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Ali Ar›duru: SEKTÖRÜN 5 y›l ilerisindeyiz…  

Türk BEBEKLER arka koltu¤a s›¤m›yor

Cep telefonunun tek zarar›, TRAF‹K kazas›na sebep olmas› 

B‹NAL‹ YILDIRIM: “GOOGLE’A TAV‹Z YOK”
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Google, Türkiye'nin
'müdahaleci' oldu¤unu ileri

sürerek, can s›kmaya devam
ediyor. Bilgi Teknolojileri ve
‹letiflim Kurumu'nun (BTK)
YouTube'dan sonra Google'a da
eriflimi engelledi¤ini ileri sürüyor.
Google'›n bu iddias› ne yaz›k ki, Türkiye'de de karfl›l›k
buluyor. 

Özellikle medya, konunun önünü- arkas›n›
araflt›rmadan, Google'›n a¤z›yla BTK ve Ulaflt›rma
Bakan› Binali Y›ld›r›m'› elefltiriyor. Hatta bu haks›z
elefltiriye muhalefet partilerinin milletvekilleri de
kat›l›yor.   Haks›z elefltiri diyoruz zira ortada
YouTube'un da sahibi olan Google'›n oynad›¤›
kurnazca bir oyun var. Bakan Y›ld›r›m ile yapt›¤›m›z
röportajda Google'›n nas›l bir oyun oynad›¤›n› ve
Bakan'›n sert cevab›n› bulacaks›n›z. 

Bu ay, sizlerle dergimizdeki haberleri paylaflmay›
uygun buldum. Kapa¤›m›za bu say›da, PTT'nin baflar›l›
Genel Müdürü Osman Tural'› tafl›d›k. Röportajda,
Tural'›n bir 'motor' tutkunu oldu¤unu ö¤rendik. ‹yi bir
kullan›c› olup olmad›¤›n› da test ettik. Genel

müdürlük makam›nda yapt›¤›m›z
söyleflinin ard›ndan; motorunun
arkas›na atlay›p PTT Ahlatl›bel
Tesisleri'ne kadar yolculuk yapt›k.
Yolculu¤umuz s›ras›nda Tural'›n,
trafik kurallar›na dikkat etti¤ini;
önündeki, arkas›ndaki, yan›ndaki

araçlarla aras›ndaki mesafeyi büyük titizlikle kontrol
etti¤ini gördük. K›sa yolculu¤umuzda Tural, bizden
tam not ald› diyebiliriz. 

S›ras›yla K›y› Emniyeti Genel Müdürlü¤ü, Ulaflt›rma
Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›l›¤›, Sivil Havac›l›k Genel
Müdür vekilli¤i yapt›ktan sonra TRACECA Ulusal
Sekreterli¤i'ne getirilen Dr. Bar›fl Tozar ile “Geçmifle
Ba¤lant›” kurduk. Tozar'›n akademisyen ve
bürokratl›¤›n›n yan› s›ra iyi bir bestekâr oldu¤unu ve
yaklafl›k 15 bestesi oldu¤unu ö¤rendik.  

Dizilerin unutulmaz “polis” karakteri Ferhat Y›lmaz
ile de sizleri buluflturduk. Y›lmaz, Fatih Altayl›'dan
günlerce neden kaçt›? Altayl›, 'Nerede o Ferhat?
Bulun bana, bitirdim onu' diye neden ba¤›rd›? Evet,
keyifle okuyaca¤›n›z dergimizle sizleri bafl bafla
b›rakma zaman› geldi. Hoflçakal›n. 

Google, Türkiye'nin
'müdahaleci' oldu¤unu

ileri sürerek, can
s›kmaya devam ediyor.

Bakan Y›ld›r›m ise,
Google'›n can›n› çok
daha fazla s›kacak
aç›klamalar yapt›. 
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AHMET SEL‹M
ahmetselim@baglantinoktasi.org

Google’› kim dize getirecek?





14 yafl›nda 
assolist oldu

Ulaflt›rma Bakanl›¤›'n›n baflar›l›
bürokratlar›ndan Bar›fl Tozar'›n renkli

hayat›na konuk oldu.
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Çocukluk hayali motoru,

6 ay önce ald›

Operatörler, rekabeti ofis ve konutlara kayd›rd›.............................10

PTT Genel Müdürü Osman Tural,
motor sevgisini ve PTT'de yaflanan son

geliflmeleri anlatt›.
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Teknoloji Mardin’in
elinden tuttu

Elektrik direkleri ile sinema
yap›mc›lar›n› kaç›ran Mardin, 1930’lu

y›llardaki görüntüsüne kavuflturulacak.

Binali Y›ld›r›m:
“Google’a taviz yok”

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m Google’a,
Türkiye ile anlaflma yoluna gitmeyene 

kadar taviz verilmeyece¤ini söyledi.
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Ekranlar›n vazgeçilmez

polisi: Ferhat Y›lmaz
“Arap ülkelerine film satal›m,

karfl›l›¤›nda da para yerine petrol
isteyelim.”
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KÜLTÜREL RÖPORTAJHAYATTAN

• 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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Uçaklara köpek bal›¤›
derisi tak›lacak

THY’ye, ‘bizi sat›n al›n’
teklifi ya¤›yor

Uzaya gidemiyorsan,
resmini gönder

Alman Fraunhofer flirketi, köpekbal›klar›n›n iyi yüzücü
olufllar›nda deri yap›lar›n›n önemini keflfetti. Bu deri
yap›s›n›n bir benzerini uçaklar›n yüzeyine uygulayarak hava
sürtünmesini azaltmay›, böylece yak›t tüketimini düflürmeyi
hedefleyen bir boya üretti.  Derinin girintili ç›k›nt›l› yap›s›na
benzetilebilmesi için boya uçak yüzeyine f›rça ile sürülmüyor;
yerine kal›p kullan›l›yor. Befl y›lda bir yenilenmesi gereken
boya, dünyadaki tüm uçaklara uygulan›rsa y›lda yaklafl›k befl
milyon ton yak›t tasarrufu sa¤lanabilecek. 

THY Genel Müdürü Temel Kotil, birçok havayolu
flirketinin kap›lar›n› çald›¤›n› ve ‘ne olur bizi sat›n al›n’
dedi¤ini söyledi. Kotil, “Bu teklifler bizi gururland›rsa
da biz sat›n alma yapmaya s›cak bakm›yoruz.” dedi.
Kotil, THY’nin rakipleri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda pazar
de¤erini en fazla artt›ran havayolu flirketi oldu¤unu
kaydederek flu aç›klamay› yapt›: “THY’nin piyasa
de¤eri son bir y›lda art›fl göstermifl olsa da hâlâ bizim
beklentilerimizin alt›nda gerçeklefliyor.” 

Sultanahmet’e art›k 
araç giremeyecek

Ayasofya ve Sultanahmet Meydanlar›’na, Haziran’dan itibaren
araç girifli yasakland›. Bölgeye sadece acil durum araçlar›
girebilecek. ‹stanbul’un en önemli turistik merkezlerinden
Sultanahmet ve Ayasofya meydanlar› araç girifline kapat›lmas› ile
ilgili çal›flmay› Büyükflehir Belediyesi Ulafl›m Koordinasyon
Müdürlü¤ü yürüttü. Özel araçlar›n yan› s›ra; turist kafileleri de
ring sefer yapan otobüslerle belirlenen indirme-bindirme
yerlerine kadar girebiliyor. Turist otobüslerinin beklemesi için
Sultanahmet Meydan› çevresinde otoparklar haz›rland›. 

Uzaya gitmek isteyip de milyonlarca dolar› olmayanlar için
Amerikan uzay çal›flmalar› kuruluflu NASA, internet
kullan›c›lar›na isim ve foto¤raflar›n› uzaya gönderme flans›
sunuyor. NASA’n›n bu ücretsiz hizmetinden faydalanmak için
"faceinspace.nasa.gov" adresine girmek, foto¤raf ile ismi
yüklemek ve bu hat›ray› uzaya son iki mekik seferinden
hangisinin götürece¤ini seçmek yeterli. Uzay seferinin sonunda
meki¤in yere inmesinin ard›ndan ismini ve foto¤raf›n› uzaya
gönderenler, ‘Uçufl Sertifikalar›n›’ da yaz›c›dan alabilecekler. 
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Easyjet’ten kül bulutuna
radar önlemi

Virüsler, cep telefonu
faturas›n› uçuruyor

‹zlanda’da patlayan volkandan yay›lan küller nedeniyle
uçufllar› iptal olan ve ciddi maddi kayba u¤rayan havayolu
flirketleri benzer bir olayla karfl›laflmamak için önlem al›yor. Son
olarak Easyjet, uçaklar›na volkanik külleri tespit eden radar
yerlefltirece¤ini aç›klad›.  Uçufl say›s› ve a¤› bak›m›ndan kül
krizinden en çok etkilenen flirketler aras›nda yer alan Easyjet,
uçaklar›na volkanik külleri tespit eden radar yerlefltirmeyi
planlad›¤›n› aç›klad›. Uça¤›n kuyru¤una yerlefltirilen cihazlar,
100 millik mesafeden külleri tespit edebiliyor.

Din ‹flleri Yüksek Kurulu Baflkan› Prof. Dr. Hamza
Aktan, 3N teknolojisini kullan›larak dini nikâh k›y›p,
MSN’den yaz›flma yöntemiyle çiftlerin boflanabilece¤ini
kaydetti. Aktan, “‹slam’›n evlenmeyle, boflanmayla ilgili
öngördü¤ü flartlar yerine getirildikten sonra kifli, efline ‘ben
seni boflad›m’ sözünü isterse normal telefonla ister görüntülü
telefonla söylesin, ister MSN yoluyla bunu yaps›n, onun
f›khen ve dinen boflanm›fl oldu¤unu söylüyoruz.” dedi. 3N
ile, kurban vekâleti verilmesine de ‘olur’ diyeceklerini belirtti. 

Cep telefonlar› aras›nda e-mail, SMS, MMS ve
bluetooth yoluyla bulaflan cep telefonu virüslerinin,
kullan›c›n›n bilgisi d›fl›nda uluslararas› aramalar yaparak
yüksek bedelli faturalara neden oluyor. ‘Ak›ll› telefon’ da
denilen iflletim sistemine sahip telefonlar aras›nda mobil
virüsler daha h›zl› yay›l›yor. Bu virüslerin e-mail, SMS,
MMS ve bluetooh arac›l›¤›yla yay›labiliyor. Cep telefonlar›
arac›l›¤›yla internet kullananlar›n telefonlar›nda iyi birer
antivirüs yaz›l›m›n› mutlaka bulundurmalar› gerekiyor.  

Türkiye’nin ilk özel sektör
liman› Bursa’da aç›ld›

Türkiye’nin ilk özel sektör liman› Gemport Liman ve Depolama
‹flletmeleri hizmete aç›ld›. Kara platformu, konteyner stok
sahalar›, antrepo ve iç dolum-iç boflaltma (CFS) alanlar›ndan
oluflan Bursa’n›n Gemlik ilçesindeki liman 50 milyon dolara mal
oldu. Liman, Türkiye ‹fl Bankas› Grubu’na ba¤l› Gemport’a ait.
Liman›n konteyner stoklama kapasitesi yüzde 85 artarken,
Gemport’un faaliyet alan› gümrüklü ve gümrüksüz toplam 636 bin
metrekareye ulaflt›. Gemport Liman›’nda günde ortalama 750
konteynere iç dolum ifllemi gerçeklefltirilecek.

Diyanet, 3N ile k›y›lan 
dini nikâha ‘olur’ dedi



Haber: AHMET SEL‹M

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

“ Google ne kadar
büyük olursa olsun, 
ne kadar yaygara

yaparsa yaps›n, Türkiye
Cumhuriyeti’nin

hükümdarl›k haklar›na
sayg› gösterene kadar,

taviz verilmeyecek.
Bunu ö¤renecekler. ”

TÜRK‹YE, iki y›ld›r erifli-
me kapal› olan Youtube’u tart›fl›r-
ken, son bir ayd›r tart›flmaya Google
da eklendi. Önce, “Yotube’a eriflim
neden engellendi?” sorusuna cevap
arayal›m. Youtube, Atatürk’e haka-
ret içeren 10 adet video görüntüsü-
nü yay›nlad›¤› için, May›s 2008’de
Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi ta-
raf›ndan eriflime kapat›ld›. Karar›n
ard›ndan, Youtube yetkilileri 10 vi-
deo görüntüsünden 6’s›n› kald›rd›.
Ancak, di¤er 4 görüntünün kopyala-
r› kald›r›lmad›.

Ancak, di¤er 4 görüntünün kop-
yalar› kald›r›lmad›. Karar› veren An-
kara Mahkemesi de eriflim yasa¤›n›
devam ettiriyor. Youtube’a eriflim
yasa¤› iki y›ld›r Türkiye’nin günde-

Bakan
Y›ld›r›m:
Google’a
taviz yok 

»



mini meflgul ederken, flimdi de Youtu-
be’un sahibi Google’›n da Türkiye’den
eriflime engellendi¤i ileri sürüldü. ‹ddia;
Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim Kuru-
mu’nun (BTK) Google’a ait baz› IP’lere
eriflimi engelledi¤i fleklindeydi… Bu id-
dia öyle etkili oldu ki, yurt içinde ve d›-
fl›nda Türkiye’nin Google’› engelledi¤i,
‘müdahaleci’ bir ülke oldu¤u dillendiril-
meye baflland›.

Peki, Youtube ve Google’›n yasaklan-
d›¤› iddialar› ne kadar do¤ru? Sorular›-
m›z› Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m
cevaplad›. 

■ Google’a yasak getirildi¤i iddialar›
do¤ru mu? 

Kesinlikle do¤ru de¤il. Google’›n baz›
sitelerine eriflimin yavafllamas›n›n tek
sebebi kendisidir. Bu sitenin Türkiye’yi
dize getirmek için oynad›¤› bir oyundur.
Oynan oyun fludur; bilindi¤i gibi, mah-
keme karar›yla Yotube’a girifl yap›lan IP
adresleri engellendi. Bunun üzerine Go-
ogle, kendisine sa¤lanan IP’lerin büyük
k›sm›n› Youtube’un eriflimi için kullan-
d›rd›. Bunu da Google’›n ücretsiz eriflim
sitelerinin IP numaralar›n› kullanarak
yapt›. Kas›tl› bir aktarma yap›yor. Bilinç-
li yap›yor bunu… Neden? Bu flekilde
ücretsiz sitelere girifllerde yo¤unluk ya-
flanacak, girifller yavafllayacak. Neden,
ücretli sitelerin IP’sini tahsis etmiyor-
sun? Buradaki amaç; bizi zor durumda
b›rakmak. Google’a girifller yavafllas›n,
toplumsal bask›, medya bask›s›yla Türki-
ye’yi dize getirelim istiyor. Olay çok aç›k
ve nettir. Bir yasak söz konusu de¤ildir.
Google’dan istenen; kendisi için tahsis
edilen IP numaralar›n›, Youtube için
kulland›rmamas›d›r.

■ Mevcut durumda, Türkiye yasakç›
olarak gösteriliyor? 

Yasakç› oldu¤umuz kesinlik-
le do¤ru de¤il. Google’›n

yaygaras›. Ne yaz›k ki,
Türkiye’de bu yayga-

raya inanlar var.
Size rakamlarla

içerik yö-

nünden Google’a yasak getiren ülkeler-
den örnek vereyim; Brezilya 3 bin 663
veriyi, adli makamlar›n talebi üzerine
teslim eti. ABD’de 3 bin 580, ‹ngilte-
re’de bin 166, Almanya’da 130, Türki-
ye’de ise sadece 1 (Atatürk’e hakaret-
ten). Bütün rakamlar ortada, flimdi Tür-
kiye mi yasakç›? Yoksa bu ülkeler mi
müdahaleci?

■ O zaman bu yaygara neden? 
Google’›n oyunu… Ne yaz›k ki, hara-

retle bu siteyi savunanlar var. Ben bunu
k›n›yorum. Google, ne kadar büyük
olursa olsun, ne kadar yaygara yaparsa
yaps›n, Türkiye Cumhuriyeti’nin hü-
kümdarl›k haklar›na sayg› gösterene ka-
dar, taviz verilmeyecek. Bunu ö¤rene-
cekler. Biz, Google’dan yapmas› zor
olan hiçbir fley istemiyoruz. ‹çerik belge-
si al›n, erifliminiz  “tr” uzant›l› olsun,
Türkiye’de ofis aç›n ve vergi dairesine
kay›t olun, diyoruz. Fransa, Almanya,
‹ngiltere, Rusya, Çin, Polonya, Kanada,
‹talya, Avusturya ve ‹rlanda’da oldu¤u
gibi… Beyefendiler, ‘biz küresel firma-
y›z bunu yapmay›z’ diyorlar. Sayd›¤›m
ülkelerde neden yap›yorsun? Mahkeme-
lerimiz de dâhil, ben istedi¤imi yapar›m
diyor. Biz de yapamazs›n diyoruz. Türki-
ye Cumhuriyeti buna izin vermez.

■ Sayd›¤›n›z ülkelerin mahkemeleriy-
le iflbirli¤i yap›yor mu? 

Yap›yor. Örnek vereyim; Brezilya
Savc›l›k Ofisi ile Google aras›nda online
çocuk güvenli¤i üzerinden anlaflma var.
Brezilya’da savc› zararl› bir içerik varsa,
müracaat ediyor, hemen onu ç›kar›yor.
Keza, ‹talya’da zararl› bir içeri¤i 3 saat
içinde ç›karmad›¤› için, haklar›nda suç
duyurusunda bulunuldu.

■ Özetle, Google ‘ben Türkiye’de iste-
di¤imi yapar›m’ demeye mi getiriyor?

Öyle demeye getiriyor ama dedirtme-
yiz. Türkiye kimseye böyle bir hak tan›-
maz. Türkiye’nin hükümdarl›k haklar›n›
görmezden gelemezsin. Bu ülke e¤er
hukuk devletiyse kanunlar› varsa bu ül-
kenin kanunlar›na uymamak gibi hiç

k i m s e n i n
bir lüksü ola-
maz. Bu sitenin de
böyle bir üstünlü¤ü
olamaz. Önce Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurallar›na
uyacak. Türkiye’de ofis açacak.
Yerli “tr” uzant›s› (sürüm) olacak.
Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleriyle
de iflbirli¤i yapacak. Aksi halde ne kadar
büyük olursa olsun ne kadar yaygara ya-
parsa yaps›n. Türkiye Cumhuriyeti asla
ve asla bunlara pirim vermeyecektir, ge-
çit vermeyecektir.

■ Deniz Baykal ile ilgili video görün-
tülerinde de s›k›nt› yaflad›¤›n›z› biliyo-
ruz?

CHP’nin eski Genel Baflkan› Deniz
Baykal hakk›nda ç›kan kaset görüntüleri
sonras›, görüntülerin ç›kar›lmas›n› iste-
dik. B›rak›n ç›kar›lmas›n›, telefonumuza
bile ç›kmad›lar. Halen her yerden ç›ka-
r›lm›fl olmas›na ra¤men, bu paylafl›m si-
tesinde bu görüntüler devam ediyor. Bu
kadar hukuk tan›maz, bu kadar kendi
bafl›na buyruk bir siteyi hararetle savu-
nanlar var. Ben bunu k›n›yorum. 

■ Vergi vermeyen Google, faturay›
hangi ülke ad›na kesiyor? 

