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T
ürkiye’nin Devlet
Televizyonu’nda son y›llarda
gözle görülür bir de¤iflim

yaflan›yor. Örnek verecek olursak,
daha önce 4 olan kanal say›s›, son 3
y›lda 10’a yükseldi. ‘Arapça’ ve
‘Euronews Türkçe’ kanallar› da
yolda… Bin 700 saat olan yay›n
süresi de 3 bin 400’e ç›kt›. TRT 2,
habercilikte di¤er haber
kanallar›yla yar›fl›r hale geldi. 

Bu noktada benim küçük bir sorunum var.
TRT’nin yay›na geçirdi¤i birçok kanal› evimde
seyredemiyorum. Neredeyse tek kanall› günlere
döndük bizim evde. Seyretti¤imiz tek da “TRT
Çocuk”. TRT Çocuk d›fl›nda her hangi bir kanal›
seyretmek istemem halinde, çocuklar›mla sözlü
bafllayan tart›flma, gözyafllar›yla desteklenince,
do¤al olarak geri ad›m atmak durumunda
kal›yorum. Anlafl›lan, benim ikinci bir televizyon
almam gerekecek. 

Kendimden verdi¤im bu örnek, di¤er kanallar
gibi TRT Çocuk kanal›n›n ne kadar çok tuttu¤unun
da bir ispat› asl›nda. Baflta söyledi¤im gibi TRT’de
birçok yenilik gerçekleflti. Gerçekleflmeye de
devam ediyor. Biz de “TRT’de neler oluyor?”
diyerek, de¤iflim mimar›n›n kap›s›n› çald›k. ‹brahim
fiahin ile keyifli bir söylefli gerçeklefltirdik. ‹lgi ile
okuyaca¤›n›z› düflünüyorum. 

Dergimizdeki di¤er haberler de, oldukça renkli… 

Mesela, ünlü yorumcu Sabahat
Akkiraz’›n klasik bir araba tutkunu
oldu¤unu ö¤rendik. Ça¤r›
merkezlerinde neler yaflan›yor?
Ünüler hangi numaralar›
ö¤renmek istiyor? 

fiubat ay›nda yap›lacak, Sinerji
Türk, Türkiye’ye ne gibi faydalar
sa¤layacak? Tersine ‘beyin göçü’
mü? Yoksa ‘beyin gücü’ mü?
Dergideki renkli haberlerden bir

kaç›n› sizlerle paylafl›rken, geçen say›da, dergimizin
yeni tasar›m› ile ilgili yorumlar› bu say›ya
b›rakaca¤›m› aç›klam›flt›m. Özet olarak flunu
söyleyebilirim; yeni Ba¤lant› Noktas›, birkaç küçük
eksi¤ine ra¤men tam not ald› diyebilirim. Buradan
tasar›mc›m›z fiinasi’ye bir teflekkür edelim
isterseniz. Dergimizde hatalar da yok de¤il. Geçen
say›da yap›lmamas› gereken bir yanl›fla imza att›m. 

Sizlerin de takip etti¤i gibi, Ulaflt›rma Bakanl›¤›
Strateji Gelifltirme Baflkan› Kenan Bozgeyik’ten
ard› ard›na 3 yaz› ald›k. Son köfle yaz›s›nda ad›,
“Kenan Bozgeyik” yerine “Mehmet Bogeyik”
olarak girdi. Bu hatadan dolay›, kendisinden çok
çok özür diledim. Kenan Bozgeyik, böylesi önemli
bir hatam›za karfl›, beni k›racak en küçük bir söz
bile söylemedi. Olgunluk gösterdi. Bu duruflundan
dolay› da kendisine bir kez daha teflekkür
ediyorum. 

Hoflçakal›n.

TRT’de neler oluyor?
TRT’nin yay›na

geçirdi¤i birçok kanal›
evimde

seyredemiyorum.
Neredeyse tek kanall›
günlere döndük bizim
evde. Seyretti¤imiz tek
kanal da “TRT Çocuk”.
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Araba kullanmam
flafl›rt›rd›

Sivas’ta insanlar kap› önüne
ç›k›p, ‘bak bak kad›n araba

kullan›yor’ derlerdi.
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Sinerji Türk, Türkiye’ye
‘beyin gücü’ kazand›racak

Amac›m›z, tersine beyin göçü
gerçeklefltirmek de¤il. Dünyadaki
beyinlerimizi bir araya getirmek.

Evin hâkimi eflimdir,
eflime minnettar›m

Eflim, çocuklar›n en zor zaman›nda,
ben görevden göreve gitti¤imde,

onlara hem anne, hem baba oldu.

05ba¤lant›noktas›

18 36
Yanl›fl habere k›zma

lüksümüz yok
Medya ile kurdu¤um iliflkilerde,
öncelikle empati kurarak ihtiyac›
hissetmeye özen gösteriyorum.
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3N’den sonra 
4N geliyor

TAV ‹stanbul ilk 
50’ye girdi

Sanal bankac›l›kta 
SMS’le flifre ücretsiz

‹sveç ve Norveç’teki cep telefonu kullan›c›lar›,
dördüncü nesil (4N) mobil iletiflim teknolojisine
haz›rlan›yor. Mobil telefon firmas› TeliaSonera,
Norveç’in baflkenti Oslo ile ‹sveç’in baflkenti
Stockholm’de ikifler 4N flebekesini kurdu¤unu
aç›klayarak, ilk abonelerin gelecek y›l›n bafl›nda yeni
teknolojiyi kullanabileceklerini bildirdi. Kullan›c›lar
yeni teknolojiden flimdilik bluetooth veya laptop
arac›l›¤›yla faydalanabilecekler.

Dünyan›n en prestijli ifl ve yaflam dergilerinden
biri olan ‹ngiliz Monocle, 2009-2010 y›l›n›n ‘En ‹yi 50
Seyahat Merkezi’ listesinde, ‘Transit Uçufllar›n
Cazibe Merkezi’ olarak TAV’›n iflletti¤i ‹stanbul
Atatürk Havaliman›’n› gösterdi. ‹stanbul’un, en
büyük girifl kap›s› olan ve y›lda 30 milyon yolcuya
hizmet veren Atatürk Havaliman›, Monocle’›n
listesindeki tek Türk markas› oldu. Havaliman›, ‘En
‹yi 50 Seyahat Merkezi’ listesine ikinci s›radan girdi. 

Kruvaziyer gemilerden al›nan
ayakbast› ücreti indiriliyor

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, Alsancak
Liman›’na gelen kruvaziyer yolcular›ndan, kifli bafl›na
al›nan 2 dolarl›k ayakbast› ücretini, 2010 y›l›ndan
itibaren 1 dolara indireceklerini aç›klad›. Aç›klama,
kruvaziyer turizmini gelifltirmek için kente gelen
turistlerin ayakbast› ücretini y›llard›r kasas›ndan
ödeyen ‹zmir Ticaret Odas›’n› rahatlatt›. ‹zmir
Ticaret Odas› taraf›ndan 2009’da yaklafl›k 1 milyon
TL ayakbast› ücreti ödenmiflti. 

Y›lbafl›ndan itibaren zorunlu hale gelen Tek
Kullan›ml›k fiifre (TKfi) uygulamas›na iliflkin
bankalar›n fiyat tarifesi belli oldu. SMS (k›sa mesaj)
arac›l›¤› ile tek kullan›ml›k flifre üretimi ücretsiz hale
gelirken özel cihaz (Token) ile flifre alman›n maliyeti
de¤ifliklik gösterecek. Baz› bankalar flifrematik için
y›ll›k 50 lira alacak. Tek kullan›ml›k flifre; her
kullan›mda veya belirli bir süre geçtikten sonra
geçerlili¤ini yitiren say› veya harf dizisi.
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Uçaklar buzlanmaya 
karfl› alkolle y›kan›yor

Uçaklara el bagaj›
al›nmamas› tart›fl›l›yor

Atatürk Havaliman›’nda, uçaklar buzlanmaya karfl›
kalk›fl öncesinde “De-‹cing” ad› verilen alkol ve
glikozdan oluflan kimyasalla y›kan›yor. K›fl flartlar›
sadece otomobil gibi tafl›tlar›n de¤il, uçaklar›n da
buzlanmaya karfl› çeflitli önlemler almas›na neden
oluyor. Hava yolu flirketlerinin inisiyatifiyle
gerçeklefltirilen y›kama ifllemi, uçaklar›n kanat, motor,
kuyruk ve gövdesine püskürtülüyor. Böylece, yüksek
irtifada aerodinamik aksam›n buzlanmas› önleniyor.

Atlasjet ile El Al ‹srail Havayollar› aras›nda,
‹stanbul- Tel-Aviv -Istanbul hatt›nda karfl›l›kl› seferler
düzenlenmesi amac› ile Code-share (Ortak Uçufl)
anlaflmas› imzaland›. EL AL ‹srail Havayollar›,
fiubat 2007 tarihinden beri Türkiye seferlerini
durdurmufltu. ‹ki flirket aras›ndaki anlaflmayla
birlikte, 01.03.2010 tarihinden itibaren ortak uçufllar
‹stanbul-Tel-Aviv aras›nda haftada karfl›l›kl› 7 sefer
olarak gerçeklefltirilecek. 

Almanya’n›n önde gelen turizm flirketlerinden
Öger Tours’un sahibi Vural Öger, uçaklarda el
bagaj›n›n yasaklanmas›n› önerdi. Nijeryal› bir
sald›rgan›n ABD uça¤›n› havaya uçurma giriflimi,
havalimanlar›nda sert önlemler al›nmas› tart›flmas›n›
alevlendirdi. Avrupa’da tart›flma yaratan öneri ise
Öger Tours’un sahibi Vural Öger’den geldi.
Almanya’n›n önde gelen turizm flirketlerinden Öger
Tours’un sahibi olan Vural Öger, uçaklarda el

Gaziantep-Halep 
treni start verdi 

Halep ile Gaziantep aras›nda yolcu treni ilk
seferini yapt›. Halep’ten 125 yolcu ile kalkan tren,
Gaziantep Gar›’nda TCDD Genel Müdür
Yard›mc›s› Erol ‹nan taraf›ndan çiçeklerle
karfl›land›. Böylece, 28 y›l aradan sonra iki flehir
aras›nda seferler yeniden bafllad›. ‹nan, tren
seferlerinin yeniden bafllamas›nda, Türkiye ile
Suriye aras›ndaki iyi iliflkilerin önemli rol
oynad›¤›n› kaydetti. 

‹stanbul’dan Tel Aviv’e 
7 sefer yap›lacak



BU ayki, röportaj sayfam›za,
Turkcell Kurumsal ‹letiflim Bölümü
Baflkan› Filiz Karagül Tüzün’ü konuk
ettik. Tüzün, Turkcell’de hassas bir gö-
rev üstleniyor. Asl›nda bu görev için,
Turkcell’in kamuoyuna dönük yüzü de
diyebiliriz. Tüzün ve ekibi bu görevi
üstlenirken, birkaç alanda çetin bir mü-
cadele veriyor. 

Bir yandan çal›flt›¤› kurumun kam-
panya ve ürünlerinin medya yoluyla,
halka en iyi flekilde anlat›lmas› için ça-
ba sarf ederken, bir yandan da medya-
y›, kurumu hakk›nda ‘Turkcell h›z›nda’
bilgilendiriyor. H›zl› bilgilendirmenin,
medyada istenmeden yap›labilecek ha-
tay› asgariye indirece¤ine inan›yor.
Medya ile olan iyi iliflkisinin sebebini
ise, ‘empati kurarak, ihtiyac› hissetme-
ye çal›flmas›na’ ba¤l›yor. Di¤er yandan
da rakip operatörlerle hummal› bir ya-
r›fl›n içinde bulunuyor. Tablodan anla-
fl›ld›¤› gibi, merkezinde insan olan, zor
bir ifl yap›yor Filiz Tüzün. Tüzün, izle-
di¤i medya politikas› hakk›nda Ba¤lan-
t› Noktas›’na konufltu. 
■ Medya ile iliflkilerinizde izledi¤iniz
özel bir politikan›z var m›?

Medya ile kurdu¤um iliflkilerde, ön-
celikle empati kurarak ihtiyac› hisset-
meye, öngörülü ve fleffaf olmaya özen
gösteriyorum diyebilirim. 
■ Peki, bu politikan›z›n baflar›l› oldu-
¤unu düflünüyor musunuz? 

Her zaman için daha iyisinin yap›la-
bilece¤ini bilmekle ve bunun için çal›fl-
makla birlikte, tüm göstergelere bakt›-
¤›m›zda, hedeflerimize ulaflmada do¤-
ru yolda oldu¤umuzu düflünüyoruz. 
■ Bas›n mensuplar›n›n, zaman zaman
büyük flirketlerle temasa geçmekte zor-
luklar yaflad›¤›n› yak›ndan biliyoruz.
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“3N’nin ihaleye ç›kaca¤›
haberi, beni son
zamanlarda en mutlu 
eden haberdi. Çünkü dört
gözle bekliyorduk.Bu
teknolojinin ülke ekonomisi
için çok önemli bir dönüm
noktas› olaca¤›na
inan›yorduk ki öyle de oldu.”

Yanl›fl habere 
k›zma lüksümüz yok

F‹L‹Z TÜZÜN: 

»



‹letiflime geçildikten sonra da, bilgi al-
makta zorluklar yaflan›yor. Bu manada,
Turkcell ile bas›n mensuplar› aras›ndaki
iliflkiyi nas›l götürüyorsunuz?

Bu konuda gazeteci arkadafllar›m›zla
oldukça baflar›l› bir iletiflim yolu izledi¤i-
mizi düflünüyorum. Hem kendi ekibim
hem de ajans›m›z vas›tas›yla, bizlere ko-
layl›kla ulaflabiliyorlar. ‹lerleyen dönem-
de lanse edece¤imiz yeni projemiz ile de
gazeteci arkadafllar›m›z›n istedi¤i bilgile-
re daha kolay eriflim sa¤layaca¤›n› düflü-
nüyoruz. 
■ Gazetecilerle, Turkcell aras›ndaki iyi
iliflkilerde, kiflili¤inizin, olumlu etkisinin
oldu¤unu düflünüyor musunuz?

Bu iflin bir tak›m oyunu oldu¤una ina-
n›yorum. Çok flansl›y›m ki, çok baflar›l› ve
çok etkin bir ekibim var. Dolay›s›yla, ekip
çal›flmas›n›n bu iflin baflar›s›n›n s›rr› oldu-
¤unu düflünüyorum.
■ Göreviniz gere¤i medya ile iç içesiniz,
zaman zaman masa bafl› haberler yap›ld›-
¤› kan›s› oluflur mu sizde?

Gazetecili¤in çok zor bir meslek oldu-
¤unu, özveri ve bilgi birikimi gerektirdi¤i-

ni düflünüyorum. Çal›flan tüm gazeteci
arkadafllar›m›n da bu standartlarda ifl
yapt›¤›na inan›yorum.
■ Ne tür haberler sizi k›zd›r›r?

Bizim haberlere k›zma lüksümüzün ol-
mad›¤›n› düflünüyorum. Bizim görevimiz
gazeteciyi en do¤ru flekilde bilgilendir-
mek, yanl›fl kan›lara sapt›¤›n› düflündü¤ü-
müz noktalarda da, kendisine flirketimiz-
le ilgili do¤ru noktalar› anlatmakt›r. Bu-
nu en iyi flekilde yapt›¤›m›z takdirde, ha-
berlerin de bu do¤rultuda ç›kaca¤›n› dü-
flünüyorum. 
■ Sabah ifle geldiniz. Eksik bilgilerle ya-
p›lm›fl bir haber gördünüz. O zaman nas›l
bir yol izlersiniz?

Direk olarak, kiflinin kendisine do¤ru
bilgilendirme yapmay› tercih ederim. 
■ Turkcell’in en çok hangi yönünü sevi-
yorsunuz?

10 y›l gibi uzun bir süredir Turkcell’de
çal›fl›yorum. Bu süre zarf›nda benim her
günüm, farkl› bir dinamizm ve heyecand›.
Turkcell’in dinamizmini, çal›flan›n› sahip-
lenmesini, kurum kültürünü, yöneticileri-
ne güvenmesi ve ifl alanlar›n› b›rakmas›n›

ve tabii ki en önemlisi ekibimi seviyorum. 
■ ‹letiflim sektöründe, sizi en çok sevin-
diren haber veya olay hangisiydi?

3N’nin ihaleye ç›kaca¤› haberi, beni
son zamanlarda en mutlu eden haberdi.
Çünkü dört gözle bekliyorduk ve bu tek-
nolojinin ülke ekonomisi için çok önemli
bir dönüm noktas› olaca¤›na inan›yorduk
ki öyle de oldu.
■ Yo¤un ifl temposunda ailenize vakit
ay›rabiliyor musunuz?

‹yi organize olundu¤unda, herkese ye-
terli vakit ayr›labildi¤ine inan›yorum ve
ben de ifl program›m› bu çerçevede flekil-
lendiriyorum. 
■ Çocu¤unuzun, büyüdü¤ünde mesle¤i-
nizi yapmas›n› ister misiniz?

E¤er o da isterse evet.
■ Neden?

Yapt›¤›m›z iflte 360’› görebiliyoruz ve
flirketin tümü hakk›nda bilgi sahibi olup,
bunu önceliklendirebiliyoruz. Resmin
bütününü görmesi ve her gün sürprizlerle
dolu olmas›, yenili¤e çok aç›k bir sektör
olmas› dolay›s›yla onu desteklerim. Ama
son karar onundur. 
■ Efliniz, iflinizin hangi yönünden flikâ-
yetçi?

Çok flansl›y›m, eflim bu konuda hiçbir
negatif yorum yapmaz. Tam tersi beni
her zaman destekler. 
■ Gazeteciler, haberleriyle birbirlerini at-
lat›r. Siz de, di¤er operatörlerle bir yar›fl
halindesiniz. Sizin aran›zda da atlatmalar
yaflan›yor mu? 

Bu anlamda baz› noktalarda bir yar›fl
söz konusu olabiliyor. Do¤al olarak, re-
kabetin oldukça yo¤un oldu¤u bir sektör-
de çal›fl›yoruz.  Zaman zaman öncelikli
ç›kt›¤›m›z ürün ve servisler olabiliyor. Ya
da bilgi paylafl›m›nda daha öncelikli ol-
du¤umuz noktalar olabiliyor. 
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“10 y›l gibi uzun bir süredir Turkcell’de çal›fl›yorum. Bu süre
zarf›nda benim her günüm, farkl› bir dinamizm ve heyecand›.”

Turkcell
Kurumsal
‹letiflim
Bölümü
Baflkan› Filiz
Karagül Tüzün



TÜRK Telekom'un 25 bin çal›-
flan›, ünlü moda tasar›mc›s› Arzu Kar-
pol'un tasarlad›¤›, Çift Geyik Karaca
tekstil firmas›n›n üretti¤i elbiseleri gi-
yecek. 6 ayl›k çal›flma sonucu tasarla-
nan yeni k›yafetleri ofis d›fl›nda çal›flan
13 bin operasyon görevlisi ile ofis ve
bayilerde çal›flan yaklafl›k 12 bin çal›-
flan olmak üzere toplam 25 bin perso-
nel kullanacak. Türk Telekom Operas-
yon Baflkan› Celalettin Dinçer, müflte-
rilerle yüz yüze geldikleri her noktada
kurumsal kimliklerini yans›tan ve yeni-
likçi yaklafl›mlar›na uygun bir görü-
nüm oluflturduklar›n› ifade etti. 

Esteti¤i önemsedikleri için modac›
Arzu Kaprol'le çal›flt›klar›n› anlatan
Dinçer, maliyetin 'tek haneli milyon li-
ra' oldu¤unu söyledi. Müflterilerle kar-
fl› karfl›ya geldikleri her noktada ku-
rumsal kimliklerini yans›tan ve inovatif
yaklafl›mlar›na uygun olarak giyim tek-
nolojisindeki yenilikleri takip eden bir
k›yafet oluflturmay› amaçlad›klar›n›
kaydetti. Dinçer, ayn› zamanda k›ya-
fetlerin estetik yan›n› da önemsedikle-
ri için, benzer bir vizyonu paylaflt›klar›
Arzu Kaprol'le çal›flmaya karar verdik-
lerini anlatt›.

Bayilere k›yafet 
denetimi yap›lacak

fiirketin sat›fl bölümü baflkan› Ayd›n
Çaml›bel ise k›yafetleri bayilerin de gi-
yece¤ini ve gizli müflterilerle denetim-
ler gerçeklefltireceklerini belirtti. Çam-
l›bel, "Bayilerin gelirleri bunlar› giyip
giymemesi ve bak›mlar›na endeksli
olabilecek." dedi. 

