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4 bin 150 
kifliyi ifle ald›k 

Gökhan Bozkurt: 







T
üm dünyada yaflanan kriz,
geçti¤imiz y›l bütün sektörleri
vurdu. Havac›l›k alan› bu

krizden en büyük darbeyi alan
sektörlerin bafl›nda yer ald›. 

“Türkiye’de durum nedir?”
sorusunun cevab› ise
karamsarl›ktan öte baflar›l› bir tablo
ile verilebilir. Avrupa ülkelerinin
aksine Türkiye’de,  2002’de
sektörün 2,2 miyar dolar olan
cirosu 2010 y›l›nda 10 milyar 
dolara ulaflt›. ‹stihdam 48 binden
100 bine ç›kt›. 

Dünya Hava Tafl›mac›lar› Birli¤i
Örgütü (IATA), Türkiye’nin iç ve d›fl hat yolcu
say›s› toplam›n› 2015 y›l› için 55 milyon olarak
öngörmüfltü. Türk sivil havac›l›¤› ise 5 y›l sonras›
için öngörülen bu rakam› 2005 y›l›nda yakalad›. 

Böylece tüm tahminleri, olumlu yönde, yanl›fl
ç›karan Türk havac›l›¤›n› Sivil Havac›l›k Genel
Müdürü Ali Ar›duru ile konufltuk. 

Ar›duru gö¤sümüzü kabartan baflar›lar›n yan›
s›ra tart›flmal› konularla ilgili de Ba¤lant› Noktas›

okurlar›n› ayd›nlatacak bilgiler
verdi. Ar›duru özellikle, düflen
uçaklar sonras›nda yaflanan
karmaflaya aç›klama getirdi. Kapak
haberimizde detaylar›
okuyabilirsiniz. 

Geçmifle Ba¤lant› sayfalar›m›zda
yine ilgi ile okuyaca¤›n›z bir
konu¤u a¤›rlad›k. PTT Genel
Müdürü Osman Tural, bizlerle
çocukluk y›llar›n› paylaflt›. Çocu¤u
olmayan amcas›na evlatl›k
verdikleri kardeflini anlatt›. 
Tural’›n küçükken tütün toplamada
gösterdi¤i azim, üniversiteyi

kazanma konusunda gösterdi¤i baflar›, duygusall›¤›,
sorunlar› çözme konusundaki pratikli¤i bugünkü
karakterinden de önemli ipuçlar›n› veriyor.  

Dergimizin di¤er sayfalar›nda ise; yerli uçak
yapma hedefimiz, uydu kapasitelerimizin
artt›r›lmas› gibi teknik konulardan haberdar
olabilir ve bir gemi kaptan›n yaflam›ndan ilginç
kareler gibi sektörün insana dokunan yönünü
okuyabilirsiniz.   

Türk sivil havac›l›¤› 
yükseliflini sürdürüyor

Türk sivil havac›l›¤›n›n
gösterdi¤i geliflme

uluslar aras›
kurulufllar› bile

flafl›rt›yor. Türkiye’de,
2002’de sektörün 

2,2 miyar dolar olan
cirosu 2010 y›l›nda 

10 milyar dolara ulaflt›.
‹stihdam 48 binden 

100 bine ç›kt›. 
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Telekom, 4 bin 150
kifliyi ifle ald›

2008 ve 2009 y›llar›nda Türk
Telekom’a toplam 4 bin 150
mühendis ve tekniker ald›k.  

04
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Uçaklar›m›z yurt d›fl›nda

aranan uçaklar oldu
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Türk sivil havac›l›¤› krize 
ra¤men büyümesini sürdürdü.

‹stihdam 100 bine ç›kt›.
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Kontör paralar› 
geri al›n›yor

Yükleme yapmad›¤› için hatt›
kapat›lan abonelerin, kullanmad›klar›

kontörlerin paras› geri veriliyor. 

Türk yap›m› 
uçaklar geliyor
Türkiye önce 50-70 kiflilik

uçaklar yapacak. 10 y›l içinde ise
tamamen yerli uçaklar üretecek.
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‹ntelsat üyeli¤inden,

yerli uyduya
Bakan Y›ld›r›m’›n uydu politikas›nda
yerinde bir de¤iflikli¤e gitmesi, zarar

eden uydu iflletmecili¤ini kâra geçirdi.

36
HABERHABER ‹NCELEME

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

Deneyimlerini yenilikçilik, yaratıcılık ve teknoloji felsefesi ile birleştiren Provus,
kendi sektöründe 1 numara olmanın gururunu yaşıyor.
PROVUS başta bankacılık olmak üzere finans, telekomünikasyon, sigorta, menkul kıymetler ve parekende sektörlerine yönelik Türkiye’de
yeralan banka ve kurumlara; Türkiye’deki PROVUS operasyon merkezinden yurtdışında  (K.K.T.C., Romanya, Arnavutluk) faaliyet gösteren
banka ve kurumlara dış kaynak kullanım hizmeti vermektedir. Türkiye’de kredi kartı çıkartan 29 bankanın 22’ine hizmet veren Provus
her geçen gün gelişmeye ve büyümeye hızla devam etmektedir.

Tel: 0212 329 06 00  /  Fax: 0212 329 06 99  /  www.provus.com.tr
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THY, 15 yeni 
uçak al›yor

‹nternette uzun süre 
sörf depresyon sebebi

Radyo, klasik 
radyodan dinlenmiyor

Türk Hava Yollar› (THY), 2011-2014 y›llar› aras›nda
teslim al›nmak üzere toplam 20 adet uçak sat›n almay› ve
2013-2015 y›llar›nda teslim al›nmak üzere de toplam 15 adet
uçak için opsiyonel siparifl vermeyi kararlaflt›rd›. Yap›lan
aç›klamada, “Boeing firmas›ndan 10 adet B737-800 ve 10
adet B737-900ER uça¤›n›n 2011-2014 y›llar›nda teslim
al›nmak üzere sat›n al›nmas›na ve toplam 15 adet B737-
800/B737-900ER uça¤› için 2013-2015’te teslim al›nmak
üzere opsiyonel siparifl verilmesine karar verilmifltir.”

‹ngiltere’de yap›lan bir araflt›rmaya göre, afl›r› internet
kullan›m› ve depresyon aras›nda kuvvetli bir iliflki bulunuyor.
Leeds Üniversitesi’nde bin 319 kifli üzerinde yap›lan ve
Psychopathology dergisinde yay›mlanan araflt›rmaya
kat›lanlardan yüzde 1,2’si, ‘internet ba¤›ml›s›’ oldu¤unu
aç›klarken, bunlar›n büyük k›sm›n›n depresyon rahats›zl›¤›
bulunuyor. Baflaraflt›rmac› Dr Catriona Morrison, internetin
modern yaflamda önemli rol oynad›¤›n›, ancak yararlar›
kadar zararlar› da bulundu¤unu belirtti.

Havayollar›ndan 
ucuz tatile destek

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, önderli¤inde bu y›l
ikincisi düzenlenen erken rezervasyon kampanyas›
start ald›. Havayolu flirketlerinin de destek verdi¤i
kampanya sayesinde geçti¤imiz y›l 6 milyar TL
seviyesinde gerçekleflen iç turizm büyüklü¤ünün daha
da artt›r›lmas› hedefleniyor. Kampanyaya; Türk Hava
Yollar›, Pegasus Hava Yollar›, Avea ve Vodafone da
destek verecek. fiirketler, tatil için erken rezervasyon
yapan tüketicilere destek olacak.  

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Radyo Dinleme
E¤ilimleri 2 Araflt›rmas› yapt›. Araflt›rma sonucuna göre,
radyoyu klasik radyo al›c›lar›ndan dinleyenlerin oran› 2007
y›l›nda yüzde 88 iken, 2009’da bu oran yüzde 64’e geriledi.
Yüzde 18.4’ü mobil telefon ya da cep telefonu, yüzde 15’i
internet, yüzde 14.5’i uydu, yüzde 12.9’u ise mp3 çalar ve ev
sinema sistemleri gibi yeni teknolojik vas›talar arac›l›¤›yla
radyo dinliyor.  Radyo kanallar›, en fazla evde dinleniyor.
Evlerden sonra iflyeri ve araçlar geliyor.
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Çin, korsan e¤itim 
sitesini kapatt›

Tek kiflilik 
uçak üretildi

Çin polisi, ülkenin en büyük bilgisayar korsan› e¤itim
sitesini kapatt›. 12 bin VIP üyesine sahip sitede, üyelere
bilgisayar korsanl›¤› tekniklerinin ö¤retildi¤i, trojan isimli
virüs yaz›l›m› ve internet forum iletiflimi sa¤lad›¤› ifade
edildi. Olayla ilgili 3 kifli tutukland›. Bu kiflilere ait 249
bin dolara da el konuldu. Çin’de bilgisayar korsanl›¤›
suçlar› k›sa süre önce ceza hukukuna dâhil edilmiflti.
Kapat›lan sitenin 2007’de gerçeklefltirilen siber sald›r› ve
virüs yayma suçunun kayna¤› oldu¤u bildirildi.

Uluslararas› Hava Tafl›mac›l›¤› Birli¤i’nin (IATA)
2009 y›l› hava trafi¤i raporu, ikinci dünya savafl›ndan bu
yana havac›l›k sektörünün en kötü döneminin 2009 y›l›
oldu¤unu ortaya koydu. Dünyadaki havac›l›k sektörü
genelindeki düflüfl de yüzde 3.5 olarak gerçekleflti¤i
belirtildi. En h›zl› düflüfl ise yüzde 6.8 ile Afrika
k›tas›nda yaflan›rken, Avrupa da yüzde 5’lik düflüfl
yafland›. Ortado¤u merkezli havayolu flirketlerin ise
ortalama yüzde 11.2’lik bir art›fl yakalad›.

Amerikan Havac›l›k ve Uzay Kurumu (NASA), tek
kiflilik yeni bir uçufl arac› tasarlad›. ‘Puffin’ ad› verilen ve
‘hayal edilen tüm özelliklere sahip’ olan aletin özellikleri
flöyle: “Aletin h›z› saatte en az 140 mil (225 km) olacak.
Helikopter gibi kalk›fl yapan, uçak gibi uçan araç, elektrikle
çal›flacak. Acil durumlarda aletin h›z› saatte 280 mile (450
km) ç›kart›labilecek.”  NASA, 30 bin feet yüksekli¤e kadar
uçurulabilecek olan aletin çal›flan bir modelinin
önümüzdeki Mart ay›nda haz›r olaca¤›n› aç›klad›. 

‹nternet 
arabalara da giriyor

Günümüzde art›k bilgi almak veya e¤lenmenin
d›fl›nda, banka iflleri, al›flverifl, iletiflim gibi ihtiyaçlar
art›k büyük oranda internet üzerinden hallediliyor.
‹nternet o kadar yayg›nlaflt›k ki art›k cep telefonlar› için
de vazgeçilmez hale geldi. Ama internetin yay›lmas›
sona ermifl de¤il. S›rada arabalar var. Strategy Analytics
firmas›n›n yapt›¤› araflt›rmaya göre 2016 y›l›nda Kuzey
Amerika ve Avrupa’da üretilen arabalar›n yaklafl›k
yüzde 90’› internet eriflimi özelli¤ine sahip olacak.

“II. Dünya Savafl›’ndan
bu yana en kötü y›l”



DÜNYANIN önde gelen
flirketlerinden Türk Telekom’un
kuruluflu 1840’l› y›llara dayan›yor.
1980’l› y›llarda teknolojiye yapt›¤› ya-
t›r›mlar, Telekom’u bir dünya markas›
yapt›. Kas›m 2005’de ise yüzde 55’i
özellefltirildi. Türk Telekom’un yüzde
55’ini Lübnanl› Hariri ailesi 6 milyar
550 milyon dolar vererek sat›n ald›.
2005’ten sonra flirketin cirosu da 7,3
milyar TL’den 10,5 milyar TL’ye ç›kt›.
Dört y›lda alt yap›ya 6 milyar TL’lik
de kaynak aktar›ld›. 

Türk Telekom, bir yandan da bün-
yesine katt›¤› Sobe, Argela, ‹nnova ve
Sebit gibi flirketlerle yaz›l›m alan›nda
söz sahibi olmak için kollar› s›vad›. Bu
flirketler sayesinde, hem Amerika
hem de Ortado¤u’ya yaz›l›m ihracat›
yapmaya bafllad›. fiirketin 2009 y›l› kâ-
r› da 1 milyar 832 milyon TL’ye ulaflt›.

Baflar›n›n perde gerisinde ise, kaliteli
personelin kuruma kazand›r›lmas› ve
yetifltirilmesi yat›yor. Biz de, Türk Te-
lekom ‹nsan Kaynaklar› Baflkan›
Gökhan Bozkurt ile personel terci-
hinde nelere dikkat ettiklerini sorduk. 

■ Türk Telekom dünyan›n önde ge-
len flirketlerinden biri… Telekomüni-
kasyon alan›nda büyük bir yar›fl›n
içinde yer al›yor. Böylesi bir yar›flta
personel kalitesi öne ç›k›yor. Bu nok-
tada, ‹nsan Kaynaklar› olarak nas›l
bir yol izliyorsunuz?

Öncelikle Türk Telekom’un Türki-
ye’nin öncü telekomünikasyon ve ya-
k›nsama teknolojileri grubu oldu¤unu
belirtmeliyim. Yak›nsama vizyonumu-
zu teknoloji ve altyap›ya yapt›¤›m›z
yat›r›mlarla sürdürüyoruz. Bu bu nok-
tada insan kayna¤›n›n önemli ortaya
ç›k›yor. Çünkü, telekomünikasyon
sektöründeki öncülü¤ünüzü devam
ettirmek istiyorsan›z, insana yat›r›m
yapmak durumundas›n›z. Kurumu-
muz bu düflünce ile hareket ediyor ve
insan kayna¤›na yat›r›m, de¤erlerin
yayg›nlaflt›r›lmas›n› önceliklerin ilk s›-
ras›na koyuyor. Bu vizyondan hare-
ketle, tüm süreçlerimizde ve ifl birim-
lerimizde, çal›flanlar›m›za de¤er kat-
maya, yetkinliklerini art›rmaya odak-
land›k. 
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Telekom, 2 y›lda 

K‹fi‹Y‹ ‹fiE ALDI

GÖKHAN BOZKURT:

4 B‹N 150
“2008’de tüm Türkiye’de
yaklafl›k 2 bin 150 yeni
mühendis ve teknikeri ifle
ald›k. 2009’da da istihdam
politikas›n› ayn› kararl›l›k ile
sürdürürek yaklafl›k 2 bin
çal›flan› istihdam ettik.”

»

Türk Telekom 
‹nsan Kaynaklar› Baflkan›

Gökhan Bozkurt
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■ Özellefltirmeden önce Türk Tele-
kom’daki personel profili ile yeni dö-
nem profili aras›nda nas›l bir fark var? 

fiunu söyleyebilirim, yeni dönemde
(2007) “Türk Telekom Akademi”yi
kurduk. Akademiyi kurmaktaki amac›-
m›z, gerek flirket içi gerkese flirket d›fl›
tüm e¤itim faaliyetlerini, akademi üze-
rinden tek elden yürütmek. Böylece,
tüm çal›flanlar dahil, bayilerin ve ifl or-
taklar›n›n uzmanlaflmas› sa¤lan›yor.
Türk Telekom Akademi ile Türk Tele-
kom grubunu sürekli ileriye götürme
vizyonu ekseninde faaliyetlerimiz sürü-
yor. Ayr›ca, Türk Telekom taraf›ndan
istihdam edilen yeni mezun mühendis
ve teknikerler için, uzmanl›klar›n› ge-
nel kabul gören standartlara tafl›yabil-
melerini sa¤layan e¤itim imkânlar› su-
nuyoruz. 2007 y›l›nda hayata geçirdi¤i-
miz bu akademi, bireysel ve organizas-
yonel geliflim hedeflerini, kurumsal he-
defler ve stratejilere entegre etme gö-
revini baflar›yla sürdürüyor diyebilirim.

■ Türk Telekom grubu olarak kaç
kifliyi istihdam ediyorsunuz?

Türk Telekom grubu olarak, tüm iflti-
raklerimizle, halihaz›rda yaklafl›k 35
bin çal›flan›m›z var. Türkiye’nin en faz-
la istihdam sa¤layan flirketlerinden bi-
riyiz. Sadece Türk Telekom’un çal›flan
say›s›, 2009 y›l sonu sonuçlar›na göre
yaklafl›k 28 bin.  

■ Türk Telekom, özellefltirme sonra-
s› kaç kifliyi ifle ald›?

2008’de tüm Türkiye’de yaklafl›k 2
bin 150 yeni mühendis ve teknikeri ifle
ald›k. 2009’da da istihdam politikas›n›
ayn› kararl›l›k ile sürdürürek yaklafl›k 2
bin çal›flan› istihdam ettik.

■ Daha çok hangi branfllarda ifle
al›m yap›ld›?

2009 y›l› içerisinde yap›lan istihdam
rakamlar› incelendi¤inde; yap›lan istih-
dam›n yaklafl›k yüzde 70’ini mühendis-
ler ve meslek yüksek okulu mezunu
teknikerler,  yaklafl›k yüzde 30’unu ida-
ri bölüm mezunlar› oluflturuyor. Bu se-
ne yap›lan al›mlarda mühendis ve idari
bölüm mezunlar›n›n çal›flma alanlar›

ile ilgili tecrübelerinin olmas›na dikkat
edildi. Bir baflka deyiflle bu y›l›n istih-
dam program›nda pozisyon bazl› yerel
al›mlar ve geçen iki y›ldan farkl› olarak
konusunda tecrübeli kiflilerin al›mlar›
öne ç›kt›.   

■ ‹fle ald›¤›n›z personeli daha çok
büyük flehirlerde mi istihdam ediyorsu-
nuz?

A¤›rl›kl› olarak büyük flehirlerde is-
tihdam ediyoruz. 2009 y›l› içerisinde
gerçeklefltirilen al›mlara bakt›¤›m›zda
yaklafl›k  yüzde 20’si Genel Müdürlük
pozisyonlar›na, yaklafl›k  yüzde 30’u ‹s-
tanbul, Ankara, ‹zmir gibi büyük flehir-
lerimizde istihdam edildi. Yüzde 50’si
de Türkiye geneline da¤›t›ld›. (Hakkari
10, Malatya 37, Kayseri 39 kifli gibi) 

■ Kriz nedeniyle büyük flehirleri ter-
cih etmeyenler oldu mu?

Oldu. Ekonomik kriz gibi nedenlerle
‹stanbul, ‹zmir ve Ankara gibi büyük
flehirlerde yaflamak istemeyen çal›flan-
lar di¤er illeri tercih etti. Onlar için de
iyi bir f›rsat oldu. 

■ Türk Telekom olarak 2010 y›l›na
nas›l bak›yorsunuz, bu y›ldan umutlu
musunuz?

2010, flirketimiz aç›s›ndan son derece
önemli bir y›l. 

■ Neden?
Çünkü, Türk Telekom olarak yeni ifl

modelleri ve yeni teknolojiler ile  bir
yandan  büyüme stratejisi izlerken bir
yandan da ifl gücü dönüflümüne devam
etmek istiyoruz. Bunun için Türki-
ye’nin  iyi üniversitelerinden mezun
olan ve yapt›¤›m›z s›navlarda baflar›
gösterecek adaylar›n, önümüzdeki dö-
nemlerde gelifltirece¤i yeni teknolojile-
rin ve hizmetlerin Türk halk›na sunul-
mas› Türk Telekom taraf›ndan heye-
canla beklenen bir süreç. Bu nedenle
2010 önemli bir y›l olacak bizim için. 

“Türk Telekom grubu olarak, tüm ifltiraklerimizle,
halihaz›rda yaklafl›k 35 bin çal›flan›m›z var. Türkiye’nin

en fazla istihdam sa¤layan flirketlerinden biriyiz.”



TÜRK‹YE, Nuri Demira¤ ön-
cülü¤ünde 1940’l› y›llarda ilk yerli uça-
¤›n› yaparak, Türk hava sahas›nda
uçurdu. Hatta bu uçaklar yurt d›fl›ndan
siparifl bile ald›. O dönemin flartlar›nda
devletten gerekli deste¤i göremeyen
Demira¤’›n uçak sanayisi ayakta dura-
mad› ve batt›. Aradan geçen 70 y›ldan
sonra ikinci bir yerli uçak hamlesini ise
Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m bafl-
lat›yor. Y›ld›r›m, Nuri Demira¤’› örnek
vererek, “O günün flartlar›nda, yaklafl›k
70 y›l önce Türkiye yerli uça¤›n› yap-
m›fl. Türkiye’nin bu gün uçak yapam›-
yor olmas›, her fleyi bir tarafa b›rak›n,
milletimiz nezdinde hofl görülmüyor.
Çünkü gemi yap›yoruz, lokomotif yap›-
yoruz, otomobil yap›yoruz. Uçak yap-
mak için neyimiz eksik? Hiçbir fleyimiz
eksik de¤il. Bu nedenle Türkiye, Cum-
huriyetin 100. y›l›na denk gelen 2023 y›-
l›nda her fleyiyle yerli bir uçak üretecek
ve semalar›nda uçuracakt›r.” dedi. 

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m,
TRT 2’de yay›nlanan “Ba¤lant› Nokta-
s›” program›na konuk oldu. Y›ld›r›m
programda bakanl›¤› ile ilgili önemli
aç›klamalarda bulundu.  Yerli uçak kaç
kiflilik olacak? ‹stanbul ve Çanakkale
Bo¤azlar›na infla edilecek köprülerin
ihalesine ne zaman ç›k›lacak? Ankara-
Konya h›zl› treni bu y›lsonunda seferle-
rine bafllayabilecek mi? Hangi vergi tü-
rü adil olmaktan ç›kt›? Ulaflt›rma Baka-
n› Binali Y›ld›r›m, tüm bu sorular› ce-
vaplad›. 
50-70 kiflilik uçaklar olacak 

Bakan Y›ld›r›m, Türkiye’nin uçak
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“Türkiye, önce yurt
d›fl›ndan lisans alarak 3 y›l
içinde 50-70 kiflilik uçaklar

yapacak. 10 y›l içinde ise
tamamen kendi tasar›m›
olan uçaklar üretecek.”

