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S
ektörün tepe noktas›nda
bulunan bir isimle
(kendisinden iznini almad›¤›m

için ismini yazam›yorum) 21 Aral›k
günü aram›zda flöyle bir diyalog
geliflti: 

-  Derginiz çok farkl›. 
-  Nas›l?
-  Kendisini okutuyor. 
-  Bizim de hedefimiz, okunan bir dergi

olmas›yd› zaten. 
-  ‹nsanlar sizin dergiyi sadece okumuyor, al›p

götürüyor. Al›p götürünce de VIP'lerde dergi
kalm›yor, bask› say›s›n› yükseltemez misiniz? 

Bir de tespitte bulundu: “Sizin derginiz,
s›km›yor. Haberin özünü veriyorsunuz.” 

Do¤al olarak, sektörün tepe noktas›ndaki bir
isimden, Ba¤lant› Noktas› ekibi olarak, övgü dolu
sözler duymak hoflumuza gitti. O oranda da
sorumlulu¤umuzu art›rd›. 

Evet, Ba¤lant› Noktas› olarak bir y›l› geride
b›rakt›k. 

Bir y›l içinde, ald›¤›m›z elefltiriler ›fl›¤›nda,

derginin yeni hali elinizde. 
Derginin yeni görünümüyle ilgili

yorumlar› da önümüzdeki say›da
sizlerle paylaflaca¤›m. 

Önceki elefltirilerin iki ana
konuda topland›¤›n› belirtmek
isterim. Birinci elefltiri dergi
tasar›m›n›n gözü yordu¤u, ikinci
elefltiri ise haberlerin merkezinde
'insan' olmad›¤› yönündeydi. 

Kendi aram›zda yapt›¤›m›z toplant›larda,
elefltirilerin bizim düflüncelerimizle paralellik
gösterdi¤ini kabul ettik. Yeni y›l için
düflündü¤ümüz, 'insan merkezli' haberleri gelen
yo¤un elefltiriler üzerine h›zland›rd›k.
Röportajlar›n yan› s›ra, 'Geçmifle Ba¤lant›' ve
'Günlük' gibi bölümlere yer verdik. 'Geçmifle
Ba¤lant›' bölümünü haz›rlayan arkadafl›m›z,
'bugüne kadar almad›¤›m kadar geri dönüfl
al›yorum' sözleriyle, eklenen yeni bölümlerin
gördü¤ü ilgiyi anlatt›.

Sonuç olarak, bir y›l›m›z› iyi kötü tamamlad›k.
Çaba bizden, takdir sizden…

Görüflmek üzere…

Okunan dergi
Ba¤lantı Noktası olarak
bir yılı geride bıraktık.
Bir yıl içinde, aldı¤ımız

elefltiriler ıflı¤ında,
derginin yeni hali

elinizde. Derginin yeni
görünümüyle ilgili

yorumları da
önümüzdeki sayıda

sizlerle paylaflaca¤ım. 
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Avea reklamlar› 
fark yarat›yor 

Avea’n›n reklam karakterleri
Asl› ve Emre’nin “aflk›”

merakla beklenen dizi filmleri
aratm›yor. 
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H›zl› tren hacca gidiyor
‹stanbul’dan yola ç›kan bir hac›

aday›, h›zl› trenle 24 saatte
Mekke’ye varacak.
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Kardefl uydular›n ihale
flartlar› belli oldu

Türksat, kardefl uydular 
4A ve 4B için ihaleye ç›k›yor.
Uydular, paket halinde ihale

edilecek. 

En zoru vefat edene
posta götürmektir

Bazen askerin, yârin hasretini
dindirip, ö¤renciye müjdeyi,
vatandafla devletin hükmünü

ulaflt›r›yorlar.

05ba¤lant›noktas›

26 32
18 yafl›ma dönebilsem,

doktor olurdum

GEÇM‹fiE BA⁄LANTI

Bakan Bey ile ayn› s›n›fta
okuduk. Her zaman
beyefendi idi ve çok

sevilirdi. 
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“Peru¤umu metroda
unuttum” 

K›rsalda her 11 evden 
birinde internet var

‹stanbul semalar› 
hareketli, Antalya geriledi

Metro, Ankaray ve belediye otobüslerinde her gün
onlarca eflya unutuluyor. Unutulan eflyalar, teknolojik
geliflim ve günün modas›na göre de farkl›l›k gösteriyor.
Araçlarda, kad›nlar en çok kimliklerini düflürüyor. ‹kinci
s›rada ise erkek cüzdanlar› yer al›yor. Cüzdan, kimlik, cep
telefonu, gözlük, çanta, flemsiye, kitap en çok unutulan
eflyalar›n bafl›nda bulunurken, alyans, saç kurutma
makinesi, doktor önlü¤ü, peruk, cop ve çok miktarda saat
de unutulan ilginç eflyalardan… 1 y›l tutulan eflyalar daha
sonra aç›k art›rmayla sat›fla ç›kar›l›yor. 

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Nüfus Etütleri
Enstitüsü’nce yap›lan araflt›rmada, ‹nternet
ba¤lant›s› kentlerde her üç evde bir, k›rsalda ise her
11 evden birinde bulunuyor.  

Araflt›rma sonucuna göre, 10 bin 525 hanenin
yüzde 27’sinde internet ba¤lant›s› bulunurken, 2003
y›l›nda yap›lan araflt›rmada ise internet kullan›m›n›n
yüzde 8 seviyesinde oldu¤u ve 5 Araflt›rmada ayr›ca
23 ev eflyas› içerisinde yaln›zca uydu yay›n›n›n
k›rsaldaki evlerde daha fazla oldu¤u ortaya ç›kt›.

Sanal ortamdaki 
suç oranlar› yüzde 50 artt›
Biliflim Suçlar› Amirli¤i’nin verilerine göre suç

oranlar›nda bu y›l geçen y›la göre yüzde 50 art›fl yafland›.
11 ayda toplam bin 488 sanal ortam flikâyeti yap›ld›.
Biliflim fiube Müdürlü¤ü, 2009’un sanal suç profilini
ç›kard›. Buna göre; merkeze, bu y›l elektronik posta
adresi çal›nmas›yla ilgili 521 flikâyet gelirken, internet
yoluyla tehdit 430 ayr› dosyan›n konusu oldu. Bu y›l web
cam arac›l›¤›yla kand›r›l›p, ç›plak görüntüleri kaydedilen
çocuklar ile yasak çocuk pornosu sitelerine girifl yapan
12 ayr› çocuk pornosu olay› da emniyete yans›d›.

Turizm Araflt›rmalar› Derne¤i’nin (TURAD)
araflt›rmas›na göre, küresel kriz havaalanlar›ndaki d›fl
trafi¤i azalt›rken iç trafik gerilemedi. 2009’un ilk 10
ay›nda, havaalanlar›ndan 73,4 milyon yolcu uçufl
gerçeklefltirdi ve 2008’in ayn› dönemi 3,6 milyon yolcu
olarak afl›ld›. D›fl hat yolcu say›s› pek de¤iflmezken iç hat
yolculuklar› yüzde 12 artt›. Art›fla ‹stanbul damgas›n›
vururken Antalya geriledi. Havaalanlar› aras›nda pay›n›
en çok art›ran Sabiha Gökçen Havaalan›, yolcu
trafi¤inin 2009’da en çok yöneldi¤i alan oldu. 
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ABD’li çocuklar bilgisayar
oyunlar›na teslim

Kad›nlar sosyal paylafl›m
a¤lar›n› daha çok kullan›yor

Cep telefonlar› 
incelendi

ABD’de 12-14 yafl aral›¤›nda yaklafl›k her 10 gençten
8’ haftada ortalama 10,6 saat video oyunu oynad›¤›
bildirildi. NPD Group’un araflt›rmas›nda, düzenli olarak
oyun oynayan Amerikal› genç say›s›n›n yaklafl›k 55,7
milyon oldu¤u, bu say›n›n kufla¤›n yüzde 82’sini
oluflturdu¤u ortaya kondu. Bu oran›n 15-17 yafl
aral›¤›ndaki gençlerde, özellikle de k›zlarda daha az
oldu¤u belirtildi. NPD analisti Anita Frazier, yaflla birlikte
video oyunlar›na kafl› azalan ilginin daha çeflitli ilgi
alanlar›n›n do¤mas› ve daha çok olgunlaflmayla aç›klad›. 

Twitter, Facebook, MySpace ve Digg gibi sosyal
paylafl›m a¤lar›n›n kad›lar taraf›ndan daha çok
kulland›¤› tespit edildi. Kad›nlar›n 19 sitenin yüzde
84’ünde a¤›rl›kta oldu¤u görülüyor.  Teknoloji ile daha
çok erkeklerin ilgilendi¤ini düflünerek, internetteki
sosyal a¤larda erkeklerin ço¤unlukta oldu¤u san›l›yor.
Ancak yine de kendini kad›n olarak tan›tan erkeklerin
bu rakam› yükseltti¤i düflünülüyor. Facebook veya
MySpace gibi sitelerde kad›n kullan›c›lar›n oran›
yüzde 53, erkeklerin oran› da yüzde 47. 

Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu, Piyasa
Gözetimi Laboratuvar›’nda test edilen 52 marka, 81
model cep telefonundan 34’ünde uygunsuzluklar tespit
edildi¤ini bildirdi. Bu cihazlar›n 10’unda olumsuz
parametrelerin giderildi¤i, 12’sinde mahkeme
sürecinin bafllat›ld›¤› ve güvensizlik tespiti yap›lan 3
farkl› cep telefonu modeli için “bertaraf iflleminin”
bafllat›ld›¤› kaydedildi.  Güvensizlik tespiti yap›lan
ancak mahkeme süreci devam eden cihazlar›n bertaraf
ifllemi için mahkeme sonucunun beklenildi¤i aç›kland›. 

Uzay turizmi 
para bas›yor

‹ngiliz milyarder Richard Branson’›n flirketi Virgin
Galactic, SpaceShipTwo ad›n› verdi¤i uzay arac›n›
ABD’nin California eyaletindeki Mojave çölünde bas›na
tan›tt›. Virgin Galactic’in uzay seyahatlerini satmas› için
anlaflt›¤› Portland’daki Hurley Travel Experts firmas›, bu
deneyimi yaflamak isteyen yaklafl›k 300 kiflinin 40 milyon
dolarl›k ön ödeme yapt›¤›n› aç›klad›. Uzaya bilet alan
turistler, uzay arac› ile evrenin bilinmeyen yönlerini
keflfe ç›kacak. Turizmciler bu yeni sektörü en maliyetli
ve en çok gelir getiren turizm faaliyeti olarak niteliyor. 



ULUDA⁄, Kartalkaya, Pa-
landöken, Kartepe, Sar›kam›fl, Erci-
yes, Ilgaz, Davraz, Sakl›kent gibi
yerli ve yabanc› turistlerin gözde ka-
yak merkezlerinde de art›k Turkcell
3N konforu yaflan›yor. Turkcell’liler
k›fl tatilleri süresince 3N h›z›yla dün-
yaya ba¤lan›yor. H›zl› mobil internet
sayesinde ifllerini rahatl›kla takip
edebiliyor. Sevdikleri dizileri, tak›m-
lar›n›n maçlar›n› Mobil TV ile dile-
dikleri yerde izleyebiliyor.  

3N kapsamas›n› her geçen gün ge-
niflleten Turkcell’in fiebeke Operas-
yonlar›ndan Sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›s› ‹lter Terzio¤lu, 30 Tem-
muz’dan beri 3N yat›r›mlar›n› ara-
l›ks›z sürdürdüklerine dikkat çeke-
rek, bu süre içerisinde Türkiye nüfu-
sunun yüzde 67’sini 3N’yi kullan›r
hale getirdiklerini söyledi. 

Terzio¤lu flöyle devam etti: “fiehir
merkezleri ve yazl›k tatil yörelerin-
den bafllad›¤›m›z 3N kapsamam›z›
her geçen gün daha da geniflletiyo-
ruz. K›sa süre önce yapt›¤›m›z yat›-
r›mla da k›fl tatilleri süresince müfl-
terilerimizin 3N hizmetlerinden ya-
rarlanmas›n› sa¤l›yoruz.” 

Terzio¤lu, kayak merkezlerinin
yan› s›ra y›l boyunca yo¤un turist çe-
ken Nevflehir (Kapadokya, Ürgüp,
Göreme, Avanos), Karabük- Saf-
ranbolu, Bart›n- Amasra,  ‹nkumu,
Trabzon- Uzungöl, Bolu- Abant,
Amasya- Kral Mezarlar›, Sivas-

Gökmedrese, A¤r›- ‹shak Pafla Sara-
y› gibi tarihi ve turistik önemi olan
yerlerde de Turkcell 3N kapsamas›-
na al›nd›¤›n› kaydetti. 

‹stanbul-Ankara otoyolunda
ilk ve tek yüzde 100 3N 
kapsamas› Turkcell’den

Turkcell’in 453 kilometrelik ‹stan-
bul-Ankara otoyolunu da yüzde 100
3N kapsamas› alt›na alan ilk ve tek
operatör oldu¤unu aç›klayan Terzi-
o¤lu flöyle devam etti: “‹stanbul-An-
kara otoyolu ülkemizin en önemli
güzergahlar›ndan biri. Turkcell ola-
rak Bolu Tüneli de dahil olmak üze-
re bu yolda kesintisiz 3N servisi su-
nuyoruz. Müflterilerimiz özellikle ifl
seyahatlerinin yo¤un oldu¤u bu yol-
da sundu¤umuz kapsamayla ifllerine
yol boyunca kesintisiz ve 3N h›z›yla
ba¤lanabiliyorlar.” dedi.

Turkcell 3N, kayak pistine ç›kt›
Turkcell, altyap› çal›flmalar›n›

tamamlad›¤› kayak
merkezleri ve 453

kilometrelik ‹stanbul-Ankara
otoyolunun tamam›n› 3N

kapsamas› alt›na ald›. 

»
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Turkcell fiebeke
Operasyonlar›ndan
Sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›s›
‹lter Terzio¤lu



TÜRK Telekom, hizmetleri-
ne yeni bir ürün daha ekliyor. Türk
Telekom’un önümüzdeki günlerde
hayata geçirmeyi planlad›¤› ürünü,
sanal hat üzerinden gurbetçilerle ya-
k›nlar›n› daha ucuza konuflturmay›
hedefliyor. Sanal hat üzerinden ya-
p›lacak görüflmeler, yurtd›fl› tarifesi
üzerinden de¤il, yurtiçi tarifesi üze-
rinden faturaland›r›lacak. Böylece
hem gurbetçiler, hem de Türki-
ye’deki yak›nlar› birbirleriyle daha
ucuza konuflacak. Türk Telekom he-
def pazar olarak, 3 milyonu aflk›n
gurbetçinin bulundu¤u Almanya’y›
belirledi. 

Türk Telekom’un gurbetçiler için
önümüzdeki günlerde piyasaya sü-
rece¤i sanal hatt›n kullan›m› flöyle:
Gurbetçiler, internet veya bayiler
üzerinden Türk Telekom’dan sanal

bir hat alacak. Sanal hat iste¤e ba¤l›
olarak, Türkiye’deki her hangi bir
ilin kodunu tafl›yabilecek. Mesela, ‘0
312’ kodlu Ankara hatt›n› alan bir
gurbetçi, bu hat üzerinden, Türki-
ye’deki yak›nlar›yla, sanki Anka-
ra’dan ar›yormufl gibi konuflacak.
Konuflmas›, flehiriçi tarifesi üzerin-
den fiyatland›r›lacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Türk Te-
lekom yetkilileri, bu tür hizmetlerin
yurt d›fl›nda yayg›n oldu¤una vurgu
yaparak flu bilgileri verdi: “Gurbetçi-
lerimiz bundan böyle, farkl› ülkelerin
hatt›n› de¤il, Türk Telekom’un sanal

hatt›n› kullanarak, yak›nlar›yla daha
ucuza konuflabilecek. Hatlar, paket
paket olacak. Mesela bir paket, bir
ay boyunca s›n›rs›z 2 bin dakika ko-
nuflma imkân› sunacak. Di¤er paket
bir ay boyunca 3 bin dakika… An-
cak, yurt d›fl›ndaki paketlerden daha
ucuz olacak. Böylece, gurbetçileri-
miz, telefon görüflmelerini sanki ken-
di memleketindeymifl gibi yapabile-
cek. Türk Telekom’un bu hizmetinin
di¤er bir avantaj› da, ayn› flekilde,
Türkiye’deki gurbetçi yak›nlar›n›n da
yine ayn› numara üzerinden görüflme
yapabilmesi. Görüflme ücreti yine,
yurtiçi tarifeden ücretlendirilecek.
Bu hizmet sayesinde, hem gurbetçi-
lerimiz, hem de yak›nlar›, flehiriçi gö-
rüflme ücreti üzerinden konuflacakla-
r› için, daha çok konuflacak, ancak
daha az para ödeyecek.”

Gurbetçi ucuza konuflacak

Türk Telekom, gurbetçiler
ile yak›nlar›n› sanal hat
üzerinden daha ucuza

konuflturacak.
Yurtd›fl›ndan yap›lan

görüflmeler, flehir içinden
yap›l›yormufl gibi
ücretlendirilecek.

»
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‘               ‘ ile gözünüz 
arkada kalmayacak

VODAFONE, evde ve iflye-
rinde olmad›¤›n›z zamanlarda, sizin
gözünüz kula¤›n›z olacak Cingöz hiz-
metini abonelerine sunuyor. Bu hiz-
metten yararlanmak için abonenin,
görüntülü konuflma (3. Nesil) destekli
cep telefonuna sahip olmas› yeterli.
Abone, görüntü destekli cep telefo-
nuyla Cingöz’ün hatt›na ba¤lant› kura-
cak. Ba¤lant› sa¤lanmas›n›n ard›ndan,
Cingöz’ün bulundu¤u her mekân, can-
l› olarak izlenebilecek. Bu flekilde ev
ve ifl yerleri istenildi¤i anda kontrol
edilebilecek. Cingöz’e sahip olmak da
kolay. Kampanya Mart 2010’a kadar
sürecek. Bu süre içinde baflvuruda bu-
lunan fatural› aboneler, 18 ay boyunca
ayda 20 TL ödeyerek Cingöz’e sahip
olacaklar. Bunun için baflka bir ücret
ödenmeyecek. Ayr›ca Cingöz ile ba¤-
lant› kurabilmeleri için her ay 1000
dakika flebeke içi görüflme imkân› da
Vodafone’un hediyesi olacak. Vodafo-
ne Cingöz, tüm Vodafone Cep Merke-
zi noktalar›nda sat›fla sunuldu.