Ünlü modac›, çal›flanlarla
birebir görüfltü

Tasar›m› gerçeklefltirmeden önce çe-
flitli illerde Türk Telekom çal›flanlar›yla
bire bir görüfltü¤ünü belirten modac›
Arzu Kaprol, iflin özünün yüzde 50 mü-
hendislik ve yüzde 50 sanat oldu¤unu
söyledi. Kurumsal k›yafet projesi kap-
sam›nda tulumdan gömle¤e, ayakkab›-
dan tak›m elbiseye 27 parçal›k set ha-
z›rland›. Gömlekler ve tiflörtlerin ku-
mafl› nemi ve teri d›flar› atacak cinsten
ve ter kokusu giderici antibakteriyel
özelli¤e sahip. Tak›m elbise pantolon-
lar› kolay ütü tutuyor ve zor burufluyor. 

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

Türk Telekom
k›yafetleriyle de
kurumsal kimliklerini
öne ç›karacak 

»

Türk Telekom'un 25 bin çal›flan› için, kurumsal k›yafet
projesi kapsam›nda tulumdan gömle¤e, ayakkab›dan
tak›m elbiseye 27 parçal›k set haz›rland›. Gömlekler
ve tiflörtlerin kumafl›, nemi teri d›flar› atacak cinsten ve
ter kokusu giderici anti bakteriyel özelli¤e sahip. 
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AVEA, ‘Mobil Hastane Çözüm-
leri’ projesi kapsam›nda, Ankara Keçiö-
ren E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’ni
3N ürün ve hizmetleriyle donat›yor.
Proje sayesinde hasta ve hasta yak›nlar›
görüntülü görüflme imkân›na kavuflur-
ken, mobil ambulans uygulamas› saye-
sinde acil durumlarda hayati önem tafl›-
yan zaman kayb›n›n önüne geçiliyor. 

Projenin, 3N teknolojisinin sa¤l›k uy-
gulamalar›na entegre edilmesinin örne-
¤ini oluflturdu¤unu söyleyen Avea CE-
O’su Erkan Akdemir;  “Avea olarak
stratejik aç›dan önem verdi¤imiz sa¤l›k
sektörü ile 3N’nin entegrasyonunu sa¤-
laman›n ve mobil teknolojileri kamu ya-
rar›na kullanman›n gururunu yafl›yo-
ruz.” dedi. Akdemir Sa¤l›k Bakanl›-
¤›’n›n deste¤i ile Keçiören E¤itim ve

Araflt›rma Hastanesi’nde uygulamaya
bafllanan ‘Mobil Hastane Çözümleri’ ile
hem hastane personelinin, hem de has-
ta ve hasta yak›nlar›n›n hayatlar›n› ko-
laylaflt›rmay› hedeflediklerini aç›klad›. 

Avea’n›n, Keçiören E¤itim ve Arafl-
t›rma Hastanesi’nde hayata geçirdi¤i
‘Mobil Hastane Çözümleri’ projesi çer-
çevesinde hastanenin ameliyathane, ye-
ni do¤an ünitesi, yo¤un bak›m servisi,
intaniye, acil servis, poliklinik birimleri
gibi çeflitli birimlerine yerlefltirilen 3N
kameralar sayesinde hasta yak›nlar› ile
hastalar›n görüntülü olarak görüflmesi
sa¤lan›yor. Hastane görevlilerinin ilgili
birimleri cep telefonlar› arac›l›¤›yla
7x24 izlemesine olanak veren uygula-
malar sayesinde hastane ve hasta gü-
venli¤inin de artt›r›lmas› hedefleniyor.

Hasta bilgileri ambulanstan
önce hastaneye var›yor

Proje kapsam›nda Türk Telekom
grup flirketi Innova ile gelifltirilen Mo-
bil Ambulans Uygulamas› sayesinde,
hasta bilgileri ambulanstan önce hasta-
neye ulaflt›r›l›yor. Böylelikle bu veriler
›fl›¤›nda gerekli ön haz›rl›klar bafllat›la-
rak, acil vakalarda yaflamsal önem tafl›-
yan zaman kayb›n›n önüne geçiliyor.

Avea Hücre Yay›n Servisi ile cep te-
lefonlar›n› 398 numaral› hastane özel
kanal›na ayarlayan Ankara Keçiören
ilçesindeki Avea aboneleri ücretsiz ola-
rak hastane bilgilendirme mesajlar›n›
alabiliyor. Bunun d›fl›nda teflhis ve te-
davi sürecinin baflar›yla gerçekleflmesi-
ne katk›da bulunmak amac›yla hastala-
r›n muayene randevular›, laboratuar
sonuçlar› gibi önemli bilgileri SMS yo-
luyla almalar› sa¤lan›yor. 

Proje sayesinde hastalar, hasta ya-
k›nlar› ve hastane personeli aras›ndaki
iletiflimin güçlendirilerek teflhis ve te-
davi sürecinin daha baflar›l› geçmesi
sa¤lan›rken, acil durumlarda h›zl› mü-
dahale yap›lmas›na olanak sa¤layan
uygulamalar sayesinde hayat kurtarma-
da baflar› oran›n›n en yükse¤e tafl›nma-
s› amaçlan›yor.

Hastan›z›n 
sa¤l›k durumunu 
3N ile ö¤renin
»

‘Mobil Hastane Çözümleri’ projesi sayesinde hasta ve
hasta yak›nlar› görüntülü görüflme imkân›na kavufltu.  

Avea 
CEO’su 

Erkan Akdemir



KAPA⁄IMIZA, Türkiye’de ar-
t›k herkesin yak›ndan tan›d›¤› bir ismi;
TRT Genel Müdürü ‹brahim fiahin’i mi-
safir ettik. fiahin, AK Parti hükümetinin
en baflar›l› bürokratlar›n›n bafl›nda geli-
yor. Kendisinin genifl kitleler taraf›ndan
tan›nmas›, 2003-2005 y›llar› aras›nda
PTT Genel Müdürlü¤ü yapt›¤› döneme
denk geliyor. fiahin bu dönemde, zarar
eden PTT’yi kâra geçirerek tüm dikkatle-
ri üzerinde toplad›. 

PTT Genel Müdürü olarak, ‘2004 y›l›

kaynaklar› etkin kullanma ve maliyetleri
düflürme y›l› birincilik ödülü’ne lay›k gö-
rüldü. Ödülünü Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an’›n elinden ald›. Bürokrasideki
yükseliflini 2005 y›l›nda Ulaflt›rma Bakan-
l›¤› Müsteflar› olarak sürdürdü. 2007 y›-
l›nda ise, Türkiye’nin en seçkin kurumla-
r›ndan olan TRT’nin bafl›na geçti. 

fiahin, PTT ve Ulaflt›rma Müsteflarl›¤›
dönemindeki baflar›lar›n› TRT Genel
Müdürü olarak sürdürmek istiyor. Hiçbir
zorluk kendisini korkutmuyor. ‘Çamur at
izi kals›n’ yönündeki iftiralar karfl›s›nda
ise son derece üzüntü duyuyor. ‘TRT Ge-
nel Müdürü 50 bin TL maafl al›yor’ yö-
nündeki haber ve aç›klamalar› bu çerçe-
vede de¤erlendiriyor. Üzüntüsünü, “O
dönem, 50 bin TL maafl almad›¤›m› efli-
me bile inand›rmakta zorluk çektim.”
sözleriyle özetliyor. 

12 ba¤lant›noktas›

“Tuncay Güney’in TRT’ye ç›kart›lmas›n› yanl›fl
bulmuyorum. Benim yanl›fl buldu¤um, kiflilerin

hukukuna yap›lan müdahale… Güney’in CHP Genel
Baflkan›’na yönelik ifadeleri beni rahats›z etti.”

»
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‹BRAH‹MfiAH‹N

TRT’DE K‹MSEY‹
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Yaklafl›k 3 y›ld›r devlet televizyonunun
bafl›nda olan ‹brahim fiahin, bu süre için-
de özellikle CHP’nin boy hedefi oldu.
Tuncay Güney’in TRT’de canl› yay›na
ç›kmas›n›n ard›ndan CHP ile ipler iyiden
iyiye gerildi. ‹brahim fiahin, Tuncay Gü-
ney’in TRT’de canl› yay›na al›nmas›n›, te-
levizyonculuk habercili¤i aç›s›ndan baflar›
olarak görüyor. Ancak, öz elefltiri yap-
maktan de geri durmuyor. Güney’in,
CHP Genel Baflkan› Deniz Baykal’›n,
Ayd›n Do¤an’›n ve Ertu¤rul Özkök’ün
flah›slar›na yönelik ifadelerinin kendisini
rahats›z etti¤ini üstüne basa basa belirti-
yor. “Orada moderatör ‘bir saniye bunla-

r› söyleyemezsin’ demeliydi.” diyor. 
‹brahim fiahin, Ulaflt›rma Bakan› Bi-

nali Y›ld›r›m’a ise ayr› bir sevgi ve sayg›
besliyor. TRT Genel Müdürlü¤ü’nden
sonra, Y›ld›r›m’›n yan›nda, dan›flmanl›k
dâhil, her türlü görevi seve seve kabul
edebilece¤ini belirtiyor. “Say›n Bakanla
çal›flmak bambaflka.” diyor. 

Kedisine yap›lan, ‘kurumda belli bir
grubun oluflumuna neden oldu’ suçlama-
lar›n› ise, asla kabul etmiyor. Suçlamala-
ra, “Ötekilefltirmenin s›k›nt›s›n› yaflayan
bir insan olarak ben niye bir ötekilefltir-
me yaflatay›m ki?” karfl›l›¤›n› veriyor. 

Evet, ‹brahim fiahin’e, kamuoyunun

merak etti¤i birçok soru yönelttik.
TRT’ye geldikten sonra kurumda neler
de¤iflti? Ne gibi zorluklar yaflad›? Haber-
lerde iktidar partisi korunuyor mu? Ha-
kan fiükür’ün yorumculu¤unu be¤eniyor
mu? R›dvan Dilmen’i NTV’den istedi
mi? Tuncay Güney’i TRT’ye ç›kmadan
önce tan›yor muydu? ‹brahim fiahin tüm
bu sorular›n cevab›n› aç›k yüreklilikle
verdi. 

■ Kamuoyunda günlerce Tuncay Gü-
ney’in TRT’ye ç›kart›lmas› tart›fl›ld›.
CHP’den sert tepkiler geldi. Geriye do¤-
ru bakt›¤›n›zda, “Güney’in TRT’ye ç›kar-
t›lmas› do¤ru de¤ildi.” diyor musunuz? 

Ç›kart›lmas›n› yanl›fl bulmuyorum.
Hem Mehmet Ali Birand hem U¤ur
Dündar’›n Güney’i ç›karmak için müca-
delelerini herkes biliyor. Bu iyi bir haber-
cilik örne¤idir. Benim yanl›fl buldu¤um
kiflilerin hukukuna yap›lan müdahale…
Nas›l birileri bana sald›r›nca rahats›zl›k
duyuyorsam, Güney’in CHP Genel Bafl-
kan›’n›n, Ayd›n Do¤an’n›n, Ertu¤rul Öz-
kök’ün flah›slar›na yönelik ifadeleri beni
rahats›z etmifltir. Orada moderatör ‘bir
saniye bunlar› söyleyemezsin’ demeliydi. 

■ Moderatör, ad› geçenlerin telefonla
kat›labilece¤ini söyledi san›r›m?

Evet, söyledi ama orada bir zafiyet ol-
du¤unu kabul ediyorum.

■ Güney’in TRT’ye ç›kar›lmas› ‘bir
partiye karfl› farkl› bir anlay›fl m› var’ dü-
flüncesini do¤urdu?

Ben TRT’ye ç›kmadan önce Tuncay
Güney’i hiç duymam›flt›m. Canl› yay›nda
ne söyleyece¤ini kim kestirebilir. Baflba-
kan için de bir fley söyleyebilirdi. Orada
zafiyet flu; ne söyleyece¤i belli olmayan
bir insan konusunda, daha dikkatli daha
uyan›k olunmal›yd›.

■ Say›n Baykal ile hiç görüfltünüz mü?
Say›n Baykal’› TRT’ye ç›karmak için

kendisinden 3 defa randevu talep ettim.
Kabul etmediler. Daha sonra Say›n Bay-
kal’la Formula-1 yar›fllar›na giderken ay-
n› uçakta idik. fiahsen benimle bir prob-
lemi olmad›¤›n› söyledi. 

“CEMAAT VEYA B‹R GRUPLAfiMA ‹Ç‹NE G‹RD‹⁄‹N‹ZDE KAYBEDEN S‹Z
OLURSUNUZ. AYRICA, ÖTEK‹LEfiT‹RMEN‹N SIKINTISINI YAfiAYAN B‹R‹ 

OLARAK N‹YE ÖTEK‹LEfiT‹REY‹M K‹?”
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“Benim tek ölçüm var; kafas›
çal›flan üretken ve çal›flmay›
seven insanlarla çal›flmak.
Benim gibi düflünmemifl
ama bana çok katk›
sa¤lam›fl. As›l olan bu…”

“ÖTEK‹LEfiT‹RMEN‹N SIKINTISINI 
YAfiAYAN B‹R‹ OLARAK, N‹YE ÖTEK‹LEfiT‹REY‹M?”

■ Size en çok yöneltilen sorular›n ba-
fl›nda, TRT’de belli bir grubun, cemaatin
oluflmas›na neden oldu¤unuz yönünde…
Böyle bir olufluma girdiniz mi? 

Bir kere TRT’nin yap›s›na bakt›¤›n›zda,
zaten yüzde 80, 90’› sosyal demokrat…
Hangi cemaatle hangi grupla böyle bir
fley yapacaks›n›z? Böyle bir fleye girdi¤i-
niz andan itibaren kaybeden siz olursu-
nuz. Ayr›ca niye ötekilefltirelim. Ötekilefl-
tirmenin s›k›nt›s›n› yaflayan bir insan ola-
rak ben niye bir ötekilefltirme yaflatay›m
ki? Bizim TRT’de herkesime ihtiyac›m›z
var. Ben hep bunu söyledim.

■ Kadrolaflmay› ideolojik bir bak›fl aç›-
s›yla m› oluflturuyorsunuz? 

Bakt›¤›n›zda, benim daire baflkanlar›-
m›n büyük bir k›sm›n›n, benim dünya gö-

rüflümde olmad›¤›n› görürsünüz. Ama
benim tek ölçüm var; kafas› çal›flan üret-
ken ve çal›flmay› seven insanlarla çal›fl-
mak. Benim gibi düflünmemifl ama bana
çok katk› sa¤lam›fl. As›l olan bu… As›l
olan kiflinin kuruma sa¤layaca¤› faydad›r. 

■ “TRT’de cemaat gibi oluflumlara izin
vermem” diyorsunuz?

Düflüncesi bile do¤ru de¤il. Cemaat
olup ta orada zikir çekiyorlarsa, her ak-
flam toplan›p gizli ibadet ediyorlarsa bu
seni de beni de rahats›z eder. TRT de her
akflam gidip barda pavyonda içende var.
Ben, mesai saati içerisinde bana katt›kla-
r›na bakar›m. Aksi takdirde bölmeye çal›-
fl›rsan›z. Önce sa¤c› solcu diye ikiye böler-
siniz. Sonra solcu diye alt fraksiyonlara
bölersiniz. Sonra bir bakars›n›z ki tek kal-

m›fls›n›z.
■ TRT, haberlerinde iktidar ile muha-

lefeti eflit düzlemde görebiliyor mu? Eli-
nizi yüre¤inize koydu¤unuzda bu dengeyi
oluflturdu¤unuzu düflünüyor musunuz?

E¤er bir yüzdeden bahsedecek olursak,
mevcut durum hükümetin lehine ç›kma-
yabilir. Farz et bugün hükümetin iste¤ini
yapt›k. O zaman hükümetin oy ald›¤› ka-
dar izlenirsin. Hâlbuki biz yüzde yüzü he-
defliyoruz. Objektif olmak laz›m popüler
haberlerden, protokol habercili¤inden
kaç›nmak zorunday›z. Hükümet lehine
habercilikten, ne Cumhurbaflkan› ne de
Baflbakan memnun olmaz. Ben geldi¤im-
de slogan haline getirdi¤im bir söz var:
“Bu milletin istedi¤ini gösterece¤iz, iste-
medi¤ini göstermeyece¤iz.”  

■ Be¤endi¤iniz programlar› 
sayar m›s›n›z?

Programlar› söylemem do¤ru de¤il.
Be¤enilen abart›r. Be¤enilmeyen gönül
koyar. Ama kanal derseniz olur. TRT
Türk’ü 8 May›s 2009’da açt›k. Büyük
ç›k›fl yapt›. Ben de çok be¤eniyorum.
TRT Avaz’›n o kadar öne ç›kabilece¤ini
düflünmemifltim. Ama Rus uydusuna
girdikten sonra çok izlenir oldu. TRT
fiefl y›l boyunca konufluldu. Herkes gibi
endifle ediyorduk ama tam tersine 
TRT fiefl kaliteli, düzeyli yay›n yapt›.
Aç›l›m konusunda somut tek ad›m
flimdilik. Di¤er yandan, ‘Haberdar’,
‘Medya Müfettifli’ programlar›
be¤eniliyor. TRT 2’deki ekonomi
program› çok ses getiriyor.  
“AYNADAK‹ DÜfiMANA ÜZÜLDÜM”

Yay›ndan kalkt›¤› için, rahatl›kla
söyleyebiliyorum, mesela Aynadaki
Düflman dizisi çok iyi idi… Daha sonra
reytingi düfltü. Yap›mc›, para
kazanamad› ayr›ld›. Yoksa çok iyi bir
senaryo idi. Hikâye güzel, arka plan›
çok iyi kullan›yordu. Senaryosu iyi,
çekimleri güzeldi, ama olmad›.

“TRT TÜRK BÜYÜK 
ÇIKIfi YAPTI”

kapak





■ Erdo¤an Ar›kan bir röportaj›nda,
TRT 1’de yay›nlanan ‘Stadyum’ program›-
n›n Hakan fiükür’den sonra fark edildi¤i-
ni söylüyor. Bu görüfle kat›l›yor musunuz?

Asl›nda Erdo¤an Ar›kan’›n program›
çok izlenen bir program. ‹zlenilmek ve
fark›ndal›k farkl› fleyler. Program izleni-
yordu. En çok reyting alan programlar›-
m›zdan birisi…

“Hakan fiükür’ü 
televizyona ç›karmak
suçmufl gibi hava estirildi”

Hakan fiükür’ü televizyona ç›kard›¤›m›z-
da, suç ifllemifliz gibi bir hava estirildi. Tür-
kiye’deki en beyefendi sporculardan biri
Hakan fiükür. ‹flini en iyi yapanlardan biri.
TRT’ye kazanc›n›n olaca¤›n› düflündüm.
Ayr›ca TRT Çocuk’ta ‘Futbol Ö¤reniyo-
rum ve Ö¤retiyorum’ diye bir program

yapt›rma düflüncem vard›. En uygun isim
Hakan fiükür’dü. Çünkü hem iyi bir aile
babas› hem çocuklarla temas› çok iyi. ‹yi
bir örnek. Bu anlamda Hakan fiükür’den
yararlan›r›z dedik. Bir sürü k›yamet koptu;
yok ‘flu’cu, ‘bu’cu, hiç ald›rmad›m. 

■ Yorumculu¤unu be¤eniyor musunuz?
Dikkat ediyorsan›z art›k kimse elefltir-

miyor. Yorumlar› tutuyor. Ayr›ca biz Ha-
kan fiükür’e 700 bin lira para verdik. 1
milyon liral›k sponsorlu¤u da O’nun mari-
fetiyle ald›k. Yani ilave 300 bin para ka-
zanm›fl olduk. 

16 ba¤lant›noktas›

■ TRT’de göreve bafllad›¤›n›z ilk za-
manlar, ne gibi zorluklar yaflad›n›z, ne tür
tepkiler ald›n›z? 

‹lk 6 ay epey bir zorluk çektim. Bu süre
zarf›nda her sabah, “fiu TRT’ye gitmesem
mi, istifa etsem mi?” diye düflündü¤üm
anlar oldu. Bu tür duygular› yo¤un yafla-
d›¤›m s›ralarda, görevden al›nmay› bile is-
tedim.

■ Sizi böyle düflünmeye iten olaylar ne-
lerdi?