3 y›l içinde 
70 kiflilik uçaklar

üretmeye
bafllayaca¤›z

»

BAKAN YILDIRIM: 
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projesinin iki aflamas› oldu¤unu söyledi.
‹lk aflama, k›sa vadede bir lisans al›p 50-
70 kiflilik uçaklarla bölgesel havac›l›k
yapabilecek uçaklar›n üretilmesi… Bu-
nun için ön görülen süre 3 y›l. ‹kinci
aflama da ayn› zamanda bafllayacak. Öz-
gün proje için AR-GE çal›flmas› yap›la-
cak. AR-GE çal›flmas› imalat süresinin
en az befl kat› olacak. Binali Y›ld›r›m,
Türkiye’nin uçak projesiyle ilgili flu bil-
giyi verdi: “‹kinci aflama çok önemli.
Çünkü orada bir akreditasyon var. Öz-
gün projeniz oluyor. Onu uluslar aras›
arenada onaylat›yorsun. Onda kullana-
ca¤›n parçalar özgün oluyor. Kendin
gelifltiriyorsun. Onlar›n tip onaylar› ak-
reditasyonlar›, her fleyini yapt›racaks›n.
Muazzam bir AR-GE süresi gerekiyor.
Yani haz›rl›k süresi, imalat süresinin en

az befl kat›. Bunun için yaklafl›k 1 milyar
dolara ihtiyaç var.”
‹ki köprü için bu y›l ihaleye ç›kaca¤›z

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, iki
köprünün ihalesini bu sene içerisinde
yapmak istediklerini söyledi. ‹stanbul’a
yap›lacak 3. köprünün güzergâh›n›n
belli oldu¤unu aç›klayan Bakan, yeni
köprünün de asmal› olaca¤›n› aç›klad›.
Birçok yerli ve yabanc› firman›n ihaley-
le yak›ndan ilgilendiklerini vurgulad›.
Binali Y›ld›r›m, Çanakkale’ye yap›lacak
köprü hakk›nda da bilgi verdi. Y›ld›r›m,
“Çanakkale’nin özel bir yer. Bölgenin
neredeyse yar›s› sit alan›… Buralar›n
tarihi dokusunun bozulmamas›, sit ala-
n›n›n zarar görmemesi için bölge tekrar
gözden geçiriliyor. Baz› de¤ifliklikler
olabilir. Çanakkalelilerin, benim hatta
Türkiye’nin bölge ile ilgili hassasiyetleri
var. Bu hassasiyeti dikkate alarak yeni
bir çal›flma bafllatt›k. Birkaç aya kadar
bitiyor. Ard›ndan YPK sürecini bafllata-
ca¤›z. ‹kinci aflama ise ihale süreci ola-
cak.” dedi.
“Ö‹V adil olmaktan ç›kt›”

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m,
1999 depreminde getirilen Özel ‹letiflim
Vergisi’nin (Ö‹V) adil olmaktan ç›kt›¤›-
n› ve can yakmaya bafllad›¤›n› savundu.
Y›ld›r›m nedenini flöyle aç›klad›: ”Bildi-
¤iniz gibi 1999 depreminden sonra ilave
vergiler geldi. Günümüzde ise iletiflim
ve biliflim iç içe girdi. Vatandafl›n bek-
lentileri sesten baflka yönlere do¤ru
kaymaya bafllad›. Hâl böyle olunca, bu
Ö‹V biraz can yak›yor. Adil bir sistem
olmaktan ç›kt›. Örne¤in film gönderi-
yorsun, canl› yay›n gönderiyorsun veya
sat›n al›yorsun. O filme ödedi¤in para
ayr›, bir de onun üzerinden vergilendiri-
yorsun. Bu da katma de¤erli hizmetle-
rin yak›nsama hizmetlerinin geliflmeme-

si gibi bir sonuç do¤uruyor.”
Y›ld›r›m, durumun vergi kaça¤›n› da

art›rd›¤›na de¤indi. Faaliyetlerin hangi-
sinin iletiflim, hangisinin içerik oldu¤u-
nun birbirine kar›flt›¤›n› vurgulayan Ba-
kan, “Bunu tashih etmek çok kolay de-
¤il. Vergicilerin bunu takip etmesi de
çok mümkün de¤il. Onun için KDV’ye
dönük, tek bir vergi modeli üzerinde
Maliye Bakanl›¤› ile çal›fl›yoruz. ‹nflal-
lah baflar›l› olaca¤›z.” dedi. 
“Ankara- Konya h›zl› 
tren hatt› 2010’da tamam”

Binali Y›ld›r›m, Ankara-Konya h›zl›
tren hatt›n›, beklenmedik teknik bir so-
run ç›kmamas› halinde 2010 sonunda
bitirmeyi hedeflediklerini vurgulad›.
Bunun için ne laz›msa yap›laca¤›n› be-
lirten Y›ld›r›m, “Çok da s›kbo¤az edip
iflleri de aksatmadan, tam anlam›yla ek-
sik gedik kalmadan hatt›n tamamlan-
mas›n› istiyoruz. Onun için belki vardi-
yal› çal›flma düzenine geçilecek.” aç›kla-
mas›n› yapt›. 
“Vatandafl memnun”

Bakan, Ankara-Eskiflehir hatt›nda se-
ferlerin bafllamas›ndan vatandafl›n
memnun oldu¤unu söyledi. Vatandafl›n,
çok geç kal›nd›¤›n› ve h›zl› tren hatt›n›n
biran önce ‹stanbul, Konya, Kayseri, Si-
vas, Erzincan ve Diyarbak›r’a uzat›lma-
s›n› istedi¤ini belirtti. “Vatandafl için
söylemek bir an, ama yapmak bir
ömür.” diyen Y›ld›r›m flöyle devam etti:
“Bunu, flikâyet için söylemiyorum. Bir
yerde bafllayacaks›n ki yapacaks›n. Yedi
senedir Demiryollar› için u¤rafl›yoruz,
ortada bir fley yok. Çünkü ihmal büyük
boyutlara ulaflm›fl. Yap›lan›n gözükmesi
için aral›ks›z bir on y›l daha yat›r›m ya-
p›lmas› laz›m. Aksi halde projeler kal›-
yor, vatandafl›n beklentisi de umudu da
sürekli erteleniyor.”  

“Ö‹V, adil olmaktan ç›kt›, art›k can yakmaya bafllad›. Maliye
Bakanl›¤› ile tek bir vergi modeli üzerinde çal›fl›yoruz.”
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AL‹ ARIDURU:AL‹ ARIDURU:
TURK UÇAKLARI YURT DIfiINDA

2003 y›l›nda hayata geçirilen
Bölgesel Havac›l›k Projesi’yle Türk hava-
c›l›k sektörü, dünyada ciddi bir patlama
gerçeklefltirdi. Bu patlamayla birlikte, ha-
vac›l›¤›m›z, Avrupa ile aras›ndaki mesa-
feyi süratle kapatmaya bafllad›. 

Buna en güzel örnek, Dünya Hava Ta-
fl›mac›lar› Birli¤i Örgütü’nün (IATA)

Türkiye için yapt›¤› tahmin gösterilebilir.
IATA, 2015 y›l› için Türkiye’nin iç ve d›fl
hat yolcu say›s› toplam›n› 55 milyon ola-
rak öngörmüfltü. Oysa Türk sivil havac›l›-
¤› bu rakama 2005 y›l›nda 55 milyon 572
bin yolcu tafl›yarak ulaflt›. 2009’da iç ve
d›fl hatlarda tafl›nan yolcu say›s› ise 85
milyonu geçti.  Ulaflt›rma Bakan› Binali

Türk sivil havac›l›¤› krize
ra¤men büyümesini sürdürdü.

2002’de sektörün 2,2 miyar
dolar olan cirosu 2010 y›l›nda 

10 milyar dolara ulaflt›. ‹stihdam
48 binden 100 bine ç›kt›.

»
BÜYÜK ‹LG‹ GÖRÜYOR

Haber: AHMET UTKU ATEfi



Y›ld›r›m’›n hayata geçirdi¤i Bölgesel Ha-
vac›l›k Projesi, sadece yolcu say›s›nda bir
art›fl getirmedi. Topyekûn sektörde bir
büyümeyi de sa¤lad›. 2002’de sektörün
2,2 miyar dolar olan cirosunun 2010 y›l›n-
da 10 milyar dolara ulaflmas› k›sa sürede
gelinen noktay› özetliyor asl›nda… Bir
baflka örnek ise istihdam rakamlar›…
Söz konusu y›llar aras›nda 48 bin olan
kalifiye elaman say›s› 100 bini afl›yor.
Uçak say›s› 150’den 299’a yükseliyor. 

Küresel kriz, Türk sivil havac›l›¤›ndaki
büyüme h›z›n› yavafllatsa da kesmedi.
Oysa kriz nedeniyle Avrupa’da 70’e yak›n
büyük flirket kapand›. Türkiye’de ise kriz

nedeniyle kap›s›na kilit vurulan tek bir
flirket bile yok. Aksine Türk flirketleri fi-
lolar›n› her geçen gün daha da büyüttü.
Sadece son bir y›lda 30 yeni uçak, havac›-
l›l›k filosuna dâhil edildi. 

Global krize ra¤men, yaflanan geliflme-
de asl›nda Sivil Havac›l›k Genel Müdür-
lü¤ü’nün (SHGM) ortaya koydu¤u politi-
kalar baflrol oynuyor. 

Zira SHGM Türk havayolu flirketleri-
nin dünya havac›l›k pastas›ndan daha
fazla pay almas› için bölgesel iflbirlikleri-
ne gidiyor. Yap›lan iflbirli¤i anlaflmalar›y-
la, Türk hava yolu flirketlerinin yeni pa-
zarlara aç›lmas› hedefleniyor. SHGM bu

çerçevede, 2009 y›l›nda çoklu müzakere,
hava ulaflt›rma ve iflbirli¤i olmak üzere
toplam 130 ülkeyle görüflme gerçekleflti-
rerek anlaflmalar imzalad›.  Sadece D-8
ülkeleriyle yap›lan iflbirli¤i anlaflmas›,
Türk flirketlerine 180 milyar dolar civa-
r›nda bir pazar›n kap›s›n› aç›yor. Sivil
Havac›l›k Genel Müdürü Ali Ar›duru,
D-8 anlaflmas› hakk›nda, ”D-8 ülkeleri;
Endonezya, Malezya, ‹ran, Nijerya,
Bangladefl, M›s›r ve Pakistan’d›r. Bu ül-
kelerinin nüfusu 900 milyon. Her y›l 250
milyon yolcu turistik umre, haç ve de¤iflik
sebeplerle uçuyor. Bu uçufllar›n ve sektö-
rün ekonomik büyüklü¤ü 180 milyar do-
lar civar›nda. D-8 ülkeleriyle yapt›¤›m›z
iflbirli¤i anlaflmas›yla havac›l›k sektörü-
müzün bu pazarda yer almas›n› sa¤la-
d›k.” diyor. 

SHGM, bir yandan sektörün önünü
açarken, bir yandan da Türk havac›l›¤›
için yeni hedefler koyuyor. 2023 y›l›na
kadar, 350 milyon yolcu ve 750 büyük
gövdeli hava arac›na sahip olmak bunlar-
dan sadece bir kaç›. 
Türkiye uçak bak›m 
merkezi olma yolunda

Genel Müdürlük, sadece yolcu tafl›yan
uçak flirketleri için de¤il, bak›m kurulufl-
lar›na yönelik gelifltirdi¤i projelerle de,
Türk bak›m flirketlerinin dünya bak›m
pastas›ndan ald›¤› pay› büyütmeye çabal›-
yor.  Zira bölgesel iflbirli¤i anlaflmalar›
bak›m kurulufllar› için de büyük nimet.
Son olarak SHGM’nin birçok Avrupa ül-
kesinin sahip olmad›¤› EASA Part-145
bak›m yetkisi almas›, çoklu anlaflmalar›n
önemini daha da artt›rd›. 

Çünkü EASA Part-145 yetkisine sahip
olmayan ülkelerin uçaklar›, Avrupa Birli-
¤i (AB) ülkelerinde ticari faaliyette bulu-
nuyorsa, uçaklar›n›n bak›mlar›n› Part-145
yetkisi bulunan bak›m kurulufllar›na yap-
t›rmas› gerekiyor. Di¤er bir ifadeyle, bu
yetkiye sahip olmayan Türk flirketleri, ba-
k›m yapt›klar› uçaklar için, EASA Part-
145 yetkisine sahip ülkelerin akreditasyo-
nuna ihtiyaç duyuyordu. Türkiye bu yet-
kiye sahip olmad›¤›ndan, uçaklar›n bak›-
m› için her y›l yurt d›fl›na yaklafl›k 500
milyon dolar ödemek durumunda kal›-

»»

13kapak konusu
Türkiye 2005 y›l›nda hava arac› emniyet denetiminde ECAC üyesi 44 ülke

aras›nda sondan ikinciydi. 2009 y›l›nda Fransa ve Almanya’dan sonra üçüncü
s›raday›z. Gelinen noktada, Türk uçaklar› yurt d›fl›nda aranan uçaklar oldu.

Foto¤raflar: Tar›k Er
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yordu.  SHGM’nin elde etti¤i yetki, son
bir y›lda iflleri de¤ifltirdi. Genel Müdürlük
önce, THY teknik, MNG Teknik, MNG
Jet ve MY Teknik’i, EASA Part-145 ile
yetkilendirdi. Yetkilendirmenin karfl›l›¤›,
k›sa sürede görüldü. Genel Müdür Ali
Ar›duru, bu konuda, “Daha önce Türk
flirketleri bak›mlar›n› yurt d›fl›nda yapt›r-
d›klar› için y›lda 500 milyon dolar d›flar›ya
gidiyordu. fiimdi bak›mlar›n tamam› Tür-
kiye’de yap›l›yor. Üstelik geçen y›l yurt
d›fl›ndan 500 milyon dolarl›k ifl ald›k.
Böylece 1 milyar dolarl›k bir gelir elde
edilmifl oldu. Gelecek y›llarda bu miktar
katlanarak artacak.” diyor. Ar›duru, Tür-
kiye’nin ‘Uçak Bak›m ve E¤itim Merkezi’
olmas› yönünde bir vizyonu da flu sözlerle
ortaya koyuyor: “Ülkemizin, bulundu¤u
co¤rafyada 10 y›l içinde oluflmas› bekle-
nen 2 bin 500 uçakl›k dev bir filoya bak›m
ve e¤itim merkezi ile ev sahipli¤i yapma-
s›n› hedefliyoruz.” 

Görünen o ki, havac›l›k sektörümüz k›-
sa sürede, uluslararas› örgütleri her alan-
da hayrete düflürecek bir geliflme göster-
di. 150 uçakl› ticari filonun 299’a yüksel-
mesi, büyümeye k›sa yoldan verilen en
önemli cevap olsa gerek. Beklenenin üze-
rindeki büyüme do¤al olarak ak›llara ‘de-
netim lay›k›yla yap›l›yor mu?’ sorusunu
getiriyor. Kurallar›n kanla yaz›ld›¤› hava-
c›l›kta, denetim çok önemli bir husus.

Biz de bu soruyu Genel Müdür Ali
Ar›duru’ya yönelttik. Sorular›m›z, tabii ki
bir tek soruyla s›n›rl› kalmad›. Hakk›n›z-
da aç›lan kaç dava devam ediyor? Türk
havac›l›k sektörü krizden neden etkilen-
medi? Isparta’da düflen uça¤›n yer gös-
tergesi ar›zal› m›yd›? 2005 y›l›na kadar
neden SAFA ve SANA denetimi yap›l-
mad›? Bu denetimlerin bir önemi yok
mu? fieklindeki ak›llara tak›lan sorular›

Ar›duru cevaplad›.
■ Her uçak kazas›ndan sonra, gözler

SHGM’ye çevriliyor ve denetim gündeme
geliyor. Siz, denetimleri olmas› gerekti¤i
gibi yap›yor musunuz?

Bir fleyi aç›kça söyleyeyim; denetim ko-
nusunda kimsenin gözünün yafl›na bak-
m›yoruz. Di¤er yandan, mevzuata göre,
Türk tescilli hava araçlar›n› y›lda en az bir
kez denetlemek zorunday›z. Kanun böyle
diyor. Biz de en az bir kere, bazen daha
çok denetim görevimizi yap›yoruz. 

■ Siz görevinizi yap›yorsan›z sorun ne-
rede, bu elefltiriler neden?

Sorun bizde de¤il. Mevzuata göre, bir
uça¤›n güvenli¤inden önce flirket sorum-
ludur. fiirket, tüm bak›mlar›n› zaman›nda
yapt›rmak durumundad›r. Uça¤›n üretici
firmas›, en küçük parças›na kadar, parça-
n›n ne zaman de¤iflece¤ini bak›mlar›n ne
zaman yap›laca¤›n› belirtmifl. Bizim göre-
vimiz, bak›mlar›n zaman›nda yap›l›p ya-
p›lmad›¤›n› denetlemektir. Denetime ne
kadar önem verdi¤imizi, size bir örnekle
anlatmaya çal›flay›m; Türkiye 2005 y›l›n-
da hava arac› emniyet denetiminde Avru-

pa Sivil Havac›l›k Konferans›’na üye 44
ülke aras›nda, sondan ikinciydi. 2009 y›-
l›nda Fransa ve Almanya’dan sonra üçün-
cü s›raday›z. Gelinen noktay› görüyor
musunuz? Emniyetteki güven, Türk
uçaklar›n›n yurt d›fl›nda aranan uçaklar
olmas›n› da beraberinde getirdi ve 150’ye
yak›n uça¤›m›z 33 ülkede uçmaktad›r.

■ Bir yandan SAFA ve SANA denetim-
lerini, kâ¤›t üzerinde yap›yorsunuz diye
elefltiriliyorsunuz?

Bunu sektörün içindekiler söylüyorsa
bilgisiz ya da kas›tl›d›r. Bu konuda size
çarp›c› bir örnek vereyim. 2006 y›l›nda ben
ilk Avrupa Sivil Havac›l›k Konferans›’n›n
(ECAC) toplant›s›na gittim. Hollanda Si-
vil Havac›l›k Genel Müdürü, benimle gö-
rüflmek istedi. ‘Elimde Türk tafl›y›c›larla il-
gili bulgular var. Bunlar, uça¤›n uçufla
olan elverifllili¤ini önemli oranda riske
eden bulgular. Uçufllar durdurulacak ve
flirketlerimize yapt›r›m uygulanacak. Beni
nezaketen uyar›yor. Ben de bir de¤erlen-
direyim dedim. EUROCONTROL top-
lant›s›nda bir ay sonra Hollandal› Genel
Müdürle bir araya geldik. Bir ay içinde
Hollanda uçaklar›na yönelik gerçeklefltiri-
len denetimlerde, 19 bulguya ulaflt›m. Ke-
disine sununca, ‘o zaman herkes kendi
tedbirini als›n’ dedi. SANA ve SAFA de-
netiminin önemini anlatabildim mi? 

■ ‹fadenize göre, SANA denetimi saye-
sinde, Türk uçaklar›n›n uçufllar›n›n dur-
durulmas›yla karfl› karfl›ya kalm›fl›z. Peki,
nas›l oluyor da 2005 y›l›na kadar SANA
denetimi hiç yap›lmam›fl? 

Ne yaz›k ki; 2005 y›l›na kadar SAFA’da,
SANA’da denetim s›f›r. 2009 y›l›na gelin-
di¤inde ise bin 140 yabanc› uça¤a SAFA,
869 yerli uça¤a SANA denetimi gerçek-
lefltirdik.

■ Peki, kaza olunca neden gözler hep
size çevriliyor o zaman?

Onu anlamakta ben de zorlan›yorum.
SHGM, ulusal ve uluslar aras› mevzuata

Havayolu ‹flletmeleri, 7 y›lda
filolar›na 149 yeni uçak katt›

Y›l Say›
2002 150
2003 162
2004 202
2005 240
2006 259
2007 250
2008 270 
2009 299

14 kapak

2004 y›l›nda kadar yap›lan
SAFA ve SANA denetimi s›f›r

Y›l SAFA SANA Toplam
2005 33 17 50
2006 112 83 195
2007 380 200 580
2008 600 281 881
2009 1140 869 2009

IATA, 2015 y›l› için Türkiye’nin iç ve d›fl hat yolcu say›s› toplam›n›
55 milyon olarak öngörmüfltü. Oysa Türk sivil havac›l›¤› bu

rakama 2005 y›l›nda 55 milyon 572 bin yolcu tafl›yarak ulaflt›.





göre, tüm yetkilerini ve görevlerini eksik-
siz yerine getiriyor. fiunu da sormak la-
z›m. Türkiye’de THY’nin 12 bin persone-
li var. 12 bin de di¤er flirketlerin. 8 bin de
DHM‹’nin personeli var. fiimdi sormak
laz›m; bu 32 bin kifli ne yap›yor? 

■ Size göre krizde Türk flirketlerinin
batmamas›n›n sebepleri nedir? 

Bizim tespitlerimize göre; havayolu
Avrupal›lar için lüks de¤il. Belki de de-
miryolu daha lüks ve daha pahal›. Bizde
ise havayolu yeni sunulan bir ulafl›m mo-
du ve çok ciddi bir potansiyelimiz var.
Havac›l›kta daha yolun bafl›nday›z dene-
bilir. Bu sayede krize ra¤men büyümeye
devam ediyoruz. Bu nedenle kriz bizi çok
etkilemedi. Buna ek olarak, havayolu flir-
ketlerimiz kalite ve hizmet yönüyle de
Avrupa’n›n önde flirketlerini yakalad›.
Özellikle THY hem yolcu say›s› hem de
hizmet kalitesinde Avrupa’n›n ilk dört
flirketi aras›nda yer al›yor. Ayr›ca Türk
flirketleri, krizi avantaja çevirmeyi de bil-
di. Avrupa’da flirketler bat›nca, uçak fi-
yatlar› düfltü. Türk flirketleri bu uçaklar›
kiralayarak veya sat›n alarak, filosunu bü-
yüttü.

