
N

18
34

08

42
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Türkiye yüzünü DEN‹ZLER‹NE döndü

Facebook KAPATILACAK m›?

Süleyman Karaman: “30 milyar dolar Bakan’›n eseri”

»»»
»

lant›Noktas›
b
1 KASIM 2010

S:22 bag
Ayl›k Ulaflt›rma ve ‹letiflim Dergisi

www.baglantinoktasi.org 

‹DO YEN‹
KAPTANINI
ARIYOR

‹DO YEN‹
KAPTANINI
ARIYOR
»SUAT HAYR‹ AKA; ARMATÖRLÜ⁄Ü BIRAKIP MEMUR OLDU!

Kusturica’ya: 
“Bekle Beni”

Senarist Turgut’tan

Ahmet PaksoyAhmet Paksoy



BlackBerry Curve 9300
MEGA BB

91 TL/ay 12 ay

75 TL/ay 15 ay*

59 TL/ay 24 ay

51 TL/ay 30 ay*





‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi’nin kâr eden

kurulufllar›ndan ‹DO 2011 y›l›
içinde özellefltirilecek. ‹DO Genel
Müdürü Ahmet Paksoy,
özellefltirme sürecini dergimize
de¤erlendirdi. Paksoy, ‹DO’nun
bir dünya markas› oldu¤unu ve
dünyaya aç›lma zaman›n›n
geldi¤ini düflünüyor.
Özelleflmeden sonra iç hatlar›
iflletecek yeni flirketin ad› ne?
Bilet fiyatlar› özelleflmeden nas›l
etkilenecek? Paksoy dört bafl› mamur bir röportaj ile
bize özellefltirme sürecini anlatt›. 

★★★

Yine bugünlerde internet konusunda özgürlü¤ü
k›s›tlay›c› bir profil çiziliyor Türkiye için. Atatürk’e
hakaretten, müstehcenli¤e kadar her türlü içeri¤i
sitelerinde serbestçe bulunduranlara kanunlar
hat›rlat›ld›¤›nda hemen ‘sansürcü’ ilan ediliyorsunuz.
Türkiye mi sansürcü, yoksa kanunlar› yok sayarak
hareket edenler mi hakl›?

Kullan›c› say›s›nda, Türklerin 3. s›rada bulundu¤u
Facebook’la ilgili tart›flmalar da alm›fl bafl›n›
gidiyorken; biz de her zamanki gibi konunun as›l

uzman›na sorarak,
okuyucular›m›z› birinci a¤›zdan
bilgilendirmeyi seçtik. T‹B Baflkan›
Fethi fiimflek, güncel internet
tart›flmalar› ile ilgili sorular›m›z›
yan›tlad›. 

★★★

Dergimizin sevilen sayfalar›ndan
‘Geçmifle Ba¤lant›’da Ulaflt›rma
Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s›
Suat Hayri Aka’y› a¤›rlad›k. Hem
yurt içinde hem de dünyan›n en

prestijli denizcilik üniversitesinde e¤itim alan Aka,
armatörlük yaparken, Ulaflt›rma Bakan› Binali
Y›ld›r›m’›n iste¤i ile nas›l memur olmay› seçti¤ini
anlatt›. Güzel bir hayat hikâyesi yine sizleri bekliyor
diyebiliriz… 

★★★

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m’›n giriflimi ile
Türkiye’ye yap›lacak 30 milyar dolarl›k yat›r›m,
Türkiye’nin 2011 y›l›nda karayollar›na yapaca¤›
rekor yat›r›m ile ilgili haberlere yine dergimizin
sayfalar›n› çevirdikçe ulaflabilirsiniz. 

Gelecek say›m›zda görüflmek üzere. 
Hoflçakal›n. 

‹DO 2011 y›l› içinde
özellefltirilecek. Paksoy,

‹DO’nun bir dünya markas›
oldu¤unu ve dünyaya

aç›lma zaman›n›n
geldi¤ini düflünüyor.

Paksoy dört bafl› mamur
bir röportaj ile bize

özellefltirme sürecini
anlatt›. 
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AHMET SEL‹M
ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr

‹DO dünyaya aç›l›yor 





Emir Kusturica 
bu filmi izlemeli!

Kurtlar Vadisi ve Ekmek Teknesi’nin
senaristi Mehmet Akif Turgut, Bosna

katliam›n› hafife alan Emir Kusturica’n›n
izlemesi gereken bir film kaleme ald›.  
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‹DO  kaptan›n› ar›yor

Kütüphanede kablosuz dönemi..................................................................16

Özellefltirme sürecine giren ‹DO’nun
Genel Müdürü Ahmet Paksoy,

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m’›n
‘gözbebe¤i’ olarak nitelendirilen
flirketin geldi¤i noktay› anlatt›.
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K›talararas› Telekom
köprüsü kuruluyor

Türk Telekom Genel Müdür
Yard›mc›s› Mehmet Toros, Invitel
International’›n sat›n al›nmas› ile

yaflanacak yenilikleri anlatt›.  

Süleyman Karaman: “30
milyar dolar Bakan’›n eseri”

“30 milyar dolarl›k kayna¤›n
Türkiye’ye gelecek olmas›, yurdun dört
bir yan›n›n h›zl› tren a¤lar› ile örülecek

olmas› anlam›na gelir.” 
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Armatörlü¤ü b›rak›p,

memur oldu
Ulaflt›rma Bakanl›¤› Müsteflar

Yard›mc›s› Suat Hayri Aka, henüz
genç bir kaptanken, gemi

mürettebat›n› nas›l uykusuz b›rakt›?
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• Uzmanlık alanı ile ilgili her konuda yüksek kapasitede hizmet verebilecek altyapı ve tecrübe
• Organizasyon bazında çalışan, her müşterinin ihtiyaç ve stratejilerine göre özelleştirilmiş farklı dilleri
   ve uygulamaları destekleyebilen esnek, modüler ve parametrik yazılımlar
• Fiziki güvenliği ve data güvenliği lisansör kurullarca onaylanmış ve belgelenmiş altyapı
• Yüksek sistem açıklık oranı
• Müşterilerine karar destek mekanizması oluşturacak etkin bilgi akışı
• Müşterilerinin stratejilerini destekleyerek bu doğrultuda müşterileri ile ortak hareket edebilme yeteneği
• Kaliteli ve güvenilir hizmet
• Konusunda uzman ve tecrübeli insan kaynağı
• Uluslararası güvenlik kurallarına uygun olarak şeffaf ve izlenebilir hizmet.

Deneyimlerini yenilikçilik, yaratıcılık ve teknoloji felsefesi ile birleştiren Provus,
kendi sektöründe 1 numara olmanın gururunu yaşıyor.
PROVUS başta bankacılık olmak üzere finans, telekomünikasyon, sigorta, menkul kıymetler ve parekende sektörlerine yönelik Türkiye’de
yeralan banka ve kurumlara; Türkiye’deki PROVUS operasyon merkezinden yurtdışında  (K.K.T.C., Romanya, Arnavutluk) faaliyet gösteren
banka ve kurumlara dış kaynak kullanım hizmeti vermektedir. Türkiye’de kredi kartı çıkartan 27 bankanın 21’ine hizmet veren Provus
her geçen gün gelişmeye ve büyümeye hızla devam etmektedir.

Tel: 0212 329 06 00  /  Fax: 0212 329 06 99  /  www.provus.com.tr



CEP telefonu, SMS, internet, bilgisayar oyunu
ba¤›ml›l›¤› vakalar›n›n son 3 y›lda zirve yapt›¤›n›
söyleyen Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, “Ne ya-
p›p edip, çocuklar› 10 yafl›na kadar internetten
ve baz› teknoloji ürünlerinden uzak tutal›m.” de-
di. Beyazyürek, ba¤›ml›l›k vakalar›nda yaflanan
art›fl› flu sözlerle de¤erlendirdi: “Bilgisayar› bo-
zulan, internet eriflimi aksayan, cep telefonu kay-
bolan, kablolu TV’sinde yay›n› bozulan insanlar-
la diyalog kurmay› deneyin, t›pk› bir madde yok-
sunlu¤undaki bireyin özelliklerini tafl›yorlar.”   
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T‹CAR‹ havac›l›k endüs-
trisinde yeni uçaklara karfl›
oluflan güçlü talebi dikkate
alan Boeing, gelecek 20 y›l-
l›k süreçte 466 bin 650 pilot
ve 596 bin 500 teknisyene ih-
tiyaç duyulaca¤›n› öngörü-
yor. Buna göre havayolu flir-
ketleri, 2010- 2029 aras›nda,
y›ll›k ortalama 23 bin 300
yeni pilotla 30 bin civar›nda
yeni teknik bak›m eleman›-
na ihtiyaç duyacak. Konu
hakk›nda bir de¤erlendirme
yapan Boeing E¤itim ve
Uçufl Hizmetleri Yöneticisi
Roei Ganzarski, "Rakamlar›
toplad›¤›n›zda, sektörün
karfl› karfl›ya oldu¤u sorunla-
r› hemen anlayabiliyorsu-
nuz.” dedi.  

DEVLET Demiryollar› ‹flletmesi Genel
Müdürlü¤ü’ne ait ‹skenderun Liman›’n›n
özellefltirilmesi ihalesinin nihai pazarl›k
görüflmesinde en yüksek teklifi 372
milyon dolarla Limak Yat›r›m Enerji
Üretim ‹flletme Hizmetleri ve ‹nflaat A.fi
verdi. ‹skenderun Liman›’n›n 36 y›l
süreyle iflletmesine yönelik yap›lan
ihaleye kat›lan 12 firma k›ran k›rana bir

yar›fla tutufltu. ‹skenderun Liman›, 2005 y›l›nda ihaleye ç›kar›lm›fl
ve bu ihalede en yüksek teklif 80 milyon dolar olmufltu. Ancak
sözkonusu ihale daha sonra iptal edilmiflti. 

TELEV‹ZYON ekranlar›n›n
son dönem en sevilen ve en ba-
flar›l› programc›lar›ndan say›lan
Acun Il›cal›, uçak almak istedi¤i-
ni aç›klad›. Airex 2010 Uçak
Fuar›’n› gezen ünlü televizyoncu,
“Uçan Otomobil” lakapl› Eclip-
se 500 adl› uça¤› da denedi. Bu-
rada gazetecilere aç›klamaya ya-
pan Acun Il›cal›, EA Havac›l›k
flirketiyle görüflmede oldu¤unu
belirtti. Il›cal›’n›n 2.5 milyon do-
lar de¤erindeki uça¤› almay› dü-
flündü¤ü belirtildi. Daha çok ifl
adamlar›n›n almay› tercih etti¤i
özel uçaklar sanatç›lar aras›nda
da yavafl yavafl popüler bir araç
olmaya do¤ru gidiyor.  

‹nternet ba¤›ml›l›¤›
zirve yapt›

‹skenderun
Liman›’n›n yeni
sahibi Limak 

Acun, 
uçak istiyor Gelecekte

pilot ve
teknisyen

ihtiyac›
artacak



TOSHIBA, özel gözlü¤e
gerek olmaks›z›n izlenebilen ilk
LCD ekranl› 3 boyutlu
televizyonu sat›fla ç›kar›yor.
fiirketten yap›lan aç›klamada,
30 ekran ve 50 ekranl›k
televizyonlar›n aral›k sonunda
Japonya’da piyasaya sunulaca¤›
belirtildi. Televizyonlar›n, 30
ekran modelinin 120 bin yen (1,400 dolar), 50 ekran modelinin de 240 bin yen (2,800
dolar) civar›nda sat›laca¤› duyuruldu. fiu an piyasada sat›lmakta olan 3 boyutlu
televizyonlar için derinlik hissinin yarat›labilmesi için, özel gözlüklere ihtiyaç duyuluyor.

07haber turu

HARRY Potter ve arkadafllar›n›n büyücülük
okulunda sihir yapmak için kulland›¤› asa, tek-
nolojiyle birleflip evlere girdi. ‹ngiliz giriflimci
Chris Barnardo’nun üretti¤i ‘sihirli asa’, Türki-
ye’de de moda oldu. Televizyon ve bilgisayarlar
ya da sistem uygunsa ›fl›klar, elektrikli perdeler
bile bir asa hareketiyle kontrol ediliyor. Sihirli
asa klima, elektrik süpürgesi, DVD, Bluray oy-
nat›c› veya oyuncak gibi uzaktan kumandayla
çal›flan her türlü elektronik cihaz› çal›flt›rabili-
yor. Asan›n sat›fl› internet sitelerinden yap›l›yor.  

B‹R çok kiflinin ‘’Nas›l olsa
sildim’’ diye düflündü¤ü cep
telefonu bilgileri, özel bir ci-
haz ve yaz›l›m› sayesinde ge-
ri getirilebiliyor. Ülkem
Elektronik yetkilisi Devrim
Esentürk, Japonya’dan ithal
edilen ve sadece resmi ku-
rumlara sat›lan özel bir ci-
haz ve yaz›l›m sayesinde
özellikle suça iliflkin delil
toplanmas› konusunda
önemli çal›flmalar yap›ld›¤›n›
bildirdi.

Esentürk, cep telefonla-
r›ndan silinmifl SMS, telefon
rehberi, arama kay›tlar›, ka-
mera ile çekilen resimler, vi-
deolar ve eklenen müzikle-
rin geri getirilebilece¤ini
kaydetti.  

D‹ZÜSTÜ bilgisayar› kulla-
n›rken dikkat! Her gün saatler-
ce dizüstü bilgisayarda çal›fl-
mak ciltte kal›c› hasarlara yol
aç›yor. ‹sviçre’de yay›mlanan
bir rapora göre, dizüstü bilgisa-
yarlar›n uzun süre dizlerin üze-
rinde tutulmas› sonucu, ›s›ya
maruz kalan ciltte ‘k›zarm›fl cilt
sendromu’ olufluyor. Rapora
göre son on y›lda dizüstü bilgi-
sayarlarla ilgili 10 vaka rapor
edildi. Bu tür lekelerin kal›c›
olabilece¤i belirtiliyor. Nadir
olarak cilt kanserine neden ola-
bilece¤i uyar›s› yap›l›yor.  

Televizyonu ‘sihirli
asa’yla açacaks›n›z

Dizüstü
bilgisayar›
dizinizden
uzak tutun!

Cep
telefonu
bilgileri

geri
geliyor

Gözlü¤e ihtiyaç
duymayan 3 boyutlu

TV geliyor



Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m,
Türkiye’nin dört bir yan›n› h›zl› tren

hatlar›yla döflemek için, Çin’den 
30 milyar dolarl›k kaynak sa¤lad›. ‹lk

olarak, Edirne-Kars
hatt› tamamlanacak.
Karayolu ile 17 saatte

al›nan mesafe h›zl›
trenle 12 saatte

gidilecek. 

TÜRK‹YE ile Çin
aras›nda imzalanan “Demir-
yolu ‹flbirli¤i Anlaflmas›”yla
30 milyar dolarl›k bir kay-
nak, h›zl› tren projelerinin
hayata geçirilmesinde kulla-
n›lacak. Bu kaynakla 2023 y›-
l›na kadar 7 bin kilometre
h›zl› tren hatt› yap›lacak.
Edirne’den Kars’a 12 saatte,
‹stanbul’dan Antalya’ya 4 sa-
at 30 dakikada gidilecek. 40
y›ld›r y›lan hikâyesine dönen
“Sürat Demiryolu Projesi”
de gelecek kayna¤›n ard›n-
dan raftan indirilerek hayata
geçirilecek.

Demiryollar› Genel Mü-
dürü Süleyman Karaman, 30
milyar dolarl›k anlaflman›n,
Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›l-
d›r›m’›n baflar›s› oldu¤unu
söyledi. Bakan Y›ld›r›m’›n 3
kez Çin Demiryollar› Bakan›
Liu Zhijun’la görüfltü¤üne,
Bakan’› Türkiye’de a¤›rlad›-
¤›na dikkat çeken Karaman,
“30 milyar dolarl›k kayna¤›n
Türkiye’ye gelecek olmas›,
yurdun dört bir yan›n›n h›zl›
tren a¤lar› ile örülecek ol-
mas› anlam›na gelir. Projele-
rimiz haz›r, çal›flmalara bafl-
land›k bile.” ifadesini kul-
land›.

Trenlerin h›z›
450 kilometre olacak

Karaman’›n verdi¤i bilgile-
re göre, h›zl› tren hatt›, Edir-
ne’den Kars’a, Diyarba-
k›r’dan ‹zmir’e, Trabzon’dan
Antalya’ya kadar uzanacak.
Trenlerin h›z› müsait co¤raf-
yada 450 kilometre olacak. 
Edirne’den Kars’a 
12 saatte gidilecek

7 bin kilometrelik söz ko-
nusu hatlar›n tamamlanmas›
halinde Edirne’den yola ç›-
kacak h›zl› tren, ‹stanbul’da
bo¤az›n alt›ndan Marmaray’›
kullanarak, Eskiflehir-Anka-
ra-Yerköy-Sivas- Erzincan-
Erzurum güzergâh› üzerin-
den 12 saatte Kars’a gidecek.
Karayolu ile ayn› güzergâh
yaklafl›k 17 saatte al›n›yor.
H›zl› tren, flehirleri de birbi-
rine ba¤layacak. Sivas’tan
Diyarbak›r’a, Erzincan’dan
Trabzon’a, ‹stanbul’dan An-
talya h›zl› trenle birbirine
ba¤lanacak. 
Türkiye, 3. dünya 
ülkelerinde h›zl› 
tren hatt› yapacak

TCDD Genel Müdürü Sü-
leyman Karaman, Ulaflt›rma
Bakan› Binali Y›ld›r›m’›n
“Demiryolu ‹flbirli¤i Anlafl-

mas›”na koydurdu¤u bir
maddeye dikkat çekti. Mad-
dede “Çin Demiryollar›’n›n,
üçüncü ülkelerde alaca¤›
tüm h›zl› tren ifllerini Türki-
ye ile ortak yürütecektir.”
ifadesinin yer ald›¤›n› belirt-
ti. 
Ankara-Konya öz 
kaynakla yap›lacak 

Ankara-Konya h›zl› tren
hatt› ile Ankara-‹stanbul h›z-
l› tren hatt› ise öz kaynaklar-
la yap›l›yor. Öz kaynakla ya-

p›lacak hatta Karaman-Mer-
sin-Adana hatt› da eklene-
cek. 
Sürat Demiryolu 
yeniden gündemde

Çin hükümetinden sa¤la-
nacak kredi ile y›lan hikâye-
sine dönen Sürat Demiryolu
Projesi de yeniden hayat bu-
lacak. Çinli yetkililer hat
üzerinde incelemede bile bu-
lundu. Çinliler,  söz konusu
proje için “Zor ama imkân-
s›z de¤il” mesaj›n› verdi. 
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Çin ile imzalanan “Demiryolu ‹flbirli¤i Anlaflmas›”na göre, Çin’in 
üçüncü ülkelerle yapaca¤› tüm h›zl› tren ifllerinde, Türkiye ortak olacak. 

»
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30 milyar dolar 
BAKAN’IN ESER‹

Sürat Demiryolu Projesi’nin tarihi
1973’e kadar dayan›yor. ‹nflaat›na
1975 y›l›nda bafllanan projede ‘Ayafl
Tüneli’ 30 y›lda geçilemedi. 10,5
kilometrelik tünelin ancak 8,5
kilometrelik k›sm› tamamlanabildi. 

