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Türkiye uçak 
üretimine haz›rlan›yor

DEVLET 

‹STED‹⁄‹ K‹fi‹Y‹

D‹NLEYEB‹L‹R M‹?

■■ Cep telefonlar›nda
istenmeyen mesajlar
artacak m›?
■■ Türkiye spamlerden
kurtulabilecek mi? 

3N EN ÇOK
K‹M‹N ‹fi‹NE

YARADI?
■■ Vodafone CEO'su 3N
ile dosyalar› havadan
uçuruyor?
■■ 5 liraya bile 
internete girebilirsiniz

■■ Vatandafl kendisini
kimin dinledi¤ini
ö¤renebilecek mi?
■■ Devlet kimleri
dinleyebilir?
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Sekizinci say›yla yine
karfl›n›zday›z. Dergi olarak,

k›sa zamanda hayli yol kat
etti¤imizi düflünüyoruz. Bizi böyle
düflünmeye, ald›¤›m›z yo¤un
elefltiriler sevk ediyor. ‹nan›lmaz
elefltiriler al›yoruz. Fark›ndaysan›z,
ço¤ul eki kullan›yorum; çünkü
dergicili¤in bir ekip ifli oldu¤unu
bilenlerdenim.

Bizleri tan›yanlar›n selam
verdikten ya da vermeden açt›klar›
ilk konu, elinizdeki bu dergi oluyor.
Sanki biz bir sektör dergisi de¤iliz.
Sanki biz sektör dergisi
ç›karm›yoruz da; dünyan›n en çok
okunan dergilerinden birini
ç›kar›yormufluz gibi elefltiriler
al›yoruz. ‹nan›n ekip olarak bundan
öylesine mutluyuz ki, anlatamam.

Böylesi bir bak›fl, tabiî ki ekibin
kalibresinden kaynaklan›yor. Ayr›ca
eksiklerimizi görme f›rsat› veriyor.
Bundan tasar›mc›m›z fiinasi de
pay›n› al›yor. Her geçen say› dergi
biraz daha güzel ç›k›yor. Eline
sa¤l›k fiinasi…

Daha ilk gün ne demifltik; y›¤ma
habercilik yapmayaca¤›z, sektör
habercili¤i yapaca¤›z. Ulaflt›rma,
iletiflim, telekomünikasyon ve bilgi
teknolojileri alan›nda haber ve
röportajlara yer verece¤iz.
Haberlerimizin fikri takibini
yapaca¤›z. ‹nan›n, fikri takip
yapt›¤›m›z için de elefltiriler
alm›yor de¤iliz. 

Elefltiriler, sanki ayn› haberi ya

da ayn› kifliyi sayfam›za tafl›d›¤›m›z
yönünde… Oysa haber, ‘üstünkörü’
okunmam›fl olsa, gerçe¤in hiç de
öyle olmad›¤› anlafl›lacak. 

Ancak bir kusur varsa o kusur
yine bize aittir. Demek ki, haberin
üstünkörü okunmas›,
karfl›m›zdakinin de¤il, bizim
kabahatimiz. Öyleyse, haberlerde
daha ak›c› bir üslup kullanmam›z
gerekiyor. Okuyucunun çok vakti
olmad›¤›n› düflünerek, haberi tatl›
bir “hap” fleklinde sunmam›z laz›m
geliyor. Bu gerçe¤i bir kez daha
anlam›fl olduk.

Bundan böyle, elinizdeki derginin
on sekizinci sayfas›na geldi¤inizde,
“Geçmifle Ba¤lant›” sayfa
bafll›¤›yla sunulan s›cak konularla
karfl›laflacaks›n›z. Bu sayfa, bazen
sizi hüzünlendirecek, bazen
güldürecek. “fiaka gibi” dedi¤iniz
olacak. 

Sayfam›za, sadece bürokrasiden
konuklar misafir olmayacak.
Sektörün her oyuncusu zaman
içinde bu bölümde yerini alacak.
Hayat›n›n belli dönemlerini bizlerle
paylaflacak. Yeni sayfam›z›n ilk
misafiri, DLH Genel Müdürü
Ahmet Arslan oldu. Arslan,
mütevaz› geçmiflini anlatt›. Arslan
sadece ilk konu¤umuz olmakla
kalmad›, ayn› zamanda “Geçmifle
Ba¤lant›” sayfas›n›n isim babas› da
oldu. 

Bir sonraki say›da görüflmek
üzere, hoflçakal›n. 

ED‹TÖRDEN

yml
ylm
yml
ym
ly

mly

AHMET SEL‹M
ahmetselim@baglantinoktasi.org

02

❮❮



www.ttnetwifi.com.tr 444 0 375



TÜRK TELEKOM
ARTIK CEBE
G‹RD‹

Devlet her 
istedi¤i kifliyi

dinleyebilir mi?
46-47

‹Ç‹NDEK‹LER

04
www.baglantinoktasi.org 

6-7

Cepte
‹stenmeyen
mesajler artacak

Ça¤r› merkezleri
vazgeçilmez bir

hizmet oldu

1166--1177

30-31

A

fiura’da, hibrit
otomobiller ve uçak
üretimi karar›
al›nmas› bekleniyor 

fiura’da, hibrit
otomobiller ve uçak
üretimi karar›
al›nmas› bekleniyor 

fiura’da, hibrit
otomobiller ve uçak
üretimi karar›
al›nmas› bekleniyor 

fiura’da, hibrit
otomobiller ve uçak
üretimi karar›
al›nmas› bekleniyor 

fiura’da, hibrit
otomobiller ve uçak
üretimi karar›
al›nmas› bekleniyor 

fiura’da, hibrit
otomobiller ve uçak
üretimi karar›
al›nmas› bekleniyor PPrrooff..  DDrr..

HHüüsseeyyiinn  AAllttaaflfl

GGeenneell  MMüüddüürr
AAddiill  ZZeemmbbaatt



Yerebakan: 
“10. Ulaflt›rma

fiuras›,
Türkiye’yi 
ulafl›m ve

haberleflmede bir
ad›m öne

tafl›yacak bir
hamlenin iksiri

olacakt›r.”
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Cep telefonu operatörleri
ile Türk Telekom

aras›ndaki rekabet her geçen
gün büyüyerek devam ediyor.
Telekom, 3’üncü Nesil (3N)
teknolojisi ile ata¤a kalkan
GSM’cilere, sabit hatt› mobil
telefon haline getiren Wirofon
ile an›nda cevap verdi.
Telekom’un yeni hizmeti, cep
telefonu ile ev telefonu hatt›
üzerinden görüflme yapma
imkân› tan›yor. Bunun için,
kablosuz internet (WiFi)
ba¤lant›s› olmas› yeterli. 
Wirofon teknolojisi, internet
olan her yerden bilgisayarla
da görüflme imkân› sunuyor.
Bu yolla gerçeklefltirilen
aramalar, ev telefonu tarifesi
üzerinden faturaland›r›lacak.

Wirofon hizmetinden
faydalanmak için Türk
Telekom’a ait bir sabit hat ile
‘SIP protokolü’ destekli veya
Windows Mobile iflletim
sistemli, WiFi uyumlu bir cep
telefonu veya internet
ba¤lant›s› olan bir bilgisayar
yeterli oluyor. Wirofon için ek
bir abonelik bedeli de
ödenmiyor. 
Türk Telekom, yeni hizmeti
tan›tmak için geçen ay
Antalya’da bir bas›n toplant›s›
düzenledi. Toplant›da konuflan,
Türk Telekom Genel Müdürü
Paul Doany, ev telefonlar›na
mobilite kazand›rd›klar›n›
söyledi. Doany, kendilerine
ba¤l› teknoloji flirketi Argela
ile birlikte gelifltirdikleri

hizmetin kullan›m kolayl›¤› ve
maliyet avantaj›n› bir arada
sundu¤unu ifade etti. Türk
Telekom, Wirofon teknolojisi
sayesinde, mobil operatörlere
kapt›rd›¤› abonelerini geri
kazanmay› hedefliyor. 
fiimdiye kadar sabit
telefonlar›n yerini mobil
telefonlar›n almas›n›n
konufluldu¤unu aktaran
Doany, "Bu sefer tam tersi,
mobilin yerini sabitin ald›¤›
bir teknolojiyi sunuyoruz.
Wirofon; çok yak›nda
aç›klayaca¤›m›z yeni ürün ve
servislerin ilk ad›m›n›
oluflturuyor." dedi. Türk
Telekom’un halen 18 milyon
ev ve iflyeri hatt› abonesi
bulunuyor. 

Türk T

Telekom’un
yeni hizmeti,

cep telefonu ile
ev telefonu

hatt› üzerinden
görüflme yapma
imkân› tan›yor.

❮❮

Ba¤lant› Noktas›

Bülent Kaytaz,
Celalettin Dinçer,
Ülgen Y›ld›z Battal,
Paul Doany, Erem
Demircan

KISA HABER www.baglantinoktasi.org 
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Wirofon teknolojisi 
ihraç ediliyor
Türk Telekom Pazarlama ve
‹letiflim Baflkan› Erem
Demircan ise "WiFi kapsama
alan›nda olan insanlara bir
alternatif sunuyoruz. Çok daha
ucuza konuflma imkân›
sa¤l›yoruz. Bu asla GSM’nin
müflteriye sundu¤u de¤eri
de¤ifltirecek bir fley de¤il." diye
konufltu. Argela Genel Müdürü
Bülent Kaytaz da Wirofon’un
yak›nda görüntülü olarak da
hizmet verebilece¤ini bildirdi.
Türk Telekom, gelifltirdi¤i
Wirofon teknolojisini
yurtd›fl›na da ihraç etmeye
bafllad›. Bu konuda
Hindistan’›n iki büyük
operatörü ile anlaflma

imzaland›. Biriyle de
görüflmeler sürüyor. Böylece bu
ülkede 200 milyon kiflinin Türk
Telekom’un gelifltirdi¤i
teknolojiyi kullanmas›
bekleniyor.
‘CEP’i aramak 9 kurufl
Türk Telekom, y›lsonuna kadar
Wirofon abonesi olacak ilk
100 bin kifliye bu teknoloji ile
yurtiçi ev telefonlar›na yap›lan
aramalar›n her ay bin
dakikas›n› hediye edecek.
Kampanya dâhilinde GSM
hatlar›n› araman›n dakikas› da
vergiler dâhil 9 kurufl olacak.
Kampanya kapsam›nda,
y›lsonuna kadar TTNet internet
eriflim noktalar›nda (hotspot)
Wirofon eriflimi için ekstra
ücret al›nmayacak. 

Vitamin yurt d›fl›na aç›l›yor 
Türk Telekom, TTNet’in
gelifltirdi¤i çocuklar için e¤itim
yaz›l›m› Vitamin’i de
yurtd›fl›na açmaya
haz›rlan›yor. Paul Doany,
Vitamin’in Arapça sürümünün
haz›rland›¤›n› vurgularken,
"Çok fazla ülkeyi hedefliyoruz.
ABD’den Meksika’ya, Porto
Riko’dan Güney Amerika’ya
aç›lmay› düflünüyoruz. Önceki
gün Kolombiya ve Arjantin için
tekliflerimizi gönderdik.
Malezya ile de ilgileniyoruz.
Vitamin’in, fen ve matematik
derslerindeki komponentleri ile
dünya çap›nda 20 milyonu
aflk›n kullan›c›ya
ulaflabilece¤ini düflünüyoruz."
aç›klamas›n› yapt›. 

k Telekom, cep’e girdi 

■■ WiFi uyumlu cep
telefonu ya da
bilgisayar ile
internet ba¤lant›s›
olan her yerden
sabit hat tarifesi ile
arama yap›labilecek. 
■■ W‹rofon
teknolojisi ile
gerçeklefltirilen
aramalar, ev
telefonu tarifesi
üzerinden
faturaland›r›lacak. 
■■ Hizmet için ek bir
abonelik bedeli
ödenmeyecek. 
■■ Y›l sonuna kadar
Wirofon abonesi
olacak ilk 100 bin
kifliye her ay bin
dakika boyunca
sabit hatlar› ücretsiz
arama imkan›
sunulacak. 
■■ Kampanya
dahilinde GSM
hatlar›n› araman›n
dakikas› da vergiler
dahil 9 kurufl
olacak. 
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“Superonline Fiber
‹nternet” aboneleri,

Superplay ile Lig TV’de
yay›nlanan maçlar› ve
programlar›, art›k fiber
internetin h›z› sayesinde yüksek
görüntü kalitesi ve canl› yay›n
olarak izleyebiliyor. T›kla ve izle
kolayl›¤›nda sunulan hizmet, 10
A¤ustos’ta
www.superonline.com/superplay
adresinde kullan›ma aç›ld›. 

Serbestleflen telekomünikasyon
pazar›nda uygun koflullarda
kaliteli iletiflim imkân› sunmak
hedefiyle Turkcell taraf›ndan
2004 y›l›nda kurulan
Superonline’›n abonelerine
sundu¤u bu hizmet, Türkiye’de
Lig TV yay›n›n›n Lig TV d›fl›nda
canl› olarak internet üzerinden
izlenebildi¤i ilk uygulama oldu.
Superonline Pazarlama ve
Bireysel Sat›fltan Sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›s› Ceyhun Özata,
Lig TV ile yapt›klar› iflbirli¤iyle,
internet teknolojileri ve internet
tv alan›nda aboneleri için önemli
bir servise imza att›klar›n›
belirtti. Özata;

“Superonline
olarak kendi fiber

optik altyap›m›z› oluflturuyor
ve son kullan›c›ya
100Mbps’e varan

yüksek bant
genifllikleri sunuyoruz.

Bugün Türkiye’de konutlara 100
Mbps’lik fiber optik ba¤lant›
sunan ilk ve tek operatör
Superonline’d›r. Sahip
oldu¤umuz fiber optik altyap›
üzerinden sundu¤umuz hizmet ile

abonelerimizin internet
deneyimlerini zenginlefltirece¤iz.
Di¤er internet ba¤lant› türlerinin
çok üzerinde bant geniflli¤i ve
h›za sahip “Fiber ‹nternet”
hizmetimiz ile içeri¤imizi
farkl›laflt›rmaya ve gelifltirmeye
devam edece¤iz.” dedi.
Lig TV, 29,90’a 
Superonline’dan izlenebilecek

‹ki farkl› üyelik tipinin olaca¤›
serviste, ayl›k aboneler 29,90 TL
karfl›l›¤›nda Lig TV yay›n›n› ve
maçlar›n› izleyebilecek. ‹zle Öde
Modeli’nde ise derbi maçlar› 48
TL’ye, di¤er maçlar 12 TL’ye
izlenebilecek. 

Türkiye genelinde 4 bin
kilometreden fazla fiber alt yap›
kurulumu gerçeklefltiren
Superonline, 2009 y›l›nda
yat›r›m›n› ikiye katlayarak, 8 bin
kilometrenin üzerine ç›kartacak.
2008 y›lsonu itibariyle 250 bin
konut ve 50 bin iflyeri olmak
üzere toplam 300 bin noktaya
fiber ba¤lant› gerçeklefltiren
Superonline, 2009 sonunda bu
rakam›n 500 bini geçmesini
hedefliyor.

KISA HABER www.baglantinoktasi.org 
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Ceyhun Özata; 
“Lig TV ile yapt›¤›m›z

iflbirli¤iyle, internet
teknolojileri ve internet

televizyonu alan›nda
abonelerimiz için önemli
bir servise imza att›k.”
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Lig TV canl› olarak
Superonline’dan izlenecek

Lig TV canl› olarak
Superonline’dan izlenecek



Avea, Galatasaray ve
Fenerbahçe’den sonra

Trabzonspor’a da taraftara özel cep
hatt› uygulamas› bafllatt›. Avea, üç
y›l içinde dört büyüklerle 2 milyon
yeni abone kazanarak cepteki
dengeleri de¤ifltirmeyi hedefliyor.
Avea’n›n Trabzonsporlu taraftarlar
için televizyonlara verdi¤i reklâm da
dikkat çekiyor. Reklâmda, taraftar›n
‘hattini’ bilmesi vurgulan›yor. Hattini
bilmeyen sporseverler,
Trabzonspor’un hattini bilen
taraftarlar›nca, maçlarda stada
al›nm›yor. 

Avea, taraftarlara yönelik
ç›kard›¤› hatlarla, cepteki dengeleri
de¤ifltirmeye haz›rlan›yor.
Galatasaray ve Fenerbahçe’den
sonra Trabzonspor’a da taraftara
özel cep hatt› uygulamas› bafllatan
Avea, benzer bir hizmeti Eylül
ay›nda Befliktafl ile de vermeye
haz›rlan›yor. Yaklafl›k 5 milyon
dolarl›k bir yat›r›mla kulüp ad›na
GSM hizmeti vermeye imkân tan›yan
uygulamayla Avea, 3 y›l içinde 4
büyük tak›mla 2 milyon abone
kazanmay› ve bunun yüzde 20’sinin
fatural› olmas›n› hedefliyor. Türk
Telekom Genel Müdürü Dr. Paul
Doany, "Müflteri odakl› yaklafl›m›n
güzel bir örne¤ini oluflturan mobil
telekomünikasyon iflbirli¤i,
pazarlama ve marka yönetimi
kavramlar›na yeni bir boyut
getirecek ve Türkiye mobil pazar›nda
rekabetin dengelerini de¤ifltirecektir."
dedi.