■ Son bir y›lda havac›l›k filosu ne ka-

dar büyüdü? 
Ciddi bir büyüme var. 2002 y›-

l›nda 150 uçakl›k bir filo varken,
2009 y›l›nda bu rakam 299’a ç›k-
t›. Sadece 2008-2009 y›llar› ara-
s›nda uçak say›s›ndaki art›fl
yüzde 10’dan fazla…

■ Avrupa’dan Türkiye’ye
yönelik veya tersi uçufllarda,
Türk flirketlerinin ald›¤› pay
nedir?

fiu anda Türkiye’den Av-
rupa’ya, Avrupa’dan Türki-
ye’ye yap›lan uçufllar›n yüz-
de 60 civar› Türk uçaklar›
ile gerçeklefliyor. Örnek ve-
recek olursak, Bugün biz
‹spanya Barcelona’ya haf-
tada 14, Madrid’e ise 10
olmak üzere toplam 24
uçufl yap›yoruz. ‹span-
ya’dan Türkiye’ye 7 uçufl

yap›l›yor. Daha fazla yapam›yorlar
çünkü yolcu bulam›yorlar.  

■ 5 y›l önce Hollanda Sivil Havac›l›¤›,
Onur Air’in uçaklar› üzerinde yapt›¤› de-
netimler sonras› Türk flirketlerinin uçufl
güvenli¤ini riske att›¤›n› ileri sürmüfl ve
Avrupal› di¤er ülkelerin de Türk uçakla-
r›na uçufl izni vermemesini istemiflti. Size
göre, Hollanda’n›n bu karar›n›n alt›nda,
Türk flirketlerinin Avrupa uçufllar›n›n pa-
y›n›n yüksek olmas› m› yat›yordu?

Evet. Onur Air ile ilgili Hollanda bunu
o kadar büyüttü ki, di¤er Avrupa ülkeleri-
ni de dâhil ederek, ‘siz de Türk flirketleri-
ne tafl›ma yapt›rmay›n, bunlar›n ciddi em-
niyet ve güvenlik sorunu var’ diyerek, anti
propaganda yapm›flt›.

■ Bu antipropaganday› nas›l aflt›n›z?
Çeflitli düzeyde görüflmeler gerçekleflti-

rildi. Ulaflt›rma Bakan›m›z devreye girdi.
Hollandal› bakanla görüfltü. Olay›n baflka
yönlere çekilmesi engellendi. Böylece an-
tipropaganday› bertaraf ettik.

■ Isparta’da düflen uça¤›n, yere yaklafl-
ma cihaz›n›n (EGPWS)ar›zal› olmas›na
ra¤men uçufl yapt›¤› iddias› var. Kaza k›-
r›m ekibi bu konuda ne diyor?

Kaptan kokpite girdi¤i an cihazlar›n
çal›fl›p çal›flmad›¤›n› kontrol etmek duru-
munda. E¤er bir cihaz çal›flm›yorsa, ça¤›-

racak teknik sorumlulara diyecek ki, ‘ar-
kadafl ben bu uçakla uçmam, yeni bir
uçak verin ya da tamir edin’. Kaza K›r›m
raporuna göre, EGPWS cihaz› ›fl›kla uya-
r›y› yap›yor. Uyar› cihaz›n çal›flt›¤›n› gös-
teriyor. Deneyler de, yurt d›fl›nda yap›ld›.
Aksi bir bulgu da yok. fiu da bir gerçek,
Dünyan›n hiçbir yerinde sivil havac›l›k
otoriteleri kokpite eleman veremez.

■ Hakk›n›zda kaç dava aç›ld›?
Hakk›mda 156 dava aç›ld›. Bunlar›n

aras›nda kazalarda yak›nlar›n› kaybeden-
lerin yan› s›ra, ruhsat›n› iptal etti¤im flir-
ketler de var. 

SHGM’nin baz›
projeleri flöyle 

SHGM, her ilçeye bir heliport projesi
bafllatt›. Projeyle, sa¤l›k, yang›n, deprem
gibi durumlara acil müdahale imkân›
sa¤land›. Proje kapsam›nda 2009 y›l›
içinde 59 iflletmeye heliport izni verildi.

● Her gökdelene bir heliport
Projeyle, yüksek binalarda yaflanacak

yang›n ve benzeri olaylara zaman›nda
müdahale edilebilmesi, do¤al afetlerde
kurtarma ve tahliye çal›flmalar›na destek
sa¤lanmas› öngörülüyor. Ayr›ca, günlük
hayatta helikopter tafl›mac›l›¤›n›n aktif
olarak kullan›lmas› hedefleniyor.

● Yeflil havaalan› projesi
Yeflil havaalan› projesiyle, havaalanla-

r›nda faaliyet gösteren kurulufllar›n çev-
reye ve insan sa¤l›¤›na verdikleri veya
verebilecekleri zararlar›n sistematik bir
flekilde azalt›larak ortadan kald›r›lmas›
hedefleniyor. Proje kapsam›nda bak›m
kurulufllar›ndan MY Teknik ve THY Tek-
nik’e yeflil kurulufl unvan› verildi. 

● Engelsiz havaalan› projesi
SHGM, engelliler için de Engelsiz Ha-

vaalan› projesi haz›rlad›. Projeyle, engelli
yolculara direkt olarak hizmet veren flir-
ketlerin, engelli vatandafllar›n hiçbir zor-
lukla karfl›laflmadan ve ek bir ücret al-
madan hizmet vermesini öngörüyor. 

● Dolmufl uçak projesi
SHGM, maliyet verimlili¤inin daha da

art›r›lmas›n› sa¤lamak ve yolcular›n iste-
di¤i noktaya daha çabuk ve ekonomik
bir flekilde ulaflmas› için dolmufl uçak
projesini hayata geçirdi. 

● Yer hizmetlerinin gelifltirilmesi
projesi 

Ülkemizde yer hizmetleri konusunda
faaliyet gösteren A, B ve C gurubu ruh-
satl› iflletmelerin sahip oldu¤u ruhsat sa-
y›s› 670’e yükseltildi. 

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m’›n hayata geçirdi¤i Bölgesel Havac›l›k Projesi, sadece
yolcu say›s›nda bir art›fl getirmedi. Topyekûn sektörde bir büyümeyi sa¤lad›.
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KONTÖR yüklemedikleri için
hatt› kapat›lan cep telefonu aboneleri-
ne Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim Kuru-
mu’ndan (BTK) müjde geldi. BTK al-
d›¤› kararla, 90 gün içinde kontör yük-
lenmedi¤i için hatt› kapat›lan abonele-
rin hatt›n›n tekrar aç›lmas›n›, hatt› ka-
pat›ld›¤› için kullanamad›¤› kontörlerin
paras›n›n da iflletmeciler taraf›ndan ia-
de edilmesini kararlaflt›rd›. 

Karara göre, aboneler kullanmad›k-
lar› kontörlerin paralar›n› birkaç seçe-
nekle geri alabilecek. Bunun için, abo-
nelerin öncelikle operatörlere ‘geri
ödeme’ baflvurusu yapmas› gereki-
yor. Abone kullanamad›¤› kontör-
lerin paras›n› baflvuru
tarihinden bir ay sonra
alabilecek. Abone is-
terse, paras›n› banka
hesap numaras›na,
isterse kredi kartlar›-
na geri yükletebile-
cek. Ayr›ca aboneler,
sözleflme yapma yetki-
sine sahip bayii ya da
abone merkezlerine gi-
derek, paralar›n› elden
alabilecekler. 
Numaras›n› tafl›yan da
paras›n› alabilecek 

BTK’n›n ald›¤› kararda, nu-
maras›n› tafl›yan aboneler de dü-
flünülmüfl. Numaralar›n› tafl›yan
aboneler paralar›n› iki aflama-

da alacak. Eski iflletmeci paras›n› yeni
iflletmeciye, yeni iflletmeci de abonenin
hesab›na aktaracak. Numaras›n› tafl›-
yan abone de geçmifle dönük kullana-
mad›¤› kontörlerin paras›n› böylece al-
m›fl olacak. 
Operatörlere verilen
mühlet 1 Nisan’da doluyor

BTK, geri ödeme çal›flmalar›n›n ta-
mamlanmas› için cep telefonu iflletme-
cilerine 1 Nisan’a kadar süre verdi. Bu

süre içinde operatörler haz›rl›kla-
r›n› tamamlayarak, ödeme ifl-

lemlerine bafllayacak.

Vatandafl flikâyet etti, 
BTK devreye girdi

BTK’n›n böyle bir karar almas›nda,
kontörlü cep telefonu kullan›c›lar›n›n
ma¤dur olduklar› gerekçesiyle yapt›kla-
r› flikâyetler etkili oldu. fiikâyetler daha
çok, hatt› kapat›lan abonelerin kontör-
leri kullanamad›klar› yönünde oldu. 

Çünkü 100 kontör olan bir abone, üç
ay içinde bu kontörleri bitirmek zorun-
da. Bitiremezse hatt› kapat›l›yor. Mese-
la bir abone ilk ay 500 kontör ald›. 3 ay
içinde en az 100 kontör daha yükleme
yapmak mecburiyetinde… Aksi halde
hatt› konuflmalara kapat›l›yor. 

BTK bu noktada devreye giriyor.
Operatörlerin bu yöndeki uygulama-

lar›na yeni bir düzenleme getiri-
yor. Önce, yükleme yapmad›¤›

için hatt› kapat›lan abonele-
rin, hatt›n aç›lmas› için 100
kontör zaruretini ortadan

kald›r›yor. 100 kontör yerine
5 TL’lik kontör yüklemesinin
yeterli olaca¤› karar›n› veri-
yor. Düzenlemenin yürürlü-
¤e girmesinin ard›ndan, 5
TL’lik yükleme yapan abo-

nenin hatt›, 3 aydan az olma-
mak üzere yeniden aç›l›yor. 10

TL’lik (40 kontör) ve üzeri yükle-
me yap›lmas› halinde ise, iflletmeci-
ler taraf›ndan hatt›n 6 aydan az ol-
mamak kayd›yla yeniden aç›lmas›
sa¤lan›yor. 

17haber

»

Yükleme yapmad›¤› için hatt›
kapat›lan abonelerin

kullanmad›¤› kontörlerin paras›
geri veriliyor. 5 TL’lik kontör

karfl›l›¤›nda hat yeniden aç›l›yor.

ABONELER,
KULLANAMADIKLARI 
kontörlerin paras›n› geri alabilecek



BU ayki, ‘Geçmifle Ba¤lant›’n›n
konu¤u, PTT’nin baflar›l› Genel Müdürü
Osman Tural… Kendisini d›flar›dan biri
olarak izledi¤inizde, ‘sert bir kiflili¤i’ oldu-
¤u yönünde kanaate kap›labilirsiniz. An-
cak, sohbete bafllad›¤›n›zda, o sert görün-
tünün ard›ndaki babacan, bir o kadar da
duygusal yan›na flahit olabiliyorsunuz. Ko-
nuflmas›yla, tav›rlar›yla ‘tam bir Anadolu
insan›’ tan›m›na uyan Tural’› daha yak›n-
dan tan›mak ve tan›tmak istedik biz de… 

■ ‹sterseniz önce, nerede do¤du¤unuzla
bafllayal›m. 

Tabi, ben Samsun Alaçam do¤umlu-

yum. 12 Temmuz 1964’te do¤dum. Sam-
sun’un bat›s›nda, Sinop s›n›r›nda, denize
bir kilometre uzakl›kta, içeride kalan bir
sahil kasabas›.

■ San›r›m ailenin en büyük çocu¤u siz-
siniz?

Do¤ru, ailemin en büyük çocu¤u olarak
dünyaya gelmiflim. Dünyaya geliflim, an-
nem ve babam için çok önemli bir olay.
Çünkü annem ve babam›n dokuz sene ço-
cu¤u olmam›fl. Dokuz senelik bir aray›fltan
sonra dünyaya gelmiflim. Annem, ‘sen dört
yafl›ndayken bir dana kestim’ derdi. Benim
do¤umumdan itibaren foto¤raflar›m var.
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»

Kardeflimi
GÖTÜRMES‹NLER D‹YE

“Amcam›n çocu¤u
olmam›fl biraderi amcama

evlatl›k vermifller.
Biraderle hiç kopmad›k. 

Ta o zaman, çocukken 
kâ¤›t imzalatm›fl›m, ‘hiçbir

zaman aram›za hiçbir 
fley girmeyecek’ yazan

bir kâ¤›tt›.”

SAKLADIM

Osman Tural askerli¤ini Burdur’da yapt›.

Sol Bafltan: Osman Tural, Mehmet Tural (kuzeni), Cengiz Tural (kardefli)

Tural Ailesi yemekte… 
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Anneannemin kuca¤›nda tak›m elbiseli
foto¤raflar›m var. Akranlar›m›n öyle fo-
to¤raflar› olmamas›na ra¤men benim var.
Çünkü ben uzun bir bekleyiflten sonra
do¤dum. Foto¤rafç›n›n ismini bile hat›rl›-
yorum; “Foto Cenk.” Hâlâ masamda du-
rur o resim.

■ Biraz ailenizden bahseder misiniz? 
Babam 13 yafl›nda babas›n›, dört ayl›k-

ken annesini kaybetmifl. Üvey anne etki-
sinde büyümüfl, ailesinin de erkek olarak
en büyük çocu¤uymufl. Babam›n babas›-
n›n, üç tane han›m› varm›fl. Biri babam›n
anas›, di¤er ikisi amcalar›m›n anas›. De-

dem tüccarm›fl. ‹lçede manifatura dükkâ-
n› var. Ölünce iflleri ilçede çevirememifl-
ler. Dükkân kapanm›fl. Annem ile babam
amca çocuklar›. Çocuklu¤umun büyük
bölümü köyde geçti. ‹lçe merkezine ba¤l›
olmas›na ra¤men hem köy hem mahalle
kar›fl›m› bir yer. 

■ Köydeki eviniz nas›ld›? 
Salonumsu bir yer, arka odas›nda bir

tane yatak odas› bir de çocuk odas› olmak
üzere küçücük bir ev. Tarlan›n yan›nda
yolun hemen kenar›nda bir evdi. Ya¤mur
ya¤d›¤› an o evi su basard›. Babam, an-
nem ya¤mur ya¤d›¤› zaman evi korumak

için kazmalarla küreklerle tüneller açard›.
Alaçam tar›m ve tütün a¤›rl›kl› bir yerdir.

■ Kaç kardeflsiniz?
Biz üç kardefliz. ‹ki erkek, bir k›z. K›z

kardeflim Alaçam’da, biraderim Alman-
ya’da. Amcam›n çocu¤u olmam›fl biraderi
amcama evlatl›k vermifller.

■ Dokuz y›l evlatlar› olmam›fl, buna
karfl›n kardeflinizi amcan›za evlatl›k ver-
mifller? Neden?

Bu tamamen psikolojik bir olay. Ba-
bam dedi ki herhalde, ‘benim dokuz y›l
olmad›, iki erkek evlat var, birini verelim.’
O’nu verdi¤imizde bir yafl›ndayd›. Ben de
üç- dört yafl›ndayd›m. fiimdi bile çok iyi
hat›rl›yorum. Makat (divan) gibi bir yer
vard›. Onlar geldiler ben o¤lan› ald›m
onun alt›na saklad›m. Götürecekler diye.

■ Kardefliniz Almanya’ya gittikten kaç
y›l sonra görüfltünüz?

Üç y›l sonra görüfltük. O üç sene müt-
hifl bir fleydi tabii en büyük ac›y› babam
çekti. Babam o üç sene boyunca her sof-
raya oturdu¤unda kardeflimin bofl yerini
görür ve a¤lard›.

■ Peki, kardefliniz flimdi nerede?
Almanya’da Mercedes’te çal›fl›yor.
■ Evlatl›k verilen kardeflinizle iliflkiniz

nas›ld›r? 
Biraderle hiç kopmad›k. Ta o zaman,

çocukken kâ¤›t imzalatm›fl›m, ‘hiçbir za-
man aram›za, hiçbir fley girmeyecek’ ya-
zan bir kâ¤›tt›. Memlekete gidince bu ya-
z›ya, eski kitaplar›n aras›nda rastlad›m.
fiu anda birader Almanya’da ve her tatili
beraber geçiririz.

■ Baban›z nas›l biriydi? 
Bölgesinde yaflayanlara göre okuyan bi-

riydi. Okudu¤u da ilkokul… Ama bu bile
o zaman hizmetli olarak çal›flt›¤› yere gir-
mesini sa¤lam›fl. Memur da olabilme ihti-
mali varm›fl ama o zaman, ‘memur olur-
san tayinin ç›kar, hizmetli olursan burada
kal›rs›n’ denilmifl. O da hizmetli kalm›fl.  

■ Evde annenizin mi, baban›z›n m› sö-
zü geçerdi?

Görünen baba idi. Biz çok iyi çal›flan
bir aileydik. Babam memur olmas›na ra¤-
men tütün sarard›. Sabah erken kalkar-
d›k. Mutlaka da¤dan bir çeki odun getirir
ifle öyle giderdi. Biz o bölgenin en fazla
tütün yapan ailelerinden biriydik. Mesela
day›mlar kalabal›k olmalar›na ra¤men tü-
tün sarmada biz onlarla yar›fl›rd›k. ‹ki er-
kek, bir k›z kardefl, anne- baba en iyi ifl
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yapan ailelerden birisiydik. 
■ Sizin bir eflek öldürme hikâyeniz var,

anlatabilir misiniz?
Biz köyde yeni bir s›pa ald›k. Bir, bir

buçuk yafl›ndayd›. O gün day›m›n o¤lu ile
da¤a gittik. Da¤da çok odun sarm›fl›m.
Eflek derenin içerisinden geçerken pati-
naj yapt› y›k›ld›. Biz de çocu¤uz, kald›r-
maya gücümüz yok, arkas›ndan itiyoruz,
su efle¤in kafas›na de¤di, eflek suyu çekti.
Çocuk akl›yla karn›ndaki suyu boflalt›rsak
eflek canlan›r diye u¤rafl›yoruz. Yandaki
köyde adamlar var. ‘Oradaki adamlar› ça-
¤›r da yard›m etsinler’ dedim. O gitti befl
dakika sonra geldiler. 

Orada eflek öldü, annem çok k›zd› bu-
na. Köyde, eflek ayn› zamanda bir serma-
yedir. Babam geldi. Babam efle¤i öldür-
dü¤ümüzü duymufl. ‘Niye sus pussunuz?’
diye sordu. Annem bafllad›, ‘o¤lun efle¤i
öldürdü’ dedi. Babam, ‘o¤lumun can› sa¤
olsun’ dedi. Bu, hayat›m boyunca beni en
mutlu eden sözlerden biridir. Beni büyük
bir yükün alt›ndan kurtard›¤›na inand›-
¤›m sözlerden bir tanesidir. Zaten dönüfl
yok anne daha duygusal bak›yor ama ba-
ba alg›layabiliyordu. Bilerek öldürmedik
ama o günün flartlar› iflte. 

■ Gelecekteki yolunuzu ne zaman çiz-
diniz?

Gelecekle ilgili lisede yaflad›¤›m bir
olay beni yönlendirdi. Tarlada çal›fl›rken
babam›n bir sözü vard›: “Ya okuyacaks›-
n›z ya da çal›flacaks›n›z.” Ben de tarlada
çal›flmay› çok sevmezdim. Hayat›ma yön
verdi¤im as›l olay ise flu: Okulda bir kere-
sinde kompozisyon yaz›yoruz. 10 Kas›m
ya da Cumhuriyet Bayram›’yla ilgili, net
olarak hat›rlam›yorum. Benim kompozis-
yonlar›m ilçede hep birinci oluyor. ‹lhami

Kaymakam (flimdi Adana valisi), böyle
özel bir günün arkas›ndan kompozisyon-
da birinci olanlara ödül veriyor. Bizim ço-
cuklar gülüflüyorlar, ben de gözlemliyo-
rum. Lacileri giymifl, k›sa boylu, ilçeden
bir geçifli oluyor.  Herkes, o geliyor diye
ilçeyi p›r›l p›r›l yapt›. O zaman ‘ben kay-
makam olaca¤›m’ dedim. 

■ ‘Hocalar ilahiyat yazmam› istedi’
Üniversite seçme s›navlar› geldi¤inde

hocalara kaymakam olmak istedi¤imi
söyledim. Hocalar, ilahiyat yazmam›
önerdi. Ben küçükken annem çok hasta
olurdu, sürekli migren a¤r›lar› yaflard›.
Her bayram›m›z öyle geçerdi. Ben de,
‘doktor olup seni iyi edece¤im’ derdim.
S›navda ilk iki tercihimi t›ptan yana yap-
t›m, sonra Siyasal Bilgileri yazd›m. Y›l
1981-82. 

■ ‹mam hatip okulu mezunusunuz.
Neden imam hatip? 

O benim tercihim de¤il. Alaçam’da
imam hatip yoktu. Babam, beni Sam-
sun’da imam hatip lisesine götürdü. Sam-
sun’a gittik ve imam hatip için baflvuru
yapt›k. Kalaca¤›m›z yeri ayarlad›k. Bu
arada Alaçam’da imam hatip aç›ld›. Ben,
buraya bafllad›m. Babam›n kafas›nda as-

l›nda beni müftü yapmak vard›. 
■ Dershaneye gittiniz mi?
Hiç dershane yok. Ne yapt›m? Gündüz

tütüne gittim, akflam gazetelerden üniver-
site ile ilgili sorular› çözdüm. Eflim, Anka-
ra’da do¤umevinde okuyordu. Bana ders-
hane kitab› ald›. O zaman üniversite s›na-
v› iki aflamal› yap›l›yor. Sonuçlar gelmeye
bafllad›. Herkesin sonuçlar› geldi, benim-
ki gelmiyor. Kazanamayanlar›nki geç ge-
liyormufl söylentileri yay›ld›. 