Türkiye’deki reklam gelirinin faturas›-
n› ‘Google Ltd.‹rlanda’ olarak kesiyor.
Paray› burada kazanacaks›n, faturay› ‹r-
landa’da keseceksin. Bunun ne kadar
ahlaki oldu¤unu takdirlerinize sunuyo-
rum. Biz diyoruz ki, Türkiye’de vergi da-
iresine kay›t yapt›racaks›n. O kadar. 

■ Yaflanlar›n ard›ndan ‘yerli bir payla-
fl›m sitesine ihtiyaç var’ diyebilir miyiz? 

Böyle bir ihtiyaç var. E¤er, kendi ürü-
nümüzü kendimiz üretmezsek, bu gibi
tehditler her zaman karfl›m›zda olacak.
Bu aynen K›br›s harekât›nda yaflad›¤›-
m›z s›k›nt›lar gibi. Teknoloji de¤iflmifltir,
ça¤ de¤iflmifltir ama zihniyet de¤iflme-
mifltir. Bizimki, bir paylafl›m sitesine ta-
v›r almak de¤il, Türkiye Cumhuriye-
ti’nin hükümranl›k haklar›na sayg›l› ol-
mas›n› sa¤lamakt›r.

09röportaj

“ Google’a yasak getirildi¤i kesinlikle do¤ru de¤il. Google’nin
baz› sitelerine eriflimin yavafllamas›n›n tek sebebi kendisidir.
Bu sitenin Türkiye’yi dize getirmek için oynad›¤› bir oyundur. ”



Haber: ZEHRA SAYAN

GSM flirketleri aras›nda uzun sü-
redir agresif bir rekabet yaflan›yor. Her
geçen gün çekiflmenin heyecan ve dozu
da art›yor. Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim
Kurumu’nun (BTK) Nisan bafl›ndan iti-
baren ara ba¤lant› ücretlerinde yüzde 52
indirime gitmesi, mobil haberleflmede
yurtiçi konuflma ücretini (üst s›n›rdan) 64
kurufltan 44’e düflürmesi, üç büyük oyun-
cunun kap›flt›¤› GSM sektöründe, y›k›c›
bir rekabeti de beraberinde getirdi.

‹lk hamleyi, “her yöne” kampanyas› ile
Avea yapt›. Di¤er operatörler de benzer
kampanyalar yapmak durumunda kald›.
Uygun kampanyalar tüketiciyi sevindirir-
ken, operatörlerin zaman zaman k›s›k
sesle de olsa dile getirdikleri ‘rekabetin
sonu iyi görünmüyor’ serzeniflleri duyul-
du. Bu serzenifllerle, yaflanan rekabette
kimin nefesinin daha önce tükenece¤i
merak konusu olurken, mobildeki reka-
betin art›k ofis ve konutlara kayd›¤› gö-
rüldü. 

Mobildeki, yar›fl›n sabite kayaca¤›n› ve
kendisini etkileyece¤ini önceden fark
eden Türk Telekom, Videofon ile ata¤a
kalkarak, sabitten görüntülü görüflme im-
kân›n› abonelerine sundu. WiFi uyumlu
cep telefonlar› veya dizüstü bilgisayar üze-
rinden, ev veya ifl yeri telefonu tarifesiyle
arama yapma imkân› sa¤layan WiRo’yu
hayata geçirdi.  Ard›ndan, bayram kam-
panyas› ile bafllad›¤›, y›lbafl› ve yar›y›l
kampanyas› ile sürdürdü¤ü bedava ko-
nuflma kampanyas›n›, “Akflam 7 Sabah 7
bedava konufl” kampanyas› ile devam et-
tiriyor. Türk Telekom, ard› ard›na yapt›¤›
kampanyalarla, afla¤› do¤ru inen abone

Avea Pazarlamadan Sorumlu
Genel Müdür Yard›mc›s›

Hakan Kaplan:

Avea olarak kuruldu¤umuz günden
bu yana müflterilerimizin ihtiyaçlar›n›
birincil önceli¤ine yerlefltirerek
müflterilerimize en kaliteli hizmeti
sunmak vizyonuyla hareket ediyor ve
müflterilerimizin yaflamlar›na de¤er
katan çözümler üretiyoruz. Tüm bu
yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle
müflterilerimize ifllerini daha kolay,
daha ekonomik ve daha h›zl›
yapabilmelerini sa¤layan araçlar
sunarak son 2 y›lda kullan›c› say›s›nda 
4 kat büyüme kaydettik. Tüm bunlar›n
yan› s›ra Kamuya yönelik sundu¤umuz
hizmetlerle de hem kamu çal›flanlar›n›n
hayatlar›n› kolaylaflt›r›yoruz hem de
gerçeklefltirdi¤imiz iflbirlikleriyle mobil
devlet uygulamalar›n›n hayat›n içine
entegre edilmesine arac›l›k ediyoruz. 
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Mobildeki yar›fl›n sabite kayaca¤›n› ve kendisini etkileyece¤ini
önceden fark eden Türk Telekom, Videofon ile ata¤a kalkarak,
sabitten görüntülü görüflme imkân›n› abonelerine sundu.

Operatörler,
REKABET‹ ofis ve
konutlara kayd›rd›

»Avea, vergileri
taksitlendiriyor

AVEA, 2009 y›l›nda flirketlerin tüm
iletiflim ihtiyaçlar›n› ürün ve hizmetler
yoluyla karfl›lamak ve mobil ifl orta¤›
olmak için Avea‹fl kampanyas›na start
verdi. ‹çeri¤inde pek çok tarifeyi
bulunduran Avea‹fl çözümlerinin flu
s›ralar sundu¤u en önemli avantaj
vergileri taksitlendirmesi imkân›. Buna
göre 1 Ocak 2011’e kadar Kurumsal
Kanal arac›l›¤› ile yeni kurumsal fatural›
hat alan Avea müflterileri 31,78 TL’lik
Özel ‹letiflim Vergisini 12 taksitte
ödeyebilecekler.  fiirketler ‹çin
Hoflgeldiniz Kampanyas› da sunan
Avea bu kapsamda 01.07.2009-
01.01.2011 tarihleri aras›nda yeni
fatural› hat alan kurumsal
müflterilerden hat bafl› 31,78 TL olan
Özel ‹letiflim vergisi 12 eflit taksitte
al›nacak.

Bunun yan›nda ev-ifl, di¤er operatör
ayr›m› olmaks›z›n Avea‹fl müflterileri 
KDV ve Ö‹V dâhil 55 TL’ye konuflma
imkan› buldu. ‹fliniz Rahat Tarifesi adl›
bu tarife ile tüm Aveal›larla ayda 5.000
dk, tüm ev-ifl hatlar› ile ayda 1.000 dk
ve di¤er operatörlerle ayda 750 dk
görüflme imkân› sunuluyor. 

Faturan› Paylafl kampanyas› ise 
Avea’n›n flirketlere ay sonunda ne
kadar fatura ödeyeceklerine
kendilerinin karar vermesi imkân›n›
sunuyor. Çal›flanlar› için, Faturan›
Paylafl tarifelerinden birini seçen
flirketler sadece sabit ücretini
ödüyorlar. Kalan tutar› ise çal›flanlar
ödüyor. Böylece flirketler hem 
maliyet kontrolü sa¤l›yor, hem de
çal›flanlar›n›n GSM maliyetlerini kontrol
etmek için operasyonel süreçlere
girmek zorunda kalm›yor. 
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“Turkcell olarak 34.3 milyonluk genifl bir
müflteri kitlemiz bulunuyor. Birbirinden
farkl› yaflam biçimleri, konuflma
al›flkanl›klar› olan müflterilerimize en
uygun seçenekleri sunabilmek için çeflitli
tarife ve teklifler tasarlad›k. Bu nedenle
sektörlere özel, flirketlere özel, bireysel
kullan›c›lara özel onlar›n tüm iletiflim
ihtiyaçlar›n› karfl›layarak memnuniyetlerini

maksimuma ç›karacak birçok
alternatifimiz var. Her ne kadar mobil
telefon ile iletiflimin artmas› son y›llarda
sabit telefon kullan›m›n› azaltm›fl olsa da
sabit numaralar› arama ihtiyac› olan
müflterilerimizi de elbette unutmad›k.
Amac›m›z her bir müflterimize, ihtiyac›
do¤rultusunda en uygun fiyatla, en kaliteli
hizmeti verebilmektir.

Turkcell Bireysel Müflterilerden Sorumlu 
Pazarlama Bölüm Baflkan› Burak Sevilengül:

say›s›n› durdurmay› baflard›. Hatta yeni
aboneler kazanmaya bile bafllad›. Ancak,
mobildeki rekabetin ifl ve konutlara s›çra-
mas›n›n önüne ise geçemedi.  Zaten geç-
mesi de mümkün de¤il. Çünkü farkl› tek-
nolojiler ile sunulan hizmetlerin bütünlefl-
mesi olarak tan›mlanan yak›nsama, buna
imkân tan›yor. Art›k, cep ve sabit telefon
operatörleri de bir birinin rakibi oldu. Bu
rekabet insanlar›n hayat›n›n büyük k›sm›-
n› geçirdi¤i iflyeri ve konutlara tafl›nd›.
Do¤al olarak, kurumsal müflteriler de
GSM flirketlerinin müflteri kitlesi haline
geldi.  Mobil operatörler de, küçük ifllet-
melerden büyük flirketlere kadar müflteri-
nin ihtiyaçlar›na göre seçenekler sunmaya
bafllad›. Kurumsal müflterilere ise, sadece
ihtiyaçlar›n› belirlemek ve ihtiyaçlar›n›
karfl›layaca¤›n› düflündü¤ü operatörü seç-
mek kal›yor. Bu noktada, Turkcell, iflyeri
çözümlerini ‹flTCell çat›s› alt›nda toplaya-
rak, müflterilerinin kendilerine en uygun
tarifeyi bulmalar›n› kolaylaflt›rmak için,
tüm tarifelerini 6 pakette toplad›. Avea,
ise müflterilerinin vergileri taksitlendiri-
yor. Vodafone da, ‹fl Orta¤›m tarifeleri ile
büyük, orta ve küçük ölçekli firmalar ol-
mak üzere 3 parça halinde iflyeri çözümle-
ri sunuyor.

Turkcell, iflyeri
çözümlerini 6 pakette toplad›

Mobil operatörlerin, sabit kampanyala-
r› ve avantajlar› flöyle:

TURKCELL, büyük flirketlerin yan›n-
da esnaflar için de avantajl› tarifeler ha-
yata geçirdi. Esnaflar için ihtiyaç ve ko-
nuflma al›flkanl›klar› göz önünde bulun-
durularak özel bir paket haz›rland›.
TESK’in de destekledi¤i Esnaf Paketi ile
müflterilere 900 dakika sabit hatlarla 900
dakika cep telefonlar› ile görüflme imkân›
sunuyor. Fatural› ve faturas›z hatlarla al›-
nabilirken, fatural› hatlarda 12 ayl›k taah-
hüt veren esnaflar, Esnaf Paketi’ni yüzde
15 indirimle 29 TL’ye, taahhüt vermeyen-
ler ayl›k 34 TL sabit ücretle alabiliyor. Fa-
turas›z hatlarda ise fiyat 34 TL.  Turkcell
ayr›ca Ekominik kampanyas› ile ev veya
ifl telefonunu yo¤un kullanan müflterilere
24 ay boyunca, ayda 24 TL’ye yurtiçi sabit
hatlarla tam 500 dakika konuflma imkân›
sunuyor. Pakette ayr›ca ilk 3 ay akflam
21.00, sabah 9.00 aras› tüm Turkcell’lilerle
konuflmalar ücretsiz olarak sunuluyor. 

TURKCELL iflyeri çözümlerini ‹flTCell
çat›s› alt›nda toplad›. ‹flTcell,
müflterilerinin kendilerine en uygun
tarifeyi bulmalar›n› kolaylaflt›rmak için,
tüm tarifelerini 6 pakette toplad›.

Star Plus Paket: Sabit ücretin 119
TL oldu¤u paket flirket içi 5000 dk,
Turkcellilerle 5000 dk, di¤er
operatörlerle 1000 dk, 4 GB data ve
1000 SMS içeriyor,

Star Paket: 5000 dk flirket içi, 5000
dk Turkcell, 1000 dk di¤er operatörler
olmak üzere sabit ücret 79 TL,

Avantaj Paket: fiirket içi 1000 dk,
Turkcell 1000 dk, di¤er operatörler
100 dk, sabit ücret ise 60 TL,

Eko Paket: Ayda 39 TL’ye flirket içi
500 dk, sabit hatlarla 500 dk, GSM ile
300 dakika konuflma imkân›,

Ofis Paketi: 19 TL ile flirket içi 3000
dk, sabit hatlarla 1000 dk, di¤er
operatörlere dakikas› 25,5 kurufl,

fiirket içi 3000: Sabit ücreti 14 TL
olan pakette flirket içi 3000 dk,
Turkcell ile dakikas› 25,5 kurufl, sabit
hatlarla dakikas› 49 kurufl ve di¤er
operatörlerle dakikas› 64 kurufla
konuflma imkân› bulunuyor.

VODAFONE, ‹fl Orta¤›m tarifeleri
ile Büyük, Orta ve Küçük Ölçekli
firmalar olmak üzere 3 parça
halinde iflyeri çözümleri sunuyor.
fiirketleri büyüklüklerine göre
s›n›fland›ran Vodafone ayr›ca her
bir s›n›f için firmalara Mini, Midi ve
Maxi olmak üzere iletiflim
paketleri sunuyor. Daha fazlas›n›
isteyen müflteriler için ise Süper,
Mega ve Mega Plus paketler
olmak üzere tarifeler de
bulunuyor.

‹fl Orta¤›m Mini Paket: fiirket içi
limitsiz konuflma ve limitsiz SMS,
ayda 13 TL,
‹fl Orta¤›m Midi Paket: fiirket içi
limitsiz konuflma, sabit hatlar ile
500 dk ve her yöne 250 dk, ayda
30 TL,
‹fl Orta¤›m Maxi Paket: fiirket içi
limitsiz konuflma, sabit hatlar ile
1000 dk ve her yöne 400 dk, ayda
40 TL,
‹fl Orta¤›m Süper Paket: Tüm
Vodafone’lular ile limitsiz
konuflma, sabit hatlar ile 1000 dk
ve her yöne 750 dk konuflmak,
tüm vergiler dâhil ayda 55 TL,
‹fl Orta¤›m Mega Paket: Tüm
Vodafone’lular ile limitsiz
konuflma, sabit hatlar ile 1500 dk
ve her yöne 1500 dk konuflmak,
tüm vergiler dâhil ayda 75 TL,
‹fl Orta¤›m Mega Plus Paket:
Tüm Vodafone’lular ve sabit
hatlar ile limitsiz konuflma, her
yöne 2000 dk ve 1000 SMS, tüm
vergiler dâhil ayda 95 TL.

Vodafone, 3 parça
halinde iflyeri
çözümleri sunuyor 



TÜRK TELEKOM
‘ADALET’ ‹ST‹YOR

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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GSM sektörüyle sabit telefon ara-
s›nda içten içe bir çekiflme yaflan›yor. Alg›,
rekabetin GSM operatörleri aras›nda geç-
ti¤i fleklinde olsa da asl›nda Türk Telekom
da k›yas›ya yaflanan rekabetin içinde yüzü-
yor. Nas›l olmas›n; 2004 y›l›nda yaklafl›k 19
milyon olan sabit telefon abone say›s›,
2009 y›l›na gelindi¤inde 16 milyon 500 bi-
ne gerilemifl. Buna karfl›n cep telefonu
abone say›s› katlanarak artm›fl. 2004 y›l›
rakamlar›na göre, 34 milyon 700 bin olan
cep telefonu abone say›s›, 2009 y›l›nda 62
milyon 800 bine yükselmifl. 

Sabit ile GSM aras›ndaki gelir dengesi
de Türk Telekom aleyhine geliflmifl. 2004

y›l›nda sabit ve cep telefonu
gelirleri eflitken, 5 y›lda cep
telefonu geliri sabit telefonu
ikiye katlam›fl.

Türk Telekom Regülasyon
ve Destek Hizmetleri Baflka-

n› fiükrü Kutlu, Türk Telekom’un son y›l-
lardaki gerek abone gerekse de konuflma
trafi¤inde kan kaybetmesini, sektörde ya-
p›lan düzenlemelerin sabitin aleyhine, mo-
bilin lehine olmas›na ba¤l›yor. Mobil ope-
ratörlerin, tarifelerini Bilgi Teknolojileri ve
‹letiflim Kurumu’na (BTK) bildirmelerinin
yeterli olmas›na karfl›n, Türk Telekom’un
bürokrasiye bo¤uldu¤unu söylüyor. 

Adil bir yar›fl olmas› için piyasan›n dü-
zenlemelerini de içerecek biçimde ‘Tek
Pazar’  uygulamas›n› geçilmesini öneriyor.
Kutlu, ‘Tek Pazar’  önerisi hakk›nda flunla-
r› söylüyor:” Mobil sabitin tam
ikamesidir, ayr› ayr› ta-
n›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 yap›-
l›yorsa mobil de ayn› düzenlemelere tabi
olsun.”

fiükrü Kutlu ile Telekomünikasyon sek-
törü üzerine derinlemesine bir sohbet yap-
t›k. Serbestleflme sonras›nda regülasyon
uygulamalar› Türk Telekom’u nas›l etkile-
di? BTK’n›n uygulamalar›na nas›l bak›-
yor? Türk Telekom aleyhine olan denge-
sizli¤in sebebi ve çözüm yollar› neler? Te-
lekom’a nerede haks›zl›k yap›l›yor? Uzak
mesafeciler için ne dedi? ‹flte fiükrü Kut-
lu’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 pa-
zarla ilgili düzenlemeleri h›zl› bir flekilde
gerçeklefltirmifl ve flirketimiz araba¤lant›,
ayr›m gözetmeme, ayr›flt›rma, fleffafl›k, or-
tak yerleflim ve tesis paylafl›m›, birçok hiz-
mette maliyet esasl› tarife belirleme, hesap
ayr›m› ve maliyet muhasebesi ile referans
eriflim teklifleri haz›rlama ve yay›nlama
yükümlülüklerine tabi tutulmufltur. 

■ Bu aç›dan Avrupa ile Türkiye’yi karfl›-
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
toptan hat kiralamaya iliflkin uy-

gulamalar da hayata geçirilmifl
olacakt›r. Serbestleflmenin
bafllamas›ndan bugüne ka-
dar geçen sürede Türk Te-
lekom sabit pazarla ilgili
düzenlemelere harfiyen
uymufltur. 

■ Serbestleflme sonras›n-
da regülasyon uygulamalar›

Türk Telekom’u nas›l etkiledi?
Türkiye’de regülasyonlar›n uy-

gulanmaya baflland›¤› 2004 y›l›ndan
2010 y›l›na kadar geçen sürede, toplam ses
trafik miktar› yaklafl›k yüzde 50 oran›nda
artm›fl, ancak, 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

»

»»
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“Ben bir ceviz a¤ac›y›m Gülhane
Park›'nda/ Ne sen bunun

fark›ndas›n / Ne de polis fark›nda” fliirinde
oldu¤u gibi, Türkiye'de demiryollar›
alan›nda gösterilen performans›n, Türk
kamuoyu d›fl›nda herkes fark›nda galiba.

Geçti¤imiz hafta, TCDD ile UCI'nin
(Dünya Demiryollar› Birli¤i) ‹stanbul'da
birlikte gerçeklefltirdi¤i, iki gün süren '
Demiryollar›nda Güvenlik' kongresinde bu
durum kendini bir kez daha ortaya koydu.

