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Edirne’den Kars’a
HIZLI TREN geliyor

‹LK UYDUYU

YAPAN EK‹BE

NE OLDU?

ENGELS‹Z

HAVAALANLARI

GEL‹YOR

■■ Uzaydaki ilk canl› bir
köpek mi, maymun mu?
■■ Uydu yar›fl›n› kim kazand›?

TÜRK‹YE

S‹BER

SALDIRILARA

HAZIR MI?
■■ Ülkemizde siber
suçlar›n durumu nedir?
■■ Hackerlar
engellenebilir mi?

■■ Havaalanlar› engelliler
için uygun mu?
■■ Görme engelliler için
kabartmal› yol yap›lacak.
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Türkiye, 1N, 2N derken, Üçüncü Nesil (3N)
cep telefonu teknolojisiyle de bulufltu.
Bildi¤iniz gibi dünya, 1N ile konuflmaya, 2N
ile ses ve veri iletmeye, 3N ile görüntülü
konuflmaya bafllad›. Türk insan› da 3N'yi merak
ve sab›rla y›llard›r bekledi. 

Sonunda merak gerçe¤e dönüfltü ve Türk
insan› görüntülü telefon ile tan›flt›. 

Görüntülü ve sesli konuflmaya geçildi¤i 30
Temmuz günü yaflanlar, insan›m›z›n 3N'ye olan
ilgisini de ortaya ç›kard›. Daha ilk gün, 1
milyon 300 bini aflt› 3N abonesi…Sahiden de
Turkcell'in reklamlar›nda yer ald›¤› gibi, hayli
“merak” ettik görüntülü konuflmay›…

Merak edenler aras›nda medya kurulufllar›
baflta geldi. Birçok medya kuruluflu, görüntülü
konuflman›n ilk günü, farkl› illerden yap›lan
gündem toplant›lar›n› 3N üzerinden
gerçeklefltirdi. 

Bir kez daha, teknoloji gelifltikçe, dünyan›n
küçüldü¤üne flahit olduk. Art›k, iletiflimin kat
etti¤i mesafeyi, bundan sonra hesaplamak
mümkün de¤il. Belki teknolojinin bir ucu
elimizde ama di¤er ucunun sonsuzlu¤a
uzand›¤› da bir gerçek. 

Buradan, iletiflimde gelinen noktay›,
yaflanm›fl bir hikâye ile noktalamak istiyorum.
Geçenlerde, Ferruh Bozbeyli'nin “Yaln›z
Demokrat” adl› bir kitab› ç›kt›. ‹hsan Da¤› ve
Fatih U¤ur'un Bozbeyli ile yapt›¤›
söyleflilerinden oluflan kitapta, Bozbeyli, 10
yafllar›nda (1937) iken babaannesinin (fierife
Hatun)  komflusu (Selva Hatun) ile radyo
üzerine yapt›¤› sohbeti flöyle naklediyor.

“…Selva Hatun diyor ki; “fierife Hatun,
F›r›nc› Ali'den duydum, radyo diye bir alet icat
etmifller, Yukar›köy'de konuflulan bir fleyi
buradan dinliyormuflsun” dedi. Babaannem;
“Hatun sen bunlar› duy da inanma. Yukar› köy
yaya otuz, k›rk dakika” dedi. Ben araya
girdim; “Hatun Ana ne Yukar›köy'ü, ‹stanbul'u
bile dinliyorlarm›fl” dedim. Hatun Anam bana;
“Sus sus” dedi…” 

fiimdi, de¤il yukar› köy, dünyan›n bir ucu ile
görüflme imkân›na sahibiz. Radyo da, internet
de, televizyon da cebimizde art›k… Hatun
Ana'n›n dedi¤i gibi, biz susal›m. Ama
sonsuzlu¤a yelken açan teknolojiyi de yak›ndan
takip edelim. 

Görüflmek üzere…

ED‹TÖRDEN
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Ahmet Arslan, 

2023 y›l›na kadar
Türkiye’de 2 bin

300 kilometre h›zl›
demiryolu a¤› infla

edilece¤ini söyledi.
Arslan, birçok 

hatt›n da uygulama
projelerinin

tamamland›¤›n›
belirtti.
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Telefondan görüntülü iletiflimi
cep operatörlerinden önce

bafllatan Türk Telekom, flimdi de
mobil doktor hizmetini hayata
geçirecek. ‘Videofon doktor’ ad›
verilen proje ile hasta, sa¤l›k
kurulufluna gitmeden doktora
görünebilecek. Hasta, ilk teflhis için
doktor ile Videofon üzerinden
görüflecek. E¤er detayl› muayene
gerekirse hastaneye ça¤r›lacak.
Böylece hastanelerdeki gereksiz
y›¤›lmalar önlenecek. 

Türk Telekom, görüntülü telefonu
Videofon’u geçen y›l hizmete
sunmufltu. Yeni hizmetin reklâm›nda
da ünlü komedyen Cem Y›lmaz,
ameliyattan sonra evdeki anne ve

babas›yla Videofon üzerinden
görüflüyordu. Telekom, Kurtlar
Vadisi Pusu dizisinde de s›kça
kullan›lan Videofon’un büyük ilgi
görmesi üzerine, sistemin hizmet
kapsam›n› geniflletti. Örne¤in isteyen
abone, sinemaya gitmeden biletini
Videofon üzerinden alabiliyor. Yola
ç›kmadan hava durumunu, hangi
güzergâh›n daha tenha oldu¤unu
ö¤renebiliyor. Ayr›ca, internet
televizyon yay›n›, interaktif oyun,
iste¤e göre video izleme de dâhil
olmak üzere birçok imkândan
yararlan›labiliyor. 

Videofon flimdi de abonelerine
sa¤l›k hizmeti sunacak. Y›l sonunda
bafllat›lacak proje ile kifli, hastaneye
gitmeden hastal›¤›yla ilgili ilk teflhis
ve bilgileri telefon karfl›s›ndaki
doktordan ö¤renebilecek. Cep
telefonundan görüntülü iletiflime
imkân veren 3. Nesil (3N)
uygulamalar›n›n da hizmete
girmesiyle, doktorlar›n sabit hat
bafl›nda bulunmalar›na bile gerek
kalmayacak. Doktor, gerek görürse
hastay› sa¤l›k kurulufluna ça¤›racak.
Yüksek atefl ve benzeri durumlarda,
hastaya tavsiyelerde bulunacak.
Böylece, hastan›n bofl yere hastaneye
gitmesine gerek kalmayacak. Türk
Telekom, yeni hizmet için ilk olarak
Ac›badem Hastaneleri ile anlaflma
yapt›. 24 saat sürecek hizmette t›bbi
deste¤i Ac›badem’in doktorlar›
verecek. 
Türkiye’deki di¤er hastanelerle
görüflmeler sürüyor

Projeyle ilgili bilgi veren Türk
Telekom yetkilileri, "Türkiye’nin
çeflitli yerlerindeki hastanelerle de
görüflmelerimiz sürüyor. Doktor,
karfl›s›ndaki hastaya gerek görürse
hastaneye gitmesini söyleyecek. Bu
hastane illaki anlaflt›¤›m›z hastane
olmayacak. Kifli istedi¤i sa¤l›k
kurulufluna gidebilecek. Buradaki
amac›m›z, teknolojiyi sadece iletiflim
alan›nda de¤il, sa¤l›k alan›nda da
kullanmak." aç›klamas›n› yapt›.

Türk Telekom, yeni hizmet için ilk olarak Ac›badem
Hastaneleri ile anlaflma yapt›. 24 saat sürecek hizmette

t›bbi deste¤i Ac›badem’in doktorlar› verecek. 

dönemi bafll›yor
MUAYENE 

Ba¤lant› Noktas›

‘Videofon doktor’ 
isimli yeni proje,

Türk halk›na hastaneye
gitmeden evinden
doktora görünebilme
imkân› getiriyor

KISA HABER www.baglantinoktasi.org 
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TELEFONDAN ❮❮

Türk Telekom’un yeni hizmeti ile hasta telefondan sa¤l›k hizmeti
alacak. Hastanelerdeki gereksiz y›¤›lmalar önlenecek...



Turkcell’in gelifltirdi¤i,
uzaktan ölçme, izleme,

müdahale etme imkân› sa¤layan
telemetri uygulamas› çiftçiler için
büyük f›rsat oldu. Sistem sayesinde
özellikle sera çiftçileri, seralar›n›
don tehlikesine karfl› uzaktan
kontrol edebilecek. Seran›n nem
durumunu cep telefonu arac›l›¤›yla
ölçebilecek. Ölçme ve izleme sistemi
sadece çiftçiler için önemli bir
kolayl›k getirmiyor. Sistemden pek
çok meslek kolu yararlanabiliyor.
Sa¤l›k, güvenlik, kuyumculuk,
hayvanc›l›k, bal›k çiftlikleri ve beyaz
eflya gibi birçok sektörde
kullan›labiliyor. 

Turkcell Kurumsal Müflteriler
Yönetimi Genel Müdür Yard›mc›s›
Ekrem Yener, Turkcell’in gelifltirdi¤i
ve kurumlara uzaktan ölçme,
izleme, müdahale imkân› sa¤layan
telemetri hakk›nda flu bilgiyi verdi:
“Bu uygulama ile ak›ll› kartlar
olarak nitelendirilen sim kartlar›
hayat›m›z›n her alan›na girdi. Bu
kartlar cihazlardan sinyal al›p sinyal
göndererek uzaktan alg›lama ve
kontrol yapabiliyor. Sinyal al›p
gönderen sim kartlar›n kullan›ld›¤›
alanlarda insan olgusu yok. Uzaktan
alg›lama ve kontrol uygulamas› ifl
adamlar›na, flirketlere çok büyük
kolayl›klar sa¤l›yor, maliyetleri
azalt›yor, verimlili¤i artt›r›yor.’’ 

Yener, sim kartlar›n›n art›k tar›m
sektöründe de üretici ve
yetifltiricilerin de hizmetinde
oldu¤unu belirterek, “‹fl
ortaklar›m›zla art›k seralar› uzaktan
takip ve kontrol edebiliyoruz.
Seralara yerlefltirece¤imiz sensorlar
arac›l›¤›yla sera içindeki nem ve
s›cakl›k durumunu uzaktan kontrol
edebiliyoruz. Serada herhangi bir
olumsuzluk an›nda cep telefonuyla

üreticiyi bilgilendiriyoruz. Bu sistem
ile seralarda ürün kayb› yüzde 30
oran›nda azalt›labilecek.’’ dedi.  

Fethiye’de domates üreticili¤i
yapan Ömer Savafl, seramatik
sistemini hakk›nda flunlar› söylüyor:
“Seramatik sayesinde seran›n belirli
yerlerindeki nem art›fl›n› gözlemleyip
domatesler için çok tehlikeli bir
hastal›k olan küfe karfl› önlem
alabildik. Erken teflhis edemeseydik
ve önlemini vakitlice alamasayd›k
hastal›k 10 saat içinde seran›n üçte
birine bulaflacak ve giderek ürünün
tamam› telef olacakt›. Seramatik
sayesinde s›cakl›k ve nem oran›n›
her an izleyebiliyor ve hastal›klara
engel olabiliyoruz.” 07

❮❮

Turkcell, serac›l›k, bal›k çiftlikleri, güvenlik, sa¤l›k gibi
sektörlerin uzaktan kumanda ile ölçüm ve denetim

yapmas›n› sa¤layan yeni hizmetini uygulamaya geçirdi.

Çiftçi seras›n› uzaktan
kumanda ile denetleyecek

Telemetri uygulamas› sayesinde sera
çiftçileri, seralar›n› don tehlikesine

karfl› uzaktan kontrol edebilecek.
Seran›n nem durumunu cep telefonu

arac›l›¤›yla ölçebilecek.

Ba¤lant› Noktas›

■■ Serac›l›kta telemetri çözümleri
ile toprak ve havadaki ›s›, nem,
›fl›k, Ph, CO2 ve toprak iletkenli¤i
gibi de¤erler, sera içerisine
yerlefltirilmifl birçok sensor arac›l›¤›
ile uzaktan izleniyor
■■ Kümeslerde ›s›, nem, C02 gibi
bilgiler ölçülerek, tavuk ve piliçlerin
do¤ru koflullarda yetifltirilmesi
sa¤lan›r; yemleme ve sulama
sistemleri uzaktan kontrol edilir. 
■■ Dondurulmufl g›dalar›n so¤uk
zincir takibi yap›l›r ve belirlenen
de¤erlerin aksi bir durumu
olufltu¤unda merkez an›nda
haberdar olur.
■■ Bal›k çiftliklerinde azot de¤erleri
sürekli kontrol alt›nda tutulur.
■■ Evlerimizde kulland›¤›m›z beyaz
eflyalar uzaktan aç›l›p kapat›labilir,
de¤erleri de¤ifltirilebilir.
■■ Araç takip çözümleri ile firmalar,
araçlar›n› merkezden yönetip, 
anl›k bilgilendirmeleri al›rlar.
■■ Kalp, diyabet, tansiyon gibi
kronik hastal›klar›n ölçümleri 
anl›k veya periyodik olarak uzaktan
takibi yap›labilir.

Telemetri nerelerde
uygulanabiliyor?

Telemetri sistemi nedir? 
Telemetri (Uzaktan Ölçümleme ve
Kontrol Servisi) ile cihazlar ve bilgi

sistemleri aras›nda tesis edilen “uzak
mesafeden haberleflme” sayesinde

toplanan verilerle; ölçümleme, izleme,
takip ve gerekti¤inde uzaktan müdahale

etme imkân› sunuluyor. 

Turkcell Kurumsal 
Müflteriler Yönetimi Genel 
Müdür Yard›mc›s› Ekrem Yener.



Ayflegül Ceyda Y›ld›r›m

Avea, dünyan›n ilk
görüntülü zil sesi hizmeti

‘Vrintigo’ ile ‹ngiliz Global
Telecoms Business Dergisi
taraf›ndan verilen ‹novasyon
ödülüne lay›k görüldü. Avea
görüntülü zil sesi hizmetini
gençlik platformu Patlican
üyeleri için ‘Vrintigo’ ile birlikte
hayata geçirmiflti. 

Bu uygulama ile mobil iletiflim
sektöründe dünyada bir ilki
gerçeklefltiren Avea, ‹ngiltere’de
yay›mlanan ve telekomünikasyon
alan›nda dünyan›n en sayg›n
yay›n organlar›ndan biri kabul
edilen Global Telecoms Business
dergisi taraf›ndan ödüle lay›k
görüldü. Avea, telekomünikasyon
sektöründe dünyan›n önde gelen
flirketlerinin tepe yöneticileri
taraf›ndan da yak›ndan takip
edilen derginin dünya çap›nda
anlamda yenilikçi mobil
operatörlere verdi¤i inovasyon
ödülünü kazand›. 

Londra’da düzenlenen ödül
gecesinde konuflan Avea Katma
De¤erli Servisler Direktörü
Ayflegül Ceyda Y›ld›r›m,
“Yenilikçi ürünler ve ifl modelleri
ile abonelerimizi inovatif ürünler
ile buluflturabilmek
vizyonumuzun önemli bir
parças›.  Bu anlamda Vringo ile
hayata geçirdi¤imiz görüntülü zil
sesi servisi ile Global Telecoms
inovasyon ödülüne lay›k
görülmemiz çok sevindirici ayn›
zamanda da yeni ve güçlü bir
platform yaratt›¤›m›z›n kan›t›.”
dedi.

Vringo CEO’su Jon Medved de
“Görüntülü zil sesi uygulamas›n›
Avea ile birlikte hayata geçirmek
bizim için rüya gibiydi.
Tüketicilere ücretsiz veri hizmeti
sunulmas›ndan, Vringo
hizmetinin daha fazla kiflinin

kullan›m›na sunulmas› için
hayata geçirdi¤i yo¤un
pazarlama kampanyalar›na
kadar, Avea yarat›c›
platformumuzda en büyük
destekçimiz oldu. Avea ile
iflbirli¤imizi ilerleterek,
görüntülü zil sesi hizmetinin
milyonlarca Aveal›ya daha
ulaflt›r›lacak olmas›ndan büyük
mutluluk duyuyoruz.

Bugüne kadar Türkiye’de
sadece Avea’n›n gençlik
platformu Patlican’a üye olan
gençlerin faydaland›¤› videolu zil
sesi hizmeti A¤ustos ay›ndan
itibaren tüm Avea abonelerinin
kullan›m›na sunuluyor.

KISA HABER www.baglantinoktasi.org 
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Avea, gençlik platformu Patlican üyeleri için
sundu¤u görüntülü zil sesi uygulamas› ‘Vringo’ ile

uluslararas› ‹novasyon ödülünün sahibi oldu.

Avea’n›n görüntülü zil sesi uygulamas›
dünyada bir ‘ilk’ olarak kay›tlara geçti

❮❮

Avea
uluslararas›

‹novasyon
ödülü ald›
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Vringo nedir?Vringo nedir?Vringo nedir?Vringo nedir?Vringo nedir?Vringo nedir?
Avea’n›n Kasım ayında

hizmete sundu¤u Vringo
servisiyle Patlican üyeleri
aradıkları kiflilere seçtikleri
videoyu izletebilme imkânı
buluyor. Görüntülü zil sesi
e¤lencesinden faydalanmak
isteyen Patlican üyeleri
Vringo uygulamas›n› cep
telefonlar›na yükleyerek
be¤endikleri videolar›
uygulamay› kullanan
arkadafllar›na
tan›mlayabiliyor. Böylece
onlar› her arad›klar›nda,
arkadafllar›n›n cep
telefonlar›nda kendi seçmifl
olduklar› videolar
görüntüleniyor. Kullan›c›lar
görüntülü zil sesi
uygulamas›ndan faydalanmak
için Vringo’yu web sitesinde
yer alan 4 bin adet video
klipten birini seçebiliyor ya da
kendi çektikleri videolar›
Vringo sitesine yükleyerek
arkadafllar›na izlettirebiliyor.



