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Türkiye, Sanayi Devrimi’nde
gemiyi kaç›rd›. Nimetlerinden

yararlanamad›. Sanayi
Devrimi’nde, kendine yer
edinemeyen ülkemiz, uzun y›llar
3. dünya ülkesi olarak an›ld›. 

3.dünya ülkesi, siyasal rejimi
klasik demokrasi olan geliflmifl
kapi¬talist ülkelerle, siyasal rejimi
Marksist De¬mokrasi olan
geliflmifl sosyalist ülkeler d›¬fl›nda
kalan devletler olarak ifade edilse
de, bu siyasal kavram› benim ‘yurdum insan›’
sadelefltirdi¤inde ‘az geliflmifl ülke’ olarak alg›lar. 

Bu alg› 1980’lere kadar da devam etti. 1990’larda
Türk insan›, biliflim teknolojisinden, internet veya cep
telefonu olarak yararlanmaya bafllad›. Dünya ile
paralel bilgi teknolojileri ve iletiflim konusunda
geliflmelerin yak›ndan takip edildi¤i bir döneme girildi. 

Sanayi Devrimi’ni ›skalayan Türkiye, bilgi ve iletiflim
teknolojisinde ayn› hataya düflmedi, dünya ile
aras›ndaki mesafeyi h›zla kapatmaya bafllad›. Bunda
hükümetin verdi¤i deste¤in yan› s›ra özel sektörün
gayreti gözden uzak tutulmamal›. Özel sektör, adeta
biliflimin lokomotifli¤ini yap›yor günümüzde… 

Biliflim öyle bir teknoloji ki; sa¤lad›¤› zaman
tasarrufu, maliyet tasarrufu ve verimlilik art›fl› gibi
avantajlar, e¤itimden sa¤l›¤a, ekonomiden ticarete

kadar yaflam›n her alan›nda yo¤un
bir flekilde kullan›lmaya baflland›.
Teknoloji, adeta insano¤lunun
vazgeçilmezi oluyor dersek,
kimsenin bir itiraz› olmaz san›r›m. 

Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n bu
çerçevedeki 2023 hedefi, özel
sektörü heyecanland›r›yor. Çünkü,
bugün 33 milyar dolar büyüklü¤e
sahip bulunan bilgi ve iletiflim
sektörünü hükümet, 160 milyar
dolara ç›karmay› hedefliyor. 

Peki, Türkiye bu hedefi yakalayabilir mi? Bana göre,
bu hedefi yakalamay› b›rak›n, çok çok üzerine bile
ç›kabilir. 

Neden dersiniz; art›k Türkiye Misak-› Milli s›n›rlar›
içinde kendine biçilen elbiseyi giymeyi kabul etmiyor.
Daha da önemlisi, Türkiye kendini hat›rl›yor;
Osmanl›’n›n bize b›rakt›¤› kültürel mirasa sahip
ç›k›yor. Tarihinden yararlanmay› samimi olarak istiyor.
Art›k komflular›n› düflman gören bir siyasete de¤il,
‘komfluluk ve ticari iliflkimi daha nas›l gelifltiririm’,
siyasetini izliyor. Bu durum sadece, sanayicimizi,
müteahhidimizi, tekstilcimizi de¤il, biliflim
sektörümüzü de heyecanland›r›yor. 

E¤er gelece¤in bilgi de oldu¤unu kabul ediyorsak,
bu manada Türk giriflimcisinin önü aç›k diyebiliriz.
Zira, ‘Tarihi’ ona bu f›rsat› sunuyor.  

E¤er gelece¤in bilgi de
oldu¤unu kabul

ediyorsak, bu manada
Türk giriflimcisinin önü

aç›k diyebiliriz. Zira,
‘Tarihi’ ona bu f›rsat›

sunuyor. 

02 editörden www.baglantinoktasi.org 

AHMET SEL‹M
ahmetselim@baglantinoktasi.org

Biliflimde 160 milyar dolar
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Mustafa F›rat, 30 y›lda 
24 bakanla çal›flt›
Dile kolay tam 24 bakan… 

Kabaca bir hesaplamayla 10 ayda bir
bakan de¤iflikli¤i…
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Türk Telekom 
‘adalet’ istiyor

Ten rengi, nette ç›plakl›¤a çare olacak m›? ....................................22

Türk Telekom Genel Müdür Yard›mc›s›
fiükrü Kutlu, düzenlemelerin sabitin

aleyhine oldu¤unu düflünüyor.
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O bir teknolojik
romantik

Romantik flark›lar›yla tan›d›¤›m›z
Ferhat Göçer, haberleflme alan›nda

tam bir teknoloji tutkunu…

Kör bir kaptanla 
denize aç›ld›n›z m›?

Biri size gelip, ‘bugünkü deniz
turumuzu kör bir kaptanla

yapaca¤›z’ derse ne hissedersiniz?
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4226
Baykal’a 1 gün,

vatandafla 9 gün
Deniz Baykal’a ait oldu¤u 

iddia edilen görüntüler 1 günde
internet sitelerinden kald›r›ld›. 
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HAYATTAN ‹NSANGÜNDEM

• 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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Havaalan›nda unutulan
eflyalar kap›fl›ld›

‘Yüzen saray’lar,
‹zmir’den geçti

Türkiye korsan yaz›l›m
kullan›m›nda düflüfle geçti

Atatürk Havaliman›’n›n D›fl Hatlar Terminali’nde
unutulan yaklafl›k 10 kamyon eflya, ‹stanbul’da sat›fla
ç›kar›ld›. Piyasaya göre fiyatlar› oldukça uygun olan
eflyalar aras›nda çeyizlik eflyalarla dolu bavul da yer ald›.
Sat›fla ç›kar›lan ürünler adeta kap›fl›ld›.  Havaliman›nda
b›rak›lan eflyalar ihale usulü ile bir esnaf taraf›ndan sat›n
al›nd›. Yaklafl›k 10 kamyon olan eflyalar içerisinde cep
telefonlar›, bilgisayarlar, elbiseler, oyuncaklar, kameralar,
foto¤raf makineleri ve hatta çeyizlik bavullar bulunuyor. 

‹zmir Liman›’na pefl pefle üç dev gemi yanaflt›. Aida,
MSC ve Costa firmalar›n›n yüzen saraylar›ndan dokuz bine
yak›n yabanc› turist indi. Her biri befl y›ld›zl› otelden farks›z
kruvaziyer gemilerini kente çekmek isteyen ‹zmir Ticaret
Odas› (‹TO) Baflkan› Ekrem Demirtafl flöyle konufltu:
“Bugün bir gemi daha gelseydi yük boflaltma bölümüne
yanaflt›racakt›k. Bu nedenle potansiyel olmas›na ra¤men
daha çok gemi gelemiyor, firmalar programlar›na ‹zmir’i
alm›yor. En az 10 geminin yanaflaca¤› yeri sa¤lamal›y›z.” 

Astronotlar uzayda 
köpek eti yemifl

Köpekler, yörüngedeki ilk hayvan olarak uzay 
tarihine geçerken, flimdi de Çin’in ilk astronotunun
menüsünde yer ald›klar› için haber oldu. Çin yap›m› uzay
arac› fi›ncou 5’in pilotu olarak 2003’te tarih yazan
“taykonot” Yang Livey k›sa süre önce yay›nlad›¤› “Uzaya
Uzun Yürüyüfl, Cennet ile Dünya aras›ndaki 9 Seviye”
adl› otobiyografisinde, yörüngede yediklerini de yazd›. 
Çin inan›fl›na ve atasözüne göre, köpek eti yorgunlu¤a
karfl› "ginseng’den bile daha etkili" ve k›fl›n da insan› 
s›cak tutuyor.

Lisanss›z yaz›l›m kullan›m oran›n›n üst üste 2 y›l
geriledi¤i Türkiye’de, korsan yaz›l›m›n düflüfl trendine
girdi¤i bildirildi. Business Software Alliance (BSA) ile
International Data Corporation (IDC) iflbirli¤i ile
gerçeklefltirilen yaz›l›m korsanl›¤› araflt›rmas›na göre,
2009’da Türkiye’de korsan yaz›l›m kullan›m› 2008 y›l›na
göre 1 puan azalarak yüzde 63’e geriledi. Gerilemeye
ra¤men, Türkiye 2009 y›l›nda korsan kullan›m de¤eri en
yüksek 30 ülke s›ralamas›nda 23. s›rada yer ald›. 
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Kredi kart› ve akbil cep
telefonuna giriyor

THY, Polonya
Havayollar›’na talip

Cep telefonu art›k al›flveriflte kredi kart› yerine ya da
otobüste elektronik bilet olan akbil yerine kullan›labilecek.
Mobil ödeme sistemleriyle ilgili çal›flmalar› hakk›nda bilgi
veren GSM operatörü Turkcell’in Ürün ve Servis
Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Cenk
Bayrakdar, mobil ödemenin geliflmifl aya¤› olan ‘mobil
cüzdan’ için yak›n alan iletiflimi (NFC-near field
communication) teknolojisi kullanarak 2010 sonuna do¤ru
ticari kullan›ma sunmay› hedeflediklerini aç›klad›. 

Microsoft, Windows Live Wave 4’ün ad›n›n resmi olarak
Windows Live Essentials 2011 olaca¤›n› aç›klad›. 2011
y›l›nda ç›kacak olan yeni Windows Live  paketi, MSN
olarak bilinen Windows Live Messenger baflta olmak üzere
pek çok ürün ve hizmeti içeriyor. Haziran ay›nda ç›kmas›
beklenen beta, gelifltirme sürecinin önemli bir ad›m›n›
temsil ediyor. Kullan›c›lar Windows Live Installer’›
indirecek ve Windows Live Messenger, Windows Live Mail,
Windows Live Writer, Windows Live Movie Maker gibi
uygulamalar› deneyebilecek.

Türk Hava Yollar› (THY), Polonya’n›n 1929 y›l›nda
kurulan LOT Polish Airlines’› sat›n almak istiyor. THY
Genel Müdürü Temel Kotil’in aç›klamas›na göre ise son
karar henüz verilmedi. Polonya bas›n›nda yer alan habere
göre THY Genel Müdürü Temel Kotil yeniden yap›lanmaya
giden Polonya Havayollar› flirketini sat›n almay› 
istediklerini belirtti. Bölgede birleflme f›rsatlar› oldu¤unu ve
THY olarak bu f›rsatlar› kaç›rmak istemediklerini söyleyen
Kotil, son karar› henüz vermediklerini aç›klad›. 

‹nternette Arap 
alfabesi dönemi

Türkçe karakter tart›flmalar› sürerken Arap ülkeleri art›k
kendi alan adlar›n› Arap alfabesiyle tescil ettirebilecekler.
M›s›r, Suudi Arabistan ve Birleflik Arap Emirlikleri (BAE),
internette ilk kez Latin harfleriyle yaz›lmayan alan adlar›na
sahip ülkeler oldu. ‹nternette alan adlar›n› tahsis eden ve
merkezi ABD’de bulunan kuruluflun (ICANN) sistemde
yapt›¤› de¤ifliklikle, bu ülkeler, Arapça yaz›lm›fl ülke
kodlar›n› alan ilk ülkeler oldu. ICANN’in Baflkan› Rod
Beckstrom, bunu tarihi bir aflama olarak niteledi.

MSN 
tarih oluyor



TÜRK‹YE, bilgi toplumu ol-
ma yolunda önemli mesafeler ald›. 2003
y›l›nda yüzde 10 seviyelerinde olan in-
ternet kullan›m› yüzde 40’lara ulaflt›. ‹fl-
letmelerin yüzde 65’inin art›k web sitesi
var. ‹nternet ba¤lant›s› olan firmalar›n
oran› yüzde 92’yi, bilgisayar sahibi olan
firmalar›n oran› ise yüzde 90’› aflt›. 

Son 5 y›ldaki geliflmeler bununla da
s›n›rl› de¤il. Küresel krize ra¤men bilgi
ve iletiflim sektörü son 5 y›lda üst üste
yüzde 15’in üzerinde büyüme gösterdi.
‹letiflim ve eriflim alt yap›s› konusunda
birçok Avrupa ülkesinin önüne bile ge-
çildi. Mesela; Türkiye’de cep telefonu
kapsamas› yüzde 92’ye ulafl›rken bu
oran Fransa’da yüzde 88. Daha birçok
AB ülkesi bu alanda Türkiye’nin geri-
sinde…

Türkiye, iletiflim alan›ndaki baflar›-
s›n› etkinliklerle de sürdürüyor. Bu

çerçevede, E¤itimde Biliflim
Kültürü Oluflumu (EB‹-

KO) Uluslara-

ras› Biliflim Olimpiyat›’n›n alt›nc›s›na ev
sahipli¤i yapt›. Etkinli¤e, Türkiye’nin
yan› s›ra dünyan›n 32 ülkesinden binler-
ce ö¤renci kat›ld›. Etkinli¤in aç›l›fl ko-
nuflmas›n› yapan Ulaflt›rma Bakan› Bi-
nali Y›ld›r›m, bölünmüfl yollarla ülkenin

önünü açt›klar›n›, biliflim otoyollar›yla
da bilgi toplumu hedeflerine do¤ru h›zla
ilerlediklerini aktard›. 

“Hedef temiz internet”
Konuflmas›nda önemli mesajlar veren

Bakan Y›ld›r›m, bilgi toplumuna do¤ru
ilerlerken internet kullan›m›n›n sak›nca-
lar›na da dikkat çekti. Dünya da 2 mil-
yara yak›n insan›n internet kulland›¤›n›
belirtti. Bu rakam›n 5 y›l önce yar›m
milyar›n alt›nda oldu¤unu, internetin in-
san hayat›n› etkileyerek, hayat› flekillen-
dirdi¤ini kaydetti. ‹nternetin günümüz-
de bir yandan yaflam› kolaylaflt›r›rken,
bir yandan da baz› mahzurlar›n›n ortaya
ç›kt›¤›na de¤inen Bakan Y›ld›r›m, flöyle
devam etti: “Esas amac›m›z, bilgiyi ilet-
mek, bilgiyi paylaflmak, interneti temiz
ve topluma faydal› olarak kullanmakt›r.
Ne yaz›k ki bugün baz› mahzurlar›n› da
yaflamaktay›z. Burada yapmam›z gere-
ken toplumda fark›ndal›¤›n oluflturul-
mas›d›r. Biliflim kültürünün her alanda
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““

“Son zamanlarda internete
düflen görüntü ve ses kay›tlar›,

toplumsal, bireysel hayat›
olumsuz etkiliyor. Bunun için

önümüzdeki dönemde bu ve
buna benzer kullan›mlar›
asgari düzeye indirecek,

cayd›r›c› hale getirecek yasal
düzenlemeleri mutlaka

yapaca¤›z.”

Bakan Y›ld›r›m: 

KAPSAMA
AVRUPA

ülkesinden ilerdeyiz 

ALANINDA B‹RÇOK 

Bakan Y›ld›r›m: 

»



oluflturulmas› laz›m. Bilginin paylafl›-
m›nda etik de¤erlerin yasalarla de¤il, bir
kültür, bir fark›ndal›k olarak küresel an-
lamda yayg›nlaflt›r›lmas› laz›m.”

“‹nternette cezalar› belirleyen
ilk 5 ülke aras›na girdik”

“Bilginin dolafl›m› s›n›r tan›mad›¤›,
gece gündüz fark› olmad›¤› ve her an
kap›n›z› çalabilece¤i için, bunun faydal›
m›, faydas›z m› oldu¤unu kontrol etme
flans›n›z yok.” diyen Bakan,  o bak›m-
dan uluslararas› bir mücadele mecburi-
yeti oldu¤unu dile getirdi. Bu konuda
Avrupa Siber Suçlarla Mücadele Söz-
leflmesi’ne taraf olmak için giriflimler
bafllatt›klar›na de¤inen Bakan, ‹nternet-
te katalog suçlar› ve bunlara iliflkin ce-
zalar› belirleyen ilk 5 ülke aras›na girdi-
¤imizi de aç›klad›.  

Alkan: “50 bin ö¤renciyi 
buluflturduk”

EB‹KO Yönetim Kurulu Baflkan› ve

Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu
(BTK) Baflkan Yard›mc›s› Doç. Dr.
Mustafa Alkan da, yapt›¤› konuflmada
bilgi ça¤›n›n birinci temel flart›n›n bilgi
toplumunu gerçeklefltirebilmek. Bilgi
toplumunu gerçeklefltirebilmenin birin-
ci flart›n›n e-bireyleri oluflturabilmek ol-
du¤unu vurgulad›. Alkan, “Bilgi ça¤›n›n
gere¤ini yerine getirebilmek için önce-
likle son derece genç, dinamik ve zeki
olan nüfusumuzu bilgi toplumuna nas›l
dönüfltürürüz düflüncesiyle eB‹KO’yu 6
y›l önce bafllatt›k ve bugüne kadar 50
bin ö¤renciyi eB‹KO ile buluflturmay›
baflard›k.” fleklinde konufltu.

‹lkö¤retim ve lise 
ö¤rencileri teflvik ediliyor

EB‹KO’yu, E¤itim Teknolojileri

Genel Müdürlü¤ü’nün himayelerin-
de, Milli E¤itim Bakanl›¤›, Ulaflt›rma
Bakanl›¤›, Kültür Bakanl›¤›, Bilgi
Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu, Bil-
gi Güvenli¤i Derne¤i, Teknoloji Bilgi-
lendirme Platformu ve Atlantik E¤i-
tim Kurumlar› destekliyor. Sponsor-
lu¤unu ise, Turkcell,  Türk Telekom,
Vodafone, Türk Hava Yollar›, Oracle,
‹ntel, Mobisad, TÜTED, TEDER,
Microsoft, Tübisad, Forsnet’in yap›-
yor. Hedef, gelece¤in genç biliflimcile-
rini yetifltirmek, ö¤rencileri geliflen ve
h›zla ilerleyen teknolojiden, bilgisayar
ve internet kültüründen haberdar et-
mek, biliflim teknolojileri ve internet
konusuna ilgi duyan, istekli ve üretici
ilkö¤retim ve lise ö¤rencilerini teflvik
etmek. 
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Türkiye’de cep telefonu kapsamas› yüzde 92’ye 
ulafl›rken bu oran Fransa’da yüzde 88. Daha birçok 

AB ülkesi de, Türkiye’nin gerisinde.

Bakan Y›ld›r›m, son zamanlarda
internete düflen görüntü ve ses
kay›tlar› hakk›nda dikkat çekici bilgiler
verdi. Bu tür kullan›mlar›n, toplumsal
ve bireysel hayat› olumsuz etkiledi¤ini
söyledi. Bunun için önümüzdeki
dönemde bu ve buna benzer
kullan›mlar› asgari düzeye indirecek,
cayd›r›c› hale getirecek yasal
düzenlemeleri, mutlaka yapacaklar›n›
ifade etti. Y›ld›r›m flöyle devam etti:
“Amac›m›z teknolojinin, insanlar›m›z›n
mutlulu¤u, hayat›n›n kolaylaflt›r›lmas›,
yaflam kalitesinin iyilefltirilmesi için
kullan›lmas›d›r. ‹nsanlar›n hayat›n›
mahvedecek, onlar› mutsuzlu¤a sevk
edecek, toplumsal birlik ve
kardeflli¤imize hiç bir fayda
getirmeyecek, internet de, bilgi de,
bize laz›m de¤il. Bunun böyle
bilinmesinde fayda var.’’

Yasa d›fl› ses ve görüntü
kay›tlar› için yasal
düzenleme geliyor



GEÇT‹⁄‹M‹Z say›da kiflisel verilerin
ve internetin güvenli¤i konusunda sanal
ortamda bafl›m›za gelebilecek tehlikelere
de¤inmifltik. Bu yaz›m›z›n üzerine Türki-
ye öyle bir flok yaflad› ki, internetin yara-
r›n›n yan›nda ne denli tehlikeli boyutlara
ulaflabilece¤ini de görmüfl olduk.

Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) 18
y›l boyunca Genel Baflkanl›k yapan De-
niz Baykal’›n yasa d›fl› yollarla elde edil-
mifl görüntüleri bir anda internet siteleri-
ne ve tabi ki Türkiye’nin gündemine

bomba gibi düfltü. Deniz Baykal’›n Ge-
nel Baflkanl›k görevinden istifa etme-

sine ve siyasi hayat›n›n bitmesine
neden olan bu görüntülerdeki ki-

flinin gerçekten Baykal olup ol-
mad›¤›, görüntülerin nas›l,

ne zaman çekildi¤i,
kimler tara-

f›ndan internete yüklendi¤i gibi sorular
halen yan›tlar›n› ar›yor. Benzer durum
daha önce baflka ünlülerin de bafl›na gel-
mifl, Türkiye bir mankenin hukuk müca-
delesi ile bir belediye baflkan›n›n istifas›-
na daha sahne olmufltu. Her ne kadar
Deniz Baykal bu olay üzerine istifa etse
de onun durumunu di¤erlerinden farkl›
k›lan çok önemli bir ayr›nt› gözlerden
kaçmad›.

Ana muhalefet partisi liderinin müs-
tehcenlik arz eden görüntülerinin bu
denli h›zl› yay›lmas›na hükümet müsaade
etmeyerek, bir gece içerisinde tüm inter-
net sitelerinden görüntülerin kald›r›lma-
s›n› sa¤lad›. Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›l-

d›r›m o geceyi, “Görüntülerin internette
yay›nland›¤›n› ö¤rendi¤imiz an Say›n
Baflbakan ‘bir fleyler yap›n, derhal durdu-
run’ dedi. Derhal Telekomünikasyon ‹le-
tiflim Baflkanl›¤›’n› arad›m. Arkadafllar›-
m›z› yataklar›ndan kald›rt›p bakanl›¤a
getirttik. Saat fark› oldu¤u için Amerika
ile temaslar› biraz zorlanarak bafllatabil-
dik. Bu arada aram›zda uluslararas› an-
laflmalar, yani siber anlaflma olmad›¤›
için tamam›yla ikili iliflkilerle çözebildik.”
sözleri ile anlatt›.

1 gecede de¤il, 9 günde 
Peki, Deniz Baykal’›n bafl›na gelen ya-

sa d›fl› görüntü olay›, sade bir vatandafl›n
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Deniz Baykal’ın yasa dıflı görüntülerinin internete
sızması sonrası, hükümet devreye girerek görüntülerin
bir gecede internet sitelerinden çıkarılmasını
sa¤lamıfltı. Peki, aynı durum sade bir vatandaflın
baflına gelirse, süreç kaç günde tamamlanıyor?

Deniz Baykal’ın yasa dıflı görüntülerinin internete
sızması sonrası, hükümet devreye girerek görüntülerin
bir gecede internet sitelerinden çıkarılmasını
sa¤lamıfltı. Peki, aynı durum sade bir vatandaflın
baflına gelirse, süreç kaç günde tamamlanıyor?

Haber: ZEHRA SAYAN Deniz Baykal’›n yasa d›fl› görüntülerinin internete s›zmas›
sonras› hükümet devreye girerek görüntülerin bir gecede
internet sitelerinden ç›kar›lmas›n› sa¤lam›flt›. Peki, ayn› durumu
sade bir vatandafl›n bafl›na gelirse, süreç kaç gün sürüyor?

Baykal’a 1 gün
vatandafla 9 gün
Baykal’a 1 gün
vatandafla 9 gün



bafl›na gelmifl olsayd›, içeri¤in kald›r›l-
mas› kaç gün sürecekti? Sade vatandafl›n
bafl›na gelen böyle bir olayda 5651 say›l›
kanunun 9. Maddesi devreye giriyor. Ki-
flisel haklar›n ihlalini içeren bu madde
ile vatandafl öncelikle içerik ve yer sa¤la-
y›c› ile temasa geçiyor. Söz konusu içeri-
¤in kald›r›lmas› için baflvuruda bulunu-
yor. ‹çeri¤in iki gün içerisinde kald›r›l-
mas› isteniyor. Söz konusu içerik 2 gün
içinde yay›ndan kald›r›lmaz ise vatandafl
15 gün içinde yerleflim yerindeki Sulh
Ceza Mahkemesi’ne baflvuruda buluna-
rak ma¤duriyetinin giderilmesini istiyor.
Sulh Ceza Mahkemesi’nin bu konudaki
baflvuruyu kanunen 3 gün içinde sonuç-
land›rmas› ve karara ba¤lamas› gereki-
yor. Buna göre süreç çok h›zl› bir flekilde
ifllerse 3 günün sonunda mahkemeden
karar ç›k›yor. Ancak, Sulh Ceza Mahke-
mesi üçüncü günün sonunda karar verir-
se süreç otomatikman 6 güne uzuyor.

Bu durum süre-
cin tamamland›¤› anla-
m›na gelmiyor. Sulh Ceza
Mahkemesi’nin ald›¤› karar, ye-
niden içerik ve yer sa¤lay›c›ya ileti-
lerek 3 gün içerisinde söz konusu içe-
ri¤in yay›ndan kald›r›lmas› isteniyor.
‹çerik ve yer sa¤lay›c›, mahkeme karar›-
n› üçüncü günün sonunda uygularsa sü-
reç 9 güne, tüm ifllemler süratli bir flekil-
de yerine getirilirse 4-5 gün içinde so-
nuçlan›yor. Mahkeme kararlar›na kar-
fl›n, içerik yay›ndan kald›r›lmazsa site
yöneticisi 6 aydan 2 y›la kadar hapis ce-
zas› ile karfl› karfl›ya kal›yor.

Yeterli say›da 
uzman hâkim ve savc› yok

Katalog suçlar›n yan› s›ra internet ve
mobil iletiflim hizmetlerinin tümü hukuk
içinde son y›llarda bafll› bafl›na bir alan
olarak yer almaya bafllad›. Tüm bu ko-
nular Biliflim Hukuku bafll›¤› alt›nda in-
celenirken, 5651 say›l› yasa ve Türk Ce-
za Kanunu’nun 226. Maddesi vatandafl›
bu tür ma¤duriyetlerden koruyor. An-
cak bu konuda Türkiye’nin en önemli
eksi¤i vatandafl›n birebir muhatap oldu-
¤u, flikâyetlerini iletti¤i adliyelerde orta-
ya ç›k›yor. Geliflmekte olan Biliflim Hu-
kuku alan› konusunda hâkim ve savc›la-
r›n uzmanl›klar› flu an için yeterli seviye-
lerde de¤erlendirilmiyor. Konuyla ilgili
görüfllerine baflvurdu¤umuz Biliflim Hu-
kuku Uzman› Avukat Nilay Erdem, ad-
liyelerde biliflim konusunda uzman hâ-
kim ve savc›lar›n bulundu¤unu ancak sa-
y›n›n artmas› ve yaln›zca büyükflehirler-
de s›n›rl› kalmamas› gerekti¤ini belirti-
yor. Erdem, Deniz Baykal olay› ile gün-
deme gelen ve daha önce baflka örnekle-
ri de yaflanan video skandallar›nda bir
di¤er önemli unsurun da görüntüyü çe-
ken ve yay›nlayanlar›n tespiti oldu¤unu
ifade ediyor. 

Erdem flöyle devam ediyor: “Görün-
tüyü yay›nlayan kiflilerin tespiti Cumhu-
riyet baflsavc›l›klar›nca gerçeklefltirilen
soruflturma kapsam›nda, emniyet güçle-
rince yap›lan araflt›rmalar neticesinde
mümkün olabilmektedir. Bunun yan›n-
da 5651 say›l› yasa kapsam›nda, koruma
tedbiri olarak verilen eriflimin engellen-
mesi karar›n›n d›fl›nda ayn› kanunun 4.
Maddesi’ne göre içerik sa¤lay›c› internet
ortam›nda kullan›ma sundu¤u her türlü
içerikten sorumludur. Burada içerik sa¤-
lay›c›n›n ‘internet ortam›nda kullan›c›la-
ra sunulan bilgi veya içeri¤i üreten, de-
¤ifltiren ve sa¤layan gerçek veya tüzel ki-
fli’ olarak tan›mland›¤›na dikkat edilme-
lidir. TCK’n›n 226. Maddesi’nde düzen-
lenen müstehcenlik suçunun cezai mü-
eyyidesi alt› aydan iki y›la kadar hapis ve
adli para cezas›d›r.”
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T‹B üzerinden kurulan Bilgi ‹hbar merkezi 23.11.2007 tarihinde faaliyete bafllad›.
Baflkanl›k, öncelikli olarak yo¤un ihbar edilen web sitelerine iliflkin ihbarlar›
inceleyerek gerekli ifllemleri yap›yor. Bilgi ihbar Merkezine; 0 312 582 82 82 numaral›
telefon üzerinden ya da  web adresinden forum ile (http://www.ihbarweb.org.tr)
ve e-posta (ihbar@ihbarweb.org.tr) ile katalog kapsam›nda olan suçlar› içerdi¤i
hususunda flüphe bulunan web sitelerini ihbar etmek mümkün.

T‹B’e nas›l baflvurulur?

Yasa d›fl› görüntüler, 5651say›l› yasa
ile belirlenen katalog suçlar aras›nda
yer al›yorsa durum de¤ifliyor. fiöyle ki;

E¤er internet sitelerinde yer alan
görüntüler çocuk pornosu veya
müstehcenlik unsurlar› içeriyorsa bu
durumda Telekomünikasyon ‹letiflim
Baflkanl›¤›’na baflvuru yapmak yeterli
oluyor. Telekomünikasyon ‹letiflim
Baflkanl›¤› 9 katalog suçun bu iki
maddesi için re’sen kapatma ifllemi
yapma yetkisine sahip. T‹B’e yap›lacak
baflvuru sonras› görüntünün
de¤erlendirilmesinin ard›ndan görüntü
internet sitelerinden kald›r›labiliyor. T‹B
bu uygulamay› siteyi uyararak
görüntünün kald›r›lmas› yoluyla ya da
görüntü kald›r›lm›yorsa sitenin
kapat›lmas› yoluyla gerçeklefltiriliyor. 

Katalog suçlar flöyle: 
■ ‹ntihara yönlendirme 
■ Çocuklar›n Cinsel ‹stismar›
■ Uyuflturucu veya uyar›c› madde

kullan›lmas›n› kolaylaflt›rma
■ Sa¤l›k için tehlikeli madde temini
■ Müstehcenlik
■ Fuhufl
■ Kumar
■ 5816 say›l› yasaya ayk›r›l›k

(Atatürk Aleyhine ‹fllenen Suçlar)
■ 7258 say›s› yasaya muhalefet

(Futbol ve Di¤er Spor Müsabakalar›nda
Bahis ve fians Oyunlar› Düzenlenmesi)

Katalog suçlarda T‹B
re’sen devreye giriyor



“ Biz diyoruz ki; sabit 
ve mobil tek pazar 

olarak tan›mlans›n,
birbirlerine rakip olduklar›

kabul edilsin, düzenlemeler
eflit olsun, Türk Telekom’a

hangi düzenlemeler
yap›l›yorsa mobil de ayn›

düzenlemelere tabi olsun.”
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GSM sektörüyle sabit telefon
aras›nda içten içe bir çekiflme yaflan›yor.
Alg›, rekabetin GSM operatörleri aras›n-
da geçti¤i fleklinde olsa da asl›nda Türk
Telekom da k›yas›ya yaflanan rekabetin
içinde yüzüyor. Nas›l olmas›n; 2004 y›l›n-
da yaklafl›k 19 milyon olan sabit telefon
abone say›s›, 2009 y›l›na gelindi¤inde 16
milyon 500 bine gerilemifl. Buna karfl›n
cep telefonu abone say›s› katlanarak art-
m›fl. 2004 y›l› rakamlar›na göre, 34 mil-
yon 700 bin olan cep telefonu abone say›-
s›, 2009 y›l›nda 62 milyon 800 bine yük-
selmifl. 

Sabit ile GSM aras›ndaki gelir dengesi
de Türk Telekom aleyhine geliflmifl. 2004
y›l›nda sabit ve cep telefonu gelirleri eflit-
ken, 5 y›lda cep telefonu geliri sabit tele-
fonu ikiye katlam›fl.

Türk Telekom Regülasyon ve Destek
Hizmetleri Baflkan› fiükrü Kutlu, Türk
Telekom’un son y›llardaki gerek abone
gerekse de konuflma trafi¤inde kan kay-
betmesini, sektörde yap›lan düzenleme-
lerin sabitin aleyhine, mobilin lehine ol-
mas›na ba¤l›yor. Mobil operatörlerin, ta-
rifelerini Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim
Kurumu’na (BTK) bildirmelerinin yeterli
olmas›na karfl›n, Türk Telekom’un bü-
rokrasiye bo¤uldu¤unu söylüyor. 

Adil bir yar›fl olmas› için piyasan›n dü-
zenlemelerini de içerecek biçimde ‘Tek
Pazar’  uygulamas›n› geçilmesini öneri-
yor. Kutlu, ‘Tek Pazar’  önerisi hakk›nda
flunlar› söylüyor:” Mobil sabitin tam ika-

Röportaj: AHMET UTKU ATEfi

»

mesidir, ayr› ayr› tan›mlanamaz. Biz di-
yoruz ki; sabit ve mobil tek pazar olarak
tan›mlans›n, birbirlerine rakip olduklar›
kabul edilsin, düzenlemeler eflit olsun,
Türk Telekom’a hangi düzenlemeler ya-
p›l›yorsa mobil de ayn› düzenlemelere
tabi olsun.”

fiükrü Kutlu ile Telekomünikasyon
sektörü üzerine derinlemesine bir sohbet
yapt›k. Serbestleflme sonras›nda regülas-
yon uygulamalar› Türk Telekom’u nas›l
etkiledi? BTK’n›n uygulamalar›na nas›l
bak›yor? Türk Telekom aleyhine olan
dengesizli¤in sebebi ve çözüm yollar› ne-

““

Türk Telekom, bir
telekomünikasyon
hizmeti olmayan

ve  herhangi bir üst
limit olmaks›z›n,
B tipi faturalama
hizmeti vermeye
BTK taraf›ndan

zorlanm›flt›r.
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»»

ler? Telekom’a nerede haks›zl›k yap›l›yor?
Uzak mesafeciler için ne dedi? ‹flte fiükrü
Kutlu’nun cevaplar›…

■ Serbestleflmenin bafllad›¤› 2004 y›l›n-
dan itibaren ülkemiz ses pazar›n› ve yafla-
nan geliflmeleri de¤erlendirir misiniz?

fiirketimiz tekelinin ortadan kalkt›¤›
2004 y›l›ndan bugüne kadar BTK sabit
pazarla ilgili düzenlemeleri h›zl› bir flekil-
de gerçeklefltirmifl ve flirketimiz araba¤-
lant›, ayr›m gözetmeme, ayr›flt›rma, fleffaf-
l›k, ortak yerleflim ve tesis paylafl›m›, bir-
çok hizmette maliyet esasl› tarife belirle-
me, hesap ayr›m› ve maliyet muhasebesi

ile referans eriflim teklifleri haz›rlama ve
yay›nlama yükümlülüklerine tabi tutul-
mufltur. 

■ Bu aç›dan Avrupa ile Türkiye’yi kar-
fl›laflt›r›r m›s›n›z?

Avrupa’da 10 y›ll›k bir süreçte ad›m
ad›m uygulamaya konulan düzenlemeler
Ülkemizde yaklafl›k 5 y›l gibi k›sa bir süre
içinde çok h›zl› bir flekilde yürürlü¤e gir-
mifltir. Yak›n zamanda yal›n DSL ve top-
tan hat kiralamaya iliflkin uygulamalar da
hayata geçirilmifl olacakt›r. Serbestleflme-
nin bafllamas›ndan bugüne kadar geçen
sürede Türk Telekom sabit pazarla ilgili

düzenlemelere harfiyen uymufltur. 
■ Serbestleflme sonras›nda regülasyon

uygulamalar› Türk Telekom’u nas›l etkile-
di?

Türkiye’de regülasyonlar›n uygulanma-
ya baflland›¤› 2004 y›l›ndan 2010 y›l›na ka-
dar geçen sürede, toplam ses trafik mikta-
r› yaklafl›k yüzde 50 oran›nda artm›fl, an-
cak, 2003 y›l›nda yüzde 86 olan toplam
trafik içindeki sabit trafik oran›, 2009 y›l
sonu itibariyle yüzde17’ye kadar gerile-
mifltir. Bundan da Türk Telekom’a uygu-
lanan a¤›r düzenlemelerin mobil iflletme-
cilerin lehine bir ortam yaratt›¤› sonucunu

“

“

2003 y›l›nda yüzde
86 olan toplam trafik
içindeki sabit trafik
oran›, 2009 y›l sonu

itibariyle yüzde17’ye
kadar gerilemifltir.

Bundan da Türk
Telekom’a uygulanan
a¤›r düzenlemelerin
mobil iflletmecilerin

lehine bir ortam
yaratt›¤› sonucunu

ç›karabiliriz.
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ç›karabiliriz. 
■ ‘Mobil sabitin tam ikamesidir, ayr›

ayr› tan›mlanamaz’
fiu anda mobil ve sabit ayr› pazarlar, ay-

r› regülasyonlara tabi ama sizce gerçekten
ayr› m›? fiu anda, bir insan›n evinde, iflye-
rinde sabit telefonu var. Ayn› zamanda
cebinde de bir mobil telefonu var. Telefon
görüflmesini yapmak için sabit telefonu
kullanmak zorunlulu¤u mu var? Mobil sa-
bitin tam ikamesidir, ayr› ayr› tan›mlana-
maz. Biz diyoruz ki; sabit ve mobil tek pa-
zar olarak tan›mlans›n, birbirlerine rakip
olduklar› kabul edilsin, düzenlemeler eflit
olsun, Türk Telekom’a hangi düzenleme-
ler yap›l›yorsa mobil de ayn› düzenlemele-
re tabi olsun.

Mobil telefonun sabit telefonu ses hiz-
metleri yönünden ikame edebildi¤i ve 3G
ile de mobil operatörlerin sabit hat opera-

törleri ile veri alan›nda da etkin olarak re-
kabete bafllad›¤› günümüzde, flirketimiz
rekabet içerisinde oldu¤u mobil iflletmeci-
ler ile ayr› bir pazarda de¤erlendirilmekte
ve farkl› regülasyonlara tabi tutulmakta-
d›r. Biraz önce verdi¤im, trafik oranlar› da
göz önüne al›nd›¤›nda, mobilin sabiti yük-
sek oranda ikame etti¤i ve bu iki pazar›n
art›k farkl› pazarlar olarak de¤erlendirile-
meyece¤i son derece yal›n bir gerçektir.

■ Türk Telekom’a haks›zl›k yap›ld›¤›n›
düflünüyor musunuz? 

Ben flunu söylüyorum; sabit ve mobil ifl-
letmecilerin farkl› regülasyonlara tabi ol-
mas› ve bunun sonucu olarak da mobil ifl-
letmecilerin daha esnek tarife seçenekleri
sunabilmeleri, elektronik haberleflme sek-
törünün bütününde rekabet dengesinin
bozulmas›na yol açm›flt›r. Bu kadar net.
Önerim de fludur; sabit ve mobile dayal›
ayr› pazar analizi yerine; ses pazar› olarak
tan›mlanmal›  ve düzenlemeler tek ses pa-
zar›na göre yap›lmal›d›r. Sa¤l›kl› bir de-
¤erlendirme ancak sabit ve mobil iflletme-
cilere iliflkin de¤erlendirmelerin birlikte
yap›lmas› ile mümkün olabilecektir. Özet-
le; iflletmecilere eflde¤er yükümlülükler
getirilmeli veya yükümlülükler eflit bir fle-
kilde uygulanmal› veya kald›r›lmal›d›r.

