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H
erkesin kabul etti¤i gerçek,
yaflad›¤›m›z ça¤›n bilgi ça¤›
oldu¤udur. Art›k güçlü

olman›n, zengin olman›n yolu;
modern dünyada fabrika sahibi
olmaktan de¤il, bilgiye sahip
olmaktan geçiyor. Gelecek de do¤al
olarak bilgi toplumuna yönelen
toplumlar›n olacak. Al›n terinin, yerini
ak›l terine b›rakt›¤› günümüzde, kifliyi de refaha
ulaflt›ran yine bilgi olacak. 

Tabi burada; “Nas›l bir bilgi?” sorusu önem
kazan›yor. Sorunun cevab›; “Uzmanlaflm›fl bilgidir.”
Bulundu¤umuz ça¤da, gücün kayna¤› uzmanlaflm›fl
bilgiyi eyleme geçirenlerin herkesten çok 
kazanaca¤›, herkesten çok baflar›l› olaca¤› gerçe¤idir.
California’da Menlo Park’taki bir garajda iki üniversite
ö¤rencisi (Larry Page ve Sergey Brin) taraf›ndan
kurulan ‘google arama motoru’ için bugün 10
milyarlarca dolar de¤er biçilmesi, bilginin hele de
uzmanlaflm›fl bilginin de¤erini ortaya ç›karmas›
bak›m›ndan dikkat çekici bir örnektir.

Gelinen noktada, önümüzdeki
y›llarda istihdam›n önemli bir
k›sm›n›n, bilgi ve iletiflim sektörlerinin
alt kümelerine kayaca¤›n› gösteriyor.
Bilgi ve iletiflim sektöründe gelinen
nokta hayret uyand›rsa da, varaca¤›
noktay› kestirmek oldukça zor.

Türk insan›n›n iletiflim sektörünü
sevdi¤i, çabucak kabullenerek

hayat›na dâhil etti¤i ise bir gerçek. Peki,
telekomünikasyon sektöründe AB ile k›yasland›¤›nda
Türkiye nerede duruyor? Sorunun cevab›n›
kapa¤›m›za konuk etti¤imiz AVEA’n›n CEO’su Erkan
Akdemir’den ald›k. Akdemir, yap›lan söyleflide,
sektöre iliflkin önemli tespitlerde bulundu. Operatörler
aras›nda, rekabet anlam›nda, inan›lmaz bir
dengesizlik oldu¤u bilgisini verdi. Birinci operatörden
(Turkcell) sonraki iki operatörün pazar pay›n›n üçte bir
seviyelerinde oldu¤unu aç›klad›. 

Sayfalar›m›za misafir etti¤imiz di¤er konuk ve
konular›m›zla da be¤enece¤inizi umdu¤umuz yeni
say›m›z› ilginize sunuyoruz. Hoflçakal›n. 

Art›k güçlü olman›n,
zengin olman›n yolu;

modern dünyada
fabrika sahibi olmaktan

de¤il, bilgiye sahip
olmaktan geçiyor.
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1994 krizi ticari 
hayat›m› bitirdi 

Talat Ayd›n, 7 kardeflini kaybetti.
Babas›n›n büyük fedakârl›¤› onu

okumaya sevk etti.
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Sur ilçesi görüntülü
görüflmeyi çok sevdi

Koray Öztürkler, Türkiye’de 3N ile
birlikte, do¤u illerinde yaflanan

geliflmeleri anlatt›. 

“Sok oni 
cebina!”

Devlet Tiyatrosu sanatç›lar›ndan
Tamer Levent, en çok uçakla

yolculuk etmeyi seviyor.  
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2608
Dünyan›n 11’inci uzun

köprüsü yap›lacak
Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m,

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

Deneyimlerini yenilikçilik, yaratıcılık ve teknoloji felsefesi ile birleştiren Provus,
kendi sektöründe 1 numara olmanın gururunu yaşıyor.
PROVUS başta bankacılık olmak üzere finans, telekomünikasyon, sigorta, menkul kıymetler ve parekende sektörlerine yönelik Türkiye’de
yeralan banka ve kurumlara; Türkiye’deki PROVUS operasyon merkezinden yurtdışında  (K.K.T.C., Romanya, Arnavutluk) faaliyet gösteren
banka ve kurumlara dış kaynak kullanım hizmeti vermektedir. Türkiye’de kredi kartı çıkartan 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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Dünyan›n en iyi
havaalan› Singapur’da

Günefl enerjili uçak,
yolculu¤una bafllad›

‹nternette att›¤›n›z her
ad›m kay›t alt›nda

Skytrax flirketi taraf›ndan yap›lan ve 9.8 milyon kiflinin
görüfllerinin al›nd›¤› dev ankette Singapur’un Changi
Havaalan› birinci oldu. Changi’nin baflar›s›nda sahip
oldu¤u yüksek kaliteli tesislerin, vakit geçirmek için ideal
ve son derece konforlu olmas›n›n büyük rol oynad›¤›
belirtildi. Changi hem uluslararas› uçufllarda s›kça tercih
edilen bir final destinasyonu hem de Avustralya’ya gidifl
yolunda önemli bir yolcu transfer merkezi olmas›
aç›s›ndan en önemli havaalan› olarak gösteriliyor. 

Günefl enerjisiyle çal›flan Solar Impulse adl› prototip
uçak, iki saat süren ilk uçuflu için ‹sviçre’nin bat›s›ndaki
Payerne askeri üssünden havaland›. Airbus A340
büyüklü¤ünde olmas›na karfl›l›k, sadece bir otomobil
a¤›rl›¤›nda olan dünyan›n günefl enerjisiyle çal›flan ilk
uça¤›, saatte 45 km h›za ulaflt›, pistte yaklafl›k bin metre
kat ettikten sonra yerden kalkt›. ‹sviçreli pilot Bertrand
Piccard ile Andre Borschberg’in projesi, daha önce kötü
hava koflullar›ndan ötürü birçok kez ertelenmiflti.

Ceplerin markas› de¤il,
SAR’› önemli

Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu (BTK) Baflkan
Yard›mc›s› Doç. Dr. Mustafa Alkan, cep telefonu sat›n
al›rken markas›na de¤il, SAR’a bak›lmas› gerekti¤ini
söyledi. Alkan, cep telefonlar›n›n, standartlara uygun
üretilip üretilmedi¤ine ve özgül so¤urma oran›na (SAR
de¤eri) bak›lmas› gerekti¤ini aç›klad›. Denetimler
s›ras›nda zaman zaman standartlara uygun olmayan
ürünlerle karfl›lafl›ld›¤›n› belirterek, vatandafllar›n bu
konuda dikkatli olmas› gerekti¤ine dikkat çekti. 

T‹B ‹nternet Daire Baflkan› Osman Nihat fien, efl
seçiminden ifl seçimine kadar internetin ana kaynak haline
geldi¤ini belirterek, “‹nternet sanal bir dünya de¤il.
Att›¤›n›z her ad›m kay›t alt›nda.” dedi. fien, internette
kaydolan hiçbir bilginin silinmedi¤ini, internete girenlerin,
önce bu gerçe¤i kabul etmesi gerekti¤ini belirtti. ‘Buras›
sanal dünya, kim duyacak, kim bilecek’ mant›¤›n› elefltirdi.
‹nternetin, insan›n peflini yaflad›kça, hatta öldükten sonra
da b›rakmayacak bir dünya oldu¤unu söyledi. 
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‹nternette kota 
dönemi bitiyor

THY’nin Ortado¤u’daki
yüzü Tatl›tu¤

Kotal› internet kullanan 4 milyona yak›n tüketici için
yeni bir karar al›nd›. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n
ald›¤› karara göre, kotal› internet kullanan aboneler,
‘kota afl›m›na yak›n bir kullan›m düzeyine ulaflt›¤›nda’,
eriflim hizmeti sa¤layan flirket taraf›ndan mesaj yoluyla
uyar›lacak. Böylelikle abonenin kotal› hizmet almas›na
ra¤men, fliflkin fatura ile karfl›laflmas›n›n önüne
geçilecek. ‹nternet kullan›c›lar› anl›k sorgulama ile de
kotalar›n›n geldi¤i noktay› ölçebilecek. 

Turkcell’in çocuklar için özel tasarlad›¤› kol saati,
ebeveynlere çocuklar›n›n nerede oldu¤unu
gösterecek. Kesilemeyen ya da ç›kar›lamayan çelik
kay›fll› saat, tan›mlanan cep telefonuna SMS ile yer
bilgisi atabiliyor. ‘TurkcellNum8’ adl› kol saati
tan›mlanan cep telefonuna SMS ile yer bilgisi
atabiliyor. Saati kullanan çocuklar›n›n yeri harita
üzerinden anl›k izlenebiliyor. Kay›fll› saat, ancak özel
bir güvenlik sistemiyle tak›l›p ç›kar›labiliyor.

Ortado¤u’daki etkinli¤ini artt›rmak isteyen THY, ünlü
oyuncu K›vanç Tatl›tu¤ ile el s›k›flt›. Tatl›tu¤, havac›l›k
devinin bölgedeki yüzü olurken, bu ifl için 300 bin dolar
alacak. Dünyan›n önde gelen havayolu flirketlerinin
kap›flt›¤› Ortado¤u pazar›nda konumunu güçlendirmek
isteyen THY ünlü oyuncunun kap›s›n› çald›. Ortado¤u’da
tam bir fenomen haline gelen ve milyonlar›n be¤enisini
kazanan Tatl›tu¤, kampanyan›n sadece ticari taraf› olmad›¤›
yönündeki mesajlar›n› dikkate alarak, THY ile anlaflt›. 

Çeflme, 2012’de
kurvaziyerle buluflacak

Çeflme Liman›’n›n iflletme hakk›n› 7 y›l önce
özellefltirmeden alan Ulusoy Holding’in Yönetim Kurulu
Baflkan› Y›lmaz Ulusoy, 2012’de Çeflme’yi kurvaziyer
turizmiyle buluflturacaklar›n› söyledi. 2003 y›l›nda düzenlenen
ihalede Çeflme Liman›’n›n 30 y›ll›¤›na iflletme hakk›n› 11
milyon 250 bin dolar vererek alan Ulusoy, kurvaziyer turizmi
için daha önce verdi¤i 2013 tarihini bir y›l öne çekti. Ulusoy,
“2012’de kurvaziyeri getirece¤iz. Buraya kurvaziyerlerin
geldi¤ini düflünün, Çeflme’nin çehresi de¤iflecek.” dedi.

Kol saati ile çocuklar
kaybolmuyor



TÜRK‹YE’DE telekomüni-
kasyon sektörü her y›l büyümesini sür-
dürüyor. Avrupa Birli¤i’nin (AB) ortala-
mas›n›n alt›nda olsa da telekomünikas-
yon sektörü son 8 y›la yüzde 51 büyüdü.
Büyüyen bu sektörde, Turkcell yüzde
56,3’lük pazar pay› ile bafl› çekiyor.  

Özellikle Üçüncü Nesil (3N) teknolo-
jisine geçilmesiyle Turkcell’in yüzü daha
da bir güldü. K›sa zamanda nüfusun
yüzde 75’ini, 3N’nin kapsama alan›na
katt›. 3N pazar pay›n› yüzde 65’e ç›kar-
d›. Yaklafl›k 5 milyon 3N abonesinin 2,5
milyonu aktif kullan›c› oldu. 1,9 milyonu
ise interneti cepten kullanmaya bafllad›.
2008’de 131 milyon TL olan mobil inter-
net geliri, 2009’da 261 milyon TL’ye yük-
selerek, mobil internet gelirinde yüzde
100’lük bir art›fl sa¤land›.  

Turkcell Kurumsal ‹liflkilerinden So-
rumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Koray
Öztürkler ile flirketteki son geliflmeleri
konufltuk. Güvenlik denetiminde yeni
projeleri var m›? Kontörden kurufla ge-
çilmesi vatandafl aleyhine mi oldu? Nu-
mara tafl›yarak bedava konuflan abone-
ler için ne düflünüyor? Görüntülü tele-
fonu en çok hangi il kullan›yor? ‹flte Öz-
türkler’in cevaplar›:  

■ Güvenlik sorunu dönemde iyiden

iyiye su yüzüne ç›kt›. Mesela benim
tüm bilgilerimi bilen biri sizin müflteri
temsilcili¤inizi aray›p ‘görüflme detayla-
r›m›’ isteyebilir. Bu bir güvelik eksikli¤i
de¤il mi?  

Burada müflteri temsilcisinin bir suçu
yok. Bu olas›l›¤› düflünerek, yaklafl›k 3
ay önce ‘voice recognation’ ses tan›ma
sistemini hayata geçirdik. Sistem, müflte-
rinin sesini tan›yor ve ona göre güvenlik
sa¤l›yor. Bundan sonra kiflinin tüm bilgi-
lerini bilen biri, ses tan›ma sistemi dev-
rede oldu¤u için fatura detay› alamaya-
cak. Di¤er yandan Turkcell sistemlerinin
en güvenli sistemler oldu¤una dair,
27001 güvenlik sertifikas›na sahip tek

flirket de biziz.  
■ Peki, 1 Nisan’da kontörden kurufla

geçildi. Aboneler süre kayb›na u¤rad›k-
lar›n› ifade ediyor. Kat›l›yor musunuz? 

Bizce bu kontörden kurufla geçifl ha-
y›rl› oldu. fieffafl›k ve müflteri aç›s›ndan
hem kolay takip edebilme hem de kulla-
n›m›n› dakika, kurufl olarak bilecek. Ka-
lan bakiyesini de görme imkân›na sahip
oldular. Baz› fiyat ayarlamalar› yapt›k.
Birim fiyatlar›n›n yukar› gitti¤i ayarla-
malar oldu. Birçok tarife de afla¤›ya çe-
kildi. Asl›nda kurufla geçiflte, abone lehi-
ne tarifelerde avantaj sa¤land›. Uzun
konuflmay› daha çekici hale getirdik.
Müflteri aç›s›ndan aleyhte bir durum
görmüyoruz.  

■ Vatandafltan, ‘ben eskiden 20 liraya
flu kadar konufluyordum, flimdi flu kadar
konuflabiliyorum’ gibi elefltiriler geliyor.
Do¤rusu nedir? 

Baz› tarifelerde öyle oldu. Düflen de
var. Uzayan da var. Ayn› paraya daha
çok konuflma imkân› oldu asl›nda. Tari-
felerde radikal bir de¤ifliklik yok. Mese-
la gençlere yönelik olan ‘her yöne’ tari-
fesini örnek gösterebiliriz. 

■ Sizce numaras›n›  tafl›yarak opera-
törlere borç b›rakan aboneler için ne ya-
p›lmas› gerekiyor? 

»
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Görüntülü görüflme, 
en çok Diyarbak›r’›n Sur

ilçesinde yap›l›yor

Koray Öztürkler

“

“

“

“

Bundan sonra kiflinin tüm
bilgilerini bilen biri, ses

tan›ma sistemi devrede
oldu¤u için fatura detay›

alamayacak.

Güvenlik için ‘voice recognation’ ses tan›ma sistemini hayata
geçirdik. Sistem, müflterinin sesini tan›yor ve ona göre güvenlik

sa¤l›yor. Bundan sonra kiflinin tüm bilgilerini bilen biri, ses tan›ma
sistemi devrede oldu¤u için fatura detay› alamayacak.
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“Siirt ve Hakkâri’deki
geliflmeler enteresan. Siirt’in
Ba¤göze Köyü’nde, 3N
sonras› data kullan›m› 40
gigabayta ulaflm›fl.
Hakkâri’nin Anada¤
köyünde yine iki kat artm›fl”

Asl›nda bu sektörün bir soru-
nu… Biz bunu, daha numara tafl›-
ma uygulamas› bafllamadan önce
dile getirdik. Art›k sektör de bir
noktaya geldi. Avea da Vodafone
da art›k de¤ifliklik istiyor. Yapmak
laz›m. Bir operatöre borcunu öde-
meyen, di¤er tarafa geçen kesim
var. Birçok ülkeye göre Türkiye’de
borçlar›n ödenmesi konusunda za-
aflar var. BTK bu konuda çal›fl›-
yor. Çözüm bulunacakt›r. 

■ 3N’de ilginç  tespitleriniz var
m›?

Var evet. Mesela, Siirt Ba¤göze
Köyü’nde, 3N sonras› data kullan›-
m› 40 gigabayta ulaflm›fl. Hakkâ-
ri’nin Anada¤ Köyü’nde yine iki
kat artm›fl, 25 gigabaytl›k kullan›-
ma yükselmifl. Enteresan, birisi
Hakkâri di¤eri Siirt ilimiz… 

■ En çok hangi ilimiz görüntülü
görüflüyor?

En çok görüntülü görüflme Di-
yarbak›r’›n Sur ilçesinden yap›l›-
yor. Geçen gün bir gazeteci arka-
dafl bizim söyledi¤imizden kuflku
duymufl kalkm›fl Diyarbak›r’a git-
mifl. Görüyor ki son derece do¤ru.
Gidiyor bak›yor ki herkes görün-
tülü görüflme yap›yor. Müthifl bir
teknolojiye ba¤›ml›l›k var.   

■ GSM operatörleri aras›nda
bir baflka yar›fl da reklamlarla ya-
flan›yor. Yeni reklâm çal›flmalar›-
n›z olacak m›?

Biz, fiahan Gökbakar’›n canlan-
d›rd›¤› ‘Tosun’ ile ‘yabanc› damat’
reklam›n› uzun soluklu hayata ge-
çirmeye çal›fl›yoruz. Turkcell’in çe-
kim gücünü gördük. Hizmet gücü-
nü gördük. Tosun’la devam etmeyi
düflünüyoruz. Belki de damat
Türkçeyi de ö¤renecek. 

Turkcell Kurumsal 
‹liflkilerinden Sorumlu Genel

Müdür Yard›mc›s› Koray Öztürkler
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YILLARDIR tart›flma konusu
olan 3’üncü bo¤az köprüsünün güzergâh›
belli oldu. Karadeniz k›y›s›na daha yak›n
olan köprü, Avrupa yakas›ndaki Garipçe
Köyü ile Anadolu yakas›ndaki Poyrazköy
aras›nda uzanacak. Köprü ile birlikte ya-
p›lacak 260 kilometrelik anayol ve ba¤-
lant› yollar› ile projenin yaklafl›k maliyeti
6 milyar dolar› bulacak. Di¤er iki köprü-
nün aksine do¤rudan kamu kayna¤› kul-
lan›lmadan infla edilecek olan köprü,
1.275 metre ayak uzunlu¤u ile dünyan›n
11. büyük asma köprüsü olacak.

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, köp-
rünün güzergâh›n›, ‹stanbul’da düzenledi-
¤i bas›n toplant›s› ile aç›klad›. Toplant›ya
Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Top-
bafl ve Karayollar› Genel Müdürü Meh-
met Cahit Turan da kat›ld›. Bakan Y›ld›-
r›m, mevcut iki köprünün yüzde 100’ün
üzerinde çal›flt›¤›na dikkat çekerek, 3’ün-

cü köprü projesinin hayata geçirilmesinin
art›k zorunlu hale geldi¤ini vurgulad›.
Daha önce Sar›yer-Beykoz ve Tarabya-
Beykoz mevkileri üzerinde durulmufl ve 6
güzergâh gündeme getirilmiflti. Bakan,
belirlenen 6 güzergâh içinde maliyeti en
düflük, çevreye en az zarar verecek, kamu
arazisinin en fazla oldu¤u güzergâh›n Ga-
ripçe-Poyrazköy oldu¤unu belirtti. Y›ld›-
r›m, "260 kilometrelik tüm güzergâhta
özel arazi yüzde 16, orman arazisi yüzde
48, 2B yüzde 11, hazine yüzde 16, askeri

bölge yüzde 11’dir. Kamulaflt›r›lacak bina
adedi ise 222’dir. Orman arazisi orman
anlam›na gelmiyor. Birçok k›sm› art›k or-
man vasf›n› yitirmifltir." dedi. 

