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Bu derginin editörlü¤ünü yapan
biri olarak, övgü dolu sözler

iflitmek kadar güzel ne olabilir.
Tabii ki, iltifatlar› tek bafl›ma de¤il,
arkadafllar›m›n ad›na ald›¤›m›
özellikle belirtmek isterim çünkü
onlar, sadece bilgi ve birikimlerini
de¤il, yüreklerini koyuyorlar. 

Kafam›zda daha güzelini
tart›fl›yoruz hep. Neyi, nas›l yapaca¤›m›z› biliyoruz
ancak daha zaman›m›z›n oldu¤unu da… Kendimizle
ilgili yaz›y› bir baflka güne b›rak›l›m ve bu say›m›zda
yer alan ve sizlerin de be¤eniyle okuyaca¤›n›z
haberlerden bahsedelim istiyorum. 

Kapa¤a ç›kartt›¤›m›z “Teknoloji üreten Netafl'ta
sat›fl sanc›s›” haberimizi özeklikle okuman›z› tavsiye
ederim. Zira Türkiye'nin en büyük AR-GE tesislerinden
biri olan Netafl'›n, karfl› karfl›ya kald›¤› durumu ve

sonuçlar›n› göreceksiniz. Evet,
Netafl'ta bir s›k›nt› var. Ancak bu
s›k›nt›, biliflim yar›fl›nda geri
kald›¤›ndan de¤il, 'sat›fla
gelmek'ten kaynaklan›yor.

Di¤er bir haberimiz 'aflka hudut
çizilmiyor' diyen ünlü ozan›m›z
Musa Ero¤lu ile yap›lan söylefli…
Ak›p giden söylefli size, Ero¤lu'nu

yak›ndan tan›ma f›rsat› verecek. 
Geçmifle Ba¤lant›, bölümüne bu hafta, yazar›m›z

Adnan Ekinci'yi konuk ettik. Adnan A¤abey'in benim
de bilmedi¤im birçok yönünü ö¤rendik. TCDD Genel
Müdürü Süleyman Karaman'›n kendisini nas›l
üniversiteye haz›rlad›¤›n›, onun da Karaman'a
floförlük ö¤retti¤ini ö¤rendik.

Di¤er haberler mi? E, art›k sayfay› çevirmenin
zaman› geldi.

“Netafl'ta bir s›k›nt› var.
Ancak bu s›k›nt› biliflim

yar›fl›nda geri
kald›¤›ndan de¤il,

'sat›fl'a gelmesinden
kaynaklan›yor.”
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AHMET SEL‹M
ahmetselim@baglantinoktasi.org

Netafl, ‘sat›fla’ m› geliyor?





Medya ferman›
dinlemeyen vicdan

Medya ferman› dinlemeyen vicdan 
Ulaflt›rma Bakanl›¤› Müflaviri ve

gazeteci-yazar, Adnan Ekinci'nin renkli
hayat›na konuk olduk.
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JADI LINK ve 
iletiflim köprüsü 
Türk Telekom, Türkiye'yi
Avrupa ile Asya aras›nda
iletiflim köprüsü yap›yor

K›sa aral›kl› 
denetime son!

Nesip Kemalo¤lu, “81 ilin girifl-ç›k›fl›na
denetim istasyonu kuraca¤›z”
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Türkiye'nin ozan›: 

Musa Ero¤lu
”Lambadaki alev üflüyor, 

aflka hudut çizilmiyor… ‹flte o
alevin üflüdü¤ü yerde aflk

bafll›yor.” 

26
TEKNOLOJ‹ KARAYOLLARIHAYATTAN

• 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

bu haberde
sadece harita var
harita mi koyalim?

yoksa baska bir
baher mi?
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Elektronik cihazlar 
uça¤a al›nabilecek

Türkiye'nin ilk insans›z
deniz arac› üretildi

THY, dünyan›n en güvenilir
21. havayolu flirketi oldu

Virgin Atlantic Havayollar›, Panasonic ile yapt›¤› anlaflma
do¤rultusunda 3 y›l içinde uçaklarda cep telefonu ve di¤er
elektronik cihazlar›n kullan›lmas›na izin verece¤ini aç›klad›.
Panasonic'in e¤lence ve iletiflim sistemi IFEC'in her geçen
gün daha iyiye gitti¤ini ifade eden Virgin Atlantic CEO'su
Steve Ridgeway, "Önümüzdeki 3 y›l içinde yerde yapt›¤›m›z
ve yapmaya al›flt›¤›m›z her fleyi art›k uçaklarda da
yapabilece¤iz. Bütün cihazlar› uça¤a alabilece¤iz. Laptop,
ipad, iphone, blackberry, ne varsa…" dedi. 

Türk mühendisler, Türkiye'nin ilk insans›z deniz arac›n›
(‹DA) üretti. ‹nsans›z araçlar›n gelifltirilmesi konusunda
faaliyet gösteren Global Teknik A.fi. mühendisleri,
TÜB‹TAK'›n da deste¤iyle 4 y›l önce bafllatt›klar› projeyi
tamamlad›. Yaklafl›k 3 milyon dolara mal olan projenin
sonunda, 30 knot h›z yapabilen, uydu vas›tas›yla dünyan›n her
taraf›ndan sevk ve idare edilebilecek, üzerine radar, sonar, su
alt› kameras›, robot kollar›, hafif makineli tüfek sistemleri
gibi cihazlar›n monte edilebilece¤i ‹DA ortaya ç›kt›.

Finlandiya'da her eve
ücretsiz internet 

Finlandiya'da yürürlü¤e giren yasayla telekomünikasyon
firmalar› her vatandafla ücretsiz internet hizmeti vermekle
yükümlü tutuldu. ‹nternet eriflimini 'insan hakk›' olarak
tan›mlayan yasa uyar›nca hiçbir firma veya mahkeme
vatandafllar›n internet ba¤lant›s›n› kesemeyecek veya kesilmesi
yönünde karar veremeyecek. 1 Temmuz'da yürürlü¤e giren
yasaya göre Finlandiya'daki telekomünikasyon 
firmalar› tüm vatandafllara en az 1 Mbps h›z›nda geniflbant
internet ba¤lant›s› sa¤lamakla yükümlü tutuldu.  

‹sviçreli ajans Air Ranking International'›n haz›rlad›¤›
'en güvenilir havayolu flirketi listesi'nde THY, 21. s›rada
yer ald›. THY, filoda yer alan uçak say›s›, uçaklar›n
modelleri ve yap›lan kaza say›s› gibi 18 ölçüt dikkate
al›narak yap›lan bir de¤erlendirme sonucu oluflturulan
listede Alitalia, ‹beria ve Swiss gibi önemli flirketleri
geride b›rakt›. Listenin tepesinde yer alan 5 flirket ise
American Airlines, Air France KLM, United Airlines,
Delta Airlines ve Lufthansa oldu. 
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Pasaportta optik 
okuyucu dönemi

Kablosuz flarj 
dönemi geliyor

Atatürk Havaliman›'n›n yenilenen pasaport bankolar›na
120 adet optik okuyucu konulacak. Optik okuyucular
sayesinde, özellikle yaz aylar›nda oluflan pasaport kuyruklar›
da son bulacak. Yaz sezonunun gelmesiyle artan yolcu trafi¤i
nedeniyle yaflanan kuyruklar›n azalt›labilmesi için pasaport
bankolar›nda yenileme ifllemleri bafllat›lacak ve optik
okuyucular konulacak. Bu çerçevede, fleffaf olarak dizayn
edilecek yeni bankolar ile yolcu memnuniyetinin yan› s›ra
pasaport polisinin de ifl veriminin yükseltilmesi hedefleniyor.

AVM Sa¤l›k Hizmetleri taraf›ndan gelifltirilen yeni
bir filtre sistemi, cep telefonu, bilgisayar ve televizyon
gibi cihazlar›n ekranlar›ndaki görüntülerin kullan›c›s›
d›fl›nda görülmesini engelliyor. Sistem en büyük
darbeyi korsan filme vuracak. Bu sayede cep
telefonlar›ndaki mesaj ve numaralar ya da bilgisayar
ekran›ndaki yaz›flmalar baflkalar› taraf›ndan
okunam›yor. Kifliye özel cihazlardaki yaz›lar sadece
cihaz sahibinin takt›¤› özel gözlükle okunabiliyor. 

Bir kaç y›l içerisinde piyasaya ç›kacak cep telefonu ya da
dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlar›n büyük
bölümünde kablosuz flarj ünitesi de yer alacak. Bir kafede
otururken ya da otobüste seyahat s›ras›nda cihazlar kendi
kendine flarj olacak. Kablosuz flarj temel olarak üç farkl›
flekilde olabiliyor; indüksiyon, radyo dalgas› ya da resonans.
Bu flarj yöntemlerinde temel; manyetik alan. Örne¤in
elektromanyetik indüksiyon yönteminde, flehir flebekesine
tak›l› bir elektrik toplay›c› ki bu kafedeki bir masa da olabilir. 

Körler için otomobil
geliyor

Virginia Teknoloji Enstitüsü ile Milli Körler Federasyonu,
görmeyenlerin direksiyon bafl›na geçmesini sa¤layacak
teknolojiyle üretilen otomobilin prototipinin 2011'de
tamamlanaca¤›n› duyurdu. Otomobilde, yak›ndaki
otomobiller ve objeler hakk›nda bilgi vererek sürücüye
rehberlik eden "görsel olmayan araba¤" adl› bir teknoloji
kullan›l›yor.  Ford Escape marka otomobilin modifiye
edilmesiyle haz›rlanan otomobil, Daytona Uluslararas› Sürat
Pistinde 2011 Ocak ay›nda görücüye ç›kacak.

Telefon ekran› 
size özel olacak



TÜRK‹YE, y›llarca ihmal edil-
mifl olan alanlar›na son zamanlarda ciddi
yat›r›mlar yapmaya bafllad›. Bu yat›r›mlar-
da önemli bir pay› bulunan Ulaflt›rma Ba-
kanl›¤›, hayata geçirdi¤i son projesi ile as›l
yat›r›m› hak eden önemli bir kesime el
uzatt›. Fiziksel eksiklikleri nedeniyle haya-
t›n bir parças› olamayan insanlara uzanan
bu el, “Ulafl›mda, ‹letiflimde, Hayat›n ‹çe-
risinde Ben de Var›m Projesi” olarak can
buldu. Kolu, baca¤›, görme veya iflitme ye-
tisi bulunmayan bu kesim toplum taraf›n-
dan 'engelli' olarak kabul ediliyor. Bakanl›-
¤›n projesi ise, engellerinin önlerine set
çekti¤i, bu insanlara hayat›n içinde bir rol
edinme f›rsat› veriyor.

Ulafl›m ve iletiflim alanlar›n›n politika
belirleyicisi olan Ulaflt›rma Bakanl›¤›, hiz-
metin her vatandafla eflit flekilde ulaflt›r›l-
mas› esas›yla yola ç›kt›. Bakan Y›ld›r›m'›n

talimat›yla, 17 Ekim 2009'da oluflturu-
lan daire baflkanl›¤›, engellilerin so-

runlar›na çözüm olma yolunda
ilk ad›m oldu. Kurulan bu

daire baflkan-

l›¤› ile engellilere yönelik projelerin de te-
melleri at›lm›fl oldu.

Bakan, engellilerle yaflamda iç içe yafla-
d›¤›m›za dikkat çekiyor. Fark›ndal›k olufl-
turmak istediklerini belirtiyor. “Yaln›zca
ben de¤il, çal›flma arkadafllar›m de¤il, siz
de, aileniz de, çal›flma arkadafllar›n›z da
herkes ama herkes bu fark›ndal›¤a sahip
olmal›.” diyen Bakan Y›ld›r›m'la projenin
hayata geçirilifl aflamalar› üzerine konufl-
tuk. 

■ 'Ben de var›m' sözünüz binlerce insa-
n›n hayat›n› de¤ifltirdi. Neden 'ben de va-
r›m' dediniz? 

Göreve geldi¤imiz günden beri bu ko-
nuda hep hassasiyetlerimiz oldu. Ancak
çal›flmalar›m›z›n, teflkilat yap›m›za yans›ya-
cak olgunlu¤a eriflebilmesi bu y›l içinde
mümkün oldu ve bir daire baflkanl›¤› kur-
duk. Ard›ndan  “Ben de var›m Projesi”ni
bafllatt›k ve büyük bir keyifle yürütüyoruz.
Engelli gençlerimizin ulafl›m ve iletiflim so-
runlar› elbette ki önceliklerimiz aras›nda.
Bunu görmezden, duymazdan gelmek
mümkün de¤il. Birbirimiz için yard›mlafl›-

yorsak, 'se-
nin için ne yapabili-
rim?' diye sorabiliyorsak o za-
man gerçek anlamda yaflam›n için-
deyiz demektir. Biz engelli kardeflleri-
mizin yaflam›n› kolay k›lmak için, “Ben
de var›m!” dedik ve demeye devam ede-
ce¤iz. 

■ Projeyi biraz açar m›s›n›z? 
Bu bir istihdam projesi. Henüz bitmifl

de¤il, devam ediyor, genifl kitlelere yaymak
için u¤rafl›yoruz. 'Ben de var›m' derken
kulvar›m›z her zaman belli. Ulafl›m ve ileti-
flim sorunlar›na çözüm bulmaya çal›fl›yo-
ruz. GSM operatörleri Avea, Turkcell, Vo-
dafone ve Türk Telekom'a dedik ki, “Bu
engelli gençlere sizin ça¤r› merkezlerinde
yer verebilir miyiz? Soka¤a ç›kam›yorlar,
evlerinden çal›flabilirler mi, böyle bir tek-
noloji kurulabilir mi?” ‹nan›r m›s›n›z, istis-
nas›z hepsi düflünmeden, “Evet” dediler.
Mutlulu¤umu anlatamam. Sonunda 30 en-
gelli gencimiz kendi evlerine kurulan bilgi-
sayar sistemiyle, ça¤r› merkezinde çal›flma-
ya bafllad›. 11811'i arad›¤›n›zda size “Alo”

»
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Bakan Binali Y›ld›r›m,

gönlünü ve kuca¤›n›

engellilere açt›.  

‹fle al›nan 
her bir engelli
beni ayr› ayr›

MUTLU ED‹YOR

Binali 
Y›ld›r›m: 

Bakan Y›ld›r›m, engelli gençlerin ifle girmesiyle ilgili duygular›n› flöyle anlatt›: “Marmaray
Projesi'nin temelini att›¤›m gün kadar, h›zl› trenin ilk seferine bafllad›¤› gün kadar, hayat›nda

ilk kez uça¤a binen Ayfle Teyze'nin mutlulu¤unu paylaflt›¤›m gün kadar gururluyum. ”



diyenlerden bir k›sm› kendi evinde çal›flan
bir engelli... 30'la bafllayan bu say› flimdi
kaça ulaflt› derseniz; 110 olduk. TÜV-
TÜRK Ça¤r› Merkezleri de 60 kifli daha
alacak.

■ Peki çal›flmalar›n›zda istedi¤iniz bafla-
r›y› yakalayabildiniz mi?

Evet diyebilirim, çünkü Cumhuriyet ta-
rihinde yap›lmayan› yap›yoruz. Kimse he-
men mucize beklemesin. Asl›na bakarsa-
n›z bir anlamda mucize de gerçeklefltirdik.
Proje henüz bir y›l›n› doldurmadan yurtd›-
fl›nda bile ses getirdi. Özellikle Braille alfa-
besiyle fatura uygulamas› konusunda biz-
den görüfl soran, birlikte çal›flmak isteyen
ülkeler oldu. 

■ ‹stihdam d›fl›nda ulafl›m ve iletiflim so-
runlar›na çözüm bulmaya yönelik baflka
çal›flmalar›n›z var m›?

Var elbette. ‹flitme engelliler, biliyorsu-
nuz iflaret dili ve dudak okuma yöntemle-
riyle haberlefliyor. ‹flitme engelliler oku-
lunda yat›l› okuyan çocuklar ailelerinden
uzaktalar. Uzun süre görüflemiyorlar. Ne
yapt›k? Türk Telekom'a rica ettik, Anka-
ra'da bir iflitme engelliler okulunda video-
fon sistemi kurdu. Görüntülü telefon yani.
Ömer isminde dünya tatl›s› bir o¤lumuz
var o okulda, 9 yafl›nda. Anne babas› da
iflitme engelli ve onlar ‹stanbul'da yafl›yor.

Ömer'e sürpriz yapt›k. Ailesinin evine de
görüntülü telefon kurduk. Ömer, bir anda
karfl›s›nda annesini babas›n› görünce floke
oldu. ‹flaret diliyle konuflmaya bafllad›lar.
Çok güzel, çok duygulu bir and›, bu uygu-
lamay› da yayg›nlaflt›rmaya çal›fl›yoruz.

“Telefon faturalar› 
görme  engellilere 
uygun hale getirildi”

Türk Hava Yollar›'nda gü-
venlik filmleri art›k iflaret di-

liyle de yay›nlan›yor. Telefon fa-
turalar›n› görme engellilere uygun

hale getirdik. Art›k görme engelli abo-
ne, baflvuruda bulundu¤u zaman faturas›
eline Braille alfabesiyle gelecek. Bunu cep
telefonlar› için de yapmay› planl›yoruz.
“PTT flubelerini engellilere 
uygun hale getiriyoruz”

PTT flubelerini engellilere uygun hale
getiriyoruz. Bir engelli PTT flubesine geldi-
¤i zaman, kendisi için ayr›lan butona bas›-
yor ve öncelikli s›ra numaras› al›yor. Sonra
yine engelliler için tasarlanm›fl özel banko-
da ifllemlerini gerçeklefltiriyor.

■ Engellilere yönelik hizmetler size na-
s›l bir heyecan yaflat›yor?

Marmaray Projesi'nin temelini att›¤›m
gün kadar, h›zl› trenin ilk seferine bafllad›-
¤› gün kadar, hayat›nda ilk kez uça¤a bi-
nen Ayfle Teyze'nin mutlulu¤unu paylaflt›-
¤›m gün kadar gururluyum...
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Babas› da engelli olan
Y›ld›r›m bu konudaki
hislerini flöyle anlat›yor:
“Benim babam da engelli
bir insand›. Küçükken
damdan düflmüfl. O kaza
sonras› çenesi kilitlenmifl.
Tam olarak a¤z›n› açamadan
difllerinin aras›ndan konuflur ve
yemeklerini difllerinin aras›na güçlükle
yerlefltirip yemeye çal›fl›rd›. Özürlüleri
anlamak için özürlü olmaya gerek yok.
Benim ailemde engelliler var evet… Yani
ailelerin yaflad›¤› zorluklar›n neler
oldu¤unu iyi bilirim. Ama mutlaka bir
engelli yak›n› olman›za da gerek yok.
Herkes, bir engelli aday› oldu¤unu
unutmadan yaflam›n› devam ettirmeli. O
insanlara ac›yarak bakmak yerine onlarla
gurur duyman›z ve yaflam mücadelelerini,
azimlerini takdir etmeniz gerekir.”

“Ben de Var›m Projesi” ile 
fiükran ‹lhan, Bünyamin Çevik, 

Engin Y›lmaz ve Yi¤it Can Çiftçio¤lu
evlerinden ça¤r› hizmeti veriyor. 

Bakan Y›ld›r›m'›n
babas› da bir engelli
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Atatürk’ün evine
Yurdun farkl›
bölgelerini gezen
çocuklar, 'gönül
köprüsü' kuruyor.

‹lk kez
yurtd›fl›na

ç›kan çocuklar,
Selanik'te

Atatürk'ün
evini ziyaret

etti.

“Turkcell olarak, böylesine genifl kat›l›ml›, büyük bir projeyi Milli E¤itim Bakanl›¤› ile iflbirli¤i içinde 3 senedir yürütmekten büyük
mutluluk duyuyoruz. Proje sayesinde üç y›l›n sonunda 130 bini aflk›n çocu¤umuz birbirleriyle sevgi ba¤lar›, gönül köprüleri kurmufl oldular.
Geçen y›l gezilere kat›lan çocuklar›m›z›n gözlerindeki ›fl›lt›ya yak›ndan tan›k olduk ve bu bizi motive etti. Çocuklar›m›z›n gezerek ve görerek
ö¤renmeleri için çaba harc›yoruz. Gelecekte ülkemizi uluslararas› alanda baflar›yla temsil edecek bireylerin ancak güçlü bir kültürel birikimle
yetiflebilece¤ini düflünüyoruz. Bu sene rotam›za yurt d›fl› seyahatleri de ekledik ve çocuklar›m›z An›tkabir'den Selanik'e uzanan çok anlaml›
bir yolculuk yapt›lar. Biz bu projeyi çok seviyoruz ve önümüzdeki y›llarda da gönülden desteklemeye devam edece¤iz.”