Bak›c›y› Cingöz kontrol edecek
Vodafone Cingöz’ü evine veya iflye-

rine kuran 3N aboneleri arzu ettikleri
takdirde evde bak›c›yla b›rakt›klar›

bebeklerinin görüntülerini veya bir
süre ayr› kalmak zorunda olduklar›
iflyerlerindeki, depolar›ndaki son du-
rumu izleyebilecek. Tatile ç›kanlar, is-
tedikleri zaman evlerindeki görüntü-
leri izleyerek rahat bir nefes alabile-
cek. 

Cingöz uygulamas›ndan yararlan-
mak için arayan hatt›n da 3N kapsa-
ma alan› içinde bulunmas› gerekiyor.
Ayr›ca, telefonun görüntülü konuflma
özelli¤ine sahip bir telefondan arama
yap›lmas› gerekiyor. 

“Birikimimizi Türkiye’ye 
aktarmaya devam edece¤iz”

Vodafone Cingöz hizmetini anlatan
Vodafone Türkiye Terminal Pazarla-
ma Bölüm Baflkan› Yücel Kubanç
flunlar› söyledi: “3N teknolojisi insan-
lar›n yaflamlar›n› flimdiye kadar görül-
memifl ölçülerde kolaylaflt›r›yor. ‹fl ve
sosyal yaflamda, özel yaflamda sa¤lad›-
¤› olanaklarla toplumu dönüfltürüyor,
21. yüzy›l›n gerektirdi¤i h›zl› bilgi ça¤›-
na tafl›yor. Vodafone tüm dünyada bu
de¤iflime öncülük ediyor. En yeni tek-
nolojileri ve bilgi birikimimizi Türki-
ye’de abonelerimize sunmaktan mut-
luluk duyuyoruz.”
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Vodafone Cingöz
sayesinde, tatile
gidenlerin, evde

bebeklerini bak›c›ya
emanet edenlerin veya

kendisi yokken iflyerindeki
durumu merak edenlerin

gözleri arkada
kalmayacak.

»



MOB‹LV‹ZYON servisi ile
Ziraat Türkiye Kupas› ve Almanya
Futbol Ligi Bundesliga maçlar›n› cep
telefonlar›ndan canl› seyretme imka-
n›na kavuflan Avea aboneleri ayr›ca
gol görüntüleri ve maç özetlerini cep
telefonlar›na indirerek diledikleri za-
man izleyebilecek.

Sundu¤u katma de¤erli servisler
ile abonelerinin hayat›na keyif

katan Avea, Ziraat Türkiye
Kupas› ve Bundesliga maç
yay›nlar›n› MobilVizyon ve

Seç ‹zle servisleri ile abo-
nelerinin cep telefonlar›-
na tafl›yor. TRT ile yap›-
lan anlaflma kapsam›n-
da 2009-2010 y›l› Ziraat

Türkiye Kupas› ve Almanya Futbol
Ligi Bundesliga maç yay›nlar› art›k
Avea’n›n MobilVizyon ve Seç ‹zle
servisleri üzerinden de takip edilebi-
lecek.

TRT taraf›ndan yay›nlanacak tüm
Türkiye Kupas› maçlar›, Avea Mo-
bilVizyon ile cep telefonlar› üzerin-
den canl› olarak izlenebilecek. Ave-
al›lar ayr›ca Seç ‹zle servisi ile de gol
görüntüleri ve maç özetlerini cep te-
lefonlar›na indirerek, diledikleri za-
man seyredebilecek. Maçlar› cep te-
lefonlar›ndan canl› olarak izlemek is-
teyen Aveal›lar’›n MobilVizyon pa-
ketlerinden birine üye olmak için
GUNLUK veya HAFTALIK yaz›p
9688’e SMS göndermeleri yeterli...

11sektörden

Türkiye
Kupas›

maçlar› Avea
MobilVizyon

ile ‘Cep’te
Avea, Türkiye kupas›n› cep’e indirdi. Avea MobilVizyon servisiyle, Ziraat
Türkiye Kupas› ve Almanya Futbol Ligi Bundesliga maçlar›, art›k cepte.

‹steyen maçlar› canl›, isteyen ise özet ve gol görüntülerini seyredebilecek.

»
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ÖNCE hayaldi, sonra umut ol-
du. Yap›l›rken fedakârl›¤›n simgesiydi,
tamamland›¤›nda azmin zaferi oldu. Bir
imparatorlu¤un son ç›k›fl yoluydu. Du-
ayla aç›ld›, heyecanla yürüdü. Uzaklar›
yak›n etti, huzuru ve refah› tafl›d›, bin-
lerce insan› vuslata erdirdi. K›sa ömrün-
de ihaneti de, ac›y› da, ölümü de gördü.
Yakt›lar, y›kt›lar ama Hicaz Demiryo-
lu’nu haf›zalardan silemediler. Y›llard›r
özlemle and›¤›m›z Hicaz Demiryolu, ye-
niden umuda yolculu¤a ç›kt›. Türkiye,
tarihi Hicaz Demiryolu’nu yeniden can-
land›rmak için yo¤un bir çaba içine gir-
di. Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan’la
yap›lan görüflmeler önemli bir aflamaya
geldi. Biz de bu say›m›zda Ulaflt›rma
Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s› Suat
Hayri Aka ile Hicaz Demiryolu’nun
tüm detaylar›n› konufltuk.

■ ‹nsan› bir yandan heyecanland›ran
bir yandan da iç çekerek hüzünlendiren
Hicaz Demiryolu Projesi nas›l ortaya
ç›kt›?

Projenin ortaya ç›kmas›nda; 1888 y›-
l›nda tamamlanan Rumeli Demiryollar›
Projesi’yle, Paris, Viyana ve Berlin gibi
Avrupa’n›n önemli baflkentlerinin ‹stan-
bul’a ba¤lanmas› önemli rol oynad›.
Böylece, Osmanl›’da da kutsal toprakla-
ra; yani Mekke, Medine ve Kudüs’e de-
miryolu ile ulaflma fikri hâs›l oldu. Sul-
tan II. Abdülhamid, Almanlarla “Ba¤-
dat Demiryolu” anlaflmas›n›n ard›ndan
Ba¤dat Demiryolu’ndan Hicaz’a ba¤la-
nacak olan “Hicaz Demiryolu”nun ya-

p›m›n› istedi. II. Abdülhamid, di¤er Os-
manl› demiryollar›n›n aksine, Hicaz De-
miryolu’nun tamamen öz kaynaklardan
yap›lmas›n› istiyordu. Abdülhamid’in is-
tedi¤i proje, ‹stanbul-Ba¤dat Demiryolu
Hatt›’n›n, fiam’dan bafllayarak Medine,
Mekke ve Cidde’ye kadar uzanmas›n›
kaps›yordu. Projenin o dönemdeki ma-

liyetinin tahmini büyüklü¤ü 4 milyon li-
ra, yani 1901 y›l›ndaki Osmanl› bütçesi-
nin yüzde 18’i kadard›. 

■ Peki, bu kadar büyük bir maliyet
nas›l karfl›land›?

Maliyetin hazine taraf›ndan karfl›lan-
mas›n›n zor oldu¤u düflünülerek, ba¤›fl
toplanmas› karar› al›nd›. Hindistan
Müslümanlar›, ‹ran, Tunus, Cezayir,
Rusya Müslümanlar›, Do¤u Türkistan,
Sumatra, Java, Malezya’dan  yard›mlar
geldi. Afganistan Sultan› Amir Han da
en yüksek yard›m› yapan kifliler aras›n-
da yer ald›. 1908 y›l›na kadar yap›lan ba-
¤›fllar›n toplam› 1 milyon 127 bin liray›
geçmiflti. Yani projenin önemli bir bölü-
mü ba¤›fllarla gerçeklefltirildi. Hicaz De-
miryolu Hatt›, Osmanl›’n›n kendi bütçe-
siyle yapt›¤› ilk milli demiryolu olma
özelli¤ini tafl›yordu. 

■ Hatt›n uzunlu¤u ne kadard›, ne
kadar sürede tamamland›? 

Hicaz Demiryolu’nun, bugünkü  Suri-
ye’nin baflkenti fiam’dan bafllay›p Medi-
ne’ye kadar uzanacak ve ‹srail’in Hayfa
Liman›’na ba¤l› yan yolu ile birlikte top-
lam uzunlu¤u bin 766 kilometreyi bula-
cakt›. ‹nflaat›, 1 Eylül 1900 tarihinde ya-
p›lan resmi bir törenle bafllad›. Demir-
yolunun Maan’a ulaflmas›  ile 1 Eylül
1905 tarihinde yolcu ve eflya tafl›nmas›-
na baflland›. Hicaz Demiryolu, 1 Eylül
1908 tarihinde resmi bir törenle bütü-
nüyle iflletmeye aç›ld›.  Demiryoluna,
maliyetin düflürülmesi ve çabuk bitiril-
mesi amac›yla 1.05 metre aç›kl›kta dar

H›zl› tren hacca gidiyor
Planland›¤› gibi tamam› yüksek h›zl› tren standard›nda infla edilmesi

halinde, ‹stanbul’dan yola ç›kan bir hac› aday›, 24 saatte Mekke’ye varacak. 

»

II. Abdülhamid, Hicaz
Demiryolu’nun tamamen

öz kaynaklardan
yap›lmas›n› istiyordu.

1908 y›l›na kadar yap›lan
ba¤›fllar›n toplam› 

1 milyon 127 bin liray›
geçmiflti. 
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hatl› raylar döflendi. Demiryolunun tek-
nik ifllerinin sorumlulu¤u Alman Mühen-
dis Meissner’e verildi. 17’si Türk olmak
üzere 43 mühendis çal›flt›. Hatt›n yap›-
m›nda büyük bölümü askerler olmak
üzere 7 bin 500 kifli çal›flt›. 

■ Tafl›d›¤› yolcu ve yük miktar› hak-
k›nda bilgiye sahip miyiz? 

Sahibiz. Hicaz Demiryolu Hatt›’ndan;
1910 y›l›nda 198 bin 448 yolcu ve 66 bin
ton yük, 1913’te 232 bin 563 yolcu ve 112
bin ton ticari eflya tafl›nd›.  

■ Hangi noktalara sefer düzenleniyor-
du?

I. Dünya Savafl›’na kadar fiam’dan
Amman’a her gün, Medine’ye ise haftada
üç gün sefer düzenlendi. Ayr›ca Medi-
ne’ye yük ve su tafl›yan tren seferleri de
yap›l›yordu. Hicaz Demiryolu ilave hatlar
ve yan ba¤lant›larla birlikte 1916’da
uzunlu¤u bin 766 kilometreye, maliyeti
ise 4 milyon 558 bin liraya ç›kt›.

■ Hatt›n tahrip edilmesinde ‹ngiliz
parma¤› oldu¤u söylenir, bu do¤ru mu? 

Ne yaz›k ki do¤ru… Hatt›n bafl›na ge-
lenleri söyle özetleyeyim; Mekke Emiri
fierif Hüseyin, Hicaz Demiryolu’nun
Mekke ve Cidde’ye uzat›lmas› endiflesi
tafl›yordu. Bu sebeple ‹ngilizlerle anlafla-
rak Osmanl› Devleti’ne isyan etti. Os-
manl› Devleti, Hicaz Demiryolu’nu koru-
mak amac›yla bölgeye 25 bin asker gön-
derdi. Ancak I. Dünya Savafl› s›ras›nda
Lawrence- fierif Hüseyin iflbirli¤i ile bu
ülkedeki hatlar bedeviler taraf›ndan tah-
rip edildi. Ocak 1918’de Medine’nin ba¤-
lant›s› tamamen kesildi. 

■ Bugüne geldi¤imizde Türkiye, Hicaz
Demiryolu’nu yeniden hayata geçirmek
için çal›flmalar bafllatt›. Bu çal›flmalar
hakk›nda bilgi verir misiniz? 

Hicaz Demiryollar›’n›n yeniden hayata
geçirilebilmesi için Türkiye, Suriye, Ür-
dün ve Suudi Arabistan’›n ortak karar›
gerekiyor. Türkiye 2005 y›l›ndan bu yana
hatt›n yeniden hayata geçirilmesi için bü-
tün ülkelerle görüflüyor. Türkiye olarak
‹stanbul’dan Konya’ya uzanan h›zl› tren
hatt›n› yap›yoruz. Bu hatt›n devam› ola-

»»
Ulaflt›rma 

Bakanl›¤› Müsteflar
Yard›mc›s› 

Suat Hayri Aka 

Ulaflt›rma 
Bakanl›¤› Müsteflar

Yard›mc›s› 
Suat Hayri Aka 
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Ulaflt›rma 
Bakanl›¤› Müsteflar

Yard›mc›s› 
Suat Hayri Aka 
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rak Konya-Karaman-Adana ve Suriye
s›n›r›na kadar olan bölümün rehabilitas-
yonuna bafllanacak. Hatt›n Suriye k›s-
m›ndaki Türkiye s›n›r›ndan bafllayan
Meydanekbez-Halep aras› 117 kilomet-
relik, Halep-fiam aras› 395 kilometrelik
bölüm, dünya standard› olan 1435 mm
hat geniflli¤ine sahip. Dar hatt›n baflla-
d›¤› fiam-Ürdün s›n›r›na kadar olan 136
kilometrelik bölümle birlikte Hicaz De-
miryolu’nun 648 kilometrelik bölümü
Suriye içerisinde. Suriye, finansman so-
rununu çözdü¤ünde bu hatlar›n rehabi-
litasyonunu gerçeklefltirece¤ini aç›klad›.
Ürdün’deki hat uzunlu¤u ise, Dera-Am-
man 100, Amman-Maan 224, Maan-
Suudi Arabistan s›n›r› 125 olmak üzere
toplam 450 kilometre. Suudi Arabistan
s›n›r›ndan Medine’ye olan uzakl›k ise
630 kilometre. fiam’dan sonraki dar hat
tren iflletmecili¤ine uygun de¤il. Ürdün
k›sm›nda ise trafik az olup turistik
amaçl› olarak iflletiliyor. Suudi Arabis-
tan’da kalan k›s›mlar ise kullan›lmaz
durumda. Suriye Meydan Ekbez- Ha-
lep, Halep-fiam, fiam- Deraa-Amman
hatt›n›n yap›m›na 2010- 2012 y›llar›nda
bafllamay› planl›yor. Di¤er yandan Ri-
yad - Cidde, Cidde - Medine ve Mekke-
Medine flehirlerini birbirine ba¤layacak
Suudi Kara Köprüsü Projesi’nin yap›m›-
na 2010 y›l› içerisinde bafllanacak.  

■ Tüm bu çal›flmalar tamamland›¤›n-
da ‹stanbul’dan Mekke’ye kaç  saatte gi-
dilecek? 

Planland›¤› gibi tamam› yüksek h›zl›
tren standard›nda infla edilmesi halinde
‹stanbul-Mekke aras› yaklafl›k 24 saat
sürecek. Yolcular son derece rahat ko-
flullarda konforlu bir seyahat imkân›na
kavuflacak.  

■ Hicaz Demiryolu’nun bat›daki son
dura¤› ‹stanbul mu olacak? 

Hicaz Demiryolu’nun bat›daki son
dura¤› tabii ki ‹stanbul olmayacak. Esa-
sen bu hatt›n Türkiye içinde, Avrupa ya-
kas›nda da h›zl› tren standard›nda de-
vam etmesini sa¤layacak olan proje
Halkal›-Kap›kule Demiryolu Projesi’dir.
Daha genifl bir perspektiften bak›ld›¤›n-
da bu hat, Marmaray projesi ile ‹stan-

bul’un Avrupa yakas›na ve oradan da
Avrupa’ya kesintisiz bir demiryolu ulafl›-
m› sa¤layacak. Bu kesintisiz seyahat ‹n-
giltere ve Fransa aras›ndaki Manfl Tü-
neli’nin de kullan›lmas›yla ‹ngiltere’ye,
Kuzey Avrupa’da Almanya ile Dani-
marka’ya, Balt›k ülkeleri aras›ndaki tren
ferryler vas›tas›yla Nordic ülkelerine ka-
dar  uzanacak. Yani ‹ngiltere’den bir ki-
fli isterse Hacca trenle gidebilecek.  

■ Hicaz Demiryolu yolcu tafl›mac›l›-

¤›n›n yan›nda yük tafl›mac›l›¤›nda da
önemli bir hat olacak. Bu hat bölgenin
ekonomisine nas›l yans›yacak? 

Tarihte oldu¤u gibi, hatt›n bulundu¤u
ülkelerdeki potansiyelin hayata geçiril-
mesiyle, komflu ve bölge ülkeleri aras›n-
da milyonlarca ton yükün kolay, h›zl› ve
güvenilir bir flekilde tafl›nabilmesine im-
kân verecek. Bölge ekonomileri üzerin-
de çok olumlu etkiler yapacak ve bölge-
sel kalk›nmaya h›z verecek. 

Hicaz Demiryolu Hatt›’nda ilk sefer 1908’de yap›ld›.
‹ngilizlerin sebep oldu¤u isyanlar sonucu, 1918’de ise

kullan›lamaz hale getirildi.

»»
15kapak konusu



16 ba¤lant›noktas› www.baglantinoktasi.org 

TÜRK‹YE’nin önde gelen GSM
flirketi, hizmetleri ile oldu¤u kadar, hiz-
metlerinin duyurulmas› için seçti¤i reklam
politikalar›yla da  be¤eniliyor. Son olarak
Avea, sinema oyuncular› Melis Birkan ile
Ozan Güven’in baflrol oynad›¤› reklam fil-
mi ‘dizi filmleri’ aratmayacak bir hayran
kitlesi oluflturdu. Biz de reklam filminin
yakalad›¤› baflar›y› ve Avea’n›n reklam po-
litikalar›n› Avea Pazarlama ‹letiflim Direk-
törü  Özlem Akbay›r’la konufltuk. Akbay›r
reklama gelen tepkilerden oldukça mem-
nun oldu¤unu aç›klad›.  
■ Avea, son aylarda Ozan Güven ile Melis
Birkan’›n paylaflt›¤›, temas› aflk olan yeni
bir reklam serisi ile ekranlara geliyor. Ek-
rana yans›yan Avea reklam›n›n be¤enildi-
¤ini düflünüyor musunuz? Ne tür tepkiler
al›yorsunuz? 

