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Havac›l›kta MADALYONUN di¤er yüzü

E-devlet'te en çok TRAF‹K CEZASI sorgulan›yor

900'lü hatlar yurt d›fl›na kaçt›

Bölgesinde söz sahibi Türkiye ve alt yap›
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“70 milyonun 
a¤lamas› gereken 
filme gülüyoruz”

Mesut
Uçakan:





TÜM TÜRK TELEKOM 

Kampanya 31.12.2010 tarihine kadar geçerlidir.



‹nternetle ilgili birbirimize en
çok ‘flifre’ konusunda

tavsiyelerde bulunuruz. Her
birimiz kulland›¤›m›z internet
hatt›na flifre koymam›z
gerekti¤ini biliriz, kiflisel
bilgilerimizi, flifrelerimizi kimse
ile paylaflmamam›z gerekti¤ini
tekrarlar dururuz. Ama ço¤u
zaman yapmam›z gerekti¤ini bildi¤imiz halde bu tür
konulara dikkat etmeyiz. Ancak bu sebepten
bafl›m›za bir ifl gelirse, iflin ciddiyetini kavrar›z. 

Biz de bu say›m›zda bafl›n›za kötü bir olay
gelmeden, olay›n vahametini aç›kça
görebilece¤iniz bir haberi paylafl›yoruz sizinle. Bu
yaz›y› okuyan, san›r›z, bir daha internetini flifresiz
kullanmayacak!

★★★

Dergimizi haz›rlarken, sektör için önemli 
oldu¤u kadar, sektör d›fl›ndan okuyucular›m›z›n da
azami derecede fayda görece¤i haberlere de 

öncelik vermeyi tercih
ediyoruz. Bu yönü ile çok
önemli insan portrelerine
sayfalar›m›zda a¤›rl›yoruz. 
Bu say›m›zda da yine böyle
bir portre bulacaks›n›z.
Yapt›¤› her iflte baflar›l› 
olan Sanayi ve Ticaret Eski
Bakan› Ali Coflkun’un

hayat›n›, ‘özetleyerek’ de olsa, ilginize sunuyoruz. 

★★★

D-8 ülkelerinin sivil havac›l›k otoritelerine ev
sahipli¤i yapan Türkiye’nin önder ülke haline 
nas›l geldi¤i, sosyal paylafl›m a¤lar›nda yer alan
içeriklerin nas›l kald›r›laca¤›, BlackBerry telefonlarla
yaflanan sorunun giderilmesi, Yüksek H›zl› Tren’in
yolcu tafl›madaki baflar›s› gibi konular› yine
dergimizde bulacaks›n›z. 

★★★

Keyifli okumalar. Hoflçakal›n…   

‹nternetizi flifrelendirmek
için hala bekliyorsan›z,

kapak haberimizi okuyun.
Bu yaz›y› okuyan, san›r›z,

bir daha internetini flifresiz
kullanmayacak!
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‹nternetinizi 
flifresiz b›rakmay›n!
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Site kapat›lmayacak,
içerik kald›r›lacak

Dijital 
korku

‹nternet Kurulu Baflkan› Serhat Özeren,
internet sitelerinin tümden

kapat›lmamas› için ‘uyar-kald›r’ sistemi
üzerinde çal›flt›klar›n› anlatt›.  

Kulland›¤› ADSL’e flifre koymad›¤› için,
internetini yabanc›lar›n kullan›m›na
aç›k b›rakan üst düzey bürokrat›n

bafl›na gelenler korkutuyor!
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Onun cv’si 
sayfalara s›¤maz

En çok ‘flair’ olan eski Bakan Ali
Coflkun, örnek yaflam hikayesi ile ‘bir

insan tan›d›m, hayat›m de¤iflti’
dedirtiyor. 

Mesut Uçakan, 
‹vedik’i elefltirdi

Ünlü Yönetmen Mesut Uçakan 
bir zamanlar gifle rekorlar› k›rarken 
bir anda seyirci say›s› 30 bine düflen

filmini anlatt›. 
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H›zl› tren yolcu 
say›s›n› artt›rd›

Ankara- Eskiflehir aras›nda 2009’da
seferlere bafllayan Yüksek H›zl› Tren,
hatta sefer yapan otobüs firmalar›n›

adeta sildi süpürdü. 
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HAYATTAN SAHNEHABER

• 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



TELEKOMÜN‹KASYON ‹letiflim Baflkan›
Fethi fiimflek, T‹B taraf›ndan oluflturulan Bilgi ‹h-
bar Merkezi’ne yap›lan 200 binin üzerinde ihbar›n
yüzde 64’ünün müstehcenlik, yüzde 13’ünün ço-
cuklar›n cinsel istismar›, yüzde 10’unun fuhufl, yüz-
de 8’inin Atatürk aleyhine ifllenen suçlar, yüzde
3’ünün de kumar baz›nda gerçekleflti¤ini aç›klad›.
fiimflek, vatandafllar›n bilgi ihbar merkezine ‘’0312
5828282’’ numaral› telefondan, ‘’http://www.ihbar-
web.org.tr’’ internet adresinden ve elektronik pos-
tayla’’ ihbar@ihbarweb.org.tr’’ adresinden ulafla-
rak web sitelerini ihbar edebileceklerini kaydetti.
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SANAL dünya ile iletiflimi-
niz gerçek hayat›n›z› unuttur-
maya bafllad›ysa siz de sosyal
a¤ müptelalar›ndans›n›z de-
mektir. Bu ba¤›ml›l›ktan kur-
tulmak için hesab›n› kapat-
mak isteyen say›s› hiç de az
de¤il. Ama gönderilerin ve
kifliler bilgilerin silinmesi ol-
dukça uzun zaman al›yor. Bu
sorunu aflmak için bir Alman
fiirketi yeni bir program ge-
lifltirdi. Bu program Facebo-
ok, LinkedIn, MySpace and
Twitter hesab›n›za ait tüm
bilgi ve gönderileri kolayca
siliyor. ‘Web 2.0 ‹ntihar Ma-
kinesi’ ad› verilen bu prog-
ram hesab›n›zdaki tüm veri-
leri silme ifllemini sadece 52
dakikada tamaml›yor.  

TÜB‹TAK araflt›rmac›lar›, son
çal›flmalar›nda k›r›lamayan flifreleme
sistemi olarak bilinen kuantum kripto
sistemlerine el att›. TÜB‹TAK Biliflim ve
Bilgi Güvenli¤i ‹leri Teknolojiler
Araflt›rma Merkezi (B‹LGEM) Ulusal
Elektronik ve Kriptoloji Araflt›rma

Enstitüsü (UEKAE) Müdürü Alparslan Babao¤lu, TÜB‹TAK’›n
yeni hedefinin, kuantum kripto sistemlerinde uzmanl›k alan›n›
gelifltirerek, tümüyle yeni hesaplama yöntemlerini destekleyen ve
yeni algoritmalar yazmaya olanak tan›yan kuantum bilgisayarlar
konusunda araflt›rmalar yapmak oldu¤unu aç›klad›. 

EVL‹L‹K üzerine araflt›rma-
lar yapan Yazar Cengiz Horto¤-
lu, internetin son y›llarda artan
boflanmalar üzerindeki etkisini
araflt›rd›. Ulafl›lan sonuca göre;
boflanmay› düflünen her dört ki-
fliden bir tanesinin karar›n› ver-
mesine internette yap›lan sanal
sohbetler ve paylafl›m siteleri
sebep oluyor. Aldat›ld›¤›n› dü-
flünen her 2 kifliden 1 kifli eflinin
kendisini sosyal paylafl›m sitele-
rinde veya sanal sohbet orta-
m›nda tan›flt›¤› birisiyle aldatt›-
¤›na inan›yor. Eflini aldatan her
2 kifliden 1 kifli sosyal paylafl›m
sitelerinde veya sanal sohbet
ortam›nda tan›flt›¤› birisiyle al-
datt›¤›n› kabul ediyor. 

Eriflimi engellenen
sitelerin ço¤u müstehcen

TÜB‹TAK
k›r›lmayan
flifrenin peflinde

‹nternet
evlilik
bitiriyor

Facebook
ba¤›ml›l›¤›ndan

kurtulmak
isteyenlere

müjde





DÜNYA dönüyor, döndükçe de
yafllan›yor. Asl›nda yafllanan sadece
dünya de¤il, insanlar da, ülkeler de nasi-
bini al›yor. Süreç, görebilene yeni de¤i-
flimleri de haber veriyor. Baz› ülkeler,
çekim merkezi olmaktan uzaklafl›rken,
baz› ülkelerin y›ld›z› parl›yor. Y›ld›z›
parlayan ülkelerden biri de Türkiye… 

Antalya'da 26-28 Kas›m tarihlerinde
yap›lan D-8 Ülkeleri Sivil Havac›l›k
Toplant›s›, bunun en somut örneklerin-
den biriydi. Türk kamuoyunda, Sivil Ha-
vac›l›k Genel Müdürlü¤ü (SHGM), ya-
flanan her aksili¤in sebebi olarak görülü-
yor. Baflar›da ise hiçkimse SHGM'nin
ad›n› anm›yor. SHGM'nin yerine, hava-
yolu flirketleri ve havaalan› iflletmecileri
öne ç›k›yor. Baflar›n›n kilometre tafllar›-
n›n kim taraf›ndan döflendi¤i sorulmu-
yor. Bu soruyu sormayanlar›n aras›na
kendimi de koyuyorum.  

Ancak, Antalya’da yap›lan D-8 ülke-
leri toplant›s›, madalyonun di¤er taraf›-
n›n da oldu¤unu bizlere gösterdi. Top-
lant›ya D-8 ülkeleri olarak bilinen, Tür-
kiye, ‹ran, M›s›r, Endenozya, Malezya,
Bagladefl ve Pakistan’›n üst düzey yöne-
ticileri kat›ld›. 

Aç›l›fl konuflmas›n› D-8 Ülkeleri Sivil
Havac›l›k Grubu’nun Baflkanl›¤›’n› da
yürüten Sivil Havac›l›k Genel Müdürü
Dr. Ali Ar›duru yapt›. Türkiye’nin hava-
c›l›k alan›nda ald›¤› mesafeyi, 2002 y›l›
ile 2010’u karfl›laflt›rarak örneklendirdi. 

Ar›duru’nun verdi¤i bilgiye göre,
2002’de sadece 1 havayolu ile 2 nokta-
dan 25 noktaya yap›lan uçufllarla, top-
lam 33 milyon iç-d›fl hat yolcusu tafl›nd›.
Bugün ise 6 havayolu ile 7 merkezden

46 noktaya uçuluyor. Bu y›lsonunda da
iç-d›fl hat toplam yolcu say›s› 97 milyonu
bulaca¤› tahmin ediliyor. 

2002 ile 2010 aras›nda Türkiye’nin ha-
vac›l›k sektörü yüzde 500 büyümüfl,
dünyada yolcusunu en çok art›ran 4. ül-
ke, sektörel büyüme aç›s›ndan ise, Çin
ve Brezilya’dan sonra 3’üncülü¤e otur-
mufl.  Ar›duru, uçufl güvenli¤i konusun-
da da 2009 y›l›nda, havac›l›k alan›nda, 2
bin 9 adet SANA (Türk uçaklar›na yap›-
lan denetim) ve SAFA (yabanc› uçakla-
ra yap›lan denetim) denetimi yap›ld›¤›
bilgisini verdi. 

Ar›duru’nun konuflmas›ndan sonra
söz alan di¤er devletlerin genel müdür-
lerinin tamam›, Türkiye’ye uçufl güvenli-
¤i konusunda gösterdi¤i titizlikten dola-
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Havac›l›kta
madalyonun

di¤er yüzü 
Türk kamuoyunda, 

Sivil Havac›l›k Genel
Müdürlü¤ü (SHGM),

yaflanan her aksili¤in
sebebi olarak

görülüyor. Baflar›da ise
hiçkimse SHGM'nin

ad›n› anm›yor.
SHGM'nin yerine,

havayolu flirketleri ve
havaalan› iflletmecileri
öne ç›k›yor. Baflar›n›n

kilometre tafllar›n›n kim
taraf›ndan döflendi¤i

sorulmuyor. 

»

Sivil Havac›l›k Genel Müdürü Dr. Ali Ar›duru

AHMET SEL‹M



y›, bizzat isim
vererek Ali Ar›-
duru’ya teflekkür et-
ti. O ara akl›ma Türki-
ye’deki elefltiriler gelse de,
verilen arada Aliduru’ya, önce
‘teflekkür’ün sebebini sordum. 

Genel Müdür, Türkiye’nin D-8 ülke-
lerinin tamam›na, denetimlerin nas›l ya-
p›lmas› gerekti¤i konusu dahil, havac›l›-
¤›n her alan›nda e¤itim verdi¤ini söyle-
di. Bunun Türkiye’nin prestiji aç›s›ndan
önemli oldu¤unun da alt›n› çizdi. 

‹ki günlük toplant›n›n sonunda, oy
birli¤i ile yeniden baflkanl›¤a seçilen Ge-
nel Müdür ile, bir saate yak›n sohbet
imkân›m›z oldu. Sohbet s›ras›nda, Ge-
nel Müdürün verdi¤i bilgiler sivil havac›-

l›¤›n makro bir bak›fl aç›s›yla, proje üret-
ti¤ini ortaya koyuyor. Genel Müdür,
makro bak›fl›n arkas›nda Ulaflt›rma Ba-
kan› Binali Y›ld›r›m’›n bulundu¤unun
alt›n› çizerek, flu tespiti yap›yor: “Ortada
bir baflar› var ise, bu Bakan Beye aittir.
Biz bürokrat›z. Bakan Bey politikalar›n
arkas›nda durmaz ise, bizim yapaca¤›-
m›z çok fley olmaz.”

Devam›nda D-8 ülkeleri hakk›nda
çarp›c› bilgiler veriyor. D-8 ülkelerinin
nüfusunun toplam›n›n 930 milyon, bu
ülkelerde havayolu ile tafl›nan yolcu sa-
y›s›n›n ise 200 milyon oldu¤una dikkat
çekiyor. Uçaklar›n bak›mlar›, personelin
e¤itimleri, terminallerin iflletilmesi gibi
hizmetlerle birlikte ortaya ç›kan ekono-
mik büyüklü¤ün y›lda 185 milyar dolar
oldu¤unu vurguluyor. Asl›nda flafl›rt›c›
bir durumla karfl› karfl›yay›z. Ancak, Ali-
duru flafl›rtmaya devam ediyor. 2007 y›l›-
na kadar böyle bir potansiyele sahip D-8
ülkelerinin, sivil havac›l›k grubunun ol-
mad›¤›n›, 2007’de Türkiye’nin giriflimiy-
le üye ülkelerin iflbirli¤i alanlar›na sivil
havac›l›¤›n da resmi olarak dâhil edildi-

¤ini söylüyor. 
Hedef 18 milyar dolar

Ali Ar›duru, bu nokta-
da çok önemli bilgiler

veriyor. Neden derse-
niz; 185 milyar do-

larl›k pazardan, D-
8 ülkelerinin ald›¤›
pay yok denecek
kadar az da ondan.
Daha da önemlisi,

200 milyon yolcuyu,
D-8 ülkeleri d›fl›ndaki

yabanc› ülkeler tafl›yor.
Paray› da ceplerine indiri-

yor. Dünyadaki de¤iflimle bir-
likte D-8 ülkeleri de 3 y›l öncesi gibi

düflünmüyor, pazardan pay almak için
kollar› s›vam›fl durumdalar. Öncülü¤ü
ise Türkiye yap›yor. Türkiye, k›sa süre-
de, ‘185 milyar dolardan, 18 milyar do-
lar pay almak’ fleklinde hedefini de koy-
mufl. 

Sohbette, Ar›duru’nun sadece D-8 ül-
keleri baflkanl›¤›n› yapmad›¤›n›, TMAG
(Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Suriye)
Baflkanl›¤›n› da yürüttü¤ünü ö¤reniyo-
ruz.  Biz, “Baflkanl›¤›n› yapt›¤›n›z ülke
say›s› 12’ye yükseldi.” derken, kendisi,

“Hay›r 15.” diyerek düzeltiyor. Bölgesel
iflbirli¤i kapsam›nda, Azerbaycan, Uk-
rayna ve Moldova’y› da say›yor. Türki-
ye’nin filen 15 ülkenin baflkanl›¤›n› yap-
t›¤›n› belirtiyor. 

Genel Müdür, 15 ülkenin baflkanl›¤›
hakk›nda, flunlar› söylüyor: ”Art›k Tür-
kiye’nin uluslararas› toplant›larda, sözü
daha dikkatle dinleniyor. Konufltu¤u-
muzda, di¤er ülkeler sadece Türkiye’yi
dinliyor gibi bakm›yor. 15 ülkenin bafl-
kan›n› dinliyor dibi bak›yor. Çünkü Tür-
kiye bu ülkelerin ad›na da orada konu-
fluyor. Hem de tam yetki ile.” 
Türkiye, s›n›r ötesi 
havayolu köprüleri kuruyor

Türkiye, iflbirli¤i anlaflmalar›yla adeta
s›n›r ötesi havayolu köprüleri kuruyor.
Gözler, Türkiye’ye çevriliyor. Ar›du-
ru’nun bu noktada verdi¤i flu bilgi çok
dikkat çekici: “Türkiye olarak, Afrika ve
Türk Cumhuriyetleriyle de s›k› iliflki
içindeyiz. Geçenlerde, AB’nin Havac›-
l›ktan Sorumlu Komisyon Baflkan› Da-
niel Calleja, Afrika’ya ve Türk Cumhu-
riyetlerine girmek konusunda bizden
yard›m istedi. Kendileri giremediler.” 