S›rada Anadolu kulüpleri var 
Trabzonspor’un Avea ile iflbirli¤i

yaparak TrabzonCell ad›yla faaliyete
geçirdi¤i taraftar hatt›
uygulamas›yla 4-5 y›lda 500 bin
aboneye ulaflmas› ve kulübe 10
milyon TL’lik gelir elde etmesi
hedefleniyor. TrabzonCell ile kulübe

sürekli gelir getirecek bir kaynak
oluflturduklar›n› aç›klayan
Trabzonspor Kulübü
Baflkan› Sadri fiener,

fatura tutar›n›n yüzde 30’unun
kulübe kalaca¤›n› belirterek, "Abone
say›s› 200-250 bine ç›kt›¤›nda 5
milyon TL, 1 milyona ç›kt›¤›nda da
20 milyon TL gelir elde edece¤iz.
Taraftarlar›m›z›n TrabzonCell
kullanarak tak›mlar›na verecekleri
deste¤in hem ligde, hem de
Avrupa’da bizi daha iyi noktalara
getirece¤ine inan›yoruz." dedi. fiener,
sadece Trabzon’da de¤il, ülkenin her
köflesinde yaflayan
Trabzonsporlular›n TrabzonCell’i
sahiplenmelerini istedi. 
Akdemir: Futbol kulüplerine
kal›c› kaynak oluflturduk

Avea Genel Müdürü Erkan
Akdemir, TrabzonCell’de devam eden
mobil telekomünikasyon kervan›na
potansiyeli olan bütün Anadolu
kulüplerini de katabileceklerini
söyledi. Bu y›l da spor kulüplerine
"Mobil Telekomünikasyon ‹flbirli¤i"
modeli sayesinde sürdürülebilir ve
kal›c› kaynak oluflturduklar›n›
belirten Akdemir, "Karadeniz
Bölgesi’ndeki en büyük ekonomik
de¤ere sahip kurum olan
Trabzonspor Kulübü’nün, Türkiye’nin
yükselen markas› Avea ile böylesine
önemli bir iflbirli¤ine imza atmas›
her iki taraf için de büyük bir anlam
ifade ediyor. Trabzonspor
taraftarlar›, hangi operatörden
olursa olsun mevcut GSM
numaras› ile TrabzonCell
tarifelerinden faydalanabilecek ya da
TrabzonCell markal› yeni bir hat
alarak Avea’n›n altyap›s› üzerinden
konuflacaklar." dedi. 09

Avea, Galatasaray ve
Fenerbahçe’den sonra,

Trabzonspor’la da,
‘Trabzoncell’ ad›yla

taraftar hatt› anlaflmas›
yapt›. Trabzoncell’in

slogan› ‘hattini bil’ oldu. 

❮❮

Trabzonspor 
taraftar› ‘hattini’ bilecek

Trabzonspor 
taraftar› ‘hattini’ bilecek

Trabzonspor 
taraftar› ‘hattini’ bilecek

Trabzonspor 
taraftar› ‘hattini’ bilecek

Trabzonspor 
taraftar› ‘hattini’ bilecek

Trabzonspor 
taraftar› ‘hattini’ bilecek



Görüntülü konuflturma
hizmeti olarak hayat›m›za

giren 3N (Üçüncü Nesil), ifl dünyas›
için büyük bir kolayl›k getirdi.
Zamanla yar›flan ifl dünyas›n›n
önde gelen yöneticileri art›k
dosyalar›n›, ifl yaz›flmalar›n› nerede
olurlarsa olsunlar daha h›zl›
indirip, çal›flmalar›n› daha h›zl›
sonuçland›rabiliyor. 3N’nin
kolayl›klar›ndan faydalananlardan
biri de Vodafone CEO’su Serpil
Timuray oldu. Biz de
okuyucular›m›z›n 3N’nin kullan›m
alanlar› ile ilgili daha fazla bilgi
sahibi olabilmesi için Timuray’›n
tecrübelerini ayr›ca 3N ile ilgili
fiyat tart›flmalar›, kontörlü hatlar›n
daha yüksek vergi ödemesi gibi
konulardaki aç›klamalar›n› da
sayfalar›m›za tafl›d›k. 

‹fli gere¤i çok seyahat eden
Timuray, farkl› yerlerden internete
ba¤lan›yor. Onaylanmas› gereken
onlarca dosyay› ifl seyahatlerinde
inceleyen Timuray, daha önce bu ifli
2N teknolojisi ile götürüyordu
ancak 2N teknolojisinin a¤›r
ifllemesi Timuray’›n iflini de
yavafllat›yordu. Bu bak›mdan
Serpil Timuray’›n iflleri 3N ile daha
da kolaylaflt›. 3N’nin kendisine
sa¤lad›¤› avantajlar›; “Mobil
modem sayesinde çok h›zl› ve her
yerden ba¤lan›yor olmak benim için
çok önemli, zaman çok önemli. Her
zaman her yerde bir kablo
bulam›yorsunuz. Bu çok büyük bir
özgürlük ve verim kat›yor bana.”
sözleri ile anlatan Timuray 3N ile
artan internet h›z›n›n iflini büyük
ölçüde kolaylaflt›rd›¤›na iflaret etti.
3N her ne kadar görüntülü
konuflma hizmeti ile ön plana ç›ksa
da Timuray, kendisinin daha çok
mobil internet aya¤›n› kulland›¤›n›
dile getirdi. 
“‹letiflim vergisi çok yüksek”

3N hizmetini kullanmak isteyen
ancak fiyat› dolay›s› ile
kullanamayan abonelerle ilgili
aç›klamada bulunan Timuray, Özel
‹letiflim Vergisi’nin (Ö‹V) yüksek
olmas›ndan yak›nd›. “‹letiflim
vergisinin en yüksek oldu¤u ikinci
ülke Türkiye’dir.” diyen Timuray
abone say›s›n› art›rmak, pastay›
büyütmek için makul fiyatlar›n
sa¤lanmas› gerekti¤ine vurgu yapt›.

❮❮

“Mobil modem sayesinde çok h›zl› ve her yerden
ba¤lan›yor olmak benim için çok önemli, zaman çok

önemli. Her zaman her yerde bir kablo bulam›yorsunuz.
Bu çok büyük bir özgürlük ve verim kat›yor bana.”

Ba¤lant› Noktas›

“3N iflimi
kolaylaflt›rd›”
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Ayr›ca y›llard›r indirilmesi
istenen iletiflim vergisinin
art›r›lmas› konusunun da cep
operatörlerini tedirgin etti¤ini
söyledi. Timuray, 3N fiyatlar›n›n
belirlenen, eriflilebilir ve adil
olmas›na dikkat ettiklerinin de
alt›n› çizdi. Timuray, kontörlü
hat abonelerinin fatural› hatlara
göre yüzde 15 oran›nda daha
fazla vergi ödüyor olmas› ilgili
olarak da bir düzenleme
beklediklerine dikkat çekti. 
“Günlük 5 liral›k 
paket haz›rlad›k”

Timuray, Vodafone olarak
haz›rlad›klar› 3N paketleri ile
ilgili de bilgi verdi. “3N’de
görüntüden çok esas kullan›m
alan›, mobil internet olacak.”
ifadelerini kullanan Timuray,
bunun için günlük 5 lira, ayl›k
100 liral›k bir paket
haz›rlad›klar›n› söyledi. 3N’yi
kontörlü hat kullananlar için de
tasarlad›klar›n› vurgulayan
CEO, böylece kontörlü hat
sahiplerinin de 3N’ye ilgi
gösterece¤ini kaydetti. Serpil
Timuray, “ Bu çok önemli bir
dönüflüm. Cep telefonlar›
bilgisayara dönüflecek.
Türkiye’nin genç nüfusu
nedeniyle mobil internet
kullan›m› artacak. Gençler
önemli bir kullan›c› kitlesi

oluflturacak” diye konufltu.
Genel Müdür, 3G içerik
konusunda daha çok katma
de¤erli hizmet taraf›nda yeni bir
kap› aç›laca¤›n› vurgulad›. Bu
pazar›n önünde birçok f›rsat
oldu¤unu kaydeden Timuray, “
Teknoloji bizim önümüzde
gidiyor. Biz kullan›c› olarak
teknolojiye uyarl›yoruz.” diye
konufltu. 
“Mobil internet 
abonesi 15 milyon olacak”

Timuray, Vodafone’nun 15
milyon abonesinin oldu¤unu,
bunun yüzde 85’inin kontörlü,
yüzde 15’inin fatural› hat sahibi
oldu¤unu söyledi. 3N öncesinde
mobil internet kullan›m›n›n 6
milyon oldu¤unu belirtti.
Hedeflerinin bunu 2 kat›na
ç›karmak oldu¤unu kaydetti.
Aboneler aras›ndan 3N’ye
geçenlerin say›s›n›n
aç›klanmas›n›n erken oldu¤una
vurgu yapan Timuray,
rakamlar›n dakika dakika
art›¤›n› ilk rakamlar›n Ekim
ay›nda aç›klanaca¤›n› söyledi.
3N’nin faydas›n›n fiyatta ortaya
ç›kaca¤›n› dile getiren Genel
Müdür Timuray, “Fiyat
politikas› çok önemli. Tüm
abonelerimize 3N’yi uygun
fiyatla kullanma olana¤›
sunduk. Günlük kullan›m

paketlerimiz var. Herkes cep
telefonundan internet girmek
istiyor ama faturas› kabar›yor.
Bunun için günlük paket
maksimum 5 lira, ayl›k
kullan›m ise 100 lira. Bu limiti
geçemiyorlar. Bu da faturay›
etkilemiyor.” dedi. 
“Dizüstü bilgisayar sahibi
olma zorunlulu¤u kalk›yor”

Timuray 3N ile, kablolu bir
bilgisayarda neler kullan›l›yorsa
bunun ayn›s›n›n cep
telefonundan
gerçeklefltirilece¤ini söyledi.
Timuray flu aç›klamay› yapt›:
“Bir anlamda dizüstü bilgisayar
sahibi olma zorunlulu¤u
kalk›yor gibi de düflünebiliriz
bunu. Bu güne kadar Türkiye’de
mobil eriflim oran› 6 milyondu.
Bu oran nüfusa bakt›¤›m›zda
çok yüksek bir oran de¤il çünkü
diz üstü bilgisayar›n›z olacak,
kablosuz olacak, bir de bir bedel
var. Sonuçta bir bedel
ödeyeceksiniz. fiimdi bunlar›n
hepsi cep telefonumuzdan bir t›k
ötede, yani tamamen elinizin
alt›nda bir hizmet olacak.
Dolay›s› ile yeni bir içeri¤e ilk
etapta ihtiyaç duymadan
internet dünyas›nda gezmek
istiyorsak,  e-posta almak
istiyorsak, cep telefonundan bu
mümkün olacak.”  

“Herkes cep telefonundan internete girmek istiyor ama faturas› kabar›yor.
Bizim haz›rlad›¤›m›z pakette, günlük paket maksimum 5 lira, ayl›k kullan›m

ise 100 lira. Bu limiti geçemiyorlar. Bu da faturay› etkilemiyor.”
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Cep telefonu ve internet
kullan›c›lar›n›n ürünlerle ilgili

en çok flikâyet etti¤i konular›n
bafl›nda ‘spam’ler geliyor. En k›sa
tan›m›yla ‘istenmeyen mesajlar’
anlam›nda kullan›lan spamlerden
her gün onlarcas› cep telefonundan
SMS (yaz›l› mesaj) ve MMS
(görüntülü mesaj), internetten ise e-
posta yoluyla bize ulafl›yor. Bir
ma¤azan›n indirim kampanyas› ya
da bir baflkan›n seçmenine selam›
olarak gelen spamler tüketiciyi
rahats›z ediyor. 

Bilgi Teknolojileri Kurulu Üyesi
Ahmet Hamdi Atalay istenmeyen
mesajlarla ilgili Ba¤lant› Noktas›
okuyucular›na ayd›nlat›c› bilgiler
verdi. Atalay özellikle 3N ile
iletiflimin bafllamas›n›n ard›ndan
spam dünyas›nda da de¤iflimin
kendisini gösterece¤ini söyledi.
Bilgisayarlarda karfl›lafl›lan
istenmeyen postalar›n art›k cep
telefonlar›nda da görülece¤ini
belirtti. Bir cep telefonunun da
bilgisayar gibi ele geçirilebilece¤ine
dikkat çeken Atalay, bilgisayar›n
bafl›na gelen her fleyin 3N’den sonra
cep telefonlar›n›n da bafl›na
gelece¤ini ifade etti.

“Bana da domatesin 
fiyat›n› gönderiyorlar”

Spamin asl›nda çok basit bir olay
oldu¤unu ifade eden Atalay cep
telefonunda nas›l gerçekleflti¤i
konusunda flu aç›klamay› yapt›:
“‹nsanlar bu SMS konusunu biraz
yanl›fl biliyorlar. Bana da domatesin
fiyat›n› bildiren mesaj gelir. Ancak
ben bilirim ki benim abone oldu¤um
iflletmeci numaram› vermemifltir.
Bu iki yolla gerçekleflir; fatura

bilgilerinde numaran›z› vermifl
olabilirsiz, daha da basiti numara
dedi¤imiz fley üç art› yedi rakamd›r,
rasgele seri gönderimler de
olabilir.” 

“Spamler TTNET 
flebekesinde üretiliyor”

Kurul Üyesi Atalay, dünya
genelinde en fazla spam üreten
ülkelerden birinin Türkiye oldu¤unu
söyledi. Bu do¤rultuda bir çal›flma
yapt›klar›n› aç›klad›. Spamlerin
TTNET flebekesinde üretildi¤inin
tespit edildi¤ini kaydeden Atalay,
“Bu demek de¤il ki spami TTNET
üretiyor. Onun müflterisi olan biri
taraf›ndan, yani flebekesinin bir
yerinde üretiliyor ve dünyaya
yay›l›yor.” diyen Atalay TTNET

“Bir cep telefonu da spamler arac›l›¤›yla bilgisayar gibi
ele geçirilebilir. Bilgisayar›m›z›n bafl›na gelen her fley

3N’den sonra cep telefonlar›m›z›n da bafl›na gelecek.”

TEKNOLOJ‹
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flebekesinden üretilen spami yüzde
doksan dokuz oran›nda azaltan bir
sistem ürettiklerini aç›klad›.
Böylece Türkiye’nin üçüncü ya da
dördüncü ülke olmaktan ç›kt›¤›n›
aktard›. 

“Abone duyuru istemeyebilir”
Atalay cep telefonu abonelerinin

istenmeyen spamler konusunda
baflvuracaklar› ilk kap›n›n kendi
operatörleri oldu¤unu belirtti.
“Aboneler ‘bana duyuru gönderme’
deme hakk›na sahipler.” uyar›s›nda
bulundu. Atalay 3N sonras›
artaca¤› bilinen operatörlerin
kampanya SMS’leri için de, “Çok
büyük flikâyetlere konu olaca¤›n›
düflünmüyorum. Hatta tersini
duydu¤um oluyor. Kampanya

duyurusu gelmedi¤inden yak›nan
insanlar var. ‹nsanlar sunulan
avantajlar konusunda bilgilenmek
istiyorlar.” dedi. 

“Mesaj› gönderen, aboneye
reddetme hakk› vermeli”

Atalay rahats›z eden tan›t›m ve
bilgilendirme mesajlar› ile ilgili
göndericinin önemli bir
yükümlülü¤ü oldu¤unu söyledi.
“Mesajlar› gönderen taraf›n,
abonelere mesaj› reddetme 
hakk›n› kolay ve ücretsiz olarak
sa¤lamas› gerekir.” diyen Atalay,
3N’ye ba¤l› olarak AB direktifleri
ile uyumlu ve spam sorununu tüm
detaylar› ile ele alacak bir
düzenlemenin taslak çal›flmas›n›n
ise yap›ld›¤› bilgisini verdi. 

“TTNET
flebekesinden

üretilen spami
yüzde doksan

dokuz oran›nda
azaltan bir sistem

ürettik.”

k

Bilgi
Teknolojileri

Kurulu Üyesi
Ahmet Hamdi

Atalay
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Düzenleyici kurumlar›n ve
özellikle de iflletmecilerin

fiyatlama politikalar›,
iflletmecilerin pazarda kal›c›
olmalar› aç›s›ndan çok önemli
bir unsurdur. Fiyatlama
politikalar›n›n oluflturulmas›nda
da perakende tarifeleri için bir
maliyet girdisi niteli¤inde olan
araba¤lant› ücretleri çok önemli
olmaktad›r. Tüm dünyada genel
olarak iflletmeciler araba¤lant›
ücretlerini olabildi¤ince yüksek
belirlemeye çal›flmaktad›rlar.
‹flletmecilerin faaliyetlerini
sürdürürken araba¤lant›
ücretlerinin rekabet ortam›n›n
sa¤lanmas›na katk›da bulunacak
flekilde belirlenmesi ve
tüketicilerin korunmas›n›n
sa¤lanmas› düzenleyici
kurumlar›n önemli görevleri
aras›nda yer almaktad›r. 

Çeflitli ülke uygulamalar›
incelendi¤inde, düzenleyici
kurumlar taraf›ndan 3N
hizmetleri ça¤r›lar›n›n
sonland›r›lmas›na iliflkin
araba¤lant› ücret
düzenlemelerinin yürütülmekte
oldu¤u görülmektedir. Genel
olarak, 3N flebekelerde ses
ça¤r›lar›n›n sonland›r›lmas›
ücretleri mevcut flebekelerde ses
ça¤r› sonland›rma ücretleri ile

eflit belirlenmektedir. 
5809 say›l› Elektronik

Haberleflme Kanunu taraflar›n
anlaflamamalar› halinde
Kurumumuza, iflletmecilere
araba¤lant› sa¤lama
yükümlülü¤ü getirebilme yetkisi
vermektedir.  