Birçok sebep vard›. TRT çal›flanlar›n›n
durumunu iyilefltirmek için çal›fl›rken, da-
ireye gidiyorsunuz, kendi personeliniz sen-
dika ad›na, sizin hakk›n›zda bildiri da¤›t›-
yor. Bildirilerin yüzde 99’u yanl›fl bilgilerle
dolu. Bildiri da¤›tanlar ilk zamanlar 40 ki-
fliydi. Gerçekler gün yüzüne ç›kmaya baflla-
y›nca, bu say› 4’e kadar düfltü. Adam bula-
mad›lar, bu defa Orta Do¤u Teknik Üni-
versitesi’nden garip derneklere mensup ö¤-
rencileri getirip eylem yapt›rmaya çal›flt›lar.

“50 bin dolar maafl
almad›¤›m› eflime bile
inand›rmakta zorluk çektim”

Kanun çal›flmas› nedeniyle, Meclis’te

kapal› oturum yap›lan ilk bürokrat da ben
oldum. Benim 50 bin TL maafl ald›¤›m›
sorgulad›lar. 50 bin TL maafl öyle bir hâl
ald› ki, evimdeki eflimi bile inand›rmakta
zorlan›yordum. Peki, böyle bir fleyi ortaya
att›n›z, bunun belgesi olmaz m›? Bunun

banka dekontu olmaz m›? Yaflam tarz›n›-
za yans›maz m›? Çamur at izi kals›n. Ka-
pal› oturum s›ras›nda, sanki çat› üzerime
uçuyordu. Bir ara kalk›p gitmeyi de dü-
flündüm. Psikolojik bir harp içindeydim.
Sab›rla, iflin üstesinden geldim.

“B‹R ARA 
GÖREVDEN 

ALINMAYI B‹LE
‹STED‹M”

“‹LK 6 AY TRT'DE EPEY B‹R ZORLUK ÇEKT‹M. BU SÜRE ZARFINDA HER
SABAH, 'fiU KURUMA G‹TMESEM M‹, ‹ST‹FA MI ETSEM?' D‹YE

DÜfiÜNDÜ⁄ÜM ANLAR OLDU.”

“HAKAN'LA 
1 M‹LYON TL

SPORSORLUK ALDIK”



■ Göreve geldikten sonra, TRT’de ne
gibi yenilikler gerçeklefltirdiniz? 

Daha yolun bafl›nday›z. Ancak göreve
geldi¤imde yay›n saati bin 700 saatti,
bugün 3 bin 400’e ç›kt›. Dört kanal vard›.
Bunlara, TRT Çocuk, TRT fiefl, TRT Türk,
TRT Avaz, TRT Müzik, TRT Turizm ve
Belgesel kanallar›n› da dâhil ettik. Bu
y›lsonu Euro News Türkçe de bafll›yor.
Euro News’in yüzde 15 orta¤› olduk.
Arapça kanal› geliyor ama Euro News’le
ayn› haftaya gelmesin diye fiubat ay›nda
Arapça yay›n› açaca¤›z. Böylece iki kanal›
daha bu ay içinde açaca¤›z. 
■ “31 dilde web yay›n› bafllatt›k,
dünyada 5. s›raday›z”

2008’in sonuna kadar TRT sadece
Türkçe web sayfas› yap›yordu. fiu anda 31
dilde yay›n yap›yor. Bizim web sayfam›za
girdi¤inizde 31 dilde bütün
programlar›m›z› izliyorsunuz. Bunlar›n 11
tanesi online, anl›k de¤ifliyor. Tamam› 24
saat içerisinde de¤ifliyor. Her bir yay›n
farkl›, Arapça sayfa Araplara göre,
‹ngilizce sayfa bu dili kullananlara göre
dizayn ediliyor. 31 dilde radyo yay›n› da
var. Bugün BBC 32 dilde yay›n yap›yor. Biz
31 dile ç›kt›k. Dünyada 5. s›raday›z. Ben
göreve Kas›m 2007’de geldim. 2008’de
bu dilleri açt›k. Çok kötü, izlenmeyen bir
web sayfam›z vard›. fiimdi sayfam›za
girdi¤inizde TRT’nin tüm kanallar›n› ve

radyolar›n› bütün dünyadan
izleyebiliyorsunuz. ‹stedi¤iniz program›
indirip, izleme flans›n›z var.
■ “Kanunla yeni bir yap›lanmaya
girdik”

TRT’de kanun ç›kt›ktan sonra yeni bir
yap›lanma oldu. TRT çal›flanlar› harc›rah
kanununa tabiiydiler. Örnek verecek
olursak, yurtd›fl›nda Baflbakan, bakanlar
nerede kal›yorsa di¤er gazeteciler de
orada kal›yordu. TRT’ciler kalam›yordu. Bu
anlamda kanunla arkadafllar› rahatlatt›k. 
■ “Kanal koordinatörlükleri
oluflturduk”

Eskiden TRT’nin yüzlerce televizyon
daire baflkanl›¤› vard›. Bir programla ilgili
s›k›nt› oldu¤unda muhatab›n›
bulam›yorduk. fiimdi kanallar›n
koordinatörü var. Olumsuzlu¤un da
muhatab› o. 
■ “Program bütçesini, kanal 
bütçesine çevirdik”

Eskiden program bütçeleri oluyordu.
fiimdi her kanala diyoruz ki; al sana bir
y›ll›k bütçe… ‹ster 1 Ocak’ta bitir, ister 31
Aral›k’a kadar çevir. Kaliteli programlar
için sponsor buluyorlar. Bu sayede TRT
kanallar› birbirleri ile yar›fl›r hale geldi.
Daha az para ile daha kaliteli yay›nlar
yap›l›yor. 
■ “Bölgeleri kapatt›k, unvanlar›
azaltt›k”

Bölgeleri kapatt›k, unvanlar› azaltt›k.
TRT’de vericiler çok eskimiflti bu vericileri
de elektronik vericiler haline getirdik.
Elektron tüpler koyarak, daha az tüple
daha yüksek kalitede yay›n yapabilen
kapasiteye getirdik. Binlerce verici ald›k.
Böylelikle k›sa dalga sürelerini azaltarak
tasarruf sa¤lad›k. 
■ “K›sa dalga radyasyon yay›yor”

K›sa dalga yay›nlar› çok radyasyon
yay›yor. Uza¤a yay›n oldu¤u için elektri¤i
de çok harc›yor. Ayn› fley orta dalga için
de geçerli yeni radyolarda FM ve AM var.
Bu yay›nlar› düzenledik. 
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“Hakan için NTV’den
teklif geldi. Transferini
talep ettiler. Hakan’a da,
‘gitmek istiyorsan
gidebilirsin’ dedik. O,
bize itimat etti. Gitmedi.” 

“HAKAN’I 
NTV ‹STED‹”

Hakan için NTV’den teklif
geldi. Transferini talep ettiler,
müsaade etmedim. Çünkü ben
R›dvan’› TRT’de program yaps›n
diye istedi¤imde, NTV müsaade
etmemiflti. Ben de, “Siz R›dvan’›
vermediniz ben de Hakan’› ver-
mem” dedim. Hakan’a da, ‘git-
mek istiyorsan gidebilirsin’ dedik.
O, bize itimat etti. Gitmedi. 

■ R›dvan’la Hakan’› ayn› prog-
ramda buluflturmay› ister misi-
niz?

Tabii. Benim düflüncem flu idi;
R›dvan’la ayr› bir program, Ha-
kan ile ayr› bir program. Cumar-
tesi biri, Pazar biri… Yahut Pazar
biri Pazartesi biri… Bundan son-
ra yay›nlar üç veya dört gün de-
vam edecekti. Özetleri Pazartesi
gününe kadar kimse veremeye-
ce¤i için, bu TRT için ciddi bir
de¤er olacakt›. ‹kisini bir prog-
ramda da buluflturabilirdik.

“TRT’DEK‹ DE⁄‹fi‹M, ‹LERLEYEN
YILLARDA KIYASLA ORTAYA ÇIKACAK”

“Hakan fiükür,
Türkiye’nin en
beyefendi
sporcular›ndan…
Çocuklarla temas›
da çok iyi ve iyi bir
aile babas›”

“Hakan fiükür,
Türkiye’nin en
beyefendi
sporcular›ndan…
Çocuklarla temas›
da çok iyi ve iyi bir
aile babas›”



GEÇM‹fiE Ba¤lant› sayfalar›-
n›n bu ayki konu¤u Devlet Hava Mey-
danlar› ‹flletmesi (DHM‹)Genel Müdü-
rü Orhan Birdal. Birdal’›n kendisinden,
çocuklu¤undan günümüze yaflad›klar›n›
dinledik. Birdal’› dinlerken, hayat›nda
iflinin ve ailesinin ne denli önemli oldu-
¤una flahit olduk. Genel Müdür, evin
hâkiminin efli oldu¤unu belirtiyor. Bun-
dan da gurur duyuyor. Eflinin en zor za-
manlarda çocuklar›na hem anne hem
baba oldu¤una vurgu yapan Birdal, efli-
ne verdi¤i de¤eri, ‘eflime minnettar›m’
sözleriyle özetliyor. Söylefli s›ras›nda
Genel Müdür’ün fliire merak› oldu¤unu
ve birçok fliir yazd›¤›n› da ö¤reniyoruz.
Girizgâh› daha fazla uzatmadan, Orhan

Birdal’›n hayat›n› kendiden dinleyelim. 
■ Öncelikle çocuklu¤unuz ve aile or-

tam›n›z nas›ld›, anlatabilir misiniz?
Ben 2 Temmuz 1958 tarihinde Erzin-

can, Kemah’›n A¤asaray Köyü’nde do¤-
dum. Do¤um tarihim biraz ihtilafl›. An-
neme sorsan›z, ‘karak›fl›n ortas›nda’
do¤du¤umu söyler. Muhtemelen 1957
y›l›n›n son günlerinde do¤muflum ama
bulundu¤um yerdeki yol flartlar› dolay›-
s›yla ancak Temmuz ay›nda nüfusa kay›t
yap›labilmifl.

Üç kardefliz, bir a¤abeyim var. Ben-
den, 5 yafl küçük k›z kardeflim var. Ba-
bam›n, gurbette ‹stanbul’da olmas› se-
bebiyle 1962 y›l›nda ‹stanbul’a göç ettik.
Biz de böylece köyle ba¤›m›z› keserek

‹stanbul’da yaflamaya bafllad›k.
■ “Babam 2. Dünya savafl› y›llar›nda

‹stanbul’a gelmifl”
Babam 1945 y›l›nda, 2. Dünya Savafl›

y›llar›nda ‹stanbul ile hafl›r neflir olmufl.
‹stanbul’da, Galatasaray’a ç›karken Tü-
nel’de bir evimiz vard›. Tek göz bir evdi.
Yani iki tane iç içe odadan oluflan bir
ev. Mutfa¤› d›flar›da, merdiven bafl›n-
dayd›. Beyo¤lu’ndan Karaköy’e giden
tünel bizim evin alt›ndan geçerdi. 

■ Evde kaç kifli idiniz?
Evde dört kifliydik. Dedem ve baba-

annem de ara s›ra gelir, bizde kal›rd›.
K›z kardeflim o evde do¤du, yani nüfu-
sumuz o evde artt›, k›z kardeflimin do-
¤umuyla 5 kifli olduk. 

■ Baban›z ne ifl yapard›?
‹stanbul’da Beyo¤lu civar›nda bir ha-

n›n kahvecili¤ini yap›yordu. Biz de za-
man zaman babama yard›ma giderdik.
Babam ifl de¤ifltirdi. Bakkal dükkân›
açt›. 

“Biz üniversitenin tad›n› ç›karamad›k. Üniversite ö¤rencisi
olduk mu bilemedik çünkü 1976-80 aras› döneme denk

geldi. 12 Eylül ihtilalinden bir hafta sonra mezun olduk.”
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Orhan Birdal, Sabahat Birdal

(Efli),  Taha Ömer, Emre

Osman, fieyma (Çocuklar›)Orhan Birdal, ‹stanbul

Atatürk Hava Liman› Saha

Kontrol Merkezi

“Evin hâkimi
eflimdir, eflime

minnettar›m”

»

Orhan Birdal: 



■ Bakkal dükkân› açt›n›z, sonra ne-
ler yaflad›n›z?

Bakkal dükkân›m›z ‹skenderpa-
fla’dayd›. Hala dükkân olarak duruyor.
Evimizi de tünelden oraya tafl›d›k. ‹s-
kenderpafla ‹lkokulu’nda okula baflla-
d›m. ‹lkokul dörde kadar orada oku-
dum. Babam okumam›z için elinden ge-
len her türlü gayreti gösteriyordu. 

■ Baban›zla o dönemde iliflkiniz na-
s›ld›?

O günün flartlar› gere¤i babam çok
yo¤un çal›fl›yordu. Biz çal›flt›¤› yerlere
tabii ki gidip geliyorduk. Bize karfl› çok
büyük sevgisi, flefkati vard› ama biraz da
sert mizaçl›yd›. Babam›zdan çekinir,
korkard›k. Söylediklerine dikkatle itibar
eder, gösterdi¤i çizgiden de ç›kmamaya
özen gösterirdik. 

■ Sizin ticarete ilginiz var m›yd›?
Bende pek öyle bir fley olmad›. Tica-

retle zaten hep iç içe idik. Ancak babam
çal›flmam›z›, hayat›n içinde olmam›z› ve

okumam›z› teflvik etti. Okumam›z› çok
istiyordu. A¤abeyim ortaokuldan sonra
okumad› ama ben okudum. O belki ba-
bam›n içinde bir uhde olarak kalm›flt›r.

■ “Babam inflaatç›l›¤a bafllad›”
Babam hep yenilik ve aray›fl içindey-

di. Bu arada Rizeli bir arkadafl›yla Ka-
d›köy’de yap-sat ifline bafllad›lar. Arsa
karfl›l›¤›, kat karfl›l›¤› eski binay› al›p ye-
niden yap›yorlard›. Eski binalar›n koru-
maya al›nmas›yla müteahhitlik ifli de bir
anlamda bitti. 

■ Bakkalda hiç çal›flt›n›z m›?
Bir sene kadar a¤abeyimle Aksa-

ray’da bakkal dükkân›n› ifllettik. Daha
sonra bakkal devredildi. Evi Kad›köy’e
tafl›d›k. 67’den sonra Kad›köylü olduk,
ben Fenerbahçe’liyim. Liseyi bitirinceye
kadar oradayd›k. Babam evler yapt› sat-
t›. Biz kirada oturuyorduk. Daha sonra
Kad›köy-Moda’da özenerek bir bina
yapt›, orada oturduk.

■ Spor yapar m›yd›n›z?
Bir dönem gürefl ve karate kursuna

gittim. Amatörce mahallede futbol oy-
nard›m. Nerede bir boflluk varsa bir top,
bir kale oynard›k. 

■ Hocalar›n›zdan dayak yedi¤iniz ol-
du mu?

Hocalar›mdan dayak yedi¤im oldu. O
dönemlerde hocadan dayak yemek çok
normaldi. ‘Eti senin kemi¤i benim’ diye
bir teslim vard›. Bizim o dönemki hoca-
lar›m›z profesör seviyesindeydi. Dersin
d›fl›nda onlardan çok fley ö¤rendik. Ha-
f›zamdan silinmez, Adil Teymur ad›nda
bir hoca vard›. Orhan Oktar vard›. Bu
hocalar, kiflili¤imizin geliflmesinde çok
etkili oldu. 

■ Hangi üniversiteden mezunsunuz?
‹stanbul ‹ktisadi ‹limler Akademisi

Gazetecilik ve Halkla ‹liflkiler Yüksek
Okulu’nu bitirdim. fiu anda Marmara
Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi olarak
e¤itim ve ö¤retime devam ediyor. 

■ Gazetecilik yapt›n›z m›?
Hiç gazetecilik yapmad›m. 
■ Üniversite y›llar›n›z nas›l geçti?
Çok çalkant›l› geçti. Okul, Aksaray
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Sa¤ Bafltan: Mahmut Birdal (Baba),
Orhan Birdal ve fierafettin Birdal
(A¤abey) Arka s›rada, sa¤ baflta;
Zekiye Birdal (Anne)

Devlet Hava
Meydanlar› ‹flletmesi
(DHM‹)Genel
Müdürü Orhan Birdal
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Vatan Caddesi’ndeydi. Bizim kay›t ol-
du¤umuz sene okulun yerinde bir de¤i-
fliklik yap›ld›. Harbiye’deki okulda bafl-
lad›k. Bu arada, Zirai Donat›m Kuru-
mu Bölge Müdürlü¤ü’nde muhasebe
memuru olarak göreve bafllad›m. Sa-
bah, evden ifle giderdim, oradan okula
geçerdim. Okul, akflam e¤itim veriyor-
du. Uyku derseniz, kaç saat denk gelirse
o kadar uyuyordum. Biz üniversitenin
tad›n› ç›karamad›k. Üniversite ö¤rencisi
olduk mu bilemedik; çünkü 1976-80
aras› döneme denk geldi. 12 Eylül ihti-
lalinden bir hafta sonra mezun olduk. 

■ O dönemde kendinizi ideolojik ola-
rak nerede tan›ml›yordunuz? Olaylarda
yer ald›n›z m›?

Kesinlikle olaylar›n içinde yer alma-
d›m. Çünkü zaten memurdum. 

■ Eflinizle nas›l tan›flt›n›z?
Eflimle bir dostumun vas›tas› ile tan›fl-

t›m. Eflim Rizelidir.   Evlenmeden önce
müstakbel eflimi görmek için Rize’ye
gittim. Görücü usulü ile evlendim. Ara-
c› olan kiflinin referans› kuvvetli idi. Bu
kifli ayn› zamanda eflimin de akrabas›y-
d›. Benim de kan›m kaynad›, evlendik.
Eflimi ‹stanbul’a getirdim. Eflim de ‹s-
tanbul’da Erenköy K›z Lisesi’nde oku-
mufl. 

■ “‹lk çocu¤um do¤du¤unda ifle geç
gitti¤im için ceza ald›m”

1983 y›l›nda ilk çocu¤umuz dünyaya
geldi. ‹lk çocu¤umun ad› Asl›han. Son-
ra s›ras›yla Ömer, Emre Osman ve fiey-
ma dünyaya geldi. ‹kisi ‹stanbul, di¤er
ikisi Erzincan do¤umludur. Çünkü ev-
lendi¤im zaman ‹stanbul’da çal›fl›yor-
dum. ‹lk çocu¤umun do¤umunda gece
nöbetim vard›. Gece nöbetine biraz geç
gittim. Bu yüzden uyar› cezas› ald›m.
Eflimi hastanede b›rak›p gece nöbete
gittim. Yerime birini bulamad›m. Say›
çok azd›. Bir kiflinin eksikli¤i çok fark
ediliyordu. O zaman ben asistand›m. 

■ Kaç y›l hava kontrolörlü¤ü yapt›-
n›z?

1990 y›l›n›n Eylül ay›na kadar yapt›m.
‹stanbul yol kontrol yaklaflmada radar-
da bilfiil çal›flt›m.

■ Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›-
r›m’la daha önce tan›fl›kl›¤›n›z var m›y-
d›? 

Hay›r, burada tan›d›m.
■ Efliniz ve çocuklar›n›z sizin hangi

yönünüzü be¤eniyor, hangi yönünüzü
elefltiriyor?

Ailemin benden hoflnut olmad›¤› ta-
raf›m, belki iflimin çok ön plana ç›kma-
s›d›r. Çok yo¤un tempoda çal›fl›yorum.
Bundan da geri dönüfl yok. ‹flimizin do-
¤as› böyle, cumartesi-pazar, yaz-k›fl,
bayram yoktur bizde. Onlar da art›k
al›flt›. Çocuklarla mümkün oldu¤u ka-
dar diyalog içinde olmaya çal›fl›yorum. 

■ Çocuklar›n›z›n okullar› konusunda
yönlendirmeniz oldu mu?

En büyükte olmad›. ‹ngilizce iktisat
istedi ve okudu. Ömer de mühendislik
okumak istiyordu. Ama Gazi Üniversi-
tesi’nin ‹ktisat Bölümü’ne girdi. O bi-
raz gönül koydu. Çünkü ‹stanbul’da
okumak istiyordu. Onun küçü¤ü bu se-
ne üniversiteye girdi. Biz de istekleri-
mizi söyledik, ona da uydu, elektrik-
elektronik bölümüne girdi. En küçük
lisede, kendi arzusuna b›rakaca¤›z. Biz
tecrübelere dayanarak tavsiyede bulu-
nuruz. Bask› denebilecek bir tavr›m›z
olmaz.