Sürat Demiryolu’nun projesine
devam edilmemesinin birçok sebebi
var. Bunlar›n bafl›nda, Arifiye-Sincan
aras›ndaki 275 km’lik k›sm›n›n 85
km’lik bölümünün iddia edildi¤i gibi
300 kilometre h›za göre de¤il,
saatte 160 km’lik h›za göre
planlanm›fl olmas›. 

Di¤er yandan, altyap› inflaat›n›n
yüzde 85 oran›nda tamamlanan
Sincan-Çay›rhan kesiminin,
geometrik standartlar›n›n ve tünel
dizayn›n›n Yüksek H›zl› Tren Projesi
kriterlerine uygun olmamas›. 
Proje ‹stanbul’a 
kadar uzanm›yordu

Yap›lan incelemelerde, sürat
demiryolunun geçece¤i Sincan-
Çay›rhan aras›ndaki altyap›, köprüler
ve di¤er sanat yap›lar›n›n da yüksek
h›z standartlar›na uymad›¤›, bu
yap›lar›n yeniden inflas› düflünülse
bile bu defa da tünellerin
aerodinamik bas›nçlar› karfl›lamaya
yeterli kesit alan›nda infla edilmedi¤i
görüldü. Proje ayr›ca Ankara’dan
(Sincan) bafllay›p ‹stanbul’a kadar
uzanm›yordu. Arifiye’de son
buluyordu. Belki de en önemlisi, 
söz konusu proje, Uluslararas›
Demiryolu Birli¤i (UIC) ve Avrupa
Birli¤i’nin (AB) belirledi¤i “yüksek
h›z” tan›m›na uymuyor. Bu nedenle
bu proje konvansiyonel bir hat
olarak kabul edilmektedir. 
Proje için harcanan para ise 
yaklafl›k 1 milyar TL. Projenin
bitirilmesi için en az 5 milyar dolarl›k
bir kayna¤a daha ihtiyaç var. 

Ankara - Çay›rhan - Arifiye - ‹stanbul 414 1 30
‹stanbul - Edirne 230 1 30
Ankara - Yerköy - Sivas 460 2 50
Ankara - Yerköy - Kayseri 410 2 30
Sivas - Malatya - Elaz›¤ - Diyarbak›r 500 3 00
Sivas - Erzincan 303 1 55
Erzincan - Erzurum - Kars 410 2 30
Ankara - ‹zmir 609 3 30
Trabzon - Erzincan 250 1 45
Ankara - Eskiflehir - Antalya 671 4 00
‹stanbul - Eskiflehir - Antalya 714 4 30
Konya - Manavgat - Antalya 225 1 30
Ankara - Konya - Manavgat - Antalya 535 2 45

saat          dakika

YAKLAfiIK
SEYAHAT SÜRES‹

YAKLAfiIK
SEYAHAT

UZUNLU⁄U (km)
HATTIN ADI

PLANLANAN YÜKSEK HIZLI DEM‹RYOLU HATLARINDA SEYAHAT B‹LG‹LER‹

Süleyman Karaman:

Sürat Demiryolu
projesi ‹stanbul’a
kadar gitmeyecekti
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“Singapur’dan 
ABD’ye Telekom köprüsü

kuruyoruz”

Mehmet Toros: 

TÜRK Telekom’un 2005 y›l›nda
özelleflmesinin ard›ndan, gelece¤ine yöne-
lik endiflelerde yüksek sesle olmasa da hep
dillendirildi. Telekom’un yabanc› ellerde
zaman içinde yok olaca¤› ileri sürüldü. Za-
man içinde endiflelerin tersine bir tablo
ortaya ç›kt›. Telekom son 5 y›l içinde dün-
yan›n en iyi flirketleri aras›ndaki yerini al-
d›. Bank of America Merrill Lynch’in
araflt›rmas›na göre, Türk Telekom, 68 ül-
kede 2 bin 973 flirket aras›ndan belirlenen
21 flirketten oluflan ‘Küresel Çapta Türü-
nün En ‹yisi’ listesindeki yerini ald›. At›k
küresel bir aktör olan Telekom, dünyan›n
dikkatini çeken stratejik projelere ve sat›n
almalara da imza at›yor. 

»

“Invitel International’›n sat›n
al›nmas›yla Ortado¤u, Uzakdo¤u ve

Avrupa aras›nda, karadan ses ve data
köprüsüne dönüflüyoruz.” 



11röportaj

Sat›n al›nan Invitel International ile JA-
DI Link projeleri bunlardan bir kaç›…
Projelerin bafl›nda bulunan ve Türk Tele-
kom’un Uluslararas› ve Toptan Sat›fl Bafl-
kanl›¤›’n› yapan Mehmet Toros ile dünya
telekomünikasyon sektörünün gözünü çe-
virdi¤i projeleri konufltuk. 

■ Türk Telekom 2010 y›l› içinde Invitel
International’› sat›n ald›. Neden Invitel In-
ternational? 

Invitel International’›n sat›n al›nmas› ile
Türk Telekom Orta ve Do¤u Avrupa’da
artan data/genifl bant trafi¤ini, Türkiye
üzerinden Ortado¤u ve Asya pazarlar›n›,
Bat› Avrupa ve ABD ile ba¤layan benzer-
siz bir ba¤lant› merkezi haline getiriyor.
Sat›n ald›¤›m›z uluslararas› bu fiber optik
omurga ile Ortado¤u, Uzakdo¤u ve Avru-
pa aras›nda karadan ses ve data köprüsü-
ne dönüflüyoruz. Invitel International’›n 16
ülkeyi kapsayan 27 bin kilometrelik optik
fiber a¤›, Türkiye’nin t›pk› boru hatlar›nda
oldu gibi telekomünikasyon alan›nda da
bulundu¤u co¤rafi bölgede hub ülke hali-
ne gelmesi aç›s›ndan da önemli bir f›rsat
sunuyor.

■ Sektörün di¤er temsilcileri bundan
yararlanabilecek mi?

Kesinlikle yararlanacak. Telekomüni-

kasyon alan›nda faaliyet gösteren kurulufl-
lar önümüzdeki dönemde, Türkçe içeri¤i
ve katma de¤erli servisleri daha genifl bir
bölgeye sunma, bat›daki telekomünikas-
yon devleri ile daha fazla iletiflim içinde ye-
ni iflbirlikleri gerçeklefltirme f›rsat› elde
edecekler. 40 kentteki yeni ofisler Türk Te-
lekom’un Avrupa’daki varl›¤›n› güçlendi-
recek, bu güçlü konum Türk Telekom’un
ve Türkiye’nin lider konumuna ulaflmas›
için yeni fikirlere ilham verebilecek. 

■ Telekom bu sat›n alma ile 12’den vur-
du diyorsunuz?

Öyle de denilebilir. Ancak flunu belirt-
mekte yarar görüyorum; Türkiye teleko-
münikasyon tarihinin son y›llardaki en bü-
yük sat›n alma operasyonlar›ndan biridir.

■ Sat›n alma sonuçland›r›ld› m›?
Tabi… 2010 May›s ay›nda imzalanan sa-

t›n alma anlaflmas› ekim itibari ile sonuç-
land›r›ld›. Art›k Invitel International Türk
Telekom Grubu bünyesinde bir flirkettir. 

■ Bu y›l, Telekom olarak, Invitel Inter-
national’›n sat›n al›nmas›nda daha dikkat
çeken bir JADI Link projesine imza att›-
n›z. JADI Link ile hedeflenen nedir? 

JAD‹ Link çok büyük bir proje… Ne-
den diye soracak olursan›z, Türkiye bu
proje ile k›talar aras› data ve ses iletiminde
Singapur, Japonya, Hindistan’dan bafllaya-
rak Hint Okyanusu, K›z›l Deniz ve
Akdeniz deniz alt›ndan geçe-
rek Avrupa ve Amerika k›-
tas›na uzanan denizalt›
fiber optik iletim hat-
lar›na, karasal bir al-
ternatif getiriyor.
Di¤er ifadeyle tari-
hi ipek yolu, “say›-
sal ipek yolu” ola-
rak yine Türki-
ye’den geçecek fle-
kilde yeniden olufltu-
ruluyor. 

■ JADI Link ile bir yer-
de deniz alt›ndaki fiber hatt›n,
karasal yede¤ini oluflturuyoruz?

Kesinlikle… Projeyle denizalt› kablola-
r›n›n yedeklenmesi sa¤lan›yor. Böylece,
Orta Do¤u ve Asya’da daha güvenli ve ka-
liteli hizmet al›nabilecek. Dolay›s›yla bu da
kaç›n›lmaz olarak müflteri memnuniyetine
yans›yacak.

■ JADI Link hangi ülkelerden geçecek?
S›ras›yla, Türkiye, Suriye, Ürdün ve

Suudi Arabistan’dan geçecek. 
■ 4 ülkeden geçti¤ine göre, ortaya yük-

sek bir maliyet ç›kacak gibi?
Düflündü¤ünüz gibi de¤il. Aksine, JADI

Link fiber optik hatt›n›n en önemli özelli-
¤i, düflük maliyetli olmas›. Zira bu dört ül-
kenin yerleflik telekomünikasyon iflletme-
cileri, mevcut fiber optik a¤lar›n› modifiye
ederek kullan›yor olacak. Bu da maliyeti
oldukça afla¤› çekiyor.

■ Önemli iki proje hakk›nda ver-
di¤iniz bilgiden yola ç›kar-

sak, gelecekte bölgenin
iletiflim alt yap›s› nas›l

flekillenir? 
JADI Link pro-

jesi ile birlikte za-
ten dünya opera-
törlerinin ve bü-
yük içerik sa¤la-
y›c›lar›n›n dikkati

bölgemizde yo-
¤unlaflt›. Bölgedeki

yat›r›mlar›n h›z kes-
meden artmas› ve yeni

oyuncular›n mutlaka yeni
projelerle bu geliflim içinde yerleri-

ni almas› sa¤lanacak. Internet ve ICT (bil-
gi ve iletiflim teknolojileri) pazar›, Orta
Do¤u, Orta Asya ve Güney Asya’da gide-
rek büyüyor. Bu nedenle geliflmifl ve gelifl-
mekte olan ülkeler de bu bölgelere odak-
lan›yor. Türk Telekom olarak biz de büyü-
yen pazarlara ve h›zl› geliflme potansiyeli
olan co¤rafyalara yöneliyoruz. 

Ad›n› Suudi Arabistan’›n Cidde
(Jeddah), Ürdün’ün Amman,
Suriye’nin fiam (Damascus) ve

‹stanbul flehirlerinin bafl
harflerinden al›yor. 

JADI Link 
ad›n› nereden

al›yor?

JADI Link’in 
toplam hat
uzunlu¤u 2 bin
530 kilometre 
JADI Link, toplam 2 bin 530
kilometre fiber optik hat
uzunlu¤una sahip. Türkiye’den
770 km, Suriye’den 480 km,
Ürdün’den 360 km ve Suudi
Arabistan’dan 920 km fiber
optik kablo geçecek. 

“JADI Link 
projesi, bölgedeki

yat›r›mlar›n h›z
kesmeden artmas›n›
ve yeni oyuncular›n

mutlaka yeni
projelerle bu geliflim

içinde yer almas›n›
sa¤layacak.”



‹STANBUL Deniz Otobüsleri (‹DO) son 6 y›lda bafla-
r›l› bir büyüme gösterdi. Öncesinde 11 milyon yolcu tafl›n›rken,
‹DO’yu bugün kullanan yolcu say›s› 100 milyonu aflt›. ‹stanbullu
‹DO ile birlikte 7 ayr› tipte ve modern gemilerle tan›flt›. Yeni
nesil deniz otobüsleri, feribotlar ve deniz taksileri bunlardan sa-
dece birkaç›. 

Kendi alan›nda dünyan›n lideri konumuna yükselen
‹DO’nun geliri de her y›l artt›. Kuruluflun 2010 y›l› için öngörü-
len geliri 370 milyonu buldu. ‹DO gösterdi¤i baflar›larla dünya-
n›n da dikkatini çekmeyi baflard›. 2009 y›l›nda “Dünyan›n En
Büyük Yolcu ve Araç Tafl›mac›l›k fiirketi” unvan› ald›. Ayn› y›l,
sektörün çat› örgütü olan Uluslararas› Feribot ‹flletmecileri
Baflkanl›¤›, ‹DO’ya verildi. Adeta bir dünya markas› haline ge-
len ‹DO’nun Genel Müdürü
Ahmet Paksoy, 6 y›lda al›nan
mesafeyi, Ulaflt›rma Bakan›
Binali Y›ld›r›m’›n ‹DO Genel
Müdürü iken att›¤› tohumla-
r›n yeflermesine ba¤lad›. Hü-
kümetin uygulamaya koydu-
¤u ÖTV’siz yak›t indiriminin
ise ‹DO’nun önünü açt›¤›n›
ve agresif büyümeye getirdi-

Röportaj: AHMET SEL‹M
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»

‹DO dünyaya
aç›lmak 
için yeni
kaptan›n›
bekliyor

“‹DO'nun çok ciddi
taliplileri var. Gerek stratejik,
gerek finansal aç›dan iyi
konumda olan flirketler 
yo¤un ilgi gösteriyor. 
Hem yurtiçinden hem de
yurtd›fl›ndan al›c›lar geliyor.” 

Foto¤raflar: Tar›k Er



kapak

“‹DO'nun özelleflecek k›sm› d›fl hatlar›d›r. ‹ç hatlar
kamuda kalm›flt›r. ‹ç hat iflletmecili¤ini fiehir Hatlar›

Genel Müdürlü¤ü verecek. Vatandafl›n içi rahat olsun.
Bilet fiyatlar›n› gerekirse kamu sübvanse eder.”

»»

¤ini ifade etti. 
Kâr eden bir kurulufl haline gelen,

33 iskelede ve 18 hatta 52 gemi ile hiz-
met veren ‹DO önümüzdeki günlerde
özellefltirilecek. Dünyan›n birçok flir-
keti ‹DO’yu alabilmek için yar›flacak.
Biz de ‹DO’nun baflar›l› Genel Müdü-
rü Paksoy ile özellefltirme sürecini ko-
nufltuk. 

■ ‹DO kâr eden bir kurulufl. Kendi
alan›nda sadece Türkiye’nin de¤il dün-
yan›n lideri konumuna geldi. Böyle bir
kurulufl neden özellefltiriliyor?

‹DO 20 y›lda gerçekten çok ciddi bir
büyüme gerçeklefltirdi. Son 6 y›lda da
çok agresif bir büyüme ile bugünlere
geldi. Bilindi¤i gibi, ‹DO ‹stanbul Bü-
yükflehir’in ifltiraki… Büyükflehir’in
hedefi de, dünya çap›nda birikim ve
vizyona sahip olan bu flirketi özelleflti-
rerek, bundan iyi bir katma de¤er sa¤-
lamak. Sa¤lanan bu katma de¤eri de
tekrar hizmetlerde kullanmak. 

■ Ulaflt›rma hizmetlerinde mi?
Evet, mesela rayl› sistemlerde…
■ ‹DO’nun hangi k›sm›n› özelleflti-

riyorsunuz? 
‹DO’nun özelleflecek k›sm› feribot-

lar, deniz otobüsleri ve arabal› vapur-
lard›r. Yani ‹DO’nun d›fl hatlar›d›r.

■ Özelleflmeyecek k›sm›?
‹DO’nun iç tafl›mac›l›k yapan vapur-

lar› özellefltirme d›fl›nda tutulmufltur.
Bunlar, vatandafl›n günlük ifline gider-
ken kulland›¤›, okuluna giderken kul-
land›¤›, rutin hizmetleri ald›¤›, bilet en-
tegrasyonundan faydaland›¤› vapurlar.
Kamu tafl›mac›l›¤›n›n özelleflmeden et-
kilenmemesi için de fiehir Hatlar› Ge-
nel Müdürlü¤ü kuruldu ve iç tafl›mac›-
l›kta kullan›lan vapurlar yeni kurulan
genel müdürlü¤e devredildi. Art›k
‹DO’nun flehir içinde verdi¤i hizmeti
özelleflme sonras› yeni flirket verecek.

■ Böylece, kamu hizmeti k›sm› bele-
diye bünyesinde alarak, pazar›n regü-
lasyonunu da gerçeklefltirmifl olacak-
s›z?

2010 y›l› ön görülen 
gelir-gider-kâr durumu
Gelir: 370 milyon TL 
Kâr: 71 milyon TL 
Ebidta: 126 milyon TL 

‹DO Genel 
Müdürü 

Ahmet Paksoy



Aynen. Kamu dedi¤imiz alan iç hatlar-
d›. ‹ç hatlar›n fiyat›n› Ulafl›m Koordinas-
yon Merkezi (UKOME) belirler. ‹ç hat-
larda tafl›mac›l›k yapan hiçbir kurulufl
kendisi fiyat belirleyemez zaten. 

■ ‘Vatandafl özellefltirme sonras› rahat
olsun’ diyorsunuz?

Halk›m›z rahat olsun. Vatandafl aç›s›n-
dan endiflelenecek bir durum yok. Bele-
diye kamuyu gerekirse sübvanse edecek-
tir. Ulafl›ma asla kâr amaçl› bak›lmaz.
Kamu ulafl›m›na fayda amaçl› bak›l›r. Siz
ulafl›m› ne kadar entegre ederseniz, mo-
bil çal›flt›r›rsan›z, kentin kent olma özel-
li¤i o kadar artar. 

■ Akla flöyle bir soru geliyor. Kâr eden
bölüm sat›l›yor, zarar eden bölüm beledi-
yede kal›yor? 

Hay›r. fiehir Hatlar›na devredilen bö-

lüm de kendini karfl›layacak gelire sahip. 
■ Tamamen mülkiyet devri mi ola-

cak?
Hay›r. ‹skelelerin belli bir süre kulla-

n›m hakk›n›n devri var. Ayn› limanlarda
oldu¤u gibi. 30 y›ll›k iskelelerin kullan›m
hakk› verilecek. K›y› fleridinde mülkiyet
devri mümkün de¤il. 

■ Hissenin tamam› m›?
Evet. Yüzde 100 
■ Hat imtiyaz› olacak m›?
Ayr›nt›l› çal›flmalar yap›l›yor. Onunla

ilgili durum henüz belli olmad›. 
■ fiirketin taliplileri var m›?
Bu flirketin çok ciddi taliplisi var. Ge-

rek stratejik, gerek finansal al›c›lardan
yo¤un bir ilgi var. Yurt içinden ve yurt
d›fl›ndan büyük ilgi var.

■ Bundan sonra da belediyenin di¤er

“Binali Bey’e 
gönül borcumuz
var ‹DO olarak”

“Binali Y›ld›r›m’›n büyüttü¤ü bir
flirket ‹DO. Vefa borcumuz var
Bakan Bey’e bu anlamda. Onun
att›¤› ad›mlar, dikti¤i tohumlar
bugün filizlenmifltir. Bakan Bey,
‹DO’yu her zaman çocu¤u gibi
görmüfltür. Biz de onun
avantaj›ndan faydalanm›fl›zd›r.
Kurum olarak Binali Bey’le gurur
duyuyoruz. Onun yapt›klar›n› asla
unutmuyoruz. Ne zaman s›k›nt›m›z
olsa, yard›m etmifltir. ‹DO’nun
gelifliminde Bakan Bey’in bu görüflü
çok önemlidir.” 
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“Binali Y›ld›r›m’›n büyüttü¤ü bir flirket ‹DO. Vefa borcumuz var Bakan Bey’e
bu anlamda. Onun att›¤› ad›mlar, dikti¤i tohumlar bugün filizlenmifltir.”



alanlar›nda
özelleflmeler
yaflan›r m›?