Turkcell Kurumsal ‹letiflimden ve ‹liflkilerden Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Koray Öztürkler:



TURKCELL ve Milli E¤itim Bakanl›¤› iflbirli¤iyle
gerçeklefltirilen Gönül Köprüsü Projesi kapsam›nda bu y›l 20
bin ö¤renci, Türkiye'nin farkl› bölgelerindeki illerini 5 gün bo-
yunca ziyaret etti. Bu sene proje kapsam›nda ilk yurtd›fl› gezisi
de gerçeklefltirildi ve 200 ö¤renci, Selanik'e tren yolculu¤u
yapt›.  Turkcell ve Milli E¤itim Bakanl›¤› iflbirli¤iyle hayata ge-
çirilen Gönül Köprüsü Projesi bu sene 3. kez gerçeklefltirildi.
Proje kapsam›nda 19 Haziran - 2 A¤ustos tarihleri aras›nda,
20 bin ö¤renci yaflad›klar› illerin d›fl›ndaki farkl› yerleri, 5'er
günlük gezilerle ziyaret etti. Proje kapsam›nda 3 y›lda 130 bin-
den fazla ö¤renci Gönül Köprüsü gezilerine kat›ld›.  

Proje ile gezilere kat›lan çocuklar›n Türkiye'nin do¤al ve
kültürel güzelliklerini keflfetmeleri, bir yandan da ömür boyu
sürecek dostluklar kurmalar› hedefleniyor. Çocuklar›n zihin-
lerinde önyarg›lar oluflmas›n› engellemek ve kültürler aras›
köprüler kurmak da projenin hedefleri aras›nda yer al›yor. 

Bu y›l yurt d›fl› gezileri eklendi
Gönül Köprüsü'ne bu y›l ilkö¤retim 7, 8 ve ortaö¤retim 9,10

ve 11. s›n›flardan ö¤renciler kat›ld›. Seyahatler uçak, tren ve
otobüslerle gerçeklefltirildi. Gezi süresince her
otobüste, trende ve uçakta ö¤rencilere efllik et-
meleri amac›yla ö¤retmen ve okul yöneticileri
bulundu. Ö¤retmenler, a¤›rl›kl› olarak rehber-
lik, co¤rafya ve tarih branfllar›ndan seçildi.

Engelli çocuklar da gezdi
Geçen y›l belirli bir kontenjan dâhilinde engelli ö¤rencilerin

de turlara kat›lmas›na olanak sa¤lanm›flt›. Proje kapsam›nda
engellilerle ilgili fark›ndal›k yarat›lmas› amac›yla bu uygulama
bu y›l da devam etti.  Gönül Köprüsü Projesi'nin 3. y›l›nda,
geçmifl y›llardan farkl› olarak, yurtd›fl› geziler de planland›.
Temmuz ay›nda Selanik'e ve K›br›s'a geziler düzenlendi. 

Gönül Köprüsü Atatürk'ün evinde
Gönül Köprüsü Projesi kapsam›nda ilk yurtd›fl› gezisi 8-9

Temmuz tarihlerinde Selanik'e yap›ld›. Selanik treni, 100 ö¤-
rencinin An›tkabir ziyareti sonras›, 9 Temmuz'da Ankara Ga-
r›'ndan yola ç›kt›. Ayn› gün içinde ‹stanbul'da Sirkeci Gar›'nda
da 100 ö¤renci alan tren, u¤urlama töreninin ard›ndan Sela-
nik'e do¤ru yola ç›kt›. Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv,
Milli E¤itim Bakanl›¤› yetkilileri ve bir grup bas›n mensubu da
yolculuk süresince ö¤rencilere efllik ettiler. Gezi, Edirne, ‹s-
tanbul, Ankara ve ‹zmir'den toplam 200 ö¤rencinin Ata-
türk'ün do¤du¤u evi ziyaret etmesi ile son buldu. Atatürk'ün
yaflad›¤› evi görebilmenin heyecan›n› yaflayan ö¤renciler, ha-
yatlar›nda ilk kez Selanik'e geldiklerini ve çok mutlu oldukla-
r›n› diler getirdiler.

Selanik'e düzenlenen gezinin ard›ndan KKTC gezisi de ger-
çekleflti ve Ankaral› 40 ö¤renci KKTC'ye gitti. 17-21 Temmuz
tarihleri aras›nda Ankaral› ö¤renciler için haz›rlanan program
dâhilinde ülkenin tarihi ve do¤al güzelliklerini gördüler.  
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Gönül Köprüsü Projesi'ne kat›lan 
çocuklar, Türkiye'nin do¤al ve kültürel 

güzelliklerini keflfediyor. Ömür boyu
sürecek dostluklar kurmalar› hedefleniyor.

gönül köprüsü

Turkcell Genel Müdürü
Süreyya Ciliv, 'Gönül Köprüsü

Projesi'ne kat›lan çocuklarla
birlikte, Sirkeci Gar›'ndan

trenle Selanik'e hareket etti.

»



NORTEL Netafl, Türkiye'nin ileti-
flim gereksinimini yerli üretimle karfl›lamak
amac›yla 1967 y›l›nda PTT ve Kanada'n›n
Northern Electric Company Limited (Nor-
tel) ortakl›¤›yla kuruldu. Bugün flirketin
yüzde 31.87 oran›ndaki hissesi borsada ifl-
lem görüyor. Geriye kalan hisselerin yüzde
53.13'ünü Nortel, yüzde 15'ini de Türk Si-
lahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf› kon-
trol ediyor. 

Ümraniye'de, bin 500 metrekarelik alana
kurulu, 44 ileri teknoloji laboratuar› ve on-
larca mühendisiyle gelifltirdi¤i ürünlerle ile-
tiflim teknolojisine damga vuran Netafl'›n,
sat›fl› gündemde… Netafl'›n, uluslararas›
emlak flirketlerine sat›laca¤›, Ar-Ge birim-
lerinin kapat›laca¤› ve Ümraniye'deki de-
¤erli arazisine dev gökdelen ve ifl merkezle-

rinin aç›laca¤› ileri sürülüyor. 
Oysa Netafl, dünyan›n büyük operatörleri

için “Küresel Ar-Ge Projeleri” gelifltiriyor.
Sadece büyük operatörler için de¤il, Türk
Silahl› Kuvvetleri (TSK) için önemli proje-
lere imza at›yor. Özellikle savunma sanayi
alan›nda, stratejik ve taktik amaçl› haber-
leflme sistemleri üretiyor. Genel maksatl›
veya uygulamaya özel çeflitli askeri elektro-
nik ve aviyonik sistem çözümlerinin yaz›l›m,
donan›m tasar›m›n› yap›yor. Netafl'›n mü-
hendisleri, 3. nesile uyumlu ve ileri teknolo-
ji içeren santral çözümlerini TSK'n›n tüm
kuvvetleri için tasarl›yor. Böylece ülkemizin
savunma sanayi alan›ndaki d›fla ba¤›ml›l›¤›-
n› en düflük seviyelere çekilmesine büyük
katk› sa¤lan›yor. Netafl, gelirlerini de her y›l
yükseltiyor. 2004 y›l›nda Ar-Ge ihracat›
11.6 milyon dolar olan flirket, 2009'da bu ra-
kam› 55.4 milyon dolara yükseltiyor. Netafl
ayr›ca, son üç y›lda Türkiye'nin ilk 500 bili-
flim flirketi aras›nda yer al›yor. 

Sektörün nabz›n› tutan 'Ba¤lant› Nokta-
s›', sat›fl tart›flmalar›na konu olan Netafl'›n
nabz›n› da tuttu. Netafl'›n, Türkiye ve ileti-
flim sektöründeki yerini masaya yat›rd›k.
Netafl Genel Müdürü Müjdat Altay, sorula-
r›m›z› yan›tlad›. 

■ Telekomünikasyon sektörü için Netafl
ne ifade ediyor?

Çok fley ifade ediyor. Bir kere, telekomü-
nikasyon alan›nda Türkiye'nin en büyü¤ü
olma gururunu tafl›yan Ar-Ge'miz var. 1973
y›l›nda kurduk. Geçen sürede Türk mühen-
dislerinin bu alanda ne kadar baflar›l› olduk-
lar›n› defalarca gösterme f›rsat› oldu. Ar-
Ge'miz, Türkiye için iletiflim alan›nda pek
çok ilki gerçeklefltirdi. Y›llar içinde kazand›-
¤›m›z bilgi birikimi ve tecrübe sayesinde, ye-
tenekli mühendislerimiz TSK için tümüyle
özgün sistemler tasarlay›p üretti. Bugün
TSK'n›n tüm kuvvetlerinde, Netafl tasar›m›
özgün iletiflim sistemleri hizmet veriyor. 

■ Veri ve seste de vars›n›z öyle de¤il mi?
Veriden sese, optikten kablosuz teknolo-

jiye kadar küresel boyutta çözüm üreten,
genifl bilgi ve tecrübe sahibi 900 kiflilik tek-
noloji grubumuz; mobil, tümleflik, metro et-
hernet ve optik a¤lara sahip global opera-
törler için yaz›l›m çözümleri gelifltiriyor ve

»

Netafl, ‘sat›fl’a geliyor

“Türkiye ciddi bir yaz›l›m yaratma
potansiyeline sahip. Yüzde 70'i, 35 yafl›n

alt›nda olan genç ve dinamik nüfusumuz bu
konuda ciddi bir de¤er oluflturuyor. Teknik

üniversitelere
olan talep ve bu

okullarda
verilen ciddi
mühendislik

e¤itimi,
ülkemizin

avantajlar›ndan
bir di¤eri.”
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Uluslararas› emlakç›lar Netafl'› sat›n alacak, Ümraniye'deki Ar-Ge tesisleri kapat›lacak, yerine dev ifl merkezleri yükselecek.

üçüncü nesil telli flebekeler tasarl›yor.
■ Son y›llarda, teknolojide gerçeklefltir-

di¤iniz at›l›mlar ve teknoloji grubunuz
hakk›nda bilgi verir misiniz?

Küresel boyutta hizmet veren bir tekno-
loji grubuna sahip olmak uzun soluklu ve
kararl› bir çal›flman›n neticesinde mümkün
oldu. Bundan 6 y›l önce Türkiye'nin tekno-
loji üretim potansiyelinin fark›na var›p ser-
vis, yaz›l›m ve teknoloji alan›nda büyümeye
karar vermifltik.

Netafl yönetimi olarak, düzenli aral›klar-
la gerçeklefltirdi¤imiz strateji toplant›lar›n-
da, küresel ve yurtiçi ekonomik ve pazar
bilgilerinin yan› s›ra ülkenin makro ekono-
mik planlar› ile hedeflerini gözden geçirir
ve flirkete yans›malar›n› de¤erlendiririz. Bu
çal›flmalar kapsam›nda, 9. Kalk›nma Pla-
n›'nda “Bilgi ve ‹letiflim Teknolojileri ile
Araflt›rma ve Gelifltirme”ye verilen strate-
jik öneme dayanarak gelecek planlar›m›z›

revize etmifl, Ar-Ge'ye odaklanmaya karar
vermifltik. 2004 y›l›nda, 200 kifli olan tekno-
loji grubu kadromuzu 3 y›l içinde 900 mü-
hendise ç›kard›k. Teknoloji grubumuzun
büyüme sürecindeki en büyük avantaj›, ül-
kemizin genç ve dinamik bir nüfusa sahip
olmas›yd›. Bu genç nüfusun yeni teknoloji-
leri benimsemedeki yetene¤i ve iste¤i, bu
teknolojilerin genç beyinler taraf›ndan ö¤-
renilerek gelifltirilebilecek olmas›, k›sa sü-
rede kadroyu istedi¤imiz nitelikte büyüte-
bilmemizi sa¤lad›.

■ Bu sonuçlar›n elde edilmesi için geri-
de bulunan alt yap›n›n güçlü olmas› gereki-
yor. Alt yap› yat›r›mlar›n›z ne durumda?

Bugün itibar›yla Netafl'ta tasar›m, do¤ru-
lama, mühendislik ve müflteri konfigüras-
yonlar›n›n birebir kurulu oldu¤u, sahada
oluflan durumlar›n yarat›lmas›na olanak
sa¤layan ve bin 500 metrekarelik alanda
kurulu, 44 ileri teknoloji laboratuar›, mü-

hendislerimizi desteklemektedir. 
■ Türkiye'de yaz›l›m pazar› ve bu konu-

da ülkenin global pazardaki rekabet gücüy-
le ilgili görüflleriniz nelerdir?

Türkiye ciddi bir yaz›l›m yaratma potan-
siyeline sahip. Dolay›s›yla önümüzdeki y›l-
larda yaz›l›m pazar›n›n önemli bir büyüme
gösterece¤inden eminim. Yüzde 70'i, 35 ya-
fl›n alt›nda olan genç ve dinamik nüfusu-
muz bu konuda ciddi bir de¤er oluflturu-
yor. Teknik üniversitelere olan talep ve bu
okullarda verilen ciddi mühendislik e¤iti-
mi, ülkemizin avantajlar›ndan bir di¤eri.

“Do¤ru strateji, 
Türkiye'yi yaz›l›m üssü yapar”

Günümüzde dünya çap›nda yap›lan arafl-
t›rma ve gelifltirme faaliyetlerinin önemli bir
bölümünü de yaz›l›m oluflturuyor. Do¤ru
stratejilerle Türkiye'nin k›sa sürede küresel
bir yaz›l›m üssü olabilece¤ine inan›yorum.

»»

13kapak konusu





Bu alanda uygulanmakta olan teflvik politi-
kalar›n›n da önemi büyük.

Küresel teknoloji flirketlerinin, ço¤un-
lukla uzak do¤u ülkelerinde yaz›l›m alan›n-
da yapt›klar› Ar-Ge yat›r›mlar›n›n bir bölü-
münün Türkiye'ye getirilmesi için tüm ifl
dünyas› olarak, sivil toplum kurulufllar› ve
üniversiteler hep birlikte çal›flmal›y›z. Bu
tür yat›r›mlar istihdam› ve ihracat› artt›r-
man›n yan› s›ra teknolojik bilginin ülkeye
kazand›r›lmas›n› da sa¤l›yor. 

■ ‹leri teknoloji üreten bir flirketin genel
müdürü gözüyle inovasyona olan yaklafl›-
m›n›z nedir?  

‹nsanlar› di¤er canl›lardan ay›ran bir
özellik, inovasyon (yeni fikirler gelifltirmek)
kabiliyeti ve bunu kültürlerine uyarlayabil-
me yetene¤idir. Çal›flanlardan inovatif fi-
kirler istemek yeterince kolay görünüyor.
Ama yeni ürün ve süreçlerin elde edilme-
siyle sonuçlanacak flekilde yarat›c› ortamla-
r›n teflvik edilmesi ve de¤erli fikirlerin üze-
rinde durulmas› oldukça zor bir aflama. Bu
noktada, davran›fl, motivasyon, takdir, sa-
dakat, kat›l›m, ba¤l›l›k ve tabii ki duygular
iflin içine giriyor. 

“‹novasyon, çal›flanlar›m›z›n
DNA's›na ifllemifl”

Kuruluflumuzdan bu yana, inovasyonun,
çal›flanlar›m›z›n DNA's›na ifllemifl oldu¤u
bir gerçek. Bu gerçek, iletiflim alan›nda pek
çok ilki gerçeklefltirmemizi, baflar›l› tekno-
loji transferlerine imza atmam›z› ve Türki-
ye'nin telekomda en büyük özel Ar-Ge'sine
sahip olmam›z› sa¤lad›.

■ Peki, Ar-Ge merkezinizde gerçeklefl-
tirdi¤iniz projelerden örnekleri paylafl›r m›-
s›n›z? 

Netafl, son 5 y›ldan bu yana benimsedi¤i
Ar-Ge'de büyüme hedefini, 37 y›ll›k Ar-Ge
deneyimi ile birlefltirdi. Bu hedefler do¤rul-
tusunda Türkiye'de ve bölgede lider bir Ar-
Ge flirketi oldu. fiirketimizin dünyadaki en
baflar›l› VoIP laboratuarlar›ndan biri oldu-
¤unu söylemekten büyük gurur duyuyo-
rum.

“Stratejik taktik 
amaçl› sistemler gelifltiriyoruz”

Ar-Ge merkezinin oda¤›nda, dünyan›n
büyük operatörleri için tasarlanan “Küre-
sel Ar-Ge Projeleri” ile Türk Silahl› Kuv-
vetleri için gelifltirdi¤imiz iletiflim sistemleri
yer al›yor. Savunma sanayi alan›ndaki pro-
jeler aras›nda stratejik ve taktik amaçl› ha-
berleflme sistemleri, genel maksatl› veya
uygulamaya özel çeflitli askeri elektronik ve
aviyonik sistem çözümlerinin yaz›l›m ve do-
nan›m tasar›m› önemli bir yer tutuyor. Ne-
tafl, sahip oldu¤u VoIP teknoloji bilgi biriki-
mi ile 2010'da TSK'n›n ses, veri, video ve
medya tabanl› yüksek katma de¤erli servis-
leri içeren iletiflim ihtiyaçlar›na çözüm su-
nabilecek konuma ulaflm›flt›r. Mühendisle-
rimiz, 3. nesile uyumlu ve ileri teknoloji içe-
ren santral çözümlerini TSK'n›n tüm kuv-
vetleri için Netafl'ta tasarl›yor. Böylece ül-
kemizin savunma sanayi alan›ndaki d›fla
ba¤›ml›l›¤›n› en düflük seviyelere çekilmesi-
ne katk› sa¤l›yoruz. 

■ Uluslararas› pazarlara da ulafl›yorsu-
nuz, de¤il mi?

Nortel'in dünyada yüzde 25 pazar pay›na

sahip oldu¤u 'soft switch' ürün ve çözümü-
nün, gelifltirme çal›flmalar›n›n yüzde 70'i
Türk mühendisler taraf›ndan Netafl'ta yap›-
l›yor. Bu çözüm, projelendirme, uluslarara-
s› çözüm ortaklar› yönetimi, yaz›l›m süreç-
lerinin planlanmas› ve gelifltirilmesi ile sa-
haya verilmesi ve deste¤ini kaps›yor.

Kanada'n›n Rogers Cable Operatörü fle-
bekesinde servise verilen 500 bin abonelik
IPTV sistemi, yüzde 60'› Türkiye'de tasarla-
nan bir yaz›l›m ile çal›fl›yor.

Yüksek güvenilirlikli, hiyerarflik tercih
sunan, IP temelli ço¤ulortam iletiflim a¤›
ABD Savunma Bakanl›¤› için Netafl'ta ta-
sarland›. Ço¤ulortam ‹letiflim Sunucusu
(A2E) için gelifltirilen çözümlerin yüzde
90'› Türkiye'de Netafl laboratuarlar›nda ge-
lifltiriliyor. Ayr›ca yurt içinde de, Türki-
ye'nin tümünü kapsayacak 112 Acil Yard›m
Haberleflme Sistemi de gurur duydu¤umuz
projeler aras›nda.

■ E¤itim de önemli bir unsur olarak öne
ç›k›yor, öyle de¤il mi?

Güzel bir soru… E¤itim çok önemli. Bu-
nun için ülkemizdeki e¤itim sisteminin ka-
litesi, ulusal Ar-Ge hedeflerimiz ile örtüfl-
melidir. E¤itimde, küçük yafltan itibaren
‹ngilizceye gereken önem verilmeli, birey-
ler küçük yaflta Ar-Ge, yenilikçilik ve giri-
flimcilik faaliyetleri ile tan›flmal›lar. E¤iti-
min di¤er aflamalar› olan doktora ve mas-
ter projeleri içinse Ar-Ge kayna¤›ndan
mutlaka fon ayr›lmal›d›r. 

“Dünya ile rekabette, 
teknoparklar önemli”

Ayr›ca, kamu, özel sektör, üniversite ifl-
birli¤i ve teknopark merkezlerinin yayg›n-
laflt›r›lmas› ise dünya ile rekabette çok bü-
yük önem tafl›yor. Türkiye'nin Avrupa Bir-
li¤i'nin biliflim üssü olabilmesi için yürütü-
len Biliflim Vadisi Projesi ve ilgili fizibilite
çal›flmalar› bir an önce hayata geçirilebil-
melidir. 

■ Peki, Türkiye, global Ar-Ge'ler için çe-
kim merkezi olabilir mi?