Bu kapsamda, Bilgi
Teknolojileri ve ‹letiflim Kurulu
Karar› ile 30.07.2009
tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere; 3N araba¤lant› ücret
tarifeleri belirlenmifltir. 

■■ 3N flebekelerinde ses
ça¤r›lar›n›n sonland›r›lmas›
ücretleri (vergiler hariç), 2N
ça¤r› sonland›rma ücretlerinde
oldu¤u gibi Turkcell için 6,55
Kr/dk, Vodafone için 6,75 Kr/dk
ve Avea için 7,75 Kr/dk, 

■■ 3N flebekelerinde görüntülü
ça¤r›lar›n sonland›r›lmas›
ücretleri ise üç iflletmeci için eflit
flekilde 7,75 Kr/dk olarak
belirlenmifltir.

3N ses ve görüntülü konuflma
ça¤r› sonland›rma hizmetleri
ücretleri makul bir seviyede
belirlenmifl olmas›yla, özellikle
genç nüfusun yo¤un oldu¤u
ülkemizde 3N abone say›s›n›n
di¤er ülkelerden daha h›zl› bir
art›fl sürecine sahip olaca¤›
tahmin edilmektedir.

❮❮
KUDDUS‹ YAZICIDr.

BTK TAR‹FELER DA‹RES‹
BAfiAKANI

Ülkemizde 3. Nesil hizmetlerinin
sunulmaya bafllanmas›ndan önce
Kurumumuz taraf›ndan önlem al›narak,
rekabetin sa¤lanmas›nda çok önemli olan
araba¤lant› ücret tarifeleri belirlenmifltir…

3N abone
say›s›nda

fark ataca¤›z

k
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2002 y›l›nda Afrika seviyesinde olan internet kullan›m› ve internet 

abone say›s› 2009 Haziran sonu itibariyle 6 milyona yaklaflt›.

Ba¤lant› Noktas›

Türkiye
internet

kullan›m›nda
Avrupa’ya

fark att›

2000’li y›llarda internet
kullan›m› ve abone say›s›

aç›s›ndan Afrika seviyesinde olan
Türkiye art›k
Avrupa’y› yakalad›.
Ulaflt›rma Bakan›
Binali Y›ld›r›m’›n
ifadesiyle; otoyollar,
duble yollar derken,
Türkiye, havadan ve
karadan da internet
a¤› ile donat›ld›.
2002 y›l›nda Afrika
seviyesinde olan
internet kullan›m› ve
internet abone say›s›
2009 Haziran sonu
itibariyle 6 milyona yaklaflt›. 

Türkiye internet abonelik
say›s›n› her geçen gün art›r›yor.
2008 y›l›nda, internet aboneli¤i,
bir önceki y›la göre yüzde 30 art›fl
gösterdi. Yetkililer 2009 y›l›nda,
internet kullan›m rakam›n›n,
hizmet vermeye bafllayan Üçüncü
Nesil (3N) teknolojisiyle çok daha
fazla artaca¤›n› vurguluyor.
Türkiye internet teknolojisinde
gösterdi¤i baflar›n›n meyvelerini
de yemeye bafllad›. ‹nternet
kullan›m› aç›s›ndan Avrupa’da
6’nc›, dünya s›ralamas›nda da
13’üncü s›raya yerleflti.  

Bu gerçe¤i, dijital ölçümler
alan›nda önde gelen kurulufllardan
comScore Inc.’›n yapt› araflt›rma
da do¤ruluyor. comScore Inc.’›n
internet kullan›m› davran›fllar›na
iliflkin yay›nlad›¤› Nisan ay›

raporuna göre, Türkiye, internet
kullan›c›s› say›s› aç›s›ndan Avrupa
7’ncisi, internet bafl›nda geçirilen

saatler ve girilen
sayfalar konular›nda
ise birinci oldu.
comScore Inc.’›n
Nisan raporuna
göre,  Türkiye’de 15
yafl üzerinde 17.8
milyon insan›
internet kulland›.
Bu arada, internet
bafl›nda geçirilen
ortalama süre
aç›s›ndan Türkiye,
32 saat ile

birincili¤i elde etti. 
Genifl bantta Avrupa’n›n
gerisindeyiz

2002’den bu yana iletiflim
alan›nda büyük bir at›l›m yaflayan
Türkiye, genifl bant aboneli¤inde
ise Avrupa Birli¤i (AB)
ortalamas›n›n alt›nda seyrediyor.
Türkiye’de yüzde 8,4 olan genifl
bant penetrasyonu art›fl oran›,
22.9 olan AB ortalamas›n›n
alt›nda kal›yor. Hane halk›na
göre, yüzde 37 olan genifl bant
penetrasyonu art›fl oran› ise yüzde
55 olan AB ortalamas›na yak›n
duruyor. Türkiye internet
aboneli¤inde ADSL ba¤lant›
çeflidini tercih ediyor. 2008
sonunda yaklafl›k 5.9 milyonu
bulunan ADSL abone say›s›, bir
önceki y›la göre de yaklafl›k yüzde
30 art›fl gösteriyor.

❮❮

2000 2.350.000
2001 2.850.000
2002 736,934
2003 1,197,442
2004 1,511,171
2005 2,253,102
2006 3,180,104
2007 4,878,674
2008 5,829,201
2009-Haz 5,950,848

Türkiye’de y›llara göre
abone say›s› flöyle:

Türkiye’de y›llara göre
abone say›s› flöyle:



Ça¤r› merkezlerinin
vermifl oldu¤u hizmet,

Türkiye’de yeni bir ifl kolunu da
beraberinde getirdi. Her geçen
gün say›lar› ço¤alan ça¤r›
merkezleri, binlerce iflsizi ifl
sahibi yapt›. GSM
Operatörleri, büyük holdingler
ve birçok firma, müflterisiyle
daha da bir yak›nlaflmak için
baflta büyük flehirler olmak
üzere ard› ard›na ça¤r›
merkezleri açt›. ‹lk bafllarda,
flirketler aras›nda rekabet
unsuru olan ça¤r› merkezleri,
art›k olmazsa olmaz hizmet
kalemleri aras›na girdi.
Dünyadaki pazar paylar› 370
milyar› bulan merkezler önem
kazanmaya da devam ediyor.

Bu say›m›zda, dünyada h›zla
geliflen ça¤r› merkezleri

hakk›nda, AS‹ST Genel
Müdürü Adil Zembat ile
görüfltük. Zembat, dünyada
1960’larda, Türkiye’de ise
1990’larda hizmet vermeye
bafllayan ça¤r› merkezleri
hakk›nda önemli bilgiler verdi.
Ça¤r› merkezlerinin, müflteri
flikâyetlerini alabilmek için
oluflturuldu¤unu belirtti. ‹lk
y›llarda ça¤r› merkezi hizmeti
veren flirketlerin, ayr›cal›kl› bir
konuma yükseldi¤ine iflaret
eden Zembat, “Ça¤r›
merkezleri, ilk 10 y›l içinde
firmalar›n müflterilerine
sundu¤u ayr›cal›kl› bir hizmet
olarak görüldüyse de, rekabet
avantaj› yaratt›ysa da,
2000’den sonraki dönemde
olmazsa olmaz bir müflteri
iliflkileri uygulamas› olarak
görülmüfltür. Günümüzde, bir
ça¤r› merkezi sadece rekabet
avantaj› de¤il, mutlaka olmas›
gereken bir hizmet olmufltur.”
dedi. Özellikle GSM

❮❮
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bir hizmet oldu”

“Ça¤r› merkezleri
GGeenneell  MMüüddüürr  AAddiill  ZZeemmbbaatt::  

“GSM
Operatörleri,

büyük holdingler
ve birçok firma,

müflterisiyle
daha da bir

yak›nlaflmak için
ça¤r› merkezleri

açt›.”

VAZGEÇILMEZ



operatörlerinin Do¤u ve
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’ne
kurduklar› ça¤r› merkezlerinin
oran›n iklimini de¤ifltirdi¤ini
savundu. Bunun büyük ve önemli
bir hizmet oldu¤una dikkat çekti. 
“370 milyarl›k bir 
pazardan söz ediyoruz”

Zembat, ça¤r› merkezlerinin
dünyada ve Türkiye’de önemli bir
pazar haline geldi¤ini savundu.
Türkiye’de yeni ve geliflen bir
sektör olarak ortaya ç›kt›¤›na
dikkat çeken Zembat ancak
merkezler için ‘çok yenidir’
ifadesinin de kullan›lamayaca¤›na
vurgu yapt›. 

Ça¤r› merkezlerinin dünyadaki
pazar pay›n›n 370 milyar dolar›n
üzerinde oldu¤unu vurgulayan
Genel Müdür Zembat, ortadaki
rakam›n çok ciddi oldu¤una iflaret
etti. Dünya’da direkt olarak 10
milyonun üzerinde de insan›n bu
sektörden ekmek yedi¤ini belirtti.
Ça¤r› merkezlerinin Türkiye’de
1990’larda hayata geçti¤ine
dikkat çeken Zembat,
“Ülkemizde, biraz geç
uygulamaya al›nd›. 1990’larda
bafllad›. 1995’lerde birebir
yurtd›fl›ndaki örnekleri
düflünüldü¤ünde ilk zamanlar
biraz komik durumlara da düfltük.
2000’lerden sonra ça¤r› merkezi
ciddi anlamda yap›lanmas›n›
tamamlad›. Ça¤r› merkezleri
teknolojik yat›r›mlar›n› yapt›.
Türkiye için söylüyorum
dünyadaki rakipleri ile boy
ölçüflür hale geldi.” dedi.
“Kamu bizi sektör 
olarak görmüyor”

Zembat, dünya ile Türkiye
karfl›laflt›rmas› yapt›. Türkiye’de
halen bir sektör kolu olarak
görülmediklerinin alt›n› çizdi.
Özellikle kamunun kendilerini
sektör olarak görmedi¤ine dikkat
çekti. Ça¤r› merkezleri olarak, 25
ile 29 bin aras›nda masa
kapasitesine sahip olduklar›n›,
merkezlerde çal›flan say›s›n›n da
35 ile 39 bin aras›nda oldu¤unu
kaydeden Zembat, flunlar› söyledi:
“Güzel bir rakam. H›zla büyüyen
bir sektör. Yüzde onlar›n üzerinde
büyüme h›z› olan bir sektör, her ne
kadar sektör olarak kabul
edilmiyorsa da… Art›k ça¤r›
merkezleri bir sektör diyebiliriz.

900’ün üzerinde hizmet veren
ça¤r› merkezi oldu¤u söyleniyor
Türkiye’de.” Zembat,
Türkiye’deki sektörün pazar
pay›n›n 200 milyon civar›nda
oldu¤unu kaydetti. 
ABD’de 100 müflteriye 
1 temsilci düflüyor

Zembat, Türkiye ile ABD’yi
karfl›laflt›rd›. Amerika’da her 100
bireye bir müflteri temsilcisi
düfltü¤ünü vurgulayan Zembat,
“Bizdeki rakamlara
uyarlad›¤›m›zda bu 25 misli daha
fazla. Bizde bir masa 2 bin 500
kifliye hizmet veriyor. Biz bunu
1,5 kifli olarak hesapl›yoruz. 1,5
kifli 2 bin 500 kifliye hizmet
veriyor.” dedi. Genel Müdür,
Türkiye’nin ABD seviyesine
geldi¤i zaman, çal›flan say›s›n›n
800 ile 1 milyon aras›nda
de¤iflece¤ini de sözlerine ekledi. 
“Bizim için lise 
mezunu olmas› yeterli”

Adil Zembat, ça¤r› merkezinde
çal›flmak için aranan flartlara da
de¤indi. E¤itim yönüyle lise
mezunu olmas›n›n kendisi için
yeterli oldu¤unu kaydeden
Zembat, arad›klar› di¤er
özellikleri söyle s›ralad›: “Asgari
derecede lisan›n›n düzgün olmas›,
hangi lisanda hizmet verecekse,

düzgün konuflmas› gerekiyor.
Anlafl›l›r ve aç›k konuflmas›,
aksan›n›n olmamas› flart›n›
ar›yoruz. Ayr›ca ö¤renme
kabiliyetini ölçüyoruz. Kiflilik
testleri yap›yoruz. Stres alt›nda ne
kadar dayan›kl›lar, çal›flabilirler
onu test ediyoruz. Her türlü testi
kendine göre yöntemlerle
uyguluyoruz. Ama lise mezunu bir
eleman, aksan›nda bir problem
yoksa konuflmas›n› etkileyen fiziki
bir rahats›zl›¤› yoksa bence bu ifli
yapabilir.”
Çok ciddi yat›r›ma ihtiyaç yok

Genel Müdür Zembat, ça¤r›
merkezi açmak için çok ciddi
yat›r›ma ihtiyaç olmad›¤›n›
söyledi. Yat›r›m için, sermaye,
insan gücü ve hammadde
gerekti¤ine oldu¤una dikkat çeken
Zembat, flöyle devam etti: “Bizim
iflimizde, ça¤r› merkezi
sektöründe hammadde insand›r.
Çünkü biz, insan›n konuflma
kabiliyetini kullan›yoruz
hammadde olarak. ‹nsan gücünü
zaten kullan›yoruz. Yat›r›m
maliyetini de di¤er sektörlerle
k›yaslad›¤›n›zda çok cüzi
rakamlard›r. Yani öyle çok büyük
bedeller ödemeden ça¤r› merkezi
sahibi olabilirsiniz. ‹flinizi de iyi
biliyorsan›z çok da baflar›l›
olursunuz.”
“Do¤u’ya aç›lan ça¤r›
merkezleri sosyal 
orumluluk projeleri”

Genel Müdür, Do¤u ve
Güneydo¤u’ya aç›lan ça¤r›
merkezlerini sosyal sorumluluk
projeleri olarak de¤erlendirdi.
Çok da iyi yap›ld›¤›n› belirtti.
“Onlara kendi ad›ma teflekkür
ediyorum” diyen Zembat,
“Oralar›n fleklini de¤ifltirdiler.
Ekonomik iklimini de¤ifltirdiler.
Diyelim Erzurum’da bir ça¤r›
merkezinin bin çal›flan› var. Bin
tane aileye giren maafl demektir.
Bin tane ailenin ekonomik
ikliminin de¤iflmesi demek o. Bin
tane ailenin ekonomik ikliminin
rahatlamas› demek. Elinin
rahatlamas› demek. Bakkaldan
gidip al›flveriflini daha rahat
yapmas›, manavdan gidip
meyvesini daha rahat almas›,
kasab› ile daha s›k görüflmesi
demek. O yüzden çok önemli
buluyorum.” aç›klamas›n› yapt›. 17
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bir ça¤r›

merkezi sadece
rekabet avantaj›
de¤il, mutlaka
olmas› gereken bir 
hizmet olmufltur.”
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“Lise mezunu
bir eleman,

aksan›nda bir
problem yoksa
konuflmas›n›
etkileyen fiziki bir
rahats›zl›¤› yoksa
bence bu ifli
yapabilir.”
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Ba¤lant› Noktas›, bu
aydan itibaren yeni bir

bölümle okuyucular›n›
selamlayacak. Merakla
okuyaca¤›n›z› düflündü¤ümüz bu
bölümde, lacivert tak›mlar›, sert
bak›fllar› ve her daim ciddi
yüzleri ile bilinen bürokratlar›n
insani taraflar›n›, yüreklerini
okuyacaks›n›z. 

Yeni bölümümüzün ilk konu¤u
ise Demiryollar, Limanlar ve

Hava
Meydanlar›

‹nflaat› (DLH) Genel
Müdürü Ahmet Arslan

oldu. Arslan, çocukluk ve
gençlik y›llar›n›, büyüyünce
hangi mesle¤i tercih etmeyi
düflündü¤ünü, özlemlerini,
beklentilerini, geçmiflte kalsa da,
an›msad›kça buruk bir tat
b›rakan zor dönemlerini
‘Ba¤lant› Noktas›’na anlatt›. 
■■ Önce çocukluk günlerinden
bafllamak istiyoruz.
Çocuklu¤unuz nerede geçti?

Benim çocuklu¤um Kars’›n
Ka¤›zman ilçesinin Bulan›k
köyünde geçti. Yedi kardefliz.
Ben üçüncüyüm, ortanca da

say›l›r. Dört erkek, üç k›z…
■■ Çocuklu¤unuzda büyüyünce
ne olmay› isterdiniz?

Küçükken doktorlar›n hasta
olmayaca¤›n› düflünerek, daha
sonralar› ise kendi ilçemde görev
yapabilirim diye doktor olmay›
istiyordum. Üniversite
tercihlerini yaparken birçok t›p
fakültesi s›ralam›flt›m. Ancak,
evinde kalarak dershaneye
gitti¤im ve üniversite mezunu
olan ‹sa Day›m›n, “Gemi
mühendisi arkadafl›m 20
milyonluk projelerin alt›na imza
at›yor. Sen de Gemi ‹nflaat›
Fakültesi’ni yaz.” demesi ile ilk
tercih olarak ‹TÜ Gemi ‹nflaat›
ve Deniz Bilimleri Fakültesi’ni
yazd›m, kazand›m. Böylece
doktorluk hayalim de sona erdi.
■■ Bize çocukluk döneminizi
anlat›r m›s›n›z? 