Mevcut tablo Türkiye’nin sivil havac›-
l›k alan›nda bölgesel bir güç oldu¤unu
ve giderek dünya taraf›ndan dikkate
al›nd›¤›n› gösteriyor. Genel Müdür ise,
sektörün kendi h›zlar›na ayak uydura-
mad›¤›ndan flikâyetçi. Sektörün, 5 y›l ge-
rilerinde oldu¤unu düflünüyor. Örnek,
olarak yap›lan ikili anlaflmalar›. Sivil ha-
vac›l›k olarak 111 ülke ile ikili anlaflma
yapt›klar›na dikkat çeken Ali Ar›duru,
“En güçlü havayolumuz olan THY ise
fluana kadar 130 noktaya uçufl gerçek-
lefltiriyor. Bu 130 nokta 70 ülkeye teka-
bül ediyor. 41 ülke ise, uçufl noktalar› ve
frekanslar› belli flekilde haz›r bekliyor.
Ama uçufl yok. Bunun için sektör 5 y›l
gerimizde diyorum.”

Böylece, madalyonun di¤er yüzünü,
yani Türkiye’nin, sivil havac›l›k alan›nda
vizyon sahibi bir ülke gibi hareket etti¤i-
ne flahit olduk. 

9yorum

Dünyadaki
de¤iflimle birlikte D-8

ülkeleri de 3 y›l öncesi gibi
düflünmüyor, pazardan pay

almak için kollar› s›vam›fl
durumdalar. Öncülü¤ü ise 

Türkiye yap›yor. Türkiye, k›sa
sürede, ‘185 milyar dolardan, 
18 milyar dolar pay almak’

fleklinde hedefini de
koymufl. 
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‹NTERNETKurulu, uzun sü-
redir, sak›ncal› içerikten dolay› internet
sitelerinin tamam›n›n kapat›lmas›n›n
önüne geçecek ‘uyar-kald›r’ yöntemi
üzerinde çal›fl›yor. Yöntemin yasaya ko-
nulmas› için, yak›n zamanda Ulaflt›rma
Bakanl›¤›’na öneri sunmaya haz›rlan›-
yor.  

Kurulun sunmay› planlad›¤› ‘uyar-
kald›r’ yöntemi, mevcut 5651 say›l› yasa-
ya göre daha evrensel hukuk kriterlerini

içeriyor. Bu yöntemle, yasaya uygun ol-
mayan sak›ncal› içeri¤i bar›nd›ran site
(URL adresi verilerek), önce uyar›lacak.
Uyar›y› dikkate alan ve sak›ncal› içeri¤i
kald›ran site hakk›nda herhangi bir ifl-
lem yap›lmayacak. Ancak, üzerinde çal›-
fl›lan metinde, uyar›n›n site yönetimi ta-
raf›ndan dikkate al›nmamas› halinde,
mahkeme karar› ile sitenin eriflime ka-
pat›lmas›n› öneriliyor. 

‹nternet Kurulu’nun çal›flmas›nda

“Türkiye’de kesinlikle biliflim alan›nda uzman hakim ve savc›lara
ihtiyaç var. Biliflim alan›nda bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Bu

konuda da ‹nternet Kurulu’nda çal›flma grubu oluflturduk. Bu
süreçte adli makamlara konuyla ilgili sürekli bilgi verilmesini sa¤-

layacak bir mekanizma oluflturmay› hedefliyoruz.”

“Hakim ve savc›lara 
bilgi ak›fl› için çal›flma 

grubu oluflturduk”

»‹nternet 
Kurulu Baflkan›
Serhat Özeren



önemli bir ayr›nt› dikkat çekiyor. O da,
sak›ncal› içerik, Türk hukuk kurallar›na
göre suç ise, site sadece Türkiye’de erifli-
me kapat›lacak. Evrensel hukuk kuralla-
r›na ayk›r› de¤ilse, söz konusu sak›ncal›
içerik için, yurt d›fl›ndan da eriflime en-
gellenmesi yönünde bir yapt›r›m için
mahkemeye gidilmeyecek. 

‹nternet Kurulu Baflkan› Serhat Öze-
ren ile üzerinde çal›flt›klar› ‘uyar-kald›r’
yönetimi hakk›nda konufltuk. Özener,

özellikle, sosyal paylafl›m sitelerini ya-
k›ndan ilgilendiren, çal›flman›n ayr›nt›la-
r› hakk›nda flu bilgileri verdi:

■ Uyar-kald›r yönteminin üzerinde
ne zamandan beri çal›fl›yorsunuz? 

‹nternet Kurulu’nun yeni yönetiminde
oluflturulan yeni çal›flma gruplar› ile son
bir ayd›r süreci h›zland›rd›k. Bütün siya-
si partilerden, yurtd›fl›ndan, özel flirket-
lerden  ve tüm paydafllardan görüfl iste-
dik. Hatta Google’dan bile görüfl geldi.
Bu görüfller toplanacak ve tek bir metin
haline getirilecek. Bu haz›rl›k süreci Ka-
s›m ay› sonunda tamlanacak. Ulaflt›rma
Bakanl›¤›’n›n görüflleri ile son halini ala-
cak olan tasla¤›n TBMM gündemine
gelmesini bekliyoruz. 

■ Önerinizle Türkiye’de ne de¤ifle-
cek? 

Önerimiz yasalafl›rsa, sak›ncal› bir içe-
rikten dolay›, tüm sitenin kapat›lmas›n›n
önüne geçilmifl olacak. 

■ Sak›ncal› içeri¤in kald›r›lmas› için
ne yapmas› gerekecek? 

Sak›ncal› içeri¤in URL adresinin
mahkemeye verilmesi yeterli olacak.
URL, sitedeki sak›ncal› içeri¤in link ad-
residir. 

■ URL verilmifl olmas›na karfl›n, site
sahibi sak›ncal› içeri¤i kald›rm›yorsa? 

O zaman site mahkeme karar› ile
Türkiye’de eriflime kapanacakt›r. Hiç
kimse, kendisiyle ilgili olumsuz bir içeri-
¤i görmek istemez. ‹çeri¤i ç›karm›yorsa
sitenin eriflime engellenmesi kaç›n›lmaz
olacakt›r. 

■ Peki, yurt d›fl›ndan da ayn› içeri¤e
eriflim kapat›lacak m›? 

Türk hukuk kurallar›na göre suç ise
sadece Türkiye’de eriflime engellenecek.
Evrensel hukuk kurallar›na ayk›r› ise ve
içeri¤i ç›karm›yorsa o zaman site tüm
dünyada kapanacak.

■ O zaman, ‘tart›flmal› Facebook, Yo-
utube gibi siteler kapanmayacak’ diyebi-
lir miyiz?

Sak›ncal› içerik kalkt›¤› sürece, sitele-
rin kapanmas› mümkün olmayacak di-
yebiliriz. Ancak, evrensel hukuk sistemi,
çocuk istismar›, kiflisel hakaret, intihara
teflvik, kumara teflvik gibi konular›n in-
ternette yayg›n hale getirilmesini do¤ru
bulmuyor. Bu tür içerikleri yükleyenler
kötü niyetlidir ve site sahipleri bu içerik-
leri kald›rma sorumlulu¤una sahip ol-
mal›d›r.

11röportaj

‘Uyar-kald›r’ yöntemiyle
S‹TE KAPATILMAYACAK

içerik kald›r›lacak

‹nternet Kurulu, uzun zamand›r, ‘uyar-kald›r’ 
yöntemi üzerinde çal›fl›yor. Yöntemin hayata geçmesi halinde, sak›ncal› 

bir içerik nedeniyle Facebook, Youtube ve Twitter  gibi paylafl›m 
sitelerinin kapat›lmas› yerine, sak›ncal›  içeri¤in siteden ç›kar›lmas›
yeterli olacak. Uyar›ya ra¤men,  içeri¤in ç›kar›lmamas› halinde, site

mahkeme karar› ile erifleme kapat›lacak.
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Dijital korku: 

»»

‹NTERNET VE fi‹FRE

Kulland›¤› ADSL’e flifre
koymayan üst düzey 

bir bürokrat, çocuk
istismar›ndan 2 y›l

yarg›lan›yor. 2 y›l sonra,
istismar› yapan›n baflka bir

bürokrat oldu¤u
anlafl›l›yor. Bu süre

zarf›nda, iflinden olan
bürokrat, hem iflini hem

ailesini kaybediyor. Yerini
yurdunu terk etmek

zorunda kal›yor. 

‹ NTERNET, ça¤›m›z›n önemli bulufllar› aras›nda gös-
teriliyor. Günledik hayat›m›z›n vazgeçilmez unsurlar›n-
dan biri olma yolunda h›zla ilerliyor. Bu h›zl› ilerleme
sayesinde art›k bilgiye o kadar çabuk ulaflabiliyoruz ki,
hayat›m›z›n internetten önce ne denli zor oldu¤unu ha-
t›rlamaz olduk bile… ‹nsanl›¤a sundu¤u hizmetin yeri-
ne ikame edilecek baflka bir teknolojinin günümüzde
bulunmamas›, onu, vazgeçilmez k›l›yor. 

Kim bilir, belki de ileriki y›llarda, interneti taht›ndan
indirecek yeni bir teknoloji ile tan›flabiliriz.

fiuan internetin kifliler ve kurumlara sundu¤u imkân-
lar, tek kelime ile müthifl. Zira, kiflilerin ve kurumlar›n
ifl ve ifllemlerini yerden ve zamandan ba¤›ms›z olarak
daha h›zl› yapabilmelerine imkân sa¤l›yor. ‹fl süreçle-
rinde verimlili¤i artt›r›yor;  kiflilerin ve kurumlar›n geli-
flimine büyük faydalar sunuyor. 

Böylesine yararl› bir teknoloji, kiflilerin ve kurumla-
r›n bafl›na çoraplar da örebiliyor. Mesela kiflisel ve ku-
rumsal verilerin gizlili¤i ve korunmas› en baflta gelen
sorunlar› oluflturuyor. Bir yanda gündelik hayat›m›z›n
vazgeçilmezi olan internet, di¤er yanda ‘dijital bir kor-
ku’ olarak, mahremimize kadar sinsice girebiliyor. Tüm
mahrem bilgilerimizi ayn› sinsilikle al›p götürebiliyor. 

Peki, bu ‘dijital korku’dan korunabilmenin yollar›
var m›? Hem de basit birkaç yolu var asl›nda. Bu nok-
tada, Bilgi Güvenli¤i Derne¤i Baflkan› Prof. Dr. fieref
Sa¤›ro¤lu’na kulak verelim. Sa¤›ro¤lu, interneti bi-
linçsiz kullanmaktan ötürü do¤acak olas› sorunlar
için kiflilerin almas› gereken önlemlerin bafl›nda, in-
ternete eriflim için kullan›lan modemlerin flifrelene-
rek kullan›lmas› geldi¤ini belirtiyor. 

BA⁄LANTI NOKTASI
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Kablolu modem kullananlar›n,
modemlerini komflular›yla ya da di-
¤er flah›slarla paylaflmamalar› gerek-
ti¤inin önemle alt›n› çiziyor. Bu ön-
lemlerin yan› s›ra, kiflisel bilgilerin
güvenli¤i ad›na, özel foto¤raf, görün-
tüler ve buna benzer materyallerin
internete gelifligüzel yüklenmemesi
ve internet üzerinden mümkün oldu-
¤unca paylafl›lmamas› gerekti¤i uyar›-
s›nda bulunuyor. 

Sar›o¤lu, “fiifreleri belirlerken dik-
katli olunmal›. Bilinmeyen ve güveni-
lemeyen yerlerden al›nan mesajlar
kabul edilmemeli. Bilinmeyen linkle-
re t›klan›lmamal›. Lisansl› güvenlik
yaz›l›mlar› kullan›lmal›.” diyerek uya-
r›lar›n› sürdürüyor. Bunlara ek ola-
rak da flunlar› kaydediyor: ”Her bilgi-
sayarda mutlaka anti-viral (anti-virüs,
anti-spam, anti-casus) yaz›l›mlar›n›n
kurulu olmas› ve güvenlik duvar› kul-
lan›lmas› gerekmektedir.” Çok
önemli bir uyar›da daha bulunuyor:
“Kifli kendi kiflisel verilerine gösterdi-
¤i özeni, baflka kiflilerinde verilerine
göstermelidir. Aksi halde ‘yasal ifl-
lemlere’ maruz kalabilir.” 

‘‹nternete flifre koymak, ya da bafl-
kalar›n›n kiflisel verilerine sayg› gös-
termek bu kadar m› önemli?’ diyebi-
lirsiniz. Evet o kadar önemli ki, ya-
flanm›fl bir olaydan örnek vererek an-
latmaya çal›flal›m. 
Kulland›¤› ADSL’e 
flifre koymayan 
bürokrat›n hayat› karard› 

Bu gerçek hikâye, Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti’nin çok çok önemli bir
kurumunun üst düzey yöneticisinin
(dava süreci sonuçlanmas›na ra¤men,

isminin aç›klanmas›n› istemedi¤i için
bürokrat›n ad›n› veremiyoruz) bafl›n-
dan geçiyor. Kamu lojman›nda otu-
ran bürokrat, ADSL modemine flifre
koymayarak bilinçsiz bir flekilde her-
kes taraf›ndan kullan›ma aç›k hale
getiriyor.  Ayn› lojmandaki bir baflka
meslektafl› da, flifresiz olan interneti
izinsiz olarak kullanmaya bafll›yor.
Sanal ortamda, ‹ngiltere’den yafl› kü-
çük bir çocu¤a, uygunsuz foto¤raf ve
görüntüler yolluyor. 

Çocu¤un ailesi, görüntüler karfl›-
s›nda dehflete düflüyor ve olay›, bel-
geleriyle birlikte ‹ngiltere Emniyet
Teflkilat›’na bildiriyor. ‹ngiliz polisler,
Interpol arac›l›¤› ile Türk polisi ile
ba¤lant› kurarak tespit ettikleri IP
adresi üzerinden, konuyla yak›ndan
uzaktan alakas› olmayan bürokrat›
dava ediyor. Dava süreci 2 y›l sürü-
yor. Bu süre zarf›nda, bürokrat göre-
vinden al›n›yor. Ailesi dâhil kimsenin
yüzüne bakamaz hale geliyor. Yerini-
yurdunu terk ediyor. 2 y›l›n sonunda,
uygunsuz foto¤raf ve görüntüleri loj-
mandaki di¤er meslektafl›n›n gönder-
di¤i ortaya ç›k›yor. 

Yaflanm›fl bu olay, flifrenin ne denli
önemli oldu¤unu ortaya koyuyor.
ADSL’inize flifre koymak belki tüm
sorunlar› çözmez ancak, Sar›o¤-
lu’nun di¤er uyar›lar›n› kapsayacak
flekilde hareket etmek, kötü rüya gör-
me katsay›s›n› minimuma indirece¤i
ise apaç›k bir gerçek. 
Bilgisayar›n›z›n 
ayarlar› ile oynamay›n 

Di¤er bir sorun da, sosyal paylafl›m

siteleri (Youtube) veya yasakl› sitele-
re (porno sitelerine) girmek için bil-
gisayar internet ayarlar›n›n (DNS de-
¤iflikli¤i) de¤ifltirilmesi sonucu ortaya
ç›kan güvenlik aç›¤›…

Baflkent Üniversitesi Ö¤retim Gö-
revlisi ve Adli Biliflim Uzman› Ç›¤›r
‹lbafl, bu konuda önemli uyar›larda
bulunuyor. Bilgisayar›n internet girifl
ayarlar›n› de¤ifltirerek, yasakl› sitele-
rin ziyaret edilmesinin, fark›nda ol-
madan, büyük güvenlik riski olufltur-
du¤unu söylüyor. 

Ç›¤›r ‹lbafl, özellikle vekil sunucu
kullan›m› ve DNS de¤ifltirmeye dayal›
yöntemlerde kullan›c›lar›n kiflisel bil-
gilerinin ve tarama geçmifllerinin
üçüncü kifliler taraf›ndan izlenebildi-
¤ine dikkat çekiyor. Özellikle banka
ve finans hizmeti veren web siteleri-
nin sahtelerinin bu tür yöntemleri
kullanarak daha çok kullan›c›ya ulafl-
t›r›ld›¤›n›n gözlemlendi¤ini belirten
‹lbafl, internet kullan›c›lar›n› daha
dikkatli olmalar› konusunda uyar›yor. 

‘Bu uyar› ne anlama geliyor?’ soru-
suna, direkt ‘kese’yi ilgilendiren bir
cevap verilebilir. Mesela siz herhangi
bir sebeple, bilgisayar›n›z›n internet
girifl ayarlar›n› de¤ifltirdiniz. Do¤al
olarak fark›nda olmadan güvenlik
aç›¤› oluflturdunuz. Oluflan güvenlik
aç›¤›ndan yararlanan üçüncü kifliler,
bilgisayardaki her ad›m›n›z› biliyor
olacak. Böyle olunca da internet üze-
rinden yapaca¤›n›z banka ifllemlerin-
de, sizin önünüze, mevcut sitelerin
sahteleri konulacak. Di¤er yandan,
sizin hakk›n›zda her türlü bilgiye sa-
hip olduklar› için, bankadaki hesab›-
n›z boflalt›l›yor olacak. 