90 kilometrelik 4x4  
çevre yolu yap›lacak 

Yeni köprü ile birlikte 90 kilometrelik
“Odayeri-Paflaköy-Poyrazköy-Garipçe”
aras›nda çevre yolu yap›lacak. Tekirda¤ il
s›n›r›na yak›n bir noktada TEM’den ayr›-
lacak Kuzey Marmara Otoyolu, kuzeye
do¤ru yönelerek yeni köprü üzerinden
Bo¤az’› geçecek. Daha sonra Anadolu ya-
kas›nda Paflaköy yak›nlar›ndan Gebze’ye
uzan›p, yap›lacak olan ‹zmir Otoyolu ay-
r›m›na ulaflacak. Oradan da ‹zmit’in ku-
zeyinden Adapazar›’na yönelip Akyaz› ile
Hendek ilçe s›n›r›ndan tekrar TEM’e
ba¤lanacak. Köprü ve otoyolun 90 kilo-
metrelik k›sm› 4 gelifl, 4 gidifl olacak. On-

Avrupa yakas›ndaki Garipçe Köyü ile Anadolu yakas›ndaki Poyrazköy aras›nda 
uzanacak köprü, 1.275 metre ayak uzunlu¤u ile dünyan›n  11. büyük asma köprüsü olacak.

Bakan Y›ld›r›m: Köprü ve otoyolun geçece¤i güzergâhtaki arazilerin yüzde
75’i Hazine’ye ait oldu¤u için herhangi bir arazi rant› söz konusu de¤il.

“
Uzunluk: 1875 metre
‹ki ayak aras›ndaki uzunluk: 1275 metre
Tahmini maliyeti: 1 milyar dolar

3’ÜNCÜ KÖPRÜ

“

Dünyan›n 11’inci 
en uzun bo¤az köprüsü
‹stanbul’a infla edilecek

»
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dan sonraki kesimler 3’er fleride düflecek.
“Rant söz konusu de¤il”

Ulaflt›rma Bakan›, Yap-‹fllet-Devret (Y‹D)
modeliyle gerçeklefltirilecek projede bu y›l
içinde ihaleye ç›k›laca¤›n› aç›klad›. Köprü ve
otoyolun geçece¤i güzergâhtaki arazilerin
yüzde 75’inin Hazine’ye ait oldu¤una dikkat
çeken Bakan, dolay›s›yla herhangi bir arazi
rant›n›n söz konusu olmad›¤›n› söyledi. Ku-
zeydeki ormanlar›n zarar görece¤ine iliflkin
elefltirilere ise, "Kilyos çevresindeki eski kö-
mür ocaklar›n›n bozdu¤u do¤a yap›s› tekrar
rehabilite edilecek." cevab›n› verdi. 

Poyrazköylüler sevindi 
Üçüncü köprü en çok, güzergâh üzerinde

yer alan Poyrazköy ve Güzelce sakinlerini
sevindirdi. Köy halk›, büyük sevinç yaflad›.
Poyrazköy Muhtar› Özcan Bayraktar, 1980
Anayasas› ile bölgelerinin sit alan› ilan edil-
di¤ini ve bu sebeple y›llard›r ma¤dur olduk-
lar›n› söyledi. Üçüncü köprü ile bu ma¤duri-
yetin giderilebilece¤ini belirten Bayraktar,
"E¤er köprü için sit alan› düzenlemesi de¤ifl-
tirilirse buradaki arsa fiyatlar› patlar." dedi.
Poyrazköy’de halen arsa fiyatlar› 30-40
TL/metrekare civar›nda.

Dünyan›n en uzun köprüleri Üçüncü köprü en çok,
güzergâh üzerinde yer
alan Poyrazköy ve
Güzelce sakinlerini
sevindirdi. Poyrazköy
Muhtar› Özcan 
Bayraktar, "E¤er köprü
için sit alan› düzenlemesi
de¤ifltirilirse 
buradaki arsa fiyatlar›
patlar." dedi. 

UZUNLUK
KÖPRÜ ÜLKE (m) YIL
Akashi Kaikyo Japonya 1991 1998
Xihoumen Çin 1650 2009
Great Belt Danimarka 1624 1998
Runyang Çin 1490 2005
Hubber ‹ngiltere 1410 1981
Jiangyin Suspensiyon Çin 1385 1999
Tsing Ma Hong Kong 1377 1997
Verrazano-Narrows ABD 1298 1964
Golden Gate ABD 1280 1937
Yangluo Çin 1280 2007
‹stanbul 3. Bo¤az K. Türkiye 1275
Högakustenbron ‹sveç 1210 1997

Süreç nas›l
iflleyecek?
Proje kapsam›nda Kocaeli,
Sakarya ve ‹stanbul
Büyükflehir belediyeleri bu
güzergâh› görüflüp, Meclis
onay›n› alacak. Ayn›
zamanda da bunlar 1/25’lik,
1/5.000’lik ve 1/1.000’lik
planlara ifllenecek. Buna
paralel olarak Ulaflt›rma
Bakanl›¤› Karayollar› Genel
Müdürlü¤ü ihale ile ilgili
çal›flmalar› yürütecek. Proje,
kamu-özel sektör ortakl›¤›yla
gerçeklefltirilecek. Dünyan›n
hemen her yan›ndan ve
yurtiçinden büyük inflaat
flirketlerinin projeyle
ilgilendi¤i belirtiliyor. 

Hizmete girifl tarihi: .................................................30 Ekim 1973
Uzunlu¤u: .....................................................................1560 metre
‹ki ayak aras›ndaki uzunluk: .....................................1073 metre
‹hale bedeli: ........................................................21.7 milyon dolar
Maliyeti: .................................................................44 milyon dolar
Çelik fiyat›na göre bugünkü maliyeti: .............900 milyon dolar

BO⁄AZ‹Ç‹ KÖPRÜSÜ

Temsili foto¤raf

Hizmete girifl tarihi: .............................................29 May›s 1988
Uzunlu¤u: .................................................................1510 metre
‹ki ayak aras›ndaki uzunluk: ...................................1090 metre
‹hale bedeli: ......................................................125 milyon dolar
Maliyeti: ............................................................350 milyon dolar
Çelik fiyat›na göre bugünkü maliyeti: ...............1 milyar dolar

FSM KÖPRÜSÜ
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GSM sektörünün en güçlü flirketlerinden bi-
ri olan AVEA’n›n CEO’su Erkan Akdemir ile s›cak
bir söylefli yapt›k. Kendisiyle 10 y›l› aflk›n bir süredir
tan›fl›r›z. Sektörün geliflimini sadece Türkiye ölçe¤in-
de de¤il, dünya ölçe¤inde yak›ndan takip eden bir
isimdir. Bilgi birikim ve donan›m›n› eyleme geçirme
kabiliyeti, Akdemir’in sürekli zirvede kalmas›n› da
beraberinde getiriyor. Kamuda olsun, özel sektörde
olsun kazand›¤› tüm baflar›lar›na ra¤men, mütevaz›l›-
¤› hiçbir zaman elden b›rakmamas› da, ona ayr› bir
de¤er kat›yor. Akdemir, bir ay sonra AVEA’da ilk y›-
l›n› dolduracak. Biz de hem sektör hem de özel haya-
t› üzerine kendisiyle konufltuk. ‹sterseniz Akdemir ile
yapt›¤›m›z söyleflinin ayr›nt›lar›na geçelim.

■ ‹sterseniz, ilk olarak nas›l bir yönetici oldu¤u-
nuzla bafllayal›m?

Ben ekip çal›flmas›na inanan biriyim. Yetkileri tek
bir kiflide toplamak yerine da¤›tmaktan yanay›m.
Herkesin fikrini al›r›m, dinlemeyi konuflmaktan da-
ha çok severim. ‹nsanlara büyük resmi, gidecekleri
noktay› gösterme konusunda ›srarc›y›m. ‹yi bildi¤im
konularda yön gösteririm ama karfl›mdakinden de
ö¤renmeyi severim. 

■ Peki, nelere tahammül edemezsiniz?

Kavgay› sevmem ekipte farkl› görüfller olacak
ama kutuplaflmaya tahammül etmem. ‹nsanlar›n
kendilerinin karar al›p uygulamaya geçirmesi çok
önemli. Bir lider bu kurala inanmal› ve çal›flma ar-
kadafllar›na da bunu tavsiye etmelidir. Bir sonraki
yöneticiyi yetifltirecek bir yat›r›m içinde olmal›d›r.
‹nsana yap›lan yat›r›m çok önemli. Yöneticilik yap-
t›¤›m dönemde bu tarz yat›r›mlar yapmaya özen
gösterdim. Yat›r›m yapt›¤›m insanlar›n bugün geldi-
¤i noktay› görmek bana gurur veriyor. 

■ Sektörün tepe noktas›ndaki biri olarak, AB ül-
keleriyle k›yaslad›¤›m›zda Türkiye nerede duruyor?

Türkiye telekomünikasyon konusuna harcanan
hem kiflisel hem de milli gelir konusunda AB ülke-
lerini, OECD ülkelerini yakalam›fl durumda. Bilgi
teknolojileri konusunda ise biraz daha gerideyiz. Bi-

raz daha efor sarf edilmesi
gerekiyor. Devletin, e-dev-
let konusunda öncülü¤ü
var, hizmet sunma çabas›
var ama oradaki çabalar›n
h›zland›r›lmas› gerekiyor.
Telekom sektörüne göre,
bilgi teknolojisi konusunda

Türkiye biraz daha geride ama ümit verici geliflme-
ler de var. 

■ Yeni teknolojiler bizi bekliyor diyebilir miyiz?
Diyebiliriz tabii, ancak bunun da üç-dört koldan

çal›flmas›n› yapmam›z gerekiyor. Bir taraftan tekno-
loji geliflecek, bir taraftan operatörler buna uygun
çözümleri bulacaklar. Di¤er taraftan da tüm bunlar
müflterinin talebi etraf›nda flekillenecek. Yani, ‘bir
ürünü ç›kard›k, buna uygun flu telefonu ç›kartt›k’
dönemi bitiyor. Art›k müflteriyi merkeze koyan bir

hayatlar›n› bize emanet ediyor
‹NSANLAR ÖZEL
ERKAN AKDEM‹R:  

“BEN B‹R K‹fi‹N‹N, ‹NSAN‹ DE⁄ERLER‹ NE

KADAR ÖNEMS‹YORSA,
YÖNET‹C‹L‹K ‹fi‹NDE DE O KADAR

BAfiARILI OLDU⁄UNU DÜfiÜNÜYORUM.”

GÜVENL‹K ÇOK ÖNEML‹
“‹nsanlar kendi bilgilerini, özellerini bizlere emanet ediyorlar. 
Bu nedenle müflteri güvenli¤ini her fleyin üstünde tutuyor, tüm
çal›flmalar›m›z› bu do¤rultuda planl›yor ve yönetiyoruz.”

Röportaj: AHMET SEL‹M»

Foto¤raflar: Tar›k Er
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hizmet anlay›fl› var.
■ Cep telefonunda sizce 20 y›l sonra nas›l bir

teknoloji ile karfl›laflaca¤›z, bir öngörüde bulu-
nabilir misiniz? 

Onu flimdiden kestirmek çok zor. Cep telefo-
nu teknolojisinin geldi¤i noktaya bak›n; cepten
TV seyretmeye bafllad›k. ‹nternet üzerinden TV
seyrediyoruz. Bunlar çok daha h›zlanacak. Ope-
ratörler ses odakl› hizmet yerine daha çok kat-
ma de¤erli hizmet sunacaklar. Mobil pazarlama
çok daha artacak. Mobil pazarlama anlam›nda
sabitte de geniflbant üzerinden yeni servisler ve
yeni potansiyel alanlar› var. Geniflbant operatö-
rü, mobil hizmet de vermeye bafllayacak. Tüm
bunlar müflterilerin talepleri etraf›nda geliflecek.

■ AVEA olarak avantajlar›n›z var. Mesela,
Türk Telekom’un alt yap›s›ndan faydalanarak
önümüzdeki günlerde yeni hamleler yeni proje-
ler hayata geçirecek misiniz? 

Türk Telekom, AVEA ve TTnet’in üze-
rinde uzun y›llard›r çal›flt›¤› projeler bulu-
nuyor. Bunlar› bir bir hayata geçirece¤iz. 

■ Ara ba¤lant› ücretleri daha afla¤›ya iner
mi? ‹nmesi gerekiyor mu?

Ara ba¤lant› ücretlerini, farkl› operatör-
lerden hizmet alan abonelerin birbirlerini
aramalar›na engel olarak görüyoruz. Bu ne
kadar afla¤›da tutulursa Türkiye’de yaflayan
72 milyon birbirleri ile daha özgürce konu-
flabilecek.

■ Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, gele-
cek y›l ara ba¤lant› ücretlerinde indirim ol-
mayaca¤›n› aç›klad›. Di¤er yandan cep tele-
fonunda, tarife üzerinden büyük bir rekabet
yaflan›yor. Bu rekabet savafl› nereye kadar
gider? 

Bunu bir savafl olarak görerek anlams›z
bir noktaya tafl›mamak gerekiyor diye düflü-

“

“Ara ba¤lant› ücretlerini,
farkl› operatörlerden

hizmet alan abonelerin
birbirlerini aramalar›na
engel olarak görüyoruz.

Bu ne kadar afla¤›da
tutulursa Türkiye’de
yaflayan 72 milyon

birbirleri ile özgürce
konuflabilecek.

AVEA CEO’su
Erkan Akdemir



nüyorum. Ak›lc› olmayan, uzun vadede sektöre de
müflteriye de flirketlere de zarar verecek uygula-
malardan uzak durmak laz›m. Bu, adil bir rekabet
ortam›n›n yarat›lmas› için de çok önemli. fiu anda-
ki piyasan›n durumu operatörlere de¤er katma an-
lam›nda geride. Piyasada de¤er yarat›m›n›n daha
yüksek olmas› gerekiyor. 

■ Bunu somutlaflt›r›rsak neler yapmam›z gere-
kiyor?  

Türkiye’de flu anki mevcut rekabet düzeyine
bakt›¤›n›z zaman; ciddi manada aksak rekabet söz
konusu. Mobil tarafta rekabet flartlar›nda al›nacak
yol var. Bu aksak rekabet zaman zaman çarp›k
sektör tablosuna yol açabiliyor. 

■ Neden? 
Operatörler aras› inan›lmaz bir dengesizlik var.

Birinciden sonraki iki operatörün pazar pay› ma-
alesef üçte bir seviyelerinde. Bu kabul edilecek bir
fley de¤il. Bugünden yar›na çözülecek bir fley de¤il
ama rekabete ayk›r› baz› uygulamalar› aflikâr.
Do¤rudan nedenleri var. Ben bunu ‘yap›sal bozuk-
luk’ olarak adland›r›yorum. Bizim iletiflim sektörü-
nün yap›sal bozuklu¤u var. Bunlardan birincisi;
ara ba¤lant› ücretleri. ‹kincisi; piyasada bizim gör-
medi¤imiz, bilmedi¤imiz bir tak›m anlaflmalar var.
Üçüncüsü de; baz istasyonu yerleri ile alakal› an-
laflmalar ve son olarak bayilerle ilgili rekabete ay-
k›r› anlaflmalar›n olmas›.

■ Bayilerle ilgili konu tam olarak nedir?
fiu anda bir soruflturma devam ediyor. Bayilere

birtak›m zorlay›c› unsurlar dayat›l›yor ve bunu
operatörler yap›yor. 

■ BTK ve Rekabet Kurumu’ndan tam olarak
beklentiniz nedir? 

Bu yap›sal bozuklu¤u aflma ve müflteriye daha
iyi servis verme aç›s›ndan düzenlemelerin yap›lma-
s› gerekiyor. Birincisi; yat›r›mlar›n karfl›l›¤›n›n al›n-
mas› aç›s›ndan ara ba¤lant› düzenlemelerinin sü-
reklili¤i ile ilgiliydi o yap›ld›. ‹kincisi; tüm flebeke-
lerin paylafl›ma aç›lmas›, flebekenin adil bir flekilde
kullan›ma aç›lmas›. O konuda Ulaflt›rma Baka-
n›’n›n bir yönlendirmesi de oldu. 

■ Numara tafl›mada Türkiye dünyada rekor k›-

r›yor. Sizce bu düzenleme nas›l gidiyor?
Numara tafl›mada birtak›m düzenlemeler yap›l-

mas› gerekiyor. Bir k›s›tlama örne¤in... Rasyonel
zeminde bir fleyler olmas› gerekiyor. Suiistimalle-
rin önü kapanmal›.

■ Haberleflmenin gizlili¤i aç›s›ndan bakt›¤›m›z
zaman operatörlerde güvenlik zafiyeti var m›?
AVEA bu alanda ne yap›yor?

‹nsanlar kendi bilgilerini, özellerini bizlere ema-
net ediyorlar. Bu nedenle müflteri güvenli¤ini her
fleyin üstünde tutuyor, tüm çal›flmalar› bu do¤rul-
tuda planl›yor ve yönetiyoruz. Bu konuda gerekli
güvenlik önlemlerini, teknolojinin tüm olanaklar›-
n› de¤erlendirmek suretiyle al›yor ve uyguluyoruz. 

■ Kurufla geçince tarifede zam oldu mu? Kon-
törden TL’ye geçifl aboneye olumlu yans›yacak m›?

Müflterilerimizin iletiflim imkânlar›ndan özgürce
ve bütçeleri zorlanmadan faydalanacaklar› bir ile-
tiflim ortam› yaratmak ve memnuniyetlerini sa¤la-
mak için çal›fl›yoruz. BTK mevzuat›na göre düzen-
lenen kontörden kurufla geçifl sürecini, her zaman
oldu¤u gibi saydam bir flekilde yönettik. Yeni dö-
nemde de koflulsuz müflteri memnuniyeti yaklafl›-
m›m›z› sürdürüyoruz ve kaliteli hizmet vermeyi
do¤al bir yükümlülü¤ümüz olarak görüyoruz. Tüm
bunlar müflterilere olumlu yans›yacak.

■ Bu tart›flman›n nedeni kontörden liraya geç-
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“

“
Operatörler

aras› 
inan›lmaz bir

dengesizlik 
var. Birinciden

sonraki iki
operatörün
pazar pay›

maalesef 
üçte bir

seviyelerinde.
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Türk Telekom’un
özellefltirme öncesindeki
Yönetim Kurulu Baflkan›
olan ve son olarak Cisco
Türkiye Genel
Müdürlü¤ü görevini
yürüten Erkan Akdemir,
1963 y›l›nda do¤du. 

Hacettepe Üniversitesi
Elektronik Mühendisli¤i
Bölümü’nden mezun
olduktan sonra
Colorado
Üniversitesi’nde telekom
alan›nda mast›r yapt›.
Mesleki kariyerine
Devlet Planlama Teflkilat›
Müsteflarl›¤›’nda bafllad›.
2002-2005 y›llar›
aras›nda Devlet
Planlama Teflkilat›
Müsteflarl›¤›’nda
dan›flmanl›k yapt›.
E¤itim amaçl›, ‹ngiltere,
Japonya ve ‹talya’da
bulundu.  Ayr›ca, 
2000-2002 y›llar›nda
Telekomünikasyon
Kurumu kurul üyesi
olarak görevini yürüttü.
2002_den itibaren
özellefltirme sonras›na
kadarki dönemde Türk
Telekom’da yönetim
kurulu baflkan›yd›.

Türk Telekom’un
özellefltirilmesi sürecinde
önemli bir rol üstlendi.
Daha sonra bir dönem
KabloNet’in yönetim
kurulu baflkanl›¤›n›
yürüten Akdemir, Cisco
Türkiye’nin genel
müdürlü¤ünü de yapt›.
Akdemir, evli ve 
3 çocuk babas›. 

mek mi? 
Kontör, abonelerde öyle bir al›flkanl›k yapm›fl

ki, ‘bana kontör verin, dakikay› ne yapay›m?’ di-
ye soruyor. Asl›nda bu düzenlemenin çok daha
önceden yap›lmas› gerekiyordu. Zamanla abone-
ler yeni sisteme de al›flacakt›r. 

■ Sizi hep zirvelerde görüyoruz, baflar›n›z›n
s›rr› nedir?