Muhakkak. Ülkemiz nüfusunun yüzde
70'i 35 yafl›n alt›nda. Ar-Ge kanunu, reka-
betçi ve kararl› Ar-Ge teflvik uygulamalar›,
ülkemizin yat›r›m ortam›n› son derece ca-
zip k›l›yor. Bunun yan› s›ra, stratejik co¤rafi
konumumuz, bize Çin ve ABD ile ayn›
günde iletiflim kurma olana¤› sa¤layan za-
man dilimi avantaj›m›z, küresel ulafl›mdaki
merkezi konumumuz yak›n gelecekte Tür-
kiye'yi bölgenin Ar-Ge üssü yapacak.
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“Stratejik co¤rafi konumumuz, Çin ve ABD ile 
ayn› günde iletiflim kurma olana¤› sa¤layan zaman
dilimine kullanmaktaki avantaj›m›z, küresel
ulafl›mdaki merkezi konumumuz yak›n gelecekte
Türkiye'yi bölgenin Ar-Ge üssü yapacak.”



TÜRK‹YE ile Suriye'nin
dostlu¤u sanal ortama da tafl›nd›. Her
iki ülkede bulunan önemli vak›f eser-
lerinin internet üzerinden gezilmesi-
ne olanak sa¤layan 'GEZG‹N' projesi
hayata geçirildi. Proje kapsam›nda;
Halep, Gaziantep ve Kilis'teki 41 va-
k›f eseri internet üzerinden sanal tur-
lar ile gezebilir, eserlerin tarihleri ile
ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Söz ko-
nusu bölgelere gitme flans›n›z yoksa,
atalardan kalma tarihi de¤eri olan ca-
mi, türbe, han, hamam gibi yap›lar›
sanal turlarla ziyaret edebilirsiniz. 

Türkiye son y›llarda, komflu ülke-
lerle 's›f›r sorun' politikas› yürütüyor.
Komflu ülkelerle birer birer vizeler
karfl›l›kl› olarak kald›r›l›yor. Ülkemi-
zin, sorunsuz iliflki yürüttü¤ü ve vize-
leri kald›rd›¤› ilk ülke ise Suriye ol-
mufltu. ‹ki ülke aras›nda at›lan karfl›-
l›kl› ad›mlar her alana yay›lmaya bafl-
land›. Turizm, ticaret, kültürel iflbirli-
¤i iki ülkenin de ekonomisine olumlu
katk›larda bulunurken, Suriye'den ül-
kemize gelen turist say›s› yüzde 100'ü
aflm›fl durumda. 

Türkiye ile Suriye flimdi de önemli
bir sanal hizmette bulufltu. Vak›f
eserlerinin tan›t›m›n› ve korunmas›n›

amaçlayan ve GEZG‹N ad› verilen
proje Türkiye Suriye Bölgeleraras› ‹fl-
birli¤i Program› kapsam›nda bafllat›l-
d›. Proje Gaziantep-Kilis ve Halep'te
yer alan 41 adet vak›f eserinin inter-
net üzerinden sanal turlarla gezilebil-
mesine olanak sa¤l›yor. 

41 vak›f eserinin detayl› olarak vi-
deo çekimlerinin yer ald›¤› 'www.gez-
ginvr.com' isimli internet sitesinde ay-
r›ca vak›f eserleri ile ilgili tüm bilgiler
de yer al›yor. Vak›f eserlerin ne za-
man infla edildi¤i, mimari özellikleri,
kim taraf›ndan yapt›r›ld›¤›, hangi
amaçla yap›ld›¤› gibi tüm bilgiler sa-
nal ziyaretçiye anlat›l›yor. Türkçe,
Arapça ve ‹ngilizce olarak tasarlanan
proje Türkiye aya¤›nda Kültür ve Tu-
rizm Bakanl›¤› ile Vak›flar Genel
Müdürlü¤ü taraf›ndan desteklendi.
Sanal olarak gezilen vak›f eserleri,
restore edilen en önemli eserler ara-
s›ndan seçildi.  
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Türkiye ile Suriye flimdi de 
önemli bir sanal hizmette bulufltu.

Vak›f eserlerinin tan›t›m›n› ve
korunmas›n› amaçlayan ve GEZG‹N

ad› verilen proje ile vak›f eserleri
internet üzerinden gezilebiliyor.

Vak›f eserlerini 
sanal ortamda gezin

»

Kilis Kalesi

Gaziantep

Dülük

Mevlevihane Mescidi

Kendirli
Kilisesi
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Arkadafl›m Serdar bir “de¤iflik” adamd›r.
Dünyaya bak›fl›, onu alg›lay›fl›,

yorumlay›fl› ve sonunda vard›¤› sonuçlar
insan› hayrete düflürecek kadar “de¤iflik”tir.
Zekâ nas›l, her ne kadar sonradan
gelifltirilebiliyorsa da, do¤ufltan gelen bir
özellikse, san›r›m dünyay› baflka herkesten
çok daha farkl› bir flekilde görmek de
do¤ufltan gelen bir melekedir. Serdar,
herkesin bak›p da ayn› fleyleri gördü¤ü yerde
bambaflka fleyler görür. Bu ona bambaflka
fleyler düflündürür ve bambaflka sonuçlara
varmas›na neden olur. Peki yanl›fl m›d›r bu
görüfller? Hay›r, sadece normlara uygun
de¤ildir, “de¤iflik”tir. Do¤ru ya da yanl›fl
diyemeyece¤iniz kadar yeni ve farkl›d›r.

Geçenlerde gene bir telefon
görüflmemizde bana çipini kaybetti¤ini
söyledi. ‹lk önce anlamad›m tabii; flu
bilgisayarlara tak›lan çiplerden söz etti¤ini
san›p, “Bilgisayar›n m› bozuldu?” diye
sordum bön bön. “Hay›r, ne bilgisayar›?”
dedi. “Ben çipimi kaybetti¤imi söylüyorum
sana.” Anlamamaya devam ettim do¤al
olarak. Sonra o bafllad› anlatmaya: “Hani
nesli tükenmekte olan hayvanlara, onlar›
takip edebilsinler, koruyabilsinler diye çipler
tak›yorlar ya, iflte ondan,” dedi. “Bu çiplerden
insanlara da tak›yorlar… Mesela askerlere,
yaln›zlara, kimsesizlere, yoksullara…” “Peki
ne ifle yar›yor bu çipler?” “Nesli tükenmekte
olan hayvanlar› ya da baflka ihtiyaç içinde
olanlar› bu flekilde sistem takip ediyor,
nerede, nas›l davrand›klar›n› izliyor, onlar
hakk›nda bilimsel bilgiler elde ediyor, ama
hepsinden önemlisi sistem onlar› koruyor.”
“Seninle ne ilgisi var bu durumun?” dedim.
“Ben…” dedi Serdar, “Do¤du¤umdan beri

toplum d›fl›y›m. Yani do¤du¤umda toplumun
d›fl›na do¤muflum. Ve çocuklu¤umdan beri
sürekli olarak sistem beni içine als›n diye
mücadele ediyorum. Toplumun bir parças›
olmak istiyorum. Yaln›z kalmak, d›fllanm›fl ve
kimsesiz olmaktan korkuyorum. Bu yüzden
befl y›l önce kendime çip takt›rm›flt›m. Bu
flekilde de sistem beni içermiflti. Art›k yaln›z
ve kimsesiz de¤ildim. Sistem bazen her ne
kadar bask›c› olsa da kimsesiz kalmaktan her
zaman için ye¤dir. ‹flte ben flimdi bu çipi
düflürdüm. Gene yazg›ma mahkûmum.
Çipimi bulursan bana getir tamam m›?”
“Olur,” dedim gayri ihtiyari. Devam etti: “Ben
toplum d›fl›na do¤mufl ve ta en bafl›ndan
oraya mahkûm olmuflken ve en bafl›ndan
beri tekrar sisteme dâhil olmaya, kabul
görmeye çal›fl›yorken, sen sistem d›fl›na
ç›kmaya çabalad›n. Bunda da bir ölçüde
baflar›l› oldun. Art›k d›flar›das›n ve hiiç flikâyet
etme bunun bedelini ödeyeceksin. Toplum
d›fl›nda olmak çok ac›d›r. Kabul görmemek
çok ac›d›r.” “Ben zaten kabul görmek
istemiyorum, hatta bundan nefret
ediyorum,” dedim. “Biliyorum,” dedi. “Sen
entelektüelsin, ama bilgiyi kitabi olmaktan
ç›kar›p hayat›n›n bir parças› haline getirdin.
K›y›da köflede gizli kalm›fl ayk›r› bilgileri
kovalad›n ve lanetlendin. Art›k geri de
dönemezsin. Oysa ben zaten hep senin
bulundu¤un yerdeydim. Ben içeri girmeye
çal›fl›rken sen d›flar› ç›kmaya heveslendin.
Baflard›n da bunu. Bu durumda sen
baflar›l›s›n ve ben hâlâ içeri giremedi¤ime
göre baflar›s›z›m… Çipime ihtiyac›m var.
Bulursan bana getir e mi?” “Tamam,” deyip
telefonu kapatt›m. Serdar'a sonuna kadar
hak verdim.

“Çipimi kaybettim…”

Geçenlerde 
gene bir telefon

görüflmemizde
arkadafl›m Serdar

bana çipini
kaybetti¤ini

söyledi. ‹lk önce
anlamad›m tabii;

flu bilgisayarlara
tak›lan çiplerden
söz etti¤ini san›p,

“Bilgisayar›n m›
bozuldu?” diye

sordum bön bön.
“Hay›r, ne

bilgisayar›?” dedi.
“Ben çipimi

kaybetti¤imi
söylüyorum sana.”



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

Haber: FÜSUN ÇAPRAZ

TÜRK‹YE’DE yük tafl›mac›l›¤›-
n›n yüzde 94'ü karayolu ile yap›l›yor. Her
dakika onlarca kamyon veya kamyonet
Türkiye'nin bir noktas›ndan bir noktas›na
yük tafl›yor. fioför esnaf›n›n ekseriyeti ise
daha fazla para kazanmak ad›na, standar-
d›n üzerinde tafl›mac›l›k yap›nca, ortaya
'tonaj afl›m›' sorunu ç›k›yor. Nakliyeci es-
naf›, fazla yük tafl›yarak asl›nda sadece
kendi arac›na zarar vermiyor. Karayolla-

r›n›n bozulmas›na, çevre kirlili¤ine, daha
fazla akaryak›t tüketilmesine, belki de en
önemlisi kendisinin ve karfl›s›ndakinin
can güvenli¤inin tehlikeye at›lmas›na se-
bep oluyor. 

Fazla tonaj›n zararlar› konusunda Te-
kirda¤ Tafl›y›c›lar Kooperatifi Baflkan› Ali
R›za Eti de farkl› düflünmüyor. Fazla yük
tafl›may› her yönüyle zararl› bulan Eti,
“Kamyoncu esnaf› o gün 20 tonluk arac›-
na 30 ton koyduysa gelirinin de yüzde 30
artt›¤›n› zannediyor. Öbür tarafta kendisi-
ne 10 y›l ekmek verecek kamyonunun 5
y›lda hurdaya ç›kt›¤›n› görmezden geli-
yor.” diyor. 

Eti, bu konuda devletin eksiklerinin ol-
du¤unu belirtiyor. Yollardaki denetim ek-
sikli¤ine dikkat çeken Eti, Ulaflt›rma Ba-
kanl›¤›, jandarma, trafik ve polisin mesai
saatleri d›fl›nda kontrol yap›lmad›¤›ndan
flikâyetçi. “24 saat kontrol yap›lan nokta-
lar da var ama bütün kamyoncular bu

Kara Ulaflt›rmas›
Genel Müdürü Nesip

Kemalo¤lu, fazla
tonaj ve denetimler

hakk›nda Füsun
Çapraz'a bilgi

veriyor.

Kemalo¤lu: Kurum
d›fl› ölçümler yarg›sal

s›k›nt› do¤urur

“Karayollar›nda k›sa aral›klarla yap›lan denetim çilesi sona
erecek. Eskiflehir'de bafllat›lan pilot çal›flmayla, Ulaflt›rma
Bakanl›¤›, Emniyet Genel Müdürlü¤ü, Maliye Bakanl›¤›, Sa¤l›k
Bakanl›¤› ve Gümrük Müsteflarl›¤› ayr› ayr› denetim yapmaya-
cak. Tüm denetimler, bir noktada gerçeklefltirilecek.”

2010'da 3 milyon
938 bin 613 araç

denetlendi

Nesip Kemalo¤lu, fabrika, tafl
oca¤› gibi da¤›t›m ya da boflalt›m

noktalar›nda denetim
yap›lmas›n›n imkâns›z oldu¤unu
vurguluyor. “Sadece ‹stanbul'da

yüzlerce yer var.” diyen
Kemalo¤lu flöyle devam ediyor:

“Buralara say›lar› 10 binleri bulan
ekip göndermeniz laz›m. Bizim
tüm bölge müdürlüklerimizde

toplam 500 kifli var. Ayr›ca,
fabrikan›n kantar bilgisi

üzerinden denetim yapmam›z da
zor. Çünkü cezay› hem tafl›yana
hem tafl›tana kesiyoruz. Tafl›tan

birim bu konuda zaten iflbirli¤ine
girmeyecektir. Bir de kurum d›fl›

birimin yapt›¤› ölçümlere
dayanarak idari para cezas›
kesilmesi yarg›sal birtak›m

s›k›nt›lar do¤urabilir.” 

Ulaflt›rma Bakanl›¤› bu sene 5,5
milyon denetim hedefini koydu.
2010'un 7. ay› itibari ile denetim
yap›lan araç say›s› 3 milyon 938

bine ç›kt›. Sadece fazla tonaj için
y›lbafl›ndan bu yana kesilen ceza

50 milyon 943 bin 706 TL'yi buldu.
4925 say›l› yasa çerçevesinde (yetki

belgesiz, yetki belgesine uygun
tafl›ma yapmamak) ise yetkililere
söz konusu tarihlerde 47 milyon

904 bin 381 TL idari para 
cezas› kesildi. Böylece gerek a¤›r

tonaj, gerekse belgesiz
tafl›mac›l›ktan dolay› toplam 98

milyon 848 bin 087 TL idari para
cezas› kesildi. 2010 y›l› bafl›ndan bu
yana fazla tonaja kesilen ceza tutar›

ise 41 milyon 679 bin 883 TL.

▲
▲

»
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noktalar› biliyor ve a¤›r tonajla geçmi-
yor.” bilgisini veren Ali R›za Eti, yetkilile-
re flöyle sesleniyor: “Her gün 08.00-12.00
ve 13.30-17.30 saatleri aras›nda kontrol
yapan ekibin, kontrol saatlerini de¤ifltire-
lim. Kontrol saatleri de¤ifltirilirse, kam-
yoncu cesaret edip riski göze alamaz.” 

“81 ilin girifl ve ç›k›fllar›na 
denetim istasyonu kuraca¤›z”

Kara Ulaflt›rmas› Genel Müdürü Nesip
Kemalo¤lu ise, denetim konusundaki
elefltirilerde hakl› yönler oldu¤u gibi, yan-
l›fl anlafl›lan hususlar›n da varl›¤›na dikkat
çekiyor. “Ulaflt›rma Bakanl›¤› taraf›ndan
yap›lan denetimler mesai saatlerine göre
de¤il, 24 saat esas›na göre yap›l›yor.”
Diyen Kemalo¤lu, çay ve yemek
saatlerini bile de¤iflmeli yapt›k-
lar›n› vurguluyor. 

Genel Müdür, denetime
büyük önem verdiklerini belir-
tiyor. Sabit yol kenar› denetim
istasyon adetini 24 olarak aç›kla-
yan Kemalo¤lu, bir y›l içinde ise 46
yeni istasyon yapacaklar›n› söylü-
yor. Böylece toplamda 70 sabit
yol kenar istasyonu olaca¤›n› ak-
tar›yor. Genel Müdür, "2014 y›l›-
na geldi¤imizde de 81 ilin girifl-ç›-

k›fllar›na denetim istasyonu kurmay› amaç-
l›yoruz." diyor. 

"Gece seyyar kantar ile denetim zor"
Nesip Kemalo¤lu, sabit noktalardan

geçen kamyoncunun ayn› noktadan bir
daha geçmedi¤ini belirtiyor. Bu durumda
seyyar kantar›n öneminin
daha bir öne ç›kt›¤›n›
belirtiyor. Ancak,
ellerindeki 200
seyyar kantar
ile akflam
beflten sonra
hizmet vere-
mediklerine
d e ¤ i n i y o r .
Genel Müdür
neden hizmet
veremediklerini
flöyle aç›kl›yor:
"Seyyarlarda gece çal›-
flabilmeniz fiziki olarak müm-
kün de¤il. 'Neden?' diye soracak olursa-
n›z; gece kantar ile denetim yap›labilmesi
için en az bin 500 metrelik bir alan›n ›fl›k-
land›r›lmas› laz›m. Trafik güvenli¤i için bu

flart. Çünkü araçlar›n denetim yap›-
laca¤› yeri gösteren levhalar› gö-

rebilmesi laz›m. Düz ve güven-
li bir yer olmas› laz›m. Bu
flartlar›n sa¤lanmas›, trafik
güvenli¤i aç›s›ndan flimdilik
mümkün görülmüyor. Gün-

düz böyle bir sorunumuz yok.
Seyyar kantarlar›, düz bir yere se-
riyorsunuz, yönlendirme levhala-
r›n› yola koyuyorsunuz; arac› kan-
tar›n üzerinden geçirerek tart›-
yorsunuz. Gece ise ayn› flartlar›
sa¤lamak çok zor.”

Eti'nin di¤er bir önerisi ise; yük
kontrollerinin sadece yollarda
de¤il, fabrika, liman, tafl ve m›c›r
ocaklar›nda da yap›lmas›… Bu
tür yerlerde, yüklerin ç›k›fl
yapmadan kantarda tart›ld›¤›na
dikkat çeken Kooperatif
Baflkan›, kay›tlar›n da 1 ay
boyunca bilgisayar ortam›nda
sakland›¤›n› belirtiyor. Baflkan,
flöyle devam ediyor:
“Kantarlarda ve tafl›ma
irsaliyelerinde arac›n geldi¤i ve
gidece¤i yer belli. Bu arac›n afl›r›
tonajl› iken hangi yolu
kullanarak tafl›ma yapt›¤›n›
kan›tlayabilirsiniz.”

Eti: Kontroller
fabrika ç›k›fl›nda
yap›ls›n

Denetimler 
tek elde
toplan›yor▲

▲

Tafl›mac›l›kta, k›sa aral›klarla
her kurumun ayr› ayr› yapt›¤›
denetimler yak›nda tarihe
kar›flacak. Emniyet Genel
Müdürlü¤ü, Ulaflt›rma
Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤›,
Sa¤l›k Bakanl›¤›, Tar›m ve Köy
‹flleri Bakanl›¤› ile Gümrük
Müsteflarl›¤›, bir araya gelerek
ortak denetim konusunda yeni
bir çal›flma bafllatt›. Çal›flma
devlet kurumlar›n›n denetimleri
bir noktada yaparak bitirmesini
öngörüyor. Konuyla ilgili bilgi
veren Kemalo¤lu, pilot
çal›flman›n Eskiflehir yolunda
bafllat›ld›¤›n› söylüyor.
Çal›flmaya göre, denetimle
sorumlu birimler denetim
noktalar›nda bir araya gelecek.
Bu noktada, yük ile ilgili
birimler, ya da yolcu

tafl›mac›l›¤›yla ilgili birimler
araç üzerinde denetimini
bir arada gerçeklefltirecek.
Böylece, farkl› ar›l›klarla
devlet kurumlar›n›n
denetimi son bulacak.
Tek nokta denetimiyle, 
10 milyonun üstünde

denetimin gerçeklefltirilmesi
hedefleniyor. 

81 ilin girifl 
ç›k›fl›na denetim
istasyonu geliyor

ilin girifl 
ç›k›fl›na denetim
istasyonu geliyor

ilin girifl 
ç›k›fl›na denetim
istasyonu geliyor

ilin girifl 
ç›k›fl›na denetim
istasyonu geliyor

ilin girifl 
ç›k›fl›na denetim
istasyonu geliyor

ilin girifl 
ç›k›fl›na denetim
istasyonu geliyor

2009'da 
4 milyon 95 bin

882 araç denetlendi
Ulaflt›rma Bakanl›¤›, 2009 y›l›nda

ise nakliye sektörüne emniyet ve
jandarma ile ortak, toplam 4 milyon 95
bin 882 denetim yapt›. Bu denetimler

tonaj, uygun tafl›mama, sefere
uymama, yetki belgesiz tafl›ma gibi

konularda gerçekleflti. Denetim
neticesinde devletin kasas›na

140 milyon 766 bin 697
TL girdi.

Tekirda¤
Tafl›y›c›lar

Kooperatifi
Baflkan› 

Ali R›za Eti



Ulaflt›rma Bakan›
Binali Y›ld›r›m,

Huawei'nin Çin'deki
veri merkezini,

lojistik merkezini ve
Ar-Ge merkezini
inceledi. E¤itim

amac›yla Çin'e
gönderilen Türk

mühendislerle Çinli
çal›flanlar›n uyum

içerisinde
çal›flmas›ndan mutlu

oldu¤unu söyledi. 