‹ngiltere'den Japonya'ya, Belçika'dan
Fas'a uzanan 25 ülke ve 200 yabanc›
demiryolcuyu bir araya getiren kongreye,
medyan›n gösterdi¤i ilgi,  bu iddiam›n en
büyük kan›t›d›r.

Elden bir fley gelmez, toplumsal olarak
demiryolu alg›m›z bu kadar.

Türkiye'nin herhangi bir yerinde,
ortalaman›n üzerinde e¤itim alm›fl bir
kifliye bile, “ Demiryolu nedir?” diye bir
soru yöneltecek olsak, alaca¤›m›z
cevab›n, “ Trendir!” fleklinde,  genel geçer
bir düzeyi aflmayaca¤›ndan emin
olabiliriz.

Bugün Türkiye'nin Yüksek H›zl› Tren
iflleten bir ülke statüsünü alarak dünyan›n
8. ve Avrupa'n›n 6. ülkesi s›ralamas›na
yerleflmesi, Suriye ve Birleflik Arap
Emirlikleri ile ortak projeler konufluluyor
olmas›, gerçekten de k›sa bir süre önce
hayal bile edilemeyecek bir öngörüydü.

Ancak, Türkiye'nin demiryolu
konusunda yakalam›fl oldu¤u bu ivmeyi
daha ileriye tafl›yabilmesi için, Türkiye
ölçe¤inde 'demiryolu bilgisi'  oluflturmas›
gerekiyor.

Hem de çok acilen…
Bunun en kestirme yolu da, tez elden

bir ' Demiryolu Bilgileri Akademisi'
kurulmas›d›r.

Asl›nda TCDD'nin, k›sa bir süre öncesi
'Demiryollar› Teknolojisi Araflt›rma
Merkezi' ad› alt›nda benzer bir giriflimi
var. Bunun yan›nda, bir de demiryollar›n›
teknoloji d›fl›nda kalan sosyal, kültürel ve
ekonomik boyutlar›yla inceleyen yeni bir
kurumsal ad›m at›lmas›n›n tam zaman›d›r.

TCDD Genel Müdürü Süleyman
Karaman'›n benzer bir projesi var.

Ankara Gar›'n›n yan›nda olan ve at›l bir
flekilde durmakta olan tarihi Gar Gazinosu
binas›n›, 'Demiryollar› Kültür Merkezi'ne
dönüfltürerek, akademik düzeydeki
çal›flmalar› bu merkezden yürütmek gibi
bir tahayyülü bulunuyor.

E¤er bu bir merkezin kurulmas›
sa¤lanabilirse, Türkiye'de demiryolu
toplumsal hayat›n gündemine ancak
böyle girebilir, medyan›n ilgisini çeker ve
günlük yaflam›n bir parças› olabilir.

TCDD sadece kurumsal olarak kendini
gelifltirmekle kalmaz, yerel yönetimler
düzeyinde her y›l biraz daha yayg›nlaflan
hafif rayl› sistemlerin geliflmesine de
katk›da bulunur.

Böyle bir giriflim, ülke için yeni bir
istihdam alan›n› da yaratm›fl olacakt›r.

Bu tahayyüle kimsenin itiraz›
olmayaca¤› ortadad›r, ama 'bu projeyi kim
uygulamaya dönüfltürecektir?' sorusunun
cevaplanmas› da gerekmektedir.

TCDD'nin bu alanda yapm›fl oldu¤u
haz›rl›klara, öncelikle yüksek ö¤renim
kurumlar› ve bizatihi demiryolu
sektörünün de el uzatmas› zorunlulu¤u
vard›r.

En baflta YÖK, sonra vizyonu genifl bir
üniversite rektörü ve demiryollar›ndan
para kazanan ifl dünyas› gibi d›fl aktörlere
ihtiyaç vard›r.

Dedi¤im gibi, çok acil…

Demiryolu aç›l›m›!

Türkiye'nin
demiryolu
konusunda

yakalam›fl oldu¤u
ivmeyi daha ileriye

tafl›yabilmesi için,
Türkiye ölçe¤inde
'demiryolu bilgisi'

oluflturmas›
gerekiyor.

Adnan
Ekinci

adnanekinci@baglantinoktasi.org



SIRASIYLA K›y› Emniyeti
Genel Müdürlü¤ü, Ulaflt›rma Bakanl›-
¤› Müsteflar Yard›mc›l›¤›, Sivil Havac›-
l›k Genel Müdür vekilli¤i yapt›ktan
sonra TRACECA Ulusal Sekreterli-
¤i’ne getirilen Dr. Bar›fl Tozar’›n deyim
yerindeyse ‘on parma¤›nda on marifet’
bulunuyor. Yo¤un tempodaki ifl yafla-
m›na karfl›n müzikle ba¤›n› koparma-
yan Tozar, ilk sahne deneyimini 14 ya-
fl›nda yaflad›. K›br›s Güzelyurt Festiva-
li’nde assolist olarak sahne ald›. 

Kendi deyifliyle ‘amatörce’ 15 dola-

y›nda beste yapan Tozar, “Evde küçük
bir bilgisayar ve mikrofonla besteler ya-
p›yorum. D›flar›da akl›ma bir fley gelir-
se cep telefonuma kaydediyorum. Saz,
org, gitar çal›yorum. Çok profesyonel
de¤il. K›z›m bu konuda benden çok da-
ha iyi. Keman gitar, piyano, org çal›yor.
Onunla birlikte bazen çal›p söylüyo-
ruz.” diyor. fiimdi sizi Dr. Bar›fl Tozarla
yat›¤›m›z, renkli söylefliyle bafl bafla b›-
rak›yoruz:

■ Nerede ve ne zaman do¤dunuz? 
1969 y›l›nda Denizli’de do¤dum. Ba-

»
HEM AKADEM‹SYEN,

Bar›fl Tozar,
‹DO Genel
Müdürlü¤ü

döneminden
beri Ulaflt›rma
Bakan› Binali

Y›ld›r›m ile
çal›fl›yor. 

Emekli bir albay baba ile 
hemflire bir annenin çocu¤u olan

Bar›fl Tozar, babas›n›n görevi
nedeni ile Türkiye’nin, kendi

mesle¤i dolay›s›yla da dünyan›n
hemen her yerini dolaflt›. 

hem bürokrat, hem bestekâr
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bam Emekli Albay, annem
emekli hemflire… Babam subay
oldu¤u için sürekli de¤iflik illerde
gezdik. Ben de babam›n Deniz-
li’ye tayin oldu¤u s›rada dünyaya
gelmiflim. De¤iflik okullarda oku-
mak zorunda kald›m.  Babam›n
tayinleri nedeniyle herhangi bir
okula bafllay›p, ayn› okulu bitire-
medim. Bu durum bana; de¤iflik
kültürleri tan›ma ve içinde bulun-
ma flans› verdi. Vizyonumu da aç-
t›. Kültür, e¤itim olarak çok de¤i-

flik ortamlar›n içine itilmek zo-
runda kald›m. Ama üniversitede-
ki baflar›m gösteriyor ki, bu duru-
mun bana art›s› olmufl ama be-
nimle birlikte ayn› flartlar› yafla-
yan birçok arkadafl›mla k›yasla-
y›nca onlar›n baflar›s›z oldu¤unu
gördüm. ‹nsan›na göre de¤ifliyor.
Belki de tek bir okulda okusay-
d›m, farkl› bir baflar›m olur muy-
du? Bilemiyorum.

■ Hangi üniversitede okudu-
nuz?

O zamanlar Deniz Kuvvetle-
ri’ne ba¤l› Denizcilik Yüksek
Okulu Güverte Bölümü’nü ka-
zand›m. Fakültemiz 1989 y›l›nda
‹stanbul Teknik Üniversitesi’ne
ba¤land›. 1990 y›l›nda ‹TÜ De-
nizcilik Fakültesi Güverte Bölü-
mü’nden mezun oldum. Üniver-
sitede baflka bir okul okumak is-
ter miydim? Yani tek okulda oku-
sayd›m daha baflar›l› olup yüksek
bir puan alsayd›m da baflka bir
okulu tercih eder miydim? Et-
mezdim. Dünyaya befl kere, on
kere gelsem de o e¤itimi ald›ktan
sonra, o yaflam› tatt›ktan sonra
karar›m bu olurdu. 90 y›l›nda me-
zun olduktan sonra dördüncü
kaptan olarak denize aç›ld›m. 

■ Dersleriniz nas›ld›? 
Baflar›l› bir ö¤renciydim. Hiç

takdir almadan geçti¤im bir dö-
nem olmad›. Üniversite s›nav›nda
Lüleburgaz’da ikinci olmufltum.
Fakülteden de bölüm dördüncü-
sü olarak mezun oldum.

■ Askerler çocuklar›n›n asker

olmas›n› ister. Sizin ailede durum
farkl› m›yd›? 

Diyarbak›r’da otururken karfl›
komflumuz bir helikopter pilotu
idi. Onun Ray-Ban gözlükleri pi-
lot k›yafeti çok hofluma giderdi.
Ben ortaokuldan itibaren karac›
helikopter pilotu olmay› çok iste-
dim. Bu ideal ve h›rsla 33. olarak
Kara Harp Okulu’na girdim. Ka-
y›t yapt›rd›m fakat orada befl gün
kalabildim. Ayr›ld›m, yapama-
d›m. Babam da kendisi asker ol-
du¤u halde benim asker olmam›
istemedi. “Çok s›k›nt›l› bir mes-
lek baflka bir meslek seç.” dedi. 

■ Kaç kardeflsiniz?  
Bir k›z kardeflim var. Ankara

‹letiflim Fakültesi’nden mezun.
fiimdi bir dan›flmanl›k flirketi var,
çal›fl›yor. Kardeflimin efli Mersin-
li, flu anda da Mersin’de oturu-
yorlar 

■ Çocuklu¤unuzda çok istedi-
¤iniz alamad›¤›n›z ve özlemini
çekti¤iniz bir fley var m›yd›?

Hiç öyle bir durumum olmad›.
Çünkü ben zaten hiçbir fley iste-
mezdim. Babam›n çal›flma flartla-
r›n›, ailemin ekonomik durumu-
nu zor hayat flartlar›n› bildi¤im
için istemezdim. Mesela arkadafl-
lar›m converse ayakkab›lar al›r-
lard›, o zamanlar çok meflhurdu.
Babam ‘sana da alay›m m›?’ der-
di. “Gerek yok baba, mekaplar
var, daha rahat. Ondan al.” der-
dim.

Ayr›ca, yaz aylar›nda ve nor-
mal okul zaman›nda çal›fl›rd›m.

Dr. Bar›fl Tozar
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Tozar, eski Genelkurmay 
Baflkan› Orgeneral Hilmi Özkök’e
çal›flmalar›n› anlat›yor.



Diyarbak›r’da otururken Japon pazar› var-
d›. Oradan kendi harçl›¤›mla Japon paza-
r›ndan kutuyla sak›z sat›n al›rd›m. Gelir,
kendi arkadafllar›ma satard›m. Balon da
satard›m. 

Sonra orada, bir çocuk tiyatrosu kur-
mufltum. Çocuklara bilet sat›p tiyatro oy-
nard›m. Para kazan›rd›m. Daha sonra ba-
bam Diyarbak›r’dan K›br›s’a tayin oldu.
Orada da ilginç bir hikâyem var. 

■ Biraz anlat›r m›s›n›z?
Bir Dü¤üne gittik. Türkü söylenirken,

annem, “Bar›fl sende bir türkü söylesene!”
dedi. Ç›kt›m, orada türkü söyledim. Her-
kes çok be¤endi. Organizatör babam›n
masas›na geldi. “Güzelyurt’un bir festivali
var, o¤lunuzun bizimle çal›flmas›na izin ve-
rir misiniz?” dedi. Babam, “fiartlar› nas›l
olacak, benim için güvenli¤i önemli.” de-
yince, “Biz getirip götürece¤iz, flu kadar da
para verece¤iz” dedi. “Assolist olacak” de-
di. Ben üç ay gazinoda türkücülük yapt›m.
Annemler de akflamlar› gelir arkadafllar›n›
getirir beni dinlerlerdi. O dönem lisedey-
dim. Çok güzel ve zevkli bir deneyimdi be-
nim için. 

■ Üniversiteden sonra ne yapt›n›z?
De¤iflik tip ve tonajda gemilerde çal›fl-

t›m. 1994 y›l›nda evlendim, eflim biyolog
fakat hiç çal›flmad›. 2 k›z›m oldu. Evlen-
dikten sonra ‹stanbul Deniz Otobüsleri’ne
(‹DO) gemi kaptanl›¤› için baflvurdum.
Çok gençtim, 24-25 yafllar›nday›m. Benim
yafl›mda ve jenerasyonumda hiç genç kap-
tan yoktu.

■ ‹DO’ya ne zaman girdiniz?
1994’te girdim. Önce o zaman›n genel

müdürü Say›n Bakan›m›z Binali Y›ld›r›m
genç olmam nedeniyle beni almak isteme-
di. Çevresi, “Yafl› küçük, yapamaz.” diyor-
du sürekli. Kendisiyle bizzat görüflmedim.
Yaz›l› baflvuruda bulundum. 

Sonra ikincisinde, bizzat görüflme tale-
binde bulundum. ‹fli yapabilece¤imi, beni
denemesini ilettim. Bu iki görüflme aras›
on befl gündür, sa¤ olsun kabul etti. “Sen
çok gençsin.” dedi. Hatta operasyon mü-
dürüne, “Arkadafl bu ifli yapabilir mi?” de-
di. O da, “Yapamaz çok genç.” dedi. Ben
de o zaman, “Bunun on befl günlük bir e¤i-
timi var, sonra s›nav yap›yorsunuz. Beni de
al›n sonra s›nava sokun, deneyin.” dedim.
S›nav›ma 4 kifli birden girdi ve çok ilginçtir
bana on dördüncü gün gemi verdiler. Ba-
na ilk sefer olarak da y›llar›n tecrübeli kap-

tanlar›na verilen Kabatafl-Karaköy seferi
verildi.

■ ‹DO’da ne kadar çal›flt›n›z?
‹DO’da bir y›l civar› çal›flt›ktan sonra

Denizcilik Fakültesi’nden teklif geldi.
“Ö¤retim görevlisi aç›¤›m›z var, Burada
çal›fl›r m›s›n?” dediler. Hocal›k fikri ho-
fluma gitti. Bir a¤abeyim olarak gittim Sa-
y›n Bakan’a (o zaman ‹DO Genel Müdü-
rü Binali Bey’e) sordum, kalmam› istedi.
Daha farkl› ifl ve projeler verece¤ini söy-
ledi ama ben üniversiteye gitmek istedi¤i-
mi söyledim. “Peki biz her zaman bura-
day›z, birlikte çal›flal›m.” dedi. ‹stifa et-
tim. Yeni maafl›m, ‹DO’da ald›¤›m›n çok
çok alt›ndayd›. Ona ra¤men ‹DO’yu b›ra-
k›p, üniversiteye gittim. 

■ Denizcilik, kiflili¤inize ne katt›? 
Çok fley katt›. Gitmedi¤im ülke kalma-

d›. 40 bin tonluk gemi sana emanet. Yir-
mi, otuz personel var. Bunlar›n hepsini
idare etmek zorundas›n. Kifliye göre ifl
verme durumu yok. Gemiyi haz›rlamak
ve personelinle çal›flmak zorundas›n. ‹yi
yöneticilik ve verim alma durumu var.
Küstürmeyeceksin. Çal›flt›rmak zorunda-
s›n, bu büyük yöneticilik. Ayr›ca uluslara-
ras› iliflkiler yürütüyorsun, bir limana gi-
diyorsun oradaki acente ile yükleyici ile
görüflüyorsun. Malzeme al›yorsun, gemi-
ye yüklüyorsun. Yak›t al›yorsun, su al›-
yorsun her fleyden sen sorumlusun, bütün
süreçte sürekli iletiflim içinde olmak ve
sorun çözmek zorundas›n. Benim bu ifl-
lerle ilgili en büyük art›lar›mdan birisi;
hep ç›kan krizleri çözebilmem oldu.

■ Gemi kaptan› olmak insan› çabuk mu
olgunlaflt›r›yor? 

Çok çabuk olgunlaflt›m. Üniversiteden
mezun oluyorsun, bir anda yirmi, otuz kifli-
yi çal›flt›rmak zorundas›n. fiöyle ki; baflka
bir flans›n yok. Onlar› yönetmek, küstür-
memek ve çal›flt›rmak zorundas›n. Sürekli
yaln›zs›n, düflünürsün, çok fazla okuma
imkân›n olur.

■ Ailenizin denizci olman›za tepkisi ol-
du mu?

Annem çok üzüldü. Bilirsiniz, eski de-
nizcilik filmleri vard›r ya; kaptan yelkenli-
de dümenin arkas›na geçer, ya¤mur vard›r
dehfletli f›rt›na olur. Annem de hep öyle
hayal ediyormufl. Telefonlarda falan sürek-
li a¤l›yor. “Ne oluyor?” diye soruyorum.
“Ah yavrum f›rt›nada flöyle böyle olur
üflürsün.” Diyor. “Anne niye üflüyeyim,
ben köprü üstündeyim.” diyorum. “Ama flu
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yaflam›na karfl›n müzikle
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assolist olarak sahne ald›.

»»

Tozar, Hollywood y›ld›zlar›ndan Whoopi Goldberg ile.
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Mobidick filmindeki gibi de¤il mi?” diyor.
Bir gün Göcek’te gemiyi yanaflt›rd›m, an-
nemler beni ziyarete geldiler. Annem ge-
miyi görünce, “Hah, iyiymifl, ben böyle ol-
du¤unu bilseydim o kadar üzülmezdim.”
dedi, rahatlad›. Ben de rahatlad›m.

■ Üniversitede ne kadar süre görev yap-
t›n›z?

1996 y›l›ndan, 2002’nin sonuna kadar
sürdü. Bu s›rada ‹stanbul Üniversitesi’nde
yüksek lisans›m› bitirdim. Doktoram› ta-
mamlad›m. Say›n Binali Y›ld›r›m, Ulaflt›r-
ma Bakan› oldu. 2002’nin Aral›k ay›nda
bir akflam onbir buçukta beni arad›. Ken-
disi, “Seni Ankara’ya bekliyorum.” dedi.
Pazartesi geldim.  Gelifl o gelifl. Ama ken-
disine de üniversiteden tamamen ayr›lmak
istemedi¤imi, orayla ba¤›m›n sürüp ara s›-
ra burada da bulunmak iste¤imi ilettim. 

■ Çok genç yaflta K›y› Emniyeti Genel
Müdürlü¤ü’ne atand›n›z?

Evet,31 ya da 32 yafllar›ndayd›m. K›y›
Emniyeti Genel Müdürlü¤ü’ndeki konu-
lar, benim çok iyi bildi¤im e¤itimini ald›-
¤›m konulard›. 13 ay çal›flt›m. Gemi Trafik
hizmetlerinin aç›l›fl› ve devreye al›nmas›,
Uzaktan Fenerlerin yönetilmesi projesi,
Tarihi fenerlerin Turizme Aç›lmas›, Bu
arada flilede y›llard›r yatan ve çevre kirlili¤i
oluflturan ve çözümsüz hale gelen bat›¤›n
ç›kar›lmas›, e-k›y›emniyetle kamu kurum-
lar› içinde ilk kez tüm ifllemlerin ve takibin
internetten takibi … Ayr›ca 9 dakika gibi
bir sürede kazalara kalk›fl (ki bu geliflmifl
birçok ülkede 15 dakikad›r), gibi birçok
projeyi gerçeklefltirdik, bu arada K›y› Em-
niyetini küçülttük ve çok daha etkin ve
Uluslar aras› bir konuma tafl›d›k. Bugünkü
ulusal ve uluslar aras› baflar›lar› da bunu
gösteriyor. 

