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BAYBURT, Bayburt olal› böyle konuflmad›

Kule ile uçak aras›na SANAT MÜZ‹⁄‹ girdi

Bir dalg›ç, bir pilot, bir Bakan: KÜRfiAD TÜZMEN

ULAfiIMDA EN UCUZ fiEH‹R ‹STANBUL
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istasyonu olacak 
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S
on y›llarda, demiryollar›nda
yaflanan de¤iflim san›r›m
kimsenin gözünden kaçm›yor.

100 y›ld›r ihmal edilmifl hatlardan
tutun da, h›zl› trenin seferlere
bafllamas›, alt yap› çal›flmalar›n›n
h›zlanmas›na kadar, demiryollar›n›n
art›k bir devlet politikas› haline
geldi¤ini bizlere gösteriyor. 

Son 60 y›lda demiryollar›na
ayr›lan yat›r›m bütçesi, ilk defa
karayollar›n›n önüne geçti. 1950-
2003 y›llar› aras›nda y›ll›k 18
kilometre olan demiryolu yap›m
miktar› son 7 y›lda 111 kilometreye ulaflt›. 

Demiryollar›nda yaflanan geliflmeyi, demiryolu
politikalar›n›n mimar› Ulaflt›rma Bakan› Binali
Y›ld›m ile konufltuk. Y›ld›r›m’a, Ankara-‹stanbul
aras›n› 160 kilometre k›saltacak ‘Sürat Demiryolu
Projesi’nden niye vazgeçildi¤ini de sorduk. 

Asl›nda bu say›m›zda, birçok konuya yer verdik.
Bunlardan biride ilerleyen günlerde ad›n› daha s›k
duyaca¤›m›z ve hayat›m›z›n bir parças› haline
gelecek olan yak›nsama… 

Teknik olarak yak›nsama, ‘farkl›
teknolojiler ile sunulan hizmetlerin
bütünleflmesi’ olarak tan›mlan›yor.
Yak›nsama ile uzun bir süre yak›n
bir iliflki içinde olaca¤›m›z›
söyleyebilirim. Çünkü hayat›m›z›n
en önemli enstrümanlar›ndan biri
olacak yak›nsama...  

Yak›nsama öyle bir teknoloji ki,
cep telefonlar›yla sabit telefon
operatörlerini bile adeta bar›fla
zorluyor. Bir yandan, mobil ve
kablosuz iletiflim teknolojileri h›zla
geliflimini sürdürürken, bir yandan

da ADSL, fiber, kablo ve uydu üzerinden geniflbant
servislerin de önemini o denli art›r›yor. 

70 milyonluk Türkiye’de insanlar›n hayat›n›n
büyük k›sm›n› ofis ve konutlarda geçirdi¤i göz
önüne al›nd›¤›nda, mobil ve sabit operatörler
aç›s›ndan ofis ve konutlar›n daha da bir ehemmiyet
kazanaca¤› kesin.  O zaman yak›nsama ile birlikte,
bundan sonraki kap›flman›n evin ve ofisin içinde
olaca¤›na kuflku yok diyelim ve noktay› koyal›m.

Hoflçakal›n. 

18 kilometreden, 
111 kilometreye

Demiryollar›nda
yaflanan geliflmeyi,

demiryolu politikalar›n›n
mimar› Ulaflt›rma Bakan›

Binali Y›ld›m ile
konufltuk. Y›ld›r›m’a,

Ankara-‹stanbul aras›n›
160 kilometre k›saltacak

‘Sürat Demiryolu
Projesi’nden niye

vazgeçildi¤ini de sorduk.
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Tayfun Acarer: Özal
bana yak›n ilgi gösterdi
Turgut Özal, Acarer’in de kendisi gibi

‹TÜ mezunu oldu¤unu ö¤renince,
aralar›nda hofl bir sohbet yafland›. 
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Esenbo¤a, Necmettin
Erbakan’› flafl›rtt›

Esenbo¤a Genel Müdürü Nuray
Demirer, Avrupa’n›n ‘en iyi

havaliman›’ olan Esenbo¤a’y› anlatt›. 

Bir dalg›ç, bir pilot, 
bir BAKAN

D›fl Ticaretten Sorumlu eski
Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen,

pilotluk brövesini ald›. 
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Bayburt, Bayburt olal›

böyle konuflmad›
Erem Demircan, sabit hat

abonelerinin, cep telefonu abonelerine
göre daha flansl› olduklar›n› söyledi. 
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RÖPORTAJHAYATTAN GÜNDEM

• 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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Yüksek H›zl› Tren, 
1 yafl›nda

Ölmüfl sanatç›lara yeni flark›lar›
söyleten yaz›l›m üretildi

Ege ve Akdeniz’e deniz
uça¤› seferi bafll›yor

‹stanbul H›zl› Tren Proje’sinin Ankara-Eskiflehir
kesiminde 13 Mart 2009’da hizmet vermeye bafllayan
Yüksek H›zl› Tren (YHT) 1 yafl›na girdi. YHT, 1 Eylül
2009 tarihine kadar günde 9, daha sonra 15 sefer
yapmaya bafllad›. Bir y›l boyunca 4 bin 500 sefer yapan
YHT, 1 milyon 250 bin yolcu tafl›d›. YHT hizmete
girmeden önce bu hatta sadece 600 bin kifliye hizmet
verilirken, YHT ile birlikte yolcu talebi yüzde 595 art›flla
hafta içinde 4 bine, hafta sonunda 5 bin yolcuya ulaflt›. 

Yapay zeka yaz›l›m›, eski flark›c› ve bestecilerin tarz
ve t›n›lar›n› analiz edip yeni flark›lar› ona adapte
ederek yeniden üretiyor. Zenph Sound Innovations
adl› Amerikan firmas›n›n gelifltirdi¤i yapay zekâ
uygulamas›, eski flark›c›lar›n kay›tlar›n› analiz ederek
müzik, ses, armoni ve t›n›lar› tan›ml›yor ve o flark›c›n›n
‘teknik profilini’ ç›kar›yor. Sonra bu formül yeni
flark›lara uygulan›yor. Yeni bir flark›y›, ölmüfl bir
flark›c›n›n veya bestecinin tarz›na çeviriyor.  

Cep telefonu 
her ifle yarayacak

Almanya’n›n Hannover kentinde düzenlenen
CeBIT Fuar›nda, uzaktan kap› açabilen, su kaça¤›n› ya
da kalp rahats›zl›¤›n› haber veren cep telefonlar›
tan›t›ld›. Gelifltirilen çok ifllevli cep telefonlar›n›n
aras›nda, bir Alman t›p okulunun gelifltirdi¤i sistem de
yer al›yor. Almanlar›n gelifltirdi¤i sisteme göre, bir
kalp hastas›n›n kalp at›fllar› bozulunca, bozuk kalp
at›fllar› kalp pili taraf›ndan cep telefonuna aktar›l›yor
ve cep telefonu hareket geçerek yard›m ça¤›r›yor. 

Türkiye bu yaz yeni bir havayolu flirketine daha
kavufluyor. Hem tarifeli seferler hem de hava taksi
yapmaya haz›rlanan ‘Denizkuflu Havayolu’ (Seabird
Airlines) deniz uçaklar›yla Ege ve Akdeniz’de uçufllara
bafllayacak, ayr›ca Yunan Adalar›’na da seferler
düzenleyecek. Hem tarifeli seferler hem de hava taksi
yapmaya haz›rlanan Denizkuflu Hava Yollar›, denizden inifl
ve kalk›fl yapabildi¤i için ‹stanbul’dan ald›¤› yolcular›n›
otellerinin ya da yatlar›n›n tam önüne indirebilecek.  
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Çal›nan bilgisayar 
an›nda bulunacak

Radyasyonazaltan 
cihaza büyük ilgi

Emniyet Genel Müdürlü¤ü, laptoplar için takip sistemini
hayata geçiriyor. Yeni uygulama "Laptop Takip Sistemi" ile
çal›nan bilgisayar an›nda nokta olarak tespit edilecek. 

Çal›nd›ktan sonra bilgisayar›n›n takip edilmesini
isteyenler cihazlar›na ait model, seri-no ve yaz›l›m
bilgilerini içinde bulunduran MAC numaras›n›n kayd›n›
gönüllü olarak Emniyet Genel Müdürlü¤ü’ndeki sisteme
yapt›racak. Bilgisayar›n çal›nmas›n›n ard›ndan takip
edilmesi için karakola baflvuru yeterli olacak. 

Devletin uydu haberleflme flirketi Türksat, dünyan›n
en büyük arama motoru Google’›n en çok ilgi gören
uydu görüntüleme ürünü olan "Google Maps’e",
"Türksat Maps" ile rakip oluyor. Kullan›c›lar,
Google’da oldu¤u gibi Türksat Maps üzerinden de,
yerinden bile kalkmadan, isterse Çin Seddi’ni, isterse
M›s›r piramitlerini görebilecek. Türksat, projeyi bu y›l
içinde hayata geçirecek ve ticari olmayan görüntüleri,
internet üzerinden vatandafl›n hizmetine sunacak. 

Bursa Sa¤l›k Fuar›’nda, özellikle konuflma s›ras›nda
cep telefonunun yayd›¤› radyasyonu yüzde 97’ye varan
oranda azaltt›¤› belirtilen alafl›ml› metalden yap›lan
ince aparat ilgi gördü. Fuara kat›lan bir firman›n
müdürü Fevzi Çakmak, ‘’Bu aparat, cep telefonunda
bataryan›n alt k›sm›na yerlefltiriliyor. ABD, Rusya ve
AB’de kullan›l›yor. Kalite ve güvenlik standartlar›na
uygun. Dünyada 4 y›ld›r kullan›lan ürünü ilgili
bakanl›klardan ald›¤›m›z izinle ithal ediyoruz.’’ dedi. 

Internet abone
say›s› 7.6 milyona ulaflt›
Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu (BTK)

Baflkan› Tayfun Acarer, internet abonesi say›s›n›n 7.6
milyona, kullan›c› say›s›n›n ise 35 milyona ulaflt›¤›n›
aç›klad›.  Acarer, Türkiye’de 2007 y›l›nda 6.5 milyar
adet olan spam mail mesaj say›s›n›, internet servis
sa¤lay›c›lar› ile iflbirli¤i yaparak 400 milyona
indirdiklerini söyledi. Acarer, nüfusu 500 ila 1,000 aras›
yerleflim yerlerinin tamam›nda 2010 y›l› içinde mobil
iletiflim altyap›s› ulaflt›rmak için de çal›flt›klar›n› belirtti. 

Türksat, haritada
Google’a rakip oluyor



ANKARA Esen-
bo¤a Havaliman›, y›l-

l›k 2 milyonluk yolcu ka-
pasitesi ile 1955 y›l›nda hiz-

mete girdi. 2000’li y›llara gelin-
di¤inde ise art›k, yolcu kapasitesi

olarak yeterli  olmamaya bafllad›.
Ayn› y›llarda, Türkiye’nin resmi girifl

kap›s› olmas› dolay›s›yla havaliman›n›n
mimar› aç›dan Baflkent’e yak›flmad›¤›

tart›flmalar› bafllad›. Baflkent’e yak›fl›r,
ça¤dafl bir havaliman›na ihtiyaç duyuldu-

¤u dillendirildi.   Bu düflünceden hareket-
le, Ulaflt›rma Bakanl›¤› Devlet Hava Mey-
danlar› ‹flletmesi (DHM‹) Genel Müdürlü-
¤ü, Ankara’ya yak›fl›r modern bir havalima-
n› için Yap-‹fllet-Devret (Y‹D) modeli ile
2004 y›l›nda ihaleye ç›kt›.  

DHM‹ taraf›ndan aç›lan ihaleyi Tepe ve
Akfen kazand› ve Esenbo¤a Havaliman› ‹ç
ve D›fl Hatlar Terminali binas›, taahhüt edi-
len tarihten 1 y›l önce tamamlanarak 16

Ekim 2006 tarihinde hizmete aç›ld›. Ha-
valiman›n›n yolcu kapasitesi 10 milyona ç›kt›.  

Yeni görüntüsüyle birçok vatandafl›m›za
‘Yahu biz nereye geldik?’ dedirten havali-
man›, eski Baflbakanlardan Necmettin Er-
bakan’› bile flafl›rtm›fl. Erbakan, yeni Esen-
bo¤a Havaliman›’na indi¤inde etraf›ndakile-
re; “Nereye geldik?” diye sormufl. Erba-
kan’›n, ‘nereye geldik?’ diye sordu¤u Esen-
bo¤a Havaliman›, mimari yap›s›yla dikkatle-
ri üzerine çekiyor. 

Öyle ki, Havaliman› Avrupal›n›n bile be-
¤enisini kazand›. 2009 y›l›nda, Avrupa Ulus-
lararas› Havalimanlar› Konseyi (ACI Euro-
pe) taraf›ndan 5-10 milyon yolcu kapasiteli
havalimanlar› aras›nda Avrupa’n›n ‘en iyi
havaliman›’ ödülüne lay›k görüldü. 

TAV Esenbo¤a taraf›ndan iflletilen ve da-
ha ilk y›llar›nda ödülle tan›flan Ankara
Esenbo¤a Havaliman›’n›n bugünlere gelme-
sinde pek çok kiflinin eme¤i, al›n teri var.
Ancak biri var ki; kazman›n ilk vuruldu¤u
saniyeden itibaren, bir tafl›n di¤erinin üstüne
konuldu¤u her ana, havaliman›n›n her met-
rekaresine kadar iflin bafl›nda bulundu.  Bu
isim, Ankara Esenbo¤a Havaliman›’n›n in-
flaat› aflamas›nda TAV ‹nflaat Proje Müdürü,
flimdi ise TAV Esenbo¤a Genel Müdürü
olan Nuray Demirer. Nuray Demirer için
Esenbo¤a Havaliman› asl›nda çok fley ifade
ediyor.  

Demirer için, Esenbo¤a Havaliman›’nda
çal›flmak, bir yaflam biçimi, bir tutku ade-
ta… Demirer’in, havaliman›na olan bu düfl-
künlü¤ü, bofl bir düflkünlük de¤il, hedefi
olan bir düflkünlük asl›nda... Çünkü Demi-
rer, ‘havaliman›n›n yolcu say›s›n› daha nas›l
art›rabilirim?’ hedefiyle yafl›yor. Söylefli es-
nas›nda bunu yo¤un biçimde hissediyorsu-

»
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‘NEREYE GELD‹K?’

“TAV
Esenbo¤a yeni

terminali hizmete girdi¤i gün,
limana inen yolcular gördükleri

yenilikler karfl›s›nda büyük flaflk›nl›k
yaflam›fl. Hatta eski Baflbakanlardan

Necmettin Erbakan, ‘nereye
geldik, buras› Ankara m›?’ diye

etraf›ndakilere 
sormufl”

Erbakan,
ESENBO⁄A’YA

‹ND‹⁄‹NDE
demifl

nuz.  Ancak, Demirer’in üzüntü duydu¤u
konularda yok de¤il. Mesela, ‘havaliman›-
na giriflte para al›n›yor’ yönündeki yanl›fl
bilgilere çok üzülüyor. Nas›l tren gar›na,
otobüs terminaline gidildi¤inde hiçbir üc-
ret al›nm›yorsa, havaalanlar›na giriflte de
hiçbir ücret al›nmad›¤›n› belirtiyor. Halka
sadece uça¤a binmek için de¤il havalima-
n›n› görmek, hatta çocuklar›n› al›p havali-
man›ndaki ‘izleme teras›’ndan uçaklar›n
kalk›fl ve inifllerini seyretmeleri için de gel-
meleri tavsiyesinde bulunuyor. Özellikle
çocuk hayranlar›n›n her geçen gün artt›¤›-
na vurgu yapan Demirer, bu yönde okul-
lardan gelen talepleri de de¤erlendirdikle-
rini kaydediyor.  

S›cak geçen söylefli s›ras›nda Genel
Müdür’e, pek çok soru sorduk. Eski Bafl-
bakanlardan Necmettin Erbakan’›n Esen-
bo¤a’ya ilk indi¤inde etraf›ndakilere, “Biz
nereye geldik?” dedi¤i do¤ru muydu? Bir
bayan ve genel müdür olarak, onu karfl›-
s›nda görenler flafl›r›yor mu? Havaliman›
ile ilgili yolculardan flikâyet veya övgü al›-
yor mu? Enteresan yolculara rastlan›yor
mu? Eviyle havaliman› aras›n›n uzak ol-
mas›, kendisini nas›l etkiliyor? ‹flte Demi-
rer’in cevaplar›: 

■ Erbakan’›n havaliman›na ilk indi¤in-
de ‘do¤ru yere mi geldik?’ dedi¤i söylenir.
Böyle bir hadise yafland› m›?

Bu hadise terminalin aç›l›fl günü yaflan-
d›. Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n
uça¤›ndan sonra yolcular›n uça¤›n› da ye-



ni terminale indirdik. Yolcular yeni ter-
minale ineceklerini bilmiyordu. Eski
Baflbakanlar›m›zdan Erbakan da on-
lardan biriydi. Havaliman›na indi¤in-
de, etraf›ndakilere, “Nereye geldik?”
diye sormufl. “Ankara m› buras›?” diye
inanamam›fl. Havaliman›na inen bir-
çok yolcu gördükleri karfl›s›nda d›flar›-
ya bile ç›kmak istemedi.  

■ Karfl›s›nda bayan bir genel mü-
dür görenler flafl›r›yor mu?

Türkiye’de pek de¤il ancak, fla-
fl›ranlar genelde, yurt d›fl›ndan

gelen misafirlerimiz, Avrupa-
l›lar oluyor. ‘Nas›l oluyor da

bir bayan, iflletmenin ba-
fl›nda?’ diye flafl›r›yor-

lar. ‹nanam›yor-
lar. Araflt›r-

m a l a r

09röportaj
üst düzey bayan yöneticilerin Türkiye’de
daha çok oldu¤unu ortaya koyuyor. Tersi
tahmin edilir ancak öyle de¤il. Bayanlar,
üst düzey yönetici olarak Türkiye’de yük-
selme flans›n› daha çok yakal›yor. 

■ Peki, bayan olman›z zaman zaman
otorite bofllu¤una sebep oluyor mu?

Asla. Arkadafllar›m beni bilir. Bir bak›-
fl›m yeter. 

■ Eviniz, iflyerinize yak›n m›?
Hay›r pek yak›n oldu¤u söylenemez. 65

kilometre. Her gün 130 kilometre yol yap›-
yorum. 

■ Daha ifle bafllamadan 65 kilometre yol
gelmek yorucu olmuyor mu? 

