. Bu projeye nas›l

bak›yorsunuz?
Bu ve buna benzer düflünceler

asl›nda yeni de¤il. ‘Yeni bir köprü
yapmaktansa mevcut köprü yan›na
ek yapal›m, bu daha çabuk olur ve
trafi¤i daha fazla rahatlat›r’
yönünde görüfller vard›. Asl›nda
sadece köprü yapmakla ifl bitmiyor.
Ne yapmak gerekiyor; o köprünün
ba¤lant› yollar›n›, köprülerden sonra
ulafl›lacak güzergâhlar› iyi
planlamak laz›m. Böyle bir haber
okudum. Gayet tabii ki her
çal›flmay› de¤erlendiririz.
‹stanbul’un toplu tafl›ma trafi¤ine
ne kadar katk› sa¤larsak, hepimiz
için o kadar kazançt›r. Onun için
hiçbir opsiyonu d›flar›da tutmay›z.
Ama bu 3. köprünün alternatifi
olarak düflünülmemelidir. Böyle bir
fley düflünmüyoruz. 

Geçen y›l, duble yol inflas›nda
bir rekora imza att›n›z. Bu y›l ayn›
baflar›y› yakalayabilecek misiniz?

Bu y›l daha fazla yol yapaca¤›z.
Çünkü geçen y›l yapt›klar›m›z›n
birço¤unun sonuçlar›n›

alamam›flt›k. Bu y›l onlar
tamamlanacak. 

Bütçe imkânlar›n›z geçen y›la
göre daha az de¤il mi?

Evet. Bütçe imkânlar›
çerçevesinde yapabildi¤imiz kadar
yapaca¤›z. Bildi¤iniz gibi, kriz
nedeniyle sene bafl›ndan itibaren
ödeneklerimizde yüzde 16.5’l›k bir
kesinti oldu. Yar›fla geriden 
bafllad›k ama geçen y›ldan daha
fazla duble yol yapaca¤›z
göreceksiniz. Biz bir fleyi iyi
biliyoruz; krizin çaresi, ilac› alt yap›
yat›r›mlar›n› artt›rmaktan geçiyor. 

Peki, IMF sizin altyap›
çal›flmalar›n›z› k›s›tlaman›z›
istiyor mu?

Hay›r, zannetmiyorum. IMF’nin
do¤rudan böyle bir talebi oldu¤unu
düflünmüyorum. IMF’nin do¤rudan
ilgilendi¤i konu fludur; Türkiye’nin
cari aç›¤›n›n büyümemesi, bütçe
disiplininin kaybolmamas›, yani
gelirleri ile harcamalar› aras›nda
bir denge oluflturulmas›d›r. ‹MF
bununla ilgileniyor, yoksa

“3. köprünün yeri belli oldu;

IHALEYE ÇIKIYORUZ” 

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m: 

“‹stanbul’a yap›lacak 3. köprünün güzergâh› belli oldu. Tabii bunu takdir edersiniz ki fiilen
ifle bafllamadan aç›klamam›z baz› spekülasyonlara kap› aralar. Yer zikretmeyelim ama üçüncü

köprü ilk iki köprünün daha kuzeyinde olacak. Bu y›l ihaleye ç›kaca¤›z.” 27
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‘siz yat›r›mlar› azalt›n’ fleklinde
do¤rudan bir teklifi, talebi yok.
Kald› ki bugün dünyan›n en
geliflmifl ülkeleri G8’lerin,
G20’lerin kriz vesilesi ile yapt›klar›
toplant›da, ilk söyledikleri fley;
krizden kurtulman›n çaresi altyap›
yat›r›mlar›na öncelik vermektir.
Daha çok para harcamakt›r. 

Sizinle yapt›¤›m›z
seyahatlerde Türkiye’yi
flantiyeye çevirdi¤iniz
görüyoruz. Bu flantiyelerde kaç
kifli istihdam ediliyor?

Hemen düzelteyim; kifli de¤il.
Direkt olarak 400 bin kifli. Aileleri
ile 1.5 milyonu geçen insandan
bahsediyoruz. 

1.5 milyon insan sadece
karayollar›ndan geçimini
sa¤l›yor diyebilir miyiz?

Eksik olur. Bunlara malzeme
temin edenler var. Demirinden
çimentosuna onlarca kalem
malzeme de sat›n al›n›yor yollar›n
inflas›nda. ‘Yol yap›l›yor’ deyip
geçememek laz›m. Buradan herkes
ekmek yiyor. Dolay›s› ile inflaat
sektörü iç piyasadaki durgunlu¤un
ilac›d›r. Bunun da yeri altyap›
yat›r›mlar›d›r.

Duble yollar, Türk insan›na
direkt katk›n›n yan› s›ra, dolayl›
katk› da sa¤lad› m›?

Evet, dolayl› ama en önemli
katk›y› sa¤lad›. Ne oldu? Bu yol
yap›ld›ktan sonra, buradaki
kazalarda yüzde 84 azalma oldu.
Ölümlü kazalarda yüzde 89
azalma oldu. Trafik emniyeti artt›.

S›k›fl›k yollarda beklemeler,
kaybedilen zamanlar›n, ekonomik
kayb› y›lda iki milyar dolard›.
fiimdi o kadar tasarruf sa¤lad›k. 

Son 6 y›lda denizcilik
sektörünün ald›¤› mesafeyi
özetleyebilir misiniz?

Denizcilikte devrim niteli¤inde
çal›flmalar yapt›k. K›saca
de¤inecek olursak, Denizcilik
Müsteflarl›¤›’nda, denizci kökenli
personel oran› yüzde 6’yd›. Yüzde
26’ya yükselttik. Türkiye’nin
gemileri uluslar aras› sularda
sürekli tutuluyordu ve Kara
Liste’deydi,  flimdi Beyaz
Liste’de… ÖTV’yi kald›rd›k, yak›t›
ucuzlatt›k. 300 trilyon lira destek
sa¤lad›k. Kruvazör turizmde yolcu
say›s›n› 300 binden, 1 milyona
ç›kard›k. Gemi say›s› yüzde 130
artt›. Marina kapasitemiz 10
binden, 20 bine ç›kt›. Tersane
say›s› 37’den, 105’e ç›kt›, infla
edilenlerle birlikte 154’e ç›kacak.
Gemi infla kapasitemiz 500
binden, 3 milyona ç›kt›. Ald›¤›m›z
gemi sipariflleri say›s› bak›m›ndan
dünyada 23. s›radan 5. s›raya
yükseldik. K›saca böyle
özetleyebilirim. 

Size göre, denizcilik sektörü
krizi ne zaman atlat›r?

Bildi¤iniz gibi, küresel ticaretin
yüzde 85’i deniz yolu ile yap›l›yor.
Dolay›s› ile en önce etkilenen
sektör deniz tafl›mac›l›¤› sektörü.
Diyelim ki dünya ekonomisi yüzde
5 küçüldüyse, tafl›mac›l›k yüzde 20
küçülüyor. ‘Kriz ne zaman

atlat›l›r?’ sorunuza gelirsek;
uzmanlar 2010 y›l›n›n ikinci
yar›s›ndan itibaren veya 2011
y›l›nda büyüme bekliyor. 

Türkiye’yi h›zl› trenle
tan›flt›rd›n›z. Ankara-Eskiflehir
hatt›nda seferler bafllad›.
Ankara-‹stanbul’a kesintisiz
ulafl›m ne zaman?

Ankara- Eskiflehir, sizin de
belirtti¤iniz gibi seferlere bafllad›.
‹kinci bölümünde 5 ayd›r yo¤un
bir çal›flma var. ‹kinci etapta 40
tane tünel var. 27 tane köprü
viyadük var. Bunlar›n toplam
uzunlu¤u 70 kilometre. Yolun
tamam›, 150 kilometre. Yap›lan
k›sm›n 70 kilometresi köprü
viyadük, yani ne kadar zor bir
co¤rafyadan geçti¤ini anlatmaya
çal›fl›yorum. Her fley yolunda
giderse, inflaatlarda bir gecikme
olmazsa, mali bak›mdan
kaynaklarda bir sorun olmazsa,
2012’de bunu bitirmifl olaca¤›z.
2012 sonunda Marmaray’› da
bitirmifl olaca¤›z. Böylelikle
Ankara’dan, ‹stanbul’a, Avrupa’ya
kesintisiz demiryolu ba¤lant›s›n›
Bo¤az’›n alt›ndan geçerek
sa¤lam›fl olaca¤›z. 

Ankara-Konya h›zl› tren
projesinde son durum nedir?

Bu biraz daha net. Burada üst
yap› çal›flmalar› bafllad›. 2010’un
sonunda da bunu tamamen
bitirmifl olaca¤›z. Zira bu proje öz
kaynakla yap›l›yor. Kendi
param›zla yap›yoruz. Ne yap›p
edip buray› bitirece¤iz. Di¤er
yandan Ankara- Sivas altyap›
çal›flmalar›na bafllad›k. O biraz
daha uzun sürecek bir çal›flmad›r.
O da öz kaynakla yap›l›yor. fiunu
söylemek isterim son 5 y›lda
demiryollar›na 7 milyar TL
harcad›k. Ama bafllad›¤›m›z
projelerin tamam› ise 11 milyar.

Aradaki fark› nas›l
kapatacaks›n›z?

O önümüzdeki y›llarda
yapaca¤›m›z harcama. Yani
projelerin toplam tutar› 
11 milyar, harcad›¤›m›z kadar› 
7 milyar TL. Demiryollar›na 
50 y›ldan beri do¤ru dürüst
yat›r›m yap›lmad›. Biz son 5 y›lda,
7 milyar harcad›k. Fiilen 2012 y›l›
sonuna kadar harcayaca¤›m›z
miktar 4 milyar TL. Bundan sonra
programa alaca¤›m›z projeler
buna dâhil de¤il.

“Denizcilikte devrim niteli¤inde çal›flma yapt›k. ÖTV’yi kald›rd›k, yak›t›
ucuzlatt›k. Marina kapasitesini 10 binden, 20 bine ç›kard›k. Tersane
say›s› 37’den, 105’e ç›kt›, infla edilenlerle birlikte 154’e ç›kacak.”