■ Anlad›¤›m›z kadar›yla sizin elefltirile-
riniz BTK’n›n uygulamalar›na dönük…

Düzenleyici Kurum’un görevi nedir?
Rekabetin tesis edilmesi, tüketicinin ko-
runmas›, sektörün gelifliminin teflvik edil-
mesi, yasal çerçevenin ve düzenlemelerin
sektörde yaflanan h›zl› geliflmelerin önünü
açacak, sektörün altyap› yat›r›mlar› ile bü-
yümesini destekleyecek flekilde güncellen-
mesi, teknolojik geliflmelerin izlenmesi ve
yeni teknolojilerin teflvik edilmesi ve etkin
denetimi olmal›d›r.

■ ‘Pazar yap›s› flartlara göre uyum gös-
termeli’

Evet, en bafltaki durumda do¤al bir te-
kel vard› ve bunun k›r›lmas›n› sa¤layacak
baflka oyuncular olmal›yd›. Bu da geçmifl
dönemde konulan regülasyonlarla sa¤lan-
d›. Ancak, bu regülâsyonlar, kurallar bu-
gün hala geçerlili¤ini korumaktad›r. Oysa
ki, regülasyonlar, teknoloji ve pazar yap›s›
ile uyumlu olmal›, flartlara göre de¤iflim
göstermeli, Sektördeki geliflmelerin ve di-
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BBuu yükümlülükle Türk Telekom, bir
telekomünikasyon hizmeti olmayan ve
herhangi bir üst limit olmaks›z›n ve
alternatif iflletmecilerin müflterileri ile bir
sözleflme yapma zorunlulu¤u
getirilmeksizin B tipi faturalama hizmeti
vermeye BTK taraf›ndan zorlanm›flt›r.
Böylesi bir yükümlü¤ün Avrupa
genelinde regülasyon uygulamalar›nda
yer almad›¤› bilinmektedir.

■ Bedava konuflturan
kampanyalar›n Türk Telekom’a nas›l
yans›d›?

Türk Telekom’un sabit trafik hacminde
afla¤›ya inen bir trendi vard›. Çünkü
insanlar sabit telefonu unutmufllard›.
Hedefimiz,  yavafl yavafl tekrar sabitle
konuflma e¤ilimini art›rarak sabiti aktif
hale getirmekti. fiu anda trafi¤imizdeki
kay›p durdu. Bundan sonras›nda ise
trafikte bir yükselme bekliyoruz. Söz
konusu kampanyalar ile bunu baflard›k. 

■ Önceki tarife onay mekanizmas›
nedeniyle yaflad›¤›n›z bir problem
oldu mu?

Evet, var. Örne¤in Videofon. Bunun
onay›n›n al›nabilmesi için bir buçuk y›l
çal›flma yap›ld›. Aradan geçen süre
zarf›nda ise vermeye çal›flt›¤›m›z hizmet
gündemden düfltü.

Bu yeni hizmetin abonelerimize
verilebilmesi için gerek fiirket altyap›s›nda
yap›lan gelifltirmeler, gerek bir buçuk y›l
boyunca yap›lan çal›flmalar heba oldu
diyebiliriz. 

‘Telekom, B Tipi
faturalama hizmeti

vermeye zorlanm›flt›r’

“ STH iflletmecilerinin ses pazar›nda düflük pazar pay›na
sahip oldu¤u iddialar› do¤ru de¤ildir. BTK, STH’lerin önünü
açmak için uygulanabilecek tüm regülasyonlar› flirketimize

zaten uygulamaktad›r. Avrupa’da 10-15 y›lda uygulanan
regülasyonlar befl y›l gibi k›sa bir zaman içerisinde
yerleflik iflletmeci olan flirketimize uygulanm›flt›r.”

»»
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namizmin nereye gidece¤ini tahmin ede-
rek sektörün büyümesini destekleyecek
flekilde yap›lmal› ve güncellenmelidir.
Bunlar zaman›nda yap›lmad›¤›nda ise flu
anki durum ortaya ç›k›yor.  

■ ‘Türk Telekom’a uygulanan regülas-
yanlar devam etmektedir’

Avrupa’da sabit ve mobilin trafi¤e göre
paylar› ortalama yüzde 50’ye yüzde 50’dir.
Türkiye’de ise sabitin trafi¤e göre pay›
yüzde 17’ye kadar düflmüfltür. Hali haz›r-
da, Avrupa Komisyonunun perakende sa-
bit ses hizmetlerini düzenleme yap›lmas›
gereken piyasalar kapsam›ndan ç›karm›fl
olmas›na ra¤men, Türk Telekom’a uygu-
lanan regülasyonlar ayn› flekilde devam
etmektedir.

■ Uzak mesafecilerin birtak›m flikâyet-
leri var…

Türk Telekom olarak tekelin kalkt›¤›
2004 y›l›ndan bugüne kadar geçen sürede
ülkemiz düzenleyici otoritesi olan
BTK’n›n yapt›¤› düzenlemelere uygun ha-
reket etmifltir. 

Türk Telekom tüm ülke sath›nda faali-

yet göstermektedir. Bu nedenle sahadaki
uygulamalara iliflkin ifllemlerde birtak›m
problemler oluflabilmektedir. fiirketin ye-
niden yap›lanmas› sürecinde iflletmecile-
rin problemlerini en h›zl› flekilde çözebil-
mek için yeni bir direktörlük oluflturulmufl
olup iflletmecilerle s›k s›k görüflülerek ta-
lep ve problemleri en k›sa sürede çözüme
kavuflturulmaktad›r. Piyasan›n serbestlefl-
mesine katk›da bulunmak için iflletmeci
talepleri de göz önünde bulundurularak
geçen y›l oldu¤u gibi bu y›lda alternatif ifl-
letmecilere pozitif ayr›mc›l›k yap›larak
araba¤lant› ücretlerinde hacim bazl› bir
promosyon gerçeklefltirilmifl olup, bu y›lki
indirim oran› yüzde 80 seviyelerine ulafl-
m›flt›r. Alternatif iflletmecileri destekle-
mek amac›yla bu tür indirimleri yapan tek
iflletmeci ise Türk Telekom’dur. 

■ ‘‹SS’lerin pazardan daha fazla pay al-
mas›n› sa¤l›yoruz’

Ayr›ca toptan geniflbant internet paza-
r›nda Türk Telekom ifltiraki olarak hiz-
met sunan bir ‹nternet Servis Sa¤lay›c›lar
(‹SS) olan TTNet’in faydaland›r›lmad›¤›
kampanya ve indirimler yaparak di¤er
‹SS’lerin pazarda daha fazla paya sahip
olabilmeleri için çaba gösterilmektedir. 

Böylelikle Türk Telekom toptan sa¤la-
y›c› olarak tüm ‹SS’lere eflit mesafede
hizmet vermesinin yan›nda di¤er ‹SS’lere
de avantajl› promosyonlar yaparak genifl-
bant internet pazar gelifliminin sürmesi,
DSL penetrasyonunun artarak üst seviye-
lere tafl›nmas› için elinden gelenin fazlas›-
n› yapmaktad›r.

Sabit Telefon Hizmeti (STH)
iflletmecilerinin ses pazar›nda düflük
pazar pay›na sahip oldu¤u iddialar›
do¤ru de¤ildir. BTK, STH’lerin önünü
açmak için uygulanabilecek tüm
regülasyonlar› flirketimize zaten
uygulamaktad›r. Avrupa’da 10-15 y›lda
uygulanan regülasyonlar befl y›l gibi k›sa
bir zaman içerisinde yerleflik iflletmeci
olan flirketimize uygulanm›flt›r.

‘K›sa zamanda 50 bin aboneye
ulaflan iflletmeciler var’

STH iflletmecilerinin ilgili hizmetlerdeki
gelir bak›m›ndan 2009 y›l› ikinci çeyrek
itibariyle pazar paylar› yüzde 30 olurken,
2009 y›l› dördüncü çeyrek itibariyle
flehiriçinin de dahil oldu¤u daha büyük
bir pazardaki pazar paylar› ise yüzde 20
olarak gerçekleflmifltir. 2009 y›l›nda
bafllayan flehir içi rekabette bile k›sa bir
zamanda 50 bin kurumsal aboneye
ulaflm›fl iflletmeciler bulunmaktad›r. 

‘SHT’ler Türk Telekom’un 
alt yap›s›n› kullanarak 
hizmet veriyor’

Geniflbant internet pazar›nda ise belli
bir ölçekte yat›r›m yapmadan belirli bir
pazar pay›na sahip olunmayaca¤› do¤al
bir sonuçtur. STH’ler yat›r›m yapmaktan
ve kendi altyap›lar›n› kurmaktan ziyade
Türk Telekom altyap›s›n› kullanarak
hizmet vermektedir. Mesela, Almanya
d›fl›nda hiçbir Avrupa ülkesinde
uygulamas› olmayan ve Almanya’daki
uygulamas› da baflar›s›z olan B tipi
faturalama yükümlülü¤ü Türk
Telekom’a getirilmifl, bir baflka
iflletmecinin verdi¤i hizmetten dolay›
flirketimiz hukuki takip de dahil olmak
üzere faturan›n bas›m, da¤›t›m ve
tahsilat yükümlülü¤ü alt›na girmifltir. 

STH’lerin düflük
pazar pay›na 

sahip olduklar› do¤ru
de¤ildir

“ Geniflbant internet pazar›nda ise belli bir ölçekte
yat›r›m yapmadan belirli bir pazar pay›na sahip

olunmayaca¤› do¤al bir sonuçtur. STH’ler yat›r›m
yapmaktan ve kendi altyap›lar›n› kurmaktan ziyade Türk

Telekom altyap›s›n› kullanarak hizmet vermektedir. ”



Adnan
Ekinci

adnanekinci@baglantinoktasi.org
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Türk medyas›n›n demiryollar›
konusunda ciddi bir alg› bozuklu¤u

var… 
Bunun yan›nda önemli derecede

körleflme ve koku alma zafiyeti de
bulunuyor…

Son yedi y›ld›r demiryollar› ile ilgili
olarak yap›lan perspektif geniflletme
çabalar›na olan ilgilileri, yeni bir hat veya
tren dizisinin hizmete girmesi d›fl›nda
fazla ilgi görmüyor.

Bu hizmetlerle ilgili törenler yap›lmasa,
belki de hiç fark›nda olmayacaklar…

Medya neden böyle bir tutum içinde
acaba?

Benim bu konudaki teflhisim, demiryolu
hakk›nda yeteri kadar bilgiye sahip
olmamalar›d›r.

Toplumdaki genel alg›ya paralel olarak,
demiryolu denilince ak›llar›na sadece kara
tren geliyor…

Ne demiryolunun dünyadaki
gelifliminden ve gittikçe tercih edilen bir
ulafl›m modu olmas›ndan haberleri var, ne
de bu konularla ilgili istatistik bilgisine
sahipler.

★★★

Oysa Türkiye’de demiryolu sektörü
yeniden düzenleniyor.

TCDD yeniden yap›land›r›l›yor.
Bunlar› gerçeklefltirmek için de yeni bir

kanun haz›rlan›yor. Kanunun amac›;
demiryolu hizmetlerinin rekabete dayal›
esaslar çerçevesinde kaliteli, sürekli,
emniyetli ve uygun ücretle kullan›c›lara
sunulmas›, sektörün serbestlefltirilerek
güçlü, istikrarl› ve fleffaf bir yap›n›n
oluflturulmas›, ba¤›ms›z düzenleme,
sertifikaland›rma ve denetim yap›lmas› ile
TCDD’nin yeniden yap›land›r›lmas›n›
sa¤lamak.

Alt›n› çizmekte fayda var:
Bu kanun, bir özellefltirme kanunu

de¤il, tam tersi TCDD’nin demiryollar›
üzerindeki tekelini kald›rarak, rekabete
açmay› hedefliyor.

fiöyle ki, TCDD bugünkü hizmetlerine
devam ederken, yeni demiryollar›n›n

yap›m› ve tren iflletmesi özel sektöre de
aç›lacak.

Bu arada, mevcut TCDD de, alt yap›
hizmetleri veren (demiryolu yapan, tren
trafi¤ini ve tarifelerini düzenleyen)  ve
yolcu ile yük tafl›mac›l›¤› yapan iki ayr›
kuruma ayr›lacak.

★★★

Demiryolu sektörünün yeniden
düzenlenmesi ise flu anlama geliyor;

Art›k, Türkiye’de demiryolu denilince ilk
olarak akla gelen, kara trenler ile Türk
filmlerindeki nostaljik gar sahneleri
olmayacak.

Demiryolu art›k bir bilgiye dönüflecek…
Toplum üzerindeki alg›s›, seyahat 

etme veya yük tafl›tmak için di¤er ulafl›m
modlar› içinde güçlü bir alternatife
dönüflecek…

Böylece, demiryolu bir sektör haline
dönüfltü¤ünde, önce istihdam artacak…

Üniversiteler bilimsel ilgilerini bu alana
kayd›racak, firmalar yat›r›m alan› olarak
görmeye bafllayacak…

Demiryolu mühendisleri oluflacak, vas›fl›
ara elemanlar yetiflecek…

Ülkemizdeki do¤u ile bat›, kuzey ile
güney illeri aras›ndaki iliflki daha da
artacak…

★★★

Bütün bu olup bitenlerden Türk
medyas› ne zaman haberdar olacak?

Demiryolu konular›ndaki alg›
bozuklu¤u, körleflme ve koku alma
zafiyetleri ne zaman sona erecek?

Bu konuda çok umutsuz de¤ilim.
Hatta yak›n bir gelecekte, bu

tutumlar›n› de¤ifltireceklerine dair umutlu
bir müjde bile verebilirim.

Hükümetin demiryollar› konusundaki
kararl›l›¤›na, Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n bu
büyük ilgisine, TCDD’nin performans›na
ve DLH’n›n gelece¤e yönelik projelerine
daha fazla kay›ts›z kalamayacaklar.

Gazetelerin ekonomi sayfalar›,
televizyon programlar› artan oranda
demiryollar›na e¤ilmeye bafllayacaklar.

Göreceksiniz, hem de çok yak›nda.

Yeniden demiryolu 
ve yeni bir TCDD

Demiryolu
konular›ndaki alg›

bozuklu¤u,
körleflme ve koku

alma zafiyetleri ne
zaman sona erecek?

Bu konuda çok
umutsuz de¤ilim.

Hatta yak›n bir
gelecekte, bu

tutumun
de¤iflece¤ine dair

umutlu bir müjde
bile verebilirim.



ULAfiTIRMA Bakanl›¤› Müste-
flar Yard›mc›s› Mustafa F›rat, 1980 y›l›nda
Ulaflt›rma Bakanl›¤›’na genç bir mühendis
olarak ad›m att›. F›rat, al›fl›lm›fl›n tersine
bürokratik merdivenleri t›rmanarak, Ulafl-
t›rma Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›l›¤›’na
kadar ç›kt›. F›rat, 30 y›lda 24 bakanla çal›flt›.
Dile kolay tam 24 bakan… Kabaca bir he-
saplamayla 10 ayda bir bakan de¤iflikli¤i…
Bu bile Türkiye’de dev alt yap› projelerinin
neden yap›lmad›¤›n› anlamaya yetiyor. 

Geçmifle Ba¤lant›’n›n bu ayki konu¤u
Mustafa F›rat ile çocuklu¤undan gençli¤i-
ne, 30 y›ll›k ifl yaflam›ndan, Ulaflt›rma Ba-
kanl›¤›’n›n dününe bugününe uzanan genifl
bir yelpazede söylefltik. Ulaflt›rma Bakanl›-
¤›’n›n ‘haf›zas›’ olarak öne ç›kan F›rat soru-
lar›m›za yan›tlar› flöyle: 

■ Nerede do¤dunuz? Çocuklu¤unuz na-
s›l bir ortamda geçti?

1955 y›l›nda Erzincan Kemaliye’de do¤-
dum. 5 yafl›na kadar orada yaflad›m. Sonra
1960 y›l›nda Ankara’ya geldim. Do¤um ye-
rim, küçük bir k›r köyüydü. O dönemler

1960’l› y›llar Türkiye’nin yokluk çekti¤i dö-
nemlerdi. Babam askerden gelmiflti. Biz, iki
kardefltik. Babam, 16 yafl›nda evlenmifl. As-
kerden gelmifl ve Ankara’da Karayollar›nda
(TCK) ifle bafllam›flt›. Ankara Alt›nda¤’da,
H›d›rl›tepe ‹lkokulu’nu bitirdim. Ard›ndan
Kalaba Ortaokulu ve Keçiören Lisesi’nde
okudum.

■ Baban›z Karayollar› Genel Müdürlü-
¤ü’nde iflçi miydi?

Evet, vinç operatörü idi.
■ Lise y›llar›n›z› anlat›r m›s›n›z?
Keçiören Lisesi’nde okudum. 66’dan 81’e

kadar Keçiören de oturduk.  Ankara’n›n
mesire yeri fleklinde Ermeni ba¤ evlerinin,
su kuyular›n›n oldu¤u bir semtti. Hatta be-
nim s›n›f›mda 3 Ermeni arkadafl›m vard›.
Yüzmeyi, Kalaba Ortaokulunun  arkas›n-
daki Çubuk Çay›’nda ö¤rendim. Enifltem
orada bal›k tutar, satar,  onunla geçinirdi.
Dedi¤im tabii 1960’l› y›llar. Biz de Kala-
ba’daki derede yüzerdik.  Keçiören ba¤l›k
bahçelik bir yerdi. Yaz›n bu yerlerde elma,
armut, meyve yiyerek günlerimiz geçerdi.
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F›rat, 30 y›lda 24 bakanla çal›flt›. Dile kolay tam 
24 bakan… Kabaca bir hesaplamayla 10 ayda bir 
bakan de¤iflikli¤i… Bu bile Türkiye’de dev alt yap›
projelerinin neden yap›lmad›¤›n› anlamaya yetiyor. 

»

MÜHEND‹SL‹KTEN    

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, Ulaflt›rma Bakanl›¤› Müsteflar›
Habib Soluk ve Mustafa F›rat bir yemektelerÜniversitede kimya  bölümünde

okurken bir deney s›ras›nda

Bir askerlik an›s›

Mustafa F›rat,
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■ Ailenizin ekonomik durumu nas›ld›?
O günkü flartlar içinde ekonomik duru-

mumuz kötü de¤ildi. Babam
Karayollar›nda iflçiydi. Her yaz tatilinde

ben de de¤iflik bir iflte çal›flt›m. O y›llarda,
çocuklar yaz tatillerinde ya memleketlerine
gider, ya da bir iflte çal›fl›rlard›. Deniz tatili
kavram› pek yoktu. Bende her yaz tatilinde
yeni bir meslek ya da ifl ö¤rendim.  ‹lkokul
y›llar›mda D›flkap› Sigorta Hastanesi’nin
önünde su satt›m, simit satt›m. Simidi, sa-
bah beflte al›rd›m. Saat  sekize dokuza  ka-
dar satar,  mahalleye gelir oyun oynard›m.

Büyüyünce bu ifller basit gelmeye bafllad›.
Ortaokul, lise y›llar›mda, reklâmc›l›k, elek-
trikçilik, foto¤rafç›l›k, matbaac›l›k gibi çeflit-
li ifller yapt›m. Mahallede bir a¤abeyimizin
yan›nda foto¤rafç›l›k ö¤rendim. Dü¤ünlere,
niflanlara giderdim. Bütün bunlar›n yan›nda
taksicilik dolmuflçuluk da yapt›m.