Kesinlikle de¤il. Asl›nda uzak olmas›n›
avantaj olarak bile görüyorum. Araba kul-
lan›rken, zaman›m› de¤erlendirip okuma-
ya f›rsat bulamad›¤›m kitaplar› dinliyorum.
Haftan›n planlamas›n› yap›yorum. Asl›nda
ifle geldi¤imde mesainin ortas›nda oluyo-
rum diyebilirim. 

■ Vatandafltan ne tür flikâyetler al›yor-
sunuz?

Vatandafllardan çok köklü flikâyetler al-
m›yoruz. ‘Burada yönlendirme yok’, ya da
‘burada niçin oturma koltu¤u yok?’ gibi lo-
kal flikayetler al›yoruz. O flikâyetleri de de-
¤erlendirerek, an›nda gideriyoruz. 

■ Karfl›s›nda yönetici olarak sizi bulan
yolculardan farkl›  istekler geliyor mu?

Pek istekleri olmuyor. Daha çok teflek-
kür al›yoruz. ‘Çok güzel bir havaliman›’.

Ya da, ‘bayanlar› yönetici olarak görmek
çok gurur verici’ fleklinde iltifatlarda
bulunuyorlar. Daha çok havaliman›n›n
eski halini bilenler ya da yafll›lar söylü-
yor bunlar›. 

■ Anadolu Jet’in Ankara merkezli
uçufllara bafllamas› Esenbo¤a’y› nas›l
etkiledi? 

Onlar burada ç›¤›r açt›. “‹lk olu-
flumda, nas›l bir farkl›l›k olur?” diye

düflündük, ancak fark› gözle görülür fle-
kilde yaflad›k. Çok genç dinamik bir

grup. Karar al›yorlar hemen uyguluyor-
lar. Yolcu potansiyeli olan illerle yüz yüze

görüflüyorlar. Yeni destinasyonlarla ilgili
bilgilendirme yap›yorlar. ‹llere gidip, her
yeri geziyorlar. Türkiye’nin her yerine
yüzde 60 yolcu art›fl› mükemmel bir fley.
Bilet rakamlar› çok önemli. 59 TL, 29 TL
gibi inan›lmaz fiyatlarla gidiyorsunuz. Bu
di¤er firmalar›n fiyatları da afla¤ı çekmesi-
ni sa¤ladı. Ayr›ca, onlarda ki yüzde 60’l›k
yolcu art›fl› bize de direkt yans›d›. 

“Yolcular›m›zdan
daha çok teflekkür

al›yoruz. ‘Çok güzel bir
havaliman›.’ Ya da, ‘bayanlar›

yönetici olarak görmek çok gurur
verici’ fleklinde iltifatlarda
bulunuyorlar. Daha çok

havaliman›n›n eski halini bilenler
ya da yafll›lar söylüyor

bunlar›.”

TAV Esenbo¤a Yat›r›m ve ‹flletme
Anonim fiirketi Genel Müdürü

Nuray Demirer



Yak›nsama
nedir?
Uluslararas›

Telekomünikasyon
Birli¤i’ne (ITU) göre;

geçmiflte ayr› teknoloji,
piyasa ya da politikalarla

tan›mlanm›fl endüstri
yap›lar›n› bir araya getiren

(entegre eden) kapasitedir.
Avrupa Komisyonu’na

göre; farkl› flebeke
platformlar› arac›l›¤›yla

benzer hizmet çeflitlerinin
tafl›nmas› ya da telefon

televizyon ve kiflisel
bilgisayar gibi tüketici
ayg›tlar›n›n bir araya

getirilmesidir.
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TELEKOMÜN‹KASYON sek-
töründe “yak›nsama” konusu dünyada
oldu¤u gibi Türkiye’de de önemli bir yer
tutuyor. Peki, yak›nsama tam olarak ne-
dir? Yak›nsama genel tan›m› itibariyle
farkl› sektörlerin veya farkl› teknolojile-
rin bir araya gelmesi anlam›n› tafl›yor.
Telekomünikasyon sektöründeki yak›n-
sama ise, telekomünikasyon ürün ve hiz-

metlerinden yararlanmak isteyen tüketi-
cilerin gereksinimlerini, ucuz, etkin ve
kolay bir biçimde zaman ve mekândan
ba¤›ms›z olarak karfl›lanabilmesi olarak
tan›mlan›yor. 

Mesela, bankaya gitmeden cep telefo-
nunuz üzerinden banka hesaplar›n›z› in-
celemek veya para transfer etmek, ya da
cep veya sabit bilgisayar üzerinden evini-

zin kap›s›n›, d›flar›da kalan arkadafl›n›za
açmak, yak›nsama için verece¤imiz sade-
ce birkaç örnek.

Bu aç›dan bak›ld›¤›nda yak›nsama bir
ürün veya sonuç de¤il bir süreç olarak al-
g›lan›yor. ‹nsanlar art›k iletiflim kurarken
zaman ve mekâna ba¤l› kalmak istemi-
yor. ‹letiflim ve teknoloji de insanlar›n bu
ihtiyac›na cevap vermek üzere h›zla iler-

»
Telekomünikasyon sektöründe mobil-sabit-internet kavramlar›n› birlikte
kullanabilme olana¤›n› ifade eden “yak›nsama” sayesinde gelecekte her 

3 çal›flandan biri biliflim alan›nda istihdam edilmifl olacak.

hayat›m›zda neleri de¤ifltirecek?
YAKINSAMA



liyor.  Yak›nsama, bilgi ve iletiflim tekno-
lojilerinin h›zl› bir biçimde hayat›m›za
girmesi ve yüksek bilgi-veri transferi saye-
sinde birçok alanda kullan›labilir oldu¤u-
nu k›sa sürede dünyada kan›tlamay› ba-
flard›. Yeni ifl modellerinin, yeni yaflam bi-
çimlerinin yak›nsaman›n yak›n zamanda
bizlere sunaca¤› bafll›klar olaca¤›n› sek-
tördeki uzmanlar ifade ediyor. 

Yak›nsaman›n hayat›m›za h›zla adapte
olabilmesi için uzmanlar›n dikkat çekti¤i
en önemli nokta geniflbant internetin
yüksek h›zlarda olabildi¤ince fazla insana
ulaflmas› ve mobil, sabit, IP, kablo gibi
farkl› geniflbant altyap›lar›n›n birbirleri
ile kopukluk olmadan uyumlu bir flekilde
çal›flabilmesi. 

Yak›nsaman›n hayat›m›zda ne gibi de-
¤ifliklikler yapaca¤› ile ilgili olarak uz-
manlar flunları söylüyor: “Her zaman, her
yerden, giyilebilir ya da tafl›nabilir ayg›t-
larla kablosuz olarak geniflbanttan iflleri-

mizi yapabilece¤iz, al›flverifl yap›p, evi-
mizdeki cihazlara müdahale edebilece¤iz,
toplant›lar›m›z› farkl› ülkelerle ayn› masa
etraf›nda gerçeklefltirebilece¤iz, para tafl›-
madan birçok ihtiyac›m›z› karfl›layabile-
ce¤iz ya da resmi ifllemlerimizi kuyrukla-
ra girmeden bulundu¤umuz yerden hal-
ledebilece¤iz.” 

Yak›nsama ile ilgili uzmanlar›n ortaya
koydu¤u bir baflka konu ise bilgi ve ileti-
flim cihazlar›n›n art›k moda ile harmanla-
narak hayat›m›zda girecek olmas›. Giyile-
bilir cihazlar teknolojideki bu h›zl› ilerle-
me sayesinde çok da uzak görünmüyor
hem de kendi tasar›mlar›m›zla. 
Yak›nsama art›k ülkelerin strate-
jileri aras›nda yer al›yor

Yak›nsama ülkelerin ulusal stratejile-
rinde de art›k ön planda yer al›yor. AB
ülkeleri, ABD, Japonya, Güney Kore gibi
ülkeler yak›nsaman›n ülke politikalar›nda
öncelikli konular aras›na alan belli bafll›

ülkeler oldu. Uzmanlar›n burada dikkat
çekti¤i en önemli konu ise yak›nsaman›n
sadece özel sektör ile ilerleyece¤i yönün-
de de¤il, hükümetlerin ve vatandaflların
da bu sürece dâhil olmas› gerekti¤i.  “‹n-
ternet h›zlar› bugün kulland›¤›m›z h›zla-
r›n çok üzerine ç›kacak.” diyen uzmanla-
ra göre ülkeler fiber optik altyap›lar›n›,
geniflbant internet h›zlar›n› mobil ve sa-
bitte h›zland›r›rken ayn› zamanda kablo-
suz olarak sunmak zorunda olacak. 
Güvenlik yap›lar› öne ç›kacak

Yak›nsama güvenlik sorunlar›n› da be-
raberinde getirecek. Yak›nsama teknolo-
jileri h›zla ilerlerken uzmanlar›n dikkat
çekti¤i en önemli sorun ise sistemlerin
sürekli ayakta kalabilece¤i ve güvenlikli
yap›lar›n kurulabilmesi oldu. Gün geçtik-
çe artan veri trafi¤inin getirdi¤i, kiflisel
verilerin korunmas›, bilgilerin kötü amaç-
la kullan›lmamas› ve güvenlik aç›klar›na
önlemlerin h›zla al›nmas› gelecekte ya-
k›nsama aç›s›ndan karfl›m›za ç›kacak en
önemli problemler olacak. 
‹stihdamda da de¤iflim yaflanacak

Yeni pazarlar ve yeni ifl modellerini de
hayat›m›za girmesini sa¤layacak olan ya-
k›nsama, AB’nin raporlar›nda da ortaya
koydu¤u gibi 2030 y›l›nda her 3 çal›flan-
dan biri biliflim alan›nda istihdam edilmifl
olacak.  Yeni ifl modelleri aras›nda günü-
müzde de konuflulan e-ticaret, e-devlet
gibi konulara yeni “e”ler katacak. e-E¤-
lence, e-Ö¤renme, e-Sa¤l›k, e-Ulafl›m, e-
Toplant›, e-Medya bunlardan sadece ba-
z›lar› olacak. 

11inceleme
Yak›nsama ile ilgili uzmanlar›n ortaya koydu¤u bir
baflka konu ise bilgi ve iletiflim cihazlar›n›n art›k moda
ile harmanlanarak hayat›m›zda girecek olmas›.

Giyilebilir cihazlar
teknolojideki bu h›zl›
ilerleme sayesinde çok da
uzak görünmüyor hem de
kendi tasar›mlar›m›zla… 
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TÜRK demiryollar›n›n tarihi
1856 y›l›nda, 130 kilometrelik ‹z-

mir-Ayd›n hatt›na vurulan ilk kaz-
ma ile bafllad›. ‹lk kazman›n vu-

ruldu¤u 1856 ile 1922 y›llar›
aras›nda Osmanl› toprakla-

r›nda 8 bin 619 kilometre
demiryolu infla edildi.

Bu hatt›n 4 bin 136
ki lometres i ,

cumhuriye-

tin ilan›yla milli s›n›rlar içinde kald›. 
Cumhuriyet sonras› Atatürk'ün bafllat-

t›¤› ve 1923-1950 y›llar› aras›n› kapsayan
dönemde 3 bin 764 kilometre ana hat de-
miryolu infla edildi. Bu dönem demiryol-
lar›n›n 'alt›n ça¤›' olarak nitelendirildi. 

1950'den sonra ise demiryollar› adeta
kaderine terk edildi. Kerhen iflletilen bir
kurum olmaktan öteye geçemedi. Bu dö-
neme, 100 y›l boyunca hiç el de¤memifl,
Band›rma-Bal›kesir hatt› en iyi örnek ola-

Ulaflt›rma Bakanl›¤› 2023 y›l› h›zl› tren hedefini 6 bin 792 kilometre olarak aç›klad›.
Yaklafl›k 7 bin kilometre h›zl› tren hatt› için ortalama 27 milyar Avro'ya ihtiyaç var.»

Foto¤raflar: Tar›k Er
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rak verilebilir. 1951'den 2002'ye kadar sa-
dece 954 kilometre ana hat demiryolu ya-
p›ld›. 2002'den sonra demiryollar›, devlet
politikas› oldu. ‹hmal ve unutulmuflluk
dönemine son verildi. 53 y›lda ortalama
11 kilometre yol yap›l›rken, son 7 y›lda ya-
p›lan ortalama yeni yol uzunlu¤u 118 kilo-
metreye ç›kar›ld›. Yat›r›mda demiryollar›
3 milyar 823 milyon 544 bin TL ödenek
ile ilk defa karayollar›n›n önüne geçti. ‹lk
kez 60'l›k raylar kullan›larak 4 bin 840 ki-
lometre, yol yenileme ve bak›m› gerçek-
lefltirildi. 

Demiryollar›nda her alanda yaflanan
geliflme, 2007'de Adapazar›'nda h›zl› tren
setleri ve modern metro araçlar› üreten
fabrika ile ç›tay› iyice yükseltti. 

Türkiye, tabi ki sadece h›zl› tren üreti-
mine ad›m atmad›… 1970'lerden beri ha-
yali kurulan 'h›zl› tren'le de tan›flt›. 206 ki-
lometrelik çift hat Ankara-Eskiflehir h›zl›
tren hatt› tamamlanarak bafllanan sefer-
lerle bir y›lda, 1 milyon 250 bin kifli tafl›n-
d›. Türkiye, Avrupa'da h›zl› trene sahip
6'nc› dünyada ise 8'inci ülke konumuna
yükseldi. ‹flletme büyüklü¤ü olarak ise
dünya 5'incisi oldu.

Demiryollar› bir taraftan mevcut kon-
vansiyonel hatlar›n bak›m onar›m›n› ya-
parken, bir yandan da süratle h›zl› tren
hatlar›n› birbirine ekliyor. Bu kapsamda,
Eskiflehir-‹stanbul, Ankara-Konya ve An-
kara-Sivas aras›nda h›zl› tren inflaat çal›fl-
malar› bütün h›z›yla sürüyor. Ulaflt›rma
Bakan› Binali Y›ld›r›m da ileriye dönük
bir demiryolu politikas› belirliyor.  Hedef;
2023 y›l›na kadar 6 bin 792 kilometre h›zl›
tren hatt›n› tamamlamak. Y›ld›r›m'›n di-
¤er bir hedefi de, vatandafllar›n Türki-
ye'nin her taraf›ndan 150 kilometre gidil-
di¤inde mutlaka bir h›zl› tren istasyonuyla
buluflmas›. 

Biz de bu say›m›zda Ulaflt›rma Bakan›
Binali Y›ld›r›m'›n kap›s›n› çald›k ve baflta

h›zl› tren
politikas› ol-
mak üzere, demir-
yolu projeleri hakk›n-
da birçok soruyu kendisi-
ne sorduk. Ankara-Konya
h›zl› treni bu y›l sonunda sefer-
lerine bafllayabilecek mi? ‹lk y›l›-
n› dolduran Ankara-Eskiflehir hatt›
için ne düflünüyor? 'Sürat Demiryolu
Projesi'nin ak›beti ne olacak? Biz sor-
duk, Bakan Y›ld›r›m cevaplad›:

■ Bakanl›¤›n›z›n 2023 y›l›nda 6 bin 792
kilometre yeni h›zl› tren hatt› infla edilme-
si yönünde hedefi var? Hedefi yakalayabi-
lece¤inizi düflünüyor musunuz?

Tabii ki, gerekli kayna¤› ay›rmak kay-
d›yla gerçekçi bir hedeftir. Gerekli kayna-
¤› aktarmad›¤›n›z zaman b›rak›n 6 bin 700
kilometreyi, 6 kilometre bile yap›lamaz.
Nitekim 1950-2002 aras› kaynak ayr›lma-
d›¤› için do¤ru dürüst tren yolu yap›lma-
m›fl. Fiziki olarak, süre olarak bu projeleri
gerçeklefltirecek zaman var. Ama kaynak
ayr›lmas› laz›m, bir de istikrar olmas› la-
z›m. Demiryolu politikas›n›n baflar›ya
ulaflmas› için devaml›l›k sa¤lanmas› laz›m. 

■ Kaynak aktar›m›nda herhangi bir
sorun olmazsa, 2023 hedefini rahat rahat
yakalar›z diyorsunuz.

Gerçeklefltirilebilece¤ini söylüyorum.
Yap›lacak yol miktar› ve süreleri, hesap
edilmifl projeler. Bir kez daha söylüyo-
rum; demiryolu politikalar›nda süreklili-
¤in devam etmesi laz›m. Diyelim ki; bir
baflkas› geldi, bir baflka alana öncelik ver-
di, buras› kald›, o zaman hedeflenen raka-
ma ulaflamazs›n›z, çünkü yetiflmez.

■ Söz konusu projeler için ne tutarda
bir kayna¤a ihtiyac›n›z var?

Kilometresi afla¤› yukar› 4 milyon Av-
ro'dan hesaplan›yor. Arazi durumuna gö-
re, bu rakam de¤ifliyor. Hesab›, bu rakam
üzerinden yapmak daha do¤ru olur. O za-

»»

Her 150 kilometrede 
h›zl› tren istasyonu olacak

BAKAN YILDIRIM:

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m



man yaklafl›k 27 milyar Avro'luk bir kayna-
¤a ihtiyaç bulunuyor. 

■ Peki, böylesi bir kayna¤› bulabilecek
misiniz? Ya da kaynak bulmak için farkl›
formülleriniz olacak m›? 

Kaynak sorunu her zaman vard›r. Kay-
nak sorununu aflman›n yolu, kamu- özel
ortakl›¤›d›r, Yap-‹fllet-Devret (Y‹D) mo-
delidir, bir de genel bütçedir. Bunun d›fl›n-
da kaynak yok. Genel bütçe d›fl›ndaki se-
çenekleri deneyemedik henüz. Çünkü de-
miryollar›n›n mevzuat›n› güncellefltirme-
miz laz›m. Onu yapt›ktan sonra bu model-
ler üzerinde çal›flabiliriz. 

■ Mevzuat de¤iflikli¤inin arkas›ndan,
özel sektörü demiryolu inflas›nda ve ifllet-
mesinde görebilecek miyiz?

‹ki fley yapaca¤›z; bir mevcut demiryolu
hatt›ndan hem TCDD'nin yararlanmas›n›,
hem de özel sektörün yararlanmas›n› sa¤-
layaca¤›z. Bu birinci taraf›…  ‹kinci taraf›
da tamamen s›f›rdan Y‹D modeli ile veya
kamu özel ortakl›¤› ile yap›lacak. 

■ H›zl› tren projeleri devam ederken,
Ankara-Eskiflehir h›zl› tren seferleri bir y›-
l›n› doldurdu. De¤erlendirme yapmak is-
terseniz ne dersiniz?