“Ankara-
‹stanbul h›zl›
tren seferleri

2012’de bafllar.
‹kinci bölüm

çok zahmetli… 
40 tane tünel, 
27 tane köprü

viyadük var.
Bunlar›n

toplam
uzunlu¤u 70

kilometre.
Yolun tamam›

150
kilometre.”
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HÜSEY‹N ALTAfiProf. Dr.

huseyinaltas@baglantinoktasi.org

Telekomünikasyon sektörü,
406 Say›l› Kanun ile 2813

Say›l› Kanun ve bu kanunlarda
çeflitli tarihlerde de¤ifliklikler
öngören çeflitli Kanunlar ile
düzenlenmekteydi. Söz konusu
de¤ifliklikler ile telekominikasyon
sektöründe liberalleflme süreci
bafllam›fl ve Türk
Telekomünikasyon A.fi.’nin
özellefltirilmesi gerçeklefltirilmifltir
. Telekomünikasyon sektörünün
yaflad›¤› s›k›nt›lar›n giderilmesi ve
Avrupa Birli¤i mevzuat› ile uyum
sa¤layabilmesi aç›s›ndan yeni ve
genel çerçeveyi belirleyebilecek bir
mevzuat›n haz›rlanmas› zarureti
do¤mufl olup mevzuat
çal›flmalar›na bafllanm›flt›r. 

Mevzuat çal›flmalar›n›n
yo¤unlaflt›¤› önemli alanlardan biri
de yetkilendirme rejimi
konusundaki düzenlemelerdir.
Telekominikasyon mevzuat›nda
yap›lan de¤iflikliklerle
yetkilendirmenin, hizmet kalitesi
ve çeflitlili¤inin artt›r›lmas›,
sürdürülebilir bir rekabet
ortam›n›n tesisi ile herkesin, makul
bir ücret karfl›l›¤›nda elektronik
haberleflme hizmetlerinden
yararlanmas› amaçlanm›flt›r. 
406 Say›l› Telefon ve Telgraf
Kanunu

1924 tarihli 406 Say›l› Kanun,
telekominikasyon hizmet ve
altyap›lar›na iliflkin yetkilendirme
husular›n› düzenlemifl ancak
yetkilendirme konusunda kat›
hükümlere yer vermifltir.

Telekominikasyon sektörüne iliflkin
temel kanun olan  406 Say›l›
Kanun’a göre yetkilendirme rejimi;
genel izin, 1. ve 2. tip
telekomünikasyon ruhsat›, görev
sözleflmesi ve imtiyaz sözleflmesi
olarak düzenlenmifltir.

Kanun’a göre hiç kimse
Ulaflt›rma Bakanl›¤› ile bir görev,
imtiyaz sözleflmesi yap›lm›fl veya
Bakanl›k taraf›ndan bir
telekomünikasyon ruhsat›, genel
izin verilmifl olmad›kça,
telekomünikasyon hizmeti
yürütemez ve altyap›s› kuramaz . 
Telekomünikasyon Hizmet ve
Altyap›lar›na ‹liflkin
Yetkilendirme Yönetmeli¤i

2004 tarihli Yönetmelik, 406
Say›l› Kanun’a dayan›larak
haz›rlanm›flt›r . Yönetmelik’in
yürürlükte oldu¤u dönemde
telekomünikasyon hizmeti
yürütmek ve altyap›s› kurmak,
iflletmek isteyen sermaye
flirketlerinin yetkilendirilmesine
iliflkin düzenlemeler getirmifltir.
Buna göre hiç kimse,
Telekominikasyon Kurumu
taraf›ndan bir lisans verilmifl veya
genel izin kapsam›nda kay›tlanm›fl
olmad›kça telekomünikasyon
hizmeti yürütemez ve altyap›s›
kuramaz. Bunun yan› s›ra
Yönetmelik, yetkilendirme
ücretinin mümkün oldu¤u ölçüde
nesnel olarak hakl› k›l›nabilir
olarak düzenlemifl ve
yetkilendirme ücretini
tan›mlam›flt›r. 

*Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi
ALTAfi Hüseyin, Elektronik Haberleflme Kanunu’nun Getirdi¤i Yenilikler

I, Telekom Dünyas› Dergisi, Aral›k 2008
ALTAfi Hüseyin; ILGIN ‹lker; DEPREM Baflak, Telekominikasyon

Mevzuat›, Yetkin Yay›nlar›, 2004, s. 19
406 Say›l› Kanun md.2/a, 1-2: 1. Bir gerçek veya tüzel kiflinin, kendi

kullan›m›ndaki tafl›nmazlar›n dahilinde ve her bir tafl›nmaz›n s›n›rlar› d›fl›na
taflmayan, münhas›r olarak flahsî veya kurumsal ihtiyaçlar› için kullan›lan
ve üçüncü flah›slara herhangi bir telekomünikasyon hizmeti verilmesinde
kullan›lmayan kiflisel telekomünikasyon tesisleri.

2. Kamu kurum ve kurulufllar›n›n münhas›ran verdikleri hizmetler ile
ilgili olarak özel kanunlar› uyar›nca kurduklar› telekomünikasyon tesisleri.
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29

TELEKOM‹N‹KASYON H‹ZMET VE 
ALTYAPILARINDA YETK‹LEND‹RME REJ‹M‹ (1)



Devlet Hava Meydanlar›
(DHM‹) ‹flletmesi Genel

Müdürlü¤ü, ABD’den iki adet
Citation 560 XLS model
kalibrasyon uça¤› ald›. Al›nan
uçaklar, yerdeki
(havaalanlar›ndaki) seyrüsefer
cihazlar›n›n havadan kontrolünü
yapacak. Kontrollerde bir
ar›zaya rastlan›rsa, ar›za teknik
ekip taraf›ndan onar›lacak.
Böylece, uçaklar›n kalk›fl ve
inifllerinde yararland›klar›
seyrüsefer cihazlar›n›n (VOR,
DME, NDB) sa¤l›kl› ifllemesi
sa¤lanm›fl olacak. 

Zira bu aletler uçaklar için
hayati önem tafl›yor. Uçaklar,

inifl ve kalk›fllarda yeryüzüne
konumland›r›lm›fl bu sistemler
sayesinde bulunduklar›
pozisyonu belirleyebiliyor. 
Gece veya gündüz nerede
olduklar›n› tespit edebiliyor.
Mesela, hassas yaklaflma 
cihaz› olarak da bilinen ILS
sayesinde, sisli ortamlarda bile
rahatça inifl yapabiliyorlar.
Kalibrasyon uçaklar›, bu
aletlerin sa¤l›kl› çal›fl›p
çal›flmad›¤›n› kontrol ediyor.  

Geçen ay ABD’den uçufl
kontrol sistemleri dahil 37.7
milyon dolara iki kalibrasyon
uça¤› al›nd›. Uçaklar için
düzenlenen törene, Ulaflt›rma

SEKTÖRDEN
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Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, ABD’den sat›n al›nan
iki adet Citation 560 XLS model kalibrasyon uçaklar›yla,

Türk hava sahas›n›n daha güvenli olaca¤›n› söyledi. 
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VOR Nedir?
VOR (VHF Omni-
D›rectional Range)
VHF frekans band›nda çok yönlü
radyo yay›n› olarak bilinen VOR,
uluslararas› standartta orta ve
k›sa mesafe navigation cihaz›
olarak bilinir. Pilota manyetik
kuzeye göre aç› bilgisi sa¤lanmas›
amac›yla kullan›l›r. VOR yay›nlar›
VHF frekans band›nda ve 108-
118 MHz aral›¤›nda yap›l›r.

DME Nedir?
DME ( D›stance Measurement
Equipment)
Bir istasyona do¤ru uçan hava
tafl›t›n›n o noktaya kadar olan
mesafe bilgisi bu cihazlar
taraf›ndan sa¤lan›r. Bu cihazlar
için tahsis edilen frekans band›
960-1215 MHz aral›¤›d›r. Bu
aral›kta 252 (126X+126Y)
frekans kullan›m› mevcut olup,
bunlar kanal numaralar› olarak
adland›r›l›r. DME kanal
frekanslar›n›n tamam› VHF
band›ndaki VOR/LOC
frekanslar›na karfl›l›k gelir. DME
cihazlar› genel olarak VOR ve
ILS sistemleri ile birlikte
kullan›l›rlar.

NDB Nedir?
NDB ( Non Direct›onal
Rad›obeacon)
NDE cihazlar› yön belirlemeye
yarayan cihazlard›r. Çok hassas
olmayan ve bu nedenle hava
seyrüseferi aç›s›ndan özellikle
yaklaflma ve inifl s›ras›nda
limitlerin oldukça üzerinde
hesaba kat›lan bir sistemdir.
Temel olarak bir orta dalga
vericisi olarak görev yapar ve
285 kHz-525 kHz frekans
band›nda hizmet verir.

ILS Nedir? 
ILS (Instrument 
Land›ng System)
Aletli inifl sistemi olan ILS
sistemi, piste 40 kilometre
mesafeden itibaren yatay ve düfley
olarak uça¤a k›lavuzluk görevi
yaparak piste otomatik olarak
inmesini sa¤lar. Özellikle görüflün
k›s›tl› oldu¤u sisli, ya¤murlu ve
karl› havalarda güvenli bir inifl
yap›lmas›na imkân sa¤layan ILS
sistemi 4 ana cihazdan oluflur. 