Ben bir kiflinin, insani de¤erleri ne kadar
önemsiyorsa, yöneticilik iflinde de o kadar baflar›-
l› oldu¤unu düflünüyorum. Dürüstlük, fleffafl›k,
mütevaz›l›k, hesap verebilme sorumlulu¤unu his-
setmek ve do¤all›k benim vazgeçilmezlerimdir. 

■ Peki, bu yo¤un tempoda nas›l dinleniyorsu-
nuz? Ailenize zaman ay›rabiliyor musunuz?

Yaln›zca pazar günleri dinlenebiliyorum. Sa-
bahtan akflama uyumuyorum ama iki üç saat da-
ha fazla uyuyorum. Aileme vakit ay›rmaya çal›fl›-
yorum. Mesai yok, kahvalt› ile bafllay›p, akflam
yeme¤i ile sonlanan günler oluyor. Ama ben
mümkün oldu¤unca haftada hiç olmazsa 2, 3 gün
yeme¤i ailemle yemeye çal›fl›yorum. Eve erken
gitti¤im zaman flafl›r›yorlar. Eflim çok al›fl›k ve ba-
na çok destek oluyor. Her zaman pozitif olmufl-
tur, ald›¤›m önemli kararlar öncesinde hep des-
tek olmufltur. Çocuklar›m da öyle. Ben de eflime
destek olurum ev ifllerinde. Özellikle yemek ko-
nusunda yard›m›m olur. Et yemekleri konusunda
yeni tatlar oluflturma konusunda iddial›y›m.

■ Kitap okuyabiliyor musunuz? Sinemaya gi-

diyor musunuz?
Gece 11, 12 matinelerinde sinemaya gidebili-

yorum. Birçok kitap al›yorum ancak bu yo¤un
tempoda f›rsat buldukça okuyabiliyorum. 

■ Bir gelecek planlar›n›z var m›?
Kariyerimin planlad›¤›m tek noktas›, teleko-

münikasyon alan› içinde kalmakt›. 
■ Kamuda da özel sektörde de çal›flt›n›z. Ka-

muda çal›flman›z›n ne gibi katk›lar› oldu?
Çok büyük katk›lar› oldu¤unu söyleyebilirim.

Kamudan sahip oldu¤um, olaylara farkl› bak›fl
aç›s›ndan yaklaflma deneyiminin, hem flirket yö-
netimine hem sektörümüze çok katk›s› oldu¤unu
düflünüyorum. 

■ Uzun y›llar Ankara’dayd›n›z. fiimdi ‹stan-
bul’das›n›z. ‹stanbul sizin için ne ifade ediyor?
Ankara ne ifade ediyor?

Ben Ankara’dayken bile ‹stanbul’un afl›¤›yd›m.
Babam uzun y›llar ‹stanbul’da görev yapm›fl. ‹ki
kardeflim ‹stanbul do¤umlu. O yüzden bizim aile
‹stanbullu diyebilirim. Ankara’da çal›fl›rken bile
‹stanbul özlemim vard›. ‹stanbul’un ifl hayat› çok
dinamik. ‹nan›lmaz yüksek bir tempo var. Bu
belki yorucu olabilir ama koflmay› seven bir insan
için iyi. Ben seviyorum. Geçenlerde yabanc› bir
flirketin genel müdürü ile oturuyorum. Avru-
pa’n›n önemli bir flehrinden geliyor. ‹stanbul’dan
ayr›laca¤›na üzülüyor. Çünkü farkl› fleyleri bir
arada bulabilece¤in, arad›¤›n her fleyi bulabilece-
¤in bir flehir ‹stanbul.  

Erkan
Akdemir
kimdir? 
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■ TRAVERS POZU: Bu
çal›flmada ekonomik ve teknik
ömrünü doldurmufl olan travers
ve ba¤lant› malzemeleri yenileri
ile de¤ifltiriliyor ve balast
takviyesi yap›lmak suretiyle
yollar geometrik standard›na
getiriliyor.

■ RAY VE
BA⁄LANTILARININ
DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹:
Demiryolunun belli bir hat
kesiminde bulunan ve sadece
ray ve ray ba¤lant› malzemelerinin tümünün
de¤ifltirilmesi sureti ile yap›lan ifller. 

■ YOL YEN‹LEMES‹: Üstyap› malzemelerinin (balast,
travers, ray ve ba¤lant› malzemelerinin) tümünün
de¤ifltirilmesi suretiyle yap›lan faaliyetler.

■ REV‹ZYON USULÜ BAKIM: Bu tür çal›flmalarda
elastikiyeti bozulmufl olan kesimlerin balast elemesi
yap›larak, eksik olan balast›n tamamlanmas› ve yolun
geometrisine getirilme çal›flmalar›.

■ GÜNLÜK BAKIM: Yol kontrol eleman ve araçlar›
ile tespit edilen, yolun geometrisi ve üstyap›s›ndaki
ar›zalar›n giderilmesine yönelik, günlük olarak düzenli
bir flekilde yap›lan çal›flmalar. 

■ YOL GEOMETR‹S‹ VE STANDARTLARIN
KORUNMASI ÇALIfiMASI: K›s›m fleflerinin sorumlu
olduklar› m›nt›kalarda, bütün m›nt›kay› görmek flart›yla

her ay en az 8 defa motorlu-
oto-çekici ifl otosu ile, üç
defa da lokomotifle yapt›¤›
kontroller. Ayr›ca her y›l
ilkbahar ve sonbaharda
m›nt›kalar›n›n tamam›nda,
bir defada befl kilometreden
fazla olmamak flart›yla, yaya
olarak yapt›klar› kontroller.

■ HAT ÖLÇME
MAK‹NELER‹ KIYAS
TABLOSU: fiube fleflerinin,
sorumlu olduklar›

m›nt›kalarda, ayda en az iki defa drezin ile, ayda bir
defa da lokomotif ve yeteri kadar yaya olarak (y›lda en
az elli kilometre) yapt›klar› kontroller.
★★★

Do¤a kendini yeniliyor, toprak bir baflka kokmaya
bafllad›, yeflil kendisini bir baflka tonda göstermeye
bafllayacak bize.

Güneflin flavk› raylar›n üzerinde parl›yor.
Trenler geçerken çal›flmalar›na ara verip, raylar›n

d›fl›na ç›kan yol iflçileri, makinistin selam›n› al›rken,
yüzlerindeki teri mendilleriyle silecekler.

Art›k akflamüstleri rüzgâr ç›kt›¤› için, kocalar›n›
beklemek için bahçeye ç›kan demiryolcu eflleri, tedbir
olarak omuzlar›na h›rka almaya bafllayacaklar.

Evet, bahar›n efli¤indeyiz.
Demiryollar›nda böyle fleyler oluyor… 

Demiryollar›nda neler oluyor?
fiimdi bahar›n efli¤indeyiz.
Toprak baflka kokmaya bafllad›, a¤açlar›n rengi de¤ifliyor…
Güneflin flavk› raylar›n üzerinde parl›yor.
Demiryolcular, zorlu geçmifl bir k›fl mevsiminden sonra tahrip olmufl raylar›n, balastlar›n ( platformun üzerine muntazam olarak
döflenen, traverslerin aralar›n› dolduran ve traverse yatakl›k eden, 30-60 mm. ebad›nda k›r›lm›fl, keskin köfleli ve keskin kenarl›,
kübik flekilli, sert ve sa¤lam tafllar) bak›m› için çoktan yollara düflmüfllerdir…
Balastlar›n havaland›r›lmas› için büyük ifl makineleri homurdanarak çal›flmaya bafllam›flt›r…

Adnan Ekinci
adnanekinci@baglantinoktasi.org



BU ay Geçmifle Ba¤lant› sayfalar›-
m›za Ulaflt›rma Bakanl›¤› Müsteflar Yar-
d›mc›s› Talat Ayd›n’› misafir ettik. Ayd›n’›
yak›ndan tan›yanlar bilir; yürüyüflünde, ko-
nuflmas›nda, ses tonunda, davran›fl›nda
hatta gülüflünde bile alçak gönüllülük var-
d›r. Bu yan›, insanlar›n kendisini tan›d›kça
daha bir sayg› duymalar›na da sebep ol-
maktad›r asl›nda.  Sadece bu yan› m›? “Ta-
lat Ayd›n nas›l biridir?” sorusuna, sevme-
yenlerin bile vermekten kaç›nmayaca¤› tek
cevap vard›r o da: “Dosdo¤ru biridir.” 

Bu konuda yaflad›¤›m bir an›m› sizlerle
paylaflmak isterim. Ayd›n o dönemde daha

yeni Kara Ulaflt›rma Genel Müdürü
(KUGM) olmufltu. fiu an, görevdeki ilk y›-
l›n› doldurup doldurmad›¤›n› bile hat›rla-
m›yorum ancak, Ayd›n’›n çal›flmak isteme-
di¤i bir bürokrat, emekliye ayr›lmak için
dilekçesini vermifl, ben de gazetecilik ref-
leksiyle olay›n sebebini ilk a¤›zdan ö¤ren-
mek için bürokrat›n yan›na gitmifltim. Bü-
rokrat›n do¤al olarak, Genel Müdür hak-
k›nda iyi sözler söylemesini beklemiyor-
dum. Ancak bürokrat›n a¤z›ndan dökülen,
“Ayr›lmaya karar verdim. Sebebi de Genel
Müdür’dür. Belki de kendisine beni rakip
görüyor, bilemem. Ancak bu adam çok

ak›ll›… Olaylar› çok çabuk kavr›yor. Bura-
da çok iyi ifller yapacak düflüncesindeyim.
Bana göre en önemli özelli¤i de; mert ve
çok dürüst olmas›d›r.” sözleri karfl›s›nda
adeta flok olmufltum. Çünkü Talat Ayd›n’›
o dönem ben de bu kadar yak›ndan tan›-
m›yordum. Evet, Talat Ayd›n, her kesim
taraf›ndan mütevaz› bilinmesinin yan› s›ra,
dürüst ve çal›flkanl›¤›yla belleklere yerlefl-
mifl bir isim. Sizlere Ayd›n hakk›nda k›sa
bir bilgi verdikten sonra, kendisiyle yapt›-
¤›m›z söylefliye geçelim. 

■ Ne zaman ve nerede do¤dunuz?
1 May›s 1961’de Erzincan’›n Tercan ilçe-

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

Saime AYDIN (Efli), Zeynep Sema
AYDIN ( En Küçük K›z› - Annesinin

kuca¤›nda), Talat AYDIN, Faika Betül
AYDIN (Büyük K›z›), Ortada (Saliha

Tayyibe AYDIN - Ortanca K›z›) “

»“
1993’ün sonunda ticaret için bir kendimi deneyeyim dedim. Otomotiv

sektörüne girdim. KIA’n›n bayili¤ini yapt›m. 94 krizi geldi. 1994 y›l›n›n
sonuydu san›r›m, hemen ifli tasfiye ettim. Baya¤› zarar ettik tabii.
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»»

si Karg›n Kasabas›’nda do¤dum. Ailenin
yaflayan üçüncü çocu¤uyum. Toplam yedi
kardefliz. Bir büyük abim ve ablam var. Biz
toplam on dört kardefliz. Yedisi Allah’a flü-
kürler olsun yafl›yor, yedisi bebekken he-
nüz yafl›n› doldurmadan vefat ettiler.

■ Do¤du¤unuz çevre, baban›z, anneniz
ve kardefllerinizle ilgili bilgi verir misiniz?

Babam terzidir. Kasabada tek erkek ter-
zisi oydu. Hem terzi hem çiftçi bazen tüc-
carl›k da yapard›. Terzilik mesle¤ini Erzin-
can’daki bir terziden ç›rakl›k yoluyla ö¤-
renmiflti. Babam ak›ll›, ileri görüfllü, kül-
türlü bir adamd›. fiehir gördü¤ü için. De-
delerimizin bir k›sm› savafllar vesilesi ile gi-
dip gelmifller, çok y›pranm›fllar. Ben iki de-
demi de görmedim. Babaannemi de gör-
medim. 61 do¤umluyum. Anneannemi de
68’in bafl›nda kaybettik. Çocuktum. 
■ Baban›z›n, okul konusunda özel telkin-
leri olur muydu? Okuman›z› ister miydi?

Bize hep okumam›z› telkin eden biriydi.
91 senesinin Kas›m ay›nda vefat etti. Feda-
kâr bir adamd›. Ben kasabada ilkokulu bi-
tirdi¤imde ortaokul yoktu. On kilometre
mesafede Mercan Nahiyesi’nde bir ortao-
kul vard›. Oraya sabah gider, akflam dö-
nerdik. Babam, kendisi zanaatkar oldu¤u
için benim de endüstri meslek lisesine ya-
z›lmam› istiyordu. S›navda iki ö¤renci ayn›
puanla birinci geldik. Torna tesviye bölü-
münü tercih ettim. Erzincan’da o zaman
yurt imkânlar› k›s›tl›. ‹lk yar›y›l›, bir akraba
evinde geçirdim. Sonra ikinci dönem bir ev
kiralad›k. A¤abeyim de ifle girdi. Liseyi bi-
tirmiflti. Sonra küçükler de geldi.  O gün-
lerde sa¤-sol, Alevi-Sünni çekiflmelerinin
oldu¤u, d›flardan yönetilen bir ortam var.
Lisedeyken böyle kiflisel de¤il ama siyasi
kavgalar yafl›yorduk. 1979’da girdi¤im üni-
versite s›nav›nda iyi puan almama ra¤men
bir yere giremedim. Bizim meslek lisesin-
de fen ve matematik dersleri eksikti. Ben
de makine mühendisi olmak istiyorum.
Puan yetmedi. Haz›rlanmaya bafllad›m.
Dershane yok diyebilirim. Büyük flehirler-
de var. Dergiler vard› onlardan çal›flt›m.
Erciyes Üniversitesi’nin makine mühen-
disli¤i bölümüne girdim. 

■ 12 Eylül darbesinin yafland›¤› günlere
mi denk geliyor?

Evet, o arada 12 Eylül ihtilali oldu. Yal-
n›zca hükümet de¤iflmedi, Anayasa da ip-
tal oldu, Meclis kapat›ld›. Askeri yönetim
geldi. Olumlu bir fley varsa o da olays›z gü-
ven içerisinde okulu tamamlam›fl olma-
m›zd›r. 

■ Anneniz nas›l biriydi?
Tek çocuktu, day›m, teyzem yok. Ana-

dolu kad›n›yd›, bizim için çok çal›flt›. 
Evimiz küçüktü iki odam›z vard›. An-

nem köydeki arazilerin bizim taraf›m›zdan
iflletilmesini çok arzu ederdi. Hem meflgu-
liyet olsun diye hem gelir olsun diye… Ba-
bam da bizim daha çok e¤itime a¤›rl›k ver-
memizi istiyordu. K›z kardefllerim vakti

gelince evlendiler zaten, erkeklerin tama-
m› üniversite mezunudur. 

■ Lisede ve üniversitede nas›l bir ö¤ren-
ciydiniz?
Endüstri meslek lisesinde s›n›f birincisiy-
dim. Çok da ders çal›flmaz ders dinlerdim. 

■ Bu dönemde hayat›n›z› etkileyen bir
olay oldu mu?

Hayat›m› ola¤anüstü etkileyen bir olay
hat›rlam›yorum. Ben hayat›m› ola¤an bir
ak›flta arzu ettiklerimi karfl›layarak yafla-
d›m. Okumak istiyordum. ‹mkânlar oldu.
Huzurlu bir aile ortam› vard›. Babam hep
sahiplenirdi. Bugün düflününce ben ayn›
fedakârl›klar› yapamam, babam hemen
hemen her hafta gelirdi. Evin ihtiyaçlar›n›
kontrol eder, harçl›k verirdi. Takip ederdi.
Akflam gelince dersleri takip ederdi. 

A¤abeyim biraz okulu aksatarak okudu,
haylazd› birazc›k. Bu yüzden babam›n do-
layl› kontrolü olurdu. Abim flimdi bizim
kasabam›z›n belediye baflkan›. O ça¤larda
arkadafl çevresi onu etkilemifl olabilir. Bi-
raz gezme-tozma, e¤lence düflkünlü¤ü var-
d›. Ondan sonrakiler olarak hiçbirimiz
böyle haylazl›klar yapmad›k. Babam›z›n-
annemizin beklentilerini karfl›lad›k. Baba-
m›n o gayretli ve fedakâr hali bizleri etkile-
di. Bizler de etkilenip sorumluluk duyu-
yorduk çünkü o zor hayat flartlar›nda s›n›r-
l› bir imkân dâhilinde bizi okutmak istiyor-
du. Çok çal›flt›k bunun karfl›l›ks›z kalma-
mas› gerekiyordu. 

■ Çocuklu¤unuzun okul d›fl›ndaki dö-
nemine ait an›lar›n›z› da paylafl›r m›s›n›z?

Bölge çocuklar›, bir yaz boyu F›rat’ta yü-
zerdik. Vücudumuz piflerdi, yüzümüze
‘kerme’ ad› verdi¤imiz ince kum taneleri
yap›fl›rd›. Biz, ilkokul üçten neredeyse orta
sona kadar yazlar› bu flekilde geçirdik. Ter-
temiz su akard›. Akan suda bal›k gibi yü-
zerdik. Bir bo¤ulma hat›rlam›yorum ama
sular›n döngü bölgeleri vard›r. Çelimsiz
bir-iki küçük çocuk s›k›nt› yaflam›flt›r. 

■ ‹fl yaflam›n›z nas›l bafllad›?
Okulu bitirdikten üç dört ay sonra ‹çifl-

leri Bakanl›¤›’nda memuriyete bafllad›m.
Ama ben ‘burada benim için hayat yok’
dedim. Çünkü ‹çiflleri Bakanl›¤›nda do¤al

1994 krizi ticaret hayat›m› bitirdi
TALAT AYDIN:

“
Babam›n gayretli ve fedakâr
hali bizleri etkiledi. Bizler de

etkilenip sorumluluk
duyuyorduk çünkü o zor

hayat flartlar›nda s›n›rl› bir
imkân dâhilinde bizi
okutmak istiyordu.

“



olarak mülki ‹dare amiri s›n›f›n›n egemenli¤i var.
Aday memurlu¤um sona erer ermez 13. ay›mda Dev-
let Su ‹flleri (DS‹) Barajlar Dairesi’ne geçtim. Orada
teftifl kurulu baflkan› hemflehrimiz de¤erli büyü¤üm
Kaplan fiENER Bey beni sahiplendi, babam ona
söylemiflti. Orada gerçek mühendislik yapt›k. Do¤ru-
su Özal’›n su kaynaklar›m›z› en iyi flekilde de¤erlen-
dirme projesi vard›. 70’in üzerinde baraj yap›ld›.
1991’e kadar bafl›m›z› kafl›yacak vaktimiz yoktu.
1993’ün sonunda ayr›ld›m. Ticaret için bir kendimi
deneyeyim dedim. Ticarette otomotiv sektörüne gir-
dim. Bir bayilik ald›m. KIA’n›n bayili¤ini yapt›m. 94
krizi geldi. Kaz›m Karabekir’de kiral›k bir ifl yerim
vard›. 1994 krizinden sonra 1995 y›l›n›n sonuydu sa-
n›r›m, ifli tasfiye ettim. Epey zarar ettik tabii. O dö-
nem 28 fiubat’›n ayak sesleri geliyor,  bir yandan da
ekonomik kriz var. 1996 y›l›nda ‹ller Bankas› Genel
Müdürlü¤ünde yüksek mühendis olarak yeniden ka-
muya döndüm. 2001 y›l›n›n sonuna do¤ru Yüksek
Denetleme Kurulu (YDK)’nun 10 y›ll›k kamu görevi
yapm›fl yüksek mühendisler aras›ndan “Teknik De-
netçi” alaca¤›n› ö¤rendim. Baflvuruda bulundum.
YDK taraf›ndan flahs›mla ilgili yap›lan araflt›rma ve
de¤erlendirme ve mülakat sonras› buraya “Teknik
Denetçi” olarak atand›m.