■ Liseyi ne zaman bitirdiniz?
Liseyi 1973 y›l›nda bitirdim. Üniversiteyi

Ankara Gazi Universitesi Kimya Mühen-
disli¤i bölümünde tamamlad›m. O zaman
Ankara Mimarl›k Mühendislik Akademisi
olarak geçiyordu.1979 y›l›nda mezun ol-
dum.

■ 1979 üniversiteyi bitirdiniz, sonra ifl
yaflam› öyle de¤il mi?

Evet, ‹flletmeler Bakanl›¤›’n›n açt›¤› s›na-
va girdim. O y›l Ecevit Hükümeti görevdey-
di. ‹flletmeler Bakanl›¤› vard›. Bütün
K‹T’ler ‹flletmeler Bakanl›¤› çat›s› alt›nda
toplanm›flt›.  Ben de bu bakanl›kta K‹T ifl-
letmeleri Genel Müdürlü¤ü’nde Mühendis
olarak göreve bafllad›m. Ecevit Hükümeti
devrilince ‹flletmeler Bakanl›¤›, Yerel Yö-
netimler Bakanl›¤› gibi bakanl›klar kapat›l-
d›.  Ben, alan›mla ilgili bir kurulufla  gitmek
istedim. Ama beni Ulaflt›rma Bakanl›¤›’na
verdiler.

■ O dönem Ulaflt›rma Bakanl›¤› nere-
deydi?

Ulus’tayd›. Ulaflt›rma Koordinasyon ‹da-
resi ad›nda bir birime atand›m. Gar Bina-
s›’n›n üst kat›nda çal›fl›yorduk. Mesle¤imle
ilgili olmayan bir konuda çal›flmaktan mut-
suz olmufltum ve istifa ettim. Özel bir flir-

kette çal›flmaya bafllad›m. Sülfürik, sülfonik
asit üretimi yapan, deterjan hammaddeleri
imal eden bir fabrikayd›.

■ Kamuda ve özel sektörde maafllar na-
s›ld›?

7 bin lira civar›nda bir maaflla ‹flletmeler
Bakanl›¤›’nda ifle bafllad›m. Bugünkü maafl-
larla göre gerçekten çok düflük. Alt›n›n gra-
m› bin lira ya yak›nd›. Yani bir maafl›n›zla 7
gram alt›n alabiliyordunuz. Özel sektörde
bunun iki kat› maafl almaya bafllad›m. Yine
de maafllar›m›z iki Cumhuriyet Alt›n› ka-
dard›.  Türkiye’de memurlar›n kaderi Özal
ile de¤iflti. O dönemde bir sekreter olarak
görev yapan bir memur 50 ile 75 dolar ara-
s›nda maafl al›yordu. Uzmanlar ve daire

baflkanlar› 100 -150 dolar. Kurum baflkanla-
r› genel müdürler 150-200 dolar civar›nda
maafl al›rlard›.1983 y›l›nda özel sektörde
beni rahats›z eden geliflmeler nedeniyle tek-
rar Ulaflt›rma Bakanl›¤›’na döndüm. 12 Ey-
lül hükümeti devam ediyordu, maafl›m 35
bin lirayd›. Yani 1.5 Cumhuriyet Alt›n›.

■ Memurlar›n özlük haklar› için dönüm
noktas› olarak Özal dönemini gösterdiniz.
Bunu biraz açar m›s›n›z?

Memurun ekonomik durumu o zaman
düzeldi. Üst düzey memurun maafl› 150-
200 dolar iken, maafllara birkaç y›l içerisin-
de kademeli olarak yüzde 100 zam geldi. O
dönem bunlar›n kay›tlar›n› çok iyi tutuyor-
dum. Dünya Bankas›’n›n finansman› ile yü-
rütülen 3. Limanlar Projesi’nde koordina-
tördüm. Dünya Bankas› uzmanlar› ile maafl
hesaplamas› ve mukayesesi yapard›k.    Dai-
re Baflkan› oldu¤umda maafllar›m›z 500 do-
lara yaklafl›nca çok sevinmifltik. Özal döne-
minde, Atasoy, al›fl›lm›fl›n d›fl›nda uzun bir
bakanl›k yapt›. Giriflimci ruhu ile birçok
projeye imza att›. 

■ Daha sonra nas›l bir dönem bafllad›?
ANAP dönemi rahmetli Veysel Bey’den

sonra Ekrem Pakdemir’li, ve rahmetli Cen-
giz Tuncer. Nispeten istikrarl› geçti. Anaya-
sa gere¤i seçim kararlar› ile Ulaflt›rma Ba-
kanlar› da de¤iflti¤i için 20 gün bakanl›k ya-
panlar da oldu.  Ço¤u zaman genel ya da
yerel seçimler 4 y›ldan önce yap›ld›. Seçim

   Z‹RVEYE TIRMANDI
Mustafa F›rat, (arka
s›rada sa¤ bafltaki)
üniversite y›llar›nda
arkadafllar› ile

““
Her yaz tatilinde  de¤iflik bir

iflte çal›flt›m. Deniz tatili
kavram› pek yoktu. Bende her
yaz tatilinde yeni bir meslek
ya da ifl ö¤rendim.  ‹lkokul
y›llar›mda D›flkap› Sigorta
Hastanesi’nin önünde su
satt›m, simit satt›m. Saat

sekize dokuza kadar onlar›
satar sonra mahalleye gelir

oyun oynard›m.
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karar› al›nmas› ile bakan de¤iflikli¤i nede-
niyle çok istikrars›z zamanlar oldu.

■ 30 y›ld›r Ulaflt›rma Bakanl›¤›’nda gö-
rev yap›yorsunuz?

Evet, 24 bakan ile çal›flma f›rsat›m oldu. 3
y›l 8 ay Veysel Atasoy,  8 y›la yak›n da flim-
diki bakan›m›z Say›n Binali Y›ld›r›m. Geri-
ye kabaca 18 y›lda 22 bakan kal›yor.

■ Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m da
Erzincan’l›. Bakanla daha önceden tan›fl›k-
l›¤›n›z var m›yd›?

Burada tanıfltık. Biz Kemaliyelilerin tarzı
farklıdır. Ölçülü oluruz. Bakan beyle hem-
fleri olma flekilde kendimi gösterme gayreti-
ne girmedim

■ Bu kadar bakan aras›nda sizin akl›n›z-
da en çok yer edenler hangileri?

Her bakan›n kendine göre farkl› izi ol-
mufltur. Ben bu bak›mdan Ekrem Pakde-
mirli’yi ilginç bulurum. O dönemde koordi-
nasyon toplant›lar› yapard›k. Birisinde as-
keri yönetimden kalma,  Türk Hava Yollar›
(THY) Genel Müdürü vard›. Pakdemir’li,
bu genel müdüre, “Yar›ndan itibaren Anka-
ra-‹stanbul aras›nda her saat bafl› uçufl yap›-
lacak” dedi. Y›l 1987 ya da 1988 olacak.
Genel müdür, “Bu mümkün de¤il, yap›la-
maz” diyor ve gerekçelerini say›yordu. Pak-
demir’li, bunun üzerine, “Her saat bafl› ola-
cak. Gerekirse özel sektörden destek ala-
caks›n” dedi.  ‹tiraz devam edince sinirlendi
ve “Bak kardeflim sana Türkçe söylüyorum
anlam›yor musun? Türkçe? Dedi. “‹stersen
bir de ‹ngilizce anlatay›m” dedi. Ve talima-
t›n› ‹ngilizce verdi. Daha sonra “Anlamad›y-
san bir de Rusça anlatay›m” dedi. Ve tali-
mat›n› bir de Rusça olarak verdi.

■ ‘Topçu döneminde toplant›lar ertesi sa-
baha kadar sürerdi’

Yaflar Topçu, Süleyman Demirel ‹ktida-
r›’n›n ilk bakan›yd›. Yaflar Topçu dönemin-
de toplant›lar›n sabah bafllay›p, ertesi saba-
ha kadar devam etti¤i olurdu. Topçu, Bafl-
bakan Süleyman Demirel’le görüflmeye gi-
der, biz onun dönmesini beklerdik. Topçu,
iki saat sonra gelir ve toplant› daha sonra
devam ederdi.

■ ‘Cevaplar benden gelince, bakan beni
APK Baflkan› yapt›’

Ömer Barutçu Refahyol döneminin ilk
bakan›yd›. Genel müdürleri atad›, oldukça
çok kadro de¤ifliklikleri yapt›. Yeni gelenle-
rin bürokrasi konusunda ve Bakanl›k hak-
k›nda tecrübeleri yoktu. Bakan Bey, genel
müdüre, Projeler hakk›nda ya da DPT ve
Maliye ile ilgili yap›lan ifllemler hakk›nda
sorular soruyordu ama yan›t alam›yordu.
Eski oldu¤um için yan›tlar› ben vermeye
bafllad›m ve o s›rada daire baflkan›yd›m.
Kurul baflkan›m›z yok, emekli olmufltu,
kadro bofltu. Her sordu¤u soruda cevap
benden geliyordu. 1996 y›l›nda Benim
Araflt›rma Planlama Kurulu (APK) Baflka-
n› olarak atamam› yapt›.

■ Bakanl›kta çal›flt›¤›n›z dönemde sizi
üzen ya da ümitsizli¤e iten zamanlar oldu
mu?

APK Kurulu Baflkanl›klar› ve daha sonra
kurulan SG Baflkanl›klar›, bakanl›klar›n  ya-
t›r›m programlar›n› ve bütçelerini  haz›rla-
makla sorumlu birimlerdir. Bu nedenle Sa-
y›n Bakanlar›n, TBMM’de yapaca¤› bütçe
sunumu ve yat›r›m bilgilendirme çal›flmala-

r›n›n hep içinde bulundum. Bu nedenle uy-
gulamada olan politikalar› çok yak›ndan iz-
leyebiliyordum.

Siyasi istikrars›zl›k ve çok s›k bakan de¤i-
flikli¤i bürokraside  “safra” yani idari bir
“tortu” oluflumuna, neden oluyordu. Buda,
bakanl›k bünyesinde iç çekiflmeleri, vizyon-
suz, plans›z ve günü kurtarmaya yönelik yö-
netim fleklini etkili k›l›yordu. Bu vizyonsuz-
luk ve bofla giden, sonuca ulaflmayan çaba-
lar beni hep üzmüfltür.

‘Cal›flt›¤›m bakanlar samimi olarak de-
miryolu sektörünün geliflmesi için gayret
sarf ettiler’ fiunu aç›kl›kla söyleyebilirim ki;
bugüne kadar çal›flt›¤›m her bakan, baflta
demiryolu sektörü olmak üzere denizyolu
ve havayolunun geliflimi için samimi gayret-
ler içinde bulundular. Ancak siyasi istikrar-
s›zl›klar, yar›na yönelik belirsizlikler, ulaflt›r-
ma gibi pahal› ve uzun y›llar süren yat›r›m
projelerinin sadece raflarda kalmas›na ne-
den olmufltur. 1970’li y›llarda dile getirilme-
ye bafllayan ve birçok bakan›n bütçe konufl-
malar›n› süsleyen önemli projeler ancak
2003 y›l›ndan sonra gerçek anlamda hayata
geçmeye bafllam›flt›r. 2003 y›l› öncesi ataleti
bürokrasinin ruhuna ifllemiflti. Bafllarda Sa-
y›n Bakan›m›z›n vizyonuna ve temposuna
uyum sa¤lamakta zorland›k. 30 y›ld›r Bakan
konuflmalar›na yaza yaza b›kt›¤›m›z projele-
rin birer gerçekleflti¤ini görmek bizleri mut-
lu etmektedir. Memuriyetimin son döne-
minde böyle sonuca giden baflar›l› projele-
rin gerçekleflti¤ini görmek geçmiflteki üzün-
tülerimi unutturmufltur.

■ Kaç çocu¤unuz var?
1980’in flubat ay›nda evlendim, eflimle ak-

rabay›z, kardefl torunlar›y›z. Üç çocu¤um
var, biri ö¤retmen iki k›z, bir de üniversiteye
haz›rlanan o¤lum var.

■ Mühendis olarak girdi¤iniz bir bakan-
l›kta, müsteflar yard›mc›l›¤›na kadar yüksel-
diniz. Bu önemli bir gösterge de¤il mi?

Ben, Ulaflt›rma Bakanl›¤›’na müsteflar
yard›mc›s› olarak atand›¤›mda eski bakan-
lar›m, eski müsteflarlar›m, beni tan›yan üst
yöneticiler arad›lar. Bu atamadan dolay›,
öncelikle senden önce senin Bakan›’n›
kutluyoruz dediler. Gerçekten, ben Ulafl-
t›rma Bakanl›¤›’na mühendis olarak gir-
dim. Uzman, flube müdürü, baflmühendis,
daire baflkan›, kurul baflkan› ve son olarak
müsteflar yard›mc›s› oldum.  Bu ulaflt›rma-
da baflka bir ilk ve devlette de çok rastla-
nan bir fley de¤il.

“ Memurun ekonomik durumu Özal zaman›nda düzeldi. 
Üst düzey memurun maafl› 150-200 dolar iken, maafllara 

birkaç y›l içerisinde kademeli olarak yüzde 100 zam geldi. 
O dönem bunlar›n kay›tlar›n› çok iyi tutuyordum.”

F›rat'›n babas› Osman Nuri sa¤daki Çi¤dem
ortada o¤lu ümit solda küçük k›z› Zeynep





Ten rengi, 
nette 

ç›plakl›¤a çare
olacak m›?

8-16 YAfi Ö⁄RENC‹
KES‹M‹N‹N

ÇEVR‹M‹Ç‹ PORNO
GÖRÜNTÜLEME

ORANI 
YÜZDE DOKSAN
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‹llüstrasyon: Meral Erdo¤an



‹NSANLI⁄IN var oluflundan
bu yana gündemde olan suç, art›k farkl›
formlarda karfl›m›za ç›k›yor. Çünkü haya-
t›m›zda internet var. Sanal âlemde en çok
karfl›laflt›¤›m›z olaylardan biri cinsel içe-
rikli sayfa ve görüntüler. Uzmanlar, ço-
¤unlukla iste¤imiz d›fl›nda karfl›laflt›¤›m›z
bu içeriklerle savaflmak ve sanal ortamda-
ki kontrolü sa¤lamak ad›na çeflitli çal›fl-
malar yap›yorlar. ‘Ten rengi ile pornogra-
fik içerik filtrelenmesi’ bu çal›flmalardan
biri. Resim üzerine temellenen bir proje.
Oluflturulan sistem, Web sayfas›ndaki cin-
sel ö¤eler içeren resmi alg›l›yor, ten rengi-
ni çeflitli say›sal veriler, bölge, alan gibi öl-
çülerle tar›yor ve üzerini +18 gibi bir eti-
ketle kapat›yor. Böylece, ten rengi filtre-
leme yöntemiyle, pornografik içerik yü-
zünden sitenin tamamen kapat›lmas›n›n
önüne geçiliyor. Filtreleme sadece uygun-
suz görüntü için yap›l›yor. Mesela; inter-
nette bir gazete okuyorsunuz. Genel içe-
rikte uygunsuz bir fley olmamas›na ra¤-
men ç›plakl›k içeren resimlerle karfl›lafla-
biliyorsunuz. Sistem o sayfada o resmi ka-
pat›p yan›ndaki yaz›y› okuman›za izin ve-
riyor. Böylece, içeri¤in tümünden mah-
rum kalm›yorsunuz.” 

Projenin sahipleri Gazi Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisli¤i Bölüm Baflkan›
fieref Sa¤›ro¤lu ve ayn› bölümde yüksek
lisans ö¤rencisi ‹sminaz Ahu Öztürk. Ya-
z›l›ma duyulan ihtiyac›n sebepleri, yaz›l›-
m›n çal›flma prensibi ve gelifltirilme un-
surlar› hakk›nda bilgileri Ahu Öztürk’ten
ald›k.

Çocuk kahramanlar›n 
binlerce porno içeri¤e 
ba¤lanmas› büyük tehlike

Öztürk, sanal ortamda en savunmas›z
ve korunmas› gereken kesimin çocuklar
oldu¤unun alt›n› çiziyor. Bu gaye ile yo-
la ç›kt›klar›n› ifade ederek yasal olma-
yan, fliddet - cinsellik içeren sitelerin,
büyük risk oldu¤unu belirtiyor. Kötü ni-
yetli kiflilere bilinçsiz eriflim ve iletiflim
de Öztürk’e göre baflka bir tehlike. Yaz›-
l›mda, çocuk ya da yetiflkin istek d›fl›

karfl›lafl›lan resim içerikleri temel al›n-
m›fl. Dünyadan elde edilen birtak›m is-
tatistiki veriler Öztürk’e yol göstermifl.
Öztürk’e göre pornografik içerikli bir
web sayfas›n›n tan›nmas› kolay. Bu say-
falar hâlihaz›rda giriflinde bir uyar› me-
saj›, yafl sorgusu içeriyor, bafll›¤›nda gra-
fi¤inde içeri¤i son derece aç›k. Tehlikeli
olan ise normal bir içerikteki siteye s›-
zan resimler. Öztürk, dünyadaki son dö-
nem araflt›rma sonuçlar›n› flöyle paylafl›-
yor, ”Pornografiye maruz kalma yafl› or-
talama olarak 11 olarak tespit edildi. 8-
16 yafl ö¤renci kesiminin çevrimiçi por-
no görüntüleme oran› ise yüzde doksan.
Bu ölçümdeki en çarp›c› nokta flu ö¤-
renciler, bu görüntülerle ço¤unlukla
ödev yaparken ve bilinçsizce karfl›lafl›-
yorlar.” Öte yandan çocuk kahramanla-
r›n binlerce porno içeri¤e ba¤lanmas› da
Öztürk’e göre çok büyük tehlike ve yafl
ortalamas›n› daha da düflürüyor.

Haber: FÜSUN ÇAPRAZ»
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TEN RENG‹ ‹LE PORNOGRAF‹
F‹LTRELEMES‹, BU
ÇALIfiMA fiEKL‹YLE F‹LTRELEME
YAPAN TEK TÜRK YAZILIMI

Görsel filtreleme üzerine 
yüzde yüz baflar› sa¤lam›fl 
bir sistem henüz yok

‹çerik filtreleme tekniklerini, IP Te-
melli (kara liste),metin temelli (anah-
tar kelime) ve görsel içerik filtreleme
olarak s›ralayan Öztürk, ten rengi ile
filtrelemenin görsel filtrelemenin bir
dal› olarak aç›kl›yor. Türk Telekomüni-
kasyon iletiflim Baflkanl›¤›’n›n tercih et-
ti¤i teknikler IP Temelli ve Anahtar ke-
lime ile yap›lan filtrelemeler çünkü
görsel filtreleme üzerine yüzde yüz ba-
flar› sa¤lam›fl bir sistem henüz yok. Bu
iki uygulaman›n en büyük dezavantaj›
ise zararl› içerik bulunan sitenin tama-
men kapat›lmas›.

Sistem o sayfada o resmi 
kapat›p yan›ndaki yaz›y› 
okuman›za izin veriyor

Öztürk’e göre halen kullan›lan filtre-
leme teknikleri içeri¤i tümüyle engelli-
yor ve bu kullan›c›y› sitedeki di¤er fay-
dal› bilgiden de mahrum b›rak›yor. Ahu
Öztürk, ürettikleri yaz›l›m›n fark›n› flöy-
le aç›kl›yor, “ Ten rengi ile filtrelemede
fark, sadece objeyi sansürlemek fleklin-
de gerçeklefliyor. Diyelim ki internette
bir gazete okuyorsunuz. Genel içerikte
uygunsuz bir fley olmamas›na ra¤men
ç›plakl›k içeren resimlerle karfl›laflabili-
yorsunuz. Sistem o sayfada o resmi ka-
pat›p yan›ndaki yaz›y› okuman›za izin
veriyor. ‹çeri¤in tümünden mahrum kal-
m›yorsunuz.” Öztürk, araflt›rmalar› so-
nucu dünyada ayn› ifllevde kullan›lan
tek bir yaz›l›m ile karfl›laflm›fl. Bir ‹ngiliz
üretimi olan ishild (kalkan) ad›ndaki ya-
z›l›m dünya piyasas›nda görev yap›yor. 