B
a¤

la
nt

› N
ok

ta
s›



Bakan› Binali Y›ld›r›m ve
DHM‹ Genel Müdürü Orhan
Birdal da kat›ld›. Törende
konuflan Ulaflt›rma Bakan›
Binali Y›ld›r›m, insan hayat›n›n
önemine vurgu yapt›. Hiçbir
fleyin insan hayat›ndan daha
önemli olmayaca¤›n› kaydetti.
‹nsan hayat›na karfl›l›k bir
bedelin de bu güne kadar
belirlenemedi¤ine iflaret etti.
Bakan, “Onun için, teknolojiye
yat›r›m konusunda asla 
cimri davranmad›k. Her geçen
gün geliflen Türk sivil
havac›l›¤›na yat›r›m yap›yoruz.
Yapmaya da devem edece¤iz.
Ald›¤›m›z bu iki uçak da,
insan›m›za verdi¤imiz önemi
ortaya koymaktad›r. Pek çok
ülkede bu uçaklardan olmad›¤›
için, cihazlar›n›n kalibrasyon
denetimini zaman›nda

yapam›yorlar.” dedi. 
Tahminleri alt-üst ettik

Bakan Y›ld›r›m, Türk sivil
havac›l›¤›n›n 2003’den beri
büyük at›l›m yaflad›¤›n› belirtti.
Türk sivil havac›l›¤›ndaki
geliflimin, uluslararas›
tahminleri bile alt-üst 
etti¤ine de¤inen Y›ld›r›m,
“Tahminler, 2010’da
Türkiye’deki iç ve d›fl hat yolcu
say›s›n›n toplam›n›n 55 milyon
olaca¤› yönündeydi. Biz bu
rak›m› 2005’te geçtik. Büyük
flehirleri, hava koridoruyla
birbirine ba¤lad›k. Art›k
taflraya da havadan ulafl›m
sa¤l›yoruz. Ankara Esenbo¤a
Havaliman›’ndan, 24 merkeze
uçufl gerçeklefliyor. 5 y›lda
kapasitemizi 2’ye katlad›k.
Yolcu say›m›z› 105 milyona
ç›kard›k.” dedi. 31

Bakan Y›ld›r›m: 
Söz konusu insan

hayat› olunca, cimri
davranamay›z

Bakan Y›ld›r›m: 
Söz konusu insan

hayat› olunca, cimri
davranamay›z

Bakan Y›ld›r›m: 
Söz konusu insan

hayat› olunca, cimri
davranamay›z

Bakan Y›ld›r›m: 
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hayat› olunca, cimri
davranamay›z

Bakan Y›ld›r›m: 
Söz konusu insan

hayat› olunca, cimri
davranamay›z

Bakan Y›ld›r›m: 
Söz konusu insan

hayat› olunca, cimri
davranamay›z

Bakan Y›ld›r›m: 
Söz konusu insan

hayat› olunca, cimri
davranamay›z

ABD’den uçufl kontrol 
sistemleri dahil 37.7 milyon 
dolara iki kalibrasyon uça¤› al›nd›.



HAVACILIK
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Uçak kazas›na sebep
olmamalar› için sinyallerle

havaalan› çevresinden
uzaklaflt›r›lan kufllar da
teknolojiye al›flt›. Cihaz›n yayd›¤›
sese karfl› duyars›zlaflan kufllar,
pilotlar›n korkulu rüyas› haline
geldi. Uzmanlar, uçufl güvenli¤ini
tehlikeye atan hayvanlar için yeni
bir teknik aray›fl›na girerken
kufllar›n yol açt›¤› kaza ve
olaylarda yaflanan art›fl dikkat
çekti.

Sivil Havac›l›k Genel
Müdürlü¤ü’nün konu ile ilgili
haz›rlanan raporu bu gerçe¤i gün
yüzüne ç›kard›. Rapora göre,
2005 y›l›nda 25 olan kaza ve olay
say›s› 2008’de 62’ye yükseldi.
2009’da da ayn› sebeple 21 olay
kay›tlara geçti. Son y›llarda
kufllara ba¤l› uçak kazalar›n›n
daha s›k yaflanmas›nda, artan
sefer say›s›n›n da etkili oldu¤u
belirtildi.  Onlarca yolcunun panik
yaflamas›na neden olan son kufl

kazas›, geçti¤imiz ay yafland›.
Onur Air’e ait ‹stanbul-Diyarbak›r
seferini yapan uça¤›n kanad›na,
inifle geçti¤i s›rada kufl çarpt›.
Çarpma sonucu uça¤›n kumanda
sisteminde ar›za meydana geldi.
Pilot, pisti pas geçmek zorunda
kald›. Yolcular aras›nda sinir
krizleri geçirip a¤layanlar oldu.
Pilot, havada kumanda sistemini
kontrol edip ar›zan›n geçti¤ini
görünce ikinci denemesinde
havaalan›na inifl yapabildi. 

Daha çok uçaklar›n, motorlar›n›
so¤utan ‘fan-blade’lerine dalan
kufllar, zaman zaman uçaklar›n
çok ciddi tehlikelerle karfl› karfl›ya
kalmas›na yol açabiliyor. Sivil
Havac›l›k yetkilileri, 2008 y›l›nda
kufllar hakk›nda rapor edilen 62
olaydan 54’ünün küçük hasarl›
oldu¤unu belirtiyor. 8 olay›n ise
ciddi say›labilece¤ini kaydediyor.
Yetkililer, "Bu olaylardan en
önemlisinde uça¤›n burun
bölümüne çarpan kufl, motorun
de¤ifltirilmesini zorunlu k›lm›flt›."
diyor. Yetkililer, kufllar›
havaalanlar› üzerinden
uzaklaflt›racak yeni bir teknoloji
aray›fl›na girildi¤ini belirtiyor. Bu
teknolojinin sa¤lanmas› halinde
kufllarla yaflanan sorunlar›n yine
azalaca¤› öngörüsünde bulunuyor. 

❮❮

Uçak kazas›na sebep olmamalar› için sinyallerle
havaalan› çevresinden uzaklaflt›r›lan kufllar, cihaz›n

yayd›¤› sese karfl› duyars›zlaflt›. Uçak kazalar›na sebep
olan kufllar› korkutacak yeni bir cihaz üzerinde çal›fl›l›yor. 

Teknolojiye
al›flan kufllar,
her geçen y›l

daha fazla
uçak kazas›na
sebep oluyor 

Ba¤lant› Noktas›
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Ba¤lant› Noktas› Pilotlar›n bafl›,
havalimanlar› civar›ndaki

e¤lence merkezlerinin aç›k
havada yapt›klar› lazer
gösterileriyle dertte… Pilotlar,
özellikle havaliman›na inifl-
kalk›flta, lazer ›fl›nlar›ndan
dolay› büyük s›k›nt› yafl›yor.
Uçak ve helikopter kaptanlar›,
yaflad›klar› bu s›k›nt›lar› bir
rapor halinde Sivil Havac›l›k
Genel Müdürlü¤ü’ne (SHGM)
iletti. Raporlarda, lazer
gösterileri s›ras›nda yay›lan
›fl›nlar›n, uçufl güvenli¤ini riske
etti¤i belirtildi. 

Kaptanlardan gelen ‘uçufl
emniyeti ve güvenli¤i riske
ediliyor’ yönündeki raporu
dikkate alan Genel Müdürlük,
yaz sezonuna girdi¤imiz flu
günlerde, havaliman›na yak›n
ifl yerlerini lazer gösterileri
konusunda uyard›: “Bizden
izinsiz lazer gösterisi
yapmay›n.”

Sivil Havac›l›k Genel
Müdürlü¤ü, yaz sezonuna
girilmesiyle, e¤lence
yerlerinden yükselecek lazer
gösterilerine karfl› flimdiden
ifli s›k› tutmaya bafllad›.
Havaliman›na yak›n ifl yerleri
“Hava Araçlar›n›n Lazer
Ifl›nlar›n›n Zararl›
Etkilerinden Korunmas›na
‹liflkin Talimat”la uyar›ld›.
Talimata göre, lazer gösterisi
yapmak isteyen özel ve tüzel
kifliler önce SHGM’ye
baflvuracak. SHGM yapaca¤›
incelemede, baflvuru
sahiplerinin, uçufl güvenli¤ini
riske etmedikleri kanaatine
var›rsa izin verecek. Ya da
lazer gösterisinin kapsama
alan› daralt›larak izin
verilecek. Ancak müracaat
yapmadan lazer gösterisi
yapanlar için yapt›r›m
uygulanacak. 

Sivil Havac›l›k Genel

Müdürü Ali Ar›duru,
yay›nlad›klar› talimatla,
yolcular›n can ve mal
güvenli¤ini korumak
amac›yla, havalimanlar›
çevresinde, lazer ›fl›nlar›ndan
ar›nd›r›lm›fl bir bölge
oluflturmay› hedeflediklerini
söyledi. Son 3 ay içinde lazer
›fl›nlar›yla ilgili yo¤un flikâyet
ald›klar›n› kaydeden Ar›duru,
“Bu kapsamda baflta e¤lence
merkezleri olmak üzere, lazer
gösterisi yapacak herkesi,
bizden izin almalar› yönünde
uyar›yoruz. Mevzuata göre,
lazer ›fl›n›n›n, dikey ve yatay
olarak gidebilece¤i mesafeyi
biz belirliyoruz. Böylece,
havaalanlar› ve heliportlar›n
bulundu¤u çevrelerde,
ar›nd›r›lm›fl bölge
oluflturuyoruz. Bilindi¤i gibi,
görünen veya görünmeyen
lazer ›fl›nlar› geçici körlü¤e
neden olabiliyor. Bu da uçufl
emniyetini riske ediyor.
‹stenmeyen hadiselere geçit
vermemek için Türk Hava
Sahas›’nda uygulamaya
koydu¤umuz tedbirlere
herkesin uymas›n› istiyoruz.”
sözleri ile yeni uygulamay›
anlatt›. 