■ Daha sonra istifa edip ayr›ld›n›z?
Bakan Bey’e, üniversitedeki görevime

devam etmek istedi¤imi K›y› Emniye-
ti’ndeki görevimden aff›m› istedi¤imi
ilettim. 

■ Sonra ne oldu?
Say›n Bakan›m›za rica ettim. Müflavirli-

¤e devam etmek istedi¤imi ama üniversite-
ye dönmek ve ders vermek istedi¤imi söy-
ledim. Sa¤ olsun, Say›n Bakan beni, ‘bakan
müflaviri’ yapmad›. Müsteflar yard›mc›s›
olarak atad›. Mecburen Ankara’ya geldim.

Bu arada Sivil Havac›l›k Genel Müdür-
lü¤ü’ne (SHGM) de vekâlet ettim. 9 ayl›k
bu süreçte SHGM, 5431 Say›l› Yasa ile

tekrar yap›land›r›ld›. Slot Koordinasyon
Merkezi kuruldu, tüm hava limanlar› ruh-
satland›r›ld›. SAFA ve SANA denetimle-
rinde ç›¤›r aç›ld›, uçufl okullar›na büyük
kolayl›klar sa¤land› ve birçok proje… Bu
arada TRACECA Ulusal Sekreterli¤i gö-
revim de devam etti.Çok yo¤un, projelerle,
krizlerle dolu 8 y›l geçirdim. 

■ Krizlerde de bizzat kriz yönetimi yap-
t›n›z?

Evet. Birçok yabanc› ülkede bu konular-
da e¤itim alm›flt›m. Sa¤ olsun, Say›n Baka-
n›m›z da birçok krizin koordinatörlü¤ünü
bana verdi. Allah’a flükür aln›m›z›n ak›yla
ç›kt›k.

■ Neydi bunlar?
Hera Gemisi kazas› ki bu kaza s›ras›n-

daki çal›flmalar›m›z nedeniyle Bulgaristan
ve Ukrayna hükümetleri taraf›m›za teflek-
kür plâketleri sundular.

DDY-1 kazas› (geminin batmas›yla
LPG yüklü 7 kamyonun bo¤az›n sular›na
düflmesi ve korkulu geçen 2 gün),
ONUR A‹R olay›ndaki Hollanda görüfl-
meleri, Atatürk Havaliman› kargo bölü-
mü yang›n› gibi… Birço¤unu da hat›rla-

yamad›m flimdi.
■ Sonra neden istifa ettiniz müsteflar

yard›mc›l›¤›ndan?
Sa¤l›k flartlar›m bozuldu. Çok fliddetli

bafl a¤r›lar›m vard›. Say›n Bakan›m›zdan
müsaade istedim, sa¤ olsunlar bakanl›k
müflavirli¤ine atad›lar. TRACECA Ulusal
Sekreterli¤i görevim de devam ediyor. fiu-
ana kadar 2 personelimle birlikte 7 Avru-
pa projesi tamamlad›k. Yeni bafllad›¤›m›z
7 Avrupa projesini de yürütüyoruz. Türki-
ye’de 40’›n üzerinde toplant› gerçeklefltir-
dik. TRACECA ile ilgili bir kitap yaz›yo-
rum. Yani yo¤unluk hâlâ devam ediyor. 

■ ‹nternetle de çok yak›ndan ilgilisiniz
bildi¤imiz kadar›yla…

Bakanl›¤›m›z›n web sayfas› tasar›mlar›n›
ve ifllerli¤ini 2005’te bilgi ifllemden arka-
dafllarla birlikte yapt›k. Bu tip kreatif fley-
ler hofluma gidiyor. Çok be¤enildi hatta
arkadafllar bir de yar›flma sonucu gösterdi-
ler; Türkiye’de kamu kurumlar› ars›nda bi-
rinci dünyada 26. seçilmifl, kullan›m›, sun-
du¤u bilgiler ve tasar›m›yla… Bilgi ifllem-
den arkadafllar›m›zla yeni bir sayfa yapt›k
san›r›m 2 hafta sonra bitirece¤iz. Görenler
çok baflar›l› buldu. 1 aya kadar Ulaflt›rma
Bakanl›¤›’n›n yeni sitesini açaca¤›z.

■ Peki, bu yo¤unlukta müzik çal›flmala-
r›n›z devam ediyor mu?

fiuanda amatörce 14, 15 bestem var. Ev-
de vakit bulabildi¤imde küçük bir bilgisa-
yar ve mikrofonla besteler yap›yorum. D›-
flar›da akl›ma bir fley gelirse cep telefonu-
ma kaydediyorum. Saz, org, gitar çal›yo-
rum. Çok profesyonel de¤il. K›z›m bu ko-
nuda benden çok daha iyi keman gitar, pi-
yano, org çal›yor. Onunla birlikte bazen
çal›p- söylüyoruz.

1. Gemicinin K›lavuzu
2. Temel Denizcilik
3. Temel Denizcilik ve Denizde Güvenlik
4. Temel Denizcilik Ders Notlar›
5. Standart Denizcilik Seyir Sözlü¤ü (©ng-
Tur)
6. Standart Denizcilik Haberleflme 
Kal›plar› (©ng-Tur)
7. TRACECA (avrupa-Kafkasya-Asya Ulafl›m
Koridoru) Tarihi ©pek Yolunun Rönesans› 

Bar›fl Tozar’›n yazd›¤›
kitaplar flunlar:

Tozar, efli fiule Han›m, k›zlar› Büflra ve Kübra ile…



TÜRK‹YE’ye gelen turist say›s›
genel toplamda her geçen ay yükselirken,
‹stanbul’un Avrupa Kültür Baflkentli¤i
yapt›¤› dönemde yüzde 5 oran›nda turist
kaybetmesi dikkat çekti. Ancak turizmci-
ler, özellikle Anadolu flehirlerine gelen
turist say›s›nda yaflanan art›fl›n, ‹stan-
bul’da azalmaya dönük olmas›n›n cevab›-
n› buldu. Sektör temsilcileri, azalman›n
Anadolu flehirlerine bafllayan direk uçufl-
lar oldu¤u tespitinde bulundu. Geçti¤i-
miz y›llarda bu kadar yayg›n olmayan di-
rek uçufllar sebebi ile ‹stanbul’un turisti-
nin daha fazla oldu¤unu bildirdi. Direk
uçufllar›n asl›nda her flehrin gerçek turist
say›s›n› daha net bir flekilde ortaya ç›ka-
raca¤›na vurgu yapt›.  

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜ-
ROFED) 2. Baflkan› ve Anadolu Turizm
‹flletmecileri Derne¤i (AT‹D) Baflkan›
Seçim Ayd›n, transit uçufllar›n nokta
uçufllara dönmesi ile art›k insanlar›n ‹s-
tanbul’a inip, ‹stanbul’dan binmelerine
gerek olmad›¤›n› söyledi. Anadolu Jet ya
da di¤er havayolu flirketlerinin birçok
Anadolu flehrine sefer bafllatt›¤›n› dile
getiren Seçim Ayd›n, böylece ‹stanbul’a
inen turist say›s›n› azaltt›¤›n› aktard›. Ra-
kamlara yüzde 5 olarak yans›yan düflüflle-
rin, nokta uçufl say›s› artt›kça sürece¤ini
ifade etti. 

Anadolu flehirlerine direk uçufllar›n
yap›lmas›n›n yurt d›fl›ndan gelen turiste
zaman ve fiziksel yorgunluk bak›m›ndan
çok avantaj sa¤lad›¤›n› aktaran Seçim

Ayd›n flehirlerin gerçekte ne kadar turist
ald›¤›n›n da bu flekilde ortaya ç›kaca¤›n›
söyledi. Ankara’dan örnek veren Ayd›n,
Ankara’ya hava yolu ile gelen turistin sa-
y›s›n›n 250 binlerde oldu¤unu ancak ko-
naklayanlar›n say›s›n›n 2 milyonu aflt›¤›na
dikkat çekti. Ayd›n, konaklayan say›s›n›n,
inifl yapan turist say›s›ndan çok çok yük-
sek olmas›n› ise flöyle aç›klad›: “Arada
büyük bir fark var ama bu Ankara’da ko-
naklayan turistin, ‹stanbul’a inifl yap›p, ‹s-
tanbul’dan hareket etmesinden kaynakla-
n›yor. fiimdi bu y›l Ankara’ya inen turist
say›s›n›n yüzde 100 art›fl gösterdi¤ini gö-
rece¤iz. Havaalan›ndan gelen veriler onu
gösterecek. ‹stanbul da gerçek turist say›-
s›n› böylece görmüfl olacak. Çal›flmalar›n›
ona göre yapacak.” 

Turistik Otelciler, ‹flletmeciler ve Yat›-
r›mc›lar Birli¤i (TUROB) Baflkan› Timur
Bay›nd›r da konu ile ilgili yapt›¤› aç›kla-
mada, düflüfl gibi görülen durumun ger-
çek anlamda düflüfl de¤il sadece direk
uçufllar›n ortaya ç›kard›¤› bir gerçek ol-
du¤unu aktard›. Trabzon, Ankara, Erzu-
rum, Kayseri gibi kentlere yönelik yeni
bafllayan veya say›s› artt›r›lan seferlerle
eskisi gibi ‹stanbul’dan girifl-ç›k›fl yapma-
ya ihtiyaç bulunmad›¤›n› belirtti. Bu du-
rumun da yüzde 5’lik düflüflü oluflturdu-
¤una dikkat çekti. Bay›nd›r, Almanya,
Avusturya, Fransa gibi ülkelerden gelen
Türk vatandafllar›n›n ise zaten ‹stan-
bul’da konaklayan turist olmad›¤›n› dile
getirdi.

Anadolu, ‹stanbul 
turistinin yüzde 5’ini kapt›
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»

‹stanbul’un turist
say›s›nda yaklafl›k

yüzde 5’lik gerileme
yafland›. Turizm

sektörü temsilcileri bu
gerilemenin nedenin,

Anadolu’da birçok
flehre bafllayan direk

uçufllar oldu¤u
tespitinde bulundu. 







FERHAT Y›lmaz, ‘Y›lan Hikâye-
si’, ‘Kuzenlerim’, ‘Ah Polis Olsam’, ‘Çok
Özel Tim’, ‘Dü¤ün fiark›c›s›’ ve daha pek
çok dizide severek  izledi¤imiz bir oyun-
cu. 14 yafl›nda TRT 2’de dublaj sanatç›l›¤›
ile mesle¤e bafllam›fl. Bir zamanlar›n eko-
lü ‘Bonanza’ dizisinin Rabarba’s›n› ses-
lendirmifl bir alayl›. Kad›köy halk e¤itim-
de y›llarca oyunculuk ve ayn› zamanda
ciddi bir radyo geçmifli olmufl. Best
FM’de geçen y›llar›n ard›ndan Kanal D
radyolar›n›n müdürlü¤ünü de yapm›fl.

Polis rollerinin ‘yakas›n› bir türlü b›-
rakmad›¤›’ aktör, bu durumun tamamen
tesadüfî oldu¤unu vurguluyor ama bu
tesadüften de flikâyetçi de¤il. Ona göre

halk, polisi ve askeri beyaz camda gör-
meyi seviyor. Dünyada da böyle bir e¤i-
lim oldu¤unu ifade eden ünlü sanatç›,
bu mesleklerle komedide buluflmaktan
hoflnut… 

Ferhat Y›lmaz, Ankara hakk›nda bir
müjde ile söze bafll›yor. Art›k Baflkent’te
dizi setlerini daha çok görece¤imiz bilgi-
sini veriyor. Ankara, bu anlamda ‹stan-
bul’daki yap›mc›ya asl›nda çok s›cak ve
çekici ancak bürokrasi biraz afl›l›r ve An-
kara’n›n o ciddi  çehresi biraz gülümserse
Y›lmaz’a göre Ankara birçok yap›ma ku-
cak açacak. 

Bu noktada TRT’deki de¤iflim Y›l-
maz’› ve film dünyas›n›n pek çok elema-
n›n› çok olumlu etkilemifl. Söz TRT’den
aç›l›nca ünlü sanatç› dünyadan BBC ör-
ne¤ini veriyor. 22 kanal› olan kuruluflun
devlet deste¤inde yay›n hayat›n› sürdür-
dü¤ünü ifade ederek flöyle devam ediyor:
“Bu devlet televizyonu önemli bir kav-
ram. Ülkenin temsili bir yerde. Bazen
TRT’ye giden vergiler bile flikâyet konu-
su olabiliyor. Ama bak›n Almanya’ya va-
tandafl› devletinin televizyonuna ayl›k 17
Avro vergi veriyor.”  

Bu s›ralar TRT Çocuk’ta ‘Ç›lg›n Dost-
lar’ adl› dizide oynayan Y›lmaz, son iflini
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Haber: FÜSUN ÇAPRAZ

»

14 yafl›nda 
TRT 2’de dublaj
sanatç›l›¤› ile
mesle¤e bafllayan
Ferhat Y›lmaz,
be¤enilerek
izlenen dizi
oyuncular›ndan…

POL‹S ROLLER‹N‹N ‘YAKASINI
B‹R TÜRLÜ BIRAKMADI⁄I’
AKTÖR, ‹P TV VE WEB TV’N‹N
TELEV‹ZYON SEKTÖRÜNÜ
SEFALETTEN KURTARACA⁄INI
DÜfiÜNÜYOR. 
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Dizilerin vazgeçilmez polisi
FFeerrhhaatt  YY››llmmaazz::

zevkli buluyor. Çocuklar için olmas› da onun
için ayr› bir keyif olmufl. 3 yafl›ndaki o¤lu Poy-
raz Y›lmaz’› a¤z›ndan düflürmeyen genç baba-
n›n son iflinden bunca keyif almas›n›n sebeple-
rinden biri tatt›¤› babal›k zevkinden sanki. 

Kendi senaryosunu yaz›yor
TRT 1’de gösterilen ‘Zoraki Baflkan’ dizisin-

de de rol alan Y›lmaz bir taraftan da kendi pro-
jelerini üretiyor. Yak›n süreçte kurdu¤u ekiple
sekiz ay boyunca üç dizi ve bir sinema  senaryo-
su haz›rlam›fl. Sineman›n bambaflka bir fley ol-
du¤unun alt›n› çizen Y›lmaz film projelerini ha-
yata geçirmek için do¤ru zaman› bekliyor. 

Y›lmaz, Türkiye gerçekleri çerçevesinde,
gülmecenin kara mizahla ince bir çizgiyle bir-
leflti¤i senaryosunu bize anlatmaya bafll›yor.
Gazete ilanlar›ndan ifl ararken sigorta ve
emeklilik kayg›s› güden kahramanlar›n›n, za-
man içinde kendi  fantastik güçlerini keflfet-
tikleri keyifli bir hikâye dinlemeye bafll›yoruz.
‹flin içinde, taflradan yola ç›kan iki kafadar›n
CIA’den KGB’ye bulaflmalar›na kadar uzayan
maceralar da var. Y›lmaz Üzerinde çal›flt›kla-
r› ifli flöyle özetliyor: “Acayip bir ifl  anlayaca-
¤›n›z, Türkiye’nin dünyay› kurtarmas›na ka-
dar giden bir serüven. K›sacas› çok e¤lenceli.
Filmin yar›s› yurtd›fl› mekânlarda geçiyor. Pek
çok mekân› yerinde görüp inceledik.” Telif

hakk› diyerek sizlerle projenin ancak bu
kadar›n› paylaflabiliyoruz. Filmin devam›
ve ad› biz de sakl›. 

“Zeki- Metin ikilisi  bir daha gelmedi”  
Projede yer alacak oyuncular konusuna

gelince Y›lmaz bir özlemini dile geti-
riyor; Türkiye’de Zeki Alasya, Metin
Akp›nar’dan sonra bir ikilinin gelme-
di¤ini vurguluyor. Böyle bir çiftin tekrar
sinema dünyas›nda yer almas› iste¤iyle ya-
n›p tutufluyor, flöyle devam ediyor: “fieklen
Zeki Alasya tan›m›na ben uyuyorum, kaç›-
n›lmaz olarak (gülüflmeler)… fiaka bir
yana bu elbette görüntüyle sa¤lanabile-
cek bir ruh de¤il, ustalar›n ald›klar› yolu
almak gerek. Birbirini bak›fl›ndan anla-
mak laz›m… Böyle aktör dostlar›m
var onlardan biriyle bu yolu al-
mak istiyorum.” 

Y›lmaz’›n di¤er bir projesi
“Düflman Kardefller” adl› polisi-
ye bir dizi. Ona göre ortal›¤› aya-
¤a kald›racak bir hikâye. Hayra-
n›n› flafl›rtacak türden bir televiz-
yon ifli geliyor. A¤›r bir drama ve
hüzün ö¤eleri içeren çal›flma, iz-
lerken gülmeye al›flt›¤›m›z Ferhat
Y›lmaz’›n farkl› bir yönünü orta-

»»

“ Dijital platform bizim sektörümüz için çok heyecan verici, 900 kanal aç›laca¤›n›
biliyorum. Bizim için müthifl bir fley. En özeti; bizim sektörümüz sefaletten kurtulacak.

Pek çok p›r›l p›r›l aktör iflsiz. IP TV ve Web TV yeni kap›lar› açacak. ”



ya koyacak. Y›lmaz’a göre art›k ciddi kalitede
bir Türk izleyicisi oluflmufl. Sadece baflrol ka-
rakterinin hikâyesini anlatan diziler do¤ru de-
¤il. “Düflman Kardefller” de birçok kiflinin ayr›
hikâyesini bar›nd›ran ve bu hikâyeleri birbiri
ile ince ince ören bir senaryo. 

“IP TV ve Web TV bizim 
sektörü sefaletten kurtaracak”

Y›lmaz’›n penceresinden bir de teknolojik ge-
liflmelere bakmak istiyoruz. IP TV ve Web TV
konusu aç›yoruz. Y›lmaz yeni teknolojileri Türk
sinemas› aç›s›ndan flöyle de¤erlendiriyor: “Diji-
tal platform bizim sektörümüz için çok heyecan
verici, 900 kanal aç›laca¤›n› biliyorum. Bizim
için müthifl bir fley en özeti; bizim sektörümüz
sefaletten kurtulacak. Pek çok p›r›l p›r›l aktör
iflsiz. IP TV ve Web TV yeni kap›lar› açacak.” 