■ Sert bir baba ve sert bir efl de¤ilsi-
niz anlafl›lan yan›l›yor muyuz?

Hay›r, hiç de¤ilim. Evin hâkimi eflim-
dir. Ben eflime minnettar›m çünkü ço-
cuklar›n en zor zaman›nda, ben görev-
den göreve gitti¤imde bazen bilmedi¤i
flehirlerde çocuklara hem anne, hem
baba oldu.

Gün batarken yine bir ‹stanbul
akflam›nda,
Maziye götürdü beni yorgun haf›zam,

Bir zamanlar üstüme düflercesine
yoluma ç›kan devler,
fiimdi gittikçe küçülüyor kanatlar›m›n
alt›nda,

Her ne varsa yaflad›¤›m bu koskoca
flehirde,
Renkli bir film gibi perdeme aksediyor,

Duygular düflünceler ac› tatl› an›lar,
Keflke diye yapt›m, yapamad›¤›m her
fley,

fiimdi birer dev gibi karfl›ma dizilmifller,
Sanki hesap soruyor mazimin yarg›çlar›,

Günefl gibi s›ms›cak, tertemiz
hayallerim,
Ufkun k›z›ll›¤›nda kayboldu birer birer,

Hayaller yok olsa da karanl›k gecelerde,
Umudum hep dipdiri, ayd›nl›k
gelecekler,

Müjdecisi yeni gün mutlu istikballerin,
Ay y›ld›z›n gölgesinde durdukça
minareler,

Ezanlar ç›nlad›kça sonsuz semalar›nda,
Günefl hiç batmayacak ülkemin
gökyüzünde.

ORHAN B‹RDAL 20.10.2006

MAZ‹DEN ‹ST‹KBALE
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Biz millet olarak trenlerimizi çok
severiz. Ama onlara pek binmeyiz.

Biz onlar› büyüklerimizin
an›lar›ndan, siyah-beyaz Türk
filmlerinden tan›r›z. 

Kara trenlerin, dumanlar›n›
üfürerek da¤lar›n, ovalar›n aras›ndan
süzülerek geçifllerini pek be¤eniriz. 

Millet olarak böyleyizdir ama
istatistiklere bakt›¤›m›zda oransal
olarak, trenleri sevenlerin % 98, trenlere binenlerin ise
sadece % 2 oldu¤unu görürüz.

Bunun yan›nda, günlük konuflmalar›m›z içinde kara,
hava ve deniz ulafl›mlar› konusunda ortalama bir bilgiye
sahip olurken, demiryolu konusunda bu bilginin çok
asgari düzeyde kald›¤›n› görürüz.

Bizim demiryollar› konusunda bilgimiz, nedense kara
tren nostaljisi d›fl›na ç›kmam›fl, ovalardan süzülen
katarlar›n hüzünlü yaln›zl›¤› karfl›s›nda iç geçirmekle
yetinmekle s›n›rl› kalm›flt›r.

Bu anlamda demiryolu di¤er ulafl›m modlar›na
oranla, biraz üvey evlat muamelesi görmüfltür
ülkemizde.

Türkiye'deki toplam ray uzunlu¤unun 11.000
civar›nda oldu¤unu az-çok biliriz de, demiryollar›n›n
kaç ilimize u¤rad›¤› pek merak konusu olmam›flt›r.

Cumhuriyet döneminde pek revaçta olan
demiryollar›n›n tüm yurdu demir a¤larla sararken,
gitti¤i yerlere ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda nas›l
bir de¤iflim sa¤lad›¤› da pek bilinmez.

Ayn› flekilde, 1950 sonras› uzun bir unutulufl
dönemine girmesiyle, nas›l kay›plar olufltu¤unu da pek
kimsenin umuruna gelmemifltir.

Uzaktan pek sevdi¤imiz kara trenler, Anadolu'nun

›ss›z ovalar›ndaki istasyonlarda
soluklan›rken, bu kara talihi karfl›s›nda
hüzünlenip, gözlerinden iki damla yafl
süzülmüfl müdür, bilinmez. 

Bu ötekilik, sadece toplumun
alg›s›nda de¤il, son 7 y›l öncesine
kadar, di¤er ulafl›m modlar› aras›nda
demiryoluna ayr›lan ödene¤in
azl›¤›nda da kendini gösterir.

Neyse ki, son y›llarda yak›t tasarrufu,
çevre ve hava temizli¤ine olan katk›s›, trafik kazalar›
gibi konulardaki üstünlü¤ü yeni yeni fark ediliyor.

Son dönemdeki bu fark ediflten çok önce, 2002
y›l›ndan demiryollar›na iliflkin bu ezber bozulmufl, di¤er
ulafl›m modlar› aras›ndaki uçurumun azalt›lmas› için
hükümet program›na girmifltir. Demdir bu…

Demiryollar›na olan e¤ilim, bir halk popülizmi için
yap›lmad›¤›n› da y›llar içinde kendini ortaya koymufltur.

Ve bu tercih, kararl›l›kla ve ›srarla sürdürülerek
demiryollar›na ayr›lan yat›r›mlar her y›l biraz daha
art›r›lm›flt›r. 

Rüya de¤il, gerçek yani…
Kara tren nostaljisi içinde avunma dönemi sona m›

erdi, ne?
Bu ülkenin ›ss›z istasyonlar›n›n yolcu bekleme

salonlar›nda, H›zl› Tren projelerinin afiflleri yer al›yor.
Düne kadar, yöresel milletvekillerine sadece 

köyünün yollar›n›n onar›m›n› sormakla yetinen
vatandafl, art›k h›zl› trenin flehrine ne zaman 
gelece¤ini de soruyor.

Demdir bu, Türkiye demiryollar›n› keflfediyor.
Vatandafl, bir ulafl›m arac› olarak demiryollar›n›n

fark›na vard›.
Demdir bu…

'Kara Tren' alg›s›ndan
demiryolu bilgisine

Düne kadar, yöresel
milletvekillerine sadece

köyünün yollar›n›n
onar›m›n› sormakla

yetinen vatandafl, art›k h›zl›
trenin flehrine ne zaman
gelece¤ini de soruyor.

Adnan Ekinci
adnanekinci@baglantinoktasi.org.tr
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GENÇLER‹N sesine kulak
veren Vodafone, “Cep Özgür” tarifesi-
ni bafllatt›. Bu tarife ile ayda 150 kon-
tör yükleyen gençler, 2 kontöre arka-
dafllar›yla istedi¤i kadar konufluyor,
günde 1 ücretli SMS’e her yöne 100
SMS kazan›yor ve cepten interneti öz-
gürce kullanabiliyor.

3N ve mobil internet ile dinamik ile-
tiflim olanaklar› sunan Vodafone genç-
lerin isteklerini yerine getiriyor. Voda-
fone, “Cep Özgür” gençleri iletiflimde
özgürlefltiriyor. “Cep Özgür”, sundu¤u
yeni tarife ile 25 yafl alt›ndaki gençlerin
cep telefonlar›ndan istedikleri gibi öz-
gürce konuflabilmelerini, mesajlaflabil-
melerini sa¤l›yor. 

Tarifeyi kullanan gençler bilgisayara
ba¤l› kalmadan cep telefonlar› ile üc-
retsiz Facebook’a girebiliyor, Vodafone

Messenger ile Windows Live ve Yahoo
Messenger’a ücretsiz ba¤lanabiliyor. 

“‹htiyaçlar› karfl›layan
bir tarife sunduk”

Yeni tarifeyi de¤erlendiren Vodafo-
ne Türkiye Genel Müdür Yard›mc›s›
Gökhan Ö¤üt, Vodafone olarak ald›k-
lar› bütün kararlar›n oda¤›nda müflteri-
lerinin oldu¤unu söyledi. Ö¤üt, “Onla-
r› dinler, ihtiyaç ve beklentilerini anlar,
bunlar› karfl›lar›z. Bu yaklafl›m›m›z›n
son örne¤ini gençler için verdik. Onlar›
çok iyi anlad›k ve ihtiyaçlar›n› karfl›la-
yan bir tarife sunduk.” dedi. Gençlerin
teknolojiyi yak›ndan takip ettiklerine
iflaret eden Ö¤üt, gençlerin 3N tekno-
lojilerini de h›zla benimsediklerini söy-
ledi. Haz›rlad›klar› tarifenin uygun ma-
liyeti ile ekonomik katk›da bulundu¤u-
nu belirtti. 

Cep Özgür için haz›rlanan reklam
filmine de de¤inen Gökhan Ö¤üt flun-
lar› söyledi: “Filmimizde Vodafone’un
gençlere nas›l kulak verdi¤i ve onlar›n
istediklerini nas›l yerine getirdi¤i vur-
gulan›yor. Bir genç, filmin yönetmeni-
ne isteklerini anlat›yor ve Vodafone da
bunlar› yerine getiriyor. Hizmet anlay›-
fl›m›z bir reklam esprisi içinde gayet
net bir flekilde ortaya konuluyor.”

Ayda 150 kontör yükleyen
gençler, 2 kontöre istedi¤i
kadar konufluyor, günde 1
ücretli SMS’e her yöne 100 SMS
kazan›yor ve cepten interneti
özgürce kullanabiliyor.

»

Vodafone,
gençler için

“Cep Özgür”ü
bafllatt›







SAYILARI her geçen gün artan
ça¤r› merkezleri, günde binlerce kifliye
hizmet veriyor. Merkezler, bizlere vakit-
ten kazand›r›yor ve pek çok iflimizi bir
telefonla hallediyor. Günlük’ün sayfala-
r›na, sektörün binlerce çal›flan›ndan biri
olan Nagihan Kuflçu’yu misafir ettik.
Kuflçu, üniversitede maliye okumufl.
Türkiye’deki ilk ça¤r› al›m numaras›,
11811’in eleman›. Kuflçu, telefonunun
di¤er ucundaki sesleri anlatt›. 

■ Ça¤r› merkezi hizmetlerinde ilk
günlerle bu günü k›yaslarsan›z 5 y›lda
neler de¤iflti?

Her fleyden önce insanlar›m›z çok de-
¤iflti. Neyi nas›l isteyeceklerini art›k çok
iyi biliyorlar. Öyle ça¤r›lar olurdu ki eski-
den… Müflteri arar, “Eltimlerin telefo-
nunu istiyorum” diye numara ister. Bir
keresinde de vatandafl›m›z Van’dan ara-
d›. Müflteriye adresi sordum.
Ald›¤›m cevap flu, “Caminin
hemen arkas›nda, bura-
daki en büyük apart-
man, siz nas›l bilmi-
yorsunuz?” Böyle du-
rumlarda sohbete gi-
remeyiz, belirli for-
mat›m›z var. 

■ Nas›l bir format?
Bizde bir konuflma

flablonunda söylenecek-
ler bellidir. Ça¤r› sahibin-

den hakaret bile yesek karfl›l›k vereme-
yiz. Diyalog fludur: “Han›mefendi/beye-
fendi bu flekilde konuflursan›z konuflma-
y› sonland›rmak zorunday›m.”
Hakaret devam ederse, ayn›
uyar›ya bir de ‘iyi günler’ ek-
leyerek telefonu kapat›r›z. 

■ “‹nsan boyutu ad›yla yeni
bir format eklendi”

Son dönemde bir de ‘insan› boyut’
ad›yla format eklendi. Bununla ilgili size
bir an›m› anlatay›m. Güneydo¤u’da flehit
olmufl bir gencin 73 yafl›nda annesi arad›.
O¤lunun üzerine kay›tl› ev telefonu ve
ADSL hatt›n›n iptalini istiyordu. Duygu-
land› a¤lamaya bafllad›. Önceden ‘bafl›-
n›z sa¤ olsun’ bile diyemiyorduk. Çünkü
bir protokole göre hizmet veriyorduk.
Asl›nda bu insani duygular zamanla ken-
dili¤inden geliflti. fiimdi ‘Gözünüz ayd›n,

bafl›n›z sa¤ olsun, mutluluklar’
gibi kavramlar› kullanabili-

yoruz. ‹nce ayr›nt›lar›-
m›z da vard›r. Bize ak-

flam vakti ‘günayd›n’
diyen müflteriyi boz-
maz, biz de ‘günay-
d›n’ deriz. Bizi ara-
y›p saati ve tarihi
sorduklar›nda flafl›r-

may›z bunlar görme
özürlü vatandafllar›m›z-

d›r. Hemen tarihi ve saati

veririz. Bir de tüm acil numaralar isten-
di¤inde en k›sa sürede iletiriz. 

■ Ça¤r›lar aras›nda ilginç talep ya da
flikâyet içerenler var m›?

Onlarca, bir tanesini anlatay›m. Radyo
Televizyon Üst Kurulu flikâyet hatt› da
bizde. Bir müflteri arad›. Reklâmlardaki
paket sütün övülmesine tak›lm›fl. fiikâye-
ti de flu: “Benim ine¤imin memesindeki
sütü niye kötülüyorlar. ‹stanbul’u alan
koskoca Fatih Sultan Mehmet’i annesi
paket sütle mi büyütmüfl, baflbakan›m›z
paket sütle mi büyümüfl? Kald›rs›nlar bu
reklam›!”

■ “‹yi bir ça¤r› merkezi müflteri tem-
silcisi…” desek devam›n› getir misiniz?

Sab›r ve nezaket derim. Sonra iyi bir
ses tonu, diksiyon ve iletiflim gücü. Son
olarak empati ve do¤ru alg›lama bizim
iflimizde çok önemlidir
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“Öyle
ça¤r›lar olurdu ki
eskiden… Müflteri 

arar, ‘eltimlerin
telefonunu istiyorum’ diye
numara isterdi. fiimdi neyi

nas›l isteyeceklerini 
art›k, çok iyi 
biliyorlar.”

»

“Bize akflam vakti ‘günayd›n’ diyen müflteriyi bozmaz, 
biz de ‘günayd›n’ deriz. Bizi aray›p saati ve tarihi sorduklar›nda

flafl›rmay›z bunlar görme özürlü vatandafllar›m›zd›r.”

Nagihan Kuflçu,
5 y›ld›r ça¤r›
merkezinde

çal›fl›yor. 

“‹yi günler ben Nagihan,
size nas›l yard›mc›

OLAB‹L‹R‹M?”
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Bayan olarak gece
mesaisini daha çok

tercih ediyoruz
■ Teknolojinin 

do¤urdu¤u bu meslek,
çocuklu¤unuzda belki
yoktu, burada çal›flmaya
nas›l karar verdiniz? 

‹fl ararken bir seçenek
olarak karfl›ma ç›kt›. Ben de
de¤erlendirmek istedim. 

■ 11811’e bafllamadan
önce ne gibi aflamalardan
geçtiniz?

Hem yaz›l›, hem sözlü
mülakata girdik. Bilgisayar,
klavye bilgimize bak›ld›. 
E¤itim olarak alt s›n›r lise
mezunu olmak. Ayr›ca bütün
birimlerde çal›flanlar bilgisayar
kullan›m› üzerine teknik bir
s›navdan geçiyor.

■ Burada kariyer 
flans›n›z var m›?

Elbette… Bir puantaj
sistemimiz var. En alt
düzeyden bafll›yorsunuz. Bu
puanlama sistemine göre
operasyon ya da birim
müdürlü¤üne kadar
ç›kabiliyoruz. Müflteri 
temsilcisi olarak bafllayan
arkadafllardan flu anada
müdürlük yapanlar var.  

■ Çal›flma düzeniniz ve
saatleriniz nas›l?

Burada 24 saat hizmet
verilir. Vardiyal› olarak haftada
6 gün çal›fl›yoruz. Günde 8,5
saat mesaimiz var. Bu hizmet 3
vardiya fleklinde. Vardiya
dönüflümlü çal›flt›¤›m›z için flu
saat girer flu saat ç›kar›m
diyemiyoruz. Özel hayattaki
ifllerimi kolayl›kla
halledebiliyorum. Kendi
aram›zda anlaflarak vardiyalar›
da de¤ifltirebiliyoruz. Çal›flma
saatlerimiz baflka ifllere göre
belki fazla; ama ben spora
al›flverifle devlet dairesi ifllerimi
ile olan ifllerime rahatl›kla vakit
ay›rabiliyorum. 

■ Ça¤r› saatlerinin yo¤un
oldu¤u zamanlar var m›?

Farkl› gelebilir; ama ça¤r›lar
yaz ve k›fl mevsimine göre bile

de¤ifliklikler gösteriyor. Gece
02.00 ve sabah 07.00 aras›
sakindir; ama özellikle
Ramazan’da bu saatlerde de
yo¤unluk olur. 

■ Peki, bir kad›n olarak
gece 11.00 sabah 07.30
mesaisi sizi zorluyor mu?
Düzenlemede kad›nlara
ayr›cal›k var m›?

Hay›r, burada kad›n- erkek
herkes gece mesaisine kal›r.
Size ilginç bir fley söyleyeyim,
aksine gece mesaisini daha çok
tercih ediyoruz. fiöyle ki
evlerimizin kap›s›n›n önünden
al›n›p- b›rak›l›yoruz. Çok
güvenli bir ortamday›z. Yeni
anneler ve hamile arkadafllar
için ayr›cal›kl› durumlar, mesai
ayarlamalar› yarat›l›yor. 

■ Bir vardiyada kaç 
kifli oluyorsunuz? Kaç›
arkadafl›n›z? 

Bir vardiyada 860 kifli
oluyoruz. Çal›flma ortam›m›z
samimidir. Y›llar›n verdi¤i
birikimle benim burada 
200, 250 arkadafl›m vard›r. 

■ Meslekten memnun
musunuz, ald›¤›n›z ücret
tatminkâr m›?

Ben üniversitede maliye
mezunu olmama ra¤men,
buraya girdikten sonra hiçbir
yere baflvurmad›m. ‹flimde de
baflar›l›y›m. Kendimce
düflününce memnun olmasam
bir noktada y›lard›m. Ücret
derseniz ülkemiz flartlar›na
göre oldukça tatminkâr.
Bankac› arkadafllar›m var
onlardan iyi al›yorum. 

■ Aileniz iflinize nas›l
bak›yor?

Biz iflimizin do¤as› gere¤i
gün içinde oldukça ilginç fleyler
yafl›yoruz. Olanlar› onlarla
paylafl›r›m. Beraber güleriz. Ne
de olsa günde bin- bin 500
insanla konufluyoruz.
Ailelerimiz çok huzurlu çünkü
yöneticilerimiz bize anne baba
gibi yaklafl›r.  

Ça¤r› merkezlerini, herkes
gibi ünlüler de kullan›yor.
U¤ur Dündar da bu
ünlülerden birisi, yaklafl›k
üç ay önce bafl› kesilerek
öldürülen Münevver
Karabulut cinayeti üzerine
çal›fl›rken, ça¤r›
merkezinden yard›m talep
etmifl. Hat takibi yap›l›p
yap›lamayaca¤›n› sormufl.
San›¤›n, flahs›n görüfltü¤ü
numaralar ve internet
görüflmeleri için bilgi talep
etmifl. Tabiî ki bu bilgi için
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na
baflvurmas› istenmifl. 

Bülent Ersoy ça¤r›
merkezinin müdavimi

Bülent Ersoy ise THY
bilet rezervasyonu için çok
s›k ça¤r› merkezini ar›yor.
Çal›flanlar bu
görüflmelerde Ersoy’un
hep ayn› numaral›
koltukta oturmak
istedi¤ini belirtiyor.
Magazin bas›n›nda yer
alan, “Gece 2’de kuyumcu
açt›rd›” haberini hat›rlatan
çal›flanlar Sanatç›n›n, o
gece kuyumcu numaras›n›
almak için kendilerini
arad›¤›n› belirtiyor. 

U¤ur 
Dündar, 

Münevver cinayeti
için aram›fl
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UÇAKLA uzunca bir yolcu-

luk yapt›n›z. Seyahat boyunca iyi ol-

man›za ra¤men vard›¤›n›z yerde

kendinizi kötü hissediyorsunuz, bafl›-

n›z a¤r›yor, halsizsiniz. Hatta za-

mans›z ac›k›yorsunuz, gece de bir

türlü uyuyam›yorsunuz. Panik yap-

may›n, keyfinizi kaç›ran bu belirtile-

rin tamam›, 'jet lag' oldu¤unuzu ha-

ber veriyor ve bilin ki uzun yolculuk

yapan herkesle ayn› kaderi paylafl›-

yorsunuz.  
Uzmanlara göre, hava yoluyla ya-

p›lan h›zl› seyahatler esnas›nda, vü-

cut üzerinde sorunlar yaratan baz›

de¤iflimler oluyor. Uçakla seyahat

esnas›nda dünyan›n zaman dilimleri

geçilirken, insan vücudu bu h›zl› za-

man de¤iflimine adapte olam›yor.