Pilotlar›n bafl› lazer ›fl›nlar›yla dertte. SHGM, 
geçici körlü¤e bile sebep olabilen lazer ›fl›nlar›na

karfl›, havaliman›na yak›n e¤lence yerlerini uyard›:
“Bizden izin almadan gösteri yapmay›n”

SHGM, 
keyfi lazer

gösterilerine
son veriyor 

SHGM, 
keyfi lazer

gösterilerine
son veriyor 

❮❮
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Posta Telgraf 
Teflkilat› (PTT)

özellefltirilmesine iliflkin
haberlerin ard› arkas›
kesilmiyor. PTT ile ilgili bir
süre önce uygulamaya giren
bir yasa, bu tart›flmalar›
yeniden güçlü biçimde
alevlendirdi. Yasa, PTT’nin
posta da¤›t›m ve ayr›flt›rma
hizmetlerinin
özellefltirilece¤i yönünde
yorumland›. PTT gerçekten
özellefltirilecek mi? Bu yasa
neyi öngörüyor? PTT ile
ilgili can al›c› sorular›n
cevab›n› PTT Genel Müdürü
Osman Tural verdi.

Osman Tural,
düzenlemenin kesinlikle
PTT’nin özellefltirilmesiyle
ilgili olmad›¤›n› kaydetti.
Tural, “Düzenleme hangi tür
gönderilerin posta tekeli
kapsam›nda oldu¤uyla
ilgilidir” dedi. Tural,
kanunla posta alan›ndaki
hizmetlerin, tekel ve tekel
d›fl› olarak ikiye ayr›ld›¤›n›
kaydetti. Bunun
kamuoyunda yanl›fl
anlafl›ld›¤›n› dile getiren
Tural, “Tekel d›fl› hizmet
alan›na giren iflleri, ihale
yoluyla yap›yoruz. Yine
personel çal›flt›rmak
suretiyle yap›yoruz. Ancak

personeli bize üçüncü kifliler
temin ediyor. Olay bundan
ibarettir. Yoksa bir
özellefltirme yok.”
fleklinde konufltu. 
“Tafleron firmalardan
hizmet al›yoruz”

Osman Tural, tekel d›fl›
maddelerin ayr›m ve da¤›t›m
hizmetleri için tafleron
firmalardan hizmet
al›nd›¤›n› söyledi. 1980
y›l›ndan bu yana söz konusu
ifller için hizmet al›m›
yap›ld›¤›n› kaydeden Genel
Müdür, “Bugün itibari ile
PTT Genel Müdürlü¤ü’nün
tekel d›fl› gönderileri ayr›m
ve da¤›t›m ifllemlerini
gerçeklefltirmek üzere
kulland›¤› personel say›s› 3
bin 887. Ayr›ca, güvenlik
hizmetlerini de d›flar›dan
eleman temin etmek
suretiyle al›yoruz. Yine buna
ilave olarak bizim temizlik
hizmetlerimizi de d›flar›dan
eleman temin etmek yoluyla
gidermekteyiz.”
aç›klamas›n› yapt›.
“‹stihdam etti¤imiz
elemanlar› posta ayr›m
iflinde de kullan›yoruz” 

PTT Genel Müdürü Osman
Tural, d›flar›dan istihdam
edilen elemanlardan da
etkili biçimde

faydaland›klar›n› belirtti. Bu
kiflilerden mektuplar›n
ayr›m›nda da
yararland›klar›n› kaydeden
Tural, “Böylece, personel
israf›n› önlemifl oluyoruz.
Yapm›fl oldu¤umuz
düzenleme ile tekel
kapsam›ndaki gönderi
ifllerinin de, gerekti¤inde
müteahhit elemanlarla,
tafl›ma firma elemanlar›yla
gördürülebilmesine yasal
imkân sa¤l›yoruz.” dedi. 
“Vatandafl›n ilgisi 
bizi kargo hizmetine itti”

Osman Tural, vatandafl›n
PTT Bank hizmetlerine
göstermifl oldu¤u ilginin
kendilerini PTT Kargo
Hizmeti’ne do¤ru itti¤ini
vurgulad›. Tural, kargo
hizmetine nas›l karar
verdiklerini flöyle aç›klad›:
“Dedik ki; PTT 
Bank’la vatandafl›m›za
sundu¤umuz hizmeti yayg›n
iflyeri a¤›m›z üzerinden
neden kargo alan›nda
göstermeyelim? Bizim ülke
genelinde 3 bin 883
iflyerimiz mevcut. Bu ifl
yerlerimizi kargo hizmetine
de açt›k. ‹lk hedefimiz,
hatlar aras›ndaki ulafl›m
süresini k›saltmak oldu.
Önce 40 olan ana hatt›m›z›,
52’ye ç›kard›k. Yine
ihtiyac›m›z olan araçlar›
kiralama yöntemiyle temin
ettik. ‹htiyaç duydu¤umuz
yaklafl›k 700 personel temin
ettik. Ard›ndan da, ülke
genelinde PTT Kargo olarak
‘biz de var›z’ dedik.”

❮❮

“Vatandafl›n PTT Bank hizmetlerine göstermifl oldu¤u
ilgi, bizi PTT Kargo Hizmeti’ne do¤ru itti. 3 bin 883

iflyerimizi kargo hizmetine de açt›k. ‹htiyaç duydu¤umuz
yaklafl›k 700 personel temin ettik. Ard›ndan da, ülke

genelinde PTT Kargo olarak ‘biz de var›z’ dedik.”

Tural: “Yeni
yasa hangi tür

gönderilerin
posta tekeli
kapsam›nda

oldu¤uyla
ilgilidir. Yeni
düzenleme,

personel
israf›n› da

engelleyecek”

Ba¤lant› Noktas›

Osman Tural: 
“PTT özellefltirilmeyecek”

PTT ile ilgili ç›kar›lan 
yeni bir yasa, PTT’nin
özellefltirilece¤i iddialar›n›
yeniden alevlendirdi. 
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“D›flar›dan istihdam edilen elemanlardan etkili olarak
faydalan›yoruz. Bu kiflilerden mektuplar›n ayr›m›nda da

yararlan›yoruz. Böylece, personel israf›n› önlemifl oluyoruz.”



Suriye s›n›r›ndaki
may›nl› arazinin

temizlenmesine iliflkin yasan›n
Meclis’ten ç›kmas› tam bir ay
sürdü. Türkiye neredeyse bir
ay boyunca bu yasaya
kilitlendi. Yasa, Meclis’te
iktidar ile muhalefeti s›k s›k
karfl› karfl›ya getirdi. Oysa
tart›flmalar›n hararetli bir
flekilde yap›ld›¤› s›ralarda,
Devlet Demiryollar› (TCDD),
sessiz sedas›z Suriye
s›n›r›ndaki 38 bin 500
metrekarelik alanda may›n
temizleme iflini bafllatt›.
‹haleyi de Mersinli bir Türk

firmas› olan Tüsün Yap› Afi
kazand›. fiirket, may›n
temizleme iflini bafllatt›. 

May›nlar›n temizlenmesiyle,
29 y›ldan beri at›l durumda
kalan Kilis’e ba¤l› Çobanbey
Tren ‹stasyonu yeniden
faaliyete geçecek. Böylece
Suriye’ye üçüncü bir
demiryolu hatt› aç›lacak. Yeni
hat, Türkiye’ye ekonomik
olarak da büyük katk›
sa¤layacak. Yeni hat
sayesinde, GAP bölgesinde
ifllenen ürünler Orta Do¤u
ülkelerine tafl›nacak. 

Devlet Demiryollar› Genel

Müdürü Süleyman Karaman,
may›n temizli¤iyle ilgili flu
bilgiyi verdi: “‹lk olarak 17
Aral›k 2008’de ihaleye ç›kt›k.
Ancak ihale, Kamu ‹hale
Kurumu (K‹K) taraf›ndan
iptal edildi. Bu y›l›n Nisan
ay›nda tekrar ihaleye ç›kt›k.
‹haleyi 180 bin Lira ile Tüsan
Yap› Afi ald›. ‹haleyi alan
firma, istasyon çevresindeki
38 bin 500 metrekarelik alan›
temizleyecek. Bu ifllemi 3 ay
içinde tamamlayacak.” 
“Çobanbey ‹stasyonu
stratejik öneme sahip”
TCDD Genel Müdürü
Süleyman Karaman,
‹stasyonun may›nlardan
temizlenmesinin ard›ndan,
Suriye seferlerine, Irak
seferlerinin de eklenece¤ini
kaydetti. Sefer say›lar›n›n
artaca¤›na iflaret ediyor.
Suriye s›n›r›nda aç›lacak

❮❮

iktidar ile muhalefeti karfl› karfl›ya getiren may›n yasas›n›n
görüflüldü¤ü s›ralarda, TCDD sessiz sedas›z may›n ihalesini

gerçeklefltirdi. Hem de Suriye s›n›r›nda… TCDD, 3 ay içinde
38 bin 500 metrekarelik alan› may›nlardan ar›nd›racak.

May›n temizleme iflini de bir Türk firmas› yapacak.