■ Ne zaman evlendiniz?
1987’de evlendim. Görücü usulü de¤il, han›m›n ve

benim ortak bir dostumuz vas›tas› ile be¤endik birbi-
rimizi ve evlendik. 1988 de ilk k›z›m do¤du. Faika
Betül, flimdi Hacettepe Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri
Fakültesi Beslenme ve Diyetetik bölümü 3 üncü s›-
n›fta okuyor. Ortanca k›z›m Tayyibe Saliha Ça¤r› Fen
Lisesi 3 üncü s›n›fa gidiyor. Üçüncü olarak bir k›z›-
m›z daha oldu, Zeynep Sema. fiimdi Gülen Muhar-
rem Pako¤lu ‹lkö¤retim Okulu 5 inci s›n›fa gidiyor.
Eflim ev han›m›, dini e¤itim alm›fl yönü de var. Mani-
sal›. Allah’a flükür düzenli iyi bir aile hayat›m›z var.
Birbirimize sevgimiz sayg›m›z tam. Çocuklar büyüdü-
ler han›mla ben de büyüdü¤ümüzü anlad›k. 
■ Ulaflt›rma Bakanl›¤› dönemini de anlat›r m›s›n›z?

3 Kas›m 2002’de seçim oldu, ben Baflbakanl›k
Yüksek Denetleme Kurulu ulaflt›rma haberleflme
grubunda teknik denetçi olarak çal›fl›yorum ve bir
ekip olarak TCDD ve ba¤l› ortakl›klar›n› denetliyo-
ruz. TCDD’de odam var. Bizim aile dostumuz Talip
Kaban Bey, milletvekili benden Say›n Bakan›m›za

bahsetmifl. O dönem ne Süleyman Bey (Karaman)
ne de Bakan Beyle tan›fl›yorum. Talip Bey, Say›n Ba-
kana ekibinde üst düzey bir yönetici olarak faydal›
olaca¤›mdan bahsetmifl. Biz her türlü göreve haz›r›z.
Bu arada Süleyman Bey TCDD Genel Müdürü ol-
du. Tan›flt›k. Kendisiyle Bakanl›kta görev alma konu-
lar›n› da konufltuk. Sa¤ olsun Süleyman Bey de Say›n
Bakana konuyu açm›fl. Bunlar›n üzerine Say›n Bakan
benimle görüflmek/tan›flmak istedi. Say›n Bakan ile
tan›flt›k, Nisan 2003’te. Konufltuk. Say›n Bakan›m›z
kararnamemi yazd›rd› ve 9 May›s’ta kararname ya-
y›nland›. 12 May›s’ta Kara Ulaflt›rmas› Genel Müdü-
rü olarak göreve bafllad›m. Bakanl›kta gerçekten ke-
yifli, yo¤un ve heyecan dolu bir üst düzey yöneticilik
hayat› yaflad›k ve yafl›yoruz. Tafl›mac›l›k sektörü çok
büyük bir sektör. Yüz binlerce iflletmeci, milyonlarca
tafl›t var. Bu alana hiç kimse el atamam›flt›. 

■ Tafl›mac›l›k sektörüyle ilgili yap›lan düzenleme-
lerde zorland›n›z m›? 

Onu unuttum söylemeyi, ilk tan›flt›¤›m›zda Say›n
Bakan›m, bana Karayolu Tafl›ma Kanunu tasar›s›n›
verdi. Ald›m okudum çok kapsaml› bir ifl olaca¤›n›
hissettim. fiunu anlad›m ki çok büyük bir mesele ile
karfl› karfl›yay›z. Tasar›, Meclis’ten geçti. Sonras›n›
tam olarak anlatamam, yani sözlere s›¤maz bir süreç
ve bir y›¤›n iflle u¤raflt›k. Say›n Bakan nereye gitse,
bir kahveye girse esnaf laf yetifltiriyor, yasan›n nere-
den ç›kt›¤›n› soruyordu. 

Çok yorucu y›prat›c› bir süreç yaflad›k. Çeflitli yer-
lerde gruplaflmalarla, çok a¤›r elefltirilerle karfl›laflt›k.
Yerine göre çok protesto edildim. Enteresan fleyler
oldu. Bir gün bakanl›¤a geldim ve binan›n önüne
bakt›m. Mersin’den bir grup organize olmufllar, gel-
mifller. Ulaflt›rma Bakanl›¤›’na siyah çelenk koyacak-
larm›fl. Bu grup, ‘bizi mahvediyorsunuz, bataca¤›z bu
kanun niye ç›kt›?’ diye ba¤›r›yor, bir yandan da ‘Talat
Ayd›n istifa’ diyorlar. Zor günler yaflad›k flimdi o pro-
testo edenler de dâhil herkes do¤ru kararlar al›nd›¤›-
n›n fark›na vard› ve bunu aç›k - kapal› ifade ediyorlar. 

“Devlet Su
‹flleri (DS‹)

Barajlar
Dairesi’ne

geçtim. Orada
gerçek

mühendislik
yapt›k.

Do¤rusu
Özal’›n su

kaynaklar›m›z›
en iyi flekilde

de¤erlendirme
projesi vard›.

70’in üzerinde
baraj yap›ld›.

Bafl›m›z›
kafl›yacak

vaktimiz 
yoktu.
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Soldan Sa¤a: Avni VURGUN, Faz›l AYDIN (Babas›),
Talat AYDIN, Turgut ÖZAL, Y›ld›r›m AKBULUT

“
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ULAfiTIRMA Bakanl›¤›, de-
nizlerdeki seyir emniyet ve güvenli¤ini
art›rmak için bir ad›m daha att›. Bakan-
l›k, 2007 y›l›nda hizmete aç›lan ve tüm ti-
cari gemilerde zorunlu olarak bulundu-
rulmas› gereken Otomatik Tan›mlama
Sistemi’ne (AIS) ek olarak, seyir yard›m-
c› özelli¤i bulunan AIS for AtoN sistemi-

Haber: ADEM EREN / ZEK‹ GÖKTÜRKAIS for AtoN sistemine entegre edilecek
meteorolojik sensorlarla anl›k meteorolojik
bilgiler de elde edilecek. Ayr›ca bu sisteme

paralel deniz fenerlerine tak›lmas› düflünülen
kamera donan›m› ile deniz trafi¤inin canl›

görüntüleri de merkeze aktar›labilecek.

»

KIYILARIMIZDA
‘canl› yay›n’ dönemi bafll›yor
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rd
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Denizlerdeki seyir emniyet ve güvenli¤ini art›rmak
için kullan›lmaya bafllanan AIS for AtoN sistemi ile
k›y›lar›m›zda seyreden küçük- büyük her tipteki deniz
arac› detayl› bir flekilde izlenebilecek.

araflt›rma

ni de hayata geçiriyor. 
Sistem, k›y›lar›m›zdaki fenerlerin üze-

rine yerlefltirilecek. Sistem üzerinden al›-
nan bilgiler de, ADSL/GSM-GPRS ve
AIS iletiflimi yoluyla K›y› Emniyeti Ge-
nel Müdürlü¤ü’ne (KEGM) iletilecek.
Böylece k›y›lar›m›zda seyreden küçük
büyük her tipteki deniz arac›n›n detayl›
bir flekilde izlenmesi sa¤lanacak. Türkiye
de AIS teknolojisini her alanda kullana-
bilen say›l› ülkeler aras›na katm›fl olacak.

AIS for AtoN sistemi asl›nda AIS sis-
teminin tamamlay›c›s› durumunda.
Çünkü AIS sistemiyle 300 groston üzeri
gemilerin seyirleri izlenebilirken, AIS
AtoN sistemiyle 300 groston alt› gemi-
ler de an be an takip edilebilecek. Sahil-
lerimizde ortalama 10 mil arayla ko-

numland›r›lan 450 deniz fenerlerinden,
185’ine AIS for AtoN sistemi yerlefltiril-
di ve çal›fl›r duruma getirildi. AIS for
AtoN sistemi, sadece k›y›lardaki deniz
trafi¤ini izlemiyor. Farkl› özellikler de
tafl›yor. Mesela, sisteme entegre edile-
cek meteorolojik sensorlarla anl›k me-
teorolojik bilgiler yay›nlayabilecek. Ay-
r›ca bu sisteme paralel deniz fenerlerine
tak›lmas› düflünülen kamera donan›m›
ile deniz trafi¤inin canl› görüntüleri de
merkeze aktar›labilecek. 

Kaçakç›l›k da takip edilebilecek 
Sistem, k›y›lar›m›zda yap›lan her türlü

kaçakç›l›k için de önemli bir rol üsteleni-
yor. AIS for AtoN sistemi hayata geçme-
den önce, tekne boyu 15 metreden kü-

çük bal›kç›larda ve tekne boyu 10 metre-
den küçük yatlarda AIS olmad›¤›ndan,
bir izleme yap›lam›yordu. Sistemle bir-
likte flüphelenilen teknelerin tüm hare-
ketleri izlenebilecek. Böylece, avlanma
yasa¤›ndan tutun her türlü kaçakç›l›¤›n
izlenmesi ve kaydedilmesi sa¤lanacak. 

Sistem ne zaman devreye girecek?
‹halesi 2008 y›l›nda tamamlanan siste-

min, bu ay içinde faaliyete geçece¤ini
aç›klayan K›y›  Emniyeti Genel Müdürü
ve Yönetim Kurulu Baflkan› Kaptan Sa-
lih Orakç›, projenin 2011-2012 y›llar›nda
ise tüm Türkiye k›y›lar›nda hizmet gire-
ce¤ini kaydetti. 

Orakç›, AIS for AtoN sisteminin, Türk
bo¤az ve karasular› için çok önemli oldu-
¤unu vurgulad›. Bo¤az ve karasular›m›z-
daki güvenli seyrin her fleyden önemli ol-
du¤una dikkat çekti. Kesintisiz seyir yar-
d›mc›s› hizmetinin verilmesini sa¤lamak
ad›na önemli oldu¤unu belirten Genel
Müdür, “Sistem sayesinde Uluslararas›
Deniz Seyir Yard›mc›lar› ve Fener Otori-
teleri Birli¤i (IALA) tavsiyelerinde yer
alan seyir yard›mc›lar›n›n çal›flabilirlilik
standard› olan yüzde 99,8 oran›na ulafl›-
lacak. Ar›zal› tesis mahalline uygun teç-
hizat, yedek malzeme ile müdahale edi-
lerek ifl gücü kayb›n›n  önlenmesi siste-
min temel hedefleri aras›ndad›r.” dedi.

“Türkiye için AIS for AtoN A¤› Pro-
jesi, seyir yard›mc›lar›n›n ulusal optimi-
zasyon politikas› do¤rultusunda gerçek-
lefltirilen bir yat›r›md›r.” diyen Salih
Orakç›, flöyle devam etti: “Bu proje ile
öncelikli olarak tüm seyir yard›mc›lar›-
n›n uzaktan izleme ve kontrolünü sa¤la-
yacak bir iletiflim ve donan›m altyap›s›
kurulmufl, bu altyap›ya uygun olmayan
seyir yard›mc›lar› yenilenmifl ve izleme
servis a¤› yeniden yap›land›r›lm›flt›r. Ay-
r›ca güncel AIS teknolojisinin imkânlar›
kullan›larak, seyir yard›mc›lar›n›n gelifl-
mekte olan e-navigasyon sistemine uy-
gunlu¤u sa¤lanm›flt›r.”

Birinci safhas› hayata geçirilen 
AIS for AtoN a¤›nda, birbirini
destekleyecek, yedekleyecek flekilde,
DSL, GPRS ve AIS iletiflimi altyap›lar›n›
kullan›l›yor. Böylelikle, sistemin Seyir
Yard›mc›s› üzerindeki bileflenleri, 
185 adet çal›flan (AIS-ATON) SOTAS
cihazlar› ile bu iletiflimin merkezî
sisteme aktar›lmas›nda kullan›lan GPRS
ve ADSL arabirimlerini içermekte.
Edinilen veriler, bilgiye dönüfltürülerek,
‹stanbul, Marmara, Çanakkale, ‹
zmir bölgelerindeki kontrol ve servis
merkezlerinde plazmalarda izleniyor.
Seyir yard›mc›lar›nda meydana gelen
ar›za alarmlar› ve ikazlar, nöbet
merkezlerindeki bu panolarda ve 
a¤a web arac›l›¤› ile ba¤lanan
bilgisayarlarda, harita üzerinde
detayland›r›l›yor. Ar›za ve alarmlar,
ayr›ca, seçilebilir mobil telefonlara 
SMS ve e-posta ile ar›za türü filtresi
uygulanarak bildirilebiliyor. Sistem
alarmlar, ikazlar ve yap›lan
sorgulamalar için yaz›l› rapor 
ç›kt›s› veriyor. 

Sistem hangi a¤lar›
kullan›yor?
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Hayat›n›n 
yar›s› uçaklarda

geçen Tamer
Levent’in

unutamad›¤› yol
an›s› çok. Onu en

çok güldüren
hat›ras›n› ise bir

otobüste yaflam›fl.



“SANAT, sanat için yap›lmaz,
toplum sanat› alg›layacak ve sosyal ha-
yat›n bir parças› haline gelecek. Daha
demokratik daha medeni flartlar ancak
böyle sa¤lanabilir.” sözlerin sahibi ünlü
Devlet Tiyatrolar› sanatç›s› Tamer Le-
vent… 45 y›ld›r sahnelerde olan Levent,
bu zamana kadar 75 oyunda rol alm›fl,
40 oyunda yönetmenlik yapm›fl. Türk iz-
leyicisi onu, ‘Ayr›l›k’, ‘Yaral› Yürek’,
‘Vazgeç Gönlüm’ gibi yüksek reyting al-
m›fl dizilerden de tan›yor. Sanatç›, dün-
ya sanatseverlerine ise 70 ülkede ger-
çeklefltirilen drama atölyesi çal›flmalar›
ile hizmet veriyor.

Ünlü sanatç› ile sanattan, Türk Sine-
mas›’ndan, dizilerden konufltuk. Hayat›
uluslararas› yollarda geçen Levent’e ula-
fl›m tercihlerini, yol an›lar›n› sorduk. 

Yolculukta en çok 
uçaklar› tercih ediyor

Turneler, çekimler derken flehirden
flehire, ülkeden ülkeye koflturan sanatç›,
yolculukta en çok havayolunu tercih edi-
yor. Araba ile seyahatin kendisini yor-
du¤unu belirterek flöyle devam ediyor:
“Ankara’da duflumu al›r, kostümümü gi-
yer, uça¤›ma binerim. Üzerimde hiçbir
yol yorgunlu¤u olmadan gidece¤im yere
ulafl›r›m. Bu bir toplant› olur bir semi-
ner olur. Bence müthifl bir kolayl›k.”

Çok s›k uçtu¤u için yer hosteslerini ve
havaalan› polislerini çok iyi tan›d›¤›n›

söyleyen Levent, bu sayede ünlü olma-
n›n avantajlar›n› havaalanlar›nda yafla-
m›yor de¤il. 20, 30 y›l görmedi¤i ahbap-
lar›n›n ‘sen dün akflam bizim evdeydin’
diye kucaklamalar›n› da çok yafl›yor.
Özellikle televizyonda bir dizisi oynu-
yorsa bu olay bafl›na s›k s›k geliyor.

“Bombofl otobüste üç kifli, 
yan yana oturduk”

Hayat›n›n yar›s› uçaklarda geçen Ta-
mer Levent’in unutamad›¤› yol an›s›
çok. Onu en çok güldüren hat›ras›n› ise
bir otobüste yaflam›fl. Oyunculu¤unun
ilk zamanlar›nda, genç bir aktörken tur-
ne ile Erzurum’a gidilmifl. Hafta sonu
suare- matine oynanm›fl Ankara’ya dö-
nüfl zaman› gelmifl. Ancak hava muhale-

feti var o yüzden, otobüse binmifl. Ak-
flam 6’da bafllayan ve 16 saat sürecek bir
yolcuk… Koskoca otobüs bombofl. Le-
vent, ortalarda bir koltu¤a oturmufl. Ar-
d› s›ra gelen, oldukça yafll› bir amca da
sanatç›n›n yan›n› tercih etmifl. Bir süre
sonra, görüntüsünden Karadenizli oldu-
¤unu tahmin etti¤i di¤er yolcu gelmifl. O
da Tamer Levent’in di¤er yan›nda yerini
alm›fl. Sanatç› olay›n devam›n› flöyle ge-
tiriyor: “Bombofl otobüste üç kifli, yan
yana oturuyoruz. Hava karard›. Aylar-
dan Ramazan. Yan›mdaki yafll› amca
a¤›r tafll› bir tespih ç›kard›. fiak flak çeki-
yor. ‘Yerimi de¤ifltireyim’ diyorum, san-
ki amcaya ay›p olacak. 16 saat yol, ertesi
gün sahne var, uyumak laz›m ama flak
flak tespih sesi ile ne mümkün.”

27hayattan

“Sok oni cebina!”
Turneler, çekimler derken flehirden flehire, ülkeden ülkeye
koflturan Tamer Levent, yolculuklar›nda en çok havayolunu tercih
ediyor. Araba ile seyahatin kendisini yordu¤unu belirtiyor.

Tamer Levent’ten bir yol an›s›:

Haber: FÜSUN ÇAPRAZ

»

“Galilei’nin Yaflam›” bafll›kl› oyunda Tamer Levent’ten bir sahne...
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Aylardan
Ramazan.

Yan›mdaki yafll›
amca a¤›r tafll›

bir tespih
ç›kard›. fiak flak
çekiyor. ‘Yerimi

de¤ifltireyim’
diyorum, sanki

amcaya ay›p
olacak. 16 saat
yol, ertesi gün

sahne var,
uyumak laz›m
ama flak flak

tespih sesi ile
ne mümkün?
Karadenizli

yolcu, ‘sok oni
cebina!’ diyerek
çözümü buldu.

“Sok oni cebina!”
Tamer Levent, ‘flimdi ne demek laz›m? Ay-

lardan ramazan adam huzurla çekiyor. Az
çek desem olmaz’ diye düflüncelere dalm›fl-
ken yandan paltosunun yakalar›n› kald›rm›fl,
uyumaya çal›flan Karadenizli’den bir ses gel-
mifl “Sok oni cebina!” Yafll› amca, Levent’in
deyimi ile ‘flak flak çekti¤i tespihini flak diye’
cebine koymufl. Bazen insanlar› k›rmamak
için çok düflünmemek gerekti¤ini söyleyen
Levent flöyle devam ediyor: “Karadenizli ar-
kadafl kesin çözümü buldu ve 16 saatlik zor
yolculukta onun sayesinde uyuyabildik.” 
“Sanat›, k›s›tlamamak gerekir, 
sanat bir yaflam biçimidir”

Yol an›lar›, tercih etti¤i ulafl›m türü derken
karfl›m›zda Türk tiyatrosunun k›demli bir ismi
olunca, konu sanat, Türk sinemas›, dizilere de
geldi. Levent’e göre sanat; etik, estetik ve ada-
let kavramlar›n›n iç içe geçip, özümsenmesi.
Toplum olarak, etik kavram›n› alg›lad›¤›m›z›
ifade eden Levent, esteti¤in,
d›fl görünüfl olarak ele al›n-
mas›ndan flikâyetçi ve flu söz-
leriyle esteti¤i tan›ml›yor:
“Estetik bir yaflama biçimi-
dir. Yerken, içerken, sohbet
ederken, al›flverifl yaparken
‘ben bu ifli seçici, güzel yapa-
ca¤›m’ demektir.” 

Sanatç›ya göre adalet duygusuna sahip bir
insan›n, empati yetene¤i olmas› kaç›n›lmaz.
Kendisini, karfl›s›ndakinin yerine koyabilmek
de, demokrasiyi getirecek. Levent’e göre sa-
nat›, tiyatro, sinema, müzik ile k›s›tlamamak
gerekiyor, sanat ona göre ‘bir yaflam biçimi.’ 
“Yüz mimi¤i ile oyunculuk 
olmaz, iyi oyuncu her rolü oynar.”