Yerel saatle, vücudun biyolojik saati-

nin uyumsuzlu¤u do¤uyor. Bu sen-

droma da 'jet lag' ad› veriliyor. Ra-

hats›zl›k, bat›dan do¤uya ve gündüz

yap›lan uzun uçufllarda daha belirgin

yaflan›yor.   
Ara s›ra yolculuk yapanlar bu du-

ruma al›flamasa da, bir de bu rahat-

s›zl›k, iflleri gere¤i hayatlar›n›n bir

parças› olan uçufl görevlileri var. 

Bunlardan biri, Havayollar› Kabin

Memurlar› Derne¤i (TASSA) Yöne-

tim Kurulu Baflkan› ve Türk Hava

Yollar› Kabin Amiri ‹zzet Levi…

Hayatlar›n›n bir parças› olan 'jet lag'›

Levi'ye sorduk. Levi, mesle¤i gere¤i,

uzun mesafeli yurtd›fl› görevlerine

s›kça ç›k›yor. S›k seyahatlerin, vücu-

du üzerindeki en belirgin özelli¤inin

uykusuzluk oldu¤unu vurguluyor.

”Saatlerinizi ayarlayamad›¤›n›z› so-

mut olarak hissedersiniz. Uyku, ye-

mek zamanlar› birbirine kar›fl›r.” ifa-

deleri ile durumlar›n› özetliyor. 

“Saat bafl› yeme 

ihtiyac› do¤uyor” 

‹zzet Levi'nin kendisine de ilginç

gelen baflka bir belirti ise zamans›z

ac›kmalar. Yolculuk sonras› vard›¤›

yerde 1 saat aralarla yemek yeme ih-

tiyac› hissediyor. Levi baz› arkadaflla-

r›n›n ise daha kötü etkilendi¤ini be-

lirtiyor. Levi'nin baz› arkadafllar› za-

man dilimlerindeki h›zl› de¤iflim so-

nucu ciddi uyku problemleri yafl›yor.

Bu nedenle de uyku hap› kullan›yor. 

“Önlem an›labilir”

Levi, 'jet lag'a önlem olarak mela-

tonin hormonu kullan›labilece¤ini

belirtiyor.
Ancak bunu önermiyor. Yerel saat-

lere uyman›n do¤ru oldu¤unu duy-

mufl. Ancak kendisi bu disiplini uygu-

layam›yor tam tersine vücut saatine

göre davran›yor. 

“Jet lag hakk›nda 

ciddi bir araflt›rma yok”

Konuflulan önerilerin kendi tecrü-

beleri oldu¤unu söyleyen Levi, konu

hakk›nda ciddi bir araflt›rma yap›lma-

d›¤›na dikkat çekiyor. “Araflt›rma ol-

mad›¤› gibi bizlerin uygulayaca¤› bir

prosedür de sunulmufl de¤il. Oysa bi-

zim Havac›l›k T›bb› Derne¤i ad›nda

oluflumumuz var. Daha nesnel, yaz›l›

bir bilgilendirme hava çal›flanlar› ve

s›k seyahat edenler için çok iyi olur-

du.” de¤erlendirmesini yap›yor.   

Uçakla seyahat

esnas›nda insan

vücudu h›zl› zaman

de¤iflimine adapte

olam›yor. Yerel

saatle, vücudun

biyolojik saatinin

uyumsuzlu¤u

do¤uyor. Bu

sendroma da 'jet

lag' ad› veriliyor

oldunuz mu?

»

Havayollar› Kabin
Memurlar› Derne¤i

(TASSA) Yönetim
Kurulu Baflkan›- THY

Kabin Amiri ‹zzet Levi 

JET LAG‘

‘

Siz hiç
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T
arihe kar›flmak deyimini miad›n› dolduran,
etkinli¤i, dönüfltürücü gücü kalmayan olay ve
kiflileri tan›mlamak için kullan›r›z. Gözünü

sevdi¤imiz Türkçe bununla da kalmaz, baz›lar›n›
buruflturup tarihin çöp sepetine atar. Efsane tarihe
kar›fl›yor diye bir cümle kurdu¤umuzda, bu cümledeki
cümle flekerin çaya kar›flmas› gibi bir cümle de¤ildir.
Tarihin tozlu raflar›nda yerini al›yor anlam›na gelir.

Dil oyunu bir yana, soru fludur,  ça¤›m›z biliflim ça¤›,
toplumumuz bilgi toplumu olarak adland›r›l›yorsa,
biliflim ça¤›nda ve bilgi toplumunda efsane olacak
m›d›r? Ne, nas›l efsaneleflecektir? Her bilgiye an›nda
ulaflmak, her olay› muhayyileye yer b›rakmadan ç›plak
gözle an›nda görmek, her “kahraman”› özel hayat›na
kadar bütün ç›plakl›¤›yla tan›mak insanl›¤›n
birikiminden istifadeyi mi yoksa bir bereketsizli¤i mi
getirecektir?

Yoksa dünya George Orwel a¤abeyimizin 1984’üne
do¤ru mu gidiyor? 

Popüler kültür dedi¤imiz, elan yaflanmakta olan
“genel kültür”ün “efsane” diye tan›mlad›¤› kifliler ne
kadar efsanedir?

Modern dünyan›n y›ld›zlar›, bu vas›flar›n› sahiden
kendi yap›p ettiklerine mi yoksa onlar›n y›ld›z
say›lmas›ndan hâs›l olacak “üretim” hesab›na m›
borçludurlar?

Bütün bu sorular› ço¤altabiliriz. Ne var ki
ço¤altt›¤›m›z sorular, efsane döneminin art›k geride
kald›¤› gerçe¤ini de¤ifltirmeyecektir. Ortada bir
büyüleme ve büyülenme vard›r var olmas›na da, bu
durum, halk›n kendili¤inden, manipleye ihtiyaç
duymadan büyülü hale getirmesi, efsanelefltirmesi

de¤ildir. Bir yarg›da bulunmak gerekirse, denilebilir ki,
gelece¤in uygarl›k tasavvurunda efsane kendisine daha
belirsiz, daha silik bir yer be¤enmek zorunda
kalkmaktad›r.

‹flin bir baflka veçhesi, ç›plak haliyle din de, tarih de
toplumlar için belirleyici olmaktan uzakt›r. Dinin ve
tarihin toplumu flekillendirmesi bu iki “olgu”nun
efsaneleflmesiyle mümkündür. Tarih s›f›r efsane bir
fleklinde formüle etmiyoruz ama efsane, efsane
olmayana göre her zaman daha güçlü ve etkilidir.
Toplum muhayyilesi Köro¤lu gibi yol kesen, baç alan,
adama öldüren bir eflk›yadan bir halk kahraman›
ç›karm›fl; ya¤murun ve rüzgâr›n kayalar›n pütürlü
yüzlerini milyonlarca y›lda yontup estetik hale getirmesi
gibi kendi kahramanlar›n› yontmufltur. Yeri gelmiflken
söyleyelim, zorla güzellik olmad›¤› gibi zorla kahraman
da olmaz. Ayn› flekilde ana hatlar›yla kurallar bütünü
olan dinin bir yaflam damar›na, bir medeniyet anas›na
dönüflmesi de efsaneyle mümkündür. Ne kadar birincil
kaynaklara dönersek dönelim, efsaneyi, hakikat
etraf›ndaki katmerli kabu¤u ne kadar ayr› tutarsak
tutal›m, o kabuk, özü korumak, dahas› özü yaflatmak
için tutmufl/tutulmufl/tutturulmufl bir kabuktur ve hayat
biraz da o kabuk sayesinde çekilir olmaktad›r. 

Bugün içinde yaflad›¤›m›z Müslüman co¤rafyadaki
H›z›r miti, kayna¤›n› ald›¤› Kuran’daki Hazreti
Musa’n›n yol arkadafl›ndan daha yayg›n, gerçekçi ve
belirleyicidir. Yeryüzünde insan yaflad›¤› müddetçe,
hakikat efsaneleflerek varl›¤›n› sürdürme e¤iliminde
olacakt›r. Yani, büyülü bir hâl ald›kça… Öyle ya, efsane
sözcü¤ü büyü kökenlidir ve büyülemeyen bir hakikatin
hakikat olup olmad›¤› bile sorgulanabilir. 

EFSANE TAR‹HE M‹ KARIfiIYOR?
Efsane tarihe kar›fl›yor diye bir cümle kurdu¤umuzda, bu cümledeki cümle

flekerin çaya kar›flmas› gibi bir cümle de¤ildir.

MEHMET AYCI
mehmetayci@baglantinoktasi.org



ULAfiTIRMA Bakan› Binali
Y›ld›r›m, sabit ve cep telefonlar›ndaki
ara ba¤lant› ücretlerinde yapt›klar› indiri-
min, vatandafla yarad›¤›n› kaydetti. ‹ndi-
rimlerin ard›ndan mobil iflletmecilerin
her yöne tarife kampanyalar› bafllatt›¤›na
dikkat çeken Bakan Y›ld›r›m, buradan
hareketle son aylarda gündemden düfl-
meyen ‘dinleme tart›flmalar›n›’, kendine
has üslubuyla de¤erlendirdi. Y›ld›r›m,
“2004 y›l›nda mobil ve sabitteki ses trafi¤i
20,3 milyar dakikayd›. Bu rakam 2009 y›-
l›nda 128.6 milyar dakikaya ç›kt›. Bura-
dan ç›kan sonuç; ‘vatandafl›m›z, dinlen-
meden’ konufluyor. Geçen y›la oranla bi-
le mobil trafikteki art›fl yüzde 25.” dedi. 

Bakan Y›ld›r›m, Ankara Biliflim Gaze-
tecileri Toplulu¤u ile yapt›¤› sohbet top-
lant›s›nda 2009 y›l› de¤erlendirmesi ile
haberleflme ve biliflim alan›nda 2023 he-
deflerini anlatt›. Toplant›da, yasa d›fl› din-
lemeler, haberleflme ve biliflim alan›nda
Türkiye’nin yaflad›¤› s›çrama ve teleko-
münikasyon sektörünün ulaflt›¤› ekono-
mik büyüklük hakk›nda bilgi verdi.

“Dinlemeyle ilgili cihazlar›n 
denetiminde ülke olarak zay›f›z”

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, son
dönemde gündemden düflmeyen ‘yas› d›-
fl› telefon dinleme’ tart›flmalar›na de¤i-
nirken, bir de itirafta bulundu. Ortam ve
usulsüz dinlemelerin, büyük oranda ülke-
ye yasa d›fl› yollarla sokulan araç- gereç-
lerle yap›ld›¤›na iflaret etti. Türkiye’nin
dinleme cihazlar›n›n denetimi konusun-
da zay›f oldu¤unun kabul edilmesi gerek-
ti¤inin alt›n› çizdi. Bakan Y›ld›r›m, ge-
rekçesini flöyle aç›klad›: “Çünkü gümrük-
lerimizde elektronik araç gereçlerinin ne
ifle yarad›¤›n› anlayabilecek uzman per-
sonel bulunmuyor. Oysa teknoloji çok
h›zl› gelifliyor. ‹lk bak›flta tan›yamad›¤›-
m›z bir cihaz olabilir. fiüphelenilen ciha-
z›, Piyasa Gözetim ve Denetim Labora-
tuar›’na götürerek, incelemek gerekebi-
lir. Ayr›ca, BTK bünyesindeki konunun
uzmanlar›n›n gümrüklerde görevlendiril-
mesi bana göre bir zorunluluktur. Aksi
halde, bu tür cihazlar›n Türkiye’ye girifli-
ni engelleyemeyiz.” dedi. Bakan, bu ko-
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■ Türkiye’nin bilgi toplumuna
dönüflümünün sa¤lanmas›.
■ Biliflim (bilgi + iletiflim) sektörünün 
160 milyar dolara ulaflmas› ve bunun
GSYH’deki pay›n›n yüzde 8’e ç›kar›lmas›.
■ Ar-Ge harcamalar› için ayr›lan pay›n
GSYH’nin yüzde 2.5’i seviyesine
ç›kar›lmas›.
■ Yaz›l›m sektörünün öncelikli alan olarak
belirlenmesi ve toplam ihracatta yaz›l›m
sektörü pay›n›n yüzde 2’ye ç›kar›lmas›.
■ Geniflbant abone say›s›n›n 2013’te 12
milyona 2023’te 30 milyona, kullan›c›
say›s›n›n 72 milyona ulaflmas›.
■ Bilgisayar Sahipli¤inin 30 milyona,
Bilgisayar Okuryazarl›¤›n›n yüzde 80’e
ulaflmas›.
■ Ülke genelinde fiber optik a¤›n›n
kurulmas› ve  Türkiye’nin bölge ülkeler
aras›nda fiber kesiflim noktas› (hub)
olmas›. 
■ Eve kadar fiber ve geniflbant kablosuz
eriflim teknolojilerinin yayg›nlaflt›r›lmas›.
■ Yeni nesil flebekelere geçifl sürecinin
tamamlanmas›.
■ Uçtan uca IP ve IPv6 uygulamalar›na
yönelik düzenlemelerin yap›lmas›.
■ Uluslararas› biliflim flirketlerinin Ar-Ge
merkezlerinden en az birinin Türkiye’de
bulunmas›. 
■ Mobil terminal cihazlar› üretimi ve söz
konusu cihaz ihracat› cirosunun ithalat›
geçmesi. 
■ Türkiye’nin Avrupa’n›n ça¤r› merkezi
üssü olmas›.
■ Sertifikasyon verecek laboratuarlar›n
faaliyete geçirilmesi.

‹letiflim sektöründe alt yap›, 
üst yap› regülasyon ve 

AR-Ge’de 2023 hedefleri flöyle:

Vatandafl  
BAKAN YILDIRIM: 

Ulaflt›rma Bakan› Binali
Y›ld›r›m, araba¤lant›
ücretlerinde yap›lan

indirimle, vatandafl›n cep
ve sabit telefonlardan, 2004
y›l›na göre, çok daha ucuz

konufltu¤unu söyledi.

Bilgi ve ‹letiflim Teknolojileri sektörüne 
iliflkin verilerin karfl›laflt›r›lmas›:

2002 2009  (milyon)

● Sabit Abone say›s› 18,6 17,6
● Mobil Abone say›s› 18,0 67.0
● Geniflbant Abone say›s› 00,3 7,1
● ‹nternet kullan›c› say›s› 6,0 37,0
● 3N abone say›s› 0 6,0
● Cep telefonu say›s› (2003) 23,0 137.0 (beyaz-siyah liste)
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nuda Ulaflt›rma Bakanl›¤›, Gümrükler-
den Sorumlu Devlet Bakanl›¤›, ‹çiflleri
Bakanl›¤› ile Sanayi ve Ticaret Bakanl›-
¤›’n›n biraraya gelerek ortak bir çal›flma
yapmas› gerekti¤ini söyledi. 
“Türkiye s›çrama yapt›” 

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, Tür-
kiye’nin son y›llarda haberleflme ve bili-
flim alan›nda s›çrama yapt›¤›n› savundu.
Türkiye’nin telekomünikasyon alan›nda
nereden nereye geldi¤ini rakamlarla an-
latt›. 2004’te 20,3 milyar dakika olan ses
trafi¤inin 2009 y›l›nda 128.6 milyar daki-
kaya ç›kt›¤›n› aç›klayan Ulaflt›rma Baka-
n›, yine ayn› y›llar aras›nda SMS (K›sa
Mesaj) trafi¤inin de 5,7 milyar adetten,
121,5 milyar adete ç›kt›¤›n› belirtti. Ha-
berleflme ve biliflim sektöründe 2004 y›-
l›nda lisansl› iflletmeci say›s›n›n 126 oldu-
¤unu hat›rlatan Bakan, bu say›n›n 358’e

ulaflt›¤›n› söyledi. Serbestleflme öncesi,
haberleflme ve biliflim sektörünün pazar
büyüklü¤ünün 10 ila 12 milyar dolar ara-
s›na oldu¤una iflaret eden Bakan Y›ld›-
r›m, 2009 y›l›nda bu rakam›n 33 milyar
dolara ç›kt›¤›n› kaydetti. 

Y›ld›r›m, yap›lan ifllerin bunlarla s›n›rl›
olmad›¤›n› belirterek, son 6 y›l içinde ara
ba¤lant› ücretlerinde yap›lan indirimler-
le, vatandafl›n cep ve mobil telefonla öz-
gürce konuflmas›n›n önünün aç›ld›¤›n›
söyledi. Y›ld›r›m flöyle devam etti: ”Sabi-
te, 2004’te dakikas› 4.1 kurufl (kr/dk) olan
ücret, 2009’da 1.7 kurufla düfltü. Mobilde
de 15.6 kurufl olan ara ba¤lant› ücreti,
2009 y›l›nda 6.55 kurufla geriledi. Do¤al
olarak indirimler, vatandafla yarad›. Cep
telefonu operatörleri, her yöne kampan-
yalar bafllatt›. Vatandafl›m›z, çok konufltu,
az ödedi.”

■ Sanal Mobil Hizmet ‹flletmecili¤i
(MVNO) Yetkilendirilmesi.
■ Genifl Bant Telsiz Eriflim (wimax)
Yetkilendirilmesi.
■ ‹nternet Protokolünün IPv4’den, IPv6’ya
dönüfltürülmesi.
■ ‹nternet Alan Ad› (Domain Name)
tahsislerinin 
yeniden düzenlenmesi.
■ 2010 sonuna kadar kapsanamayan
yerleflim yeri kalmamas› için Mobil
Kapsama Alan› ‹yilefltirilmesine devam
edilmesi.
■ Ortak Rd/Tv Kulesi Kurulmas›.
■ Yaz›l›m sektöründe standardizasyon ve
sertifikasyon çal›flmalar›n›n
tamamlanmas›.
■ Kay›tl› e-posta sisteminin kurulmas›.
■ Yerli arama motoru çal›flmalar›.
■ Acil Güvenlik Haberleflme sisteminin
tesis edilmesi.
■ Kontör uygulamas› yerine dakika/kurufl
uygulamas›na geçilmesi.

2010’da planlan ve 
devam eden çal›flmalar:

■ Numara Tafl›ma Sistemi baflar›yla
çal›fl›yor. Uygulaman›n bafllad›¤› 13 ayl›k
sürede 11 milyon kifli numaras›n› tafl›d›.
■ Güvenli ‹nternet için 12 milyon "Güvenli
‹nternet Kullan›m› ‹çin Tavsiyeler" adl›
kitapç›k bast›r›larak ilkö¤retim okullar›na
da¤›t›ld›.  ■ E-‹mza ve Mobil ‹mza
Uygulamas› yayg›nlaflt›r›ld›, 190 bin
kullan›c›ya ulafl›ld›. ■ Mobil Kapsama Alan›
‹yilefltirilmesi yap›ld›. ■ K›sa Mesajlarda
Türkçe Harfler uluslararas› standartlara
girdi.  ■ 3. Nesil Yetkilendirmesi yap›ld›, 
1 milyar Avro gelir hazineye aktar›ld›.
■ Sabit Telefon Hizmeti (fiehir ‹çi)
Yetkilendirilmesi yap›ld›. ■ Sabit ve mobil
internette vergi indirimi temin edildi. 
■ BTK gelirlerinin %20’si Ar-Ge’nin
desteklenmesi için ayr›ld›.

2009’da tamamlan
çal›flmalar flöyle:

fl  ‘D‹NLENMEDEN’ konufltu
M: 

2004 2009 (milyar dakika)
● Ses trafi¤i 20,3 128,6
● SMS trafi¤i (adet) 5,7 121,5

Ses trafik rakamlar›n›n karfl›laflt›r›lmas› flöyle:Araba¤lant› ücretlerindeki indirimin karfl›laflt›r›lmas›:

2002 2009 (kr/dk)
● Sabit telefonlarda 4,1 1,7
● Mobil cep telefonunda 15,6 6,55
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Türkiye en çok denetim yapan 3. ülke oldu

ba¤lant›noktas›

‘Uçufl emniyetinden taviz yok’ parolas›yla hareket eden SHGM, 2009
y›l›nda 4 bin 600 denetim gerçeklefltirdi. Yabanc› havayolu iflletmelerinin,
hava araçlar›na 1140 SAFA, yerli havayolu iflletmelerine 869 SANA
denetimi yap›ld›. Türkiye böylece, Avrupa Sivil Havac›l›k Konferans›’na
(ECAC) üye 44 ülke aras›nda en çok hava arac› denetleyen 3. ülke oldu. 