Bak›n Türki-
ye’nin geliflmesine pa-
ralel olarak kamuda ve belediye
flirketlerinde ciddi geliflmeler görüyoruz.
10 y›ld›r modern, ça¤dafl, dünya ile çal›-
flan iflletmeler ortaya ç›kt›. Belediye en
basitinden ‹spark’› kurdu. S›f›rdan flirket
kurdu. fiehir Hatlar›’n› kurdu. Birini sa-
tacak, birini kuracak, büyütecek. Böylece
süreklili¤i sa¤layacak. 

■ ‹DO’yu Marmara d›fl›nda da görebi-
lir miyiz?

fiirket öyle mükemmel bir noktaya
geldi ki, art›k Marmara’n›n d›fl›na ç›k-
mak istiyor. Hükümetin ÖTV’siz yak›t
deste¤i ile ‹DO dünya lideri, dünya mar-
kas› bir flirket haline dönüfltü. Biz dünya-

dan çok fley ö¤rendik ama bugün dünya-
ya çok fley ö¤retebilece¤imizi gururla
söylüyorum. ‹DO’nun dünyada gerçek-
lefltirebilece¤i pek çok proje var. ‹flbirli¤i
yapmak isteyenler var. Bak›n Umman’la
iflbirli¤i yapt›k. M›s›r, Suriye istiyor. Or-
tado¤u’dan, kuzeyden, güneyden herkes
kap›m›z› çal›yor. Biz de bunu hissediyo-
ruz. Bu flirketin art›k dünyaya gitmesi ge-
rekiyor. Biz inan›yoruz ki, ‹DO art›k ge-
lece¤ini Marmara d›fl›nda arayacakt›r.
Dolay›s›yla ‹DO’yu sat›n alan hikâyesini
kendi yazacak. Belki ‹DO’yu Ortado-
¤u’da, kuzeyde, güneyde, dünyan›n her
yerinde görece¤iz.

■ Peki ‹DO çal›flanlar›n›n ma¤duriyeti
söz konusu olacak m›?

Burada hiçbir insan› ma¤dur etmek
söz konusu olmayacak. Bir k›sm› zaten
fiehir Hatlar›’na gitti. Bu kadar tecrübeli,
donan›ml› insana hangi iflletme sahibi
kay›ts›z kalabilir? Zaten ‹DO’nun kadro-
lu 600 personeli var. Bunlar olmay›nca,

çal›flan olmay›nca flirketin ne anlam›
var? Personel zaten kaptan, bafl

mühendis, gemici, teknik perso-
nelden olufluyor. ‹DO’nun
binlerce personeli yok. 

■ Özellefltirme ‘kendi k›-
z›n› gelin etmek’ gibi bir
duygu mu sizce?

‹nan›lmaz bir gurur tafl›-
yorum. Benim görevim flu;

Baflkan›m›z talimat verdi.
Amac›m›z insanlara çözüm

üretmek. O kadar gururlan›yo-
ruz ki, dünya markas› bir yerde ça-

l›flmak gurur verici. ‹DO olarak bu sü-
reçte kayg› de¤il, mutluluk tafl›yoruz.
‘Devlet de özel iflletme gibi çal›flabilir’
düflüncesini yerlefltirdik. Bunu gerçeklefl-
tirmenin mutlulu¤unu yafl›yoruz. 

■ Yöneticilikte neler ö¤rendiniz? 
Yöneticilikte profesyonellik, ö¤renme

çok önemlidir. Gerçekten kurumda her-
kesten çok fley ö¤rendim. Çal›flan arka-
dafllardan, genel müdür yard›mc›lar›na
kadar. O kadar bilgili insan var ki. ‹DO
ile büyüdüm ben de. Kuruma bu anlam-
da teflekkür borcumuz var. Tak›m oyunu
çok önemli. ‹DO’da da inan›lmaz bir ta-
k›m çal›flmas› var. Burada yöneticilik
yapmak da apayr› bir keyif.  

kapak
“fiehir hatlar›n›
bünyemize
ald›¤›m›zda çok
duyguland›m”

“fiehir hatlar›n› bünyemize almak
beni en çok duyguland›ran olayd›r.
Özellefltirme kapsam›nda bir
iflletmeydi, y›llar›n yorgunlu¤u vard›,
yat›r›m yap›lmam›flt›, etkin de¤ildi. Biz o
dönem ‹stanbul’da deniz ulafl›m›n›
hayata geçirmek ad›na flehir hatlar›n›
bünyemize katmak istedik, Baflkan›m›z
Kadir Topbafl da destek verdi.
Topbafl’›n her zaman çok deste¤ini
gördüm. fiehir hatlar› denizcilik
tarihimizin çok köklü hatt›d›r. ‹stanbul
için sembol olan vapurlar çal›flm›fl
burada ki, ‹stanbul’un her karesinde
vapurlar var. Tarihi bir mutluluktu
benim için. ‹flletmeyi ald›k. Tüm iskele
ve gemiler zinde bir flekilde devam
ediyor. Bunu denizcilik tarihimiz için de
çok önemsiyorum. fiehir hatlar›n›
almak beni çok mutlu etti. Çok
duyguland›rd›. Deniz taksi ise beni 
çok heyecanland›rd›. ‘Eski köye yeni
âdet’tir deniz taksi. Daha önce
denenmemifl bir uygulamayd›. Deniz
taksiyi kurarken, çocuklar gibiydim.
Nas›l binilecek, neler yaflanacak diye…
Deniz takside evleneler bile var.” 

Dr. Ahmet 
Paksoy kimdir? 

1990 y›l›nda ‹.T.Ü.’den, Gemi ‹nfla ve
Makine Mühendisi olarak mezun oldu.
‹.Ü. ‹flletme Fakültesi’nde ihtisas ve
yüksek lisans yapt›. 1996 y›l›nda
Hollanda Hükümet Bursu ile
International Maritime Transport
Academy’de ‘Port, Shipping and
Transport Management’ diploma
program›n› bitirdi. 1998 y›l›nda iflletme
alan›nda doktoras›n› bitirdi. ‹.Ü.
Mühendislik Fakültesi’nde Ö¤retim
Üyeli¤i ve Anabilim Dal› Baflkanl›¤›
görevlerinde bulundu. 

2002-2004 y›llar› aras›nda TD‹
Yönetim Kurulu Üyeli¤i, 2005-2009
y›llar› aras›nda Türk Loydu Yönetim
Kurulu Üyeli¤i,  2008-2009 y›llar›nda ise
Uluslararas› Feribot Tafl›mac›lar› Birli¤i
(INTERFERRY) Baflkanl›¤› yapt›. 2005
y›l›ndan beri Deniz Ticaret Odas›
Yönetim Kurulu üyeli¤ini de yürüten
Paksoy, evli ve iki çocuk babas›d›r.
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Özelleflmeyip kamu hizmeti
verecek olan fiehir Hatlar›

‹flletmesi; 49 iskelede, 
14 hatta, 34 gemi ile
hizmetlerine devam

edecek.

‹DO’nun
özelleflmeden
sonraki hâli

‹DO’nun güncel personel
say›s› kadrolu 634 kifli,
tafleron personel say›s›

bin 273 kiflidir.

Personel
say›s›
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Kütüphanede
kablosuz dönemi!

ÇO⁄UNLUKLA, yo-
¤un kitap kokusu, eskimifl
raflar ve masalar› ile hat›rla-
nan halk kütüphanelerini
son dönemlerde ziyaret et-
mekte fayda var çünkü kü-
tüphaneler art›k bildi¤iniz gi-
bi de¤il! 

Kültür ve Turizm Bakanl›-
¤›, teknolojinin nimetlerin-
den, müzelerde oldu¤u gibi,
kütüphanelerde de yararlan›-
yor. Dijital ortama aktar›lm›fl
kitaplar, b›rak›n ayn› flehir-
deki bir kütüphaneyle ülke-
nin öbür ucundaki kütüpha-

ne ile online iletiflim kurup,
arad›¤›n›z kitab›n aya¤›n›za
kadar getirilmesi, elle kitap
raf› taramak yerine, bilgisa-
yar ortam›na aktar›lm›fl ara-
ma motorlar› kütüphaneler-
deki yeniliklerden baz›lar›… 

Kitap almaya para yetire-
meyen, kendi evinde istedi¤i
ders çal›flma veya araflt›rma
yapma ortam› bulamayan,
bilgiyi sadece internetten de-
¤il, kitaplardan elde etmeyi
isteyen herkesi kabul eden
kütüphaneler yeni yüzleri ile
ziyaret edilmeyi hak ediyor.

Kütüphanelerdeki son yeni-
lik ise kullan›c›lara ve vatan-
dafllara kablosuz internet eri-
flim hizmeti verilme uygula-
mas›. 

Kültür ve Turizm Bakanl›-
¤› Kütüphaneler ve Yay›mlar
Genel Müdürlü¤ü’nün
TTnet Afi ile imzalad›¤› pro-
tokolle kablosuz internetin
kütüphanelere kurulum ça-
l›flmalar› bafllat›ld›. 

Halk kütüphanelerindeki
kablosuz internet hizmeti,
gerek kütüphanenin daimi
üyelerine gerekse de vatan-
dafllara ücretsiz veriliyor.
Kullan›c›lar, cep telefonlar›
veya bilgisayarlar› ile inter-
nete ba¤lanabiliyor. Birkaç
y›l önce kütüphaneye kuru-
lan tek bir bilgisayar üzerin-
den internete ba¤lanma im-
kân› veren halk kütüphane-
leri böylece dizüstü bilgisaya-
r›n› kap›p gelen herkese in-
ternet hizmeti sunmufl olu-
yor. Son y›llarda ziyaretçi sa-
y›s›n›n azl›¤›ndan muzdarip
olan kütüphaneler, vatandafl-
lar özellikle de ö¤renciler
için yeni bir cazibe merkezi
olaca¤a benziyor. Türki-
ye’nin 81 ilinde, büyük ilçele-
rinde bulunan halk kütüpha-
nelerinden kendinize en ya-
k›n›n› bulup, internete ba¤la-
nabilirsiniz. 

Kütüphanelerde kablosuz internet dönemi bafll›yor. Böylece, kimse sabit
bilgisayar› kullanmak için s›ra beklemeyecek. Dizüstü bilgisayar› olan herkes,
kütüphanelerde istedi¤i araflt›rmay› yapma imkân› bulacak. 

»
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CEP telefonu operatö-
rü Turkcell'de, Finlandiya-‹s-
veç ortakl›¤› TeliaSonera'n›n,
yönetimi de¤ifltirmeye yönelik
hamlesi "Sanayi Bakanl›¤› ko-
miserinin gelmemesi”yle so-
nuçsuz kalm›flt›. Ancak, Fin-
landiya-‹sveç ortakl›¤› Teli-
aSonera, 22 Kas›m'da yeniden
ola¤anüstü genel kurula git-
mek için ad›m att›. Bu sefer
de Ulaflt›rma Bakan› Binali
Y›ld›r›m'›n yapt›¤› uyar› dik-
kat çekti. Uyar› ile Turkcell'de
beklenen olmad› ve ola¤anüs-
tü genel kurulun 22 Kas›m'da
da toplanmas›ndan vazgeçildi.
fiirket, mevcut yönetimle yo-
luna devam edecek. 

Y›ld›r›m, 21 Ekim 2010 gü-
nü Turkcell'deki geliflmelerle
ilgili olarak flunlar› söylemifl-
ti: "Vatandafl›n yüzde 34 pay›
oldu¤u böyle bir flirkette ve

benzer flirketlerde bu kadar
k›sa süreli ola¤anüstü genel
kurul yap›lma ihtiyac› olursa
buna kimse kay›ts›z kalmaz.
Alelacele yap›lan genel kuru-
la sessiz kalmay›z. Turkcell
gibi, Türk Telekom gibi ülke-
mizin iletifliminde önemli rol
oynayan flirketlerin bizim aç›-
m›zdan ne yöne gittikleri, ne
yapt›klar› önemli. Milyonlar-
ca vatandafl›m›z buradan hiz-
met al›yor. Türkiye'nin mar-
kalaflm›fl flirketleridir. Bunla-
r›n bu karakterinin devam et-
mesi bizim aç›m›zdan önem

arz ediyor. Burada herhangi
bir yanl›fla izin vermemiz söz
konusu olmaz. Bunun takip-
çisi SPK, Sanayi Ticaret Ba-
kanl›¤›, BTK, yar›n da Reka-
bet Kurumu ve mahkemeler-
dir." 

Böylece Turkcell'in yöneti-
mi, kurucu yönetim ortakla-
r›ndan Mehmet Emin Kara-
mehmet'in kontrolünde kald›.
Nisan 2010'da 3 y›ll›¤›na seçi-
len mevcut yönetim 2012 y›-
l›nda normal süresi dolana
kadar görevde kalacak. 

»

Turkcell’de 
yönetim de¤iflmedi

Mehmet
Emin

Karamehmet

Turkcell'de beklenen olmad› ve
ola¤anüstü genel kurulun 22 Kas›m'da da

toplanmas›ndan vazgeçildi. Böylece
Turkcell'in yönetimi, kurucu yönetim

ortaklar›ndan Mehmet Emin
Karamehmet'in kontrolünde kald›.



dürü Y›ld›ray Karaer ile flirket
politikalar›n› ve hedeflerini ko-
nufltuk. 

■ Vizyonunuzu, “Benelüks
Ülkeleri ve Türkiye aras›nda
en yüksek pazar pay›na sahip,
öncü havayolu olmak” olarak
aç›kl›yorsunuz. Bu amac›n›za
ne kadar yaklaflm›fl durumda-
s›n›z?

Benelüks, bizim flirket ola-
rak çok iyi tan›d›¤›m›z bir böl-
ge... fiirket merkezimiz Antal-
ya’da, ayr›ca Hollanda ve Bel-
çika’da ciddi biçimde istihdam
oluflturan ofislerimiz var. Geç-
ti¤imiz y›l 700 bin yolcunun
üzerinde bir tafl›ma gerçeklefl-
tirdik, bu sene de 1 milyon yol-
cuyu geçece¤imizi tahmin edi-
yorum. Bu geliflim tablosuna
bak›ld›¤›nda amac›m›za ulaflt›-
¤›m›z› söyleyebilirim. Rakam-
larla aç›klamak gerekirse; 2009
y›l›nda ülkemize
gelen 750 bin
H o l l a n d a l › n › n
yaklafl›k 300 bini
Corendon Hava-
yollar› taraf›ndan
tafl›nm›flt›r. 

■ Benelüks ül-
kelerinde yaflayan
her Türk vatanda-
fl› en az bir kere
sizin uçufllar›n›z›
tercih etmifl mi-
dir?

Benelüks ülkelerinde yafla-
yan her vatandafl›m›z› en az bir
ve birden çok olmak üzere ül-
kemize tafl›d›¤›m›z› söyleyebili-
rim. Çünkü Corendon olarak
turistik rutin uçufllar›m›z›n ya-
n› s›ra; Eskiflehir, Konya, Kay-
seri, Sivas, Elaz›¤ ve Anka-
ra’ya, Benelüks’te yaflayan gur-
betçilerimize yönelik uçufllar
planlad›k. Mesela, Belçika’da
yaflayan Emirda¤l› gurbetçile-
rimiz Ankara ve Eskiflehir
uçufllar›m›za, Hollanda’da ya-

flayan Kayserili, Konyal›, Kara-
manl›, Yozgatl› gurbetçilerimiz
de Kayseri, Konya uçufllar›m›-
za oldukça ra¤bet gösterdi. 

■ THY d›fl›nda, AnadoluJet
de yurt d›fl› uçufllar›na Ankara
merkezli bafllad›. Sizin yolcu-
nuzu etkiler mi?

AnadoluJet, ülkemizin yük-
selen de¤erlerinden... T›pk› flir-
ketimiz gibi Türkiye’ye döviz
girifli sa¤layan, katma de¤er
üretebilen, istihdam oluflturan
bir flirket. Fakat flirketimizin
faaliyet konsepti Anadolu-
Jet’ten farkl›l›k arz ediyor. Bi-
lindi¤i gibi, Corendon Hava-
yollar› ülkemizin ilk low-cost
(az maliyetle çok uçufl yap-
mak) havayolu flirketi. Coren-
don Havayollar› olarak en te-
mel amac›m›z, müflterilerimize
hizmet verdi¤imiz alanda, bu
konseptte sayg›n ve seçkin bir

marka olmak.
Bu ülkeden do-
¤an markalar›n
baflar›lar› bizim
aç›m›zdan da
her zaman gu-
rur kayna¤› ola-
cakt›r.

■ Bugüne ka-
dar ilk tercihten
sonra havayolu
flirketini de¤ifl-
tirmeden sizinle
uçufl yapmaya

devam eden yolcu oran› ile il-
gili bir çal›flma yapt›n›z m›?

Corendon Tur Operatörü
olarak çal›flmalar›m›za bafllad›-
¤›m›z günden beri konuklar›-
m›zla hep iyi iliflkiler içindeyiz.
13 y›ll›k süreden beri olufltur-
du¤umuz genifl veri taban›m›za
dayanarak; Türkiye ve di¤er
seyahat destinasyonlar›nda
yaklafl›k yüzde 30 ila yüzde 40
aras›nda bir tekrar oran›n›n
söz konusu oldu¤unu söyleye-
bilirim.

2
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»»

Gurbetçinin
havayolu flirketi:
CORENDON

2005 y›l›nda 2 uçakla havac›l›k
sektörüne merhaba diyen Co-
rendon Havayollar›, Benelüks
diye tan›mlad›¤›m›z, Belçika,
Hollanda ve Lüksemburg’dan
Türkiye’ye yolcu tafl›yor. Yol-
cular›n ço¤unlu¤unu ise bu ül-
kelerde yaflayan gurbetçiler
oluflturuyor. Sektörde bir ilk
olarak; ISO 10002:2004 Müfl-
teri Memnuniyeti ve fiikâyet
Yönetimi Sistemi Belgesi’ni
alan Corendon’un Genel Mü-

Corendon 
Genel Müdürü
Y›ld›ray Karaer

“Gurbetçilerimiz
oldukça

mütevaz›, ne
istedi¤ini bilen

ve sad›k bir
müflteri profili
sergiliyorlar.

Onlar bizim için
çok de¤erli.”
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■ Gurbetçiler neden Türk
firmalar›n› daha çok tercih edi-
yor? Bunda kültürel al›flkanl›k-
lar etkendir diyebilir miyiz?

Elbette kültürel al›flkanl›kla-
r›n, duygudafll›k faktörünün
önemli bir rolü var. Zira Türk
yolcular kendileriyle ayn› dili
konuflan, kendi beklenti ve ta-

leplerini anlayabilecek, güven-
di¤i firmalarla uçmay› tercih
ediyorlar. Corendon Havayol-
lar› olarak; Türkiye, Hollanda
ve Belçika baflta olmak üzere
gerek merkezlerimiz gerek de
line ofislerimizle faaliyet gös-
terdi¤imiz tüm destinasyonlar-
da yerelleflebilmeyi, edindi¤i-
miz kültürel birikimlerimizi
yüksek hizmet standartlar›na
dönüfltürebilmeyi amaçl›yoruz.

■ Gurbetçileri memnun et-
mek kolay m›?

fiirket olarak; gurbetçi vatan-
dafllar›m›z›n düflünce ve bek-
lentileri birinci öncelikte yer
al›yor; hizmet kalitemizi onla-
r›n yönlendirme ve önerileri
do¤rultusunda gelifltiriyoruz.
Gurbetçilerimiz, oldukça mü-
tevaz›, ne istedi¤ini bilen ve sa-
d›k bir müflteri profili sergili-
yorlar. Onlar bizim için çok de-
¤erli...