Pahal› radyo sistemi 
oluflturma merak› bafl›na ifl açm›fl

Söz teknolojiden aç›l›nca ünlü sanatç›n›n sis-
temler hakk›nda ciddi yeteneklerinin oldu¤u-
nu ö¤reniyoruz. Y›lmaz bu yetenekleri radyo-
culuk hayat›nda elde etmifl. fiark› remiksi yap-
mak, dj’lik derken, ifl radyonun teknik sistem-
lerini kurmaya kadar gitmifl. Do¤açlama yete-
ne¤inin de radyodan geldi¤ini ifade eden Fer-
hat Y›lmaz radyolardaki, ilk radyo tiyatrosunu
yapan isimlerden. Radyo D’de çal›flt›¤› s›rada
bu sistem  merak›n›n bafl›na açt›¤› öyle bir ifl
var ki, o dönemde kurumun genel müdürlü¤ü-
nü yapan Fatih Altayl›’dan günlerce kaçmak
zorunda  kalm›fl. An›s›n› flöyle paylafl›yor:

”Amerika’da radyoculuk çok geliflmifltir. Ben
de o dönem Radyo D’ye öyle sistemler kurma-
ya çal›fl›yorum. Bu sistemlerden siparifl ettim.
Bir gün yay›na bafllayaca¤›z, koridorlarda Fatih
Altayl›’n›n sesi yank›lan›yor. ‘Nerede o Ferhat
bulun bana bitirdim onu’ diye ba¤›r›yor, Rad-
yo D’ye ald›¤›m sistemlerin faturas› gelmifl an-
layaca¤›n›z.”

“Film sat›p petrol alal›m” 
Y›lmaz, Arap dünyas› baflta olmak üzere

birçok ülkede hayran toplayan Türk dizi ve si-
nemas› için de fikirlerini aktar›yor. “Arap ya-
p›mc›lar Türkiye ciddi paralar harcamaya ha-
z›r kendi içimizde fark etmiyoruz ama teknik
ve oyunculuk anlam›nda çok profesyonel ve
güzel ifller yap›yoruz. Bu f›rsat› do¤ru kullan-
mal›y›z.” de¤erlendirmesini yap›yor.

Bu tespitin ard›ndan ünlü sanatç› flöyle ko-
nufluyor: “Türkiye’nin faydalanaca¤› kitle,
Arap ülkeleri, Türk cumhuriyetleri, Balkan ül-
kelerinin film yat›r›mc›s› zaten buraya geliyor.
Bu yat›r›mc›y› kötü tecrübeler yaflamaktan ko-
ruyacak, bizlerle buluflturacak bir ajans, plato
kurulabilir. Devlet destek ve korumas›nda ama
bürokrasi olmadan iflleyecek. Böyle bir sistem
milli ç›karlara da hizmet edecektir.”

Ferhat Y›lmaz esprili kiflili¤ini ortaya ç›ka-
ran flu öneride bulunuyor: “Gelin büyükler flu
ifli yapal›m; Arap ülkeleri ile barter yapal›m bi-
zim film sektörümüz onlardaki petrole efl de-
¤erde. Dizi satal›m, sinema satal›m. Ülkemiz
do¤al cennet; film platosu olarak kiralayal›m,
petrollerini alal›m.” 
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FERHAT YILMAZ
esprili kiflili¤ini 
ortaya ç›karan 

flu öneride
bulunuyor: 

Gelin büyükler
flu ifli yapal›m;

Arap ülkeleri ile
barter yapal›m

bizim film
sektörümüz

onlardaki petrole
efl de¤erde. Dizi
satal›m, sinema

satal›m. Ülkemiz
do¤al cennet; 

film platosu olarak
kiralayal›m,
petrollerini

alal›m.

‘’

‘’

Ferhat Y›lmaz, efli Gökçe ve o¤lu Poyraz ile birlikte
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Mehmet 
AYCI

mehmetayci@baglantinoktasi.org

Mehdi’nin gelece¤ine günden güne
daha fazla inan›yorum. Mehdi’nin

ellerinin yeflil oldu¤una, k›l›c›n›n tahta
oldu¤una da… Mehdi’nin k›l›c›n›n tahta
olmas› bana Mehdi’nin gelmesi
beklentisinden daha çok heyecan veriyor.
Mehdi gelecek, yeflil ellerinde tahta
k›l›c›yla… 

Ç›kmaz ve çeliflki flurada: Mehdi’nin
gelece¤ine ve elinde tahta k›l›ç olaca¤›na
dair okudu¤unuz bu yaz›y› “a¤a dâhil” bir
bilgisayarda yaz›yorum,  kontrol
edildi¤inden kuflku duymad›¤›m bir
elektronik posta adresimden yine ayn›
tan›m› hak eden baflka bir elektronik posta
adresine gönderiyorum. Okuyucular›m›n da
Mehdi inanc›n›n olup olmad›¤›ndan
kuflkuluyum. Tahta k›l›ç meseline en hafif
tabirle tebessüm edeceklerine de kesin
gözle bak›yorum.

Mehdi’nin gelece¤ine ve k›l›c›n›n tahtadan
olaca¤›na inanc›m›n beni yaflatan bir taraf›
var. Tüketim ç›lg›nl›¤›m›z çeli¤i tüketebilir,
çelik yerine ikame edilecek her türlü yeralt›
zenginli¤ini tüketebilir ancak yeryüzünde bir
tohum kald›kça k›l›c›m›z›n tahtadan olma
ihtimali yeryüzünü yaflan›r k›lmaya yetecek
potansiyeli tek bafl›na bar›nd›r›yor.

‹flin bir baflka güzel yan› da Mehdi’nin
k›l›c›n›n çelikten yahut daha sert ve keskin
fleylerden olmas› halinde zaten Mehdi
“mehdi” olmaz; kurtarmaz, öldürür…

Buraya kadar okuduktan sonra, ‘güvercin
uçurmakla tahta k›l›ç alegorisinin ne iliflkisi
var birader?’ diye sorabilirsiniz. Önce
ça¤r›fl›m›n suyuna kap›lal›m, az sonra izah
ederiz:

“Kaleden kaleye flahin uçurdum” türküsü,
Aksak Timur zaman›ndan kalma bir
türküymüfl, fiaban Abak söyledi, ben de
inand›m. Kaleden kaleye haberleflme flahin
marifetiyle yap›l›rm›fl. fiahin, Timur’a özgü,

istisnai bir posta görevlisi… As›l postac›m›z
güvercin. Hala Türk posta idaresinin
amblemi olan bu sevimli kuflca¤›zla
insanl›¤›n gün geçtikçe daha bir ünsiyet
besleyece¤ine inanmakta hakl›y›m.

Biliflim devrimi mahrem alan› günden
güne daralt›yor mu, evet… Üzerinizdeki cep
telefonundan, flimdilik cep telefonundan,
ileride herhangi bir teknolojik ayg›ttan da
olabilir, evet bir cep telefonundan o anda
nerede bulundu¤unuz, kimlerle
konufltu¤unuz, neye gülüp neye a¤lad›¤›n›z,
hangi mesajlar› çekti¤iniz, mesaj çekerken
yaz›m kurallar›na dikkat edip etmedi¤iniz,
kulland›¤›n›z sözcük kadrosu, sözcük
kadrosundan siyasi yahut dini görüflünüz
tespit edilebiliyor mu, evet…

‘Baflkas›n›n sizi bilmesinin iyi oldu¤unu
söylemek afete bilerek tutulmakt›r’ dersem,
umar›m beni k›namazs›n›z. Hofl, k›nasan›z
da ben bildi¤imi okumaya devam edece¤im.

Devam› flöyle:
Bilmek insan› ne kadar güçlü k›larsa

bilinmek de o kadar savunmas›zlaflt›r›r.
Üstelik bu size dair bilgi sevab›n›zla
günah›n›zla, art›n›zla eksinizle, zaaf›n›zla
ayr›cal›¤›n›zla her fleyi içkinse, sizin için
tasarlanan k›yafeti giymekten, sizin için
haz›rlanan menüyü taam etmekten baflka
seçene¤iniz de kalm›yor demektir.

Sizin bilinmeniz sadece sizin bilinmeniz
de¤ildir. Konuflup görüfltü¤ünüz, dertleflip
halleflti¤iniz sosyal bahçenin de kuytu ve
gözeneklerine kadar bilinmesi demektir. 

Bilinsin tamam da, bireyin özel alan›
kalmazsa kalbi de kalmaz, b›rakal›m baflka
fleyleri…

Bir gün insanlar, konuflmak için yüz yüze
gelmeyi, haberleflmek için ulak ve posta
güvercini kullanmay› yeniden ö¤renecekler.

‹lkellik de¤il, sahicilik için… 

Güvercin
uçurmaya do¤ru

Üzerinizdeki cep
telefonundan, flimdilik

cep telefonundan,
ileride herhangi bir

teknolojik ayg›ttan da
olabilir, evet bir cep

telefonundan 
o anda nerede
bulundu¤unuz,

kimlerle konufltu¤unuz,
neye gülüp neye
a¤lad›¤›n›z, hangi

mesajlar› çekti¤iniz,
mesaj çekerken yaz›m

kurallar›na dikkat 
edip etmedi¤iniz,

kulland›¤›n›z sözcük
kadrosu, sözcük

kadrosundan siyasi
yahut dini görüflünüz

tespit edile
biliyor mu, evet…
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DEVLET Hava Meydanlar› ‹fllet-
meleri (DHM‹) ve PortClinic her ay 50 iç
hat yolcusuna check-up hizmeti sunmaya
haz›rlan›yor. Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n
Sa¤l›kl› Havaalanlar› Projesi çerçevesinde
gerçekleflecek uygulama ile her ay flansl›
50 iç hat yolcusuna tam kan say›m›ndan,
kolesterol-fleker ölçümüne uzanan kap-
saml› bir sa¤l›k tetkiki sunulacak. Hizmet-
te, akci¤er kontrolleri ve rutin bir check-
up’ta bulunan di¤er tüm detaylar var.
DHM‹ Genel Müdürü Orhan Birdal, ko-
nu ile ilgili olarak çal›flmalar› sorumlu bi-
rimler Sa¤l›k Daire Baflkanl›¤› ve DHM‹
Bas›n Halkla ‹liflkiler Müflavirli¤i’nin yü-
rüttü¤ünü, vatandafla sunacaklar› kam-
panyan›n son haz›rl›klar›n› da tamamla-
mak üzere olduklar›n› söyledi. Birdal, ya-
k›n süreçte bafllatacaklar› hizmetin 2011

y›l› sonuna kadar sürece¤i bilgisini verdi. 
Genel Müdür Birdal,PortClinic ile
ortaklafla yürütülecek hizmet için

‘önce check-in sonra check-up’
slogan›n› belirlediklerini

söyledi. Hizmetten faydalanacak yolcula-
r›n havayollar› iç hat yolcular› aras›ndan
belirlenece¤ini belirtti. Check-up hakk›
verilecek yolcu say›s›n›n on büyük hava-
alan›ndan 2’fler, di¤er havaalanlar›ndan
ise 1’er kifli olarak tespit edilece¤ini du-
yurdu.

500. veya 1000. yolcu 
check-up’› kazanacak

Birdal’›n verdi¤i bilgilere göre, iç hat
giden yolculardan check-in ifllemini yapt›-
ran 500. veya 1000. yolcu check-up kart›-
na sahip olacak. Kifliye özel olan kart, be-
lirlenme tarihinden itibaren 2011 y›l› so-
nuna kadar geçerli olacak. Uygulama
önümüzdeki günlerde bafllayacak. Yap›la-
cak olan kampanyada ilk talihlinin kart›n›
Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m’dan al-
mas› bekleniyor.

Check up kazanan, hizmeti 
üç havaalan›ndan alabilecek

Her ay toplam 50 kifliye verilecek
check-up hizmeti, ‹stanbul Atatürk, An-
kara Esenbo¤a ve ‹zmir Adnan Mende-
res Havaliman› D›fl Hatlar Terminali’nde
sa¤l›k hizmeti veren PortClinic’lerde kul-
lanabilecek. Di¤er havaalanlar›ndan ka-
zan›lacak haklar da bu üç büyük hava-
alan›ndaki PortClinic merkezlerinden
al›nacak.

‘Önce check-in
sonra check-up’

Her ay havalimanlar›nda
seyahat eden iç hat
yolcular›ndan 500. ve 1000.
yolcu seçilecek. Türkiye
çap›nda 50 kifli bu uygulama
ile check-up hakk› kazanacak. 

»

PortClinic Genel Koordinatörü
Dr. ‹brahim Kurt check- up hizmeti
hakk›nda flöyle konufltu: 

“Biz PortClinic olarak hâlihaz›rda 37
ilde havaalanlar›nda yolcu ve persone-
le yönelik tüm sa¤l›k hizmetlerini veri-
yoruz.  Havaalanlar› baflta olmak üze-
re okullar, marinalar, üniversite kam-
püsleri ve al›flverifl merkezleri gibi yo-
¤un yaflam merkezlerinde sa¤l›k hiz-
metleri veren bir firmay›z. Bizce ‘önce
check-in sonra check-up’ yolcunun il-
gisini görecek bir kampanya. Yolcu-
dan art› bir gayret göstermesini bekle-
miyoruz. Bir baflvuruda bulunulmas›
bile gerekmiyor. 500 ya da 1000. yol-
cu olman›z yeterli. Ancak flimdiden
gelecekteki talihlilerin bilmesi gereken
fley; bu hakk› kazand›ktan sonra sa¤-
l›k kontrolleri için ‹stanbul merkeze te-
lefon aç›p önceden randevu al›nmas›-
n›n gereklili¤i. Akabinde ‹stanbul Ata-
türk, Ankara Esenbo¤a ve ‹zmir Ad-
nan Menderes havaalanlar›nda sa¤l›k
görevlilerimiz onlar› bekliyor olacak.”

Geçti¤imiz günlerde DHM‹’nin 77. y›l
dönümünü Ulaflt›rma Bakan› Binali
Y›ld›r›m’la pasta keserek kutlayan DHM‹
Genel Müdürü Orhan Birdal, ‘önce check-
in sonra check-up’ uygulamas›n› anlatt›.

“Yolcunun ilgisini
çekecek”

HAVAALANLARINDA 
SA⁄LIK ÇIKARTMASI:

PortClinic
Genel

Koordinatörü 
Dr. ‹brahim

Kurt





YOLCULAR havaalan›nda yafla-
d›klar› telafl›n bedelini, ço¤u zaman eflya-
lar›n› unutarak ödüyor. ‘Lütfen eflyalar›-
n›z› yan›n›za al›n›z’ uyar›s› da bu telaflta
duyulmuyor bile. Böylece alanlarda, yol-
cular›n binlerce özel eflyas› kal›yor. ‘Peki,
bu eflyalar ne yap›l›yor?’ diye merak edi-
yorsan›z, yolunuz unutulan eflyalar›n sa-
t›ld›¤› mekânlara düflmemifl demektir. 

Unutulan binlerce eflya, havaalanlar›-
n›n depolar›nda tam bir y›l boyunca sahi-
bini bulmak üzere bekletiliyor. Bir y›l›n
sonunda, eflyalar›n sat›n al›nmas› döne-
mi geliyor. Sat›n alma ihalesi aç›l›yor, k›-
yas›ya geçen ihaleye onlarca flirket kat›l›-
yor. Son 11 y›ldan bu yana, bavul açma
merak› bir tutku haline dönüflen Matar
fiirketi’nin sahibi Murat Kuzu ihaleyi ka-
zan›yor. Zorlu geçen ihaleyi de bu tutku-
su sebebi ile en yüksek fiyat› vererek ka-
zan›yor Murat Kuzu. 

Kuzu, say›s› 600 civar›nda olan irili,
ufakl› bavullar› tek tek ve her seferinde
büyük bir merak duyarak aç›yor. ‹çinden

ç›kan eflyalar› kimse bilmiyor. O, bavulu
açan ilk insan olarak, ç›kan eflyalar› sat›-
fla sunuyor. 600 civar›nda olan bavullar›n
yan›nda, yaklafl›k bin 500 adet cep telefo-
nu, say›lar› 15-20’yi bulan diz üstü bilgi-
sayar, 50 civar›nda kamera, 150 civar›nda
foto¤raf makinesi, binden fazla çocuk
arabas›n› da sat›n alan Kuzu, bavullar-
dan ç›kanlara beraber toplamda 13 bin-
leri bulan kay›p eflyay›, yar› fiyat›na sat›fla
sunuyor. ‹haleye verdi¤i paray› kat kat
ç›kartmak bir yana bavul açma, yeni ha-
yatlarla tan›flma tutkusunu da tatmin et-
mifl oluyor. 

“Hac› bavullar› beni üzüyor”
Murat Kuzu yapt›¤› iflten her ne kadar

mutluluk ve heyecan duysa da üzüntü
duydu¤u anlar da oluyor. O durum da,
Kuzu’nun hac› bavullar› ile karfl›laflmas›
oluyor. Kutsal görevlerini yerine getir-
mek üzere uzunca bir yola ç›kan hac›la-
r›n bavullar›ndan ç›kan tesbih, seccade,
zem zem suyu, hurma gibi hediyelerle

karfl›laflmak Kuzu’yu üzüyor. Hac›lar›n
eflyalar› konusunda daha dikkatli olmas›-
n›, bu eflyalardan para kazanmaya tercih
ediyor. 

Yar›m parfümler bile sat›flta
Murat Kuzu, bavullardan giyim eflyas›,

kozmetik ürünler, elektronik eflyalar›n
ç›kt›¤›n› belirtiyor. Valizlerden ç›kan he-
men her eflyan›n ‘markal›’ oldu¤una dik-
kat çekiyor. Genellikle yolculu¤a ç›kanla-
r›n yeni eflyalar›n› yanlar›na ald›¤›n› akta-
ran Kuzu, eflyalar›n temizlik gibi hiçbir ifl-
leme tabi tutulmadan sat›fla sunuldu¤u
bilgisini veriyor. Murat Kuzu’dan ald›¤›-
m›z en dikkat çekici bilgi ise, yar›m par-
fümlerin bile sat›fla sunulmas› ve al›c›
bulmas›. Genellikle eflyalar›n dörtte, bir
fiyat›na sat›ld›¤›n› aktar›yor.

Resim ve mektuplar at›lm›yor
Murat Kuzu’nun hassas oldu¤u bir di-

¤er nokta ise bavullardan ç›kan mektup
ve resimler… Bunlar› atmayan ve özel
bir yerde tutan Kuzu, sahiplerin bir gün
gelip bunlar› isteyebilece¤ini düflünüyor.
Nitekim böyle, y›llar sonra gelip eflyalar›-
n› isteyen, kendi eflyalar› için yine para
teklif edenler de ç›k›yor. Eflyas› sat›lm›fl
olsa bile e¤er resim veya mektubu, ev-
raklar› varsa bunlar teslim ediliyor. 

“Hac›lar›n 
unuttu¤u bavullar beni
çok üzüyor”
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Havaalan›nda her y›l binlerce eflya unutuluyor. Unutulan eflyalar
1 y›l boyunca sahiplerinin geri gelmesi ihtimaline karfl›

tutuluyor. 1 y›l›n sonunda ise bu eflyalar ihale usulü ile sat›l›yor.
‹haleyi alan firma, eflyalar› dörtte bir fiyat›na sat›fla ç›kar›yor.

Unutulan eflyalar, yar›m parfümler dâhil, kap›fl kap›fl sat›l›yor.

»
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AVEA Genel Müdürü Erkan Ak-
demir, Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim Ku-
rumu’na (BTK) seslendi. Mobil pazar›n
gelece¤i ve adil rekabet için ‘asimetrik
düzenleme’ talebinde bulundu. 