YOUTUBE VE YASAKLI PORNO S‹TELER‹NE G‹RMEK ‹Ç‹N
B‹LG‹SAYARIN DNS AYARLARINI DE⁄‹fiT‹RENLER D‹KKAT!
B‹LG‹SAYARINIZLA YAPTI⁄INIZ HER HAREKET‹N‹Z B‹R‹LER‹

TARAFINDAN KOPYALANIYOR OLAB‹L‹R. BANKA
HESABINIZ HER AN BOfiALTILAB‹L‹R.





H›zl› tren 
seferlerine
bafllamadan önce,
Ankara-Eskiflehir
aras›nda otobüs
tafl›malar›n›n yüzde
55 olan pay›, bir
buçuk y›l içinde
yüzde 10’a geriledi.
YHT’nin pay› ise
yüzde 8’den yüzde
72’ye yükseldi.
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ANKARA-Eskiflehir
aras›nda 13 Mart 2009’da se-
ferlere bafllayan Yüksek H›zl›
Tren, Ankara-Eskiflehir hat-
t›nda sefer yapan otobüs fir-
malar›n› adeta sildi süpürdü. 

H›zl› tren seferlerine baflla-
madan önce, iki flehir aras›n-
da otobüs tafl›malar›n›n yüzde
55 olan pay›, bir buçuk y›l
içinde yüzde 10’a geriledi.
YHT’nin pay› ise yüzde 8’den
yüzde 72’ye yükseldi. Özel
arac›yla iki flehir aras›nda yol-
culuk yapan vatandafllar da
tercihini h›zl› trenden yana
kulland›. YTH’den önce yüz-
de 38 olan özel araç ile seya-
hat, YHT’den sonra yüzde
18’e geriledi. 
Yüzde 84, 
karayollar›ndan çekildi 

TCDD’nin özel sektör ve
üniversitelere yapt›rd›¤› arafl-
t›rmada, vatandafl›n ulafl›m

arac› tercihinde h›zl› trenin
önemli bir rol oynad›¤› ortaya
konuldu. Araflt›rmaya göre,
YHT ile seyahat eden yolcu-
lar›n yüzde 84’ünün karayolla-
r›ndan çekildi¤i tahmini yap›-
l›yor. 
Ankara-Eskiflehir 
aras›nda akla ilk 
YHT geliyor

Araflt›rma sonuçlar›, söz
konusu flehirleraras›nda ilk
akla gelen ulafl›m arac›n›n h›z-
l› tren oldu¤unu gösteriyor.
Araflt›rma neticesinde, oto-
büsle seyahat edenlerin yüzde
83,7’sinin, otomobil ile seya-
hat edenlerin ise yüzde 37’si-
nin tercihlerini YHT ile seya-
hat yönünde de¤ifltirdikleri
tespiti yap›ld›. 
Benzer durum Konya
için de tahmin ediliyor 

TCDD, benzer durumun
Konya hatt›nda da gerçekle-

flece¤ini tahmin ediyor. Hedef
olarak, Ankara-Eskiflehir veri-
leri belirlendi. Konya-‹stanbul
otobüslerinin Ankara üzerin-
de çal›flmalar›n› yo¤unlaflt›r-
mas› bu parkurda rekabetin
Eskiflehir’e nazaran daha çe-
tin geçece¤ini gösteriyor.
Devlet Demiryollar›’n›n, 1 y›l-
l›k sürede Ankara- Eskifle-
hir’de gösterilen baflar›ya ula-
flaca¤› tahmin ediliyor. 
4 bin otobüs 
yolcusu 800’e düfltü

H›zl› trenin seferlerine bafl-
lamas›yla, otobüs firmalar›n›n
günlük yolcu say›s› 4 binden
800’e geriledi. Otobüs firma-
lar›n›n 4 bin yolcu tafl›d›¤›
günlerde, konvansiyonel tren
Ankara-Eskiflehir aras›nda sa-
dece 572 yolcu tafl›yordu. H›z-
l› trenin devreye girmesiyle,
iki flehir aras›nda tafl›nan yol-
cu say›s› 5 bin 800’e ç›kt›.

»

H›zl› tren, otobüs firmalar›n›n
pay›n› yüzde 10 düflürdü
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Belediyeler  sualt›na
çapa atmay› yasakl›yor

YAT turizmi, turizmin her alan›nda
oldu¤u gibi, son y›llarda büyük bir art›fl yaka-
lad›. Her yeni geliflme beraberinde yeni s›-
k›nt›lar da getiriyor. Yatla gelen birçok turist
ülkeye döviz girdisi yapmakla birlikte, do¤al
hayata ve arkeolojik kal›nt›lara zarar vererek
ülkeden ayr›l›yor. Tatil beldelerindeki yöneti-
ciler, çeflitli sivil toplum hareketlerinin de
uyar›lar› ile kal›nt›lara verilen zarar› en aza
indirmek için yeni yeni ad›mlar at›yor. 

Yatlar›n, do¤al hayata ve arkeolojik kal›n-
t›lara nas›l zarar verdi¤ine gelecek olursak;
her gelen yat sualt›na çapa atma ve çekme s›-
ras›nda deniz taban›ndaki do¤al hayata ve
arkeolojik kal›nt›lar› bozuyor. At›lan çapalar,
bu yap›lar› bozuyor. Bozulman›n fark›na va-
ran Kafl, Göltürkbükü ve Göçek beldeleri gi-
bi duyarl› birçok belediye, koylar›nda çapa
atmay› yasaklad›. Böylece, tabiat› koruma
konusunda önemli bir ad›m at›larak, yatlar›n
verdi¤i zarar asgariye çekilmifl oldu. 
Belediyeler sualt›na tonoz 
döfleyerek, kiraya vermeye bafllad›

Di¤er taraftan, belediyeler, suatl›na tonoz-
lar ve flamand›ralar döfleyerek ve bunlar› tek-
nelere kiraya vererek gelir de elde etmeye
bafllad›. Tekne sahipleri için de, çapa atmak-
tansa flamand›ralara teknelerini ba¤lamak
daha güvenilir ve zahmetsiz olmaya bafllad›. 

Sualt› arkeolojisi, tüm dünyada dikkat çe-
ken ve turizm alan›nda ayr›cal›kl› yeri olan
bir alan. Sualt› dal›fllar›, bat›klar pek çok
zengin turistin zengin turistin ilgisini çekiyor.
Türkiye de sualt› zenginli¤ini koruma alt›na
alan bir ülke. Sualt› zenginliklerini ortaya ç›-
karmak için çeflitli çal›flmalar yap›l›yor. Bir
yandan da yat turizmine kat›lan zengin tu-
ristleri çekmek için tan›t›mlar›n› bu yönde
artt›ran Türkiye, yatlardan gelecek zarar›,
yerel yönetimler eli ile önlemifl oluyor.  

Deniz alt›na at›lan her çapa, Türkiye’nin do¤al 
yap›s›na ve sualt› arkeolojisine zarar veriyor. Bir yandan da

yat turizmine kat›lan zengin turistleri çekmek için
tan›t›mlar›n› bu yönde artt›ran Türkiye, yatlardan at›lan

çapalardan gelecek zarar›, yerel yönetimler eli ile önlüyor.

»
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Sabahlar› Hamamönü’nden simit al›yor, Kurtulufl ve Cebeci’deki
istasyona gelip orada sat›yor, yürüyerek Yüksel Caddesi’ndeki

okuluna devam ediyor. Okul sonras› ise ö¤leden sonra ancak
Ankara’ya ulaflan Zafer ve

Ulus gazetelerini abonelere
da¤›t›yor. Da¤›t›mdan 10,

simitten 1 kurufl kazan›yor,
okul harçl›¤›n› böyle

ç›kart›yor Ali Coflkun… 

Onun cv’si sayfalara s

MEfiHUR bir söz vard›r; “Bir kitap okudum, hayat›m de¤iflti.”  diye…
Sadece kitap de¤il, kimi insanlar da vard›r ki, hayatta gösterdikleri baflar›lar›, zor-
luklara karfl› mücadeleleri ile ayn› flekilde hayat›n›z› de¤ifltirebilecek güçtedir…
Gençlerin rol model bulmakta zorland›¤› günümüzde, insanda azim oluflturan
örnek bir insan›n yaflam öyküsüdür okuyaca¤›n›z… 

1939 y›l›nda, Erzincan’›n Kemaliye ‹lçesi’nin, Baflp›nar Köyü’nde dünyaya gel-
di Ali Coflkun. Köyde yak›nlar›n› gurbete gönderen ve okuma yazma bilmeyen
kad›nlar›n, kendisinden mektup yazmas›n› istedikleri bir anne ile, çocuklar›n›n
e¤itimi için, gurbete çal›flmaya giden bir baban›n o¤lu olarak do¤du. 7 yafl›na ka-
dar babas›ndan uzakta, köyde annesi Safiye Han›m ve ablas› ile yaflad›. 7 yafl›na

»
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geldi¤inde, babas› Osman Hilmi Bey,
hasretlerine dayanamayarak Ankara’ya
ald›rd› ailesini… fiehirleri, arabalar›,
trenleri ancak büyüklerinin anlatt›¤› ka-
dar› ile bilen Coflkun, Baflkente geldi¤in-
de flafl›rd›. Koca bir flehir beklerken, bü-
yük bir köy gibi gözüktü Baflkent gözü-
ne… Eti Bank’ta çal›flan babas›n›n mü-
dürü Kemal Noyan, çocuktaki zekây› gö-
rünce, ancak üst düzey bürokratlar›n ço-
cuklar›n›n gidebilece¤i Mimar Kemal
Okulu’na gidebilmesi için torpil yapt›.
“Hayat›mda ilk ve son kez torpil yap›ld›
bana.” diye anlat›yor Coflkun o günü…

Okudu¤u okul iyi ama kendisi çal›fl-
mak zorunda… Sabahlar› Hamamö-
nü’nden simit al›yor, Kurtulufl ve Cebe-
ci’deki istasyona gelip orada sat›yor, yü-
rüyerek Yüksel Caddesi’ndeki okuluna
devam ediyor. Okul sonras› ise
ö¤leden sonra ancak Anka-
ra’ya ulaflan Zafer ve
Ulus gazetelerini abo-
nelere da¤›t›yor.
Da¤›t›mdan 10, si-
mitten 1 kurufl ka-
zan›yor, okul harç-
l›¤›n› böyle ç›kart›-
yor.

Evde elektrik ol-
mad›¤› için dersleri-
ne babas›n›n yan›nda,
Eti Bank’ta çal›flt›. Baba-
s›n›n ifl yerinde gördü ma-
hendisleri, o zamandan, mühen-
dis olmay› takt› kafas›na… ‹lkokuldan
sonra Ortaokulu ve liseyi 1. Erkek Sanat
Enstitüsü’nde okudu. Burada okurken
de yine bir tamir atölyesinde çal›flt›. Ge-
ce sabaha kadar yanan araba motorlar›n›
tamir etti. Hiç uyumadan ve eve dahi u¤-
ramadan sabah yine okuluna gitti. Okul
birincisi olarak mezun oldu. Meslek lise-
liler o zaman lise dengi say›lmad›¤› için
direkt üniversiteye geçemedi. Önce ver-

mesi gereken s›nav› baflar› ile verdi. Ar-
d›ndan, Y›ld›z Teknik Üniversitesi Elek-
trik Mühendisli¤i’ne girebilmek için bir
s›nava daha girdi. Sürpriz yapmad›, onu
da baflar› ile verdi. 

Ankara- ‹stanbul aras›ndaki trenin
üçüncü mevkiinde, elinde tahta bir ba-
vul, üstünde ince bir pardösü ile ‹stan-
bul’a geldi… Baflkent’i kasaba gibi gören

Ali Coflkun, gerçek bir flehirle
burada tan›flt›… Denizi,

vapuru ilk kez gördü.
Akrabalar›n›n yar-

d›m› ile okuluna
yaz›ld›, yurda yer-
leflti… ‹lk y›l s›-
k›nt›l› geçti çün-
kü burs için bafl-
vurmas›na ra¤-

men hiçbir yer-
den cevap alama-

d›. Ailesinden gelen
k›s›tl› miktardaki para

hiçbir flekilde okul mas-
raflar›na yetmedi. ‹lk y›l›n so-

nuna do¤ru, arkadafl›ndan bir telefon al-
d›, Ankara’da Hirfanl› Baraj›’n›n yap›m›-
na bafllanacakt› ve eleman aran›yordu.
“Bir y›l çal›fl›r biraz para biriktiririm,
sonra okuluma devam ederim.” diye dü-
flündü. Toplad› eflyalar›n› geldi Anka-
ra’ya, ifle gitmeye haz›rlan›rken, annesi
‘devletten bir mektup geldi sana’ dedi ve
eline sar›, saman kâ¤›d›ndan bir zarf tu-
tuflturdu. Açt› bakt›, hayat›n›n en güzel
haberlerinden birini ald›; Sümerbank’tan
kendisine burs ç›km›flt›. 37,5 liral›k burs-
la hiç ara vermeden gerisin geriye okulu-
na döndü. 

Bursun bir k›sm›n› yurda, bir k›sm›n›
yeme¤e, bir k›sm›n› ihtiyaçlar›na ay›rd›.
Çal›flmak zorunda kalmay›nca, okulda
hareketli bir sosyal yaflam kurdu kendi-
ne. Okulun talebe birli¤i baflkanl›¤›n›
yapt›, yemek da¤›t›m›ndan sorumlu ol-

Üniversitede,
okulun talebe birli¤i

baflkanl›¤›n› yapt›, yemek
da¤›t›m›ndan sorumlu oldu, k›sa

dalga frekanstan radyo kurdu, bir
yandan radyonun yöneticili¤ini
yaparken bir yandan da Güney

Kore’deki Türk askerleri için ‘istek’
program›n›n sunuculu¤unu yapt›.

Dahas›; okulun tiyatro
grubunu oluflturdu…

fiiirler yazd›… 

s›¤maz

Sanayi ve Ticaret
Eski Bakan› Ali Cofl-
kun, yaflad›¤› zor-
luklara ra¤men ha-
yattan hiç kopmad›.

Ankara- ‹stanbul
aras›ndaki trenin üçüncü
mevkiinde, elinde tahta bir
bavul, üstünde ince bir
pardesü ile ‹stanbul’a
üniversite okumaya geldi… 
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du, k›sa dalga frekanstan radyo kurdu, bir yan-
dan radyonun yöneticili¤ini yaparken bir yandan
da Güney Kore’deki Türk askerleri için ‘istek’
program›n›n sunuculu¤unu yapt›. Dahas›; oku-
lun tiyatro grubunu oluflturdu… fiiirler yazd›… 

Okulu bitirdi¤i y›l, ihtilal oldu (60 ihtilâli). Ta-
yinler durduruldu¤u için ifle giremedi. Bir arka-
dafl›n›n arac›l›¤› ile Çanakkale Seramik’in bafl›n-
daki isim ‹brahim Bodur’un yan›nda ifle girdi. ‹fle
giriflini flöyle anlat›yor Coflkun: “Görüflmeye git-
tim. 21 yafl›nda zay›f genç bir delikanl›y›m. Kap›-
da ‹brahim Bey’i bekliyorum. Bir ara d›flar› ç›kt›.
Beni göz ucu ile gördü. Sekreteri ‘efendim Ali
Bey sizinle görüflecek’ dedi. ‹brahim Bey de ‘ben
mühendisle görüflece¤im, sonra’ dedi. Sekreter,
mühendisin ben oldu¤umu söyledi. ‹çeri ald› be-
ni ama yüzüme pek bakm›yor. ‘O¤lum ben diplo-
ma aram›yorum. Bana yanan motoru tamir ede-
cek biri laz›m’ dedi. Tam benim iflim tabi… Ben
de ‘efendim tamir problem de¤il’ dedim. ‘Prob-
lem nedir?’ dedi. ‘Problem motoru yakmamak-
t›r’ dedim. Yüzüme bakt›, ‘otur bakal›m sende ifl
var’ dedi. Oturufl, o oturufl… 35 y›l çal›flt›k birlik-
te. 25 yafl›nda genel müdür oldum. 10’a yak›n
Türkiye için çok önemli fabrika kurduk.” 

‹fl dünyas›n›n da takdirini kazanan Ali Cofl-
kun, ‹SO baflkan vekili ve TOBB baflkan› s›fat›
ile Türkiye ekonomisinin geliflmesinde önemli
icraatlarda bulundu. Bu sürede baflta 8. Cum-
hurbaflkan› Turgut Özal olmak üzere siyasilerin
de dikkatini çekti. Turgut Özal, Necmettin Er-
bakan, Alparslan Türkefl, Süleyman Demi-
rel’den siyasete girmesi için teklif ald›. Hiçbirini
de¤erlendirmedi, ta ki Turgut Özal’›n ölümün-
den 15 gün önce kendisine yapt›¤› teklife kadar.
“Ölümünden 15 gün önce Turgut Bey beni ve
Ayd›n Menderes’i Köflk’e davet etti. Gittik, bize
‘ikinci de¤iflim program›’n› anlatt›. Türkiye’nin
kötü bir döneme do¤ru gitti¤ini, bir parti kur-
mam›z gerekti¤ini söyledi. Süleyman Demirel
erken seçim karar› alm›flt›. Biz parti kuracakt›k,
Turgut Bey de cumhurbaflkanl›¤› görevinden
sonra partinin bafl›na geçecekti. Ancak 15 gün
sonra vefat edince bu durum gerçekleflmedi.
Ben de onun sözlerini vasiyet kabul ettim,
ANAP’ta siyasete girdim. Siyasi hayat›mda en
üzüldü¤üm durum Turgut Bey’in vefat›d›r.” 