Ulaflt›rma Bakanl›¤›, çocuklar›
internetin zararl› etkilerinden

korumak çok özel bir el kitab›
çal›flmas› yapt›. Çal›flma, ça¤›m›z›n en
önemli bulufllar› aras›nda gösterilen
internetin, çocuklar›n bedensel, zihinsel
ve cinsel geliflimi üzerine b›rakt›¤›
etkileri üzerinde duruyor. Kitapta,
çocuklar›n, internetin zararl›
içeriklerinden nas›l korunabilece¤i
anlat›l›yor. Kitapta, dikkat çekici
bafll›klar yer al›yor. '‹nternette casus
var', 'takip ediliyor olabilirsiniz',
'bilgisayar›n›zdaki yan kesicilere
dikkat', 'Truva at›' ve 'kiflisel bilgileriniz
oltalanabilir' gibi bafll›klar alt›nda, bu
tür durumlara karfl› neler yap›labilece¤i
konusunda bilgi veriliyor. Ayr›ca,
virüslü bilgisayar, insan›n vücuduna
giren mikroba benzetiliyor. Ya da
'virüslü bilgisayar, nezle olmufl insan
gibi yorgun ve bitkin çal›fl›r' uyar›s›
yap›l›yor.  Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim
Kurumu'na (BTK) ba¤l›
Telekomünikasyon ‹letiflim Baflkanl›¤›
(T‹B) bünyesindeki ‹nternet Daire
Baflkanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan
"Ö¤renciler ‹çin Bilinçli ve Güvenli
‹nternet Kullan›m K›lavuzu" isimli
kitap, Milli E¤itim Bakanl›¤› ve Talim
Terbiye Kurulu taraf›ndan da onayland›.
Yeni ö¤retim y›l›na yetifltirilmeye
çal›fl›lan 34 sayfal›k kitaptan 10 milyon
adet bas›lacak ve ilkö¤retim
ö¤rencilerine ücretsiz da¤›t›lacak.
Beflinci s›n›fa kadar olan ö¤rencilere
Türkçe, 6,7 ve 8. s›n›flar için hem
Türkçe hem ‹ngilizce olarak haz›rlanan
kitapta ilginç tespit ve uyar›lar yer ald›. 
Dünya internetten ibaret de¤il

Kitapta ö¤rencilere, dünyan›n sadece
internetten ibaret olmad›¤› anlat›l›yor.
Ö¤rencilerin, uzun süre internet bafl›nda
zaman geçirmemeleri tavsiye ediliyor.
‹nternet karfl›s›nda uzun zaman
geçirmek yerine, insan› daha
sosyallefltiren, arkadafllar›na, ailelerine,
spor ve kültürel etkinliklere zaman
ay›rmalar› ö¤üdü veriliyor. Kitapta,
internet kullan›rken nas›l oturulmas›
gerekti¤i de anlat›l›yor. Bilgisayar
bafl›nda, ö¤rencilerin dik oturmalar›,
ayd›nl›k ortamda bilgisayar
kullanmalar›, bilgisayar bafl›nda uzun
süre hareketsiz kalmamalar› isteniyor. 
Ailenize karfl› aç›k olun

Kitapta internete girilen ortam ve
girilecek sayfalarla ilgili flu ifadelere
yer veriliyor: "Anne ve baban›za karfl›
aç›k, fleffaf ve dürüst olun. Ailenizle
birlikte oturdu¤unuz odada internete
girin. Baflka yerlerde internet
kullan›yorsan›z, bu yerler hakk›nda
ailenize bilgi verin. 12 yafl›ndan
küçükseniz, velinizi almadan internet
kafelere gitmeyin. Girece¤iniz siteleri
ö¤retmeniniz ve ailenizle birlikte
belirleyin. Size teklif edilen sitelere
de¤il, aileniz ve ö¤retmenlerinizin
belirledi¤i sitelere girin. 
Bilgilerinizi paylaflmay›n

‹nternet kullan›rken ö¤rencilerden
özellikle, TC kimlik numaras›, adres,
telefon numaras›, okul ad›, anne ve
baba ad›, ifl adresleri ve ifl yeri
telefonlar›n›n yabanc›lara verilmemesi
isteniyor. ‹nternet üzerinden kiflisel
resim ve videolar›n yabanc›lara
gönderilmemesi uyar›s› yap›l›yor. 
Casus programa dikkat 

Takip ediliyor olabilirsiniz. Key
logger program›, internetteki tüm
ad›mlar›n›z› izler, kaydeder ve
ekran›n›z›n resmini çeker. Bu sinsi
program, internetteki tüm klavye
hareketlerinizi, bilgilerinizi çalar ve
program sahibine gönderir.
Bilgisayar›n›z›n güncellemelerini
zaman›nda yap›n, key loggerlara karfl›
etkili olan anti-casus yaz›l›mlar›
kullan›n. Yabanc› bilgisayarda kiflisel
bilgilerinizle faaliyetlerde bulunmay›n. 
‹nternette h›rs›z var 

Bilgisayar›n›zdaki h›rs›z ve
yankesicilere dikkat edin. Kötü niyetli
kifliler flifrenizi, banka bilgilerinizi,
kiflisel bilgilerinizi, oltalayarak
çalabilir. Bu h›rs›z ve yankesiciler flöyle
çal›fl›r: Doland›r›c›lar bir bankan›n ya
da finans kurumunun internet sitesinin
her fleyini tamamen taklit ederek size
bir e-posta gönderir. Sizden kart
numaras› ve banka numaras› gibi
kiflisel bilgilerinizi isterler. Sevgili genç
internet kullan›c›lar› kiflisel bilgilerinizi
isteyen bir elektronik posta al›rsan›z
bunu kesinlikle cevaplamay›n.
‹nternette güvenmedi¤iniz ve
bilmedi¤iniz sitelerden al›flverifl
yapmay›n. 
Truva at› bilgisayar›n›z› esir al›r 

Truva at› sinsi bir programd›r. Kaleyi
içeriden fethetmek için k›l›k
de¤ifltirerek kaleye girmifl askerlere
benzer. Önce kendisini masum bir
müzik, film ya da oyun dosyas› olarak
tan›t›r ve kabul etti¤inizde
bilgisayar›n›z›n yönetimini sinsice ele
geçirir. Böylece bilgisayar›n›z baflka
programlar›n kölesi haline gelir. 

❮❮

Ulaflt›rma
Bakanl›¤›
uyar›yor:

‹nternette
casus var!

Takip ediliyor olabilirsiniz. Key logger 
program›, internetteki tüm ad›mlar›n›z› izler,

kaydeder ve ekran›n›z›n resmini çeker.

Zararl› ve rahats›z edici sitelerle karfl›laflt›¤›n›zda hemen www.ihbarweb.org.tr adresinden ya da 0312 582 82 82 numaral›
telefondan bize ulafl›n ve flikâyet hakk›n›z› kullan›n. Haydi, sizler için haz›rlad›¤›m›z www.guvenlicocuk.org.tr sitemizde buluflal›m.  09



Türkiye’nin bilgi toplumu
liginde s›n›f atlatacak

Üçüncü Nesil (3N) iletiflim
hizmetleri 30 Temmuz itibariyle
bafllad›. Türkiye’de 3N
uygulamas›n› bafllatmak için
Turkcell, Vodafone ve Avea
yaklafl›k 2 milyar dolar lisans
bedeli ödedi. Yeni hizmetin,
binlerce yeni istihdam ve katma
de¤er sa¤lamas› bekleniyor. 

Günlük hayatta birçok
özelli¤inden faydaland›¤›m›z,
neredeyse vazgeçilmezimiz haline
gelen cep telefonlar›n›n icat
ediliflinin üzerinden 36 y›l geçti.
Martin Cooper taraf›ndan 1973
y›l›nda tasarlanan ilk model;
pantolon ya da gömlek cebinde
tafl›d›¤›m›z zamane ürünlerinin
aksine tafl›nmas› zor bir cihazd›.
Bir kilo a¤›rl›¤›nda ve 33 santim
uzunlu¤undaki ilk cep telefonunun
konuflma süresi ise 30 dakikayd›.
Mobilite kavram›n›n ilk
tohumlar›n›n at›ld›¤› o günlerde
belki de cep telefonlar›n›n bu denli
önemli, insano¤lunun hayat›nda bir
vazgeçilmez olaca¤›
düflünülmüyordu. Yüzy›l›n buluflu
olarak görülen bu aletleri
tafl›nabilir k›lmak ve gerekli
teknolojileri üretmek için
insano¤luna önemli bir görev
düflüyordu. ‹flte, bir fleyi yapman›n
olmazsa olmaz ilk ad›m› olan
“hayal etmek”le bafllayan
mühendisler, gelifltirdikleri yeni
teknolojilerle, cep telefonlar›n›
bugünkü hale ulaflt›rd›lar.
Teknolojinin bu denli ivme
kazanmas›yla birlikte hayat›m›za
birçok terim de ister istemez girdi.
Son 2-3 y›ld›r telaffuz etti¤imiz,
kullanmak için neredeyse can

att›¤›m›z 3N de bunlardan biri. 
Thirt Generation, yani ‘Üçüncü

Nesil’ anlam›n›n k›salt›lm›fl hali
olan 3G (Türkçesi ile 3N), teknik
bir anlat›mla; 384 kbps’ye ulaflan
veri iletiflim h›z›yla, standart
çevirmeli ba¤lant›ya göre ortalama
70 kat daha h›zl› internet. Basit
bir anlat›mlaysa 3N için, çok h›zl›
kablosuz internet ve hayat› daha
da kolaylaflt›racak yeni servisleri
içeren mobil teknolojinin yeni hali
diyebiliriz. Her ne kadar bu
anlat›mlar birçok kullan›c›n›n
kafas›n› kar›flt›rsa da, bu
teknolojinin geçmiflten günümüze
geldi¤i noktaya bakarsak, sadece
görüntülü konuflma olarak 3N
teknolojisini daha iyi
tan›yabilece¤iz.

1G, 2G ve nihayet 3G…
Mobil iletiflim sektörünün

uygulanmaya baflland›
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‹LET‹fi‹M www.baglantinoktasi.org 

Binlerce yeni
istihdam ve katma

de¤er sa¤lamas›
beklenen 3N

uygulamas› için
Turkcell, Vodafone

ve Avea yaklafl›k 
2 milyar dolar

lisans bedeli ödedi

3N ❮❮
Yeni nesil iletiflim teknolojisini kullanabilmek için at›lmas› gereken ilk ad›m 3N uyumlu bir cep telefonuna sahip
olmak. ‹kincisi ise kullan›lan operatöre 3N hizmeti için abonelik ifllemini gerçeklefltirmek. Operatörler üçüncü nesil
iletiflim hizmetlerine geçifl sürecinde abonelik için ek bir ücret talep etmiyor. Kullan›c›lar›n dikkat etmeleri gereken
en önemli nokta ise, h›zl› internet ba¤lant›s›yla birlikte daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulaca¤› ve bu ihtiyac›n faturaya
yans›yaca¤›. Görüntülü görüflme hizmetinin tek tarafl› olmad›¤›, her iki taraf›nda hem 3N hizmetine abone olmas›
hem de 3N destekli cihaz kullanmas› gerekti¤i dikkat edilmesi gereken konular aras›nda.
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3N’ye terfi etmek için…



temelini oluflturan ilk teknolojinin
ismi 1N. Bu iletiflimin içeri¤i
analog ses sinyalleriyle
gerçeklefliyordu. 80’lerin sonuna
do¤ru dünya genelinde say›sal
sistemlerin kullan›lmaya
bafllanmas›yla birlikte 1N koltu¤u
2N’ye devretti. WAP ve GPRS ile
de 2N ile birlikte tan›flt›k. Bu
sayede de sadece ses de¤il, veri
iletimleri de bafllad›. 180
karakterlik SMS ile bafllayan k›sa
sürede multimedya ö¤elerle
süslenen 2N, 2000’lerin bafl›nda
yerini 2.5’e devretti. ‹letiflimin yan›
s›ra mobil ofis kavram›n›
hayat›m›za getiren bu teknoloji
sayesinde cep telefonlar› da daha
e¤lenceli bir hal ald›. Dünya
genelinde de¤il fakat geçti¤imiz
aya kadar bizler de bu teknolojinin
tüm nimetlerinden EDGE ile
fazlas›yla yararland›k. Ve uzun bir
bekleyiflin ard›ndan huzurlar›n›zda
3N…

Süper h›zl› mobil internet
Dünyada onlarca ülke taraf›ndan

tercih edilen 3N’yi, 2008 y›l›
verilerine göre 68 milyonu aflan
abone say›s›yla en çok Japonya
kullan›yor. Bu rakam ABD’de 42,

‹talya’da 22.5, G.Kore’de 20,
Almanya’da ise 13 milyon olarak
karfl›m›za ç›k›yor. ‹lk olarak
sadece görüntülü konuflma olarak
tan›t›lan 3N, asl›nda sadece
telefonlarla iliflkili de¤il. Zira 3N
teknolojisini günümüzde birçok
mobil ürün kullan›yor. Fakat iflin
görüntülü k›sm›na bakacak
olursak, 3N telefon görüflmelerini
daha keyifli ve e¤lenceli hale
getirecek. Tabii bu görüflmeleri
kulakl›kla yapman›z› fliddetle
tavsiye ediyoruz. Zira
etraf›n›zdakiler de bu görüflmeleri
sizinle birlikte dinleyecektir. 11

3N ile neler yapabilece¤iz?

Ürünler nas›l?
Dünya genelinde

3N hizmetinden
yararlanan ülkelerde
kullan›lan ürünlere
bakt›¤›m›zda ilk

s›ray› cep telefonlar›
ve bilgisayarlar için

haf›za kart›
büyüklü¤ünde USB
modemler çekiyor.
Sim kartl› güvenlik

kameras›, mobil
gözlük, dahili sim

kartl› dizüstü
bilgisayar da sat›flta

olan ürünler
aras›nda.

Önümüzdeki
günlerde buzdolab›,

televizyon ve
otomobillerde de 3N
ile karfl›laflt›¤›m›zda

flafl›rmayaca¤›z.

Bu sorusu yan›t› ‘hayal
etmek’te gizli.
Operatörler hayal gücünü
ne kadar iyi çal›flt›r›r ise,
bizler de 3N’nin
nimetlerini hayat›n her
alan›nda
kullanabilece¤iz. ‹lk
bak›flta 3N’nin
hayat›m›za
getireceklerini ise flöyle
s›ralayabiliriz:

■■ Cep telefonlar›
üzerinden normal
internet ba¤lant›s›yla
karfl›laflt›r›ld›¤›nda
ortalama 70 kat daha
h›zl› internete
ba¤lan›labilecek. Örnek
olarak 700 MB’l›k bir
film, 3N hizmetiyle
birkaç dakikada inecek. 

■■ Kulland›¤›n›z GSM
operatörünüzün çekti¤i
her noktada kesintisiz
televizyon
izleyebileceksiniz.
Dilerseniz izledi¤iniz
sinema ya da maç
görüntüsünü
etraf›n›zdakilere cep
telefonunuzu televizyona
ba¤layarak
paylaflabileceksiniz. 

■■ Türkiye’nin 81
ilindeki tüm geliflmeler
bir kamera ya da cep
telefonu yard›m›yla s›ca¤›
s›ca¤›na görüntülenip
internet üzerinden ya da

istenilen bir kifliyle
paylafl›labilecek.

■■ Üçüncü nesil
teknoloji günümüzde en
çok ifl dünyas›n›n ifline
yarayaca¤a benziyor.
Haz›rlanacak yeni
uygulamalarla daha çok
ifl verimlili¤i sa¤layacak
olan 3N hizmetinin
bankac›l›ktan medyaya,
sanayiden tar›m ve
ticarete kadar genifl bir
alanda kullan›lmas›
bekleniyor.

■■ Sa¤l›k sektörü 3N
ile önemli bir ivme
kazanacak. Dünya
genelinde uygulanan
‘telet›p’ yöntemi 3N
teknolojisiyle Türkiye’de
de hayata geçecek.
Hastadan elde edilen
veriler ve görüntüler h›zl›
bir flekilde sa¤l›k
merkezlerine aktar›l›p
teflhis ve tedavi süreçleri
h›zlanacak.

■■ 3N’nin e¤itim
aç›s›ndan da önemi
oldukça büyük. Özellikle
uzaktan e¤itim
uygulamalar›yla birlikte
ö¤renciler arad›klar› bilgi
ve görüntülere k›sa bir
sürede ulaflabilecekler.
Önümüzdeki y›llarda ise,
cep telefonlar›n›n
e¤itimin bir parças›
haline gelmesi bekleniyor.

1N ile
konuflmaya,
2N ile 
ses ve veri
iletmeye,
3N ile ise
görüntülü
olarak
konuflmaya
bafllad›k.
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Son y›llarda, bilgi iletiflim
teknolojisi bafl döndürücü bir

h›zl› gelifliyor. Neredeyse,
hayat›m›z›n her alan›nda girmifl
durumda… Kimse de, bu teknolojik
geliflmeye s›rt›n› dönemiyor. Bilgi
iletiflim teknolojisindeki bu geliflme,
insan hayat›n› da dönüfltürmeye
bafllad›. Art›k insan›n klasik
anlamdaki yaflay›fl› da de¤ifliyor.
Çal›flma flekli, düflünme, e¤lenme
metotlar› yeni yeni flekiller al›yor.
Mesela fatura ödemeleri, vergi
ödemeleri, s›nav baflvurular›,
bankac›l›k, politika, sa¤l›k gibi
birçok ifl ve ifllem için art›k, bir
noktadan baflka bir noktaya gitmeye
gerek kalm›yor. ‹nsanlar, bir dönem
fiziki olarak yapt›klar› iflleri, flimdi
internet veya cep telefonu üzerinden
gerçeklefltirebiliyor. 

Bilgi ve teknolojideki bu geliflme,
kara delikler gibi insan› kendine

do¤ru çekiyor. Hayat›m›z›
kolaylaflt›ran bu teknolojinin
s›k›nt›lar› da yok de¤il. Geliflen
teknoloji, ayn› zamanda riskleri de
beraberinde getiriyor. Birçok kifli,
siber sald›r› olarak adland›rd›¤›m›z,
solucan, Truva at›, spam ve phishing
gibi sald›r›lara maruz kal›yor. Bu
say›m›zda, Bilgi Teknolojileri ve
‹letiflim Kurumu Biliflim Uzman›
Cafer Canbay’› konuk ettik. Konunun
uzman› Canbay’a, siber sald›r›lar›n
nas›l gerçekleflti¤ini, Türkiye’nin
sald›r›lar karfl›nda güvenli bir ülke
olup olmad›¤›n› sorduk. K›saca,
teknolojinin nimetlerinin yan› s›ra,
getirdi¤i riskleri masaya yat›rd›k. 

■■ Öncelikle siber sald›r›lar nas›l
gerçeklefliyor? 

Siber sald›r›lar; virüs, solucan,
Truva at› gibi araçlar, spam,
phishing, DoS ve DDoS sald›r›lar›
gibi yöntemler, zombi bilgisayarlar
ve bu bilgisayarlardan oluflan botnet
ad› verilen yap›lar kullan›larak
gerçeklefltiriliyor. Bu sald›r›lar›n en
önemli ve yak›n örnekleri Estonya ve
Gürcistan’da yaflananlard›r. 

■■ Siber sald›r›lar yönüyle, bu
ülkelerde ne yafland›?

❮❮
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Türkiye, 
siber sald›r›lara haz›r m›?