Evet, Ozan Güven ve Melis Birkan’›n
yer ald›¤› reklamlar›m›z oldukça be¤enili-
yor, konufluluyor ve merak ediliyor. Dü-
zenli olarak yapmakta oldu¤umuz araflt›r-
malar da gösteriyor ki hat›rlanma, marka
efllefltirme ve reklam be¤enisinde GSM
sektör ortalamas› üzerinde skorlar al›yo-
ruz.  
■ Reklam›n, abone kazan›m›nda etkili ol-
du¤u görüflü dillendiriliyor. Kat›l›yor mu-
sunuz? Bu görüfle kat›l›yorsan›z, bir yüzde
verebilir misiniz? 

Reklam-sat›fl iliflkisini direk kurmak
mümkün de¤il ancak tabi ki etkisi var. Son
kampanyam›z reklam performans›ndaki
art›fl›n yan› s›ra, marka be¤enisi ve müflteri
tepkilerine de olumlu yans›yor. Marka
performans› bir bütün, sundu¤umuz teklif-
lerin cazibesi ve verdi¤imiz hizmetin kali-
tesi de çok önemli. Tüm bunlar› müflterile-
rimize etkin bir flekilde anlatmak reklam›n
ifli ve bu noktada reklamlar›m›zdan istedi-
¤imiz sonuçlar› al›yoruz. 
■ En son reklamda, taksici ile Ozan Gü-
ven var, Melis Birkan ile Ozan Güven’in
birlikte rol ald›¤› yeni seriler devam ede-
cek mi? Yoksa Birkan ayr›ld› m›? 

Melis Birkan’›n reklamlardaki rolü süre-

»

Avea reklamlar› 
FARK YARATIYOR! 

Yo¤un rekabette
reklam›n önemini bilen

ve bunu son derece iyi
kullanan Avea’n›n

reklam karakterleri Asl›
ve Emre’nin “aflk›”

merakla beklenen dizi
filmleri aratm›yor.  
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cek. ‹letiflimde konu edi-
lecek ürün ve hizmetlerle
ba¤lant›l› olarak Melis
Birkan, ‘Emre- Asl›’ rek-
lamlar›n›n baflrol oyuncu-
lar›ndan biri olmaya de-
vam edecek. 
■ Iss›z Adam’›n baflrol
oyuncular›ndan kad›n ka-
rakteri olan Melis Birkan’›
Avea, erkek karakteri Cemal
Hünal’› ise Turkcell kulland›.
Bu bir tesadüf mü? Yoksa tat-
l› bir rekabet mi? 

Rakip reklam›nda neden
böyle birfley yapt›klar›n› bile-
meyiz, tesadüf de olabilir reka-
bet de. Sonuçta bu bizim yolu-
muzu de¤ifltirmiyor.  
■ Reklamlarda oynatt›¤›n›z
oyuncular› hangi kriterlere göre
belirliyorsunuz?

Marka de¤erlerimiz bu konu-
daki pusulam›z: S›cak, samimi,
enerjik, hayat dolu, do¤al oyuncu-
lar ar›yorduk, her iki oyuncumuz
bu profile gayet yak›fl›yor. 
■ Melis Birkan ile Ozan Güven’in
seri reklamlar› ne zaman sona
erecek. Uzun süre devam etmeyi
düflünüyor musunuz? 

Hikâyemiz oldukça ilgi uyan-
d›rd›. Merak edilen, takip edi-
len heyecanl› bir durum söz ko-
nusu. Asl›nda yeni bafll›yor di-
yebiliriz. 
■ Avea olarak, rakip operatör-
lerin hangi reklam filmlerini
be¤eniyorsunuz? 

Sektörümüz oldukça dina-
mik ve de¤iflime aç›k. Rek-
lam yo¤unlu¤u da son y›llar-
da oldukça artt›. “Kanti-
te”den ziyade “Kalite”den
yanay›m. Sektörde iyi, kali-
teli ifller yap›lmas› beni
memnun ediyor. Yenilikçi
iflleri be¤eniyorum. Son
dönem rakip reklamlar›n-
da iyi oldu¤unu düflün-
düklerim kaliteli ve yeni-
likçi olanlar. 
■ Avea reklam›nda ‘ro-
mantik komedi’ temas›-
n› seçmenizin belirgin

bir sebebi var m›? 
Sadece GSM reklamlar›nda de¤il

birçok sektör reklam›nda benzer
ö¤eler oluflmaya bafllad›. Birçok rek-
lam komik ve e¤lenceli tonda. Bu ne-
denle reklam kufla¤›nda s›yr›lan ve
konuflulan bir reklam yapmay› hedef-
ledik. Marka de¤erlerimize ve “ko-
nuflma aflk›” vaadimize uygun bir
farkl›laflma infla edince ortaya bir
“romantik komedi” ç›kt›. 
■ 3N’nin, reklamlara daha bir hare-
ket getirdi¤i ve reklam senaryolar›n›
renklendi¤i düflüncesi var. Kat›l›yor
musunuz? 

GSM sektörü dinamik ve heyecan-
l› bir sektör. Reklamlar› da ayn› flekil-
de. 2008’den bu yana sektör daha da
hareketlenmifl durumda. Numara ta-
fl›ma ve bu y›l da 3N ile sektörün ve
dolay›s›yla iletiflimin zenginleflti¤ini,
renklendi¤ini düflünüyo-
rum. Bu hem sektör
hem biz sektör çal›-
flanlar› hem de müfl-
terilerimiz için çok
olumlu bir geliflme. 
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Avea Pazarlama
‹letiflim Direktörü

Özlem Akbay›r
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DEN‹ZC‹L‹K Müsteflar› Ha-
san Naibo¤lu, Türkiye’nin baflar›l› bü-
rokratlar›ndan biri. Büyük bir ailede ve
sevgi ortam›nda büyüyen Naibo¤lu, ba-
bas›n›n ‘aman oku o¤lum’ uyar›s›n› hep
dikkate ald› ve bugünlere geldi. Ulaflt›r-
ma Bakan› Binali Y›ld›r›m’la ayn› s›n›fta
okudu. Naibo¤lu ile geçmifle do¤ru ba¤-
lant› kurduk. Temiz bir Anadolu insan›n›
yüre¤ini tafl›yor. ‹nsanlar yard›mc› olma-
y›, her türlü makam ve mevkiinin üze-
rinde görüyor. ‘Bugünkü akl›m olsa ve
18 yafl›na geri dönebilsem, ya ö¤retmen
ya da doktor olurdum’ diyor. Sebebini,
‘insanlara yararl› olmay› çok seviyorum’
sözleriyle aç›kl›yor... Naibo¤lu’nun yafla-
m›n›, samimi anlat›m›yla, kendi a¤z›n-
dan dinleyelim. 

■ Çocukluk döneminizi ve ailenizi
anlat›r m›s›n›z? 

Do¤um tarihim 25 Eylül 1954’tür. Bi-
lirsiniz bizim zaman›m›zda köy ebeleri-
nin eline do¤anlar›n do¤um tarihi net

de¤ildir. Üç kardefliz biz, benden sonra
bir k›z kardeflim dünyaya gelmifl, 8 ayl›k
do¤mufl ve sadece 11 gün yaflam›fl. On-
dan sonra iki kardeflim daha do¤du. 

■ Baban›z ne ifl yapard›?
Babam ticaretle u¤rafl›rd›. Hala tica-

retle u¤rafl›r. Ana ifli benzinciliktir. Be-
nim hat›rlad›¤›m kadar›yla bizim döne-
mimizde benzin istasyonu yoktu, dük-
kân kiralam›flt›. Orada madeni ya¤ sat›-
yordu. Teneke ile de benzin satard›.
Herhalde 1960’l› y›llard›. Sonra ben il-
kokula bafllad›m. O zaman flirketler tefl-
vik ediliyormufl, bir benzin istasyonu aç-
t›. Rize’nin Pazar ilçesinde bir istasyon-
du. 15- 20 y›l önce bir tane daha açt›. ‹s-
tasyon say›s› ikiye ç›kt›. En küçük karde-
flim babamla beraber o ifli devam ettirdi.
Benim bir küçü¤üm beden e¤itimi ö¤-
retmeni ama ö¤retmenlik yapm›yor. O
da ticaretle u¤raflt›, zaman zaman spor
kulübü yöneticili¤i yapt›. Beni babam,
çocuklu¤umdan bu yana ‘Aman oku o¤-
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Hasan Naibo¤lu:

ya doktor ya da ö
18 YAfiIMA

»
‘Bakan Bey ile ayn›

s›n›fta okuduk. 
Her zaman beyefendi idi.
fiimdiki gibi o zaman da
herkes taraf›ndan sevilirdi.
fiimdi muhalif lerin bile
sayg› duydu¤unu
görüyorum. O 
zaman da öyleydi.

‘
Hasan Naibo¤lu ve efli Mediha Naibo¤lu

Hasan
Naibo¤lu ve
annesi Sera

Naibo¤lu

Hasan
Naibo¤lu ve
annesi Sera

Naibo¤lu

Hasan
Naibo¤lu ve
annesi Sera

Naibo¤lu

Hasan
Naibo¤lu ve
annesi Sera

Naibo¤lu

Hasan
Naibo¤lu ve
annesi Sera

Naibo¤lu

Hasan
Naibo¤lu ve
annesi Sera

Naibo¤lu

Hasan
Naibo¤lu ve

kardefli
Mahmut
Naibo¤lu

Hasan
Naibo¤lu ve

kardefli
Mahmut
Naibo¤lu

Hasan
Naibo¤lu ve

kardefli
Mahmut
Naibo¤lu

Hasan
Naibo¤lu ve

kardefli
Mahmut
Naibo¤lu

Hasan
Naibo¤lu ve

kardefli
Mahmut
Naibo¤lu

Hasan
Naibo¤lu ve

kardefli
Mahmut
Naibo¤lu

Hasan Naibo¤lu
ve babaannesi

Fatma Naibo¤lu

Hasan Naibo¤lu
ve babaannesi

Fatma Naibo¤lu

Hasan Naibo¤lu
ve babaannesi

Fatma Naibo¤lu

Hasan Naibo¤lu
ve babaannesi

Fatma Naibo¤lu

Hasan Naibo¤lu
ve babaannesi

Fatma Naibo¤lu

Hasan Naibo¤lu
ve babaannesi

Fatma Naibo¤lu



19geçmifle ba¤lant›

lum’ diye uyar›rd›. 
■ Okul öncesi y›llar›n›za dönelim. O

dönem en çok kimi severdiniz, neler ya-
pard›n›z?

Biz çok genifl bir aileydik. Babam kar-
defllerinin en büyü¤üdür. 6 erkek, 

3 k›z kardefl. Asl›nda babamdan büyü-
¤ü de varm›fl ama 8 yafl›nda vefat etmifl.
Babaannem onu hiç unutamad›. ‹smi
Mahmut’mufl, benim kardeflime onun
ad›n› vermifller. fiimdiki nüfusa kay›tl›
oldu¤umuz yer Pazar’›n Cumhuriyet
Mahallesi ama do¤du¤umuz yer Pazar,

Hemflinderesi denen derenin karfl› tara-
f›. Eski ad› Lazca Novadika’d›r.  O za-
man daha halamlar evlenmemifller. Evin
en büyük a¤abeyinin çocu¤u olan ben,
kucaktan kuca¤a elden ele büyümüflüm.
Amcalar›m›, halalar›m› ama babaanne-
mi bir baflka severdim. Dedem de çok
sert ama çok iyi kalpli bir adamd›. Hep
rahmetle anar›m, çok yard›mseverdi. 

Anlayaca¤›n›z büyük bir ailede büyü-
düm ben. Sonradan gelen gelinlerle sa-
y›m›z 20’ye kadar ulaflt›. Fakat çok gü-
zeldi. Merkez ‹lkokulu’nda okudum,
okul evimize 5 km mesafedeydi ve yürü-
yerek giderdim.
■ O zamanki maddi flartlar›n›z nas›ld›?

Biz çok yokluk çekmedik. K›tl›k y›lla-
r›, 2. Dünya Savafl› sonras› çok açl›k çe-
ken olmufl ama o zaman tar›m toplumu,
sanayi de¤il. M›s›r yetifltirirlerdi, lahana
yetifltirirlerdi, inekler vard›. Pekmez üre-
tilen kara üzüm vard›. Bizim dönemimiz
daha iyiydi. Babam bir transistorlu rad-
yo alm›flt›. Onda arkas› yar›nlar dinler-
dik, radyo tiyatrolar› vard›. O baflka bir
zevktir, unutamad›¤›m. Cumhuriyet ma-
hallesine tafl›n›nca ev, dedemlerle birlik-
te kalabal›k oldu. 

■ Çocukken hangi oyunlar› oynard›-
n›z?

fiimdi yaz›n erkenden inekleri otlat-
maya giderdik. Erken giderdik çünkü
günefl vurunca sinek olurdu, hayvan› ra-
hats›z ederdi. ‹kindiden sonra tekrar ç›-
kart›rd›k. Top oynard›k, maç yapard›k.
‘Ateflli’ diye bir oyun vard›. Ebe olurdu,
dokundu¤u donard›. Sonra tafllarla, ki-
remitlerle bir oyun vard›. Saklambaç var
ama en çok futbol, maçt› oyunumuz. 

“Tekrar 18 yafl›na 
dönsem ya doktor, ya
ö¤retmen olurdum. Bu, 
para- pul için de¤il.
‹nsanlara yard›m etmek için
bu meslekleri seçerdim.”
(Gözleri doluyor) 

a ö¤retmen olurdum 
DÖNSEM,

»»



Ben yüzmeyi denizden önce derede
ö¤rendim, yüzerdik. Çok yüzerdik. 

■ Baban›z›n sizinle iliflkisi nas›ld›?
Çok sinirli idi. fiimdi diyalogumuz çok

iyi. Hatta bizim han›m “Baban ne kadar
iyi, hiç anlatt›¤›n gibi de¤il” der. Ben,
babam›n o zamanki sinirini geçim kayg›-
s›na ba¤lar›m. Beni dövdü¤ü de olmufl-
tur. 

Annemin hayat› da zordu. Bir yandan
inek bakacak,  di¤er yandan tarla, öte
yandan çocuklar ve ev iflleri… Evin için-
de su akmaz kuyudan su tafl›r. Çamafl›r
teknesinde çamafl›r y›kayacak. Deterjan
yok, çivit boyalar kullan›rd›. Mavimt›rak
renkli gömlekleri onlarla beyazlat›rd›. 

■ Tekrar 18 yafl›na dönseniz ne olmak
istersiniz?

Tekrar 18 yafl›na dönsem ya doktor, ya
ö¤retmen olurdum. Bu para pul için de-
¤il. ‹nsanlara yard›m etmek için bu mes-
lekleri seçerdim (gözleri doluyor). Hele
çocuklar› çok severim. Benim iki o¤lum
var. ‹ki o¤lum da ‹stanbul Teknik’te
okudu. 

■ Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m’la
ayn› dönemde okudunuz, orada tan›flt›-
n›z. Bakan Bey nas›l biriydi, anlat›r m›s›-
n›z?

Bakan Bey son derece ak›ll›, zeki, in-
san sever, vefal› bir insand›. Sakin ve ça-
l›flkand›. Kimseyle u¤raflmaz kendi ifliyle
u¤rafl›rd›. Herkese yard›mc› olmaya çal›-
fl›rd›. Baflar›l›yd›. 

■ Nas›l tan›flt›n›z?
Zaten çok kalabal›k de¤ildir gemi infla

fakültesi, 40 kifli al›rd›. K›z ö¤renci de
çok seyrek gelirdi. Mesela bizim s›n›fta
k›z ö¤renci yoktu. Erkek mesle¤i gibidir

bu ifl. Bakan Bey her zaman beyefendi
idi. fiimdiki gibi o zaman da herkes tara-
f›ndan sevilirdi. fiimdi muhaliflerin bile
sayg› duydu¤unu görüyorum. Orada da
öyleydi. Bilirsiniz herkes ayn› yap›da de-
¤ildir, ayn› görüflte de¤ildir ama baz› in-
sanlar sayg›nd›r. Bizim Bakan›m›z çok
sayg›nd›. Çal›flkan, beyefendi yard›mse-
ver, vefal›, herkes sayg› duyard›. 

■ Okulla ilgili bir an›n›z var m›?
fiimdi bu 40 kiflinin aras›nda bir tane

de Simone isimli gayri müslim arkadafl›-
m›z var. Onunla da Cihangir’de kom-
fluyduk. Bu arkadafl›m›z Rum’du. Çok
çal›flkan bir çocuktu ve okul birincili¤ine
oynuyordu. Bir baflka arkadafl›m›z daha
var ad› Saim Özkan. O da iddial› biri.
Rahmetli Tar›k Sabuncu hocam›z›n ver-
di¤i ‘gemi hareket ve manevralar›’ diye
zor bir dersimiz vard›. fiimdiki dekan da
o zaman asistan, uygulamaya geliyor.
Problemler çözüyor. Problemleri çözebi-
liyoruz. S›navda sorulursa geçebilece¤iz.
Son s›navlardan birisi idi, befl soru sorul-
du. Saim daha s›nav›n iki üçüncü daki-
kas›nda elini kald›rd›, ‘Hocam dördüncü
soru yanl›fl’ dedi. Hoca da hocal›k psiko-
lojisiyle, ‘hay›r soru do¤ru, öyle de¤il mi
Simone?’ dedi. Simone da daha o soru-

ya gelmemifl ama ‘evet hocam hakl›s›n›z’
dedi. Hoca söyledi¤i için. Saim diyor ki
‘yanl›fl’ ama ‘hay›r do¤ru’ itirazlar› yap›l›-
yor. Yar›m saat sonra hepimiz soruya
geldik bakt›k daha biz fark etmeden Si-
mone fark etmifl. ‘Hocam soru yanl›fl,
Saim hakl›’ dedi. O zaman hoca, ‘koyun
çocuklar bir nokta daha’ dedi. Sonra
herkes çözdü. 