ANAP’ta 1995 y›l›nda milletvekili olarak
Meclis’e girdi. De¤iflen siyasi tablo kendisini
AK Parti ile buluflturdu. AK Parti’nin kurulu-

flunda yer ald›. Ekonomiden Sorumlu Genel
Baflkan Yard›mc›s› olarak parti içinde ekonomi
kurulu oluflturdu. Turgut Özal’›n ‘ikinci de¤iflim
program›’n› burada hayata geçirdi. AK Parti’nin
2003 y›l›nda iktidar olmas› ile 58. ve 59. hükü-
metlerde Sanayi ve Ticaretten Sorumlu Bakan
olarak görev ald›. “AK Parti’nin ilk 5 y›ll›k ikti-
dar›nda, Türkiye’nin ekonomisini Baflbakan
Recep Tayyip Erdo¤an’›n yol göstermesi ve sö-
zümüze de itibar etmesi ile düzlü¤e ç›kard›k. Si-
yasi hayat›mda en sevindi¤im olay da budur.”
sözleri ile anlat›yor yaflad›klar›n›. 

Mühendislik, ifl dünyas›, siyaset her ne olursa
olsun Ali Coflkun’nu fliirden, sanattan koparm›-
yor. fiiir yazmaya devam ediyor. Kendisinden
habersiz, fliirleri Bedirhan Gökçe taraf›ndan ki-
tap olarak bast›r›l›p, kendisine hediye ediliyor.
Kitap bast›r›ld›ktan sonra müzisyenler kendisini
aray›p, fliirlerini bestelemek istediklerini söylü-
yor. 43 adet fliiri bu flekilde, halk müzi¤i, sanat
müzi¤i ve ilahi formlar›nda besteleniyor. 

Ölüm ac›s›, siyaset oyunlar›, ifl dünyas›n›n gi-
rift yollar› hiçbir flekilde onu sindirmiyor, küs-
türmüyor hayata karfl›. “Ülkeme, insanlara
olan sevgim beni bu kadar duygusal yapt›.” di-
yor Ali Coflkun ve Ulusal Enerji Forumu’nun
“Sürdürülebilir Yaflam Ödülü” ile de hayat›
taçland›r›l›yor.   

‹fl dünyas›n›n
da takdirini
kazanan Ali
Coflkun, ‹SO

Baflkan Vekili ve
TOBB Baflkan›

s›fat› ile Türkiye
ekonomisinin
geliflmesinde

önemli icraatlarda
bulundu. Bu

sürede Baflta 8.
Cumhurbaflkan›

Turgut Özal
olmak üzere

siyasilerin de
dikkatini çekti.

Turgut Özal,
Necmettin

Erbakan,
Alparslan Türkefl,

Süleyman
Demirel’den

siyasete girmesi
için teklif ald›.

Hiçbirini
de¤erlendirmedi,

ta ki Turgut
Özal’›n

ölümünden 
15 gün önce

kendisine yapt›¤›
teklife kadar.
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Türkiye’de son 8 y›lda, 
at›lan ad›mlar ulafl›m ve
haberleflmenin öneminin kavrand›¤›n›
gösteriyor. 7,5 y›lda ulafl›m ve
haberleflme sektörüne yap›lan 76,6
milyar TL’lik yat›r›m yeterli olmasa da
gelecek için ümit veriyor.

ÜLKE kalk›nmas›nda,
alt yap› tesislerinin önemini
kavramayan devlet, dünyada
kalmad› gibi. Tüm dünyada,
ulaflt›rma sisteminin koordi-
neli ve kombine yap›s› ekono-
mik geliflmenin en önemli un-
surlar›ndan biri olarak kabul
ediliyor.  Ulaflt›rma ve haber-
leflme alt yap›s›ndaki iyileflme;
konfora, sürate, modernizas-
yona ve bilgi toplumuna erifl-
menin en etkili yollar›ndan.
Hatta bir ülkenin bulundu¤u
bölgede söz sahibi olabilmesi
bile, sürdürülebilir bir kalk›n-
ma stratejisiyle, do¤ru ulaflt›r-
ma politika ve planlar›yla sa¤-
lanabilir.  

Ulaflt›rma sektörü önümüz-
deki y›llarda toplumlar›n ve
ülkelerin sosyal, kültürel ve
politik yap›lar›nda vazgeçil-
mez bir ana faktör olacak.
“Ülkelerin ulaflt›rma alt yap›-
s›n› gelifltirmesi, kalk›nma için

»

Bölgesinde
söz sahibi
Türkiye ve

alt yap›

AHMET SEL‹M



yeterli bir ölçü müdür?” soru-
suna verilecek cevap, ‘tabii ki
de¤il’dir. As›l olan, tüm alt ya-
p› sistemlerinin birbirlerini ta-
mamlayacak biçimde kullan›l-
d›¤› kompakt bir sistemin ken-
dini göstermesidir. 

Aslanda Atatürk’ün
1930’da dile getirdi¤i, “Eko-
nominin geliflmesinde bafll›ca
lüzumlu olan, yollar, demir-
yollar›, limanlar, kara ve deniz
ulaflt›rma vas›talar› milli mev-
cudiyetin maddi ve siyasi kan
damarlar›d›r. Refah ve kuvvet
vas›tas›d›r.” cümlesi, ulaflt›r-
man›n önemini net olarak or-
taya koymaktad›r. 

Türkiye’de son 8 y›lda, at›-
lan ad›mlar ulafl›m ve haber-
leflmenin öneminin kavrand›-
¤›n› gösteriyor. 7,5 y›lda ula-
fl›m ve haberleflme sektörüne
yap›lan 76,6 milyar TL’lik yat›-
r›m yeterli olmasa da gelecek
için ümit vermektedir. Bakan-

l›¤›n 2023 y›l› hedefinde, 32
bin kilometre bölünmüfl yol,
22 bin 500 kilometre demiryo-
lu a¤›, havayolunda bölgesin-
de üs olmak, haberleflme pa-
zar büyüklü¤ünü ise
GSMH’n›n yüzde 8’ine, deniz-
yolu infla gelirlerini 10 milyar
dolara ç›karmak var. 

Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n son
8 y›lda ulaflt›rma ve haberlefl-
menin her alanda dikkate de-
¤er ilerleme sa¤lad›¤› inkâr
edilmez bir gerçek. Özellikle
karayollar›nda bafllatt›¤› duble
yol at›l›m›yla 8 y›l içinde, 11
bin 704 kilometre bölünmüfl
yeni yol yaparak, toplam bö-
lünmüfl yol uzunlu¤unu 16 bin
030 kilometreye (bu rakama 2
bin 3 kilometrelik otoyollar
dahil de¤ildir) ç›kard›. 

AK Parti iktidar›n›n vaat et-
ti¤i 15 bin kilometrelik bölün-
müfl yol hedefi neredeyse ta-
mam gibi… Ancak, as›l s›k›nt›
demiryollar›nda… 1951’den
2002’ye kadar y›lda ortalama
18 kilometrelik tek hat demir-
yolu infla edilmifl. Türkiye’nin
10 bin 948 kilometrelik kon-
vansiyonel hatt›n›n yaklafl›k
yüzde 98’nin tek hat olmas› da
ayr› bir olumsuzluk olarak kar-
fl›m›za ç›k›yor. Hele de Avru-
pa ülkelerindeki tek hat yüz-
desinin yüzde 1 civar›n-
da oldu¤u düflü-
nüldü¤ünde... 

Tek hatt›n

birçok sak›ncas› var. Bu sak›n-
calara yak›ndan bakt›¤›m›zda,
tek hatl› yollarda sefer say›s›n›
artt›rmak ve gerekli sefer say›-
s›na ulaflman›n mümkün ol-
mad›¤› gerçe¤i ile yüzleflmek
durumda kal›yoruz. Çift hatl›
yollarda 10’ar dakikal›k aral›k-
larla sefer yap›labilirken, tek
hatl› yolda en fazla iki istasyon
aras›ndaki mesafe kadar gide-
biliyorsunuz. Çift hatta göre,
gidilecek yere, en az 2 kat› bir
zamanda ancak ulaflabiliyor-
sunuz. Bu olumsuzluklar daha
da ço¤alt›labilir.  Di¤er yan-
dan, konpakt bir ulafl›m a¤›
için demiryolu hat uzunlu¤u
yeterli olmayan bir ülkenin
demiryollar›na talebin de s›-
n›rl› olaca¤›n›n görülmesi ge-
rekir. Bu noktada, son y›llarda
hükümetin demiryollar›na

gösterdi¤i ehemmiyet,
demiryollar›nda

bir k›p›rdan-
may› da be-

raberinde
getirdi. Ör-
nek vere-
cek olur-
sak, 2003-

2010 y›llar›
aras›nda y›lda

ortalama 135 ki-
lometre yeni demir-

yolu hatt› yap›ld›. Bu hat-
t›n önemli k›sm›n› h›zl› tren
hatt› ve çift hatlar oluflturdu.
Ayr›ca, bin 600 kilometrelik
h›zl› tren hatt›n›n da inflaat›

devam ediyor. Tüm bunlara
ra¤men, Ulaflt›rma Bakan› Bi-
nali Y›ld›r›m, demiryollar›n-
daki tüm bu çal›flmalar› yeterli
görmedi¤ini, “Bundan sonra
duble yollar gibi duble demir-
yollar› yapaca¤›z.” cümlesiyle
ortaya koyuyor.  Bakan›n he-
definde, 10 bin 556 kilometre-
si h›zl› tren hatt›, 3 bin 985’i
konvansiyonel hat olmak üze-
re toplam 14 bin 531 kilomet-
re bölünmüfl demiryolu infla
etmek var. 10 bin 556 kilomet-
relik h›zl› tren hatt›n›n, yakla-
fl›k 7 bin kilometresinin Çin
Hükümeti’nden sa¤lanacak 30
milyar dolarl›k kaynakla yap›l-
mas› öngörülüyor. Ulaflt›rma
Bakan›, yurdun dört bir yan›n›
h›zl› demiryolu a¤›yla örme-
nin, Türkiye’nin kalk›nmas›
için bir zorunluluk oldu¤unun
alt›n› çiziyor. 

Y›ld›r›m, demiryollar›nda
yap›lacaklar hakk›nda önemli
bir bilgi daha veriyor. Ülke-
mizde demiryollar›n›n toplam
hat uzunlu¤u içerisinde elek-
trikli hat oran›n›n yüzde 19,3
kadar oldu¤u bilgisini veren
Bakan, bu rakam› da yüzde
60’lar üzerine ç›karmay› he-
deflediklerini belirtiyor.  Ba-
kan Y›ld›r›m, “E¤er, 2023 y›-
l›nda dünyan›n 10 büyük eko-
nomisi aras›nda yer almak isti-
yorsak, alt yap›ya h›z kesme-
den yat›r›m yapmak duru-
munday›z.” sözleriyle son
noktay› koyuyor.  

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m
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Bakan
Y›ld›r›m, “E¤er,

2023 y›l›nda dünyan›n
10 büyük ekonomisi
aras›nda yer almak

istiyorsak, alt yap›ya h›z
kesmeden yat›r›m

yapmak
durumunday›z.”
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“RECEP ‹vedik filmlerinin yap›ld›¤› bir dönemde ‘insan hakikatinden, varolufl-
tan’ bahseden filmler yap›yoruz. 70 milyonun, hepimizin oturup a¤lamas› gereken bir
filmin yap›ld›¤› bu ortamda bizlerin filmi izlenmiyor maalesef.” sektörün son duru-
mundan bu sözlerle yak›n›yor Türk sinema tarihinin en önemli yönetmenlerinden Me-
sut Uçakan… “Kelebekler Sonsuza Uçar”, “Yaln›z De¤ilsiniz”, “Reis Bey” gibi filmleri
ile tan›nan Usta Yönetmen, sinema dili ve yetene¤i ile her kesimin takdir etti¤i bir isim
oldu. En son filmi “Anka Kuflu”nu 2006’da çekti. O zamana kadar çekti¤i her film, gifle

rekoru k›rarken, “Anka Kuflu” ayn› ilgiyi
göremedi. Sinema izleyicisinin de¤iflti¤i-
ne bu tarihlerde net olarak flahit oldu¤u-
nu belirten Uçakan, uzun metrajl› yeni
bir sinema filmi için bir daha da yönet-
men koltu¤una oturmad›. TRT için çeki-
len belgesel veya özel projeler için ka-
mera arkas›na geçti ama ‘insan hakika-

»

Mesut Uçakan: 
“70 milyonun
a¤lamas› gereken
filme, gülüyoruz”

Röportaj: BA⁄LANTI NOKTASI

Art›k film çekmeyen Usta Yönetmen:
“Böyle bir ortamda nas›l film çekilir?
Böyle bir dönemde biz ne yap›yoruz?
Var olufltan, insan hakikatinden
bahsediyoruz. Böyle filmler çekiyoruz
ama kimse de izlemiyor.” diyor.



tinden, varolufltan’ bahsetti¤i yeni bir filmi-
ni seyirci ile buluflturmad›. Uçakan ile gü-
nümüz sinemas› ve kendisinin sinema yap-
mamas› üzerine konufltuk. 

■ Günümüz filmlerini, seyircileri nas›l
buluyorsunuz? 

Sinema seyircisi flimdi; küfürlere, ge¤ir-
melere gülüyor. Ben bu konuyu çok eleflti-
riyorum. Ama fiahan Gökbakar’› de¤il,
‹vedik karakterini elefltiriyorum. Kaç film
yapt›m, akl›ma gelmeyecek bir sahne; gaz
ç›kararak, arkas›ndaki flifleyi düflürmeye ça-
l›fl›yor… A¤lanacak halimize gülüyoruz. 70
milyon insan›n bu filmlere hüngür hüngür
a¤lamas› gerekiyor. Sadece gençler de¤il,
aileler izliyor bu filmleri. Türkiye’nin her
kesiminden insanlar izliyor maalesef. 

■ Sizin peki yeni bir film projeniz var
m›? 

Böyle bir ortamda nas›l film çekilir?
Böyle bir dönemde biz ne yap›yoruz? Var
olufltan, insan hakikatinden bahsediyoruz.
Böyle filmler çekiyoruz ama kimse de izle-
miyor.

■ Böyle bir ortamdan bahsederken, ister
izlensin ister izlenmesin, iyi bir örnek ol-
mas› aç›s›ndan, siz ve sizin gibi iyi yönet-
menlerin daha çok film çekmesi gerekmi-
yor mu? 

‹yi sinema göreceli hale geldi. ‹yi olan,
güzel olan, mükemmel olan maalesef güçlü
olan oldu. Parasal olarak, makam olarak,
onun d›fl›nda estetik, sanat ad›na bir fley ta-
fl›yan hiç kimsenin ve filmin toplum içinde
bir yeri yok. Toplumun katmanlar› içinde
çok az elit bir k›s›m var onlar da sinmifl du-
rumda. ‹yi filmlerin ç›kart›lmas› için para
gerekiyor. Film iyi gifle yapmay›nca, bir da-
haki filme alt yap› oluflturam›yorsunuz.
“Kelebekler Sonsuza Uçar” filmini 250 bin
dolara çektik. 1993’te has›lat rekoru k›rd›.
Ama flimdi güncel bir film 700 bin dolara
çekiliyor. fiartlar de¤iflti, flimdi iyi film ifl
yapm›yor.

■ Günümüzde çok izlenen bir film çek-
mek için neler yap›lmal›?

fiimdi iflin sanat yönünü, mesaj yönünü
de¤il ticaretini yaparsan çok izleniyorsun.
fiimdi belirli kriterler var; ya çok a¤lamakl›
bir film yapacaks›n ya da küfürlü… Pazar-
lama çok önemli, film ad›m ad›m pazarla-
nacak. Halk da bu filmi izlemezse, bir fley-
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ler kaç›racak hissine kap›lacak. Biz böy-
le yapam›yoruz çünkü param›z yok. Ya
da seyirciyi, pazarlamay› dikkate alma-
dan ‘benim olay›m bu’ deyip filmini ya-
pacaks›n. Düflük maliyetle yapma flans›-
n›z var. Film kendi pazar›n› oluflturabi-
lir ama bu da olmuyor çünkü mesele-
miz; geneli yakalamak. Böyle bir çelifl-
kili durum var. Bir avuç insana film çek-
meyi kimse istemez ama bizim filmleri-
miz de art›k bir avuç d›fl›nda izlenmiyor. 

■ Son filminiz “Anka Kuflu”nu
2006’da yapt›n›z ve bir daha da film
yapmad›n›z. Sebebi nedir? 

“Anka Kuflu” iyi bir filmdi ama ifl »»

“Yeni bir film çekecek olsam,
‹stanbul’un fethini çekmeyi çok

isterdim. Fatih’in Topkap›’dan
girifli kesinlikle ilk karem olurdu.
Ama bunu verirken tabi ki farkl›

bir aç›dan yakalamak laz›m.
Millet zannediyor ki, k›l›c›n›

çekti, ald›. Böyle de¤il, önce alt
yap›s›n› oluflturdu. Tüm

detaylar› filmime yans›t›rd›m”
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yapmad›. Zerre pazarlama yapamam›flt›k. 
■ Bir daha film çekmeme sebebiniz “Anka

Kuflu”nda yaflad›¤›n›z hayal k›r›kl›¤› m›?
Öyle diyebiliriz. 90’l› y›llarda”Yaln›z De-

¤ilsiniz”i, “Kelebekler Sonsuza Uçar”› çekti-
¤imizde Türkiye’de yer yerinden oynad›. Ra-
korlar k›rd›k. Ama “Anka Kuflu”nun seyircisi
30 binde kald›. 