Cafer Canbay: Türkiye siber     

“Siber sald›r›lar; virüs, solucan, Truva at› gibi araçlar,
spam, phishing, DoS ve DDoS sald›r›lar› gibi yöntemler,
zombi bilgisayarlar ve bu bilgisayarlardan oluflan botnet

ad› verilen yap›lar kullan›larak gerçeklefltiriliyor.”
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“IBM verilerine göre
Türkiye en çok spam ve
e-posta yayan ülkelerin
bafl›nda geliyor”

Sald›r›larla, bu ülkelerde deyim
yerindeyse hayat› durdurdular.
Estonya’daki siber sald›r› 2006
y›l›nda gerçekleflti. Estonya’daki
önemli bir meydanda yer alan
SSCB dönemine ait meçhul asker
an›t›, Estonya yönetimi taraf›ndan
yerinden kald›r›ld›. Bunun üzerine
Rus oldu¤u söylenen siber
sald›rganlar, Estonya hükümetinin
ve önde gelen ticari kurulufllar›n›n
biliflim sistemlerine ve internet
sitelerine yönelik öyle bir sald›r›
gerçeklefltirdiler ki; Estonya’da
biliflim sistemleri çöktü. Yaflam alt
üst oldu. Bir birçok kamusal hizmet
günlerce verilemedi. Konu
NATO’nun gündemine kadar tafl›nd›.
2008 y›l›nda benzer bir durum
Rusya - Gürcistan savafl› s›ras›nda
yafland›.

■■ Türkiye’de de böyle bir sald›r›y›
yaflayabilir mi, ne kadar
güvendeyiz?

Yap›lan araflt›rma sonuçlar›na
bak›ld›¤›nda flimdilik bunu
söylemenin çok mümkün olmad›¤›
görülüyor. 2007 verilerine göre
yüzde 2’lik bir pay ile dünyada 10.
s›rada oldu¤u görülmektedir. Yine
ülkemiz, en fazla kötücül yaz›l›m
bar›nd›ran ülkelerden olup, 2008
verilerine göre yüzde 1,5’lik bir pay
ile dünya s›ralamas›nda 8. s›rada…
IBM verilerine göre ise ülkemiz, en
fazla spam e-posta yayan
ülkelerdendir. 2007 y›l›nda dünya
s›ralamas›nda yüzde 3,9’luk pay ile
8. s›rada bulunan ülkemiz, 2008
y›l›nda yüzde 8’lik pay ile 2. s›raya
yükseldi. Bu veriler ülkemizin siber
ortamda pek de güvenli olmad›¤›n›
göstermektedir ki siber ortamda
güvenli¤in sa¤lanmamas› siber
suçlarda art›flla sonuçlanmaktad›r.

■■ Ülkemizde siber suçlar›n
durumu nedir?

Ülkemizde siber daha do¤rusu
biliflim suçlar› ciddi bir art›fl

e¤ilimindedir. Emniyetin verilerine
göre biliflim suçlar› ve
doland›r›c›l›¤› dolay›s›yla 2004
y›l›nda 16 olay ve 31 flüpheli tespit
edildi. 2008 sonunda olay say›s›
560’a ve flüpheli say›s› 842’ye
yükseldi. 5 y›l içinde olay say›s› 35,
flüpheli say›s› ise 27 kat artt›.
Adalet Bakanl›¤› verilerine göre ise
2007 y›l›nda bin 868 dava aç›ld›.
Bu say›lar 2008 y›l›nda s›ras›yla
234, bin 329 ve 2 bin 521’e
yükselmifltir. Aç›lan dava say›s›n›n
da katlanarak artt›¤›n› görüyoruz. 

■■ Siber güvenlik noktas›nda
eksikler var m›, güvenli¤i sa¤lamak
için neler yap›lmal›?

Siber güvenli¤in sa¤lanmas›nda
bireylere, kurumlara ve ülkelere
düflen farkl› roller var. En kritik rol
ise yetkili ulusal otoritelere düflüyor.
Öncelikle siber güvenlik konusunda
politika ve stratejinin belirlenmesi
gerekiyor. Daha sonra hukuki
düzenlemelerin yap›lmas› ve
al›nacak teknik tedbirlerin
belirlenmesi laz›m. Yasal
düzenlemelerde ilgili kamu kurum
ve kurulufllar›n›n yetkileri ile
aralar›ndaki iliflki netlefltirilmelidir. 

“Vatandafl bilgilendirilmeli”
Siber sald›r›lar karfl›s›nda,

bilgisayar olaylar›na müdahale
birimleri oluflturulmal›d›r.
Kurumlar›n yeteneklerini
gelifltirmek için kapasitenin
gelifltirilmesi; vatandafllar›
bilgilendirmek ve bilinçlendirmek
için de fark›ndal›k çal›flmalar›
yap›lmal›. Son olarak da uluslar
aras› uyum ve iflbirli¤i
sa¤lanmal›d›r. B‹T’lerin s›n›r aflan
küresel yap›s› dolay›s›yla siber
güvenlik de biliflim suçlar› da
küresel olarak ele al›n›p
çözülebilecek bir husustur. Bu
boyutta iflbirli¤i sa¤lanamazsa
sorun da tam olarak çözülemez.

    sald›r›lara karfl›, çok güvenlidir diyemeyiz

Bilgi Teknolojileri ve
‹letiflim Kurumu Biliflim

Uzman› Cafer Canbay.



‘Geç mi kal›nd› erken mi
davran›ld›?’ sorular› derken,

son derece uygun bir zamanlama
ile 3. Nesil hizmetler ile tan›flt›k.
‹flletmecilerimiz, bir süredir test
ve deneme çal›flmalar›n› baflar› ile
sürdürüyorlard›, fiilen hizmet 30
Temmuz 2009  tarihinde bafllam›fl
oldu.

ICT sektöründe, her bir nesil,
kullan›c›lara yaln›zca bir önceki
nesilden daha farkl› teknoloji
sunmakla kalm›yor. Tabii ki daha
yüksek h›zda ve kalitede, daha
çok çeflitli hizmetleri alma gibi
genifl imkanlar sunuluyor. Ancak,
bence daha da önemlisi, her yeni
nesil, sosyal yaflam›m›zda önemli
de¤ifliklikler yapmam›za ve
yaflam›m›z› yeniden dizayn
etmemize olanak tan›yor.

3 Nesil Elektronik Haberleflme
Hizmetlerine iliflkin
yetkilendirmeyi yaparken,
sektörümüzün politika belirleyici
otoritesi olarak Ulaflt›rma Bakan›
Say›n Binali Y›ld›r›m’›n çok
önemli deste¤ini gördük.
Dünyada, ilk kez 2000 y›l›nda 3.
Nesil için verilen lisanslardan
sonra, tam bir baflar›s›zl›kla
geçen y›llar›n arkas›ndan, oldukça
fazla ekonomik kay›plarla
karfl›laflan ülkelerin deneyimleri
bizim için önemli örnekler oldu.
Son 3- 4 y›lda, 3. Nesil ciddi bir
toparlanmaya girdi ve kullan›c›lar
taraf›ndan tercih edilmeye
baflland›. Erken yat›r›m yapanlar,
altyap›lar›n›, yaz›l›mlar›n›,
teknolojilerini yenilemek
durumunda kald›lar. Türkiye’de

bu s›k›nt›lar› yaflamadan, 3.75 ve
daha üstü versiyonlar› ile 3. Nesil
haberleflmeye bafllam›fl olduk. 

Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim
Kurumu olarak yapt›¤›m›z
düzenlemelerde, bilgi toplumuna
dönüflüm sürecine ve say›sal
uçurumun daralt›lmas›na özellikle
dikkat ediyoruz. 3. Nesil hizmet
yetkilendirmesine iliflkin
düzenlemeyi yaparken ve
yetkilendirirken de bunlara önem
verdik. Örne¤in,  iflletmecilerin
ücret tarifelerinde tüketici lehine
düzenlemeler yapmalar›na olanak
sa¤layacak flekilde ça¤r›
sonland›rma ücret tarifesi
yay›nlad›k. Kapsama alan› sorunu
ile karfl›laflmamak için,
iflletmelerin at›l kapasite
yaratmalar›na da neden
olmayacak flekilde süreler
belirledik. Yine çok önem
verdi¤imiz bir konu olan Ar-
Ge’nin, yerli fikri mülkiyetin,
KOB‹’lerin ve yerli istihdam›n
desteklenmesi yönünde önemli
kararlar ald›k. Bunlar›n takipçisi
olaca¤›z.

3. Nesil hizmetlerden,
insan›m›z›n daha fazla
yararlanmas› için, yak›nsaman›n
etkisiyle, haberleflmeden
yay›nc›l›¤a, özel yaflam›ndan
sosyal yaflam›na kadar birçok
alanda yararlanmas› için yerli
içeri¤in gelifltirilmesinin önemli
oldu¤unu hat›rlatmak istiyorum.
‹nan›yorum ki, özellikle yaz›l›m
alan›nda ve hizmet çeflitlili¤inde
3. Nesil’de di¤er ülkelerle fark
yarataca¤›z.

köfle

Yazılım ve hizmet çeflitlili¤inde fark ataca¤ız

❮❮
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‹nternet insan hayat›na olumlu
ve olumsuz katk›lar› ile birlikte

girdi. ‹nternette gerçek kimli¤in
gizlenmesinin kolayl›¤› insanlar› aile
hayat›na yak›flmayan, yanl›fl
davran›fllarda bulunmaya da itiyor.
Artan kötü örneklerle birlikte,
kad›nlar›n ‘acaba benim eflim de
yap›yor mu?’ fleklindeki flüpheleri de
art›r›yor. Efllerinin flifrelerini k›rarak
tüm özel yaz›flmalar›n› takip eden
flüphe sahibi kad›nlara Aile ve Sosyal
Araflt›rmalar Genel Müdürü Ayflen
Gürcan, önemli mesajlar verdi.
Kad›nlar›n, efllerinin flifresini
kullanarak internetteki yaz›flmalar›n›
takip etmelerinin do¤ru olmad›¤›n› ve
bunun ‘yanl›fl› yanl›flla düzeltmek’
anlam›na geldi¤ini söyledi. ‹nternetin
aile iliflkileri üzerindeki etkileri
konusunda önemli araflt›rmalara imza
atan kurumun Genel Müdürü Gürcan,
son dönemlerde artan kötü örneklerin
kad›nlar› daha da flüpheci hale
getirdi¤ini aktard›. 

Gürcan, kad›nlar›n eskiden ruj izi,
saç teli arad›¤›n› bugün ise efllerinin
cep telefonunu, internet yaz›flmalar›n›
takip ettiklerini söyledi. Kad›nlar›n
gün içinde; cep telefonu kontrolü, msn,

facebook hesaplar›n›n kontrolü, e-
posta adreslerindeki yaz›flmalar›n›n
kontrolüne ciddi bir mesai harcad›¤›n›
belirtti. Kad›nlar›n bu davran›fllar›n›n
hem aile içindeki güven duygusunun
zedelenmesine hem de paranoyaya
varan flüphecili¤e yol açaca¤›na dikkat
çekti. Gürcan efllerinden flüphelenen
kad›nlara flu tavsiyede bulundu: “Efller
birbirlerine zaman zaman güvenlerini
yitirebilirler. Aldat›labilece¤i
düflüncesinden hareketle, efllerinin her
türlü özel eflyas›n› kar›flt›rmak ve
sonuçlar ç›karmak tasvip edilen bir
davran›fl olamaz. E¤er bir erkek bu tür
yanl›fl yollara baflvuruyorsa, kad›n da
tüm mesaisini bu yanl›fl› aç›¤a
ç›karmak için u¤rafl veriyorsa bu
yanl›fl› yanl›flla düzeltmek anlam›na
gelir. Kad›n›n, eflinin kendisini baflka
kad›nlarla yaz›flarak aldatt›¤›n›
ö¤renmesi onun için büyük y›k›m olur.
Bu sebeple kad›n, mesaisini bunu
bulmak için harcamak yerine,
enerjisini karfl›l›kl› hatalar› bulmak ve
çözmek için kullanmal›d›r.” 
Önceli¤i konuflmaya verin

Genel Müdür Ayflen Gürcan, aile
içindeki güven sorunu baflta olmak
üzere her türlü sorunun karfl› taraf›
suçlamadan, duygu ve düflünceleri
paylaflman›n olumlu sonuç verdi¤ini
belirtti. Gürcan; “Kayg›lar›m›z›
anlatt›¤›m›z insan da kendi kayg›lar›n›
aç›k bir flekilde anlat›rsa
çözülmeyecek sorun kalmaz. Önemli
olan kiflilerin huzur ve mutluluklar›n›
nas›l sa¤layacaklar›na sa¤l›kl› karar
verebilmeleridir” dedi.      
Aile ortam›n› internetten 
daha çekici hale getirin

Gürcan, internetin evlere girmesi ile
birlikte hem çocuklar›n hem de
erkeklerin bilgisayar bafl›nda daha
fazla vakit geçirdi¤ini söyledi. Aile
ortam›n›n bu sebeple bilgisayar
oyunlar› ve sanal ortamdan daha
çekici hale getirilmesi gerekti¤ine
dikkat çeken Gürcan sorumlulu¤un
hem erke¤e hem de kad›na düfltü¤ünü
belirtti. Gürcan, birlikte konuflmak,
ortak bir fleyler yapmak gibi zaman
dilimlerinin uzat›lmas› gerekti¤i
tavsiyesinde bulundu.   

❮❮

“Kad›nlar gün içinde; cep telefonu kontrolü, msn, facebook
hesaplar›n›n kontrolü, e-posta adreslerindeki yaz›flmalar›n

kontrolü gibi birçok ifle ciddi bir mesai harc›yor”

Eskiden 
RUJ izi

aran›rd›,
flimdi de
INTERNET
flifreleri
k›r›l›yor

Ba¤lant› Noktas›
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“‹nternetin evlere girmesi
ile birlikte hem çocuklar
hem de erkekler bilgisayar
bafl›nda daha fazla vakit
geçirmeye bafllad›”

Aile ve Sosyal
Arafltırmalar

Genel Müdürü
Ayflen Gürcan.
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Serbestleflme ve ard›ndan
gelen özelleflme sonras›nda

büyük bir dönüflüm yaflayan Türk
Telekom'un, h›zla büyüyen cep
telefonu operatörleriyle rekabet
alan› giderek geniflliyor. Türk
Telekom Regülasyon ve Destek
Hizmetleri Baflkan› fiükrü Kutlu,
Türk Telekom'un hedeflerini, rekabet
için gelifltirilen yöntemleri ve
sektöre dönük düzenlemeleri
Ba¤lant› Noktas›'na konufltu. 

■■ Türk Telekom, Türkiye'nin en
de¤erli markalar› listesinin bafl›nda
yer. Bu konuda neler
düflünüyorsunuz? 

Türk Telekom, bundan birkaç y›l
önce bir sabit hat operatörü
konumundayken bugün ev ve ifl
telefonlar›ndan GSM'e, ça¤r›
merkezinden geniflbant internete,
e¤itimden e¤lence ve yaz›l›ma kadar
birçok alanda faaliyet gösteren bir
telekomünikasyon ve yak›nsama

❮❮

Ba¤lant› Noktas›

“Düzenleyici 
otorite pazar tan›m›n›

net yapmal›”

fiükrü Kutlu: 

“Hedefimiz, 7'den 70'e herkesin
yaflam profiline uygun ve ihtiyaçlar›na

yönelik ürünler haz›rlamak”

“Türk Telekom
olarak müflterilerimize

de¤er yaratmaya ve
müflteri odakl› ürün ve

hizmetlerimizi
sunmaya devam

edece¤iz” 
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teknolojisi grubu haline geldi. Bu
do¤rultuda teknolojiye ve altyap›ya
yap›lan yat›r›mlar ve müflteri odakl›
politikalar›m›z bizi öncü bir
telekomünikasyon grubu seviyesine
yükseltti. Bu komunun markam›za da
yans›mas›n› görmek çok gurur verici.
Bu markan›n arkas›nda grup flirketleri
ile birlikte 35 binden fazla çal›flan,
yüzlerce bayi, ifl ortaklar› ve hizmet
verdi¤imiz müflterilerimiz var. 

■■ Türk Telekom'un 2009 y›l›
telekomünikasyon projeleri neler?

Dünya telekom sektörü son y›llarda
de¤iflim sürecinde, de¤iflim konusunda
en önemli e¤ilim ise yak›nsama. Türk
Telekom olarak bizim de bu y›lki proje
ve çal›flmalar›m›z› etkileyen ana unsur
yak›nsama teknolojisidir. Alt yap›s›n›
say›sallaflma teknolojisi ile
güçlendirmeye devam eden flirketimiz,
2009 y›l›nda biliflim, iletiflim ve
televizyon yay›nc›l›¤› teknolojilerinin
yak›nsamas› ile bütünleflen innovatif
ürünlerle, kifliselleflen iletiflim
ihtiyaçlar›n› karfl›layacak projeleri
hayata geçirmeyi planlamaktad›r. Türk
Telekom'da ana oda¤›m›z de¤er
yaratmaktan geçiyor. Teknolojiler
müflterilerimiz için, sektörümüz için ve
ülkemiz için de¤er yaratt›¤› ölçüde
bizim için önemli.

■■ Sabit telefonda halen Türk
Telekom hâkimiyeti varsa da, mobil
telefon haberleflmesinin tüm dünyada
oldu¤u gibi giderek artt›¤›n› görüyoruz.
Bu konuda ne söyleyebilirsiniz?

Reklâmlar›nda da gördü¤ünüz gibi
mobil telefon art›k kendine sabit
telefonu rakip almaya bafllam›fl
durumda. Biz müflterilerimizi “Türk
Telekom Ailemizin” en de¤erli ferdi
olarak kabul etmekteyiz. Aile
bireylerimiz olarak kabul etti¤imiz
müflterilerimiz için uygun hizmet
paketleri ve ürünler gelifltirmek için
mesai harc›yoruz. Hedefimiz, 7'den 70'e
herkesin yaflam profiline uygun ve
ihtiyaçlar›na yönelik ürünler
haz›rlamak. Bu kapsamda hem
ekonomik hem de sa¤l›kl› alternatifler
sunan pek çok ürünü bu y›l
müflterilerimize sunmaya bafllad›k. Türk
Telekom olarak müflterilerimize de¤er
yaratmaya ve müflteri odakl› ürün ve
hizmetlerimizi sunmaya devam
edece¤iz. 

■■ Sektördeki regülasyonlar
(yönetmelik düzenlemeleri) hakk›nda
neler söyleyeceksiniz?

Bak›n Avrupa ülkelerinde 2001
y›l›nda bafllayan regülâsyonlar,
Türkiye'de 2004 y›l›nda bafllad›.
Avrupa'da 9 y›la yay›lan bu
düzenlemeler, ülkemizde 5 y›la
s›k›flt›r›ld›. Bunlar›n ço¤u da tekelin
sona ermesi dolay›s›yla, Türk Telekom
hizmetlerine yönelik regülâsyonlar oldu.
Aç›kças› düzenleyici otoritenin bize
karfl› biraz kat› bir durufl sergiledi¤ini
düflünüyoruz. Avrupa Telekom
fiirketlerinin daha uzun vadede yapt›¤›
ifllemleri bizim 5 y›l içinde yapmam›z
gerekti. 

Bunun için düzenleyici otoriteyi de
suçlayam›yoruz. Sonuçta Avrupa'da da
en çok regüle edilen alan sabit
telekomünikasyon sektörü. Mobil
telekomünikasyon teknolojisi sonradan
geliflen bir sektör oldu¤u için geliflimini
kolaylaflt›rmak için bu sektöre daha
yumuflak kurallar konmufl. 