Bir gün da¤dan odunlar› getirdim.
Bahçede odunlar› kesiyorum. Babam, ka-
zanaca¤›ma o kadar inan›yor ki hiç tered-
düdü yok. Üniversite sonuç belgesi gel-
mifl. Babam, içini aç›p bakmam›fl bile…
Ben odunlar› kesiyorum. Babam, ‘s›nav
sonuç belgen geldi’ dedi. Bir bakt›m 157.
Baltay› att›m havaya, çok sevindim. 

‹kinci s›nav sonucunda siyasal› kazan-
d›¤›mda müthifl bir popülarite ilçede. Ba-
bam dükkânda oturuyor, tabii hocalar ge-
liyor tebrik ediyorlar. ‹mam hatipten biri-
si siyasal› kazan›yor, çok ses getirmiflti bu
olay. Ç›kt›m geldim Ankara’ya.

Bu arada ben eflimle niflanland›m. O
memlekette okulu bitirdi, tayini Tosya’ya
ç›kt›. O zaman ben han›m› seviyorum bel-
li, babam da bize niflan yapt›. 

■ Eflinizle nerede tan›flt›n›z?
Ayn› mahalledendik. Han›mla, tütün

“Babam, ‘o¤lumun can› sa¤
olsun’ dedi. Bu, hayat›m

boyunca beni en mutlu eden
sözlerden biridir. Beni

büyük bir yükün alt›ndan
kurtard›¤›na inand›¤›m
sözlerden bir tanesidir.”

»»

»»
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ÜN‹VERS‹TE ‹LE ‹LG‹L‹ SORULARI ÇÖZDÜM.”
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iflinde tan›flt›k. Han›m, o dönem Anka-
ra’da yat›l› ebe hemflire okulunda okuyor. 

■ Eflinizle ne zaman evlendiniz?
Önce niflanland›k, eflim de o dönem

Tosya’da görev yapmaya bafllad›. Han›m
göreve bafllay›nca, ara ara oraya kaç›yo-
rum. Babam, bunu duymufl. Aral›k ay› fa-
lan, yurtta bekçi geldi, ‘baban gelmifl’ dedi. 

Babam, ‘ben tarihini ayarlad›m yerini
almaya gidiyorum, ay›n onbeflinde dü¤ün
yap›yoruz’ dedi. ‘Hay›rd›r’ dedim. Eflimin
babas›, babam›n yak›n dostu bir süre önce
vefat etmiflti. Eflimin annesini kastederek,
‘ben dul kad›na laf söyletmem!’ karfl›l›¤›n›
verdi. Neyse ben birinci s›n›ftayken daha
finaller var. Dü¤ünün ertesinde Toplum
Bilimi’nden final var. Millet dü¤ünde oy-
nuyor, ben içeriye gitmifl ders çal›fl›yorum.
Böyle evlendik. Han›m orada bir seneden
fazla çal›flt› sonra tayinini Alaçam’a yap-
t›rd›k. Hemen bir süre sonra 1983 Ara-
l›k’ta ilk k›z›m Betül do¤du. 

■ Siz do¤uda, OHAL bölgesinde de gö-
rev yapt›n›z. Bu dönemle ilgili bir an›n›z
var m›?

Yenisu’ya gittim, belki de dünyan›n en
güzel co¤rafyalar›ndan biri. Da¤ keçisin-
den tut, her fley var.     Nefis bir do¤al gü-
zellik, ‹sviçre’deki yerler gibi… 

Bir kar ya¤d› m›, iki ay her yerle iliflkin
kesiliyor. Da¤da hiç kimse ile ilifli¤in ol-
mad›¤› bir yerdesin yan›nda köylü var, as-
ker var, terör var. Her gün köylere gidiyo-
rum. Yan›ma, bölgeyi tan›yan ilçe beledi-

ye baflkan›n› al›yorum. 
“PKK’n›n hedefi Osman Tural”

fiubat, mart ay›yd›, Ankara’dan bir ko-
mando üst te¤men var, ‘bölük komutan›
sizinle görüflmek istiyor’ dedi. 

Bu arada nisan ay›nda askere gidece-
¤im. Önem vermedim. Daha sonra bir sa-
r› kâ¤›t geldi. fiöyle yaz›yor: “Bu y›l
PKK’n›n hedefi Yenisu Kaymakam› Os-
man Tural. Tural’› öldürerek sansasyonel
bir olay yaratmak istiyorlar yönünde istih-
bari bilgiler al›nm›flt›r. Kiflisel ve ikamet-
gâh güvenli¤inizin al›narak taraf›ma bilgi
verilmesi…”  Ne yapacaks›n? Bölük ko-
mutan›n› ça¤›rd›m. ‘Kiflisel ve ikametgâh
güvenli¤imi al ve sonra da ald›m diye yaz’
dedim. PKK’dan ‘ilçeyi basaca¤›z’ diye
haberler geliyor. ‘‹lçeyi bast›rmayaca¤›m!’
dedim. ‹lçeyi bast›rmaman›n yollar› ne?
Nöbetteki çocuklar› iyi organize etmek,

moral vermek, gece han›mlar› toplay›p gi-
diyorduk. Düflünüyordum, ben uyursam
bu ifl bölük komutan›na gider, o uyursa
onun yard›mc›s› uyur. Güvenlik önemli.
TEDAfi ve Belediye Baflkan›’na, ‘siz pro-
jektörleri aç›n’ dedim. Projektör alm›flt›m.
‘Onlar› 200 metrede bir tek tek döfleye-
ceksiniz’ yönünde talimat verdim. ‹lçenin
etraf› apayd›nl›k oldu ve biz ilçeyi bast›r-
mad›k. Ben geldikten bir ay sonra ilçe ba-
s›ld›. Befl ev yak›ld›, befl asker öldü. 
‘Gece 1 sular›nda 
köyün bas›ld›¤› haberi geldi’

Bir Çerkezköy vard›, onlara, ‘bask›n gibi
bir fley oldu¤unda mutlaka gelece¤im’ de-
dim. Bir gece oturuyoruz. Gece saat 1 su-
lar›nda köyün bas›ld›¤›yla ilgili bilgi gelme-
ye bafllad›. Bir asker var, benim memleke-
tim Alaçam’da Medine Teyze’nin o¤lu, ad›
da Bayram’d›. Çocuk Çerkezköy’de asker-
lik yap›yordu. Medine Teyze, her seferin-
de ‘o¤lum sana emanet’ diyordu. Çerkez-
köy’le ilgili bask›n bilgisi gelince, haz›r k›-
tay› sordum. Bayram’›n oldu¤unu söyledi-
ler. Bayram’a, ‘anana söz verdik ama köy-
lülere de söz verdik’ dedim. Bayram’› gön-
derdik. Sabah›n befl, befl buçu¤unda köye
gittim. Bu olaylardan sonra bize iki terö-
rist teslim oldu. ‘Onlar› da kaymakaml›¤a
getirin’ dedik. Kaç kifli olduklar›n› sorduk.
Bu olaylar da ben askere gitmeden 15 gün
önce oluyor. Teröristlerden biri çok uya-
n›k, biri de çok aptal. ‘Falanca yerde inflaat
iflçisiyiz’ dediler. Kendilerini, inflaata çal›fl-
t›rmak için götürdüklerini söylediler. Bak-
m›fllar ki Mufl Ovas›’na gelmifller. Atm›fllar
bunlar› oraya terörün içine, Mufl nere,
Bingöl Yenisu nere? Da¤larda gezdirmifl-
ler. Gece gece atefl ettirmifller ‘on asker
öldürdünüz, TC sizi affetmez!’ demifller.
Aptal olan çocuk dedi ki; “Falanca köyün
muhtar›n›n evine erzak götürürüz, bir ta-
ne de k›z› var. O da bizi nöbeteyken ‘bizim
askerimizsin’ diye öper.” O muhtar›n evi-
ne bak›lmas›n› istedik. 

■ 2003 y›l›nda Ulaflt›rma Bakanl›¤›’nda
bakan dan›flman› olarak göreve bafllad›-
n›z. Bakan Binali Y›ld›r›m’› tan›yor muy-
dunuz?

‹brahim fiahin’i tan›yordum. ‹brahim’le
konufltum, o zaman tatildeyim. ‹brahim,
‘Bakan Bey seni ça¤›r›yor’ dedi. San›r›m
a¤ustos ay›nda dan›flmanl›¤a bafllad›m.
Ondan sonra da PTT Genel Müdürlü-
¤ü’ne bafllad›k.
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“PKK’dan ‘ilçeyi basaca¤›z’ diye haberler geliyor. ‘‹lçeyi
bast›rmayaca¤›m!’ dedim. ‹lçeyi bast›rmaman›n yollar› ne?

Nöbetteki çocuklar› iyi organize etmek, moral vermek.”
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Tural, k›zlar› Betül ve Gevher Nesibe ile...
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Yunus Emre’nin bafll›¤a
ald›¤›m›z dizelerinin bu günkü

tüketim toplumunda bir karfl›l›¤›
var m›d›r diye sormayaca¤›m.
Ça¤r›fl›m iflte, “20 Soru”dan
“Hayat felsefenizi hangi slogan
özetler?” sorusuna Dücane
Cündio¤lu, Amifl Efendi’nin
sözüyle cevap vermifl: “Matlubun
husûlü veya adem-i husûlü sence
müsavî de¤ilse, nâk›ss›n evlad›m.”
Tabii, günümüz Türkçesiyle…
“Arzu etti¤in bir fleyin olup
olmamas› sence eflit de¤ilse, hâlâ
eksiksin demektir”. Her ne kadar
Dücane Bey “müsavî”nin “eflit”ten
farkl› oldu¤unu en iyi bilenlerimizden olsa da, ne
yapal›m, elden o kadar› gelmifl. 

Okuyucuyu fazla yormayal›m, Amifl Efendi’ye dair
‹nternet Hazretlerine “k›sa yol”dan bak›labilir, Özgür
Ansiklopedi’miz V‹K‹PED‹ “1807’de T›rnova’da
do¤du. 1920’de ‹stanbul’da öldü. Kufladal› ‹brahim
Halvetî’nin talebelerinden Ömer Halveti’den yirmili
yafllarda tasavvuf e¤itimi ald›. Hamamc›l›k ve S›byan
mektebinde hocal›k görevlerinde bulundu. Osmanl›-
Rus savafl›na kat›ld›. Hayat›n›n son dönemlerinde Fatih
Camii Türbesi’nde görev yapt›. Bu sebeple Fatih
Türbedar› ad›yla an›ld›¤› da olmufltur.” bilgisini veriyor.

Tabii, Osmanl› Vahdet-i Vücud Okulu’nun önemli
temsilcilerinden biri oldu¤u, Abdulbaki Gölp›narl›’n›n
da Efendi Hazretleri’nin sohbetlerine devam etti¤i
verilen bilgiler aras›nda. Maksad›m›z Amifl Efendi
hakk›nda malumat vermek de¤il. 

Bir fleyi istiyorsunuz. Olunca
sevinmeniz olmay›nca
üzülmeniz laz›m. Bu sevinç
yahut üzüntü iste¤inizin
fliddetine göre de¤iflir. ‹flte,
istedi¤iniz olsa da olmasa da
sizde bir de¤ifliklik olmuyorsa;
okyanusa bir sö¤üt yapra¤›
düflmüflçesine derin ve engin bir
gönle sahipseniz “kemâl”
sahibisinizdir.

Bu çorak iklimde Amifl
Efendi’yi, onun hikmetli sözünü
hat›rlatt›¤› için Dücane
Cündio¤lu’na teflekkür ederiz.
Madem mevzu oldu, o sözü

flerh edercesine Dertli’nin birkaç dörtlü¤ünü paylaflmak
“mütemmim cüz” say›l›rsa seviniriz.

Aflk oduna yanm›fl ci¤er kebab›z
Hicr ile giryan›z, dide pür-ab›z
Yap›lm›fl y›k›lm›fl hane harab›z
Abat olsak da bir olmasak da bir

Biz fiirin elinden aflk meyin içtik
Hak ile bat›l› fark edip seçtik
Varl›k da¤lar›n› deldik de geçtik
Ferhat olsak da bir olmasak da bir

Ey Dertli âlemde biz flah-› diliz
Haktan hakikatten agâh-i diliz
Tarik-i esrara ervah-› diliz
‹rflat olsak da bir olmasak da bir

Ne varl›¤a sevinirim 
ne yoklu¤a yerinirim

Bir fleyi istiyorsunuz. 
Olunca sevinmeniz olmay›nca

üzülmeniz laz›m. Bu sevinç
yahut üzüntü iste¤inizin

fliddetine göre de¤iflir. ‹flte,
istedi¤iniz olsa da olmasa da

sizde bir de¤ifliklik olmuyorsa;
okyanusa bir sö¤üt yapra¤›

düflmüflçesine derin ve engin
bir gönle sahipseniz “kemâl”

sahibisinizdir.

MEHMET AYCI
mehmetayci@baglantinoktasi.org

‘’

‘’
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“Çok farkl›d›r deniz, hele uzun seferlere ç›karsan›z karada ne oluyor
ne bitiyor, baflbakan m› de¤ifliyor cumhurbaflkan› m›, bilmezsiniz.”

Tamay Çetin



BU ayki Günlük’te, aç›k deniz-
lerde yol alan bir kaptanla seyre ç›kt›k.
Deniz korsanlar›, geçerken denizcilere
ter döktüren ‘gemi mezarl›¤› bölgesi’
derken, o pek ünlü ‘denizcilerin her li-
manda bir sevgilisi vard›r’ laf›n›n da bir
efsaneden ibaret oldu¤unu ö¤rendik. 

Genç yafl›na ra¤men, denizleri avu-
cunun içi gibi bilen Tamay Çetin’le ko-
nufltuk. 12 y›l boyunca, bizim deyimi-
mizle ‘kaptanl›k’ denizcilik deyimi ile
‘Süvari Bey’lik yapan Çetin, flu anda
Denizcilik Müsteflarl›¤›’nda Gemi De-
netim Uzmanl›¤› görevinde bulunuyor.

Denizin olmad›¤› bir flehirde, Yoz-
gat’ta do¤an Çetin, lise son s›n›ftayken
deniz tutkunu bir arkadafl›n›n ‘kan›na
girmesi’ ile dümeni ‹stanbul Üniversi-
tesi Denizcilik Fakültesi’ne do¤ru çe-
virmifl. Meslek de ona, onlarca farkl›
kültür, bir o kadar farkl› ülke ile ‘hofl
geldin’ demifl. Denizleri ve uzaklar› Ta-
may Kaptan’dan dinledik.     

■ ‹lk seferinizi hat›rl›yor musunuz?
‹lk seferim bir yük gemisiyleydi. Va-

kit gece, yer ‹stanbul Bo¤az›, her taraf
karanl›k, ›fl›klar, uzay istasyonu gibi bir

görüntü. Hakikaten zorland›m ama
gemiye ilk ç›kt›¤›mda, dünyan›n

d›fl›na ç›km›fl gibi oldum. Ge-
mi köprüsüne ç›kt›m, gemi

köprüsü, bizim kuman-
da yerimizdir. Bo¤az

geçiflleri risklidir,
süvari bey her

an gemi köprüsünde olur. Bütün gece
gemi köprüsünde heyecanl› ama güzel
bir sefer yapt›m. 
“Karada m›, denizde 
miyim bilemiyorum bazen”

■ Denizdeki hayattan biraz bahset-
sek, uzun seferlerden sonra karaya
uyum zor oluyor mu?

Denizdeki hayat çok farkl›. Uzun y›l-
lar bu ifli yaparsan›z, deniz insan› ça¤›-
r›r. Ona al›fl›rs›n›z yeri gelir karadaki
çevrenizi kaybedersiniz. Hayat sadece
deniz, güverte ve mürettebat›n›z olur.
Denizde kararlar›n›z net ve nokta ka-
rarlard›r, sohbet gemi ve denizler üze-
rinedir. O dünya çok farkl›d›r, hele
uzun seferlere ç›karsan›z, karada ne
oluyor ne bitiyor, baflbakan m› de¤ifli-
yor cumhurbaflkan› m›, bilmezsiniz.
Ben her sefer dönüflü zorluk çekiyo-
rum. Karada m›y›m, denizde miyim bi-
lemiyorum, bazen geceleri uyuyam›yo-

rum.
■ Evlisiniz,

çocuklar›n›z ve efli-
niz mesle¤inize nas›l
bak›yor?

On iki y›ll›k evliyim. Hati-
ce ve Osman ad›nda iki çocu-
¤um var.   Eflim en bafltan flartlar›-
m›n böyle olaca¤›n› biliyordu ama
bakmay›n bu denizi b›rakaca¤›m›, söy-
lemiflli¤im de var. Onlar› da götürdü-
¤üm seferler oldu. O¤lumun gözü gök-
lerde, pilot olmak istiyor. 

■ Kaç ülke gördünüz?
Tam olarak saymad›m ama Akdeniz

ve Karadeniz ülkelerinin tamam›. Bal-
t›k Denizi, Uzakdo¤u’da da, Kore, Ja-
ponya, Endonezya, Çin, Avustralya,
Singapur. ‹ran, Suudi Arabistan, K›z›l-
deniz ülkeleri, Somali. ‹skandinav ül-
keleri derseniz Estonya’ya kadar ç›ka-
bildim.

■ Mesle¤inizde en korkunç an han-
gisidir?

F›rt›nal› bir havada makinenin stop
etmesidir. Örne¤in bo¤az geçerken di-
yelim dümeniniz kilitlendi.  Kontrol
kayb›, bu geminin, kaza yapmas› de-
mektir. ‘En az zararla nas›l kurtar›r›m’
diye düflünürsünüz. Gemi batabilir bile
örne¤in okyanusta öyle fliddetli havalar
olur ki 60 bin 100 bin tonluk gemiler
a¤›r yalpalara (yana yatmalara) düfler.
Gemiden inmeyi b›rak›n güvertede yü-
rüyemezsiniz bile. Benim de bafl›ma
geldi. Bir kaptan›n alt› ayl›k bir vazifesi
bile bu tecrübelere yeterlidir.
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»

Karada m›, 
denizde miyim

bilemiyorum bazen‘
“Korsanlar

gece 12.30’da
sald›rd›. 

20, 25 kiflilik
mürettebat
güvertede.

Filmlerdeki gibi
bir mücadele

anlayaca¤›n›z…”

‘
Haber: FÜSUN ÇAPRAZ



■ Sizin için en korkunç an ne idi?
2005’in k›fl mevsimiydi, bir asit gemi-

sinde görev yapm›flt›m.  Bu asit tankla-
r›nda zamanla aç›kl›klar oluflabiliyor ve
bir flekilde deniz suyu tanka kar›flabili-
yor, asit reaksiyona giriyor ve ›s› yükse-
liyor, dumanlar ç›k›yor. Geminin üze-
rinde bir bulutla Bo¤az’a yaklafl›yoruz.
‹stanbul Bo¤az›’n› o flekilde geçmemiz
mümkün de¤il, çok tehlikeli, 500 derece
s›cakl›k ç›k›yor. Buhar› gidermek için su
pompal›yoruz. Pompa dairesini su bast›.
Geminin yükü afl›r› artt› (over -load) ol-
du. En kötü olas›l›klardan birisi ‘gemi
k›r›lmas›’ idi. Yani böyle bir durumda
gemi ortadan ikiye ayr›labilirdi bu 2 da-
kikada batman›z demek. Karaya otur-
ma da olabilirdi. Biz, bir buçuk günde
atlatt›k, h›z› azalt›p, sürekli suyu pom-
palayarak k›y›ya yak›n seyrettik. 
“Gemi mezarl›¤› bölgesinden
geçerken ter dökeriz”

■ Tehlike demiflken, dünya denizle-
rinde her kaptan›n yön ald›¤›nda ürper-
di¤i sular var m›?

Tabi ki, Fransa- ‹spanya aras›nda Bis-
kay bölgesi vard›r ki girerken so¤uk ter-
ler dökeriz. Buras› hem co¤rafi yap›,
hem de Azor Alçak Bas›nçlar› yüzün-
den çok tehlikelidir. ‘Gemi Mezarl›¤›’
denir bu bölgeye. Bir de Uzakdo¤u’da
Tayvan taraf›nda tayfunlar›n oldu¤u
bölge her kaptan› fliddetli esintilerle
zorlar. Korsan tehlikesi olan sular da
var. Biz de öyle bir olay yaflad›k.