■ Ne zaman evlendiniz, eflinizle nas›l
tan›flt›n›z?

Biz geçenlerde 27. y›l› devirdik, çok da
mutluyum. Benim eflimle akrabal›¤›m
var. Day›m›n k›z›d›r. Çok da iyi bir insan
ama hiç de düflünmedim hani benim
eflim olsa falan diye. Birkaç yafl da büyü-
¤üm, evlenmeden önce a¤abey diyor ba-
na. Babamlar bana direkt söylemiyorlar
ama annem ve akrabalar kanal› ile bildi-
riyorlar. Ben epeyce bir düflündüm, bir
de anti propaganda da var akraba evli-
liklerinde çocuklar›n sakat do¤du¤u yö-
nünde… 

Eflim olarak da düflünemiyorum epey-
ce karar vermekte zorland›m. Sonra ev-
lendik. Sonra her iki çocu¤umda do¤ar-
ken ‘acaba sakat olur mu?’ endiflesi ya-
flad›m. Çok flükür sakat do¤mad›lar.
Üçüncü çocuk sahibi olmamamda da et-
kendir bu. Çocuklar›m›n ikisinden de
çok memnunum. Sayg›l› çocuklar ikisi
de. Büyük o¤lumun ad› Burak, küçük
o¤lumun ad› Erkin. 

Arka s›ra, sa¤ bafltan; Mahmut Naibo¤lu (kardefli), Hasan Naibo¤lu, fiemsettin
Naibo¤lu (babas›), Sezai Naibo¤lu (kardefli) Ön s›ra, sa¤ bafltan; Yasin Naibo¤lu

(küçük o¤lu), Burak Naibo¤lu (büyük o¤lu)
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“Babam, çok sinirli idi. fiimdi diyalogumuz çok iyi. Hatta bizim
han›m, ‘baban ne kadar iyi, hiç anlatt›¤›n gibi de¤il’ der.”

»»

‘

“Eflimle akrabal›¤›m
var o sebeple her iki

çocu¤um da do¤arken
‘acaba sakat olur mu?’
endiflesi yaflad›m. Çok 
flükür sakat do¤mad›lar.”‘
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TÜRK Telekom e¤itim sefer-
berli¤ine, infla etti¤i okullarla katk›
sa¤lamaya devam ediyor. 48’inci oku-
lunu Antalya’da açan Türk Telekom,
30 okul daha infla edecek. 

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m,
Türk Telekom’un infla ettirdi¤i okul-
larla e¤itime 250 milyon TL’lik katk›
sa¤lad›¤›n› belirtti. Y›ld›r›m, "Gençle-
re yapt›¤›m›z yat›r›m havaliman›, ka-
ra yollar›, demir yollar› yat›r›mlar›n›n
çok ötesinde. E¤itime yat›r›m yapa-
rak, gelece¤e yat›r›m yap›yoruz." de-
di. Y›ld›r›m, MEB bütçesinin ilk defa
savunma bütçesinin önüne geçti¤ine
de dikkat çekti. Milli E¤itim Bakan›
Nimet Çubukçu da engelli- engelsiz
tüm çocuklar›n e¤itim olanaklar›n›n
iyilefltirilmesi için çaba gösterdikleri-
ni söyledi. 

Antalya’daki okulun aç›l›fl›n› Ulafl-
t›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, Milli
E¤itim Bakan› Nimet Çubukçu ve

Türk Telekom Genel Müdürü Paul
Doany yapt›. 

Aç›l›fl töreninde konuflan Türk Te-
lekom Genel Müdürü Paul Doany,
ak›c› bir Türkçe ile e¤itime verdikleri
deste¤i anlatt›. Doany, hedeflerinin
78 e¤itim binas› infla etmek oldu¤unu
vurgulad›. Böylelikle, 40 bin ö¤renci-
nin bu okullarda okuyaca¤›n› kaydet-
ti. Gençler olmadan gelece¤in kuru-
lamayaca¤›n› belirtti. 

Vitamin 33 bin 
okula ücretsiz verildi

Türk Telekom’un Milli E¤itim Ba-

kanl›¤› müfredat›na uygun olarak
gelifltirdi¤i Vitamin e¤itim yaz›l›m›,
e¤itimi bilgisayar ortam›na tafl›d›.
Vitamin e¤itimi, Türk Telekom tara-
f›ndan 33 bin ilkö¤retim okuluna
ücretsiz sunuldu.

Paul Donay, internet üzerinden
e¤itim amaçl› kullan›lan Vitamin
program›n›n, Orta ve Güney Ameri-
ka’dan Orta Do¤u’ya kadar, birçok
pazarda fen ve matematik e¤itimin-
de global bir ürün haline geldi¤ini
kaydetti. 
Avrupa’n›n en iyi sorumluluk
ödülü Telekom’un

Telekom, Avrupa’nin en iyi sosyal
sorumluluk ödülünü de ald›. Böyle-
ce, iletiflim baflar›s›n› uluslararas›
platformlarda tescilledi. Türk Tele-
kom, sosyal sorumluluk projesi dal›n-
da dünyan›n en prestijli ödülü olan,
Stevie Awards’a (The International
Business Awards) lay›k görüldü.  

Telekom 40 bin ö¤renciyi 
okul sahibi yapacak

Türk Telekom, 48’inci 
okulunu Antalya’da açt›.

Telekom açaca¤› okul
say›s›n› 78’e

tamamlayacak. 
40 bin ö¤renci, bu okullarda

okuyacak.

»
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- “zirveye yürüyüfl” bafll›kla
yaz›m›za posta sektörü, haberleflme
ve havac›l›kla noktay› koyuyoruz.
Üç say›d›r, Ulaflt›rma fiûras›n›n
hedeflerini özetlemeye çal›flt›k.
Posta sektörü, haberleflme ve
havac›l›kla devam ediyoruz.

Önce posta sektörü ile
bafllayal›m. fiûra da posta pazar›n›n
kontrollü ve kademeli bir flekilde
serbestlefltirilerek tam rekabetçi
ortam›n sa¤lanmas› kararlaflt›r›ld›.
Bu kapsamda Posta Düzenleme
Kurumu kurulacak ve Posta
Sektörü Konseyi oluflturulacak. Bu kurulufllar›n da
yard›m›yla, sektörel vizyon ve stratejiler
belirlenecek. Sektörün teknolojik ilerlemesini
sa¤lamak ve h›zland›rmak ba¤lam›nda, sektörel
haberleflme, tan›t›m ve bilgi paylafl›m›n› sa¤layacak
bir iletiflim a¤›n›n kurulmas›na, sektörde
kullan›lan teknolojilerin yurt içinde üretimi, ihrac›
ve sektörel Ar-Ge faaliyetlerinin teflvik edilmesine
karar verildi. Yine Posta Düzenleme Kurumu’nun
da katk›s›yla kay›tl› elektronik posta hizmeti
verilecek; ayr›ca gönderi izleme sistemi, RFID ve
barkot teknolojilerinin ve yeni nesil iletiflim
sistemlerinin kullan›m›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›na
çal›fl›lacak. Posta hizmetlerinin sunumunda ise

çevreye duyarl› politikalar
izlenecek. Posta sektörünün 2023
hedefleri, Türkiye’nin uluslararas›
gönderi al›p vermede bir aktar›m
merkezi haline gelmesinin
sa¤lanmas› ve posta sektörüne
iliflkin uluslararas› karar
süreçlerinde etkin rol al›nmas›.

Haberleflme
21. yüzy›ldan “iletiflim ça¤›” diye

söz ediliyor. Dolay›s›yla art›k
ça¤dafll›k, do¤rudan do¤ruya
iletiflim kabiliyetiyle ba¤lant›l› bir

kavram. Türkiye ça¤dafl uygarl›k seviyesine ve
üstüne yükselecekse, bunda haberleflme
sektörünün bafl› çekece¤i muhakkak. Bu
düflüncelerle bafllanan 10. Ulaflt›rma fiûras›’n›n
sonucunda, teknolojiyi ve yenili¤i desteklemek
üzere Ulaflt›rma Bakanl›¤› Ar-Ge fonunun burs
vermesi, kamu kurumlar›n›n yapt›klar› al›mlarda
ve düzenlemelerde Ar-Ge’yi teflvik edecek
önlemlerin uygulanmas›, giriflim sermayesi
sa¤lamak ve proje yar›flmalar› düzenlemek gibi
alanlarda etkin olunmas› kararlaflt›r›ld›. Ayr›ca
uluslar aras› biliflim flirketlerinin Ar-Ge
merkezlerinin Türkiye’de kurulmas›n›n sa¤lanmas›
amac›yla biliflim vadisi organize sanayi bölgesi

Z‹RYVEYE YÜRÜYÜfi
Ifl›lt›l› bir 2023’e

do¤ru…“Herkese her
zaman ve tam

zaman›nda, her yere;
h›zl›, ekonomik,

güvenli, konforlu,
seçenekli, ak›ll›;

çevreye, engellilere ve
yafll›lara duyarl› ulafl›m

ve haberleflme
seçenekleri sunmakt›r”

MEHMET BOZGEY‹K
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B‹TT‹

projesinin gerçeklefltirilmesine karar verildi. Öte
yandan, geliflimin hedeflenen noktalara do¤ru
olmas›n›n sa¤lanmas› için denetimin gereklili¤i de
unutulmad› ve haberleflme sektörü gelifliminin
mevzuat aya¤› olarak kiflisel verilerin yasa d›fl› ve
kötü amaçl› kullan›m›n› önleyecek düzenlemelerin
gelifltirilmesi, Uçtan uca IP ve IPv6
uygulamalar›na ve spektrum ticareti
uygulamalar›n›n bafllat›lmas›na yönelik
düzenlemelerin yap›lmas› kararlaflt›r›ld›. Yine bu
ba¤lamda, sertifikasyon verecek laboratuarlar da
faaliyete geçirilecek.

Türkiye’ye ‹nternet’in gelmesinin üzerinden 16
y›l geçti. ‹lk on y›l, tabiri caizse, ›s›nma müddetiydi.
Saatlerce beklemeden dosya indirmeye, bir ‘t›k’›n
ard›ndan çay›m›z› tazelemeye gitmeden web
sayfalar›n› gezmeye ancak birkaç y›ld›r imkân
bulabiliyoruz. Öte yandan bu birkaç y›lda
‹nternet’e eriflim h›zlar› öylesine yükseldi ki o eski
bekleyifller uzak bir hayale, adeta masala
dönüfltü… Uzun etmeyelim; art›k ‹nternet eriflimi
hayli yayg›n ve h›zl›. Yine de geliflen web sayfas›
içerikleri ve art›k h›z›n en önemli ihtiyaç haline
gelmesi gibi nedenlerle bundan da fazlas›
gerekiyor. Bu ba¤lamda, 10. Ulaflt›rma fiûras›
sonucunda, eve kadar fiber ve genifl bant kablosuz
eriflim teknolojilerinin yayg›nlaflt›r›lmas›
kararlaflt›r›ld›. Biliflim sektörü büyüklü¤ünün 160
milyar dolara, genifl bant abone say›s›n›n 2013’te 
12 milyona, 2023’te 30 milyona ulaflmas›, ülke
genelinde fiber optik a¤› kurularak Türkiye’nin
bölge ülkeleri aras›nda fiber kesiflim noktas› (hub)
olmas› hedefleniyor. Haberleflme sektörünün di¤er
hedefleri mobil terminal cihazlar› üretimi ve bu
cihazlar›n ihracat›n›n ithalat› geçmesi, Türkiye’nin
Avrupa’n›n ça¤r› merkezi üssü olmas›, mobil cihaz
ikinci el piyasas›n›n gelifltirilmesi ve Türkiye’nin
2023 y›l›nda küresel bilgi ve iletiflim teknolojileri
pazar›nda söz sahibi en az bir ulusan flirkete, en az
bir ulusal markaya, tasar›m ve standard›yla bize ait
en az bir ulusal ürüne sahip olmas›.

Havac›l›k
Uçaklar epey yukar›dan geçti¤i için pek göze

çarpm›yor ama Türk havac›l›¤›nda da son birkaç
y›lda muazzam geliflmeler oldu. Yap›lan
düzenlemeler sonucunda art›k uçak yolculu¤u atefl
pahas› olmaktan ç›kt›, birçok özel havayolu flirketi
kuruldu ve sivil havac›l›k gelifltirildi. Dahas› da
yolda. fiûrada al›nan kararlar gere¤ince Havac›l›k
Endüstrisi ‹htisas Organize Sanayi Bölgeleri

kurulacak; insans›z hava araçlar›n›n, hava sahas›
kullan›m›n›n sivil havac›l›k sistemine entegre
olmas› sa¤lanacak. Bu ba¤lamda Sivil Havac›l›k
Genel Müdürlü¤ü ve Devlet Hava Meydanlar›
‹flletmesi Genel Müdürlü¤ü yeniden
yap›land›r›lacak ve Hava Ulaflt›rma Araflt›rma
Enstitüsü kurulacak. Ayr›ca yaylalar turbo-prob
uçufllar›na imkân veren havaalanlar› ile entegre
edilecek. ‹stanbul’da 60 milyon yolcu kapasiteli bir
havaalan› ile Türkiye genelinde 30 milyon
kapasiteli 2, 15 milyon kapasiteli 3 havaalan›
yap›lacak. Döner kanat hava arac› tafl›mac›l›¤›
sistemi kurulup desteklenecek; hava kargo
tafl›mac›l›¤›na uygun olan havaalanlar› “serbest
bölge” ilan edilecek; uçak-dolmufl/taksi
iflletmelerinin kurulmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas›
sa¤lanacak. Bunlar›n yan› s›ra 2023’e kadar hava
arac› veya parças›n›n sertifikasyonunun Türkiye
taraf›ndan yap›labilir hale getirilmesi, yerli imalat
olarak en az 2 tip uluslararas› bilinirli¤i olan tek-
çift motor pervaneli ve çift motorlu hafif jet uça¤›
üretiminin gerçeklefltirmesi, Türk sivil hava
tafl›mac›l›¤› filo yap›s›n›n 100 genifl gövde, 450 dar
gövde ve 200 bölgesel uçak olacak flekilde 750
uçakl›k bir yap›ya ulaflt›r›lmas› hedefleniyor.
EUROCONTROL’ün e¤itim merkezinin
Türkiye’de aç›lmas›n›n sa¤lanmas›, deniz, göl gibi
yerlere yak›n olan turizm yerleflim merkezlerine
hitap edecek deniz hava araçlar› kullan›larak bu
alanda geliflimin sa¤lan›p desteklenmesi ve ILS
kategori I, II ve III hassasiyetinde yerde tesis
edilen pozisyon do¤rulama sistemlerinin
yayg›nlaflt›r›lmas› da di¤er havac›l›k hedefleri
aras›nda.

Havac›l›¤›n biliflimle kesiflti¤i nokta olan uydu
teknolojisinde de yeni at›l›mlar yap›lacak.
Öncelikle, Türkiye’nin uluslararas› uydu
projelerinde yer almas› için gerekli çal›flmalar
bafllat›lacak. 2023 itibariyle Türkiye’nin kendi
uydusunu uzaya yerlefltirecek teknolojiye sahip
olmas› ve yeni nesil motorlar›n gelifltirilmesi
çal›flmalar›na kat›lmas› hedefleniyor. Milli ATM
teknoloji alt yap›s›n›n gelifltirilmesi ve bu
kapsamda d›fla ba¤›ml›l›¤›n azalt›lmas› da bu
süreçteki hedefler aras›nda.

Ifl›lt›l› bir 2023’e do¤ru…
“Herkese her zaman ve tam zaman›nda,her

yere;h›zl›, ekonomik, güvenli, konforlu, seçenekli,
ak›ll› ; çevreye, engellilere ve yafll›lara duyarl›
ulafl›m ve haberleflme seçenekleri sunmakt›r”
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MAHALLELER‹M‹Z‹N
‘postac› amca’lar›… Bazen askerin, yâ-
rin hasretini dindirip, bazen ö¤renciye
müjdeyi, vatandafla devletin hükmünü
ulaflt›r›yorlar. Tafl›d›klar› evraklar›n
kimlere, hangi haberleri getirdiklerini
bilmeseler de, “Mektupta insanlar›n
gönlünün yükü, tebligatta devletin yü-

kü vard›r” diyerek evraklar›n sorumlu-
lu¤unu sonuna kadar tafl›yorlar. 

Bizlere emanetlerimizi sa¤-salim
ulaflt›ran, ço¤u zaman yüzlerini bile
görmedi¤imiz bu kamu görevlilerinin
yaflamlar›na de¤inmek istedik bu say›-
m›zda. Hem 18 y›ll›k tecrübesi ile Ne-
cati Günefl’i hem de say›lar› giderek

artan kad›n da¤›t›m elemanlar›ndan
biri olan Nuray Koç’u konuk ettik. 

“Bu mesle¤i severek yapacaks›n.
Öyle oldu mu; sabah yükünü al›r ç›-
kars›n merkezden, da¤›t›m›n› yapar,
kufl gibi hafiflemifl, iç huzuruyla döner-
sin. Aksi halde akflam olmaz” sözleriy-
le mesle¤ini özetliyor Necati Günefl.

“Posta da¤›tt›¤›n semti avucunun içi gibi bilmek iyidir,
semtin insan› gibi olursun. Benim semtimde bir teyze var
mesela, ‘sen evlad›mdan daha hay›rl›s›n’ der bana.”

Necati Günefl: 

EN ZORU ‘

‘

vefat edene posta
GÖTÜRMEKT‹R

Haber: FÜSUN ÇAPRAZ

»



40 yafl›nda, evli üç çocuk babas›. 2,5
y›ll›k postac› Nuray Koç ise iflletme fa-
kültesi mezunu, bekâr ve 33 yafl›nda.
K›sa meslek hayat›nda önemli tecrü-
beler kazanm›fl. Yaflad›¤› güzel an›lar›n
yan›nda, içini s›zlatan olaylarla da kar-
fl›laflm›fl. Koç, “Kap›y› çalars›n›z, kifliyi
sorars›n›z, ‘vefat etti’ denir” sözleriyle

en üzüldü¤ü anlar› anlat›yor. 
Koç yine de “Önce tecrübe” diyerek

sözü s›kça Necati Bey’e b›rak›yor ve
bizimle birlikte ustas›n› dinliyor.