SHGM’nin ayl›k uçufl saatlerini 110 saatten 
100 saate indirecek çal›flmas› sektörün tepkisini çekti. Sektör temsilcileri, ‘ek

külfet getirir’ derken,  SHGM, ‘maliyet mi?, emniyet mi?’ diye soruyor.

Havada, 10 saat tart›flmas›

Sivil Havac›l›k
Genel Müdürü
Ali Ar›duru
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S‹V‹L Havac›l›k
Genel Müdürlü¤ü

(SHGM), Avrupa Birli¤i
(AB) uyum yasalar› çerçeve-

sinde bafllatt›¤› çal›flma ile pilot
ve kabin ekibinin (hostes) yor-

gunlu¤unu önleyecek ‘uçufl saati
düzenlemesi’ne gidiyor. Buna göre,

pilot ve kabin memurlar›n›n ayl›k
uçufl saati 110’dan 100’e, y›ll›k uçufl

saati de binden 900’e düflürülecek. 
Ancak, düzenlemeye sektör temsilci-

lerinden itirazlar var. Türkiye Özel Sek-
tör Havac›l›k ‹flletmeleri Derne¤i (TÖS-
H‹D) Genel Sekreteri Musa Alio¤lu,
uçufl saatlerinin birden 10 saat afla¤› çe-
kilmesinin flirketler aç›s›ndan baz› mah-
surlar›n›n olabilece¤ini düflünüyor.
Uçufl ekibinin 10 saat az uçmas›n›n ye-
ni uçufl ekipleri oluflturulmas›n› bera-
berinde getirece¤ini, böylece havayo-
lu flirketlerinin omzuna ek bir külfet

yüklenece¤ini savunuyor. Ayl›k,
100 saat yerine 110 saat uçman›n,

uçufl güvenli¤ini tehlikeye atma-
yaca¤›n› kaydediyor. 10 saat

yerine 5 saatlik bir indirim
yap›lmas›n›n, sektör aç›-

s›ndan daha do¤ru bir
tercih olabilece¤ini

dile getiriyor. 

SHGM’nin çal›flmas›n› sayg› ile karfl›-
lad›klar›n› kaydeden Alio¤lu, “Sadece
biraz hakkaniyet istiyoruz.” diyor. Genel
Müdürlü¤ün, düzenlemeyi yaparken,
masan›n bir yan›na pilotlar›, bir yan›na
da flirket yöneticilerini alarak yapaca¤›
çal›flmayla orta yolun bulunabilece¤ini
belirtiyor. 

Sivil Havac›l›k Genel Müdürü Ali Ar›-
duru, flirketlerin, ‘ek külfet getirir’ sözleri-
ne karfl›l›k, ‘maliyet mi, emniyet mi?” so-
rusunu yöneltiyor. Uçufl emniyeti ve gü-
venli¤ini, pazarl›k konusu yap›lamayacak-
lar›n› kaydeden Genel Müdür, “Otorite
olarak, pilot ve hostes temsilcilerini, flir-
ket yöneticilerini, masan›n etraf›na topla-
yaca¤›z. Herkesin görüflünü alaca¤›z. Son
karar› biz verece¤iz. Ancak, uluslar aras›
kriterlerden taviz vermeyi düflünmüyo-
ruz.” de¤erlendirmesini yap›yor. 

Onur Havayollar› Genel Müdürü fia-
habettin Bollukçu da, TÖSH‹D Genel
Sekreteri Alio¤lu gibi düflünüyor. Türk
havayolu flirketlerinin, turizm sezonu
olan haziran, temmuz, a¤ustos aylar›n-
da ifl yapt›¤›n› geriye kalan aylarda
uçaklar›n yerde yatt›¤›n› dile getiriyor.
Kabin görevlilerinin 10 saat az uçmala-
r› halinde, flirketlerin yeni uçucu ekip
oluflturmak zorunda kalacaklar›n› belir-
terek, ”Türkiye’de zaten, pilot aç›¤› var.
Bu aç›¤› yabanc› pilotlarla kapatmaya
çal›fl›yoruz. Uçufl ekibini de 3 ay için ifle
alamazs›n. fiirketler için ek bir külfet
olacak. Ayr›ca, 10 saat uçufl emniyetini
riske sokaca¤›n› düflünmüyorum. Tür-
kiye’de 3 bin pilot varsa, bunun bin
500’ü 1000 saat uçuflu zaten doldurmu-
yor.” aç›klamas›n› yap›yor. 

Uçufl saatlerini 110 saat-
ten 100 saate indirecek tali-
mat, sektörün tüm oyuncular›-
n›n görüflüne aç›ld›. Talimat,
uçufl emniyetine ilave katk›lar sa¤-
lamas› ve yorgunluk risk faktörünü
asgari düzeye indirmesi için halen
yürürlükte olan SHT 6A-50 ‘Rev.4 Ta-
limat›’ üzerinde yeni bir de¤iflikli¤e gi-
diyor.  Avrupa Birli¤i mevzuatlar›na da
paralel olarak haz›rlanan beflinci reviz-
yon tasla¤›, ‘www.shgm.gov.tr’ adresin-
de ‘Duyurular’ bafll›¤› alt›nda yay›nlana-
rak havac›l›k sektörü ile tüm ilgili ku-
rum ve kurulufllardan görüfllerinin al›n-
mas› amac›yla gönderildi. 

Talimat›n temel hedefi flöyle: “Ha-
vac›l›k iflletmelerinde görev yapan pi-
lot ve kabin memurlar›n›n uçufl, gö-
rev ve dinlenme süreleri kontrol al-
t›na al›nacak. Fiziki ve zihni yor-
gunluktan do¤abilecek, uçufl em-
niyetini olumsuz yönde etkile-
yecek geliflmelere mani olun-
mas› ve havac›l›k iflletmele-
ri ile uçucu personelin
sorumluluklar› net
olarak belirlene-
cek.” 

» Talimat, 
görüfllere aç›ld›
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MUHL‹S AKARSU (Sabahat Akkiraz’›n

yol üzerine en sevilen türkülerinden)

ULAfiIM hayat›m›z›n her
yerinde… Bir türlü gelemeyen kara
trenden tutun, gemilerdeki talime
kadar dillere pelesenk türkülere bi-
le konu… Bizler de ulafl›ma, usta
bir halk ozan›n›n penceresinden
bakmak istedik. Sabahat Akkiraz’a
sorduk: “Ulafl›m deyince…?”

‘Ulafl›m’ deyince Akkiraz’›n akl›-
na ilk olarak otomobiller geliyor
çünkü direksiyona karfl› derin bir
tutkusu var. Araba fuarlar›na gidi-
yor. Hayranlar› onunla foto¤raf
çektirmek istediklerinde fon, klasik
Chevrolet’ler, Buick’ler oluyor. Eh-
liyetini y›llar önce Almanya’da al-
m›fl. Almanya’dan vatana da hep
özel arac› ile gelmifl. Ancak sanat
hayat›n›n artan temposu O’nu
uçaklara yöneltmifl. Uçmaktan çok
korkan Akkiraz ilk k›talararas› yol-

culu¤unu yapt›ktan sonra bu
korkuyu da aflm›fl. ‹lk deneyi-

mini, “Eski Condor uçaklar› ile ol-
dukça korkutucu ve gürültülü bir
yolculuktu.” fleklinde yorumluyor. 

“Sivas’ta insanlar 
kap› önüne ç›k›p, ‘bak
bak kad›n araba 
kullan›yor’ derlerdi”

Akkiraz, 1976 y›l›ndan bu
yana araba kullan›yor. O y›l-
larda Türkiye’de araba kulla-
nan kad›n hemen hemen
yok. Akkiraz ise memleketi
Sivas’a arabas› ile gidiyor.
Burada yaflad›¤› tecrübeyi
flöyle anlat›yor: “Sivas’ta
insanlar kap› önüne ç›k›p
‘bak bak kad›n araba
kullan›yor’ derlerdi.” 

Araba kullanman›n
bir kültür oldu¤unu
belirten Akkiraz, sa-

»

Kara trende yol al›yor Cürekten   
Oturdum da bir of çektim yürekten 

Dediler ki yârin bu y›l gelmiyi
O da benim gibi yans›n yürekten

Araba 
kullanmam
flafl›rt›rd› 

Araba 
kullanmam
flafl›rt›rd› 
Sabahat Akkiraz: 42 y›ll›k bir sanatç›, Avrupa müzik
listelerinde üst s›ralara yükselmifl uluslararas› bir
yorumcu ve klasik otomobil tutkunu usta bir floför.Sa
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dece trafik kurallar›n› bilmenin yeterli
olmad›¤›na, tahammülün ve sayg›n›n bu
yolla geliflti¤ine inan›yor. Usta yorumcu
ulafl›mla ilgili düflüncelerini de flöyle
özetliyor: “Ulafl›m ile hayat asl›nda ayn›
fleyler, ne kadar iyi ö¤renir ve sevgi du-
yarsan o kadar kolaylafl›r ve anlam ka-
zan›rlar.”   

“Ehliyeti al›r almaz 
Almanya’dan vatana 
araba ile geldim”

Akkiraz’a unutamad›¤› bir yolculu¤u
var m› diye soruyoruz, yan›tl›yor: “Ol-
maz m›, ehliyetimi al›r almaz Türkiye’ye
araba ile geliflimizdir. Yol boyunca su
kaynatan arabalara bak›p bak›p güldük.
Ben de acemilikten araban›n motorunu
yakmaya kalkt›m, sonra onca yolu nas›l
giderim kayg›s›yla devam… Vatana gel-
di¤imde çekti¤im derin bir ‘oh’ var, hala
hat›rlar›m.”

“Uçakta ‘aç›k oturum’ yapar›z”
Sabahat Akkiraz turnelerde ülkeler

aras›, saatler süren yollar›, uçaklar ile
kat ediyor. Bu yolculuklar›n nas›l geçti-
¤ini, hayranlar›n›n nas›l yaklaflt›klar›n›
merak ediyoruz. Klasik oldu¤u üzere al-
büm, imza isteyenlerin baflta geldi¤ini
söylüyor usta yorumcu. Bunun d›fl›nda
günlük yaflamdan, inanç biçimine kadar
sorular› cevaplad›¤›n› belirterek flöyle
devam ediyor: “Genelde yafll›lar›n hayat

konusundaki flikâyetlerini, isteklerini
dinlerim. Siyaset sohbetleri de cabas›.
Uçak kabini içinde aç›k oturum gibi sa-
atlerce konufltu¤umuz olur. Kemer
anonsu bize uça¤› hat›rlat›r.”

Molalarda piknik yap›yor
Sabahat Akkiraz yolculuklar›n en çok

molalar›n› seviyor. Bu molalarda yol ar-
kadafllar› ile bir fleyler at›flt›r›rken, felse-
feden konuflmak, bu konuflmalar› türkü-
lerle süslemek, onun yol keyifleri. Kendi
deyimiyle, ‘nerede o eski günler deyip
habire dem devran sözü etmek’ olmazsa
olmaz›.

Yolda deyifl ve türkü dinliyor
Eskiden babas› ile yolculuklar yapar-

m›fl Akkiraz. Beraber babas›n›n haz›r-
lad›¤› kasetleri dinler ve çok keyif al›r-
larm›fl. fiimdi de kendi derledi¤i deyifl
ve türküleri yollarda dinliyor. O anlar-
daki duygular›n› da flöyle ifade ediyor:
“Yol bir yandan, deyifl, türkü öte yan-
dan… Bazen bir iki damla gözyafl› dök-
tü¤üm de olur. Ne de olsa hayat a¤la-
makla gülmek aras›na s›k›flm›fl bir sü-
reç de¤il mi?”

“‹ki saatlik yolu 
alt› saatte gittik”

S›k›nt›l› bir yolculu¤u olup olmad›¤›-
n› soruyoruz, bafll›yo anlatmaya: “Mü-
zik sektöründe iseniz her fley olur. ‹ki
saatlik yolu, alt› saatte gidemedik. Kon-
ser için Adana’ya giderken Uluk›flla’da
mola verdik. Yemek yedik. Döndük
araba çal›flmaz. Otobüs geçmez. Konser
saati geliyor. Bir küçük otobüs gördük,
sanki cankurtaran, onunla do¤ru Po-
zant› oradan Tarsus ve nihayet alt› saat-
te Adana…”

“‹stanbul insan›n 
540 saatini çal›yor”

Yurtd›fl›n› çok iyi bilen Akkiraz’dan,
Türkiye ile yabanc› ülkelerin ulafl›mlar›-
n› k›yaslamas›n› istedik. Önce, e¤itimin
önemine vurgu yap›yor. Küçük yafltan
itibaren trafik ve sayg› bilincinin olufltu-
rulmas› gerekti¤ine iflaret ediyor. fiehir
içi ulafl›m sorunu hakk›nda ‹stanbul’u
örnek veren ünlü sanatç› flöyle devam
ediyor: “Bu flehirde günde ortalama iki
saati ulafl›ma harc›yoruz. Befl ifl günün-
den y›lda 540 saat yapar. Bu hayattan ça-
l›nan zamand›r.”

“S‹VAS’TA ‹NSANLAR KAPI ÖNÜNE ÇIKIP, ‘BAK
BAK KADIN ARABA KULLANIYOR’ DERLERD‹.”
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TÜRK‹YE her alanda ilerleme
gösteriyor. Geliflmeler, s›çrama yapmak
için geriye do¤ru say›m›n bafllad›¤›n›n ifla-
retini veriyor. Art›k, sadece bilim adamla-
r›m›z de¤il, sade vatandafl›m›z bile küresel
dünyada yaflananlar› yak›ndan takip edi-
yor. Geliflmelerden etkileniyor ve ‘ülkem
için ne yapabilirim?’ diye kedine soruyor.
‹ç içe geçen bu sorular, kafalarda yeni fi-
kirlere yelken aç›yor. Fikirler prati¤e dö-
nüflünce de ortaya müthifl bir sinerji ç›k›-
yor.  Bunlardan biri de dünyada bir benze-
ri daha bulanmayan, “Sinerji Türk Platfor-
mu.” Sinerji Türk Etkin ‹fl ve ‹flbirli¤i Plat-
formu Baflkan›, Abdullah Raflit Gülhan ile
25-28 fiubat 2010 tarihlerinde gerçeklefle-
cek Sinerji Türk-Savunma ve 25-28 Mart
2010 tarihlerinde gerçeklefltirilecek Sinerji
Türk-Haberleflme toplant›lar›n› konufltuk. 

■ ‹sterseniz önce, ‘Sinerji Türk nedir?
Sinerji Türk denince ne anlamam›z gere-
kiyor?’ sorusuyla bafllayal›m.

Tabi… Sinerji Türk, Türkiye’nin kalk›n-
mas›na ça¤dafl uygarl›klar›n üstünde ç›k-
mas›na yol açacak bir çal›flma. Türkiye’de
ve yurtd›fl›nda çal›flan Türkleri bir araya

getirerek, ülkemizin 21. yüzy›lda arzu edi-
len noktaya ulaflmas›n› sa¤lamak. Ar-Ge
ve inovasyona dayal› yerli üretim, ileri tek-
noloji, bilimsel çal›flma ve sanat gibi birçok
farkl› alanda kabiliyet ve kapasitemizin ge-
lifltirilmesiyle, Türkiye’nin her alanda mar-
ka oluflturmas›n› sa¤lamak.

■ Yurt d›fl›nda çal›flan Türkleri bir ara-
ya getirmek derken, tersine beyin göçünü
mü kastettiniz?

Kesinlikle böyle bir düflüncemiz yok.
Aksine, yurt d›fl›nda çal›flan her Türk’ün
bulundu¤u ülkede çal›flt›¤› kurumlarda bir
üst pozisyona gelmesinin ülkemiz için çok
önemli bir kazan›m oldu¤unu düflünüyo-
ruz. 

■ Türkiye d›fl›nda, Sinerji Türk gibi
benzer oluflumlar var m›?

Asl›nda, Sinerji Türk, flu anda dünyada
tek. En az›ndan henüz bizim rastlad›¤›m›z
benzer bir oluflum yok.

■ Peki, Sinerji Türk hangi alanlarda ça-
l›fl›yor?

Sinerji Türk, öncelikle teknoloji ve
teknoloji ile iç içe olan alanlarda çal›fl›-
yor. Kuraca¤› yeni yap›lanmalar ile de

Raflit Gülhan:

‘

“Bizim Avrupa
Destek Fonlar›’na

ihtiyac›m›z yok. Çok
büyük bir kayna¤a
da ihtiyac›m›z yok.

Bizim paradan
ziyade gönül

deste¤ine
ihtiyac›m›z var.”

»



teknoloji alan›na katk› sa¤layacak. Bu
alanlar; enerji, nano teknoloji, gemi infla-
a, otomotiv, savunma, uzay, havac›l›k, te-
lekomünikasyon ve bilgi teknolojileridir.

■ Sinerji Türk çat›s› alt›nda, dünyadaki
Türk bilim adamlar›n› bir araya getirip, fi-
kir al›fl-veriflinde bulunuyorsunuz. Netice-
de getireceklerinden bahseder misiniz?

Neler getirmez ki, çok fley getirir. Bizim
Amerika’da, Japonya’da, Avustralya’da
Güney Afrika’da çal›flan binlerce insan›-
m›z var. Amerika’da çal›flan akademisyen
say›m›z, 15 binden fazla. Rahmi Koç Mü-
zesi’nde, Doç. Dr. Serkan An›ld›r’la karfl›-
laflt›m. Serkan An›ld›r Japonya Uzay Aka-
demisi’nde üst düzey bir yönetici ve kendi-
si uzay asansörünün mucidi. Serkan An›l-
d›r’la bizim iflbirli¤i yapmam›z ne kazand›-
r›r? Yapmamam›z ne kaybettirir? ‹flbirli¤i
yapmazsak Türkiye beyin göçüne u¤ram›fl
demektir. Ama iflbirli¤i yaparsak Prof. Dr.
Banu Onaral’›n ifadesiyle ‘beyin gücü’ ka-
zanm›fl oluruz. Beyin göçümüzü beyin gü-
cümüze çevirmek ancak iflbirli¤i ile olur. 

■ Bu yap›lanma ileride, yurt d›fl›ndaki
insanlar›m›z›n Türkiye ad›na üretmesini
getirecek mi? 

Hay›r. Bu onlar›n Türkiye ad›na çal›fl-
mas› de¤il, onlar›n birikimi ile bizim biri-
kimlerimizin birleflmesi olacak. Dexel
Üniversitesi’nde Bio-Medical Mühendisli-

¤i Fakültesi’nde Bilim Sa¤l›k Sistemleri
Bölümünde ö¤retim görevlisi olan Banu
Onaral, ABD’deki birçok çal›flmay› insan-
l›k için yap›yor. Türkiye’ye geliyor ve kon-
feranslar veriyor. Türkiye’de pek çok yer-
de dan›flmanl›k yap›yor Sinerji Türk de
dâhil. Fikir veriyor bizi do¤ru noktalara ta-
fl›yor. Bazen verilecek fikir, üretimden çok
daha önemli. Ama flu da olabilir, gün gele-
cek Türkiye’de zemin güçlenecek. O za-
man ben bu ifli vatan›ma yapay›m diyecek.
Adama uygun laboratuar vermelisiniz, uy-
gun araflt›rma fonu yoktur. Adam bilim
adam› o fonun, o laboratuar›n oldu¤u yer-
de çal›flacak. ‹flte biz bu çal›flmalarla buna
uygun zemini, uygun ortam› oluflturmay›
hedefliyoruz. 

■ Kimler size destek veriyor?
Her sektörden destek veren var. Bakan-

lar›m›z var. Ulaflt›rma Bakan›m›z, Sanayi
Bakan›m›z, Milli Savunma Bakan›m›z ve
onlar›n bürokratlar› var. Bilgi Teknolojileri
ve ‹letiflim Kurumu (BTK)Baflkan›m›z
var. Savunma Sanayi Müsteflar› ve Sanayi
Bakanl›¤› Müsteflar›, Enerji Bakanl›¤›
Müsteflar› bunun d›fl›nda vak›flar ve der-
nekler var. Türk Silahl› Kuvvetleri Güç-
lendirme Vakf›, Türkiye Biliflim Derne¤i,
Türkiye Biliflim Vakf› ve daha fazlas› DE-
‹K, TOBB ve ‹stanbul Ticaret Odas›
(‹TO) da bizimle… 

■ Nas›l tepkiler al›yorsunuz? 
Beni çok gururland›ran yorumlar var.