Söz tiyatro ve sinemaya geldi¤inde, Türk
Sinemas›’ndaki oyuncu s›n›fland›rmalar›na
karfl› oldu¤unu belirten Levent, iyi bir oyun-
cunun her türlü rolü oynamas› gerekti¤ini sa-
vunuyor.  Frans›zlar›n aktör tan›m›n›n ‘ko-
medyen’ oldu¤u bilgisini veren sanatç› sözle-
rini flöyle sürdürüyor: “Türkiye’de oyunculuk

e¤itiminin olmad›¤› bir dönemde ortaya ç›kan
söylemler bunlar. Karakter oyuncusu, komedi
oyuncusu. Yüz ifadelerine göre oyunculuk ol-
mayaca¤› art›k bilinen bir gerçek.”

“Do¤u’da bize hiçbir 
lokantada para ödetmezlerdi”

Türkiye’nin son y›llarda yaflad›¤› dizi furyas›-
n› de¤erlendiren Levent, ‘kaliteli seyir’ kavra-
m›na iflaret ederek kanaldan kanala gezmenin
olumsuz bir al›flkanl›k oldu¤unu vurguluyor.
‹nsanlar›n alg›lama kayg›s› olmadan, kafalar›n›
boflaltmak için dizi seyrettiklerini düflünen sa-
natç› bu inanc›n› yaflad›¤› flöyle bir olayla anla-
t›yor: “Do¤uda bir dizi çektik. Orada a¤ay› oy-
nuyordum. Yörede gitti¤im hiçbir lokantada
para ödetmezlerdi. ‘Yok, sen bizim a¤am›zs›n’
cevab›n› al›rd›m. Dizi hakk›nda soru sordu-
¤umda, senin o¤lun- k›z›n yanl›fl yap›yor, sen
do¤rusun, yanl›fl yapmazs›n çünkü a¤as›n’ der-
lerdi.” Kötü roldeki bir a¤an›n izleyici taraf›n-
dan böyle de¤erlendirilmesi, Tamer Levent’i
tedirgin etmifl, kayg›s› dizilerde verilen mesaj-
lar›n yanl›fl alg›land›¤› yönünde.

Çok s›k uçtu¤u için yer hosteslerini ve
havaalan› polislerini çok iyi tan›d›¤›n›
söyleyen Levent, bu sayede ünlü olman›n
avantajlar›n› havaalanlar›nda yafl›yor.

“
“





20. yüzy›lda sanayi toplumunda
buhar ve kas gücüne dayal› olarak yap›lan
fiziki üretim, 21. yüzy›lda yerini Bilgi ve
iletiflim Teknolojisi’ne (ITC) b›rakt›. 

Sa¤lad›¤› zaman tasarrufu, maliyet ta-
sarrufu ve verimlilik art›fl› gibi avantaj-
lar nedeniyle ITC, e¤itimden sa¤l›¤a,
ekonomiden ticarete kadar yaflam›n her
alan›nda yo¤un bir flekilde kullan›lmaya
baflland›.  Kurumsal ve toplumsal bellek
tamamen sanal ortama ba¤›ml› hale gel-
di ve bu ba¤›ml›l›k da giderek art›yor.
Bir cep telefonuyla, bankac›l›k ifllemle-
rini yapmak, diz üstü bilgisayar›yla çok
önemli bilgileri binlerce kilometre öteye
göndermek, hatta oturdu¤unuz yerden
ticaret yapabilme kolayl›¤›n› sunan ITC,
yaflam›n her alan›n› sar›p sarmalamaya
devam ediyor. Dünyada kulland›kça de-
¤eri artan tek nesnenin bilgi oldu¤un-
dan yola ç›kt›¤›m›zda, bilginin üretimi,
iletimi, saklanmas› ve kullan›m› da bü-
yük önem tafl›yor. Günümüzde art›k,
‘bilgi güvenli¤i’ kavram› kuflkusuz bilgi
yönetiminin en önemli aya¤›n› oluflturu-
yor. Bilgi güvenli¤i, kifliler, kurumlar ve
ülkeler için de gittikçe daha önem ka-
zan›yor. 

Bilginin güvenli¤i konusu için tüm
dünya büyük bir gayret harc›yor.

Uluslararas› Gartner Grubu’nun
yapt›rd›¤› bir araflt›rmaya göre,

bu y›l içinde dünyada ‘güven-
lik konusu’ tüm di¤er alt

yap› yaz›l›mlar›n› geride
b›rakacak. McAfee

adl› uluslararas›
flirket tara-

f›ndan

aç›klanan verilere göre ise 2009 y›l›nda
tüm dünyadan yaflanan veriye yönelik sal-
d›r›larda flirketlerin u¤rad›¤› toplam zarar
1 trilyon dolar. Bu rakam da bilgi güvenli-
¤inin ne denli önemli oldu¤unu net bir fle-
kilde ortaya ç›kar›yor. 

Özellikle siber ortamda kötü niyetli
kullan›mlar sonucunda, siber güvenlik ko-
nusu bireylerin, kurumlar›n, ülkelerin ve
uluslararas› kurulufllar›n en önemli gün-
dem maddelerinden biri haline geldi.   

“

Haber: ZEHRA SAYAN
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Mustafa Alkan

Bilgi güvenli¤i konusunun önemi giderek art›yor. McAfee adl› uluslararas›
flirketin araflt›rmas›na göre, 2009 y›l›nda tüm dünyada yaflanan veriye
yönelik sald›r›larda flirketlerin u¤rad›¤› toplam zarar 1 trilyon dolar.  

fi‹FRES‹Z C‹HAZLARfi‹FRES‹Z C‹HAZLAR
kap›s› aç›k ev gibidirkap›s› aç›k ev gibidir

Sadece konuflmak için
telefon kullananlar, internet
ba¤lant›s› özelli¤i olan cep

telefonlar›n› sat›n almamal›.
Bu sayede ortam dinleme

yaz›l›mlar›ndan ya da mobil
‘hacker’l›k yöntemlerinden

korunmufl olurlar.

»

BTK Baflkan Yard›mc›s›, Bilgi
Güvenli¤i Kriptoloji Konferans›

Eflbaflkan› Doç.Dr. Mustafa Alkan

“



Ülkeden ülkeye küçük farkl›l›klar gös-
terse de ço¤unlukla kamu idaresi, sa¤l›k,
B‹T, ulaflt›rma, bankac›l›k ile finans,
enerji, acil hizmetler, g›da ile su ve sa-
vunma sektörleri kritik altyap›lar olarak
kabul ediliyor. Siber sald›r›larla bunlar›n
zarar görmesi veya yok olmas› halinde,
vatandafllar›n sa¤l›¤›na, emniyetine, gü-
venli¤ine, ekonomik refah›na ve idare-
nin etkin ve verimli iflleyifline yönelik
ciddi olumsuz etkiler ortaya ç›k›yor. 

Vatandafl ne gibi tedbirler almal›?
Do¤al olarak Bilgi ve ‹letiflim Teknolo-

ji’sinin geliflimine paralel olarak, güvenlik
tehditleri de bir o kadar art›yor. Kurum-
lar, devletler, ticari flirketler veri güvenli¤i
için tedbirlerini gelifltirirken, virüsler,
kurtçuk (worm), truva at› (trojan), zombi
ve botnetler, yemleme (phishing) ve istem
d›fl› elektronik postalarla (spam) zor du-
rumda kalan, banka flifreleri çal›nan hatta
doland›r›lan vatandafllar ne yapmal›?

Sorunun cevab›n› konunun uzman›na
sorduk. Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim Ku-
rumu Baflkan Yard›mc›s›, Bilgi Güvenli¤i
Kriptoloji Konferans› Eflbaflkan› Doç.Dr.
Mustafa Alkan, kiflisel ve kurumsal veri-
lerin korunmas›yla ilgili öncelikle devlete
büyük ifl düfltü¤ünü dile getiriyor. Mevzu-
at eksikli¤ine dikkat çekiyor. Bu eksikli-
¤in biran önce giderilmesi gerekti¤ini vur-
guluyor. Bu ba¤lamda daha önce 5651
Say›l› Yasa ile internet katalog suçlar›nda
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Peki yemleme (phishing) ile yap›lan
doland›r›c›l›k sonucu vatandafl›n paras›
çal›n›rsa, bu durumda sorumluk kime
kal›yor? Vatandafl paras›n› bankadan
alabiliyor mu? Bankan›n sorumlu¤u nerede
bafll›yor? Yoksa vatandafl doland›r›ld›¤›yla
m› kal›yor? Ak›llara tak›lan sorular›n
cevab›n› Biliflim Hukuku Uzman› Avukat
Mehmet Ali Köksal veriyor. Köksal 

Yarg›tay’›n söz konusu davalara bakan
11. Hukuk Dairesi’nin daha önce vermifl
oldu¤u bir karar› hat›rlat›yor. Mahkemenin
daha önce bu tür durumlarda kullan›c›n›n
ihmali sonucu (antivirüs yaz›l›m›
kullanmamak, gerekli di¤er güvenlik
önlemlerini almamak gibi), bilgileri çal›nm›fl
ise bunun sorumlulu¤unun kullan›c›ya ait
oldu¤una karar verdi¤ine dikkat çekiyor. 

“Vatandafl›n a¤›r kusuru yoksa
sorumluluk bankan›n” 

Ancak son dönemde bu karardan
dönüldü¤ünün alt›n› çizen Köksal, somut
olayda vatandafl›n a¤›r kusur veya kast› yok
ise, internet bankac›l›¤› doland›r›c›l›¤›nda
sorumlulu¤un kural olarak bankaya ait
oldu¤unu belirtiyor. 

“Kullan›c› ad›n›z ve flifreniz
baflkalar›na gönderilebilir”

Avukat Mehmet Ali Köksal, ‘köle
bilgisayar’ konusuna da dikkat çekiyor.
Bilgisayar›n›za ald›¤›n›z bir dosya, girdi¤iniz
güvenli olmayan bir web sitesi, indirdi¤iniz,
sokaktan ald›¤›n›z korsan bir program veya
benzeri birçok yöntemin bilgisayarlar› risk
alt›na soktu¤unu bunun sonucu olarak
bilgisayar›n kölelefltirilebilece¤ini belirtiyor. 

Bu nedenle, güvenli ve yasal iflletim
sistemleri ile uygulama programlar›
kullanmas›n› tavsiye ediyor. Aksi halde,
sistem güvenli¤inin uygun bir antivirüs ve
güvenlik yaz›l›m› ile desteklenmemesi
halinde bafl›n›za gelecekleri flöyle s›ral›yor:
“O zaman, büyük bir sald›r› için (dDos atak)
bilgisayar›n›z köle bilgisayar olarak
kullan›labilir. Elektronik posta, sosyal
paylafl›m siteleri ve benzeri yerlerde
kullan›lan kullan›c› ad› ve flifreleriniz, kiflilerin
bilgisi d›fl›nda üçüncü kiflilere gönderilebilir.
Örne¤in, birisi sizin hesaplar›n›zdan
arkadafllar›n›za hiç de istemedi¤iniz
mesajlar gönderebilir. Ya da hesap
bilgilerinizi size geri vermek için sizden para
talep edebilir. Bilgisayar›n›zdaki özel veya
ticari gizli bilgileri kapt›rabilirsiniz.
Bilgisayar›n›zdaki tüm dosyalar›n
silinmesine neden olabilirsiniz. Tüm bunlar
yukar›da belirtti¤imiz önlemlerin
al›nmamas› nedeniyle bafl›n›za gelir ve
bunun nedeni rootkit, virus, solucan veya
benzeri bir zararl› yaz›l›m olabilir.”

‹nternet üzerinden
doland›r›lan vatandafl,

doland›r›ld›¤›yla m› kalacak?
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nas›l azalma sa¤land› ise ayn› flekilde bili-
flim suçlar›yla da yasal mevzuat yoluyla
mücadele edilmesi halinde büyük baflar›
sa¤lanaca¤›n› söylüyor. 

“fiifresiz cihazlar, 
kap›s› aç›k evler gibidir”

Alkan, vatandafllar›n almas› gereken
önlemleri için de, “S›n›rs›z kullan›m ç›l-
g›nl›¤›na kap›lmay›n. ‹htiyaçlar›n›za göre
araç kullan›n. Sadece konuflmak için tele-
fon kullananlar internet ba¤lant›s› özelli-
¤i olan cep telefonlar›n› sat›n almamal›.
Bu sayede ortam dinleme yaz›l›mlar›n-
dan ya da mobil ‘hacker’l›k yöntemlerin-
den korunmufl olursunuz.” diyor.

“‹nternetinizi paylaflmay›n”
Alkan, kiflisel bilgisayarlarda ve kablo-

suz internet eriflimlerinde muhakkak flif-
re kullan›lmas› tavsiyesinde bulunuyor.
Cep telefonlar›n›n bluetooth uygulamala-
r›n›n gerekli de¤ilse kapat›lmas›n› veya
flifrelenmesini istiyor. fiifresiz cihazlar ve
a¤lar›n, kap›s› aç›k evler kadar güvensiz
oldu¤una dikkat çekiyor. Alkan, veri gü-
venli¤i konusunda flu bilgileri veriyor: 

“Özellikle apartman sakinlerinin kab-
losuz internet hizmetini paylaflmalar› teh-
likeye davetiye ç›kar›yor Suça ortak ol-
mamak için, internet hizmetinin kimseyle
paylafl›lmamas› laz›m. Aksi takdirde, bir
baflkas›n›n iflleyece¤i biliflim suçunun si-
zin üzerinize kalmas› tehlikesiyle karfl›
karfl›ya kalabilirsiniz. Bu suç yüz k›zart›c›
suçlardan biri de olabilir.”

“Virüs programlar› kullan›n”
“Vatandafllar güncel ve yasal yaz›l›mlar

kullanmal›. Antiviral yaz›l›mlar (antivirüs,
antispyware vs.) ile güvenlik duvar›n›n
muhakkak kullan›lmas› ve güncellefltiril-
mesi gerekir. Çünkü biliflim suçlular› her
geçen gün yeni yöntemler gelifltiriyor. O
bak›mdan, yaz›l›mlar›n›z›n bu yöntemleri
çözebilecek yenilikte olmas› gerekiyor.” 

“Bilgilerinizi gizleyin”
“Bilgiler önem derecelerine göre s›n›f-

land›r›lmal›. Gerekiyorsa önemli belgele-
ri farkl› dosya formatlar›nda saklay›n.
Hatta önemli bir Word belgenizi müzik
dosyas› biçiminde saklayabilirsiniz. Ya da
belgelerinizi flifrelerle koruyabilirsiniz.” 

“4 TL’ye birikimlerinizi koruyun”
“Özellikle finansal ifllemler için mu-

hakkak elektronik imza veya mobil imza
kullan›lmal›. Bankalar bu ifllemi zaruri
tutmuyor. Maliyeti en fazla 4 TL olan
bu yöntemle birikimlerinizi koruyabilir-
siniz.”

“Download ederken dikkat edin”
“‹nternetten dosya indirirken dikkatli

olun. Güvenmedi¤iniz sitelerden ya da ki-
flilerden yönlendirilen dosyalar› indirme-
yin. ‹ndirdi¤iniz dosyalar› da açmadan ön-
ce antivirüs programlar› ile kontrol edin.”

“Sosyal a¤lara dikkat edin”
“Üye oldu¤unuz ve pek çok bilginizi

paylaflt›¤›n›z sosyal a¤lara dikkat edin. Bu
tarz sitelerin kendi otokontrol sistemleri
güncel olmayabiliyor. ‘Sizi kim takip edi-
yor’ gibi uygulamalar sizi ve arkadafl liste-
nizi üçüncü flah›slara aç›k hale getiriyor.” 

Yemleme (phishing) ile 
doland›r›c›l›k nas›l yap›l›yor?
Yemleme, sözcü¤ü ‹ngilizce "Password"
(flifre) ve "Fishing" (bal›k avlamak)
sözcüklerinin birleflmesiyle oluflturulmufl
“phishing” sözcü¤ünün Türkçe
karfl›l›¤›d›r. Yemleme, yasad›fl› yollarla bir
kiflinin flifresini veya kredi kart› ayr›nt›lar›n›
ö¤renmeye deniyor. "Yemleyici" diye
tan›mlanan flifre avc›lar›, genelde e-posta
gibi yollarla kiflilere ulafl›r ve onlar›n kredi
kart› ayr›nt›lar›n› sanki resmi bir
kurummufl gibi istiyor. Bu ‘av’a karfl›l›k

veren kullan›c›lar›n da hesaplar›, flifreleri,
özel bilgileri çal›n›yor. 

Virüs, solucan, truva at› nedir?
Virüs, solucan ve truva atlar›,
bilgisayar›n›za ve bilgisayar›n›zdaki
bilgilere zarar verebilecek kötü amaçl›
programlard›r. Ayr›ca interneti
yavafllat›rlar ve hatta kendilerini
arkadafllar›n›za, ailenize, çal›flma
arkadafllar›n›za ve internet sitesinin
kalan›na yaymak için bilgisayar›n›z›
kullan›rlar.

‹stem d›fl› elektronik postalarla zor durumda 
kalan, banka flifreleri çal›nan hatta doland›r›lan
vatandafllar, ifle cihazlar›n› flifrelemeyle bafllamal›.
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fi u gözünü sevdi¤imin dünyas›
eflyan›n dönüflüm ve de¤iflim h›z›na

günümüzdeki kadar tan›k olmam›flt›r.
‹yi midir kötü müdür bilemeyiz ama
bildi¤imiz bafl döndürücü bir h›zla
eflyan›n ve ifllevlerinin flekil
de¤ifltirdi¤idir. Tereciye tere
satmayal›m, bu kuflkusuz eflya tarihi
üzerine düflünenlerin meselesidir. 
E, k›y›s›ndan köflesinden bizim de
meselemizdir.

Fakir, telefon denilen icatla 1987
y›l›nda tan›flm›fl bir kardeflinizdir.
Rahmetli Özal, ‘telefonsuz ve elektriksiz
köy kalmas›n’ diyerek bizim da¤lar
aras›ndaki köyce¤izimize bir güzellik
yapt›rm›flt›r. Önce bakkala bir santral
kurdurmufl ve telefonu öyle
tan›m›fl›zd›r. Ayn› y›l evlere telefon
çekilmifltir. Bu kadar yak›nd›r yani
telefonla tan›flmam›z. Telefonun bir modernleflme
arac› olarak hikâyesine ilgi duydu¤umuz zamanlarda
gördük ki, telefon sahibi olmak bir zamanlar bu
ülkede varl›kl› ve a¤›r olman›n da göstergesi olmufltur. 
Bir telefon ba¤latmak için daire fiyat› ödeyenler hala
bastona ihtiyaç duymadan aram›zda dolaflmaya 
devam etmektedir.

Uzatmayal›m, gel zaman git zaman cep telefonu
yayg›nlaflmaya bafllay›nca ev telefonunun da itibar›nda
afl›nma meydana gelmifl, bir de zavall› telefoncu¤un
ad›n›n bafl›na “sabit” s›fat› eklenmifltir. Cep telefonu Türk
toplumu taraf›ndan o kadar sevilmifl ki, durum ‘flu anda
abone ve makine say›s›n› versem onbefl dakika sonra
yalanc› ç›kmaktan korkar›m’ diyece¤imiz mertebededir.

Bir zamanlar›n hasreti çekileni, ilk göz a¤r›s› telefon
unutulmufl kuma durumundan kurtulmak için yeni

numara aray›fl›na girmek zorundad›r
ve nitekim girmifltir de. Çünkü
yaln›zca cep telefonu bir konuflma
ayg›t› de¤ildir; gündelik hayat›n 
pek çok gere¤i cep telefonu
marifetiyle yerine getirilmektedir. 
Bu durumda gittikçe abonesi azalan
sabit telefonun da gündelik hayata
yeniden kar›flmas›, dünyay›
yak›nsamas› kaç›n›lmaz olacakt›r. 
E, mizah yetene¤ine hayran
oldu¤umuz Türk halk› da sabit
telefonun bu durumuna kay›ts›z
kalmam›fl, hemencecik dört bafl›
mamur bir f›kra ile meseleye 
dâhil olmufltur.