Ancak az önce de konufltu¤umuz ve
pek çok örneklerini yaflad›¤›m›z gibi
mobil art›k kendi pazar› içinde de s›n›rl›
kalmak istemiyor ve sabit
telekomünikasyon pazar›na giriyor. Bu
anlamda, önümüzdeki dönem
düzenleyici otoritelerin pazar
tan›mlar›n› çok net yapmalar› ve nas›l
bir politika uygulayacaklar›n›
belirlemeleri gerekiyor. 

■■ Türk Telekom'un sektördeki yeri
nedir? Yat›r›mlar›n›z ve projeleriniz ile
ilgili bir de¤erlendirme yapar m›s›n›z?

Geliflmifl teknoloji ürünlerinin
ülkemizde kullan›lmas›n› sa¤layacak alt
yap› yat›r›mlar›m›z halen sürmektedir.
Hedefimiz alt yap›m›z› gelifltirirken
ürün yelpazemizi de çeflitlendirmektir.
Bu kapsamda ses ve data temelli pek
çok ürün gelifltirilmektedir. Web alan›
ve sunucu bar›nd›rma, veri depolama ve
yedekleme, noktadan noktaya eriflim,
uluslararas› eriflim, kurumsal güvenlik
hizmetleri veriliyor. Ayr›ca uçtan uca,
çok noktadan çok noktaya h›zl› ve
güvenilir ba¤lant› sa¤layan TT VPN
(Sanal Özel A¤) var. Yurt d›fl›ndan
yap›lacak görüflmelerin kendi ev ya da
ifl telefonu tarifeniz üzerinden
ücretlendirilmesine olanak tan›yan TT
WiRO Servisi hizmete girdi. SMS
özellikli ev ve ifl yeri telefonlar›ndan
k›sa mesaj gönderilmesi, görüntülü
haberleflme sa¤layan Videofon son
dönemlerde üretilen ve bireysel
kullan›c›lar ile birlikte esnaf, KOB‹ ve
büyük flirketlerin ihtiyaçlar›na yönelik
çözümler sunan hizmetlerdir. 

“Düzenleyici
otoritelerin pazar

tan›mlar›n› çok
net yapmalar› ve
nas›l bir politika

uygulayacaklar›n›
belirlemeleri

gerekiyor”

Türk Telekom Regülasyon
ve Destek Hizmetleri
Baflkan› fiükrü Kutlu.



Karayollar› Genel
Müdürlü¤ü, ‹stanbul’a infla

edilecek üçüncü köprüyle birlikte
4,5 milyar dolarl›k Kuzey
Marmara Otoyol Projesi için de
çal›flmalar›n› h›zland›rd›. 

Proje ile Adapazar› ve Tekirda¤
birbirine ba¤lanacak.  350
kilometre uzunlu¤unda otoyolun
infla edilmesini kapsayan proje,
Gebze-‹zmir’de oldu¤u gibi yap-
ifllet-devret (Y‹D) yöntemiyle
gerçeklefltirilecek.

Kuzey Marmara Otoyol Projesi,
Adapazar›’ndan bafllayacak.
‹zmit’in kuzeyinden yeni infla
edilecek Gebze-‹zmir otoyolu’na
ba¤lanacak. Kuzeyden, TEM
otoyolundan devam edecek. Sultan
Çiftli¤i bölgesinden devam edip,
Bo¤az’a infla edilecek üçüncü

köprü üzerinden Avrupa yakas›na
ulaflacak. Had›mköy, Çatalca ve
Silivri’yi, mevcut TEM otoyolunun
yaklafl›k 4,5 kilometre kuzeyinden
devam ederek K›nal› Kavfla¤›’nda,
TEM otoyolu’nda birlefltirecek. 

Karayollar› Genel Müdürü Cahit
Turhan, ‘Ba¤lant› Noktas›’n›n yeni
otoyol projeleri ve kuzey-güney
eksenli koridorlar hakk›ndaki
sorular›n› yan›tlad›. 
■■ Gündeminizde Bo¤az’a infla
edilecek üçüncü köprünün yan›
s›ra Kuzey Marmara Otoyolu
Projesi var. Bu proje hakk›nda
bilgi verir misiniz?

Kuzey Marmara Otoyolu için
yeni otoyol projelerimiz var. Yak›n
zamanda ihaleye ç›kmay›
düflündü¤ümüz bir proje var. Bu
proje, Adapazar›-Tekirda¤ aras›,
yani Akyaz› ilçesinden Tekirda¤’›n
K›nal› bölgesine kadar uzanacak.
350 kilometre uzunlu¤unda bir
otoyol projesi. Bu projeyi de yap-
ifllet-devret (Y‹D) yöntemiyle
gerçeklefltirmeyi planl›yoruz. 
■■ Proje ne zaman ihale edilecek?

Çal›flmalar›m›z önemli aflamaya

❮❮
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“Dengeli kalk›nma ülkemizde önemli bir
sorun. Belirli bölgelerimiz göç al›yor. Bunun

için ülkemizin her kesimindeki ulafl›m
altyap›s›n›n geliflmesi gerekiyor”

Ba¤lant› Noktas›

Kuzey Marmara
4,5 milyar
dolarl›k otoyolla
ba¤lanacak
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dolarl›k otoyolla
ba¤lanacak

Kuzey Marmara
4,5 milyar
dolarl›k otoyolla
ba¤lanacak

Kuzey Marmara
4,5 milyar
dolarl›k otoyolla
ba¤lanacak

Kuzey Marmara
4,5 milyar
dolarl›k otoyolla
ba¤lanacak



geldi. Tabii proje kapsam›nda
‹stanbul’un Bo¤az’dan geçifli
önemli. ‹stanbul’a infla edilecek
üçüncü köprüde hangi koridorun
kullan›laca¤› çok önem arz ediyor.
Orada geçilebilecek
koridorlar›m›z› tespit ettik.
Bunlardan bir tanesine ‹stanbul
Belediyesi’nin de metropoliten
geliflim planlar›na uygun olacak
flekilde karar verilmesi gerekiyor. 
■■ Projenin ihalesi bu y›l yetiflir
mi? 

Bu y›lsonuna do¤ru yetifltirmeye
çal›flaca¤›z. Öngördü¤ümüz
maliyet yaklafl›k 4,5 milyar dolar.
Gebze-‹zmir biliyorsunuz, 6 milyar
dolard›.
■■ Proje güzergâh› nedir?

Adapazar›-Akyaz› kavfla¤›ndan
bafllayacak.  Adapazar›’n›n
kuzeyinden devam edecek. ‹zmit’in
kuzeyinden geçerek
Gebze’nin kuzeyinde
yeni yapmay›
planlad›¤›m›z Gebze-
‹zmir otoyolu ile irtibat
sa¤layacak. Kuzeyden
TEM otoyolundan
Ömerli-Sultan çiftli¤i
bölgesinden devam
edip, burada di¤er
akslar›m›zla birlikte
bo¤azdan (üçüncü
köprü için belirlenecek
güzergâhtan) Avrupa yakas›na
geçip, Kemerburgaz civar›nda
birleflecek. Had›mköy, Çatalca ve
Silivri’yi, mevcut TEM otoyolunun
yaklafl›k 4,5 kilometre kuzeyinden
devam ederek K›nal› Kavfla¤›’nda
TEM otoyolu’nda birleflerek
burada tamamlan›yor.
■■ Kuzey-güney do¤rultulu
karayolu koridorlar› gelifltirmeyi
planl›yorsunuz. Bu konuya da
de¤inir misiniz? 

Bölgesel kalk›nma ihtiyaçlar›n›n
giderilmesi ve dengeli kalk›nma
ülkemizde önemli bir sorun. Belirli
bölgelerimiz göç al›yor. Bunun
önüne geçmek için ülkemizin her
kesimindeki ulafl›m altyap›s›n›
yeterli seviyeye getirmemiz
gerekiyor. Müteflebbisin giriflimini
teflvik etmek, cazip hale getirmek
laz›m. Ulafl›m altyap›s›

gelifltirilirse, iyilefltirilirse
yat›r›mc› için bu çok önemli bir
teflviktir. Biz bugün özellikle do¤u-
bat› istikametindeki yollar› çok
flükür yeterli hizmet verebilecek
hale getirdik. 
■■ Kaç tane koridor yapmay›
düflünüyorsunuz?

Kuzey-güney aks›nda düflük
standartl› 11 tane koridorumuz
var. Özellikle belli bafll›
limanlardan güneye do¤ru olan 4
tanesini yüksek standartl› hale
getirmemiz laz›m. Bunlar
Trabzon, Gümüflhane, Erzincan ve
Malatya. Malatya’n›n bir kolu
Elaz›¤’a bir kolu Ad›yaman,
Antep, Urfa istikametine iniyor.
‹kinci ana aks olarak
düflündü¤ümüz Ordu, Koyunhisar,
Sivas, Kahramanmarafl, Körfez
yoluna iniyor. ‹skenderun

Körfezi’ne iniyor.
Bunlar içerisinde
do¤u-bat›
akslar›m›za kuzey-
güney krifllerini
at›yoruz. Bu yatay
yollar›m›z› kuzey-
güney akslar›m›zla
birlefltirdi¤imizde
ülkemizde ulafl›m
a¤› sistemi tam
olarak oturacakt›r. 

Bunlar›n yan›nda Ünye, Niksar,
Akkufl, Tokat, Kayseri hatt›ndan
Adana’ya do¤ru inece¤iz.
Konya’ya do¤ru ba¤lant›
yapaca¤›z. ‹nebolu, Kastamonu,
Çank›r› hatt›ndan gelip Konya’dan
Antalya’ya Mersin’e inece¤iz. Yine
önemli bir aks›m›z› tamamlamak
üzereyiz. Adapazar›, Mekece,
Bozöyük, Kütahya, Afyon, Antalya
aks›n› flu anda tamamlamak
üzereyiz. Az önce bahsetti¤imiz
Gebze-‹zmir projesi de kuzey-
güney aksl› en önemli
projelerimizden biri olacak. 
■■ Bu koridorlar ne kazand›racak?

Hatlar›m›z devreye girince
kuzey-güney akslar› dedi¤imiz
Karadeniz sahilindeki limanlar›,
Akdeniz’deki limanlara ve bizim
Suriye, Irak, ‹ran kap›lar›m›za
ithalat ihracat yapt›¤›m›z ülkelere
ba¤lanm›fl olaca¤›z. 19

“Proje ile Adapazar› ve Tekirda¤ birbirine ba¤lanacak. 350 kilometre
uzunlu¤unda otoyolun infla edilmesini kapsayan proje için ihaleye ç›k›lacak”

“Ulafl›m
altyap›s›

gelifltirilirse,
iyilefltirilirse
yat›r›mc› için
bu çok önemli
bir teflviktir”

“‹stanbul’a
infla edilecek

üçüncü
köprüde hangi

koridorun
kullan›laca¤›

çok önem arz
ediyor. Orada
geçilebilecek

koridorlar›m›z› 
tespit ettik.”



Bafll›¤a ald›¤›m dize,
rahmetli dostumuz, flair

Hüseyin Alacatl›’ya ait. 28
fiubat’›n karanl›¤›ndan
ç›kamayarak elveda sevgili
dünya diyerek aram›zdan ayr›lan
flairimizin ruhunun kulaklar›
ç›nlas›n, niyetimiz fliir tahlili
yapmak de¤il, bürokrasideki ne
ifl olsa yapar›m a¤abeycilerin
hat›r›n› sormaktan ibarettir.

Türkiye’de herkesin bir flekilde
etkili ve yetkili yerlerde tan›d›¤›
vard›r. Referans dedi¤imiz
müessese iflletildi¤inde çöpçünün
de avukat›n da güçlük
çekmedi¤ini görürsünüz. Tan›d›k
yoksa tan›d›¤›n tan›d›¤› vard›r.
Yerine göre, enifltenin asker
arkadafl›ndan day›n›n
komflusuna, kay›npederin
berberinin damad›ndan küçük
k›z›n dershane arkadafl›n›n
annesine var›ncaya kadar bir
irtibat zinciri ifle yarar. 

Kamu çal›flanlar›n›n ço¤u bu
ba¤lamda iliflkileri terfi ve tayin
için denemekte beis görmezler.

Referans tayinden daha çok terfi
için kullan›l›r. fiayet kurumunda
yükselecek nokta kalmam›flsa,
mevzuat önüne ç›k›yorsa, önce
kurum de¤ifltirilir. Yüksek maafl
veren kamu kurumlar› tercihte
önceliklidir.  Adam› oraya tayin
etseniz, hatta terfi ettirseniz bile
iki y›la kalmaz, yeni adamlar›
devreye sokarak bir üst göreve
talip olur. Bu talebin sonu
gelmez. Gözü yapaca¤› iflte de¤il,
yükselece¤i konumdad›r. Ne
bildi¤iyle ve ne yapt›¤›yla de¤il,
ne oldu¤uyla ve ne istedi¤iyle
tan›mlanmay› beklemektedir
çünkü. Beklemek de ne kelime,
hakk› olarak görmektedir.

Adam teknik bir kurumda
daire baflkan› olmak ister. Hangi
daireyi istersin diye
sordu¤unuzda alaca¤›n›z yan›t
iki türlüdür. Bofl olan dairlerden
biri yahut herhangi bir daire
baflkanl›¤›… O dairenin hangi ifle
bakt›¤›, neyle ifltigal etti¤i ikinci
de de¤il gündemin on ikinci
s›ras›ndad›r. Öyle bir gündem
varsa tabii…

Ayn› fley, genel müdür
yard›mc›l›¤›, genel müdürlük,
kurul üyelikleri, müsteflar
yard›mc›l›klar› için de karfl›n›za
ç›kar. Ne ifl olsa yapar›m.
Devlette devaml›l›k esast›r ya, ne
ifl olsa yapar›mc›lar› bafl›na
getirdi¤iniz birimi çal›flt›rmak
istedi¤inizde çuvallamamak elde
de¤ildir. Her ne kadar at
sahibine göre kiflnerse de,
kiflneme becerisi atlara özgüdür;
adam at de¤ilse nas›l kiflnesin…

Türkiye, kamu personeli
al›m›nda s›nav sitemine geçiflle
y›llar›n getirdi¤i bir kamu
sorununu aflmaya do¤ru gidiyor.
Ancak bunun için en az bir otuz
y›l gerekli… Ayr›ca, son k›rk
y›l›n kamuda yükselme talep
analizlerinin, terfi kriterlerinin
irdelenmesiyle ortaya ç›kacak
tablonun ülkede nelere mal
oldu¤unun hesap edilmesi de
laz›m… Devleti koltuktan ibaret
gören siyasi anlay›fl›n yerini

de¤iflimci bir anlay›fla
b›rakmas›yla iyi fleyler olmuyor
de¤il. Ancak “yal›n” bürokrasi
de, siyasi bürokrasi de, yarg›
bürokrasisi de direnci sever. 

‹flin sevindirici yan› flu: Biliflim
devriminin insan›n ci¤erini
okuyan/okutan özelli¤i
de¤iflimcilerin iflini
kolaylaflt›r›yor. Buradan geriye
dönüfl yok, her de¤iflimde fire
olur… Hadi reklâm yapmayal›m;
siz zaten reklâm› hat›rlad›n›z,
bilmem ne firmas› sadece klima
yapar. Klimay› iyi yapar. O iflte
ihtisaslaflm›flt›r. Belki dünyada
ondan iyi klima yapanlar vard›r
var olmas›na da, en az›ndan iflini
kapasitesi ve ufku ölçüsünde
severek yapmaktad›r. Nas›l olsa
klimalar›m sat›yor, ben t›rafl
makinesini de pekâlâ yapabilirim
kör güveni yoktur. Onun için
kurumsallaflm›fl, toplumda
reklâm yapmasa bile aran›r
sorulur olmufltur. Varl›¤›
üretti¤iyle kaimdir. Kimsenin de
klima yapan firmaya, yahu
senden domates suyu da yapman›
bekliyorum deme iflgüzarl›¤›
bulunmaz. Dense bile, klima
firmas›n› yönetenlerin hesab›
kitab› bellidir. Terazinin çekece¤i
s›klet ortada… 

Kamu güvencesinin getirdi¤i
açmazlar›n bafl›nda gelen ne ifl
olsa yapar›mc›lar›n yetki ve
sorumluluk sahibi olmalar›ndan
Türkiye çok çekti.  Yetenekli
olan›n ezilmesi,
bar›nd›r›lmamas›, küstürülmesi
de cabas›… Bürokrasi dedi¤imiz
çark çomak sokmaya, t›kamaya,
ön kesmeye, yükselenin ete¤inden
çekmeye alabildi¤ine müsait
çünkü. ‹flten el çektirseniz bile,
‹dari Yarg›n›n liyakat k›stas›
mevzuatla s›n›rl›…  

Yar›m as›rl›k al›flkanl›¤›n befl
on y›lda de¤iflmesini beklemek
fazla iyimserlik olur. Ne ifl olsa
yapar›mc›lar›n tekaüde
ayr›ld›klar›nda ne ifl
yapacaklar›n› merak edelim
flimdilik…

MEHMET AYCI
mehmetayci@baglantinoktasi.org
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Bilgi Teknolojileri ve
‹letiflim Kurumu’nun 24

Kas›m 2008 tarihinde
gerçeklefltirdi¤i ve 28.11.2008
tarih ve 2008/‹K-08/684 say›l›
karar›yla onaylad›¤› 3G ihalesi
ile, A, B, C tipi frekanslar›n›n
imtiyaz sözleflmesi süresinin
sonuna kadar iflletmecilere devri
gerçeklefltirilmifl; Turkcell ‹letiflim
Hizmetleri A.fi. (A) tipi lisans›n
kullan›m hakk›n› elde ederken,
Vodafone ‹letiflim A.fi. (B); Avea
‹letiflim Hizmetleri A.fi. ise (C)
tipi frekans›n kullan›m hakk›n›
elde etmifltir. 

Böylelikle, y›llard›r beklenen
3G teknolojisine geçifl ile
telekomünikasyon alan›nda bir
çok yenilik 30 Temmuz itibariyle
hayat›m›za girmifltir. Çünkü,
günümüzde kulland›¤›m›z, ikinci
nesil GSM (global system for
mobile communication/mobil
iletiflimler için küresel sistem)
teknolojisine dayal› cep telefonlar›
dijital tabanl›d›r ve en önemli
fonksiyonu, insanlar›n hareket
halindeyken telefonlar›n›
yanlar›nda tafl›yabilmeleri ve
kullanabilmeleridir.  Ancak,
geliflen teknoloji ile birlikte veri
aktar›m› da önemli bir ihtiyaç

haline gelmifltir. 
Kamuoyunda “3G” olarak

bilinen üçüncü nesil mobil iletiflim
sistemleri ise günümüzde
kulland›¤›m›z GSM teknolojisine
dayal› dijital tabanl› 2G
teknolojisinden farkl› olarak, TV
yay›n› ya da video-konferans
fleklindeki görüntü aktar›m›na
iliflkin talepleri karfl›layacak
flekilde yap›land›r›lm›fl bir iletiflim
protokolleri bütünüdür.