”Yüzde yüz do¤ru bir 
ç›plakl›k alg›s›n› sa¤lamak 
için çal›fl›yoruz.” 

Yaz›l›m en basit haliyle renk skalas› içe-
risinden ten rengi ayr›msamas›n› prensip
ediniyor. Bu ayr›msamada sadece renk ile
de¤il ayn› zamanda ten renginin insan
uzuvlar›na göre da¤›l›m›n› ölçümlüyor.
Proje tamamlanm›fl de¤il. Sistem hata pa-
y› da verebiliyor. Konu üzerine hummal›
bir flekilde çal›flt›klar›n› belirten Öztürk,
flöyle devam ediyor, “Yüzde yüz do¤ru bir
ç›plakl›k alg›s›n› sa¤lamak için u¤rafl›yo-
ruz. Yaz›l›m nadir de olsa vücut, yüz alg›-
s›n› kar›flt›rabiliyor.”  Ten rengi filtreleme-
sine yönelik Sa¤›ro¤lu ve Öztürk’ün yapt›-
¤› deneylerde, genel olarak ele al›nan 160
konu imgesinde 15 hata pay› ortaya ç›k-
m›fl. Ahu Öztürk ve Proje hocas› fieref Sa-
¤›ro¤lu flimdi bu yaklafl›k yüzde onluk ha-
ta pay›n› ortadan kald›rmak için çal›fl›yor.    
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O bir

Facebook, Twitter, Myspace
gibi a¤larda sayfas› var

ROMANT‹K flark›lar›yla tan›d›¤›m›z Ferhat Göçer, haberleflme alan›nda tam bir
teknoloji tutkunu… Ba¤lant› Noktas›’na konuflan ünlü sanatç›yla 3N, mobil internet

ve sosyal a¤lar üzerine konufltuk. Bir sanatç› gözüyle, haberleflmeden kara
yollar›na kadar, ulaflt›rma alan›ndaki düflünce ve görüfllerini aktard› bize…

tteekknnoolloojjiikkromantik



‹NSANLARIN kendilerini, duy-
gular›n› flark›larla ifade etti¤i bir toplum-
da yafl›yoruz. Ferhat Göçer de bu yönü
ile toplumun kalbinde kendisine yer bul-
mufl sanatç›lardan biri. Yaklafl›k 16 sene-
dir sahnelerde olan Ferhat Göçer, ayn›
zamanda 20 y›ld›r da hekimlik mesle¤ini
sürdürüyor. Sanatç› kendisini romantik
bir adam olarak tan›ml›yor. Ayn› zaman-
da bütün teknolojik geliflmelerin ciddi bir
takipçisi ve uygulay›c›s›. Her alanda, üst
teknolojiyi kullanmaya çaba gösteriyor.
Geliflen teknolojiyi özellikle ifl hayat›na
entegre etmek Göçer’in en büyük özelli-
¤i.  Gerek yeni nesil ürünlerle, gerekse
geliflen internet sayesinde bilgiye eriflimin
kolayl›¤›, Göçer’e göre büyük avantaj.
Yaflam›n h›z›na adapte olma yolunu ise
bu teknolojik nimetlerle sa¤lam›fl. Pek
çok sanatç›n›n albüm sat›fllar› aç›s›ndan
olumsuz olarak de¤erlendirdi¤i internet
dünyas›n› Ferhat Göçer tam bir nimet
olarak görüyor.

O, her yeni geliflmenin, mükem-
meli getirece¤ini savunuyor

Geliflen biliflim ve eriflim sistemleri sa-
natç›ya büyük keyif veriyor. Özellikle se-
yahatlerde telefonunu modem olarak
kulland›¤› bilgisini veren Göçer, kiflisel
bilgisayar›ndan bu sayede eriflim sa¤lad›-
¤›n› söylüyor. 

Ferhat Göçer konuyla ilgili görüfllerini
ilginç bir örnekle özetleyerek flöyle bafll›-
yor: “TRT’deki program›m›zda webcam
ba¤lant›lar› ile dünyan›n dört bir yan›n-
dan insanlarla ba¤lant›lar yapt›k. Muhte-
flem bir birliktelik bu. Günlük hayat›mda
3N teknolojisi sayesinde mobil telefo-
numdan istedi¤im her bilgiye son derece
h›zl› eriflim sa¤lamak mümkün oluyor.
Önümüzdeki y›llarda bu h›z katlanarak
artacak.”

‹nternet onun vazgeçilmezi 
Sohbet ilerledikçe anl›yoruz ki, Ferhat

Göçer’in yeni nesil teknolojiler üzerine
de söyleyece¤i çok fley var. Doktorluk,
müzik çal›flmalar› derken, ço¤umuzun
bilmedi¤i bir yönü daha konuflma ak›fl›yla
ortaya ç›k›yor.

Sanatç› ciddi bir teknoloji tutkunu ol-
du¤unu flu sözleriyle aç›kl›yor: “‹nternet
kullan›m›n›n ülkemizde dünya standart-
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Sohbetin sonunda hayranlar› için
Göçer’den ald›¤›m›z küçük tüyolar›
da okurlarla paylaflmak istedik. 

■ Kendisi, en çok ‘Sessiz Gemi’
isimli parças›n› ‘duyarak’ okudu¤unu
ifade ediyor. 

■ Sanatç›y› sinema ya da dizilerde
görme hevesi olanlar biraz hayal
k›r›kl›¤›na u¤rayacaklar ama çünkü
ufukta böyle bir çal›flma yok ve
olmayacak gibi görünüyor.
”Sinemay› düflünmüyorum. Bence
oyunculuk yetene¤i ve mesle¤i farkl›
bir kariyer, benim yolum belli.” diyor. 

■ Bu kariyer yolunda her y›l
oldu¤u gibi, bu y›l da yabanc› bir
y›ld›z ile düet konser projesi var. Bu
yabanc› isim henüz belli de¤il!

■ Göçer’e, son dönemlerde en
çok rastlanacak yer ise, havaalan› ve
uçaklar olacak. Çünkü son
albümünün ard›ndan çok yo¤un bir
konser trafi¤i tüm yurt dâhilinde
bafllam›fl. 

FERHAT GÖÇER DETAYLARI

lar›nda oldu¤unu biliyorum. Bu plat-
form gerçekten inan›lmaz bir h›zla büyü-
yor ve ben gelecekte internetin bu konu-
da tek mecra olaca¤›n› düflünüyorum.”
diyor.  Ferhat Göçer’e göre, internet
üzerinden baflar› ölçümleri son derece
do¤ru bir tespit. 

Kendisi ve ekibi de bu metodu hayat-
lar›n›n de¤iflmez bir parças› olarak ifl ha-
yatlar›na entegre etmifl durumdalar. 

Öte yandan sosyal a¤lar da Göçer için
büyük keyif. Hepsinde aktif olarak faali-
yet gösteriyor. Facebook, Twitter,
Myspace gibi a¤larda sayfas› var. 

Ona göre sosyal medya her geçen gün
etkisini art›r›yor. Göçer, bu alanlarda fa-
aliyetini flöyle aç›kl›yor: “Tahmin edersi-
niz ki benim de bu alandan uzak olmam
beklenemez. Özellikle kendi resmi inter-
net sayfam ve bu sayfa üzerinden yapt›-
¤›m s›çramalarla hem sevenlerimle bulu-»»
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fluyor, bilgi al›fl-veriflini sa¤l›yor, hem de kon-
serlerimi paylafl›yorum.”

“Bölünmüfl yollar hayal ötesi”
Ferhat Göçer’le olan söyleflimiz, sadece bili-

flim dünyas›ndaki teknolojik geliflmelere olan
ilgisi ile s›n›rl› kalmad›. 

Göçer’in son dönemde karayollar›ndaki ge-
liflmeleri de yak›ndan izledi¤ini ö¤reniyoruz. 

Ünlü sanatç›, bu de¤iflimin kendi hayat›na
etkisini flöyle yorumluyor: “Eskiden turneler-
de, e¤er karayolunu tercih etmiflsek, çekti¤i-
miz s›k›nt›lar› hat›rl›yorum. Bozuk yollar gidifl
gelifl karmaflas›, bütün bunlar ciddi bir hayati
riski yan›n›zda tafl›yarak yapt›¤›n›z bir yolculuk
anlam›na geliyordu. Bir de bunu bizim iflimiz-
de düflünün. Yaflanan o gerginli¤in ard›ndan
sahne al›yorduk.”

fiehirleraras› bölünmüfl yollarla, karayollar›-
n›n son y›llarda hayal bile edilemeyecek bir
düzeye geldi¤ini vurgulayan Göçer, küçük fle-
hirlere giden yollar›n da bu kalite ve a¤a sahip
olmas›n› arzu ediyor. Sanatç›, ülke çap›nda
konserden konsere gitmenin getirdi¤i trafikte,
tüm ülkede ayn› yol kalitesinde bir a¤ örülme-
sini diliyor.  Sanatç›ya ulafl›m tercihini sordu-
¤umuz zaman, flu cevab› al›yoruz: “Do¤ru za-
manlamal› bir soru asl›nda, flimdilerde yeni al-
bümümün Anadolu turnesi için haz›rl›k yap-
maktay›z. fiehir, flehir gezerek müzikseverler
ile buluflaca¤›z. Bazen uçak, bazen karayolu…
Bunun heyecan› içindeyim.” 

“Hiç keflke demedim ”
Göçer Urfa’dan ‹zmit’e oradan da

‹stanbul’a geçiflini hayat›n›n ilk dönüm noktas›
olarak görüyor.  Kendi ifadesine göre, hayat›-
n›n ikinci dönüm noktas› ise, ilk albümün ç›k›-
fl›yla gerçekleflmifl. Hayat›nda ‘keflke’ duygusu-
nu hiç yaflamad›¤›n› dile getiren sanatç›, bu du-
rumu flöyle tan›ml›yor: “Atmaya karar verdi¤i-
niz ad›m tamam›yla size özgüdür. Art›lar› eksi-
leri hesaplar ve o ad›m› atar›m. Bu, kiflinin
kendisine inanc› ile ilgili bir fley. ‹fller diledi¤im
gibi gitmedi ise de bu benim d›fl›mdaki flartla-
r›n flekillendirdi¤i bir olas›l›k.” 

Anl›yoruz ki,  hepimizin çokça kulland›¤›
‘keflke’ler, Ferhat Göçer’in hayat›nda hiç yer
almam›fl.

“Baflar›n›n s›rr› kalitede”
Ünlü sanatç›n›n seslendirdi¤i hemen her

parça listelerde üst s›ralarda yer al›yor. Göçer,
bunun s›rr›n›n do¤ru parçalar› yakalamak ol-
du¤unu belirterek flöyle devam ediyor: “Do¤ru
flark›, do¤ru sesle (yorumcuyla) birleflti¤inde
baflar›s›z olma flans› yoktur diye düflünüyo-
rum.”  Kalite, Göçer için vazgeçilmez bir un-
sur. Her alanda aranan kalitenin, müzikte de
olmas› gerekti¤ini ifade ediyor. “Kaliteli çal›fl-
malar, kaliteli ifller her zaman ses getirir. Bü-
tün tafllar›n yerine oturtuldu¤u ve sunum yap-
t›¤›n›z kitleye sayg›l› durufl ve emek gerekli. Bu
ifller flansla ilgili de¤il.” sözleri ile düflünceleri-
ni ifade ediyor. 

‹nsanlar›n kendilerini, duygular›n› flark›larla
ifade etti¤i bir toplumda yafl›yoruz. Göçer de,
toplumda bu ifadeler için seçilen sanatç›lar-
dan. Ünlü sanatç› bu konuda a¤›r bir sorumlu-
luk hissetti¤ini söylüyor ve ekliyor: “Kendimi
her zaman romantik bir adam olarak tan›mla-
d›m ve yorumlad›¤›m flark›lar sevenlerle, sevgi-
lilerle aram›zda bir ortak ba¤ kuruyor ve hisle-
re tercüman oluyor.” Bu gerekçe ile her za-
man ucuz olandan kaçt›¤›n› ve bu güne kadar
bu titizlikle müzik yapt›¤›n›n alt›n› çiziyor. 

“

“TRT’deki
program›m›zda

webcam
ba¤lant›lar› ile
dünyan›n dört
bir yan›ndan

insanlarla
ba¤lant›lar

yapt›k.
Muhteflem bir
birliktelik bu.

fiehirleraras› bölünmüfl yollarla,
karayollar›n›n son y›llarda hayal bile

edilemeyecek bir düzeye geldi¤ini vurgulayan
Ferhat Göçer, küçük flehirlere giden yollar›n da

bu kalite ve a¤a sahip olmas›n› arzu ediyor. 
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Bir Ege türküsünün iki dizesi flöyle
yak›lm›fl: “Bedesten yollar› dopdolu

diken/Kör olsun dikeni yollara diken”… 
Türküye yak›flan yaz›klanma/ilenme halini

bir kenara b›rakal›m.
‘Yol’u bütün ça¤r›fl›mlar›yla ele alal›m.
Bedesteni, her rengine âfl›k oldu¤umuz

Türkiye kabul edelim.
‹flimiz oldukça zor.
Bedestene hem yeni yol yapaca¤›z, hem

de yoldaki dikenleri temizleyece¤iz.
Bunun için “kör olsun dikeni yollara

diken” dememenin, bedestene de
bedestenle ifli olana da bir har›n›n olmad›¤›
kesin…

Olsa olsa bedestenin yollar›n›n dikenli
oldu¤u bilgisini/bilincini diri tutabilir.

Yoldaki dikeni kald›rmak için yaz›klanmak
yetmiyor.

Diyelim ki, mevcut dikenli yoldaki dikenleri
kald›rmak yeni bir yol yapmaktan daha güç,
daha maliyetli; o zaman yeni yol yapmak ve
bedesteni canl›, ulafl›l›r tutmak boynumuzun
borcu.

Bir de, yeni yapt›¤›m›z yolun dikenli
olmamas›na özen göstermek var tabii, iflin
ucunda…

Peki, yolu hiç dikensiz yapabilmek
mümkün mü, bu zor… Dikenin dopdolu
olmamas›, aç›k söylersek, yola dikilen yahut
kendili¤inden biten dikenin, bedesten
ulafl›m›na mani teflkil etmemesi gerekiyor.

‹flin daha tuhaf› flu:
Bedesten yollar›n› yürünmez hale

getirenlerin, dopdolu diken dikenlerin
bedestenle iflinin olmamas›… 

Yol ve bedesten kayg›s› olmayanlar›n
dikti¤i dopdolu dikenli yollar› dikenden
ay›klamak, olmazsa bedestene dikensiz yol
yapmak, daha aç›¤› milletin bafl›n›n çaresine
bakmas› gerekiyor.

Türkiye’de darbe anayasalar›n› aslanlar
gibi savunanlar›n bedesten gibi bir kayg›s›
olmad›¤› gibi, darbe anayasas› yapanlar›n da
Türkiye gibi bir kayg›lar› yok…

Onlar Türkiye kendisinden geçmesin diye
de¤il, Türkiye kendisine gelmesin diye
yollara diken döflediler.

Bedesten Yollar›

Bedestene 
hem yeni yol

yapaca¤›z, hem
de yoldaki

dikenleri
temizleyece¤iz.
Bunun için “kör

olsun dikeni
yollara diken”
dememenin,

bedestene de
bedestenle ifli

olana da bir
har›n›n olmad›¤›

kesin…





CEP telefonlar› yayg›nlaflt›¤›n-
dan bu yana, anne-babalar bir ikilem ya-
flamaya bafllad›. Bir taraftan cep telefonu
kullan›m›n›n özellikle çocuklar üzerinde
olumsuz etki yapt›¤› konufluluyor. Di¤er
taraftan ise çocuklar› okul, kurs, dersha-
ne, spor-sanat aktivitelerine kat›lan aile-
ler, çocuklar›ndan her an haberdar ol-
mak istiyor. Bu durumda aileler bir ter-
cih yapmak durumunda kal›yor ve tercih-
leri de ço¤unlukla, çocuklar›na cep tele-
fonu almak yönünde oluyor. Peki, zorun-
lu olarak al›nan bu karar› aileler için da-
ha az endifle verici duruma getirmenin
yollar› var m›d›r? Çocuklara al›nan cep
telefonlar›nda nelere dikkat edilmelidir?
‹flte bu sorulara ShiftDelete.Net Mobil
Editörü Ahmet Gözütok cevap veriyor.       

Gözütok, cep telefonlar›n› çocuklar›n-
dan haberdar olmak amac› ile zorunlu
olarak kullanan ailelere önemli tavsiye-

lerde bulunuyor. Cep telefonunun zarar-
lar›ndan çocuklar›n korunmas› için al›n-
mas› gereken tedbirleri flöyle s›ral›yor:  

Telefonun özellik listesini belirleyin
Alaca¤›n›z telefonu belirlemeden ön-

ce, cihazda bulunmas›n› istedi¤iniz özel-
lik listesini belirlemelisiniz. Mobil inter-
net eriflimi, görüntülü konuflma, kamera,
müzik çalar gibi detaylar bafltan çizilme-
li. Bu durum sizi hem maddi anlamda
olas› olumsuz sürprizlerden kurtaracak
hem de yaflanacak bir ihtilaf› peflinen
önlemifl olacakt›r.

‹stemedi¤iniz özelliklere 
eriflimi flifre ile s›n›rlay›n

Her telefon, bir tak›m özelliklere eri-
flim için parola korumas› yeteneklerine
sahiptir. Telefonu sat›n ald›ktan sonra

çocu¤unuza durumu güzel bir flekilde
özetleyerek, eriflmesini istemedi¤iniz bö-
lümleri belirledi¤iniz bir flifre ile koruma
alt›na alabilirsiniz. Art›k birçok telefonda
geliflmifl ba¤lant› ve e¤lence özellikleri
standart olarak yer ald›¤›ndan, kullan›l-
mas›n› sak›ncal› gördü¤ünüz alanlar› en-
gellemek tek çare olacakt›r.

Sadece kendi numaralar›n›z› 
izinli say›p di¤er 
ba¤lant›lar› s›n›rlayabilirsiniz

Markas› ve modeli ne olursa olsun, her
telefonda d›fla yap›lan ba¤lant›lar› engel-
leyebilmek de mümkün. Çocu¤unuzun si-
zin belirledi¤iniz numaralar d›fl›nda kalan
numaralarla iletiflim kurmas›n› istemiyor-
san›z, ça¤r› engelleme seçenekleri alt›n-
dan telefonun kapsam›n› belirleyebilirsi-
niz. Ayr›ca, k›sa mesaj ç›lg›nl›¤›na son
vermek için  çocu¤unuzla oturup konufla-
rak, günlük mesaj s›n›r› belirleyebilirsiniz. 

Konum izleme yöntemlerini 
kullanabilirsiniz

Belirli bir yafl›n alt›ndaki çocu¤unuzu,
yan›nda olamad›¤›n›z anlarda da takip
etmek isteyebilirsiniz. Geliflen teknoloji
sayesinde bu konu için büyük paralar
harcaman›z gerekmiyor. Telefonlar›n
GPS özelliklerinin yan›nda, mobil opera-
törlerinin bu alanda çeflitli hizmetleri bu-
lunuyor. Kulland›¤›n›z GSM firmas›n›n
bayileri yahut ça¤r› merkezleri yoluyla
aktiflefltirebilece¤iniz bu özellik sayesin-
de çocu¤unuzun nerede oldu¤unu anl›k
olarak bilgisayar›n›z›n ekran›nda takip
etmek mümkün.