Bir y›ll›k sonuçlar gayet iyi. Hem teknik
anlamda kayda de¤er bir s›k›nt› ç›kmad›.
Hem de yolcu say›s› bak›m›ndan, ilgi bak›-
m›ndan sonuçlar memnuniyet verici diye-
bilirim.

■ Ankara-Konya h›zl› tren hatt›n›n se-
ferlere bafllamas› da merakla bekleniyor.

■ 2008: 32 adet lokomotif yüzde
51 yerli katk›yla TÜLOMSAfi’ta 
üretildi.

■ 2009: 13 adet lokomotif yüzde
51 yerli katk›yla TÜLOMSAfi’ta üretildi.

■ 2010: ‹slam Kalk›nma
Bankas›’ndan sa¤lanan krediyle 80
adet elektrikli ana hat lokomotifi yüzde
35 yerli katk› pay›yla Türkiye’de imal
edilecek. Kredi görüflmeleri ve ihale
haz›rl›k çal›flmalar› tamamland›.

Lokomotif 
üretim temini

■ 2008: 165 km yol ve 100 adet
makas yenilendi, 4 bin 700 adet ray
kayna¤› yap›ld›.

■ 2009: 470 km yol, 254 adet
makas yenilendi, 21 bin adet ray
kayna¤› yap›ld›.

■ 2010: 721 km yol, 250 adet
makas yenilemesi, 30 bin adet ray
kayna¤› yap›lacak.

Yenilenen yol ve
makaslar:

2002 10.000
2003 4.500
2004 15.500
2005 20.000
2006 25.000
2007 10.000
2008 69.750
2009 28.440
TTooppllaamm 117799..223388
Ortalama 22.400

Kardemir’den y›ll›k
ray temini (TON)

■ 2008: 705 adet yük vagonu
TÜLOMSAfi ve TÜDEMSAfi’da imal
edildi.

■ 2009: 849 adet yük vagonu
TÜLOMSAfi ve TÜDEMSAfi’da imal
edildi.

■ 2010: 673 adet yük vagonu
TÜLOMSAfi ve TÜDEMSAfi’da imal
edilecek.

Yük vagon üretimi

13 y›l içinde yap›lacak 6 bin 792 kilometre h›z tren hatlar› flöyle:

Türkiye, Ankara-Eskiflehir aras›nda bafllayan h›zl› tren
seferleriyle, dünyan›n 5’inci büyük iflletmecisi oldu.

Güzergah km (çift hat)
Ankara-‹stanbul 1066
Ankara-Konya 424
Ankara-Sivas 900
Bursa-Osmaneli(Ayazna-‹nönü) 380
Sivas-Erzincan 606
Konya-Antalya-Manavgat 450
Polatl›-Afyon 390
Afyon-Uflak-Eflme 400
Eflme-Manisa-‹zmir 434
Halkal›-Kap›kule 460
Bursa-Kocabey-Bal›kesir-‹zmir(Çandarl›) 620
Yerköy-Kayseri 210
Çay›rhan-Sincan 170
Antalya-Alanya 282
Toplam 6792

Yol yenilemeleri km
Yenileme çal›flmalar› devam eden yollar: 270 
Yenileme yap›lm›fl yollar: 4.840 
Yenilenecek yollar: 3.859

14 ba¤lant›noktas› www.baglantinoktasi.org 
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Bu y›l, iki flehir aras›nda yolculuk yapabi-
lecek miyiz?

2010 sonunda seferlere mutlaka baflla-
mak istiyoruz. S›k›fl›k bir takvim ama gere-
kirse 3 vardiyaya ç›kaca¤›z ve 2010 sonun-
da yolcu tafl›may› planl›yoruz. Bu mümkün
olmasa da testlerde son aflamaya gelmek
istiyoruz. 
■ Baflka bir h›zl› tren projesi olan ve art›k
y›lan hikâyesine dönen 'Sürat Demiryolu
Projesi'ni rafa kald›rd›¤›n›z ileri sürülüyor.

Rafa kald›rma diye bir fley yok. 70-80 ki-
lometrelik bir tünel ifli var. Onlar› tamam-
layaca¤›z. Tamamlamazsak, o tüneller kul-
lan›lmaz hale gelecek, onun için yat›r›ma
koyduk tekrar. E¤er gerekli ödene¤i de
alabilirsek, bu sene orada mevcudu en
az›ndan muhafaza edecek bir çal›flma ya-
paca¤›z. Ondan sonras›n›n, yine daha ileri-
ki y›llarda Y‹D ile yap›lmas› gerekir.

■ Di¤er bir elefltiri de hem projeyi de-
vam ettirmediniz, hem de Ankara-‹stanbul
için ayr› bir proje yapt›¤›n›z için geliyor?

Biz bunun k›yas›n› yapt›k. Biliyorsunuz,
biz göreve geldi¤imizde, Ankara-‹stanbul
aras› iyilefltirme h›zl› tren ihalesi yap›lm›fl-
t›. Sürat Demiryolu'nun da çok uzun y›llar
önce de ihalesi yap›lm›fl ama devam etmi-
yordu. Ç›kmaza girmiflti. Nereye kadar,
Arifiye'ye kadar. Ödenek ayr›lmad›¤› için
devam ettirilememifl. Nerden bakarsan
bugünkü parayla 700-800 milyon TL para
harcanm›fl. Projeye bakt›¤›m›zda, projenin
maliyeti bilinmiyor. Tamamlanma süresi
biliniyor. Bak›yorsunuz nereye gidiyor, ne-
reden geçiyor hiçbir yerleflim yerinden
geçmiyor. Bizim yapt›¤›m›z proje ile sürat
demiryolu projesini karfl›laflt›rd›¤›n›zda
sosyal ekonomik faydan›n Ankara-Eskifle-
hir güzergâh›nda oldu¤unu gördük ve bu
projeye a¤›rl›k verdik. Ankara-Eskiflehir
hatt›n› da bildi¤iniz gibi açt›k.  

■ Peki, Sürat Demiryolu Projesi'nin ta-
mamlanmas› için ne kadarl›k bir kayna¤a
ihtiyaç var?

Yaklafl›k 7 milyar TL'ye ihtiyaç var. Bu
kadar kaynak aktar›lmas› halinde Arifi-
ye'ye kadar h›zl› trenle, oradan sonra da
normal (konvansiyonel) hatla ‹stanbul'a
gidilecek.

■ Ankara Eskiflehir hatt›n› çok geç infla
etti¤iniz yönünde de elefltiriler var?

Elefltiri tabi ki olabilir. Ancak, Avru-
pa'da yap›lan h›zl› tren inflaat sürelerine
bak›ld›¤›nda, y›lda ortalama 43,50 km yol
yap›l›yor. Avrupa'da yap›lan h›zl› tren hat-
lar›n›n yap›m süreleri incelendi¤inde de
proje yap›m sürelerinin bu sürelere dâhil
olmad›¤› görülür. Avrupa'da proje fikrinin
ortaya ç›kmas› ile projenin haz›rlanmas› ve
inflaata bafllamas› aras›nda geçen süre yak-
lafl›k 7-13 y›l aras›nda de¤iflmektedir. Ör-
ne¤in Frankfurt-Köln aras› 197 km'lik hat-
t›n projelendirme süresi 13 y›ld›r. 5 y›lda
tamamlanan 206 km'lik Ankara-Eskiflehir
H›zl› Tren Hatt› yap›m süresine 6 ayl›k
proje yap›m süresi de dâhil edildi¤inde, ör-
neklerine göre daha k›sa sürede tamam-
lanm›flt›r.

■ 2008: Sakarya’da tren setleri ve
modern metro araçlar› üreten fabrika
kurularak üretime baflland›. Kardemir
yerli ray üretmeye devam etti,
Pamukova’da özel sektör travers üretti.

■ 2009: Konya, Ankara ve
Afyon’da kurulu tesislerde h›zl› tren
traversi, Erzincan’da yerli ve yabanc›
müteflebbis iflbirli¤i ile ba¤lant› eleman›
üretilmeye baflland›, MKEK taraf›ndan
monoblok tekerlek ve tekerlek tak›m›
üretimi için fabrika kurulmaya
baflland›.

■ 2010: Kamu-Özel Sektör iflbirli¤i
ile Çank›r›’da Makas Fabrikas› (VAE
Avusturya-KARDEM‹R ortakl›¤› ve
TCDD ifltirakiyle), Sivas’ta travers
fabrikas› kurulacak.

Özel sektör iflbirli¤i
ile yerli sanayinin

geliflimi flöyle:

20. yüzy›lda motorlu araçlar›n ortaya
ç›kmas›na kadar ulafl›m ço¤unlukla
demiryollar› üzerinden sa¤land›.
Avrupa ve Amerika’daki demiryolu
flirketleri 1933’lerde h›zlar› saatte 160
km’ye ulaflan trenlerle hizmet vermeye
bafllam›fllard›. Bu servisler dönemin
uçaklar›yla rekabet edebilecek
kapasiteye sahipti. Ancak 2. Dünya
Savafl› bu servislerin devam etmesini
engelledi. Savafl, bu h›z›n önüne geçici
bir engel koysa da, savafl›n ard›ndan
teknolojide fark yaratmaya bafllayan
Japonlar bir rekora imza att›. Saatte
145 km h›zla giden Ro-mancecar
3000 SSE, Tokyo’da dar hat aral›¤›na
sahip trenler aras›nda en yüksek h›za
ulaflm›fl oldu. Bu baflar› Japon
tasar›mc›lara standart hat aral›¤›na
sahip trenlerle daha da yüksek h›zlara
ulaflabilecekleri güvenini sa¤lad›.

H›zl› trenin tarihçesi

Bakan Y›ld›r›m, “Bakanl›k olarak hedefimiz, vatandafl›
Türkiye’nin her yerinden 150 kilometre gitti¤inde,
mutlaka bir h›zl› tren istasyonuyla buluflturmak.”

Dünyan›n ilk h›zl› treni ise yap›m›na
1959’da bafllanan ve 1964’te
tamamlanan Japonya’n›n Tokaido
Shinkansen’iydi. Bu tren Tokyo-Osaka
aras›ndaki denemelerde saatte 200 km
h›za ç›kmay› baflard›. Avrupa’daki ilk h›zl›
tren hatt› ise 1981 y›l›nda Paris ve Lyon
aras›na uyguland›. Bu hat üzerinde de
saatte 300 km h›za ulafl›ld›. Art›k
demiryolu seyahatleri baflka bir anlam
kazan›yordu. Zamana karfl› yar›fl, biraz
gecikmeli de olsa, uçaklar›n ard›ndan
raylar›n üzerinde de bafll›yordu.

Saatte 200 km
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Sadece h›zl› trenlerin, yeni
vagonlar›n, bölgesel ve banliyö

trenlerinin raylar üzerinden ku¤u gibi
süzülüflünden de¤il, alt yap› için
yap›lan yat›r›mlar›n ne denli köklü
oldu¤u da biliniyor art›k.

Öyle ki, h›zl› trenin art›k bu
topraklarda iflletilir hale gelmesi ve
yayg›nlaflt›r›lma politikalar› nerdeyse
ilginçli¤ini yitirecek.

Oysa yak›n zamana kadar, demiryollar›n›n
bu kadar ihmal edildi¤inin kimse fark›nda
de¤ildi.

Kimsenin, raylar yenilensin, yeni hatlar
aç›ls›n, daha çok tren ifllesin gibi bir talebi
yoktu.

Hükümetler de hakl›yd› tabi,
talebin s›f›r noktas›nda oldu¤u bir
alana neden onca yat›r›m yap›ls›n ki? 

Demiryollar› m›? Pöh! ‘Yavafl yavafl
gidip, gelsin trenler iflte, bir
hareketlilik olsun yeter’ anlay›fl› hâkim
oldu hep.

Bu anlay›fl, öyle tahripkâr oldu ki,
2002 y›l›ndan itibaren demiryollar›na
yap›lan devasa yat›r›mlar, ilk bafllarda
susuzluktan kurumufl topraklar›n
üzerine düflen ilk ya¤mur damlalar›n›n
etkisi kadar oldu, çatlaklar›n aras›nda
kaybolup gitti.

Fakat hükümetin demiryollar›na
yat›r›m yapma konusundaki kararl›l›¤›,
yani ya¤murlar›n süreklili¤i, çorak
topraklar›n yavafl yavafl yeflillenmesi gibi,
demiryolu sektörünün yeniden
do¤uflunun, bugün gözle görülür sonuçlar›n› verdi.

Asl›nda dramatik ve bir o kadar da trajik olan bu
büyük maceray› TCDD Genel Müdürü Süleyman
Karaman’dan dinlemelisiniz. 

Arkas›nda, onu destekleyen bir
Ulaflt›rma Bakan› Binali
Y›ld›r›m’dan söz edecektir size,
onun sürekli s›rtlar›nda hissetti¤i
s›cak ellerini anlatacakt›r.

Ve onun son jestinden,
Bakanl›¤›n 2010 bütçesinden en

büyük pay› demiryollar›na ay›rmas›ndan.  
Tabi ki, ellerini birbirinin boynuna at›p, ayn›

türkü söyler gibi beraber yürüdü¤ü yol arkadafl›
DLH Genel Müdürü Ahmet Arslan’dan da söz
edecektir...

Ahmet Arslan ve teknik kadrosunun y›llard›r
sessiz sedas›z, Türkiye’de nerede ova varsa
demiryolu geçirmek için nas›l yeni projeler

çizdiklerini, da¤lar› raylarla birlefltirmek
için yapt›klar› viyadük
hesaplamalar›ndaki hassasiyetlerini
anlat›rd› size…

Söz konusu karayolu ulafl›m› oldu¤u
için, uyum ve entegrasyon konusunda
kaç›n›lmaz bir iflbirli¤i içinde olunmas›
gereken bir kurum daha vard›.

Demiryollar› konusundaki bu büyük
yürüyüfllerine, Karayollar› Genel
Müdürü Mehmet Cahit Turhan’›n

verdi¤i destekten söz etmeden geçmezdi. 
Ve tüm bunlar› anlat›rken birden susar, biraz

durduktan sonra Sözü Ulaflt›rma Bakan› Müsteflar›
Habib Soluk’a getirirdi. 

Ne zaman t›kand›¤› bir konu olsa,
nerede olursa olsun koflup, yetiflen,
dost s›cakl›¤› ve güvenirli¤i içinde
sürekli yan›nda olan Habib
A¤abeyini uzun uzun anlat›rd›.

Her uzun yol arkadafll›klar›n›n
böyle türkü tad›nda beraberlikleri
vard›r.  

TCDD’nin ki de böyleydi iflte…

TCDD’nin yol arkadafllar›
Son y›llarda

demiryollar›ndaki de¤iflimi
fark etmek için özel bir ilgi

gerekmiyor. 

Adnan Ekinci
adnanekinci@baglantinoktasi.org

Ulaflt›rma 
Genel Müdürü
Binali Y›ld›r›m

TCDD Genel
Müdürü Süleyman

Karaman

DLH Genel
Müdürü Ahmet

Arslan

Ulaflt›rma 
Bakanl›¤› Müsteflar› 

Habib Soluk

Karayollar› Genel
Müdürü Mehmet

Cahit Turan
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ÖZAL
BANA

yak›n ilgi gösterdi

TAYFUN ACARER

“ Diploma töreninde rahmetli Turgut Özal ile k›sa söylefli yapt›k.
Özal, ‘nereden mezunsun?’ diye sordu. ‹TÜ’den mezun oldu¤umu

söyleyince, bana yak›n ilgi gösterdi. Çünkü kendisi de ‹TÜ’den
mezundu. Gerçekten de¤iflik bir söylefli oldu aram›zda. ”

GEÇM‹fiE BA⁄LANTI
bu ay Türkiye’nin tan›nm›fl simala-
r›ndan biri olan Bilgi Teknolojileri ve
‹letiflim Kurumu (BTK) Baflkan›
Tayfun Acarer’i konuk etti. Haber-
leflme ve telekomünikasyon sektörü-
nün tepe noktas›nda bulunan Aca-
rer ile zaman tünelinde, üç sayfaya
s›k›flt›rd›¤›m›z bir gezinti yapt›k. 

Gazeteciler olarak, Tayfun Bey’i
yaklafl›k 5 y›ld›r tan›r›z. “Nas›l bir ki-
flidir?” sorusuna kestirmeden verile-
cek cevap fludur: “Samimi, zeki bir
yurdum insan›d›r.” Zaman zaman
sorular›m›zla sinirlendirsek de, hiç
kin güttü¤üne tan›k olmad›k. Bir de
ketumlu¤u vard›r ki, sormay›n… 

Ekip olarak, ‘ketum’ olmas› bizi
çok yorar. Do¤al olarak gazeteciyiz.
Do¤al olarak Acarer de bizim için
son derece önemli bir haber kayna-
¤›... Ancak, Acarer’den 3 kelimeden
fazlas›n› almak bizler için oldukça
zordur. Zaten aram›zda 3 kelimeden

fazlas›n› alan arkadafl›m›z› tebrik
ederiz. Gazetecili¤i bir yana b›rakt›-
¤›m›zda, keyifli ve hofl sohbet biridir
Acarer… Girizgâh› daha fazla uzat-
madan Acarer ile yapt›¤›m›z söylefli-
ye geçelim.

■ Nerede do¤dunuz? 
‹stanbul’da do¤dum. ‹stanbul Tek-

nik Üniversitesi (‹TÜ) Elektronik ve
Teknik Haberleflme Mühendisli¤i
Bölümü’nden mezun oldum. Ailem
Türkiye’nin de¤iflik memleketlerin-
den gelmifl. Benim hiçbir dedem ve
ninem ayn› memleketten de¤ildir.
Do¤u, bat›, kuzey ve güney her yer-
den kar›fl›k bir yap› söz konusu…  

■ ‹stanbullu olmay› nas›l anlat›r-
s›n›z?

‹stanbullu olmak gerçekten çok
güzel… ‹stanbul’da do¤dum, orada
büyüdüm. Orada evlendim. Türki-
ye’nin çok yerine gitmiflli¤im var
ama ‹stanbul’un d›fl›nda yaln›zca
Ankara’da çal›flt›m.

“ “
»



19geçmifle ba¤lant›
■ Eflinizle nas›l tan›flt›n›z?
Eflim de mühendis. Türk Tele-

kom’da çal›fl›rken tan›flt›k. 1985 y›l›n-
da o zaman PTT vard› tabi.   

■ Efliniz hangi üniversiteden me-
zun?

Eflim, Y›ld›z Teknik Üniversitesi
(YTÜ) kökenli. O da elektronik ha-
berleflme alan›nda okudu. Ben,
‹TÜ’den mezun olduktan hemen son-
ra ifle girdim. Eflim, PTT’ye girmeden
önce bir süre özel sektörde çal›flm›fl. 