Bu çerçevede, 3G kullan›m
alanlar›na örnek olarak;

■■ Yüksek h›zda veri iletimi
■■ H›zl› mobil internet eriflimi
■■ Görüntülü, sesli oyunlar ve

müzik yay›nlar›na an›nda eriflim
verilebilir.

3G teknolojisinin sa¤lad›¤›
imkânlarla, kullan›c›lar›n,
bulunduklar› yer önemli
olmaks›z›n mevcut veya
geliflmekte olan multi-medya
hizmetlerinden yararlanmalar› (tv
yay›n›, video-konferans, online
al›flverifl, e-ticaret vs.) mümkün
hale gelecektir.

Ancak bu hizmetlerden tüm
kullan›c›lar›n yararlanabilmesi 2G
teknolojisinde oldu¤u gibi
iflletmeciler aras›nda imzalanacak
araba¤lant› sözleflmeleri ile
mümkün hale gelecektir. Baflka
bir deyiflle, GSM operatörlerinin
abonelerinin kendi aralar›nda 3G
teknolojisini kullanarak iletiflim
kurmalar› operatörlerin
araba¤lant› sözleflmesi akdetmifl
olmalar›na ba¤l›d›r.  

Bu sözleflmeler, kullan›c›lar›n,
farkl› operatörden hizmet alan
biriyle görüntülü konuflmas›n›n
sa¤lanmas› bak›m›ndan önemlidir.
Bu sözleflmelerin imzalanmamas›
durumunda Turkcell abonesi,
Avea’l›y› cepten görüntülü
arayamayacak, Vodafone abonesi
yaln›zca Vodafone abonesiyle,
Turkcell abonesi Turkcell
abonesiyle, Avea’l› da Avea’l›yla

3G üzerinden görüntülü
görüflebilecektir. Dolay›s›yla,
öncelikle video araba¤lant›
sözleflmelerinin imzalanmas›
gerekmektedir.

Video araba¤lant›
sözleflmelerinin imzalanmas›n›n
ard›ndan, kesintisiz ve kaliteli
hizmetin sa¤lanmas› için
operatörlerin altyap›lar›n› 3G
hizmetlerine uygun hale
getirmeleri gerekmektedir.
Telekomünikasyon alan›nda
flebekelerin birbirleriyle irtibat›n›
sa¤layan araba¤lant›n›n 3G
aç›s›ndan da son derece önemli ve
hayati oldu¤unu söylemek
mümkündür. 3G ile ilgili
operatörler aras›nda kurulacak
araba¤lant› rejimi ve belirlenecek
ücretler bu sistemin gelecekteki
baflar›s› aç›s›ndan dikkatle ele
al›nmal›d›r. Bu nedenle 3G
araba¤lant› sistemiyle ücretler
konusunda BTK’ya önemli
görevler düflmektedir. 

3G teknolojisinde video
araba¤lant› ücretlerinin
belirlenmesi konusu da önem
arzetmektedir. 2G’de özellikle
araba¤lant› ücretleri konusunda
operatörler aras›nda yaflanan
problemler,  3G araba¤lant›
ücretleri konusunda kamuoyunda
tereddüt yaratmaktad›r ki bu
konuda yaflanan ilk problem  Bilgi
Teknolojileri ve ‹letiflim
Kurumu’nun (BTK) hakemli¤inde
çözülmüfltür. Buna göre,
görüntülü ça¤r› sonland›rma
ücreti, 7,75 krfl olarak
belirlenmifltir . 

Dile¤imiz; bu teknolojiden
kullan›c›lar›n en iyi flekilde
faydalanmalar› sa¤lan›rken,
operatörlerin rekabete uygun
olarak araba¤lant› ücretlerini
belirlemeleri ve bu konuda
anlaflmazl›k yaflamadan kaliteli
hizmet vermeleridir.
Gelecek say›da görüflmek üzere...

köfle
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DLH Genel
Müdürlü¤ü’nün 2009
yat›r›m program›nda,

73 büyük proje
bulunuyor. Projelerin

toplam tutar› 14 milyar
286 milyon 590 bin

TL’yi buluyor.

DLH Genel
Müdürlü¤ü’nün 2009
yat›r›m program›nda,

73 büyük proje
bulunuyor. Projelerin

toplam tutar› 14 milyar
286 milyon 590 bin

TL’yi buluyor.

DLH Genel Müdürü
Ahmet Arslan, 

2023 y›l›na kadar
Türkiye’de 2 bin 300

kilometre h›zl›
demiryolu a¤› infla

edilece¤ini söyledi.
Arslan, birçok 

hatt›n da uygulama
projelerinin

tamamland›¤›n›
belirtti.



Ulaflt›rma Bakanl›¤›’na ba¤l›
önemli Genel Müdürlüklerden

biri de Demiryollar, Limanlar ve Hava
Meydanlar› (DLH) ‹nflaat› Genel
Müdürlü¤ü… Mega projelere imza
atmas›na karfl›n, Türkiye’de
kamuoyunca pek bilinmez. Oysa
dünyan›n en büyük projelerinden biri
olarak gösterilen ‹stanbul’un iki
yakas›n› denizin alt›ndan birlefltiren
Marmaray projesini DLH hayata
geçiriyor.

Yine ayn› flekilde, Avrupa ile Asya
yakas›n› ‘lastik tekerlekli’ tüp tünelle
birlefltirecek projeyi de DLH Genel
Müdürlü¤ü yürütüyor. DLH
Türkiye’deki h›zl› tren a¤›n›

gelifltirmek için kollar›
s›vad›. Bir taraftan
projelerin en önemli aya¤›
olan uygulama projelerini
haz›rl›yor, bir taraftan da
inflaat çal›flmalar›n›
sürdürüyor. Mesela; Sivas-
Erzincan-Erzurum-Kars,
Ankara-‹zmir ve Halkal›-
Kap›kule, Tekirda¤-Muratl›
ve Kemalpafla-Turgutlu
bunlardan sadece bir kaç›…

Genel Müdürlü¤ün 2009
yat›r›m program›na
bakt›¤›m›zda 73 büyük
proje oldu¤unu görüyoruz.
Projelerin toplam tutar› 14
milyar 286 milyon 590 bin
TL’yi buluyor. Yat›r›m tutar›
bile DLH’n›n Türkiye’nin
ulafl›m alt yap›s› için ne
denli önemli bir genel
müdürlük oldu¤unu
gösteriyor. 

Hâlbuki birçok kifli, demiryolu
projelerini Devlet Demiryollar›’n›n
(TCDD), hava meydanlar›n› Devlet
Hava Meydanlar› ‹flletmesi’nin
(DHM‹), limanlar› ise Denizcilik
Müsteflarl›¤›’n›n yapt›¤›n› düflünür.
Oysa tüm alt yap› inflaat iflleri DLH
taraf›ndan yürütülüyor. 

Biz de bu say›m›zda, Türkiye’nin

pek bilinmeyen ancak büyük projelere
imza atan DLH’nin Genel Müdürü
Ahmet Arslan’› konuk ettik. Arslan ile
demiryolu, hava meydanlar› ve
limanlar hakk›nda konufltuk.
Haberimizde, demiryolu projelerini
öne ç›kard›k. Arslan bize 2023 y›l›na
kadar, Edirne’den yola ç›kan bir
kiflinin, h›zl› trenle Kars’a kadar
seyahat edebilece¤ini aç›klad›.
Türkiye’yi saran h›zl› tren projeleri
hakk›nda bilgi verdi. H›zl› trenle
Edirne’den Kars’a gidilebilece¤i gibi,
Edirne’den Antalya’ya Mersin’e
Adana’ya da gidilebilecek. ‹steyen
Mersin’e de¤il, tersine Sivas’a
Kayseri’ye Kars’a Erzincan’a da
gidebilecek. Ayn› flekilde Ankara’dan
da her yere ulaflabilecek… ‹nsan›
heyecanland›ran h›zl› tren projeleri
hakk›nda sorular›m›z› sorduk, Genel
Müdür Arslan cevaplad›. 

■■ Öncelikle demiryolu projeleri
hakk›nda bize bilgi verir misiniz?
Hangi projelere imza at›yorsunuz?

Ben de öncelikle flunu belirtmeliyim
ki; biz tüm projelerimizi Bakan›m›z
Binali Y›ld›r›m’›n talimatlar›
do¤rultusunda gerçeklefltiriyoruz.
DLH olarak tüm çal›flmalar›
Ulaflt›rma Bakanl›¤› için yap›yoruz.
Bakanl›¤›m›z›n hedefi, Türkiye’nin
ulafl›m alt yap› a¤›n› gelifltirmek.
2023 y›l›na kadar en az 2 bin 303 km
h›zl› tren a¤›n›n yap›lmas› planlan›yor.

■■ Planlama kapsam›nda,
Edirne’den Kars’a h›zl› trenle gitmek
mümkün olacak m›? 
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Ahmet Arslan: “Edirne’den
Kars’a h›zl› tren geliyor”
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DLH, Türkiye’nin
devasa projelerine
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Marmaray, lastik
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Bakü-Tiflis-Kars,
Sivas-Erzincan-
Erzurum-Kars,

Ankara-‹zmir ve
Halkal›-Kap›kule,
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uygulama projesi haz›r. Kaynak aktar›ld›¤›
zaman, Edirne’den ç›kan bir kifli Kars’a
kadar h›zl› trenle gidebilecek. Halkal›’dan
Bulgaristan s›n›r›na kadar h›zl› trenin
uygulama projesi bitti. Marmaray Projesi
tamamlan›nca, trenle Bo¤az’› geçeceksiniz.
Ankara-‹stanbul aras› h›zl› tren inflaat›
devam ediyor. Ayn› flekilde, Ankara-Sivas
aras› yap›l›yor. Geriye, Sivas-Erzincan-
Erzurum-Kars hatt› kald›. Bu hatt›n
uygulama projeleri de bitti. Kaynak aktar›m›
da yap›lacak. Bakanl›k, en geç 2023 y›l›na
kadar bu hatt›n tamamlanmas›n› planl›yor.

■■ ‘Edirne-Kars h›zl› tren projesi haz›r’
dediniz. Peki, Edirne’den güneye mesela
Mersin’e gidilebilecek miyiz?

Edirne’den Mersin’e de h›zl› trenle
gidebileceksiniz. Uygulama projesini
haz›rl›yoruz. Yukar›da bahsetti¤imiz gibi,
Edirne’den ç›kan h›zl› bir tren Polatl›’ya
gelecek. Ankara-Konya aras› h›zl› tren
inflaat› bildi¤iniz gibi sürüyor.
Tamamland›¤›nda, Edirne’den ç›kan tren
Polatl›’dan saparak Konya’ya kadar gelecek.
Haz›rl›¤›n› sürdürdü¤ümüz di¤er proje de
Konya’dan bafll›yor. Karaman üzerinden
Adana ve Mersin’e uzan›yor. Dolay›s›yla
Edirne-Mersin hatt›n›n uygulama projeleri
birkaç y›l içinde tamamlanm›fl olur. 

■■ H›zl› tren a¤› geniflledikçe, ‹stanbul’dan
‹zmir’e, ‹stanbul’dan Antalya’ya Mersin’e
kadar gidebilece¤iz. Ankara’dan da ayn›
flekilde, söz konusu illere gidilebilecek mi?

Zaten Ankara-‹zmir aras› uygulama
projesi tamam. Polatl›’ya kadar h›zl› tren
hatt› da bitmifl durumda… Polatl›’dan sonra,
Afyon üzerinden ‹zmir uygulama projesini de
tamamlad›k. ‹stanbul’dan h›zl› trenle
ç›kt›¤›n›zda, isterseniz Afyon üzerinden
‹zmir’e, isterseniz Afyon’dan Antalya’ya
inebileceksiniz. Bu kapsamda, ‹stanbul’u
Antalya’ya ba¤lamak için ‘Polatl›-Afyon-
Antalya’ projesi de haz›rlan›yor. Ayn› flekilde,
Ankara’dan ç›kan bir kifli de, ‘Eskiflehir-
Afyon’ üzerinden Antalya’ya geçebilecek.
‹stanbul-Antalya aras› seyahat süresi h›zl›
trenle 4,5 saat olacak. 

■■ ‹ç Anadolu’da önemli illerden biri de
Kayseri. Kayseri, h›zl› tren a¤› içinde
düflünülüyor mu? 

Ankara-Kayseri h›zl› tren projesini de
haz›rl›yoruz. Zaten Yerköy’e kadar yap›l›yor.
Yerköy’den Kayseri’ye geçilecek. 

■■ Bursa-Band›rma-‹zmir projesinin amac›
nedir? 

Projenin amac› ‹stanbul’u Bursa üzerinden
Band›rma’ya ba¤lamak. Böylece Bursa-
Bal›kesir trafi¤ini alm›fl oluyoruz. Bu

2023 y›l›na kadar, Türkiye’de h›zl› trenle Edirne’den Kars’a kadar gidilebilecek.
‹steyen, Edirne’den Antalya’ya, Adana’dan Mersin’e gidebilecek. Mersin’den, Sivas’a,

Kayseri’ye, Erzincan’a, Kars’a da gidilebilecek. Ayn› flekilde Ankara’dan da…

➜➜➜➜➜➜
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projeyle, ‹stanbul’dan gelen biri, Eskiflehir-
Afyon üzerinden de¤il, ‹nönü’den Bursa ve
Bal›kesir üzerinden ‹zmir’e inebilecek.

■■ Karadeniz limanlar›n› Band›rma’ya
ba¤lama projeniz ne durumda?

Bu daha çok yük a¤›rl›kl› bir projedir.
Karasu, Zonguldak-Ere¤li, Bart›n
limanlar›n›n yüklerini Sakarya üzerinden
‹stanbul’a gönderebilece¤iz. Ayr›ca ‹nönü
üzerinden Bursa’ya Band›rma’ya gönderme
flans›m›z var. Bu projeyle, hem yükleri
‹stanbul Bo¤az›’na sokmam›fl oluyoruz, hem
de Karadeniz limanlar›n› Sakarya, Bursa
üzerinden Band›rma’ya ba¤lam›fl oluyoruz. 

■■ Organize sanayi aç›s›ndan Kemalpafla-
Turgutlu projesi ifade edildi¤i kadar önemli
mi? 

Kesinlikle… Kemalpafla civar›nda yaklafl›k
300 firma var. Önemli organize sanayi
bölgesi olmas› sebebiyle çok ciddi bir yük
hareketi var. Bu firmalar ithalat ve ihracat
yap›yor. Bu 300 firma, projeyle birlikte
demiryoluna çok ciddi yük verecekler.
Böylece, Kemalpafla’dan ç›kan yük
Turgutlu’dan ana aksa ba¤lan›p, hem ‹zmir
liman›na karayolunu kullanmadan gidecek
hem de ‹ç Anadolu üzerinden do¤uya
geçecek. Bu yönüyle çok önemli bir proje.

■■ Marmaray Projesi, dünyan›n en önemli
projeleri aras›nda gösteriliyor. Özetle proje
Türkiye’ye, ‹stanbullulara ne kazand›racak?

Sizin de ifade etti¤iniz gibi Marmaray
Projesi dünyan›n önemli projelerinin bafl›nda
geliyor. Müthifl bir projedir Marmaray…
2013 y›l›nda hizmete açmay› planl›yoruz.
Hizmete aç›lmas›yla, ‹stanbul’da özellikle
toplu tafl›mada, rayl› sistemin pay› yüzde
7’den yüzde 27’ye yükselecek. Bulgaristan-
Halkal› ile inflaat› devam eden Bakü-Tiflis-
Kars projesi de tamamland›¤›nda,
Londra’dan Pekin’e kesintisiz demiryolu
ulafl›m› sa¤lanm›fl olacak. Tarihi ‹pek Yolu
Marmaray’la hayat bulacak. Ayr›ca saatte
tek yönlü 75 bin, çift yönlü 150 bin kifli
karfl›dan karfl›ya tafl›nacak. Günde 1 milyon
kifli, uzun vadede 1,5 milyon kifli.

■■ ‹stanbul’daki di¤er hatlarla entegre
olabilecek mi? Yoksa sadece do¤u-bat›
eksenli bir tafl›mac›l›k m› yap›lacak?

Marmaray, Do¤u-Bat› eksenli bir
güzergâh, bu do¤ru. Ancak, Büyükflehir
Belediyesi’nin kuzey-güney hatlar› da
Marmaray’a entegre edilecek. Böyle oldu¤u
zaman insanlar bir yerden ç›kt›klar› zaman,
bir noktada aktarma yaparak, Avrupa’da
oldu¤u gibi baflka herhangi bir noktaya, rayl›
sistemle gidebilecekler. Vatandafl›n hayat›
kolaylaflacak. 

■■ Projenin çevreci oldu¤u söyleniyor. Bu
konuyu biraz açar m›s›n›z?

Marmaray’da geliflmifl bir sistemi hayata

geçiriyoruz. Örneklendirirsek, sistem enerjiyi
mümkün mertebe tasarruflu kullan›yor.
Araçlar istasyona geldiklerinde frenleme
yaparak bir enerji kaybediyorlar.
Kullanaca¤›m›z sistem, fren yapmak için
harcad›¤› enerjiyi tekrar, enerjiye dönüfltürüp
kalkmak için kullanacak, böylece enerji kayb›
en aza inecektir.

■■ Sadece 31 km olan Tekirda¤- Muratl›
hatt› neden bu kadar önemli? 

Belki 31 kilometre uzunlu¤unda bir hat
ancak ifllevi çok daha büyük. Bu hat ile
Tekirda¤ ile Band›rma liman›n› denizyolu ile
ba¤lam›fl olaca¤›z. Di¤er yandan, Avrupa’dan
gelen yükler, ‹stanbul’a hiç girmeden,
Tekirda¤ üzerinden Band›rma liman›na,
oradan da Ege ve Akdeniz’e inecek. ‹flte o 3
1 kilometrelik hat, Ege’ye giden yüklerin
mesafesini 600 km k›salt›yor. Projenin bir de
k›sa vadeli faydas› var. Bilindi¤i gibi
Marmaray inflaat› çal›flmalar› nedeniyle
hatlar kapanacak. Böylece Türkiye’nin
uluslararas› ve flehirleraras› demiryolu
hareketi kesilecek. Tekirda¤-Muratl› 
projesi buna çare üretiyor. Yükler, Derince ve
Band›rma Limanlar›’ndan Tekirda¤
üzerinden Avrupa’ya devam edecek. Ayn›
flekilde Avrupa’dan gelip, Anadolu’ya 
devam edecek. 

Tekirda¤-Muratl› projesi çok
önemli. Projenin uzunlu¤u 31

kilometre, ancak Avrupa’dan gelen
yüklerin Ege’ye geçifl mesafesini

600 kilometre k›salt›yor. 