■ Deniz korsanlar›n› anlat›r m›s›n›z? 
Somali Bölgesi’nde 2004 Kas›m

Ay›’nda bafl›m›za geldi. Zaten o bölge
mimli bir yer ve korsan faaliyetleri ya-
y›nlan›r. Dolay›s› ile o bölgeden uzak
geçersiniz, telsiz konuflmalar›n› yapmaz,
konvoy olmaya çal›fl›rs›n›z. Çin’den cam
yükü alm›flt›k, yükü ‹zmir’e götürüyo-
ruz. ‹zmir’e geçmek için Babül Men-
dep’ten geçmemiz gerekiyor. Buras› Ye-
men ile Somali’nin karfl›l›kl› bulundu¤u,
K›z›ldeniz’in de Aden Körfezi’ne aç›lan
kap›s›d›r. Oradan geçerken f›rt›na olsun

dilersiniz. Çünkü korsanlar küçük ge-
milerle teknelerle sald›r›rlar f›rt›nada
elleri ba¤lan›r. Korsanlar gece 12.30’da
sald›rd›. Geminin bafl taraf›na ç›km›fl-
lar. Sahil güvenlikten yard›m istedik. 20,
25 kiflilik mürettebat tamamen güverte-
ye ç›kt›. Anlayaca¤›n›z Filmlerdeki gibi
bir mücadele, bizim nöbetçimizi b›çak-
lad›lar. A¤›r yaraland› ama kurtuldu.   
“Her limanda sevgiliye 
vakit olmaz”

■ Her limanda bir sevgili mevzusuna
gelsek…

Her limanda olmasa da… (gülüflme-
ler), flaka yap›yorum. Tamamen hikâye,
belki de eski zamanlarda öyleydi ancak
flimdi gemiler limanlarda o kadar kala-
m›yorlar. Gemiler büyüdü, saatte 10 bin
ton yük yükleniyor, ifl çok yani. Yolcu
gemileri derseniz, yolcular var›lan li-
manda, flehirde gezerken bizler prose-
dürlerin peflinde oluruz. Gümrük, li-
man yetkilileri, polis, acenteler…  Var-
d›¤›m›z limanda nefes alamay›z, b›rak›n
sevgili bulacak vakti.

■ Bir Süvari Bey’in dilinden dünyay›
ve insanlar› dinlesek?

Gitti¤iniz yerdeki insanlar, kültürler,
yaflam flekilleri her fley de¤iflik ama in-
sani ö¤eler ayn›. Beni etkileyenleri so-
rarsan›z, Portekiz Setubal Liman›’ndan
çok etkilendim. Belki de ilk liman›m ol-
du¤u için ama görüntüsü ve insanlar›
çarp›c›d›r, özgür bir ruh. Bir de Çin kül-
türü beni çok etkiledi. Orada gemi infla-
da iki y›l çal›flm›fll›¤›m da var. ‹nsanlar›n
çal›flma disiplinleri müthifl. Ast üst ilifl-
kileri çok insani, bir tersane sahibi ile
iflçi ayn› yemek s›ras›na giriyor. Bir de
kad›nlar›n hepsi çal›fl›yor ve azimliler,
65 yafl›ndaki kad›nlar›n tersanede kay-
nak ifli yapmalar› gözümün önüne geli-
yor.

■ Herkesin bir emeklilik hayali var,
Tümay Kaptan’›nki ne?

Emekli olunca yolcu gemilerinde belli
aral›klarla, seferlere ç›kmak istiyorum.
Denizden kopamam. Bir de sahil kena-
r›ndaki dilerim ki Ege Adalar›’nda ol-
sun, bir küçük tekne en büyük hayalim. 
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“Gümrük, liman yetkilileri, polis,
acenteler…  Vard›¤›m›z limanda nefes

alamay›z, b›rak›n sevgili bulacak vakti.”
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Zaman umursuzdur, bencildir.
Arkas›na dönüp bakmadan kendi

yolunda yürür gider. Zaman›n bu
tempolu yürüyüflüne karfl›l›k olarak
daha k›sa ad›mlar atanlar geride
kal›r.

Dinlenmek için bir a¤aç
gölgesinde nefeslenmeye kalkanlar
ise mesafeyi oldukça açar. 

En kötüsü ise, zamana ayak
uydurmaktan bunal›p, yürüyüfllerine son verenler
içindir.

Durdu¤u yerden gittikçe uzaklaflmakta olan
zaman›n arkas›ndan bakar, bakar… Nihayet ufuk
çizgisinde kaybolunca da, bafl›n› çevirip baflka yöne
bakmaya bafllar.

★★★
Demiryollar› zamana karfl›, 50 y›ll›k dönem içinde

yukar›da say›lan her konumu yaflam›fl bir sektör. 
Bundan 7 y›l önce, dinlenmek üzere oturdu¤u ve

bir daha kalkmad›¤› a¤ac›n alt›ndan hareketlenip,
tekrar yola koyulmufl durumda.

Afl›k Veysel’in türküsünde oldu¤u gibi, tam 7 y›ld›r
gündüz gece demeden yollara düflmüfl durumda,
zamanla aras›nda oluflan mesafeyi kapatmaya
çal›fl›yor.

Yeni lokomotifler ald› kendine, yeni vagonlar…
Teknolojinin son ürünlerinden yararland›, makine

park›n› yeniliyor…
Yollar›n› yeniliyor, bak›m yap›yor, onar›yor…
H›zl› tren hatlar› kurdu, daha da kuracak…
Kararl›, mesafeyi kapayacak... 
★★★
Demiryollar›ndaki 50 y›ll›k gecikmenin sonucunda

gözlenen eksiklikler, do¤al 
olarak insan unsurunda da kendini
gösterdi.

Bu nedenle,  demiryolu
iflletmecili¤inin gecesi ve
gündüzünde yer alan tren üstü ve
ray üzerinde çal›flan tüm personel,
mercek alt›na al›nm›fl durumda.

Personelle ilgili olarak kurum içi
çal›flmalar yap›l›yor, üniversiteler

arac›l›¤› ile araflt›rmalar yap›l›yor.
Neler mi yap›l›yor?
Personelin birikmifl sorunlar›n›n tespiti ve çözüm

önerileri oluflturmak üzere TCDD bünyesinde özel
kurullar oluflturuluyor.

Birebir görüflmeler yan›nda, meslek örgütleriyle
toplant›lar yap›l›yor.

Çal›flma saatleri, ifl koflullar›, hatta özel hayatlar›
bile yeniden gözden geçiriliyor. 

★★★
Velhas›l›, flu günlerde yo¤un bir k›fl dönemini

yaflayan demiryolcular›  umutlu bir bahar bekliyor. 
2023 hedeflerini flimdiden belirleyen  TCDD,

dinamik, motivasyonu yüksek bir personelle menzile
ulaflmak istiyor. 

TCDD yönetimi, ça¤dafl iflletmecili¤in gerektirdi¤i
ne varsa hepsini yerine getirmekte kararl›. 

Bakanl›¤›n, tüm ulafl›m ve haberleflme sektörleri
için verdi¤i “ ‹leri!” komutu demiryolcular›  da
titretip, kendilerine getirmifl durumda. 

Mevsim k›fl ama, sadece raylar›n aras›ndan bafl›n›
uzatm›fl çiçeklerde de¤il, demiryolcular›n
yüreklerinde de bahar k›p›rt›lar› flimdiden bafllam›fl
durumda…

Demiryollar›nda bahar k›p›rt›lar› 
Durdu¤u yerden gittikçe

uzaklaflmakta olan
zaman›n arkas›ndan bakar,

bakar… Nihayet ufuk
çizgisinde kaybolunca da,
bafl›n› çevirip baflka yöne

bakmaya bafllar.

Adnan Ekinci
adnanekinci@baglantinoktasi.org.tr
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Huawei 
500 kifliye

istihdam 
yolu açt›

Huawei, dünyadaki 15’inci Ar-Ge Merkezi’ni ‹stanbul Ümraniye’de açt›. Merkez, 3
y›lda 50 milyon dolarl›k yat›r›m yapacak ve 500 Türk mühendise istihdam sa¤layacak.

SON y›llarda biliflimde ilerleme
kaydeden Türkiye, ileri teknoloji konu-
sunda yeni yat›r›mlar› teflvik etmeye
bafllad›. Biliflimdeki geliflmeye paralel
olarak altyap› hizmetleri de do¤al ola-
rak ivme kazand›. Bu kapsamda Türki-
ye’de aç›lan flirketlerden biri de Hu-
awei… ‹letiflimden yaz›l›ma kadar bir-
çok alanda altyap› hizmeti sunan Çinli
telekomünikasyon flirketi Huawei, dün-
yada ikinci en büyük Ar-Ge merkezini
fiubat ay› sonunda ‹stanbul’da açt›. 

Türkiye faaliyetlerine 2002’de baflla-
yan Huawei’nin bugün 500’ün üzerinde
çal›flan› bulunuyor. 3 y›l içinde de 350’si
Ar-Ge Merkezi’nde, 150’si Teknik Des-

tek Merkezi’nde olmak üzere toplam
500 Türk mühendise ifl imkân› sa¤la-
may› planl›yor.
“Bilgi iletiflim pazar›n› 
en az 160 milyar dolara 
ç›karmay› hedefliyoruz”

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m,
Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi aç›l›fl
töreninde yapt›¤› konuflmada, bilgi-ile-
tiflim pazar›n› 30 milyar dolardan en az
160 milyar dolara ç›karmay› hedefle-
diklerini söyledi. Bu hedefin de asl›nda
çok mütevaz› bir hedef oldu¤una vurgu
yapan Bakan, rakam›n 200 milyar dola-
r›n üzerine ç›kmas›n›n beklendi¤ini an-
latt›. Biliflim ve iletiflim sektörünün kri-

ze ra¤men Türkiye’de büyüyen nadir
sektörlerden biri oldu¤una dikkat çe-
ken Y›ld›r›m, flöyle konufltu: “Bu ne-
denle ulafl›m ve altyap› ile biliflim sek-
törünün gelifltirilmesi gerekiyor. Bunlar
bölgesel ve küresel ifl birli¤inin geliflti-
rilmesi için lokomotif sektörler. Bu ne-
denle ifl birli¤imizin gelece¤i aç›kt›r,
ümit vericidir.”  

Patent baflvurular›nda dünyada
Çin’den sonra gelen ikinci ülkenin Tür-
kiye oldu¤una dikkat çeken Binali Y›ld›-
r›m, “Yüzde 59 art›flla Türkiye patent
baflvurusu ile dünyada ikinci s›raya yer-
leflti. Çin ise yüzde 499 art›flla birinci s›-
rada. Demek ki bu ortakl›k do¤ru bir or-

»

Bakan
Y›ld›r›m,

Huawei’nin
‹stanbul’daki

Ar-Ge
Merkezi’ni açt›.



takl›k.” de¤erlendirmesini yapt›. 
Mobil kapsam› 
çal›flmalar› devam edecek

Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim Kuru-
mu (BTK) Baflkan› Tayfun Acarer ise,
Türkiye’nin biliflim sektöründe AB ül-
kelerinden geri olmad›¤›n›, ülke olarak
bu konuda mütevaz› olmamak gerekti-
¤ini kaydetti. Kapsama alan› konusun-
da birçok Avrupa ülkesinden daha iyi
durumda olduklar›n› kaydetti. Mobil
kapsamayla ilgili çal›flmalar›n 2010 y›-
l›nda tüm h›z›yla devam edece¤ini vur-

gulayan Acarer, Sapanca toplant›s›nda
operatörlerin kendisine verdi¤i sözü,
yaz›l› belgeden daha çok önemsedi¤ini
belirtti. Acarer, Huawei’nin açt›¤› Ar-
Ge merkezlerinin, gelecekteki teknolo-
jik geliflmelere zemin haz›rlamas› bak›-
m›ndan son derece yerinde oldu¤unu
da dile getirdi. 
Huawei Global Baflkan Yard›mc›s›
Jiang Yafei ise, flunlar› söyledi: 

“Türkiye’deki Ar-Ge Merkezi ile güç-
lü ve yenilikçi bir tak›m olaca¤›z ve glo-
bal telekomünikasyon sektörünün bafla-
r›l› gelece¤i için birlikte büyüyece¤iz.
Önümüzdeki dönemde, operatör, müfl-
teri ve kurumsal projeler odakl› çal›flan
350’den fazla Türk Ar-Ge mühendis
ekibinin oluflturulmas› için 50 milyon
dolar›n üzerinde yat›r›m yapaca¤›z.”

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Bü-

yükelçisi Gong Xiaosheng de, Huawe-
i’nin Türkiye’de böyle bir Ar-Ge merkezi
açmas›n›n çok güçlü anlamlar› oldu¤unu
söyledi. Xiaosheng, Çin flirketlerinin Tür-
kiye’de yeni yapacaklar› yat›r›mlar için de
bir bafllang›ç noktas› olaca¤›n›, bu mer-
kez sayesinde Çin flirketlerinin, Türki-
ye’nin, yat›r›m yapmak için en iyi yerler-
den biri olaca¤›n› göreceklerini belirtti.
Xiaosheng, “Bu ifl birli¤i yeni bir ‹pek
Yolu’nun bafllang›c› olacak. Bilgi teleko-
münikasyon ‹pek Yolu olacak. Do¤u As-
ya’y› bat›ya ba¤layacak.” dedi.
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Ulaflt›rma 
Bakan› Binali

Y›ld›r›m,
Türkiye’nin, bilgi-

iletiflim pazar›n› 
30 milyar dolardan

en az 200 milyar
dolara ç›karmas›

gerekti¤ini söyledi. 

bilgi-iletiflim
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CEP telefonu hizmetlerinde ye-
ni dönem bafllad›. Çifte vergilendirme
nedeniyle sorunlu bafllayan sanal mobil
iflletmecilikte ilk yetkilendirme yap›ld› ve
numaralar verildi. Bilgi Teknolojileri ve
‹letiflim Kurumu (BTK) ilk numaralar›
Net Ankara firmas›na tahsis etti. Net
Ankara,  ‘0 510 222’ ile bafllayan numara
blo¤unu alarak, ilk sanal mobil iflletmeci
oldu. BTK’n›n karfl› ç›kmas›na ra¤men
Maliye Bakanl›¤›’n›n ›srar› ile iflletmeci,
iki defa hazine pay› ödemek zorunda ka-
lacak. ‹lk sanal iflletmeci olan Net Anka-
ra’n›n Genel Müdürü Adem Öcal ise en
önemli sorunun sanal iflletmecilerin de
hazine pay› ödemesi olmad›¤›n› söyledi.
Ça¤r› bafllatma da aç›klanmal›

Amaçlar›n›n kendi sim kartlar›yla
GSM iflletmecili¤i yapmak oldu¤unu vur-
gulayan Öcal, ayr›ca ça¤r› merkezi ve fa-
tura bas›m› gibi alt yap›lar›n› kurduklar›-
n› bildirdi. BTK’n›n, Turkcell’e GSM’de
ça¤r› bafllatma mecburiyeti getirildi¤ine
iflaret eden Öcal, ça¤r› bafllatma ve ça¤r›
sonland›rmay› birlikte ele alan tarife ile
ça¤r› bafllatmay› kapsayan Referans Ara-
ba¤lant› Teklifinin Kurul taraf›ndan ya-
y›nlanmas› gerekti¤ini dile getirdi. 
5 y›l sonran›n ifli internet 

Yak›n gelecekte haberleflmenin tama-
men IP taban›na kayaca¤›na ve GSM’e
alternatif kablosuz sistemlerin ön plana
ç›kaca¤›na dikkat çeken Öcal, 5 y›l sonra
GSM’in de internet sa¤lay›c›l›¤›na dönü-
flece¤ini öngördüklerini bildirdi. Haber-
leflme sektöründeki rekabetin gelifltiril-
mesinin mobil, sabit ve internete bütün-
cül yaklafl›mla sa¤lanaca¤›n› ifade eden
Öcal, gerçek rekabette aranabilir abone
gücünün önemli oldu¤unu söyledi. 
Süreler uzat›l›yor, 
yüksek fiyat isteniyor

Sektörün mevzuat aç›s›ndan eksikleri-
ni büyük oranda tamamlad›¤›na dikkat

çeken Öcal, en önemli sorunun büyük
operatörlerin anlaflma için süreleri uzat-
mas› oldu¤unu vurgulad›. Etkin Piyasa
Gücüne (EPG) sahip firmalar›n,
BTK’n›n aç›klad›¤› referans araba¤lant›
ücretlerini belirlemesine karfl›n 2 ayl›k
sürelerin 20 aya kadar ç›kt›¤›n› ifade
eden Öcal, BTK’n›n sürecin uzamas› du-
rumunda aktif müdahale etmesi gerekti-
¤ini ifade etti. 

Elektronik Haberleflme Kanunu’nda,
“Eriflim anlaflmalar› taraflar aras›nda il-
gili mevzuata ve Kurum düzenlemeleri-
ne ayk›r› olmamak kayd›yla serbestçe

müzakere edilerek imzalan›r” ifadesinin
yer ald›¤›n› hat›rlatan Öcal, buna ra¤-
men baz› operatörlerin bunu ihlal etti¤i-
ni vurgulad›. Baz› operatörlerin BTK’n›n
belirledi¤i araba¤lant› ücretlerinin 5 kat›
fiyat teklifinde bulunabildi¤ine, baz›lar›-
n›n ise 2Mbit/s eriflim ba¤lant›s› için 10
Milyon TL gibi fiyatlar teklif etti¤ini söy-
leyen Adem Öcal, operatörlerin tutumu
ve istenen teminatlar›n piyasaya girifli
engelledi¤ini dile getirdi. 

Böyle durumlarda BTK’n›n sözleflme
sürecine aktif olarak yer almas›n› isteyen
Öcal, mevzuat ve BTK düzenlemelerine
ayk›r› durumlarda talep gelmeden mü-
dahale edilmesini söyledi. 
STH’lara numara verilmeli

Sektörde, sabit telefon hizmetlerinde
arayan abone baz›nda rekabetin olufl-
maya bafllad›¤›n› ifade eden Öcal, “Ara-
yan taraf kimli¤i konusunda, EPG ol-
mayan STH’lar›n kendilerine ait olma-
yan kimli¤i kullanmalar›n›n, ilgili kim-
lik sahibi olan EPG taraf›ndan huku-
ken durdurulmas› çok kolay olacakt›r.
Bu tehlikenin h›zl›ca önüne geçilebil-
mesi için EPG abonelerinden di¤er ifl-
letmeci abonelerinin ça¤r› almalar›n›
yayg›nlaflt›r›p kolaylaflt›rmal›d›r. Bunun
için Bildirim kapsam›nda lisanslananla-
ra acilen kullan›m kapsam›nda numara
verilmesi gerekir.” dedi. 

Bilgi Teknolojileri ve
‹letiflim Kurumu (BTK) ilk
numaralar› Net Ankara

firmas›na tahsis etti. Net
Ankara,  ‘0 510 222’ ile

bafllayan numara
blo¤unu alarak, ilk sanal

mobil iflletmeci oldu.

Uluslararas› ismi “MVNO” (Mobile
Virtual Network Operator), Türkiye’deki
ismi ise “SMfiH‹” (Sanal Mobil fiebeke
Hizmeti ‹flletmecili¤i) olan sanal cep
telefonu operatörleri, BTK taraf›ndan
kendi adlar›na tahsis edilecek bir
frekans band›na ihtiyaç duymadan,
daha önceden lisans verilerek
yetkilendirilmifl GSM operatörlerinin
(Turkcell, Vodafone veya Avea)
teknolojik altyap›s›n› kullanarak
abonelere mobil ses, data ve katma
de¤erli mobil telekomünikasyon
hizmetleri sunabilmesini sa¤l›yor.
BTK’dan sanal operatörlük yetkisi alan
ve teknik altyap› kullan›m› için 
herhangi bir GSM operatörüyle 
anlaflan bir firma art›k tamamen 
kendi numara, marka ve görsellerini
kullanarak kendi abonelerine her 
türlü cep telefonu hizmeti verebiliyor. 

SANAL OPERATÖR NED‹R?

»

Cepte ilk 
SANAL operatör
Net Ankara oldu
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TÜRK‹YE, ça¤r›
merkezi çal›flanlar› ile

yurtd›fl›nda görücüye ç›k›-
yor. Ülkemizde henüz k›sa bir

geçmifli olan sektör, kendi için-
den en iyileri seçip, yurt d›fl› ya-

r›flmalar›na gönderiyor. Bu y›l da
bir Türk k›z› ‹ngiltere’de ‘dünyan›n

en iyi müflteri temsilcisi aday›’ olmak
için yar›flmaya kat›lacak. 

Önce Türkiye’nin ‘en iyisi’ seçildi
‘‹stanbul Ça¤r› Merkezi Ödülleri’ or-

ganizasyonunda ‘En ‹yi Müflteri Temsil-
cisi Aday›’ kategorisinde birinci olan Se-
rim Y›lmaz, May›s 2010’da ‹ngiltere’ye
gidecek. Buradaki ‘Contact Center
World’ yar›flmas›nda, Türkiye ad›na ya-
r›flacak. Avrupa ve Ortado¤u ülkeleri-
nin kat›laca¤› yar›flman›n sonuçlar› Ha-
ziran 2010’da belli olacak. Burada de-
rece almas› halinde, Kas›m 2010’da,
Las Vegas’ta düzenlenecek dünya fi-

nallerine kat›lacak. Dünyan›n en
iyileri, Las Vegas’ta seçilecek.

“‹yi bir dinleyici oldum”
Serim Y›lmaz ASS‹ST

Ça¤r› Merkezi’nde 6 y›ldan
beri müflteri temsilcili¤i

görevini yürütüyor.
Ayn› zamanda Ha-

cettepe Üni-
v e r s i t e -

si’nde ö¤renci. Y›lmaz, Londra’daki ya-
r›flma öncesi duygular›n› flöyle ifade edi-
yor: “Ça¤r› merkezinde müflteri temsilci-
si olarak çal›flmak bana birçok nitelik ka-
zand›rd›. Her fleyden önce, iyi bir dinle-
yici olabilmeyi, zaman› yönetebilmeyi,
yenilikleri takip edebilmeyi, her kültür-
den, yafltan insanla iletiflim kurabilmeyi
ve ifl ahlak› olgusunu kazand›m. Yurtd›-
fl›nda ülkemi temsil etme f›rsat›m›n ol-
mas› son derece heyecan ve onur verici.
fiu aralar ilk de¤erlendirmeleri yap›lan
uluslar aras› organizasyon için çal›flmala-
r›m devam ediyor.”
Sektörün en iyileri seçiliyor

‘‹stanbul Ça¤r› Merkezi Ödülleri’,
Türkiye ça¤r› merkezi sektöründe, on bir
ayr› kategoride, en iyileri seçiyor. Orga-
nizasyonu, IMI Conferences yap›yor. En
iyi müflteri temsilcisi olabilmek için öl-
çütler; vardiya uyumu, hedeflenen ça¤r›

süresine yak›nl›k, ça¤r›

merkezlerinde kullan›lan bilgisayar
programlar›na hâkimiyet, yenilikleri ve
de¤ifliklikleri takip edebilme fleklinde
belirlenmifl. Kayda al›nan ça¤r›lar, kalite
birimleri taraf›ndan dinleniyor ve dere-
celendiriliyor. De¤erlendirme iki afla-
mada gerçeklefliyor. ‹lk aflamada,
adaylar›n haz›rlad›¤› sunumlar, belir-
lenen tarihe kadar organizasyon so-
rumlular›na gönderiliyor ve incele-
niyor. ‹kinci aflamada adaylar,
sektörün profesyonellerinden
oluflan jüri heyetinin karfl›s›n-
da sunumlar›n› sergiliyor.
Serim Y›lmaz bu aflama-
lardan geçerek, ulus-
lar aras› arenada
yar›flmaya hak
kazand›.