■ Bir postac›n›n günü nas›l bafllar,
nas›l biter?

Necati Günefl: Sabah ifle gelince ka-
festen (ayr›m kasas›) evraklar›m›z› al›-
r›z. Kayda giren evraklar›, resülerle
(evrak›n postac›da kalan k›sm›) birlefl-
tiririz. Da¤›t›m s›ras›na göre dizer, da-
¤›t›m sahas›na gideriz. Evraklar›m›z›
da¤›tt›ktan sonra muhtarl›¤a gider, b›-
rak›lacaklar› b›rak›r›z. ‹letemedi¤imiz
evraklar için muhtar onay› al›r›z. ‹h-
barl› olanlar› en yak›n PTT flubesine
b›rak›r›z. Sonra da merkeze döneriz.
Yan›m›zda kalan evraklara beyan ya-
zar›z. Resülerden ay›r›r›z. Böylelikle
zimmetimizden düflmüfl olur. Ertesi
günün evraklar› da memura kay›t için
verilir. O an bizim için çal›flma günü
bitmifltir, iç huzuruyla çay›m›z› içer,
evimize gideriz.

■ Çal›flma düzeniniz nas›l? Da¤›t›m
yerleriniz nas›l belirlenir?

Necati Günefl: Mesaimiz haftada alt›
gün, sabah 08.00’de bafllar akflam
16.00’da biter. ‹zin günümüz, Pazar
günleridir. Da¤›t›m yerlerimiz hep ay-
n›d›r. Zaman zaman mesela bir arka-
dafl›m›z tayin olur ya da hastad›r, o za-
man bölge de¤iflir. 

■ Her gün ayn› semt, ayn› insan-
lar… Bu sizi bunalt›r m›?

Necati Günefl: Aksine rahatlat›r. Be-
nim da¤›t›m bölgem Demetevler, bi-
zim iflimizde adres önemlidir. Böyle-

likle o semti avucunun içi gibi bilmek
iyidir, semtin insan› gibi olursun. Be-
nim semtimde bir teyze var mesela…
“Sen evlad›mdan daha hay›rl›s›n” der
bana. Her gün mahalleye girerken
camda ilk onu görürüm. Bazen fatura-
lar› olur, “O¤lum flunlar› bir yat›r›ver”
der. Vaktim dar da olsa bir f›rsat›n› bu-
lup iflini görürüm. ‹kram› da çoktur,
çay›, kahvesi... Camda göremezsem
huzursuz olur,  kap›s›n› mutlaka çala-
r›m.

Nuray Koç: Benim da¤›t›m bölgem
Yenimahalle. Orada bir yafll› amca, be-
ni ne zaman görse balkondan bir elma
atar, “Çok yürüyorsun yoruluyorsun,
bu sana vitamin” der. Mesle¤imi sev-
meme, en çok böyle fleyler sebep oldu.
Aileden biri olma duygusu, semtiniz,
mahalleniz sizi çok güzel sahiplenir.

■ Tebligatlar, ihbarnamelerden bah-
sediyoruz, zorluk yaflad›¤›n›z olur mu?

Necati Günefl: Bizim iflimiz vicdan
iflidir, vicdan›n› dinlersin. Tebligat› gö-
türürsün, “fiu kifli siz misiniz?” diye so-
rars›n. fiah›s, “Ben de¤ilim” der. Bafl-
lars›n araflt›rmaya. Komfluya sorar›z
ilk, genelde komflu, komflunun ismini
vermez. Derken yöneticiye gidilir. Yö-
neticide apartman defteri olur ama ai-
le ya da firma ise tüm fertler bulun-
maz. Oradan do¤ru muhtara bakars›n.

■ Yani ajan gibi çal›fl›yorsunuz. “Bu
burada oturmuyor” deyip çekilmiyor-
sunuz?

Necati Günefl: Bizi ba¤layan vicdan-
d›r. Yoksa adreste bulamamak bize bir
sorumluluk b›rakmaz. Ama alacakl›s›
var, muhatab› var. Hassas ifller, a¤›rl›¤›
olur bunun. fiahs› bulamad›¤›m›z nok-
tada 21 yapar›z. 21. madde muhtara
b›rak›lan evrak›n flahsa birebir teslimi
gibidir. 21’e uygun bir de haber kâ¤›d›-
m›z vard›r. Kap›ya yap›flt›r›r›z. Akflam
al›c› eve gelince görsün diye. 

■ Hep d›flar›das›n›z. Aç›k hava ifli
kula¤a güzel geliyor ancak zor yanlar›
vard›r. K›fl›n kar- buz, yaz›n s›caklar…

Nuray Koç: So¤uklar sorun olmaz. Sü-
rekli hareketliyiz aksine dinç oluruz. An-
kara’n›n -25’i gördü¤ü zamanlar› biliriz.
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“Bir genç k›z vard›
bölgemde, hep tedirgin, 
rica ederdi, ‘ablac›m
mektubumu benden
baflkas›na sak›n vermeyin’
diye. K›zla zamanla gönül
birli¤imiz oldu. Sonra
mektup göndereni benimle
tan›flt›rd›, ‘bak kayg›lanma,
iyi insan’ diye.”

Nuray Koç:

»»

2,5 y›ll›k postac› 
Nuray Koç. ‹flletme

fakültesi mezunu, bekâr
ve 33 yafl›nda. 



Da¤›t›m› yapar›z. “Bugün çok so¤uk,
çok s›cak yar›na kals›n” deme lüksümüz
yoktur. Geçen yazlardan birinde hava 42
derece olmufltu. Kamu görevlilerine
izinler verildi. Bizler yine çal›flt›k.

Necati Günefl: Allah, Genel Müdür-
lük’ten raz› olsun. K›fllar› giysimiz,
botlar›m›z, kazaklar›m›z her flarta uy-
gun yapt›r›l›r. Zaman›nda teslim edilir.
Postac›n›n aya¤› s›cak, s›rt› pek oldu
mu, kar, ya¤mur dinlemez, da¤›t›m›n›
yapar.

■ Mesle¤in do¤as›nda yürümek var.
Hiç düflündünüz mü, flunca zaman ne
kadar yürüdüm, kaç evrak da¤›tt›m di-
ye? 

Nuray Koç: Bak›n ben size yollarda
yürürken yapt›¤›m hesaplar› anlata-
y›m. Biz günde ortalama 15-20 km yü-
rürüz. Bir keresinde 17-18 bin ad›m
sayd›m. Bir de her gün ortalama 6 bin
500- 7 bin basamak merdiven ç›kar›z.
Buradan diyetisyenlere duyuruyorum!
Sürekli yürüme öneriyorlar ama pek
de faydas› yok, ifle bafllad›¤›m kiloda-
y›m. (Gülüyor)

Necati Günefl: Bakmay›n zor görün-
dü¤üne yürümek bize iyi gelir. Örne-
¤in izin günleri bacaklar›m çok a¤r›r.
Bu meslek dinç tutuyor beni. Günde
en az 80-100 evraktan bugüne kadar
milyonlarca evrak da¤›tm›fl›md›r. 

■ Farkl› bir meslektesiniz, kap›y›
çal›yorsunuz kiminle, ne ile karfl›lafla-
ca¤›n›z belli de¤il. Akl›n›zda kalan
olaylar var m›?   

Necati Günefl: Olmaz m›, her gün bir
an› b›rak›r. Y›llar önce benim semtim-
de bir dernek vard›. Evsiz barks›z, be-
lirsiz insanlar kal›rd›. Usulsüz fleyler
olur, kumar oynan›r. Bir keresinde
tehditler, küfürleflmeler yaflad›m. Ama
oraya da da¤›t›m ç›kar, mutlaka o ev-
rak teslim edilecek. Hep ürperirdim
girerken, karfl›s›nda bir emlakç› a¤abe-
yim var. Ona tembihlerdim, “Abi befl
dakikaya ç›kmazsam, gel ard›mdan
birkaç kifliyle” diye. Besmeleyle kap›y›

çalard›m. Güzel fleyler de var, mahal-
lede niflan dü¤ün varsa davetiyesi ilk
ayr›lanlardan oluruz. Bu beni hep duy-
guland›rm›flt›r.

Nuray Koç: Benim de hat›rlad›kça
gülümsedi¤im fleyler var. Bir genç k›z
vard› bölgemde, hep tedirgin, rica
ederdi, “Ablac›m benim mektubumu
benden baflkas›na sak›n vermeyin” di-
ye. Kap›y› çalar›m, ç›karsa veririm. Ev-
de yoksa kafadan bir isim söyler, onu
görene kadar her gün u¤rard›m. Gö-
nül birli¤imiz oldu anlayaca¤›n›z. Son-
ra mektup göndereni benimle tan›flt›r-
d›. “Bak kayg›lanma, iyi insan” diye.

Çok güldürmeyen fleyler de var, ba-
fl›bofl köpekler mesela, sanki bilir gibi
evrak›n gidece¤i evin önünde sürüyle
nöbet tutarlar. Ciddi bir mücadele ve-
ririm, tabii ki kazanmak zorunday›m.
O evrak, o haneye gidecek. Bir de yü-
re¤imi hep s›zlatan birfley vard›r ki, ka-
p›y› çalars›n›z, kifliyi sorars›n›z, “Vefat
etti” denir. Ac›n›n en s›cak oldu¤u an-
larda kap› çald›¤›m›z olmufltur.

■ Her ikinizden de, “Postac›...” di-
yerek devam›n› getirmenizi istesek? 

Nuray Koç: Ben iki buçuk y›lda çok
sevdim s›cak bir meslek, ama tecrübe-
sinden dolay› buna Necati Abi cevap
versin.

Necati Günefl: Postac› önce sa¤l›¤›na
dikkat edecek, bu beden, bu ayaklar
bizim servetimiz (gülüyor). ‹kincisi so-
rumluluk ve zamanlama. Mektupta in-
sanlar›n gönlünün yükü, tebligatta
devletin yükü vard›r. 

Bizler askerin, polisin giremedi¤i ye-
re gireriz. Yanl›fl anlafl›lmas›n, iflimiz
elçiliktir. Yatalak adam›n yata¤›n›n ba-
flucuna kadar gider ‘geçmifl olsun’ der,
imzam›z› al›r›z. Yani biz aileden insa-
n›z.
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Nuray Koç: 
“Benim da¤›t›m bölgem
Yenimahalle. Orada bir yafll›
amca, beni ne zaman görse
balkondan bir elma atar, ‘Çok
yürüyorsun yoruluyorsun, bu
sana vitamin’ der. Mesle¤imi
sevmeme, en çok böyle fleyler
sebep oldu. 

Necati Günefl:
“Bu mesle¤i severek

yapacaks›n. Öyle oldu mu;
sabah yükünü al›r

ç›kars›n merkezden,
da¤›t›m›n› yapar, kufl gibi

hafif lemifl, iç huzuruyla
dönersin. Aksi halde

akflam olmaz”

Necati Günefl. 
40 yafl›nda, evli üç
çocuk babas›.
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T
ürkiye, Türkiye’miz, Türkiye’leri…
Türkiye, tafl›d›¤› potansiyel itibariyle ç›plak
haliyle Türkiye’dir. Sezai Bey “natürel”

olarak tan›mlar bu Türkiye’yi…
Türkiye’miz, millet olarak bizim kadrini

k›ymetini ve imkânlar›n› bildi¤imiz ancak bu
“k›ymetleri” de¤erlendiremedi¤imiz, gözümüz gibi
esirgedi¤imiz gönlümüzdeki Türkiye’dir. Sezai Bey
bu Türkiye’mizi de “ideal Türkiye” olarak
adland›r›r.

Ba¤›ml›, “çat›flma dengesi” üzerinde varl›¤›n›
idame ettiren, Bat› uygarl›¤›na eklemlenme çabas›
içindeki akmaz kokmaz Türkiye’yi ise
“Türkiye’leri” olarak ifade eder ve “aktüel
Türkiye” panosuna yerlefltirir.

Dönemine göre bu “Üç Türkiye”nin kesiflen
taraflar› olsa bile parçal› bulutlu durum
Cumhuriyet Dönemi’nin foto¤raf›ndan ibarettir.

fiehirleflme, yoksul Anadolu çocuklar›n ifl güç ve
meslek sahibi olmas›, kendisini Türkiye’nin
iradesinden ve idaresinden mesul görenlerin
alanlar›n›n daralmas›na yol açarken, aktüel
Türkiye gittikçe daha çok natürel ve ideal Türkiye
dairesinden pay almaya bafllam›flt›r.

Cümle yanl›fl olmas›n, Türkiye’nin naturas›n›
varl›k nedeni olarak gören milletin günden güne
sözünü ve sesini hâkim k›lmas›, aktüel olan›n
da“do¤al” yolla idealleflmesine yol açmaktad›r.

Özetle Türkiye’nin flu andaki aktüalitesi Sezai
Bey’in 1963 y›l›nda dile getirdi¤i aktüellik
içeri¤inden daha do¤al ve daha idealdir. Bu
yak›nlaflmaysa evet yak›nlaflmad›r.

Halk›yla, topra¤›yla, de¤erleriyle, çevresiyle
daha do¤al daha ideal bir dil gelifltiren, dahas›
kendi “f›trat dili”ne dönen Türkiye’mizin kendisini
merkez’e çekmesi, etraf›ndaki muazzam “çevre”
için de güvence kayna¤›d›r.

Bugün “azami de¤er” ve “s›f›r sorun”
politikas›yla hareket eden ortak akl›n “eylem
alan›” dikenli ve may›nl› olmaktan ç›kmak
üzeredir. Kas›ttan yahut zorunluluktan Türkiye’yi,
Türkiye’mizi “Türkiye’leri” olarak görenlerin de
meflru dayanaklar› kalmam›flt›r.

Türkiye’nin tek Türkiye’ye evrimle sürecidir
bu…

Tek Türkiye yaln›zca bölgenin de¤il dünya
bar›fl›n›n da teminat› olacak bizim Türkiye’mizden
baflkas› de¤ildir.

Tek Türkiye
Sezai Karakoç 1963 y›l›nda yazd›¤› ve “Farklar” adl› kitab›na

ald›¤› bir yaz›da üç Türkiye’den bahseder.

MEHMET AYCI
mehmetayci@baglantinoktasi.org
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TÜRK televizyonlar›, yay›n
fleklini de¤ifltirmeye haz›rlan›yor.  Ba-
sit vericiler ve antenler ile yay›n al›m›-
n› sa¤layan mevcut karasal yay›nc›l›k,
yerini uzaydan yay›n yap›lmas› anlam›-
na gelen say›sal yay›nc›l›¤a b›rak›yor.

Say›sal yay›nc›l›k, eskiye k›yasla bil-
gisayar teknolojisinin daha fazla iflin
içine girdi¤i, yeni nesil bir teknoloji.
Mevcut vericiler baz› aparatlarla yeni-
lenecek ve yay›n iletimi bilgisayar tek-
nolojisi ile gerçekleflecek. Say›sal yay›n
evlerimize ulaflt›¤›nda, ilk fark edece-
¤imiz fley, görüntüdeki netlik ve seste-
ki kalite olacak. Sistem yeni TV tekno-
lojilerine de zemin haz›rlayacak, tele-

vizyonlar›m›z bir çeflit bilgisayara dö-
nüflecek.
Televizyonda interaktif 
dönem bafllayacak

Televizyonun interaktif kullan›m
dönemi bafllayacak. Böylece, veri gön-
derilebilecek. ‹stedi¤iniz bir kanal ve-
ya programa, arama motoru sayesinde
birkaç saniyede ulaflabileceksiniz. Ço-
cuklar›n seyretmesi arzu edilmeyen
programlara, ebeveyn kilidi konulabi-
lecek.  Do¤al olarak, say›sal yay›nla il-
gi pek çok soru da pefli s›ra diziliyor.
Yeni teknoloji, televizyon yay›nc›l›¤›n-
da neleri de¤ifltirecek?, Halen kullan-
d›¤›m›z televizyonlar, say›sal yay›na

uyumlu mu?, ‹zleyici, p›r›l p›r›l görün-
tü, net bir ses ve yüzlerce kanal için
yüksek hizmet bedeli ödeyecek mi?
Tüm bu sorular›n cevab›n›, konunun
uzmanlar›ndan Radyo ve Televizyon
Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Taha Yü-
cel veriyor. 
“Kanal say›s› artacak”

Yücel, her fleyden önce izleyicinin
yay›nlar› ‘p›r›l p›r›l’ izleyece¤ini belirti-
yor. Seyircinin, yay›nlar› stüdyonun
içindeymifl gibi bir yay›n kalitesinde iz-
leyece¤ini kaydediyor. Karasal yay›n-
da, frekans›n s›n›rl› oldu¤una dikkat
çekiyor. Yücel flöyle devam ediyor:
“Karasal yay›nlarda televizyon say›s›

»

RTÜK ÜYES‹ TAHA YÜCEL: 
“2014 YILINDA TÜRK‹YE GENEL‹NDE

KARASAL YAYINI KAPATIP, 
SAYISAL YAYINA GEÇECE⁄IZ.” 

Radyo ve
Televizyon Üst
Kurulu (RTÜK)

Üyesi Taha Yücel

SAYISAL YAYIN
EKRANLARI 
PIRIL PIRIL YAPACAK
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yetersiz kal›yordu. Oysa, say›sal yay›n-
da, frekans say›s› s›n›rs›z olaca¤› için,
çok say›da yeni kanal aç›labilecek.”
Mevcut televizyonlar say›sal
yay›nc›l›¤a uyumlu de¤il

Yücel, mevcut tüm televizyonlar›n,
say›sal yay›na uyumlu olmad›¤›na dik-
kat çekiyor. Türkiye’nin, say›sal yay›na
geçti¤inde, mevcut televizyonlar›n sa-
y›sal yay›na alabilmeleri için set üstü
kutulara ihtiyaç duyaca¤›na iflaret edi-
yor. Say›sal yay›na uyumlu üretilecek
televizyonlarda, set üstü kutular›n te-
levizyonunu içinde yer alaca¤›n› kay-
dediyor. Taha Yücel, mevcut televiz-
yonlar›n say›sal yay›n› alabilmelerini
sa¤layacak set üstü kutular›n fiyat›
hakk›nda rakam teleffüz etmezken,
uydu ve kablo cihazlar› kadar pahal›
olmayaca¤›n› k›yas›n› yap›yor. Yücel,
vatandafl set üstü kutular› kullanarak,
ya da say›sal yay›na uyumlu yeni tek-
noloji televizyonlar› kullanarak, say›-
sal yay›nlar› alabilece¤ini belirtiyor. 