➜➜ ‹stanbul’un ulafl›m
sorunlar›na uzun
süreli çözümler
getirecek, 
➜➜ 100 y›ll›k tasar›m
ömrüne sahip,
güvenli, konforlu,
dayan›kl› olan sistem
flehri modern bir
demiryolu sistemine
kavuflturacak
➜➜ Tek yönde saatte
75 bin yolcu tafl›ma
kapasitesini
sa¤layacak
➜➜ Bo¤az›n iki yakas›
aras›ndaki ulafl›m› 4
dakikada sa¤layacak

Marmaray
projesinin
özellikleri

Marmaray
projesinin
özellikleri



Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Demiryollar›

(TCDD), vatandafl› h›zl› trene
al›flt›rmak için çok avantajl›
“Yüksek H›zl› Tren Seyahat
Kart›”n› hayata geçirdi. YHT
kartlar›, abonelerine
neredeyse s›n›rs›z seyahat
özgürlü¤ü sa¤l›yor. ‹ster tam,
ister ö¤renci YHT seyahat
kart aboneleri, bir ay boyunca
h›zl› trene istedikleri zaman
binebiliyor. Bu kart sahipleri
yaln›zca h›zl› trenlerden
yararlanm›yor; ayn› flekilde
raybüs (Ray Otobüsü) banliyö
trenleri dâhil, Demiryollar›'n›n
iflletti¤i tüm yolcu
trenlerinden ücretsiz
yararlanabiliyor. Bunun için,
tam aboneler 300 TL,
ö¤renciler ise 200 TL ödüyor.
Kart sahipleri, sadece YHT'yi
kullansa bile yüzde 60'›n
üzerinde kâr ediyor. 

Mesela, h›zl› trenle Ankara-
Eskiflehir aras›nda bir kifli,
ayda ortalama gidifl-dönüfl 44
seyahat gerçeklefltiriyor.
YHT'nin tam bilet gidifl-dönüfl
ücreti ise 32 TL. Buna göre
bir kiflinin ödemesi gereken
bilet ücreti 704 TL. Ancak,
tam YHT kart›na sahip olan
kifli, sadece 300 TL ödüyor.
Bunun karfl›l›¤›nda, banliyö
trenler dâhil, Demiryollar›'n›n
iflletti¤i tüm trenleri ücretsiz
kullanabiliyor. Ö¤renci YHT

kart› sahipleri de ayn›
haklardan yararlan›yor.
Demiryollar›, YHT kart
abonelerine, bofl yer olmas›
halinde, Business Class
vagonda da seyahat etme
imkân› tan›yor. Bunun için 
10 TL fark ödenmesi yeterli.
Fark› ödeyen kifli, yolculu¤unu
Business Class olarak 
yap›yor. Üniversitelerin
aç›lmas›yla kartta patlama
yaflanacak 

Devlet Demiryollar›
yetkilileri, üniversitelerin
aç›lmas›yla, seyahat
kartlar›nda talep patlamas›
yaflayacaklar›n› belirtiyor. Bu
nedenle yeni ö¤retim y›l›n›
dört gözle beklediklerini
kaydediyor. Üniversitelerin
yeni e¤itim y›l›na
bafllamas›yla, kart sat›fllar›n›n
ayl›k bin say›s›n› bulaca¤›n›
tahmin ettiklerini dile getiren

TCDD yetkilileri, kart
sat›fllar›n›n düflük kalmas›n›n
sebebini flöyle aç›kl›yor:
“Eskiflehir'de oturup
Ankara'da okuyan 3 bin,
Ankara'da oturup Eskiflehir'de
okuyan 5 bin ö¤renci var.
Toplam 8 bin ö¤renci
potansiyeli var. Ancak
Ankara-Eskiflehir h›zl› tren
seferleri 14 Mart'ta
bafllad›¤›nda kay›tlar bitmiflti.
Ö¤renciler evlerini tutmufl,
yerleflmiflti. Yeni e¤itim
y›l›nda ö¤renci ve ailelerin,
h›zl› treni tercih edece¤ini
düflünüyoruz. Yeni e¤itim
döneminde, Ankara-Eskiflehir
aras› 1 saat 5 dakika inecek.
Böylece, aileler çocuklar›ndan
uzak kalmam›fl olacak.
‹nsanlar›n ‹stanbul'da ifllerine
1,5 saatten önce gidemedi¤i
düflünüldü¤ünde, h›zl› tren çok
avantajl› gelecek.” 

TCDD yetkilileri: “Yeni e¤itim
döneminde, Ankara-Eskiflehir arası 
1 saat 5 dakikaya inecek. Böylece, aileler
çocuklarından uzak kalmamıfl olacak”

H›zl› tren dâhil tüm trenlere
özgürce binme avantaj› sa¤layan

karta üniversiteler aç›l›nca ilginin
artaca¤› tahmin ediliyor

SEKTÖRDEN
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TCDD’nin YHT kartı, abonelerine

BUYUK AVANTAJLAR SUNUYOR

Kart›n geçerlili¤i 30 gün sürüyor
Sat›fl tarihinden itibaren kart›n geçerlili¤i 30 gün sürüyor. Bir ayl›k sürede s›n›rs›z seyahat imkân›
veriliyor. Bir seyahat bitmeden ikinci bir seyahat için bilet ise verilmiyor. 

❮❮

YHT kart›na
sahip aboneler
ücretsiz olarak
hangi trenleri
kullanabiliyor? 

YHT Seyahat
Kartlar›, tam ve
ö¤renci olmak
üzere iki çeflit.
Tam ve ö¤renci
Yüksek H›zl›
Tren Seyahat
Kart aboneleri,
yüksek h›zl›
trenlerde
Ekonomik Class
vagonunda
yolculuk
yapabiliyor.
Ayr›ca süper
ekspres, mavi
tren, ekspres,
bölgesel ekspres,
ray otobüsü ve
mototrenler ile
normal yolcu
trenlerinde,
banliyö
trenlerinde,
mevki fark›
gözetilmeksizin
geçerli…
Yatakl› vagonlar
ise, 10 TL fark
verilerek
kullan›labiliyor.



‹zmit Körfez Geçifli ve
Bursa-Bal›kesir-‹zmir otoyol

ihalesini alan flirketler birli¤i,
Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m'›
çok üzdü. Bakan, ihaleyi alan
firmadan 22 y›l 4 ay olan yap›m ve
iflletme süresinin 4 ayl›k bir jestle
22 y›la çekilmesini istedi. Bakan
Y›ld›r›m'›n bu teklifi, ihalede en iyi
teklifi veren 'Nurol-Özalt›n-
Makyol-Astaldi-Yüksel-Göçay'dan
oluflan ortak giriflim taraf›ndan
“‹flletme ve yap›m süresinden bir
g›d›m bile oynamam›z mümkün
de¤il” cevab›yla geri çevrildi. Bu
cevap üzerine Bakan Y›ld›r›m,
ihaleyi onaylad›. 

Bakan Y›ld›r›m'› üzen olay flöyle
geliflti: 421 kilometrelik “‹zmit
Körfez Geçifli ve Bursa-Bal›kesir-
‹zmir” otoyol ihalesini, 22 y›l 4 ay
olan yap›m ve iflletme süresini
teklif eden Nurol-Özalt›n-Makyol-

Astaldi-Yüksel-Göçay'dan oluflan
ortak giriflim kazand›. ‹hale onay
için Ulaflt›rma Bakan› Binali
Y›ld›r›m'›n önüne geldi. Y›ld›r›m,
ihaleyi kazanan firmaya, 'iflletme
süresini 22 y›la indirelim' telifinde
bulundu. Firma önce, “22 y›l 4
ayl›k iflletme ve yap›m süresinden
bir g›d›m bile oynamam›z mümkün
de¤il” cevab›n› verdi. Bu cevap
Binali Y›ld›r›m'› çok üzdü. 
Bakan›n üzüldü¤ünü fark eden
flirketler birli¤i bu defa yap›m 
ve iflletme süresini 38 gün
k›saltmay› teklif etti. 
"At pazarl›¤› m› yap›yoruz"

Bakan Y›ld›r›m teklifi, “At
pazarl›¤› m› yap›yoruz?” diyerek
geri çevirdi ve ihale süresini 22 y›l
4 ay olarak onaylad›. Ulaflt›rma
Bakan›'n›n onaylad›¤› ihale
sözleflmesi, Yüksek Planlama
Kurulu'na (YPK) sunulacak.
Ulaflt›rma Bakanl›¤› kaynaklar›,
YPK için haz›rl›klar›n sürdü¤ünü
vurgulayarak, “En k›sa sürede
dosyay› gönderece¤iz. Y›lsonu
gelmeden temeli atmay›
düflünüyoruz.” dedi.

❮❮

‹zmit Körfez ihalesini alan firma, teklif
ve iflletme süresinin 4 ay k›salt›lmas›n›

isteyen Bakan Y›ld›r›m'› geri çevirdi

Körfez
müteahhitleri

Ulaflt›rma
Bakan›’n› 
çok üzdü  

‹ste¤i 'bir 
g›d›m bile

oynayamay›z'
diyerek geri

çevrilen Binali
Y›ld›r›m ihaleyi,

22 y›l 4 ay
olarak

imzalad›.
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HAVACILIK
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Çevre kirlili¤ine karfl› “Yeflil
Havaalan› Projesi”ni

bafllatan Ulaflt›rma Bakanl›¤›,
flimdi de engelli vatandafllar›n
hayat›n› kolaylaflt›rmak için
“Engelsiz Havaalan› Projesi”ni
bafllatt›.  fiartlar› yerine getiren
havaalanlar›na “Engelsiz
Havaalan›” unvan› verecek olan
Bakanl›k, yetki belgesi, ruhsat,
sertifika gibi izin belgeleri
ücretlerinde yüzde 25 indirim
yapacak. 

Ulaflt›rma Bakanl›¤› Sivil
Havac›l›k Genel Müdürlü¤ü
(SHGM) taraf›ndan haz›rlanan
projede, Engelsiz Havaalan› için
flartlar belirlendi. Ulaflt›rma
Bakan› Binali Y›ld›r›m’›n onay›na
sunulan proje kapsam›nda,

havaalanlar›nda engelli yolculara
direkt olarak hizmet veren
kurulufllar gerekli tüm tedbirleri
alacak. Yolcular›n ma¤dur
edilmemesi ve verilen hizmetlere
iliflkin olarak yolculara gerekli
tüm kolayl›klar sa¤lanacak. Di¤er
yolcularla eflit flartlarda seyahat
edebilmesine yönelik imkânlar,
herhangi bir ek ücret talebinde
bulunulmaks›z›n yerine
getirilecek. 

Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n
haz›rlad›¤› projeye göre bir
havaalan›n›n “Engelsiz
Havaalan›” olabilmesi için 26
flart› yerine getirmesi gerekiyor.
Bu flartlar› yerine getiren
havaalanlar› SHGM, Özürlüler
‹daresi Baflkanl›¤› ve sivil toplum
örgütleri temsilcilerinden
oluflacak komisyonun onay› ile
Engelsiz Havaalan› olarak ilan
edilecek. Engelsiz Havaalan›
unvan› alan havaalanlar›ndan
al›nan yetki belgesi, sertifika, izin
gibi belge ücretlerinde yüzde 25
indirim yap›lacak. 

❮❮

Engellilerin hayatını 
kolaylafltıracak önlemler alan havaalanı

iflletmelerine indirim yapılacak

Engelleri 
kald›ran

havaalan›na
indirim 

Engelleri 
kald›ran

havaalan›na
indirim 

Engelleri 
kald›ran

havaalan›na
indirim 

Engelleri 
kald›ran

havaalan›na
indirim 

Engelleri 
kald›ran

havaalan›na
indirim 

Engelleri 
kald›ran

havaalan›na
indirim 
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■■ Otoparklarda
engelliler için özel park
yeri tahsis edilecek. Park
yeri terminale geçifller
için kullan›lan asansör ve
yürüme bantlar›na yak›n
olacak. 

■■ Görme özürlü veya
k›smi görüfle sahip
yolcular için, terminale
geçifl koridorlar›na ayak taban›yla
hissedilebilir kabartma yüzeyler konulacak. Bu
kabartmalar az görenler için z›t renklerle
boyanacak. 

■■ Kap›lar›n, aç›k pozisyonundaki
geniflli¤inin, iki koltuk de¤ne¤i tafl›yanlar, bir
yard›mc›yla ilerleyebilenler veya akülü arac›yla
ilerleyenler için rahatl›kla geçifl imkân›na
sahip olacak. 

■■ Havaalanlar›nda kullan›lan ankesörlü
telefonlardan en az bir tanesinin boyu 1
metreden afla¤›da olacak. 

■■ Asansörler özürlülere göre dizayn edilecek
ve kat bilgileri veren ses düzeni oluflturulacak. 

■■ Yeme, içme ve dinlenme amaçl› yerlere
engellilerin rahatl›kla ulaflabilmeleri için,

havaalan› ve terminallerde kot
fark› kald›r›lacak. 

■■ Terminal içerisinde
engelli yolcular için, yaz›l› ve
sözlü bilgilendirme tam ve
eksiksiz olarak yap›lacak. 

■■ Terminal ve otoparklarda
engelliler için tuvalet
yap›lacak. 

■■ Yürüyen merdivenlerin
bafl›na ve sonuna k›rm›z› ve
yeflil ›fl›k konacak. Yürüyen
bantlarda, e¤imin yüzde
12’den, h›z›n ise saniyede
yar›m metreden fazla
olmamas› sa¤lanacak. 

■■ Tekerlekli sandalye
kullanan veya k›sa boylu
insanlar için 75-85 cm.
boyunda ayr› bir check-in
noktas› oluflturulacak. 

■■ Ayakta durmakta güçlük çeken yolcular›n
destek alabilece¤i t›rabzanlar veya destek
çubuklar› bulunacak. 

-Uçak içi dar koridorlarda kullan›lmak
üzere, hareket kolayl›¤› sa¤lanmas› için
havaalan›nda özel olarak tasarlanm›fl
tekerlekli sandalyeler bulundurulacak. 

Engelsiz Havaalan› için gereken
flartlardan baz›lar› flöyle: 

Görme özürlü veya kısmi
görüfle sahip yolcular için,

terminale geçiflli
koridorlarına ayak tabanıyla

hissedilebilir kabartma
yüzeyler konulacak.
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Trafik
güvenli¤ini

tehdit 
eden yafll›
kamyonlar

hurdaya
ayr›l›yor,

2010 y›l›na
kadar 

100 bin
yafll› araç
trafikten

çekilecek.

Hangi
model araç,

hangi
tarihte

hurdaya
ayr›lacak?

1972 model ve öncesi tafl›t sahibi olanlar: 23/3/2009-31/12/2009
1973 model tafl›t sahibi olanlar: 1/5/2009- 29/5/2009
1974 model tafl›t sahibi olanlar: 30/5/2009-30/6/2009
1975 model tafl›t sahibi olanlar: 1/7/2009-31/7/2009
1976 model tafl›t sahibi olanlar: 1/8/2009-15/9/2009
1977 model tafl›t sahibi olanlar: 16/9/2009-30/10/2009
1978 model tafl›t sahibi olanlar: 31/10/2009-26/11/2009
1979 model tafl›t sahibi olanlar: 1/12/2009-31/12/2009
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Arac›n› hurdaya ay›ran
vatandafllara yap›lan 6 bin 500

TL’lik ödemenin yan› s›ra araçlar›n
her türlü vergi borcunun da silinmesi,
hurda araç sahiplerini sevindirdi.
Araç sahipleri, vergi borçlar›n›n
silinmesi uygulamas› yürürlü¤e girer
girmez, kamyonlar›n› hurdaya
ay›rmak için Makine Kimya
Endüstrisi’ne ba¤l› hurda
iflletmelerinin yolunu tuttu. Böylece
son 2 ayda hurdaya ayr›lan araç
say›s› 4 bini buldu. 

Ulaflt›rma Bakanl›¤› Müsteflar
Yard›mc›s› Talat Ayd›n, daha önce
baflar›s›z olan uygulaman›n, vergi
borçlar›n›n silinmesi uygulamas›yla
bu defa hedefine ulaflt›¤›n› aç›klad›.
Trafik güvenli¤ini tehdit eden ticari
yafll› kamyonlar›n hurdaya
ayr›lmas›n›n önemli bir proje
oldu¤una de¤inen Ayd›n, “Proje bir
y›l önce hayata geçti. Ancak baflar›l›
olmad›. Hurdaya ayr›lan araç say›s›
günde 3 ila 5 aras›ndayd›. Çünkü
hurdaya ay›rmalar› karfl›s›nda bizim
onlara verdi¤imiz para vergi
borçlar›n› bile karfl›lam›yordu. Vergi
borçlar›n›n silinmesi uygulamas›na
geçilmesiyle durum de¤iflti. fiimdi
günde 100 ila 150 araç hurdaya
ç›k›yor. Hem vergi borçlar› siliniyor,
hem de üstüne para al›yorlar.” dedi.

Talat Ayd›n, önemli bir uyar›da da
bulundu. Yafl› tutan her kamyonunun
vergi borcunun silinmedi¤ine iflaret

etti. Sadece ticari nakliye yapan
kamyonlar›n borcunun silindi¤ini
kaydetti. 
2010 y›l›na kadar 100 bin 
yafll› arac› trafikten çekilecek 

Ulaflt›rma Bakanl›¤› 2010 y›l›na
kadar, trafik güvenli¤ini tehdit eden
ve çevre kirlili¤ine sebep olan
kamyon, otobüs çekicilerin yan› s›ra,
kamyonet ve minibüsleri de hurdaya
ay›rmay› planl›yor. Bu kapsamda
haz›rlad›¤› kanun maddesi, aç›k olan
son gününde Meclis’ten geçti. Art›k
kamyonet ve minibüsler de hurdaya
ayr›labilecek. Kamyonet ve
minibüslerin de hurdaya ayr›lacak
olmas›yla, Ulaflt›rma Bakanl›¤›,
trafikten çekmeyi düflündü¤ü hurda
araç say›s›n› 100 bine ç›kard›.
Müsteflar Yard›mc›s› Talat Ayd›n,
Haziran 2010’a kadar hedeflenen
say›ya ulaflacaklar›n› söyledi. Ayd›n,
model yükseldikçe, hurdaya ayr›lan
araç say›s›n›n da artt›¤›n› kaydetti.
Arac›n modeli yükseldikçe, 
hurda fiyat› da yükseliyor 

Ulaflt›rma Bakanl›¤›, hurdaya
ayr›lan araçlara modeline ve kilosuna
göre para ödüyor. 1973 model ve
öncesi tafl›tlar için kilo bafl›na 0,70
TL ödeniyor. 1974 ile 1976 model
tafl›tlar için ise 0,90 TL ödeme
yap›l›yor. 1977 ile 1979 model aras›
tafl›tlara 1 TL ödeme yap›l›yor. Buna
göre, 1974 model 3 bin 420
kilogram bir araç için 3 bin 78 TL
ödeme yap›l›yor. Ancak bu arac›n K
Belgesi var ise ek olarak 750 TL
daha ödeniyor. Böylece araç sahibi
toplamda 3 bin 828 TL’yi en geç bir
ay içinde cebine koyuyor.  

❮❮

Hurda araca ödenen 6 bin 500 TL’lik para ve vergi
borcunun silinmesi, hurda araç sahiplerini sevindirdi

HURDA
ARAÇ

gidiyor
trafik

güvenli¤i
art›yor

HURDA
ARAÇ

gidiyor
trafik

güvenli¤i
art›yor

Hurda kamyon
sahipleri

Makine Kimya
Endüstrisi’nin
yolunu tuttu. 