■ Gurbetçilerle aran›zda
yolcu-havayolu flirketi iliflkisi
d›fl›nda geliflen s›cak bir iliflki
var m›?

Corendon markas› gurbetçi
vatandafllar›m›z için konfor ve
rahatl›¤›n sembolü haline gel-
di. Birçok yolcumuz operas-
yonlar›m›za bafllad›¤›m›z gün-
den beri fiyat-kalite endeksine
göre üst limitlerde hizmet ve-
ren flirketimizden vazgeçmiyor-
lar. Bizler de hep, ‘nas›l daha
iyi yapabiliriz?’ sorusuyla yol-
cular›m›z›n gösterdikleri sada-
kat ve teveccühe en iyi flekilde
cevap vermeye çal›fl›yoruz.

■ Geçti¤imiz günlerde tama-
m› kad›n mürettebattan oluflan
bir uçufl gerçeklefltirdiniz. Bu
uçufllar›n›z tam kadro devam
ediyor mu? Bunun gibi dikkat
çekici haberlerle gündem ol-
maya devam edecek misiniz?   

fiirket felsefemiz inovasyona,
geliflime aç›k olmak üzerine
kurulu. Yaln›zca kad›nlardan
oluflan uçufl ekibimiz, dönem
dönem uçufllar gerçeklefltiri-
yor. Kad›n mürettebat›m›z sa-

dece ulusal bas›n›n de¤il ulus-
lararas› medyan›n da çok ilgisi-
ni çekti. Türk sivil havac›l›k
sektöründe yolcu ve hizmet
standartlar›n›n yükseltilmesine
yönelik ‘ilk’ olarak nitelenebi-
lecek pek çok uygulamam›z ol-
du, olmaya da devam edecek.
Son dönemde, ISO 10002:2004
Müflteri Memnuniyeti ve fiikâ-
yet Yönetimi Sistemi Belgesi’ni
ald›k. Bu da sektörümüzde bir
ilk. 

■ Küresel kriz, havayolu
olarak sizi nas›l etkiledi?

Küresel ekonomik kriz, k›sa
vadede negatif izler b›rak›rken
orta ve uzun vadede flirketleri
ihtiyatl› olmaya yöneltti. Co-
rendon olarak, krizin varl›¤›n›
hissettirdi¤i dönemlerde akar-
yak›t ve döviz kuruna yönelik
bir tak›m finansal çal›flmalar
yürüttük ve önlemler ald›k.
Küresel olumsuz ekonomik
göstergeler ve konjonktüre
ra¤men 2009 y›l›nda 700 bin
yolcu tafl›d›k ve y›l› kârl›l›kla
kapatt›k. 2009 y›l›nda yapt›¤›-
m›z büyüme planlar› çerçeve-
sinde 2010 y›l›nda filomuzu ye-
ni nesil Boeing 737-800 model
2 yeni uçakla güçlendirdik. Bu
y›l sonuna bakt›¤›m›zda da, ifl
hacmi olarak ciddi bir büyüme
arz etti¤imizi söyleyebilirim. 

■ Havac›l›k alan›nda, Türki-
ye’deki geliflmeleri nas›l bulu-
yorsunuz?

Türk sivil havac›l›k sektö-
ründe son y›llarda çok büyük
bir ç›k›fl söz konusu. Dünyada
yaflanan ekonomik krizin Türk
sivil havac›l›¤› aç›s›ndan bir
f›rsat olarak de¤erlendirildi¤i-
ni ve kriz döneminde önemli
bir büyüme sergilendi¤ini söy-
leyebiliriz. 2010 y›l›n›n ilk yar›-
s› düflünüldü¤ünde turizm ve
sivil havac›l›k sektörlerinde
pozitif bir geliflme göze çarp›-
yor. Bir önceki y›l›n ayn› döne-
mine göre yüzde 5 ila yüzde 10
aras›nda seyreden bir geliflim
söz konusu. 

havac›l›k

“Türk yolcular kendileriyle ayn› dili
konuflan, kendi beklenti ve taleplerini

anlayabilecek, güvendi¤i firmalarla
uçmay› tercih ediyorlar. Bizim için de

gurbetçi vatandafllar›m›z›n düflünce ve
beklentileri birinci öncelikte yer al›yor.”
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Vatandafl memnun: 
“Vay be bizim de h›zl›

trenimiz var!”

Ankara-‹stanbul h›zl› tren hatt› projesi, mevcut hattan
ba¤›ms›z, saatte 250 kilometre h›za uygun tamamen
elektrikli sinyalli ve çift hatl› h›zl› demiryolu yap›m›n›
içeriyor.  Projenin birinci etab› olan Ankara-Eskiflehir

kesimi 13 Mart 2009’da trafi¤e aç›ld›. Ankara-Eskiflehir
aras›nda seyahat süresi 1 saat 30 dakika. Bu süre,
Ankara-Sincan ve Eskiflehir Yeralt› Gar Projesi’nin
tamamlanmas›yla 1 saat 5 dakikaya düflecek.  

H›zl› tren hatt›n›n mevcut hatla ilgisi yok

2023’te 6 bin
700 kilometre
h›zl› tren hatt›

TCDD, 2023 y›l›na kadar 6 bin 700 kilometre
h›zl› tren hatt›na ulafl›lmas›n› hedefliyor. Bu
hatlar, Ankara-‹stanbul, Ankara-Konya,
Ankara-Sivas, Ankara-‹zmir, Bursa-Osmaneli-
‹stanbul-Edirne olarak s›ralan›yor. 

“H›zl› trene ilk kez binenler hakikaten kendilerini Avrupa’da yolculuk ediyormufl gibi
hissediyorlar. Bu ‘h›zl› tren art›k bizim ülkemizde de var, vay be!’ fleklindeki bir memnuniyet.”

TCDD Genel
Müdürü Süleyman
Karaman ve Efli
Sevim Karaman
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TCDD Genel Müdürü Sü-
leyman Karaman, vatandafl›n An-
kara-Eskiflehir aras›nda sefer ya-
pan h›zl› trenle birlikte, ‘h›zl› tren
art›k bizim ülkemizde de var’ gu-
rurunu yaflad›¤›n› söyledi. Kara-
man’la h›zl› tren hakk›nda konufl-
tuk. Yolcular›n memnuniyetinden
kazalara, taraftarlar›n h›zl› trene
yaklafl›m›na kadar birçok konuda
afla¤›da okuyaca¤›n›z önemli aç›k-
lamalarda bulundu.
“Yolcular memnun”

“H›zl› trenle seyahat eden yol-
cular genelde memnunlar. Bil-
hassa ilk kez binenler hakikaten
kendilerini Avrupa’da yolculuk
ediyormufl gibi hissediyorlar.
‘H›zl› tren art›k bizim ülkemizde
de var, vay be!’ fleklindeki bir
memnuniyet bu. Çok mutlu ol-
duklar›n› görüyoruz. Bu konuda-
ki hislerini zaman zaman bize, za-
man zaman seferlere birlikte ka-
t›ld›¤›m›z Bakan›m›za ifade edi-
yorlar. Bir süre önce yolcu mem-
nuniyetine yönelik yapt›¤›m›z
araflt›rmada da yüzde 85 civar›n-
da bir memnuniyet ç›kt›.” 
“Kaliteli hizmet veriliyor”

“H›zl› trende kaliteli bir hizmet
veriliyor. Avrupa Birli¤i (AB)
standard›nda. Zaten hizmet kali-
tesi çok önemli. Yolculuk esnas›n-
da ald›¤›n›z hizmet kalitesi, tren
kalitesi, yol kalitesi, temizlik, kon-
for, klima gibi fleyler vatandafl›n
dikkatinden kaçm›yor. H›zl› trenle
yolculuk yapanlar, ‘benim trenim,
Avrupa ülkelerinden afla¤› de¤iliz’
duygusunu yafl›yor. Birçok yolcu-
muzu zaten bu duygu memnun
ediyor.”
“Taraftarlar h›zl› 
trene zarar vermiyor” 

“H›zl› treni Ankara ve Eskifle-
hir’in futbol tak›mlar›ndan ziyade,

taraftarlar› kullan›yor. Taraftarlar
di¤er trenlerle geldi¤i zaman tren-
lerin biraz haflat› ç›k›yordu. Ancak
h›zl› trene hiçbir fley yapm›yorlar.
Bundan böyle, di¤er trenlere de
zarar vermezler inflallah.”
“Kazalarda azalma var”

“Tren kazalar›nda son y›llarda
azalma var. 2009’da bir kaza oldu.
Sürücünün k›rm›z› ›fl›kta geçmesi
sonucu bir makinistimiz vefat etti.
2010’da da bir tane oldu. Orada
da yaralanma yafland›.” 
“Kazalar genellikle 
personel hatas›”

“Bunu söylemek çok da istedi-
¤im bir fley de¤il ama bizde yafla-
nan kazalar genelde personel ha-
tas› maalesef. K›rm›z› ›fl›k sinyali
ihlali yahut da makas hatas› gibi
fleyler. Ama flunu da söyleyeyim;
Belçika’da olan ve 20 kiflinin ölü-
müne sebep olan kaza bizde ol-
maz. Bizim teknolojimiz daha ile-
ride.” 
“Araçlar çarp›l›yor” 

“Yaflanan hemzemin kazalar›n-
da, ‘tren araca çarpt›’ yönündeki
haberleri do¤ru bulmuyorum.
Çünkü fluana kadar trenin raydan
ç›k›p hiçbir arabaya vurdu¤u vaki
de¤il. Genelde tren kendi yolunda
giderken arabalar önüne ç›k›yor o
da duram›yor ve çarp›yor. Trenin
böylesi durumlarda yapaca¤› hiç-
bir fley yok. Asl›nda bu bir karayo-
lu kazas›, trenler çarpm›yor, araç-
lar çarp›l›yor.”
“‹ntihar vakalar› personelin
moralini bozuyor”

“Trenden atlama veya trenin
önüne atlama fleklinde yaflanan
intihar vakalar›, personelimizin
moralini oldukça bozuyor. ‹ntihar
vakas›na rastlayan trendeki çal›-
flanlar›m›z daha sonra sefere ç›ka-
m›yor. Çok etkileniyorlar.” 

Yüksek H›zl›
Tren’de gelirin
gideri karfl›la-
mas›nda eflitlik
yaflan›yor. Sefer
say›s›n›n 8 oldu¤u
dönemde gelirin,
gideri karfl›lama ora-
n› oldukça azd›. An-
cak, sefer say›s› art›k-
ça, bafla bafl noktas›na
gelindi. TCDD, kâr eden
bir demiryolu hedefliyor.

»

‹ki flehir aras›ndaki (An-
kara-Eskiflehir) h›zl›
tren seferleri 13 Mart
2009’da 8 seferle
bafllad›. 6 Nisan
2009’da 9’a, 1 Ey-
lül 2010’da 15’e, 1
T e m m u z
2010’dan itiba-
ren ise 22 sefere
ç›kar›ld›. Anka-
ra-Eskiflehir ara-
s›nda 07:00 ila
22:00 aras›n-
da saat bafl›
seferler ya-
p›l›yor. 

Gelir-
gider 
bafla bafl

8 seferden
22 sefere 
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TELEV‹ZYON ekranlar› dizilerden geçilmiyor. Birçok dizi gerek klasik gerekse
de ilginç senaryolar› ile seyirci toplamaya çal›fl›yor. Seyirci olarak bize de, kendimize ya-
k›n buldu¤umuz dizileri seyretmek kal›yor. Her ne kadar oyuncular ve yönetmen dizinin
seyredilmesinde etken gibi gözükse de asl›nda senaryoyu izliyoruz. Bizler de bu say›m›z-
da bir senaristi tan›flt›rmak istiyoruz okuyucular›m›zla… Kendisini bizzat olmasa da, ka-
lemini; Türkiye’nin en önemli ve neredeyse efsane halini alan Kurtlar Vadisi dizisinden,
Ekmek Teknesi dizisinden, tan›yoruz. fiimdi s›ra ismen ve cismen Senarist Mehmet Akif
Turgut’la tan›flmakta… 

■ Asl›nda bir t›p doktorusunuz, senaristli¤e nas›l bafllad›n›z? 
Kurtlar Vadisi ekibi benim çocukluktan, ayn› mahallede büyüdü¤üm arkadafllar›m.

Mehmet Akif Turgut, Funda
Çetin’le birlikte, Emir Kusturi-
ca’n›n izlemesi gereken bir film
senaryosu yazd›. Bosna’da yafla-
nan dram›n, insanl›k tarihin en
kirli savafl› oldu¤unu belirten
Turgut, filminde, S›rp askerleri-
nin tecavüzü sonucu dünyaya
gelen ve annesi taraf›ndan kim-
sesizler yurduna b›rak›lan bir
çocu¤un hikâyesini anlat›yor. 

»Röportaj: BA⁄LANTI NOKTASI



Benim yaz›p-çizdi¤imi de biliyorlard›. Di-
zinin senaryo ekibinden biri ayr›lm›fl, yeri-
ne benim yazmam› istediler. ‘Anlamam bu
iflten’ demifltim ama beni cesaretlendirdi-
ler ve ben de kabul ettim. 

■ O s›rada siz nerede doktorluk yap›-
yordunuz? 

Elaz›¤’da… Tayinimi de ‹stanbul’a al-
d›rd›m ve senaristlik kariyerim de böylece
bafllam›fl oldu. Kurtlar Vadisi’nin ilk sezo-

nunda senaryo ekibinde yer ald›m, bir sü-
re sonra ayr›ld›m ve baflka dizilerin ekip-
lerine dâhil oldum. 

■ Senarist olmak, doktorluk yapmak-
tan daha m› heyecan verici? 

Do¤rusu zor soru… ‘3 çocu¤undan
hangisini çok seversin?’ diye sormak gi-
bi… Ben flöyle cevap vereyim: Senaristlik
evin küçük çocu¤u modunda… 

■ Senaristlik ve doktorlu¤u bir arada
nas›l götürüyorsunuz peki? 

Bizim sektörde, ‘doktor yönetmen’ çok-
tur, Mustafa Alt›oklar, Taylan biraderler-
den biri… Ama ‘senarist doktor’ san›r›m
yok, ya da ben bilmiyorum… 

■ Kurtlar Vadisi çok seyredilen bir di-
zi… Ekmek Teknesi de yay›nland›¤›nda
çok seyrediliyordu. Tamamen birbirinden
farkl› iki diziyi bu kadar çok seyrettirmeyi
nas›l baflard›n›z? 

Senaryo flefimiz Say›n Raci
fiaflmaz ve Bahad›r Özdener’in
yazd›¤›; hasbelkader bizim de
tuzumuzun bulundu¤u bu iki di-
zinin ayn› kalemlerden ç›kt›¤›n›
duyanlar do¤rusu flafl›r›rd›… Biri
son derece sert, biri son derece
naif. Kurtlar Vadisi senaryosu
için çok okuyup çok araflt›r›yor-
duk. Tart›flmalar yap›yorduk ve
ancak 5-6 günde bir bölümün senaryosu-
nu ç›kartabiliyorduk. 

■ Ya Ekmek Teknesi?
Ekmek Teknesi ise kendi özümüz oldu-

¤u için kolay yaz›yorduk. Kendi babam›z,
kendi çocuklu¤umuz, kendi geçmiflimizdi
yazd›klar›m›z. Asl›nda bugün öyle bir ma-
halle de kalmad›. 

■ Sizin bir de korku filminiz var, Ko-
nak. O iflinizi anlatabilir misiniz? 

Tam korku de¤il, ‘teenslasher’ dedi¤imiz
bir tarz. Türkiye’de de tek örnek bu an-
lamda. Bu tarzda; gençler yola ç›kar baflla-
r›na bir ifl gelir, bir yere s›¤›n›rlar, sonra
analar›ndan emdikleri süt burunlar›ndan
gelir… Filmin tan›t›m› yeterince yap›lma-
d›, buna ra¤men vizyona giren korku film-
leri içinde en yüksek gifleyi de o ald›. 

■ fiu an Necip Faz›l’›n hayat›n› konu
edinen bir dizi yaz›yorsunuz san›r›z?

Necip Faz›l’›n hayat›ndan yola ç›karak,
1940’lardan 1980’lere kadar Türkiye’nin
sosyo politik tarihini farkl› bir gözle anlat-
mak istedik. Mesut Uçakan’›n koordina-
törlü¤ünde, ben senaryo dan›flmanl›¤›n›
yap›yorum. ‹psiz Recep’i çeken Erhan
Baytimur da yönetmenli¤ini yapacak.

Oyuncular belirlenmedi
henüz, yay›n kanal› olarak
görüflmeler devam ediyor.

■ En son yay›nlanan ifli-
niz hangisiydi?

Kahramanlar isimli
Show TV’de yay›nlanan di-
zi en son iflimdi. 11 bölüm
sürdü. 

■ Çok merak edilen dizi-
lerde bulundunuz, senarist

olarak siz biliyorsunuz ne olaca¤›n› ama
baflkas› bilmiyor. Size aç›p soran çok olu-
yor mu ‘ne oldu’ diye?

Çok, çok oluyor. 
■ Ne yap›yorsunuz, söylüyor musunuz?
Söylemiyorsunuz ya da üstün körü bir fley-
ler… Çok önemliyse, mesela Kurtlar Va-
disi’nde Çak›r öldü mü ölmedi mi, çok

27sahne

»»

Senarist 
Mehmet Akif Turgut’tan
Kusturica’ya: “Bekle Beni”

“Fildifli kulelerde 
oturan senaristler var.

Bayramlaflmay› bilmez,
halk› bilmez. Tahayyül

gücü senaristli¤ini
götürür ama bir süre

sonra güdükleflir.”  

EM‹R KUSTUR‹CA 
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tart›flmal›yd›, öz o¤lum bile bana soruyor-
du ama ben ona bile söylemedim. 3 hafta-
da ölebildi zaten…

■ Söyleseniz ne olur?
Ne gere¤i var, o da heyecanlans›n. 
■ Kayg› m› var, s›zar diye?
Yok ama söyledi¤iniz ortam önemli. ‹n-

ternette yazarsan›z olmaz ama kendi efl,
dost, arkadafl aras›nda ‘Çak›r öldü’ dese-
niz ne olur, demeseniz ne olur? Kald› ki,
genelde denmez.

■ Yap›mc›, müdahale eder mi senaryo-
ya? Mesela Çak›r’›n ölmesine siz mi karar
verdiniz, yap›mc› m›?

Özel konulara girmeyelim (gülüyor).
Ama herhangi bir karakteri öldüreceksen
tabiî ki sormadan öldürmüyorsun. 

■ Siz yazarken akl›n›zda ‘flu rolü, flu
oyuncu oynar’ fleklinde bir canlanma olu-
yor mu? 

Genelde hiç olmaz. Ama TRT için ha-
z›rlad›¤›m ‘Nar Çiçe¤i’ dizisinde baflka-
rakterin, Kurtlar Vadisi Irak’ta oynayan
Ghassan Massoud olmas›n› istemifltim.

■ Size gelip ‘bana daha çok rol yaz’ di-
yen oyuncu oluyor mu?

Piyasada öyle ifllere giren oyuncu olu-
yor maalesef. Yanl›fl bunlar. Yönetmenler
veya yap›mc› daha çok belirleyici oldu¤u
için, bunlara farkl› yaklaflan oyuncular
oluyor. Ben görmedim ama vard›r yani
(gülüyor). 

■ Dizi sektöründe kad›n-erkek senarist
ayr›m› nas›l?