ULAfiTIRMA Bakan› Binali Y›l-
d›r›m, Huawei'nin Türkiye için mühendis-
ler yetifltirmesini istedi. Huawei'nin düzen-
leyece¤i e¤itim programlar›n›n, Türkiye-
Çin aras›nda yeni köprüler kuraca¤›n› vur-
gulayan Bakan Y›ld›r›m, geçti¤imiz ay
Çin'e düzenledi¤i resmi ziyareti kapsam›n-
da, Huawei'nin Genel Merkezi'ni gezdi.
Bakan'a gezi s›ras›nda Huawei Yönetim
Kurulu Üyesi William Xu efllik etti. 

Huawei'nin veri merkezini, lojistik mer-
kezini ve Ar-Ge merkezini inceleyen Y›l-
d›r›m, Huawei Üniversitesi'ni de gezdi.
Bakan daha sonra e¤itim amac›yla Çin'e
gönderilen ‹stanbul'daki Huawei Ar-Ge
merkezi çal›flanlar›yla da sohbet etti. Çinli
çal›flanlarla Türk çal›flanlar›n uyum içeri-
sinde çal›flmas›ndan mutlu oldu¤unu vur-
gulayan Bakan, Huwaei'nin hem Türkiye
hem de bölgedeki baflar›s›n› takdirle izle-
diklerini de belirtti. 

Sektörün ekonomik
büyüklü¤ü 30 milyar dolara ç›kt› 

Gezi s›ras›nda aç›klamada bulunan
Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, Türki-
ye'de iletiflim teknolojisi (IT) sektöründe
ald›¤› mesafeyi rakamlarla ortaya koydu.
2003 y›l›nda 11 milyar dolar olan teleko-
münikasyon sektörü büyüklü¤ünün bugün

30 milyar dolara ulaflt›¤›na dikkat çeken
Y›ld›r›m, “Türkiye'de IT sektörü her ge-
çen gün daha da çok geliflme gösteriyor.
Bu kapsamda hükümet olarak, Ar-Ge
merkezlerinin gelifltirilmesini için destek
verece¤iz.” dedi. 
William Xu: “Bakan›n 
vizyonuyla Türkiye biliflim 
sektöründe geliflme gösterdi”

Huawei Yönetim Kurulu Üyesi William
Xu, Bakan Y›ld›r›m'›n vizyonunu övdü.
Türkiye'nin biliflim sektöründe son y›llarda
büyük geliflme ve baflar› gösterdi¤ine de-
¤indi. Xu, daha sonra Bakan ve yan›ndaki
heyete, dünya çap›nda LTE ve WiMAX
uygulamalar›n›n durumunu anlatt›. LTE
ile WiMAX çözümlerinin özellikleri ve
avantajlar› hakk›nda detayl› bilgi aktard›. 

Huawei Yönetim Kurulu Üyesi Xu,
Türk hükümetinin uzun süredir Huawei'ye
verdi¤i destekler için minnettar olduklar›-
n› ifade etti. 2009 y›l›nda aç›lan ‹stanbul
Ofisi'nin yan› s›ra, ‹zmir, Diyarbak›r ve
Trabzon'da yer alan destek ofisleriyle hiz-
met veren Huawei için Türkiye'nin, önem-
li bir pazar oldu¤una dikkat çekti. Bu y›l›n
bafl›nda ‹stanbul'da aç›lan Ar-Ge merkezi-
nin, Huawei'nin dünyadaki en büyük ikinci
Ar-Ge merkezi oldu¤unu hat›rlatt›. Xu,
Türkiye'nin, insan kayna¤›ndan, co¤rafi
konumundan ve üretim güncünden gelen
avantajlar›n› kulland›¤›n› belirtti. Orta As-
ya ve Pan-Avrupa için da¤›t›m merkezi
olan Huawei Türkiye'nin Ba¤›ms›z Devlet-
ler Toplulu¤u, Do¤u Avrupa ve Orta Do-
¤u'ya da hizmet verdi¤ini ifade etti. 

»

Bakan Y›ld›r›m, Huawei'nin Çin'deki genel merkezini Huawei Yönetim Kurulu Üyesi William Xu ile birlikte gezdi. 

600'den fazla kifliyi istihdam eden Huawei Türkiye, ekosistemi içerisinde yer alan
ifl ortaklar› ve tedarikçileri ile birlikte de¤erlendirildi¤inde, yaratt›¤› 3 bin 500 kifliyi
kapsayan istihdam rakam›yla Türk biliflim sektörüne ve ekonomisine de¤er
yarat›yor. Huawei Türkiye bugün, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Avea,
Superonline, TeliaSonera Eurasia, Alb Telecom ve Eagle Mobile gibi Türkiye'nin ve
bölgenin en büyük telekomünikasyon operatörlerine çeflitli hizmet ve servisler
veriyor. Huawei'nin dünyadaki en büyük ikinci büyük Ar-Ge Merkezi'ne sahip olan
Huawei Türkiye, müflterilerinin ihtiyaçlar›n› karfl›layacak flebeke ve servis çözümleri
sunuyor. 2009 y›l›ndan itibaren Türkiye'nin en büyük 3 mobil operatörü olan
Vodafone, Avea ve Turkcell'e 3N flebeke altyap› hizmeti sa¤l›yor. 

Huawei Türk ekonomisine de¤er kat›yor 

Bakan Y›ld›r›m, Huawei’den Türk
mühendis yetifltirmelerini istedi

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



VODAFONE ‹LAN‹
YOK

GELMEM‹S



VODAFONE,
Bilgi Teknolojileri ve

‹letiflim Kurumu'nun
(BTK) kontör at›fl süre-

sinin 1 dakikadan 20 sa-
niye'ye indirilmesi çal›fl-

mas›n› ertelemesi, Vo-
dafone'u sevindirdi. Vo-

dafone Kurumsal ‹liflki-
lerden Sorumlu Genel

Müdür Yard›mc›s› Ha-
san Süel, ertelenen kara-

r›n en az 1 y›l sonra ha-
yata geçmesi gerekti¤ini
söyledi.

Erteleme karar›n›n do¤-
ru oldu¤unu belirten Süel
nedeni flöyle aç›klad›:
“Kontör art›fl süresinin 1
dakikadan 20 saniyeye in-
dirilmek istenmesinin alt›n-
da yatan sebep, abonenin
az ödeyerek çok konuflmas›-
n› sa¤lamak. Ancak, düflünce

bugünkü pazar realitesiyle ör-
tüflmüyor. Örnek vermek gere-

kirse; Vodafone, 30 kurufla 5 da-
kika konuflturuyor. 20 saniye

kural›n› iflletirseniz, abone-
nin maliyeti katlan›yor.

Bu sebeplerle BTK'n›n
vermifl oldu¤u ka-

rar yerindedir.” 
Ankara 

Biliflim Gazetecileri Toplulu¤u ile birara-
ya gelen Hasan Süel, vergiden baz istas-
yonlar›na, sosyal sorumluluk projelerine
kadar birçok konuda aç›klamada bulun-
du. Süel, ilk abonelikte al›nan 56 TL'lik
verginin kendilerini çok etkiledi¤inden
yak›nd›. Sektörün geliflimi 
aç›s›ndan bariyer görevi üstlendi¤ini sa-
vundu. Bu tür bir verginin Avrupa'n›n
hiçbir ülkesinde uygulanmad›¤›na iflaret
etti. Meclis'in konuya el atmas› gerekti¤i-
ne inanan Süel, aksi halde büyümeye ça-
l›flan operatörlerin ilk abonelikten al›nan 

vergi cezas›n›n
devam edece¤ini
kaydetti. Süel, flöyle de-
vam etti: “56 TL'lik vergi
sorununu, en üst düzey yöne-
ticilerimiz taraf›ndan Baflbakan

ve ilgili bakanlara anlat›ld›.
Hükümet yetkilileri de ko-

nunun ciddiyetine vak›f ol-
dular. Operatörler ola-

rak, k›sa ve orta vadede
çözüm bekliyoruz. Bafl-
lang›ç vergisi sorunu,
Meclis gündemine al›n-
d›. Önemli bir ad›m ola-
rak görüyoruz. 2010 y›-
l›nda bu konu ile ilgili
sonuç al›naca¤›na ina-
n›yorum.” 
“Baz istasyonu 

kurmakta 
zorlan›yoruz”

Anayasa Mahkemesi
geçti¤imiz aylarda ver-

di¤i bir kararla, baz is-
tasyonlar› yat›r›mlar› için,

belediye ve il özel idaresin-
den izin al›nmas› gerekti¤ine
hükmetti. Mahkemenin bu
karar›, operatörlerin baz
istasyonlar› yat›r›m
sürecinin hayli
uzamas›na ne-
den oldu.
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BTK erteledi, 
Vodafone destek verdi

Hasan Süel: “BTK'n›n kontör at›fl süresini 1 dakikadan, 
20 saniyeye indiren çal›flmas›n› ertelemesi yerinde bir karar.

Aksi halde bundan abone zarar görecekti.”

»
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Vodafone, sosyal sorumluk
kapsam›nda okul öncesi e¤itime
büyük yat›r›mlar yap›yor. Anne
Çocuk E¤itim Vakf› (AÇEV) iflbirli¤i
ile son 3 y›lda 8 milyon TL yat›r›m
yapan Vodafone, bugüne kadar

302 ana s›n›f›n› donatarak,
36 binin üzerinde

ebeveyn ve çocu¤a
ulaflt›. Vodafone,
sosyal sorumluluk
projelerine flirket
olarak önem veriyor.
Bu kapsamda birkaç

projeyi bir arada
yürütüyor. Di¤er bir proje

de Birleflmifl Milletler Kalk›nma
Program› ile birlikte yürütülen
'Bilgisayar Bilmeyen Kalmayacak'
projesi… Proje kapsam›nda
bugüne kadar 800 bine yak›n
baflvuru al›nd›. Hedef 1 milyona
ulaflmak. Bunun yan›nda
engellilerin toplumla
entegrasyonunu sa¤lamak için
'Düfller Akademisi' projesini ve
do¤al afetlerde vatandafl›n
bilinçlendirilmesi için '‹letiflim
Hayatt›r' projesini de yürüyor. 

Vodafone,
sosyal
sorumluluk
projelerine
a¤›rl›k veriyor

Vodafone
Kurumsal ‹liflkil-
erden Sorumlu
Genel Müdür

Yard›mc›s›
Hasan Süel

Çünkü, operatörler daha önce,
BTK'dan izin alarak baz istasyonu
dikebiliyordu. Yüksek Mahkeme,
BTK'n›n bu yetkisini iptal etti ve
izinlerin belediye ve il özel idareler-
den al›nmas›na karar verdi. Böylece,
baz istasyonu kurmak isteyen opera-
tör, imar kanununa göre hareket et-
mek durumunda kald›. Vodafone
Kurumsal ‹liflkilerden Sorumlu Ge-
nel Müdür Yard›mc›s› Hasan Süel,
bu durumun hem baz istasyonlar›
yat›r›m sürecini uzatt›¤›n› hem de
zorlaflt›rd›¤›n› savundu. Süel flöyle
devam etti: “Anayasa Mahkeme-
si'nin karar›yla, baz istasyonlar› kur-
mak imar mevzuat›na tabi oldu. Ar-
t›k, baz istasyonu kurmak, bina yap-
mak gibi alg›lan›yor. Oysa, baz istas-
yonu bir bina de¤il. Do¤al olarak
baz istasyonlar› imar mevzuat›na
göre ifllem görünce, yat›r›m
süreci uzuyor. ‹flimiz de ol-
dukça zorlafl›yor.” 

“Sektörde 
2 flirket kâr ediyor”

Hasan Süel, telekom sek-
töründe yaflanan rekabetin
sa¤l›kl› yürümedi¤ini de belirtti.
Sektörde sadece iki flirketin kâr etti-
¤ini ileri sürdü. Di¤er flirketlerin bü-
yük yat›r›mlar yapsa bile karfl›l›¤›n›
almad›¤›n› dile getiren Süel, Vodafo-
ne'un 2006'dan beri yaklafl›k 10 mil-
yar TL'lik yat›r›m yapt›¤›na dikkat
çekerek flöyle devam etti: “Yat›r›mla
birlikte ciddi de istihdam sa¤lad›k.
Ancak karfl›l›¤›n› alam›yoruz. Çünkü
mevcut vergi rejimi büyümemizi ce-
zaland›r›yor ve kârl›l›¤›m›z› etkiliyor.
56 TL bafllang›ç vergileri sa¤l›kl› re-
kabetin önünde engel teflkil ediyor.
Mevcut pazarda, sadece iki flirket
(Türk Telekom, Turkcell) kâr ediyor.
Oysa Avrupa'da durum çok farkl›.
Mesela ‹ngiltere'de operatörlerin
pazar paylar›, yüzde 26, 24 ve 30
oran›nda de¤ifliyor. Türkiye'de mev-
cut bu durum di¤er iki GSM opera-
törünün büyümesine engel oluyor.” 
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MUSA ERO⁄LU
Aflka hudut çizilmiyor
“ Etnik meselelere her zaman kula¤› sa¤›r bir adam oldum. Çünkü
gözyafl›n›n rengi olmaz. Zenci, siyah a¤lad›¤› zaman, ben senin inand›¤›na
inan›r›m. ‹nanç gönüldür yönlendirme olmaz. ” 

OOZAN Musa Ero¤lu ile hayattan birkaç saat
çald›k. Ero¤lu, yazlar› yaylalarda, k›fllar› Anka-
ra'da, ara s›ra da, camiaya ay›p olmas›n diye,
‹stanbul'da yafl›yor. fians›m›z, yayla zaman› An-
kara'da oluflundan. Ba¤lama ve na¤me tad›nda
bir sohbetle durulduk, dinlendik, ayd›nland›k.
Müzi¤i konuflmad›k ama o müzi¤in beslendi¤i
her fleyi konufltuk. Biz sorduk o söyledi… ‹nan-
c›, aflk› ve toplumu k›saca yaflam› bize ozan di-
liyle aktard›. 

Kalabal›k bir stüdyoda yapt›¤›m›z söyleflide,
müzisyenler ve sanat ustalar›n›n 'Dede' dedikle-
ri Musa Ero¤lu'na hitap fleklimizde karars›z
kald›k. Bir 'Ustam', bir 'Say›n Ero¤lu' dedik.
Y›llar›n tecrübesiyle karfl›s›nda yaflad›¤›m›z bo-
calamay› fark etti ve ilk esprisini yapt›: ”Dur
zorland›n sen. Bana en iyisi 'Dede Abi' de. Beni
de, kendini de yorma” 

Yap›m stüdyosunda, özel bir projeye haz›rla-
d›¤› en son eseri, 'Postac›'y› dinledik önce. As-
ker oca¤›ndaki yavrusundan mektup bekleyen
bir annenin güzellemesi olan türkü ve türkü
üzerine ozanlar›n, güncel olaylar karfl›s›ndaki
duruflunu sorduk. Ero¤lu, ozan tarifini flöyle
yap›yor: ”Ozan toplumun nabz›d›r. Derdi, soru-
nu anlat›r. Ozan toplumun haf›zas›d›r. Bir siya-
seti al›r teline, bir ekonomiyi. Ozana s›n›r çiz-
mek yanl›fl…” Ero¤lu'na göre, bugün ozanlar
için malzeme asl›nda eskisinden çok ancak k›-
s›tlamalar, denetlemeler onlar› sessizli¤e itiyor.

Toplumsal gerçeklerin sanata yans›mas›n›n
kaç›n›lmazl›¤›na dikkat çeken Ozan, toplum-

ozan iliflkisi üzerine de flöyle konufluyor: “Kim-
lik ve kiflilik tart›fl›l›r konular. O Kürt, bu Laz,
ya da Yörük. Etnik meselelere her zaman kula-
¤› sa¤›r adam oldum. Çünkü gözyafl›n›n rengi
olmaz. Zenci, siyah a¤lad›¤› zaman, ben senin
inand›¤›na inan›r›m. ‹nanç gönüldür, yönlen-
dirme olmaz. Dinle, donla u¤raflanla da bizim
gönlümüz uymaz. Köfle tafllar›m›z kuvvetli Al-
lah'a flükür. Geçmiflimde Mevlana'm, Hac› Bay-
ram Veli'm, Pir Sultan'›m olacak, sonra da ba-
na 'sen flundans›n bundans›n' diyen ç›kacak.
Kâbemiz insand›r ki, ben bakt›kça yaradan›
anaca¤›m… Ozan olay›n bu yönü ile ça¤›n›n ta-
n›¤›, halk›n›n sesi olmal›.”

“Ülkemi kar›fl kar›fl bilirim”
Ero¤lu, her y›l›n› belli bir yöreye ay›r›yor.

Seçti¤i yörenin anonim kültürünü derliyor.
Araflt›rmalar›n›n sonucunda yöre ile ilgili ciddi
bir arfliv ortaya ç›kart›yor. Tafleli Yöresi Türk-
menleri ile ilgili yapt›¤› araflt›rmalar›n› da bu
kapsamda "Kütük" isimli kitapta toplad›. Kitap
Kültür Bakanl›¤› taraf›ndan yay›nland›. 

Hâl böyle olunca, Ozan'›n görmedi¤i yer de
kalmam›fl. “Ülkemi kar›fl kar›fl bilirim.” diyen
Ero¤lu, bütün bu keflif gezileri de dâhil konser
yolculuklar›n›n hemen hepsini kendi arazi ara-
c› ile yap›yor. Ozan, yapt›¤› yolculuklar› flöyle
anlat›yor: “Hep arabamla giderim. Ço¤unlukla
da bir bafl›ma… Kesintisiz 300, 400 km. yol al-
d›¤›m çok olmufltur. Kendimi, kafam›, yollarda
dinlerim.”

Haber: FÜSUN ÇAPRAZ
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»»

Yeflil ördek gibi…

Do¤adaki düzenin, 
türküye esin kayna¤›

oldu¤unu söyleyen Ozan,
buna yeflil ördek türküsünü

örnek veriyor:  
“O ördek neden göle dalar,

vurguna pike yapar?
Hayvan›n do¤as›nda böyle

bir hareketi yoktur. Efli
öldü¤ü zaman yapar bunu,
intihar etmenin bir fleklidir
sanki. Kendini o saf bilinçle
öldürmeye çal›fl›r. ‹kinci bir
evlilik yapmaz, tek efllidir.
‹flte ozan bunu bilir, kendi
aflk ac›s›n› en iyi anlatan›,

yine do¤adan seçer.”
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Ero¤lu, trafik kazalar› 
için bir de klip çekmifl

Konu yollar olunca Ero¤lu, yollar›n
derdini de biliyor. 10 y›l önce, TRT'den
gelen bir teklifle 'sosyal sorumluluk ol-
mazsa olmaz' deyip trafik kazalar› ile ilgili
bir klip çekmifl. Sponsorlu¤unu fioförler
Cemiyeti'nin yapt›¤› klip 5 dakikal›km›fl.
Kaza görüntülerinin yer ald›¤› klipte
Ero¤lu, dikkatsizlik ve umursamazl›k ne-
deniyle 'canlar›n söndü¤ünü' anlat›yor.
Ero¤lu 10 y›l önce klibi çekti¤i dönemle
bugünü ise flöyle k›yasl›yor: “O zamanlar
bölünmüfl yollar yoktu. Hatal› sollamalar-
dan, özellikle flehirleraras›nda ölümlü ka-
za çok oluyordu. Bölünmüfl yollar bu ka-
zalar› yüzde 90 azaltt›.” diyerek bugün ge-
linen noktaya dikkat çekiyor.       

“Yol medeniyettir.” diyen Ozan flöyle
devam ediyor: ”Buradan kalk›p 18 saatte
Kars'a gidersen, bilgiyi de bu kadar za-
manda tafl›yabiliyorsun demektir. Ama
flimdi baflka durumlar var… Ekran› aç›-
yorsun Hakkâri'yi de, Edirne'yi de görü-
yorsun. Türkiye'nin biliflimde geldi¤i nok-
ta müthifl. Bu at›l›m da Turgut Özal'la
bafllad›, hâlâ devam ediyor.”

“Facebook'da, Twitter'da yokum”
Ero¤lu'na göre teknoloji insani de¤er-

ler için kullan›lmal›. fiöyle bir benzetme
yap›yor: “Elinizde bir b›çak varsa bunu el-
ma kesip sevdi¤inize vermek için de kulla-
n›rs›n›z. Adam öldürmek için de…”
Ozan, internetin de ayn› flekilde alg›lana-
bilece¤ini söylüyor.