4 bin araç
hurdaya ayr›ld›
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Trenle Ankara-Konya aras›
seyahat süresini 10,5 saatten 1

saat 15 dakikaya düflürecek olan h›zl›
tren hatt›na, ilk ray kayna¤›
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an,
Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m ve
TCDD Genel Müdürü Süleyman
Karaman taraf›ndan geçti¤imiz ay
at›ld›. Hatt›n 2010 y›l› sonunda
hizmete aç›lmas› planlan›yor. Hat
üzerinde yolcu tafl›mac›l›¤›n›n
bafllamas›yla, Ankara-Konya aras› 2
saat 30 dakikaya inecek. Kaynak
atma töreninde konuflan Baflbakan
Erdo¤an, Ankara-Konya aras›da tren
seferlerinin bafllamas›yla ‘git-gel
Konya 6 saat’ söyleminin tarih
olaca¤›n› söyledi. Bu sözün yerini
bundan sonra ‘git-gel Konya 2,5 saat’
sözünün alaca¤›na iflaret etti. H›zl›
trenle Ankara ile Konya’n›n art›k

s›n›r komflusu de¤il, kap› komflusu
olaca¤›n› vurgulad›. 

Baflbakan flöyle devam etti:
“Türkiye her alanda h›zla gelifliyor.
Ankara-Eskiflehir h›zl› tren hatt›
seferlerine bafllad›. Ankara-Konya’n›n
alt yap› çal›flmalar› bitti. Raylar
döflenmeye baflland›. Ankara-Sivas
h›zl› tren hatt›nda çal›flmalar devam
ediyor. Bundan böyle, art›k ‘kara tren
gecikir’ de¤il ‘h›zl› tren yetiflir’
denilecek. Evlatlar›n›z› görmek için
okullar›n tatil olmas›n› da
beklemeyeceksiniz. 1 saat 15
dakika’da Ankara’ya gidebileceksiniz.
Ankara’da ifli olan bir saat içinde
gelip, iflini Konya’da görecek ve geri
dönecek. Ankaral›lar, Selçuklu’nun
baflkenti olan Konya’n›n havas›n›
teneffüs edecek. En önemlisi Hz.
Mevlana’y› ziyaret edebilecek.” dedi. 
“79 y›lda 159 kilometre, 
6 y›lda 435 kilometre”

Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an,
Konya’ya yapt›klar› hizmetlerden de
bahsetti. 79 y›lda Konya’ya 159
kilometre bölünmüfl yol yap›ld›¤›na
dikkat çeken Baflbakan, “Biz 6 y›lda
435 kilometre bölünmüfl yol yapt›k.

❮❮

Baflbakan Erdo¤an; “Ankara’da ifli olan bir saat içinde
gelip, iflini Konya’da görecek ve geri dönecek. Ankaral›lar,

Selçuklu’nun baflkenti olan Konya’n›n havas›n› teneffüs
edecek, Hz. Mevlana’y› ziyaret edebilecek.”

“Kara tren
gecikir, 

h›zl› tren
yetiflir”

H›zl› trenle ‘git-gel Konya 6 saat’
söylemi tarih oluyor. Bundan böyle ‘git-
gel Konya 2,5 saat’ ifadesi kullan›lacak.

BAfiBAKAN ERDO⁄AN: BAfiBAKAN ERDO⁄AN: Ba¤lant› Noktas›
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Hesap bilenler aradaki fark›
bilir.” dedi. 

Projelerinin baz›lar›
taraf›ndan hayal olarak
görüldü¤ünü söyleyen
Erdo¤an, flöyle devam etti:
“Marmaray Projesi, Ankara-
Eskiflehir h›zl› tren projesi, 9
bin 500 kilometre bölünmüfl
yol yapt›k. Art›k söyleyecek söz
bulam›yorlar. Ankara-Konya,
Ankara-Sivas h›zl› tren
hatt›nda da çal›flmalar sürüyor.
Ayr›ca biz hiçbir fleyi tünelde
b›rakm›yoruz. Bolu Tüneli’ni
yapt›k. Marmaray’› denizin
alt›ndan ba¤lad›k. Birçok proje
de devam etmektedir.”

Törende konuflan Ulaflt›rma
Bakan› Binali Y›ld›r›m ise

demiryolunun 3 önemli dönemi
oldu¤una dikkat çekti.
Bunlardan ilkinin
demiryollar›nda büyük at›l›m›n
yap›ld›¤› 1923-1946 y›llar›
aras› oldu¤unu kaydetti.
‹kincisinin 1950 ile 2003 y›l›
oldu¤unu belirtti. Y›ld›r›m
flöyle devam etti: “Bu dönemde
sadece bin 700 km demiryolu
yap›lm›fl. 2002’den sonra ise
demiryolu yeniden devlet
politikas› haline getirildi. 7
milyar TL yat›r›m yap›ld›.
Tamamlanan ve devam eden
projelerle birlikte bin 700
kilometre demiryolu a¤›
döflenecek.” Bakan Y›ld›r›m,
iletiflimde yapt›klar› at›l›m› bir
cümleyle flöyle özetledi:
“Afrika seviyesinden ald›k,
Avrupa seviyesine ç›kard›k.”
H›zl› tren fabrikas› 
kuruldu, 800 milyon dolar
yurt içinde kald›

Ulaflt›rma Bakan› Binali
Y›ld›r›m, Adapazar›’nda
kurduklar› h›zl› tren
fabrikas›n›n Türk ekonomisine

katk›s›na da de¤indi. Y›ld›r›m,
“Marmaray Projesi’nin hayata
geçmesiyle 76 kilometrelik
iyilefltirilmifl yeni demiryolu
hatt› infla ediyoruz. Hat
üzerinde metro standard›nda
440 hafif rayl› modern araçlar
üretilecek. Söz konusu araçlar
Adapazar›’ndaki h›zl› tren
fabrikas›nda üretilecek.
Böylece 880 milyon dolar
Türkiye’de kalacak.”dedi.
Ankara-‹stanbul aras› 3,5 saat
Ankara-Konya aras› h›zl› tren
yolculu¤u sadece iki flehir aras›
seyahat süresini
k›saltmayacak. 12 saati bulan
Konya-‹stanbul yolculuk süresi
de Eskiflehir-‹stanbul h›zl›
trenin ikinci etab›n›n
tamamlanmas›yla 3,5 saate
inecek. ‹stanbul’dan Konya’ya
h›zl› trenle seyahat etmek
isteyen vatandafllar, Eskiflehir’i
geçtikten sonra Polatl›
ba¤lant› noktas›ndan Konya
istikametine hareket edecek.
Böylece seyahat süresi 8,5 saat
k›salacak. 

Ankara-Konya
aras› h›zl› tren

yolculu¤u sadece
iki flehir aras›

seyahat süresini
k›saltmayacak. 12
saati bulan Konya-
‹stanbul yolculuk

süresi de Eskiflehir-
‹stanbul h›zl›
trenin ikinci

etab›n›n
tamamlanmas›yla
3,5 saate inecek.

ERDO⁄AN; “79 YILDA KONYA’YA 159 K‹LOMETRE BÖLÜNMÜfi YOL
YAPILDI. B‹Z 6 YILDA 435 K‹LOMETRE BÖLÜNMÜfi YOL YAPTIK.”

Ankara-Konya aras› h›zl› tren inflaat›n›n özellikleri:

Proje h›z›: 250 km/s 
Minimum kurp yar›çap›: 6,500 m
Maksimum e¤im: % 16
Toplam uzunluk: 306 km
‹nfla edilecek uzunluk: 212 km
Proje tutar›: 805 milyon TL

Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an,

Ulaflt›rma Bakan›
Binali Y›ld›r›m ve

TCDD Genel Müdürü
Süleyman Karaman.



Demiryollar› Limanlar ve
Havalimanlar› Genel Müdür

Yard›mc›s› Metin Tahan son y›llarda
ülke turizmleri için prestij anlam›na
gelen yat limanlar› ve yat turizmcili¤i
ile ilgili önemli aç›klamalar yapt›.
Dünyada 10 milyon civar›nda serbest
yat›n dolaflt›¤›n› ve Türkiye’nin de
yeni yapt›¤› limanlarla bu serbest
yatlar› Türkiye’ye çekmeyi
hedefledi¤ini belirten Tahan ile dünya
yatç›l›¤›n› ve Türkiye’deki yat›r›mlar›
konufltuk. 

Tahan, dünyadaki ekonomik
geliflmeler ›fl›¤›nda insanlar›n yaflam
standartlar›n›n yükseldi¤ini söyledi.
Turizm olgusunun da bu geliflmeyle
birlikte de¤iflti¤ine iflaret eden Tahan;
“Yatç›lar malum dünyada en zengin
diye nitelenen insanlardan
oluflmaktad›r. Biz de bu kesimi
çekebilmek amac›yla yat limanlar›na
yat›r›m yap›lmas›na ihtiyaç
duyuyoruz.” dedi. 

DEN‹ZC‹L‹K
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Yat liman›
kapasitesi
yüzde 100
ARTACAK

“Planlad›¤›m›z projelerle birlikte 14 binlik yat kapasitemizi, 
25 bin 500 yat ba¤lama kapasitesine ç›karmay› hedefliyoruz”

Demiryollar› Limanlar ve
Havalimanlar› Genel Müdür

Yard›mc›s› Metin Tahan.

Kalam›fl yat liman›



Türkiye yat ba¤lama 
kapasitesinden yüzde 5 pay al›yor

Turizm sektöründe denizyoluyla gelen
turistlerin ekonomiye katk›s›n›n 20-30
kat daha fazla oldu¤una dikkat çeken
Tahan, Türkiye’deki yat sektörüne iliflkin
bilgiler verdi. Tahan’›n verilerine göre,
Türkiye’de kamu ve özel sektöre ait
yaklafl›k 45 yat liman› ve yat çekecek
yeri bulunuyor. Bunlar›n mevcut yat
ba¤lama kapasite ise 14 bin. At›lan
ad›mlar ve planlanan projelerle birlikte
bu kapasitenin, 25 bin 500 yat ba¤lama
kapasitesine ç›kart›lmas› hedefleniyor.
Akdeniz çana¤›nda toplam yat ba¤lama
kapasitelerinden yüzde 5 olan pay›n,
yüzde 10’a ç›kart›lmas› planlan›yor. Bu
da Türkiye’deki yat limanlar›n›n yüzde
100 art›r›m› anlam›na geliyor. 
15 bin kifli yatç›l›ktan geçiniyor

Tahan sektördeki istihdam ile ilgili
olarak da flu aç›klamay› yapt›: “fiu
andaki mevcut yat limanlar›m›zda
yaklafl›k 5 bin kifli istihdam ediliyor. Bu
5 bin kiflinin, 3 kifliye bakt›¤›n›
düflünürsek, 15 bin kifliyi sadece yat
turizmindeki yat limanlar›m›zda
istihdam ediyoruz.” Tahan, yat inflas› ve
ilgili yan sanayine dönüflüldü¤ünde de
bu rakam›n çok daha fazla üzerine

ç›k›larak, ciddi manada bir istihdam
sa¤lanm›fl olaca¤›na iflaret etti. 
Komflular›m›zla yar›fl›r hale geldik

Türkiye’de yatç›l›k konusunda
gecikme yafland›¤›na dikkat çeken
Tahan son y›llardaki destek ve
yat›r›mlarla Türkiye’nin flu an
Yunanistan, H›rvatistan, ‹talya, ‹srail,
Bulgaristan, Rusya gibi ülkelerle art›k
yar›fl›r duruma gelindi¤ini söyledi. “Bu
ülkelerle yar›flmaya, bunlarla birlikte
denizlere hâkim olmaya çal›fl›yoruz. Yat
turizmi aç›s›ndan da gelirlerimizi
artt›rmaya çal›fl›yoruz. Akdeniz ve
Karadeniz ülkelerinin marinalar›n›
gelifltirmesi, rekabeti tetiklemifl ve bu
rekabet Türkiye’ye uzanan marina
zincirinin oluflmas›nda çok olumlu bir
katk› sa¤lam›flt›r.” de¤erlendirmesinde
bulunan Tahan Akdeniz çana¤›ndan
al›nacak önemli bir pay›n oldu¤una
vurgu yapt›. 

Rekabet için yatlara hizmet verecek
planlamalar› artt›rman›n gereklili¤ine
iflaret eden Tahan altyap› ve iflletmecilik
alan›ndaki eksikliklerin biran önce
afl›lmas› gerekti¤ini söyledi. 
Dünyada 2 milyon yat ba¤lama
kapasitesi var

Tahan’›n verdi¤i bilgilere göre,
dünyada iki milyonun üzerinde yat
ba¤lama kapasitesi mevcut. Bununla
birlikte denizde aç›k denizde seyreden
yaklafl›k 10 milyon civar›nda yat
dolafl›yor. Tahan 10 milyon serbest
dolaflan yatlardan Türkiye’ye yap›lacak
yat›r›mlarla pay almak istediklerini
söyledi. Tahan flu aç›klamay› yapt›:
“Sadece Akdeniz de halen 718 bin ada,
315 bin yat ba¤lama kapasitesi var.
Dünyadaki 2 milyon yat›n 1 milyonu,
Akdeniz çana¤›nda seyrediyor, ‹flte biz
ilk etapta 1 milyon yattan gelecek pay›
hedefliyoruz.” 39

“Yatç›lar malum dünyada
en zengin diye nitelenen

insanlardan oluflmaktad›r.
Biz de bu kesimi

çekebilmek amac›yla yat
limanlar›na yat›r›m
yap›lmas›na ihtiyaç

duyuyoruz”

“Sadece Akdeniz'de
halen 718 bin ada, 315

bin yat ba¤lama
kapasitesi var.

Dünyadaki 2 milyonu
Akdeniz çana¤ında

seyrediyor. ‹flte biz ilk
etapta 1 milyon yattan

gelecek payı
hedefliyoruz”

Marmaris yat liman›

Antalya yat liman›
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Birçok kaza yafland›¤› için
‘sab›kal› pist’ olarak an›lan

Atatürk Havaliman›’n›n 06/24 pist
ihalesi, DHM‹ Genel Müdürlü¤ü
taraf›ndan onayland›. Y›lsonuna
kadar pistteki çatlaklar›n onar›m
ifli tamamlanacak. Önümüzdeki y›l
içinde de pistin uzunlu¤u 2 bin 550
metreye ç›kart›lacak. 

DHM‹ Genel Müdürlü¤ü,
geçti¤imiz Temmuz ay›nda
‹stanbul Atatürk Havaliman›’ndaki
06/24 pistinin ihalesini yapm›flt›.
‹halede 179 milyon 480 bin TL ile
Eko ‹nflaat en düflük teklifi
vermiflti. Eko ‹nflaat’›n teklifi
geçen ay (21 Temmuz 2009)
DHM‹ Genel Müdürlü¤ü yönetimi
taraf›ndan onayland›. Eko ‹nflaat
ile önümüzdeki haftalarda
yap›lacak sözleflmenin ard›ndan
pistin yenilenmesi ifline
bafllanacak. 

DHM‹ Genel Müdürü Orhan
Birdal, Atatürk Havaliman›
pistinin ilk olarak kaplama
yenilemesinin yap›laca¤›n› belirtti.
Birdal bu ifllemin sözleflme gere¤i
en geç 90 gün içinde
tamamlanaca¤›n› kaydederek,
“Amac›m›z pisti mümkün olan en
k›sa sürede tamamlayarak trafi¤e
açmak. Bunun için önce pistin
kaplama ifllemi yap›lacak. Pisteki

di¤er bir ifl olarak da 2 bin 300
metre olan pist uzunlu¤u, 250
metre uzat›larak 2 bin 550
metreye ç›kart›lacak. Pistin
uzat›lmas› iflini gelecek y›l içinde
bitirmeyi hedefliyoruz. Pistin
uzat›lmas›yla birlikte apron
yenilemesi ve taksi yolu yenileme
ifli de tamamlanacak.” dedi. 
‹haleye 5 firma teklif vermiflti

15 Temmuz’da gerçekleflen
ihaleye, yeterlilik alan, Makyol
‹nflaat-‹ntafl ‹nflaat Ortak Giriflimi,
TAV Holding Afi, Eko ‹nflaat,
MÖN ‹nflaat-IC ‹çtafl-ECE Tur
Ortak Giriflimi ile Yüksel ‹nflaat-
YDA ‹nflaat Ortak Giriflimi teklif
vermiflti. ‹halede en düflük teklifi
179 milyon 480 bin TL ile Eko
‹nflaat vermiflti.
5 havaliman›n›n 
inflaat› devam ediyor

DHM‹ Genel Müdürü Orhan
Birdal, öz kaynakla 5 havaalan›n›n
daha inflaat›n›n sürdü¤ünü
kaydetti. Havaalanlar›n›;
Erzincan, Kayseri, Batman, 
Sivas ve Hatay olarak s›ralayan
Genel Müdür Birdal, 2010 y›l›n›n
ikinci yar›s›nda havalimanlar›n›n
hizmete girece¤ini belirtti.
Havaalanlar› hakk›nda bilgi veren
Orhan Birdal, “Kayseri
Havaalan›’n›n iç hatlar terminal
binas› infla edilecek. Di¤er
havaalanlar›n›n ise iç ve d›fl hat
terminal binas› infla edilecek. 5
havaalan›n toplam maliyeti
yaklafl›k olarak 250 milyon TL’ye
mal olacak.” dedi. 

Atatürk Havaliman›’n›n pistinin yenilenmesi ifli
ihale edildi. Pistteki eksiklikler giderilecek, pistin

uzunlu¤u da 2 bin 500 metreye ç›kar›lacak

Atatürk
Havaliman›’n›n
‘sab›kal› pisti’

yenileniyor
❮❮
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Erzincan, Kayseri, Batman, Sivas
ve Hatay havaalanlar› da 2010 y›l›n›n
ikinci yar›s›nda hizmete girecek
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Küresel kriz nedeniyle iflten
ç›kart›lmakla karfl› karfl›ya

kalan 107 Ford Otosan isçisinin
imdad›na h›zl› tren yetiflti. ‹flçiler,
h›zl› tren sayesinde iflsiz
kalmaktan kurtuldu. Eskiflehir’de
oturan iflçiler haftan›n 5 günü
sabah 07:00 h›zl› tren seferiyle
Ankara’ya gelerek “Ankara
Traktör Fabrikas›”nda çal›fl›yor.
Mesai bitimin ard›ndan da 18:00
treniyle Eskiflehir’e dönüyor.
Böylece, iflçiler evlerinden de ayr›
kalmadan ifllerine gidip
gelebiliyor. 

TCDD Genel Müdürü
Süleyman Karaman, Ulaflt›rma
Bakan› Binali Y›ld›r›m’›n ‘h›zl›
trenle flehirler birbirinin banliyösü
olacak’ sözünün gerçekleflti¤ini
söyledi. Otobüsle 3,5 saat olan
Ankara-Eskiflehir aras›n›n h›zl›
trenle 1 saat 30 dakikaya indi¤ini
vurgulayan Karaman, h›zl› trenin
meyvelerini vermeye bafllad›¤›n›
kaydetti. 