Akdemir, Türkiye’de mobil telekomü-
nikasyon pazar›n›n, BTK’n›n düzenle-
melerine tabi oldu¤unu an›msatarak, bu
düzenlemelerin ço¤u zaman her üç ifllet-
meciye (Avea, Turkcell, Vodafone) de
eflit yükümlülükler getirdi¤ine dikkat
çekti. Pazar›n, tek bir iflletmeci (Turk-
cell) taraf›ndan ‘domine’ edildi¤ini belir-
ten Akdemir, “BTK’n›n düzenlemeleriy-
le gelen yükümlülüklerin, di¤er Avrupa
ülkelerinde görüldü¤ü gibi etkin piyasa
gücüne sahip iflletmeciye (Turkcell) özel
de¤erlendirilmesi ve ‘asimetrik bir dü-
zenleme’ yap›lmas› gerekiyor. Talebimiz
budur.” dedi. Akdemir, bu çerçevede
Avea’n›n, Etkin Piyasa Gücü’ne (EPG)
sahip operatör ile birebir ayn› düzenle-
melere tabi olmas›n›n, ‘adil rekabet’ or-
tam›n›n geliflimine katk› sa¤lamad›¤›n›
vurgulad›.

“BTK’n›n düzenlemeleri yetersiz”
Akdemir, BTK’n›n geçen iki y›l içinde

yapt›¤› düzenlemelerin (numara tafl›nabi-
lirli¤i, ara ba¤lant› ücretlerindeki indi-
rim) piyasan›n daha rekabetçi hale gel-
mesi için önemli oldu¤unu ancak bunla-
r›n yeterli görülmedi¤ini söyledi. 

“Yaln›zca bir GSM 
operatörü kâr etti”

BTK’n›n son raporuna gönderme ya-
pan Akdemir, “2009 y›l›nda üç mobil ifl-
letmeci aras›nda sadece etkin piyasa gü-
cüne sahip iflletmeci kâr ederken, Avea
geçti¤imiz 4 y›lda oldu¤u gibi 2009 y›l›n-
da da olumsuz bilançosuna ra¤men yat›-
r›mlar›na h›z kesmeden devam etmifltir.”
dedi.  Akdemir, bu durumun uzun vade-
de sürdürülebilirli¤i ve Türkiye’de etkin
piyasa gücüne sahip iflletmeciye alternatif
olarak ürün ve hizmet sunmaya devam
etmeyi zorlaflt›rd›¤›n› anlatt›.

“Avea dezavantajl› bafllad›”
Avea’n›n, rakip operatörlere göre faali-

yetlerine rekabet aç›s›ndan dezavantajl›
bir konumda bafllad›¤›n› kaydeden Akde-
mir flöyle devam etti: “‹lk olarak, di¤er ifl-
letmeciler Avea’dan 7 y›l önce piyasaya
girerek hem flebekelerini gelifltirdi, hem
de müflteri paylar›n› belirginlefltirdi. Avea
ise Aria ve Aycell flebekeleriyle 2001 y›-
l›nda operasyona bafllad›. ‹kincisi, Ave-
a’n›n GSM 1800 lisans› için ödedi¤i mik-
tar yaklafl›k olarak 6 milyar dolard›r. Bu-
na karfl›l›k, rakiplerinin her birinin bafl-
lang›çta ödedi¤i tutar 500 milyon dolar-
d›r. Üçüncüsü, 1800 frekans band›n› kul-
lanan bir operatör olarak Avea rakipleri-
ne göre çok daha yüksek maliyetler ile ya-
t›r›m yapmak durumunda kalm›flt›r.”
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AVEA GENEL MÜDÜRÜ 
ERKAN AKDEM‹R BTK’DAN ÜÇ KR‹T‹K

TALEPTE BULUNDU: “AVEA, MOB‹L
PAZARDA ETK‹N P‹YASA GÜCÜNE SAH‹P

‹fiLETMEC‹ (TURKCELL) ‹LE AYNI
YÜKÜMLÜLÜKLERE TAB‹ OLMASIN,

ALTYAPI PAYLAfiIMI KONUSUNDA ETK‹N
DÜZENLEMELER YAPILSIN, FREKANS

DA⁄ILIMI GÖZDEN GEÇ‹R‹LS‹N.”

Haber: U⁄UR OLCAY

Avea ‘asimetrik
düzenleme’ istiyor

»
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“Haks›z rekabetle 
karfl› karfl›yay›z”

Akdemir, bunlar›n sonucu
olarak bugün Avea’n›n hak-
s›z rekabet ile karfl› karfl›ya
oldu¤unu, bu durumun pazar
yap›s›na da yans›d›¤›n› kay-
detti. Akdemir, “Avrupa Bir-
li¤i’nin son uygulama raporu
incelendi¤inde en çok paya
sahip mobil operatörlerin pa-
zar paylar› itibariyle sadece
Güney K›br›s’ta ve Sloven-
ya’da Türkiye’den daha yük-
sek de¤erlerde bulundu¤u
görülmektedir.” dedi. 

AVEA 
Genel Müdürü
Erkan Akdemir
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Musa Alio¤lu:
“THY’den ricam›z,

pilotlar›m›z›
transfer etmesin”

AL‹ ARIDURU, bafllayan havac›l›k sezonunda sektörü uyard›: 
“Uçufl güvenli¤ini riske atacak en ufak bir tedbirsizli¤e göz yummam.

Bu konuda kimsenin gözünün yafl›na bakmam.”

HEM konfor hem de zaman tasar-
rufu bakam›ndan ulafl›m araçlar› içinde ha-
vayolu tafl›mac›l›¤› dünyada ilk s›ray› al›yor.
Dünyan›n öbür ucuna, saatlerle ifade edilen
zaman dilimleri ile ulaflma imkân›n› bize
hava ulafl›m› sa¤l›yor. Oysa birkaç y›l öncesi-
ne kadar yüksek maliyetler yüzünden tercih
edilmeyen ve yanl›fl politikalar yüzünden
geliflimi sa¤lanamayan Türk sivil havac›l›¤›,
bugün bölgesinin lideri oldu. 

Küresel krizin etkisiyle dünyadaki birçok
irili ufakl› havayolu flirketleri arka arkaya
kap›s›na kilit vururken, ya da büyük maddi
zararlara u¤rarken, Türk sivil havac›l›¤› bü-
yümesini ve kârl›l›¤›n› sürdürdü. Tabi, bu
noktaya kolay gelinmedi. 

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m’›n 2004
y›l›nda bafllatt›¤› liberalleflme politikas›,
Türk sivil havac›l›¤›na adeta ça¤ atlatt›. Yak-
lafl›k 10 milyon insan ilk defa uça¤a bin-
di.Sektörün elindeki uçak sayısının 110’dan
320’nin üzerine çıkması, istihdam say›s›n›n
48 binden 100 bine yükselmesi, 2002’de 2,2
milyar dolar olan sektörün cirosunun bugün
10 milyar dolar› aflmas›, Avrupa Birli¤i üye-
lerinin bile sahip olmad›¤› EASA Part 145
yetkisinin elde edilmesi, Türk sivil havac›l›-
¤›n›n geldi¤i noktay› özetliyor asl›nda... EA-
SA Part 145 yetkisi, Türkiye için büyük
önem arz ediyor. Bu yetki, Türkiye’yi bölge-
sinin bak›m üssü haline getirdi. Sadece ge-
çen y›l yurt d›fl›ndan 500 milyon dolarl›k ifl
ile her y›l yurt d›fl›na bak›m için ödenen 500
milyon dolar ülkede kald›. Bilindi¤i gibi,
Türk sivil havac›l›¤›nda, düzenleme ve de-

»
Haber: ZEHRA SAYAN

TÖSH‹D Genel Sekreteri Musa Alio¤lu

Sivil Havac›l›k
Genel Müdürü
Ali Ar›duru



netim görevini Sivil Havac›l›k Genel Mü-
dürlü¤ü (SHGM)  yürütüyor. Bakanl›¤›n
politikalar›n› baflar› ile hayata geçiriyor.
Genel Müdürlük koltu¤unda oturan Ali
Ar›duru, 44 üye ülkeli Avrupa Sivil Hava-
c›l›k Konferans›’n›n (ECAC) ‘e¤itimden
sorumlu’ baflkanl›¤›n› yürütüyor. Ayn› za-
manda Türkiye-Ortado¤u Havac›l›k Gru-
bu’nun (T-MAG) baflkanl›¤›n› da…  Ar›-
duru, havac›l›k sezonunun bafllamas›yla,
sektörün oyuncular›na önemli tavsiyelerde
bulunuyor. Genel Müdürün flirketlere ilk
tavsiyesi, uçufl güvenli¤ini riske atacak en
ufak bir tedbirsizli¤e göz yummayaca¤›
oluyor. Bu konuda kimsenin gözünün yafl›-
na bakmayaca¤›n›n alt›n› ›srarla çiziyor. 

Ar›duru, bir flirketin di¤er flirketi zora
sokacak hamlelerden geri durmalar›n› isti-
yor. fiirketlerin birbirlerine zarar verecek
hamleler yerine, Türk havayolu flirketleri-
nin hem filo hem de ekonomik olarak da-
ha da büyümesini sa¤layacak ikili anlaflma-
lar› iflaret ederek, rekabeti yurt d›fl›na tafl›-
malar› gerekti¤ine dikkat çekiyor. Bu ko-
nudaki çarp›c› örne¤i ‹spanya’dan veren
Ar›duru, “fiu anda iki noktada haftada 28
uçufl yap›lan ‹spanya ile y›lsonunda 8 yeni
nokta ile 126, 2011 yaz›nda ise 196 uçufl
sa¤lanacak.” diyor ve ekliyor: “SHGM ola-
rak sektörün 5 y›l ilerisindeyiz. Havayolu
flirketleri açt›¤›m›z yoldan ilerlerse, sektö-
rel büyüklükte patlama yaflan›r.”

Musa Alio¤lu: 2010’da 
yüzde 20 büyüme bekliyoruz 

Türkiye Özel Sektör Havac›l›k ‹flletme-
leri Derne¤i (TÖSH‹D) Genel Sekreteri
Musa Alio¤lu, Genel Müdür Ali Ar›du-
ru’nun dikkati çekti¤i ikili anlaflmalar›n
Türk sivil havac›l›¤›n›n gelece¤i ad›na
önemli oldu¤unu kabul ediyor. ‹kili anlafl-

malar sayesinde, Türk havayolu flirketleri-
nin yeni uçufl noktalar› kazand›rd›¤›na vur-
gu yapan Alio¤lu, flunlar› söylüyor:
“SHGM’nin dünyan›n çeflitli ülkeleriyle
yapt›¤› ikili anlaflmalar›, kendi ad›m›za yurt
d›fl›na aç›lan kap›lar olarak görüyoruz.
Sektörün anlaflmalar› iyi de¤erlendirmesi
halinde, sadece bu y›lki havac›l›k pastas›n-
daki büyümenin yüzde 20’ler seviyesinde
olaca¤›n› tahmin ediyoruz.”

Musa Alio¤lu, sezon öncesi sektörün ya-
flayabilece¤i sorunlara da dikkat çekiyor.
Sorunlar›n bafl›nda, dolar ile avro aras›n-
daki de¤er eflitli¤indeki aç›n›n kapanmas›-
n› görürken, petrol fiyatlar›ndaki beklen-
medik bir dalgalanman›n da sektörü zora
sokabilece¤i endiflesini tafl›yor. Temennisi-
ni petrol fiyatlar›n yerinde saymas› veya
afla¤›lara düflmesi olarak dile getiriyor. 

“THY’den ricam›z, 
pilotlar›m›z› transfer etmesin” 

Musa Alio¤lu, turizm sezonunun baflla-
d›¤› bu günlerde, THY d›fl›ndaki özel ha-
vayollar›n› en çok korkutan operasyonu-
nun “pilot transferi” oldu¤una vurgu yap›-
yor. Sezon ile birlikte tüm havayolu flirket-
lerinin uçufl say›s›n›n artaca¤›n›, do¤al ola-
rak yaflanacak pilot aç›¤›n›n ya yabanc› pi-
lotlarla ya da pilot transferleriyle kapat›l-
mak yoluna gidilece¤ini ifade eden Genel
Sekreter, bu noktada THY’nin özel sektö-
rün elindeki pilotlara ‘kanca atmamas›n›’
istiyor. Aksi halde, di¤er havayolu flirketle-
rinin uçaklar›n›n sezonun ortas›nda yerde
kalma tehlikesiyle karfl› karfl›ya kalaca¤›n›
vurgulayan Alio¤lu flöyle devam ediyor:
“fiu anda THY ve özel sektörün elinde
320’ye yak›n uçak var. TSK’dan ve özel
okullardan gelen pilotlar yeterli olmuyor.
Özel sektörün elinde bulunan pilotlar›n

THY taraf›ndan transfer edilmesi tehlikesi
var. Bu sorunu aflmak için, THY kendi
akademisinde kendine yetecek pilotlar› ye-
tifltirsin. Böylece sorun çözülür ise de böy-
le olmuyor, en çok da özel sektörden pilot
transfer ediyor. Biz de çareyi yabanc› pilot
istihdam etmekte bulduk. Ayn› flekilde
THY de yabanc› pilot almaya bafllad›. fiu
anda 400’e yak›n yabanc› pilot ülkemizde
görev yapmaktad›r. THY sezon ortas›nda
yine pilot transfer ederse bizim uçaklar›m›-
z›n yerde kalma tehlikesi vard›r. Bu konu-
ya biraz daha anlay›fll› ve dayan›flma örne¤i
göstererek yaklaflmalar› iyi olur. THY üst
yönetiminden ricam›z budur.” 
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Sektörün 5 y›l
‹LER‹S‹NDEY‹Z 

■ 2’li müzakere yap›lan ülke say›s›
80’den 110’ye ç›kar›ld›. Y›lsonuna kadar
125 olacak. 
■ THY ve özel sektörün uçuflu için
altyap›s› haz›rlanm›fl 68’a yak›n ülke,
110’e yak›n yeni uçufl noktas› bulunuyor.
■ 2009 y›l› sonunda 86 milyon yolcu
tafl›mac›l›¤› yap›ld›. Bunun 41 milyonu iç
hatlarda, 45 milyonu d›fl hatlarda uçtu. 
■ 2007’de bafllayan kriz dolay›s›yla
Avrupa’da 60’a yak›n havayolu iflletmesi
iflas ederken 30’un üzerinde büyük
gövdeli hava arac› Türkiye’nin tesciline
girdi. 2008’de 50’ye yak›n hava arac›,
2009’da 54 tane büyük gövdeli hava
arac› Türk tesciline girdi. 2010 sonuna
kadar da 62 büyük gövdeli hava arac›
Türk tesciline girecek. 
■ Tafl›mac›l›¤›n yüzde 53’ünü THY,
yüzde 47’sini özel flirketler yap›yor. Bu
rakam y›lsonuna kadar yüzde 50’lere
çekilecek.
■ ‹kili anlaflmalar güncelleniyor. fiu anda
iki noktada haftada 28 uçufl yap›lan
‹spanya ile y›lsonunda 8 yeni nokta ile
126, 2011 yaz›nda ise 196 uçufl
sa¤lanacak.
■ Avrupa’dan Türkiye’ye yap›lan
tafl›mac›l›¤›n yüzde 60’›n› Türk flirketleri
yap›yor,
■ SHGM y›lsonunda yüzde 100
otomasyona geçecek. Baflvurular fleffaf
bir flekilde sanal ortamdan al›nacak. Islak
imza tamamen kalkacak. 
■ 2000’lerde 2 milyar dolar olan sivil
havac›l›k hacmi, 2009 y›l›nda 10 milyar
dolara ulaflt›. Önümüzdeki y›llarda bu
rakam 40 milyarlara ç›kar›lacak.  

62 büyük gövdeli 
uçak geliyorAli Ar›duru:

Musa Alio¤lu: “THY sezon ortas›nda yine pilot transfer ederse bizim uçaklar›m›z›n yerde 
kalma tehlikesi vard›r. Pilotlar›m›z›n transfer edilmemesini, THY üst yönetiminden rica ediyoruz.”
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“Cep
telefonunun

bugüne kadar
kan›tlanm›fl

tek etkisi; araç
kullan›rken

konuflman›n
trafik kazas›na

neden
oldu¤udur”

‹llüstrasyon: Meral Erdo¤an
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DANIfiTAY, ‘baz istasyonu ve
cep telefonlar› insan sa¤l›¤›na zararl› m›,
de¤il mi?’ tart›flmalar›na son noktay›
koydu. Baz istasyonlar›n›n insan vücu-
duna etkisinin, saç kurutma makinesi,
blender ve mutfak robotundan daha
fazla olmad›¤›na karar verdi. Kararda,
cep telefonun zarar›yla ilgili verilen ör-
nek dikkat çekti. Örnekte; “Cep telefo-
nunun bugüne kadar kan›tlanm›fl tek et-
kisi; araç kullan›rken konuflman›n trafik
kazas›na neden oldu¤udur.” denildi.
Oysa Yarg›tay, ayn› konuda, baz istas-
yonlar›n›n kansere neden oldu¤unu ileri
sürmüfl ve baz istasyonlar›n›n flehir d›fl›-
na ç›kar›lmas›na karar vermiflti. 

Dan›fltay ise farkl› düflünüyor. Farkl›
düflündü¤ünü de, Bilgi Teknolojileri ve
‹letiflim Kurumu (BTK) taraf›ndan ha-
z›rlanan ancak Çevre Mühendisleri
Odas› taraf›ndan, iptali istemi ile, Da-
n›fltay’a tafl›nan “Elektronik Haberlefl-
me Cihazlar›na Güvenlik Sertifikas› Dü-
zenlemesi ‹liflkin Yönetmeli¤i”yle ilgili

verdi¤i kararda ortaya koydu. Çevre
Mühendisleri Odas›’n›n yürütmeyi dur-
durma talebini oy birli¤i ile reddeden
Dan›fltay, 9 sayfal›k kararda ilginç görüfl
ve tespitlere yer verdi.  

Kararda, Dünya Sa¤l›k Örgütü
(WHO) ve Dünya Çal›flma Örgütü
(ILO) taraf›ndan da resmen tan›nan ba-
¤›ms›z araflt›rma kuruluflu Uluslararas›
‹yonlaflt›rmayan Radyasyondan Korun-
ma Komisyonu’nun (ICNIRP) belirledi-
¤i s›n›r de¤erlerine at›fta bulunuldu. Bu
de¤erlerin baflta Avrupa ülkeleri olmak
üzere pek çok ülkede kullan›ld›¤›na dik-
kat çekildi. 

Tek zarar› trafik 
kazas›na sebep olmas›

Türkiye’de ICNIRP de¤erlerinin dik-
kate al›nd›¤›n›n vurguland›¤› kararda,
cep telefonunun bugüne kadar kan›tlan-
m›fl tek etkisinin, ‘araç kullan›rken ko-
nuflman›n trafik kazas›na neden oldu¤u’
ifade edildi. Bilimsel araflt›rmalar›n sür-
mesi nedeniyle cep telefonlar›n› çocuk-
lar›n uzun süreli kullanmamas› gerekti-
¤ine vurgu yap›ld›. Ayr›ca baz istasyon-
lar› ve cep telefonlar›n›n standartlara
uygun imal edilip edilmedi¤inin, periyo-
dik olarak kontrol edilmesi gerekti¤ine
dikkat çekildi. 

Mikser kadar zararl›
Elektrikli tüm cihazlar›n elektroman-

yetik dalga yayd›¤›na dikkat çekilen ka-
rarda, baz istasyonlar›n›n radyo frekans
dalgas›yla çal›flt›¤›, bu nedenle televiz-

yon ve radyo vericileriyle benzer oldu¤u
ifade edildi. Elektromanyetik dalgalar›n
radyasyonla kar›flt›r›ld›¤›na dikkat çeki-
len kararda, baz istasyonlar›n›n zararl›
olmas› durumunda, trafo, yüksek geri-
lim hatlar›, elektrikle çal›flan tren ve tüm
elektrikli ev aletlerinin de zararl› olarak
kabul edilmesi gerekti¤ine iflaret edildi. 