Ozan'a dedik ki, “Facebook, Twitter?...”
fiöyle yan›tlad› bizi: ”Yok yok, onlarla u¤-
raflamam. ‹nternet benim için bir fleyler
ö¤renmek demek; böceklerin üreme ha-
yat› ya da bilinmedik kabileler, köyler…”

“Sen kendi aflk›n› kutsal san›yor-
sun, bitin de aflk› var o da kutsal”

Ero¤lu, do¤ada hayat ve aflk›n en gerçe-
¤ini görüyor. ‹nsano¤lunun dengeyi boz-
du¤una inanan Ozan: ”Allah'›n yaratt›¤›
etik de¤il mi ki, biz etikle bu kadar u¤rafl›-
yoruz. Bak›n do¤aya, insandan baflka han-
gi canl› kurallarla u¤rafl›yor? Hiçbirisi.
Ama birbirlerine zulüm etmiyor, hak ye-
miyorlar bizler gibi…” diyor. 

Ero¤lu, aflk›n s›rr›n›n da do¤ada sakl›
oldu¤una inan›yor ve flu tespiti yap›yor:

”Lambadaki alev üflüyor, aflka hudut çizil-
miyor… ‹flte o alevin üflüdü¤ü yerde aflk
bafll›yor. Kurallar, nesneler iflin içine gi-
rince aflka dair bir fleyler ortada pek kal-
m›yor.”

Ozan, bilgece yapt›¤› konuflmas›n› flöyle
sürdürüyor: “Sen kendi aflk›n› kutsal san›-
yorsun, bitin de aflk› var o da kutsal. Nifla-
bur'lu Haf›z, 40 sene ayn› ibadetleri yap›-
yor, sonra bir gün fliirler yazmaya bafll›yor.
Hazine aç›l›yor. Gül üzerine ciltlerce ki-
tap yaz›yor. Âfl›k olan iflte o adam.” 

Ero¤lu'nun 'insan'›n yan›lg›lar›n› da flöy-
le anlat›yor: “Dünyada iki fley vard›r her-
kes onun edebiyat›n› yapar ama tad›ndan
memnun kalmaz. 'Aflk' der insan mesela,
ama hiç memnun olan› gördün mü? Kafl-
ta, gözde arar çünkü. Di¤eri de 'ahlakt›r'.
Do¤adaki düzen ve ak›fla karfl› konan 'ah-
lak'. Biz insani küçük akl›m›zla do¤aya ah-
lak getirelim hadi. Tanr›, Musa'ya der ki,
'Musa afla¤›l›k bir mahlûk getir.' Musa gi-
der bir uyuz köpek bulur. Yular› köpe¤in
boynuna takar ama sonra ay›l›r hemen ç›-
kar›p, kendi boynuna geçirir. 'Kendimden
baflkas›n› bulamad›m' der. Onun için o
Musa'd›r.”

Musa Ero¤lu
kimdir?
Musa Ero¤lu; besteci,
yorumcu, derlemeci, Halk
Bilimi araflt›rmac›s› ve Türk
Halk Müzi¤i ozan›. 1946
y›l›nda ‹çel'in Mut kazas›nda
do¤an sanatç›n›n,
Karacao¤lan üzerine yapt›¤›
araflt›rmalar, Halk Bilimi
literatüründe yer ald›. Musa
Ero¤lu, bu güne kadar 3 bine
yak›n derleme yapt›. Solo 12
albüm ç›kard›. Arif Sa¤,
Muhlis Akarsu, Yavuz Top ile
birlikte 4 kasetten oluflan
muhabbet serisi oluflturdular.

Araflt›rmalar›nda, Halk
Ozan› Karacao¤lan'›n pek çok
eserini ortaya ç›karan ve
bunlar› özgün sesiyle saza
döken Ero¤lu, bu yönüyle
'günümüzün Karacao¤lan›'
olarak nitelendiriliyor.
UNESCO'ya (Birleflmifl
Milletler E¤itim Bilim ve
Kültür Organizasyonu)
kurumun kültürel çal›flmalar›
ad›na, semahlardan oluflan
eserler haz›rlad›. Fransa'da
etnik müzikler üzerine çal›flan
özel bir kurum için "Anadolu
Müzikleri" adl› bir cd
haz›rlad›. Avrupa'dan
Avustralya'ya, Türk
Cumhuriyetleri'nden ABD'ye
kadar dünyan›n pek çok
ülkesinde resitaller verdi. 

Sen kendi aflk›n› KUTSAL SANIYORSUN, 
bitinde aflk› var o da kutsal. ‹nsan denen nesne
dürüst de¤il. N‹fiABÜRLÜ HAFIZ 40 sene ayn›
ibadetleri yap›yor sonra bir gün fliirler yazmaya
bafll›yor. Hazine aç›l›yor. Gül üzerine 36 cilt 
kitap yaz›yor. ÂfiIK OLAN ‹fiTE O ADAM.”
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Mehmet 
AYCI

mehmetayci@baglantinoktasi.org

Dikkat buyurun lütfen, “Kimseye etmem
flikâyet a¤lar›m ben halime/Titrerim

mücrim gibi bakt›kça istikbalime”
sözlerinde bile bir flikâyet ve yaz›klanma
vard›r. ‹nsan›z elbette, yaz›klan›r›z, flikâyet
ederiz, esas›nda dünyada bulunuflumuzun
yaz›klanmaya ve flikâyete de¤er ontolojik
karfl›l›¤› vard›r filan da, flikâyetin genel
geçer bir kültürel hale dönüflmesinin de
hastal›kl› bir durum oldu¤unu belirtmek
gerekir.

Her fleyde oldu¤u gibi flikâyette de bir
makul s›n›r olmal› de¤il midir?

fiayet, flikâyeti kendi yeteneksizli¤imize,
tembelli¤imize, beceriksizli¤imize,
ufuksuzlu¤umuza peçe niyetine kullan›yor
ve kendimizi flikâyetten bir zemin üzerine
konumland›r›yorsak durum daha da vahim
demektir.

Diyelim yolsuzluktan flikâyet hakk›m›zd›r.
Yol yap›l›yor, yol çal›flmalar›nda ç›kan

gürültüden, dinamit patlamas›ndan ne
bileyim tünel delme makinesinin 
sesinden, bu arada dereye yuvarlanan
tafllar›n suyu buland›rmas›ndan 
flikâyet ne oluyor?

Bunu geçelim, hadi yol yap›ld›, bir an
önce asfaltlanmas›n› istemek hakk›m›zd›r
diyelim, at›lan asfalt›n yufkal›¤›ndan, asfalt
yamalar›ndan flikâyeti nas›l
konumland›ral›m?

Hadi, bu da hakk›m›z olsun, hatta
bölünmüfl yol istemek hakk›m›z olsun, yolu
bölünmüfl yapal›m, s›cak asfalt serelim,

halk aras›nda beton asfalt diye bilinen bu
yolda gram yama olmas›n, neyden flikâyet
edece¤iz peki?

‹hatas›zl›¤›ndan, refüjlerin
a¤açs›zl›¤›ndan, iflaretlemelerdeki gayr›
bedii durumdan da flikâyet ettik, bunlar da
giderildi!

“Kaymak gibi yolumuz var Allah'a flükür”
diyemiyoruz bir türlü…

Sürücülerin kabal›¤›ndan, ne bileyim h›z
tutkunlar›n›n tehlike saçmas›ndan, alt
geçidin darl›¤›ndan üst geçidin
yüksekli¤inden flikâyet neyse de…

Yahu kardeflim, bu yolu niye o
müteahhide de¤il de bu müteahhide
yapt›rd›n›z, filan› zengin ettiniz, bu yolun
bu kadar lüks yap›lmas›na gerek mi vard›,
gibi yüzlerce flikâyet konusu bulabilirsiniz.

Hakl› ve veya haks›z bulmak için
söylemedim bunlar›.

Be¤enirsiniz be¤enmezsiniz, Cumhuriyet
Dönemi'nin en büyük karayolu yap›m
seferberli¤i devam ediyor, binlerce flantiye
yedi çarp› yirmi dört har›l har›l çal›fl›yor,
muhalefet elini vicdan›na koyup yahu iyi
yap›yorsunuz hofl yap›yorsunuz da bunca
y›ld›r iktidars›n›z, niye daha fazlas›n›
yapmad›n›z yahut filan koridorlar› niye
sona saklad›n›z, diye sorgulayaca¤› yerde
ne diyor?

Bölünmüfl yol ç›kt›, kazalar artt› filan…
Ne diyelim, flikâyet kültür haline gelince,

söylenecek söz de kalm›yor. 
Bu yaz› da bir flikâyet de¤il mi icab›nda?

fiikâyet kültürü

Her fleyde oldu¤u
gibi flikâyette de bir

makul s›n›r olmal›
de¤il midir? fiayet,

flikâyeti kendi
yeteneksizli¤imize,

tembelli¤imize,
beceriksizli¤imize,
ufuksuzlu¤umuza

peçe niyetine
kullan›yor ve

kendimizi flikâyetten
bir zemin üzerine

konumland›r›yorsak
durum daha da
vahim demektir.
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TÜRK‹YE internet eriflimi ko-
nusunda son y›llarda h›zl› bir de¤iflimi ya-
fl›yor. Eriflimin h›z›n›n artmas›nda önemli
bir faktör olan fiber kabloya olan ilgi her
geçen gün art›yor. Çünkü fiber kablolar,
mevcut hatlar›n yeteneklerini, kapasitele-
rini ve h›zlar›n› birkaç kat artt›rarak fir-
malara rekabet avantaj› sa¤l›yor. 

Bu noktada Türk Telekom, JADI
LINK (Jeddah-Amman-Damascus-Is-
tanbul) projesiyle, telekomünikasyon
sektöründe Türkiye'nin co¤rafi önemini
daha da güçlendirecek bir ad›m att›. JA-
DI LINK projesi, Suriye, Ürdün ve
Suudi Arabistan'›, Türkiye üzerinden

Avrupa'ya ba¤layan yeni bir iletiflim
köprüsü haline getirecek. Böylece, Hint
Okyanusu, K›z›ldeniz, Akdeniz ve At-
lantik Okyanusu'nun alt›ndan ABD'ye
kadar uzanan mevcut fiber optik ba¤-
lant›s›n›n da alternatifi olacak.  Proje,
sadece mevcut fiber güzergâh›n alterna-
tifi de olmayacak. Ayn› zamanda Orta
Do¤u ve Uzak Do¤u'ya giden bütün fi-
ber optik yollar için de alternatif olacak.
Di¤er bir deyiflle yeni 'dijital ipek yolu'
Türkiye'den geçecek. 

Proje, sadece güzergâh yönüyle öne
ç›km›yor. Güvenlik yönüyle de dikkati
çekiyor. Zira üç büyük fay hatt›n›n ol-

Telekom, Türkiye’yi i

“ JADI LINK projesi, Suriye, Ürdün ve Suudi 
Arabistan'› Avrupa'ya Türkiye üzerinden ba¤layan

yeni bir iletiflim köprüsü haline getirecek.”

»

JADI LINK hangi ülkelerden geçecek?
Proje s›ras›yla Türkiye, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan
topraklar›ndan geçecek. Bu yüzden proje ad›n› Suudi Arabistan'›n
Cidde (Jeddah), Ürdün'ün Amman, Suriye'nin fiam (Damascus)
ve Türkiye'nin ‹stanbul flehirlerinin bafl harflerinden al›yor.

JADI LINK nedir?
JADI LINK; ABD, Avrupa, Orta Do¤u, Güney Asya,
Uzak Do¤u fiber optik kablo sisteminin Akdeniz-
K›z›ldeniz ba¤lant›s›ndaki mevcut denizalt›
hatlar›na tek karasal alternatifi oluflturacak yeni
bir birleflik, çok geçiflli fiber optik a¤›d›r.
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du¤u bölgeden geçen ve bu nedenle
depremlerden, sars›nt›lardan s›k zarar
gören kablo sistemlerine, hem güvenli
hem de sa¤lam bir alternatif olacak. K›-
talar aras› data ve IP servislerine h›zla
artan talebi karfl›layabilece¤i gibi, ‹s-
tanbul'dan Avrupa ve ötesine, Cid-
de'den Güney Asya ve ötesine ek bir
kapasite sa¤layacak. Böylece, di¤er
kablo (mevcut deniz alt› fiber kablo )
sistemlerinden kaynaklanan kesinti
riskleri de azalacak.

Hatt›n uzunlu¤u 2 bin 530 km
JADI LINK, toplam 2 bin 530 kilo-

metre fiber optik hat uzunlu¤unu kaps›-
yor. 2 bin 530 kilometrelik fiber optik
hatt›n ülkelere da¤›l›m› ise; Türkiye 770
kilometre, Suriye 480 kilometre, Ürdün
360 kilometre, Suudi Arabistan 920 ki-
lometre olarak gerçeklefliyor. 

Mevcut fiber optik 
hat nerelerden geçiyor?

Singapur, Japonya, Hindistan'dan bafl-
layarak Hint Okyanusu- K›z›ldeniz- Sü-
veyfl Kanal›- Akdeniz güzergâh›n› takip
eden ve ‹talya, Fransa, ‹spanya ve ‹ngil-
tere'de sonlanan denizalt› fiber optik,
kablo sistemleriyle ABD'ye ba¤lan›yor.

i iletiflim köprüsü yap›yor 

“Proje ile Orta Do¤u ve Uzak Do¤u'ya giden bütün
fiber optik yollar›na Türkiye alternatif olacak. Di¤er bir

deyiflle yeni dijital ipek yolu Türkiye'den geçecek.”

Proje hangi özellikleri nedeniyle büyük önem arz ediyor?
JADI LINK, k›talararas› internet, data ve ses iletiminde Singapur, Japonya, Hindistan'dan
bafllayarak Hint Okyanusu- K›z›ldeniz- Süveyfl Kanal›- Akdeniz güzergah›n› takip eden ve
‹talya, Fransa, ‹spanya ve ‹ngiltere'de sonlanan denizalt› fiber optik kablo sistemleriyle
ABD'ye ba¤lanan hatta en önemli ikinci ba¤lant› koridorunu oluflturacak.

JADI LINK, Türkiye,
bölge ve di¤er ülkeler
için ne anlama geliyor? 
Proje ile Orta Do¤u ve Uzak Do¤u'ya
giden bütün fiber optik yollar›na Türkiye
alternatif olacak. Di¤er bir deyiflle yeni
dijital ipek yolu Türkiye'den geçecek.
Ayr›ca, denizalt› kablolar›n›n
yedeklenmesi sa¤lanaca¤›ndan, Orta
Do¤u ve Asya'da daha güvenli ve kaliteli
hizmet anlay›fl› geliflecek. Bu da müflteri
memnuniyetine yans›yacak.





Türk fliiri ve flairine dair
yap›lan elefltirilerin uza¤›nda

duran, kendi özel ve genifl
okuyucu kitlesini oluflturmay›

baflarm›fl Mehmet Ayc›'n›n
kitaplar›n›; s›cak, uzun yaz

günlerinde, yolculuk veya bir
dinlence yerinde elinizden

düflüremeyeceksiniz.
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BA⁄LANTI Noktas› Dergisi'nde
her ay yazd›¤› yaz›larla, okuyucuya yeni
ufuklar açan, olaylara farkl› aç›lardan ba-
kabilmesini sa¤layan, gözleri kara, yüzü ay-
d›nl›k olan yazar›m›z Mehmet Ayc›'n›n fliir
kitaplar› ç›kt›. 4 Kitap Yay›nevi taraf›ndan
yeniden okuyucu ile buluflturuldu. Daha
önce farkl› yay›nevlerinden ç›kan ve çok
say›da bask›s› yap›lan kitaplarda yer alan
fliirler her kesimden fliir severi 'yakal›yor.'

Mehmet Ayc›; Türk fliiri ve flairine dair
yap›lan elefltirilerin uza¤›nda, kendi özel
ve genifl okuyucu kitlesini oluflturmay› ba-
flarm›fl bir flair… Aflk, hiciv, siyaset gibi ha-
yat›n içinden her konu, Ayc›'n›n usta kale-
minden yeniden anlam buluyor. Mehmet
Ayc›'n›n kitaplar›n›; s›cak, uzun yaz günle-
rinde, yolculuk veya bir dinlence yerinde
elinizden düflüremeyeceksiniz. Belki ak-
flam sohbetlerinizi süsleyecek belki de de-
rin düflüncelere dalarak, kelimelerin an-
lamlar›n› yeniden sorgulayacaks›n›z. 

Yeni bas›m› yap›lan; 'Yak›', 'Dil Gölgesi',
'Bunlar Yazmaz Kitapta', 'Ba¤(d)at Kitab›',
'Aflk Bir Deniz Rüyas›', 'Aramad›¤›m
Günler', 'Yaln›zl›k Vergisi' ve 'Derin' isimli
kitaplar, kapak tasar›mlar› ve bask› kalite-
leri ile de kitapseverleri mutlu edecek gibi
görünüyor.  

Mehmet Ayc› kimdir?
1990 y›l›ndan bu yana dergilerde fliir
ve yaz›lar› yay›mlanan Mehmet Ayc›,
1971 y›l›nda Adana, Saimbeyli'de
do¤du. Anadolu Üniversitesi ‹ktisat
Fakültesi'nden(1996) mezun oldu.
Ankara'da yafl›yor. Mürekkep Ten
adl› kitab›yla Türkiye Yazarlar
Birli¤i'nin 2007 y›l›, “Y›l›n En ‹yi
Deneme Yazar›” ödülünü ald›. 

600'den fazla kifliyi istihdam eden HuaweiTürkiye, ekosistemi içerisinde yer alan  fiiir: Mor Kitap (1. Bask› 1997; 2. Bask› 2010),Aflk Bir Deniz Rüyas› (1. Bask› 1999; 2. Bask› 2010),Yak› (1. Bask› 2007; 2. Bask› 2008; 3. Bask› 2010),Derin (1.Bask› 2008; 2. Bask› 2010), Ba¤dat Kitab›(2010), Dil Gölgesi (2010), Bunlar Yazmaz Kitapta(2010), Yaln›zl›k Vergisi (2010), Aramad›¤›m Günler(2010)
Deneme: Serkisof Ahbab›m Olur (3. Bask› 2006),Mürekkep Ten (2007), Zehirli A¤açlar Albümü(2007), Kahvede Kürt Var m›? (2009), Bunlar›nHepsini Okudun mu? (2009), fiirazl› Bir Türk Dilber(2010)

‹nceleme- Araflt›rma: Nasreddin Hoca (3. Bask›2006), Demiryoluna H›zland›r›lm›fl ‹nfaz (2004),Nasrettin Hoca F›kralar› (fi.Ça¤lar'la birlikte; 2005)Antoloji: ‹çinden Tren Geçen fiiirler ('MehmetSaim De¤irmenci' ad›yla, 2005) 

Kitaplar›»

Kara 
gözlü flairin

ayd›nl›k
yüzü

Mehmet Ayc›'n›n fliirleri yeniden bas›ld›



O, Ulaflt›rma Bakanl›¤›'n›n müfla-
virlerinden biri… Ama o ayn› zamanda bir
avukat, gazeteci, ö¤retim üyesi, köfle yaza-
r›, hukuk dergisi yönetmeni… Bunlar›n ya-
n›nda bir edebiyat tutkunu, fliir merakl›s›
ve Türk sinemas›yla yak›ndan ilgili bir ki-
fli… Do¤du¤u gün, Adnan Menderes'in
Londra'da geçirdi¤i uçak kazas›ndan sa¤
olarak kurtulup, ‹stanbul'a döndü¤ü gün
oldu¤u için ad› 'Adnan' olarak verilmifl. Biz
de, isim hikâyesinden, kenar mahalle ço-
cuklu¤undan bafllay›p, bürokratl›¤›na uza-
nan yaflant›s›n› konufltuk.

■ ‹sterseniz, yaflam serüveninizden bafl-
layal›m. Nerde do¤dunuz? Nas›l bir aile
yap›s›ndan geliyorsunuz?

‹stanbul'da do¤dum. Anadolu'dan ‹stan-

bul'a göçün yafland›¤› o büyük göç furya-
s›ndan benim ailem de pay›n› alm›fl. Erzin-
can, Refahiye, Melikflerif Köyü'nden ‹stan-
bul'a göç etmifller. Akflam karanl›¤›nda ge-
cekondu yapma çabalar›. Gün ›fl›d›¤›nda,
jandarmalar taraf›ndan gerçeklefltirilen y›-
k›mlar. Akflam oldu¤unda, y›k›lan gece-
konduyu onarma faaliyetleri… Böyle uy-
kusuz gecelerden oluflan bir gecekondu
mahallesinin çocu¤uyum ben.

■ Yüksek tahsilinize karar verdi¤iniz
süreçte neler yaflad›n›z? 