As›l e¤itim, bizim için evlendikten
sonra bafllad›. Ben, eflimle beraber
master yapt›m. ‹htisas yapt›m. Dokto-
ray› beraber yapt›k. Yaln›z eflim, dok-
toray› benden bir buçuk y›l sonra biti-
rebildi. Çünkü ikinci bebe¤imiz ol-
mufltu. O dönem devam edemedi.
Dersler bitmiflti yeterlilik s›navlar›n-
dan da geçmiflti, ki bence o s›nav tez
s›nav›ndan çok daha zor bir s›navd›,
teze bafllad›ktan sonra eflim okula ara
verdi. Do¤umdan sonra devam etti.

■ Kaç çocu¤unuz var?
‹ki. ‹kisi de erkek.
■ Ailenizin yap›s› ve ekonomik du-

rumu nas›ld›?
Benim babam iflçiydi. Tersanede ça-

l›fl›yordu. Sanat okulu mezunuydu.
Onun döneminde bu iyi say›l›yordu. O
dönemlerde bu düzeyde e¤itim alm›fl
kifliler, aste¤men olarak askerlik yap›-
yorlarm›fl. Neticede kadrosu iflçi idi.
Annem ev han›m›. Bir k›z kardeflim
var. Tabii, babam çal›fl›rken çok zor-
land›. Allah’tan kira vermiyorduk. Es-
ki bir evde oturuyorduk. Ev babaanne-
me aitti. Evin avantaj› babam›n çal›flt›-
¤› yere yak›nd›; bu sayede yol paras›
vermiyordu.

Tersanede elektrik teknisyeni olarak
görev yap›yordu. Benim bu mesle¤i
seçmemde, babam›n çal›flt›¤› atölyenin
mühendisinin çok etkisi oldu. Bu mü-
hendis, çok sayg› duydu¤um biriydi.
Bildi¤im kadar›yla daha sonra fabrika-
da müdür yard›mc›s› oldu. Çok sayg›n
bir insand›. 

■ Di¤er kardefliniz okudu mu?
Evet, o da okudu, kardeflim baflar›l›

idi. O da eczac›d›r. ‹stanbul’da okul bi-
rincileri kontenjan›yla girdi. Benim
dönemimde bu tür uygulamalar yoktu,
o dönemde vard›. Babam emekli ol-

»»



duktan bir sene sonra okulu bitirdim. Babam,
emekli olunca durum daha da zorlaflt›. Okul bit-
tikten sonra mast›ra devam edemedik. Çünkü
bir an önce en az›ndan kendi yükümüzü hafiflet-
mek istedik.

■ Akademisyen olma düflüncesi ve iste¤i nasıl
olufltu?

Görüflüm net de¤ildi. Çünkü insan okuldan
mezun olduktan sonra eskiyi daha iyi de¤erlen-
direbiliyor. Ayr›ld›ktan sonra de¤erlendirmek
daha kolay oluyor. Okulda, hemen mezun olup
ayr›lmak istiyorsunuz. Fakat özellikle yüksek li-
sans ve ihtisas program›ndan sonra, ki oradaki
sunumlar çok önemliydi, bak›fl aç›m de¤iflti.
Dersler tart›flma ortam›nda yap›l›yordu. Hoca-
lar gelir konu atar. ‹nsanlar tart›fl›r. Biz orada
tart›flmay› ö¤rendik. Bu çok önemlidir. Bafltan
aram›zda çok ciddi tart›flmalar yafland›. Nere-
deyse kavga ç›k›yordu. Sonra insanlar baflkalar›
ile tart›flmay› ö¤rendi. Çok güzel bir e¤itimdi.

■ Bu durum ifl hayat›n›za nas›l yans›d›?
Çok güzel yans›d›. Ben o dönemin birincisiy-

dim. Eflimle beraber yüksek lisans yap›yorduk.
Daha sonra olaylar› de¤erlendirince, eflim çok
ileri ç›kmak istemedi. ‹stese geçer giderdi. Bana
göre tam bir Anadolu kad›n›d›r. 

■ Sizin ilk ifl deneyiminiz PTT mi?
Hay›r, ben daha önce özel sektörde de çal›fl-

t›m. Üniversitedeyken özel sektör tecrübem var.

Ayr›ca bizim dönemimiz 12 Eylül öncesi çok
olayl› bir dönemdi. 

■ O döneme ait an›lar›n›z var m›?
Tabi, o dönem çok ac›l› bir dönemdi. Bir anda

yirmi kiflinin öldü¤ü bir dönem. O dönemle ilgili
fazla konuflmak istemiyorum. Türkiye için kay›p
y›llard›r. Tam bir y›l kaybettik. 

■ Ö¤rencilik y›llar›n›zla ilgili çarp›c› bir an›-
n›z var m›?

Ben ihtisas› bitirdi¤imde dönem birincisiydim.
O zaman rahmetli Turgut Özal yeni Cumhur-
baflkan› olmufltu ve diplomam›z› Özal verdi.
Özal, diplomas›n› verdi¤i kiflilerle k›sa söylefli
yap›yordu. “Nereden mezunsun?” diye dönem
birincilerine soruyordu. Dört ya da befl dönem
birincisi vard›. Dönem birincileri, ‹stanbul Üni-
versitesi a¤›rl›kl› idi. Ben, ‹TÜ’den mezun oldu-
¤umu söyleyince, Özal bana yak›n ilgi gösterdi.
Çünkü kendisi de ‹TÜ’den mezundu. Gerçekten
de¤iflik bir söylefli oldu aram›zda.

■ Bilgi Teknolojileri ‹letiflim Kurumu Bafl-
kanl›¤›’na atan›fl sürecinizi anlat›r m›s›n›z?

Önce, 2003 y›l›nda K›y› Emniyet’e Genel Mü-
dür Yard›mc›s› ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak
atand›m. 2 y›l orada çal›flt›m. Orada görevliyken,
BTK Baflkanl›¤›’na atand›m. Hala, üniversitede
hocal›k da devam ediyor. Hafta sonlar›. Baz›
hafta sonlar› gidemiyorum tabii. ‹stanbul’a gide-
miyorum veya yurtd›fl›nda oluyorum. Baz› hafta
sonlar› da telafi ediyoruz. Yani normalde ders
dört saattir. Ama bir hafta gidemezseniz di¤er
hafta sekiz saat olur. Üniversitede dersler zaten
blok olur. Asl›nda flu bir gerçek ki; dersler be-
nim için bir çeflit rehabilitasyon. Fiziksel olarak
yoruluyorum ama psikolojik olarak dinleniyo-
rum. 

■ Üniversite ders vermenin, gençlerle birlikte
olman›n size katk›s› nedir?

Sürekli ders verirseniz zihin gelifliyor. Özellik-
le son s›n›f ö¤rencisine. Bir de flu var; üniversite-
lerde, birinci s›n›fla son s›n›f çok farkl›d›r. Birin-
ci s›n›f daha lisededir. Saç›ndan sakal›ndan belli-
dir, ama son s›n›f ö¤rencileri içinde kravat takan
bile vard›r. Denizcilik Fakültesi’nin bir özelli¤i
var. Üniformal›lar. Daha ciddiler. Hafta sonlar›
biraz daha ‘large’ olurlar ama geneli ciddidir.
Gelenek olarak do¤ru bir gelenek çünkü gemi
kendine özgüdür. Disiplini sa¤laman›z gerekir.

■ Siz, hangi tak›m› tutuyorsunuz? Tak›m›n›-
z›n maçlar›na gidiyor musunuz?

Fenerbahçeliyim. Kongre üyesi de¤ilim. Maç-
lara ara s›ra gidiyorum. 

■ Çocuklar›n›z hangi tak›m› tutuyor?
Büyük o¤lum Galatasarayl›, küçük o¤lum Fe-

nerbahçelidir.  
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Acarer, “BTK baflkanl›¤›n›n yan› s›ra üniversitede
ders vermeye devam ediyorum. Asl›nda flu bir

gerçek ki; dersler benim için bir çeflit
rehabilitasyon. Fiziksel olarak yoruluyorum ama

psikolojik olarak dinleniyorum.” 

Haberleflme ve
telekomünikasyon gibi

milyarlarca dolarl›k
dev bir sektöre yön

veren BTK’n›n
baflkanl›¤›n› yürüten

Tayfun Acarer, tersane
iflçisi bir baban›n o¤lu
olarak dünyaya geldi. 

»»
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Ulafl›mda 
en ucuz flehir 

‹stanbul 
Ba¤lant› Noktas› büyük flehirlerdeki ulafl›m 

ücretlerini araflt›r›p, karfl›laflt›rd›. Araflt›rmam›za göre taksi ücretinde en ucuz
flehir ‹stanbul, en pahal› ise ‹zmir. Ayn› mesafe için ‹stanbul’da taksiyle binen

bir yolcu, ‹zmir’e oranla 5,8 TL daha az ödeme yap›yor.

fiEH‹R içi ulafl›mda otobüs,
metro, dolmufl ve taksi ücretleri aç›s›n-
dan Türkiye’nin önde gelen flehirlerini
karfl›laflt›rd›k. Araflt›rmam›zda bizim
için de sürpriz olan bir sonuç ortaya

ç›kt›. Türkiye’nin belli bafll› büyük fle-
hirleri aras›nda ulafl›m›n en ucuz oldu-
¤u yer ‹stanbul. Özellikle taksi ücretle-
rinde ‹stanbul, di¤er büyük flehirlerden
çok daha ucuz. 10 kilometrelik bir me-

safe için ‹stanbul’da taksiye 16 lira 50
kurufl ödenirken, Ankara’da 21 lira 20
kurufl, ‹zmir’de ise 22 lira 30 kurufl öde-
me yap›l›yor. Bu tabloya göre, ‹stan-
bul’da taksiyle 10 kilometre yol giden

»
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bir yolcu, ‹zmir’e göre, 5,8 TL daha az
ödüyor.  Taksi ücretindeki ucuzluk s›ra-
lamas›, otobüs ücretlerinde de¤ifliyor.
‹stanbul otobüs bilet fiyatlar›nda di¤er
iki büyükflehre göre yine ucuz. ‹stan-
bul’da tam bilet fiyat› 1 lira 50 kurufl
iken, indirimli biletin fiyat› 85 kurufl.
Tam bilet fiyat› ‹zmir’de 1 lira 55 kurufl,
indirimli biletin fiyat› ise ‹stanbul gibi
85 kurufl.  Ancak, Ankara Büyükflehir
Belediyesi’nin bugün uygulad›¤› otobüs
bilet fiyatlar› ‹zmir ve ‹stanbul’a göre
çok daha yüksek. Ankara’da tam otobüs
fiyat›n›n bileti 1 lira 85 kurufl. Ö¤renci
indirimli bilet ise 1 lira 15 kurufl. Toplu
tafl›ma ücretlerinde Ankaral›lar tam bi-
let fiyat› baz al›nd›¤›nda, ‹stanbul’a göre
0,35 kurufl, indirimli fiyatta ise, 0,30 ku-
rufl daha fazla ücret ödüyor. ‹zmirliler
ise, indirimli fiyatta ‹stanbul ile ayn› pa-
ray› öderken, tam bilette sadece 0,5 ku-
rufl fazla ödeme yap›yor. 

Peki, flehiriçi otobüs ve taksi ücretle-
rindeki bu fiyat fark› nereden kaynak-
lan›yor. Ankara Umum Otomobilciler
ve fioförler Odas› Baflkan› Mehmet Yi-
¤iner, taksi ücretlerindeki farkl›l›¤›n
nedenini, nüfus ve taksi say›s›na ba¤l›-
yor. Ankara’n›n ‹stanbul’dan daha pa-
hal› olmas›n› flöyle aç›kl›yor: “Bizim
taksilerimiz yolcuyu al›p gidece¤i yere
b›rakt›¤›nda dura¤›na bofl dönüyor.

Çünkü Ankara’da taksi say›s› nüfusa
göre çok fazla. Kifli bafl›na düflen taksi
say›s› Ankara’da ‹zmir ve ‹stanbul’un 3
kat›. Taksi nereye gitse bir durak var
geri dönüfllerinde yolcu almas› müm-
kün de¤il.” 

Ankara’da 7 bin 701 taksi oldu¤una
dikkat çeken Yi¤iner, bu say›n›n pek
çok ildeki esnaf say›s›ndan daha fazla
oldu¤unu belirtiyor.  Bu sebeple taksi
plaka fiyat›n›n da ‹stanbul ve ‹zmir’e
göre 2-3 kat pahal› oldu¤unu bilgisini
veriyor. Yi¤iner, taksimetre fiyat›n›n
yüksek olmas›nda akaryak›t giderlerin-
deki art›fl›n, yedek parça, Ba¤-Kur
pirimleri ile iflçili¤inde etkili oldu¤unu
kaydediyor. 
Dolmufl ücreti Ankara’da pahal› 

Dolmufl ücretleriyle ilgili de de¤er-
lendirmede bulunan Yi¤iner, dolmufl
ücretlerinin ‹stanbul’da oldu¤u gibi ka-
demeli olmas› gerekti¤ine vurgu yap›-
yor. Yi¤iner, flöyle devam ediyor: “An-
kara’da dolmufllar›n indi-bindi fiyatlar›
yüksek. 25 kilometreye kadar dolmufl
ücreti 1 lira 85 kurufl. 1 kilometre de git-
se, 20 kilometre de gitse 1 lira 85 kurufl
ödeniyor. Bu büyük bir haks›zl›k. Bu
de¤ifltirilmeli, aflamal› hale getirilmeli.
Ayr›ca ö¤renciler
için de indirimli
fiyat uygulanmal›.” 

Türkiye’nin en büyük
flehirlerindeki taksi ücretlerine göre
10 kilometrelik bir mesafede
yolcular›n ne kadar ödedi¤ini tespit
ettik. ‹flte flehirlerde taksi ücretleri:  

■ ‹STANBUL: Resmi kay›tlara
göre 17 bin 384 taksinin
bulundu¤u ‹stanbul’da, taksimetre
2.5 liraya aç›l›yor ve her
kilometrede 1.4 lira yaz›yor. Bu
tarifeye göre 10 kilometrelik bir
yolculuk sonunda taksiye 16.5 lira
ödeme yap›l›yor. ‹stanbul’da gece
tarifesi ise kald›r›ld›. 

■ ANKARA: 7 bin 701 ticari
taksinin bulundu¤u Ankara’da 
580 kifliye bir ticari taksi düflüyor.
Aç›l›fl ücreti 2.2 lira olan taksimetre,
kilometreye 1.9 lira yaz›yor. Buna
göre 10 kilometrelik bir mesafe
için Ankaral›lar taksiye 21.2 lira
ödeme yap›yor. Ankara’da da gece
tarifesi bulunmuyor.

■ ‹ZM‹R: 2 bin 821 taksinin
bulundu¤u ‹zmir’de, taksiye
bindi¤iniz zaman aç›l›fl ücreti 2.3
lira, kilometre ücreti ise 2 lira. 
10 kilometrelik bir mesafe için
taksiye toplam 22.3 lira ödeniyor. 

■ ANTALYA: Turizm flehri
Antalya’da 3 bin 750 taksi
bulunuyor. 1.5 liradan aç›lan
taksimetre, her kilometrede 1.9 lira
yaz›yor. Yani Antalya’da taksiyle 
10 kilometrelik bir yolculuk 20.5 lira
ödeniyor. 

■ ADANA: Taksimetre aç›l›fl
ücretinin 1.3 lira oldu¤u Adana’da
kilometreye 1.8 lira ücret al›n›yor.
Adana’da taksiyle 10 kilometrelik
bir yolculu¤un faturas› 19.3 lira. 

■ BURSA: Taksimetre aç›l›fl
ücreti 1.7 lira olan Bursa’da
kilometre bafl›na taksi ücreti 
1.8 lira. 10 kilometrelik bir taksi
yolculu¤unun bedeli ise 19.7 lira. 

■ D‹YARBAKIR: Taksimetre
aç›l›fl ücreti 60 kurufl olan
Diyarbak›r’da kilometre bafl›na 1.75
lira ücret al›n›yor. 10 kilometrelik bir
yolculu¤un bedeli ise 18.1 lira. 

BÜYÜK 
fiEH‹RLERDE 

TAKS‹ ÜCRETLER‹

Ankara Umum
Otomobilciler ve

fioförler Odası Baflkanı
Mehmet Yi¤iner







Devlet 10 y›lda 
23 milyar TL 

Ö‹V tahsil etti 

Maliye Bakanl›¤› ile yap›lan görüfl-
melerde BTK, sanal mobil hizmet-
lerden al›nan Hazine Pay›’n› müker-
rer olmaktan ç›karan bir formül ge-
lifltirdi. Lisanslar› verilmeye baflla-
nan sanal mobil hizmetlerinden iki
defa Hazine Pay› al›n›yor. Örne¤in
bir sanal iflletmeci 10 saatlik görüfl-
meyi abonesine 100 liraya sats›n ve
hizmet ald›¤› GSM flirketine ise 10
saatlik görüflme için 50 lira ödesin.
Sanal operatör abonesi bir kifli 10
saatlik görüflme için 100 liral›k fatu-
ra için 15 lira (yüzde 15) Hazine Pa-
y› veriyor. Ayn› 10 saatlik görüflme
için sanal operatör de altyap›s›n›
kulland›¤› GSM operatörüne ödedi-
¤i 50 lira üzerinden 7,5 lira (yüzde
15) Hazine Pay› ödüyor. Bu durum-
da normal flartlarda 100 liral›k gö-
rüflme için 15 lira olarak ödenmesi
gereken Hazine Pay›, sanal abone-
ler için 22,5 liraya ç›k›yor. BTK, ayn›
görüflmeden iki defa Hazine Pay›
al›nmas›n›n önüne geçmek için bir
formül haz›rlad›. Buna göre GSM
flirketleri sanal operatörler arac›l›¤›
ile verdikleri hizmetlerden elde et-
tikleri gelirden yüzde 15 Hazine Pa-
y› ödeyecek. Sanal operatörler ise
elde ettikleri gelirden GSM flirketi-
ne ödedi¤i bölümü ç›kard›ktan son-
ra kalan bölümü üzerinden yüzde
15 Hazine Pay› ödeyecek. Yani sa-
nalc›lar elde ettikleri kâr üzerinden
Hazine Pay› ödemifl olacak. 