»

Türkiye’nin ‘en
baflar›l› müflteri
temsilcisi aday›’

seçilen Serim
Y›lmaz’›n bir sonraki
hedefi, ‘dünyan›n en

iyisi’ olabilmek.   

Türk k›z› Serim 
DÜNYAYLA YARIfiACAK
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TÜRK‹YE’DE son dönemde
yaflanan tren kazalar›nda makinistlerin
öne ç›kmas› Devlet Demir Yollar›’n›
(TCDD) harekete geçirdi. Kurum, At›-
l›m ve Orta Do¤u Teknik Üniversitesi
ortakl›¤›nda bir araflt›rma yapt›rd›. 130
makinist ve makinist yard›mc›s›n›n ka-
t›ld›¤› çal›flmada makinistlerin psikolo-
jisini etkileyen faktörler araflt›r›ld›. So-
nuçlar do¤rultusunda geliflmeler yeni
yasa ç›karmaya kadar gidince, kurum
içinden sesler yükselmeye bafllad›. Bin-
lerce personeli bar›nd›ran demiryolla-
r›nda flimdi farkl› birimlerinden talep-
ler geliyor. Makinist Araflt›rmas›’ndan,

ücretlerin düflüklü¤ü, çal›flma ve din-
lenme alanlar›n›n yetersizli¤i, terfi ek-
sikli¤i, düzensiz çal›flma saatleri gibi
uzun bir olumsuz faktörler listesi ç›kt›.
Bulgular›n ço¤u psikolojik ç›kt›lar ola-
rak tan›mland›.
“En a¤›r iflleri üstleniyoruz”

TCDD Genel Müdürlü¤ü’nden bek-
lentisi olan birimlerden biri de, tren
teflkil memurlar›… Demiryollar› Tren
Teflkil Memurlar› Yard›mlaflma ve Da-
yan›flma Derne¤i (DEMMAGAD)
Baflkan› Yusuf Gündo¤du, demiryolla-
r›nda en a¤›r iflleri üstlendiklerini savu-
narak, makinistlerin, vitrin olarak gö-
rüldü¤ünü söyledi. Baflkan, ”Demiryol-
lar›nda, görmezden gelinmek bizlerin
huzurunu kaç›r›yor.” dedi. Kendilerini,
‘mutfakta çal›flanlar’ olarak ifade eden
Gündo¤du ifllerini, “Trenin gidece¤i yo-
lu yapar›z.” diye özetledi. Bir trenin yo-
la ç›kmadan önceki haz›rl›¤›, yoldaki
güvenli¤i makas de¤iflimleri, vagon di-
zileri oluflturmak da personelin görev-
leri aras›nda. Gündo¤du’ya göre, can
güvenli¤i riskleri, çal›flma flartlar› ile
orant›l› ve yüksek.
“Tren trafi¤ini emniyete
alarak, yol yap›yoruz”

Gündo¤du, ‘yol yapmay›’ flöyle an-
latt›: ”En az 4 vagondan oluflan diziler
farkl› yollara al›n›r, böylece buluflma s›-
ras›na göre vagon düzenlemeleri yap›-
l›r. Trenlerin öncelikleri güvenli bir fle-
kilde sa¤lan›r ve tren trafi¤i emniyete
al›n›r.” Yolcu trenlerine verilecek va-
gonlar› haz›rlamak ve tren dizilerinin
tornalar›n› yapmak tren teflkilat me-
murlar›n›n ifli. Yusuf Gündo¤du, “Me-
murlar›m›z istasyona güvenli girifl ç›k›fl-
lar için makas düzenlemelerini yapar-
lar. Yük trenlerindeki vagon setlerini
birbirine ba¤lar ve düzenlerler.” dedi.
Ayr›ca limanlara, maden dolumu yapan
ocaklara da vagon sevk›yat› yap›yorlar.

“Demiryollar›nda görmezden gelinmek bizlerin huzurunu kaç›r›yor.”

Tren teflkil memurlar› 
B‹Z DE VARIZ D‹YOR

»

DEMMAGAD 
Genel Baflkan› 

Yusuf Gündo¤du
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Fazla mesai için saat 
bafl› 1 lira ücret al›yorlar

Gündo¤du, her hava flart›nda, gece
gündüz çal›flt›klar›n› ifade etti. Personel
azl›¤›n›n büyük s›k›nt› do¤urdu¤unu
belirterek, “Bütün y›l, a¤›r vardiyalarla
çal›fl›yoruz. Emekli olanlar›n yerine ye-
terli personel al›nm›yor. 45 kiflinin yap-
mas› gereken ifli, 15 arkadafl›m›z yap›-
yor.” dedi. Gündo¤du’nun verdi¤i bilgi-
lere göre bu düzenlemeler memurlar›
fazla mesaiye zorluyor ve her teflkilat
memuru en az 80 ile 150 saat fazla me-
sai yap›yor. Baflkan, “Teflkilat memurla-
r›n›n fazla mesai için saat bafl› ald›klar›
ücret sadece 1 lira ve maafl d›fl›nda hiç-
bir ek ödemeleri yok.” diye ekledi.
Vefat eden 26 teflkilat memurunun,
3’ü teröristlerce flehit edilmifl

Gündo¤du’ya göre en önemli sorun
‘can güvenli¤i riski.’ Demiryollar›n›n
Yedi Bölge Müdürlü¤ü’nün, sadece
üçünden elde edilen resmi verilere gö-
re 2002’den bu yana ifl kazas› sonucu
görevi bafl›nda vefat eden teflkilat me-
muru say›s› 26. Bu 26 kiflinin 3’ü terö-
ristlerce flehit edilmifl. Yine ayn› böl-
gelerden gelen veriler yaralanma ve
sakat kalan personel say›s›n› 19 olarak
gösteriyor. Baflkan’a göre, çal›flanlar

sürekli hareketli vagonlar aras›nda ifl
yapmak zorunda. Gündo¤du, “Son dö-
nemde birçok arkadafl›m›z› ifl kazas›n-
da kaybettik. Böyle yüksek riskler için
verilecek tazminat haklar›, bize huzur-
lu bir çal›flma ortam› sa¤layacakt›r.”
aç›klamas›n› yapt›.
“Kimsenin maafl›nda gözümüz yok”

Kendi zor çal›flma flartlar›na ra¤men,
makinistlerin öne ç›kmas›ndan bir ra-
hats›zl›k duymad›klar›n› ifade eden

Baflkan, “Tren teflkil memurlar›n›n, ne
makinistlerin ald›klar› parada ne de on-
lar›n ifllerinde gözü vard›r. Ancak hepi-
miz ayn› ailenin üyesi isek adalet bekli-
yoruz.” dedi. Makinistlerin ald›klar› taz-
minat ve ek ücretlere de¤inen Gündo¤-
du, kendi özlük haklar›n›n eksikli¤ini
vurgulayarak, “Treni haz›rlayan, makas›
düzenleyip, yolu yapan olmazsa, trenin
yürümesi de makinistin çal›flmas› da çok
zor olur.” fleklinde konufltu.
“Kataner Tazminat›’n›n 
sa¤lanmas› gerek”

Yusuf Gündo¤du, istedikleri özlük
haklar›n›; manevra, ifl güçlü¤ü tazmi-
nat› ve gece zamm› olarak s›ralad›.
Baflkan hayat ve sa¤l›k riskleri konu-
sunda; ifl riski tazminat› ve yüksek geri-
lim alt›nda çal›flan personel için Kata-
ner Tazminat›’n›n sa¤lanmas›n›n ge-
reklili¤ine de¤indi. Rampa tazminat›,
ma¤duriyet zamm› ve eleman teminin-
de güçlük zamm› ise tren teflkilat me-
murlar›n›n bekledi¤i di¤er özlük hakla-
r›ndan. Meslekte y›pranma pay›n›n
yüksek oldu¤unu ifade eden Gündo¤-
du, “Tren teflkilden bafllayan memurla-
ra di¤er unvanlara geçifl ve hiyerarflik
bir yükselme hakk›n›n verilmesini isti-
yoruz.” dedi.  

DEMMAGAD Yönetim Kurulu üyeleriDEMMAGAD Yönetim Kurulu üyeleri
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TÜRK‹YE’nin uydu serüveni
1960’l› y›llarda bafll›yor. Ülkemiz
1968’de ‹ntelsat ad› verilen dünyan›n
en büyük hükümetler aras› organizas-
yonuna, Meclis karar›yla üye oldu ve
bu tarihle uydu teknolojisiyle tan›flt›.  

1970’li y›llarda, Türkiye’nin yer is-
tasyonuna sahip olmas› düflüncesi ka-
bul gördü. Bugünkü Ankara Gölbafl›
yak›nlar›ndaki uydu merkezi, ‘istasyon
yeri’ olarak belirlendi. 1979 y›l›nda ise
Türkiye ilk defa, ‹ngiltere ile Türkiye

aras›nda uydu üzerinden telefon dev-
resini kendi yer istasyonu ile kurdu.
‹lerleyen y›llarda ise 11 olan kanal sa-
y›s› ve ülke say›s› art›r›ld›. Avrupa ül-
kelerinin yan› s›ra ABD ve Afrika ül-
keleriyle de uydu üzerinden ses ba¤-
lant›lar› kurulmaya baflland›.  

1988 y›l›na gelindi¤inde, uydu kira-
lamak yerine uydu sahibi olan ülkeler
aras›na girmek için politika de¤iflikli-
¤ine gidildi. Türksat A.fi.’nin temeli
de böylece at›lm›fl oldu. Bugün geli-

»

‹ntelsat üyeli¤inden  

Türkiye, yerli uydu 5A’dan
önce küçük prototip bir yerli

uyduyu da 2011’de uzaya
gönderecek. Ön uydu,

haberleflme modülleri olan,
baz› uydu alt sistemlerinin

tasar›m›n›n uzayda
denenmesi için üretilecek.

Türksat
Genel 
Müdürü
Özkan
Dalbay



nen noktada Türkiye’nin, Türksat ta-
raf›ndan iflletilen 4 uydusu bulunuyor.
Bunlar 1B,1C,2A ve 3A. Türkiye’nin
uzaya f›rlatt›¤› ilk uydu olan 1A uydu-
su ise, f›rlat›ld›ktan k›sa bir süre sonra
tafl›y›c› roket ar›zas› nedeniyle düfltü.
Yörüngesinde baflar› ile iflletilen ve
planlanan ömründen 1,5 y›l daha fazla
hizmet veren 1B de ömrünü doldur-
du¤u için uzay çöplü¤üne gönderildi.
Mevcut durumda uzayda Türksat 1C,
Türksat 2A ve Türksat 3A haberleflme
uydular› bulunuyor. Türksat, bir yan-
dan da 4A ve 4B uydular›n› temin et-
me çal›flmalar›na bafllad›. 
Fransa’da doldurulamayan 
uydu kapasitesi, Ankara’da 
maksimum seviyeye ulaflt› 

Türkiye’nin 40 y›l› aflk›n uydu politi-
kas›nda zaman zaman önemli ad›mlar
at›ld›. Bunlardan birini, Ulaflt›rma Ba-
kan› Binali Y›ld›r›m att›. Geçmifl y›l-
larda uydular›m›z, kapasitesinin çok
alt›nda iflletilirken, Bakan Y›ld›r›m’›n
uydu politikas›nda küçük ama yerinde
bir de¤iflikli¤e gitmesi, zarar eden uy-
du iflletmecili¤ini kâra geçirdi. Peki,
Bakan Binali Y›ld›r›m ne yapt› da,
Türkiye uydu kapasitesini maksimum
seviyeye ç›kard›? Asl›nda yap›lan çok
basitti. Monaco’da bulunan Eurasia-
sat flirketinin pazarlama dâhil tüm fa-
aliyetlerini Türkiye’ye tafl›d›. Bu saat-
ten sonra, zarar eden uydu iflletmecili-
¤i kârla tan›flt›. 

Hayata geçirilen yeni pazarlama
yöntemiyle de uydular›n doluluk
oranlar› yüzde 90’a ç›kt›. Yüzde 90 ka-
pasite, bir uydunun ulaflt›¤› maksi-
mum seviye olarak kabul ediliyor.
Türksat Genel Müdürü Özkan Dal-
bay, bu noktada önemli bir bilgi veri-
yor. Haberleflme uydular›n›n doluluk
oran›n›n yüzde 75 olmas› halinde bile,
uydunun tam kapasite çal›flt›¤› anla-
m›na geldi¤ini, yüzde 90 kapasitenin
ise, maksimum oran olarak kabul edil-
di¤ine iflaret ediyor. Dalbay, uydular-
da belirli bir oran›n da bofl b›rak›lmas›

gerekti¤ine vurgu yap›yor. Bunun
hem yedek kapasite olarak, hem de
frekanslar aras›nda bir emniyet band›
oluflturmak aç›s›ndan gerekli oldu¤u-
na dikkat çekiyor. Bu çerçevede Türk-
sat 3A uydusunun maksimum seviye-
de çal›flt›¤›n› söylüyor.  
Ciddi talep, yeni uydu 
projelerini gündeme getirdi

Günümüzde haberleflme ve iletiflim
sektörü bafl döndürücü bir h›zla gelifli-
yor. Do¤al olarak, uydulara olan tale-
bi de art›r›yor. Türksat’›n, 3A uydusu-
nu f›rlatt›ktan sonra k›sa süre içinde
hem yurt içinden hem de yurt d›fl›n-
dan yo¤un talep almas› bir pazarlama
baflar›s› olarak de¤erlendirilebilir.
Dünya uydu politikas›n› yak›ndan ta-
kip eden Türksat, flimdiden gard›n›
al›yor. Ara vermeden, yeni uydu çal›fl-
malar›n› sürdürüyor.   Türksat Genel
Müdürü Özkan Dalbay, 10 y›ll›k
stratejik uydu planlamas› yapt›k-
lar›n› belirterek, “Böylece
4A’n›n yan›na planlamada
4B’yi de koyduk. Türksat
ald›¤› siparifllerle, flimdi-
den iki uydunun kapa-
sitesini de doldurmay›
garantiledi diyebili-
riz.” de¤erlendirme-
sinde bulunuyor.  
Afrika 
k›tas› talep 
patlamas›nda
etkili oldu

Türk uydula-
r›na yönelik ta-
lep patlama-
s›nda, pazarla-
ma baflar›s›n›n
yan›nda, gelifl-
mekte olan Af-
rika k›tas›n›n da
etkisi var. Türksat
yönetimi de bu ger-
çe¤i göz önünde bulun-
duruyor. Bir yan-
dan mevcut uy-
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 yerli uyduya
1960’larda
Türkiye’nin
‹ntelsat’a üye
olmas›yla bafllayan
uydu politikas›,
bugün kendi
uydusunu yapacak
seviyeye ulaflt›.

»»



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

dularla Kuzey Afrika fleridini kapsama
alt›nda tutarken, yeni uydularla Orta
ve Güney Afrika’y› da kapsama alt›na
almay› planl›yor. Böylece, Türkiye
hem ekonomik potansiyel, hem sosyal
iliflkiler, hem de kültürel ifller anlam›n-
da çok ciddi potansiyel elde edecek. 
Üretici firmalar, 4A ve 
4B için de¤erlendirme yap›yor 

Türksat Genel Müdürü Özkan Dal-
bay, yap›m› planlanan Türksat 4A ve
4B uydular› için üretici firmalara mek-
tup gönderdiklerini belirtiyor ve üreti-
cilerin 2,5 ayd›r de¤erlendirme yapt›k-
lar› bilgisini veriyor. Firmalar bir ay
içinde tekliflerini sunacak. Teklifler
al›nd›ktan sonra, en uygun teklifi ya-
pan üreticilerle sözleflme imzalana-
cak. Arkas›ndan da iki uydunun ön ta-
sar›m çal›flmalar› tamamlanacak ve
pefli s›ra da üretim safhas›na geçile-
cek. Dalbay, f›rlatman›n 2012 y›l›n›n
sonuna do¤ru gerçekleflmesinin plan-
land›¤›n› söylüyor.  
Hükümet, yerli uydu dedi 

1960’larda Türkiye’nin ‹ntelsat’a

üye olmas›yla bafllayan uydu politika-
s›, bugün kendi uydusunu yapacak se-
viyeye ulaflt›. Hükümet, 2005 y›l›nda
Bakanlar Kurulu karar›yla, Türki-
ye’nin kendi uydusunu üretme karar›-
n› verdi. Uydu üretme görevi Türk-
sat’a verildi. Zaten Türksat, 3A uydu-
sunun yap›m aflamas›nda teknoloji
transferi için Türk mühendisleri gö-
revlendirmifl ve yerli uydu için önemli
bir ad›m atm›flt›.  

Türksat, uydu tasar›m›nda iyi bir
noktaya geldi. Ancak, üretim bilgisi ve
üretim tecrübesi için de çal›flmalar sü-
rüyor. Türksat'›n yerli uydu yapacak
personeli, üretim bilgi ve tecrübesini
Türksat 4A ve Türksat 4B uydular›n›n
üretim aflamas›nda bulunarak artt›ra-
cak. Bu aflamadan sonra Türksat, de-
neme amaçl›, tamamen Türk mühen-
dislerince tasarlanacak ve üretilecek
küçük bir haberleflme uydusu imal
ederek 2011 y›l› içinde uzaya göndere-
cek. Üzerinde bir transponder bulu-
nacak bu küçük uydu ile 2015’te uzaya
gönderilmesi planlanan ve Türk mü-

hendisleri taraf›ndan imal edilecek
yerli Türksat 5A uydusunun provas›
yap›lm›fl olacak.  
“Üretti¤imiz uyduyu 
d›flar› satmak istiyoruz” 

Türksat Genel Müdürü Özkan Dal-
bay, çal›flt›klar› küçük uydu üzerinde,
özellikle de tasar›mda flu an pek kulla-
n›lmayan yeniliklere gittiklerini belir-
tiyor. Dalbay sebebini flöyle anlat›yor:
“Türkiye’de yerli bir haberleflme uy-
dusu üretti¤imizde sadece Türkiye
için üretmeyelim. Bu bize tasar›mdan
kaynaklanan maliyet avantaj›, yeni
teknolojilerin getirdi¤i kullan›m avan-
taj› sa¤las›n ki, Türkiye’de tasarlad›¤›-
m›z uyduyu yine Türkiye’deki tesisler-
de ürettirerek baflka ülkelere de sata-
l›m istiyoruz. Bunu yapabilmek için
teknolojik anlamda epeyce özellikleri
uyduya koymam›z laz›m. Böyle bir fle-
yi yapt›¤›m›z zaman bunu deneysel uy-
du ile uzay koflullar›nda çal›flt›r›p, so-
nuçlar›n› görmemiz gerekiyor.”

Uzaya gönderdi¤i uydulara gelen yo-
¤un talepleri karfl›layamaz hale gelen
Türksat, flimdiden önümüzdeki 10 y›l›n
uydu planlamas› yap›yor. Yap›lan planla-
maya göre Türksat, sahip oldu¤u 4 uydu
ve bu uydulara ekleyece¤i yeni uydularla
2020 y›l›nda dünya nüfusunun yüzde
91’ine ulaflmay› hedefliyor. Dünyadaki ka-
ralar›n ise yüzde 71’ini kapsama alan›na
almay› planl›yor. 

Türksat’›n böyle bir planlamaya gitme-
sinde HD (High Definition- Yüksek Çözü-
nürlük) yay›nlar›n›n çeflitlenmesi etkili ol-
du. Çünkü HD yay›nlar›n›n çeflitlenmesi
HD kanal say›s›n›n artmas›na, SD (Stan-
dart Definition-Standart Çözünürlük)yay›n
yapan kanallar›n da HD yay›na bafllamas›,
uyduya olan ihtiyac› art›rd›. Türksat da,
dünyada artan talepleri karfl›lamak için
mevcut Türksat 1B,1C, 2A ve 3A uydula-
r›na yenilerini ekleyecek. 2012’de 4A ve
4B’yi uzaya gönderecek Türksat, ard›n-
dan da birkaç uyduyu daha uzaya gönde-
recek. Böylece, 2020 y›l›na gelindi¤inde,
Orta ve Bat› Avrupa, Ortado¤u, Kuzey
Afrika, Rusya ve Orta Asya ile birlikte Sah-
ra alt› Afrika Türksat’›n kapsama alan›na
dâhil olacak. 

Türksat, mevcut uydularla Avrupa, Or-
ta Asya, Ortado¤u ve Kuzey Afrika’ya ya-
y›n yap›yor. 

Türksat 10 y›l içinde 
dünyay› kapsayacak

Geçmifl y›llarda uydular›m›z, kapasitesinin çok alt›nda iflletilirken,
Bakan Y›ld›r›m’›n uydu politikas›nda küçük ama yerinde bir
de¤iflikli¤e gitmesi, zarar eden uydu iflletmecili¤ini kâra geçirdi.
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DÜNYA, biliflim ve haberlefl-
me teknolojisinde son y›llarda bafl dön-
dürücü bir h›zla yol al›yor. Türkiye ise,
yeterli olmasa da, teknolojiyi uygulama
ve sentezlemede küçümsenmeyecek
bir noktaya geldi. Ancak, teknolojinin
üretim ve sat›fl›nda arzu edilen hedefe
bir türlü var›lamad›. Bu noktada ak›lla-
ra teknoloji ihracat›ndaki sorunlar›n
nedenleri ve çözüm için neler yap›lma-
s› gerekti¤i sorusu tak›l›yor. 