Üniversite s›navlar›nda ilk tercihim ‹s-
tanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ydi.
Ben fakülteyi kazanmadan önce, Alman-
ya'ya okumaya gitme haz›rl›¤› içindeydim.
Münih'teki Goethe Enstitüsü'nde dil oku-

»

Ulaflt›rma Bakan› Müflaviri Adnan Ekinci

Medya ferman› dinlem e

Adnan Ekinci,
babas› Selahattin
Bey ve k›z› Asya
ile… (1957) 

Süleyman
Karaman, Adnan
Ekinci, Dr. Nusret
Karaman
(Süleyman
Karaman'›n
amcas›) (1975)

“Do¤du¤um gün, Adnan Menderes'in Londra'da geçirdi¤i uçak kazas›ndan sa¤ olarak
kurtulup, ‹stanbul'a geldi¤i günmüfl. Tarih, 26 fiubat 1959... Babam da, ad›m› Adnan koymufl. ”
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luna kaydolmufltum, Milli E¤itim Bakanl›-
¤›'ndan ifllerim hemen hemen tamamlan-
m›flt›. O dönemde kimseye söylememifltim
ama Almanya'da sinema okuluna gitme
karar›ndayd›m. 

■ Sonuçta hukuku tercih ettiniz ama?
Evet, ama bu pek kolay olmad›. ‹ki ter-

cih aras›nda epeyce bocalam›flt›m. Neyse,
hukuk fakültesini kazan›nca karar›m› ver-
dim. Ben ‹stanbul'dayd›m ve o zaman köy-
de olan babama bir telgraf çektim. “Baba
stop. Ben hukuk fakültesini kazand›m
stop. Selamlar stop…” Fakat telgraf›m
flöyle gitmifl: “Baba stop. Ben guguk fabri-
kas›na girdim stop. Selamlar stop…” Böy-
le komik fleyler oldu.

■ Üniversiteye girmeden önce, TCDD
Genel Müdürü Süleyman Karaman'la il-
ginç an›lar›n›z oldu¤unu biliyoruz.

Evet, ayn› dönemde birbirimizin hocas›

olduk. O benim matematik, ben de onun
floförlük ö¤retmeni oldum.

■ Nas›l oldu bu?
Lise 2'inci s›n›fta ben cebir dersinden

çakt›m. Süleyman Bey ile biz o dönemde
tan›flm›yoruz, ama uzaktan akrabay›z. Bay-
ram ziyareti midir, nedir bilmiyorum, biz
tesadüfen tan›flt›k. O, ‹TÜ'de ö¤renci, ben
lisedeyim daha… Benim cebir dersinden
kald›¤›m› ö¤renince, 'ben seni biraz çal›flt›-
ray›m' dedi. Onlara gittim ve bir hafta kal-
d›m. Beflinci gün geldi¤inde ben cebiri ha-
kikaten yalay›p yutmufl biri oldum. 

■ Ya sizin floförlük ö¤retmenli¤iniz?
O y›llarda bizim, Taksim-Sar›yer hatt›n-

da çal›flan minibüsümüz vard›. Bazen ders
çal›flmaya onunla gelirdim. ‹flte o dönem-
de, bizim minibüsle antrenman yapmaya
bafllad›k. Öyle olmufltu ö¤retmenli¤im.

■ Hukuk fakültesini bitirdiniz, ama ga-
zetecili¤e bafllad›n›z!

Fakülte son s›n›f›na geldi¤imde, avukat-
l›k, hâkimlik, savc›l›k, kaymakaml›k, noter-
lik gibi seçeneklerin hiç birine yak›nl›k
duymuyordum. Ne yapaca¤›m diye kara
kara düflünürken, biri bana gazetecilikten
söz etti. Bir yolunu bulup küçük bir gaze-
tede muhabirli¤e bafllad›m. Sonra Hürri-
yet'e geçtim. Sonra da Günayd›n Gazete-
si'ne geçti¤imde gazetecili¤e bafllayal› bir
sene olmufltu ve ben köfle yazar› olmufl-
tum.

■ Sonra ne oldu?
Okul bitti ve ‹stanbul Üniversitesi ‹leti-

flim Fakültesi'nden asistanl›k teklifi ald›m.
Üç y›l›m da orda geçti. Askerlik dönüflü
üniversiteye dönmek hiç içimden gelmedi.
Üniversite bana yavafl geldi. Benim enerji-
min, h›z›m›n gerisinde kalan bir iflti. Ser-
best avukatl›¤a bafllad›m. Çeflitli gazete ve
dergilere hukuk üzerine yazmaya baflla-
d›m. Sonra, Radikal Gazetesi'nden köfle
yazarl›¤› teklifi geldi.

■ Türkiye'de en yüksek sat›fla ulaflan
hukuk dergisi ç›kard›n›z…

Evet, bunu yapt›m. Bu dergiyi ç›karma-
dan ölseydim gözlerim aç›k giderdim za-
ten. Baflka hukuk dergileri 800 civar›nda
sat›fl yapt›¤› dönemde ben 3 bin tiraja ulafl-
t›m. 

■ Nas›l baflard›n›z bunu?
Hukuku o a¤dal› dilinden kurtar›p her-

kesin anlayaca¤› bir düzeye çekip, herkesin
anlayaca¤› bir hale getirdim. Benim için,

»»

m eyen bir vicdan
1959 Y›l›nda ‹stanbul'da do¤du.
‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini
bitirdi. Ayn› üniversitenin ‹letiflim
Fakültesi'nde asistanl›k yapt›. Askerlik
dönüflü serbest avukatl›¤a bafllad›.
Çeflitli dergi ve gazetelerde hukuk
üzerine yaz›lar yazd›. Daha sonra,
Radikal Gazetesi'nde 'ÖnYarg›' bafll›¤›
alt›nda haftada iki gün, yaflam›n
hukuksal analizlerini yapt›. Yeni Hukuk
Dergisi'ni ç›kard›. Yaz›hane Yay›nevi'ni
kurdu. 2003 y›l›nda, ‹stanbul Tabipler
Odas›'n›n “Y›l›n Gazetecisi” ödülünü
Can Dündar'la birlikte paylaflt›. 'Ben
Hukukçu De¤ilim Niflanl›y›m' ve
'Hukukun ‹nsan Yüzü' adl› iki kitab›
bulunuyor. Evli ve bir k›z› var.

Adnan Ekinci kimdir?
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Çetin Altan: Adnan
Ekinci'ye teflekkür etmeliyiz
“Ve 'hukuk' ad›na ortal›kta dolaflan garip bir
çöp torbas›n› da Adnan Ekinci, esprili
kepçesiyle havaya kald›r›p 'Hukukun ‹nsan
Yüzü' derlemesindeki her yaz›s›nda bize
gösteriyor nas›l damla damla döküldü¤ünü…

Dama¤›nda yaz› lezzeti olanlar›n tad›na
sadece beyinsel olarak de¤il, gönülsel olarak
da varacaklar› sözcüklerden örülmüfl bir
Türkiye karikatürü Ekinci kitab›…

'Adalet' kavram›na gelince…
Adnan Ekinci'ye teflekkür ederiz; üçüncü

dünya ülkelerinin boynuna lay›k, her tanesi ac›
gülücüklerle süslü siyah incilerden bir kolye
yaratt›¤› için…”

Adnan Ekinci,
“Hayat›mda
önemli kararlar›n
arifesinde
mutlaka onun
görüfllerini al›r›m
ve kendisini bir
a¤abey gibi
görürüm.” dedi¤i
gazeteci yazar
Mehmet Altan'la
bir arada.
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'Hukuku soka¤a indiren adam' dediler.
Derginin okurlar› aras›nda hukukçular ka-
dar, halktan insanlar da yer almaya baflla-
m›flt›.

■ Sonra Ulaflt›rma Bakanl›¤› Müflavirli-
¤i dönemi mi bafllad›?

Hemen bafllamad›. Müflavirlik kararna-
memi dönemin Cumhurbaflkan› Ahmet
Necdet Sezer veto etti… Bu olay, hayat›m-
daki en büyük hayal k›r›klar›ndan biridir.
Çünkü ayn› Ahmet Necdet Sezer, Radikal
Gazetesi'nde yazd›¤›m dönemde müflaviri
arac›l›¤› ile beni arat›r, iltifat ederdi.

■ Neden veto etti peki?
Güya beni korumak istedi¤inden, çok

sonra bir müflaviri söyledi bunu… Çünkü
Ak Parti'yi toplumun cehaletinden kay-
naklanan bir bofllu¤un ürünü olarak görü-
yordu. Cumhuriyeti kuran ama demokra-
siyle asla ak›lc› bir ba¤lant› kuramayan,
modas› geçmifl bir ayd›n bak›fl›d›r bu…
Hala da devam etmekte… Ama git gide
k›r›l›yor bu çember… 

■ Ama sonra müflavirli¤iniz gerçekleflti.
fiu anda Ulaflt›rma Bakanl›¤› müflavirisi-
niz. Tam olarak göreviniz nedir?

Asli iflim, k›saca 'TCDD Kanunu' dedi-
¤imiz, bugüne kadar tekel konumunda gö-
rev yapan demiryolunun rekabete aç›lma-
s›na yönelik mevzuat çal›flmas›n› yapan ku-
rulun baflkanl›¤›n› yap›yorum. Yanl›fl anla-
fl›lmas›n, bir özellefltirme de¤il bu… Bu-
nun yan›nda, demiryollar›na iliflkin bugüne
kadar yap›lm›fl tüm raporlar› gözden geçi-
rip, ayn› yolda uluslararas› düzeyde yapan
çal›flmalar› inceliyorum. Türkiye'de demir-
yolu alg›s›n›n klasik 'tren' figüründen kur-
tar›p, toplum genelinde bir demiryolu bil-

gisi oluflturman›n yollar›n› araflt›r›yorum.
■ Ama sizin Süleyman Karaman ile y›l-

lar sonra yollar›n›z› birlefltiren olay, bu
müflavirlik göreviniz de¤il. Çok daha önce,
Pamukova'da meydana gelen tren kazas›na
dayan›yor.

Benim Pamukova kazas›nda vard›¤›m

sonuç, kazan›n tamamen makinistlerin
bariz hatalar› sonucu meydana geldi¤i-
dir. Kendi ikrarlar› da bu yönde zaten…
80 km h›zla girmeleri gereken bir viraja
tam 130 km h›zla girmifller… Ama bü-
yük medya bu gerçe¤i görmedi, görmek
istemedi bir türlü…

■ Neden görmek istemedi?
Çünkü Ak Parti'ye karfl› bugün de de-

vam eden k›skançl›k daha o günlerde bafl-
lam›flt›. Hükümet kurulal› aylar geçmifl,
ama her fley yolunda gidiyordu. Bu yet-
mezmifl gibi, ‹stanbul-Ankara aras›ndaki
ulafl›m mesafesini mucize bir zaman aral›-
¤›na çekmiflti… Nas›l olurdu bu? Bu bafla-
r›y› elde etmek, bu köylü tak›m›n›n oylar›y-
la gelmifl bir siyasi iktidara m› kalm›flt›? Bir
yerde mutlaka yanl›fl olmal›yd›… Nerdey-
se, kaza duas›na ç›k›lm›flt›… Ve kaza ol-
du… Derin bir 'oh' çektiler… Kimse, ma-
kinistlerin 80 km ile girmesi gereken viraja
neden 130 km h›zla girdi¤ini sorgulama-
d›… Baflbakan'a, Ulaflt›rma Bakan›'na vur-
mak için art›k çok iyi bahaneleri vard›…
Medyan›n vicdan›n› buzdolab›na koyarak,
salyalar›n› saçarak, hükümete sald›rd›¤› ilk
olayd› bu, ama sadece orda kalmad›. Bu
yaklafl›m halen de devam ediyor. Benim
bugünkü müflavirlik pozisyonumun neden-
lerinden biri de canavarca yap›lan sald›rlar
olmufltur. Yoksa ne iflim vard› benim dev-
let iflleriyle? Ama gel gör ki vicdan, medya
ferman›n› dinlemiyor.

■ Y›llarca sivil dünya içinde bir hukuk-
çu ve yazar olarak yer al›rken, art›k devlete
çal›flmak nas›l bir duygu sizin için?

Farkl› dünyalar›n iki insan› olarak dans
halinde gibiyiz flu anda, bazen birbirimizin

Adnan Ekinci, televizyon programc›l›¤›
yapt›¤› dönemde, Prof. Dr. Sulhi
Dönmezer'i konuk etti. (1995)

“ Benim Pamukova
kazas›nda vard›¤›m sonuç,
kazan›n tamamen
makinistlerin bariz hatalar›
sonucu meydana geldi¤idir.
Kendi ikrarlar› da bu yönde
zaten… 80 km h›zla
girmeleri gereken bir viraja
tam 130 km h›zla girmifller…
Ama büyük medya bu
gerçe¤i görmedi, görmek
istemedi bir türlü… ”



ayaklar›na bast›¤›m›z da oluyor, ama sonuç
olarak iyi bir ikili olaca¤›m›z› düflünüyorum
(gülüyor).

■ Do¤ma büyüme ‹stanbullu olarak ar-
t›k Ankara'da yafl›yorsunuz? Al›flmakta
güçlük çektiniz mi?

Hiç zorluk çekmedim. Çünkü Ankara'y›
çok sevdim. ‹stanbul'un o abart›l›, fl›mar›k
dünyas›n›n yan›nda, Ankara çok al-
çak gönüllü bir flehir. Ve ben
bu alçakgönüllülü¤ü çok
önemsiyorum. ‹stan-
bul'da ne varsa, belki
birkaç gömlek afla¤›da
ama her fley burada
da var… Ben galiba,
Ankara'n›n bu abart›-
s›zl›¤›n›, kendi halin-
deli¤ini, makyajs›z gü-
zelli¤ini çok sevdim. 

■ Sanat ve edebiyatla ara-
n›z nas›l?

Benim ortaokuldan bu yana müthifl
bir edebiyat merak›m var. O günden bu ya-
na, roman, fliir hayat›m›n ayr›lmaz bir par-
ças› oldu hep... Bana büyük bir zenginlik
sa¤lad›¤›n› düflünüyorum.

■ Yay›nlanm›fl kitab›n›z var m›?
Radikal Gazetesi'nde veya farkl› yay›n

organlar›nda yay›nlanm›fl yaz›lar›mdan

derleme iki kitab›m var. Benim 'Kadir fii-
nas' takma ad›yla, hukuk mizah› yapt›¤›m
yaz›lar›m da var. Onlar da ayr› iki kitapta
topland›. 

■ Almanya'da e¤itim almay› düflünecek
kadar sinemayla da ilginiz varm›fl…

Çocukluktan bu yana süregelen, çok cid-
di bir Türk sinemas› izleyicisiyim. Benim

Türk sinemas›nda izlemedi¤im
film say›s› çok azd›r. Bana

bir Türk filmi ad›n› söyle-
yin, size hangi y›l çekil-

di¤ini, oyuncular›n›n,
yönetmenin, senaris-
tin ad›n› hemen söy-
leyeyim. Bugün bir-
çok sinemac›n›n bu

kadar detayl› bilgisi
yoktur.
■ Aflk-› Memnu ve

Yaprak Dökümü gibi dizi-
lerin de hukuk dan›flman› ol-

du¤unuzu duyduk…
Evet, her iki diziyi yazan kifliler arkada-

fl›m oldu¤u için, mahkeme veya emniyette
geçen durumlarda görüflümü al›yorlar. On-
lara sahne sahne olaylar›n nas›l geliflece¤ini
anlat›yorum. Ama gariptir, her iki dizinin
de hiç bir bölümünü izlemedim. Katk›m da
olsa, hiçbir diziyi izleme tahammülüm yok. 
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“Üniversitede 
ilk  tercihim olan 
HUKUK fakültesini
kazand›m. O zaman
KÖYDE OLAN
BABAMA bir telgraf
çektim. Fakat
telgraf›m flöyle 
gitmifl; ‘BABA 
STOP, BEN GUGUK
FABR‹KASINA
G‹RD‹M STOP,
SELAMLAR STOP…
Böyle komik 
fleyler oldu.”

Benim
bir hülyam var

Çok istedi¤im hukuk dergisi
projesini gerçeklefltirdim. Bu
anlamda mutluyum. E¤er 

koflullar el verir de, zaman gelir,
günlük hukuk gazetesi

ç›karabilirsem, as›l 
o zaman bahtiyar

olurum.
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Bakan Ergün:
“Kocaeli. Çünkü trafik,

ulafl›m s›k›nt›lar›, yer
bulma problemleri,

tercihte ikinci s›rada
olan Kocaeli'ni ön

plana ç›karm›fl oldu.”

B‹L‹fi‹M ve telekomünikasyon sektöründe
çal›flanlar›n bir araya gelerek yeni projelere
imza ataca¤› Biliflim Vadisi'nin kurulaca¤› yer
olarak Kocaeli ismi öne ç›k›yor. Ancak, Tür-
kiye'nin biliflim toplumuna dönüflmesi ad›na

araflt›rma-gelifltirme faali-
yetlerinin (AR-GE) yürü-
tülece¤i merkezin çok say›-
da taliplisi var. Baflta ‹stan-
bul ve Ankara olmak üze-
re birçok il, Kocaeli'nin va-
diye uygun olmad›¤› dü-
flüncesinden hareketle,
merkeze ev sahipli¤i yap-
mak istiyor. 

Kocaeli ismini öne ç›ka-
rarak, flehirler aras›ndaki
rekabeti artt›ran ise Sanayi
ve Ticaret Bakanl›¤› oldu.
Bakan Nihat Ergün'ün,
“Proje, Marmara Bölge-
si'nde; ‹stanbul, Kocaeli,

Yalova Bursa, dörtgeninde olmal›. ‹stanbul
en avantajl› noktada… Fakat ‹stanbul'un tra-
fik, ulafl›m s›k›nt›lar›, yer bulma problemleri
ikinci s›rada olan Kocaeli'ni ön plana ç›kar-
m›fl oldu.” aç›klamas› ‹zmir, Konya, ‹zmit ve
Eskiflehir gibi di¤er aday illerin de hofluna git-
medi.  Özellikle ‹stanbul ve Ankara, Bakanl›-
¤›n karar›na karfl› kamuoyu oluflturmaya bafl-
lad›. Türkiye Biliflim Derne¤i Baflkan› Turhan

Mentefl, Biliflim Vadisi için en uygun ilin ‹s-
tanbul oldu¤unu düflünüyor. Biliflimde üretim
yapanlar›n ço¤unlu¤unun ‹stanbul'da bulun-
du¤una dikkat çekiyor. Akademik anlamda
kuvvetli görse de Ankara'y› da vadi projesi
için uygun bulmuyor. 

Baflkan Mentefl, Kocaeli'nin biliflimden zi-
yade sanayi bölgesi oldu¤unu hat›rlatarak,
Bakanl›¤›n karar›na karfl› ç›k›yor. Kocaeli'nin,
Teknoloji Bölgeleri Yasas›'na da uygun olma-
d›¤›na dikkat çeken Mentefl, bu tip projelerin
üniversite bölgelerinde olmas› gerekti¤ini sa-
vunuyor. Mentefl'in di¤er bir itiraz konusu da
“Silikon Vadisi” benzetmesi… Benzetmeyi
yanl›fl buluyor. Mentefl, “Silikon Vadisi, Stan-
ford Üniversitesi bünyesinde tamamen ar-ge-
ye yönelik bir yer ve Biliflim Vadisi ile yer ve
amaç olarak da benzeflmiyor.” diyor.

Baflkan, “Neden ‹stanbul?” sorusuna flu ce-
vab› veriyor: “Vadi'de çal›flacak insanlar›n ya-
flam alanlar›na da dikkat edilmesi gerekir.
Burada çal›flacak insanlar yüksek gelir seviye-
sine sahip bir grup oluflturacak. Buraya, dün-
yadan bilim adam› tafl›may› düflünüyorsunuz.
Bu insanlara at›l bir yer gösterip, bir uydu
kent sunup, 'burada yaflayacaks›n›z' denemez.
24 saat yaflayan bir rekreasyon alan› kurmal›-
s›n›z. Kendi içine kapal› toplumda çok nefes
alamayan proje baflar›s›z olur. Çin ve Portekiz
bunu yaflad›. Benzer çal›flmada amaçlar›na
ulaflamad›lar.”

Biliflim
Vadisi için

en uygun
il hangisi?

Üner Karab›y›k:
“Ankara. Çünkü

Ankara'n›n
giriflimcisi de,

biliflimcisi de çok.
Ankara'daki çok

say›da teknokent
laboratuar da baflka

bir avantaj.”