Sanal için 
çözüm yak›n

Cep telefon görüflmelerinden al›nan
vergilerde Türkiye dünya birincisi. Bi-
rincilik için di¤er vergileri anlatmaya
hiç gerek yok. Sadece yüzde 25
Ö‹V, yüzde 18 KDV ve yüzde 15 Ha-
zine Pay› rekor için yeterli. Türki-
ye’nin ard›ndan gelen ülkeler ise
Uganda, Zambia, Dominik Cumhuri-
yeti gibi az geliflmifl ülkeler. AB ülke-
lerinde, cep telefonu ile yap›lan gö-
rüflmelerde, sadece KDV al›n›yor.
Cep telefonu vergisinde AB ortala-
mas› yüzde 19, dünya ortalamas› ise
yüzde 17. Türkiye’de ise bunun üç
kat›ndan fazla vergi al›n›yor. Türkiye
ile birlikte geliflmekte olan ülkeler
aras›nda yer alan Brezilya’da bile bu
oran yüzde 29. Yunanistan da Avru-
pa ülkeleri içinde yüzde 25 ile en
çok vergi alan ülke.  

Türkiye vergi
rekortmeni

CEP TELEFONUNDAN ALINAN VERG‹LER 

1) Özel ‹letiflim Vergisi (Ö‹V) (%) 25 
2) Hazine Pay› (%) 15
3) KDV (%) 18
4) Kurum Masraflar›na Katk› Pay›  (KMKP) (%) 0.35
5) Özel ‹letiflim Vergisi (Yeni Tesis) 31.10 TL
6) Telsiz Ruhsatname Ücreti 12.00 TL
7) Telsiz Kullan›m Ücreti 12.00 TL
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BTK, farkl› hizmetler için al›nan farkl› vergiler nedeniyle sektörde
kafa kar›fl›kl›¤› yafland›¤› sonucuna vard›. BTK, “vergi kayb› olma-
dan” cep telefonu, sabit te-
lefon ve internetten al›-
nan vergilerin eflitlen-
mesini teklif etti. 

17 A¤ustos Marmara Depremi’nin yaralar›n› sarmak
için o dönem hükümet yetkilileri taraf›ndan telefon konufl-

malar›na geçici olarak getirildi¤i ifade edilen Özel ‹letiflim
Vergisi (Ö‹V), aradan 10 y›l geçmesine ra¤men kald›r›l-

mad›. 2004 y›l›nda ise kal›c› hale getirildi. Geçici vergi
art›k, bütçenin önemli gelir kaynaklar›ndan biri oldu.

Rakamlar da bu gerçe¤i do¤ruluyor zira son 10 y›l için-
de Ö‹V sayesinde hazineye 23 milyar 17 milyon lira

girdi. Türkiye’de 16 milyon hane bulundu¤u dikkate
al›nd›¤›nda, hane bafl›na ortalama bin 438 lira Ö‹V

ödenmifl. Oysa deprem felaketinin Türkiye’ye fatu-
ras›n›n büyüklü¤ünün 13 ilâ 15 milyar lira oldu¤u

tahmin ediliyor. Kötümser tahmine göre bile dep-
remin zarar› çoktan sar›ld›.  

Yüksek vergi sektörün  önünü kesiyor 
10 y›l önce depremzedelerin yaras›n› sarmak

için getirilen Özel ‹letiflim Vergisi, son y›llarda
haberleflme sektörün geliflmesinin de önünü kes-

meye bafllad›. Sabit telefonlarda yüzde 15, cep
telefonlar›nda yüzde 25 oran›nda uygulanan

Ö‹V, internetin geliflmesini engellemeye baflla-
y›nca, geçen y›l internet hizmetlerinde Ö‹V

yüzde 5’e düflürüldü.  
Her yeni ürüne vergi k›skac› 

Teknolojik geliflmelerle birlikte ortaya ç›kan
yak›nsamayla, internet üzerinden verilen hiz-

metler sadece internete ba¤lanmakla s›n›rl›
kalmad›. ‹nternet üzerinden ses tafl›ma, tele-
vizyon hizmeti, telefon hatlar›ndan IPTV gibi
hizmetlerin vergilendirilmesi sorun olmaya
bafllad›. Maliye Bakanl›¤›, deneme yay›nlar›
devam eden IPTV’den yüzde 15 Ö‹V iste-
yince, tart›flma bafllad›. Tart›flmaya Bilgi
Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu (BTK)
son verdi. BTK, IPTV’yi “haberleflme hiz-
meti” olarak tan›mlay›nca, IPTV’den yüz-
de 15 Ö‹V al›nmas› da kesinleflti. fiimdi
BTK’n›n Web TV için verece¤i karar, bu
hizmetten al›nacak vergi oran›n› belirleye-
cek. Yani bir y›l önce internette yap›lan
Ö‹V indirimleri, hizmet tan›mlamalar›yla
tekrar gelmeye bafllad›.   

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, “‹n-
sanlara her hizmet için ayr› ayr›  fatura
gönderiliyor. Vatandafl bunlar›n hangisini
takip edece¤ini flafl›rm›fl durumda. Buna
bir çözüm bulmak gerekiyor. Yak›nsa-

mayla bir platformdan pek çok hizmet
verilebiliyor. Bence operatörler, telefon,

internet, televizyon hizmetlerini bir pa-
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ket olarak sunmal› ve vatandafl da ne kadar ödeyece¤ini
bilmeli. Böylece ayda bu ifllere ay›raca¤› paray› da bilecek,

bütçesini ona göre ayarlayacak.” aç›klamas›n› yapm›flt›.  
Vergiler eflitlensin 

‹nternet, sabit ve cep telefonu hizmetlerinden al›nan
farkl› farkl› vergiler, sunulan hiz-

metin tan›m›nda yaflanan karma-
fla nedeniyle, Bakan Y›ld›r›m’›n

istedi¤i paketlerin gelmesi de
mümkün olmuyor. Bu tart›flmala-

ra son vermek için harekete geçen
BTK, yak›nsama nedeniyle hiz-

metlerin birbirine geçti¤ini, farkl›
hizmetler için al›nan farkl› vergiler

nedeniyle sektörde kafa kar›fl›kl›¤›
yafland›¤› sonucuna vard›. Pek çok

yeni hizmette yaflanan tart›flmalara
son verilmesini isteyen BTK, “vergi

kayb› olmadan” cep telefonu, sabit
telefon ve internetten al›nan vergi-

lerin eflitlenmesini teklif etti. 
BTK’n›n önerisi kabul edilirse;

cep telefonundan al›nan yüzde
25’lik Ö‹V düflecek. Ö‹V’nin eflit-

lenmesi durumunda internetteki
vergi oran› artacak. Sabit telefon

hizmetlerindeki verginin de düflmesi
bekleniyor.  

Depremin
ard›ndan getirilen

Özel ‹letiflim Vergisi (Ö‹V)
üzerinden son 10 y›lda devletin

kasas›na 23 milyar 17 milyon lira
girdi. Türkiye’de 16 milyon hane

bulundu¤u dikkate al›n›rsa,
hane bafl›na ortalama bin

438 lira Ö‹V 
ödenmifl.



TÜRK Telekom’un bafllat-
t›¤› kampanyalar aboneleri sevin-
dirdi. Kas›m ay›ndan bu yana ger-
çeklefltirilen kampanyalar çerçeve-
sinde, aboneler 1,2 milyar dakika
‘bedava’ konuflma yaparken, 120
milyon TL vatandafl›n cebinde kal-
d›.

Türk Telekom’un bedava ko-
nuflma trafi¤i en çok karne tatili
döneminde gerçekleflti. 15 günlük
süre içinde yüzde 114’lük bir art›fl
sa¤lan›rken, konuflma sürelerin-
de saat s›n›rlamas›na gidilme-
mesi ve ek bir ücret talep edil-
memesinin de etkisi oldu.

Türk Telekom Pazarlama ve
‹letiflim Baflkan› Erem Demir-
can, sabit telefondan cep telefo-
nuna yap›lan aramalar›n yüzde

44 artt›¤› belirtti. Nisan ay›ndan itiba-
ren sabit hatlardan, cep telefonu aran-
d›¤›nda, GSM tarifelerinin yüzde 70’in-
den daha ucuz olaca¤›n› söyledi.
Telefonla ev güvenli¤i

Türk Telekom Pazarlama ve ‹letiflim
Baflkan› Erem Demircan, "Evde Bir
fieyler Oluyor" reklam›na at›f yaparak,
reklam›n bundan sonraki bölümleri
hakk›nda da ipuçlar› verdi.  Demircan,
vatandafl›n sabit telefon üzerinden evi-
ni koruyacak güvenlik sistemi ile h›rs›z-
l›¤a, yang›na ve su basmas›na karfl› si-
gortalayacaklar› sistem üzerinde de ça-
l›flt›klar› bilgisini verdi. "Evde çok fley
olacak." dedi. Ayl›k 4-5 lira gibi düflük
bir ücretle, bu tür olaylar karfl›s›nda za-
rarlar›n›n belli k›sm›n›n karfl›lanaca¤›n›
vurgulad›. Güvenlik sistemi için ise, ay-
l›k 10 ila 20 TL’lik bir ücret al›nmas›n›n
düflünüldü¤ünü belirtti.
Cepten, cebi aramak daha pahal›

Erem Demircan, 3 milyon kiflinin ya-
rarland›¤› ‘Ev Avantaj’ paketinin abo-
neye büyük f›rsatlar sa¤lad›¤›n› kaydet-
ti.  Mart’tan itibaren, tüm gün cebi
araman›n dakikas›n›n 9,3 kurufla in-
dirildi¤ini hat›rlatan Demircan, bu fi-
yat›n Nisan ay›ndan itibaren 6,5 ku-
rufl olaca¤›n› belirtti. “Yani; sabit
hatlardan, cebi arad›¤›n›zda, mevcut
cep telefonu tarifelerinin yüzde
70’inden daha ucuza konuflulacak.”
fleklinde konufltu.

Sabitten cebi araman›n, cepten cebi
aramadan daha ucuz oldu¤una iflaret
eden Demircan, Telekom’un ‘Ev Avan-
taj’ paketinin 6 Mart’tan beri abonele-
rine yeni avantajlar sundu¤unu belirtti.
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Bayburt olal›,
böyle
konuflmad›

BAYBURT 

Telekom,
kampanyalar›yla

hedefini yakalad›.
Vatandafl 20 bin saat

bedava konufltu ve 
120 milyon TL cebinde

kald›. Bayburt ve
Tunceli en çok konuflan

iller s›ralamas›nda
‹stanbul, Ankara ve

‹zmir’den sonra gelen
flehirler oldu.

»
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Cem Y›lmaz’l› Türk Telekom
reklamlar› büyük ilgi görüyor. 
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En çok konuflan flehirler hangileri?
Bedava tarifesini en çok kullanan iller, ‹stanbul,

Ankara, ‹zmir, Bayburt ve Tunceli olarak s›raland›. 

■ Sabit hatlarda tüm dünyada abone
say›s›nda düflüfl gözleniyor. Türk
Telekom grubunun ise toplamda abone
say›s› artt›.

■ Avrupa ülkelerinin y›ll›k abone kayb›
yüzde 13-14 

■ Sabit telefonda, Avrupa, Ortado¤u
ve Uzak Do¤u ülkelerindeki flirketlerde
yaflanan abone say›s›ndaki düflüfllerle,
Türk Telekom karfl›laflt›r›ld›¤›nda Türk
Telekom’un abone kayb› sadece yüzde
4 civar›nda. 

■ Çin Telekom 2009’da 20 milyon
abone kaybetti. 

■ Hindistan’da nüfus 1 milyar, sabit
telefon abonesi ise sadece 30 milyon. 

Telefon dünyas›nda
neler oluyor?

Aboneler, ‘Ev Avantaj’
kampanyas› ile “Sabah 7’den
akflam 7’ye” kadar hem flehir
içi hem de flehirleraras›
bedava konuflma yapt›. Cep
telefonlar›n›n aranma
dakikas›n›n da 6,5 kurufla
indirilmesi, kampanya
döneminde sabit telefondan
cep telefonunu arama oran›
da yüzde 44 art›rd›. 

Türk Telekom Pazarlama ve
‹letiflim Baflkan› Erem Demircan.

Kampanyada
neler oldu?

Medikal Koçluk
Hizmeti
Türk Telekom, Ac›badem
Mobil Sa¤l›k A.fi. iflbirli¤i
ile müflterilerine sa¤l›k
hizmeti sunacak. Telekom
müflterileri ve aileleri, 7
gün/24 saat, ‘ev
telefonlar›’ arac›l›¤›yla,

Ac›badem Mobil Sa¤l›k’›n
alan›nda uzman
doktorlar›ndan sa¤l›k
dan›flma hizmetlerini
alabilecek.
Konut Sigortas› 
Türk Telekom’un bireysel
müflterilerine sunaca¤›
Konut Sigortas› hizmeti

ile konutlar›n yang›n ve
dâhili su basmas›na karfl›
güvence alt›na al›nacak. 
Ev güvenlik Sistemi
Türk Telekom bireysel
müflterilerine özel
güvenlik flirketi arac›l›¤›yla
Alarm Haber Alma
merkezi hizmeti sunacak. 

Türk Telekom’un yeni hizmetleri neler?
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BAKAN:

B‹R

B‹R

“Hayat›m›n yar›s› yollarda geçince ‘kendi uça¤›m› kendim kullan›r›m’ diyerek,
önce pilotluk lisans›, ard›ndan brövesi ald›m. Türk Hava Kurumu’na ba¤l›

Türk Kuflu Genel Müdürlü¤ü tesislerinde 2 ay boyunca pilotluk e¤itimi gördüm.”



HAYAT bazen öyle insanlar ç›-
kar›r ki karfl›m›za; her fleye yeten ener-
jileri ve sahip olduklar› yaflam coflkula-
r› ile bizi flafl›rt›rlar. Bizler merakla,
“Bunun s›rr› nedir?” diye onlar› izler-
ken, onlar baflka bir keflif yolculu¤una
ç›km›fllard›r bile. D›fl Ticaretten So-
rumlu eski Devlet Bakan› Kürflad Tüz-
men de o insanlardan biri. Politikan›n,
protokolün s›n›rlar çizemedi¤i, ak›l al-

maz tempolarda çal›fl›rken hayat› ›ska-
lamayan bir kiflilik. Milli yüzücülük,
profesyonel dalg›çl›k derken en son ke-
flif gökyüzüne do¤ru uzand› ve Tüzmen
cephesinden ‘pilotluk brövesi ald›¤›’
haberi geldi. Bizler de, “Bunun s›rr›
nedir?” diye kendisine sorduk.
“Çocuk-büyük hepimiz en az bir
kere rüyam›zda uçmufluzdur”

Tüzmen, gökyüzüne olan merak›n›
aç›klayarak söze bafllad›: “Üç yafl›ndan
itibaren herkesin gökyüzüne merak›
bafllar ve çocuk- büyük hepimiz, en az
bir kere rüyam›zda uçmufluzdur. Benim
gökyüzüne zaten var olan ilgim ise
uzun süre dalg›çl›k yapt›ktan sonra art-
t›.” Profesyonel bir dalg›ç olan Tüz-
men, dal›fllarda uzmanlafl›p daha derin-
lere indikçe oralarda karfl›laflt›¤› yepye-
ni hayatlar ve güzelliklerden çok etki-
lenmifl. Bakan su alt›ndaki güzellikler
ile öylesine bütünleflmifl ki yeryüzüne
de derinlerden bakmaya bafllam›fl. Tam
da bu noktada dünyay› daha farkl›, da-
ha büyük ölçekte görme iste¤i yaflam›fl
ve gözünü gökyüzüne çevirmifl.

D›fl Ticaret Bakanl›¤› döneminde
elinde bavulu ile kar›fl kar›fl dünyay›
gezmek, Tüzmen’in merak ve keflif afl-
k›na yeterli gelmemifl. Tüzmen, bu aflk›
da flöyle özetliyor: “Bizler gezdikçe va-
tan›m›z›n de¤erini ve güzelli¤ini anla-
d›k ancak flöyle de bir gerçek var, su al-
t› ya da gökyüzü fark etmez dünyam›z-
da daha keflfedilecek o kadar çok fley
var ki!”
“Hayat›m›n yar›s› da 
yollarda geçince ‘kendi uça¤›m›
kendim kullan›r›m’ dedim”

Çok zaman önce pilotluk lisans›n›
almay› akl›na koydu¤unu ifade eden
Kürflad Tüzmen, zaman darl›¤›ndan
dolay› bu hedefini hep ertelemek zo-
runda kalm›fl. Aya¤›n›n de¤medi¤i ülke
kalmayan Bakan, ‘hal böyle olunca, ha-

yat›m›n yar›s› da yollarda geçince ken-
di uça¤›m› kendim kullan›r›m’ diyerek,
önce pilotluk lisans›, ard›ndan brövesi
için kollar› s›vam›fl. Türk Hava Kuru-
mu’na ba¤l› Türk Kuflu Genel Müdür-
lü¤ü tesislerinde 2 ay boyunca pilotluk
e¤itimi alan Tüzmen, Türk Kuflu’ndaki
hocalar›n çok deneyimli ve uzman ol-
duklar›n› vurguluyor. Yaklafl›k 200 saat
yer dersi ve 45 saat uçufl dersinden
sonra 2009 y›l›n›n Ekim ay›nda pilotluk
brövesini hak etmifl ve uçak kullanma-
ya bafllam›fl.
“Uça¤a bir düflman veya
yabanc›ym›fl gibi de¤il, bir
han›mefendiymifl gibi nazik
davranmak gerekiyor”

Ayn› zamanda milli bir yüzücü olan
Tüzmen, sporcu disiplinin ve ifl haya-
t›ndaki prensiplerinin uçuflta çok fay-
das›n› görmüfl. Uçman›n, çok dikkatli
ve so¤ukkanl› olmay› gerektirdi¤ini be-
lirtiyor. En ufak bir hatan›n feci sonuç-
lar do¤urabilece¤ine dikkati çekiyor.
Tüzmen’e göre uçak kullanmak h›zl› ve
do¤ru karar vermek anlam›na geliyor.
‹flin prati¤ini de flöyle özetliyor: “Uçak
kullan›rken havada fren yapamazs›n›z
ve her uçak er geç yere iner.”

Yo¤un ifl temposuna ra¤men dersle-
rini kaç›rmamak için özel bir çaba gös-
teren Kürflad Tüzmen, uçakla ilgili kü-

31hayattan
“Bizler gezdikçe vatan›m›z›n de¤erini ve

güzelli¤ini anlad›k, ancak flöyle de bir gerçek 
var, su alt› ya da gökyüzü fark etmez dünyam›zda

daha keflfedilecek o kadar çok fley var ki!”