Ben tar›mla ve hayvanc›l›kla
ilgilenen bir ailenin çocu¤uyum.
Köy çocu¤uyum. Ailem, tar›mla
u¤rafl›rken bir taraftan da k›fl›n
köyde, yaz›n yaylada
hayvanc›l›kla u¤rafl›yordu.
Bunun esprisi flu; her y›l may›s
ay› sonu geldi¤inde ailenin bir
bölümü, hayvanlarla birlikte
yaylaya gider. Amaç
hayvanc›l›kt›r. 
■■ Hayvanc›l›k, ailenizin ana
geçim kaynaklar›ndan biri öyle
de¤il mi? 

Evet. 
■■ Eviniz nas›ld›?

Sonuçta hayvanc›l›k ve
çiftçilikle u¤raflan bir aile. Kendi
ya¤›m›zla kavruluyorduk. Hiçbir
zaman çok fazla gelirimiz
olmad›. Çiftçilik yaparak k›fll›k
hasad›n›z›, bu¤day›n›z›
ç›kar›yorsunuz. Hayvanlar›n›za
verece¤iniz yemi, arpay›
ç›kar›yorsunuz. Bir baflka ifade
ile oradan ç›karaca¤›n›z otla
k›fl›n hayvanlar›n›z›
besliyorsunuz. Hayvanlar›
yaylaya götürüyorsunuz, yaylada
sütünden, peynirinden
yararlan›yorsunuz. Bunlar›n
hepsinin amac› 1 y›ll›k dönemde
geçiminizi sa¤lamak.

❮❮
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hayvan güdüyordum”

O¤lunun ad›:
Cemal Can

Arslan



■■ Aileniz hakk›nda da bilgi
verir misiniz?

Babaannem, flehirden
gelmedir. Torunlar›n›n
okumas› gerekti¤ini sürekli
belirten, bu anlamda da ailede
gerçekten çok ciddi
fedakârl›klar yapm›fl biridir.
Köyde okul yok. ‹lçeye
göndermek gerekiyor. Büyük
amcam›n o¤lu o dönemde
köydeki herkesin karfl›
ç›kmas›na ra¤men ilçede
babaannemin akrabalar›nda
kalarak okumufl. Ertesi y›l
bakm›fllar ki bizimkiler
aileden birçok çocu¤un
okumas› gerekiyor. Bu sefer
ilçede bir ev tutulmufl. Okuyan
çocuklar bu evde kalmaya
bafllam›fl, bafllar›nda ise bazen
annem, bazen büyük amcam›n
rahmetli efli. Böylece ailedeki
herkesin okumas›n›n yolu
aç›lm›fl. Tabii ki benimde.
■■ Devams›zl›k yapmadan
okula düzenli gidebiliyor
muydunuz?

Okulun bitimine, son 20 gün
ya da 1 ay kala babam gelirdi.
Babam, ö¤retmenlerime, ‘ben
bu çocu¤u köye götürece¤im’
derdi. Ö¤retmenler ‘hay›r’
derdi. Babam o zaman derdi
ki, ‘sizin hay›r demeniz çocu¤u
tamamen okuldan almam›
gerektirir.’ Ö¤retmenler de,

‘o zaman götür, yayladan
sonra tekrar getir’ derlerdi. Bu
yayladaki ifller içindi. Bir
taraftan da o ifllerin yürümesi
gerekiyor.
■■ Üzülür müydünüz?

Bir taraftan üzülür, bir
taraftan kabullenirdim. Niye
diye soracak olursan›z; köyde
hiç kimse çocu¤unu okula
göndermezdi. Sadece bizim
aile gönderirdi. Herkes
bizimkilere laf ederdi, ‘bak›n
çocuklar› okula
gönderiyorsunuz, bu yaflta siz
hayvanlarla, tarla ile çay›r ile
u¤rafl›yorsunuz’ derlerdi. Bu
laflar› duyunca ailemi takdir
ederdim. 
Baban›z belli bir e¤itimden
geçmifl mi?

Babam askerde diplomay›
alm›fl. Ali okulu derlerdi o
zaman. Ama ben babam›
takdir ederim. Matematik

zekâs› müthiflti. 
■■ Üniversiteyi kazand›¤›n›z›
ö¤rendi¤inizde ne hissettiniz? 

1978’de üniversiteyi
kazand›m. O s›rada,
yayladayd›m. Günler sonra
ald›¤›m mektupla ilk tercihime
girebildi¤imi ö¤rendim.
De¤iflik bir duyguydu. O
tarihte yaylada hayvan
güdüyordum. Öyle bir
ortamda, o haberi almak
müthiflti. Ama ben hiçbir
zaman unutmad›m. Öyle bir
flans olmuflsa, bunu sonuna
kadar de¤erlendirmek
gerekti¤ini düflündüm.
■■ Üniversite e¤itimi
maliyetlidir. Ailenizden
kaynakl› bir sorunla
karfl›laflt›n›z m›?

Evet, s›k›nt›l› bir dönemdi.
Ailemin, her ay bir para bulup
göndermesi çok çok zordu.
Yani, senede bir yapt›klar›
hasatla, hayvan sat›m›yla on
iki ay geçinmeye çal›flan bir
ailenin para göndermesi
gerçekten kolay de¤ildi.
Üniversiteye kayd›m›
yapt›rd›ktan sonra ailem, çok
s›k›nt›ya girerek her ay para
gönderdi. 
■■ Nerede okudunuz?

‹stanbul’da okudum. fiunu
söylemekte fayda var. Sadece
babam de¤il üç amcam da

okumama maddi destek oldu.
O zaman dört kardefl
birlikteydiler ve gelirleri,
giderleri hep ortakt›.
‹stanbul’da Saadet Halam var.
Uzun zaman yan›nda kald›m.
Ev Ba¤c›lar’da, okul
Gümüflsuyu’nda. Daha yak›n
olmas› için Gültepe’de bir
gecekondu kiralad›m.
Mütevaz› ö¤renci eflyalar›m›
alarak araçla Gültepe’ye
gittik. Eflyay› indirdik. Allah
rahmet eylesin halam›n efli
olan Hasan Amca evin halini
görünce, unutamayaca¤›m bir
f›rça çekti. Eflyalar› tekrar
arabaya yükleyip evine geri
götürdü.  
■■ Bir köy çocu¤u, bugün
Ankara’da önemli bir genel
müdürlü¤ün bafl›na geliyor.
Zor koflullar alt›nda
bulunanlara bir mesaj›n›z
olacak m›? 

Her zaman her fley
mümkün, yeter ki
bulundu¤unuz flartlar› kabul
edin ve ‘ben bu flartlarla
yoluma nas›l devam ederim’
diye düflünün. 
■■ H›rsl› m›yd›n›z? Okuman›n
size getirecekleri konusunda
bir fikriniz var m›yd›?

‹nsanlar o dönemde, liseyi
bitirmenin devlette memur
olmak için yeterli olaca¤›n›,

dolay›s› ile memuriyetin
Anadolu’daki bir insan için az
fley olmad›¤›n› düflünürdü.
Ama benim gayretim hep en
iyisi içindi. 
■■ Küçükken çok arzulay›p
yapamad›¤›n›z ve içinizde
kalan ifller var m›?

Hiçbir zaman köyde bir
gofret alman›n bile zor
oldu¤unu, bir oyuncak alman›n
imkâns›z oldu¤unu
unutmad›m. Unutmuyorum.
Orada yaflayan insanlar›n
gözüyle bakmaya devam
ediyorum hayata... Biliyorum
ki bu makamlara geldi isek
gerçekten birçok insan›n
katk›s› ve unutmamam
gereken geçmiflim var. 
■■ Yaflam›n›za damga vuran
en önemli olay nedir?

Eflim Habibe ile evlendikten
sonra üç tane çocu¤umuzu pefl
pefle erken do¤um nedeniyle
kaybettik. Benim flu anda
hayatta olan o¤lum Cemal
Can, dördüncü çocu¤um.
Dördüncü çocu¤um da çok
erken do¤du ama flu an gayet
sa¤l›kl›.  Okulunda da gayet
baflar›l›. O¤lum benim için
Allah’›n bir lütfudur, bir
mucizedir, ben öyle kabul
ediyorum. Birçok sa¤l›k
sorunlar› ile üç çocuk
kaybettikten sonra doktorlar›n
‘yüzde 10 yaflar yaflasa dahi
sa¤l›kl› olma ihtimali yüzde 5-
10’dan fazla de¤ildir’ dedikleri
bir çocu¤un hem yaflamas›
hem de sa¤l›kl› olmas›
gerçekten bize Allah’›n bir
lütfu, bir mucizesidir. Bunun
da hep maddi olarak de¤il
belki ama manevi olarak
karfl›l›¤›n› vermek gerekti¤ini
düflünerek farkl› bak›yorum
dünyaya. Herkesin çocu¤u
k›ymetli ama bunlar›
yaflad›ktan sonra baba olmak,
çocu¤un k›ymetini benim
gözümde artt›r›yor. Bunun
benim hayat›mda çok önemli
yeri var. 19
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G, j ve c harflerini biberle
baharatla kar›flt›r›p bir

fliflede çalkalay›n ortaya ç›kacak
sesin karfl›l›¤›n›n Türkçede
olmad›¤›n› görürsünüz.
fiimdilerde ülkemizde 3.Nesil
konufluluyor ya, pek kimse
üçüncüden de nesilden de
hazzetmiyor anlafl›lan, en hafif
tabirle 3G(üç g) diyorlar; dahas›
var;  trîcî… Bu aradaki “c” de
“j”ye yak›n telaffuz ediliyor.

Söyleyen memnun duyan
memnun;  ediyorlarsa ediyorlar,
sana ne diyerek kap›y›
kapat›rsan›z derim ki,
kapatt›¤›n›z kap› Türkçenin serçe
parma¤›n› araya s›k›flt›rmakta ve
ortaya anlat›lmaz bir tuhafl›k
ç›kmaktad›r.

Elbette bir dile baflka dilden
kelimeler girer. Elbette, icat
eden ad koyma salahiyetini
haizdir. Elbette “ar› dil” diye bir
dil yeryüzünde ancak kabilelerde
vard›r. Baflkalar›n›n ad›n›
baflkalar›n›n sesiyle konuflmaya
ne lüzum var. Elin ‹ngiliz’i,
Frans›z’› senden ald›¤› kelimeleri
senin dilinin ses yap›s›na göre mi
konufluyor. Yok böyle bir fley…
Konufltu¤umuz, kendimizi ifade
etti¤imiz, bize bir kimlik
ba¤›fllayan Türkçenin düfltü¤ü flu
hale bak›n. Neymifl: Trîcî..
Yesinler onu…  

Türkçe, konuksever bir dildir,
baflka dillerin sözcüklerini
yedirir, içirir, onlara kendi sesini
kendi inceli¤ini, kendi ifade
imkânlar›n› sevdirir. Türkçedeki
yabanc› kökenli kelimelerin art›k
yâdl›¤› da yabanc›l›¤› da
kalmam›flt›r. Serbest Farsçadaki
serbest de¤ildir. Örnek
Ermenicedeki örnek de¤ildir.
Efendi Latincedeki efendi
de¤ildir. Minare Arapçadaki
minare de¤ildir. fiimendifer
Frans›zcadaki flimendifer
de¤ildir. Ya nedir? Bu gibi
Türkçedir. Buz gibi Türkçedir de,

az önce zikretti¤im kelimeleri
köken dildeki ses yap›lar›yla
dilimize yerlefltirme kimsenin
akl›na gelmezken bizim
akl›evveller son zamanlarda
baflka fleylerle birlikte baflka
dillerin seslerinin de ajanl›¤›na
bafllad›lar. Yanl›fl anlafl›lmas›n,
ihbar filan yok, ajanl›k bir nevi
temsilcilik, acenteliktir.

Sözlerin soy a¤ac›na merakl›
Taraf’taki “kelimebaz”›m›z
Sevan Niflanyan’›n terelerinde
gözümüz yok; satmaya da niyetli
de¤iliz. Söyleyece¤imiz odur ki,
Türkiye biliflimde gerek donan›m
gerek yaz›l›m alan›nda inan›lmaz
bir s›çrama gerçeklefltiriyor.
Muhteflem bir dönüflüm var.
Çocuklar gözünü bilgisayarla
açmaya bafllad›. Oyun
bilgisayardan, e¤lence
bilgisayardan, haber
bilgisayardan, arkadafl
bilgisayardan, aflk
bilgisayardan… Ulaflt›rma
Bakan› Binali Y›ld›r›m’›n
tabiriyle çok fleritli biliflim
otoyollar› aç›ld›. Sa¤l›kl› ve
yeterli içerik için her fley haz›r.
Hal böyle de, “trîcî” için olur
böyle fleyler, bu kadarl›k kaçak
can sa¤l›¤›, harmanda öküzün
a¤z› ba¤lanmaz diyemeyiz.
Harmanda elbette öküzün a¤z›
ba¤lanmaz; harmandan de¤il
yeni bir yaflam biçiminden
bahsediyoruz flunun fluras›nda…
George Orwel a¤abeyimizin
ruhunun kulaklar› ç›nlas›n; sanal
özgürlü¤ün yeni tan›m›,
kuflat›lm›fll›k olarak görünse
de…

Söyleyece¤imizi söyledik
madem, bafll›ktaki tuhaf söz
düzene¤ini vallahi de billahi de
ben kurmufl de¤ilim. Mübarek
kulaklar›m›n flahitli¤i vard›r,
yüksek tahsilini yapm›fl, kamuda
yönetici olmufl bir
arkadafl›m›zdan duydum. A¤z›m
aç›k kald›. Olmaz bu kadar
demeyin, oluyor bazen…

MEHMET AYCI
mehmetayci@baglantinoktasi.org

köfle
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‹stanbul Üniversitesi (‹Ü)
Cerrahpafla T›p Fakültesi Romatoloji

Bilim Dal› taraf›ndan Türkiye’de ilk kez
Romatoid Artrit (RA) hastalar›nda
kullan›lmaya bafllanan hasta takip indeksi
RAPID3, hastalar›n tan› ve tedavi
sürecinde daha aktif rol almalar›n›
sa¤l›yor. Hastalar›n doktora muayene
olmadan önce rahats›zl›klar›n› anlatt›¤›
indeks, doktora da büyük kolayl›k
sa¤l›yor. RAPID3 ile hastalar doktordan
önce dokunmatik ekrandaki sorulara
cevap vererek, kendi sa¤l›k durumlar›n›
ortaya koyuyor. Daha sonra bu bilgiler
doktorun önüne gidiyor. Hem hasta
derdini daha rahat anlat›yor hem de
doktorlar hastalar›n›n durumunu sürekli
olarak takip edebiliyor ve zaman› daha
etkin kullan›yor. Bugün Türkiye’de 350
bin hasta RAP‹D3’ü kullanmaya bafllad›.  

‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi ‹ç
Hastal›klar› Ana Bilim Dal› ve Romatoloji
Bilim Dal› Baflkan› Prof. Dr. Hasan
Yaz›c›, daha önce bu hastalara doktor
muayenesi ve tahlillerin sonucuna göre
müdahale ettiklerini belirtiyor.  “Bazen
kiflinin muayene ve testlerde gösterdi¤i
istikametten farkl› bir durumu ortaya
ç›kabiliyordu. Tan› ve tedavide baflar› için
hastan›n dedikleri, en az laboratuar
testleri ve radyoloji kadar önemli. Bu
indeksle hasta da tedavi sürecine dâhil
ediliyor.” fleklinde konufltu. 

RAPID3’ü aralar›nda Türk Doktor
Yusuf Yaz›c›’n›n da bulundu¤u bir grup
Amerikal› ve Finlandiyal› klinik
araflt›rmac› taraf›ndan son y›llarda
gelifltirdi. Söz konusu yöntemle hasta,
dakikalar içinde yan›tlayabildi¤i sorular
ile hastal›¤›n›n durumunu 0-30 aras› bir
ölçekte yans›tabiliyor. Cerrahpafla
Romatoloji Poliklini¤i’ne muayene için
gelen her hasta, doktorun yan›na
girmeden önce kiosk (PC ve dokunmatik
ekrandan oluflan bir sistem) üzerinden
elektronik olarak sorular› yan›tl›yor.
Hasta, gerekti¤inde personelden destek
alarak, verdi¤i cevaplar› kiosktan kâ¤›da
ç›kt› alabiliyor. Hastan›n klini¤e her
geliflinde indeksin yeniden hesaplanmas›
ile hastal›¤›n seyri takip edilebiliyor ve
tedaviye verdi¤i yan›t ölçülüyor. Yan›t
yetersiz ise tedavinin yeniden ayarlanmas›
mümkün olabiliyor. Hastadan ‘Ayakkab›n›
ba¤layabiliyor musun? Arabaya rahat
binebiliyor musun? Dü¤melerini
ilikleyebiliyor musun?’ gibi çeflitli sorulara
rakamsal olarak cevap vermesi isteniyor.
Ayr›ca a¤r›n›n derecesi soruluyor. Bütün
bunlar›n sonuçlar›na göre belli bir
rakamsal de¤er ortaya ç›k›yor. Bu durum
doktorun önüne gidiyor.