DEM‹RYOLLARI
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TCDD, sessiz
sedas›z Suriye
s›n›r›nda may›n
TEMIZLEME
IHALESINI
TAMAMLADI 
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üçüncü kap› ile yolcu
tafl›mac›l›¤›n›n yan› s›ra, yük
tafl›mac›l›¤›n›n artaca¤›na
dikkat çekti. 1970’li y›llarda
kapanan bu istasyonun, ilk
defa tren gümrük kap›s› ve
gümrük istasyonu olarak
aç›laca¤›n› bildiren Karaman,
"Stratejik bir öneme de sahip
olan Çobanbey Tren ‹stasyonu,
Kilis ve ülke ekonomisine
büyük katk› sa¤layacak" dedi.
“‹lk iflimiz Suriye s›n›r›ndaki
may›nlar› temizlemek oldu”

Tüsan Yap› Afi ‹hale ve
Sat›n Alma Yöneticisi Yener
Ziylan, may›n temizleme ifline
yeni bafllamad›klar›n› belirtti.
‹lk olarak Mardin Nusaybin
ilçesinden, Suriye’ye yeni
aç›lan transit s›n›r kap›s›n›n
çevresindeki 200 dekarl›k
alan› may›nlardan
temizlediklerini aç›klad›. Bu
bölgeyi 26 günde may›nlardan

ar›nd›rd›klar›na vurgu yapt›.
‹kinci ifllerinin Çobanbey
oldu¤unu belirten Ziylan,
istasyonun temizlenmesiyle
Suriye hatt›n›n güvenli hale
gelece¤ine dikkat çekti.
May›nl› her bölgenin risk
alt›nda oldu¤una iflaret eden
Ziylan, “May›nl› her bölgede
temizlik yapmaya haz›r›z.
Bundan sonraki dönemde bu
konudaki tüm büyük ihalelere
girece¤iz." diye konufltu.
Ziylan, Türkiye’de may›n
temizleme iflini yapan
firmalardan biri olduklar›n› ve
yüzde 100 yerli bir flirket
olduklar›n› aç›klad›. 
“Hat üzerindeki ray 
döfleme ifli h›zland›”

Devlet Demiryollar›

Çobanbey Tren ‹stasyonu’nun
Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an ile Suriye Devlet
Bakan› Beflar Esad’›n kat›l›m›
ile aç›lmas› bekleniyor. Bu
nedenle hat üzerinde ray
döfleme ifllemine h›z verildi.
Hizmet binas› ve çevre
düzenlemesi ifllemlerini
yürüten firman›n günde 20
saat çal›flarak Çobanbey Tren
‹stasyonu’nu aç›l›fla haz›r hale
getirmek için çal›flt›¤› bilgisi
al›nd›. Halep’ten kalkacak
trenler Elbeyli ilçesi Çobanbey
Tren ‹stasyonu’ndan geçerek
Gaziantep’e gidecek. Bu
güzergâhta raybüs sistemi
faaliyete geçecek. Halep-
Gaziantep aras›nda da
raybüsler faaliyete geçecek. 

May›nlar›n
temizlenmesiyle, 
29 y›ldan beri at›l
durumda kalan
Kilis’e ba¤l›
Çobanbey Tren
‹stasyonu yeniden
faaliyete geçecek.
Yeni hat, Türkiye’ye
ekonomik olarak da
büyük katk›
sa¤layacak. GAP
bölgesinde ifllenen
ürünler, yeni hat
üzerinden Orta
Do¤u ülkelerine
tafl›nacak



Hükümet, yatlardan ve
özel teknelerden al›nan

Motorlu Tafl›tlar Vergisi’ni
kald›rd›. A¤›r vergiler
nedeniyle, yat ve tekne
sahipleri, Türk olmas›na
karfl›n, deniz tafl›tlar›na
yabanc› bayrak çekiyordu.
Ancak, geçti¤imiz ay
Meclis’ten geçen yasa ile a¤›r
vergiler kald›r›ld›. Bundan
sonra neler olabilece¤ini,
Denizcilik Müsteflar› Hasan
Naibo¤lu’na sorduk.
Uygulama denizcilik
sektörünü nas›l etkileyecek?
Devlet vergi kayb›na
u¤rayacak m›? Hangi tekne ne
kadar harç ödeyecek? 

Yasa ile ilgili merak
ettiklerinizi Denizcilik
Müsteflar› Hasan Naibo¤lu
cevaplad›. Naibo¤lu, yasan›n
ekonomiye muhtemel
katk›lar›na de¤indi. Senelerdir
amatör denizciler ve özel
tekne sahiplerinin ekonomik
nedenlerle, teknelerine Türk
bayra¤› çekemedi¤ine, bu
kanunla Türk bayra¤› çekme
imkân› getirildi¤ine iflaret etti.
Naibo¤lu, Türk tekne
sahiplerinin yan› s›ra yabanc›
teknelerin de yeni
düzenlemenin getirilerinden
faydalanmak için Türk bayra¤›
çekebileceklerini belirtti. 

Naibo¤lu yap›lan yeni
düzenlemenin iki boyutlu
getirisi olaca¤›na dikkat çekti.
Naibo¤lu flöyle devam etti:
“‹lk olarak ekonomik
nedenlerle, yat ve teknelere
yabanc› bayrak çekme
uygulamas› ortadan kalkacak.
Art›k Türk bayra¤›na
geçecekler. ‹kinci olarak da;

DEN‹ZC‹L‹K
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‘Vergi yüksek, tekneme 
Türk bayra¤› çekemiyorum’

bahanesi tarihe kar›fl›yor

‘Vergi yüksek, tekneme 
Türk bayra¤› çekemiyorum’

bahanesi tarihe kar›fl›yor

Ba¤lant› Noktas›
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sahillerimizde kendi
bayra¤›m›z›n d›fl›ndaki Türk
sahipli teknelerin dolaflmas›
ay›b›ndan sektör
kurtulacak.” 
Bütün limanlara
kay›t yap›lacak

Türk limanlar›na ba¤lanan
tekneler için kay›t yapma
zorunlulu¤unun getirildi¤ini
anlatan Naibo¤lu; “70 liman
baflkanl›¤›nda ‘ba¤lama
kütü¤ü’ oluflturuluyor.
Dolay›s› ile bütün
limanlar›m›zda kay›t
yap›labilecek. Kay›t zorunlu
hale getiriliyor. Daha önce
ihtiyari idi.” aç›klamas›n›
yapt›. Yeni düzenlemenin,
tekne imal sanayini
destekledi¤i için istihdam›

art›raca¤›na iflaret eden
Naibo¤lu, denizci millet,
denizci ülke idealini
gerçeklefltirme yolunda
büyük bir ad›m at›ld›¤›n›
belirtti. 

Müsteflar›n verdi¤i
bilgilere göre amatör tekne
say›s› da artacak. Tekne
bafl›na düflen kifli say›s›
ABD’de 18, ‹ngiltere’de 124,
Yunanistan’da 103 iken
Türkiye’de bu rakam tekne
bafl›na bin kifli olarak
gerçeklefliyor. 
Vergi kayb› olmayacak 

Naibo¤lu, yeni düzenleme
ile devletin vergi kayb›
yaflanaca¤› bilgisinin de
do¤ru olmad›¤›n› kaydetti.
Naibo¤lu bu yanl›fl kan›y›

flöyle düzeltti: “Bu yanl›fl
biliniyor. Yat denince sanki
zenginlerin sahip oldu¤u bir
materyal gibi alg›lan›yor.
Hâlbuki sizin gibi, benim gibi
memur, iflçi kesimi de bir
tekne sahibi olabilir. Fakat
vergiler çok yüksek oldu¤u
için insanlar tekne sahibi
olmak istemiyor. Veya
yüksek vergiden dolay›
yabanc› bayrak çekiyor.
Aksine bu motorlu tafl›tlar
vergisinin kald›r›lmas› ile
getirilen harçlar Türk
Maliyesi’nin kazanc› oluyor.” 
Ekonomik kriz 
tersaneleri etkiledi 

Denizcilik Müsteflar›
Naibo¤lu, ekonomik krizin
en çok emek yo¤un bir sektör
olan tersaneleri etkiledi¤ini
belirtti. Denizcili¤in çok
miktarda personel istihdam
edilen bir alan oldu¤unu
aktaran Naibo¤lu, çok küçük
bir tersanenin bile 500 kifli
çal›flt›rd›¤›na iflaret etti. Yan
sanayi ile birlikte bu rakam›n
3 bin 500 kifliye ç›kt›¤›n›
söyledi. Krizin tersaneleri
olumsuz etkiledi¤ini belirten
Müsteflar Naibo¤lu, “2002
y›l›ndan, 2008 y›l›n›n ilk
yar›s›na kadar tersanelerde
al›nan tekne siparifli ile
Türkiye, 28. s›ralardan
dünya 4’üncülü¤üne kadar
ç›kt›. Tonaj olarak da ilk
10’un içindeydik.” dedi.
Ancak, tüm dünyada navlun
ücretlerinin düfltü¤ünü
hat›rlatan Naibo¤lu, navlun
ücretlerinin düflmesinin, gemi
sanayisini olumsuz
etkiledi¤ine iflaret etti. 
Yeni gemi siparifli azald›

Naibo¤lu, yeni gemi

siparifllerinde bir azalma
oldu¤unu kabul etti. Krizle
birlikte, tekne ve gemilerin
k›zakta bitirilememe, yar›m
kalma tehlikesi ile karfl›
karfl›ya oldu¤unu kaydetti.
Hasan Naibo¤lu, tehlikeyi flu
çarp›c› örnekle anlatt›:
“Önceden, 50 milyon dolar
olan bir gemi, flimdi 35- 40
milyon dolara düflmüfl
oluyor.” Naibo¤lu,
bankalar›n kredi verme
konusundaki s›k›nt›s›n›n da
sektörü etkiledi¤ine dikkat
çekti. Bu nedenle
tersanelerin yar›m kalm›fl
gemileri öz kaynaktan
bitirme problemi yaflad›¤›
bilgisini verdi. 

“Türk sahipli teknelerin, 
sahillerimizde, yabanc› bayrakla dolaflmas› ay›b›ndan kurtulaca¤›z”

“Yasayla, yat ve teknelere Türk bayra¤›
çekme imkân› getirildi. Yasadan, Türk

tekne sahiplerinin yan› s›ra yabanc›
tekneler de yararlanabilecek.”

Denizcilik Müsteflar› Hasan Naibo¤lu;

■■ 5 metreye kadar
olan tekneler ilk
kay›ttan sonra vergi
ödemeyecek, 
■■ 5 metre ve 9
metre
aras›ndakilerden
y›ll›k 200,
■■ 9 ile 12 metre
aras›ndakilerden
y›ll›k 400,
■■ 12 ile 20 metre
aras›ndakilerden
y›ll›k 800,
■■ 20 ile 30 metre
aras›ndakilerden
y›ll›k 1.600,
■■ 30 metre
üzerindekilerden
y›ll›k 3.100 Lira
al›nacak.