Kad›n ifllerini kad›n yönetmene çekti-
rip, kad›n senariste yazd›rmak gibi bir an-
lay›fl var. Do¤ru de¤il bence, Ekmek Tek-
nesi’ni 4 erkek yazd›k. Hiç kad›n yoktu
ama kad›nlar›n çok be¤endi¤i bir ifl ç›kt›.  

■ Be¤endi¤iniz diziler var m›? Hepsini
izler misiniz? 

Genel olarak yap›lan iflleri bilirim, bir
iki bölüm izlerim, asl›nda senaristler en az
televizyon seyreden insanlard›r. 
■ ‘Etkilenir miyim’ kayg›s› m› var peki?

‹zlemek isteyip de izleyemedi¤im bir di-
zi vard›; Lost. Bir bölüm bile izleyeme-
dim. Hep içimde ukde kald›. Çünkü o
aralar Türkiye’de geçmiflteki gizemli du-

rumlarla ilgili bir proje haz›rl›yordum, flif-
relemeler filan da vard›. Etkilenmemek
için Lost’u izlemedim. 

■ Siz ne tür senaryolar yazmay› daha
çok seviyorsunuz?

Kurtlar Vadisi, Ekmek Teknesi’nde ol-
du¤u gibi farkl› farkl› ifllerde bulunmay›
seviyorum. Bazen yap›mc›lar projelerimi
görünce inanm›yor, ‘siz mi yaz›yorsunuz
bunlar›?’ diye. Çocuk, mahalle, gençlik
her tarz yazar›m, iyi senarist her fleyi yaza-
bilmelidir. 

■ Günlük hayat›n›zda hep ‘ne yaza-
y›m?’ diye mi dolafl›yorsunuz? 

Evet, gerçekten öyle dolafl›yoruz. 
■ Yazarken teknolojiden nas›l faydala-

n›yorsunuz?
Dizüstü bilgisayarda yazar›m. Dükkân›-

m›z bilgisayar olan her yer zaten. ‹stedi¤i-
miz yerde yaz›yoruz böylece. 
“Bilgisayar gitti, 
senaryo da beraberinde…”

■ Senaryoyu kaybetme tehlikesi var o
zaman? Öyle bir olay yaflad›n›z m›? Bilgi-
sayar gidince, senaryo da gider çünkü! 

Yazd›klar›m›, bilgisayara, mail kutuma
ve flafl belle¤ime kopyalar›m. Bir keresin-
de grubumdaki arkadafllarla geç saatlere
kadar çal›flt›k, yazd›klar›m›z› bilgisayara
kaydettik. Sonra b›rak›p gittik. Sabah gel-
di¤imizde bilgisayar gitmiflti, hepimiz flok
olduk tabi. Allahtan h›rs›zlar yakaland›,
yazd›klar›m›z› da silmedikleri için rahatla-
m›flt›k.  

“‹zlemek isteyip de izleyemedi¤im bir dizi vard›; Lost. 
O dönem yazd›¤›m gizemli bir hikâye vard›. Etkilenirim
diye bir bölüm bile izleyemedim. Hep içimde ukde kald›.” 

Ünlü S›rp Yönetmen Emir
Kusturica’n›n, Boflnaklar›n yaflad›¤›
katliam› büyütmemek gerekti¤i ile ilgili
sözleri ve ard›ndan da Antalya Alt›n
Portakal Film Festivali jüri üyeli¤inden
ayr›lmas› ile ilgili tart›flmalar› geçti¤imiz
ay yaflam›flt›k. Emir Kusturica’ya özel
olmasa da bugünlerde tam da
Kusturica’n›n izlemesi gereken bir film
üzerinde çal›fl›yor Mehmet Akif Turgut.
Senarist filmini flöyle anlat›yor: “Kültür
ve Turizm Bakanl›¤›’ndan da destekli
‘Bekle Beni’ isimli bir film yazd›k. 92-95
y›llar›nda Bosna’da yaflanan dramlarla
ilgili bir film bu. Çok say›da savafl oldu.
Ac›lar bitti, y›k›lan evler tamir edildi
ama Bosna savafl›nda unutulmayan bir
fley vard›; insanl›k tarihin en kirli
savafl›yd›.” 
“50 bin kad›n tecavüze u¤rad›”

“50 bin kad›n tecavüze u¤rad›, 5 bin
çocuk do¤du. Bunlar›n ço¤unu anneler
öldürdü, aileler kabul etmedi. 2 bin
çocuk yafl›yor. Bin kadar› evlatl›k verildi.
Bin kadar› da Bosna’da yetimhaneye
b›rak›ld›. Annelerinin kay›p, babalar›n›n
flehit oldu¤unu san›yorlar. Yafllar›
seneye 18 olacak ve bu çocuklar
sokaklara sal›verilecek. Bizim filmimiz
de sal›verilen bir çocu¤un hikâyesi ile
bafll›yor. Ekim ay›nda çal›flmalara
bafllad›k. Sponsor aray›fl›m›z var. Berna
Laçin, Ahu Türkpençe anlaflt›¤›m›z
oyuncular. Berna S›rp, Ahu Bosnal› bir
kad›n› canland›racak. Tecavüze
u¤ram›fl ve çocu¤u yetimhaneden
ç›kan bir anne. Funda Çetin’le yazd›k,
Cem Akyoldafl yönetmen olacak.” 

Emir Kusturica’n›n
izlemesi gereken bir

film yazd›
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Mehmet 
AYCI

mehmetayci@baglantinoktasi.com.tr

Bir aç›l›fl için Samsun’day›z.
Devlet erkân› yerine oturmufl. Program

ilkokul çocuklar›n›n folklor gösterisiyle
bafll›yor.

Çocuklar Samsun yöresine ait oyunlar›
büyük bir ustal›kla oynuyorlar.

Gözlerimi alam›yorum.
Aman Allah’›m o ne figürler.
Ülkenin yüz y›llard›r süzüle, berraklafla

gelen “oyun” zenginli¤ini bir ayine
çeviriyorlar.

‹nsan seyrederken sarhofl olur.
Birden bir “dikkat taramas›” ihtiyac›

hissediyorum. Oyun beni çarp›yor da, baflka
kimler izliyor merak ediyorum.

Sunucu notlar›n› kar›flt›r›yor.
Vatandafllar bir an önce program bitse de

da¤›lsak havas›nda.
Belediye Baflkan› ve Vali Bey, bir kusur

olmas›n tedirginli¤inde.
Ön s›radan arka s›raya tribündeki

konuklar s›radan bir oyun oynan›yor gibi

anlams›z gözlerle bak›yorlar; herkes ayr› bir
âlemde yani.

Ön s›rada bir kifli,  ayak harekelerinden el
hareketlerine, figürlerin inceli¤ine
sinercesine, sanki oyun kalbinin sahas›nda
oynan›yormufl gibi izliyor çocuklar›.

Gözleri bu¤ulan›yor.
Dokunsan›z bu zenginlik, bu incelik bakir

çeflmeler gibi a¤latacak onu.
Bunu yakalad›m evet.
O yüz, Binali Y›ld›r›m’›n yüzüydü.
Onu hangi beslenme kaynaklar›n›n, hangi

duyarl›¤›n bu kadar derin k›ld›¤›n› da
gösteriyor bu kare.

“Çarflamba’y› sel ald›” diyoruz ya,
Çarflamba’y› sel ald› cümlesi bir cümle
olmaktan ç›k›yor türküde, bir yaflanm›fll›k
elle tutulur gibi somutlafl›yor.

Kayna¤›n› halk›n›n hayat›ndan almayan
hiçbir söylemin ve eylemin kal›c› de¤eri
olmuyor.

Halkta bile… 

Çarflamba’y› sel ald›
“Çarflamba’y› sel

ald›” diyoruz ya,
Çarflamba’y› sel

ald› cümlesi bir
cümle olmaktan

ç›k›yor türküde, bir
yaflanm›fll›k elle

tutulur gibi
somutlafl›yor.

Kayna¤›n› halk›n›n
hayat›ndan

almayan hiçbir
söylemin ve

eylemin kal›c›
de¤eri olmuyor.
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Türk Telekom, Ankara’ya 30 katl›, kulesiyle
birlikte 176 metrelik, sembol bir bina yap›yor.

Binan›n her kat›nda iç bahçeler olacak. Enerjisini,
günefl, rüzgâr, ya¤mur su
at›¤› hatta topraktan elde

edecek. Binan›n 100
milyon TL’ye mal olmas›

bekleniyor.

Telekom, Ankara’ya 
‘ak›ll›’ gökdelen dikecek

TÜRK Telekom, Ankara’ya 30
katl› gökdelen dikecek. Gökdelen, Türk Te-
lekom’un Ayd›nl›kevler’deki genel müdür-
lük kompleksi içinde yer alacak ve kulesiyle
birlikte 176 metre olacak. Kompleks içinde-
ki 5 farkl› yap› Ankara’n›n en yüksek yap›s›
olan bu binada toplanacak. Binan›n her ka-
t›nda bahçe olacak. Telekom çal›flanlar›, ye-
flil bahçeleri görerek çal›flacak. Bina çevreci
olacak. Kendi enerjisini büyük ölçüde gü-
nefl, rüzgâr, ya¤mur ve topraktan üretecek.
Bu ay temeli at›lmas› planlanan binan›n
100 milyon TL’ye mal olmas› bekleniyor. 

Türk Telekom, 81 ilde yürüttü¤ü emlak
projeleri kapsam›nda, at›l olan binalar› el-
den ç›kar›yor. Yeni binalar al›yor ya da s›-
f›rdan infla ediyor. Ankara’da yap›lacak ve
10 fikir projenin aras›ndan seçilen bina da
bunlardan biri. 176 metre yüksekli¤i ile
Ankara’n›n sembol yap›lar›ndan olacak bi-
na, tam bir teknoloji harikas› olarak infla
edilecek. Bina, teknoloji tabanl› sistemler-
le yönetilecek ve ‘ak›ll› bina’ konseptiyle

çal›flacak. 500 milyon TL’lik gayrimenkul
sat›n alan Türk Telekom, özellefltirmeden
bu yana 50 milyon TL’lik emlak sat›fl› yapt›.
Mevcut gayrimenkullere yap›lan yat›r›m ve
yeni sat›n al›nan binalar›n toplam yat›r›m
tutar› ise 500 milyon TL’yi aflt›. Satt›¤› gay-
rimenkulün 10 kat›n› geri alan Tele-
kom’un, Ankara’ya yapaca¤› teknolojik
dev bina ile gayrimenkule yapt›¤› yat›r›m
tutar› 600 milyon TL’ye ç›kacak. 

»

■ Ya¤mur sular› ile kullan›m at›k
sular›n›n geri dönüflümü (green water),
■ Günefl enerjisinden; ›s›tma tesisat› ile
kullanma s›cak suyu üretimi, 
■ Fotovoltaik piller ile üretilen elektrik
enerjisinin kullan›m›, 
■ Rüzgar türbinleri ile ayd›nlatma
tesisat›na destek verilmesi, 
■ Topra¤›n depolad›¤› ›s›dan istifade
ederek, ›s›tma ve so¤utma tesisat›n›n
desteklenmesi,
■ Gün ›fl›¤›n›n maksimum seviyede
kullan›m›n› teminen, ayd›nlatma
otomasyonu,
■ A Plus enerji verimli¤ine uygun, bina
otomasyonu ile “Ak›ll› Bina” sisteminin
uygulanmas›yla sa¤lanarak; uzaktan
denetim-iflletme ve güvenlik
kontrollerini tek bir merkezden
yap›lmas› planlan›yor.  

Telekom’un yeni
binası çevreye 
duyarlı olacak





BÖLÜNMÜfi YOL A⁄I (01.10.2010)

2.153 Km Otoyol

16.721 Km Bölünmüfl Yol

17.438 (2009 sonu) 

18.929 (01.10.2010)

2023 y›l›nda 32 bin kilometre bö-
lünmüfl yol yapmay› hedefleyen Ulaflt›rma
Bakanl›¤›, ‘durmak yok, yola devam’ paro-
las›yla hareket ediyor. Bakanl›k, bölünmüfl
yol çal›flmalar›n›n sekteye u¤ramamas›
için, y›lsonuna kadar Yüksek Planlama
Kurulu’ndan 4,5 milyar TL’lik ek ödenek
ç›kard›. Oysa y›l bafl›nda karayolu yap›m›
için öngörülen yat›r›m ödene¤i 3.1 milyar
TL’ydi. Bu miktar›n 3 milyar TL’lik bölümü
kullan›ld›. Ancak, inflaat çal›flmalar›n›n tu-
tar›, 6.2 milyar TL’ye ç›k›nca, YPK onay›y-
la 4.5 milyar TL’lik yeni bir ek ödenek da-
ha al›nd›. Böylece y›lsonuna kadar kara-
yollar›na, 10 milyar TL’yi aflk›n bir yat›r›m
yap›lacak. Bu yat›r›m tutar› ayn› zamanda
karayollar› tarihinde bir ilk oldu. 

Ulaflt›rma Bakanl›¤› 4.5 milyar TL’lik

kayna¤›, öncelikle, trafi¤in yo¤un oldu¤u
yerlerde yap›lan bölünmüfl yol çal›flmala-
r›nda, duble yollar›n ba¤lant›s›nda ve yol-
lar›n yüzey standard›n›n yükseltilmesinde
kullanacak. Bu yollar, Bitümlü S›cak Kap-
lama (BSK) ile kaplanacak. Ayr›ca, devlet
yolu, tek yol inflaat çal›flmalar›na da bu
paradan kaynak aktar›lacak. 
Proje say›s› art›yor, 
inflaat süresi azal›yor 

Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n son sürat infla
etti¤i duble yol proje say›s› artarken, ya-
p›m süreleri afla¤› do¤ru iniyor. Mesela,
2009 y›l›nda karayollar›ndaki proje stoku,
2003 y›l›na göre, yüzde 28 art›fl gösterir-
ken, yap›m süresi 24 y›ldan 7 y›la indi. 
Bölünmüfl yollar, 
flehirleri birbirine ba¤lad›

Hükümetin 15 bin kilometre bölünmüfl
yol hedefi, flehirleri de birbirine ba¤lama-
ya bafllad›. Türkiye, 2002 y›l›nda kadar 6
bin 101 kilometre bölünmüfl yol a¤›na sa-
hip iken, sadece 6 il birbirine bölünmüfl
yol ile ba¤l›yd›. Bölünmüfl yol uzunlu¤u
2009 y›l› sonu itibariyle 17 bin 500’e ç›k›n-
ca, duble yolla birbirine ba¤lanan flehir sa-
y›s› da 61’e ç›kt›.
24 saat mesai 

Ulaflt›rma Bakanl›¤› yetkilileri, Baflba-
kan Tayyip Erdo¤an’›n karayolu çal›flma-
lar›n›n kesintiye u¤ramamas› için talimat
verdi¤ini belirtiyor. Yetkililer, "Karayolla-
r› Genel Müdürlü¤ü, tüm birimlerini bir
kez daha uyard›. Deyim yerindeyse 7 gün
24 saat yol yap›lacak." dedi.
15 bin 500 kilometre 
sathi kaplama yap›ld›

Bu y›l, karayollar›nda A¤ustos ay› itiba-
riyle 15 bin 500 sathi kaplama, bin 491 ki-
lometre de bölünmüfl yol yap›l›rken, 44
kilometre oto yol, 184 kilometre de s›cak
kaplama yol yap›ld›. 
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Karayollar›nda 
tarihi rekor; 1 y›lda 

TL’lik yat›r›m

Ulaflt›rma Bakanl›¤›,
karayollar›nda tarihi

rekora kofluyor. Bir y›l
içinde bölünmüfl yollara

10 milyar TL para
harcanacak. Bu parayla
2011 y›l›nda yaklafl›k 2

bin kilometre bölünmüfl
yolun tamamlanmas›

hedefleniyor. 

10 MILYAR
.

»

BÖLÜNMÜfi YOL A⁄I (2002)

1.775 Km Otoyol

4.326 Km Bölünmüfl Yol

6.101 Km Bölünmüfl Yol Toplam›

BÖLÜNMÜfi YOL HEDEF‹ (2012)

2.385 Km Otoyol

20.115 Km Bölünmüfl Yol

22.500 Km Bölünmüfl Yol Toplam›
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SON günlerde Youtube’dan son-
ra Facebook’un da eriflime kapat›laca¤›
ileri sürülüyor. Facebook erifleme kapat›-
lacak m›? CHP Genel Baflkan› Kemal
K›l›çdaro¤lu ile T‹B Baflkan› Fethi fiim-
flek aras›ndaki mahkemede son durum
ne? Baflkan Fethi fiimflek, gündemdeki
cevap bekleyen sorular› Ba¤lant› Nokta-
s›’na de¤erlendirdi. 

■ Youtube’tan sonra Facebook’un ka-
pat›laca¤› söyleniyor. Facebook kapat›la-
cak m›?

fiu anda Baflkanl›¤›m›za intikal etmifl
Facebook’a eriflimin engellenmesini ge-
rektirecek uygulanmam›fl/bekleyen bir
mahkeme karar› yok. 

■ Facebook’la ilgili flikâyet al›yor mu-
sunuz? 

Zaman zaman Facebook ile de ilgili fli-
kâyet ve ihbarlar geliyor. Ama herhangi
bir site veya içerik ile ilgili flikayet ya da
ihbar al›nmas› mutlaka o siteye eriflimin
engellenmesini gerektirmez. fiikayete
konu olan içerik (yaz›,foto¤raf video
v.b.) Baflkanl›¤›m›z uzmanlar› ve o içeri-

¤e yer sa¤layan site yetkilileri taraf›ndan
objektif kriterlere göre incelenip karara
ba¤lan›r.

■ Paylafl›m sitelerini hangi durumda
eriflime kapat›yorsunuz? 

Erifliminin engellenmesi için,5651 sa-
y›l› “‹nternet Ortam›nda Yap›lan Yay›n-
lar›n Düzenlenmesi Ve Bu Yay›nlar Yo-
luyla ‹fllenen Suçlarla Mücadele Edilme-
si Hakk›nda Kanun”un 8’inci maddesin-
de yaz›l› olan katalog suçlar›n› oluflturan
bir içerik bar›nd›rmas› gerekiyor. Mah-
keme karar›n›n ya da Baflkanl›¤›m›z ka-
rar›n›n (re’sen uygulama yetkisi bulunan
durumlarda) uygulanmas›na bafllanaca¤›
s›rada, halen içerik mevcut ve kald›r›l-
mam›fl ise, ilgili hükümler gere¤i Bafl-
kanl›¤›m›zca adresi belirtilen siteye erifli-

min engellenmesi için talimat yaz›s› gön-
deriliyor.

■ Bu kapsamda Facebook ile iliflkiniz
nas›l?

Gayet iyi iliflki içindeyiz. Facebook,
T‹B kuruldu¤undan bu yana olumlu yak-
lafl›mlar sergiledi. Baflkanl›¤›m›za gelen
ihbar ve flikayetler çerçevesinde yapt›¤›-
m›z incelemeler sonucu Facebook yöne-
ticileri kiflilik haklar›na ayk›r› ya da kata-
log suçlar› ile ilgili içerikleri siteden ç›-
kartarak taleplerimizi yerine getirdi.
Böyle devam etti¤i sürece Facebook ol-
sun talepleri yerine getiren baflka bir site
olsun, eriflim engelleme durumu ile karfl›
karfl›ya kalmaz.

■ Peki, T‹B mahkeme karar› olma-
dan, re’sen bir sitenin eriflimini engelle-
yebilir mi? 