Efendim, adam›n biri sabah evden
ç›k›yor, akflam eve geliyor, iflinde
gücünde yani, evde de kimse yok
ancak ay sonu maafl› kadar sabit

telefonu faturas› geliyor. Bir ay böyle, iki ay böyle
adamca¤›z dayanam›yor eve kamera yerlefltiriyor, bir de
bak›yor ki ne görsün. Evin papa¤an› gagas›yla numaralar›
çeviriyor, kanad›yla ahizeyi kald›r›yor akflama kadar
telefonla konufluyor. Adam papa¤›n› yakalad›¤› gibi
bas›yor f›rçay›. Sana diyor, üç gün çarm›h cezas›. Duvara
yap›flt›r›p bir kanad›na bir çivi, di¤er kanad›na bir çivi
papa¤an hazretlerinin çarm›h cezas›n› bafllat›yor. Papa¤an
karfl›ya bak›nca çarm›htaki ‹sa Efendimizle göz göze
gelmesin mi? Papa¤an göz ediyor, ‹sa Efendimiz göz
ediyor. ‘Sen ne zamandan beri ordas›n?’ diyor papa¤an.
Cevap; ‘2010 y›ld›r…’ Papa¤an hayretin doruk yapt›¤› bir
‘ya’ çekerek, ‘yapma birader diyor, nereyle konufltun 
o kadar?’ diye soruyor. 

fiimdi, bu f›kradan sonra cümle kurmak caiz mi de¤il
mi? Kiminle ve nereyle konuflal›m?

Nereyle konufltun?
Telefonun bir

modernleflme arac›
olarak hikâyesine ilgi

duydu¤umuz
zamanlarda gördük ki,
telefon sahibi olmak bir

zamanlar bu ülkede
varl›kl› ve a¤›r olman›n da

göstergesi olmufltur. Bir
telefon ba¤latmak için
daire fiyat› ödeyenler
hala bastona ihtiyaç
duymadan aram›zda
dolaflmaya devam

etmektedir.

MEHMET AYCI
mehmetayci@baglantinoktasi.org
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HIZLI tren 1 milyon 250 bin kifli-
yi Ankara-Eskiflehir aras›nda tafl›yarak
ilk y›l›n› doldurdu. Hizmetin ülke ekono-
misine getirileri çeflitli çevrelerce konu-
flulurken, vatandafl sessiz sedas›z, 40 y›ll›k
bir al›flkanl›km›flças›na h›zl› tren hizmeti-
ni ba¤r›na bast› bile. H›zl› trenin, toplum-
sal getirilerin yan› s›ra, bir de yak›n çev-
resinde oluflturdu¤u ekonomi sahas› var
ki, esnaf›n yüzünü güldürdü. Bu sahan›n
elemanlar›ndan biri de taksi floförleri…

Gar Taksi Dura¤›, y›llar›n iflletmesi…
200 floförün çal›flt›¤› durak, aileler de he-
saba kat›l›nca yaklafl›k bin kifliye geçim
sa¤layan bir istihdam alan›. fiehir içi ula-
fl›m›n gözbebe¤i taksicilere konuk olduk.
Taksiciler, bu aralar oldukça mutlu. An-
kara-Eskiflehir aras›nda h›zl› trenin sefer-
lere bafllamas›, Gar’›n önündeki taksicile-
ri hayli mutlu etmifl. Yeni beklentileri bir
an önce Ankara-Konya h›zl› tren seferle-
rin bafllamas›… Ancak, ayn› heyecan›
Türkiye’nin dört gözle bekledi¤i Ankara-
‹stanbul h›zl› tren seferleri ad›na paylafl-
m›yorlar. O zaman büyük firmalar›n tafl›-
mac›l›k ifline el ataca¤›n› ve müflterileri-
ni ellerinden alaca¤›n› düflünüyorlar.
Kendi içlerinde böylesi bir korkuyu

yafl›yorlar. 
Gar taksicileri ‘ekmekleri’ ad›na
böyle bir ürkeklik içinde olsalar

da, bir yandan da direksiyon ba-
fl›nda hayat mücadelesine de-

vam ediyorlar. Meslek ha-
yatlar› boyunca, kimi za-

man kafalar›na silah
dayayanlara kimi

zaman da
takside

bebeklerini unutanlara rastlam›fllar. Tak-
sicilerle konufltukça insan›n akl›na pek
çok soru geliyor. 

Sorular›m›z›, Gar’›n hatta Ankara’n›n
en k›demli taksi floförleri Mehmet Kara,
Tahir Kara ve Gar Taksi Dura¤› Baflkan›
Mehmet Savafl’a yönelttik. Bizi, kendile-
rine yeni tahsis edilmifl ve “Beyaz Saray”
olarak adland›rd›klar› duraklar›nda a¤›r-
lad›lar. ‹lk sorumuzu, Ankara’n›n ‘en k›-
demli taksicisi’ unvan›n› elinde bulundu-
ran ve durakta ‘taksicili¤i icat eden
adam’ olarak nitelendirilen Tahir Kara’ya
sorarak bafllad›k.

■ Size neden ‘taksicili¤i icat eden
adam’ diyorlar? 

Tahir Kara: Mesele icat de¤il de, bizler
bu mesle¤e bafllad›¤›m›zda, Ankara’da
de¤il taksi, normal arabalar› parmakla
sayard›k. Ben 63 yafl›nday›m. 1968’den
bu yana, yani 42 y›ll›k bir taksi floförü-
yüm. ‹yi günler, kötü günler var. Ama
Ankara’da taksici olmak bir flanst›r, dört
dörtlük müflterisi vard›r. Her zaman kali-
teli, temiz müflterilerim oldu y›llard›r.
Mesle¤imden memnunum.

■ Günde onlarca insan› tafl›yorsunuz.
Arac›n›za binenler bir yerde size emanet-
ler. Di¤er yandan da sizler için insan sar-
raf› da derler, bu tespit do¤ru mudur? 

Mehmet Kara: Do¤ru. Arabam›za bin-
di mi, yolcunun can›, mal›, namusu bi-
ze emanettir. Yolcuyu tan›r›z. Uzak
müflterisi, yak›n müflterisi, kim
düzgün insand›r, kim yanl›fl,
duruflundan sezeriz. Ki-
min nereli oldu¤u-
nu bile anla-
r›z. 

“ ‹stanbul seferleri bafllarsa, buraya büyük bal›klar gelir. Akl›m›za türlü fleyler
geliyor. Büyük firmalar gelir, tren vagonlar› ile anlaflma yaparsa, al›r götürür

müflterimizi, çünkü buras› o zaman, öyle büyük bir pazar olur ki… ” 

“BAKANIM KONYA’YA 
HIZLI TREN NE ZAMAN?” 

Gar Taksi Dura¤›’ndan mesaj var: 

»

42 y›ll›k taksi floförü olan Tahir Kara,
Ankara’da taksicilik yapman›n bir

flans oldu¤unu belirtiyor.

Havayoluna konulan
belediye otobüsleri

iflimizi yüzde 50 düflürdü.
H›zl› tren bunu

dengeledi. Allah Binali
Y›ld›r›m’dan raz› olsun.

““
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‘Yan›ld›¤›m›z da oluyor’
Ama y›llar önce bafl›ma gelen bir olay

var ki; beni bofla düflürdü. Yolcuyu ald›m.
Bavulu iple s›k› s›k›ya ba¤lam›fl. Tam Al-
manc› usulü. ‘Vatandan ayr› düflmüfl gari-
bim’ diye düflünüyorum. ‘Çankaya, Y›l-
d›z’ dedi. Ben ‘gurbet, hasret’ diye sözü
açm›flken, ‘ben Erzurum Trafik Daire
Baflkan›y›m, atamam buraya ç›kt›’ dedi.
fiaflt›m kald›m. Bavulunu iplerle ba¤la-
yan bir daire baflkan› da ilk kez görmü-
flüm. Yan›ld›¤›m›z da oluyor yani. 

■ Yolcu size emanet, peki siz kime
emanetsiniz? Gasplar konusuna gelirsek?

Tahir Kara: Aç›k söylemek gerekirse,
biz kendimizi Allah’a emanet ederiz. An-
cak insanlar›n yanl›fl bildi¤i bir fley de var.
Gasp olaylar› genellikle 50, 100 milyon
para için olmaz. Namus da emanet dedik
ya… Taksici eflraf›, delikanl› insanlard›r.
Arabas›na bineni zorda teslim etmez. Ba-
yan vard›r, s›k›nt›dad›r. Teslim etmeyiz.
Canla ödeyenimiz olmufltur. Gar dura-
¤›nda flunca y›l öyle bir olay yaflanmam›fl-
t›r. Hareketlidir buras› ama sakin, özel
müflterimiz vard›r.

■ Hareketli demiflken, gerçekten kim-
se on dakikadan fazla oturam›yor. ‹fller
nas›l?

Mehmet Savafl: Bizim iflin alt›n y›llar›
90-92 aras›yd›. O zamandan bu zamana
bir geliflme yok. 5 sene önce de ayn› pa-
ray› topluyorduk flimdi de. Tarifemize bir
zam gelir, gözler hemen üstümüze çevri-
lir oysa biz dolmuflla k›yaslar›z durumu.

Bak›n 4 y›lda dolmufl, bir lira 100 kurufl-
tan, bir lira 850 kurufla ç›kt›. Bizim ise
aç›l›fla geldi zam. Kilometre ayn›. Gider-
ler yüksek; bin 500 lira vergi öderiz. 400,
500 lira bandrol. Y›lda bin 650 lira sigor-
ta öderiz. Çeliflki var. Kifli 100 bin liral›k
lüks otomobile biner 180 lira vergi verir.
Bize gelince ‘sen ticarisin’ denir. Bir de
belediye havaalan›na otobüsleri koyunca,
çok kötü etkilendik. Halka hizmettir, sö-
zümüz yok ama bizim iflimiz yar› yar›ya
düflmüfltü. H›zl› tren bize cankurtaran gi-
bi geldi.

■ H›zl› tren nas›l cankurtaran oldu si-
ze?

Mehmet Savafl: Eskiflehir- Ankara h›zl›
tren seferlerinin bafllamas› yüzümüzü
güldürü. H›zl› tren seferi konmasayd›,
yar›m›zdan fazlas› iflsizdi. Çünkü hava-
alan›na konulan belediye otobüsleri ifli-
mizi yüzde 50 düflürdü. H›zl› tren bunu
dengeledi. Allah Binali Y›ld›r›m’dan ra-
z› olsun. ‘Konya bitti bitecek’ deniyor.
Biz flimdi Bakan›m›za soruyoruz, ‘sefer-

ler ne zaman bafll›yor?’ Konya seferinin
bafllamas›, bizim ifllerimizi yüzde 30 art-
t›racakt›r. 

■ Bir de ‹stanbul seferleri var?
Geldik as›l meseleye. ‹flte o seferler

bafllar diye korkuyoruz.
■ Neden?
Mehmet Savafl: Engel ç›kacak diye. Ya-

ni ‹stanbul seferleri bafllarsa, buraya bü-
yük bal›klar gelir. Akl›m›za türlü fleyler
geliyor. Büyük firmalar gelir, tren vagon-
lar› ile anlaflma yaparsa, al›r götürür
müflterimizi, çünkü buras› o zaman, öyle
büyük bir pazar olur ki… fiahsen ‹stan-
bul bafllarsa buras› nas›l olur, akl›m alm›-
yor. Herkesin göz bebe¤i bir yere döner.
Hizmet olsun da Allah büyük.

■ Geliflmeler faydan›za olsun dileriz.
Bir de, sizler bu meslekte çok an› biriktir-
miflsinizdir, paylafl›r m›s›n›z?

Mehmet Kara: Tabii yazsak kitap olur.
Sene 76 bir aile alm›fl›m. Valizleri çok.
Tafl›d›m indiler. Bir süre bofl gezdim. Bir
bebek a¤lamas› ile kendime geldim. Ar-
ka koltukta, pusette bebeklerini unut-
mufllar. Do¤ru en yak›n karakola. Bebe¤i
b›rakt›m, ç›kmama izin yok. Duraktakile-
re haber verdim. Herkes merakta. Anne-
baba geldi. Bir yandan birbirlerini h›rpa-
l›yorlar bir yandan mutlular, korkmufllar
da tabii.

Tahir Kara: 79 y›l›nda 64 model bir
chewrolette var ki bende, yollara imza
at›yor. Y›lbafl› gecesiydi. Üç kifli bindiler.
Biraz dolaflt›k. Bafl›ma dayad›lar silah›.
‹vedik Köyü civar› idi. Arac›m› gasp etti-
ler. Macera peflindeler ya, araba da gü-
zel. Üç gün sonra K›r›kkale’de bulundu
araç. Korku derseniz pek olmad› da, o üç
gün boyunca arabam rüyama girdi. 

Mehmet Kara:
“Yolcuyu tan›r›z.

Kim düzgün
insand›r, 

kim yanl›fl,
duruflundan

sezeriz.”  

Gar Taksi Dura¤›
Baflkan›
Mehmet Savafl:
“Belediye,
havaalan›na
otobüsleri
koyunca çok
kötü etkilendik.
H›zl› tren bize
cankurtaran gibi
geldi.”
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Yeni nesil telekom çözümlerinde dünyanın lider 
firmaları arasında yer alan Huawei, Türkiye’de 
sektörün devlerine aynı anda hizmet sunuyor. 
95 bin çalı anı ile, 100’den fazla ülkede faaliyet 
gösteren irket, 2009 da satı ları %30 artarak 
30 milyar dolara ula ıyor. 
20 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’nin ilk 
“Yeni Nesil Telekomünikasyon Teknolojileri 
Laboratuarı”nı kuran Huawei, dünyadaki 15’inci 
Ar-Ge merkezini Türkiye’de açıyor.
Bilgi ve ileti im teknolojileri (ICT) alanında 
dünyanın lider firmaları arasında yer alan 
Huawei Telekomünikasyon 1988’de kuruldu. 
Bugün 100’den fazla ülkede dünyanın önde 
gelen 50 telekom operatöründen 45’ine yeni 
nesil telekom çözümleri sunuyor. Huawei’nin 
çözüm ve hizmetlerinden 1 milyarı a kın insan 
yararlanıyor. irket, gelirlerinin yüzde 75’ini 
uluslararası satı lardan elde ediyor.   
Huawei’nin 22 bölge ofisi, 100’den fazla ülkede 
yerel ofis, 15 Ar-Ge merkezi, 36 e itim merkezi 
ve 20 ortak inovasyon merkezi bulunuyor. 
Dünya çapında 95bin ki iye istihdam sa lıyor. 
Çalı anların yüzde 46’sı Ar-Ge alanında görev 
yapıyor. 
Son 5 yılda sa lıklı ve sürdürülebilir bir 
büyüme trendi yakalayan Huawei, 2004’te 5.6 
milyar dolar olan satı  hacmini 2008’de 23.3 
milyar dolara çıkardı. 2008’de bir önceki yıla 
göre yakalanan yüzde 46’lık büyüme, irket 
tarihinin en yüksek büyüme oranı oldu. Huawei, 
2010 yılı satı  hedefini 36 milyar dolar olarak 
belirleyerek sektördeki iddiasını bir kez daha 
ortaya koydu. 

irketin ba arısının arkasında “mü teriye 
yakın olmak, piyasayı iyi anlamak ve istihdamı 
artırarak yerel ekonomiye katkı sa lamak” 
eklinde özetlenebilecek kurumsal felsefesi 

yatıyor. Huawei, mü terileri için uzun süreli 
katma de er sa layan, onların ihtiyaçlarına 
göre özelle tirilmi , potansiyel geli menin 
önünü açan, yenilikçi çözümler sunarak farklılık 
yaratıyor. 

Huawei Türkiye, liderlerin hizmetinde
Huawei, büyük bir potansiyel oldu una 
inandı ı Türkiye’deki ofisini 2002’de kurdu. 
Bugün Orta Asya ve Kafkasya (CA&C-Central 
Asia & Caucasia) bölgesinin merkezi haline 
gelen Huawei Türkiye’de 500 ki i çalı ıyor. 

irketin personel sayısı altyapı çalı anları ile 
2 bine ula ıyor. 2008, nisan ayında kurulan 
global tedarik merkezi; Avrupa, Ortado u, 
Uzakdo u, Orta Asya, Afrika ve Rusya’ya 50 

tedarikçi ile hizmet götürüyor.  
Huawei Türkiye, lider telekom irketlerine 
çözüm orta ı olarak hizmet veriyor. Türk 
Telekom, Turkcell, Vodafone Türkiye, Avea, Alb 
Telecom, Eagle Mobile ve Tellcom bu irketler 
arasında yer alıyor. 
Huawei Türkiye, Türk Telekom için 
gerçekle tirdi i büyük projelerle sabit ileti im 
alanındaki deneyim ve bilgi birikimini ortaya 
koydu. irket, Türkiye’de WDM, IPDSLAM, 
Metro Ethernet gibi alanlarda ba arılı projelere 
imza attı. 
Vodafone Türkiye’nin tüm Türkiye’deki 3G 
altyapısını kuran irket, Avea ve Turkcell’e 
de bölgesel ölçekte kurulum hizmeti verdi. 
Türkiye’deki 3 GSM operatörüne de hizmet 
veren tek tedarikçi firma olarak büyük bir 
ba arıya imza attı. 

Türkiye de Ar-Ge merkezi kuruluyor
Huawei, stanbul Teknik Üniversitesi i birli i 
ile 2008 yılı kasım ayında Türkiye’nin ilk 
“Yeni Nesil Telekomünikasyon Teknolojileri 
Laboratuarı”nı kurdu. 20 milyon dolarlık 
yatırım ile kurulan laboratuar, en son kablosuz 
teknolojiler (3G) ve optik iletim (DWDM) 
donanımını içeriyor. Laboratuarda, irket 
çalı anlarına, mü terilere ve üniversite 
ö rencilerine teknik e itim veriliyor. 
ABD, Rusya, Hindistan, sveç, Almanya ve Çin 
gibi farklı ülkelerde Ar-Ge merkezleri bulunan 
Huawei, 15’inci Ar-Ge merkezini Türkiye’de 
hayata geçirecektir. Kurulum a amaları 
tamamlanmak üzere olan merkez en kısa 
zamanda faaliyete geçiyor.

Yenilikçi, lider, cesur ve saygın
Huawei; kurumsal duru u, sektörde yarattı ı 
katma de er, çalı anlarına verdi i önem, 
mü teri odaklı hizmet anlayı ı ve sürdürülebilir 
büyüme ba arısı ile dünyanın en saygın 
medya kurulu larından Financial Times, 
BusinessWeek ve Forbes’un da dikkatini çekti. 
Yüksek rekabetçi ürün ve servisleri nedeniyle 
Vodafone’dan 2007’de Göz Alıcı Performans 
ve 2008’de Yılın Tedarikçisi Ödülü,
Banglade ’teki mobil ebekenin daha çevre 
dostu bir ebekeye dönü mesine katkılarından 
ötürü 2009 Kasım ayında GSM Association 
ve Banglade ’in cep telefonu firması 
Grameenphone’den “Green Mobile Ödülü”,
Financial Times, mart 2009’da “Yükselen 
Pazarlarda novasyon ve Liderlik” alanında 
Huawei’ye “  Dünyasında Cesaret Ödülü” 
verdi. 
Frost & Sullivan Asia Pacific ICT tarafından 
2009 yılında 3 övgü alan tek firma ve 6 yıl 
boyunca üst üste (2004 - 2009) pek çok 
kategoride Frost & Sullivan Asia Pacific ICT 
Ödülü almı .
BusinessWeek dergisi tarafından 2008 yılının 
Aralık ayında dünyanın en etkili firmalarından 
biri arasında de erlendirilmi tir.
Business Week, 2008’de Huawei’yi “Dünyanın 
En Etkin irketleri” arasında gösterdi. 