Çocu¤unuz için seçece¤iniz cep telefonunda hayati önem tafl›yan belki de en önemli
konu SAR de¤eri. “Doku bafl›na emilen radyasyon oran›” olarak
Türkçelefltirebilece¤imiz ifadenin zararlar›na iliflkin kesinleflmifl bir bilgi bulunmuyor. T›p
dünyas› SAR konusunda kal›plaflm›fl bir sonuca varamam›fl olmas›na karfl›n, 0.08 W/kg
de¤erin sa¤l›k için olumsuzluk teflkil etmeyece¤i yayg›n bir kan›d›r. Yasal s›n›rlamaya
bakt›¤›m›zda Amerika’da 1.60 W/kg, Avrupa ve Türkiye’de ise bu oran 2.00 W/kg’dir.

Sar de¤eri çok önemli
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Çocuklar›n›za alaca¤›n›z cep
telefonunun özelli¤i nas›l olmal›?
»

“

“Çocuklar›na cep telefonu
almakla almamak aras›nda
kalan ebeveynlere uzman
tavsiyesi: “Mobil internet

eriflimi, görüntülü
konuflma, kamera, müzik
çalar gibi detaylar bafltan

çizilmeli.” 

ShiftDelete.Net Mobil Editörü
Ahmet Gözütok





PTT, yeni bir hizmet çeflidi ile
müflterilerini flafl›rtmaya haz›rlan›yor.
Kurum, bundan böyle müflterilerinin
gönderilerini elektronik posta olarak
alacak. Ald›¤› gönderiyi kendi bask› ma-
kinelerinde renkli olarak ç›kartacak.
Zarfa koyacak ve istenilen adrese teslim
edecek. 

PTT’nin ‘Hybrid Mail’ (Karma posta)
olarak adland›r›lan bu hizmetini örnek-
lendirecek olursak; müflterilerine tan›-
t›m amaçl› broflür göndermek isteyen
bir firma, broflürü sadece elektronik or-
tamda PTT’nin ilgili hizmet birimine
iletecek. Birim, bu gönderiyi kendi bas-
k› merkezlerinde toplayarak, mail ola-
rak ald›¤› gönderiyi orijinaline uygun
olarak bast›racak ve firman›n gönder-
mek istedi¤i adrese zarf içinde teslim
edecek. Yani PTT art›k e-posta olarak
ald›¤› gönderileri müflteriye orijinal hali
ile teslim edecek.

Kurum, 30 bin kiflilik kadrosu ile Tür-
kiye’nin en ücra noktalar›na posta, ban-
ka, lojistik hizmetleri götürüyor. Ancak
geliflen teknoloji ile birlikte hizmetlerini
teknolojiye de uydurmay› ihmal etmi-
yor. Bu hizmetlerden biri ise ‘Hybrid

Mail’. Posta hizmetlerinde yeni kulla-
n›lan bir yöntem olan ‘Hybrid Ma-

il’ için PTT, ‹stanbul, Ankara, ‹z-
mir, Mersin ve Erzurum’da

bask› merkezleri kurdu. 
Her bir flehir ken-

di bölgele-

rindeki di¤er flehirlere gidecek gönderi-
lerin bas›m›n› gerçeklefltirecek. Bask›
merkezi bulunan flehirler 8 saat içinde
toplamda 980 bin adet gönderiyi dijital
ortamdan alarak, bask›s›n› yap›p, zarfla-
yabilecek kapasiteye de sahip olacak. 

Bask› merkezlerinde hizmeti gerçek-
lefltirecek olan bask› makineleri ve zarf-
lama makineleri bulunuyor. Bask›lar
tam renkli, siyah bask› fleklinde olabile-
cek. ‘Hybrid Mail’ bask› ve gönderi ha-
z›rlama hizmet maliyetlerinin ve stok ve
tedarik maliyetlerinin büyük ölçüde
azalt›lmas›, gönderici kurumlar›n maki-
ne ve yat›r›m ve iflletim maliyetlerine
katlanmalar›n›n önlenmesi gibi özellik-
leri ile kullan›c›lara kolayl›k sa¤l›yor.
Ayr›ca posta hizmet sürelerinin büyük
ölçüde h›zland›r›lmas›, gönderilerin al›-
c›lara en yak›n merkezde üretilmesi gibi
getirileri de bulunuyor. Gönderici ku-
rumlar›n, gönderilerini elektronik or-
tamda her ad›m›n› takip etme olana¤›
da sa¤lan›yor. 

Sen mailini gönder 
PTT zarfa koysun
adresine de teslim etsin 

PTT, elektronik 
ortamda ald›¤›

gönderiyi, kendi bask›
merkezlerinde

bast›racak. Adresine
orijinal, zarf l› hali ile

teslim edecek.
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YILLARCA karayoluna yap›lan
yat›r›mlar›n gölgesinde kalan, ad› ancak
kazalarla an›lan demiryollar› tarihi proje-
lerle 2023 hedefine yürüyor. TCDD, bir
yandan alt yap› yat›r›mlar›n› sürdürürken
di¤er yandan da büyük projeler için yeni
ad›mlar at›yor. Bunlardan biri de demir
a¤larla örülecek ‹pek Yolu Projesi.
TCDD, projenin hayat bulmas›n›n ard›n-
dan, 75 milyar dolarl›k tafl›mac›l›k pasta-
s›ndan yüklüce bir pay alacak. 

Çin’den bafllayarak Anadolu ve Akde-
niz arac›l›¤›yla Avrupa’ya kadar uzanan,
milattan önce M›s›rl›lar›n, Romal›lar›n,
Çinlilerden sat›n ald›klar› ipek, baharat,
kâ¤›t, porselen ve de¤erli tafllar›n ker-
vanlarla tafl›nd›¤› tarihi ‹pek Yolu, de-

mir raylarla yeniden canlanacak. 
Yaklafl›k 8 bin km uzunlu¤undaki
‹pek Demir Yolu Projesi, 17 ül-

keyi birbirine ba¤layacak.
Projenin en önemli

aya¤›n›, Asya, Avrupa ve hatta Ortado¤u
aras›nda bir köprü vazifesi gören Türkiye
oluflturacak. ‹pek Yolu’nu, demir a¤larla
yeniden örecek proje, TCDD’yi oldukça
heyecanland›r›yor. Çünkü 2015 y›l›nda
hat bak›mlar› ve yeni hatlar›n tamamlan-
mas›yla hayata geçecek projeden, Türki-
ye’nin en az 7,5 milyar dolarl›k bir pay al-
mas› öngörülüyor. 

Londra’dan Çin’e 
kesintisiz ba¤lant› kuruluyor

TCDD, ‹pek Demir Yolu Projesi’ne
büyük önem veriyor. Bu çerçevede, 2015
ve 2023 yat›r›m planlar›n› haz›rlad›. Dev-
let Demiryollar› Genel Müdürü Süley-
man Karaman, Çin’den Londra’ya kesin-
tisiz ‹pek Yolu hatt› için TCDD’nin de-
miryolu yat›r›mlar›n› anlat›yor:

‹pek Yolu, demirden örülüyor 
Milattan önce M›s›rl›lar›n, Romal›lar›n, Çinlilerden sat›n ald›klar›
ipek, baharat, kâ¤›t, porselen ve de¤erli tafllar›n kervanlarla
tafl›nd›¤› tarihi ‹pek Yolu, demir raylarla yeniden canlanacak.

Haber: ZEHRA SAYAN»
■ TCDD Genel Müdürlü¤ü 2010 y›l›nda
994 km yol yenilemesi yapacak
■ 2002 y›l›ndan itibaren 281 olan iltisak
hatt› 322’ye ç›kar›ld›. 
■ Lojistik merkezler için 51 milyon TL
harcand›. Halen 12 bölgede lojistik
merkezlerin yap›m› devam ediyor.
■ Tüm hatlar›n yenilenmesi için 1 milyar
293 milyon dolar harcanacak.
■ Sinyalizasyon ve vagonlar için 2 milyar
383 milyon dolar, elektrifikasyon ve
lokomotif için 2 milyar dolarl›k yat›r›m
yap›lacak.
■ Yüksek H›zl› Tren Hatlar› için 10 milyar
400 milyon dolar hat yap›m bedeli, 2
milyar 130 milyon dolar h›zl› tren seti
bedeli olmak üzere 12 milyar 530
milyon dolarl›k yat›r›m yap›lm›fl olacak.

TCDD’nin demiryolu çal›flmalar›

‹llüstrasyon: Meral Erdo¤an



“Ermenistan s›n›r kap›s› kapal› oldu¤u
için Kars- Tiflis’i yap›p, Gürcistan üzerin-
den do¤uya varmam›z gerekiyordu. Bu-
nun için proje bafllatt›k. fiu anda viyadük-
ler, tünellerin yap›m› devam ediyor. Her
zaman çok iyi komfluluk iliflkilerimiz olan
‹ran’la bu bölgede ba¤lant› kurmak için
Selim’den I¤d›r’a bir yol uygulama proje
ihalesini gerçeklefltiriyoruz. En geç, gele-
cek sene ihalesini yapaca¤›z. Dolay›s›yla
da ‹ran, Nahç›van, Kars- Tiflis, üçlü flekil-
de hem kuzeye, hem do¤uya hem de Ha-
zar Denizi’nden do¤uya ba¤lanan yollar›-
m›z olacak. Bu bölgeyi de Trabzon’a ba¤-
layaca¤›z. Erzurum’dan, Trabzon’a ora-
dan güneye inecek yeni yollar yap›lacak.
‹stanbul- Kars- Tiflis, Bakü, Irak, Kars,
Nahç›van, Basra, Halep, Mekke oradan
da hicaz demiryoluna gidilecek. ‹stanbul-
Halep, Kuzey Afrika’ya kadar uzanacak.” 

Tafl›mac›l›k 25 kat büyüyecek 
Genel Müdür Karaman, Tarihi ‹pek

Yolu’nun demiryollar› ile yeniden hayat
bulaca¤›n› söylüyor. Söz konusu hat üze-
rinde 75 milyar dolarl›k bir navlun pazar›
oldu¤una dikkat çekiyor. Bu noktada
Türkiye’nin bulundu¤u co¤rafyan›n öne-

mine de¤iniyor. Türkiye olmadan, Asya
ile Avrupa’n›n iki taraftan aya¤› kesik bir
köprü durumunda bulundu¤unu dile ge-
tiren Karaman, 75 milyar dolarl›k navlun
pazar›n›n Türkiye üzerinden geçece¤ini
vurgulayarak, nas›l bir kazanç sa¤lanaca-
¤›n› flu sözlerle ifade ediyor: “Bu pasta-
dan yüzde 10 alaca¤›m›z› düflünüyoruz.
fiu anda Türkiye’de 300 milyon dolarl›k
bir tafl›mac›l›k pazar› var. E¤er bu hattan
yüzde 10 al›rsak flu anki tafl›mac›l›¤›m›z›n
25 kat› bir büyüklük elde etmifl oluruz.
Bu rakama demiryolu tafl›mac›l›¤›nda
maliyet ve zamandan elde edilecek tasar-
ruf da eklenirse Türkiye ekonomisine
önemli bir katk› sa¤lanacakt›r.” 

35dosya

2023 y›l›na kadar 11 bin 599 km
demiryolu yap›larak toplam 22 bin

504 km demiryolu a¤›na ulafl›lacak.
2035 y›l›na kadar ise 9 bin 752 km

YHT ve 5 bin 663 km konvansiyonel
hat yaparak, toplam demiryolu a¤› 26

bin 420 km’ ye yükseltilecek.

2023 y›l›na 
kadar 11 bin 599

km demiryolu
yap›lacak

■ Bo¤az Tüp Geçit Projesi
‹stanbul Bo¤az› Tüp Geçit Projesi

sayesinde Kars-Erzurum-Erzincan ve Sivas
hatlar›n›n do¤u ve güneyde 5 komflu ülkeyle
h›zl› tren ba¤lant›s› kurulmas›na olanak
sa¤layacak. Toplam 76 km’den oluflan
dev projenin hayat bulmas› durumunda,
‹stanbul ulafl›m›ndaki demiryolu pay› yüzde
3,6’dan yüzde 27,7’ye yükselerek, Tokyo ve
New York’un ard›ndan dünya s›ralamas›nda
üçüncü olacak. 12 fleritlik karayoluna eflit
olacak projenin denizin 60 metre alt›ndaki
tüpleri yerlefltirildi.

■ Marmaray
Proje, flu anda dünyadaki en büyük

ulafl›m altyap› projelerinden biri.  ‹yilefltirilmifl
ve yeni demiryolu sisteminin tamam›,
yaklafl›k 76 km uzunlu¤unda olacak. ‹pek
Yolu projesi için Avrupa taraf›nda Muratl›-
Tekirda¤ demiryolu ba¤lant›s› ile Tekirda¤
limanda feribotlar›n yanaflaca¤› iskelelerin
inflaat› sürüyor. Asya taraf›nda ise
Derince’deki mevcut limanda feribotlar için
yanaflma iskelesi yap›lacak. Proje ile
Pekin’den Türkiye’ye yolcu ve yük
tafl›mac›l›¤› 8 günde gerçeklefltirilecek. 

■ Egeray
TCDD ile ‹zmir Büyükflehir Belediyesi

iflbirli¤i ile yürütülen ve temeli 3 Nisan 2006
tarihinde at›lan Egeray için Demiryollar›,
toplam 155 milyon dolarl›k yat›r›m yapt›.
Proje Kemalpafla-Turgutlu Demiryolu’na
ba¤lanarak ‹pek Yolu’nun Ege Denizi’nden
Anadolu’ya ba¤lanan koridoru olacak.

■ Baflkentray
Sincan-Kayafl aras›ndaki 36 kilometre

uzunlu¤undaki demiryolunda
gerçeklefltirilecek olan proje ile Ankara-
Sincan aras›nda üç, Ankara-Kayafl aras›nda
ise iki hat olan demiryolu yeniden infla
edilecek. Ankara-Behiçbey aras›ndaki dört

hat alt› hatta, Behiçbey-Sincan aras›ndaki üç
hat befl hatta, Ankara-Kayafl aras›ndaki iki
hat ise dört hatta ç›kar›lacak. Yap›lan
hatlardan ikisi yüksek h›zl› tren
tafl›mac›l›¤›nda, ikisi ise metro
standard›ndaki banliyö tafl›mac›l›¤›nda
hizmet verecek. Proje, ‹pek Yolu’nun ‹ç
Anadolu bölgesindeki kap›s› olacak.

■ Samsun-Kavkaz
Samsun-Kavkaz (Rusya) limanlar›

aras›nda feribot ba¤lant›l› demiryolu
tafl›mac›l›¤› yap›lmas› için Türkiye ile Rusya
aras›nda, Karadeniz üzerinde tren-feri hatt›
oluflturulacak. Oluflturulacak hat, Samsun ve
Kavkaz limanlar› aras›nda köprü görevi
görecek. 

■ Kars-Tiflis-Bakü
Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesi’nin

temeli 2008 y›l›nda at›ld›. Projenin 76
kilometresi Türkiye s›n›rlar›nda, 29 km’lik
k›sm› ise Gürcistan s›n›rlar› içerisinde
kal›yor. Ayr›ca, Gürcistan içerisindeki
Ah›lkelek ile Tiflis aras›ndaki mevcut 160
kilometrelik hat da onar›lacak. 

■ Kurtalan-Irak ve 
Nusaybin Irak

‹pek Yolu’nun Ortado¤u’ya aç›lan 
kap›lar› bu iki proje üzerinden geçecek.
Türkiye -Suriye ortak s›n›r›nda Mardin-
Gaziantep aras›ndaki 326 kilometrelik tren
raylar› tamamen de¤ifltirilecek. Özellikle
petrol ve petrol ürünlerinin sevkiyat›nda
proje büyük zaman ve maliyet kazanc›
sa¤layacak.

■ Van Gölü Geçifli Projesi
Van Tatvan aras›nda feribot ar›zalar›

yüzünden tafl›mac›l›¤›n aksad›¤› bölgede,
Van Gölü Kuzey Geçifli Demiryolu Projesi
hayata geçirilecek. ‹ran taraf›ndan da
desteklenen proje için 2 adet 50 vagon
kapasiteli feribot sat›n al›nacak.

‹pek Yolu’nu canland›racak projeler flöyle:



ULAfiTIRMA Bakanl›¤› h›zl›
trende ç›tay› yükseltti. 2003 y›l›ndan beri
dünyada sadece Çin’in Shanghai kentin-
de kullan›lan ve 31 kilometrelik kent
merkezi ile Shanghai Havaalan› aras›n›
431 kilometre h›zla, 7 dakika 20 saniyede
alan Manyetik Rayl› Tren (Maglev) tek-
nolojisi, Türkiye’ye geliyor. 

Maglev teknolojisinin, 139 kilometre-
lik Antalya-Alanya aras›nda infla edilme-
si planlan›yor. Antalya-Alanya aras›nda
infla edilmesi düflünülen Manyetik Rayl›
Tren’in saatteki h›z› 475 ile 500 kilomet-
re aras›nda olacak. Böylece Türkiye,
Çin’in elindeki dünya rekorunu alarak,
dünyan›n en h›zl› tren iflletmecisi olacak.
Yap-‹fllet-Devret (Y‹D) modeliyle 4 y›l
içinde infla edilmesi düflünülen proje,
yaklafl›k 5,5 milyar Avro’ya mal olacak.
TCDD Genel Müdürü Süleyman Kara-
man , projeye so¤uk bakmad›klar›n›, fizi-
bil olmas› halinde ‘tamam’ diyebilecekle-
rini kaydetti. 

Dünyada Manyetik Rayl› Tren teknolo-
jisine sahip firmalardan Alman Euro Ra-
pid, Maglev teknolojisini Türkiye’ye getir-
mek için Ulaflt›rma Bakanl›¤›’na genifl bir
heyetle adeta ç›karma yapt›. Euro Rapid
firmas›n›n Türkiye (Euro Türk Rapid)
Genel Müdürü Ertan Develik, proje hak-
k›nda Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m
ve TCDD Genel Müdürü Süleyman Ka-
raman’la görüfltüklerini aç›klad›. Bakan
Y›ld›r›m’›n, devletin kasas›ndan tek kurufl
ç›kmadan, Y‹D modeliyle projenin inflas›-
na s›cak bakt›¤›n› dile getiren Develik,

Haber: ADEM EREN / ZEK‹ GÖKTÜRK

“ Bu teknoloji Türkiye’ye
gelirse, Antalya’ya gelen

turist say›s› en az ikiye
katlan›r. Nas›l,

Shanghai’ye treni
görmek için gidenler

varsa, Antalya’ya da çok
say›da gelen olur. ”

TCDD’yi ziyaret eden Alman heyeti

»
Dünyan›n 

en h›zl› treni
Antalya-Alanya

aras›na
yap›lacak
Euro Türk Rapid Genel

Müdürü Ertan Develik:
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projeyi Almanya Ulaflt›rma Bakan› Peter
Ramsauer’in de destekledi¤ine dikkat
çekerek, finans sorunu yaflamayacaklar›-
n› vurgulad›. 

Alanya-Antalya aras› 
38 dakikada al›nacak 

Proje hakk›nda bilgi veren Develik,
Maglev teknolojisiyle 139 kilometrelik
Antalya-Alanya aras›n›n yaklafl›k 38 da-
kikada al›naca¤›n› kaydetti. Söz konusu
güzergâhta trenin 3 noktada duraca¤›n›
belirten Genel Müdür, “Duraklar, An-
talya Havaalan›, Manavgat ve Alanya
olarak planland›. Bu teknoloji Türki-
ye’ye gelirse, Antalya’ya gelen turist say›-
s› en az ikiye katlan›r. Nas›l, Shanghai’ye
treni görmek için gidenler varsa, Antal-
ya’ya da çok say›da gelen olur.” dedi.