■ Peki ne oldu da filminiz izlenmedi sizce? 
1995’te ‘Ölümsüz Karanfiller”i yapt›m. Si-

nemay› b›rakt›m bu sürede. Uzun bir
aradan sonra 2006’da, “Anka Ku-
flu”nu çekmeye karar verdim. Ama
döndü¤ümde hem sinema tekni¤i
hem de sinema izleyicisi çok de¤ifl-
miflti. Sinemay› b›rakt›¤›mda, genel-
de manueldi herfley. Ben de son b›rak-
t›¤›m teknoloji ile çektim filmi ama filmi
bir oynatt›lar, sadece iki hoparlörden ses geli-
yor. fiimdiki filmlerde ise teknoloji çok iyi.
Bang›r bang›r ses ç›kar›yorlard› benim filmi-
min yan›nda. Benim filmimde ayn› ses düze-
ni, çekim düzeni yoktu. Bu dönemde de iyi
bir seyirci kitlesini, kaliteli seyirci kitlesini
kaybettik maalesef. 

■ Sizin bir de Türkiye’de ilk bilimkurgu
olarak bilinen ‘Kavanozdaki Adam’ filminiz
var de¤il mi? 

Evet bu filmi yapt›k, Türkiye’de bir ilk ola-
rak. Bizim filmden sonra ise çok absürt film-
ler yap›ld›. ‘Dünyay› Kurtaran Adam’ gibi fi-

lan… 
■ fiuanda paran›z ol-

sa nas›l bir film çekmek
istersiniz?

Fetih filmini çeker-
dim, ‹stanbul’un fethini
çekmeyi çok isterdim. 

■ Hangi kare ile bafl-
lamak istersiniz filmini-
ze?

Fatih’in Topkap›’dan
girifli kesinlikle ilk ka-
rem olurdu. Ama bunu

verirken tabi ki farkl› bir aç›dan yakalamak
laz›m. Millet zannediyor ki, k›l›c›n› çekti, ald›.
Böyle de¤il, önce alt yap›s›n› oluflturdu. Alpe-
renlerin, dervifllerin oluflturdu¤u bir alt yap›
var. Alperenler, dervifller önce buraya yerle-
fliyor. Propaganda gibi ifllere giriflmiyorlar.
Halk›n yaflant›s›na uyum sa¤l›yorlar. Yard›-
m›na kofluyorlar. Bizans yönetimi rahats›z
oluyor bu durumdan. Onlar› topraklar›ndan
ç›karmak istiyor. Fatih de ‘sak›n dokunmaya-

s›n’ diye mesaj gönderiyor Bizans yönetimi-
ne. Ama bunu ciddiye alm›yor ‹mparator.
‘Kendi halk›na zulmü kald›r’ diye ikinci me-
saj› gönderiyor. Zaten zulüm yüzünden Bi-
zans halk› Osmanl›’y› tercih eder hale geliyor.
Ben fetih filmi yapma hayalimi gerçeklefltirir-
sem iflte tüm bu detaylar› ile büyük bir pro-
düksiyon olur.

■ Siz yönetmenlik yapt›¤›n›z süre boyunca
birçok olay yaflam›fls›n›zd›r. Bunlar› filme al-
may› düflünmez misiniz? 

Kendim yapmayaca¤›m bu ifli, ama an›la-
r›m› yay›nlamak isteyenler var. Ben de s›cak
bak›yorum. Gerçekten o kadar farkl› fleyler
yaflad›k ki. Her insan farkl› fleyler yaflam›flt›r
ama bizim yaflad›klar›m›z çok daha farkl›yd›.
‹nanc›m›z› odaklayan bir hareketi bafllatt›k.
Yücel Çakmakl›, 1970’te ‘Birleflen Yollar’la
ç›kt›¤› zaman, milli sinemadan bahsetti. Mil-
li de¤erleri, milli bak›fl aç›s› ile çekmek iste-
di. 1970’te bu bak›fl aç›s› bir milatt›. Fakat
ondan sonra biz gelince ifli biraz daha aç›k,
net bir yere oturtmaya çal›flt›k. Nedir bu
milli de¤erler, aç›kça ifade ettik. De¤erleri-
mize uygun sinema yapmak istedi¤imizi
aç›kça söyledik. Tüm bu yaflad›klar›m›z› ya-
y›nlamak istiyor arkadafllar biz de hem eser-
lerimizle hem de yaflad›klar›m›zla topluma
faydal› derinlikli eserler vermek istiyoruz.
An›lar›m›n yay›nlanmas›n› da bu kapsamda
de¤erlendiriyorum. 

“1995’te 
“Ölümsüz

Karanfiller”i
yapt›m. Sinemay›

b›rakt›m bu
sürede. Uzun bir

aradan sonra
2006’da, “Anka

Kuflu”nu çekmeye
karar verdim. Ama
döndü¤ümde hem

sinema tekni¤i
hem de sinema

izleyicisi çok
de¤iflmiflti. Seyirci

say›s› 30 binde
kald› maalesef.”

Usta
Yönetmen,

Fetih filmi çek-
mek istiyor.
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Para tuza¤› haline gelen 900’lü sohbet hatlar›,
Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Virgin

adalar›na kayd›. Bu
hatlarda, yaklafl›k 30 bin

kad›n çal›fl›yor.

900’lü hatlar yurt d›fl›na kaçt›
sel içerikli sohbetler yapt›ran hatlarda çal›flan
kad›n say›s› da oldukça yüksek. 30 bin civa-
r›nda kad›n›n bu ifli yapt›¤›n› belirten yetkili-
ler, “Bu hatlarda part-time çal›flan üniversite
ö¤rencileri de, evinde örgü örerken ba¤la-
nanlar da, çal›flan kad›nlar da bulunuyor.”
dedi.

BTK, geçti¤imiz günlerde 900 hatlara dü-
zenleme getirdi. Çünkü, 900’lü hatlar d›fl›nda
0444, 0592, 0522 gibi kodlarla bafllayan hatlar
üzerinden yap›lan görüflmeler çok yüksek ta-
rifelerle ücretlendirilirken, vatandafllar yük-
sek ücretin sadece 0900’lü hatlarda oldu¤unu
düflüyordu. Bu yüzden de yüksek faturalarla
karfl› karfl›ya kal›n›yordu. Vatandafllardan ge-
len flikayet üzerine BTK, bütün cinsel içerikli
hatlar›n 0900’le bafllamas›na karar verdi. Va-
tandafl isterse 0900’lü numaralar›n aranmas›-
na hatlar›n› kapatt›rabiliyordu. Operatörler
ilk abonelikte 0900’lü numaralara aç›k olarak
hatlar› tahsis ediyordu. 
Yurt d›fl› canl› sohbetler 
oIP üzerinden yap›l›yor 

Bu karar›n ard›ndan sohbet hatlar› mer-
kezlerini Türkiye’den, Bulgaristan, Roman-
ya, Moldova ve Virgin Adalar›’na tafl›d›. Tür-
kiye’den sohbet hatlar› için verilen numarala-
r› arayanlar fark›nda bile olmadan önce bu
ülkeleri ar›yor. E¤er sohbet canl› ise, bu ülke-
deki merkez internet üzerinden ses aktar›m›
(VoIP) yaparak arayan kifliyi Türkiye’de soh-
bet eden kifliyle görüfltürüyor. Örne¤in, ‹s-
tanbul’dan sohbet numaras›n› arayan bir kifli
önce Bulgaristan’daki hatt›n merkezini ar›-
yor. Bu hatta düflen arama, otomatik olarak
internet üzerinden ‹stanbul’daki sohbet eden
kifliye ba¤lan›yor. Yani ‹stanbul’dan sohbet
hatt›n› arayan bir kifli, sohbet etti¤i ‹stan-
bul’daki kifliyle Bulgaristan üzerinden görüfl-
me yapm›fl oluyor.  

PARA tuza¤› haline gelen 900’lü soh-
bet hatlar›, yurt d›fl›na kayd›. Hatlar›n yurt d›-
fl›na ç›kmas›nda, Bilgi Teknolojileri ve ‹leti-
flim Kurumu’nun (BTK), bu hatlar› 0900 ile
bafllayan tek numarada toplama karar› etkili
oldu. Ebeveynler de 900’lü hatlar› aramaya
kapat›nca, bu ifli yapanlar hatlar›n› Bulgaris-
tan, Romanya, Moldova ve Virgin adalar›na
kayd›rd›. Ald›klar› yeni hatlarla ise yurt d›fl›n-
dan konuflturmaya devam ediyorlar. 
30 bin kad›n çal›fl›yor 

BTK yetkililerinin verdi¤i bilgiye göre, cin-

»
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Denizbank ile iflbirli¤ine giden PTT’nin 
verece¤i kartlar, tüm ATM ve al›flverifllerde
kullan›labilecek.‹flbirli¤i ile PTT müflterileri

uluslararas› kartl› ödeme
sistemlerine tafl›nacak.

DenizBank,
Visa/MasterCard BIN

kullan›m hakk›n› PTT
Bank’a sa¤layacak ve bu

müflterilere kart
bas›lacak.

PTT kartlar›
DenizBank iflbirli¤iyle
kredi kart› oluyor

çeflidini artt›r›yor hem de hizmet kalitesini
yükseltiyor. 2002 y›l›nda 7 ayr› kuruluflun
ifllemleri yap›l›yordu, bugün 144 kurum ve
kuruluflun 167 ayr› ifllemi yap›l›yor. 23
banka ve finans kuruluflu, 20 telekom ve
GSM flirketi, 45 belediye, 21 sosyal güven-
lik ve yard›m kuruluflu, 6 sigorta flirketi ve
enerji flirketleri baflta olmak üzere toplam
144 kurum ve kurulufl PTT üzerinden hiz-
met veriyor." dedi.

Bakan Y›ld›r›m, borsay› Anadolu’ya ta-
fl›mas›yla, kargo hizmetleriyle, birleflik
posta sistemiyle PTT’nin oluflturdu¤u yeni
katma de¤erli hizmetlere kredi kart› hiz-
metinin de eklenmesinin mutluluk verici
oldu¤unu söyledi.
Önce, SGK ve posta çeki olan
müflteriler kart sahibi olacak

PTT ve DenizBank aras›ndaki iflbirli¤i
temel olarak PTT’den maafl alan SGK ve-
ya posta çeki ödemesi yapan müflterilere
banka kart› ve kredi kart› verilmesini kap-
s›yor. ‹flbirli¤i ile PTT müflterileri uluslara-
ras› kartl› ödeme sistemlerine tafl›nacak.
DenizBank, Visa/MasterCard BIN kulla-
n›m hakk›n› PTT Bank’a sa¤layacak ve bu
müflterilere kart bas›lacak. Ortak ç›kart›la-
cak kredi kart› ayr›ca Bonus’un tüm özel-
liklerini bar›nd›racak. PTT banka kart› ve
PTT kredi kart› almak isteyen müflteriler
PTT’nin flubelerine baflvuruda bulunabile-
cek. DenizBank iflbirli¤iyle hayata geçiri-
len PTT Kart, ‘ilk’ olma özelli¤i tafl›yor.

PTT ve DenizBank aras›nda yap›-
lan iflbirli¤i sayesinde PTT Kart art›k al›fl-
verifllerde ve tüm banka ATM’lerinde kul-
lan›labilecek. ‹flbirli¤inin ard›ndan, PTT
kartlara Visa/MasterCard özelli¤i kazan-
d›r›larak, al›flverifllerde ve tüm banka
ATM’lerinde kullan›labilecek. PTT’nin
ATM’lerinin tüm bankalar›n dâhil oldu¤u
ortak ATM a¤›na entegrasyonu da sa¤la-
nacak. ‹flbirli¤ine iliflkin imza töreni, Sir-
keci PTT Postane binas›nda gerçeklefltiril-
di. Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m’›n
haz›r bulundu¤u törende iflbirli¤i anlaflma-
s›n›, PTT Yönetim Kurulu Baflkan› Os-
man Tural ve DenizBank Genel Müdürü
Hakan Atefl imzalad›.

‹mza töreninin ard›ndan bir konuflma
yapan Bakan Y›ld›r›m, bugün hiçbir ban-
kan›n bulunmad›¤› bin 357 yerleflim yerin-
de PTT Bank’›n oldu¤unu söyledi. PTT
Bank sayesinde vatandafllar›n gerek ka-
muyla olan gerek özel sektörle olan iflleri-
ni online olarak gerçeklefltirebildi¤ini ifa-
de eden Y›ld›r›m, "PTT Bank, hem hizmet

»

PTT Yönetim Kurulu Baflkan› 
Osman Tural ve DenizBank Genel
Müdürü Hakan Atefl (solda)





TCDD, 150 milyon dolarl›k h›zl› tren gar› için bu y›l
ihaleye ç›k›yor. Türkiye’nin yerli havaalan› infla ve

iflletmecileri ihaleyi dört gözle bekliyor. Gar, 
Yap-‹fllet-Devret(Y‹D)
modeli ile yap›lacak.

Havaalanlar›nda oldu¤u
gibi, yolcu garantisi

verilecek

32 www.baglantinoktasi.com.trba¤lant›noktas› haber

‹flletmecilerin gözü 
h›zl› tren gar›nda 

tacak gara özellikle yerli havaalan› ifllet-
mecileri yak›n ilgi gösteriyor. Türkiye’de
havaalan› infla ve iflletmecili¤inde TAV, IC
Holding, Çelebi gibi önde gelen flirketler
bulunuyor.
Keçiören ve metrosu ba¤lanacak 

Bir taraftan Keçiören Metrosu’na bir
yandan da yürüyen bantlarla Tando¤an’a
ba¤lanacak olan H›zl› Tren ‹stasyonu’nun,
Ankara’n›n birçok ilçesine metro ba¤lant›s›
da sa¤lanacak. TCDD yetkilileri, yeni gar›n
hayata geçmesiyle y›lda 10 milyon yolcu ha-
reketlili¤i yaflanaca¤›n› tahmin ediyor. Se-
ferlere bafllanan Ankara-Eskiflehir aras›nda
tafl›nan yolcu say›s›n›n flimdiden 1 milyon
800 bine ulaflt›¤›na dikkat çeken yetkililer,
Ankara-Konya’n›n seferlere bafllamas›yla,
ilave 3 milyon yolcunun tafl›naca¤›n› belirti-
yor. Bu flehirlere, Ankara-‹stanbul ve Anka-
ra-Sivas seferlerinin de eklenmesiyle, y›ll›k
kapasitenin 10 milyon yolcuya ç›kaca¤› bil-
gisini veren yetkililer, yeni gar›n günde 100
bin yolcuya ev sahipli¤i yapaca¤› belirtiyor.
Yaflam alan› olacak

Yetkililer, modern görüntüsüyle yeni ga-
r›n, özellikle  Ankaral›lar’›n yeni yaflam
alanlar›ndan biri olaca¤›n› vurguluyor. Gar
bünyesinde, 5 y›ld›zl› otel, al›flverifl merkez-
leri, sinema, tiyatro, sergi salonlar›, sosyal
tesisler, kafeteryalar, lüks lokanta ve resto-
ranlar, çocuk oyun alanlar› ve otoparklar
bulunacak. Yolcu her türlü ihtiyac›n› gar
içinde giderebilecek. Gara erken gelen yol-
cular, zaman›n› e¤lenceli bir flekilde geçire-
bilecek bir atmosferde kendini bulacak. 

TÜRK‹YE Cumhuriyeti Devlet
Demiryollar› (TCDD), Ankara’ya infla edi-
lecek ‘uzay üssü’ görünümlü “H›zl› Tren
Gar›” ihalesinde sona yaklaflt›. ‹hale flartna-
mesinde yer alacak hususlar da yavafl yavafl
netleflmeye bafllad›. 150 milyon dolara mal
olmas› beklenen h›zl› tren gar› için havali-
man› modeli olarak bilinen Yap-‹fllet-Dev-
ret(Y‹D) ile ihaleye ç›k›lacak. ‹halede gar›n
bitimi için en az süreyi veren firma ipi gö-
¤üsleyecek. Yine havaliman› ihalelerinde
oldu¤u gibi, yolcu garantisi verilecek. Veri-
len garantinin üzerinde yolcu gelmesi halin-
de, iflletmeci firma ile TCDD, kâr› bölüfle-
cek. Ancak, yolcu bafl› ücret havalimanla-
r›nda oldu¤undan daha düflük olacak. H›zl›
Tren Gar›’n›n girifl ve ç›k›fllar› da t›pk› hava-
limanlar›nda oldu¤u gibi infla edilecek. 
Havaalan› iflletmecilerinin 
gözü kula¤› ihalede

Bu y›l içinde ihaleye ç›k›lmas› planlanan
gar için, yerli ve yabanc› birçok firma ya-
k›ndan takipte. TCDD yetkililerinin verdi-
¤i bilgiye göre, havaalan› mimarisini yans›-

»
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Ne güzel Tokat türküsüdür; “Yola
yollad›m seni/Yollar yormas›n seni/H›z›r
elinden tutsun/Bana yollas›n seni”… 

“Yol”dan geçilmeyen, 3 sözcü¤ü
yineleme olan, 12 sözcükten oluflan bu
dörtlükte ne çok fley var Allah’›m…

Bir defa iki kifli var; yolcu edilen ve yolcu
eden…

‹kincisi yolcu edenin yolcu edilen üzerine
titremesi var…

Üçüncüsü, yollar›n yorucu oldu¤u bilgisi
var.