Daha ye il bir dünya için
Huawei, ürün ve hizmet kalitesini sürekli 
yükseltirken çevre konusunda da duyarlı bir 
yönetim anlayı ını takip ediyor. Mü terilerine 
ve i  ortaklarına karbon salınımlarını azaltma ve 
maliyetlerini dü ürme konusunda destek olmak 
amacıyla ürünlerinin enerji verimlili ini sürekli 
yükseltiyor. 
Tedarik zinciri yönetiminde çok yüksek 
verimlili e sahip bir kontrol sistemi geli tiren 
irket, üretim ve nakliye süreçlerindeki çevresel 

etkilerini sınırlandırıyor. Ula ım ve lojistikte 
harcanan gereksiz unsurları tespit ederek 
kullanıcı dostu ICT hizmetlerini geli tiriyor, bu 
konuda telekom operatörleriyle de i birli i 
yapıyor. Temiz enerji kullanımını te vik ve 
karbon salınımını azaltma konusunda faaliyette 
bulundu u ülkelerde projeler geli tiriyor. 

Ayrıntılı Bilgi: 
www.huawei.com

Hayatınızı zenginle tiren ileti im çözümleri
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BAfiKENT, eski-
den Devlet Demiryollar›

taraf›ndan trenlerin bak›m
merkezi olarak kullan›lan cer

atölyelerinin büyük dönüflümü-
nü konufluyor. Ankara’da uzun

y›llar unutulmufl bir flekilde kalan
mekân, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›

ile TÜRSAB Vakf›’n›n elbirli¤i ile
büyük bir kültür-sanat kompleksine

dönüfltürüldü. Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an ile Kültür ve Turizm Bakan›
Ertu¤rul Günay taraf›ndan hizmete aç›-
lan mekâna, eski ifllevini de unutturma-
mak üzere Cer Modern ismi verildi.
Merkez, cer atölyesi olarak kullan›ld›¤›
dönemlerdeki görüntüsünü de ismi gibi
tam olarak yitirmifl de¤il…

16 kiflilik ekibi ile Cer Modern, bun-
dan böyle Baflkent’in kültür-sanat ha-
yat›na yön verecek. ‹stanbul’un al›fl›k
oldu¤u ancak Ankara’n›n görmedi¤i

etkinliklere ev sahipli¤i yapacak.
Cer Modern, uluslararas› dola-

fl›mda olan büyük sergileri, yer-
li-yabanc› edebiyatç›lar›, plas-

tik sanatç›lar›, ressamlar›
da sanatseverlerle bulufl-

turacak.  Cer Mo-
dern, Avrupa ülke-

lerinde yap›lan
ancak flim-

d i y e

»

Sanata elitist bir
yaklafl›mda

bulunmayaca¤›z. Herkes
Cer Modern’e gelip,

ücretsiz olarak sergileri
gezebilir, sanatç›larla 

bir araya gelip, 
konserleri izleyebilir.

““

Cer Modern Yöneticisi  Zihni Tümer:

Tren tamir
atölyesinden
Tren tamir
atölyesinden

MODERN
SANATLAR
MERKEZ‹NE



kadar Türkiye’de uygulanmam›fl bir
yöntemle, sanatç› ikame program›na da
ev sahipli¤i yapacak. Her daldan sanatç›
Cer Modern’deki ‘sanatç› ifllikleri’ni 6 ay
gibi sürelerle, ikinci evi gibi kullanacak.
Sanatç›lar burada yeni ilhamlar›n› bek-
leyip, meydana getirdikleri sanatlar›n›
ziyaretçilerine an›nda sergileyebilecek.
Çocuklar ve gençlerle bir araya gelip,
onlar›n sanat duyarl›l›klar›n›n geliflimine
katk›da bulunabilecek. 

Sanata elitist bir 
yaklafl›mda bulunmayaca¤›z

Cer Modern’in Yöneticisi Zihni Tü-
mer, Baflkentin çoktan beri hak etti¤i
ancak geç kavufltu¤u bu mekân› anlatt›.
Tümer, sanat merkezlerinin en büyük
s›k›nt›s› olan sadece belirli bir zümreye
ulaflabilme sorununu Cer Modern’de
yaflamak istemediklerini vurgulayarak,
“Sanata elitist bir yaklafl›mda bulunma-
yaca¤›z. Herkes Cer Modern’e gelip,
ücretsiz olarak sergileri gezebilir, sa-
natç›larla bir araya gelip, konserleri iz-
leyebilir.” de¤erlendirmesinde bulunu-
yor. Sanat›n ulafl›labilir olmas›n› hedef-
lediklerini belirtiyor. Cer kelimesinin
‘çekme, sürükleme’ anlamlar›na geldi-
¤ini söyleyen Zihni Tümer, “Toplumsal
bir e¤itim projesi olmay› hedefleyen
Cer Modern, her yafltan ziyaretçinin
yerinde sanat üretimine kat›lmas›n›
sa¤lamak amac›yla sürekli proje üreten
bir kültür ve e¤itim merkezi olacak.”
aç›klamas›n› yap›yor. 

Ankara’n›n kent kimli¤ine önemli bir
katk› yapmay› hedeflediklerini belirten
Tümer, “Baflkentin sanatsal ve kültürel
bir vitrini olmas›n›n yan›nda çok yönlü
ve farkl› sanat disiplinlerini bir arada
sanat izleyicisiyle buluflturarak kültürel

ve sanatsal üretimin geliflmesine katk›-
da bulunacak.” sözleri ile merkezin ifl-
levini anlat›yor. Tümer, Ankaral› sanat-
severlerden Cer Modern’i her an u¤ra-
y›p, bir nefes alabilecekleri, ikinci ad-
resleri gibi görmelerini bekliyor.   
Cer Modern’de neler var?

Türkiye’nin 4 bin 500 metrekare, tek
parça, en büyük sergi salonuna sahip
Cer Modern’in, toplam 11 bin 500 met-
rekare kapal› alan›nda, süreli sergiler
galerisi, foto¤raf galerisi, Abidin Dino
tiflörtlerinden tarihi eser röprodüksi-
yonlar›na kadar birçok sanat ürünün
sat›n al›nabildi¤i müze ma¤azas›, kon-
ferans salonu, sanatç› rezidanslar›, kafe
ve heykel park alanlar› bulunuyor. 

Girifl kat›nda yer alan yay›n, katalog
ve kütüphane bölümünde; modern sa-
natlar, sahne sanatlar› ve düflünsel
alanda baflvuru kaynaklar› yer al›yor.
Cer Modern’in girifl kat›ndaki ana sa-
lonlar›nda dönüflümlü olarak, y›lda
dört kez olmak üzere kendi derledi¤i
sergiler, uluslar aras› galeri ve müze a¤-
lar›yla yak›n iflbirli¤i içinde derlenen
çal›flmalar sergilenecek. Alt kat›nda yer
alan foto¤raf galerisinde ise y›lda üç
kez olmak üzere foto¤raf sergilerine
yer verilecek.   

39sanat

Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an Cer Modern’in aç›l›fl
sergisi “+Sonsuz”u da gezdi.

Eskiden Devlet Demiryollar› taraf›ndan, trenlerin bak›m merkezi olarak kullan›lan cer
atölyeleri büyük bir kültür-sanat kompleksine dönüfltürüldü. Merkez, cer atölyesi olarak
kullan›ld›¤› dönemlerdeki görüntüsünü de ismi gibi tam olarak yitirmifl de¤il…
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MEKKE-MED‹NE 
aras› h›zl› trenleri Türk

makinistler iflletecek
TCDD, Mekke-Medine aras›na yap›lacak h›zl› tren hatt›n›n ihalesine Çinlilerle ortak giriyor.

TCDD’nin içinde bulundu¤u konsorsiyumun ihaleyi almas› halinde, Müslüman olmayanlar›n
Harameyn’ne girmesi yasak oldu¤u için, hatt›n iflletmesini sadece TCDD üslenecek.
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MEKKE-Medi-
ne h›zl› tren hatt›n›n ihale-

sine kat›lan TCDD, ifli flansa
b›rakmak istemiyor. ‹haleye

haftalar kala önemli bir hamle
yapan TCDD, ihaleye giren en

büyük rakibi Çinlilerle birleflme
karar› ald›. Çin ve Türk konsorsi-
yumunun birleflmesi ile kurulacak
yeni ortakl›¤›n ihaleyi almas›na ke-
sin gözüyle bak›l›yor. Ortak konsor-
siyumun ihaleyi almas› halinde,
hatt›n iflletmesini TCDD üslene-
cek. Çünkü Müslüman olmayanla-
r›n Harameyn’ne girmesi söz ko-
nusu de¤il. O bak›mdan bu böl-
gede hizmet verecek h›zl› tren-

de TCDD’nin makinistleri hiz-
met verecek. 

Mekke-Medine aras›na
yap›lacak 450 kilometre-

lik h›zl› tren hatt›n›n
altyap›s› Çinliler ta-

raf›ndan gerçek-
lefltirildi. Üst-

yap›, sin-
yali

zasyon, kullan›lacak trenler ve ifllet-
me ihalesine TCDD, Siemens ve
Suudi Bin Ladin flirketlerinin olufl-
turdu¤u konsorsiyum da girdi. Ge-
çen Kas›m ay›nda ön yeterlilik alan
5 konsorsiyumdan biri olan
TCDD-Siemens-Suudi Bin Ladin
konsorsiyumuyla birlikte Frans›z,
‹spanyol, Çinli ve Koreli flirketlerin
oluflturdu¤u konsorsiyum da ön ye-
terlilik ald›. 

Birleflmeye az kald›
TCDD’nin içinde bulundu¤u kon-

sorsiyumun en büyük rakibi olarak
Çinliler gösteriliyordu. ‹fli flansa b›-
rakmak istemeyen TCDD, iki kon-
sorsiyumun birleflmesi için giriflimde
bulundu. Türkiye’de Ankara-‹stan-
bul h›zl› tren hatt›n›n ikinci etab›n›
da yapan Çinlilerin teklife s›cak bak-
mas›n›n ard›ndan yap›lan görüflme-
lerde anlaflma aflamas›na gelindi.
Haziran ay›nda fiyat teklifi verilecek
ihaleye TCDD-Siemens-Suudi Bin
Ladin konsorsiyumu ile Çin-Suudi
Sacko ortakl›¤› birlikte girecek. Yeni
kurulacak ortakl›kta iki konsorsiyum
yüzde 50 paya sahip olacak. Yöne-
tim ise dönüflümlü olacak. 

Türk makinistler çal›flacak
‹haleyi almas›na kesin gözüyle

bak›lan yeni konsorsiyum, toplam
450 kilometre uzunlu¤unda olan

h›zl›
tren hatt›-
n›n üst yap›s›-
n› infla edecek,
sinyalizasyon iflini
yapacak, trenleri temin
edecek ve 12 y›l süreyle
iflletecek. Mekke-Medine
h›zl› tren demiryolunun üst
yap› ifllerinin üç y›l içinde ta-
mamlanmas› planlan›yor.
TCDD, hatt›n iflletmesini üslene-
cek. Müslüman olmayanlar›n gi-
remedi¤i Harameyn bölgesinde
hizmet verecek h›zl› trende TCDD
personeli çal›flacak, trenleri TCDD
makinistleri kullanacak. 

Bakanlar Kurulu yetki verdi
‹haleye giren TCDD’ye yurt d›-

fl›nda flirket kurma yetkisi veren
karar geçti¤imiz günlerde Bakan-
lar Kurulu’ndan ç›kt›. Böylece
TCDD’nin önündeki engeller
de kalkm›fl oldu. 

Yeni konsorsiyum, toplam
450 kilometre uzunlu¤unda
olan hızlı tren hattının üst
yapısını infla edecek,
sinyalizasyon iflini yapacak,
trenleri temin edecek ve 
12 yıl süreyle iflletecek.Haber: Ahmet UTKU ATEfi

»

Hicaz Demiryolu’nu da Türkler yapm›flt›
Hicaz Demiryolu Projesi, ilk kez 2’nci Abdülhamid döneminde gündeme geldi. 1 Eylül 1900’de

yap›m›na baflland›. Ba¤dat demiryolu hatt›n›n devam› niteli¤inde olan demiryolu ‹stanbul’u, fiam
üzerinden Mekke ve Medine’ye ba¤layacakt›. Proje, Hicaz ve Yemen’de Osmanl›’y›
güçlendirecek, askerler bölgeye güvenli biçimde gönderilebilecekti. Proje, ‹ngilizleri rahats›z etti.
‹ngilizler, Arap kabilelerini projeye karfl› k›flk›rtt›. ‹ngilizlerin tüm çabas›na karfl›n Hicaz Demiryolu,
30 A¤ustos 1908’de hizmete girdi. Daha sonra ‹ngilizlerin tahrikiyle, hat kullan›lmaz hale getirildi. 
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TELEN‹TY Genel Müdürü fie-
rif Acar Beykoz, cep telefonu ile yap›lan
k›sa mesafeli konuflmalar›n, dolmufllarda
oldu¤u gibi ‘indi-bindi’ tarifesi üzerinden
ücretlendirilmesi teklifini yapt›. Cep tele-
fonuyla k›sa mesafede yap›lan görüflmey-
le uzun mesafede yap›lan görüflmenin üc-
retinin ayn› olmamas› gerekti¤ini söyle-
yen Beykoz, “Mesela, Ankara’da ayn›
baz istasyonundan hizmet alan iki abone
aras›nda yap›lan görüflmenin ücreti daha
düflük olmal›. Ankara’dan ‹stanbul’u ya
da Hakkâri’yi araman›n ücreti ise daha
yüksek olmal›. Çünkü Hakkâri ile yap›lan
görüflme için kullan›lan cihaz (santral,
baz istasyonu) say›s› daha çok.” de¤erlen-
dirmesinde bulundu. Hindistan örne¤ini
veren Beykoz, bu ülkede k›sa mesafe ko-
nuflmalar› için daha az, uzun mesafeli ko-
nuflmalar için daha fazla ücret ödendi¤ini
söyledi. Türkiye için de böyle bir çal›flma
yap›labilece¤ine dikkat çekti. 

fierif Acar Beykoz, Ankara Biliflim
Muhabirleri Toplulu¤u ile biraraya geldi.
Kendi çal›flmalar› ve sektör hakk›nda de-
¤erlendirmelerde bulunan Beykoz, 2009
y›l›nda yaz›l›m ihracat›nda dördüncü s›ra-
da yer ald›klar›n› vurgulad›. Türkiye ve
Hindistan’›n da aralar›nda oldu¤u dünya-
daki 40’dan fazla operatöre çeflitli alan-
larda hizmet verdiklerini aktard›.

Çocuklar ebeveynlerine, ‘arkadaflta-
y›m’ deyip, sinemaya gidemeyecek

Telenity’nin verdi¤i hizmetlerden biri
de; ‘konum tabanl› servis’ olarak adland›-
r›lan ve kullan›c›n›n bulundu¤u yerin bil-
gisini veren servis. Bu servis sayesinde,
ebeveynler çocuklar›n›n nerede oldu¤u-
nu bilebiliyor. Çocuklar anne veya baba-
lar›na, ‘arkadafltay›m’ deyip baflka bir ye-
re gittiklerinde, suçüstü yakalanacak. Ya-
lan söyledikleri hemen anlafl›lacak. Çün-
kü konum tabanl› servis üzerinden aileler
çocuklar›n›n do¤ru söyleyip söylemedi¤i-
ni anlayacak. Sistem sayesinde, kifli cep
telefonuna bakarak, çocuklar›n›n gerçek-
te nerede oldu¤unu tespit edebilecek. 

Konum tabanl› servis, baflta Hindistan

olmak üzere birçok ülkede kullan›l›yor.
Hizmeti veren Telenity firmas› Genel
Müdürü fierif Acar Beykoz, servis hak-
k›nda flu bilgiyi veriyor: “Biz bu sistemi
Hindistan’a ihraç ettik. Konum tabanl›
servisimiz içinde ‘çocuk takibi’ de var.
Sistemle, cep telefonuna yerlefltirilecek
bir cip ile kiflinin yeri tespit edilebiliyor.
Servisten yararlanmak isteyen anne ba-
balar, çocuklar›n›n takibini bu teknolojiyi
kullanarak yapabiliyor. Bunun için de
cep telefonlar›nda oldu¤u gibi baz istas-
yonlar›ndan da yararlan›lacak. Bizim bu
servisimiz di¤er ülkelerde yayg›n flekilde
kullan›l›yor ancak Türkiye’de hem opera-
törler hem de kullan›c›lar konum tabanl›
servislere temkinli yaklafl›yorlar. Araç ta-
kibi d›fl›nda bu tür servislere henüz fazla
ilgi göstermiyoruz.”

‘Arkadafl›n› bul servisi’
‘Arkadafl›n› bul’ ismiyle kullan›mda

olan baflka bir servisleri oldu¤unu bilgisi-
ni de veren Beykoz, flöyle devam ediyor.
“Mesela, bir konsere gitti¤inizi düflünün.
E¤er, arkadafllar›n›z ‘arkadafl›n› bul liste-
si’nde var ise bulundu¤unuz mekânda,
hangi arkadafllar›n›z nerede, size kaç
metre uzakl›kta görebiliyorsunuz. Bunun
için, di¤er arkadafllar›n›z da ayn› servisi
kullan›yor almal›.” 

Beykoz: Ceple konuflmalar 
‘indi-bindi’ fleklinde ücretlendirilsin

“ “Cep telefonuyla k›sa
mesafede yap›lan
görüflmeyle uzun
mesafede yap›lan

görüflmenin ücreti ayn›
olmamal›. Ayn› baz
istasyonu üzerinden
yap›lan görüflme çok

daha ucuz olmal›.

»

TELEN‹TY 
Genel 

Müdürü 
fierif Acar

Beykoz
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S
anatç›lar› bekleyen en büyük
tehlikelerden biri kendi kendini
tekrara düflmekse, di¤eri de günün

moda ak›mlar›na uygun eserler vermektir.
Biri kendine teslim olmak, di¤eri de sana
toplum taraf›ndan sunulana teslim
olmakt›r. Her iki durumda da sanatç›
sahip olmas› gerekti¤i varsay›lan kendine
özgü dünya ve gerçeklik tasar›mlar›n›n
d›fl›na düfler. 

Birinci durumda sanatç› ya da yazar
kendi kendini gelifltirmemifl, ama iflte bir
zamanlar oluflturmufl oldu¤u dünya ve
gerçeklik tasar›m›na kendini teslim ve
mahkûm etmifltir. Bunun birçok nedeni
olabilir, ama san›r›m en büyük nedeni
sanatç›n›n kendi üretim tarz›na yenik
düflmüfl olmas›d›r. Yazar için de bu geçerlidir. Yazarl›k
yaz›c›l›k de¤ildir. Yazarl›k ya da sanatç›l›k verili dünyan›n
gizledi¤i yepyeni, taptaze ve hakiki gerçeklikleri ortaya
ç›karmakt›r. Bu flekilde asl›nda seküler bir u¤rafl içinde de
de¤ildir, daha çok metafizik ve ilahi bir yönü vard›r u¤rafl›n›n.
Kendi kendini tekrar, sanatç›n›n kendini yenilemedi¤inin,
toplumun geçirdi¤i dönüflümleri izlemedi¤inin ve
dönüflümler üzerine elefltirel bir bak›flla e¤ilmedi¤inin
dolay›s›yla haz›r tasar›m›n› de¤ifltirmedi¤inin göstergesidir. ‹lk
kitab›nda ne yazd›ysa diyelim sonraki on kitab›nda da benzer
fleyler yazan nice yazarlar var. Bu hem kendi birikiminden
yemek anlam›na gelir, hem de okuyucuyu ya da gerçek
sanat› kand›rd›¤› anlam›na. Yazmak ya da sanatsal faaliyette
bulunmakla mükellef de¤ildir hiçbir insan; dedi¤im gibi bu
etkinli¤in seküler dünya terimleriyle aç›klanamayacak
metafizik yönleri vard›r. Sanatsal üretim iste¤i içten gelir,
varoluflun ayr›lamaz bir parças›d›r ve onu d›flar› vurmak adeta
zorunludur. Ünlü Türk hikâyecisi Sait Faik bu durumu,
‘yazmasam ölecektim’ diyerek ortaya koyar. Her yazar ya da

sanatç› bu duyguyla üretimde
bulunmal›d›r. Yazmasa ya da
yapmasa ölece¤i eserleri ortaya
koymal›d›r. Yoksa di¤eri piyasa ifl olur
ve ortalama okurun beklentilerini
karfl›lamaktan öteye geçmez. Gerçek
sanat› ›skalar.