Haberleflme için baz istasyonu flart
Dan›fltay, baz istasyonlar›n›n cep tele-

fonu haberleflmesinde kullan›ld›¤›n›,
standartlara uygun imal, kurulum ve de-
netiminin yap›lmas› durumunda insan
yaflam›n› tehdit etmedi¤ine vurgu yapt›.
Yerleflim yerleri d›fl›nda 20 kilometrede
bir, telefon trafi¤inin fazla oldu¤u yerle-
flim yerlerinde ise 200 metrede bir baz
istasyonuna ihtiyaç oldu¤u, istasyonlar›n
bu nedenle bina çat›lar›na kurulmas› ge-
rekti¤i tespitinde bulunuldu. 

Cep telefonu k›sa süreli 
beyin fonksiyonlar›n› etkiliyor 

Türkiye’de de ICNIRP de¤erlerinin
dikkate al›nd›¤› kaydedilen kararda, bu-
güne kadar yap›lan araflt›rma ve deney-
lerin, cep telefonu ve baz istasyonundan
yay›lan elektromanyetik radyasyonun
kanserle iliflkisini ortaya koymad›¤›n›n
alt› çizildi. Yap›lan araflt›rmalarda cep
telefonlar›n›n insanlar›n beyin fonksi-
yonlar›n› k›sa süreli etkiledi¤i belirtilir-
ken, bu etkinin bafl a¤r›s›, uykusuzluk ve
psikolojik bozukluklara neden oldu¤una
dair bilimsel bir kan›t›n da bulunmad›¤›
vurguland›. 

“Bugüne kadar yap›lan araflt›rma ve deneyler, cep telefonu
ve baz istasyonundan yay›lan elektromanyetik radyasyonun

kanserle iliflkisini ortaya koyamam›flt›r.”

Dan›fltay: Cep telefonunun tek
zarar› trafik kazas›na sebep olmas›
»

Dan›fltay karar›nda elektromanyetik
enerjinin, radyasyon kelimesi
nedeniyle, insan yaflam›n› tehdit eden
unsur gibi alg›land›¤› kaydedilerek flu
tespitlere yer verildi: 

“Kan›tlanm›fl zararl›, tehdit edici ve
kanser yap›c› etkisi bulunmamaktad›r.
‹yonize edici olmayan
elektromanyetik enerjinin ›fl›k, günefl
›fl›¤›, yaflam enerjisi, radyo, televizyon,
radar gibi her yerde ve yaflam
alan›m›z›n içinde bulunuyor. Bu
enerji; elektron kopmad›¤›, iyonlaflma
yaflanmad›¤› için hücre ve DNA hasar›
yapmamaktad›r. Baz istasyonu ve cep
telefonlar›n›n beyin tümörü yap›c›
etkisi yoktur. Elektromanyetik
enerjinin iyonize edilebilir olan› t›pta
tan› ve tedavide kullan›lmaktad›r.”

Beyin tümörü yapm›yor
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PTT’de, ‘da¤›t›c›l›k yapamaz’ ra-
poru alarak memur olan 88 postac›n›n
masa bafl› memuriyeti k›sa sürdü. ‹dari
Mahkeme’nin ‘da¤›t›c›lar memur olabi-
lir’ karar›na karfl› Dan›fltay, PTT yöneti-
mini hakl› buldu ve da¤›t›c›lar›n›n pos-
tac›l›k d›fl›nda sadece ‘hizmetli kadro-
sunda’ görev yapabileceklerine hükmet-
ti. Dan›fltay’›n bu karar›, posta da¤›t›c›-
lar›n hiç de hofluna gitmedi. Da¤›t›c›lar
tekrar hastanenin yolunu tuttu. Ancak
bu sefer ‘da¤›t›c›l›k yapamaz’ raporu
için de¤il, ‘da¤›t›c›l›k yapabilir’ raporu-
nu almak için. 

88 da¤›t›c›n›n k›sa süren memuriyet

hikâyesi hakk›nda PTT Genel Müdürü
Osman Tural, flunlar› söyledi: “Kurumu-
muzda çal›flan posta da¤›t›c›lar› pefl pe-
fle ‘da¤›t›c›l›k yapamaz’ raporu almaya
bafllad›. Posta da¤›tmak yerine, memur
gibi masa bafl› çal›flmak istediler. Biz de
kendilerini memur kadrosuna de¤il, ol-
mas› gereken yard›mc› hizmetlere (hiz-
metli kadrosuna) ald›k. Uygulamam›z
üzerine rapor alan postac›lar ‹dare
Mahkemesi’ne giderek, memuriyet tale-
binde bulundular. ‹dare Mahkemesi,
da¤›t›c›lar› hakl› buldu ve hizmetli de¤il
memur olmas› gerekti¤ine karar verdi.
Bu karar üzerine ‘da¤›t›c› olamaz’ rapo-
ru alan postac› say›s› 88’e yükseldi. Biz
de PTT yönetimi olarak ‹dare Mahke-
mesi’nin karar›n› Dan›fltay’a tafl›d›k.” 

Tural’›n verdi¤i bilgilere göre, Dan›fl-
tay geçti¤imiz aylarda tart›flmaya son
noktay› koydu ve da¤›t›c›lar›n memur-
luk de¤il, yard›mc› hizmetler (hizmetli)
kadrosuna geçebilece¤ine karar verdi.
Bu karar üzerine daha önce hastaneden
‘da¤›t›c› olamaz’ raporu alan 88 perso-
nelden 22’si, bu kez hastanelerden ‘da-
¤›t›c› olabilir’ raporu alarak postac› kad-
rosuna geri döndü. 

Postac›n›n uyan›kl›¤›
Dan›fltay’dan döndü

PTT Genel Müdürü Tural, PTT’nin 2009
y›l›nda 230 milyon lira kâr elde etti¤ini,
522 milyon lira Hazine’ye gelir
aktard›¤›n› ve 119 milyon liral›k da
yat›r›m yapt›¤›n› söyledi. PTT’nin Türkiye
çap›nda 3 bin 909 ifl yeri ve 36 bin 954
çal›flan› ile hizmet verdi¤ini kaydeden
Tural, ‹stanbul Avrupa Yakas› Posta
‹flleme Merkezi’ne kurulacak Otomatik
Mektup Ayr›m Sistemi’nin saatte 150 bin
gönderiyi adres ve posta koduna göre

920 göze ay›rabilece¤ini ifade etti.
PTT, kredi vermeye bafllayacak

Tural, PTT’nin 142 kurum ve kurulufl
ile 169 ifl ve ifllem için protokol
imzaland›¤›n›, bin 766 ifl yerinin PTTBank
kavram›na uygun olarak düzenlendi¤ini,
305 ifl yerinde de bu yönde çal›flmalar›n
sürdü¤ünü anlatt›. PTT’nin birkaç ay
içinde bankalar ad›na kredi vermeye
bafllayaca¤›n› belirten Tural, bu kredilerin
PTT’ye özel olaca¤›n› kaydetti. 

PTT, Hazine’ye 522 milyon lira aktard›

»
Da¤›t›c›l›k yapmak

istemeyen baz› postac›lar memur
olmak istedi. Bunun için de

hastaneden ‘da¤›t›c›l›k yapamaz’
raporu alarak mahkemenin yolunu

tuttular. Mahkeme, postac›lar› hakl›
buldu ve memur olmalar›

gerekti¤ine hükmetti. Rapor
alanlar›n say›s› k›sa sürede 88’i

bulunca son noktay› Dan›fltay
koydu. Da¤›t›c›lar› hizmetli

kadrosuna iade etti. Dan›fltay’›n
karar› üzerine da¤›t›c›lar flimdi de

eski ifllerine dönmek  için
hastanelerden ‘da¤›t›c›l›k yapabilir’

raporu almaya bafllad›. 
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OSMAN
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osmancakmakci@baglantinoktasi.org

Ünlü futbol yazar› Simon Kuper'in de
dedi¤i gibi “Futbol asla sadece futbol

de¤ildir.” Her futbol tak›m› asl›nda bir
simgedir ve taraftarlar›n›n oluflturdu¤u bir
toplumsal kesimin temsilcisidir. O nedenle
futbol tak›mlar› sadece futbol sahas›nda
mücadele etmez, maçlar orada bafllay›p
orada bitmez. Öncesi ve sonras› vard›r. Bir
futbol tak›m›n›n di¤erine karfl› mücadelesi
asl›nda bir toplusal kesimin di¤erine karfl›
mücadelesi anlam›na gelir. Bu simgesel
mücadele milli tak›mlarda en üst seviyesine
ulafl›r. Art›k karfl› karfl›ya gelenler devletlerdir,
uluslard›r. 

fiu s›ralarda oynanmakta olan 2010 Dünya
Kupas› bu mücadelenin zirvesini oluflturuyor.
Bu kupan›n birçok bak›mdan önemli
özellikleri var. Bir kere, Avrupal›lar›n tarih
boyunca sömürdü¤ü ve sömürmeye hâlâ
daha devam etti¤i Kara K›ta Afrika'da
oynan›yor. ‹kincisi kupan›n düzenlendi¤i
Güney Afrika'n›n Nelson Mandela'n›n
önderli¤inde ›rkç› rejimi yerle bir etti¤i bir
ülke olmas› simgesel bir önem kazan›yor.
(Mandela ›rkç›l›¤› ortadan kald›rm›fl olabilir,
ama paran›n rengi, kapitalist ekonominin,
uygarl›¤›n rengi hâlâ beyaz, yoksullu¤u rengi,
ezilmiflli¤in rengi hâlâ siyah de¤il mi? Bu
dünyada gerçek bir devrim mümkün de¤il
mi? Yoksa her fley bir kurgudan m› ibaret?)
Kupada 2. tur maçlar›na geçildi¤inde tek bir
Afrika ülkesi Gana yoluna devam ediyordu ve
bir dünya süper gücünü, ABD'yi safd›fl›
b›rak›yordu. Futbol sahas›nda da olsa
gönlümüz Afrika'n›n bu yoksul ülkesinden
yanayd›. Kanla y›kanm›fl hijyenik uygarl›¤a

karfl› kara yüzlülerin ilkelli¤ini her zaman
tercih etmiflimdir. Nedense bana öyle geliyor
ki, uygarlaflt›kça insan samimilikten, insan
olma özelli¤inden gittikçe uzaklafl›yor; daha
bir hesap kitap insan› oluyor. Benim de
samimiyetten, bir tür çocuksuluktan yana
olmamdan daha do¤al bir fley olamaz.
Yaflas›n Gana!

Futbol deyince en çok can›m› s›kan
fleylerden biri de devflirme futbolcular. fiimdi,
az önce de dedi¤im gibi sokaklar›,
sömürdükleri 3. dünya ülkelerinin kan›yla
temizlenmifl olan, refahlar›na bu ülke
insanlar›n›n kursaklar›ndan çalarak ulaflm›fl
olan bu h›rs›z uygarl›k flimdi de bu ülkelerin
futbolcular›n› çal›yor, onlara kendi
vatandafll›klar›n› ve hayal bile edemeyecekleri
kadar para vererek onlar› devfliriyor,
massediyor ve kendi ülkelerinin liglerinde,
milli tak›mlar›nda oynat›yor. Futbol bir
e¤lence ve zevk meselesidir. Avrupal›lar
dünyan›n her bölgesinden en iyi futbolcular›
getirerek kendi seyircilerine en büyük hazz›
tatma imkân› sa¤l›yor. Uygarl›k nas›l
onlardaysa, futbolun iyisi de onlarda. 

Avrupa'dan iki tak›mdan söz etmeden
yaz›y› bitiremeyece¤im. Birincisi, ‹talyan
Livorno tak›m›. Bu tak›m iflçilerin tak›m›. 7-8
ay önce gelip bizim iflçi tak›m› olan Adana
Demirspor'la özel bir maç yapm›flt›. Di¤eri de
Alman St Pauli tak›m›. Bu tak›m ise
anarflistlerin tak›m›. Ben bu iki tak›m›
tutuyorum. Livorno'nun golcüsü Lucatelli,
onca para teklif edilmesine ra¤men,
tak›m›ndan ayr›lmam›flt›. Her fley para de¤il.

Futbol da asla sadece futbol de¤il. 

Biraz da futbol

2010 Dünya
Kupas›'nda 2. tur

maçlar›na
geçildi¤inde tek

bir Afrika ülkesi
Gana yoluna

devam ediyordu
ve bir dünya

süper gücünü,
ABD'yi safd›fl›

b›rak›yordu. Futbol
sahas›nda da olsa

gönlümüz
Afrika'n›n bu

yoksul ülkesinden
yanayd›. Kanla

y›kanm›fl hijyenik
uygarl›¤a karfl›
kara yüzlülerin

ilkelli¤ini her
zaman tercih

etmiflimdir.
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K‹M‹M‹Z için eski al›flkanl›k-
larda kalan, kimimizin hala vaz-

geçemedi¤i otobüs yolculuklar› ve bizi
ilden ile tafl›yan kaptan floförler… Ha-
vaya, denize bir öykünme midir bilin-
mez bafl›na bir de kaptan eklenmifltir.
Çok yak›n zamana kadar apoletli göm-
lekleri bile olan karayollar›n›n kaptan-
lar›ndan biriyle; Sefa Gezgen’le söylefl-
tik. 55 yafl›ndaki Gezgen 30 senelik
mesle¤ine öylesine tutkuyla ba¤l› ki, kaç
y›ll›k evli oldu¤unu neredeyse ebcet he-
sab›yla ç›kar›rken, meslekteki y›l›n› an›
an›na bir ç›rp›da dile getiriyor.   

■ Mesle¤e nas›l bafllad›¤›n›z› anlat›r
m›s›n›z? 

Ben çocukken köyde so¤uk kuyu (las-
tik ayakkab›) ayakkab›lar› vard›. Topra-
¤a yol yapard›k. Onu araba gibi sürer-

dik. Yafl›m› bile hat›rlam›yorum çok kü-
çüktüm ama çok hevesim vard›. Daha
sonra askere kadar muavinlik yapt›m. 

Bizim mesle¤i kural› budur. Önce se-
nelerce muavinlik yapmak gerek. Mua-
vinlikten gelmeyen adama floför demek
çok zor. Zaten bu direksiyon hastal›k
gibidir çocukluktan bafllar sonradan e¤i-
timle falan olmaz. ‘Geldim 20, 25 yafl›na
kaptan floför oldum’ diyemezsin. Çekir-
dekten yetiflmeyim. 30 senede 70 bile-
mediniz 80 puan cezam oldu ehliyeti hiç
kapt›rmad›m.

■ ‹lk seferinizi hat›rl›yor musunuz?
Tabii, Koçhisar’dan Ankara’ya gel-

dim. Patronumdan Allah raz› olsun,
‘becerirsin, yapars›n’ dedi direksiyonu
verdi. O gün bu gün tek kazam yok. Da-
ha sonra Pamukkale- Ankara aras› der-
ken tüm illeri gördüm diyebilirim.    

■ Muavinlik döneminden bahseder-
sek kaç y›l muavinlik yapt›n›z? Nas›l bir
ifltir?

5 sene yapt›m. fioförlü¤ün okuludur.
Çok da zordur asl›nda, ezilirsin. Mazot-
la benzinle piflersin meslekte. Arabada-
ki en ufak toz da senin suçundur. Tek-
nik bir aksakl›kta yolcuya hizmetin iyi
olacak. ‘Öf’ demeyeceksin ama ifli de
ö¤renirsin. Ben bugün muavinlerime
hep o befl y›l› gözümün önüne getirerek
muamele ederim. Çok da yumuflak ol-
mamak laz›m. Kötülük edersin, ö¤rene-
mez. 

■ Y›llard›r bu meslektesiniz kaç fir-
mada çal›flt›n›z, say›s› belli mi?

fiimdi Yeni Adana’da çal›fl›yorum
ama büyüklerin hemen hepsinde çal›fl-
t›m diyebilirim. Kamil, Koç Pamukkale,
Nilüfer…

■ Çocuklar›n›z mesle¤in zor zaman-

fioför adam baflka
MESLEK yapamaz

“ fioför adam çok
yememeli. Ço¤u floför

buna dikkat etmez.
Özellikle molalarda

kebaplar, etler yerler.
A¤›rl›k basar, uzun yol

uykun gelir. Benim flahsi
fikrim ama floför çok a¤›r

yememeli, öyle fliflman
olmamal›. Tetik olmal›. ”

»

30 senelik otobüs
floförü Sefa Gezgen,
mesle¤ini anlatt›.
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lar›na çok mu flahit oldu?

Ee oldular tabii. Özellikle onlar kü-
çükken ben uzun yola çok gittim. Çok
yolumu beklediler. Anneleri de çok ya-
k›nm›fl zaman›nda ki meslekten kaçt›
o¤lum (gülüyor). Ama çok güzel araba
kullan›r. Ben ö¤rettim. ‘Fazla yaklaflma,
aral› dur 50 metre, 70 metre koy arana,
ani ç›kma kaza yapars›n’ diye diye ö¤-
rettim. 

■ Bir kaptan floförün bir gününü an-
lat›r m›s›n›z bize?

Son düzenlemeler, yeni yönetmelikler
iyi oldu. Dört buçuk saat araba kullan›-
yorum, ondan sonra yat›yorum. Belki
bilmezsiniz; dinlenmelerimize biz ‘yat’
deriz. Bu iflin kural›nda bir floför dokuz
saat direksiyon kullanabilir. Dört buçuk
saat kullan›r, bir saat dinlenirsin. Sonra
bir dört buçuk daha. fioför adam›n ar-
kadafllar› çok önemlidir. Dinlenirken
onlarla bir araya geliriz. Sohbet derken
sonra gene yol yani çokça yol…

■ Sizin meslekte fark etti¤imiz bir
fley; var baflka meslekte mutlu olam›-
yorsunuz. Bunun sebebi nedir?

Tabii çok do¤ru söylüyorsun. Otobüs-
çü en yak›n mesleklerden, kamyon flo-
förlü¤ünü bile yapamaz keza kamyoncu
da otobüsçülükten memnun olmaz. B›-
rak›r mesle¤i gider dükkân açar örne-
¤in, orada mutlu olamaz. 

■ Sanki tecrübe etmifl gibi konuflu-
yorsunuz?

Yok, ben mesle¤imi hiç b›rakmad›m.
Ara bile vermedim. Ama arkadafllardan
biliyorum. Bizim meslekteki adama din-
lenme, tatil de yaramaz. Mesela ben bir
hafta bofl gezeyim bana evde bir s›k›nt›
geliyor. Evin huzuru kaç›yor. Han›m da
bir fley diyemez ama sabaha kadar uyku
bile uyuyamam. Kahvecilik yapamazs›n,
k›raathanecilik yapamazs›n illa o direk-
siyona bineceksin. 
■ Bir otobüs floförü en çok neye dikkat
etmeli?

Uyku… fioför uykusuna çok dikkat
edecek. Yat› varsa hemen gidecek isti-
rahat›n› yapacak. Bak›n kazalar›n ço-
¤unun nedeni uykusuzluktur. Gece

yolculuklar›na dinç ç›kacaks›n. 
■ Gece yolculuklar›nda can›n›z
s›k›l›r m›, uykuyla nas›l bafl eder-

siniz? Arka s›ralardan e¤ilip
de floför mahallini gö-

zetleyen yolcu say›s› da az de¤ildir?
Size bir fley anlatay›m bir keresinde

bir bayan yolcu gece ç›¤l›k ç›¤l›¤a ba¤›r-
maya bafllad›. Rüyas›nda benim uyudu-
¤umu görmüfl. ‹nsanlar›n ne kadar
korktuklar›n› o zaman anlad›m.