Anlat
rahats›zl›¤›n›
BILGISAYARA 

RAPID3 ile hastalar
doktordan önce dokunmatik

ekrandaki sorulara cevap
vererek, kendi sa¤l›k

durumlar›n› ortaya koyuyor.
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Ulaflt›rma Bakanl›¤›, ulaflt›rma
ve haberleflme sektörünün 15

y›ll›k gelece¤ini planl›yor. Planlama,
27 Eylül- 1 Ekim tarihleri aras›nda
‹stanbul Haliç Convention Center’da
yap›lacak olan 10. Ulaflt›rma
fiuras›’nda masaya yat›r›lacak.
fiuran›n hedefi, cumhuriyetin 100.
y›l›nda Türkiye’yi ulafl›m ve
haberleflme alanlar›nda dünyan›n en
büyük ekonomileri aras›na sokmak.
Planlamada, Sera gazlar›, manyetik
ve gürültü emisyonlar›n›n kontrol
alt›na al›nmas›, çevreye duyarl› bir alt
yap›n›n oluflturulmas› flurada
görüflülecek konular aras›nda yer
al›yor. 4 gün sürecek flura, Ulaflt›rma
Bakan› Binali Y›ld›r›m’›n
baflkanl›¤›nda gerçekleflecek. 

Biz de bu say›m›zda ulaflt›rma ve
haberleflme fluras›n› masaya yat›rd›k.
fiura Koordinatörü Prof. Dr. Metin
Yerebakan’a fluran›n di¤er yap›lan
fluralardan ne gibi fark› oldu¤unu
sorduk. Yerebakan’›n cevab› oldukça
dikkat çekiciydi: “fiuram›z, Türkiye’yi
zirveye tafl›yacak projelerin kuluçkas›
durumundad›r.” Yerebakan, flurada
al›nacak kararlarla, Türkiye’nin
çehresinin de¤iflece¤ini savundu.
Ayr›ca, 10 y›l aradan sonra yap›lacak
10. fluraya ilk defa birçok yabanc›
bilim adam› ve uzman›n da

kat›laca¤›n› aç›klayan Yerebakan’la
yapt›¤›m›z söylefli flöyle: 
■■ 2023 hedefi do¤rultusunda fluran›n
ülke olarak önemsendi¤ini görüyoruz.
Aylardan beri yo¤un bir çal›flma
sürdürüyorsunuz. Peki, bu fluran›n
di¤er fluralardan bir fark› var m›?

Tabi ki vard›r. Her ifl güzel
yap›lmal›d›r. Aksi halde kötü ifl güzele
nas›l örnek olabilir? Bundan önceki
fluralar›n hepsi güzel olmufltur. Ancak
fluram›z› di¤erlerinden ay›ran temel
dinamikler oldukça fazlad›r. fiuram›z
için “hedef 2023” slogan› ile ilk defa
Bakanl›¤›m›z› 15 y›l›n ötesine
tafl›yacak hedefler belirlendi. fiuram›z,
Türkiye’yi zirveye tafl›yacak projelerin

KAPAK
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Yerebakan: 
“10. Ulaflt›rma

fiuras›, Türkiye’yi
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tafl›yacak bir
hamlenin iksiri
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kuluçkas› durumundad›r. Cumhuriyetin
100. y›l›nda, Türkiye’yi en geliflmifl on
ekonomi aras›na tafl›ma projesidir.
Ulaflt›rma ve haberleflme alan›nda,
Türkiye’yi ‘dünyan›n dü¤üm noktas›’
haline getirme projesidir. fiura, ulusal
tabanl› ve küresel aç›l›ml›d›r. ‹lk defa
küresel entegrasyon esas›na göre
tasarlanan fluraya birçok yabanc› bilim
adam› ve uzman gelecektir.
■■ fiuran›n gelece¤in planlanmas›nda
bir meflale olaca¤›n› söyleyebilir miyiz?

Tabi söyleyebiliriz. Temennim o
yöndedir. 10. Ulafl›m fiuras›, büyük bir
yar›fl›n meflalesi olacakt›r diyebiliriz.
Bakanl›¤›m›za ba¤l› tüm birimlerin
2050’lere do¤ru koflusunu

tetikleyecektir. Bu bak›mdan
yönlendirme komitemiz ve de¤erli
genel müdürlerimiz, Bakanl›k
teflkilat›n›n üst yöneticileri, flura için
muazzam bir çaba ve s›n›rs›z bir
destek vermektedir. 
■■ fiuran›n Bakanl›¤a nas›l bir katk›
sa¤layaca¤›n› düflünüyorsunuz? 

Bakanl›¤›m›z›n asimetrik bir flekilde
irileflen yap›s›, daha esnek, daha h›zl›
cevap verici, daha etkin ve daha
verimli bir yap›ya ulaflt›r›lmas›na katk›
sa¤layacakt›r. Ulaflt›rma Bakanl›¤›,
geliflmifl ekonomilerde oluflan örgütsel
yap›ya ulaflm›fl olacakt›r.
Bakanl›¤›m›za üreten de¤il, fakat
yöneten bir mekanizma kazand›r›lm›fl

olacakt›r. Bakanl›¤›m›z ilgi alan›nda
yer alan fakat fiilen bulunmayan
özellikle düzenleyici kurumlar›n, flura
kararlar› ile tek tek flekillenmesi
beklenmektedir.
■■ Bakanl›k taraf› tamam. Peki, ulafl›m
ve haberleflme sektörüne ne
kazand›racak? 

Ulafl›m ve haberleflme sektörüne
h›zl›, düzenli, ekonomik ve çevreye
duyarl› k›lan bir yap› kazand›r›lacakt›r.
Sera gazlar›, manyetik ve gürültü
emisyonlar›n›n kontrol alt›na al›nmas›,
çevreye duyarl› bir alt yap›n›n
oluflturulmas› sa¤lanm›fl olacakt›r.
Kaynaklar›n daha iyi kullan›lmas›na
yönelik usul ve esaslar dile ➜➜➜➜➜➜
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“Kaynaklar›n daha iyi kullan›lmas›na yönelik usul ve esaslar dile getirilecek. Uçak,
büyük tonajl› gemiler, hibrit otomobiller, h›zl› tren, metro ve tramvaylar ile

monoraylar›n yerli olarak üretilmesine yönelik kararlar›n al›nmas› beklenmektedir.”

getirilecek, uçak, büyük tonajl› gemiler,
hibrit otomobiller, h›zl› tren, metro ve
tramvaylar ile monoraylar›n yerli
olarak üretilmesine yönelik kararlar›n
al›nmas› beklenmektedir.
■■ fiura kararlar› hayata geçerse
Türkiye yeniden demir a¤larla 
örülecek diyebilir miyiz?

Evet. Türkiye yeniden demir a¤larla
örülecek. Sadece demiryolu de¤il,
do¤u-bat› ve kuzey-güney yol flebekeleri
de, komflular›m›z›n da ihtiyaçlar›na
cevap verecek tarzda yeniden ele
al›nacak. Ayr›ca, Türkiye’nin uzun
vadeli turizm ve ticaret potansiyeli
dikkate al›narak büyük limanlar ve
havaalanlar›n›n infla edilmesine yönelik
projeler de gündeme gelecektir.
■■ fiura da baflka ne tür kararlar
almay› planl›yorsunuz?

Ayr›ca, Bakanl›k bünyesinde;
istatistik, meteoroloji, mühendislik ile

benzeri konularda araflt›rma ve e¤itim
kurumlar›n›n da ifllerlik
kazand›r›lmas›na yönelik kararlar›n
al›naca¤› tahmin edilmektedir.
Kuflkusuz, fluran›n yararlar› bu kadar
az de¤ildir. Yararlar›n› burada
saymakla bitiremem. fiura, Türkiye’yi
ulafl›m ve haberleflmede bir ad›m öne
tafl›yacak bir hamlenin iksiri olacakt›r.
■■ Yuvarlak masa bu flurada 
ilk defa m› uygulanacak?

Do¤rudur. Komflu Bakanlar ile
yuvarlak masa da ilk defa icra 
edilmifl olacak. Ba¤l› ve ba¤lant›l›
ulaflt›rma ve haberleflme alt yap›s›,
etkileflim halindeki komflular›, ortak
sorunlar, ortak projeler ve ortak 
vizyon konusunda bilgi al›flveriflini
gerekli k›lmaktad›r. Komflular›m›zla
gelece¤e bak›fllar›n›n konuflulmas›
yuvarlak masa etraf›nda
gerçeklefltirilecektir.

➜➜➜➜➜➜

fiura’ya 3 bin 500 kiflinin kat›lmas› bekleniyor
10. Ulaflt›rma fiuras›, 27 Eylül - 1 Ekim 2009 tarihleri aras›nda Haliç Convention Center’de
icra edilecek. Temel çal›fltaya bugüne kadar toplam bin 150 kifli aktif destek sa¤lad›. Uzun vadeli
vizyon için raporlar haz›rland›. fiura’ya 3 bin 500 kiflinin kat›lmas› bekleniyor. 10. Ulafl›m
fiuras›, ulaflt›rma ve haberleflme alan›nda bu güne kadar yap›lan en büyük toplant› olacak. 
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Ba¤lant› Noktas›

Devlet her istedi¤i kifliyi

DINLEYEBILIR MI?

Yeni düzenlemede, dinlendi¤i yönünde iddias›
olanlar, mahkemeye baflvurdu¤unda, savc› eli ile

dinlemeyi kimin yapt›¤›n› ö¤renebilecek. 
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dinlemeyi kimin yapt›¤›n› ö¤renebilecek. 

Yeni düzenlemede, dinlendi¤i yönünde iddias›
olanlar, mahkemeye baflvurdu¤unda, savc› eli ile

dinlemeyi kimin yapt›¤›n› ö¤renebilecek. 
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Usulsüz uygulama
iddialar›yla tart›fl›lan

telefon dinlemeleriyle ilgili
yönetmelik 7 A¤ustos’ta
Baflbakanl›k taraf›ndan
de¤ifltirildi. De¤ifltirilen
yönetmelik, dinleme ile ilgili
yenilikleri de beraberinde
getirdi. Bunlardan biri dinleme
yapan her görevliye sicil
numaras› d›fl›nda aidiyet
numaras› verilmesi. Böylece
yasad›fl› olarak dinlendi¤i
yönünde iddias› bulunanlar,
mahkemeye baflvurdu¤unda,
savc› eli ile dinlemeyi kimin
yapt›¤›n› ö¤renebilecek. 

Yeni yönetmelikte,
Telekomünikasyon ‹letiflim
Baflkan›’n›n atamas›n›
“Baflbakan yapar” hükmü
uygulamadan çekildi. Buna
ba¤l› olarak, “Denetlenmesi de
Baflbakan›n belirleyece¤i kifli ve

❮❮
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komisyonlar taraf›ndan yap›l›r”
hükmü de yönetmelikten ç›kar›ld›.
Yeni yönetmelikle internet
suçlar›n›n izlenmesi takibi de
Telekomünikasyon ‹letiflim
Baflkanl›¤›’na geçti. Katalog

suçlar› aras›ndaki “fuhufl”
suçu dinleme
kapsam›ndan ç›kar›ld›. 

Yeni yönetmelikle
beraber, “Ne kadar
süreyle dinleme yap›l›r?,
Dinleme tek bafl›na delil
olarak kullan›labilir mi?,
Devlet hangi amaçla
dinleme yapabilir?,
Aidiyet numaras› ne
anlama geliyor? San›¤›n
her türlü iletiflimi kayda
al›nabilir mi?” gibi birçok
soru ak›llara tak›l›yor.
Merak edilen tüm bu
sorular›, biz de konunun
uzman› Prof. Dr. Hüseyin

Altafl’a sorduk. Altafl’›n
sorlar›m›za verdi¤i yan›tlar flöyle:

■■ Önce, flunu sormak istiyoruz;
devlet hangi kapsamda dinleme
yapabilir?

Yasa gere¤i devlet taraf›ndan
yap›lan dinlemeler, suçun
önlenmesi veya adli amaçl›d›r. 

■■ Peki, her önüne gelen kurum
dinleme yapabilir mi? Dinleme
yap›labilmesi için hangi
merciilerin karar›na ihtiyaç
vard›r?

Önüne gelen kurumun dinleme
yapmas› gibi bir durum söz konusu
de¤il. Zaten kural olarak dinleme
karar› hakim taraf›ndan verilir.
Ancak gecikmesinde sak›nca

bulunan hallerde Emniyet Genel
Müdürü, ‹stihbarat Dairesi
Baflkan›, Jandarma Genel
Komutan›, ‹stihbarat Baflkan›,
M‹T Müsteflar› veya yard›mc›s›n›n
yaz›l› emriyle önleme amaçl›
olarak telekomünikasyon yoluyla
yap›lan iletiflim tespit edilebilir,
dinlenebilir, sinyal bilgileri
de¤erlendirilir ve kayda al›nabilir.
Gecikmesinde sak›nca bulunan
hallerde verilen bu kararlar›n en
geç 24 saat içerisinde yetkili
hakimin onay›na sunulmas›
gereklidir.

■■ Telekomünikasyon yoluyla
yap›lan iletiflimin tespit
edilebilmesi, dinlenebilmesi, sinyal
bilgilerinin de¤erlendirilebilmesi
ve kayda al›nabilmesine iliflkin
karar› vermekle yetkili  k›l›nan
hakim kimdir?

3 Haziran 2005 tarih ve 5397
say›l› kanunun 3. maddesine göre
yetkili ve görevli hakim, talepte
bulunan birimin bulundu¤u yer
itibariyle yetkili olan ve 5271
say›l› Kanunun 250/1 maddesine
göre kurulan a¤›r ceza mahkemesi
üyesidir.

■■ Peki, flüpheli veya san›¤a
uygulanacak tedbir karar›nda
bulunmas› gereken hususlar
nelerdir?

fiüpheli veya san›¤›n
telekomünikasyon yoluyla
iletifliminin tespit edilebilmesi,
dinlenebilmesi, kayda al›nabilmesi
ve sinyal bilgilerinin
de¤erlendirilebilmesine yönelik
olarak verilen kararda; yüklenen
suçun türü, hakk›nda tedbir
uygulanacak kiflinin kimli¤i,
iletiflim arac›n›n türü, telefon
numaras› veya iletiflim ba¤lant›s›n›
tespite imkân veren kodu, tedbirin
türü, kapsam› ve süresi yer al›r. 

■■ ‹letiflimin dinlenmesi sonucu
elde edilen deliller tek bafl›na
yeterli midir? Tedbir kararlar›n›n
süresi içerisinde verilmemesi
halinde, yap›lan dinlemenin
içeri¤ine iliflkin kay›tlar delil
olarak kullan›lmas› mümkün
müdür?

‹letiflimin dinlenmesi sonucu
elde edilen delillerin baflka

delillerle desteklenmesi
gerekti¤inden, elde edilen delillerin
tek bafl›na ikrar olarak kabul
edilmemesi gerekmektedir. En geç
yirmi dört saat içerisinde verilmesi
gereken hakim karar›n›n süresinde
verilmemesi veya hakimin aksine
karar vermesi halinde tedbir
derhal kald›r›l›r ve bu halde
dinlemenin içeri¤ine iliflkin
kay›tlar en geç on gün içerisinde
yok edilir. Durum bir tutanakla
tespit olunur ve tutanak denetimde
ibraz edilmek üzere muhafaza
edilir.

■■ Ne kadar süre ile dinleme
yap›l›r?

Dinlemeye iliflkin kararlar en
fazla üç ay için verilebilir. Bu süre
ayn› usulle üçer ay› geçmeyecek
flekilde önleme amaçl› dinlemede
en fazla üç defa, adli amaçl›
dinlemede ise bir defa daha
uzat›labilir. Ancak terör
örgütlerinin faaliyetleri
çerçevesinde devam eden
tehlikelere iliflkin olarak gerekli
görülmesi halinde, hakim
taraf›ndan üç aydan fazla
olmamak üzere sürenin müteaddit
defalar uzat›lmas›na karar
verilebilir.

■■ Yeni düzenlemede bahsedilen
aidiyet numaras› nedir?

Aidiyet numaras›, iletiflimin
dinlenmesi, kayda al›nmas› ve
sinyal bilgilerinin
de¤erlendirilmesi ile salt mobil
telefonunun yerinin tespitine iliflkin
kararlar›n yerine getirilmesine
yönelik olarak Cumhuriyet Savc›s›
taraf›ndan görevlendirilen adli
kolluk personeline, kimli¤inin
belirlenmesini sa¤lamak amac›yla
sicil numaralar›ndan farkl› olarak
kurumlar›nca verilen numaray›
tan›mlamaktad›r. 

■■ fiüpheli veya san›¤›n
telekomünikasyon yoluyla yapt›¤›
her türlü iletiflim kayda al›nabilir
mi?

fiüpheli veya san›¤›n tan›kl›ktan
çekinebilecek kiflilerle aras›ndaki
iletiflimi kayda al›namaz. Kayda
alma gerçeklefltikten sonra bu
durumun anlafl›lmas› hâlinde ise
al›nan kay›tlar derhâl yok edilir.

“ÖNÜNE GELEN KURUMUN D‹NLEME YAPMASI G‹B‹ B‹R DURUM SÖZ KONUSU
DE⁄‹L. ZATEN KURAL OLARAK D‹NLEME KARARI HAK‹M TARAFINDAN VER‹L‹R.”

“Terör d›fl›ndaki
dinlemeye iliflkin

kararlar en fazla üç 
ay için verilebilir.