■ Bilgi teknolojileri firmalar› için üretim ve operasyon merkezi olmas›,
■ Küçük ölçekli firmalar›n yurt d›fl›na aç›l›mlar›n›n sa¤lanmas›,
■ Bilgi teknolojileri alan›nda d›fl yat›r›m›n ülkeye çekilmesi,
■ Pazarlama, sat›fl yetkinliklerin gelifltirilmesi,

■ Uluslararas› uçufllara aç›k havaalan›na eriflim
imkânlar› sunan, ifl merkezlerine görece

yak›n ve eriflimi kolay, yerli ve
yabanc› insan gücünü

çekebilecek yaflam
kalitesi ve sosyal

çekim merkezleri
oluflturulmas›. 
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“Ankara'n›n giriflimcisi de, 
biliflimcisi de çok”

TOBB Genç Giriflimciler Kurulu Baflkan›
Üner Karab›y›k ise vadi merkezi için en uy-
gun il olarak Ankara'y› görüyor. Tekno Giri-
flim Sermayesi Deste¤i Program›'ndan bah-
seden Karab›y›k, “Her y›l yüz giriflimciye
100 bin liraya kadar destek veriliyor. Bu ve-
riler ›fl›¤›nda Ankara'n›n giriflimcisi de, bili-
flimcisi de çok. Ankara'daki çok say›da tek-
nokent laboratuar da baflka bir avantaj.” di-
yerek, sav›n› güçlendiriyor. Baflkana göre bi-
liflimde kamu sektörünün bütün al›c›lar›n›n
Ankara'da olmas› ise bir di¤er güçlendirici
sebep. 

“Kocaeli deprem bölgesi”
Karab›y›k, Kocaeli'nin deprem bölgesin-

de bulunmas›n›, projenin burada gerçeklefl-
tirilmesine engel olarak görüyor. Gebze'de
daha önce kurulan teknoloji gelifltirme mer-
kezinin yaflad›¤› su basmas› olay›n› hat›rla-
tan Karab›y›k, bölgede alt yap› eksikli¤ine
iflaret ediyor. 

Sanayi Bakanl›¤›'ndan yap›lan aç›klama
ard›ndan Ankara ili ad›na kamuoyu olufltur-
maya çal›flt›klar›n› ifade eden Üner Karab›-
y›k, çal›flmalar› flöyle özetliyor:

“Aday flehirlerin de¤erlendirildi¤i 7 kate-
goride Ankara hep öne ç›km›flt›. fiimdi ilin
hak etti¤i projeyi alabilmesi için Ankaral›
bakan ve milletvekilleri ile görüflmeler yap›-
yoruz, kamuoyu oluflturmaya çal›fl›yoruz.
Ayr›ca bütün teknokentlerle koordineli çal›-
fl›yoruz. Ankara merkezli Yüksek Ö¤retim
Kurumu ve Türkiye Bilimsel Araflt›rmalar
Kurumu (TÜB‹TAK) ile destek için görüfl-
meler bafllataca¤›z. Siyasi kayg›lar ad›na
böyle dev bir proje için yanl›fl bir ilin seçil-
mesini istemiyoruz.” 

■ Kentleflme ve Planlama,
■ Ekonomik ve Finansal Yap›,
■ Bilim ve Teknoloji,

■ Teknik Altyap›,
■ Sosyal Kültürel Yap›,
■ Ulafl›m ve Hukuksal Altyap›

Turhan
Mentefl: “‹stanbul.

Çünkü buraya,
dünyadan bilim adam›

tafl›may› düflünüyorsunuz.
‹nsanlara at›l bir yer gösterip,

bir uydu kent sunup,
'burada yaflayacaks›n›z'

denemez.”

Biliflim Vadisi'nin
kurulma amaçlar› flöyle:

Vadinin kurulaca¤› ilde
aranan ölçütler flöyle:   



‹SRA‹L kuflatmas› alt›ndaki Gazze'ye
insani yard›m tafl›ma amac› ile yola ç›kan Mavi
Marmara gemisinde yaflanan olaylar›n siyasi
yank›lar› devam ederken, ak›llarda bask›n an›n-
da çekilen görüntüler kald›. Hat›rlanaca¤› üze-
re gemide bulunan 10 sivil gönüllü, ‹srail asker-
lerince öldürülmüfl ve bask›n an› da tüm dünya
taraf›ndan izlenmiflti. Biz de bu say›m›zda, bas-
k›n an›na iliflkin görüntüleri kamuoyunun izle-
nimine sunanlar› konuk ettik.  

Gemideki olaylar› an› an›na çekme baflar›s›n›
gösteren ve k›sa ad› FPA olan File Production
Advertisement fiirketi, Mavi Marmara'da yafla-
nan katliam› çeken sistemi kurarak tarihe geçti.
fiirketin Genel Müdürü Ömer Faruk Ça¤lar
Mavi Marmara bask›n› öncesini, sistemin nas›l
iflledi¤ini ve saniye saniye görüntüleri dünya ile
nas›l paylaflt›klar›n› anlatt›.

“Di¤er flirketler biz yapmay›z dedi”
Ömer Faruk Ça¤lar ‹nsani Yard›m Vakf›'n›n

(‹HH) yolculuk öncesi kendilerinden ve birkaç
farkl› firmadan gemiden yay›n yapabilen bir sis-
tem istedi¤ini belirtiyor. ‹flin al›nmas› sürecini flu
sözlerle anlat›yor: “‹HH, gemide gazetecilerin
olaca¤›n›, onlar›n yay›n ihtiyaçlar›n› karfl›laya-
cak, ayn› zamanda gemi seyahatinde yaflananlar›
bütün dünyaya aktaracak bir sistem istedi biz-
den. Biz de k›sa bir araflt›rman›n ard›ndan ifli ya-
pabilece¤imizi kendilerine ilettik. Daha sonra
ö¤rendik ki bizden önce birkaç firmadan daha
ayn› hizmet istenmifl ancak onlar ifli ‹HH'n›n is-
tedi¤i flekilde yapamayacaklar›n› belirtmifl.”

“Gemide canl› yay›n ve 
kesintisiz internet vard›”

Kurduklar› sistemin teknik ayr›nt›lar›na ilifl-
kin bilgiler veren Ça¤lar, sadece görüntü geç-
menin ötesinde gemiyi tam anlam›yla teknoloji
ile donatmak için yola ç›kt›klar›n› söylüyor.
Bask›n haberlerinin an›nda ulaflt›r›lmas› ve ayn›
gün gemiden görüntülerin tüm dünyaya aktar›-
labilmesinin alt›nda yatan sistemin teknik özel-
liklerini flu sözlerle aktar›yor: “Burada esas

önemli olan konu; gemi tam yol giderken de
yay›n›n broadcast (gönderilen bilgi paketinin
tüm cihazlar taraf›ndan al›nmas›n› sa¤layan
özel adres sistemi) kalitesinde yap›labilmesiydi.
Esas bunun çözülmesi gerekiyordu. Dünya ça-
p›nda en iyi anten firmalar›yla görüfltük. He-
men hepsi antenlerinin bir internet yay›n›na uy-
gun oldu¤unu belirterek broadcast kalitesinde-
ki bir yay›n için garanti veremiyorlard›. Bunun
üzerine anteni al›p, sistemi kendi mühendisleri-
mizin yeniden dizayn etmelerine karar verdik.
Yapt›¤›m›z bir araflt›rma neticesinde marine
antenleri konusunda en iyi anteni C2Sat isimli
bir ‹sveç firmas›n›n üretti¤ini tespit ettik ve
RX-TX özellikle 1.2m bir robotik anten sat›n
ald›k. Antenimiz bir saniyede 100 derecelik bir
aç›yla dönebilen, 4 eksenli hareket eden türü-
nün en ileri teknolojiye sahip örne¤iydi. Esas ifl
anten geldikten sonra bafllad›. Ekiplerimiz yo-
¤un bir çal›flmayla anteni broadcast kalitesine
yay›n yapar hale getirdi. TÜRKSAT 3A'dan 4
Mhz bir kapasite üzerinden hem canl› yay›n,
hem de gemideki gazeteci ve aktivistlere kesin-
tisiz internet hizmeti verildi.” 

“‹srail yay›n›n kesildi¤ini 
zannederek rahat hareket etti”

Tüm bu teknik düzenlemeler, gemide yafla-
nacak muhtemel olaylar da göz önünde bulun-
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»
‹srail ters köfle 

Türk fiirketi 
FPA'n›n Mavi Marmara

Gemisi'ne kurdu¤u
yay›n sistemini, ‹srail
operasyondan sonra

bile fark edemedi.
Sistem sayesinde

gemi içinde
yaflananlar, 

38 kamera taraf›ndan
s›ca¤› s›ca¤›na
dünyaya servis

ediliyordu. ‹srail ise,
kendinden emin 

yay›n› kestiklerini
düflünüyordu.

FPA fiirketi Genel
Müdürü Ömer Faruk
Ça¤lar, Mavi
Marmara'daki yay›n
sistemini anlatt›.



durularak, yedek planlarla yerlefltirildi.
Geminin daha Antalya'dan yola ç›kt›¤›
andan itibaren TÜRKSAT yay›n›na mü-
dahalelerin bafllad›¤›n› belirten Ça¤lar,
k›sa sürede bunun sistemde bir ar›za de-
¤il, ‹srail'in müdahalesi oldu¤unu anla-
d›klar›n› söylüyor. Burada da Mavi Mar-
mara'n›n B plan› devreye giriyor. Ça¤lar
B plan›n› flöyle anlat›yor: “Biz TÜRK-
SAT'›n hem do¤u hem de bat› beaminde
(kanal ad›) iki farkl› yedek frekans alm›fl-
t›k. Sald›r› gecesi gemideki arkadafllar›-
m›zdan ‹srail müdahalesi oldu¤u anda
bizden talimat beklemeksizin yedek fre-
kansa geçmelerini istemifltik. Onlar da
bunu baflar›yla gerçeklefltirdi. ‹srail yay›-

n›n kesildi¤ini zannederek çok rahat ha-
reket etti. Oysa yay›n 38 güvenlik kame-
ras›yla devam ediyordu. Dünya yay›nc›l›k
tarihinde kanl› bir ‹srail bask›n› ilk kez
bütün dünyaya canl› verilmifl oldu. ‹srail
yay›n›n kesildi¤ine öylesine inanm›flt› ki
operasyon bittikten saatler sonras›na ka-
dar gemiden canl› sinyali almaya devam
ettik.”

“Dehfleti onlar da yaflad›”
Ça¤lar gemiye bu sistemin yan› s›ra bir

de reji sistemi kurduklar›n› söylüyor.
Toplamda 1 milyon dolar maliyeti olan
bu sistemin kendilerine büyük bir baflar›
kazand›rd›¤›n› belirten Ömer Faruk Ça¤-

lar, o anda yaflad›klar› endifleyi ise flu söz-
lerle ifade ediyor: “9 tane insan›m›z›n
orada hayat›n› kaybetmesi bizi son dere-
ce üzdü. Böyle bir ortamda bizim yapt›¤›-
m›z iflin baflar›l› olmas›n› konuflmak da
çok yersiz olurdu. Gemide bizim de iki
personelimiz vard›. Onlardan haber ala-
na kadar çok s›k›nt›l› günler geçirdik.
Ama sonuç olarak kurdu¤umuz sistemin
iflini lay›k›yla yapmas›n›n hakl› gururunu
yas›yoruz.”
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FPA fiirketi, yola ç›kmadan
önce Mavi Marmara'daki son

haz›rl›klar›n› yap›yor.

Mavi Marmara feribotunun liderlik
etti¤i 6 gemilik yard›m konvoyu, K›br›s
aç›klar›ndan Gazze liman›na do¤ru
ilerlemeye bafllad›¤› anda ‹srail
donanmas› da gemileri durdurmak için
5'e yak›n zodyak, bir donanma gemisi
ve deniz komandolar›n› tafl›yan
helikopterlerle hareket etti. Saatler
02:30'u gösterdi¤inde yard›m
konvoyuyla, ‹srail askerleri aras›nda ilk
telsiz temas› sa¤land›. ‹srail askerleri
karaya 77 mil aç›ktayken, yani
uluslararas› sularda seyrederken, beyaz
bayrak çekilmifl haldeki geminin
kaptan›na, “Rotan›z ne?” sorusunu
yöneltti. Gemiden, “‹nsanl›¤›n vicdan›na
yol al›yoruz!” yan›t› geldi... 

Birkaç dakika sonra bu kez bir ‹srail
askeri, telsizden gemiye ‹ngilizce olarak
flu mesaj› okudu: “Mavi Marmara... fiu
anda çat›flma bölgesine yaklafl›yorsunuz.
Gazze bölgesi ‹srail donanmas›n›n
ablukas› alt›ndad›r. Rotan›z› de¤ifltirip
Afldod liman›na do¤ru ilerleyin. Orada
yard›mlar boflalt›l›p Gazze'ye
gönderilecek, sizler de ülkelerinize
döneceksiniz. Yard›mlar›n Gazze'ye
iletildi¤ini de göreceksiniz.” 

Gemiden gelen yine ‹ngilizce olarak,
“Bize sald›rmay›n. Biz silahs›z sivilleriz.
Burada yaral› ve hasta insanlar var.”
karfl›l›¤› geldi. Ard›ndan ‹srailli Arap
kad›n milletvekili Hanin Zuabi, ‹branice
olarak ayn› mesaj› verdi. 

Askerler geminin ilerleyiflini
sürdürmesi üzerine bu kez operasyon
haz›rl›¤›na bafllad›. 69 mil aç›¤a
gelindi¤inde zodyaklar gemiyi çevreledi,
geminin güvertesinin üzerinde de
helikopterler uçmaya bafllad›. Saatler
04:32'yi gösterdi¤i an helikopterlerden
askerler gemiye iplerle inmeye bafllad›.
Makineli tüfek tafl›yan, gece görüfl
dürbününe sahip askerler, güverteye
iner inmez tepkiyle karfl›laflt›. Ancak
yumruklara karfl›l›k, kalabal›¤›n üzerine
kurflun ya¤d›rmaya bafllad›lar. 

'O an'da neler yafland›?

Görüntülere neler yans›d›?
■ ‹srail askerlerine ait zodyak botlar, yard›m gönüllülerini tafl›yan gemiye yaklafl›yor.
■ Bir süre sonra gemide büyük bir kofluflturma bafll›yor. Çünkü bu s›rada ‹srail askerleri kanca
atarak gemiye ç›kmaya çal›fl›yor. 
■ Bu s›rada sürekli tekbir sesleri ve çalan alarm zili duyuluyor. 
■ Geminin arka taraf›ndan da h›zl› bir kaç›fl söz konusu, bu durum komandolar›n
helikopterler d›fl›nda botlardan da gemiye girdi¤ini gösteriyor. 
■ Can yelekleri giyen, baz›lar› gaz maskesi takan gönüllüler kurflunlardan korunmak için
camlardan uzaklafl›p masa ve sandalyelerin alt›na giriyor. 
■ Karmafla an›nda baz› kiflilerin kurflunlara hedef oldu¤u görülüyor. 
■ "Acil doktor" ç›¤l›klar› aras›nda bir yaral›ya kalp masaj› yap›ld›¤› da görüntülere yans›yor. 
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KEND‹LER‹NE biçilen; an-

nelik, ev kad›nl›¤›, ö¤retmenlik, hemfli-

relik gibi rollerin d›fl›na ç›kan her kad›n,

hangi ülkede olursa olsun standart d›fl›

say›l›yor. Biz de bu say›m›zda standart-

lar›n oldukça d›fl›na ç›km›fl bir kad›nla

tan›flt›rmak istiyoruz sizi. 10 seneden

beri jet pilotlu¤u yapan Özlem Schafer,

ülkemizde kad›n floföre bile yavafl yavafl

al›fl›ld›¤›n› göz önünde bulundurursak,

oldukça ilginç bir meslek yap›yor. 

Schafer, jet pilotlu¤una ad›m att›¤›n-

dan bu yana, bir kad›n olarak yapt›¤›

meslekten dolay›, onlarca ilginç dene-

yim yaflam›fl. 2 y›l önce Rus bir kad›nla

yaflad›¤› olay› ise hiç unutamam›fl. Rus-

ya- ‹spanya aras›nda özel yolcu tafl›yan

Schafer bafl›na gelen olay› flöyle aktar›-

yor: “Rusya- ‹spanya aras› çal›flt›¤›m

dönem, kabin ekibimin tamam› da ka-

d›nd›. Yine birgün rutin bir uçuflu ger-

çeklefltirmek üzere yolcular›m›z› bekli-

yoruz. Yolcular›m›z, anne, baba ve ço-

cuklar›ndan oluflan bir aile. Aile tam je-

te binmek üzereydi, jetin pilotlu¤unu

benim yapaca¤›m› ö¤renen anne, bir-

den fenalaflt› ve sinir krizi geçirdi. Tüm

çabalar›m›za ra¤men, uça¤›n pilotu dâ-

hil herkesin bayan oldu¤u bir uça¤a

binmeyi istemedi. Pilotu erkek olan

baflka bir jetle, ailesinden ayr› olarak

uçtu. Efli ve çocuklar› ise benim kullan-

d›¤›m uça¤a bindi. Oldukça da keyifli

bir yolculuk yapt›k.” 

Uçmak onda bir tutku

Türk-Alman vatandafl› olan Schafer,

39 yafl›nda. Almanya'da havaalan› ile ilk

tan›flmas› 21 yafl›nda olmufl. Dispage

(havayolu trafik denetimi) kontrol uz-

manl›¤› yapm›fl. Yerde çal›fl›rken kok-

pitteki çal›flmalar› görmek için de za-

man zaman uçufllara kat›lm›fl. “Y›l 93,

94. senelerde kokpiti sevmeye baflla-

d›m. Kafamda, 'acaba ben de yapabilir

miyim?' sorular› do¤maya bafllad›.” diye

tutkunun bafllang›c›n› anlat›yor. Tutku-

sunu gerçeklefltirmek üzere 6 ay boyun-

ca para biriktirmifl. Sonras›nda, tamam›

5 ay süren uçufl e¤itimine bafllam›fl.

Jet pilotu Özlem Schafer anlat›yor: “Jet uça¤› kullanan kad›n pilotlara en çok Ruslar

flafl›r›yor. Bir keresinde Rus bir kad›n, beni görünce kriz geçirdi, pilotlu¤unu yapt›¤›m

jete binmedi. Erkek pilotun kulland›¤› baflka bir jetle yolculuk yapt›.”

Jet pilotu
Özlem Schafer

Haber: FÜSUN ÇAPRAZ

»
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Gündüzleri dispage'de çal›fl›p, akflamlar›

ve hafta sonlar› uçufl dersleri alm›fl. E¤i-

timinin sonunda, tam da do¤um gününe

denk gelen 16 A¤ustos tarihinde, pilotlu-

¤un ilk basama¤› olan ve hobi uçufllar›

una imkân sa¤layan ilk lisans›n› (Özel

Pilot Lisans›- PPL) alm›fl.

Schafer ilk hobi uçuflunu da yine ayn›

gün içerisinde, hocas› eflli¤inde gerçek-

lefltirmifl. Schafer ilk uçuflunun kendisine

hissettirdiklerini flöyle anlat›yor: “Haya-

t›m›n en güzel an› idi. Heyecan, mutlu-

luk ve baflarma gururu. Sizce daha iyi bir

an olabilir mi?” 

Pilotluk sürecinin ilk basama¤›n›

PPL'den sonra Schafer, as›l hedefi olan

ATPL'e (Havayolu Tafl›mac›l›k Lisans›,

büyük yolcu uça¤› tafl›maya imkân veren

lisans) giden süreci iflletmeye bafllam›fl.

ATPL'in flartlar›ndan olan type rating'e

(ATPL lisans› alabilmek için pilot aday-

lar›n›n uçmas› gereken süre) bafllam›fl.

Ancak paras› Almanya'da type rating'e

yetmedi¤i için flartlar›n› daha uygun bul-

du¤u Florida'ya gitmifl. Florida'da hem

uçufl saatlerini doldurmufl hem de çokça

pratik yapma imkân› bulmufl.

Banka kredisi ile jet pilotu oldu

Florida'dan döndükten sonra havaala-

n› operasyon (yer) bölümünde 7 sene ça-

l›flan Schafer, PPL uçufllar›n› da hiç ih-

mal etmemifl. ATPL'i alma hedefine

emin ad›mlarla ilerlemifl. Burada da

maddi s›k›nt› karfl›s›na ç›km›fl. Schafer,

“Almanya'da ATPL fiyatlar› 70 bin Avro

oldu¤u için, banka kredisi çekmekten

baflka bir çarem kalmad›. Ancak birçok

bankadan elim bofl döndüm.” ifadeleri

ile yaflad›¤› s›k›nt›y› anlat›yor. 

Günün birinde, PPL'le uçurmaya yet-

kili oldu¤u p›r p›r uça¤›nda, yolcusu ile

uçarken talih yüzüne gülmüfl Schafer'›n.