Dördüncüsü aman yolda belde kalma; yol
yorucu ama Allah kolayl›k versin yorulma
duas› var.

Beflincisi H›z›r Aleyhisselam’dan yard›m
talebi, yolcunun bafl› s›k›flt›¤›nda yetiflmesi
için ça¤r› var.

Alt›nc›s›, tez zamanda kavuflma dile¤i

var…
Yedincisi, yollayanla yollanan aras›nda

gönül iliflkisi var.
Sekizincisi kadere r›za var; gönül

istemedi¤i halde yolcu edilen kiflinin
ayr›l›¤›ndan flikâyet yok…

Dokuzuncusu, bu yolculu¤un tekin
olmad›¤› örtülü bilgisi var.

Onuncusu, hüznün dam›t›lm›fl hali var.
On birincisi ölçü var.
On ikincisi, senle ben aras›nda sayg› ve

a¤›rl›k var.
Bu varl›k uzar gider.
En önemlisi “aflk” var.
Dört k›sa cümle, üçer sözcükten, oniki

sözcük…
Gönül tarihimize ve gönül co¤rafyam›za

dikilen bir söz an›t›…
Daha ne olsun…

Yola yollad›m seni

Sadece 
12 sözcükten

oluflan bir Tokat
türküsünde ne 

çok fley var 
Allah’›m…





GÜNÜMÜZDE bil-
gisayar teknolojisi müthifl bir
h›zla gelifliyor. Bilgisayarlar›n
bellek kapasiteleri de tekno-
lojiyle birlikte yükseliyor.
Yüzlerce kitap dolusu bilgi,
küçük bir bilgisayara yükle-
nebilir. Ancak, büyük flirket-
ler için durum biraz farkl›.
Onlar, bilgilerini disklerle ye-
dekliyor. Bilgiler yedeklenir-
ken, ‘mükerrer’ bilgiler baflla-
r›n› a¤r›t›yor. Çünkü flirketler
bir bilgiyi ararken, mükerrer
bilgiler nedeniyle hem zaman
hem maddi kayba u¤ruyor. 
Bu soruna, veri toplam flirketi
olan Glasshouse son veriyor.
Glasshouse Türkiye Genel
Müdürü Emre Pekar, gelifltir-
dikleri tekilleflme teknoloji-
siyle, birbirinin ayn›s› olan ve-
rilerin bilgisayardan ay›klan-
d›¤› ve mükerrer bilgilerin
daha bafl›nda ortadan kald›-
r›ld›¤›n› belirtiyor. 
Böylece, fazla disk harcanma-
s›n›n da önüne geçilece¤ini
vurgulayan Emre Pekar, sis-
tem hakk›nda flu bilgileri ve-
riyor: “Tekillefltirme teknolo-
jisiyle, bir gün önce diske
yüklenmifl bilgiler, diske tek-
rar kaydedilmeye çal›fl›ld›¤›

zaman, sistem buna izin ver-
miyor. Böylece zamandan bü-
yük tasarruf ediliyor. Mesela,
verilerin diske ilk kayd› 5 saat
sürüyorsa, ikinci günün bilgi-
leri üzerine aktar›l›rken süre
10-15 dakika seviyelerine ini-
yor. Çünkü ayn› bilgiyi sürekli
yedeklemiyorsunuz, sadece
son gün üretilen bilgileri kay-
dediyorsunuz. Böylece hem
k›sa sürede kaydediyor, hem
de yeni diske ihtiyaç duymu-
yorsunuz. Çünkü tekillefltir-
me, birbirini tekrar eden veri
bloklar›n› bulur ve bunlar› sa-
dece bir kere depolar. Tekrar
eden ayn› veri sadece bir kere
gerçekten depolan›r, di¤er
tekrarlar diske yaz›lmaz ve
birer sanal ba¤lant› ile yaz›l-
m›fl olan ana kopyaya yönlen-
dirilir.   Ayn› dosya ya da veri
blo¤unun yeniden yaz›larak
çok say›da kopyas›n›n olufl-
mas› engellenir. Böylece, ayn›
cihazlar kullan›larak daha

fazla veri saklanabilir. Bu da
maliyet, zaman ve verimlilik
anlam›nda çok önemli  avan-
tajlar sa¤lar.” dedi. 
Enerji ve so¤utma 
maliyeti düflüyor 
Türkiye’de telekomdan fi-
nans, bankac›l›k, sigorta ve
üretime kadar farkl› sektör-
lerde faaliyet gösteren birçok
flirketin tekillefltirme teknolo-
jilerine geçiflini sa¤lad›klar›n›
ifade eden Pekar, tekillefltir-
me teknolojilerinin sa¤lad›¤›
temel avantajlar› flöyle s›ral›-
yor: “Sistem, daha efektif
kullan›lan depolama kaynak-
lar› ile veri depolama mali-
yetlerinde ciddi düflüfl sa¤lar-
ken, cihazlar›n kulland›¤›
enerji ve so¤utma maliyetleri-
ne ciddi etki etmekte. Etkileri
h›zl› görüldü¤ü için h›zl› bir
yat›r›m geri dönüflü sa¤lar-
ken, h›zl› yedekleme ve geri
dönüfl ile yedek saklama sü-
relerini uzatmakta.” 
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Bilgisayarlara
ayn› bilgiler
yüklenemeyecek

»

Tekillefltirme
teknolojisiyle,

bilgisayarlarda
birbirinin ayn›s›

olan bilgilerin
saklanmas›na son

veriliyor. Ayn›
bilgiyi yüklemek

isteseniz dahi,
sistemin kendisi

otomatikman
ay›r›yor. Böylece,

disk üzerinde 5
saatlik süren bir

arama 10-15
dakikaya inerken,

h›zl› yedekleme ve
geri dönüfl ile 

yedek saklama
süreleri de uzuyor.

Glasshouse
Türkiye 

Genel Müdürü
Emre Pekar



“HAYDARPAfiA Gar› yand›.”
dendi¤inde herkesin yüre¤i a¤z›na geldi.
Kimimiz sevinçli bir buluflmay›, kimimiz
hüzünlü bir veday› hat›rlad›k belki de… 

Yang›n, tarihi gar›n bir süreden beri izo-
lasyon ve onar›m yap›lan çat›s›nda ç›kt›.
Lodosun etkisi ile alevler büyürken, yo¤un
geçen yang›n söndürme faaliyetleri bitti¤in-
de Haydarpafla’n›n çat›s› maalesef yok ol-
mufltu. Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m,
binada çat› tamirat›n›n yap›ld›¤›n›, yang›n›n
bu çal›flmalar nedeni ile ç›kt›¤›n›n kesin ol-
du¤unu, sabotaj ihtimalinin bulunmad›¤›n›
söyledi. Konu ile ilgili soruflturma bafllatan
Bakan Y›ld›r›m, sorumlular›n cezas›z kal-
mayaca¤›n› duyurdu. 
Mimarisi ile k›skand›r›yor

Haydarpafla, mimari yap›s› ve tarihi özel-
likleri ile Türkiye’deki gar binalar›n›n en
önemlisi olarak biliniyor. ‹stanbul Ba¤dat
Demiryolu Hatt›’n›n bafllang›ç istasyonu
olarak gündeme gelen binan›n yap›m›na
‹kinci Abdülhamit döneminde 30 May›s
1906 tarihinde baflland›. Bina için önce her
biri yirmi 21 uzunlu¤undaki bin 100 ahflap

kaz›k denize çak›ld›. Bu kaz›klar›n üstüne
Hereke’den getirilen aç›k pembe granit tafl-
larla temel döflendi. Bina, bu kaz›kl› teme-
lin üstünde yükseldi. Zeminde ve asma kat-
larda cephe kaplamas› olarak Mekke tafl›
tercih edildi. Çat›s›nda ise ahflap kullan›ld›.
Neo Rönesans stilinde infla edilen gar›n,
Bat› cephesi k›sa, do¤u cephesi uzun ‘U’ bi-
çiminde yap›ld›. ‘U’ plan›n ortas›nda genifl
koridorlar ve bu koridorlar›n iki taraf›nda
yüksek tavanl› odalar s›ralan›yor. 

Gar›n önünde, bir de mendirek infla edil-
di. Bina iki y›l gibi k›sa bir sürede tamamla-
narak, 1908 y›l›nda hizmete sunuldu. Bina-
ya 1533 y›l›nda, vezirli¤e kadar yükselen
Had›m Haydar Pafla’n›n ad› verildi. 
Paha biçilmez vitraylar›n› gemiler k›rd›

Gar›n d›fl cepheleri Linnemann imzal›
paha biçilmez vitraylarla kapl›yd›. De¤erli
vitraylar 15 Kas›m 1979’de ‹ndependente
adl› yak›t yüklü Romen band›ral› geminin
Haydarpafla Mendire¤i’nin önünde baflka
bir gemi ile çarp›flmas› sonucu meydana ge-
len kazada, büyük hasar gördü. Haydarpafla
Gar› restorasyona al›nd›. Gar 1983’te asl›na
uygun olarak onar›ld›.
Marmaray Projesi tamamlan›nca
yolcu trafi¤ine kapanacak

Haydarpafla, Asya ve Avrupa’y› bo¤az›n
alt›ndan birbirine ba¤layan Marmaray Pro-
jesi’nin tamamlanmas›n›n ard›ndan, yük ve
yolcu trafi¤ine kapanacak ve bu görkemli
bina yeni projelerle tarih içindeki yolculu-
¤una sonsuza de¤in devam edecek.  

36 ba¤lant›noktas› www.baglantinoktasi.com.tr güncel

Her bir karesinde tarih olan Haydarpafla Gar›, ilk 
kez yolcular›n nefesi yerine yang›n alevleri ile ›s›nd›. 

Haydarpafla ile 
birlikte yürekler de yand›

»

‹stanbul’un sihirli yap›lar› aras›nda
yer alan bina, 1. Dünya Savafl›
s›ras›nda 1917’de Anadolu’ya
götürülmek üzere depolanan

cephanelerin, bir sabotajla
patlamas› sonucu a¤›r hasar

gördü. Kuleleri ve çat›s› yand›.
Gar binas› bugünkü görünümünü

ise yang›n›n ard›ndan yap›lan
onar›m ve de¤iflikliklerle ald›. 

1. Dünya
Savafl›’nda

hasar gördü
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Sanat›n hayat› dönüfltürebilme gücü

oldu¤una, belki size fazla iyimserce
gelecek ama, her zaman inanm›fl›md›r.
‹nsan›n kendini en iyi ifade edebildi¤i biçim
oldu¤una inand›¤›m sanat›n hayat›n gizli
köfle buca¤›na s›zabilme yetene¤inin yan›
s›ra insan›n da etine kemi¤ine nüfuz
edebilme gücü vard›r. Sanat, t›pk› bir
makine ya¤› gibi, dünyan›n, hayat›n ve
insanlar›n pas tutmufl derinliklerini harekete
geçirir, temizler. Bunu da türlü türlü
biçimlerde, kendi gelifltirdi¤i formlarla
yapar. Sanat sadece kendisine karfl›
sorumludur, ne siyaset dinler, ne ahlak, ne
de yerleflik, kal›plaflm›fl de¤er yarg›lar›na
yüz sürer.

Geçenlerde ‹letiflim Yay›nlar› aras›ndan
yay›mlanan “Sanat Manifestolar›” adl›
derleme kitab›n› elime ald›¤›mda yaflad›¤›m
heyecan ve coflku bo¤az›m› s›k›flt›rd›,
nefesimi kesti, beni acayip acayip fleyler
yapmaya sevk etti. Bazen öyle olur insan,
örne¤in bir kitap size hayat›n›zda farkl› bir
fley yap›n der; çaresiz boyun e¤ersiniz siz
de. Alt bafll›¤› “Avangard Sanat ve Direnifl”
olan bu kitapta sanat›n modern ça¤larda
keflfetti¤i sald›r› türü olan manifestolar yer
al›yor. Manifesto sözcü¤ü “manifest”
kelimesinden, yani “ilan etme”den geliyor.
Ayd›nlanma’n›n kuru ak›lc›l›¤›n›n insan›
zincirledi¤i bir dönemde insan›n en do¤al
tek biçimi olan sanat buna koyuyor.
Dünyan›n ak›lc›l›¤›, sanayinin
boyunduru¤una girdi¤i zamanda dünyan›n
bu çehresini de¤ifltirmek için ütopyalar
tasarl›yor. Bu ütopyalar› topluma sunuyor.
Asl›nda bunu yaparken dünyan›n pek de
onaylamad›¤› gidifline müdahale etmek gibi
bir amac› da var. Müdahale edip
dönüfltürmek istiyor sanat manifestolarla.

Parnasyen sanat ak›m›na karfl›
romantizmin, insan›n duygu dünyas›n›n da
önemli oldu¤unu ileri süren bu sanat
ak›m›n›n ç›k›fl› da manifestolarla oluyor.

Sanat›n, t›pk› günümüzde oldu¤u gibi, o
dönemde de kafas› kar›fl›k. Toplumsal ön
kabullerin, ekonomik zorunluluklar›n bir
uzant›s› durumuna düflen sanat kendisine
bir yol çizmekte zorlan›yor. Toplumsal
dönüflümlere paralel dönüflümler
gösteriyor, böyle olmas› do¤al, ama yine de
sanat için toplumsal geliflmelerin bir sonucu
olmak yetersizdir. Sanat öncü olmay›, yol
göstermeyi, dönüfltürmeyi ister. Avangard
kelimesi de asker bir terimdir ve “öncü
birlikler” anlam›na gelir. 19. yüzy›l›n
sonundan 1950’lere kadar sanat bu öncü
birliklerle yolunu açm›fl, dünyaya damgas›n›
vurmufltur. 

Bir örnek olsun diye anlat›yorum. 1789
Frans›z Devrimi’nden sonra sanat›n toplum
için yap›lmas› gerekti¤i düflüncesi a¤›r bast›.
Art›k sanatta aranan temel özellik toplum
için olup olmad›¤›yd›. Ne var ki sanatç›lar
giderek bu düflünceden so¤udular ve
sanat›n toplum için de¤il sanat için
yap›lmas› gerekti¤i düflüncesini gelifltirdiler.
Theophile Gautier bir roman›n›n önsözü
olarak ve en erken sanat manifestosu
say›labilecek l!art pour l’art (sanat için
sanat) kaleme ald›. Bu manifestoda Gautier
sanat›n yaln›zca kendisine karfl› sorumlu
oldu¤unu ileri sürüyordu. Bu, sanat›n
toplumu dönüfltürücü gücünden
vazgeçmesi de¤il, aksine kendisini bizatihi
dönüfltürücü bir güç olarak düflünmesidir.
Sanat›n toplumda de¤ifliklik yapmas› için
kendisinden baflka hiçbir düflüncenin
uzant›s› olmas›na ihtiyac› yoktur. Bu
manifestoyla sanat modernli¤in ahlak›na ve
siyasetine meydan okumaktad›r.

Günümüz sanat›na bak›nca sanat›n bu
dönüfltürücü gücü tekrar kendinde
vehmetmesine ihtiyaç bulundu¤u aç›kt›r.
Sanat, tarihin hiçbir döneminde olmad›¤›
kadar sistemin boyunduru¤una girmifl ve
dönüfltürme gücünü kaybetmifltir. 

Yaz›k.

Sanat›n öncü birlikleri 

Avangard 
kelimesi asker bir

terimdir ve “öncü
birlikler” anlam›na

gelir. 19. yüzy›l›n
sonundan 1950’lere
kadar sanat, öncü

birliklerle yolunu
açm›fl, dünyaya

damgas›n›
vurmufltur.
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BLACKBERRY cep telefon-
lar›n›n kripto nedeniyle kapanabilece-
¤i yönündeki tart›flmalarda sona yak-
lafl›ld›. BlackBerry üst yönetimi ile gö-
rüflen BTK yetkilileri, cihaz›n ‘stan-
dart kripto’ ile çal›flmad›¤› kanaatine
vard›. Bu durumda BTK, Black-
Berry’den kulland›¤› mesaj sisteminin
kod ya da kripto anahtar›n› istemeye-
cek. BlackBerry’nin, kripto nedeniyle
kapanma olas›l›¤› son dakikada bir
de¤ifliklik olmazsa ortadan kalkm›fl
görünüyor. Ancak, BTK’dan görüfl-
meye yönelik henüz bir aç›klama ya-
p›lmad›. Kurul, nihai karar›n› da he-
nüz vermedi. Konuyu de¤erlendirme-
ye alan BTK’n›n önümüzdeki günler-
de aç›klama yapmas› bekleniyor. 

Uzun zamand›r gündemde olan
BlackBerry sorunu, BTK üst yöneti-
minin Kurban Bayram›’ndan hemen
önce firman›n üst yönetimiyle Türki-
ye’de yapt›¤› görüflme ile büyük oran-

da çözüme ulaflt›. Görüflmede BTK,
BlackBerry’nin, mail ya da mesaj sis-
teminin kripto kapsam›na girip girme-
di¤i sorusuna yan›t arad›. BlackBerry
üst yönetimi, BTK yöneticilerine, me-
sajlaflma sistemi hakk›nda bilgi verdi,
çal›flma yöntemlerini aç›klad›.