Düz bölgelerde h›z, 
500 kilometreye ulaflacak 

Genel Müdür Ertan Develik, Manye-

tik Rayl› Tren’in, Antalya-Alanya ara-
s›ndaki ortalama h›z›n›n 411 kilometre
olaca¤›n› belirterek, “Ancak, Antalya-
Alanya aras›ndaki 50-60 kilometrelik
düz bölgelerde h›z›n 475 ila 500 kilo-
metreye ulaflmamas› için de hiçbir se-
bep yok.” dedi.

“Maglev, 3 bin 
y›l›n›n teknolojisi”

Türk Genel Müdür Ertan Develik,
Maglev teknolojisinin 3 bin y›l›n›n tekno-
lojisi oldu¤unu savunuyor. 1000 kilomet-
relik mesafelerde uçaktan daha h›zl› ol-
du¤unun hesapland›¤›n› kaydediyor. Al-
manya’da yap›lan testlerde, Manyetik
H›zl› Tren’in 600 kilometre sürate ulaflt›-
¤›n› belirtiyor. 

En ak›l› ifl 
Türkiye’ye yat›r›m yapmak

Ertan Develik, dünya genelinde yaflan
küresel krizden sonra ortaya ç›kan tab-

loda; Euro Rapid olarak Türkiye’ye ya-
t›r›m yapman›n en ak›ll› ifl oldu¤u kara-
r›n› verdiklerini söyledi. Develik, flöyle
devam etti: “Dünya genelinde küresel
krize ra¤men Türkiye’nin krizden nas›l
bir baflar› ile ç›kt›¤›n› bütün dünya gör-
dü. Bunu bilen büyük firmalar, di¤er
Avrupa ülkeleri aras›nda Türkiye’ye ya-
t›r›m yapman›n en ak›ll› ifl olaca¤›na ka-
rar verdi. Biz de böyle düflünüyoruz. Al-
manya Ulaflt›rma Bakan› Peter Ram-
sauer de Türkiye’ye yap›lacak projeyi
destekledi¤ini aç›klad›. Projenin arka-
s›nda sadece bizim firmam›z de¤il, Al-
man devleti de var.”

Maglev’in vagonlar› 
Türkiye’de üretilecek

Euro Türk Rapid Genel Müdürü Er-
tan Develik, Manyetik H›zl› Tren setleri-
nin Türkiye’de üretilmesinin planland›¤›-
n› da söyledi. Develik, “Ayn› flekilde, tre-
nin baz› parçalar›n›n da Türk sanayisi ta-
raf›ndan üretilmesini hedefledik.” dedi.

Karaman: “Fizibil 
bulursak tamam deriz”

TCDD Genel Müdürü Süleyman Ka-
raman ise, Euro Rapid firmas›n›n yetkili-
lerinden, proje hakk›nda genifl kapsaml›
bilgi ald›klar›n› söyledi. “Biz kendilerine
böyle bir projenin Y‹D modeliyle yap›l-
mas› halinde düflünebilece¤imizi söyle-
dik.” dedi. ”Projeyi inceliyoruz. Projeye
so¤uk de¤iliz. fiayet fizibil olursa, ‘ta-
mam’ der ve bafllar›z. Zaten Alman yet-
kililer projeyi 4 y›lda tamamlayabilecek-
lerini belirtiyor.” ifadesini kulland›. 

31 kilometrelik kent merkezi ile Shanghai
Havaalan› aras›n› 431 kilometre h›zla, 

7 dakika 20 saniyede alan Manyetik Rayl›
Tren (Maglev) teknolojisi, Türkiye’ye geliyor.

“Maglev” sözcü¤ü ‹ngilizce
“Magnetic Levitation” sözcüklerinin
k›salt›lmas›yla elde edilmifl,
“manyetik olarak havada tutma,
yükseltme” anlam›na geliyor.
Manyetik Rayl› Tren hiçbir yere
de¤meden havada süzülerek
gidiyor. Bu süzülme sayesinde hiçbir
afl›nma yaflanm›yor. Bu da bak›m
masraf›n› minimuma çekiyor.
Tekerleklerin raylar üzerinde
sürtünmeden süzülmesi de, gürültü
kirlili¤ini ortadan kald›r›yor. Mevcut
trenlere oranla çok daha sessiz
seyahat edilebiliyor. 

Maglev nedir?

37demiryolu
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TAR‹H‹ Gar Restoran› ayda orta-
lama 8 bin turiste yemek hizmeti veren bir
iflletme. Turistlerin hemen hemen 5 bin ka-
dar› Japonlardan olufluyor. Japonlar›n yan›
s›ra Malezyal›, Tayvanl›, Frans›z ve Koreli
turistler mekân› yak›ndan tan›yor. Durumu
bilenler kendi aralar›nda buraya, “Anka-
ra’n›n Kapadokyas›” ya da “Türkiye’deki
Tokyo” diyorlar.

Bu söylentiler kula¤›m›za kadar gelince,
Ankara’daki Tokyo’yu görmek, gördükleri-
mizi sizlere aktarmak istedik. Gittik, Gar
Restoran’›n kap›s›n› çald›k. A¤›r tarihi kap›-
n›n ard›ndaki, eski ahflap döfleme ve kristal
avizelerle ayd›nlanm›fl lofl bir mekân bizi sa-
r›p sarmalad›. Gar’›n yo¤unlu¤una karfl›n,
mekân›n atmosferi müflterilerine adeta bir
“iç huzur” servisi yap›yor. Tren gar›ndaki
koflturmaca ile aran›zda sadece birkaç met-
re ve ahflap çerçeveli cam kap›lar var. E¤er
gara yönelik bir masa seçmiflseniz, giden-

ler ve kalanlar›n hayatlar› sadece bir cam
ötenizde, bafl›n›z› kald›r›yor ve o resmi

seyredebiliyorsunuz. Buram buram
Cumhuriyet kokan, her köflesine

tarih sindirmifl Demiryollar›
binas›nda, a¤›rbafl-

l› durufluyla önceleri pek de gözümüze ta-
k›lmayan mekân öylesine coflkulu zamanla-
ra ev sahipli¤i yap›yormufl ki, yaflay›nca an-
lad›k. S›kça yaflanan bir Tokyo Gecesi’ne
flahit olduk ki sormay›n. Restoranda on,
meslekte 52 y›l›n› devirmifl iflletme müdürü
Zihni Akdo¤an, bir yandan sorular›m›z› ce-
vaplad›, öte yandan da ta Japonya’dan na-
m›n› duyup, onunla foto¤raf çektirmek iste-
yen Japon dostlar ile ilgilendi.

“Japonlar, yatakl› trene 
geleneksel flekilde ba¤l›lar”

Akdo¤an’a akl›m›za ilk tak›lan “Bu ka-
dar Japon neden buraya geliyor?”  sorusu-
nu sorduk. Akdo¤an’a göre, tarihi bir de¤er

olan Demiryollar› binas›, Japonlar için gö-
rülmesi flart bir yer. TCDD binas›, Anka-
ra’daki az say›daki turistik tarihi mekânlar-
dan. An›tkabir, Ankara Kalesi, Etnografya
Müzesi kadar önemli. ‹flletme Müdürü flöy-
le devam ediyor: “Böylesine ilgi duyduklar›
tarihi bir binan›n içinde yemek yemek, on-
lar› mutlu ediyor. Bir de Türk yemeklerini
çok lezzetli buluyorlar.”  

‹flletme, bu dost canl›s› insanlar›n yap›la-
r›n› düflünerek elinden geldi¤ince persone-
lini sabit tutup, onlara al›flk›n olduklar› kifli-
lerle hizmet veriyor. Burada öne ç›kan bir
nokta daha var ki, Japonlar›n,  Ankara eks-
presine, yani yatakl› trene geleneksel flekil-
de ba¤l› olmalar›. Ankara’dan 22.30’da kal-

Japon
turistleri 

çiftetelliye
kald›ran

mekân:
““

TAR‹H‹ GAR RESTORANI  
Ankara’ya gelip de buraya

u¤ramayan Japon yok
gibidir. Uçakla bile gelseler
buraya gelir, demiryollar›
binas›n› gezer, yemek yer
havaalan›na öyle giderler. Tarihi Gar

Restoran›
‹flletme Müdürü
Zihni Akdo¤an

Haber: FÜSUN ÇAPRAZ

»



kan yatakl› tren ço¤unlu¤u turist olan yol-
cular›n›, Ankara- ‹stanbul aras› tafl›yor. Ön-
ceki dönemlerde Alman ve Frans›z turistle-
rin de yo¤unlukta oldu¤u turlarda, son yedi
y›ld›r Japonlar›n say›s› oldukça artm›fl.

“Yatakl› tren yirmi vagon da 
olsa, doluyor, yeri ayr›d›r”

Son dönemde bütün kamuoyu h›zl› tren
üzerine odaklanm›flken Müdür, yatakl› tren
seferlerinin yetmedi¤inden dem vuruyor.
Özellikle k›fl mevsiminde, yatakl› trenin ya-
banc› yolcu taraf›ndan çok tercih edildi¤ini
belirtiyor ve ekliyor: “Yatakl› tren yirmi va-
gon da olsa, doluyor, yeri ayr›d›r. Yönetim-
lerin bilece¤i ifl, ama ek sefer konulabilir.
Çünkü yerli müflterimize bilet kalm›yor.”

“Turisti Antalya’ya h›zl› 
tren ile tafl›mak çok cazip

H›zl› trene de¤inmiflken, ticari etkileri
soruyoruz. Akdo¤an’a göre, h›zl› tren ken-
dileri de dâhil bütün çevre esnafa ciddi bir
ekonomik katk› sa¤lam›fl. Ayr›ca bu sayede
müflteri kalitelerinin artt›¤›n› vurgulayarak

flöyle devam ediyor: “Biz iflimiz gere¤i ola-
ya ticari bak›yoruz. Ankara, Konya seferi-
nin bafllamas› olas›l›¤›n› hesaplara kat›yo-
ruz flu ortaya ç›k›yor; turisti Ankara’dan,
‹stanbul’dan Antalya’ya h›zl› tren ile tafl›-
mak çok cazip. Turistik yolculuklarda ko-
naklamalar yapmak zorundas›n›z. Yol uzu-
yor. Projelerin tamamland›¤›n› düflünelim.
Gelen turist ekibi ‹stanbul’dan kalkan h›zl›
trenle Ankara’ya gelir. Ankara’dan h›zl›
trenle Konya’ya, Konya’dan otobüsle An-
talya’ya iner. ‹stanbul, Ankara, Konya bir
günde tamamlanacakt›r. Elbette bunlar
benim flahsi fikirlerim.”

“Trenin kalkma vakti yaklafl›nca, 
Japon usulü çiftetelli oyunlar› bafll›yor”

Saatler ilerledikçe Japonlar›n e¤lence an-
lay›fl›n›n bizlerden çok da uzak olmad›¤›n›
görüyoruz. Yeme¤in ard›ndan -ki genellikle
tercihleri saç kavurma olurmufl- Türk müfl-
terilerle iflaret dili ile sohbetler bafll›yor.
Mekân Türk müflteri ile yabanc›n›n özellik-
le de Japonlar›n kaynaflmas›nda da rol oy-
nuyor. Gece ilerleyip trenin kalkma vakti

yaklafl›nca bera-
ber foto¤raf çektirmeler ve
Japon usulü çiftetelli oyunlar› bafll›-
yor. Finalde Japon tur ekibi Türklerce
trene do¤ru u¤urlan›yor.  Bizler Anka-
ra’daki Tokyo ile yeni tan›flman›n flaflk›nl›¤›
içindeyken, Zihni Akdo¤an baflka bir konu-
yu flöyle vurguluyor: ”Benim için çok önem-
li bir fley var, özellikle yabanc› turist, buray›
Alman Mimarisi olarak biliyor. Oysa bu bi-
na Atam›z›n direktifiyle infla edilen bir bi-
nad›r ve tamamen bir Türk mimarisidir.
Mimar› da fiekip Akal›n’d›r. Bütün duvar-
lar›m›z Atatürk ve Cumhuriyet resimleri ile
donat›lm›flt›r. Buradaki duvarlara bir çivi
bile çak›lamaz koruma alt›ndaki bir bina
ama aksi bir iznimiz olsa bile yapmay›z”.

“Atatürk’ün resmi gözyafllar›na bo¤du”
Akdo¤an bir an›s›n› paylafl›yor: 
“Yafll›ca bir müflterimiz ilk defa gelmifl.

Yemek yerken duvardaki Atatürk resmini
gördü. Resim Atatürk’ün Meclis konuflma-
s›n› yaparken çekilmifl bir foto¤raf. Müflteri,
resimde Atatürk’ün sa¤›ndaki kiflinin baba-
s› oldu¤unu fark etti, gözyafllar› içinde kald›.
Daha sonra da o¤lu ve torunlar›n› da al›p
geldi. Tüm aile, foto¤raf›n karfl›s›nda ye-
meklerini yemifllerdi. 
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Japon turistler, demiryollar› binas›nda micro bir döviz ekonomisi oluflturuyor.

“
“

”Japonya Google’da, Tarihi Gar’›n foto¤raflar›na,
Türkiye’de oldu¤undan daha çok rastlan›yor.”
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Mevlana’y› bir de
4 boyuttan izleyin

TEKNOLOJ ‹ ile
müzecilik faaliyetleri ilk

etapta birbirleri ile uzak iliflki-
si olan iki unsur gibi gözüküyor.

Ancak son y›llarda art›k müzeler
de teknolojik geliflmeleri yak›ndan

takip eder hale geldi. Kapal› cam-
lar›n ard›na hapsedilen eserlerden

oluflan müzelerin yan›na, insanlar›n
tüm duyular› ile hissedebildi¤i eserle-
rin sergilendi¤i müzeler ekleniyor.
Teknoloji ile beslenen bir müzeye
Ankara bugünlerde ev sahipli¤i yap›-
yor. Rusya’n›n St. Petersburg flehrin-
deki balmumu heykel müzesi Anka-
ra’ya tafl›nd›. Kentpark al›flverifl
merkezinde 3 ay boyunca Baflkent-
lilerle buluflacak olan heykelleri 4
boyutlu olarak görebilmek, mü-

zeyi ilginç k›l›yor. Müze sorum-
lusu Jale Kuflhan, 4 boyutlu

heykel müzesinin özellikle-
rini anlatt›.

Kuflhan’›n verdi¤i bil-
gilere göre, normal-

de heykelcilik 3
boyutlu bir sa-

nat. An-
c a k ,

Ankara’daki müze bir de her heykelin
arkas›na konulan sinevizyon teknolo-
jisi ile 4 boyutlu hale getirildi. Sineviz-
yon gösterisinde, heykeli yap›lan her
bir isimle ilgili tarihi bilgiler, o ismin
hem dünya tarihi hem de Türk tarihi
üzerindeki önemi de anlat›l›yor. ‹zle-
yici bir taraftan, heykeli incelerken,
bir taraftan da heykeli yap›lan isimle
ilgili sinevizyondan bilgi sahibi oluyor. 

Ziyaretçiler istedi, Osmanl› pa-
diflahlar› müzeye dahil edildi
Jale Kuflhan, St. Petersburg’daki bal-

mumu müzesinden, Türkiye’de tan›nan
çeflitli isimlerin heykellerinin sat›n al›na-
rak, müzenin oluflturuldu¤unu söyledi.
Ancak müzeyi gezen ziyaretçilerin gör-
mek istedikleri yeni isimlerin heykelleri-
ni ziyaretçi defterine yazmalar› ile ilk
baflta yaklafl›k 40 olan heykel say›s› 51’e
ç›kar›ld›. Baflkentli sanatseverler Osman-

l› padiflahlar›, Mevlana,

»

Ankara’da 4 boyutlu müze
aç›ld›. Normalde heykelcilik

3 boyutlu bir sanat. Ancak,
Ankara’daki müze bir de her

heykelin arkas›na konulan
sinevizyon teknolojisi ile 

4 boyutlu hale getirildi.

Kemal
Sunal

Mevlana
Celaleddin-i

Rumi 
Mustafa
Kemal
Atatürk

Yavuz
Sultan
Selim
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Zeki Müren, Naz›m Hikmet, Kemal Su-
nal, Michael Jackson gibi isimlerin hey-
kellerini de görmek istediklerini belirtti.
Ziyaretçilerden gelen talepler do¤rultu-
sunda Osmanl› padiflahlar›ndan baz›lar›
ile Mevlana, Zeki Müren, Naz›m Hik-
met, Kemal Sunal’›n balmumu heykelle-
ri yine St. Petersburg’da yapt›r›larak, An-
kara’daki müzeye eklendi. 

Atatürk’ün iki heykeli var
Müzede birçok ismin yan› s›ra Atatürk

de bulunuyor. Atatürk’ün ilk gençlik ve
olgunluk döneminden iki balmumu hey-
keli müzede yer al›yor. Gerçe¤ine birebir
benzerlikleri ile dikkat çeken heykellerin
arkas›ndaki sinevizyonda ise Atatürk’ün
hayat›, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmas›
gibi bilgiler veriliyor. 

Orijinal saçl›, orijinal 
boyutlu heykeller flafl›rt›yor

Müzede sergilenen heykeller orijinal-
lerine benzerlikleri ile flafl›rt›yor. Heykeli

yap›lan isimlerin birebir boylar›, kilolar›,
k›yafetleri orijinal olarak yap›l›yor. Hey-
kel yap›m›nda gerçek saç kullan›l›yor.
Türkiye’de bu teknoloji bulunmad›¤› için
heykeller St. Petersburg’da yapt›r›l›yor. 

Jale Kuflhan, 3 ay›n sonunda heykelle-
rin ‹stanbul’a götürülece¤i bilgisini verdi.
Burada kal›c› bir mekân bularak, 100
Türk büyü¤ünün balmumu heykelinden
oluflan müzeyi kurmak istediklerini kay-
detti. Ankaral› sanatseverlerin müzeye
çok büyük ilgisinin oldu¤una dikkat çe-
ken Kuflhan, özellikle hafta sonlar›, aile-
lerin çocuklar› ile birlikte müzeyi gezdik-
lerini belirtti. Burada çocuklar›n dünya
tarihinde önemli yerleri olan isimleri ger-
çek, birebir karfl›lar›nda görerek flafl›rd›k-
lar›n› söyledi. Ayr›ca o isimle ilgili bilgile-
ri sinevizyondan ö¤renerek kültürel biri-
kimlerine katk› sa¤lad›klar›n› aktard›. 

Müze giriflleri ücretli
4 Boyutlu Balmumu Heykel Müze-

si’nin giriflleri ücretli olarak belirlenmifl.

Ö¤rencilere 4 TL, tam bilet 5 TL, 10 ki-
fliden fazla ö¤renci gruplar›na ise 2’fler li-
radan bilet kesiliyor. 

Dünyan›n en önemli balmumu
heykel müzesi: Madam Tussaud

Londra’daki Madam Tussaud müzesi,
dünyada en çok tan›nan balmumu müze-
si olarak biliniyor. St. Petersburg müzesi-
nin ard›ndan en kalabal›k müze olan
Madam Tussaud’da, Atatürk’ten Bill
Clinton’a Nelson Mandela’ya; Elvis
Presley’den Alfred Hitchcock’a kadar sa-
y›s›z ünlünün mumyalar› bulunmaktad›r.
Her sene 2 milyondan fazla turist müzeyi
ziyaret ediyor. 