Televizyonlar seyahat
halindeyken net izlenebilecek

Say›sal yay›n birçok avantaj› da be-
raberinde getiriyor. Mobil TV (hare-
ket halinde izlenim) bunlardan sadece
biri… Say›sal yay›na geçilmesiyle bir-
likte, mobil televizyonlardaki görütü
kayb› sona erecek. Bu sayede, kanal-
lar kaliteli bir flekilde izlenebilecek. 

2014 y›l›nda 
karasal yay›n kapat›l›yor

Taha Yücel, say›sal yay›n›n izleyici
ile ne zaman buluflaca¤› konusunda da
bilgi veriyor. Yücel, flu s›ralar geçifl
döneminin yafland›¤›n› belirtiyor. Ge-
çifl döneminde, say›sal ile karasal yay›-
n›n ortak kullan›ld›¤›na vurgu yap›yor.
Say›sal için 2006 y›l›nda deneme ya-
y›nlar›n›n bafllad›¤›n› hat›rlatan Yücel,
konuyla ilgili flu aç›klamay› yap›yor:
“‹stanbul, Ankara ve ‹zmir’de TRT
vas›tas› ile say›sal yay›n devam ediyor.

2010 y›l› bafl›nda Radyo Televizyon
Yasas› ç›karsa, bir y›l içinde ihalelerin
yap›l›p say›sal yay›n lisanslar› verile-
cek. Say›sal yay›na geçilmesi için, üç
y›ll›k bir süre öngörülüyor. 2014 y›l›n-
da Türkiye genelinde karasal yay›n›
kapan›p, say›sal yay›na geçilecek.”   
Atilla Çelik: “Karasal yay›n 
k›sa sürede durdurulacak”

Say›sal yay›nc›l›¤a katk› sa¤layan
kurumlardan biri de, Haberleflme Ge-
nel Müdürlü¤ü… Haberleflme Genel
Müdür Vekili Atilla Çelik, daha çok
say›sal yay›n›n eriflim yönüyle ilgileni-
yor. Say›sal yay›nlar›, nüfusun yüzde
yetmiflinden fazlas›n›n izlemesi için
yat›r›m ve tan›t›m faaliyetleri yap›laca-
¤›n› belirtiyor. Bu aflamadan sonra,
karasal yay›n›n durdurulmas› ve say›-
sal yay›na geçiflin de bafllayaca¤›n›
kaydediyor. Çelik, say›sal yay›na geçi-
flin finansman›n da Evrensel Hizmet
Fonu, RTÜK, TRT ve Telekomüni-
kasyon Kurumu bütçelerinden karfl›la-

naca¤›n›n alt›n› çiziyor. 
Ayhan Alt›ntafl: “Türkiye 
zaman kayb› yaflad›”

Bilkent Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Elektrik Elektronik Bölüm
Baflkan› Ayhan Alt›ntafl da, fluanda
Türkiye’de karasal, kablolu ve uydu
üzerinden olmak üzere üç yay›n flekli
oldu¤una dikkat çekiyor. Amerika’n›n
bu sene, karasal yay›n› tamamen ka-
patt›¤›, Avrupa’n›n da 2012’de kapata-
ca¤› bilgisini veriyor. Türkiye’nin za-
man kayb› yaflad›¤›na vurgu yap›yor.
Gecikmenin nedeni olarak ‘yetki biri-
mi kar›fl›kl›¤›n›’ gösteren Alt›ntafl flu
de¤erlendirmeyi yap›yor: “‹flin asl›
teknoloji gelifltikçe birimlerin yetki ve
sorumluklar› da kar›fl›k hale geliyor.
‹letiflim sistemlerinde kablo, bilgisayar
iflin içine giriyor, telefondan televiz-
yon seyredilen dönemdeyiz. Yak›n dö-
nemde televizyondan yay›na dâhil
olup, talebimize göre program siparifli
verece¤iz.”

“Say›sal yay›n evlerimize ulaflt›¤›nda, ilk fark edece¤imiz
fley, görüntüdeki netlik ve sesteki kalite olacak.”

Haberleflme Genel 
Müdür Vekili Atilla Çelik
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TÜRKSAT, 4A ve 4B ola-
rak isimlendirilen kardefl uydular
için dü¤meye bast›. Uydu üretici-
lerini teklif vermek için davet
eden Türksat, yeni uydular›n özel-
liklerini de belirledi. Uydular pa-
ket halinde ihale edilecek. ‹haleyi
alan flirket Türkiye’ye teknoloji
transferi yapmay› kabul edecek.
Her iki uydunun yap›m›nda 50’ye
yak›n Türk mühendis görev yapa-
cak.  Yeni uydular›n kapasitesi,
Türkiye’nin mevcut uydu kapasi-
tesini ikiye katlayacak. Kapsama
alan›n›, Çin’den Bat› Avrupa’ya,
Sibirya’dan Güney Afrika’ya ka-
dar geniflletecek. 

Yeni uydular›n uzaydaki yerleri
de belli oldu. Türksat 4A uydusu,
3A gibi 42 dereceye yerleflecek.
Kapasitesi 3A’dan yüzde 10 daha
fazla olacak. 20 y›l görev yapacak.
Afrika k›tas›n›n tamam›n› kapsa-
yacak. Böylece gelecek y›llarda

»
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Türksat, kardefl uydular 4A ve 4B için ihaleye ç›k›yor. Uydular, paket halinde 
ihale edilecek. ‹haleyi alan flirket Türkiye’ye teknoloji transfer etmeyi de kabul edecek.

Afrika’dan gelmesi beklenen ta-
lepler karfl›lanm›fl olacak.  

Türksat 4B uydusu ise Türki-
ye’nin bugüne kadar uzaya gön-
derdi¤i uydular›n en büyü¤ü ve en
geliflmifli olacak. 50 dereceye yer-
leflecek. 20 y›l uzayda kalacak.
Her iki uydunun da göreve baflla-
mas›yla Türkiye’nin mevcut uydu
kapasitesi iki kat artacak. 2012’de
uzaya gönderilecek uydular›n ya-
p›m›na 2010 Haziran ay›nda bafl-
lanacak. 

Bölgenin en büyü¤ü
Türkiye olacak

Türksat 3A’y› 200 milyon dolara
mal eden Türkiye, 4A ve 4B’yi da-
ha ucuza yapt›rabilecek. Türksat
yetkilileri, ekonomik kriz nedeniy-
le ifl almakta zorlanan üretici flir-
ketlerin, yeni uydulara ilgi göste-
rece¤ini, ihaleyi alabilmek için fi-
yatlar› k›raca¤›n› tahmin ediyor.

‹ki uydu uzaya gönderildi¤inde,
Türkiye bölgesinin en büyük uydu
iflletmecisi de olacak.  

5A uydusu ise Türkiye’de yap›-
lacak. Tasar›m› ve montaj› TAI’de
kurulacak Uydu Üretim Merke-
zi’nde gerçeklefltirilecek. Türksat
5A’da, yüzde 30’a varan yerli cihaz
kullan›lacak. Türksat 5A’n›n 2015
y›l›nda uzaya gönderilmesi planla-
n›yor. 

Türkiye’nin uzayda 
3 uydusu bulunuyor 

Türkiye’nin uzayda üç haberlefl-
me uydusu bulunuyor. Bunlardan
1C sal›n›mda bekliyor. Yeni uydu-
lar›n gelmesiyle 1C uzay çöplü¤ü-
ne gönderilecek. Türksat 2A uy-
dusu ise 2016’da görevini tamam-
layacak. Türksat 2A’n›n görevini
tamamlad›¤› dönemde Türki-
ye’nin ilk yerli uydusu Türksat 5A,
uzaya f›rlat›lacak.  

Kardefl uydular›n 
ihale flartlar› belli oldu

Kardefl uydular ile,
Türkiye’nin mevcut uydu
kapasitesi iki kat›na 
ç›kacak. Kapsama alan›
Çin’den Bat› Avrupa’ya,
Sibirya’dan Güney Afrika’ya
kadar geniflleyecek. 
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Bakan Y›ld›r›m: “Ne yaz›k ki, hayat herkese adil davranm›yor. Hayat› oldu¤u
gibi kabul etmeliyiz ama kabul edilebilir hale gelmesi için de çaba göstermeliyiz.
Hayat›, özellikle de sizler için kolay k›lmak ad›na ‘ben de var›m’ diyoruz.”

Ça¤r›n›z› engelliler
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“Ulafl›mda, ‹letiflimde, Hayat›n ‹çerisinde Ben de
Var›m!” isimli proje kapsam›nda omurilik 

felçlisi, kas hastas› ve görme engelli 30 kifli, 
GSM operatörleri ve Türk Telekom ça¤r›

merkezlerinde ifle al›nd›. ‹fle bafllayan özürlüler,
evlerinden ça¤r› alarak, ifl hayat›na dâhil oldu.

yan›tlayacak

ULAfiTIRMA Ba-
kanl›¤›, 3 Aral›k Dünya

Özürlüler Günü’nde anlam-
l› bir projeyi bafllatarak, istih-

dam konusunda özürlülere yeni
bir kap› açt›. “Ulafl›mda, ‹letiflim-

de, Hayat›n ‹çerisinde Ben de Va-
r›m!” isimli proje kapsam›nda omu-

rilik felçlisi, kas hastas› ve görme en-
gelli 30 kifli, GSM operatörleri ve

Türk Telekom ça¤r› merkezlerinde ifle
al›nd›. ‹fle bafllayan özürlüler, evlerin-
den ça¤r› alarak, ifl hayat›na dâhil oldu. 

Projeyi, Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›l-
d›r›m ile Kad›n ve Aileden Sorumlu
Devlet Bakan› Selma Aliye Kavaf aç›k-
lad›. Buna göre, Ankara, ‹stanbul, Er-
zurum, Erzincan ve Diyarbak›r’da ika-
met eden 30 kiflinin ifle al›m süreci
bafllad›. E¤itimleri tamamlanan 20
kifli evlerinden ça¤r› kabul etmeye
bafllad›. E¤imleri devam eden 10

kifli de bu sürecin bitiminde gö-
reve bafllayacak. Avea, Turk-

cell, Vodafone, Türk Tele-
kom ve Türksat ça¤r› mer-

kezlerinde görev alan
engellilerin 2010 y›l›n-

da art›r›lmas› he-
defleniyor. 

Özürlülerin ulafl›m ve iletifliminden
sorumlu daire baflkanl›¤› kuruldu
Törende konuflan Ulaflt›rma Bakan›

Binali Y›ld›r›m, Bakanl›k bünyesinde
özürlülerin ulafl›m ve iletifliminden so-
rumlu bir daire baflkanl›¤› kuruldu¤u-
nun müjdesini verdi. Bakan Y›ld›r›m
flunlar› söyledi: “Ne yaz›k ki, hayat her-
kese adil davranm›yor. Hayat› oldu¤u
gibi kabul etmeliyiz ama kabul edilebi-
lir hale gelmesi için de çaba göstermeli-
yiz. Ulaflt›rma Bakanl›¤›’ndaki tüm ça-
l›flma arkadafllar›mla birlikte hayat›
tüm vatandafllar›m›z ve özellikle de siz-
ler için kolay k›lmak ad›na ‘ben de va-
r›m’ diyoruz. Bakanl›¤›m›z›n sundu¤u
hizmetleri sizin ad›n›za takip edecek bir
daire baflkanl›¤› kurduk. Türk bürokra-
sinde bu ilktir. Umuyorum devletin di-
¤er kurumlar›na da örnek teflkil eder.”
Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n bugüne kadar
özürlüler için yapt›¤› çal›flmalar flöyle: 
■ Engelsiz havaalan› projesi hayata ge-
çirildi. Havaalanlar›ndaki araç park
yerlerinde en uygun yerler engelli araç-
lar için ayr›ld›. 
■ THY’de yolcular›n uçufl güvenli¤ine
iliflkin film, iflitme engellilere uygun fle-
kilde iflaret diline çevrildi. 
■ Demiryollar›nda da havayollar›nda
oldu¤u gibi internetten bilet sat›fl› özür-
lülere ait bölümden gerçeklefltiriliyor. 
■ H›zl› trenlerde engelliler için ayr›lan
özel koltuklar ve tuvaletler yer ald›. 

■ Marmaray Projesi’nin
her aflamas› engellilere uy-
gun flekilde tasarland›. 
■ PTT Genel Müdürlü¤ü’nde
özürlü bankosu uygulamas›na
baflland›. Giflematikten özürlülere
ait özel numara alan vatandafllar,
ifllemlerini k›sa sürede bu bankolar-
da tamamlayabiliyor. PTT ayr›ca gör-
me engellilerin yönünü kolayca bul-
malar›na yard›mc› olan zemin çal›flmas›
da bafllatt›. 
■ Ulaflt›rma Bakanl›¤› bünyesinde avu-
kat al›mlar›nda ve sözleflmeli avukat uy-
gulamas›nda öncelik görme engelli avu-
katlara verildi. 
■ Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim Bafl-
kanl›¤›, cep telefonu faturalar›n›n gör-
me engellilere uygun flekilde Braille
alfabesiyle (kabartmal› alfabe) de ha-
z›rlanmas› çal›flmas›n› bafllatt›. Uy-
gulamaya önümüzdeki günlerde
geçilecek. 
■ Görme ve iflitme engelliler
okullar›nda bilgisayar s›n›flar›
kuruldu. ‹flitme engellilere
yönelik olarak uygulan-
mas›n›n yayg›nlaflt›r›l-
mas› çal›flmalar›na
baflland›.      

»
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Banliyö trenlerinde güvenlik
tedbirleri de ön planda. Trende, kapal›

devre televizyon ve h›rs›zl›¤a karfl›
detektör sistemi de var. Tren kap›lar

kapanmadan hareket etmiyor.

ANKARALILAR art›k metro konfo-
runda ‘ak›ll›’ banliyö trenleriyle seyahat edecek.
24 kilometrelik Sincan-Kayafl aras›nda çal›flacak
banliyö treninin ilk test sürüflünü 14 Aral›k
2009’da Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m yapt›.
Yeni banliyö trenleri tek seferde 747 kifli tafl›ya-
bilecek. 574 yolcunun ayakta seyahat edebilece¤i
trende 170 koltuk var. Güvenli ve konforlu yol-
culuk için her fleyin düflünüldü¤ü trenlerde en-
gelli yolcular da unutulmam›fl, onlara ayr›lan
özel bölümde emniyet kemerlerini kullanarak,
güvenli yolculuk yapabilecekler.
Güvenlik tedbirleri ön planda

Metro konforunda yolculuk imkân› sa¤layan
yeni banliyö trenlerinde güvenlik tedbirleri de
ön planda. Kapal› devre televizyon sistemi ve
h›rs›zl›¤a karfl› detektör sisteminin de bulundu¤u
trenlerin en önemli özelli¤i kap›lar kapanmadan
hareket etmemesi. Trenlerde yolcular›n birbirini
kaybetmesi ya da acil durumlarda çaresiz kal-
mak mümkün de¤il. Trenlerde bulunan telefonla
yolcular makinistle haberleflebilecek. Olas› bir
tehlikede yolcular›n bir vagonda y›¤›lmas› olas›l›-
¤›na karfl› yap›lan geçifller sayesinde, yolcular
tren içinde rahatl›kla hareket edebilecek. Yeni
banliyö treninin son deneme seferini gerçekleflti-
ren Ulaflt›rma Bakan› Y›ld›r›m, güvenli yolculu-
¤u sa¤layacak bu özelli¤i de bizzat kontrol etti. 

»

BaflkentteBaflkentteBaflkentteBaflkentteBaflkentteBaflkentteBaflkentteBaflkentteBaflkentteBaflkentteBaflkentte
yeniyeniyeniyeniyeniyeniyeniyeniyeniyeniyeniyeni
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“2010’da yeni projeler bafllayacak” 
Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, 2010’da demiryolu yat›r›mlar›-

na ayr›lan bütçenin karayolu için ayr›landan fazla oldu¤unu hat›r-
latt›. Y›ld›r›m, yeni projelerin bafllayaca¤› müjdesini verirken, biten
projeler aras›nda Ankara-Konya h›zl› treni ile Egeray’›n da yer al-
d›¤›n› söyledi. 

Ulaflt›rma Bakan› Y›ld›r›m, 2010’da bafllayacak BAfiKENTRAY
Projesi’yle 37 km’lik hatt›n tamamen yenilenece¤ini söyledi. Y›ld›-
r›m, bu hat yenilendi¤inde hem h›zl› trenin hem banliyö hatlar›n›n
hiç kesinti olmadan çal›flaca¤›n› sözlerine ekledi.  

TCDD Genel Müdürlü¤ü, Ankara banliyö hatlar›n› metro stan-
dard›na ulaflt›racak ‘ak›ll› trenler’in deneme seferlerine bafllad›.
Ulaflt›rma Bakanl›¤› yetkililerinden edinilen bilgiye göre, günlük ta-
fl›ma kapasitesini yüksek oranda art›rmas› beklenen ve BAfiKEN-
TRAY Projesi kapsam›nda kullan›lmas› planlanan yeni elektrikli
tren setleri, bafllang›çta iki hatta mevcut raylarda hizmete girecek.
7’si Güney Kore’de, 25’i Türkiye’de üretilecek 32 trenden, ilk 7 ta-
nesinin yap›m› tamamland›. Bunlardan 3 tren setinin sertifikaland›-
r›lmas› için gereken testler ile deneme sürüflleri Güney Koreli yet-
kililerce Sincan-Kayafl hatt›nda yap›ld›. 