Hangi uzunluktaki
tekne ne kadar
vergi ödeyecek? 
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Ulaflt›rma Bakan› Binali
Y›ld›r›m, Gebze-Orhangazi-‹zmir
Otoyolu (‹zmit Körfezi Geçifli
dâhil) Projesi’nde ilk kazmay› en
geç bu y›l sonunda vurmay›
hedeflediklerini söyledi. Projenin
Türkiye’nin en büyük Y‹D projesi
(yap-ifllet-devret) oldu¤unu ifade
eden Y›ld›r›m, ‘’Dünyan›n en
büyük 2. asma köprüsü ‹zmit’e
gerdanl›k olarak geçirilecek.’’
dedi. Y›ld›r›m, projenin tahmini
6 milyar dolara mal olaca¤›n›
kaydetti. Gerçek rakam›n ise,
inflaat›n tamamlanmas›ndan
sonra ortaya ç›kaca¤›n›
vurgulad›. Bakan Y›ld›r›m,
otoyol geçifl ücretlerinin yüksek
oldu¤u yönündeki elefltirilere,
“Türkiye'deki otoyol ücretleri
dünyadaki en ucuz otoyol
ücretleridir, hatta bedavad›r.”
sözleriyle cevap verdi. 

Ulaflt›rma Bakan› flöyle
konufltu: “‹zmit körfezi geçifli
köprüsünü kullanmak
istemeyenler, feribotla ya da
mevcut yolu kullanarak seyahat
edebilir. Tercih vatandafl›nd›r.
Buradaki köprü ücreti 35 dolar,
tavan ücretidir. ‹flletmeci trafik
çekmek için bu ücreti daha
afla¤›ya çekebilecektir.’’ 
Krize karfl› ilk test baflar›l› oldu 

‹hale edilen Gebze-Orhangazi-
‹zmir Otoyolu (‹zmit Körfezi
Geçifli dâhil) Projesi’nin krize
karfl› ilk test niteli¤i tafl›d›¤›n›
vurgulayan Bakan Y›ld›r›m, ilk

testten geçtiklerini söyledi. ‹kinci
testin 3. Bo¤az köprüsü
oldu¤unu dile getiren Y›ld›r›m,
“Onun için de önümüzdeki birkaç
ay içinde ihale ilan›na ç›kmay›
planl›yoruz.”dedi. 

‹zmit Körfez Geçifli ve Bursa-
Bal›kesir-‹zmir Otoyolu,
Gebze’den bafllayacak ve
Körfez’i köprüyle geçerek
Orhangazi’ye ba¤lanacak. Bursa
üzerinden devam edecek olan
otoyol, Bal›kesir’den geçerek
‹zmir’e uzanacak. Otoyolun
uzunlu¤u 421 kilometre olarak
hesaplan›yor. Proje kapsam›nda
30 viyadük, 4 tünel, 209 köprü,

18 gifle alan›, 5 otoyol bak›m
iflletme merkezi, 7 servis ve park
alan› yer al›yor.
Yolu 140 kilometre k›salt›yor 

Proje mevcut devlet otoyolunu
yaklafl›k 140 kilometre
k›saltarak, 8- 10 saatlik mevcut
ulafl›m süresini 3,5- 4 saate
indirecek. Böylece y›lda 870
milyon TL tasarruf sa¤lanacak.
Proje tamamland›¤›nda, ‹zmit
Körfezi’ne yap›lacak 3 kilometre
uzunlu¤undaki asma köprü,
dünyan›n en uzun aç›kl›kl› ikinci
asma köprüsü olacak. Edirne-
‹zmir aras›nda kesintisiz otoyol
ulafl›m›n› sa¤layacak olan
projenin, güzergâhta bulunan
Yalova, Bursa, Bal›kesir, Manisa
ve çevre illerin ekonomisi için de
büyük önem tafl›d›¤› belirtiliyor.
Tavan geçifl ücreti 35 dolar 

‘’‹flletmenin aç›ld›¤› y›l’’ için
belirlenen tavan geçifl ücretleri,
2008 y›l› baz al›narak
hesaplanacak. Buna göre,
otomobiller için ‹zmit Körfez
Geçifli ücreti KDV hariç 35 dolar
olarak belirlendi. Bursa-
Bal›kesir-‹zmir Otoyolu’ndan
geçifl ise kilometrede 
0,050 dolar olacak. 

‹zmit Körfez Geçifli için 
kazma bu y›l içinde vurulacak

❮❮

‹zmit Körfez
Geçifli için
Ulaflt›rma
Bakanl›¤›

taraf›ndan
aç›lan ihale

tamamland›.
Proje dünyan›n
en büyük yap-

ifllet-devret
modeli olarak

görülüyor

Araçlar için tavan geçifl ücretleri KDV hariç flöyle:
Arac›n Tipi Köprü Ücreti (dolar) Otoyol Ücreti (km bafl›na)    
Aks aral›¤› 3.20’den küçük 35 0,050    
‹ki aksl› araçlar (otomobil)  
Kamyon, otobüs, yar› römork 56 0,080    
çekicisi, kurtar›c›     
Kamyon, yar› römork çekicisi, 66,50 0,095    
tek dingilli arac› çeken çekici
‹ki ya da çok dingilli çekici, 88,20 0,126    
katar, 3 dingilli kurtar›c›    
6,7,8 aksl› treyler 111,30 0,159    
Motosiklet 24,50 0,035    
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Trenlerde personelin 
kulland›¤› vagona 

furgon denir?

FURGON NED‹R?

Birbirinin üzerine veya r›ht›ma yanaflan
teknelerin bordalar›n›n (yan yüz) zarar

görmemesi için araya konulan a¤aç
lastik veya halatlardan yap›lm›fl olan

silindir tekerlek biçimli yast›klara
“usturmaca” denir.

USTURMACA NED‹R?
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Sahtecilerin yeni hedef
kitlesi, internet üzerinden

ikinci el otomobil almay›
düflünen vatandafllar oldu. Yaz
sezonuyla birlikte ikinci el
araba sat›fllar› artt›. Sahteciler
de do¤al olarak bu alanda
faaliyetlerini s›klaflt›rd›. Her
geçen gün, internet üzerinden
birçok vatandafl
doland›r›lmaya baflland›.
Bunlardan biri de Bülent
Karadafl. Karadafl, internet
üzerinden be¤endi¤i araban›n
sahibi olarak tan›d›¤› kiflinin
belirtti¤i hesap numaras›na
200 TL kaparo yat›rd›ktan
sonra, muhatab›na bir daha
ulaflamam›fl. Vahit Kocaadam
ise bir di¤er ma¤dur.
Kocaadam, 3 bin TL kaparo
yat›rd›ktan sonra, ayn› flekilde
muhatab›na ulaflamay›p,
doland›r›ld›¤›n› anlam›fl. 

‹nternet ça¤›m›z›n en önemli
buluflu olarak kabul ediliyor.
‹nternet üzerinden
gerçeklefltirilen ifllemleri
düflündü¤ümüzde, kimsenin
‘hay›r’ diyemeyece¤i bir bulufl
internet. Saatleri bulan
bankac›l›k ifllemlerini, birkaç
dakikada internet üzerinden
gerçeklefltirebiliyorsunuz.
Binlerce sayfadan oluflan
klasörleri birkaç dakika içinde
dünyan›n bir noktas›ndan bir
baflka noktas›na
gönderebiliyorsunuz. Al›fl-verifl
yapabiliyorsunuz. Devletin
kap›s›na gitmeden resmi
ifllemleri bafllat›p,
tamamlayabiliyorsunuz. 

Ancak ça¤›m›z›n bu önemli
buluflu, kötü niyetli kullan›c›lar
elinde bir sahtecilik silah›na da
dönüflebiliyor. Sahtekârlar
‘oltaya gelme’ anlam›nda
kullan›lan ‘phishing’
(bankan›z›n, e-postan›z›n veya

bunun gibi bilgi girmenizi
gerektiren bir kuruluflun web
sayfas›n›n bir kopyas›n› yap›p
kullan›c›n›n hesap bilgilerini
çalmay› amaçlayan sahtecilik)
yöntemiyle vatandafllar›n
hesaplar›n› boflalt›yor. 

Sahtecilerin yeni hedef
kitlesi de internet üzerinden
ikinci el otomobil almay›
düflünen vatandafllar oldu.
‹nternet üzerinden ikinci el
araba sat›fllar›n›n giderek
artt›¤› yaz sezonunda
sahteciler bu alanda
faaliyetlerini s›klaflt›rd›.
‹nternet üzerinden ma¤dur
edilen vatandafl say›s› da artt›.
Vatandafllardan biri de Bülent
Karadafl. ‹nternet üzerinden
be¤endi¤i araban›n sahibi
olarak tan›d›¤› kiflinin belirtti¤i
hesap numaras›na 200 TL
kaparo yat›ran Karadafl
muhatab›na bir daha
ulaflamam›fl. Di¤er bir ma¤dur
olan Vahit Kocaadam ise
doland›r›ld›¤›n› bilmeden, 3
bin TL kaparo yat›rm›fl.
Kocaadam da bir daha
hesab›na para yat›rd›¤› kifliye
ulaflamam›fl. 

Bülent Karadafl, sahtecili¤e
nas›l u¤rad›¤›n› söyle anlatt›:
“Bilindik ikinci el otomobil
sitelerinde araçlara
bak›yordum. Be¤endi¤im
modeldeki araban›n fiyat›n›n
uygun oldu¤unu gördüm.
Karabük’teki ilan sahibini
arad›m. ‹lan sahibi ‘arayan
çok, 500 TL kaparo yat›r›n,
ben de ilan› çekeyim’ dedi. Ben
200 TL kaparo yat›rd›m.

Kaparoyu yat›rd›ktan sonra
ilan sahibini aray›p, yat›rd›¤›m
miktar› söyledim. ‘Az olmufl’
falan dedi, ancak kabul etti.
Bu son görüflmemiz oldu.
Günler geçti halen kendisine
ulaflamad›m. Anlayaca¤›n›z
doland›r›ld›m.” Karadafl,
geçen zaman içinde araban›n
gerçek sahibine ulaflt›¤›n›
belirterek, “Gerçek sahibine
Ankara’da ulaflt›m. Araban›n
fiyat› da 28 bin TL. Oysa
kaparo yat›rd›¤›m ayn› araba
için 23 bin TL de¤er biçilmiflti
ve pazarl›k pay› vard›.  Asl›nda
araban›n ucuzlu¤u dolay›s› ile
doland›r›laca¤›m› anlamam
laz›md›.” dedi. Karadafl, olay›
yarg›ya tafl›yaca¤›n› da söyledi. 