Madam Tussaud’daki Atatürk’ün hey-
keli asl›na benzemedi¤i için müzenin
Türk ziyaretçileri taraf›ndan çok flikâyet
edilmiflti. Bunun üzerine Koç Holding
taraf›ndan özel bir sanatç› ekip olufltu-
ruldu. 1 y›lda tamamlanan ve Atatürk’e
öncekinden daha çok benzeyen heykel
geçti¤imiz y›llarda müzeye yerlefltirildi. 

Ziyaretçilerden gelen talepler
do¤rultusunda Osmanl›
padiflahlar›ndan baz›lar› ile
Mevlana, Zeki Müren, Naz›m
Hikmet, Kemal Sunal’›n
balmumu heykelleri yine St.
Petersburg’da yapt›r›larak,
Ankara’daki müzeye eklendi.

‹bn-i Sina

Fatih
Sultan
Mehmet
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B‹R‹ size gelip, ‘bugünkü deniz
turumuzu kör bir kaptanla yapaca¤›z’
derse ne hissedersiniz? Arkas›ndan da
bu gezinin hayat›n›z boyunca unutama-
yaca¤›n›z bir tekne gezintisi olaca¤› iddia
edilirse… Hiç korkmay›n; bizce o tekne
turuna kat›lan flansl›lardan biri olursu-
nuz. Hayat›n›z›n en estetik zaman›n› ya-
flar, bir o kadar da yaflam dersini cebinize
koyar, o turdan öyle ayr›l›rs›n›z. Sizleri
daha fazla merakta b›rakmadan yaklafl›k
40 y›ld›r görme engeline ra¤men kaptan-
l›k ve müzisyenlik yapan, Cengiz Orçun

sohbeti ile bafl bafla b›rakal›m.
Orçun, çocuklu¤u denizlerde geç-
mifl, 18 yafl›nda da belgesini alm›fl

bir kaptan. 24 yafl›nda bir kaza
ile gözlerini kaybetmifl.  ‘En-

gelledi mi?’ diye soruyo-
ruz; “Beni ne de-

nizlerden, ne de di¤er tutkular›mdan cay-
d›ramad›. Kaptanl›¤›n yan› s›ra uzun y›l-
lard›r profesyonel flekilde müzik yap›yo-
rum.” diye yan›tl›yor. Gitar çal›yor, beste-
ler ve aranjeler yap›p, demolar haz›rl›yor.
Blues, funk ve caz’dan klasikleri ve kendi
eserlerini çal›p söylüyor. Y›llar önce evini
‹stanbul’dan Bodrum’a tafl›yan do¤ma
büyüme ‹stanbullu Cengiz Orçun’u Bod-
rum’da tan›mayan yok.

“ “Gören gözlerde,
‘vitrin yan›lg›s›’ diye

bir fley var. Biz
körlerde gönül gözü
bu vitrin yan›lg›s›n›

azalt›yor. Kaptanl›kta
bu çok önemli.

Hiç kör bir
kaptanla denize
aç›ld›n›z m›? 

Hiç kör bir
kaptanla denize
aç›ld›n›z m›? 

Hiç kör bir
kaptanla denize
aç›ld›n›z m›? 

Hiç kör bir
kaptanla denize
aç›ld›n›z m›? 

Hiç kör bir
kaptanla denize
aç›ld›n›z m›? 

Hiç kör bir
kaptanla denize
aç›ld›n›z m›? 

Haber: FÜSUN ÇAPRAZ

»
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Yard›mc›lar›n›, ‘bir baltaya sap
olamayanlardan’ seçiyor

Cengiz Orçun’un bir baflka özelli¤i de
30 y›ld›r kaptan yetifltirmesi. Sohbetin
daha ilk dakikalar›nda bizi flafl›rtan ‘yar-
d›mc›lar›m› bir baltaya sap olamam›fl-
lardan seçerim’ ifadesini flöyle aç›kl›yor:

“Yanl›fl anlafl›lmas›n yard›mc›lar›m›n
hepsi dürüst, ak›ll› çocuklard›. Ama çe-
kingen, hayat›n genç yaflta yordu¤u in-
sanlar yani. Kimi ekonomik, kimi ailevi
s›k›nt›lar çekmifl, hayat›n sillesini yemifl
duygusal insanlar. Zaten, her fleyi dört
dörtlük yapan yard›mc› da bana göre
de¤il; bir fleyler ö¤retmeliyim. Son yar-
d›mc›m da hayata küsenlerden. Elini,
aya¤›n› çekiyor hayattan ama birlikte
aflmay› ö¤renece¤iz.” 

Orçun, yard›mc›lar›na sadece kap-
tanl›¤› de¤il, dalgalarla bo¤uflmay›, so-
runlarla nas›l bafla ç›k›laca¤›n› da ö¤re-
tiyor.

“Tekneme müflteri olarak 
bir kere gelir, ikinci geliflte 
dostum olursunuz”

Orçun, çocuklu¤unda çok zor yaflam
koflullar› içinde de¤ilmifl. Onu, hayat›n
her flart›na haz›rlayan bir baba yetifltir-
mifl. ‹lkokul y›llar›ndan bu güne çal›flma-
d›¤› ifl kalmam›fl. Küçük bir çocukken
marangoz atölyesinde ç›rakl›ktan tutun
da nalbant›n yan›nda atlara nal çakmaya
kadar uzanan genifl bir ifl tecrübesi edin-
mifl. Sonraki y›llarda gümrük komisyon-
culu¤u, müteahhitlik ve tekstilcilik alan-
lar›na y›llar›n› verip, ciddi paralar ka-
zanm›fl. Ancak denizin her zaman haya-
t›nda oldu¤unu vurgulayan Orçun, evini
Bodrum’a tafl›d›ktan sonra esas tutkusu
ile hayat›n› kazanmaya bafllam›fl. Farkl›
kiflili¤i Bodrum’da düzenledi¤i tekne
turlar›na hemen yans›m›fl. Kaptan süreci
flöyle paylafl›yor: “Kaptan yetifltirmeyi 30
sene yapt›m ama bunu ticari bir ifl ola-
rak düflünmeyin. Tekne turlar› yapar›m,
eflimi dostumu gezdiriyorum çünkü be-
nim tekneme müflteri olarak bir kere ge-
linir. Daha sonra dostumdurlar zaten.”

Tekne turu deyince ak›llara gelen dan-
sözlü, oyun haval›, flamata e¤lencesi Or-
çun’un sözlü¤ünde yok. Klasikleflmifl ge-
zi güzergâhlar› da. Cengiz Kaptan, ken-
di gitar›ndan dökülen blues, funk na¤-
meleri ile yeme¤in, gezinin en estetik
fleklini sunuyor. Rota ise en bilinmez,
sakin koylar oluyor. Kendi tan›m›yla
‘VIP tekne turlar›’ bunlar. Müzik ise y›l-

lar boyunca ciddi baflka bir kazanç kap›-
s› olmufl. ‹yi paralar kazand›¤›n› ifade
ederek flöyle devam ediyor: “Bodrum’da
en bilindik mekânlarda müzik yap›yo-
rum. Yaz›n çok ça¤›r›rlar, özel gecelerde
acente teknelerinde ç›kar›m.” 

Orçun’dan Sinatra, 
Elvis Presley yorumlar›

Söyleflide bir yandan Sinatra’dan “My
Way”in en güzel seslendirmelerinden bi-
rini dinliyoruz. Orçun’a ait oldu¤unu
duyunca flafl›r›yoruz. Kaptan’dan yeni
aç›klamalar geliyor: “Gitarla çal›p söyle-
di¤im parçalar›ma m›z›ka ve di¤er mü-
zik aletleri ile düzenlemeler yapar›m.
Bilgisayar temelli cihazlarla demo ve cd
kay›tlar›m› yapar›m. Oyuncaklar›m diyo-
rum o cihazlara, çok keyif al›yorum.” El-
vis Presley, Frank Sinatra ve daha nice
unutulmaz eserin Cengiz Orçun’dan
baflka bir tatla dinledi¤i kesin. Müzik ve
deniz Orçun’un hayat›nda iki büyük tut-
ku olunca ikisi turlarda buluflmufl.

“Bu ifli ö¤renecek insan›n öncelik-
le gönlünde deniz sevgisi olacak”

Orçun’la söylefli de ‘engel’ kavram›
gittikçe soyutlaflmaya bafll›yor ancak
7 kad›n, 40 erkek kaptan yetifltiren
ustaya sormadan edemiyoruz,
“Göremeyen bir insan nas›l
kaptan yetifltiriyor?” En
basit haliyle flöyle an-
lat›yor: “Vitrin
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yan›lg›s› diye bir fley var. Körlerde gönül gözü, bu
vitrin yan›lg›s›n› azalt›yor. Kaptanl›kta bu çok
önemli. Bu ifl, karadayken ö¤renmeye bafllan›r.
Önce tekne bak›m› -günlük, dönemlik- gibi liman-
daki ifller yap›l›r. Sonra yavafl yavafl denize inilir.
Örne¤in en zor ifl limana girip ç›kmakt›r. Yönlen-
dirmeleri yapar›m. Yönetim ve planlama bende-
dir, dümen de¤il. Bu ifli ö¤renecek insan›n öncelik-
le gönlünde deniz sevgisi olacak. Motor, makine,
yelken sa¤l›k bilgileri olacak. Hava olsun diye ö¤-
renme hevesindekiler de çok.”

Böyle adaylar için Orçun’un önlemi, öncelikle
kifliyi makine dairesine sokmak, oradaki teknik,
karmafla, cayd›r›c› unsurlar hevesi kaç›rmazsa e¤i-
time devam…

“Sen Cengiz’in yan›nda 
çal›flt›ysan kaptan olmuflsundur”

“Çok umutsuz oldu¤um adaylarla da u¤raflt›m.
Serkan diye bir yard›mc›m vard› ‘o¤lum senden
ancak 15, 20 sene sonra kaptan ç›kar’ derdim.
Çok zor bir ö¤renciydi.” Orçun’un bu sözlerle ta-
n›mlad›¤› Serkan Kaptan, flimdi 60 metrelik bir
gemide güverte zabitli¤i görevinde bulunuyor. Ya-
banc› gemilerde, uluslar aras› sularda kaptanl›klar
yap›yor. Cengiz Kaptan en gururland›¤› anlardan
birini de flöyle özetliyor: “Eski yard›mc›lar›ma, bu
iflin piyasas›nda, Cengiz’in yan›nda çal›flt›ysan
kaptan olmuflsundur deniyormufl.” 

Cengiz Orçun, 20 y›ll›k hayat arkadafl›yla da
deniz arac›l›¤› ile tan›flm›fl. Tekneye tur için gelen
bir kaç bayan›n, rehber ile tur hakk›nda konufltu-
¤una flahit olan Orçun ileride efli olacak Neflegül
Han›m’›n rehbere, di¤er turlardaki müziklerden,
e¤lenceden flikâyet etti¤ini duymufl. Rehbere, “Bu
bayanlar sorunlu o¤lum, ileride ‹talyanlar var on-
larla konufl.” dedi¤ini itiraf ediyor. Sonra tur bo-
yunca do¤an arkadafll›k evlili¤e kadar gitmifl.
Yüksek hemflire Neflegül Orçun ve k›z› Mercan’a
da kaptanl›k ve deniz sevgisi Cengiz Kaptan tara-
f›ndan afl›lanm›fl.

“Koskoca denizin 
ortas›nda teknemi kaybettim”

Bodrum’da her sene yap›lan yelkenli yar›fllar›n-
da madalyalar› olan Orçun’un bir de denizde tek-
nesini kaybetmesi var ki oldukça ilginç:

“Teknemi demirledim denize atlay›p biraz yüz-
düm. Bodrum, tekne trafi¤i çok kalabal›k bir yer-
dir. Bu yüzden tekneme, çok özel sadece bende
olan bir müzik koyar›m ki, sese yönelip yerini ko-
lay bulay›m. Bir süre sonra tekneyi kaybetti¤imi
fark ettim. Denizde teknelerin alt›nda kalma ihti-
mali var, yön tayin etmek için çabal›yorum. Allah-
tan kaptanlar›n hepsi tan›d›kt›r. Biri bana ‘tek-
nenden çok uzaks›n’ diye seslendi. Yard›mc› oldu,
yerini buldum. Me¤er teknedeki bir müflteri, ‘sa-
bahtan beri ayn› müzik çal›yor’ deyip benim yön
müzi¤imi de¤ifltirmifl.”

“
“

7 kad›n, 40
erkek kaptan

yetifltiren
görme engelli
Kaptan Cengiz

Orçun,
kaptanl›¤a

heves edenleri
uyar›yor: “Bu

ifli ö¤renecek
insan›n

öncelikle
gönlünde deniz
sevgisi olacak.

Hava olsun
diye ö¤renme

hevesindekiler
çok.”
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2010 y›l› Sait Faik Hikâye Arma¤an›’n› “Tafl
Bina ve Di¤erleri” adl› kitab›yla Asl›

Erdo¤an kazand›. Erdo¤an’›n yazd›klar›n›n
Kafka’n›nkilere benzedi¤i söylenemez. Ama
nedense Asl› Erdo¤an’›n son kitab› “Tafl Bina
ve Di¤erleri”ni okurken ve sonra hep Kafka’y›
düflündüm. Kafka’da da ç›k›fls›zl›k vard›r ve
varolufl mutlak hâkimiyetini ilan etmifltir. Biz
dünyan›n varolufl dinamiklerinin istedi¤i gibi
oynatt›¤› aciz kuklalar olarak hareket edip
durmaktay›zd›r; ama hep bulundu¤umuz
yerde, döngüsel, kapal›…

Asl› Erdo¤an’›n bu kitab› kesinlikle
klostrofobik; insanda tafl binan›n pek de
tahayyül edilemeyen odalar›nda,
koridorlar›nda sonsuza dek ac› çekmeye
yazg›l› olarak kapat›lm›fl hissi yaflat›yor. Ben
kitab› okurken gerçekten de bunald›m; ama
zaten yazar›n istedi¤i de benim bunalmam
de¤il miydi ki? O bunal›yorsa, o tafl binan›n
içinde çaresiz kapal›ysa, benim de bunalmam,
benim de nefessiz kalana kadar kapat›lmam
gerekiyor. Bu, klasik edebiyat tavr›d›r. Zaten
Asl› Erdo¤an’› okurken Kafka’y› hat›rlamam
asl›nda bir yazar olarak Erdo¤an ile bir okur
olarak benim trajedimdir. Bunun en önemli
nedeni de Kafka’n›n yüzy›l›n bafl›nda, öznenin
henüz parçalanmad›¤›, parçalansa bile çekti¤i
›st›rab›n anlaml› oldu¤u, dünyaya hâlâ anlaml›
sözlerle feryat edilebildi¤i “modern”
zamanlarda yaflam›fl olmas›; Erdo¤an ile
benim de öznenin sonsuz parçalara ayr›larak
parçalanm›fl oldu¤u, soysuz bir ›st›rab›n
çekildi¤i, bu ac›n›n hiç de asil olmad›¤›, hakl›
ç›kar›lamad›¤›, ona anlams›z bir gösteriymifl
gibi bak›ld›¤› bir zamanda, “postmodern” bir
dünyada yafl›yor olmam›z.

Kafka’n›n yenilgisi, ›st›rab› soyluydu ve
asl›nda bir ifle yar›yordu; dünyan›n o ça¤›nda
dünyay› anlaml› bir biçimde aç›¤a ç›kar›yor,
Kafka parçalanm›fl ama yine de bütünlüklü bir
özne olarak anlam ifade eden sözlerle
dünyay› elefltirel bir süzgeçten geçiriyordu.
Karfl›l›kl› anlaml› bir iliflki vard› aralar›nda. Oysa
bu ça¤da, bugün, hiçbir fley bir anlam ifade
etmiyor, her fley gelip geçiyor, ard›nda hiçbir
iz b›rakm›yor, yaflananlar hiç yaflanmam›fl gibi
yok oluyor. Asl› Erdo¤an iflte bu yok oluflun
yaratt›¤› ›st›rab› hissettirmek istiyor; hem de
kendi hissetti¤i fliddette. Ölen bir özne olarak
Asl› Erdo¤an, kendi yok oluflunu bir iflaret
fifle¤i gibi görünür k›larak okurunu uyar›yor.

Bu uyar›, empati üzerine dayal› ve eflit ve
samimi bir iliflkinin d›fla vurumudur; yoksa üst
perdeden de¤il. “Tafl Bina ve Di¤erleri”nin en
önemli özelli¤i yaratt›¤› gerçeklik hissidir. Ya
da flöyle de söylenebilir: Yok olmakta olan
gerçeklik hissini gerçek fliddetiyle, o yok olufl
an›nda d›fla vurmas›d›r. Dolay›s›yla
d›flavurumcu bir metin bu ve her d›flavurumcu
metin gibi ak›ldan çok duyulara dayanan bir
ilkelli¤i bar›nd›r›yor. Ist›rap ilkel ve ilkseldir. Ve
fliddet bar›nd›r›r. Asl› Erdo¤an’›n özellikle bu
kitab›n›n üç temel özelli¤i bunlar: ‹lkellik,
ilksellik ve fliddet. Bunlar da uyuflmufl olan
bedenlerde canl›l›k ve gerçeklik hissi
yaratmak, ölmekte olan bedenlere son bir flok
uygulamak gibi. Ama yine de bu çabas›nda
çok baflar›l› olmas›na karfl›n bu kitab›n sanal
postmodern durumun içinde yaz›ld›¤›n› ve
ancak bu durumun koflullar› içinde
de¤erlendirildi¤inde anlam bulabilece¤i
ortada.

Kafka hâlâ sayg›yla ve söylediklerine de¤er
verilerek okunuyor. Ama bugün yaflasayd›
kendi ›st›rab›n› say›klayan bir soytar›ya
dönüflme ihtimali çok fazlad›r. Geçmiflten bize
konuflmas› sesinin hâlâ bir gerçeklik tafl›mas›n›
sa¤l›yor. Bugün konuflsayd› bu gürültünün
içinde duyulmaz olur ya da gürültüye katk›
yapmaktan baflka bir fley yapamazd›.

Asl› Erdo¤an, sanallaflman›n al›p yürüdü¤ü,
zaman›n art›k dünyan›n kendi çevresinde
dönüflünün do¤al zaman› olmad›¤› ama
uzamla birlikte de¤iflik h›zlar kazand›¤›,
görelileflti¤i bir dünyada yafl›yor ve yaz›yor;
ben de bu dünyada yafl›yor ve okuyorum;
flimdi yazd›¤›m yaz›y› da böyle bir dünyada
yaz›yorum. Söylediklerimi uyan›k bir zihinle,
söyledi¤imden baflka bir anlama gelmeyecek
flekilde yazmaya çal›flarak ve okurun hoflça
vakit geçirece¤i k›vrak zekâ gösterilerinden
uzak durmaya çabalayarak. Okuru tatmin
etmekten nefret ediyorum. Asl› Erdo¤an da
nefret ediyor. Zaman›m›z›n de¤erli diye ileri
sürdü¤ü kavramlara, ruh hallerine,
de¤erlerine yüz sürmeyerek. Evet, do¤ru, Asl›
Erdo¤an da “öznenin ölümü”nden muaf
de¤il, ama hiç olmazsa ölmekte olan öznenin
ard›nda b›rakm›fl olabilece¤i izleri iflaretliyor,
onlar› takip ediyor. Asl› Erdo¤an neyi ne için
ve nas›l yazd›¤›n› bilen soy yazarlar kufla¤›na
ba¤lan›yor. Bu ise günümüzde nadiren
rastlanan bir fley. 

Öznenin ölümü 

Kafka hâlâ
sayg›yla ve

söylediklerine
de¤er verilerek
okunuyor. Ama

bugün yaflasayd›
kendi ›st›rab›n›
say›klayan bir

soytar›ya
dönüflme ihtimali

çok fazlad›r.