»

»»
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çük bir de s›r veriyor: ”Uça¤a bir düfl-
man veya yabanc›ym›fl gibi de¤il, bir ha-
n›mefendiymifl gibi nazik davranmak
gerekiyor. Bunu yaparsan›z uça¤›n›z da
bunu fark ediyor zaten ve çabalar›n›za
karfl›l›k veriyor.”
“Gençler disiplin, kararl›l›k 
ve güvenle her zorlu¤un
afl›labilece¤ini ö¤renebilirler”

Ald›¤› e¤itimler ve uçufl tecrübesiyle,
“Pilotluk kolay m›, yoksa zor bir ifl mi?”
sorusuna flöyle cevap veriyor: ”Ben
olaylar› kolayl›k zorluk derecesine göre
ele almaktansa, büyük hedefler koyar
ve onlara giden küçük ad›mlar› tek tek
hesaplar›m. Bu prensiple her fleyi bafla-
rabilirsiniz.”

Uçak kullanmay› baflta gençler olmak
üzere herkese tavsiye eden Tüzmen,
böyle bir tecrübenin çok fley ö¤retebile-
ce¤ine de¤iniyor. Tüzmen’e göre genç-
ler disiplin, kararl›l›k ve güvenle her
zorlu¤un afl›labilece¤ini bu yolla ö¤re-
nebilirler. Dünyan›n güzelliklerini gök-
yüzünden binlerce manzara eflli¤inde

yeniden fark etmek ve kendi memleke-
tinin de¤erini anlamak da cabas›.
“Denizde 
köpekbal›klar› ile yüzdüm” 

Karfl›m›zda su alt› dünyas›n› da, gök-
yüzünün s›n›rs›zl›¤›n› da tecrübe etmifl
bir uzman var. Üstelik lisansl›, e¤itimli
bir uzman. K›yas tutmas›n› isteyince so-
rumuzu flöyle yan›tl›yor: ”Hepsinin ayr›
bir yeri var ve hepsi bir bütünün parça-
lar›. Fakat iki tarafta da bu güzelim yer-
yüzündeki gereksiz çat›flmalar daha çok
fark ediliyor.” 

Denizde köpekbal›klar› ile yüzdü¤ü-
nü hat›rlatan Tüzmen, insano¤lunun

yaklaflmay› bildi¤i takdirde köpekbal›k-
lar›yla bile iyi dost olabilece¤ini ifade
ediyor. “Sualt› da gökyüzü de benim
için büyük özgürlük ve keyiftir. Önce
uçup sonra istedi¤iniz yere dalabilirsi-
niz.” diyor.
Ankara semalar›nda uçmufl

Bakan, ald›¤› bröve sonras› kendi ku-
mandas›ndaki uçakla Ankara civar›nda
uçmufl. K›r›kkale, fiereflikoçhisar, Bala,
Haymana, Tuz Gölü, Hirfanl› Baraj› se-
malar› Tüzmen’in pilotluk tecrübelerin-
de yer alm›fl.

‹fl temposunun yo¤unlu¤undan dola-
y›, ‘pilotluk brövesi alma törenini’ yapa-
cak f›rsat› bile olmam›fl Tüzmen’in. ‹lk
f›rsatta bu töreni yapmay› istedi¤ini vur-
guluyor. Yak›n gelecekteki yeni hedefini
ise flöyle özetliyor: “Hocalar›m tam jet
pilotu olaca¤›m› söylüyorlar. Onu dene-
mek isterim do¤rusu. Paraflütle atlamak
da önümüzdeki ifller aras›nda. fiimdiye
kadar sadece para-sailing (paraflütle de-
niz üstünde dolaflma) yapabildim. ‹nflal-
lah bunlara da f›rsat buluruz.”

Denizde köpekbal›klar› ile yüzdü¤ünü hat›rlatan Tüzmen, insano¤lunun 
yaklaflmay› bildi¤i takdirde köpekbal›klar›yla bile iyi dost olabilece¤ini ifade ediyor.

D›fl Ticaretten
Sorumlu eski

Devlet Bakan›
Kürflad Tüzmen

»»
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“Abi, fianl›urfa’ya duruflmaya
gidece¤im, severim pencere

kenar›n›, yerimi internetten
özellikle seçtim, 7A,  kazaya
kurban gitmeyeyim diye, neyse,
uzatmayal›m, uça¤a bindim, bir
bakt›m cam kenar›nda bir amca
oturuyor, Urfal› oldu¤u her
halinden belli, beyefendi dedim,
oras› benim yerim, adam benim yerim buras› dedi, bak
7C, cam kenar›, yok dedim, 7C cam kenar› de¤il,
koridor, ›srar ediyor, hostes duruma muttali oldu,
beyefendi, sizin yeriniz koridor dedi, o zaman dedi
amca, niye yanl›fl veriyorsunuz kardeflim, koridorsa 7K
olacak, C cam, K koridor de¤il mi, uzatmayay›m, güç
bela amcay› yerine tafl›d›k, oh, yerime kavufltum, arada
baflka bir yolcu var, sessiz, amcayla kelam ettik ya, daha
kemerlerimiz çözülmeden muhabbet bafllad›, demez mi
yolculuk nereye diye, içimde bir gülme tufan›, flaka
de¤il, vallahi sordu ve sahiden içten gelerek sordu,
fianl›urfa’ya, siz nereye dedim, yandan önden
gülümsemeler, k›k›rt›lar, bafllad›k muhabbete, amcam
burada tavuk çiftli¤inde iflçiymifl, ilk defa uça¤a biniyor,
ilk defa biniyor ama belli de etmiyor tabi, süngü düflük
de¤il anlafl›lan, erkeklik desen sap›na kadar, yaklafl›k bir
y›ld›r memlekete gitmiyormufl, yahu, çantamdan
dosyay› ç›kard›m, biraz göz atay›m diyorum, amca öyle
ediyor, böyle ediyor, beni dâhil ediyor muhabbete,
neyse, dosyay› çantaya koydum, dilimizin ba¤› çözüldü,
çokça o konufltu tabii, derken, alçalmaya bafll›yoruz
anonsu, devam, tekeri ha koyduk ha koyaca¤›z,
beyefendi hâlâ muhabbette, uzatmayay›m, indik, ben o
arada Allaha›smarlad›k dedim tabii, bu arada akl›m
duruflmada, bir de ne göreyim, yaklafl›k otuz hemflerisi

bizim tavuk çiftli¤i iflçisi yol
arkadafl›m›z› karfl›lam›fllar,
havaya at›p indiriyorlar, taksi
tutmufllar, anlad›m, gurbetten
gelen akrabalar›n› uça¤a bindi¤i
için mi böyle karfl›l›yorlar, yoksa
uzun zaman görmediklerinden
mi, baflka sebep mi var, yoksa
tavuk çiftli¤i hikâyesi hikâye

miydi, burac›klar›n› bilmiyorum, bildi¤im beni
karfl›layan olmad›¤›, taksiye atlad›m, ben avukat
Abdulkadir Özel, böyle bir yolculuk da böyle bir
karfl›lama da görmedim, neyse uzatmayay›m, dönüflte,
uça¤a ad›m atar atmaz bakt›m, hamdolsun yerim bofl,
hemen oturdum, olur ya, C kardeflim, cam olabilir, bu
sefer de, bak Allah’›n ifline, teyzem elinde iki çuval,
yerlefltirmeye çal›fl›yor bafl üstü dolab›na, içinde ne var
Allah bilir, c›va gibi…”

Hikâye devam edecek ya, ettirmeye niyetli de¤iliz, bu
kadar› kâfi, bizim Turan aynen nakletti ve dinledik.

Diyece¤im, hani Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m
“Hava yolunu halk›n yolu yapt›k, uça¤a binmeyi imtiyaz
olmaktan ç›kard›k ihtiyaca dönüfltürdük” diyor ya, bu
ba¤lamda yüzlerce binlerce örne¤e rastlamak mümkün.

Son yedi y›lda, her sekiz Türk vatandafl›ndan biri,
yani 8,5 milyon insan›m›z ilk defa uça¤a bindi. Tavuk
çiftli¤inde çal›flan Urfal› amca da onlardan biri…

Havayolu ve demiryolu yolcular› yeni bir yolculuk
kültürü oluflturuyor. Bu bir yana da, uçaktaki
demokrasiye diyecek yok do¤rusu. Bu yolculuk
Türkiye’yi gelece¤e götürüyor. 

fianl›urfal› amcan›n olanca safl›¤›yla sordu¤u,
“Yolculuk nereye?” sorusunu böyle yan›tlamak laz›m.
Gerisi sahiden hikâye. 

Yolculuk nereye? 
Son yedi y›lda, her sekiz
Türk vatandafl›ndan biri,

yani 8,5 milyon insan›m›z ilk
defa uça¤a bindi. Tavuk
çiftli¤inde çal›flan Urfal›
amca da onlardan biri…

MEHMET AYCI
mehmetayci@baglantinoktasi.org
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Kontör bitti,
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TL DÖNEMI BAfiLADI
TÜRK‹YE’de, 65

milyon dolay›nda cep telefonu
abonesi bulunuyor. Bunlar›n
50 milyondan fazlas›, ön
ödemeli di¤er deyiflle kontörlü
hat kullanan abonelerden
olufluyor. Ancak bundan böyle
kontörlü hat dönemi bitiyor.
Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim
Kurumu (BTK), 1 Nisan’dan
itibaren kontör dönemini
kapatt›,  TL dönemini bafllatt›.
Bu uygulamayla aboneler,
bundan sonra kaç dakika ya da
saniye konufltuklar›n›,
konuflman›n dakikas›n›n kaç
TL veya kurufl oldu¤unu net
olarak bilecek. 
Aboneye pek çok yeni
avantaj sunan uygulama
nas›l iflleyecek?

■ Aboneler, eskiden oldu¤u
gibi abone merkezlerine ya da
büfelere gidecek. Abone,
kontör yerine almak istedi¤i
konuflma süresini, buna denk
düflen TL’yi ödeyerek alacak.
Hatt›na, istedi¤i miktarda
dakika yüklenecek.

■ Cep telefonuyla konuflan
aboneye, konuflmas›n›n
ard›ndan iflletmeci taraf›ndan
ücretsiz mesaj gönderilecek.
Mesajda hatta kalan dakika
hakk›nda bilgi verilecek. 

■ ‹flletmeci, abonelerini,
SMS ve MMS ücretleri
hakk›nda da bilgilendirecek.
Bilgilendirme ücretsiz olacak.
Mesajla; flebeke içi ya da
flebeke d›fl› yap›lacak
görüflmelerin ücretleri
hakk›nda olacak. 
Kontörlü  abonelerde 
ayr›nt›l› fatura olacak

Bu gruba giren aboneler,

fatural›  hatlarda oldu¤u gibi
son alt› ayl›k telefon
görüflmelerine iliflkin ayr›nt›l›
faturay› da iflletmecisinden
isteyebilecek. Abone, talep
etmesi halinde, faturas›, posta
yoluyla da ayr›nt› olarak
gönderilecek. Görüflmelere
iliflkin ayr›nt›l› faturaya,
güvenlik önlemleri sa¤lanarak,
internet üzerinden de ücretsiz
eriflebilecek.
20 TL de¤il, 5 TL yükle 

Kurum, bu alanda yeni bir
düzenleme daha yapt›.
Abonelerin, 1 Nisan’dan önce
ön ödemeli (kontörlü)
hatlarda 3 ay içinde 20 TL
de¤erinde en az 100 kontör
yüklemesi gerekiyordu. Bunun
yap›lmamas› halinde hat önce
görüflmeye, ard›ndan da
tamamen kullan›ma
kapat›l›yordu. 

Kurum’un yeni karar›
çerçevesinde abonelerin 3 ay
içinde yükleme yapmalar›
gereken miktar 5 TL olarak
belirlendi.  Abonelerin 10 TL
ve üzeri yükleme yapmalar› ya
da bu abonelere 10 TL ve
üzeri transfer edilmesi
durumunda hatlar›n aktif
kullan›labildi¤i süre 6 aya
ç›kar›ld›.

BTK Baflkan› Tayfun
Acarer, Ba¤lant› Noktas›’na
yapt›¤› aç›klamada, kontörden
paraya geçiflin son derece
önemli oldu¤una iflaret ederek,
“Tüketiciler, her yapt›klar›
görüflmenin ard›ndan kalan
tutar› ö¤renecek. 
Konuflman›n dakika ücretini
bilecek. Her ayr›nt›y› tek tek
izleyebilecek.” dedi.

»

Kontör yüklemedikleri için
hatt› kapat›lan cep telefonu
abonelerine Bilgi Teknolojile-
ri ve ‹letiflim Kurumu’ndan
müjde geldi. BTK ald›¤› yeni
kararla, 90 gün içinde kon-
tör yüklemedi¤i için hatt› ka-
pat›lan abonelerin hatt›n›n
tekrar aç›lmas›na karar verdi.
Bu abonelerin, daha önce
kullanamad›¤› kontörleri de
iflletmeciler taraf›ndan iade
edilecek.

Aboneler kullanmad›klar›
kontörlerin paralar›n› birkaç
seçenekle geri alabilecek. Bu-
nun için öncelikle operatörle-
re geri ödeme için baflvuruda
bulunacak. Baflvuru tarihin-
den bir ay sonra para, abo-
nenin tercihine göre ister
banka hesap numaras›na is-
terse de kredi kartlar›na geri
ödenecek. Abonenin paras›n›
geri alabilece¤i di¤er bir se-
çene¤i daha var. Bu da, söz-
leflme yapma yetkisine sahip
bayi ya da abone merkezleri,
paray› elden ödeyebilecek. 

1 Nisan’dan
itibaren

kullan›lmayan
kontörlerin

paras› da geri
al›nabilecek 

Numaras›n›
tafl›yan da

paras›n› geri
alabilecek  

BTK’n›n ald›¤› kararda,
numaras›n› tafl›yan aboneler
de geri ödemeden
yararlanacak. Eski iflletmeci,
kullan›lmayan kontörlerin
paras›n› yeni iflletmeciye,
yeni iflletmeci de abonesinin
hesab›na aktaracak.
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Çanakkale’de, Yunanistan ile yaflanan frekans
rekabeti, uçufl emniyetini tehlikeye at›yor. ‹ki ülke

aras›nda frekans üzerinden sürdürülen savafl, öyle bir
hâl ald› ki; kule ile pilot aras›ndaki telsiz

görüflmelerine, müzik yay›nlar› kar›flmaya bafllad›.

ÇANAKKALE’de Yunanistan ile yaflanan frekans savafl›, ticari sefer yapan yerli
ve yabanc› uçaklar›n yan› s›ra Türk savafl uçaklar› için de tehlike olmaya bafllad›. Uçufl

emniyetinin riske edilmesinde, Türkiye ile Yunanistan aras›nda yaflanan radyo
ve televizyon frekans rekabeti sebep oldu. Önce Yunanistan’›n güçlü radyo ve tele-

vizyon yay›nlar›, Çanakkale ile Ege’deki Türk televizyon ve radyo yay›nlar›n› bozdu. Bu-
nun üzerine Türkiye’deki yay›nc› kurulufllar daha güçlü frekanslarla Yunan yay›nlar›n› bas-

t›rd›. Bu durum, uçaklar›n uçufl emniyetini riske soktu. Pilotlar›n inifl ve kalk›fl s›ras›nda kule ile
yapt›klar› telsiz görüflmelerine, Yunanistan ile Türkiye’nin radyo ve televizyon yay›nlar› kar›flmaya

bafllad›. Bu durum, zaman zaman enteresan konuflmalar› da beraberinde getirdi. Mesela, ‘kule kule beni
duyuyor musun?’ anonsuna, ‘yay›n›m›za Türk sanat müzi¤i ile devam ediyoruz’ karfl›l›¤›-

n› alan pilotlar oldu. Bu tür hadiselerin s›k aral›klarla tekrar etmesi kule ile uçak ara-
s›ndaki görüflmelerin sa¤l›kl› yürümesini engellemeye bafllad›. 

Telsiz, radyo ve televizyon frekans aral›¤› birbirine çok yaklaflm›fl
Pilot ve kule görevlilerinin flikâyeti üzerine Ulaflt›rma Bakanl›¤›, konuyla ilgili

uzmanlar› harekete geçirdi. Araflt›rma s›ras›nda ola¤anüstü bir durumla karfl›-
lafl›ld›. Normal flartlarda radyo frekanslar› FM 88-108 band›nda, telsizler ise
110-130 band›ndan yay›n yap›yor. Bu durumda kule ile uçak aras›ndaki tel-
siz konuflmalar›n›n birbirine kar›flmas› mümkün olmuyor. Buradan yola ç›-
kan uzmanlar yapt›klar› araflt›rma neticesinde, iki ülke radyo ve televizyon-
lar› aras›ndaki rekabetin, telsiz, radyo ve televizyon frekans aral›¤›n› birbi-
rine çok yaklaflt›rd›¤›n›, bunun de kar›fl›kl›¤a sebep oldu¤unu belirledi. 
Çözüm için kule dikilecek

Sorunun çözümü için harekete geçen Ulaflt›rma Bakanl›¤›, Çanakkale’ye tele-
vizyon ve radyo yay›nlar› için tek bir kule dikme karar› ald›. Böylece televizyon ve
radyo vericilerin gücünü art›rmadan Çanakkale’nin her noktas›na net bir flekilde
yay›n yapabilecek. Televizyon ve radyo yay›nlar›n›n, telsizlerin frekanslar›na kar›fl-
mas›n›n önüne geçilmifl olacak.

Kule ile uçak
aras›na sanat
müzi¤i girdi

Ulaflt›rma Bakanl›¤›, Çanakkale’ye, televizyon ve radyo
yay›nlar› için tek bir kule dikerek sorunu çözecek.

Böylece, vericilerin gücü art›r›lmadan, Çanakkale’nin her
noktas›na radyo ve televizyon yay›n› yap›labilecek. 

»



39aktüel

li

Ulaflt›rma Bakanl›¤› yetkilileri,
televizyon ve radyolar›n karasal
yay›nlar› için flehirlere dikilecek
kulelerle, görüntü kirlili¤inin de önüne
geçilece¤ini vurguluyor. Yetkililer, ilk
ad›m›n ‹stanbul’da at›lmas›na karfl›n,
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
Encümeni’nden kuleler için onay
ç›kamad›¤›n›, önceli¤in bu flekilde
Çanakkale’ye verildi¤ini kaydetti. 