Yolcu, Almanya'n›n büyük bir bankas›n-

da, flef olarak çal›fl›yormufl. Özlem Kap-

tan bunu bilmeyerek, sohbet aras›nda

dertlerini anlatm›fl. Pilotlu¤un, zengin

çocuklar›n›n ulaflabilece¤i bir hayal oldu-

¤unu söylemifl ve lisans için çekti¤i s›k›n-

t›lardan bahsetmifl. Yolcusu, kartvizitini

uzatarak, kendi çal›flt›¤› banka üzerinden

bir kere daha flans›n› denemesi gerekti-

¤ini söylemifl. Aray› fazla uzatmadan

prosedürleri yerine getirip krediyi alan

Schafer, hemen lisans› almak için e¤iti-

me bafllam›fl. Daha lisans› almadan son

s›navlar› verirken Baden Baden firma-

s›nda ilk ifl kap›s› aç›lm›fl. 7 sene de bu-

rada görev yapm›fl. Daha sonra Mü-

nih'ten yeni bir teklif gelmifl. 3 sene de

orada çal›flt›ktan sonra Almanya'da pilot

olarak 10 senesini doldurmufl.

Türkiye'ye bir arkadafl› 

vas›tas›yla geldi

Türkiye'den bir arkadafl›n›n Challen-

ger (hava taksi) kaptan› arand›¤›n› haber

vermesi ile 6 ay önce ülkemize gelip uçufl

okulu Tarkim'de çal›flmaya bafllam›fl. Öz-

lem Pilot, hem bir uçufl okulu olan hem

de hava taksi hizmeti veren Tarkim'de jet

pilotlu¤u yap›yor. Sürekli yolcular›, ka-

d›n bir jet pilotu ile uçmaya al›fl›k ancak

yeni tan›flt›¤› müflteriler önce flafl›r›yor.

Hizmet kitlesi ifl adamlar›, bürokratlar,

ünlüler ile üst gelir seviyesindeki vatan-

dafllar. Hizmet sunulan kifli listesi firma

s›rr› say›ld›¤›ndan ne kadar zorlasak da

kimleri tafl›d›¤›n› ö¤renemedik. 

Karfl›m›zda jet pilotu bir kad›n var. Mesle¤i gere¤i risk ve korku efli¤ini merak ediyor

ve binlerce feet yüksekte olmay› tehlikeli bulup bulmad›¤›n› soruyoruz. Kendisinden flu

yan›t› al›yoruz: “Bence yer daha tehlikeli. Bizim havada kurallar›m›z vard›r. Güvenlidir.

Özellikle kalk›fllarda motorun gücünü tamamen arkama alm›fl hissederim. O bana

inan›lmaz bir güç ve güven verir. Size belki ilginç gelecektir, ben Türkiye'ye

geldi¤imden beri hiç otomobil kullanmad›m. Çünkü ‹stanbul trafi¤inde insanlar kural

diye bir fley tan›m›yor. Oysa ben uçuflta, kalk›fl ve iniflte bile tedirginlik hissetmem.” 

“‹stanbul trafi¤i beni daha çok korkutuyor”



ULAfiTIRMA Baka-
n› Binali Y›ld›r›m ile Çal›flma
Bakan› Ömer Dinçer, 31 gün
olan emekli ayl›¤› ba¤lama
süresini 3 güne indirecekleri-
ni aç›klad›. 

Y›ld›r›m ile Dinçer, Sosyal
Güvenlik Kurumu'ndaki bas›-
l› bilgi ve belgelerin e-devlet
hizmetlerinde kullan›labilme-
sine iliflkin iflbirli¤i protoko-
lünü imzalad›. Protokolle,
tüm ilgili belgeler elektronik
ortama at›lacak, emekli ayl›¤›
ba¤lama süresi rekor bir süre
olan 3 güne inecek. 

Y›ld›r›m, projeyle ilgili flu
bilgiyi verdi: “Ak›ll› arfliv
kentler oluflturduk. Kurumla-
r›n ellerindeki bütün yaz›l›
kâ¤›t dokümanlar› elektronik
ortama aktar›yoruz. Proje iki
y›l içinde hayata geçecek. Ça-
l›flmay› TÜRKSAT yürütüyor
ancak ilgili ifllemler tamam-
land›ktan sonra Çal›flma Ba-
kanl›¤›'na devredilecek.” 

Bakan Dinçer ise projenin
avantajlar›n› flöyle s›ralad›:
"81 ildeki SSK, Ba¤ Kur ve
Emekli Sand›¤›'na ait her tür-
lü bilgi ve belgeyi elektronik

ortama at›p kolayca ulafl›labi-
lir hale getirece¤iz. Birden
fazla ilde ya da sosyal güven-
lik kurumunda çal›flanlara ait
ifllemleri birkaç saniyede gö-
rebilece¤iz. Vatandafllar
emeklilikleri ile ilgili ifllemle-
re h›zl›ca ulaflacak.”
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TU R otobüslerinin
kar›flt›¤› kazalar› engellemek
isteyen ‹çiflleri Bakanl›¤›,
'Tur Otobüslerinin Deneti-
mi'ni konu alan yeni bir ça-
l›flma yöntemi belirledi. Bu-
na göre; Pamukkale, Efes,
Manavgat fielalesi gibi tu-
ristlerin yo¤un olarak gezdi-
¤i bölgelerde trafik denetim
noktalar› oluflturulacak. De-
netim noktalar›na gelen tur
otobüsleri, turistleri indir-

dikten sonra trafik memur-
lar›nca kontrol edilecek. 

Memurlar, arac›n takogra-
f›ndan (h›z ve çal›flma süre-
lerinin afl›l›p afl›lmad›¤› gibi
denetimler) bafllamak üzere,
fenni muayenesi, tafl›mac›l›k
yetki belgesi, kaza koltuk si-
gortalar›, ilk yard›m malze-
melerinin bulundurulmas›,
arac›n fren ve ›fl›k donan›m›-
na iliflkin denetimler yapa-
cak. Ayr›ca floförün alkollü

olup olmad›¤›, araca fazla
yolcu al›p almad›¤› gibi tüm
detaylar bu noktalarda ince-
lenecek. Denetimlerde eksi-
¤i bulunan araçlar ve floför-
lerin tura devam etmesi en-
gellenecek. 

Bakanl›k, tur otobüsleri-
nin kar›flt›¤› kazalar›n sebep-
lerine bafl›nda; araç floförle-
rinin h›z limitlerine, temel
trafik limitlerine uymamas›-
n›n geldi¤ini aç›klad›. 

Emeklinin
maafl› 3 günde
ba¤lanacak
Binali Y›ld›r›m: “Ak›ll› arfliv kentler oluflturduk.
Kurumlar›n ellerindeki bütün yaz›l› kâ¤›t
dokümanlar› elektronik ortama aktar›yoruz.
Proje iki y›l içinde hayata geçecek.”

Tur otobüslerine s›k› denetim geliyor

»

»
Turist tafl›yan tur otobüslerinin kar›flt›¤› kazalar› engellemek
isteyen ‹çiflleri Bakanl›¤›, otobüsleri turistik mekânlar›n önünde
durdurarak arac›n ve floförün her türlü denetimini yapacak.  
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TRT kanallar›n›n
iPhone'a uygulanmas› cep-
ten televizyon izlemeyi se-
venleri mutlu etti. TRT'yi
ceplerine indiren kullan›-
c›lar›n say›s› 50 bini buldu.
Kurum, tüm cep telefonla-
r›nda çal›flan TRT mobil
web sitesinden sonra
(http://m.trt.net.tr), TRT
iPhone uygulamas›n› bafl-
latt›. TRT Haber kanal› ile
bafllayan hizmet A¤ustos
ay› içerisinde tüm televiz-
yon ve radyo kanallar›n›n
canl› olarak izlenmesini
sa¤layan uygulamay› bafl-
lat›yor. 

Uygulama ile TRT ha-
ber portal›na eriflip Türki-
ye, Dünya, Ekonomi,

Spor, Sa¤l›k, Bilim gibi ko-
nu bafll›klar› alt›ndaki ha-
berlere ulafl›labiliyor. Be-
¤enilen haberler Facebo-
ok, Twitter gibi sosyal a¤-
larda paylafl›labiliyor. Ya
da haber içeri¤i e-mail ola-
rak at›labiliyor. Güncel
bölümündeki dinamik
ba¤lant›larla, Dünya Ku-
pas›, Eurovizyon gibi gün-
cel etkinlikler hakk›nda
bilgi al›nabiliyor. 

Uygulama, Iphone'daki
APPLE STORE butonun-
da girilip “TRT”yi arat›p,
TRT App indirip kurulabi-
liyor. Telefonun ekran›nda
TRT Logosu eklendi¤i gö-
rüldükten sonra uygulama
kullan›ma aç›lm›fl oluyor.

ULAfiTIRMA Bakan-
l›¤›, Kas›mpafla ile Sütlüce
aras›nda infla edilecek 2x1 yol
ve 500-600 metre uzunlu¤un-
daki tünel için Koç Gru-
bu'ndan 'mali destek' istedi.
Ulaflt›rma Bakanl›¤› yetkilile-
rini dinleyen Koç yönetimi, ta-
lebin 'de¤erlendirilece¤ini' ve
konuyu Koç Holding Onursal
Baflkan› Rahmi Koç'a ilete-
ceklerini aktard›. Rahmi
Koç'un 'olur' vermesi halinde
Koç Grubu'nun, yol için fi-
nansman deste¤inde buluna-
ca¤› belirtildi. Ulaflt›rma Ba-

kanl›¤› yetkilileri, Koç'un, des-
tek vermesi halinde yolun h›z-
la tamamlanarak, hizmete aç›-
laca¤›n› söyledi.   Ulaflt›rma
Bakanl›¤› kaynaklar› yolun ya-
p›m›n›n ‹stanbul için önemli
oldu¤una iflaret ederek, "Ka-
mulaflt›rma ve tünel, ciddi bir
kaynak gerektiriyor. Projenin
yaflama geçirilmesi için çal›fl›-
yoruz." dedi. Kaynaklar, ka-
mulaflt›rmaya iliflkin tutarla il-
gili soru üzerine, “Bölgede ge-
nifl bir alanda kamulaflt›rma
yap›lacak. Henüz tutar belir-
lenmedi.” diye konufltu. 

»

»

Binali Y›ld›r›m ve
Ömer Dinçer,
Sosyal Güvenlik
Kurumu'ndaki
bas›l› bilgi ve
belgelerin e-devlet
hizmetlerinde
kullan›labilmesine
iliflkin iflbirli¤i
protokolünü
imzalad›.  

Ulaflt›rma Bakanl›¤›,
duble yol için Koç'tan
maddi destek istedi 

50 bin iPhone
kullan›c›s› TRT'yi
cepten izliyor

Ulaflt›rma Bakanl›¤›, ‹stanbul'da Koç Müzesi'nin
de bulundu¤u, Kas›mpafla ile Sütlüce aras›nda
infla edilecek tünel için Koç Grubu'ndan da
'mali destek' istedi. Koç Holding Onursal
Baflkan› Rahmi Koç'un 'olur' vermesi halinde,
100 milyon TL'lik destek al›nacak.

TRT'nin iPhone'a aç›k olan televizyon
ve radyo kanallar› EDGE-3G-WiFi
üzerinden canl› seyredebilir, haftal›k
yay›n ak›fllar›n› incelenebilir.
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Cepte
kulakl›k

kullan,
›fl›ma

oran›n›
10’da 1’e

düflür

B‹LG‹ Teknolojileri ve ‹leti-
flim Kurumu(BTK), bünyesindeki
cep telefonu ve baz istasyonlar›n›
uluslararas› standartlarda gözlemle-
yen “Piyasa Gözetim Laboratua-
r›”n›n kap›lar›n› gazetecilere açt›.
Gazetecilere, laboratuar ortam›nda
cep ve baz istasyonlar›n›n teknik yön-
den nas›l denetlendi¤i deneylerle
gösterildi. Daha önce yap›lan teknik
denetimler sonucunda, 10 telefonu-
nun sat›fl›n›n durduruldu¤u bilgisi de
verildi. 

Bilgiyi, gazetecilere efllik eden
BTK Teknik Düzenleme ve Standar-
dizasyon Daire Baflkan› Ejder Oruç
verdi. Oruç, hukuksal süreç devam
etti¤i için, telefonlar›n model ve mar-
kalar›n› aç›klamalar›n›n mümkün ol-
mad›¤›na iflaret ederek, “Telefonlar›n
biri kablosuz Dect telefon, di¤eri sa-
bit telefon, 8'i ise cep telefonu.” aç›k-
lamas›yla yetindi.

Oruç'a, “Cep telefonu nas›l kulla-
n›lmal›?” sorusu da yöneltildi. Oruç,
cep ile konuflma s›ras›nda baz› nok-
talara dikkat edilmesi halinde zarar›n

en aza inebilece¤ini söyledi. Örne¤in,
telefonun kablolu kulakl›kla kullan›l-
mas› halinde ›fl›ma oran› 10'da 1'e
düflüyor. Bluetooth kulakl›k kullan›l-
mas› halinde ise ›fl›ma oran› 6'da 1'e
düflüyor. Oruç'un kulakl›k kullanma-
yanlara da tavsiyesi var: “E¤er kulak-
l›k kullanm›yorsan›z, cep telefonunu-
zu yüzünüze 15 derece aç›yla tutma-
n›z gerekiyor.” 15 derecelik aç›yla ya-
na¤a tam yap›flt›r›lmadan kullan›lan
telefonlarda da ›fl›ma etkisi düflüyor. 

“Baz istasyonlar›n›n 
s›k aral›klarla yer almas› 
zararl› de¤il”

Oruç, baz istasyonlar› ile ilgili ka-
muoyunda ortaya at›lan iddialar›n
aksine, baz istasyonlar›n›n s›k aral›k-
larla yerlefltirilmesinin cep telefonla-
r›n›n yayd›¤› ›fl›ma oran›n› düflürdü-
¤ünü, istasyonlar›n merkezden uzak
yerlefltirilmesi halinde ise cep tele-
fonlar›n›n ›fl›ma oran›n›n daha da
artt›¤›n› söyledi. Oruç, baz istasyon-
lar›n›n merkezden uzak olmas›n›n
daha önemli bir sorun oldu¤una ifla-
ret etti. Baz istasyonlar›n›n yerleflti-
rilmesinde limit de¤erlere ve kuralla-

Haber: AHMET SEL‹M

Dan›fltay: “Cep telefonunun kan›tlanm›fl; zararl›, 
tehdit edici veya kanser yap›c› etkisi bulunmamaktad›r.
Beyin tümörü yap›c› etkisi de yoktur.”

»

■ Telefon, kablolu kulakl›kla kullan›l›rsa ›fl›ma oran› 10'da 1'e düflüyor. 
■ Bluetooth kulakl›k kullan›l›rsa ›fl›ma oran› 6'da 1'e düflüyor. 
■ E¤er kulakl›k kullan›lm›yorsa telefon yüze 15 derece aç›yla tutulmal›. 
■ Telefon, 15 derecelik aç›yla yana¤a tam yap›flt›r›lmadan kullan›l›rsa
›fl›ma etkisi düflüyor. 

‹flte telefon kullanman›n püf noktalar›: 

BTK Teknik Düzenleme ve Standardizasyon Daire Baflkan› Ejder Oruç



47iletiflim

ra uyuldu¤u sürece, baz istasyonlar›n›n
olumsuz bir etkisinin olmad›¤› bilgisini
de verdi. 
Özeren: “Baz istasyonlar›nda, 
Türkiye Avrupa'dan daha iyi” 

Teknoloji Bilgilendirme Platformu
(TBP) Baflkan› Serhat Özeren de,
Oruç'a destek verdi. Baz istasyonlar›
konusunda, toplumda bilgi eksikli¤inin
bulundu¤una dikkat çekti. Mobil ileti-
flimin dünya ülkelerinde uygulanma
prensibi ile Türkiye'nin farkl› olmad›-
¤›n›, hatta Türkiye'nin çok daha tedbir-
li davrand›¤›n› söyledi. Dünya Sa¤l›k
Örgütü (DSÖ) taraf›ndan aç›klanan li-
mit de¤erlerin insan sa¤l›¤› ve çevreye
etkisine göre belirlendi¤inin alt›n› çi-
zen Serhat Özeren flöyle devam etti:
“Baz istasyonlar› için DSÖ taraf›ndan
belirlenen limit de¤er 41 V/M'dir. Tür-
kiye'de bu limit Bilgi Teknolojileri ve
‹letiflim Kurumu taraf›ndan 10 V/M
olarak belirlendi ve uygulan›yor. Tür-
kiye genelinde toplam 45 binden fazla
baz istasyonu var. Mevcut baz istas-
yonlar› yüzde 90'›n üzerinde denetlen-
di. Yap›lan ölçüm ve denetimlerde,
Türkiye'deki baz istasyonlar›n›n limit
de¤eri 1-4 V/M aras›nda ç›kt›.”

“Cep telefonunun
kablolu kulakl›kla

kullan›lmas›
halinde ›fl›ma oran›

10'da 1'e düflüyor.”

Dan›fltay Baflkanl›¤›, geçti¤imiz Haziran
ay›nda, cep telefonun insan sa¤l›¤›na
zararl› oldu¤u yönünde ispatlanm›fl bir
buluntunun olmad›¤›na hükmetti.
Dan›fltay karar›nda konuyla ilgili flu
ifadelere yer verdi: “Elektromanyetik
enerji, radyasyon kelimesi nedeniyle,

insan yaflam›n›n tehdit eden unsur gibi
alg›lan›yor. Oysa kan›tlanm›fl zararl›,
tehdit edici ve kanser yap›c› etkisi
bulunmamaktad›r. ‹yonize edici olmayan
elektromanyetik enerji ›fl›k, günefl ›fl›¤›,
yaflam enerjisi, radyo, televizyon, radar
gibi her yerde ve yaflam alan›m›z›n içinde

bulunuyor. Bu enerji elektron kapmad›¤›,
iyonlaflma yaflanmad›¤› için hücre ve DNA
hesab› yapmamaktad›r. Baz istasyonu ve
cep telefonlar›n›n beyin tümörü yap›c›
etkisi yoktur. Elektromanyetik enerjinin
iyonize  edilebilir olan› t›pta tan› tedavide
kullan›lmaktad›r.”

Dan›fltay: Cep telefonu beyin tümörü yapm›yor
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GEÇEN AY NE DEDILER?
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Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, Erzincan'da 
Türk Telekom Biliflim Merkezi aç›l›fl› s›ras›nda: 

''Arfliv Kent Projesi'yle 'vay efendim evrak›n›z arflivde, evrak›n›z
imha oldu diyen bürokrasi afras› tafras› tarihe kar›flacak.”

Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu (BTK)
Baflkan› Tayfun Acarer, Youtube görüntüleri
konusundaki aç›klamas›nda:

''Siz buradaki tedbirleri flimdiden belirlemezseniz, yar›n adam
internetteki banka hesab›n›z› boflalt›r. Sonra 'yand›m yand›m'
diye koflars›n›z bir yere. Ben çok kimsenin bu yüzden yuvas›n›n
y›k›ld›¤›n› gördüm, Ben soruyorum bu görüntülerin buradan
nas›l kald›r›laca¤›n› kim biliyor?” 

ABD Ulaflt›rma
Bakan› Ray Lahood,
Eskiflehir'de Türkiye
Lokomotif ve Motor
Sanayii A.fi.'yi
(TÜLOMSAfi) ziyareti
s›ras›nda bina
kap›s›ndaki iflçilere: 

"ABD'de söyledi¤imiz bir
söz var; 'iyi iflçilerimiz
olmazsa baflar›l› olamay›z.'
Çünkü bir ifli baflar›l›
yapan iflçilerdir. Ülkenizin
ilerlemesine katk›da
bulundu¤unuz için sizlere
teflekkür ediyorum.
ABD'de h›zl› tren hatt›
yapmaya bafll›yoruz.
Özellikle yolculara hizmet
konusunda sizlerden
ö¤reneceklerimiz var." 

Turkcell Genel Müdü-
rü Süreyya Ciliv, Ka-
radeniz Ere¤li'de Kül-
tür ve Sanat Festiva-
li'nde, 'Uluslararas›
Sevgi Bar›fl Dostluk
Ödülü'nü al›rken yap-
t›¤› konuflmas›nda: 

“‹fl ve baflar› elbette önemli
ama sevgi ve dostluk be-
nim hayatta en çok önem
verdi¤im iki fley.  Bizim
Turkcell'de yapmaya çal›fl-
t›¤›m›z fley, teknoloji arac›-
l›¤›yla insana faydal› olabil-
mek. Bu ödülü, iflte bu yüz-
den, insana verilen de¤eri
öne ç›kard›¤› için çok an-
laml› buluyorum.”

Bu say›m›zdan itibaren sizlerle sektör 
önderlerinin gündeme damgas›n› vurmufl

sözlerini paylaflaca¤›z. Az söz, çok anlam içeren
bu ifadeleri keyifle okuyaca¤›n›z› ümit ediyoruz.