Sorunlar›n ilk s›ralar›nda yaz›l›m
sektörü geliyor. Yaz›l›m sektörü hem
üretim, hem de eleman bofllu¤u yaflad›-
¤›m›z bir alan. 2009 raporlar›na göre,
Türkiye biliflim pazar›nda, donan›m›n
pay› yüzde 72, hizmetlerin pay› yüzde
17, yaz›l›m›n pay› ise yüzde 11. Ülke-
mizde bin 600 yerli yaz›l›m üreten fir-
ma bulunuyor ve sadece 100 civar›nda
firma yaz›l›m ihracat› yap›yor. Bu fir-
malar da köfle bafllar›n› tutan büyükler.
YASAD ata¤a geçiyor

Yaz›l›m Sanayicileri Derne¤i (YA-
SAD), 2010-2011 y›llar›nda görev ya-
pacak, yeni yönetim kurulunu ve bafl-
kan›n› belirledi. Yeni Baflkan fierif

Acar Beykoz, derne¤in ilk yönetim ku-
rulu toplant›s›ndaki konuflmas›nda, ya-
z›l›m ürün ve hizmetlerinin, biliflim ve
iletiflim teknolojilerinden ald›¤› pay›
artt›rma sözü verdi. Türkiye’nin yaz›-
l›m ihracat›n› yüzde 35 seviyesine ç›-
karmay› planlad›¤›n› söyledi. 

Yeni Baflkan Beykoz’dan Türki-
ye’nin yaz›l›m zafiyeti ve uluslararas›
zeminde rekabet için neler yap›laca¤›
konusunda görüfller ald›k. 
“Kimse birbirinden 
haberdar de¤il”

Beykoz, yaz›l›m sektörünün en temel
sorunlar›ndan birisinin sektör firmala-
r›n› içeren bir ‘envanter eksikli¤i’ oldu-
¤unu ifade etti. Bunun yan›nda biliflim-

de nitelikli eleman aç›¤›, yurtd›fl›ndaki
ajans ve fuarlarla yeterli ba¤lant›lar›n
kurulmamas› da Beykoz’a göre önemli
sorunlar aras›nda yer al›yor. 

fierif Beykoz, envanter hakk›ndaki
çal›flmalar› flöyle özetledi: “Türkiye’de
biliflim sektöründe kimse birbirinden
haberdar de¤il, kim ne yapar, hangi fir-
man›n neye ihtiyac› var, birlikte neler
yap›labilir bilmiyoruz. Onun için en
önce sektördeki firmalar› içeren bir ka-
talog çal›flaca¤›z. Zira biliflim sektörün-
de 3 bin 500 flirket var. Bizim elimizde
kay›tl› say›s› ise 200. Do¤ru adresler ve
verim kapasiteleri aç›s›ndan envanter
çok önemli.”
“Her y›l 30 bin 
biliflimciye ihtiyaç var”

Türkiye’nin her y›l 30 bin biliflimciye
ihtiyac› oldu¤una dikkat çeken Beykoz,
nitelikli eleman yetifltirilmesi için aci-
len projeler oluflturulmas› gerekti¤ini
ifade etti. Her y›l üniversitelerin ilgili
bölümlerinden mezun olan 5 bin kifli-
nin yeterli olmad›¤›n› aç›klad›. Beykoz,
farkl› flartlarla yetiflen fazladan 5 bin
kiflinin de say›lmas› halinde yine 20 bin
eleman aç›¤› oldu¤unu belirtti. Aç›¤›n
kapat›lmas› için uzun süreli ve nitelikli
e¤itim veren projeler üzerinde çal›flt›k-
lar›n› dile getirdi.
“Yaz›l›m katma de¤eri 
çok yüksek bir sektör”

Beykoz, yaz›l›m›n katma de¤eri çok
yüksek bir sektör oldu¤unu ve bu ger-
çe¤in gözden kaç›r›ld›¤›n› söyleyerek
flöyle devam etti: “Türkiye’nin 10 mil-
yar dolar bütçe aç›¤› var bunun için 80
milyar dolarl›k otomobil, 110 milyar
dolar de¤erinde demir-çelik satmal›s›-
n›z oysa yaz›l›m sektöründeki 11 milyar
dolarl›k ihracatla bu aç›¤› kapatabili-
yorsunuz.” 

Yaz›l›mla bütçe
aç›¤›n› kapatabiliriz

“Yaz›l›m katma 
de¤eri çok yüksek bir

sektör. Türkiye’nin 
10 milyar dolar bütçe

aç›¤›n›, 11 milyar
dolarl›k yaz›l›m ihracat›
ile kapatabiliyorsunuz.”

»

YASAD Baflkan› Beykoz:YASAD Baflkan› Beykoz:



GÜNÜMÜZDE teknoloji haya-
t›n her alan›nda bafl döndürücü bir h›zla
ilerliyor. Özellikle 1990’l› y›llardan sonra
televizyon yay›nc›l›¤› ve televizyon tekno-
lojisi efl zamanl› olarak büyük geliflme
gösterdi. 

Gelinen noktada iki boyutlu televizyon
yay›nlar›, yerini üç boyutlu yay›nlara b›rak-
maya haz›rlan›yor. Oysa birço¤umuz halen
evinde tüplü televizyon kullan›yor. Tüplü
televizyonlar yeni teknolojiye direniyor ol-
sa da son y›llar›n› yaflad›¤› da bir gerçek.
Zira plazmalarla bafllayan yeni nesil tele-
vizyonlar, LDC TV’lerle devam etti. 

S›rada üç boyutlu televizyonlar (3D TV)
var. Ancak, üç boyutlu bir yay›n› izleyebil-
mek için üç boyutlu televizyonunuzun ol-
mas› da kâfi de¤il. Çünkü üç boyutlu bir ya-
y›nla, üç boyutlu teknoloji ürünü bir televiz-
yona ihtiyaç var. Farkl› üretilen 3D televiz-
yonlarda, yay›nlar› güzlüklü veya gözlüksüz
de izlemek mümkün olacak.  Peki, “LCD ve
Plazma televizyonlarla 3D yay›nlar›n› izle-
memek mümkün mü?” sorusunun cevab›n›
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
Üyesi Taha Yücel, ‘mümkün de¤il’ sözleriy-
le veriyor. Yücel’in aç›klamas›ndan da anla-
fl›laca¤› gibi, 3D’li bir yay›n› izleyebilmek

için, mutlaka 3D teknolojisine sahip bir te-
levizyonunuzun olmas› gerekiyor.
Amerikan televizyonu, 
Arsenal-Manchester United 
karfl›laflmas›n› 3D olarak izletti

1990’l› y›llarda bafllayan ve giderek geli-
flen 3D yay›n›na, dünyada belli bafll› ka-
nallar geçmifl durumda. Amerika’daki
SKY TV, bu kanallara örnek olarak veri-
lebilir. SKY TV fiubat ay›nda, Arsenal-
Manchester United karfl›laflmas›n› 3D
olarak izletti. ‹zleyenler aras›nda ülkenin
en sayg›n gazetelerinden The Times’›n
teknoloji editörü Nigel Kendall da vard›.
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Bat›l› futbol severler, 2010 Dünya
Kupas›’n› üç boyutlu olarak izleyecek.

Peki, Türkiye’de durum ne?

»

MAÇLARI

Radyo ve
Televizyon Üst
Kurulu (RTÜK)
Üyesi Taha Yücel

stattaym›fl gibi
izleten teknoloji

Türkiye’ye 
gelecek mi? 



Kendall’›n tepk‹si, “Gerçekten inan›l-
maz ve etkileyiciydi. Çift vurufllarda, fa-
ullerde ve özellikle korner at›fllar›nda
kendimi sahada hissettim. Korner at›-
fl›nda, Rooney’in s›rt›na dokunur gibi
hissettim.” sözleriyle anlatt›. 
Türkiye ne zaman geçecek?

Peki, Türkiye 3D yay›na ne zaman ge-
çecek? Yay›nc›l›k alan›n› denetlemek ve
düzenlemekle yükümlü RTÜK Üyesi
Taha Yücel, talep gelmesi halinde, ge-
rekli düzenlemelerin yap›larak, ülke-
mizde de üç boyutlu televizyon teknolo-
jisi kullan›lmas›na imkân sa¤lanaca¤›n›

söyledi. Yücel, yabanc› ülkelerde, film
ve di¤er yay›nlar›n üç boyutlu olarak iz-
lenmesini sa¤layan televizyonlar›n üre-
tilip, sat›fla sunuldu¤unu da aktard›.
Türkiye’de ise henüz bu teknolojiyi sa¤-
layan teknolojinin bulunmad›¤›na vurgu
yaparak, baz› firmalar›n üretim konu-
sunda ad›m att›¤›n› belirtti. 
Vestel üretim için harekete geçti

3D televizyonu üretmek için ad›m
atan flirketlerin bafl›nda Vestel geliyor.
Vestel ARGE Müdürü Murat Sarpel,
Türkiye'nin yerli üç boyutlu televizyon
ile 2010'da tan›flaca¤›n› söyledi. Dünya-

da yayg›n olan plazma ve LCD tasar›m
televizyonlara yeni donan›m ve yaz›l›m
eklenerek üç boyutlu televizyon üreti-
minin gerçekleflebilece¤ini belirtti.
“Yerli mal› üç boyutlu teknolojiyi 2010
y›l›n›n ikinci yar›s›nda Türk izleyicisi ile
tan›flt›raca¤›z.” dedi. Sarpel, üç boyutlu
televizyonlar›n›n fiyat› konusunda da
ipuçlar› verdi. Fiyat›n mevcut televiz-
yonlar›n (LCD, Plazma TV) 1,5 kat›n›
geçmeyece¤i bilgisini verdi.
“‹zleyicinin ma¤dur olmamas›
için düzenleme yap›labilir”

Merak edilen bir baflka soru ise, “3D
teknolojisi herhangi bir yasal düzenle-
me gerektiriyor mu?” Sorunun cevab›n›
Taha Yücel verdi: “Yay›nc›lardan bir ta-
lep gelirse bir düzenleme yap›labilir.
Çünkü üç boyutlu televizyon yay›nc›l›k-
ta yeni bir teknoloji uygulamas›, HDTV
gibi düflünün. Bir düzenleme yap›l›rsa
da bu; izleyicinin ma¤dur olmas›n› en-
gellemek için olacakt›r. Çünkü yanl›fl
yat›r›mlar ya da bilgi eksikli¤inden ç›-
kan sorunlar olabilecektir.” 
“Dünya Kupas› ülkemizde 
iki boyutlu yay›nlanacak” 

Taha Yücel, Dünya Kupas› öncesi,
Türk fanatikleri üzecek bilgiyi de flöyle
verdi: “‹thal bir üç boyutlu televizyon
alman›z yeterli de¤il. Yay›n›n da üç bo-
yut teknolojisinde olmas› gerekiyor.
Türkiye’de henüz bu teknoloji ile yay›n
yapan bir kurulufl yok. Onun için, Dün-
ya Kupas› ülkemizde iki boyutlu yay›n-
lanacakt›r.” 
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Vestel ARGE Müdürü Murat Sarpel



BAfiBAKAN Recep Tayyip
Erdo¤an’›n, “Küresel ekonomik kriz
Türkiye’yi te¤et geçecek” sözü, denizci-
lik alan›nda gerçekleflti. Gemi infla sek-
töründe küresel kriz etkisini gösterse de,
yolcu, yük, araç tafl›mac›l›¤› ile elleçle-
mede kriz adeta te¤et geçti. Bunda,
Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n 2004 y›l›nda uy-
gulamaya koydu¤u ÖTV’siz yak›t deste-
¤i etkili oldu. Çünkü 2004-2009 y›llar›
aras›nda sektöre toplam 1 milyar 632
milyon TL’lik ÖTV’siz yak›t deste¤i sa¤-
land›. Bu destek, özellikle yük ve yolcu
tafl›mac›l›¤›nda kendini gösterdi. Uygu-
lama, ÖTV’siz yak›t›n yüzde 28,8’ini
kullanan bal›kç›lara küresel krizde nefes
ald›rd›. Rakamlar, kabotaj hatt›nda ya-
p›lan yolcu tafl›mac›l›¤›nda 2008 y›l›nda
151 milyar yolcu tafl›nd›¤›n› ortaya ko-
yarken, 2009 y›l›nda bu rakam 159 mil-
yara ç›kt›. Ayn› flekilde tafl›nan araç say›-
s› 2008 y›l›nda 8.86 milyon iken, bu ra-
kam 2009 y›l›nda 9.32 milyona yükseldi.
Yük tafl›mac›l›¤›nda ise bir önceki y›la
göre gerileme yafland›. 2008 y›l›nda 39
milyon ton tafl›ma yap›l›rken, 2009 y›l›n-
da bu rakam 38 milyona geriledi.

Küresel krizin te¤et geçti¤i di¤er bir
ifl kolu ise elleçleme… Limana gelen
yükleri cinslerine göre ay›r›p indirmek
ve istiflemek olarak tan›mlanan elleçle-
me, 2008 y›l›nda 314 milyon ton iken,
2009 y›l›nda 307 milyon tona indi. 
“Karayolu tafl›mac›l›¤›
denizyollar›na kayd›”

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m,
ÖTV’siz yak›t uygulamas›n›n küresel

krize ra¤men, kabotaj hatt›nda ticari fa-
aliyette bulunan her kesime nefes ald›r-
d›¤›n›, uygulaman›n karayollar›ndaki
trafi¤in deniz yoluna kaymas›na sebep
oldu¤unu söyledi. Karayolu trafi¤inin
denizlere kaymas›yla, hem can kayb›n›n
azald›¤›n› hem çevre kirlili¤inin olumlu
yönde etkilendi¤ini belirtti. Bakan Y›l-
d›r›m, karayolu tafl›mac›l›¤›n›n deniz-
yollar›na kaymas›yla ilgili flu bilgiyi ver-
di: “Kabotaj hatt›nda tafl›nan araç
miktar›nda 2004 y›l›na göre yüzde 50
art›fl sa¤land›. Ayn› flekilde yolcu
tafl›mac›l›¤›nda ise yüzde 59’luk bir art›fl
oldu. Rakamlar da, karayolu
tafl›mac›l›¤›n›n denizlere kayd›¤›n›, yeni

otoyollar›n denizlerde oluflmaya
bafllad›¤›n› gösteriyor.”
ÖTV’de aslan pay› özel sektörün 

Kabotaj hatt›ndaki ÖTV’siz yak›t kul-
lan›m›nda en büyük pay› özel sektör al-
d›. 2009 y›l› verilerine göre, özel sektör
yüzde 64 oran›nda ÖTV’siz yak›t kulla-
n›rken, kamu sektörü yüzde 36 oran›n-
da yak›t kulland›. Özel sektör içinde en
düflük pay, yüzde 2,4’lük oranla ticari
yatlar›n. Özel sektör içindeki bal›kç› ge-
milerin pay› ise yüzde 28,8 oldu. Böyle-
ce ucuz yak›ta kavuflan bal›kç›lar›n de-
nizde kalma ve avlanma süreleri artt›.
Bal›kç›lar daha genifl alanlar› kullana-
bildi ve ticari imkânlar›n› geniflletti. 
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Küresel kriz, yolcu ve yük
tafl›mac›l›¤›n› te¤et geçti

Bakan Y›ld›r›m: 
“Kabotaj hatt›nda tafl›nan

araç miktar›nda 2004 y›l›na
göre yüzde 50 art›fl

sa¤land›. Ayn› flekilde yolcu
tafl›mac›l›¤›nda ise yüzde

59’luk bir art›fl oldu.”

»



43köfle yaz›s›

K
ült yazar J. D. Salinger 27 Ocak 2010 günü 
sessiz sedas›z bu dünya sahnesinden çekildi.
Öldü¤ünde 91 yafl›ndayd›, demek 1919'lu, ac›s›z

bir ölümle öldü¤ünü duyurdular, bilmem ölümün ac›s›z›
olur mu, sanm›yorum. Her ölüm her nas›l olursa olsun,
mutlaka ac›l›d›r, öyle geliyor bana. Yahudi as›ll› bu
tuhaf yazar en çok 1951'de yay›mlanan “Çavdar
Tarlas›nda Çocuklar” (Catcher in the Rye) roman›yla
tan›n›yordu, ki bu roman yazar›n içe dönük
isyankârl›¤›n›, hüznünüz ve mistik yönünün de
iflaretlerini tafl›maktad›r. 1965'ten bu yana hiçbir fley
yay›mlam›yordu, yaz›p yazmad›¤› da bilinmiyor, kimileri
diyor ki yay›nlanmaya haz›r en az 15 roman› var,
kimileri de bunun egzotik bir yazar›n çevresinde
örülmüfl bir flehir efsanesi oldu¤unu ileri sürüyor. 

En son orijnal eseri 1965’te yay›mlanm›flt›; en son
söyleflisi ise 1980 y›l›nda. ‹nzivaya çekildikten sonra
hiçbir gazeteciyle görüflmedi, onca teklife karfl›n
kitaplar›n›n filme çekilmesine izin vermedi, 45 y›l süren
sessizli¤i s›ras›nda çekilebilmifl bir ya da iki foto¤raf›
bulunuyor.

Salinger k›sa hikâyeler yazmaya ortaokul
ö¤rencisiyken bafllad›. ‹lk birkaç hikâyesi 1940’l› y›llar›n
bafl›nda, o henüz 2. Dünya Savafl›’nda savaflmaya
gönderilmeden önce bas›ld›. 1948 y›l›nda New Yorker
dergisinde yay›mlanan “A Perfect Day for Bananafish”
hikâyesiyle elefltirmenlerden büyük övgüler almakla
kalmad›, okurlar›n da dikkatini çekti. Bu hikâyesinde
di¤er bütün kitaplar›nda karfl›m›za ç›kan hayal, Glass
ailesinin en büyük çocu¤u Seymour’unn intihar›n›
anlat›yordu. Salinger yedi üstün zekâl› çocuklu Glass

ailesinin üzerinden mistik aray›fllar, inanç ihtiyac›,
Amerikan toplumunda yaln›zl›k ve yabanc›laflma hissi,
melankoli, ruhsal bunal›mlar› ele ald›. Tamamen
yazar›n hayal ürünü olan Glass ailesi söylemem gerekir
ki edebiyat tarihinin en ilginç ve hüzünlü ailelerinden
biridir. Okurken kendinizi onlarla özdefllefltirmemeniz
neredeyse imkâns›zd›r. 1951’de yay›nlanan “Çavdar
Tarlas›nda Çocuklar” roman›yla ola¤anüstü büyük bir
baflar› kazand›. Kitab›n kahraman› ergen Holden
Caulfield ergen yabanc›laflmas› ve masumiyetin
yitirilmesinin simgesi haline geldi. Roman çok büyük
kitlelerce okundu ve her zaman tart›flmal› konumunu
korudu. Hâlâ dahi senede 250 bin adet sat›lmaktad›r. 

Salinger’›n yazd›klar›nda yazar›n 2. Dünya Savafl›
deneyimlerinin yo¤un izleri de görünmektedir. Savaflta
çok kanl› cephelerde bulunmufltu. Bunun üzerinde öyle
derin etkileri oldu ki savafl›n bitiminden hemen sonra
bir psikiyatri klini¤inde tedavi gördü. As›l üzerinde
durulmas› gereken konulardan biri yazar›n 1940’lar›n
sonlar›ndan itibaren Zen Budizm’e duydu¤u ilgi ve
bunun onun üzerinde b›rakt›¤› etkilerdir. Zen
Budizm’le birlikte tüketime dayanan Amerikan
toplumunun de¤erlerinde uzaklaflt› ve içe kapand›.
1965’te aniden inzivaya çekilip sessizli¤e gömülmesi de
san›r›m Zen etkisiyle olmufltur. Art›k yeni hiçbir fleyinin
yay›mlanmas›n› istemiyordu. Dedi¤i gibi de oldu. fiimdi
herkes yazar›n bu y›llar boyunca yaz›p yazmad›¤›n›
merak ediyor.

Ama siz hiç olmazsa yay›mlad›klar›n› Türkçede Yap›
Kredi Yay›nlar› aras›nda bulabilirsiniz. Hararetle
tavsiye ediyorum. 

J. D. SAL‹NGER ÖLDÜ D‹YELER…
Salinger, yedi üstün zekâl› çocuk sahibi Glass ailesinin üzerinden mistik aray›fllar, inanç ihtiyac›,

Amerikan toplumunda yaln›zl›k ve yabanc›laflma hissi, melankoli, ruhsal bunal›mlar› ele ald›.

OSMAN ÇAKMAKÇI
osmancakmakci@baglantinoktasi.org.



‹LET‹fi‹M sektörü gelifltikçe,
yenilikler de birbirini koval›yor. Birinci
Nesil (1N) iletiflim teknolojisi, cep tele-
fonlar›nda sadece ses iletimi sa¤larken,
‹kinci Nesil (2N) teknolojisiyle ses ileti-
mine ilave olarak data bilgilerinin de
gönderilip al›nmas› sa¤land›. Üçüncü
Nesil (3N) ile di¤er özelliklerin yan›na
cep telefonu üzerinden görüntülü görüfl-
me de eklendi.  Ayn› flekilde sabit inter-

net a¤› da bir yandan yayg›nlafl›rken bir
taraftan da h›z› artt›. Bilgi ve iletiflim tek-
nolojisindeki geliflme, her alanda oldu¤u
gibi al›flkanl›klar› da de¤ifltirmeye baflla-
d›. Art›k al›fl-verifllerimizi, ‘e-ticaret’ ola-
rak nitelenen internet üzerinden yapma-
ya bafllad›k. E-ticaretin ticari hacmi de
her geçen y›l büyüyor. 2009 y›l›nda inter-
net üzerinden yap›lan al›fl-veriflin miktar›
15,7 milyar TL’ye ulaflt›. 