E¤er içerik, katalog suçlar›ndan olan
müstehcenlik ve çocuklar›n cinsel istis-
mar› suçlar› ise bu yay›nlar›n içerik veya
yer sa¤lay›c›s› ister yurt d›fl›nda ister yurt
içinde olsun, baflkanl›¤›m›z›n mahkeme
karar› olmasa da, re’sen, eriflimi engelle-

“Facebook kapat›lacak m›?”
“Facebook yöneticileri, kiflilik haklar›na ayk›r› ya da katalog suçlar› ile ilgili 

içerikleri sitelerinden ç›kartarak taleplerimizi yerine getiriyor. Böyle devam ettikleri 
sürece eriflim engelleme durumu ile karfl› karfl›ya kalmazlar.”

»

»»
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T‹B Baflkan›
Fethi fiimflek
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me karar› verme yetkisi var. 
■ Kiflisel suçlarda da gözler T‹B’e çevrili-

yor? 
Evet maalesef çevriliyor. Maalesef diyorum.

Çünkü 5651 say›l› kanunun 9’uncu maddesi
kiflisel ma¤duriyetlerle ilgilidir. Üflenilmeyip
9’uncu madde okunsa, kiflisel ma¤duriyetle il-
gili T‹B’in herhangi bir görevinin bulunmad›¤›
görülecektir.

■ 9. maddeyi biraz açar m›s›n›z? Böyle bir
durumla karfl›laflan vatandafl›n yapmas› gere-
kenler nelerdir?

Açal›m. Geliflmifl/özgürlükçü ülkeler olarak
bilinen Avrupa ülkelerinde de uygulanan sis-
tem bu maddede yaz›l› uyar/kald›r sistemidir. 

Maddede de aç›kça belirtildi¤i üzere hakla-
r›n›n ihlal edildi¤ini iddia eden kifli, önce içeri-
¤in bulundu¤u sitenin içerik ve yer sa¤lay›c›s›-

na, belgeleriyle birlikte e-
posta veya noter kanal›yla
uyar› mesaj› çekecek. Kiflilik
haklar›n› ihlal eden içeri¤in
ç›kar›lmas›n› isteyecek. E¤er
içerik kald›r›lmazsa, bulun-
du¤u yerdeki sulh ceza mah-
kemesine müracaat edecek.

Talep ve gerekçelerini mahkeme kabul ederse
verilen karar içerik ve yer sa¤lay›c›s›na tebli¤
edilecek. Site yetkilileri hakim karar›n› da ye-
rine getirmezse site sorumlusu hakk›nda mad-
dede yaz›l› hapis cezas› ile ilgili soruflturma ve
kovuflturma yap›lacakt›r. 

■ Ama K›l›çdaro¤lu'na hakaret edildi. T‹B
siteyi eriflime kapatmad›¤› için hakk›n›zda

dava aç›ld›. 
O olayda farkl› birkaç sorun var. Sorunlar-

dan biri yetkili ve görevli mahkeme sorunu.
Kanunun 8 ve 9’uncu maddelerini okudu¤u-
nuzda hukuk mahkemelerinin eriflimin engel-
lemesi ile ilgili karar vere(bile)ceklerine iliflkin
bir hüküm yok. Ayr›ca hukuk mahkemelerinin
bir an için böyle bir karar verebilece¤ini dü-
flünsek bile iddia konusu suç katalog suçu de-
¤il. Di¤er ve en önemli sorun ise verilen karar
Baflbakanl›kça 30 Kas›m 2007 tarhli Resmi
Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e konulan
“‹nternet Ortam›nda Yap›lan Yay›nlar›n Dü-
zenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakk›nda
Yönetmelik”in Eriflimin engellenmesi karar›n-
da belirtilmesi gerekli hususlar bafll›kl› 15 inci
maddesinde yaz›l› 7 adet unsurdan karar› ve-
ren merciin ad› hariç hiçbirisi bulunmamakta-
d›r. Bu nedenle karar teknik ve hukuki yön-
den uygulanamaz bir karard›r ve uygulanama-
m›flt›r.   

“Kiflisel
ma¤duriyetle ilgili
T‹B’in herhangi bir
görevi yoktur. 5651

say›l› kanunun 
9. maddesi aç›kt›r.”

■ ‹ntihara yönlendirme 
■ Çocuklar›n cinsel istismar›
■ Uyuflturucu veya uyar›c› madde kul-

lan›lmas›n› kolaylaflt›rma
■ Sa¤l›k için tehlikeli madde temini
■ Müstehcenlik
■ Fuhufl
■ Kumar
■ 5816 say›l› yasaya ayk›r›l›k (Atatürk

Aleyhine ‹fllenen Suçlar)

Katalog suçlar› flöyle: 
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OSMAN
ÇAKMAKÇI

osmancakmakci@baglantinoktasi.com.tr
Uzun zamand›r, hatta y›llard›r birisinin bir

baflkas›na kefil olmas›ndaki gizli anlam,
varsa bu davran›fl›n erdemi üzerinde
düflünüp duruyorum. Bir baflkas›na
herhangi bir konuda kefil olmak neyi
gerektirir? O insan›n kendi kefaletimizin
gereklerini karfl›layacak güce ve kudrete
sahip olmas› ona kefil olmam›z için yeterli
midir? Pek de¤il, çünkü bir insan yeterli güç
ve kudrete sahip olsa da kefaletin
gerektirdiklerini yerine getirmeyebilir.
Nihayette kefalet bir niyet iflidir ve asl›nda
biz kefil oldu¤umuz anda kefil oldu¤umuz
kiflinin niyetlerine kendimizi teslim eder,
ona kendimizi ba¤›fllar›z. Dolay›s›yla kefil
olmak görünüflte çift tarafl› bir ba¤lan›fl
iken asl›nda tek tarafl› bir adan›flt›r, çünkü
asla kefil oldu¤umuz kiflinin niyetinden
emin olamay›z. Kefalet kefil olan›n
sorumlulu¤unda, ona ba¤l› bir davran›flt›r,
ama flunu da unutmamak gerekir ki sizden
biri ona kefil olman›z› istedi¤inde çok zor
bir kararla karfl› karfl›ya kal›rs›n›z. Zira kefil
olmazsan›z ona güvenmedi¤inizi belirtmifl
olursunuz ki; bu da oldukça zor durumda
b›rak›r sizi. Tekrar zira, hangi koflullar
alt›nda bir insana güvenip
güvenemeyece¤iniz konusunda da asl›nda
mutlak do¤ru bir karar verilemez. Hayattaki
her fley gibi kefalet de belirsizliklerle dolu
bir adan›flt›r ve denetimi sizin elinizde
de¤ildir.

Bu konuyu uzun zamand›r düflünmem
asl›nda 2000 y›l›nda bedelli askerlik imkân›
ç›kt›¤›nda askerlik bedelini yat›rmak için bir
arkadafl›mdan bana kefil olmas›n›
istememle bafllad›. O zaman, yak›n
arkadafl›m diyebilece¤im kifli bana kefil
olmak istememifl, ben de kefil olmas›nda
›srar etmemifltim. Zira bu konuda
yapabilece¤im bir fley yoktu. Ama çok
k›r›lm›flt›m, çünkü bu o arkadafl›m›n bana
güvenmedi¤i anlam›na geliyordu ki bu da o
zamana kadar olan iliflkimizin asl›nda

temelsiz oldu¤u, s›nanmad›¤› ve belli bir
güven üzerine oturmad›¤› demekti. O bana
kefil olmamas›n› bir baflkas›na kefil
oldu¤unu söyleyerek gerekçelendiriyordu.
Peki diyordum ben de, onun senin
kefaletine lay›k oldu¤unu nas›l anlad›n,
bunu nereden biliyorsun? Paras› var, dedi.
Ödeyecek paras› var. Ama dedim ödeyecek
paras›n›n olmas› bu paray› ödeyece¤i
anlam›na gelmez ki. Bir insan paras› olsa da
borcunu ödemeyebilir. Dolay›s›yla bu
gerçek bir gerekçe olamaz, yani paray›
ödeyece¤inden asla emin olamazs›n.
Kefalet bir niyet ve güven iflidir. Asl›nda sen
ona kefil olarak kendini onun ellerine
savunmas›z bir halde teslim ediyorsun.
Onun bu durumun fark›nda oldu¤undan
emin misin? Bunu bilemem, dedi, bildi¤im
tek fley onun bu paray› ödeyebilecek
durumda olmas›. Bu durumda sustum.
Söylenecek çok fley olmas›na karfl›n sustum.

Ama arkadafl›m›n, hem de yak›n
oldu¤unu sand›¤›m arkadafl›m›n, bana kefil
olmamas› beni derinden yaralam›fl ve
sarsm›flt›. Demek ki onun güvenini hiç
kazanamam›flt›m. Demek ki beni kefil
olmaya lay›k görmüyordu. Demek ki
güvenilmez biriydim onun için. En çok
üzüldü¤üm de buydu. Hâlbuki demek
isterdim ona, s›rf param olmad›¤›n›
düflündü¤ün için bana kefil olmay›fl›n
anlafl›l›r gibi de¤il. Zira paran› bir baflka
flekilde, mesela borç alarak da ödeyebilirim.
Yeter ki ödemeye niyetim olsun. Önemli
olan niyettir. Bana kefil olmaman
niyetimden kuflku duydu¤un anlam›na gelir
ki ben bunu, bana yap›lm›fl bir hakaret
sayar›m. Ve flimdiye kadar seninle devam
edegelen iliflkimizin sa¤lam olmad›¤›
sonucunu ç›kar›r›m. Bu da beni yaralar.

Daha sonra ö¤rendim ki arkadafl›m›n
kefil oldu¤u kifli borcunu ödememifl. Bütün
borç arkadafl›m›n üzerine y›k›lm›fl. Bu
konuyu daha sonra hiç açmad›m. 

Kefalet 

2000 y›l›nda 
bedelli askerlik

imkân› ç›kt›¤›nda
askerlik bedelini
yat›rmak için bir
arkadafl›mdan

bana kefil olmas›n›
istemifltim. O

zaman, yak›n
arkadafl›m

diyebilece¤im kifli
bana kefil olmak

istememifl, ben de
kefil olmas›nda ›srar

etmemifltim.
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Armatörlü¤ü b›rak›p
memur oldu

BU ayki Geçmifle Ba¤lant› bölümümüzün konu¤u Ulaflt›r-
ma Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s› Suat Hayri Aka. 2006 y›l›nda
Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m'›n arzusu üzerine iflini b›rak›p
bürokrat olmay› tercih eden Aka, 4 y›ld›r AB ve d›fl iliflkilerden so-
rumlu müsteflar yard›mc›s› olarak görev yap›yor. Uzak yol kaptan›
olarak y›llarca ülke ülke dolaflan Aka'n›n yeni görevi de sürekli
yurt d›fl›na ç›kmas›n› gerektiriyor. Bu durumdan en fazla o¤ullar›
Murat ve Efe Kerem flikâyetçi. Aka ile Tatvan'da bafllay›p, dünya-
n›n dört bir yan›nda süren geçmifline ba¤land›k ve ortaya s›cac›k
bir söylefli ç›kt›. 

■ Nerede, ne zaman do¤dunuz? Aileniz ve büyüdü¤ünüz çevre
hakk›nda bilgi verir misiniz?

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 1960'da do¤dum. Babam ö¤retmendi
ve okudu¤um okulun müdürüydü. Biri k›z 5 kardefliz. Ben en bü-
yü¤üyüm. Annem ev han›m›d›r. Bir kardeflim benim gibi denizci.
Bir kardeflim eczac›, di¤er 2 kardeflim de ifl hayat›ndalar. ‹lkokulu,
ortaokulu ve liseyi Tatvan'da okudum. Tatvan, Van Gölü'nün k›y›-
s›nda, 1960'l› y›llarda bile nüfusu 10 binin üzerinde flehir görü-
nümlü bir ilçeydi. 

■ Çal›flkan bir ö¤renci miydiniz?

»

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



Üniversiteye kadar çal›flkan bir ö¤renciydim.
■ Lisede nas›l bir sosyal ortam›n›z vard›?
12 Eylül öncesi siyasi kaosun en ateflli döne-

minde lise ve üniversite talebesiydim. Genel
anlamda liselerin bile siyasete fazla bulaflt›¤›
bir dönemdi. 

■ Siyasi ortam üniversite e¤itiminizi nas›l
etkiledi?

Siyasi gerilimin zirve yapt›¤› 1977'de Mar-
mara Üniversitesi ‹flletme Fakültesi'ni kazan-
d›m ve ‹stanbul'a geldim. Siyasi çekiflmenin
sert etkisini burada gördüm. Benim ise siyaset-
le ilgili bir durumum olmad›. Zaten 1 y›l oku-
duktan sonra ayr›ld›m. 

■ Neden ayr›ld›n›z?
Her gün olay oluyor, kavga, k›yamet, Türki-

ye kayn›yor. Okul sürekli kapan›yor, uzuyor.
Daha birinci s›n›ftay›m. Ekonomik koflullar›n
zorlu¤u var. Mezun olunca zorlanmadan ifl bu-
labilece¤im, geliri iyi bir mesle¤e geçmeyi dü-
flündüm. Denizcilik Okulu'na iyi bir puanla
girdim. Bu okulu bilinçli bir flekilde tercih et-
tim. Van Gölü'nde çal›flan feribotlar›n kaptan-
lar›n› da tan›yor olmam tercihimi etkiledi. O
zaman kaptanlar›n ifl problemi yoktu hem de
çok iyi maafl al›yorlard›. 

■ ‹fl hayat›na nerede bafllad›n›z?
1982'de okulu bitirir bitirmez, Ulaflt›rma

Bakanl›¤› Deniz Nakliyat A.fi.'de, uzak yol 4.
kaptan› olarak bafllad›m. 22 yafl›ndan itibaren
dünyay› dolaflt›m. 5-6 sene sonra, Ticaret
Daire Baflkanl›¤›'nda flef olarak, kara kadro-
sunda çal›flmaya bafllad›m. ‹yi dil gerektiren,
yurt d›fl› temas› çok olan bir görevdi. 3-4 y›l
deniz ticareti alan›nda yo¤un bir flekilde çal›-
fl›nca, 1990'›n bafl›nda ‹sveç'in Malmö kentin-
deki Dünya Denizcilik Üniversitesi'nde, BM
Kalk›nma Program›'n›n bursuyla mast›ra gön-
derdiler. 

■ Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m'›n da
orada mast›r yapt›¤›n› biliyoruz. Tan›flman›z
orada m› oldu?

Evet, orada tan›flt›k. Kendisi bizden
bir dönem sonra geldi. Kültür ve Tu-

rizm Bakanl›¤› Müsteflar› ‹smet
Y›lmaz ile biz ayn› dönemde

gittik. ‹smet Bey ayn› zaman-
da Denizcilik Okulu'ndan
da, dönem arkadafl›m. ‹s-
veç'te Dünya Denizcilik
Üniversitesi'nde, ‹ngilizce
olarak, Liman ve Denizcilik
‹flletmesi Bölümü'nde 2 y›l-

l›k lisans e¤itimi ald›k. Dün-
yan›n en iyi üniversitelerinden

biriydi. Hâlâ Bakan Bey, o üni-
versitenin yönetim kurulu üyesidir. 

■ Kendi iflinizi nas›l kurdunuz?
Oradan döndükten bir süre sonra, 1993'te,

2 s›n›f arkadafl›mla deniz ticaretinin çeflitli
alanlar›nda hizmet veren bir flirket kurduk.
Gemi iflletmecili¤i yapt›k, dan›flmanl›k, deniz
sigortac›l›¤›, eksperlik yapt›k. 1993'te bir masa,
bir sandalye ile ifl hayat›na bafllad›k. 

■ Peki bugün denizciler kolay ifl bulup, yük-
sek maafl alabiliyor mu?

Denizcilik mesle¤i kesinlikle istikbali çok
parlak mesleklerden biridir. Mahrumiyeti fa-
lan var ama… 1982'de ben mezun oldu¤umda,
en az para veren devletti ve ben oraya girdim.
O günün flartlar›nda bir doktorun ald›¤› maa-
fl›n 5-6 kat›n› al›yordum. Bugün bir gemi kap-
tan› 6 ila 10 bin dolar aras›nda maafl al›yor.
Hemen hemen pilotlar kadar kazan›yorlar.
Yurt d›fl›nda çal›flanlar daha fazla kazan›yor. 

■ Siz üniversitede hocal›k da yapt›n›z? 
Evet. 1994'te ‹stanbul Teknik Üniversitesi

Gemi ‹nfla Fakültesi'nde, Bakan Bey'in önerisi
ile ders vermemi teklif ettiler. Bafllang›çta, kat-
k›da bulunmak amac›yla bafllam›flt›m ama üni-
versite bizi, biz üniversiteyi, ö¤rencileri sevdik.
Kesintisiz 1994'ten, 2006'ya kadar, gemi ifllet-
mecili¤i dersi verdim. 

■ Ö¤rencileriniz dersinizi sever miydi?
Derslerime ö¤rencilerin tamam› kat›l›rd›,

üstelik baflka fakültelerden de gelip dinleyen
olurdu. Teorinin içinde tutarak, ö¤rencilere
güncel ve pratik bilgiler aktar›rd›m. Nereye
gitsem ö¤rencilerimle karfl›lafl›r›m, beni sayg›y-
la karfl›larlar. Bu da benim için ayr›ca bir mut-
luluk kayna¤›d›r.  

■ Bu s›rada Bakan Bey'le görüflüyor muy-
dunuz?

Ben Malmö'den 1992'de döndüm. Kendisi

39geçmifle ba¤lant›

“Türkü
dinlemeyi severim

Arabamda 10 cd varsa
9'u türküdür. Musa

Ero¤lu'nu, Âfl›k Mahsuni'yi,
Ahmet Kaya'y›, Neflet

Ertafl'›, ‹brahim Tatl›ses'i
dinlerim.”  

“22 YAfiINDA 4. KAPTAN 
OLARAK AMER‹KA'YA
G‹D‹YORUZ. BENDE SAKAL
BIYIK YOK, ÇOCUKSU B‹R
GÖRÜNTÜM VAR. GECE
VARD‹YASINI TUTUYORUM.
FARK ETT‹M K‹; BEN‹M
VARD‹YAMDA
MÜRETTEBAT UYUMUYOR.
MÜRETTEBAT BEN‹M GEM‹Y‹
YÖNETECE⁄‹ME PEK
‹NANMAMIfi. B‹R KAÇ GÜN
SONRA, DURUM DE⁄‹fiT‹.”



40 www.baglantinoktasi.org 

de bir y›l sonra döndü. 1994'te ‹DO Genel Mü-
dürü oldu. Sürekli bir irtibat›m›z, dirsek temas›-
m›z oldu. Ben ifl hayat›na girmifltim ama Bakan
Bey ile sürekli görüflüyorduk. Görüfl al›fl-veriflin-
de bulunurduk. Daha sonra Bakan Bey, siyasete
at›ld›; Bakan oldu. Yine görüflmeye devam ettik.
2006'da da beni göreve davet etti. 

■ Müsteflar Yard›mc›s› olmadan önce armatör
müydünüz? 

‹ki arkadafl›mla birlikte 2 gemimiz oldu. Gemi
sahibi olunca da unvan›n›z armatör oluyor. Ka-
zand›klar›m› hep yat›r›ma dönüfltürdüm. 

■ Armatörken, bakanl›kta maafll› çal›flmaya
bafllad›n›z. Zor olmad› m›?