‹stanbul beklemede 
ilk s›ra Çanakkale’nin

Daha önce de Genelkurmay
Baflkanl›¤›, Bilgi Teknolojileri ‹letiflim
Kurumu’na (BTK), Hava Kuvvetleri
Komutanl›¤›’na ba¤l› 6. Ana Jet
Üssü’nün bulundu¤u Band›rma
ilçesinde çanak antenlerin soruna
neden oldu¤unu bildirmiflti. BTK
havadan ve karadan yapt›klar›
ölçümlerde F-16’lar›n frekans›na giren
elektronik dalgalar›n (data) çanak
antenlerden ç›kt›¤›n› belirlemiflti.
Bunun üzerine firmalara ‘cihazlar›n›z›
de¤ifltirin’ talimat› gönderilmiflti.

Uydu antenleri de 
sorun olmufltu



TÜRK sivil havac›l›¤›n›n elde
etti¤i baflar›, Avrupa Birli¤i

(AB) taraf›ndan da ödüllendirildi. Sivil
Havac›l›k Genel Müdürlü¤ü (SHGM),
Avrupa Sivil Havac›l›k Konferans›
(ECAC) Yönetim Kurulu taraf›ndan,
Avrupa sivil havac›l›k e¤itimlerinin,
koordinatörü olarak görevlendirildi.
Sivil Havac›l›k Genel Müdürü Ali Ar›-
duru da 44 ülke temsilcisi aras›ndan,
‘e¤itimden sorumlu baflkanl›k’ görevi-
ne getirildi. Böylece, Türkiye’nin hava-
c›l›k alan›nda gösterdi¤i geliflme, Avru-
pa taraf›ndan da tescil edilmifl oldu. 

Ali Ar›duru, Avrupa’n›n e¤itiminden
sorumlu baflkanl›¤›na getirilmesini,
“Türkiye art›k, Avrupa sivil havac›l›-
¤›ndaki politikalarda ve uygulamala-
r›nda belirleyici olacakt›r. Bu çok
önemli bir geliflmedir. Türk sivil hava-
c›l›¤›na duyulan güvendir.” fleklinde
yorumlad›.  
“1 milyar dolar gelir elde ettik” 

Elde edilen baflar›n›n, Türkiye’nin
‘e¤itim ve bak›m üssü olma’ hedefi aç›-

s›ndan da son derece önemli oldu¤una
vurgu yapan Ar›duru flunlar› söyledi:
“Bizim bir hedefimiz de bilindi¤i gibi
Türkiye’yi bölgesinin ‘e¤itim ve bak›m
üssü’ yapmak. Bu konuda önemli ad›m-
lar att›k. Birçok Avrupa Birli¤i ülkesi-
nin bile sahip olmad›¤› EASA Part-145
bak›m yetkisini ald›k. Bu yetki bizde ol-
mad›¤› y›llarda, Türk tescilli uçaklar›n
bak›mlar›n› yurt d›fl›nda yapt›rmak, ba-
k›m için 500 milyon dolar ödemek du-
rumunda kal›yorduk. Son bir y›ld›r ba-
k›mlar art›k Türkiye’de yap›l›yor. 500

milyon dolar da böylece ülkemizde kal-
d›. Yurt d›fl›ndan bak›m için gelen uçak-
lardan da yaklafl›k ayn› miktarda gelir
elde edildi. Türkiye, geçen sene sadece
bak›m ve onar›mdan 1 milyar dolar ge-
lir elde etti. Avrupa’n›n e¤itiminden so-
rumlu koordinatörü olmam›z, Türki-
ye’nin e¤itim ve bak›m gelirlerini daha
da yukar›lara tafl›yacak.” 
Bay›nd›r: E¤itim 
okullar› için büyük f›rsat

Tarkim Uçufl Okullar› Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Faruk Bay›nd›r da, Türki-
ye’nin Avrupa sivil havac›l›k e¤itim ko-
ordinatörü olmas›n›n, e¤itim okullar›
için büyük f›rsat oldu¤unu söyledi.
Türkiye’nin e¤itim alan›nda daha aktif
rol üstlenece¤ini belirtti. Yurt d›fl›ndan
e¤itim için Türkiye’ye gelen çok say›da
pilot aday› oldu¤una iflaret eden Ba-
y›nd›r, “Türkiye’nin e¤itim alan›nda
koordinatör olmas›yla, bu süreç katla-
narak sürecektir. Uçufl okullar› için de
büyük bir nimet olacakt›r.” de¤erlen-
dirmesini yapt›. 

Avrupa’n›n sivil havac›l›k
e¤itim politikalar›nda art›k

Türkiye’nin de sözü
geçecek. Çünkü, Sivil

Havac›l›k Genel Müdürlü¤ü,
Avrupa sivil havac›l›k

e¤itimlerinin
koordinatörlü¤üne getirildi. 

»
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Türkiye ‘havada’ politika belirleyecek

Sivil
Havac›l›k

Genel
Müdürü Ali

Ar›duru
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H
er y›l flubat-mart aylar›nda bir önceki y›l›n fliir
ortam›n›n de¤erlendirildi¤i, ayr›ca bir seçme
niteli¤ini de tafl›yan fliir y›ll›klar› yay›mlan›r. Benim

bildi¤im dört tane farkl› y›ll›k bas›l›yor: Hakan
Arslanbenzer’inki Fayrap’tan, Baki Asiltürk’ünki YKY’den,
Veysel Çolak’›nki ve bir de flimdi kimin haz›rlad›¤›n›
hat›rlayamad›¤›m fazla kayda de¤er de olmayan bir baflka
y›ll›k. Y›ll›klar›n, ele ald›klar› y›lda fliir ortam›nda meydana
gelen geliflmeleri belli bir elefltiri süzgecinden tutarl› bir
biçimde de¤erlendirmesi beklenir öncelikle. fiiirde görülen
geliflmeler, yürütülen tart›flmalar, öne ç›kanlar, hayal
k›r›kl›¤› yaratanlar vs. bu y›ll›klarda sergilenmeli. Bunu
yaparken de belli bir bak›fl aç›s›na, tutarl›l›¤a, hakkaniyete
sahip olmal›, ince eleyip s›k dokumal›. Peki, ülkemizde
yay›mlanan y›ll›klar bu özelliklere sahip mi?

Arslanbenzer’in haz›rlad›¤› y›ll›k hariç di¤er bütün
y›ll›klar keyfi haz›rlanm›fl, otorite sahibi olmay› hedefleyen,
manipülatif ve hatta gelecekteki okurlar› yanl›fl yönlendiren
y›ll›klar. Hem haz›rlan›fllar›ndaki keyfilik ve özensizlik, hem
de iktidar oda¤› olma çabalar› bu y›ll›klar› önemsiz k›lmakla
kalm›yor, ayn› zamanda yap›lan bütün bir ifli komediye
dönüfltürüyor.

Öncelikle flunun söylenmesi gerekir ki, y›ll›k
haz›rlayanlar›n fliir dünyas›nda belli bir a¤›rl›klar›n›n, temsil
güçlerinin olmas› gerekir. Öyle her önüne gelen y›ll›k
haz›rlayamaz, haz›rlarsa da ciddiye al›nmaz, bofluna bir öne
ç›kma çabas›n› aflamaz bu y›ll›klar. 

Bu çerçeveden ele al›nd›¤›nda yay›mlanan dört y›ll›ktan
Arslanbenzer’inki hariç di¤erlerinin y›ll›k haz›rlaman›n
gerektirdi¤i niteliklere sahip olmad›¤› rahatl›kla söylenebilir.
Bu y›ll›klar belli bir elefltirel bak›fltan, estetik düzeyden
yoksun olduklar› gibi keyfe keder haz›rland›klar› da
anlafl›l›yor. 

Örne¤in fliir ortam›nda hiçbir a¤›rl›¤› bulunmayan, kendisi

de henüz fliirin ç›rakl›¤›n› yaflayan, ayr›ca pek çoklar›nca
yeteneksiz bir flair aday› olarak de¤erlendirilen Baki
Asiltürk’ün fliir y›ll›¤› tam anlam›yla bir komediden öteye
geçemiyor. Üzerinde konufluluyorsa bunun nedeni ancak
YKY gibi önemli ve yayg›n bir yay›nevi taraf›ndan bas›l›yor
olufludur. YKY yönetiminin ne düflünerek böyle bir tercih
yapt›¤› da pek anlafl›lam›yor do¤rusu. (Ben sordu¤umda fliir
dergilerini yak›ndan takip eden baflka kimseyi
bulamad›klar›n› söylemekten baflka bir fley dememifllerdi: Ne
yapal›m, Türkiye’de ifller böyle yürüyor! Asiltürk’ün
üzerinde asl›nda hiç durulmamas› gereken y›ll›¤› hangi
k›staslara göre seçildi¤i belli olmayan yüzlerce fliirin arka
arkaya s›ralanmas›ndan öteye gitmiyor. Bir kere ülkemizde
bu kadar çok flair, bu kadar çok yaz›lm›fl iyi fliir var m› ki?) 

Y›ll›k belli bir elefltirel bak›fltan yoksun oldu¤u için belli
bir temsil gücü de yok. Gelecek kuflaklar› yanl›fl
yönlendirece¤i muhakkak, ama flükür ki gelecek kuflaklar bu
fliirlerden ve flairlerden haberdar bile olmayacakt›r, zira
zaman fliiri eler.

Az önce de belirtti¤im gibi elle tutulan tek fliir y›ll›¤›
Hakan Arslanbenzer’in haz›rlad›¤› y›ll›kt›r. fiairin titiz ve
yo¤un bir çaban›n ürünü oldu¤u ilk bak›flta bile anlafl›lan
y›ll›¤›n›n her flair ile ilgili yay›mlad›¤› elefltirel de¤erlendirme
notlar›yla Türk edebiyat tarihinde de bir örne¤i yok. Dürüst,
nesnel, özenli ve hakkaniyetli… Ayr›ca Arslanbenzer’in iyi
bir flair oldu¤u da göz önüne al›n›rsa temsil gücü ve a¤›rl›¤›
da var. Arslanbenzer y›ll›¤› arac›l›¤›yla okurlara bir fley
söylüyor. Di¤er y›ll›klar›n ise eveleyip gevelemek bile de¤il,
hiçbir sözleri yok.  

Y›ll›k haz›rlamak sorumluluk gerektiren bir ifl. Zira kendi
bafl›na bir yönlendirme, bir eleme ifllevine sahipler. Sonunda
dönüp dolafl›p haz›rlayan›n kimli¤ini de ortaya ç›karabilirler.
Bu dört y›ll›¤a bak›nca bundan kaç›lamayaca¤›n›
görüyorsunuz.

fiiir y›ll›klar›
Y›ll›k haz›rlayanlar›n fliir dünyas›nda belli bir a¤›rl›klar›n›n, temsil güçlerinin 

olmas› gerekir. Öyle her önüne gelen y›ll›k haz›rlayamaz, haz›rlarsa da ciddiye 
al›nmaz, bofluna bir öne ç›kma çabas›n› aflamaz bu y›ll›klar. 

OSMAN ÇAKMAKÇI
osmancakmakci@baglantinoktasi.org



DEN‹ZC‹L‹K Müsteflarl›¤›
bünyesindeki Ana Arama Kurtarma Ko-
ordinasyon Merkezi’nin (AAKKM)za-
man zaman ad›n› duyar›z. Bir deniz veya
uçak kazas› yafland›¤›nda, gözler hemen
bu merkeze çevrilir. Çünkü bu merkez
üzerinden, Türkiye’nin hava ve denizle-
rindeki tüm araçlar›n yerini tespit etmek
mümkün…

Merkez, sadece Türkiye’nin hava ve
denizlerinde seyreden araçlar›n› de¤il,
AAKKM’nin sistemine kay›tl› olan her
boy ve büyüklükteki hava ve deniz arac›-
n›, dünyan›n her neresinde olursa olsun,
konumunu belirleyebiliyor.

Bir arac›n bulundu¤u yeri saptamak
için ön flart, araçtan ‘acil durum ça¤r›s›’
almak. Acil durum ça¤r›s›, birkaç flekil-
de yap›l›yor. Birincisi manüel olarak.
E¤er acil durum ça¤r›s› yapmaya vakit
varsa, telsiz yoluyla, sesli veya baz› özel
frekanslarda yay›n yapan cihazlar vas›ta-
s›yla ya da do¤rudan telefonla yap›labi-
lir.  ‹kinci bir yol; daha çok, acil durum
ça¤r›s› yapmaya zaman›n olmad›¤› du-
rumlar için tasarlanm›fl cihazlar›n, dev-

reye girmesiyle gerçeklefliyor. Otomatik
tasarlanm›fl cihazlara, gemilerde bulu-
nan EPIRB (Acil durum konum gösteri-
ci radyo vericileri) ile uçaklarda bulunan
ELT (Acil Yer Bulma Vericisi) cihazlar›-
n› örnek verebiliriz. 

406 MHz’den yay›n yapan bu cihazlar,
kaza an›nda otomatik olarak devreye gi-
rerler ve COSPAS-SARSAT uydu siste-
mine, uçak veya gemi arac›n›n ça¤r› ifla-
ret bilgisini, cihaz›n içindeki hassas GPS
(Küresel Konumlama Sitemi) vas›tas›yla
bulundu¤u koordinatlar› da ekleyerek
gönderirler. Merkezi Fransa’da bulanan
sinyalizasyon birimi, gönderilen bu sin-
yal vas›tas›yla, ça¤r› gönderen arac›n bil-
gilerinden yola ç›karak, arac›n hangi ül-
ke ad›na kay›tl› oldu¤unu ö¤renir. Sis-
temde bilgilerin do¤rulu¤unu teyit ettik-
ten sonra, ald›¤› ön bilgileri, yine uydu
vas›tas›yla ilgili ülkenin yer istasyonuna
gönderir. E¤er bu bir Türk tescilli hava
veya deniz arac› ise, Fransa taraf›ndan
gönderilen malumat ilk olarak Esenbo-
¤a Havaliman› içindeki yer merkezine,
oradan da Denizcilik Müsteflarl›¤› bün-
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»
AAKKM

Hayata ba¤layan merkez:

Deniz ve hava
araçlar›n›n düflme,
kaybolma gibi acil
durumlarda yerini

belirleyen Ana Arama
Kurtarma Koordinasyon

Merkezi (AAKKM),
bugüne kadar 2 bin 841

kiflinin hayat›n› kurtard›.

AAKKM uzmanlar›, acil durum
ça¤r›lar›n› k›sa süre içinde

de¤erlendiriyor.



yesindeki AAKKM’ne gelir. 
E¤er kaza yapan uçak veya gemi ara-

c›, Türk kara sahas› ve kara sular› içinde
ise, al›nan verilerden hareketle kurtar-
ma operasyonu bafllat›l›r. 
11 kiflinin hayat› kurtar›ld›

2009 y›l›nda yaflanan bir deniz kurtar-
ma operasyonunu örnek verebiliriz. Bu
operasyonda COPSAPS-SARST uydu
sisteminin yan› s›ra, Türkiye’nin 2007 y›-
l›nda hayata geçirdi¤i Otomatik Tan›m-
lama Sistemi’nden (OTS-AIS) de yarar-
lan›ld›. OTS, gemilere yerlefltirilen ci-
hazlar sayesinde Türk deniz ve k›y›lar›n-
daki araçlar›n konumunu noktasal ola-
rak tespit edebiliyor. 

2009 y›l›ndaki deniz hadisesinde Tür-
kiye iki sistemi birlefltirerek büyük bir
baflar›ya imza att›. Gürcistan’›n Batum
Liman›’ndan ‹stanbul Liman›’na gel-
mekte olan St. Vincent bayrakl›, ‘EL‹SI-
Z’ isimli gemiden, Sinop aç›klar›nda
COSPAS-SARSAT sistemi üzerinden
tehlike sinyali al›nd›. OTS’den yararlan›-
larak olay mahalline yak›n deniz araçla-
r›n›n tespiti yap›ld›. Ahmet Akdeniz

isimli geminin bölgeye yak›n oldu¤u be-
lirlendi. Gemi acilen olay yerine yönlen-
dirildi ve 5’i Türk, 6’s› Gürcü toplam 11
personel sa¤ olarak kurtar›ld›. 

Peki, Türk tescilli bir gemi dünyan›n
herhangi bir noktas›nda, mesela Japon-
ya aç›klar›nda, bulunuyorsa kurtarma ifl-
lemi nas›l gerçeklefliyor? AAKKM bu
noktada ne yap›yor? COSPAS-SARSAT
sistemi yukar›da anlat›ld›¤› gibi ayn› fle-
kilde çal›fl›yor. Acil ça¤r› sinyali Fransa
üzerinden Denizcilik Müsteflarl›¤› bün-
yesindeki kriz masas›na ulaflt›¤›nda, D›-
fliflleri Bakanl›¤› ile de irtibata geçerek,
Japonya’da acil ça¤r› al›nan Türk gemi-
sinin, kimlik bilgileri ile koordinatlar›
iletiliyor ve kurtarma operasyonunu bafl-
latmas› talep ediliyor. Kurtarma operas-
yonu kriz masas› taraf›ndan an be an ta-
kip ediliyor. Kurtarma ifllemi tamamla-
nana kadar Japon makamlar›yla irtibat
kesilmiyor. Sonuç olarak, ister Türki-
ye’de olsun, isterse yurt d›fl›nda olsun
sistem ayn› flekilde çal›fl›yor. Sinyali
Fransa al›yor, ilgili ülkeyi haberdar edi-
yor ve kurtarma operasyonu bafll›yor. 

AAKKM, 2 bin 841 kiflinin 
hayat›n› kurtard›

Peki, COSPAS-SARSAT sistemine ge-
çilmesinden sonra, Türkiye’de yaflanan
deniz kazalar›nda kaç kiflinin hayat› kur-
tar›ld›? Haftan›n her günü 24 saat kesin-
tisiz çal›flan COSPAS-SARSAT uydu sis-
temine Türkiye 2005 y›l›nda geçti. De-
nizcilik Müsteflarl›¤› AAKKM taraf›n-
dan verilen bilgiye göre, son 5 y›lda 733
deniz kazas› yafland›. AAKKM’nin ilgili
birimleri harekete geçirmesiyle yap›lan
operasyonlar neticesinde de, yerli ve ya-
banc›, 2 bin 841 kiflinin hayat› kurtar›ld›. 
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Ak›llara, “Kifliler taraf›ndan tafl›nabilir
ve do¤ru mevki verebilen ELT ve EPIRB
gibi cihazlar yok mu?” sorusu gelebilir.
Sorunun cevab›; evet böyle bir cihaz
var. Bu cihaz›n ad› da, Kiflisel Yer
Bulma Cihaz› (PLB). Bu cihaz da ayn›
uçak (ELT) ve deniz araçlar›nda (EPIRB)
olan cihazlar gibi acil durumlarda
uyduya kiflinin bulundu¤u koordinat
bilgilerini gönderiyor. Ayn› zamanda
önceden belirlenmifl 10 telefon
numaras›na ve e-posta adresine
koordinat bilgisini gönderdi¤i gibi, o
mevkiinin tam resmini google haritas›
üzerinden gösteriyor. Bunun için tek
bir dü¤meye basmak yeterli. 