Kocaadam ise ayn› yöntemle
3 bin TL kaybetmifl. Lüks
model BMW için pazarl›k
yapm›fl ve ilan sahibinin
belirtti¤i hesaba, 3 bin TL
yat›rm›fl. Bir daha ilan
sahibinden haber alamam›fl. 

Sahteciler, ikinci el
otomobildeki doland›r›c›l›k
iflini birkaç yöntemle yap›yor.
En basit yöntem, bilindik
sitelerdeki otomobillerin
birinin kopyas›n› ç›kartarak,
ayn› siteye ilan verilmesi
fleklinde yap›l›yor. Di¤er
yöntem, park halindeki
herhangi bir araban›n
foto¤raflar›n› çekerek, siteye
ilan verilmesi fleklinde
uygulan›yor. Sahteciler bu
ifllemler gerçeklefltikten sonra,
‘phishing’ yönteminde oldu¤u
oltaya bal›k gelmesi için
beklemeye geçiyor. 

‹kinci el
otomobilde birinci
s›n›f doland›r›c›l›k❮❮
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Yaz sezonuyla
birlikte ikinci

el araba
sat›fllar› artt›.

Sahteciler 
bu alanda

faaliyetlerini
s›klaflt›rd›. Her

geçen gün,
internet

üzerinden
birçok

vatandafl
doland›r›lmaya

baflland›.
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Devlet Demiryollar›
(TCDD) ayn› anda

hareket halindeki bin 700
trenin izlenmesine olanak
sa¤layan “Tren Bilgi
Sistemi”ni (TBS) hayata
geçirdi. Sistem üzerinden,
tüm yolcu ve yük trenlerinin,
h›z›, var›fl saati, hangi saatte
kalkacaklar›, hareket
halindeki güzergâhlar›, var›fl
istasyonlar›na olan uzakl›klar›
gibi her türlü bilgiye 24 saat
boyunca eriflilebiliyor. 

Demiryollar› taraf›ndan
hayata geçirilen sistemi,
vatandafllar da internet
üzerinden kullanabiliyor.
Bunun için önce, bir flifre
almalar› gerekiyor. fiifre alan

vatandafllar, ister kendi
yapt›klar› yolculu¤u internet
üzerinden takip edebiliyor,
isterlerse de yak›nlar›n›n
yolculuk yapt›¤› tren
hakk›ndaki her türlü bilgiye
ulaflabiliyor. 

TCDD Genel Müdürü
Süleyman Karaman, “Biz
Tren Bilgi Sistemiyle
hatlar›m›zdaki trenlerin
naklen yay›n›n› yap›yoruz.
‹stasyondan yolcusunu
yollayan vatandafllar, ev veya
iflyerine gidip, internetten
yolcusunun nerede oldu¤unu,
kaç kilometre h›zla gitti¤ini
görebilecek. Ya da treni
karfl›lamak isteyenler, trenin
hangi saatte istasyonda
olaca¤›n› görebilecek.” dedi.

TCDD Genel Müdürü
Süleyman Karaman, sistemin
küçük bir benzerini makam
odas›na da kurdu. Odas›ndan
trenlerin tüm hareketlerini
saniye saniye takip ediyor.
Genel Müdür Karaman,
böylelikle gördü¤ü aksakl›¤a
da an›nda müdahale
edebiliyor. Aksakl›klarla ilgili
verdi¤i talimatlar›n yerine
getirilip getirilmedi¤ini de
yine sistem üzerinden
görebiliyor. 

Süleyman Karaman,
Demiryollar›nda böyle bir

sisteme neden gerek
duyuldu¤unu Ba¤lant›
Noktas›’na anlatt›. Karaman,
sistemi öncelikle, Ankara-
Eskiflehir hatt›nda sefere
konulan Yüksek H›zl› Tren’in
(YHT) güvenli¤ini sa¤lamak
için oluflturduklar›n› söyledi.
Karaman, benzer bir sistemin
konvansiyonel hatlar için
y›llardan beri kullan›ld›¤›,
ancak yeni sistemle trenlerin
her hareketinin takip
edilebildi¤ini kaydetti.
Sistem, YHT’nin 
güvenli¤i için önemli 

Süleyman Karaman, YHT
iflletmecili¤ine geçmeden
önce, trenin emniyetini
sa¤layacak bir dizi tedbirler
gelifltirdiklerini belirtti. Tren
Bilgi Sistemi’nin de bunlardan
biri oldu¤unu kaydetti.
Sistemle h›zl› trenleri saniye
saniye takip etme imkân›na
kavufltuklar›n› dile getiren
Karaman flunlar› söyledi:
“Trenlerimiz ister sefer
halinde olsun, isterse durmufl
olsun; nerede olduklar›n›,
hangi h›zla gittiklerini 
sistem üzerinden takip
edebiliyoruz. Böylece rötar›
önceden tespit etme imkân›na
kavufluyoruz. Bugüne kadar
da zaten kayda de¤er bir rötar
yaflamad›k.”
Sistem ar›zay› da 
haber veriyor

TBS’nin di¤er bir özelli¤i
de hat üzerinde yaflanan
ar›zalar› an›nda
gösterebilmesi. TCDD
yetkilileri sistem üzerinden
gördükleri ar›zay›, hat
boyunca oluflturulan mobil
bak›m ve onar›m ifli yapan en
yak›n servis ekiplerine
bildiriyor.  Ekip, 10 dakikada
ar›zan›n bulundu¤u yere
giderek, ar›zaya müdahale
ediyor.

Genel Müdür Karaman,
bak›m araçlar›n›n verilen
görevi yerine getirip
getirmediklerinin kontrolünün
de, yine sistem üzerinden
yap›labildi¤ini kaydetti. Servis
araçlar›n›n hareket ve
h›zlar›n›n da trenlerde oldu¤u
gibi takip edildi¤ini belirtti. 

❮❮

Demiryollar› taraf›ndan hayata geçirilen Tren Bilgi Sistemi
sayesinde, vatandafllar internet üzerinden trenlerin her türlü hareketini

izleyebiliyor. Bunun için yapmalar› gereken tek ifl, flifre almak. 43

TCDD, tren
seferlerinde

naklen yay›na
bafllad›
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Sivil Havacılık
Genel

Müdürlü¤ü,
‘Yeflil Havaalanı

Projesi’
kapsamında,
havaalanları

çevresine
‘gürültü kesici

paneller’
yerlefltirecek.
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Sivil Havacılık Genel
Müdürlü¤ü,

havaalanlarında köklü bir
de¤ifliklik için dü¤meye bastı.
Sivil Havacılık Genel
Müdürlü¤ü, Ulafltırma Bakanı
Binali Yıldırım’a sundu¤u Yeflil
Havaalanı Projesi’yle,
havaalanlarının çevresine
‘gürültü kesici paneller’
yerlefltirmeyi planlıyor.
Panellerin benzerleri
Avrupa’da hızlı tren hatlarında
kullanılıyor. Paneller, özellikle
uçakların kalkıfl ve inifl anında
yaydıkları yo¤un gürültüyü
kesecek ve gürültünün
havaalanının dıflına çıkmasını
engelleyecek.  

Sivil Havacılık Genel
Müdürlü¤ü, terminal, yer
hizmetleri, yemek hizmetleri,
sa¤lık hizmetleri gibi
havaalanlarında faaliyet
gösteren tüm iflletmelerin
çevreye verdikleri ya da
verecekleri zararların
sistematik olarak azaltılması
için ‘Yeflil Havaalanı Projesi’
bafllattı.
Teflvik uygulanacak

Proje çerçevesinde,

belirlenen kirlilik ve gürültü
kriterlerine uyan havaalanı ya
da terminal iflleticisine teflvik
uygulanacak. ‹flletmecilere,
Sivil Havacılık Genel
Müdürlü¤ü’ne ödeyecekleri
yetki belgesi, ruhsat, sertifika
gibi izin belgelerinin temdit
ücretlerinde yüzde 20 indirim
yapılması düflünülüyor. 

Bir havaalanı, bünyesindeki
tüm iflletme ya da
kurulufllarıyla, Sivil Havacılık
tarafından öngörülen koflulları
yerine getirmesi halinde ‘Yeflil
Havaalanı’ unvanı alacak.
‘Yeflil Havaalanı’ unvanlı
havalimanlarında hizmet veren
iflletmelere, Sivil Havacılık
Genel Müdürlü¤ü’nce verilen
yetki belgesi, ruhsat, sertifika
gibi izin belgelerinin temdit
ücretlerinde de yüzde 50
indirim yapılması planlanıyor. 

Sivil Havacılık Genel
Müdürlü¤ü’nün, Ulafltırma
Bakanı Yıldırım’a sundu¤u
projede yer alan önlemlerden
bazıları flöyle:

■■ Havaalanı iflletmecisi,
havaalanında gürültü ölçümleri
yaptıracak, gürültüyü izleyecek

ve denetleyecek. Bu çerçevede
gürültü önleyici tedbirler
(gürültü panelleri gibi)
alınacak.

■■ Havaalanı iflletmecisinin
koordinesinde, gürültü önleyici
tedbirlerin alınması için
havaalanı kullanıcılarının da
katılımı ile "Gürültü Çalıflma
Komisyonu" oluflturulacak.
Komisyon, gürültü haritası,
gürültü eylem planı çıkaracak. 

■■ Hava araçlarının
temizliklerinde kullanılan
kimyasal maddelerin çevreye
olan etkilerinin asgari düzeye
indirilmesi için önlem
alınacak. 

■■ Havaalanlarında bulunan
poliklinik, revir gibi sa¤lık
kurulufllarında oluflan tıbbı
atıkların toplanması ve
bertaraftı için ‘Tıbbi Atıkların
Kontrolü Yönetmeli¤i’
çerçevesinde yönetim planı
oluflturulacak. 