Bu süre önleme
amaçl› dinlemede
en fazla üç defa,

adli amaçl›
dinlemede ise bir

defa daha
uzat›labilir.”



teknolojiye  d

Teknolojinin insan
yaflam›n› kolaylaflt›rd›¤›

inkâr edilmez bir gerçek.
Gerek kamu, gerekse de özel
sektör, hizmet yar›fl›nda
geride kalmamak için
teknolojiye ciddi biçimde
yat›r›m yap›yor. Teknolojik
yat›r›mlar›yla son y›llarda öne
ç›kan kamu kurumlar›n›n
bafl›nda da PTT geliyor.
Müflteri odakl› hizmet
anlay›fl›yla hareket eden PTT,
hizmet a¤›n› teknolojik
yat›r›mla destekleyip
güçlendiriyor. 

PTT Genel Müdürü Osman
Tural, etkin hizmet anlay›fl›
içinde olan kurumlar›n
mutlaka teknolojik

yat›r›mlara yönelmesi
gerekti¤ini vurguluyor.
Teknolojik yat›rmalar›n,
kamu kurumlar› ve özel
flirketler için ‘mutlu
müflteriler’ anlam›na
geldi¤ine de¤iniyor. Tural,
PTT’nin vizyonunda
teknolojinin en baflta geldi¤in
alt›n› çiziyor. 

Teknolojiyi, PTTBank
hizmetlerinde hayata
geçirdiklerini ülke geneline
yayg›nlaflt›rd›klar›n› dile
getiren Genel Müdür flu
aç›klamay› yap›yor: “fiu anda
bizim otomasyon sistemimize
ba¤l› olmayan herhangi bir
iflyerimiz yoktur. Müsait olan
acentelerimizin tamam›n› da
ba¤lad›k. Bizim ülke
genelinde 3 bin 883 adet
iflyerimiz mevcut. Bunlar›n
600 tanesi acente fleklinde. 3
bin 567 iflyerimiz otomasyon
sistemine aç›lm›fl vaziyette…
fiimdi acentelerimizi de
otomasyona ba¤l›yoruz.
Otomasyona ba¤lamadan

önce, mektup kabul etmekten
öte bir ifl yap›lm›yordu.
fiimdi, bizim iflyerlerimizde
hemen tüm ifllemler
yap›labiliyor. Bunun anlam›
flu; köydeki PTT ile Ankara-
Ulus’taki PTT’nin hiçbir fark›
kalmam›flt›r. Kars’taki
vatandafl›m›zla Ankara’daki
vatandafl›m›z›n PTT
hizmetlerini alma anlam›nda
herhangi bir farkl›l›¤›
kalmam›flt›r.” 

“Gönderinizi internet 
üzerinden takip edebilirsiniz”

Tural, teknolojik geliflmeyi
sadece parasal posta
ifllemlerinde
kullanmad›klar›n› söylüyor.
Di¤er posta hizmetlerinde de
teknolojiyi kulland›klar›n›n
alt›n› çiziyor. Örnek olarak,
kay›tl› posta maddeleri ve
otomasyonu projesini veriyor.
Bu projeyle,  kiflinin
gönderdi¤i, kay›tl›
postalardan olan, Acele Posta
(APS), tebligat ve koli

PTT
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Acele Posta (APS), tebligat
ve koli postalar›n›n,

gönderildi¤i ilk dakikadan
teslim al›nd›¤› dakikaya

kadar, her aflamas› internet
üzerinden takip edilebiliyor.❮❮
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“‹halesi
yap›lan ve 

18 ay sonra
teslim edilecek
dört otomatik
ayr›m sistemi
makinesiyle,

saate 150 bin
mektubun

ayr›m›
yap›lacak.”

 doymuyor

“Köydeki PTT ile Ankara-
Ulus’taki PTT’nin hiçbir fark›

kalmam›flt›r. Kars’taki
vatandafl›m›zla Ankara’daki

vatandafl›m›z›n PTT hizmetlerini
alma anlam›nda herhangi bir

farkl›l›¤› kalmam›flt›r.”

PTT Genel
Müdürü

Osman Tural

postalar›n›n gönderildi¤i ilk
dakikadan teslim al›nd›¤›
dakikaya kadar her
aflamas›n›n internet üzerinden
takip edilebildi¤ini belirtiyor.
Müflterilerin evlerinde
bilgisayar›n›n bafl›nda,
kargosunun nerede oldu¤unu
görebildi¤ini kaydediyor.
Tural flöyle devam ediyor:
“Biz gönderisi olan
müflteriye, bir barkot
numaras› veriyoruz.
Müflterimiz bu barkot
numaras›yla, internet
üzerinden gönderisini takip
edebiliyor.”

“Saatte 150 bin mektup
ay›rabilece¤iz”

Tural, teknoloji kullan›m›
yaln›zca elektronik
hizmetlerle s›n›rl›
tutmad›klar›na da de¤iniyor.
Mekanik anlamda teknolojiyi
kulland›klar›n› belirtiyor.
Otomatik ayr›m sisteminin
bunlardan sadece biri
oldu¤unu kaydediyor. ‹halesi

yap›lan ve 18 ay sonra teslim
edilecek dört otomatik ayr›m
sistemi makinesiyle, saate
150 bin mektubun ayr›m›n›n
yap›laca¤›n› belirten Genel
Müdür Tural, “Dolay›s›yla, 4
defa ayr›m yap›ld›¤›nda 920
çeflit ayr›m yap›lm›fl olacak.
Gönderiler, 920 ayr› göze
konulmufl olacak. Bunun
anlam› flu; teknoloji
sayesinde, bir postac›n›n
gönderiyi götürece¤i son
noktaya kadar makine ayr›m›
yapabiliyor. Bu teknolojiyi
öncelikle ‹stanbul’da
kuraca¤›z. Çünkü gönderi
trafi¤imizin kabul anlam›nda
yaklafl›k yüzde 60’› ‹stanbul’a
yap›l›yor. ‹stanbul’daki ayr›m
sistemini çözdü¤ümüzde, tüm
Türkiye’de büyük bir
rahatlama olacak.”
ifadelerini kullan›yor. 

“Kâ¤›t para ver, 
üstünü bozuk al”

PTT’nin di¤er bir teknolojik
hizmeti de giflematikler.

Giflematikleri de anlatan
Tural’›n verdi¤i bilgilere göre
giflematikler özelli¤i, 7 gün
24 saat hizmet verecek. Pilot
uygulamas› bafllayan
giflematiklerden, günün her
saatinde, PTT flubelerinden
yapabilecek her türlü ifllem
gerçeklefltirilebiliyor. Para
üstü de tam al›nabiliyor. Bir
yerde bugün ATM’lerin bile
yapamad›¤› bozuk para
sorununu giflematikler
çözmüfl oluyor. Giflematik
projesinin pilot uygulamas›na
geçildi. Ankara’da bafllat›lan
uygulama ile vatandafl,
parayla ödeme dâhil, havale
ve di¤er tüm ifllemleri
gerçeklefltiriyor. Tural ‹lk
etapta 171 tane giflematik
almay› planlad›klar›n›
belirtiyor daha sonra ise bunu
yüzde 20 artt›rarak 204’e
ç›karmay› planlad›klar›n›
aç›kl›yor. Tural, yaklafl›k 900
milyonluk bir harcamayla
bunu gerçeklefltirmeyi
düflündükleri bilgisini veriyor. 





Karayollar› Genel Müdürlü¤ü,
Türkiye’nin sanayi, finans ve

yönetim merkezleri olan ‹stanbul ve
Ankara’y›, ‹ran ve Kafkaslar’a bin
625 kilometre uzunlu¤undaki yeni
otoyol a¤›yla ba¤layacak dev bir
proje üzerinde çal›fl›yor. Proje
tamamland›¤›nda, Avrupa ülkeleri
de Türkiye üzerinden Ortado¤u,
Orta Asya ve Kafkasya’ya otoyol
a¤›yla kesintisiz eriflim olana¤›na
da kavuflacak.  Türkiye, ‘geçifl ülke’
konumuyla önemli maddi avantajlar
sa¤layacak. 

Ulaflt›rma Bakanl›¤› ve
Karayollar› Genel Müdürlü¤ü,
gelecek 10 y›lda infla edece¤i mega
otoyol projelerini raporlaflt›rd›.
Buna göre Karayollar› Genel
Müdürlü¤ü, mevcut otoyol a¤›na
2023 y›l›na kadar 5 bin 38
kilometre ekleyecek. Karayollar›
Genel Müdürlü¤ü’nün gelecek
döneme damga vuracak otoyol

projelerinin bafl›nda ‹stanbul ve
Ankara’y› ‹ran ve Kafkaslara
ba¤layacak bin 625 kilometre
uzunlu¤undaki otoyol geliyor. 
“Türkiye geçifl ülkesi olacak”

Çal›flmaya göre söz konusu
projelerin tamamlanmas›yla birlikte
Türkiye’nin önemli sanayi, ticaret,
turizm ve tar›m merkezleri
birbirlerine otoyolla ba¤lanacak.
Avrupa ülkeleri de Türkiye
üzerinden Ortado¤u, Orta Asya ve
Kafkasya’ya otoyol a¤›yla kesintisiz
eriflim olana¤›na da kavuflacak.
Türkiye, do¤udan-bat›ya, bat›dan-
do¤uya tafl›mac›l›k yapan araçlar›n
‘geçifl ülke’ konumuyla önemli
maddi avantajlar sa¤layacak. 
Avrupa Birli¤i’nin yar›s›na gelecek

Rapora göre, bu hatlar
tamamland›¤›nda Türkiye’nin otoyol
a¤› 7 bin 276 kilometreye ç›kacak.
Raporda, "Bu durumda 1000
kilometre kareye düflen 2.5
kilometre otoyol uzunlu¤u 8.8
kilometreye yükselerek, Avrupa
Birli¤i’ni oluflturan ilk 15 ülkenin
ortalamas› olan 17 kilometrenin
yar›s›na, tüm üye ülkelerin ise
ortalama de¤erine ulafl›lm›fl
olacakt›r" denildi. 

❮❮

Türkiye’nin otoyol uzunlu¤u, Avrupa
Birli¤i’ni oluflturan ilk 15 ülkenin ortalamas›

olan 17 kilometrenin yar›s›na, tüm üye
ülkelerin ise ortalama de¤erine ulaflacak.

‹stanbul 
‹ran ve

Kafkasya’ya
ba¤lanacak

Ba¤lant› Noktas›

KARA ULAfiTIRMA
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■■ Gebze-‹zmir Otoyolu, 421 kilometre,(ihalesi tamamlanmak üzere)
■■ Kuzey Marmara Otoyolu, 361 kilometre,( y›l sonuna kadar ihalesine ç›k›lacak)■■ Tekirda¤-Çanakkale-Bal›kesir Otoyolu433 kilometre, 
■■ Ayd›n-Denizli-Antalya Otoyolu 335kilometre, 
■■ Ankara-‹zmir Otoyolu 549 kilometre, ■■ Sivrihisar-Bursa Otoyolu 202 kilometre, ■■ Ankara-K›r›kkale-Delice Otoyolu 120kilometre, 
■■ Afyon-Burdur-Antalya Çevre Otoyolu345 kilometre,
■■ Ankara-Pozant› Otoyolu 287 kilometre,■■ fianl›urfa-Habur Otoyolu 360 kilometre, ■■ ‹stanbul ve Ankara’y› ‹ran ve Kafkaslaraba¤layacak otoyol 1625 kilometre, 

Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n
haz›rl›klar›n› sürdürdü¤ü megaotoyol projeleri flöyle: 



DEM‹RYOLLARI
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TCDD, bir yandan
Ankara-Eskiflehir,

Ankara-Konya ve Ankara-
Sivas gibi flehirleri h›zl› tren
iflletmecili¤iyle birbirlerin
banliyösü haline getirmek
için çabalarken, bir yandan
da komflu flehirler aras›nda
rayotobüs (raybüs) projesini
yürütüyor. Demiryollar›

raybüs projesiyle, k›sa ve
orta mesafedeki
tafl›mac›l›kta, vatandafla
daha h›zl› ve konforlu bir
hizmet sunmay› hedefliyor.
Bu kapsamda, Adana-
Mersin, ‹zmir-Ayd›n ve
Eskiflehir-Kütahya
hatlar›nda raybüsler
çal›flmaya bafllad›.

Bu say›m›zda Ba¤lant›
Noktas› olarak raybüs
hizmetini yerinde görmek
için Adana’ya gittik. Adana-
Mersin aras›nda, 2 y›ld›r
raybüs hizmeti veriliyor.
Ancak son 5 ayd›r, iki flehir,
klimal› ve konforlu trenlerle
hizmet al›yor. Vatandafl
raybüsleri farkl› amaçla

❮❮

Köprülü’den sonra teybimizi vatandafla tuttuk. Vatandafl›n raybüs        

“‹flin 
hasret k›sm›n›
RAYBÜS bitirdi”

“‹flin 
hasret k›sm›n›
RAYBÜS bitirdi”

“‹flin 
hasret k›sm›n›
RAYBÜS bitirdi”

“‹flin 
hasret k›sm›n›
RAYBÜS bitirdi”

“‹flin 
hasret k›sm›n›
RAYBÜS bitirdi”

“‹flin 
hasret k›sm›n›
RAYBÜS bitirdi”

Adana-
Mersin,

‹zmir-Ayd›n
ve Eskiflehir-

Kütahya
hatlar›nda
raybüsler
çal›flmaya

bafllad›.

TCDD 6. Bölge
Müdürü Hasan

Tahsin Köprülü .

Haber: 
Füsun Çapraz

Benim 
gibi zor

durumdaki
bir baban›n

imdad›na
yetiflen bir

hizmet
Kadir Gülbahar: “Sizlere ömür 7 ay önce eflimi kaybettim.
Evim burada üç çocu¤umla Mersin’de oturuyorum. ‹flim ise
‹skenderun’da do¤al olarak gözüm arkada kal›yor. Ancak
yeni raybüslerle ulafl›m›m çok h›zl› ve rahat oluyor. Allah raz›
olsun benim gibi zor durumdaki bir baban›n imdad›na yetiflen
bir hizmet. Sefer say›s›n›n artmas›n› talep ediyoruz.” 

Arkadafllar›m Adana’dan
bana ev oturmas›na
gelebiliyorlar
Endüstriyel Teknolojileri
Ö¤retmen aday› Y›ld›z
Solmaz (22): “Eskiden
bir buçuk saat süren yol
flimdi 45 dakika. Bu
sayede günübirlik
gezmeler de oluyor.
Örne¤in arkadafllar›m ev oturmas›na
Adana’dan bana gelebiliyor. Müzik
yay›n›, yabanc›lar için ‹ngilizce
anonslar var ve içindeki sistem
sayesinde dizüstü bilgisayarlar›m›z›
kullanabiliyoruz. Demiryollar›’ndan,
eski trenlerin yo¤unlukta oldu¤u
sabah saatlerinde, sefer say›lar›n›n
artmas›n› istiyorum.”

KAD‹R
GÜLBAHAR (43),

FATMANUR
GÜLBAHAR (17),

AYfiE
GÜLBAHAR(15).

KEMAL
GÜLBAHAR (7)



Raybüs hizmeti, 18 Mart’ta
hizmete giren Adana-Mersin
hatt› d›fl›nda Eskiflehir-
Kütahya (13 Mart 2009) ve
‹zmir- Ayd›n (17 Mart 2009)
aras›nda da raybüs seferleri
gerçeklefltiriliyor. Raybüs
seferleri Ayd›n- ‹zmir aras›nda
günde 8 sefer yap›yor.
Eskiflehir- Kütahya aras›nda
da ise 4 sefer yap›yor. Sefer
say›s›n›n Eylül ay›yla birlikte 6
sefere ç›kar›lmas› planlan›yor.
Raybüslere en çok talebin

yafland›¤› hat ise Adana-
Mersin hatt›. Bu hatta 8
seferle bafllayan seferler, yo¤un
istek üzerine 22’ye ç›kar›ld›. 
Mesafeler k›sald› 

Klimal› setlerle hizmet veren
Raybüsler, mesafeleri de
k›saltm›fl. 70 dakika olan
Adana- Mersin seyahat süresi
45 dakikaya, 2 saat 45 dakika
olan ‹zmir- Ayd›n aras› 2 saate
ve 1,5 saat olan Eskiflehir-
Kütahya aras› ise 1 saat 15
dakikaya kadar inmifl. 
Raybüsler kar ettirdi

DMU setlerinden oluflan
Raybüslerin seferlere
bafllamas›yla TCDD,
konvansiyonel trenlere göre
kar etmeye de bafllad›. Konfor
ve h›z›n yan›nda, iflletme
maliyetleri içinde yüzde 20
pay› olan yak›t giderleri km
bafl›na yüzde 65, iflletme
maliyetleri içindeki bak›m,
servise haz›rlama giderleri gibi
kalemlerde ise yüzde 60
tasarruf sa¤land›. 
Raybüslerin doluluk
oran› yüzde 70 ila yüzde 
150 aras›nda de¤ifliyor

Trenlerin doluluk oranlar› da
sevindirici… ‹zmir- Ayd›n
aras›nda günde 8 sefer yapan
raybüsler, yüzde 129 doluluk
aran› ile çal›fl›yor. Günde bin
384 kifli tafl›n›yor. Her bir
setin kapasitesi 134 kifli.
Eskiflehir-Kütahya aras›nda
sefere konulan raybüsler ise
günde 375 kifli tafl›yor. Doluluk
oran› yüzde 70 civar›nda.
Adana-Mersin aras›nda
çal›flan raybüslerin doluluk
oran› ise yüzde 150 civar›nda.
8 trenle günde 3 bin 500 kifli
tafl›n›yor. Tren bafl›na 400 kifli
seyahat ediyor. 37

      hizmeti hakk›ndaki görüflleri flöyle:

Mersin’de
denize girip

evimize
dönüyoruz

Hayri Boyat: “Ücretler çok uygun,
otobüslerden çok daha iyi. Raybüsler
sayesinde çoluk çocuk ailecek
Mersin’e gelip, deniz keyfi yap›yoruz.
Yöremize böyle modern bir ulafl›m
sunuldu¤u için çok mutluyuz.” 