Saatte 140 kilometre h›z yapabilen ak›ll› trenler, mevcut banliyö
tren raylar›nda 120 kilometre h›zla hizmete girecek. BAfiKEN-
TRAY’›n faaliyete geçmesiyle yeni trenlerde ‘h›z ayar›’ yap›lmas›
öngörülüyor. Testlerin tamamlanmas›n›n ard›ndan Ankara banliyö-
sü, ‘ak›ll› trenleri’yle metro konforuna kavuflacak.

Test sürüflünü Ulaflt›rma 
Bakan› Binali Y›ld›r›m’›n yapt›¤›

banliyö trenleri, Ankara’da
Sincan-Kayafl hatt›nda hizmete
girecek. Yeni banliyö treni ile

747 kifli tafl›nabilecek.

banliyöler hizmete giriyor

‘Ak›ll› trenler’in deneme seferleri bafllad›
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DÜNYANIN ilk rasathanesi olarak infla edilen
Cacabey Medresesi restore edilerek yeniden kullan›ma
aç›ld›. Medrese, 1272 tarihinde, II. G›yaseddin Keyhüs-
rev döneminde K›rflehir Valisi Nureddin Cibril Bin Ca-
cabey taraf›ndan rasathane olarak kullan›lmak üzere
yapt›r›ld›. Oldukça y›pranan yap›, Vak›flar Genel Mü-
dürlü¤ü’nce restore edildi. 

Türklerin Anadolu’daki ilk dönemlerinde, astronomi
çal›flmalar› yapt›¤›na dair ipuçlar› veren K›rflehir Caca-
bey Medresesi’ni dünyan›n ilk astronomi okulu olarak da
adland›rmak mümkün. Cacabey Gökbilim Medresesi’nin
karakteristik özelli¤ini; cephe ve köflelerde bulunan sü-
tunceler oluflturuyor. Toplam 3 adet olan bu sütunceler,
roketin ateflleme ve f›rlatma halini gösteriyor ve roket çi-
ziminin 13. yüzy›lda, bu yap›da kullan›lmas› hayret uyan-
d›r›yor.  

Kapal› avlu medreseler grubu içinde yer al›yor 
Anadolu Selçuklu dönemi medreselerinden olan Ca-

cabey Gökbilim Medresesi’nin, kapal› avlulu medreseler
grubu içerisinde yer al›yor. Avlusunun ortas›nda bulunan
kuyu ve üzerindeki ayd›nl›k feneri, kuyunun y›ld›zlar› in-
celemek için rasat kuyusu olarak yap›ld›¤›n› düflündürü-
yor. Koni ve küre fleklindeki sütun düzenlemeleriyle
medrese mimarisinde bir ilki oluflturan Cacabey Medre-
sesi’nde 8 adet  e¤itim amaçl› ö¤renci odas› bulunuyor.   

Medrese, tepesi aç›k kubbeli; kapal› avlulu, 4 eyvanl›
mimarisiyle Anadolu’daki tek örnek.  

19. Yüzy›l’da cami oldu
19. Yüzy›l içinde medresenin harap duruma düflmesi-

nin ard›ndan 1907 y›l›nda medresenin bir k›sm›n›n cami
haline getirildi¤i biliniyor. Vak›flar Genel Müdürlü-
¤ü’nce, 2006 y›l›nda kapsaml› restorasyonuna bafllanan
medresenin onar›m› tamamlanarak, 2007 y›l›nda ziyarete
aç›ld›. 

Cacabey Medresesi flimdi, K›rflehir’in en önemli turis-
tik mekânlar›ndan birini oluflturuyor. 

»
Cacabey Gökbilim Medresesi’nin karakteristik özelli¤ini cephe ve köflelerde bulunan

sütunceler oluflturuyor. Toplam 3 adet olan bu sütunceler, roketin ateflleme ve f›rlatma halini
gösteriyor. Roket çiziminin 13. yüzy›lda, bu yap›da kullan›lmas› hayret uyand›r›yor.

Dünyan›n ilk astronomi
okulu restore edildi



GÖRME engelli vatandafllar,
internet kullan›m›ndaki engelleri ‘Ge-
veze’, ‘Dikte’, ‘Spiker’ isimli bilgisayar
yaz›l›mlar› ile afl›yor. Yaz› yerine ses
komutlar›ndan oluflan programlar sa-
yesinde engelliler, internet üzerinden
araflt›rma yap›p, kitap dinleyebiliyor.
Yaz›l›mlar henüz ‘mükemmel’ derece-
de olmasa da ülkemizdeki 30 bin gör-
me özürlü vatandafl söz konusu yaz›-
l›mlarla interneti ‘dinleyerek’ kullan›-
yor.   Görmeyenler Kültür ve Birleflme
Derne¤i Genel Baflkan Yard›mc›s›
Mehmet Yüksel internet kullanabilme-
lerinin asl›nda bir devrim oldu¤unu be-
lirtiyor. Göremedikleri için pek çok fle-
yi iflitsel yollarla çözdüklerine iflaret
eden Yüksel, bilgisayar dünyas›nda
görme özürlülere ait ses motorlar›n›n
oldu¤unu belirtiyor. 

‘Geveze’ ve üzerinden çal›flmalar› sü-
ren  ‘Dikte’ gibi programlar, Yüksel’in
bahsetti¤i ses motorlar›ndan birkaç›.
Ayr›ca ‘Spiker’ diye bir yaz›l›m daha
var ki; lisans›n›n bir görme özürlüye ait
olmas› dikkat çekiyor. Bu yaz›l›mlar
kendi bafllar›na bir program de¤il. Mic-
rosoft’un göremeyenler için üretti¤i
“Jaws for Windows” adl› program›n›n
üzerine kuruluyor. ‹ngilizce olan prog-
ram, ‘Geveze’, ‘Dikte’ ve ‘Spiker’ vas›-
tas›yla, Türkçeye çevriliyor. Böylece,
görme engellilerin de internet kullana-
bilmesini sa¤l›yorlar. 

“Bir kitap okuyabilmek 
için günlerce beklerdik”

Engellilerin internet kullan›m› konu-
sunda dünyada on y›ldan beri çal›fl›ld›-

¤›n› belirten Yüksel, Türkiye’de ise
yaklafl›k yedi y›ld›r bu hizmetin verildi-
¤ini belirtiyor. Kendi ö¤rencilik y›llar›
ile bugünün flartlar›n› k›yaslayan Yük-
sel, “Ben liseyi 2000’lerde okudum biz-
ler çok s›k›nt›lar çektik. Bir kitap oku-
yabilmek için günlerce bekler, bize
okusunlar diye arkadafllara yalvar›rd›k.
Günümüzde genç arkadafllar›m›z çok
flansl›. fiimdi kitab› tarat›yorsun ve text
doküman› olarak okuyorsun,
daha do¤rusu dinliyorsun.” di-
yor. Kendi e¤itim y›llar›nda
ödevlerini de brail (kabartma
alfabe) ile haz›rlad›¤›n› söyle-
yen Mehmet Yüksel bilgisa-
yarda ödev haz›rlaman›n genç
görme engellilere büyük ko-
layl›k sa¤lad›¤›n› ifade ediyor. 

Yüksel, seslendirme motor-
lar›n›n bazen yetersiz kald›¤›n›

düflünüyor. web sitelerindeki reklâm ve
animasyonlar› okuyamad›¤›na vurgu
yap›yor. Yüksel, “Ses donuyor biz de o
noktada klavye bafl›nda çaresiz bekliyo-
ruz. Bazen de eriflim yetersizlikleri olu-
yor.” diyor. 

“M‹T bizim için internet
sitesini yeniden düzenledi”

Yüksel web sayfalar›n›n haz›rlan›r-
ken engellilerin unutulma-
mas›n›, sitelerin ar›nd›r›lma-
s›n› ve daha az animasyon
içermesini istiyor. Bu kap-
samda baz› kurumlar›n web
sayfalar›n› engellileri düflü-
nerek yeniden düzenledi¤i
bilgisini veriyor. Türk Tele-
kom, Vak›fbank ve Milli ‹s-
tihbarat Teflkilat› Sitelerini
örnek gösteriyor. 
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Görme engelliler sesleniyor:

Mehmet Yüksel

Bir kitap okuyabilmek için günlerce bekler, bize okusunlar
diye arkadafllara yalvar›rd›k. Günümüzde genç

arkadafllar›m›z çok flansl›. fiimdi kitab› tarat_yorsun ve text
doküman› olarak okuyorsun, daha do¤rusu dinliyorsun.

“Web sayfalar›n›
haz›rlarken bizleri
unutmay›n”

“Web sayfalar›n›
haz›rlarken bizleri
unutmay›n”
» ‘

‘



DÜNYADA havac›l›k tarihi
boyunca pek çok ‘uçak kaç›rma’ eylemi
gerçekleflti. 11 Eylül’de, ABD’de ikiz
kulelere uçakla gerçeklefltirilen sald›r›
tarihin yönünü bile de¤ifltirdi. Bu say›-
m›zda, Türk Hava Yollar› (THY) d›-
fl›ndaki di¤er özel havayollar›nda yafla-
nan ilk uçak kaç›rma eylemini incele-
dik. 10 Nisan 2007 y›l›nda, Pegasus Ha-
vayollar›’na ait uçak, ‹ran’a kaç›r›lmak
istendi. Uça¤›n kaptan pilotu Memduh
Kay›flbudak, yolculara hissettirmeden,
korsanla aras›nda yaflanan o s›k›nt›l›
dakikalar› Ba¤lant› Noktas›’na anlatt›.
Böyle bir olayla karfl› karfl›ya kalabile-
cek yolculara da önemli bir uyar› yapt›:
“Kimse bir uçak kaç›rma eylemcisi kar-
fl›s›nda kahramanl›k yapmaya kalkma-
s›n. Havada katliama sebep olabilir.”

Kaç›r›lmak istenen uça¤›n kaptan pi-
lotu Memduh Kay›flbudak, flimdi 63 ya-
fl›nda. 24 y›l› Hava Kuvvetleri’nde sa-
vafl pilotu olmak üzere, toplam 43 sene

uçtuktan sonra emekli olmufl. 43 y›l
içinde bafl›ndan birçok hadise geçmifl.
Bunlar›n içinde en dehflet verici olan›,
tabiî ki, kulland›¤› uça¤›n Türk bir ha-
va korsan› taraf›ndan kaç›r›lmak isten-
mesiydi. Memduh Kay›flbudak, o gün
yaflananlar› dakika dakika anlatt›. 

■ Uça¤›n›z›n kaç›r›lma hikâyesini
anlatabilir misiniz? 

Uzun dönem THY’de çal›flt›m. Ka-
ç›rma olay›n›n yafland›¤› y›l, Pega-
sus’tayd›m. Nisan 2007’de ‹stanbul -Di-
yarbak›r- ‹stanbul yönünde Boeing 737
tipi uçakla Diyarbak›r’a iniflimizi yap-
t›k. Yak›t› ‹stanbul’dan gidifl-dönüfl al-
d›¤›m›z için Diyarbak›r’dan dönüfl ya-
k›t› almad›k. Diyarbak›r yolcusunu al›r-
ken uça¤a binen s›ra d›fl› birini ne ben,
ne de mürettebat fark etmedik. Birinci
pilot oldu¤um için sol tarafta oturu-
rum. Prensip gere¤i de her zaman uça-
¤a binen yolcular› gözlemlerim. Zaten
uça¤›m›z da, wing-lap, yani k›vr›k ka-
nat bir uçakt›, görüflüm aç›kt›. Yolcuyu
ald›k. 10 bin feet’e ç›kt›k. Kemer ›fl›kla-
r›n› söndürdük. 1-2 dakika sonra ka-
binden beni arad›lar. Bizim havac›l›kta

Haber: FÜSUN ÇAPRAZ

40 ba¤lant›noktas› www.baglantinoktasi.org 

‘
‘

Havada

KATL‹AMA
sebep olabilir!

KAHRAMANLIK

Uçak kaç›rma eyleminde, eylemciyi etkisiz
hale getirmek için yolcular›n kahramanl›¤a
soyunmas›, havada katliama sebep olabilir.

»

Pilot 
Memduh 
Kay›flbudak



uçak kaç›rma ile ilgili bir parolam›z
vard›r, hostesimiz onu söyledi.

■ Bu tip durumlarda kokpitte gü-
vende misiniz?

Tabii… Kokpit kap›s› otomatik ola-
rak kilitlidir. Dünya hava sahas›nda 11
Eylül’den sonra ciddi önlemler al›nd›.
Bilgisayarl› kilit sistemleri kondu. An-
cak ben flifreyi açabilir diye elle de ki-
litledim ve kabin memurunu arad›m.

■ Kokpitte bir yandan uça¤› yöneti-
yor, bir yandan da içeriden bilgi mi al›-
yorsunuz?

Evet, kabin memuru telefonda ada-
m›n önce lavaboya girdi¤ini daha sonra
lavabodan bedenine sar›l› bomba oldu-
¤u tahmin edilen cihazla ç›kt›¤›n› söy-
ledi. Elinde bir telefon oldu¤unu ve bu
telefonun kablosunun da bedenine
ba¤l› oldu¤unu ekledi. Korsan bu tele-
fonun bombaya ba¤l› oldu¤unu, sinyal
verdi¤i anda patlayaca¤›n› söylüyordu.
‹ran’a gitmek istiyordu. Ben korsanla
direk konuflmad›m. “Ona söyleyin, Di-
yarbak›r’dan yak›t almad›k. Bu yak›tla
Tahran’a gidemeyiz. Yak›t alabilece¤im
bir yere inece¤iz.” dedim.

■ Uça¤›n kaç›r›ld›¤›n› kuleye nas›l
bildirdiniz?

Bizi radardan sinyaller ile görürler.
Üç adet sinyalimiz vard›r. Genel ar›za
sinyali, telsiz ar›za sinyali, uçak kaç›r-
ma sinyali. Kaç›rma sinyalini verdim.
“Ankara’ya inmek istiyorum haz›rl›k
yap›n.” dedim.

■ Neden Ankara, Diyarbak›r’a geri
dönebilirdiniz? Ya da daha yak›n bir
havaalan›na?

Do¤ru. Önümde en yak›n Malatya
Havaalan› vard›. Kayseri de ayn› flekil-
de ancak bu gibi durumlarda yerdeki-
lere haz›rl›k süresi vermek laz›md›r.
‹nifl saati de belliydi ama ekipler buna
ra¤men ‘süreyi uzat›n’ dedi. Bu arada
Hava Kuvvetleri’nin F-16’lar› inece¤i-
miz bölgeye geldiler. Bu beni tedirgin
etti. Bunlar çok de¤iflik riskli konular-
d›r. Nokta kararlar verilir. “Ankara’ya
gidiyor, Cumhurbaflkanl›¤›na gidecek,
Baflbakanl›¤a yönelebilir, havada vu-
run!” denebilir. Tabii bu bir ihtimal,
çok flükür bunu yaflamad›k.

■ Bu arada yolcular ne durumda
efendim?

‹flte bu konuda benim en büyük flan-
s›m ekibimdi. Uçuflta 2 kad›n, 2 erkek
çok profesyonel bir ekip vard›. Adam›n
ç›lg›nl›¤›n› önleyecek flekilde hareket
ettiler. Di¤er bir flans da korsan›n bu-
lundu¤u yerle yolcular aras›nda bir
perde var. Sadece bir doktor yolcu gör-
müfl. O da serinkanl› bir insan.

Havaalan›na indik herkes haz›r, am-
bulans, itfaiye, ekipler. Bu gibi durum-
larda uçak en tenha ve ›ss›z bölgeye çe-
kilir. Uça¤›m›z›n gövdesinde merdiven
vard›. ‹ndirdik ekipler girdiler ve kor-
san› an›nda derdest ettiler. Korsanda
bomba yokmufl. Ama bütün yolcular
aramadan geçti.

Daha sonra ö¤rendi¤imize göre kor-
san, Mehmet Gökflin Göl adl› bir flah›s.
Yarg›dan kurtulmak için ak›l hastas›
numaras› yapt›¤›n› duyduk. Geçenler-
de karar› ç›kt›, 19 y›l hapsi geldi. 

■ Böyle bir olayda en önemli önlem
nedir?

Bizler bu gibi durumlara haz›rl›kl›-
y›zd›r. E¤itimini de SOP (Standart Ha-
rekât Usulleri) adl› programla al›r›z.
SOP’de bize kaptan›n, 2. pilotun, kabin
amirinin, kabin memurunun yapmas›
gereken her fley ö¤retilir. Ancak yine
de çok riskli durumlar var. Burada en
tehlikeli olay yolcunun birinin ‘kahra-
manl›k yapmaya’ kalk›flmas›d›r. Böyle
bir atak karfl›s›nda o bomba patlar ve o
kadar kiflinin havada katliam›na neden
olur. Buradan da seslenmifl olal›m bir
uçak kaç›rma eyleminde hiç bir yolcu
kahramanl›¤a soyunmas›n!

41havac›l›k

“Uçak kaç›rma
eylemlerinde nokta
kararlar verilir. Benim
olay›mda, ‘Ankara
üzerine gidiyor,
Cumhurbaflkanl›¤›na,
Baflbakanl›¤a gidebilir,
havada vurun!’
denebilirdi. Çok flükür
bunu yaflamad›k.”
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ANKARA Metro ‹flletmeleri,
güvenlik sistemlerini yeniledi.  Metro-
yu izleyen mevcut 90 kameral› eski sis-
tem kald›r›ld›. 256 kamera ve ileri tek-
nikle, yeni bir güvenlik merkezi olufltu-
ruldu. Kanada’dan getirtilen yeni sis-
tem a¤› ile bu merkeze 5 bin noktadan
görüntü ak›fl› sa¤lan›yor. Böylece met-
ronun en ücra köfleleri bile izlenir hale
getirildi. 

12 metro istasyonu; platformlar›, gi-
rifl- ç›k›fllar›, yürüyen merdivenleri ve

asansörleri ile an› an›na izleniyor.
Merkez, emniyet birimleri ve yarg›  ile
iflbirli¤i yap›yor. CD ortam›nda kayde-
dilen görüntüler, emniyette sorufltur-
ma, mahkemelerde dava delili olarak
kayda geçiyor. 