Bakan Bey de¤il baflka birisi olsayd› bu görevi
kabul etmezdim. Buraya makam ve paras› için
gelmedim. Ben bir dostuma hizmetlerinde des-
tek vermek, hem de mensubu oldu¤um sektöre
katk›m olmas› için geldim. Sektörde masan›n
her yerinde bulundum. Tecrübemizi vatana mil-
lete borcumuzu ödemek olarak gördük. 

■ Askerli¤inizi nerede yapt›n›z?
1983'te askere gittim. Polatl› Topçu ve Füze

Okulu'nda e¤itim ald›ktan k›ta hizmetini Sakar-
ya Arifiye'de yapt›m. 

■ Askere gitti¤inizde evli miydiniz?
Hay›r. Ben çok geç evlendim. Malmö'den

döndükten sonra, 35 yafl›nda, 1995 y›l›nda Yase-
min Han›m'la evlendim. 

■ Geç evlenmenizde denizci olman›n etkisi
var m›?

Biraz var. Denizdeyken evlenmek zor. Belki
de evlili¤e gönülsüz olmam›z›n nedeni de deniz-
lerde olmam›z olabilir. Sonra da ifllerin yo¤unlu-
¤u falan…

■ Efliniz ne iflle meflgul?
Eflim ev han›m›. 
■ Nas›l tan›flt›n›z?
Uzaktan akrabam. Bir memleket gezisi s›ra-

s›nda tan›flt›m. Sonra h›zl›ca geliflti. 
■ Kaç çocu¤unuz var?
2 o¤lum var. Murat 14, Efe Kerem 8 yafl›nda. 
■ Hangi tak›m› tutuyorlar?
Benim gibi Galatasaray'› tutuyorlar. Ben iyi

bir Galatasarayl›y›md›r. 
■ ‹lgilendi¤iniz hobiniz var m›?
Ben otomobilleri çok severdim.
■ H›z yapmay› sever misiniz?
Bekârken h›z yapard›m ama evlendikten son-

ra sorumluluklar de¤iflince h›z›m›z yavafllad›. 
■ S›k s›k radara düfltü¤ünüzü duyduk…
Eskiden h›z yapard›m ama flimdi yapm›yo-

rum. Eskiden radar bile yakalayamazd›. Yine de
zaman zaman düflüyorum. 

■ Galatasarayl› oldu¤unuzu söylediniz. Yapt›-
¤›n›z bir spor var m›?

Okuldayken biraz futbol oynad›k. Karl› bölge-
lerde büyüdü¤ümüz için çocukluktan bu yana
kayak yapmay› bilirim. Ama flimdi pek imkân›m
olmuyor. 

■ Gitmeyip de gitmek istedi¤iniz bir ülke var
m›?

fiili'yi, Brezilya'y›, Uruguay'›, Küba'y› gezmek
isterim. 

■ Sürekli yurt d›fl›na ç›kman›zdan aileniz fli-
kâyetçi mi?

Han›m biraz daha fedakârca davran›yor ama
çocuklar flikâyetçi. Çocuklar›n yafl itibariyle ba-
baya daha çok ihtiyaç duyduklar› bir dönem.

■ Denizcisiniz. Bir söz var, 'denizden babam
ç›ksa yerim' diye. Sizin için de öyle mi?

Deniz ürünlerini severim ama tad›n› sev-
medi¤im için ahtapot yemem. 

■ En çok sevdi¤iniz yemek hangisi?
Bal›klar› severim ama ben Anadolu çocu-

¤uyum. Kuru fasulyeyi, nohudu, mercime¤i
çok severim. 

■ Hangi tür müzik dinlersiniz?
Türkü dinlerim. Arabamda 10 cd varsa 9'u

türküdür. Musa Ero¤lu'nu, Âfl›k Mahsuni'yi,
Ahmet Kaya'y›, Neflet Ertafl'›, ‹brahim Tatl›-
ses'i dinlemeyi severim.   

ba¤lant›noktas›
“Mürettebat

benim gemiyi
yönetece¤ime

inanmam›fl”

“‹fi HAYATINDA ‹fiLER GEL‹fiT‹. GEM‹ SAH‹B‹ DE
OLDUK. ‹K‹ ARKADAfiIMLA B‹RL‹KTE 2 GEM‹M‹Z

OLDU. GEM‹ SAH‹B‹ OLUNCA DA UNVANINIZ
ARMATÖR OLUYOR. PARA KAZANDIM.

KAZANDIKLARIMI DA YATIRIMA DÖNÜfiTÜRDÜM.” 

Hayri Suat Aka, 
Amerika yolculu¤unda

bafl›ndan geçen ilginç olay›
flöyle anlat›yor: 

“1982'de Denizcilik
Fakültesi'nden yeni mezun
oldum. 4. kaptan olarak o
zaman›n flartlar›nda büyük

bir gemi olan 60 bin
tonluk 29 Ekim isimli

gemide çal›flmaya
bafllad›m. Daha 22

yas›nday›m; yüzümde
sakal b›y›k yok. Çocuk

gibiyim o y›llarda... Gemi
‹skenderun'dan

Amerika'ya hareket etti.
Gemi seyir halindeyken,

gece 12:00 - 04:00
saatlerinde vardiya

tutuyorum. Normalde o
saatlerde herkesin uykuda

olmas› gerekir. Ancak,
mürettebat›n güvertede

dolaflt›¤›n› fark ettim.
Vardiyam bitinceye kadar

da uyumad›klar›na flahit
oldum. Birkaç gün
geçmesine karfl›n,

mürettebat›n bu tutumu
dikkatimi çekti ve 2.

kaptana nedenini sordum.
Önce pek bir fley söylemek

istemedi. Biraz zorlay›nca
anlatt›. Çok genç ve

çocuksu göründü¤üm için
mürettebat benim gemiyi

yönetebilece¤ime pek
inanmam›fl. Anlafl›lan

bana güvenememifller.
Ne olur ne olmaz ayakta
kalal›m demifller. Birkaç

gün sonra durum de¤iflti
ve güvertede dolaflan

kimse kalmad›.” 



ULUSLARARASI
Bilinmeyen Numaralar ve
Rehberlik Derne¤i
EIDQ’nun (The Association
for the Directory Informati-
on and Related Search In-
dustry) sonbahar konferans›
‹stanbul’da yap›ld›. Assistt
Rehberlik ve Müflteri Hiz-
metleri A.fi. sponsorlu¤unda
18-20 Ekim tarihleri aras›nda
‹stanbul’da düzenlenen kon-
feransta, sektörel geliflmeler,
yeni ifl modelleri ve yeni tek-
nolojilerin detayl› sunumlar›
yap›ld›. 

Konferansa 18 ülkeden, bi-

linmeyen numaralar ve reh-
berlik hizmeti veren flirket
temsilcileri kat›ld›. Bilinme-
yen numaralar ve rehberlik
hizmeti sektöründen üst dü-
zey kat›l›mla gerçekleflen
konferansta Türkiye’yi 11818
Assistt Genel Müdürü Adil
Zembat ve Assistt ‹fl Gelifltir-
me Birim Yöneticisi Evrim
Zeynep Korkmaz temsil etti.
Toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›-
n› EIDQ Baflkan› Guenther
Baierl ve Assistt Genel Mü-
dürü Adil Zembat yapt›. Sek-
törün Türkiye’deki durumu
hakk›nda Assistt Proje Yöne-

ticisi Nihal Celayir bir sunum
yapt›. 

11818 Assistt’in ev sahipli-
¤inde yap›lan konferansa
Türkiye’den, Türk Telekom,
BN Telekom ve Yellow Pages
temsilcileri kat›ld›. Konfe-
ransa, Almanya, Avusturya,
Hollanda, ‹sviçre, Yunanis-
tan gibi Avrupa ülkelerinin
yan›nda, Rusya ve Kana-
da’dan da kat›l›m gerçekleflti.
Yurtd›fl›ndan 150 konu¤un
kat›ld›¤› konferansa, flirketler
CEO, genel müdür ve direk-
tör gibi üst düzey kifliler tara-
f›ndan temsil edildi.
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170. y›ldönümünü kutlayan PTT’deki son yenilikleri Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m anlatt›.

Dünyada rehberlik ve
müflteri hizmetleri
veren flirketlerin
yöneticileri ‹stanbul’da
Assistt’in konu¤u oldu.

Bakan Y›ld›r›m aç›klad›: 

“PTT’de kredi kart› dönemi geliyor”

Bilinmeyen numaralar ‹stanbul’da bulufltu

ULAfiTIRMA Ba-
kan› Binali Y›ld›r›m, PTT’nin
önümüzdeki dönemde, anlafl-
ma sa¤lad›¤› bankalarla kredi
kart› uygulamas›na da geçe-
ce¤ini söyledi. Y›ld›r›m,
PTT’nin 170. kurulufl y›l dö-
nümü dolay›s›yla düzenlenen
törende, 1840 y›l›nda kurulan
PTT’nin o günden bugüne
birçok önemli hizmete imza
att›¤›n› söyledi.

Bakanl›k görevine bafllad›-
¤› 2002 y›l›nda, PTT’nin Tür-
kiye’nin her yerinde olaca¤›-
n›, amac›n sadece para ka-
zanmak olmayaca¤›n› söyle-
di¤ini hat›rlatan Y›ld›r›m
flöyle konufltu: “Bugün itiba-

riyle Türkiye çap›nda 4 bin
59 ifl yerine ulaflt›k. Daha gü-
zel bir fley var. Bu ifl yerleri-
nin oldu¤u yerleflim yerleri-
nin üçte birinde PTT’den
baflka kimse yok. Bin 342
noktada vatandafla eriflen sa-
dece PTT var. Hizmet budur.
Hizmet, ‘para varsa gelirim,
para yoksa giderim’ demek
de¤ildir.”

PTT Bank ile bafllayan de-
¤iflim sürecinin, PTT Kargo
ile devam etti¤ini ve PTT
Kargo’nun hizmet kalitesinin
kabul gördü¤ünü ifade eden
Y›ld›r›m, “PTT borsa ifllemle-
rine de arac›l›k eder hale gel-
di. Anadolu’nun birçok yerin-

de borsa yat›r›mc›lar› ifllemle-
rini PTT arac›l›¤›yla gerçek-
lefltiriyorlar. PTT yak›nda an-
laflma sa¤lad›¤› bankalarla
kredi kart› uygulamas›na da
geçecek.” diye konufltu.
“Her personele 
iki kez e¤itim verildi”

PTT Genel Müdürü Os-
man Tural, personelin e¤iti-
mine verdikleri önemi vurgu-
lad›. Tural, “2002’de hizmet
içi e¤itim alan personel say›-
m›z sadece 2 bindi. Geçen
sene 62 bin olan bu rakam,
bu y›l›n sonunda da 72 bine
ulaflacak. Yani her personeli-
mize kendi alan›nda iki kez
e¤itim verdik.” dedi.

»

»
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Kabotaj 
hatt›nda tafl›nan
yolcu say›s›
yüzde 59 artt›

■ Kabotaj hatt›nda tafl›nan
yolcu say›s› 2003 y›l›nda 99
milyon 825 bin 813 iken,
2009 y›l›nda yüzde 59’luk
art›flla 159 milyon 194 bin
370’e ulaflt›. 2010 Eylül sonu
itibariyle ise 117 milyon 888
bin 36 olarak gerçekleflti. 

■ ‹stanbul-Güney Marmara
hatlar›nda (Yenikap›-Yalova,
Yenikap›-Band›rma, Pendik-
Yalova, Yenikap›-Mudanya)
tafl›nan yolcu say›s› 2003
y›l›nda 3 milyon 888 bin 656
iken, 2009 y›l›nda yüzde
108’lik art›flla 8 milyon 80 bin
958’e ç›kt›. 2010 Eylül sonu
itibariyle 6 milyon 504 bin
715 olarak kay›tlara geçti.

■ Kabotaj hatt›nda tafl›nan
yolcu say›s›na iliflkin yolcu x
mil de¤eri; 2003 y›l›nda 550
milyon 524 bin 602 iken,
2009 y›l›nda yüzde 61’lik
art›flla 886 milyon 609 bin
389’a ulaflt›. 2010 Eylül sonu
itibariyle ise 689 milyon 610
bin 391 olarak gerçekleflti. 

ULAfiTIRMA Ba-
kan› Binali Y›ld›r›m’›n, ba-
kanl›k koltu¤una oturmas›n-
dan sonra, ulaflt›rma ve ileti-
flim alan›nda yaflanan h›zl›
geliflme, denizcilik alan›nda
da kendisini gösterdi. Bir de-
nizci olan Bakan’›n  (‹stan-
bul Teknik Üniversitesi Ge-
mi ‹nfla ve Deniz Bilimleri
Fakültesi) rotas›, Türk de-
nizleri oldu. Böylece, deniz-
lerin gerek ekonomik, gerek
ticari gerekse de ulafl›m yö-
nünden yeniden ‘keflfedilme-
si’ sa¤lanm›fl oldu. 

Bakan Y›ld›r›m ilk ad›m›
da, Denizcilik Müsteflarl›-
¤›’nda yüzde 6 olan denizci
personel say›s›n› yüzde
27’ye ç›kararak att›. Di¤er
yandan 2002’de 4 y›ll›k e¤i-
tim veren özel e¤itim kuru-
mu say›s›n› 5’ten 45’e, de-
nizcilik lisesi say›s›n› da
24’ten 59’a yükseltti. ‘Deniz-
leri, denizcilere teslim eden’
Bakan, bunun meyvelerini
de toplad›. Kara listede ol-
du¤u için kendi karasular›n-
dan ç›kamayan Türkiye, ye-
ni dönemde ‘Beyaz Liste’ye
geçerek, kendi karasular›na
hapsolmaktan da kurtuldu. 

Bakan Y›ld›r›m’›n 1 Ocak
2004’te hayata geçirdi¤i
ÖTV’siz (Özel Tüketim Ver-
gisi) yak›t uygulamas› deniz-
cilik sektöründe ‘devrim’
olarak nitelendi. Sektöre, 1
milyar 934 milyon TL’lik
destek sa¤land›. Sa¤lanan
destek, yolcu ve araç tafl›ma-
c›l›¤› yapan iflletmecilerin
büyümesini beraberinde ge-
tirdi. Marmara Denizi, Bo-
¤azlar Bölgesi’ndeki ifllet-
mecilere ait 104 gemi, 27
farkl› hatta tafl›mac›l›k yap-
maya bafllad›. 

Ana bafll›klar›yla denizci-
lik sektöründe gelinen nok-
ta flöyle: 

Türkiye
yüzünü

denizlerine
döndü

Son 8 y›lda Türkiye
denizlerine yüzünü

döndü. Denizcilik
Müsteflarl›¤›’nda yüzde 6
olan denizci say›s› yüzde

27’ye ç›kt›. Sektöre, 
1 milyar 934 milyon TL’lik

destek sa¤land›. 

»
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Ulaflt›rma
Bakan›
Binali

Y›ld›r›m

»»
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kadar özel teknelerde ÖTV
s›f›rland›, KDV de yüzde 1’e

indirildi. Böylece, Türk sahipli
olup, yabanc› bayrakta

bulunan özel teknelerden bin
237’si Türk bayra¤›na geçti.  

Elleçlenen yük
miktar› yüzde 63 artt›

■ Türk limanlar›nda elleçlenen yük miktar› (ithalat,
ihracat, kabotaj ve transit dâhil) 2003 y›l›nda 189
milyon 906 bin 753 ton iken, 2009 y›l›nda yüzde
63’lük art›flla 309 milyon 436 bin 706 tona yükseldi.
2010 Eylül sonu itibariyle ise 262 milyon 11 bin 729
ton olarak gerçekleflti.

■ Kabotaj hatt›nda elleçlenen yük miktar› (yükleme
ve boflaltma dâhil) 2003 y›l›nda 29 milyon 204 bin 41
ton iken, 2009 y›l›nda yüzde 29’luk art›fl
gerçekleflerek 37 milyon 791 bin 767 tona yükseldi.
2010 y›l› Eylül sonu itibariyle ise 29 milyon 482 bin
892 ton olarak kay›tlara girdi.

■ Türk limanlar›nda elleçlenen konteyn›r miktar›
(ithalat, ihracat, kabotaj ve transit dâhil) 2003 y›l›nda
2 milyon 492 bin 750 TEU iken, 2009 y›l›nda yüzde
77’lik art›fl gerçekleflerek 4 milyon 404 bin 279
TEU’ya ulaflt›. 2010 y›l Eylül sonu itibariyle 4 milyon
328 bin 507 TEU olarak gerçekleflti.

Kurvaziyer gemi say›s›
887’den, bin 328’e ç›kt› 

Limanlar›m›za gelen kurvaziyer yolcu gemisi say›s›
2003 y›l›nda 887 adet iken, 2009 y›l›nda yüzde

50’lik art›flla bin 328 adede ulaflt›. 2010 y›l› Eylül
sonu itibariyle ise 1 bin 80 adet olarak gerçekleflti.

Limanlar›m›z› ziyaret eden kurvaziyer yolcu say›s›
2003 y›l›nda 581 bin 848 yolcu iken, 2009 y›l›nda

yüzde 155 oran›nda artarak 1 milyon 484 bin 194
yolcuya yükseldi. 2010 Eylül sonu itibariyle bir

milyon 362 bin 641 yolcu say›s›na ulaflt›.

Türkiye’nin
tafl›ma kapasitesi
yükseldi

Ülkemiz gemi sicillerine kay›tl›
(150 GT ve üzeri) gemiler;

■ 2003 y›l›nda bin 148 adet
iken, 2009 y›l›nda yüzde 50’lik
art›fl ile bin 722’ye ç›kt›. 15 Ekim
2010 itibariyle bin 770 adet oldu. 

■ GT baz›nda, 2003 y›l›ndaki
tonaj› 5,1 milyon GT (Groston)
iken, 2009 y›l›nda yüzde 20’lik
art›flla 6,1 milyon GT’a ç›kt›. 15
Ekim 2010 itibariyle 6,7 milyon GT
olarak gerçekleflti.

■ 2003 y›l›ndaki tonaj› 7,6
milyon DWT iken, 2009 y›l›nda
yüzde 7’lik art›flla 8,1 milyon
DWT’a ulaflt›. 15 Ekim 2010 tarihi
itibariyle 8,9 milyon DWT oldu. 

■ Türk sahipli deniz ticaret
filosundaki (1000 GT ve üzeri)
gemi say›s› 2003 y›l›nda 579 adet
iken, 2010 y›l›nda yüzde 
156’l›k art›flla bin 483 adede ulaflt›.
Söz konusu filonun toplam tonaj›
2003 y›l›nda 8 milyon 817 bin
DWT iken, 2010 y›l›nda yüzde
112’lik art›flla 18 milyon 662 bin
DWT’a ulaflt›.

Yurt d›fl›na 
tafl›nan araç say›s›
yüzde 21 artt› 

Ro-Ro gemileri ile yurt d›fl›
hatlarda tafl›nan araç say›s› 2003
y›l›nda 220 bin 345 adet iken,
2009 y›l›nda yüzde 21’lik bir art›flla
266 bin 420 adede ç›kt›. 2010 y›l›
eylül sonu itibariyle 234 bin 442
adet oldu.

Bin 237 özel 
tekne Türk 
bayra¤›na geçti 

Bakanlar Kurulu karar› ile 30
Kas›m 2009 tarihine kadar özel
teknelerde ÖTV s›f›rland›, KDV
yüzde 1’e indirildi. ‹lgili karar ve
sonras›nda ç›kar›lan tebli¤
kapsam›nda Türk sahipli olup,
yabanc› bayrakta bulunan özel
teknelerden bin 237 adedi ithal
edilerek ba¤lama kütü¤üne kay›t
edildi. Bu gemilerin Türk bayra¤›na
geçiflleri sa¤land›.