Yok, s›k›lmay›z al›flm›fl›z bir kere, bir
de yollar› ad›m›z gibi biliriz, s›k›nt›m›z
olmaz. Nerede çukur var, sapak var ar-
t›k ezberimizde. Yolcular›n uyumas› ter-
sine bizi ayakta tutar. Onca insan› hu-
zurla ulaflt›rmaya çal›fl›yoruz. Onlar›n
da bizim de çocuklar›m›z var. Sa¤ salim
gitmek için çabalar›z muavinimiz var
onunla söylefliriz.

■ Aileniz mesle¤e nas›l bak›yor?

Hiç bakm›yor (gülüyor). Yani bir
noktadan sonra al›fl›l›yor. Çoluk çocuk
da varsa ilk y›llardaki gibi olmuyor. fia-
ka bir yana bütün floför eflleri bilir. fio-
för efli olmak zordur. Uzun yola ç›k›l›-
yor. Kaza m› oldu? Yerine ulaflt› m›?
Yedi mi, içti mi? Gerçi ben çok yemem,
floför dikkat edecek.

Gönderdi ya geri karfl›layana kadar
hep korkuda olurlard›. Allahtan flu cep
telefonlar› da ç›kt› da da¤da, bay›rda
ulafl›yorlar.

■ fiu yemek meselesi, otobüs floförle-
ri dikkat etmeli mi?

Tabii yol öncesi çok yememeli. Ço¤u
floför buna dikkat etmez. Özellikle mo-
lalarda kebaplar, etler yerler. A¤›rl›k
basar, uzun yol uykun gelir. Benim flahsi
fikrim ama floför çok a¤›r yememeli, öy-
le fliflman olmamal›. Tetik olmal›.

■ Y›llard›r binlerce insan tafl›d›n›z
çok an›n›z vard›r?

Y›l 98 Yeni Adana firmas›nday›m.
Gece saat on buçuk arabas› idi geldim.
Temizli¤e çektik. Arabam› inmeden son
bir kere kendim kontrol ederim. Pren-
sip olmufl. Bakt›m bir para çantas› için-
de marklar, dolarlar. O zaman›n paras›
tam 32 milyar. Adam emekli olmufl taz-
minat› imifl. On gün bizzat araflt›rd›m.
Sonunda verdik. O zamanki gazetelere
ç›kt›k. Ama benim unutamad›¤›m o
adam›n sevinci. 

Sefa Gezgen, ifl arkadafllar›yla yeni bir sefere daha haz›rlan›yor… 

Arabam› inmeden 
son bir kere kendim 

kontrol ederim. Prensip
olmufl. Bakt›m bir

para çantas› içinde marklar,
dolarlar… O zaman›n 
paras› tam 32 milyar. 
Otobüste unutulmufl.

‘’‘’
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ASYA ile Avrupa yakas›n› denizin
alt›ndan demiryolu tüp tünelle birlefltiren
Marmaray Projesi, birçok özelli¤i nede-
niyle asr›n projeleri aras›nda gösteriliyor.
Tüm dünyada özellikle ulafl›m, mühendis-
lik ve mimari sektörünün dikkatini çeken
Marmaray, Türk dünyas›ndan da gerekli
takdiri gördü. Proje, “Türk Dünyas› Mü-
hendislik Ödülü”ne lay›k görüldü. 

Marmaray; en derin bat›rma tüneline
sahip olmas› (60 metre), yo¤un deniz tra-
fi¤ine sahip, 5 knot’a kadar ç›kan yüksek
tabakal› çift yönlü ak›nt›lar›n bulundu¤u
bir bölgede gerçekleflmesi ve deprem riski
büyük bir kent için tasarlanm›fl olmas› gi-
bi özellikleri ile ad›ndan söz ettiriyor. Bu
özellikleri ile Marmaray, di¤er benzer
projelerden de ayr›l›yor.  

Ayn› zamanda dünyadaki en büyük ula-
fl›m altyap› projelerinden de biri olan
Marmaray, rakamlarla da önemini anlat›-
yor. Proje ile ‹stanbul’da yüzde 3.6 olan
demiryolu tafl›mac›l›¤› pay› yüzde 27.7’ye
yükselecek. 76 kilometrelik Gebze- Hal-
kal› aras› 105 dakikada al›nabilecek. Bo-
¤az’›n iki yakas› aras›ndaki ulafl›m ise 4
dakikada al›nacak. Daha birçok karakte-
ristik özelli¤iyle Marmaray, dünyan›n ilgi-
sini çekmeyi sürdürüyor.  

Dünyan›n gözünün üstünde oldu¤u
Marmaray Projesi, geçti¤imiz ay Kazakis-
tan’›n Astana fiehrinde yap›lan “Türk
Dünyas› Mimarl›k ve fiehircilik Kurulta-
y›”nda “Türk Dünyas› Mühendislik Ödü-
lü”nü ald›. Projeyi yürüten Demiryollar,
Limanlar ve Havameydanlar› ‹flletmesi
(DLH) Genel Müdürü Ahmet Arslan’a
da ‘fahri profesörlük’ unvan› verildi.  

Temeli 2004’te at›ld›  
Asl›nda Marmaray Projesi’nin geçmifli

150 y›l öncesine dayan›yor. ‹lk olarak 2.

Abdülhamit Han zaman›nda da, denizin
alt›nda ‘çelik tüp tünel’ yap›lmas› tasar-
land›. Ancak proje, 1,5 as›r sonra gerçek-
lefltirilebildi. Temeli, Baflbakan Recep

Tayyip Erdo¤an ve Ulaflt›rma Bakan› Bi-
nali Y›ld›r›m taraf›ndan 2004 y›l›nda at›-
lan projenin, 2012’nin sonunda hizmete
aç›lmas› planlan›yor.

Dünyan›n gözünün üstünde
oldu¤u Marmaray Projesi,

“Türk Dünyas› Mimarl›k ve
fiehircilik Kurultay›”nda

“Türk Dünyas› Mühendislik
Ödülü”nü ald›. DLH 

Genel Müdürü Ahmet
Arslan’a da ‘fahri

profesörlük’ unvan› verildi.

»
Ahmet Arslan’a

‘fahri profesörlük’
ünvan›n›, eski

bakanlardan Nam›k
Kemal Zeybek verdi.

Marmaray’›n teknik özellikleri flöyle: 
■ Toplam hat uzunlu¤u 76,3 km 

■ Yüzeysel Metro Kesimi Uzunlu¤u 63 km 

■ Yüzeydeki ‹stasyon Say›s› 37 adet 

■ Demiryolu Bo¤az Tüp Geçifli Kesimi Toplam Uzunlu¤u 13,6 km 

■ Delme Tünel Uzunlu¤u 9,8 km 

■ Bat›rma Tüp Tünel Uzunlu¤u 1,4 km 

■ Aç  - Kapa Tünel Uzunlu¤u 2,4 km 

■ Yeralt›ndaki ‹stasyon Say›s› 3 adet 

■ ‹stasyon Boyu 225 m (en az ) 

■ Bir yöndeki yolcu say›s› 75.000 yolcu/saat/tek yön 

■ Maksimum E¤im ‰ 18 

■ Maksimum H›z 100 km/saat 

■ Ticari H›z 45 km/saat 

■ Tren Sefer Say›s› 2-10 dakika 

■ Araç  Say›s› 440 (2015 Y›l› ) 

Türk Dünyas›
Mühendislik Ödülü,
Marmaray’›n 



AVRUPA Birli¤i’ne uyum çer-
çevesinde, içinde çocuk bulunan tüm
araçlarda güvenlik koltu¤u bulundur-
ma zorunlulu¤u daha ilk ay›n› doldur-
madan pek çok s›k›nt›y› da beraberin-

de getirdi. 
Uygulaman›n bafllamas›yla birlikte üç

veya daha fazla çocu¤u olan aileler kara
kara düflünmeye bafllad›. Baflbakan

Recep Tayyip Erdo¤an’›n, ‘en az 3
çocuk yap›n’ ça¤r›s›na da ters dü-

flen uygulama, tepki al›yor. Vatan-
dafllar, ‘3 veya daha fazla çocu¤u olan

bir aile orta s›n›f bir arabaya nas›l biner?’
sorusuna cevap ar›yor. ‹çiflleri Bakanl›¤›
yetkilileri de bu soruya net bir cevap ver-
mekten kaç›n›yor. ‹lk zamanlar ceza ver-
mek yerine sürücüleri uyarmakla yetine-

ceklerini belirten yetkililer, “Teflkilatla-
r›m›zla yapt›¤›m›z toplant›larda, ceza
vermek yerine vatandafllar›m›z› uyar-
malar›n› istiyoruz.” bilgisini veriyor.

Yeni Trafik Yönetmeli¤i’ne göre, 0-
12 yafl tüm çocuklar için güvenlik

koltu¤u kullan›lmas› zorunlu. Aksi
halde, trafik kontrollerinde 55 TL’den
bafllayan para cezas› ödemek duru-

munda kal›nacak. E¤er 3 çocuklu bir aile
orta s›n›f bir araçla seyahat etmek duru-
munda kal›rsa, çocuklardan biri araca bi-

nemeyecek. Çünkü orta s›n›f araçlar›n
arka taraf›na 12 yafl›n alt›nda güven-

lik koltu¤u olmadan 3 çocuk s›¤a-
bilirken, güvenlik koltu¤u ile 3

yerine 2 çocuk ancak s›¤›-
yor. Bu durumda

üçüncü çocu¤un araca binmesi mümkün
görünmüyor. 4-5 veya 6 çocuklu bir aile-
nin uygulama çerçevesinde bir araçla se-
yahat etmesi de oldukça zor.   Uygulama-
n›n, taksi, dolmufl, okul servisi ve flehirle-
raras› yolcu tafl›mac›l›¤›nda kullan›lan
tüm araçlar› kapsad›¤› dikkate al›nd›¤›n-
da ortaya daha karmafl›k bir tablo ç›k›yor. 

Koltuk fiyatlar›, 70 ile 
bin 300 TL aras›nda de¤ifliyor 

‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n Avrupa Birli-
¤i’ne uyum çerçevesinde yürürlü¤e koy-
du¤u uygulama, vatandafl›n cebini de ya-
k›ndan ilgilendiriyor. Çünkü 70 TL’den
bafllayan koltuk fiyatlar› bin 300 TL’ye
kadar yükseliyor. Her çocuk için ayr›
koltuk zorunlulu¤u bulundu¤undan or-
talama 200 TL’den 3 koltu¤un fiyat› 600
TL’yi buluyor. 

Oto koltuklar› 
ölümlü kazalar› azalt›yor

Di¤er yandan bu koltuklar ölümlü ka-
zalar› azalt›yor. ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n veri-
lerine göre, y›lda 0-12 yafl aras› 700 çocuk
hayat›n› kaybediyor. Dünya Sa¤l›k Örgü-
tü’nün (WHO) verilerine göre de, do-
¤umdan itibaren çocuk oto güvenlik kol-
tu¤u kullan›m›n›n zorunlu oldu¤u gelifl-
mifl ülkelerde, trafik kazalar›nda çocuk
ölüm oran› yüzde 3’lere geriliyor. Yasal
zorunluluk olmayan ülkelerde ise yüzde
46’lara kadar ç›k›yor. Oto koltuklar› do¤-
ru kullan›ld›¤› takdirde, kaza s›ras›nda
ölümlerin yüzde 71 azalmas›na yol aç›yor.

AB’ye uyum çerçevesinde araçlarda çocuk koltu¤u
bulundurma zorunlulu¤u Türkiye’ye uymad›. 

3 çocuklu bir ailenin orta s›n›f araçla yolculuk yapmas›
halinde, çocuklardan biri d›flar›da kalacak.

Türk 
bebekler arka

koltu¤a s›¤m›yor

45haber
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Teknoloji Mardin’in 
elinden tuttu; dünya çap›nda
do¤al bir film platosu geliyor

Haber: FÜSUN ÇAPRAZ

MARD‹N teknoloji ile kaybet-
ti¤ini yine teknoloji ile geri ka-

zanacak. fiehrin do¤al dokusunu bozan
evler bir bir y›k›l›yor. Elektrik direkle-
ri, çanak antenler ise yerini daha üstün
teknolojilere b›rakmaya haz›rlan›yor.
UNESCO taraf›ndan korunmaya al›-
nan il, kavimlerin, dinlerin, kültürlerin
kesiflti¤i bir bölgede kurulmufl. Her bir
tafl›n inançla flekil ald›¤› do¤al yap›,
uzunca bir süredir yurtd›fl› film yap›m-
c›lar› taraf›ndan keflfedilmifl durumda.
fiehir, dünyadaki nadir do¤al film pla-
tolar›ndan biri olarak kabul ediliyor.
Mardin’e bu yönde ciddi taleplerle ge-
len uluslararas› yap›mc›lar var. Ancak
tarihi dokuyu zedeleyen unsurlar, onla-
r› da rahats›z ediyor ve benzer mekân-
lara sahip baflka ülkelere yöneliyorlar. 

Dünya sinema sektörünün ilgisini bu
kirlilik yüzünden yitirmeye bafllayan
Mardin'in biran önce görsel kirlilikten
ar›nd›r›lmas› için çeflitli çal›flmalar yü-
rütülüyor. Mardin'in görüntü kirli¤i se-
bebi ile kaç›rd›¤› son f›rsat› ve al›nmas›
gereken tedbirleri, Görsel Sanat Yö-

Görsel Sanat
Yönetmeni

Hakan Irmak

»



netmeni Hakan Irmak anlatt›. Mardin'in
tek sinemas› olan Sine Mardin ve Mar-
din Film Festivali'nin kurucusu olan Ir-
mak, ayn› zamanda Ankara'daki Cer
Modern'in oluflturulma sürecinde kreatif
ekipte yer alm›fl sanatç›lardan birisi…    

Mardin, Hollywood’un 
›fl›¤›na efl de¤er bir ›fl›¤a sahip

Mardin’in bir an önce görsel kirlilikten
ar›nd›r›lmas› gerekti¤ini söyleyen Irmak,
bunun sadece tarihe sahip ç›kmak ad›na
olmad›¤›n›, flehrin dünya sinemas›nda
yer almas›n›n bu sayede gerçekleflece¤ini
belirtiyor. Irmak’a göre, ›fl›¤›n tafla yans›-
mas› ile ortaya ç›kan alt› renk var. Mar-
din ise pek çok uzman›n da belirtti¤i
üzere Hollywood’un ›fl›¤›na efl de¤er bir
›fl›¤a ve bu renk skalas›na sahip. Çoklu
kültür befli¤i olman›n getirdi¤i mimari
özellikler ise özellikle tarihi filmler için
bulunmaz bir nimet.

“9 milyon dolarl›k filmi, elektrik
direkleri yüzünden kaç›rd›k”

Irmak, görüntü kirlili¤i ile Mardin’in
kaç›rd›¤› son büyük f›rsat› flöyle aktar›-
yor: “‹ki y›l önce Polonya- Almanya or-
tak yap›m› bir film için yap›mc›lar buraya
geldi. Ortaça¤› anlatan bir senaryolar›
vard›. Saha tespiti yapt›lar. Ara sokaklar-
daki elektrik direkleri ve görsel kirlilik
yüzünden filmi burada çekmekten vaz-
geçtiler. Fas’a gittiler ve çekimlerini ora-
da yapt›lar.” Yönetmen, sözünü etti¤i fil-
min bütçesinin 9 milyon dolar oldu¤unu
vurgulayarak, olay›n sanatsal kazanc›n›n
yan› s›ra, söz konusu bütçeden Mardin’in
alaca¤› paya da dikkat çekiyor. Hakan Ir-
mak’a göre böyle yap›mlara ev sahipli¤i
yapmak hem Mardin’e dünyada hak etti-
¤i konumu sa¤layacak hem de ulusal an-
lamda ciddi karlar elde edilecek.

Kablolar yer alt›na gömülüyor
Kentsel Dönüflüm Projesi ad› alt›nda

teknolojinin yaratt›¤› kirlili¤i, yine tekno-

lojiyi kullanarak bitirmeyi hedefleyen
Mardin Belediyesi ise yeni ç›kacak f›rsat-
lar›n kaç›r›lmamas› peflinde. Belediye
yetkililerinin dönüflüm hakk›nda verdik-
leri bilgiye göre, flehire 1930’lu y›llardaki
görüntüsü yeniden kazand›r›lmak isteni-
yor. “Göze batan bütün görsel kirlilik
kalkacak” slogan›n› benimseyen Beledi-
ye’nin çal›flmalar› aras›nda elektrik ve te-
lefon kablolar›n› yeralt›na tafl›mak ilk ifl
olarak yer al›yor. Yer üstündeki kablolar
fiber ve bak›r kablolar kullan›larak yer
alt›na gömülmeye baflland›. Böylelikle
Eski Mardin’deki iki büyük mahalle ve
üç sokak direklerden kurtuldu. 

TOK‹ ve TTNET, Mardin 
Belediyesi ile iflbirli¤i halinde

Kentte bin 440 hane yapan TOK‹ ise
y›kma karar› al›nan yeni yap›lar›n sahip-
lerine çok cüzzi fiyatlarla 640 ev vermeyi
kararlaflt›rm›fl durumda.  Kaçan f›rsatla-
r›n daha büyümemesi ad›na valilik ve be-
lediye el ele vermifl. 

Mardin’deki Kentsel Dönüflüm Proje-
si’nin aktörlerinden biri de Mardin’e
IPTV ç›karmas› yapan TTNET. Firma-
n›n flehirde bafllatt›¤› uygulama ile görsel
kirlili¤in bafll›ca sebeplerinden biri olan
uydu ve çanak antenler art›k tarih ola-
cak. Fiber kablolar ve en son teknoloji
ile kente yüzlerce televizyon ve radyo ka-
nal› hizmeti sunacak olan TTNET, Mar-
din’i IPTV hizmetini bafllatacaklar› 21 il-
den biri olarak seçti.  Yak›n geçmifle ka-
dar antene tencere kapa¤› ba¤lay›p, da-
ha iyi bir seyir almaya çal›flan Mardinli,
bugünlerde en son teknolojiye kavuflma-
n›n ve kente yeni yat›r›mc›y› getirecek
yap›lanman›n heyecan›n› yafl›yor. 
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Kentteki görsel kirlili¤in
bafll›ca sebeplerinden biri

olan uydu ve çanak
antenler Kentsel Dönüflüm

Projesi kapsam›nda tarih
olacak. Mardin’e IPTV

ç›kartmas› yapan TTNET de
projeye destek olacak. 

9 milyon dolarl›k, Polonya- Almanya ortak yap›m› bir 
film için yap›mc›lar Mardin’e geldi. Ancak arka sokaklardaki

elektrik direkleri ve görsel kirlilik yüzünden filmi burada
çekmekten vazgeçtiler. Fas’a gittiler ve çekimlerini orada yapt›lar.
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Havac›l›kta pilotlar›n, t›rm
an›fltaki bir uça¤›n

lövye ve kum
andalar yard›m

›yla burnunu ufuk

çizgisine yöneltip, t›rm
an›fl› durdurm

a

m
anevras›na ‘burnu ezm

ek’ denir. 

Burnu ezm
ek nedir?

fiehirleraras› otobüs firmalar›nca ileri bir tarihe
kesilen bilete ‘bayat bilet’ denir. 
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