Biri ‹TO Baflkan› Murat Yalç›ntafl’tan gel-
di. Daha etkinli¤imiz yap›lmadan bana flu-
nu söyledi: “Size bu ifli bafllatt›¤›n›z için
de¤il, düflündü¤ünüz için bile ülke ad›na
teflekkür ederim.” Savunma Sanayi Müs-
teflarl›¤›m›zdan eski paflalardan Ömer
‹nak Pafla da, “Bu proje bir ç›¤l›k projesi,
Türkiye’nin ben var›m ç›¤l›¤›n› at›yorsu-
nuz, dünyaya teknoloji üretece¤inizi söylü-
yorsunuz.” dedi. Bunlar birkaç tepkiye ör-
nek.

■ Olumsuz yaklaflan oldu mu?
Oldu. Biz dünya ve Türkiye üzerinde

195 bin kifliye mail at›yoruz. Nadir de olsa,
‘sen kim oluyorsun da böyle bir projeye
soyunuyorsun’ diyen ve arkas›ndan sinkaf-
lar geçenler oldu. 

■ Etkinliklerinizin masraf›n› nas›l kar-
fl›l›yorsunuz? 

Maliyeti oldukça yüksek, ancak spon-
sorlarla karfl›l›yoruz. 

■ Avrupa Birli¤i destek fonlar›ndan ya-
rarlanmay› düflünmüyor musunuz?

Ben taraf de¤ilim. Bizim Avrupa Des-
tek Fonlar›’na ihtiyac›m›z yok. Çok büyük
bir kayna¤a da ihtiyac›m›z yok. Bizim pa-
radan ziyade gönül deste¤ine ihtiyac›m›z
var.

■ Savunmada ya da uzay teknolojilerin-
de neler yap›yorsunuz? 

2008’deki toplant› öncesi birçok mail
yollad›m. Antalya’da konferansa bafllad›k,
bir telefon geldi. “Abdullah Bey, merhaba
ben Kemal Ero¤ul’un ye¤eniyim. Alman-
ya’da savunma sanayi müsteflar›n›n dan›fl-
man›y›m. Day›m haber verdi, ‘bu etkinlik
seni ilgilendirebilir git’ dedi. Otelde yeriniz
varsa gelebilir miyim?” dedi. ‘Hemen ge-
lin, ben odam› size veririm yeter ki gelin’
dedim. ‹sveç’te yine savunma sanayinde
üst düzey bir çal›flan var. Mesut Çiçeker.
Yüzlerce k›ymetimiz var bilmiyoruz. 

■ Sinerji Türk’ün bundan sonraki he-
defleri neler?

Atatürk’ün çok sevdi¤im bir sözü vard›r:
“Durmamak üzere yola ç›kanlar, asla yo-
rulmazlar.” Hedefi büyük tutacaks›n›z. Pa-
zar› yerel de¤il, küresel düflüneceksiniz.
Öncelikli iki hedef var; birincisi veri taba-
n›n› güçlendirme yani Türk profesyonelle-
ri ve Türk flirketleri veri taban›n› kurmak.
‹kincisi ileri teknoloji politikalar› araflt›r-
ma merkezi oluflturmak.

37söylefli

S‹NERJ‹ TÜRK,
TÜRK‹YE’YE 

KAZANDIRACAK
‘BEY‹N GÜCÜ’

“Amac›m›z, tersine beyin göçü

gerçeklefltirmek de¤il. Dünyadaki

beyinlerimizi bir araya getirerek ‘beyin gücü’

oluflturmakt›r.”



DEVLET Bakan› Faruk Çelik kara-
yolu ile hacca yeflil ›fl›k yakt›. Ankara Otobüs
ve Otogar ‹flletmecileri Yönetim Kurulu ile
Bakanl›k aras›nda geçen görüflmede, önü-
müzdeki süreçte otobüs firmalar›n›n da kut-
sal vazifede yer alacaklar› karar› al›nd›. 

Devlet Bakan›, karayoluyla hac için yapt›k-
lar› çal›flmalar›n sonlanmak üzere oldu¤unu
ve çok k›sa bir süre içerisinde hac güzergâh›n›
yerinde görüp incelemek için bir heyet olufl-
turacaklar›n› duyurdu. Bu heyet yol üzerinde-
ki dinleme ve konaklama tesislerini belirleye-
cek. Güzergâh›n geçti¤i ülkeler ile ikili anlafl-
malar yapacak. Heyette iki adet de Ankara
Otobüs ve Otogar ‹flletmecileri Yönetim Ku-
rulu temsilcisi olacak. Bakanl›k otobüs firma-
lar›n›n bu konuda geçmiflten gelen tecrübele-
rine güveniyor.  Karayolu ile hacc›n bitti¤i
1994 y›l›ndan sonra ilk kez gündeme gelen
konu, otobüs sektörünün içinde bulundu¤u
ekonomik dar bo¤az› aflmas› bak›m›ndan da
oldukça önemli görülüyor. Otobüslerin hac-
c›n yan›nda, umre ziyaretleri düzenlemeleri-
ne de olanak sa¤lan›yor.   

“Yolculuk, 2008 model üstü
otobüslerle yap›lacak”

Karayolu ile hac konusunda otobüs firma-
lar›n›n ortak görüflünü Ankara Otobüs ve
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Diyanet ‹flleri Baflkan
Yard›mc›s› Karaman:
“Yeni uygulama bizim d›fl›m›zda
üç ülkeyi daha ilgilendiriyor. Yol,
yol üzerindeki sosyal tesisler ve
ziyaret yerleri belirlenecek.”

Best Van Turizm'in sahibi Mustafa Özbak›r, (SOLDAK‹)
Kontur'un sahibi Ümit Aybek 

Karayolu ile hac
haz›rl›klar› bafllad›

Diyanet ‹flleri Baflkan Yard›mc›s›
Doç. Dr. Fikret Karaman

»



Otogar ‹flletmecileri Yönetim Kurulu
Baflkan› Ethem Atefl'ten ald›k. Bütün fir-
malar›yla otobüs sektörünün, bu görevi
üstlenmeye s›cak bakt›¤›n› söyleyen
Atefl, kapasite ve hizmet yeterlili¤inde
haz›r olduklar›n› belirtti. Kurul olarak il-
gili Devlet Bakanl›¤›na altyap› haz›rl›¤›
ile ilgili çal›flmalar› içeren ayr›nt›l› bir ra-
por sunduklar› bilgisini verdi. Atefl: “Ön-
celikli tutaca¤›m›z konu vatandafla en üst
noktada konfor ve rahatl›¤› sa¤layacak
bir hac seyahati sa¤lamak. 2008 model
üstü otobüslerle bu yolculu¤u gerçeklefl-
tirme hedefindeyiz. Yolcunun her türlü
yol gereksinimini karfl›layaca¤›z.” dedi.    

“Yüzde 50 daha 
ucuza götürece¤iz”

Hac› adaylar›n›n yüzde 50'sini tafl›ma-
ya talip olduklar›n› söyleyen Atefl, kesin
veriler olmamakla birlikte hizmetin mev-
cut hac ulafl›m›ndan yüzde elli daha ucu-
za verilece¤ini belirtti. Vazifenin otobüs
firmalar› aras› adaletli da¤›l›m›n›n
önemli oldu¤unu vurgulayarak, “Her il-
deki dernek, kendi içinde düzenlemesini
yapacak, biz de illerden gelen verileri de-
¤erlendirip bu kutsal görevi hakkaniyete
uygun flekilde firmalar aras› paylaflt›raca-
¤›z.” dedi.

‹slam eserleri de görülecek
Ankara- Mekke aras› yaklafl›k 3 bin ki-

lometre, karayolu ile bu mesafeyi almak

yine yaklafl›k verilerle üç günü bulacak.
Mesafe al›n›rken hac› adaylar› ‹slamiyet
aç›s›ndan önemli olan yerleri ve eserleri
de görebilecek. Yolculu¤un farkl› mane-
vi duygular› da yaflataca¤›n› vurgulayan
Atefl flöyle devam etti: “Uzun süreli seya-
hati birlikte yapan hac› adaylar›, ortam›n
sa¤layaca¤› manevi birlik duygusu ile
dostluk dayan›flma yard›mlaflma ö¤eleri-
nin en üst seviyeye ç›kaca¤› bir hac›l›k
yaflayacaklard›r.”

Genç hac› adaylar›na 
indirim yap›lacak

Otobüsçüler, genç hac› adaylar›n›
kampanyal› tarifelerle götürmeyi planl›-
yor. Kampanya gençlere teflvik unsuru
olarak düflünüldü. Yafll› hac› adaylar›n›n
yolda geçirebilecekleri rahats›zl›klar da
göz önünde bulundurularak her bir kafi-
leye ambulans ve sa¤l›k ekipleri de efllik
edecek. 

Diyanet organizasyonun
yol haritas›n› haz›rl›yor  

Hacla ilgili düzenlemeleri 1980 y›l›n-
dan bu yana Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›
yürütüyor. Diyanet ‹flleri Baflkan Yar-
d›mc›s› Doç. Dr. Fikret Karaman, orga-
nizasyonun yol haritas›n› haz›rlad›klar›-
n› söyledi. Uygulaman›n gerçekleflme
yolunda oldu¤unu söyleyen Karaman
flu aç›klamay› yapt›: “20 y›l› aflk›n za-
mand›r durdurulmufl bir sisteme hemen
bafllayamazs›n›z. Ankara'dan Cilvegö-
zü'ne, Suriye'nin ç›k›fl›na kadar Ürdün'ü
Suudi Arabistan'› içine alan güzergâh
incelenecek. Yeni uygulama bizim d›fl›-
m›zda üç ülkeyi daha ilgilendiriyor. Yol,
yol üzerindeki sosyal tesisler ve ziyaret
yerleri belirlenecek. Ancak bu hizmet
birdenbire karayoluna verilmeyecektir.
Çünkü y›llard›r oturmufl bir havayolu
sistemi var. Aflama aflama geçifl yap›la-
cakt›r.” dedi. 

Baflkan Atefl: “Hac› adaylar›n›n
yüzde 50'sini tafl›maya talibiz.

Kesin veriler olmamakla
birlikte hizmeti, mevcut hac

ulafl›m›ndan yüzde elli daha
ucuza verebiliriz.”
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Ankara Otobüs ve Otogar
‹flletmecileri Yönetim Kurulu

Baflkan› Ethem Atefl 

Best Van Turizm'in sahibi Mustafa Özbak›r: “Hepimiz dört gözle bu
düzenlemenin yap›lmas›n› bekliyoruz ben 90'lardan önceki hac zamanlar›n›
hat›rl›yorum. Çok güzel bir hizmet dönemi geçirmifltik. fiimdi yine vazife bize
verilirse dört dörtlük yerine getiririz. Sektör olarak s›k›nt›lar›m›z var. Hac ve umre
hizmetleri bize nefes ald›r›r.”

Kontur'un sahibi Ümit Aybek: “Bütün arkadafllar bu konuda fikir birli¤indeyiz.
Büyük s›k›nt› içinde olan otobüs firmalar› var. Zaten bizlerin sektör olarak yabanc›
olmad›¤› bir alan. Ben diliyorum ki bu hizmetin firmalar aras› paylafl›m› da adaletli
olsun. Herkes hay›rl› bir flekilde iflini yap›p ekme¤ini kazans›n.” 

Otobüs firmalar› heyecanl›



TÜRKCELL’in mobil modemi VINN, gençler için
ilgi çekici bir kampanya bafllatt›. ‘Genç VINN’ alanlar
VINN’lar›n› kendi tarzlar›na uygun bulduklar› karakter-
lerden birini seçerek kiflisellefltirebilecek. Seçtikleri
VINN’larla, ilk 3 ay süresince sadece 39 TL’ye her ay 8 GB
internet, 500 SMS ve 100 flark› hediyesi kazanacak.   Tür-
kiye’nin iletiflim ve teknoloji flirketlerinden Turkcell, genç
olan ve her zaman genç kalan müflterileri için 12 farkl› ki-
flili¤e bürünebilen ‘Genç VINN’ kampanyas›n› bafllatt›.
‘Genç VINN’lar, Turkcell ‹letiflim Merkezleri, anlaflmal›
zincir ma¤azalar ve Turkcell Sat›fl Noktalar›’ndan özel
kampanya ile sat›fla sunuldu.

12 farkl› karakter paketiyle birlikte ‘Genç VINN’a sahip
olan Turkcell’liler; sporcu, motosikletçi, müzisyen gibi bir-

birinden cazip, rengârenk çizgi karakterlerden kendi tarz›-
na uygun buldu¤unu VINN’›na yap›flt›racak. ‹stedi¤i her
yerden de Turkcell 3G h›z›yla internete ba¤lanacak.

‹ki kat fazla internet  
kullan›m› ve sürpriz hediyeler

Turkcell müflterileri ‘Genç VINN’› ilk 3 ay 4 GB yerine,
8 GB internet kullan›m hediyesi ile birlikte KDV ve Ö‹V
dâhil ayda 39 TL’ye alabilecek. Paketten yararlanabilmek
için 24 ayl›k abonelik flart› var.  Turkcell’liler, yine üç ay
süresince her ay ‘Genç VINN’lar›yla kullanabilecekleri
500 SMS’i ceplerine indirebilecek. 100 flark›y› da hediye
olarak alabilecekler. ‘Genç VINN’ kampanyas›, 15 Mart
2010 tarihine kadar devam edecek. 

Tukcell’in mobil modemi ‘Genç VINN’ abonelerine büyük avantaj
sunuyor. Aboneler, ilk 3 ay 4GB yerine 8GB internet kullanabilecek.
Yine üç ay süresince her ay ‘Genç VINN’lar›yla kullanabilecekleri 
500 SMS’i ceplerine indirebilecek. 100 flark› da hediye. 

»

Kendi 
VINN’›n› 
kendin TASARLA

40 ba¤lant›noktas› www.baglantinoktasi.org 
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ULAfiTIRMA Bakan› Binali
Y›ld›r›m, internetin yarar›n› esprili bir
dille özetledi. Bakan Y›ld›r›m, “‹nternet
her derde deva, çaya çorbaya limon ney-
se insan için de internetin odur.” dedi. 

Global KOB‹ Platformu  geçti¤imiz
ay, Erzincan'da gerçekleflti. Platformda
konuflma yapan Binali Y›ld›r›m, bilgisa-
yar kullan›c› say›s› ile ilgili hedefleri an-
latt›. 2013'e kadar 55 milyon, 2023'e ka-
dar ise 70 milyon bilgisayar okur-yazar›
olmas›n› öngördüklerini belirten Y›ld›-
r›m, “Ancak o zaman bilgi toplumu ola-
ca¤›z.” ifadelerini kulland›. 

“‹nternet verimlili¤i 
yüzde 50 art›r›yor”

‹nternetin zararlar›n›n da oldu¤una
iflaret eden Ulaflt›rma Bakan›, bunun
için tedbirlerin al›nd›¤›n› aç›klad›. ‹nter-
netle ilgili dünyan›n her yerinde rekabe-
tin k›z›flt›¤›na iflaret ederek flu ifadeleri
kulland›: “Ak›l teri al›n terini geçiyor. ‹n-
ternet iflletmelerde verimlili¤i yüzde 50
art›r›yor. Arflivler de internete tafl›n›yor.
Önemli olan bilgiye sahip olmak de¤il,
bilgiyi kullanmak. Gözükmeyen fleyler-
de daha çok gelecek var.” 

“16 milyon yeni internet
kullan›c›s› oldu”

Platformun aç›l›fl›nda TTNET Genel
Müdürü Tahsin Y›lmaz da konufltu. Y›l-
maz internet kullan›m› ile ilgili rakamlar
verdi. Buna göre, dünyada 1.6 milyar in-
ternet kullan›c›s› bulunuyor. Google'da
her gün 2.7 milyar arama yap›l›yor. 2009
itibariyle Türkiye, 12 milyon Facebook
kullan›c›s› ile dünyada üçüncü s›raya

yükseldi. Ayr›ca Türkiye, 29 milyon msn
kullan›c›s› ile dünya ikincili¤ini, Hotmail
kullan›c›s› s›ralamas›nda ise beflincili¤ini
yakalam›fl durumda. 

Avrupa Telekomünikasyon Birli¤i ra-
porundan veriler de aktaran Y›lmaz,
Türkiye'nin 16 milyon yeni internet kul-
lan›c›s› ile internet kullan›c›s› en fazla
artan ülke oldu¤unu belirtti. 3N ile bu-
nun daha da artaca¤›n› kaydetti. Türki-
ye'de 1.8 milyon iflletme olmas›na karfl›n
1 milyon iflletmenin geniflbant internet
kulland›¤›n› sözlerine ekledi. 

“Biliflim teknoloji altyap›s›na
yat›r›m yapmak çok önemli”

Y›lmaz, günümüzde rekabette öne
ç›kmak isteyen flirketlerin inovasyon ve
operasyonel verimlili¤e yönelmesi ge-
rekti¤ini vurgulad›. fiirketler için mali-
yetleri azaltarak operasyonel verimlili¤i
art›rmak için en önemli kalemlerden bi-
rinin de biliflim teknoloji altyap›s› (IT)
oldu¤unu kaydetti. Y›lmaz, “Nas›l ki
elektrik kullanmak için arka bahçemize
santral kurmadan mevcut altyap›y› kul-
lan›yorsak, ayn› fleyi biliflim altyap›s› için
de yapmal›y›z” dedi. 

»

TTNET Genel Müdürü Tahsin Y›lmaz

“Ak›l teri al›n terini geçiyor. ‹nternet iflletmelerde verimlili¤i yüzde 50 art›r›yor. Arflivler
de internete tafl›n›yor. Önemli olan bilgiye sahip olmak de¤il, bilgiyi kullanmak.”

“‹nternet 
her derde

deva”

“‹nternet 
her derde

deva”

BAKAN YILDIRIM: 

Ulaflt›rma
Bakan› Binali
Y›ld›r›m
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A
rt›k edebiyat biz her ne kadar bu flekilde olmas›n›
istemiyor olsak da dönüfltü. Eskiden, çok de¤il
daha 80 öncesinde bir edebiyat ortam›ndan söz

edilebiliyordu, flimdi ise bir edebiyat sektöründen söz
ediyoruz.  Daha önce daha çok bir ideal ve toplumla
iliflki kurma biçimi olan yay›nc›l›k flimdi çok büyük
paralar›n döndü¤ü, medya patronlar›n›n el att›¤› bir
sektör haline geldi. Dolay›s›yla edebiyat›n var olma,
sunulma ve okuyucuyla iliflki kurma biçimleri de
dönüfltü. Her büyük sektörün izledi¤i ticari yolu
izleyerek bu sektör de kendi starlar›n› yarat›yor, 
sonra o starlar›n çevresinde ördü¤ü neredeyse “kutsal”
haleyle bir ticari meta oluflturuyor, sonra da bu ticari
figürün yazd›klar›n› pazarl›yor. Yani art›k diyelim bir
roman yazar›yla okur aras›nda o bildik eski mahremiyet
iliflkisi yerini pazarlama (al›c›-sat›c›) iliflkisine b›rakt›.
BU iliflkinin de¤iflmesiyle birlikte tabii ki okuyucunun
edebi eserle ilflkisi de de¤iflip dönüfltü. Daha önce
edebiyata mahrem ve kuvvetli ba¤larla ba¤lanan, belki
de hayat›n› dönüfltüren okurun yerini, sadece tüketen,
hem de yaln›zca vakit geçirmek için tüketen tüketici
okur kitlesi ald›. Kimse edebiyattan kendisini
e¤lendirmesinden baflka bir fley beklemez hale geldi.
Okur ile edebi eserin aras›ndaki mesafe neredeyse
sonsuza kadar aç›ld›. Bu durum da elbette ki okurla
eser (ya da yazar) aras›nda samimi ve hakiki olmas›
beklenen iliflkiyi sanallaflt›r›p uzaklaflt›rd›.