Yeni yasa riskleri giderecek
‹nternet üzerinden yap›lan ticari faali-

yetler, baz› riskleri de beraberinde getiri-
yor. Bunlar›n bafl›nda güvenlik geliyor.
Bunun için Hükümet, ‘Elektronik Tica-
retin Düzenlenmesi Hakk›nda Kanun
Tasar›s›’ haz›rl›yor. Tasar›n›n bu ay içinde
Meclis Adalet Komisyonu’na gelmesi
bekleniyor. 

Peki, tasar› neleri getiriyor? Tasar›n›n

»

e-ticaret e-ticaret 

Doç. Dr. Tekin Memifl: “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakk›nda Kanun
Tasar›s›’yla vatandafl ilk olarak al›flverifl yapt›¤› sitenin arkas›ndaki kiflileri
ö¤renecek. Yani adeta sanal ortamdaki perdenin kald›r›lmas› sa¤lanacak.”
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tasar›s› ne getiriyor?



45e-ticaret
özü, elektronik ortama duyulan güve-
nin sa¤lanmas›n› pekifltirmek. Çünkü
güven sa¤land›kça elektronik ticaret
hacmi de artacak. Elektronik ortamda
ticaret hacminin artmas› ve yayg›nlafl-
mas›, do¤rudan masraflar›n azalmas›n›
ve pazar›n genifllemesini getirecek. Ay-
r›ca, vatandafl al›fl-verifl yapt›¤› sitenin
kime ait oldu¤unu, herhangi bir olum-
suzlukta yasal hakk›n› kime karfl› kulla-
naca¤› bilecek.

E-ticaret kanunu ile ilgili aç›klanmas›
gereken pek çok soru var. ‘Kanun yasa-
lafl›rsa vatandafl ne gibi haklara sahip
olacak? Hizmet sa¤lay›c›lar›n sorumlu-
lu¤u ne olacak? ‹nternet üzerinden ya-
p›lan ticarette güvenlik kimin sorumlu-
lu¤unda olacak?’ gibi ak›llara gelen so-
rulara, Kadir Has Üniversitesi Ö¤retim
Üyesi Doç. Dr. Tekin Memifl flu cevapla-
r› veriyor.

■ E-ticaret kanunu neden önemli? 
Elektronik ortamda ticaretin sa¤l›kl›

büyümesi için güven olmazsa olmaz bir
flartt›r. Bu nedenle elektronik ortama
güvenin tesis edilmesi için bir kanunun
haz›rlanmas› önemlidir. Böylece online
al›flverifllere olan güven sa¤lanacakt›r.
Ticari hayata devlet, mümkün oldu¤un-
ca az müdahale etmelidir, bu temel bir
ilkedir. Bu ilke de göz önünde tutulun-
ca, bu taslakta elektronik ortama devle-
tin müdahalesi sadece güveni art›rmak
fleklinde gerçekleflmifltir. Bu da bir tica-
ret hukukçusu olarak beni son derece
mutlu etmektedir.

■ Kanun ç›karsa vatandafl ne gibi
haklara sahip olacak? 

Vatandafl, bu tasla¤›n yasalaflmas› ile
birlikte, ilk olarak al›flverifl yapt›¤› site-
nin arkas›ndaki kiflileri ö¤renecek. Yani
adeta sanal ortamdaki perdenin kald›r›l-
mas› sa¤lanacak. Ayr›ca sözleflme henüz
yap›lmadan önce bilgilendirilecek. Söz-
leflmeyi nas›l kuraca¤›, veri hatalar›n›n
nas›l düzeltilece¤i, ne kadar ödeyece¤i,
daha sonra sözleflme metnine ulafl›p ula-
flamayaca¤› konusunda kendisine aç›k-
lamalar yap›lacak. fiayet müflteri, bu
aç›klamalar› be¤enmez ise bu halde bu
siteden al›flverifl yapmayacak. 
‘Ödeyece¤i toplam bedel 
hakk›nda bilgi verilecek’

Ticari siteler, vatandafla siparifl afla-
mas›nda ödeyece¤i toplam bedel de dâ-

hil olmak üzere kendisine bilgi verecek.
Olas› hatalardan dönme imkân› sa¤la-
nacak. Ayr›ca site sahibi, siparifli ald›¤›n-
da derhal bilgilendirme de yapacak. Gö-
rülece¤i üzere, bu düzenlemelerle yap›l-
mak istenen sadece al›flverifl öncesi al›c›-
n›n bilgilendirilmesidir. 

■ Kanun yasalafl›rsa, hizmet sa¤lay›-
c›n›n sorumlulu¤u ne olacak?

Asl›nda, hizmet sa¤lay›c›lar için yeni
bir sorumluluk hâli düzenlenmedi. Yani
5651 Say›l› Kanun’daki hükümlerin var-
l›¤› nedeniyle bir daha sorumluluk mad-
desine de ihtiyaç duyulmad›. Kanun ko-
misyonumuzun arzulad›¤› fley, elektro-
nik ticarete iliflkin bütün düzenlemele-
rin tek bir kanun metni içinde toplan-

mas› ve di¤er kanunlarda elefltirilen hu-
suslar›n da burada tekrar ele al›narak
düzeltilmesi idi. Ancak gerek komisyo-
nun kuruluflu gerekse di¤er düzenleme-
lerin oturmufl olmas› nedeniyle bu ger-
çeklefltirilemedi. Taslakta getirilen bilgi-
lendirmeye iliflkin düzenlemeler ise as-
l›nda birçok al›fl-verifl sitesinin kanun
hükümleri olmadan da kullan›c›lar›na
sa¤lad›¤› bilgiler. Yani burada ilave bir
külfetten bahsetmek zor. 

■ Ben internet üzerinden al›fl-verifl
yap›yorum, güvenlik sorunu nas›l sa¤la-
n›yor?  

Öncelikle internet ortam›nda al›fl-ve-
rifl yapan kimselerin kimliklerinin belli
edilece¤i, sözleflmeden dönme haklar›
ve e¤er bu mal ya da hizmetini sunan
kimsenin ba¤l› oldu¤u meslek grubu ve
davran›fl kurallar› varsa bunlar›n sitelere
konulmas› amaçland›. Burada as›l soru-
nun, internette mal ya da hizmet veren
kimsenin ulafl›labilir olmas›n›n sa¤lan-
mas›d›r. Bu ise zaten gerek bu taslakta
gerekse tüketici mevzuat›nda çözüme
kavuflturulmufltur.

■ Vatandafl, internet üzerinden tica-
ret yaparken farkl› yöntemler kullanan
birileri taraf›ndan doland›r›l›rsa; flu nok-
tada kusurlu olan kim? Vatandafl m›?
Yoksa sitenin güvenli¤ini sa¤layamayan
ticari flirket mi? 

Burada hukukun çok temel ilkesi, ku-
surlu olan›n sorumlu da olmas›d›r. 

■ Peki, kanun tasla¤›nda buna iliflkin
bir yapt›r›m var m›?

Hemen belirtmek gerekir ki bu kanun
tasla¤›, tek bafl›na ele al›nmamal›d›r.
E¤er sadece filin hortumunu ya da kula-
¤›n› tutmak istemiyorsak, bu tasla¤›
5651 ve tüketici mevzuat› ile birlikte ele
almak ve de¤erlendirmek gerekir. Bu
flekilde sorumluluk kavram› da yerli ye-
rine oturtulmufl olur.  

■ Ne tür cezalar getiriyor?
Kanun tasla¤›, ayr› bir cezai müeyyide

getirmemektedir. Sadece ayr› idari para
cezalar› öngörmektedir. Bu para cezala-
r›, bilgilendirme yükümlülü¤ü olarak
bahsetti¤imiz yükümlülüklere ayk›r›
davrananlar ile istenmeyen elektronik
ileti gönderen kimseler için öngörül-
müfltür. ‹dari para cezalar›n›n miktar›
ise bin liradan 15 bin liraya kadar de¤ifl-
mektedir.

“Ticari siteler 
vatandafla, siparifl

aflamas›nda ödeyece¤i
toplam bedel de dâhil

olmak üzere bilgi
verecek. Olas›

hatalardan dönme
imkân› sa¤lanacak.”



■ Gümrüksüz ma¤azadan veya uçufl
esnas›nda ald›¤›n›z ürünler görevli
taraf›ndan faturas› ile birlikte özel poflete
konacak ve pofletin a¤z› yap›flt›r›lacakt›r.
Bu poflet ve ürüne ait fatura güvenlik
kontrol noktas›nda kontrol edildikten
sonra uça¤a al›nmas›na müsaade
edilecektir.

■ E¤er var›fl noktan›za baflka bir
havaalan›nda aktarma yaparak gidecek
iseniz son inece¤iniz havaalan›na kadar
ma¤azada veya uçakta verilen özel
gümrüksüz al›flverifl torbas›n› açmaman›z
büyük önem arz ediyor. Aksi halde
aktarma yapt›¤›n›z havaalan›nda pofletin
içeri¤ine el konabilir.

Gümrüksüz veya uçaktan al›nan ürünlerin durumu nedir?
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SON y›llarda ortaya ç›kan s›v›
patlay›c›lar tehdidi sonras›nda, Türki-
ye’nin de üyesi bulundu¤u ICAO ve
ECAC gibi uluslararas› organizasyonlar,
havayolu ile seyahat edecek yolcular›n
seyahatleri esnas›nda uçak içinde el/ka-
bin çantalar›nda tafl›yabilecekleri s›v›lar-
da k›s›tlamaya gitti. 

S›v› k›s›tlamalar›, havayolu flirketinin
milliyetine ve gidece¤i noktaya bak›l-
maks›z›n Türkiye’den gerçekleflen tüm
uçufllar için de geçerli. Sivil Havac›l›k
Genel Müdürlü¤ü (SHGM) seyahat
edece¤iniz veya transit duraklayaca¤›n›z
havaalanlar›nda s›k›nt› yaflanmaman›z
için flu uyar›larda bulunuyor: 

»

Uçakta yan›n›za ald›¤›n›z s›v›lar›
tatmak zorunda kalabilirsiniz

Uçakta yan›n›za alaca¤›n›z
el bagaj›nda, reçel, bal,

yo¤urt, pekmez ve salça
gibi tam kat› halinde

olmayan yiyecekleri tafl›mak
yasak. Görevliler, yan›n›zda
tafl›d›¤›n›z s›v›lar› güvenlik

için tatman›z› isteyebilir. 

■ Uça¤a sokaca¤›n›z el
bagaj›nda 1 litrelik a¤z› kilitli
torba içerisinde her biri
maksimum 100 mililitrelik
kaplarda s›v›, jel, aerosol
tafl›yabilirsiniz.
■ Her bir yolcu sadece 1
tane poflet tafl›yabilir.
■ Poflet olarak 1 litrelik kilitli
buzdolab› pofleti
kullanabilirsiniz.
■ Son güvenlik kontrol
noktas›nda s›v›lar›n›z›n içinde
oldu¤u kilitli pofleti
çantan›zdan ç›kararak x-ray
cihaz›na ayr› olarak
koyman›z gerekiyor.

El bagaj›nda neleri
tafl›yabilirim?

■ Su, flurup, içki dahil her türlü s›v›, 
■ Kremler, losyonlar, ya¤lar (kozmetik
ya¤lar dahil), parfümler, maskara dahil
her türlü makyaj malzemesi (kat› halde
olan rujlar hariç), 
■ Trafl köpükleri, deodorantlar 
■ Difl macunu dâhil her türlü macun
k›vam›ndaki maddeler,
■ Reçel, bal, yo¤urt, pekmez ve salça
gibi tam kat› halinde olmayan yiyecekler, 
■ Kontak lens s›v›lar›, 
■ fiampuanlar, 
■ Yukar›da say›lan maddelere benzeyen
di¤er maddeler uça¤a al›nm›yor.

Hangi s›v›lar uça¤a al›nmaz?

■ ‹laçlar (yolcunun kimli¤ini belirten 
bir reçeteye yaz›l› olmak veya yolcunun 
bu ilaçlar› kullanmas› gerekti¤ini belirten
sa¤l›k raporunun ibraz› ile ve orijinal
ambalaj›nda olmak kofluluyla),
■ Bebek mamalar› (bebe¤in de 
uçakta seyahat ediyor olmas› kofluluyla 
ve yolculuk süresince ihtiyaç 
duyulabilecek miktar kadar),
■ Kontrol noktas›nda güvenlik görevlileri
istisnai durumu belgelemenizi veya
ilac›/mamay›/s›v›y› tatman›z› talep edebilir.

Özel durumlara istisna
getiriliyor mu?



ULAfiTIRMA Bakanl›¤›’n›n
ekonomik ömrünü doldurmufl ve trafi¤i
tehlikeye sokacak çekici ve kamyonlara
yönelik bafllatt›¤› teflvik uygulamas›
beklenen ilgiyi görmedi. Oysa Bakan-
l›k, arac›n› hurdaya ay›ran araç sahiple-
rine piyasa de¤erinin üzerinde para ve-
rirken, geçmifle dönük vergi borçlar›n›
faiziyle birlikte silinmesini sa¤layan dü-
zenleme bile yapt›. Bu flekilde 100 bin
arac›n trafikten çekilmesi hedeflendi.
Ancak, 164 bin ticari araçtan sadece 17
bin 843 otobüs, kamyon ve çekici sahibi
arac›n› hurda ay›rmaya yanaflt›. Hurda-
ya ayr›lan kamyon sahiplerine de bugü-
ne kadar toplam 94 milyon 676 bin 10
lira ödeme yap›ld›.

Ulaflt›rma Bakanl›¤›, yaklafl›k 18 bin
hurda araç say›s›na ulaflmak için bin bir
zorluk çekti. 2008 y›l›nda 30 yafl ustü
araç sahiplerinin araçlar›n› hurdaya
ay›rmas› için teflvik uygulamas› bafllatt›.
Ancak hurda araçlar›n geçmifle dönük
vergi ve trafik cezas› bulunmas› üzeri-
ne, araç sahipleri araçlar›n› hurdaya ç›-

karmaya yanaflmad›. Bunun üzerine
Ulaflt›rma Bakanl›¤› yasal düzenlemeye
gitti. Düzenlemeyle, hurdaya ayr›lan ti-
cari araçlar›n vergi ve trafik borçlar›
faiziyle birlikte silindi. Bunun üzerine,
hurdaya ayr›lan kamyon, kamyonet, çe-
kici ve otobüs say›s›nda k›sm› bir ilerle-
me sa¤land›. Ancak yeterli olmad›. Em-
niyet Genel Müdürlü¤ü'nün verilerine
göre trafikte 30 yafl üzeri 164 bin ticari
araç bulunurken, Bakanl›k bu say›n›n
100 binini trafikten çekmeyi planl›yor-
du. Ancak bu say›n›n sadece 17 bin
843'ü hurdaya ayr›labildi.    
Kamyon bafl›na 5 bin 410 lira 

Ulaflt›rma Bakanl›¤› hurdaya ayr›lan
kamyon bafl›na ortalama 5 bin 410 lira
ödeme yap›yor. Bugüne kadar 12 bin
681 kamyon sahibine 68 milyon 697 bin
190 lira ödeme yap›ld›. Kamyonunu
teslim eden 4 bin 802 kifliye ise yaklafl›k
25 milyon 978 bin 820 lira ödeme yap›-
lacak. Böylece hurda kamyon sahipleri-
ne 94 milyon 676 bin 10 lira ödeme ya-
p›lm›fl olacak.

Ulaflt›rma Bakanl›¤› hurdaya ayr›lan kamyon bafl›na ortalama 5 bin 410 lira ödeme yap›yor.
Bugüne kadar 12 bin 681 kamyon sahibine 68 milyon 697 bin 190 lira ödeme yap›ld›.
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Ulaflt›rma Bakanl›¤›
Karayollar› Genel

Müdürlü¤ü’nün hurda
araçlara yönelik bafllatt›¤›

uygulama, ilgi görmedi.
Bakanl›k teflvik

uygulamas›yla 100 bin arac›
trafikten çekmek isterken,

bu say› 17 binde kald›. 

Devlet üzerine 
para veriyor, vatandafl 

hurda arac›n› vermiyor



YEN‹ nesil telekom çözümlerin-
de dünyan›n lider firmalar› aras›nda yer
alan Huawei, Türkiye’de sektörün devle-
rine ayn› anda hizmet sunuyor. 95 bin ça-
l›flan› ile, 100’den fazla ülkede faaliyet
gösteren flirket, 2009 da sat›fllar› 2009 y›-
l›nda %30 artarak 30 milyar dolar olarak
gerçekleflmesi bekleniyor. 

20 milyon dolarl›k yat›r›mla Türki-
ye’nin ilk “Yeni Nesil Telekomünikasyon
Teknolojileri Laboratuar›”n› kuran Hu-
awei, dünyadaki 15’inci Ar-Ge merkezini
Türkiye’de aç›yor.

Bilgi ve iletiflim teknolojileri (ICT) ala-
n›nda dünyan›n lider firmalar› aras›nda
yer alan Huawei Telekomünikasyon
1988’de kuruldu. Bugün 100’den fazla ül-
kede dünyan›n önde gelen 50 telekom
operatöründen 45’ine yeni nesil telekom
çözümleri sunuyor. Huawei’nin çözüm ve
hizmetlerinden 1 milyar› aflk›n insan ya-
rarlan›yor. fiirket, gelirlerinin yüzde
75’ini uluslararas› sat›fllardan elde ediyor.   

Huawei’nin 22 bölge ofisi, 100’den faz-
la ülkede yerel ofis, 15 Ar-Ge merkezi,
36 e¤itim merkezi ve 20 ortak inovasyon
merkezi bulunuyor. Dünya çap›nda

95bin kifliye istihdam sa¤l›yor. Çal›flanla-
r›n yüzde 46’s› Ar-Ge alan›nda görev ya-
p›yor. 

Son 5 y›lda sa¤l›kl› ve sürdürülebilir bir
büyüme trendi yakalayan Huawei,
2004’te 5.6 milyar dolar olan sat›fl hacmi-
ni 2008’de 23.3 milyar dolara ç›kard›.
2008’de bir önceki y›la göre yakalanan
yüzde 46’l›k büyüme, flirket tarihinin en
yüksek büyüme oran› oldu. Huawei, 2010
y›l› sat›fl hedefini 36 milyar dolar olarak
belirleyerek sektördeki iddias›n› bir kez
daha ortaya koydu.  fiirketin baflar›s›n›n
arkas›nda “müflteriye yak›n olmak, piya-
say› iyi anlamak ve istihdam› art›rarak ye-
rel ekonomiye katk› sa¤lamak” fleklinde
özetlenebilecek kurumsal felsefesi yat›-
yor. Huawei, müflterileri için uzun süreli
katma de¤er sa¤layan, onlar›n ihtiyaçlar›-
na göre özellefltirilmifl, potansiyel gelifl-
menin önünü açan, yenilikçi çözümler
sunarak farkl›l›k yarat›yor. 
Huawei Türkiye, liderlerin hizmetinde

Huawei, büyük bir potansiyel oldu¤u-
na inand›¤› Türkiye’deki ofisini 2002’de
kurdu. Bugün Orta Asya ve Kafkasya
(CA&C-Central Asia & Caucasia) böl-
gesinin merkezi haline gelen Huawei
Türkiye’de 500 kifli çal›fl›yor. fiirketin per-
sonel say›s› altyap› çal›flanlar› ile 2 bine
ulafl›yor. 2008, nisan ay›nda kurulan glo-
bal tedarik merkezi; Avrupa, Ortado¤u,
Uzakdo¤u, Orta Asya, Afrika ve Rus-
ya’ya 50 tedarikçi ile hizmet götürüyor.  

Huawei Türkiye, lider telekom flirket-

lerine çözüm orta¤› olarak hizmet veri-
yor. Türk Telekom, Turkcell, Vodafone
Türkiye, Avea, Alb Telecom, Eagle Mo-
bile ve Superonline bu flirketler aras›nda
yer al›yor. 

Huawei Türkiye, Türk Telekom için
gerçeklefltirdi¤i büyük projelerle sabit ile-
tiflim alan›ndaki deneyim ve bilgi biriki-
mini ortaya koydu. fiirket, Türkiye’de
WDM, IPDSLAM, Metro Ethernet gibi
alanlarda baflar›l› projelere imza att›. 

Vodafone Türkiye’nin tüm Türkiye’de-
ki 3G altyap›s›n› kuran flirket, Avea ve
Turkcell’e de bölgesel ölçekte kurulum
hizmeti verdi. Türkiye’deki 3 GSM ope-
ratörüne de hizmet veren tek tedarikçi
firma olarak büyük bir baflar›ya imza att›. 
Türkiye de Ar-Ge merkezi kuruluyor

Huawei, ‹stanbul Teknik Üniversitesi
iflbirli¤i ile 2008 y›l› kas›m ay›nda Türki-
ye’nin ilk “Yeni Nesil Telekomünikasyon
Teknolojileri Laboratuar›”n› kurdu. 20
milyon dolarl›k yat›r›m ile kurulan labo-
ratuar, en son kablosuz teknolojiler (3G)
ve optik iletim (DWDM) donan›m›n›
içeriyor. Laboratuarda, flirket çal›flanlar›-
na, müflterilere ve üniversite ö¤rencileri-
ne teknik e¤itim veriliyor. 

ABD, Rusya, Hindistan, ‹sveç, Alman-
ya ve Çin gibi farkl› ülkelerde Ar-Ge
merkezleri bulunan Huawei, 15’inci Ar-
Ge merkezini Türkiye’de hayata geçire-
cektir. Kurulum aflamalar› tamamlanmak
üzere olan merkez en k›sa zamanda faali-
yete geçiyor.
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