■■ Hava ikmal hizmeti veren
akaryakıt depolama ve dolum
tesisleri, ilgili yönetmelikler
uyarınca emisyon ölçümü
yaptıracak, kapasiteleri
dahilinde emisyon izni alacak.
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Havaalanlarının 
çevresine gürültü önleyici
paneller konulacak

Havaalanlarının 
çevresine gürültü önleyici
paneller konulacak

Havaalanlar› hem gürültüsüz hem de çevreye duyarl› olacak 



Do¤u ve
Güneydo¤u’ya
yönelik sosyal
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büyük bölümü

Do¤u ve
Güneydo¤u

Anadolu
Bölgelerinde

bulunan 2 bin
500 köye,
genifl bant
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hizmeti

götürülecek.
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Hükümet, Do¤u ve
Güneydo¤u’ya yönelik

sosyal ve kültürel açılımları,
teknoloji ve bilgi iletiflimle
destekleyecek önemli bir adım
daha atmaya hazırlanıyor.
Ulafltırma Bakanlı¤ı, 80 milyon
TL’lik yatırımla, büyük bölümü
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu
Bölgelerinde bulunan 2 bin 500
köyü genifl bant internet ve
telefonla tanıfltıracak. 

Ulafltırma Bakanlı¤ı ve
Haberleflme Genel Müdürlü¤ü,
2 bin 500 köye yönelik projenin
ayrıntılarını belirledi. Bakanlık,
bölgeye a¤ır co¤rafi koflulları
nedeniyle ‘bakır kablo’ döflemek
yerine kablosuz olarak bilinen
‘wi-max’ genifl bant internet ve

telefon alt yapısı kurmaya
karar verdi. Öncelikle belli
aralıklarla antenler
yerlefltirilecek. Bu antenler
üzerinden 2 bin 500 köy genifl
bant internet ve telefonla
tanıflacak. 
80 milyon TL harcanacak

Ulafltırma Bakanlı¤ı
kaynakları, proje için 80
milyon TL düzeyinde harcama
yapılaca¤ını söyledi. Gerekli
kayna¤ın Evrensel Hizmet
Fonu’ndan karflılanaca¤ını
açıklayan yetkililer, “En kısa
sürede proje hayata
geçirilecek.” dedi.  

Ulafltırma Bakanlı¤ı
yetkilileri, bu projenin Türk
Telekom üzerinden yürütülece¤i

bilgisini verdi. Türk Telekom,
bu sebeple gerekli yatırımları
yaparak 2 bin 500 köye
internet ve telefon hizmeti
götürecek. Türk Telekom
harcamalarını, Evrensel
Hizmet Fonu’ndan
karflılayacak. 
Telekom’dan bedava 
telefon müjdesi

Türk Telekom yetkilileri, alt
yapının kurulmasının ardından
abonelere ücretsiz ya da son
derece düflük bir bedelle 
telefon cihazı verebileceklerini
belirterek, "Bir kampanya
gerçeklefltirilebilir. Abonelere,
düflük bir bedelle ya da
tamamen ücretsiz telefon 
cihazı verilebilir" dedi. 
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wi-max nedir?
wi-max kelimesi;

“Worldwide
Interoperability for

Microwave Access”ın
kısaltılmıflıdır. wi-max’ın

en büyük özelli¤i çok genifl
bir menzile ve yüksek veri

aktarım hızına sahip
olmasıdır. wi-max

teknolojisi sayesinde 50
km’ye yakın bir alan
içerisinde 75 Mbit/s

hızında kablosuz internet
da¤ıtabilirsiniz. 

Hükümet, 2 bin 500 köye telefon
ve genifl bant internet götürecek
Hükümet, 2 bin 500 köye telefon
ve genifl bant internet götürecek

Türk Telekom, alt yapının kurulmasının ardından abonelere ücretsiz ya da son
derece düflük bir bedelle telefon edinme kampanyası bafllatabilecek.
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Hiç düflündünüz mü
ilk bilgisayar nas›l

üretildi? Özellikleri
nelerdi? Günümüzün
bilgisayar tan›m›na uygun
ilk makine Amerika’da
yap›ld›.1941 y›l›nda
Amerika’n›n 2. Dünya
Savafl›’na kat›lmas›yla
ordu, uzun mevzili top ve
füzelerin isabet oran›n
artt›r›lmas› için çal›flmalar
bafllatt›. Hesaplamalar›
k›sa sürede ve do¤ru
olarak yapacak bir makine
için Pensilvanya
Üniversitesi Elektrik
Mühendisli¤i Okulu Mur’a
gizli bir görev verildi.
Bilim adamlar› John
Mclive ve Prespier Accer
taraf›ndan yaklafl›k 4 y›lda
üretilen makineye k›saca
Eniac ad› verildi.

Eniac elektrikle çal›flan
ve elektronik veri
ifllemesine sahip ilk dijital
bilgisayar olarak tarihe
geçti. 1945 y›l›nda 2.
Dünya Savafl› sona erdi.
Savafl süresince gizli
yürütülen çal›flmalar 
2 y›l daha devam ettikten
sonra Eniac, 1947 
y›l›nda bas›na tan›t›ld›.
Gazeteciler dijital
mant›kla çal›flan ilk
bilgisayar Eniac’›
gördüklerinde
flaflk›nl›klar›n› gizleyemedi.
Karfl›lar›nda yaklafl›k 167
Metrekare alan› kaplayan,
30 ton a¤›rl›¤›nda ve
yaklafl›k 180 Kilowatsaat

elektrik tüketen bir makine
duruyordu. 500 bin dolara
mal olan Eniac, 18 bin
lambadan olufluyordu.
Lambalar›n aç›l›p
kapanmas›na dayanan bir
sistemle çal›fl›yordu. 
Hesap yapt›rmak için çok
say›da operatör
bilgisayara fifller sokup
ç›kar›yordu. Buluflun
yarataca¤› devrimden
habersiz bir gazeteci
televizyonda Eniac’›,
“Teknolojinin son
noktas›nday›z, bundan
ötesi yok!” sözleri ile
anlatt›.
‹lk bilgisayar›n en büyük
sorunu fazla ›s›nmas›yd›

Saniyede 5 bin ifllem
yapabilen bilgisayar›n en
büyük sorunu ise
›s›nmas›yd›. Tam kapasite
çal›flt›¤›nda birkaç dakika
sonra ar›zalan›yordu. Ordu
için tasarlanan Eniac,
savafl bitti¤i için a¤›rl›kl›
olarak hava tahminlerinde,
atom enerjisi
hesaplamalar›nda, kozmik
enerji çal›flmalar›nda,
termal tetiklemede,
rasgele say› bulmada,
rüzgar tüneli tasar›m›nda
ve di¤er bilimsel
araflt›rmalarda kullan›ld›.
Eniac’›n olumsuz yanlar›n›
saptayan uzmanlar daha
esnek ve zarif bir çözüm
üzerinde çal›flt›. Eniac’dan
sonra benzer bir mant›k
kullan›larak üretilen
Univacone Amerika

Birleflik Devletleri’nde
nüfus say›m bürosuna
sat›ld›. ‹lk ticari
bilgisayar, tarih
sahnesindeki yerini alm›fl
oldu. 1958 y›l›na kadar
Univacone’dan 25 adet
üretildi. 1954 y›l›nda
General Elektrik
taraf›ndan sat›n al›nan
bilgisayar, ifl dünyas› ile de
tan›flm›fl oldu. Univacone
saniyede 100 bin toplama
ifllemi yapabiliyordu.
1960’larda daha h›zl› ve
ucuz olan transistör
tabanl› bilgisayarlar
ortaya ç›kt›. 
Türkiye’de ilk bilgisayar›
Karayollar› Genel 
Müdürlü¤ü kulland›

Türkiye’de ilk bilgisayar
1960 y›l›nda yol
yap›m›nda, gerekli
hesaplamalar› daha h›zl›
yapabilmek için

Karayollar› Genel
Müdürlü¤ü’ne geldi. 
IBM 650 Veri ‹flleme
Makinesi adl› bilgisayar
12 y›l kullan›ld›. ‹kinci
bilgisayar akademik
amaçl› olarak ‹stanbul
Teknik Üniversitesi’nin Tafl
K›flla binas›na geldi. K›sa
bir süre sonra Ortado¤u
Teknik Üniversitesi de
bilgisayara sahip oldu.
1970’lerde ‹ntel 4004
micro ifllemcilerin
gelifltirilmesi ile
bilgisayar›n maliyeti düfltü,
baflar›s› ve güvenilirli¤i
artt›. 1980’lerde
bilgisayar uçaklarda ve
çamafl›r makinelerinde
kullan›lmaya baflland›. Bu
y›llarda ilk kiflisel
bilgisayarlar da
tasarlanarak sat›lmaya
baflland›. 1990’l› y›llara
gelindi¤inde internetle
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‹lk bilgisayar Eniac, 500 bin dolara mal oldu. Eniac
kamuoyuna ‘teknolojinin son noktas›’ sözleri ile tan›t›ld›. 

ILK BILGISAYAR ‘ENIAC’
30 TON AGIRLIGINDAYDI
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birlikte bilgisayar da
televizyon ve telefon gibi
insanlar›n yaflam›n›n
ayr›lmaz bir parças› haline
geldi. 1945 y›l›nda 167
metrekare alan› kaplayan,
30 ton a¤›rl›¤›ndaki
bilgisayarlar teknolojideki
bafl döndürücü geliflmelerle
art›k kol saati
büyüklü¤ünde 100 gram
a¤›rl›¤›ndaki cihazlar
olarak karfl›m›za ç›k›yor.
Her eve giren kiflisel ve
dizüstü bilgisayarlar, bilgi
ça¤›n›n ve modern insan›n
simgesi haline geldi.  

Türkiye’de ilk
bilgisayar 1960
y›l›nda yol yap›m›nda,
gerekli hesaplamalar›
daha h›zl› yapabilmek
için Karayollar› Genel
Müdürlü¤ü’ne geldi.