Türkiye’de 9 kiflinin kulland›¤› PLB
cihaz›, dünyada giderek yayg›nlafl›yor.
Avustralya’da Rolex Sydney’den
Hobart’a yap›lan 2009 y›l› yat
yar›fllar›ndan örnek verecek olursak,
teknelerde EPIRB olmas›na ra¤men,
binin üzerinde yar›flç›n›n PLB tafl›d›¤›
rapor edilmiflti. Özellikle, bireysel
faaliyet alanlar›nda (kayak, da¤c›l›k,
paraflüt, yamaç paraflütü, avc›l›k,
tracking, rafting gibi) kullan›lmas›
durumunda, dünyan›n neresinde
olursan›z olun, olas› kazalarda arama
ve kurtarma faaliyetlerini, kaza
mahallinin, mevkiinin tam olarak
bilinmesi kurtarma çal›flmalar›n› büyük
ölçüde kolaylaflt›r›yor. Mesela, yaklafl›k
1 y›l önce Uluda¤’da kayak yapmaya
giden Ümit Özgen’in, kaybolduktan
sonra bulundu¤u koordinatlar tespit
edilemedi. 14 saat sonra
bulundu¤unda hayat›n› kaybetmiflti.
E¤er, Özgen’in yan›nda PLB cihaz›
olsayd›, belki bugün yafl›yor olacakt›. 

Hayat›n›za önem
veriyorsan›z, 

PLB cihaz› tafl›y›n

COSPAS-SARSAT uydu sisteminin
tasar›m ve gelifltirme çal›flmalar›, eski
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli¤i
(SSCB), ABD, Kanada ve Fransa
aras›nda 1979 y›l›nda imzalanan ortak
mutabakat anlaflmas› ile bafllad›.
Sistemin 1982’de yap›lan ilk tan›t›m›n›n
ard›ndan ikinci mutabakat anlaflmas›,
yine ayn› dört ülke aras›nda 5 Ekim

1984’te imzaland›. 1985 y›l›nda tasar›m
çal›flmalar› tamamlanarak sistem
kullan›ma aç›ld›. 1 Temmuz 1988’de
uzay k›sm›n› gelifltiren ülkeler aras›nda,
sistemin devaml›l›¤› ve tüm ülkeler
taraf›ndan kullan›labilece¤ini garanti
alt›na alan Uluslararas› COSPAS-SARSAT
Program› Anlaflmas› imzaland›. Türkiye
sisteme 2005 y›l›nda dâhil oldu. 

COSPAS-SARSAT Uydu Sistemi ne zaman hayata geçti?



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

‹K‹ farkl› ülkeye ait flehirler
aras›nda, tarifeli havayolu seferlerinin
karfl›l›kl› olarak bafllamas› için at›lan ilk
ad›m ‹kili Hava Ulaflt›rma
Anlaflmalar›’n›n (‹HUA)
imzalanmas›d›r. Bu tür anlaflmalar ilgili
ülkelerin sivil havac›l›k otoriteleri
taraf›ndan yap›lmaktad›r.

Türkiye özellikle 1980’lerden sonra
d›fl dünya ile olan ba¤lar›n› geniflletmeye
bafllam›fl, turizm sektörüne yap›lan
yat›r›mlar ve ekonomideki geliflmelerle
birlikte havac›l›k alan›nda yapt›¤›
anlaflmalar›n say›s›n› da art›rm›flt›r.
1990’l› y›llar›n bafl›nda ba¤›ms›zl›¤›na
kavuflan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri
ile anlaflmalar imzalayarak seferlere
bafllayan ilk ülke olmufltur. 2000’li
y›llar›n bafl›ndan itibaren
anlaflmalardaki k›s›tlay›c› hükümler
azalt›larak daha serbest hükümlere yer
verilmeye bafllanm›fl ve anlaflma yap›lan
ülke say›s› 107’ye ç›kar›lm›flt›r.  Bu
noktadaki en önemli husus,
anlaflmalar›n seferlere yans›mas›d›r.
Halihaz›rda Türkiye’ye tarifeli sefer
düzenleyen ülke say›s› 60 civar›ndad›r.
Anlaflmalardaki liberal hükümlerin
boyutlar›, ülkelerin geliflmifllik 
düzeyi ve birbirleriyle olan iliflkileri ile
do¤rudan alâkal›d›r. Türkiye’nin d›fl
ticaret hacminin yüksek, kültürel ve
turizm iliflkilerinin yo¤un oldu¤u
ülkelerle yapt›¤› anlaflmalar oldukça
serbest hükümler içermektedir.
‹hracat›m›z›n yüzde 52’sinin Avrupa
Birli¤i ülkelerine yap›lmas›,
ithalat›m›z›n yüzde 39’unun yine bu
ülkelerden olmas›, havac›l›k iliflkilerine
do¤rudan yans›maktad›r.  Ülkemize

yap›lan en yo¤un seferlerin Almanya ve
‹ngiltere’nin yan› s›ra Rusya’dan olmas›
bu nedenledir. Di¤er taraftan, Türkiye
ile ABD aras›ndaki ekonomik iliflkilerin
yeterli olmad›¤›n› söylemek
mümkündür, ancak d›fl politikadaki
di¤er etkenler ve ABD’nin küresel gücü
dikkate al›nd›¤›nda, Türkiye’nin “Aç›k
Semalar Anlaflmas›” imzalad›¤› tek ülke
ABD’dir. 

Son olarak, ikili anlaflmalar› çok
yak›ndan ilgilendiren bir hususu dile
getirmekte fayda görülmektedir. AB
Komisyonu, 2002 y›l›nda al›nan Avrupa
Topluluklar› Adalet Divan› karar›ndan
sonra, topluluk üyesi olmayan ülkelerle
‹HUA yerini alacak ve ‘topluluk
tafl›y›c›s›’ kavram›na dayal› bir anlaflma
imzalanmas› yönünde bir politika

izlemektedir. Parlamento ve konseyin
847/2004 Say›l› Tüzü¤ü, üye devletlerle
üçüncü ülkeler aras›nda hava ulaflt›rma
anlaflmalar›n›n müzakeresi ve
uygulanmas›na iliflkin prosedürü
belirlemifltir. Bu çerçevede AB
Komisyonu, Türkiye ile AB üyesi
ülkeler aras›nda ikili bazda yürütülen
havac›l›k iliflkileri yerine tek bir anlaflma
imzalanmas›n› (Yatay Anlaflma) teklif
etmektedir. Ancak, komisyonun bahse
konu teklifinin kabul edilmesi Türk
tescilli havayolu iflletmelerine ilave bir
hak tan›mamakta ve haks›z rekabet
ortam› yaratmaktad›r. Bu konu AB ile
tam üyelik müzakerelerini sürdüren
Türkiye’nin ‘ulaflt›rma’ bafll›¤› alt›ndaki
en önemli sivil havac›l›k sorunlar›ndan
biridir. 

‹kili havac›l›k 
anlaflmalar› 107’ye ulaflt›
Türkiye, özellikle 1980’lerden sonra d›fl dünya ile olan ba¤lar›n› geniflletmeye bafllad›. 1990’l›

y›llar›n bafl›nda ba¤›ms›zl›¤›na kavuflan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile anlaflmalar
imzalayarak seferlere bafllayan ilk ülke oldu. Bugün, ikili anlaflma yap›lan ülke say›s› 107’ye ulaflt›.

»

haber analiz
ALPARSLAN ÇELEB‹



ULAfiTIRMA Bakanl›¤› Ka-
rayollar› Genel Müdürlü¤ü’nün, oto-
yol ve karayolu yap›m› konusunda y›l-
lard›r s›k›nt› yaflad›¤› biliniyor. S›k›nt›
daha çok, mera, otluk ve ormanl›k
alanlardan geçen otoyol ve karayolu
yap›m projelerinde çekiliyor. Çünkü
bu bölgelerden geçecek yollar için Or-
man Bakanl›¤› ve Tar›m Bakanl›-
¤›’ndan izin almak aylar› al›yor. Kara-
yollar›, sorunu çözmek için, söz konu-
su güzergâhlardan geçen yol çal›flma-
lar›n› ikiye bölmek durumunda kal›-
yor. Ormanl›k ya da mera olan bölge-
ler atlan›yor, di¤er bölgelerde ise yol
inflaat› sürdürülüyor. Gerekli izinlerin
ç›kmas›n›n ard›ndan da ormanl›k ya
da meral›k alanda yol çal›flmas› ta-
mamlanabiliyor. Kavak-Merzifon 1.
K›s›m, Hakkâri-Çukurca ve Van Çevre
yolu mera vasf›ndan dolay› problem
yaflanan yollardan birkaç›…

Karayollar›, mera ve ormanl›k böl-

gelerde yaflad›¤› mevcut sorunu çöz-
mek için yeni bir formül gelifltirdi.
Formüle göre; yol için mera veya otluk

alanlar kullan›lm›fl, hayvanlar da bu
alanlardan mahrum kalm›flsa, Kara-
yollar›, Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›-
¤›’nca belirlenen miktar› ‘ot bedeli’
olarak ödeyecek. Para ödendikten
sonra, Karayollar› yolunu yapabilecek.
Ormanl›k bölge için de ayn› yöntem
kullan›lacak. 
‘Ot paras›’ maddesi geliyor

Karayollar› Genel Müdürlü¤ü ‘ot
paras›’ için Kurulufl Kanunu’na bir
madde ekleyecek. Maddeye göre, yol
geçirmek için Tar›m ve Köyiflleri Ba-
kanl›¤› ile Çevre ve Orman Bakanl›-
¤›’ndan izin istendi¤inde, bakanl›klar
30 gün içinde gerekli izni verecek. 

Karayollar› Genel Müdürlü¤ü tara-
f›ndan yürütülen çal›flma Ulaflt›rma
Bakanl›¤› taraf›ndan da destek görü-
yor. Ulaflt›rma Bakanl›¤› yetkilileri, ifl-
lerin h›zla tamamlanmas› için ot bede-
lini ilgili bakanl›klara ödemeye haz›r
olduklar›n› kaydetti. 

Karayollar› Genel
Müdürlü¤ü, mera ve

ormanl›k alanlardan geçen
yol inflaat› için Tar›m ve

Köyiflleri Bakanl›¤› ile Çevre
ve Orman Bakanl›¤›’na ‘ot

paras›’ ödeyecek. 

»

Önce ‘ot’
paras› sonra

otoyol

Önce ‘ot’
paras› sonra

otoyol

Önce ‘ot’
paras› sonra

otoyol

Önce ‘ot’
paras› sonra

otoyol

Önce ‘ot’
paras› sonra

otoyol

Önce ‘ot’
paras› sonra

otoyol
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ULAfiTIRMA Bakanl›-
¤›, görme engelli vatandafllar›n
yard›m almadan istedi¤i yere gi-
debilmelerini sa¤layacak 5 bin
‘gören göz’ cihaz› için, ikinci
kez ihale ilan›na ç›k›yor. Ba-
kanl›k daha önce de ilana
ç›km›fl, kat›l›mc› flirket olma-
d›¤› için ihale iptal edilmiflti. 

Ulaflt›rma Bakan› Binali
Y›ld›r›m’›n ‘karanl›¤a bir
yol feneri’ nitelendirmesini
yapt›¤› proje, halen araç-
larda kullan›lan navigas-
yon (seyrüsefer) cihazlar›-
n›n, özel bir yaz›l›mla gör-
me engellilerin hizmetine
sunulmas›n› kaps›yor. Bu
yaz›l›m, görme engelliler
için üretilecek cep telefo-

nu büyüklü¤ündeki cihaz-
lara yüklenecek. Cihazlar,
sesli olarak görme engellile-

ri istedikleri adrese yön-
lendirecek. 

Durakta görme engelli var!
Böylece görme engelli va-

tandafllar, hiçbir yard›m alma-
dan istedi¤i adreste inecek ya
da binmek istedi¤i otobüse bi-
nebilecek. Otobüs floförleri-

nin durakta görme engelli biri
olup olmad›¤›n› anlayabilmeleri
için de otobüslere GPS al›c›s› yer-
lefltirilecek. Al›c› sayesinde, oto-
büs floförleri durakta görme en-
gelli biri oldu¤unu önceden anla-
yarak, dura¤a yanaflacak. Görme
engellinin elindeki cihaz da, sesli
olarak otobüsün dura¤a yanaflt›¤›
uyar›s›n› yapacak. Mesela uyar›;
“261 numaral› otobüs dura¤a ya-
naflt›, 20 metre ileride, sa¤ tarafta
bekliyor.” fleklinde olacak. Engel-
li de, metre metre yap›lan tarif
üzerine bekledi¤i otobüse bine-
cek. Otobüs içinde de her durak,
engelliye sesli olarak iletilecek.
Böylece görme engelli vatandafl-
lar, kimsenin yard›m›na ihtiyaç
duymadan seyahat edebilecek. 
Pilot iller Ankara ve ‹stanbul 

Gören Göz Projesi’nin pilot uy-
gulamas›, Türkiye’deki 1,5 milyon
görme engellinin büyük k›sm›n›n
yaflad›¤› Ankara ve ‹stanbul’da
bafllayacak. Görme engellilere da-
¤›t›lacak 5 bin cihazla, uygulama-
n›n eksiklerini görme f›rsat› yaka-
lanacak. Projenin maliyeti yakla-
fl›k 6 milyon Avro’yu buluyor.
Maliyet, haberleflme hizmetlerin-
den toplanan paralarla oluflturu-
lan ‘Evrensel Hizmet Fonu’ndan
karfl›lanacak.

Görme engelli
vatandafllar, otobüsün
dura¤a yanaflt›¤›n› sesli
olarak bildiren ‘gören
göz’ cihazlar› sayesinde,
hiçbir yard›m almadan
otobüslere   binebilecek.

Ulaflt›rma Bakanl›¤›,
görme engelli

vatandafllar›n yard›m
almadan istedi¤i yere

gidebilmelerini
sa¤layacak 5 bin ‘gören

göz’ cihaz› için, ikinci
kez ihale ilan›na ç›k›yor.

»

Görmezlere
‘gören göz’
verilecek

ba¤lant›noktas›
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ANADOLU’da bafllayan yolcu-
lu¤un ‹stanbul’daki ilk dura¤›d›r Hay-
darpafla Gar›… ‹stanbul’a akan milyon-
larca insan, Haydarpafla Gar›’ndan bu
büyük kentle kucaklafl›r. Gar›n denize
aç›lan kap›s›nda ‹stanbul, en nadide
tablolar› k›skand›racak muhteflem gü-
zelli¤i ile göz alabildi¤ine uzan›r. Yüz-
y›ld›r ‹stanbul’u ana kuca¤› gibi s›ms›cak
saran Haydarpafla Gar›’na k›sa bir yol-
culuk yapt›k. 

Haydarpafla, mimari yap›s› ve tarihi
özellikleri ile Türkiye’deki gar binalar›-
n›n en önemlisi olarak biliniyor. ‹stan-
bul Ba¤dat Demiryolu Hatt›’n›n bafllan-
g›ç istasyonu olarak gündeme gelen bi-
nan›n yap›m›na ‹kinci Abdülhamit dö-
neminde 30 May›s 1906 tarihinde bafl-
land›. Bina için önce her biri yirmi 21
uzunlu¤undaki bin 100 ahflap kaz›k de-
nize çak›ld›. Bu kaz›klar›n üstüne Here-
ke’den getirilen aç›k pembe granit tafl-
larla temel döflendi.

Bina, bu kaz›kl› temelin üstünde yük-
seldi. Zeminde ve asma katlarda cephe
kaplamas› olarak Mekke tafl› tercih edil-
di. Çat›s›nda ise ahflap kullan›ld›. Neo

Rönesans stilinde infla edilen gar›n, Bat›
cephesi k›sa, do¤u cephesi uzun ‘U’ biçi-
minde yap›ld›. ‘U’ plan›n ortas›nda genifl
koridorlar ve bu koridorlar›n iki taraf›n-
da yüksek tavanl› odalar s›ralan›yor. 

Gar›n önünde, bir de mendirek infla
edildi. Bina iki y›l gibi k›sa bir sürede ta-
mamlanarak, 1908 y›l›nda hizmete su-
nuldu. Binaya 1533 y›l›nda, vezirli¤e ka-
dar yükselen Had›m Haydar Pafla’n›n
ad› verildi. 
1. Dünya Savafl›’nda hasar gördü

‹stanbul’un sihirli yap›lar› aras›nda
yer alan bina, 1. Dünya Savafl› s›ras›nda

1917’de Anadolu’ya götürülmek üzere
depolanan cephanelerin, bir sabotajla
patlamas› sonucu a¤›r hasar gördü. Ku-
leleri ve çat›s› yand›. Gar binas› bugün-
kü görünümünü ise yang›n›n ard›ndan
yap›lan onar›m ve de¤iflikliklerle ald›. 
Paha biçilmez vitraylar gemi
çarpmas›ndan zarar gördü

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

Haydarpafla, Asya ve Avrupa’y› bo¤a-
z›n alt›ndan birbirine ba¤layan Marma-
ray Projesi’nin tamamlanmas›n›n ard›n-
dan, yük ve yolcu trafi¤ine kapanacak ve
bu görkemli bina yeni projelerle tarih
içindeki yolculu¤una sonsuza de¤in de-
vam edecek.

Haydarpafla için her biri 
21 metre uzunlu¤undaki

bin 100 ahflap kaz›k
denize çak›ld›. Kaz›klar›n

üstüne Hereke’den
getirilen aç›k pembe
granit tafllarla temel

döflendi. Kaz›kl› temelin
üstüne dikilen binan›n

zemin ve asma katlar›nda
cephe kaplamas› olarak
Mekke tafl› kullan›ld›.

»

Haydarpafla’da
bir nefes

Haydarpafla’da
bir nefes



Lokom
otifin üzerinde bulundu¤u yolun e¤im

inin

fazla oldu¤u durum
larda, lokom

otife destek

verm
ek için arkadan itici olarak kullan›lan

dem
iryolu arac›na ‘ranfor’ denir.

Ranfor n
edir?

Geminin yapmakta oldu¤u manevra veya iflin
engellenmesine ‘çapariz’ denir. ‘Çapariz’in bir

di¤er anlam› da gemi zincirlerinin birbirine
dolaflmas›, kar›flmas›d›r. Ç

ap
ar

iz
 n

ed
ir

?