Günün moda ak›mlar›na uygun
üretimde bulunmak ise daha da
vahim bir durumdur. Bu, yazar›n ya
da sanatç›n›n kendine özgü gerçek
bir tasavvura sahip olmad›¤›, ama
iflte sahip oldu¤u yazma yetene¤iyle,
eli yüzü düzgün olmakla idare eden
üretimlerde bulundu¤u anlam›na
gelir. Bunun ne sanatç›l›kla ne de
yazarl›kla ilgisi vard›r. Burada akl›ma

hemen art›k ülkemizde de yayg›nlaflmaya bafllayan yazarl›k
okullar› geliyor. Bu okullar size eli yüzü düzgün yazmay›
ö¤retebilir belki ama asla dünyaya özgün bakman›z›
ö¤retemez. Yazarl›¤›n temel unsuru ise özgün bir bak›fla
sahip olmak, dünyay› baflka hiç kimsenin görmedi¤i
yönleriyle görmektir; ki o zaman ancak söyleyebilecek bir
sözünüz olabilir ve söyledi¤iniz bu söz de gerçekli¤e onu
geniflleten bir katk›da bulunur. Moda ak›mlara ba¤l› 
yazmak ya da sanatsal etkinlikte bulunmak piyasaya 
boyun e¤mektir. O s›rada toplum taraf›ndan ne talep
ediliyorsa onu karfl›lamakt›r. Gerçek sanat›n ise bununla zerre
kadar ilgisi yoktur. Gerçek sanat ticari baflar›y› hedeflemez,
onun arzulad›¤› yegâne fley fark etti¤i gerçe¤i ileri sürmektir. 

Günümüzde ne yaz›k ki moda e¤ilimlere mahkûm 
birçok yazar ve sanatç› oldu¤u gibi kendini tekrara düflen
birçok yazar ve sanatç› da vard›r. Belki ortalama sanat
izleyicisi bunu görmeyebilir, ama gerçek sanat› her zaman
tartan zaman›n kantar›, gelece¤e hangi sanat›n 
kalaca¤›na ac›mas›zca karar verir.  

Sanatta konformizm
Sait Faik, ‘yazmasam

ölecektim’ der. Her yazar ya
da sanatç› bu duyguyla
üretimde bulunmal›d›r.

Yazmasa ya da yapmasa
ölece¤i eserleri ortaya
koymal›d›r. Yoksa di¤eri

piyasa ifl olur ve ortalama
okurun beklentilerini
karfl›lamaktan öteye

geçmez. Gerçek sanat›
›skalar.

OSMAN
ÇAKMAKÇI

osmancakmakci@baglantinoktasi.org
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AVRUPA ile Asya’y› denizin al-
t›ndan birlefltirecek olan Marmaray Pro-
jesi’nde çal›flmalar son h›zla devam edi-
yor. Ancak yüklenici firma sözleflmeyi
tek tarafl› feshetti¤ini aç›klayarak ifli b›-
rakt›. Dünyadaki en büyük ulafl›m altyap›
projelerinden biri olan Marmaray, ayn›
zamanda dünyan›n say›l› projeleri aras›n-
da da gösteriliyor. ‘Asr›n projesi’ olarak
da nitelendirilen Marmaray Projesi dört
aflamadan olufluyor. Birinci aflama, Mü-
hendislik ve Müflavirlik Hizmetleri, ikinci
aflama Demiryolu Bo¤az Tüp Geçifl ‹nfla-
at›, üçüncü aflama Banliyö Hatlar›n›n ‹yi-
lefltirilmesi ve Elektro-Mekanik ‹fller,
dördüncü aflama ise, Demiryolu Araçla-
r›n›n Temini. 

Dört aflaman›n da ihalesini gerçeklefl-
tiren Ulaflt›rma Bakanl›¤›, projenin 29
Ekim 2013 y›l›nda hizmete girece¤ini de
ilan etmiflti. An›lan tarihte Marmaray’›n

hizmete aç›lmas› planlan›rken, sürpriz
bir geliflme oldu. “Sö¤ütlüçeflme-Gebze
ve Kazl›çeflme-Halkal›” banliyö hatlar›-
n›n modernizasyonu iflini yürüten yükle-
nici Frans›z Alstom-Do¤ufl-Marubeni
Konsorsiyumu, mevcut sözleflme flartla-
r›nda projeye devam edemeyeceklerini
söyleyerek, sözleflmeyi tek tarafl› feshet-
ti¤ini aç›klad›. 

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m ise
projede bir aksakl›k yaflanmayaca¤›n› ve-
rilen tarihte iflin tamamlanaca¤›n› vurgu-
layarak, “Telafla gerek yok. Proje yeniden
ihale edilerek, kalan ifller tamamlanacak.
Bitirilme tarihi olan 29 Ekim 2013’e de
yetiflecek. Bir gecikme söz konusu olma-
yacak. Tedbirlerimizi ald›k.” dedi. 

Arslan: “‹hale bu y›l ba¤lan›r”
Projeyi yürüten Demiryollar, Limanlar

ve Hava Meydanlar› ‹nflaat› (DLH) Ge-

nel Müdürü Ahmet Arslan da, bu y›l
içinde ihalenin ba¤lanaca¤›n› belirterek,
“Projede bir gecikme söz konusu olma-
yacak.” aç›klamas›n› yapt›. Yeni ihale
flartlar›nda köklü bir de¤iflikli¤e gitmele-
rinin söz konusu olmad›¤›na de¤inen
Arslan, ”Belki, sözleflmede basit birkaç
de¤ifliklik olabilir.” dedi. 

Frans›z Alstom-Do¤ufl-Marubeni
Konsorsiyumu, ihaleyi 815 milyon Avro
ile kazanm›flt›. Konsorsiyumun, zarar
edece¤i gerekçesiyle sözleflmeyi feshet-
ti¤i ileri sürüldü. Arslan, ileri sürülen id-
dia için, “Ben zarar edecekleri görüflüne
kat›lm›yorum.” aç›klamas›nda bulundu.
Arslan yapacaklar› yeni ihaleye, daha
önce giren firmalar›n kat›laca¤›n› belir-
terek, “Zaten dünyada bu ifli yapan grup
say›s› 7 ile 8. Onlar da ihaleye kat›l›r.
‹haleye kat›lacak firma konusunda bir
s›k›t› yaflanmaz.” dedi. 

Bakan Y›ld›r›m kararl›: 
“MARMARAY 2013’E YET‹fiECEK”
29 Ekim 2013’de Marmaray’›n hizmete aç›lmas› planlan›rken sürpriz bir
geliflme yafland› ve yüklenici firma sözleflmeyi tek tarafl› feshetti. Bakan
Y›ld›r›m, ”Telafla gerek yok. Proje zaman›nda bitecek.” dedi. 

»
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UZUN y›llard›r yapt›¤› mizah
filmleri, televizyon programlar› ve tiyat-
ro oyunlar›yla tan›nan Levent K›rca’n›n
bir demiryolu memurunu canland›rd›¤›
‘Son ‹stasyon’ adl› filmi sinema izleyici-
siyle bulufltu. Ancak filmi ne elefltir-
menler ne de izleyici be¤enmedi. 

Levent K›rca’n›n beyaz perdedeki
ilk drama performans›n› sergiledi¤i
‘Son ‹stasyon’da, Baflak Daflman, Korel

Cezayirli, Suna Se-
len, Hikmet Kara-
göz, Meral Küçüke-
rol ve Ziver Aç›l da
rol al›yor. K›rca Ya-
p›m’›n gerçeklefltir-
di¤i filmin hikâyesi
Levent K›rca tara-
f›ndan yaz›ld›. Fil-
min yönetmenli¤i-
ni ise K›rca’n›n
o¤lu O¤ulcan K›r-

ca  üstlendi. Son dönem Türk filmleri-
nin gifle rekorlar› k›rd›¤› bir dönemde
gösterime giren ‘Son ‹stasyon’un izleyi-
ci say›s› 20 binlerde kald›.   

“Ruhi’nin üzerinde
kara bulutlar dolafl›yor”

Filmde, Ruhi ad›nda taflrada küçük

bir istasyonda emeklili¤ine gün sayan
bir memurun hayat› konu ediliyor.
Emekli ikramiyesiyle çat›s› akmayan bir
ev al›p hayat›n›n son demlerini huzurlu
bir flekilde geçirmek Ruhi’nin en büyük
hayalidir. Fakat k›z› Esra ve küçük o¤lu
Önder’in daha iyi yaflamak gibi masum
hayalleri vard›r. Onlar›n bu hayalleri
bütün aileyi bir anda ‹stanbul’a sürük-
ler. Ruhi’nin efli ve annesiyle birlikte ‹s-
tanbul’a gelmesiyle geliflen olaylar art›k
kimsenin kontrolünde de¤ildir.  Film
elefltirmenleri, Son ‹stasyon filminin,

‘eski Yeflilçam filmleri gibi karakterinin
üzerine çöken o a¤›r kara bulutlar› an-
latan bir film’ oldu¤unu söyledi. 

“Filmin ne bir inand›r›c›l›¤›  var,
ne de bu dram› sakince aktar›m›...” 

Sinema elefltirmeni U¤ur Vardan ise
filmle ilgili flunlar› yazd›: “Levent K›r-
ca, sözde dram oynuyor ama film bo-
yunca yine o bildi¤imiz mimik oyuncu-
lu¤uyla tak›mdan ayr› düz koflmay› sür-
dürüyor. Arada da demode bak›fl aç›la-
r› görüyor. Mesela klasik müzikçi bü-
yük o¤lan Turgay ve ‘flirret’ operac› ka-
r›s›, ‘taflral›’ diye Ruhi Bey ve ailesine
yapmad›klar›n› b›rakm›yor. Sahi, bu
klasik müzi¤e olan öfke niye? Niye Tur-
gay tiplemesi Neflet Ertafl’› dinledi diye,
babas›n› horluyor. Burada ‘Nil Karaib-
rahimgilvari bir nesil’ mi elefltiriliyor,
pek anlayamad›m. Hele ki, Ruhi Bey’in
Uflak’taki köfteci arkadafl› fievki’nin o¤-
lunun, aya¤›n› tren makas›na kapt›rma-
s› türünden bir yan hikâye var ki, bence
bu bölüm de ak›llara sezâ. Sonuç ola-
rak, Son ‹stasyon, hedefindeki istasyo-
na de¤il varmak, start bile alamam›fl
görünüyor. Keflke her fley ‘Oyun Tre-
ni’nin güzelli¤inde ve safl›¤›nda kalsay-
m›fl, demeden edemedim do¤rusu.” 

‹zleyici ‘Son ‹stasyon’a varamad› 
» Bir demiryolu memurunun

hayat›n›n konu edildi¤i 
‘Son ‹stasyon’ filmi,

seyirciyi çekemedi. Seyirci
gibi sinema elefltirmeleri

de filmi be¤enmedi.
Elefltirmenler: “Eski

Yeflilçam filmleri gibi
karakterinin üzerine çöken

o a¤›r kara bulutlar›
anlatan bir film”

yorumunda bulundu. 
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ATATÜRK Kültür Merkezi’nde
aç›k ve kapal› 35 bin metrekare alanda
düzenlenen fuar, 300’e yak›n markay›
konuk etti. Son model yelkenliler, spor
tekneler ve yatlar›n yan› s›ra deniz
araçlar› ve ekipmanlar›, Ankaral›n›n
be¤enisine sunuldu. Fuara, Ulaflt›rma
Bakan› Binali Y›ld›r›m, AK Parti Mersin
Milletvekili Kürflad Tüzmen, Denizcilik
Müsteflar› Hasan Naibo¤lu, çok say›da
bürokrat ve ilgililer kat›ld›.
Organizasyon aç›l›fl›ndaki
konuflmalar ve coflku Ankara
Boat Show’un önümüzdeki
y›llarda da ilgilisi ile buluflaca¤›
sinyalini verdi. 

Ankara Boat Show’un yeni
bir basamak olup olmad›¤›
konusunu Denizcilik Müsteflar›
Hasan Naibo¤lu ile konufltuk.

Naibo¤lu, fuar›n Ankara’ya denizin
getirilmesi anlam›n› tafl›d›¤›n› söylüyor.
“Her zaman söylüyoruz; amatör
denizcilik bu sektörün fidan›d›r. Bu
fidana büyük hassasiyetle yaklafl›yoruz.
Müsteflarl›k olarak, fuar›n haz›rl›k ve
faaliyet aflamas›nda, elimizden gelen
deste¤i verdik.” ifadelerini kullanan
Naibo¤lu, bundan sonraki benzer
etkinlikler için de ayn› tutumu
göstereceklerini belirtiyor. 

“Böyle aktiviteler sektörü
kesinlikle canland›r›r”

Naibo¤lu’na göre, amatör denizcilik
vatandafl ve devlet boyutuyla çift yönlü
bir kavram, bu kavram›n da teknik
ekonomik ve kültürel boyutlar› var. Bu
boyutlar hem topluma hem de devlete
kazanç sunuyor. Müsteflar, denizcilik
organizasyonlar›n›n ülkeye ekonomik
katk›s›n› flöyle dile getiriyor: “Boat

“2002 y›l› öncesine kadar toplam 42 bin amatör denizci belgesi verilmifl.
2002’den bu yana ise verilen amatör denizci belgesi say›s› 80 bini aflt›.”

“Boat showlar istihdam› artt›r›r”

Boat showlar firmalar
için müflteriyle

buluflma f›rsat›d›r.
Yeni siparifller

istihdam› gelifltirir.

“Hasan Naibo¤lu: “

Denizcilik
Müsteflar›
Hasan Naibo¤lu

Hasan Naibo¤lu

Haber: FÜSUN ÇAPRAZ

»
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showlar firmalar için
müflteriyle buluflma f›rsat›d›r.
Yeni siparifller istihdam›
gelifltirir. Gemi ve yat infla
sanayî, yard›mc› hizmetler,
deniz ekipmanlar› gibi
sektörlerin geliflmesi, ülke
için yeni gelir, döviz
kaynaklar› oluflturacakt›r.”

Yaflanan küresel krize
de¤inen Hasan Naibo¤lu,
“Yaflad›¤›m›z krizden her
sektör belli ölçülerde
etkilenmifltir. Buna denizcilik sektörü de
dâhildir. Boat Show gibi aktiviteler bu
sektörü kesinlikle canland›rmaktad›r.”
de¤erlendirmesinde bulunuyor. 

“2002’den bu yana 80 bini aflk›n
amatör denizci belgesi verdik”

Türkiye’de amatör denizcili¤i
gelifltirmeye gönül verdiklerini ifade
eden Hasan Naibo¤lu, 2002 y›l› öncesine
kadar toplam 42 bin amatör denizci
belgesi düzenlendi¤ine de¤iniyor.
2002’den bu yana ise 80 binin üzerinde
amatör denizci belgesi verildi¤ine 
dikkat çekiyor. Bilgisayar ortam›nda
yap›lan amatör denizcilik s›navlar›n›n,
kifliye uygun bir tarihte yap›ld›¤› 
bilgisini veriyor.

Ceyda Erem: “Yurt içinde en fazla
tekneyi Ankaral›lar al›yor”

Fuar düzenleyicisi CNR Holding
Baflkan› Ceyda Erem, yap›lan
araflt›rmalara göre yurt içinde en fazla
tekneyi Ankaral›lar›n ald›¤›na dikkat
çekiyor. Ankara’da düzenlenen fuar›n
bu aç›dan çok önemli oldu¤unu
anlat›rken yabanc›lar›n ilgisine de vurgu
yap›yor. Erem, vizelerin kald›r›ld›¤›

ülkelerden gelen yabanc›
ziyaretçi say›s›n›n yüzde 100’ün
üzerinde artt›¤›n› kaydediyor.
Erem görüfllerini flu flekilde
aç›kl›yor: ”Sanki hükümet
vizeleri bizim için kald›r›yor.
Son dönemde bütün
fuarlar›m›za, Suriyeli,
Lübnanl›, Libyal›, M›s›rl›, ‹ranl›
‹fladamlar› ak›n etti. Suudi
Arabistan ilk kez Türkiye’deki
bir fuara kat›l›m heyeti
gönderdi. Ankara Boat Show’a

da Rusya ve Ukrayna’dan da büyük
talep geldi. Suriyeliler ilk kez boat
showa 50 kiflilik bir heyetle kat›ld›lar.”

Avrupa’da fuarc›l›¤›n kan kaybetmesi
yüzünden AB ülkelerinden de
Türkiye’deki fuarlara büyük ilgi
oldu¤unu anlatan Erem, flöyle devam
ediyor: “Kriz Avrupa’y› çok etkiledi.
Üreticiler do¤uya kayd›. Bu yüzden de
Avrupal›lar Türkiye daha yak›n istasyon
diyerek bize geldi. Avrupa’da baz› marka
fuarlar Türkiye’ye kaymak üzereler.”

Türkiye’de tekne ve yat üzerine
kurulan ilk firmalardan olan Viramar,
15 y›ll›k bir firma. Amerika ve
Türkiye’de ofisleri var. Ço¤unlukla
Amerika’dan getirdikleri tekneleri
Türkiye’de sat›fla sunuyorlar. Firma
sahibi Aslan fiiflman, Ankara Boat
Show hakk›ndaki düflüncelerini flöyle
dile getiriyor: “‹flim icab› Bodrum,
Marmaris’te düzenlenen fuarlara da
kal›yorum. Bizler orada çok fazla
Ankaral› ile karfl›lafl›yoruz ve
Ankaral›lar çok güzel yatlara
biniyorlar. Büyük paralar ödüyorlar.
Biz de ‘müflterinin aya¤›na gidelim’
dedik. Fuara kat›l›m çok iyi ancak
duyurusu daha iyi yap›labilirdi. 
Ben baflka hiçbir il görmedim ki;
denizi olmay›p, denize bu kadar
merakl› insanlar› olsun. Kayseri,
Konya, Antep için de buras› 
güzel bir merkez.  Tan›t›m biraz 
daha iyi olsa, çok daha yüksek 
bir kat›l›m gerçekleflirdi. 
Bu ifl biraz da show iflidir.”

“Denizi yok ama
Baflkent’in ilgisi büyük”

Viramar Denizcilik 
Sahibi Aslan fiiflman

Tekne yap›m›, al-sat ve
marinac›l›k yapan Atlantis’in
orta¤› Morris Algazi fuar› flu
sözlerle de¤erlendiriyor: “Boat
Show beklentilerimiz
do¤rultusunda hareketli ve
gelecek vaat ediyor. ‹lk fuara
göre çok iyi bir organizasyon,
bundan on sene önce
‹stanbul’da ilk yap›lan çok daha
küçüktü. Bizce Ankara, ‹stanbul ve
‹zmir kadar büyük bir pazar. ‹kinci
günden siparifl için görüflmeler
bafllad›. Bizce devlet son dönemde
KDV, ÖTV, Türk bayra¤›

konusunda elinden geleni
yap›yor. Ancak Türk bayra¤›
konusunda teflvik tekrarlan›rsa
10 bini aflan say›da geçifl olur.
Son befl y›lda aç›lan çok say›da
marina ise denizcileri
sevindiren bir geliflme. Bir de,
denizcilikte toplu tafl›man›n
üzerine gitmeliyiz. Fransa’ya

bak›n, Paris’teki bir nehrini
kullanarak tüm flehri gezdiriyor.
Bizim Bo¤az›m›z var ama düzenli
ring hatt›m›z yok. Örne¤in her
saat bafl›, Sar›yer’den binip
Pendik’e gidebilmeliyim.” 

Atlantis-
Concept
Marine

Firmas›’n›n
orta¤› Morris

Algazi

CNR Holding
Baflkan› 

Ceyda Erem

“Çok iyi bir organizasyon”
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