Böyle bir ortamda yazar›n okur kitlesi taraf›ndan
alg›lanma biçimi de dönüfltü. fiimdi art›k yazarlardan
beklenen birer star gibi davranmalar›, medyan›n bütün
kanallar›n› kullanarak kendilerini ateda teflhir 
etmeleri. Bu ba¤lamdan bak›l›nca örne¤in Yaflar Kemal
demode bir yazar haline geldi de Elif fiafak modern
yazar› temsil eder oldu. Bir rtür best-seller yazarl›¤›
yay›nc› hofldinglerin de deste¤iyle Türkiye’ye yerleflti.
De¤il mi ya, Elif fiafak’›n 450 bin satan “Aflk” adl›
roman›yla yatar kalkar olduk. Edebi baflar›n›n ölçütü
eserin edebi baflar›s› de¤il sat›fl baflar›s› art›k.
Dolay›s›yla herkesin anlayabilece¤i ortalama bir dil
kullan›lmas› öncü edebi aray›fllar›n önünü kesti. Öncü
yazarlar medya taraf›ndan desteklenmedi¤i için okura
ulaflamaz, dolay›s›yla onlarla iliflki kuramaz oldu. Bu da
edebiyat›m›z›n yenileflmesinin, kabuk de¤ifltirmesinin
önünü kesti. Amaç çok-satar kitaplar yazmak
oldu¤undan edebiyat bir tür ilginç bulufl yaratma
sanat›na dönüfltü. Vasat egemenleflti. 

Çok-satarl›kla vasat›n egemenli¤inde yeni 
aray›fllara yönelen yazarlar›n iflinin zor oldu¤unu en
bafl›ndan kabul etmek gerek. Bu durumda ülkemizde
daha önce hiç görülmedi¤i bir biçimde 
underground sanat›n kendini gelifltirece¤ini ve t›pk›
Bat›’da oldu¤u gibi egemen ak›mlar›n karfl›s›nda küçük
de olsa kendi kitlesini oluflturan yer alt› sanat›n›n
oluflaca¤›n› söyleyebiliriz.

POPÜLER KÜLTÜRÜN B‹ZE ETT‹KLER‹
Edebi baflar›n›n ölçütü eserin edebi baflar›s› de¤il sat›fl baflar›s› art›k. Dolay›s›yla

herkesin anlayabilece¤i ortalama bir dil kullan›lmas› öncü edebi aray›fllar›n önünü kesti.

OSMAN ÇAKMAKÇI
osmancakmakci@baglantinoktasi.org.
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TÜRK‹YE’de, ulafl›m türleri
aras›nda karayolu a¤›rl›kl› tafl›-

mac›l›k yap›l›yor. Yolcu tafl›mac›l›¤›n›n
yüzde 90’›, yük tafl›mac›l›¤›n› ise yüzde
83’ü karayolu ile gerçeklefltiriliyor. Bu
durum, do¤al olarak karayollar›ndaki
kaza say›lar›na da yans›yor.  Son y›llarda
hayata geçirilen bölünmüfl yol çal›flmala-
r› ‘ölümlü kaza’ say›s›nda dikkate de¤er
bir iyilefltirme sa¤lad›. Ölümlü kazalar
yüzde 89 azald›. Ancak, bölünmüfl yol-
larda yaflanan kaza say›s›nda ise (ölümle
sonuçlanmayan) art›fl yafland›. 

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, ka-
rayollar›nda yaflanan kaza say›s›ndaki ar-
t›fl için, “Bölünmüfl yollar kaza türünü
de¤ifltirdi. Önceden kazalar kafa kafaya
yaflan›rken, flimdi arkadan çarpma flek-
linde gerçeklefliyor. Çünkü, yollar›n alt
yap›s›ndan kaynaklanan kusurlarda 4 kat
iyileflme sa¤land›. Vatandafl da güzel yo-
lu bulunca dayanam›yor, bas›yor ga-
za…Böyle olunca da arkadan çarpma
fleklindeki kazalarda yüzde 8’lik bir art›fl
gerçekleflti.” diyor.  Bir gerçek var ki, o
da duble yollar›n ölümlü kaza say›s›n›
afla¤› do¤ru çekti¤i… Ulaflt›rma Bakanl›-
¤›, Karayollar› Genel Müdürlü¤ü tara-
f›ndan haz›rlanan “Trafik Kazalar›n›n
Özeti” adl› çal›flma, ölümlü kazalardaki
iyileflmeyi rakamlarla ortaya koyuyor. 

Karfl›laflma yapmadan önce, 2004-
2008 y›llar› aras›nda Türkiye’deki motor-
lu tafl›t say›s›n›n yüzde 77, vatandafllar›n

karayollar›ndaki seyahat süresinin de ay-
n› oranda art›fl gösterdi¤ine dikkat çeki-
liyor.  Bu bilgilerden sonra, 2004-2008
y›llar› aras›nda ‘milyon tafl›t kilometreye
düflen kaza, ölü ve yaral› say›lar›’ karfl›-
laflt›r›l›yor. Karfl›laflt›rmaya göre, 2004 y›-
l›nda 57 milyar 767 milyon kilometre yol
yap›lm›fl ve 175 kaza yaflanm›fl. Ölü say›s›
5,71 olarak gerçekleflmifl. Yaral› say›s›
119 olmufl. 2008 y›l›nda ise, 69 milyar
771 milyon kilometre yol yap›lm›fl ve 158
kaza yafl›nm›fl. Bu kazalar neticesinde
4,60 kifli hayat›n› kaybederken, 127 kifli
ise yaralanm›fl. 

7 y›lda 11.337 km yol yap›ld›
Türkiye’de 2002 y›l›na kadar yap›lan

bölünmüfl yol uzunlu¤u 6 bin 101 kilo-
metreydi. Son 7 y›lda ise 11 bin 337 kilo-
metre daha duble yol yap›ld›. Böylece,
bölünmüfl yol uzunlu¤u 17 bin 438 kilo-
metreye ç›kt›. Ulaflt›rma Bakanl›¤›, 2023
y›l›nda bölünmüfl yol uzunlu¤unun 64 bin
kilometreye ç›kart›lmas› planlan›yor.

Duble yollar 
7 milyar TL kazand›rd›

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, bu-
güne kadar trafi¤e aç›lan 17 bin 438 kilo-
metre yoldan 7 milyar Türk Liras› (TL)
tasarruf sa¤land›¤› aç›klad›. Y›ld›r›m,
duble yollar›n ekonomiye katk›s› hakk›n-
da Ba¤lant› Noktas›’na konufltu. Y›ld›-
r›m, “1 kilometre bölünmüfl yolun eko-
nomiye, yak›t ve zaman tasarrufu 400
bin TL.  düz hesap bugüne kadar yap›lan
17 bin 500 kilometre yolun ekonomiye
katk›s› 7 milyar TL’dir. Peki, biz bölün-
müfl yollara ne harcad›k? 33 milyar TL.
Daha flimdiden 7 milyar TL’si geri gel-
mifl. 5 y›l bilemedin 8 y›lda, geri kalan›
da ekonomiye kat›k olarak dönecek.”

kazalar›n fleklini de¤ifltirdi
BÖLÜNMÜfi YOLLAR 

Son 7 y›lda yap›lan 11 bin 
337 kilometrelik yol, ölümlü
kaza oran›n› yüzde 89 azaltt›.
Ölümle neticelenmeyen kaza
say›s›n› ise yüzde 8 art›rd›.

»

BÖLÜNMÜfi YOLLAR EKONOM‹YE, YAKIT VE ZAMAN
OLARAK 7 M‹LYAR TL’L‹K TASARRUF SA⁄LADI.

Ulaflt›rma
Bakan› Binali

Y›ld›r›m
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Huawei,
‹sveçlileri 4N
teknolojisiyle
tan›flt›racak
Norveçlileri 4N'ye tafl›yan Huawei, ‹sveç'teki hedefini, “2013 y›l›na kadar 
‹sveç halk›n›n yüzde 99'una 4N teknolojisinin sunulmas›” olarak belirledi.

NORVEÇ'in baflkenti Oslo'da
TeliaSonera için dünyan›n ilk 4N a¤›n›
kuran Huawei, flimdi de Tele2 ve Tele-
nor ile ‹sveç'te 4N a¤› kurmak üzere an-
laflma imzalad›. 

Yeni nesil telekomünikasyon çözüm-
leri alan›nda dünya liderlerinden olan
Huawei, TeliaSonera için Norveç'in bafl-
kenti Oslo'da dünyan›n ilk 4N a¤›n› kur-
mufltu. 4N teknolojisi, ‹sveçli cep telefo-
nu kullan›c›lar›na da Huawei fark›yla
ulaflacak. 

Tele2 ve Telenor firmalar›n›n ortak
giriflimi olan Net4Mobility, ‹sveç'te ku-
raca¤› 4N a¤›n›n altyap›s›n› Huawei'ye
emanet etti. Huawei, Net4Mobility'ye
4N modem de temin edecek. Bu anlafl-
mayla ulusal ilk 4N a¤lar›ndan birini
Huawei kurmufl olacak. Projede ilk
etapta nüfus yo¤unlu¤u yüksek yerleflim
yerlerine 4N a¤› kurulmas› hedefleniyor.
Nihai hedef ise 2013'e kadar ‹sveç halk›-
n›n yüzde 99'una 4N teknolojisinin su-
nulmas› olarak belirlendi. 

Mevcut h›zlar 10 kat artacak
Böylece, Tele2 ve Telenor, 2010 y›l›

içinde yüksek kaliteli 4N a¤›n› efektif bir

flekilde hayata geçirmifl olacak. Cep tele-
fonu aboneleri de 4N altyap›s› sayesinde
mobilitenin yeni nimetlerinden, bugün-
künün 10 kat›na kadar ç›kan h›zlarla ya-
rarlanabilecek. Proje ile birlikte sesli ile-
tiflimde kullan›lan 2N/GSM baz istasyon-
lar›n›n say›s› da yüzde 30-50 civar›nda
artt›r›lacak. Böylece bütün ülkede kap-
sama alan› geniflleyecek ve görüflme kali-
tesi yükselecek. 

“Mobilde, sabit h›z›na ulafl›lacak”
Tele2 CEO'su Niclas Palmstierna, ko-

nuyla ilgili de¤erlendirmesinde flunlar›
söyledi: “‹sveç'te kuraca¤›m›z 4G a¤› için
iki hayati unsur olan ileri teknolojiyi ve

uygun maliyetleri bize Huawei sundu. Te-
le2 aboneleri, yüksek kaliteli ve hesapl›
mobil hizmetlere bugünün baz› sabit fle-
bekelerinin sundu¤u h›zlarla ulaflacak.”

Telenor CEO'su Lars-Åke Norling de
imzalanan anlaflmayla Huawei'nin 4N
a¤›n›n kurulumu konusunda kendilerine
son derece entegre çözümler sundu¤unu
söyledi. 4N modem çözümleri konusun-
da da Huawei'den hizmet alacaklar›n› be-
lirten Norling; “Huawei ile yüksek kalite-
li mobil geniflbant ve a¤ hizmetlerine yö-
nelik talebi karfl›lamak konusunda el ele
vererek etkin bir çözüm yarataca¤›m›z-
dan flüphemiz yok.” dedi. 

“‹lk ulusal 4N a¤lar›ndan
birini kuruyoruz”

Huawei Avrupa Bölge Baflkan› Yu
Chengdong ise, dünyan›n ilk ulusal 4N
a¤lar›ndan birinin kurulumunda üstlen-
dikleri görev nedeniyle büyük bir mutlu-
luk ve onur duyduklar›n› söyledi. Cheng-
dong, “Yenilikçi ve uçtan uca çözümü-
müz sayesinde Tele2 ve Telenor müflteri-
leri, çok yak›n bir gelecekte 4N hizmetle-
rinden yararlanmaya bafllayacak.” fleklin-
de konufltu. 

»

‹sveç



Türkiye, birkaç 
y›l içinde, top
büyüklü¤ünde bir
haberleflme uydusunu
uzaya f›rlatacak. Uydu,
Türk mühendisleri
taraf›ndan üretilecek.
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Dünyada uydu üretimine yeni
bafllayan bütün ülkeler, önce
mini uydularla deneme
yap›yor. Uzaya önce, bu mini
uydular gönderiliyor. Yine,
böyle bir mini uydunun uzaya
gönderildi¤i s›rada, dönemin
iki süper gücü Soyvetler Birli¤i
ile ABD aras›nda tart›flma
yafland›. Yaklafl›k 50 y›l önce
yaflanan tart›flma flöyleydi: 

Dünyada bilinen ilk uydu
Sovyetler Birli¤i taraf›ndan 4
Ekim 1957’de uzaya
gönderildi. “Sputnik-1” ad›
verilen uydu Baykonur Uzay
Üssü’nden f›rlat›ld›. Sovyetler
3 Kas›m 1957’de ise Sputnik
2’yi uzaya gönderdi. Sputnik 2
ile Sovyetler ilk kez “Layka”
adl› köpe¤i uzaya gönderdi.
Bu geliflmelerin ard›ndan ABD

kamuoyunda, uzay yar›fl›n›n
bafllarken kaybedildi¤i
yönünde büyük bir
karamsarl›k ortaya ç›kt›.
ABD’nin 1957 y›l› sonunda
uydu gönderme denemesi
baflar›s›zl›kla sonuçlan›nca
hükümete yönelik elefltiriler
giderek daha da sertleflti.
ABD, Sovyetler’den 4 ay sonra
31 Ocak 1958’de Explorer-1’i

uzaya f›rlatarak uzay yar›fl›na
kat›ld›. Explorer-1’in uzaya
gönderilmesi Amerikan
kamuoyunu tatmin etmedi.
Ayn› y›l ABD’nin uzaya
gönderdi¤i “Vanguard”
uydusu ise, Sputnik 1’den çok
daha küçüktü. Bunun üzerine,
Sovyetler Birli¤i Baflkan› Nikita
Kruflçev, Amerikan uydusuyla
"greyfurt" diye alay etti. 

Sovyetler Amerikan uydusuyla “uydu de¤il, greyfurt” diye dalga geçti
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yavru uydu yapacak
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TÜRK Kuflu Genel Müdürlü¤ü
bünyesindeki Model Uçak Okulu yedi-
den yetmifle herkese, ücretsiz olarak,
model uçak yapmay› ö¤retiyor.  

Türk Kuflu’nun kurulmas›ndan he-
men sonra 1936’da hizmete bafllayan
okuldan, bugüne kadar 749 bin ö¤renci
yetiflmifl. Yafl s›n›r›n›n gözetilmedi¤i
kurslarda, e¤itmenlerin deyimi ile, mü-
hendislik ruhunun temeli at›l›yor. Bir
model uçak yaparken aerodinamikten

kald›rma kuvvetine, bas›nçtan fizik ka-
nunlar›na kadar birçok konuda kursi-
yerler bilgi sahibi oluyor. Kurslarda, mi-
limetrik çizimler yap›l›yor. Çizimler da-
ha sonra ince bir iflçilikle ahflaba, fibere
uygulan›yor. Böylece, model uçaklar or-
taya ç›k›yor. 

Kursun e¤itmenleri, gençler için bu
hobinin, sokaklarda bofla geçen zaman-
dan çok daha de¤erli oldu¤unu belirti-
yor. Vatandafl›n kurslar›n ücretsiz oldu-

¤undan habersiz oldu¤una vurgu yapan
yetkililer, bütün kurslar›n konaklama,
yemek ve e¤itim masraflar›n›n Türk
Hava Kurumu taraf›ndan karfl›land›¤›
bilgisini veriyor. 

3 günde planör yap›l›yor
Türk Kuflu Genel Müdürlü¤ü, Model

Uçak Okulu’nun 25 y›ll›k Model Uçak
E¤itmeni Mustafa Genç, kurslar›n 5 ay-
r› dalda ve aflamal› verildi¤ini belirtiyor.

»

Model uçak kurslar› 
gençleri bekliyor

Ücretsiz olan model uçak kurslar›nda, kat›l›mc›lar›n konaklama, 
yemek ve e¤itim masraflar› Türk Hava Kurumu taraf›ndan karfl›lan›yor. 

MODEL UÇAK OKULU KURSLARINDAN SERT‹F‹KA ALAN 
GENÇLERE, ASKER‹ OKULLAR VE POL‹S KOLEJ‹ G‹R‹fiLER‹NDE
KONTENJAN KOLAYLI⁄I SA⁄LANIYOR. EK PUANLAR VER‹L‹YOR. 



Bütün dallarda temel mühendislik bilgi-
lerinden yararlan›ld›¤›n› söylüyor.
Genç’in verdi¤i bilgilere göre kurslar,
‘bafllang›ç, tekâmül, rehber ö¤retmen,
radyo kontrol ve model roket kurslar›’
bafll›klar› alt›nda toplan›yor. 3 günlük
bafllang›ç kurslar›na 11 yafl›n› doldur-
mufl herkes kat›labiliyor. Bu kursa kat›-
lan herkes basit bir planör yaparak, kur-
sunu tamamlayabiliyor. 

Bafllang›ç kurslar›n› baflar› ile tamam-
lay›p sertifikalar›n› alan ö¤renciler, te-
kâmül kursuna kat›labiliyor. 5 günlük
bu aflamada, teknik gelifltiriliyor. Ö¤ren-
ciler bu aflamada serbest uçan daha ge-
liflmifl modeller yapabiliyor. Model ro-
ket kursunda ise Türkiye’nin büyük ba-
flar›s› bulunuyor. “Biz bu alanda dünya-
da iddial›y›z. Model uçak okulundaki
e¤itmenlerimizden Suat Esmer, 1997’de
Dünya Hava Oyunlar›’nda, Model Ro-
ket Dal›’nda Dünya fiampiyonu oldu.
Benim de naçizane bir dünya üçüncülü-
¤üm var.” ifadeleri ile baflar›lar›n› anla-
tan Genç, bu tip yar›flmalarda roketle-
rin en küçük parças›na kadar yar›flmac›-
lar taraf›ndan üretildi¤ini söylüyor. 

S›rbistan’daki Uzay 
Modelleri Yar›flmas›’na
milli tak›m gidecek

Bu sene S›rbistan’da Uzay Modelleri
Yar›flmas›’n›n düzenlenece¤ini belirten
Mustafa Genç, milli tak›mdan üç kiflinin
Temmuz 2010’da S›rbistan’a gidece¤ini

aktar›yor. Temmuz ay›ndan önce ise
Türkiye flampiyonas› düzenlenecek.    

Kat›l›mc›lar askeri 
okul ve polis koleji için
ek puan kazan›yor

E¤itmen yetifltirilen rehber ö¤ret-
menlik kursu ile elektronik motorla
uçufl yapabilen radyo kontrol kurslar›
ise kat›l›mc›lar›na birtak›m f›rsatlar veri-
yor. Buradan baflar›l› olanlar da sertifi-
kalar›n› al›yor. Genç bu iki kurstan ser-
tifika alan gençlere sunulan f›rsatlar›
flöyle anlat›yor: “E¤er sertifikay› alan
gençse, askeri okullar ve polis koleji gibi
bir ideali de varsa eme¤inin karfl›l›¤› he-
men geliyor. Kursuna göre s›navlarda
çeflitli yüzdelerde kontenjan ve ek puan-
lar Türk Kuflu’ndan size hediye.”

47maket uçaklar

SUAT
ESMER:

97 TÜRK‹YE’DE
YAPILAN HAVA

OYUNLARI’NDA DÜNYA
fiAMP‹YONU. 21 YILDIR

TÜRK KUfiU’NDA 
MODEL ROKET

E⁄‹TMEN‹.

MUSTAFA
GENÇ: 

25 YILLIK MODEL UÇAK
Ö⁄RETMEN‹. TÜRK KUfiU

GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü,
MODEL UÇAK OKULU

HAREKET E⁄‹T‹M
PLANLAMA KISIM

fiEF‹.

Kurslara kat›lmak için bir kat›l›m formu
doldurulmas› ve iki adet foto¤rafla,
Türk Hava Kurumu E¤itim fiubesi’ne
baflvurulmas› yeterli oluyor. Radyo
kontrol kurslar›na kat›lmak için ise
fazladan, sicil kayd› isteniyor. Çünkü bu
model uçaklar, 3 ile 5 aras›nda yük
kald›rabiliyor ayr›ca da uzaktan
kumanda ile patlat›l›p, bomba gibi
kullan›labiliyor. Okul bünyesinde bir de
Havac›l›k Kulübü bulunuyor. Burada
üyeler her Pazar alanda uçaklar›n›
keyiflerince uçurabiliyor.

Kurslara nas›l
kat›labilirsiniz?

Uçufl okulunun yeni 
kurs dönemi için kay›tlar25 Ocak tarihinde
bafllad›. Genç, özelliklesömestr tatiline denk
geldi¤i için bu tarihi
seçtiklerini ve tatil
boyunca da kurslar›n
devam edece¤i bilgisiniveriyor. 

Kay›tlar 25 Ocak
tarihinde bafllad›