‹flin hasret k›sm›na 
bakmak laz›m
Hüseyin Nah›rc›o¤lu (42):
“Niflanl›m› yolcu ediyorum. Niflanl›m
burada, ben Adana’day›m. Raybüs
sayesinde hasret gideriyoruz.” 

8 seferle bafllad› 22 sefere ç›kt›

Hava Ifl›k (42)

kullan›yor. Kimi ifle gidip
gelmek için, kimi gezmek
için. Ortak yanlar›,
hizmetten duyduklar›
memnuniyet.

Biz de, konvansiyonel
trenlere göre daha konforlu
olan raybüsler hakk›ndaki
vatandafllar›n ne
düflündü¤ünü önce, TCDD

6. Bölge Müdürü Hasan
Tahsin Köprülü’ye sorduk.
Köprülü, vatandafl›n
hizmetten memnun
oldu¤unu belirtti. Hatta
günde 360 bin kiflinin
tafl›nmas›n›n raybüse olan
ilgiyi ortaya koydu¤unu
belirti. Günde yap›lan 22
seferin kâfi gelmedi¤ine

iflaret eden Köprülü, “Halk
her zaman daha kalitelisini
ister ve hak eder. Buralar
s›cak memleketler,
vatandafl› istedi¤i yere
serin, rahat ve en h›zl›
flekilde ulaflt›rmaya
çal›fl›yoruz. fiimdilik ayda
360 bin hemflerimize
hizmet veriyoruz.” dedi. 



Y›llar›n hayali
gerçeklefliyor. ‹çiflleri

Bakanl›¤› ‹ller ‹daresi Genel
Müdürlü¤ü’nün Eylül ay›nda
pilot uygulamaya koyaca¤›
yeni sistemle, h›z›r acil (112),
polis imdat (155), jandarma
(156), sa¤l›k dan›flma (184)
ve yang›n ihbar (110) gibi
acil ihbar numaralar› tarih
oluyor. Tüm bu ifllemler için,
Avrupa Birli¤i (AB)
ülkelerinde oldu¤u gibi sadece
112 numaral› ça¤r›n›n
aranmas› yeterli olacak.
Farkl› acil numaralar›n
ak›lda tutulmas›na da ihtiyaç
kalmayacak. Böylece birçok
kurum ve kuruluflun ça¤r›
merkezi kurmas›n›n da önüne
geçilmifl olacak. Sistemde
turistler ile konuflma
özürlüler bile düflünülmüfl.

‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n
yaklafl›k 2 y›ld›r üzerinde
çal›flt›¤› bütün ça¤r›lar›n
birlefltirildi¤i sistem, iki ana
birimden olufluyor. Birincisi
ça¤r› almak, ikincisi ise
al›nan ça¤r›dan yola ç›karak
olaya en h›zl› flekilde
müdahale edilmesini
sa¤lamak. Bakanl›k bunun
için ça¤r›n›n geldi¤i 112

merkezinde, Sa¤l›k Bakanl›¤›,
itfaiye, polis, jandarma ve
di¤er acil birimlerin uzman
personelinin bulundu¤u yeni
bir sistem oluflturdu.
Oluflturulan sistem içinde,
hem alan›n›n uzmanlar› hem
de, ça¤r› alan personel ayn›
yerde bulunuyor. Birbirlerini
canl› olarak görebiliyor. Bu
flekilde, acil durumlara daha
k›sa sürede müdahale edilmesi
planlan›yor. 

Sistemin, Eylül ay› içinde
Antalya ve Isparta’da hayata
geçirilmesi planlan›yor. 2011
y›l›na kadar, sistemin Türkiye
geneline yayg›nlaflt›r›lmas›
düflünülüyor. 
Sitem nas›l çal›flacak?

Herhangi biri 112
numaral› ça¤r›y› arad›¤›nda,
ça¤r› al›c›lar, gelen telefonu
açacak. Ça¤r›y› yapan kiflinin
telefonu, adres bilgisi
koordinatlar›yla birlikte

ekrana düflecek. E¤er gelen
telefon, bir yang›n ihbar›
içeriyorsa, hemen ayn›
mekândaki yang›n uzman›
devreye girecek. Uzman›n
önündeki ekrandan ça¤r›y›
yapan kifli ve olay yerinin tüm
bilgileri yol güzergâhlar›yla
birlikte görülecek. Uzman bir
yandan karfl›daki kifliden bilgi
al›rken, bir yandan da,
Co¤rafi Bilgi Sistemi
üzerinden yang›na en yak›n
ekibi tespit edecek. Tespit
edilen ekibi, yang›n›n
bulundu¤u adrese, sa¤l›k
ekipleriyle birlikte, en k›sa
güzergâhtan yönlendirecek. 

Yönlendirme ifllemi,
uzman›n önündeki tüm
bilgilerin yer ald›¤› ekran
üzerinden yap›lacak.
Ekranda, adres tespitinin
hemen arkas›ndan,
koordinatlar› belli olan ve
olay yerine ç›kan tüm yollar
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‹çiflleri
Bakanl›¤›, 
h›z›r acil, 

polis imdat,
jandarma,

sa¤l›k dan›flma
ve yang›n ihbar

gibi tüm acil
ça¤r›lar› 112
çat›s› alt›nda
birlefltiriyor

❮❮

1
‹tfaiye, polis, ambulans art›k‹tfaiye, polis, ambulans art›k



Turistler de
jandarma, polis

ve itfaiye için
ayr› ayr› numara
yerine bildikleri

tek numaray›
çevirerek,

yabanc› dilde
yard›m

isteyebilecek.

39

belirlenecek. Bu yollar içinde
de, hangi yolda yo¤un trafik
oldu¤u, hangi yolun aç›k
oldu¤u bilgisi de yer alacak.
Uzman, bu bilgiler ›fl›¤›nda
ekibi yönlendirecek.
Yönlendirme ifllemi
bafllad›ktan sonra da, yang›n
ve sa¤l›k ekibinin hareketi
anbean takip edilecek. Polis,
itfaiye ve sa¤l›k ekipleri kipler
olay yerine giderken, bir
taraftan da olay yerine en
yak›n hastaneler belirlenecek
ve irtibata geçilecek. Tüm bu
ifllemler birkaç dakika içinde
tamamlanacak.
Turistler için yabanc› dil 
bilen personel çal›flt›r›lacak 

112 ça¤r› merkezinde,
yabanc› dil bilen personelde
bulunacak. Böylece, acil
durumlarda yabanc› turistlere
de hizmet verilmesi
planlan›yor. Acil ça¤r›
numaras› olarak 112’nin
seçilmesinin bir nedeni de, bu
numaran›n Avrupa Birli¤i
ülkelerinde de ayn› amaç için
kullan›l›yor olmas›. Böylece,
turistler de, jandarma, polis
ve itfaiye için ayr› ayr›
numara yerine bildikleri tek
numaray› çevirerek, yard›m

isteyebilecek.
Konuflma özürlüler 
SMS atabilecek 

Projede konuflma özürlüler
de dikkate al›nm›fl. Acil
durumlarda, konuflma
özürlüler SMS atarak ihbarda
bulunabilecek. SMS’in geldi¤i
nokta, yine sistem üzerinden
tespit edilerek, mobil ve sabit
ekipler belirlenen adrese
yönlendirilecek. (SMS sistemi
üzerindeki çal›flmalar devam
ediyor) 
En büyük destek Telekom’dan 

Sisteme en büyük deste¤i
Türk Telekom veriyor. Çünkü
karakollar, hastaneler, okullar,
konutlar ve tüm sabit
noktalar›n iletiflimi Türk
Telekom üzerinden
gerçeklefliyor. Telekom da bu

alt yap› hizmetini, 112 acil
ça¤r› sistem için aç›yor. Yeni
sistemle, sabit hatlar
üzerinden gelecek ça¤r›lar›n
112 acil ça¤r› merkezlerine
yönlendirilmesi ve aramay›
yapan kiflilerin adres ve
numara bilgisinin iletilmesi
sa¤lanacak. Telekom, ayn›
flekilde, ara ba¤lant›
sözleflmesi gere¤i GSM
üzerinden yap›lan ça¤r›lar› da
ayn› merkeze tafl›yor. Mevcut
durumda da Türk Telekom,
ara ba¤lant› noktalar›ndan
al›nan ça¤r›lar› da ilgili
merkeze tafl›yor.  
Telekom sisteme teknik 
destek veriyor

Türkiye’nin en büyük sabit
operatörü Türk Telekom,
‹çiflleri Bakanl›¤› ‹ller ‹daresi
Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan
yürütülen sisteme teknik
destek de sa¤l›yor. Sistem için
gerekli olan ve yüklenici firma
ASELSAN taraf›ndan talep
edilen kiral›k devre, data ve
ses devreleri, PRI, sistem
yerleflim yerleri Türk Telekom
taraf›ndan sa¤land›. Ayr›ca
projenin tamamlanmas› için
teknik ve network düzenleme
deste¤i de verildi. 

112 
numaral› ça¤r›dan aranacaknumaral› ça¤r›dan aranacak



THY Teknik A.fi,
Esenbo¤a

Havaliman›’nda orta gövdeli
uçaklar için bak›m onar›m
hangar› açt›. 130 kiflinin
istihdam edilece¤i hangarda,
ayn› anda 3 genifl, 4 dar
gövdeli uça¤a hizmet
verilebilecek. Y›lda 200

uça¤›n bak›m ve
onar›m›n›n
gerçeklefltirilece¤i
hangardan 11 milyon dolar
gelir bekleniyor.

Ankara Esenbo¤a
Havaliman›’nda
gerçeklefltirilen aç›l›fl
törenine Ulaflt›rma Bakan›
Binali Y›ld›r›m da kat›ld›.
Y›ld›r›m, törende yapt›¤›
konuflmada,  dünya sivil

havac›l›k sektörünün bak›m
onar›m bütçesinin 45 milyar
oldu¤una dikkat çekti. Bak›m
onar›m pastas›n›n 2019
y›l›nda 68 milyar dolara
ulaflmas›n›n beklendi¤ini
söyledi. Y›ld›r›m, THY’nin bu
pastandan, 2003’te 230
milyon dolar olan pay›n›,
2008’de 528 milyona

ç›kartt›¤›n› vurgulad›.
Y›ld›r›m, Türkiye’nin sivil
havac›l›kta son 6 y›lda
dünyan›n say›l› ülkelerinin
aras›na girdi¤ini kaydetti.
Yolcu say›s›n›n son dönemde
dört kat, uçak say›s›n›n da
yüzde yüz artt›¤›n› dile
getirdi. Türk sivil
havac›l›¤›n›n Avrupa’da 5.
s›raya yükseldi¤ini belirten
Bakan Y›ld›r›m, “Dünya
s›ralamas›nda ise ilk 15
içerisinde yer al›yoruz.” dedi.

Y›ld›r›m, küresel kriz
döneminde dünyada sivil
havac›l›¤›n yüzde 10
küçülmesine karfl›n,
Türkiye’nin yüzde 5’lik bir
büyüme sa¤lad›¤›n› söyledi.
THY’nin Esenbo¤a’da açt›¤›
hangar›n, istihdama da katk›
sa¤layaca¤›n› vurgulayan
Binali Y›ld›r›m, “Hangar için
10 milyon dolar harcand›.
Hangar ilk y›l›nda da 10
milyon TL ciro hedefliyor.
Hangar daha ilk y›l›nda 10
milyon TL’lik masraf›n›
ç›karacak.” dedi. 

THY’nin her geçen gün,

büyüdü¤üne dikkat çeken
Y›ld›r›m, ‘’Teknik alanda da
Türk Hava Yollar› bir küresel
marka olmaya ad›m ad›m
gidiyor.’’ de¤erlendirmesinde
bulundu. Karl›tekin: THY son
5 y›lda büyük projelere imza
att› THY Yönetim Kurulu
Baflkan› Candan Karl›tekin ise
THY’nin özellikle son 5 y›l
içerisinde büyük bir geliflme
gösterdi¤ini aktard›.
Karl›tekin, THY olarak günü
birlik projelerin yerine daha
uzun vadeli projeleri
kendilerine hedef seçtiklerini
belirterek, 2023 y›l›nda 300
uçakl›k bir flirket olmay›
amaçlad›klar›n› söyledi. 

THY’nin geliflerek
büyüdü¤üne dikkat çeken
Karl›tekin, sözlerini flöyle
sürdürdü:  ‘’THY olarak
özellikle son 5 y›l içerisinde
bir sürü projeyi hayata
geçirdik. Öylesine çok say›da
büyük projeyi hayata geçirdik
ki insanlar bu projelerin
normal projeler oldu¤unu
düflünmeye bafllad›. Bu da
bizim için sevindirici bir
durum. fiu anda burada
hayata geçirdi¤imiz hangar
da bu projelerden biri. Biz
THY olarak 76 y›ll›k
birikimimizi gerek ulusal
gerekse de uluslararas› uçak
firmalar›na verece¤imiz
bak›m ve onar›m hizmeti ile
paylaflmak istiyoruz.’’

Y›lda 200 uça¤›n
bak›m ve

onar›m›n›n
gerçeklefltirilece¤i

hangardan 
11 milyon dolar
gelir bekleniyor.
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Türk Telekom ve Sa¤l›k
Bakanl›¤›’n›n yapt›¤›

ortak çal›flma ile bundan
böyle Türkiye’nin her
taraf›ndan 184 numaral›
telefon hatt› tufllanarak,
hastanelerden randevu
al›nabilecek. Sistem, 184’ün
aranmas› ile telefona ç›kan
operatörlere, istenilen
hastane ad›n›n verilmesi ve
operatörün hasta ad›na
randevu almas› ile iflleyecek.
Uygulaman›n protokolü
Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤
ile Türk Telekom Genel
Müdürü Paul Doany
aras›nda imzaland›. 

Türk Telekom Genel
Müdürlü¤ü’nde
gerçeklefltirilen imza

töreninde konuflan Sa¤l›k
Bakan› Akda¤ yeni uygulama
ile ilgili bilgi verdi. Bakan
Akda¤ uygulaman›n ilk
olarak, Kayseri ve
Erzurum’a Türk Telekom
taraf›ndan kurulacak ça¤r›
merkezlerinden
bafllat›laca¤›n› söyledi. Türk
Telekom’un hiçbir karfl›l›k
almadan ça¤r› merkezlerini
kuraca¤› ve operatörleri de
e¤itece¤i bilgisini veren
Akda¤, uygulaman›n 
2011 y›l›na kadar ise tüm
Türkiye’de hayata
geçirilece¤ini aktard›.
Türkiye’de telefondan
randevu alma sisteminin
daha önce bafllat›ld›¤›n›
hat›rlatan Akda¤, ancak eski
sistemin aksad›¤›n› belirtti.
Akda¤ yeni sistemin ise daha
etkin olaca¤›n› duyurdu.
Akda¤, tek hattan tüm
Türkiye’deki hastanelerden
randevu al›naca¤›n› belirtti.
Akda¤, vatandafl›n randevu
almak istedi¤i hastanenin
yo¤un olmas›, vatandafl›n
seçti¤i hekimin izinde olmas›
veya yo¤un olmas›

durumunda da operatörlerin
vatandafla alternatif sunma
konusunda da yard›m
edece¤ini söyledi. 

Türk Telekom Genel
Müdürü Paul Doany de
yapt›¤› aç›klamada ça¤r›
merkezlerinde hastalara
verilecek hizmet ile
hastanelerin ifl yükünün
azalaca¤›n›, hastalar›n daha
h›zl› bir flekilde hastane ve
doktora ulaflabilmesine
imkan tan›naca¤›n› ifade
etti. Doany Türk Telekom
Grubu’nun sa¤l›k konusunda
att›¤› ad›mlar›n devam›n›n
gelece¤ini dile getirdi. 

Sa¤l›k Bakanl›¤› ile Türk
Telekom taraf›ndan
bafllat›lan hizmet ilk olarak
randevu al›nmas›n›
sa¤layacak. ‹leriki
dönemlerde hastaneye
gitmeden doktordan direkt
olarak hizmet almas›,
internet üzerinden randevu
al›nmas›, hastan›n kayd›n›n
‘hastane bilgi sistemine’
direkt olarak telefondan
ifllenmesi gibi hizmetler de
verilecek. 

Türk Telekom ile Sa¤l›k Bakanl›¤› protokol imzalad›. 184 hatt›
tufllanarak tüm hastanelerden vatandafl ad›na randevu al›nabilecek. 41

tek telefondan
RANDEVU alma
dönemi bafll›yor

(soldan sa¤a) Türk
Telekom Operasyon

Baflkan› Celalettin Dinçer,
Türk Telekom Genel

Müdürü Dr. Paul Doany,
T.C. Sa¤l›k Bakan› Prof.

Dr. Recep Akda¤, T.C.
Sa¤l›k Bakanl›¤›

Müsteflar Yard›mc›s› Dr.
Ekrem Atbakan.

TUM HASTANELERDEN
❮❮

B
a¤

la
nt

› N
ok

ta
s›



HABER AJANDA

42
www.baglantinoktasi.org 

Bilgi Teknolojileri ve
‹letiflim Kurumu (BTK),

cep telefonunda çok say›da
farkl› kampanya nedeniyle
kafa kar›flt›ran, aboneleri
krize sokan ‘kontör’
karmaflas›na neflter at›yor. 