BTK’dan al›nan bilgiye göre gö-
rüflmenin gündeminde, Black-
Berry’nin kulland›¤› kriptolara iliflkin
anahtarlar›, Türkiye’ye verip verme-
yece¤i vard›. BTK yetkilileri görüflme
ile ilgili flu bilgileri verdi: “Firma yö-
neticileri, cihaz›n  bilinen anlamda
standart bir kripto ile çal›flmad›¤› ko-
nusunda ikna edici bilgiler sundu. Bu
mesaj, BlackBerry için vize olarak al-
g›land›. Cihaz›n, kripto nedeniyle ka-
panma olas›l›¤› sürpriz bir de¤ifliklik
yaflanmazsa ortadan kalkt›. Bu du-
rumda BTK, BlackBerry’den kullan-
d›¤› mesaj sisteminin kod ya da kripto
anahtar›n› istemeyecek.”  

BlackBerry 
cep telefonu
kullan›c›lar›na
müjde; BKT,
BlackBerry cep
telefonlar›n›n
‘standart kripto’ ile
çal›flmad›¤›
kanaatine vard›. Son
dakika de¤iflikli¤i
olmaz ise,
BlackBerry’lerin
kripto nedeniyle
kapat›lmas› olas›l›¤›
ortadan kalkm›fl
görünüyor.

BTK, bir süre önce
Ulusal Kripto
Yönetmeli¤i yay›mlad›.
Yönetmelik, kriptolu
telefonlarla yap›lacak
görüflmelerin önünü açt›.
Kriptolu telefonla görüflme
yapacak kurum, kurulufl ve
vatandafllar›n, BTK’ya kripto
anahtar›n› ya da kodunu
sunmas› öngörüldü. Bu
çerçevede BlackBerry’nin
mesajlaflma sistemi gündeme
geldi. BlackBerry’nin, mail ya da
mesaj sisteminin kripto kapsam›na
girip girmedi¤i sorusuna yan›t arand›.
BTK, BlackBerry ile görüflme yapt› ve
BlackBerry’nin ‘standart kriptolu bir
telefon olmad›¤›’ kanaati ortaya ç›kt›. 

BlackBerry ile ilgili önemli bir
konu da sistem üzerinden at›lan
mesajlar›n izlenebilece¤i
endiflesiydi. BlackBerry sahibi
bir kifli, birine mesaj at›nca
mesaj önce Kanada ve
‹ngiltere’deki sisteme gidiyor.
Daha sonra al›c›ya
ulaflt›r›l›yor. Baz› ülkeler, bu
bilgilerin yurtd›fl›na
gitmesinden ve bunun
depolan›p
izlenebilece¤inden kayg›
duyuyor. BTK yetkilileri,
BlackBerry’nin bunun
imkans›z oldu¤u
bilgisini verdi¤ini
aktard›. 

Neden
sorun
yafland›?

Mesajlar
görülebilir mi?

»

BlackBerry
sorununda 
sona yaklafl›ld›
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HUAWE‹ Türkiye
CTO’su Tufan Ünal, telekomü-
nikasyon sektörünün çevre ko-
nular›nda gösterece¤i duyarl›l›-
¤›n çok önemli oldu¤unu söyle-
di. "Biliflim Sektörü ve ‹klim
De¤iflikli¤i" temas›yla düzenle-
nen 16. Azerbaycan Uluslara-
ras› Telekomünikasyon ve Bili-
flim Teknolojileri Fuar› ve Kon-
ferans›’nda konuflan Tufan
Ünal, h›zl› tüketim pazar›ndan
a¤›r sanayiye, otomotivden in-
flaat sektörlerine kadar her
alanda telekomünikasyon sek-
törünün imkânlar›ndan yarar-
lan›ld›¤›na dikkat çekti. Di¤er
sektörlere örnek teflkil edecek
çevre at›l›mlar›n›n da teleko-
münikasyon sektöründen geldi-
¤ini kaydetti. 

Tüm sektörlerde, özellikle de
telekomünikasyon alan›nda fa-
aliyet gösteren kurulufllar›n
çevre konular›nda gösterecek-
leri duyarl›l›¤›n ça¤›m›z›n bu en
önemli sorununa çözüm bul-
mak için çok de¤erli oldu¤una
vurgu yapan Tufan Ünal, sözle-

rini flöyle sürdürdü: “Bir tak›m
büyük ülkeler ülke karbon sal›-
n›m›n› yavafllatmak ad›na pro-
jeler yürütüyor. Bu konuda at›-
lan oldukça etkili ad›mlar mev-
cut. Bu çal›flmalar›n hükümet-
ler ve kamu yönetimleri tara-
f›ndan desteklenmesi gereki-
yor. Bu da özel sektörü de içine
alacak genifl çapl› planlama ve
organizasyonlarla mümkün.”
Huawei çevreci 
teknolojileri önceli¤ine ald› 

“Huawei de küresel teleko-
münikasyon sektörünün lider
kurulufllar›ndan biri olarak çev-
reci teknolojileri önceli¤ine
alan, bu yaklafl›m› DNA’s›nda
hisseden bir flirket... Huawei
olarak bugün, 100’den fazla ül-
kede dünyan›n önde gelen 50
operatörünün 45’ine hizmet ve-
riyoruz. Liderlik konumumuzu
ürün ve hizmetlerimizi dünya
çap›nda bir milyar› aflk›n kulla-
n›c›ya sunarak pekifltiriyoruz.
Böylece, h›zla büyüyen telekom
sektörünün gelecek rotas›n› ve
trendlerini çok iyi bir flekilde

analiz ederek, operatör ve kul-
lan›c›lar›n ihtiyaçlar› do¤rultu-
sunda en inovatif ürünleri ile
uygulamalar› gelifltiriyoruz.
Çevre odakl› ürünlerimiz de
böylesi bir yaklafl›m›n sonucun-
da gelifltirilmifl.”

“Faaliyetlerinde ürün kalitesi
ve yenilikçili¤e öncelik veren
Huawei’nin, çal›flanlar›n›n yüz-
de 46’s› Ar-Ge çal›flmalar›yla il-
gileniyor. Uluslararas› patent
baflvurular›yla da dikkat çeken
Huawei’nin inovasyon alan›n-
daki baflar›lar› geçti¤imiz y›llar-
da da, Dünya Fikri Mülkiyet
Örgütü’nün de 2008 y›l› liste-
sinde ilk s›rada, 2009 y›l› liste-
sinde ise ikinci s›rada yer alma-
s› ile tescillendi.”

“Huawei, mobil baz istasyon-
lar›n›n boyutu ve enerji tüketi-
mini azaltan ‘uzaktan eriflimli
radyo bafll›¤›’ teknolojisi, özel-
likleri donan›m yerine yaz›l›m
arac›l›¤›yla tan›mlanan yeniden
yap›land›r›labilir baz istasyonla-
r› ve dördüncü nesil kablosuz
a¤lara için gelifltirilmekte olan
LTE gibi alanlarda daima ön-
cülük ediyor.”

“Huawei, tüm ifl süreçlerini
yeflil Huawei temas›n› iflledi¤i
‘end to end green program’
isimli bir program dahilinde
sürdürüyor. Bu program, ürün-
lerin malzeme, dizayn, üretim,
tedarik zinciri, a¤ yönetimi gibi
süreçlerin tamam›nda uygula-
n›yor. Huawei ifl yap›fl süreçle-
rinde yeflil teknoloji oda¤›n›
sürdürebilmek ad›na, dünya
genelinde kabul görmüfl çeflitli
organizasyonlarla ortak çal›flma
sürdürüyor.”  

Huawei Türkiye CTO’su 
Tufan Ünal, "Biliflim Sektörü ve
‹klim De¤iflikli¤i" temas›yla
düzenlenen 16. Azerbaycan
Uluslararas› Telekomünikasyon
ve Biliflim Teknolojileri Fuar› ve
Konferans›’nda konufltu.

Tar›k Ünal:
“Huawei, mobil baz

istasyonlar›n›n
boyutu ve enerji

tüketimini azaltan
‘uzaktan eriflimli

radyo bafll›¤›’
teknolojisi,

özellikleri donan›m
yerine yaz›l›m

arac›l›¤›yla
tan›mlanan yeniden

yap›land›r›labilir
baz istasyonlar› ve

dördüncü nesil
kablosuz a¤lara için
gelifltirilmekte olan

LTE gibi alanlarda
daima öncülük

ediyor.”

»

Huawei, ‘yeflil teknoloji’yi
Azerbaycan’da anlatt›
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ULAfiTIRMA Ba-
kanl›¤›’ndan arac›n› hurdaya
ay›rmay› düflünen araç sahip-
lerine müjdeli bir haber geldi.
Daha önce 1979 model ve ön-
cesi kamyon, çekici, tanker ve
otobüsleri kapsayan Ulaflt›r-
ma Bakanl›¤› tebli¤i yeniden
düzenlendi. Yeniden düzenle-
nen tebli¤e göre, 1979 ve ön-
cesi yafl s›n›r› 1985’e (1985 dâ-
hil) yükseltildi. Arac›n› hurda-
ya ay›ran araç sahiplerinin
Motorlu Tafl›t Vergisi (MTV)
faiziyle birlikte varsa trafik ce-
zas› bile silinecek. Hurda araç
al›mlar› 15 Kas›m’da bafllaya-
cak ve 30 Haziran 2011’de so-
na erecek. Ulaflt›rma Bakanl›-

¤› Karayollar› Genel Müdür-
lü¤ü bu al›mlarla yaklafl›k 100
bin arac›n trafikten çekilece¤i-
ni hesapl›yor. Daha önceki uy-
gulamadan 23 bin 621 araç ya-
rarland› ve karfl›l›¤›nda 126
milyon 160 bin TL ödendi. 
Kapsama giren araçlar 

Ulaflt›rma Bakanl›¤› yakla-
fl›k 140 bin arac› yak›ndan ilgi-
lendiren ve Baflbakanl›¤a gön-
derilen hurda araçlarla ilgili
tebli¤i imzadan ç›kt›. Tebli¤e
göre, hurda araç kapsam›na;
yük ve eflya tafl›mak için imâl
edilmifl bulunan kamyon, tan-
ker ve çekici cinsi motorlu ta-
fl›tlar ile, sürücüsü dâhil 16
adet ve üzeri oturma yolcu

otobüsleri giriyor.  
Ulaflt›rma Bakanl›¤› ekono-

mik ömrünü tamamlam›fl
1985 (dâhil) ve öncesi araçlar›
piyasadan çekerek, büyük
oranda yolcu ve yayalarla yük-
lerin de güvenli¤ini sa¤lamay›
amaçl›yor. Hurda araçlar›n
yollardan çekilmesi, enerji ta-
sarrufunun yan› s›ra, çevre kir-
lili¤inin azalmas›n› da sa¤laya-
cak. Daha az hava ve gürültü
kirlili¤i yaflanacak. Araçlar›n
yafl› küçüldükçe, teknik ar›za
say›s› da azalaca¤› için ayr›ca
bir ekonomik fayda da sa¤lan-
m›fl olacak.  
Paray› Bakanl›k ödeyecek

Çal›fl›r durumdaki arac›n›

»
Ulaflt›rma Bakanl›¤›, ekonomik ömrünü tamamlam›fl 1985 (dâhil) model ve öncesi araçlar› piyasadan
çekerek, yolcu ve yayalarla birlikte, yüklerin de güvenli¤ini sa¤lamay› amaçl›yor. Hurda araçlar›n
yollardan çekilmesiyle çevre kirlili¤i büyük oranda önlenmifl olacak, enerji tasarrufu sa¤lanacak.

Hurda arac›n 
yafl› 1985’e yükseldi
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hurdaya ay›rma ve teslime ilifl-
kin belgelerin Makina ve Kim-
ya Endüstrisi Kurumu
(MKEK) taraf›ndan Ulaflt›rma
Bakanl›¤›’na iletiflmesini mü-
teakip, ödeme araç sahibinin
dilekçesinde belirtti¤i banka
ad› ve IBAN numaras›na 1 ay
içinde ödenecek. Arac›n› hur-
daya ay›ran tafl›t sahiplerine,
paralar› Ulaflt›rma Bakanl›¤›
Döner Sermaye Saymanl›¤› ta-
raf›ndan ödenecek.  Merkezi
Yönetim Bütçesi’nden herhan-
gi bir katk› al›nmayacak.
Ödeme için 
gerekli evraklar:

Arac›n› hurdaya ay›rmak is-
teyen araç sahiplerinin, önce
arac›n tafl›t olma özelli¤ini ko-
rudu¤una dair, ‘hurdaya ayr›l-
m›flt›r’ kafleli, trafik tescil belge-
sinin asl› ile birlikte, MKEK
Hurda ‹flletmesi Müdürlü-
¤ü’nün K›r›kkale Hurda Mü-
dürlü¤ü, ‹zmir - Alia¤a Hurda
Müdürlü¤ü ve Kocaeli - Sey-
men Hurda Müdürlü¤ü’ne tes-
lim etmeleri gerekiyor. 

Teslimden sonra MKEK ta-
raf›ndan birkaç evrak daha is-

teniyor. Bu evraklar MKEK ta-
raf›ndan araç sahipleri için tan-
zim ediliyor. Evraklar, ‘Araç
Durum Raporu’, ‘Kantar Tart›
Fifli’, ‘Hurda Malzeme Teslim
ve Tesellüm Tutana¤›’, ‘‹lgilinin
Dilekçesi’ ve ‘hurdaya ayr›lm›fl-
t›r’ kafleli ‘Trafik Tescil Belge-

si’nin asl› olarak s›ralan›yor.
E¤er araç sahibinin ‘Trafik Tes-
cil Belgesi’ zayii ise Trafik Tescil
Bürolar›’ndan temin edilebilen
‘zayiidir’ ibareli, onayl› evrak
tanzim edilebilecek. Bu ifllem-
ler yap›ld›ktan sonra, kifli para-
s›n› 1 ay içinde alabilecek.

Ulaflt›rma 
Bakanl›¤›, daha önce

1979 moden olan,
kamyon, çekici, tanker
ve otobüsleri kapsayan

hurda araç yafl›n›, 1985’e
yükseltti. Hurda

araçlar›n, Motorlu Tafl›t
Vergisi (MTV) faiziyle

birlikte, varsa trafik
cezas› da silinecek.

Hurda araçlar için öngörülen ücretler flöyle: 

1973 model ve öncesi tafl›tlar için [ tafl›t a¤›rl›¤› (kg) x 0,70 ] TL, 

1974, 1975 ve 1976 model tafl›tlar için [ tafl›t a¤›rl›¤› (kg) x 0,90 ] TL, 

1977, 1978 ve 1979 model tafl›tlar için [ tafl›t a¤›rl›¤› (kg) x 1 ] TL, 

1980 ve 1981 model tafl›tlar için [ tafl›t a¤›rl›¤› (kg) x 1,10 ] TL, 

1982 ve 1983 model tafl›tlar için [ tafl›t a¤›rl›¤› (kg) x 1,20 ] TL, 

1984 ve 1985 model tafl›tlar için [ tafl›t a¤›rl›¤› (kg) x 1,30 ] TL.

Hurda araçlar›n modellerine 
göre hurdaya ay›rma tarihleri flöyle:

1979 model ve öncesi tafl›t sahibi olanlar: 15/11/2010 - 30/6/2011

1980 model ve öncesi tafl›t sahibi olanlar: 1/1/2011 - 30/6/2011

1981 model ve öncesi tafl›t sahibi olanlar: 1/2/2011 - 30/6/2011

1982 model ve öncesi tafl›t sahibi olanlar: 1/3/2011 - 30/6/2011

1983 model ve öncesi tafl›t sahibi olanlar: 1/4/2011 - 30/6/2011

1984 model ve öncesi tafl›t sahibi olanlar: 1/5/2011 - 30/6/2011

1985 model ve öncesi tafl›t sahibi olanlar: 1/6/2011 - 30/6/2011 



42 ba¤lant›noktas› www.baglantinoktasi.com.tr

E-devlet’te 
en çok, 
trafik cezas›
sorgulan›yor 

TÜRK‹YE e-dev-
let(www.turkiye.gov.tr) uygula-
mas›nda her geçen gün mesafe
al›yor. E-devlet kap›s›n›n amac›,
www.turkiye.gov.tr sitesi üzerin-
den vatandafl›n pek çok kuruma

ulaflmas›n› sa¤la-
mak. Rakamlar, va-
tandafllar›n her ge-
çen gün, e-devlet
kap›s›n› daha çok
kulland›¤›n› ortaya
koyuyor. 

E-devlet uygula-
malar›na iliflkin ra-
kamsal verilere gö-
re, sisteme 577 bin
609 kay›tl› vatandafl
bulunuyor. TÜRK-
SAT taraf›ndan ve-

rilen e-devlet uygulamas›nda, 194
hizmet kolu bulunuyor. Sistem,
27 kuruma da entegre olmufl du-
rumda. 

Günlük kurumu ziyaret eden
insan say›s›, ortalama 50 bini (te-

“E-devlet üzerinden en
çok, sürücü belgesi ceza

puan›, araç sorgulama,
Adalet Bakanl›¤›

mahkeme dava dosyas›
sorgulama, tapu bilgileri
sorgulama ve ticari araç

sorgulamalar› yap›l›yor.”