■ Kabotaj hatt›nda
tafl›nan araç say›s› 2003
y›l›nda 6 milyon 219 bin
645 adet iken, 2009 y›l›nda
yüzde 50’lik art›flla 9
milyon 315 bin 772’ye
yükseldi. 2010 Eylül sonu
itibariyle ise 7 milyon 213
bin 215 olarak gerçekleflti.

■ Ambarl›-Band›rma
Hatt›’nda tafl›nan araç
say›s› 2003 y›l›nda 16 bin
540 adet iken, 2009 y›l›nda
yüzde 810’luk art›flla 150
bin 578 adede ulaflt›. 2010
Eylül sonu itibariyle ise
116 bin 380 adet olarak
kay›tlara geçti.

■ Tekirda¤-Band›rma,
Barbaros-Erdek-Karabiga
hatlar›nda tafl›nan araç
say›s› 2003 y›l›nda 38 bin
57 adet iken, 2009 y›l›nda
yüzde 142’lik art›flla 91 bin
953 adede ç›kt›. 2010 Eylül
sonu itibariyle 117 bin 522
adet oldu. 

■ ‹stanbul-Güney
Marmara hatlar›nda
(Yenikap›-Yalova,
Yenikap›-Band›rma,
Pendik-Yalova, Yenikap›-
Mudanya) tafl›nan araç
say›s› 2003 y›l›nda 517 bin
66 adet iken, 2009 y›l›nda
yüzde 159’luk art›flla 1
milyon 337 bin 732 adede
ulaflt›. 2010 Eylül sonu
itibariyle ise 1 milyon 64
bin 604 adet olarak
gerçekleflti.

■ Kabotaj hatt›nda
tafl›nan araç say›s›na iliflkin
araç x mil de¤eri; 2003
y›l›nda 35 milyon 880 bin
927 iken, 2009 y›l›nda
yüzde 130’luk art›flla 82
milyon 580 bin 396’ya
ç›kt›. 2010 Eylül sonu
itibariyle 60 milyon 528
bin 347 oldu.  

Kabotaj
hatt›nda

tafl›nan araç
say›s› yüzde

50 artt› 
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ULAfiTIRMA Bakanl›¤›, Radyo ve Tele-
vizyon Üst Kurulu (RTÜK) bünyesinde yer alan
"‹zleme ve De¤erlendirme Dairesi Baflkanl›¤›" ben-
zeri bir uygulamay› internet konusunda hayata ge-
çirmek için kollar› s›vad›. Bilgi Teknolojileri Kuru-
mu (BTK) ve Telekomünikasyon ‹letiflim Baflkanl›-
¤› (T‹B) ile birlikte yürütülen çal›flma ile sivil top-
lum örgütlerinden oluflan bir portal oluflturulacak.
Bu portala giren ebeveynler, çocuklar›n girmek is-
tedi¤i site hakk›nda televizyonlarda oldu¤u gibi
uyar›c› logolarla bilgilendirilecek. Portalda, çocuk-
lar›n yafl gruplar›na göre de siteler s›n›fland›r›lacak. 

Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n yak›n zamanda uygula-
may› düflündü¤ü proje, özellikle çocuklar› ‘oyun’
ad› alt›nda kumar ve bahis gibi kötü yollara sürük-
leyen siteleri yak›n marka-
ja al›yor. Proje ile oyun si-
telerine, RTÜK’ün televiz-
yonlar için uygulad›¤› gibi
kullan›c›lar için uyar›c› bil-
gi verme yükümlülü¤ü ge-
tiriliyor. Buna göre bir
oyun sitesine girildi¤inde
oyunla ilgili yafl grubu s›-
n›rlamas› (6-8 yafl ya da 9-12 yafl gibi) ekrana gele-
cek. Ekranda ayn› zamanda oyunun içeri¤ine iliflkin
aç›klama yer alacak. Oyunun fliddet içermesi halin-
de uyar›c› logoyla kullan›c› uyar›lacak. 

BTK kaynaklar›, uygulaman›n süratle hayata ge-
çirilece¤ini belirtiyor. Ulaflt›rma Bakan›’n›n hassas
oldu¤u projeyle yak›ndan ilgilendi¤i ifade ediliyor.
BTK kaynaklar›, sitenin çocuklar›n ruhsal ve be-
densel sa¤l›¤›n›n korunmas› için önemli oldu¤u-
nun alt›n› çiziyor. 

Zararl›
sitelere
‘logo’lu uyar›
geliyor
»

Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n yeni çal›flmas›na göre, bir oyun
sitesine girildi¤inde oyunla ilgili yafl grubu s›n›rlamas› (6-8
yafl ya da 9-12 yafl gibi) ekrana gelecek. Ekranda ayn› zamanda
oyunun içeri¤ine iliflkin aç›klama yer alacak. Oyunun fliddet
içermesi halinde uyar›c› logoyla kullan›c› uyar›lacak. 
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NORTEL Networks
Netafl Telekomünikasyon
A.fi’nin (Netafl) yüzde 53.13
hissesini One Equity Partners
(OEP) ve Rhea Giriflim Ser-
mayesi Yat›r›m Ortakl›¤› A.fi.
(Rhea) Konsorsiyumu sat›n
ald›. Nortel Netafl’›n sat›fl›,
flirketten yap›lan yaz›l› aç›kla-
ma ile duyuruldu. Ba¤lant›
Noktas›, sat›fl›n olaca¤›n› 19.
say›s›ndaki kapak haberi ile
aç›klam›flt›. 

1967 y›l›nda kurulan Netafl,
servis sa¤lay›c›lar, Türk Si-
lahl› Kuvvetleri ve özel ku-
rumlar›n ses, veri ve görüntü
iletiflimine yönelik entegre
iletiflim a¤lar›n› ve alt yap›la-
r›n› kuruyor. Genifl bilgi ve
tecrübeye sahip olan yaklafl›k
bin mühendis ile küresel bir
güce dönüflen Netafl, tasarla-

d›¤› veriden sese, optikten
kablosuz teknolojiye kadar
uçtan uca çözüm ve servisleri
ulusal ve uluslararas› pazarla-
ra sunuyor. Netafl 30 Haziran
2010 itibariyle aç›klad›¤› 6 ay-
l›k sonuçlar›nda 101 milyon
661 bin 560 TL sat›fl ve 4 mil-
yon 729 bin 110 TL vergi
sonras› kâr bildirmiflti. 

Netafl Genel Müdürü Müj-
dat Altay konuyla ilgili olarak,
“Türk telekomünikasyon sek-
töründe 43 y›ll›k teknoloji li-
derli¤imizden gurur duyuyo-
ruz. OEP ve Rhea Konsorsi-
yumu’nun sahip oldu¤u küre-
sel pazar tecrübesinin Netafl’a
kazand›r›lmas› ile Netafl’›n ye-
ni nesil flebekeler için s›n›f›n›n
en iyisi, uçtan uca çözüm ve
servisleri farkl› pazarlara sun-
ma konusunda daha da güçle-

nece¤ine inan›yoruz.” dedi. 
OEP Yönetici Direktörü

David Walsh; “Alan›nda bu
denli uzun bir mükemmellik
geçmifline sahip bir firmaya
yat›r›m yap›yor olmaktan do-
lay› heyecan duyuyoruz. Bü-
yümesi için Netafl’› destekle-
yece¤iz” dedi. Rhea Yönetici
Direktörü ve Giriflim Serma-

yesi Yat›r›mlar› Genel Direk-
törü Memet Yaz›c› da, Ne-
tafl’›n, Türkiye’nin teknoloji
arenas›nda inovasyon ve bü-
yüme için cazip f›rsatlardan
oluflan bir spektrumu temsil
etti¤ini söyleyerek, “OEP ile
birlikte Netafl’a yapt›¤› yat›-
r›mdan gurur duymaktad›r.”
dedi. 

TUR‹ST‹K konakla-
ma kapasitesi büyük oranda
orta ölçekli ve butik özellik-
teki otellerden oluflan Bod-
rum, sadece bu konudaki re-
zervasyon taleplerini karfl›la-
maya dönük ilk rezervasyon
portal›na kavufluyor. 

SMK Dan›flmanl›k taraf›n-
dan yaz›l›m› tamamlanan
‘bodrumagidiyorum.com’
ad›ndaki sitenin Kas›m ay›

bafllar›nda hizmete girece¤i
ve k›fl aylar› boyunca aç›k
olan tesislere hizmet verece-
¤i bildirildi. Portal fiubat
2010’dan itibaren erken re-
zervasyon sürprizleri ile tam
kapasitede çal›flmaya baflla-
yacak. 

SMK Dan›flmanl›k yetkilisi
Serkan Ceylan, Bodrum’da
küçük ve orta kapasiteye sa-
hip bir çok seçkin turistik te-

sis bulundu¤unu, bunlar›n
tek bafllar›na yeterince tan›-
t›mlar›n› maliyetlerin yük-
sekli¤i yüzünden yapamad›k-
lar›n› vurgulad›. Ceylan’›n
verdi¤i bilgilere göre, ortak
platforma ilk aflamada 100
tesisin dâhil olacak. Portal-
dan yararlanacak olan tesis-
lerin ise belli bir hizmet ve
servis kalite standard›n› tut-
turmalar› gerekiyor.  

Netafl sat›ld›
Ba¤lant› Noktas›’n›n 19. say›s›nda,
‘Netafl sat›fla m› geliyor?’ bafll›¤› ile
verdi¤i haberin ard›ndan beklenen
oldu ve firma sat›ld›. 

Bodrum’a yeni turizm portal› geliyor

»

»
Bodrum’un en seçkin otellerinin bir araya gelerek
oluflturdu¤u ‘bodrumagidiyorum.com’ ad›ndaki ortak
rezervasyon portal›, Kas›m ay› bafl›nda faaliyete geçiyor.

Netafl 
Genel 
Müdürü 
Müjdat Altay
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‹STANBUL Sabiha
Gökçen Uluslararas› Hava-
liman› (‹SG), Londra’da
gerçeklefltirilen, Dünya
Düflük Maliyetli Havayol-
lar› Kongresi’nde (World
Low Cost Airlines Con-
gress) ‘Dünyan›n En ‹yi
Havaliman›’ ödülünü ka-
zand›. 

‹ngiltere’nin baflkenti
Londra’da gerçeklefltirilen
kongrenin gala gecesinde
takdim edilen ‘Dünyan›n
En ‹yi Havaliman›’ ödülü-
nü havaliman› terminal ifl-
letmecisi ‹SG ad›na, Tica-
retten Sorumlu Genel Mü-
dür Yard›mc›s› Server Ay-
d›n ald›. Tamamen hava-
yollar›n›n de¤erlendirmesi
ve aday göstermesi ile veri-
len ödülde, 38 havayolu oy
kulland›. ‹lk elemede 20

olarak aç›klanan havalima-
n› say›s› ikinci aflamada
6’ya düfltü. Dünyan›n en iyi
havayolunun da Ryanair
seçildi¤i kongrede, ‹SG bi-
rincili¤e k›sa listeye kalan
Budapeflte, Bremen, Jack-
sonville, East Midlands,
Edinburgh ve Kopenhag
havalimanlar›n›n aras›ndan
s›yr›larak ulaflt›. Geçen y›l
ise ayn› ödüle Marsilya Ha-
valiman› lay›k görülmüfltü. 

Dünyan›n en iyi havali-
man› ödülü hakk›nda de-
¤erlendirmelerde bulunan
‹SG CEO’su Gökhan Bu¤-
day, “Budapeflte, Kopen-
hag, Edinburgh gibi önemli
havalimanlar›n› havayolla-
r›n›n tercihi ile geride b›ra-
karak bu ödülü almam›z bi-
zim için k›vanç vesilesi ol-
du.” dedi.  

TÜR K ‹YE’nin tek
uydu operatörü Türksat A.fi.
sahip oldu¤u uydu iletiflim
altyap›s›n› kullanarak, iste-
yen herkese uydudan kablo-
suz internet eriflimini verme-
ye bafllad›. 

UydunetSky markas› ile
ve "Kimse internetsiz kalma-
s›n" slogan›yla sunulan hiz-
met sayesinde karasal altya-
p›n›n olmad›¤› yerlerde de
art›k internet kullanmak
mümkün hale geliyor. Son
kullan›c›lar için gelifltirilen
UydunetSky, geniflbant in-
ternet sayesinde dosya indir-
me, internette gezinti yap-
ma, e-posta alma ve gönder-
me gibi hizmetleri Türki-
ye’nin her yerine tafl›yor.

UydunetSky alabilmek için
yaln›zca uydu anteni kurulu-
mu (74 cm çap›nda), modem
ve aktivasyon hizmeti gere-
kiyor. Aboneler, uydu kuru-
lumunu sat›n alabiliyor ya da
kiralayabiliyor. Türksat uy-
dular› üzerinden 2 Mbps’ye
kadar internet erifliminin
sa¤lanabilece¤i UydunetSky
hizmetinde kullan›c›lar, ay-
l›k 1 veya 2 GB limitleri se-
çebilecekleri gibi, kota afl›m-
lar›nda tarifede belirten üc-
retler üzerinden ilave hizmet
de alabiliyorlar. 

UydunetSky aboneleri,
karasal mobil ve sabit altya-
p›dan ba¤›ms›z internet eri-
flimi için ayda 36 dolardan
bafllayan ücretler ödüyor.  

»

»

Ba¤lant› Noktas›,
Türkiye için
stratejik önemi
olan Netafl’›n
sat›laca¤›n›
duyurmufltu. 

Türksat’tan kablosuz
internet hizmeti

Sabiha Gökçen
‘dünyan›n en iyisi’

UydunetSky markas› ile ve "Kimse internetsiz
kalmas›n" slogan›yla sunulan hizmet sayesinde
karasal altyap›n›n olmad›¤› yerlerde de art›k internet
kullanmak mümkün hale geliyor.

Sabiha Gökçen, Budapeflte, Bremen,
Jacksonville, East Midlands, Edinburgh ve
Kopenhag havalimanlar›n› geride
b›rakarak ‘dünyan›n en iyisi’ oldu. 

N

»
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B‹L‹fi‹M VAD‹S‹ için en uygun il hangisi?

Cepte kulakl›k KULLANMANIN faydalar› neler?

‹srail ters köfle

B‹NAL‹ YILDIRIM: “BEN DE VARIM”
»

»

»

»
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Musa Ero¤lu: 
Aflka hudut
çizilmiyor

NETAfi, ‘SATIfi’A GEL‹YOR 
NETAfi, ‘SATIfi’A GEL‹YOR 
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SOLDAN SA⁄A: 1) 1964’te Samsun’da do¤du. Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.
Halen görevde olan resimdeki PTT genel müdürümüz  / Manyetik bir
bant üzerine sesleri tespit eden cihaz 2) Sodyum elementinin simgesi /
Bir ço¤ul tak›s› / Birbirinin ayn› olan veya birbirine çok benzeyen iki
fleyden her biri, benzeri / Hint bademi 3) Su vb. s›v›lar› tafl›maya
yarayan, dar a¤›zl›, fliflkin kar›nl›, genellikle has›r veya plastik sepet
içinde korunan büyük flifle / Hafif sis / Aras’›n ünsüzleri 4) Rus
Kazaklar›n baflbu¤una verilen unvan / Bir tür uyuflturucu madde / Asaf
Savafl isimli iktisatç› profesörümüzün soyad› 5) Ticari araba / Bilginler,
alimler 6) Aç›kl›k, do¤ruluk / Yamuk yaz› / Yass› demir çelik ürünü 7)
Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sayg›nl›k / Ispanakgillerden bir sebze 
8) Bo¤az, boyun / Bir flark›da her k›tadan sonra tekrarlanan ve bestesi
de¤iflmeyen parça 9) Anonim ortakl›klarda sermaye art›r›m› için
yap›lan ödeme ça¤r›s› / Anadolu ajans›n›n k›salt›l›fl› / Yak›lmak için
kesilmifl, parçalanm›fl a¤aç / Demirin simgesi 10) Bir fleyin, bir kimsenin
kaplad›¤› veya kaplayabilece¤i boflluk, mahal, mekân / K›rm›z› / fiimdi,
flu anda 11) Bir fleyin gerçekleflmesini uzak görmek / Kemiklerin
toparlak ucu / ‹lgi eki 12) Bir göz rengi / Ba¤›fllama / Herhangi bir
törende veya gösteride yer alan topluluk 13) ‹slam dini inan›fllar›na
uygun olarak yap›lan temizlik / Telefonda seslenme kelimesi sözü 14)
Omurgay› oluflturan kemiklerden her biri / Bir mevsim / Utanma, utanç
duyma 15) ‹laçla yapay olarak sa¤lanan ve vücutta bir veya birkaç
görevin azalmas›na yol açan uyku durumu / Tren yolu

YUKARIDAN AfiA⁄IYA: 1) Kesirli say› 2) Vakit, zaman / Futbolda
bir mevki, kesici 3) Parlak olmayan, donuk /Beyler, amirler 4) Büyük,
iri, kocaman / Alüminyum elementinin simgesi 5) Sap› k›sa, küçük
odun baltas› / Köpek / Birçok organik maddeyi eritmekte kullan›lan
uçucu, kolayca alev al›r, eter kokusunda bir s›v› 6) Bir yerden
dinlenmeden, beklemeden, durmadan geçmek / Kamuflaj etme 7)
Özen / Klasik Türk müzi¤inde bir makam 8) .... Madrid (futbol
tak›m›) / Kaba kumafl / Uzakl›k iflareti / Su kanal› 9) Yemek / Kemal
Sunal’ ›n oynad›¤› bir At›f Y›lmaz bir filmi  / Bir ya¤›fl türü 10)
Paladyum elementinin simgesi / Bir fleyi yap›p yapmamaya karar
verme gücü, istenç / Erdem 11) Kurçatovyum elementinin simgesi /
‹ngiltere’nin plaka iflareti / Dürülerek boru biçimi verilmifl deri veya
kâ¤›t tomar / Uzakl›k iflareti 12) At yar›fl›nda, top ve çevgen
oyununda çizilmifl s›n›r ve gerilmifl ip / Güney Amerika’da bir ülke /
Zirkonyum elementinin simgesi 13) ‹lave / Al›flveriflte durgunluk / Bir
nota 14) Uygun ve yararl› olmayan, bir ifle yaramayan / Sn simgeli bir
element 15) “Bak……… selam veriyor - Herkes ona bak›yor merak
ediyor” (bir çocuk flark›s›)
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Soldan Sa¤a:1-Osman Tural, teyp 2-Na, lar, efl, kakao 3-Damacana, pus, rs 4- Ataman,
lsd, Akat, 5- Taksi, ulema 6-Is, italik, sac 7- KTÜ, itibar, paz› 8- Somat, nakarat 9- Apel,
AA, odun, fe 10- Yer, al, elan 11- Iraksamak, om, ki 12- Ela, af, alay 13- Taharet, alo 
14- Omur, yaz, ar 15- Narkoz, ray
Yukar›dan Afla¤›ya: 1- Ondal›ksay› 2- Saat, stoper 3- Mat, ümera 4- Alaman, al 
5- Nacak, it, aseton 6- Transit, alalama 7- ‹tina, mahur 8- Real, aba, ta, ark 9- Afl, salako,
kar 10- Pd, irade, feyz 11- Ku, uk, rulo, ta 12- Tasal, Panama, zr 13- Ek, kesat, la 
14- Yaramaz, kalay 15- Postac› geliyor   

CEVAPLAR