Merkezde 5’i flef olmak üzere 26 ki-
flilik bir ekip, günde üç vardiya çal›fl›-
yor. Metro 365 gün, 24 saat izleniyor.
Günde ortalama 170 bin kiflinin tafl›n-
d›¤›  metro, kameral› sistemin d›fl›nda
14 grup flefi ve 200 güvenlik görevlisi

»
Ankara Metrosu gözetleniyor

Ankara Metro ‹flletmeleri’nin,
güvenlik sistemleri

yenilendi. 90 kameral› eski
sistem kald›r›ld›. Yerine, 

256 kamera ve ileri teknikle,
yeni bir güvenlik merkezi

oluflturuldu. Art›k, güvenlik
merkezine 5 bin noktadan

görüntü ak›yor.

‹flletme Müdürü Alper Ayd›n
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ile de korunuyor. 
Yenilenen güvenlik sistemleri hak-

k›nda Ankara Metrosu ‹flletme ve Ba-
k›m Merkezi, ‹flletme Müdürü  Alper
Ayd›n’dan bilgi ald›k. Metro istasyonla-
r›n›, ‘özellikle terör konusunda insanla-
r›n gözünün üstünde oldu¤u bir yer’
ifadeleriyle anlatan Ayd›n, yeni sistem
ile bütün istasyonlar› hassasiyetle takip
ettiklerini belirtti. Ayd›n, “Bir bomba
ihtimaline karfl› metronun en ücra kö-
flelerini bile izlenir hale getirdik.” dedi.   

“fiüpheli paket 
olay›n› s›kça yafl›yoruz” 

‹flletme Müdürü Ayd›n, flüpheli paket
olay›n› s›kça yaflad›klar›n›, bu durumda
emniyetle iflbirli¤i içinde çal›flt›klar›n›
söyledi. Bu güne kadar pek çok ihbar
ald›klar›n› bildiren Ayd›n, bir bomba
ihbar›ndan sonraki süreci flöyle anlatt›:
“Bizim, acil durum parolalar›m›z var-
d›r. Buradan telsizle istasyon fleflerine
onlar› bildiririz. Bütün istasyonlar tek
tek aran›r. Gerekirse boflalt›l›r ve kapa-
t›l›r. Özel yaz›l›ma sahip bu sistemle,
gerekti¤inde, ekran› yüzlerce kareye
bölüp, sorunlu bölgeyi izleyebiliriz.”  

Alper Ayd›n gündemdeki bir gergin-
li¤in an›nda iflletmeye yans›d›¤›n› söyle-
di. “Örne¤in K›z›lay veya S›hhiye’de bir
miting oldu¤unda, emniyet bize ‘istas-
yonu kapat›n’ der. Biz de kepenkleri
kapat›r, o istasyonu transit geçerek iflle-
time devam ederiz.” aç›klamas›n› yapt›.  

“K›z›lay ‹stasyonu hassas”  
Ankara’da K›z›lay ‹stasyonu’nun gü-

venlikte özel hassasiyet istedi¤ini bildi-
ren Ayd›n, “Bu istasyonda günlük bir
milyon insan hareketi vard›r. Tek tek
arama yapma flans›m›z yok. Ayn› za-
manda çarfl› bölgesi. O sebeple kame-
ralar çok ifle yar›yor.” dedi.  

“Tren kovalayan 
vatandafl›m›z var” 

Güvenlik Kontrol Merkezi’ndeki ka-
meralara tak›lan di¤er olaylar› ise; “Ko-

nu tabii ki sadece terör tehlikesi de¤il,
yolcu emniyet ve huzurunu tehlikeye
atan her fley önemli. Ray hatt›n›n üzeri-
ne izinsiz inifller olabiliyor. Tren kovala-
yan vatandafl›m›z bile var. ‹flletim siste-
mimiz 750 Volt elektrik ile çal›fl›r ama
korumal›. Yine de, kiflinin son dokundu-
¤u yer olabilir. Her ihtimale karfl› hemen
müdahale ederiz.” ifadesiyle özetledi. 

Alper Ayd›n, “K›z›lay ‹stasyonu’nun özel hassasiyeti var. Bu
istasyonda günlük bir milyon insan hareketi vard›r. Tek tek arama
yapma flans›m›z yok. O sebeple kameralar çok ifle yar›yor.” 

Gündem
hassasiyetinden
dolay›  K9 köpekleri
de devrede
Ankara Metro ‹flletmeleri yeniledi¤i
güvenlik sistemlerine, iki adet
bomba e¤itimli, K9 jandarma
köpe¤i de ekledi. Adlar› “Metro”
ve “Pehlivan” olan köpekler, 
7-24 K›z›lay ‹stasyonu’nda 
devriye geziyor. Olas› bir tehlike
karfl›s›nda amirlerini uyar›yorlar.   

‘fiüpheli paket’
izlenimi verecek
eflyalar›n›z› unutmay›n
Metro istasyonlar›nda pek çok eflya
da unutuluyor. Bu eflyalar aras›nda,
bomba görüntülü  paket büyük
s›k›nt› yaflat›yor. ‘fiüpheli paket’
olarak nitelendirilen bu paketler
iflletmeyi aksat›yor. ‹flletme Müdürü
Alper Ayd›n, metroda aksama
yaflanmamas› için vatandafllar›n,
özellikle ‘flüpheli paket’ alg›s›
oluflturacak eflyalar›na dikkat
etmelerini, unutmamalar›n› istedi.
Bunlar e¤er normal vatandafl›n
unuttu¤u paketlerse, emanete
veriliyor. Emanetten eflyay› almak
için de, paketin içindekinin
de¤erine göre belirlenen bir ücret
ödenmesi gerekiyor.



YASA d›fl› dinlemelere a¤›r
cezalar geliyor. Hükümet yasa d›fl›
dinlemelerin önüne geçebilmek içim
yeni bir kanun tasar›s› haz›rlad›.
Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rla-
nan tasar›, yasa d›fl› dinlemeye veri-
len cezalar› 3 kat art›r›yor. Art›r›lan
cezalar›n bafl›nda kamuoyunda ‘alan
dinlemesi’(ortam dinlemesi) olarak
bilinen eylemlere verilen cezalar ge-
liyor. Yeni tasar›da, kifliler aras›nda
aleni olmayan konuflmalar› bir aletle
dinleyen ve kaydeden kiflilere veri-
len ceza, 6 ay ile 1,5 y›la kadar ç›ka-
r›l›yor. Türk Ceza Kanunu’nun
(TCK) 133. maddesinde bu tür suç-
lara verilen ceza, 2 ay ile 6 ay aras›n-
da de¤ifliyordu.  

fiantaja 6 y›l hapis 
Tasar›, konuflma kay›tlar›n›  flantaj

amaçl› kullananlara 2 y›la kadar ve-
rilen hapis cezas›n›  da 6 y›la kadar

ç›kar›yor. Kiflilerin özel hayat›n›n
görüntü veya seslerini kayda alan ki-
flilere verilen en az 1 y›l hapis cezas›
da 3 y›la yükseltiliyor. Dinlemeleri
yapan kifliler kamu görevlisi olursa,
cezalar yar› oran›nda art›r›l›yor.  

Haberleflmenin kayd›n›
yapana 9 y›l hapis 

Tasar›, TCK’n›n “Özel Hayata ve
Hayat›n Gizli Alan›na Karfl› Suçlar”
bafll›kl› bölümünde önemli de¤iflik-
likler öngörüyor. Bunlardan biri de;
haberleflmenin kayd›n› yapan kiflile-
re yönelik. Bu suçu iflleyenlere 1 ile

3 y›l aras›nda hapis cezas› veriliyor-
du. Yeni tasar›da bu ceza 2 y›ldan 9
y›la kadar yükseltiliyor. 

Savc›  ma¤dura ‘flikâyetçi
misiniz?’ diye soracak  

Tasar›da, yasa d›fl› konuflmalar›
dinlenen ancak kimin dinledi¤inin
bilinmedi¤i durumlarda ma¤dur olan
vatandafllar da düflünülmüfl. E¤er ya-
sa d›fl› dinleyen kifli biliniyorsa zaten
hakk›nda TCK’n›n hükümleri uygu-
lanacak. Savc›, ma¤dura sormadan
dava açacak. Dinleyen kiflinin bilin-
medi¤i durumlarda ise vatandafl›n fli-
kâyeti beklenmeden, savc› ma¤duru
arayarak flikâyetçi olup olmad›¤› so-
racak. Vatandafl flikâyetçiyse, sorufl-
turma bafllat›lacak. fiikâyetçi de¤ilse,
soruflturma yap›lmayacak. Mevcut
mevzuatta, vatandafl›n flikâyet etmesi
halinde soruflturma aç›l›yordu. 

Yasad›fl› dinlemeye 9 y›l  

Hükümet, yasa d›fl›
dinlemelere a¤›r cezalar

içeren yeni bir kanun tasar›s›
haz›rlad›. Tasar›, yasad›fl›

dinleme yapanlara 9 y›la
kadar ceza öngörüyor.

»
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4 bin 500 ATM’yi Provus iflletiyor

BANKALARA ödeme sistemi
hizmeti sunan Provus, Rusya ve Arap
ülkeleri pazar›na giriyor. Türkiye’de 26
bankan›n 22’sine hizmet sa¤lad›klar›n›
belirten Provus Genel Müdür Yard›m-
c›s› Serkan Ömerbeyo¤lu, "Sa¤l›kl› ve
h›zl› bir flekilde büyümek istiyoruz. He-
defimiz Rusya, Arap Ülkeleri, Bosna
Hersek ve Karada¤ gibi yeni pazarlara
da girmek." dedi. 

Y›l sonunu yaklafl›k 27 milyon dolar-
l›k ciro ile tamamlad›klar›n› belirten
Ömerbeyo¤lu, Türkven ortakl›¤› son-
ras›nda 2 y›lda ATM kullan›m alan›nda
yüzde 100’lük büyümeye ulaflt›klar›n›
söyledi. Bu büyümede Romanya, Ar-
navutluk, Kosova ve K›br›s pazarlar›-
n›n etkili oldu¤unu kaydeden Ömerbe-
yo¤lu, “5 y›ld›r Romanya pazar›nday›z.
Romanya’n›n en büyük devlet bankas›
olan CEC Bank büyüme motorumuz
oldu. 7 banka ve üç finans flirketi ile ça-
l›fl›yoruz. Arnavutluk’ta 2 y›ld›r, Koso-
va’da ise bir y›ld›r var›z. K›br›s pazar›-

n›n yüzde 70’ine sahip 3 banka ile çal›-
fl›yoruz." diye konufltu. 

“500 yeni ATM kuraca¤›z”  
Belli bir büyüklü¤e ulaflt›klar›n› ve

art›k yurtd›fl›nda inorganik büyümenin
kaç›n›lmaz oldu¤unu vurgulayan
Ömerbeyo¤lu, “fiu anda hizmet verdi-
¤imiz 4 pazara flirket ve ofis kurarak
girdik. Ancak bundan sonra yurtd›fl›n-
da sat›n alma yoluyla da büyümek isti-
yoruz. Türkven bize finansal ortak ola-
rak çok destek verdi. Türkven büyüme
konusunda çok istekli ve finansal des-
tek anlam›nda da herhangi bir s›n›r
koymuyor." ifadesini kulland›.  

Bankalara ATM hizmeti vermenin
yan› s›ra Provus’un bankalardan ba-
¤›ms›z kendine ait 150 ATM’sinin bu-
lundu¤unu bildiren Ömerbeyo¤lu,
"Y›lsonuna kadar bu rakam› 250’ye ç›-
karaca¤›z, Önümüzdeki 6 ay içinde de
650 ATM’ye ulaflmay› hedefliyoruz. ‹fl-
letti¤imiz 4 bin 500 ATM ile Türki-
ye’deki en büyük bankan›n 1.5 kat› bü-
yüklü¤üne ulaflm›fl durumday›z.” dedi.   

Kriz nedeniyle 2009 y›l›n›n ilk yar›s›-
n›n çok zorlu geçti¤ini ifade eden
Ömerbeyo¤lu, flöyle devam etti: "Ban-
kalara ekstre (hesap özeti) hizmeti de
veriyoruz. Krizden önce bafllad›¤›m›z
ekstre bas›m›nda bankalardan büyük
talep vard›. Hatta ekstrelerde kifliye
özel pazarlama teknikleri gelifltirdik.
Ancak krizle birlikte bu kampanyalar
etkilendi. Bankalar bu pazarlama
ürünlerini rafa kald›rd›. 2009’un ilk alt›
ay›nda b›çak gibi kesilen bu ürünlere
talep, ikinci 6 ayda ise yeniden hare-
ketlenmeye bafllad›.” 

»
‹flletti¤i 4 bin 500 ATM ile
Türkiye’deki en büyük

bankan›n 1,5 kat›
büyüklü¤üne ulaflan

Provus’un yeni hedefi, 
Rusya, Arap ülkeleri, Bosna-

Hersek ve Karada¤ gibi
pazarlara girmek. 



al›köy ‹stasyonu’nda bulunan binalar Sakarya Meydan Muharebesi boyunca orduya 
büyük katk› ve destek sa¤lad›. ‹stasyondaki ambar, savaflta askerlere ilk tedavinin yap›ld›¤›
revir olarak kullan›ld›. ‹stasyon binas›ndan asker ve mühimmat sevkiyat› yap›ld›.M
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Sakarya Meydan Muhaberesi’nin sessiz tan›¤›:

SAKARYA Meydan Muharebe-
si’nde askeri ve lojistik merkez olarak
kullan›lan Mal›köy Tren ‹stasyonu,
Türk Ulusu’nun cesaretini ve gücünü
temsil eden nadide yap›lardan biri ola-
rak bugün de varl›¤›n› sürdürüyor. Biz

de tarihin bu önemli tan›¤›n› sizlere ta-
n›tmak istedik.  Ankara’dan Eskiflehir’e
hareket ettiniz. 55 km uzakl›kta, bozk›-
r›n ortas›nda küçük bir yerleflim birimi
olan Mal›köy’de k›sa bir mola verirse-
niz, Kurtulufl Savafl› Destan›’na tan›kl›k

eden tren istasyonuna mutlaka u¤ray›n.
Anadolu’nun kendine has dokusunu ta-
fl›yan Mal›köy ‹stasyonu, dünyay› flafl›r-
tan mazlum milletlere örnek olan Sa-
karya Meydan Savafl›’n›n zaferle sonuç-
lanmas›nda da yaflamsal bir rol oynad›.

»
Mal›köy Tren ‹stasyonu



Atatürk, Sakarya Savafl›’n›
Mal›köy’den yönetti

Asl›nda geriye dönüp dikkatli bir
gözle bak›ld›¤›nda 1919- 1922 y›llar›
aras›nda gerçekleflen Kurtulufl Sava-
fl›’nda demiryollar› ve tren istasyonlar›-
n›n önemli bir yere sahip oldu¤u görü-
lür. Örne¤in Mustafa Kemal Pafla, sa-
vafl› Ankara Gar› olarak an›lan bina-
dan yönetti. Bina büyük Öndere, Kur-
tulufl Savafl› s›ras›nda konut ve karar-
gâh olarak hizmet verdi. Mustafa Ke-
mal Pafla’n›n askeri dehas›n› gösterdi¤i
Sakarya Meydan Savafl›’nda da Mal›-
köy ‹stasyonu ortaya ç›kt›. Atatürk,
‘ölüm- kal›m mücadelesi’ olarak tarihe
geçen Meydan Savafl›’n›, Mal›köy ‹s-
tasyonu’na birkaç kilometre uzakl›kta-
ki Do¤a Tepe’den bizzat yönetti ve ida-
re etti.

Mal›köy ‹stasyonu’nda bulunan bi-
nalar savafl boyunca orduya büyük kat-
k› ve destek sa¤lad›. Ambar, savaflta as-
kerlere ilk tedavinin yap›ld›¤› revir ola-
rak kullan›ld›. ‹stasyon binas›ndan as-
ker ve mühimmat sevk›yat› yap›ld›. Su
kulesi ise buharl› lokomotiflerin su ih-
tiyac›n› karfl›lad›. Kurtulufl savafl›n›n
kazan›lmas›n›n ard›ndan, ambar istas-
yon lojman ve k›s›m flefli¤i binalar›
1994 y›l›na kadar eski ifllevlerini yerine
getirdi.

Müzeye dönüfltürüldü
Mal›köy ‹stasyonu k›sa süre önce

Genelkurmay Baflkanl›¤›, Ulaflt›rma
Bakanl›¤› ve Demiryollar› Genel Mü-
dürlü¤ü iflbirli¤i ile müzeye dönüfltü-
rüldü. ‹stasyonun müzeye dönüfltürül-
mesinin ard›ndan revirde yaral› asker-
lerle, onlar› tedavi eden doktor ve
hemflire maketlerine yer verildi. ‹stas-
yon binas›nda, istasyon komutan› flefi
ve görevlilerinin maketleri konuldu.
K›s›m flefli¤i binas›nda da Sakarya
meydan savafl›n› yans›tan objeler s›ra-
lan›yor. Lojman binas› ise kafeterya
olarak hizmet veriyor. Müze çal›flmala-
r› s›ras›nda gerçeklefltirilen peyzaj dü-
zenlemesi kapsam›nda, buharl› loko-
motif ve vagona da yer ayr›ld›. 

Müzenin d›fl mekânlar›na Atatürk
heykeli yan› s›ra canlar› kanlar› ile kah-
ramanl›k destan›n› yazan analar, baba-

lar, askerler ve dedeleri simgeleyen
heykeller de yerlefltirildi. Müzenin d›fl
bölümünde Türk Ordusu’na arma¤an
edilen uçaklar bulunuyor. Nafiz Bey ile
yüzbafl› babas›n›n büstü de burada ser-
gileniyor. Unutmay›n yolunuz Mal›-
köy’e düflerse Sakarya Meydan Sava-
fl›’n›n geçti¤i topraklar ve tarihi istas-
yon ‘sizleri a¤›rlamay›’ bekliyor olacak.

47zaman ve mekanlar

Mal›köy Tren ‹stasyonu, Genelkurmay Baflkanl›¤›, Ulaflt›rma
Bakanl›¤› ve TCDD iflbirli¤i ile müzeye dönüfltürüldü.
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