»
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kil) buluyor. Ayl›k ziyaretçi sa-
y›s› ise, 1 milyon 176 bin (te-
kil) civar›nda. Vatandafllar, e-
devlet üzerinden en çok, Em-
niyet Genel Müdürlü¤ü, Tapu
ve Kadastro Genel Müdürlü-
¤ü, Sosyal Güvenlik Kurumu,
Adalet Bakanl›¤› ve Ulaflt›rma
Bakanl›¤›’n›n içinde bulundu-
¤u 10 devlet kurumunun hiz-
metlerinden yararlan›yor. 

E-devlet üzerinden en çok,
sürücü belgesi ceza puan›,
araç sorgulama, Adalet Ba-
kanl›¤› mahkeme dava dosyas›
sorgulama, tapu bilgileri sor-
gulama ve ticari araç sorgula-
malar› yap›l›yor. 

fiifre nas›l al›n›yor? 
E-devlet hizmetinden yarar-

lanacak vatandafllar, sistem-
den yararlanmak için PTT
merkez müdürlüklerine flah-
sen yapacaklar› baflvuru ile flif-
re alabiliyor. Baflvuru s›ras›n-
da TC kimlik numaras›n›n bu-
lundu¤u kimliklerini yanlar›n-
da götürmek durumundalar.
Aksi halde flifre almalar› söz
konusu de¤il. Çünkü, e-devlet
kap›s› üzerinden verilen hiz-
metler yüksek güvenlik seviye-
si gerektiriyor. Bunun için, flif-
reler baflvuru sahipleri için
özel olarak oluflturuluyor. Bu
nedenle ancak kimlik ibraz› ve
flahsen baflvuru ile flifreler ve-
riliyor. 
fiifrenizi de¤ifltirmeyi
unutmay›n

TÜRKSAT yetkilileri, gü-
venlik aç›s›ndan, PTT merkez

müdürlüklerinden flifre alma-
n›n yeterli olmad›¤›n› belirti-
yor. Sisteme flifre ile ilk giriflte,
flifre de¤ifltirme iflleminin ya-
p›lmas›n› öneriyor. Sisteme,
kendi oluflturduklar› yeni flifre
ile girmelerinin daha sa¤l›kl›
olaca¤›n› aktar›yor. 
fiifresini kaybeden  
yeniden baflvuru yapabilir

Kullan›c›lar›n, flifreyi kay-
betme, unutma, çald›rma ve
benzeri durumlarda ise PTT
merkez müdürlüklerine yeni
bir flifre alabilmek için baflvu-
ruda bulunmas› gerekiyor.
Ancak, flifrenin e-posta yolu
ile gönderilmesi hem güvenlik
tedbirleri aç›s›ndan hem de
flifre politikas› aç›s›ndan
mümkün de¤il.  

Vatanflalar›n en çok yararland›¤› hizmetler flöyle:

■ Emniyet Genel Müdürlü¤ü : Sürücü Belgesi Ceza Puan› Sorgulama

■ Emniyet Genel Müdürlü¤ü : Araç Sorgulama

■ Adalet Bakanl›¤› : Adalet Bakanl›¤› Mahkeme Dava Dosyas› Sorgulama

■ Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü : Tapu Bilgileri Sorgulama

■ Sosyal Güvenlik Kurumu : SSK Hizmet Dökümü

■ Sosyal Güvenlik Kurumu : SGK Tescil Kayd› Sorgulama

■ Emniyet Genel Müdürlü¤ü : Sürücü Belgesi ‹ptal Bilgisi Sorgulama

■ Millî Savunma Bakanl›¤› : Sevk Edilecek E¤itim Merkezi

■ Ulaflt›rma Bakanl›¤› : Ticari Araç Sorgulama

■ Adalet Bakanl›¤› : UYAP Portal› Vatandafl Girifli



ba¤lant›noktas› www.baglantinoktasi.com.tr44

SHGM, Samsun- Çarflamba,
Nevflehir- Kapadokya ve

Gaziantep havaalanlar› için
“Open Sky Havaalan›”

projesini hayata geçirdi. Türkiye ile ikili Hava Ulaflt›rma
Anlaflmas› bulunan ülkelerin tafl›y›c›lar›, trafik

k›s›tlamas›na son veren projeden yararlanabilecek.

S‹V‹L Havac›l›k Genel Mü-
dürlü¤ü (SHGM), farkl› turistik de-
¤erlerin bulundu¤u, Samsun-Çar-
flamba, Nevflehir-Kapadokya ve Ga-
ziantep Havaalanlar› için “Open Sky
Havaalan›” projesini hayata geçirdi.
Proje, Türkiye ile ikili Hava Ulaflt›r-
ma Anlaflmas› bulunan ülke tafl›y›c›-
lar›n› kaps›yor. Bu ülke tafl›y›c›lar›,
hiçbir trafik ve kapasite k›s›tlamas›
olmaks›z›n bu söz konusu havaalan-
lar›na uçufl gerçeklefltirebilecek.
Böylece, 3 farkl› bölgede yer alan ha-
vaalanlar›n›n yolcu say›s› artacak.

Havaalanlar›n›n kapasitesi daha ve-
rimli kullan›lacak. Turist ak›fl› arta-
cak. Bölgesel ekonomiye de art› de-
¤er katacak. 

Projenin art›lar› bu kadarla da s›-
n›rl› de¤il. Büyükflehirlerdeki hava-
alanlar›n›n kapasite yetersizli¤i ne-
deniyle, Türkiye’ye uçufl gerçekleflti-
remeyen birçok yabanc› havayolu flir-
ketinin, Türkiye’ye uçufl gerçeklefltir-
me f›rsat› do¤acak. Zira, 3 havaala-
n›n›n iç ve d›fl hatlar yolcu say›s› da
oldukça düflük. Toplam yolcu say›la-
r›, 2 milyon yolcunun alt›na kal›yor.

»

SHGM’den
‘istedi¤in kadar uç’ projesi
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Co¤rafi Koordinatlar› 36°56’52N, 37°28’44"E
Hizmete Girifl Y›l› 1976
ICAO Kodu LTAJ
Mülkiyeti DHM‹ + Hazine
‹flletmecisi DHM‹
Havaalan› Statüsü Sivil
Sivil Trafik Tipi ‹ç Hat + D›fl Hat
Yolcu Kapasitesi (yolcu/y›l) 4.000.000
Uçak Kapasitesi (uçak/y›l) 17.520
Havaalan› Sertifikas› B Grubu

BULUNDU⁄U fiEH‹R GAZ‹ANTEP

2009 y›l› yolcu say›s› (GAZ‹ANTEP)
‹ç hat yolcu say›s› D›fl Hat yolcu say›s› Toplam yolu say›s›
708.673 124.329 833.002

Co¤rafi Koordinatlar› 38°46’35"N, 34°31’35"E
Hizmete Girifl Y›l› 1998
ICAO Kodu LTAZ
Mülkiyeti Hazine
‹flletmecisi DHM‹
Havaalan› Statüsü Sivil
Sivil Trafik Tipi ‹ç Hat + D›fl Hat
Yolcu Kapasitesi (yolcu/y›l) 700.000
Uçak Kapasitesi (uçak/y›l) 26.280
Havaalan› Sertifikas› C Grubu

BULUNDU⁄U fiEH‹R NEVfiEH‹R

2009 y›l› yolcu say›s› (NEVfiEH‹R)
‹ç hat yolcu say›s› D›fl Hat yolcu say›s› Toplam yolu say›s›
83.109 39.644 122.753

Co¤rafi Koordinatlar› 41°15’56"N, 36°32’55"E
Hizmete Girifl Y›l› 1998
ICAO Kodu LTFH
Mülkiyeti Hazine
‹flletmecisi DHM‹
Havaalan› Statüsü Sivil
Sivil Trafik Tipi ‹ç Hat + D›fl Hat
Yolcu Kapasitesi (yolcu/y›l) 2.000.000
Uçak Kapasitesi (uçak/y›l) -
Havaalan› Sertifikas› B Grubu

BULUNDU⁄U fiEH‹R SAMSUN

2009 y›l› yolcu say›s› (SAMSUN-ÇARfiAMBA)
‹ç hat yolcu say›s› D›fl Hat yolcu say›s› Toplam yolu say›s›
779.794 87.068     866.862 866.862
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CORENDON Hava-
yollar›, havaliman› binas›nda
Akdeniz Üniversitesi Sivil
Hava Ulaflt›rma ‹flletmecili¤i
ö¤rencilerini a¤›rlad›. 70 ö¤-
renci ve ö¤rencilere efllik
eden ö¤retim görevlilerinden
oluflan grup; Corendon Ha-
vayollar› havaliman› binas›n›
gezdikten sonra, flirket yöne-
ticilerinden havac›l›¤a iliflkin
bilgiler ald›. Genç havac›l›k
adaylar›, Corendon yönetici-
lerine havac›l›k sektörü ve

flirket hakk›nda merak ettik-
leri hususlar› sorarak, sektö-
rü ve flirketi daha yak›ndan
tan›maya çal›flt›. S›cak bir at-
mosferde beraber yenen ye-
me¤in ard›ndan grup, flirke-
tin filosunda yer alan uçakla-
r› gezmek, kokpit ve kabinde
vakit geçirmek üzere aprona
geçti. Görüfllerini ifade eden
Akdeniz Üniversitesi Sosyal
Bilimler MYO Ö¤retim Gö-
revlisi Dr. Özer Alpar, ö¤-
rencilerinin yüzde 80’ninin

daha önce hiç uça¤a binme-
di¤inden söz ederek; yaflad›k-
lar› bu deneyimin hayatlar›
boyunca ak›llar›nda kalaca¤›-
n› ifade etti. Corendon Hava-
yollar› Koordinatörü Nihat

Demirkan da, flirketin genç-
lere verdi¤i öneme de¤ine-
rek, ilerleyen dönemlerde
e¤itime ve gençlere olan des-
teklerinin artarak sürece¤i-
nin alt›n› çizdi. 

AVRUPA Birli¤i Ko-
misyonu aralar›nda Bri-

tish Airways ve Air France-
KLM ortakl›¤›n›n da bulun-
du¤u 11 havayolu flirketine
kargo tafl›mac›l›¤›nda rekabet
kurallar›na uymad›klar› ge-
rekçesiyle büyük ceza verdi.

11 flirket 799 milyon 445

bin Euro (1 milyar 142 milyon
dolar) cezaya çarpt›r›ld›. Luft-
hansa ceza almaktan kurtul-
du. Sebebi ise komisyon yetki-
lileriyle tüm bilgileri paylafl-
mas›. Soruflturma komisyo-
nuyla tam anlam›yla iflbirli¤i
yapmas› ve olay›n ortaya ç›k-
mas›n› sa¤lamas› Lufthansa’y›
cezadan kurtard›. 

Petrol fiyatlar›ndaki art›fl›n
ard›ndan havayolu flirketleri
uluslararas› kargo fiyatlar›nda
anlaflma yolunu seçmifllerdi.
Ancak flirketlerin navlun üc-
retlerini düflürmemek için
vard›klar› anlaflma, rekabete
ayk›r› bulundu. 

2006’da bafllayan sorufltur-
mada 26 havayolu flirketi in-

celendi. En büyük miktarda
ceza 339 milyon Euro’yla Air
France-KLM’ye kesildi. Sin-
gapur Havayollar› d›fl›nda ce-
za alan flirketlerin tümü ko-
misyona sa¤lad›klar› iflbirli¤i-
ne göre çeflitli oranlarda ceza
indiriminden yararland›. 

Havac› adaylar›
Corendon’u gezdi
Akdeniz Üniversitesi Sivil Hava Ulaflt›rma
‹flletmecili¤i ö¤rencileri, Corendon’un
uçaklar›n› gezdi. Kokpit ve kabinde vakit
geçirerek, havc›l›k sektörüne iliflkin bilgi ald›.

Rekabete ayk›r› davranan havayollar›na dev ceza

»

»
2006’da bafllayan soruflturmada 26 havayolu flirketi incelendi. En
büyük miktarda ceza 339 milyon Euro’yla Air France-KLM’ye kesildi.

‹flte cezal› listesi:

Air France-KLM (Martinair 
de dahil): 339.6 milyon Euro 
British Airways: 104 milyon Euro 
Cargolux: 79.9 milyon Euro ceza 
Singapore Airways:74.8 milyon Euro
SAS: 70.2 milyon Euro 
Cathay Pasific: 57.1 milyon Euro 
Japan Airlines: 35.7 milyon Euro 
Air Canada: 21 milyon Euro 
Qantas: 8.9 milyon Euro 
LAN Chile: 8.2 milyon Euro
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DÜNYA’n›n be¤eni-
sini kazanan iPhone’lara
rakip geliyor. Üstelik rakip
Türkiye’nin GSM devi
Turkcell... Cep telefonu
operatörü Turkcell, kendi
markas›n› tafl›yan “T10”
adl› ak›ll› telefonla cihaz
pazar›na girdi. Dokunma-
tik ekranl› T10’u internet
ve Mobil TV servisiyle bir-
likte ayda 29 TL’ye, kon-
trats›z olarak da 232 dolara
(325 TL) sat›l›yor. 

Turkcell Genel Müdür
Yard›mc›s› Burak Sevilen-
gül, T10’un 3G h›z›nda
mobil interneti, cepten TV
izleme servisi, tasar›m›, do-
kunmatik ekran›, özel
Turkcell uygulamalar› ve
uygun fiyat›yla cep telefo-
nu piyasas›na damgas›n›
vuraca¤›n› kaydetti.

Sevilengül, “Turkcell
T10 için “‹nternetli Tele-
fon Bayram›” slogan›yla
ç›kmay› uygun bulduk.

Çünkü makul fiyatl› bir
ak›ll› telefon sahibi olmak
ve cepten internete girmek
isteyen milyonlarca insana
bayram havas›n› yaflata-
cak” dedi.

Burak Sevilengül Türki-
ye’de Google Sesli Arama
uygulamas› önceden yük-
lenmifl olarak gelen ilk ak›l-
l› telefon olan Turkcell
T10’da telaffuz edilen keli-
meleri metin haline çeviren
konuflma tan›ma teknoloji-
si de yer ald›¤›n› söyledi.
Ak›ll› cep telefonunun
özellikleri:

Fiyat› 325 lira olan Turk-
cell T10, 2.8 inç boyutlu
dokunmatik ekran, Andro-
id 2.1 iflletim sistemi, 3G
flebeke deste¤i, 3.2 mega-
piksel kamera, MP3 çalar,
e-posta ve GPS teknoloji-
leriyle birlikte geliyor. Ci-
haz ile Wi-Fi flebekesi üze-
rinden internete ba¤lan-
mak da mümkün oluyor.

EV telefonu tarifesi
üzerinden yurt d›fl›nda konufl-
turan Türk Telekom’un Wiro-
fon’u Kurban Bayram›’n› gur-
bette geçirenleri yak›nlar›yla
buluflturdu. 274 bin 333 abo-
neye ulaflan Wirofon, 110 ül-
kedeki Türkler taraf›ndan kul-
lan›lmaya baflland›. 

Baflta gurbetçiler olmak
üzere internet olan her yerden
cep telefonu ile ev telefonu ta-
rifesinden görüflen aboneler
ortalama ayda 86 dakika tele-
fon görüflmesi yapt›. Aboneler
Wirofonla en fazla ABD, ‹n-
giltere, Azerbaycan, Libya,
Çin, Almanya, Bulgaristan,
Suudi Arabistan, Bileflik Arap
Emirlikleri ve ‹talya’dan gö-
rüflme yapt›. 

Mevcut ev telefon tarifesi
üzerinden mobil arama yap-
ma imkan› sunan Wirofon
yurt d›fl›ndan çok ucuza gö-
rüflmeler yapt›r›yor. Wirofon

aboneleri Türkiye’deki cep te-
lefonu aboneleriyle dakikas› 9
kurufltan, ev telefonlar›yla ise
6.5 kurufltan konuflabiliyor.
Wirofon sadece yurt d›fl›ndan
de¤il Türkiye’den de büyük il-
gi görüyor. Wirofon ile yap›-
lan toplam konuflma trafi¤i-
nin yüzde 61’i yurtd›fl›nda,
yüzde 39’u ise yurtiçinden
gerçekleflti. 

Türk Telekom Pazarlama ve
‹letiflim Baflkan› Erem Demir-
can, Wirofon gibi ses, veri ve
görüntü  gibi farkl› iletiflim or-
tamlar›n› tek platformdan ve-
ren teknolojilere odakland›k-
lar›n› bildirdi. Demircan, “Wi-
rofon, kullan›m kolayl›¤› ve
maliyet avantaj›n› birarada su-
nuyor. Yurtiçi veya yurtd›fl›n-
dan Türkiye’ye yap›lan arama-
larda ayda bin dakika bedava
konuflma f›rsat› sunan Wiro-
fon kampanyas› y›l sonuna ka-
dar devam edecek.” dedi. 

»

»
Havac›l›k
ö¤rencileri,
sektörle ilgili
Correndon
Havayollar›
yöneticilerinden
bilgi ald›. 

Wirofon Kurban Bayram›’nda
da uzaklar› yak›n etti

iPhone’a, 
Türk rakip geliyor

274 bin 333 aboneye ulaflan Wirofon, 110 ülkedeki
Türkler taraf›ndan kullan›lmaya baflland›. 

Cep telefonu operatörü Turkcell, kendi
markas›n› tafl›yan “T10” adl› ak›ll›
telefonla cihaz pazar›na girdi.
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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 vey

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 / Birç
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