H›zl› trenle birlikte insanlar›n
iflsiz kalmaktan kurtuldu¤unu
söyleyen Karaman, 107 Ford
Otosan iflçisinin hikâyesini flöyle
anlatt›: “Eskiflehir’deki fabrika
krizden etkilenmifl. ‹flçilerini iflten
ç›karmay› planlad›¤› bir
zamanda, Ankara Traktör
Fabrikas› yeni bir ihale kazanm›fl.

Bildi¤iniz gibi iki fabrikan›n da
sahibi Koç Grubu… Ak›llar›na
hemen h›zl› tren gelmifl. Bize
müracaat ettiler, Eskiflehir’deki
iflçilerin sabah 08:30’da
fabrikada olup olamayacaklar›n›
sordular. Biz de olumlu cevap
verdik. H›zl› trenin 4. ve 5.
vagonlar›n› iflçilere ay›rd›k.
Haftan›n 5 günü evlerinden ç›k›p
Ankara’ya geliyorlar, akflam da
Eskiflehir’e dönüyorlar.”
Karaman, iflçilerin h›zl› tren
seyahatinden memnun olup
olmad›¤›n› bizzat kendisinin
kontrol etti¤ini; “Sohbet etti¤im
iflçiler çok memnun.
Yorgunlu¤unu h›zl› trende att›¤›n›
söyleyen bile var.” aç›klamas›n›
yapt›.   

Yüksek H›zl› Tren’le (YHT)
flehirleraras› ulafl›m süresinin
k›salmas›n›n, insanlar›n hayat›n›
kolaylaflt›rd›¤›na dikkat çeken
genel Müdür, ‹stanbul’dan da flu
örne¤i verdi: “‹stanbul’da
insanlar ifllerine gitmek için
Anadolu’dan Avrupa yakas›na,
Avrupa’dan da Anadolu yakas›na
geçmek durumunda kal›yor. Geçen
zaman 1- 1,5 saati buluyor.
Ankara-Eskiflehir aras›n›n 1,5
saate inmesi Eskiflehir’i
Ankara’n›n kap› komflusu yapt›.
H›zl› trenle tafl›mac›l›k merkezden
merkeze yap›ld›¤› için, di¤er
ulafl›m modellerine göre daha
h›zl› gerçeklefliyor. Böylece
insanlar ifllerini kaybetmemifl
oldu. Di¤er yandan, Ankara-
Sincan aras›ndaki hemzemin geçit
çal›flmalar›n›n sona ermesiyle,
Ankara-Eskiflehir aras› 1 saat 5
dakikaya inecek. Zaman daha da
k›salacak.”

Eskiflehir’deki fabrika, krizden etkilenerek
iflçilerini ç›karma karar› ald› ancak bu arada
Ankara’daki Traktör Fabrikas› yeni bir ihale

kazan›nca, iflçiler ç›kar›lmad›. H›zl› trenle
Ankara’daki fabrikaya gelip gitmeye bafllad›. 

❮❮

H›zl› tren, 
107 kifliyi iflsiz

kalmaktan
kurtard›

Ulafltırma
Bakanı Binali

Yıldırım'ın
'hızlı trenle

flehirler
birbirinin
banliyösü

olacak' sözü
gerçeklefliyor

Ba¤lant› Noktas›



Erkekler trafikteki
egemenliklerini kad›nlar›n

da trafi¤e ç›kmas› ile
kaybetmeye bafllad›. Sadece
özel araçlar›n›n direksiyonunda
de¤il, otobüs, servis, ambulans,
taksi hatta flehirleraras›
otobüslerin bafl›nda da kad›nlar›
da art›k görmeye al›flt›k.
Kad›nlar floförlük alanlar›na
metrolar› da ekledi. Ankaral›
art›k metroyu bile kullanan
kad›n vatmanlarla yolculuk
ediyor. Ankara Metrosu'nda
hizmet veren kad›n vatman
say›s› 4'e ç›kt›. 

Ankaral› 12 y›ldan bu yana
tafl›mac›l›kta büyük bir h›z
sa¤layan metro hizmetini
kullan›yor. Günde ortalama 170
bin insan metronun
kolayl›¤›ndan faydalan›yor.
Ankara metrosunun trenlerini
toplamda 85 vatman kullan›yor.
Bu vatmanlar›n 4'ü ise kad›n.
Ba¤lant› Noktas› gün boyu
flehrin bir ucundan di¤er ucuna
yolcu tafl›yan, trenleri kumanda
eden kad›n vatmanlarla
konufltu. Vatmanlar kad›n
olman›n ifllerine hiçbir biçimde
engel oluflturmad›¤›n›
vurguluyor. Metro personelinin
ve vatandafllar›n olumlu
tepkilerinden çok memnun
olduklar›n› belirten vatmanlar
'iflimizde do¤ru seçimi yapt›k'
mesaj› veriyor.
Vatman Nihal Yal›m: “Beni
görünce metroya binmek
istemeyen yolcular oldu”

Kad›n vatmanlar ad›na ilginç
aç›klamalar yapan Nihal Yal›m,
Ankara'n›n alt›na döflenen
raylarda yolcu tafl›yor. Nihal
Yal›m, 6 y›ldan bu yana Ankara
Metrosu'nda çal›fl›yor ama
bunun son 3 y›l›n› vatman
olarak sürdürüyor. Mesle¤i di¤er

kad›n vatman arkadafllar› gibi
isteyerek ve severek yapt›¤›n›
belirten Yal›m; “Mesle¤imi
gururla ve hevesli bir flekilde de
devam ettiriyorum.” diyor.
Vatman oldu¤u ilk zamanlarda
çok de¤iflik tepkiler ald›¤›n›
anlatan Yal›m, istasyona ilk
girdi¤inde, yolcular›n bayan
sürücü gördüklerinde kimi
zaman binmek istemediklerine
flahit olmufl. Kimi zaman da
binip tekrar inenleri görmüfl. Bu
davran›fllar›n kendisini
üzmedi¤ini aktaran Yal›m en
çok da kendisini hayret ve
mutlulukla izleyen yolcular›
görünce gururlanm›fl. Yal›m
iflini hiç b›rakmak istemedi¤ini
ve gerekti¤i sürece yerin
alt›ndan, yolcular› evlerine ve
ifllerine tafl›maya devam
edece¤ini belirtiyor. 
Ankara Metrosu 
vatmanlar› uzun süreli
e¤itimden geçiyor

Nihal Yal›m, Ankara Metrosu
vatmanlar›n›n geçtikleri e¤itim
süreci hakk›nda da bilgi veriyor.
Yal›m'›n aktard›klar›na göre
Ankara metrosunda vatman
olabilmek için öncelikle
metronun kendi bünyesinde
çal›flan personelinden olmak
gerekiyor. ‹ki haftal›k teorik ve
pratik e¤itimden geçiliyor.
Vatman adaylar› daha sonra
yaz›l› ve uygulamal› s›navlara
tabii tutuluyor. Bu s›navlar›
geçtikten sonra Ankara Metrosu
Sürücüsü olarak kadro
de¤iflikli¤i oluyor. Daha sonra 3
ay kadar bak›m alan›nda
çal›fl›l›yor. Pratik dönemi bak›m
döneminden sonra bafll›yor.
Mevcut vatman›n yan›nda
görülen 3 ayl›k e¤itimden sonra
depo alan›ndaki e¤itimler
bafll›yor. 6 ay süre ile sürücü
olarak depoda çal›flan vatman
adaylar› bu sürenin sonunda da
ana hatta ç›kabiliyor. 

❮❮

M
etro
sürücüsü
olabilmek
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bir e¤itim sürecinden
geçen kad›n
vatmanlar›n say›s›
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Metro vatman› olan
Nihal Yal›m
seferlere ilk

ç›kt›¤›nda, baz›
yolcular›n kad›n

vatmana
güvenmedi¤i için

metrodan indiklerine
flahit olmufl.

Ankaral› kad›n vatmana al›flt›Ankaral› kad›n vatmana al›flt›Ankaral› kad›n vatmana al›flt›Ankaral› kad›n vatmana al›flt›Ankaral› kad›n vatmana al›flt›Ankaral› kad›n vatmana al›flt›



"Sahibi Türk olan ancak
yabanc› bayrak çeken hiçbir
yat ya da özel tekne flu ana
de¤in Türk siciline geçmek

üzere baflvuru yapmad›" 
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Yat ve 
tekneler için ikinci

vergi ayar›:

Yat ve 
tekneler için ikinci

vergi ayar›:

Özel yat ve teknelerde Motorlu
Tafl›tlar Vergisi (MTV), 1

Temmuz'dan itibaren kald›r›ld›. Ancak,
Özel Tüketim vergisi (ÖTV) ve Katma
De¤er vergisi (KDV) indirilmeden yaln›zca
MTV'de yap›lan düzenleme, sahibi Türk
olan yabanc› bayrakl› yat ve teknelerin,
Türk bayra¤›na geçifli için yeterli olmad›. 

Ulaflt›rma Bakanl›¤›'ndan edinilen
bilgiye göre, MTV'yi kald›ran yasada, bir
defaya özgü Türk siciline geçecek yatlar
için ÖTV ve KDV'nin s›f›rlanmas›n›

öngören bir madde bulunuyordu. 
Tasar›n›n Meclis'te görüflüldü¤ü s›rada söz
konusu madde, Maliye Bakanl›¤›'n›n
giriflimleri üzerine yasa metninden
ç›kar›ld›. Yetkililer, Türk siciline geçecek
bir yat ya da teknenin bedelinin yüzde 26's›
kadar KDV (yüzde 8) ve ÖTV (yüzde 8)
ödemek zorunda oldu¤una dikkat çekerek,
"Görünen o ki yat sahipleri, buna pek
yanaflm›yor" diye konufltu. "4 bin geçifl
olabilirdi"

Yetkililer, halen 3-4 bin dolay›nda yat ya
da teknenin, sahibi Türk olmas›na karfl›n
yabanc› bayrak çekti¤ine dikkat çekerek,
"Söz konusu vergiler s›f›rlansayd› 3-4 bin
dolay›nda tekne ya da yat, Türk siciline
geçebilirdi" dedi. 

Denizcilik Müsteflarl›¤› yetkilileri, yat ve
teknelerin Türk siciline geçiflini sa¤lamak
için ÖTV'yi s›f›rlayacak, KDV'yi yüzde 1'e
çekecek formül üzerinde duruyor.
Müsteflarl›k, Ulaflt›rma Bakanl›¤›'na
gönderdi¤i formülde, Bakanlar Kurulu
karar›yla söz konusu geçifllerde KDV ve
ÖTV'nin indirilmesini önerdi. Ulaflt›rma
Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤› üzerinden
konuyu Bakanlar Kurulu'na tafl›yacak.
Bakanlar Kurulu'nun bu konuda bir karar
almas›na kesin gözüyle bak›l›yor. 

Yetkililer, vergiyle ilgili yap›lacak bu
düzenlemenin, gerek yeni al›nacak gerekse
de Türk siciline girecek tüm tekne ve
yatlara uygulanaca¤› mesaj›n› verdi. 

❮❮

5 metreden 9 metreye kadar olanlardan 200 TL.   
9 metreden 12 metreye kadar olanlardan 400 TL. 
12 metreden 20 metreye kadar olanlardan 800 TL.
20 metreden 30 metreye kadar olanlardan 1.600 TL. 
30 metreden büyük olanlardan 3.200 TL.

Araçlardan uzunluklar›na göre al›nacak harçlar: 

KDV yüzde 1 çekilecek, ÖTV s›f›rlanacak

Özel yat ve tekneler için Motorlu Tafl›tlar 
Vergisi'nin (MTV) kald›r›lmas›, Türk bayra¤›na geçifl için
yeterli olmad›. ÖTV ve KDV indirimi de geliyor



BÜYÜTEÇ

46
www.baglantinoktasi.org 

‹lk uydunun fikir
babas› olan Sergey

Korolyov Ukrayna’da 12
Ocak 1907’de do¤du.
Uzaya ilgi duyan Korolyov
ayr›nt›l› olarak roket
sistemleri ve uzay
istasyonlar› yapan
Constantin Eduvardovich
Kovkoski’den çok etkilendi.
Korolyov 1929 y›l›nda
tan›flt›¤› Kovkoski’nin roket
yapma düflüncesini yaflama
geçirmek için yo¤un çaba
harcad›. 

Korolyov roket
çal›flmalar› çerçevesinde
bir grup bilim adam› ile
prototip ile denemeler
yapt›.

Bu çal›flmalar Sovyet
Hükümeti’nce durduruldu.
Grup da¤›t›ld›. Bilim
adamlar› vatana ihanetten
idam edildi. Korolyov da 2
Kas›m 1937’de bilim
adamlar› ile iliflkisi nedeni
ile 8 y›l hapse mahkûm
oldu. Korolyov tahliyesinin
ard›ndan albay rütbesi ile
K›z›l Ordu’ya al›nd›. ‹lk ifl
olarak Almanya’ya gidip
Alman B2 roket program›
hakk›nda bilgi toplayan
Korolyov h›zla Sovyet Uzay
Program›’n›n bafl
tasar›mc›l›¤›na yükseldi.
Bu dönemde Amerika da
bofl durmad›. Amerika
uydu gönderme
çal›flmalar›na 1945 y›l›nda
bafllad›. Deniz Kuvvetleri
uzaya roket gönderme
konusunun fizibilitesini

araflt›rma konusunda bir
komite kurdu. Komite
birkaç çeflit roket
gelifltirme projesi gelifltirdi.
Savafl sonras› bütçe
kesintileri nedeniyle
projeler rafa kald›r›ld›. 
Sovyet Hükümeti’nin
hapsetti¤i Korolyov ilk
uyduyu f›rlatt›

1954 y›l›n›n Ekim ay›na
kadar uydu konusunda
somut ad›m at›lamad›.
1954 y›l›nda Rusya ve
Amerika’n›n içinde
bulundu¤u 67 ülkenin bilim
akademilerinin
inisiyatifinde uluslar aras›
jeofizik y›l›n›n bafllayaca¤›
1 Temmuz 1957’den
itibaren yeryüzünün
haritas›n›n ç›kart›lmas›na
yarayacak bir uydu
f›rlat›lmas› projesi
benimsendi. Bu toplant›da
Amerikan ve Sovyet
temsilcileri uydu f›rlatma
çal›flmas› yapt›klar›n›
aç›klad›. Amerika,
Sovyetleri ciddiye almad›.
Bu toplant›dan bir ay sonra
Korolyov Sovyet
Hükümeti’nden uydu
f›rlatma projesini
bafllatmak için onay ald›.
1957 y›l›na de¤in
çal›flmalar sürdü. Sovyetler
Birli¤i 4 Ekim 1957’de ilk
uyduyu uzaya f›rlatt›. 
Yoldafl uzayda…

‹lk uyduya Rusça Yoldafl
anlam›na gelen Sputnik-1
ad› verildi. Küre fleklindeki
Sputnik-1, 80 kg

a¤›l›¤›nda ve 58 cm
çap›ndayd›. Dünya’dan 250
km uzakl›kta bir yörüngeye
yerleflmiflti. Sputnik’in küre
biçimli gövdesinden 2.5 ve
3 metre uzunlu¤unda 4
uzun anten ç›k›yordu. 20
ve 40 Megahertz gücünde
iki radyo vericisi de
bulunmaktayd›. Sputnik-1
pilleri bitinceye kadar 3
hafta boyunca sinyaller
gönderdi. Bundan sonra
uydunun yörüngesi görsel
olarak izlenmeye devam
edildi. Yörüngesi gitgide
aç›lan Sputnik-1
f›rlatmadan 92 gün sonra,
4 Ocak 1958’de atmosfere
girerek da¤›ld›. Sputnik-1
yörüngede bin 400 tur att›.
70 milyon kilometre yol
kat etti
Sovyetler ve Amerika uzay
yar›fl›na giriflti

Sputnik-1’in uzaya

f›rlat›lmas› so¤uk savafl
y›llar›nda süper güçler
Sovyetler ve Amerika
Birleflik Devletleri
aras›nda uzay yar›fl›n› da
bafllatt›. Sovyetler
Sputnik1’in ard›ndan 3
Kas›m 1957’de Sputnik-
2’yi f›rlatt›. Sputnik-2 
ile Sovyetler ilk kez bir
canl› olarak Bayka adl›
köpe¤i de uzaya gönderdi. 

ABD ise Sovyetler’den 
4 ay sonra 31 Ocak
1958’de Explorer1’i 
uzaya f›rlatarak ‘yar›flta
ben de var›m’ dedi.
Explorer1’in uzaya
gönderilmesi Amerikan
kamuoyunu tatmin etmedi.
Ayn› y›l uzaya gönderdi¤i
Onedat, Sputnik-1’den çok
daha küçüktü. Explorer1
ile dünyan›n çevresindeki
manyetik ›fl›ma bantlar›
keflfedildi. Dünyan›n ilk
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Sovyet Hükümeti roket ve uzay çal›flmalar› yapan ilk ekibi
da¤›tt›. Bilim adamlar› vatana ihanetten idam edildi

ILK UYDU SPUTNIK’IN
(YOLDAfi) HIKAYESI 
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haberleflme uydusu Score,
ABD taraf›ndan18 Aral›k
1958’de uzaya f›rlat›ld›.
Ama ömrü sadece 12 gün
oldu. Amerika, 1960
y›l›nda basit uydu Eco1’ü
f›rlatarak haberleflme
deneyleri yapt›. 
Yuri Gagarin 
uzaydaki ilk insan oldu

Bu arada Sovyetler
Birli¤i ilk insanl› arac›
1961’de uzaya gönderdi ve
Yuri Gagarin ‘uzaya ç›kan
ilk insan’ unvan›n›
kazand›. 10 Temmuz
1962’de Telestar1

uydusunun f›rlat›lmas› ile
gerçek anlamda uydu
haberleflme ça¤› bafllad›.
Bu uydu sayesinde Atlantik
Bölgesi’ne ilk televizyon
yay›n› yap›ld›. Telestar1,
Amerika ve Avrupa
aras›nda telefon
görüflmelerini ve foto¤raf
iletimini gerçeklefltirdi.
Teknoloji ilerledikçe yeni
uydular ve sistemler
gelifltirildi. ‹nsano¤lunun
s›n›r tan›maz keflif ve
merak güdüsü ise yeni
ufuklar açmaya devam
ediyor. 
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Sovyetler, ilk canl› olarak
köpek Bayka’y›, insan

olarak da Yuri Gagarin’i
uzaya gönderdi ancak
uzaydaki haberleflme

deneylerini ABD bafllatt›.

‹lk uydu Sputnik-1,
yörüngede 92 gün
kald›ktan sonra da¤›ld›.
Sputnik-1, yörüngede 
92 günde bin 400 tur
att›. Basket topu
büyüklügünde olup 80 kg
a¤›rl›¤›ndayd›.