BTK, gerek cep, gerekse
sabit telefonda kontör at›fl
süresine standart getiriyor.
Yap›lan çal›flmaya göre,
telefon görüflmeleri s›ras›nda
kontör at›fl süresi en fazla 20
saniye olacak. Operatörler,
tarifelerini ve kontör at›fl
periyotlar›n› buna göre
belirleyecek. 

BTK taraf›ndan yap›lan

araflt›rma sonucunda, kontör
at›fl› 20 saniye olarak
belirlendi. Araflt›rmada,
ortalama konuflma süresinin
20 saniye oldu¤u görüldü.
Bunun üzerine, kontör at›fl›n›
20 saniye olarak belirledi.
BTK yetkilileri getirecekleri
yeni standard›n, tüketicinin
lehine olaca¤›n› vurgulayarak,
“Herhangi bir operatörde,
kontör at›fl süresi 60 saniye.
Abone, 20 saniye konufluyor,
60 saniye paras› ödüyor.
Getirilecek standartla, 20
saniye konuflacak. Operatör de
20 saniyeye göre tarifesini
düzenleyece¤i için abonenin

faturas› bundan olumlu
etkilenecek.” dedi. 
Tarifeler akl› kar›flt›rmayacak 

BTK yetkilileri, bu
standard›n çok fazla say›daki
kampanya nedeniyle
abonelerin yaflad›¤› ‘en ucuz
hangisi’ yönündeki kafa
kar›fl›kl›¤›n› da ortadan
kald›raca¤›na iflaret etti.
Yetkililer, “Her bir operatör,
en fazla 20 saniyelik kontör
at›fl süreleri belirleyecek.
Böylece, aboneler hangi
operatörün daha ucuza
konuflturdu¤unu net biçimde
görecek. Tarifeleri
karfl›laflt›rabilecek.” dedi. 

❮❮

Cep telefonunda çok say›da farkl› kampanya kafa kar›flt›r›yor. BTK önlem al›yor.

20 saniye konuflup 60 saniyelik
ücret ödeme devri kapan›yor
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Sivil Havac›l›k Genel
Müdürlü¤ü (SHGM)

lazer gösterilerinden sonra
flimdi de, en küçük
e¤lencelerde bile kullan›lmaya
bafllanan havai fifleklere
k›s›tlama getirdi. K›s›tlama
karar›, havai fifleklerin uçak
ve helikopterler pilotlar›n›
korkuttu¤u gerekçesiyle
al›nd›. Havai fiflek gösterileri
nedeniyle, uçufl güvenli¤inin
tehlikeye girmesi, Ulaflt›rma
Bakanl›¤› Sivil Havac›l›k
Genel Müdürlü¤ü’nü
(SHGM), tedbir almaya
yöneltti. SHGM, yay›nlad›¤›
talimatla, havai fiflek
gösterilerinin ne flekilde
yap›labilece¤ini çerçevesini
çizdi. Buna göre, gösteri
amaçl› kullan›lan havai
fifleklerin en fazla 450 metre
yükse¤e ç›kmaz›na izin verildi.
Talimatnamede kesin bir dil
ile inifl-kalk›fl hatlar› üzerinde
ve havaalan› civar› ile meydan
trafik paterni bölgesinde, uçufl
emniyeti aç›s›ndan denizden
ve havadan havai fiflek
gösterisi yap›lamayaca¤› ifade
edildi. 

SHGM’nin talimat›na göre
Türk hava sahas›nda havai
fiflek gösterisi yapmak
isteyenler, SHGM’den 10 gün
önce izin almak zorunda
kalacak. Tüm havayolu
flirketleri, havaalan›
iflletmeleri ve mülki idare
amirliklerine gönderilen
talimatnamede, havaalanlar›
ile heliport yak›n› ve uçufl
yollar›n› kapsayan bölgelerde

havai fiflek gösterilerine
k›s›tlama getirildi¤i bildirildi. 

Talimatname ile havaalan›
pisti merkez al›narak, 5 bin
600 metre yar›çap›ndaki alan
içerisinde, pistin her iki
yönünden 18 bin 600 metre
uzakl›k ile pistin her iki
yan›ndan bin 860 metre
uzakl›kta irtifas› ne olursa
olsun havai fiflek gösterisi
yap›lmas› yasakland›. Bu
bölgeler d›fl›nda yap›lacak
gösterilerde havai fiflekler en
fazla 450 metre (1500 feet)
yüksekli¤e at›lacak.
Talimatnamede, "Havai fiflek
gösterileri, o esnada havada
bulunan insanl› hava
araçlar›na karfl› bir risk
oluflturmamas› amac›yla; bir
havaalan›n yaklaflma ve
inifl/kalk›fl hatlar› üzerinde ve
havaalan› civar› ile meydan
trafik paterni bölgesinde uçufl
emniyeti aç›s›ndan denizden
ve havadan havai fiflek
gösterisi yap›lmaz. Havai
fiflek at›mlar› asla hava
araçlar›na ve havaalanlar›na
yönlendirilmez." denildi. 
Lazer gösterilerine de
k›s›tlama getirilmiflti

SHGM daha önce de uçufl
güvenli¤ini tehlikeye sokan
lazer gösterilerine k›s›tlama
getirmiflti. SHGM’nin lazer
talimat›na göre, lazer
gösterisi yapmak isteyen özel
ve tüzel kifliler, önce
SHGM’ye baflvuracak,
SHGM, yapaca¤› incelemede,
uçufl güvenli¤ini riske
etmedi¤i kanaatine var›rsa
izin verecek. Ya da, lazer
gösterisinin kapsama alan›
daralt›larak izin verilecek.
Ancak müracaat yapmadan
lazer gösterisi yapanlar için
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SHGM, havai
fifleklere 450 metre

s›n›rlamas› getirdi

SHGM, lazer ›fl›nlar›ndan sonra havai fiflek
gösterilerine de k›s›tlama getirdi. Bundan böyle, havai
fiflekler, 450 metre yüksekli¤in üzerine ç›kamayacak.
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Hat üzerinden aktarmas›z
kombine tafl›mac›l›k yap›lacak.

Hat, tafl›mac›l›k maliyetlerini de
azaltacak. Böylece tafl›ma süresi de
k›salacak. Söz konusu Samsun-Kavgaz
deniz feri hatt› üzerinden, y›lda 250
milyon ton yük tafl›mas› öngörülüyor.
TCDD Genel müdürü Süleyman
Karaman, Samsun- Kavgaz aras›nda
oluflturulacak bu köprü ile Ukrayna,
Türk Cumhuriyetleri ve Ortado¤u’ya
kombine tafl›mac›l›k yap›laca¤›n›
söyledi. 

Samsun’a özel sektörle birlikte bir
tren feri iskelesi yap›ld›¤›n› kaydeden
Karaman, “Rusya ile bir anlaflma
haz›rlad›k inflallah en k›sa zamanda
Bakan›m›z taraf›ndan imzalanacak.
Böylece Rusya’dan, Kafkasya’dan gelen
yükler, tren feri ile Samsun’a,
Samsun’dan Güney’e do¤ru inecek.
Böylece, Türkiye’nin kuzey ucu da tren
feri ile köprü haline gelmifl olacak. Bu
bizim için çok önemli bir proje.” dedi.

Karaman Asya’dan Avrupa’ya,
Avrupa’dan Asya’ya yönelik tafl›mac›l›k
pastas›n›n ekonomik büyüklü¤ünün ise
75 milyar dolar oldu¤unu vurgulad›.
Karaman flöyle devam etti: “Asya’dan
Avrupa’ya, Avrupa’dan Asya’ya tafl›nan
yüklerin cirosu, yükün de¤eri de¤il, yani
tafl›man›n cirosu 75 milyar dolar. Yani
navlun ücreti diyelim halk deyimiyle.
Buradan pay almak istiyoruz. Bunun
hiç de¤ilse yüzde 10’unu Türkiye olarak
bizim almam›z laz›m. Bu da 7,5 milyar
dolar eder. Çünkü Türkiye’nin gerçekten
Avrupa ve Asya aras›nda mutlaka
köprü vazifesi görmesi laz›m. Biz de
böyle bir çal›flman›n içine girdik.
Sonuçland›rmak üzereyiz.” 

TCDD, Rusya ile 7,5 milyar
dolarl›k deniz feri projesini
hayata geçirmeye çal›fl›yor.
Bunun için Samsun Liman› 
ile Rusya’n›n Kavgaz 
Liman› aras›nda deniz feri
tafl›mac›l›¤› projesi
haz›rland›. Proje kapsam›nda
y›lda 250 milyon ton yük
tafl›nmas› planlan›yor.
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Türkiye ile
Rusya, deniz

feri köprüsüyle
birlefliyor

TCDD Genel
Müdürü
Süleyman
Karaman.
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Kara Ulaflt›rmas› Genel Müdürlü¤ü, fazla yük tafl›yan araçlara göz açt›rm›yor.
Kamyonlar, 12 ayr› bölgede tek tek denetimden geçiriliyor. Tonaj afl›m› yapan

sürücülere bin 293 lira, yükü veren firmaya da 2 bin 588 liral›k yasal ifllem uygulan›yor.

A¤›rl›k
denetimlerinde
kamyonlara 
göz açt›r›lm›yor

A¤›rl›k
denetimlerinde
kamyonlara 
göz açt›r›lm›yor

Bu say›m›zda kamyonlar›n
yük a¤›rl›klar›n›n

denetimlerinin gerçeklefltirildi¤i
merkezleri büyüteç alt›na ald›k.
Kamyonlar hangi denetimlerden
geçiyor ve a¤›rl›klar› nas›l
ölçülüyor? Ulaflt›rma
Bakanl›¤›’na ba¤l› Kara
Ulaflt›rmas› Genel Müdürlü¤ü
trafik güvenli¤ini tehlikeye sokan
yük ve yolcu araçlar›na adeta
göz açt›rm›yor. 

Karayollar›nda yük tafl›yan
bütün ticari araçlar 12 ayr›
bölgede tek tek denetleniyor.
Denetimlerde kapasitesinin
üstünde yük tafl›d›¤› belirlenen

kamyonlara a¤›r para cezalar›
uygulan›yor. Ulaflt›rma
Bakanl›¤›’n›n kay›tlar›na göre
2008 y›l›nda Türkiye genelinde
3 milyondan fazla araca a¤›rl›k
ve boyut kontrolü
gerçeklefltirildi. 55 binden fazla
araca 83 milyon para cezas›
kesildi. 2008 y›l›ndan bu güne
kadar 708 bin arac› denetleyen
Bakanl›k, 8 binden fazla araca
10 milyon liray› aflk›n para
cezas› verdi. Ankara Ulaflt›rma
Bölge Müdür Yard›mc›s› Kemal
Y›lmaz denetimlerle ilgili
Ba¤lant› Noktas›’na bilgi verdi. 
Fazla yük tafl›yan floföre
bin 293 TL ceza veriliyor

Kemal Y›lmaz, önce yol
üzerinde bulunan bayrakç›lar
marifetiyle arac›n denetim
yap›lacak platforma
sokuldu¤unu belirtiyor.
Platforma sokulan araçlar›n,
platformun ilk k›sm›nda bulunan
duyarlar (sensor) marifetiyle
tart›ld›¤›n› kaydediyor. 

Y›lmaz flöyle devam ediyor:
“‹lk etapta arac›n plaka ve

görüntüleri sistem taraf›ndan
okunuyor. Platform üzerinde
görece¤imiz mavi bölüm tart›m
alan›d›r. Arac›n bütün akslar› bu
tart›m alan›ndan geçtikten sonra
tart›m bafll›yor. Her aks›n
geçiflinde tek tek tart›m
yap›l›yor. Arac›n tamam› bu
platformu terk etti¤inde sistem
otomatikman bu arac›n toplam
a¤›rl›¤›n› hesaplayarak
bilgisayar üzerine aktar›yor.
Tart›m›n sonucuna göre her
arac›n tafl›yabilece¤i yük miktar›
bellidir. E¤er araçlar bu yük
miktar› üzerinde yükleme
yapm›fl ise uyar› iflareti ile
k›rm›z› yanar, bu araçta fazla
yük var demektir. E¤er ›fl›k yeflil
olarak yanarsa araç standartlara
uygun bir yükleme ile tart›mdan
geçmifl say›l›r ve gönderilir.
K›rm›z› olan da ifllem yap›lmak
üzere floför ve yük veren firmaya
2918 say›l› yasa gere¤i yasal
ifllem uygulan›r. Bu yasaya göre
floföre bin 293 lira, yükü veren
firmaya da 2 bin 588 lira yasal
ifllem uygulan›r.”
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20. yüzy›l›n
bafllar›nda Orville

Wright, kocaman bir
uçurtmayla uçan bir adam›
anlatan kitap okudu. Kitap,
Wright’›n ve insano¤lunun
yaflam›nda ç›¤›r açan
dönüm noktas› oldu.
Okuduklar›ndan etkilenen
Wright, ilk uçak için
çal›flmaya bafllad›. Onun bu
merak› kardefli Wilbur’u
da sard›. ‹ki kardefl s›rt
s›rta verdi. Wright
Kardefller o dönemde
bisikletçilikle u¤rafl›yordu.
200’den farkl› tipte kanat
yapan Orville ve Wilbur
sahip olduklar› dükkânda
dolambaçl› bir tünel açt›lar
tünelde oluflan rüzgâr›n
kanatlar üzerindeki etkisini
araflt›rd›lar. Uçaklar›n
üzerinde de deneyler
yap›ld›. Üç y›ll›k çal›flma
sonunda Wright Kardefller
bir uçurtma, di¤er bir
deyiflle motorsuz uçak
yapmay› baflard›lar.

‹lk uçufl 12 saniye sürdü 
Kardefller daha sonra bu

uçak için dört silindirli on
iki beygir gücünde,
benzinle çal›flan bir motor
yapt›. Wright kardefller
uça¤› 17 Aral›k 1903’de
Kuzey Carolina’ya
götürdüler. Motoru

uçurtmaya yerlefltirdiler.
Uçurtma uçak flekline
sokuldu. Kardefller uça¤›n
atas›na Wave ad›n› verdi.
Kardefller aras›nda
hangisinin uça¤a önce
binece¤i sorun oldu. Bu
sorun kura ile çözüldü.
Kuray› Orville kazand›.
Sabah saat 10’u befl geçe
Orville Wright uça¤a bindi,
motoru çal›flt›rd› uçak üç
metre kadar yükselerek
havada ilerlemeye bafllad›.
Yaklafl›k on iki saniye
havada kalan uçak
yaklafl›k otuz, otuz befl
metre ileriye kondu. ‹ki
kardefl ayn› gün uçaklar›
ile üç uçufl daha yapt›. 59
saniye süren uçuflta uçak
260 metrelik yol ald›

Uça¤› ilk kullanan ordu
Amerikan ordusu oldu
Kardefller uçaklar›n›
gelifltirmek için
çal›flmalar›na aral›ks›z
devam etti. 1905 y›l›na
gelindi¤inde 38 dakika
boyunca aral›ks›z uçtular.
Wright Kardefllerin
ard›ndan pek çok kifli
uçmay› baflard›. Uçufllar›n
her biri yeni bir rekorla
sonuçland›. Wright

kardeflleri merakl› halk›n
yan› s›ra Amerika Birleflik
Devletleri ordusu da
izliyordu. 1909 y›l›nda
Savafl Bakanl›¤›’n›n karar›
ile uçaklar ilk kez orduda
kullan›ld›. Amerika
Birleflik Devletleri,
ordusunda uçak
bulunduran ilk ülke oldu.
Uçaklar ordunun haber
alma ve keflif görevlerinde
kullan›ld›. Uçaklar ilk kez
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ÇELIK KANATLI
KUfiUN OYKUSU
Sabah saat 10.05’te Orville Wright

uça¤a bindi, motoru çal›flt›rd›,
uçak üç metre kadar yükselerek

havada ilerlemeye bafllad›.
Yaklafl›k on iki saniye havada
kalarak bir ilki gerçeklefltirdi.

Wilbur Wright (1867-1912)

EYLÜL 17 / 1908

Orville Wright (1871-1948)



1911’de Osmanl›
‹mparatorlu¤u ile
‹talyanlar aras›nda
yap›lan Trablusgarp
Savafllar›’nda kullan›ld›.
Öncü uçak tasar›mc›s›
Frans›z Lui Bileryo 1909
y›l›nda uça¤› ile 40 km’lik
Manfl Denizi’ni aflarak
‹ngiltere ile Fransa
aras›ndaki ilk uçak
yolculu¤unu yapt›. 

Savafl havac›l›k 
sektörünü gelifltirdi

Birinci Dünya Savafl›
havac›l›¤›n geliflimine

önemli katk› sa¤lad›.
Charles Nimler Atlantik’i
ilk geçen pilot oldu. 
21 May›s 1920’de
Amerika’dan Avrupa’ya
33,5 saatlik kesintisiz
uçufl yapt›. Amelia
Winhart Haziran 1928’de
Atlantik Okyanusu’nu
uçakla geçen ilk kad›n
pilot oldu. Havac›l›k
alan›nda yenilikler
birbirini izledi. Sesten h›zl›
uçak yap›ld›. Bu gün bilim
adamlar› saatte 6000 km
h›z yapan uçak modelleri
üzerinde çal›fl›yor.   47
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